రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-04
1
ZOK1618867
పపరర: వవవకటశవవరరడడడ లలబబకక

125-148/520

తవడడ:డ ఆదదననరవయణరరడడడ లలబబకక
ఇవటట నవవ:1/80
వయససస:26
లవ: పప
4
LML2395986
పపరర: మమధవ పపనగలపవటట

125-144/805

7
ZOK2008761
పపరర: కకషషయణననయయడడ
యమదదలపలలల
తవడడ:డ చననవవవకటయణననయయడడ
ఇవటట నవవ:2-426
వయససస:55
లవ: పప

125-144/808

10
ZOK2008779
పపరర: సతణననరవయణ మమమలపలల

125-144/810

125-144/814

125-144/512

125-144/818

125-144/819

వయసస 01-01-2021 నటక

125-144/812

20
ZOK0082388
పపరర: ననగరవజ బవడపలల

23
ZOK0391912
పపరర: బబ గణవ కరరసక సవగర

125-144/765

26
LML1915586
పపరర: వవవకటటశ తతమమగరవజల

125-144/815

29
LML2399012
పపరర: పడసనననలకకమ
భరస : బబలమయరళకకషష
ఇవటట నవవ:2-431-C
వయససస:34
లవ: ససస స

125-144/809

12
ZOK0417626
పపరర: వరమమ

125-144/813

15
ZOK1491588
పపరర: వజయ కకమమరర దనచచరర

125-144/511

భరస : ననగగశశర రవవప దనచచరర
ఇవటట నవవ:2/429-a
వయససస:65
లవ: ససస స
125-144/816

18
LML2396018
పపరర: పవపచచరర శవకరయణ

125-144/817

తవడడ:డ పవపచచరర చచవగయణ
ఇవటట నవవ:2-430
వయససస:57
లవ: పప
125-144/513

21
ZOK0669523
పపరర: శరరష బవడపలల

125-144/514

భరస : ననగరవజ బవడపలల
ఇవటట నవవ:2/430-1
వయససస:29
లవ: ససస స
125-143/512

125-144/764
24
ZOK1491299
పపరర: సవయ నతశ కకమమర అదసరర

తవడడ:డ బల నరసపవహహలక అదసరర
ఇవటట నవవ:2/431
వయససస:21
లవ: పప
125-144/820

తవడడ:డ వవవకటడమణ
ఇవటట నవవ:2-431B
వయససస:42
లవ: పప
125-144/822

9
ZOK0417303
పపరర: వసవవత మమమలపలల

భరస : వరయణ దనచసరర
ఇవటట నవవ:2-428
వయససస:77
లవ: ససస స

తవడడ:డ బబ గణవ ససబబ రవవప
ఇవటట నవవ:2-431
వయససస:33
లవ: పప

భరస : బబలమజ షపక
ఇవటట నవవ:2/431-A
వయససస:34
లవ: ససస స

భరస : ససబబబనన
ఇవటట నవవ:2-431-C
వయససస:62
లవ: ససస స

17
LML1928142
పపరర: ననగమణణ బవడపలలల

125-144/807
6
LML2398956
పపరర: బబలమజననయయడడ యమదదలపలల

భరస : వవణయగగపవల మమమలపలల
ఇవటట నవవ:2-427
వయససస:43
లవ: ససస స

తవడడ:డ మయరళననయయడడ బవడపలల
ఇవటట నవవ:2/430-1
వయససస:35
లవ: పప

భరస : ననయయడడ
ఇవటట నవవ:2-430-1
వయససస:67
లవ: ససస స

28
LML2399004
పపరర: ననగమననమమమ బతల

125-144/510

భరస : ననయయడడ బవడపలల
ఇవటట నవవ:2-430
వయససస:41
లవ: ససస స

భరస : శవకరరరయమ
ఇవటట నవవ:2-430
వయససస:62
లవ: ససస స

25
ZOK1570472
పపరర: పవతడ రవమనన

8
ZOK0823501
పపరర: మమనక మమమలపలలల

14
ZOK2008803
పపరర: వరయమణ దచచరర

125-144/509

తవడడ:డ కకషషయణననయయడడ
ఇవటట నవవ:2-426
వయససస:35
లవ: పప

తవడడ:డ వరయణ దనచసరర
ఇవటట నవవ:2-428
వయససస:62
లవ: పప

తవడడ:డ బబలససబబయణ సగవ
ఇవటట నవవ:2/429-A
వయససస:71
లవ: పప

22
LML1927763
పపరర: ససబబలకమమ బవడపలలల

125-144/806

తవడడ:డ దనచచరర వరయణ
ఇవటట నవవ:2-428
వయససస:38
లవ: పప

భరస : వరయణ
ఇవటట నవవ:2-428
వయససస:57
లవ: ససస స

19
LML2398980
పపరర: ససధనరవన పడచచరర

5
LML2395994
పపరర: ససబడమణణవ ననయయడడ
పపనగలపవటట
తవడడ:డ ససబబరవయయడడ ననయయడడ
ఇవటట నవవ:2-425
వయససస:46
లవ: పప

11
ZOK0100958
పపరర: దనచచరర సవదదప

3
ZOK1569888
పపరర: చవదన పపనగలపవటట
తవడడ:డ ససబడమణణవ పపనగలపవటట
ఇవటట నవవ:2/425
వయససస:20
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవణయగగపవల మమమళళపలల
ఇవటట నవవ:2/427
వయససస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపచచయణ
ఇవటట నవవ:2-427
వయససస:123 లవ: పప

16
ZOK1491596
పపరర: ననగగశశర రవవప సగవ

125-144/508

తవడడ:డ ససబడమణణవ పపనగలపవటట
ఇవటట నవవ:2/425
వయససస:23
లవ: ససస స

భరస : ససబడమణణవననయయడడ
ఇవటట నవవ:2-425
వయససస:39
లవ: ససస స

13
ZOK2008795
పపరర: శవరధన దచచరర

2
ZOK1569854
పపరర: రవన పపనగలపవటట

27
LML2396042
పపరర: బబలమయరళకకషష బతస ల

125-144/821

తవడడ:డ ససబబనన బతల
ఇవటట నవవ:2-431-C
వయససస:47
లవ: పప
125-144/823

30
LML2399020
పపరర: బబలనరసపవహహలక

125-144/824

తవడడ:డ నరసపవహలక
ఇవటట నవవ:2-431-C
వయససస:53
లవ: పప
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31
LML2399038
పపరర: గవగవభబరత

125-144/825

భరస : బబలనరసపవహహలక
ఇవటట నవవ:2-431-C
వయససస:46
లవ: ససస స
34
ZOK0669556
పపరర: వశశ చచచతనణ భభగణవ

125-144/517

125-144/827

125-144/830

125-144/833

125-144/523

125-144/835

125-144/767

భరస : పదసచచరర రమమశ గయపస
ఇవటట నవవ:2/442
వయససస:45
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

44
ZOK0722926
పపరర: లఖసవఘ దహహయ

47
ZOK1309111
పపరర: సవయ చరణ మమమలపలలల

50
ZOK2008860
పపరర: రవపడకవశ మమమలపలల

53
ZOK0639724
పపరర: పడభబత సపవగ బబయమల

125-144/839

56
ZOK0722983
పపరర: అరరరన సపవగ పస

125-144/521

59
ZOK1677004
పపరర: పదసచచరర రమమశ గయపస
తవడడ:డ పదసచచర చచవగయణ
ఇవటట నవవ:2/442
వయససస:56
లవ: పప

39
LML1915230
పపరర: చవదడశశఖర వలల వకకవడడ

125-144/829

42
ZOK2008837
పపరర: బలరవమయణ వలల వకకవడడ

125-144/832

45
ZOK1046763
పపరర: ధదయమ సపవహ దచడ

125-144/522

తవడడ:డ భవర సపవగ దచద
ఇవటట నవవ:2/437
వయససస:34
లవ: పప
125-144/524

48
ZOK0639716
పపరర: గయలమబసపవగ సపవహ

125-144/834

తవడడ:డ బబబర సపవగ
ఇవటట నవవ:2-437
వయససస:51
లవ: పప
125-144/836

51
ZOK1684885
పపరర: శశషమమ ననగరనవన

125-144/766

భరస : రరడడయణ ననయయడడ ననగరనవన
ఇవటట నవవ:2/438
వయససస:68
లవ: ససస స
125-144/837

54
ZOK2008878
పపరర: శశషమమ ననగరనవన

125-144/838

భరస : రరడడయణననయయడడ
ఇవటట నవవ:2-438
వయససస:64
లవ: ససస స
125-144/525

తవడడ:డ కవగర సపవగ పప
ఇవటట నవవ:2/439
వయససస:38
లవ: పప
125-147/2

125-144/826

తవడడ:డ గవగయణ శశటట
ఇవటట నవవ:2-436
వయససస:76
లవ: పప

తవడడ:డ జయ సపవగ
ఇవటట నవవ:2-438
వయససస:47
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబరవయయలకననయయడడ
ఇవటట నవవ:2-438
వయససస:70
లవ: పప
58
ZOK1676980
పపరర: పదసచచరర రవజగశశరర

125-144/831

తవడడ:డ సతణననరవయణ
ఇవటట నవవ:2-437
వయససస:57
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబరవయయడడ ననగరనవన
ఇవటట నవవ:2/438
వయససస:72
లవ: పప
55
ZOK2008886
పపరర: రరడడయణననయయడడ ననగరనవన

41
LML1927367
పపరర: శశదదవ వలల వకకవడడ

36
ZOK2008811
పపరర: అమమణణష బబ గవణమ

తవడడ:డ బలరవమయణ
ఇవటట నవవ:2-436
వయససస:48
లవ: పప

తవడడ:డ రవ పడకవశ మమమలపలలల
ఇవటట నవవ:2/437
వయససస:24
లవ: పప

భరస : రవ పడకవశ
ఇవటట నవవ:2-437
వయససస:52
లవ: ససస స
52
ZOK1684893
పపరర: రరడడయణ ననయయడడ ననగరనవన

125-144/828

తవడడ:డ భవర సపవహ దహహయ
ఇవటట నవవ:2/437
వయససస:39
లవ: పప

తవడడ:డ కకవగసపవహ ఖయమజ
ఇవటట నవవ:2/437
వయససస:30
లవ: పప
49
ZOK2008852
పపరర: ససబబశన మమమలపలలల

38
ZOK2008829
పపరర: గవగవధర నలల వకకవడడ

125-144/516

భరస : ససబబయణ
ఇవటట నవవ:2-432
వయససస:69
లవ: ససస స

భరస : గవగవధర వలవకకవదస
ఇవటట నవవ:2-436
వయససస:37
లవ: ససస స

భరస : బలరవమయణ
ఇవటట నవవ:2-436
వయససస:70
లవ: ససస స
46
ZOK1046771
పపరర: పపడయమ హహర సపవగ ఖయజ

125-144/518

తవడడ:డ బలరవమయణ
ఇవటట నవవ:2-434
వయససస:57
లవ: పప

భరస : చవదడశశఖర
ఇవటట నవవ:2-436
వయససస:36
లవ: ససస స
43
ZOK2008845
పపరర: లకకమదదవమమ వలల వకకవడడ

35
ZOK1134055
పపరర: లమవణణ మవజరర మవడల

33
ZOK0669549
పపరర: భబగణ లకకమ బబ గణవ
భరస : అవకయణ బబ గణవ
ఇవటట నవవ:2/432
వయససస:60
లవ: ససస స

తవడడ:డ రవజగవదడపస
డ వద బవడల
ఇవటట నవవ:2/432
వయససస:35
లవ: ససస స

తవడడ:డ రవమనన సవకగ
ఇవటట నవవ:2-432A
వయససస:38
లవ: పప
40
LML1927359
పపరర: వవణణ వలల వకకవడడ

125-144/515

తవడడ:డ ససబబయణ బబ గవణమ
ఇవటట నవవ:2/432
వయససస:68
లవ: పప

తవడడ:డ అవకయణ భభగణమ
ఇవటట నవవ:2/432
వయససస:33
లవ: ససస స
37
LML1915529
పపరర: బబలమజ సవకగ

32
ZOK0669531
పపరర: అవకయణ బబ గణవ

57
ZOK1092345
పపరర: దళళత సపవహ పరరహర

125-144/526

తవడడ:డ నవన సపవహ పరరహర
ఇవటట నవవ:2/439
వయససస:28
లవ: పప
125-147/3

60
ZOK1677061
పపరర: పదసచచరర దదవణ శశ

125-147/4

తవడడ:డ పస రమమశ గయపవస
ఇవటట నవవ:2/442
వయససస:24
లవ: ససస స
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61
ZOK1711852
పపరర: పదసచచరర సశపన

125-147/5

తవడడ:డ పస రమమశ గయపవస
ఇవటట నవవ:2/442
వయససస:23
లవ: ససస స
64
ZOK2011120
పపరర: సతణననరవయణ శవపపరవ

62
ZOK2288710
పపరర: ననగరతన పదసచచరర
తవడడ:డ పదసచచరర రమమశ గయపస
ఇవటట నవవ:2/442
వయససస:20
లవ: ససస స

125-147/433

తవడడ:డ ససబబరవయయడడ
ఇవటట నవవ:2-444
వయససస:65
లవ: పప

65
ZOK2011138
పపరర: వననద కకమమర శవపపరవ

తవడడ:డ భమ సపవహ రవజ పపరగహహత
ఇవటట నవవ:2/446
వయససస:36
లవ: పప

తవడడ:డ ససధనకర బబబయ
ఇవటట నవవ:2/447
వయససస:28
లవ: పప
73
ZOK1493568
పపరర: జయ లకడమ జలల

125-147/11

125-147/438

125-147/13

125-147/441

125-147/442

తవడడ:డ భమయణ
ఇవటట నవవ:2-449A
వయససస:44
లవ: పప
88
ZOK2011153
పపరర: మధసబబబయ పప టల గయతస
తవడడ:డ భమయణ
ఇవటట నవవ:2-450A
వయససస:44
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-147/9

77
ZOK1193697
పపరర: లత జవపవల

80
ZOK1578269
పపరర: రవమమమరరస జవపల

83
ZOK0939142
పపరర: శవవత పపడయమ జవపవల

125-147/436

69
ZOK2011146
పపరర: వవవకటసవయపడసవద జలల

72
ZOK1493550
పపరర: సవయ చరణ జలల

75
ZOK0639807
పపరర: కవవణ జగల

125-147/12

78
ZOK0639831
పపరర: వనతన జగవపవలమ

125-147/14

81
LML1927797
పపరర: రవమమలమమమ బబఠలమ

125-147/437

125-147/439

125-147/440

భరస : ససబబరవమయణ బతల
ఇవటట నవవ:2-448A
వయససస:69
లవ: ససస స
125-147/15

84
ZOK1638907
పపరర: ననగమణణ బవడపలల
భరస : మమఘ శవణవ
ఇవటట నవవ:2/449
వయససస:45
లవ: ససస స

86
LML2396067
పపరర: అనచరవధ పప టల గయతస

87
ZOK1493501
పపరర: సవదదప పప టల దసరరస

భరస : మధసబబబయ
ఇవటట నవవ:2-450-A
వయససస:37
లవ: ససస స

125-147/10

తవడడ:డ రవమ మమరరస
ఇవటట నవవ:2-448
వయససస:31
లవ: ససస స

తవడడ:డ రవమమమరరస జవపవల
ఇవటట నవవ:2/448A OLD BUSSTAND
వయససస:29
లవ: ససస స

89
LML2396109
పపరర: ససమలత పప టల గయతస

125-147/435

భరస : వవవకటసవఈ పడసవద
ఇవటట నవవ:2-447A
వయససస:30
లవ: ససస స

125-147/443

భరస : పడసవద
ఇవటట నవవ:2-449-A
వయససస:37
లవ: ససస స
125-147/444

125-144/527

తవడడ:డ వవవకట సవయ జలల
ఇవటట నవవ:2/447-A
వయససస:25
లవ: పప

తవడడ:డ అవకయణ జవపల
ఇవటట నవవ:2/448-A
వయససస:58
లవ: పప

తవడడ:డ అవకయణ
ఇవటట నవవ:2-448A
వయససస:56
లవ: పప
85
LML2396059
పపరర: పడసవద పప టల గయతస

74
ZOK1134030
పపరర: సవయ చరణ జగ

66
ZOK1713825
పపరర: దదవ మవజ

తవడడ:డ నరశవహహలక
ఇవటట నవవ:2-446-A
వయససస:54
లవ: పప

తవడడ:డ లలకననదవ జవపవల
ఇవటట నవవ:2/448
వయససస:31
లవ: ససస స

భరస : రవవమమరరస జవపవల
ఇవటట నవవ:2/448-A
వయససస:49
లవ: ససస స
82
LML2399095
పపరర: లలకననదమ

125-147/7

తవడడ:డ వవవకట సవయ పడసవద
ఇవటట నవవ:2-447/A
వయససస:27
లవ: పప

భరస : వవవకటసవఈ పడసవద
ఇవటట నవవ:2-447A
వయససస:52
లవ: ససస స
79
ZOK1277780
పపరర: ఓబయలమమ జవపవల

71
ZOK1044395
పపరర: నవన జలల

125-147/432

భరస : సతనసర సపవగ పపరగహహత
ఇవటట నవవ:2/446
వయససస:32
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససధనకర బబబయ జలల
ఇవటట నవవ:2/447
వయససస:26
లవ: పప

భరస : వవవకట సవయ పడసవద జలల
ఇవటట నవవ:2/447-A
వయససస:50
లవ: ససస స
76
ZOK0639815
పపరర: జయమలకకమ జగల

125-147/434

తవడడ:డ నవమసవహ
ఇవటట నవవ:2/446
వయససస:45
లవ: పప
125-147/8

63
ZOK0639757
పపరర: అనసరవధన శవపపరమ
భరస : వననద కకమమర
ఇవటట నవవ:2-444
వయససస:39
లవ: ససస స

తవడడ:డ సతణననరవయణ
ఇవటట నవవ:2-444
వయససస:44
లవ: పప

125-147/6 68
67
ZOK0639773
ZOK1092378
పపరర: మహహవదడ సపవహ రవజ పపరగహహత
పపరర: జజగ సపవహ పపరగహహత

70
ZOK0782276
పపరర: వరరణ జరలల

125-147/955

125-147/16

125-147/17

తవడడ:డ మధస బబబయ పప టల దసరరస
ఇవటట నవవ:2/450
వయససస:20
లవ: పప
125-147/445

90
ZOK2011161
పపరర: లమలతమమమ పప టల గయతస

125-147/446

భరస : భమయణ
ఇవటట నవవ:2-450-A
వయససస:62
లవ: ససస స
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91
ZOK1571058
పపరర: ససబబరవయయడడ పబబత

125-144/528

తవడడ:డ రవమయణ
ఇవటట నవవ:2/451
వయససస:62
లవ: పప
94
LML1915388
పపరర: ననగరవజ దదవరపలల

125-147/447

125-147/450

125-147/453

125-147/21

125-147/455

భరస : ససబబరవయయడడ
ఇవటట నవవ:2-461
వయససస:50
లవ: ససస స
109
ZOK1569524
పపరర: రశద షపక

125-143/343

125-147/26

తవడడ:డ ఇమమమ వవల
ఇవటట నవవ:2-463
వయససస:33
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-147/454

104
ZOK1131853
పపరర: రగవత కవదసల

125-147/29

125-147/22

99
ZOK2011195
పపరర: నరశమమ
మ లల దదవరపలలల

125-147/452

102
LML2396968
పపరర: మలలల ల మయదసపకకషష

125-147/20

105
ZOK1577675
పపరర: రగవత కవదసల

125-147/23

తవడడ:డ ఆదదననరవయణ రరడడడ కవదసల
ఇవటట నవవ:2/457 C/o Pranay mobiles
వయససస:28
లవ: ససస స

తవడడ:డ అదద ననరవయణ రరడడ కవదసల
ఇవటట నవవ:2/457,
వయససస:27
లవ: ససస స

107
ZOK1046789
పపరర: మలల యణ పపకకకల

108
LML2399277
పపరర: రవజణలకకమ పపకకకల

125-147/24

110
ZOK1569565
పపరర: ఫయమజ అల షపక

113
ZOK1230440
పపరర: సరవసజ షపక

116
LML2399145
పపరర: మహమమద అల షపక

119
ZOK2011237
పపరర: ఇమమమ వలల షపక
తవడడ:డ హహమమమ సవబ
ఇవటట నవవ:2-463
వయససస:49
లవ: పప

125-147/456

భరస : మలలచయమణ
ఇవటట నవవ:2-462
వయససస:50
లవ: ససస స
125-143/344

111
ZOK0082602
పపరర: సపచదనబబగవ షపక

125-147/25

భరస : ఇమమవవలల
ఇవటట నవవ:2/463
వయససస:46
లవ: ససస స
125-147/27

114
ZOK1578020
పపరర: షపక రరయమజ అల

125-147/28

తవడడ:డ షపక ఇమమమ వలల
ఇవటట నవవ:2/463
వయససస:20
లవ: పప
125-147/457

తవడడ:డ ఇమమవ వలల
ఇవటట నవవ:2-463
వయససస:30
లవ: పప
125-147/459

125-147/449

తవడడ:డ మలలల ల ససబబయణ
ఇవటట నవవ:2/455
వయససస:64
లవ: పప

భరస : మహమమద అల షపక
ఇవటట నవవ:2/463
వయససస:30
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఇమమమ వలల షపక
ఇవటట నవవ:2/463
వయససస:20
లవ: ససస స
118
ZOK0639906
పపరర: హహహదర అల శశక

101
ZOK2011211
పపరర: సవపపరష మమ దదవరపలలల

96
ZOK0639856
పపరర: రవనమలసవగ కగ పవడవథ

తవడడ:డ నరశవహహలక
ఇవటట నవవ:2-452
వయససస:53
లవ: పప

తవడడ:డ ఇమమవవల షపక
ఇవటట నవవ:2/463
వయససస:21
లవ: పప

భరస : అమర బబషవ
ఇవటట నవవ:2/463
వయససస:54
లవ: ససస స
115
ZOK1578376
పపరర: రశద బబగయమ షపక

125-147/451

తవడడ:డ పపదప ఏలల యణ పపకకలక
ఇవటట నవవ:2/462
వయససస:55
లవ: పప

తవడడ:డ ఇమమవవల షపక
ఇవటట నవవ:2/463
వయససస:20
లవ: ససస స
112
ZOK0404913
పపరర: మమబయనన షపక

98
ZOK2011187
పపరర: శశనవవససలక దదవరపలలల

125-147/19

తవడడ:డ పసతసపవగ
ఇవటట నవవ:2-452
వయససస:35
లవ: పప

భరస : శశనవవససలక
ఇవటట నవవ:2-452-A
వయససస:45
లవ: ససస స

భరస : మలలల ల మయదసపకకషష
ఇవటట నవవ:2/455
వయససస:53
లవ: ససస స
106
ZOK2011229
పపరర: ససబబరతనమమ పపటబటల

125-147/448

తవడడ:డ నరశవహహలక
ఇవటట నవవ:2-452
వయససస:48
లవ: పప

భరస : నరసపవహహలక
ఇవటట నవవ:2-452-A
వయససస:80
లవ: ససస స
103
LML2396976
పపరర: మలలల ల ఇవదనడవత

95
LML2399111
పపరర: శవకకమమర దదవపలపలల

93
ZOK1218297
పపరర: ససజ కకమమరర దదవరపలల
భరస : శవ కకమమర దదవరపలల
ఇవటట నవవ:2/452
వయససస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరసపవహలక
ఇవటట నవవ:2-452
వయససస:32
లవ: పప

భరస : నరసపవహహలక
ఇవటట నవవ:2-452
వయససస:49
లవ: ససస స
100
ZOK2011203
పపరర: లకమమమ దదవరపలలల

125-147/18

భరస : ననగరవజ
ఇవటట నవవ:2/452
వయససస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరసపవహహలక
ఇవటట నవవ:2-452
వయససస:37
లవ: పప
97
ZOK2011179
పపరర: వవవకటససబబమమ దదవరపలలల

92
ZOK0939316
పపరర: లకడమ దదవర పలల

117
LML2399152
పపరర: ఆహమమదల శశక

125-147/458

తవడడ:డ ఇమమమమలమల
ఇవటట నవవ:2-463
వయససస:32
లవ: పప
125-147/460

120
ZOK0669564
పపరర: శశవవత వవలలచరర

125-147/30

భరస : నరసపమమ గయపవస వవలలచరర
ఇవటట నవవ:2/464
వయససస:33
లవ: ససస స
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121
ZOK0669572
పపరర: నరసపమమ గయపవస వవలలచరర

125-147/31

తవడడ:డ నరసపమమ రవవప వవలలచరర
ఇవటట నవవ:2/464
వయససస:34
లవ: పప
124
ZOK1577824
పపరర: షపక రరషమ

125-147/33

125-147/35

125-147/36

125-166/591

125-147/466

125-147/469

125-147/471

తవడడ:డ ననగయణ
ఇవటట నవవ:2-494
వయససస:44
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

134
ZOK1390194
పపరర: కరరమయనఇషవ షపక

137
LML2399186
పపరర: భబనసపడకవశ సదవల

140
ZOK1630466
పపరర: పడతభ గయజరల

143
ZOK2011310
పపరర: ససబబమమమ గయజజలమ

125-147/473

146
ZOK2011336
పపరర: పరమమశశరర మవడలమ

125-166/6

149
LML2396133
పపరర: ససబడమణణవ మవడల
తవడడ:డ ననగయణ
ఇవటట నవవ:2-494
వయససస:40
లవ: పప

129
ZOK2011260
పపరర: శవకరరరయమ నయన

125-147/463

132
ZOK2011286
పపరర: నరమలమ సవదవవల

125-147/465

135
ZOK0913807
పపరర: గవగ భవవన సదవల

125-147/37

భరస : శశ హరర బబబయ
ఇవటట నవవ:2/489
వయససస:35
లవ: ససస స
125-147/467

138
ZOK2011294
పపరర: రరకకమణమమ సదవల

125-147/468

భరస : బబబయ
ఇవటట నవవ:2-489
వయససస:50
లవ: ససస స
125-147/38

141
LML1915305
పపరర: శశనవవససలక రవజననల

125-147/470

తవడడ:డ రవమయణ
ఇవటట నవవ:2-490
వయససస:47
లవ: పప
125-147/472

144
ZOK1625383
పపరర: భగణలకడమ నలల బబ తతల

125-147/39

భరస : జయచవదడ బబబయ నలల బబ తతల
ఇవటట నవవ:2/490-UP
వయససస:44
లవ: ససస స
125-147/474

భరస : శవకరయణ
ఇవటట నవవ:2-493
వయససస:44
లవ: ససస స
125-147/478

125-147/461

భరస : నరశవహహలక
ఇవటట నవవ:2-481
వయససస:47
లవ: ససస స

భరస : ససబబరవయయడడ
ఇవటట నవవ:2-490
వయససస:70
లవ: ససస స

తవడడ:డ ననగయణ
ఇవటట నవవ:2-493
వయససస:48
లవ: పప
148
LML1915719
పపరర: శవయణ మవడలమ

125-147/464

తవడడ:డ రవమచవదడ గయజరల
ఇవటట నవవ:2/490
వయససస:27
లవ: ససస స

భరస : శశనవవససలక
ఇవటట నవవ:2-490
వయససస:40
లవ: ససస స
145
ZOK2011328
పపరర: శవకరరరయమ మవడలమ

131
ZOK2011278
పపరర: లకకమదదవ నయన

126
ZOK2011245
పపరర: మయనర బబగవ షపక

తవడడ:డ ససబబనన
ఇవటట నవవ:2-467
వయససస:49
లవ: పప

తవడడ:డ బబబయ
ఇవటట నవవ:2-489
వయససస:32
లవ: పప

తవడడ:డ చననససబబనన
ఇవటట నవవ:2-489
వయససస:62
లవ: పప
142
LML2396190
పపరర: వససవధర రవజననల

125-147/462

భరస : ఖమదరశలల షపక
ఇవటట నవవ:2/486
వయససస:48
లవ: ససస స

తవడడ:డ బబబయ
ఇవటట నవవ:2-489
వయససస:39
లవ: పప
139
ZOK2011302
పపరర: బబబయ సదవల

128
ZOK2011252
పపరర: పదనమవతమమ నయన

125-147/154

భరస : జజనబబషవ షపక
ఇవటట నవవ:2-466
వయససస:61
లవ: ససస స

భరస : శవకరయణ
ఇవటట నవవ:2-471
వయససస:46
లవ: ససస స

భరస : ఇసవమయల షపక
ఇవటట నవవ:2/482
వయససస:24
లవ: ససస స
136
LML1916055
పపరర: శశహరర బబబయ సదవల

125-147/34

భరస : ససబబనన
ఇవటట నవవ:2-467
వయససస:74
లవ: ససస స

తవడడ:డ వశశననథవ శశటట
ఇవటట నవవ:2/468
వయససస:46
లవ: పప
133
ZOK1390186
పపరర: అయయషవ షపక

125
ZOK1578087
పపరర: షపక మయనర బబగవ

123
ZOK2240588
పపరర: ఖజ పసర షపక
తవడడ:డ జన బబష షపక
ఇవటట నవవ:2/465
వయససస:42
లవ: పప

భరస : షపక జజన బబష
ఇవటట నవవ:2/466
వయససస:67
లవ: ససస స

తవడడ:డ శవకరయణ ననయన
ఇవటట నవవ:2/467
వయససస:31
లవ: పప
130
ZOK1391614
పపరర: వవకవటట ససనల కకమమర

125-147/32

తవడడ:డ ఆవజనవయయలక
ఇవటట నవవ:2/464
వయససస:62
లవ: పప

భరస : షపక మయనన
ఇవటట నవవ:2/466
వయససస:26
లవ: ససస స
127
LML2399160
పపరర: నవన కకమమర ననయన

122
ZOK0939308
పపరర: నరరసవహ రవవప ఏలపపరర

147
ZOK1625615
పపరర: సపవవనవదదన మవడల

125-147/40

తవడడ:డ శవయణ మవడల
ఇవటట నవవ:2/494
వయససస:21
లవ: ససస స
125-147/479

150
LML2396141
పపరర: మవడల రరడడమమ

125-147/480

భరస : ససబబడమణణమ
ఇవటట నవవ:2-494
వయససస:37
లవ: ససస స
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151
LML2399194
పపరర: సరలమకకమమరర మవడలమ

125-147/481

భరస : శవయణ
ఇవటట నవవ:2-494
వయససస:39
లవ: ససస స
154
ZOK2011351
పపరర: గగపసకకషష నయమన

125-147/484

125-147/41

125-147/42

125-147/489

125-147/491

125-147/494

125-147/46

తవడడ:డ రవమమమరరస
ఇవటట నవవ:2-505
వయససస:58
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

164
ZOK0913823
పపరర: నవన గయవశల

167
ZOK2011385
పపరర: వవవకటససబబమమ పగవడలమ

170
ZOK2011419
పపరర: తరరపవలక ససతస నవన

173
ZOK1002740
పపరర: పడమల సవకర

125-147/498

176
ZOK2011443
పపరర: వవవకటససబబయణ సకగ

125-147/45

179
LML2399210
పపరర: ససబడమణణఎవ నలల బబ తతల
తవడడ:డ ననగయణ నలల బబ తతల
ఇవటట నవవ:2/506
వయససస:33
లవ: పప

159
ZOK0639930
పపరర: వజయ కకమమర పగవడలమ

125-147/488

162
ZOK1493329
పపరర: పపరరషప తస వ గయవశల

125-147/44

165
LML1915040
పపరర: వవవకటబచలపత గయవశల

125-147/490

తవడడ:డ కకషషమమరరస
ఇవటట నవవ:2-498-A
వయససస:44
లవ: పప
125-147/492

168
ZOK2011393
పపరర: తరరపవలక పగవడలమ

125-147/493

తవడడ:డ గవగయలయణ
ఇవటట నవవ:2-499
వయససస:62
లవ: పప
125-147/495

125-147/496
171
LML2398196
పపరర: ఢనశజమహరవజజ బబలరవజజవలమ

తవడడ:డ వవవకటససబబబరవజ
ఇవటట నవవ:2-501
వయససస:54
లవ: పప
125-147/47

174
ZOK2011427
పపరర: జయవత సకగ

125-147/497

భరస : వవవకటససబబయణ
ఇవటట నవవ:2-501A
వయససస:42
లవ: ససస స
125-147/499

తవడడ:డ పపవచలయణ
ఇవటట నవవ:2-501-A
వయససస:52
లవ: పప
125-147/501

125-147/486

తవడడ:డ వవవకట చలపత గయవశల
ఇవటట నవవ:2/498
వయససస:20
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకట ససబబయణ
ఇవటట నవవ:2/501-A
వయససస:28
లవ: ససస స

భరస : పపవచలయణ
ఇవటట నవవ:2-501A
వయససస:57
లవ: ససస స
178
LML2399228
పపరర: దదవరవజలక ఏన

125-147/43

తవడడ:డ అటబలయణ
ఇవటట నవవ:2-500
వయససస:62
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకట ససబబయణ
ఇవటట నవవ:2/501-A
వయససస:28
లవ: ససస స
175
ZOK2011435
పపరర: వవవకటససబబమమ మవడలమ

161
ZOK1426147
పపరర: నవదదన గయవశల

156
ZOK2011377
పపరర: అదదలకమమమ నయమన

తవడడ:డ తరరపవలక
ఇవటట నవవ:2-497
వయససస:39
లవ: పప

భరస : తరరపవలక
ఇవటట నవవ:2-499
వయససస:52
లవ: ససస స

భరస : తరరపవలక
ఇవటట నవవ:2-500
వయససస:57
లవ: ససస స
172
ZOK0913856
పపరర: అరరణన సవకగ

125-147/487

తవడడ:డ చలపత
ఇవటట నవవ:2/498-A
వయససస:27
లవ: ససస స

భరస : వవవకటచలపత
ఇవటట నవవ:2-498-A
వయససస:42
లవ: ససస స
169
ZOK2011401
పపరర: రమణమమ ససఠరనవన

158
ZOK0639922
పపరర: భబరత కకమమర పగడనల

125-147/483

భరస : తరరపవలక
ఇవటట నవవ:2-496
వయససస:67
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటచలపత గయవశల
ఇవటట నవవ:2/498
వయససస:23
లవ: ససస స

భరస : అనజజననన
ఇవటట నవవ:2-498
వయససస:71
లవ: ససస స
166
LML1927037
పపరర: శవకరమమ గయవశల

125-147/485

తవడడ:డ తరరపవలక పగడనల
ఇవటట నవవ:2-497
వయససస:36
లవ: పప

తవడడ:డ గయర రయణ యరశగగలల
ఇవటట నవవ:2/498
వయససస:30
లవ: పప
163
ZOK0639948
పపరర: సవవతడమమమ జకకల

155
ZOK2011369
పపరర: గరరరధర ననయన

153
LML2396174
పపరర: ననయన శవరవజన
భరస : నయమణణచ గరరరధర
ఇవటట నవవ:2-496
వయససస:37
లవ: ససస స

తవడడ:డ తరరపవలక
ఇవటట నవవ:2-496
వయససస:42
లవ: పప

భరస : భరత కకమమర పగడల
ఇవటట నవవ:2/497
వయససస:26
లవ: ససస స
160
ZOK1184415
పపరర: గయరరపడసవద యరశగగలల

125-147/482

భరస : ననగయణ
ఇవటట నవవ:2-494
వయససస:67
లవ: ససస స

తవడడ:డ తరరపవలక
ఇవటట నవవ:2-496
వయససస:41
లవ: పప
157
ZOK1702661
పపరర: శవశవణణ పగడల

152
ZOK2011344
పపరర: సపదపమమమ మవడలమ

177
ZOK0469460
పపరర: బబబబజ షపక

125-147/500

తవడడ:డ మహబమబ బబషవ
ఇవటట నవవ:2-503
వయససస:34
లవ: పప
125-147/48

180
ZOK1092428
పపరర: ననగరవణణ నలల బబ తతల

125-147/49

తలల : జయమమ
ఇవటట నవవ:2/506
వయససస:37
లవ: ససస స
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181
ZOK1709971
పపరర: జయమమ నలల బబ తతల

125-147/50

భరస : ననగయణ నలల బబ తతల
ఇవటట నవవ:2/506
వయససస:61
లవ: ససస స
184
ZOK1300201
పపరర: మమత టవగయటటరర

125-147/52

125-147/504

125-147/505

125-147/508

125-147/56

125-147/59

125-147/511

భరస : ససబబరవయయడడ
ఇవటట నవవ:2-514
వయససస:70
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

194
LML2399285
పపరర: పపదపబబబయ యమదగరరర

197
ZOK1283944
పపరర: వనయ కకరరవవల

200
ZOK1685221
పపరర: భబగణసచదహ పపటట ల

203
ZOK2011500
పపరర: వవవకటరమన కకరరవవల

125-147/63

206
ZOK1638790
పపరర: గవయతడ మలశశటట

125-147/509

209
LML1927839
పపరర: యమయన దదవ మలశశటట
భరస : శశనవవససలక
ఇవటట నవవ:2-514
వయససస:41
లవ: ససస స

189
ZOK1578558
పపరర: భబగణ లకడమ మవడల

125-147/55

192
ZOK2011484
పపరర: లకకమదదవ కలరవవటట

125-147/507

195
ZOK2011492
పపరర: శవకరరరయమ కలరవవటట

125-147/510

తవడడ:డ చననబబ
ఇవటట నవవ:2-509-A
వయససస:43
లవ: పప
125-147/57

198
ZOK1683002
పపరర: వవవకట మలల యణ కకరరవవలమ

125-147/58

తవడడ:డ లవగయణ కకరరవవలమ
ఇవటట నవవ:2/510
వయససస:59
లవ: పప
125-147/60

201
ZOK1493386
పపరర: జగదదశ యమదవ కకరర వవలక

125-147/61

తవడడ:డ రవ శవకర కకరర వవలక
ఇవటట నవవ:2/510-A
వయససస:21
లవ: పప
125-147/512

204
ZOK1671833
పపరర: కపప కరచ

125-147/62

భరస : ుసరతత లపపప
ఇవటట నవవ:2/511
వయససస:73
లవ: ససస స
125-147/64

భరస : మలల కవరరరన
ఇవటట నవవ:2/514
వయససస:25
లవ: ససస స
125-147/513

125-147/503

భరస : శవయణ
ఇవటట నవవ:2-509A
వయససస:50
లవ: ససస స

తవడడ:డ నలపళ
ఇవటట నవవ:2-510-A
వయససస:62
లవ: పప

తవడడ:డ శశనవవససలక
ఇవటట నవవ:2/514
వయససస:24
లవ: పప
208
LML1927821
పపరర: కమలమమ మలశశటట

125-147/506

తవడడ:డ ససబబరవయయడడ పపటట ల
ఇవటట నవవ:2/510-1
వయససస:29
లవ: ససస స

భరస : రవశవకర
ఇవటట నవవ:2-510-A
వయససస:42
లవ: ససస స
205
ZOK1636190
పపరర: గయణశశఖర మలశశటట

191
ZOK2011468
పపరర: వవవకటససబబమమ మవడలమ

186
LML2399301
పపరర: వవవకటమమమ టవగయటటరర

తవడడ:డ పసరయణ మవడల
ఇవటట నవవ:2/508
వయససస:22
లవ: ససస స

తవడడ:డ మలల యణ కకరరవవల
ఇవటట నవవ:2/510
వయససస:24
లవ: పప

తలల : పపటట ల ససబబరతనమమ
ఇవటట నవవ:2/510-1
వయససస:24
లవ: ససస స
202
LML1928233
పపరర: భబరత కకరరవవల

125-147/54

తవడడ:డ సచబబబరరరదచ
ఇవటట నవవ:2-509-A
వయససస:40
లవ: పప

తవడడ:డ మలల యణ కకరరవవల
ఇవటట నవవ:2/510
వయససస:27
లవ: ససస స
199
ZOK1630706
పపరర: రగవత పపటట ల

188
ZOK1293695
పపరర: రరడడడ మలల కవరరరన మవడల

125-147/51

భరస : చలపత
ఇవటట నవవ:2-507
వయససస:49
లవ: ససస స

భరస : పసరయణ
ఇవటట నవవ:2-508
వయససస:47
లవ: ససస స

భరస : మలల యణ
ఇవటట నవవ:2-509A
వయససస:52
లవ: ససస స
196
ZOK1283910
పపరర: మమనక కకరరవవల

125-147/53

తవడడ:డ పసరయణ మవడల
ఇవటట నవవ:2/508
వయససస:25
లవ: పప

భరస : వవవకటయణ
ఇవటట నవవ:2-508
వయససస:77
లవ: ససస స
193
ZOK2011476
పపరర: సవలమమ కలరవవటట

185
ZOK1380666
పపరర: వనత నరశ

183
ZOK1002757
పపరర: రతనమమ టవగయటటరర
తవడడ:డ చలపత
ఇవటట నవవ:2/507
వయససస:30
లవ: ససస స

తవడడ:డ దదవరవజలక నరశ
ఇవటట నవవ:2/507
వయససస:23
లవ: ససస స

తవడడ:డ చలపత
ఇవటట నవవ:2-507
వయససస:34
లవ: ససస స
190
ZOK2011450
పపరర: ఈశవశరమమమ మవడలమ

125-147/502

తవడడ:డ ననగయణ
ఇవటట నవవ:2-506
వయససస:36
లవ: పప

తలల : వవవకటమమ టవగయటటరర
ఇవటట నవవ:2/507
వయససస:23
లవ: ససస స
187
LML2399319
పపరర: ఉదయలకకమ టవగయటటరర

182
LML2399202
పపరర: ననగరవజ నలబబ టటలమ

207
ZOK1676956
పపరర: గయణశశఖర మలశశటట

125-147/65

తవడడ:డ శశనవవససలక మలశశటట
ఇవటట నవవ:2/514
వయససస:24
లవ: పప
125-147/514

210
LML2399343
పపరర: మలల కవరరరన మమలసపటట

125-147/515

తవడడ:డ శశనవవససలక
ఇవటట నవవ:2-514
వయససస:33
లవ: పప

Page 9 of 37

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-04
211
ZOK2011518
పపరర: శశనవవససలక మలల శశటట

125-147/516

తవడడ:డ ససబబరవయయడడ
ఇవటట నవవ:2-514
వయససస:47
లవ: పప
125-147/67

తవడడ:డ కకషషయణ
ఇవటట నవవ:2/515
వయససస:22
లవ: పప
125-147/70

తవడడ:డ కకషషయణ మలశశటట
ఇవటట నవవ:2/515
వయససస:22
లవ: పప
125-147/71

తవడడ:డ లలట మలలల ల ససభబష గవవధద
ఇవటట నవవ:2/515-A
వయససస:23
లవ: పప
125-147/74

125-147/76

125-147/79

125-147/82

224
ZOK2011534
పపరర: నరసమమ మవడలమ

227
ZOK1553494
పపరర: రరడడ హరర తదజ గవలబబ యనన

230
ZOK0676759
పపరర: రవజగశ మలలల ల

233
ZOK1385699
పపరర: మలలల ల నవదదన

125-147/522

236
LML2399327
పపరర: మననహర మలలల ల

125-147/520

239
ZOK2011542
పపరర: ఆనవద మలలల ల
తవడడ:డ చచవగయణ
ఇవటట నవవ:2-518
వయససస:58
లవ: పప

219
ZOK2011526
పపరర: ఆవజనవయయలక మలశశటట

125-147/519

222
ZOK1193713
పపరర: సవశత మలల శశటట

125-147/73

225
ZOK1193739
పపరర: హరగశ గవలబబ ఏన

125-147/75

తవడడ:డ జననరరన గవలబబ ఏన
ఇవటట నవవ:2/517
వయససస:31
లవ: పప
125-147/77

228
LML2396984
పపరర: మలలల ల కలళనన

125-147/78

భరస : మలలల ల ఈశశరయణ
ఇవటట నవవ:2/518
వయససస:47
లవ: ససస స
125-147/80

231
ZOK1046722
పపరర: మలలల ల ఋషపఈశశరయణ

125-147/81

తవడడ:డ మలలల ల ఈశశరయణ
ఇవటట నవవ:2/518
వయససస:28
లవ: పప
125-147/83

234
LML1928092
పపరర: కకశలమణ మలలల ల

125-147/521

భరస : ఆనవద
ఇవటట నవవ:2-518
వయససస:48
లవ: ససస స
125-147/523

తవడడ:డ ఆనవద
ఇవటట నవవ:2-518
వయససస:38
లవ: పప
125-147/525

125-147/69

తవడడ:డ కకషషయణ మలల శశటట
ఇవటట నవవ:2/516
వయససస:27
లవ: ససస స

భరస : ఎవ ఋషప ఈశశరయణ
ఇవటట నవవ:2/518
వయససస:23
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఆనవద
ఇవటట నవవ:2-518
వయససస:42
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-147/72

తవడడ:డ ఆనవద
ఇవటట నవవ:2/518
వయససస:33
లవ: పప

తవడడ:డ చవగయణ మలలల ల
ఇవటట నవవ:2/518
వయససస:64
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబమనణవ
ఇవటట నవవ:2-518
వయససస:38
లవ: పప

221
ZOK1193705
పపరర: శశ హరర మవడల

216
ZOK1670991
పపరర: పపడథద మలశశటట

తవడడ:డ తరరపవలక
ఇవటట నవవ:2-515
వయససస:43
లవ: పప

తవడడ:డ జననరర న గవలబబ యనన
ఇవటట నవవ:2/517
వయససస:28
లవ: పప

భరస : రమమశ బబబయ మలలల ల
ఇవటట నవవ:2/518
వయససస:32
లవ: ససస స

238
ZOK0469502
పపరర: శవకకమమర మలలల ల

125-147/518

భరస : ససబబనన
ఇవటట నవవ:2-516
వయససస:80
లవ: ససస స

తవడడ:డ గవలబబ యనన జననరరన
ఇవటట నవవ:2/517
వయససస:28
లవ: పప

235
LML2396232
పపరర: రమమశ మలలల ల

218
LML2396216
పపరర: లకకమ దదవ మమలసపటట

125-147/66

భరస : రమమశ మలశశటట
ఇవటట నవవ:2/515
వయససస:28
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటససబబయణ మవడల
ఇవటట నవవ:2/516
వయససస:28
లవ: పప

భరస : కకషషయణ మలల శశటట
ఇవటట నవవ:2/516
వయససస:47
లవ: ససస స

232
ZOK1385681
పపరర: ఈశశరయణ మలలల ల

125-147/68

భరస : అవజనవయయలక
ఇవటట నవవ:2-515
వయససస:43
లవ: ససస స

220
ZOK1306877
పపరర: చనణణకణ మలలల ల

229
ZOK0669606
పపరర: లకడమ గయరర సవయ మలలల ల

215
ZOK1638816
పపరర: పసడత మలశశటట

213
ZOK0723015
పపరర: ససరగష బబబయ ఏస
తవడడ:డ ససబబరవయడచ
ఇవటట నవవ:2/514-A
వయససస:47
లవ: పప

భరస : ఉమమశ
ఇవటట నవవ:2/515
వయససస:27
లవ: ససస స

217
ZOK1671007
పపరర: సవయ మలశశటట

226
ZOK1493543
పపరర: గవలబబ యనన రరడడడ హరర తదజ

125-147/517

భరస : సపబణల ససరగష బబబయ
ఇవటట నవవ:2-514-1
వయససస:39
లవ: ససస స

214
ZOK1636174
పపరర: సవయ రవవ మలశశటట

223
ZOK1193721
పపరర: పపవచలమమ మలల శశటట

212
LML2396240
పపరర: సపబణల ససజజత

237
LML2399335
పపరర: ననగలకకమ మలలల ల

125-147/524

తవడడ:డ ససబడమణణమ
ఇవటట నవవ:2-518
వయససస:34
లవ: ససస స
125-147/526

240
ZOK2011559
పపరర: ఈశవశరమమమ మలలల ల

125-147/527

భరస : ససబడమణణవ
ఇవటట నవవ:2-518
వయససస:49
లవ: ససస స
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241
ZOK0913872
పపరర: మలల యణ మనవగల

125-147/84

తవడడ:డ రవమయణ
ఇవటట నవవ:2/519
వయససస:75
లవ: పప
244
ZOK0916017
పపరర: బబలమజ మణణగగలమ

125-147/86

125-147/530

125-147/88

125-147/316

125-147/534

125-147/537

తవడడ:డ గయర రపవ గయవశల
ఇవటట నవవ:2/528
వయససస:36
లవ: పప

254
LML2396257
పపరర: శవవవజనవయయలక జకకలమమ

257
ZOK2011609
పపరర: వవవకటటచయమ కటమమచత

260
ZOK1640655
పపరర: మహన చటటశల

125-147/539

263
ZOK0639971
పపరర: ససససలమ చటటశలక

125-147/93

వయసస 01-01-2021 నటక

125-147/529

249
ZOK0653162
పపరర: మమలమల సయద

125-162/148

252
ZOK1702042
పపరర: అనసష జకకల

125-147/90

భరస : శవ కవరరసక జకకల
ఇవటట నవవ:2/524
వయససస:29
లవ: ససస స
125-147/532

255
LML2399350
పపరర: ననగవవణణ జకకలమ

125-147/533

భరస : సపవవనర నఉలల
ఇవటట నవవ:2-524
వయససస:39
లవ: ససస స
125-147/535

258
ZOK2011617
పపరర: వవవకటససబబయణ కటమమచత

125-147/536

తవడడ:డ వవవకటయణ
ఇవటట నవవ:2-525
వయససస:41
లవ: పప
125-147/91

261
LML1916048
పపరర: పడసవదస గయవత

125-147/538

తవడడ:డ పకకరయణ
ఇవటట నవవ:2-526
వయససస:47
లవ: పప
125-147/540

భరస : చలపత
ఇవటట నవవ:2-526
వయససస:51
లవ: ససస స

264
ZOK1092147
పపరర: పవతడ గయవశల

125-147/92

భరస : వరబబడమమయణ గయవశల
ఇవటట నవవ:2/528
వయససస:33
లవ: ససస స

125-147/94 267
266
ZOK0939175
ZOK0639989
పపరర: శశనవవససలక యమనమల చవతల
పపరర: చవదడ కవవతమమమ గగబయబరర

తవడడ:డ ససబబబరవయయడడ యమనమల చవతల
ఇవటట నవవ:2/529
వయససస:36
లవ: పప

125-147/542 269
268
ZOK0639997
ZOK1703651
పపరర: సచరణకవవతమమమ థదరరవలల
పపరర: వవవకట ససబబయణ గవడడకకట
ల రర

భరస : పడకవశ
ఇవటట నవవ:2-529
వయససస:71
లవ: ససస స

125-147/89

తవడడ:డ చదలమపథద చటటశల
ఇవటట నవవ:2/526
వయససస:26
లవ: ససస స

భరస : పడసవదస
ఇవటట నవవ:2-526
వయససస:40
లవ: ససస స
265
ZOK1092154
పపరర: వర బడహమయణ గయవశల

251
ZOK1684349
పపరర: ఈశశరయణ జకకల

246
ZOK2011575
పపరర: దనననలకకమ మణణగవలమ

తవడడ:డ రవజ సయద
ఇవటట నవవ:2/520-2
వయససస:46
లవ: పప

తవడడ:డ గయవడనలయణ
ఇవటట నవవ:2-525
వయససస:68
లవ: పప

భరస : వవవకటయణ
ఇవటట నవవ:2-525
వయససస:62
లవ: ససస స
262
LML1928282
పపరర: లకకమదదవ గయవత

125-147/531

తవడడ:డ ఈశశరయణ
ఇవటట నవవ:2-524
వయససస:36
లవ: పప

భరస : వవవకట ససబబయణ
ఇవటట నవవ:2-525
వయససస:36
లవ: ససస స
259
ZOK2011625
పపరర: పదనమవతమమ కటమమచత

248
ZOK2011591
పపరర: దదవయమణ మణణగవ

125-147/85

భరస : దదవయణ
ఇవటట నవవ:2-520
వయససస:43
లవ: ససస స

తవడడ:డ లమతద రవమయణ జకకల
ఇవటట నవవ:2/524
వయససస:71
లవ: పప

తవడడ:డ ఈశశరయణ జకకల
ఇవటట నవవ:2-524
వయససస:33
లవ: పప
256
ZOK0639963
పపరర: రమమదదవ కటమ

125-147/87

తవడడ:డ ససబబరవమయణ
ఇవటట నవవ:2-520
వయససస:50
లవ: పప

భరస : ఈశశరయణ జకకల
ఇవటట నవవ:2/524
వయససస:71
లవ: ససస స
253
ZOK2243988
పపరర: సపవవకవరరసక జకకల

245
ZOK1184472
పపరర: పసడత మణణగగలమ

243
ZOK0913906
పపరర: మహహశ మణణగగలమ
తవడడ:డ దదవననథ మణణగగలమ
ఇవటట నవవ:2/520
వయససస:32
లవ: పప

తవడడ:డ దదవవ ననథ మణణగగలమ
ఇవటట నవవ:2/520
వయససస:26
లవ: ససస స

భరస : ననగయణ
ఇవటట నవవ:2-520
వయససస:72
లవ: ససస స
250
ZOK1684299
పపరర: రవమలకమమ జకకల

125-147/528

భరస : మలల యణ
ఇవటట నవవ:2-519
వయససస:52
లవ: ససస స

తవడడ:డ దదవవ మణణగగలమ
ఇవటట నవవ:2/520
వయససస:29
లవ: పప
247
ZOK2011583
పపరర: మలల మమ అనవడ

242
ZOK2011567
పపరర: వవవకటససబబమమ మణణగవలమ

125-147/543

తవడడ:డ చనన ససబబరవయయడడ గవడడకకట
ఇవటట నవవ:2-529
వయససస:48
లవ: పప

125-147/541

భరస : చదనపశ
న శకర రవజ
ఇవటట నవవ:2-529
వయససస:66
లవ: ససస స
270
ZOK1242171
పపరర: శశలతన పప టబలదసరరస

125-147/95

తవడడ:డ రవమయడడ పప టబలదసరరస
ఇవటట నవవ:2/530
వయససస:28
లవ: ససస స
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271
ZOK1419944
పపరర: పప టల దసరరస వజయలకడమ

125-147/96

భరస : పప టల దసరరస మననహర
ఇవటట నవవ:2/530
వయససస:34
లవ: ససస స
274
ZOK1672419
పపరర: పప టల దసరరస మననహర

125-147/99

125-147/544

125-147/945

278
ZOK2011633
పపరర: సవతడమమ గవడడకకట

281
ZOK0669614
పపరర: వననద కకమమర కవకవరవల

125-147/105

284
ZOK1714070
పపరర: గగవవదస గవడడకకట

125-147/545

భరస : చవదడగరరర ససధరవర న
ఇవటట నవవ:2/535
వయససస:32
లవ: ససస స

287
ZOK2280600
పపరర: మలలల ల ససచరరత

276
ZOK1684802
పపరర: అనసష యనమల చవతల

125-147/101

279
ZOK1681618
పపరర: శశభ గవడడకకట

125-147/102

భరస : నరసపవహహలక గవడడకకట
ఇవటట నవవ:2/534
వయససస:65
లవ: ససస స
125-147/103

282
ZOK0669622
పపరర: సవజనన కవకవరవల

125-147/104

భరస : వననద కకమమర కవకవరవల
ఇవటట నవవ:2/535
వయససస:30
లవ: ససస స
125-147/106

తవడడ:డ రవగయణ గవడడకకట
ఇవటట నవవ:2/535
వయససస:42
లవ: పప
125-147/946

125-147/98

భరస : శశనవవససలక యనమల చవతల
ఇవటట నవవ:2/531
వయససస:32
లవ: ససస స

తవడడ:డ రవధన కకషష మమరరస కవకవరవల
ఇవటట నవవ:2/535
వయససస:32
లవ: పప

తవడడ:డ చవదడగరరర శశనవవససలక
ఇవటట నవవ:2/535
వయససస:24
లవ: పప
286
ZOK2271815
పపరర: చవదడగరరర మయనరతన

125-147/100

భరస : చననససబబరవయయడడ
ఇవటట నవవ:2-532-A
వయససస:65
లవ: ససస స

తవడడ:డ గవడడకకట వవవకటటష
ఇవటట నవవ:2/534
వయససస:19
లవ: ససస స
283
ZOK1293703
పపరర: చవదడగరరర ససబబబరవయయడడ

275
ZOK1554203
పపరర: శవ సవయ పప టల దసరరస

273
ZOK1672039
పపరర: పప టల దసరరస రవమయణ
తవడడ:డ పప టల దసరరస నరసపవహహలక
ఇవటట నవవ:2/530
వయససస:70
లవ: పప

తవడడ:డ చననయణ పప టల దసరరస
ఇవటట నవవ:2/531
వయససస:22
లవ: పప

భరస : వవవకటససబబయణ
ఇవటట నవవ:2-532A
వయససస:35
లవ: ససస స
280
ZOK2271641
పపరర: గవడడకకట ససపడజ

125-147/97

భరస : పప టల దసరరస రవమయణ
ఇవటట నవవ:2/530
వయససస:55
లవ: ససస స

తవడడ:డ పప టల దసరరస రవమయణ
ఇవటట నవవ:2/530
వయససస:39
లవ: పప
277
LML2396273
పపరర: ససగయణ గవడడకకట

272
ZOK1671965
పపరర: పప టల దసరరస కకషషవవణణ

285
ZOK1577402
పపరర: అనవర

125-147/794

తవడడ:డ ఇమమమ
ఇవటట నవవ:2/535
వయససస:62
లవ: పప
125-147/950

తవడడ:డ మలలల ల ససబబరవయయడడ
ఇవటట నవవ:2/535
వయససస:20
లవ: ససస స

288
ZOK0722140
పపరర: ఆదదననరవయణ నలబబ తతల
తవడడ:డ నరసపవహలక
ఇవటట నవవ:2/536
వయససస:33
లవ: పప

125-147/108 290
125-147/546 291
289
ZOK0913914
ZOK2011641
ZOK2011658
పపరర: కకససమ కకమమరర నలల బబ తతల
పపరర: ననరవయణమమమ లమ నలల బబ తతల
పపరర: పదనమవత నలబబటటలమ

తవడడ:డ నరసపవహహలక నలల బబ తతల
ఇవటట నవవ:2/536
వయససస:27
లవ: ససస స
292
ZOK0573360
పపరర: వజయ లకకమ గగగవన

భరస : తరరపవలక
ఇవటట నవవ:2-536
వయససస:62
లవ: ససస స
125-147/109

తలల : ససబబబ లకమమమ
ఇవటట నవవ:2/537
వయససస:51
లవ: ససస స
295
ZOK2011666
పపరర: వజయ మలలల ల

125-147/549

తవడడ:డ ససబబబరవయయడడ మలలల ల
ఇవటట నవవ:2/537-A
వయససస:25
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

296
ZOK2011674
పపరర: ససబబబరవయడచ మలలల ల

125-147/110

299
ZOK0573378
పపరర: రరడడడ ససధరరన
తవడడ:డ ససబబరవయయడడ
ఇవటట నవవ:2/537-A
వయససస:32
లవ: పప

294
LML2399863
పపరర: ఆనవద తదజజల

125-147/548

తవడడ:డ పపదప వవవకట రమణ తదజజల
ఇవటట నవవ:2-537
వయససస:36
లవ: పప
125-147/550

తవడడ:డ ససబబనన
ఇవటట నవవ:2-537
వయససస:59
లవ: పప
125-146/989

125-147/547

భరస : నరసపవహహలక
ఇవటట నవవ:2-536A
వయససస:52
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబబరవయయడడ మలలల ల
ఇవటట నవవ:2/537
వయససస:27
లవ: ససస స

భరస : ససబబరవయయడడ
ఇవటట నవవ:2-537
వయససస:44
లవ: ససస స
298
ZOK1382415
పపరర: ససమణ మలలల ల

293
ZOK0669630
పపరర: ససపడజజ మలలల ల

125-147/107

297
ZOK2011682
పపరర: మలలల శశరర మలలల ల

125-147/551

భరస : ససబబయణ
ఇవటట నవవ:2-537
వయససస:46
లవ: ససస స
125-147/111

300
ZOK1385277
పపరర: మలలల ల ససబబరవయయడడ

125-147/112

తవడడ:డ మలలల ల ససబబనన
ఇవటట నవవ:2/537-A
వయససస:60
లవ: పప
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301
LML1915776
పపరర: ససబబరవయయడడ మలలల ల

125-147/552

302
ZOK2011690
పపరర: ససబబబరవయడచ మలలల ల

తవడడ:డ ససబబనన
ఇవటట నవవ:2-537-A
వయససస:49
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబనన
ఇవటట నవవ:2-537-A
వయససస:52
లవ: పప

125-147/114
304
ZOK0782318
పపరర: బబల ననగగవదడ పడసవద బనగవన
పలల
తవడడ:డ సతణననరవయణ
ఇవటట నవవ:2/539
వయససస:41
లవ: పప

305
ZOK0906638
పపరర: మలల కవరరరన చటటశలక
తవడడ:డ వవవకటయణ
ఇవటట నవవ:2/539
వయససస:60
లవ: పప

307
ZOK1092253
పపరర: ననగమణణ చటటశల

308
ZOK1493477
పపరర: అభలమశ యమదవ చటటశల

125-147/117

భరస : శవ బబలమజ యమదవ చటటశల
ఇవటట నవవ:2/539
వయససస:28
లవ: ససస స
310
LML1915370
పపరర: శవ పడసవద చటటశల

125-147/555

311
LML2398113
పపరర: లకకమససజజతన చటటశల

314
ZOK2011708
పపరర: ససవదరమమ చటటశల

భవధసవప: బల ననగరవదడ పడసవద బననగవణణపఅల
ఇవటట నవవ:2-539
వయససస:66
లవ: ససస స

భరస : మలల ఖమరరరన
ఇవటట నవవ:2-539
వయససస:52
లవ: ససస స

316
ZOK2011732
పపరర: ససధనకర బబబయ చటటశల

317
ZOK1672427
పపరర: కనణకకమమరర సదపల

125-147/561

తవడడ:డ వవవకటయణ చటటశల
ఇవటట నవవ:2-539
వయససస:52
లవ: పప
319
ZOK2011740
పపరర: లకకమదదవ చటటశల

125-147/563

125-147/120

తవడడ:డ రవగరరయమ
ఇవటట నవవ:2-540A
వయససస:44
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

323
ZOK0782326
పపరర: అనసరవధన చటటశల

125-147/123

326
ZOK1672153
పపరర: పరవన ుసువజజటట

125-147/556

329
LML2398139
పపరర: వనజ పపరవచచరర
భరస : ఆనవద ననయయడడ
ఇవటట నవవ:2-540A
వయససస:37
లవ: ససస స

125-147/116

309
LML1915362
పపరర: ననగ రమమష చటటశల

125-147/554

312
ZOK0219949
పపరర: శవబబలమజ చటటశల

125-147/557

తవడడ:డ ససధనకరబబబయ
ఇవటట నవవ:2-539
వయససస:38
లవ: పప
125-147/559

315
ZOK2011724
పపరర: ఉమమమహహశవరర చటటశల

125-147/560

భరస : ససధనకర బబబయ చటటశల
ఇవటట నవవ:2-539
వయససస:50
లవ: ససస స
125-147/119

318
LML1915131
పపరర: జజణతకకషష చటటశల

125-147/562

తవడడ:డ గవగయలయణ
ఇవటట నవవ:2-540
వయససస:41
లవ: పప
125-147/564

321
ZOK2011765
పపరర: గవగయలలచయమ చటటశల

125-147/565

తవడడ:డ వవమయణ
ఇవటట నవవ:2-540
వయససస:81
లవ: పప
125-147/121

324
ZOK1242155
పపరర: నరమల మవడల

125-147/122

భరస : నరసపవహహలక మవడల
ఇవటట నవవ:2/540A
వయససస:37
లవ: ససస స
125-147/124

భరస : దబస ుసువజజట
ఇవటట నవవ:2/540-A
వయససస:34
లవ: ససస స
125-147/566

306
ZOK1092238
పపరర: ననగ సశరరప బనగవనపలల

తవడడ:డ మలల కవరరరన
ఇవటట నవవ:2-539
వయససస:36
లవ: పప

భరస : ఈశశర పడసవద
ఇవటట నవవ:2/540A
వయససస:38
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట పతస మవడల
ఇవటట నవవ:2/540A
వయససస:42
లవ: పప
328
LML2398121
పపరర: ఆనవదనరరరదచ పపరవచచరర

125-147/118

తవడడ:డ గవగయలయణ చటటశల
ఇవటట నవవ:2-540
వయససస:43
లవ: పప

తవడడ:డ ససధకర బబబయ చటటశల
ఇవటట నవవ:2/540-1
వయససస:22
లవ: ససస స
325
ZOK1242163
పపరర: నరసపవహహలక మవడల

320
ZOK2011757
పపరర: ఈశశర పడసవద చటటశల

125-147/113

భరస : బబల ననగగవదడ పడసవద బనగవనపలల
ఇవటట నవవ:2/539
వయససస:34
లవ: ససస స

భరస : వజయ సదపల
ఇవటట నవవ:2/540
వయససస:38
లవ: ససస స

భరస : గవగయలయణ
ఇవటట నవవ:2-540
వయససస:75
లవ: ససస స
322
ZOK1578293
పపరర: ననగ సశరష చటటశల

125-147/115

భరస : ననగరమమశ
ఇవటట నవవ:2-539
వయససస:38
లవ: ససస స
125-147/558

303
ZOK0669663
పపరర: వవన చటటశలక
భరస : శవ పడసవద చటటశలక
ఇవటట నవవ:2/539
వయససస:30
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససధకర బబబయ చటటశల
ఇవటట నవవ:2/539
వయససస:24
లవ: పప

తవడడ:డ మలల కవరరరన
ఇవటట నవవ:2-539
వయససస:37
లవ: పప
313
ZOK1675875
పపరర: మననరమ బననగవణణపఅల

125-147/553

327
ZOK1672187
పపరర: దరవబర బబష ఏనవరటట

125-147/125

తవడడ:డ ఖససవ సవహహబ ఏనవరటట
ఇవటట నవవ:2/540-A
వయససస:40
లవ: పప
125-147/567

330
ZOK0782334
పపరర: ననగ రతనమమ చటటశల

125-147/126

భరస : జజత కకషష
ఇవటట నవవ:2/540-B
వయససస:35
లవ: ససస స
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331
LML2396299
పపరర: పఠవన జరరన బబగమ

125-147/568

భరస : పఠవన అబయపలమల
ఇవటట నవవ:2-540-B
వయససస:49
లవ: ససస స
334
ZOK2252260
పపరర: సపవధస ఆదదన

125-147/475

125-147/571

125-147/574

125-147/577

125-147/130

125-147/133

125-147/579

భరస : నరగష
ఇవటట నవవ:2/546
వయససస:31
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

344
ZOK2011807
పపరర: ససబబరవయయడడ మలలల ల

347
ZOK0082180
పపరర: మహహవదడ బరవనలమ

350
ZOK1713700
పపరర: శవ కకమమరర మవడల

353
ZOK2252492
పపరర: మవడల గవగయణ

125-147/156

356
LML2398238
పపరర: ననరవయణ మనగవ

125-147/578

359
ZOK0722892
పపరర: నరగష కకమమర ఎవ
తలల : నరమల
ఇవటట నవవ:2/546
వయససస:37
లవ: పప

339
LML1927573
పపరర: సరసశతమమ మలలల ల

125-147/573

342
ZOK2011781
పపరర: ససరగవదడ మలలల ల

125-147/576

345
ZOK1381862
పపరర: చవదడ సచరణ మలలల లమ

125-147/129

తవడడ:డ ససభబష గవవధద మలలల లమ
ఇవటట నవవ:2/545A
వయససస:24
లవ: పప
125-147/131

348
ZOK1218347
పపరర: చవదడ సచరవణ మలలల ల

125-147/132

తవడడ:డ ససభబష గవవధద మలలల ల
ఇవటట నవవ:2/545-A
వయససస:25
లవ: పప
125-147/134

351
ZOK1713718
పపరర: గవగమమ మవడల

125-147/135

భరస : గవగయణ మవడల
ఇవటట నవవ:2/545-A
వయససస:66
లవ: ససస స
125-148/242

354
ZOK1493436
పపరర: ససజజత మనగ

125-147/136

తవడడ:డ ననరవయణ మనగ
ఇవటట నవవ:2/545-B
వయససస:23
లవ: ససస స
125-147/580

తవడడ:డ ససబబబనన
ఇవటట నవవ:2-545-B
వయససస:52
లవ: పప
125-147/137

125-147/570

తవడడ:డ ససబబరవయయడడ
ఇవటట నవవ:2-545
వయససస:41
లవ: పప

తవడడ:డ మవడల ససబబయణ
ఇవటట నవవ:2/545-A
వయససస:71
లవ: పప

తవడడ:డ మనగ ననరవయణ
ఇవటట నవవ:2/545-B
వయససస:21
లవ: పప
358
ZOK0722884
పపరర: శవ శశత ఎవ

125-147/575

భరస : ససబబయణ మవడల
ఇవటట నవవ:2/545-A
వయససస:36
లవ: ససస స

భరస : మహహవదడ
ఇవటట నవవ:2-545-A
వయససస:33
లవ: ససస స
355
ZOK2252849
పపరర: మనగ శశనస

341
LML2398279
పపరర: శశవవన మలలల ల

336
LML2398154
పపరర: ధనలకకమ ఆడదన

భరస : ససబబరవయయడడ
ఇవటట నవవ:2-545
వయససస:64
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఆదదననరవయణ
ఇవటట నవవ:2/545-A
వయససస:42
లవ: పప

తవడడ:డ గవగయణ మవడల
ఇవటట నవవ:2/545-A
వయససస:41
లవ: పప
352
ZOK0469494
పపరర: పపడయమ బరగనలమ

125-147/572

తవడడ:డ ససబబనన
ఇవటట నవవ:2-545
వయససస:69
లవ: పప

తవడడ:డ ససభబష గవవధద మలలల ల
ఇవటట నవవ:2/545A
వయససస:22
లవ: పప
349
ZOK1713692
పపరర: ససబబయణ మవడల

338
LML1915735
పపరర: బబల ససధనకర మలలల ల

125-147/128

భరస : మలశశరరయమ
ఇవటట నవవ:2-543
వయససస:64
లవ: ససస స

భరస : ససరగవదడ
ఇవటట నవవ:2-545
వయససస:40
లవ: ససస స

భరస : ససభబష గవవధద మలలల ల
ఇవటట నవవ:2-545
వయససస:42
లవ: ససస స
346
ZOK1381870
పపరర: చనణణకణ మలలల ల

125-147/569

తవడడ:డ ససబబరవయయడడ
ఇవటట నవవ:2-545
వయససస:43
లవ: పప

భరస : బబలమసచదహకర
ఇవటట నవవ:2-545
వయససస:40
లవ: ససస స
343
ZOK2011799
పపరర: అరరణ మలలల ల

335
LML1915669
పపరర: తరరమలయణ ఆధదన

333
ZOK1358902
పపరర: ఆదదన సపవధస
భరస : ఆదదన తరరమలయణ
ఇవటట నవవ:2/543
వయససస:23
లవ: ససస స

తవడడ:డ మలలల శశరయణ
ఇవటట నవవ:2-543
వయససస:36
లవ: పప

తవడడ:డ తరరపవలక
ఇవటట నవవ:2-543
వయససస:52
లవ: పప
340
LML2398261
పపరర: లలమరవన పప టబ

125-147/127

తవడడ:డ మలలల సశరయణ ఆదదన
ఇవటట నవవ:2/543
వయససస:27
లవ: ససస స

భరస : తరరమలయణ ఆదదన
ఇవటట నవవ:2/543
వయససస:22
లవ: ససస స
337
ZOK2011773
పపరర: మలలశశరరయమ ఆఢదన

332
ZOK0915845
పపరర: మవజల ఆదదన

357
LML2398246
పపరర: గవగమమ మనగవ

125-147/581

భరస : ననరవయణ
ఇవటట నవవ:2-545-B
వయససస:48
లవ: ససస స
125-147/138

360
ZOK0913922
పపరర: గకతమ మమకల

125-147/139

తలల : నరమల మమకల
ఇవటట నవవ:2/546
వయససస:27
లవ: ససస స
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361
ZOK1417971
పపరర: మమకల సవయ పడసవద

125-147/140

తవడడ:డ మమకల ససబడమణణవ
ఇవటట నవవ:2/546
వయససస:22
లవ: పప
364
ZOK1002765
పపరర: రరడమమ
చడ
మమకల

125-147/142

125-147/941

125-147/145

125-147/586

125-147/589

125-147/146

తవడడ:డ గవగయణ ఏన
ఇవటట నవవ:2/550
వయససస:20
లవ: పప
385
LML2398204
పపరర: వవవకటససబబయణ మనగవ
తవడడ:డ వవవకటపత
ఇవటట నవవ:2-552
వయససస:38
లవ: పప
388
ZOK1577782
పపరర: శవకళ మనగ
భరస : వవవకటససబబయణ మనగ
ఇవటట నవవ:2/552-B
వయససస:33
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

374
LML1916030
పపరర: తరరపవలక నలల బబ తతల

125-147/587

125-147/144

377
ZOK2011856
పపరర: శవకరయణ నలల బబ తతల

380
ZOK0913948
పపరర: గవగయణ నలల పప తతల

383
LML2396315
పపరర: నరసమమ నలల బబ తతల

386
LML2398212
పపరర: పదనమవత మనగవ

389
LML1915164
పపరర: పపవచలయణ డదపపరర
తవడడ:డ చనననరశవహహలక
ఇవటట నవవ:2-553
వయససస:42
లవ: పప

125-147/585

375
ZOK2011831
పపరర: ససబబమమమ మవడలమ

125-147/588

భరస : వవవకటససబబయణ
ఇవటట నవవ:2-549
వయససస:82
లవ: ససస స
125-147/590

378
ZOK2011864
పపరర: ఓబయలమమ నలల బబ తతల

125-147/591

భరస : శవకరయణ
ఇవటట నవవ:2-549
వయససస:52
లవ: ససస స
125-147/147

381
ZOK1625961
పపరర: గవగయణ నలల బబ తతల

125-147/148

తవడడ:డ ససబబనన ఏన
ఇవటట నవవ:2/550
వయససస:50
లవ: పప
125-147/592

384
LML1915180
పపరర: వవవకటససబబయణ మణణగవ

125-147/593

తవడడ:డ వవవకటపత
ఇవటట నవవ:2-552
వయససస:42
లవ: పప
125-147/595

భరస : వవవకటససబబయణ
ఇవటట నవవ:2-552
వయససస:37
లవ: ససస స
125-147/151

369
ZOK1672948
పపరర: కకషష వవణణ ననగ

తవడడ:డ వవవకటటచయమ
ఇవటట నవవ:2-548A
వయససస:39
లవ: పప

భరస : గవగయణ
ఇవటట నవవ:2-550
వయససస:36
లవ: ససస స
125-147/594

125-147/584

125-147/795 372
371
ZOK1672625
LML2398188
పపరర: లకడమ ననరవయణ నలల బబ తతల
పపరర: వవవకటససబబయణ మవడలమ

తవడడ:డ ససబబనన నలల పప తతల
ఇవటట నవవ:2/550
వయససస:48
లవ: పప
125-147/149

366
LML1927508
పపరర: భబరత మమకల

భరస : లకడమ ననరవయణ ననగ
ఇవటట నవవ:2/548
వయససస:53
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపదపనరశవహహలక
ఇవటట నవవ:2-549
వయససస:58
లవ: పప

తవడడ:డ తరరపవలక నలల బబ తతల
ఇవటట నవవ:2/549-F
వయససస:20
లవ: పప
382
ZOK1632918
పపరర: వవశ కకషష నలల బబ తతల

125-147/143

తవడడ:డ పపదపనరశవహహలక
ఇవటట నవవ:2-549
వయససస:67
లవ: పప

భరస : తరరపవలక
ఇవటట నవవ:2-549
వయససస:58
లవ: ససస స
379
ZOK1493444
పపరర: ననగ గణణష నలల బబ తతల

368
ZOK1303106
పపరర: వజయ లకడమ నలల బబ తతలల

125-147/141

భరస : కకషషమమరరస
ఇవటట నవవ:2-547
వయససస:36
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరసపవహహలక నలల బబ తతల
ఇవటట నవవ:2/548
వయససస:58
లవ: పప

భరస : వవవకటససబబయణ
ఇవటట నవవ:2-548A
వయససస:50
లవ: ససస స
376
ZOK2011849
పపరర: సవవతడమమ నలల బబ తతల

125-147/583

భరస : నరహరర నలల బబ తతలల
ఇవటట నవవ:2/548
వయససస:24
లవ: ససస స

భరస : కకషషమమరరస కవకరవల
ఇవటట నవవ:2/548
వయససస:55
లవ: ససస స
373
ZOK2011823
పపరర: నరసమమ మవడలమ

365
LML1915156
పపరర: కకశషషమమరరస మమకల

363
LML1915099
పపరర: మమకల మణణ కకమమర
తవడడ:డ మమకల బబబయ
ఇవటట నవవ:2/547
వయససస:35
లవ: పప

తవడడ:డ బబబయ
ఇవటట నవవ:2-547
వయససస:40
లవ: పప

తవడడ:డ ఏమ కకషష మమరరస
ఇవటట నవవ:2-547-A
వయససస:18
లవ: పప
370
ZOK1683606
పపరర: లకడమ దదవ కవకరవల

125-147/582

భరస : ససబడమణణవ
ఇవటట నవవ:2-546
వయససస:56
లవ: ససస స

భరస : బబబయ
ఇవటట నవవ:2/547
వయససస:63
లవ: ససస స
367
ZOK2261030
పపరర: మమకల చకశధర

362
ZOK2011815
పపరర: నరమల మమకల

387
ZOK1577626
పపరర: వవవకటససబబయణ మనగ

125-147/150

తవడడ:డ వవవకటపత మనగ
ఇవటట నవవ:2/552-B
వయససస:37
లవ: పప
125-147/596

390
LML2398220
పపరర: వవవకటలకకమనరసమమ దదవపరర

125-147/597

భరస : పపవచలయణ
ఇవటట నవవ:2-553
వయససస:35
లవ: ససస స
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391
ZOK2011872
పపరర: ససబబమమమ దదవపరర

125-147/598

భరస : నరసయణ
ఇవటట నవవ:2-553
వయససస:91
లవ: ససస స

392
ZOK2011880
పపరర: లకమమమ దదవపరర
భరస : చనననరసపవహహలక
ఇవటట నవవ:2-553
వయససస:70
లవ: ససస స

125-147/153 395
394
ZOK1046706
ZOK2011898
పపరర: వవవకట తరరపవలక నలల బబ తతల
పపరర: వవవకటరమన మణణగవ

తవడడ:డ కకషషయణ
ఇవటట నవవ:2/555
వయససస:27
లవ: పప

భరస : కకశషషమమ
ఇవటట నవవ:2-555
వయససస:50
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట రమన
ఇవటట నవవ:2/557
వయససస:28
లవ: పప
403
ZOK1380674
పపరర: పదనమవత డ ఆ న

401
ZOK1493303
పపరర: శవపడసవద పపకకకల

125-147/161

125-147/164

404
ZOK1493469
పపరర: రరపపశ డదపపరర

125-147/603

తవడడ:డ వవవకట రమణయణ
ఇవటట నవవ:2/555-A
వయససస:26
లవ: ససస స
125-147/159

402
ZOK1381854
పపరర: ససనల కకమమర ననథన

125-147/162

125-147/163
405
ZOK1672534
పపరర: ఉమ మహహశశర రవవప డదపపరర

125-147/604

418
ZOK2011955
పపరర: పడసవద బబబయ కకవడదటట

125-147/607

411
ZOK1493493
పపరర: నవన కకమమర పప టబలగయఠర

125-147/167 414
413
ZOK2011930
ZOK2011948
పపరర: ససబబ నరసపవహహలక గమనపపటట
పపరర: నరమల గమనపపటట

తవడడ:డ నరసపవహహలక గమనపపటట
ఇవటట నవవ:2/567
వయససస:63
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటసవశమ
ఇవటట నవవ:2-570
వయససస:40
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

419
ZOK2011963
పపరర: పడమలమ కటరర
భరస : ననగగశశరరవవప
ఇవటట నవవ:2-570
వయససస:46
లవ: ససస స

125-147/165

తవడడ:డ ససబబరవయయడడ పప టబలగయఠర
ఇవటట నవవ:2/564-C
వయససస:22
లవ: పప
125-147/168

భరస : ససబబ నరసపవహహలక గమనపపటట
ఇవటట నవవ:2/567
వయససస:61
లవ: ససస స

భరస : ససబడమణణఎవ అపవళజజడడ
ఇవటట నవవ:2/568-A
వయససస:75
లవ: ససస స
125-147/608

125-147/605

భరస : ననగయణ
ఇవటట నవవ:2-564-A
వయససస:62
లవ: ససస స

125-147/169 416
125-147/170 417
415
ZOK1703743
ZOK1242072
ZOK1673979
పపరర: వవవకట ససబబమమ అపవజజదచ
పపరర: వవవకట ససబబమమ అపవళజజడడ
పపరర: రవధ కకవడదటట

భరస : ససబడమణణవ అపవజజదచ
ఇవటట నవవ:2/568A
వయససస:76
లవ: ససస స

125-147/160

తవడడ:డ ససబడహమణణవ ననథన
ఇవటట నవవ:2/560
వయససస:41
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబబరవయడచ
ఇవటట నవవ:2-564B
వయససస:53
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబ నరసపవహహలక గమనపపటట
ఇవటట నవవ:2/567
వయససస:36
లవ: పప

125-147/157

408
LML1927565
పపరర: వవవకటససబబమమ తతపవకకల

410
ZOK0640029
పపరర: వజయరవమనన ననగరనవన

125-147/166

399
ZOK1092469
పపరర: శవశవవణణ మనగ

407
LML1915552
పపరర: ననగయణ తతపవకకల

409
ZOK0640003
పపరర: శశభబరవన ననగరనవన

412
LML2396695
పపరర: నరగష గమనపపటట

125-147/601

తవడడ:డ నరసపవహహలక డదపపరర
ఇవటట నవవ:2/561
వయససస:63
లవ: పప

తవడడ:డ రవమయణ
ఇవటట నవవ:2-564-A
వయససస:65
లవ: పప

భరస : వజయ రమన
ఇవటట నవవ:2-564B
వయససస:49
లవ: ససస స

396
ZOK2011906
పపరర: ఈశవశరమమమ మణణగవ

తవడడ:డ ఉమ మహహశశర రవవప డదపపరర
ఇవటట నవవ:2/561
వయససస:20
లవ: పప

తవడడ:డ ఉమమమహహశశర రవవప డదపపరర
ఇవటట నవవ:2/561
వయససస:24
లవ: పప
125-147/606

125-147/152

భరస : వవవకటరమణ
ఇవటట నవవ:2-555
వయససస:47
లవ: ససస స

తవడడ:డ మలల యణ పపకకకల
ఇవటట నవవ:2/557-A
వయససస:22
లవ: పప

భరస : ఉమ మహహశశర రవవప డ
ఇవటట నవవ:2/561
వయససస:53
లవ: ససస స
406
ZOK1672559
పపరర: రవజశశఖర రవవప డదపపరర

125-147/600

భరస : ససబబనన
ఇవటట నవవ:2-555
వయససస:73
లవ: ససస స
125-147/158

393
ZOK1046714
పపరర: వవవకట ససబబయణ ఆలవ
తవడడ:డ ససబబనన
ఇవటట నవవ:2/554
వయససస:54
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబనన
ఇవటట నవవ:2-555
వయససస:50
లవ: పప

125-147/602 398
397
ZOK2011914
ZOK2011922
పపరర: సచబబబలకమమమ నలబబటటలమ
పపరర: వవవకటససబబమమ మణణగవ

400
ZOK0722157
పపరర: రరడడడ ససధదర మనగ

125-147/599

125-147/171

భరస : పడసవద బబబయ కకవడదటట
ఇవటట నవవ:2/570
వయససస:37
లవ: ససస స
125-147/609

420
ZOK2011971
పపరర: వవనకటబసవశమ కకనవడటట

125-147/610

తవడడ:డ గవగయలయణ
ఇవటట నవవ:2-570
వయససస:68
లవ: పప
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421
ZOK2011989
పపరర: జననరరన గయపవస బబ గవగ రపప

125-147/611

తవడడ:డ రవమమరరసగయపవస
ఇవటట నవవ:2-571
వయససస:63
లవ: పప
424
LML2396331
పపరర: బదదర
డ వమయ బబ గవగ రపప

125-147/173

425
ZOK0676767
పపరర: సతణ సశపన బబ గవగ రపప

125-147/613

428
LML2396760
పపరర: ససబడమణణమగకడ గయవడనడత

భరస : యగరసశరకకశషషగకద
ఇవటట నవవ:2/573
వయససస:34
లవ: ససస స

431
ZOK1404748
పపరర: ననగమణణ గయవడనడత

తవడడ:డ రవవదడననథ ససవకగశల
ఇవటట నవవ:2-573
వయససస:22
లవ: పప

భరస : ఓబయలలసచ
ఇవటట నవవ:2-574
వయససస:48
లవ: ససస స
439
ZOK2012011
పపరర: ససబబడమణణమ ననతన

125-147/619

125-147/620

తవడడ:డ వవవకట శవ పడసవద చటట
ల రర
ఇవటట నవవ:2/590వయససస:29
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

440
ZOK1381912
పపరర: కవత ననథన

443
ZOK2012029
పపరర: సరసశత చదనసనర

125-147/182

446
LML2402436
పపరర: జతతసపవహ

125-147/180

449
ZOK0669713
పపరర: మమనకవ చటట
ల రర
తవడడ:డ వవవకట శవ పడసవద చటట
ల రర
ఇవటట నవవ:2/590-B
వయససస:29
లవ: ససస స

429
LML2396778
పపరర: లకకమనరసమమ గయవడనడత

125-147/177

432
ZOK0640037
పపరర: యగరసశర గకడ఼ గయవడనడత

125-147/614

435
LML2396794
పపరర: ఓబయలలసచ తతపవకకల

125-147/616

తవడడ:డ రవమయణ
ఇవటట నవవ:2-574
వయససస:53
లవ: పప
125-147/181

438
ZOK2012003
పపరర: ససనతన ననతన

125-147/618

భరస : ససబడమణణవ
ఇవటట నవవ:2-580
వయససస:52
లవ: ససస స
125-147/796

441
ZOK1432145
పపరర: ననగమణణ యతరవజవ

125-147/797

భరస : రవమచవదడ రవవప యతరవజవ
ఇవటట నవవ:2/583
వయససస:62
లవ: ససస స
125-147/621

444
ZOK2012037
పపరర: ససధనకర చదనసనర

125-147/622

తవడడ:డ ససబబబచనరర
ఇవటట నవవ:2-587
వయససస:67
లవ: పప
125-147/623

తవడడ:డ భమరవజ
ఇవటట నవవ:2-589
వయససస:47
లవ: పప
125-147/183

125-147/175

తవడడ:డ ససబబడమణణమ
ఇవటట నవవ:2-573
వయససస:40
లవ: పప

భరస : ససధనకర
ఇవటట నవవ:2-587
వయససస:62
లవ: ససస స

తవడడ:డ అనశర షపక
ఇవటట నవవ:2/589
వయససస:36
లవ: పప
448
ZOK0669705
పపరర: హరరక చటట
ల రర

125-147/179

భరస : ససనల కకమమర ననథన
ఇవటట నవవ:2/580
వయససస:33
లవ: ససస స

భరస : రవమచవదడరవవప
ఇవటట నవవ:2-583-A
వయససస:61
లవ: ససస స
445
ZOK1283886
పపరర: మహమమద షపక

437
LML2396364
పపరర: శవ కకషష ననతన

426
ZOK0676775
పపరర: అరచన బబ గవగ రపప

భరస : ససబడమణణమ
ఇవటట నవవ:2/573
వయససస:59
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబడమణణణ ననతన
ఇవటట నవవ:2/580
వయససస:36
లవ: పప

తవడడ:డ కకశషషమమరరస
ఇవటట నవవ:2-580
వయససస:57
లవ: పప
442
LML1927870
పపరర: ననగమణణమమ యతరవజమ

125-147/176

తవడడ:డ ఒబయలలసస తతపకకల
ఇవటట నవవ:2/574
వయససస:25
లవ: పప
125-147/617

125-147/172

భరస : రవజగశ గయపవస బబ గవగ రపప
ఇవటట నవవ:2/571-B
వయససస:32
లవ: ససస స

భరస : కళళణణ చకశవత గయవడనడత
ఇవటట నవవ:2/573
వయససస:27
లవ: ససస స

125-147/615 434
433
ZOK1493527
ZOK1428796
పపరర: మహన వవవకట కకషష ససవకగశల
పపరర: వవవకటటష తతపకకల

436
LML2396802
పపరర: వవన తతపవకకల

125-147/174

తవడడ:డ పపచచయణ
ఇవటట నవవ:2/573
వయససస:69
లవ: పప
125-147/178

423
LML2399871
పపరర: రవజగశ గయపవస బబ గవగ రపప
తవడడ:డ జననరరన గయపవస బబ గవగ రపప
ఇవటట నవవ:2/571-A
వయససస:38
లవ: పప

భరస : బదదర
డ వమయ బబ గవగ రపప
ఇవటట నవవ:2/571-B
వయససస:41
లవ: ససస స

భరస : రవనప ప
న స
డ వద
ఇవటట నవవ:2-572
వయససస:57
లవ: ససస స
430
LML2396786
పపరర: సపరరశవ గయనడ రత

125-147/612

భరస : జననరర న గయపవస
ఇవటట నవవ:2-571
వయససస:57
లవ: ససస స

తవడడ:డ జననరరన గయపవస బబ గవగ రపప
ఇవటట నవవ:2/571-B
వయససస:42
లవ: పప
427
LML2396752
పపరర: ధనభబగణలకకమ ససవకగసచలమ

422
ZOK2011997
పపరర: లకడమ బబ గగ ర పప

447
LML2402469
పపరర: షపన సపవగ

125-147/624

తవడడ:డ భమరజ
ఇవటట నవవ:2-589
వయససస:35
లవ: పప
125-147/184

450
LML1915750
పపరర: పడభబకర రవవప చటట
ల రర

125-147/625

తవడడ:డ వవవకటససబబయణ
ఇవటట నవవ:2-590B
వయససస:76
లవ: పప
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451
LML1915768
పపరర: వవవకటశవ పడసవద చటట
ల రర

125-147/626

తవడడ:డ పడభబకర రవవప
ఇవటట నవవ:2-590B
వయససస:48
లవ: పప
454
LML2396836
పపరర: అనశర శశక

125-147/628

125-147/631

125-147/185

125-147/633

125-147/189

125-147/801

125-147/190

తవడడ:డ గవగయణ
ఇవటట నవవ:2-601C
వయససస:33
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

464
LML1927938
పపరర: రతనమమ కకటట వ

467
ZOK1612159
పపరర: ఖసశవల రవవ ఖసశవల

470
ZOK1671221
పపరర: బబ బబ దనపప

473
ZOK1636232
పపరర: ఖససవ వలల పపవజజరర

125-147/637

476
ZOK1293729
పపరర: మరరశపలల పవన కకమమర

125-147/635

479
ZOK2012052
పపరర: సపదపమమమ మరరశపలలల
భరస : గవగయణ ఆచనరర
ఇవటట నవవ:2-601C
వయససస:52
లవ: ససస స

125-148/8

462
ZOK1493535
పపరర: ససగయణ కకటట వ

125-147/187

465
ZOK1044130
పపరర: మదన సపవహ పపడహర

125-147/188

తవడడ:డ పవడతళ సపవహ పపడహర
ఇవటట నవవ:2/594
వయససస:47
లవ: పప
125-147/799

468
ZOK1577527
పపరర: భబణయ బబ డనపప

125-147/800

తవడడ:డ చవద బబష బబ డనపప
ఇవటట నవవ:2/596-A
వయససస:21
లవ: ససస స
125-148/1067

471
ZOK1418862
పపరర: షపక హససన బబగయమ

125-147/802

భరస : షపక మసవసన
ఇవటట నవవ:2/600-1
వయససస:38
లవ: ససస స
125-147/191

474
LML1915933
పపరర: వవవకటససబబయణ పప లనవన

125-147/636

తవడడ:డ ననరయణ
ఇవటట నవవ:2-601A
వయససస:67
లవ: పప
125-147/192

తవడడ:డ మరరశపలల గవగయణ ఆచనరర
ఇవటట నవవ:2/601-C
వయససస:23
లవ: పప
125-147/639

459
ZOK1669183
పపరర: హససన షపక

తవడడ:డ ససబడమణణవ కకటట వ
ఇవటట నవవ:2/593
వయససస:22
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపవజజరర
ఇవటట నవవ:2/600-A
వయససస:40
లవ: పప

భరస : వవవకటససబబయణ
ఇవటట నవవ:2-601A
వయససస:57
లవ: ససస స
478
LML2397008
పపరర: కకశశరకకమమర మరరశపలల

125-147/186

భరస : చనన బబష బబ దనపప
ఇవటట నవవ:2/596-A
వయససస:48
లవ: ససస స

భరస : మసవసన
ఇవటట నవవ:2/600-A
వయససస:38
లవ: ససస స
475
LML1928191
పపరర: వవవకటససబబమమ పప లనవన

461
ZOK1322643
పపరర: ససగయణ కకటట వ

125-147/630

భరస : జలమన షపక
ఇవటట నవవ:2/591
వయససస:27
లవ: ససస స

తవడడ:డ ననరవయణరవమ ఖసశవల
ఇవటట నవవ:2/594
వయససస:31
లవ: పప

తవడడ:డ చనననబషవ భభధనపప
ఇవటట నవవ:2/596-A
వయససస:23
లవ: పప
472
ZOK1578798
పపరర: హసపన బబగయమ షపక

125-147/632

భరస : ససబడమణణవ
ఇవటట నవవ:2-593
వయససస:50
లవ: ససస స

భరస : మదన సపవహ పపడహర
ఇవటట నవవ:2/594
వయససస:38
లవ: ససస స
469
ZOK1716463
పపరర: బబబయ భభధనపప

458
LML2396877
పపరర: జలమన శశక

456
LML2396869
పపరర: మమలమనన శశక
తవడడ:డ అలమభకవశ
ఇవటట నవవ:2-591
వయససస:33
లవ: పప

తవడడ:డ ససబడహమణణవ కకటట వ
ఇవటట నవవ:2/593
వయససస:23
లవ: ససస స

తవడడ:డ చనన వవవకటససబబయణ
ఇవటట నవవ:2-593
వయససస:57
లవ: పప
466
ZOK1044148
పపరర: ఫపల కకవర పపడహర

125-147/629

తవడడ:డ అలమభకవశ
ఇవటట నవవ:2-591
వయససస:35
లవ: పప

తవడడ:డ ససబడమణణఎవ కకతస కకవడఎవ
ఇవటట నవవ:2/593
వయససస:27
లవ: ససస స
463
LML2396414
పపరర: ససబడమణణవ కకటట వ

455
LML2396844
పపరర: శమమ శశక

125-147/798
453
ZOK1578673
పపరర: నఖల అవజన కకమమర చటట
ల రర

తవడడ:డ వవవకట శవ పడసవద
ఇవటట నవవ:2/590-B
వయససస:22
లవ: పప

తవడడ:డ అలమభకవశ
ఇవటట నవవ:2-591
వయససస:36
లవ: ససస స

భరస : అలమలబకవష
ఇవటట నవవ:2-591
వయససస:56
లవ: ససస స
460
ZOK1092071
పపరర: రరడడమమ కకతస కకవడఎవ

125-147/627

భరస : వవవకటశవపడసవద
ఇవటట నవవ:2-590-B
వయససస:45
లవ: ససస స

తవడడ:డ అలమభకవశ
ఇవటట నవవ:2-591
వయససస:34
లవ: పప
457
ZOK2012045
పపరర: మహబమబబరన షపక

452
LML1927631
పపరర: పదమజ చటట
ల రర

477
LML2396992
పపరర: గవగరరయఅచనరర మరరశపలల

125-147/638

తవడడ:డ గవగయణ
ఇవటట నవవ:2-601C
వయససస:64
లవ: పప
125-147/640

480
ZOK1704030
పపరర: కమల బ షపక

125-147/803

భరస : ససబహన షపక
ఇవటట నవవ:2/601-CA
వయససస:39
లవ: ససస స
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481
ZOK2290708
పపరర: షపక కమల బ

125-147/958

భరస : షపక ససబహన
ఇవటట నవవ:2/601-C A
వయససస:39
లవ: ససస స
484
ZOK0815292
పపరర: శవరద యయరశవశశటట

125-147/193

125-147/196

తవడడ:డ పపదపనన యయరశవశశటట
ఇవటట నవవ:2/602
వయససస:58
లవ: పప
490
ZOK1577360
పపరర: మహమమద ఖలల సయద

125-147/198

125-147/643

125-147/645

తవడడ:డ వవవకటససబబయణ
ఇవటట నవవ:2-605
వయససస:39
లవ: పప
502
LML2396927
పపరర: రమమష పపరగటట
తవడడ:డ వవవకటససబబననన
ఇవటట నవవ:2-605
వయససస:37
లవ: పప
505
ZOK0669721
పపరర: భరత తదజ నలల బబ తతల
తవడడ:డ ఈశశరయణ నలబబ తతల
ఇవటట నవవ:2/605-A
వయససస:30
లవ: పప
508
LML2396935
పపరర: కలమణనతదజ నలల బబ తతల
తవడడ:డ ఈశశరయణ
ఇవటట నవవ:2-605A
వయససస:34
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

489
ZOK0939266
పపరర: ఆసపయమ బబగవ సయణద

125-147/641

491
ZOK1044205
పపరర: సవయ పడసవద కకమమ

494
ZOK2012060
పపరర: చవటటమమ యరశవశశటట

497
LML2399897
పపరర: రవ మయతనణల

500
LML1915818
పపరర: వవవకటససబబయణ పపరగటట

503
ZOK0417402
పపరర: పడమలమదదవ పపరగటట

506
LML1915347
పపరర: ఈశశరయణ నలల బబ తతల

125-147/199

509
ZOK2012086
పపరర: ససబబరతనమమ నలల బబ తతల
భరస : ఈశశరయణ
ఇవటట నవవ:2-605A
వయససస:58
లవ: ససస స

492
LML1915313
పపరర: జయరవమయణ కకమమ

125-147/642

తవడడ:డ రవమయణ
ఇవటట నవవ:2-603A
వయససస:57
లవ: పప
125-147/644

495
ZOK0939274
పపరర: సమమన సయణద

125-147/200

తవడడ:డ ఘమస సయణద
ఇవటట నవవ:2/604
వయససస:28
లవ: ససస స
125-147/646

498
ZOK1092477
పపరర: పడగత పపరగటట

125-147/201

భరస : వదనణ సవగర
ఇవటట నవవ:2/605
వయససస:36
లవ: ససస స
125-147/648

501
LML1927714
పపరర: హహసపసన భ అవబబరపప

125-147/649

భరస : అజజ
ఇవటట నవవ:2-605
వయససస:47
లవ: ససస స
125-147/651

504
ZOK2012078
పపరర: శవరదన పపరగటట

125-147/652

భరస : వవవకటససబబయణ
ఇవటట నవవ:2-605
వయససస:42
లవ: ససస స
125-147/653

తవడడ:డ రవమయణ
ఇవటట నవవ:2-605A
వయససస:62
లవ: పప
125-147/655

125-147/197

భరస : ఘమస
ఇవటట నవవ:2/603
వయససస:43
లవ: ససస స

భరస : వవవకటససబబయణ
ఇవటట నవవ:2-605
వయససస:56
లవ: ససస స
125-147/202

125-147/195

488
LML2396422
పపరర: ససబబరవయయడడ యరశవశశటట

తవడడ:డ గణపత
ఇవటట నవవ:2-605
వయససస:62
లవ: పప
125-147/650

486
ZOK1015669
పపరర: రవజజ యయరరశవశశటట
తవడడ:డ వవవకటససబబయణ యయరరశవశశటట
ఇవటట నవవ:2/602
వయససస:35
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబయణ మయతనణల
ఇవటట నవవ:2-604
వయససస:52
లవ: పప
125-147/647

125-147/960

తవడడ:డ వవవకట ససబబయణ యరవశశటట
ఇవటట నవవ:2/602
వయససస:29
లవ: పప

భరస : ససబబరవయయడడ
ఇవటట నవవ:2-603-A
వయససస:72
లవ: ససస స

భరస : రవ కకమమర మయతనణల
ఇవటట నవవ:2-604
వయససస:50
లవ: ససస స
499
LML1915693
పపరర: వదనణసవగర పపరగటట

125-147/194

తవడడ:డ జయరవమయణ కకమమ
ఇవటట నవవ:2/603-A
వయససస:30
లవ: పప

భరస : జయరవమయణ
ఇవటట నవవ:2-603-A
వయససస:49
లవ: ససస స
496
LML2399889
పపరర: వర లకడమ మయతనణల

485
ZOK1015651
పపరర: ననగగవదడ యరవశశటట

483
ZOK2290724
పపరర: షపక అబయపలమల
తవడడ:డ షపక ససబహన
ఇవటట నవవ:2/601-CA
వయససస:20
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబరవయయడడ
ఇవటట నవవ:2-602
వయససస:45
లవ: పప

తవడడ:డ గకస సయద
ఇవటట నవవ:2/603
వయససస:22
లవ: పప
493
LML1927235
పపరర: వవవకటససబబమమ కకమమ

125-147/959

తవడడ:డ షపక అలల బకవష
ఇవటట నవవ:2/601-CA
వయససస:42
లవ: పప

భరస : రవజజ యయరశవశశటట
ఇవటట నవవ:2/602
వయససస:28
లవ: ససస స
487
ZOK1268813
పపరర: వవవకటససబబయణ యయరశవశశటట

482
ZOK2290716
పపరర: షపక ససభబన బబష

507
LML1915842
పపరర: అజజ అవబబరపప

125-147/654

తవడడ:డ ఖమదర సవహహబ
ఇవటట నవవ:2-605A
వయససస:57
లవ: పప
125-147/656

510
ZOK1672955
పపరర: ససబబరతనమమ బబ గవణమ

125-147/804

భరస : ఈశశరయణ నలల బబ తతల
ఇవటట నవవ:2/605-A
వయససస:65
లవ: ససస స

Page 19 of 37

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-04
511
ZOK0914003
పపరర: బబల ఓబయణ కకట

125-147/203

తవడడ:డ ఓబబల సస
ఇవటట నవవ:2/605-B
వయససస:49
లవ: పప
514
ZOK0417436
పపరర: అలదదవ బబలమరవజ గవరర

125-147/659

125-147/661

125-147/664

125-147/666

125-147/669

125-147/206

125-147/674

125-147/677

తవడడ:డ అవపల గయవడడ
ఇవటట నవవ:2/624
వయససస:53
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

519
LML1927409
పపరర: సవధనణరవణణ గయజపపనవన

125-147/663

522
ZOK0469478
పపరర: నరసపవహ ఏలలచరర

125-147/665

125-147/667 525
524
ZOK2012110
LML2396463
పపరర: అవజనవయయలక మమమలమపపరమ
పపరర: ససబబరవయయడడ నలల బబ తతల

527
ZOK2012128
పపరర: ననగరవజ నలల బబ తతల

530
LML1927953
పపరర: ససబబరతనమమ మమడన

533
LML2399459
పపరర: ససపడజజ ఘవటసవల

536
ZOK1671973
పపరర: పడవణ కకమమర సప మశశటట

539
ZOK1420975
పపరర: అవపల రవజమమ
భరస : అవపల శవయణ
ఇవటట నవవ:2/624
వయససస:48
లవ: ససస స

125-147/668

తవడడ:డ వవవకటససబబయణ
ఇవటట నవవ:2-618
వయససస:69
లవ: పప
125-147/670

125-147/671
528
ZOK2012136
పపరర: అదదలకమమమ లమ నలల బబ తతల

భరస : ససబబరవయయడడ
ఇవటట నవవ:2-618
వయససస:65
లవ: ససస స
125-147/672

531
LML2396471
పపరర: షణయమఖ కకమమర మమడ

125-147/673

తవడడ:డ మమడ రవధ కకషష
ఇవటట నవవ:2-618-A
వయససస:36
లవ: పప
125-147/675

534
ZOK2012144
పపరర: ఆదదననరవయణ సప మశశటట

125-147/676

తవడడ:డ చచవచయణ
ఇవటట నవవ:2-619
వయససస:62
లవ: పప
125-147/805

తవడడ:డ ఆధదననరవయణ
ఇవటట నవవ:2/619
వయససస:30
లవ: పప
125-147/208

125-147/204

తవడడ:డ రమమశ బబబయ ఏలలచరర
ఇవటట నవవ:2-615
వయససస:31
లవ: పప

భరస : మరరతపడసవద ఘవటసవల
ఇవటట నవవ:2-619
వయససస:36
లవ: ససస స

భరస : ఆదదననరవయణ
ఇవటట నవవ:2-619
వయససస:52
లవ: ససస స
538
ZOK1420983
పపరర: అవపల శవయణ

125-147/205

భరస : రవధనకకషషమమరరస
ఇవటట నవవ:2-618-A
వయససస:59
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఘవటబశవల పపలల యణ
ఇవటట నవవ:2-619
వయససస:47
లవ: పప
535
ZOK2012151
పపరర: సవజవమమ సప మశశటట

521
LML1928431
పపరర: శశకళ ఏలలచరర

516
ZOK1707942
పపరర: సవయ పడభ నటటట వ

భరస : వవవకటరమణ
ఇవటట నవవ:2-610-A
వయససస:40
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబరవయయడడ
ఇవటట నవవ:2-618
వయససస:42
లవ: పప

తవడడ:డ ననగరశశటట
ఇవటట నవవ:2/618-A
వయససస:60
లవ: పప
532
LML2396505
పపరర: ఘవటబశవల మమరరత పడసవద

125-147/662

తవడడ:డ పపలల యణ
ఇవటట నవవ:2-617A
వయససస:62
లవ: పప

భరస : ననగరవజ
ఇవటట నవవ:2-618
వయససస:38
లవ: ససస స
529
ZOK0417295
పపరర: రవధనకకశషష మమరరస మమడ

518
LML1915602
పపరర: ససబబయణ గజపపనవన

125-147/658

భరస : ససవదర బబబయ నటటట వ
ఇవటట నవవ:2/610
వయససస:61
లవ: ససస స

భరస : రమమశ బబబయ
ఇవటట నవవ:2/615
వయససస:56
లవ: ససస స

భరస : ఆవజనవయయలక
ఇవటట నవవ:2-617A
వయససస:54
లవ: ససస స
526
LML2399434
పపరర: రతషమమమ నలల బబ తతల

125-147/660

తవడడ:డ చననససబబయణ
ఇవటట నవవ:2-610A
వయససస:77
లవ: పప

భరస : ససబబయణ
ఇవటట నవవ:2-610-A
వయససస:67
లవ: ససస స
523
ZOK2012102
పపరర: కలమణన మమమలమపపరమ

515
ZOK2012094
పపరర: శశనవవససలక బబలమరవజగవరర

513
LML2396950
పపరర: శవశవవణణ బబలమరవజగవరర
భరస : రవకకమమర
ఇవటట నవవ:2-607
వయససస:40
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటరవజ
ఇవటట నవవ:2-607
వయససస:40
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబయణ గయజపపనవన
ఇవటట నవవ:2-610A
వయససస:43
లవ: పప
520
LML1927516
పపరర: ననరవయణమమ గయజపపనవన

125-147/657

తవడడ:డ వవవకట రవజ
ఇవటట నవవ:2-607
వయససస:36
లవ: పప

భరస : వవవకటబడజ
ఇవటట నవవ:2-607
వయససస:62
లవ: ససస స
517
LML1915255
పపరర: వవవకటరమణ గయజపపనవన

512
LML2396455
పపరర: మహహష రవజ బబలరవజగవరర

537
ZOK1268045
పపరర: సతణ ననరవయణ బవరరశశటట

125-147/207

తవడడ:డ ఆవజనవయయలక బవరర శశటట
ఇవటట నవవ:2/619-A
వయససస:47
లవ: పప
125-147/806

540
LML2399483
పపరర: వవవకవటరమణ బబ రరడడడ

125-147/209

తవడడ:డ గవగయణ బబ రరడడడ
ఇవటట నవవ:2/624A
వయససస:43
లవ: పప
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541
LML2399475
పపరర: వవవగమమ బబ రగదప ద

125-147/678

భరస : గవగయణ
ఇవటట నవవ:2-624A
వయససస:69
లవ: ససస స
544
ZOK1493584
పపరర: వవనత గకరభబథదనన

125-147/808

125-147/680

125-147/683

125-147/213

125-147/811

125-147/216

125-147/217

భరస : ససబబరవమయణ తగళగయవట
ఇవటట నవవ:2/631-2 SIDE
వయససస:39
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

554
ZOK1493600
పపరర: వననద కకమమర మమమలమపపరవ

557
ZOK0778282
పపరర: పదమ తమమశశటట

560
ZOK2270379
పపరర: హహమసవఈపడభబ బబ నగరరర

563
LML1927979
పపరర: జయమమ ననరర

125-147/218

566
ZOK0914060
పపరర: నచరర నచర బబషవ

125-147/809

569
ZOK1640424
పపరర: మహమమద అల షపక
తవడడ:డ లమతద షపక వకశమ మహహదప దన
ఇవటట నవవ:2/632
వయససస:35
లవ: పప

549
LML2399517
పపరర: వజయలకకమ గగరవబతస న

125-147/682

552
ZOK1265231
పపరర: హరరకకమమర వరమ యడవలల

125-147/212

555
ZOK1676832
పపరర: సతణననరవయణ బవరరశశటట

125-147/810

తవడడ:డ ఆవజనవయలక బవరరశశటట
ఇవటట నవవ:2/628
వయససస:45
లవ: పప
125-147/214

558
ZOK1268052
పపరర: మమనక తమమ శశటట

125-147/215

తలల : ససబడమణణఎవ తమమ శశటట
ఇవటట నవవ:2/628-A
వయససస:24
లవ: ససస స
125-147/944

561
ZOK2277309
పపరర: బబ నగరరర హహమ సవయ పడభ

125-147/947

తవడడ:డ బబ నగరరర చవగలరవయయడడ
ఇవటట నవవ:2/628-C
వయససస:18
లవ: ససస స
125-147/685

564
LML2399541
పపరర: వజయలకకమ నరగ

125-147/686

తవడడ:డ రవమనయమణ
ఇవటట నవవ:2-630
వయససస:34
లవ: ససస స
125-147/219

భరస : కరరమయలమల
ఇవటట నవవ:2/631
వయససస:35
లవ: ససస స
125-147/220

125-147/211

తవడడ:డ ధనసవజయ వరమ యడవలల
ఇవటట నవవ:2/628
వయససస:34
లవ: పప

భరస : రమణయణ
ఇవటట నవవ:2-630
వయససస:62
లవ: ససస స

తవడడ:డ నచర బబష
ఇవటట నవవ:2/631
వయససస:43
లవ: పప
568
ZOK1078568
పపరర: రగవత తగళగయవట

125-147/684

తవడడ:డ చవగలమడయయడడ బబ నగరరర
ఇవటట నవవ:2/628-C
వయససస:18
లవ: ససస స

తవడడ:డ మహమమద అల సపచయద
ఇవటట నవవ:2/629
వయససస:52
లవ: పప
565
ZOK0914045
పపరర: కరరమయలమల నచర బబషవ

551
LML2399533
పపరర: సససపలమమమ సపవగమసపటట

546
ZOK1044221
పపరర: రగణయక బబ రరడడడ

భరస : చవదచయ
చస మ
ఇవటట నవవ:2-625-A
వయససస:39
లవ: ససస స

భరస : ససబడమణణవ
ఇవటట నవవ:2/628-A
వయససస:60
లవ: ససస స

తవడడ:డ కకషషయణ
ఇవటట నవవ:2/628-C
వయససస:35
లవ: ససస స
562
ZOK0823642
పపరర: గకస సపచయద

125-147/681

తవడడ:డ ఆవజనవయయలక మమమలమపపరవ
ఇవటట నవవ:2/628
వయససస:35
లవ: పప

భరస : సతణననరవయణ బవరరశశటట
ఇవటట నవవ:2/628
వయససస:38
లవ: ససస స
559
ZOK0082560
పపరర: ససమలత సప మశల

548
LML2399509
పపరర: చవదచయ
చస మ గగరవబతస న

125-147/807

భరస : ససనల బబ రరడడడ
ఇవటట నవవ:2/625
వయససస:28
లవ: ససస స

భరస : నరసపమమపడసవద
ఇవటట నవవ:2-626
వయససస:64
లవ: ససస స

భరస : హరరకకమమర వరమ యడవలల
ఇవటట నవవ:2/628
వయససస:31
లవ: ససస స
556
ZOK1676873
పపరర: ఏస జజణతణత రవణణ బవరరశశటట

125-147/210

తవడడ:డ వరయమణ
ఇవటట నవవ:2-625-A
వయససస:49
లవ: పప

తవడడ:డ నరసపవహలక
ఇవటట నవవ:2-626
వయససస:72
లవ: పప
553
ZOK1265249
పపరర: హహమలత చవత

545
ZOK0782342
పపరర: ససనల కకమమర బబ రగడక

543
ZOK1493576
పపరర: వవనత గకరభబథదఇనన
తవడడ:డ చవదడయణ గకరభబథదఇనన
ఇవటట నవవ:2/624-A
వయససస:21
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబడమణణవ
ఇవటట నవవ:2/625
వయససస:33
లవ: పప

భరస : అనర నఉలల
ఇవటట నవవ:2-625-A
వయససస:41
లవ: ససస స
550
LML2399525
పపరర: నరసపమమపడసవద సపవగమసపటట

125-147/679

భరస : వవవకటరమన
ఇవటట నవవ:2-624A
వయససస:40
లవ: ససస స

తవడడ:డ చవదడయణ గకరభబథదనన
ఇవటట నవవ:2/624-A
వయససస:21
లవ: ససస స
547
LML2397255
పపరర: గవగమమ బబ రగదప ద

542
LML2399491
పపరర: భబగణలకకమ బబ రగదప ద

567
ZOK1493295
పపరర: వవణయగగపవల ఉపళలపవటట

125-147/812

తవడడ:డ ససరణననరవయణ ఉపళలపవటట
ఇవటట నవవ:2/631
వయససస:32
లవ: పప
125-147/813

570
ZOK1640465
పపరర: శజదద బబగవ షపక

125-147/814

భరస : లమతద షపక వకశమ మహహదప దన
ఇవటట నవవ:2/632
వయససస:65
లవ: ససస స
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571
ZOK1672989
పపరర: షపక ఖమదర వలల

125-147/221

తవడడ:డ షపక గకస మహహదదపన
ఇవటట నవవ:2/632-A
వయససస:45
లవ: పప
574
ZOK0082552
పపరర: ససబబమమ మమడడపపరర

125-147/223

భరస : వవవకటససబబయణ
ఇవటట నవవ:2/636
వయససస:64
లవ: ససస స
577
ZOK2012169
పపరర: మమలమ బ నచర బబషవ

125-147/687

575
ZOK0665984
పపరర: సలమమ తతపవకకల

576
ZOK1170612
పపరర: లకడమ ననరవయణ మదదపపరర

578
ZOK1002815
పపరర: శశ వవణణ బబలరవజ

583
ZOK2012185
పపరర: శశరవమమలల లవగమగయవట

584
ZOK1227140
పపరర: కగ కసచ
స రవమమ కకససనచరర

తవడడ:డ చననయణ
ఇవటట నవవ:2-638A
వయససస:67
లవ: పప
125-147/691

భరస : రసచల
ఇవటట నవవ:2-639
వయససస:42
లవ: ససస స
589
LML2399574
పపరర: మమదదననన ననగమణణ

125-147/693

భరస : మహమమద
ఇవటట నవవ:2-640
వయససస:57
లవ: ససస స
595
ZOK2012219
పపరర: అమనన తతపవకకల

125-147/698

భరస : అలల సవబ
ఇవటట నవవ:2-642
వయససస:66
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-147/688

భరస : శశరవమయలక
ఇవటట నవవ:2-638A
వయససస:57
లవ: ససస స
125-147/228

125-147/229
585
ZOK1227157
పపరర: కగ రహమతతలమల కకససనచరర

భరస : కగ పకకక రవవప సవహహబ కకససనచరర
ఇవటట నవవ:2/639
వయససస:82
లవ: ససస స

తవడడ:డ కగ రసచల కకససనచరర
ఇవటట నవవ:2/639
వయససస:26
లవ: పప

587
LML2399566
పపరర: ససజజతన పపనగవళళరర

588
ZOK0782383
పపరర: హసపసన తతపవకకల

125-147/692

590
ZOK0782375
పపరర: ఆశవ తతపకకళ

593
ZOK1227231
పపరర: మధసన తతపవకకల

596
ZOK2012227
పపరర: మలలల శ తతపవకకల

599
ZOK2012235
పపరర: మలలల శ తతపవకకల
తవడడ:డ పకకర సవహహబ
ఇవటట నవవ:2-642
వయససస:50
లవ: పప

125-147/230

తవడడ:డ ఇమమమ సవహహబ
ఇవటట నవవ:2/640
వయససస:62
లవ: పప
125-147/694

591
ZOK2012193
పపరర: మహమమద తతపవకకల

125-147/695

తవడడ:డ ఇమమమ సవహహబ
ఇవటట నవవ:2-640
వయససస:62
లవ: పప
125-147/231

594
LML2399582
పపరర: మనన తతపవకకల

125-147/697

తవడడ:డ మలలల సస
ఇవటట నవవ:2-641
వయససస:31
లవ: ససస స
125-147/699

తవడడ:డ పకకర సవహహబ
ఇవటట నవవ:2-641
వయససస:55
లవ: పప
125-147/701

579
LML1915727
పపరర: రవవదడ బబబయ లవగవగయవట
తవడడ:డ శశరవమయలక
ఇవటట నవవ:2-638
వయససస:40
లవ: పప

తవడడ:డ మలలల శ
ఇవటట నవవ:2/641
వయససస:25
లవ: పప

భరస : మలలల సస
ఇవటట నవవ:2-641
వయససస:45
లవ: ససస స
598
ZOK0636670
పపరర: బయజరమమ గగయగ టటరర

125-147/226

తవడడ:డ హససన షసబ తతపకకళ
ఇవటట నవవ:2-640
వయససస:29
లవ: ససస స
125-147/696

125-147/225

తవడడ:డ వవవకట ససబబయణ
ఇవటట నవవ:2/637
వయససస:33
లవ: పప

భరస : ససబడమణణమ
ఇవటట నవవ:2-639
వయససస:42
లవ: ససస స

తవడడ:డ రగలవగర తతపకకళ
ఇవటట నవవ:2-640
వయససస:38
లవ: పప
592
ZOK2012201
పపరర: దసస గరరఅమమమ తతపవకకల

125-147/224

125-147/227 582
125-147/689
581
ZOK0477067
ZOK2012177
పపరర: చచవచస ససబడమణణఎవ పపనగలలరర
పపరర: వవవకటససబబమమ లవగమగయవట

తవడడ:డ చచవచస రవమయణ
ఇవటట నవవ:2/638A
వయససస:55
లవ: పప

125-147/690

125-147/815

తవడడ:డ దసదచకకల బబబయ హయత
ఇవటట నవవ:2/634
వయససస:24
లవ: ససస స

తవడడ:డ రవవదడ బబబయ
ఇవటట నవవ:2/638
వయససస:36
లవ: ససస స
125-147/816

573
ZOK1425578
పపరర: దసదచకకల రరషమ

తవడడ:డ రరడడడ అల సవహహబ ససవకగససల
ఇవటట నవవ:2/633
వయససస:41
లవ: పప

తవడడ:డ చచవచస ససబడమణణవ పపనగలలరర
ఇవటట నవవ:2/638
వయససస:21
లవ: ససస స

586
LML1928415
పపరర: కవససమమరర దదలశవదబబగమ

125-147/222

భరస : మమలమ తతపవకకల
ఇవటట నవవ:2/637
వయససస:28
లవ: ససస స

భరస : భబషవ
ఇవటట నవవ:2-637
వయససస:62
లవ: ససస స
580
ZOK1578053
పపరర: చవదన పపనగలలరర

572
ZOK1044239
పపరర: అనశర ససవకగససల

597
LML1927250
పపరర: ఆశవ తతపవకకల

125-147/700

భరస : చననమలలల శ
ఇవటట నవవ:2-642
వయససస:36
లవ: ససస స
125-147/702

600
ZOK2012243
పపరర: కవనమమమ తతపవకలమ

125-147/703

భరస : పకకర సవహహబ
ఇవటట నవవ:2-642
వయససస:77
లవ: ససస స
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601
ZOK0079970
పపరర: శరవణ సవగరతవ

125-147/232

తవడడ:డ రవజజరవవ
ఇవటట నవవ:2/644
వయససస:49
లవ: పప
604
ZOK1092485
పపరర: వవవకటరతనమమ ననరర

125-147/235

125-147/706

125-147/919

125-148/462

125-148/465

125-148/468

614
ZOK1379833
పపరర: ససబబరవయయడడ కకటట వ

617
ZOK0716332
పపరర: ననగహరరకకషష వడడశల

620
LML1831551
పపరర: ఆదదననరవయనన వడడశల

125-148/881

125-148/471

623
ZOK0919110
పపరర: భబరత ననరవయణ

125-148/460

612
LML2396406
పపరర: ఆదదననరవయణ కకటట వ

125-148/461

తవడడ:డ చనన వవవకటససబబయణ
ఇవటట నవవ:3/198
వయససస:47
లవ: పప
125-148/463

615
ZOK1381250
పపరర: ససబబబరవయయడడ ఆకకల

125-148/464

తవడడ:డ అదద ననరవయణ ఆకకల
ఇవటట నవవ:3/198
వయససస:25
లవ: పప
125-148/466

618
ZOK2014488
పపరర: పదమననగగశశరమమమ వడడశల

125-148/467

భరస : ఆదదననరవయణ వడడశల
ఇవటట నవవ:3/199
వయససస:54
లవ: ససస స
125-148/879

621
ZOK0258855
పపరర: జజజ న కలళన వడడశ ల

125-148/880

భరస : ఆదదననరవయణ వడడశ ల
ఇవటట నవవ:3-199
వయససస:35
లవ: ససస స

భరస : బబలమజ పడవణ కకమమర ననరవయణ
ఇవటట నవవ:3/200-A
వయససస:41
లవ: ససస స
626
ZOK1380955
పపరర: అమమణష మమ ననరవయణ

627
ZOK1425800
పపరర: గరతక ననరవయణ

125-148/473

628
ZOK1493618
పపరర: ననరవయణ గరఠరకవ

629
ZOK1667955
పపరర: దదవక మనవన వరవ

తవడడ:డ బబలమజ పడవణ కకమమర ననరవయణ
ఇవటట నవవ:3/200-A
వయససస:22
లవ: ససస స

609
ZOK1667161
పపరర: రవజగశశరర శన శశటట

125-148/470

భరస : ఆవజనవయయలక ననరవయణ
ఇవటట నవవ:3/200-A
వయససస:68
లవ: ససస స

125-148/474

125-147/705

624
ZOK0939449
పపరర: బబలమజ పడవణ కకమమర
ననరవయణ
తవడడ:డ ఆవజనవయయలక ననరవయణ
ఇవటట నవవ:3/200-A
వయససస:47
లవ: పప

తవడడ:డ బబలమజ పడవణ కకమమర ననరవయణ
ఇవటట నవవ:3/200-A
వయససస:24
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-147/943

తవడడ:డ కకశషషయణ వడడశల
ఇవటట నవవ:3-199
వయససస:58
లవ: పప

తవడడ:డ ఆదదననరవయణ వడడశ ల
ఇవటట నవవ:3-199
వయససస:31
లవ: పప
625
ZOK1317775
పపరర: వవవకట తదజశశ ననరవయణ

611
ZOK2263176
పపరర: శవ పడసవద కకటట వ

606
LML1927268
పపరర: పడమళ బబ నగరరర

భరస : చలపత శన శశటట
ఇవటట నవవ:3/197-B
వయససస:55
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఆదదననరవయన వడడశల
ఇవటట నవవ:3/199
వయససస:29
లవ: పప

భరస : కకశషషయణ వడడశల
ఇవటట నవవ:3/199
వయససస:75
లవ: ససస స
622
ZOK0716340
పపరర: ననగ పడదదప వడడశల

125-147/707

తవడడ:డ ఆదదననరవయణ కకటట వ
ఇవటట నవవ:3/198
వయససస:25
లవ: పప

తవడడ:డ అదద ననరవయణ కకటట వ
ఇవటట నవవ:3/198
వయససస:21
లవ: ససస స
619
ZOK2014496
పపరర: నరసమమ వడడశల

608
LML2396554
పపరర: ససబడమణణవ బబ నగరరర

125-147/234

భరస : చచవగలరవయయడడ
ఇవటట నవవ:2-646
వయససస:42
లవ: ససస స

తవడడ:డ అదద ననరవయణ కకటట వ
ఇవటట నవవ:3/198
వయససస:19
లవ: పప

తవడడ:డ కకటట వ ఆదద ననరవయణ
ఇవటట నవవ:3/198
వయససస:23
లవ: పప
616
ZOK1668060
పపరర: ననగజజణత కకటట వ

125-147/704

తవడడ:డ నరసయణ
ఇవటట నవవ:2-646
వయససస:41
లవ: పప

భరస : ఆదదననరవయణ
ఇవటట నవవ:3/198
వయససస:45
లవ: ససస స
613
ZOK1364801
పపరర: కకటట వ జయ కకశషష

605
LML1915271
పపరర: చచవగల రవయయడడ భభనగరరర

603
ZOK0082545
పపరర: శవవత సవగరతవ
భరస : రమణ
ఇవటట నవవ:2/644
వయససస:42
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరసయణ
ఇవటట నవవ:2-646
వయససస:46
లవ: పప

భరస : ససబడమణణవ
ఇవటట నవవ:2-646
వయససస:35
లవ: ససస స
610
LML1927946
పపరర: గకరర కకటట వ

125-147/233

తవడడ:డ చవగయణ
ఇవటట నవవ:2/644
వయససస:50
లవ: పప

భరస : రమణయణ
ఇవటట నవవ:2/646
వయససస:30
లవ: ససస స
607
LML2396547
పపరర: మలల శశరర బబ నగరరర

602
ZOK0082065
పపరర: చనన నరసయణ భయవనగరరర

125-148/469

125-148/472

తలల : బబలమజ పడవణ కకమమర ననరవయణ
ఇవటట నవవ:3/200-A
వయససస:22
లవ: ససస స
125-148/475

తవడడ:డ వవవకట రమణయణ మనవన వరవ
ఇవటట నవవ:3/201
వయససస:28
లవ: ససస స

630
ZOK2014512
పపరర: శశనవవససలక మమనవవరమ

125-148/476

తవడడ:డ ననరవయణసవశమ మనవనవరవ
ఇవటట నవవ:3/201
వయససస:42
లవ: పప
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631
ZOK1229401
పపరర: మధస మనవనవరవ

125-148/477

తవడడ:డ రవమయణ మనవనవరవ
ఇవటట నవవ:3/201
వయససస:25
లవ: పప
634
LML2406023
పపరర: వవవకట రవమణయణ యమ

632
LML2402675
పపరర: పదనమవతమమ మమనవవరమ

125-148/882

125-148/883
633
ZOK2014504
పపరర: ససబబబరవవప మనవనవరవ
మనవనవరవ
తవడడ:డ ననరవయణసవశమ మనవనవరవ
ఇవటట నవవ:3-201
వయససస:47
లవ: పప

125-148/884

636
ZOK0669929
పపరర: హరరకకషష మనవనవరవ

భరస : ససబబబరవవ మనవన వవరవ
ఇవటట నవవ:3-201
వయససస:44
లవ: ససస స
125-148/478

తవడడ:డ వవవకట రవమయణ యమ
ఇవటట నవవ:3/201-A
వయససస:62
లవ: పప

635
LML2400802
పపరర: ససజజత మనవనవరవ

125-148/479

భరస : రమణ రమణ
ఇవటట నవవ:3-201-A
వయససస:45
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబబ రవవప మమనవవరమ
ఇవటట నవవ:3/201-B
వయససస:28
లవ: పప

భరస : ననరవయణ సవశమ మనవనవరవ
ఇవటట నవవ:3/201-B
వయససస:77
లవ: ససస స

125-148/481
638
ZOK1305382
పపరర: మనవనవరవ సశరష లత
మనవనవరవ
భరస : మనవనవరవ మయరళ కకషష మనవనవరవ
ఇవటట నవవ:3/201-B
వయససస:37
లవ: ససస స

125-148/482
639
ZOK1305390
పపరర: మనవనవరవ మయరళ కకషష
మనవనవరవ
తవడడ:డ మనవనవరవ ననరవయణ సవశమ మనవనవ
ఇవటట నవవ:3/201-B
వయససస:41
లవ: పప

640
ZOK1494053
పపరర: శశరలజ మమనవనవవరవమ

641
LML2402725
పపరర: ననగరవజ మకవ

642
LML2402733
పపరర: పదనమవత మమకవ

637
ZOK1009381
పపరర: వవవకట రతనమమ మనవనవరవ

125-148/480

125-148/483

తవడడ:డ ససబబరవవప మమనవనవవరవమ
ఇవటట నవవ:3/201-b
వయససస:20
లవ: ససస స
643
LML2402741
పపరర: ననగససరగఖమ మకవ

తవడడ:డ ససబబబరవయయడడ మకవ
ఇవటట నవవ:3/202-B
వయససస:61
లవ: పప
125-148/486

తవడడ:డ ననగరవజ మకవ
ఇవటట నవవ:3/202-B
వయససస:35
లవ: ససస స
646
ZOK0919920
పపరర: సరసశతమమ పబబత

125-148/489

125-148/492

తవడడ:డ జవవన సపవహ పపరగహహత
ఇవటట నవవ:3-203-5
వయససస:23
లవ: పప

647
ZOK0985772
పపరర: లకడమ తదజ మకవ

650
ZOK0388652
పపరర: వజయలకడమ చవదడగవరర

125-148/887

653
ZOK0648436
పపరర: వకశమ సపవహ పపరగహహత

656
ZOK0648444
పపరర: జవన సపవహ పపరగహహత

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : నరశవహ రవవప రవజజ
ఇవటట నవవ:3/208
వయససస:37
లవ: ససస స

125-148/488

648
ZOK1218446
పపరర: సవశత పబబత

125-148/491

భరస : రమమశ బబబయ పబబత
ఇవటట నవవ:3/202-B
వయససస:27
లవ: ససస స
125-148/885

651
ZOK0388819
పపరర: ససబడమణణవ చవదడగవరర

125-148/886

తవడడ:డ ననగయణ
ఇవటట నవవ:3-203-1
వయససస:57
లవ: పప
125-148/888

654
ZOK1306869
పపరర: లఖత చవదడగవరర

125-148/889

తవడడ:డ ససబడమణణఎవ చవదడగవరర
ఇవటట నవవ:3-203-1
వయససస:24
లవ: ససస స
125-148/891

తవడడ:డ హహమమతనజ పపరగహహత
ఇవటట నవవ:3-203-5A
వయససస:58
లవ: పప

125-148/494 659
658
ZOK2014520
LML2400810
పపరర: వవవకటససబబయణ చవతగయవట
పపరర: వవవకటలకడమ రవజజ

తవడడ:డ ససబబరవయయడడ చవతగయవట
ఇవటట నవవ:3/205
వయససస:51
లవ: పప

125-148/490

తవడడ:డ జవవన సపవగ
ఇవటట నవవ:3-203-1
వయససస:30
లవ: పప
125-148/890

645
ZOK0919904
పపరర: వవవకట ససబబయణ పబబత
తవడడ:డ ససబబబరవయయడడ పబబత
ఇవటట నవవ:3/202-B
వయససస:72
లవ: పప

భరస : ససబడమణణవ
ఇవటట నవవ:3-203-1
వయససస:49
లవ: ససస స

భరస : పపననవ జత పపరగహహత
ఇవటట నవవ:3-203-1
వయససస:54
లవ: ససస స
655
ZOK1364819
పపరర: కకషష సపవహ పపరగహహత

125-148/487

తవడడ:డ ననగరవజ మకవ
ఇవటట నవవ:3/202-B
వయససస:30
లవ: ససస స

భరస : వకశమ సపవహ
ఇవటట నవవ:3/203
వయససస:30
లవ: ససస స
652
ZOK0648402
పపరర: శవవత దదవ పపరగహహత

644
ZOK0919888
పపరర: రమమశ బబబయ పబబత

125-148/485

భరస : ననగరవజ మమకవ
ఇవటట నవవ:3/202-B
వయససస:59
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట ససబబయణ పబబత
ఇవటట నవవ:3/202-B
వయససస:37
లవ: పప

భరస : వవవకట ససబబయణ పబబత
ఇవటట నవవ:3/202-B
వయససస:64
లవ: ససస స
649
ZOK0811464
పపరర: రగఖ దదవ పపరగహహత

125-148/484

657
LML2402261
పపరర: ససభబషపణణ చవతనకకవతన

125-148/493

భరస : వవవకటససబబయణ చవతకకవట
ఇవటట నవవ:3/205
వయససస:42
లవ: ససస స
125-148/495

660
LML2400836
పపరర: వవవకట నరసపవహరవవప రవజజ

125-148/496

తవడడ:డ రమణయణ రవజజ
ఇవటట నవవ:3/208
వయససస:39
లవ: పప
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661
LML2400828
పపరర: సవయమమ రవజజ

125-148/892

662
ZOK0470070
పపరర: వవవకటరమణయణ రవజజ

భరస : వవవకటరమణయణ
ఇవటట నవవ:3-208
వయససస:52
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట రవగయణ
ఇవటట నవవ:3-208
వయససస:58
లవ: పప

125-148/498
664
ZOK2014546
పపరర: భబసకర నరసపవహహలక చలపవటట
చలపవటట
తవడడ:డ ఆనవద నరసపవహహలక చలపవటట
ఇవటట నవవ:3/209
వయససస:41
లవ: పప

665
LML1835172
పపరర: కమలమమ చలపవటట చలపత

125-148/896
667
ZOK2014538
పపరర: సతణనరసపవహరవవప చలపవటట
చలపత
తవడడ:డ ఆనవదనరసపవహహలక చలపత
ఇవటట నవవ:3-209
వయససస:43
లవ: పప

670
ZOK2014553
పపరర: అనసరవధన పవలలవపలల

125-148/897

భరస : వవవకటటసశర గయపస
ఇవటట నవవ:3-210
వయససస:51
లవ: ససస స
673
ZOK1276378
పపరర: వవవకట తరరన ననరవయణ

125-148/502

125-148/893

125-148/497

భరస : సతణ నరసపవహరవవప చలపవటట
ఇవటట నవవ:3/209
వయససస:38
లవ: ససస స
125-148/894

భరస : ఆనవదనరసపవహహలక చలపత
ఇవటట నవవ:3-209
వయససస:75
లవ: ససస స
668
ZOK1093723
పపరర: ససదదప కకమమర పవలలవపలల

663
LML1835164
పపరర: పడవణ చలపవటట

666
LML2406031
పపరర: గవగవ లకడమ చలపత

125-148/895

భరస : భబసకర నరసపవహహలక చలపత
ఇవటట నవవ:3-209
వయససస:42
లవ: ససస స
125-148/499

669
ZOK1381409
పపరర: వవశ కకషష పవలలవపలలల

125-148/500

తవడడ:డ వవవకటటసశర గయపవస పవలలవపలల
ఇవటట నవవ:3/210
వయససస:31
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటటశశర గయపవస పవలలవపలలల
ఇవటట నవవ:3/210
వయససస:33
లవ: పప

671
ZOK2014561
పపరర: వవవకటటశశరరలగయపస పప లవపలల
పవలలవపల
తవడడ:డ శశరవమయలక పవలలవపల
ఇవటట నవవ:3-210
వయససస:52
లవ: పప

125-148/898

672
ZOK1381383
పపరర: హజరతస యణ బబ గననదసల

674
ZOK1380815
పపరర: వవవకట తరరణ ననరవయణ

125-148/503

125-148/501

తవడడ:డ రసచల శశటట BOGANADULA
ఇవటట నవవ:3/211
వయససస:39
లవ: పప
675
ZOK1579390
పపరర: వవవకట లలహహత ననరవయణ

125-148/504

తవడడ:డ వవణయ గగపవల గయపవస ననరవయణ
ఇవటట నవవ:3/212
వయససస:25
లవ: పప

తవడడ:డ వవణయగగపవల గయపవస ననరవయణ
ఇవటట నవవ:3/212
వయససస:25
లవ: పప

తవడడ:డ వవణయగగపవల గయపస ననరవయణ
ఇవటట నవవ:3/212
వయససస:21
లవ: పప

676
ZOK2014579
పపరర: వవణయగగపవల గయపస ననరవయణ

677
ZOK2014587
పపరర: అరరణకకమమరర ననరవయణ

678
LML2405595
పపరర: భబగణమమ పబబత

125-148/899

తవడడ:డ ఆవజనవయయలక
ఇవటట నవవ:3-212A
వయససస:48
లవ: పప
679
LML2406098
పపరర: ఊషవ రవణణ పబబత

భరస : వవణయగగపవలగగయపస ననరవయణ
ఇవటట నవవ:3-212-A
వయససస:45
లవ: ససస స
125-148/902

భరస : బబలమజ
ఇవటట నవవ:3-214
వయససస:42
లవ: ససస స
682
LML1835271
పపరర: ససబబనరసమమ మరరశపలల

125-148/905

125-148/908

683
ZOK0167478
పపరర: నరగశ మరరశపలల

686
ZOK0985681
పపరర: వపపల కకమమర వవచశవనవ

125-148/505

689
ZOK1381292
పపరర: ననగగశశరమమ బబ గననదసల
భరస : రసచల శశటట బబ గననదసల
ఇవటట నవవ:3/216
వయససస:62
లవ: ససస స

681
LML1831791
పపరర: బడహమయణ ఆచనరర మరరశపలలల

125-148/904

తవడడ:డ గవగయణ
ఇవటట నవవ:3-215
వయససస:65
లవ: పప
125-148/906

684
ZOK0167486
పపరర: సశరష లత మరరశపలల

125-148/907

భరస : నరగష
ఇవటట నవవ:3-215
వయససస:38
లవ: ససస స
125-148/909

తవడడ:డ శవమ ససవదర వవచశవనవ
ఇవటట నవవ:3-215-B
వయససస:30
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటససబబయణ బబ గననదసల
ఇవటట నవవ:3/216
వయససస:62
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/903

తవడడ:డ బడహమయణ ఆచనరర మరరశపలల
ఇవటట నవవ:3-215
వయససస:44
లవ: పప

తవడడ:డ మఠవలమల జ శవణమ
ఇవటట నవవ:3-215-B
వయససస:52
లవ: పప
688
ZOK1381102
పపరర: రసచల శశటట బబ గననదసల

680
ZOK0237362
పపరర: బబలమజ పబబత

125-148/901

భరస : ససబబరవయయడడ పబబత
ఇవటట నవవ:3-214
వయససస:72
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబరవయయడడ పబబత
ఇవటట నవవ:3-214
వయససస:45
లవ: పప

భరస : బడహమయణచనరర
ఇవటట నవవ:3-215
వయససస:59
లవ: ససస స
685
LML2400851
పపరర: ససవదర శవణమ

125-148/900

687
ZOK0985707
పపరర: హహతదష కకమమర వవచశవనవ

125-148/910

తవడడ:డ శవణవససవదర వవచశవనవ
ఇవటట నవవ:3-215-B
వయససస:27
లవ: పప
125-148/506

690
ZOK1381425
పపరర: జగదదష కకమమర వవచషషవ

125-148/507

తవడడ:డ మటట ల లమలర వవచషషవ
ఇవటట నవవ:3/217
వయససస:49
లవ: పప
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691
LML1831486
పపరర: వవవకటటశశరరల రవచపపటట

125-148/911

తవడడ:డ ససబబయణ
ఇవటట నవవ:3-218
వయససస:69
లవ: పప
694
LML2404788
పపరర: ససబడమణణవ ఆచనరర

125-148/914

125-148/509

125-148/916

698
ZOK2014595
పపరర: ససతమమమ గమనపపత

701
LML2404853
పపరర: వజయమమమ నవరరమనచరర

125-148/512

704
ZOK1305481
పపరర: రవహహల వరమ కవడకమమళళ

తవడడ:డ కకషష మమరరస గయపస ననరవయణ
ఇవటట నవవ:3/224
వయససస:22
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటససబబయణ ననరవయణ
ఇవటట నవవ:3-224
వయససస:52
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబయణ శశటట చవతకకవట
ఇవటట నవవ:3-225
వయససస:59
లవ: పప

712
ZOK1047183
పపరర: రరడడడ ససధదర చవతకకవట

713
ZOK0648592
పపరర: చవతకకవట రరడడడ ససకగశ

125-148/924

తవడడ:డ ససబడమణణవ చవతకకవట
ఇవటట నవవ:3-225
వయససస:27
లవ: పప

తవడడ:డ రవమయణ
ఇవటట నవవ:3/225-C
వయససస:29
లవ: పప

భరస : రరడడయణ
ఇవటట నవవ:3-226
వయససస:49
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/917

716
LML2405256
పపరర: లకకమదదవ కకటపవడడ

125-148/513

719
ZOK1381144
పపరర: పపదప రరడడయణ రరడడడ బబ నగరరర
తవడడ:డ పపదప ససబబబ రరడడ బబ నగరరర
ఇవటట నవవ:3-226
వయససస:51
లవ: పప

125-148/511
699
ZOK2014603
పపరర: పవవడడరవగయణసపటట గమనపపత

702
LML2404879
పపరర: రవజతకకమమరర నవరరమనచరర

125-148/918

705
ZOK1381276
పపరర: తననషవ ననరవయణ

125-148/514

తవడడ:డ కకషష మమరరస గయపవస ననరవయణ
ఇవటట నవవ:3/224
వయససస:25
లవ: ససస స
125-148/919

125-148/920
708
ZOK1381060
పపరర: వవవకట సవయ తదజ ననరవయణ

తవడడ:డ కకషష మమరరస ననరవయణ
ఇవటట నవవ:3-224
వయససస:23
లవ: పప
125-148/922

711
LML2404937
పపరర: అమకతవలల చవతనకకవట

125-148/923

భరస : ససబడమణణవ చవతకకవట
ఇవటట నవవ:3-225
వయససస:57
లవ: ససస స
125-148/516

714
ZOK1579010
పపరర: రరడడడ సపవధచరర ఆదచరర

125-148/517

భరస : రరడడడ ససకగశ చవతకకవట
ఇవటట నవవ:3/225A
వయససస:24
లవ: ససస స
125-148/925

భరస : రవమయణ కకటపవడడ
ఇవటట నవవ:3-225-C
వయససస:49
లవ: ససస స
125-148/927

125-148/508

భరస : నరసపవహమమరరస
ఇవటట నవవ:3-222-A
వయససస:43
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబడమణణవ చవతకకవట
ఇవటట నవవ:3/225 A
వయససస:31
లవ: పప
125-148/518

696
LML2402402
పపరర: వకశవ గయనపపటట

తవడడ:డ ససబబయణ
ఇవటట నవవ:3/221
వయససస:89
లవ: పప

భరస : కకషషమమరరస
ఇవటట నవవ:3-224
వయససస:46
లవ: ససస స

125-148/921 710
709
ZOK1381086
LML2404929
పపరర: కకషష మమరరస గయఫవస ననరవయణ
పపరర: ససబడమణణవ చవతకకవట

718
ZOK0398909
పపరర: మవజల బబ నగరరర

125-148/510

తవడడ:డ పడసవద వరమ కడడమమళళ
ఇవటట నవవ:3/223-A
వయససస:25
లవ: పప

125-148/515 707
706
ZOK1673854
LML2404911
పపరర: వవవకట సవయ తదజ ననరవయణ
పపరర: వజయలకకమ ననరవయణ

125-148/913

తవడడ:డ రవకకమమర
ఇవటట నవవ:3/221
వయససస:33
లవ: పప

భరస : జననరప నయణ నవరరమమనసరర
ఇవటట నవవ:3-222-A
వయససస:72
లవ: ససస స

భరస : వవవకటటశశరల ఆచనరర తరకవచసరర
ఇవటట నవవ:3/222-B
వయససస:68
లవ: ససస స

715
ZOK0780932
పపరర: శవ కకమమర కకటపవడడ

125-148/915

భరస : పవవడడరవగయణశశటట
ఇవటట నవవ:3/221
వయససస:75
లవ: ససస స

తవడడ:డ పవపయణశవససస స
ఇవటట నవవ:3-222-A
వయససస:79
లవ: పప
703
ZOK1381300
పపరర: జయమమ తరకవచసరర

695
LML2400893
పపరర: కకశషషమమచనరర నళలపపజ

693
ZOK0167502
పపరర: పదమజ రవచపపటట
తవడడ:డ వవవకటటశశరరల
ఇవటట నవవ:3-218
వయససస:36
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటయణ
ఇవటట నవవ:3-218-A
వయససస:62
లవ: పప

తవడడ:డ ుసప పరరత
ఇవటట నవవ:3/221
వయససస:21
లవ: పప
700
LML2404846
పపరర: జననరపనయణ నవరరయనచరర

125-148/912

భరస : వవవకటటశశరరల
ఇవటట నవవ:3-218
వయససస:58
లవ: ససస స

తవడడ:డ కకషషమమచనరర నలపపజ
ఇవటట నవవ:3-218A
వయససస:44
లవ: పప
697
ZOK1666395
పపరర: పర హగర

692
LML2400877
పపరర: రవచపపటట ససభదడమమ

717
ZOK0398891
పపరర: రరడడయణ బబ నగరరర

125-148/926

తవడడ:డ చననససబబబరరడడ
ఇవటట నవవ:3-226
వయససస:50
లవ: పప
125-148/928

720
ZOK1493824
పపరర: రవవదడరరడడడ లలబబకక

125-148/519

తవడడ:డ ఆదదపరగదదప
ఇవటట నవవ:3/226B
వయససస:21
లవ: పప

Page 26 of 37

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-04
721
LML1834670
పపరర: సరరత రరడడడ బబ నగరరర

125-148/929

భరస : పపదప రరడడయణ రరడడడ
ఇవటట నవవ:3-226B
వయససస:42
లవ: ససస స
724
ZOK1381029
పపరర: భబగణశశ పబబత

125-148/521

125-148/1194

125-148/935

125-148/524

125-148/120

125-148/939

125-148/122

భరస : చనన పపలల యణ
ఇవటట నవవ:3/231-A
వయససస:59
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

734
ZOK2014629
పపరర: ససనత వవకవటట

737
ZOK1490408
పపరర: ఇబడహహవ షపక

740
ZOK1494012
పపరర: దదవవకర కనశశటట

743
ZOK0076729
పపరర: లకమణ శవకర పపరకవ

125-148/532

746
ZOK0470039
పపరర: శశ పపరకవ

125-148/936

749
LML1831072
పపరర: శశరవమచనరర పపనగరలపవటట
తవడడ:డ ససబబబచనరర పపనగరలపటట
ఇవటట నవవ:3-231-A
వయససస:65
లవ: పప

729
LML2401321
పపరర: శశరలజ దదరవనదసల

125-148/934

732
ZOK0780957
పపరర: శరణ తదజజ వవకవటట

125-148/523

735
ZOK2014637
పపరర: నరసపవహహలక వవకవటట

125-148/938

తవడడ:డ రవగయణ
ఇవటట నవవ:3-230C
వయససస:54
లవ: పప
125-148/525

738
ZOK1494020
పపరర: హరరకకషష కనశశటట

125-148/526

తవడడ:డ రమణయణ కనశశటట
ఇవటట నవవ:3/231
వయససస:24
లవ: పప
125-148/940

741
ZOK2245017
పపరర: లకడమ వవదవవసప

125-148/121

భరస : ససరగవదడ బబబయ వవదవవసప
ఇవటట నవవ:3/231-1
వయససస:37
లవ: ససస స
125-148/530

125-148/531
744
ZOK0258103
పపరర: ననగరతనకకమమరర పపనకలపవటట

భరస : కకరణ కకమమర పపనకలపవటట
ఇవటట నవవ:3/231-A
వయససస:40
లవ: ససస స
125-148/533

తవడడ:డ చనన పపలల యణ పపరకవ
ఇవటట నవవ:3/231-A
వయససస:40
లవ: పప
125-148/535

125-148/932

తవడడ:డ నరసపవహలక
ఇవటట నవవ:3/230-C
వయససస:29
లవ: పప

తవడడ:డ చనన పపలల యణ పపరకవ
ఇవటట నవవ:3/231-A
వయససస:38
లవ: పప

తవడడ:డ శశరవమచనరర పపనకలపవటట
ఇవటట నవవ:3/231-A
వయససస:40
లవ: పప
748
ZOK0939571
పపరర: పడసనన దదవ పపరకవ

125-148/937

తవడడ:డ రమణయణ కనశశటట
ఇవటట నవవ:3-231
వయససస:21
లవ: పప

తవడడ:డ తరరపవలయణ వవదవవసప
ఇవటట నవవ:3/231-1
వయససస:45
లవ: పప
745
ZOK0258129
పపరర: పడవణ కకమమర పపనగరలపటట

731
ZOK1373786
పపరర: షపక గకసపయమ

726
LML1831379
పపరర: వవణయగగపవల పబబత

భరస : మయరళ కకశషష
ఇవటట నవవ:3-229
వయససస:57
లవ: ససస స

తవడడ:డ హహసపన సవహహబ షపక
ఇవటట నవవ:3/231
వయససస:39
లవ: పప

భరస : రవమయణ
ఇవటట నవవ:3-231
వయససస:35
లవ: ససస స
742
ZOK2245025
పపరర: ససరగవదడ బబబయ వవదవవసప

125-148/933

భరస : నరసపవహహలక
ఇవటట నవవ:3-230 C
వయససస:46
లవ: ససస స

తవడడ:డ అవకయణ కలల
ఇవటట నవవ:3/231
వయససస:45
లవ: పప
739
LML2405017
పపరర: మణణమమమ కలలల

728
LML1831411
పపరర: మయరళకకషష దదరననధసల

125-148/931

తవడడ:డ రవమయణ
ఇవటట నవవ:3-228
వయససస:50
లవ: పప

భరస : షపక అహమమద హహసపసన షపక
ఇవటట నవవ:3-230-A-1
వయససస:24
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరసపవహహలక వవకవటట
ఇవటట నవవ:3/230-C
వయససస:28
లవ: ససస స
736
ZOK2244960
పపరర: రవమయణ కలల

125-148/522

తవడడ:డ లకకమననరవయణ శశటట
ఇవటట నవవ:3-229
వయససస:60
లవ: పప

భరస : వవణయగగపవల రరడడ పప ల
ఇవటట నవవ:3-230
వయససస:35
లవ: ససస స
733
ZOK0780973
పపరర: పడవలల క వవకవటట

725
ZOK1676022
పపరర: భబగణశశ పబబత

723
ZOK2014611
పపరర: ననగపడసవదస కరవనటవ
తవడడ:డ లకమయణ
ఇవటట నవవ:3-227
వయససస:62
లవ: పప

భరస : వవనగ సగగపవల పబబత
ఇవటట నవవ:3/228
వయససస:48
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవణయ గగపవల పబబత
ఇవటట నవవ:3/228
వయససస:19
లవ: ససస స
730
ZOK1047282
పపరర: శవరధ పప ల

125-148/930

భరస : ననగపడసవదస
ఇవటట నవవ:3-227
వయససస:59
లవ: ససస స

భరస : వవణయగగపవల పబబత
ఇవటట నవవ:3/228
వయససస:48
లవ: ససస స
727
ZOK2282416
పపరర: ససవదరణ పబబత

722
LML2400950
పపరర: లకడమకవవతమమ కరవనటవ

747
ZOK0939472
పపరర: చనన పపలల యణ పపరకవ

125-148/534

తవడడ:డ కకషష మమరరస పపరకవ
ఇవటట నవవ:3/231-A
వయససస:64
లవ: పప
125-148/941

750
LML2405058
పపరర: పరమశవమ ససరవగణణ

125-148/942

తవడడ:డ మయనససవశమ ససరగవన
ఇవటట నవవ:3-231-A
వయససస:49
లవ: పప
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751
ZOK0417717
పపరర: కకరణ కకమమర పపనకలపవటట

125-148/943

తవడడ:డ శశరవమమచనరర పపనకలపవటట
ఇవటట నవవ:3-231-A
వయససస:40
లవ: పప
754
ZOK2014645
పపరర: పదనమవత పపనకలపవటట

125-148/946

125-148/947

125-148/538

125-148/952

తవడడ:డ కకషషమమరరస
ఇవటట నవవ:3-231-D
వయససస:44
లవ: పప
766
ZOK1579200
పపరర: రరడడడ పడసవద పససపపలలటట

125-148/540

తవడడ:డ బబచరవగర వమల కకమమర
ఇవటట నవవ:3/231-H-2
వయససస:41
లవ: పప
772
ZOK1049932
పపరర: వవవకట రతనవ కనశశటట
తవడడ:డ ననరవయణ
ఇవటట నవవ:3/231-H-A
వయససస:76
లవ: పప
775
LML2405215
పపరర: శవ పవరశత చనన
భరస : రతస యణ చనన
ఇవటట నవవ:3-231-J-1
వయససస:49
లవ: ససస స
778
ZOK1705854
పపరర: శశనవవససలక పపడడగయ
తవడడ:డ నరసపవహహలక పపడడగయ
ఇవటట నవవ:3/231-L
వయససస:43
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

761
LML2401016
పపరర: వశశననధ పససపపలలటట

125-148/950

తవడడ:డ చనన ససబబయణ
ఇవటట నవవ:3-231-D
వయససస:33
లవ: ససస స

764
ZOK0725903
పపరర: జయశశ పససపపలలటట

765
ZOK1493634
పపరర: రవమమయణవ సశరష లత

767
ZOK2237899
పపరర: పససపపలలటట శవ కకమమరర

770
LML2397560
పపరర: బబచరవగర పసడత

773
ZOK1138024
పపరర: జగదదశ కకటపవడడ

776
LML2401040
పపరర: లలమవత పపడడగయ

125-148/953

779
ZOK1705862
పపరర: లకడమ పడసనన పపడడగయ
భరస : శశనవవససలక పపడడగయ
ఇవటట నవవ:3/231-L
వయససస:38
లవ: ససస స

125-148/951

125-148/539

భరస : రవమమయణవ పడభబకర
ఇవటట నవవ:3/231-F
వయససస:42
లవ: ససస స
125-156/225

768
ZOK2237907
పపరర: పససపపలలటట రరడడడబబబయ

125-156/226

తవడడ:డ పససపపలలటట ససబబనన
ఇవటట నవవ:3/231-H1
వయససస:48
లవ: పప
125-148/542

771
ZOK1049882
పపరర: రమణయణ కనశశటట

125-148/543

తవడడ:డ వవవకట రతనవ
ఇవటట నవవ:3/231-H-A
వయససస:56
లవ: పప
125-148/527

774
ZOK1633932
పపరర: ససభబషపణ దదరవనదసల

125-148/545

తవడడ:డ పరరసవరధద దదరవనదసల
ఇవటట నవవ:3/231-J
వయససస:43
లవ: ససస స
125-148/955

భరస : పపవచలయణ పపడడగయ
ఇవటట నవవ:3-231-K
వయససస:37
లవ: ససస స
125-148/546

125-148/949

762
LML2405074
పపరర: జజణత పససపపలలటట

తవడడ:డ చనన ససబబయణ పససపపలలటట
ఇవటట నవవ:3-231D
వయససస:40
లవ: పప

తవడడ:డ రవమయణ కకటపవడడ
ఇవటట నవవ:3/231 J
వయససస:26
లవ: పప
125-148/954

125-148/537

తవడడ:డ పపవచల రరడడడ అదపవకక
ఇవటట నవవ:3-231-C
వయససస:75
లవ: పప

భరస : బబచరవగర వజయ కకమమర
ఇవటట నవవ:3/231-H-2
వయససస:38
లవ: ససస స
125-148/544

756
ZOK1579887
పపరర: ససఫపయన షపక మవడచవ

125-148/948 759
758
ZOK2014652
ZOK2014660
పపరర: వవవకట శవ పడసవద రరడడడ అదపవకక
పపరర: చచవగల రరడడడ అదపవకక

భరస : పససపపలలటట రరడడడ బబబయ
ఇవటట నవవ:3/231-H1
వయససస:36
లవ: ససస స
125-148/541

125-148/945

తలల : శవహహన షపక మవడచవ
ఇవటట నవవ:3/231-b
వయససస:20
లవ: పప

తలల : ససబబబరతనమమ పససపపలలటట
ఇవటట నవవ:3-231-D
వయససస:30
లవ: ససస స

తవడడ:డ రరడడడ పడసవద పససపపలలటట
ఇవటట నవవ:3/231-H-1
వయససస:21
లవ: పప
769
LML2397552
పపరర: బబచరవగర వజయ కకమమర

125-148/536

తవడడ:డ చచవగల రరడడడ అదపవకక
ఇవటట నవవ:3-231-C
వయససస:42
లవ: పప

భరస : చనన ససబబయణ పస
ఇవటట నవవ:3/231-D
వయససస:60
లవ: ససస స
763
LML2419653
పపరర: గరరరపస
డ వద గగడడగనసరర

755
ZOK0669937
పపరర: షహహన షపక మవడచమ

753
ZOK1381052
పపరర: అనసచయమమ ససరగన
భరస : పరమశవవ ససరగన
ఇవటట నవవ:3-231-A
వయససస:45
లవ: ససస స

భరస : అయమబ మవడదమ
ఇవటట నవవ:3/231-B
వయససస:40
లవ: ససస స

భరస : పడసవద రరడడడ
ఇవటట నవవ:3-231-C
వయససస:39
లవ: ససస స
760
ZOK1493949
పపరర: ససబబరతనమమ పససపపలలటట

125-148/944

తవడడ:డ పరమశవవ ససరవగణణ
ఇవటట నవవ:3-231-A
వయససస:25
లవ: పప

భరస : శశరవమమచనరర పపనగలపవటట
ఇవటట నవవ:3-231-A
వయససస:65
లవ: ససస స
757
LML1835313
పపరర: ససరగఖ అదపవగర

752
ZOK1283977
పపరర: మహహశ ససరగవన

777
ZOK1242346
పపరర: పపవచలయణ పపడడగయ

125-148/956

తవడడ:డ నరసపవహహలక పపడడగయ
ఇవటట నవవ:3-231-K
వయససస:48
లవ: పప
125-148/547

780
ZOK0939522
పపరర: ఉమ రవణణ కకషషరవయవరవ

125-148/957

భరస : రవమచవదడన కకషవషరవయవరవ
ఇవటట నవవ:3-231-M-N
వయససస:56
లవ: ససస స
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125-148/958 782
781
ZOK0918955
ZOK1580125
పపరర: తదజగశ కకరణ కకషషరవయవరవ
పపరర: బబజన సయద

తవడడ:డ రవమచవదడన కకషషరవయవరవ
ఇవటట నవవ:3-231M-N
వయససస:30
లవ: పప
784
LML2402337
పపరర: దదవవణ పప తత
స రర

125-148/550

తవడడ:డ లమవణణ మమరరస
ఇవటట నవవ:3/231-N
వయససస:32
లవ: ససస స
787
ZOK0417709
పపరర: వవవకటటశ రవవపరర

125-148/552

తవడడ:డ చచవగలరవయయడడ రవజ
ఇవటట నవవ:3/231 UPSTAIR
వయససస:67
లవ: పప
793
ZOK1567130
పపరర: షమన షపక
భరస : సలవ బబష షపక
ఇవటట నవవ:4-1-657-A
వయససస:47
లవ: ససస స
796
ZOK1496082
పపరర: వవవకట సవయ తదజశశ కకట

125-152/725

125-152/726

125-152/729

తవడడ:డ జబబర మయ సయద
ఇవటట నవవ:4/453
వయససస:62
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

791
ZOK0476127
పపరర: మసవసనమమ తతపకకళ

794
ZOK1242981
పపరర: హహచ ఎన ఘమస పసర షపక

797
LML2413508
పపరర: పడమలమమ కకట

800
LML2414852
పపరర: అమలమ కకనవటట

125-152/732

125-140/6

792
ZOK0199844
పపరర: చననసపలమర సవహహబ పవలలవ

125-152/903

795
LML2406932
పపరర: బబలకకశషష కర

809
LML2413524
పపరర: రమజజ సయణద
భరస : గకస మహదదన సయణద
ఇవటట నవవ:4-453
వయససస:47
లవ: ససస స

125-140/7

125-152/724

తవడడ:డ శశరవమయలక కర
ఇవటట నవవ:4/449
వయససస:46
లవ: పప
125-152/1142

798
LML2413516
పపరర: ససజజత కకట

125-152/1143

భరస : బబల కకశషష కకట
ఇవటట నవవ:4-449
వయససస:41
లవ: ససస స
125-152/727

801
ZOK0270868
పపరర: వవవకటససబబమమ కకనవటట

125-152/728

భరస : ససబబయమణ కకనవటట
ఇవటట నవవ:4/452
వయససస:69
లవ: ససస స

125-152/730 804
803
LML2410611
ZOK1280064
పపరర: మహమమద ఇసవమయల సయణద
పపరర: భబరతమమ మమడ

806
ZOK1317866
పపరర: ననగసవయ చరణ గయడడపవటట

125-148/528

తవడడ:డ రవజజసబ
ఇవటట నవవ:3/349E
వయససస:67
లవ: పప

125-152/731

భరస : గవగర రరడడడ మమడ
ఇవటట నవవ:4/453
వయససస:61
లవ: ససస స
125-152/733

తవడడ:డ రమమశ గయడడపవటట
ఇవటట నవవ:4/453
వయససస:25
లవ: పప
125-152/735

789
ZOK1721109
పపరర: పదమజ రవజ
భరస : జజనకక రవమయణ రవజ
ఇవటట నవవ:3/231 UPSTAIR
వయససస:50
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఘమస మహదదపన సయణద
ఇవటట నవవ:4/453
వయససస:33
లవ: పప

తవడడ:డ శశనవవససలక లలట గయడడపవటట
ఇవటట నవవ:4/453
వయససస:53
లవ: పప
808
ZOK1671254
పపరర: గకసప మహహదదపన సయద

125-148/960

భరస : వవవకటససబబయణ కకనవటట
ఇవటట నవవ:4/452
వయససస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ జబబబర సవహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/453
వయససస:69
లవ: పప
805
ZOK1317858
పపరర: రమమశ గయడడపవటట

788
ZOK0398966
పపరర: అరరణన సనశశటట

125-148/551

తవడడ:డ ససబడమణణవ సనశశటట
ఇవటట నవవ:3/231-O
వయససస:44
లవ: పప

భరస : శశరవమయలక కకట
ఇవటట నవవ:4-449
వయససస:72
లవ: ససస స

భరస : వవవకటససబబయణ కకనవటట
ఇవటట నవవ:4/452
వయససస:38
లవ: ససస స
802
LML2406940
పపరర: గకస మహహదప దన యస

786
ZOK0388108
పపరర: మధససచదన రవవప సనశశటట

125-148/959

తవడడ:డ హహచ అలమలబకర షపక
ఇవటట నవవ:4-1-662
వయససస:37
లవ: పప

తవడడ:డ బబలకకషష కకట
ఇవటట నవవ:4/449
వయససస:21
లవ: ససస స
799
LML2414845
పపరర: ససధనరవన కకనవటట

785
LML2406015
పపరర: హహహమమవత పప తత
స రర

భరస : సవదక వలల
ఇవటట నవవ:3/349A
వయససస:55
లవ: ససస స
125-152/1120

125-148/549

తవడడ:డ లవణణమమరరస పప తత
స రర
ఇవటట నవవ:3/231-N
వయససస:32
లవ: ససస స

భరస : మధససచదన రవవప సనశశటట
ఇవటట నవవ:3-231-O
వయససస:41
లవ: ససస స
125-148/529

783
LML2402329
పపరర: దదపపస పప తత
స రర

భరస : బబష సయద
ఇవటట నవవ:3/231-MN 2ND FLOOR
వయససస:26
లవ: ససస స

భరస : లమవణణ మమరరస పప తత
స రర
ఇవటట నవవ:3-231-N
వయససస:59
లవ: ససస స

తవడడ:డ రమణయణ రవవపరర
ఇవటట నవవ:3/231-O
వయససస:33
లవ: పప
790
ZOK1721117
పపరర: జజనకక రవమయణ రవజ

125-148/548

807
ZOK1317874
పపరర: ససజజత గయడడపవటట

125-152/734

భరస : రమమశ గయడడపవటట
ఇవటట నవవ:4/453
వయససస:51
లవ: ససస స
125-152/1144

810
ZOK1172808
పపరర: యమసపమన సయణద

125-152/736

భరస : ఇసవమయల సయణద
ఇవటట నవవ:4/453-1
వయససస:31
లవ: ససస స
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811
ZOK1640127
పపరర: గయలమరర బబగమ షపక

125-152/737

తవడడ:డ మమలమసవహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/454
వయససస:62
లవ: ససస స
814
LML1945716
పపరర: అబయపల రహహమమన షపక

125-159/1011

తవడడ:డ మసవసన సవహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/454-B
వయససస:61
లవ: పప
817
LML2410686
పపరర: సతణననరవయణ మయరఅలమ

125-152/740

125-152/743

తవడడ:డ కవలలశ షపక
ఇవటట నవవ:4/456-3
వయససస:36
లవ: పప
826
ZOK0691279
పపరర: కకషషవవణణ జడపప లల

125-152/749

125-152/752

125-152/755

భరస : భబసకర చటటట
ఇవటట నవవ:4-458
వయససస:49
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/741

821
LML2410660
పపరర: అబయపలసవమ ఏస

824
ZOK1496017
పపరర: నచర మహమమద షపక

827
ZOK0735852
పపరర: శవరవవ గకడ జడపప లక

830
ZOK0726273
పపరర: కలలశవ షపక

833
ZOK0592964
పపరర: భబసకర చటటట

125-152/758

836
ZOK1459072
పపరర: అరరణ సవయ చటట

125-152/744

839
ZOK1103746
పపరర: రగవత వవమల
భరస : నరసపవహరవజ వవమల
ఇవటట నవవ:4/460
వయససస:48
లవ: ససస స

819
LML2410694
పపరర: ననగమర ఉటటకకరర

125-152/742

822
LML2414902
పపరర: రరహననబబనస షపక

125-152/745

భరస : అబయపల సలమ షపక
ఇవటట నవవ:4/456-2
వయససస:36
లవ: ససస స
125-152/747

825
LML2413540
పపరర: చవద బబగవ షపక

125-152/748

భరస : కలలశవ షపక
ఇవటట నవవ:4/456-B
వయససస:45
లవ: ససస స
125-152/750

828
ZOK1401694
పపరర: పరరశన షపక

125-152/751

భరస : నచర మహమమద షపక
ఇవటట నవవ:4/456-B
వయససస:33
లవ: ససస స
125-152/753

831
ZOK1020833
పపరర: అహమమద షపక

125-152/754

తవడడ:డ కలలశవ షపక
ఇవటట నవవ:4/456-C
వయససస:27
లవ: పప
125-152/756

834
ZOK1186114
పపరర: అవననశ చతదస

125-152/757

తవడడ:డ భబసకర చతదస
ఇవటట నవవ:4/458
వయససస:29
లవ: పప
125-152/759

తవడడ:డ భబసకర చటట
ఇవటట నవవ:4/458
వయససస:22
లవ: పప
125-152/1146

125-152/739

తవడడ:డ పపవచలయణ ఉటటకకరర
ఇవటట నవవ:4/456
వయససస:77
లవ: పప

తవడడ:డ పపచచయణ చటటట
ఇవటట నవవ:4/458
వయససస:58
లవ: పప

తవడడ:డ భబసకర చటటట
ఇవటట నవవ:4/458
వయససస:31
లవ: ససస స
838
LML1851005
పపరర: శశరలజ చటటట

818
LML2414928
పపరర: అరరణ మయరల

125-152/738

తవడడ:డ శవకరయణ గయవడనల
ఇవటట నవవ:4/455--A
వయససస:45
లవ: పప

తవడడ:డ సదస సవహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/456-C
వయససస:63
లవ: పప

తవడడ:డ బబసకర చటటట
ఇవటట నవవ:4/458
వయససస:33
లవ: ససస స
835
ZOK1203934
పపరర: అనసష చటటట

816
LML2410678
పపరర: ససబబడమణణమ గయవడనల

125-159/1012

తవడడ:డ కకశషషయణ జడపప లక
ఇవటట నవవ:4/456-B
వయససస:38
లవ: పప

భరస : నచర మహమమద షపక
ఇవటట నవవ:4/456-B
వయససస:30
లవ: ససస స
832
LML2414951
పపరర: అరచనన చటటట

815
LML1953967
పపరర: హససన షపక

తవడడ:డ కలలశవ షపక
ఇవటట నవవ:4/456-3
వయససస:35
లవ: పప

భరస : శవరవమ గకడ జడపప లక
ఇవటట నవవ:4/456-B
వయససస:34
లవ: ససస స
829
ZOK1496025
పపరర: పరవన షపక

తవడడ:డ అబయపల రహహమమన షపక
ఇవటట నవవ:4/454-B
వయససస:29
లవ: పప

తవడడ:డ అబయపలరహమమన షపక
ఇవటట నవవ:4/456-2
వయససస:42
లవ: పప
125-152/746

813
ZOK1314202
పపరర: అబయపల బబసపత షపక

భరస : వవణయగగపవల గయపవస టవగయటటరర
ఇవటట నవవ:4-454
వయససస:47
లవ: ససస స

భరస : సతణననరవయణ మమరల
ఇవటట నవవ:4/455-B
వయససస:40
లవ: ససస స

భరస : మమహబమబ శరరఫ షపక
ఇవటట నవవ:4/456
వయససస:39
లవ: ససస స
823
ZOK1280056
పపరర: నచర మహమమద షపక

125-152/1145

భరస : అబయపల రహహమమన షపక
ఇవటట నవవ:4/454-B
వయససస:55
లవ: ససస స

తవడడ:డ పప తతరవజ మమరల
ఇవటట నవవ:4/455-B
వయససస:45
లవ: పప
820
LML2414894
పపరర: ఇరవరదబబగమ షపక

812
ZOK1178780
పపరర: ససనత టవగయటటరర

837
ZOK1496140
పపరర: అవననశ చటట

125-152/760

తవడడ:డ భబసకర చటట
ఇవటట నవవ:4/458
వయససస:28
లవ: పప
125-152/761

840
ZOK1103779
పపరర: నరసపవహహలక వవమల

125-152/762

తవడడ:డ వవమలరవజ వవమల
ఇవటట నవవ:4/460
వయససస:56
లవ: పప
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841
ZOK1103811
పపరర: వసవతమమ బసవరవజ

125-152/1147

భరస : వవవకటరవజ
ఇవటట నవవ:4-460
వయససస:76
లవ: ససస స
844
LML1851013
పపరర: నరసమమ పపడడగయ

125-152/1148

847
LML2406965
పపరర: మహబమబ బబష యస

125-152/766

850
LML2415016
పపరర: గరరరజజ కరవలపత
భరస : రవమమమరరస కరల పవత
ఇవటట నవవ:4/469
వయససస:54
లవ: ససస స
853
LML2414688
పపరర: ససబబరతన లకమమపపరవ

125-152/772

125-152/775

125-152/778

భరస : గకస పఠవన
ఇవటట నవవ:4/474-A
వయససస:47
లవ: ససస స

భరస : గకస షపక
ఇవటట నవవ:4/474EK
వయససస:47
లవ: ససస స

తవడడ:డ అబయపల సమమద షపక
ఇవటట నవవ:4/475
వయససస:53
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

854
ZOK1230549
పపరర: జవగగట ఉష లకడమ

125-152/773

857
LML2410553
పపరర: శబర శశక

860
LML2406981
పపరర: ఖమదర బబషవ షపక

863
LML2410454
పపరర: రజజక షపక

866
LML2410470
పపరర: లతఫ షపక

869
ZOK1554104
పపరర: సవజదన భబణయ షపక
భరస : గయలమవ దసస గరర షపక
ఇవటట నవవ:4/475
వయససస:25
లవ: ససస స

855
LML1850254
పపరర: జజనబబగవ షపక

125-152/774

భరస : షబబర అల షపక
ఇవటట నవవ:4/473
వయససస:40
లవ: ససస స
125-152/776

858
LML2413573
పపరర: జలలఖమ బబగవ షపక

125-152/777

భరస : ఖమదర బబషవ షపక
ఇవటట నవవ:4/473
వయససస:43
లవ: ససస స
125-152/1150

861
ZOK1186148
పపరర: హససనన షపక

125-152/779

భరస : జమర అహ మమద షపక
ఇవటట నవవ:4/474-A
వయససస:35
లవ: ససస స
125-152/781

864
ZOK1103928
పపరర: మమహతనజ షపక

125-152/782

భరస : రజజక షపక
ఇవటట నవవ:4/474EK
వయససస:26
లవ: ససస స
125-152/784

తవడడ:డ గయలమమదసస గరరర షపక
ఇవటట నవవ:4/475
వయససస:33
లవ: పప
125-152/786

125-152/768

భరస : శశనవవససలక లకకమ పపరవ
ఇవటట నవవ:4/472A
వయససస:64
లవ: ససస స

తవడడ:డ గకస షపక
ఇవటట నవవ:4/474EK
వయససస:31
లవ: పప
125-152/783

849
LML2410769
పపరర: రవమమమరరస కరల పతన

125-152/770 852
125-152/771
851
LML2410439
ZOK2019818
పపరర: ససబబబరవయడచ లకకమపపరమ
పపరర: వవవకట ససబబమమమ లకమపపరమ

తవడడ:డ గయలమవ హహసపన షపక
ఇవటట నవవ:4-473
వయససస:44
లవ: పప
125-152/780

125-152/765

తవడడ:డ జయరవమయణ కవరల పత
ఇవటట నవవ:4/469
వయససస:64
లవ: పప

తవడడ:డ కవదరవలల షపక
ఇవటట నవవ:4/473
వయససస:44
లవ: పప

తలల : ఖమమరరననసవ షపక
ఇవటట నవవ:4/473
వయససస:37
లవ: ససస స

868
ZOK0657403
పపరర: దసస గరరర గయలమవ

125-152/767

భరస : జవగగట శవ శవకర
ఇవటట నవవ:4/472-A
వయససస:30
లవ: ససస స

భరస : గయలమమ హహసపసనన షపక
ఇవటట నవవ:4/473
వయససస:57
లవ: ససస స

865
ZOK1136366
పపరర: జరచన బ షపక

848
LML2414985
పపరర: చయన పవణరర బబగమ షపక

125-152/764

తవడడ:డ బబషమయమణ యస
ఇవటట నవవ:4/463
వయససస:40
లవ: పప

తవడడ:డ శశనవవససలక లకకమ పపరవ
ఇవటట నవవ:4/472A
వయససస:53
లవ: పప

భరస : సచబబరవయయడచ లకకమ పపరవ
ఇవటట నవవ:4/472-A
వయససస:43
లవ: ససస స

862
ZOK2019826
పపరర: జరచననబ బ పఠవన

125-152/1149 846
845
ZOK2019800
LML2406957
పపరర: నరసపవహహలక పపడడగయ పపడడగయ
పపరర: సరవజబశవ యస

భరస : బశవమయమ షపక
ఇవటట నవవ:4/463
వయససస:69
లవ: ససస స
125-152/769

843
ZOK1211507
పపరర: సడవవత పపడడగయ

తవడడ:డ చనన నరసపవహహలక పపడడగయ
ఇవటట నవవ:4/462
వయససస:31
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబనన పపడడగయ
ఇవటట నవవ:4-462
వయససస:71
లవ: పప

తవడడ:డ బబషమయమణ యస
ఇవటట నవవ:4/463
వయససస:42
లవ: పప

859
ZOK0270884
పపరర: శబనమ భబణయ షపక

125-152/763

భరస : ససబబబరవయయడడ ససవకర
ఇవటట నవవ:4/461
వయససస:72
లవ: ససస స

భరస : నరసపవహహలక పపదనరర పపడడగయ
ఇవటట నవవ:4-462
వయససస:48
లవ: ససస స

856
LML1850262
పపరర: కమయరరనసవ షపక

842
ZOK2019792
పపరర: సవవతనడమమ సవకర

867
LML2414704
పపరర: జరరనన బబగమ షపక

125-152/785

భరస : దసస గరరర
ఇవటట నవవ:4/475
వయససస:69
లవ: ససస స
125-152/787

870
ZOK0475681
పపరర: మహమమద అల యస

125-152/1151

తవడడ:డ సలమవ దసస గరరర యస
ఇవటట నవవ:4-475A
వయససస:36
లవ: పప
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871
LML2414779
పపరర: మహథనబ షపక

125-152/788

భరస : అలమలబక షపక
ఇవటట నవవ:4/476
వయససస:32
లవ: ససస స
874
ZOK0940834
పపరర: పవణరరజన షపక

125-152/791

125-152/794

125-152/1153

125-152/797

భరస : సవజవ రరడడడ ఎవడచ
ల రర
ఇవటట నవవ:4/477
వయససస:62
లవ: ససస స
886
ZOK1632249
పపరర: వవవకటటష నల

125-152/1112

125-152/801

125-152/804

తవడడ:డ కకషషయణ నల
ఇవటట నవవ:4/481A
వయససస:34
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/796

125-152/1156

882
TUJ0893827
పపరర: రమమవజనవయయలక పపటల
తవడడ:డ హనసమవతత పపటల
ఇవటట నవవ:4-477
వయససస:58
లవ: పప

884
ZOK2019859
పపరర: చవదడ కలమ నల

885
ZOK2019867
పపరర: జయమమ నల

125-152/798

887
ZOK2019875
పపరర: రమణయణ నల నల

890
ZOK0656405
పపరర: వవవకట రమణ నల

893
ZOK2019891
పపరర: ఆదద లకమమమ నల

896
ZOK2019917
పపరర: శవకరయణ నల నల

899
ZOK1567270
పపరర: పడవలల క నల
భరస : మణణయణ నల
ఇవటట నవవ:4/481-A
వయససస:24
లవ: ససస స

125-152/793

125-152/1152

125-152/706

125-152/799

భరస : బకయణ నల
ఇవటట నవవ:4/479
వయససస:67
లవ: ససస స
125-152/1154

888
ZOK0281956
పపరర: ససజజతన నల

125-152/800

తవడడ:డ శవకరరరయమ నల
ఇవటట నవవ:4/481
వయససస:32
లవ: ససస స
125-152/802

891
ZOK0656991
పపరర: శవకరయణ నల

125-152/803

తవడడ:డ వవవకవటరవమయణ నల
ఇవటట నవవ:4/481
వయససస:57
లవ: పప
125-152/805

894
ZOK1554153
పపరర: ససనత నల

125-152/1155

తవడడ:డ శవకరయణ నల
ఇవటట నవవ:4-481
వయససస:26
లవ: ససస స
125-152/1157

తవడడ:డ చనన వవవకటబడమయణ నల
ఇవటట నవవ:4-481
వయససస:54
లవ: పప
125-152/807

879
ZOK2019834
పపరర: అలమల బకవశ షపక

తవడడ:డ అల సబ షపక
ఇవటట నవవ:4/476GADDI STREET
వయససస:46
లవ: పప

భరస : కకశషషయణ నల
ఇవటట నవవ:4/481
వయససస:50
లవ: ససస స

తవడడ:డ చనన వవవకటబడమయణ నల
ఇవటట నవవ:4-481
వయససస:57
లవ: పప
898
ZOK0655209
పపరర: మనయమణ నల

881
ZOK1272954
పపరర: హనఫ షపక

876
ZOK1272970
పపరర: యయనసస షపక

తవడడ:డ అలల సవబ షపక
ఇవటట నవవ:4-476
వయససస:46
లవ: పప

తవడడ:డ శవకరయణ నల
ఇవటట నవవ:4/481
వయససస:30
లవ: పప

భరస : శవకరయణ నల
ఇవటట నవవ:4/481
వయససస:47
లవ: ససస స
895
ZOK2019909
పపరర: కకశషషయణ నల నల

125-152/795

తవడడ:డ బకకయణ నల
ఇవటట నవవ:4-479
వయససస:47
లవ: పప

తవడడ:డ కకషషయణ నల
ఇవటట నవవ:4/481
వయససస:34
లవ: పప
892
ZOK2019883
పపరర: ధనమమమ నల

878
ZOK1566694
పపరర: హనఫ షపక

125-152/790

తవడడ:డ అలల బబషవ షపక
ఇవటట నవవ:4/476
వయససస:40
లవ: పప

భరస : రమణయణ నల
ఇవటట నవవ:4/479
వయససస:42
లవ: ససస స

తవడడ:డ రమణయణ నల
ఇవటట నవవ:4/479
వయససస:20
లవ: పప
889
ZOK0487520
పపరర: మణణచయ నల

125-152/792

తవడడ:డ అల సవహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/476
వయససస:46
లవ: పప

తవడడ:డ అలల సవబ షపక
ఇవటట నవవ:4-476
వయససస:44
లవ: పప
883
LML2402857
పపరర: ససబబమమ ఎవడచ
ల రర

875
ZOK1020858
పపరర: ననసపమయన షపక

873
ZOK0940826
పపరర: అలమల బకవశ షపక
తవడడ:డ అలల బబషవ షపక
ఇవటట నవవ:4/476
వయససస:53
లవ: పప

భరస : హనఫ షపక
ఇవటట నవవ:4/476
వయససస:35
లవ: ససస స

తవడడ:డ అల సవహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/476
వయససస:39
లవ: పప
880
ZOK2019842
పపరర: మహమమద హనఫ షపక

125-152/789

భరస : హససఫ షపక
ఇవటట నవవ:4/476
వయససస:36
లవ: ససస స

భరస : అలల బబషవ షపక
ఇవటట నవవ:4/476
వయససస:62
లవ: ససస స
877
ZOK1566660
పపరర: యమనసస షపక

872
ZOK0880469
పపరర: నససమయన షపక

897
ZOK0475004
పపరర: శవకకమమర నల

125-152/806

తవడడ:డ కకషషయణ నల
ఇవటట నవవ:4/481A
వయససస:28
లవ: పప
125-152/1113

900
ZOK1009159
పపరర: హమద సయణద

125-152/808

తవడడ:డ సవదక బబషవ
ఇవటట నవవ:4/486
వయససస:28
లవ: పప
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901
ZOK1266262
పపరర: సవదక బబషవ సయణద

125-152/809

తవడడ:డ బబబబరన సయణద
ఇవటట నవవ:4/486
వయససస:65
లవ: పప
904
ZOK1567403
పపరర: కకరణ కకమమర దనగయడడ

125-152/812

125-152/815

125-152/818

125-152/821

125-152/824

125-152/825

125-152/828

భరస : రరపపశ పచచపపలకసస
ఇవటట నవవ:4/496
వయససస:31
లవ: ససస స
925
ZOK2019966
పపరర: ససబబమమమ నల

125-152/831

భరస : చనన వవవకటబడమయణ నల
ఇవటట నవవ:4/496-A
వయససస:72
లవ: ససస స
928
ZOK1062645
పపరర: వవన వఈడచహహ బబ గవగ రపప
భరస : కకమమర గయపవస బబ గవగ రపప
ఇవటట నవవ:4/498
వయససస:43
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

911
ZOK1249037
పపరర: అబజల సయణద

914
ZOK0812173
పపరర: లకడమ పడసనన కకన

917
ZOK0487538
పపరర: రవమరరడడడ కకల

125-152/833

920
ZOK1357151
పపరర: పదమ కకమమరర

906
ZOK0488908
పపరర: జజణత ససనవదనన పస

125-152/814

909
ZOK0878860
పపరర: షమవ సయణద

125-152/817

భరస : అబజల సయణద
ఇవటట నవవ:4/488
వయససస:56
లవ: ససస స
125-152/819

912
ZOK2019933
పపరర: షమవ ససలమసనన సయణద

125-152/820

భరస : అబయపల సయణద
ఇవటట నవవ:4/488
వయససస:48
లవ: ససస స
125-152/822

915
ZOK1062553
పపరర: పవవన కకన

125-152/823

భరస : రవమ రరడడ కకన
ఇవటట నవవ:4/488-B
వయససస:26
లవ: ససస స
125-152/1158

తవడడ:డ గగపవల రరడడ కకల
ఇవటట నవవ:4-488B
వయససస:34
లవ: పప

తవడడ:డ ననగగవదడ కకమమరర
ఇవటట నవవ:4/491-A
వయససస:23
లవ: పప
922
ZOK1272988
పపరర: మమనస పచచపపలకసస

125-152/816

తవడడ:డ గగపవల రరడడ కకన
ఇవటట నవవ:4/488-B
వయససస:31
లవ: ససస స

భరస : గగపవల రరడడడ కకన
ఇవటట నవవ:4/488-B
వయససస:44
లవ: ససస స
919
ZOK1357144
పపరర: జజనకక రవవ కకమమరర

908
ZOK0735811
పపరర: సయణద ఆసపఫవ సయణద

125-152/811

భరస : తరరమలయణ పప
ఇవటట నవవ:4/487-A
వయససస:46
లవ: ససస స

తవడడ:డ మమబయవలల సయణద
ఇవటట నవవ:4/488
వయససస:66
లవ: పప

తవడడ:డ గగపవల రరడడడ
ఇవటట నవవ:4/488-B
వయససస:33
లవ: పప
916
ZOK2019941
పపరర: రవమలకమమ కకన

125-152/813

తవడడ:డ అబయపల సయణద
ఇవటట నవవ:4/488
వయససస:30
లవ: ససస స

తవడడ:డ అబజల సయణద
ఇవటట నవవ:4/488
వయససస:26
లవ: ససస స
913
ZOK0773200
పపరర: లకకమ రరడడడ కకనన

905
LML2410421
పపరర: తరరమలయణ పవవడడగగలల

903
ZOK1567353
పపరర: భబరత దనగయడడ
భరస : కకరణ కకమమర దనగయడడ
ఇవటట నవవ:4/487
వయససస:36
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటయణ పవడడగగలక
ఇవటట నవవ:4/487-A
వయససస:50
లవ: పప

తవడడ:డ అబజల సయణద
ఇవటట నవవ:4/488
వయససస:32
లవ: పప
910
ZOK1249003
పపరర: అనస సయణద

125-152/810

భరస : సవధదక బబషవ సయణద
ఇవటట నవవ:4/486
వయససస:47
లవ: ససస స

తవడడ:డ వతతస బబ రవవప దనగయడడ
ఇవటట నవవ:4/487
వయససస:43
లవ: పప
907
LML2410413
పపరర: అమర సపచయద

902
ZOK2019925
పపరర: శవకకర సయణద

918
ZOK2019958
పపరర: గగపవల రరడడ కకనన

125-152/1159

తవడడ:డ చననరవగవ రరడడడ కకనన
ఇవటట నవవ:4-488B
వయససస:59
లవ: పప
125-152/826

125-152/827
921
ZOK0940818
పపరర: నరసపవహచరణ తతమమలలరర

భరస : ననగగవదడ కకమమరర
ఇవటట నవవ:4/491-A
వయససస:26
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరహరర తతమమలలరర
ఇవటట నవవ:4/496
వయససస:28
లవ: పప

125-152/829
923
ZOK1272996
పపరర: సవయ సతణ రరపపశ
పచచపపలకసస
తవడడ:డ రమమశ బబబయ పచచపపలకసస
ఇవటట నవవ:4/496
వయససస:33
లవ: పప

924
ZOK1273002
పపరర: ఉష రవణణ పచచపపలకసస
భరస : రమమశ బబబయ పచచపపలకసస
ఇవటట నవవ:4/496
వయససస:64
లవ: ససస స

926
ZOK1297746
పపరర: అరరగరల పదమజ అరరగరల

927
ZOK1574326
పపరర: వవవకటమమ బబ యపవటట

125-152/832

భరస : అరరగరల వజయ పడతనప అరరగరల
ఇవటట నవవ:4/497A
వయససస:24
లవ: ససస స

భరస : నరసయణ బబ యపవటట
ఇవటట నవవ:4/498
వయససస:75
లవ: ససస స

929
ZOK1062652
పపరర: సససపమథ బబ గవగ రపప

930
ZOK1438951
పపరర: ససజత ననరవయణ గయపస
బబ గవగ రపప
తవడడ:డ జననరరన గయపస బబ గవగ రపప
ఇవటట నవవ:4/498
వయససస:22
లవ: పప

తవడడ:డ జననరర న గయపవస బబ గవగ రపప
ఇవటట నవవ:4/498
వయససస:26
లవ: ససస స

125-152/834

125-152/830

125-145/1126

125-152/835
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931
ZOK2019982
పపరర: గకరరకలమణణణ బబ గవగ రపప

125-152/836

భరస : జననరపనగయపస భభగగ రపప
ఇవటట నవవ:4/498
వయససస:44
లవ: ససస స

932
LML1841733
పపరర: కకమమర గయపవస బబ గవగ రపప
తవడడ:డ ననరవయణ గయపవస భభగగ రపప
ఇవటట నవవ:4-498
వయససస:48
లవ: పప

934
ZOK0090233
పపరర: సతణవత కరవనటవ

125-152/837

935
ZOK1331719
పపరర: ననగ ససనల కకమమర కరవషట

భరస : ననగససనల కకమమర కవరనటబమ
ఇవటట నవవ:4/500
వయససస:39
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబరవయయడడ కరవషట
ఇవటట నవవ:4/500
వయససస:47
లవ: పప

937
ZOK0880519
పపరర: కవవతమమ కరనటవ

938
ZOK0880535
పపరర: ససబబబరవయయడడ కరనటవ

125-152/1163

భరస : ససబబబరవయయడడ కరవషటమ
ఇవటట నవవ:4-500
వయససస:67
లవ: ససస స
940
ZOK1701366
పపరర: లల కకమమరర యయలలచరర

125-152/1115

941
ZOK0880659
పపరర: హససనన బబగమ పటబన
భరస : ఇనయతతలల ఖమన పఠవన
ఇవటట నవవ:4/501
వయససస:48
లవ: ససస స

943
ZOK0691469
పపరర: హరరశ కకమమర రరడడ కకన

944
ZOK0691477
పపరర: కకషవషరగడడడ కకనన

125-152/840

తవడడ:డ కకషష రరడడడ కకన
ఇవటట నవవ:4/505
వయససస:28
లవ: పప
946
ZOK1459056
పపరర: హరరశ కకమమర రరడడడ కకన

125-152/838

తవడడ:డ కకషష రరడడడ కకన
ఇవటట నవవ:4/505
వయససస:27
లవ: పప
949
ZOK0655191
పపరర: కకవడయణ నల

125-152/1164

125-152/846

125-152/849

తవడడ:డ బబలససబడమణణవ చచరరకకపలల
ఇవటట నవవ:4/507
వయససస:21
లవ: ససస స

953
LML1841022
పపరర: చవదడమహన సప

125-152/852

956
ZOK0735688
పపరర: సవశత చచరరకకపలల

125-152/841

959
LML2410447
పపరర: ఇలయమస ఖమన పపతదన
తవడడ:డ మత ఖమన పపతదన
ఇవటట నవవ:4/508
వయససస:30
లవ: పప

125-159/5

945
ZOK0940800
పపరర: సతష కకమమర రరడడ కకన

125-152/842

తవడడ:డ కకషష రరడడడ కకన
ఇవటట నవవ:4/505
వయససస:27
లవ: ససస స
125-152/844

948
ZOK1567437
పపరర: సతశ కకమమర రరడడడ కకన

125-152/845

తవడడ:డ కకషషరరడడడ కకన
ఇవటట నవవ:4/505
వయససస:26
లవ: పప
125-152/847

951
ZOK1104025
పపరర: వజయ కకమమర మమసవశశటట

125-152/848

తవడడ:డ చననయణ మమసవశశటట
ఇవటట నవవ:4/506
వయససస:27
లవ: పప
125-152/850

954
LML1841253
పపరర: బబలససబడమణణవ సప

125-152/851

తవడడ:డ చచవగయణ సప
ఇవటట నవవ:4/507
వయససస:47
లవ: పప
125-152/853

భరస : చవదడ మహన చదరరకకపలల
ఇవటట నవవ:4/507
వయససస:35
లవ: ససస స
125-152/855

942
ZOK0826059
పపరర: మయమమడడ షవమల
తవడడ:డ మయమమడడ నరసపవహహలక
ఇవటట నవవ:4/502-2
వయససస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ చచవగయణ సప
ఇవటట నవవ:4/507
వయససస:43
లవ: పప

భరస : బబలససబడమణణవ చదరరకకపలల
ఇవటట నవవ:4/507
వయససస:41
లవ: ససస స
958
ZOK1554062
పపరర: ససనత చచరరకకపలల

125-152/839

తవడడ:డ నరసపవహహలక దవ డడ
ఇవటట నవవ:4/506
వయససస:27
లవ: ససస స

భరస : కకవడయణ నల
ఇవటట నవవ:4/506
వయససస:72
లవ: ససస స
955
ZOK0652172
పపరర: ననగససబబమమ చచరరకకపలల

950
ZOK1009175
పపరర: లకడమ పడసనన దవడడ

125-152/1114
939
ZOK1701358
పపరర: వవవకట కకషవష మమరరస యయలలచరర

తవడడ:డ ఆవజనవయయలక చచటట యయలలచరర
ఇవటట నవవ:4/500-A
వయససస:59
లవ: పప

భరస : హరరశ కకమమర రరడడడ కకన
ఇవటట నవవ:4/505
వయససస:25
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపదప గగవవదస నల
ఇవటట నవవ:4/506
వయససస:86
లవ: పప
952
ZOK2019990
పపరర: చననమమమ నల

947
ZOK1459064
పపరర: అభజజ గజరల

125-152/1162
936
ZOK0401968
పపరర: ననగససనల కకమమర కరవనతవ

తవడడ:డ ససబబబరవయయడడ కరవషటమ
ఇవటట నవవ:4-500
వయససస:46
లవ: పప

తవడడ:డ రవగవరగడడడ కకన
ఇవటట నవవ:4/505
వయససస:54
లవ: పప
125-152/843

125-152/1161
933
ZOK2019974
పపరర: జననరరన గయపవస బబ గగ రపప భభగగ రపప

తవడడ:డ ననరవయణ భభగగ రపప
ఇవటట నవవ:4-498
వయససస:52
లవ: పప

తవడడ:డ లకకరమయణ
ఇవటట నవవ:4-500
వయససస:73
లవ: పప

భరస : వవవకట కకషష మమరరస యయలలచరర
ఇవటట నవవ:4/500-A
వయససస:54
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/1160

957
ZOK0773218
పపరర: చచవగయణ చచరరకకపలల

125-152/854

తవడడ:డ వవవకట రవయయలక చదరరకకపలల
ఇవటట నవవ:4/507
వయససస:65
లవ: పప
125-152/856

960
ZOK0657221
పపరర: మహబమబ బబషవ పటబన

125-152/857

తలల : నచరర హన పఠవన
ఇవటట నవవ:4/508
వయససస:36
లవ: పప
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961
ZOK1104173
పపరర: అయమబ ఖమన పఠవన

125-152/858

తవడడ:డ మత ఖమన పఠవన
ఇవటట నవవ:4/508
వయససస:26
లవ: పప
964
ZOK0940792
పపరర: ఆరరఫపలమల పఠవన

125-152/861

125-152/864

125-152/865

125-152/868

125-152/871

125-152/873

974
ZOK1009191
పపరర: మమలమ బబగవ పఠవన

977
ZOK1154319
పపరర: బబబ గకస షపక

980
ZOK1014901
పపరర: పపరరషప తస వ కకలల తత
స రర

125-152/876

125-152/878

983
ZOK2020055
పపరర: కకమమర కలలలతతరర

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/869

975
ZOK1154236
పపరర: గకషపయమ షపక

భరస : హబబబమలమల షపక
ఇవటట నవవ:4/520
వయససస:45
లవ: ససస స

125-152/870

భరస : బబషవ షపక
ఇవటట నవవ:4/515-A
వయససస:48
లవ: ససస స
125-152/872

978
ZOK1495910
పపరర: పపలవవవడడ బబష షపక

125-152/1118

తవడడ:డ ఫకకశదదపన షపక
ఇవటట నవవ:4/515-A
వయససస:53
లవ: పప
125-152/874

981
ZOK1014919
పపరర: ససధ కకలతతరర

125-152/875

భరస : పపరరషప తస వ కకలల తత
స రర
ఇవటట నవవ:4/516
వయససస:66
లవ: ససస స
125-152/1165

984
ZOK1009183
పపరర: బబబబరన పఠవన

987
ZOK2020063
పపరర: రవ కకమమర కకలల తతరర

989
LML2414738
పపరర: జబబదనబబజగమ శశక

125-152/886

125-152/867

భరస : జలమన షపక
ఇవటట నవవ:4/511
వయససస:42
లవ: ససస స

986
LML2414654
పపరర: కగ.ఉమమమహహశశరర

988
LML2410504
పపరర: హబబమలమల మవడదమ

125-152/1117

972
ZOK2020048
పపరర: హససనన షపక

తవడడ:డ ఖమదర ఖమన పఠవన
ఇవటట నవవ:4/518
వయససస:81
లవ: పప

భరస : రవకకమమర కర
ఇవటట నవవ:4/519
వయససస:43
లవ: ససస స

125-152/863

969
ZOK1676758
పపరర: అయయషవ షపక

తవడడ:డ కకదవడ రవమననయయడడ కకలల
ల రర
ఇవటట నవవ:4-516
వయససస:49
లవ: పప

తవడడ:డ కకలతతరర పపరరషప తస వ కకలతతరర
ఇవటట నవవ:4/518
వయససస:30
లవ: ససస స

తవడడ:డ మమహబమబ సవహహబ మవడచవ
ఇవటట నవవ:4/520
వయససస:48
లవ: పప

125-152/866

తవడడ:డ శశషవదదడ కకలల తత
స రర
ఇవటట నవవ:4/516
వయససస:69
లవ: పప

తవడడ:డ కకమమర కకలతతర
ఇవటట నవవ:4/516
వయససస:23
లవ: పప
985
ZOK1242973
పపరర: కకలతతరర భరత కకలతతరర

971
ZOK2020030
పపరర: గకస బ షపక

966
ZOK2020014
పపరర: ఆయయషవ పఠవన

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇవటట నవవ:4/509
వయససస:42
లవ: ససస స

తవడడ:డ బబషవ షపక
ఇవటట నవవ:4/515-A
వయససస:29
లవ: పప

భరస : కకమమర కకలతతరర
ఇవటట నవవ:4/516
వయససస:44
లవ: ససస స
982
ZOK1670066
పపరర: లలహహత కకమమర కకలతతర

125-152/1116

భరస : బబబబరన పఠవన
ఇవటట నవవ:4/512
వయససస:61
లవ: ససస స

తవడడ:డ బబషవ షపక
ఇవటట నవవ:4/515-A
వయససస:29
లవ: పప
979
LML2414647
పపరర: మమలతకకమమరర కకలతతరర

968
ZOK1673656
పపరర: జఫర హహసపన షపక

125-152/860

భరస : మహబమబ బబష పఠవన
ఇవటట నవవ:4/509
వయససస:57
లవ: ససస స

భరస : మసవసన సవబ షపక
ఇవటట నవవ:4/511
వయససస:42
లవ: ససస స

తవడడ:డ మసవసన సవహహబ
ఇవటట నవవ:4/511-A
వయససస:54
లవ: పప
976
ZOK1154293
పపరర: బబబబవలల షపక

125-152/862

తవడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇవటట నవవ:4/509
వయససస:22
లవ: పప

భరస : జజననమమమయమ ఆరరతకకలమ
ఇవటట నవవ:4/510
వయససస:38
లవ: ససస స
973
LML2410520
పపరర: జలమన భబషవ షపక

965
ZOK1566736
పపరర: మహమమద పటబన

963
LML2413615
పపరర: సర తనజ పఠవన
భరస : మమలమ ఖమన పఠవన
ఇవటట నవవ:4/509
వయససస:40
లవ: ససస స

తవడడ:డ మమలమన
ఇవటట నవవ:4/509
వయససస:21
లవ: పప

భరస : వలల ఖమన పఠవన
ఇవటట నవవ:4/509
వయససస:40
లవ: ససస స
970
ZOK1676915
పపరర: వనజమమ ఆరరతకకలమ

125-152/859

భరస : మత ఖమన పఠవన
ఇవటట నవవ:4/508
వయససస:52
లవ: ససస స

తవడడ:డ మమలమనన పఠవన
ఇవటట నవవ:4/509
వయససస:31
లవ: పప
967
ZOK2020022
పపరర: పవణరరజజన పఠవన

962
ZOK2020006
పపరర: నచరర హన పటబన

125-152/885

125-152/877

125-152/1166

తవడడ:డ శశషవదదడ ననయయడడ కకలల
ల రర
ఇవటట నవవ:4-519
వయససస:54
లవ: పప
125-152/887

990
LML2414746
పపరర: మహబమబ షపక

125-152/888

భరస : మమబమబబశవ షపక
ఇవటట నవవ:4/520
వయససస:76
లవ: ససస స
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991
ZOK1121615
పపరర: రహమమతతలల షపక మవడచవ

125-152/889

తవడడ:డ హబబయలల షపక మవడచవ
ఇవటట నవవ:4/520A
వయససస:26
లవ: పప
125-152/892

తవడడ:డ హబబయలమల షపక మవడచవ
ఇవటట నవవ:4/520-A
వయససస:21
లవ: పప

995
ZOK1496124
పపరర: షఫసవపలమల షపక

125-152/893

తవడడ:డ మహబమబ సవహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/520-B
వయససస:48
లవ: పప
125-152/896

భరస : అబయపల వవహహద షపక
ఇవటట నవవ:4/522
వయససస:40
లవ: ససస స

998
ZOK1121656
పపరర: జబబదన బబగమ షపక మవడచవ

1001 ZOK1218800
పపరర: అబయపల వవహహద షపక

125-152/1168

1004 ZOK2275584
పపరర: అఫసడన బబనస షపక

125-152/899

భరస : మహబమబ బబషవ షపక
ఇవటట నవవ:4/523-C
వయససస:62
లవ: ససస స

1007 ZOK0950502
పపరర: సమమఊన షపక

125-152/902

తవడడ:డ మయరవద ఖమన పఠవన
ఇవటట నవవ:4/524-A
వయససస:64
లవ: పప

1010 ZOK1676881
పపరర: మగల మయబబరక

125-152/897

భరస : మమలసవహహబ షపక
ఇవటట నవవ:33
వయససస:26
లవ: ససస స
1015 ZOK2286003
పపరర: ససశలమమ రవమవత

125-144/872

1013
పపరర: భబరగ వ కకషష పచచపపలకసస

1002 LML2410785
పపరర: ఈబబడహహమ యస

125-152/1239

1005 ZOK0270900
పపరర: షవహహనన షపక

125-152/900

1008 ZOK1233014
పపరర: తనహహర ఖమణవ పఠవన

125-144/843

1011 ZOK1677046
పపరర: మగల ఖలల

తవడడ:డ షమర షపక
ఇవటట నవవ:Khaitan
వయససస:41
లవ: పప

125-152/1169

125-152/901

125-144/844

తవడడ:డ మగల ఉసవమన
ఇవటట నవవ:4/525
వయససస:39
లవ: పప
125-148/1173

1014 LML2398170
పపరర: మమకల జయలకడమ

1017 LML1927334
పపరర: తనసజ జలల

1019
పపరర: మహమమద రఫప షపక

125-152/898

భరస : ఫజలల ఖమన పఠవన
ఇవటట నవవ:4/524
వయససస:53
లవ: ససస స

1016 LML1915420
పపరర: ససధనకర బబబయ జలల

1018
పపరర: మమలసవహహబ షపక

125-152/895

భరస : అబయపల సలమవ షపక
ఇవటట నవవ:4-523-A
వయససస:40
లవ: ససస స

భరస : మమకల మణణ కకమమర
ఇవటట నవవ:2547
వయససస:35
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరసపవహహలక జలల
ఇవటట నవవ:DNO 2/446-B
వయససస:53
లవ: పప

125-148/1175

999
ZOK1124270
పపరర: సపరవజననసవ బబగవ షపక

తవడడ:డ బదదన
డ నథ గయపస పచచపపలకసస
ఇవటట నవవ:2254/12
వయససస:30
లవ: పప

భరస : శశరవమయలక ననయక రవమవత
ఇవటట నవవ:4461
వయససస:34
లవ: ససస స

125-152/1167

తవడడ:డ మమహబమబబశవ యస
ఇవటట నవవ:4/523
వయససస:33
లవ: పప

భరస : మగల ఖలల
ఇవటట నవవ:4/525
వయససస:36
లవ: ససస స
125-148/1172

996
ZOK1295708
పపరర: షఫపవపలమల షపక

భరస : అబయపల వహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/522
వయససస:65
లవ: ససస స

తవడడ:డ మహబమబ బబషవ షపక
ఇవటట నవవ:4/523-C
వయససస:29
లవ: ససస స

1009 ZOK1124312
పపరర: ఫజలమల ఖమన పఠవన

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/894

తవడడ:డ అబయపల సలమవ షపక
ఇవటట నవవ:4/523
వయససస:20
లవ: ససస స

1006 ZOK0950494
పపరర: దదలర మద బబగమ షపక

125-152/891

తవడడ:డ మవడచవ హబబయలల షపక
ఇవటట నవవ:4-520A
వయససస:24
లవ: పప

తవడడ:డ అబయపల వవహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/522
వయససస:43
లవ: పప

తవడడ:డ యస. గఫపర సవహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4-523
వయససస:62
లవ: పప

తవడడ:డ కవశవ సవహహబ షపక
ఇవటట నవవ:Flat 33
వయససస:39
లవ: పప

125-152/1119

భరస : మమససన షపక మవడచవ
ఇవటట నవవ:4/520-B
వయససస:45
లవ: ససస స

1000 ZOK1124288
పపరర: అఫపఫవ షపక

993
ZOK1121631
పపరర: మహమమద షపక
భరస : ఖలలకలమల షపక మవడచవ
ఇవటట నవవ:4/520-A
వయససస:42
లవ: ససస స

తవడడ:డ హబబయలల షపక
ఇవటట నవవ:4/520A
వయససస:23
లవ: పప

997
ZOK1121649
పపరర: హబబయలల షపక మవడచవ

1012
పపరర: రరషమ షపక

125-152/890

తవడడ:డ మహబమబ సవహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/520-A
వయససస:44
లవ: పప

994
ZOK1496108
పపరర: సమవపలమల షపక మవడచవ

1003 LML1842103
పపరర: యస.అబయపల సలమవ షపక

992
ZOK1121623
పపరర: ఖలలకలమల షపక

125-147/935

125-147/634

125-147/936

భరస : ససధనకర బబబయ జలల
ఇవటట నవవ:DNO 2/446-B
వయససస:49
లవ: ససస స
125-148/1176

1020 ZOK0477042
పపరర: జజణతరత బవరర సపటట

125-147/937

భరస : సతణననరవయణ
ఇవటట నవవ:TOLIKO
వయససస:38
లవ: ససస స
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రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-04
1021 ZOK1577717
పపరర: ఆనవద శశత బవరరశశటట

125-147/938

తవడడ:డ చకశ పన బవరరశశటట
ఇవటట నవవ:Vasavi Jents mart
వయససస:21
లవ: ససస స
పపరరషషలల
ఇతరరలల
మతస త

499
499

ససస సలల

మతస త
522
522

1,021
1,021

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస

వయసస 01-01-2021 నటక
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