రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-05
1
ZOK1362235
పపరర: మహబబబ బబష సయద

125-144/3

తఇడడ:డ ఖఖదర హహసపన సయద
ఇఇటట ననఇ:1
వయససస:55
లఇ: పప
4
ZOK1724772
పపరర: మమలఖన షపక

125-142/223

భరస : అలల బకషష షపక
ఇఇటట ననఇ:1/375
వయససస:39
లఇ: ససస స
7
ZOK1629609
పపరర: చనఇదదన షపక

125-142/380

భరస : సలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:1/375
వయససస:25
లఇ: ససస స
10
ZOK1298660
పపరర: హససనన షపక

125-142/383

125-142/386

భరస : అకకర హహసపన మమడడఇ
ఇఇటట ననఇ:1/379
వయససస:52
లఇ: ససస స
19
ZOK1568492
పపరర: నరహరగ నలబబ ఠఠలఖల

భరస : ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:1/374
వయససస:47
లఇ: ససస స

125-142/378
5
ZOK1256552
పపరర: షపక మహమదద వహహ బబనస
షషషక
భరస : షపక మహమమద అరరఇఫ షషషక
ఇఇటట ననఇ:1/375
వయససస:26
లఇ: ససస స

6
ZOK1490911
పపరర: ఫరరద పటబన
భరస : ఖదర బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:1/375
వయససస:24
లఇ: ససస స

8
ZOK1020882
పపరర: సలఇ షపక

9
ZOK1256487
పపరర: రషసద షపక

125-142/381

11
ZOK1424886
పపరర: కలఇ షపక

14
ZOK1313469
పపరర: షపక మఇడడఇ జజకకర బబషష

17
ZOK1313444
పపరర: ననత చడఇచయడ

125-142/384

20
ZOK1695212
పపరర: ససబడమణడఇ గగవఇదస

12
ZOK0822081
పపరర: ససభబన షపక

125-142/387

15
ZOK2007383
పపరర: ఖఖతమఅబ మమడడఇ

125-142/390

18
ZOK1313436
పపరర: బమససననన ససబకమమ

125-142/586

22
ZOK2291458
పపరర: దదవడ జజడత గగవఇదస

23
ZOK2252930
పపరర: నబ రసనల షపక

24
ZOK0714881
పపరర: శశలత ధరగమశశటట

తఇడడ:డ రరడడన వజయ భబససర
ఇఇటట ననఇ:1/387
వయససస:35
లఇ: పప
28
LML1828961
పపరర: హహహమఖవత ధరగమశశటట
భరస : రరడడన వజయభబససర
ఇఇటట ననఇ:1-387
వయససస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-142/110

తఇడడ:డ హజరపసరష షపక
ఇఇటట ననఇ:1-387
వయససస:38
లఇ: పప
125-142/393

26
ZOK1321090
పపరర: రషజరశశరగ ధరగమశశటట

29
ZOK0822115
పపరర: పడవణ కకమఖర ధరగమశశటట
తఇడడ:డ రరడడన వరపడసషద
ఇఇటట ననఇ:1-387
వయససస:40
లఇ: పప

125-142/391

125-142/392

భరస : మననజ కకమఖర
ఇఇటట ననఇ:1/387
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-142/394

భరస : వజయ కకమఖర ధరగమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1/387
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-142/636

125-142/388

125-142/587
21
ZOK1695238
పపరర: పషదహ ససబక రషమయడ గగవఇదస

తఇడడ:డ ననగయడ గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:1/386-L-3
వయససస:71
లఇ: పప

25
ZOK0822149
పపరర: వజయ కకమఖర ధరగమశశటట

125-142/385

భరస : బమససననన ఏలల యడ
ఇఇటట ననఇ:1/385-A
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పషదహ ససబక రషమయడ గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:1/386-L-3
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబడమణడఇ గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:1-386-L-3
వయససస:19
లఇ: ససస స

125-142/382

భరస : ఇమఖమ సషబ
ఇఇటట ననఇ:1/377
వయససస:82
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడమ ననరషయణ నలబబ ఠఠలఖల
ఇఇటట ననఇ:1/386-15
వయససస:29
లఇ: పప
125-142/674

125-142/379

తఇడడ:డ దసస గగరగ
ఇఇటట ననఇ:1/375-D
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననత చడఇచసనగయడ
ఇఇటట ననఇ:1/381
వయససస:36
లఇ: పప
125-142/585

125-142/377

తఇడడ:డ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:1/375-A
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ షపక మఇడడఇ సజజజద బబషష
ఇఇటట ననఇ:1/377
వయససస:25
లఇ: పప
125-142/389

3
ZOK2007375
పపరర: హససనన షపక

భరస : మసషసన వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:1/373-D
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శభన
ఇఇటట ననఇ:1/375-A
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : సషదక బబష
ఇఇటట ననఇ:1/377
వయససస:42
లఇ: ససస స
16
ZOK2007391
పపరర: తరగఫపననసష మమడడఇ

125-142/376

తఇడడ:డ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:1/375-A
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:1/375-A
వయససస:26
లఇ: ససస స
13
LML1828102
పపరర: మమహటబబ జన మననననమ

2
ZOK0822073
పపరర: కరరమమననషష షపక

27
ZOK2007409
పపరర: సశరర కకమఖరగ ధరగమశశటట

125-142/395

భరస : రరడవర
డన
పడసషద
ఇఇటట ననఇ:1/387
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-142/637

30
ZOK0822123
పపరర: మననజ కకమఖర ధరగమశశటట

125-142/638

తఇడడ:డ రరడడన వరపడసషద
ఇఇటట ననఇ:1-387
వయససస:43
లఇ: పప
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31
ZOK2270551
పపరర: పడవణ కకమఖర ధరగమ శశటట

125-142/664

తఇడడ:డ రరడడన వర పడసషద ధరగమ శశటట
ఇఇటట ననఇ:1/387
వయససస:38
లఇ: పప
34
ZOK2252880
పపరర: హనఫ షపక

125-142/447

125-142/398

125-142/641

125-142/402

125-142/643

125-142/405

భరస : వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:1/394
వయససస:57
లఇ: ససస స

44
ZOK1144708
పపరర: శశ నజ కటరర

47
LML1827104
పపరర: గననన పవన కకమఖర

50
ZOK1672856
పపరర: ససబడమణడఇ గననన

125-142/407

53
ZOK0533489
పపరర: వనఇకటససబకమమ మలల శశటట

125-142/410

56
ZOK2007425
పపరర: వనఇకట రమన ధరరమసపటట

వయసస 01-01-2021 నటక

125-142/403

39
ZOK1241678
పపరర: ఉమ మహహశశరగ గమఇదడత

125-142/400

42
LML2387033
పపరర: కకషరయడ కకమమననన

125-142/401

45
ZOK1684539
పపరర: వజయలకడమ కకమమననన

125-142/404

భరస : వజయ భబససర పపల
ఇఇటట ననఇ:1/389-A
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-142/644

48
ZOK0384008
పపరర: ససచరగత కకమననన

125-142/645

భరస : శశకషఇత
ఇఇటట ననఇ:1-389-A
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-142/588

51
ZOK0531244
పపరర: చఇదడమమళ గగడ మలల శశటట

125-142/406

తఇడడ:డ చడఇగయడ
ఇఇటట ననఇ:1/391
వయససస:90
లఇ: పప
125-142/408

54
ZOK1677343
పపరర: శశలత ధరరమసపత

125-142/409

భరస : నరరశ ధరరమసపత
ఇఇటట ననఇ:1/394
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-142/646

తఇడడ:డ ససబకరషయమడడ
ఇఇటట ననఇ:1-394
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబకరషయమడడ
ఇఇటట ననఇ:1-394A
వయససస:57
లఇ: పప

125-142/397

తఇడడ:డ ససబబకరషయమడడ కకమమననన
ఇఇటట ననఇ:1/389-A
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : చడఇగయడ
ఇఇటట ననఇ:1/391
వయససస:67
లఇ: ససస స

125-142/412 59
58
ZOK1696681
ZOK2007441
పపరర: శషశవణణ తదజశశ సశరఠప ధరరమసపత
పపరర: చఇదడ శశఖర ధరగమసషటట

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర ధరరమసపత
ఇఇటట ననఇ:1/394-A
వయససస:27
లఇ: ససస స

125-142/642

తఇడడ:డ ససబకనన గననన
ఇఇటట ననఇ:1/389-E
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : చఇదడమమళ గగడ
ఇఇటట ననఇ:1/391
వయససస:36
లఇ: ససస స
55
ZOK2007433
పపరర: వజయ భబరత ధరరమసపటట

41
LML1827138
పపరర: వనఇకటససబకమమ గమఇడనడత

36
LML2391209
పపరర: ననగరశశరరషవ సపటట బబ యయనన

భరస : రషమ చఇదడయడ గమఇదడత
ఇఇటట ననఇ:1/388
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : కకశషరయడ
ఇఇటట ననఇ:1-389-A
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట సషశమ కటరర
ఇఇటట ననఇ:1/389-B
వయససస:44
లఇ: పప
52
ZOK0533471
పపరర: లతమఖధసరగ మలల శశటట

125-142/399

భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:1/389-A
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : కకశషరయడ
ఇఇటట ననఇ:1-389A
వయససస:50
లఇ: ససస స
49
ZOK0870825
పపరర: ససరరష కటరర

38
LML2392207
పపరర: శవశఇకర గమనన రత

125-142/639

తఇడడ:డ తరరపలల
ఇఇటట ననఇ:1/388
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : రషమచఇదడయడ
ఇఇటట ననఇ:1-388
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషరయడ
ఇఇటట ననఇ:1/389-A
వయససస:35
లఇ: పప
46
LML2387041
పపరర: వనఇకటససబకమమ కకమమననన

125-142/640

తఇడడ:డ రషమచనహ య
న ఖడ
ఇఇటట ననఇ:1/388
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషమయడ గమఇడడత
ఇఇటట ననఇ:1-388
వయససస:69
లఇ: పప
43
ZOK0266452
పపరర: శశకషఇత కకమమననన

35
LML1822147
పపరర: వజయభబససర దరగమశశటట

33
ZOK2007417
పపరర: రరడడన వరపడసషద ధరగమశశటట
తఇడడ:డ వనఇకట ససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:1-387-A
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:1-387-B
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : ననగరశశర రషవ
ఇఇటట ననఇ:1/388
వయససస:39
లఇ: ససస స
40
LML1822196
పపరర: రషమచఇదడయడ గమఇడనడత

125-142/396

తలల : కషసరపప వజయ
ఇఇటట ననఇ:1/387-1-2
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : నబ రసనల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-387-B
వయససస:26
లఇ: ససస స
37
LML2391217
పపరర: లకకమదదవ సపటట బబ యయనన

32
ZOK1620111
పపరర: కషసరపప రషజరశశరగ

57
ZOK0407775
పపరర: కషరరసక చఇదడతదజ ధరగమశశటట

125-142/411

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర ధరగమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1/394-A
వయససస:35
లఇ: పప
125-142/647

60
ZOK2007466
పపరర: లకకమదదవ ధరరమసపటట

125-142/413

భరస : ససబడమణడఇ
ఇఇటట ననఇ:1/394-B
వయససస:60
లఇ: ససస స
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125-142/648 62
61
ZOK2007458
ZOK0828154
పపరర: వనఇకట ససబబడమణడమ ధరరమసపటట
పపరర: సషయ పడశషఇత ధరగమషషటట

తఇడడ:డ ససబకరషయమడడ
ఇఇటట ననఇ:1-394B
వయససస:69
లఇ: పప
64
ZOK1292770
పపరర: ననగ మహహశశరగ ధరగమశశటట

125-142/651

తఇడడ:డ వనఇకట ససబడహమణడఇ ధరగమషషటట
ఇఇటట ననఇ:1-394-B
వయససస:49
లఇ: పప

65
ZOK0407783
పపరర: నరరశ ధరగమశశటట

66
ZOK2007474
పపరర: పషరశతమమ మఖలశశటట

తఇడడ:డ వనఇకషటరమణ
ఇఇటట ననఇ:1-394-B1
వయససస:34
లఇ: పప

67
ZOK2007482
పపరర: లకడమనరసషషయఖ మఖలశశటట

68
ZOK1198739
పపరర: రరడనయడ మమలలశశటట

తఇడడ:డ వనఇకట ససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:1-395
వయససస:52
లఇ: పప
70
ZOK0709303
పపరర: అమరననథ చటటటఇ
తఇడడ:డ కకదఇడరషమయడ చటటటఇ
ఇఇటట ననఇ:1/397
వయససస:35
లఇ: పప
73
ZOK2007490
పపరర: వనఇకట ససబకమఖమ చటటటఇ

125-142/420

125-142/422

125-142/425

125-142/428

తఇడడ:డ పపలల యడ శశటట
ఇఇటట ననఇ:1/404
వయససస:27
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

77
ZOK2007508
పపరర: వనఇకటరషజమమ గమఇడనడత

80
ZOK0988206
పపరర: శషడమల కకమమర

83
LML2392421
పపరర: ససనలకకమఖర బబ మమమ

125-142/431

86
ZOK0479071
పపరర: సనరడననరషయణ బబ మఖమ

125-142/654

89
ZOK1321116
పపరర: చలపత బమససననన
తఇడడ:డ ఏలల యడ బమససననన
ఇఇటట ననఇ:1/404
వయససస:47
లఇ: పప

72
ZOK1490648
పపరర: జరషనబ బ షపక

125-142/419

75
ZOK1387554
పపరర: ఝనస ఏననటట

125-142/421

భరస : పవన కకమఖర బబ మమమ
ఇఇటట ననఇ:1/398
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-142/423

78
ZOK2007516
పపరర: నరషయఖనన చతదస మ

125-142/424

తఇడడ:డ లకమయడ
ఇఇటట ననఇ:1/400
వయససస:59
లఇ: పప
125-142/426

125-142/427
81
ZOK0988214
పపరర: ననరషయణ సషశమ కకమమర

తఇడడ:డ జయ రషమమడడ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:1/401-A
వయససస:35
లఇ: పప
125-142/429

84
ZOK0388116
పపరర: లకడమ యచచ

125-142/430

భరస : జగదదష యచచ
ఇఇటట ననఇ:1/404
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-142/432

తఇడడ:డ ససబకరషమయడ
ఇఇటట ననఇ:1/404
వయససస:40
లఇ: పప
125-142/434

125-142/416

భరస : షషయయద బసస సయద
ఇఇటట ననఇ:1/397
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకరరరయఖ
ఇఇటట ననఇ:1/404
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ రఇగయడ యచచ
ఇఇటట ననఇ:1/404
వయససస:49
లఇ: పప
88
ZOK0938227
పపరర: హహహమఖవత పపటట

125-142/418

భరస : ననరషయణ సషశమ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:1/401-A
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : ససబకరషమయడ
ఇఇటట ననఇ:1/404
వయససస:80
లఇ: ససస స
85
ZOK0388231
పపరర: జగదదశ యచచ

74
LML2392306
పపరర: గఇగషపడసననన చతదస మ

69
LML2392298
పపరర: కకదఇడరషమయడ చతదస మ
తఇడడ:డ రషమయడ
ఇఇటట ననఇ:1/397
వయససస:72
లఇ: పప

భరస : ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:1/400
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అనజ నఉలల
ఇఇటట ననఇ:1/401
వయససస:37
లఇ: పప
82
LML2392413
పపరర: లకమమమ బబ మఖమ

125-142/415

తఇడడ:డ కకదఇడరషమయడ
ఇఇటట ననఇ:1-397
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:1/400
వయససస:28
లఇ: పప
79
ZOK0479063
పపరర: మలల కషరరజన చతదస మ

71
ZOK1096982
పపరర: బబజ సయడద

125-142/414

భరస : లకకమ నరసయడ
ఇఇటట ననఇ:1/395
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సయడద ననర
ఇఇటట ననఇ:1/397
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : కకదఇడ రషమయడ
ఇఇటట ననఇ:1/397
వయససస:54
లఇ: ససస స
76
ZOK0994914
పపరర: హరరష చటటటఇ

125-142/652

తఇడడ:డ లకడమ నరసయడ మమలలశశటట
ఇఇటట ననఇ:1/395-A
వయససస:26
లఇ: పప
125-142/417

125-142/650
63
ZOK0828170
పపరర: ననగమమరళ ససవపడసషద ధరగమషషటట

భరస : ననగమమరళ శవపడసషద ధరగమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-394-B
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగ మమరళ ససవష పడసషద ధరగమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-394-B
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-142/653

125-142/649

87
ZOK0822214
పపరర: జయమమ బమససననన

125-142/433

భరస : చలపత
ఇఇటట ననఇ:1/404
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-142/435

90
ZOK1490796
పపరర: ససరరశ బససననన

125-142/436

తఇడడ:డ చలపత
ఇఇటట ననఇ:1/404
వయససస:20
లఇ: పప
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91
ZOK2007524
పపరర: రమఖదదవ పపటబట

125-142/655

భరస : పపలల యడ
ఇఇటట ననఇ:1-404
వయససస:47
లఇ: ససస స
94
ZOK1183391
పపరర: భబరర వ గగడ తతమమల

125-142/439

125-142/442

125-142/444

125-142/445

125-142/451

125-143/10

భరస : రషజ
ఇఇటట ననఇ:2-2
వయససస:42

125-143/12

125-143/347

125-142/449

107
ZOK1668664
పపరర: ససజనడ కఇడల

110
ZOK1269126
పపరర: రషఇ లకమణ భరత చగరగమడడ

113
ZOK1424142
పపరర: శషశవణణ గమనశశటట

116
ZOK0470963
పపరర: లకడమ శశనవషస రషవప పషషడనల

125-143/426

119
ZOK0530576
పపరర: అమరరనసష షపక
భరస : అకకర బబషష
ఇఇటట ననఇ:2/3
వయససస:53
లఇ: ససస స

99
ZOK2239184
పపరర: భబరత తతపషకకల

125-142/224

102
ZOK1672286
పపరర: అలలఖడ శరరషల

125-142/656

105
ZOK1403377
పపరర: హరగననథ యతరషజఇ

125-142/450

తఇడడ:డ రషమ చఇదడ రషవప యతరషజఇ
ఇఇటట ననఇ:1/421
వయససస:28
లఇ: పప
125-141/807

108
ZOK1269134
పపరర: ఉమ మహహశశరగ చగరగమడడ

125-143/9

తఇడడ:డ గగరగధర గగపషల చగరగమడడ
ఇఇటట ననఇ:2/1 A
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-143/11

111
LML1908441
పపరర: గగరగధర గరపషల చగరగమడడ

125-143/345

తఇడడ:డ రషజగరపషలసషశమ
ఇఇటట ననఇ:2-1A
వయససస:60
లఇ: పప
125-143/13

114
ZOK2007540
పపరర: రషజ గమనపపటట

125-143/346

తఇడడ:డ నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:2-2
వయససస:47
లఇ: పప
125-143/316

తఇడడ:డ ననరషయణ రషవప
ఇఇటట ననఇ:2/2-25-B
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : మమననయడ ఆచనరగ నఇదదమఇడలఇ
ఇఇటట ననఇ:2-3
వయససస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

104
ZOK1403302
పపరర: పషవన యతరషజఇ

125-142/441

తఇడడ:డ చవడ ననరషయణ శరరషల
ఇఇటట ననఇ:1-412
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : శవపడసషద పషలఖ
ఇఇటట ననఇ:2/2
వయససస:35
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

118
ZOK1490960
పపరర: కళళవత నఇదదమఇడలఇ

125-142/448

తఇడడ:డ గగరగధర గగపషల చగరగమడడ
ఇఇటట ననఇ:2/1-A
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషజజ గమనపపటట
ఇఇటట ననఇ:2/2
వయససస:25
లఇ: ససస స
115
ZOK2007557
పపరర: గమనపపటట ససజజతన

101
ZOK2239168
పపరర: కకరణ కకమఖర తతపషకకల

96
ZOK0479048
పపరర: రమన బబల

భరస : రవఇదడ తతపషకకల
ఇఇటట ననఇ:1-412
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర తతఇగ
ఇఇటట ననఇ:2/
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : గగరగధర గరపషల
ఇఇటట ననఇ:2/1-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
112
ZOK1378801
పపరర: వనదవలల గమనపపటట

125-142/443

భరస : రవ కకమఖర యతరషజఇ
ఇఇటట ననఇ:1/421
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : లఖల సయద షపక
ఇఇటట ననఇ:1/608
వయససస:21
లఇ: ససస స
109
ZOK0399089
పపరర: కషమమశశరగ చగరఇగమడడ

98
ZOK1298686
పపరర: బబవగరల శరరష

125-142/438

తఇడడ:డ వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:1/404B
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవఇదడ తతపషకకల
ఇఇటట ననఇ:1-412
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషమచఇదడరషవప యతరషజఇ
ఇఇటట ననఇ:1/421
వయససస:35
లఇ: పప
106
ZOK1490804
పపరర: ఫరషరనన షపక

125-142/440

తఇడడ:డ బబవగరల వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:1/404-B
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : అలలఖడ శరరషల
ఇఇటట ననఇ:1/412
వయససస:25
లఇ: ససస స
103
ZOK1403351
పపరర: రవ కకమఖర యతరషజఇ

95
LML2392389
పపరర: వనఇకటరమన బససవగలఖల

93
LML2392314
పపరర: ఈశశరయడ తతమమఖలఖ
తఇడడ:డ రరశయడ
ఇఇటట ననఇ:1/404-A
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననపషప
ఇఇటట ననఇ:1/404B
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరమన
ఇఇటట ననఇ:1/404-B
వయససస:46
లఇ: ససస స
100
ZOK1672278
పపరర: రషమ దదవ శరరషల

125-142/437

భరస : ఈశశరయడ తతమమల
ఇఇటట ననఇ:1/404A
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఈశశరయడ తతమమల
ఇఇటట ననఇ:1/404-A
వయససస:26
లఇ: పప
97
LML2392397
పపరర: కమలమమ బససవగలఖల

92
LML2392322
పపరర: అనసనయమమ తతమమఖలఖ

125-143/425
117
ZOK1490952
పపరర: మమననయడ ఆచనరగ నఇదదమఇడలఇ

తఇడడ:డ ససబకరషమయడ నఇదదమఇడలఇ
ఇఇటట ననఇ:2-3
వయససస:51
లఇ: పప
125-159/2

120
ZOK1422930
పపరర: ననగ తతలశ అఇతటట

125-145/924

భరస : ససబకరషయమడడ అఇతటట
ఇఇటట ననఇ:2-3-2
వయససస:23
లఇ: ససస స
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121
ZOK1480953
పపరర: లకడమ కఇఠమమ నరపసపత

125-138/10

122
ZOK1672963
పపరర: ససధనమణణ కకరశపషటట

భరస : పషదహ రఇగననయకకలక నరపసపత
ఇఇటట ననఇ:2-5
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : ససబకరషయమడడ కకరశపషటట
ఇఇటట ననఇ:2/7/14
వయససస:51
లఇ: ససస స

124
ZOK0392431
పపరర: జలఖన బబషష ఓబల షపక

125
ZOK1491042
పపరర: ఆదదననరషయణ మటటల

125-143/349

తఇడడ:డ సషహహబ పసర
ఇఇటట ననఇ:2-10
వయససస:47
లఇ: పప
127
ZOK1674993
పపరర: నరససఇహహలక టఇగమటటరర

125-143/16

125-143/351

125-143/19

125-143/22

125-143/24

125-143/352

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:2-20-1
వయససస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

137
ZOK1552991
పపరర: వననద కకమఖర మలల

140
ZOK1679794
పపరర: కఇచన కటబరగ

143
ZOK0470625
పపరర: కననయడ మఇడల

125-143/365

146
ZOK0470724
పపరర: శశససకకమఖర తతటల

125-143/20

149
ZOK0399444
పపరర: వనఇకటరమణ ఆలఇ
తఇడడ:డ ససబకనన
ఇఇటట ననఇ:2-20-1
వయససస:54
లఇ: పప

129
ZOK1484021
పపరర: ఇఇతయఖజ షపక

125-139/7

132
ZOK0531269
పపరర: ససనతన సషకర

125-143/18

135
ZOK1552967
పపరర: నరససఇహహలక మలల

125-143/21

తఇడడ:డ ససబకనన మలల
ఇఇటట ననఇ:2/19-G5
వయససస:55
లఇ: పప
125-143/23

138
ZOK1573625
పపరర: చనకస గషరల పషటట

125-145/224

భరస : రషమయడ గషరల పషటట
ఇఇటట ననఇ:2/19Z-153
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-143/25

141
ZOK1690080
పపరర: భబసమబదఅరషమ ననగమణణ

125-143/26

తఇడడ:డ భబసమబదఅరషమ శశనవషససలక
ఇఇటట ననఇ:2/20
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-143/353

144
ZOK2007573
పపరర: మఇడల సషవతడమమ

125-143/354

భరస : కననయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-143/366

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:2-20-0-1
వయససస:34
లఇ: పప
125-143/367

125-143/15

భరస : కకఇడయడ
ఇఇటట ననఇ:2/19-G-2
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబకనన
ఇఇటట ననఇ:2-20
వయససస:66
లఇ: పప

భరస : పపడమకకమఖర
ఇఇటట ననఇ:2-20-0-1
వయససస:39
లఇ: ససస స
148
ZOK0387027
పపరర: వనఇకటలకకమనరసమమ ఆలఇ

125-143/17

తఇడడ:డ దదవనఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2/20
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పషఇచలయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20
వయససస:33
లఇ: పప
145
LML2394112
పపరర: లకకమదదవ ననథ

134
ZOK0208116
పపరర: నరససఇహహలక మఇడల

126
ZOK1569474
పపరర: ససజజత ఉననఇ

తఇడడ:డ షఇషసర షపక
ఇఇటట ననఇ:2-15-B
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహహలక మలల
ఇఇటట ననఇ:2/19-G5
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబడమణడఇ
ఇఇటట ననఇ:2/20
వయససస:20
లఇ: పప
142
ZOK0392779
పపరర: రమమష గరపసదదసస

125-143/350

తఇడడ:డ ససబకనన
ఇఇటట ననఇ:2/19-G5
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : నరససఇహహలక మలల
ఇఇటట ననఇ:2/19-G5
వయససస:50
లఇ: ససస స
139
ZOK1679786
పపరర: జమఖఇథ గగవఇదస

131
ZOK1680594
పపరర: రషమచఇదడ మఇడల మఇడల

125-143/348

భరస : వనఇకట రమణ ఉననఇ
ఇఇటట ననఇ:2/014
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబకనన మఇడల
ఇఇటట ననఇ:2/19-G1
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:2/19G5
వయససస:33
లఇ: పప
136
ZOK1552983
పపరర: ససబకమమ మలల

125-143/14

తఇడడ:డ వనయ కకమఖర రషచపలల
ఇఇటట ననఇ:2-15
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : ససదహ డదయఖ
ఇఇటట ననఇ:2-19D
వయససస:45
లఇ: ససస స
133
ZOK0251413
పపరర: శవయడ మఇడల

128
ZOK1491067
పపరర: ననగరమడశశ రషచపలల

123
ZOK0387050
పపరర: శఇషషద షపక
భరస : జలఖన బబషష
ఇఇటట ననఇ:2-10
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహహలక మటటల
ఇఇటట ననఇ:2/11
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగమలయడ టఇగమటటరర
ఇఇటట ననఇ:2/014-M
వయససస:50
లఇ: పప
130
LML2393494
పపరర: జజడత పసకకసల

125-147/793

147
ZOK1197269
పపరర: రమఖదదవ దదవపరగ

125-143/36

భరస : హరగపస
డ షద దదవపరగ
ఇఇటట ననఇ:2/20-1
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-143/368

150
ZOK1188565
పపరర: ససబడమణడఇ బఇడడ

125-143/37

తఇడడ:డ రమణపప బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-5
వయససస:36
లఇ: పప
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151
ZOK1188573
పపరర: శషడమల బఇడడ

125-143/38

భరస : ససబడమణడఎఇ బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-5
వయససస:31
లఇ: ససస స
154
LML2393288
పపరర: సస మమశశరర కషససరషల

125-143/369

125-143/370

125-143/372

125-143/373

125-143/376

125-143/378

125-143/49

భరస : చఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2-20A
వయససస:36
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

164
LML1919133
పపరర: లకడమదదవ గరవఇదస

167
LML1919141
పపరర: రషజరశశరగ గరవఇదస

170
ZOK0085878
పపరర: శషడమల పషషడనల

173
ZOK0668525
పపరర: ననగభబషణఇ ఎలఖడత

125-143/52

176
ZOK1679778
పపరర: నరరశ మసఇసపత

125-143/374

179
ZOK1697507
పపరర: శశదదవ గరపసదదశ
భరస : యమగఇధర గరపసదదశ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-1,
వయససస:36
లఇ: ససస స

159
LML2394310
పపరర: హరగహరబబబమ తతపషకకల

125-143/371

162
ZOK0714931
పపరర: గఇగషధర గరవఇదస

125-143/45

165
LML2393627
పపరర: రమఖదదవ గరవఇదస

125-143/375

భరస : గఇగషధర
ఇఇటట ననఇ:2-20-19A1
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-143/377

168
ZOK0470104
పపరర: ససబక నరసమమ తతపషకకల

125-143/46

భరస : ససబకరషయమడడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-19A6
వయససస:58
లఇ: ససస స
125-143/47

171
ZOK1630342
పపరర: నఇద కకమఖరగ ఎరగబబ యన

125-143/48

భరస : రషమ చఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2/20A
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-143/50

174
ZOK0823402
పపరర: హరగ పడసషద ఉడత

125-143/51

తఇడడ:డ చననయడ ఉడత
ఇఇటట ననఇ:2/20-A
వయససస:30
లఇ: పప
125-143/53

తఇడడ:డ చననయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A
వయససస:30
లఇ: పప
125-143/379

125-143/42

తఇడడ:డ గఇగగశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/20-19A1
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషమకకషర ఎలఖడత
ఇఇటట ననఇ:2/20-A
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటబదదడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A
వయససస:33
లఇ: పప
178
LML2393486
పపరర: మహహశశరర మఇడల

125-143/44

భరస : శశనవషస రషవప
ఇఇటట ననఇ:2/20-25-B
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పషఇచలయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A
వయససస:54
లఇ: పప
175
ZOK1092535
పపరర: బబలకకషర కకఇడదటట

161
ZOK0481978
పపరర: ససరరష బబబమ పలలల బబ యయన

156
ZOK1491083
పపరర: చఇదడ మటట పలల

తఇడడ:డ ససబకరషయమడడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-9-A6
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : బబలకకశషర
ఇఇటట ననఇ:2-20-19A2
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రషమయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-19A6
వయససస:67
లఇ: పప
172
ZOK0208132
పపరర: హజరతయడ ఓఇటటరర

125-143/43

భరస : గఇగగ శశటట
ఇఇటట ననఇ:2-20-19A1
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగగ శశటట
ఇఇటట ననఇ:2-20-19A2
వయససస:45
లఇ: పప
169
LML2394328
పపరర: ససబకరషయమడడ తతపషకకల

158
ZOK1491091
పపరర: కకరస గ పసడయ యయనమమన

125-143/40

తఇడడ:డ పసచచయడ మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:2/20-8-1
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగ రషజ
ఇఇటట ననఇ:2/20-19-2
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషధయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-19A1
వయససస:77
లఇ: పప
166
LML1908417
పపరర: బబలకకషర గరవఇదస

125-143/41

తఇడడ:డ రషజరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-9A6
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : మలల కషరరజన
ఇఇటట ననఇ:2-20-19-1
వయససస:52
లఇ: ససస స
163
LML1907138
పపరర: గఇగగ శశటట గరవఇదస

155
ZOK1147835
పపరర: హరరవరరన ఒఇటటరర

153
ZOK0413047
పపరర: మమనససషశమ కనరత
తఇడడ:డ రఇగననన
ఇఇటట ననఇ:2/20-6-A-4
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ హజరధయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-7-A
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ గగవఇదస బబలకకషర
ఇఇటట ననఇ:2-20-9-A1
వయససస:21
లఇ: ససస స
160
LML2394401
పపరర: రమణమమ ఓనననరఠ

125-143/39

భరస : బబష
ఇఇటట ననఇ:2/20-5-A
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : మమనససషశమ
ఇఇటట ననఇ:2-20-6A4
వయససస:36
లఇ: ససస స
157
ZOK1491075
పపరర: గగవఇదస గషయతడ

152
ZOK1491224
పపరర: యశమన ననదడళల

177
ZOK1679810
పపరర: గమరర చరణ కటబరర

125-143/54

తఇడడ:డ కకషరయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A
వయససస:20
లఇ: పప
125-143/56

180
LML1920131
పపరర: రరడనమమ మలలల ల

125-143/104

భరస : ససబకరషయమడడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-2-4
వయససస:46
లఇ: ససస స
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181
ZOK1379858
పపరర: ససబకరషయమడడ మలలల ల

125-143/105

తఇడడ:డ ససబకనన మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-2-4
వయససస:56
లఇ: పప
184
ZOK0252916
పపరర: ససజజత తతడదటట

125-143/428

185
ZOK0252924
పపరర: లకకమదదవ తతడదటట

125-143/108

188
ZOK1380054
పపరర: గణణశ కకమఖర తతడదటట

తఇడడ:డ పషదహ ససదహయడ మరరమమన
ఇఇటట ననఇ:2/20A7
వయససస:62
లఇ: పప
125-143/113

తఇడడ:డ వనఇకటససబకయడ అఇజమమటట
ఇఇటట ననఇ:2/20A-9
వయససస:58
లఇ: పప
196
ZOK0333898
పపరర: వనఇకట ససబకయడ కకఇడద

125-143/116

తఇడడ:డ వనఇకట ససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20--A9A
వయససస:44
లఇ: పప
199
ZOK0988156
పపరర: రమఖదదవ అఇజమమటట

125-143/119

భరస : ససబబన సషబ కడప
ఇఇటట ననఇ:2/20-A10
వయససస:60
లఇ: ససస స
205
LML1921972
పపరర: కకఇచఇ వనఇకట శశషమమ

195
ZOK0865164
పపరర: అరరణకకమఖరగ అఇజమమటట

197
ZOK0865222
పపరర: శవ పడసషద ఇససక

125-143/117

206
ZOK0534966
పపరర: వజయ భబససర కకఇచఇ

208
ZOK1134261
పపరర: ససవష గమజజల

209
ZOK1379981
పపరర: ననర బబష షపక

125-143/63

192
ZOK1147850
పపరర: ధనమమ ఒఇటటరర

125-143/114

తఇడడ:డ చలపత కకఇచఇ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-10
వయససస:53
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-143/111

194
ZOK0865123
పపరర: ఆనఇదకకమఖర యఖదవ
అఇజమమటట
తఇడడ:డ శఇకరయడ అఇజమమటట
ఇఇటట ననఇ:2/20A-9
వయససస:38
లఇ: పప

203
ZOK1076117
పపరర: ససభబన సషబ కడప

తఇడడ:డ ససబహన సషబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-10
వయససస:40
లఇ: పప

125-143/107

125-143/430

తఇడడ:డ గఇగయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-A4
వయససస:66
లఇ: పప
125-143/112

125-143/115

తఇడడ:డ శఇకరయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20A-9
వయససస:35
లఇ: ససస స
198
ZOK1490986
పపరర: కకఇడద మనక

125-143/118

తలల : కకఇడద శశదదవ
ఇఇటట ననఇ:2/20-a-9a
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-143/120

201
LML2394120
పపరర: శశదదవ కకఇడద

125-143/431

భరస : వనఇకట ససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-A9A
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-143/58

తఇడడ:డ పషదహ ససభబన కడప
ఇఇటట ననఇ:2/20-A10
వయససస:76
లఇ: పప
125-143/60

189
ZOK0470575
పపరర: చలపత తతడదటట

భరస : హజరతయడ ఒఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-8
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : కలచఇ వజయ భబససర కకఇచడఇ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-10
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యలల పష గమజజల
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-10
వయససస:28
లఇ: పప

125-143/109

తఇడడ:డ శఇకరయడ అఇజమమటట
ఇఇటట ననఇ:2/20A-9A
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-143/57

186
ZOK1219642
పపరర: ససబడమణడఎఇ తతదదఈ

భరస : చనన వనఇకట రమణ మరరమమన
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-7
వయససస:50
లఇ: ససస స

200
ZOK0988164
పపరర: అనతనకకమఖరగ అఇజమమటట

125-143/427

తఇడడ:డ చలపత తతదదఈ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-4
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ శవయడ ఇససక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-9A
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : శఇకరయడ అఇజమమటట
ఇఇటట ననఇ:2/20A-9A
వయససస:56
లఇ: ససస స
202
LML2394435
పపరర: ఖఖదర బ కడప

125-143/429

తఇడడ:డ చలపత తతడదటట
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-4
వయససస:45
లఇ: పప

125-143/110 191
190
ZOK1282946
ZOK1282953
పపరర: చనన వనఇకట రమణ మరరమమన
పపరర: గఇగమలమమ మరరమమన

183
ZOK0251934
పపరర: కషఇతమమ తతడదటట
భరస : చలపత
ఇఇటట ననఇ:2-20A3
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : లకకమననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:2-20A3
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణడఎఇ తతడదటట
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-4
వయససస:38
లఇ: ససస స

193
ZOK0865073
పపరర: శఇకరయడ అఇజమమటట

125-143/106

తఇడడ:డ చలపత తతడదటట
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-3
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : గణణశ కకమఖర
ఇఇటట ననఇ:2-20A3
వయససస:37
లఇ: ససస స
187
ZOK1241744
పపరర: లకడమ దదవ తతడదటట

182
ZOK1229351
పపరర: లకడమ ననరషయణ తతడదటట

204
ZOK1283167
పపరర: అబమబ లఖ కడప

125-143/59

తఇడడ:డ ససభబన సషబ కడప
ఇఇటట ననఇ:2/20-A10
వయససస:25
లఇ: పప
125-143/61

207
ZOK0988172
పపరర: ననర బబషష కడప

125-143/62

తఇడడ:డ ససభబనసబ కడప
ఇఇటట ననఇ:2/20-a-10
వయససస:33
లఇ: పప
125-143/64

210
LML1921964
పపరర: రషమకస కకఇచఇ

125-143/380

భరస : చలపత
ఇఇటట ననఇ:2-20-A10
వయససస:75
లఇ: ససస స
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211
LML2394443
పపరర: పషడరర కడప

125-143/381

భరస : ననర బబషష కడప
ఇఇటట ననఇ:2-20-A10
వయససస:37
లఇ: ససస స
214
ZOK1015719
పపరర: ననగరషజ మణణగషలఖ

125-143/67

125-143/355

125-143/71

125-143/383

125-143/74

125-143/77

125-143/80

భరస : రమమష ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-15-2
వయససస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

224
ZOK0476895
పపరర: నరససఇహహలక కటటననన

227
ZOK0392472
పపరర: తరరపలయడ

230
ZOK0723023
పపరర: భబరదనశజ సస

233
ZOK0913617
పపరర: మమనక చరల

125-143/386

236
LML1922004
పపరర: మహహశశరగ బబ గడఇ

125-143/384

239
ZOK0333393
పపరర: తరరపఠమమ గరబకలల
భరస : ససబబకరషయమడడ
ఇఇటట ననఇ:2/20/A-15A
వయససస:69
లఇ: ససస స

219
ZOK0251447
పపరర: ఈశశరయడ మనగరల

125-143/70

222
LML2393551
పపరర: లకకమ దదవ మణణగరల

125-143/356

225
ZOK0470856
పపరర: శశనవషససలక మనగరల

125-143/73

తఇడడ:డ గఇగబలయడ మనగరలఖ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-13
వయససస:46
లఇ: పప
125-143/75

228
ZOK0392555
పపరర: వనఇకటరమణ

125-143/76

తఇడడ:డ తరరపలయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-14
వయససస:43
లఇ: పప
125-143/78

231
ZOK1216556
పపరర: ససజత దకడణపప

125-143/79

భరస : రవశఇకర దకడణపప
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-14
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-143/81

234
LML2394179
పపరర: రతనమమ చరల

125-143/385

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:2-20-A14
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-143/387

భరస : ససబబక రషవప
ఇఇటట ననఇ:2-20-A-15
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-143/83

125-143/69

భరస : ఈశశరయడ మణణగరలఖ
ఇఇటట ననఇ:2-20 A 12
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ చడరల
ఇఇటట ననఇ:2/20A-14
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:2-20-A14
వయససస:32
లఇ: ససస స
238
ZOK1379825
పపరర: లకడమ దదవ ఆకకల

125-143/72

తలల : రతన సస
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-14
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ తరరపయడ దకడనపప
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-14
వయససస:39
లఇ: పప
235
LML2394187
పపరర: అననష చరల

221
ZOK1204627
పపరర: గరత కటటననన

216
ZOK1380005
పపరర: అలమ కడప

తఇడడ:డ గఇగబలయడ మనగల
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-12
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-14
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-14
వయససస:36
లఇ: పప
232
ZOK1289206
పపరర: రవ శఇకర దకడనపప

125-143/382

తఇడడ:డ గఇగయడ కటటననన
ఇఇటట ననఇ:2-20-A-12
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : తరరపలయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-14
వయససస:65
లఇ: ససస స
229
ZOK0413658
పపరర: వనణమగరపషల యఖదవ రరగమలఖ

218
LML1919182
పపరర: వనఇకటససబకమమ మణణగరల

125-143/66

భరస : శభన కడప
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-11
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహహలక కటటననన
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-12
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహలక కటటఇరగన
ఇఇటట ననఇ:2-20-A-12
వయససస:49
లఇ: ససస స
226
ZOK0386706
పపరర: లకమమ

125-143/68

భరస : గఇగయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-A11
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవషససలక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-12
వయససస:28
లఇ: ససస స
223
LML2394047
పపరర: కలఖవత కటటననన

215
ZOK1092501
పపరర: వజయ కకమఖరగ మణణగల

213
ZOK0531285
పపరర: సషశత మణణగరలఖ
భరస : వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-11
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : ననగరషజ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-11
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : శశనవషససలక
ఇఇటట ననఇ:2-20 A 11
వయససస:42
లఇ: ససస స
220
ZOK0781294
పపరర: గరతన కషటటననన

125-143/65

తఇడడ:డ గఇగబలయడ మణణగషలఖ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-11
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయడ మణణగషలఖ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-11
వయససస:37
లఇ: పప
217
LML2393544
పపరర: సనథన మనగరల

212
ZOK0413393
పపరర: వనఇకషటరమణ మణణగషలఖ

237
ZOK0646877
పపరర: రమమష ఆకకల

125-143/82

తఇడడ:డ చననయడ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-15-2
వయససస:50
లఇ: పప
125-143/34

240
ZOK0938433
పపరర: శవ శఇకర గరపషరపపర

125-143/84

తఇడడ:డ దనమదరఇ గరపషరపపర
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-15A
వయససస:42
లఇ: పప
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241
ZOK0938441
పపరర: శవ జజడత మమఛన

125-143/85

భరస : శవ శఇకర గరపషరపపర
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-15A
వయససస:38
లఇ: ససస స
244
LML2394062
పపరర: ఊమఖదదవ గరబకలఖ

125-143/388

125-143/88

125-143/91

125-143/121

125-143/391

125-143/123

125-143/126

తఇడడ:డ గఫపర షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-18-A
వయససస:31
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

260
ZOK0208173
పపరర: మహహశ బబబమ భభగడఇ

263
ZOK1044502
పపరర: సశరర కకమఖరగ మరగయఇ

125-143/393

266
ZOK0939415
పపరర: యఖససమన కడప

125-143/122

269
ZOK1092659
పపరర: వనఇకట ససవష కకమమననన
తఇడడ:డ కకషరయడ కకమమననన
ఇఇటట ననఇ:2-20/A18JA
వయససస:27
లఇ: పప

249
ZOK0668541
పపరర: కవత చఇతగగఇజల

125-143/90

252
ZOK0470849
పపరర: సషఇబ శవ మలల ఇ

125-143/93

255
LML1920800
పపరర: మసషసనన గఇజజ

125-143/390

భరస : యఖననదయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-A16
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-143/392

258
ZOK2290187
పపరర: జయ ససఇహ గఇజ

125-143/530

తలల : గఇజ శఇకరమమ
ఇఇటట ననఇ:2/20/A-16
వయససస:21
లఇ: పప
125-143/124

261
ZOK0531293
పపరర: ససమలత బబ గడఇ

125-143/125

తఇడడ:డ వనఇకటససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-16-A
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-143/127

264
ZOK0413344
పపరర: పసరయడ కడప

125-143/128

తఇడడ:డ పషదహ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-17
వయససస:47
లఇ: పప
125-143/55

తఇడడ:డ ససభబన సషహహబ కడప
ఇఇటట ననఇ:2/20-A 18
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-143/129

125-143/35

తఇడడ:డ కకఇడయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-16
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ మఖరరసఇడనడయమడడ మరగయఇ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-16-A
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : పసరయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20A17
వయససస:45
లఇ: ససస స
268
ZOK1379874
పపరర: బబబజ షపక

125-143/92

తఇడడ:డ వనఇకట ససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-16-A
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-16-A
వయససస:29
లఇ: పప
265
ZOK2007581
పపరర: ఖఖదరమమ కడప

251
ZOK0413385
పపరర: జయ చఇదడ మరగయఇ

257
LML2393197
పపరర: ఈశశరమమ మరరయమ

246
ZOK1431188
పపరర: బబలఖజ గఇజ

భరస : వనఇకటయడ చఇతగగఇజల
ఇఇటట ననఇ:2/20-A16
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : జయచఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-A-16
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : సషఇబ శవయడ ఒఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-16A
వయససస:27
లఇ: ససస స
262
ZOK0781302
పపరర: వనఇకట ససధనకర బబ గడఇ

125-143/89

తఇడడ:డ తరర పలక జజగగననన
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-16
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : మరసఇదనడయమడడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-A-16
వయససస:48
లఇ: ససస స
259
ZOK1388255
పపరర: శరణడ దదననల

248
ZOK0668533
పపరర: వనఇకటయడ చఇతగగఇజల

254
ZOK1722768
పపరర: దశరథ జజగగననన

125-143/87

తఇడడ:డ ససబకయడ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:2/20/A-16
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-16
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : దశరథ జజగగననన
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-16
వయససస:31
లఇ: ససస స
256
LML2393189
పపరర: లకకమ మరగయఇ

125-143/389

తఇడడ:డ గఇగయడ చఇతనగగనజజల
ఇఇటట ననఇ:2/20-A16
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-16
వయససస:52
లఇ: పప
253
ZOK1720853
పపరర: హహహమవత జజగగననన

245
ZOK0392365
పపరర: ససబబకరషయమడడ గరబకలల

243
ZOK1287697
పపరర: పడదదప గరపషరపపర
తఇడడ:డ దనమదర గరపషరపపర
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-15-A
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబ రశయడ గగబకళల
ఇఇటట ననఇ:2-20A-15-A
వయససస:78
లఇ: పప

తఇడడ:డ మఖరసఇడనడయమడడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A16
వయససస:32
లఇ: ససస స
250
ZOK0333856
పపరర: మఖరరసఇడయడ మరగయఇ

125-143/86

భరస : దనమదరఇ గరపషరపపర
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-15A
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరమన
ఇఇటట ననఇ:2-20-A15A
వయససస:44
లఇ: ససస స
247
ZOK0470930
పపరర: అరరణన కకమఖరగ మరగయఇ

242
ZOK0938458
పపరర: సరసశతమమ గరపషరపపర

267
ZOK1363167
పపరర: ఫషతమఖ ససఇకరససల

125-143/363

భరస : ససదహ దక ససఇకరససల
ఇఇటట ననఇ:2-20/A18
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-143/364

270
ZOK0477505
పపరర: వనఇకట లకకకమమ చడనననరర

125-143/130

భరస : వనఇకట ససబకయడ చడనననరర
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19
వయససస:39
లఇ: ససస స

Page 11 of 36

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-05
271
ZOK1383314
పపరర: అమకత యధనలఖ

125-143/131

భరస : కకషరయడ యధనలఖ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19
వయససస:46
లఇ: ససస స
274
ZOK1491182
పపరర: ససధకర కటబరగ

125-143/134

125-143/395

125-143/138

125-143/398

125-143/399

125-143/402

125-143/142

భరస : జయరషమ
ఇఇటట ననఇ:2-20-A19-E2
వయససస:49
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

284
ZOK0668616
పపరర: హరగశ యయనమననన

287
LML1919059
పపరర: వజయనరమల యయనమననన

290
ZOK1568112
పపరర: ససనల కకమఖర దదవరపలల

293
ZOK1680305
పపరర: లకడమ దదవ గమజజబబ యన

125-143/145

296
ZOK1282987
పపరర: ననగమసషస నఇమఖ కసషరపప

125-143/139

299
ZOK1303064
పపరర: తతటల సశరఠప రషణణ
భరస : తతటల శశ కకమఖర
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-E-3
వయససస:35
లఇ: ససస స

279
ZOK1379916
పపరర: వనఇకటటష చడనననరర

125-143/137

282
LML2394351
పపరర: ససనతన పలలల బబ యన

125-143/397

285
ZOK0714949
పపరర: గణణశ కకమఖర గరవఇదస

125-143/140

తఇడడ:డ గఇగషధర గరవఇదస
ఇఇటట ననఇ:2/20A-19D
వయససస:29
లఇ: పప
125-143/400

288
LML2394260
పపరర: ససజనడ యయనమననన

125-143/401

తఇడడ:డ శశనవషససలక
ఇఇటట ననఇ:2-20A-19D
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-142/657

291
ZOK0668582
పపరర: శశరలజ దదడన రపప

125-143/141

భరస : ససరరష దదడన రపప
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19E
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-143/143

294
ZOK0260414
పపరర: మననహర ఆవపల

125-143/144

తఇడడ:డ జయరషఇ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-E2
వయససస:33
లఇ: పప
125-143/146

భరస : శవ లలట కసషరపప
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-E-2
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-143/403

125-143/394

భరస : ససరరశబబబమ
ఇఇటట ననఇ:2-20-A-19C
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : చనన పషదహనన బబ య
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-E
వయససస:72
లఇ: ససస స

భరస : మననహర
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-E-2
వయససస:29
లఇ: ససస స
298
ZOK0415752
పపరర: వనఇకటససబకమమ ఆవపల

125-143/396

తఇడడ:డ శవయడ దదవరపలల
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-E
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననయడ పస టల దసరగస
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-E
వయససస:31
లఇ: పప
295
ZOK1092519
పపరర: హహమలత ఆవపల

281
LML2394302
పపరర: పషడరరజజన శశక

276
LML1908607
పపరర: చననయడ ఉడత

తఇడడ:డ వనఇకటససబకయడ చడనననరర
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-A-E
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : శశనవషససలక
ఇఇటట ననఇ:2-20-A19-D
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవషససలక
ఇఇటట ననఇ:2-20A-19D
వయససస:33
లఇ: ససస స
292
ZOK0781369
పపరర: నరరష పప టల దసరగస

125-143/136

తఇడడ:డ శశనవషససలక యయనమననన
ఇఇటట ననఇ:2/20-A19D
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన వనఇకటసషశమ
ఇఇటట ననఇ:2-20-A19-D
వయససస:54
లఇ: పప
289
LML2394278
పపరర: వషన యయనమననన

278
ZOK1379908
పపరర: సషయ రషణణ చడనననరర

125-143/133

తఇడడ:డ నరసయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-A-19A
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : జఫరహహసషషన
ఇఇటట ననఇ:2-20A-19B1
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : ననగరషజ
ఇఇటట ననఇ:2-20-A-19C
వయససస:69
లఇ: ససస స
286
LML1907013
పపరర: శశనవషససలక ఎనమననన

125-143/135

తఇడడ:డ వనఇకటససబకయడ చడనననరర
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-A-E
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జఫషర హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-B-1
వయససస:33
లఇ: పప
283
LML2394369
పపరర: కషమఖకమమ పలల బబ యన

275
ZOK0865297
పపరర: నరససఇహహలక ఉడత

273
ZOK1491174
పపరర: పపషపలత కటబరగ
భరస : ససధకర
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చననయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20A-19A
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : చననయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-A19-A
వయససస:52
లఇ: ససస స
280
ZOK0260422
పపరర: అమఖనసలఖల షపక

125-143/132

తఇడడ:డ మమన
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19
వయససస:43
లఇ: పప
277
LML1919075
పపరర: ససబకమమ ఉడత

272
ZOK1491158
పపరర: రమమశ మణణకడఇ

297
ZOK0413146
పపరర: జయరషఇ ఆవపల

125-143/147

తఇడడ:డ శశనవషససలక
ఇఇటట ననఇ:2/20A-19-E2
వయససస:53
లఇ: పప
125-143/148

300
LML1908870
పపరర: భమనన బబ య

125-143/404

తఇడడ:డ దనసనన
ఇఇటట ననఇ:2-20-A19E4
వయససస:49
లఇ: పప
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301
LML1921386
పపరర: ససబదడమమ బబ య

125-143/405

భరస : భమనన
ఇఇటట ననఇ:2-20-A19E4
వయససస:47
లఇ: ససస స
304
LML1908672
పపరర: యలల నన బబ యఖ

125-143/408

125-143/151

125-143/154

125-143/157

125-143/159

125-143/411

125-143/413

తఇడడ:డ రరడపప
డన
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-20-1
వయససస:81
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

314
LML2394286
పపరర: శశదదవ కటబరర

317
ZOK1379882
పపరర: మమభనన షపక

320
ZOK0646695
పపరర: షఫస షపక

323
ZOK0573113
పపరర: చఇదన పసడయ పషటటరగ

125-143/415

326
ZOK1282961
పపరర: సపఇదన పషతతరగ

125-143/409

329
ZOK1092568
పపరర: గఇగమమ కకఇడదటట
భరస : వనఇకటబదదడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-20-1
వయససస:71
లఇ: ససస స

125-143/153

312
ZOK1554237
పపరర: అబమహల అజజ షపక

125-143/156

315
ZOK0781377
పపరర: శఇషషద షపక

125-143/158

భరస : కరరమమలఖల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-J-A
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-143/160

318
LML2394344
పపరర: కరగమబలఖల షపక

125-143/410

తఇడడ:డ దసస గగరగ సషహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2-20-A-19-J-A
వయససస:59
లఇ: పప
125-143/412

321
ZOK0413229
పపరర: దదవనఇదడ కటబరగ

125-143/161

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ కటబరగ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-K
వయససస:49
లఇ: పప
125-143/162

324
ZOK0333427
పపరర: గమనననలమఖమ పటటరర

125-143/414

భరస : ఆదదననరషయనన
ఇఇటట ననఇ:2-20A20
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-143/416

తఇడడ:డ అదద ననరషయణ పషతతరగ
ఇఇటట ననఇ:2-20A-20
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-143/164

309
ZOK1383389
పపరర: అబమహలజజ షషషక

తఇడడ:డ అమర బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A19-H2
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆదదననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-20
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకషటరషమయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-A-20
వయససస:56
లఇ: పప
328
ZOK1092550
పపరర: వనఇకటబదదడ కకఇడదటట

125-143/155

తఇడడ:డ కరరమమలఖల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-20A-19-J-A
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : దదవనఇదడ కటబరగ
ఇఇటట ననఇ:2-20A-19K
వయససస:41
లఇ: ససస స
325
ZOK0392936
పపరర: ఆదదననరషయణ పషటటరగ

311
ZOK0781328
పపరర: గగససయఖ షపక

125-143/150
306
ZOK1714096
పపరర: వర రషమఖఇజ ననయమలక బబ య

తఇడడ:డ అమర బబషష షషషక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-H2
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ కమఖల బబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-J-A
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరరమమలఖల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-20A-19-J-A
వయససస:31
లఇ: పప
322
LML2394294
పపరర: లత మఖధవ కటబరగ

125-143/152

భరస : కకషరయడ కటబరర
ఇఇటట ననఇ:2-20A-19J
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : కరరమమలఖల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-J-A
వయససస:33
లఇ: ససస స
319
ZOK0646687
పపరర: మహమమద అసల ఇ షపక

308
ZOK0398990
పపరర: కకషరనన మఇడల

125-143/407

తఇడడ:డ ససఇకనన బబ య
ఇఇటట ననఇ:2/20-A19-E22
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : అమర బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-H2
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ కటబరర
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-J
వయససస:47
లఇ: పప
316
ZOK0781385
పపరర: షమమ షపక

125-143/149

తఇడడ:డ మఖరపప
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-E-28
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ అమర బబష
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-H2
వయససస:21
లఇ: పప
313
ZOK0260463
పపరర: కకషరయడ కటబరర

305
ZOK0251736
పపరర: పషపమమ బబ య

303
LML1921139
పపరర: లకడమ బబ య
భరస : యలల నన
ఇఇటట ననఇ:2-20A19E19
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : రషమఖఇజననయమలక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-E-22
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : కకషరనన
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-19-E-28
వయససస:52
లఇ: ససస స
310
ZOK1491166
పపరర: అబమహల అజజ షపక

125-143/406

తఇడడ:డ హనసమనన
ఇఇటట ననఇ:2-20-A19E5
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకనన
ఇఇటట ననఇ:2-20A19E19
వయససస:47
లఇ: పప
307
ZOK0251744
పపరర: ఆదదలకడమ మఇడల

302
LML1908854
పపరర: రషమమడడ జకసనన

327
ZOK1092543
పపరర: సషశత కకఇడదటట

125-143/163

భరస : బబలకకషర
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-20-1
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-143/165

330
LML2394419
పపరర: పసజయఖ షపక

125-143/166

భరస : మహబబబ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20A21
వయససస:44
లఇ: ససస స
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331
ZOK1491208
పపరర: సమర షపక

125-143/167

తఇడడ:డ మహబబబ బబష
ఇఇటట ననఇ:2/20-A21
వయససస:22
లఇ: పప
334
ZOK1379890
పపరర: తహరరణ షపక

125-143/170

125-143/173

125-143/174

125-143/177

125-143/180

125-143/181

125-143/184

భరస : నరససఇహహలక వషతలలరర
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-24-1
వయససస:61
లఇ: ససస స
355
ZOK1569383
పపరర: మఇజల మఖసఇ శశటట

తఇడడ:డ సఇపపరర కననన చడటట
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-25
వయససస:25
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-143/175

344
ZOK0865511
పపరర: ననజయఖ షపక

347
LML2394500
పపరర: దదలర ఖద షపక

350
ZOK1049015
పపరర: ససధనకర పచచపపలకసస

125-143/187

125-143/178

342
ZOK0413781
పపరర: గగస మహహదదహన షపక

345
ZOK0865578
పపరర: ఫసజయఖ షపక

125-143/419

125-143/179

తఇడడ:డ ససధనకర పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:2/20/A/24
వయససస:33
లఇ: పప
125-143/182

351
ZOK1049023
పపరర: వససఇదర పచచపపలకసస

353
ZOK1379965
పపరర: అనసష వతస లలరర

354
ZOK1379973
పపరర: శవశఇకర వషతలలరయమ

భరస : దనమదరసపటట
ఇఇటట ననఇ:2-20-A-25
వయససస:44
లఇ: ససస స

125-143/176

125-143/33
348
ZOK1049007
పపరర: రమమశశర కకమఖర పచచపపలకసస

భరస : ససధనకర పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-24
వయససస:60
లఇ: ససస స

359
LML2393213
పపరర: సఇపపరర కనననశశటట

125-143/418

భరస : అరగఫపలఖల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-23
వయససస:28
లఇ: ఇ

125-143/185

125-143/183

125-143/186

తఇడడ:డ నరససఇహహలక వషతలలరయమ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-24-I
వయససస:31
లఇ: పప
125-143/188

తఇడడ:డ పరశరషఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-25
వయససస:54
లఇ: పప
125-143/190

339
LML2394484
పపరర: రమజజ షపక

తఇడడ:డ సస మయడ శశటట పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-24
వయససస:68
లఇ: పప

356
ZOK0413310
పపరర: దనమదర శశటట కనననశశటట

125-143/172

తఇడడ:డ దసస గగరగ సషహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20A23
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : శవశఇకర వతస లలరర
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-24-I
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : నరరశ మఖసఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:2/20-A25
వయససస:28
లఇ: ససస స
358
ZOK1383256
పపరర: భబరర వ కననన చడటట

341
ZOK0668640
పపరర: చననమఖమ పప టల దసరగస

336
ZOK1379932
పపరర: నఫససష బబనస షపక

భరస : కరరమబలఖల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-20-A22
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : గగస మహదదహన షపక
ఇఇటట ననఇ:2-20-A23
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-24
వయససస:30
లఇ: ససస స
352
ZOK1383280
పపరర: నరసమమ వషతలలరర

125-143/417

భరస : షబకర అల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-23
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగస మహదదహన షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-23
వయససస:25
లఇ: పప
349
ZOK0781393
పపరర: గషయతడ ఎనమననన

338
LML2394476
పపరర: ననరజహన షపక

125-143/169

భరస : అబమహల రజజక షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-22
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : బబబమ పస టటల దనరఠర
ఇఇటట ననఇ:2/20-A22E
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగస మహహదహ దన షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A23
వయససస:28
లఇ: పప
346
ZOK1320043
పపరర: ఇమఖమ న షపక

125-143/171

భరస : లలట ససబబన షపక
ఇఇటట ననఇ:2-20-A22
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబబమ ఏలఖరరస
ఇఇటట ననఇ:2/20-A22E
వయససస:38
లఇ: ససస స
343
ZOK1147843
పపరర: షమర బబషష షపక

335
ZOK1379924
పపరర: అబమహల రజజక షపక

333
ZOK0260448
పపరర: కరరమమలఖల షపక
తఇడడ:డ ససబబన సషబ
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-22
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-22
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ శభన షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-22
వయససస:36
లఇ: పప
340
ZOK0668632
పపరర: ససమలత ఏలఖరరస

125-143/168

తఇడడ:డ ఖఖదర సషహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-21
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : బబబజ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-22
వయససస:28
లఇ: ససస స
337
ZOK1379940
పపరర: కరగమమలల షపక

332
ZOK0208199
పపరర: మహబబబ బబషష షపక

357
ZOK1379999
పపరర: జననరసన చలపషటట

125-143/189

తఇడడ:డ చనన నరససఇహహలక చలపషటట
ఇఇటట ననఇ:2/20-A-25
వయససస:59
లఇ: పప
125-143/432

360
LML1908763
పపరర: లలకనన బరగమమళల

125-143/433

తఇడడ:డ ననగనన
ఇఇటట ననఇ:2-20AE30-3
వయససస:66
లఇ: పప
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361
LML1921162
పపరర: ననగమమ చడరగమమళళ

125-143/434

భరస : లలకనన
ఇఇటట ననఇ:2-20AE30-3
వయససస:62
లఇ: ససస స
364
ZOK1009878
పపరర: శశనవషససలక టఇగమటటరర

362
ZOK0082594
పపరర: లకడమ దదవత
భరస : రషఘవనఇదడపస
డ షద దదవత
ఇఇటట ననఇ:2/20-AHA
వయససస:56
లఇ: ససస స

125-143/193

365
ZOK1383348
పపరర: ననగమణణ టఇగమటటరగ

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయడ టఇగమటటరర
ఇఇటట ననఇ:2/20-B
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : శశనవషససలక టఇగమటటరగ
ఇఇటట ననఇ:2/20-B
వయససస:43
లఇ: ససస స

367
ZOK1383371
పపరర: సషయ లత టఇగమటటరగ

368
ZOK1491000
పపరర: రవ శఇకర తతమమల

125-143/424

తఇడడ:డ శశనవషససలక టఇగమటటరగ
ఇఇటట ననఇ:2/20-B
వయససస:23
లఇ: ససస స
370
ZOK2007599
పపరర: రఇగమమ ఆకకల

125-143/435

125-143/199

125-143/202

125-143/195

125-143/206

తఇడడ:డ ససబకరషయమడడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-E-1
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-143/436

380
ZOK0533786
పపరర: మఖతయడ దఇడడ

125-143/211

125-143/200

389
ZOK0254649
పపరర: లకడమ దదవ మలలల ల
భరస : ససబకరషయమడడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-E-1
వయససస:56
లఇ: ససస స

125-143/197

372
ZOK0531335
పపరర: చఇగమమ దఇడడ

125-143/198

375
ZOK0531350
పపరర: శవకకమఖరగ కకఇబ

125-143/201

భరస : శశనవషససలక కకఇబ
ఇఇటట ననఇ:2/20-B-1-E-3
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-143/203

378
ZOK1188607
పపరర: సషయ కకషర పలల ననన

125-143/194

తఇడడ:డ బడహమయడ యఖదవ లలట పలల ననన
ఇఇటట ననఇ:2/20B 14
వయససస:28
లఇ: పప
125-143/204

381
ZOK1491117
పపరర: గఇగభవషన దఇడడ

125-143/205

భరస : భబససర
ఇఇటట ననఇ:2/20-B-E4
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-143/208

తఇడడ:డ ససబకరషయమడడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-E1
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-143/212

తఇడడ:డ మమరళ జడ పలల
ఇఇటట ననఇ:2/20-E-1
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-143/438

369
ZOK1491018
పపరర: పడశషఇత తతమమల

125-143/207 384
383
ZOK1092741
ZOK1491125
పపరర: సఇదదప కకమఖర గగడ జడ పలల
పపరర: రమడ మలలల ల

386
ZOK1283027
పపరర: సపనహ లత జడ పలల

125-143/423

భరస : మఖతయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-B-1-6-4
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమరళ కకషర గగడ జడ పలల
ఇఇటట ననఇ:2/20E1
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబబమ మణణగషలఖ
ఇఇటట ననఇ:2/20-E-1
వయససస:26
లఇ: పప
388
ZOK0094854
పపరర: రషజ శశఖర మలలల ల

377
ZOK0251496
పపరర: చననయఖడ కటటననన

366
ZOK1383355
పపరర: వనఇకటరతనఇ టఇగమటటరగ

భరస : రవ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:2/20-B-1
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఉతస యడ దఇడడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-B-E4
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ మఖతయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-D-E4
వయససస:28
లఇ: పప
385
ZOK1197277
పపరర: చరణ మణణగషలఖ

125-143/196

తఇడడ:డ చనన పపలల యడ కటటననన
ఇఇటట ననఇ:2/20-B2
వయససస:89
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబడమరయడ పలలల ననన
ఇఇటట ననఇ:2/20-B/14
వయససస:30
లఇ: పప
382
ZOK1491109
పపరర: భబససర దఇడడ

374
ZOK0533794
పపరర: శశనవషససలక కకఇచన

125-143/192

తఇడడ:డ శశనవషససలక టఇగమటటరగ
ఇఇటట ననఇ:2/20-B
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ కకఇభ
ఇఇటట ననఇ:2/20-B-1E3
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ మఖతయడ దఇడడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-B-1-G-4
వయససస:34
లఇ: పప
379
ZOK0865263
పపరర: దదననష యఖదవ పలలల ననన

125-143/422

భరస : మమరళ
ఇఇటట ననఇ:2-20-B1-1
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : శవ దఇడడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-B-1-6-4
వయససస:32
లఇ: ససస స
376
ZOK0533984
పపరర: శవ దఇడడ

371
ZOK2007607
పపరర: శశదదవ జడపలలల

363
ZOK1044494
పపరర: రరణమక బబ బబకరగ
తఇడడ:డ శశనవషససలక బబ బబకరగ
ఇఇటట ననఇ:2/20A-Z
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటపత
ఇఇటట ననఇ:2/20-B-1
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : ససబకరషయమడడ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:2-20-B-1
వయససస:51
లఇ: ససస స
373
ZOK0531343
పపరర: ససభబషసణణ దఇడడ

125-143/191

387
ZOK0826737
పపరర: ససరరష మలలల ల

125-143/437

తఇడడ:డ ససబబకరషయమడడ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:2-20-E -1
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-143/439

390
ZOK0390922
పపరర: అఇకమమ మలలల ల

125-143/440

భరస : ససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-E-1
వయససస:76
లఇ: ససస స
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391
ZOK0894940
పపరర: మధస మలలల ల

125-143/441

తఇడడ:డ ససబకరషయమడడ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:2-20-E-1
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ తతమమగగఇజల రషమఇజలక
ఇఇటట ననఇ:2/20-E3
వయససస:23
లఇ: పప

394
ZOK1376854
పపరర: వనఇకట ససబకయడ మమనగషల

125-143/27

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ మమనగషల
ఇఇటట ననఇ:2/20 E-3-1
వయససస:47
లఇ: పప
397
ZOK1491216
పపరర: దసరర పడసషద మనగఅలఖ

125-143/215

తఇడడ:డ వనఇకట ససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-E-3-1
వయససస:22
లఇ: పప
400
ZOK0251512
పపరర: బబబమ మణణగరలఖ

125-143/213 393
392
ZOK1385244
ZOK1620996
పపరర: తతమమగగఇజల మహహశ కకమఖర
పపరర: లకడమ పషరశత జజక

తఇడడ:డ ససబకరషమయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-E20
వయససస:52
లఇ: పప

395
ZOK1376862
పపరర: లత శశ మమనగషల

భరస : బబబమ
ఇఇటట ననఇ:2-20-E20
వయససస:44
లఇ: ససస స

399
ZOK0534883
పపరర: ససబబకరషయమడడ మలలల ల

తఇడడ:డ నథనకక బసవచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/20-F2
వయససస:23
లఇ: పప

401
ZOK0333500
పపరర: రషమమలమమ మలలల ల

125-143/30

తఇడడ:డ సఇజవరషయమడడ దదవత
ఇఇటట ననఇ:2/20 F3
వయససస:61
లఇ: పప
125-143/447

410
ZOK0647941
పపరర: వససఇదర ననతకకస

413
ZOK1569359
పపరర: శశ కల సఇకక

416
LML2401891
పపరర: ససరడకకమఖరర ససఇగఇశశటట

125-143/228

419
ZOK0388124
పపరర: ససమలత ససఇగఇశశటట
తఇడడ:డ నరససఇహ రషవప ససఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/20-F-4
వయససస:39
లఇ: ససస స

402
ZOK0333815
పపరర: ససబబకరషయమడడ మలలల ల

125-143/220

తఇడడ:డ ససబబకరషయమడడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-E20
వయససస:38
లఇ: పప
125-143/222

405
LML2393585
పపరర: అననపపరర మమ బబ బబకరగ

125-143/357

భరస : శశనవషససలక యఖదవ
ఇఇటట ననఇ:2-20 E20
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-143/223

408
LML2394021
పపరర: పపరగరమఖ రషచగమఇడల

125-143/443

భరస : మలల కషరరజన
ఇఇటట ననఇ:2-20-F
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-143/444

411
ZOK0470799
పపరర: వజయ బసవచనరగ ననతకకస

125-143/445

తఇడడ:డ రషమచఇదడ ఆచనరగ
ఇఇటట ననఇ:2-20-F2
వయససస:45
లఇ: పప
125-143/225

414
LML2394104
పపరర: ససనతన రషజజ

125-143/446

భరస : రఇగరరయఖ రషజజ
ఇఇటట ననఇ:2-20-F-3
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-143/226

భరస : బబలనరససఇహహలక ససఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/20-F-4
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబలనరససఇహహలక ససఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/20-F-4
వయససస:39
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-143/219

భరస : ససరరశ బబబమ సఇకక
ఇఇటట ననఇ:2/20F-3
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహహలక రషజజ
ఇఇటట ననఇ:2-20-F-3
వయససస:41
లఇ: పప
418
LML2401917
పపరర: చఇదడశశఖర ససఇగఇశశటట

407
ZOK0208231
పపరర: మలల కషరరజన రషచగమఇడల

125-143/217

తఇడడ:డ ససబకనన
ఇఇటట ననఇ:2/20E20
వయససస:67
లఇ: పప

భరస : బసవ ఆచనరగ
ఇఇటట ననఇ:2-20F2
వయససస:41
లఇ: ససస స

412
ZOK0913567
పపరర: రషఘవనఇదడ పడసషద దదవత

415
ZOK0251405
పపరర: రఇగయడ రషజజ

125-143/216

తఇడడ:డ శవశఇకరఆచనరగ
ఇఇటట ననఇ:2/20-F
వయససస:38
లఇ: పప
125-143/224

125-143/29

398
ZOK0470211
పపరర: శశవదనడ మలలల ల

భరస : ససబకరషమయడ మనగల
ఇఇటట ననఇ:2/20-E20
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-143/442

396
ZOK1376870
పపరర: వజయ లకడమ మమనగషల
భరస : వనఇకట ససబకయడ మమనగషల
ఇఇటట ననఇ:2/20 E-3-1
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : ససబబకరషయమడడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-E20
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సఇజనన
ఇఇటట ననఇ:2/20-E20
వయససస:59
లఇ: పప

409
ZOK1569649
పపరర: నథనకక భబరర వ చఇదడ

125-143/28

తఇడడ:డ వనఇకట ససబకయడ మమనగషల
ఇఇటట ననఇ:2/20 E-3-1
వయససస:25
లఇ: ససస స

125-143/221 404
403
ZOK0413062
ZOK0535229
పపరర: శశనవషససలక యఖదవ బబ బబకరగ
పపరర: రషజమమ మనగల

406
ZOK0535443
పపరర: వనఇకటససబకమమ మణణగషలఖ

తఇడడ:డ వనఇకటటశ జజక
ఇఇటట ననఇ:2/20-E-3
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : ససబబకరషయమడడ
ఇఇటట ననఇ:2/20E20
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-143/218

125-143/214

417
LML2401909
పపరర: నరససఇహ రషవప ససఇగఇశశటట

125-143/227

తఇడడ:డ బబలనరససఇహహలక ససఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/20-F-4
వయససస:42
లఇ: పప
125-143/229

420
ZOK0388157
పపరర: వషససదదవరషవప ససఇగఇశశటట

125-143/230

తఇడడ:డ బబలనరససఇహహలక ససఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/20-F-4
వయససస:38
లఇ: పప
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421
ZOK0827420
పపరర: నరమల ససఇగఇశశటట

125-143/231

భరస : చఇదడ శశఖర ససఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/20-F-4
వయససస:28
లఇ: ససస స
424
ZOK0252031
పపరర: చఇదడమమ ఆవపల

125-143/449

125-143/451

125-143/234

125-143/453

125-143/359

భరస : రమన బబబమ
ఇఇటట ననఇ:2-20 G11
వయససస:42
లఇ: ససస స
439
ZOK1543115
పపరర: నససర షపక

125-143/240

125-143/242

భరస : మమలఖన తడటట ట
ఇఇటట ననఇ:2/20H-2
వయససస:22
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-143/235

434
ZOK0419192
పపరర: వనఇకట రమణ బబబమ
ననరరబబ యన
తఇడడ:డ ససబకయడ ననరరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:2/20G11
వయససస:50
లఇ: పప

125-143/236

437
ZOK0525824
పపరర: ససరరష కరర ఇ

125-143/238

440
ZOK0639518
పపరర: మమలఖనన తడటట ట

443
ZOK0333831
పపరర: హసన బబషష తడటట ట

125-143/245

446
ZOK1378819
పపరర: మమసస ఫష షపక

449
ZOK0220558
పపరర: శకకలఖ బబనస తడటట ట
భరస : గగష బబషష
ఇఇటట ననఇ:2-20H2
వయససస:39
లఇ: ససస స

429
ZOK1683838
పపరర: చడననమమ బససనయ పలల

125-141/808

432
LML2393692
పపరర: కషమమశశరమమ పపడక

125-143/358

435
ZOK1676899
పపరర: సషయ లలకరశ నరరబబ ఈనన

125-143/237

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ బబబమ నరరబబ ఈనన
ఇఇటట ననఇ:2/20G11
వయససస:20
లఇ: పప
438
ZOK1543107
పపరర: షబన షపక

125-143/239

భరస : నససర షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-H
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-143/454

441
ZOK1383397
పపరర: మమసస ఫష షషషక

125-143/241

తఇడడ:డ జలఖన బబషష షషషక
ఇఇటట ననఇ:2/20-H2
వయససస:22
లఇ: పప
125-143/243

444
ZOK0577114
పపరర: గగష బబషష తడటట ట

125-143/244

తఇడడ:డ కషలలష
ఇఇటట ననఇ:2/20-H-2
వయససస:41
లఇ: పప
125-143/246

తలల : జలనభబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-H-2
వయససస:23
లఇ: పప
125-143/248

125-143/450

భరస : మఖధవరషవ
ఇఇటట ననఇ:2-20 G9
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కషలలష
ఇఇటట ననఇ:2/20-H-2
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : జలఖన బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-H-2
వయససస:43
లఇ: ససస స
448
ZOK1569490
పపరర: అఇజమ తడటట ట

431
ZOK1401132
పపరర: నతన ననరరబబ యన

426
LML1920842
పపరర: రషమమలమమ బబటగషరగ

భరస : రమఖఇజనఉలల బససనయ పలల
ఇఇటట ననఇ:2/20-G-9
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కలలశష
ఇఇటట ననఇ:2-20-H
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ హసన ననయక
ఇఇటట ననఇ:2/20-H-2
వయససస:68
లఇ: పప
445
ZOK1376672
పపరర: ఛనన భబగఇ షపక

125-143/452

తఇడడ:డ ససఇకనన
ఇఇటట ననఇ:2/20-H
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసషస కకన షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-H
వయససస:27
లఇ: పప
442
ZOK0251538
పపరర: కషలలష తడటట ట

428
ZOK0252023
పపరర: జజనకమమ కషశరషత

125-143/233

భరస : రషమమడడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-G7
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఖధవ రషవప ననరరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:2/20-G 9
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-G-9
వయససస:60
లఇ: పప
436
LML2393684
పపరర: రషజరశశరర నరఠబబ యనన

125-143/448

భరస : ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:2-20G8-A
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఖధవ రషవప ననరరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:2/20-G 9
వయససస:26
లఇ: ససస స
433
ZOK0269696
పపరర: మఖధవరషవప ననరరబబ యన

425
LML1908540
పపరర: రషమమడడ బబటబగగరర

423
ZOK1379866
పపరర: హహమలత బబరగ
భరస : మహన శశటట బబరగ
ఇఇటట ననఇ:2/20-G
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశషనన
ఇఇటట ననఇ:2-20G 7
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటబడమయడ కషశరషతడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-G8A
వయససస:40
లఇ: పప
430
ZOK1401124
పపరర: భవన ననరరబబ యన

125-143/232

తఇడడ:డ జగననథ శశటట బబరగ
ఇఇటట ననఇ:2/20-G
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : మహహశ
ఇఇటట ననఇ:2-20G1
వయససస:40
లఇ: ససస స
427
LML1909241
పపరర: ససధనకర కశరషతడ

422
ZOK1379841
పపరర: మహన శశటట బబరగ

447
ZOK1404573
పపరర: మసస కకన షపక

125-143/247

తఇడడ:డ దసస గగరగ సషహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-H-2
వయససస:53
లఇ: పప
125-143/455

450
ZOK0252056
పపరర: రహహమ బబగఇ తడటట ట

125-143/456

భరస : ఖఖలలషష
ఇఇటట ననఇ:2-20-H-2
వయససస:55
లఇ: ససస స
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451
ZOK0333807
పపరర: ననగరషజ గగరల

125-143/249

తఇడడ:డ కషసననన
ఇఇటట ననఇ:2/20-H-B-1
వయససస:52
లఇ: పప
454
ZOK0251546
పపరర: ననగ రషజ మఇడల

125-143/251

125-143/360

125-143/255

125-143/31

125-143/459

125-143/462

125-143/261

భరస : మలల కషరరజన
ఇఇటట ననఇ:2-20M
వయససస:36
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

464
ZOK1419142
పపరర: దనసటటహహచఎగగరమమ ననదడఇడల

467
ZOK0392464
పపరర: ఈశశరయడ ననదడఇడల

470
ZOK0208264
పపరర: లకడమ ననరషయణ రగఇడన

473
ZOK1378884
పపరర: శషశవణణ రగఇడన

125-143/464

476
ZOK1188615
పపరర: వనఇకటససబకమమ నరషశ

125-143/32

479
ZOK1680321
పపరర: వనఇకటటప గమజబబ యమన
తఇడడ:డ పషదన గమజబబ యన
ఇఇటట ననఇ:2/20-M-1
వయససస:37
లఇ: పప

459
ZOK1208363
పపరర: బబబ ససలలచన ఆలఇ

125-143/254

462
ZOK1673102
పపరర: ఫషతమ షపక

125-143/257

465
ZOK1491232
పపరర: బబష ననదడఇడల

125-143/258

తఇడడ:డ ఈశశరయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-I-A
వయససస:33
లఇ: పప
125-143/460

468
ZOK0392738
పపరర: శవ కకమఖర ననదడఇడల

125-143/461

తఇడడ:డ పసరయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-I-A
వయససస:38
లఇ: పప
125-143/259

471
ZOK0392514
పపరర: హరగబబబమ రగఇడన

125-143/260

తఇడడ:డ చనన వర భదడయడ రగఇడన
ఇఇటట ననఇ:2/20-J
వయససస:39
లఇ: పప
125-143/262

474
ZOK0220566
పపరర: జయమమ రగఇడన

125-143/463

భరస : చనన వర భదడయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-J
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-143/263

భరస : దదవరషజలక నరషశ
ఇఇటట ననఇ:2/20-L-3
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-143/465

125-143/253

భరస : మమలఖన షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-I-2
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : లకకమననరషయణ రగఇడన
ఇఇటట ననఇ:2/20-J
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : చలపత
ఇఇటట ననఇ:2-20-K
వయససస:52
లఇ: ససస స
478
ZOK0252072
పపరర: జయససధ చనమఇచసల

125-143/256

తఇడడ:డ చనన వర భదడయడ రగఇడన
ఇఇటట ననఇ:2/20-J
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : హరగబబబబ రగఇడన
ఇఇటట ననఇ:2/20-J
వయససస:37
లఇ: ససస స
475
LML1921337
పపరర: వనఇకటమమ టఇగమటటరర

461
ZOK1671395
పపరర: మమలఖన షపక

456
ZOK1491034
పపరర: శవకకమఖర పపననగన

తఇడడ:డ వనఇకషటరమణ ఆలఇ
ఇఇటట ననఇ:2/20-I-2
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసరయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-I-A
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససదహయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-I-A
వయససస:82
లఇ: పప
472
ZOK0668657
పపరర: గషయతడదదవ రగఇడన

125-143/458

భరస : ఈశశరయడ ననదడఇడల
ఇఇటట ననఇ:2/20 i-A
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : శవకకమఖర
ఇఇటట ననఇ:2-20-I-A
వయససస:33
లఇ: ససస స
469
ZOK2007615
పపరర: పసరయడ ననదడఇడల

458
ZOK0399352
పపరర: హరగపస
డ షద దదపపరర

125-143/250

తఇడడ:డ శఇకరయడ పపననగన
ఇఇటట ననఇ:2/20-i
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇమఖమ సషహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-I-2
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : పసరయడ ననదడఇడల
ఇఇటట ననఇ:2/20- I-A
వయససస:60
లఇ: ససస స
466
ZOK0386904
పపరర: ఐషష ననదడఇడల

125-143/252

తఇడడ:డ యలల యడ
ఇఇటట ననఇ:2-20I
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ ఆలఇ
ఇఇటట ననఇ:2/20-I-2
వయససస:23
లఇ: పప
463
ZOK1419167
పపరర: ససబకమమ ననదడఇడల

455
ZOK0531582
పపరర: ససససమత నలల బబ తతల

453
ZOK0415836
పపరర: భబరత మఇడల
భరస : ననగరషజ
ఇఇటట ననఇ:2/20I
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : నరరశ
ఇఇటట ననఇ:2/20-I
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20 I
వయససస:57
లఇ: ససస స
460
ZOK1378827
పపరర: ఉమఖమహహశశరరషవప ఆలఇ

125-143/457

భరస : ననగరషజ
ఇఇటట ననఇ:2-20HB1
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-I
వయససస:41
లఇ: పప
457
LML2393528
పపరర: వనఇకటససబకమమ మఇడలఖ

452
ZOK0535237
పపరర: శవమమ గగరల

477
ZOK1251719
పపరర: లకడమ దదవ కకఇచఇ

125-143/264

భరస : ససబకయడ కకఇచఇ
ఇఇటట ననఇ:2/20-M
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-143/265

480
ZOK1684752
పపరర: సరగజ గమజజ బబ యనన

125-143/266

భరస : వనఇకటటష గమజజ బబ యనన
ఇఇటట ననఇ:2/20-M-1
వయససస:33
లఇ: ససస స
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481
ZOK1680297
పపరర: ాషధమ పపట

125-143/267

భరస : శవ పపట
ఇఇటట ననఇ:2/20-M-3
వయససస:34
లఇ: ససస స
484
LML2393353
పపరర: మహబబబ బ కరరమ

125-143/361

125-143/467

125-143/362

488
ZOK0333997
పపరర: కరరఇ బబషష దనదదకకల

491
ZOK1684786
పపరర: గగవఇదస కషయల

125-143/275

494
ZOK1679083
పపరర: నవన పడసషద బబడడగర

భరస : వనఇకటరమణ మనగ
ఇఇటట ననఇ:2/20-M-B
వయససస:57
లఇ: ససస స

497
ZOK1491026
పపరర: ననగలకడమ మనగష

తఇడడ:డ వశశననథ శరమ
ఇఇటట ననఇ:2/20-N
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:2/20-N
వయససస:48
లఇ: పప
505
ZOK1311034
పపరర: సషయ లకడమ కకలల

భరస : శఇకరయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20N1
వయససస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

503
ZOK1682533
పపరర: పదనమవత కకలల

125-143/472

506
ZOK0413203
పపరర: శఇకరయడ పపనగషన

125-143/276

509
ZOK0207688
పపరర: అజయ నలల బబ తతల
తఇడడ:డ జజడతసశర బబబమ
ఇఇటట ననఇ:2/20-N2
వయససస:33
లఇ: పప

489
ZOK0477471
పపరర: మమఇతనజ బబగఇ దనదదకకల

125-143/272

492
ZOK1684836
పపరర: వనఇకటమమ కషయల

125-143/274

495
ZOK1188623
పపరర: ననగవనణణ బబయతగషరగ

125-143/277

తఇడడ:డ చనన రషమమడడ బబడఇతగషరర
ఇఇటట ననఇ:2/20-M-80
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-143/468

498
ZOK1378900
పపరర: కకమఖరగ కడడవనటట

125-143/469

భరస : కకషస ర కడడవనటట
ఇఇటట ననఇ:2-20-M-B-2
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-143/280

501
ZOK1383363
పపరర: మఖణణకడఇ మమరరగరష

125-143/281

తఇడడ:డ మమరరగరష మమరరగరష
ఇఇటట ననఇ:2/20-N
వయససస:37
లఇ: పప
125-143/470

504
ZOK0416099
పపరర: భబరత చరరగమడక

125-143/471

భరస : చఇదడ శరమ
ఇఇటట ననఇ:2-20-N
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-143/283

తఇడడ:డ చననయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-N-1
వయససస:49
లఇ: పప
125-143/473

125-143/466

భరస : గగవఇదస కషయల
ఇఇటట ననఇ:2/20-M-59
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : లఖతద నగరజ కకలల
ఇఇటట ననఇ:2-20N
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబకయడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:2-20-N
వయససస:23
లఇ: ససస స
508
LML2394005
పపరర: బబగడలకమమ పపననగషన

125-143/273

తఇడడ:డ తఇగరషజ తఇగరషజ
ఇఇటట ననఇ:2/20-N
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-143/282

486
ZOK0386912
పపరర: రషజరశశరగ సషవటల

భరస : కరరమ బబషష
ఇఇటట ననఇ:2/20-M-49
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరమణ మనగష
ఇఇటట ననఇ:2-20-M-B
వయససస:56
లఇ: ససస స

125-143/279 500
499
ZOK0413286
ZOK1383330
పపరర: చఇదడ దసడమన శరమ చరరగమడడ
పపరర: ధనలకడమ తఇగరషజ

502
ZOK1385285
పపరర: జలఖన బబష షపక

125-143/271

తఇడడ:డ చనన రషయమడడ బబడడగర
ఇఇటట ననఇ:2/20-m80
వయససస:20
లఇ: పప
125-143/278

125-143/269

భరస : సఇజవ సషవటల
ఇఇటట ననఇ:2-20-M-47
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగనన కషయల
ఇఇటట ననఇ:2/20-M-59
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలల కషరరజన బబటగషరర
ఇఇటట ననఇ:2/20-M-76
వయససస:22
లఇ: ససస స
496
ZOK1378892
పపరర: ననగలకడమ మనగ

125-143/270

తఇడడ:డ ససదహయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-M-49
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : ససదహ డదయఖ
ఇఇటట ననఇ:2-20 M49
వయససస:81
లఇ: ససస స
493
ZOK1680610
పపరర: రషజరశశరగ బబటగషరర

485
ZOK0781484
పపరర: అఇజజద ఖఖన మఇడదజ

483
ZOK0333963
పపరర: కరరఇ దసస గగరగ
తఇడడ:డ ససదహయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-M-15
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ గగస ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:2/20-M-31
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననననపటట సషవటల
ఇఇటట ననఇ:2-20-M-47
వయససస:42
లఇ: పప
490
LML2393361
పపరర: ససలఖసన బబగమ కరరమ

125-143/268

తఇడడ:డ రఇగనన
ఇఇటట ననఇ:2/20-M-12
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : దసస గగరగ
ఇఇటట ననఇ:2-20 M15
వయససస:52
లఇ: ససస స
487
ZOK0392803
పపరర: సఇజవ సషవటల

482
ZOK0419226
పపరర: ననగపప బబ య

507
ZOK1383272
పపరర: మన మరగయఇ

125-143/284

భరస : శశనవషససలక మరగయఇ
ఇఇటట ననఇ:2/20-N-1
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-143/285

510
ZOK0219402
పపరర: జజడతశశర బబబమ నలల బబ తతల

125-143/286

తఇడడ:డ గరవఇదయడ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2/20-N2
వయససస:57
లఇ: పప
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511
ZOK0419275
పపరర: శశకళ బతస ల

125-143/287

భరస : జజడతశశర బబబమ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2/20-N2
వయససస:57
లఇ: ససస స
514
ZOK0913591
పపరర: మనషష నలల బబ తతల

125-143/290

512
ZOK0668681
పపరర: సషయ పడతనప నలల బబ తతల

తఇడడ:డ నరససఇహలక
ఇఇటట ననఇ:2/20-N2
వయససస:28
లఇ: పప

515
ZOK0207787
పపరర: నరససఇహహలక పస తస పస

516
ZOK1383413
పపరర: వనఇకటససబకమమ పప తస పస

తఇడడ:డ గఇగయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-N3
వయససస:59
లఇ: పప

517
ZOK1294099
పపరర: కకషర కకమఖర పస తప

518
LML1907146
పపరర: మలల కషరరజన ఓఇటటల

తఇడడ:డ నరససఇహహలక పస తప
ఇఇటట ననఇ:2/20N-3
వయససస:25
లఇ: పప
520
ZOK0714915
పపరర: హరగకకషర కకలశశటట
తఇడడ:డ వనఇకట ససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-N-B
వయససస:33
లఇ: పప
523
ZOK0392944
పపరర: శశనవషససలక మరరయఇ

125-143/477

125-143/479

125-143/482

125-143/299

125-143/301

125-143/304

తఇడడ:డ తతపకకల రషఇమహన బబబమ
ఇఇటట ననఇ:2/20-Q
వయససస:21
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

527
LML1907120
పపరర: వనఇకటససబకయడ మఇడల

530
ZOK0208140
పపరర: పపలల యడ శశటట మటట

533
ZOK1490937
పపరర: హరగరణణ మటట

536
ZOK1383405
పపరర: నవన తతపషకకల

519
ZOK0714923
పపరర: వనఇకటరషమమ కకలశశటట

522
ZOK0386714
పపరర: లకకమ మరగయఇ

125-143/296

525
ZOK0639500
పపరర: నవన కకమఖర జజడనపలల

125-143/476

125-143/478

తఇడడ:డ పడకషశ జజడపలల
ఇఇటట ననఇ:2-20ND
వయససస:30
లఇ: పప
125-143/480

528
ZOK0220632
పపరర: దదవ మఇడల

125-143/481

భరస : వనఇకట ససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-O
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-143/297

531
ZOK0208157
పపరర: ససబడమణడఇ మటట

125-143/298

తఇడడ:డ పపలల యడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-P1
వయససస:49
లఇ: పప
125-143/8

534
ZOK0207944
పపరర: గరపస తతపషకకల

125-143/300

తఇడడ:డ ససరరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-Q
వయససస:37
లఇ: పప
125-143/302

537
ZOK1491133
పపరర: హరగరణణ మటట

తఇడడ:డ రషమమహన బబబమ తతపషకకల
ఇఇటట ననఇ:2/20-Q
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబడమణడఇ
ఇఇటట ననఇ:2/20-Q
వయససస:22
లఇ: ససస స

539
ZOK0220640
పపరర: లకడమ తతలసస తతపషకకల

540
LML1908334
పపరర: అశశక కకమఖర తతపషకకల

భరస : అశశక కకమఖర
ఇఇటట ననఇ:2-20Q
వయససస:41
లఇ: ససస స

125-143/294

భరస : శశనవషససలక మరగయఇ
ఇఇటట ననఇ:2-20-N-C
వయససస:43
లఇ: ససస స

తలల : శషరద మదర
ఇఇటట ననఇ:2 20q
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : గరపసననథ తతపషకకల
ఇఇటట ననఇ:2/20-Q
వయససస:35
లఇ: ససస స
538
ZOK1569425
పపరర: తతపకకల నవన

125-143/475

తఇడడ:డ వనఇకట ససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-P1
వయససస:89
లఇ: పప

భరస : ససబడమణడఇ
ఇఇటట ననఇ:2/20-P1
వయససస:44
లఇ: ససస స
535
ZOK0531483
పపరర: ససజజత చదన

524
ZOK0412494
పపరర: రమమష జజడపలల

125-143/292

తఇడడ:డ వనఇకట ససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-NB
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబకరషయమడడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-O
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : ససబకరషయమడడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-O
వయససస:70
లఇ: ససస స
532
ZOK0333468
పపరర: శషరధ మటట

125-143/474

తఇడడ:డ పడకషశ జడపలల
ఇఇటట ననఇ:2/20-ND
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : రమణయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-ND
వయససస:88
లఇ: ససస స
529
ZOK2007631
పపరర: ససబకమమ మఇడల

521
ZOK0415844
పపరర: లకడమ దదవ కకలసపటట

125-143/289

భరస : నరససఇహహలక పప తస పస
ఇఇటట ననఇ:2/20-N-3
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-NB
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషరయడ మరరయఇ
ఇఇటట ననఇ:2-20-N-C
వయససస:42
లఇ: పప
526
ZOK2007623
పపరర: ససబకమమ జడపలల

125-143/291

తఇడడ:డ కషమఖకయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-N3
వయససస:60
లఇ: పప
125-143/295

513
ZOK0668699
పపరర: గఇగషధర పప తస పస

తఇడడ:డ జజడతశశర బబబమ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2/20-N2
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజడతశశర బబబమ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2/20-N2
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-143/293

125-143/288

125-143/483

125-143/303

125-143/484

తఇడడ:డ ససరరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-Q
వయససస:39
లఇ: పప
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541
LML1908359
పపరర: ససరరఇదడ తతపషకకల

125-143/485

తఇడడ:డ రషమయడ
ఇఇటట ననఇ:2-20-Q
వయససస:65
లఇ: పప
544
ZOK0913559
పపరర: ససలలచన పప తస పస

125-143/305

125-143/487

125-143/311

125-143/314

125-143/315

551
ZOK0082164
పపరర: మమతత
స రషజ పషరరమఖళ

554
LML2394013
పపరర: ససభబససనమమ రషచగమఇడల

557
ZOK1378926
పపరర: ససబకమమ భబసమమదడఇ

125-143/491

560
ZOK1491059
పపరర: కలఖడణణ కకఇడనగషరగ

125-143/312

తఇడడ:డ యణదయడ వఠళళరఠ
ఇఇటట ననఇ:2/23
వయససస:46
లఇ: పప

563
ZOK1680347
పపరర: శదహమమ చపషల

125-143/308

549
ZOK0333922
పపరర: బబల ససదహయడ పసకకసల

125-143/310

552
ZOK0781443
పపరర: పదనమవత దదరషనదసల

125-143/313

భరస : ననగరశశర రషవప
ఇఇటట ననఇ:2/20-V
వయససస:69
లఇ: ససస స
125-143/488

555
ZOK0647958
పపరర: కలపనన రషచగమఇడల

125-143/489

భరస : మధస
ఇఇటట ననఇ:2-20Z
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-143/317

558
LML1909159
పపరర: మలల కషరరజన బబటబగగరర

125-143/490

తఇడడ:డ శశషనన
ఇఇటట ననఇ:2-20-Z-4
వయససస:55
లఇ: పప
125-143/318

తఇడడ:డ రమణ కకఇడనగషరగ
ఇఇటట ననఇ:2/22
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-145/225

546
ZOK0482182
పపరర: నటరషజన చదఇబరఇ

తఇడడ:డ ససదహయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20V
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : శశనవషససలక భబసమమదడఇ
ఇఇటట ననఇ:2/20-Z-3
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : మలల కషరరజన
ఇఇటట ననఇ:2-20-Z-4
వయససస:53
లఇ: ససస స
562
ZOK1703735
పపరర: తరరపలక వఠళళరఠ

125-143/309

భరస : శవశఇకర ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:2-20Z
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : ససబబకరషవప
ఇఇటట ననఇ:2/20-Z-1
వయససస:58
లఇ: ససస స
559
LML1921345
పపరర: వరమమ బబటబగగరర

548
ZOK0077925
పపరర: వరషలకడమ మమతత
స రషజ

125-143/486

తఇడడ:డ నటరషజన చదఇబరఇ
ఇఇటట ననఇ:2/20-U
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరడడన పషరరమఖళ
ఇఇటట ననఇ:2/20-V
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ శవశఇకర ఆచనరగ
ఇఇటట ననఇ:2/20Z
వయససస:37
లఇ: పప
556
ZOK1378918
పపరర: వజయలకడమ కరషరటఇ

125-143/307

భరస : మమతత
స రషజ
ఇఇటట ననఇ:2/20V
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగగ రరడడన ఎన
ఇఇటట ననఇ:2/20V
వయససస:33
లఇ: పప
553
ZOK0208249
పపరర: మధస రషచగమఇడల

545
ZOK0781468
పపరర: శవరషమయడ పప తస పస

543
LML2393247
పపరర: లకమఖమ దగమరపషటట
భరస : ససబబకరషయడన దగమరపషటట
ఇఇటట ననఇ:2-20-Q1
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయడ
ఇఇటట ననఇ:2/20-Q-8
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ అరరణనచలఇ
ఇఇటట ననఇ:2-20-U-1
వయససస:67
లఇ: పప
550
ZOK1216564
పపరర: రఘమననథ రరడన డ ఎన

125-143/306

భరస : గరపస దదసస పడసషద
ఇఇటట ననఇ:2/20-Q1
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : ససవష రషమయడ పప తస పస
ఇఇటట ననఇ:2/20-Q 8
వయససస:43
లఇ: ససస స
547
ZOK0470765
పపరర: రమణయడ పషలఖ

542
ZOK1312156
పపరర: చనమమఇదదశశరగ

561
ZOK1680586
పపరర: మహహశ పషదహ కకటల

125-143/319

తఇడడ:డ లఖతద వనఇకట చలఇ పషదహ కకటల
ఇఇటట ననఇ:2/22
వయససస:35
లఇ: పప
125-143/320

భరస : జననరస న చపషల
ఇఇటట ననఇ:2/23-C
వయససస:49
లఇ: ససస స

125-143/321
564
ZOK0208041
పపరర: రరడనయడ ననయమడడ పషనగళపటట

తఇడడ:డ రషఘవపలక ననయమడడ పషనగళపటట
ఇఇటట ననఇ:2/24
వయససస:51
లఇ: పప

125-143/322 566
125-143/323
565
ZOK0668707
ZOK1184340
పపరర: రషమసనబకమఖమ పపనగలపషటట
పపరర: ససవష పడసషద చచదరగ
పషనగలపషటట
భరస : రషఘవపలక రచనగమఇదనల
తఇడడ:డ ధనసఇజయ చచదరగ పషనగలపషటట
ఇఇటట ననఇ:2/24
ఇఇటట ననఇ:2/24
వయససస:69
లఇ: ససస స
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమరళ కకషర ససబక ననయమడడ పషనగళప
ఇఇటట ననఇ:2/24
వయససస:24
లఇ: పప

568
ZOK1490978
పపరర: వకశమ చచదరగ పపనగలపత

570
LML1921220
పపరర: పషరశతమమ పషనగలపషటట

తఇడడ:డ మమరళ పపనగలపత
ఇఇటట ననఇ:2/24
వయససస:20
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-143/325

569
ZOK1569623
పపరర: భబరర వ పషనగలపషటట

125-143/326

తఇడడ:డ రషఘవపలక ననయమడడ పపనగలపత
ఇఇటట ననఇ:2/24
వయససస:29
లఇ: పప

567
ZOK1490945
పపరర: వనయ చచదరగ పషనగళపటట

125-143/324

125-143/492

భరస : లకడమననరయణ
ఇఇటట ననఇ:2-24
వయససస:47
లఇ: ససస స
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571
ZOK0646885
పపరర: ససనల కకమఖర పషనగలపషటట

125-143/493

తఇడడ:డ రవఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2-24
వయససస:32
లఇ: పప
574
ZOK2007664
పపరర: ననరషయణమమ పషనగలపషటట

125-143/496

125-151/2

125-143/327

తఇడడ:డ లకడమననరషయణ పపనగలపత
ఇఇటట ననఇ:2/24C
వయససస:21
లఇ: పప
583
ZOK0387118
పపరర: చడఇచమమ ఆరరఇ

125-143/500

125-143/502

125-143/505

592
ZOK2288223
పపరర: బబ య రవకకమఖర బబ య
ననగభమషణఇ
తఇడడ:డ బబ య ననగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:2/25
వయససస:26
లఇ: పప

125-143/527

595
ZOK0386680
పపరర: మలలల సశరర నలల బబ తతల

125-143/506

వయసస 01-01-2021 నటక

576
ZOK2288603
పపరర: రరడనమమ పపనగలపత

125-143/528

578
ZOK2007680
పపరర: ససబకమమ పపనగలపషటట

భరస : మమరళ కకషర ససబక ననయమడడ పపనగలపత
ఇఇటట ననఇ:2/24
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-143/498

125-143/499

భరస : ధనసఇజయచచదరగ పషనగలపటట
ఇఇటట ననఇ:2-24-23
వయససస:43
లఇ: ససస స

581
ZOK2288611
పపరర: వజయ కకమఖర పపనగలపత

582
ZOK0477539
పపరర: ధన లకడమ పలల ననన

125-143/529

584
ZOK1303056
పపరర: శశ రషమచఇదసడడడ ఆరరఎఇ

587
ZOK2007714
పపరర: కమలమమ ఆరరమ

590
ZOK2258101
పపరర: బలరఇ బబ య

125-143/328

భరస : గరపషల
ఇఇటట ననఇ:2/24D
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-143/329

585
ZOK0386854
పపరర: చఇదడకళ ఆరరఇ

125-143/501

భరస : చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:2-25
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-143/503

588
ZOK2007722
పపరర: శశరషమచఇదసడడడ ఆరరఇ

125-143/504

తఇడడ:డ అననయడ ఆరరఇ
ఇఇటట ననఇ:2-25
వయససస:58
లఇ: పప
125-143/524

591
ZOK2258523
పపరర: లకడమ బబ య

125-143/525

తఇడడ:డ బబ య ననగభబషరఇ బబ య ననగభబషరఇ
ఇఇటట ననఇ:2-25
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : బబ య బలరఇ బబ య బలరఇ
ఇఇటట ననఇ:2-25
వయససస:30
లఇ: ససస స

593
ZOK1216523
పపరర: సఇపపరర నలల బబ తతల

594
ZOK1216549
పపరర: లకడమ నరససఇహ నలల బబ తతల

125-143/330

596
ZOK0391821
పపరర: నరససఇహహలక నలల బబ తతల

599
LML2394229
పపరర: వనఇకటససధనవత బబ జజల
భరస : రషమకకషర
ఇఇటట ననఇ:2-29-A19G1
వయససస:43
లఇ: ససస స

125-143/331

తఇడడ:డ లకడమ నరసయడ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2/25-1
వయససస:39
లఇ: పప
125-143/507

తఇడడ:డ పమలటట నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2-25-2
వయససస:44
లఇ: పప
125-145/226

579
ZOK2007698
పపరర: ననరమమ పషనగలపషటట

భరస : రషఘవపలక ననయమడడ పపనగలపషటట
ఇఇటట ననఇ:2-24-23
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : లకడమ నరససఇహ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2/25-1
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:2-25-2
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చడఇచస ననగయడ రరవపరగ
ఇఇటట ననఇ:2/28-A
వయససస:25
లఇ: ససస స

125-143/497

భరస : చఇదడశశఖరఇ అరరఇ
ఇఇటట ననఇ:2-25
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : శశరషమచఇదసడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-25
వయససస:49
లఇ: ససస స

598
ZOK1620921
పపరర: ససకనడ రరవపరగ

575
ZOK2007672
పపరర: ఇఇదడమమ పషనగలపషటట

తఇడడ:డ అననయడ ఆరరఎఇ
ఇఇటట ననఇ:2/25
వయససస:65
లఇ: పప

తఇడడ:డ అననయడ ఆరరఇ
ఇఇటట ననఇ:2-25
వయససస:66
లఇ: పప
589
ZOK2007730
పపరర: లకకమదదవ అరరఇ

125-143/495

తఇడడ:డ లకడమ ననరషయణ పపనగలపత
ఇఇటట ననఇ:2/24-C
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : వనఇగయడ
ఇఇటట ననఇ:2-24-D
వయససస:86
లఇ: ససస స
586
ZOK2007706
పపరర: చఇదడ శశఖర ఆరరఇ

573
ZOK2007656
పపరర: లకడమననరషయణ చచదరగ
పషనగఇపషటట
తఇడడ:డ ససదహయడననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:2-24
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : రవశఇకరననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:2-24
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ పడసషద పస
ఇఇటట ననఇ:2/24
వయససస:35
లఇ: ససస స
580
ZOK1679802
పపరర: వననద పపనగలపషత

125-143/494

తఇడడ:డ ససదహయడననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:2-24
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : రరడనయడననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:2-24
వయససస:41
లఇ: ససస స
577
ZOK0651208
పపరర: శశశత పషనగలపటటట

572
ZOK2007649
పపరర: పపనగలపత రవఇదడ

597
ZOK1256560
పపరర: శషడమల పతత
స రర

125-143/332

భరస : ఓబమలలసస పతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:2/27-C
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-143/508

600
ZOK0398842
పపరర: రమణ చనవడడ

125-143/333

తఇడడ:డ రఇగయడ
ఇఇటట ననఇ:2/29-E3
వయససస:42
లఇ: పప
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601
ZOK0398867
పపరర: రఇగయడ చవడడ

125-143/334

తఇడడ:డ రఇగయడ చవడడ
ఇఇటట ననఇ:2/29-E3
వయససస:74
లఇ: పప
604
ZOK0668715
పపరర: లతన చవడక

125-143/337

125-143/510

125-143/511

125-145/228

125-145/229

125-146/963

125-146/966

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ పపఇడనలమరర
ఇఇటట ననఇ:2/164-A
వయససస:42
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

614
ZOK2242022
పపరర: కకఇభ వనఇకట రమణ

617
ZOK2243749
పపరర: రషమయడ మమకల

620
ZOK0715193
పపరర: వనఇకట లకమమ ననగసరషల

623
ZOK1096404
పపరర: మలల శవరర ననగసరషల

125-146/969

626
ZOK1204916
పపరర: నరరశ డడయడల

125-143/94

629
ZOK2291235
పపరర: సయద మహమమద షరరఫ
సయద
తఇడడ:డ సయద హసపసన
ఇఇటట ననఇ:2-164/A/7k
వయససస:55
లఇ: పప

609
ZOK0477737
పపరర: హరగ పడసషద కషసషరపప

125-143/340

612
ZOK1303049
పపరర: లకడమ దదవ అరరఇ

125-143/341

615
ZOK2248565
పపరర: కకఇభ లకడమ దదవ

125-143/209

భరస : కకఇభ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:2/35-M-82
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-143/210

618
ZOK0669390
పపరర: ఊమఖదదవ కకడలఖ

125-146/962

భరస : రమణయడ
ఇఇటట ననఇ:2/164
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-146/964

621
ZOK0715219
పపరర: నరరష ననగసరషల

125-146/965

తఇడడ:డ కకషరయడ
ఇఇటట ననఇ:2/164-1
వయససస:28
లఇ: పప
125-146/967

624
ZOK0779678
పపరర: ససబబక రషయమడడ దదరఇగమల

125-146/968

తఇడడ:డ చననపప
ఇఇటట ననఇ:2/164-2
వయససస:52
లఇ: పప
125-146/970

తఇడడ:డ జయరషజ లలట డడయడల
ఇఇటట ననఇ:2/164-A
వయససస:32
లఇ: పప
125-146/972

125-143/509

భరస : శశ రషమ చఇదసడడడ అరరఇ
ఇఇటట ననఇ:2/33
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : ససరరష ననగసరషల
ఇఇటట ననఇ:2/164-1
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : మలల కషరరజన
ఇఇటట ననఇ:2/164-A
వయససస:38
లఇ: ససస స
628
ZOK1678085
పపరర: శశనవషససలక పపఇడనలమరర

125-145/227

భరస : కకషరయడ
ఇఇటట ననఇ:2/164-1
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషరయడ ననగసరషల
ఇఇటట ననఇ:2/164-1
వయససస:33
లఇ: పప
625
ZOK0669416
పపరర: వనఇకట లకడమ మనసకక

611
ZOK1632777
పపరర: మమనరతనఇమఖ మమనగషల

606
LML2394195
పపరర: రఇగమమ చవడక

తఇడడ:డ ససబకనన కసషరపప
ఇఇటట ననఇ:2/29-E-6
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటసషశమ మమకల
ఇఇటట ననఇ:2/35-M-83
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రషవప
ఇఇటట ననఇ:2/164
వయససస:37
లఇ: పప
622
ZOK0967721
పపరర: ససరరష ననగసరషల

125-143/339

తఇడడ:డ కకఇభ ననగయడ
ఇఇటట ననఇ:2/35-M-82
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగయడ కకఇభ
ఇఇటట ననఇ:2/35-M-82
వయససస:62
లఇ: పప
619
ZOK0669408
పపరర: రమణయడ కకడలఖ

608
ZOK0477497
పపరర: రతన కషసషరపప

125-143/336

భరస : రఇగరరయఖ చవడడ
ఇఇటట ననఇ:2-29-E3
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : రఇబబబమ
ఇఇటట ననఇ:2/32-C
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : యరశయడ
ఇఇటట ననఇ:2/35
వయససస:75
లఇ: ససస స
616
ZOK1691849
పపరర: వనఇకట రమణ కకఇభ

125-143/338

భరస : హరగ పడసషద కసషరపప
ఇఇటట ననఇ:2/29-E-6
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:2-30-E-1
వయససస:61
లఇ: పప
613
ZOK1632827
పపరర: ససబకమమ దనసరగ

605
ZOK0477570
పపరర: వజయ కసషరపప

603
ZOK0413088
పపరర: గణణశ చవడడ
తఇడడ:డ రఇగయడ
ఇఇటట ననఇ:2/29-E3
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : ననగరశశర రషవప కసషరపప
ఇఇటట ననఇ:2/29-E-3
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : రమన చవడడ
ఇఇటట ననఇ:2-29-E3
వయససస:37
లఇ: ససస స
610
ZOK0254656
పపరర: ససబకరషయమడడ మలలల ల

125-143/335

తఇడడ:డ రఇగయడ
ఇఇటట ననఇ:2/29-E3
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : గణణశ చవడక
ఇఇటట ననఇ:2/29-E3
వయససస:30
లఇ: ససస స
607
LML2394203
పపరర: వనఇకటలఖకమమ చవడక

602
ZOK0413054
పపరర: బబసయడ చవడడ

627
ZOK1678069
పపరర: ననగరశశరమమ పపఇడనలమరర

125-146/971

భరస : శశనవషససలక పపఇడనలమరర
ఇఇటట ననఇ:2/164-A
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-146/1283

630
ZOK1683499
పపరర: ఎడడకకఇడలక శలఖ

125-145/457

తఇడడ:డ వనఇకటయడ శలఖ
ఇఇటట ననఇ:2/164-B1
వయససస:32
లఇ: పప
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631
ZOK1684398
పపరర: రతనమయడ శలఖ

125-146/974

తఇడడ:డ వనఇకటయడ శలఖ
ఇఇటట ననఇ:2/164-B1
వయససస:27
లఇ: పప
634
ZOK1010438
పపరర: రతనమయడ సషల

125-146/976

125-146/979

125-146/982

125-146/985

125-144/17

125-144/19

125-144/20

125-144/533

125-144/529

647
ZOK1679281
పపరర: ససబడమణడఇ పనకషల

650
LML2393718
పపరర: వససఇదరమమ గరనసగమఇటల

653
ZOK0885865
పపరర: వనఇకటరరడడన షసఇగమల

656
ZOK2007748
పపరర: శశభబరషన అథరఅలఖ

125-144/24

659
ZOK1083369
పపరర: వనత అటటటరషల
తఇడడ:డ శశనవషససలక అటటటరషల
ఇఇటట ననఇ:2/189
వయససస:26
లఇ: ససస స

639
ZOK1096420
పపరర: వనఇకట సషశమ ససరససర

125-146/981

642
ZOK0669424
పపరర: రషమబ బబ డదదర సల

125-146/984

645
ZOK0470237
పపరర: ఇఇదస బబయ కటటక

125-144/530

భరస : రమమశ కటటక
ఇఇటట ననఇ:2-167-D-37-A
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-144/18

648
ZOK1492941
పపరర: వశశఇత రరడడన కకమమన

125-146/986

తఇడడ:డ ససబడమణడఇ రరడడన కకమమన
ఇఇటట ననఇ:2/180
వయససస:21
లఇ: పప
125-144/531

651
LML2393726
పపరర: భబగరడసశరమఖమ గరనన గమఇటల

125-144/532

భరస : వనఇకట ససబకయడ ఆచనరర గరనసగమఇటల
ఇఇటట ననఇ:2-184
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-144/21

654
ZOK0938540
పపరర: చరణ తదజ అతస రషల

125-144/22

తఇడడ:డ రవ శఇకర అతరషల
ఇఇటట ననఇ:2/188
వయససస:27
లఇ: పప
125-144/534

భరస : శశనవషససలక ఆధనరషల
ఇఇటట ననఇ:2-188
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమనసషశమ అతరషల
ఇఇటట ననఇ:2/188 OLD BUSTAND
వయససస:54
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

644
ZOK0470633
పపరర: రమమశ కటటక

125-146/978

తఇడడ:డ మఖడనడహననమ
ఇఇటట ననఇ:2/164-E
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ రఇగషరరడడన ససఇగమల
ఇఇటట ననఇ:2/185
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : రవశఇకర ఆధనరషల
ఇఇటట ననఇ:2-188
వయససస:47
లఇ: ససస స
658
ZOK0886038
పపరర: రవ శఇకర అతరషల

125-146/983

భరస : లకకమపడసననచనరగ గరనసగమఇటల
ఇఇటట ననఇ:2-184
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రరడడన ససఇగమల
ఇఇటట ననఇ:2/185
వయససస:36
లఇ: ససస స
655
LML2393734
పపరర: మఇజళ అతరషల

641
ZOK0095430
పపరర: చనన వనఇకటయడ సషర

636
ZOK1010487
పపరర: వనఇకటయడ సషల

తఇడడ:డ వనఇకట సషశమ ససరససర
ఇఇటట ననఇ:2/164-B20
వయససస:65
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమనరతనఇ ఆచనరగ పనకషల
ఇఇటట ననఇ:2/174-B
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకకమపడసననచనరగ రచనగమఇడల
ఇఇటట ననఇ:2/184
వయససస:26
లఇ: పప
652
ZOK0885790
పపరర: ససనతన షసఇగమల

125-146/980

తఇడడ:డ ననససజ కటటక
ఇఇటట ననఇ:2-167-D37A
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ మఖతయడ దఇడడ
ఇఇటట ననఇ:2/171
వయససస:28
లఇ: పప
649
ZOK1132901
పపరర: లలఖశశధర రచనగమఇడల

638
ZOK1010420
పపరర: చలపత సషల

125-146/975

తఇడడ:డ దశరయడ
ఇఇటట ననఇ:2/164B9
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయడ
ఇఇటట ననఇ:2/164-D-9
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : రషమమ
ఇఇటట ననఇ:2/164-E
వయససస:33
లఇ: ససస స
646
ZOK1083419
పపరర: భబససర దఇడడ

125-146/977

తఇడడ:డ వనఇకటయడ
ఇఇటట ననఇ:2/164-B-9
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట సషశమ ససరససర
ఇఇటట ననఇ:2/164-B20
వయససస:65
లఇ: ససస స
643
ZOK0779579
పపరర: లకకమ బబ డడదన సల

635
ZOK1010453
పపరర: ఏడడకకఇడలక సషల

633
ZOK1631753
పపరర: ఫప
ర లచఇద మహటట

తఇడడ:డ దదబలఖల
ఇఇటట ననఇ:2/164-B6-15
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయడ
ఇఇటట ననఇ:2/164B9
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయడ
ఇఇటట ననఇ:2/164-B9
వయససస:32
లఇ: పప
640
ZOK1432921
పపరర: వనఇకట సషశమ ససరససర

125-146/973

తఇడడ:డ శఇకరయడ సనబకగషరర
ఇఇటట ననఇ:2/164B 6
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయడ
ఇఇటట ననఇ:2/164B9
వయససస:28
లఇ: పప
637
ZOK1049981
పపరర: వనఇకటటసస సషల

632
ZOK1630128
పపరర: శవపడసషద సనబకగషరర

657
ZOK0885972
పపరర: దదవడ అతరషల

125-144/23

తఇడడ:డ రవ శఇకర అతరషల
ఇఇటట ననఇ:2/188 OLD BUS STAND
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-144/25

660
ZOK1124122
పపరర: హరగ చడషతనడ అటటటరషల

125-144/26

తఇడడ:డ శశనవషససలక అటటటరషల
ఇఇటట ననఇ:2/189
వయససస:28
లఇ: పప
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661
ZOK0824947
పపరర: కకషర పససపపలఖటట

125-145/1112

తఇడడ:డ మమనసషశమ పససపపలఖటట
ఇఇటట ననఇ:2-196-F-1
వయససస:42
లఇ: పప
664
ZOK1570019
పపరర: రషజవరపప రతయడ

125-144/701

125-143/101

125-144/535

125-144/705

125-144/861

125-144/707

125-144/709

తఇడడ:డ అయబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2-208
వయససస:51
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

674
ZOK1384353
పపరర: గళళ శవ సషయ

677
LML2441061
పపరర: రజౘ సషగరననల

680
ZOK2255941
పపరర: బబలఖజ మలలల ల

683
ZOK1222090
పపరర: ససజజత వడల మబడడ

125-144/32

686
ZOK0773697
పపరర: అఇజనమమ సవరపప
భరస : గరపస సవరపప
ఇఇటట ననఇ:2/207
వయససస:41
లఇ: ససస స

125-144/536

125-143/100

669
ZOK1378934
పపరర: శశవఇత రగఇడన

125-143/103

672
ZOK1570837
పపరర: గమఇడయడ గలల

125-144/704

తఇడడ:డ ససబకయడ గలల
ఇఇటట ననఇ:2/200-B
వయససస:45
లఇ: పప
125-160/1

675
ZOK2257327
పపరర: ససబకలకమమ మలలల ల

125-144/863

భరస : చననయడ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:2-206
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-144/29

678
ZOK1423623
పపరర: పసరర సషహహబ సగగననలఖ

125-144/706

తఇడడ:డ పసరర సషహహబ సగగననలఖ
ఇఇటట ననఇ:2/206-C
వయససస:66
లఇ: పప
125-144/859

681
ZOK1570142
పపరర: పషరశత మలలల ల

125-144/708

భరస : వనఇకటటష మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:2/206-G-1
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-144/30

భరస : ననగరశశర రషవప వడల మబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/206-H
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఓబయడ ససరపప
ఇఇటట ననఇ:2/207
వయససస:52
లఇ: పప
688
ZOK0646703
పపరర: మహమమద రఫస షపక

125-144/703

తఇడడ:డ చననయడ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:2-206/G
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననయడ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:2/206-G-1
వయససస:34
లఇ: పప
685
ZOK0773689
పపరర: గరపస ససరపప

671
ZOK1570191
పపరర: శవ శఇకర గలఖల

666
ZOK1016345
పపరర: కకమఖరగ రగఇడన

భరస : నరససఇహ పడసషద రగఇడన
ఇఇటట ననఇ:2/200-1
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసరఠ సషహహబ సషగరననల
ఇఇటట ననఇ:2/206-C
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ పషదహ చననయడ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:2/206-G
వయససస:56
లఇ: పప
682
ZOK1570274
పపరర: వనఇకటటష మలలల ల

125-143/102

తఇడడ:డ గళళ గమఇడయడ
ఇఇటట ననఇ:2/200-B
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : బబలఖజ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:2-206/B
వయససస:29
లఇ: ససస స
679
ZOK1491414
పపరర: చననయడ మలలల ల

668
ZOK1016931
పపరర: నరససఇహ పడసషద రగఇడన

125-144/28

భరస : నరససఇహహలక రగఇడన
ఇఇటట ననఇ:2/200-1
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గమఇడయడ గలఖల
ఇఇటట ననఇ:2/200-B
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ గమఇడయడ గలఖల
ఇఇటట ననఇ:2/200-B
వయససస:23
లఇ: పప
676
ZOK2255990
పపరర: వనఇకటటశశరగ మలలల ల

125-144/702

తఇడడ:డ నరససఇహహలక రగఇడన
ఇఇటట ననఇ:2/200-1
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : గమఇడయడ గళళ
ఇఇటట ననఇ:2-200-B
వయససస:42
లఇ: ససస స
673
ZOK1630367
పపరర: శవ సషయ గలఖల

665
ZOK1570076
పపరర: రషజవరపప రషజరశశరగ

663
ZOK0938524
పపరర: కషఇతమమ రషజజరపప
భరస : అఇకయడ రషజరరసర
ఇఇటట ననఇ:2/197-J
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : రషజవరపప రతయడ
ఇఇటట ననఇ:2/197-J2
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఉతస యడ రగఇడన
ఇఇటట ననఇ:2/200-1
వయససస:63
లఇ: పప
670
LML1920602
పపరర: ససభదడ గలఖల

125-144/27

తఇడడ:డ నరసయడ రషజరపప
ఇఇటట ననఇ:2/197-J
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషజవరపప యఇకయడ
ఇఇటట ననఇ:2/197-J2
వయససస:37
లఇ: పప
667
ZOK1016352
పపరర: నరససఇహహలక రగఇడన

662
ZOK0938516
పపరర: అఇకయడ రషజజరపప

684
ZOK1222108
పపరర: ననగరశశర రషవప వడల మబడడ
తఇడడ:డ నరససఇహయడ వడల మబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/206-H
వయససస:42
లఇ: పప

125-144/33

687
ZOK0668780
పపరర: రరహనన షపక

125-144/34

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:2/208
వయససస:44
లఇ: ససస స

125-144/710 690
689
ZOK1684224
ZOK0470112
పపరర: షపక మహమమద ఫషజల ఎలఖలహహ
పపరర: వనఇకట లకమమమ పససపపలలటట

తఇడడ:డ షపక మహమమద
ఇఇటట ననఇ:2/208
వయససస:41
లఇ: పప

125-144/31

125-144/35

భరస : వనఇకటయడ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:2/208A
వయససస:73
లఇ: ససస స
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691
ZOK1192699
పపరర: ససబబకరషయమడడ గళల

125-144/36

తఇడడ:డ ససబకన గళల
ఇఇటట ననఇ:2/208-B-1
వయససస:53
లఇ: పప
694
ZOK0577510
పపరర: ఆయయశష బ షపక

125-144/39

125-144/42

700
ZOK1083542
పపరర: ఎనయతఉలఖల షపక

125-144/45

125-144/727

తఇడడ:డ శఇకరయడ తతకల
ఇఇటట ననఇ:2/227
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-144/162

125-144/165

125-144/553

వయసస 01-01-2021 నటక

125-141/811

125-144/173

702
ZOK1491612
పపరర: శఇకరయడ తతకల

704
ZOK1569813
పపరర: ససధదర తతకల

705
ZOK1419290
పపరర: లకడమ దదవ మమక

707
ZOK0470674
పపరర: కకటటసశరషవప కకచగషరగ

710
ZOK1283746
పపరర: పపల లలఖవత పపల

713
ZOK1491273
పపరర: ననరగ షపక

716
ZOK1681154
పపరర: నససమ మహల

125-144/41

699
ZOK1083534
పపరర: హహసపసన షపక

తఇడడ:డ ససబకరషయమడడ తతకల
ఇఇటట ననఇ:2/227
వయససస:55
లఇ: పప

125-144/728

125-144/44

125-144/161

125-144/729

భరస : వనఇకట రమణయడ మమక
ఇఇటట ననఇ:2/227-A
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-144/163

708
ZOK0885352
పపరర: శశనస పపల

125-144/164

తఇడడ:డ చననయడ పపల
ఇఇటట ననఇ:2/228
వయససస:36
లఇ: పప
125-144/166

711
ZOK0885329
పపరర: శవ పపల

125-144/167

తఇడడ:డ చననయడ పపల
ఇఇటట ననఇ:2/228
వయససస:35
లఇ: పప
125-144/730

714
ZOK1678655
పపరర: షపక అబమహల మమతస లఫ

125-144/731

తఇడడ:డ షపక అహమద బబష
ఇఇటట ననఇ:2/228
వయససస:29
లఇ: పప
125-144/732

భరస : ననర మహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:2/228-1
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-144/175

696
ZOK0668889
పపరర: ఇకషకల షపక

తఇడడ:డ వనఇకట ససబకయడ బబ టల పషలక
ఇఇటట ననఇ:2-217
వయససస:28
లఇ: పప

భఇధసవప: మహబబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/228
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబబబ బబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:2/228-1
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : రమణయడ ఓలలటట
ఇఇటట ననఇ:2/228-4
వయససస:52
లఇ: ససస స

701
ZOK1265124
పపరర: శవ పడసషద బబ టల పషలక

రహహమన షపక

తఇడడ:డ నబ రసనల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/210-G
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : పపల శవష పపల
ఇఇటట ననఇ:2/228
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : చననయడ పపల
ఇఇటట ననఇ:2-228
వయససస:46
లఇ: ససస స

718
ZOK0416032
పపరర: సషవతడమమ ఓలలటట

125-144/43

తఇడడ:డ ససబకనన కకచచగషరగ
ఇఇటట ననఇ:2/228
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసయడ మఇడల
ఇఇటట ననఇ:2/228
వయససస:38
లఇ: పప

715
ZOK0885287
పపరర: అలల బబషష షపక

698
LML1895788
పపరర: రసనల షపక

125-144/38

తఇడడ:డ ఖఖదర బబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:2/209
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ శఇకరయడ తతకల
ఇఇటట ననఇ:2/227
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబకనన పపల
ఇఇటట ననఇ:2/228
వయససస:57
లఇ: పప

712
ZOK2007805
పపరర: వనఇకషటమమ పపల

125-144/40

తఇడడ:డ కమఖల సషబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/210A
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసనల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/210-G
వయససస:24
లఇ: పప

709
ZOK0986507
పపరర: పషఇచలయడ మఇడల

695
ZOK0668871
పపరర: సజదన షపక

693
ZOK0535369
పపరర: సషదదయఖ షపక
భరస : మహమమద ఫజరరర
ఇఇటట ననఇ:2/209
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : ఇకషకల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/209
వయససస:55
లఇ: ససస స

697
ZOK0938474
పపరర: యస మహ. ఫజరరర
రహహమన షపక
తఇడడ:డ ఖఖదర బబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:2/209
వయససస:44
లఇ: పప

706
ZOK0219683
పపరర: చననయడ పపల

125-144/37

తఇడడ:డ ససబబకరషయమడడ గళల
ఇఇటట ననఇ:2/208-B-1
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : ఖఖదర బబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:2/209
వయససస:78
లఇ: ససస స

703
ZOK1430842
పపరర: బల శషశవణణ తతకల

692
ZOK1192707
పపరర: శవరషణణ గళల

717
ZOK0251371
పపరర: రమణయడ ఓలలటట
తఇడడ:డ వనఇకటయడ ఓలలటట
ఇఇటట ననఇ:2/228-4
వయససస:56
లఇ: పప

125-144/176 720
719
ZOK0668855
ZOK0668863
పపరర: గఇగషధర ననయమడడ రషయపషటట
పపరర: వనసత రషయపషటట

తఇడడ:డ కకషరయడ ననయమడడ రషయపషటట
ఇఇటట ననఇ:2/228-4
వయససస:39
లఇ: పప

125-144/174

125-144/177

భరస : గఇగషధర ననయమడడ రషయపషటట
ఇఇటట ననఇ:2/228-4
వయససస:35
లఇ: ససస స
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721
ZOK0392308
పపరర: చఇదడబబబమ ఓలలటట

125-144/554

తఇడడ:డ రమణయడ ఓలలటట
ఇఇటట ననఇ:2-228-4
వయససస:34
లఇ: పప
724
ZOK0885105
పపరర: వనఇకట ససబకయడ పస ల

125-144/180

125-144/183

125-144/556

125-144/168

125-144/186

125-144/733

125-144/190

తఇడడ:డ కరమతతలల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/231 BOYAPALEM
వయససస:29
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

734
ZOK1491521
పపరర: ఉమర షపక

737
ZOK0220269
పపరర: ఆరగఫష బబగమ షపక

740
ZOK0885469
పపరర: భబగడ తపపన

743
ZOK1248823
పపరర: లకడమ శశఖర మనననరర

125-144/558

746
LML1920529
పపరర: లకకమనరసమమ చనమఇత

125-144/185

749
LML2423051
పపరర: రషధనబబయళ గరడడగననరర
భరస : కకషరమబరగస
ఇఇటట ననఇ:2/231-D
వయససస:72
లఇ: ససస స

729
ZOK0386862
పపరర: రమజజబ షపక

125-144/555

732
ZOK2269462
పపరర: హన షపక

125-144/867

735
ZOK0220251
పపరర: జజహహరరననషష షపక

125-144/169

భరస : అహమద బబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:2/228/G
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-144/172

738
ZOK1241751
పపరర: జజఫర వలల షపక

125-144/187

తఇడడ:డ మహబబబ బబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:2/228-G1
వయససస:57
లఇ: పప
125-144/188

125-144/189
741
ZOK1283753
పపరర: హరరష కకమఖర గగడ జజజల

తఇడడ:డ మమరళ మహన గగడ జజజల
ఇఇటట ననఇ:2/228-H
వయససస:26
లఇ: పప
125-144/191

744
ZOK0413484
పపరర: ససబబకరషయమడడ చనమఇత

125-144/192

తఇడడ:డ పసవచయడ
ఇఇటట ననఇ:2/230-1
వయససస:56
లఇ: పప
125-144/559

భరస : ససబకరషయమడడ చనమఇచ
ఇఇటట ననఇ:2-230-1
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-144/194

125-144/182

తఇడడ:డ అమర బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:2-228/E
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడమ ననరషయణ మనననరర
ఇఇటట ననఇ:2/229-1
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : ససబకరషయమడడ చనమఇత
ఇఇటట ననఇ:2-230-1
వయససస:41
లఇ: ససస స
748
ZOK0220327
పపరర: రగజజశనన షపక

125-144/557

భరస : మహహఇదడ బబబమ
ఇఇటట ననఇ:2/228G3-1
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : లకడమ ననరషయణ మనననరర
ఇఇటట ననఇ:2/229-1
వయససస:51
లఇ: ససస స
745
LML1920503
పపరర: లకకమదదవ చనమఇత

731
ZOK0399311
పపరర: మమలఖల షపక

726
ZOK0885170
పపరర: ననగ రషజజ పస ల

భరస : ఖఖదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-228E
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : జజఫర అల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/228/G1
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకర రషమయడ పషఇడడగబ
హ
ఇఇటట ననఇ:2/228G3
వయససస:39
లఇ: ససస స
742
ZOK1248815
పపరర: లకకకమమ మనననరర

125-144/184

తఇడడ:డ దనదన కరగమమలల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/228-F
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ నబసషహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/228-G
వయససస:57
లఇ: పప
739
ZOK1633114
పపరర: వనఇకటటశశరగ పషఇడడగబ
హ

728
ZOK0885840
పపరర: నరసమమ పస ల

125-144/179

తఇడడ:డ ససబకనన పస ల
ఇఇటట ననఇ:2/228-B
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ సషబ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:2-228E
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : కరరమమలఖల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/228/F
వయససస:54
లఇ: ససస స
736
ZOK0219691
పపరర: అహమమద బబష షపక

125-144/181

భరస : ససబకనన పస ల
ఇఇటట ననఇ:2/228-B
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమలఖల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-228E
వయససస:33
లఇ: పప
733
ZOK0220244
పపరర: మమఇతనజ షపక

725
ZOK0885147
పపరర: వనఇకషటమమ పస ల

723
ZOK0220046
పపరర: ససబక లకకకమమమ ఓలలటట
భరస : ససబబకరషయమడడ ఓలలటట
ఇఇటట ననఇ:2/228-5-1
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటససబకయడ పస ల
ఇఇటట ననఇ:2/228-B
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : ననగరషజ పస ల
ఇఇటట ననఇ:2/228-B
వయససస:49
లఇ: ససస స
730
ZOK0391896
పపరర: ఛనన బబషష షపక

125-144/178

భరస : ససధనకర ఆచనరర ఉతస రషదద
ఇఇటట ననఇ:2/228-5
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబకనన
ఇఇటట ననఇ:2/228-B
వయససస:33
లఇ: పప
727
ZOK0885204
పపరర: పరషవత పస ల

722
ZOK0440719
పపరర: నరమలఖదదవ ఉతనరధద

125-144/193
747
ZOK1300888
పపరర: చదమఇథద సనరషడ తదజ చమఇఠర

తఇడడ:డ చదమఇథద ససబబకరషయమడడ చనమఇత
ఇఇటట ననఇ:2/231
వయససస:24
లఇ: పప
125-148/3

750
ZOK0812165
పపరర: ననగ రషజజ సస మఇటట

125-144/195

తలల : రషణణఅమమ సస మఇటట
ఇఇటట ననఇ:2/232
వయససస:35
లఇ: పప
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751
ZOK0938490
పపరర: ననగమణణ సస మఇటట

125-144/196

భరస : ననగరషజ సస మటట
ఇఇటట ననఇ:2/232
వయససస:31
లఇ: ససస స
754
ZOK1685064
పపరర: రషజరశ ససఇఇటట

125-144/734

125-144/560

125-144/736

125-144/202

125-144/564

125-166/5

తఇడడ:డ ఆదదననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:2/240-2
వయససస:30
లఇ: పప
772
ZOK0251256
పపరర: రషజరశశరగ చగగచరల

125-144/204

భరస : హహసపసనయడ మరగయఖల
ఇఇటట ననఇ:2-245
వయససస:45
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-144/200

764
ZOK0646778
పపరర: ఖఖజజ పసర షపక

125-144/562

125-144/737

125-144/565

770
ZOK2007821
పపరర: రమమశ చగగచరల

125-144/566

762
ZOK0220343
పపరర: మమకస ర బబగఇ షపక

765
ZOK0392407
పపరర: ఖజమహహతన షపక

768
LML2456564
పపరర: గరవరర న కకథనపల

771
ZOK0251249
పపరర: ననగమమ చగగచరల

తఇడడ:డ వనఇకట సషశమ కకపషప
ఇఇటట ననఇ:2/245-1
వయససస:57
లఇ: పప

125-144/201

125-144/563

125-166/4

125-144/203

భరస : వనఇకటటశ చగగచరల
ఇఇటట ననఇ:2/242B
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-144/205

774
ZOK0884685
పపరర: వనఇకటససబకమమ మలల శశటట

125-144/206

భరస : ససబకనన మలశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/243-A
వయససస:70
లఇ: ససస స

125-144/207 777
776
ZOK1094804
ZOK0884586
పపరర: ససబక లకకకమమ మరగయఖల
పపరర: వనఇకటటశ మరగయఖల

779
ZOK0219717
పపరర: తరరమలయడ కకపషప

125-144/735

తఇడడ:డ ససబబకరషయడన
ఇఇటట ననఇ:2/240-2
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటసశరరల మరగయఖల
ఇఇటట ననఇ:2/243-B
వయససస:68
లఇ: ససస స
125-144/567

759
ZOK1385269
పపరర: పస ల తడననథ

తఇడడ:డ ఖఖదర బబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:2-237-A
వయససస:34
లఇ: పప

767
ZOK2007813
పపరర: మహమమద ఇసషమయల
సయడద
తఇడడ:డ యస.మహ.. షరగఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:2-238
వయససస:60
లఇ: పప

773
ZOK0884727
పపరర: బబలఖజ కకపషప

125-144/199

భరస : ఖఖదర బబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:2/237
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తరరమలయడ కకపషప
ఇఇటట ననఇ:2/243
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ తరరపషల మలశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/243-A
వయససస:20
లఇ: పప
778
ZOK2007839
పపరర: రషజరశశరర మరగయఖల

761
ZOK0208066
పపరర: ఖఖదర బబషష షపక

756
ZOK0531673
పపరర: రమణమమ సస వఇటట

తఇడడ:డ పస ల వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:2/235
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటసస చగగచరల
ఇఇటట ననఇ:2-242-A
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : రమమశ చగగచరల
ఇఇటట ననఇ:2/242-B1
వయససస:42
లఇ: ససస స
775
ZOK1570381
పపరర: నవన కకమఖర మలశశటట

125-144/561

తఇడడ:డ ఖఖదర బబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:2-237
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : మహమద ఈశశయల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-238
వయససస:53
లఇ: ససస స
769
ZOK0650481
పపరర: రషజరష జజవషజ

758
ZOK0646752
పపరర: వనఇకట రమణ పస ల

125-144/198

భరస : కకషరయడ సస మటట
ఇఇటట ననఇ:2/233-2
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షఅమర బబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:2/237
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : ఖఖజజ పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:2/237
వయససస:29
లఇ: ససస స
766
LML1919984
పపరర: శషౘాసరరననసష సషషయఖదన

125-144/865

తలల : కషమఖకమమ పస ల
ఇఇటట ననఇ:2-235
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ పఇడడ రఇగయడ సప వనటట
ఇఇటట ననఇ:2/235
వయససస:39
లఇ: పప
763
ZOK0648030
పపరర: అబదన షపక

755
ZOK2266617
పపరర: భబణమ పడకషశ ససఇఇటట

753
ZOK0884800
పపరర: తతలసస సస వఇటట
భరస : రమణ సస వఇటట
ఇఇటట ననఇ:2/232-B
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణ ససఇఇటట
ఇఇటట ననఇ:2-232/B
వయససస:19
లఇ: పప

భరస : వనఇకషటరమణ పస ల
ఇఇటట ననఇ:2-235
వయససస:40
లఇ: ససస స
760
ZOK1491349
పపరర: శశనవషససలక సప వనటట

125-144/197

తఇడడ:డ అఇకక సషశమ సస వఇటట
ఇఇటట ననఇ:2/232B
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమణ ససఇఇటట
ఇఇటట ననఇ:2/232-B
వయససస:20
లఇ: పప
757
ZOK0387035
పపరర: కకటటశశరగ పస ల

752
ZOK1324896
పపరర: రమణ సస వఇటట

125-144/208

తఇడడ:డ హసపనయడ మరగయఖల
ఇఇటట ననఇ:2/245
వయససస:29
లఇ: పప
125-144/209

780
ZOK0220368
పపరర: రషజరశశరగ కకపషప

125-144/210

భరస : తరరమలయడ కకపషప
ఇఇటట ననఇ:2/245-1
వయససస:53
లఇ: ససస స
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781
ZOK0884768
పపరర: పడసషద కకప

125-144/211

తఇడడ:డ తరరమలయడ
ఇఇటట ననఇ:2/245-1
వయససస:34
లఇ: పప
784
ZOK0251314
పపరర: మమరర పషదహ పషక

125-144/214

125-144/217

125-144/219

125-144/222

125-144/225

125-144/228

125-144/231

భరస : ససమన కకరగవ
ఇఇటట ననఇ:2/252-D
వయససస:25
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

794
ZOK0219725
పపరర: వనణమగరపషల మఖమళల

797
ZOK0884222
పపరర: చనన పపలల యడ సఇదన

800
ZOK0884396
పపరర: వజయ లకడమ టఇగమటటరర

803
ZOK1682616
పపరర: శశ హరగ టఇగమటటరగ

125-144/233

806
ZOK0251264
పపరర: ఆససయఖ షపక

125-144/223

809
ZOK0219741
పపరర: జజన బబషష షపక
తఇడడ:డ సతనసర షషషక
ఇఇటట ననఇ:2/253
వయససస:44
లఇ: పప

789
ZOK0219733
పపరర: హరగ కకషర పపల

125-144/218

792
ZOK0773788
పపరర: వషన పపల

125-144/221

795
ZOK0220392
పపరర: ధన లకడమ మఖమళల

125-144/224

భరస : వనణమగరపషల మఖమళల
ఇఇటట ననఇ:2/251-1
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-144/226

798
ZOK0884297
పపరర: వనఇకట ససబకయడ సఇదన

125-144/227

తఇడడ:డ చనన పపలల యడ సఇదన
ఇఇటట ననఇ:2/252
వయససస:39
లఇ: పప
125-144/229

801
ZOK0884453
పపరర: రషజజ టఇగమటటరర

125-144/230

తఇడడ:డ శశనవషససలక టఇగమటటరర
ఇఇటట ననఇ:2/252
వయససస:50
లఇ: పప
125-144/738

804
ZOK0884560
పపరర: శషహహన వలల షపక

125-144/232

తఇడడ:డ ఇమమమమష షపక
ఇఇటట ననఇ:2/252-A
వయససస:35
లఇ: పప
125-144/234

భరస : షహహన షష వలల షషషక
ఇఇటట ననఇ:2/252-B
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-144/236

125-144/216

భరస : హరగకకషర పపల
ఇఇటట ననఇ:2/251
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రషజ టఇగమటటరగ
ఇఇటట ననఇ:2/252
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ శషహహననస వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/252-A
వయససస:30
లఇ: పప
808
ZOK1324862
పపరర: వనజ కకరగవ

125-144/220

భరస : రషజజ టఇగమటటరర
ఇఇటట ననఇ:2/252
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : ససబబకరషయమడడ కషలలవల
ఇఇటట ననఇ:2/252
వయససస:46
లఇ: ససస స
805
ZOK1040500
పపరర: శడసవఅల షపక

791
ZOK0773770
పపరర: ననగలకకమ పపల

786
ZOK1083500
పపరర: శఫసఉలఖల షపక

తఇడడ:డ శశ రషమమలక పపల
ఇఇటట ననఇ:2/251
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరషయణ సఇద
ఇఇటట ననఇ:2/252
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన పపలల యడ సఇదన
ఇఇటట ననఇ:2/252
వయససస:32
లఇ: పప
802
ZOK1268425
పపరర: రషజమమ కషలలవల

125-141/812

తఇడడ:డ వనఇకటససబకయడ మఖమళల
ఇఇటట ననఇ:2/251-1
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : వనఇకట ససబకయడ సఇద
ఇఇటట ననఇ:2/252
వయససస:37
లఇ: ససస స
799
ZOK0884362
పపరర: వనఇకటటశ సఇదన

788
LML1827393
పపరర: మహరరననసష షపక

125-144/213

తఇడడ:డ మరరన షబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/246-A
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : వశశశశశర రషవప
ఇఇటట ననఇ:2/251
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశరషమమలక పపల
ఇఇటట ననఇ:2/251
వయససస:40
లఇ: పప
796
ZOK0884172
పపరర: వనఇకట లససస మమ సఇదన

125-144/215

భరస : యస.కర. బబషష షషషక
ఇఇటట ననఇ:2-250
వయససస:75
లఇ: ససస స

భరస : శశరషమమలక
ఇఇటట ననఇ:2/251
వయససస:57
లఇ: ససస స
793
ZOK0773846
పపరర: వశశశశశర రషవప పపల

785
ZOK0413591
పపరర: పషదహబబబమ పషదహపషక

783
ZOK1300946
పపరర: ససదహయడ కకప
తఇడడ:డ తరరమలయడ కకప
ఇఇటట ననఇ:2/245-1
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగరశశర రషవప పషదహపషక
ఇఇటట ననఇ:2/245-A
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ శఫసఉలఖల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/246-A
వయససస:27
లఇ: పప
790
ZOK0220384
పపరర: లకకకమమమ పపల

125-144/212

భరస : బబలఖజ కకప
ఇఇటట ననఇ:2/245-1
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : ననగరశశర రషవప పషదహపషక
ఇఇటట ననఇ:2/245A
వయససస:54
లఇ: ససస స
787
ZOK1083518
పపరర: శక షపక

782
ZOK1294347
పపరర: ససజజత కకప

807
ZOK1170547
పపరర: రరడమమ
డన
కకరగవ

125-144/235

భరస : ససనల కకరగవ
ఇఇటట ననఇ:2/252-D
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-144/237

810
ZOK0220707
పపరర: హససమ బబగఇ షపక

125-144/238

భరస : జజన బబషష జజన
ఇఇటట ననఇ:2/253
వయససస:35
లఇ: ససస స
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811
ZOK0220715
పపరర: మహబమనషష షపక

125-144/568

భరస : ససలసర షషషక
ఇఇటట ననఇ:2-253
వయససస:60
లఇ: ససస స
814
ZOK1309764
పపరర: గఇగ దదవ దదనస ల

125-144/241

125-144/569

125-144/571

125-144/244

125-144/573

125-144/248

125-144/250

భరస : చడన ససఇగ పపరరహహత
ఇఇటట ననఇ:2/260
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

824
ZOK0884669
పపరర: ససవష కకమఖరగ చనగలమరగశ

827
ZOK1567254
పపరర: గఇగమలమమ బమరషగఅలఖ

830
ZOK0220426
పపరర: సరతనజ షపక

833
ZOK1094838
పపరర: ఫషతమఖ షపక

125-144/253

836
ZOK1311042
పపరర: సషయ కకమఖర కకలల

125-144/245

839
ZOK1182880
పపరర: రషజ ససఇగ పపరరహహత
తఇడడ:డ దచలజ పపరరహహత
ఇఇటట ననఇ:2/260
వయససస:26
లఇ: పప

819
ZOK0413500
పపరర: పడసషద గమఇటట

125-144/242

822
ZOK0251280
పపరర: రమణమమ చనగల మరగశ

125-144/243

825
ZOK0251306
పపరర: కఇదసననరర ఉష రషణణ

125-144/246

భరస : కఇదసననరర ససబబకరషయమడడ కఇదసననర
ఇఇటట ననఇ:2/254-C
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-141/810

828
ZOK0525956
పపరర: ననససర షపక

125-144/247

తఇడడ:డ అనశర షపక
ఇఇటట ననఇ:2/254-D
వయససస:45
లఇ: పప
125-144/249

831
ZOK1491406
పపరర: రగజజశఇ షపక

125-144/739

తఇడడ:డ మమశషటక షపక
ఇఇటట ననఇ:2/254-E
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-144/251

834
ZOK1324904
పపరర: వనఇకటటశ సస మఇటట

125-144/252

తఇడడ:డ అఇకక సషశమ సస మఇటట
ఇఇటట ననఇ:2/255-A
వయససస:38
లఇ: పప
125-144/254

తఇడడ:డ ననగరషజ కకలల
ఇఇటట ననఇ:2/255-G
వయససస:24
లఇ: పప
125-144/740

125-144/346

భరస : ససబబకరషయమడడ చనగలమరగశ
ఇఇటట ననఇ:2/254-B
వయససస:77
లఇ: ససస స

భరస : జలఖన బబషష షషషక
ఇఇటట ననఇ:2/255-6
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జలఖన బబషష
ఇఇటట ననఇ:2/255-B
వయససస:27
లఇ: పప
838
ZOK1491448
పపరర: గరత కకమఖరగ పపరరహహత

125-144/572

భరస : మమసషసక షపక
ఇఇటట ననఇ:2/254-E
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : షషఫస షషషక
ఇఇటట ననఇ:2/255
వయససస:26
లఇ: ససస స
835
ZOK1094861
పపరర: షషఫస షపక

821
ZOK0648022
పపరర: గరపషలమమ తతకల

816
ZOK2242386
పపరర: పవన కకమఖర గమఇటట

తఇడడ:డ రషమయడ గమఇటట
ఇఇటట ననఇ:2/254-A
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : ననగరశశర రషవప బమరషగఅలఖ
ఇఇటట ననఇ:2/254-D
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమల తనన షపక
ఇఇటట ననఇ:2/254-E
వయససస:49
లఇ: పప
832
ZOK1094770
పపరర: శషరద షపక

125-144/570

భరస : రవ చనగలమరగశ
ఇఇటట ననఇ:2/254-B
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : గరపషల చకటట
ఇఇటట ననఇ:2-254-C
వయససస:40
లఇ: ససస స
829
ZOK0208058
పపరర: మసస క షపక

818
LML1919067
పపరర: ససబకలకమమ మలలల ఇ

125-144/240

తఇడడ:డ ససబకరషమయడ గమఇటట
ఇఇటట ననఇ:2/254
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : శఇకరయడ తతకల
ఇఇటట ననఇ:2-254A
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయడ మటట
ఇఇటట ననఇ:2/254-B
వయససస:58
లఇ: పప
826
LML1919356
పపరర: రమఖ చకటట

125-144/345

భరస : శఇకరయడ
ఇఇటట ననఇ:2-254
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : పడసషద గమఇటట
ఇఇటట ననఇ:2-254A
వయససస:33
లఇ: ససస స
823
ZOK0884057
పపరర: కకటయడ మటట

815
ZOK2242212
పపరర: శషరద గమఇటట

813
ZOK1300920
పపరర: ననగరఇదడ దదనస ల
తఇడడ:డ పడసషద దదనస ల
ఇఇటట ననఇ:2/254
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : పవన కకమఖర గమఇటట
ఇఇటట ననఇ:2/254
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పషఇచలయడ మలలల మ
ఇఇటట ననఇ:2-254
వయససస:50
లఇ: పప
820
ZOK0415877
పపరర: ససబకమమ గమఇట

125-144/239

భరస : పడసషద దదఇతల
ఇఇటట ననఇ:2/254
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడసషద దదనస ల
ఇఇటట ననఇ:2/254
వయససస:22
లఇ: ససస స
817
LML1907062
పపరర: శఇకరయడ మలలల ఇ

812
ZOK0773796
పపరర: వనఇకట ససబకమమ దదఇతల

837
ZOK0811407
పపరర: సస రష ఎఇ దదవ పపరరహహత

125-144/255

భరస : వకశమ ససఇహ పపరరహహత
ఇఇటట ననఇ:2/260
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-148/4

840
ZOK1381433
పపరర: అరరజన ససఇగ పపరరహహత

125-148/5

తఇడడ:డ దచలజ పపరరహహత
ఇఇటట ననఇ:2/260
వయససస:23
లఇ: పప
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841
ZOK1633999
పపరర: కవత పపరరహహత

125-148/6

భరస : రషజ ససఇగ
ఇఇటట ననఇ:2/260
వయససస:25
లఇ: ససస స
844
LML1971019
పపరర: కమఖల బబబమ ననర బబష

125-144/256

125-144/259

125-144/262

125-144/265

125-144/742

125-144/576

125-144/268

భరస : పషఇచలయడ తతమలలరర
ఇఇటట ననఇ:2/268
వయససస:67
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

854
LML1981190
పపరర: షసరషజన షపక

857
LML1968072
పపరర: అబమహల రజజఖ షపక

860
LML1981182
పపరర: రఫస ఉననసష

863
LML1983394
పపరర: ససబకలకమమ మమడమలల

125-144/743

866
LML1970755
పపరర: పషఇచలయడ తతమమలలరర

125-144/574

869
ZOK0415695
పపరర: వరలకడమ తతమమలలరగ
భరస : పషఇచలయడ టట
ఇఇటట ననఇ:2-268
వయససస:38
లఇ: ససస స

849
LML1981125
పపరర: నననబ షపక

125-144/261

852
ZOK0413435
పపరర: మహబబబ బబషష షపక

125-144/264

855
ZOK1569920
పపరర: మహమమద రఫస షపక

125-144/741

తఇడడ:డ జకకశయ సషహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/263
వయససస:38
లఇ: పప
125-144/266

858
LML1968064
పపరర: బబషష షపక

125-144/575

తఇడడ:డ ఖఖససఇపసరషన షపక
ఇఇటట ననఇ:2-263-A
వయససస:44
లఇ: పప
125-144/577

861
ZOK1241785
పపరర: కకషరమబరగస కకఇడపలల

125-144/267

తఇడడ:డ కషశపత కకఇడపలల
ఇఇటట ననఇ:2/264
వయససస:40
లఇ: పప
125-144/578

864
ZOK1671205
పపరర: వనఇకట లకడమ చటటశల

125-144/269

తఇడడ:డ మలల కషరరజన చటటశల
ఇఇటట ననఇ:2/264-F
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-144/270

తఇడడ:డ పషఇచలయడ తతమలలరర
ఇఇటట ననఇ:2/268
వయససస:42
లఇ: పప
125-144/272

125-144/258

తఇడడ:డ గగస మమలన షపక
ఇఇటట ననఇ:2/263
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : వనఇకటయడ మమడమల
ఇఇటట ననఇ:2-264
వయససస:86
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చటటశలక మలల కషరరజన
ఇఇటట ననఇ:2/264F
వయససస:22
లఇ: ససస స
868
LML1983444
పపరర: నరసమమ తతమమలలరర

125-144/263

భరస : అబమహల రజజక షపక
ఇఇటట ననఇ:2-263-A
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : కకషరమబరగస కకఇడపలల
ఇఇటట ననఇ:2/264
వయససస:36
లఇ: ససస స
865
ZOK1423094
పపరర: చటటశలక వనఇకట లకడమ

851
ZOK0413138
పపరర: మమనశర షపక

846
LML1981224
పపరర: షమరష ననర బబషష

భరస : ఖఖససఇపసర షపక
ఇఇటట ననఇ:2/263
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖససఇపసరషన షపక
ఇఇటట ననఇ:2/263-A
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : బబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:2-263-A
వయససస:40
లఇ: ససస స
862
ZOK1241793
పపరర: గగరగ కకఇడపలల

125-144/260

భరస : మదనర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-263
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:2/263
వయససస:31
లఇ: ససస స
859
LML1981133
పపరర: ఫషతమఖ షపక

848
LML1968163
పపరర: ఖఖససఇ పసరషన షపక

125-148/301

భరస : ససబబన ననరరబబష
ఇఇటట ననఇ:2/262
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇమఖమ సషహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/263
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ అఇకయడ చడననఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/263
వయససస:29
లఇ: పప
856
ZOK1569946
పపరర: ఫరగదన షపక

125-144/257

తఇడడ:డ నననన సషబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/263
వయససస:67
లఇ: పప

భరస : ఖఖససఇపసర షపక
ఇఇటట ననఇ:2/263
వయససస:57
లఇ: ససస స
853
ZOK0829269
పపరర: వరయడ చడననఇశశటట

845
LML1983386
పపరర: షరరనన ననర బబషష

843
LML2405553
పపరర: కనసరదదవ రషజపపరరహహత
భరస : ధచలససఇహ
ఇఇటట ననఇ:2-260
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : కమఖల బబబమ ననరషరశ
ఇఇటట ననఇ:2/261
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖససఇ పసరషన షపక
ఇఇటట ననఇ:2/263
వయససస:49
లఇ: పప
850
LML1981174
పపరర: కరరరరన బ షపక

125-148/7

తఇడడ:డ డదలఖ ససఇగ
ఇఇటట ననఇ:2/260
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబకరషయమడడ ననరరబబష
ఇఇటట ననఇ:2/261
వయససస:59
లఇ: పప
847
LML1968098
పపరర: మదనర వల షపక

842
ZOK1634021
పపరర: గగత కకమఖరగ పపరరహహత

867
LML1983436
పపరర: వరలకమమ గరరగపరగస

125-144/271

భరస : పషఇచలయడ గరరగపషరరట
ఇఇటట ననఇ:2/268
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-144/579

870
ZOK0416065
పపరర: నరసమమ తతమమలలరర

125-144/580

భరస : పషఇచలయడ టటడమర
ఇఇటట ననఇ:2-268
వయససస:62
లఇ: ససస స
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871
ZOK2008381
పపరర: పషఇచలయడ తతమమలలరర

125-144/581

తఇడడ:డ పషఇచలయడ తతమలలర
ఇఇటట ననఇ:2-268
వయససస:46
లఇ: పప
874
ZOK1241843
పపరర: ననయబ రసనల షపక

125-144/275

125-144/277

125-144/279

125-158/2

125-144/281

125-158/1136

125-144/288

భరస : రహఇతతలఖల రహఇతతలఖల
ఇఇటట ననఇ:2/272-5
వయససస:62
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

884
ZOK0812215
పపరర: వశశననధఇ ఆచనరగ తనన

887
ZOK0885725
పపరర: దనవపద షబనన షపక

890
ZOK0220459
పపరర: రమణమమ చమకకరగస

893
ZOK0413401
పపరర: రమణయడ చమకకరగస

125-144/291

896
ZOK0668921
పపరర: ధదల షషద నవషబ

125-144/280

899
LML2392967
పపరర: రషసద నవషబ నవషబ
తఇడడ:డ ఇబడహహఇ నవషబ
ఇఇటట ననఇ:2/272-6
వయససస:59
లఇ: పప

879
ZOK0219816
పపరర: ససబకరషయమడడ లఇగఇగమఇటల

125-144/278

882
ZOK1500057
పపరర: రషజకకమఖర థసపకకలఖ

125-158/1134

885
ZOK1575190
పపరర: కకషర నఇదదన థసపకకలఖ

125-158/1135

తఇడడ:డ పడసషద థసపకకలఖ
ఇఇటట ననఇ:2/271/D
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-144/282

888
ZOK1428960
పపరర: శషఇత చమకకరగస

125-144/745

తఇడడ:డ రమణ చమకకరగస
ఇఇటట ననఇ:2/272
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-144/284

891
ZOK0883836
పపరర: వనణమగరపషల చమకకరగస

125-144/285

తఇడడ:డ రమణయడ చమకకరగస
ఇఇటట ననఇ:2/272/3
వయససస:29
లఇ: పప
125-144/289

894
ZOK0668897
పపరర: కరగమబలఖల నవషబ

125-144/290

తఇడడ:డ ఇబడహహమ నవషబ
ఇఇటట ననఇ:2/272-4
వయససస:58
లఇ: పప
125-144/292

తఇడడ:డ కరరమబలఖల నవషబ
ఇఇటట ననఇ:2/272-4
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-144/294

125-144/276

తఇడడ:డ పడసషద
ఇఇటట ననఇ:2/271
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసచచయడ చమకకరగస
ఇఇటట ననఇ:2/272-3
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : కరగమబలఖల నవషబ
ఇఇటట ననఇ:2/272-4
వయససస:50
లఇ: ససస స
898
ZOK1680776
పపరర: పషడరగ జజన షపక

125-144/582

భరస : రమణయడ చమకకరగస
ఇఇటట ననఇ:2/272/3
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : రమణయడ చమకకరగస
ఇఇటట ననఇ:2/272-3
వయససస:40
లఇ: ససస స
895
ZOK0668905
పపరర: శకకలఖ నవషబ

881
ZOK0470757
పపరర: ఉదయకకమఖర ఆఇద

876
ZOK0219790
పపరర: రవ శఇకర దసగగర

తఇడడ:డ యఖణదయడ లఇగఇఫఇటల
ఇఇటట ననఇ:2/269-B
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : దనవపద వలల బబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:2/272
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : పసఇడడబబ యన బబలకకషర
ఇఇటట ననఇ:2/272
వయససస:24
లఇ: ససస స
892
LML1982347
పపరర: రమణమమ చమకకరగస

125-144/744

తఇడడ:డ గరవఇద ఆచనరగ తనన
ఇఇటట ననఇ:2/271-A
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ దనవపద ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/272
వయససస:44
లఇ: పప
889
ZOK1426006
పపరర: పసఇడడబబ యన నవత

878
ZOK1491422
పపరర: ననగవనణణ పప లచదరల ష

125-144/274

తఇడడ:డ నరససఇహహలక దసగగర
ఇఇటట ననఇ:2/269
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ వశశననధ ఆచనరర అఇద
ఇఇటట ననఇ:2-271
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనమయడ మగరషజ
ఇఇటట ననఇ:2/271-23
వయససస:73
లఇ: పప
886
ZOK0885717
పపరర: దనవపద వలల బబషష షపక

125-144/869

తఇడడ:డ శశనవషససలక పప లచదరల ష
ఇఇటట ననఇ:2/269
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : యఖణదయడ లఇగఇగమఇటల
ఇఇటట ననఇ:2/269-B
వయససస:49
లఇ: ససస స
883
ZOK0397521
పపరర: వనదనదదడ మగషరషజ

875
ZOK2269538
పపరర: రగయఖజ షపక

873
ZOK1241835
పపరర: హఫసజజ షపక
భరస : ఖఖజరరరరలల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/268-A
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖజరఠరరలల ఖ షపక
ఇఇటట ననఇ:2-268/A
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : రవ శఇకర దసగగర
ఇఇటట ననఇ:2/269
వయససస:35
లఇ: ససస స
880
ZOK0220442
పపరర: రషమససబకమమ లఇగఇగమఇటల

125-144/273

తఇడడ:డ మమలఖల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/268-A
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖఖజరరరరలల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/268-A
వయససస:26
లఇ: పప
877
ZOK0220434
పపరర: గఇగ దదవ దసగగర

872
ZOK1241827
పపరర: ఖఖజజరమమ
స లల షపక

897
ZOK0439406
పపరర: ససధనకషర ఆచనరగ ఉతస రషధద

125-144/293

తఇడడ:డ ససబక చనరగ యబతనతతదద
ఇఇటట ననఇ:2/272-5
వయససస:68
లఇ: పప
125-144/295

900
ZOK0251199
పపరర: గమలఖలజజన నవషబ

125-144/296

భరస : రషసద నవషబ
ఇఇటట ననఇ:2/272-6
వయససస:53
లఇ: ససస స

Page 32 of 36

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-05
901
ZOK0251397
పపరర: మమనఫ నవషబ

125-144/297

తఇడడ:డ రషసద నవషబ
ఇఇటట ననఇ:2/272-6
వయససస:34
లఇ: పప
904
ZOK0220467
పపరర: సతడ శశబబరషణణ తరరమలశశటట

125-144/286

125-144/583

125-144/584

125-144/302

125-144/305

125-144/308

125-144/310

914
ZOK1312842
పపరర: కకషర కకమఖరగ బబ టటట

917
ZOK0773812
పపరర: ససనల కకరగవ

920
ZOK0413476
పపరర: ససమన కషవనరరగషరర

923
ZOK0884966
పపరర: సరషసజ షపక

125-144/313

926
ZOK0883729
పపరర: అసషమ మఇడడఇ

125-144/303

తఇడడ:డ అబమహల ఖఖదర జలఖన బబషష లలట మమన
ఇఇటట ననఇ:2/272-D
వయససస:31
లఇ: పప

909
ZOK1419308
పపరర: వనఇకట రమణయడ మమక

125-144/746

912
ZOK1570308
పపరర: ఉతనసరదద నగరషజ

125-144/747

915
ZOK0413179
పపరర: పషఇచలయడ బటటట

125-144/304

తఇడడ:డ నరససఇహహలక బటటట
ఇఇటట ననఇ:2/272-C
వయససస:45
లఇ: పప
125-144/306

918
ZOK1321876
పపరర: ససనఇద భమననన

125-144/307

తఇడడ:డ ససబబకరషయమడడ భమననన
ఇఇటట ననఇ:2/272-C
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-144/309

921
ZOK0386698
పపరర: జయమమ కకరగవ

125-144/585

భరస : ససరరష కకమఖర కకరగవ
ఇఇటట ననఇ:2-272-C1
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-144/311

924
ZOK0885006
పపరర: అమర బబషష షపక

125-144/312

తఇడడ:డ మహమమద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/272-CA
వయససస:47
లఇ: పప
125-144/314

భరస : బబబబజన మఖఇదడఇ
ఇఇటట ననఇ:2/272-D
వయససస:33
లఇ: ససస స

125-144/316 929
928
ZOK1040484
ZOK1040492
పపరర: ననర మహమమద మమనన ననఎఇ
పపరర: రరశషమ షపక

125-144/300

తఇడడ:డ ఉతనసరదద ససధకర ఆచనరగ
ఇఇటట ననఇ:2/272-a20
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : అమర బబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:2/272-CA
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : యఇ ఎ కర జలనబబష మఖఇదడఇ
ఇఇటట ననఇ:2/272-D
వయససస:61
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-144/862

తఇడడ:డ ససరరష కకమఖర కకరగవ
ఇఇటట ననఇ:2/272-C-1
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ అమర బబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:2/272-CA
వయససస:28
లఇ: పప
925
ZOK0220517
పపరర: అమరరననసష మఖఇదడఇ

911
ZOK2256949
పపరర: షపక షబన యశమన

906
ZOK0207886
పపరర: ఆఇజననయమలక తరరమలశశటట

తఇడడ:డ పషఇచలయడ మమక
ఇఇటట ననఇ:2/272-A
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససరరశ కకమఖర కకరగవ
ఇఇటట ననఇ:2/272-C
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహహలక బబ టటట
ఇఇటట ననఇ:2/272-C
వయససస:39
లఇ: పప
922
ZOK0884917
పపరర: ఫషజల షపక

125-144/301

భరస : బబలఖజ బబ టటట
ఇఇటట ననఇ:2/272C
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహహలక లలట బటటట
ఇఇటట ననఇ:2/272-C
వయససస:55
లఇ: ససస స
919
ZOK1324888
పపరర: బబలఖజ బబ టటట

908
ZOK0219840
పపరర: కకషరయడ పపననగణణ

125-144/299

తఇడడ:డ పపలల యడ తరరమల శశటట
ఇఇటట ననఇ:2/272-7
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : సషజద బబష నవషబ
ఇఇటట ననఇ:2/272-A2
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : పషఇచలయడ బటటట
ఇఇటట ననఇ:2/272C
వయససస:28
లఇ: ససస స
916
ZOK0415919
పపరర: కమలమమ బటటట

125-144/287

తఇడడ:డ పసచచయడ పపననగన
ఇఇటట ననఇ:2/272-8/
వయససస:79
లఇ: పప

భరస : శవరషమరషజ చటరర
ఇఇటట ననఇ:2-272-A2
వయససస:36
లఇ: ససస స
913
ZOK0415935
పపరర: సఇదడ బటటట

905
ZOK0220475
పపరర: యరమమ తరరమలశశటట

903
ZOK1289164
పపరర: షషహహన బబగమ నవషబ
భరస : మమనఫ నవషబ
ఇఇటట ననఇ:2/272-6
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : పపలల యడ తరరమల శశటట
ఇఇటట ననఇ:2/272/7
వయససస:66
లఇ: ససస స

భరస : గరపషలరరడడన లఖలపపట
ఇఇటట ననఇ:2-272-7
వయససస:67
లఇ: ససస స
910
ZOK0419259
పపరర: ననగమణణ చటబరగ

125-144/298

తఇడడ:డ రషసద నవషబ
ఇఇటట ననఇ:2/272-6
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజననయమలక తరరమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/272/7
వయససస:42
లఇ: ససస స
907
LML1981497
పపరర: రతనమమ లఖలఖపపట

902
ZOK1083344
పపరర: ఫరషరనన నవషబ

927
ZOK0883760
పపరర: బబబజన మఇడడఇ

125-144/315

తఇడడ:డ ఎఇ ఎ కర జలఖన బబషష మఖఇదడఇ
ఇఇటట ననఇ:2/272-D
వయససస:37
లఇ: పప
125-144/317

భరస : ననర మహమమద మమనన ననఎఇ
ఇఇటట ననఇ:2/272-D
వయససస:31
లఇ: ససస స

930
ZOK1232818
పపరర: షబనన మఖఇదడఇ

125-144/318

భరస : మహమమద ఘమస మఖఇదడఇ
ఇఇటట ననఇ:2/272-D
వయససస:34
లఇ: ససస స
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125-144/319 932
931
ZOK1232834
ZOK0773861
పపరర: మహమమద ఘమస మఖఇదడఇ
పపరర: మమలఖనన సషహహబ షపక

తఇడడ:డ అబమహల ఖఖదర జలఖన బబషష మఖఇదడఇ
ఇఇటట ననఇ:2/272-D
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఘమస మదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:2/272-DA
వయససస:51
లఇ: పప

934
ZOK0220533
పపరర: కగసర షపక

935
ZOK0883638
పపరర: మమలఖనన షపక

125-144/322

భరస : మమలఖనన షపక
ఇఇటట ననఇ:2/272-E
వయససస:39
లఇ: ససస స
937
ZOK0413542
పపరర: యఖససన దనవపద

125-144/325

125-144/328

125-144/332

944
ZOK1118968
పపరర: లకడమ దదవ కమపరప

125-144/334

947
ZOK2269520
పపరర: సబర పరవన షపక

125-144/330

950
ZOK1269324
పపరర: మమకస శషమబడల పషలలఇ
భరస : హహనడ శషమబడల పషలలఇ
ఇఇటట ననఇ:2/272-H
వయససస:50
లఇ: ససస స

952
ZOK1182815
పపరర: అయళశష షపక

953
ZOK1182823
పపరర: కరరమమళ షపక

125-144/336

భరస : కరరమమళ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/274
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : రమణయడ ఆపసల
ఇఇటట ననఇ:2-280
వయససస:47
లఇ: ససస స
958
ZOK1570746
పపరర: మఇడల మలల కషరరజన
తఇడడ:డ మఇడల మణణ
ఇఇటట ననఇ:2/295
వయససస:21
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-144/864

956
ZOK1314046
పపరర: షపక రఫస

125-144/333

959
ZOK0773747
పపరర: షకకలఖ షపక
భరస : జజన బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:2/309-A
వయససస:41
లఇ: ససస స

939
ZOK0883653
పపరర: ననరజ హన దనవపద

125-144/327

942
ZOK1362250
పపరర: హరగత మనడఇ

125-144/331

945
ZOK1491281
పపరర: అనసపమ కననపప

125-144/748

తఇడడ:డ ఈశశర రరడడన కననపప
ఇఇటట ననఇ:2/272-F-1
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-144/868

948
ZOK0883687
పపరర: అజమ దనవపద

125-144/329

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ దనవపద
ఇఇటట ననఇ:2/272-F MAHA BOOB NAGAR
వయససస:39
లఇ: పప
125-144/335

951
ZOK1363035
పపరర: దదవ వగశహల

125-144/283

భరస : చఇదడ శశఖర బబబమ వగశహల
ఇఇటట ననఇ:2/272 MAHABOOB NAGAR
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-144/337

954
LML2439610
పపరర: రమమ
స లల ఖఖన పఠషన

125-160/2

తఇడడ:డ గఫపర ఖఖన పఠషన
ఇఇటట ననఇ:2-279
వయససస:41
లఇ: పప
125-148/302

తఇడడ:డ ఎఇ యస మసషసన షపక
ఇఇటట ననఇ:2-289
వయససస:38
లఇ: పప
125-144/338

125-144/324

తఇడడ:డ ససదహ రరడడన మనడఇ
ఇఇటట ననఇ:2/272-F1
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రహమమ
స లల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/274
వయససస:44
లఇ: పప
125-144/586

936
ZOK1312859
పపరర: ఇరషరన షపక

భరస : ఇబడహహఇ దనవపద
ఇఇటట ననఇ:2/272-F
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : ఫజల బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:2-272/F/2
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షరరఫ దనవపద
ఇఇటట ననఇ:2/272-F MAHA BOOB NAGAR
వయససస:67
లఇ: పప

955
LML1981042
పపరర: రషజమమ అపసపల

125-144/326

భరస : ఈశశర రరడడన కననపప
ఇఇటట ననఇ:2/272-F-1
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససదహ రరడడన మనడఇ
ఇఇటట ననఇ:2/272-F-1-1
వయససస:25
లఇ: ససస స
949
ZOK0883703
పపరర: ఇబడహహఇ దనవపద

941
ZOK2265643
పపరర: అబబకస దనవపద

125-144/321

తఇడడ:డ షపక మమలఖనన షపక
ఇఇటట ననఇ:2/272-E
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ యశన దనవపద
ఇఇటట ననఇ:2-272/F
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఈశశర రరడడన కననపప
ఇఇటట ననఇ:2/272-F-1
వయససస:30
లఇ: ససస స
946
ZOK1118935
పపరర: అఇజల మనడఇ

125-144/323

భరస : దనవపద యఖససన షపక
ఇఇటట ననఇ:2/272-F
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : అజఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/272-F
వయససస:29
లఇ: ససస స
943
ZOK1118950
పపరర: ససజన కననపప

938
ZOK0773853
పపరర: హససన దనవపద

933
ZOK0773879
పపరర: ససరషజననసష షపక
భరస : మమలఖనన సషహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/272-DA
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/272-E
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/272-F
వయససస:48
లఇ: పప
940
ZOK1219634
పపరర: ఫసరహ గస బబనస షపక

125-144/320

957
ZOK1422955
పపరర: పవన కకమఖర కలశశటట

125-140/4

తలల : వనఇకట ససబకమమ కలశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/292 A3
వయససస:22
లఇ: పప
125-144/339

960
ZOK1491513
పపరర: జజనబబష షపక

125-144/340

తఇడడ:డ హహసపన సషహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/309-A
వయససస:48
లఇ: పప
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961
ZOK1491505
పపరర: జరషటటన బ షపక

125-144/341

భరస : మఖధనర సషహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/309-B
వయససస:65
లఇ: ససస స
964
ZOK1478486
పపరర: రమడ సరస

125-137/156

తఇడడ:డ సతడననరషయణ సరస
ఇఇటట ననఇ:8/393-1
వయససస:39
లఇ: ససస స
967
ZOK0689919
పపరర: సషయళ చడషతనడ గజజమఇత

125-137/1438

125-144/689

తఇడడ:డ కషఇతయడ బబ య
ఇఇటట ననఇ:20-A19E13
వయససస:21
లఇ: పప
976
ZOK0856049
పపరర: కవత పపర ణపత
భరస : వనఇకట రమణచనరగ
ఇఇటట ననఇ:54/C
వయససస:28
లఇ: ససస స
979
ZOK1622331
పపరర: గమనశశటట గఇగష భవన

965
ZOK0403170
పపరర: వనఇకటససబకమమ నలల గగఇడ

125-137/1437
966
ZOK0404061
పపరర: ఉమఖమహహశశర రషవప రరదడవరఇ

125-137/1436

తఇడడ:డ ససబడమణడఇ
ఇఇటట ననఇ:8-483
వయససస:53
లఇ: పప

125-137/1439 969
968
ZOK0690198
ZOK1256370
పపరర: వనఇకట ససబకయడ గననమఇత
పపరర: శశదదవ యయరశషజరనసనగషరర

971
ZOK1076984
పపరర: సమనన షపక

974
ZOK1491737
పపరర: రరషమ షపక

977
ZOK1665553
పపరర: మఖబబష మగల

125-144/688

తఇడడ:డ గమనశశటట జయచఇదడ
ఇఇటట ననఇ:118
వయససస:52
లఇ: ససస స

125-145/1132

125-145/1138

125-144/690

125-145/1142

తఇడడ:డ హరగపస
డ షద కషసరపప
ఇఇటట ననఇ:390
వయససస:20
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-144/849

978
ZOK1622323
పపరర: గమనశశటట జయచఇదడ

125-137/160

981
LML1919554
పపరర: దదవ సలవల

125-145/1140

984
ZOK0855652
పపరర: ససబకమమ కషఇచన

125-145/1143

భరస : శశనవషససలక కషఇచన
ఇఇటట ననఇ:254-54
వయససస:58
లఇ: ససస స

125-137/161 986
985
ZOK1389402
ZOK1615004
పపరర: హససబఉలఖల ఖఖన ఖదదరషబబద
పపరర: రరకన ఖదదరషబబద

988
ZOK1689702
పపరర: పషడఠరశ కషసరపప

125-145/1134

భరస : రవచఇదడ బబబమ
ఇఇటట ననఇ:241
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : ససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:248
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అషషడఫఅలఖఖన ఖదదరషబబద
ఇఇటట ననఇ:267/B
వయససస:26
లఇ: పప

975
ZOK1491810
పపరర: రషఘవపలక కల

తఇడడ:డ గమనశశటట చలమయడ
ఇఇటట ననఇ:118
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషసయడ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:208-A
వయససస:81
లఇ: పప

తఇడడ:డ తరరమల రరడడన
ఇఇటట ననఇ:246A1
వయససస:76
లఇ: పప

125-143/420

తఇడడ:డ పషఇచలయడ కల
ఇఇటట ననఇ:47-D
వయససస:60
లఇ: పప

980
ZOK0470740
పపరర: వనఇకటయడ పససపపలలటట

125-145/1141 983
982
ZOK0647057
ZOK0254078
పపరర: వనఇకట చలఖ రరడడన తరరమల రరడడన
పపరర: రషజమమ ససఇకర

972
ZOK1491190
పపరర: మమరళ కకషర థదరరమలకకననన
తఇడడ:డ శవయడ థదరరమలకకననన
ఇఇటట ననఇ:20-A/16A
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబబబ బబష మగల
ఇఇటట ననఇ:98E
వయససస:34
లఇ: పప
125-138/137

125-137/157

తఇడడ:డ ససబకననరససఇహహలక యయరషశజరనసనగషరర
ఇఇటట ననఇ:11-8
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అమర బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:42-B
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-145/1135

125-137/9

భరస : అహమద
ఇఇటట ననఇ:4BLOCK POLICE QUARTERS
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇకషకల షపక
ఇఇటట ననఇ:20/209-3
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-143/421

963
ZOK1036517
పపరర: బ బ ననగమరర

తఇడడ:డ ననగమరర కమల
ఇఇటట ననఇ:4BLOCK POLICE QUARTERS
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:8F/481
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : గగశ ఖఖన మఇదదజ
ఇఇటట ననఇ:20-1-2A
వయససస:59
లఇ: ససస స
973
ZOK1680552
పపరర: వరషష బబ య

125-137/8

భరస : ససబబకరషయమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-482-3
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబకయడ
ఇఇటట ననఇ:8F/481
వయససస:32
లఇ: పప
970
ZOK0415737
పపరర: పషడరరజజన మఇడదజ

962
ZOK1036491
పపరర: అహమద ననగమరర

125-138/138

987
ZOK1689769
పపరర: కననయడ గగరపప

125-145/1144

భరస : ఇనయతతలల ఖఖన ఖదదరషబబద
ఇఇటట ననఇ:267/B
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లలట ససబబకరషయమడడ గగరపప
ఇఇటట ననఇ:280-C
వయససస:24
లఇ: పప

989
ZOK1675883
పపరర: శశ హరగ పషరర

990
ZOK0220699
పపరర: మసషసన సయడద

తఇడడ:డ రషమఇజలక పషరర
ఇఇటట ననఇ:2134-E
వయససస:31
లఇ: పప

125-145/1139

125-144/691

భరస : అజమమదదహన సయళద
ఇఇటట ననఇ:2225-R2
వయససస:37
లఇ: ససస స
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