రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-06
1
ZOK1625334
పపరర: ఓఓ ససఓదర బససననపలల

125-146/1023

తఓడడ:డ రమమఓజనయలల బససననపలల
ఇఓటట ననఓ:2-1-313-D
వయససస:24
లఓ: పప
4
ZOK1273333
పపరర: శవ యయరర

125-145/232

125-145/234

125-145/235

125-145/238

125-145/240

125-145/927

125-145/243

భరస : ససబబరరయగడడ పప నసగగలల
ఇఓటట ననఓ:2/37-E
వయససస:20
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

14
ZOK0716845
పపరర: సతయవత మమడడదరరజ

17
ZOK0974973
పపరర: కగశవ బతల

20
ZOK1204791
పపరర: నఓదన కకషష బ

23
ZOK1322544
పపరర: జజససకన షపక

125-145/246

26
ZOK1715259
పపరర: వనఓకటయయ పరఓడడగగలమ

125-145/239

29
ZOK0647024
పపరర: శవశఓకర పరఓడడ గగలమ
తఓడడ:డ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2-37E
వయససస:31
లఓ: పప

9
ZOK1073261
పపరర: ససబడమణయఎఓ గగవన

125-156/320

12
ZOK1492404
పపరర: వరఓజననయగలల గగపసశశటట

125-145/237

15
ZOK2277465
పపరర: మమడడదరరజ వఓశ రరజ

125-145/1177

తఓడడ:డ మమడడదరరజ వనఓకట ససబబ రరజ
ఇఓటట ననఓ:2/36-B
వయససస:19
లఓ: పప
125-145/241

18
ZOK0647008
పపరర: కకషష బతస ల

125-145/926

తఓడడ:డ కగశవపలల
ఇఓటట ననఓ:2-36C2
వయససస:36
లఓ: పప
125-143/342

21
ZOK1323179
పపరర: రగఖ బబ బబబరర

125-145/242

తఓడడ:డ శశనవరససలల బబ బబబరర
ఇఓటట ననఓ:2/37
వయససస:23
లఓ: ససస స
125-145/244

24
ZOK1573237
పపరర: ననరజహన షపక

125-145/245

భరస : ఆలశశశర షపక
ఇఓటట ననఓ:2/37-D
వయససస:43
లఓ: ససస స
125-145/247

తఓడడ:డ ససబబయయ పరఓడడగగలమ
ఇఓటట ననఓ:2/37-E
వయససస:50
లఓ: పప
125-145/249

125-145/925

తఓడడ:డ ఈశశరయయ గగపసశశటట
ఇఓటట ననఓ:2/36-A
వయససస:29
లఓ: పప

తఓడడ:డ అలలశశర షపక
ఇఓటట ననఓ:2/37-D
వయససస:23
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ బబష షపక
ఇఓటట ననఓ:2/37-D
వయససస:50
లఓ: పప
28
ZOK1715275
పపరర: గఓగదదవ పప నసగగలల

125-145/236

తఓడడ:డ శశనవరససలల బ
ఇఓటట ననఓ:2/37
వయససస:27
లఓ: పప

తఓడడ:డ అలషషషర షపక
ఇఓటట ననఓ:2/37-D
వయససస:23
లఓ: పప
25
ZOK1573369
పపరర: ఆలశశశర షపక

11
ZOK1273531
పపరర: కలమమరర గగపసశశటట

6
ZOK1690601
పపరర: వనఓకటససబబమక యయరరశ

తఓడడ:డ ససబబ రరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2/36-3
వయససస:50
లఓ: పప

తఓడడ:డ కగశవపలల బతల
ఇఓటట ననఓ:2/36-C2
వయససస:31
లఓ: పప

తఓడడ:డ కగశవపలల
ఇఓటట ననఓ:2-36C2
వయససస:41
లఓ: పప
22
ZOK1298249
పపరర: జబర షపక

125-145/1174

భరస : వనఓకట ససబబ రరజ
ఇఓటట ననఓ:2/36-B
వయససస:40
లఓ: ససస స

భరస : కగశవపలల బతల
ఇఓటట ననఓ:2/36C 2
వయససస:63
లఓ: ససస స
19
ZOK0646992
పపరర: చచననయయ బతస ల

8
ZOK2270403
పపరర: ససబడమణయఓ గగవన

125-145/231

భరస : చననయయ యయరరశ
ఇఓటట ననఓ:2-36-2
వయససస:43
లఓ: ససస స

భరస : వరరఓజననయగలల గగపసశశటట
ఇఓటట ననఓ:2/36-A
వయససస:25
లఓ: ససస స

భరస : వరఓజననయగలల గగపసశశటట
ఇఓటట ననఓ:2/36-A
వయససస:25
లఓ: ససస స
16
ZOK1156653
పపరర: సరగజమక బతల

125-145/233

భరస : ససబబరరమయయ గగవన
ఇఓటట ననఓ:2/36-3
వయససస:45
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ పపదదవరభదడయయ గగపసశశటట
ఇఓటట ననఓ:2/36-A
వయససస:32
లఓ: పప
13
ZOK1625250
పపరర: కకపసపశశటట కలమమరర

5
ZOK1492123
పపరర: గరతక గగవన

3
ZOK1209429
పపరర: ససనతత పపల
తఓడడ:డ చనన వనఓకటయయ పపల
ఇఓటట ననఓ:2/36-2
వయససస:33
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ శశనవరససలల గగవన
ఇఓటట ననఓ:2/36-2
వయససస:20
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ ససబడమణయఓ గగవఅన
ఇఓటట ననఓ:2/36-3
వయససస:21
లఓ: పప
10
ZOK0668947
పపరర: ఈశశరయయ గగపసశశటట

125-145/230

భరస : ససబబరరయగడడ డదరఓగగల
ఇఓటట ననఓ:2/36
వయససస:52
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ చననయయ యయరర
ఇఓటట ననఓ:2/36-2
వయససస:26
లఓ: పప
7
ZOK1491984
పపరర: పపడమచఓద గగవఅన

2
ZOK1686450
పపరర: లకడక దదవ డదరఓగగల

27
ZOK1715267
పపరర: లకకమక పరఓడడగగలమ

125-145/248

భరస : వనఓకటయయ పరఓడడగగలమ
ఇఓటట ననఓ:2/37-E
వయససస:45
లఓ: ససస స
125-145/928

125-145/929
30
ZOK1096701
పపరర: ససబబబరరయగడడ పప ననగగలలల

తఓడడ:డ వనఓకటయయ పప ననగగలల
ఇఓటట ననఓ:2-37E
వయససస:24
లఓ: పప
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31
ZOK1283787
పపరర: యరయయ దతసరర

125-145/930

తఓడడ:డ రరమయయ దతసరర
ఇఓటట ననఓ:2-37E
వయససస:78
లఓ: పప
34
ZOK1303932
పపరర: కకశషషవనణణ నలల బబ తతల

125-145/250

125-145/253

125-145/256

125-145/259

125-145/262

125-145/265

125-145/268

తఓడడ:డ నతగభగషణఓ బబ య
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:26
లఓ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

44
ZOK0826844
పపరర: లతఫ షపక

47
ZOK1139154
పపరర: ఆదదనతరరయణ మటటల

50
ZOK1298280
పపరర: షపక షరరఫ

53
ZOK1492172
పపరర: వనఓకట రమగడడ గఓగరశశటట

125-145/271

56
ZOK1492453
పపరర: ఈశశరమక టటపసననన

125-145/260

59
ZOK1632496
పపరర: ఆదదనతరరయణ మటటటల
తఓడడ:డ నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:38
లఓ: పప

39
ZOK1673557
పపరర: సరగజమక నలల బబ తతల

125-145/255

42
ZOK0826778
పపరర: గగలమబ షపక

125-145/258

45
ZOK1097253
పపరర: నతగమక తతపసననన

125-145/261

భరస : మలలల శ తతపసననన
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:56
లఓ: ససస స
125-145/263

48
ZOK1139162
పపరర: ససబబమక మటటల

125-145/264

భరస : అదద నతరరయణ
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:39
లఓ: ససస స
125-145/266

51
ZOK1492107
పపరర: లకడక దదవ టటపసననన

125-145/267

భరస : వనఓకట రమణ టటపసననన
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:29
లఓ: ససస స
125-145/269

54
ZOK1492180
పపరర: శశషరవత గఓగరశశటట

125-145/270

భరస : వనఓకట రమగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:44
లఓ: ససస స
125-145/272

భరస : రరఘవనఓదడ టటపసననన
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:25
లఓ: ససస స
125-145/274

125-145/252

భరస : జలల బబషర షపక
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:45
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ చననయయ
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:52
లఓ: పప

తఓడడ:డ అదద నతరరయణ మటటల
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:26
లఓ: ససస స
58
ZOK1572312
పపరర: కరశనతథ బబ య

125-145/257

తఓడడ:డ షపక జలల బబషర
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:23
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకట రమణయయ
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:23
లఓ: పప
55
ZOK1492438
పపరర: ససభబషసణ మటటల

41
ZOK0781898
పపరర: పడసరద పససపపలలటట

36
ZOK1693647
పపరర: రఓగ సరశమ నలల బబ తతల

భరస : ససరరఓదడ నలల బబ తతల
ఇఓటట ననఓ:2/37-Y
వయససస:30
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ నరససఓహహలల మటటల
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:42
లఓ: పప

తఓడడ:డ ఎరరకరలయయ వళళళ
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:45
లఓ: పప
52
ZOK1492156
పపరర: భరత గఓగరశశటట

125-145/254

తఓడడ:డ జలల బబషర షపక
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:33
లఓ: పప

తఓడడ:డ ససఓకనన తతపసననన
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:66
లఓ: పప
49
ZOK1194661
పపరర: నరససఓహహలల వళళళ

38
ZOK1673524
పపరర: రమమశ నలల బబ తతల

125-145/932

తఓడడ:డ శశనవరససలల నలల బబ తతల
ఇఓటట ననఓ:2/37-S
వయససస:32
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ చచఓగల రరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:58
లఓ: పప

భరస : లతఫ
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:30
లఓ: ససస స
46
ZOK1097261
పపరర: మలలల శ తతపసననన

125-145/251

తఓడడ:డ కకషషయయ నలల బబ తతల
ఇఓటట ననఓ:2/37-Y
వయససస:29
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకట రమన
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:36
లఓ: పప
43
ZOK0826802
పపరర: రగషక షపక

35
ZOK1492297
పపరర: కకషష వనణణ నలల బబ తతల

33
ZOK1298264
పపరర: పప ననగగలలల శశనవరససలల
తఓడడ:డ పప ననగగలలల వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2-37E
వయససస:25
లఓ: పప

భరస : రఓగ సరశమ నలల బబ తతల
ఇఓటట ననఓ:2/37-S
వయససస:28
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ కకషషయయ నలల బబ తతల
ఇఓటట ననఓ:2/37-Y
వయససస:36
లఓ: పప
40
ZOK0573071
పపరర: శశనవరససలల కలఓబ

125-145/931

తఓడడ:డ సతయనతరరయణ కడల
ఇఓటట ననఓ:2-37E
వయససస:33
లఓ: ససస స

భరస : రఓగ సరశమ నలల బబ తతల
ఇఓటట ననఓ:2/37-S
వయససస:28
లఓ: ససస స
37
ZOK1673425
పపరర: ససరరఓదడ నలల బబ తతల

32
ZOK1288042
పపరర: లలత కలమమరర కడల

57
ZOK1492479
పపరర: రమమశ బబబగ పప లమసస

125-145/273

తఓడడ:డ రఓగనన పప లమసస
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:30
లఓ: పప
125-145/275

60
ZOK1632538
పపరర: ససబబరరయగడడ మటటల

125-145/276

తఓడడ:డ నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:32
లఓ: పప
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61
ZOK1686476
పపరర: నతగగశశర డదరఓగగల

125-145/277

తఓడడ:డ ససబబరరయగడడ డదరఓగగల
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:26
లఓ: పప
64
ZOK2270411
పపరర: నతగభగషణఓ బబ య

125-145/1175

67
ZOK0414581
పపరర: వరయయ మగనగరల

70
ZOK1492008
పపరర: రరఘవనఓదడ టటపసననన

125-146/900

125-145/283

125-145/286

125-145/289

125-145/280

125-145/293

74
ZOK1405869
పపరర: శశనవరససలల సఓబటటరర

77
ZOK1492487
పపరర: మధవ వడల

80
ZOK1492057
పపరర: లకడక దదవ టఓగగటటరర

83
ZOK1322536
పపరర: నరగష మటటల

125-145/296

86
ZOK1492735
పపరర: షరసస రగఖ పప లమసస

125-145/287

89
ZOK0825887
పపరర: మహహశ మగఓగల
తఓడడ:డ గఓగరశశటట
ఇఓటట ననఓ:2/38-E
వయససస:31
లఓ: పప

69
LML2399137
పపరర: శశఖరరగడడడ తతమకగరఓజల

125-147/431

72
ZOK0668962
పపరర: శవలకడక బబ కకసఓ

125-145/285

75
ZOK1405877
పపరర: జయశశ సఓబటటరర

125-145/288

భరస : శశనవరససలల సఓబటటరర
ఇఓటట ననఓ:2/38-A
వయససస:45
లఓ: ససస స
125-145/290

78
ZOK1492495
పపరర: రవ బబబగ టఓగగటటరర

125-145/279

తఓడడ:డ శఓకరయయ టఓగగటటరర
ఇఓటట ననఓ:2/38 AQ
వయససస:48
లఓ: పప
125-145/291

81
ZOK0854944
పపరర: హరర కకషష మటటల

125-145/292

తఓడడ:డ వనఓకట రమణ
ఇఓటట ననఓ:2/38-B
వయససస:27
లఓ: పప
125-145/294

84
ZOK0781922
పపరర: పషఓచలయయ మగనగల

125-145/295

తఓడడ:డ పషదద పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2/38-C
వయససస:32
లఓ: పప
125-145/297

భరస : వనఓకటటష
ఇఓటట ననఓ:2/38-C
వయససస:27
లఓ: ససస స
125-145/299

125-146/899

తఓడడ:డ బబబగ బబ కకసఓ
ఇఓటట ననఓ:2/38-A
వయససస:29
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకటరమణ మటటల
ఇఓటట ననఓ:2/38-B
వయససస:24
లఓ: పప

భరస : పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2/38-C
వయససస:26
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-145/284

భరస : రవ బబబగ టఓగగటటరర
ఇఓటట ననఓ:2/38-A-Q
వయససస:35
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకట నరసయయ
ఇఓటట ననఓ:2/38-B
వయససస:51
లఓ: పప

భరస : వనఓకటయయ పపల
ఇఓటట ననఓ:2/38E
వయససస:61
లఓ: ససస స

71
ZOK1492115
పపరర: వనఓకట రమణ టటపసననన

66
ZOK0413831
పపరర: వజయ రతన మగనగరల

తఓడడ:డ చదననదన
ఇఓటట ననఓ:2--38
వయససస:32
లఓ: పప

భరస : శశరరమగలల వడల
ఇఓటట ననఓ:2/38-A
వయససస:22
లఓ: ససస స

భరస : రవ బబబగ టఓగగటటరర
ఇఓటట ననఓ:2/38 AQ
వయససస:34
లఓ: ససస స

88
ZOK1097337
పపరర: పరరశత పపల

125-146/901

తఓడడ:డ అచచయయ సఓబటటరర
ఇఓటట ననఓ:2/38-A
వయససస:51
లఓ: పప

తఓడడ:డ శశనవరససలల సఓబటటరర
ఇఓటట ననఓ:2/38-A
వయససస:25
లఓ: ససస స

85
ZOK1075010
పపరర: వరన మగనగల

68
ZOK0417097
పపరర: కనతయ కలమమరర మగనగరల

125-145/933

తఓడడ:డ వరయయ
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:67
లఓ: పప

తఓడడ:డ మలలల శ టటపసననన
ఇఓటట ననఓ:2/38-2
వయససస:36
లఓ: పప

భరస : చలమయయ లలట పససపపలలటట
ఇఓటట ననఓ:2/38-A
వయససస:72
లఓ: ససస స

82
ZOK0854977
పపరర: వనఓకట రమణ మటటల

125-145/1176

భరస : వజయయ తనఓ
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:33
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ మలలల శ టటపసననన
ఇఓటట ననఓ:2/38-2
వయససస:33
లఓ: పప
73
ZOK1241918
పపరర: ససబబమక పససపపలలటట

65
ZOK2270981
పపరర: కరశనతథ బబ య

63
ZOK1670256
పపరర: ఈశశరమక థసమకగరననఅలమ

భరస : లమతద చచఓడతడయగడడ థసమకగరననఅలమ
ఇఓటట ననఓ:2-38
వయససస:51
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ నతగభగషణఓ బ
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:26
లఓ: పప

తఓడడ:డ కకఓడయయ
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:67
లఓ: పప

79
ZOK1492503
పపరర: లకడక దదవ టఓగగటటరర

125-145/278

తఓడడ:డ ఖలల బబషర
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:36
లఓ: పప

తఓడడ:డ మమరపప బబ య
ఇఓటట ననఓ:2/38
వయససస:68
లఓ: పప

76
ZOK1405885
పపరర: శరశవణణ సఓబటటరర

62
ZOK0826760
పపరర: మగసస ఫర షపక

87
ZOK1492743
పపరర: మధవ పప లమసస

125-145/298

భరస : రమమశ
ఇఓటట ననఓ:2/38-C
వయససస:22
లఓ: ససస స
125-145/300

90
ZOK0826679
పపరర: వనఓకటయయ పపల

125-145/301

తఓడడ:డ ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2/38-E
వయససస:70
లఓ: పప
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91
LML2393890
పపరర: హహమమ పపలమ

125-145/936

భరస : వనఓకటటశశరళళ
ఇఓటట ననఓ:2-38E2
వయససస:33
లఓ: ససస స
94
ZOK1696756
పపరర: ససరగశ బబబగ గఓతపరరర

125-145/304

125-145/306

125-145/308

98
LML2394633
పపరర: హరరఠమమక దనడడ

101
LML1921527
పపరర: ససబబమక బబ డత

125-145/310

104
ZOK1325794
పపరర: ఉమ మహహశశరర కకఓడత

తఓడడ:డ చనన వనఓకటబచలఓ ఆచతరర
ఇఓటట ననఓ:2/38-H
వయససస:54
లఓ: పప
125-145/314

125-145/942

తఓడడ:డ మమలమల
ఇఓటట ననఓ:2/38-K
వయససస:35
లఓ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

113
LML2394583
పపరర: ససబబమమక

125-145/318

116
ZOK1139188
పపరర: శరరద దసడడ

125-145/311

119
ZOK0855793
పపరర: మహబబబ బబషర షపక
తఓడడ:డ మమలమల
ఇఓటట ననఓ:2/38-K
వయససస:31
లఓ: పప

99
ZOK0826034
పపరర: వనఓకటటసశరరల పపల

125-145/307

102
ZOK1088443
పపరర: రవ కలమమర టఓగగటటరర

125-145/309

105
LML2394567
పపరర: ఈసశరమమక కకనతడ

125-145/940

భరస : సతయనతరరయణ
ఇఓటట ననఓ:2-38G1
వయససస:44
లఓ: ససస స
125-145/941

108
ZOK0781914
పపరర: శవ శఓకర కరమల

125-145/313

తలల : రరమలకమక
ఇఓటట ననఓ:2/38-H1
వయససస:31
లఓ: పప
125-145/315

111
ZOK1492032
పపరర: ససమలత కననన

125-145/316

భరస : రఓగనతయకలలల కననన
ఇఓటట ననఓ:2/38-H-1
వయససస:24
లఓ: ససస స
125-145/943

114
ZOK0827149
పపరర: ససబడమణయఎఓ గఓతపర

125-145/317

తఓడడ:డ ససబబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/38J
వయససస:42
లఓ: పప
125-145/319

భరస : శశనవరససలల దసడడ
ఇఓటట ననఓ:2/38J
వయససస:35
లఓ: ససస స
125-145/320

125-145/937

తఓడడ:డ వనఓకట రమణ టఓగగటటరర
ఇఓటట ననఓ:2/38-G1
వయససస:27
లఓ: పప

భరస : వనఓకటసరశమ
ఇఓటట ననఓ:2-38H1
వయససస:78
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ నరససఓహహలల దసడడ
ఇఓటట ననఓ:2/38J
వయససస:37
లఓ: పప
118
ZOK0855785
పపరర: మహమకద గగస షపక

125-145/939

తఓడడ:డ కకషష కననన
ఇఓటట ననఓ:2/38-H-1
వయససస:27
లఓ: పప

భరస : శశనవరససలల
ఇఓటట ననఓ:2-38H1
వయససస:39
లఓ: ససస స
115
ZOK1139170
పపరర: శశనవరససలల దసడడ

110
ZOK1492024
పపరర: రఓగనతయకలలల కననన

96
LML2394609
పపరర: సయమక గఓటబపరరర

తఓడడ:డ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2/38F
వయససస:40
లఓ: పప

భరస : వనఓకటరమణతచతరర
ఇఓటట ననఓ:2-38-H
వయససస:52
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకట సరశమ
ఇఓటట ననఓ:2/38-H1
వయససస:47
లఓ: పప
112
LML2394575
పపరర: కననమక పసలల

125-145/938

తఓడడ:డ సతయ నతరరయణ కకఓడత
ఇఓటట ననఓ:2/38-G-1
వయససస:23
లఓ: ససస స

125-145/312 107
106
ZOK0938615
LML1921634
పపరర: వనఓకరటరమణతచతరర పపర ణపత
పపరర: గరరరజ పపరనపరటట

125-145/303

భరస : ససబబబరరయడన
ఇఓటట ననఓ:2-38E5
వయససస:59
లఓ: ససస స

భరస : ససబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-38-F
వయససస:66
లఓ: ససస స

భరస : శశనవరసఉలల టఓగగటటరర
ఇఓటట ననఓ:2/38-G-1
వయససస:25
లఓ: ససస స

109
ZOK1010511
పపరర: శశనవరససలల పసలల

125-145/305

భరస : శఓకరరశయమ
ఇఓటట ననఓ:2-38E6
వయససస:40
లఓ: ససస స

భరస : శఓకరర ఆచతరర వగశహల
ఇఓటట ననఓ:2/38F
వయససస:55
లఓ: ససస స
103
ZOK1311059
పపరర: రరధమమ టఓగగటటరర

95
ZOK0306324
పపరర: రరధ గఓట సరర

93
ZOK1492461
పపరర: వరయయ గగటటట
తఓడడ:డ లఓగపప గగటటట
ఇఓటట ననఓ:2/38-E-3
వయససస:60
లఓ: పప

భరస : నతగరరజ
ఇఓటట ననఓ:2/38-E5
వయససస:44
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2/38-E6
వయససస:42
లఓ: పప
100
ZOK0938581
పపరర: గగరర దదవ వగశహల

125-145/302

భరస : వరయయ గగతస
ఇఓటట ననఓ:2/38-E-3
వయససస:50
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ నగరరజ గఓతపరరర
ఇఓటట ననఓ:2/38E5
వయససస:22
లఓ: పప
97
ZOK0827131
పపరర: శఓకరయయ దసడడ

92
ZOK1324946
పపరర: నతరరయణమక గగతస

117
ZOK0658401
పపరర: మణణమక గఓటపరర

125-145/944

భరస : ససబడమణయఎఓ
ఇఓటట ననఓ:2-38J
వయససస:39
లఓ: ససస స
125-145/321

120
ZOK1185595
పపరర: అరరరయమ షపక

125-145/322

భరస : మహమబద గగసప షపక
ఇఓటట ననఓ:2/38-K
వయససస:26
లఓ: ససస స
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121
ZOK1232842
పపరర: హబబగననసర షపక

125-145/323

భరస : మహబబబ బబషర షపక
ఇఓటట ననఓ:2/38-K
వయససస:38
లఓ: ససస స

122
ZOK1667336
పపరర: మహమకద అల షపక
తఓడడ:డ మమలమల షపక
ఇఓటట ననఓ:2/38-K
వయససస:22
లఓ: పప

125-145/934 125
124
ZOK1572734
ZOK1572809
పపరర: భరత కలమమర థసమకగరననఅలమ
పపరర: పపణయవత థసమకగరననఅలమ

తఓడడ:డ చదనతడయగడన థసమకగరననఅలమ
ఇఓటట ననఓ:2-38/K/A/K
వయససస:23
లఓ: పప

భరస : రరడడడ శశఖర థసమకగరననఅలమ
ఇఓటట ననఓ:2-38/k/a/k
వయససస:25
లఓ: ససస స

127
ZOK0825929
పపరర: అఓజనమక మగనగరల

128
ZOK0826745
పపరర: గఓగర శశటట మగనగరల

125-145/326

భరస : గఓగరశశటట
ఇఓటట ననఓ:2/38N
వయససస:40
లఓ: ససస స
130
ZOK1420025
పపరర: ససబబలకడక మగనగరల

125-145/329

125-145/332

125-145/335

125-145/282

125-145/338

125-145/330

140
ZOK0306423
పపరర: లకడకదదవ కరమథమ

143
ZOK1303890
పపరర: మమనక వగశహల

125-145/947

148
ZOK1574110
పపరర: వనణణ మనస సరకగ

125-145/342

146
ZOK0518621
పపరర: పపరరషమ తరరగగపపల

125-145/333

తఓడడ:డ మహబబబ బబష
ఇఓటట ననఓ:2/39-N
వయససస:42
లఓ: పప

129
ZOK1320274
పపరర: మగనగల లకడక

125-145/328

132
ZOK1492313
పపరర: రరఫసవపననసర షపక

125-145/331

135
ZOK1186262
పపరర: షపక అలస ఫ

125-145/334

తఓడడ:డ షపక మమలమ
ఇఓటట ననఓ:2/38-Q
వయససస:25
లఓ: పప
125-145/946

138
ZOK1010446
పపరర: మబనన షపక

125-145/281

భరస : మగసస ఫర
ఇఓటట ననఓ:2/38 R
వయససస:32
లఓ: ససస స
125-145/336

141
ZOK0938631
పపరర: శఓకర ఆచతరర వగశహల

125-145/337

తఓడడ:డ రరమమచతరర వగశహల
ఇఓటట ననఓ:2/38-Y
వయససస:58
లఓ: పప
125-145/339

144
ZOK0306290
పపరర: ససబబమక తరరగగపపల

125-145/340

భరస : నరససఓహహలల నతయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/39
వయససస:61
లఓ: ససస స
125-145/948

తఓడడ:డ నరససఓహ నతయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-39
వయససస:31
లఓ: ససస స
149
ZOK0716761
పపరర: ఖలల షపక

125-145/325

భరస : బబష షపక
ఇఓటట ననఓ:2/38-P
వయససస:46
లఓ: ససస స

భరస : చఓదడశశఖర వగశహల
ఇఓటట ననఓ:2/38-Y
వయససస:24
లఓ: ససస స

145
ZOK0497297
పపరర: నరససఓహహలల నతయగడడ
తరరగగపపల
తఓడడ:డ వనఓకటయయ నతయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-39
వయససస:65
లఓ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

137
LML2394690
పపరర: రజయమ శశక

126
ZOK0855819
పపరర: రరహనత షపక

భరస : మగనగల మహహశ
ఇఓటట ననఓ:2/38N
వయససస:26
లఓ: ససస స

భరస : రరమమహన
ఇఓటట ననఓ:2/38Y
వయససస:44
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ శఓకరరచతరర వగశహల
ఇఓటట ననఓ:2/38-Y
వయససస:31
లఓ: పప

తఓడడ:డ సతయమయయ సరకగ
ఇఓటట ననఓ:2/39-B
వయససస:20
లఓ: పప

125-145/327

భరస : మమలమ
ఇఓటట ననఓ:2-38-Q
వయససస:44
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ జఫరర
ఇఓటట ననఓ:2/38 R
వయససస:38
లఓ: పప
142
ZOK1096727
పపరర: చఓదడ శశఖర వగశహల

134
ZOK1186254
పపరర: మమలమ షపక

125-145/945

భరస : ఖజమహహదద న
ఇఓటట ననఓ:2/38-L
వయససస:34
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ కమల సబ షపక
ఇఓటట ననఓ:2/38-Q
వయససస:49
లఓ: పప

తఓడడ:డ రఓగనన
ఇఓటట ననఓ:2/38-Q
వయససస:21
లఓ: పప
139
ZOK1010479
పపరర: ఖమదర బబషర షపక

125-145/935

తఓడడ:డ ఎలల యయ మగనగరల
ఇఓటట ననఓ:2/38-N
వయససస:66
లఓ: పప

తఓడడ:డ ఖమదర బబష షపక
ఇఓటట ననఓ:2/38-P
వయససస:55
లఓ: పప
136
ZOK1492727
పపరర: రమమశ బబబగ పప లమసస

131
ZOK1420033
పపరర: వనఓకటరమణ మగనగరల

123
LML2394682
పపరర: అశరశఫపన శశక
భరస : మమలమల
ఇఓటట ననఓ:2-38-K
వయససస:52
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ ఏలల యయ
ఇఓటట ననఓ:2/38N
వయససస:55
లఓ: పప

భరస : వనఓకట రమణ మగనగరల
ఇఓటట ననఓ:2/38-N
వయససస:58
లఓ: ససస స
133
ZOK1492321
పపరర: బబష షపక

125-145/324

147
ZOK1574078
పపరర: వషత
ష వరర న సరకగ

125-145/341

తఓడడ:డ సతయమయయ సరకగ
ఇఓటట ననఓ:2/39-B
వయససస:23
లఓ: పప
125-145/343

150
ZOK0716837
పపరర: కరరమబన షపక

125-145/344

భరస : ఖలల షపక
ఇఓటట ననఓ:2/39-N
వయససస:37
లఓ: ససస స
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151
ZOK1420041
పపరర: నరగశ ఆరర

125-145/345

తలల : బగజనమక ఆరర
ఇఓటట ననఓ:2/40
వయససస:32
లఓ: పప
154
ZOK0417410
పపరర: రరడడయయ మమడపపరర

152
ZOK1420058
పపరర: వనఓకటయయ ఆరర

125-145/346

భఓధసవప: బగజనమక ఆరర
ఇఓటట ననఓ:2/40
వయససస:53
లఓ: పప
125-144/768

తఓడడ:డ కకశషషయయ
ఇఓటట ననఓ:2-40D-1
వయససస:38
లఓ: పప

155
ZOK0306340
పపరర: అలవనలమక కఓబఓపరటట

153
ZOK0855843
పపరర: బబజమక ఆరర

125-145/347

భరస : వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2/40
వయససస:50
లఓ: ససస స
125-145/949

భరస : పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2-41
వయససస:43
లఓ: ససస స

156
ZOK0306357
పపరర: ససబబ లకకమక కఓబఓపరటట

125-145/950

భరస : వనఓకట చలమమయయ
ఇఓటట ననఓ:2-41
వయససస:39
లఓ: ససస స

125-145/348 158
125-145/349 159
157
ZOK1362805
ZOK1670264
ZOK1632520
పపరర: వనఓకట చలమయయ కఓభఓపరటట
పపరర: వనఓకట చలమయయ కఓభఓపరటట
పపరర: ససబబమక కఓబఓపరటట

తఓడడ:డ వనఓకటయయ కఓభఓపరటట
ఇఓటట ననఓ:2/41-A
వయససస:42
లఓ: పప
160
ZOK1148452
పపరర: నరగశ కఓభఓపరటట

తఓడడ:డ వనఓకటయయ కఓభఓపరటట
ఇఓటట ననఓ:2/41-A
వయససస:41
లఓ: పప
125-145/351

తఓడడ:డ కకషషయయ కఓభఓపరటట
ఇఓటట ననఓ:2/41-D
వయససస:27
లఓ: పప
163
ZOK1571272
పపరర: ససబబమక కఓబఓపరటట

125-145/952

125-145/354

125-145/356

125-145/359

భరస : శశనవరససలల రరజజ
ఇఓటట ననఓ:2-46
వయససస:40
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

167
ZOK0521088
పపరర: ఖమజజపసర షపక

170
ZOK1571405
పపరర: పడవలల క కరరమమడదలమ

173
ZOK1692623
పపరర: మమత వరరపపరఓ

125-145/361

176
ZOK0658450
పపరర: అననరరధ ఒఓటటరర

125-145/355

179
ZOK0520916
పపరర: ససనల కలమమర రరజజ
తలల : ససబబరతనమక
ఇఓటట ననఓ:2/46-6
వయససస:34
లఓ: పప

165
ZOK0658443
పపరర: గఓగమక కలమమకపరటట

125-145/953

168
LML2393874
పపరర: బజజనబబ శశక

125-145/954

భరస : అనశరబబషర
ఇఓటట ననఓ:2-42B
వయససస:77
లఓ: ససస స
125-145/357

171
ZOK1632546
పపరర: రవ మగనగరల

125-145/358

తఓడడ:డ పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2/45
వయససస:33
లఓ: పప
125-145/360

174
ZOK2277515
పపరర: వరరపపరఓ మమత

125-145/1178

భరస : వరరపపరఓ శవయయ ఆచతరర
ఇఓటట ననఓ:2/45-A
వయససస:23
లఓ: ససస స
125-145/955

భరస : పడసరద
ఇఓటట ననఓ:2-45C
వయససస:35
లఓ: ససస స
125-145/956

125-145/951

భరస : కకషషయయ
ఇఓటట ననఓ:2-41-D1
వయససస:47
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ శవయయ ఆచతరర వరరపపరఓ
ఇఓటట ననఓ:2/45-A
వయససస:23
లఓ: ససస స

భరస : గగఓడతల నతయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/45-C
వయససస:40
లఓ: ససస స
178
LML1919836
పపరర: నతగమణణ రరజజ

125-145/353

తఓడడ:డ మగరళ ఆచతరర కరరమమడదలమ
ఇఓటట ననఓ:2/44
వయససస:34
లఓ: ససస స

భరస : రవ
ఇఓటట ననఓ:2/45
వయససస:29
లఓ: ససస స
175
ZOK0077826
పపరర: అనతత చచదరర కఓదసల

164
ZOK1573781
పపరర: పవన కలమమర కఓభఓపరటట

162
ZOK0658435
పపరర: తతలసస కలమమకపరటట
భరస : ససబబ నరసయయ
ఇఓటట ననఓ:2-41D
వయససస:31
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ మహబబబ సరహహబ
ఇఓటట ననఓ:2/42-B
వయససస:57
లఓ: పప

భరస : ససధకర
ఇఓటట ననఓ:2/43
వయససస:25
లఓ: ససస స
172
ZOK1632561
పపరర: రరజమక మగనగరల

125-145/352

తఓడడ:డ కకషషయయ కఓభఓపరటట
ఇఓటట ననఓ:2/41D-1
వయససస:20
లఓ: పప

భరస : ఖమజజపసర
ఇఓటట ననఓ:2/42-B
వయససస:52
లఓ: ససస స
169
ZOK1632801
పపరర: ఉమమభబరత మగనగరల

భరస : నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2/41-B
వయససస:51
లఓ: ససస స

భరస : ససబబనరసయయ కఓబఓపరటట
ఇఓటట ననఓ:2/41-D
వయససస:41
లఓ: ససస స

భరస : నరససఓహహలల కఓబఓపరటట
ఇఓటట ననఓ:2-41-D
వయససస:51
లఓ: ససస స
166
ZOK0518670
పపరర: మహబబబ ఛతన షపక

161
ZOK1571157
పపరర: తతలశ కఓబఓపరటట

125-145/350

177
ZOK1710946
పపరర: లలడడ నఫససర లలడడ

125-145/362

భఓధసవప: యగసఫ అల ఖమన లలడడ
ఇఓటట ననఓ:2/46
వయససస:41
లఓ: ససస స
125-145/363

180
ZOK0306373
పపరర: ససబబ రతనమక రరజజ

125-145/957

భరస : ససబడమణయఓ
ఇఓటట ననఓ:2-46A
వయససస:74
లఓ: ససస స
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181
ZOK2008894
పపరర: శశనవరససలల రరజజ

125-145/958

తఓడడ:డ ససబడమణయఓ
ఇఓటట ననఓ:2-46A
వయససస:45
లఓ: పప

182
ZOK0658419
పపరర: పసడయమ తరరమబరరగన
భరస : రరడడడ
ఇఓటట ననఓ:2/46A1
వయససస:36
లఓ: ససస స

125-145/366 185
184
ZOK1132166
ZOK1132174
పపరర: ససఓధర మబరరస ససఓధర రరడడడ
పపరర: ససఓధర ససఓధర మబరరస

తఓడడ:డ ససఓధర రరడడడ ససఓధర రరడడడ
ఇఓటట ననఓ:2/46-A-1
వయససస:48
లఓ: పప
187
ZOK1673052
పపరర: కఓచన వనఓకటయయ

125-145/369

తఓడడ:డ కఓచన పల కకఓడయయ
ఇఓటట ననఓ:2/46-B
వయససస:89
లఓ: పప
190
ZOK1405968
పపరర: ససధకర కఓచన

125-145/372

తఓడడ:డ వనఓకటబచతరర
ఇఓటట ననఓ:2-47
వయససస:31
లఓ: పప
196
ZOK1145052
పపరర: రరమమహన కమతఓ

125-145/962

125-145/963

భరస : కకషష
ఇఓటట ననఓ:2-47A
వయససస:44
లఓ: ససస స
202
ZOK1572098
పపరర: ఈశశరమక ఉపపప
భరస : ఈశశరయయ ఉపపప
ఇఓటట ననఓ:2/47-B
వయససస:40
లఓ: ససస స
205
ZOK0094987
పపరర: కకషష ఉపపప

భరస : లలట షపక చఓద బబషర
ఇఓటట ననఓ:2/48
వయససస:73
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

188
ZOK0855025
పపరర: శశ దదవ పసరనపత

189
ZOK0855132
పపరర: వనఓకట ఆచతరర పసరషపరటట

125-145/370

191
ZOK1405976
పపరర: సరరత కఓచన

194
ZOK0647073
పపరర: శవ శఓకర పపరరనపరటట

125-145/379

125-145/373

125-145/371

192
ZOK1492750
పపరర: రరఘవలల కల

125-145/374

తఓడడ:డ పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2/47
వయససస:60
లఓ: పప
125-145/960

195
ZOK0658385
పపరర: నతగగశశరర పపరరనపరటట

125-145/961

భరస : దశవయయ
ఇఓటట ననఓ:2-47
వయససస:30
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ చనన పసచచయయ పటటట పప గగల
ఇఓటట ననఓ:2/47-A
వయససస:50
లఓ: పప

తఓడడ:డ లలట బనకరథథ నతరరయణ
ఇఓటట ననఓ:2/47-A
వయససస:52
లఓ: పప

200
ZOK1545557
పపరర: బనకరథథ లకడక

201
ZOK1572064
పపరర: ఈశశరయయ ఉపపప

125-146/902

206
ZOK0716951
పపరర: మసరసన వలల షపక

209
ZOK1376250
పపరర: మహమకద అల షపక
తఓడడ:డ ఎశరక షపక
ఇఓటట ననఓ:2/48
వయససస:25
లఓ: పప

125-145/376

125-145/377

తఓడడ:డ కకఓడయయ ఉపపప
ఇఓటట ననఓ:2/47-B
వయససస:43
లఓ: పప
125-145/964

204
LML2392868
పపరర: గగఓడతల నతయగడడ కఓదసల

125-145/965

తఓడడ:డ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2-47C
వయససస:59
లఓ: పప
125-145/380

తఓడడ:డ సమర బబష
ఇఓటట ననఓ:2/48
వయససస:45
లఓ: పప
125-145/382

125-145/368

125-145/375 198
197
ZOK1283845
ZOK1545458
పపరర: ససబబ రరయగడడ పటటట పప గగల
పపరర: బనకరథథ వనఓకటటష

203
ZOK0647107
పపరర: ససరగష బబబగ కరళ

125-145/365

తఓడడ:డ వనఓకట చలఓ
ఇఓటట ననఓ:2/47
వయససస:47
లఓ: పప

తఓడడ:డ రరఘవయయ
ఇఓటట ననఓ:2-47-B
వయససస:37
లఓ: పప

తఓడడ:డ నతరరయణ
ఇఓటట ననఓ:2/47-D
వయససస:58
లఓ: పప
208
ZOK1298272
పపరర: మఇరరన బ షపక

తఓడడ:డ వనఓకయయ
ఇఓటట ననఓ:2/46B
వయససస:49
లఓ: పప

భరస : బనకరథథ వనఓకటటష
ఇఓటట ననఓ:2/47-A
వయససస:49
లఓ: ససస స
125-145/378

186
ZOK0253823
పపరర: శవశఓకరయయ కఓచన

తఓడడ:డ ససఓధర మబరరస ససఓధర రరడడ
ఇఓటట ననఓ:2/46-A-1
వయససస:27
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకటబచతరర
ఇఓటట ననఓ:2-47
వయససస:33
లఓ: పప

తఓడడ:డ నతరరయణ
ఇఓటట ననఓ:2-47
వయససస:56
లఓ: పప
199
ZOK0121293
పపరర: లకడకదదవ ఉపపప

125-145/367

భరస : ససధకర కఓచన
ఇఓటట ననఓ:2/47
వయససస:35
లఓ: ససస స
125-145/959

183
ZOK1124130
పపరర: ఓవమమల ససఓధర మబరరస

భరస : ససఓధర మబరరస ససఓధర రరడడడ
ఇఓటట ననఓ:2/46-A-1
వయససస:40
లఓ: ససస స

భరస : వనఓకట ఆచతరర
ఇఓటట ననఓ:2/47
వయససస:49
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ కకఓడయయ కఓచన
ఇఓటట ననఓ:2/47
వయససస:39
లఓ: పప
193
ZOK0647065
పపరర: రమమశ పషరనపరటట

125-145/364

207
ZOK0717041
పపరర: జమల షపక

125-145/381

భరస : మసరసన వలల షపక
ఇఓటట ననఓ:2/48
వయససస:36
లఓ: ససస స
125-145/383

210
ZOK1427814
పపరర: నరససఓహహలల చఓతకలఓట

125-145/384

తఓడడ:డ పషఓచలయయ చఓతకలఓట
ఇఓటట ననఓ:2/48
వయససస:40
లఓ: పప
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211
ZOK1427822
పపరర: వససఓధర చఓతకలఓట

125-145/385

భరస : నరససఓహహలల చఓతకలఓట
ఇఓటట ననఓ:2/48
వయససస:33
లఓ: ససస స
214
LML1909373
పపరర: ఈశశరయయ కఓచన

125-145/966

215
LML1919851
పపరర: లకడకదదవ కఓచన

125-145/969

218
ZOK0406579
పపరర: భరత కలమమర కఓచన

125-145/967

221
ZOK0856023
పపరర: రరజ కకరణ కఓచన

216
LML2392983
పపరర: దసడవకలమమర ససఓకర

125-145/970

125-145/973

222
ZOK1273515
పపరర: జజనకక కఓచన
భరస : అబలమష బబబగ కఓచన
ఇఓటట ననఓ:2-48
వయససస:25
లఓ: ససస స

125-145/1168
223
ZOK2261816
పపరర: వనలగ చచరల బలరఓ కకషష వనలగ
చగరల రవ శఓకర
తఓడడ:డ వనలగ చగరల రవ శఓకర వనలగ చగరల రవ
ఇఓటట ననఓ:2/48
వయససస:20
లఓ: పప

125-145/1169
224
ZOK2261824
పపరర: వనలగ చచరల సర కకషష వనలగ చచరల
సర కకషష
తఓడడ:డ వనలగ చచరల రవ శఓకర వనలగ చచరల రవ శఓక
ఇఓటట ననఓ:2/48
వయససస:20
లఓ: పప

225
ZOK0306183
పపరర: భగవరన మమకల
తఓడడ:డ లఓగపప మకల
ఇఓటట ననఓ:2/48A
వయససస:40
లఓ: పప

226
ZOK1696871
పపరర: వనఓకటటష మహహమలలర

227
ZOK0647156
పపరర: రసనల బబషర షపక

228
ZOK0658468
పపరర: నససమగన షపక

229
ZOK1690593
పపరర: నతయబ రసనల షపక
తఓడడ:డ షమర బబష షపక
ఇఓటట ననఓ:2/48-A-1
వయససస:36
లఓ: పప
232
ZOK0647123
పపరర: కరరమగలమల షపక

230
ZOK0647131
పపరర: షమల బబషరౘ షపక

125-145/977

233
ZOK1542976
పపరర: ససరగష బబబగ తతపరకలల

125-145/975

236
ZOK0668988
పపరర: వజయకలమమరర ఉపపలపరటట

125-145/388

125-145/391

231
ZOK0658484
పపరర: హజజకత బ షపక

125-145/976

భరస : శహహల బబషర
ఇఓటట ననఓ:2-48A1
వయససస:41
లఓ: ససస స
125-145/393

తఓడడ:డ ససబబయయ తతపరకలల
ఇఓటట ననఓ:2/48-C
వయససస:40
లఓ: పప
125-145/458

125-145/974

భరస : కరరమగలమల
ఇఓటట ననఓ:2/48-A1
వయససస:31
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ ఖమదర వలల
ఇఓటట ననఓ:2-48A1
వయససస:76
లఓ: పప

తఓడడ:డ శర మర బబషర
ఇఓటట ననఓ:2-48-A1
వయససస:43
లఓ: పప
235
ZOK0668970
పపరర: రరజమక ఉపపలపరటట

125-145/390

తఓడడ:డ షర మర బబషర
ఇఓటట ననఓ:2/48-A1
వయససస:31
లఓ: పప
125-145/392

125-145/971

తఓడడ:డ ఈశశరయయ
ఇఓటట ననఓ:2-48
వయససస:35
లఓ: పప

తఓడడ:డ ఈశశరయయ
ఇఓటట ననఓ:2-48
వయససస:32
లఓ: పప

తఓడడ:డ భబసకరరచతరర మహహమలలర
ఇఓటట ననఓ:2/48-A
వయససస:38
లఓ: పప

125-145/968

219
ZOK0406595
పపరర: ఆభలమష బబబగ కఓచన

తఓడడ:డ నతగయయ
ఇఓటట ననఓ:2-48
వయససస:41
లఓ: పప

125-145/389

125-145/387

తఓడడ:డ ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-48
వయససస:33
లఓ: పప

తఓడడ:డ ఈశశరయయ
ఇఓటట ననఓ:2-48
వయససస:38
లఓ: పప
125-145/972

213
ZOK1491703
పపరర: మహమకద ఇరరరన షపక
తఓడడ:డ ఇశరక షపక
ఇఓటట ననఓ:2/48
వయససస:22
లఓ: పప

భరస : ఈశశరయయ
ఇఓటట ననఓ:2-48
వయససస:52
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-48
వయససస:32
లఓ: పప
220
ZOK0406611
పపరర: శశనసవరససలల ఆకకకనగగఓటల

125-145/386

భరస : ఇషరక షపక
ఇఓటట ననఓ:2/48
వయససస:52
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ పరలకకఓడయయ
ఇఓటట ననఓ:2-48
వయససస:68
లఓ: పప
217
LML2392991
పపరర: అశశక కలమమర సస౦కర

212
ZOK1491695
పపరర: మలల కబ షపక

234
ZOK1620145
పపరర: శరఓత కలమమరర తతపరకలల

125-145/394

తలల : పపలల మక తతపరకలల
ఇఓటట ననఓ:2/48-C
వయససస:32
లఓ: ససస స
125-145/459

237
ZOK0668996
పపరర: లకకయయ ఉపరలపరటట

125-145/460

తఓడడ:డ ససబబ నరసయయ ఉపపలపరటట
ఇఓటట ననఓ:2/48-C
వయససస:30
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ ససబబ నరసయయ ఉపపలపరటట
ఇఓటట ననఓ:2/48-C
వయససస:28
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ ససబబనతరసయయ ఉపరలపరటట
ఇఓటట ననఓ:2/48-C
వయససస:30
లఓ: పప

238
ZOK1635838
పపరర: శశబ ఉపపలపరటట

239
ZOK0781906
పపరర: కలససమ తతపరకలల

240
LML2393833
పపరర: పపలల మక తతపరకలల

భరస : లకకయయ ఉపపలపరటట
ఇఓటట ననఓ:2/48-C
వయససస:26
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-145/461

భరస : ససరగష బబబగ
ఇఓటట ననఓ:2/48-C1
వయససస:36
లఓ: ససస స

125-145/462

125-145/978

భరస : ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-48C1
వయససస:56
లఓ: ససస స
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125-145/463 242
241
ZOK0307728
LML2393841
పపరర: ససబబ నరసయయ ఉపపలపరటట
పపరర: చననకరక ఉపపలపరటట

తఓడడ:డ నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2/48-D
వయససస:61
లఓ: పప
244
LML1919117
పపరర: గఓగమక వరక

భరస : సనబబబనతరసషషయమ
ఇఓటట ననఓ:2-48D
వయససస:57
లఓ: ససస స
125-145/465

భరస : వనఓకటససబబబ రరడడడ
ఇఓటట ననఓ:2/48-D1
వయససస:64
లఓ: ససస స
247
LML1920644
పపరర: నతగమణణ పససపపలలటట

125-145/468

125-145/471

భరస : వరయయ పససపపలలటట
ఇఓటట ననఓ:2/48-D-2
వయససస:70
లఓ: ససస స
253
ZOK1492511
పపరర: చఓదడ కలమమరర ఉమకడడశశటట

125-145/472

125-145/983

125-145/475

125-145/478

254
ZOK0306217
పపరర: వర చతరర మరరశపలల

257
ZOK0121335
పపరర: ససవరరషరరన మరరశపలల

260
ZOK0472993
పపరర: నతగ నరససఓహహలల వడల

263
LML2393932
పపరర: నతగవనణణ వరడతల

266
ZOK0473017
పపరర: మసరసన వలల షపక

268
ZOK1426626
పపరర: వనఓకటటష

269
LML1921154
పపరర: ససదదమక చపపల

వయసస 01-01-2021 నటక

125-145/470

252
ZOK0308007
పపరర: శఓకరమక కకనపటట

తఓడడ:డ రరడడడ బబషర
ఇఓటట ననఓ:2/52
వయససస:42
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకటసరశమ
ఇఓటట ననఓ:2/52
వయససస:44
లఓ: పప

249
ZOK1311356
పపరర: పససపపలలటట వర కరవయ

251
ZOK1573989
పపరర: మహహమలలర ఉష

తఓడడ:డ వనఓకటరమణ ఆచతరర పపరరనపత
ఇఓటట ననఓ:2/51-C
వయససస:24
లఓ: పప
125-145/483

125-145/467

తఓడడ:డ పససపపలలటట వర వర పడసరద
ఇఓటట ననఓ:2/48-D2
వయససస:23
లఓ: ససస స

125-145/980

భరస : జనతరర న
ఇఓటట ననఓ:2-52
వయససస:51
లఓ: ససస స

125-145/981

భరస : యమనడచషయమ
ఇఓటట ననఓ:2-48F5
వయససస:44
లఓ: ససస స
125-145/473

255
LML1921568
పపరర: నలమక మరరశపలల

125-145/982

భరస : బడహకచతరర
ఇఓటట ననఓ:2-51
వయససస:56
లఓ: ససస స
125-145/984

258
ZOK1362318
పపరర: షరబగదథద న షపక

125-145/474

తఓడడ:డ ఛతన బబషర షపక
ఇఓటట ననఓ:2/51-1A
వయససస:35
లఓ: పప
125-145/476

261
ZOK1075002
పపరర: షమమ షపక

125-145/477

భరస : గరరబ బబషర
ఇఓటట ననఓ:2/51-B
వయససస:32
లఓ: ససస స
125-145/985

భరస : నతగగనదఆ
న చతరర
ఇఓటట ననఓ:2-51B
వయససస:41
లఓ: ససస స
125-145/480

246
LML2393098
పపరర: చఓదడ ససలలచన

తఓడడ:డ వర వర పడసరద పససపపలలటట
ఇఓటట ననఓ:2/48-D2
వయససస:28
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ ఈశశరయయ
ఇఓటట ననఓ:2/51-B
వయససస:66
లఓ: పప

తఓడడ:డ సతతసర
ఇఓటట ననఓ:2/51-B
వయససస:48
లఓ: పప
265
ZOK1666387
పపరర: ఫణణఓదడ ఆచతరర పపరరనపత

125-145/469

భరస : వరయమయఆచతరర
ఇఓటట ననఓ:2-51
వయససస:33
లఓ: ససస స

తలల : లకడకనతరరయణమక చఓతత
ఇఓటట ననఓ:2/51A
వయససస:39
లఓ: పప
262
ZOK1075028
పపరర: గరరరబ బబషర షపక

248
ZOK0668756
పపరర: వర దదవయ పససపపలలటట

125-145/464

భరస : పదకనతభ రరడడ
ఇఓటట ననఓ:2/48-D-1
వయససస:41
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ పషదద బడహకచతరర
ఇఓటట ననఓ:2/51
వయససస:39
లఓ: పప

తఓడడ:డ ససబబరరమమచతరర
ఇఓటట ననఓ:2-51
వయససస:47
లఓ: పప
259
ZOK1010545
పపరర: ఆధథ నతరరయణ చఓతత

125-145/466

భరస : మహహమలలర వనఓకటటష
ఇఓటట ననఓ:2-48-E-1
వయససస:25
లఓ: ససస స

భరస : వనఓకటటశ ఉమకడడశశటట
ఇఓటట ననఓ:2/49
వయససస:30
లఓ: ససస స
256
LML2392900
పపరర: పషదద బడహకచతరర మరరశపలల

245
ZOK1491729
పపరర: నవన కలమమర రరడడడ రరడడడ

243
LML1907575
పపరర: పదకనతభ రరడడ వరఓరరడడడ

తఓడడ:డ వనఓకట ససబబ రరడడ వరఓరరడడడ
ఇఓటట ననఓ:2/48-D1
వయససస:45
లఓ: పప

తఓడడ:డ పదకనతభ రరడడ రరడడడ
ఇఓటట ననఓ:2/48-D1
వయససస:20
లఓ: పప

భరస : వర వర పడసరద పససపపలలటట
ఇఓటట ననఓ:2/48-D2
వయససస:49
లఓ: ససస స
250
ZOK0416958
పపరర: ససబబమక పససపపలలటట

125-145/979

264
ZOK1666031
పపరర: చఓదడశశఖర ఆచతరర పపరరనపత

125-145/479

తఓడడ:డ వనఓకటరమణ ఆచతరర పపరరనపత
ఇఓటట ననఓ:2/51-C
వయససస:20
లఓ: పప
125-145/481

267
ZOK1426618
పపరర: ససజజత

125-145/482

భరస : వనఓకటటష
ఇఓటట ననఓ:2/52
వయససస:37
లఓ: ససస స
125-145/986

270
ZOK0306431
పపరర: రహమమతతననసర షపక

125-145/987

భరస : మసరసన వరల
ఇఓటట ననఓ:2-52
వయససస:39
లఓ: ససస స
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271
ZOK0300830
పపరర: బబల కకటటశశర పఓచతకరర

125-145/484

తఓడడ:డ ససబడమణయఓ
ఇఓటట ననఓ:2/52-A
వయససస:32
లఓ: పప
274
ZOK1491752
పపరర: జయమక గగగరగ ళళ

125-145/486

275
LML2393965
పపరర: రహకఠబబ శశక

125-145/488

278
ZOK1088427
పపరర: అమకత వరరర బగససననన

125-145/989

281
ZOK1663707
పపరర: అగరన సరయ బససననన

125-145/988

276
ZOK1625052
పపరర: రఓబబబగ మగనగరల

125-145/487

తఓడడ:డ నతరరయణ
ఇఓటట ననఓ:2/52-C
వయససస:29
లఓ: పప
125-145/489

తఓడడ:డ శవయయ బగససననన
ఇఓటట ననఓ:2/53
వయససస:27
లఓ: ససస స
125-145/491

273
LML2393957
పపరర: ససబబమమక పఓచతకరర
భరస : ససబబడమణణయమ
ఇఓటట ననఓ:2-52A
వయససస:53
లఓ: ససస స

భరస : ఖమససమసరహహబ
ఇఓటట ననఓ:2-52A2
వయససస:87
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ శవయయ బగససననన
ఇఓటట ననఓ:2/53
వయససస:26
లఓ: ససస స
280
ZOK1573872
పపరర: బససననన సరయ పకథదశ

125-145/485

తఓడడ:డ ససబడమణయఓ పఓచతకరర
ఇఓటట ననఓ:2/52-A
వయససస:23
లఓ: ససస స

భరస : ససబబరరయగడడ గగగరగ ళళ
ఇఓటట ననఓ:2/52-A1
వయససస:61
లఓ: ససస స
277
ZOK1088419
పపరర: గఓగ పరవన బగససననన

272
ZOK1572841
పపరర: దథపసస పఓచతకరర

279
ZOK1373612
పపరర: అనల కలమమర మలలలగరరర

125-145/490

తఓడడ:డ శశనవరససలల మలలలగరరర
ఇఓటట ననఓ:2/53
వయససస:23
లఓ: పప
125-145/492

282
ZOK1663723
పపరర: భబరగ వ గగడ బససననన

125-145/493

తఓడడ:డ బససననన ఉమమమహహశశర రరవప
ఇఓటట ననఓ:2/53
వయససస:21
లఓ: పప

తఓడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప బససననన
ఇఓటట ననఓ:2/53
వయససస:22
లఓ: పప

తఓడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప బససననన
ఇఓటట ననఓ:2/53
వయససస:30
లఓ: పప

283
ZOK1491760
పపరర: మహహశశరర గగగరగ ళళ

284
LML2392884
పపరర: మలల కరరరనన గగగగరల

285
ZOK1491778
పపరర: శరశవణణ మలలగరరర

125-145/494

భరస : మలల కరరరనన గగగరగ ళళ
ఇఓటట ననఓ:2/53-A1
వయససస:27
లఓ: ససస స
286
ZOK1663699
పపరర: చచఓగమక మలశశటట

తఓడడ:డ ససబబబరరయగడడ గగగగరల
ఇఓటట ననఓ:2/53-A-1
వయససస:38
లఓ: పప
125-145/497

భరస : రమణయయ మలశశటట
ఇఓటట ననఓ:2/53-B
వయససస:76
లఓ: ససస స
289
ZOK0300855
పపరర: రవ చఓదడ మమలశశటట

125-145/498

125-145/500

తఓడడ:డ శశనవరససలల కఓచన
ఇఓటట ననఓ:2/54-B
వయససస:30
లఓ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

290
LML2394922
పపరర: రరజయలకడక గగజనల

293
ZOK1572882
పపరర: ససధరరర న మలల శశటట

125-145/503

296
ZOK1492131
పపరర: వనఓకట ససబబమక సఓకర

125-145/499

299
LML1921071
పపరర: తతలశమక మలల శశటట
భరస : రవచఓదడయయ
ఇఓటట ననఓ:2-54B
వయససస:49
లఓ: ససస స

125-145/991

291
LML1907047
పపరర: శశనవరససలల ఈపపరర

125-145/992

తఓడడ:డ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2-53E
వయససస:40
లఓ: పప
125-145/501

294
ZOK1663731
పపరర: హరరవరర న మలల శశటట

125-145/502

తఓడడ:డ రవచఓదడ మలల శశటట
ఇఓటట ననఓ:2/54
వయససస:28
లఓ: పప
125-145/504

భరస : రమణయయ
ఇఓటట ననఓ:2/54A
వయససస:50
లఓ: ససస స
125-145/506

288
ZOK2008902
పపరర: ఉమ మహహశశర బగససననన
తఓడడ:డ చచఓగల రరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-53B
వయససస:47
లఓ: పప

తఓడడ:డ రవచఓదడ మలల శశటట
ఇఓటట ననఓ:2/54
వయససస:23
లఓ: పప

తఓడడ:డ రవ చఓదడ మలల శశటట
ఇఓటట ననఓ:2/54
వయససస:26
లఓ: పప
298
ZOK1574490
పపరర: జయచఓదడ కఓచన

125-145/990

భరస : బబలగఓగరదతర
ఇఓటట ననఓ:2/53E
వయససస:36
లఓ: ససస స

భరస : బబబగ
ఇఓటట ననఓ:2/54
వయససస:36
లఓ: ససస స
295
ZOK1689918
పపరర: సరయ కలమమర మలల శశటట

287
LML2394534
పపరర: ససధతరరన బససననన

125-145/496

తఓడడ:డ శశనవరససలల మలలగరరర
ఇఓటట ననఓ:2/53-A-1
వయససస:20
లఓ: ససస స

భరస : ఉమమమహహశశర
ఇఓటట ననఓ:2-53B
వయససస:46
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకరటబడమయయ
ఇఓటట ననఓ:2/53-C
వయససస:52
లఓ: పప
292
ZOK0077313
పపరర: లకడకదదవ బబ మకసషటట

125-145/495

297
ZOK1574466
పపరర: ససబబమక కఓచన

125-145/505

భరస : శశనవరససలల కఓచన
ఇఓటట ననఓ:2/54-B
వయససస:70
లఓ: ససస స
125-145/993

300
ZOK0306449
పపరర: పదతకవత మదన
ద రర

125-145/994

భరస : పపలల యయ
ఇఓటట ననఓ:2-54B
వయససస:54
లఓ: ససస స
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301
ZOK0307652
పపరర: వనఓకట ససబబయయ బబ డ

125-145/507

తఓడడ:డ ససబబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/54D1
వయససస:43
లఓ: పప
304
ZOK0855603
పపరర: గరరరధర మదన
ద రర

125-145/510

125-145/996

తఓడడ:డ చననయయ వపపరర
ఇఓటట ననఓ:2/55
వయససస:63
లఓ: పప
313
ZOK0254169
పపరర: వనఓకటటశ మడద పలల

125-145/523

125-145/998

125-145/527

125-145/528

భరస : మసరసన
ఇఓటట ననఓ:2/55-G-1
వయససస:42
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-145/515

320
LML2393114
పపరర: అనత ఈపపరర

323
ZOK0307710
పపరర: నతగగశశర ఏలకచచరల

125-145/531

326
ZOK0647172
పపరర: పడసరద బబబగ వనలకచచరల

125-145/524

329
ZOK1088484
పపరర: రవ శఓకర వనలగచరల
తఓడడ:డ పషఓచలయయ వనలగచరల
ఇఓటట ననఓ:2/55-G-1
వయససస:50
లఓ: పప

309
ZOK1492537
పపరర: కరవనరర యమలకచతరరల

125-145/513

312
ZOK1572163
పపరర: మసరసన బబబగ ఏపపరర

125-145/522

315
LML2393973
పపరర: పదతకవత టఓగగటటరర

125-145/997

భరస : వనఓకటరమన
ఇఓటట ననఓ:2-55C1
వయససస:56
లఓ: ససస స
125-145/525

318
ZOK0658500
పపరర: యమణతదమక ఈపపరర

125-145/526

భరస : వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2/55-E
వయససస:62
లఓ: ససస స
125-145/999

321
LML1919596
పపరర: రమణమక ఈపపరర

125-145/1000

భరస : రమణయయ
ఇఓటట ననఓ:2-55-F
వయససస:47
లఓ: ససస స
125-145/529

324
ZOK1632793
పపరర: డతడకకయన పషరరమళల

125-145/530

భరస : బబలకకషష రరడడడ
ఇఓటట ననఓ:2/55-g
వయససస:43
లఓ: ససస స
125-145/1001

తఓడడ:డ పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2-55G
వయససస:44
లఓ: పప
125-145/532

125-145/995

తఓడడ:డ రమణయయ ఏపపరర
ఇఓటట ననఓ:2/55-1
వయససస:21
లఓ: పప

తఓడడ:డ పషఓచలయయ ఏలకచచరల
ఇఓటట ననఓ:2/55-G
వయససస:39
లఓ: పప

తఓడడ:డ పషరరమమల రరడడడ
ఇఓటట ననఓ:2/55-G
వయససస:44
లఓ: పప
328
LML2394708
పపరర: పరయరర శశక

311
ZOK1666346
పపరర: వషత
ష మగతతయల

317
ZOK0647164
పపరర: వనఓకటయయ ఈపపరర

306
ZOK1045351
పపరర: శశనవరససలల మదన
ద రర

భరస : వజయ కలమమర యమలకచతరరల
ఇఓటట ననఓ:2/55
వయససస:23
లఓ: ససస స

భరస : శశనవరససలల ఈపపరర
ఇఓటట ననఓ:2-55-E1
వయససస:39
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకట రమణ
ఇఓటట ననఓ:2/55-G
వయససస:36
లఓ: పప
325
ZOK1638782
పపరర: బబలకకషష రరడడడ పషరరమళల

125-145/512

తఓడడ:డ చననయయ
ఇఓటట ననఓ:2/55-E
వయససస:46
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2/55-E
వయససస:32
లఓ: పప
322
ZOK0300889
పపరర: శశనవరససలల టఓగగటటరర

308
ZOK1492529
పపరర: మగరళ కకషష యయలకచదరల ర

314
ZOK0573220
పపరర: లకడక దదవ మడదపలల

125-145/509

తఓడడ:డ పపలల యయ
ఇఓటట ననఓ:2-54D1
వయససస:26
లఓ: పప

భరస : వనఓకటటశ
ఇఓటట ననఓ:2/55-A
వయససస:33
లఓ: ససస స

భరస : రరడడడ బబష
ఇఓటట ననఓ:2-55-D
వయససస:52
లఓ: ససస స
319
ZOK0716852
పపరర: ససరగష ఈపపరర

125-145/511

తఓడడ:డ రఘగ రరమ రరవప మగతతయల
ఇఓటట ననఓ:2/55
వయససస:20
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకట రమణ
ఇఓటట ననఓ:2/55-A
వయససస:38
లఓ: పప
316
LML1919604
పపరర: పరయరరబ షపక

305
ZOK0855645
పపరర: బబబగ బబ మకశశటట

తఓడడ:డ పడసరద బబబగ యయలకచదరల ర
ఇఓటట ననఓ:2/55
వయససస:22
లఓ: పప
125-145/514

303
ZOK0306456
పపరర: సఓపపరష మక బబ డ
భరస : వనఓకటససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2/54-D1
వయససస:41
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ యమణదయయ బబ మశశటట
ఇఓటట ననఓ:2/54-D1
వయససస:51
లఓ: పప

భరస : నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2-54D1
వయససస:51
లఓ: ససస స
310
ZOK1492545
పపరర: మసరసనయయ వపపరర

125-145/508

తలల : వనఓకరటమక కగ
ఇఓటట ననఓ:2/54D1
వయససస:65
లఓ: పప

తఓడడ:డ పపలల యయ మదన
ద రర
ఇఓటట ననఓ:2/54-D1
వయససస:28
లఓ: పప
307
ZOK2008910
పపరర: సరసశత మటటట

302
ZOK0985830
పపరర: శశనవరససలల కరఓచన

327
ZOK0658476
పపరర: నతగరతన యలకచరల

125-145/1002

భరస : పడసరద బబబగ
ఇఓటట ననఓ:2-55G
వయససస:38
లఓ: ససస స
125-145/533

330
ZOK1088492
పపరర: ససబబలకకక వనలగచరల

125-145/534

భరస : రవ శఓకర వనలగచరల
ఇఓటట ననఓ:2/55-G-1
వయససస:41
లఓ: ససస స
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125-145/535 332
331
ZOK1088500
ZOK1681386
పపరర: మహన ససవర కకషష వనలగచరల
పపరర: మఓజల యమలగరచతరరల

తఓడడ:డ రవ శఓకర వనలగచరల
ఇఓటట ననఓ:2/55-G-1
వయససస:27
లఓ: పప
334
ZOK1572270
పపరర: దకకయణణ పషరరమమల

125-145/537

భరస : బల కకషష రరడడడ పషరరమమల
ఇఓటట ననఓ:2/55-G-1-1
వయససస:43
లఓ: ససస స
337
ZOK1492164
పపరర: సరయ కకషష వనలకచదరల ర

125-145/539

తఓడడ:డ ససబబరరమయయ ఈపపరర
ఇఓటట ననఓ:2/55 G3
వయససస:54
లఓ: పప
343
ZOK1256719
పపరర: నతగగఓదడ ఈపపరర

125-145/543

125-145/546

125-145/520

125-145/1004

తఓడడ:డ ఏలల యయ పషనగలలరర
ఇఓటట ననఓ:2/56A
వయససస:25
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

341
LML2394716
పపరర: వనఓకటలకడక ఈపపరర

125-145/541

353
ZOK1492628
పపరర: జయమక పషనగలలరర

125-145/1005

356
ZOK2008928
పపరర: కకషటయయ పపనగలలరర

125-145/544

359
ZOK1491711
పపరర: సరయ కలమమర పషనగలలరర
తఓడడ:డ యలల యయ పషనగలలరర
ఇఓటట ననఓ:2/56A
వయససస:22
లఓ: పప

125-145/517

342
ZOK1186221
పపరర: జయఓత ఏపపరర

125-145/542

345
ZOK0985871
పపరర: రతనమక కకరరమగటల

125-145/545

భరస : పషఓచలయయ కకరరమగటల
ఇఓటట ననఓ:2/55-G-C
వయససస:49
లఓ: ససస స
125-145/547

348
ZOK0518597
పపరర: వనఓకరటమక మడదపలల

125-145/519

భరస : వనఓకరటరమణ
ఇఓటట ననఓ:2/55 H
వయససస:62
లఓ: ససస స
125-145/521

351
ZOK1573666
పపరర: మడచపలల నతగమ నతయగడడ

125-145/548

తఓడడ:డ లమతద మడచపలల వనఓకట రమణ
ఇఓటట ననఓ:2/55-H
వయససస:38
లఓ: పప
125-145/549

354
ZOK1492636
పపరర: ససధతమణణ పషనగలలరర

125-145/550

భరస : వనఓకట ససబబయయ పషనగలలరర
ఇఓటట ననఓ:2/56
వయససస:38
లఓ: ససస స
125-145/1006

తఓడడ:డ ఎలల యయ
ఇఓటట ననఓ:2-56
వయససస:73
లఓ: పప
125-145/552

339
ZOK0856627
పపరర: శశనవరససలల ఈపపరర

తఓడడ:డ జయరరమయయ ఏపపరర
ఇఓటట ననఓ:2/55-G3
వయససస:26
లఓ: ససస స

344
ZOK1248831
పపరర: తరరపమక కకఓడతగరరర

350
ZOK0856098
పపరర: ససబబబరరయగడడ మడదపలల

125-145/538

తఓడడ:డ జయరరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2/55 G3
వయససస:29
లఓ: పప

భరస : వనఓకటరమణ పషనగలలరర
ఇఓటట ననఓ:2/56
వయససస:30
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ నడడపస బబష షపక
ఇఓటట ననఓ:2-56
వయససస:22
లఓ: పప
358
ZOK1321728
పపరర: లకడకదదవ పషనగలలరర

125-145/540

తఓడడ:డ వనఓకట రమణ
ఇఓటట ననఓ:2/55 H
వయససస:35
లఓ: పప

తలల : నననఓ ససనత కలమమరర
ఇఓటట ననఓ:2-55H
వయససస:29
లఓ: ససస స
355
ZOK1492552
పపరర: నజర షపక

338
ZOK1714013
పపరర: మధస ససధతన అనసగగలల

347
ZOK1682855
పపరర: చఓదడ శశఖర కకరమగటల

125-145/1003

తలల : పరయరర
ఇఓటట ననఓ:2/55G2
వయససస:28
లఓ: పప

తఓడడ:డ పషఓచలయయ కకరమగటల
ఇఓటట ననఓ:2/55-G-C
వయససస:25
లఓ: పప

భరస : నతగమనతయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/55 H
వయససస:33
లఓ: ససస స
352
ZOK1663558
పపరర: నననఓ జజయత

336
ZOK0856353
పపరర: మగనఫ షపక

125-145/516

భరస : వనఓకట రమణయయ కకఓడతగరరర
ఇఓటట ననఓ:2/55-G-3-4
వయససస:47
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2/55-G-C
వయససస:48
లఓ: పప
349
ZOK0518605
పపరర: చఓదడహససన మడదపలల

335
ZOK0856080
పపరర: రరమలకలరమక ఈపపరర

భరస : జయరరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2/55-G3
వయససస:50
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ జయ రరమయయ ఈపపరర
ఇఓటట ననఓ:2/55-G3
వయససస:27
లఓ: పప
346
ZOK1074897
పపరర: పషఓచలయయ కకమగటల

తఓడడ:డ పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2-55G1
వయససస:39
లఓ: పప

తఓడడ:డ ఎలల యయ అనసగగలల
ఇఓటట ననఓ:2/55-G-2
వయససస:40
లఓ: పప
125-145/518

333
ZOK0647180
పపరర: వజయ కలమమర వనలకచరల

భరస : మగరళమహన శవ కకషష యమలగరచతరరల
ఇఓటట ననఓ:2/55-G-1
వయససస:22
లఓ: ససస స

భరస : మసరసన
ఇఓటట ననఓ:2/55 G 2
వయససస:53
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ రవ శఓకర
ఇఓటట ననఓ:2/55G2
వయససస:24
లఓ: పప
340
ZOK1186213
పపరర: జయరరమయయ ఏపపరర

125-145/536

125-145/553

125-145/1154
357
ZOK2260768
పపరర: వనఓకటగరరర లమవణయ దతసరర వలలల
కలమమర
భరస : దతసరర వలలల కలమమర దతసరర వలలల కలమమర
ఇఓటట ననఓ:2/56
వయససస:23
లఓ: ససస స

360
ZOK1491877
పపరర: వనఓకట రమణ పషనగలలరర

125-145/554

తఓడడ:డ కకషషయయ పషనగలలరర
ఇఓటట ననఓ:2/56-A
వయససస:44
లఓ: పప
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361
ZOK1572205
పపరర: శరయమక పషనగలలరర

125-145/555

భరస : ఎలల యయ పషనగలలరర
ఇఓటట ననఓ:2/56-A
వయససస:50
లఓ: ససస స
364
ZOK0413971
పపరర: పషనగలలరర ససబబయయ

125-145/557

365
ZOK1665462
పపరర: నరససఓహహలల అఓకలపలలల

125-145/559

368
ZOK2008936
పపరర: ససబబమమక పపనగలలరర

తఓడడ:డ పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2-57BA
వయససస:24
లఓ: పప
125-145/562

తఓడడ:డ నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2/60-A
వయససస:49
లఓ: పప
376
LML1920768
పపరర: శశషమక కఓచన

125-145/565

తఓడడ:డ పరలకకఓడతడయగడడ కరఓచన
ఇఓటట ననఓ:2/62
వయససస:29
లఓ: పప
382
ZOK2008951
పపరర: సనబబబలకమమక ఉపపప

125-145/1010

భరస : నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2-62
వయససస:48
లఓ: ససస స
385
ZOK0306522
పపరర: లకడక చచదమక వనలలపల

125-145/1012

భరస : వనఓకట ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-62A-1
వయససస:47
లఓ: ససస స
388
ZOK1714203
పపరర: శశకళ వనలలపల
తఓడడ:డ వనఓకట ససబబయయ వనలలపల
ఇఓటట ననఓ:2/63
వయససస:23
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-145/1008

125-145/572

369
ZOK0416222
పపరర: అరరణ సరకగ

125-145/560

372
ZOK0410274
పపరర: జయమక కరల
భరస : చటటట బబబగ
ఇఓటట ననఓ:2/60A
వయససస:42
లఓ: ససస స

374
ZOK1323625
పపరర: ససనత సఓగరరజ

375
ZOK0716779
పపరర: గఓగరదదవ గగడడల ఓడల

380
ZOK1256677
పపరర: ఉమ దదవ కరఓచన

125-146/904

భరస : సతయమయయ
ఇఓటట ననఓ:2/57-B
వయససస:43
లఓ: ససస స

125-145/563

125-145/561

125-145/564

భరస : వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2/61
వయససస:40
లఓ: ససస స
125-145/566

తఓడడ:డ సరశమ కకఓడయయ
ఇఓటట ననఓ:2/62
వయససస:51
లఓ: పప
125-145/568

125-145/558
366
ZOK0855256
పపరర: వనఓకట ససబబయయ పషనగలలరర

తఓడడ:డ రరమ ససబబయయ అమకతతల
ఇఓటట ననఓ:2/58-A
వయససస:29
లఓ: పప

377
ZOK0305227
పపరర: పరలకకఓడతడయగడడ కఓచన

125-145/551

తఓడడ:డ కకషషయయ
ఇఓటట ననఓ:2/56-C
వయససస:46
లఓ: పప

భరస : బబలకకషష కలఓచపప
ఇఓటట ననఓ:2/60C
వయససస:33
లఓ: ససస స

భరస : పరలకకఓడరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/62
వయససస:51
లఓ: ససస స
379
ZOK0974965
పపరర: రవ చఓదడ కరఓచన

125-145/1007

భరస : వనఓకటనరసయయ
ఇఓటట ననఓ:2-57B
వయససస:58
లఓ: ససస స

125-145/1009 371
370
ZOK2008944
ZOK1324961
పపరర: వనఓకటనరసయయ పపనగలలరర
పపరర: నతగ రరజ అమకతతల

363
ZOK1665454
పపరర: థథరరసలమమక అఓకలపలలల
భరస : నరససఓహహలల అఓకలపలలల
ఇఓటట ననఓ:2/56/B
వయససస:57
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకటటష అఓకలపలలల
ఇఓటట ననఓ:2-56/B
వయససస:67
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకట నరసషషయమ
ఇఓటట ననఓ:2/57
వయససస:38
లఓ: పప

373
ZOK0410696
పపరర: చటటట బబబగ కరల

125-145/556

తఓడడ:డ ఎలల యయ పషనగలలరర
ఇఓటట ననఓ:2/56-A
వయససస:55
లఓ: పప

తఓడడ:డ పషనగలలరర ఎలల యయ
ఇఓటట ననఓ:2/56-B
వయససస:72
లఓ: పప
367
ZOK0669002
పపరర: రరజ పపనగరళళరర

362
ZOK1572239
పపరర: ఎలల యయ పషనగలలరర

378
ZOK0974957
పపరర: దసరగ యయ కరఓచన

125-145/567

తఓడడ:డ పరలకకఓడతడయగడడ కరఓచన
ఇఓటట ననఓ:2/62
వయససస:27
లఓ: పప
125-145/569

381
ZOK1335637
పపరర: వరలకడక నలల మమరర

భరస : రవ చఓదడ కరఓచన
ఇఓటట ననఓ:2/62
వయససస:25
లఓ: ససస స

భరస : తరరపరలల నలల మమరర
ఇఓటట ననఓ:2/62
వయససస:38
లఓ: ససస స

125-145/1166
383
ZOK2261782
పపరర: కలకకరర శరశవణణ రరడడడ కలకకరర పషషస
స డ
రరడడడ
భరస : నలమమరర శవ నలమమరర శవ
ఇఓటట ననఓ:2/62
వయససస:19
లఓ: ససస స

384
ZOK0306514
పపరర: ససజత వనలలపల

125-145/570

125-145/1011

భరస : ససబడమణయఓ
ఇఓటట ననఓ:2-62A
వయససస:39
లఓ: ససస స

125-145/1162
386
ZOK2261527
పపరర: నలమమరర శవ నలమమరర
తరరపరలల
తఓడడ:డ నలమమరర తరరపరలల నలమమరర తరరపర
ఇఓటట ననఓ:2/62-b
వయససస:18
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకట ససబబయయ వనలలపల
ఇఓటట ననఓ:2/63
వయససస:59
లఓ: పప

389
ZOK2008977
పపరర: రరమససబబమక వనలలపల

390
ZOK2008969
పపరర: ససబడమణయఓ వనలలపల

భరస : వనఓకటససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2/63
వయససస:81
లఓ: ససస స

125-145/573

387
ZOK1696160
పపరర: వనఓకట ససబబయయ వనలలపల

125-145/571

125-145/1013

తఓడడ:డ వనఓకటససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-63
వయససస:50
లఓ: పప
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125-145/1155
391
ZOK2260842
పపరర: వనలలపల వషత
ష వరర న వనలలపల
వనఓకటససబబయయ
తఓడడ:డ వనలలపల వననకసనబబషబయమ వనలలపల వననకట
ఇఓటట ననఓ:2/63
వయససస:19
లఓ: పప

భరస : ససబడమణయఎఓ గగవన
ఇఓటట ననఓ:2/63-3
వయససస:45
లఓ: ససస స

394
ZOK0669010
పపరర: వనఓకట ససబబయయ తఓబ

395
ZOK1492040
పపరర: దదవయ ఠఅమమబ

125-145/575

తఓడడ:డ వనఓకట ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2/64
వయససస:45
లఓ: పప
397
ZOK1683572
పపరర: రరజ ఠఅమమబ

125-145/577

తఓడడ:డ వనఓకటససబబయయ ఠఅమమబ
ఇఓటట ననఓ:2/64-A
వయససస:41
లఓ: పప
400
ZOK0855587
పపరర: రరమకకషష నలమరర

125-145/579

125-145/1017

తఓడడ:డ నరససఓహహలల ఉపప
ఇఓటట ననఓ:2-65
వయససస:26
లఓ: ససస స
409
ZOK1633882
పపరర: చననమక కలపలపత

భరస : వనఓకటససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-64
వయససస:60
లఓ: ససస స

398
ZOK0306530
పపరర: గగరరలకడక తఓబబ

399
ZOK0658377
పపరర: రరజగశశరర బతస ల

401
ZOK1204171
పపరర: లకడక దదవ ఉపపప

404
ZOK0781930
పపరర: ససరగష నలమమరర

407
ZOK1204197
పపరర: రవ తదజ ఉపప

125-145/581

410
ZOK0306548
పపరర: నతగమణణ బబ మకసషటట

తఓడడ:డ కకఓడయయ
ఇఓటట ననఓ:2/68A
వయససస:74
లఓ: పప
125-145/1025

తఓడడ:డ కకషషయయ గరరసపరటట
ఇఓటట ననఓ:2-68-A
వయససస:55
లఓ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

416
ZOK0647099
పపరర: నరగశ బబబగ కరళ

125-145/580

419
ZOK1693969
పపరర: రరడడయయ బబ యన
తఓడడ:డ నరసయయ బబ యన
ఇఓటట ననఓ:2/68-B
వయససస:24
లఓ: పప

125-145/578

402
LML1907872
పపరర: నరససఓహహలల ఉపపప

125-145/1016

తఓడడ:డ రగశయయ
ఇఓటట ననఓ:2-65
వయససస:67
లఓ: పప
125-145/1018

125-145/1019
405
ZOK0938714
పపరర: వరరఓజననయగలల బబ మకశశటట

తఓడడ:డ అననయయ బబ మకశశటట
ఇఓటట ననఓ:2-65
వయససస:37
లఓ: పప
125-145/1021

408
ZOK1034636
పపరర: మమధవ లత బబ మకశశటట

125-146/905

భరస : వరరఓజననయగలల బబ మకశశటట
ఇఓటట ననఓ:2/65
వయససస:35
లఓ: ససస స
125-145/1022

125-145/1023
411
ZOK1227827
పపరర: ససబబబరరయగడడ బబ మకశశటట

తఓడడ:డ ససబడమణయఎఓ బబ మకశశటట
ఇఓటట ననఓ:2-68
వయససస:51
లఓ: పప
125-145/583

414
ZOK0306563
పపరర: పషఓచలమక రగవపరర

125-145/1024

భరస : రరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2-68A
వయససస:51
లఓ: ససస స
125-145/1026

తఓడడ:డ రరఘవయయ
ఇఓటట ననఓ:2-68-A
వయససస:33
లఓ: పప
125-145/1028

125-145/1014

భరస : చచననయయ
ఇఓటట ననఓ:2/65
వయససస:36
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ మగరళ గరరసపరటట
ఇఓటట ననఓ:2/68-A
వయససస:25
లఓ: పప

భరస : రరఘవపలల
ఇఓటట ననఓ:2-68-A
వయససస:52
లఓ: ససస స
418
ZOK1283829
పపరర: మగరళ గరరసపరటట

125-145/1015

భరస : ససబబ రరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-68
వయససస:70
లఓ: ససస స

125-145/582 413
412
ZOK0418905
ZOK1298223
పపరర: చనన ససబబబరరయగడడ కఓచన
పపరర: గగవరరన గరరసపరటట

125-145/574

396
LML1919190
పపరర: గఓగమక తఓబబ

తఓడడ:డ వనఓకట ససబబయయ ఠఅమమబ
ఇఓటట ననఓ:2/64
వయససస:20
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ నరససఓహహలల ఉపప
ఇఓటట ననఓ:2-65
వయససస:26
లఓ: పప

భరస : నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2/68
వయససస:42
లఓ: ససస స

415
ZOK0306399
పపరర: పషఓచలమక కరళ

125-145/576

తఓడడ:డ ఆదదనతరరయణ
ఇఓటట ననఓ:2-65
వయససస:31
లఓ: పప
125-145/1020

393
LML2394732
పపరర: లకడకదదవ తఓబబ
భరస : వనఓకటససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2/63A
వయససస:44
లఓ: ససస స

భరస : నరససఓహహలల ఉపప
ఇఓటట ననఓ:2/65
వయససస:49
లఓ: ససస స

భరస : ససబబబరరయడన
ఇఓటట ననఓ:2-65
వయససస:85
లఓ: ససస స
406
ZOK1204189
పపరర: లకడక పడసనన ఉపప

125-156/319

భరస : రరజజ
ఇఓటట ననఓ:2-64A
వయససస:37
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ ఆధథ నతరరయణ నలమరర
ఇఓటట ననఓ:2/65
వయససస:33
లఓ: పప
403
LML2394807
పపరర: సలమమమమ కఓచన

392
ZOK1073253
పపరర: సరవతడ గగవన

417
ZOK1241850
పపరర: వరలకడక కరళ

125-145/1027

భరస : ససరగష కరళ
ఇఓటట ననఓ:2-68-A
వయససస:30
లఓ: ససస స
125-145/584

420
ZOK1323666
పపరర: రమణ గగవఓదస

125-145/585

తఓడడ:డ కకఓడయయ గగవఓదస
ఇఓటట ననఓ:2/69
వయససస:49
లఓ: పప
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421
ZOK1323674
పపరర: రరఓ సరయ గగవఓదస

125-145/586

తఓడడ:డ రమణ గగవఓదస
ఇఓటట ననఓ:2/69
వయససస:25
లఓ: పప
424
ZOK1573112
పపరర: పప తతలలరర కకరణ

125-145/589

125-145/592

125-145/1030

తఓడడ:డ ససబడమణయఓ
ఇఓటట ననఓ:2-71
వయససస:35
లఓ: పప
433
ZOK1298215
పపరర: నతగమక సవటల

125-145/595

భరస : నవరననపరటట సవటల
ఇఓటట ననఓ:2/71-A
వయససస:70
లఓ: ససస స
436
ZOK0305052
పపరర: బబడమమ యయ పప టట పపగగల

125-145/596

125-145/599

125-145/602

125-145/604

భరస : రవ కలమమర కరరనటట
ఇఓటట ననఓ:2-74-A
వయససస:50
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-145/591

429
ZOK0469221
పపరర: వరపడసరద తఓబబ
తఓడడ:డ ససబడమణయఓ
ఇఓటట ననఓ:2-71
వయససస:36
లఓ: పప

125-145/1167
431
ZOK2261808
పపరర: వననకటటగల గర లమవణయ దతసరర వలలల
కలమమర
భరస : దతసరర వలలల కలమమర దతసరర వలలల కలమమర
ఇఓటట ననఓ:2/71
వయససస:23
లఓ: ససస స

432
ZOK1298207
పపరర: నవరననపరటట సవటల

125-145/1029

125-145/594

తఓడడ:డ రరమనన సవటల
ఇఓటట ననఓ:2/71A
వయససస:73
లఓ: పప

125-145/1031 435
434
ZOK2009462
ZOK2009470
పపరర: లకడకనతరరయనమక తమమబ
పపరర: ససబడమణయమ తఓబ

437
ZOK0305060
పపరర: ఆదదనతరరయణ పప టట పపగగల

440
ZOK0669028
పపరర: రరమ చఓదడ పప టట పపగగలమ

443
ZOK0938573
పపరర: సనరయచనద న పటటట పప గగల

446
ZOK1492818
పపరర: నతగమణణ కరరషట

449
ZOK0985848
పపరర: పడకరశ కరనతటట
తఓడడ:డ రవకలమమర కరనతటట
ఇఓటట ననఓ:2-74-A
వయససస:35
లఓ: పప

125-145/1032

తఓడడ:డ బబలయయ
ఇఓటట ననఓ:2-71A
వయససస:60
లఓ: పప
125-145/597

438
ZOK0307694
పపరర: మహహశ పప టట పపగగల

125-145/598

తఓడడ:డ బలరరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2/71-E
వయససస:37
లఓ: పప
125-145/600

441
ZOK1324920
పపరర: లకడకదదవ పప టట పషగగల

125-145/601

భరస : బబల రరమయయ పప టట పషగగల
ఇఓటట ననఓ:2/71-E
వయససస:61
లఓ: ససస స
125-145/1033

444
ZOK1492560
పపరర: బబలమజ కరరనటట

125-145/603

తఓడడ:డ రవ కలమమర కరరనటట
ఇఓటట ననఓ:2/74
వయససస:31
లఓ: పప
125-145/605

భరస : బబలమజ
ఇఓటట ననఓ:2/74-A
వయససస:20
లఓ: ససస స
125-145/1035

426
ZOK0306605
పపరర: పరరశతమక గఓధఓ శశటట

తఓడడ:డ నవరననపరటట సవటల
ఇఓటట ననఓ:2/71
వయససస:42
లఓ: పప

తలల : లకడకదదవ
ఇఓటట ననఓ:2-71-E
వయససస:27
లఓ: పప

భరస : బబలమజ కరరనటట
ఇఓటట ననఓ:2/74-A
వయససస:20
లఓ: ససస స
448
LML2393122
పపరర: ససగగణమక కరరనటట

125-145/593

తఓడడ:డ బబలమ రరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2/71-E
వయససస:29
లఓ: పప

భరస : పప టట పపగగల మహహశ బబబగ
ఇఓటట ననఓ:2/71-E
వయససస:21
లఓ: ససస స
445
ZOK1492578
పపరర: నతగమణణ కరరనటట

428
ZOK1256628
పపరర: శశనవరససలల సవటల

125-145/588

భరస : రమణయయ
ఇఓటట ననఓ:2/70-A
వయససస:52
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ బలరరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2/71-E
వయససస:33
లఓ: పప

భరస : బడహకయయ పప టబటపపగగలమ
ఇఓటట ననఓ:2/71-E
వయససస:32
లఓ: ససస స
442
ZOK1492347
పపరర: పప టట పపగగల పదతకవత

125-145/590

భరస : ససబడమణయఓ
ఇఓటట ననఓ:2-71A
వయససస:55
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ బలరరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2/71-E
వయససస:39
లఓ: పప
439
ZOK0668723
పపరర: లకడక దదవ పప టబటపపగగలమ

425
ZOK1669076
పపరర: పడమల పప తతరర

423
ZOK1190982
పపరర: సరశత జజగరననన
భరస : ససవర కలమమర జజగరననన
ఇఓటట ననఓ:2/70
వయససస:27
లఓ: ససస స

భరస : వనఓకట ససబబయయ పప తతరర
ఇఓటట ననఓ:2/70
వయససస:45
లఓ: ససస స

భరస : శశనవరససలల సవటల
ఇఓటట ననఓ:2/71
వయససస:37
లఓ: ససస స
430
ZOK0647230
పపరర: వనఓకట బబలరరజ తఓబబ

125-145/587

తఓడడ:డ ససబబబరరయగడడ జజగరననన
ఇఓటట ననఓ:2/70
వయససస:33
లఓ: పప

తఓడడ:డ పప తతలలరర ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2/70
వయససస:21
లఓ: పప
427
ZOK1256602
పపరర: అరన జజయత కరణఓ

422
ZOK1190974
పపరర: ససవర కలమమర జజగరననన

447
LML2392918
పపరర: రవ కలమమర కరరనటట

125-145/1034

తఓడడ:డ కకషష మబరరస
ఇఓటట ననఓ:2-74-A
వయససస:54
లఓ: పప
125-145/1036

450
ZOK0985863
పపరర: వనఓకట రమణ కరనతటట

125-145/1037

తఓడడ:డ రవకలమమర కరనతటట
ఇఓటట ననఓ:2-74-A
వయససస:27
లఓ: పప

Page 17 of 42

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-06
451
ZOK1324953
పపరర: హహమలత కరరనటట

125-145/1038

భరస : పడకరశ కరరనటట
ఇఓటట ననఓ:2-74-A
వయససస:28
లఓ: ససస స
125-145/608

తఓడడ:డ ససబబయయ నససషటట
ఇఓటట ననఓ:2/75
వయససస:48
లఓ: పప
125-145/611

125-145/1039

458
ZOK1492198
పపరర: ససచతడ ఉపపప

461
ZOK1492644
పపరర: ఆనఓద బబ య

125-145/615

464
ZOK1670389
పపరర: సరయ లకడక గల

తఓడడ:డ ససబబబనత
ఇఓటట ననఓ:2-79A
వయససస:47
లఓ: పప

467
ZOK0647271
పపరర: గఓగరధర గగవఓదస

భరస : శశ రరమగలల చచనతనఓపఅల
ఇఓటట ననఓ:2/79-A2
వయససస:26
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ కకఓడయయ
ఇఓటట ననఓ:2-79A3
వయససస:71
లఓ: పప
475
ZOK0826893
పపరర: చఓదడయయ గగజనల

తఓడడ:డ చఓదడయయ
ఇఓటట ననఓ:2/79-B
వయససస:28
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

473
ZOK0306647
పపరర: కకఓడమక గగజనల

125-145/620

476
ZOK0717116
పపరర: శవ కలమమరర గగజనల

125-145/616

479
ZOK2242592
పపరర: తతబఓదసల వనఓకట సరయ
తఓడడ:డ తతబఓదసల రమమశ
ఇఓటట ననఓ:2/79-C
వయససస:19
లఓ: పప

459
ZOK1573393
పపరర: సశరష గగరర ఉపపప

125-145/613

462
ZOK2009488
పపరర: ససబబబరరయడన యమదన
ద రర

125-145/1040

465
LML2392926
పపరర: రమమష తతలలబఓదల

125-145/1041

తఓడడ:డ బబలససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-79A
వయససస:40
లఓ: పప
125-145/1043

468
ZOK0658559
పపరర: పడమల గగవఓదస

125-145/1044

భరస : గఓగరధర
ఇఓటట ననఓ:2-79A
వయససస:33
లఓ: ససస స
125-145/1045

471
ZOK0830316
పపరర: వజయ లకడక చచనతనఓపఅల

125-146/906

భరస : శశ రరమగలల చచనతనఓపఅల
ఇఓటట ననఓ:2/79-A2
వయససస:26
లఓ: ససస స
125-145/618

474
ZOK0307520
పపరర: రరమమహన గగజనల

125-145/619

తఓడడ:డ చఓదడయయ
ఇఓటట ననఓ:2/79B
వయససస:36
లఓ: పప
125-145/621

భరస : రరమ మహన
ఇఓటట ననఓ:2/79-B
వయససస:29
లఓ: ససస స
125-145/623

125-145/610

తఓడడ:డ శశషయయ
ఇఓటట ననఓ:2-79
వయససస:77
లఓ: పప

భరస : చఓదడయయ
ఇఓటట ననఓ:2/79B
వయససస:57
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ గఓగయయ
ఇఓటట ననఓ:2/79B
వయససస:55
లఓ: పప
478
ZOK0717181
పపరర: శశకల గగజనల

125-145/614

భరస : ససబబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-79A2
వయససస:36
లఓ: ససస స
125-145/1046

456
ZOK0121384
పపరర: వరలకడక నససపత

భరస : ససబబరరయగడడ ఉపపప
ఇఓటట ననఓ:2/76
వయససస:50
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ సరఓబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-79A
వయససస:35
లఓ: పప

125-145/617 470
469
ZOK1363092
ZOK0658534
పపరర: వపజయ లకడక చచనతనఓపఅల
పపరర: శశ దదవ పటటట పప గగల

472
ZOK0647263
పపరర: సరఓబయయ గగవఓదస

125-145/612

తఓడడ:డ వనఓకటటష గల
ఇఓటట ననఓ:2/79-1
వయససస:22
లఓ: ససస స
125-145/1042

125-145/607

భరస : ససబబ నరససఓహహలల నససపత
ఇఓటట ననఓ:2/75-A
వయససస:38
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ రమమఓజననయగలల బబ య
ఇఓటట ననఓ:2/78
వయససస:37
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకటటష గల
ఇఓటట ననఓ:2/79-1
వయససస:20
లఓ: పప
466
LML2393031
పపరర: వనఓకటటశ గరల

125-145/609

తఓడడ:డ ససబబరరమగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/76
వయససస:22
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ చనన కకఓడయయ
ఇఓటట ననఓ:2-76
వయససస:57
లఓ: పప
463
ZOK1666098
పపరర: సరయ కలమమర గల

455
ZOK1324987
పపరర: రఫస షపక

453
ZOK1241892
పపరర: అదద లకకమక వళళళ
భరస : నరససఓహహలల వళళళ
ఇఓటట ననఓ:2/75
వయససస:42
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ నడడపస బబషర షపక
ఇఓటట ననఓ:2/75-1
వయససస:24
లఓ: పప

తఓడడ:డ చనన హహసపసన సబ షపక
ఇఓటట ననఓ:2/75-B
వయససస:43
లఓ: పప
460
LML1907427
పపరర: ససబబరరయగడడ ఉపపప

125-145/606

భరస : నడడపస బబషర షపక
ఇఓటట ననఓ:2/74-B
వయససస:36
లఓ: ససస స

454
ZOK1288018
పపరర: ససబబబనరససఓహహలల నససషటట

457
ZOK1324995
పపరర: నడడపస బబషర షపక

452
ZOK1324979
పపరర: ననరర షపక

477
ZOK0717165
పపరర: రరజశశఖర గగజనల

125-145/622

తఓడడ:డ చఓదడయయ
ఇఓటట ననఓ:2/79-B
వయససస:38
లఓ: పప
125-145/395

480
LML2393130
పపరర: ససబబ లకడక తతలబఓధసల

125-145/624

భరస : రమమశ తతలబఓధసల
ఇఓటట ననఓ:2/79-C
వయససస:38
లఓ: ససస స
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481
ZOK2277952
పపరర: తతలబఓదసల ససధ

125-145/1179

తఓడడ:డ తతలబఓదసల రమమశ
ఇఓటట ననఓ:2/79-c
వయససస:19
లఓ: ససస స
484
ZOK0826968
పపరర: భబరత కలమమర తఓబ

482
ZOK0647297
పపరర: రఓజజన తఓబబ
తఓడడ:డ వనఓకట ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-80
వయససస:40
లఓ: పప

125-145/1049

485
ZOK0826976
పపరర: వమలమదదవ తఓబ

తఓడడ:డ వనఓకట ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-81
వయససస:34
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకట ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-81
వయససస:29
లఓ: ససస స

125-145/1153
487
ZOK2260701
పపరర: ఉపపప పరలకకఓడ రరజ ఉపపప
పరలకకఓడ పరలకకఓడతడయగడడ
తఓడడ:డ ఉపపప పరలకకనడ రరయగడన ఉపపప పరలకక
ఇఓటట ననఓ:2/81/b1/b2
వయససస:19
లఓ: పప

488
ZOK0406686
పపరర: ససబబడమనయఓ ఉపపప
తఓడడ:డ చఓగల రరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-82
వయససస:36
లఓ: పప

490
ZOK2009512
పపరర: రరమబలమమక ఉపపప

491
ZOK0306662
పపరర: శఓకరమక ఉపపప

125-145/1054

భరస : చచఓగల రరయగడడ ఉపప
ఇఓటట ననఓ:2-82
వయససస:51
లఓ: ససస స
493
ZOK1574383
పపరర: ససభబగయ బబ మకశశటట

125-145/627

125-145/629

497
ZOK2009520
పపరర: రమణమక తఓబ

125-145/1057

502
LML1907070
పపరర: చనన ససబబరరయగడడ
పప టట పపగగల
తఓడడ:డ పసచచయయ
ఇఓటట ననఓ:2/88
వయససస:43
లఓ: పప

125-145/630

505
ZOK1696897
పపరర: పపషప కలనస ప
స కల

125-145/633

500
LML2394757
పపరర: సఓకరమక తమమబ

125-145/1052

489
ZOK2009504
పపరర: చచఓగల రరయగడడ ఉపపప

125-145/1053

తఓడడ:డ ససబబనన
ఇఓటట ననఓ:2-82
వయససస:56
లఓ: పప
125-145/625

492
ZOK0307660
పపరర: వరవరపడసరద పససపపలలటట

125-145/626

తఓడడ:డ వరయయ
ఇఓటట ననఓ:2/82-B
వయససస:50
లఓ: పప
125-145/628

495
LML1907690
పపరర: రమచదచషయ
స మ బబ మకశశటట

125-145/1055

తఓడడ:డ ససబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-83
వయససస:41
లఓ: పప
125-145/1056

498
ZOK2260859
పపరర: తఓబ శశశ దదవ తఓబ రఓజన

125-145/1156

భరస : తఓబ రఓజన తఓబ రఓజన
ఇఓటట ననఓ:2/85
వయససస:33
లఓ: ససస స
125-145/1058

501
LML2394765
పపరర: జయమక తమమబ

125-145/1059

భరస : చననషనయమ
ఇఓటట ననఓ:2-87
వయససస:84
లఓ: ససస స

125-145/631
503
ZOK1694587
పపరర: ససబబరరయగడడ ఆచతరర
కలనస ప
స కల
తఓడడ:డ మగనయయ ఆచతరర కలనస ప
స కల
ఇఓటట ననఓ:2/88
వయససస:46
లఓ: పప

504
ZOK1696889
పపరర: మలల కరరరనన కలనస ప
స కల

తఓడడ:డ ససబబరరయగడడ ఆచతరర కలనస ప
స కల
ఇఓటట ననఓ:2/88
వయససస:23
లఓ: పప

506
ZOK0410738
పపరర: కకశశర కలమమర గగజజల

507
ZOK0938565
పపరర: చఓదదక
డ గగజజల

తఓడడ:డ గఓగరధర గగజజల
ఇఓటట ననఓ:2/88-2
వయససస:31
లఓ: పప

508
ZOK1631845
పపరర: బల గఓగధర గగజన ల

509
ZOK0647313
పపరర: గఓగరధర గగజనల

వయసస 01-01-2021 నటక

125-145/1051

భరస : వనఓకటససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-87
వయససస:54
లఓ: ససస స

భరస : ససబబరరయగడడ ఆచతరర కలనస ప
స కల
ఇఓటట ననఓ:2/88
వయససస:49
లఓ: ససస స
125-145/637

486
ZOK2009496
పపరర: వనఓకటససబబయయ తఓబ
తఓడడ:డ చననయయ
ఇఓటట ననఓ:2-81
వయససస:54
లఓ: పప

భరస : వనఓకటససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-85
వయససస:60
లఓ: ససస స

భరస : చననససబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-86
వయససస:59
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ గఓగరధరఓ గగజనల
ఇఓటట ననఓ:2/88-2
వయససస:38
లఓ: పప

125-145/1050

భరస : ససబబరరయగడడ బబ మకశశటట
ఇఓటట ననఓ:2/83
వయససస:84
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ బబలయయ
ఇఓటట ననఓ:2/85
వయససస:64
లఓ: పప
499
ZOK2009546
పపరర: చ౦గమక కరఓచదనత

494
ZOK1574433
పపరర: కకఓడమక బబ మకశశటట

125-145/1048
483
ZOK0826943
పపరర: వనఓకట ససబడమణయఎఓ తఓబ

తఓడడ:డ వనఓకట ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-81
వయససస:32
లఓ: పప

భరస : కకశషషయయ
ఇఓటట ననఓ:2/82-A1
వయససస:47
లఓ: ససస స

భరస : రరమచఓదడయయ బమశశటట
ఇఓటట ననఓ:2/83
వయససస:31
లఓ: ససస స
496
ZOK2009538
పపరర: వనఓకటససబబయయ తమమబ

125-145/1047

తఓడడ:డ గఓగయయ
ఇఓటట ననఓ:2-88-2
వయససస:60
లఓ: పప

125-145/635

125-145/632

125-145/636

భరస : కకశశర కలమమర గగజజల
ఇఓటట ననఓ:2/88-2
వయససస:27
లఓ: ససస స
125-145/1060

510
ZOK1273549
పపరర: కఓదసకలరర శశనసవరససలల
ఆచతరర
తఓడడ:డ కఓదసకలరర ఆనఓద ఆచతరర
ఇఓటట ననఓ:2/88A
వయససస:51
లఓ: పప

125-145/638
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511
ZOK1273556
పపరర: కఓదసకలరర రరధమక

125-145/639

512
ZOK1273572
పపరర: నల పపజ రరమ తతలసస

భరస : కఓదసకలరర శశనవరససలల ఆచతరర
ఇఓటట ననఓ:2/88-A
వయససస:45
లఓ: ససస స

భరస : నల పపజ నరససఓహ ఆచతరర
ఇఓటట ననఓ:2/88-A
వయససస:33
లఓ: ససస స

514
ZOK1273606
పపరర: ననలల లరర సరవతడమక

515
ZOK1273622
పపరర: ననలల లరర ససరగఓదడ ఆచతరర

125-145/642

భరస : ననలల లరర బడహకయయ ఆచతరర
ఇఓటట ననఓ:2/88-A
వయససస:65
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ నల పపజ నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2-88A
వయససస:34
లఓ: పప

తఓడడ:డ భబసకర ధరణణ
ఇఓటట ననఓ:2/88-B
వయససస:21
లఓ: ససస స
523
ZOK1668862
పపరర: ససబబరరయగడడ బబ మకశశటట

125-145/648

తఓడడ:డ వనఓకట రమణ వలలల పప
ఇఓటట ననఓ:2/90
వయససస:24
లఓ: పప
529
ZOK0827032
పపరర: గగరవయయ గళల

125-145/652

తఓడడ:డ ససబబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/90-A-1
వయససస:36
లఓ: పప
535
LML2394914
పపరర: పరరశతమక గగజనల

125-145/657

భరస : గఓగరధరమ
ఇఓటట ననఓ:2/90-B
వయససస:62
లఓ: ససస స
538
ZOK1492388
పపరర: లకడక కలమమరర బబడడమఅలమ
తఓడడ:డ బబలకకషష బబడడమఅలమ
ఇఓటట ననఓ:2/90-C
వయససస:20
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

519
LML1920859
పపరర: ససజనయ ధరణణ

125-145/1062

524
ZOK1492842
పపరర: జయశశ ఉపపప

527
ZOK1492768
పపరర: హరరశ రగపపరర

530
ZOK0827073
పపరర: జయలకడక గళల

533
ZOK0782201
పపరర: వనఓకటటష పపనగలలరర

125-145/649

525
ZOK2009553
పపరర: పషదదరరదదయయ బబ మకశశటట

125-145/651

125-145/1163
528
ZOK2261543
పపరర: రగవపరర శరఓతయయ రగవపరర
బబలచచననయయ
తఓడడ:డ రగవపరర బబలచచననయయ రగవపరర బబలచచనన
ఇఓటట ననఓ:2/90
వయససస:48
లఓ: పప

125-145/653

531
ZOK1303908
పపరర: గలల గగరర మహహశ

125-145/654

తఓడడ:డ గలల గగరవయయ
ఇఓటట ననఓ:2/90-1
వయససస:23
లఓ: పప
125-144/769

534
LML1907864
పపరర: పరలకకఓడతడయగడడ ఉపపప
తఓడడ:డ చనన నతరయయ
ఇఓటట ననఓ:2/90-B
వయససస:54
లఓ: పప

536
ZOK0808818
పపరర: లకడక దదవ అమగదతల

537
ZOK0825010
పపరర: అదద లకడక పషనగలలరర

తఓడడ:డ బబలకకషషయయ బబడడమఅలమ
ఇఓటట ననఓ:2/90-C
వయససస:20
లఓ: పప

125-145/1063

తఓడడ:డ ససబబరరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2-89B
వయససస:60
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకట ససబబయయ పషనగళళరర
ఇఓటట ననఓ:2-90-B
వయససస:37
లఓ: పప

539
ZOK1492396
పపరర: రవ కలమమర బబడడమఅలమ

125-145/647

భరస : రఘగ రరమయయ ఆచతరర
ఇఓటట ననఓ:2/88-C
వయససస:60
లఓ: ససస స

125-145/658

భరస : నరససఓహహలల అమగదతల
ఇఓటట ననఓ:2/90-B
వయససస:35
లఓ: ససస స
125-145/659

125-145/644

125-145/634 522
521
ZOK0406496
ZOK0306696
పపరర: రరజశశకర ఆచతరర అరటపరమల
పపరర: ససగగణమక ఆరటట పరమగల

భరస : గగరవయయ
ఇఓటట ననఓ:2/90-1
వయససస:45
లఓ: ససస స
125-145/655

516
ZOK1696905
పపరర: ఠరరరనసర బబగగమ షపక

భరస : భబసకర రరవప
ఇఓటట ననఓ:2-88-A-2
వయససస:44
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ శరఓతయయ
ఇఓటట ననఓ:2/90
వయససస:21
లఓ: పప

తఓడడ:డ బబల గగరవయయ
ఇఓటట ననఓ:2/90-1
వయససస:50
లఓ: పప
532
ZOK0412411
పపరర: శశనస కకమటట కలట

125-145/645

భరస : పడతతప కలమమర
ఇఓటట ననఓ:2/89-B
వయససస:25
లఓ: ససస స
125-145/650

125-145/641

భరస : మసరసన అల షపక
ఇఓటట ననఓ:2/88-A
వయససస:54
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ రరఘరరమయయ ఆచతరర
ఇఓటట ననఓ:2/88 C
వయససస:35
లఓ: పప

తఓడడ:డ ససబబరరమయయ బబ మకశశటట
ఇఓటట ననఓ:2/89A
వయససస:73
లఓ: పప
526
ZOK1323633
పపరర: సరయ కకషష వలలల పప

125-145/643

తఓడడ:డ కకషషయయ
ఇఓటట ననఓ:2/88-A-2
వయససస:50
లఓ: పప
125-145/646

513
ZOK1273598
పపరర: ననలల లరర శశశలజ
భరస : ననలల లరర ససరగఓదడ ఆచతరర
ఇఓటట ననఓ:2/88-A
వయససస:27
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ ననలల లరర బడహకయయ ఆచతరర
ఇఓటట ననఓ:2/88-A
వయససస:35
లఓ: పప

125-145/1061 518
517
ZOK1273564
ZOK0520924
పపరర: నల పపజ నరససఓహ ఆచతరర
పపరర: భబసకర ధరణణ

520
ZOK1491893
పపరర: జయశశ ధరణణ

125-145/640

125-145/656

125-145/1064

భరస : వనఓకటటశ పషనగలలరర
ఇఓటట ననఓ:2-90-B
వయససస:31
లఓ: ససస స
125-145/660

125-145/1165
540
ZOK2261766
పపరర: అనసగగలల సరరత అనసగగలల
మధస ససధతన
భరస : అనసగగలల మధస ససధతన అనసగగలల మధస
ఇఓటట ననఓ:2/90/c
వయససస:22
లఓ: ససస స
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541
SOS0280313
పపరర: ససబబమక కఓబబల

125-145/661

భఓధసవప: బబబగ కఓబబల
ఇఓటట ననఓ:2/91
వయససస:70
లఓ: ససస స

542
ZOK0616391
పపరర: గగతమ గగనషషటట
తఓడడ:డ రమణయయ
ఇఓటట ననఓ:2/91
వయససస:32
లఓ: ససస స

125-145/664 545
544
ZOK1492602
ZOK1492651
పపరర: వనఓకట ససబబమక మడడపపరర
పపరర: వరలకడక బససనయపఅల

భరస : రఓగయయ మడడపపరర
ఇఓటట ననఓ:2/91
వయససస:41
లఓ: ససస స
547
ZOK1492826
పపరర: రఓగయయ మదపపరర

125-145/667

తఓడడ:డ రరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2/91
వయససస:50
లఓ: పప
550
ZOK1632785
పపరర: లకడక బబలపప గగ

125-145/670

భరస : సరయ కలమమర
ఇఓటట ననఓ:2/91A
వయససస:41
లఓ: ససస స
556
ZOK1693845
పపరర: బబష నతగబరర

125-145/676

భరస : రరజశశఖర ఆచతరర
ఇఓటట ననఓ:2/91-A
వయససస:35
లఓ: ససస స
562
ZOK1491935
పపరర: కకఓడనరర పడభబకర
తఓడడ:డ కకఓడనరర రరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2/91-A
వయససస:58
లఓ: పప
565
ZOK1241876
పపరర: వనఓకటటశ పప తతసపపగగల
తఓడడ:డ నతరరయణ పప తతసపపగగల
ఇఓటట ననఓ:2/91-B
వయససస:43
లఓ: పప
568
ZOK1045401
పపరర: ససబబబరరయగడడ కరఓచన
తఓడడ:డ రరడడయయ
ఇఓటట ననఓ:2/91C
వయససస:43
లఓ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

549
ZOK1573096
పపరర: బబబగ కఓబబల

125-145/668

551
ZOK2009561
పపరర: సరసశత మటటట

554
ZOK1256727
పపరర: శశశలజ కకనఓకరశ

557
ZOK0306704
పపరర: కవత ఆరట పరమగల

560
ZOK1324912
పపరర: పడభబవత కకనఓకక

563
ZOK0305326
పపరర: నతరరయణ పప టట పపగగల

566
LML1919877
పపరర: లకడకదదవ పప టట పపగగల

125-145/671

569
ZOK1045435
పపరర: మహహశశరర కరఓచన
భరస : ససబబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/91C
వయససస:28
లఓ: ససస స

552
ZOK1571439
పపరర: లకడక బబలపప గగ

125-145/672

భరస : నతగభగషణఓ బబలపప గగ
ఇఓటట ననఓ:2/91-01
వయససస:50
లఓ: ససస స
125-145/674

555
ZOK1256735
పపరర: శశనవరససలల కకనఓకరశ

125-145/675

తఓడడ:డ ససబడమణయఎఓ కకనఓకరశ
ఇఓటట ననఓ:2/91A
వయససస:37
లఓ: పప
125-145/677

558
ZOK0307777
పపరర: శశనవరససలల ఆచతరర అరటట
పరమగలమ
తఓడడ:డ రఘగరరమయయ ఆచతరర
ఇఓటట ననఓ:2/91-A
వయససస:39
లఓ: పప

125-145/678

125-145/680

561
ZOK1380302
పపరర: రమమశ గగడ కకనఓకక

125-145/681

తఓడడ:డ ససబడహకణయఓ గగడ కకనఓకక
ఇఓటట ననఓ:2/91-A
వయససస:40
లఓ: పప
125-145/683

564
ZOK1040633
పపరర: కవత కకఓకక

125-145/684

భరస : రరజగశ బబబగ కకఓకక
ఇఓటట ననఓ:2/91-B
వయససస:35
లఓ: ససస స
125-145/1065

భరస : వనఓకటటష
ఇఓటట ననఓ:2-91-B
వయససస:39
లఓ: ససస స
125-145/687

125-145/669

తలల : ససబబమక కఓబబల
ఇఓటట ననఓ:2/91
వయససస:37
లఓ: పప

తఓడడ:డ పరలకకఓదయయ
ఇఓటట ననఓ:2/91-B
వయససస:80
లఓ: పప
125-145/685

125-145/666

548
ZOK1492834
పపరర: రమకక మదపపరర

భరస : ససబడహకణయఓ కకనఓకక
ఇఓటట ననఓ:2/91-A
వయససస:54
లఓ: ససస స
125-145/682

546
ZOK1492669
పపరర: నతగపప బససనయపఅల
తఓడడ:డ ఒబగలలసస బససనయపఅల
ఇఓటట ననఓ:2/91
వయససస:43
లఓ: పప

భరస : శశనవరససల ఆచతరర
ఇఓటట ననఓ:2/91-A
వయససస:36
లఓ: ససస స
125-145/679

125-145/663

తఓడడ:డ రమమఓజననయగలల బససనయపఅల
ఇఓటట ననఓ:2/91
వయససస:21
లఓ: ససస స

భరస : శశనవరససలల కకనఓకరశ
ఇఓటట ననఓ:2/91A
వయససస:25
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ మసరసన సరహహబ నతగబరర
ఇఓటట ననఓ:2/91A
వయససస:59
లఓ: పప
559
ZOK0518589
పపరర: ఇఓదదర అరటట పరమగలమ

125-145/665

భరస : వనఓకటరమణ
ఇఓటట ననఓ:2/91
వయససస:48
లఓ: ససస స
125-145/673

543
ZOK1492594
పపరర: రఓగయయ మడడపపరర
తఓడడ:డ రరమయయ మడడపపరర
ఇఓటట ననఓ:2/91
వయససస:50
లఓ: పప

భరస : రరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2/91
వయససస:77
లఓ: ససస స

భరస : నతగభగషణఓ
ఇఓటట ననఓ:2/91
వయససస:50
లఓ: ససస స
553
ZOK1045419
పపరర: వరణణ కకనఓకక

125-145/662

567
ZOK0261487
పపరర: ససదదమక కఓచన

125-145/686

భరస : రరడడయయ
ఇఓటట ననఓ:2/91C
వయససస:57
లఓ: ససస స
125-145/689

570
ZOK0410266
పపరర: సషలశమక తతఓడ మమననటట

125-145/690

భరస : ససబబబరరయగడడ ఆచతరర
ఇఓటట ననఓ:2/91-D
వయససస:57
లఓ: ససస స
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571
ZOK1439140
పపరర: సఓధయ సఓకర

125-145/691

తఓడడ:డ రఘగ రరమయయ సఓకర
ఇఓటట ననఓ:2/91-F
వయససస:21
లఓ: ససస స
125-145/694

భరస : రరమయయ సఓకర
ఇఓటట ననఓ:2/91-F
వయససస:48
లఓ: ససస స

575
LML1907393
పపరర: బబల కకశషష రరబబబ

125-145/695

భరస : పడభబకర
ఇఓటట ననఓ:2/92-B
వయససస:47
లఓ: ససస స

578
LML2394864
పపరర: లకమమక నగరమ

125-145/696

భరస : వనఓకటటషయమ
ఇఓటట ననఓ:2/93
వయససస:85
లఓ: ససస స
125-145/1070

586
ZOK1040526
పపరర: శవయయ గగజనల
తఓడడ:డ బబసకర
ఇఓటట ననఓ:2/94
వయససస:31
లఓ: పప
589
ZOK1492776
పపరర: గఓగర సరయ గగజనల

587
ZOK1492677
పపరర: గఓగర సరయ గగజనల

125-145/704

590
ZOK1574540
పపరర: మమనక గగజనల

తఓడడ:డ వనఓకటబచలఓ
ఇఓటట ననఓ:2-95
వయససస:39
లఓ: పప
595
ZOK0824962
పపరర: మగరన కలలమమర పస పపలలటట

125-145/699

తఓడడ:డ మగనసరశమ పస పపలలటట
ఇఓటట ననఓ:2/96
వయససస:28
లఓ: పప

596
ZOK1241884
పపరర: పదతకవత గగవఓదస

125-145/702

599
ZOK1323658
పపరర: లకడక సరయ ఉపప
భరస : పరలయయ ఉపప
ఇఓటట ననఓ:2/96
వయససస:25
లఓ: ససస స

585
ZOK0306720
పపరర: వనఓకట లకడక గగజనల

125-145/700

125-145/703
588
ZOK1492859
పపరర: వనఓకట ససబబమక మమదపపరర

భరస : రఓగయయ
ఇఓటట ననఓ:2/94
వయససస:41
లఓ: ససస స
125-145/705

591
ZOK1634005
పపరర: హహమలత మసఓసపత

125-148/241

భరస : మహహశ
ఇఓటట ననఓ:2/94-A
వయససస:30
లఓ: ససస స
125-145/706

594
ZOK0306589
పపరర: సరశత పటటట పప గగల

125-145/707

భరస : రమనయయ
ఇఓటట ననఓ:2/96
వయససస:33
లఓ: ససస స
125-145/709

భరస : రమణ గగవఓదస
ఇఓటట ననఓ:2/96
వయససస:46
లఓ: ససస స
125-145/711

125-145/698

భరస : భబసకర
ఇఓటట ననఓ:2/94
వయససస:42
లఓ: ససస స

భరస : రరయడన
ఇఓటట ననఓ:2/96
వయససస:54
లఓ: ససస స
125-145/708

125-145/1069
579
ZOK2009587
పపరర: ససబబబరరయడన ఆచతరర నగరఓ

తఓడడ:డ వనఓకట రమణ పప నసనబబ యన
ఇఓటట ననఓ:2/93
వయససస:26
లఓ: పప

తఓడడ:డ బబలమజ గగజనల
ఇఓటట ననఓ:2/94-A
వయససస:20
లఓ: ససస స

125-145/1071 593
592
ZOK0094938
LML2394799
పపరర: వనఓకటబచలఓ తరరమబరరగన
పపరర: రరజగశశరర ఉపపప

125-145/1067

తఓడడ:డ పప తతలలరరచతరర
ఇఓటట ననఓ:2-92B
వయససస:49
లఓ: పప

తఓడడ:డ బబలమజ గగజనల
ఇఓటట ననఓ:2/94
వయససస:21
లఓ: పప

తఓడడ:డ బబలమజ
ఇఓటట ననఓ:2/94-A
వయససస:21
లఓ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-145/1068

తఓడడ:డ గఓగయయ
ఇఓటట ననఓ:2/94
వయససస:52
లఓ: పప
125-145/701

576
ZOK2009579
పపరర: పపపలమమక రగబబబ

125-145/697 582
581
ZOK0647321
ZOK1139196
పపరర: వనఓకరటరమణ పప నసనబబ యనత
పపరర: వనఓకటటశ పప నసనబబ యన

584
ZOK0305359
పపరర: భబసకర గగజనల

125-145/693

భరస : ఆదచయయ
ఇఓటట ననఓ:2-92
వయససస:63
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2/93
వయససస:56
లఓ: పప

భరస : కకఓడయయ
ఇఓటట ననఓ:2-93
వయససస:78
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ రరయగడడ ఉపప
ఇఓటట ననఓ:2/96
వయససస:42
లఓ: పప

125-145/1066

భరస : పప ఠరలలరచతరర
ఇఓటట ననఓ:2-92B
వయససస:75
లఓ: ససస స

580
LML2394815
పపరర: ససబబమమక పపనసబబ యనత

573
ZOK1491950
పపరర: రఘగరరమయయ సఓకర
తఓడడ:డ నతరరయణ సఓకర
ఇఓటట ననఓ:2/91-F
వయససస:51
లఓ: పప

తఓడడ:డ ఆదచనన
ఇఓటట ననఓ:2-92
వయససస:46
లఓ: పప

577
ZOK0261503
పపరర: నతరరయణమక కకడనరర

598
ZOK1323641
పపరర: పరలయయ ఉపప

125-145/692

తఓడడ:డ రఘగరరమయయ సఓకర
ఇఓటట ననఓ:2/91-F
వయససస:25
లఓ: ససస స

574
ZOK1491968
పపరర: అమరరవత సఓకర

583
ZOK2009595
పపరర: లకమమక సఓకరర

572
ZOK1491943
పపరర: శరశవణణ సఓకర

597
ZOK1271618
పపరర: శవశఓకర ఆచతరర నగరఓ

125-145/710

తఓడడ:డ ససబబబరరయగడడ ఆచతరర నగరఓ
ఇఓటట ననఓ:2/96
వయససస:34
లఓ: పప
125-145/712

600
LML1920339
పపరర: యలల మక రగవపరర

125-145/1072

భరస : సఓటటయయ
ఇఓటట ననఓ:2-96
వయససస:45
లఓ: ససస స

Page 22 of 42

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-06
601
LML2395085
పపరర: చఓగమమక పప టబటపపగగలమ

125-145/1073

భరస : పపఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2-96
వయససస:74
లఓ: ససస స
125-145/715

భరస : నతగగశశర రరవప గరననమకకనతడ
ఇఓటట ననఓ:2/96-1
వయససస:34
లఓ: ససస స
125-145/718

605
ZOK1313147
పపరర: బగజనమక అఓకలపలల

608
LML1908094
పపరర: పషదద నరససఓహహల రగవపరర

భరస : ససబబబరరయడనఆచతరర
ఇఓటట ననఓ:2-96A
వయససస:49
లఓ: ససస స

611
ZOK2288512
పపరర: అఓజనమక రగవపరర

తఓడడ:డ వనఓకటససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2/96A1-A
వయససస:49
లఓ: పప

భరస : కకషషయయ పస
ఇఓటట ననఓ:2/96A2
వయససస:32
లఓ: ససస స
619
ZOK1256610
పపరర: శశ రరమగలల చచననఓ పలల

125-145/1080

తఓడడ:డ రఓగనన చచననఓ పలల
ఇఓటట ననఓ:2-96A2
వయససస:34
లఓ: పప
622
ZOK1010586
పపరర: కకషష కలమమర పప తతసపపగగల

125-145/725

భరస : బబలకకషష
ఇఓటట ననఓ:2/96A-13
వయససస:46
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-145/1185

125-145/726

125-145/729

609
ZOK1689470
పపరర: ససబబమక రగవపరర

125-145/1077

125-145/1078

భరస : ససబబబరరయడన
ఇఓటట ననఓ:2-96A1-A
వయససస:65
లఓ: ససస స
125-145/723

618
ZOK0305367
పపరర: ససబడహమణయఓ పపట పపగగల

620
ZOK1492446
పపరర: కకషషయయ పప టబటపపగగలమ

621
ZOK0967655
పపరర: శలప కలమ పప తతసపపగగల

125-145/1081

125-145/1079

125-145/724

తఓడడ:డ శఓకరయయ పప తతసపపగగల
ఇఓటట ననఓ:2/96-A3
వయససస:27
లఓ: ససస స
125-145/1082

624
ZOK0792770
పపరర: ససశల పప టట పపగగల

125-145/1083

భరస : శఓకరయయ
ఇఓటట ననఓ:2-96-A-3
వయససస:43
లఓ: ససస స
125-145/727

627
ZOK0856403
పపరర: గరయతడ కకమమతగగఓట

భరస : వనఓకట నరసయయ బబసమగదరర
ఇఓటట ననఓ:2/96-A-4
వయససస:41
లఓ: ససస స

భరస : శశనవరససలల కకమమతగగఓట
ఇఓటట ననఓ:2/96-A-4
వయససస:31
లఓ: ససస స

629
ZOK0307645
పపరర: బబల కకషష బబదద మమలమ

630
ZOK1382340
పపరర: గగవఓదమక ఆవపల

తఓడడ:డ వనఓకటయయ ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2/96A-13
వయససస:54
లఓ: పప

125-145/720

615
LML2394971
పపరర: వనఓకటససబబమక సఓగమ

తఓడడ:డ పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2-96A2
వయససస:57
లఓ: పప

626
ZOK0856379
పపరర: రతనమక బబసమగదరర

125-145/719

612
ZOK1074913
పపరర: శరరద పప టట పపగగల

తఓడడ:డ చనన వనఓకటయయ పటటట పప గగల
ఇఓటట ననఓ:2/96-A2
వయససస:53
లఓ: పప

623
LML2394526
పపరర: తతలసస గగఓడల పలల

125-145/717

భరస : దదవనఓదడ
ఇఓటట ననఓ:2/96-A-1
వయససస:39
లఓ: ససస స

భరస : శశనవరససలల
ఇఓటట ననఓ:2-96A3
వయససస:34
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2/96-A4
వయససస:44
లఓ: పప
628
LML2394948
పపరర: వనఓకటససబబమక బదదమల

617
ZOK1186205
పపరర: శశనవరససలల పటటట పప గగల

606
ZOK1492339
పపరర: వరలకడక అఓతటట

భరస : పషఓచలయయ రగవపరర
ఇఓటట ననఓ:2/96-A
వయససస:80
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ పషఓచలయయ పప టబటపపగగలమ
ఇఓటట ననఓ:2-96A2
వయససస:38
లఓ: పప

తఓడడ:డ శశనవరససలల పప తతసపపగగల
ఇఓటట ననఓ:2/96-A3
వయససస:29
లఓ: పప
625
ZOK0262881
పపరర: వనఓకటటశ బబషర

125-145/714

భరస : పపదదససబబబరరయడన
ఇఓటట ననఓ:2-96-A1-A
వయససస:46
లఓ: ససస స
125-145/722

125-145/1075

భరస : రరఓమహన అఓతటట
ఇఓటట ననఓ:2/96-83A
వయససస:34
లఓ: ససస స

భరస : పషఓచలయయ రగవపరర
ఇఓటట ననఓ:2/96-a
వయససస:29
లఓ: ససస స

125-145/721 614
613
ZOK0411967
LML2394963
పపరర: పషదద ససబబబరరయగడడ ఉననఓ
పపరర: వనఓకటససబబమక ఉననమ

616
ZOK1423110
పపరర: రరడడమక భభజనపప

125-145/716

తఓడడ:డ పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2/96/A
వయససస:62
లఓ: పప
125-145/1076

603
ZOK2009603
పపరర: పషఓచలయయ పప టట పప గగల
తఓడడ:డ నరసయయ
ఇఓటట ననఓ:2-96
వయససస:82
లఓ: పప

భరస : రరమమఓజననయగలల అఓకలపలల
ఇఓటట ననఓ:2/96-6
వయససస:55
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకట రరమయయ అఓతటట
ఇఓటట ననఓ:2/96-83A
వయససస:42
లఓ: పప
610
LML2394872
పపరర: ససలలచనమక నగరమ

125-145/1074

భరస : నరససమమ గలల
ఇఓటట ననఓ:2-96
వయససస:39
లఓ: ససస స

604
ZOK0669044
పపరర: మహహశశరర అఓకలపలల

607
ZOK1492719
పపరర: రరఓమహన అఓతటట

602
LML2395093
పపరర: శరరదత పప టబటపపగగలమ

125-145/730

125-145/728

125-146/907

భరస : వనఓకటయయ ఆవపల
ఇఓటట ననఓ:2/96-A-C
వయససస:47
లఓ: ససస స
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631
ZOK0262899
పపరర: చనన గఓగయయ కకనతఓ

125-145/731

తఓడడ:డ శశరరమగలల
ఇఓటట ననఓ:2/96B
వయససస:39
లఓ: పప
634
ZOK0410340
పపరర: లకలరమక కకణతల

125-145/734

125-145/736

125-145/735

638
ZOK0262907
పపరర: ససబబబరరయగడడ పప గరల

125-145/739

641
ZOK1695709
పపరర: రతనమక కడప

125-145/737

భరస : శశనవరససలల పప తతసపపగగల
ఇఓటట ననఓ:2/96-D-5
వయససస:53
లఓ: ససస స

644
ZOK0856122
పపరర: ఓబగలమక ససవల

636
LML1907294
పపరర: శశరరమబలల కకనటమ

125-145/1084

639
ZOK1016964
పపరర: సఓతతషస పప గరల

125-145/738

తఓడడ:డ ససబబబరరయగడడ పప గరల
ఇఓటట ననఓ:2/96B1
వయససస:34
లఓ: ససస స
125-145/740

భరస : కకపరచతరర కడప
ఇఓటట ననఓ:2/96-B3
వయససస:60
లఓ: ససస స
125-145/742

125-145/733

తఓడడ:డ శవయయ
ఇఓటట ననఓ:2-96B
వయససస:70
లఓ: పప

తఓడడ:డ తరరపరలల
ఇఓటట ననఓ:2/96B1
వయససస:61
లఓ: పప

భరస : ససబడమణయఎఓ
ఇఓటట ననఓ:2/96-B-1
వయససస:46
లఓ: ససస స
643
ZOK1273630
పపరర: శఓకరమక పప తస పషగగల

635
ZOK1491976
పపరర: కకనతథఓ వజయ

633
ZOK0410753
పపరర: పషఓచలయయ రగవపరర
తఓడడ:డ నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2/96B
వయససస:34
లఓ: పప

భరస : చనన గఓగయయ కకనతథఓ
ఇఓటట ననఓ:2/96-B
వయససస:29
లఓ: ససస స

భరస : ససబబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/96B1
వయససస:53
లఓ: ససస స
640
ZOK0658591
పపరర: చఓదడ కలమ పటటట పప గగల

125-145/732

భరస : నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2/96B
వయససస:50
లఓ: ససస స

భరస : శశరరమగలల
ఇఓటట ననఓ:2/96-B
వయససస:63
లఓ: ససస స
637
ZOK0077628
పపరర: వరలకడక పప గరల

632
ZOK0306738
పపరర: అనసనయ రరపపరర

642
ZOK0410787
పపరర: నరససఓహహలల రగవపరర

125-145/741

తఓడడ:డ పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2/96BV
వయససస:57
లఓ: పప
125-145/743

భరస : రరజ
ఇఓటట ననఓ:2/96-E
వయససస:45
లఓ: ససస స

645
ZOK0856148
పపరర: రరజ ససవల

125-145/744

తఓడడ:డ నతగనన
ఇఓటట ననఓ:2/96-E
వయససస:46
లఓ: పప

125-145/1085 647
125-145/1086 648
125-145/1087
646
LML2395002
ZOK1689512
ZOK0305375
పపరర: వజయమమక అరటటపరమగలమ
పపరర: బఓదస భబరగ వ ఆరరతపమబలమ
పపరర: కకశషషమమచతరర అరటట పరమగలమ

భరస : కకషషమమచతరర
ఇఓటట ననఓ:2-96E
వయససస:49
లఓ: ససస స
649
ZOK1045344
పపరర: ధనసశ కలమమర వలలల పప

భరస : కకషషఓ ఆచతరర ఆరరతపమబలమ
ఇఓటట ననఓ:2-96E
వయససస:32
లఓ: ససస స
125-145/745

తఓడడ:డ యయరరసరశమ
ఇఓటట ననఓ:2/96-F
వయససస:26
లఓ: పప
652
ZOK0418848
పపరర: మగనససరశమ పససపపలలటట

125-145/1089

భరస : యమనతదద
ఇఓటట ననఓ:2-96F2
వయససస:57
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

653
ZOK0824954
పపరర: ససనతత పస పపలలటట

125-145/1092

656
ZOK0782037
పపరర: శశరరమగలల బతస ల

125-145/1090

659
LML1908060
పపరర: యమనతదయయ బతస ల
తఓడడ:డ వనఓకటససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-96-F2
వయససస:62
లఓ: పప

125-145/1088

654
ZOK0261529
పపరర: నతగమక పససపపలలటట

125-145/1091

భరస : మగనసరశమ
ఇఓటట ననఓ:2-96-F1
వయససస:62
లఓ: ససస స
125-145/747

తఓడడ:డ యమనదయయ
ఇఓటట ననఓ:2/96-F2
వయససస:39
లఓ: పప
125-145/1094

651
ZOK0305383
పపరర: ససబబయయ కసన
స రర
తఓడడ:డ చనన ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-96F1
వయససస:49
లఓ: పప

భరస : కకషష పస పపలలటట
ఇఓటట ననఓ:2-96F1
వయససస:34
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ ససబబబరరయగడడ కకడనరర
ఇఓటట ననఓ:2-96-F1
వయససస:28
లఓ: పప
658
ZOK0658609
పపరర: ససబబమక బతస ల

125-145/746

తఓడడ:డ వనఓకటయయ యయరరకలమవర
ఇఓటట ననఓ:2/96-F
వయససస:23
లఓ: పప

తఓడడ:డ ధరకయయ
ఇఓటట ననఓ:2-96F1
వయససస:67
లఓ: పప
655
ZOK0824848
పపరర: గఓగరధర కకడన

650
ZOK1574144
పపరర: గఓగధర యయరరకలమవర

తఓడడ:డ ససదదచతరర
ఇఓటట ననఓ:2-96-E
వయససస:69
లఓ: పప

657
LML2395580
పపరర: మరరయమక బటఅలమ

125-145/1093

భరస : శశరరమగలల
ఇఓటట ననఓ:2-96F2
వయససస:35
లఓ: ససస స
125-145/1095

660
ZOK2280717
పపరర: హహహమవత బటట ల

125-145/1181

భరస : లకడక నతరరయణ బ
ఇఓటట ననఓ:2/96-F-2
వయససస:25
లఓ: ససస స
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661
ZOK2280725
పపరర: లకడక నతరరయణ బటట ల

125-145/1182

తఓడడ:డ యణదయయ బటట ల
ఇఓటట ననఓ:2/96-f-2
వయససస:31
లఓ: పప
664
ZOK0253781
పపరర: ససవర కలమమర యయరరకలవ

125-145/749

125-145/1098

125-145/751

125-145/752

125-145/753

125-145/755

125-145/1104

భరస : పసఛచషయమ
ఇఓటట ననఓ:2-98A
వయససస:76
లఓ: ససస స
685
ZOK0261545
పపరర: వజయ మలల శశటట

తఓడడ:డ రరమయయ కకడడరర
ఇఓటట ననఓ:2/99
వయససస:58
లఓ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-145/1100

674
ZOK0658617
పపరర: శవమక కసన
స రర

125-145/1102

125-145/758

125-145/754

672
ZOK0410761
పపరర: లకడక నరసయయ కకనస కకఓడత

675
ZOK1139394
పపరర: శవ టఓగగటటరర

678
LML1908581
పపరర: శఓకరయయ టఓగగటటరర

125-145/1152

681
ZOK1491992
పపరర: లకడక మలలల ల

తఓడడ:డ పపలల గబర వనఓకట ససబబనన
ఇఓటట ననఓ:2/97-1
వయససస:47
లఓ: పప

భరస : శవ కలమమర మలలల ల
ఇఓటట ననఓ:2/98
వయససస:40
లఓ: ససస స

683
LML2394898
పపరర: రగణగకరదదవ పపటట టపప గగలమ

684
ZOK0261537
పపరర: నలమక మలల శశటట

686
ZOK0411934
పపరర: లకడక నతరరయణ మలల సషటట

689
ZOK2009611
పపరర: ససబబబరరయడడ మలశశటట
తఓడడ:డ నరసయయ
ఇఓటట ననఓ:2-99A
వయససస:62
లఓ: పప

125-145/750

125-145/1101

125-145/713

125-145/1103

తఓడడ:డ చచఓచయయ
ఇఓటట ననఓ:2-96-G
వయససస:51
లఓ: పప

125-145/1105

125-145/756

125-145/757

భరస : ససబబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/99
వయససస:54
లఓ: ససస స
125-145/759

తఓడడ:డ ససబబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/99
వయససస:37
లఓ: పప
125-145/761

669
ZOK1385236
పపరర: మధవ ఆమగదతల

తఓడడ:డ శఓకరయయ టఓగగటటరర
ఇఓటట ననఓ:2/96 G
వయససస:26
లఓ: పప

677
ZOK1630417
పపరర: పరరశత టఓగగటటరర

680
ZOK2260396
పపరర: పపలల గబర వనఓకటటశశరరల

125-145/1097

తఓడడ:డ ససబబ నరసయయ
ఇఓటట ననఓ:2-96F6
వయససస:39
లఓ: పప

భరస : ససబబబరరయడన పప టట పప గగల
ఇఓటట ననఓ:2-98-A
వయససస:43
లఓ: ససస స

భరస : లకడక నతరరయణ
ఇఓటట ననఓ:2/99
వయససస:35
లఓ: ససస స
688
ZOK1492685
పపరర: పడభబకర కకడడరర

671
LML2395077
పపరర: రరధత కకటబకకనతడ

666
LML2395044
పపరర: భబగయమక వలలల పప

భరస : ఆమగదతల ఆమగదతల
ఇఓటట ననఓ:2/96F5-1
వయససస:34
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ శఓకరయయ టఓగగటటరర
ఇఓటట ననఓ:2/96-G
వయససస:20
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ చనన ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2/97
వయససస:71
లఓ: పప
682
LML2394906
పపరర: లకమమక పపటట టపప గగలమ

125-145/1099

భరస : ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-96F7
వయససస:41
లఓ: ససస స

భరస : శఓకరయయ టఓగగటటరర
ఇఓటట ననఓ:2/96-g
వయససస:41
లఓ: ససస స
679
ZOK1139204
పపరర: వనఓకటససబబయయ ఎరరకరలశ

668
ZOK1045385
పపరర: భబరత కలమమర వలలల పప

125-145/748

భరస : ఈరశసరశమ
ఇఓటట ననఓ:2-96F5
వయససస:51
లఓ: ససస స

భరస : లకడకనరసషషయమ
ఇఓటట ననఓ:2-96F6
వయససస:33
లఓ: ససస స

భరస : కసససరర ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2/96-F7
వయససస:47
లఓ: ససస స
676
ZOK1571355
పపరర: లకడక దదవ టఓగగటటరర

125-145/1096

తఓడడ:డ యళరరసశమక
ఇఓటట ననఓ:2-96F5
వయససస:27
లఓ: పప

తఓడడ:డ నతరరయణ ఆమగదతల
ఇఓటట ననఓ:2/96F5-1
వయససస:33
లఓ: పప
673
ZOK1724871
పపరర: కసససరర శవమక

665
LML2395036
పపరర: గఓగమక వలలల పప

663
ZOK1492701
పపరర: వనఓకట రమణ అఓతటట
తఓడడ:డ పషఓచలయయ అఓతటట
ఇఓటట ననఓ:2/96-F-3A
వయససస:66
లఓ: పప

భరస : హనసమఓతయయ
ఇఓటట ననఓ:2-96F5
వయససస:91
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ హననమఓతయయ
ఇఓటట ననఓ:2-96F5
వయససస:54
లఓ: పప
670
ZOK1385293
పపరర: నగరజ ఆమగదతల

125-145/3

తఓడడ:డ రమణయయ అనఓ
ఇఓటట ననఓ:2 96 F3
వయససస:34
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకటయయ యయరరకలవ
ఇఓటట ననఓ:2/96-F5
వయససస:34
లఓ: పప
667
ZOK0266601
పపరర: యరరసరశమ వలలల పప

662
ZOK1675834
పపరర: మగరళమహన అనఓ

687
ZOK0412197
పపరర: పడసరద మల సషటట

125-145/760

తఓడడ:డ ససబబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/99
వయససస:34
లఓ: పప
125-145/1106

690
LML1919166
పపరర: యలల మక ఏరరకరలశ

125-145/4

భరస : పసచచయయ
ఇఓటట ననఓ:2/100
వయససస:62
లఓ: ససస స
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691
LML1919547
పపరర: బబలతడపపర ససఓదరర ఏరరకరలశ

125-145/5

భరస : రమణకలమమర
ఇఓటట ననఓ:2/100
వయససస:42
లఓ: ససస స
694
ZOK0253898
పపరర: ససబబమక ఎరరకలవ

125-145/8

125-145/11

తఓడడ:డ రమణ రరడడడ యయరరకలశ
ఇఓటట ననఓ:2/100
వయససస:23
లఓ: పప
703
ZOK1016956
పపరర: వసఓథ తరరమమలమపపరఓ

125-145/16

125-145/765

125-145/19

125-145/22

భరస : బబలససబడమణయఓ బబ బబ జ
ఇఓటట ననఓ:2/101
వయససస:31
లఓ: ససస స
715
ZOK1426055
పపరర: ఫణణభబషణ చచటటకలరర

భరస : మహహశ కఓదల
ఇఓటట ననఓ:2-101-A
వయససస:31
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-145/763

125-145/24

125-145/17

699
ZOK0782052
పపరర: శశలత ఏరరకలశ

125-145/13

702
ZOK1016949
పపరర: వనఓకటటశ తరరమమలమపపరఓ

125-145/15

705
ZOK1071539
పపరర: మలలల శశరర పదచతల

125-145/764

భరస : రరమ కకషష
ఇఓటట ననఓ:2-100C
వయససస:51
లఓ: ససస స
125-146/990

708
ZOK1256651
పపరర: బడహకయయ బబ బబ జ

125-145/18

తఓడడ:డ బబలయయ ఆచతరర బబ బబ జ
ఇఓటట ననఓ:2/101
వయససస:37
లఓ: పప

710
ZOK1273473
పపరర: లత చలకరపరటట

125-145/20

711
ZOK1283761
పపరర: బబలససబడమణయఓ బబ బబ జ

125-145/21

భరస : జయససఓహ ఆచతరర చలకరపరటట
ఇఓటట ననఓ:2/101
వయససస:43
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ బబలయయ ఆచతరర బబ బబ జ
ఇఓటట ననఓ:2/101
వయససస:34
లఓ: పప

713
ZOK0647362
పపరర: సతయనతరరయణ కకఓడత

714
ZOK0261586
పపరర: రరజగశశరరరర పలలల

125-145/766

716
ZOK1682939
పపరర: మహహశ కరఓధల

719
ZOK0825002
పపరర: సరసశత కఓదల
భరస : ససబడమణయఎఓ
ఇఓటట ననఓ:2-101-A
వయససస:47
లఓ: ససస స

125-145/23

భరస : ససధతకర
ఇఓటట ననఓ:2/101-A
వయససస:39
లఓ: ససస స
125-145/25

తఓడడ:డ ససబడమణయఓ కరఓధల
ఇఓటట ననఓ:2/101-A
వయససస:32
లఓ: పప
125-145/768

125-145/10

తఓడడ:డ ససబబయయ తరరమమలమపపరఓ
ఇఓటట ననఓ:2/100A1
వయససస:45
లఓ: పప

704
ZOK0418855
పపరర: రరమకకషష పడతసరల

707
ZOK1071547
పపరర: ససజజత కరగవపల

696
ZOK0261552
పపరర: ససజనయ ఎరరకలశ

భరస : మఓజనతథ
ఇఓటట ననఓ:2/100
వయససస:35
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ బబల ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-101
వయససస:51
లఓ: పప

తఓడడ:డ ససబబరరవప చచటటకలరర
ఇఓటట ననఓ:2/101-A
వయససస:39
లఓ: పప
718
ZOK0824988
పపరర: దదవ కఓదల

125-145/12

భరస : కకషషయయ కరగవపల
ఇఓటట ననఓ:2-100C-1
వయససస:41
లఓ: ససస స

భరస : బడహకయయ బబ బబ జ
ఇఓటట ననఓ:2/101
వయససస:28
లఓ: ససస స
712
ZOK1283779
పపరర: ఉమమమహహశవరర బబ బబ జ

698
ZOK0410316
పపరర: ఈశశరమక ఎరరకలశ

701
ZOK2009629
పపరర: రమణ కలమమర ఏ రరకలశ

125-145/7

భరస : వజయకలమమర
ఇఓటట ననఓ:2/100
వయససస:39
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ నతగయయ
ఇఓటట ననఓ:2/100C
వయససస:54
లఓ: పప

తఓడడ:డ రరమకకషష
ఇఓటట ననఓ:2-100C
వయససస:27
లఓ: పప
709
ZOK1256669
పపరర: మహహశశరర బబ బబ జ

125-145/9

తఓడడ:డ పసచచయయ
ఇఓటట ననఓ:2-100
వయససస:51
లఓ: పప

భరస : వనఓకటటశ తరరమమలమపపరఓ
ఇఓటట ననఓ:2/100A1
వయససస:37
లఓ: ససస స
706
ZOK1071554
పపరర: ససరగఓదడ పడతచలమ

695
ZOK0253922
పపరర: రగవత ఎరరకలవ

భరస : హరర
ఇఓటట ననఓ:2/100
వయససస:41
లఓ: ససస స
125-145/14

693
ZOK0253799
పపరర: వజయ కలమమర ఎరరకలశ
తఓడడ:డ పసచచయయ ఎరరకలశ
ఇఓటట ననఓ:2/100
వయససస:47
లఓ: పప

భరస : శశనవరససలల
ఇఓటట ననఓ:2/100
వయససస:36
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ పసచచయయ
ఇఓటట ననఓ:2/100
వయససస:44
లఓ: పప
700
ZOK1303916
పపరర: జవన కలమమర యయరరకలశ

125-145/6

తఓడడ:డ గగతస యయ
ఇఓటట ననఓ:2/100
వయససస:82
లఓ: పప

భరస : వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2/100
వయససస:46
లఓ: ససస స
697
ZOK0262931
పపరర: శశనవరససలల ఎరరకలశ

692
ZOK0094946
పపరర: పసచచయయ ఎరరకరలలవ

717
ZOK2009637
పపరర: ససధతకర పలలల

125-145/767

తఓడడ:డ వనఓకటశశషయయ
ఇఓటట ననఓ:2-101A
వయససస:40
లఓ: పప
125-145/769

720
ZOK1040641
పపరర: వనఓకట శశషయయ పలలల

125-145/770

తఓడడ:డ చనననన పలలల
ఇఓటట ననఓ:2-101-A
వయససస:75
లఓ: పప
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721
ZOK1383264
పపరర: గగరర చచటటకలరర

125-143/95

భరస : ససబబబరరవప చచటటకలరర
ఇఓటట ననఓ:2/101-A-1
వయససస:52
లఓ: ససస స
724
ZOK0410795
పపరర: జయససఓహ చలకరపరటట

125-145/771

125-145/772

125-145/29

125-145/776

125-145/33

125-145/777

125-145/37

భరస : శశ రమగలల అఓకక
ఇఓటట ననఓ:2/102
వయససస:48
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

734
ZOK0412338
పపరర: కకశశర కతస

737
ZOK0856163
పపరర: శవయయ కలపపఓ

740
ZOK0261628
పపరర: సఓపపరరషమక కలపపఓ

743
ZOK1492586
పపరర: శశనవరససలల శలమ

125-145/40

746
ZOK1492800
పపరర: లకడక కరఓతమక అఓకక

125-145/31

749
ZOK1632819
పపరర: వనఓకటటష దతసరర
తఓడడ:డ యరశయయ
ఇఓటట ననఓ:2/102
వయససస:36
లఓ: పప

729
ZOK2007565
పపరర: రరజజ నసససఓ

125-145/774

732
ZOK0261610
పపరర: రరజమక నససనఓ

125-145/775

735
ZOK0262956
పపరర: పషఓచలయయ కలపపఓ

125-145/32

తఓడడ:డ ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2/101GA
వయససస:49
లఓ: పప
125-145/34

738
ZOK0933110
పపరర: ససదరరన కలపపఓ

125-145/35

తఓడడ:డ పషఓచలయయ కలపపఓ
ఇఓటట ననఓ:2/101-G-A
వయససస:29
లఓ: పప
125-145/778

741
ZOK0263004
పపరర: గఓగయయ ఆవపలకలఓట

125-145/36

తఓడడ:డ వనఓకటసరశమ
ఇఓటట ననఓ:2/102
వయససస:72
లఓ: పప
125-145/38

744
ZOK1492784
పపరర: పదక చఓదదక
డ తతలపకల

125-145/39

భరస : చఓదడ
ఇఓటట ననఓ:2/102
వయససస:34
లఓ: ససస స
125-145/41

భరస : శశరరమలల
ఇఓటట ననఓ:2/102
వయససస:48
లఓ: ససస స
125-145/43

125-145/28

భరస : రరమమగన రరడడ
ఇఓటట ననఓ:2-101-G1
వయససస:57
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకటయయ శలమ
ఇఓటట ననఓ:2/102
వయససస:40
లఓ: పప

భరస : వజయ పడసరద
ఇఓటట ననఓ:2/102
వయససస:31
లఓ: ససస స
748
ZOK1572643
పపరర: లకడక కఓఠమక అఓకక

125-145/30

భరస : పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2-101-G-AA
వయససస:44
లఓ: ససస స

భరస : వనఓకటటశ
ఇఓటట ననఓ:2/102
వయససస:30
లఓ: ససస స
745
ZOK1492792
పపరర: వనఓకట లకడక రరయచగటట

731
ZOK1571728
పపరర: నసససఓ రమదదవ

726
ZOK1715283
పపరర: నరససఓహహలల మమమలలమబరర

తఓడడ:డ రరడడయయ
ఇఓటట ననఓ:2-101G
వయససస:44
లఓ: పప

తఓడడ:డ పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2/101-G-A
వయససస:32
లఓ: పప

తఓడడ:డ పషఓచలయయ కలపపఓ
ఇఓటట ననఓ:2-101-G-A
వయససస:23
లఓ: పప
742
ZOK0825044
పపరర: లకడక దదవ దతసరర

125-145/773

తఓడడ:డ నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2/101-G-2
వయససస:44
లఓ: పప

భరస : పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2/101-GA
వయససస:44
లఓ: ససస స
739
ZOK1310820
పపరర: హరరకకశషష కలపపఓ

728
ZOK1322577
పపరర: మనత సరల

125-145/27

తఓడడ:డ ససబబరరయగడడ మమమలలమబరర
ఇఓటట ననఓ:2/101-d
వయససస:41
లఓ: పప

భరస : నసససఓ చఓదడశశఖర రరడడడ
ఇఓటట ననఓ:2/101-G-1
వయససస:32
లఓ: ససస స

భరస : నరససఓహ రరడడడ నసససఓ
ఇఓటట ననఓ:2-101-G-1
వయససస:30
లఓ: ససస స
736
ZOK0253914
పపరర: గఓగరదదవ కలపపఓ

125-141/809

భరస : వనఓకటటశ సరల
ఇఓటట ననఓ:2-101-E
వయససస:28
లఓ: ససస స

భరస : పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2/101-G-1
వయససస:61
లఓ: ససస స
733
ZOK1710987
పపరర: ఉమదదవ నసససఓ

725
ZOK1670439
పపరర: ససబబమక బతల

723
ZOK1666189
పపరర: గగరర చచటటకలరర
భరస : ససబబరరవప చచటటకలరర
ఇఓటట ననఓ:2/101-A-1
వయససస:53
లఓ: ససస స

భరస : రరమయయ బతల
ఇఓటట ననఓ:2/101-B
వయససస:74
లఓ: ససస స

భరస : నననసరబ
ఇఓటట ననఓ:2-101-E
వయససస:76
లఓ: ససస స
730
ZOK0253906
పపరర: జజయత నతగమక

125-145/26

భరస : పనభబషణ
ఇఓటట ననఓ:2/101-A-1
వయససస:29
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ బఓగరరయయ
ఇఓటట ననఓ:2-101A1
వయససస:47
లఓ: పప
727
ZOK0261602
పపరర: మసరసనబ షపక

722
ZOK1426048
పపరర: అనసష

747
ZOK1572619
పపరర: పదక చఓదదక
డ తతలపకల

125-145/42

భరస : చఓదడ తతలపకల
ఇఓటట ననఓ:2/102
వయససస:34
లఓ: ససస స
125-145/44

750
ZOK1632835
పపరర: నతగగశవరరర దతసరర

125-145/45

భరస : వనఓకటటష
ఇఓటట ననఓ:2/102
వయససస:40
లఓ: ససస స
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751
ZOK1632934
పపరర: నతగమక దతసరర

125-145/46

భరస : రరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2/102
వయససస:70
లఓ: ససస స
754
ZOK1667005
పపరర: ససబబమక వనఓడడ కరటల

125-145/49

125-145/52

125-145/56

125-145/54

125-145/59

125-145/62

125-145/65

తఓడడ:డ రరడడయయ
ఇఓటట ననఓ:2-102B6
వయససస:31
లఓ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

764
ZOK0855736
పపరర: ఉమ సప మలమ

767
ZOK1669639
పపరర: రమమఓజనఉలల ఉమకడడ

770
ZOK1571983
పపరర: వనఓకట లకడక రరయచగటట

773
ZOK0254201
పపరర: వనఓకటటశ ససదదరపప

125-145/68

776
ZOK0261651
పపరర: పడభబవత ససదదరపప

125-145/58

779
ZOK1669365
పపరర: వనఓకట రరడడయయ జలకఓ
తఓడడ:డ గఓగయయ జలకఓ
ఇఓటట ననఓ:2/102-B-7
వయససస:21
లఓ: పప

759
ZOK0412429
పపరర: చరఓజవ గగవశల

125-145/779

762
ZOK1721018
పపరర: నరససఓహహలల నఓదతయల

125-145/780

765
ZOK0827115
పపరర: మగరళ మహన సప మలమ

125-145/781

తఓడడ:డ లలకనతథ రరవప
ఇఓటట ననఓ:2-102-A1
వయససస:45
లఓ: పప
125-145/60

768
ZOK1669647
పపరర: నరససఓహహలల కకలగత

125-145/61

తఓడడ:డ గఓగయయ కకలగత
ఇఓటట ననఓ:2/102B
వయససస:62
లఓ: పప
125-145/63

771
ZOK1665165
పపరర: నరసమక కకలగత

125-145/64

భరస : నరససఓహహలల కకలగత
ఇఓటట ననఓ:2/102-B
వయససస:46
లఓ: ససస స
125-145/66

774
ZOK0262964
పపరర: వనఓకటయయ ససదదరపప

125-145/67

తఓడడ:డ యమణదయయ
ఇఓటట ననఓ:2/102B2
వయససస:51
లఓ: పప
125-145/782

భరస : వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2-102-B2
వయససస:50
లఓ: ససస స
125-145/783

125-145/51

తఓడడ:డ చననయయ నఓదతయల
ఇఓటట ననఓ:2-102-2
వయససస:37
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2/102B2
వయససస:33
లఓ: పప

తఓడడ:డ నరససఓహహలల కకలగత
ఇఓటట ననఓ:2/102-B2
వయససస:39
లఓ: పప
778
ZOK0647370
పపరర: ఈశశరయయ జలకఓ

125-145/57

భరస : వజయ పడసరద రరయచగటట
ఇఓటట ననఓ:2/102-B
వయససస:31
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ ససబబన జగనతనథఓ
ఇఓటట ననఓ:2/102-b
వయససస:50
లఓ: పప
775
ZOK1689611
పపరర: పడసరద కకలగత

761
ZOK1492420
పపరర: నఓదతయల శశజజ

756
ZOK1697630
పపరర: శశనవరససలల డదరఓగగల

తఓడడ:డ వనఓకట ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-102-1J1
వయససస:39
లఓ: పప

తఓడడ:డ ససబబరరయగడడ ఉమకడడ
ఇఓటట ననఓ:2/102-A3
వయససస:44
లఓ: పప

భరస : కకలకటట రవ
ఇఓటట ననఓ:2/102-B
వయససస:31
లఓ: ససస స
772
ZOK1667153
పపరర: నతగయయ జగనతదఓ

125-145/55

భరస : మగరళ మహన సప మలమ
ఇఓటట ననఓ:2/102A
వయససస:44
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ రమమఓజనఉలల ఉమకడడ
ఇఓటట ననఓ:2/102-A3
వయససస:23
లఓ: పప
769
ZOK1385210
పపరర: కకలకటట అనస

758
ZOK0416677
పపరర: వనఓకటససబబమక యమకససరర

125-145/48

తఓడడ:డ వనఓకట రమణ డదరఓగగల
ఇఓటట ననఓ:2/102
వయససస:42
లఓ: పప

భరస : నఓదతయల హరర
ఇఓటట ననఓ:2/102-2
వయససస:26
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకటయయ శలమ
ఇఓటట ననఓ:2/102/3-1
వయససస:40
లఓ: పప
766
ZOK1669407
పపరర: మగన ఉమకడడ

125-145/50

భరస : రవ
ఇఓటట ననఓ:2/102-1H1
వయససస:40
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ చననయయ నఓదతయల
ఇఓటట ననఓ:2/102-2
వయససస:34
లఓ: పప
763
ZOK1670504
పపరర: రమణయయ శలమ

755
ZOK1689496
పపరర: వనఓకటమక డదరఓగగల

753
ZOK1666833
పపరర: రరజ వనఓడడ కటట
తఓడడ:డ చనన వరనన
ఇఓటట ననఓ:2/102
వయససస:33
లఓ: ససస స

భరస : శశనవరససలల డదరఓగగల
ఇఓటట ననఓ:2/102
వయససస:32
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ ససబబయయ గగడడనతనన
ఇఓటట ననఓ:2/102
వయససస:49
లఓ: ససస స
760
ZOK1491745
పపరర: హరర నఓదతయల

125-145/47

భరస : శశహరర ఉపపపటటరర
ఇఓటట ననఓ:2/102
వయససస:32
లఓ: ససస స

భరస : చనన వరనన
ఇఓటట ననఓ:2/102
వయససస:55
లఓ: ససస స
757
ZOK1697648
పపరర: ససబబమక గగడడనతనన

752
ZOK1665330
పపరర: వనఓగమక ఉపపపటటరర

777
ZOK0261669
పపరర: అమగకలల కకలగరటట

125-145/69

భరస : పడసరద
ఇఓటట ననఓ:2/102-B3
వయససస:36
లఓ: ససస స
125-145/70

780
ZOK1726561
పపరర: పషఓచలమక జలకఓ

125-145/71

భరస : గఓగయయ జలకఓ
ఇఓటట ననఓ:2/102-B-7
వయససస:42
లఓ: ససస స
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781
ZOK0669051
పపరర: లకడక దదవ ససదద తరపప

125-145/784

భరస : వనఓకటటశ
ఇఓటట ననఓ:2-102-D
వయససస:30
లఓ: ససస స
784
ZOK1213438
పపరర: శరశవరణణ ససదతరపప

125-145/785

125-145/75

125-145/788

125-145/789

125-145/80

125-145/790

125-145/83

భరస : లకమమమయమ
ఇఓటట ననఓ:2-102K2
వయససస:37
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

794
ZOK1177865
పపరర: ససమతడ నససనఎఓ

797
ZOK0261701
పపరర: మబణణమక ఉమకడడ

800
ZOK0419143
పపరర: పపలల మక సరల

803
ZOK1492305
పపరర: కఓభఓపరటట వనఓకటససబబయయ

125-145/85

806
ZOK1669092
పపరర: లకమయయ పరఓడనలలరర

809
ZOK0306779
పపరర: లకడకనరసమక పప నడ ళళరర
భరస : చననషనయమ
ఇఓటట ననఓ:2-102K2
వయససస:67
లఓ: ససస స

789
ZOK1074954
పపరర: సఓతతష కలమమర కఓదల

125-145/787

792
ZOK1684414
పపరర: జయమక మనగ

125-145/78

125-145/79

125-145/1164
795
ZOK2261758
పపరర: కఓభఓపరటట మమలత కలమమరర
కఓభఓపరటట రరజయయ
తఓడడ:డ కఓభఓపరటట రరజయయ కఓభఓపరటట రరజయయ
ఇఓటట ననఓ:2/102-g-2
వయససస:19
లఓ: ససస స

125-145/81

798
ZOK1492289
పపరర: శలమ శశనవరససలల

125-145/82

తఓడడ:డ శలమ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2/102J1
వయససస:40
లఓ: పప
125-145/791

801
ZOK1049999
పపరర: లకడక దదవ సరల

125-146/4

భరస : శశనవరససలల
ఇఓటట ననఓ:2/102J1
వయససస:28
లఓ: ససస స
125-145/84

804
ZOK0262998
పపరర: రవ కకలగరటట

125-145/792

తఓడడ:డ నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2-102J2
వయససస:41
లఓ: పప
125-145/86

తఓడడ:డ చననయయ పరఓడనలలరర
ఇఓటట ననఓ:2/102-K2
వయససస:39
లఓ: పప
125-145/793

125-145/74

భరస : ససబబయయ మనగ
ఇఓటట ననఓ:2/102-E-4
వయససస:58
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ కమమబమమపసట రరజయయ
ఇఓటట ననఓ:2/102-J-2
వయససస:23
లఓ: పప

భరస : గఓగయయ
ఇఓటట ననఓ:2/102-K
వయససస:54
లఓ: ససస స
808
LML2395440
పపరర: లకడకదదవ పప నడ ళళరర

125-145/77

భరస : వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2-102-J1
వయససస:69
లఓ: ససస స

భరస : రమణయయ
ఇఓటట ననఓ:2/102-J2
వయససస:40
లఓ: ససస స
805
ZOK0577544
పపరర: గఓగమక ఆవపల కలఓట

791
ZOK1684109
పపరర: వనఓకటససబబయమ మనగ

786
ZOK1671379
పపరర: తతలసస జగననధఓ

తఓడడ:డ శశనవరససలల
ఇఓటట ననఓ:2-102-E
వయససస:28
లఓ: పప

భరస : రరమమఓజననయగలల
ఇఓటట ననఓ:2/102H3
వయససస:40
లఓ: ససస స

భరస : వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2-102-J1
వయససస:34
లఓ: ససస స
802
ZOK0261719
పపరర: ససజజత సరల

125-145/76

భరస : రరజజ రరడడడ నససనఎఓ
ఇఓటట ననఓ:2/102-G
వయససస:40
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ రవ
ఇఓటట ననఓ:2/102-H-1
వయససస:23
లఓ: పప
799
ZOK0261636
పపరర: శరయమల సరల

788
ZOK1682871
పపరర: సఓతతశ కలమమర కఓడల

125-145/73

భరస : ససఓగరసరణణ రమమశ
ఇఓటట ననఓ:2/102-E
వయససస:26
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ ససబబయయ మనగ
ఇఓటట ననఓ:2/102-E-4
వయససస:43
లఓ: పప

తఓడడ:డ రరమయయ కకటకకఓడత
ఇఓటట ననఓ:2-102-F
వయససస:41
లఓ: పప
796
ZOK1492149
పపరర: శశనస యకససరర

125-145/786

తఓడడ:డ శశనవరససలల కఓడల
ఇఓటట ననఓ:2/102-E
వయససస:26
లఓ: పప

తఓడడ:డ జగననధఓ పషదద
ఇఓటట ననఓ:2-102-E
వయససస:53
లఓ: పప
793
ZOK1256636
పపరర: రరమ చఓదడ కకటకకఓడత

785
ZOK0938607
పపరర: పడసరద ఉపరలపరటట

783
ZOK1667104
పపరర: రమమశ ససడపప
తఓడడ:డ వనఓకటయయ ససడపప
ఇఓటట ననఓ:2/102D1
వయససస:30
లఓ: పప

తఓడడ:డ రమణయయ ఉపరలపరటట
ఇఓటట ననఓ:2-102DJ
వయససస:29
లఓ: పప

భరస : నరససఓహహలల కరఓధల
ఇఓటట ననఓ:2/102-E
వయససస:75
లఓ: ససస స
790
ZOK1663426
పపరర: రరమయయ జగననధఓ

125-145/72

తఓడడ:డ వనఓకటయయ ససదదరపప
ఇఓటట ననఓ:2/102D1
వయససస:28
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకటయయ ససదతరపప
ఇఓటట ననఓ:2-102D1
వయససస:25
లఓ: ససస స
787
ZOK1682137
పపరర: సరవతడమక కరఓధల

782
ZOK1213453
పపరర: నఓదదన ససదదరపప

807
ZOK1669928
పపరర: చననయయ పప ఓదలలరర

125-145/87

తఓడడ:డ చనన నరసయయ పప ఓదలలరర
ఇఓటట ననఓ:2/102-K2
వయససస:71
లఓ: పప
125-145/794

810
ZOK0261891
పపరర: లకలరమమక రగవపరర

125-145/795

భరస : ససబబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-102-L2
వయససస:65
లఓ: ససస స
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811
ZOK1663434
పపరర: శరఓతమక జగననధఓ

125-145/53

భరస : జగననధఓ రరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2/102-,E
వయససస:53
లఓ: ససస స
814
LML2395424
పపరర: సరసశత నతగరరరపటట

125-145/796

125-145/92

125-145/95

125-145/98

125-145/798

125-146/5

125-145/802

తఓడడ:డ పపలల యయ జలకఓ
ఇఓటట ననఓ:2/104
వయససస:39
లఓ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

824
ZOK1688936
పపరర: అఓథతససన
డ వసలల అఓతటట

827
ZOK0658633
పపరర: వర లకడక అఓతటట

830
ZOK1682475
పపరర: నరససఓహహలల నగరరరపరటట

833
ZOK1665645
పపరర: అఓతటట మణణమక

125-145/102

836
ZOK1571306
పపరర: హరరకకషష మలల క
తఓడడ:డ రమణ మలల క
ఇఓటట ననఓ:2/104
వయససస:22
లఓ: పప

125-145/105

125-145/91

819
ZOK1574292
పపరర: వనఓకట లకమక పలల పప

125-145/94

822
ZOK1574052
పపరర: నతగమణణ పససపపలలటట

125-145/97

భరస : వనఓకటటష పససపపలలటట
ఇఓటట ననఓ:2/103-C
వయససస:50
లఓ: ససస స
125-145/99

825
ZOK0647404
పపరర: వనఓకటటశ అఓకటట

125-145/797

తఓడడ:డ ససబబనన
ఇఓటట ననఓ:2-103C
వయససస:61
లఓ: పప
125-145/799

828
ZOK0658641
పపరర: పషఓచలమక అఓతటట

125-145/800

భరస : నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2-103C
వయససస:49
లఓ: ససస స
125-145/100

831
LML2395408
పపరర: ససబబమమక నతగరరరపటట

125-145/801

భరస : ససబబబరరయడన
ఇఓటట ననఓ:2-103E
వయససస:66
లఓ: ససస స
125-145/204

తఓడడ:డ శశనవరససలల అఓతటట
ఇఓటట ననఓ:2/103_c
వయససస:28
లఓ: ససస స

భరస : చలపత శలమ
ఇఓటట ననఓ:2/104
వయససస:36
లఓ: ససస స
838
ZOK1715374
పపరర: వనఓకట రమణ జలకఓ

125-145/96

తఓడడ:డ ససబబరరయగడడ నగరరరపరటట
ఇఓటట ననఓ:2/103-E
వయససస:35
లఓ: పప

భరస : నరససఓహలల
ఇఓటట ననఓ:2-103E
వయససస:34
లఓ: ససస స
835
ZOK1492610
పపరర: హహహమవత శలమ

821
ZOK1571371
పపరర: కకషషయయ బతల

816
ZOK1491927
పపరర: వనఓకట లకడక పలల పప

భరస : వనఓకటటశశరయయ పలల పప
ఇఓటట ననఓ:2/103-A
వయససస:44
లఓ: ససస స

భరస : వనఓకటటశ
ఇఓటట ననఓ:2-103C
వయససస:51
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకటటష పససపపలలటట
ఇఓటట ననఓ:2/103-C
వయససస:21
లఓ: ససస స
832
LML2395416
పపరర: నతగమణణ నతగరరరపటట

125-145/93

తఓడడ:డ అఓథటటవననకటటశ అఓతటట
ఇఓటట ననఓ:2/103-c
వయససస:27
లఓ: పప

తఓడడ:డ ససబబనన
ఇఓటట ననఓ:2-103C
వయససస:46
లఓ: పప
829
ZOK1575521
పపరర: కళళవత పససపపలలటట

818
ZOK1574227
పపరర: శవ పలల పప

125-145/89

భరస : శవ పలల పప
ఇఓటట ననఓ:2/103-A
వయససస:25
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ రరమయయ బతల
ఇఓటట ననఓ:2/103B
వయససస:46
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకటటశ అఓతటట
ఇఓటట ననఓ:2/103-C
వయససస:26
లఓ: పప
826
ZOK0647412
పపరర: నరససఓహహలల అఓకటట

125-145/90

తఓడడ:డ వనఓకటటశశరయయ పలల పప
ఇఓటట ననఓ:2/103-A
వయససస:26
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకటటశశరయయ పలల పప
ఇఓటట ననఓ:2/103-A
వయససస:27
లఓ: పప
823
ZOK1665512
పపరర: వనఓకటటశ అఓతటట

815
ZOK1491919
పపరర: నతగరరరనన పలల పప

813
ZOK1663418
పపరర: పరరశత వలలల పప
భరస : నతగయయ వలలల పప
ఇఓటట ననఓ:2/103
వయససస:57
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకటటశశరయయ పలల పప
ఇఓటట ననఓ:2/103-A
వయససస:22
లఓ: పప

తఓడడ:డ ఎలల యయ పలల పప
ఇఓటట ననఓ:2/103-A
వయససస:49
లఓ: పప
820
ZOK1671262
పపరర: శవ పలల పప

125-145/88

తఓడడ:డ వనఓకటయయ వలలల పప
ఇఓటట ననఓ:2/103
వయససస:65
లఓ: పప

భరస : గఓగయయ
ఇఓటట ననఓ:2-103
వయససస:42
లఓ: ససస స
817
ZOK1574185
పపరర: వనఓకటటశశరయయ పలల పప

812
ZOK1663400
పపరర: నతగయయ వలలల పప

834
ZOK0261743
పపరర: ససబబలకలరమక మలల క

125-145/101

భరస : రమణ
ఇఓటట ననఓ:2/104
వయససస:36
లఓ: ససస స
125-145/103

837
ZOK1663467
పపరర: శవ పళల పటటట

125-145/104

తఓడడ:డ వనఓకటటశ పళల పటటట
ఇఓటట ననఓ:2/104
వయససస:32
లఓ: పప

125-145/803 840
839
ZOK0077594
ZOK0406629
పపరర: లకడక నరసమక తరరమల కకఓడత
పపరర: ససబబబరరయగడడ తరరమల
కకఓడత
భరస : వనఓకటయయ
తఓడడ:డ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104
ఇఓటట ననఓ:2-104
వయససస:59
లఓ: ససస స
వయససస:34
లఓ: పప

125-145/804
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841
ZOK0669069
పపరర: శశనవరససలల తరరమలమకకనసడ

125-145/805

తలల : లకడక నరసమక
ఇఓటట ననఓ:2-104
వయససస:33
లఓ: పప
844
LML2395192
పపరర: జయమక ఊమకదథ

125-145/808

125-145/815

125-145/818

125-145/106

125-145/107

851
LML2395358
పపరర: మలలశశరర కటటట

854
LML2395150
పపరర: ఆదదమమక జలగమ

857
LML2395184
పపరర: జజయత జలగమ

125-145/824

860
ZOK2242493
పపరర: హరరశ వడచఓ

తఓడడ:డ నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2-104-2
వయససస:71
లఓ: పప
125-145/109

తఓడడ:డ ససబబరరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-A
వయససస:49
లఓ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

866
ZOK1571900
పపరర: నరసమక నలల బబ తతల

125-145/821

869
ZOK0253807
పపరర: వనఓకట ససబబయయ కలఓచపప
తఓడడ:డ తరరపరలల
ఇఓటట ననఓ:2-104A1
వయససస:52
లఓ: పప

849
LML2395275
పపరర: రతన జలకమ

125-145/817

852
LML2395366
పపరర: ధనలకడక కటటట

125-145/820

855
LML2395168
పపరర: గగరమక జలగమ

125-145/822

భరస : వనఓకటరమన
ఇఓటట ననఓ:2-104-1
వయససస:34
లఓ: ససస స
125-145/823

858
ZOK1669712
పపరర: శదదయయ ఉమకడడ

125-145/108

తఓడడ:డ ససబబయయ ఉమకడడ
ఇఓటట ననఓ:2/104-1-a
వయససస:40
లఓ: పప
125-145/762

861
LML2395317
పపరర: నతగమక ఇడదమ

125-145/825

భరస : ససబబడమణయమ
ఇఓటట ననఓ:2-104-2
వయససస:52
లఓ: ససస స
125-145/827

864
LML2395226
పపరర: పషఓచలమక తతపరకలల

125-145/828

భరస : రమన
ఇఓటట ననఓ:2-104-2B
వయససస:49
లఓ: ససస స
125-145/110

తఓడడ:డ మగరళ నలల బబ తతల
ఇఓటట ననఓ:2/104-5
వయససస:31
లఓ: ససస స
125-145/829

125-145/814

భరస : కకశశర
ఇఓటట ననఓ:2-104-0-10
వయససస:37
లఓ: ససస స

భరస : ససబబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-104-2
వయససస:68
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ రరమయయ జలగఓ
ఇఓటట ననఓ:2/104-3
వయససస:35
లఓ: పప
868
ZOK0647479
పపరర: యమణదయయ కఓబఓపరటట

125-145/819

తఓడడ:డ బబలససబడమణయఓ వడచఓ
ఇఓటట ననఓ:2/104-2
వయససస:27
లఓ: పప

125-145/826 863
862
ZOK0647461
ZOK0658674
పపరర: ససబబబరరయగడడ మమమలమబరర
పపరర: లకలరమక మమమలమబరర

846
LML2395291
పపరర: లకమమక కనసరర

భరస : ససబబడమణయమ
ఇఓటట ననఓ:2-104-0-3
వయససస:36
లఓ: ససస స

భరస : శకనన
ఇఓటట ననఓ:2-104-1-1
వయససస:41
లఓ: ససస స

భరస : ససదద చయమ
ఇఓటట ననఓ:2-104-1A
వయససస:37
లఓ: ససస స

865
ZOK1666684
పపరర: ససబడమణయఓ జలగఓ

125-145/816

భరస : పపలలషయమయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-1
వయససస:60
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ పపలల యయ జలకఓ
ఇఓటట ననఓ:2/104-1-1
వయససస:47
లఓ: పప
859
ZOK0121442
పపరర: తతలసస ఊమకదథ

848
LML2395267
పపరర: నతరరయణమమక జలకమ

125-145/807

భరస : వనఓకటటషయమ
ఇఓటట ననఓ:2-104-0-1
వయససస:57
లఓ: ససస స

భరస : కఓదరరజ
ఇఓటట ననఓ:2-104-0-10
వయససస:38
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ ససబబనన జలగఓ
ఇఓటట ననఓ:2/104-1
వయససస:64
లఓ: పప
856
ZOK1722875
పపరర: శశనస జలకఓ

125-145/1172

భరస : రరమనయమయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-0-3
వయససస:69
లఓ: ససస స

భరస : నరససఓహలల
ఇఓటట ననఓ:2-104-0-10
వయససస:67
లఓ: ససస స
853
ZOK1667021
పపరర: పపలల యయ జలగఓ

845
ZOK2262095
పపరర: గరశషక కలమమరర నఓదతయల

843
ZOK0658658
పపరర: పదక ఉమకడడ
భరస : తరరపరలల
ఇఓటట ననఓ:2-104
వయససస:36
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ నఓదతయల నతగగశశర రరవప
ఇఓటట ననఓ:2/104
వయససస:19
లఓ: ససస స

భరస : శవయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-0-1
వయససస:36
లఓ: ససస స
850
LML2395341
పపరర: పపనచలమమక కటటట

125-145/806

తఓడడ:డ వనఓకట రరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104
వయససస:46
లఓ: పప

భరస : నరససమమ గలల
ఇఓటట ననఓ:2-104వయససస:42
లఓ: ససస స
847
LML2395309
పపరర: శరఓత కనసరర

842
ZOK0647446
పపరర: రమణ మలల క

867
ZOK1573195
పపరర: వనఓకట ససబబమక వనవమ

125-145/111

భరస : ససబబరరయగడడ ఉననఓ
ఇఓటట ననఓ:2/104-142
వయససస:39
లఓ: ససస స
125-145/830

870
ZOK0261966
పపరర: లకడక దదవ కలఓచపప

125-145/831

భరస : వనఓకట ససబబయయ కలఓచపప
ఇఓటట ననఓ:2-104A1
వయససస:40
లఓ: ససస స
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871
ZOK0414037
పపరర: రరమయయ పలల పప

125-145/832

తఓడడ:డ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-A3
వయససస:49
లఓ: పప
874
ZOK1492081
పపరర: నతగమణణ ఓరఓపరడడ

872
ZOK0414656
పపరర: నరససఓహహలల పలల పప
తఓడడ:డ పపలల యయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-A-3
వయససస:47
లఓ: పప

125-145/115

875
ZOK1009969
పపరర: ససబబబరరయగడడ ససదదరపప

భరస : రరమమఓజ ననయగలల ఓరఓపరడడ
ఇఓటట ననఓ:2/104-B
వయససస:35
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2/104D1
వయససస:28
లఓ: పప

877
ZOK0411918
పపరర: గఓగరధర నలల బబ తతల

878
ZOK1666841
పపరర: బగజన నలల బబ తతల

125-145/117

తఓడడ:డ కకషషయయ నలల బబ తతల
ఇఓటట ననఓ:2/104-D-15
వయససస:39
లఓ: పప
880
ZOK1685049
పపరర: హరర నలబబ ఠరలమల

125-145/120

125-145/122

125-145/125

125-145/835

125-145/838

భరస : చలపత శలమ
ఇఓటట ననఓ:2/104-F
వయససస:36
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-145/121

890
ZOK0410910
పపరర: శరఓతమక నలమలపప తతల

893
ZOK2009645
పపరర: వనఓకటరమన నలబబటటలమ

125-145/841

896
ZOK0418939
పపరర: నతగయయ పసటల

125-145/123

899
ZOK1040542
పపరర: రరజజ బతల
తఓడడ:డ నతగనన బతల
ఇఓటట ననఓ:2/104-F2
వయససస:35
లఓ: పప

879
ZOK1666866
పపరర: అదద లకడక నలల బబ తతల

125-145/119

125-145/834
882
LML2395630
పపరర: సనబబబలకమమక నలల బబ తతల

885
ZOK1671585
పపరర: శయమల తతపపగగఓట

125-145/124

భరస : ససనల కలమమర తతపపగగఓట
ఇఓటట ననఓ:2/104-D-16
వయససస:22
లఓ: ససస స
125-145/126

888
ZOK1693886
పపరర: శరఓతమక నలల బబ తతల

125-145/127

భరస : శశనవరససలల నలల బబ తతల
ఇఓటట ననఓ:2/104-E2
వయససస:40
లఓ: ససస స
125-145/836

891
ZOK0410415
పపరర: పషఓచలయయ ఎనగఓటట

125-145/837

తఓడడ:డ లకకయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-E5
వయససస:40
లఓ: పప
125-145/839

894
ZOK2009660
పపరర: లకలరమయయ కవరరగరరర

125-145/840

తఓడడ:డ మసరసన
ఇఓటట ననఓ:2--104-E7
వయససస:44
లఓ: పప
125-145/842

తఓడడ:డ వనఓకరటబడమయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-E9
వయససస:44
లఓ: పప
125-145/128

125-145/116

భరస : కకషషయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104D15
వయససస:50
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ ససబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-104-E-6
వయససస:42
లఓ: పప

భరస : లకకయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-E7
వయససస:42
లఓ: ససస స
898
ZOK1491851
పపరర: హహహమవత శలమ

887
ZOK1689579
పపరర: శవ పడసరద నలల బబ తతల

876
ZOK1670546
పపరర: నతరరయణ నలల బబ తతల

భరస : గఓగధర నలల బబ తతల
ఇఓటట ననఓ:2/104-D-15
వయససస:31
లఓ: ససస స

భరస : శశనవరససలల
ఇఓటట ననఓ:2-104-E2
వయససస:42
లఓ: ససస స

భరస : పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-E5
వయససస:29
లఓ: ససస స
895
ZOK2009652
పపరర: రమణమక కవరరగరరర

125-145/118

తఓడడ:డ శశనవరససలల నలల బబ తతల
ఇఓటట ననఓ:2/104-E2
వయససస:25
లఓ: పప

తఓడడ:డ నతరరయణ
ఇఓటట ననఓ:2-104E2
వయససస:46
లఓ: పప
892
ZOK1074848
పపరర: చచఓచస లకడక ఎనగగటట

884
ZOK1671577
పపరర: ససనల కలమమర తతపపగగఓట

125-145/114

తఓడడ:డ వనఓకటయయ నలల బబ తతల
ఇఓటట ననఓ:2/104-D-2
వయససస:69
లఓ: పప

తఓడడ:డ చననయయ తతపపగగఓట
ఇఓటట ననఓ:2/104-D-16
వయససస:32
లఓ: పప

భరస : చననయయ తతపపగగఓట
ఇఓటట ననఓ:2/104-D-16
వయససస:45
లఓ: ససస స
889
ZOK0263087
పపరర: శశనవరససలల నలల బబ తతల

125-146/6

తఓడడ:డ ససబబరరయగడడ నలల బబ తతల
ఇఓటట ననఓ:2/104-D-15
వయససస:52
లఓ: పప

తఓడడ:డ చననయయ తతపపగగఓట
ఇఓటట ననఓ:2/104-D16
వయససస:23
లఓ: పప
886
ZOK1683960
పపరర: బగజనమక తతపపగగఓట

881
ZOK1685072
పపరర: కకషషయయ నలల బబ తతల

873
ZOK1020643
పపరర: జయమక ఓరఓపరడడ
భరస : రరమమఓజననయగలల ఓరఓపరడడ
ఇఓటట ననఓ:2/104-B
వయససస:50
లఓ: ససస స

భరస : హరర నలల బబ తతల
ఇఓటట ననఓ:2/104-D-15
వయససస:27
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ కకషషయయ నలబబ ఠరలమల
ఇఓటట ననఓ:2/104-D-15
వయససస:27
లఓ: పప
883
ZOK1573179
పపరర: మలల కరరరనన తతపపగగఓట

125-145/833

897
ZOK1148429
పపరర: వనఓకట నరసమక పసటల

125-145/843

భరస : నతగయయ పసటల
ఇఓటట ననఓ:2-104-E9
వయససస:30
లఓ: ససస స
125-145/129

900
ZOK1689959
పపరర: పషఓచలమక టఓగగటటరర

125-145/130

భరస : పషఓచలయయ టఓగగటటరర
ఇఓటట ననఓ:2/104-G
వయససస:45
లఓ: ససస స
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901
LML2395135
పపరర: బగజన ఊమకడడ

125-145/844

భరస : ఈసశరరశయమ
ఇఓటట ననఓ:2-104G1
వయససస:41
లఓ: ససస స
904
ZOK1684943
పపరర: గగరమక యయరరకలమశ

125-145/131

125-145/849

125-145/133

125-145/136

తఓడడ:డ చనన నరసయయ
ఇఓటట ననఓ:2/104-K10
వయససస:75
లఓ: పప
919
ZOK0716878
పపరర: వనఓకట రమణ పప ల

125-145/140

125-145/143

తఓడడ:డ నరససఓహహలల టఓగగటటరర
ఇఓటట ననఓ:2/104-M
వయససస:21
లఓ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

914
ZOK0261883
పపరర: రమమదదవ పప టట గరరర

920
ZOK1492073
పపరర: వనఓకటటష పప ల

923
ZOK0077768
పపరర: సరవతడ రగవపశరర

125-145/853

926
ZOK1492362
పపరర: బబగయ లకడక పప నన
ద లలరర

125-145/850

929
ZOK1668482
పపరర: నరసమక టఓగగటటరర
భరస : నరససఓహహలల టఓగగటటరర
ఇఓటట ననఓ:2/104-M
వయససస:45
లఓ: ససస స

909
ZOK1273507
పపరర: పప టటట గరరర వనఓకటటశ

125-145/132

912
ZOK0825408
పపరర: వనఓకట రమణ పప తగరరర

125-145/135

915
ZOK0263111
పపరర: వనఓకట ససబబయయ పప టటటగరరర

125-145/851

తఓడడ:డ ససబబనన
ఇఓటట ననఓ:2-104-J3
వయససస:54
లఓ: పప
125-145/138

918
ZOK1492214
పపరర: పప ఓదలలర పషఓచలయయ

125-145/139

తఓడడ:డ పప ఓదలలర నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2/104-K-10
వయససస:35
లఓ: పప
125-145/141

921
ZOK1629641
పపరర: వనఓకట మహహశ పప ల

125-145/142

తఓడడ:డ వనఓకట రమణ పప ల
ఇఓటట ననఓ:2/104-K-12
వయససస:20
లఓ: పప
125-145/144

924
ZOK0469304
పపరర: రరమకకశషషయయ పషనగలలరర

125-145/852

తఓడడ:డ నరసయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-L3
వయససస:68
లఓ: పప
125-145/145

భరస : లకడక నతరరయణ
ఇఓటట ననఓ:2/104M
వయససస:33
లఓ: ససస స
125-145/147

125-145/848

తఓడడ:డ వనఓకట ససబబయయ పప తగరరర
ఇఓటట ననఓ:2/104-J-3
వయససస:25
లఓ: పప

భరస : ససబబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/104-L-2
వయససస:40
లఓ: ససస స

భరస : నరసయమయ
ఇఓటట ననఓ:2-104L5
వయససస:52
లఓ: ససస స
928
ZOK1668359
పపరర: మహహశ టఓగగటటరర

125-145/134

తఓడడ:డ వనఓకట రమణ పప ల
ఇఓటట ననఓ:2/104-K-12
వయససస:21
లఓ: పప

తఓడడ:డ ససబబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/104-L2
వయససస:39
లఓ: పప
925
LML2395697
పపరర: నరసమక మనననరర

911
ZOK1553221
పపరర: సఓదయ పప టటటగరరర

917
ZOK1492206
పపరర: పప ఓదలలర మమనక

906
LML1921436
పపరర: పపడమలతత పససపపలలటట

తఓడడ:డ వనఓకట ససబబయయ పప టటటగరరర
ఇఓటట ననఓ:2/104-J3
వయససస:24
లఓ: పప

భరస : పప ఓదలలర పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2/104-K-10
వయససస:30
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2/104-K-12
వయససస:47
లఓ: పప
922
ZOK0305474
పపరర: వనఓకటటష రరపపరర

125-145/1183

భరస : వనఓకట ససబబయయ 2-104-J3
ఇఓటట ననఓ:2-104-J3
వయససస:50
లఓ: ససస స
125-145/137

125-145/846

భరస : ససభబష చఓదడబబ స
ఇఓటట ననఓ:2-104H5
వయససస:59
లఓ: ససస స

భరస : వనఓకటరమణ పప టటటగరరర
ఇఓటట ననఓ:2/104-j3
వయససస:21
లఓ: ససస స

భరస : వనఓకటరమణ పప టటటగరరర
ఇఓటట ననఓ:2/104-J-3
వయససస:22
లఓ: ససస స
916
ZOK1492354
పపరర: నరససఓహహలల పప నన
ద లలరర

125-145/847

తఓడడ:డ శశనవరససలల జలగఓ
ఇఓటట ననఓ:2/104-i-1
వయససస:18
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకట ససబబయయ పప టటటగరరర
ఇఓటట ననఓ:2/104-J3
వయససస:20
లఓ: పప
913
ZOK1630177
పపరర: సఓదయ పప టటటగరరర

905
ZOK0261859
పపరర: లకలరమక ఉమకడడ

908
ZOK2280741
పపరర: మఓజల జలగఓ

903
ZOK0647511
పపరర: తరరపరలల ఉమకడడ
తఓడడ:డ గఓగయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104GA
వయససస:46
లఓ: పప

భరస : చననససబబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-104-H4
వయససస:47
లఓ: ససస స

భరస : ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-H7
వయససస:82
లఓ: ససస స
910
ZOK1492099
పపరర: వనఓకట పడసరద పప టటటగరరర

125-145/845

భరస : తరరపరలల
ఇఓటట ననఓ:2-104GA
వయససస:41
లఓ: ససస స

భరస : వనఓకటససబబయయ యయరరకలమశ
ఇఓటట ననఓ:2/104-H2
వయససస:65
లఓ: ససస స
907
ZOK0261875
పపరర: నతరరయణమక పప టటటగరరర

902
LML2395119
పపరర: ఆదదలకమమక ఊమకదథ

125-145/146
927
ZOK1492370
పపరర: లకడక నతరరయణ పప నన
ద లలరర

తఓడడ:డ నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2/104M
వయససస:38
లఓ: పప
125-145/148

930
ZOK1668508
పపరర: గఓగగలయయ టఓగగటటరర

125-145/149

తఓడడ:డ పషఓచలయయ టఓగగటటరర
ఇఓటట ననఓ:2/104-M
వయససస:84
లఓ: పప
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931
ZOK1194588
పపరర: నతగరరజ తతపపగగఓట

125-145/854

తఓడడ:డ నరససఓహహలల తతపపగగఓట
ఇఓటట ననఓ:2-104-M
వయససస:33
లఓ: పప
934
ZOK1670173
పపరర: ససమతడ పలల పరటట

125-145/150

125-145/153

125-146/991

125-145/858

125-145/156

125-145/159

125-145/861

125-146/993

తఓడడ:డ ససబబరరయగడడ అకకకనగఓతత
ఇఓటట ననఓ:2/104-r8
వయససస:55
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

947
ZOK1720952
పపరర: శశలలఖమ నఓదతయల

950
ZOK0810227
పపరర: లకడక నరసమక పప నదలలరర

953
LML1909589
పపరర: గఓగయయ గగడచడ ఓడల

956
ZOK1206888
పపరర: లకడక దదవ రరళబఓడ

959
ZOK1684166
పపరర: రతన అకకకనగఓతత
భరస : రమణయయ అకకకనగఓతత
ఇఓటట ననఓ:2/104-R8
వయససస:42
లఓ: ససస స

125-146/7

942
LML2395663
పపరర: ఓరఓపరడడ శరఓతమక

125-145/155 945
944
ZOK0410886
ZOK1097436
పపరర: హననమఓతల రరవప వలలల పప
పపరర: రమణమక వలల పప

125-145/154

125-145/859

భరస : హనసమఓత రరవప వలల పప
ఇఓటట ననఓ:2-104-N5
వయససస:38
లఓ: ససస స
125-145/157

948
ZOK1720986
పపరర: చననయయ నఓదతయల

125-145/158

తఓడడ:డ నరసయయ నఓదతయల
ఇఓటట ననఓ:2/104-O-2
వయససస:65
లఓ: పప
125-145/160

951
ZOK0261784
పపరర: సఓకరమక పఓదలలరర

125-145/860

భరస : నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2-104-P5
వయససస:59
లఓ: ససస స
125-145/862

954
ZOK1491802
పపరర: పడసరద కరపరరర

125-145/161

తఓడడ:డ వనఓకటటష కరపరరర
ఇఓటట ననఓ:2/104-R2
వయససస:33
లఓ: పప
125-145/162

భరస : శశనవరససలల రరళబఓడ
ఇఓటట ననఓ:2/104-R6
వయససస:42
లఓ: ససస స
125-145/164

939
ZOK0939019
పపరర: ససవర లకలరమక ఉననఓ

భరస : ఓరఓపరడడ ససబబరరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2/104-N-3
వయససస:70
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ మగసలయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-R1A
వయససస:51
లఓ: పప

భరస : వనఓకటటష
ఇఓటట ననఓ:2-104-R-2
వయససస:62
లఓ: ససస స
958
ZOK1573476
పపరర: పరరశత అకకకనగఓతత

125-146/992

భరస : హరర బబబగ పప నదలలరర
ఇఓటట ననఓ:2/104-P5
వయససస:31
లఓ: ససస స

భరస : వనఓకటడమణ
ఇఓటట ననఓ:2-104Q1-A1
వయససస:42
లఓ: ససస స
955
LML2395739
పపరర: ససధతమణణ ఓరరస

941
ZOK0938912
పపరర: వనఓకటటసస ఉననఓ

125-145/152
936
ZOK0263137
పపరర: చనన నరససఓహహలల మమమలమబరర

భరస : వనఓకటటసస
ఇఓటట ననఓ:2/104-N-2
వయససస:41
లఓ: ససస స

భరస : నరససఓహహలల నఓదతయల
ఇఓటట ననఓ:2/104-O-2
వయససస:38
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2/104-P5
వయససస:39
లఓ: పప
952
ZOK0121475
పపరర: వనఓకటలకడకదదవ పప ల

125-145/857

తఓడడ:డ అఓజనన
ఇఓటట ననఓ:2/104-N-5
వయససస:46
లఓ: పప

తఓడడ:డ ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2/104-O
వయససస:57
లఓ: పప
949
ZOK0094979
పపరర: హరరబబబగ పప ఓదలలరర

938
LML2395689
పపరర: లకడకదదవ మమమలలమగరర

125-145/856

తఓడడ:డ ససబబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/104-M-2
వయససస:42
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-N-2
వయససస:76
లఓ: పప

భరస : వనఓకటససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104N3
వయససస:83
లఓ: ససస స
946
ZOK0520866
పపరర: ససబబరరమయయ జలకఓ

125-145/151

భరస : చనతననతరరసమబ
మ లల
ఇఓటట ననఓ:2-104M2
వయససస:40
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకటటసస
ఇఓటట ననఓ:2-104-N2
వయససస:43
లఓ: పప
943
LML2395655
పపరర: వనఓకటమమక గరడడకకటబ

935
ZOK1682814
పపరర: కకషష పలల పరటట

933
ZOK1194612
పపరర: జయ శఓకర తతపపగగఓట
తఓడడ:డ నరససఓహహలల తతపపగగఓట
ఇఓటట ననఓ:2-104-M
వయససస:28
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకటటశ పలల పరటట
ఇఓటట ననఓ:2/104-M2
వయససస:37
లఓ: పప

తఓడడ:డ మఓదతరపప వనఓకటటశ
ఇఓటట ననఓ:2/104-M-2
వయససస:33
లఓ: పప
940
ZOK0938920
పపరర: వనఓకట రమణ ఉననఓ

125-145/855

భరస : నతగ రరజ తతఉగగఓట
ఇఓటట ననఓ:2-104-M
వయససస:31
లఓ: ససస స

భరస : కకషష పలల పరటట
ఇఓటట ననఓ:2/104-M2
వయససస:28
లఓ: ససస స
937
ZOK1271634
పపరర: మఓదతరపప కకషష

932
ZOK1194604
పపరర: రతనమక తతపపగగఓట

957
ZOK1492255
పపరర: మణణదథప రరలబనతద

125-145/163

తఓడడ:డ శశనవరససలల రరలబనతద
ఇఓటట ననఓ:2/104-R6
వయససస:22
లఓ: పప
125-145/165

960
ZOK1697903
పపరర: అకకకనగఓతత రమణయయ

125-145/166

తఓడడ:డ అకకకనగఓతత ససబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/104-R8
వయససస:48
లఓ: పప
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961
ZOK0412742
పపరర: వజయ జజయత కతస

125-145/167

తఓడడ:డ నరససఓహహలల కతస
ఇఓటట ననఓ:2/104-R-Z
వయససస:39
లఓ: ససస స
964
LML2395457
పపరర: సరగజనమక మతతపలల

125-145/863

125-145/171

125-145/173

125-145/867

125-145/868

125-145/870

125-145/180

తఓడడ:డ చననగనన రరమశశటట
ఇఓటట ననఓ:2/104-V-5
వయససస:45
లఓ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

974
ZOK0094995
పపరర: ససబబయయ గగఓడడడల

977
ZOK1177832
పపరర: శశకరఓత దదరఓగగల

980
ZOK0419101
పపరర: సరవతడమక మగనగరల

983
LML2395606
పపరర: మమధవ మబనతగరలమ

125-145/182

986
ZOK1353572
పపరర: రరమ శశటట శశనవరససలల

125-145/175

989
ZOK0782003
పపరర: వనఓకట ససబబమక బతస ల
తఓడడ:డ యమనతదయయ
ఇఓటట ననఓ:2/104-V7
వయససస:32
లఓ: ససస స

969
ZOK1491836
పపరర: ససబబలకమక ఆరరగరల

125-145/172

972
LML2395499
పపరర: ససబబబరతనమక కరననరర

125-145/866

975
ZOK1145151
పపరర: వససఓదర డదరఓగగల

125-145/176

భరస : నతగభబషషఓ
ఇఓటట ననఓ:2/104-V-1
వయససస:53
లఓ: ససస స
125-145/869

978
ZOK0418988
పపరర: శశనవరససలల గగడచడఓడల

125-145/177

తఓడడ:డ చనన వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2/104-V-3
వయససస:72
లఓ: పప
125-145/178

981
ZOK0266569
పపరర: మలల కరరరనన మగనగరల

125-145/179

తఓడడ:డ నతగగశశరరరవప
ఇఓటట ననఓ:2/104-V-4
వయససస:37
లఓ: పప
125-145/871

984
ZOK1663863
పపరర: వరలకడక అకకకనగఓటబల

125-145/181

భరస : శవ అకకకనగఓటబల
ఇఓటట ననఓ:2/104-V5
వయససస:30
లఓ: ససస స
125-145/183

తఓడడ:డ రరమ శశటట చననగనన
ఇఓటట ననఓ:2/104-V-5
వయససస:45
లఓ: పప
125-146/9

125-145/170

భరస : వనఓకటటషయమ
ఇఓటట ననఓ:2-104-T2
వయససస:62
లఓ: ససస స

భరస : మలల కరరరనన
ఇఓటట ననఓ:2-104V4
వయససస:35
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ హరరనతథ
ఇఓటట ననఓ:2/104-V-5
వయససస:39
లఓ: పప
988
ZOK1382191
పపరర: శశనవరససలల రరమశశటట

125-145/174

భరస : నతగగశశర రరవప
ఇఓటట ననఓ:2/104-V4
వయససస:59
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ చఓగయయ
ఇఓటట ననఓ:2/104-V-4
వయససస:66
లఓ: పప
985
ZOK0305599
పపరర: శవ అకకనగగఓటల

971
ZOK0305581
పపరర: వనఓకటయయ కరననరర

966
ZOK1241868
పపరర: వఓశ కకషష కరననరర

భరస : చఓదడమమళ ఆరరగరల
ఇఓటట ననఓ:2/104-T 1
వయససస:34
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ నతగభబషణఓ దదరఓగగల
ఇఓటట ననఓ:2-104-V-1
వయససస:27
లఓ: పప

భరస : ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104V3
వయససస:33
లఓ: ససస స
982
ZOK0266593
పపరర: నతగగశశరరరవప మగనగరల

125-145/865

తఓడడ:డ శశనవరససలల
ఇఓటట ననఓ:2/104-U-I
వయససస:36
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-V1
వయససస:60
లఓ: పప
979
LML2395614
పపరర: మహలకడక గగడదఓడతల

968
ZOK0469312
పపరర: రవ కరననరర

125-145/169

తఓడడ:డ రవ కలమమర కరననరర
ఇఓటట ననఓ:2/104-T
వయససస:25
లఓ: పప

తఓడడ:డ గగనయయ
ఇఓటట ననఓ:2/104-T-2
వయససస:68
లఓ: పప

భరస : రవ కలమమర
ఇఓటట ననఓ:2-104-T2
వయససస:41
లఓ: ససస స
976
ZOK2009686
పపరర: రగడపష
డడ ష కఓచన

125-145/864

తఓడడ:డ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-T
వయససస:47
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2/104-T-1
వయససస:41
లఓ: పప
973
ZOK2009678
పపరర: మఓజల కరననరర

965
ZOK0647529
పపరర: బబలమజ మటటపలల

963
ZOK0825333
పపరర: మహహశ బబబగ గగరల
తఓడడ:డ వనఓకటబదదడ గగరల
ఇఓటట ననఓ:2/104-S-A
వయససస:29
లఓ: పప

తఓడడ:డ రఓగపరప
ఇఓటట ననఓ:2-104-S-A
వయససస:48
లఓ: పప

తఓడడ:డ రవకలమమర కరననరర
ఇఓటట ననఓ:2/104-T
వయససస:23
లఓ: పప
970
ZOK0414680
పపరర: చఓదడమమళ కరననరర

125-145/168

భరస : బబలమజ
ఇఓటట ననఓ:2/104-S-A
వయససస:42
లఓ: ససస స

భరస : రఓగపరప
ఇఓటట ననఓ:2-104-S-A
వయససస:72
లఓ: ససస స
967
ZOK1311158
పపరర: పవన కళళయణ కరననరర

962
ZOK0410928
పపరర: లకడకదదవ మటటపలల

987
LML2395556
పపరర: తతలశ రరమశశటట

125-146/8

భరస : శశనవరససలల రరమశశటట
ఇఓటట ననఓ:2/104-V-5
వయససస:37
లఓ: ససస స
125-145/184

990
ZOK1097378
పపరర: ససజజత గగడ ెచెఓడల

125-145/185

భరస : రమణ గగడ ెచెఓడల
ఇఓటట ననఓ:2/104W
వయససస:30
లఓ: ససస స
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991
ZOK1097394
పపరర: రమణ గగడ ెచెఓడల

125-145/186

తఓడడ:డ పషఓచలయయ గగడ ెచెఓడల
ఇఓటట ననఓ:2/104W
వయససస:37
లఓ: పప
994
ZOK0095000
పపరర: పషఓచలయయ ఉపపలపరటట

125-145/187

995
ZOK0261917
పపరర: లకకమక ఉపరలపరటట

125-145/810

998
ZOK2009702
పపరర: మగరళ నలబబటటలమ

1001 ZOK2009728
పపరర: తరరపలల జలకమ

తఓడడ:డ మమమలమగరర చనన నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2/104-Y
వయససస:19
లఓ: పప

తఓడడ:డ ససబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-104-Y2
వయససస:50
లఓ: పప

1003 ZOK1631464
పపరర: వనఓకట రతనమక వలపస

1004 ZOK0716829
పపరర: ససబడమణయఓ వలల
ల రర

125-145/191

భరస : గఓగయయ వలపస
ఇఓటట ననఓ:2/104Z
వయససస:63
లఓ: ససస స
1006 ZOK1194646
పపరర: చఓదడకళ రరళబఓడ

125-145/194

125-145/812

భరస : వనఓకటబడమయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104 Z
వయససస:73
లఓ: ససస స
1012 ZOK1668516
పపరర: శనత

125-145/197

125-145/878

భరస : రఘగరరమగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-104-Z-2
వయససస:47
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-145/880

996
ZOK1656776
పపరర: నరసయయ ఉపపలపరటట

999
LML2395283
పపరర: రరజగశశరర జలకమ

125-145/875

తఓడడ:డ వనఓకటయయ తరరమల కకఓడ
ఇఓటట ననఓ:2/104Z
వయససస:57
లఓ: పప
125-145/192

1005 ZOK1194620
పపరర: రరమఓజలల రరళబఓడ

125-145/195

1008 ZOK2009744
పపరర: పడమలమక రలమలబఓదత

1010 ZOK2009736
పపరర: శశనవరససలల రలమలబఓదత

1011 ZOK1668284
పపరర: రమజనయల

125-145/876

125-145/811

125-145/196

తఓడడ:డ పచలయ
ఇఓటట ననఓ:2/104-Z-1
వయససస:30
లఓ: పప
125-145/813

1014 LML1909043
పపరర: పషఓచలయయ ఆమడకరయల

125-145/877

తఓడడ:డ నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2-104-Z1
వయససస:58
లఓ: పప
125-145/198

1017 ZOK0095034
పపరర: రగగరమగడడ ఆమడకరయల

తఓడడ:డ అమడకరయల రఘగరరమగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/104-Z2
వయససస:22
లఓ: పప

తఓడడ:డ నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2-104-Z-2
వయససస:49
లఓ: పప

1019 ZOK1273481
పపరర: శరరష యదతదల

1020 ZOK0646869
పపరర: పడభబకర నతల

భరస : వనఓకట ససబబయయ యదతదల
ఇఓటట ననఓ:2/104-Z-3
వయససస:27
లఓ: ససస స

125-145/193

తఓడడ:డ వనఓకట రమణయయ రరళబఓడ
ఇఓటట ననఓ:2/104-Z
వయససస:52
లఓ: పప

భరస : రరమమఓజలల
ఇఓటట ననఓ:2-104 Z
వయససస:43
లఓ: ససస స

1016 ZOK1574417
పపరర: అమడకరయల గగవరర న

125-145/874

125-145/190
1002 ZOK1630532
పపరర: నరససఓహహలల తరరమల కకఓడ

తఓడడ:డ నరససఓహహలల తరరమలకకఓడ
ఇఓటట ననఓ:2/104-Z
వయససస:26
లఓ: పప

1013 ZOK2009769
పపరర: లకడకదదవ ఆమడమయమలమ

125-145/189

భరస : తరరపలల
ఇఓటట ననఓ:2-104-Y
వయససస:45
లఓ: ససస స

భరస : పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104 Z1
వయససస:50
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-Z-1
వయససస:36
లఓ: పప
1018 ZOK0261925
పపరర: జయమక ఆమడకరయల

125-145/873

తఓడడ:డ వనఓకటబడమయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-Z
వయససస:44
లఓ: పప

భరస : రమజనయల
ఇఓటట ననఓ:2/104-Z-1
వయససస:23
లఓ: ససస స
1015 ZOK0095026
పపరర: కకషష ఆమడకరయల

1007 ZOK1630516
పపరర: గఓగధర తరరమలకకఓడ

125-145/809

తఓడడ:డ రరఓ నగర ఉపపలపరటట
ఇఓటట ననఓ:2/104-W2
వయససస:29
లఓ: పప

తఓడడ:డ ససబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/104-Z
వయససస:34
లఓ: పప

తఓడడ:డ రరమఓజలల రరళబఓడ
ఇఓటట ననఓ:2/104-Z
వయససస:26
లఓ: ససస స
1009 ZOK2009751
పపరర: లలమవతతకక రలమలబఓదత

125-145/188

తఓడడ:డ ససబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-104-W2
వయససస:41
లఓ: పప
125-145/1180

993
LML1921485
పపరర: సరసశత నలబబటటలమ
భరస : వనఓకటరమణ
ఇఓటట ననఓ:2-104 W1
వయససస:42
లఓ: ససస స

భరస : పషఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2/104-W2
వయససస:59
లఓ: ససస స

భరస : ససబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-104 W2
వయససస:73
లఓ: ససస స
1000 ZOK2277994
పపరర: మమమలమగరర హరర పడసరద

125-145/872

తఓడడ:డ ససబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-104-W
వయససస:47
లఓ: పప

తఓడడ:డ నరసయయ
ఇఓటట ననఓ:2/104W2
వయససస:61
లఓ: పప
997
ZOK2009710
పపరర: లకడకదదవమక నలబబటటలమ

992
ZOK2009694
పపరర: కకషషయయ నలల బబ టటల

125-145/199

125-145/879

125-145/881

తఓడడ:డ నరసయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104Z3
వయససస:58
లఓ: పప
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1021 ZOK1088435
పపరర: వనఓకరటరమణమక దతరర

125-145/882

తఓడడ:డ వనఓకటససబబయ దతరర
ఇఓటట ననఓ:2-104Z3
వయససస:30
లఓ: ససస స
1024 ZOK0825069
పపరర: నతగగశశరర దతసరర

125-145/885

125-145/200

125-145/889

125-145/203

125-145/397

భరస : కకశశర మనననరర
ఇఓటట ననఓ:2/105-E
వయససస:26
లఓ: ససస స
1039 ZOK1675446
పపరర: మసరసన పపల

125-146/10

తఓడడ:డ షరరఫ పపల
ఇఓటట ననఓ:2/105-Z9
వయససస:25
లఓ: పప
1042 ZOK0411140
పపరర: వనఓకటససబబమక గగడచడనతల

1028 ZOK1491786
పపరర: లకడక దదవ కకఓడనరర

1031 ZOK0410860
పపరర: పషఓచలయయ రజజబబ యన

1034 ZOK1715242
పపరర: లకడక దదవ మమమలలమబరర

భరస : శశహరర
ఇఓటట ననఓ:2-106
వయససస:35
లఓ: ససస స

భరస : వనఓకట రమణ వలలలల
ఇఓటట ననఓ:2/106-A
వయససస:48
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-145/202

1032 LML2395382
పపరర: లకమమక రరజజబబ యనత

125-145/396

1035 ZOK2286789
పపరర: ఆమఓచచరల వనషషషవ

125-145/891
1037 ZOK0261958
పపరర: వనఓకట లకలరమమక తరరమల
కకఓడత
భరస : నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2-105-Z
వయససస:46
లఓ: ససస స

1038 ZOK1673441
పపరర: నతగమక పపల
భరస : షరరఫ పపల
ఇఓటట ననఓ:2/105-Z9
వయససస:50
లఓ: ససస స

1040 ZOK0657783
పపరర: వసఓత కరసర రపప

1041 ZOK1088526
పపరర: రరజగశశరర పరలమ

1049 ZOK1631035
పపరర: వనఓకట ససబబమక వలపస
భరస : వనఓకట ససబబయయ వలపస
ఇఓటట ననఓ:2-106-A
వయససస:51
లఓ: ససస స

125-145/888

125-145/890

భరస : పపఓచలయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-Z-C
వయససస:70
లఓ: ససస స

125-145/892

125-145/1184

125-145/398

125-145/399

భరస : రరజజ గగపరల పరలమ
ఇఓటట ననఓ:2/106
వయససస:64
లఓ: ససస స
125-145/894

1044 ZOK2009793
పపరర: నరససఓహలల తతపపగగఓట

125-145/895

తఓడడ:డ పసచచయయ
ఇఓటట ననఓ:2-106
వయససస:55
లఓ: పప
125-145/401

తఓడడ:డ ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2/106-A
వయససస:43
లఓ: పప
125-145/403

1029 ZOK0077388
పపరర: చఓగమక ఉమకడడ

తఓడడ:డ ఆమఓచచరల శవకగశవ
ఇఓటట ననఓ:2/105A
వయససస:19
లఓ: ససస స

1043 ZOK0411165
పపరర: బగజనమక గగడచడనతల

125-145/887

భరస : కకఓడయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104Z14
వయససస:54
లఓ: ససస స

భరస : నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2-106
వయససస:37
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ పసచచయయ
ఇఓటట ననఓ:2-106
వయససస:57
లఓ: పప

1026 ZOK2009777
పపరర: వనఓకటససబబయయ దతరర

భరస : నరససఓహహలల మమమలలమబరర
ఇఓటట ననఓ:2/105
వయససస:41
లఓ: ససస స

125-145/896 1046 ZOK0095042
1045 ZOK2009801
పపరర: ససబబబరరయడన తతపపగగఓట
పపరర: చననయయ తతపపగగఓట

1048 ZOK1139360
పపరర: లకడక దదవ వలలలల

125-145/201

భరస : ససబడమణయఎఓ
ఇఓటట ననఓ:2-105ZA
వయససస:41
లఓ: ససస స
125-145/893

125-145/884

తఓడడ:డ గఓగయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-Z3
వయససస:67
లఓ: పప

తఓడడ:డ నరసయయ
ఇఓటట ననఓ:2/104-Z-C
వయససస:72
లఓ: పప

తఓడడ:డ పషఓచలయయ ఆమడకరయల
ఇఓటట ననఓ:2/104-Z-I
వయససస:30
లఓ: ససస స
1036 ZOK1571330
పపరర: శరశవణణ మనననరర

125-145/886

భరస : ససబబరరయగడడ కకఓడనరర
ఇఓటట ననఓ:2/104-Z10
వయససస:38
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకట ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-Z14
వయససస:52
లఓ: పప
1033 ZOK0825432
పపరర: వరన ఆమడకరయల

1025 ZOK1095752
పపరర: వనఓకటససబబయ దతరర

1023 ZOK0261933
పపరర: వనఓకటససబబమక దతరర
భరస : వనఓకటససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-104-Z3
వయససస:57
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ గఓగయయ దతరర
ఇఓటట ననఓ:2-104-Z3
వయససస:77
లఓ: పప

భరస : ఈశశరయయ
ఇఓటట ననఓ:2/104-Z-5
వయససస:45
లఓ: ససస స
1030 ZOK2009785
పపరర: కకననడ దయమయ ఊమకదథ

125-145/883

భరస : ససబబబచతరర
ఇఓటట ననఓ:2-104-Z3
వయససస:80
లఓ: ససస స

భరస : నతరరయణ దతసరర
ఇఓటట ననఓ:2-104-Z3
వయససస:55
లఓ: ససస స
1027 ZOK0412775
పపరర: కళళవత రజజబబ యన

1022 LML1922038
పపరర: ససశలమక మరరశపలల

1047 ZOK1139345
పపరర: వనఓకట రమణ వలల పప

125-145/402

తఓడడ:డ వనఓకటయయ వలలలల
ఇఓటట ననఓ:2/106-A
వయససస:57
లఓ: పప
125-145/897

1050 ZOK1492222
పపరర: సరయ కకషష వలలల పప

125-145/404

తఓడడ:డ వనఓకట రమణ వలలల పప
ఇఓటట ననఓ:2/106-A-1
వయససస:23
లఓ: పప
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1051 ZOK1492230
పపరర: శవ కకషష వనలలపప

125-145/405

తఓడడ:డ వనఓకట రమణ వనలలపప
ఇఓటట ననఓ:2/106-A-1
వయససస:22
లఓ: పప
1054 ZOK0411942
పపరర: వనఓకటయయ పప కరల

125-145/900

125-145/407

125-145/410

125-146/11

125-146/14

125-145/903

125-145/414

తఓడడ:డ పసచచయయ
ఇఓటట ననఓ:2/106-C
వయససస:62
లఓ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 ZOK0827545
పపరర: సఓకరమక గననన

1067 ZOK1303098
పపరర: ససవర కకషష కకసనరర

1070 ZOK1631241
పపరర: వనఓకట ససబబయయ వలపస

1073 ZOK1491844
పపరర: పడసరద పపటట ల

125-145/416

1076 LML2393064
పపరర: రమమశ కలఓచపప

125-146/12

1079 ZOK0716977
పపరర: సశపన కలఓచపప
భరస : రమమశ
ఇఓటట ననఓ:2/106-C
వయససస:31
లఓ: ససస స

1059 ZOK1572437
పపరర: ససరరజన షపక

125-145/409

1062 ZOK1572585
పపరర: మదర వలల షపక

125-145/412

1065 ZOK0905036
పపరర: రరడడమక గననన

125-146/13

భరస : మసరసన గననన
ఇఓటట ననఓ:2/106-A-3-4
వయససస:33
లఓ: ససస స
125-146/15

1068 ZOK0411132
పపరర: వనఓకట లకలరమక వలల పప

125-145/902

భరస : రరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2-106-A6
వయససస:45
లఓ: ససస స
125-145/400

1071 ZOK1325000
పపరర: నతగగశశర రరవప పపటల

125-145/413

తఓడడ:డ నతగయయ పపటల
ఇఓటట ననఓ:2/106-B
వయససస:43
లఓ: పప
125-145/415

1074 ZOK2009819
పపరర: ససబబరతనమక పపటబటల

125-145/904

భరస : పడసరద
ఇఓటట ననఓ:2-106-B
వయససస:41
లఓ: ససస స
125-145/417

తఓడడ:డ వనఓకటయయ కలఓచపప
ఇఓటట ననఓ:2/106C
వయససస:36
లఓ: పప
125-145/419

125-145/406

తఓడడ:డ ఖససఓ పసర షపక
ఇఓటట ననఓ:2/106-A-3
వయససస:55
లఓ: పప

తఓడడ:డ నతరయయ పపటట ల
ఇఓటట ననఓ:2/106-B
వయససస:46
లఓ: పప

భరస : నతగగశశర రరవప
ఇఓటట ననఓ:2/106-B-1
వయససస:37
లఓ: ససస స
1078 ZOK0094953
పపరర: వనఓకటయయ కలఓచల

125-145/411

తఓడడ:డ వనఓకటయయ వలపస
ఇఓటట ననఓ:2/106/A10
వయససస:57
లఓ: పప

తఓడడ:డ పడసరద
ఇఓటట ననఓ:2/106-B
వయససస:22
లఓ: ససస స
1075 ZOK0416107
పపరర: వజయ పపటబటల

1061 ZOK1572551
పపరర: నవరజదథద న షపక

1056 ZOK1630508
పపరర: నరకల వరలపప

భరస : మమధతర వలల షపక
ఇఓటట ననఓ:2/106-A-3
వయససస:42
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకట నరసయయ కకసనరర
ఇఓటట ననఓ:2/106-A-4
వయససస:72
లఓ: పప

తఓడడ:డ రరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2-106-A-6
వయససస:30
లఓ: పప
1072 ZOK1425115
పపరర: నవనజత

125-145/408

భరస : వనఓకటససబబయయ గననన
ఇఓటట ననఓ:2/106-A-3
వయససస:48
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకట ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2/106-A-3-4
వయససస:32
లఓ: పప
1069 ZOK1074889
పపరర: శవ శఓకర పలలల పప

1058 ZOK1572403
పపరర: అపసనత షపక

125-145/899

భరస : రరమకకషష వరలపప
ఇఓటట ననఓ:2/106-A2
వయససస:26
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ మహమకద అసల ఓ షపక
ఇఓటట ననఓ:2/106-A-3
వయససస:46
లఓ: పప

తఓడడ:డ యమణదయయ
ఇఓటట ననఓ:2/106-A-3
వయససస:65
లఓ: పప
1066 ZOK0905044
పపరర: మసరసన గననన

125-145/901

తఓడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇఓటట ననఓ:2/106-A-3
వయససస:20
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ మదర వల షపక
ఇఓటట ననఓ:2/106-A-3
వయససస:27
లఓ: పప
1063 ZOK0827479
పపరర: వనఓకటససబబయయ గననన

1055 ZOK0412353
పపరర: లలకగష బబబగ పప కరల

1053 ZOK0410969
పపరర: మనతకడ పప కరల
భరస : మహహశబబబబ
ఇఓటట ననఓ:2-106-A1
వయససస:58
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2-106-A1
వయససస:36
లఓ: పప

భరస : నవజదథద న షపక
ఇఓటట ననఓ:2/106-A3
వయససస:26
లఓ: ససస స
1060 ZOK1572460
పపరర: మమలమల షపక

125-145/898

భరస : వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2-106-A1
వయససస:52
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకట ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-106-A1
వయససస:62
లఓ: పప
1057 ZOK1572528
పపరర: ఫషషరగజ షపక

1052 LML1919349
పపరర: సరవతడమక పప కరల

1077 ZOK0717082
పపరర: రరజజ కలఓచపప

125-145/418

తఓడడ:డ వనఓకటయయ కలఓచపప
ఇఓటట ననఓ:2/106C
వయససస:31
లఓ: పప
125-145/420

1080 ZOK1572346
పపరర: బబలకకషష కలఓచపప

125-145/421

భఓధసవప: ససనత సఓగరరజ
ఇఓటట ననఓ:2/106-C
వయససస:33
లఓ: పప
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1081 LML2393155
పపరర: రమణమక కలఓచపప

125-145/905

భరస : వనఓకటయయ కలఓచపప
ఇఓటట ననఓ:2-106-C
వయససస:52
లఓ: ససస స
1084 ZOK0669176
పపరర: ససబబబరరయడన గగదదదఓడతల

125-145/424

125-145/426

125-145/913

125-145/429

125-145/914

125-146/18

125-146/994

భరస : లకలసమయయ
ఇఓటట ననఓ:2-107G
వయససస:55
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1094 ZOK1088450
పపరర: చఓదడ గగ డచడ లమ

1097 ZOK1074871
పపరర: సనరమక చచటటరర

1100 ZOK0411009
పపరర: వనఓకటటశశరమక పలలలపప

1103 ZOK2009827
పపరర: పపనలచమమక భబరసన

125-146/995

1106 ZOK1139410
పపరర: చనన వనఓకటటశ కలఓచతల

125-145/430

1109 ZOK1389501
పపరర: జ లకడక దదవ
భరస : జ వనఓకటటష
ఇఓటట ననఓ:2/107-R
వయససస:31
లఓ: ససస స

125-145/912
1089 ZOK0410985
పపరర: ససబబ లకలరమమక పససపపలలటట

1092 ZOK0414698
పపరర: వనఓకట రమణ గగడడడ ఓడల

125-145/428

1095 ZOK1148445
పపరర: లకడక దదవ పసటల

125-146/17

భరస : యయరశయయ పసటల
ఇఓటట ననఓ:2/107-A-1
వయససస:50
లఓ: ససస స
125-145/915

1098 ZOK0577627
పపరర: గఓగమక గగదదదఓడల

125-145/431

భరస : వనఓగయయ
ఇఓటట ననఓ:2/107-C
వయససస:47
లఓ: ససస స
125-145/916

1101 ZOK0412783
పపరర: వనఓకట ససబబమక పలల పప

125-145/917

భరస : ససబబరరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2-107-D
వయససస:61
లఓ: ససస స
125-145/906

1104 ZOK2009835
పపరర: ససబబమమక గగదదదఓడతల

125-145/907

భరస : గఓగయయ
ఇఓటట ననఓ:2-107 F1
వయససస:55
లఓ: ససస స
125-145/432

తఓడడ:డ వనఓకటయయ కలఓచతల
ఇఓటట ననఓ:2/107-F9
వయససస:40
లఓ: పప
125-145/918

125-145/1173

తఓడడ:డ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2/107-A-1
వయససస:35
లఓ: పప

భరస : వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2-107 E13
వయససస:53
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకటబడమయయ
ఇఓటట ననఓ:2-107-F8
వయససస:45
లఓ: పప
1108 ZOK0410977
పపరర: రమణమక మమనగటటట

125-145/427

భరస : నతగగఓదడ
ఇఓటట ననఓ:2-107-D
వయససస:34
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ ససబబరరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2-107-D
వయససస:38
లఓ: పప
1105 LML1908029
పపరర: ఎరశయయ పస టల

1091 ZOK0521104
పపరర: రమణ గరదచకరరర

1086 ZOK2262616
పపరర: నరసమక థథరరమలకకనతడ

భరస : ససబడమణయఓ
ఇఓటట ననఓ:2-107-1
వయససస:47
లఓ: ససస స

భరస : ససబబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-107-B
వయససస:28
లఓ: ససస స

భరస : ససబబనతరసయయ గగదదదఓడల
ఇఓటట ననఓ:2/107-C
వయససస:33
లఓ: ససస స
1102 ZOK0469197
పపరర: నతగగఓదడ పలల పప

125-145/911

తఓడడ:డ వనఓకటయయ గగ డచడ లమ
ఇఓటట ననఓ:2/107-A-1
వయససస:31
లఓ: పప

తఓడడ:డ వనఓకటయయ పలల పప
ఇఓటట ననఓ:2-107-A6
వయససస:48
లఓ: పప
1099 ZOK1020551
పపరర: అఓకమక గగదదదఓడల

1088 ZOK0307587
పపరర: ససబడమణయఓ పససపపలలటట

125-145/423

భరస : తరరపరల లమతద థథరరమలకకనతడ
ఇఓటట ననఓ:2/107
వయససస:50
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ నతరరయణ
ఇఓటట ననఓ:2/107-A
వయససస:45
లఓ: పప

భరస : రమణ
ఇఓటట ననఓ:2/107-A-1
వయససస:39
లఓ: ససస స
1096 ZOK1088468
పపరర: లకలరమయయ పలల పప

125-145/425

తఓడడ:డ ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-107-1
వయససస:52
లఓ: పప

తఓడడ:డ లకలరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2-107-2
వయససస:28
లఓ: పప
1093 ZOK0416800
పపరర: లలత గరదచకరరర

1085 ZOK1573690
పపరర: భబమ పప గగల కకపమక

1083 ZOK0669150
పపరర: చరఓజవ గగదదదఓడతల
తఓడడ:డ ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2/107
వయససస:32
లఓ: పప

భరస : భబమ పప గగల బల కకషష
ఇఓటట ననఓ:2/107
వయససస:37
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ ససబడమణయఓ పససపపలలటట
ఇఓటట ననఓ:2/107-1
వయససస:27
లఓ: పప
1090 ZOK1074962
పపరర: ససబబబరరయగడడ కవరరగరరర

125-145/422

భరస : ససబబడమణయమ
ఇఓటట ననఓ:2/107
వయససస:40
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ గఓగయయ
ఇఓటట ననఓ:2/107
వయససస:33
లఓ: పప
1087 ZOK1571686
పపరర: శశనవరససలల పససపపలలటట

1082 ZOK0669143
పపరర: వనఓకటససబబమక పసటల బ

1107 ZOK1710896
పపరర: లకమక తతపపగగఓట

125-145/433

భరస : గఓగగలయయ తతపపగగఓట
ఇఓటట ననఓ:2/107-G
వయససస:55
లఓ: ససస స
125-143/96

1110 ZOK1389519
పపరర: జ వనఓకటటష

125-143/97

తఓడడ:డ జ గఓగయయ
ఇఓటట ననఓ:2/107-R
వయససస:34
లఓ: పప
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1111 ZOK2009843
పపరర: లకడకనరసమక పరలమపప

125-145/908

భరస : నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2-107 R
వయససస:46
లఓ: ససస స
1114 ZOK1088476
పపరర: రఓగమక పలల పప

125-145/919

125-145/434

125-145/1107

భరస : ససబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-107R7-3
వయససస:43
లఓ: ససస స
1123 ZOK2260966
పపరర: శశహరర గగదదదలమ

125-145/1157

125-146/20

125-146/997

125-146/30

భరస : చననససబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2-108 J
వయససస:45
లఓ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-145/910

1130 ZOK0938813
పపరర: మరరతమక ఎలలగగ

1133 ZOK0657833
పపరర: జమలమ షపక

125-146/33

125-146/998

1136 ZOK0939118
పపరర: శశనవరససలల రగవపరర

125-146/16

1119 LML1921642
పపరర: ససబబమక బఓడతరర

125-145/922

1122 ZOK1040104
పపరర: జజనకక రరమగడడ గగదదదఓడల

125-146/19

తఓడడ:డ గఓగయయ గగదదదఓడల
ఇఓటట ననఓ:2/107-R-10
వయససస:27
లఓ: పప
125-145/1170

1125 ZOK2261907
పపరర: దదవ గగదదదలమ

125-145/1171

భరస : చరఓజవ గగదదదలమ
ఇఓటట ననఓ:2/107-R-11
వయససస:25
లఓ: ససస స
125-146/21

1128 ZOK0905028
పపరర: వనఓకటటశ మమడమలల

125-146/996

తఓడడ:డ పషఓచలయయ మమడమలల
ఇఓటట ననఓ:2-108
వయససస:27
లఓ: పప
125-146/26

1131 ZOK0417147
పపరర: రమణమక మగనగరల

125-146/27

భరస : వరయయ
ఇఓటట ననఓ:2/108-3
వయససస:62
లఓ: ససస స
125-146/31

భరస : బబషర
ఇఓటట ననఓ:2/108J
వయససస:61
లఓ: ససస స

భరస : వనఓకటటశ పలల పప
ఇఓటట ననఓ:2/108-J
వయససస:42
లఓ: ససస స
1138 ZOK2009884
పపరర: నతగమణణ ఉననమ

1121 ZOK2009876
పపరర: ససబబమమక పసటలమ

1127 ZOK1683416
పపరర: ఈశశరయయ రరజబబ యన

1116 ZOK1053537
పపరర: కళళయణ కలమమర పలల పప

భరస : కకశషషయయ
ఇఓటట ననఓ:2-107R7-3
వయససస:44
లఓ: ససస స

భరస : గరయనమమ
ఇఓటట ననఓ:2/108-1
వయససస:74
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ శశనవరససలల బబనననల
ఇఓటట ననఓ:2/108-19
వయససస:31
లఓ: పప
1135 ZOK0827602
పపరర: ససనతత పలల పప

125-145/921

తఓడడ:డ పషఓచలయయ రరజబబ యన
ఇఓటట ననఓ:2/108
వయససస:51
లఓ: పప

తఓడడ:డ ఉపపప వనఓకటససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2-108
వయససస:21
లఓ: పప
1132 ZOK0967739
పపరర: రరపపశ బబనననల

1118 ZOK0657825
పపరర: వనఓకట లకలరమక తరరమల
కకఓడత
భరస : నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:2-107R7
వయససస:57
లఓ: ససస స

1124 ZOK2261873
పపరర: వనఓకటమక గగదదదలమ

125-143/98

తఓడడ:డ లకలరమయయ పలల పప
ఇఓటట ననఓ:2/107 R 4
వయససస:26
లఓ: పప

భరస : ససబబయయ గగదదదలమ
ఇఓటట ననఓ:2/107-R-11
వయససస:70
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ వనఓకటయయ పలలలల
ఇఓటట ననఓ:2/108
వయససస:56
లఓ: పప
1129 ZOK1493220
పపరర: ఉపపప జగదథశ చనసదకలమమర

125-145/920

భరస : తరరపరలల
ఇఓటట ననఓ:2-107 R8
వయససస:58
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ ససబబయయ గగదదదలమ
ఇఓటట ననఓ:2/107-R-11
వయససస:41
లఓ: పప
1126 ZOK0827578
పపరర: వనఓకటటశ పలల పప

1115 ZOK2009868
పపరర: నరససఓహలల తరరమలకకనతడ

1113 ZOK1389527
పపరర: వజయ కలమమర పలల పప
తఓడడ:డ లకమయయ పలల పప
ఇఓటట ననఓ:2/107-R4
వయససస:27
లఓ: పప

తఓడడ:డ రరమయయ
ఇఓటట ననఓ:2-107-R4
వయససస:62
లఓ: పప

తఓడడ:డ రరమయయ పలల పప
ఇఓటట ననఓ:2/107-R5
వయససస:23
లఓ: ససస స
1120 LML1920206
పపరర: వజయ మలలల ల

125-145/909

భరస : వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2-107 R2
వయససస:61
లఓ: ససస స

భరస : లకలరమయయ పలల పప
ఇఓటట ననఓ:2-107-R4
వయససస:45
లఓ: ససస స
1117 ZOK1574623
పపరర: గఓగర దదవ పలల పప

1112 ZOK2009850
పపరర: వనఓకటమమక పరలమపప

125-146/32
1134 ZOK0305615
పపరర: చనన ససబబబరరయగడడ ఉననఓ

తఓడడ:డ వనఓకట ససబబయయ
ఇఓటట ననఓ:2/108-J
వయససస:56
లఓ: పప
125-146/34

1137 ZOK1050004
పపరర: శశశతత ఉనతనఓ

తఓడడ:డ వనఓకటటశ రగవపరర
ఇఓటట ననఓ:2/108-J
వయససస:27
లఓ: పప

తఓడడ:డ ససబబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2/108-J
వయససస:26
లఓ: ససస స

125-146/36
1139 ZOK1020585
పపరర: శశనసవరససలల నతయగడడ
మమడమలల
తఓడడ:డ పషఓచలయయ నతయగడడ మమడమలల
ఇఓటట ననఓ:2/108-J1
వయససస:26
లఓ: పప

1140 ZOK1362292
పపరర: సరయ కకషష పపలమథథత

125-146/35

125-146/37

తఓడడ:డ ససవసనకరరశయమ పపలమథథత
ఇఓటట ననఓ:2/108-J-1
వయససస:23
లఓ: పప
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1141 ZOK1573724
పపరర: ససబబరరయగడడ ఏరకలమవర

125-145/112

1142 ZOK1573757
పపరర: వనఓకటలకడక ఏరకలమవర

తఓడడ:డ చనన వనఓకటయయ ఏరకలమవర
ఇఓటట ననఓ:2/1043-D
వయససస:70
లఓ: పప

భరస : ససబబరరయగడడ ఏరకలమవర
ఇఓటట ననఓ:2/1043-D
వయససస:60
లఓ: ససస స

1144 LML2394989
పపరర: గఓగరదదవ పపపపరర

1145 LML2394997
పపరర: గగరర పపపపరర

125-145/1113

భరస : ఓబయయ
ఇఓటట ననఓ:2L38-C-10
వయససస:61
లఓ: ససస స
1147 ZOK0827008
పపరర: శవ కలమమర బబ మకశశటట

125-145/1116

125-145/1119

125-145/1122

125-145/1131

125-145/1137

125-145/207

భరస : పడసరద కరపరరర
ఇఓటట ననఓ:104-R2
వయససస:36
లఓ: ససస స
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1157 ZOK1554039
పపరర: వనఓకట ససబబమక ఉపపప

1160 ZOK1571470
పపరర: వరలకడక రరజగఓదడమ

1163 ZOK0647487
పపరర: తరరపరలల ఉమకడడ
తఓడడ:డ రరడడయయ
ఇఓటట ననఓ:104
వయససస:41

125-145/210

తఓడడ:డ రమణ థసపకలలమ
ఇఓటట ననఓ:104/2B
వయససస:58
లఓ: పప
1168 ZOK1492248
పపరర: భవన కరపరరర

125-145/1120

125-145/1123

తఓడడ:డ ససబబనన పప టబలదసరరస
ఇఓటట ననఓ:104/R2
వయససస:40
లఓ: పప
125-145/213

1149 LML1920289
పపరర: ధనమక ఉపపప

1152 ZOK0520890
పపరర: బబలమజ గగజనల

1155 ZOK1298231
పపరర: మమలమ షపక

125-145/1133

1158 ZOK1491869
పపరర: ససబబమక పషనగలలరర

125-145/1121

125-145/1130

125-145/1136

భరస : కకషషయయ పషనగలలరర
ఇఓటట ననఓ:56
వయససస:60
లఓ: ససస స
125-145/205

1161 ZOK1571629
పపరర: నతగగశశర రరవప రరజగఓదడమ

125-145/206

తఓడడ:డ రరమయయ రరజగఓదడమ
ఇఓటట ననఓ:102-A-1
వయససస:44
లఓ: పప
125-145/208

1164 ZOK1666437
పపరర: శవ థసపకలలమ

125-145/209

తఓడడ:డ రమణ థసపకలలమ
ఇఓటట ననఓ:104/2B
వయససస:29
లఓ: పప
125-145/211

1167 ZOK1177857
పపరర: భవరన పప టబలదసరరస

125-145/212

భరస : చఓదడ పప టబలదసరరస
ఇఓటట ననఓ:104-R2
వయససస:33
లఓ: ససస స

125-145/214 1170 ZOK0411025
1169 ZOK1571603
పపరర: పపరరమఅలమ అమరరవతమక
పపరర: లకడక దదవ బటట ల

భరస : పపరరమఅలమ రమణయయ
ఇఓటట ననఓ:104-S-B
వయససస:54
లఓ: ససస స

125-145/1118

తఓడడ:డ మసరసన షపక
ఇఓటట ననఓ:37-B
వయససస:26
లఓ: పప

లఓ: పప

1166 ZOK1040450
పపరర: చఓదడ పప టబలదసరరస

125-145/1115

తఓడడ:డ గఓగయయ
ఇఓటట ననఓ:2L94
వయససస:48
లఓ: పప

భరస : నతగగశశర రరవప రరజగఓదడమ
ఇఓటట ననఓ:102-A-1
వయససస:40
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ నతగగశశర రరవప రరజగఓదడమ
ఇఓటట ననఓ:102-A-1
వయససస:21
లఓ: పప
1165 ZOK1669308
పపరర: రమణ థసపకలలమ

1154 ZOK0826927
పపరర: ససబబబరరయగడడ వనలలపల

1146 ZOK0410779
పపరర: పడకరష పపపపరర

భరస : చనన నతరరయయ
ఇఓటట ననఓ:2L89B
వయససస:73
లఓ: ససస స

భరస : బల నరససఓహహలల ఉపపప
ఇఓటట ననఓ:47-A
వయససస:52
లఓ: ససస స

భరస : వనఓకట రమణ పషనగలలరర
ఇఓటట ననఓ:56
వయససస:30
లఓ: ససస స
1162 ZOK1571652
పపరర: నతగరరజ రరజగఓదడమ

125-145/1117

తఓడడ:డ వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:2L94
వయససస:80
లఓ: పప

తఓడడ:డ చనన ససబబనన సదతవరలమ
ఇఓటట ననఓ:41
వయససస:54
లఓ: పప
1159 ZOK1491885
పపరర: జయమక పషనగలలరర

1151 LML1920735
పపరర: వనఓకటససబబమక గగజనల

125-145/1186

తఓడడ:డ ఓబయయ పపపపరర
ఇఓటట ననఓ:2L38-C-10
వయససస:39
లఓ: పప

భరస : బబలమజ
ఇఓటట ననఓ:2L94
వయససస:40
లఓ: ససస స

భరస : ససబబబరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2L94
వయససస:76
లఓ: ససస స
1156 ZOK1491901
పపరర: రవ చఓదడ బబబగ సదతవరలమ

125-145/1114

భరస : పరలకకఓడతడయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2L89B
వయససస:50
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ పరలకకఓడరరయగడడ
ఇఓటట ననఓ:2L89B
వయససస:27
లఓ: పప
1153 ZOK0658542
పపరర: లకలరమక వనలలపల

1148 LML1920180
పపరర: లకడకదదవ ఉపపప

1143 ZOK2290237
పపరర: ఈశశర బబ య
తఓడడ:డ బబ య మదదయయ
ఇఓటట ననఓ:2/1052-4
వయససస:28
లఓ: పప

భరస : పడకరష
ఇఓటట ననఓ:2L38-C-10
వయససస:34
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ పషదద రరడడయయ
ఇఓటట ననఓ:2L89-A
వయససస:38
లఓ: పప
1150 ZOK0855298
పపరర: పరడతప కలమమర ఉపప

125-145/113

125-145/215

భరస : ససబబ రరయగడడ బటట ల
ఇఓటట ననఓ:107-K
వయససస:40
లఓ: ససస స
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1171 ZOK1572122
పపరర: పలల పప శవరజ

125-145/216

తఓడడ:డ పలల పప నరరసఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:107-R2
వయససస:22
లఓ: పప
1174 ZOK1273614
పపరర: వనఓకటటశ గగదదనల

1172 ZOK1572148
పపరర: పలల పప చఓగల రరయగడడ

125-145/217

తఓడడ:డ పలల పప నరససఓహహలల
ఇఓటట ననఓ:107-R2
వయససస:21
లఓ: పప
125-145/219

తఓడడ:డ గఓగయయ గగదదనల
ఇఓటట ననఓ:107R-15
వయససస:34
లఓ: పప

1175 ZOK2239598
పపరర: ఖమదతడబబద అషడఫఅల ఖమన

125-145/923

125-146/3

1181 ZOK1427038
పపరర: ఆరర వనఓకటయయ

125-146/1

తఓడడ:డ నననఓ పరరశతశఓ
ఇఓటట ననఓ:RAMNAGAR
వయససస:33
లఓ: పప

125-139/672

1179 ZOK1325018
పపరర: పషదద రరడడయయ బబ మకశశటట

125-145/1147

1182 ZOK1427046
పపరర: ఆరర నరగశ

125-146/2

తఓడడ:డ ఆరర వనఓకటయయ
ఇఓటట ననఓ:
వయససస:32
లఓ: పప

1184
పపరర: మహహశ బబబగ పప టబటపపగగలమ

125-145/1151

తఓడడ:డ బలరరమయయ
ఇఓటట ననఓ:house no-112
వయససస:37
లఓ: పప
125-145/1149

1176 ZOK2239606
పపరర: పటబన ఆయబ
య లమల

తఓడడ:డ ససబబరరమయయ బబ మకశశటట
ఇఓటట ననఓ:289-A
వయససస:64
లఓ: పప

తఓడడ:డ ఆరర వనఓగయయ
ఇఓటట ననఓ:
వయససస:45
లఓ: పప

భరస : లమల బబషర
ఇఓటట ననఓ:00
వయససస:29
లఓ: ససస స
1186 ZOK1663525
పపరర: నననఓ కలమమర రరజ

125-145/1145

భరస : పపదదపరలకకఓడరరయడన
ఇఓటట ననఓ:289
వయససస:41
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ రరమ మగన రరడడ
ఇఓటట ననఓ:2101G1
వయససస:39
లఓ: పప
1183 ZOK0939043
పపరర: నససమమ బబగఓ షపక

125-139/400

తఓడడ:డ పటబన అశరశఫవరల
ఇఓటట ననఓ:267/B
వయససస:41
లఓ: పప

125-139/673 1178 LML2394849
1177 ZOK2239614
పపరర: ఖదదరరబబద ఇనయతతలల ఖమన
పపరర: సరసశత ఉపపప

1180 ZOK0418889
పపరర: చఓదడ శశఖర నససనఓ

125-145/218

భరస : వనఓకటటశ గగదదనల
ఇఓటట ననఓ:107R-15
వయససస:31
లఓ: ససస స

తఓడడ:డ ఖమదతడబబద గఫపర ఖమన
ఇఓటట ననఓ:267/B
వయససస:65
లఓ: పప

తఓడడ:డ ఖదదరరబబద అశశశఅల కహన
ఇఓటట ననఓ:267/B
వయససస:38
లఓ: పప

1173 ZOK1273580
పపరర: లకడక దదవ గగదదనల

1185 ZOK1663517
పపరర: నననఓ హరరశ

125-145/1148

తలల : నననఓ ససనత కలమమరర
ఇఓటట ననఓ:RAMNAGAR
వయససస:31
లఓ: పప

1187 ZOK1663533
పపరర: నననఓ పరరశతశఓ

125-145/1150

భఓధసవప: నననఓ ససనత కలమమరర
ఇఓటట ననఓ:RAMNAGAR
వయససస:59
లఓ: పప
పపరరషషలల
ఇతరరలల
మతస త

587
587

ససస సలల

మతస త
600
600

1,187
1,187

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస

వయసస 01-01-2021 నటక
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