రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-07
1
ZOK1382597
పపరర: రమమష బబబబ తరరగగపపలల

125-146/1153

తఇడడ:డ చచఇగయయ తరరగగపపలల
ఇఇటట ననఇ:2-1-895
వయససస:45
లఇ: పప
4
ZOK0262568
పపరర: రరజమమ గబజజల

125-146/770

125-146/28

125-146/38

125-146/40

125-146/1005

125-146/43

125-146/45

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ ఓతత
డ ర
ఇఇటట ననఇ:2/108-j3
వయససస:38
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

14
ZOK1382241
పపరర: సరవతడమమ బబ మమశశటట

17
ZOK1382399
పపరర: బబల నతగరరజ బబ మమశశటట

20
ZOK1630003
పపరర: ససఇదరయ మగఇ

125-146/25

125-146/41

29
ZOK0414441
పపరర: కకషషయయ బతస ల
తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/108-J3
వయససస:44
లఇ: పప

125-146/1003

12
ZOK1492867
పపరర: నతగరతన మలల శశటట

125-146/39

15
ZOK0938763
పపరర: వరలకడమ అడడచచరర

125-146/42

భరస : వనఇకటయయ అడడచచరర
ఇఇటట ననఇ:2/108-J-2
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-146/1006

18
ZOK1493097
పపరర: నఇదదన రరజబబ యన

125-146/22

తఇడడ:డ ఈశసరయయ రరజబబ యన
ఇఇటట ననఇ:2/108 j2-1
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-146/44

21
ZOK2282531
పపరర: మబకరకఇ ససఇదరయ

125-146/1270

తఇడడ:డ మబకరకఇ గఇగబలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/108-J2-2
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-146/24

తఇడడ:డ లలట వనఇకటయయ నఇదతయల
ఇఇటట ననఇ:2/108 J-2-6
వయససస:56
లఇ: పప
125-146/1007

భరస : రరమకకశషష
ఇఇటట ననఇ:2-108-J-2-A
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-145/435

9
ZOK1382431
పపరర: రరపపష బననల

125-146/23 24
23
ZOK1040054
ZOK1040062
పపరర: ఉమ పడసనన కలమలర నఇదతయల
పపరర: నతగరశసర రరవప నఇదతయల

26
LML1920164
పపరర: మలలల శసరర పప దతసచలల

125-146/1154

తఇడడ:డ నరససఇహహలల మలల శశటట
ఇఇటట ననఇ:2/108J-1C
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నతగరశసర రరవప నఇదతయల
ఇఇటట ననఇ:2/108 J-2-6
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : లలట వనఇకటయయ నఇదతయల
ఇఇటట ననఇ:2/108 J-2-6
వయససస:71
లఇ: ససస స
28
ZOK1667146
పపరర: వనఇకటటష ఓరరరర

125-146/1004

తఇడడ:డ గఇగబలయయ మగఇ
ఇఇటట ననఇ:2/108-J2-2
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసస
ఇఇటట ననఇ:2/108-J2-3
వయససస:74
లఇ: పప
25
ZOK1040096
పపరర: చననకక నఇదతయల

11
LML1919083
పపరర: రరమససబబమమ పప గల

6
ZOK0419150
పపరర: జజయతరమయ మబతతయల

తఇడడ:డ శశనవరససలల బననల
ఇఇటట ననఇ:2-108-19
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ పదమనతభయయ బబ మమశశటట
ఇఇటట ననఇ:2-108J2
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : ససరరష కలమలర మకఇ
ఇఇటట ననఇ:2/108-J2-2
వయససస:26
లఇ: ససస స
22
ZOK0410589
పపరర: నతరరయణ రలలలబఇడ

125-146/29

భరస : పదమనతభయయ
ఇఇటట ననఇ:2/108J2
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : బబజజ
ఇఇటట ననఇ:2-108J2
వయససస:41
లఇ: ససస స
19
ZOK1388248
పపరర: ససభబషసణ మకఇ

8
ZOK0497305
పపరర: వనఇకట రమణ గగడచడ ఇడల

125-146/130

భరస : రఘబరరమరరవప
ఇఇటట ననఇ:2-55
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటబడమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-108J-1A
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/108J2
వయససస:60
లఇ: ససస స
16
ZOK0657817
పపరర: గఇగ దదవ పసటల

125-146/903

తఇడడ:డ వనఇకటటసస
ఇఇటట ననఇ:2/108-13-K
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకరటరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/108-J-1A
వయససస:49
లఇ: పప
13
ZOK0077271
పపరర: ససబబమమ సప లలటట

5
ZOK0418822
పపరర: రఘబ రరమలరరవప మబతతయల

3
ZOK0939027
పపరర: రగజజ బ షపక
భరస : హహసపసన వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/12-B3
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబరరవప
ఇఇటట ననఇ:2/55
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:2/108-13-K
వయససస:37
లఇ: ససస స
10
ZOK1009985
పపరర: రరజజ గగపరల పప గరల

125-146/129

భరస : రమమశ
ఇఇటట ననఇ:2/11-A
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : రఇగరసరసమ
ఇఇటట ననఇ:2/14-Z-39
వయససస:43
లఇ: ససస స
7
ZOK0411181
పపరర: చననమమ గగదదదఇడల

2
ZOK1009944
పపరర: ససకనయ ఉమమడడ

27
ZOK1139386
పపరర: బబజజమమ నససపత

125-146/46

భరస : ససబబబరరయబడడ నససపత
ఇఇటట ననఇ:2/108-J2-A-1
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-146/47

30
ZOK0827628
పపరర: సరరణమమ మలరపరరడడ

125-146/48

భరస : పడభబకర రరడడడ మలరపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:2/108-J3
వయససస:78
లఇ: ససస స
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31
ZOK0938821
పపరర: కకఇడమమ పప టట పపగబల

125-146/49

భరస : ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:2/108-J3
వయససస:87
లఇ: ససస స
34
ZOK1020577
పపరర: ససబబబరరయబడడ బటబటల

125-146/52

125-146/55

125-146/1009

125-146/1012

125-146/1015

125-146/59

125-146/61

తఇడడ:డ బబ రశయయ
ఇఇటట ననఇ:2/108-J-8
వయససస:45
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

44
ZOK0419028
పపరర: లకకమదదవ బనననల

47
ZOK1493212
పపరర: మహహశసరర బఇడరర

50
ZOK0305623
పపరర: పపఇచలయయ పఇదలలరర

53
ZOK1040070
పపరర: లకడమ రరళబఇడ

125-146/64

56
ZOK0827800
పపరర: శవమమ మకకఇ

125-146/1013

59
ZOK0416339
పపరర: ససగబణ మలల శశటట
భరస : ససబబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/108-J-8
వయససస:40
లఇ: ససస స

39
LML2395796
పపరర: సరరత చచలలగబరరకక

125-146/1008

42
ZOK0406603
పపరర: పపడమ కలమలర చలగబరర

125-146/1011

45
ZOK0469650
పపరర: శరఇత వరలపస

125-146/1014

భరస : యలల యయ
ఇఇటట ననఇ:2-108-J-3
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-146/57

48
ZOK1682657
పపరర: ససబబమమ బఇడరర

125-146/58

భరస : యశశద కలమలర బఇడరర
ఇఇటట ననఇ:2/108-J3-1
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-146/60

51
ZOK1667062
పపరర: సరయ కలమలర ఒరరస

125-145/436

తఇడడ:డ వనఇకటటశ ఓరరరర
ఇఇటట ననఇ:2/108-j3-e
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-146/62

54
ZOK1207019
పపరర: నతగరతనమమ సప లలటట

125-146/63

భరస : వనఇకట ససబబయయ సప లలటట
ఇఇటట ననఇ:2/108-J4-A
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-146/65

భరస : గఇగబలయయ మకకఇ
ఇఇటట ననఇ:2/108-J7-1
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-146/67

125-146/54

తఇడడ:డ జఇగఇరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-108-J-3
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : సతష రరళబఇడ
ఇఇటట ననఇ:2/108-J-4
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నతరయయ సప లలటట
ఇఇటట ననఇ:2/108J4-A
వయససస:52
లఇ: పప
58
ZOK0414730
పపరర: ససబబబరరయబడడ మలల శశటట

125-146/1010

తఇడడ:డ చననయయ
ఇఇటట ననఇ:2/108-J-3-B
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషషయయ బఇడతరర
ఇఇటట ననఇ:2/108J3-I
వయససస:32
లఇ: పప
55
ZOK1241926
పపరర: వనఇకట ససబబయయ సప లలటట

41
ZOK0469320
పపరర: నరససఇహహలల బబరరస

36
ZOK1242023
పపరర: గఇగమమ బతల

భరస : పపడమ కలమలర చచలలగబరరకక
ఇఇటట ననఇ:2-108-J3
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషషయయ బఇడరర
ఇఇటట ననఇ:2/108-J3-1
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/108-J3B
వయససస:42
లఇ: ససస స
52
ZOK1256834
పపరర: యశశద కలమలర బఇడతరర

125-146/56

భరస : రరమ మబరరస
ఇఇటట ననఇ:2-108-J-3
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:2-108-J-3
వయససస:33
లఇ: ససస స
49
ZOK0411348
పపరర: గఇగరదదవ పఇదలలరర

38
ZOK1714278
పపరర: వనఇకటయయ బతల

125-146/51

భరస : కకషషయయ బతల
ఇఇటట ననఇ:2/108-J-3
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2-108-J3
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబ రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-108-J-3
వయససస:59
లఇ: పప
46
ZOK0469700
పపరర: కలమలరర బబరరస

125-146/53

తఇడడ:డ లలతద వనఇకటయయ బతల
ఇఇటట ననఇ:2/108-J-3-0
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరరమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:2-108-J3
వయససస:38
లఇ: పప
43
ZOK0418921
పపరర: రరమబమరరస బనననల

35
ZOK1189753
పపరర: గఇగ దదవ బటబటల

33
ZOK0416263
పపరర: వనఇకటససబబమమ బటబటల
భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/108-J-3
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబరరయబడడ బటబటల
ఇఇటట ననఇ:2/108-J-3
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బతస ల వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/108-J-3
వయససస:26
లఇ: పప
40
ZOK0469049
పపరర: యలయయ వలలల పప

125-146/50

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ వలల పప
ఇఇటట ననఇ:2/108-J3
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ బటబటల
ఇఇటట ననఇ:2/108-J-3
వయససస:28
లఇ: పప
37
ZOK1316884
పపరర: బతస ల ససబడహమణయఇ

32
ZOK1313782
పపరర: యలల యయ వలల పప

57
ZOK0833302
పపరర: ససరరష కలమలర మకమ

125-146/66

తఇడడ:డ గఇగబలయయ మకమ
ఇఇటట ననఇ:2/108-J7-1
వయససస:27
లఇ: పప
125-146/68

60
ZOK1493014
పపరర: ఆధద కరశవ మలశశటట

125-146/69

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ మలశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/108-J-8
వయససస:20
లఇ: పప
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61
ZOK1276527
పపరర: ససఇకర రరజరశసరర

125-146/70

తఇడడ:డ ససఇకర రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:2/108-J-10
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-146/72

తఇడడ:డ జనతరరన తమలర పపరఇ
ఇఇటట ననఇ:2/108-J-41
వయససస:27
లఇ: పప
125-146/74

భరస : వనఇకటయయ లలతద మనచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/108-JU-2
వయససస:78
లఇ: ససస స
125-146/1001

73
ZOK0412049
పపరర: శశనవరససలల బబబబబరరనలల

125-146/77

125-146/80

125-146/82

125-146/85

74
ZOK0985046
పపరర: యమబన బనననల

77
ZOK1629906
పపరర: బనవనలల ఖచశల కలమలర

80
ZOK1335645
పపరర: రరణణ షపషక

83
ZOK0414706
పపరర: గబరపర కలలల

125-146/88

86
ZOK0414292
పపరర: వనఇకటయయ కలఇచతల

125-146/78

89
ZOK0669200
పపరర: లకకమ దదవ కకడచరర
భరస : జయరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/111
వయససస:55
లఇ: ససస స

69
LML1919661
పపరర: వజయగగరర ఉపపర

125-146/1000

72
ZOK0939100
పపరర: బబలలజ బరరనలల

125-146/76

75
ZOK0416933
పపరర: లలతమమ బరరనలల

125-146/79

భరస : కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/108K-19
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-146/81

78
ZOK0253864
పపరర: మఇజనతథ ఎరరకలస

125-145/437

తఇడడ:డ పసచరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/109
వయససస:42
లఇ: పప
125-146/83

81
ZOK1040088
పపరర: బబబ
ల షపక

125-146/84

తఇడడ:డ ససరరజదదదన
ఇఇటట ననఇ:2/109 1
వయససస:27
లఇ: పప
125-146/86

84
ZOK0812231
పపరర: వనఇకట ససబబమమ కలల

125-146/87

భరస : గబరపర పలలల
ఇఇటట ననఇ:2/110-A
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-146/89

తఇడడ:డ చననయయ
ఇఇటట ననఇ:2/111
వయససస:42
లఇ: పప
125-146/91

125-146/73

తఇడడ:డ కకషషయయ బరరనలల
ఇఇటట ననఇ:2/108-K19
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ గబరర మబరరస
ఇఇటట ననఇ:2/110-A
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ గబరపర కలల
ఇఇటట ననఇ:2/110-A
వయససస:28
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-146/75

భరస : బబబలల షపషక
ఇఇటట ననఇ:2/109
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : ససవర పపజజరర
ఇఇటట ననఇ:2/109-A
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/111
వయససస:65
లఇ: పప

71
ZOK0410621
పపరర: కకషషయయ బరరనల

66
ZOK1678994
పపరర: హరరబబబబ అదసచచరర

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-108 K
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బనవనలల వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:2/108-L
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : ససరరజదదదన
ఇఇటట ననఇ:2/109
వయససస:61
లఇ: ససస స

88
ZOK0560250
పపరర: జయరరమయయ కకడచరర

125-146/999

తఇడడ:డ శశనవరససలల బనననల
ఇఇటట ననఇ:2/108-K-19
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ బనననల
ఇఇటట ననఇ:2/108-L
వయససస:56
లఇ: పప

85
ZOK0812306
పపరర: గబరర నతరరయణ కలల

68
LML1907682
పపరర: వవఇకటససబబయయ ఉపపర

125-146/71

తఇడడ:డ నరససఇహహలల అదసచచరర
ఇఇటట ననఇ:2/108-JU-2
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/108K19
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/108-K-19
వయససస:67
లఇ: పప

82
ZOK0939092
పపరర: లకడమ దదవ పపజజరర

125-146/1016

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-108 K
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:2-108 K
వయససస:48
లఇ: ససస స

79
ZOK1050038
పపరర: ఫరతమల బ సయయద

65
ZOK1382753
పపరర: జనతరద న ఎటబమరరరరఇ

63
ZOK0938797
పపరర: పరరసతమమ ఈతమలరరరరఇ
భరస : జనతరర న ఈతమలరరరరఇ
ఇఇటట ననఇ:2/108-J-41
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తరరపరలల ఎటబమరరరరఇ
ఇఇటట ననఇ:2-108-J41
వయససస:53
లఇ: పప

67
ZOK1681857
పపరర: వనఇకట నరసమమ మనచనరర

76
ZOK1182690
పపరర: వనఇకట రమణ బనననల

125-146/1002

భరస : నరససఇహహలల పపటల
ఇఇటట ననఇ:2-108/J/27
వయససస:50
లఇ: ససస స

64
ZOK0985020
పపరర: కకటటశసర తమలర పపరఇ

70
ZOK2009892
పపరర: సరలమమ బరరనలల

62
ZOK1695642
పపరర: గఇగమమ పపటల

87
ZOK0416321
పపరర: దసరర మమ కలఇచతల

125-146/90

భరస : చననయయ
ఇఇటట ననఇ:2/111
వయససస:73
లఇ: ససస స
125-146/92

90
ZOK0715136
పపరర: లకమయయ టట

125-146/93

తఇడడ:డ సప మనన
ఇఇటట ననఇ:2/111
వయససస:41
లఇ: పప
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91
ZOK0715276
పపరర: లకకమ దదవ టట

125-146/94

భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/111
వయససస:36
లఇ: ససస స
94
ZOK1144773
పపరర: రరశరమ పలల పప

125-146/97

125-146/100

125-146/103

125-146/106

125-146/109

125-146/131

125-146/134

తఇడడ:డ చననయయ బబలలఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:2/113
వయససస:61
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

104
ZOK1050012
పపరర: రమలదదవ పలల పప

107
ZOK0412056
పపరర: వవణబగగపరల కకడచరర

110
ZOK0410654
పపరర: వనఇకటససబబయయ కలఇచతల

113
ZOK0669234
పపరర: రమమశ పలల పప

125-146/137

116
ZOK0411355
పపరర: వనఇకటససబబమమ కలఇచతల

125-146/107

119
ZOK1095083
పపరర: చఇదడహస బబలలఇకకఇడ
తలల : రరమ ససబబమమ
ఇఇటట ననఇ:2/113
వయససస:26
లఇ: పప

99
ZOK0715144
పపరర: రరమకకషష కర

125-146/102

102
ZOK0412791
పపరర: జయమమ పలల పప

125-146/105

105
ZOK0414219
పపరర: బబలలజ పలల పప

125-146/108

తఇడడ:డ శశషరదదడ
ఇఇటట ననఇ:2/111-3-A
వయససస:33
లఇ: పప
125-146/110

108
LML1908045
పపరర: నతగరశసర కకడచరర

125-146/111

తఇడడ:డ జయరరమయయ కకడచరర
ఇఇటట ననఇ:2/111-5
వయససస:44
లఇ: పప
125-146/132

111
ZOK0411371
పపరర: ససపడజ కలఇచతల

125-146/133

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/111-A
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-146/135

114
ZOK0416347
పపరర: ససబబమమ పసటల

125-146/136

భరస : గఇగబలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/111-D
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-146/138

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/111-E-1
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-144/700

125-146/99

భరస : శశషరదదడ
ఇఇటట ననఇ:2/111-3A
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబడమణయమ
ఇఇటట ననఇ:2/111-C
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయయ పపటల
ఇఇటట ననఇ:2/111-D
వయససస:22
లఇ: ససస స
118
ZOK1682509
పపరర: వనఇకటయయ బబలలఇకకఇడ

125-146/104

తఇడడ:డ చననయయ
ఇఇటట ననఇ:2/111-A
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటసస
ఇఇటట ననఇ:2/111-A
వయససస:34
లఇ: పప
115
ZOK1689538
పపరర: ససబబ నరసమమ పపటల

101
ZOK0827875
పపరర: రరమ దదవ కరయల

96
ZOK0410597
పపరర: ససరరష పలల పప

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/111-2
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ జయరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/111-3-C
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : నతగరశసర రరవప
ఇఇటట ననఇ:2/111-5
వయససస:37
లఇ: ససస స
112
ZOK1009936
పపరర: రమమశ ఉమమడడ

125-146/101

భరస : బబలలజ
ఇఇటట ననఇ:2/111-3A
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : వవణబగగపరల
ఇఇటట ననఇ:2/111-3C
వయససస:30
లఇ: ససస స
109
ZOK0669226
పపరర: రరజరశసరర కకడచరర

98
ZOK0410647
పపరర: ససబడమణయఇ పలల పప

125-146/96

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:2/111-1-A
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : రరమకకషష కరయల
ఇఇటట ననఇ:2/111-3
వయససస:34
లఇ: ససస స

తలల : జయమమ పలల పప
ఇఇటట ననఇ:2/111-3A
వయససస:28
లఇ: పప
106
ZOK0669218
పపరర: వజయ లకకమ కకడచరర

125-146/98

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/111-1-A
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : ససబడమణయఇ పలల పప
ఇఇటట ననఇ:2/111-2
వయససస:25
లఇ: ససస స
103
ZOK0827883
పపరర: సరయ పలల పప

95
ZOK0411363
పపరర: లకడమ దదవ పలల పప

93
ZOK0827867
పపరర: లకడమ దదవ పలల పప
భరస : ససరరష పలల పప
ఇఇటట ననఇ:2/111-1
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణయఎఇ
ఇఇటట ననఇ:2/111-1A
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:2/111-1-A
వయససస:33
లఇ: పప
100
ZOK1674571
పపరర: ససజజత పలల పప

125-146/95

తఇడడ:డ పపఇచలయయ కలఇచపప
ఇఇటట ననఇ:2/111
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/111-1
వయససస:28
లఇ: ససస స
97
ZOK0410613
పపరర: వనఇకటససబబయయ పలల పప

92
ZOK0827859
పపరర: చననయయ కలఇచపప

117
ZOK1493162
పపరర: వరలర పవన

125-146/139

తఇడడ:డ వరలర ఈశసరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/112
వయససస:23
లఇ: పప
125-146/140

120
ZOK1256792
పపరర: శశనవరససలల బబలలఇకకఇడ

125-146/141

తఇడడ:డ వనఇకటయయ బబలలఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:2/113
వయససస:29
లఇ: పప
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121
ZOK1492891
పపరర: శరశవణణ బబలలఇకకఇడ

125-146/142

తలల : బబలలఇకకఇడ రరమససబబమమ
ఇఇటట ననఇ:2/113
వయససస:21
లఇ: ససస స

122
ZOK1575968
పపరర: శవ పడసరద కకడడరర
తఇడడ:డ జయరరమయయ కకడడరర
ఇఇటట ననఇ:2/113
వయససస:38
లఇ: పప

125-146/1018 125
124
ZOK2010387
ZOK1241983
పపరర: రరమసచబబమలమ బబలలఇకకఇడ
పపరర: మసరసనమమ వలపస

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2-113
వయససస:48
లఇ: ససస స
127
ZOK1242007
పపరర: వనషదదహహ వలపస

125-146/146

125-146/148

125-146/1020

125-146/153

125-146/156

125-146/158

భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:2-116
వయససస:59
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

137
ZOK1575711
పపరర: బబ కకసఇ సరయ లకడమ

140
ZOK0985087
పపరర: ససకనయ మలలల ల

143
ZOK0410605
పపరర: ససబడమణయఇ బరరనల

125-146/161

146
ZOK1009910
పపరర: చనన బబ మమశశటట

125-146/151

149
ZOK2010403
పపరర: ససజజతత గబఇత
భరస : వరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-116
వయససస:42
లఇ: ససస స

129
LML1907328
పపరర: నరససఇహహలల కకరమబటల

125-146/1019

132
ZOK0780569
పపరర: అఇజల నలల బబ తతల

125-146/150

135
ZOK0410936
పపరర: ఉమ మహహశసరర ఆమఇచచరల

125-146/152

భరస : శవకరసవ
ఇఇటట ననఇ:2/115-1
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-146/154

138
ZOK0416925
పపరర: శరఇత బరరనలల

125-146/155

భరస : నతగరఇదడ బరరనలల
ఇఇటట ననఇ:2/115-C
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-146/1024

141
ZOK0410662
పపరర: బబబబ బబ కరకశఇ

125-146/157

తఇడడ:డ పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/115-D
వయససస:59
లఇ: పప
125-146/159

144
ZOK0410639
పపరర: ససబడమణయఇ బబ మమసపటట

125-146/160

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/116
వయససస:41
లఇ: పప
125-146/162

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:2/116
వయససస:33
లఇ: పప
125-146/1025

125-146/145

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:2/114-B
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/116
వయససస:70
లఇ: పప

భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:2/116
వయససస:59
లఇ: ససస స
148
ZOK2010395
పపరర: వవఇకటససబబమమ బరరనల

125-146/149

భరస : బబలలజ బరరనలల
ఇఇటట ననఇ:2-115-C
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : బబబబ
ఇఇటట ననఇ:2/115-D
వయససస:47
లఇ: ససస స
145
ZOK0416701
పపరర: అమరరవత బబ మమసపటట

134
ZOK0095059
పపరర: శవకరశవపలల ఆమఇచచరల

126
ZOK1241991
పపరర: శవ కలమలర వలపస

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-114-A
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబ కకసఇ బబబబ
ఇఇటట ననఇ:2/115-B
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/115-C
వయససస:45
లఇ: పప
142
ZOK0411389
పపరర: ఈశసరమమ బబ కరకశఇ

125-146/147

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/115-1
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబబబ బబ కకసఇ
ఇఇటట ననఇ:2/115-B
వయససస:23
లఇ: ససస స
139
ZOK0779785
పపరర: నతగరఇదడ బరరనలల

131
ZOK0416255
పపరర: అరరణత అఇతటట

125-146/1017

తఇడడ:డ వలపస ఈశసరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/114
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : హరరనతథ
ఇఇటట ననఇ:2/114-B
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : భబసకర ఆచతరర
ఇఇటట ననఇ:2-114-B
వయససస:58
లఇ: ససస స
136
ZOK1428242
పపరర: సరయ లకడమ బబ కకసఇ

125-146/144

భరస : ససబబ రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/114A
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబలనన
ఇఇటట ననఇ:2/114-B
వయససస:40
లఇ: పప
133
LML1921733
పపరర: జయమమ మహహమలలరర

128
ZOK0904889
పపరర: లకమమమ కకరరమబటట
ల

123
ZOK1382407
పపరర: శవ పడసరద కకడచరర
తఇడడ:డ జయరరమయయ కకడచరర
ఇఇటట ననఇ:2-113
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : ఈశసరయయ వలపస
ఇఇటట ననఇ:2/114
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గబమమయయ వలపస
ఇఇటట ననఇ:2/114
వయససస:29
లఇ: ససస స
130
ZOK0095265
పపరర: శశనవరససలల నలల బబ తతల

125-146/143

147
ZOK1321710
పపరర: పడవణ గబఇతత

125-146/163

తఇడడ:డ వరయయ గబఇతత
ఇఇటట ననఇ:2/116
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-146/1026

150
ZOK0938953
పపరర: చరణ తదజ గబఇట

125-146/164

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/116-A
వయససస:28
లఇ: పప
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151
ZOK1683648
పపరర: శరరష పడసరల

125-146/165

భరస : చరణ తదజ గబఇట
ఇఇటట ననఇ:2/116-A
వయససస:22
లఇ: ససస స
154
ZOK0095075
పపరర: శవశఇకర ఆచతరర నగరఇ

125-146/166

125-146/169

125-146/172

125-146/176

125-146/1028

125-146/179

125-146/181

భరస : జగదదష
ఇఇటట ననఇ:2/117-E
వయససస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

164
ZOK1576511
పపరర: యలనతధద ఆమబదతల

167
ZOK2283901
పపరర: వవణబ గగపరల రరవపరర

170
ZOK0469775
పపరర: ఆకకమమ రరవపరర

173
ZOK0780619
పపరర: చననకక యయలకచదరల ర

125-146/184

176
ZOK1573575
పపరర: వనఇకట ససబబమమ సఇగఇ

125-146/177

179
ZOK0780742
పపరర: బబబ నతగరరఇ
భరస : శఇకరరచతరర
ఇఇటట ననఇ:2/117-E
వయససస:35
లఇ: ససస స

159
ZOK0416834
పపరర: రమణమమ నగరఇ

125-146/171

162
ZOK0095091
పపరర: ససబడమణయఇ పప టల దసరరస

125-146/175

165
ZOK0076968
పపరర: అశసన పప టల దసరరస

125-146/1027

భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:2-117 A
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-146/1271

168
ZOK0417170
పపరర: భవరన దదవ రరవపరర

125-146/178

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:2/117C
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-146/1029

171
ZOK0520981
పపరర: ససబబబరరయబడడ సఇగఇ

125-146/180

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/117-D
వయససస:32
లఇ: పప
125-146/182

174
ZOK1189761
పపరర: వనఇకట ససబబయయ సఇగఇ

125-146/183

తఇడడ:డ గఇగబలయయ సఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:2/117-D
వయససస:59
లఇ: పప
125-145/440

భరస : వనఇకట ససబబయయ సఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:2/117-D1
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-146/186

125-146/168

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/117-A
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : ఈశసరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/117-D
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : ససబబరరయబడడ సఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:2/117-D
వయససస:25
లఇ: ససస స
178
ZOK0780726
పపరర: శవ లలత నతగరరఇ

125-146/174

భరస : ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:2-117-C
వయససస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గబరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/117-D
వయససస:50
లఇ: పప
175
ZOK1576842
పపరర: సరయ లకడమ సఇగఇ

161
ZOK0077305
పపరర: లకకమదదవ కకటకకఇడ

156
ZOK0095141
పపరర: నరససఇహ రరవపరర

భరస : బబడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/117
వయససస:89
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటష రరవపరర
ఇఇటట ననఇ:2/117b
వయససస:19
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశ రరవపరర
ఇఇటట ననఇ:2/117-C
వయససస:26
లఇ: పప
172
ZOK0780601
పపరర: ఈశసరయయ యయలకచదరల ర

125-146/170

తఇడడ:డ వనఇకటయయ ఆమబదతల
ఇఇటట ననఇ:2/117-A
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:2-117-A
వయససస:48
లఇ: ససస స
169
ZOK1040039
పపరర: దదవవఇదడనతథ రరవపరర

158
ZOK0416313
పపరర: రరజరశసరర రరవపరర

125-145/439

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:2/117
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : శవ
ఇఇటట ననఇ:2/117A
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరడడపర కకటకకఇద
ఇఇటట ననఇ:2/117-A
వయససస:35
లఇ: పప
166
ZOK2010411
పపరర: భవరణణదదవ రరవపరర

125-146/167

భరస : నరససఇహ
ఇఇటట ననఇ:2/117
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బడహమయయ ఆచతరర
ఇఇటట ననఇ:2/117
వయససస:65
లఇ: పప
163
ZOK0095117
పపరర: శవ కకటకకఇద

155
ZOK0095125
పపరర: వనఇకటటశసరరల రరవపరర

153
ZOK1427665
పపరర: ధన లకడమ అతగరరర
భరస : నరరశ అతగరరర
ఇఇటట ననఇ:2/117
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:2/117
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఈశసరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/117
వయససస:38
లఇ: పప
160
ZOK0520965
పపరర: ఈశసరయయ ఆచతరర నగరఇ

125-145/438

తఇడడ:డ దదవవఇదడపర అతగరరర
ఇఇటట ననఇ:2/117
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఈశసరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/117
వయససస:37
లఇ: పప
157
ZOK0414524
పపరర: జగదదశ ఆచతరర నగరఇ

152
ZOK1427657
పపరర: నరరశ అతగరరర

177
ZOK0077800
పపరర: పరరసత అమబదతల

125-146/185

భరస : యలనతదద
ఇఇటట ననఇ:2/117-E
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-146/187

180
ZOK0307868
పపరర: పదమజ నగరఇ

125-146/173

తఇడడ:డ వశసనతధతచతరర నగరఇ
ఇఇటట ననఇ:2/117/F
వయససస:32
లఇ: ససస స
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181
ZOK0253872
పపరర: శవబడహమ ఆచతరర నగరఇ

125-146/188

తఇడడ:డ వశస నతధ ఆచతరర
ఇఇటట ననఇ:2/117F
వయససస:36
లఇ: పప
184
ZOK0306829
పపరర: ఈశసరమమ నగరఇ

125-146/191

125-146/1031

భరస : పసచరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/118-B
వయససస:56
లఇ: ససస స
193
ZOK0077602
పపరర: వనఇకటససబబమమ పసటల

125-146/198

125-146/1033

125-146/201

125-146/204

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/123
వయససస:82
లఇ: పప
208
ZOK1009977
పపరర: వనఇకట లకడమ ఉపప
భరస : చనన వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-123
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

191
ZOK1576016
పపరర: పపటల వజయ లకడమ

125-146/196

194
ZOK0779801
పపరర: సరరరక మదచదల

125-146/199

125-146/1034

203
ZOK1492875
పపరర: భబసకర తరరమలశశటట

209
ZOK0077123
పపరర: నతగరశసరమమ పడతసల
భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/123A
వయససస:54
లఇ: ససస స

125-146/194

192
ZOK0414458
పపరర: పసచరయయ పసటల

125-146/197

195
ZOK0647578
పపరర: వనఇకటయయ పసటల

125-146/1032

198
ZOK0095166
పపరర: చననవనఇకటయయ పసటల

125-146/200

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/119-B
వయససస:52
లఇ: పప
125-146/202

201
ZOK1010354
పపరర: ఉమలదదవ తతల కకఇడ

125-146/203

భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:2/119-D
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-146/205

204
ZOK1492883
పపరర: గరతత తరరమలశశటట

125-146/206

భరస : భబసకర తరరమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/119-D
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-146/208

భరస : చచఇచయయ
ఇఇటట ననఇ:2/123
వయససస:77
లఇ: ససస స
125-146/1036

189
ZOK0414466
పపరర: జనతరరన పసటల

తఇడడ:డ పసచరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-119A
వయససస:91
లఇ: పప

200
ZOK0419119
పపరర: యలణతదమమ తతలకకఇద

206
ZOK0416511
పపరర: ససబబమమ నఇదతయల

125-146/1030

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/119A
వయససస:65
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటబదదడ శశటట తరరమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/119-D
వయససస:30
లఇ: పప
125-146/207

186
LML2404234
పపరర: లకమమ రరవపరర

తఇడడ:డ పసచరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/118B
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/119-D
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తరరమలశశటట వవఇకటబదదడ
ఇఇటట ననఇ:2/119-D
వయససస:23
లఇ: పప
205
ZOK0414649
పపరర: చచఇచయయ నఇదతయల

125-146/193

భరస : వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:2-119A
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/119D
వయససస:37
లఇ: పప
202
ZOK1313790
పపరర: తరరమలశశటట అనల కలమలర

188
ZOK1493030
పపరర: నవలలపకల రమమష

197
ZOK0657890
పపరర: వమల పసటల

125-146/190

భరస : నతగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-118
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:2/119-A
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2-119A
వయససస:71
లఇ: ససస స
199
ZOK0414516
పపరర: ససబడహమణయఇ తతలకకఇద

125-146/192

భరస : పపటల జనతరర న
ఇఇటట ననఇ:2/119
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : చనన వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/119-A
వయససస:52
లఇ: ససస స
196
ZOK0657874
పపరర: నరసమమ పసటల

185
ZOK0520874
పపరర: మధసబబబబ నగరఇ

తఇడడ:డ నవలలపకల ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:2/118-A
వయససస:38
లఇ: పప
125-146/195

183
ZOK0306811
పపరర: కలరన నగరఇ
భరస : వశసనతధతచతరర
ఇఇటట ననఇ:2/117-F
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వశసనతధ ఆచతరర
ఇఇటట ననఇ:2/117-F
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : రమమశ
ఇఇటట ననఇ:2-118
వయససస:31
లఇ: ససస స
190
ZOK1095117
పపరర: ససబబమమ పసటల

125-146/189

తఇడడ:డ బడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/117F
వయససస:61
లఇ: పప

భరస : వశసనతధ ఆచతరర
ఇఇటట ననఇ:2/117-F
వయససస:63
లఇ: ససస స
187
ZOK0657882
పపరర: నతగ లకడమ ననల పరకల

182
ZOK0253880
పపరర: వశసనతథ ఆచతరర నగరఇ

125-146/1035
207
LML1907609
పపరర: చననవనఇకటససబబయయ ఉపపర

తఇడడ:డ ససబబరరయడడ
ఇఇటట ననఇ:2-123
వయససస:37
లఇ: పప
125-146/209

210
ZOK0414334
పపరర: వనఇకట ససబబయయ నఇదతయల

125-146/210

తఇడడ:డ చచఇచయయ
ఇఇటట ననఇ:2/123A
వయససస:47
లఇ: పప
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211
ZOK1382605
పపరర: సరలమమ నఇదతయల

125-146/211

భరస : వనఇకటససబబయయ నఇదతయల
ఇఇటట ననఇ:2/123-A
వయససస:41
లఇ: ససస స
214
ZOK0414367
పపరర: ససబబయయ పడతసరల

125-146/214

125-146/217

125-146/220

125-146/223

125-146/1038

125-146/225

125-146/227

125-146/230

125-145/1108

227
ZOK1574011
పపరర: కరరమబననసర సయద

230
ZOK0416503
పపరర: ససబబరతనమమ పదన ారల

233
ZOK0414490
పపరర: సతయమయయ సరకర

236
ZOK1256867
పపరర: వరలకడమ మనచనరర

125-146/1040

239
ZOK1573948
పపరర: మబరళమహన గబడదడటట
తఇడడ:డ చచడయయ గబదదదటట
ఇఇటట ననఇ:2/125
వయససస:21
లఇ: పప

219
ZOK0414169
పపరర: రరజజ గగపరల నలల పప తతల

125-146/219

222
ZOK0416289
పపరర: లకడమ నరసమమ నలల బబ తతల

125-146/222

225
ZOK1576388
పపరర: అనసష గల

125-146/1037

భరస : రరఇమహన గల
ఇఇటట ననఇ:2-123-F
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-145/1109

228
ZOK1576354
పపరర: ససబడమణయఇ గఇదఇశశటట

125-146/224

తఇడడ:డ రమణయయ గఇదఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/123-J
వయససస:33
లఇ: పప
125-146/226

231
ZOK1491828
పపరర: నరసమమ మనచనరర

125-145/441

భరస : ససబబరరమయయ మనచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/124
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-146/228

234
ZOK0414557
పపరర: ససబబరరమయయ మనచనరర

125-146/229

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/124
వయససస:69
లఇ: పప
125-146/231

భరస : ససధతకర మనచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/124
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట ససబబయయ గరనసగపపఇట
ఇఇటట ననఇ:2-124
వయససస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

224
ZOK1573898
పపరర: గగపస నతయక బబకరక

125-146/216

భరస : రరజజ గగపరల
ఇఇటట ననఇ:2/123-C
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగనన
ఇఇటట ననఇ:2/124
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/124
వయససస:41
లఇ: పప
238
ZOK1689876
పపరర: రరజమమ గనసగపపఇట

125-146/221

భరస : శశరరమబలల
ఇఇటట ననఇ:2/123-M
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తమమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/124
వయససస:69
లఇ: పప
235
ZOK0414615
పపరర: ససధతకర మనచనరర

221
ZOK0416230
పపరర: నతగమమ పసకకకల

216
ZOK0939076
పపరర: ససబబబరతనమమ పడతసరల

తఇడడ:డ నతగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/123C
వయససస:61
లఇ: పప

భరస : మహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:2-123-g-1
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన నతగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/123M
వయససస:59
లఇ: పప
232
ZOK0414193
పపరర: గఇగనన సరక

125-146/218

తఇడడ:డ రరమలఇగఇ బబకరక
ఇఇటట ననఇ:2-123-F
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : గగపస నతయక బబకరయ
ఇఇటట ననఇ:2-123-F
వయససస:35
లఇ: ససస స
229
ZOK0305672
పపరర: శశ రరమబలల పడసల

218
ZOK0414110
పపరర: ఉసపసన వలల షపక

125-146/213

భరస : ససధతకర పడతసరల
ఇఇటట ననఇ:2/123-B
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : బబల ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/123-C
వయససస:79
లఇ: ససస స

భరస : పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:2/123-C
వయససస:38
లఇ: ససస స
226
ZOK1576453
పపరర: రతనమమ బబకరయ

125-146/215

తఇడడ:డ మలబబసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:2/123B3
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబల ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/123C
వయససస:43
లఇ: పప
223
ZOK0416396
పపరర: వనఇకట ససబబమమ పసకకకల

215
ZOK0904863
పపరర: ససనతత పడతసరల

213
ZOK0414359
పపరర: నతగరరరజన పడతసరల
తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/123B
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : నతగరరరజన పడతసరల
ఇఇటట ననఇ:2/123-B
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : బబలవరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/123-B
వయససస:29
లఇ: ససస స
220
ZOK0414672
పపరర: పపలల యయ పసకకకల

125-146/212

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ నఇదతయల
ఇఇటట ననఇ:2/123-A
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ నతగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/123B
వయససస:67
లఇ: పప
217
ZOK0939084
పపరర: ససమలత ఆళలగడడ

212
ZOK1575869
పపరర: గరరర సరయ నఇదతయల

125-146/1039
237
ZOK0904939
పపరర: వనఇకట ససబబయయ గరనసగపపఇట

తఇడడ:డ చననయయ
ఇఇటట ననఇ:2-124
వయససస:37
లఇ: పప
125-145/442

240
ZOK0414326
పపరర: దసరర యయ పపల

125-146/232

తఇడడ:డ దతశయయ
ఇఇటట ననఇ:2/125B
వయససస:57
లఇ: పప
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241
ZOK0406504
పపరర: మబనకకషష ఆచతరర వడల

125-146/233

తఇడడ:డ మబనససరసమ ఆచతరర
ఇఇటట ననఇ:2/127
వయససస:68
లఇ: పప
125-146/236

భరస : మబనకకషషయయ ఆచతరర
ఇఇటట ననఇ:2/127
వయససస:67
లఇ: ససస స

245
ZOK1493261
పపరర: శశ కలమలర బబ గగజ

125-146/1041

248
ZOK0905051
పపరర: జయమమ గఇడడకకట

125-146/241

భరస : చచఇచసరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/128-A
వయససస:77
లఇ: ససస స

251
ZOK0307736
పపరర: చచఇచసనతగయయ రరవపసరర

125-146/244

తఇడడ:డ పరలకకఇడతడయబడడ ఉపపర
ఇఇటట ననఇ:2/130
వయససస:23
లఇ: ససస స

254
ZOK1382282
పపరర: రమలదదవ ఉపపర

125-146/246

తలల : అఇజనదదవ
ఇఇటట ననఇ:2/130-C
వయససస:23
లఇ: పప
259
ZOK0904970
పపరర: యశశద జరనసగబ

125-146/248

తఇడడ:డ వనఇకట కకషష యలదవ
ఇఇటట ననఇ:2/131
వయససస:27
లఇ: ససస స

257
ZOK1673912
పపరర: రరమకకషష యలదవ జరనసగబ

266
LML1947134
పపరర: రవఇదతడ గబఇడతడత

భరస : పరపయయ
ఇఇటట ననఇ:2-132
వయససస:75
లఇ: ససస స

269
ZOK2010445
పపరర: సరవతడమలమ గబనడ రత
భరస : రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:2/132-A1
వయససస:50
లఇ: ససస స

125-146/240

125-146/243

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/130
వయససస:51
లఇ: పప
125-146/245

255
ZOK1382761
పపరర: పవన కలమలర ఉపపర

125-146/1042

తఇడడ:డ పరలకకఇడతడయబడడ ఉపపర
ఇఇటట ననఇ:2-130
వయససస:24
లఇ: పప
125-145/443

125-146/249

125-146/247
258
ZOK0414631
పపరర: వనఇకట కకషష యలదవ జరనసగబ

125-146/1043

భరస : లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-131
వయససస:73
లఇ: ససస స
125-146/1045

264
ZOK1632512
పపరర: ససధకర మబనగరల

125-145/444

తఇడడ:డ చఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:2/132
వయససస:27
లఇ: పప
125-146/250

తఇడడ:డ రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:2/132-A1
వయససస:37
లఇ: పప
125-146/252

252
ZOK0095216
పపరర: పరలకకఇడతడయబడడ ఉపపర

261
LML1921766
పపరర: నతగమమ జరనసగబ

265
LML1919612
పపరర: బకకమమ ఉపపర

వయసస 01-01-2021 నటక

125-146/242

260
ZOK1095166
పపరర: మలధవ జరనసగబ

భరస : వనఇకట కకషష యలదవ
ఇఇటట ననఇ:2-131
వయససస:42
లఇ: ససస స

125-146/1046

249
ZOK0905093
పపరర: భబరత భబషణ గఇడడకకట

తఇడడ:డ లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/131
వయససస:52
లఇ: పప

263
ZOK2010437
పపరర: రమలదదవ జరనసగబ

125-146/238

తఇడడ:డ గబరరసరసమ
ఇఇటట ననఇ:2/128
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట కకషష యలదవ
ఇఇటట ననఇ:2/131
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-146/1044

246
ZOK1574995
పపరర: శశ కలమలర బబ గగజ

తఇడడ:డ వనఇకటకకషష యలదవ జరనసగబ
ఇఇటట ననఇ:2/131
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటకకశషష ర యలదవ జరనసగబ
ఇఇటట ననఇ:2-131
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ యలల యయ
ఇఇటట ననఇ:2/132-A1
వయససస:57
లఇ: పప

125-146/239

భరస : పరలకకఇడతడయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/130
వయససస:49
లఇ: ససస స

256
ZOK1378942
పపరర: హజయ కలమలర రరబబ

125-146/235

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ ఆచతరర బబ గగజ
ఇఇటట ననఇ:2/127
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ చచఇచయయ
ఇఇటట ననఇ:2/128-A
వయససస:82
లఇ: పప

253
ZOK1323807
పపరర: సఇధయ ఉపపర

268
ZOK0220814
పపరర: రమణయయ గబఇడతడత

125-146/237

భరస : గబరరసరసమ
ఇఇటట ననఇ:2/128
వయససస:73
లఇ: ససస స

250
ZOK0306837
పపరర: సఇటటమమ రరవపరర

243
ZOK0416636
పపరర: వజయ లకడమ గగగగజ
భరస : ససబడమణయఎఇ
ఇఇటట ననఇ:2/127
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ ఆచతరర
ఇఇటట ననఇ:2/127
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : ఈశసరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-127
వయససస:70
లఇ: ససస స

262
ZOK1382514
పపరర: సపషడడష యలదవ జరనసగబ

125-146/234

తఇడడ:డ మబనకకషష ఆచతరర
ఇఇటట ననఇ:2/127
వయససస:38
లఇ: పప

244
ZOK0518563
పపరర: లకలకమమ వడల

247
ZOK2010429
పపరర: లలలవతతమత బబ గగజ

242
ZOK0406694
పపరర: శవ ఆచతరర వడల

267
LML2444602
పపరర: వరలకకమ గబనడ రత

125-146/251

భరస : రవఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2/132-A1
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-146/253

270
ZOK0416172
పపరర: శఇకరమమ పలల పప

125-146/1047

భరస : శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-133A
వయససస:55
లఇ: ససస స
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271
ZOK0577577
పపరర: గఇగమమ పరలలపప

125-146/1048

భరస : గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-133A
వయససస:89
లఇ: ససస స
274
ZOK1575224
పపరర: వనఇకట ససబబమమ పరరర

272
ZOK1010362
పపరర: లకడమ దదవ ఉపప
భరస : పపదద ససబబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/134
వయససస:39
లఇ: ససస స

125-146/256

భరస : శశ హరర పరరర
ఇఇటట ననఇ:2/134-E
వయససస:23
లఇ: ససస స

275
ZOK0414029
పపరర: ససబబయయ వవయల

తఇడడ:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:2/135
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:2-135
వయససస:48
లఇ: ససస స
283
ZOK1382266
పపరర: అమబమలల మలనసకకఇద

125-146/260

125-146/1054

125-146/264

125-146/267

125-146/270

తఇడడ:డ శశనస దతసరర
ఇఇటట ననఇ:2/136-C
వయససస:21
లఇ: పప
125-146/1057
298
ZOK1382498
పపరర: రరమ నరససఇహహలల
కమలలపపరఇ
తఇడడ:డ చనన నరససఇహహలల కమలలపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:2-136-C-2-1
వయససస:57
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-146/1052

287
ZOK1384742
పపరర: గబఇడతడత ససపడజ

290
ZOK0468637
పపరర: రరజమమ పప టబలదసరరస

293
ZOK0416578
పపరర: వనఇకటటశసరర దతసరర

125-143/99

279
ZOK2010452
పపరర: వనఇకటమమ కకఇడడగరరర

125-146/1050

282
ZOK0577452
పపరర: వనఇకటటష బతస ల

125-146/259

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/135-A
వయససస:47
లఇ: పప
125-146/1053

285
ZOK0779611
పపరర: రమణయయ పప టల దసరరస

125-146/261

తఇడడ:డ చదఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/136
వయససస:50
లఇ: పప
125-146/263

125-146/1055
288
ZOK1382423
పపరర: నతగరశసర రరవప నలల బబ తతల

తఇడడ:డ నతగయయ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2-136-8
వయససస:45
లఇ: పప
125-146/265

భరస : రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:2/136B
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/136C
వయససస:77
లఇ: ససస స
295
ZOK1678051
పపరర: బబలలజ దతసరర

284
ZOK0657924
పపరర: పదమ బతస ల

276
ZOK0573089
పపరర: గఇగ మటట పలల

భరస : వనఇకటసరసమ
ఇఇటట ననఇ:2-135
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గబఇడతడత వరసస
ఇఇటట ననఇ:2/136-1-2
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : నతరరయణ
ఇఇటట ననఇ:2/136B
వయససస:49
లఇ: ససస స
292
ZOK0416610
పపరర: లకలకమమ మదచద

125-146/1049

భరస : వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:2-135A
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:2-136-1
వయససస:44
లఇ: ససస స
289
ZOK0416537
పపరర: అమరరవత గబఱఱ ఇ

281
ZOK2010478
పపరర: కకఇడయయ మలనసకకఇద

125-146/255

భరస : చఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2/135
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పరల కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:2-135
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : లకడమ నతరరయణ
ఇఇటట ననఇ:2/135-A
వయససస:29
లఇ: ససస స
286
ZOK0417063
పపరర: రరజమమ అకకకల

125-146/257

భరస : లకకమనతరరయణ
ఇఇటట ననఇ:2-135
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-146/1051

273
ZOK0416214
పపరర: వనఇకట లకడమ పపయల
భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/134-C
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/134Y
వయససస:45
లఇ: పప

125-146/258 278
277
ZOK0414102
ZOK0416602
పపరర: లకడమ నతరరయణ మలనచ కకఇద
పపరర: దదవ మలనసకకఇద

280
ZOK2010460
పపరర: లకకమదదవ గగవఇదస

125-146/254

291
ZOK0779793
పపరర: లకకమ నతరరయణ గబరశఇ

125-146/266

తఇడడ:డ గబరశపర
ఇఇటట ననఇ:2/136-B
వయససస:52
లఇ: పప
125-146/268

294
ZOK0577445
పపరర: శశనస దతసరర

125-146/269

భరస : ససనస
ఇఇటట ననఇ:2/136-C
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చలపత
ఇఇటట ననఇ:2/136-C
వయససస:52
లఇ: పప

125-146/271
296
ZOK0938904
పపరర: వజయ నరససఇహ గగడ
కమలలపపరఇ
తఇడడ:డ వజయ రరమబడడ కమలలపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:2/136-C-2-1
వయససస:34
లఇ: పప

125-146/1056
297
ZOK0658666
పపరర: వనఇకట ససబబమమ కమలలపపరఇ

భరస : రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-136-C-2-1
వయససస:55
లఇ: ససస స

299
ZOK0414086
పపరర: శఇకయయ పపయల

300
ZOK0414177
పపరర: ససబబయయ పపయల

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/136-E
వయససస:62
లఇ: పప

125-146/272

125-146/273

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/136-E
వయససస:59
లఇ: పప
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301
ZOK0827719
పపరర: మలబ షపక

125-146/274

భరస : హహసపసన బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:2/136-E
వయససస:33
లఇ: ససస స
304
ZOK0827784
పపరర: ఖజజబ షపక

125-146/277

125-146/280

125-146/281

125-146/283

భరస : శవ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:2/136-I
వయససస:41
లఇ: ససస స
319
ZOK0414573
పపరర: గబఇడడట వరసస
తఇడడ:డ గబఇడడట వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/136-I-2
వయససస:43
లఇ: పప
322
ZOK1297753
పపరర: అమరరవత కలల
ల రర
భరస : కకషషమబరరస కలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:2/136-M
వయససస:68
లఇ: ససస స
325
ZOK0779637
పపరర: ససబబబరరయబడడ కకలలల

తఇడడ:డ శశనవరససలల వలలల పప
ఇఇటట ననఇ:2/137
వయససస:23
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-146/282

314
ZOK0414094
పపరర: బబబబ దతసరర

317
ZOK1276535
పపరర: దతసరర సరయ

320
ZOK1297795
పపరర: తలలరర వనఇకట ససబబమమ

323
ZOK0468629
పపరర: రరజమమ కకడచరర

125-146/293

326
ZOK1256776
పపరర: ఆనఇద వలలలల

125-146/284

329
ZOK1576081
పపరర: భబరర వ వలపస
తఇడడ:డ శశనసరసలల వలపస
ఇఇటట ననఇ:2/137
వయససస:22
లఇ: ససస స

125-146/1060

315
ZOK0647602
పపరర: శవ శఇకర గఇగబ రరజ

125-146/285

తఇడడ:డ శనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:2/136-I
వయససస:47
లఇ: పప
125-146/287

318
ZOK1391663
పపరర: నరసమమ గబఇడతడత

125-144/8

భరస : వరసస గబఇడతడత
ఇఇటట ననఇ:2/136-I-2
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-146/289

321
ZOK1297811
పపరర: తలలరర నరససఇహహలల

125-146/290

తఇడడ:డ తలలరర గగవనన
ఇఇటట ననఇ:2/136-K
వయససస:45
లఇ: పప
125-146/262

324
ZOK0414409
పపరర: వనఇకటససబబయయ కకడచరర

125-146/292

తఇడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/136-P
వయససస:49
లఇ: పప
125-146/294

తఇడడ:డ శశనవరససలల వలలలల
ఇఇటట ననఇ:2/137
వయససస:32
లఇ: పప
125-146/296

312
ZOK1382464
పపరర: అబబదలలల షపక
తఇడడ:డ పసరరసరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2-136-E1
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/136 P
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చననయయ
ఇఇటట ననఇ:2/137
వయససస:44
లఇ: పప
328
ZOK1493170
పపరర: ఆనఇద వలలల పప

311
ZOK1095042
పపరర: బశరరన షపక

భరస : తలలరర నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:2/136-K
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-146/291

125-146/279

భరస : వనఇకటరమణయయ
ఇఇటట ననఇ:2-136-E
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దతసరర బబబబ
ఇఇటట ననఇ:2/136-I
వయససస:25
లఇ: పప
125-146/288

306
ZOK1095018
పపరర: సలఇ బబషర షపక

125-146/1058 309
125-146/1059
308
LML1908003
LML1919489
పపరర: వనఇకటరమణయయ పటట పప గబల
పపరర: నతగససబబమమ పటటటబబ గబల

తఇడడ:డ చలపత
ఇఇటట ననఇ:2/136-I
వయససస:46
లఇ: పప
125-146/286

125-146/276

తఇడడ:డ మలబబసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:2/136-E
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : సలఇ బబషర
ఇఇటట ననఇ:2/136-E1
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : నతగరశసర రరవప
ఇఇటట ననఇ:2/136F
వయససస:39
లఇ: ససస స
316
ZOK0657932
పపరర: లకడమ దదవ గఇగబరరజ

125-146/278

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-136-E
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : నతససజ కటటక
ఇఇటట ననఇ:2/136-E1
వయససస:60
లఇ: ససస స
313
ZOK0416529
పపరర: రరజయ లకడమ నలల బబ తతల

305
ZOK0904855
పపరర: శశనవరస పటటటపప గబల

303
ZOK0827768
పపరర: ఇబడహహఇ షపక
తఇడడ:డ మలబబబబశర షపక
ఇఇటట ననఇ:2/136-E
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:2/136-E
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : ససబబయయ పపయల
ఇఇటట ననఇ:2/136-E
వయససస:45
లఇ: ససస స
310
ZOK0470153
పపరర: లలత బబయ కటటక

125-146/275

భరస : ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/136-E
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : మలబబబబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:2/136-E
వయససస:72
లఇ: ససస స
307
ZOK1241975
పపరర: నతగమణణ పపయల

302
ZOK0827735
పపరర: ఆశర బ షపక

327
ZOK1427632
పపరర: ఆనఇద వలలల పప

125-146/295

తఇడడ:డ శశనవరససలల వలలల పప
ఇఇటట ననఇ:2/137
వయససస:24
లఇ: పప
125-146/297

330
ZOK1576974
పపరర: రమణయయ వలపస

125-146/298

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/137
వయససస:25
లఇ: పప

Page 13 of 44

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-07
331
ZOK0647628
పపరర: శనవరససలల వలలల పప

125-146/1061

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-137
వయససస:47
లఇ: పప
334
ZOK0657957
పపరర: ససబబమమ కకళల

125-146/1064

335
ZOK0657965
పపరర: భబరతమమ వలలల పప

125-146/1067

338
ZOK0657973
పపరర: వనఇకట ససబబమమ వలలల పప

125-146/1065

తఇడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/137-E
వయససస:59
లఇ: పప

341
ZOK2010494
పపరర: కకటమమ బబ మమశశటట

125-146/1068

125-146/1070

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/140
వయససస:72
లఇ: పప
349
ZOK0478420
పపరర: రరడడమమ వవలలరల

347
ZOK0478537
పపరర: వనఇకట రమణ వవలలరల

125-146/1073

350
ZOK2010510
పపరర: ధరమదదవత వవలలరల

భరస : చఇదడ మమళ కరనచరర
ఇఇటట ననఇ:2/140-T-1
వయససస:35
లఇ: ససస స

353
LML1919653
పపరర: మణణమమ గగవఇదస

తఇడడ:డ ససబబయయ పప టట పపగబల
ఇఇటట ననఇ:2/142
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రవ కకడడరర
ఇఇటట ననఇ:2/143
వయససస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-146/1074

359
ZOK1573849
పపరర: వనఇకట పడసరద గగడ కకడడరర
తఇడడ:డ వనఇకట రవ కకడడరర
ఇఇటట ననఇ:2/143
వయససస:23
లఇ: పప

342
ZOK1382290
పపరర: వరరలల బబ మమశశటట

125-146/300

125-146/1072
345
ZOK1382530
పపరర: వనఇకటససబబయయ బబ మమశశటట

348
ZOK1378959
పపరర: ధరమదదవత వవలలరల

125-146/303

351
ZOK0780684
పపరర: లలల బబషర షపక

125-146/304

తఇడడ:డ వవనచనరర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:2/140-C
వయససస:35
లఇ: పప
125-146/1075

354
ZOK0469247
పపరర: రరమబడడ గగవఇదస

125-146/1076

తఇడడ:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:2-141
వయససస:54
లఇ: పప
125-146/306

తఇడడ:డ నతరరయణ
ఇఇటట ననఇ:2/142-21-65-B
వయససస:46
లఇ: పప
125-145/447

125-146/1069

భరస : వనఇకటరమణయయ
ఇఇటట ననఇ:2/140
వయససస:75
లఇ: ససస స

భరస : రరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-141
వయససస:42
లఇ: ససస స

125-146/305 356
355
ZOK1297878
ZOK0307074
పపరర: వనఇకట రమణయయ పప టట పపగబల
పపరర: రరమలఇజనవయబలల మణణగర

358
ZOK1573815
పపరర: మన కకడడరర

125-146/302

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:2-140
వయససస:61
లఇ: ససస స
125-145/446

339
ZOK1540889
పపరర: లకడమ దదవ వలలల పప

తఇడడ:డ ససబబబరరయబడడ బబ మమశశటట
ఇఇటట ననఇ:2-138-B1
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:2/140
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:2-140
వయససస:38
లఇ: ససస స
352
ZOK0855520
పపరర: ససబబ లకలకమమ అరరగల

125-145/445

భరస : వనఇకట ససబబయయ బబ మమశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/138-B1
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-146/301

125-146/1066

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/138-B
వయససస:25
లఇ: ససస స

125-146/1071 344
343
ZOK2010502
ZOK1574573
పపరర: ససబబబరరయడచ బబ మమశశటట
పపరర: కకఇడమమ బబ మమశశటట

346
ZOK0478529
పపరర: వనఇకట రమణయయ వవలలర ల

336
ZOK1382449
పపరర: బబలకకశషష వలలల పప

భరస : హరర కకశషష
ఇఇటట ననఇ:2-137-D
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-138
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-138B
వయససస:72
లఇ: పప

125-146/1063

తఇడడ:డ ససబబబరరయబడడ వలలల పప
ఇఇటట ననఇ:2-137-A
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:2-137D
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-146/299

333
ZOK0647610
పపరర: ససబబబరరయబడడ వలలల పప
తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-137A
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : ససబబ రరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-137A
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:2-137D
వయససస:33
లఇ: పప
340
ZOK0418806
పపరర: రరమ ససబబయయ బబ మమశశటట

125-146/1062

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:2-137
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-137A
వయససస:36
లఇ: ససస స
337
ZOK0647644
పపరర: హరర కకషష వలలల పప

332
ZOK2010486
పపరర: శశదదవ వలలల పప

357
ZOK1575679
పపరర: కకటటశసరర మమమల

125-146/307

భరస : లలకరశసరర
ల మమమల
ఇఇటట ననఇ:2/142-E-14
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-145/448

360
ZOK0468645
పపరర: వనఇకట ససబబమమ ఉననఇ

125-146/308

భరస : నతగరరజ
ఇఇటట ననఇ:2/143
వయససస:40
లఇ: ససస స
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361
ZOK0669275
పపరర: నరరఇదడమమ చతఇగలల

125-146/309

భరస : ససబబడమణయమ
ఇఇటట ననఇ:2/143
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-146/312

తఇడడ:డ సలఇ
ఇఇటట ననఇ:2/143
వయససస:25
లఇ: పప

365
ZOK2010528
పపరర: శశభ కకడచరర

125-146/1079

368
ZOK0416743
పపరర: ససనత పరపపరర

భరస : రసచల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-143-9
వయససస:36
లఇ: ససస స

371
ZOK0077222
పపరర: నతగలకడమ బబ మబమ

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:2/143-A-1
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : మసరసన పరలలగరరర
ఇఇటట ననఇ:2/143/A/O
వయససస:35
లఇ: ససస స
379
ZOK1096289
పపరర: వనఇకట ససధ లకడమ సఇగఇ

377
ZOK0883786
పపరర: మసరసన పరలలగరరర

125-146/313

380
ZOK0669432
పపరర: తరరపరలల సఇగఇ

తఇడడ:డ తరరపరలల సఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:2/143-B-2
వయససస:25
లఇ: ససస స

383
ZOK0416719
పపరర: యలణతదమమ సఇగఇ

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ కఇచన
ఇఇటట ననఇ:2/143-D
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబ రరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-143-D
వయససస:37
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-146/1083

389
ZOK0306571
పపరర: చనన చచఇగమమ కఇచన
భరస : ససబబ రరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-143-D
వయససస:62
లఇ: ససస స

369
ZOK1493246
పపరర: మమలలన షపక

125-146/320

372
ZOK0414045
పపరర: మలల కరరరజన మదచదరరళ

125-146/321

375
ZOK1378967
పపరర: అననమయయ పతదరరగబడడ

125-146/323

తఇడడ:డ వనఇకట రరమబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/143-A16
వయససస:47
లఇ: పప
125-146/319

378
ZOK0417014
పపరర: నరసమమ ఈపపరర

125-146/1084

భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-143-B1
వయససస:75
లఇ: ససస స
125-146/324

381
ZOK1362284
పపరర: సరరథ కలమలర సఇగఇ

125-146/325

తఇడడ:డ తరరపరలల సఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:2/143-B-2
వయససస:23
లఇ: పప
125-146/1085

384
ZOK1678382
పపరర: దదవరరగటట
ట ససబబ రతనమమ

125-146/327

భరస : మమకల భగవరన
ఇఇటట ననఇ:2/143-C
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-146/329

తఇడడ:డ నగరరజ ఉననఇ
ఇఇటట ననఇ:2/143-D
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-146/1087

125-146/1078

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/143-A1
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : తరరపరల
ఇఇటట ననఇ:2-143B2
వయససస:49
లఇ: ససస స

125-146/328 386
385
ZOK1576321
ZOK1680784
పపరర: పరలకకనతడళళ రరయబడడ కఇచన
పపరర: ససరష లత ఉననఇ

388
LML1909142
పపరర: భబపపష బబబబ సఇగర

125-146/1082

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/143-B2
వయససస:64
లఇ: పప
125-146/326

366
ZOK2010536
పపరర: వనఇకట రవ కకడచరర

భరస : రసచల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/143-9
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరధర వలల పరలలగరరర
ఇఇటట ననఇ:2/143/A/O
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ తరరపలయయ సఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:2/143 B 2
వయససస:27
లఇ: ససస స
382
ZOK1432822
పపరర: శరశవణణ సఇగఇ

125-146/1080

భరస : మలల కరరరజన
ఇఇటట ననఇ:2-143-A1
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-146/318

125-146/311

తఇడడ:డ నతరరయణ
ఇఇటట ననఇ:2-143
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : రరజజశవ పడసరద గగడ
ఇఇటట ననఇ:2-143A
వయససస:37
లఇ: ససస స

125-146/322 374
373
ZOK0414136
LML1921600
పపరర: వనఇకరటరమణయయ చచనచనరర
పపరర: మలధవ మదదదరరళల

376
ZOK0415794
పపరర: శకకలల పరలలగరరర

125-146/1077

భరస : వనఇకటనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-143-8
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-146/1081

363
ZOK1576230
పపరర: లకడమ నరరయణమమ కఇచన
భరస : పరలకకనతడళళ రరయబడడ కఇచన
ఇఇటట ననఇ:2/143
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరవ
ఇఇటట ననఇ:2-143
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : నతరరయణ
ఇఇటట ననఇ:2-143
వయససస:63
లఇ: ససస స
370
ZOK1382795
పపరర: మమలన షపక

125-146/310

తఇడడ:డ పపదదనన కరవల
ఇఇటట ననఇ:2/143
వయససస:55
లఇ: పప

364
ZOK1619949
పపరర: మహమమద హనఫ ఆలలరర

367
ZOK2010544
పపరర: ఈశసరమమ కకడచరర

362
ZOK0828550
పపరర: నతగరరజ కరవల

387
ZOK0416545
పపరర: శవకలమలరర సఇగర

125-146/1086

భరస : భబపపష
ఇఇటట ననఇ:2-143D
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-146/1088

390
ZOK0414128
పపరర: శశషరదదడ కలల

125-146/330

తఇడడ:డ ఆఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/143-E
వయససస:42
లఇ: పప
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391
ZOK0828709
పపరర: మలలల శ పతదస మ

125-146/331

తఇడడ:డ వనఇకటయయ పతదస మ
ఇఇటట ననఇ:2/143-E
వయససస:49
లఇ: పప
394
ZOK0416495
పపరర: అరరణ గనసనతతల

125-146/1090

125-146/333

తఇడడ:డ అబబదల రహహఇ
ఇఇటట ననఇ:2/143-E1
వయససస:64
లఇ: పప
125-146/335

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:2/143-E3
వయససస:58
లఇ: పప
125-146/1094

125-146/334

401
ZOK1096271
పపరర: వనఇకటటశ మమలపకల

404
ZOK0469635
పపరర: బబజజన ఆలలరర

125-146/314

భరస : ఆదదనతరరయణ
ఇఇటట ననఇ:2/143 E5
వయససస:49
లఇ: ససస స

407
ZOK0414425
పపరర: సలఇ ఆలలరర

125-146/336

125-146/340

తఇడడ:డ ససబబనన ననలపకల
ఇఇటట ననఇ:2/143-E8
వయససస:68
లఇ: పప

410
ZOK1096362
పపరర: నరసమమ ననలపకల

125-146/1095

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-143E8
వయససస:46
లఇ: పప
415
ZOK0263160
పపరర: కకదఇడ రరమబడడ మలనకకఇద

413
ZOK1382886
పపరర: చఇదడ మణణకకఇదత

125-146/338

తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/143-E9
వయససస:42
లఇ: పప

416
ZOK1703164
పపరర: ససజజత మణణకకఇదద

125-146/341

419
ZOK0307496
పపరర: రఇగ మబన మనగ
తఇడడ:డ రఇగనన
ఇఇటట ననఇ:2/143-E11
వయససస:37
లఇ: పప

402
ZOK1575901
పపరర: హరరచఇదన మమలలపకల

125-146/337

405
ZOK0647685
పపరర: రఇగరసరసమ మమమల

125-146/1096

408
ZOK0263152
పపరర: రఇగనన మలనకకఇద

125-146/339

411
ZOK0535419
పపరర: చఇదడమమ మనసకకఇద

125-146/1097

భరస : రరగనన
ఇఇటట ననఇ:2-143E8
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-146/1099

414
ZOK1689710
పపరర: ఖససఇ వల పసఇజజరర

125-146/342

తఇడడ:డ మసరసన వల పసఇజజరర
ఇఇటట ననఇ:2/143E9
వయససస:27
లఇ: పప
125-146/344

భరస : కకదఇడ రమబడడ మణణకకఇదద
ఇఇటట ననఇ:2/143-E9
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-146/346

125-146/1093

తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/143-E8
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : రఇగనన మణణకకఇదత
ఇఇటట ననఇ:2-143E8
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-146/343

399
LML1919711
పపరర: మబఇతతజ బబగఇ షపక

తఇడడ:డ గగరఅపరర
ఇఇటట ననఇ:2-143E4
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : ససబబనన ననలపకల
ఇఇటట ననఇ:2/143-E8
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-146/1098

125-146/1092

భరస : వనఇకటటష మమలలపకల
ఇఇటట ననఇ:2/143-E3
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నడడ సరబ
ఇఇటట ననఇ:2/143-E7
వయససస:51
లఇ: పప

409
ZOK1096263
పపరర: ససబబనన ననలపకల

396
ZOK0658005
పపరర: నతగలకడమ తతపరకలళ

భరస : అబబదల హకక
ఇఇటట ననఇ:2-143-E1
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : సలఇ
ఇఇటట ననఇ:2-143-E-3-A
వయససస:47
లఇ: ససస స

406
ZOK0077198
పపరర: ససఇకమమ కకడఇ

వయసస 01-01-2021 నటక

398
ZOK1683192
పపరర: సలఇ షపక

125-146/1089

భరస : వనఇకటటససర
ఇఇటట ననఇ:2-143E
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ మమలపకల
ఇఇటట ననఇ:2/143-E3
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:2-143-E3
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరగనన మనసగబ
ఇఇటట ననఇ:2/143-E-10
వయససస:21
లఇ: ససస స

125-146/1091

తఇడడ:డ మహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:2/143-E-1
వయససస:49
లఇ: పప

400
ZOK0418897
పపరర: వనఇకట రమణ మమలపరకల

418
ZOK1688993
పపరర: జలలవథద మనసగబ

395
ZOK0416776
పపరర: లకడమ కరల

393
ZOK0416180
పపరర: అఇజనతదదవ రరబబబ
భరస : రరజజ
ఇఇటట ననఇ:2-143E
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : శశషరదదడ
ఇఇటట ననఇ:2-143E
వయససస:37
లఇ: ససస స

397
ZOK0414060
పపరర: అబబదల హససఇ షపక

412
ZOK0647651
పపరర: వనఇకట నరసయయ ఈపపరర

125-146/332

తఇడడ:డ రరజజ రరబబ
ఇఇటట ననఇ:2/143-E
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : కలలశశఖర
ఇఇటట ననఇ:2-143E
వయససస:45
లఇ: ససస స

403
LML1919752
పపరర: శఇకరమమ మమలపరకల

392
ZOK1385194
పపరర: హజయ కలమలర రరబబ

417
ZOK0263178
పపరర: కకషషయయ మలనకకఇద

125-146/345

తఇడడ:డ రరమపర
ఇఇటట ననఇ:2/143-E-9-1
వయససస:76
లఇ: పప
125-146/347

420
ZOK1689553
పపరర: రరజ లకడమ మనసగబ

125-146/348

భరస : రఇగ మన మనసగబ
ఇఇటట ననఇ:2/143-E-11
వయససస:27
లఇ: ససస స
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421
ZOK0095273
పపరర: మలల కరరరజన కకడఇ

125-146/349

తఇడడ:డ బబ డన
ఇఇటట ననఇ:2/143-E12
వయససస:36
లఇ: పప
424
ZOK1010370
పపరర: రరమలఇజనవయబలల కకడఇ

125-146/352

125-146/355

125-146/1101

125-146/359

125-146/360

125-146/1103

125-146/364

తఇడడ:డ లకమనన
ఇఇటట ననఇ:2-143-M1
వయససస:38
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

434
ZOK0077040
పపరర: లకకమదదవ పరతయరశగబడడ

437
ZOK0577569
పపరర: ఓబబలమమ కరవల

440
ZOK0828774
పపరర: లఇగపర కకలఇటల

443
ZOK1382688
పపరర: నతగలకడమ తతపరకలల

125-146/366

446
ZOK1493204
పపరర: మసరసన షపక

125-146/315

449
ZOK0095281
పపరర: మహన కకడఇ
తఇడడ:డ ఆదదనతరరయణ కకడఇ
ఇఇటట ననఇ:2/143-M5
వయససస:26
లఇ: పప

429
ZOK0307629
పపరర: లలకరశసరరల మమమల

125-146/356

432
ZOK0828808
పపరర: సరవతడ తలలరర

125-146/358

435
ZOK1666957
పపరర: రఇగమమ మలల

125-145/449

భరస : జజగపర మలల
ఇఇటట ననఇ:2/143-E18
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-146/1102

438
ZOK1689868
పపరర: వనఇకట రమణ మఇగరరర

125-146/361

తఇడడ:డ గగరపర మఇగరరర
ఇఇటట ననఇ:2/143-E-25
వయససస:59
లఇ: పప
125-146/362

441
ZOK0828584
పపరర: రరమబడడ మమనగరఇగనన

125-146/363

తఇడడ:డ రఇగనన మమనగరఇగనన
ఇఇటట ననఇ:2/143-F
వయససస:35
లఇ: పప
125-146/365

444
ZOK1382381
పపరర: వనఇకటటశసరరల టపరకరల

125-146/1104

తఇడడ:డ రమణ టపరకరల
ఇఇటట ననఇ:2-143-F
వయససస:53
లఇ: పప
125-146/367

తఇడడ:డ పసరర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/143-G
వయససస:40
లఇ: పప
125-146/1105

125-146/354

భరస : రఇగనన తతళళరర
ఇఇటట ననఇ:2/143-E-15
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటష తతపరకలల
ఇఇటట ననఇ:2/143-F
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:2/143-G
వయససస:41
లఇ: ససస స
448
ZOK0469148
పపరర: రరమబడడ గరల

125-146/357

తఇడడ:డ హనచమలతత కకలఇటల
ఇఇటట ననఇ:2/143-E-26
వయససస:71
లఇ: పప

తఇడడ:డ వటటబ
ఇఇటట ననఇ:2/143-F
వయససస:32
లఇ: పప
445
ZOK1493196
పపరర: ఫరరదత షపక

431
ZOK0828675
పపరర: లకలకమయయ తతళళరర

426
ZOK1683341
పపరర: వజయ గల

తఇడడ:డ గగరపప
ఇఇటట ననఇ:2/143-E-14
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : పపదదనన
ఇఇటట ననఇ:2-143-E20
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : కతష గబరశయయ
ఇఇటట ననఇ:2-143-E-25
వయససస:33
లఇ: ససస స
442
ZOK0828873
పపరర: వనఇకటటశ వటటబ

125-146/1100

భరస : అననమయ
ఇఇటట ననఇ:2/143 E16
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సఇజనన మలల
ఇఇటట ననఇ:2/143-E-18
వయససస:45
లఇ: పప
439
ZOK0487181
పపరర: కరఇతమమ మణణగరరర

428
ZOK0487173
పపరర: ఓబబలమమ గరల

125-146/351

తఇడడ:డ లకమయయ గల
ఇఇటట ననఇ:2/143-E-12
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఏలల పర తతళళరర
ఇఇటట ననఇ:2/143-E-15
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకమమయయ తతళళరర
ఇఇటట ననఇ:2/143-E-15
వయససస:33
లఇ: పప
436
ZOK1679729
పపరర: జజగపర మలల

125-146/353

భరస : లకమమనన
ఇఇటట ననఇ:2-143E12
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : రఇగ సరసమ
ఇఇటట ననఇ:2-143E14
వయససస:34
లఇ: ససస స
433
ZOK0828824
పపరర: రఇగనన తతళళరర

425
ZOK1679158
పపరర: రఇగనన గల

423
ZOK1010156
పపరర: రఇగమమ గరల
తఇడడ:డ లకమనన
ఇఇటట ననఇ:2/143-E-12
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకమయయ గల
ఇఇటట ననఇ:2/143-E-12
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకమయయ గల
ఇఇటట ననఇ:2/143-E-12
వయససస:26
లఇ: పప
430
ZOK0658021
పపరర: లకడమ దదవ మమమల

125-146/350

భరస : రఇగనన
ఇఇటట ననఇ:2/143-E12
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబ దదనన
ఇఇటట ననఇ:2/143-E-12
వయససస:42
లఇ: పప
427
ZOK1685239
పపరర: వజయ గల

422
ZOK1010164
పపరర: నతగమమ గరల

447
ZOK0077057
పపరర: వరలకడమ గరల

125-146/316

భరస : రరమబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/143 M1
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-146/384

125-146/385
450
ZOK0779751
పపరర: రరమలఇజనవయబలల కరసరపపరఇ

తఇడడ:డ రరమసరసమ
ఇఇటట ననఇ:2/143-M5
వయససస:35
లఇ: పప
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451
ZOK0779769
పపరర: మలధవ కరసరపపరఇ

125-146/386

భరస : రరమలఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/143-M5
వయససస:32
లఇ: ససస స
454
ZOK0780270
పపరర: రరమకకషష గరరకల

125-146/389

125-146/392

125-146/1106

125-146/1109

125-146/1110

125-146/370

125-146/372

తఇడడ:డ గఇగయయ కలగబరర
ఇఇటట ననఇ:2/143-M15
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

464
ZOK1382233
పపరర: ససదదమమ కలరశ

467
ZOK0306886
పపరర: జయమమ కలరరశ

470
ZOK0262022
పపరర: ససఇకమమ తలలరర

473
ZOK0262055
పపరర: నలమమ కకయల

125-145/450

476
ZOK0077115
పపరర: కలరరకలదమమ గరలమమ గరరర

125-146/395

479
ZOK1096388
పపరర: నతగరఇదడ బబబబ కకగబరర
తఇడడ:డ గఇగయయ కకగబరర
ఇఇటట ననఇ:2/143-M-15
వయససస:32
లఇ: పప

459
ZOK1575109
పపరర: ససగబణమమ కకదతమ

125-146/394

462
ZOK1382860
పపరర: కళళవత కకడఇ

125-146/1108

465
ZOK1689884
పపరర: దసగర నన కలరశ

125-146/396

తఇడడ:డ మధతయనమ కలరశ
ఇఇటట ననఇ:2/143M9
వయససస:46
లఇ: పప
125-146/1111

468
ZOK1144963
పపరర: లఇగమయయ దతసరర

125-146/369

తఇడడ:డ జయరరమబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/143-M-11
వయససస:37
లఇ: పప
125-146/1112

471
ZOK0938938
పపరర: ససఇకనన కతడమళ

125-146/371

తఇడడ:డ ససఇకనన
ఇఇటట ననఇ:2/143-M-13-B
వయససస:55
లఇ: పప
125-146/1113

474
ZOK0262063
పపరర: లకకమదదవ కకయల

125-146/1114

భరస : నతరరయణ
ఇఇటట ననఇ:2-143M13C
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-146/317

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:2/143 M14
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-146/374

125-146/391

భరస : మహన కకడఇ
ఇఇటట ననఇ:2-143-M5
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : రరమబ
ఇఇటట ననఇ:2-143M13B
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటష గరలలమమమగరరర
ఇఇటట ననఇ:2/143-M14
వయససస:20
లఇ: ససస స
478
ZOK1575562
పపరర: పపలల యయ కలగబరర

125-146/1107

భరస : వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:2-143M13A
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకమణ
ఇఇటట ననఇ:2/143-M-13-B
వయససస:45
లఇ: పప
475
ZOK1669969
పపరర: ఏరమమ గరలలమమమగరరర

461
ZOK1382654
పపరర: బబలల కకడఇ

456
ZOK1405984
పపరర: ససగబణమమ కకడఇ

భరస : హరరకకషష కకదతమ
ఇఇటట ననఇ:2/143-M5
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : ఆదచనన
ఇఇటట ననఇ:2-143M9
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : తమమపర
ఇఇటట ననఇ:2/143M13
వయససస:37
లఇ: ససస స
472
ZOK0938995
పపరర: రరమబ కకయల

125-146/393

భరస : దసగర నన
ఇఇటట ననఇ:2/143M9
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : మదతయహనఇ
ఇఇటట ననఇ:2-143M9
వయససస:65
లఇ: ససస స
469
ZOK0262014
పపరర: ససశల కలమమరర

458
ZOK1574961
పపరర: బబలల కకదతమ

125-146/388

భరస : హరరకకషష కకడఇ
ఇఇటట ననఇ:2/143-M5
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆదదనతరరయణ కకడఇ
ఇఇటట ననఇ:2-143-M5
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : పరమమశ
ఇఇటట ననఇ:2-143M8
వయససస:34
లఇ: ససస స
466
ZOK0306860
పపరర: శదదమమ కలరరశ

125-146/390

తఇడడ:డ ఆదదనతరరయణ కకదతమ
ఇఇటట ననఇ:2/143-M5
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననటట కలలల
ఇఇటట ననఇ:2-143-M5
వయససస:63
లఇ: పప
463
ZOK0261990
పపరర: పదతమవత నలల బబ తతల

455
ZOK0828337
పపరర: హరర కకషష కకదమ

453
ZOK0780247
పపరర: లకమనన మనసగర
తఇడడ:డ మబణణప
ఇఇటట ననఇ:2/143-M5
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆదదనతరరయణ
ఇఇటట ననఇ:2/143-M5
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : మబరళమహన కకదతమ
ఇఇటట ననఇ:2/143-M5
వయససస:22
లఇ: ససస స
460
ZOK0469122
పపరర: ఆదదనతరరయణ కకడఇ

125-146/387

భరస : లకమమనన
ఇఇటట ననఇ:2/143-M5
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకట రరమబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/143-M5
వయససస:33
లఇ: పప
457
ZOK1574920
పపరర: కళళవత కకదతమ

452
ZOK0780239
పపరర: మఇగమమ బబ య

477
ZOK0095299
పపరర: శశనవరససలల గరలలమమ గరరర

125-146/373

తఇడడ:డ వలలభ
ఇఇటట ననఇ:2/143-M14
వయససస:39
లఇ: పప
125-146/375

480
ZOK1313808
పపరర: ససనతత కకవపరర

125-146/376

భరస : నతగరఇదడ బబబబ కకవపరర
ఇఇటట ననఇ:2/143-M-15
వయససస:23
లఇ: ససస స
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481
ZOK1575638
పపరర: నజమ కలగబరర

125-146/377

భరస : పపలల యయ కలగబరర
ఇఇటట ననఇ:2/143-M-15
వయససస:25
లఇ: ససస స
484
ZOK1256750
పపరర: వనఇకట సరయ గరజలపపరర

తఇడడ:డ చనన ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/143-M16
వయససస:55
లఇ: పప
125-146/380

తఇడడ:డ పసరయయ గరజలపపరర
ఇఇటట ననఇ:2/143-M-17
వయససస:25
లఇ: పప
487
ZOK1423748
పపరర: ససమకలరరస ఈశసరమమ

125-146/397

భరస : శవ నతరరయణ ససమకలరరస
ఇఇటట ననఇ:2-143-M-18
వయససస:51
లఇ: ససస స
493
ZOK0207951
పపరర: ససరరష ససదదననగరరర

485
ZOK1313816
పపరర: గరజలపపరర హరరకకశషష

488
ZOK1576560
పపరర: శవ నతరరయణ ససమకలరఠర

491
ZOK0828964
పపరర: రఇగమమ కథదరరయ

125-146/400

494
ZOK1050046
పపరర: ససగబణమమ ససదదననగరరర

భరస : పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2-144A
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-144/9

125-146/405

భరస : మలల కరరరజన
ఇఇటట ననఇ:2-145A
వయససస:40
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

503
ZOK0521047
పపరర: గఇగయయ కకగబరర

125-146/408

506
ZOK1276519
పపరర: మహహశ చకకఇటట

125-146/401

509
ZOK1382878
పపరర: మమనక చకకటట
తఇడడ:డ మలల కరరరజన చకకటట
ఇఇటట ననఇ:2-145-A
వయససస:26
లఇ: ససస స

125-146/1116

492
ZOK1576701
పపరర: లలవణయ కసరపపరఇ

125-146/368

495
ZOK0253963
పపరర: శరశవరణణ ససదదననగరరర

125-146/1118

తఇడడ:డ పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2-144A
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-146/1120

498
ZOK0577478
పపరర: హరరనతథ అఇతటట

125-146/402

తఇడడ:డ వనఇకరటరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/144-B
వయససస:41
లఇ: పప
125-146/403

501
ZOK0418798
పపరర: నతగరరజ బబ మబమ

125-146/404

తఇడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/144-D
వయససస:38
లఇ: పప
125-146/406

504
ZOK1324003
పపరర: నతగరశసరర వరబబ యన

125-146/407

భరస : ఆదదనతరరయణ వరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:2/145
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-146/409

తఇడడ:డ మలల కరరరజన చకకఇటట
ఇఇటట ననఇ:2/145-A
వయససస:29
లఇ: పప
125-146/1121

489
ZOK1382472
పపరర: శవ నతరరయణ ససమకలరరస

భరస : రరజశశఖర కసరపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:2/143-M S
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:2/145
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:డ గరరడపర
ఇఇటట ననఇ:2/145-A
వయససస:49
లఇ: పప
508
LML1920305
పపరర: శవకలమలరర చసకకఇటట

125-146/399

తఇడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/144-D
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/144-D
వయససస:64
లఇ: పప
505
ZOK0577338
పపరర: మలల కరరరజన చసకఇటట

500
ZOK0266536
పపరర: ససవపడసరద బబ మబమ

125-146/1115

తఇడడ:డ ససబబబరరయబడడ ససమకలరరస
ఇఇటట ననఇ:2-143-M-18
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-144-A
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : నతగ రరజ బ
ఇఇటట ననఇ:2/144-D
వయససస:33
లఇ: ససస స
502
ZOK0418947
పపరర: ససబబబరరయబడడ బబ మబమ

125-146/398

భరస : పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/144-A
వయససస:44
లఇ: ససస స

125-146/1119 497
496
ZOK0262071
LML1908391
పపరర: వనఇకట నరసమమ ససదననగరరర
పపరర: పపఇచలయయ ససదదననగరరర

486
ZOK0487215
పపరర: లకకమదదవ కకదమ
భరస : రరమఇజలల
ఇఇటట ననఇ:2-143M17
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : ససఇకనన కరథదరఅమల
ఇఇటట ననఇ:2/143-MB
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/144-A
వయససస:33
లఇ: పప

499
ZOK1391622
పపరర: నఇదదన బ

125-146/381

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ ససమకలరఠర
ఇఇటట ననఇ:2/143-M-18
వయససస:36
లఇ: పప
125-146/1117

125-146/379

తఇడడ:డ ఆఇజనవయ కకడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:2/143-M-17
వయససస:84
లఇ: పప

తఇడడ:డ గరజలపపరర పసరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/143-M-17
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : ససమకలరరస శవ నతరరయణ
ఇఇటట ననఇ:2/143-M-18
వయససస:51
లఇ: ససస స
490
ZOK1382811
పపరర: ఈశసరమమ ససమకలరరస

125-146/378 483
482
ZOK0472985
ZOK0828634
పపరర: వనఇకటససబబయయ అబబబనగరర
పపరర: నవతకలలల కకడచడ ఇ

507
ZOK1321702
పపరర: మలలల శసరర చచకకఇటట

125-146/410

తఇడడ:డ మలల కరరరజన చచకకఇటట
ఇఇటట ననఇ:2/145-A
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-146/1122

510
ZOK2010551
పపరర: రరమయయ మజగర

125-146/1123

తఇడడ:డ మసరసనయయ
ఇఇటట ననఇ:2-145-A
వయససస:58
లఇ: పప
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511
ZOK0262089
పపరర: మఇగమమ మనగ

125-146/1124

భరస : ఇటటపస
ఇఇటట ననఇ:2-145A5
వయససస:55
లఇ: ససస స
514
ZOK0829129
పపరర: నతగరశసరర వరబబ యన

125-146/413

125-146/414

125-146/1128

125-146/418

125-146/1130

125-146/422

125-146/425

భరస : రరమఇజ బ
ఇఇటట ననఇ:2/147
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

524
ZOK0829152
పపరర: రరజశశఖర కరసరపపరఇ

527
ZOK0780700
పపరర: అజయ అబబననగరరర

530
ZOK1335678
పపరర: శవపడసరద ససబబగరరర

533
ZOK0827610
పపరర: ఉసప బ సయయద

125-146/428

536
ZOK0829210
పపరర: ఆఇజనవయబలల కగసపప

125-146/419

539
ZOK0829384
పపరర: రరమఇజ బ
తఇడడ:డ రరఇదతస బ
ఇఇటట ననఇ:2/147
వయససస:34
లఇ: పప

519
ZOK0416826
పపరర: గరత కకపరల

125-146/1127

522
ZOK0521039
పపరర: కకటటయయ ససమకలరరస

125-146/417

525
LML1919448
పపరర: యలనతదమమ చమకలరరస

125-146/1129

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-145-F
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-146/420

528
ZOK1241967
పపరర: అబబననగరరర ససనత

125-146/421

భరస : అబబననగరరర వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/146
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-146/423

531
ZOK0077560
పపరర: రరకకమణమమ గరజలపపరర

125-146/424

భరస : నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:2/147
వయససస:69
లఇ: ససస స
125-146/426

534
ZOK0827636
పపరర: సడడ ఇ షపక

125-146/427

తఇడడ:డ రమబ
స లల
ఇఇటట ననఇ:2/147
వయససస:30
లఇ: పప
125-146/429

తఇడడ:డ రరమలఞఞనతయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/147
వయససస:45
లఇ: పప
125-146/431

125-146/1126

తఇడడ:డ పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/145-F
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : రసచల
ఇఇటట ననఇ:2/147
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబలనతన
ఇఇటట ననఇ:2/147
వయససస:40
లఇ: పప
538
ZOK0829376
పపరర: రగజజ బ

125-146/416

తఇడడ:డ శఇకరయయ ససబబగరరర
ఇఇటట ననఇ:2/146 B
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : పసరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/147
వయససస:39
లఇ: ససస స
535
ZOK0827651
పపరర: శశరరమబలల తలలరర

521
ZOK0518522
పపరర: నతగలకడమ ససమకలరరస

516
LML1919992
పపరర: నతగమమ ఓఇటటరర

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-145E
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/146
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఈశసరయయ దతసరర
ఇఇటట ననఇ:2/146
వయససస:24
లఇ: పప
532
ZOK0077578
పపరర: శఇకరమమ గరజలపలల

125-146/415

తలల : రఇగరసరసమ కసరరపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:2/145-F
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమలఇగపర
ఇఇటట ననఇ:2-145F6
వయససస:37
లఇ: పప
529
ZOK1382209
పపరర: శశరఇక దతసరర

518
ZOK1053495
పపరర: ససవర పడసరద గగడ చచఇగఎఇ

125-146/412

భరస : నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:2-145-C
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : కకటటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/145-F
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2/145-F
వయససస:31
లఇ: ససస స
526
ZOK0647693
పపరర: రఇగనతథ నలల బబ తతల

125-146/1125

తఇడడ:డ చచఇగలలడయబడడ చచఇగఎఇ
ఇఇటట ననఇ:2/145-D
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : రఇగనతథ
ఇఇటట ననఇ:2-145E6
వయససస:31
లఇ: ససస స
523
ZOK0829137
పపరర: సమఇత నలల బబ తలలఢడమణ

515
LML1907815
పపరర: నరససఇహహలల ఒఇటటరర

513
ZOK0829103
పపరర: ఆదదనతరరయణ వరబబ యన
తఇడడ:డ కకఇడయయ వరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:2/145-B-B
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ పఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2-145-C
వయససస:67
లఇ: పప

భరస : శవ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:2/145-D
వయససస:32
లఇ: ససస స
520
ZOK0658047
పపరర: నతగలకడమ నలలల బబ తతల

125-146/411

తఇడడ:డ రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/145-B2
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : ఆదదనతరరయణ వరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:2/145-B-B
వయససస:31
లఇ: ససస స
517
ZOK0669309
పపరర: సతయ పసడయల చతఇగలల

512
ZOK0669291
పపరర: ససధతకర మలసపటట

537
ZOK0829236
పపరర: పపదకక గగఇత

125-146/430

భరస : యయరశరరరమ వవనట
ఇఇటట ననఇ:2/147
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-146/432

540
ZOK0829392
పపరర: లకడమ కర

125-146/433

భరస : రరమలఞఞనతయబలల కర
ఇఇటట ననఇ:2/147
వయససస:32
లఇ: ససస స

Page 20 of 44

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-07
541
ZOK0830118
పపరర: నలల యయ తతళళరర

125-146/434

తఇడడ:డ బబలయయ తతళళరర
ఇఇటట ననఇ:2/147
వయససస:30
లఇ: పప
544
ZOK0830225
పపరర: ససరరఇదడ తతళళరర

125-146/437

125-146/439

125-146/441

125-146/1133

125-146/1135

125-146/446

125-146/449

భరస : కకదఇడ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2/147-A-7
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

554
ZOK1679265
పపరర: తతయగరరజ ఆచతరర పనకరల

557
ZOK0121970
పపరర: జయమమ మలల శశటట

560
ZOK0263194
పపరర: ఓబబలలశ వరబబ యన

563
ZOK0306902
పపరర: నతగమమ కకఇ గర

125-146/1139

566
ZOK2010569
పపరర: ఇటటపస మనగర

125-146/444

569
ZOK0262188
పపరర: ఉరరకలఇదమమ మనగ
భరస : రవ మనగ
ఇఇటట ననఇ:2/147-A-7
వయససస:41
లఇ: ససస స

549
ZOK0471524
పపరర: జయమమ కకఇడదటట

125-146/440

552
ZOK0487249
పపరర: సరఇతమమ మలననగర

125-146/443

555
ZOK0121996
పపరర: కవత పరనకరల

125-146/1134

భరస : తతయగరరజచతరర
ఇఇటట ననఇ:2-147-A
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-146/1136

558
ZOK1010172
పపరర: మనత కకనర న

125-146/445

తఇడడ:డ హనచమఇతత
ఇఇటట ననఇ:2/147-A3
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-146/447

561
ZOK0535179
పపరర: అఇజ తతఇగర

125-146/448

తఇడడ:డ హనచమఇతత
ఇఇటట ననఇ:2/147-A-3
వయససస:35
లఇ: పప
125-146/1137

564
ZOK1010016
పపరర: మలరరత కకనర

125-146/1138

తఇడడ:డ హనచమఇతత
ఇఇటట ననఇ:2-147-A3
వయససస:32
లఇ: పప
125-146/1140

తఇడడ:డ వరనన
ఇఇటట ననఇ:2-147-A-5
వయససస:54
లఇ: పప
125-146/450

125-146/1131

భరస : నతరరయణ
ఇఇటట ననఇ:2/147-165-5-B
వయససస:77
లఇ: ససస స

భరస : హనసమఇతత
ఇఇటట ననఇ:2-147A3
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:2-147A5
వయససస:33
లఇ: ససస స
568
ZOK0122002
పపరర: ససజజత నలల బబ తతల

125-146/442

తఇడడ:డ ఓబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/147-A-3
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : మలరరత కకఇగర
ఇఇటట ననఇ:2/147-A-3
వయససస:23
లఇ: ససస స
565
ZOK0262162
పపరర: ఉరరకలఇదమమ మనగ

551
ZOK0477778
పపరర: పడసరద కకఇడదటట

546
LML1909472
పపరర: పసరయయ గరజజలపపరర

భరస : రమమశ
ఇఇటట ననఇ:2/147-2
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-147-A1
వయససస:77
లఇ: ససస స

భరస : ఓబలలసస
ఇఇటట ననఇ:2/147-A-3
వయససస:41
లఇ: ససస స
562
ZOK1679091
పపరర: కవత కకఇగర

125-146/1132

తఇడడ:డ తతయగరరజ ఆచతరర పనకరల
ఇఇటట ననఇ:2/147-A
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : ససధతకర
ఇఇటట ననఇ:2-147A1
వయససస:39
లఇ: ససస స
559
ZOK0262154
పపరర: వసఇత ఈర బబ యన

548
ZOK1575604
పపరర: తతపరకలల పడవణ

125-146/436

తఇడడ:డ నరశఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:2-147
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమమశ
ఇఇటట ననఇ:2/147-2
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : రరమలఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2-147-165B
వయససస:37
లఇ: ససస స
556
ZOK0262121
పపరర: ససనతత మలలసపటట

125-146/438

తఇడడ:డ తతపరకలల వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:2-147/1
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : పడసరద
ఇఇటట ననఇ:2/147-2
వయససస:38
లఇ: ససస స
553
ZOK0262113
పపరర: రరణణమమ మలననగ

545
ZOK0830324
పపరర: రరజమమ పలల పప

543
ZOK0830183
పపరర: రవఇదడ నతయబడడ తతళళరర
తఇడడ:డ కమమగరరర తతళళరర
ఇఇటట ననఇ:2/147
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : కకషషయయ పలల పప
ఇఇటట ననఇ:2/147
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశ తతపరకలల
ఇఇటట ననఇ:2/147-1
వయససస:25
లఇ: ససస స
550
ZOK0477513
పపరర: రరజరససరర కకఇడదటట

125-146/435

భరస : బబలయయ తళళ
ఇఇటట ననఇ:2/147
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణయయ తతళళరర
ఇఇటట ననఇ:2/147
వయససస:29
లఇ: పప
547
ZOK1313857
పపరర: ససరరష టటసపరకలల

542
ZOK0830175
పపరర: లకకమదదవ తతళళరర

567
ZOK0487231
పపరర: తమమకక తలలరర

125-146/1141

భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-147-A6-1
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-146/451

570
LML1920057
పపరర: బబచఇదడ నలల బబ తతల

125-146/1142

భరస : రఇగ
ఇఇటట ననఇ:2-147-A7
వయససస:39
లఇ: ససస స
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571
ZOK0262196
పపరర: మనగ సప మమశసరమమ

125-146/1143

భరస : రమమశ
ఇఇటట ననఇ:2-147-A-7-2
వయససస:38
లఇ: ససస స
574
ZOK1313832
పపరర: అశశక కకపప రలల

572
ZOK0829335
పపరర: ససబడమణయఎఇ పరనకరల

125-146/452

తఇడడ:డ తతయగరరజజచతరర పరనకరల
ఇఇటట ననఇ:2/147-B1
వయససస:29
లఇ: పప
125-146/454

573
ZOK0829343
పపరర: ససనల కలమలర పరనకరల
తఇడడ:డ తతయగరరజజచతరర పరనకరల
ఇఇటట ననఇ:2/147-B1
వయససస:29
లఇ: పప

575
ZOK1313840
పపరర: వనఇకట ససబబయయ కకపప రలల

125-146/455

576
ZOK1382316
పపరర: గరత వరణణ కకపప రలల

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ కకపప రలల
ఇఇటట ననఇ:2/147-B-1
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ లలట ససబబరరమయయ కకపప రలల
ఇఇటట ననఇ:2/147-B-1
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/147-B-1
వయససస:43
లఇ: ససస స

577
ZOK2279214
పపరర: ఉమదదవ కకపప రలల

578
ZOK0419010
పపరర: ససబబరతనమమ బబ మబమ

579
ZOK1276543
పపరర: గఇగరధర పడసరద రగబరర

125-146/1269

భరస : అశశక కకపప రలల
ఇఇటట ననఇ:2/147-B-1
వయససస:29
లఇ: ససస స
580
ZOK0417006
పపరర: యలణతదమమ రరగబరర
భరస : గఇగరసపటట
ఇఇటట ననఇ:2-147BA
వయససస:49
లఇ: ససస స
583
ZOK0780387
పపరర: కవతత కఇపర

125-146/460

125-146/463

125-146/466

125-146/469

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-147-C
వయససస:47
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

587
ZOK0830605
పపరర: లకడమ దదవ మలల పత

590
ZOK1382456
పపరర: మసరసన బ నరరగటటట

593
ZOK1574771
పపరర: సరయ కలమలర రరడడ పపలల లరర

125-146/472

596
ZOK1575836
పపరర: శఇకరమమ ఉథనసరర
భరస : శశనవరససలల ఉథనసరర
ఇఇటట ననఇ:2/147-C
వయససస:83
లఇ: ససస స

125-146/1146

582
ZOK0780072
పపరర: కకషషయయ కఇపర

585
ZOK0829368
పపరర: దతతసతడయయ మలలపరటట

125-146/464

125-146/462

125-146/465
588
ZOK1283852
పపరర: కకడచరర భరత కలమలర గగడ

తఇడడ:డ కకడచరర చలపత గగడ
ఇఇటట ననఇ:2/147-C
వయససస:24
లఇ: పప
125-146/467

591
ZOK1493238
పపరర: కఇప అరరణ సరయ తదజ

125-146/468

తఇడడ:డ కఇప కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/147-C
వయససస:21
లఇ: పప
125-146/470

125-146/471
594
ZOK1574813
పపరర: అజయ నరససఇహ రరడడడ పపలల లరర

తఇడడ:డ వనఇకట మబన రరడడడ పపలల లరర
ఇఇటట ననఇ:2/147-C
వయససస:21
లఇ: పప
125-146/473

597
ZOK1681501
పపరర: భబరర వ కకడడరర

125-146/474

తఇడడ:డ చలపత కకడడరర
ఇఇటట ననఇ:2/147-C
వయససస:21
లఇ: ససస స

125-146/1147 600
599
ZOK1382217
ZOK1382779
పపరర: చరణ సరయ పడతతప కఇపర
పపరర: ఖలజజహహసపసన నరరగటటట

తఇడడ:డ కకశషషయయ కఇపర
ఇఇటట ననఇ:2-147-C
వయససస:24
లఇ: పప

125-146/459

తఇడడ:డ దతతసతడయయ మలలపరటట
ఇఇటట ననఇ:2/147-C
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట మబన రరడడడ పపలల లరర
ఇఇటట ననఇ:2/147-C
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ చలపత ఉథనసరర
ఇఇటట ననఇ:2/147-C
వయససస:45
లఇ: పప
598
LML1908086
పపరర: చలపత కకడచరర

125-146/461

భరస : ఖలజజ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:2/147-C
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చలపత కకడడరర
ఇఇటట ననఇ:2/147-C
వయససస:21
లఇ: ససస స
595
ZOK1575794
పపరర: శశనవరససలల ఉథనసరర

584
ZOK0829350
పపరర: బబల తతమమల

125-146/457

తఇడడ:డ నతగపరర
ఇఇటట ననఇ:2/147-C
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : రరమచనతదడయయ మలలల పరటట
ఇఇటట ననఇ:2/147-C
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కఇప కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/147-C
వయససస:24
లఇ: పప
592
ZOK1574706
పపరర: పవన కకడడరర

125-146/458

భరస : ససరరష తతమమల
ఇఇటట ననఇ:2/147-C
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రమణ బబ లల
ఇఇటట ననఇ:2/147-C
వయససస:33
లఇ: ససస స
589
ZOK1297860
పపరర: కఇప చరణ సరయ పడతతప

581
ZOK0077511
పపరర: లకకమదదవ మనసలలలల

125-146/456

తఇడడ:డ గఇగరశశటట రగబరర
ఇఇటట ననఇ:2/147-BA
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : హనచమఇతత
ఇఇటట ననఇ:2/147-C
వయససస:74
లఇ: ససస స

భరస : కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/147-C
వయససస:46
లఇ: ససస స
586
ZOK0830522
పపరర: శవ నతగ మలలల సవరర బబ లల

125-146/1144

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-147-B-3
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-146/1145

125-146/453

125-146/1148

తఇడడ:డ మసరసన వలల నరరగటటట
ఇఇటట ననఇ:2-147-C
వయససస:35
లఇ: పప
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601
ZOK1382803
పపరర: ససరరష తతమమల

125-146/1149

తఇడడ:డ రరధత కకషష తతమమల
ఇఇటట ననఇ:2-147-C
వయససస:36
లఇ: పప
604
ZOK2285070
పపరర: వనఇకట మబన రరడడడ పపరరరర

125-146/1276

125-146/477

125-146/480

125-146/483

125-146/486

125-146/489

125-146/492

తఇడడ:డ రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:2/148-A
వయససస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

614
ZOK0827701
పపరర: కకషషమబరరస గఇడడకకట

617
ZOK1576206
పపరర: నకక హరర కకషష

620
ZOK0647735
పపరర: ససదరకన నగరఇ

623
ZOK0416974
పపరర: నరసమమ కరళ

125-146/495

626
ZOK0827461
పపరర: శశనవరససలల బటబటల

125-146/484

629
ZOK1380013
పపరర: ససబబమమ కలఇటడపరకల
భరస : ససబడమణయఇ కలఇటడపరకల
ఇఇటట ననఇ:2/148-A
వయససస:47
లఇ: ససస స

609
ZOK0307686
పపరర: కకషషయయ నగరఇ

125-146/479

612
ZOK0827677
పపరర: శశ శశశలజ గఇడడకకట

125-146/482

615
ZOK1311638
పపరర: సతయవత మబతతయల

125-146/485

భరస : దయలకర మబతతయల
ఇఇటట ననఇ:2/148
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-146/487

618
ZOK1576933
పపరర: హరర కకషష నకక

125-146/488

తఇడడ:డ నగరజ నకక
ఇఇటట ననఇ:2/148
వయససస:20
లఇ: పప
125-146/490

621
ZOK0406710
పపరర: భబగయమమ మలవపడచరర

125-146/491

భరస : శవయయ
ఇఇటట ననఇ:2/148
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-146/493

624
ZOK0418970
పపరర: నరససఇహహలల మమరరసచ

125-146/494

తఇడడ:డ గబరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/148-A
వయససస:51
లఇ: పప
125-146/496

తఇడడ:డ ససబబబరరయబడడ బటబటల
ఇఇటట ననఇ:2/148-A
వయససస:40
లఇ: పప
125-146/498

125-146/476

భరస : కకషష మబరరస
ఇఇటట ననఇ:2/148
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:2/148-A
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/148-A
వయససస:33
లఇ: పప
628
ZOK0827750
పపరర: శశనవరస కరళ

125-146/481

తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/148
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:2/148-A
వయససస:46
లఇ: ససస స
625
ZOK0780791
పపరర: ససరరష బతతయల

611
ZOK0827669
పపరర: నతగమణణ బతతయల

606
ZOK1009993
పపరర: దదలల లద సయయద

తఇడడ:డ బడహమయయ ఆచతరర
ఇఇటట ననఇ:2/148
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ నకక నగరజ
ఇఇటట ననఇ:2/148
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : కకషటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/148
వయససస:47
లఇ: ససస స
622
ZOK0307892
పపరర: శవలకడమ మమరరసచ

125-146/478

తఇడడ:డ రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/148
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ నతగయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:2/148
వయససస:25
లఇ: పప
619
ZOK0307942
పపరర: రరజరశసరర నగరఇ

608
ZOK0305698
పపరర: శశనవరససలల నలలల బబ తతల

125-146/1275

భరస : బడదసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:2/147-K
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/148
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/148
వయససస:29
లఇ: ససస స
616
ZOK1492982
పపరర: శశనవరససలల పససపపలలటట

125-146/475

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/148
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ బతతయల
ఇఇటట ననఇ:2/148
వయససస:55
లఇ: పప
613
ZOK0827693
పపరర: సడవఇత నగరఇ

605
ZOK1010230
పపరర: లకలకమమ కవల

603
ZOK2284917
పపరర: కలమలరర పపరరరర
భరస : మబన రరడడడ పపరరరర
ఇఇటట ననఇ:2/147-C
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : నతగరరజ
ఇఇటట ననఇ:2/147-J
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:2/147-K
వయససస:37
లఇ: పప
610
ZOK0827552
పపరర: ససబబబరరయబడడ బతతయల

125-146/1150

భరస : చలపత
ఇఇటట ననఇ:2-147-C
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దదశ రరడడడ పపరరరర
ఇఇటట ననఇ:2/147-c
వయససస:50
లఇ: పప
607
ZOK1010271
పపరర: బడద సరహహబ షపక

602
ZOK0122036
పపరర: అఇజల కకడచరర

627
ZOK0827727
పపరర: లకడమ కరళ

125-146/497

భరస : శశనవరస
ఇఇటట ననఇ:2/148-A
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-146/499

630
ZOK1380021
పపరర: రరజరశసరర గబవసల

125-146/500

భరస : బబలససబడమణయఇ గబవసల
ఇఇటట ననఇ:2/148-A
వయససస:39
లఇ: ససస స
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631
ZOK1427996
పపరర: యశసఇత మరరసస

125-146/501

తఇడడ:డ నరససఇహహలల మరరసస
ఇఇటట ననఇ:2/148-A
వయససస:23
లఇ: పప
634
ZOK1684042
పపరర: బఇడతరర హరరత

125-146/504

635
ZOK1010404
పపరర: లకడమ దదవ తలలరర

125-146/507

638
ZOK0254102
పపరర: రరమనన కఇచన

భరస : నతగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-146/513

125-146/516

125-146/519

125-146/522

తఇడడ:డ రమలఇజనఉలల తలలరర
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:31
లఇ: ససస స
655
ZOK1716380
పపరర: మహహశసర శరమ కకలరఅలల

తలల : లకలకమమ
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:45
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-146/511

650
ZOK1688407
పపరర: వనఇకయయ జమకలల

125-146/525

125-146/514

639
ZOK0658138
పపరర: లకలకమమ ఉపపటటరర

125-146/509

642
ZOK0253930
పపరర: లకకమదదవ కరఇచన

125-146/512

645
ZOK0828295
పపరర: నతగవవణణ కరసరపపరఇ

125-146/515

భరస : లకడమ నతరరయణ
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-146/517

648
ZOK1335652
పపరర: షరజజబ షపషక

125-146/518

భరస : మహబబబ బబషర షపషక
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-146/520

651
ZOK1689595
పపరర: వనఇకయయ జమకలల

125-146/521

తఇడడ:డ రరమలఇజ నవయబలల జమకలల
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమలఇజనఉలల జమకలల
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:32
లఇ: పప

653
ZOK1715499
పపరర: వనఇకటటశసరమమ మమష

654
ZOK1716315
పపరర: వజయలకడమ కకలరఅలల

125-146/523

656
ZOK1716570
పపరర: హరర పడసరద మమష

659
ZOK1094903
పపరర: రమమశ తలలరర
తఇడడ:డ హనచమఇతత
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:34
లఇ: పప

125-146/524

భరస : మహహశసర శరమ కకయలరఅలల
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-146/526

తఇడడ:డ గఇగబలపర మమష
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:35
లఇ: పప
125-146/528

125-146/506

భరస : రరమనన
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : హరర పడసరద మమష
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఈశసర శరమ కకలరఅలల
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:40
లఇ: పప
658
ZOK0828642
పపరర: కరశనతథ గబజజల

647
ZOK1094960
పపరర: లకడమ తలలరర

636
ZOK0077214
పపరర: యలల మమ బతస ల

భరస : లకలకమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : రమమశ
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకయయ జమకలల
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:28
లఇ: ససస స
652
ZOK1702786
పపరర: గఇగరవత తలలరర

125-146/508

తఇడడ:డ శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనచమఇతత
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:38
లఇ: పప
649
ZOK1688399
పపరర: రమదదవ జమకలల

644
ZOK0779595
పపరర: శవ లకకమ నలల బబ తతల

125-146/503

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : రమణ కరఇచన
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : తలలరర శశరరమబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:34
లఇ: ససస స
646
ZOK1094937
పపరర: రరమలఇజనవయబలల తలలరర

125-146/505

తఇడడ:డ పరలకకఇదయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:65
లఇ: పప

125-146/510 641
640
ZOK0828345
ZOK1682004
పపరర: వనఇకట ససబబమమ పససపపలలటట
పపరర: లకడమ నరసమమ కఇచన

633
ZOK1419589
పపరర: బఇడతరర లకడమ దదవ
భరస : బఇడతరర శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/148-B
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : ననఏ పరటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/148-Z-7
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : కనకయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:82
లఇ: ససస స

643
ZOK0669325
పపరర: తలలరర మబనశసరమమ

125-146/502

తఇడడ:డ శఇకరయయ బఇడతరర
ఇఇటట ననఇ:2/148-B
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : బఇడతరర మలల కరరరజన
ఇఇటట ననఇ:2/148-B
వయససస:22
లఇ: ససస స
637
ZOK0077438
పపరర: లకలకమమమ నలమలరర

632
ZOK1207027
పపరర: మలల కరరరజన బఇడతరర

657
ZOK0828667
పపరర: అనసచయ గబజజల

125-146/527

భరస : కరశనతథ
ఇఇటట ననఇ:2/149
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-146/529

660
ZOK0904798
పపరర: రమమశ ఆలగరరర

125-146/530

తఇడడ:డ వరనన
ఇఇటట ననఇ:2/149 వయససస:34
లఇ: పప
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661
ZOK0658112
పపరర: సరగజ ఉపప లలరర

125-146/1155

భరస : యలణదయయ
ఇఇటట ననఇ:2-149
వయససస:60
లఇ: ససస స
664
ZOK0780221
పపరర: రఇగమమ నలబబ తతల

125-146/568

125-146/571

125-146/1159

125-146/1162

125-146/574

125-146/576

125-146/1165

తఇడడ:డ చననపర
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-48
వయససస:80
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

674
ZOK1382365
పపరర: నరరష గరరప

677
ZOK1256859
పపరర: వనఇకట రమణమమ పసడడగబ

680
ZOK0780486
పపరర: అరరణత నలల బబ తతల

683
ZOK0938854
పపరర: భబసకర బబ య

125-146/580

686
ZOK0263202
పపరర: ససఇకనన గబజజల

125-146/1163

689
ZOK0577130
పపరర: ఆఇజనవయబలల మబగగలల
తఇడడ:డ మబగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-54
వయససస:52
లఇ: పప

125-146/1158

672
ZOK1378991
పపరర: రరణణ గరరప

125-146/1161

675
ZOK0904905
పపరర: మలలల శసరర యలగపపడడ

125-146/573

భరస : రరమ కకషష
ఇఇటట ననఇ:2/149-2
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-146/575

678
LML1907930
పపరర: సచరర నలల బబ తతల

125-146/1164

తఇడడ:డ అఇజనయయ
ఇఇటట ననఇ:2-149-2-1
వయససస:41
లఇ: పప
125-146/577

681
ZOK0262212
పపరర: రఇగమమ తలలరర

125-146/578

భరస : వరనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-3-A
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-146/1166

684
ZOK1122191
పపరర: వనఇకటటశ పతస కకఇడ

125-146/579

తలల : చనన రఇగమమ
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-40
వయససస:28
లఇ: పప
125-146/581

తఇడడ:డ నతగనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-45
వయససస:45
లఇ: పప
125-146/583

669
ZOK0406512
పపరర: శశరరమబలల వపపపటటరర

భరస : నరరష
ఇఇటట ననఇ:2-149-1-1
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబలనతన
ఇఇటట ననఇ:2-149-2-19
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమణజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-42
వయససస:45
లఇ: పప
688
ZOK0577304
పపరర: తమపర కరయల

125-146/1160

భరస : ఓబబలలసచ
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-3-A
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-149-2-13
వయససస:53
లఇ: పప
685
ZOK0577411
పపరర: ససఇకయయ నలల బబ యబ
య ల

671
ZOK1382852
పపరర: ఆదదలకడమ పస

125-146/570

తఇడడ:డ పసచరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-149-1
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : గఇగయయ పసడడగబ
ఇఇటట ననఇ:2/149--2
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-3A
వయససస:45
లఇ: పప
682
ZOK0469296
పపరర: ఖలససఇ దచదదకలల

125-146/572

తఇడడ:డ ససబబబరరయబడడ గరరప
ఇఇటట ననఇ:2-149-1-1
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-2
వయససస:38
లఇ: పప
679
ZOK0779843
పపరర: వరనన తలలరర

668
ZOK1378983
పపరర: ఒబయయ బతల

666
ZOK0780551
పపరర: సరవతడ బబ యల
భరస : రరమలఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-1
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటష పస
ఇఇటట ననఇ:2-149-1
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-149-1-1
వయససస:25
లఇ: పప
676
ZOK0904913
పపరర: రరమ కకషష యలగపపడడ

125-146/569

తఇడడ:డ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-1
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : ససబబబరరయబడడ గరరప
ఇఇటట ననఇ:2-149-1
వయససస:58
లఇ: ససస స
673
ZOK1379007
పపరర: కననయయ గరరప

665
ZOK0780544
పపరర: రరమలఇజనవయబలల బబ యల

125-146/567
663
ZOK0779835
పపరర: రరమలఇజనవయబలల నలల బబ తతల

తఇడడ:డ శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-1
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఈరనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-1
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : ఒబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-1
వయససస:60
లఇ: ససస స
670
ZOK1382845
పపరర: ససదదమమ గరరప

125-146/1156

తఇడడ:డ శవయయ బబ య
ఇఇటట ననఇ:2-149
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : రరమలఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-1
వయససస:35
లఇ: ససస స
667
ZOK1378975
పపరర: లకడమ బతల

662
ZOK1576123
పపరర: హరర కకషష బబ య

687
ZOK0577254
పపరర: లకకమనతరరయణ కరయల

125-146/582

తఇడడ:డ తమపర
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-48
వయససస:43
లఇ: పప
125-146/584

125-146/585
690
ZOK0263228
పపరర: రరమలఇజనవయబలల కరసరరపప

తఇడడ:డ పపదద నతగపర
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-72
వయససస:82
లఇ: పప
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691
ZOK0263236
పపరర: రఇగనతథ గబజజల

125-146/586

తఇడడ:డ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-77
వయససస:53
లఇ: పప
694
ZOK0266577
పపరర: గఇగయయ నకక

125-146/589

125-146/592

125-146/595

125-146/597

125-146/600

125-146/603

125-146/605

125-146/608

భరస : సఇజవపలల మఇడల
ఇఇటట ననఇ:2/149-18
వయససస:46
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

699
ZOK0263293
పపరర: వనఇకటటశ మమకల

125-146/594

702
ZOK1194539
పపరర: బబలల మలనసకకఇద

125-146/596

125-146/598 705
704
ZOK1010222
ZOK1010206
పపరర: వరరఇజనవయబలల మబసమలదదడడడ
పపరర: ససఇకమమ నగరరదదనవ

707
ZOK1689678
పపరర: డడగరన కకదతమ

710
ZOK2285971
పపరర: శరఇత నలల బబ తతల

713
ZOK1493105
పపరర: నర మలణణమలమ దతసరర

716
ZOK0658104
పపరర: హహమలత మఇడల

719
ZOK0262238
పపరర: రరధ కకఇడఇ
భరస : పపదదయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-22
వయససస:35
లఇ: ససస స

125-146/599

భరస : వనఇకనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-8
వయససస:74
లఇ: ససస స
125-146/601

708
ZOK1689694
పపరర: రమదదవ కకదతమ

125-146/602

భరస : డడగరన కకదతమ
ఇఇటట ననఇ:2/149-10
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-146/1277

711
ZOK1096396
పపరర: అనసశర దతసరర

125-146/604

తఇడడ:డ ఈశసరయయ దతసరర
ఇఇటట ననఇ:2/149-12
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-146/606

714
ZOK1493113
పపరర: శశరఇక దతసరర

125-146/607

తఇడడ:డ ఈశసరయయ దతసరర
ఇఇటట ననఇ:2/149-12
వయససస:23
లఇ: పప
125-146/609

భరస : రరమలఇజనవయబలల మఇడల
ఇఇటట ననఇ:2/149-18
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-146/611

125-146/591

తఇడడ:డ గరడడయయ మలనసకకఇద
ఇఇటట ననఇ:2/149-7
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : ఈశసరయయ దతసరర
ఇఇటట ననఇ:2/149-12
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన శదదయయ దతసరర
ఇఇటట ననఇ:2/149-12
వయససస:57
లఇ: పప
718
ZOK1276568
పపరర: వనఇకట లకడమ మఇడల

125-146/1167

భరస : శవ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2/149-11
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : ఈశసరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-12
వయససస:46
లఇ: ససస స
715
ZOK1493121
పపరర: ఈశసర దతసరర

701
ZOK0938870
పపరర: నతన పత తతళళరర

696
ZOK0263251
పపరర: శశనవరససలల పసడడగబ

తఇడడ:డ రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-105
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ చఇదడపర కకదతమ
ఇఇటట ననఇ:2/149-10
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ చఇదడపర కకడఇ
ఇఇటట ననఇ:2/149-10
వయససస:32
లఇ: పప
712
ZOK1382308
పపరర: నతగమననమమ దతసరర

125-146/593

తఇడడ:డ గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:2/149-7-G
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : బలరరమబడడ కకరరఇ
ఇఇటట ననఇ:2/149-10
వయససస:32
లఇ: ససస స
709
ZOK1695675
పపరర: బలరరమబడడ కకడఇ

698
ZOK0263277
పపరర: వనఇకటటశ నకక

125-146/588

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-92
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ లఇగనన
ఇఇటట ననఇ:2-149-4
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆఇజనవయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-7-A
వయససస:41
లఇ: పప
706
ZOK1297779
పపరర: తతలసస కకదమ

125-146/590

తఇడడ:డ బబ డయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-99
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : అఇజనవయల
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-119
వయససస:65
లఇ: ససస స
703
ZOK0577429
పపరర: ఖలససఇ పలల

695
ZOK0254185
పపరర: రరడడయయ పసడడగబ

693
ZOK0263244
పపరర: నతగరఇదడ నకక
తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-88
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-92
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-98
వయససస:40
లఇ: పప
700
ZOK0779884
పపరర: చదననమమ నలల బబ తతల

125-146/587

తఇడడ:డ వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-84
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ హనచమఇతత
ఇఇటట ననఇ:2/149-2-88
వయససస:54
లఇ: పప
697
ZOK0413856
పపరర: ఆఇజనవయబలల ఆవపల

692
ZOK0577353
పపరర: పపలల యయ మలలల పపలల

717
ZOK0780403
పపరర: రరమలఇజనవయబలల మఇదల

125-146/610

తఇడడ:డ సఇజవ
ఇఇటట ననఇ:2/149-18
వయససస:34
లఇ: పప
125-146/612

720
ZOK0658120
పపరర: రరహన బబగఇ షపక

125-146/1168

భరస : మలడడ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2-149-26
వయససస:30
లఇ: ససస స
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721
ZOK0416875
పపరర: పదతమవరతమమ కననన

125-146/1169

భరస : పడసరద
ఇఇటట ననఇ:2-149-26
వయససస:57
లఇ: ససస స
724
ZOK1010412
పపరర: ననవపరటయయ తలలరర

125-146/614

125-146/1172

125-146/1173

125-146/532

125-146/620

125-146/1175

125-146/624

తఇడడ:డ నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-37
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

734
ZOK0077370
పపరర: లకడమ కకటకకఇడ

737
ZOK0413815
పపరర: రఇగ సరసమ కకటకకఇడత

740
ZOK0658179
పపరర: కరరణ నలలల బబ తతల

743
ZOK0658203
పపరర: ససఇకలలమమ మనగ

125-146/626

746
ZOK0828782
పపరర: ససబబలకలకమమ ఉపరతతరర

125-146/618

749
ZOK0406546
పపరర: భబసకర నలల బబ తతల
తఇడడ:డ చననవనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-39
వయససస:46
లఇ: పప

729
ZOK0779694
పపరర: రరమబడడ పప తతరరజల

125-146/616

732
ZOK1575752
పపరర: కననన ససమలత

125-146/617

735
ZOK0262329
పపరర: నతగరఇదడమమ కకటకఇదస

125-146/619

భరస : రఇగరసరసమ
ఇఇటట ననఇ:2/149-32
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-146/621

738
ZOK0413898
పపరర: పపదద రరయబడడ కకట కకఇడ

125-146/622

తఇడడ:డ రఇగనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-32
వయససస:62
లఇ: పప
125-146/1176

741
ZOK0779827
పపరర: ననటట కరఇతయయ మనసగర

125-146/623

తఇడడ:డ రమన
ఇఇటట ననఇ:2/149-33
వయససస:43
లఇ: పప
125-146/1177

744
ZOK0262535
పపరర: లకకమదదవమమ నలల బబ తతల

125-146/625

భరస : రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-34
వయససస:82
లఇ: ససస స
125-146/627

భరస : శశరరమబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-34
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-146/629

125-146/615

భరస : కననన రఇగనతయకలలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-31
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : ననటట కకటటయయ
ఇఇటట ననఇ:2-149-33
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : మబరళ
ఇఇటట ననఇ:2/149-34
వయససస:35
లఇ: ససస స
748
ZOK0829160
పపరర: మఇజషర ఉపరతతరర

125-146/1174

భరస : తరరమలలశ
ఇఇటట ననఇ:2-149-32
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : నరసయయ ఉపరలపరటట
ఇఇటట ననఇ:2/149-33
వయససస:26
లఇ: ససస స
745
ZOK0779603
పపరర: మణణమమ ఉపపరటటరర

731
ZOK0658153
పపరర: భబరత బబ డ బఇడ

726
ZOK0469676
పపరర: నతగమమ పలల

తఇడడ:డ లఇగనతన
ఇఇటట ననఇ:2/149-29
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదద రరమబడడ కకటకకఇడత
ఇఇటట ననఇ:2/149-32
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకలకమనన
ఇఇటట ననఇ:2-149-32
వయససస:36
లఇ: పప
742
ZOK1053487
పపరర: నతగమణణ ఉపరలపరటట

125-144/10

భరస : నతగరరజ
ఇఇటట ననఇ:2/149-32
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదద రరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/149-32
వయససస:34
లఇ: పప
739
ZOK0647834
పపరర: తరరమలలశ నలల బబ తతల

728
ZOK1391648
పపరర: పప తతరరజ భబరత

125-146/613

భరస : ఖలససఇ
ఇఇటట ననఇ:2/149-27-A
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:2-149-30
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : పపదరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/149 -32
వయససస:59
లఇ: ససస స
736
ZOK0413807
పపరర: నతగరరజ కకట కకఇడ

125-146/1171

భరస : పప తతరరజ రవ కలమలర
ఇఇటట ననఇ:2/149-29
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : రవ కలమలర పప తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:2-149-29
వయససస:28
లఇ: ససస స
733
ZOK0262311
పపరర: ససఇకమమ కకటకఇదస

725
ZOK0262253
పపరర: సఇజమమ తలలరర

723
ZOK0262279
పపరర: రరమబలలమమ తలలరర
తఇడడ:డ లఇగనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-27
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : లఇగనన
ఇఇటట ననఇ:2-149-27
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-149-28
వయససస:53
లఇ: పప
730
ZOK1382829
పపరర: భబరత పప తతరరజ

125-146/1170

తఇడడ:డ ననటట కలలల
ఇఇటట ననఇ:2-149-26
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-27
వయససస:34
లఇ: పప
727
ZOK0468983
పపరర: మహన కననన

722
ZOK0469114
పపరర: పపదదయయ కకటఇ

747
ZOK0828386
పపరర: ససబబబరరయబడడ నలల మలల

125-146/628

తఇడడ:డ కనకయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-36
వయససస:45
లఇ: పప
125-146/382

750
ZOK0406827
పపరర: సరయకలమలరర నలల బబ తతల

125-146/630

భరస : భబసకర
ఇఇటట ననఇ:2/149-39
వయససస:43
లఇ: ససస స
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125-146/1267 752
751
ZOK2258150
ZOK2260263
పపరర: సరయ కలమలరర నలల బబ తతల
పపరర: భబసకర నలల బబ తతల

భరస : భబసకర నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2/149-39
వయససస:37
లఇ: ససస స
754
ZOK0469668
పపరర: లకకమదదవ నలల బబ తతల

125-146/1178

భరస : నతగరరరజన
ఇఇటట ననఇ:2-149-210
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-146/636

భరస : పడసరద
ఇఇటట ననఇ:2/149-211
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-146/638

భరస : లకలకమనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-232
వయససస:44
లఇ: ససస స

755
ZOK0469783
పపరర: సరగజ నలల బబ తతల

756
ZOK0469064
పపరర: పడసరద నలల బబ తతల

125-146/640

తఇడడ:డ మమటట కఇటట
ఇఇటట ననఇ:2/149-280
వయససస:45
లఇ: పప

758
ZOK0416669
పపరర: నతగవవణణ నలల బబ తతల

761
ZOK0406744
పపరర: హహసపన బ సయయద

764
ZOK0406751
పపరర: ధనమమ నకక

125-146/1180

769
ZOK0416412
పపరర: వససఇధర సప మనవన

125-146/643

భరస : వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-A
వయససస:42
లఇ: ససస స

767
ZOK1335686
పపరర: వననద మబతతయల

125-146/1181

125-146/646

తఇడడ:డ రరమలఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-A
వయససస:42
లఇ: పప

125-146/1182

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:2-149A
వయససస:37
లఇ: పప

125-146/1183

765
ZOK1629542
పపరర: పపఇచలయయ మలవపడచరర

125-146/641

768
ZOK0307876
పపరర: శరరష సప మనవన

771
ZOK0938748
పపరర: ఆదదలకడమ కరసరపపరఇ

125-146/644

125-146/634

125-146/642

125-146/645

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:2/149-A
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-146/647

774
ZOK0253948
పపరర: మధస రరమజ

125-146/1184

భరస : హససఫ ఖలన
ఇఇటట ననఇ:2-149A
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-146/1186

భరస : రరమబ
ఇఇటట ననఇ:2-149A
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : మమలలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-A2
వయససస:23
లఇ: ససస స

125-146/639

తఇడడ:డ శఇకరయయ మలవపడచరర
ఇఇటట ననఇ:2/149-2106
వయససస:22
లఇ: పప

770
ZOK0416982
పపరర: ససబబమమ సప మనవన

125-146/1188 779
778
ZOK2010577
ZOK1570928
పపరర: వనఇకటటశసర బబబబ సప మనవన
పపరర: హససన షపక

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ నతయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-149-A
వయససస:40
లఇ: పప

762
ZOK0263301
పపరర: గగవఇదస మలససమలనస గగడక

భరస : వవఇకటటశసర బబబబ
ఇఇటట ననఇ:2/149-A
వయససస:34
లఇ: ససస స

776
ZOK0658088
పపరర: లకడమ దదవ పరకనతటట

125-146/637

తఇడడ:డ వనఇకనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-279
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ మబరళ కకషష
ఇఇటట ననఇ:2/149-A
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-146/1185

759
ZOK0262303
పపరర: ససశల కసపపరఇ

తఇడడ:డ రఘబ రరమ రరవప మబతతయల
ఇఇటట ననఇ:2/149A
వయససస:25
లఇ: పప

773
ZOK1493048
పపరర: పపజ పప దపత

125-146/635

భరస : ఆఇజనవయబలల కసపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:2/149-219
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటససబబబ నతయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/149-A
వయససస:63
లఇ: ససస స

772
ZOK0939001
పపరర: కకషష కరసరపపరఇ

125-146/631

తఇడడ:డ వనఇకటటససరరల
ఇఇటట ననఇ:2/149-211
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : నతగరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2-149-288
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకరయయ మలమఇడచరర
ఇఇటట ననఇ:2-149-2106
వయససస:21
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-146/1179

భరస : ఇసరమయల
ఇఇటట ననఇ:2-149-253
వయససస:41
లఇ: ససస స

763
ZOK0263319
పపరర: చచదయయ బటటట

775
ZOK0647792
పపరర: రరమబ పరకనతటట

తఇడడ:డ గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:2/149-79
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : एए एएए एए
ఇఇటట ననఇ:2-149-212
వయససస:45
లఇ: ససస స

760
ZOK0077644
పపరర: తరరమలమమ పసలలజటట

753
ZOK1010131
పపరర: వనఇకనన మబసమలదదడడడ

తఇడడ:డ చనన వనఇకటయయ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2/149-39
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : మరరల
ఇఇటట ననఇ:2-149-210
వయససస:45
లఇ: ససస స

757
ZOK0487256
పపరర: నరసమమ నలల బబ తతల

766
ZOK1382324
పపరర: పపఇచలయయ మలమఇడచరర

125-146/1268

125-144/11

125-146/1187
777
LML1907666
పపరర: వనఇకటససబబయయనతయబడడ
సప మనవన
తఇడడ:డ గబరవయయనతయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-149-A
వయససస:69
లఇ: పప

780
ZOK1492909
పపరర: హససన షపక

125-146/648

తఇడడ:డ మమలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/149-A2
వయససస:23
లఇ: ససస స
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781
ZOK0828790
పపరర: దదనవశ ఉపరతతరర

125-146/649

తఇడడ:డ మబరళ
ఇఇటట ననఇ:2/149-A34
వయససస:28
లఇ: పప

782
ZOK0262345
పపరర: వనఇకరటమమ ఉపరలపరటట
భరస : రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149 B
వయససస:45
లఇ: ససస స

125-146/1189 785
784
ZOK0406561
ZOK0406843
పపరర: చననవనఇకటయయ నలల బబ తతల
పపరర: ససబబమమ నలల బబ తతల

తఇడడ:డ భబసకర రరవప
ఇఇటట ననఇ:2-149-B
వయససస:73
లఇ: పప
787
ZOK0938789
పపరర: రరణబక మరరయఇ

125-146/651

788
ZOK0828683
పపరర: శశనస మనగ

భరస : వనఇకటటసస
ఇఇటట ననఇ:2-149C
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-146/655

125-146/535

125-145/451

125-146/659

తఇడడ:డ లలల సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/149j
వయససస:46
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

800
ZOK1572957
పపరర: లకడమనరసమమ జజగరనవన

803
ZOK0266544
పపరర: చచएడయయ కలఇచపప

125-146/1194

806
ZOK1573161
పపరర: మబరళ ఉపపరటటరర

125-146/656

809
ZOK0780775
పపరర: చఇదడ నలల బబ తతల
తఇడడ:డ రరమ లఇగపరర
ఇఇటట ననఇ:2/149-J
వయససస:32
లఇ: పప

789
ZOK0828766
పపరర: రమమశ నలలలపప తతల

125-146/653

792
ZOK0077032
పపరర: మలలల మమ కలఇచపప

125-146/654

795
ZOK1430446
పపరర: ధన లకడమ సరకర

125-146/657

భరస : శవ కలమలర సరకర
ఇఇటట ననఇ:2/149-E9
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-146/658

798
ZOK2010593
పపరర: సరగజమమ మనగర

125-146/1192

భరస : శవయయ
ఇఇటట ననఇ:2-149G1
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-145/452

801
ZOK1573146
పపరర: ససబబరరయబడడ జజగరనవన

125-145/453

తఇడడ:డ పసచరయయ జజగరనవన
ఇఇటట ననఇ:2/149-H
వయససస:60
లఇ: పప
125-146/660

804
ZOK1576883
పపరర: దదలప కలమలర కలఇచపప

125-146/1193

తఇడడ:డ చచడయయ కలఇచపప
ఇఇటట ననఇ:2-149-H
వయససస:20
లఇ: పప
125-145/454

తఇడడ:డ పసచరయయ ఉపపరటటరర
ఇఇటట ననఇ:2/149-J
వయససస:51
లఇ: పప
125-146/661

125-146/531

భరస : మననహర
ఇఇటట ననఇ:2/149-D
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-H
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ చచడయయ కలఇచపప
ఇఇటట ననఇ:2-149-H
వయససస:26
లఇ: ససస స
808
ZOK1678275
పపరర: మమలలల షపక

125-146/534

భరస : ససబబరరయబడడ జజగరనవన
ఇఇటట ననఇ:2/149-H
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : చచదయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-H
వయససస:40
లఇ: ససస స
805
ZOK1576990
పపరర: ససఇదరయ కలఇచపప

797
ZOK0266551
పపరర: వనఇకటటష కలఇచపప

786
ZOK1335660
పపరర: మహబబమ బబషర షపషక

తఇడడ:డ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:2/149-C
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-G
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ చచడయయ కలఇచపప
ఇఇటట ననఇ:2/149-H
వయససస:21
లఇ: ససస స
802
ZOK0262378
పపరర: జజయతససరమమ కలఇచవప

125-146/652

తఇడడ:డ గరజ లఇగపర
ఇఇటట ననఇ:2/149-E7
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:2/149 -G
వయససస:42
లఇ: ససస స
799
ZOK1572916
పపరర: ససపన కలఇచపప

794
ZOK1010149
పపరర: ఈశసర కకలఇటల

125-146/650

తఇడడ:డ మహబబమ బబషర షపషక
ఇఇటట ననఇ:2/149 C
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : కనకయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149 D
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇగపర సరకర
ఇఇటట ననఇ:2/149-E2
వయససస:40
లఇ: పప
796
ZOK0262360
పపరర: ఏలల మమ కఇచవప

125-146/1190

తఇడడ:డ వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:2/149-C
వయససస:45
లఇ: పప

125-146/1191 791
790
ZOK2010585
ZOK0262352
పపరర: నతగభబషణమమ మలడడపపరర
పపరర: దదవక మలడపపరర

783
ZOK0779819
పపరర: లకకమ దదవ సరఇబబరర
భరస : రరజ
ఇఇటట ననఇ:2/149-B
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : చననవనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2-149-B
వయససస:78
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట పరడతర యలదవ మరరయఇ
ఇఇటట ననఇ:2/149C
వయససస:31
లఇ: ససస స

793
ZOK1418516
పపరర: శవ కలమలర సరకర

125-146/533

807
ZOK2240901
పపరర: షపక కరససఇ బ

125-146/383

భరస : షపక లలల బబష
ఇఇటట ననఇ:2/149J
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-146/662

810
ZOK0780064
పపరర: ఇమలమ వలల షపక

125-146/663

తఇడడ:డ మమలలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-J1
వయససస:32
లఇ: పప
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811
ZOK0780122
పపరర: మలభబన షపక

125-146/664

భరస : మమలలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-J1
వయససస:51
లఇ: ససస స
814
ZOK0779926
పపరర: దదవనతధ దదడడడ పఅల

125-146/667

125-146/669

125-146/672

125-146/537

125-146/1157

125-146/678

125-146/540

భరస : బబబబ
ఇఇటట ననఇ:2-149Z3
వయససస:31
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

824
ZOK0263327
పపరర: చఇదడ కరసరపపరఇ

827
ZOK1010008
పపరర: చతఇదదన షపక

830
ZOK0904780
పపరర: ససరరఇదడ తలలరర

833
ZOK0939050
పపరర: భబలకలకమమ నలల బలల

125-146/681

836
ZOK1382639
పపరర: హనసమఇతమమ కరన

125-146/675

839
ZOK1684778
పపరర: నతగవనణణ గబజజల
తఇడడ:డ ససఇకనన గబజజల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z4
వయససస:21
లఇ: ససస స

819
ZOK0780593
పపరర: లకకమ దతసరర

125-146/671

125-146/674
822
ZOK0414003
పపరర: రరమలఇజనవయబలల నలలల బబ తతల

125-146/676
825
ZOK0827909
పపరర: లకడమ నతరరయణ కరసరపపరఇ

తఇడడ:డ రరమలఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-O
వయససస:39
లఇ: పప
125-146/677

828
ZOK0262444
పపరర: జయమమ కలఇచపప

125-146/1195

భరస : గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-149V
వయససస:87
లఇ: ససస స
125-146/538

831
ZOK0904806
పపరర: రరమలఇజనవయబలల తలలరర

125-146/539

తఇడడ:డ చనన మదదదలలటట
ఇఇటట ననఇ:2/149 -Z
వయససస:32
లఇ: పప
125-146/679

834
ZOK0827925
పపరర: ససరరష కననన

125-146/680

తఇడడ:డ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z2
వయససస:35
లఇ: పప
125-146/682

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-3
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-146/1196

125-146/668

తఇడడ:డ ననటట కలలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-N2
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : వనఇకటయయ నలల బలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : ససరరశ కననన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z2
వయససస:25
లఇ: ససస స
838
ZOK0658161
పపరర: కలమలరర చచన

125-146/673

తఇడడ:డ నతగనన
ఇఇటట ననఇ:2/149 Z
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : రమమశ
ఇఇటట ననఇ:2/149 -Z
వయససస:31
లఇ: ససస స
835
ZOK1680214
పపరర: రరమలకకకకత కననన

821
ZOK1632371
పపరర: బతల ఓబయయ

816
ZOK1493253
పపరర: పవన నతలమలరర

భరస : పపదద లఇగమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-N
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : ఇమలమ వలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-U
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : రరజరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2/149-W
వయససస:44
లఇ: ససస స
832
ZOK0904822
పపరర: అదద లకడమ ఆలగరరర

125-146/670

తఇడడ:డ లకడమ నతరరయణ
ఇఇటట ననఇ:2/149-O
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదద రఇగనన మనగర
ఇఇటట ననఇ:2-149/Q
వయససస:45
లఇ: పప
829
ZOK1010289
పపరర: జయమమ ససబబయల

818
ZOK0780585
పపరర: ససమలత దతసరర

125-146/666

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-K
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బతల శశశయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-N1
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : రరమలఇజయలనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149 O
వయససస:77
లఇ: ససస స
826
ZOK1382522
పపరర: రవ మనగర

125-146/536

భరస : లఇగ మయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-L
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : బతల ఓబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-N1
వయససస:52
లఇ: ససస స
823
ZOK0262410
పపరర: లఇగమమ కరసరపపరఇ

815
ZOK0262394
పపరర: పపఇచలమమ నలమ రర

813
ZOK0779652
పపరర: మలబబ షపక
భరస : లలల బషర
ఇఇటట ననఇ:2/149-J2
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149 K
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయయ నతలమలరర
ఇఇటట ననఇ:2/149-K
వయససస:21
లఇ: ససస స
820
ZOK1632330
పపరర: బతల లకడమ

125-146/665

తఇడడ:డ మమ లలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-J-1
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషష దదడడడ పఅల
ఇఇటట ననఇ:2/149-J-5
వయససస:40
లఇ: పప
817
ZOK1575125
పపరర: పవన నతలమలరర

812
ZOK0780650
పపరర: లలల బబషర షపక

837
ZOK1382274
పపరర: రరమలకడమ కనన

125-146/683

భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-3
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-146/771

840
ZOK0828741
పపరర: సరగజమమ గరల

125-146/772

భరస : రరమదతసస
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-4
వయససస:60
లఇ: ససస స
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841
ZOK1382894
పపరర: జయకకశషష గబజజజల

125-146/1197

తఇడడ:డ ససఇకనన గబజజజల
ఇఇటట ననఇ:2-149-Z4
వయససస:23
లఇ: పప
844
ZOK0095349
పపరర: నతగరరరజన నలల బబ తతల

125-146/684

125-146/687

125-146/1199

125-146/692

125-146/1202

125-146/1204

125-146/566

భరస : లకలకనన
ఇఇటట ననఇ:2-149Z20
వయససస:39
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

854
ZOK0535450
పపరర: రహహఇ బ దచదదకలల

857
ZOK1382662
పపరర: రహహమ బ దచదదకలల

860
ZOK1382787
పపరర: జయమమ కకడఇ

863
ZOK1693894
పపరర: హరర కకషష కకదతమ

125-146/696

866
ZOK0779736
పపరర: రరమబడడ గబఇతకలలల

125-146/1200

869
ZOK0828725
పపరర: ఆఇజనవయబలల గబవసల
తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z21
వయససస:35
లఇ: పప

849
ZOK1010388
పపరర: శవ నలల బబ తతల

125-146/689

125-146/691
852
ZOK0263335
పపరర: నతగమదదయయ చఇతత లలతతల

855
ZOK1382837
పపరర: రహహమ బ దచదదకలల

125-146/1201

భరస : ఖలససఇ దచదదకలల
ఇఇటట ననఇ:2-149-Z13
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-146/1203

858
ZOK2285997
పపరర: నజర దసదచకలల

125-146/1278

తఇడడ:డ ఖససఇ దసదదకలల
ఇఇటట ననఇ:2/149Z13
వయససస:19
లఇ: పప
125-146/1205

861
ZOK0413849
పపరర: ఆఇజనవయబలల కరసరపపరఇ

125-146/693

తఇడడ:డ రరమలఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-16
వయససస:44
లఇ: పప
125-146/694

864
ZOK0095380
పపరర: ఓబబలలసస నలల బబ తతల

125-146/695

తఇడడ:డ ససఇకనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-19
వయససస:39
లఇ: పప
125-146/697

తఇడడ:డ ననటట కలలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-20
వయససస:42
లఇ: పప
125-146/1207

125-146/686

తఇడడ:డ మదదదలలటట
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-13
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకమయయ కకదతమ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z18
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : రరమబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-20
వయససస:37
లఇ: ససస స
868
ZOK0077081
పపరర: రఇగవవణణ కకడఇ

125-146/690

భరస : ఆఇజనవయబలల కకడఇ
ఇఇటట ననఇ:2-149-Z15
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149/Z18
వయససస:41
లఇ: పప
865
ZOK0779728
పపరర: నతగవవణణ గబఇతకలలల

851
ZOK0095398
పపరర: రఇగ నన పసలలజటటట

846
ZOK1009928
పపరర: వనఇకటటశ నలల బబ తతల

తఇడడ:డ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-11
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసరసన వలల దచదదకలల
ఇఇటట ననఇ:2-149-Z-13
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశరరమబలల
ఇఇటట ననఇ:2-149Z14
వయససస:30
లఇ: పప
862
ZOK0904962
పపరర: లకలకమయయ కకడఇ

125-146/1198

భరస : ఖలససఇ
ఇఇటట ననఇ:2-149Z13
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసరసన వలల దచదదకలల
ఇఇటట ననఇ:2-149-Z-13
వయససస:24
లఇ: ససస స
859
ZOK0647750
పపరర: వనఇకటటష వడల

848
ZOK0262295
పపరర: ఉమలదదవ నలల బబ తతల

125-146/774

తఇడడ:డ మబరళ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-10
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశకకషష పర
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-13
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ వఇడడపర దసదచకలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-13
వయససస:25
లఇ: పప
856
ZOK1382506
పపరర: రహహమ బ దచదదకలల

125-146/685

తఇడడ:డ మబరళ
ఇఇటట ననఇ:2-149-Z-10
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2-149-Z-12
వయససస:21
లఇ: పప
853
ZOK1689520
పపరర: మసరసన దసదచకలల

845
ZOK0095356
పపరర: మబరళ నలల బబ తతల

843
ZOK1144864
పపరర: నతగరరజ దతసరర
తఇడడ:డ జయరరఇ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-9
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటససరరల
ఇఇటట ననఇ:2/149Z10
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ మబరళ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-10
వయససస:21
లఇ: పప
850
ZOK1382480
పపరర: వరరష నలల బబ తతల

125-146/773

భరస : మహన
ఇఇటట ననఇ:2/149Z8
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మబరళ
ఇఇటట ననఇ:2/149Z10
వయససస:36
లఇ: పప
847
ZOK1695634
పపరర: నరరశ నలల బబ తతల

842
ZOK0416693
పపరర: లకకమదదవ కననన

867
ZOK0535468
పపరర: లకకమదదవ గబఇతకల

125-146/1206

భరస : ననటట కల
ఇఇటట ననఇ:2-149Z20
వయససస:77
లఇ: ససస స
125-146/698

870
ZOK0828865
పపరర: గఇగ గబవసల

125-146/699

భరస : ఆఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z21
వయససస:38
లఇ: ససస స
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871
ZOK0262451
పపరర: భబరతమమ మనగ

125-146/556

భరస : వనఇకటనన
ఇఇటట ననఇ:2/149 -Z-22
వయససస:67
లఇ: ససస స
874
ZOK0416784
పపరర: గగవఇదమమ అపసబబర ల

125-146/701

125-146/704

125-146/707

125-146/710

125-146/713

125-146/1273

125-146/715

భరస : శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149 Z/32
వయససస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

884
ZOK0262469
పపరర: సరవతడమమ నలల బబ తతల

887
ZOK1694504
పపరర: సరయ కలమలర నలల బబ తతల

890
ZOK0262477
పపరర: రఇగమమ బబ డబఇడ

893
ZOK0535203
పపరర: నతగనన బబ ధబఇడ

125-146/718

896
ZOK0263384
పపరర: యయరరశసరసమ బటటట

125-146/711

899
ZOK1720689
పపరర: రఇజత కలమలర పసలజతత
తఇడడ:డ రఇగనన పసలజతత
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z32
వయససస:20
లఇ: పప

879
ZOK0829020
పపరర: లలత మబల

125-146/706

882
ZOK0829038
పపరర: నతగలకడమ నలలలపప తతల

125-146/709

885
ZOK1679398
పపరర: దసగర పర నలల బబ తతల

125-146/712

తఇడడ:డ నరసనన నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-27
వయససస:41
లఇ: పప
125-146/714

888
ZOK2284560
పపరర: నలల బబ తతల సరయ కలమలర

125-146/1272

తఇడడ:డ నలల బబ తతల దసగర పర
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-27
వయససస:21
లఇ: పప
125-146/542

891
ZOK0262485
పపరర: లకడమ బబ డ బఇడ

125-146/557

భరస : పడసరద
ఇఇటట ననఇ:2/149 -Z-28
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-146/716

894
ZOK0535211
పపరర: శశనవరససలల బబ ధబఇడ

125-146/717

తఇడడ:డ నతగనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-28
వయససస:45
లఇ: పప
125-146/719

తఇడడ:డ ననటట కరఇటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-31
వయససస:45
లఇ: పప
125-146/543

125-146/703

భరస : ధరమనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-25
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-28
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : కససఇ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-30
వయససస:35
లఇ: ససస స
898
ZOK0262519
పపరర: గగరర గరరరఇడల పపఇట

125-146/708

భరస : నతగనన
ఇఇటట ననఇ:2/149 Z/28
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నతగనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-28
వయససస:35
లఇ: పప
895
ZOK0262501
పపరర: జమలల షపక

881
ZOK0263350
పపరర: ధరమనన నలలల బబ తతల

876
ZOK1297845
పపరర: అపసరచచరల చనన కలలల య

భరస : రరమలఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-24
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దసగర పర నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-27
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ నలల బబ తతల నరసనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-27
వయససస:41
లఇ: పప
892
ZOK0263368
పపరర: పడసరద బబ ధబఇడ

125-146/705

భరస : దసగర పర
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-27
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దసగర పర నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-27
వయససస:21
లఇ: పప
889
ZOK2284628
పపరర: నలల బబ తతల దసగర పర

878
ZOK1675172
పపరర: ససజజత అపసరచదరల ర

125-146/700

తఇడడ:డ అపసరచచరల రరమలఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-23
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ మధతయననఇ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-25
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదద రఇగనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z26
వయససస:39
లఇ: పప
886
ZOK1679752
పపరర: రరమబడడ నలల బబ తతల

125-146/702

తఇడడ:డ రమలఇజనఉలల అపసరచదరల ర
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-23
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇగనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-25
వయససస:77
లఇ: పప
883
ZOK0535195
పపరర: రమమశ మనగ

875
ZOK0829145
పపరర: రరమ కలలయ అపసరచచరల

873
ZOK0535187
పపరర: నతగరరజ మనగ
తఇడడ:డ వనఇకనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z22
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమలఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-23
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : అపసరచచరల రరమకలలలష
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-23
వయససస:23
లఇ: ససస స
880
ZOK0263343
పపరర: మధతయననఇ నలలల బబ తతల

125-146/563

భరస : నతగరరజ
ఇఇటట ననఇ:2/149/Z 22
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : రరమలఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-23
వయససస:45
లఇ: ససస స
877
ZOK1313873
పపరర: అపసరచచరల అరరణ

872
ZOK0416818
పపరర: ఓబబలమమ మనగ

897
ZOK1382357
పపరర: నరససఇహ బటటట

125-146/1208

తఇడడ:డ ఎరశసరసమ బటటట
ఇఇటట ననఇ:2-149-Z-31
వయససస:21
లఇ: పప
125-146/720

900
ZOK0413872
పపరర: శఇకరయయ గరఇడల పపఇట

125-146/721

తఇడడ:డ లకమనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-32
వయససస:37
లఇ: పప
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901
ZOK0263392
పపరర: ఖలససఇ షపక

125-146/722

తఇడడ:డ మబభరక
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-33
వయససస:42
లఇ: పప
904
ZOK0262527
పపరర: జయలకడమ నలల బబ తతల

125-146/544

125-146/727

తఇడడ:డ కరసనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-39
వయససస:55
లఇ: పప
913
ZOK0262576
పపరర: చనన రఇగమమ పతస కకఇడత

125-146/780

125-146/782

తఇడడ:డ ఉరరకలఎనడడహహచయబ గల
ఇఇటట ననఇ:2/149-z-41
వయససస:22
లఇ: పప
922
ZOK1492990
పపరర: ససజజత బబటగరరర

908
ZOK0416768
పపరర: మలల ససరర మనసనలలళల

125-146/788

911
ZOK0780395
పపరర: రరమలఇజనవయబలల గబజజల

వయసస 01-01-2021 నటక

125-146/781

125-146/783

920
ZOK0577668
పపరర: ససఇకమమ బబటబగరరర

929
ZOK0985111
పపరర: రరజశశఖర బబ య
తఇడడ:డ మలల యయ బబ య
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z49
వయససస:30
లఇ: పప

125-146/776

912
ZOK0095406
పపరర: రరఘవవఇదడ పతస కకఇడ

125-146/779

915
ZOK1382373
పపరర: వనఇకటటష పటటటకకఇడ

125-146/1209

918
ZOK0577395
పపరర: ఉరరకకఇడడ గరల

125-146/784

తఇడడ:డ ఈరనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-41
వయససస:52
లఇ: పప
125-146/786

921
ZOK1256842
పపరర: రరజశశఖర బబటబగరరర

125-146/787

తఇడడ:డ రరమలఇజనవయబలల బబటబగరరర
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-44
వయససస:30
లఇ: పప
125-146/1210

924
ZOK1382621
పపరర: వనఇకట సరయ నలల బబ తతల

125-146/1211

తఇడడ:డ ఆనఇద నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2-149-Z-44
వయససస:21
లఇ: పప
125-146/789

తఇడడ:డ ససఇకనన బబ య
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z45
వయససస:21
లఇ: పప
125-146/791

909
ZOK0262550
పపరర: చచటటమమ గబజరజల

తఇడడ:డ హహసపసన పటటటకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:2-149-Z40
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమలఇజనవయబలల బబటబగరరర
ఇఇటట ననఇ:2-149-Z-44
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశషనన నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2-149-Z-44
వయససస:59
లఇ: పప

125-146/726

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-40
వయససస:39
లఇ: పప

917
ZOK0077180
పపరర: లకకమదదవ గరల

125-146/1212 926
925
ZOK1382647
ZOK1493006
పపరర: రరమలఇజనవయబలల నలల బబ తతల
పపరర: జయ కకషష బబ య

భరస : లకకమనతరరయణ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-48
వయససస:38
లఇ: ససస స

125-146/778

914
ZOK0262584
పపరర: ఆదదలకడమ పతస కకఇడత

923
ZOK1256818
పపరర: ససరరఇదడ బబబబ బబటబగరరర

906
ZOK0413823
పపరర: ఆనఇద నలల బబ తతల

భరస : రరమలఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-38
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : రరమలఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-44
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమలఇజనవయబలల బబటగరరర
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-44
వయససస:27
లఇ: ససస స

928
ZOK0262600
పపరర: ససనత కకయల

125-146/775

భరస : ఉరరకలఇదస
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-41
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-146/785

125-146/724

తఇడడ:డ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-34
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : రరఘవవఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-40
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఉరరకలఇదస గల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z41
వయససస:21
లఇ: పప
919
ZOK1433176
పపరర: చఇదడ హసన గల

125-146/725

తఇడడ:డ కరసనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-39
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-40
వయససస:53
లఇ: ససస స
916
ZOK1680206
పపరర: చఇదడకరఇత గల

905
ZOK1679760
పపరర: అరరణ సరయ నలల బబ తతల

భరస : అనసమనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-34-A
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-146/777

903
ZOK0829095
పపరర: తమపర కలమమరర
తఇడడ:డ వనఇకరటబడమబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/149Z-33
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆనఇద నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z34
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆనఇద నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-34
వయససస:20
లఇ: పప
910
ZOK0780023
పపరర: రఇగరసరసమ గబజజల

125-146/723

తఇడడ:డ మబభరక
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-33
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : ఆనఇద
ఇఇటట ననఇ:2/149 Z/34
వయససస:42
లఇ: ససస స
907
ZOK1575430
పపరర: వనఇకట సరయ నలల బబ తతల

902
ZOK0263400
పపరర: మలబబ సరబ షపక

927
ZOK0262592
పపరర: గగవఇదమమ గబజజల

125-146/790

భరస : సనకనతన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-45
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-146/792

930
ZOK1574359
పపరర: హహసపన బ షరయయద

125-145/455

భరస : ఇసరమయల షరయయద
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-53
వయససస:40
లఇ: ససస స
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931
ZOK0095414
పపరర: ఇసరమయల సపషయద

125-146/793

తఇడడ:డ నయ ననన సరహహబ సపషయద
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-53
వయససస:44
లఇ: పప
934
ZOK1382258
పపరర: నబ సయయద

125-146/1213

125-146/798

125-146/801

125-146/804

125-146/806

125-146/559

125-146/808

తఇడడ:డ లకలకమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-149Z75
వయససస:37
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

944
ZOK0904707
పపరర: నతగ మదదమమ తలలరర

947
ZOK0077263
పపరర: మదదదలలటమమ తవరరర

950
ZOK0904772
పపరర: నతగ లకడమ నలల బబ తతల

953
ZOK0262642
పపరర: రరమకక చఇతతకరయల

125-146/1214

956
ZOK0658211
పపరర: నతగవవణణ వడల

125-146/564

959
ZOK1382589
పపరర: నతగమమ కసరపపరఇ
భరస : ఆఇజనవయబలల కసరపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-76
వయససస:42
లఇ: ససస స

939
ZOK1696616
పపరర: నతగపర తలలరర

125-146/800

942
ZOK1189795
పపరర: రమమశ ననమబకళళ

125-146/803

945
ZOK1576594
పపరర: కమమ గరరర తలలరర

125-146/805

తఇడడ:డ లకమయయ కమమ గరరర
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z64
వయససస:50
లఇ: పప
125-146/807

948
ZOK0263426
పపరర: వనఇకటటశ నగరర ధదన

125-146/558

తఇడడ:డ ససఇకనతన
ఇఇటట ననఇ:2/149 Z67
వయససస:36
లఇ: పప
125-146/541

951
ZOK0904848
పపరర: కరశవ నలల బబ తతల

125-146/565

తఇడడ:డ ససఇకనన
ఇఇటట ననఇ:2/149/Z 71
వయససస:38
లఇ: పప
125-146/545

954
ZOK1010305
పపరర: రమమశ చఇతకరయల

125-146/809

తఇడడ:డ నతగమదదయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-73
వయససస:28
లఇ: పప
125-146/1215

భరస : శశరరమబలల
ఇఇటట ననఇ:2-149Z74
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-146/1216

125-146/797

తఇడడ:డ ననటటపర ననమబకళళ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z63
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : నతగససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149 Z/73
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమనన
ఇఇటట ననఇ:2-149Z74
వయససస:66
లఇ: పప
958
ZOK0647776
పపరర: పడకరష అతకరల గబఇడడల

125-146/802

భరస : కరశవ
ఇఇటట ననఇ:2/149- Z 71
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-72
వయససస:38
లఇ: ససస స
955
ZOK0647768
పపరర: ససరరమబలల వడడల

941
ZOK0577320
పపరర: రరమలఇజనవయబలల తలలరర

936
ZOK1689645
పపరర: వరనన తలలరర

తఇడడ:డ పపదద వరనన తలలరర
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-55-1
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : లకలకమనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-66
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:2/149- Z67
వయససస:36
లఇ: ససస స
952
ZOK0262634
పపరర: నలలవత కరసరపపరఇ

125-146/799

భరస : కమమగరరర
ఇఇటట ననఇ:2/149/Z 64
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కమమ గరరర తలలరర
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-64
వయససస:20
లఇ: పప
949
ZOK0577585
పపరర: అనసమఇతమమ నతగరరరదదన

938
ZOK1696608
పపరర: లకడమ దదవ తలలరర

125-146/795

తఇడడ:డ నతగపర తలలరర
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-55
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశరరమబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-62
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : మటట పర
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-63
వయససస:42
లఇ: ససస స
946
ZOK1636778
పపరర: రవ కలమలర తలలరర

125-146/796

భరస : బల కకషష తలలరర
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-55
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : రరమలఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-62
వయససస:36
లఇ: ససస స
943
ZOK0262626
పపరర: నతరరయణమమ నవఆకలల

935
ZOK0577643
పపరర: ససబబమమ మబగగలల

933
ZOK1427624
పపరర: నబ షరయయద
తఇడడ:డ ఇసరమయల షరయయద
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-53
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : అఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z54
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నతగపర తలలరర
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-55
వయససస:55
లఇ: పప
940
ZOK0262618
పపరర: నతగవవణణ తలలరర

125-146/794

భరస : నబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-53
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇసరమయల సయయద
ఇఇటట ననఇ:2-149-Z-53
వయససస:25
లఇ: పప
937
ZOK1693902
పపరర: బబలకకషష తలలరర

932
ZOK1427616
పపరర: షకకర షరయయద

957
ZOK0262659
పపరర: లకడమ అటటకలల కలఇట

125-146/546

భరస : పడకరశ
ఇఇటట ననఇ:2/149 Z/75
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-146/810

960
ZOK0262667
పపరర: జజనకక గబజజల

125-146/811

భరస : రఇఘనతధ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z77
వయససస:52
లఇ: ససస స
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961
ZOK0262675
పపరర: నతగవవణణ సఇగల

125-146/547

భరస : రరజగగపరల
ఇఇటట ననఇ:2/149 Z/78
వయససస:43
లఇ: ససస స
964
ZOK0669317
పపరర: వవనకటటశసరమలమ బటటట

125-146/813

125-146/816

125-146/819

125-146/820

125-146/823

125-146/826

125-146/829

భరస : ఆఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z98
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

974
ZOK1576164
పపరర: మమకల నతగరరథనత

977
ZOK1493071
పపరర: నరరఇదడ నకక

980
ZOK1679935
పపరర: వనఇకట రశ ససరససర

983
ZOK0780361
పపరర: కవత పసడడగబ

125-146/1217

986
ZOK0827958
పపరర: పపఇచలమమ గగఇదదపలల

125-146/821

989
ZOK1417955
పపరర: గఇగబలమమ నకక
భరస : నకక వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z99
వయససస:52
లఇ: ససస స

969
ZOK0828907
పపరర: రరమలఇజనవయబలల మబలల

125-146/818

972
ZOK1676055
పపరర: పడవళక మలమఇడచరర

125-146/561

975
ZOK0779660
పపరర: కరమలకక బలలల పలల

125-146/822

భరస : ఆనఇద శశటట
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-87
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-146/824

978
ZOK1493089
పపరర: శశషమమ నకక

125-146/825

భరస : నరరఇదడ నకక
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-88
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-146/827

981
ZOK0779686
పపరర: ససబబడమణయఇ నకరక

125-146/828

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-92
వయససస:38
లఇ: పప
125-146/830

984
ZOK0793513
పపరర: వజయ లకకమ పసడడగబ

125-146/831

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-92
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-146/832

భరస : మణణ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z96
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-146/833

125-146/815

భరస : చఇదడశశఖర మలమఇడచరర
ఇఇటట ననఇ:2/149 -Z-85
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : రరడడయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-92
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయయ పసడడగబ
ఇఇటట ననఇ:2-149-Z-92
వయససస:33
లఇ: పప
988
ZOK0253971
పపరర: నతగవవణణ ఆవపల

125-146/560

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ ససరససర
ఇఇటట ననఇ:2/149-z89
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-92
వయససస:33
లఇ: ససస స
985
ZOK1382902
పపరర: మలరయయ పసడడగబ

971
ZOK0413955
పపరర: శవయయ మవదచరర

966
ZOK0779918
పపరర: బబబబ మమకల

తఇడడ:డ శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-84
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయయ నకక
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z88
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ సఇకర
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z89
వయససస:23
లఇ: ససస స
982
ZOK0779900
పపరర: కమలల నకరక

125-146/817

భరస : మమకల హనసమఇతత
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-86
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149Z88
వయససస:54
లఇ: ససస స
979
ZOK1432079
పపరర: వనఇకట రశ సఇకర

968
ZOK1122167
పపరర: శశనవరససలల మలలపపలల

125-146/548

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-82
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ ధరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149 Z85
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ శవయయ మలమఇడచరర
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-85
వయససస:24
లఇ: పప
976
ZOK0253989
పపరర: వనఇకటససమమ నకక

125-146/814

తఇడడ:డ పరలయయ మలలపపలల
ఇఇటట ననఇ:2/149Z84
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149Z-84
వయససస:31
లఇ: పప
973
ZOK1297761
పపరర: చఇదడ శశఖర మలమఇడచరర

965
ZOK0262717
పపరర: మమకల రమణమమ

963
ZOK0262691
పపరర: బబలమమ మలససమన దదడడడ
భరస : గగవఇద
ఇఇటట ననఇ:2/149 Z/79
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : బబబబ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-82
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:2/149Z84
వయససస:42
లఇ: ససస స
970
ZOK0828956
పపరర: వనఇకట రరమబడడ మబలల

125-146/812

తఇడడ:డ హనసమలన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-78
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : చచదచషయల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z80
వయససస:40
లఇ: ససస స
967
ZOK0262733
పపరర: తరరపరలమమ మలల పపలల

962
ZOK0414185
పపరర: రరజగగపరల సఇగల

987
ZOK0938979
పపరర: మణణ గగఇదదపలల

125-146/1218

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-149-Z-96
వయససస:40
లఇ: పప
125-146/834

990
ZOK1492933
పపరర: నరరశ నకక

125-146/835

తఇడడ:డ వనఇకటటష నకక
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z99
వయససస:20
లఇ: పప
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991
ZOK0262758
పపరర: రరజమమ ఆవపల

125-146/549

భరస : పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149 Z/101
వయససస:52
లఇ: ససస స
994
ZOK0647800
పపరర: శఇకరయయ మలమఇడచరర

125-146/1219

125-146/730

125-146/733

125-146/1222

125-146/738

125-146/741

125-146/744

భరస : మఇడల ఆఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-137
వయససస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 ZOK1050020
పపరర: లకలకమమ కలవయళ

1007 ZOK0414151
పపరర: నరససఇహహలల చపల

1010 ZOK0780056
పపరర: శశనవరససలల బబ గయఇ

1013 ZOK0417121
పపరర: ససబబమమ మలమఇడచరర

125-146/747

1016 ZOK0577619
పపరర: కరఇతమమ చచన

125-146/736

1019 ZOK0417162
పపరర: వనఇకరటమమ మబనగరల
భరస : పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149 -Z-137-A
వయససస:55
లఇ: ససస స

999
ZOK1679364
పపరర: ససనత పఇదదల మరరశ

125-146/732

1002 ZOK0658187
పపరర: మబణణమమ మబనగరల

125-146/1221

1005 ZOK0780767
పపరర: రరమచఇదడ గరల

125-146/737

తఇడడ:డ లకలకమనన గరల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-119
వయససస:31
లఇ: పప
125-146/739

1008 ZOK0416149
పపరర: లకకమదదవ చదపల

125-146/740

భరస : నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-125
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-146/742

1011 ZOK0780338
పపరర: పదతమవత భబగయఇ

125-146/743

భరస : వవఇకటటశసరళళ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-129
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-146/745

1014 ZOK0413914
పపరర: శశనవరససలల చన

125-146/746

తఇడడ:డ చనన పసచరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-131
వయససస:62
లఇ: పప
125-146/748

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-131
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-146/750

125-146/729

భరస : పడభబకర
ఇఇటట ననఇ:2-149Z-113
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : బబషర
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-129-A
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-131
వయససస:36
లఇ: పప
1018 ZOK1313865
పపరర: మఇడల లకడమ దదవ

125-146/734

తఇడడ:డ రరమ చఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-129
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవరససలల బబ గరమ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-129
వయససస:33
లఇ: పప
1015 ZOK0413948
పపరర: బబబబ చన

1001 ZOK1689025
పపరర: సరవతడమమ పపఇడడల మరరశ

996
ZOK0262790
పపరర: కవత మలమఇడచరర

భరస : వనఇకటటష పఇదదల మరరశ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-112
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-125
వయససస:70
లఇ: పప

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-129
వయససస:52
లఇ: ససస స
1012 ZOK0780429
పపరర: వనఇకటటససరరల బబ గరమ

125-146/731

భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-115
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : ససఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-119-1
వయససస:37
లఇ: ససస స
1009 ZOK0416644
పపరర: సరమలమ జయఇ బబ గయఇ

998
ZOK1678119
పపరర: వనఇకటటష పఇడడమలరర

125-146/550

భరస : జయరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-109
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రమణ పపఇడడల మరరశ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-112
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తరరపయయ
ఇఇటట ననఇ:2-149Z114
వయససస:70
లఇ: పప
1006 ZOK0779892
పపరర: అఇజనమమ నలల బబ తతల

125-146/1220

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ పఇడడమలరర
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-112
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశషయయ పపఇడడల మరరశ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-112
వయససస:60
లఇ: పప
1003 ZOK0647818
పపరర: యలణదయయ ఉపప టట
ట రర

995
ZOK0658229
పపరర: పపఇచలమమ మలమఇడచరర

993
ZOK0262774
పపరర: గఇగరదదవ మమకల
భరస : హనసమఇత
ఇఇటట ననఇ:2/149 Z/105
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-149Z106
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబడడ యయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-109
వయససస:97
లఇ: పప
1000 ZOK1689017
పపరర: వనఇకట రమణ పపఇడడల మరరశ

125-146/728

భరస : వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-104
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యయరరకలలయయ
ఇఇటట ననఇ:2-149Z106
వయససస:56
లఇ: పప
997
ZOK0263442
పపరర: రరమచఇదడ మలమఇడచరర

992
ZOK0254037
పపరర: రరమ లకమమమ మమకల

1017 ZOK1242031
పపరర: లకడమ దదవ మఇడల

125-146/749

భరస : ఆఇజనవయబలల మఇడల
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-137
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-146/562

1020 ZOK0414201
పపరర: పపఇచలయయ మబనగరల

125-146/751

తఇడడ:డ పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-137-A
వయససస:62
లఇ: పప
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1021 ZOK0414474
పపరర: పడసరద మబనగరల

125-146/752

తఇడడ:డ పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-137-A
వయససస:36
లఇ: పప
1024 ZOK0658195
పపరర: చననకక పపలచచత

125-146/1223

125-146/757

125-146/760

125-146/553

125-146/763

125-146/554

125-146/767

భరస : వనఇకట సరసమ
ఇఇటట ననఇ:2/150
వయససస:73
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 ZOK0414227
పపరర: పడసరద మలనసగబఇడల

1037 ZOK0577213
పపరర: శవరజ బబ య

1040 ZOK0417030
పపరర: వనఇకటససబబమమ బబ నఇ

1043 ZOK1631829
పపరర: లకడమ కఇచసపరటట

125-146/735

1046 ZOK1144880
పపరర: వనఇకట సరసమ మరరయఇ

125-146/761

1049 ZOK1192715
పపరర: వనఇకట పడతతప యలదవ
మరరయఇ
తఇడడ:డ శశనవరససలల మరరయఇ
ఇఇటట ననఇ:2/150
వయససస:33
లఇ: పప

1029 ZOK1053479
పపరర: అరరణత చచదవరపప

125-146/759

1032 ZOK0577536
పపరర: లకకమదదవ చదపల

125-146/552

1035 ZOK0254193
పపరర: వశసనతథ బబ య

125-146/762

తఇడడ:డ హనచమఇతత
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-145C
వయససస:44
లఇ: పప
125-146/764

1038 ZOK0262824
పపరర: కరసరమమ బబ య

125-146/765

భరస : హనచమఇతత
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-145-C
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-146/555

1041 ZOK1241942
పపరర: శఇకరయయ బబ నఇ

125-146/766

తఇడడ:డ వనఇకటయయ బబ నఇ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z150
వయససస:31
లఇ: పప
125-146/768

1044 ZOK1712918
పపరర: నతలబబల వనఇకటయయ

125-146/769

తఇడడ:డ నతలబబల వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-270
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-146/836

తఇడడ:డ వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:2/150
వయససస:91
లఇ: పప
125-146/838

125-146/756

భరస : పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149 Z/144
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : యలనతదయయ కఇచసపరటట
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-158
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-1137A
వయససస:34
లఇ: పప
1048 ZOK1144930
పపరర: చననకక మరరయఇ

125-146/551

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149 Z/150
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమయయ గరరల పరటట
ఇఇటట ననఇ:2/149Z-153
వయససస:24
లఇ: పప
1045 ZOK0414243
పపరర: పడభబకర మబనగరల

1031 ZOK0417055
పపరర: లకలకమమ చపల

1026 ZOK0414383
పపరర: కననయయ చచడవరపప

భరస : కననయయ చచదవరపప
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-142
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరజ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-145C
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149 Z/150
వయససస:42
లఇ: ససస స
1042 ZOK1292135
పపరర: రరమయయ గరరల పరటట

125-146/758

తఇడడ:డ నతరరయణ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-145
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : శవరజ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-145C
వయససస:40
లఇ: ససస స
1039 ZOK0416966
పపరర: కకశషషమమ బబ నఇ

1028 ZOK0577205
పపరర: శవయయ చచడవరపప

125-146/754

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-142
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:2/149 Z/144
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : పడసరద
ఇఇటట ననఇ:2/149 Z/145
వయససస:45
లఇ: ససస స
1036 ZOK0262816
పపరర: అఇజనమమ బబ య

125-146/755

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-142
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : శవయయ చచడవరఇ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-142
వయససస:36
లఇ: ససస స
1033 ZOK0577601
పపరర: నరసమమ మబరగబఇడల

1025 ZOK0414235
పపరర: ససబబనన చచడవరపప

1023 ZOK0413930
పపరర: మణణ పపలశశటట
తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-138
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-142
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-142
వయససస:57
లఇ: ససస స
1030 ZOK1574839
పపరర: రరదమమ చచడవరఇ

125-146/753

భరస : పడసరద
ఇఇటట ననఇ:2/149-Z-137-A
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:2-149Z-138
వయససస:66
లఇ: ససస స
1027 ZOK0416891
పపరర: రరజమమ చచడవరపప

1022 ZOK0417188
పపరర: ససరరఖ మబనగరల

1047 ZOK1144914
పపరర: శశనవరససలల మరరయఇ

125-146/837

తఇడడ:డ వనఇకట సరసమ
ఇఇటట ననఇ:2/150
వయససస:50
లఇ: పప
125-146/839

1050 ZOK1619931
పపరర: వనఇకటటష ఉమమడడశశటట

125-146/840

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/151
వయససస:30
లఇ: పప
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1051 ZOK0780015
పపరర: ససజజత నలల బబ తతల

125-146/841

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:2/151-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
1054 ZOK0658237
పపరర: శరఇతమమ బబ లలల పలల

125-146/1226

125-146/844

భరస : బబల బబడమయ ఇ పడతల
ఇఇటట ననఇ:2/153-A
వయససస:25
లఇ: ససస స
1063 ZOK0577155
పపరర: మధస సచధన కకమమనవన

1058 ZOK0307447
పపరర: బబలభబడమయ ఇ ఆచతరర పడతల

1061 LML1919950
పపరర: ససబదడమమ వరరపపరఇ

1064 ZOK1010347
పపరర: లకడమ దదవ వడల

తఇడడ:డ రరమబమరరస నతయబడడ కకమమనవన
ఇఇటట ననఇ:2/153-B
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:2/153-E
వయససస:52
లఇ: ససస స

1066 ZOK1403286
పపరర: వజయ లకడమ పదతల

1067 ZOK2011039
పపరర: గగవఇదమమ దఇడదజ

125-146/851

భరస : కరమలకయయ పదతల
ఇఇటట ననఇ:2/155
వయససస:48
లఇ: ససస స
1069 ZOK0413963
పపరర: చలపత ఈట మలర పప
తఇడడ:డ బడహమయయ ఆచతరర
ఇఇటట ననఇ:2/155-B1
వయససస:44
లఇ: పప
1072 ZOK0307900
పపరర: శశసతశలర తరరగగపపల

125-146/856

భరస : సఇజవరరవప
ఇఇటట ననఇ:2/156
వయససస:33
లఇ: ససస స
1075 LML1919521
పపరర: ససబబమమ తరరగగపపల

భరస : సఇజవరరవప
ఇఇటట ననఇ:2-156
వయససస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1070 ZOK1700897
పపరర: భబగయ ఈతతమలరరర

125-146/1230

125-146/1227

1062 ZOK0478453
పపరర: పరరసతమమ పరధల

125-146/849

125-146/1229

1068 ZOK0307926
పపరర: వజయలకడమ ఈతమలర పప

125-146/852

భరస : చలపత
ఇఇటట ననఇ:2/155-B
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-146/854

1071 LML2392959
పపరర: శశ హరల తరరగగపపల

1073 ZOK0521005
పపరర: కకషష చచషతనయ తరరగగపపల

1074 ZOK0669333
పపరర: ససరయ చచషతనయ తరరగగపపల

తఇడడ:డ నరససఇహ ఆచతరర
ఇఇటట ననఇ:2/156-C
వయససస:58
లఇ: పప

125-146/850

తఇడడ:డ శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/155
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ సఇజవ రరవప తరరగగపపల
ఇఇటట ననఇ:2/156
వయససస:35
లఇ: పప

1079 ZOK0414508
పపరర: మబరళ ఆచతరర వడల

125-146/1228

1065 ZOK0418863
పపరర: శవకలమలర దఇడదజ

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ ఈతతమలరరర
ఇఇటట ననఇ:2/155-B-1
వయససస:32
లఇ: ససస స

1076 LML1920297
పపరర: కలరన తరరగగపపల

125-146/846

భరస : ససబబననచతరర
ఇఇటట ననఇ:2-153-A
వయససస:68
లఇ: ససస స

125-146/857

125-146/855

125-146/858

తఇడడ:డ లకకమ నతరరయణ
ఇఇటట ననఇ:2/156
వయససస:29
లఇ: పప
125-146/1231

భరస : లకకమనతరరయణ
ఇఇటట ననఇ:2-156
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-146/1233

1059 ZOK0307595
పపరర: ససబబనతచతరర పదతల
తఇడడ:డ వనఇకరటరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/153-A
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకడమ నతరరయణ
ఇఇటట ననఇ:2/156
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:2-156
వయససస:78
లఇ: ససస స
1078 ZOK2011054
పపరర: నతగమణణ తరరగగపపల

125-146/845

భరస : శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-155
వయససస:63
లఇ: ససస స
125-146/853

125-146/843

తఇడడ:డ శఇకరయయ చతరర
ఇఇటట ననఇ:2/153
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-153-A
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-146/848

125-146/1225

125-146/842 1056 ZOK0307512
1055 ZOK0829178
పపరర: మబననయయ నతయబడడ బబ లలల పలల
పపరర: శవయయ చతరర వరరపపరఇ

తఇడడ:డ ససబబనత ఆచతరర పడతల
ఇఇటట ననఇ:2/153-A
వయససస:29
లఇ: పప
125-146/847

1053 ZOK1379023
పపరర: రమలదదవ జఇకల
భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:2-151-A
వయససస:29
లఇ: ససస స

తలల : వనఇకటయయ నతయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/152-A
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబనతచతరర
ఇఇటట ననఇ:2/153
వయససస:41
లఇ: పప
1060 ZOK1256826
పపరర: నతగవవణణ పడతల

125-146/1224

తఇడడ:డ రరమలఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2-151-A
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : మబనయయ నతయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-152
వయససస:47
లఇ: ససస స
1057 ZOK0577437
పపరర: రరజ బడహమచతరర పదతల

1052 ZOK1379015
పపరర: వనఇకయయ జఇకల

1077 ZOK2011047
పపరర: సఇజవరరవప తరర గగపపల

125-146/1232

తఇడడ:డ నరససఇహలల
ఇఇటట ననఇ:2-156
వయససస:64
లఇ: పప
125-146/859

1080 ZOK0497347
పపరర: హరర బబబబ కరరర మడడ ల

125-146/860

తఇడడ:డ మబరళ ఆచతరర
ఇఇటట ననఇ:2/156-C
వయససస:35
లఇ: పప
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1081 ZOK0577551
పపరర: వజయ లకడమ వడల

125-146/861

భరస : మబరళ ఆచతరర
ఇఇటట ననఇ:2/156-C
వయససస:50
లఇ: ససస స
1084 ZOK2011062
పపరర: ససబబమలమ కరల

125-146/1235

125-146/1280

125-146/1237

125-146/866

1091 ZOK2011070
పపరర: రతనమమ గగడచడఇడల

1094 ZOK0472977
పపరర: నరససఇహ ఆచతరర వరమలణణ

125-146/869

1097 ZOK2011088
పపరర: ఏడడ నతరససమయ చతరర వరడతల

125-146/871

1100 ZOK1492917
పపరర: ససనల కలమలర కరరషటకఇ
తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ కరరషటకఇ
ఇఇటట ననఇ:2/160
వయససస:33
లఇ: పప

1102 ZOK1712140
పపరర: నరససఇహ రరడడడ నసససఇ

1103 ZOK0669358
పపరర: మలల శసరర తరరగగపపల

125-146/1240

తఇడడ:డ రరమమబనరరడడడ మబసచమ
ఇఇటట ననఇ:2-161-G-1
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : మధస
ఇఇటట ననఇ:2/162
వయససస:33
లఇ: ససస స

1106 LML1920248
పపరర: అమరరవత తరరగగపపల
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తఇడడ:డ పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/162-A
వయససస:63
లఇ: పప

125-146/1279

1089 ZOK0521070
పపరర: రరజరశ గగడచడ ఇడల

125-146/864

1092 ZOK0497354
పపరర: నరరశ గగడచడ ఇడల

125-146/865

తఇడడ:డ వర భదడయయ
ఇఇటట ననఇ:2/158-C
వయససస:39
లఇ: పప
125-146/867

1095 ZOK0473074
పపరర: లకడమ నరసమమ వరమలణణ

125-146/868

భరస : నరససఇహచతరర
ఇఇటట ననఇ:2/158-E
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-146/1239

125-146/870
1098 ZOK1283860
పపరర: నతగరరజ నతయబడడ మడదపలల

తఇడడ:డ ససబబ నతయబడడ మడదపలల
ఇఇటట ననఇ:2/160
వయససస:54
లఇ: పప
125-146/872

1101 ZOK1492925
పపరర: సఇధయ రరణణ కరరనటకఇ

125-146/873

భరస : ససనల కలమలర కరరనటకఇ
ఇఇటట ననఇ:2/160
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-146/874

1104 ZOK0669366
పపరర: చఇదడకళ తరరగగపపల

125-146/875

భరస : రమమశ నతయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/162
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-146/1241

భరస : చఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-162
వయససస:61
లఇ: ససస స

125-146/1243 1109 ZOK0577262
1108 ZOK2011104
పపరర: నతరరయణమమ చతపలమడడగబ
పపరర: రరమమబరరస నతయబడడ కర

భరస : వనఇకటయయనతయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-162
వయససస:79
లఇ: ససస స

125-146/1238

భరస : ససబబ నతయబడడ తరరగగపపల
ఇఇటట ననఇ:2/162
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-146/876

1086 ZOK2288454
పపరర: ఉమమడడ శశఖర

తఇడడ:డ వరరబదడయయ
ఇఇటట ననఇ:2/158-B
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఈశసరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-159-A
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : నతగరరజ నతయబడడ మడదపలల
ఇఇటట ననఇ:2/160
వయససస:41
లఇ: ససస స

1105 ZOK0669374
పపరర: రరజరశసరర కకమమ

125-146/863

తఇడడ:డ జయరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/158-E
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : నరససఇహచతరర
ఇఇటట ననఇ:2/159-A
వయససస:62
లఇ: ససస స
1099 ZOK1283878
పపరర: ససభబషసణణ మడదపలల

1088 ZOK0095422
పపరర: వర భదడయయ గగడచడ ఇడల

125-146/1234

తఇడడ:డ ఉమమడడ వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:2/158
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : వరభదడయయ
ఇఇటట ననఇ:2-158B
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : నరరష
ఇఇటట ననఇ:2/158-C
వయససస:33
లఇ: ససస స
1096 ZOK0416479
పపరర: సరవతడమమ వడల

125-146/1236

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/158B
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహహశ
ఇఇటట ననఇ:2-158B
వయససస:36
లఇ: ససస స
1093 ZOK0780031
పపరర: అఇజల గగడచడ ఇడల

1085 ZOK0406702
పపరర: చఇగమమ చఇగలల

1083 ZOK0406777
పపరర: గగరర కరళ
భరస : పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2-157
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : చఇగలరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-157-1
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : ఉమమడడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:2/158
వయససస:26
లఇ: ససస స
1090 ZOK0406785
పపరర: రజన మలచస పలల

125-146/862

భరస : వనఇకరటరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/156-D
వయససస:76
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:2-157
వయససస:83
లఇ: ససస స
1087 ZOK2288462
పపరర: ఉమమడడ జయ లకడమ

1082 ZOK0577650
పపరర: పదమ కలల

125-146/1242
1107 ZOK2011096
పపరర: ససబబబ నతయబడడ తరరగగపపల

తఇడడ:డ చఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-162
వయససస:43
లఇ: పప
125-146/877

1110 ZOK0829244
పపరర: రవ చచననఇశశటట

125-146/878

తఇడడ:డ అఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:2/163
వయససస:33
లఇ: పప

Page 39 of 44

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-07
1111 ZOK0829285
పపరర: లకడమ చచననఇశశటట

125-146/879

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:2/163
వయససస:29
లఇ: ససస స
1114 ZOK1575323
పపరర: లకడమ పలల

125-146/882

1115 ZOK1631548
పపరర: కలమమరర శశలతత

125-146/885

1118 ZOK1683051
పపరర: అఇకయయ చచన

తఇడడ:డ పపదద చచఇగయయ ఎరరగబబ యన
ఇఇటట ననఇ:2/163/05/1
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2-163-33
వయససస:51
లఇ: ససస స

1123 ZOK0416420
పపరర: రరజమమ అఇదచ

1124 ZOK0573188
పపరర: రరడడడ రరధ

125-146/892

భరస : రరడడయయ
ఇఇటట ననఇ:2/163-C
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-146/1249

125-146/910

125-146/913

తఇడడ:డ వవఇకట రరయడచ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D4-19A
వయససస:50
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-146/1246

1133 ZOK1493063
పపరర: రరజరశసరర మమకల

125-146/915

1136 ZOK1631563
పపరర: కలమమరర లకడమ శరరష

125-146/893

1139 ZOK1382613
పపరర: లకకమశరరష కలమమరర
భరస : రమమష కలమమరర
ఇఇటట ననఇ:2/163-D4-19A
వయససస:23
లఇ: ససస స

1119 ZOK1493147
పపరర: మబరళకకషష చతపల

125-146/1244

1122 ZOK0658286
పపరర: రరమబలలమమ పప తతరరజ

125-146/1247

1125 ZOK2011112
పపరర: రమన అనవడ

125-146/1248

తఇడడ:డ రరడడయయ
ఇఇటట ననఇ:2-163-C
వయససస:40
లఇ: పప
125-146/908

1128 ZOK0416446
పపరర: అమరరవత రరగర

125-146/909

భరస : మలల కరరరజన
ఇఇటట ననఇ:2/163-D3
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-146/911

1131 ZOK1382571
పపరర: రఇగమమ మమకల

125-146/912

భరస : రఇగనన మమకల
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-4-19
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-146/914

1134 ZOK1382332
పపరర: రఇగనన మమకల

125-146/1250

తఇడడ:డ వరనన మమకల
ఇఇటట ననఇ:2-163-D-4-19
వయససస:45
లఇ: పప
125-146/916

భరస : కలమమరర రమమశ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-4-19-A
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-146/918

125-146/884

భరస : రరమబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-163A
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : రఇగనన మమకల
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-4-19
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-4-19-A
వయససస:25
లఇ: పప
1138 ZOK0738864
పపరర: రఇగయయ కలమమరర

1130 ZOK0938771
పపరర: ససధతరరణణ రరగర

1116 ZOK1679828
పపరర: అఇకయయ చచనవన

తఇడడ:డ నరససఇహహలల చతపల
ఇఇటట ననఇ:2-163
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలల కరరరజన రరగర
ఇఇటట ననఇ:2/163D3-C
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరనన మమకల
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-4-19
వయససస:45
లఇ: పప
1135 ZOK0738849
పపరర: రమమశ కలమమరర

125-146/886

భరస : ఈశసరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D3
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల కరరరజన
ఇఇటట ననఇ:2/163-D3
వయససస:26
లఇ: ససస స
1132 ZOK1493055
పపరర: రఇగనన మమకల

1127 ZOK0416438
పపరర: శరఇతమమ బఇడతరర

125-146/881

తఇడడ:డ పపదద వరయయ చచనవన
ఇఇటట ననఇ:2/163
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:2/163-C
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : అఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:2-163-D1
వయససస:63
లఇ: ససస స
1129 ZOK1144955
పపరర: శశసత రరగర

125-146/883

తఇడడ:డ పపదద వనఇకటయయ చచన
ఇఇటట ననఇ:2/163
వయససస:56
లఇ: పప

125-146/889 1121 ZOK0658294
1120 ZOK1242015
పపరర: చనన చచఇగయయ ఎరరగబబ యన
పపరర: సరయమమ పప మబమల

1113 ZOK1492974
పపరర: హరర నలల బబ తతల
తఇడడ:డ ససరయనతరరయణ
ఇఇటట ననఇ:2/163
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : కలమమరర రవ
ఇఇటట ననఇ:2/163
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససకనన పలల
ఇఇటట ననఇ:2/163
వయససస:25
లఇ: పప

1126 ZOK0406819
పపరర: వరమమ చచననఇ శశటట

125-146/880

భరస : ఒబబలలసస బబ య
ఇఇటట ననఇ:2/163
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరజశశఖర పలల
ఇఇటట ననఇ:2/163
వయససస:24
లఇ: ససస స
1117 ZOK1680917
పపరర: రరజశశఖర పలల

1112 ZOK1426071
పపరర: మఇగమమ బబ య

1137 ZOK0738856
పపరర: లకకమ కలమమరర

125-146/917

భరస : రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D4-19A
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-146/919

1140 ZOK0417071
పపరర: సరససత ఇరగబబ యన

125-146/920

భరస : చచనతన నతగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D5-1
వయససస:41
లఇ: ససస స
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1141 ZOK1144989
పపరర: శశదదవ ఓలలటట

125-146/921

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D6
వయససస:45
లఇ: ససస స
1144 ZOK0577148
పపరర: జనతరరన చపరల

125-146/924

125-146/896

125-146/890

1148 ZOK0829228
పపరర: భమలఇగ బబ య

1151 ZOK1575059
పపరర: కలరణ బబ య

125-145/1111

1154 ZOK1575158
పపరర: చనన ససరర మటఇ

తఇడడ:డ ససబబ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-17A
వయససస:33
లఇ: పప
125-144/15

125-146/929

భరస : సబర అల సపషయద
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-27
వయససస:31
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1163 ZOK1297852
పపరర: వ బబనస పసడయల

125-146/931

1166 ZOK1420082
పపరర: మబరళ కకషష చతపల

125-146/895

1169 LML2470805
పపరర: శబబనత షపక
భరస : మసరసన
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-29
వయససస:36
లఇ: ససస స

1149 ZOK0647909
పపరర: రవ పప కల రరజ

125-146/1251

1152 ZOK1382555
పపరర: కలరన బబ య

125-146/1252

1155 ZOK0985038
పపరర: ససబడమణయఎఇ ఓఇదసర

125-146/925

తఇడడ:డ నతగయయ ఓఇదసర
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-17A
వయససస:57
లఇ: పప
125-146/927

1158 ZOK1053461
పపరర: శవసరయ వవనచ
జ రర

125-146/928

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ వవనచ
జ రర
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-17A
వయససస:27
లఇ: పప
125-144/16

1161 ZOK1170729
పపరర: రరమబలమమ ఉపపరటటరర

125-146/888

భరస : లకలకమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/163 D20/1
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-146/930

1164 ZOK1016311
పపరర: లత కలఇచపప

125-146/887

తఇడడ:డ మననహర కలఇచపప
ఇఇటట ననఇ:2/163 D 26
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-146/1253

తఇడడ:డ నరససఇహహలల చతపల
ఇఇటట ననఇ:2-163-D26
వయససస:24
లఇ: పప
125-146/933

125-146/1282

భరస : వశసనతధ బబ య
ఇఇటట ననఇ:2-163-D-12-4
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : వ బబలలజ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D21
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహహలల చపల
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-26
వయససస:28
లఇ: ససస స
1168 ZOK1256800
పపరర: హహమమరర సపషయద

125-146/898

భరస : ఆనఇద బబబబ బబ య
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-18-A55
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వ సప మయయ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D21
వయససస:34
లఇ: పప
1165 ZOK0974981
పపరర: అపరష చపల

1160 ZOK1394204
పపరర: లకడమ బబ య

1146 ZOK2289650
పపరర: లకడమ దదవ తలలరర

తఇడడ:డ రరమబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-163D10
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : ససబడమణయఎఇ ఓఇదసర
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-17A
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సప మపర బబ య
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-18-A55
వయససస:30
లఇ: పప
1162 ZOK1297787
పపరర: వ బబలలజ

125-146/897

తఇడడ:డ చనన తకకయయ మటఇ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D/12/C
వయససస:25
లఇ: పప

125-146/926 1157 ZOK0985137
1156 ZOK0985079
పపరర: హరర నరససఇహఇ బబ యనపలల
పపరర: పడమల ఓఇదసర

125-146/923

భరస : తలలరర రమలఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:2/163-D9
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : వశసనతథ బబ య
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-12-4
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన తకకయయ మటఇ
ఇఇటట ననఇ:2-163/D/12/C
వయససస:20
లఇ: పప

1159 ZOK1391655
పపరర: ఆనఇద బబబబ బబ య

125-146/1281

తఇడడ:డ రరజనన
ఇఇటట ననఇ:2/163-D10
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : పపఇచలయయ ఏమ
ఇఇటట ననఇ:2/163/D-11-B
వయససస:21
లఇ: ససస స
1153 ZOK1573211
పపరర: శవ మటఇ

1145 ZOK2289643
పపరర: తలలరర రమలఇజనవయబలల

1143 ZOK1630599
పపరర: పవన కలమలర తలలరర
తలల : నతగమదదమమ తలలరర
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-7
వయససస:20
లఇ: పప

భఇధసవప: తలలరర లకడమ దదవ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D9
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : భబమ లఇగ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D10
వయససస:35
లఇ: ససస స
1150 ZOK1629583
పపరర: శరశవణణ మలమఇడచరర

125-146/922

తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-6
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ తరరపరలల
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-9
వయససస:52
లఇ: పప
1147 ZOK0829202
పపరర: భబరత బబ య

1142 ZOK0497362
పపరర: వనఇకటరమణ ఓలలటట

1167 ZOK1256784
పపరర: సబర అల సపషయద

125-146/932

తఇడడ:డ అల సపషయద
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-27
వయససస:36
లఇ: పప
125-146/934

1170 ZOK0454314
పపరర: షరరఫర పఠరన

125-146/935

భరస : బడద ఖలన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-29
వయససస:37
లఇ: ససస స
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1171 ZOK0985004
పపరర: కరలలశ షపక

125-146/936

తఇడడ:డ హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-29
వయససస:31
లఇ: పప
1174 ZOK1252006
పపరర: మమలలల షపక

125-146/939

125-146/941

125-144/14

125-146/894

125-146/945

తఇడడ:డ వనఇకట రమబడడ పపలసచ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-40
వయససస:24
లఇ: పప
1189 ZOK1297829
పపరర: లకడమ పలలల

125-146/948

125-146/951

భరస : పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D46
వయససస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-146/891

1184 ZOK1403252
పపరర: హరరత నలల బబ తతల

125-146/954

125-146/943

1179 ZOK1629955
పపరర: సరసత కటటక

125-144/13

1182 ZOK1178772
పపరర: పదతమవత మలల శశటట

125-146/942

1185 ZOK1492958
పపరర: హరర నలల బబ తతల

125-146/944

తఇడడ:డ సచరయ నతరరయణ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-40
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససరయనతరరయణ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-40
వయససస:20
లఇ: పప

1187 ZOK1678580
పపరర: రఇగ వవణణ పపలసచ

1188 ZOK1241934
పపరర: జయరరమబడడ పలలల

125-146/946

1190 ZOK1297837
పపరర: హరర కకషష పలలల

1193 ZOK1170703
పపరర: పపలల మమ రరడడడపప గబల

1196 ZOK1170752
పపరర: పపఇచలమమ ఉపపరటటరర

1199 ZOK1170794
పపరర: లకడమ దదవ కతస
భరస : నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:2/163-D46
వయససస:35
లఇ: ససస స

125-146/947

తఇడడ:డ ససఇకనన పలలల
ఇఇటట ననఇ:2/163-D41
వయససస:34
లఇ: పప
125-146/949

1191 ZOK1019570
పపరర: వనఇకట రమణ ససరససర

125-146/950

తఇడడ:డ వనఇకట సరసమ ససరససర
ఇఇటట ననఇ:2/163D43
వయససస:47
లఇ: పప
125-146/952

1194 ZOK1170711
పపరర: శశకకషష ఉపపరటటరర

125-146/953

తఇడడ:డ లకలకమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D46
వయససస:39
లఇ: పప
125-146/955

భరస : గగపస
ఇఇటట ననఇ:2/163-D46
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-146/957

125-146/940

భరస : లకలకమయయ మలల శశటట
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-38
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D46
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D46
వయససస:58
లఇ: ససస స
1198 ZOK1170786
పపరర: లకడమ భబమలల

1181 ZOK1493139
పపరర: కటటక సరసత

1176 ZOK0829327
పపరర: పవన కలమలర మబగగల

భరస : లకమణ కటటక
ఇఇటట ననఇ:2/163/D37
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససఇకనన పలలల
ఇఇటట ననఇ:2/163-D41
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకలకమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/163D46
వయససస:33
లఇ: పప
1195 ZOK1170737
పపరర: పపఇచలమమ కతస

125-144/12

భరస : రవ పపలసచ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-40
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : జయ రరమబడడ పలలల
ఇఇటట ననఇ:2/163-D41
వయససస:30
లఇ: ససస స
1192 ZOK1170760
పపరర: గగపస ఉపపరటటరర

1178 ZOK1629948
పపరర: లలతబబయ కటటక

125-146/938

తలల : ససబబమమ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D32
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : లకమణ కటటక
ఇఇటట ననఇ:2/163/d37
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రరమబడడ పస
ఇఇటట ననఇ:2/163D 40
వయససస:26
లఇ: పప
1186 ZOK1575299
పపరర: రవ పపలసచ

125-146/1284

భరస : నససజ కటటక
ఇఇటట ననఇ:2/163/D37
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదద ససబబనన కటటక
ఇఇటట ననఇ:2/163-D/37
వయససస:65
లఇ: పప
1183 ZOK1268912
పపరర: రవ సచరర

1175 ZOK2291433
పపరర: మసరసణణ షపక

1173 ZOK0985129
పపరర: షఇషన షపక
భరస : కరలలశ షపక
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-29
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : మమలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-29
వయససస:19
లఇ: ససస స

భరస : కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D34
వయససస:67
లఇ: ససస స
1180 ZOK0470708
పపరర: నతససజ కటటక

125-146/937

తఇడడ:డ హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-29
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:2/163-D-29
వయససస:26
లఇ: పప
1177 ZOK0497396
పపరర: బబజజమమ ఓలలటట

1172 ZOK0985012
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

1197 ZOK1170778
పపరర: భబరత భబమలల

125-146/956

తఇడడ:డ పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D46
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-146/958

1200 ZOK1170802
పపరర: నరససఇహహలల కతస

125-146/959

తఇడడ:డ పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/163-D46
వయససస:40
లఇ: పప
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1201 ZOK0647917
పపరర: లకలకమయయ ఉపరటటరర

125-146/1254

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-163D46
వయససస:65
లఇ: పప
1204 ZOK0658302
పపరర: ఖలదర బ ఒకలరర

125-146/1255

125-146/1245

125-146/961

125-146/633

125-146/112

1211 ZOK0779934
పపరర: మలల శసరర దదడడడ పలల

1214 ZOK1493022
పపరర: మహలకడమ మలపపలల

125-146/114

తఇడడ:డ మలలల ష
ఇఇటట ననఇ:147-12
వయససస:25
లఇ: పప

తలల : నతగవవణణ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:149-Z12
వయససస:22
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-146/987

125-146/1259

1212 ZOK1313881
పపరర: రరజరశసరర మబసమదదడడడ

125-146/632

1215 ZOK1633619
పపరర: భమ కకడమ

125-145/1110

భరస : మలల కరరరజన కకడమ
ఇఇటట ననఇ:2-14312
వయససస:24
లఇ: ససస స

1220 ZOK1684851
పపరర: నతగరఇదడ కకదతమ

1223 ZOK1669753
పపరర: శశశలజ మణణగర

1229 ZOK1379049
పపరర: వనఇకటమమ గబజజల
భరస : పపదద కరసనన
ఇఇటట ననఇ:149-Z-31
వయససస:75
లఇ: ససస స

125-145/221

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ పప టబటపపగబల
ఇఇటట ననఇ:142
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-146/116

1221 ZOK1576784
పపరర: రరజశశఖర కసరపపరఇ

125-146/115

తఇడడ:డ రఇగ సరసమ కసరపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:143-M S
వయససస:26
లఇ: పప
125-145/222

1224 ZOK1575471
పపరర: వనఇకటటష మడడపపరర

125-146/120

తఇడడ:డ పప లయయ మడడపపరర
ఇఇటట ననఇ:149-C
వయససస:60
లఇ: పప
125-146/122

తఇడడ:డ నరససఇహహలల ఉపరలపరటట
ఇఇటట ననఇ:149-K
వయససస:22
లఇ: పప
125-146/123

1209 LML1920024
పపరర: ససలలచన ససరససర

భరస : వనఇకనన మలససమఇదదడడడ
ఇఇటట ననఇ:2/1492-79
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమలఇజనఉలల మణణగర
ఇఇటట ననఇ:147Z165B
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కనకయయ మలదదపపడక
ఇఇటట ననఇ:149-D
వయససస:20
లఇ: పప

125-146/1257

125-146/113 1218 ZOK1622463
1217 ZOK0985103
పపరర: వనఇకట నరససఇహహలల సఇగఇ
పపరర: లకడమ పడసనన పప టబటపపగబల

125-146/121 1226 ZOK1722727
1225 ZOK1492966
పపరర: హహమఇత కలమలర మలదదపపడక
పపరర: నరససఇహ ఉపరలపరటట

1228 ZOK1575398
పపరర: వరరష నలల బబ తతల

125-146/988

తఇడడ:డ రమలఇజనవయబలల కకదతమ
ఇఇటట ననఇ:143-m17
వయససస:20
లఇ: పప
125-146/117

1206 LML1907492
పపరర: హనసమఇతత మమకల

భరస : వనఇకటడమణ
ఇఇటట ననఇ:2-163-K
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ సఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:117-D
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజగపర మమమలల
ఇఇటట ననఇ:143-E18
వయససస:21
లఇ: పప
1222 ZOK1379031
పపరర: లఇగపర బబడడద

125-146/1258

భరస : శశనవరససలల మలపపలల
ఇఇటట ననఇ:2/4149-Z-84
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణయయ అకకక
ఇఇటట ననఇ:108-3
వయససస:27
లఇ: పప
1219 ZOK1629567
పపరర: శశనస మమమలల

1208 LML1920008
పపరర: వవఇకటమలమ సచరరససరర

125-146/960

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-163-I
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : దదవనతథ దదడడడ పలల
ఇఇటట ననఇ:2/490Z114
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : వరరఇజనవయ మలససమఇదదడడడ
ఇఇటట ననఇ:2/1492-79
వయససస:28
లఇ: ససస స
1216 ZOK1096453
పపరర: నతగరరజ అకకక

125-146/1256

భరస : వనఇకటసరసమ
ఇఇటట ననఇ:2-163K
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : సచరర
ఇఇటట ననఇ:2/163-P4
వయససస:42
లఇ: ససస స
1213 ZOK1313899
పపరర: ససజజత మలససమఇదదడడడ

1205 LML1919513
పపరర: గఇగబలమమ నకరక

1203 ZOK0560268
పపరర: ఖలదర సరహహబ ఓతతరర
తఇడడ:డ నబ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:2/163-E-2
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:2-163-G1
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : మదనపలల పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2-163/J16
వయససస:38
లఇ: ససస స
1210 ZOK0077503
పపరర: ధనలకడమ నలలలపప తల

125-145/456

తఇడడ:డ కదతర సరహహబ ఓఠరరర
ఇఇటట ననఇ:2/163-E-2
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : ఖలదర నతససబ
ఇఇటట ననఇ:2-163E2
వయససస:57
లఇ: ససస స
1207 ZOK1626464
పపరర: మదనపలల లకడమ

1202 ZOK1572015
పపరర: మలలల శ ఓఠరరర

1227 ZOK1689009
పపరర: ఉరరకలఇదమమ మనగ

125-146/118

భరస : రవ మనగ
ఇఇటట ననఇ:149/Q
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-146/124

1230 ZOK1493188
పపరర: హహమమఇదడ నతయబడడ తలలరర

125-146/125

తఇడడ:డ కనతబగరరర తలలరర
ఇఇటట ననఇ:149-Z-64
వయససస:21
లఇ: పప
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