రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-03
1
ZOK0670216
పపరర: కకమమర శదదద

125-148/380

తఇడడ:డ ససరర ననరరయణ శదదద
ఇఇటట ననఇ:3/1-50A
వయససస:65
లఇ: పప
4
ZOK0237156
పపరర: తరరపరల రరడడడ చఇతకకఇట

125-148/595

125-148/1097

125-148/783

13
ZOK1705516
పపరర: వనఇకటరతరఇ కకఇబ గరరర

125-153/3

125-148/1099

125-148/1102

125-159/3

వయసస 01-01-2021 నటక

14
ZOK1633601
పపరర: ససజజత కనశశటట

17
ZOK0939597
పపరర: ననగలకడహ పరబబ లక

20
ZOK1494061
పపరర: వర రరఘవ పడడతతఇ

23
ZOK0669838
పపరర: కలమవత పచచపపలకసస

125-148/601

26
ZOK0917080
పపరర: గగపసననథ పచచపపలకసస

125-148/596

29
ZOK2013647
పపరర: ససబబబరరవ సప లలటట
తఇడడ:డ వశశననధఇ సప లలటట
ఇఇటట ననఇ:3-41
వయససస:58
లఇ: పప

125-148/1098

12
ZOK1671494
పపరర: వనఇకట ససబబయర ససరక

125-148/1079

15
ZOK1218362
పపరర: రఇగననయకకలక పరబబ లక

125-148/597

తఇడడ:డ వశశననధఇ పరబబ లక
ఇఇటట ననఇ:3/35
వయససస:67
లఇ: పప
125-148/1100

125-148/1101
18
ZOK1218370
పపరర: సరయ ననరరయణ పరబబ లక

తఇడడ:డ రఇగననయకకలక
ఇఇటట ననఇ:3-35
వయససస:44
లఇ: పప
125-148/598

21
ZOK2013639
పపరర: వనఇకటటశ పడడదనఇ

125-148/1103

తఇడడ:డ పసచచయర పడడదనఇ
ఇఇటట ననఇ:3-38
వయససస:42
లఇ: పప
125-148/599

24
ZOK0916736
పపరర: పడకరశ పచచపపలకసస

125-148/600

తఇడడ:డ వనఇకట సరశమ పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3/41
వయససస:66
లఇ: పప
125-148/602

తఇడడ:డ పడకరశ పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3/41
వయససస:41
లఇ: పప
125-148/604

9
ZOK1380989
పపరర: నరజ బబ గననదసల

తఇడడ:డ ననరరయణ ససరక
ఇఇటట ననఇ:3/12-B
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : గగపసననథ పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3/41
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : పడకరశ పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3/41
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబ రరవప సప లలటట
ఇఇటట ననఇ:3/41
వయససస:28
లఇ: పప

125-148/1078

తఇడడ:డ దనమదర పడడతతఇ
ఇఇటట ననఇ:3/38
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర పప తతగయఇట
ఇఇటట ననఇ:3/39-D
వయససస:32
లఇ: ససస స

28
ZOK0917320
పపరర: సరయ రరఇ సప లలటట

11
ZOK1671320
పపరర: శశవరణణ ససరక

125-148/1096

భరస : HAJARATHAIAH బబ గననదసల
ఇఇటట ననఇ:3-7
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : సరయ ననరరయణ పరబబ లక
ఇఇటట ననఇ:3-35
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : రఇగననయకకలక పరబబ లక
ఇఇటట ననఇ:3-35
వయససస:61
లఇ: ససస స

25
ZOK0917049
పపరర: వజయమమహ పచచపపలకసస

125-148/1200

భరస : ససరకశ బబబయ కనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/25-6A
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇగననయకకలక పరబబ లక
ఇఇటట ననఇ:3-35
వయససస:39
లఇ: పప

22
ZOK1257634
పపరర: శరశవరణణ పప తతగయఇట

8
ZOK2288082
పపరర: సరయ రరకకశ గగడడరర

125-148/782

భరస : హరరపస
డ రద గగడడరర
ఇఇటట ననఇ:3-5
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట ససబబయర ససరక
ఇఇటట ననఇ:3/12-B
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నగకశ కకఇబ గరరర
ఇఇటట ననఇ:3-20-A
వయససస:22
లఇ: పప

19
ZOK1218453
పపరర: ధనలకడహ పరబబ లక

125-148/1077 6
5
ZOK1706746
LML2400273
పపరర: ససబబరరయయడడ కకతరరజపలల
పపరర: తడవవణణ గగడడరర

తఇడడ:డ హరరపస
డ రద గగడడరర
ఇఇటట ననఇ:3/5-B
వయససస:19
లఇ: పప

10
ZOK1381169
పపరర: వజయ రరమ పడసరద
దదరరరదసల
తఇడడ:డ ససధనకర దదరరరదసల
ఇఇటట ననఇ:3-12A
వయససస:43
లఇ: పప

3
ZOK0823261
పపరర: రరహనన షపక
భరస : మమసఇవలల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-1-189-B
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదద గఇగయర కకతరరజపలల
ఇఇటట ననఇ:3/4
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహహలక గగడడరర
ఇఇటట ననఇ:3-5
వయససస:44
లఇ: పప

16
ZOK0919037
పపరర: బబలసరయ పరబబ లక

125-148/781

తఇడడ:డ రరహహన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-1-189-B
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయర
ఇఇటట ననఇ:3/3
వయససస:69
లఇ: పప
7
ZOK2013621
పపరర: హరర పడసరద గగడడరర

2
ZOK0823121
పపరర: మమసమ వలల షపక

27
ZOK0917296
పపరర: ధనసఇజయ పచచపపలకసస

125-148/603

తఇడడ:డ పడకరశ పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3/41
వయససస:42
లఇ: పప
125-148/1104

30
ZOK2013654
పపరర: హహమలత సప లలటట

125-148/1105

భరస : ససబబబరరవప సప లలటట
ఇఇటట ననఇ:3-41
వయససస:46
లఇ: ససస స
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31
ZOK0669846
పపరర: హరరననథ గయపరస బబ గరగరపప

125-148/606

తఇడడ:డ శవ శఇకర గయపరస బబ గరగరపప
ఇఇటట ననఇ:3/42-A
వయససస:54
లఇ: పప
125-148/609

37
ZOK1667831
పపరర: లకడహ టఇగయటటరర

125-148/612

125-148/614

38
ZOK1705078
పపరర: జగగ ససనల రరడడడ జగగ

41
ZOK2013662
పపరర: లకకహకరఇతఅమమహ పపఇడనరలమ

125-148/616

44
LML2400356
పపరర: నరకశ సనశశటట

భరస : వనఇకటనరసయర సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-48
వయససస:50
లఇ: ససస స

47
ZOK0648113
పపరర: శరఇతమహ కకరర

తఇడడ:డ నరససఇహహలక పరలలఇపలల
ఇఇటట ననఇ:3/50
వయససస:57
లఇ: పప
125-148/381

తఇడడ:డ కకతస వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:3/51
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకతస వనఇకటటష కకతస
ఇఇటట ననఇ:3/51
వయససస:18
లఇ: ససస స
58
ZOK1439454
పపరర: బడమమన కకతత
స రర
భరస : భరత కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:3/52A
వయససస:23
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/615

125-148/617

42
ZOK0952474
పపరర: సరయ కకమమర ఈసఇపరడడ

45
LML2400364
పపరర: ససజజత సనశశటట

125-148/1108

125-148/620

48
ZOK2013670
పపరర: వసఇతనకకమమరర
పదహననభసప మయజల
తఇడడ:డ వనఇకట నరసయర
ఇఇటట ననఇ:3-49
వయససస:43
లఇ: ససస స
51
ZOK1094069
పపరర: నలమ పరలలఇపరటట

భరస : ససబబనరససఇహహలక పరలలఇపలల
ఇఇటట ననఇ:3/50
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబనరసయర పరలలఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:3/50
వయససస:29
లఇ: ససస స

53
ZOK0939480
పపరర: వనఇకటటశ కకతస

54
ZOK1667120
పపరర: ససధ మణణ కకతస

56
ZOK2013688
పపరర: పపఇచలయరఆచనరర కకతత
స రర

59
ZOK0669861
పపరర: భరత కకతత
స రర
తఇడడ:డ శశనవరస ఆచనరర కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:3/52-A
వయససస:28
లఇ: పప

125-148/613

125-148/1106

125-148/618

భరస : నరకశ సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/48
వయససస:36
లఇ: ససస స

125-148/622

125-148/1109

125-148/621

125-148/623

భరస : వనఇకటటష కకతస
ఇఇటట ననఇ:3/51
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-148/624

తఇడడ:డ సప మయరఆచనరర కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:3/52
వయససస:82
లఇ: పప
125-148/626

39
LML2400372
పపరర: ససబడమణరఇ పపఇడనరల

తఇడడ:డ వనఇకటటష ఈసఇపరడడ
ఇఇటట ననఇ:3-46
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవరససలక కకతస
ఇఇటట ననఇ:3/51
వయససస:52
లఇ: పప
125-148/1184

125-148/611

తఇడడ:డ రరమబబ టట
ల పపఇడనరల
ఇఇటట ననఇ:3/46
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయర కకరర
ఇఇటట ననఇ:3-49
వయససస:76
లఇ: ససస స

125-148/619 50
49
LML1831544
LML1834811
పపరర: ససబబ నరససఇహహలక పరలఇపలలల
పపరర: భబరత పరలలఇపలల

55
ZOK2277200
పపరర: జజహరవ కకతస

125-153/2

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయర సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/48
వయససస:39
లఇ: పప
125-148/1107

36
ZOK1579119
పపరర: ఇఇదస టఇగయటటరర
తఇడడ:డ బబలమజ టఇగయటటరర
ఇఇటట ననఇ:3/43
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : కకమమరసరశమ పపఇడనరల
ఇఇటట ననఇ:3/46
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయర సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/48
వయససస:57
లఇ: పప

52
ZOK1723790
పపరర: కకతస పకధదశరరజ

125-148/610

తఇడడ:డ జగగ కకషష రరడడడ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:3/43
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : ససబడమణరమ పపఇడనరల
ఇఇటట ననఇ:3/46
వయససస:37
లఇ: ససస స

46
LML1834746
పపరర: లలతమహ సనశశటట

35
ZOK1138032
పపరర: బబలమజ టఇగయటటరర

125-148/608
33
ZOK1144245
పపరర: శవ కకమమర గయపరస బబ గరగరపప

తఇడడ:డ హరరననథ గయపరస బబ గగ రపప
ఇఇటట ననఇ:3/42-A
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:3/43
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : బబలమజ టఇగయటటరర
ఇఇటట ననఇ:3/43
వయససస:48
లఇ: ససస స

43
LML1831460
పపరర: వనఇకటనరసయర సన శశటట

125-148/607

భరస : హరరననథ బబ గరగరపప
ఇఇటట ననఇ:3/42-A
వయససస:50
లఇ: ససస స

34
ZOK1257048
పపరర: జగదదశ కకమమర గయపరస
బబ గరగరపప
తఇడడ:డ హరరననథ గయపరస బబ గరగరపప
ఇఇటట ననఇ:3/42-A
వయససస:24
లఇ: పప

40
LML2401446
పపరర: ససమత పపఇడనరలమ

32
ZOK0669853
పపరర: కలలనన బబ గరగరపప

57
ZOK1379304
పపరర: రమర కకతత
స రర

125-148/625

తఇడడ:డ శశనవరస ఆచనరర కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:3/52 -A
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-148/627

60
ZOK2013696
పపరర: వనదవత కకతత
స రర

125-148/628

భరస : శశనవరససలకఆచనరర కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:3/52-A
వయససస:46
లఇ: ససస స
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61
ZOK2013704
పపరర: శశనవరససలకఆచనరర కకతత
స రర

125-148/629

తఇడడ:డ పపఇచలయరఆచనరర కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:3/52-A
వయససస:55
లఇ: పప
64
LML1831478
పపరర: మహహశ నటకల

125-148/630

125-148/633

125-148/635

125-148/638

125-148/1201

71
LML1835339
పపరర: ననగ ససభబషసణణ కరమశశటట

74
ZOK0669879
పపరర: జగదదశశర కరమశశటట

125-148/641

77
ZOK1020676
పపరర: బబలమజ వరకరటట

125-148/636

80
ZOK2013795
పపరర: ససబబరతరమహ ధదరరరధసల

125-148/632

69
LML1831080
పపరర: శశరరమయలక కరమశశటట

125-148/634

72
LML2396323
పపరర: నరససఇహ పడసరద వరకరటట

125-148/637

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర వరకరటట
ఇఇటట ననఇ:3/58
వయససస:38
లఇ: పప
125-148/639

75
ZOK0919144
పపరర: అరరణన కకమమరర కరససల

125-148/640

భరస : బబలమజ వరకరటట
ఇఇటట ననఇ:3/58
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-148/642

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర వరకరటట
ఇఇటట ననఇ:3/58
వయససస:34
లఇ: పప
125-148/643

66
ZOK2013720
పపరర: రరమకకషష నటకలమ

తఇడడ:డ ససబబబ గగటల కమశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/56
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశరరమయలక కరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/58
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : నరససఇహ పడసరద వరకరటట
ఇఇటట ననఇ:3/58
వయససస:30
లఇ: ససస స
79
ZOK2013761
పపరర: వనఇకటటష దదరరరడడల

68
ZOK2288090
పపరర: గయరర వరసవ ననటకరల

125-148/382

తఇడడ:డ ససబడమణరఇ నటకరల
ఇఇటట ననఇ:3/55
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : శశరరమయలక కరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/58
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశరరమయలక
ఇఇటట ననఇ:3/58
వయససస:35
లఇ: ససస స
76
ZOK0919722
పపరర: అనతన వనఇపటట

125-148/631

తఇడడ:డ రరమకకషష ననటకరల
ఇఇటట ననఇ:3/55
వయససస:18
లఇ: ససస స

భరస : శవ శఇకర నటకరల
ఇఇటట ననఇ:3/56
వయససస:92
లఇ: ససస స
73
LML2401479
పపరర: శరశవరణణకకమమరర కరమశశటట

65
ZOK1047316
పపరర: హరరత నటకలమ

63
ZOK2240687
పపరర: గయరర శవ కకమమర ననటకరల
తఇడడ:డ రరమకకషష ననటకరల
ఇఇటట ననఇ:3/55
వయససస:19
లఇ: పప

భరస : మహహశ నటకలమ
ఇఇటట ననఇ:3/55
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : రరమకకషష ననటకరల
ఇఇటట ననఇ:3/55
వయససస:51
లఇ: ససస స
70
ZOK2013746
పపరర: పదనహవత నటకలమ

125-148/1110

భరస : పపఇచలయరఆచనరర కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:3-52-A
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవశఇకర
ఇఇటట ననఇ:3/55
వయససస:37
లఇ: పప
67
ZOK2013738
పపరర: వజయలకకహ నటకలమ

62
ZOK2013712
పపరర: సడబబబలకమహ కకతత
స రర

78
ZOK1383322
పపరర: ససబడతర నడనన

125-143/513

భరస : పరపయర శశటట నడనన
ఇఇటట ననఇ:3/58-A
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-148/644

81
ZOK2013811
పపరర: కకషషమగరరస దదరరర దసల

125-148/645

తఇడడ:డ ససబబబరరయయడడ దదరరరడడల
ఇఇటట ననఇ:3/59
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : చనరససబబరరయయడడ దదరరరధసల
ఇఇటట ననఇ:3/59
వయససస:87
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనరససబబరరయయడడ దదరరరధసల
ఇఇటట ననఇ:3/59
వయససస:59
లఇ: పప

82
ZOK2013829
పపరర: శశనవరససలక దదరరరదసల

83
ZOK2013753
పపరర: అనడరరధ ధదరరరధసల

84
ZOK2013779
పపరర: భబరత దదరరరధడలమ

125-148/646

తఇడడ:డ చనరససబబరరయయడడ
ఇఇటట ననఇ:3/59
వయససస:56
లఇ: పప
85
ZOK2013803
పపరర: ననగమణణ ధదరరరధసల

భరస : శశనవరససలక దదరరరధసల
ఇఇటట ననఇ:3/59
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-148/716

భరస : కకషషమగరరస దదరరరధసల
ఇఇటట ననఇ:3/59
వయససస:49
లఇ: ససస స
88
ZOK1579762
పపరర: వనఇకటరమణ కకతత
స రర
తఇడడ:డ పపఇచలయర కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:3/60
వయససస:55
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/714

86
ZOK1493733
పపరర: దదరరరదసల రరకకశ

భరస : వనఇకటటసస ధదరరరధసల
ఇఇటట ననఇ:3/59
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-148/717

తఇడడ:డ దదరరరదసల వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:3/59-b
వయససస:20
లఇ: పప
125-148/719

89
ZOK1579804
పపరర: పదనహవత కకతత
స రర
తఇడడ:డ వనఇకటరమణ కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:3/60
వయససస:49
లఇ: ససస స

125-148/715

87
ZOK1493972
పపరర: నతన కకతత
స రర

125-148/718

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:3/60
వయససస:22
లఇ: పప
125-148/720

90
LML2400406
పపరర: చతఇచయర నలశశటట

125-148/1111

తఇడడ:డ ననరరయణ శశటట నలశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-60-D
వయససస:42
లఇ: పప
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91
ZOK0653535
పపరర: శశఖర సరణణ

125-148/721

తఇడడ:డ రరమయర సరన
ఇఇటట ననఇ:3/62
వయససస:52
లఇ: పప
125-148/724

భరస : రఘయ జయఇత
ఇఇటట ననఇ:3/65
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-148/726

తఇడడ:డ ససబడమణరఇ జయఇత
ఇఇటట ననఇ:3/66
వయససస:63
లఇ: పప
125-148/1113

98
ZOK0670208
పపరర: భవరన శదదద

101
ZOK0669895
పపరర: సరయ అభనయ గగనపపరఇ

125-148/730

తఇడడ:డ ఆఇజనవయయలక పపరకఇ
ఇఇటట ననఇ:3/68
వయససస:70
లఇ: పప

104
LML2401503
పపరర: ససభబగరరమ పపరకమ

125-148/733

తఇడడ:డ వనఇకట నరససఇహహలక పపరకఇ
ఇఇటట ననఇ:3/68
వయససస:38
లఇ: పప

107
ZOK1490366
పపరర: ఆరవవటట హరరణణ

125-148/734

110
ZOK1711613
పపరర: లకడహ ఖమరత రరజ

భరస : శశనవరససలక చతనసర
ఇఇటట ననఇ:3/69-A
వయససస:39
లఇ: ససస స

113
ZOK1701382
పపరర: శశనవరససలక చతనసర

తఇడడ:డ జననరదన చలపత
ఇఇటట ననఇ:3-69-E
వయససస:30
లఇ: పప

125-148/731

119
LML2400422
పపరర: అనసరరధ వరకచరల
భరస : సఇపతయర వరకచరల
ఇఇటట ననఇ:3-70
వయససస:54
లఇ: ససస స

125-148/1112

102
ZOK2013837
పపరర: ననరరయణమగరరస జయఇత

125-148/729

105
ZOK1047233
పపరర: నవన పపరకఇ

125-148/732

తఇడడ:డ నరససఇహహలక పపరకఇ
ఇఇటట ననఇ:3/68
వయససస:36
లఇ: పప
125-148/1080

108
ZOK1634039
పపరర: పదహ ఏమ

125-148/1114

భరస : మయరళమహన
ఇఇటట ననఇ:3-68
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-148/735

111
ZOK0417691
పపరర: బబలమజ రరజజ

125-148/1115

తఇడడ:డ లకకహననరరయణ రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3-69
వయససస:47
లఇ: పప
125-148/1082

114
ZOK1383306
పపరర: లకడహ చలపత

125-143/514

భరస : జననరద న చలపత
ఇఇటట ననఇ:3/69-B
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-148/736

భరస : వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:3/70
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-148/1117

99
ZOK1314053
పపరర: రరడడడ ససకకత జయఇత

తఇడడ:డ ససబబరరమయర జయఇత
ఇఇటట ననఇ:3/67
వయససస:85
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయర చతనసర
ఇఇటట ననఇ:3/69-A
వయససస:43
లఇ: పప

125-148/1116 116
115
LML2401529
ZOK1639012
పపరర: మనకఇటటశశర రరవప చలపత
పపరర: నఖత వకకచదరల ర

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/728

తఇడడ:డ బబలమజ గయపస రరజ
ఇఇటట ననఇ:3/69
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-148/1081

125-148/1185

తఇడడ:డ రఘయ జయఇత
ఇఇటట ననఇ:3-66
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : పపరకఇ నవన
ఇఇటట ననఇ:3/68
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : బబలమజ రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3/69
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమయర వరకచరల
ఇఇటట ననఇ:3-70
వయససస:61
లఇ: పప

125-148/727

భరస : వవఇకటనరససఇహలక పపరకఇ
ఇఇటట ననఇ:3/68
వయససస:63
లఇ: ససస స

106
ZOK1454305
పపరర: బబలమఇజనవయయలక పపరకఇ

96
ZOK2277564
పపరర: రమమశ బబబయ పబబత
తఇడడ:డ ససబబరరమయర పబబత
ఇఇటట ననఇ:3-65
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకమమర రరజ గగనపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:3/67
వయససస:28
లఇ: పప

103
LML2400398
పపరర: వనఇకట నరససఇహహలక పపరకఇ

118
LML2400414
పపరర: సఇపతయర వరకరచరల

125-148/725

భరస : కకమమర శదదద
ఇఇటట ననఇ:3/66
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఘయ జయఇత
ఇఇటట ననఇ:3-66
వయససస:23
లఇ: పప

112
ZOK1701374
పపరర: రరధదదవ చతనసర

95
ZOK1419050
పపరర: జయఇత సరవతడ

125-148/723
93
ZOK1634088
పపరర: మయరళమహన మలయనడరర

తఇడడ:డ భభజరరజ
ఇఇటట ననఇ:3/63
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : జయఇత రఘయ
ఇఇటట ననఇ:3/65
వయససస:55
లఇ: ససస స

97
LML1831809
పపరర: రఘయ జయఇత

109
LML1835040
పపరర: వరలకడహ రరజజ

125-148/722

తఇడడ:డ శశఖర సరనవ
ఇఇటట ననఇ:3/62
వయససస:23
లఇ: ససస స

94
LML1835289
పపరర: సరవతడ జయఇత

100
ZOK1314061
పపరర: రరడడడ నటరరజ జయఇత

92
ZOK1380872
పపరర: ధరణణ సరనవ

117
ZOK1639046
పపరర: నమమత వరకచరల

125-148/737

భరస : గయరర సనత కకమమర
ఇఇటట ననఇ:3/70
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-148/1118

120
LML2400430
పపరర: వనఇకటటషత వరకచరల

125-148/1119

తఇడడ:డ సఇపతయర వరకచరల
ఇఇటట ననఇ:3-70
వయససస:34
లఇ: పప
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125-148/1120 122
121
ZOK0470047
ZOK0076620
పపరర: గయరర సనతతతమమర వరకచరల
పపరర: హహహమమవత కరణఇ

తఇడడ:డ సఇపతయర
ఇఇటట ననఇ:3-70
వయససస:32
లఇ: పప
124
ZOK1493485
పపరర: అరరద షపక

భరస : హరరకకషరష రరవప పటట పపరరత
ఇఇటట ననఇ:3/71
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-147/918

తఇడడ:డ ఖదర బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:3/73
వయససస:20
లఇ: పప
127
LML2401578
పపరర: హరరపస
డ రద ననథ

125-148/1123

125-148/741

125-148/1127

125-148/1129

125-148/744

125-148/1131

భరస : గయరవయర సస మశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/80
వయససస:64
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

134
ZOK2280683
పపరర: రరడడయర వరకచరల

137
LML2402550
పపరర: చలపత సరనశశటట

140
ZOK1218420
పపరర: లకకహ మమనస సనశశటట

143
ZOK2013860
పపరర: సరసశతమహ గఇగరరజ

125-148/746

125-148/748

146
ZOK0388181
పపరర: కరరరసక పలల ఇనవన

129
ZOK1144286
పపరర: గరత వరకచతరల

132
LML2400463
పపరర: శశనవరససలక వరకచతరల

125-148/1191

135
LML1834357
పపరర: లకడహదదవ పరలలఇపలల

125-148/1126

125-148/1128

భరస : భబసతర పరలలఇపలల
ఇఇటట ననఇ:3-75
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-148/742

138
LML2402576
పపరర: నరకఇదడ సనశశటట

125-148/743

తఇడడ:డ చలపత సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/75-A
వయససస:38
లఇ: పప
125-148/745

141
LML2400554
పపరర: లకకహనరసయర ససఇకకరర

125-148/1130

తఇడడ:డ ననరరయణ శఇకకరర
ఇఇటట ననఇ:3-75-B
వయససస:54
లఇ: పప
125-148/1132

144
ZOK2013878
పపరర: మహహశ గఇగరరజ

125-148/1133

తఇడడ:డ పసచచయర గఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:3-76
వయససస:75
లఇ: పప
125-148/1134

147
LML1834456
పపరర: అమరరవత సప మశశటట

తఇడడ:డ ససబబనరససఇహహలక పలల ఇనవన
ఇఇటట ననఇ:3-77
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : గయరరపడసరద సస మశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/80
వయససస:42
లఇ: ససస స

149
ZOK2013894
పపరర: గయరర పడసరద సప మసపటట

150
ZOK2280329
పపరర: భవర శశ సప మశశటట

తఇడడ:డ గయరవయర సప మశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-80
వయససస:46
లఇ: పప

125-148/740

తఇడడ:డ యమణదయర వరకచతరల
ఇఇటట ననఇ:3-74
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : మహహశ గఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:3-76
వయససస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష మడ
ఇఇటట ననఇ:3/77
వయససస:22
లఇ: పప
148
ZOK2013886
పపరర: రతషమమహ సప మశశటట

125-148/1125

తఇడడ:డ నరకఇదడ సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/75-A
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : లకకహనరసయర శఇకకరర
ఇఇటట ననఇ:3-75C
వయససస:51
లఇ: ససస స
145
ZOK1580265
పపరర: పవన కకమమర మడ

131
LML2400455
పపరర: శరరష వరకచరల

125-148/1122

భరస : శశనవరససలక వరకచరల
ఇఇటట ననఇ:3/74
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయర సరనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/75-A
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ చలపత
ఇఇటట ననఇ:3/75-A
వయససస:35
లఇ: పప
142
LML2400562
పపరర: ననగలకడహ శఇకకరర

125-148/1124

తఇడడ:డ యణదయర వరకచరల
ఇఇటట ననఇ:3-74
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహహలక పరలఇపలల
ఇఇటట ననఇ:3-75
వయససస:52
లఇ: పప
139
LML2402584
పపరర: లకకహనరససఇహ సన శశటట

128
ZOK0220756
పపరర: శరశవరణణ ననథ

126
LML2401552
పపరర: రరజరలకకహ ననథ
భరస : నరససఇహలకసపటట ననథ
ఇఇటట ననఇ:3-73
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : రరడడయర వరకచరల
ఇఇటట ననఇ:3-74
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : యమననదయర వరకచరల
ఇఇటట ననఇ:3-74
వయససస:66
లఇ: ససస స
136
ZOK2013852
పపరర: భబసతర పరలఇపలల

125-148/1121

తఇడడ:డ నరససఇహలక ననథ
ఇఇటట ననఇ:3-73
వయససస:34
లఇ: ససస స

తలల : లకడహ దదవ
ఇఇటట ననఇ:3/74
వయససస:43
లఇ: పప
133
ZOK2013845
పపరర: లకకహదదవ వరకచనరరల

125
LML2401545
పపరర: నరససఇహలక ననధన

125-148/739
123
ZOK0919490
పపరర: హరర కకషరష రరవప పటట పపరరత

తఇడడ:డ లకకహ ననరరయణ పటట పపరరత
ఇఇటట ననఇ:3/71
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబననసపటట ననధ
ఇఇటట ననఇ:3-73
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహలక ననథ
ఇఇటట ననఇ:3-73
వయససస:37
లఇ: పప
130
ZOK1639061
పపరర: రరడడయర వరకచరల

125-148/738

125-148/1135

125-148/747

125-148/1189

తఇడడ:డ గయరర పడసరద సప మశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-80
వయససస:19
లఇ: ససస స
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151
ZOK1282995
పపరర: జయరరమరరవప హహలలలర

125-148/1136

తఇడడ:డ రరమచఇదడరరవప హహలలలర
ఇఇటట ననఇ:3-80-5
వయససస:63
లఇ: పప
154
ZOK2013902
పపరర: రమమష బబబయ సనశశటట

125-148/1138

155
ZOK2285682
పపరర: గకరరశరహ సరణణసపత

125-148/750

158
LML1831528
పపరర: శశనవరససలక రరజజ
తఇడడ:డ లకకహననరరయణ రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3/84
వయససస:54
లఇ: పప

160
ZOK1633833
పపరర: రరహన షపక

161
ZOK1633841
పపరర: మమసఇ వల షపక

125-148/753

భరస : మమసఇ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3/84
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరససలక రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3-84
వయససస:49
లఇ: ససస స
166
ZOK0716134
పపరర: రరజ లకకహ హనషర రరజ

125-148/755

125-148/1142

125-148/1145

తఇడడ:డ ననగభగషణఇ రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3/89
వయససస:28
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/754

170
ZOK2013910
పపరర: సడబబరతనరలక ఇఇటటరర

173
LML2401941
పపరర: చఇదడ శశఖర గగడడరర

125-148/1202

176
ZOK1688977
పపరర: మలలల శ బయడడడన

125-148/1140

179
ZOK2013944
పపరర: ననగభగషణరరవప రరజజ
తఇడడ:డ వనఇకటరమణయర రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3-89
వయససస:52
లఇ: పప

159
ZOK1580216
పపరర: సబహ షపక

125-148/752

162
ZOK1580174
పపరర: ఆఫసడన షపక

125-148/1083

165
ZOK0167197
పపరర: వవఇకటటశశరళళ రరజజ

125-148/1141

తఇడడ:డ లకకహననరరయణ రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3-84
వయససస:47
లఇ: పప
125-148/756

168
ZOK1667757
పపరర: పవతడ ఇఇటటరర

125-148/757

తఇడడ:డ శశనవరససలక ఇఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:3/85
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-148/1143

171
ZOK2013928
పపరర: ససబబబరరయడడ ఇఇటటరర

125-148/1144

తఇడడ:డ ససబబరరయయడడ
ఇఇటట ననఇ:3-85
వయససస:68
లఇ: పప
125-148/758

174
LML2401958
పపరర: లకడహ గగడడరర

125-148/759

భరస : చఇదడ శశఖర గగడడరర
ఇఇటట ననఇ:3/87
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-145/1124

తఇడడ:డ దదమననర బయడడడన
ఇఇటట ననఇ:3/89
వయససస:49
లఇ: పప
125-148/760

125-148/1198

తఇడడ:డ మమసఇ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3/84
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహహలక గగడడరర
ఇఇటట ననఇ:3/87
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర గగడడరర
ఇఇటట ననఇ:3/87
వయససస:19
లఇ: పప
178
ZOK1015750
పపరర: చతచతనర రరజజ

167
ZOK0919938
పపరర: వనఇకట కకషష రరజజ

156
ZOK2285732
పపరర: సరణణసపత దదమఇథ కకమమర

తఇడడ:డ మమసఇ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3/84
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : ససబబరరయయడడ ఇఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:3-85
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరయయడడ
ఇఇటట ననఇ:3-85
వయససస:50
లఇ: పప
175
ZOK2288215
పపరర: సరయ అనరరదద గగడడరర

125-148/751

తఇడడ:డ శశనవరససలక రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3/84-A
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : ననగ శశనవరససలక ఇఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:3-85
వయససస:44
లఇ: ససస స
172
ZOK2013936
పపరర: ననగశశనవరససలక ఇఇటటరర

164
LML2401594
పపరర: జజరఠరర రరజజ

125-148/749

తఇడడ:డ రమమశ బబబయ సరణణసపత
ఇఇటట ననఇ:3-81
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవఇకటటశశరళళ రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3-84
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవరససలక రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3/84-A
వయససస:30
లఇ: ససస స
169
LML1835370
పపరర: అరరణ ఇఇటటరర

125-148/1197

భరస : రరహమన షపక
ఇఇటట ననఇ:3/84
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-148/1139

153
ZOK1373620
పపరర: ఉష సనశశటట
భరస : రమమష బబబయ సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/81
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమమశ బబబయ సరణణసపత
ఇఇటట ననఇ:3/81
వయససస:19
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతర ననరరయణ లలట రగకతఇ
ఇఇటట ననఇ:3/82
వయససస:41
లఇ: ససస స

163
LML1834795
పపరర: ససజజత రరజజ

125-148/1137

భరస : జయరరమరరవప హహలలలర
ఇఇటట ననఇ:3-80-5
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహరరవప సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-81
వయససస:46
లఇ: పప
157
ZOK0076745
పపరర: సరవతడ రగకతఇ

152
ZOK1283019
పపరర: మమమథదల హహలలలర

177
ZOK1688985
పపరర: లఇగపల బయడడడన

125-145/1125

తఇడడ:డ మలలల శ బయడడడన
ఇఇటట ననఇ:3/89
వయససస:24
లఇ: పప
125-148/1146

180
ZOK2013951
పపరర: ససనత రరజజ

125-148/1147

భరస : ననగభగషణరరవప రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3-89
వయససస:46
లఇ: ససస స
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181
ZOK2013969
పపరర: రరజకశశరర రరజజ

125-148/1148

భరస : జననరదనరరవప రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3-89
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-148/762

తఇడడ:డ లలట జననరరన రరవప రరజ
ఇఇటట ననఇ:3/89-A
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-148/1188

185
ZOK0738310
పపరర: శరరష జలకగఇటట

125-148/766

193
ZOK2271583
పపరర: నరససఇహ బబలమజ అఇబటట

194
LML2401586
పపరర: మఇజలదదవ ఆఇబటట

125-148/1180

తఇడడ:డ జయ నరససఇహహలక అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:3/91
వయససస:24
లఇ: పప
125-148/770

తఇడడ:డ శశనవరససలక నటకల
ఇఇటట ననఇ:3/94
వయససస:64
లఇ: పప
208
ZOK1683770
పపరర: సతర శరశవఇత ననటకరల
భరస : శవ పడసరద ననటకరల
ఇఇటట ననఇ:3/94-A
వయససస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/768

125-148/771

125-148/774

195
ZOK1144211
పపరర: లకడహ అఇబటట

125-148/769

203
ZOK1639103
పపరర: బఇదస బవరరశశటట

206
LML2401644
పపరర: శవ పడసరద నటకల

125-148/775

201
ZOK0237396
పపరర: వనఇకట నకకతన సనశశటట

125-148/1151

204
ZOK2014041
పపరర: సతరననరరయణ నటకల

125-148/1153

తఇడడ:డ శశనవరససలక నటకల
ఇఇటట ననఇ:3-93
వయససస:73
లఇ: పప
125-148/1154

209
LML2401651
పపరర: ఉపపఇదడ కకమమర పరరచడరర
తఇడడ:డ బబలయర పరరచడరర
ఇఇటట ననఇ:3/95
వయససస:37
లఇ: పప

125-148/772

తఇడడ:డ వనఇకట ననగకఇదడ సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-92
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకకహననరరయణ నటకల
ఇఇటట ననఇ:3-94
వయససస:41
లఇ: పప
125-148/777

125-148/1150

తఇడడ:డ వనఇకట ననగకఇదడ సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/92
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకమమర సరశమ
ఇఇటట ననఇ:3/93
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-148/776

భరస : మధసనరససఇహహలక అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:3/91
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : బబలనరససఇహహలక అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:3-91
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటననగకఇదడ సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/92
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటశశషయర సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-92
వయససస:60
లఇ: పప

125-148/765

198
ZOK1218354
పపరర: వనఇకట వషత
ష సనశశటట

200
ZOK2014033
పపరర: మమధవలతన సనశశటట

125-148/1152

189
LML2400489
పపరర: గరతన వరణణ అఇబటట

197
ZOK2014009
పపరర: మమణణకరనరససఇహలక ఆఇబటట

199
ZOK2014017
పపరర: వవఇకటశశషయర సనశశటట

205
ZOK2014058
పపరర: లకకహననరరయణగగడ నటకల

125-148/119

తఇడడ:డ జయనరససఇహహలక అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:3/91-A
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడహనరససఇహహలక అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:3/91-A
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబలయర సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/92
వయససస:92
లఇ: పప

125-148/764

భరస : మమణణకరమనరససఇహలక అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:3/91-A
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మణణకరయ నరససఇహహలక అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:3/91-A
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-148/773

186
ZOK0738344
పపరర: దయమనఇదఇ జలకద

125-148/767 192
191
ZOK2013985
ZOK2013993
పపరర: మధస నరససఇహహలక ఆఇబటట
పపరర: లలమవతనహత ఆఇబటట

తఇడడ:డ లలమవతమహ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:3/91
వయససస:54
లఇ: పప

125-148/761

తఇడడ:డ ససబడమణరఇ శశటట జలకద
ఇఇటట ననఇ:3/90
వయససస:43
లఇ: పప

188
ZOK2244564
పపరర: అఇబటట నలమఇజల

తఇడడ:డ జయ నరససఇహహలక అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:3/91
వయససస:25
లఇ: పప

202
ZOK2014025
పపరర: వనఇకట ననగకఇదడ సనశశటట

125-148/763

తఇడడ:డ అఇబటట మమణణకర నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:3/91
వయససస:19
లఇ: ససస స

190
ZOK1379312
పపరర: నరససఇహ బబలమజ అఇబటట

183
ZOK1144237
పపరర: హరరష రరజజ
తఇడడ:డ జననరదన రరవప రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3/89-A
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : దయమనఇదఇ జలకద
ఇఇటట ననఇ:3/90
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : ధనసఇజయ పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3-90
వయససస:28
లఇ: ససస స

196
ZOK1144229
పపరర: హహమ ససఇధడర అఇబటట

125-148/1149

తఇడడ:డ వనఇకటరమణయర రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3-89
వయససస:57
లఇ: పప

184
ZOK1705540
పపరర: ససమర రరజ

187
ZOK2280204
పపరర: రరధదక పచచపపలకసస

182
ZOK2013977
పపరర: జననరద న రరవప రరజజ

207
ZOK2014066
పపరర: వజయలకకహ నటకల

125-148/1155

భరస : లకడహననరరయణ నటకల
ఇఇటట ననఇ:3-94
వయససస:58
లఇ: ససస స
125-148/778

210
ZOK2014074
పపరర: శరఇతమహ పరరచడరర

125-148/779

భరస : బబలయర పరరచడరర
ఇఇటట ననఇ:3/95
వయససస:68
లఇ: ససస స
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211
LML2401669
పపరర: శశధర అకతరరజ

125-148/1156

125-148/1085 213
212
ZOK1701622
LML1970367
పపరర: మధస ససధననన రరవప అకత రరజ
పపరర: షమర బబషర యస.

తఇడడ:డ మధససడదనరరవప అకతరరజ
ఇఇటట ననఇ:3-97
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబ రరయయడడ అకత రరజ
ఇఇటట ననఇ:3/98
వయససస:70
లఇ: పప

214
LML2401727
పపరర: హబబ షపక

215
LML2401735
పపరర: హబబయనరసర షపక

125-148/784

తఇడడ:డ ఖమదర హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-115
వయససస:66
లఇ: పప
217
ZOK0648196
పపరర: రరయమజ షపక
తఇడడ:డ హబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-115
వయససస:36
లఇ: పప
220
ZOK1387471
పపరర: మఇజల మమసఇశశటట

125-146/1260

125-148/384

125-148/788

221
ZOK1501733
పపరర: శవ పడసరద ససఇగమల

224
ZOK1634096
పపరర: నరససఇహహలక శశటట బవరరశశటట

227
ZOK1121888
పపరర: జతదశ ససఇడదశర

125-148/386

230
ZOK0952508
పపరర: నవదదవర సనశశటట

125-164/3

తఇడడ:డ సరనసపటట రమమశ బబబయ
ఇఇటట ననఇ:3/126-A
వయససస:23
లఇ: పప

233
ZOK1132224
పపరర: వనల సనశశటట

219
ZOK2284172
పపరర: ననగరఇదడ రరజ

125-148/385

222
ZOK0669903
పపరర: ససధనమణణ బవరరశశటట

225
ZOK1424803
పపరర: మయరళ కఇబఇ

125-148/789

228
ZOK1121904
పపరర: శఇకర సప లఇకక

125-148/387

231
ZOK0952516
పపరర: సరగజ సనసపటట

125-148/790

125-148/388

భరస : రమమశ బబబయ సనసపటట
ఇఇటట ననఇ:3/126-A
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-148/791

234
ZOK0487447
పపరర: మననజ పచచపపలకసస

125-148/792

భరస : ననగశశనవరససలక
ఇఇటట ననఇ:3-127
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససదరరనగయపస పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3-127
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరరయశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-127
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగకఇదడపస
డ రద
ఇఇటట ననఇ:3/136
వయససస:31
లఇ: పప

238
LML2401776
పపరర: వనఇకట హహమబఇదస రరజజ

125-148/796
239
ZOK2014140
పపరర: రరజ వనఇకటరరమమహనరరవప
రరజజ
తఇడడ:డ రమణయర రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:41
లఇ: పప

240
ZOK2014157
పపరర: పదనహవత రరజజ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-141/813

తఇడడ:డ అమరజ సప లఇకక
ఇఇటట ననఇ:3-124
వయససస:30
లఇ: పప

125-148/793 236
125-148/794 237
235
ZOK2014116
ZOK2014124
ZOK0716324
పపరర: ననగశశనవరససలక పచచపపలకసస
పపరర: ససదరరన గయపరస పచచపపలకసస
పపరర: నవన కకమమర పపఇడనరల

భరస : వనఇకట రరఇమహన రరవప
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:38
లఇ: ససస స

125-148/383

తఇడడ:డ చనరయర కఇబఇ
ఇఇటట ననఇ:3/124
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమమశ బబబయ సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-126A
వయససస:28
లఇ: ససస స

125-148/795

125-148/1195

భరస : రమమశ బబబయ బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/123
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమమశ బబబయ సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/126-A
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-148/389

125-148/786

తఇడడ:డ కకషషమగరరస రరజ
ఇఇటట ననఇ:3-117
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ మతనలమల ససఇడదశర
ఇఇటట ననఇ:3-124
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరరయణ సనసపటట
ఇఇటట ననఇ:3/126-A
వయససస:56
లఇ: పప
232
ZOK1720820
పపరర: సరనసపటట నతన

125-148/1086

తఇడడ:డ రమమశ బబబయ
ఇఇటట ననఇ:3/123
వయససస:70
లఇ: పప

భరస : మఠర లమల ససఇడదష
ఇఇటట ననఇ:3-124
వయససస:42
లఇ: ససస స
229
ZOK0952466
పపరర: రమమశ బబబయ సనసపటట

218
ZOK1579838
పపరర: రరయమజ షపక

216
ZOK0648170
పపరర: ఫయమజ షపక
తఇడడ:డ హబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-115
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయలయర ససఇగమల
ఇఇటట ననఇ:3/121
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ బవరరశశటట నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:3/123
వయససస:45
లఇ: పప
226
ZOK0167288
పపరర: శఇతతషస దదవ ససఇడదష

125-148/785

తఇడడ:డ హబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3/116
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : నరకశ మమసఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/117-E
వయససస:29
లఇ: ససస స
223
ZOK1379791
పపరర: బవరరశశటట రమమశ బబబయ

తఇడడ:డ ఖమదర బబషర
ఇఇటట ననఇ:3/99
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : హబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-115
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-148/787

125-148/780

125-148/390

125-148/797

భరస : రమణయర రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:57
లఇ: ససస స
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241
ZOK2014165
పపరర: రమణయర రరజజ

125-148/798

తఇడడ:డ రరమయర రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:65
లఇ: పప
244
ZOK2014173
పపరర: వనఇకటటశశరరల సనశశటట

125-148/801

125-161/5

తఇడడ:డ రమణయర గగఇదద
ఇఇటట ననఇ:3/140-18-2
వయససస:39
లఇ: పప
250
ZOK0939555
పపరర: శరరమల బవరరశశటట

125-148/802

భరస : గరరరపస
డ రద
ఇఇటట ననఇ:3-144
వయససస:36
లఇ: ససస స
256
LML2401826
పపరర: హరరననరరయణ పప లలపలల

125-148/808

125-148/811

తఇడడ:డ నరసయర గగఇదద
ఇఇటట ననఇ:3/140-18-2
వయససస:53
లఇ: పప

248
LML1831247
పపరర: చనర రరడడయర బవరరశశటట

249
ZOK1218461
పపరర: లహరర బవరరశశటట

125-148/392

251
ZOK2014181
పపరర: వజయలకకహ బబవరరశశటట

125-148/803

254
ZOK2014207
పపరర: గరరర పడసరద మదలల పలల

125-148/806

255
ZOK2014215
పపరర: ససనల కకమమర మదలల పలల

257
ZOK2014223
పపరర: ససలలచనన పప లలపలల

125-148/809

258
LML2400547
పపరర: భబరతమహ పబబశశటట

125-148/394 261
125-148/395
260
ZOK1242270
ZOK1242288
పపరర: లకడహ ననరరయణ పచచపపలకసస
పపరర: మనన కకమమరర పచచపపలకసస

263
ZOK1242304
పపరర: మమనక కటబట

భరస : లకడహ ననరరయణ పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3/148
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-148/397

తఇడడ:డ పడసరద పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3-150
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషష మగరరస గయఫరస పటటచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3-150
వయససస:65
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/810

భరస : పపలల యర పబబశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-147F
వయససస:63
లఇ: ససస స

264
ZOK1257006
పపరర: కళళరణ చకశవరరస హరరష
పచచపపలకసస
తఇడడ:డ పడసరద పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3/149
వయససస:37
లఇ: పప

125-148/813 267
266
ZOK0648766
ZOK1380898
పపరర: శరశవణ కకమమర పచచపపలకసస
పపరర: రజయమ బబ పలల

125-148/815

125-148/807

తఇడడ:డ రతర శశఖర మదలల పలల
ఇఇటట ననఇ:3-144
వయససస:42
లఇ: పప

265
ZOK0648493
పపరర: రరజర లకడహ పచచపపలకసస

268
ZOK1381045
పపరర: పడసరద పటటచపపలకసస

125-148/804

తఇడడ:డ ననరరయణ బబవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-143
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : సరగర కకషష పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3/148
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : పడసరద పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3-150
వయససస:56
లఇ: ససస స

125-148/393

252
ZOK2014199
పపరర: పపదద రరడడయర బవరరశశటట

తఇడడ:డ లకడహ ననరరయణ పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3/148
వయససస:33
లఇ: పప
125-148/812

125-161/4

భరస : చనర రరడడయర బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/143
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష మగరరస పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3/148
వయససస:60
లఇ: పప
125-148/396

125-148/800

246
ZOK1672211
పపరర: రమణయర గగఇదద

తఇడడ:డ పపదద ససబబ రరయయడడ కకపపల
ఇఇటట ననఇ:3/140-7
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : సడరరననరరయణ పప లలపలల
ఇఇటట ననఇ:3-145
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తరరపలయర పబబశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-147-F
వయససస:70
లఇ: పప
262
ZOK1242296
పపరర: సరగర కకషష పచచపపలకసస

125-148/391

తఇడడ:డ రతర శశఖర మదలల పలల
ఇఇటట ననఇ:3-144
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ సడరరననరరయణ పప లలపలల
ఇఇటట ననఇ:3-145
వయససస:39
లఇ: పప
259
ZOK0167320
పపరర: పపలల యర పబబశశటట

245
ZOK1666288
పపరర: ననగ రరజ కకపపల

భరస : ననరరయణ బబవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-143
వయససస:72
లఇ: ససస స
125-148/805

243
LML1834423
పపరర: మఇజలత సనశశటట
భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-139
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకహయర బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/143
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : రరడడయర బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-143
వయససస:34
లఇ: ససస స
253
LML2401818
పపరర: శరశవఇఠర మదలల పలల

125-148/799

తఇడడ:డ రరమనయమర రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటనరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:3-139
వయససస:43
లఇ: పప
247
ZOK1672252
పపరర: వజయ గగఇడడ

242
LML2401768
పపరర: వనఇకట శరత బబబయ రరజజ

269
ZOK2272193
పపరర: శశశలజ శఇగఇశశటట
భరస : వససదదవ రరవప ససఇగమమత
ఇఇటట ననఇ:3/151-A
వయససస:30
లఇ: ససస స

125-148/398

125-148/814

తఇడడ:డ అబయదల బబ పలల
ఇఇటట ననఇ:3-150
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-148/1182

125-148/816
270
ZOK0648758
పపరర: ససవరష కకమమరర నచచన మమటల

భరస : పడకరశ నచనచన మమటల
ఇఇటట ననఇ:3-151-A-1
వయససస:45
లఇ: ససస స
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271
ZOK2014231
పపరర: పడకరష పరబబ లక

125-148/817

తఇడడ:డ రరధనకకషషమగరరస పరబబ లక
ఇఇటట ననఇ:3-151-A-1
వయససస:43
లఇ: పప
274
LML2402501
పపరర: లకకహదదవ పపఇజరర

125-148/820

125-148/399

125-148/821

278
ZOK1419365
పపరర: అలల ఇ ననగమణణ

125-148/1190

281
LML2400521
పపరర: ససధనమన టఇగయటటరర

125-148/400

284
ZOK0919060
పపరర: శరత చఇదడ టఇగయటటరర

276
LML2402527
పపరర: అమకతవలల పపఇజరర

279
ZOK2014264
పపరర: జయ కకమమర బబ గగ రపప

125-148/824

125-148/827

285
ZOK2014272
పపరర: నరససఇహ రరవప టఇగయటటరర
తఇడడ:డ చతఇగయర టఇగయటటరర
ఇఇటట ననఇ:3-153-A
వయససస:65
లఇ: పప

286
ZOK1242254
పపరర: సకరరరఇ దదవసస

287
ZOK0974999
పపరర: లలహహత దదరరరధసల

288
ZOK1323815
పపరర: సరయలలఖర దదరరరదసల

289
ZOK1425776
పపరర: సనత కకమమర దదరరరదసల

125-148/402

తఇడడ:డ హరర ననథ దదరరరధసల
ఇఇటట ననఇ:3/154-A
వయససస:30
లఇ: పప
125-148/404

290
ZOK1668565
పపరర: శరణ కకమమర దదరరరదసల

125-148/825

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవప టఇగయటటరర
ఇఇటట ననఇ:3-153-A
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవప టఇగయటటరర
ఇఇటట ననఇ:3-153-A
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమలర రరఇ జ దదవసస
ఇఇటట ననఇ:3/154
వయససస:35
లఇ: పప

125-148/823

282
LML2401834
పపరర: భబరగ వ లకడహ టఇగయటటరర

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవప టఇగయటటరర
ఇఇటట ననఇ:3-153-A
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-148/401

125-148/822

తఇడడ:డ బసపటట బబ గగ రపప
ఇఇటట ననఇ:3-153
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : నరససఇహ రరవప టఇగయటటరర
ఇఇటట ననఇ:3-153-A
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-148/826

125-148/819

భరస : ససనలకకమమర పపఇజరర
ఇఇటట ననఇ:3-152-A
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : అలల ఇ ననగయర
ఇఇటట ననఇ:3/153
వయససస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జయకకమమర బబ గగ రపప
ఇఇటట ననఇ:3/153
వయససస:19
లఇ: ససస స
283
LML2401842
పపరర: లమవణర టఇగయటటరర

275
LML2402519
పపరర: ససనలకకమమర పపఇజరర

273
ZOK2014256
పపరర: లకకహ తనయమరమహ పరబబ లక
భరస : రరధనకకషషమగరరస పరబబ లక
ఇఇటట ననఇ:3-151-A-1
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకకహననరరయణ పపఇజరర
ఇఇటట ననఇ:3-152-A
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : జయకకమమర బబ గగ రపప
ఇఇటట ననఇ:3/153
వయససస:38
లఇ: ససస స
280
ZOK2280667
పపరర: ననగవనచషషవ బబ గగ రపప

125-148/818

తఇడడ:డ ససబబయరశశటట పబబ లక
ఇఇటట ననఇ:3-151-A-1
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : లకకహననరరయణ పపఇజరర
ఇఇటట ననఇ:3-152-A
వయససస:59
లఇ: ససస స
277
ZOK0716175
పపరర: ఉషరరరణణ బబ గరగరపప

272
ZOK2014249
పపరర: రరధనకకషషమగరరస పరబబ లక

125-148/828

125-148/403

తఇడడ:డ హరననథ దదరరరదసల
ఇఇటట ననఇ:3/154-A
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-148/405

291
LML2400570
పపరర: హరరననదద దదరరరధసల

125-148/829

తఇడడ:డ మదస సడదన రరవప దదరరరదసల
ఇఇటట ననఇ:3/154-A
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ మధస ససధననన రరవప దదరరరదసల
ఇఇటట ననఇ:3/154-A
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకడహననరరయణ శశటట దదరరరధసల
ఇఇటట ననఇ:3-154-A
వయససస:55
లఇ: పప

292
LML2401933
పపరర: రరపవరణణ దదరరరధసల

293
ZOK0919995
పపరర: సరహహతర యయచనచ

294
ZOK2014280
పపరర: ననగజజరత యయచనచ

125-148/830

భరస : హరరననథ దదరరరధసల
ఇఇటట ననఇ:3-154-A
వయససస:59
లఇ: ససస స
295
LML2400588
పపరర: సతరననరరయణ యయచనచ

తఇడడ:డ సతరననరరయణ యయచనచ
ఇఇటట ననఇ:3/155
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-148/832

296
ZOK1579705
పపరర: యమచన పసడయఇకర

తఇడడ:డ ససబబరరమయర శశటట యయచనచ
ఇఇటట ననఇ:3-155
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ యమచన సతయననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:3/155-B
వయససస:22
లఇ: ససస స

298
ZOK1634013
పపరర: గగరర పసడయఇకర యయచన

299
LML2400596
పపరర: లకకహదదవ యయచనచ

భరస : మఇజననథ గయపస
ఇఇటట ననఇ:3/156
వయససస:23
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/406

125-148/409

భరస : నరససఇహహలక శశటట యయచనచ
ఇఇటట ననఇ:3-156
వయససస:49
లఇ: ససస స

125-148/831

భరస : సతరననరరయణ శశటట యయచనచ
ఇఇటట ననఇ:3-155
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-148/407

297
ZOK0917379
పపరర: రఇజత కకమమర యచచ

125-148/408

తఇడడ:డ నరససఇహహలక శశటట యచచ
ఇఇటట ననఇ:3/156
వయససస:27
లఇ: పప
125-148/833

300
LML2401974
పపరర: నరససఇహలక యచచ

125-148/834

తఇడడ:డ ససబబరరమయర యచచ
ఇఇటట ననఇ:3-156
వయససస:62
లఇ: పప
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301
ZOK0919607
పపరర: మఇజననథ గయపరస యచచ

125-148/835

తఇడడ:డ నరససఇహ శశటట యచచ
ఇఇటట ననఇ:3-156
వయససస:31
లఇ: పప
304
ZOK2014306
పపరర: బబగరలకడహ సప మశశటట

125-148/837

125-148/412

125-148/413

125-148/415

125-148/416

125-148/419

314
LML2400653
పపరర: సతరలకడహ పడడచడరర

317
ZOK1404763
పపరర: చనన పరరరర షపక

125-148/842

323
ZOK2014322
పపరర: హహమలత రరమమయణఇ

326
ZOK2014330
పపరర: జయరరమయర గఇగరరపప
తఇడడ:డ ససబబయర
ఇఇటట ననఇ:3-179
వయససస:62
లఇ: పప

328
ZOK2014355
పపరర: లకడహననరరయణ గఇగరరపప

329
ZOK2014363
పపరర: సతరననరరయణ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/848

తఇడడ:డ జయరరమయర
ఇఇటట ననఇ:3-179
వయససస:40
లఇ: పప

125-148/411

125-150/307

312
ZOK1404771
పపరర: పరరరర షపక

125-148/414

భరస : ససరరజ బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:3/165
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-148/838

315
ZOK2014314
పపరర: చఇదడమమళ పడడచడరర

125-148/839

తఇడడ:డ చతఇగయర
ఇఇటట ననఇ:3-171
వయససస:51
లఇ: పప
125-148/417

318
ZOK1404789
పపరర: కరరమయనరసర బబగఇ షపక

125-148/418

భరస : కమలమ బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:3/172-A
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-148/841

తఇడడ:డ బబలమయనయర రరమమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:3-175
వయససస:36
లఇ: పప
125-148/843

భరస : బబలమయణణయర
ఇఇటట ననఇ:3-175
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-148/845

309
ZOK0587519
పపరర: మగనరర బబగమ షపక

125-148/840 321
320
LML2402246
LML2402253
పపరర: బబలమయణణషయర రరమమయణమ
పపరర: శవ కకషష రరమమయణఇ

తఇడడ:డ పపదద ససబబరరయయడడ చఇతగయఇట
ఇఇటట ననఇ:3-178
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ జయరరమయర
ఇఇటట ననఇ:3-179
వయససస:42
లఇ: పప

125-148/1087

తఇడడ:డ పకకరయర
ఇఇటట ననఇ:3-175
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ బలమయనయర రరమమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:3-175
వయససస:39
లఇ: పప
325
ZOK0167411
పపరర: ససబబరరయయడడ చఇతగయఇట

311
ZOK1667419
పపరర: భగరమహ రరజ

306
ZOK1121342
పపరర: ససశల ఏలకచరర

భరస : ఖమదర మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:3/161-4
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : బబషత మయమ షపక
ఇఇటట ననఇ:3/172 A
వయససస:75
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష మగరరస సప మశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/173
వయససస:22
లఇ: పప
322
ZOK0237388
పపరర: రరజకశ రరమమయణఇ

125-141/126

భరస : చఇదడమమళ
ఇఇటట ననఇ:3-171
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబషత మయమ
ఇఇటట ననఇ:3/172
వయససస:51
లఇ: పప
319
ZOK1493675
పపరర: చరణ సప మశశటట

308
ZOK1566819
పపరర: అబయదల ఖమదర షపక

125-148/836

భరస : నరససఇహహలక ఏలకచరర
ఇఇటట ననఇ:3/160-A
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : ససబబరరవప రరజ
ఇఇటట ననఇ:3/163
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబషత మయమ షపక
ఇఇటట ననఇ:3/165
వయససస:46
లఇ: పప
316
ZOK1094010
పపరర: కమల బబషర షపక

125-148/410

తఇడడ:డ బబషత షపక
ఇఇటట ననఇ:3/161-4
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ రఇగయర రరజ
ఇఇటట ననఇ:3/163
వయససస:80
లఇ: పప
313
ZOK1404797
పపరర: ససరరజ బబషర షపక

305
ZOK1121300
పపరర: నరససఇహహలక ఏలకచరర

303
ZOK2014298
పపరర: రరమయర సప మశశటట
తఇడడ:డ ససబబయర
ఇఇటట ననఇ:3-158
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననధమయన ఏలకచరర
ఇఇటట ననఇ:3/160-A
వయససస:68
లఇ: పప

భరస : చతఇచయర నలశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/160-D
వయససస:32
లఇ: ససస స
310
ZOK1669845
పపరర: ససబబరరవప రరజ

125-151/1420

తఇడడ:డ రమమఇజనవయయలక బటట ల
ఇఇటట ననఇ:3/157-B
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : రరమయర సప మశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-158
వయససస:59
లఇ: ససస స
307
ZOK0919201
పపరర: భబరత నలశశటట

302
ZOK2289478
పపరర: పవన కకమమర బటట ల

324
LML1834712
పపరర: అనసరరధ చఇతకకఇట

125-148/844

భరస : చనర ససబబరరయయడడ
ఇఇటట ననఇ:3-178
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-148/846

125-148/847
327
ZOK2014348
పపరర: వనఇకట రమణమహ గరఇగరరపప

భరస : జయరరమయర
ఇఇటట ననఇ:3-179
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-148/849

330
ZOK0573451
పపరర: రరమ కకషష గఇగరరపప

125-148/420

తఇడడ:డ జయరరమయర
ఇఇటట ననఇ:3/180
వయససస:33
లఇ: పప
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331
ZOK1493741
పపరర: పవన కకమమర ఘఇటశరల

125-148/421

తఇడడ:డ ఉమర షపక
ఇఇటట ననఇ:3/180
వయససస:43
లఇ: పప
334
LML2400695
పపరర: రరమ చఇదడయర గఇగరరపప

125-148/851

125-148/854

భరస : సతరననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:3-181
వయససస:54
లఇ: ససస స
343
LML2400703
పపరర: శశనవరససలక గయరశఇకకఇడ

125-148/858

125-148/861

భరస : నరససఇహ రరవప పపఇజరర
ఇఇటట ననఇ:3-186
వయససస:60
లఇ: ససస స
352
ZOK1271972
పపరర: అకతరరజ కవత కకమమరర

125-148/427

125-148/1088

తఇడడ:డ పరరరసరరథద అకత రరజ
ఇఇటట ననఇ:3/187-A
వయససస:20
లఇ: పప
358
LML2402410
పపరర: చనరఈశశరయర బబ ఇతనల
తఇడడ:డ ససబబరరయయడడ
ఇఇటట ననఇ:3/189-A
వయససస:72
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/423

341
ZOK1383207
పపరర: గగపరల పపరర

125-148/856

344
LML2402303
పపరర: ససధన మన గయరశఇకకఇడ

125-148/859

339
ZOK0573444
పపరర: సతరననరరయణ దదరరరదసల

125-148/862

342
LML1835123
పపరర: అనసడయమహ గయరశఇకకఇడ

125-148/857

345
ZOK1381110
పపరర: రరజకష ససఇగన

125-148/860

348
ZOK2014371
పపరర: నరససఇహ రరవప పపఇజరర

125-148/863

తఇడడ:డ వనఇకటచలఇ పపఇజరర
ఇఇటట ననఇ:3-186
వయససస:61
లఇ: పప

350
LML2400737
పపరర: జగదదశ బబబయ పపఇజరర

125-148/425

351
ZOK0959314
పపరర: కరరణనకర రరడడడ అఇకక రరడడడ

125-148/426

తఇడడ:డ ఎ శశష రరడడ అఇకక రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:3/187
వయససస:35
లఇ: పప

353
ZOK2014397
పపరర: అకతరరజ పరరర సరరథద

125-148/428

354
ZOK1380914
పపరర: లకడహ దదవమహ ఎతరరజఇ

తఇడడ:డ అకతరరజ ససబబబరరయయడడ
ఇఇటట ననఇ:3/187
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : ననరరయణ ఎతరరజఇ
ఇఇటట ననఇ:3/187-A
వయససస:66
లఇ: ససస స

356
ZOK2289171
పపరర: ననగ చరణ అకతరరజ

357
ZOK2289460
పపరర: ననగ పపజత అకతరరజ

భరస : చనర ఈశశరయర
ఇఇటట ననఇ:3-189A
వయససస:62
లఇ: ససస స

125-148/424

తఇడడ:డ రరమచఇదడ ససఇగన
ఇఇటట ననఇ:3-184-B
వయససస:22
లఇ: పప

347
LML2402345
పపరర: సరశత పపఇజరర

359
LML2400760
పపరర: లకడహతనయమరమహ బబ ఇతల

125-148/853

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-184
వయససస:77
లఇ: ససస స

125-148/1205

తఇడడ:డ పరరర సరరథద అకతరరజ
ఇఇటట ననఇ:3/187-A
వయససస:19
లఇ: పప
125-148/431

336
ZOK1380997
పపరర: ససజజత ఘఇటసరల

తఇడడ:డ నఇదన గగపరల
ఇఇటట ననఇ:3/181
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవప పపఇజరర
ఇఇటట ననఇ:3/186-A
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : అకతరరజ పరరరసరరథద
ఇఇటట ననఇ:3/187
వయససస:48
లఇ: ససస స
355
ZOK1713403
పపరర: ననగ చరణ అకత రరజ

338
ZOK0573402
పపరర: వవదవత గఇగరరపప

భరస : వనయ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:3-186
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-148/864

125-148/850

భరస : పవన కకమమర ఘఇటసరల
ఇఇటట ననఇ:3-180
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరససలక
ఇఇటట ననఇ:3-184
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవప పపఇజరర
ఇఇటట ననఇ:3-186
వయససస:39
లఇ: పప
349
ZOK2014389
పపరర: శశ కళ పపఇజరర

125-148/852

తఇడడ:డ మఇగళ పపరర
ఇఇటట ననఇ:3-183
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-184
వయససస:54
లఇ: పప
346
LML2400729
పపరర: వనయ కకమమర పపఇజరర

335
LML2402287
పపరర: సరగజ గఇగరరపప

భరస : ననగ వవఇకట ససబడమణరఇ
ఇఇటట ననఇ:3/180-A
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-148/855

333
LML2400687
పపరర: ససబడమణరఇ జ.ఏన.వ
తఇడడ:డ జయరరమయర
ఇఇటట ననఇ:3-180
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : రరమచఇదడయర
ఇఇటట ననఇ:3-180
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపలల యర ఘఇటసరల
ఇఇటట ననఇ:3-180
వయససస:42
లఇ: పప
340
LML2405264
పపరర: వరన దదరరరదసల

125-148/422

భరస : పవన కకమమర ఘఇటశరల
ఇఇటట ననఇ:3/180
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జయరరమయర గఇగరరపప
ఇఇటట ననఇ:3-180
వయససస:39
లఇ: పప
337
ZOK1381417
పపరర: పవన కకమమర ఘఇటసరల

332
ZOK1493758
పపరర: ససజజత ఘఇటశరల

125-148/429

125-148/1208

తఇడడ:డ అకతరరజ పరరర సరరథద
ఇఇటట ననఇ:3/187-A
వయససస:18
లఇ: ససస స
125-148/865

360
LML2400786
పపరర: బబ ఇతల లకడహ ససరకఖ

125-148/432

భరస : బబ ఇతల శవయర
ఇఇటట ననఇ:3/189-B
వయససస:41
లఇ: ససస స
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361
LML2402428
పపరర: బబ ఇతల శవయర

125-148/433

తఇడడ:డ బబ ఇతల చనర ఈశశరయర
ఇఇటట ననఇ:3/189-B
వయససస:50
లఇ: పప
364
ZOK1380971
పపరర: పడసనర లకడహ గరడడ

125-148/436

365
ZOK1381094
పపరర: మమధవ గరడడ

125-148/439

368
ZOK1381359
పపరర: రరమససబబబ రరడడ గరడడ

371
ZOK1639087
పపరర: కకమమర సరశమ బవరరశశటట

భరస : బబల ససబడమణరఎఇ గయనపపటట
ఇఇటట ననఇ:3/193
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషషయర
ఇఇటట ననఇ:3/193
వయససస:61
లఇ: పప

373
ZOK1242205
పపరర: బఇదస బవరరశశటట

374
ZOK1242213
పపరర: లకడహ దదవ బవరరశశటట

125-148/866

తఇడడ:డ కకమమరసరశమ బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-193
వయససస:32
లఇ: ససస స
376
ZOK0648352
పపరర: వఇశ కకషష గయనపపటట

125-148/445

377
ZOK1047241
పపరర: వననద కకమమర గయనపపటట

భరస : వఇశ కకషష గయనపపటట
ఇఇటట ననఇ:3/193-A
వయససస:30
లఇ: ససస స

380
ZOK2014439
పపరర: ససరకష బబబయ గయనపరటట

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబబరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-193-A
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : వనఇకట ససబబరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-193-A
వయససస:53
లఇ: ససస స
388
ZOK2014454
పపరర: దదవక నడజరళల
భరస : సరయననథ నడజరళల
ఇఇటట ననఇ:3-194
వయససస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/443

386
ZOK0669911
పపరర: లహరర నడజకళల

125-148/867

389
ZOK2014462
పపరర: సరయననథ నడజలమల
తఇడడ:డ కకషషయర
ఇఇటట ననఇ:3-194
వయససస:59
లఇ: పప

369
ZOK1284082
పపరర: ససఇధసరర గయనపపటట

125-148/441

372
ZOK1639210
పపరర: మణణకరఇత బవరరశశటట

125-148/444

375
ZOK1242221
పపరర: కకమమరసరశమ బవరరశశటట

125-148/868

తఇడడ:డ కకషషయర బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-193
వయససస:63
లఇ: పప
125-148/446

378
ZOK1305465
పపరర: తఇడయ చనరరరడడమహ
తనఇడయ
భరస : తఇడయ పడభబకర ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:3/193-A
వయససస:36
లఇ: ససస స

125-148/869

125-148/870
381
ZOK2014447
పపరర: వనఇకట ససబబబరరవప గయనపపటట

125-148/447

తఇడడ:డ కకషషమగరరస
ఇఇటట ననఇ:3-193A
వయససస:54
లఇ: పప
125-148/872

384
ZOK2014413
పపరర: లకకహదదవ గయనపపటట

125-148/873

భరస : ససరకష బబబయ
ఇఇటట ననఇ:3-193-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-148/449

తఇడడ:డ సరయ ననథ నడజకళల
ఇఇటట ననఇ:3/194
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-148/875

125-148/438

తఇడడ:డ కకమమర సరశమ
ఇఇటట ననఇ:3/193
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటససబబబరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-193-A
వయససస:34
లఇ: పప
125-148/874

366
ZOK1381227
పపరర: సరశత గరడడ

భరస : మధససడధన రరవప
ఇఇటట ననఇ:3/193
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషషమగరరస
ఇఇటట ననఇ:3-193A
వయససస:53
లఇ: పప

125-148/871 383
382
LML2402477
LML2402485
పపరర: బబల ససబడహహణరఇ గయనపపటట
పపరర: మధససడదన గయనపపటట

385
ZOK2014421
పపరర: ససబబరతరమహ గగనపపత

125-148/440

తఇడడ:డ ససరకష బబబయ గయనపపటట
ఇఇటట ననఇ:3/193-A
వయససస:26
లఇ: పప
125-148/448

125-148/435

తఇడడ:డ రరమససబబబ రరడడ గరడడ
ఇఇటట ననఇ:3/192-A
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : కకమమరసరశమ బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-193
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససరకష బబబయ గయనపపటట
ఇఇటట ననఇ:3/193-A
వయససస:29
లఇ: పప
379
ZOK1305499
పపరర: లకడహ పసడయమఇక గయనపపటట

125-148/437

తఇడడ:డ గఇగరరరడడడ గరడడ
ఇఇటట ననఇ:3/192-A
వయససస:60
లఇ: పప
125-148/442

363
ZOK1333020
పపరర: తరరమలలశ కకమమర రరడడ గడడ
తఇడడ:డ రరమ ససబబ రరడడ గడడ
ఇఇటట ననఇ:3/192-A
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమససబబబ రరడడ గరడడ
ఇఇటట ననఇ:3/192-A
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : రరమససబబబ రరడడ గరడడ
ఇఇటట ననఇ:3/192-A
వయససస:51
లఇ: ససస స
370
ZOK1284124
పపరర: సరశత గయనపపటట

125-148/434

తఇడడ:డ రఇగ రరవప
ఇఇటట ననఇ:3/192
వయససస:76
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమససబబబ రరడడ గరడడ
ఇఇటట ననఇ:3/192-A
వయససస:30
లఇ: ససస స
367
ZOK1381326
పపరర: అదద లకడహ గరడడ

362
ZOK0573436
పపరర: రరమ చఇదడ రరవప సరలకరర

387
ZOK1426535
పపరర: నడజరలల కరశలమశ

125-148/450

తఇడడ:డ నడజరలల సరయననథ
ఇఇటట ననఇ:3/194
వయససస:22
లఇ: పప
125-148/876

390
ZOK0919177
పపరర: అవననశ పపఇజరర

125-148/451

తఇడడ:డ ససరకశ బబబయ పపఇజరర
ఇఇటట ననఇ:3/195
వయససస:29
లఇ: పప
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391
ZOK0919185
పపరర: అఖల పపఇజరర

125-148/452

తఇడడ:డ ససరకశ బబబయ పపఇజరర
ఇఇటట ననఇ:3/195
వయససస:27
లఇ: ససస స
394
ZOK1062595
పపరర: అనడష పపఇజరర

125-148/455

125-148/458

125-148/878

125-148/961

125-148/556

125-148/964

125-148/967

భరస : ససబబబరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-/238-A
వయససస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

404
ZOK2014686
పపరర: ననగరరజ వడల పపటట

407
ZOK1121821
పపరర: గరయతడ పబబత

410
ZOK2014694
పపరర: అమహణమహ పరబబ లక

413
ZOK2014710
పపరర: ససబడమణరఇ పప బబ లక

125-148/969

416
LML2402709
పపరర: వజయ లకడహ తనళఇకక

125-148/962

419
ZOK2014728
పపరర: ససబబబరరవప పరబబ లక
తఇడడ:డ ససబబయర
ఇఇటట ననఇ:3/238-A
వయససస:59
లఇ: పప

399
ZOK1132216
పపరర: భబరగ వ బచసచ

125-148/877

402
ZOK1305457
పపరర: హరరవ వడల పపటట

125-148/554

405
ZOK0669960
పపరర: పవన కకమమర పబబత

125-148/555

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయర పబబత
ఇఇటట ననఇ:3/236
వయససస:29
లఇ: పప
125-148/557

408
LML1831841
పపరర: వవఇకట నరసయర పబబత

125-148/963

తఇడడ:డ చలమయర
ఇఇటట ననఇ:3-236
వయససస:57
లఇ: పప
125-148/965

411
LML2405280
పపరర: ససరకశబబబయ పప బబ లక

125-148/966

తఇడడ:డ ససబడమణరఇ
ఇఇటట ననఇ:3-237
వయససస:33
లఇ: పప
125-148/968

414
ZOK1420199
పపరర: మమల షపక

125-148/1089

తఇడడ:డ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:3/237-B
వయససస:34
లఇ: పప
125-148/970

భరస : కకషషమగరరస తనళఇకక
ఇఇటట ననఇ:3-238
వయససస:58
లఇ: ససస స
125-148/558

125-148/457

తఇడడ:డ ననగరరజ
ఇఇటట ననఇ:3/234-A
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయర
ఇఇటట ననఇ:3-237
వయససస:76
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరరయణ శశటట తనళఇకక
ఇఇటట ననఇ:3-238
వయససస:69
లఇ: పప
418
ZOK2014736
పపరర: శశదదవ పరబబ లక

125-148/553

భరస : ససబబరరయయడడ
ఇఇటట ననఇ:3-236
వయససస:82
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణరఇ
ఇఇటట ననఇ:3-237
వయససస:62
లఇ: ససస స
415
LML2402691
పపరర: కకషషమగరరస తనళఇకక

401
ZOK1121920
పపరర: వనచషషవ వడల పపటట

396
ZOK1578855
పపరర: శరరద రమమశ బచసచ

భరస : నరకఇదడ బబబయ బచసచ
ఇఇటట ననఇ:3-196
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయర పబబత
ఇఇటట ననఇ:3/236
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటచలమయర
ఇఇటట ననఇ:3-236
వయససస:77
లఇ: ససస స
412
ZOK2014702
పపరర: లకకహదదవమహ పరబబ లక

125-148/459

తఇడడ:డ ససబడమణరఇ
ఇఇటట ననఇ:3-234A
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : వనఇకట నరసయర పబబత
ఇఇటట ననఇ:3/236
వయససస:41
లఇ: ససస స
409
LML1835420
పపరర: ససబబనరసమహ పబబత

398
ZOK1578939
పపరర: రమమష బబబయ బచసచ

125-148/454

భరస : రమమశ బబబయ బచసచ
ఇఇటట ననఇ:3/196
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరరజ
ఇఇటట ననఇ:3/234-A
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరరజ
ఇఇటట ననఇ:3-234 A
వయససస:44
లఇ: ససస స
406
ZOK1121797
పపరర: ససజజత పబబత

125-148/456

తఇడడ:డ లలట ససబబరరయయలక బచసచ
ఇఇటట ననఇ:3/196
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరరయయడడ బబచడచ
ఇఇటట ననఇ:3-196
వయససస:57
లఇ: పప
403
ZOK0167544
పపరర: అరరణ వడల పపటట

395
ZOK1493782
పపరర: నరకఇదడ బబబయ బచసచ

393
ZOK1043777
పపరర: సశరరప రరణణ పపఇజరర
భరస : ససరకశ బబబయ పపఇజరర
ఇఇటట ననఇ:3/195
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమమష బబబయ బచసచ
ఇఇటట ననఇ:3/196
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరరయయడడ బచసచ
ఇఇటట ననఇ:3/196
వయససస:70
లఇ: పప
400
ZOK2014470
పపరర: రమమశ బబబయ బచసచ

125-148/453

తఇడడ:డ లమతద తరరపరలక శశటట
ఇఇటట ననఇ:3/195
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససరకష బబబయ పపఇజరర
ఇఇటట ననఇ:3/195
వయససస:30
లఇ: ససస స
397
ZOK1578871
పపరర: రమమశ బబబయ బచసచ

392
ZOK1043363
పపరర: ససరకశ బబబయ పపఇజరర

417
ZOK0417725
పపరర: మఇజననధ తనళఇకక

125-148/971

తఇడడ:డ కకషషమగరరస తనళఇకక
ఇఇటట ననఇ:3-238
వయససస:40
లఇ: పప
125-148/559

420
LML2405298
పపరర: గగతఇ పస బబ లక

125-148/972

తఇడడ:డ ససబబబరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-238 -A
వయససస:34
లఇ: పప
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421
LML2401677
పపరర: మయరళ మహన సనశశటట

125-148/973

తఇడడ:డ రఇగయర సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-240
వయససస:48
లఇ: పప

422
ZOK0417741
పపరర: యశశద సనశశటట
భరస : మయరళ మహన సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-240
వయససస:42
లఇ: ససస స

424
LML1834845
పపరర: వజయలకడహ సనశశటట

125-148/976

తఇడడ:డ రఇగయర
ఇఇటట ననఇ:3-241
వయససస:70
లఇ: ససస స

425
ZOK0918930
పపరర: సరణర కకషషరరయవరఇ

125-148/561

భరస : రఇగ పడసరద మమఇట
ఇఇటట ననఇ:3/242-A
వయససస:54
లఇ: ససస స

428
ZOK1093947
పపరర: సరయ రరకకష మమఇట

125-148/564

431
LML2401248
పపరర: ఉషర రరణణ చఇతలపపడడ

భరస : ససబబరరయయడడ ఆచనరర వవదసరరరర
ఇఇటట ననఇ:3/242-E-A KANAKAMMA STR
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : మహన రరవప
ఇఇటట ననఇ:3-243-A
వయససస:60
లఇ: ససస స

433
ZOK1667922
పపరర: మమమథదల హహలలలర

434
LML2401107
పపరర: శశనవరస రరజజ

125-148/1090

భరస : జయరరమ రరవప హహలలలర
ఇఇటట ననఇ:3/245
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-148/980

125-148/983

125-148/567

తఇడడ:డ ససబడమణరఇగయపస బబ గగ రపప
ఇఇటట ననఇ:3-248
వయససస:64
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/978

443
ZOK1704253
పపరర: భరతమహ పపదమళల

125-148/986

446
ZOK2014785
పపరర: లకకహననరరయణ రరచపపటట

125-148/565

449
LML1831254
పపరర: గరరరశబబబయ సఇపరరస
తఇడడ:డ నఇదగగపరల సఇపరరస
ఇఇటట ననఇ:3/249
వయససస:55
లఇ: పప

125-148/563
429
ZOK1490457
పపరర: ససబబరరయయడడ ఆచనరర వవదసరరరర

432
LML2405652
పపరర: మహనరరవప చఇతలపపడడ

125-148/979

435
ZOK0939647
పపరర: లకడహ చరరశరహ రరజజ

125-148/566

భరస : శశనవరస రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3/246
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-148/981

438
ZOK2014744
పపరర: వనఇకటటశశరరల రరజజ

125-148/982

తఇడడ:డ వనఇకటబడమయర రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3-246
వయససస:63
లఇ: పప
125-148/984

441
ZOK1379957
పపరర: రవ తదజ రచపపత

125-143/515

తఇడడ:డ లకడహ ననరరయణ రచపపత
ఇఇటట ననఇ:3/247
వయససస:25
లఇ: పప
125-148/568

444
LML2401123
పపరర: ససనత రరచపపటట

125-148/985

భరస : లకడహ ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:3-247
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-148/987

తఇడడ:డ నరససఇహరరవప రచపపటట
ఇఇటట ననఇ:3-247
వయససస:45
లఇ: పప
125-148/989

125-148/560

తఇడడ:డ ససబబబరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-243-A
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : జయరరఇ పపదమళల
ఇఇటట ననఇ:3/247
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరరవప రరచ పపటట
ఇఇటట ననఇ:3-247
వయససస:68
లఇ: ససస స
448
ZOK2014793
పపరర: నరససఇహగయపరస బబ గగ రపప

440
ZOK2014769
పపరర: వనఇకట శశషమహ రరజజ

426
LML2401099
పపరర: రఇగ పడసరద మమఇటబ

తఇడడ:డ వరయర ఆచనరర వవదసరరరర
ఇఇటట ననఇ:3/242-E-A
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : వనఇకటబడమయర
ఇఇటట ననఇ:3-246
వయససస:80
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడహననరరయణ రచనపపత
ఇఇటట ననఇ:3/247
వయససస:20
లఇ: ససస స
445
ZOK2014777
పపరర: పరరశతమహ రరచ పపటట

125-148/562

భరస : పసచతచచయమ
ఇఇటట ననఇ:3-246
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3-246
వయససస:52
లఇ: ససస స
442
ZOK1670371
పపరర: మమనక రచనపపత

437
LML2405314
పపరర: ననగమనవమమమ గగపసశశటట

125-148/975

తఇడడ:డ శశనవరససలక మమఇటబ
ఇఇటట ననఇ:3/242-A
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల రరజజ
ఇఇటట ననఇ:3/246
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమయర గగపసశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-246
వయససస:75
లఇ: పప
439
ZOK2014751
పపరర: ససజజనన రరజజ

125-148/977

తఇడడ:డ రఇగ పడసరద మమఇట
ఇఇటట ననఇ:3/242-A
వయససస:27
లఇ: పప

430
ZOK1490473
పపరర: ససరరఖ వవదసరరరర

423
LML1831643
పపరర: రఇగయర సనశశటట
తఇడడ:డ ససబబయర
ఇఇటట ననఇ:3-241
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమచఇదడన కకషషరరయవరఇ
ఇఇటట ననఇ:3-241M-N
వయససస:30
లఇ: ససస స

427
LML2405942
పపరర: పడసనర లకడహ మమఇట

436
LML2405306
పపరర: పసచతచచయమ గగపసశశటట

125-148/974

447
ZOK1242247
పపరర: శరఇత కకమమరర బబ గరగరపప

125-148/988

భరస : నరససఇహ గయపరస బబ గరగరపప
ఇఇటట ననఇ:3-248
వయససస:63
లఇ: ససస స
125-148/569

450
LML1834332
పపరర: ససనతన సమరరర

125-148/570

భరస : గరరరశ బబబయ సమరరర
ఇఇటట ననఇ:3/249
వయససస:51
లఇ: ససస స
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451
ZOK1093996
పపరర: పడనత కకమమర సమరరర

125-148/571

తఇడడ:డ గరరరశ బబబయ సమరరద
ఇఇటట ననఇ:3/249
వయససస:26
లఇ: పప

452
ZOK2014801
పపరర: ససబబరతరమహ బబ గగ రపప

125-148/990

భరస : శవశఇకరయర
ఇఇటట ననఇ:3-249
వయససస:75
లఇ: ససస స

457
ZOK0983008
పపరర: దదవర రకవపరర

125-148/573

తఇడడ:డ పపఇచలయర
ఇఇటట ననఇ:3/249-A,
వయససస:28
లఇ: ససస స
460
LML2405504
పపరర: ససపడజజ మమలకరర

125-148/993

456
ZOK0676866
పపరర: మఇజననథ పచచపపలకసస

తఇడడ:డ వశశశశశర రరవప పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3/249-A,
వయససస:29
లఇ: పప

458
ZOK2272052
పపరర: ఇమమమ హహసపన షపక

459
LML1834563
పపరర: భబరత యయలకచరర

125-148/1181

125-148/995

125-148/996 462
461
LML2401164
LML2405496
పపరర: ససబబ నరససఇహహలక ఎలకచరర
పపరర: తరరమలమశశనవరససలక
యయలకచరర
తఇడడ:డ ఆఇజనవయయలక శశటట ఎలకచరర
తఇడడ:డ అఇజనవయయలకశశటట ఎలకచరర
ఇఇటట ననఇ:3-250-A
ఇఇటట ననఇ:3-250-A
వయససస:61
లఇ: పప
వయససస:52
లఇ: పప

125-148/997

125-148/580

125-148/581 465
464
ZOK1494038
ZOK1093889
పపరర: లకడహ ననగ రరజజశశ యయలకచరర
పపరర: రరజకశశరర తఇగకడడ పలల

125-148/578

తఇడడ:డ తరరమల శశనవరససలక యయలకచరర
ఇఇటట ననఇ:3/251-1
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శనస
ఇఇటట ననఇ:3/251/A
వయససస:27
లఇ: ససస స

466
ZOK1093921
పపరర: అరరణమహ దదవరపలల

467
ZOK1493832
పపరర: నరససఇహ ధదరజ యయలకచరర

468
ZOK2250694
పపరర: యయలకచరర లకడహ దదపసస

125-148/579

భరస : శనస దదవరపలల
ఇఇటట ననఇ:3/251/A
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-148/583

తఇడడ:డ రరమకకషషయర ఐనఅలమ
ఇఇటట ననఇ:3/251-B
వయససస:31
లఇ: పప

470
ZOK1666759
పపరర: ఐనఅలమ రరజకశ Rajesh

125-148/585
471
ZOK1666874
పపరర: ఐనఅలమ శఇతకకమమరర
శఇతకకమమరర
భరస : ఐనఅలమ రరమకకషషయర రరమకకషష
ఇఇటట ననఇ:3/251-b
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : గగరర శఇకర బసపసటటట
ఇఇటట ననఇ:3/252
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరయయడడ బబశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-252
వయససస:49
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/584

125-148/998

భరస : నటరరజగయపస వడల పపటట
ఇఇటట ననఇ:3-251-B
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-148/587

476
ZOK1579234
పపరర: ససనత బబశశటట

479
ZOK2014843
పపరర: ససబబరతరమహ బసపటట
భరస : ససబబరరయయడడ బబశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-252
వయససస:63
లఇ: ససస స

474
ZOK1667070
పపరర: ఐనఅలమ శశధర hindhu

125-148/594

తఇడడ:డ ఏస/ఓ ఐనఅలమ రరమకకషష రరమకకషష
ఇఇటట ననఇ:3/251_b
వయససస:20
లఇ: పప
125-148/588

భరస : గగరరశఇకర బబశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/252
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-148/1000

125-148/647

తఇడడ:డ యయలకచరర ససబబనరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:3/251-A
వయససస:19
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఐనఅలమ రరమకకషషయర రరమకకషష
ఇఇటట ననఇ:3/251-b
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఐనఅలమ గయరవయర ఫరదర
ఇఇటట ననఇ:3/251-b
వయససస:20
లఇ: పప

478
ZOK2014835
పపరర: గగరరశఇకర బసపటట

125-148/582

తఇడడ:డ ససబబనరససఇహహలక యయలకచరర
ఇఇటట ననఇ:3/251-A
వయససస:22
లఇ: పప

125-148/586 473
472
ZOK1667013
ZOK2014819
పపరర: ఐనఅలమ రరమకకషష రరమకకషష
పపరర: జజనకక వడల పపటట

475
ZOK0670018
పపరర: ససనత బశశరటటట

125-148/994

భరస : ససబబనరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:3-250A
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబ రరయయడడ తఇగకడడ పలల
ఇఇటట ననఇ:3/251-1
వయససస:28
లఇ: పప

469
ZOK1579077
పపరర: రరజకశ ఐనఅలమ

125-148/572

భరస : వశశశశశర రరవప పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3-249-A
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననయబ రసడల షపక
ఇఇటట ననఇ:3/249-C
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : తరరమలమశశనవరససలక
ఇఇటట ననఇ:3-250A
వయససస:44
లఇ: ససస స
463
ZOK1267195
పపరర: ఓబయలలసస తఇగకడడ పలల

125-148/991

తఇడడ:డ వశశశశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-249A
వయససస:33
లఇ: పప

125-148/992 455
454
LML2401131
LML2401149
పపరర: వశశశశశరరరవప పచచపపలకసస
పపరర: కళళరణణ పచచపపలకసస

తఇడడ:డ రరజ గగపరల
ఇఇటట ననఇ:3-249-A
వయససస:57
లఇ: పప

453
LML2405355
పపరర: రరజశశఖర పచచపపలకసస

477
ZOK2014827
పపరర: ససబబబరరయడడ బసపటట

125-148/999

తఇడడ:డ ససబబయర బబశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-252
వయససస:72
లఇ: పప
125-148/1001

480
LML2405470
పపరర: వరలకమమహ బసపటట

125-148/589

భరస : శశనవరససలక బసపటట
ఇఇటట ననఇ:3/253
వయససస:68
లఇ: ససస స
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481
LML2405488
పపరర: మలల కరరరర న బబశశటట

125-148/1002

తఇడడ:డ శశనవరససలక బసపటట
ఇఇటట ననఇ:3-253
వయససస:33
లఇ: పప
484
ZOK0716258
పపరర: ససపడజ ఇడడమడకల

125-148/590

125-148/1006

125-148/1009

488
LML2405512
పపరర: లకమమహ బకకర

491
ZOK2014892
పపరర: శరణర శశరరఇ

125-148/1012

494
ZOK1257030
పపరర: గయరర కరశలమష శశరరఇ

125-148/1007

497
ZOK1493915
పపరర: సడరర తదజ పచచపపలకసస

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయర పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3/256
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశధర పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3/256
వయససస:20
లఇ: పప

499
LML1835446
పపరర: లకడహదదవ పచచపపలకసస

500
ZOK2014926
పపరర: శశధర పచచపపలకసస

125-148/1014

486
ZOK2014868
పపరర: ఈశశరమహ ఇడడమడకల

489
LML2405520
పపరర: పదహజజ బకత

125-148/1010

492
ZOK2014900
పపరర: ఇఇదడవతమహ శశరరమ

125-148/592

495
ZOK1633593
పపరర: సడరర తదజ పచచపపలకసస

125-148/649

498
LML1834571
పపరర: కవత పచచపపలకసస

125-148/1015

తఇడడ:డ శశధర
ఇఇటట ననఇ:3/256A
వయససస:18
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరఇగయర
ఇఇటట ననఇ:3-257
వయససస:41
లఇ: పప
508
ZOK1579358
పపరర: రజన కకతస పలల
భరస : వజయ కకశశర కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:3/258
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

506
ZOK2014959
పపరర: వరలకడహ రరజజ

509
LML2405538
పపరర: భబవనన చదనడరరర
తఇడడ:డ ససరకఇదడ చతనడరరర
ఇఇటట ననఇ:3-258
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరమయర
ఇఇటట ననఇ:3-256
వయససస:48
లఇ: పప
125-148/1017

భరస : వనఇకట రమణ రరజ
ఇఇటట ననఇ:3-257
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-148/1019

భరస : వనఇకటరఇగయర
ఇఇటట ననఇ:3-257
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-148/652

125-148/1013

125-148/1016
501
ZOK2014934
పపరర: వనఇకటససబబయర పచచపపలకసస

125-148/1204 504
503
ZOK2289163
LML2406080
పపరర: సరయ ససచతడ పచచపపలకసస
పపరర: నరహత రరజ

125-148/1018

125-148/593

భరస : శశధర
ఇఇటట ననఇ:3-256
వయససస:39
లఇ: ససస స

502
ZOK1494004
పపరర: కనశశటట భబణయ తదజ

505
ZOK2014942
పపరర: వనఇకట రమణ రరజజ

125-148/1011

తఇడడ:డ శశధర పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3/256
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరరమయర పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3-256
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ కనశశటట ససరకశ బబబయ
ఇఇటట ననఇ:3/256A
వయససస:20
లఇ: పప

125-148/1008

భరస : పరఇడడరఇగయర
ఇఇటట ననఇ:3-255
వయససస:75
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటససబబయర పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3-256
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-148/650

125-148/1005

తఇడడ:డ నరససఇహహలక బకత
ఇఇటట ననఇ:3-255
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గయరర శఇకర శశరరఇ
ఇఇటట ననఇ:3/255-A
వయససస:24
లఇ: పప
125-148/648

125-148/1004

భరస : బబలమజ ఇడడమమడకల
ఇఇటట ననఇ:3-254
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : గయరర శఇకర
ఇఇటట ననఇ:3-255
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయర
ఇఇటట ననఇ:3-255
వయససస:85
లఇ: పప
496
ZOK1493907
పపరర: నరససఇహ పచచపపలకసస

125-148/591

భరస : నరససఇహలక
ఇఇటట ననఇ:3-255
వయససస:89
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పరఇడడరఇగయర శశ రరఇ
ఇఇటట ననఇ:3-255
వయససస:55
లఇ: పప
493
ZOK2014918
పపరర: పరఇడడరఇగయర శశరరమ

485
ZOK0716290
పపరర: ననగరరజ ఇడడమడకల

483
ZOK2014850
పపరర: శశనవరససలక బసపటట
తఇడడ:డ ససబబయర బసపటట
ఇఇటట ననఇ:3-253
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబలమజ
ఇఇటట ననఇ:3/254
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరరయణ ఇడడమడకల
ఇఇటట ననఇ:3-254
వయససస:54
లఇ: పప
490
ZOK2014884
పపరర: గయరర శఇకర శశ రరఇ

125-148/1003

తఇడడ:డ శశనవరససలక బసపటట
ఇఇటట ననఇ:3-253
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబలమజ ఇడడమడకల
ఇఇటట ననఇ:3/254
వయససస:31
లఇ: ససస స
487
ZOK2014876
పపరర: బబలమజ ఇడడమడకలమ

482
ZOK0237198
పపరర: ససధనకర బసపటట

507
ZOK1093533
పపరర: దదలప చతనడరరర

125-148/651

తఇడడ:డ ససరకఇదడ చతనడరరర
ఇఇటట ననఇ:3/258
వయససస:37
లఇ: పప
125-148/1020

510
ZOK2014967
పపరర: ససరకఇదడ చతనడరరర

125-148/1021

తఇడడ:డ ససబబబచనరర
ఇఇటట ననఇ:3-258
వయససస:57
లఇ: పప
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511
ZOK2014975
పపరర: మమలత చదనసరర

125-148/1022

భరస : ససరకఇదడ
ఇఇటట ననఇ:3-258
వయససస:50
లఇ: ససస స

512
LML2405546
పపరర: డడలజ పపరగహహత

125-148/1023

తఇడడ:డ మయశరరజ రరజపపరగహహత
ఇఇటట ననఇ:3-260
వయససస:55
లఇ: పప

514
ZOK0919656
పపరర: వనజజకడ పరరఇ

125-148/653

భరస : పరరదసరరధద
ఇఇటట ననఇ:3/261-A
వయససస:39
లఇ: ససస స

515
ZOK0919748
పపరర: పరరదసరరధద పరరఇ

తఇడడ:డ తతల జథ రరజపపరగహహత
ఇఇటట ననఇ:3-260
వయససస:32
లఇ: పప
125-148/654

తఇడడ:డ సతర ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:3/261-A
వయససస:45
లఇ: పప

517
ZOK1242320
పపరర: బదదన
డ నథ పచచపపలకసస

125-148/656

తఇడడ:డ కకషష మగరరస పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3/263
వయససస:58
లఇ: పప
125-165/2

516
ZOK1242312
పపరర: ససనఇద పచచపపలకసస

125-148/657 519
518
ZOK1242338
ZOK1300755
పపరర: వజయలకడహ దదవ పచచపపలకసస
పపరర: రఘయ కకమమర మమడ

521
ZOK1305333
పపరర: జయలకడహ మమడ

125-165/3

522
LML1831510
పపరర: ననగ రరజ చలల పరటట

భరస : శశహరర రరవప మమడ
ఇఇటట ననఇ:3/263(SIDE)2FLOOR
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగవఇదయర
ఇఇటట ననఇ:3-265
వయససస:50
లఇ: పప

523
LML1834787
పపరర: శశదదవ చలపరటట

524
LML1831437
పపరర: సభబ రతరఇ తలశశటట

525
ZOK1490333
పపరర: సలఇ బబష షపక

భరస : ననగరరజ
ఇఇటట ననఇ:3-265
వయససస:45
లఇ: ససస స
526
ZOK1490341
పపరర: ఫపచరగజ షపక
భరస : సలఇ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:3/268-B
వయససస:46
లఇ: ససస స
529
ZOK0919870
పపరర: జజజ న పడకరశఇ బబ యలపఅల

125-148/661

125-148/664

భరస : జగరదశ వషత
ష
ఇఇటట ననఇ:3/273
వయససస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

530
ZOK1009431
పపరర: నరహల రరణణ బబ యలపలల

533
ZOK1305424
పపరర: వజయ బబ యలపఅల

125-148/668

536
ZOK1493667
పపరర: రరన పకథదశరరజ దదశమయఖ

125-148/662

539
ZOK2014983
పపరర: ననరరయణ సనశశటట
తఇడడ:డ నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:3-275
వయససస:75
లఇ: పప

528
ZOK0919854
పపరర: దనవద బబబయ బబ యలపఅల

125-148/660

531
ZOK1173491
పపరర: దదవ మణణమహ బబ యలపలల

125-148/663

భరస : రమమశ బబబయ
ఇఇటట ననఇ:3/268-C
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-148/665

534
ZOK1579432
పపరర: మహహన పరడలమ ద పవరర

125-148/666

భరస : జజతరరఇ వషత
ష కరఇడద
ఇఇటట ననఇ:3/269
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-148/669

భరస : పకథదశరరజ దదశమయఖ
ఇఇటట ననఇ:3/269-A
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-148/670

125-148/658

తఇడడ:డ జజజ న పడకరశఇ బబ యలపఅల
ఇఇటట ననఇ:3/268-C
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ దదవరడజ బబ యలపఅల
ఇఇటట ననఇ:3/268-C
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవవస దదశమయఖ
ఇఇటట ననఇ:3/269-A
వయససస:39
లఇ: పప
538
ZOK1189373
పపరర: గరత వషత
ష

125-148/1028

భరస : డదవడ బబబయ
ఇఇటట ననఇ:3/268-C
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇసరసక బబ యనపఅల
ఇఇటట ననఇ:3/268-C
వయససస:80
లఇ: పప
535
ZOK1493659
పపరర: పకథదశరరజ రవవస దదశమయఖ

527
ZOK1633676
పపరర: ఇబడహహఇ షపరరఫ షపక

125-148/1025

తఇడడ:డ అబయదల రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:3/268-B
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ సలఇ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:3-268-B
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇసరసక బబ యలపఅల
ఇఇటట ననఇ:3/268-C
వయససస:82
లఇ: పప
532
ZOK1242239
పపరర: దదవరరజలక బబ యనపఅల

125-148/1027

తఇడడ:డ శశరరమయలక
ఇఇటట ననఇ:3-268-A
వయససస:61
లఇ: పప
125-148/659

125-165/1

తఇడడ:డ శశహరర రరవప మమడ
ఇఇటట ననఇ:3/263(SIDE)1FLOOR
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ బడహమయర మమడ
ఇఇటట ననఇ:3/263(SIDE)2FLOOR
వయససస:62
లఇ: పప
125-148/1026

125-148/655

భరస : భబరగ వ కకషష పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3/263
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : బదదన
డ నథ పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:3/263
వయససస:52
లఇ: ససస స

520
ZOK1300748
పపరర: శశహరర రరవప మమడ

125-148/1024
513
ZOK0648626
పపరర: వకశమ ససఇహ రరజపపరగహహత

537
ZOK1579465
పపరర: జజతరరఇ వషత
ష కరఇడద

125-148/667

తఇడడ:డ వషత
ష కరఇడద
ఇఇటట ననఇ:3/269, BESIDE RAM MANDIR
వయససస:31
లఇ: పప
125-148/1029

540
ZOK2014991
పపరర: నరససఇహరరవప సనశశటట

125-148/1030

తఇడడ:డ ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:3-275
వయససస:60
లఇ: పప
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541
ZOK2015006
పపరర: ననగమణణ సనశశటట

125-148/1031

భరస : నరససఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-275
వయససస:58
లఇ: ససస స
544
LML2406106
పపరర: నవన కకమమర సనశశటట

125-148/1032

125-148/1035

125-148/1038

125-148/673

125-148/1042

551
ZOK2015030
పపరర: లకహణ కకమమర గగబగబరర

125-148/1039

554
LML2402097
పపరర: మఇజ జరచన

557
LML2402071
పపరర: కమలలశ సఇచదత

125-148/1045

125-148/1034

549
ZOK2015014
పపరర: ససబబలకకహ గగబగబరర

125-148/1037

125-148/1040
552
ZOK2015048
పపరర: వనఇకటససబబయర గగబగబరర

తఇడడ:డ ససబబయర
ఇఇటట ననఇ:3-277
వయససస:73
లఇ: పప
125-148/674

555
LML2400604
పపరర: ఆషర దదవ సఇచదత

125-148/1041

భరస : మఠరలమల
ఇఇటట ననఇ:3-277-A
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-148/1043

558
LML2402089
పపరర: సఇగరతన జరచన

125-148/1044

తఇడడ:డ మతలమల జరచన
ఇఇటట ననఇ:3-277-A
వయససస:32
లఇ: ససస స

560
ZOK1144252
పపరర: రరమచఇదడ ససఇగన

125-148/675

తఇడడ:డ వనఇకటయర
ఇఇటట ననఇ:3/278
వయససస:51
లఇ: పప
125-148/677

546
LML2402154
పపరర: లలమదదవ సఇచదత

భరస : వనఇకటససబబయర
ఇఇటట ననఇ:3-277
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మటబ లమల సఇచదత
ఇఇటట ననఇ:3-277-A
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : కమలలష సఇచదటట
ఇఇటట ననఇ:3-277-A
వయససస:30
లఇ: ససస స
562
ZOK1381334
పపరర: దదప ససఇగన

125-148/1036

భరస : రకఖచఇద జరచన
ఇఇటట ననఇ:3/277-A
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నవమ చఇద సఇచదత
ఇఇటట ననఇ:3-277-A
వయససస:65
లఇ: పప
559
ZOK1381037
పపరర: గరత సఇచదటట

548
ZOK0477273
పపరర: ససధ గగబగబరర

125-148/672

భరస : పడకరశ చఇద
ఇఇటట ననఇ:3-276
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయర గగబగబరర
ఇఇటట ననఇ:3-277
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ మఠర లమల జరచన
ఇఇటట ననఇ:3/277-A
వయససస:46
లఇ: పప
556
LML2400612
పపరర: మటబలమల సఇచదత

125-148/1033

భరస : భబసతర కకమమర
ఇఇటట ననఇ:3-277
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయర గగబగబరర
ఇఇటట ననఇ:3-277
వయససస:42
లఇ: పప
553
LML2402055
పపరర: రకఖ చఇద జరచన

545
LML2400646
పపరర: పడకరశ చఇద సఇచదత

543
ZOK1124171
పపరర: వనఇకట ననగ శశశలజ సనశశటట
భరస : నవన కకమమర సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/275-A
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నవమ చఇద సఇచదత
ఇఇటట ననఇ:3-276
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ పడకరష చఇద సఇచదత
ఇఇటట ననఇ:3-276
వయససస:30
లఇ: పప
550
ZOK2015022
పపరర: భరత గగబగబరర

125-148/671

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవప సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/275-A
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవప సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-275-A
వయససస:35
లఇ: పప
547
ZOK0573410
పపరర: మయఖకష జరచన సఇచదత

542
LML2405751
పపరర: నరకష సనశశటట

561
ZOK1144328
పపరర: రరజర లకడహ ససఇగన

125-148/676

భరస : రరమచఇదడ ననయయడడ
ఇఇటట ననఇ:3/278
వయససస:42
లఇ: ససస స

563
LML2388072
పపరర: ససబబలకమహ మమగయలకరర

125-148/678

564
ZOK1373034
పపరర: శశలకడహ కకణతలపలల

125-148/679

తఇడడ:డ రరమచఇదడ ననయయడడ ససఇగన
ఇఇటట ననఇ:3/278
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : సతర పడకరశ గయపరస మమగయలకరర
ఇఇటట ననఇ:3/279
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : పవన కకమమర మమగయలకరర
ఇఇటట ననఇ:3/279
వయససస:35
లఇ: ససస స

565
ZOK0470989
పపరర: ఉజశల గడతల

566
ZOK0487389
పపరర: పరఇడడ రఇగ గడతల

567
ZOK1009407
పపరర: భబగర లకడహ బచసచ

భరస : పరఇడడ రఇగ
ఇఇటట ననఇ:3/281
వయససస:47
లఇ: ససస స

125-148/680

తఇడడ:డ పరఇడడ రఇగయర
ఇఇటట ననఇ:3/281
వయససస:50
లఇ: పప

125-148/683 569
568
ZOK1634054
LML2401263
పపరర: సరయ మధసమత ననరరయణ
పపరర: శశలకడహ ననరరయణ

తఇడడ:డ శశనవరససలక
ఇఇటట ననఇ:3/281
వయససస:20
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/681

భరస : శశనవరససలక ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:3-281
వయససస:44
లఇ: ససస స

125-148/682

భరస : బబలమజ
ఇఇటట ననఇ:3/281
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-148/1046

570
ZOK1009399
పపరర: నరకశ ససఇగఇ శశటట

125-148/1047

తఇడడ:డ నరససఇహ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:3-281
వయససస:33
లఇ: పప
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571
ZOK2015055
పపరర: శశనవరసగయపస ననరరయణ

125-148/1048

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయర
ఇఇటట ననఇ:3-281
వయససస:42
లఇ: పప

572
ZOK2015063
పపరర: శశనవరస తలల ఇ
తఇడడ:డ సడరయర తలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:3-282
వయససస:57
లఇ: పప

574
ZOK2015089
పపరర: పడకరశ తతమహలపపఇట

125-148/1051

575
ZOK2015097
పపరర: రరకకహణమహ వరడల కకఇతన

తఇడడ:డ ససబబరరయయడడ తతమహలపపఇట
ఇఇటట ననఇ:3-282A
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : ససబబనరసమహ
ఇఇటట ననఇ:3-283
వయససస:45
లఇ: ససస స

577
ZOK1494079
పపరర: రరమమఇజనవయయలక
తతమహలపపఇట
తఇడడ:డ ససబబబరరవప తతమహలపపఇట
ఇఇటట ననఇ:3/284-A
వయససస:29
లఇ: పప

578
ZOK2015105
పపరర: లకడహ తతమమహలపపఇట

580
ZOK0237347
పపరర: లకమహ మమక

125-148/685

125-148/1054

125-148/687

తఇడడ:డ కకషషమగరరస సప మశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/285
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-148/1058

125-148/689

భరస : ససబబరరవప
ఇఇటట ననఇ:3/290
వయససస:78
లఇ: ససస స

587
ZOK1620871
పపరర: సరయ అనసష పబబత

590
ZOK0648576
పపరర: ససమర పరరకకట

125-148/690

తఇడడ:డ రతన ససఇహ
ఇఇటట ననఇ:3/291-A
వయససస:34
లఇ: పప

593
ZOK2281012
పపరర: తదజదదప దదరరరదసల

125-148/1055

తఇడడ:డ ననరరయణ గయపరస బబ గగ రపప
ఇఇటట ననఇ:3-292
వయససస:27
లఇ: ససస స

596
ZOK2015121
పపరర: ననరరయణగయపరస బబ గగ రపప

125-148/1056

599
ZOK0573501
పపరర: హరర గయరర సతరననరరయణ
మమవళల
తఇడడ:డ ససబడమణరఇ
ఇఇటట ననఇ:3/293
వయససస:36
లఇ: పప

579
ZOK1666403
పపరర: సరయ లకడహ తతమహలపపఇట

125-148/1091

582
LML2402238
పపరర: కకషషమగరరస సప మశశటట

125-148/686

585
LML2401271
పపరర: వరలకడహ పబబత

125-148/1057

భరస : సతరననరరయణ పబబత
ఇఇటట ననఇ:3-286
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-148/1092

588
ZOK0076828
పపరర: పడసనర లకడహ పరరకకట

125-148/688

భరస : సతష పరరకకట
ఇఇటట ననఇ:3/290
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-148/1059

591
ZOK2015113
పపరర: సతష పరరకకట

125-148/1060

తఇడడ:డ ససబబబరరవప పరరకకట
ఇఇటట ననఇ:3-290
వయససస:48
లఇ: పప
125-148/1193

594
ZOK0919094
పపరర: సరయకకషష బబ గగ రపప

125-148/1061

తఇడడ:డ ననరరయణ గయపరస బబ గగ రపప
ఇఇటట ననఇ:3-292
వయససస:26
లఇ: పప
125-148/1063

తఇడడ:డ రరమమగరరస బబ గగ రపప
ఇఇటట ననఇ:3-292
వయససస:51
లఇ: పప
125-148/1

125-148/684

తఇడడ:డ చతఇచతయర
ఇఇటట ననఇ:3/285
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ మయరళ కకషష దదరరరదసల
ఇఇటట ననఇ:3/291A
వయససస:30
లఇ: పప
125-148/1062

576
ZOK1668599
పపరర: మణణకరఇత తతమహలపపఇట

భరస : మణణ కఇట తతమహలపపఇట
ఇఇటట ననఇ:3/284.a
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతష పరరకకట
ఇఇటట ననఇ:3-290
వయససస:31
లఇ: ససస స

592
ZOK1121847
పపరర: ఉదయ ససఇహ ర
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125-148/1053

తఇడడ:డ సతరననరరయణ పబబత
ఇఇటట ననఇ:3/286
వయససస:20
లఇ: పప

589
ZOK1634070
పపరర: వరలకమహ పరరరకకటట

తఇడడ:డ ససబడమణరఇ
ఇఇటట ననఇ: 3-293
వయససస:32
లఇ: పప

584
LML1834860
పపరర: రకవత సప మశశటట

125-148/1050

తఇడడ:డ పడకరశ రరవప తతమహలపపఇట
ఇఇటట ననఇ:3/284.a
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : కకశషష మగరరస
ఇఇటట ననఇ:3-285
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరమయర పబబత
ఇఇటట ననఇ:3-286
వయససస:47
లఇ: పప

598
ZOK1306836
పపరర: సతర పడదదప మమవళళ

125-148/1052

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ మమక
ఇఇటట ననఇ:3-284-B
వయససస:71
లఇ: పప

583
ZOK1322650
పపరర: తనడష సప మశశటట

595
ZOK0939563
పపరర: లలత నఇదదన బబ గగ రపప

581
LML1831783
పపరర: జఇగఇ రరడడడ మమక

573
ZOK2015071
పపరర: వనజ తలల ఇ
భరస : శశనవరస తలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:3-282
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : పడకరశ తతమమహలపపఇట
ఇఇటట ననఇ:3-284-A
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : జఇగఇ రరడడడ మమక
ఇఇటట ననఇ:3-284B
వయససస:62
లఇ: ససస స

586
LML2401297
పపరర: సతరననరరయణ పబబత

125-148/1049

597
ZOK2015139
పపరర: రకణయకర బబ గగ రపప

125-148/1064

భరస : ననరరయణగయపస బబ గగ రపప
ఇఇటట ననఇ:3-292
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-148/691

600
ZOK2015147
పపరర: వజయలకకహ మమవళల

125-148/1065

భరస : ససబడమణరఇ మమవళళ
ఇఇటట ననఇ:3-293
వయససస:49
లఇ: ససస స
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601
ZOK1667401
పపరర: లలత కకమమర వరరశరవ

125-148/1093

తఇడడ:డ మతస లమల వరరశరవ
ఇఇటట ననఇ:3/294-A
వయససస:45
లఇ: పప
604
LML2405371
పపరర: అమకతమహ బబవరరశశటట

125-148/1066

125-148/693

125-148/696

608
ZOK1305473
పపరర: అఫసఫర షపక

611
ZOK1493964
పపరర: అబయదల రహహఇ షపక

125-148/698

614
ZOK1490424
పపరర: షపక హహహదర అల

617
ZOK1490499
పపరర: జజకకర అహమహద షపక

తఇడడ:డ మహబగబ బబష షపక ససలమసన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3/320
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశద అహమహద షపక
ఇఇటట ననఇ:3/321
వయససస:36
లఇ: పప

619
ZOK1493691
పపరర: రశద అహమహద షపక

620
ZOK1493709
పపరర: షమమయనరసర షపక

125-148/704

తఇడడ:డ ఎలఎవనచ ఇబడహహఇ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3/321
వయససస:72
లఇ: పప

భరస : రశద అహమహద షపక
ఇఇటట ననఇ:3/321
వయససస:63
లఇ: ససస స

622
ZOK1493790
పపరర: హహసపచనబ బదదశల

623
ZOK1493808
పపరర: ఇమమమ సరహహబ బదదశల

125-148/707

భరస : ఇమమమ సరహహబ బదదశల
ఇఇటట ననఇ:3/322
వయససస:68
లఇ: ససస స
625
ZOK1638998
పపరర: మహహశ మసఇసపత

125-148/710

తఇడడ:డ పసచ రరడడడ సపటట గరరర
ఇఇటట ననఇ:3/368
వయససస:72
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

626
ZOK1431824
పపరర: బబససనయపలలల ఒబయలలసస

125-148/697

629
ZOK1433127
పపరర: అరరణ లఇగరలగయఇట
భరస : ుసుసురచడ లఇగరలగయఇట
ఇఇటట ననఇ:3/417
వయససస:31
లఇ: ససస స

125-148/1158

609
ZOK1493683
పపరర: అబయదల సలమఇ షపక

125-148/695

612
ZOK1241512
పపరర: అబయదల రహహమన పఠరన

125-140/5

తఇడడ:డ మహమహద హహసపసన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:3/319
వయససస:35
లఇ: పప
125-148/699

615
ZOK1490317
పపరర: మహబగబ బబష షపక

125-148/700

తఇడడ:డ ససలమసన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3/320
వయససస:54
లఇ: పప
125-148/702

618
ZOK1490515
పపరర: శలహ షపక

125-148/703

భరస : జజకకర అహమహద
ఇఇటట ననఇ:3/321
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-148/705

621
ZOK1493717
పపరర: నససర అహమహద షపక

125-148/706

తఇడడ:డ రశద అహమహద షపక
ఇఇటట ననఇ:3/321
వయససస:39
లఇ: పప
125-148/708

624
ZOK1666296
పపరర: శరహహన షపక

125-148/709

భరస : కలఇ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:3/328
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-148/711

తఇడడ:డ బబససనయపలలల ఒబయలలసస
ఇఇటట ననఇ:3/348
వయససస:33
లఇ: పప
125-148/1094

606
LML2405389
పపరర: జననరదన బవరరశశటట

తఇడడ:డ మమలమన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3/308
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహహదదన సరహహబ బదదశల
ఇఇటట ననఇ:3/322
వయససస:81
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనరయర
ఇఇటట ననఇ:3/335-A
వయససస:33
లఇ: పప
628
ZOK1715424
పపరర: ససబబ రరడడడ సపటట గరరర

125-148/694

తఇడడ:డ షపక ససబహన బబష
ఇఇటట ననఇ:3/319
వయససస:45
లఇ: పప
125-148/701

125-148/1199

తఇడడ:డ పపఇచలయర శశటట
ఇఇటట ననఇ:3-299
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమలమన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3/308
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ షపక హహహదర ఆల
ఇఇటట ననఇ:3/319
వయససస:40
లఇ: ససస స
616
ZOK1493865
పపరర: షపక మహబగబ బబష షపక

125-148/1157

భరస : అబయదల సలమఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:3/308
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : మమలమన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3/308
వయససస:70
లఇ: ససస స
613
ZOK1490382
పపరర: షపక మయఇతనజ బబగమ

605
LML2401156
పపరర: మధసర వరణణ బవరరశశటట

603
ZOK2287605
పపరర: వ లలత
భరస : వ రమమశ
ఇఇటట ననఇ:3/297
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : జననరద న బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-299
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జవరన ససఇగ పపరగహహత
ఇఇటట ననఇ:3/303
వయససస:29
లఇ: ససస స
610
ZOK1493881
పపరర: మయకకసయమర బబగమ షపక

125-148/692

తఇడడ:డ మటబటలమల వనచషషవ
ఇఇటట ననఇ:3/297
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : పపఇచనలయమర శశటట బబవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-299
వయససస:67
లఇ: ససస స
607
ZOK0811431
పపరర: వణ పపరగహహత

602
ZOK1305440
పపరర: రమమశ కకమమర వనచషషవ

627
ZOK1682830
పపరర: అమగలలశశరర బససనయ పలల

125-148/712

భరస : ఒబయలలసస బససనయ పలల
ఇఇటట ననఇ:3/348
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-148/713

630
ZOK0782300
పపరర: శవ జజరత మలలల ల

125-147/920

భరస : గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:3/517
వయససస:39
లఇ: ససస స
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631
LML2396349
పపరర: గయఇడనడత కళళరణచకశవరరసగగడ

125-147/921

632
ZOK1673094
పపరర: చనన బబష బబ దనపప

తఇడడ:డ ససబడమణరఎఇ గగడ ససబడమణరఎఇ గగడ
ఇఇటట ననఇ:3/573
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖదర సరబ బబ దనపప
ఇఇటట ననఇ:3/596A
వయససస:57
లఇ: పప

634
ZOK1670090
పపరర: మనసడర ఖమన పఠరన

635
ZOK0260067
పపరర: మరరయమహ పపనసబబలమ

125-152/662

తఇడడ:డ పటబన రరహమన ఖమన
ఇఇటట ననఇ:4/423
వయససస:20
లఇ: పప
637
ZOK1267633
పపరర: మయనర సయరద

125-152/664

భరస : ససబడమణరఇ తరరమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/423-B
వయససస:30
లఇ: ససస స
643
ZOK2018877
పపరర: రహమత పఠరన

125-152/669

125-152/670

125-152/673

125-152/676

తఇడడ:డ కరరఇ ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/426
వయససస:66
లఇ: పప
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125-152/1105

125-152/677

125-152/671

125-152/674

659
ZOK1322676
పపరర: నబయ పఠరన
తఇడడ:డ షఇషసర ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/426
వయససస:23
లఇ: ససస స

642
ZOK1272939
పపరర: అషడఫపన పఠరన

125-152/668

645
ZOK2018885
పపరర: గగస ఖమన పఠరన

125-152/1130

648
ZOK0691238
పపరర: అఇజజద పటబన

125-152/672

651
ZOK1295682
పపరర: అకశమయనరసర షపక

125-152/675

భరస : మహబగబ బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/425-B UPSTAIRS
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-152/1106

654
ZOK1716968
పపరర: మహబగబ బబష షపక

125-152/1107

తఇడడ:డ మదర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/425-B UPSTAIRS
వయససస:66
లఇ: పప
125-152/678

తఇడడ:డ సపచమ శర ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/426
వయససస:29
లఇ: పప
125-152/680

125-152/666

తఇడడ:డ ఖలలఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/425
వయససస:32
లఇ: పప

650
ZOK2018893
పపరర: గగససయమ పఠరన

656
ZOK0880253
పపరర: ఇసరహయల ఖమన పటబన

639
ZOK1103621
పపరర: ససబడహహణరఇ తరరమలశశటట

తఇడడ:డ కరరఇ ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4-424
వయససస:64
లఇ: పప

647
LML2410348
పపరర: అయగబ ఖమన పటబన

653
ZOK1567577
పపరర: మహమహద శరఫస షపక

125-152/663

భరస : ఇబడహహఇ ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/424
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబగబ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/425-B UPSTAIRS
వయససస:33
లఇ: పప

తలల : హససనన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/426
వయససస:33
లఇ: పప
658
ZOK0880402
పపరర: సమశశర పఠరన

125-152/1129

భరస : కరలషర పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/425
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబగబ బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/425-B UPSTAIRS
వయససస:29
లఇ: ససస స
655
ZOK0878571
పపరర: ఇమమమన ఖమన పపతదన

644
ZOK1681378
పపరర: అశరశఫపన పటబన

636
ZOK1267625
పపరర: షరభయదదదన సయరద

తఇడడ:డ వనఇకటయర తరరమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/423-B
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ కరలలశ పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/425
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖమలలషర పపతదన
ఇఇటట ననఇ:4/425
వయససస:29
లఇ: పప
652
ZOK1295690
పపరర: సమరరన ఫరతమమ షపక

125-152/665

భరస : ఇబడహహఇ ఖమన పటబన
ఇఇటట ననఇ:4/424
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరరఇఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/425
వయససస:61
లఇ: పప
649
ZOK0691246
పపరర: అమన ఖమన పపతదన

638
LML2406908
పపరర: రహహమమన పఠరన

641
LML2413474
పపరర: ఆలయమ పఠరన

125-152/1104

తఇడడ:డ ఘమస మదదదన సయరద
ఇఇటట ననఇ:4/423-A
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : రహహమమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4-423-B
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : కరరఇ ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/424
వయససస:77
లఇ: ససస స
646
LML1841436
పపరర: కరలలషర పటబన

125-154/3

తఇడడ:డ కరరఇఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/423B
వయససస:45
లఇ: పప
125-152/667

633
ZOK1495837
పపరర: ఉకతలఇ వనఇకట రమణ
తఇడడ:డ లలట ఉకతలఇ రరజగగపరల
ఇఇటట ననఇ:4/422
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : దతచరరరమమమయమ
ఇఇటట ననఇ:4-423
వయససస:75
లఇ: ససస స

భరస : షరభయదదదన సయరద
ఇఇటట ననఇ:4/423-A
వయససస:29
లఇ: ససస స
640
ZOK1103647
పపరర: శశభబరరణణ తరరమలశశటట

125-148/1095

657
ZOK0880378
పపరర: ఎబడహహఇ
ఖమన పటబన

125-152/679

తఇడడ:డ షఇషసర పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/426
వయససస:41
లఇ: పప
125-152/681

660
ZOK1673359
పపరర: అఇజమ ఖమననఇ పఠరన

125-152/682

భరస : ఇమమమన ఖమన పటబన
ఇఇటట ననఇ:4/426
వయససస:27
లఇ: ససస స
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661
ZOK2018901
పపరర: హససనన పఠరన

125-152/683

భరస : షఇషసర ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/426
వయససస:50
లఇ: ససస స
664
ZOK1566868
పపరర: కరతనరయన బఇటటడ టట

662
ZOK1673805
పపరర: నబయమ పటబన

125-152/1108

తఇడడ:డ షఇషసర ఖమన పటబన
ఇఇటట ననఇ:4/426
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-152/1131

భరస : పడవణ కకమమర బఇటటడ టట
ఇఇటట ననఇ:4-429
వయససస:32
లఇ: ససస స

663
ZOK0940867
పపరర: ఏబడహహఇ ఖమన పఠరన

125-152/684

తఇడడ:డ షఇషసర ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/426-A
వయససస:36
లఇ: పప

665
LML1841477
పపరర: పడవణకకమమర బ

125-152/685

తఇడడ:డ పరలకకఇడరరయయడడ బ
ఇఇటట ననఇ:4/430
వయససస:40
లఇ: పప

666
ZOK0691253
పపరర: కకససమమఇజల పససపపలలటట

125-152/686

తఇడడ:డ ససబబడమణరమ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:4/430
వయససస:28
లఇ: ససస స

125-152/687 668
125-152/688
667
ZOK1272947
ZOK1294743
పపరర: భబణయ పరడతల పససపపలలటట యస
పపరర: కకససమమఇజఅల పససపపలలటట
యస
తఇడడ:డ ససబడమణరఎఇ పససపపలలటట
తఇడడ:డ ససబడమణరఎఇ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:4/430
ఇఇటట ననఇ:4/430
వయససస:24
లఇ: పప
వయససస:28
లఇ: ససస స

125-152/689
669
ZOK1294776
పపరర: భబనస పడతనప
పససపపలలటటససబడమణరఎఇగరరర
తఇడడ:డ ససబడమణరఎఇ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:4/430
వయససస:24
లఇ: పప

670
ZOK1713858
పపరర: శరత కకమమర ససనవడ శర

125-152/1109

125-152/1132
672
LML1841485
పపరర: చఇదడశశఖర పససపపలలటట
పససపపలలటట
తఇడడ:డ వనఇకటససబబయర పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:4-430
వయససస:67
లఇ: పప

125-152/1134

125-152/1135
675
ZOK2018919
పపరర: ససబడమణరఇ పససపపలలటట
పససపపలలటట
తఇడడ:డ వనఇకటససబబయర పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:4-430
వయససస:52
లఇ: పప

125-152/690

తఇడడ:డ పపడమ కకమమర ససనవడశర
ఇఇటట ననఇ:4/430
వయససస:21
లఇ: పప
673
LML1850361
పపరర: ఇఇదదర పససపపలలటట

671
ZOK1705334
పపరర: శరశవణణ పససపపలలటట
తఇడడ:డ ససబడమణరఇ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:4/430
వయససస:30
లఇ: ససస స

125-152/1133

674
LML1850379
పపరర: వమలమహ బఇటటడ తత

భరస : ససబడమణరఇ పససపపలలటట పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:4-430
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటససబబయర బఇటటడ తత
స
ఇఇటట ననఇ:4-430
వయససస:56
లఇ: ససస స

676
ZOK0652164
పపరర: వరన పసడడగయ

677
ZOK1154251
పపరర: ఎజజద సయరద

125-152/691

భరస : ధనసఇజయర పసడడగయ
ఇఇటట ననఇ:4/433
వయససస:49
లఇ: ససస స
679
ZOK1682897
పపరర: కరరరసక పసడడగయ

తఇడడ:డ బబషర సయరద
ఇఇటట ననఇ:4/433
వయససస:34
లఇ: పప
125-152/1111

తఇడడ:డ సఇకర శరఇబయర పసడడగయ
ఇఇటట ననఇ:4/433
వయససస:24
లఇ: పప
682
ZOK0513010
పపరర: రరమగలమమహ పసడడగయ

125-152/694

తఇడడ:డ నటరరజ పసడడగయ
ఇఇటట ననఇ:4/438
వయససస:31
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/1136

125-152/697

683
ZOK0513036
పపరర: ససశల పసడడగయ

125-152/695

686
ZOK1495944
పపరర: హరర చరణ పసడడగయ

689
ZOK0657189
పపరర: వఇశ కకషష
తలల : లకడహ ననరరయణమహ పసడడగయ
ఇఇటట ననఇ:4/438
వయససస:31
లఇ: పప

681
ZOK0512038
పపరర: వజయభబసతర పసడడగయ

125-152/693

684
ZOK0657304
పపరర: సరయ కకషష పసడడగయ

125-152/696

తఇడడ:డ వజయ భబసతర పసడడగయ
ఇఇటట ననఇ:4/436
వయససస:30
లఇ: పప
125-152/698

తఇడడ:డ వజయ భబసతర పసడడగయ
ఇఇటట ననఇ:4/436
వయససస:22
లఇ: పప
125-152/700

125-152/1110

తఇడడ:డ వరసయర పసడడగయ
ఇఇటట ననఇ:4/436
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : వజయ భబసతర పసడడగయ
ఇఇటట ననఇ:4/436
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వజయ భబసతర పసడడగయ
ఇఇటట ననఇ:4/436
వయససస:27
లఇ: పప
688
ZOK0655365
పపరర: భబరత తదజ పసడడగయ

680
ZOK2018927
పపరర: ధనఇజయ పసడడగయ పసడడగయ

678
ZOK1424522
పపరర: పసడడగయ అనల కకమమర
తఇడడ:డ పసడడగయ ధనసఇజయ
ఇఇటట ననఇ:4/433
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ తరరపరలయర పసడడగయ
ఇఇటట ననఇ:4-433
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : వరసయర పసడడగయ
ఇఇటట ననఇ:4/436
వయససస:67
లఇ: ససస స
685
ZOK1194984
పపరర: శశకరఇత పసడడగయ

125-152/692

125-152/699
687
LML1850353
పపరర: లకడహననరరయమనమమహ పసడడగయ

భరస : నటరరజ పసడడగయ
ఇఇటట ననఇ:4/438
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-152/701

690
ZOK1009134
పపరర: ననగరరజ యమ

125-152/702

తలల : గఇగరజమహ యమమ
ఇఇటట ననఇ:4/438
వయససస:51
లఇ: పప
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691
ZOK1009142
పపరర: వనఇకట ససబబమహ యమ

125-152/703

భరస : ననగరరజ యమమ
ఇఇటట ననఇ:4/438
వయససస:49
లఇ: ససస స
694
ZOK2018935
పపరర: నటరరజ పసడడగయ పసడడగయ

125-152/1138

125-152/711

125-152/714

125-152/715

125-152/718

125-152/721

తఇడడ:డ వవణయగగపరల
ఇఇటట ననఇ:4/448-1
వయససస:20
లఇ: పప
715
ZOK0095471
పపరర: వనఇకట శశషయర చపల
తఇడడ:డ ససబబనర
ఇఇటట ననఇ:5-2
వయససస:70
లఇ: పప
718
ZOK1282797
పపరర: రరధదక పపచకరయల
భరస : సరశమననథన సస యస
ఇఇటట ననఇ:5-2
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

704
ZOK0090225
పపరర: జకకరరనరషర బబగఇ షపక

707
ZOK0880485
పపరర: వవణయగగపరల బఇడనరర

710
ZOK1186791
పపరర: అలమల బకరశ పఠరన

713
ZOK1668706
పపరర: సఇతతష కకమమర తతట

716
ZOK0095489
పపరర: శవ సరశమననథన చపల

125-152/716

719
ZOK0941055
పపరర: వమల జఇగరత
భరస : శశనవరససలక జఇగరత
ఇఇటట ననఇ:5/3
వయససస:46
లఇ: ససస స

125-152/713

125-152/1140

705
ZOK0878746
పపరర: జజవద బబషర షపక

125-152/717

తఇడడ:డ మహబగబ బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/448
వయససస:37
లఇ: పప
125-152/719

708
ZOK0940859
పపరర: అరరరయమ షపక

125-152/720

భరస : జజవద బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/448
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-152/722

711
ZOK2018943
పపరర: మహబగబ బబషర షపక

125-152/1141

తఇడడ:డ ఆదమ సరబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-448
వయససస:69
లఇ: పప
125-153/5

714
ZOK0086157
పపరర: శరరమలదదవ చనపల

125-153/755

భరస : వనఇకటశశషయర
ఇఇటట ననఇ:5-2
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-153/757

తఇడడ:డ వనఇకట శశషయర
ఇఇటట ననఇ:5-2
వయససస:45
లఇ: పప
125-153/759

125-152/710

భరస : చతఇగల రరయయడడ
ఇఇటట ననఇ:4-447
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల కరరరర న తతట
ఇఇటట ననఇ:5/
వయససస:24
లఇ: పప
125-153/756

699
ZOK0656694
పపరర: రమణయర మరరమయరర

125-152/1139 702
701
LML2404796
LML2404804
పపరర: చతఇగల రరయయడడ పపనగలపరటట
పపరర: మఇజలవరణణ పపనగలపరటట

తఇడడ:డ ఖరఖల భబఈ పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/448
వయససస:58
లఇ: పప
125-152/723

696
ZOK1242908
పపరర: బ బజన సపరద

తఇడడ:డ బబలయర మరరమయరర
ఇఇటట ననఇ:4/445
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:4/448
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : అలమల బకరశ పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/448
వయససస:50
లఇ: ససస స
712
ZOK1496355
పపరర: సరయ చఇడడ బఇడరర

125-152/712

భరస : మహబగబ బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/448
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : వవణయగగపరల బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:4/448
వయససస:41
లఇ: ససస స
709
ZOK1186783
పపరర: సజధ బబగమ పఠరన

698
ZOK0655571
పపరర: అననసర షపక

125-152/1137

తఇడడ:డ బబషర సయరద
ఇఇటట ననఇ:4/442-A
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరయయడడ
ఇఇటట ననఇ:4-447
వయససస:123 లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబగబ బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/448
వయససస:33
లఇ: పప
706
ZOK0880436
పపరర: శరఇత బఇడనరర

125-152/709

తఇడడ:డ కమల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/445
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ రతర ఇసరలవత
ఇఇటట ననఇ:4/447
వయససస:34
లఇ: పప
703
LML2410629
పపరర: షరదనబ బబష షపక

695
ZOK1242890
పపరర: సతనసర షపక

693
ZOK0401786
పపరర: జగదదశ బబబయ పసడడగయ
తఇడడ:డ నటరరజ పసడడగయ
ఇఇటట ననఇ:4-438
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ గగసరనర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/442-A
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : రమణయర మరరమయరర
ఇఇటట ననఇ:4/445
వయససస:46
లఇ: ససస స
700
ZOK0940842
పపరర: లకహణ ననయక ఎసల వరత

125-152/704

తఇడడ:డ శశనవరససలక గగరకర
ఇఇటట ననఇ:4/438
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ తరరపరలయర పసడడగయ
ఇఇటట ననఇ:4-438
వయససస:59
లఇ: పప
697
ZOK0652032
పపరర: పదహ మరరమయరర

692
ZOK1186056
పపరర: పడశరఇత గగరకర

717
ZOK0095539
పపరర: ససరకష బబబయ చపల

125-153/758

తఇడడ:డ వనఇకట శశషయర
ఇఇటట ననఇ:5-2
వయససస:40
లఇ: పప
125-153/240

720
ZOK0941063
పపరర: శశనవరససలక జఇగరత

125-153/241

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయర జఇగరత
ఇఇటట ననఇ:5/3
వయససస:39
లఇ: పప
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721
ZOK1257139
పపరర: జయభబరత రరడడడ తరరమల

125-153/368

తఇడడ:డ చనర రరడడడ తరరమల
ఇఇటట ననఇ:5/4
వయససస:24
లఇ: పప
125-153/371

భరస : కకషషయర బలమల
ఇఇటట ననఇ:5/4
వయససస:51
లఇ: ససస స

తలల : నససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:5\5
వయససస:18

125-152/1246

125-153/997

తఇడడ:డ రఘయరరమయర
ఇఇటట ననఇ:5-5
వయససస:33
లఇ: పప
125-153/1000

125-155/705

భరస : వవణయగగపరల ఓబలయమఛగరరర
ఇఇటట ననఇ:5/5-8-H
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-153/376

125-153/1115

తఇడడ:డ నరసయర
ఇఇటట ననఇ:5-7
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పదహననభయర
ఇఇటట ననఇ:5-8
వయససస:40
లఇ: పప
748
ZOK1012137
పపరర: చఇదడ వనత సనద న
భరస : వనఇకట రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/10
వయససస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-153/998

125-153/1001

737
ZOK1115998
పపరర: జజనకమహ పస

125-153/373

732
ZOK0649194
పపరర: గగరర శఇకర కలక
ల రర

735
ZOK1115972
పపరర: ససబబలకకరమహ కకలక
ల రర

తఇడడ:డ వనఇకరటరరమ రరడడ యరశగయడడ
ఇఇటట ననఇ:5/7
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసయర
ఇఇటట ననఇ:5-7
వయససస:32
లఇ: పప

743
ZOK2020097
పపరర: నరసయర వఇగర

744
ZOK2020105
పపరర: పదహలత వఇగర

749
ZOK1667427
పపరర: మహలకడహ మలలల ల
భరస : రరజ రరడడడ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:5/10
వయససస:38
లఇ: ససస స

125-153/996

125-153/999

125-153/1002

125-153/374
738
ZOK1115154
పపరర: సరయ గణణశ పదహననభ
సప మయమజల
తఇడడ:డ కకషష మగరరస పదహననభ సప మయమజల
ఇఇటట ననఇ:5/5-A
వయససస:26
లఇ: పప

125-153/377 741
740
ZOK1353085
ZOK0124271
పపరర: సరయ జగదదసగ రరడడడ యరశగయడడ
పపరర: హరరకకరన వఇగనర

125-153/1116

125-153/1114

125-153/1117

భరస : నరసయర వఇగర
ఇఇటట ననఇ:5-7
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-153/1119

భరస : ససనల కకమమర సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-8
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-153/7

729
LML1866227
పపరర: లకకహదదవ గగగయల

భరస : రఘయరరమయర
ఇఇటట ననఇ:5-5
వయససస:58
లఇ: ససస స

లఇ: పప

746
ZOK0959801
పపరర: ససజజత వరన సనశశటట

125-153/995

తఇడడ:డ రఘయ రరమయర
ఇఇటట ననఇ:5-5
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహహలక వఇగర
ఇఇటట ననఇ:5-7
వయససస:58
లఇ: పప
125-153/1118

726
ZOK2020089
పపరర: చనరరరడడడ తరరమల

భరస : హనసమఇతత
ఇఇటట ననఇ:5-5
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : కకషష మగరరస
ఇఇటట ననఇ:5/5A
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనర రరడడడ తరరమల
ఇఇటట ననఇ:5/6
వయససస:22
లఇ: ససస స

745
LML1860246
పపరర: ససనల కకమమర సనశశటట

125-153/372

731
ZOK0252940
పపరర: గఇగరధర కకలక
ల రర

734
ZOK1012145
పపరర: హనడమఇతత గగగయల

125-153/370

తఇడడ:డ శశరరమయలక రరడడ తరరమల
ఇఇటట ననఇ:5-4
వయససస:56
లఇ: పప

728
ZOK1715341
పపరర: మగల అయయషర

తఇడడ:డ మరనర
ఇఇటట ననఇ:5-5
వయససస:66

736
ZOK1704071
పపరర: ససగయణమహ ఓబలయమఛగరరర

742
ZOK0792812
పపరర: శశవరణణ వఇగర

125-153/994

తఇడడ:డ రఘయరరమయర
ఇఇటట ననఇ:5-5
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ హనసమఇతత
ఇఇటట ననఇ:5-5
వయససస:29
లఇ: పప

739
ZOK1405919
పపరర: శశ తదజ తరరమల

725
LML1867738
పపరర: రరణణ తరరమల

భరస : మగల మహబగబ బబష
ఇఇటట ననఇ:5/5
వయససస:29
లఇ: ససస స

730
ZOK0124289
పపరర: గరరరశకకమమర కకలక
ల రర

723
ZOK1685056
పపరర: కకషషయర బలమల
తఇడడ:డ నరసయర బలమల
ఇఇటట ననఇ:5/4
వయససస:71
లఇ: పప

భరస : చనర రరడడడ తరరమల
ఇఇటట ననఇ:5-4
వయససస:44
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

733
ZOK0740332
పపరర: రఇగ సరశమ గగగయల

125-153/369

తఇడడ:డ చనర రరడడ తరరమల
ఇఇటట ననఇ:5/4
వయససస:22
లఇ: ససస స

724
ZOK1685205
పపరర: రవణమహ బలమల

727
ZOK2283893
పపరర: ఆఫసడన షపక

722
ZOK1404649
పపరర: శశతదజ తరరమల

747
ZOK0456293
పపరర: లకడహ నరసమహ తరరణగరరర

125-153/6

భరస : నటరరజ సరశమ తరరణగరరర
ఇఇటట ననఇ:5/08-H
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-153/8

750
ZOK2020113
పపరర: రరమరరడడడ సఇడనడ

125-153/448

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-10
వయససస:83
లఇ: పప
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751
ZOK2020121
పపరర: చతనరమహ సఇడనడ

125-153/449

భరస : రరమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-10
వయససస:72
లఇ: ససస స
754
ZOK1422120
పపరర: పడవణ కకమమర రరడడడ వడడడ

125-153/10

125-153/520

తఇడడ:డ రవ వఇదవరసస
ఇఇటట ననఇ:5-14
వయససస:27
లఇ: పప
763
ZOK2020162
పపరర: శరఇతమహ వఇదవరసస

125-153/640

125-153/760

125-153/125

125-153/128

తఇడడ:డ చతనరససబబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-17
వయససస:63
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

764
ZOK1496488
పపరర: జగదదశ రరమతరర ఇ

767
ZOK1012129
పపరర: మణణ ఆచనరర దనరల

770
ZOK1624774
పపరర: రరఢ గరరష

773
ZOK0309674
పపరర: ఒభయల రరడడడ గరరసర

125-153/764

776
ZOK1668672
పపరర: వజయ లకడహ కరరరటట

125-153/122

779
ZOK2020188
పపరర: ననగససబబమహ మలలల ల
భరస : చతనర రరయయడడ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:5-17
వయససస:57
లఇ: ససస స

125-153/121

762
ZOK2020154
పపరర: రవ వఇదవరసస

125-153/639

765
ZOK1496504
పపరర: పదహ రరమతరర ఇ

125-153/123

భరస : జగదదశ రరమతరర ఇ
ఇఇటట ననఇ:5/15
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-153/761

768
LML1866201
పపరర: ధన లకడహ గరరష

125-153/124

భరస : ఓబయల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/15A
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-153/126

771
ZOK1568765
పపరర: భవన గరరష

125-153/127

తఇడడ:డ ఓబయలలడడడడ గరరష
ఇఇటట ననఇ:5/15-A
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-153/762

774
ZOK0784256
పపరర: లకకహ దదవ గరరశర

125-153/763

భరస : ఓబయల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-15-B
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-153/129

భరస : గగపరల రరడడడ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:5/17
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-153/766

759
ZOK1669621
పపరర: కకరసన కరణణపకక

తఇడడ:డ ననగయలక
ఇఇటట ననఇ:5-14
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-15-B
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-15-B
వయససస:55
లఇ: పప
778
ZOK2020170
పపరర: చతఇడనడయయడడ మలలల ల

125-153/638

భఇధసవప: ఓబయల రరడడడ గరరష
ఇఇటట ననఇ:5/15A
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఓబయల రరడడడ గరరసప
ఇఇటట ననఇ:5/15B
వయససస:26
లఇ: పప
775
ZOK0784298
పపరర: ఓబయల రరడడడ గరరశర

761
ZOK1115139
పపరర: సతష కకమమర వఇదవరసస

125-153/519

భరస : నరకశ ఆచనరర కరణణపకక
ఇఇటట ననఇ:5/14
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబడహహణరఇ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-15
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమరరడడడ గరరసర
ఇఇటట ననఇ:5/15A
వయససస:47
లఇ: పప
772
ZOK1496579
పపరర: సరయ వఇశ రరడడ గరరసప

125-153/120

తఇడడ:డ రఇగనర రరమతరర ఇ
ఇఇటట ననఇ:5/15
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : మణణ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-15
వయససస:38
లఇ: ససస స
769
ZOK1170281
పపరర: ఓబయల రరడడడ గరరసర

758
ZOK1496736
పపరర: కకటటశశరర వనడ వసస

125-153/517

తఇడడ:డ నరససఇహహరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-12
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవ వఇదవరసస
ఇఇటట ననఇ:5-14
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:5-14
వయససస:54
లఇ: ససస స
766
ZOK1012111
పపరర: చఇదడకళ దనరల

125-153/518 756
755
ZOK0908337
ZOK2020139
పపరర: హహమ లకడహ పసడయమ మలలల ల
పపరర: పపఇచలరరడడడ మలలల ల

భరస : సతశ కకమమర వనడ వసస
ఇఇటట ననఇ:5/14
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-153/637

753
LML2422566
పపరర: పదహజ పస డ దదటటరర
భరస : రరమబడహహఇ
ఇఇటట ననఇ:5-11
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపఇచల రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5-12
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : పపఇచలరరడడడ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:5-12
వయససస:46
లఇ: ససస స
760
ZOK1115097
పపరర: ననగరరజ వఇదవరసస

125-153/9

తఇడడ:డ మహమహద లడ నస షపక
ఇఇటట ననఇ:5/10-B-1
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరరయణ రరడడడ వడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/11-1
వయససస:23
లఇ: పప
757
ZOK2020147
పపరర: అమరరవత మలలల ల

752
ZOK1249052
పపరర: అబద అఇజఎఇ షపక

777
ZOK1496801
పపరర: గగపరల మలలల ల

125-153/765

తఇడడ:డ చఇడనడయయడడ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:5-17
వయససస:32
లఇ: పప
125-153/767

780
LML2420230
పపరర: చతనర రరడడడ మలలల ల

125-153/768

తఇడడ:డ చనరససబబబ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5-17-A
వయససస:53
లఇ: పప
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781
ZOK2020196
పపరర: సరసశత మలలల ల

125-153/769

భరస : చతననరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-17-A
వయససస:45
లఇ: ససస స
784
ZOK2020204
పపరర: వనఇకటశవయర ససరరశశటట

125-153/770

125-153/133

తఇడడ:డ రమణయర
ఇఇటట ననఇ:5-19
వయససస:49
లఇ: పప
793
LML1867035
పపరర: రమమ దదవ ససరరశశటట

125-153/776

125-153/779

125-153/781

125-153/784

భరస : జననరదన రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-20-B
వయససస:56
లఇ: ససస స
808
ZOK1243237
పపరర: మహమహద అల షపక
తఇడడ:డ మకకకల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-21
వయససస:37
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

791
ZOK2020238
పపరర: రమమదదవ ససరరశశటట

125-153/774

792
LML1858885
పపరర: పరరద సరరధద శరరశశటట

125-153/1330

798
ZOK1012095
పపరర: సరవతడమహ యరరగయడడ

809
ZOK1243245
పపరర: యమససహన షపక
తఇడడ:డ మకకబల
ఇఇటట ననఇ:5-21
వయససస:30
లఇ: ససస స

125-153/775

125-153/778

125-153/780

భరస : వనఇకటరరమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-20-1
వయససస:51
లఇ: ససస స

125-153/782 801
800
ZOK1312503
LML1867001
పపరర: సరయ జగదదశ రరడడ యరశగయడడ
పపరర: ససగయణమహ ఎరశగయడడ

806
ZOK1390293
పపరర: కకశషషవవణణ బగచసపలల

125-153/772

భరస : రరమకకశషష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-20
వయససస:56
లఇ: ససస స

125-153/783

భరస : ససరకఇదడ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-20-2
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-153/242

804
ZOK1180330
పపరర: లకడహ దదవ గరలవ

125-153/243

భరస : ననగకఇదడ గరలవ
ఇఇటట ననఇ:5/20-8-E
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-153/244

భరస : గఇగర రరడడడ బగచసపలల
ఇఇటట ననఇ:5/21
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-153/876

789
ZOK1226985
పపరర: సరయ పడతనప ససరరశశటట

125-153/135 795
794
ZOK1569094
ZOK0649269
పపరర: శశనవరస కకమమర యమరరగయడక
పపరర: లకడహ దదవ యరరగయడడ

803
ZOK1180314
పపరర: ననగకఇదడ గరలవ

125-153/132

తఇడడ:డ రమణయర ససరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-19-A
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనర బబలయర గరలవ
ఇఇటట ననఇ:5/20-8-E
వయససస:68
లఇ: పప
125-153/875

786
ZOK1293547
పపరర: నవన తనళపరక

తఇడడ:డ చలపత ససరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-19
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకరటరరమ రరడడ యరశగయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-20-1
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-20-2
వయససస:51
లఇ: పప
805
ZOK2020261
పపరర: కకశషషవవణణ పప ల

125-153/134

తఇడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ యరశగయడడ
ఇఇటట ననఇ:5/20
వయససస:19
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-20-1
వయససస:54
లఇ: పప
802
ZOK2020253
పపరర: ససరకఇదనడరరడడడ ఎరశగయడడ

788
ZOK1568682
పపరర: హరర పసడయ మలలల ల

797
ZOK2279313
పపరర: దదనవశ కకమమర యరశగయడడ

125-153/131

తఇడడ:డ శఇకరయర తనళపరక
ఇఇటట ననఇ:5/19
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమకకషష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/20
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ సడబబబ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5-20
వయససస:65
లఇ: పప
799
ZOK1012103
పపరర: వనఇకటరరమరరడడడ యరరగయడడ

125-153/771

భరస : వనఇకటచలపత
ఇఇటట ననఇ:5-19
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : కకమమర సరశమ
ఇఇటట ననఇ:5-19-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
796
ZOK0784306
పపరర: రరమకకషష రరడడడ యరరగయడడ

785
ZOK2020212
పపరర: రరజకశశరర ససరరశశటట

తఇడడ:డ చతనర రరడడడ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:5/19
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-153/773

783
ZOK1634864
పపరర: ఉరకఖమ ససరరశశటట
తఇడడ:డ చలపత ససరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/18
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటశవయర
ఇఇటట ననఇ:5-18
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరలక
ఇఇటట ననఇ:5/19
వయససస:41
లఇ: ససస స
790
ZOK2020220
పపరర: వనఇకటచలపత ససరరశశటట

125-153/130

తఇడడ:డ కకమమరసరశమ ససరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/18
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణయర
ఇఇటట ననఇ:5-18
వయససస:51
లఇ: పప
787
ZOK1428945
పపరర: యలల మహ

782
ZOK1701556
పపరర: భబరగ వ ససరరశశటట

807
ZOK1390327
పపరర: గఇగర రరడడడ బగచసపలల

125-153/245

తఇడడ:డ ఓబయల రరడడడ బగచసపలల
ఇఇటట ననఇ:5/21
వయససస:67
లఇ: పప
125-153/877

810
ZOK1243252
పపరర: మకకబల

125-153/878

తఇడడ:డ ఖమజజ మయమ
ఇఇటట ననఇ:5-21
వయససస:54
లఇ: పప
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811
ZOK1243260
పపరర: ఇలయమస షపక

125-153/879

తఇడడ:డ మకకబల
ఇఇటట ననఇ:5-21
వయససస:28
లఇ: పప
814
ZOK1390319
పపరర: ఉషశశ పయడదలమ

812
ZOK1243278
పపరర: షపక అననసర

125-153/880

భరస : షపక మకకబల
ఇఇటట ననఇ:5-21
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-153/247

815
ZOK1568427
పపరర: అనసరరధ యమదనళల

125-153/246
813
ZOK1390301
పపరర: అరరణ కకమమర రరడడ బగచసపలల

తఇడడ:డ గఇగర రరడడడ బగచసపలల
ఇఇటట ననఇ:5/21-A
వయససస:38
లఇ: పప
125-153/248

816
ZOK1568476
పపరర: ససబబరరయయడడ యమదనళల

భరస : అరరణ కకమమర రరడడ బగచసపలల
ఇఇటట ననఇ:5/21-A
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : ససబబరరయయడడ యమదనళల
ఇఇటట ననఇ:5/22
వయససస:33
లఇ: ససస స

817
ZOK0456194
పపరర: శరరష కరఇత

125-153/882 819
818
ZOK0784314
LML1866821
పపరర: ససరకష కకమమర గయపరస పససపపల
పపరర: శవమహ కఇఠర

125-153/881

భరస : ససరకశ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:5-22
వయససస:40
లఇ: ససస స
820
ZOK0489187
పపరర: గయరరననథ కఇఠ
తఇడడ:డ ససఇదరయర
ఇఇటట ననఇ:5-22-A
వయససస:36
లఇ: పప
823
LML1860055
పపరర: చనరయర తనళలపరక

తఇడడ:డ ససబబరరయయడడ యమదనళల
ఇఇటట ననఇ:5/22
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ శవయర
ఇఇటట ననఇ:5-22
వయససస:42
లఇ: పప
125-153/884

821
LML1867936
పపరర: ససబదడమహ తనళలపరక

తఇడడ:డ బఇగరరయర
ఇఇటట ననఇ:5-23-A
వయససస:85
లఇ: పప

125-153/883

భరస : ససఇదరయర
ఇఇటట ననఇ:5-22-A
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-153/885

భరస : చనరయర ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-23
వయససస:75
లఇ: ససస స
125-153/887

125-153/249

822
LML1867969
పపరర: నరహల తనళలపరక

125-153/886

భరస : నరకఇదడ
ఇఇటట ననఇ:5-23
వయససస:40
లఇ: ససస స

824
LML2384139
పపరర: శవరరణణ కరవవరర

125-140/9

భరస : శవశఇకర
ఇఇటట ననఇ:5/24
వయససస:39
లఇ: ససస స

825
ZOK1404656
పపరర: భవరలత ఎరశగయడడ

125-153/250

భరస : ససరకఇదడ రరడడడ ఎరశగయడడ
ఇఇటట ననఇ:5/24
వయససస:23
లఇ: ససస స

125-153/888 827
125-155/2 828
826
ZOK1311778
ZOK1082650
ZOK1082825
పపరర: ననయయడడ వనఇకట సరయ శశ
పపరర: వనఇకట సరయ పడసనర ననయయడడ
పపరర: వనఇకట సరయమహ శనవరరపప

తఇడడ:డ లలట ఎన శశనవరస రరవప
ఇఇటట ననఇ:5-24-1
వయససస:28
లఇ: ససస స
829
ZOK1706241
పపరర: సరయ శశ హరర ఆరరకటట

తఇడడ:డ శశనవరస రరవప ననయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5/24-1
వయససస:29
లఇ: పప
125-153/251

తఇడడ:డ ససరకశ బబబయ ఆరరకటట
ఇఇటట ననఇ:5/25
వయససస:21
లఇ: పప
832
ZOK1706332
పపరర: ససరకశ బబబయ ఆరరకటట

830
ZOK1706290
పపరర: వషత
ష రరఘవ ఆరరకటట

తఇడడ:డ సరశమననథ రరడడ శనవరరపప
ఇఇటట ననఇ:5/24-1
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-153/252

తఇడడ:డ ససరకశ బబబయ ఆరరకటట
ఇఇటట ననఇ:5/25
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-153/254

833
ZOK2262913
పపరర: ససరకశ బబబయ ఆరరకటట

831
ZOK1706324
పపరర: రరడడమహ ఆరరకటట

125-153/1317

834
ZOK2262939
పపరర: రరడడమహ ఆరరకటట

తఇడడ:డ చనర ససబబరరయయడడ ఆరరకటట
ఇఇటట ననఇ:5/25
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : ససరకశ బబబయ ఆరరకటట
ఇఇటట ననఇ:5/25
వయససస:46
లఇ: ససస స

835
LML1867050
పపరర: లకకహదదవ ఉదదఇడఇ

836
LML2427466
పపరర: ఉడఇదమ రరన

837
ZOK2020279
పపరర: ధనమహ మయమహడడ

భరస : చఇగయర
ఇఇటట ననఇ:5-25-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
838
ZOK1567940
పపరర: మననజ కకమమర నలమపపజజ

తఇడడ:డ ససబడమణరఇ ఆచనరర నలమపపజజ
ఇఇటట ననఇ:5/26
వయససస:20
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-153/890

భరస : ననగ రరజ
ఇఇటట ననఇ:5-25-A
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-153/255

839
LML2420214
పపరర: ససరకఇదడఆచనరర కరణణపరకక
తఇడడ:డ ససబడమణరO
ఇఇటట ననఇ:5-26
వయససస:35
లఇ: పప

125-153/253

భరస : ససరకశ బబబయ ఆరరకటట
ఇఇటట ననఇ:5/25
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనర ససబబరరయయడడ ఆరరకటట
ఇఇటట ననఇ:5/25
వయససస:53
లఇ: పప
125-153/889

125-155/3

125-153/1318

125-153/891

భరస : ఈశశరయర
ఇఇటట ననఇ:5-25-A
వయససస:72
లఇ: ససస స
125-153/892

125-153/893
840
ZOK0124321
పపరర: ససబడమణరఇ ఆచనరర నలపపజ

తఇడడ:డ ససబబనర ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-26
వయససస:54
లఇ: పప
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841
ZOK0253070
పపరర: శరOతకకమమరర నలమపపజ

125-153/894

భరస : ససబడమణరO ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-26
వయససస:49
లఇ: ససస స
844
ZOK0773887
పపరర: నరకఇదడ ఆచనరర అరవ

125-153/897

తఇడడ:డ శశషయర
ఇఇటట ననఇ:5-26-C
వయససస:39
లఇ: పప
847
ZOK2020287
పపరర: జయమహ పసడడగయ

125-153/900

125-153/903

భరస : ససబడమణరఇ
ఇఇటట ననఇ:5-29-A
వయససస:42
లఇ: ససస స
856
ZOK1668698
పపరర: మధన తరరమలశశటట

125-153/257

125-153/909

125-153/1332

భరస : రరజ ననయక
ఇఇటట ననఇ:5-31
వయససస:45
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-153/901

851
LML2422574
పపరర: భబరత తరరమలశశటట

854
ZOK2020311
పపరర: ససబడమణరఇ తరరమల శశటట

857
ZOK1670421
పపరర: చఇదడశశఖర తరరమలశశటట

860
ZOK2020329
పపరర: రమన తరరమలశశటట

863
ZOK0387779
పపరర: శశదర చగరగయడడ

125-153/914

125-153/904

849
ZOK0253096
పపరర: సరయలత తతట

852
ZOK2020295
పపరర: ససబబమహ తరరమలశశటట

125-153/907

855
ZOK1569433
పపరర: మధన తరరమలశశటట

తఇడడ:డ లకకహ ననయక
ఇఇటట ననఇ:5-31
వయససస:55
లఇ: పప

125-153/905

125-153/256

తఇడడ:డ రమణ తరరమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/29B
వయససస:20
లఇ: పప
125-153/258

858
ZOK0662494
పపరర: హరర పడసరద తరరమల శశటట

125-153/908

తఇడడ:డ ససబడమణరఇ
ఇఇటట ననఇ:5-29-B
వయససస:28
లఇ: పప
125-153/910

861
ZOK2020337
పపరర: ఈశశరయర థదరరమమలలసటటట

125-153/911

తఇడడ:డ వరయర
ఇఇటట ననఇ:5-29-B
వయససస:46
లఇ: పప
125-153/912

864
ZOK0390005
పపరర: సశపర చగరగయడడ

125-153/913

భరస : శశదర
ఇఇటట ననఇ:5-30
వయససస:40
లఇ: ససస స

125-153/915 867
866
ZOK0908428
LML2426468
పపరర: భవరన శఇకర పడసరద చగరగయడడ
పపరర: ససబబలకకహ బయకరత

869
ZOK1012061
పపరర: రరజ ననయక మడవత

125-153/902

భరస : వరయర
ఇఇటట ననఇ:5-29-A
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకదఇడరరమ శరహ
ఇఇటట ననఇ:5-30
వయససస:40
లఇ: పప
125-153/917

125-153/899

భరస : మహన కకమమర
ఇఇటట ననఇ:5-28
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకదఇడరరమ శరహ
ఇఇటట ననఇ:5-30
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : రరమ శరహ సస కక
ఇఇటట ననఇ:5-30
వయససస:67
లఇ: ససస స
868
ZOK1012053
పపరర: మగణణఅమహ మడవత

848
LML2419984
పపరర: మహన కకమమర తతట

125-153/896

తఇడడ:డ నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5-27
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ వరయర
ఇఇటట ననఇ:5-29-B
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమణ తరరమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/29-b
వయససస:18
లఇ: పప
865
ZOK0908410
పపరర: శరఇత కకమమరర చగరగయడడ

846
ZOK0252973
పపరర: చనర రరడడయర పసడడగయ

125-153/898

తఇడడ:డ వరయర
ఇఇటట ననఇ:5/29-B
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:5-29-B
వయససస:29
లఇ: ససస స
862
ZOK2284123
పపరర: రవ తదజ తరరమలశశటట

845
ZOK0124255
పపరర: రరడడయర పసడడగయ

తఇడడ:డ వరయర
ఇఇటట ననఇ:5-29-A
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమణ తరరమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/29b
వయససస:20
లఇ: పప
859
ZOK1116020
పపరర: ససరకఖ తరరమల శశటట

తఇడడ:డ ససబడమణరఇ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-26C
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : ఈశశరయర
ఇఇటట ననఇ:5-29-A
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-153/906

843
ZOK0773895
పపరర: ససరర కకమమర కడడయమల

తఇడడ:డ ససబడమణరO ఆచనరర నలపపజ
ఇఇటట ననఇ:5-26
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమచనద య
న మర
ఇఇటట ననఇ:5-28
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : రమణ
ఇఇటట ననఇ:5-29-A
వయససస:42
లఇ: ససస స
853
ZOK2020303
పపరర: రతరమహ తరరమల శశటట

125-153/895

తఇడడ:డ నరససఇహలక
ఇఇటట ననఇ:5-27
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5-27
వయససస:57
లఇ: ససస స
850
LML1868017
పపరర: తదజజవత తరరమలశశటట

842
ZOK1311331
పపరర: వజయ కకమమర నలపపజ

125-153/916

భరస : రవననయక
ఇఇటట ననఇ:5-31
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-153/918

870
LML1858620
పపరర: భబసతర దదఇకర

125-153/919

తఇడడ:డ మననహర
ఇఇటట ననఇ:5-32-A
వయససస:38
లఇ: పప
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871
ZOK0489492
పపరర: శవ గగరర డదఇక

125-153/920

భరస : భబసతర
ఇఇటట ననఇ:5-32-A
వయససస:35
లఇ: ససస స
874
ZOK1170307
పపరర: హబబయనరసర షపక

125-153/260

125-153/924

125-153/927

125-153/263

125-153/929

125-153/1005

125-153/1008

భరస : రరమయర
ఇఇటట ననఇ:5-40
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

884
ZOK1139774
పపరర: హఫసజనసర సయరద

887
ZOK1682541
పపరర: జరరన షపక

890
ZOK0908451
పపరర: సరజదన షపక

893
ZOK1115956
పపరర: మహమహద బబషర షపక

125-153/1011

125-153/1013

896
ZOK1724244
పపరర: శశనవరససలక చఇతలచతరరవప

879
ZOK1012038
పపరర: హజరర భబణయ పఠరన

882
ZOK1386036
పపరర: షపక జమల బబనస

125-153/378

885
ZOK0941303
పపరర: అసల ఇ సయరద

125-153/926

125-153/262

125-153/928

తఇడడ:డ యస అబయదల రహహమన
ఇఇటట ననఇ:5-33-A
వయససస:29
లఇ: పప
125-153/379

888
ZOK0908436
పపరర: వలల మహమహద షపక

125-153/1004

తఇడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-35-A
వయససస:69
లఇ: పప
125-153/1006

891
ZOK1243393
పపరర: ఖలల షపక

125-153/1007

తఇడడ:డ వల మహమహద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-35-A
వయససస:40
లఇ: పప
125-153/1009

894
ZOK0489781
పపరర: కవత పసడడగయ

125-153/1010

భరస : సతరననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:5-37
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-153/264

897
ZOK1012079
పపరర: లలత అరరకరటట

తఇడడ:డ ససబబరరమయర చఇతలచతరరవప
ఇఇటట ననఇ:5/37A
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : ససబబబరరయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-37-A
వయససస:62
లఇ: ససస స

899
ZOK0252981
పపరర: రరమయర మయమహడడసపటట

900
ZOK2276228
పపరర: మయమమహడడసపత పడవలల క

తఇడడ:డ వనఇకటయర
ఇఇటట ననఇ:5-40
వయససస:51
లఇ: పప

125-153/923

తఇడడ:డ షపక కలలశర
ఇఇటట ననఇ:5/33A
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబయదల రహహఇ
ఇఇటట ననఇ:5-35-B
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరధనకకషషయర పసడడగయ
ఇఇటట ననఇ:5-37
వయససస:52
లఇ: పప
898
LML1867993
పపరర: ససజజత మయమహడడ

125-153/261

భరస : ఖలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-35-A
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : మహమహద బబషర
ఇఇటట ననఇ:5-35-B
వయససస:56
లఇ: ససస స
895
ZOK1208751
పపరర: సతరననరరయణ పసడడగయ

881
ZOK1386028
పపరర: షపక ససదద క

876
ZOK0489286
పపరర: అలమల బకరష సయరద

భరస : ఖమససఇ పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5-33-1-A
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : షబర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/34-1
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : వల మహమహద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-35-A
వయససస:61
లఇ: ససస స
892
ZOK1115931
పపరర: షకకర షపక

125-153/925

భరస : అబయదల సలమఇ సయరద
ఇఇటట ననఇ:5/33-A
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : సరజద సయరద
ఇఇటట ననఇ:5-33-A
వయససస:32
లఇ: ససస స
889
ZOK0908444
పపరర: నడరర హన బబగఇ షపక

878
ZOK1377415
పపరర: సమరర సయద

125-153/259

తఇడడ:డ దసస గరరర సరబ ఎస
ఇఇటట ననఇ:5-33-1
వయససస:65
లఇ: పప

తఇడడ:డ షపక ఖలలశర
ఇఇటట ననఇ:5/33A
వయససస:52
లఇ: పప

తలల : సలమహ సయరద
ఇఇటట ననఇ:5/33-A
వయససస:35
లఇ: పప
886
ZOK1139741
పపరర: యమససహన సయరద

125-153/922

భరస : అససఫ సయద
ఇఇటట ననఇ:5-33-1
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పకకర సరబ
ఇఇటట ననఇ:5-33-1-A
వయససస:36
లఇ: పప
883
ZOK1139766
పపరర: అబయదల సలమఇ సయరద

875
LML1866375
పపరర: షమమ బబనస సయరద

873
ZOK1568880
పపరర: ససభబషసణ డదఇక

తఇడడ:డ మననహర డదఇక
ఇఇటట ననఇ:5/32-A KOLIMI STREET
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : అలమల బకరష
ఇఇటట ననఇ:5-33-1
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అలల బకరష సయరద
ఇఇటట ననఇ:5-33-1
వయససస:35
లఇ: పప
880
ZOK1012046
పపరర: ఖమససఇ పఠరన

125-153/921

భరస : మననహర
ఇఇటట ననఇ:5-32-A
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : మహమహద సలఇ
ఇఇటట ననఇ:5/33-1
వయససస:40
లఇ: ససస స
877
ZOK1354455
పపరర: అససఫ సయరద

872
ZOK2020345
పపరర: గఇగమహ డదఇక

125-153/1014

125-153/1012

125-153/1327

తఇడడ:డ మయమమహడడసపత రరమయర
ఇఇటట ననఇ:5/40
వయససస:18
లఇ: ససస స
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901
ZOK1422153
పపరర: ససనల కకమమర తలల పక

125-153/380

తఇడడ:డ చఇదడ ఆచనరర తలల పక
ఇఇటట ననఇ:5/40-A
వయససస:22
లఇ: పప
904
ZOK1685114
పపరర: శశరరమయలక మమకల

125-153/382

125-153/1018

125-159/6

125-153/1022

125-153/1025

125-153/1027

125-153/1030

తఇడడ:డ రమణయర అడపరల
ఇఇటట ననఇ:5-48
వయససస:27
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

914
ZOK1376821
పపరర: నరససఇహ ఆచనరర వరససల

917
LML2425874
పపరర: దనలకకహ కరసస

920
LML2426443
పపరర: ననగమణణ అడపరల

125-153/1033

125-153/1023

909
LML1867043
పపరర: వరలకడహ కకఇడడపరటట

125-153/1019

912
ZOK1243443
పపరర: ససబబరతరమహ మలలలజ

125-153/1021

915
ZOK1376839
పపరర: లకడహ పడసనర వరససల

125-153/1024

భరస : నరససఇహ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-41-B
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-153/1026

918
ZOK1683705
పపరర: బబలమజ అడపరల

125-153/384

తఇడడ:డ శశనవరససలక అడపరల
ఇఇటట ననఇ:5/46
వయససస:21
లఇ: పప
125-153/1028

921
LML2426450
పపరర: అరచనన అడపరల

125-153/1029

భరస : శశ రరమ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:5-47
వయససస:34
లఇ: ససస స

125-153/1031 924
923
ZOK0649244
ZOK0784439
పపరర: వనఇకట ససబబయర యదదల
పపరర: వనఇకట ససబబమహ యదద ల

926
ZOK0740407
పపరర: వరలకడహ అడపరల

929
ZOK2020378
పపరర: లకడహదదవ అడపరల
భరస : రమణయర
ఇఇటట ననఇ:5-48
వయససస:47
లఇ: ససస స

125-153/1032

భరస : రరమయర
ఇఇటట ననఇ:5-47-A
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-153/385

భరస : రరజకశ అడపరల
ఇఇటట ననఇ:5/48
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-153/1035

125-153/1017

భరస : కకశషషమమచనరర మలలలజ
ఇఇటట ననఇ:5-41-A
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమయర
ఇఇటట ననఇ:5-47-A
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయర
ఇఇటట ననఇ:5-47-A
వయససస:61
లఇ: పప
928
ZOK1114933
పపరర: ససజజత అడపరల

125-153/1020

భరస : ఆOజనవయయలక
ఇఇటట ననఇ:5-47
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబరరయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-47
వయససస:40
లఇ: పప
925
ZOK0784454
పపరర: రరమయర యదదల

911
ZOK1243435
పపరర: కకశషషమమచనరర మలలలజ

906
ZOK2020352
పపరర: పడమలమహ అడపరల

భరస : పడభబకర
ఇఇటట ననఇ:5-41-1
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : పడసరద ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-45-A
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణయర
ఇఇటట ననఇ:5-47
వయససస:34
లఇ: పప
922
ZOK0124263
పపరర: ఆఇజనవయయలక అడపరల

125-153/383

తఇడడ:డ నరసయర
ఇఇటట ననఇ:5-41-B
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-41-B
వయససస:23
లఇ: పప
919
LML2418549
పపరర: శశ రరమ పడసరద అడపరల

908
ZOK1568971
పపరర: పడభబకర కకఇడడపరటట

125-153/1015

భరస : వనఇకటరరయయలక
ఇఇటట ననఇ:5-41
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరరయణ ఆచనరర మలలలజ
ఇఇటట ననఇ:5-41-A
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహ ఆచనరర వరససల
ఇఇటట ననఇ:5-41-B
వయససస:26
లఇ: పప
916
ZOK1376847
పపరర: హరరవరదన వరససల

125-153/1016

తఇడడ:డ కకషషయర కకఇడడపరటట
ఇఇటట ననఇ:5/41-1
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : వనఇకటయర ననరల
ఇఇటట ననఇ:5/41-2
వయససస:53
లఇ: ససస స
913
ZOK1376813
పపరర: శశ హరర వరససల

905
LML2420255
పపరర: శశనవరససలక అడపరల

903
ZOK1540947
పపరర: రమణమహ మమకల
భరస : శశరరమయలక
ఇఇటట ననఇ:5-40-A
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరరయయలక
ఇఇటట ననఇ:5-41
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయర
ఇఇటట ననఇ:5-41
వయససస:63
లఇ: పప
910
LML2444248
పపరర: లకడహ దదవ ననరల

125-153/381

తఇడడ:డ చఇదడ ఠరలపక
ఇఇటట ననఇ:5/40-A
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసరసనయర మమకల
ఇఇటట ననఇ:5/40-d
వయససస:60
లఇ: పప
907
ZOK2020360
పపరర: వనఇకటరరయలక

902
ZOK1703123
పపరర: మహహశ ఠరలపక

927
ZOK0649210
పపరర: రరజకష అడపరల

125-153/1034

తఇడడ:డ రమణయర
ఇఇటట ననఇ:5-48
వయససస:36
లఇ: పప
125-153/1036

930
ZOK2020386
పపరర: చనరకత అడపరల

125-153/1037

భరస : వనఇకటయర
ఇఇటట ననఇ:5-48
వయససస:57
లఇ: ససస స

Page 33 of 38

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-03
931
ZOK1668722
పపరర: వనఇకట రరడడడ మర

125-153/386

తఇడడ:డ చనరప రరడడడ మర
ఇఇటట ననఇ:5/49-A
వయససస:72
లఇ: పప
934
ZOK1353150
పపరర: నరకష మహఇకరళ

932
ZOK1271899
పపరర: చతనర ససబబబరరడడ మలలల ల
తఇడడ:డ చతఇదడయయడడ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:5-49-A
వయససస:43
లఇ: పప

125-153/1040

935
ZOK1684059
పపరర: మధస కటబరర

తఇడడ:డ ఎఇ నరససఇహ ఆచనరర లలట
ఇఇటట ననఇ:5-50
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమ చఇదడయర కటబరర
ఇఇటట ననఇ:5-50-6-C-7-5-I
వయససస:45
లఇ: పప

937
ZOK1012020
పపరర: ససదరరనఆచనరర దనరల

938
ZOK1677228
పపరర: ధనసశ డరల

125-153/1043

తఇడడ:డ బడహహయర ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-50-A
వయససస:51
లఇ: పప
940
ZOK1704782
పపరర: సరసశత మహఇకరళ

125-153/390

941
ZOK1704824
పపరర: ససభబషసణ మహఇకరళ

తఇడడ:డ ససబబబనరసయర
ఇఇటట ననఇ:5/52
వయససస:30
లఇ: పప
125-153/1046

125-153/1048

950
ZOK1352970
పపరర: జరచబయన షపక

125-153/1051

953
ZOK1353002
పపరర: భమలఇగమహ అవశగరరర

956
LML2426492
పపరర: రరజరమ చఇతన

భరస : వశశరరపరచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-53/C
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:5-53-F
వయససస:52
లఇ: ససస స

125-153/1056
958
LML1858679
పపరర: ససబడమణర ఎఇ ఆచనరర
కఇదసకకరర
తఇడడ:డ గగవఇద ఆచనరర కఇదసకకరర
ఇఇటట ననఇ:5-55
వయససస:63
లఇ: పప

959
LML2419034
పపరర: వరసస కఇదసకకరర

వయసస 01-01-2021 నటక

125-153/391

939
ZOK1701879
పపరర: సరసశత మహఇకరళ

125-153/389

942
ZOK1170323
పపరర: పడతప మహఇకరళ

125-153/1044

తఇడడ:డ నరససఇహహలక మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:5-51
వయససస:46
లఇ: పప
125-153/393

945
LML1867456
పపరర: షకకలమ బబగఇ షపక

125-153/1045

భరస : శభబన
ఇఇటట ననఇ:5-52
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-153/1047

948
ZOK1675941
పపరర: వశశరరప ఆచనరర దదవరకకఇడ

125-153/394

భఇధసవప: యశశద దదవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:5/53
వయససస:50
లఇ: పప
125-153/1049

951
ZOK1352988
పపరర: భమలఇగపర అవశగరరర

125-153/1050

తఇడడ:డ పరరశపర అవశగరరర
ఇఇటట ననఇ:5-53
వయససస:52
లఇ: పప
125-153/1052

భరస : భమలఇగపల అవశగరరర
ఇఇటట ననఇ:5-53
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-153/1054

125-153/1042

భరస : ననరరయణ ఆచనరర మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:5/51
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : అమర షపక
ఇఇటట ననఇ:5-53
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భమలఇగపల అవశగరరర
ఇఇటట ననఇ:5-53
వయససస:23
లఇ: పప
955
LML2426542
పపరర: యశశదన దదవరకకననడ

125-153/388

భరస : చనఇద బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:5-52
వయససస:71
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5-53
వయససస:81
లఇ: ససస స
952
ZOK1352996
పపరర: పరడతల బబబయ అవశగరరర

947
ZOK1132232
పపరర: షOశరద బబగఇ షపక

936
ZOK1012012
పపరర: రరజకశశరర దనరల
భరస : ససదరరన ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-50-A
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపక శభన
ఇఇటట ననఇ:5/52
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనఇద బబషర
ఇఇటట ననఇ:5-52
వయససస:52
లఇ: పప
949
ZOK1012004
పపరర: లలమవతమహ కటబట

125-153/1041

భరస : పడదదప ఆచనరర మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:5/51
వయససస:36
లఇ: ససస స

125-153/392 944
943
ZOK0908469
ZOK1673623
పపరర: ననగకఇదడ హరర పడసరద కకడడరర
పపరర: షపక అయశర జబన భబణయ

125-153/1039
933
ZOK1353143
పపరర: ననగ ససనఇద మహఇకరళ

భరస : నరకష ఆచనరర మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:5-50
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససదరసననచనరర డరల
ఇఇటట ననఇ:5/51
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : నరససఇహహలక ఆచనరర మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:5/51
వయససస:60
లఇ: ససస స

946
LML2420222
పపరర: ససభబన శక

125-153/1038

954
LML2426534
పపరర: సనతరమమహ దదవరకకననడ

125-153/1053

భరస : ససదదచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-53/C
వయససస:79
లఇ: ససస స
125-153/1055

957
LML2425833
పపరర: ఈసశరమమహ డఇదమ

125-153/395

భరస : ససబబడమణరమ
ఇఇటట ననఇ:5/55
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-153/1057

తఇడడ:డ ససబడమణర ఎఇ ఆచనరర కఇదసకకరర
ఇఇటట ననఇ:5-55
వయససస:35
లఇ: పప

960
LML2419737
పపరర: ససబబడమణరమ దఇతమ

125-153/1058

తఇడడ:డ గఇగయరఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-55
వయససస:52
లఇ: పప
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961
ZOK0827297
పపరర: లకడహ పడసనర కఇదసకకరర

125-153/1059

భరస : వరసస కఇదసకకరర
ఇఇటట ననఇ:5-55
వయససస:32
లఇ: ససస స
964
ZOK1011972
పపరర: రమమశ డదఇక

125-153/1062

తఇడడ:డ వనఇకటటసస
ఇఇటట ననఇ:5-56
వయససస:47
లఇ: పప
967
ZOK2020402
పపరర: యమననదమహ డదఇక

125-153/1065

125-153/1067

భరస : నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5-56
వయససస:48
లఇ: ససస స

965
ZOK1115923
పపరర: హరరపస
డ రద డదఇక

966
ZOK2020394
పపరర: నరససఇహలక డదఇక

భరస : బడహహయమరచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-58
వయససస:62
లఇ: ససస స

971
ZOK0908501
పపరర: భబగర లకడహ షరబయ

974
పపరర:

125-153/1073

125-153/1234

భరస : భబసతర ఆచనరర నలపపజజ
ఇఇటట ననఇ:5-62
వయససస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-155/707

125-153/1078

125-153/1081

986
ZOK0253138
పపరర: ససజజత నలపపజజ

125-153/1066

972
ZOK0986085
పపరర: వశశరరప చనరర షరబయ

125-153/1069

975
ZOK1496546
పపరర: షపక హహన

125-153/397

తఇడడ:డ షపక ఇసరహయల
ఇఇటట ననఇ:5/59-1
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-153/1071

978
LML1866995
పపరర: లకడహ డదఇకర

125-153/1072

భరస : నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5-60
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-153/1074

981
ZOK2020428
పపరర: అబయదల రసడల షపక

125-153/1075

తఇడడ:డ మహమహద రగఫ
ఇఇటట ననఇ:5-60-A
వయససస:48
లఇ: పప
125-153/1076

125-153/1077
984
ZOK1114891
పపరర: షమన తనజ ససలమసనన బబగమ
షపక
తఇడడ:డ మహమహద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:5-61
వయససస:28
లఇ: ససస స

125-153/1079

987
ZOK0941295
పపరర: రరజగగపరలచనరర నలపపజజ

భరస : మహమద రఫస
ఇఇటట ననఇ:5-61
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : కకషషయర చఇతన
ఇఇటట ననఇ:5-62
వయససస:41
లఇ: ససస స
988
ZOK0959942
పపరర: లకడహ దదవ నలపపజజ

983
LML1866664
పపరర: సరమరరబబగఇ షపక

969
LML1858869
పపరర: శశఖర ఆచనరర షరరబయ

తఇడడ:డ బడమయర ఆచనరర షరబయ
ఇఇటట ననఇ:5-58
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : రరమ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-60-A
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడహనరసయర గయటటట
ఇఇటట ననఇ:5/60A
వయససస:22
లఇ: పప
985
ZOK0253112
పపరర: లకకహదదవ చఇతన

125-153/1068

ZOK1407998

980
LML1867126
పపరర: మహలకడహ సఇడనడ

125-153/1064

తలల : బడమయర ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-58
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ యలల యర
ఇఇటట ననఇ:5-60
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : అబయదల రసడల
ఇఇటట ననఇ:5-60-A
వయససస:42
లఇ: ససస స
982
ZOK1703826
పపరర: ఠరలససకకశర గయటటట

125-153/396

తఇడడ:డ
ఇఇటట ననఇ:5/58
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ జయ రమ రరడడడ ఉలఇదనళళ
ఇఇటట ననఇ:5/60
వయససస:24
లఇ: పప

125-153/1061

తఇడడ:డ వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:5-56
వయససస:52
లఇ: పప

968
LML1866730
పపరర: ననగమణణ డదఇక

125-153/398 977
976
ZOK1496850
LML1858927
పపరర: అఖల కకమమర రరడడడ ఉలఇదనళళ
పపరర: నరససఇహహలక డదఇకర

979
LML1866672
పపరర: ఆయయషర షపక

125-153/1063

భరస : శశఖర ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-58
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-153/1070

963
ZOK0390039
పపరర: ననగమణణ డదఇక

భరస : ససబడమణరO ఆచనరర కఇదసకకరర
ఇఇటట ననఇ:5-55
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : రమమశ డదఇక
ఇఇటట ననఇ:5/56-A
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : వశశ రరప చనరర
ఇఇటట ననఇ:5-58
వయససస:41
లఇ: ససస స
973
ZOK2020410
పపరర: ససభదడమహ షరరబ

125-153/1060

తఇడడ:డ నరససఇహహలక డదఇక
ఇఇటట ననఇ:5-56
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-56
వయససస:67
లఇ: ససస స
970
LML2422590
పపరర: మమధవ షరరబ

962
ZOK1268094
పపరర: వజయ లకడహ కఇదసకకరర

125-153/1080

భరస : రరజగగపరల ఆచనరర నలపపజజ
ఇఇటట ననఇ:5-62
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరమయరచనరర నలపపజజ
ఇఇటట ననఇ:5-62
వయససస:52
లఇ: పప

989
ZOK1289222
పపరర: లఖత నలపపజ

990
ZOK0253104
పపరర: ఆదదలకకరమహ అడపరల

125-153/1082

తఇడడ:డ రరజజ గగపరల ఆచనరర నలపపజ
ఇఇటట ననఇ:5-62
వయససస:23
లఇ: ససస స

125-153/1083

భరస : శశనవరససలక
ఇఇటట ననఇ:5-62-A
వయససస:37
లఇ: ససస స
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991
ZOK0489427
పపరర: శశనవరససలక అడపరల

125-153/1084

తఇడడ:డ ససబబబరరయయడడ అదపరలమ
ఇఇటట ననఇ:5-62-A
వయససస:39
లఇ: పప
994
ZOK1432129
పపరర: హమదన సయద

125-153/400

125-153/1088

998
ZOK0784355
పపరర: లకకహ జజరత కకతత
స రర

125-153/1091

1004 LML1858414
పపరర: వనఇకటయర ఆచనరర కకతత
స రర
తఇడడ:డ రరమయర
ఇఇటట ననఇ:5-65
వయససస:67
లఇ: పప

1006 LML2419760
పపరర: ససరకఇదడచనరర కకతత
స రర

1007 LML2425957
పపరర: ససలలచనమహ కకతత
స రర

125-153/1097

తఇడడ:డ వవఇకటటచయమఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-65
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : ససరకఇదడ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-65
వయససస:34
లఇ: ససస స

1010 ZOK1114818
పపరర: శశ లత కకతత
స రర

తఇడడ:డ ససబబయర ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-68
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహలక
ఇఇటట ననఇ:5/68A
వయససస:66
లఇ: పప
1018 ZOK0221234
పపరర: సడబబబలకమమహ కకడడరర
భరస : సడబబబననరరశసయమ
ఇఇటట ననఇ:5-68-A
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-153/1095

1016 LML2425866
పపరర: వవఇకటననగలకకహ కకడడరర

1019 ZOK2020469
పపరర: నరహలమహ నలపపజ
భరస : ననరరయణనచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-68-A
వయససస:42
లఇ: ససస స

125-153/1090

125-153/1093

1005 LML1858729
పపరర: పవన ఆచనరర కకతత
స రర

125-153/1096

తఇడడ:డ వనఇకటయర ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-65
వయససస:40
లఇ: పప
125-153/1098

1008 ZOK0455899
పపరర: శశనవరససల చనరర కకతత
స రర

125-153/1099

తఇడడ:డ వనఇకటయర
ఇఇటట ననఇ:5-65
వయససస:48
లఇ: పప
125-153/1101

1011 ZOK1012236
పపరర: శకకఇతల తనళపరక

125-164/4

భరస : నటరరజ ఆచనరర తనళపరక
ఇఇటట ననఇ:5/67
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-153/1103

1014 LML2425908
పపరర: సనతరమమహ తనలపక

125-153/1104

భరస : వవఇకటరతరమ
ఇఇటట ననఇ:5-68
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-153/1105

తఇడడ:డ సడబబబననరరశసయమ
ఇఇటట ననఇ:5-68-A
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-153/1107

999
ZOK2020444
పపరర: ననగమయణణమహ కకతత
స రర

భరస : ససబబరరయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-64-A
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకటరమనచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-68
వయససస:33
లఇ: పప
125-153/401

125-153/1087

భరస : లకహయమరచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-63
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : పవన కకమమర కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:5-65
వయససస:31
లఇ: ససస స

125-153/1102 1013 LML2419729
1012 LML1858604
పపరర: వనఇకటరతరఇ ఆచనరర తనళలపరక
పపరర: నటరరజఆచనరర తనలపక

1015 LML2419778
పపరర: సడబబబననరసపచయమ కకడడరర

125-153/1089

భరస : శశనవసడలమచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-65
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-153/1100

125-153/399

తఇడడ:డ లకమమమయమ
ఇఇటట ననఇ:5-63
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవఇకటటచయమ
ఇఇటట ననఇ:5-64-A
వయససస:53
లఇ: పప
125-153/1094

996
LML2419588
పపరర: రరజశశకర కకతత
స రర

125-153/1092 1002 ZOK0784363
1001 LML2419547
పపరర: ససబబబరరయడడ డదరOగయల
పపరర: రరడమహ
తడ
డతరఇగయల

తఇడడ:డ ససబబబరరయయడడ దదరరఎఇగయలమ
ఇఇటట ననఇ:5-64-A
వయససస:23
లఇ: పప

1009 ZOK1011949
పపరర: శవమహ కకతత
స రర

125-153/1086

భరస : రరజశశఖర
ఇఇటట ననఇ:5-63
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమయమరచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-63
వయససస:68
లఇ: పప
1003 ZOK1325836
పపరర: యవ తదజ దదరరఎఇగయలమ

995
LML1859305
పపరర: చఇదడమమల కకతత
స రర

993
ZOK1388925
పపరర: శబబర బబష సయద
తఇడడ:డ బబష సయద
ఇఇటట ననఇ:5/62-C
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకమయర
ఇఇటట ననఇ:5-63
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : చఇదడ మమల
ఇఇటట ననఇ:5-63
వయససస:35
లఇ: ససస స
1000 ZOK2020451
పపరర: లకకహయమచనరర కకఠరర

125-153/1085

భరస : ససబబరరయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-62-A
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : శబబర బబష సయద
ఇఇటట ననఇ:5/62-C
వయససస:30
లఇ: ససస స
997
ZOK0784348
పపరర: ససలలచనమహ కకతత
స రర

992
ZOK2020436
పపరర: కనరమహఅడపరల

1017 LML2425924
పపరర: కనకదడరగమమహ కకడడరర

125-153/1106

భరస : సడబబబననరసపచయమ
ఇఇటట ననఇ:5-68-A
వయససస:58
లఇ: ససస స
125-153/1108

1020 ZOK2020477
పపరర: ససబబమహ నలపపజ

125-153/1109

భరస : చఇగయమరచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-68-A
వయససస:72
లఇ: ససస స
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1021 ZOK2020485
పపరర: ననరరయణచనరర నలపపజజ

125-153/1110

తఇడడ:డ చఇగయమరచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-68-A
వయససస:51
లఇ: పప
1024 LML2424497
పపరర: సననదన గయనసడనరర

125-153/1122

125-153/1124

125-153/1127

1028 ZOK2020501
పపరర: వజయలకడహ కడడయమల

1031 LML2425825
పపరర: మమధవ నలమపపజజ

125-153/1130

1034 ZOK0784504
పపరర: ననగరతర ఆచనరర కడడయమల

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయర ఆచనరర కడడయమల
ఇఇటట ననఇ:5-72
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : శబబర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/73
వయససస:35
లఇ: ససస స

1039 ZOK1114842
పపరర: నససమమ షపక

1040 ZOK1114867
పపరర: అబగబ షపక

125-153/1134

భరస : అబగబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-73
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-153/1137

భరస : యస వ రమణ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5-75
వయససస:36
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-153/1128

125-153/1140

1046 LML1858554
పపరర: చఇదడ శశఖరరకడకడ మలలల ల

125-153/1131

125-153/403

1049 LML2422608
పపరర: లకకహదదవ సఇదడ
భరస : పసచచ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-76
వయససస:67
లఇ: ససస స

1029 ZOK2020519
పపరర: చఇదనడవతమహ కడడయమల

125-153/1126

1032 ZOK0521187
పపరర: రరడడడ వర పడసరద కడడయమల

125-153/1129

1035 ZOK1310127
పపరర: రరడడడ పడసనర కడడయమల

125-153/1132

భరస : రరడడడ వర పడసరద కడడయమల
ఇఇటట ననఇ:5-72
వయససస:24
లఇ: ససస స
1038 ZOK1393206
పపరర: శబబర షపక

125-153/404

తఇడడ:డ బయదనన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/73
వయససస:50
లఇ: పప
125-153/1135

1041 ZOK2020527
పపరర: లకడహదదవమహ కడడయమల

125-153/1136

భరస : ససబబరరమమచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-73
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-153/1138

1044 LML1858109
పపరర: రరజజ చఇతలచతరరవప

125-153/1139

తఇడడ:డ ససబబరరమమచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-73-A
వయససస:42
లఇ: పప
125-153/1141

తఇడడ:డ చతననర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-75
వయససస:55
లఇ: పప
125-153/1143

125-153/1123

తఇడడ:డ ననగరతరచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-72
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయమరచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-73
వయససస:78
లఇ: పప

భరస : రరజజచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-73-A
వయససస:33
లఇ: ససస స
1048 ZOK1011881
పపరర: శరఇత సఇడడ

1043 ZOK2020543
పపరర: ససబబరరమమచనరర కడడయమల

1026 ZOK1124338
పపరర: భబరగ వ అరవ

భరస : ననగరతనరచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-71
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరలలశ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-73
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : ససబబరరమమచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-73
వయససస:57
లఇ: ససస స
1045 LML2425890
పపరర: జయశశ చఇతలమచదరరవప

125-153/1125

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయర ఆచనరర కడడయమల
ఇఇటట ననఇ:5-72
వయససస:55
లఇ: పప

125-153/1133 1037 ZOK1393198
1036 ZOK1351097
పపరర: ననగరతర ఆచనరర కడడయమల
పపరర: షహహన షపక

125-153/1121

భరస : మలల కరరరర న ఆచనరర అరవ
ఇఇటట ననఇ:5-69-A
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరసఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-72
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరతర ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-72
వయససస:29
లఇ: పప

1042 ZOK2020535
పపరర: లలతమహ కడడయమల

125-153/402

భరస : ఫణణభగషణనచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-70
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరయర
ఇఇటట ననఇ:5-71-1
వయససస:43
లఇ: పప
1033 ZOK0662510
పపరర: ననగకనద న కడడయమల

1025 ZOK1681535
పపరర: మలల కరరరర న ఆచనరర అరవ

1023 LML2420735
పపరర: శశధరచనరర గయనసడనరర
తఇడడ:డ పరఇడడరఇగఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-68-B
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమలఇగ ఆచనరర అరవ
ఇఇటట ననఇ:5/69
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయమరచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-70
వయససస:53
లఇ: పప
1030 ZOK1115865
పపరర: రమణయర పలకకకరర

125-153/1120

భరస : వవఇకటటష ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-68-A
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : శశదర
ఇఇటట ననఇ:5-68-B
వయససస:38
లఇ: ససస స
1027 ZOK2020493
పపరర: ఫణణభగషణనచనరర కడడయమల

1022 ZOK0784405
పపరర: మమనకర పరలకరర

1047 LML1859131
పపరర: వనఇకట రమణ రరడడడ సఇడనడ

125-153/1142

తఇడడ:డ ననరరయణ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5-75
వయససస:41
లఇ: పప
125-153/1144

1050 ZOK2020550
పపరర: పసచచరకడడడ సఇడడ

125-153/1145

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-76
వయససస:68
లఇ: పప
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1051 ZOK1569615
పపరర: సతరవత రరడడడచరల

125-153/405

భరస : హరర పడసరద
ఇఇటట ననఇ:5/77
వయససస:34
లఇ: ససస స
1054 ZOK0521641
పపరర: లకడహ కకమహరరడడ

125-153/1146

భరస : చఇదడశశఖర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-77
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-153/1148

భరస : ససబబబ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-77-A
వయససస:57
లఇ: ససస స
1057
పపరర: మయఇతనజ బబగయమ షపక

1052 LML1866185
పపరర: రరజకశశరర మలలల ల

భరస : అబయదల రహహమమన షపక
ఇఇటట ననఇ:13
వయససస:41
లఇ: ససస స
1060 ZOK1490002
పపరర: వజయ శఇగనమల

1055 ZOK1011865
పపరర: వరణణ కకమహరరడడ

125-153/1149

తఇడడ:డ పపఇచలయర శఇగనమల
ఇఇటట ననఇ:333
వయససస:38
లఇ: ససస స
1063 ZOK1305325
పపరర: లకడహ ససవరష మమడ
భరస : రఘయ కకమమర మమడ
ఇఇటట ననఇ:3263(SIDE)1FLOOR
వయససస:37
లఇ: ససస స
1066 ZOK1394519
పపరర: సరయససరకష గయరల కకఇట

1058
పపరర: పటబన నవరబ ఖమన

125-153/1312

125-153/1311

1059
పపరర: అబయదల రహహమమన షపక

125-152/1226

తఇడడ:డ మహమహద ఉసరహన షపక
ఇఇటట ననఇ:25
వయససస:54
లఇ: పప

125-140/106 1062 ZOK1629898
125-145/220
1061 ZOK1566009
పపరర: రరపరన గయడడ రరహమన బబష
పపరర: బనవరలమ హహమ బఇదస ఈశశరర

తఇడడ:డ రరపరన శభన
ఇఇటట ననఇ:427-B
వయససస:48
లఇ: పప
125-165/492

1056
పపరర: పడభబకర కకఇడడపరటట
తఇడడ:డ లకమహ కకఇడడపరటట
ఇఇటట ననఇ:12 BLOCK 02
వయససస:51
లఇ: పప

భఇధసవప: ఫరరహ ఖమననఇ పటబన
ఇఇటట ననఇ:17
వయససస:45
లఇ: పప
125-140/105

125-153/1147

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5-77
వయససస:27
లఇ: ససస స

తలల : లకడహ
ఇఇటట ననఇ:5-77-A
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-152/1225

1053 ZOK0908519
పపరర: కకరస ర రరడడడ మలలల ల

తఇడడ:డ బనవరలమ వననత రమణ
ఇఇటట ననఇ:1081
వయససస:25
లఇ: ససస స

1064 ZOK1432012
పపరర: ఫరరరక

125-140/107

తఇడడ:డ పసరన
ఇఇటట ననఇ:6718-HE/TE/1217
వయససస:44
లఇ: పప

1065 ZOK0781682
పపరర: పఇచ లఇగరలక బబ కతసఇ
తఇడడ:డ రగశయర
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:49

125-138/2

లఇ: పప

125-138/3

తఇడడ:డ శవ శఇకర గగడ గయరల కకఇట
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:22
లఇ: పప
పపరరషషలల
ఇతరరలల
మతస త

552
552

ససస సలల

మతస త
514
514

1,066
1,066

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస

వయసస 01-01-2021 నటక
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