రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-09
1
ZOK1384700
పపరర: లకకక దదవ ఇరగన

125-160/858

భరస : లకకక నరసయయ ఇరగన
ఇఇటట ననఇ:6-2-282
వయససస:57
లఇ: ససస స
4
ZOK0825648
పపరర: లకకకకవఇతమక సగల

125-159/689

125-159/692

125-159/695

125-159/698

125-159/701

125-160/13

125-160/283

భరస : ఖఖదర సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-2
వయససస:78
లఇ: ససస స
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14
ZOK1294313
పపరర: ఆశవ ఖడయసకర

17
ZOK0908121
పపరర: వవహహడ పఠవన

20
ZOK1701853
పపరర: వజయ లకకక బననల

23
LML1947449
పపరర: కకశశర కలమఖర వవలలలల

125-159/707

26
LML2441418
పపరర: ససరరష బబబమ సగల

125-159/699

29
ZOK1420272
పపరర: వకకమ నల
తఇడక:డ మఇజననథ నల
ఇఇటట ననఇ:6/279-2
వయససస:26
లఇ: పప

9
ZOK1180199
పపరర: ఖఖదర వలల షపక

125-159/694

12
ZOK1294248
పపరర: గగససయఖ షపక

125-159/697

15
ZOK2030724
పపరర: సతయననరవయణ తతమకల

125-159/700

తఇడక:డ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:6/279
వయససస:81
లఇ: పప
125-159/702

18
ZOK1268532
పపరర: జలఖన షపక

125-159/1250

తఇడక:డ ఇసవకయల షపక
ఇఇటట ననఇ:6-279
వయససస:30
లఇ: పప
125-160/14

21
ZOK1701929
పపరర: కకషష మమరఠర బననల

125-160/15

తఇడక:డ కకఇడయయ బననల
ఇఇటట ననఇ:6/279
వయససస:69
లఇ: పప
125-159/1251

24
ZOK1226902
పపరర: మహబమబ బబషవ షపక

125-159/706

తఇడక:డ ఇబడహహఇ లలట షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-1
వయససస:44
లఇ: పప
125-159/708

తఇడక:డ ససబబబరవవప సగల
ఇఇటట ననఇ:6/279-2
వయససస:40
లఇ: పప
125-159/710

125-159/691

భరస : ఇఇఠఠయజ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడక:డ బబలయయ వ
ఇఇటట ననఇ:6-279-0-1
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడక:డ వజయ భబససర నమకరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/279-1
వయససస:25
లఇ: పప
28
ZOK0826786
పపరర: బబజహహ షపక

125-159/696

భరస : కకషష మమరఠర బననల
ఇఇటట ననఇ:6/279
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : రవఇతతలఖల ఖఖన పటర న
ఇఇటట ననఇ:6/279
వయససస:34
లఇ: ససస స
25
ZOK1362201
పపరర: హరఠ తదజ రవజ నమకరవజ

11
ZOK1249185
పపరర: హబబ షపక

6
ZOK0908071
పపరర: లకకక దదవ తతమమల

తఇడక:డ రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : కరరమమలఖల ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:6/279వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : ఘమస పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279
వయససస:47
లఇ: ససస స
22
ZOK2252401
పపరర: జరరన పటర న

125-159/693

భరస : నబ సవహహబ ఖడయసకర
ఇఇటట ననఇ:6/279
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/279వయససస:57
లఇ: పప
19
ZOK1294305
పపరర: మభమన షపక

8
ZOK1122233
పపరర: శవజద షపక

125-159/688

భరస : సతయననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6/279
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఇసవకయల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడక:డ అమర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279
వయససస:26
లఇ: పప
16
LML2441780
పపరర: పడసవద జజదనవఅల

125-159/690

తఇడక:డ బబబమ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడక:డ లకకక ననరవయణ కలరరవనరర
ఇఇటట ననఇ:6/279
వయససస:27
లఇ: ససస స
13
ZOK1294255
పపరర: ఇఇఠఠయజ షపక

5
ZOK0907941
పపరర: ననరవయణ తతమమల

3
LML2445351
పపరర: ననగవవణణ వవయ
భరస : లకకకననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6/279
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/279
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడక:డ మమరళ మహన కకడడరర
ఇఇటట ననఇ:6/279
వయససస:28
లఇ: ససస స
10
ZOK1183623
పపరర: దదప కలరరవనరర

125-160/859

తఇడక:డ నరససఇహహలల ఇరగన
ఇఇటట ననఇ:6-2-282
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : ససబబ రవవప
ఇఇటట ననఇ:6/279
వయససస:66
లఇ: ససస స
7
ZOK1006510
పపరర: మమనక కకడడరర

2
ZOK1384718
పపరర: లకకక నరసయయ ఇరగన

27
ZOK0400861
పపరర: అజయమసమఖర వవలలలల

125-159/709

తఇడక:డ బబలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/279-2
వయససస:34
లఇ: పప
125-159/711

30
ZOK1048769
పపరర: రఫస కలవపఅల

125-159/712

తఇడక:డ ఖఖదర సవహహబ కలవపఅల
ఇఇటట ననఇ:6/279--2
వయససస:39
లఇ: పప
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31
ZOK0417907
పపరర: ససనల కలమఖర సవగఅలఖ

125-159/713

తఇడక:డ ససబబబరవవప
ఇఇటట ననఇ:6/279-2వయససస:36
లఇ: పప
34
LML1945831
పపరర: ససనల కలమఖర వవలలలల

125-159/1254

125-159/1257

40
ZOK1296904
పపరర: అరరణ కలమఖర వవలలలల

43
ZOK1273382
పపరర: మనడహరర దరవబర బబషవ

125-160/25

125-160/27

46
ZOK0725218
పపరర: కవతనరవన బబససనవన
భరస : జయరవమ చచధరర బబససనవన
ఇఇటట ననఇ:6/279-5
వయససస:44
లఇ: ససస స
49
ZOK0987307
పపరర: సఇననజ బ మనడహరర

125-160/31

41
ZOK1510809
పపరర: ససజజత వవలలలల

44
ZOK0649715
పపరర: ఉమఖ మహహశసరర కకవవసరర

47
ZOK0987299
పపరర: వహనడర బ మనడహరర

50
ZOK1510890
పపరర: మబమససభబన మనడహరర

125-160/21

53
ZOK1579846
పపరర: మఇడ పడవణ కలమఖర

125-160/26

తఇడక:డ ససబబబరవయమడడ కకరపవటట
ఇఇటట ననఇ:6/279-12
వయససస:25
లఇ: పప

56
ZOK1257691
పపరర: ససబబబరవయమడడ కకరకపవటట

125-159/704

59
ZOK1296870
పపరర: నజర షపక
తఇడక:డ జలఖన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-19A
వయససస:23
లఇ: ససస స

39
ZOK1208397
పపరర: ననగరశసరఠ వవలలలల

125-160/24

42
ZOK0894676
పపరర: ఫవతమఖ బ సవగరననల

125-160/860

45
ZOK0645358
పపరర: నరససఇహ జ

125-159/714

తఇడక:డ ఆఇజనవయమలల
ఇఇటట ననఇ:6/279--5
వయససస:35
లఇ: పప
125-160/29

48
ZOK0987281
పపరర: సఇననజ బ మనడహరర

125-160/30

భరస : మహబమబ బబషవ మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/279-6-6
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-160/32

51
ZOK1510981
పపరర: రరషక మనడహరర

125-160/33

తఇడక:డ మమలఖల మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/279-6-7
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-160/22

54
ZOK1325927
పపరర: హరఠతదజ నమకరవజ

125-159/715

తఇడక:డ వజయ భబససర నమకరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/279-11
వయససస:23
లఇ: పప
125-160/35

తఇడక:డ వనఇకట ససబబయయ కకరకపవటట
ఇఇటట ననఇ:6/279-12
వయససస:60
లఇ: పప
125-160/36

125-159/1256

భరస : బబషవ
ఇఇటట ననఇ:6-279-2
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మఇడ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:6/279/7-4
వయససస:22
లఇ: పప
125-160/34

36
LML1954056
పపరర: లకకకదదవ వవలలలల

భరస : అనల కలమఖర వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-2
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మమలఖల మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/279-6-7
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడక:డ మఇడ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:6/279/7-4
వయససస:20
లఇ: ససస స
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125-160/23

భరస : నవ సవహహబ మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/279-6-5
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : మమలఖల సవహహబ మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/279-6-7
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : జలఖనబబష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-19A
వయససస:47
లఇ: ససస స

38
ZOK0984972
పపరర: ససజజత వవలలలల

భరస : ఆదద ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6/279/2 B
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-160/28

125-159/1253

భరస : బబలయయ వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:6-279-2
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : ససనల కలమఖర వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-2
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మనడహరర ఆసన సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/279-2-16-B
వయససస:49
లఇ: పప

58
LML2443307
పపరర: ఫహమదన షపక

125-159/1255

భరస : ససనల కలమఖర
ఇఇటట ననఇ:6/279-2
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడక:డ బబలయయ వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-2
వయససస:23
లఇ: పప

55
ZOK1257683
పపరర: ననగరఇదడ కకరపవటట

35
LML1954049
పపరర: శకదదవ వవలలలల

33
LML1945781
పపరర: అనల కలమఖర వవలలలల
తఇడక:డ బబలయయ వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:6-279-2
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : రవకలమఖర వ
ఇఇటట ననఇ:6-279-2
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : ససరరష బబబమ ఎస
ఇఇటట ననఇ:6-279-2
వయససస:37
లఇ: ససస స

52
ZOK1579812
పపరర: మఇడ ఇససరవయ

125-159/1252

తఇడక:డ బబలయయ వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:6-279-2
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడక:డ బబలయయ వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:6-279-2
వయససస:37
లఇ: పప
37
ZOK0784033
పపరర: ససపహ సగల

32
LML1945773
పపరర: రవకలమఖర వవలలలల

57
LML1946144
పపరర: షవవల షపక

125-159/1258

తఇడక:డ మమలఖ సవబ
ఇఇటట ననఇ:6-279-16-1
వయససస:37
లఇ: పప
125-160/37

60
ZOK1297308
పపరర: జలఖన బబషవ షపక

125-160/38

తఇడక:డ మహబమబ సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-19A
వయససస:62
లఇ: పప
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61
ZOK1639806
పపరర: మహబమబ షపక

125-160/39

భఇధసవప: జలఖన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-19A
వయససస:75
లఇ: ససస స
64
ZOK1089896
పపరర: ననగ మమనక పప తరరడడ క

125-160/861

125-160/40

125-160/863

125-159/703

125-159/721

125-160/866

125-160/43

తఇడక:డ బబబమ
ఇఇటట ననఇ:6/279-D
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

74
ZOK0096495
పపరర: మహమకద గగస షపక

77
ZOK2030740
పపరర: ననగరవజ భమనవన

80
ZOK2030799
పపరర: మఇగమక భమనవన

83
ZOK1021906
పపరర: ననగవరరజన కవలశశటర ట

125-159/724

86
ZOK0894411
పపరర: ననరవయణమక దనసరఠ

125-159/719

89
ZOK1296805
పపరర: నరరశ ససరఠగఠరఠ
తఇడక:డ ఓబయయ ససరఠగఠరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/279-D
వయససస:35
లఇ: పప

69
ZOK1579481
పపరర: వనఇకట లకకక జడపలల

125-160/42

72
ZOK2261006
పపరర: హహతదశ కకవవరర

125-160/1133

75
ZOK0645309
పపరర: మఇజననథ నల

125-159/720

తఇడక:డ మఇజననథ
ఇఇటట ననఇ:6/279-B
వయససస:50
లఇ: పప
125-159/722

78
ZOK2030773
పపరర: వవఇకటససబబమక భమనవన

125-160/865

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-279B
వయససస:86
లఇ: ససస స
125-160/867

81
LML1946268
పపరర: ఓబయయ ససరఠగఠరఠ

125-160/868

తఇడక:డ లకకకనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:6-279-B1
వయససస:63
లఇ: పప
125-164/22

84
LML2441673
పపరర: ససభబన భబషవ శశక

125-159/723

తఇడక:డ కమలసవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/279-B-4
వయససస:59
లఇ: పప
125-160/44

భరస : వరవఇజనవయమలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-C
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-159/726

125-159/718

తఇడక:డ ఆదదననరవయణ కకవవరర
ఇఇటట ననఇ:6-279/A/4
వయససస:19
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకటటససర బబబమ కవలశశటర ట
ఇఇటట ననఇ:6/279 B2
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడక:డ వరవఇజనవయమలల దనసరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/279-C
వయససస:25
లఇ: పప
88
ZOK0645341
పపరర: పవణణభమయసఅన కవలశశటర ట

125-160/864

భరస : కకషషమమరఠస
ఇఇటట ననఇ:6-279B
వయససస:77
లఇ: ససస స

భరస : బబలల కలశశటర ట
ఇఇటట ననఇ:6/279-B2
వయససస:59
లఇ: ససస స
85
ZOK1353333
పపరర: సవయ కలమఖర దనసరఠ

71
LML2443208
పపరర: ననగలకమక సడరవ

66
ZOK1428721
పపరర: షపక షబన

భరస : పడసవద జడపలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-A
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకషషమమరఠస
ఇఇటట ననఇ:6/279-B
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : కకషషమమరఠస
ఇఇటట ననఇ:6-279B
వయససస:52
లఇ: ససస స
82
ZOK1713080
పపరర: బమజజమక కలశశటర ట

125-160/41

తఇడక:డ ఛనన సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279B
వయససస:67
లఇ: పప

భరస : మఇజననథ
ఇఇటట ననఇ:6/279-B
వయససస:46
లఇ: ససస స
79
ZOK2030781
పపరర: ననగలకమక భమనవన

68
ZOK1408830
పపరర: షపక మమబన

125-159/716

తఇడక:డ షపక కమల బబష
ఇఇటట ననఇ:6/279-A
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : వవససదదవన
ఇఇటట ననఇ:6-279-A
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకషషమమరఠస
ఇఇటట ననఇ:6/279 B
వయససస:45
లఇ: పప
76
ZOK0649665
పపరర: అరరణన కలమఖరర నల

125-159/717

తఇడక:డ షపక కమల బబష
ఇఇటట ననఇ:6/279-A
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వవససదదవ
ఇఇటట ననఇ:6-279A
వయససస:34
లఇ: పప
73
ZOK2030757
పపరర: బబససర బబబమ భమనవన

65
ZOK0577932
పపరర: వనఇకట లకకక జజదనపలలల

63
ZOK0574541
పపరర: లలతమఖక పప తరరడడ క
భరస : ననగ భమషణమ
ఇఇటట ననఇ:6/279-19-B
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : పడసవద
ఇఇటట ననఇ:6/279-A
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడక:డ బడహకయయ ఆచనరర తనడ
ఇఇటట ననఇ:6/279-A
వయససస:42
లఇ: పప
70
LML2439594
పపరర: దదవ పడసవద సడరవ

125-159/705

తఇడక:డ ననగ భమషణమ
ఇఇటట ననఇ:6/279/-19-B
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ననగ బమషవననమ పప తరరడడ క
ఇఇటట ననఇ:6-279-19-Z
వయససస:29
లఇ: ససస స
67
ZOK1257766
పపరర: హరఠ పడసవద తనడ

62
ZOK0574616
పపరర: ననగ దదపసస పప తరరడకడ

87
LML1945195
పపరర: బబబమ కలశశటర ట

125-159/725

తఇడక:డ వనఇకటబడమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/279-D
వయససస:65
లఇ: పప
125-159/727

90
ZOK1089789
పపరర: పడదదప కలశశటర ట

125-160/16

తఇడక:డ బబబమ కలశశటర ట
ఇఇటట ననఇ:6/279 D
వయససస:26
లఇ: పప
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91
ZOK1089813
పపరర: పడతనప కలశశటర ట

125-160/17

తఇడక:డ బబబమ కలశశటర ట
ఇఇటట ననఇ:6/279 D
వయససస:26
లఇ: పప
94
ZOK1509843
పపరర: మసవసన షపక

125-159/729

125-159/732

125-160/45

125-160/47

125-160/50

125-160/53

125-160/56

తఇడక:డ బబషవ దడదదకలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-L
వయససస:25
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

104
ZOK1124684
పపరర: కమల బబషవ షపక

107
ZOK1579655
పపరర: హమద బ షపక

110
ZOK1240316
పపరర: మహబబషవ షపక

113
ZOK1296839
పపరర: మసవసన షపక

125-159/736

116
ZOK1139873
పపరర: జబబద దడదదకలల

125-160/48

119
ZOK1510635
పపరర: ఆరరఫ దడదదకలల
తఇడక:డ మమలఖల దడదదకలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-l
వయససస:20
లఇ: పప

99
ZOK1271261
పపరర: రహహమన షపక

125-159/734

102
LML2441525
పపరర: ననగయయ ఏస

125-159/735

105
ZOK0574285
పపరర: మసవసన షషషక

125-160/49

తఇడక:డ గగస పసర
ఇఇటట ననఇ:6/279-I
వయససస:32
లఇ: పప
125-160/51

108
ZOK1579689
పపరర: బఇవనష బ షపక

125-160/52

తఇడక:డ రహఇతతలఖల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-I
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-160/54

111
ZOK1196568
పపరర: ఖఖజవలల షపక

125-160/55

తఇడక:డ ఇసవకయల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-J
వయససస:34
లఇ: పప
125-160/57

114
LML1953751
పపరర: రజయఖ షపక

125-160/870

భరస : మహమకద షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:6-279-K
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-160/58

భరస : మమలఖల దడదదకలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-L
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-160/60

125-159/731

తఇడక:డ పపదదననరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/279-E2
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : ఖఖజవలల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-J
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మమలఖల దడదదకలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-L
వయససస:25
లఇ: పప
118
ZOK1289123
పపరర: మనడసర దడదదకలల

125-160/46

తఇడక:డ ఘమససలర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279J
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడక:డ గగస పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-J
వయససస:24
లఇ: పప
115
ZOK1509322
పపరర: ఫవరరక దడదదకలల

101
ZOK1579598
పపరర: ససలలచనమక శరఠగఠరఠ

96
ZOK1577063
పపరర: ససజజత షపక

తఇడక:డ మహమకద హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-E
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : రహఇతతలఖల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-I
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రహఇతతలఖల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-I
వయససస:24
లఇ: ససస స
112
ZOK1296821
పపరర: మహమకద అల షపక

125-159/733

తఇడక:డ మహబమబ బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-E-2
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడక:డ కవశఇ సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-I
వయససస:64
లఇ: పప
109
ZOK1579713
పపరర: శహహదన షపక

98
ZOK0908030
పపరర: పవయరరజజన షపక

125-159/728

భరస : మలలల శ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-d-2
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : శఇకరయయ శరఠగఠరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/279-E-1
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : ననగయయ సరగగవహ
ఇఇటట ననఇ:6/279-E2
వయససస:36
లఇ: ససస స
106
ZOK1579630
పపరర: రహఇతతలఖల షపక

125-159/730

భరస : ఘమస మదదదన
ఇఇటట ననఇ:6/279-D-A
వయససస:75
లఇ: ససస స

భరస : రశద షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-E
వయససస:50
లఇ: ససస స
103
ZOK0894817
పపరర: వనఇకట లకకక సరగగవహ

95
ZOK1509868
పపరర: చనఇదదన షపక

93
ZOK0826794
పపరర: మసవసన షపక
తఇడక:డ మసవసన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-D-2
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : మసవసన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-d-2
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : నరససమమ
ఇఇటట ననఇ:6/279-D-5
వయససస:30
లఇ: ససస స
100
ZOK1579515
పపరర: మఖబమనసవ షపక

125-160/869

భరస : ఓబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-279-D1
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మలలల శ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-d-2
వయససస:38
లఇ: పప
97
ZOK0649681
పపరర: వజయ లకకక బమడకసవలఖ

92
LML1953488
పపరర: ససబబలకమక ససరఠగఠరఠ

117
ZOK1139881
పపరర: మమలఖల దడదదకలల

125-160/59

తఇడక:డ బబబయయ దడదదకలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-L
వయససస:49
లఇ: పప
125-160/61

120
ZOK1180231
పపరర: మహబమబ ఖఖన పపతదన

125-159/737

తఇడక:డ గఫవర ఖఖన పపతదన
ఇఇటట ననఇ:6/279-M
వయససస:42
లఇ: పప
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121
ZOK1509793
పపరర: వహహద పటబన

125-159/738

భరస : కరఠమమలల పటబన
ఇఇటట ననఇ:6/279-m
వయససస:33
లఇ: ససస స
124
ZOK1178855
పపరర: రజయఖ పటబన

125-160/63

125-160/872

125-160/65

125-160/875

125-160/876

125-160/70

125-160/73

భరస : చనననబషవ సయద
ఇఇటట ననఇ:6/279-q2
వయససస:45
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

134
ZOK0894767
పపరర: తమయయ నలమఖరర

137
ZOK0943036
పపరర: నససరవ షపక

140
ZOK0943044
పపరర: మసవసన షపక

143
LML2441517
పపరర: గఠరర కకరన అఇతటట

125-160/76

146
ZOK0574715
పపరర: అబమదల మమననఫ శశక

125-160/66

149
ZOK1296813
పపరర: కరధదరరన సయయద
తఇడక:డ ఛనన బబషవ సయడ
ఇఇటట ననఇ:6/279--Q-2
వయససస:28
లఇ: ససస స

129
ZOK1296847
పపరర: అజకతఉలఖల షపక

125-159/740

132
LML1947753
పపరర: లకకక పడహలద కకరకకటట

125-160/874

135
ZOK0894775
పపరర: వర లకకక నలమఖరర

125-160/67

భరస : తమయయ నలమఖరర
ఇఇటట ననఇ:6/279-O
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-160/68

138
ZOK1579192
పపరర: అనశవ షపక

125-160/69

భరస : జలఖన బబష
ఇఇటట ననఇ:6/279-p
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-160/71

141
ZOK1240324
పపరర: ససబబ రవవప అనమల

125-160/72

తఇడక:డ రవధయయ అనమల
ఇఇటట ననఇ:6/279-P1
వయససస:52
లఇ: పప
125-160/74

144
ZOK0574293
పపరర: గగస బబషవ షపక

125-160/75

తఇడక:డ అబమదల మమనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-P-1
వయససస:42
లఇ: పప
125-160/77

తఇడక:డ ఖససమ సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/279-P-1
వయససస:62
లఇ: పప
125-159/742

125-160/871

తఇడక:డ నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:6-279-N-2
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడక:డ మణణ పడసవద
ఇఇటట ననఇ:6/279-P-1
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడక:డ అబమదల మమననఫ
ఇఇటట ననఇ:6/279-P-1
వయససస:35
లఇ: పప
148
ZOK1509892
పపరర: ఘమససయ సయద

125-160/873

భరస : అబమదల మమననఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-P1
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడక:డ షపక అబమదల మమననఫ
ఇఇటట ననఇ:6/279-p1
వయససస:32
లఇ: పప
145
ZOK0574707
పపరర: జలఖన భబషవ షపక

131
LML2442721
పపరర: నరససఇహహలల కకరకకకటట

126
ZOK2030807
పపరర: అకస రరనహసవస పఠవన

తఇడక:డ మమనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-N1
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : గగసప బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-P
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అబమదల మమననఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279P1
వయససస:33
లఇ: పప
142
ZOK1700616
పపరర: షపక అసవసనన

125-159/739

తఇడక:డ వనఇకటయయ నలమరర
ఇఇటట ననఇ:6/279-O
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : అబమదల
ఇఇటట ననఇ:6-279-O
వయససస:49
లఇ: ససస స
139
ZOK1244367
పపరర: మసవసన షపక

128
ZOK0826752
పపరర: మమలన షపక

125-160/62

భరస : గఫవర ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:6-279M
వయససస:66
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నరససఇహలల
ఇఇటట ననఇ:6-279-N2
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:6-279-N-2
వయససస:60
లఇ: ససస స
136
LML1955590
పపరర: ఖఖజజబ షపక

125-160/64

భరస : ఘమస పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-N1
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మమనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-N1
వయససస:20
లఇ: ససస స
133
LML1953918
పపరర: మఇగమక కకరకకటట

125
ZOK1296862
పపరర: కరఠషవక పఠవన

123
ZOK0663740
పపరర: జరరనన పవటబన
భరస : రహఇతతలఖల ఖఖన పవటబన
ఇఇటట ననఇ:6/279-M
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : ఖఖదర ఖఖన పఠవన
ఇఇటట ననఇ:6/279-M
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడక:డ గఫవర ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:6-279-M
వయససస:39
లఇ: పప
130
ZOK1510908
పపరర: సబహ షపక

125-160/18

తఇడక:డ గఫపర ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:6/279 M
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : మహబమబ ఖఖన పటబన
ఇఇటట ననఇ:6/279-M
వయససస:30
లఇ: ససస స
127
LML1945617
పపరర: కరరమమలఖల ఖఖన పటబన

122
LML2441491
పపరర: ఖఖదర ఖఖన పఠవన

147
ZOK1300359
పపరర: కరఠషవక పఠవన

125-159/741

భరస : ఖఖదర ఖఖన పఠవన
ఇఇటట ననఇ:6/279Q2
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-159/743

150
ZOK0663781
పపరర: గగససయఖ సయయద

125-160/78

భరస : ఛనన బబషవ సషషయద
ఇఇటట ననఇ:6/279-Q2
వయససస:44
లఇ: ససస స
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151
ZOK2252575
పపరర: అససఫ సయద

125-160/282

తఇడక:డ చనన బబష సయద
ఇఇటట ననఇ:6-279-Q2
వయససస:20
లఇ: పప
154
ZOK0491050
పపరర: అబమదల గఫవర షపక

125-160/82

125-160/83

125-160/86

125-160/93

161
ZOK1133362
పపరర: బరరశవఅల సయద

164
ZOK1204148
పపరర: కరఠషవక పఠవన

125-160/96

167
LML2441541
పపరర: వరవఇజనవయమలల దనసరర

125-160/98

170
ZOK1278465
పపరర: ససససకత బబససనవన
తఇడక:డ బబససనవన జయరఇచచదనరర
ఇఇటట ననఇ:6/279-S
వయససస:24
లఇ: ససస స

172
ZOK1701861
పపరర: కవదరరర అలక
ల రర

173
ZOK0984949
పపరర: షణమకగఇ ఎ సస

125-160/101

భరస : హహసపనన ఆలకరర
ఇఇటట ననఇ:6/279t
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటటశసరరల పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:6/279-t
వయససస:37
లఇ: పప
178
ZOK0894734
పపరర: షమఇ షపక
భరస : బబబమ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-U-2
వయససస:57
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/87

176
ZOK1684380
పపరర: నమకరవజ వజయ భబససర

125-160/94

179
ZOK2030823
పపరర: బబబమ షపక
తఇడక:డ కరరమ సవబ
ఇఇటట ననఇ:6/279-U-2
వయససస:47
లఇ: పప

159
LML2439636
పపరర: మమలఖల మనడహరర

125-160/85

162
ZOK1133388
పపరర: మహబమబ జజన సయద

125-160/92

165
ZOK1204155
పపరర: ఖఖససఇ సవహహబ పఠవన

125-160/95

తఇడక:డ రసడల సవహహబ పఠవన
ఇఇటట ననఇ:6/279R-B
వయససస:64
లఇ: పప
125-160/97

168
ZOK1633858
పపరర: ససషసకథ బససనవన

125-159/746

తఇడక:డ జయరవఇ చచదరఠ బససనవన
ఇఇటట ననఇ:6/279-S
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-160/99

171
ZOK1362219
పపరర: సవయకకషష బససనవన

125-160/100

తఇడక:డ జయరవఇ ననయమడడ బససనవన
ఇఇటట ననఇ:6/279-S
వయససస:26
లఇ: పప
125-160/102

174
ZOK0984964
పపరర: మణణమనహన ఎ సస

125-160/103

తఇడక:డ షణమకగఇ
ఇఇటట ననఇ:6/279-T
వయససస:38
లఇ: పప
125-160/19

తఇడక:డ నమకరవజ పషఇచల రవజ
ఇఇటట ననఇ:6/279 t1
వయససస:49
లఇ: పప
125-160/105

125-159/745

భరస : బరరశవఅల సయద
ఇఇటట ననఇ:6/279-R-B
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చచనహశశటర ట
ఇఇటట ననఇ:6/279-T
వయససస:64
లఇ: పప
125-160/104

156
ZOK1120948
పపరర: శకనవవససలల మగఠశశటర ట

తఇడక:డ నబ సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/279-R-5
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడక:డ లకమమమకయఖ
ఇఇటట ననఇ:6/279-RC1
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడక:డ జయరవఇ ననయమడడ బబససనవన
ఇఇటట ననఇ:6/279-S
వయససస:26
లఇ: పప

175
ZOK1510718
పపరర: ససబడమణయఇ పససపపలలటట

125-160/84

తఇడక:డ ఖఖససఇ సవహహబ పఠవన
ఇఇటట ననఇ:6/279R-B
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : ఖఖససఇ సవహహబ పఠవన
ఇఇటట ననఇ:6/279R-B
వయససస:45
లఇ: ససస స
169
ZOK1278457
పపరర: సవయ కకషష బబససనవన

158
LML2439628
పపరర: నబ సవహహబ మనడహరర

125-160/81

తఇడక:డ లకకయయ మగఠశశటర ట
ఇఇటట ననఇ:6/279-R4
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడక:డ అలఖలబకవష సయద
ఇఇటట ననఇ:6/279-R-B
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడక:డ ఖఖససఇ సవహహబ పఠవన
ఇఇటట ననఇ:6/279R-B
వయససస:30
లఇ: పప
166
ZOK1204163
పపరర: మమఇతనజ పఠవన

125-159/744

తఇడక:డ పసరర సహ బ మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/279-R-5
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడక:డ నబ సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/279-R-5
వయససస:42
లఇ: పప
163
ZOK1204130
పపరర: ఇలయఖజ పఠవన

155
ZOK1120930
పపరర: రవధ మగఠశశటర ట

153
ZOK0094508
పపరర: మమనరవ షపక
భరస : మహబమబ బబషవ
ఇఇటట ననఇ:6/279-R
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : శకనవవససలల మగఠశశటర ట
ఇఇటట ననఇ:6/279-R4
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకషషయయ గమమతన
ఇఇటట ననఇ:6/279-R4
వయససస:28
లఇ: పప
160
ZOK2030815
పపరర: మహబమబ బబషవ మనడహరర

125-160/80

తఇడక:డ మహమకద గగస
ఇఇటట ననఇ:6/279R
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడక:డ మహమకద గగస
ఇఇటట ననఇ:6/279-R
వయససస:37
లఇ: పప
157
ZOK1021989
పపరర: మహహశ కలమఖర గమమతన

152
ZOK0491043
పపరర: మహబమబ బబషవ షపక

177
LML1953371
పపరర: షకకలఖ సయయద

125-160/877

భరస : కవలలషవ
ఇఇటట ననఇ:6-279-U
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-160/106

180
ZOK1509660
పపరర: హహసపన కలకత

125-159/747

తఇడక:డ కశశఇ లఖతద కలకత
ఇఇటట ననఇ:6/279-u-3
వయససస:25
లఇ: పప
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181
LML2443232
పపరర: రమజజ వవఇపలల

125-160/878

భరస : సలఇ
ఇఇటట ననఇ:6-279-U-3
వయససస:42
లఇ: ససస స
184
ZOK0693499
పపరర: నడర జహన షపక

125-160/108

125-160/111

125-160/114

125-160/117

125-160/120

125-160/121

125-160/124

భరస : ఈశసర రరడకడ మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/279-Y51611
వయససస:70
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

194
LML2441715
పపరర: గగస భబషవ శశక

197
LML2443265
పపరర: షఇషతనహసవ శశక

200
ZOK1624972
పపరర: షప బబనన డవవల

203
ZOK1089854
పపరర: వనఇకటటశ మమడక

125-160/882

206
ZOK0894395
పపరర: ససమత మనడహరర

125-160/118

209
ZOK1091479
పపరర: చనహ పవప గగవఇదస
భరస : చఇగయయ గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z
వయససస:55
లఇ: ససస స

189
ZOK1311307
పపరర: షహననజ షపక

125-160/113

192
ZOK1311315
పపరర: షమ షతనసవస షపక

125-160/116

195
ZOK1257618
పపరర: అననసర బబగఇ షపక

125-160/119

భరస : మగబమల బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-V3
వయససస:66
లఇ: ససస స
125-160/880

198
ZOK2030831
పపరర: ఆనసర బబగఇ శశక

125-160/881

భరస : మకకబల బబషవ
ఇఇటట ననఇ:6-279V-3
వయససస:58
లఇ: ససస స
125-160/122

201
ZOK1632504
పపరర: ససనత డవవల

125-160/123

భరస : మధససడదన రవవప డవవల
ఇఇటట ననఇ:6/279W1
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-160/125

204
ZOK1089888
పపరర: ననగరశసరఠ మమడక

125-160/126

భరస : వనఇకటటశ మమడక
ఇఇటట ననఇ:6/279-X
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-160/127

భరస : వనఇకట శశష రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Y
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-160/129

125-160/110

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-V2
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకవటరమణ మమడక
ఇఇటట ననఇ:6/279-X
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : వనఇకవటరమణ మమడక
ఇఇటట ననఇ:6-279-X
వయససస:62
లఇ: ససస స
208
ZOK1510700
పపరర: ససగమణమక మనడహరర

125-160/115

తఇడక:డ మధససడదన రవవప డవవల
ఇఇటట ననఇ:6/279W1
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మగమబల భబషవ
ఇఇటట ననఇ:6/279-W-2
వయససస:35
లఇ: పప
205
ZOK1089532
పపరర: రవజమక మమడక

191
ZOK1257600
పపరర: మహమకద రఫస షపక

186
ZOK1391424
పపరర: షవజయఖ షపక

భరస : మమసవసక షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-V1
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : మహమకద రఫస
ఇఇటట ననఇ:6-279-V3
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : గగస బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-vt
వయససస:28
లఇ: ససస స
202
LML2441707
పపరర: ఖఖదరభబషవ శశక

125-160/112

తఇడక:డ మగమబల భబషవ
ఇఇటట ననఇ:6/279-V3
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడక:డ మకకబల బబషవ
ఇఇటట ననఇ:6/279-V-3
వయససస:43
లఇ: పప
199
ZOK1580075
పపరర: నససన
డ బబనస షపక

188
ZOK1257626
పపరర: ఘమస బబషవ షపక

125-160/107

భరస : ఖఖదర బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-V
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మగబమల బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-V2
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడక:డ మహమకద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-V2
వయససస:23
లఇ: పప
196
ZOK2030849
పపరర: మహమకద రఫస శశక

125-160/109

తఇడక:డ మగబమల బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-V1
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడక:డ మమశవరక అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-V1
వయససస:22
లఇ: ససస స
193
ZOK1384692
పపరర: ఖఖదర వలల షపక

185
ZOK1257592
పపరర: ఖఖదర బబషవ షపక

183
LML2441681
పపరర: మహమకద అల షపక
తఇడక:డ మగమబల బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-V
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడక:డ మగబమల బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-V
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడక:డ మహమకద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-v
వయససస:21
లఇ: పప
190
ZOK1677368
పపరర: ఆఫసడన షపక

125-160/879

భరస : ఖఖదర వల
ఇఇటట ననఇ:6-279-U-4
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : మహమకద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-V
వయససస:40
లఇ: ససస స
187
ZOK1542588
పపరర: మహమకద జబబషర షపక

182
LML2443240
పపరర: బబ వవఇపలల

207
ZOK1510684
పపరర: వనఇకట శశష రరడకడ మనడహరర

125-160/128

తఇడక:డ ఈశసర రరడకడ మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/279-Y
వయససస:43
లఇ: పప
125-159/748

210
ZOK1091511
పపరర: వవణమ గగపవల గగవఇదస

125-159/749

తఇడక:డ చచఇగయయ గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z
వయససస:32
లఇ: పప
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211
ZOK1273408
పపరర: ననగ వవణణ గగవఇదస

125-159/750

భరస : వవణమ గగపవల గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z
వయససస:29
లఇ: ససస స
214
ZOK1624956
పపరర: మణణ సపహహ పప తరరడడ క

125-160/132

125-160/135

125-160/20

125-160/138

125-160/883

తఇడక:డ వనఇకట సవసమ
ఇఇటట ననఇ:6-279-Z2
వయససస:78
లఇ: పప
229
LML2442747
పపరర: ససరరష గగసపలఖ

125-160/886

125-159/753

125-160/1135

125-160/188

తఇడక:డ చనహ వహనడర సవహహబ కలవపఅల
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-3
వయససస:29
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/136

224
ZOK0894510
పపరర: చనహ వహనడర సవహహబ
కలవపఅల
తఇడక:డ పకకర సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-2
వయససస:53
లఇ: పప

125-160/139

227
LML2442754
పపరర: వనఇకటటశసరరల గగసపలఖ

125-160/884

230
ZOK0391078
పపరర: ననగమణణ గగసల

233
ZOK0417964
పపరర: వజయకలమఖర కవలగడడ

236
ZOK0725168
పపరర: మసవసన కవలలవపలల

125-160/134

219
ZOK1048751
పపరర: హససనన కలవపఅల

125-159/751

222
ZOK1228452
పపరర: హహహమఖవత కడకయఖల

125-160/137

భరస : గగపస కడకయఖల
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z2
వయససస:43
లఇ: ససస స
225
ZOK1228478
పపరర: ఖఖదర బ కవలవపలల

125-160/140

భరస : ఖఖదర సవహహబ కవలవపలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-z-2
వయససస:59
లఇ: ససస స
228
LML2445427
పపరర: బఇదసమఖధవ గగసపల

125-160/885

తఇడక:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-279-Z2
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-160/887

231
ZOK0826810
పపరర: ససజజత గగలల పలల

125-159/752

భరస : రమమశ గగలల పలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-2B
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-160/888

తఇడక:డ సప మయయ
ఇఇటట ననఇ:6-279-Z-2C
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడక:డ వజయకలమఖర కలగవడ
ఇఇటట ననఇ:6-279/Z/2/C
వయససస:19
లఇ: ససస స
238
ZOK1244458
పపరర: మసవసన కలవపఅల

221
ZOK1228445
పపరర: రవజరశసరఠ కడకయఖల

216
ZOK0663823
పపరర: ననగ జయమక కఇదసకలరర

భరస : రఫస కలవపఅల
ఇఇటట ననఇ:6/279--Z-2
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-279-Z-2
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటటసఇ గగలల పలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-2B
వయససస:41
లఇ: పప
235
ZOK2261592
పపరర: శవకవణణ కలగవడ

125-159/251

తఇడక:డ వవఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-279-Z2
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-279-Z-2
వయససస:43
లఇ: పప
232
ZOK0826828
పపరర: రమమశ గగలల పలల

218
ZOK1228486
పపరర: ఖఖదర సవహహబ కలవపఅల

125-160/131

భరస : గగపస ఆచనరర కఇదసకలరర
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z1
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : కననహచనరఠ కడకయఖల
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z2
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కననహచనరఠ కడకయఖల
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z2
వయససస:53
లఇ: పప
226
LML2442739
పపరర: వనఇకట ససబబయయ గగసపలఖ

125-160/133

తఇడక:డ పకకర సవహహబ కలవపఅల
ఇఇటట ననఇ:6/279-z-2
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడక:డ కరధర సవహహబ కలవపఅల
ఇఇటట ననఇ:6/279 Z-2
వయససస:28
లఇ: పప
223
ZOK1228460
పపరర: గగపస కడకయఖల

215
ZOK0663807
పపరర: గగపస ఆచనరర కఇదసకలరర

213
ZOK1510882
పపరర: పపడమ కలమఖర గగవపగరర
తఇడక:డ నగరవజ గగవపగరర
ఇఇటట ననఇ:6/279-z
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడక:డ నరససమమ ఆచనరర కఇదసకలరర
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z1
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడక:డ గగవఇదయయ కఇదసకలరర
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-1
వయససస:70
లఇ: పప
220
ZOK1089946
పపరర: మమలఖ

125-160/130

భరస : అజయ కలమఖర
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ననగ బమశననమ పప తరరడడ క
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z
వయససస:24
లఇ: ససస స
217
ZOK0663831
పపరర: నరససమమ ఆచనరర కఇదసకలరర

212
ZOK0649673
పపరర: శకదదవ వవలలలల

234
ZOK0391383
పపరర: శవయమల దదవ కలగనడ

125-160/889

భరస : వజయ కలమఖర
ఇఇటట ననఇ:6-279-Z-2-C
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-160/186

237
ZOK0725150
పపరర: మమలఖ బబష కవలలవపలల

125-160/187

తఇడక:డ మనడహరర సవహహబ కవలలవపలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z3
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడక:డ మనడహరర సవహహబ కవలలవపలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-3
వయససస:32
లఇ: పప

239
LML1955681
పపరర: షషననజ కవలవ పలల

240
ZOK1680065
పపరర: లఖవణయ వవలలలల

భరస : చనహ వనడహర సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6-279Z-3
వయససస:49
లఇ: ససస స

125-160/890

125-159/754

తఇడక:డ రవ కలమఖర వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-3-D
వయససస:20
లఇ: ససస స
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241
ZOK1580000
పపరర: వవలలలల లఖవణయ

125-160/189

తఇడక:డ వవలలలల రవ కలమఖర
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-3-D
వయససస:20
లఇ: ససస స
244
LML2443281
పపరర: దదవ కకవవరర

125-160/892

125-160/191

125-159/757

248
ZOK0722025
పపరర: సబబజన సవహహబ షపక

251
ZOK1509652
పపరర: మమల షపక

125-160/142

254
ZOK1183748
పపరర: మమమమమనసవస షపక

125-160/192

257
ZOK1510866
పపరర: ఆదడరర నరరషబబబమ

246
ZOK1178889
పపరర: కరరమమన పపతదన

249
ZOK1391432
పపరర: ఖఖదర బ షపక

125-159/758

125-160/143

125-160/144
255
ZOK1510841
పపరర: ఆదడరర వనఇకటనరససఇహహలల

తఇడక:డ ఆదడరర నరససఇహహలల శశటర ట
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-10
వయససస:59
లఇ: పప
125-160/146

258
ZOK1579770
పపరర: అసమఖ షపక
భరస : షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-10
వయససస:23
లఇ: ససస స

259
ZOK1580224
పపరర: అసమఖ షపక

260
ZOK1323211
పపరర: తససల మఖ సయయద

261
ZOK0645366
పపరర: ఖఖదర సయయద

262
LML1953835
పపరర: నడరజ హన సయయద
భరస : అబమదల ఖఖదర
ఇఇటట ననఇ:6-279-Z-11
వయససస:42
లఇ: ససస స
265
ZOK0417923
పపరర: వనఇకట కకషష బబవరఠసషటర ట

తఇడక:డ సఇజవరరడకడ పప తత రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-13
వయససస:41
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

263
ZOK0649723
పపరర: అమకననమక కలరవకపత

125-160/152

266
ZOK0094615
పపరర: శకలకకక వనషలశశటర ట

125-160/150

269
ZOK1579002
పపరర: రమదదవ పప తతరరడకడ
భరస : ససధకర రరడకడ పప తతరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-13
వయససస:29
లఇ: ససస స

125-160/149

264
ZOK0826687
పపరర: షఫసయ బ షపక

125-160/151

భరస : గగసపపసర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-12
వయససస:66
లఇ: ససస స
125-160/153

భరస : బ వ కకషష
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-13
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-160/155

125-160/147

తఇడక:డ ఇసవకయల
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-11
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : ససబబబరవయడడ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z12
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z13
వయససస:50
లఇ: పప
268
ZOK1578988
పపరర: ససధకర రరడకడ పప తతరరడకడ

125-159/759

తఇడక:డ అబమదల ఖఖదర సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-11
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-160/893

125-160/141

భరస : మసవసన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-10
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఆదడరర వనఇకటనరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-10
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-z-10
వయససస:22
లఇ: ససస స

125-160/193

252
ZOK1089979
పపరర: మమనహ షపక

భరస : ఆదడరర వనఇకట నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-10
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-160/148

125-159/756

భరస : సబబజన సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-9
వయససస:66
లఇ: ససస స

భరస : మహబమబ బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-10
వయససస:76
లఇ: ససస స
125-160/145

125-160/891

భరస : ఆరరఫ ఖఖన పపతదన
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-8
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రశద షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-z-10
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : బబవవజ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-10
వయససస:35
లఇ: ససస స
256
ZOK1510858
పపరర: ఆదడరర వజయలకకక

125-159/755

తఇడక:డ మహబమబ సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z9
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడక:డ మహబమబ బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-10
వయససస:38
లఇ: పప
253
ZOK1183730
పపరర: షరఠకల బబనస షపక

245
ZOK1178871
పపరర: రహహమమన షపక

243
LML2439651
పపరర: నరససఇహహలల మమమకడక
తఇడక:డ పపరరషప తస ఇ
ఇఇటట ననఇ:6-279-Z4
వయససస:74
లఇ: పప

భరస : అనసర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279--Z-8
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సవబబజన సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z9
వయససస:32
లఇ: ససస స
250
ZOK1180249
పపరర: బబవవజ షపక

125-160/190

తఇడక:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-4
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : యఖననదయయ కకవవరర
ఇఇటట ననఇ:6-279Z-4
వయససస:62
లఇ: ససస స
247
ZOK0722017
పపరర: భబనస షపక

242
ZOK2030856
పపరర: యఖననదచయయ కకవవరర

267
ZOK1091727
పపరర: సవయ బబలకకషష బవరఠశశటర ట

125-160/154

తఇడక:డ వనఇకట కకషష
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-13
వయససస:26
లఇ: పప
125-160/156

270
ZOK0526194
పపరర: పప తతరరడకడ ససధనకర రరడకడ

125-164/23

తఇడక:డ పప తతరరడకడ సఇజవ రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-13
వయససస:42
లఇ: పప
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271
ZOK0527895
పపరర: పప తతరరడకడ రమఖదదవ

125-164/24

భరస : పప తతరరడకడ ససధనకర రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-13
వయససస:29
లఇ: ససస స
274
ZOK0663815
పపరర: పదకజజ తలపనవన

272
ZOK0725101
పపరర: హహసపసనబ మనడహరర
భరస : హహసపసన సవహహబ మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-13/16
వయససస:65
లఇ: ససస స

125-160/159

275
ZOK0574723
పపరర: వవఇకట రమణ పవలఖ

భరస : ససదరరన ననయమడడ తలపనవన
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z16
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ససబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-16
వయససస:51
లఇ: పప

277
ZOK0530519
పపరర: మసవసన మనడహరర

278
ZOK0649731
పపరర: ఆశవ మనడహరర

125-160/162

తఇడక:డ హహసపసన సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-16-B1
వయససస:47
లఇ: పప
280
ZOK0403089
పపరర: కరరమమళ షపక

125-160/165

125-160/168

125-160/895

125-160/896

125-160/171

తఇడక:డ రవజజ గగపవలఖచనరర దఇడడజ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z21
వయససస:27
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/166

290
LML1953827
పపరర: రజయఖ బబగఇ షపక

293
ZOK1244433
పపరర: షవహననజ తతపకలళ

125-160/174

296
ZOK1296896
పపరర: ససభబన తతపవకలల

125-159/760

299
LML1945344
పపరర: రవజగగపవల ఆచనరర డఇదడజ
తఇడక:డ ససబబయయ ఆచనరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-21
వయససస:63
లఇ: పప

279
ZOK1220052
పపరర: సమదదన షషషక

125-160/164

282
ZOK0895047
పపరర: సమరవ బబగమ షపక

125-160/167

285
LML1953280
పపరర: మహబమబబ షపక

125-160/894

భరస : మహబమబబష షపక
ఇఇటట ననఇ:6-279Z-19
వయససస:82
లఇ: ససస స
125-160/169

288
ZOK0574368
పపరర: అససఫ అల షపక

125-160/170

తఇడక:డ అబమదల అలఖఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z19-B
వయససస:30
లఇ: పప
125-160/897

291
ZOK1229344
పపరర: మహమకద తతపకలళ

125-159/761

తఇడక:డ హసన సవహహబ తతపకలళ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-20
వయససస:62
లఇ: పప
125-160/172

294
ZOK1244441
పపరర: తతపవకలల రరషక

125-160/173

తఇడక:డ తతపవకలల మహమకద
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-20
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-160/175

తఇడక:డ మహమకద తతపవకలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-20
వయససస:24
లఇ: పప
125-160/177

125-160/161

భరస : కరరమమళ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-17
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహమకద తతపవకలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-20
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహమకద తతపవకలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-20
వయససస:23
లఇ: పప
298
ZOK1048710
పపరర: జవన దఇడడజ

287
ZOK0574301
పపరర: అబమదల ఆలమ శశక

276
ZOK0943366
పపరర: మమసస ఫవ మనడహరర

తఇడక:డ షపక గగససపసర
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z17
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : అబమదల అలఖఇ
ఇఇటట ననఇ:6-279-Z19-B
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : మహమకద తతపవకలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-20
వయససస:54
లఇ: ససస స
295
ZOK1296888
పపరర: సడరజ తతపకలళ

125-160/163

తఇడక:డ బమదదన సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-19-B
వయససస:64
లఇ: పప

తలల : పప తరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6-279-Z-19-B
వయససస:56
లఇ: పప
292
ZOK1228510
పపరర: నడరజ హన తతపవకలల

284
ZOK0826729
పపరర: షబనన షపక

125-160/158

తఇడక:డ మసవసన మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-16-B
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : సఇధన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-19
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : గగస పసర
ఇఇటట ననఇ:6-279Z-19
వయససస:60
లఇ: ససస స
289
LML2439677
పపరర: ననగభమషణఇ పప తస రరడకడ

125-160/160

భరస : వలల సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-17
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఖఖససఇ సవబ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-18
వయససస:63
లఇ: పప
286
ZOK2030872
పపరర: మమమమమనహసవస బబగఇ షపక

281
ZOK0826703
పపరర: రహమటటబ షపక

273
ZOK0417931
పపరర: రషసద షపక
తఇడక:డ ఖఖషసఇ శవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z15
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : మసవసన
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-16-B1
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఘమస మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-17
వయససస:39
లఇ: పప
283
ZOK2030864
పపరర: గగస పసర షపక

125-160/157

297
ZOK1580190
పపరర: పదక ననగఠపప గమ

125-160/176

భరస : హరఠ బబబమ ననగఠపప గమ
ఇఇటట ననఇ:6/279-z-20
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-160/178

125-160/179
300
ZOK1139899
పపరర: సవయ పవన కలమఖర దఇడడజ

తఇడక:డ రవజజ గగప ఆచనరర దఇడడజ
ఇఇటట ననఇ:6/279Z-21
వయససస:31
లఇ: పప
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301
ZOK2030880
పపరర: సరససత దఇడడజ

125-160/898

భరస : రవజగగపవల ఆచనరర దఇడడజ
ఇఇటట ననఇ:6-279Z-21
వయససస:55
లఇ: ససస స
304
ZOK0094748
పపరర: మమరళ మహన కకడడరర

125-160/181

125-160/195

125-160/198

125-160/201

125-166/16

125-160/204

125-160/207

భరస : మఖలఖదదడ తనళలపక
ఇఇటట ననఇ:6/297
వయససస:43
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

314
ZOK1510874
పపరర: జజకకర హహసపన గమఇడడ
ల రర

317
ZOK0906075
పపరర: బబజ షపక

320
ZOK1021963
పపరర: జజససకన షపక

323
LML1945500
పపరర: జజఫర అల షపక

125-159/1260

326
ZOK1145961
పపరర: అనసడయమక కవకరల

125-160/202

329
ZOK1208389
పపరర: మహమకద షరఠఫ షపక
తఇడక:డ రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:6/297-E
వయససస:36
లఇ: పప

309
ZOK0530170
పపరర: వననద కలమఖర గగపపగవరఠ

125-160/197

312
ZOK0574335
పపరర: శకనవవససలల గగవపగమరర

125-160/200

315
ZOK1048637
పపరర: ఖదదరరన సయయద

125-160/203

భరస : మమలఖ
ఇఇటట ననఇ:6/281
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-160/899

318
ZOK0906257
పపరర: ఖఖదర వలల షపక

125-160/900

తఇడక:డ ఇమఖమ సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6-288
వయససస:62
లఇ: పప
125-160/205

321
LML1945187
పపరర: బశసవహహబ శశక

125-160/206

తఇడక:డ పవశశ సవహహబ షషషక
ఇఇటట ననఇ:6/292A
వయససస:68
లఇ: పప
125-160/901

324
ZOK1407790
పపరర: అలఖల బకక షపక

125-159/1259

భరస : మహమకద ఘఉసప షపక
ఇఇటట ననఇ:6-294
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-160/208

భరస : బబబమ
ఇఇటట ననఇ:6/294
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-160/473

125-160/194

తఇడక:డ ననగరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-A
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడక:డ బబషత సవహహబ షషషక
ఇఇటట ననఇ:6-292-A
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడక:డ మసవరఇసవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6-294
వయససస:42
లఇ: పప
328
ZOK1724426
పపరర: అరరణ తనళలపక

125-160/199

భరస : జజఫర అల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/292
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడక:డ బబషత సవహహబ షషషక
ఇఇటట ననఇ:6/292-A
వయససస:32
లఇ: పప
325
ZOK1407865
పపరర: మహమకద ఘఉసప షపక

311
ZOK0530626
పపరర: ససబబలకలరమక గగపపగవరర

306
ZOK0491134
పపరర: మఇజల కకడడరర

తఇడక:డ ననగరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/279-ZA
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడక:డ ఖఖదర వలల
ఇఇటట ననఇ:6-288
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడక:డ చనహవవఇకటసవసమ
ఇఇటట ననఇ:6/291
వయససస:49
లఇ: పప
322
ZOK0530139
పపరర: ఇలయజ అల షపక

125-160/196

తఇడక:డ ససదద సావ సవహహబ గమఇడడ
ల రర
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-C-1
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : వశసననద
ఇఇటట ననఇ:6/286
వయససస:39
లఇ: ససస స
319
LML2441590
పపరర: లకకకరమణ యయనమనవన

308
ZOK1244151
పపరర: శకనవవససలల మగఠశశటర ట

125-160/180

భరస : మమరళమహన
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-22
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ననగరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-A
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడక:డ యఖణదయయ
ఇఇటట ననఇ:6/279-ZB
వయససస:45
లఇ: పప
316
LML2455483
పపరర: ససమయ భవరఠశశటర ట

125-160/182

తఇడక:డ లకకయయ మగఠశశటర ట
ఇఇటట ననఇ:6/279ZA
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడక:డ రవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-A
వయససస:56
లఇ: పప
313
ZOK0645432
పపరర: ఆదదననరవయణ కకవవసరర

305
ZOK1257717
పపరర: ససబబబరరడకడ మలలల

303
ZOK0094805
పపరర: మననజ కకడడరర
తఇడక:డ మమరళ మహన
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z22
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడక:డ ససబబరవమరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-22
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడక:డ ససబబ రరడకడ మలలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-22
వయససస:24
లఇ: ససస స
310
ZOK0530154
పపరర: ననగరవజ గగపపగవరఠ

125-159/762

భరస : ససబబబరరడకడ మలలల
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-22
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నరససఇహ ఆచనరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/279-Z-22
వయససస:57
లఇ: పప
307
ZOK1257725
పపరర: వనశవ మలలల

302
ZOK1019331
పపరర: వజయ నరకల మలలల

327
ZOK1124635
పపరర: మహహశ ఠవళపక

125-160/209

తఇడక:డ మఖలఖదదడ ఠవళపక
ఇఇటట ననఇ:6/297
వయససస:33
లఇ: పప
125-160/210

330
LML1945815
పపరర: బడహకయయ కఇదసకకరఠ

125-160/211

తఇడక:డ వనఇకట మమన ఆచనరఠ కఇదసకకరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/298
వయససస:43
లఇ: పప
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331
LML1953140
పపరర: శకవలల కఇదసకకరఠ

125-160/902

భరస : బడహకయయ
ఇఇటట ననఇ:6-298
వయససస:39
లఇ: ససస స
334
ZOK0402727
పపరర: అవననశ మఖరవసపపరఇ

125-160/905

125-160/214

125-160/216

338
ZOK1725027
పపరర: సయద ఠవబసడమ సయద

341
ZOK1144054
పపరర: సలమఖ షపక

125-160/219

125-160/224

350
ZOK0649756
పపరర: మమహబమబ బ సషషయద

353
LML2441889
పపరర: కరరణకర గమడకపలల

తఇడక:డ శరరరదదదన సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/300-E- BALAJI NAGAR
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ధరకరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/300 F
వయససస:54
లఇ: పప

355
ZOK0783647
పపరర: షవహహల పటబన

356
ZOK0783639
పపరర: పరరసన పటబన

125-160/229

తఇడక:డ బబబమ
ఇఇటట ననఇ:6/300-F11
వయససస:33
లఇ: పప
358
ZOK0645382
పపరర: రవజజ రరడకడ కశరరడకడ
తఇడక:డ యయరఠకల రరడకడ కశరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/301
వయససస:29
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/217

359
ZOK0649772
పపరర: లకమఖక కశరరడడ క
భరస : యయరఠకల రరడకడ కశరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/301
వయససస:62
లఇ: ససస స

125-160/1124

342
ZOK1408822
పపరర: షపక మమహతనజ

125-160/218

125-160/220

తఇడక:డ ససబబబరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/300-D
వయససస:68
లఇ: పప
125-160/222

348
ZOK0792986
పపరర: రరడకడ పడసనహ పప తత రరడడ క

125-160/223

భరస : మమరళ మహన రరడడ క పప తతరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/300-D
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-160/225

351
ZOK0649764
పపరర: అఫసర సషషయద

125-160/226

భరస : షషరరరదదదన
ఇఇటట ననఇ:6/300-E
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-160/215

354
ZOK1378082
పపరర: నరకల వవదచదపప గమ

125-160/228

భరస : కరరణనకర గమడకపలల
ఇఇటట ననఇ:6/300-F
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-160/230

తఇడక:డ శవహహల
ఇఇటట ననఇ:6/300-F-11
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-160/232

339
పపరర: Muslim సయద

తఇడక:డ షపక మసవసన
ఇఇటట ననఇ:6/300-B
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : బబషవ
ఇఇటట ననఇ:6/300-E
వయససస:66
లఇ: ససస స
125-160/227

125-160/213

తలల : మహబమబబ
ఇఇటట ననఇ:6/300
వయససస:67
లఇ: పప

భరస : సఇజవ రరడకడ పప తతరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/300-D
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడక:డ బబషవ సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/300E
వయససస:53
లఇ: పప
352
ZOK1296912
పపరర: షబనన సయయద

125-160/474

తఇడక:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-300-C
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడక:డ సఇజవరరడకడ పప తతరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/300-D
వయససస:41
లఇ: పప

336
LML2445377
పపరర: చఇదన వ

125-160/906 345
344
LML1945898
LML2442085
పపరర: కనకయయ ననయమడడ యయదదలపలల
పపరర: సఇజవరరడకడ పప తతరరడకడ

125-160/221 347
346
LML2442093
ZOK0094441
పపరర: మమరలమహనరరడకడ పప తతరరడకడ
పపరర: లకకక దదవ పప తతరరడకడ

125-160/904

భరస : మమనసవసమ
ఇఇటట ననఇ:6/299 B
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : మసవసన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/300-B
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : కనకయయ ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/300-C
వయససస:44
లఇ: ససస స

349
ZOK0094797
పపరర: షషరరరదదదన సయయద

125-160/212

తఇడక:డ సయద షరరరదదదన సయద
ఇఇటట ననఇ:6/300
వయససస:19
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అబమదల నబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/300-B
వయససస:52
లఇ: పప
343
ZOK0649749
పపరర: జజయతరల త యయదద సలపలల

335
LML2441624
పపరర: మమనసవసమ వపవడపలల

333
ZOK0393579
పపరర: వనషషషవ మఖరవసపవరవకఇ
తఇడక:డ చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:6-299-A
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:6/299 B
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : మమనఫ సవహహబ అమబరపవ
ఇఇటట ననఇ:6/300
వయససస:40
లఇ: ససస స
340
LML2441871
పపరర: మసవసన షపక

125-160/903

భరస : వనఇకటమమనఆచనరఠ
ఇఇటట ననఇ:6-298
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:6-299-A
వయససస:32
లఇ: పప
337
ZOK1355023
పపరర: జమల అఇబబరవపప

332
LML1953157
పపరర: మమననమక కఇదసకకరఠ

357
ZOK0645374
పపరర: యయరఠకల రరడకడ కససరరడకడ

125-160/231

తఇడక:డ ససబబబరవమ రరడడ క కశరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/301
వయససస:56
లఇ: పప
125-160/233

360
ZOK1090000
పపరర: చఇదడ శశఖర రరడడ క కశరరడకడ

125-160/234

తఇడక:డ యయరఠకఅలఖ రరడకడ కశరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/301
వయససస:29
లఇ: పప
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361
ZOK1090026
పపరర: పవరసత కశరరడడ క

125-160/235

భరస : చఇదడ శశఖర రరడకడ కశరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/301
వయససస:32
లఇ: ససస స
364
LML1946052
పపరర: కకకషషమఖ చనరఠ నలల పపజజ

362
ZOK0663849
పపరర: ఉమఖ మహహశసరర నలఖపవజ
భఇధసవప: కకషషమఖచనరఠ నలఖపపజజ
ఇఇటట ననఇ:6/303
వయససస:44
లఇ: ససస స

125-160/907

365
LML1954072
పపరర: రవజరశసరఠ శలల

తఇడక:డ ననరవయణ ఆచనరఠ నల పవజ
ఇఇటట ననఇ:6-303
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : ఆనఇదచనరఠ శలల
ఇఇటట ననఇ:6/304
వయససస:48
లఇ: ససస స

367
ZOK1510668
పపరర: హరఠ పసడయ శలల

368
ZOK2260214
పపరర: కవరరసక ఆచనరఠ శలల

125-160/240

తఇడక:డ ఆనఇద ఆచనరఠ శలల
ఇఇటట ననఇ:6/304
వయససస:21
లఇ: ససస స
370
ZOK0943069
పపరర: మహమకద ఖలల సయయద

125-160/236

125-160/238

125-160/1130

371
ZOK2030898
పపరర: రహజజన సయయద
భరస : మహమకద రసడల సయయద
ఇఇటట ననఇ:6-305
వయససస:60
లఇ: ససస స

373
ZOK1279273
పపరర: ససబబబల సవయ పడవలల క

374
ZOK1670934
పపరర: నగరవజ ససబబబలఖ

భరస : ససబబబల శకకవఇత
ఇఇటట ననఇ:6/306
వయససస:24
లఇ: ససస స
376
LML1956218
పపరర: మలల శసరఠ ససబబయల
భరస : ననగరవజ
ఇఇటట ననఇ:6-306
వయససస:50
లఇ: ససస స
379
ZOK1677236
పపరర: లకకక కలమఖరఠ ఐతన
భరస : ననగరఇదడ కలమఖర ఐతన
ఇఇటట ననఇ:6/311
వయససస:39
లఇ: ససస స
382
ZOK2030922
పపరర: సడబబబలకమఖక సణణసపటర ట

125-160/911

తఇడక:డ శఇకరయయ పససమరఠస
ఇఇటట ననఇ:6/313
వయససస:28
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/245

125-160/251

125-160/246

386
ZOK0663864
పపరర: బబలఖజ ససలల

389
ZOK1579036
పపరర: వజయ కలమఖర పససమరఠస
తఇడక:డ శఇకరయయ పససమరఠస
ఇఇటట ననఇ:6/313
వయససస:25
లఇ: పప

125-160/243

375
LML1947837
పపరర: ననగవ రవజ ససబబయల

125-160/909

378
ZOK1090059
పపరర: ననగరఇదడ కలమఖర ఐత

125-160/247

తఇడక:డ ససబడమణయఇ ఐత
ఇఇటట ననఇ:6/311
వయససస:43
లఇ: పప
125-160/250

తఇడక:డ చనహ వనఇకట శశషయయ సనసషటర ట
ఇఇటట ననఇ:6/311
వయససస:49
లఇ: పప
125-160/912

384
ZOK1509298
పపరర: శఇకరయయ పససమరఠస

125-159/763

తఇడక:డ పషదద వర ససబబయయ పససమరఠస
ఇఇటట ననఇ:6/313
వయససస:56
లఇ: పప
125-160/252

తఇడక:డ ససబబడమణయమ ఆచనరర ససలల
ఇఇటట ననఇ:6/313
వయససస:46
లఇ: పప
125-160/254

372
ZOK0894437
పపరర: శకనవవస యఖదవ ససబబబల

125-160/249 381
380
ZOK2030906
ZOK2030914
పపరర: చనహ వనఇకట శశషయయ సనశశటర ట
పపరర: రవఇ కలమఖర సనసషటర ట

383
ZOK2030930
పపరర: లకకక రరఖఖ సనశశటర ట

125-160/241

తఇడక:డ చనహపవల
ఇఇటట ననఇ:6-306
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : రవఇ కలమఖర
ఇఇటట ననఇ:6-311
వయససస:47
లఇ: ససస స

భఇధసవప: బబలఖజ ఆచనరర ససలల
ఇఇటట ననఇ:6/313
వయససస:36
లఇ: ససస స
388
ZOK1510536
పపరర: వర పడసవద పససమరఠస

377
ZOK1245548
పపరర: నరససఇహ పడసవద నలమరర

369
ZOK0943051
పపరర: బశరరనహషవ సయయద

తఇడక:డ ననగ రవజజ శబల
ఇఇటట ననఇ:6/306
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడక:డ బబలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/311
వయససస:78
లఇ: పప

భరస : చనహవనఇకటశశషయయ
ఇఇటట ననఇ:6-311
వయససస:74
లఇ: ససస స
385
ZOK0663856
పపరర: వరలకకక ససలల

125-160/908

తఇడక:డ ససబబబరవయమడడ నలమరర
ఇఇటట ననఇ:6/306-A
వయససస:38
లఇ: పప
125-160/248

125-160/239

తఇడక:డ మహమకద రఫస సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/305
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చనహపల ససబబబలఖ
ఇఇటట ననఇ:6/306
వయససస:62
లఇ: పప
125-160/910

366
ZOK1354992
పపరర: హరఠ చఇదన ససలల
తఇడక:డ ఆనఇద ఆచనరఠ ససలల
ఇఇటట ననఇ:6/304
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహమకద రసడల సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/305
వయససస:27
లఇ: పప
125-160/244

125-160/237

తఇడక:డ కకకషషమఖచనరఠ నల పవజ
ఇఇటట ననఇ:6/303
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడక:డ ఆనఇద ఆచనరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/304
వయససస:18
లఇ: పప
125-160/242

363
ZOK1144088
పపరర: సవయకలమఖర నలపవజ

387
ZOK0894759
పపరర: పరఠమళ నలపవజ

125-160/253

తఇడక:డ కకషషచనరర నలపవజ
ఇఇటట ననఇ:6/313
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-160/255

390
LML1954114
పపరర: నలఖవతమఖక నలవతమక

125-160/913

భఇధసవప: ససబడమణయఇఆచనరఠ నలవతమక
ఇఇటట ననఇ:6-313
వయససస:71
లఇ: ససస స
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391
LML1945872
పపరర: ఆనఇదచనరఠ శలల

125-160/256

తఇడక:డ గణపత ఆచనరఠ శలల
ఇఇటట ననఇ:6/314
వయససస:53
లఇ: పప
394
ZOK0895096
పపరర: భబరత శలల

125-160/259

395
LML1954122
పపరర: కమలమక శలల

125-160/261

398
ZOK2260115
పపరర: సడరయ పడతనప శలల

401
ZOK1700475
పపరర: కరశఇశశటర ట థదజససస

భఇధసవప: శవ కలమఖర ఆచనరఠ శలల
ఇఇటట ననఇ:6/317
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : నవదమఖనసరర ననగరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/318
వయససస:29
లఇ: ససస స

403
ZOK0530543
పపరర: ననగరశసర రవవప పపలల

404
ZOK2030948
పపరర: పపడడననహ పపల

125-160/266

తఇడక:డ పషదదయయ పపలల
ఇఇటట ననఇ:6/319
వయససస:41
లఇ: పప
406
ZOK2030955
పపరర: అఇకమక పపలల

125-160/916

125-160/270

125-160/271

భరస : వశసననథఇ వవకత
ఇఇటట ననఇ:6/326
వయససస:66
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/264

413
LML1946680
పపరర: బబల కకటటశసరరవవ కనకమ

125-160/274

125-160/267

399
LML1945922
పపరర: శవ కలమఖర ఆచనరఠ శలల

402
LML2442101
పపరర: ననగరవజ నడమఖనడరర

తఇడక:డ కనకఇ చనహ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6/326
వయససస:36
లఇ: పప

125-160/265

405
ZOK1510502
పపరర: వనఇకటమక పపల

125-160/268

125-160/915

408
ZOK1579929
పపరర: తససల మ ససఇకరశల

125-160/269

తఇడక:డ హహసపన సవహహబ ససఇకరశల
ఇఇటట ననఇ:6/323
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-158/3

411
ZOK1389774
పపరర: కనకఇ అమకణణ

125-158/4

భరస : కనకఇ చనహ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6/326
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-160/272

414
LML2441822
పపరర: వవకవటట ఉదయ కలమఖర

125-160/273

తఇడక:డ వవకవటట వశసననథఇ
ఇఇటట ననఇ:6/326
వయససస:41
లఇ: పప

125-160/275 417
416
ZOK1090448
ZOK1209445
పపరర: బబల కకటటశసర రవవప కనకఇ
పపరర: వశసననథఇ వవకత

419
ZOK1622372
పపరర: కనకఇ ఆఇజనవయమలల

125-160/262

భఇధసవప: ననగరశసర రవవప పపల
ఇఇటట ననఇ:6-319
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడక:డ లలట పషదదనహ కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:6/326
వయససస:55
లఇ: పప
125-160/277

125-160/260

తఇడక:డ ససఇదర రవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/318 A
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడక:డ పషదదనహ
ఇఇటట ననఇ:6/326
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడక:డ మసవసన సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/326
వయససస:38
లఇ: పప
418
ZOK1209452
పపరర: ఇఇదడ కలమఖరఠ వవకత

410
ZOK1389766
పపరర: కనకఇ ససబబ లకమక

396
LML1945914
పపరర: రవజజ చనరఠ శలల

తఇడక:డ గణపత ఆచనరఠ శలల
ఇఇటట ననఇ:6/317
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : కనకఇ ఆఇజనవయమలల
ఇఇటట ననఇ:6/326
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పషదదనహ కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:6/326
వయససస:63
లఇ: పప
415
ZOK0933201
పపరర: బబపవజ అఇబరపప

125-160/1129

భరస : శవపడసవద ఆచనరఠ తనళళపవక
ఇఇటట ననఇ:6/321-C-2
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడక:డ బబడమకయయ మరఠకపలల
ఇఇటట ననఇ:6/325-A
వయససస:56
లఇ: పప
412
LML1945567
పపరర: పపదదకకటటషయఖ కనకమ

407
ZOK0094433
పపరర: నహరఠక తనళళపవక

125-160/258

తఇడక:డ గణపత ఆచనరఠ శలల
ఇఇటట ననఇ:6/316
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడక:డ ససబబయయ పపల పపలల
ఇఇటట ననఇ:6/319
వయససస:73
లఇ: పప

భరస : పషదదనహ పపలల
ఇఇటట ననఇ:6-319
వయససస:67
లఇ: ససస స
409
ZOK1257758
పపరర: శఇకరయయ చనరఠ మరఠకపలల

125-160/914

తఇడక:డ శలల రవజజచనరఠ శలల
ఇఇటట ననఇ:6-316
వయససస:19
లఇ: పప
125-160/263

393
LML1947399
పపరర: ససరరష ఆచనరఠ శలల శలల
తఇడక:డ గణపత ఆచనరఠ శలల
ఇఇటట ననఇ:6/314
వయససస:42
లఇ: పప

భఇధసవప: గణపతఆచనరఠ శలల
ఇఇటట ననఇ:6-314
వయససస:72
లఇ: ససస స

భఇధసవప: రవజజ చనరఠ శలల
ఇఇటట ననఇ:6/316
వయససస:46
లఇ: ససస స
400
ZOK1090083
పపరర: సరళ దదవ శలల

125-160/257

తఇడక:డ ఆరరకగఇ ఆచనరఠ శలల
ఇఇటట ననఇ:6/314
వయససస:85
లఇ: పప

తఇడక:డ గణపత ఆచనరఠ శలల
ఇఇటట ననఇ:6/314
వయససస:49
లఇ: ససస స
397
LML1954106
పపరర: ఉష శలల

392
LML1946045
పపరర: గణపత ఆచనరర శలల

125-160/276

తఇడక:డ ననరవయణ శశటర ట వవకత
ఇఇటట ననఇ:6/326
వయససస:72
లఇ: పప
125-160/278

420
ZOK0894601
పపరర: శరరష అఇబరపప

125-160/284

భరస : బబపవజ
ఇఇటట ననఇ:6/326
వయససస:32
లఇ: ససస స
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421
ZOK1090166
పపరర: శకదదవ కనకఇ

125-160/285

భరస : నరససఇహహలల కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:6/326
వయససస:27
లఇ: ససస స
424
ZOK1433267
పపరర: మననజ కకడడరర

422
ZOK1090224
పపరర: ఆశవలత కనకఇ
తఇడక:డ బబల కకటటశసరవవప కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:6/326
వయససస:27
లఇ: ససస స

125-160/288

తఇడక:డ లకకక రమణ యయనమనవన
ఇఇటట ననఇ:6/326
వయససస:20
లఇ: ససస స

427
LML1945559
పపరర: నరససఇహహలల కనకఇ

428
LML1953413
పపరర: అనసడయ కనకఇ

125-160/917

తఇడక:డ కకటయయ కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:6-326
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : కకటయయ కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:6-326
వయససస:57
లఇ: ససస స
433
ZOK0663872
పపరర: వఇదనన వవకటట
భరస : ససనల కలమఖర వవకటట
ఇఇటట ననఇ:6/326-A
వయససస:37
లఇ: ససస స
436
ZOK0826661
పపరర: మహమకద మనడహరర

125-160/295

125-160/298

125-160/922

125-160/1137

125-160/293

440
ZOK1675776
పపరర: అకస ర షపక

443
LML1953611
పపరర: మమనహ షపక

446
ZOK0645390
పపరర: కరరమమలఖల షపక

125-160/303

432
ZOK0530469
పపరర: మషవ యయరకఇపలలల

125-160/291

435
ZOK1196576
పపరర: వజయ గవఇధద యయరకఇ పలల

125-160/294

తఇడక:డ బబల ససఇదరఇ యయరకఇ పలల
ఇఇటట ననఇ:6/326-A
వయససస:33
లఇ: పప
125-160/296

438
ZOK1309798
పపరర: షపక ఉమర

125-160/297

తఇడక:డ షపక షవవలల
ఇఇటట ననఇ:6/326-C
వయససస:23
లఇ: పప
125-160/299

441
ZOK1708361
పపరర: మహమకద షపక

125-160/300

తఇడక:డ అకబర సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/326-C
వయససస:47
లఇ: పప
125-160/923

444
LML1955574
పపరర: జబబదన షపక

125-160/924

భరస : షవవల షషషక
ఇఇటట ననఇ:6-326C
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-160/301

తఇడక:డ అకబర సవహహబ షషషక
ఇఇటట ననఇ:6/326-C1
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : రవజరఇదడ పడసవద ఆచనరఠ తనళళపవక
ఇఇటట ననఇ:6/326-C2
వయససస:30
లఇ: ససస స
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437
ZOK0943077
పపరర: రరహనసమఖ షపక

125-160/919

తఇడక:డ బబనమమన
ఇఇటట ననఇ:6/326-A
వయససస:54
లఇ: పప

భఇధసవప: మసవసన షషషక
ఇఇటట ననఇ:6-326C
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడక:డ షపక శవలల
ఇఇటట ననఇ:6/326-C
వయససస:18
లఇ: పప
448
ZOK1312479
పపరర: ససఇధసరఠ తనళళపవక

125-160/921

భరస : అకబర సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/326-C
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అకబర సవహహబ షషషక
ఇఇటట ననఇ:6-326C
వయససస:49
లఇ: పప
445
ZOK2269850
పపరర: షపక అయమబ

434
ZOK0907792
పపరర: కవత ఎరకఇపలల

429
ZOK2030963
పపరర: లలతమక కనకఇ
భరస : బబలకకటటశసర రవవప
ఇఇటట ననఇ:6-326
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : మహమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:6/326-C
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : మహమద మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/326-c
వయససస:31
లఇ: ససస స
442
LML1945963
పపరర: మసవసన షపక

125-160/918

భరస : మషప ఎరకఇపలల
ఇఇటట ననఇ:6/326-A
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహమకద మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/326-C
వయససస:35
లఇ: పప
439
ZOK1510627
పపరర: దసస గఠరమక మనడహరర

431
ZOK2030989
పపరర: బమజజమక కనకఇ

125-160/290

తఇడక:డ లకకక రమణ యయనమనవన
ఇఇటట ననఇ:6/326
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : శకనవవససలల
ఇఇటట ననఇ:6-326
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-160/292

125-160/287

తఇడక:డ బబల కకటటశసర కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:6/326
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చనహ కకటయయ కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:6-326
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-160/920

423
ZOK1240332
పపరర: ఆశవ లత కనకఇ

125-160/289 426
425
ZOK1580091
ZOK1580133
పపరర: ససగమణ కలమఖరఠ యయనమనవన
పపరర: హహమలత యయనమనవన

తఇడక:డ మమరళ మమరళమహన కకడడరర
ఇఇటట ననఇ:6/326
వయససస:30
లఇ: పప

430
ZOK2030971
పపరర: లకకకదదవ కనకఇ

125-160/286

447
ZOK0894627
పపరర: ససహససన తలపవక

125-160/302

భరస : హరఠ పడసవద ఆచనరఠ తనళళపవక
ఇఇటట ననఇ:6/326-C2
వయససస:27
లఇ: ససస స

125-160/925 450
449
LML2439685
ZOK0220939
పపరర: రవజరఇదడ పడసవద ఆచనరఠ తనళళపవక
పపరర: హరఠపస
డ వద ఆచనరఠ తనళళపవక

తఇడక:డ వనఇకట రమణ ఆచనరఠ తనళళపవక
ఇఇటట ననఇ:6-326-C2
వయససస:34
లఇ: పప

125-160/926

తఇడక:డ వనఇకటడమణ ఆచనరఠ తనళళపవక
ఇఇటట ననఇ:6-326-C2
వయససస:35
లఇ: పప
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451
LML1945666
పపరర: వనణమగగపవలచనరఠ తనళలపవక

125-160/927

452
LML1945880
పపరర: ససవపడసవద ఆచనరఠ తనళపవక

125-160/928

453
ZOK0220806
పపరర: వనఇకటరమణచనరఠ తనళలపవక

125-160/929

తఇడక:డ వనఇకటరమణనచనరఠ తనళళపవక
ఇఇటట ననఇ:6-326-C-2
వయససస:87
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకవటరమణనచనరర తనళళపవక
ఇఇటట ననఇ:6-326-C-2
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకటససబబయయ ఆచనరఠ తనళళపవక
ఇఇటట ననఇ:6-326-C-2
వయససస:67
లఇ: పప

454
ZOK0491142
పపరర: పదనకవతమక తనళలపవక

455
ZOK0894551
పపరర: రవఇదడ రరడకడ ససఠవకపప

456
ZOK0894569
పపరర: భబణమ పడసవద రరడడ క ససఠవకపప

125-160/930

భరస : వనఇకటరమణనచనరఠ తనళళపవక
ఇఇటట ననఇ:6-326C-2
వయససస:59
లఇ: ససస స
457
ZOK0894577
పపరర: నరససఇహ రరడకడ ససఠవకపప

తఇడక:డ నరససఇహ రరడకడ సడతడపప
ఇఇటట ననఇ:6/326-C3
వయససస:37
లఇ: పప
125-160/306

తఇడక:డ గఇగఠ రరడకడ సడతడపప
ఇఇటట ననఇ:6/326-C3
వయససస:72
లఇ: పప

125-160/312

125-160/932

తఇడక:డ పవపయయ నడమలకరర
ఇఇటట ననఇ:6-328
వయససస:72
లఇ: పప
469
ZOK1296938
పపరర: శకనస బబకసఇ

125-160/315

125-160/318

తఇడక:డ మఖలఖదదడ
ఇఇటట ననఇ:6/329-D
వయససస:37
లఇ: పప
478
ZOK0894528
పపరర: తనసజ ఎనసగగలల
తఇడక:డ చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:6/331
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/313

465
LML1946706
పపరర: ససధనకర నడమలకరర

125-160/931

తఇడక:డ శకనవవససలల నడమలకరర
ఇఇటట ననఇ:6-328
వయససస:52
లఇ: పప

467
LML2443323
పపరర: హహహమఖవత నడమలకరర

468
ZOK1296920
పపరర: ససజజత బబకసఇ

125-160/933

470
ZOK2284594
పపరర: మరఠకపలల అరరణ

473
LML2445310
పపరర: రవజరశసరర బమవరఇ

476
ZOK1312487
పపరర: ఈనసగమలల ససలలచన

479
ZOK0894536
పపరర: నరజ ఎనసగగలల
తఇడక:డ చఇదడ శశఖర ఏనసగగలల
ఇఇటట ననఇ:6/331
వయససస:34
లఇ: ససస స

125-160/314

భరస : శకనస బబకసఇ
ఇఇటట ననఇ:6/328-A
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-160/1140

471
LML2441863
పపరర: చనహయయ భమసమమదడఇ

125-160/316

తఇడక:డ ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:6/329 B
వయససస:80
లఇ: పప
125-160/317

474
LML2441566
పపరర: చదఇచయయ భమవరమ

125-160/319

తఇడక:డ చదఇచయయ
ఇఇటట ననఇ:6/329-D
వయససస:42
లఇ: పప
125-160/321

భరస : ఈనసగమలల లకకక ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6/330
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-160/323

125-160/311
462
ZOK1391465
పపరర: అశశక కకషష యఖదవ నఇదనయల

భరస : వవణమ గగపవల ఆచనరఠ తనళళపవక
ఇఇటట ననఇ:6/326-C-23
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : చదఇచయయ
ఇఇటట ననఇ:6/329 -D
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-160/320

125-160/308

తఇడక:డ కలమఖరసవసమ రవజజ నఇదనయల
ఇఇటట ననఇ:6/326-C3-A
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడక:డ మరఠకపలల శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/329-A
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చనహయయ
ఇఇటట ననఇ:6/329-B
వయససస:27
లఇ: ససస స
475
ZOK0645630
పపరర: మహహశ మమనగఇటట

125-160/310

భరస : ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:6-328
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రవమయయ బబకసఇ
ఇఇటట ననఇ:6/328-A
వయససస:37
లఇ: పప
472
ZOK0908196
పపరర: సరఏశవ భబణమసమమదడఇ

464
ZOK0894635
పపరర: దదవ తలపవక

459
ZOK0894593
పపరర: అజత ససఠవకపప
భరస : రవఇదడ రరడకడ సడతడపప
ఇఇటట ననఇ:6/326-C3
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : కలమఖర సవసమ రవజజ
ఇఇటట ననఇ:6/326-C-3-A
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : కలమఖరసవసమ రవజ నఇదనయల
ఇఇటట ననఇ:6/326-C3-A
వయససస:39
లఇ: ససస స
466
LML1947506
పపరర: శకనవవససలల నడమలకరర

125-160/307

భరస : నరససఇహ రరడకడ సడతడపప
ఇఇటట ననఇ:6/326-C3
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రవమయయ నఇదనయల
ఇఇటట ననఇ:6/326-C-3-A
వయససస:51
లఇ: పప

125-160/305

తఇడక:డ నరససఇహ రరడకడ సడతడపప
ఇఇటట ననఇ:6/326-C3
వయససస:31
లఇ: పప

458
ZOK0894585
పపరర: వనఇకట ససబబమక సడతడపప

125-160/309 461
460
ZOK1257667
ZOK1257675
పపరర: కలమఖర సవసమ రవజజ నఇదనయల
పపరర: లకకక కలఖయణణ పపలల గమర

463
ZOK1633163
పపరర: లకకక కలఖయణణ పపలల గమర

125-160/304

477
LML1945419
పపరర: చఇదడశశఖర ఇనసగగలల

125-160/322

తఇడక:డ నరససఇహహలల ఏనసగగలల
ఇఇటట ననఇ:6/331
వయససస:58
లఇ: పప
125-160/324

480
ZOK0894544
పపరర: అశసన ఎనసగగలల

125-160/325

తఇడక:డ చఇదడ శశఖర ఏనసగగలల
ఇఇటట ననఇ:6/331
వయససస:28
లఇ: ససస స
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481
ZOK2030997
పపరర: కకషషవవణణ యనడగగలల

125-160/934

భరస : చఇదడ శశఖర యనడగగలల
ఇఇటట ననఇ:6-331
వయససస:54
లఇ: ససస స
484
ZOK1510957
పపరర: ననగమణణ దనసడరర

125-160/328

125-160/331

125-160/334

125-160/937

125-160/337

125-160/940

125-160/340

తఇడక:డ చనహ నరసయయ కకనహపవటట
ఇఇటట ననఇ:6/345
వయససస:67
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

494
LML2442127
పపరర: రమమశబబబమ పలలకలరర

497
LML1946151
పపరర: లకకయయ పలకకరర

500
ZOK0943101
పపరర: కరరణ కలకసల

503
ZOK0649798
పపరర: ఊషవ రవన గఇడల పలల

125-160/343

506
ZOK0221077
పపరర: పడమల కకనహపవటట

125-160/335

509
LML1945096
పపరర: మహలకకకనరససఇహహలల
కకనహపవటట
తఇడక:డ లకకకనరసయయ కకనహపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-345
వయససస:38
లఇ: పప

489
ZOK0943119
పపరర: యయససదనసస కలకసల

125-160/333

492
ZOK0400655
పపరర: బబదసలఖల తతపవకలల

125-160/936

495
ZOK1408319
పపరర: మమరరసజ వల బబయకవడక

125-160/336

తఇడక:డ ఇబడహహఇ బబయకవడక
ఇఇటట ననఇ:6/339
వయససస:35
లఇ: పప
125-160/938

498
LML2443331
పపరర: తతలశమక పలలకకరర

125-160/939

భరస : లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:6-339
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-160/338

501
LML2442176
పపరర: పపఇచలయయ గఇడల పలల

125-160/339

తఇడక:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/341
వయససస:47
లఇ: పప
125-160/341

504
ZOK0530352
పపరర: చలపత ఆచనరఠ కకరమ

125-160/342

తఇడక:డ కవళయయ ఆచనరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/342
వయససస:37
లఇ: పప
125-160/344

భరస : నరససఇహహలల కర ఎఇ ఎల
ఇఇటట ననఇ:6/345
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-160/346

125-160/330

తఇడక:డ ససలఖర సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6-338-1
వయససస:66
లఇ: పప

భరస : పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/341
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : చలపత కకరమ
ఇఇటట ననఇ:6/342
వయససస:34
లఇ: ససస స
508
ZOK2031029
పపరర: లకకక నరసయయ కకనహపవటట

125-160/935

తఇడక:డ యయససదనసస
ఇఇటట ననఇ:6/340 RS ROAD
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6/341
వయససస:72
లఇ: పప
505
ZOK0663880
పపరర: లకకక కకరమ

491
ZOK0399642
పపరర: ఖలల తతపకలళ

486
ZOK1670942
పపరర: వజయ రరగమల

తఇడక:డ యఖననదద రరడడ క
ఇఇటట ననఇ:6/338
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడక:డ ననరవయణ పలకలరర
ఇఇటట ననఇ:6-339
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : శకనవవససలల
ఇఇటట ననఇ:6-340
వయససస:58
లఇ: ససస స
502
ZOK0530394
పపరర: ననగయయ గమఇడల పలల

125-160/332

తఇడక:డ లకమమమయఖ
ఇఇటట ననఇ:6/339
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడక:డ కటటర బడక శబబర బబష
ఇఇటట ననఇ:6/339
వయససస:22
లఇ: ససస స
499
ZOK0393538
పపరర: చఇగమక సనహపపణణన

488
ZOK0943093
పపరర: మరఠయమక కలకసల

125-160/327

భరస : ననగరఇదడ రరగమల
ఇఇటట ననఇ:6/336
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడక:డ బబదసలఖల
ఇఇటట ననఇ:6-338-1
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : బబదసలఖల
ఇఇటట ననఇ:6-338-1
వయససస:54
లఇ: ససస స
496
ZOK1432293
పపరర: కటటర బడక షరరన

125-160/329

భరస : యయససదనసస కలకసల
ఇఇటట ననఇ:6/338
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడక:డ బదడలఖల ఖఖళడ
ఇఇటట ననఇ:6/338-1
వయససస:37
లఇ: పప
493
ZOK2031003
పపరర: శశశలఖ బబగఇ తతపవకలల

485
ZOK1510965
పపరర: అమకత సవయ దనసడరర

483
ZOK1510940
పపరర: దనసడరర రవఇ మహన
తఇడక:డ ససబబయయ దనసడరర
ఇఇటట ననఇ:6/331-f
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడక:డ రవఇ మహన దనసడరర
ఇఇటట ననఇ:6/331-F
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : ఏడడకకఇడలరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/338
వయససస:39
లఇ: ససస స
490
ZOK0574376
పపరర: ఖఖలద తతపవకలల

125-160/326

తఇడక:డ రవఇమహన
ఇఇటట ననఇ:6/331-F
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : రవఇ మహన దనసడరర
ఇఇటట ననఇ:6/331-F
వయససస:46
లఇ: ససస స
487
ZOK0370767
పపరర: ససనత పసటర

482
ZOK1510486
పపరర: మననజ కలమఖర

507
ZOK2031011
పపరర: వనఇకట లకమఖక కకనహపవటట

125-160/345

భరస : లకకకనరసయయ కకనహపవటట
ఇఇటట ననఇ:6/345
వయససస:66
లఇ: ససస స
125-160/941

510
LML1945088
పపరర: భబససర బబబమ కకనహపవటట

125-160/942

తఇడక:డ లకకకనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:6-345-3
వయససస:35
లఇ: పప
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511
ZOK0649806
పపరర: అశవసన గగనపపరఇ

125-160/347

512
ZOK0894742
పపరర: సవయ మహహఇదడ వరక
గగవహపపరఇ
తలల : పవరసత దదవ గగవహపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/345-B
వయససస:27
లఇ: పప

125-160/348

125-160/349
513
ZOK1357607
పపరర: వజయ భబరత
అనమఖలఖగమనదమ
భరస : సవయ మహహఇదడ వరక గగనపవరమ
ఇఇటట ననఇ:6/345-B
వయససస:27
లఇ: ససస స

125-160/943

515
ZOK0491159
పపరర: అరరణకలమఖరఠ గగఉనపపరఇ

125-160/944

516
ZOK0221069
పపరర: ససహససన కకనహపవటట

తలల : పవరసత దదవ
ఇఇటట ననఇ:6/345-B
వయససస:30
లఇ: ససస స
514
ZOK0391292
పపరర: పవరసత దదవ గగనపపరఇ
భరస : ససబబరవజ
ఇఇటట ననఇ:6-345-B
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ససబబరవజ గగనపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:6-345-B
వయససస:34
లఇ: ససస స

125-160/351 518
517
ZOK2031052
ZOK2031045
పపరర: ననరవయణ ననయమడడ కవవపటటరర
పపరర: శవయమల కవవపటటరఠ

తఇడక:డ వనఇకటయయననయమడడ కవవపతతరర
ఇఇటట ననఇ:6/346
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : ననరవయణననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6-346
వయససస:50
లఇ: ససస స

520
ZOK2031078
పపరర: బలరవమయయ రవతకకఇద

521
ZOK2031060
పపరర: శవఇత కలమఖరఠ రవతకకఇద

125-160/353

తఇడక:డ బఇగవరయయ రవతకకఇద
ఇఇటట ననఇ:6/347
వయససస:55
లఇ: పప
523
ZOK0984543
పపరర: ధన లకకక రరగమల
భరస : ననగ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:6/348
వయససస:40
లఇ: ససస స
526
ZOK0649830
పపరర: మలల కవ బబగఇ శశక

125-160/357

125-160/360

125-160/363

తఇడక:డ ఆదదననరవయణ రవతకకఇద
ఇఇటట ననఇ:6/352
వయససస:29
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

527
ZOK0649848
పపరర: అజమమన శశక

530
ZOK1426238
పపరర: షమర షపక

533
LML1945955
పపరర: వజయభబససర కవననల

125-160/364

536
ZOK2031102
పపరర: వనఇకటససబబమక ఒఇటటదద స

125-160/356

539
ZOK2031136
పపరర: ఆదదననరవయనన రవతకకఇద
తఇడక:డ బఇగవరయయ రవతకకఇద
ఇఇటట ననఇ:6/352
వయససస:58
లఇ: పప

522
LML1945906
పపరర: ననగరఇదడ రరగమల

125-160/354

525
ZOK2031094
పపరర: వసఇతలకకక రరగమల

125-160/947

భరస : పడభబకర రవవప
ఇఇటట ననఇ:6-348
వయససస:61
లఇ: ససస స
125-160/358

528
ZOK0894841
పపరర: మహమకద రఫస షపక

125-160/359

తఇడక:డ షవమర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/350
వయససస:41
లఇ: పప
125-160/361

531
ZOK1428333
పపరర: పవయరఠజజన షపక

125-160/362

భఇధసవప: షమర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/350
వయససస:66
లఇ: ససస స
125-160/948

534
LML1954130
పపరర: రవమతతలసస కవననల

125-160/949

భరస : వజయభబససర
ఇఇటట ననఇ:6-351
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-160/950

భరస : ననరవయణ రరడకడ ఒఇటటదద స
ఇఇటట ననఇ:6-351A
వయససస:72
లఇ: ససస స
125-160/366

125-160/352

తఇడక:డ పడభబకరరవవప
ఇఇటట ననఇ:6/348
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడక:డ రవమయయ కవణనల
ఇఇటట ననఇ:6-351
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడక:డ రఇగవరరడకడ ఒఇటటదద స
ఇఇటట ననఇ:6/351A
వయససస:83
లఇ: పప
538
ZOK0725002
పపరర: నవన కలమఖర రవతకకఇద

125-160/946

తఇడక:డ అబమదలఖల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/350
వయససస:73
లఇ: పప

తఇడక:డ వజయభబససర కవననల
ఇఇటట ననఇ:6/350
వయససస:21
లఇ: పప
535
ZOK2031110
పపరర: ననరవయణరరడకడ ఒఇటటదద స

524
ZOK2031086
పపరర: కకశశర రరగమల

519
ZOK0663898
పపరర: అనల కలమఖర రవత కకఇధ
తఇడక:డ బలరవమయయ రవతకకఇద
ఇఇటట ననఇ:6/347
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడక:డ అనసర భబషవ
ఇఇటట ననఇ:6/350
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:6/350
వయససస:39
లఇ: ససస స
532
ZOK1510692
పపరర: రరవఇత కవననల

125-160/945

తఇడక:డ పడభబకరరవవప రరగమలఖ
ఇఇటట ననఇ:6/348
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : అనవర భబషవ
ఇఇటట ననఇ:6/350
వయససస:66
లఇ: ససస స
529
ZOK0943127
పపరర: పరరసన షపక

భరస : భబససర బబబమ కకనహపవటట
ఇఇటట ననఇ:6/345-C
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : బలరవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-347
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-160/355

125-160/350

537
ZOK0724997
పపరర: జగదదష రవతకకఇద

125-160/365

తఇడక:డ ఆదదననరవయణ రవతకకఇద
ఇఇటట ననఇ:6/352
వయససస:36
లఇ: పప
125-160/367

540
ZOK1090257
పపరర: ఆర గగరఠ

125-160/951

భరస : ఆర జగదదశ
ఇఇటట ననఇ:6-352
వయససస:30
లఇ: ససస స
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541
ZOK2031128
పపరర: తరరమలమక రవతకకఇద

125-160/952

భరస : ఆదదననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6-352
వయససస:47
లఇ: ససస స
544
ZOK2031151
పపరర: రవ పడకవష దఇడద

125-160/369

545
ZOK2031169
పపరర: వరపల డఇడద

125-160/955

548
LML2442218
పపరర: వవఇకటటశ ననగఠనవన

భరస : కకరస ప
ఠ త వశ దదవ రవజ
ఇఇటట ననఇ:6/370-a
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చచఇచస కలమఖర వరక
ఇఇటట ననఇ:6/373
వయససస:41
లఇ: పప

559
LML2443372
పపరర: శశభబ రవణణ యయరకగమడక

560
LML2443398
పపరర: భబరత యరకగమడక

125-160/957

భరస : ననగవరరజన వరక
ఇఇటట ననఇ:6-373
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : వజయ కలమఖర
ఇఇటట ననఇ:6/374
వయససస:53
లఇ: ససస స
565
ZOK0793802
పపరర: వనఇకట కకషవష రరడకడ మలలల
తఇడక:డ రవమ రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/374
వయససస:48
లఇ: పప
568
ZOK0805855
పపరర: లలత బమకవయ
భరస : గగపస ననయక బమకవయ
ఇఇటట ననఇ:6/374
వయససస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/390

125-160/372

తఇడక:డ చదఇబమకలమఖర వరక
ఇఇటట ననఇ:6/373
వయససస:53
లఇ: పప
125-160/379

125-160/380
555
ZOK1579416
పపరర: సవయ మహహశ వరక యరకగమడక

తఇడక:డ చచఇచస కలమఖర వరక యరకగమడక
ఇఇటట ననఇ:6/373
వయససస:21
లఇ: పప

563
ZOK0725036
పపరర: సవయకకషషజజ అఇబటట

566
ZOK0804998
పపరర: కలఖయణణ భబఈ డడఇదడగవవన

125-160/958

561
ZOK0530360
పపరర: వజయ కలమఖర అఇబటట

125-160/383

తఇడక:డ వనఇకట నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:6/374
వయససస:61
లఇ: పప
125-160/385

564
ZOK0793794
పపరర: హరఠణణ మలలల

125-160/386

భరస : వనఇకట కకషవష రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/374
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-160/388

567
ZOK0805772
పపరర: గగపస ననయక భకవయ

భరస : లకకణ ననయక డడఇదడగవవన
ఇఇటట ననఇ:6/374
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడక:డ బమఖ
ల ననయక భకవయ
ఇఇటట ననఇ:6/374
వయససస:54
లఇ: పప

569
ZOK1228494
పపరర: బబలఖజ ననయక భకవయ

570
ZOK1257709
పపరర: రవజజ ననయక బమకవయ

తఇడక:డ గగపస ననయక భకవయ
ఇఇటట ననఇ:6/374
వయససస:25
లఇ: పప

125-160/956

భరస : చచఇచస కలమఖర వరక యరకగమడక
ఇఇటట ననఇ:6-373
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వజయ కలమఖర అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:6/374
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-160/387

125-160/954

భరస : వవనసటటశ
ఇఇటట ననఇ:6/370
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : వజయకలమఖర వరక ఎరకగమడక
ఇఇటట ననఇ:6-373
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-160/384

549
ZOK0649855
పపరర: కలమఖరర ననగఠనవన

125-160/382 558
557
ZOK2031201
LML2443364
పపరర: వజయ కలమఖర వరక యరకగమడక
పపరర: లలత కలమఖరర యరకగమడక

తఇడక:డ చచఇచస కలమఖర వరక ఎరకగమడక
ఇఇటట ననఇ:6/373
వయససస:45
లఇ: పప

562
ZOK0649863
పపరర: సనత ఆఇబటట

125-160/371

భరస : వనఇకటరమణ వరక
ఇఇటట ననఇ:6/373
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-160/381

546
ZOK0491167
పపరర: పదనకవత దఇడద
భరస : రవ పడకవష
ఇఇటట ననఇ:6-362
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చచఇచస కలమఖర వరక
ఇఇటట ననఇ:6/373
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడక:డ ససబబరవజ ఎరకగమడక
ఇఇటట ననఇ:6/373
వయససస:87
లఇ: పప

125-160/368

125-160/373 552
125-160/374
551
LML2439727
ZOK0645408
పపరర: చచఇచస కలమఖర వరక యరకగమడక
పపరర: వనఇకట రమణ వరక యయరకగమడడ

125-160/375 554
553
ZOK0645416
LML2443380
పపరర: చదఇబమకలమఖర వరక యయరకగమడక
పపరర: పవషల లత ఏరకగమత

556
ZOK2031193
పపరర: ననగరరజనవరక యఖరకగమడక

125-160/370

తఇడక:డ పప లయయ
ఇఇటట ననఇ:6/370
వయససస:49
లఇ: పప
125-160/1138

543
ZOK2031144
పపరర: ససబడమణయఇ దఇడద
తఇడక:డ వనఇకటయయ దఇడద
ఇఇటట ననఇ:6/362
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6/362
వయససస:68
లఇ: పప

భరస : వరపల దఇడద
ఇఇటట ననఇ:6-362
వయససస:64
లఇ: ససస స
550
ZOK2275535
పపరర: మఇగమక కకరస ఠపత

125-160/953

భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:6-361C
వయససస:49
లఇ: ససస స

తలల : వరపల దఇడద
ఇఇటట ననఇ:6/362
వయససస:49
లఇ: పప
547
ZOK2031185
పపరర: శవఇతమక దఇడద

542
LML1954668
పపరర: వనజ దఇడద

125-160/391

125-160/389

125-160/392

తఇడక:డ గగపస ననయక బమకవయ
ఇఇటట ననఇ:6/374
వయససస:25
లఇ: పప
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571
ZOK1278481
పపరర: శఇకర ననయక భమకవయ

125-160/393

తఇడక:డ వనఇకట ననయక భమకవయ
ఇఇటట ననఇ:6/374
వయససస:40
లఇ: పప
574
ZOK0645440
పపరర: ననగ శరరష రరడకడ పప తరరడకడ

125-160/396

125-160/959

125-160/400

125-160/403

125-160/406

125-160/962

125-160/965

తఇడక:డ మమలఖల సవగరననల
ఇఇటట ననఇ:6/374-K2
వయససస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

584
ZOK0805913
పపరర: అనత భబష బమకరస

587
ZOK1312057
పపరర: హరరష రరడడ క ఆవపల

590
LML1954247
పపరర: ససనత ననరపపరరడకడ

593
ZOK2276566
పపరర: అవపల హహతదశ రరడకడ

125-160/1142

596
ZOK0645424
పపరర: మమలఖల సవగరననల

125-160/404

599
LML1955830
పపరర: పసరవన బ సగఠననల
భరస : మమలఖల
ఇఇటట ననఇ:6-374-K2
వయససస:44
లఇ: ససస స

579
ZOK1091875
పపరర: లలకననథ రరడకడ లకకస రరడకడ

125-160/960

582
ZOK1230598
పపరర: వ జ సతయవత బబ డడడ

125-160/402

585
ZOK1183714
పపరర: ననగమననమక ఆవపల

125-160/405

భరస : ససవవ పడసవద ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:6/374I 4
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-160/407

588
LML1946342
పపరర: చఇగల రరడకడ ఆవపల

125-160/961

తఇడక:డ ససబబరవమ రరడడ క ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:6-374-I4
వయససస:55
లఇ: పప
125-160/963

591
ZOK1091941
పపరర: ససవవ పడసవద రరడడ క ఆవపల

125-160/964

తఇడక:డ ససబబరవమ రరడడ క ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:6-374-I-4
వయససస:47
లఇ: పప
125-160/1139

594
ZOK2287597
పపరర: మఖలరవజ మణణమక

125-160/1141

భరస : మఖలరవజ శకనవవససలల
ఇఇటట ననఇ:6/374-J
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-160/408

తఇడక:డ కమల సవహహబ సవగఠననల
ఇఇటట ననఇ:6/374-K2
వయససస:49
లఇ: పప
125-160/410

125-160/398

భరస : పడసవద బబబమ కకటర ఇ
ఇఇటట ననఇ:6/374-A
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అవపల చచఇగల రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/374-I-4
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడక:డ మఖలరవజ ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6/374-J
వయససస:42
లఇ: ససస స
598
ZOK1090299
పపరర: రరశవక సవగరననల

125-160/401

భరస : వనఇకటనరసవ రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6-374-I-4
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : చఇగల రరడకడ ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:6-374I-4
వయససస:43
లఇ: ససస స
595
ZOK2287647
పపరర: మఖలరవజ శకనవవససలల

581
ZOK1230580
పపరర: పడసవద బబబమ కకటర ఇ

576
ZOK0725028
పపరర: చఇదడ కలమఖరఠ గడదఇ

తఇడక:డ ససబబబరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6-374-1-5
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడక:డ చచఇగల రరడకడ ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:6/374-I-4
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : నరససఇహ రరడకడ ననరపపరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6-374-I-4
వయససస:65
లఇ: ససస స
592
LML1954643
పపరర: వవసవ ఆవపల

125-160/399

భరస : రమణ ననయక బమకరస
ఇఇటట ననఇ:6/374-B
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : ససబబ రవమ రరడడ క ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:6/374-I 4
వయససస:86
లఇ: ససస స
589
LML1954239
పపరర: ఆదదలకమక ననరపపరరడకడ

578
ZOK1091909
పపరర: వజయ నరకల లకకస రరడడ క

125-160/395

తఇడక:డ చచనహకరశవపలల గడదఇ
ఇఇటట ననఇ:6/374-1
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకషషయయ కకటర ఇ
ఇఇటట ననఇ:6/374-A
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకవటట ననయక బమకరస
ఇఇటట ననఇ:6/374-B
వయససస:40
లఇ: పప
586
ZOK1090471
పపరర: ససశలమక ఆవపల

125-160/397

భరస : లలకననథ రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/374-1-5
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రఇగ రరడకడ ఆకరపవటట
ఇఇటట ననఇ:6/374-3
వయససస:26
లఇ: పప
583
ZOK0805897
పపరర: రమణ ననయక బమకరస

575
ZOK0649871
పపరర: వనఇకట ససబబమక టట సస

573
LML2442598
పపరర: చచనహకరశవపలల గడదఇ
తఇడక:డ రవమయయ గడదఇ
ఇఇటట ననఇ:6/374-1
వయససస:61
లఇ: పప

భరస : ననగ శరరష రరడడ క పప తరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/374-1
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రవమ రరడకడ ఆకరపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-374-1-3
వయససస:52
లఇ: పప
580
ZOK1090364
పపరర: ససవవ శఇకర రరడకడ ఆకరపవటట

125-160/394

భరస : భమకవయ శఇకర ననయక
ఇఇటట ననఇ:6/374
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రవమరరడకడ పప తరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/374-1
వయససస:46
లఇ: పప
577
LML1946771
పపరర: రఇగ రరడకడ అకరపవటట

572
ZOK2244622
పపరర: భమకవయ భబరత బబయ

597
ZOK0895070
పపరర: ఖఖదర బబషవ సవగరననల

125-160/409

తఇడక:డ మమలఖల సవగరననల
ఇఇటట ననఇ:6/374-K2
వయససస:28
లఇ: పప
125-160/966

600
ZOK0984550
పపరర: కరరమమనహసవ అనడపవరర

125-160/411

భరస : కకశశర కలమఖర అనసపపరర
ఇఇటట ననఇ:6/374-L
వయససస:38
లఇ: ససస స
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601
ZOK0725010
పపరర: లకకక కవఇతమక గడదఇ

125-160/967

భరస : చచననహ కరశవపలల గడదఇ
ఇఇటట ననఇ:6-374-L
వయససస:49
లఇ: ససస స
604
ZOK1427137
పపరర: ఆకరపవటట రవజరశ కలమఖర రరడడ క

125-160/413

125-160/415

608
ZOK1705318
పపరర: అదద లకమక నరపవరరడడ క

125-160/971

611
ZOK1389998
పపరర: మనడహరర మసవసన

125-160/419

616
LML1945799
పపరర: జయరవఇ వనళల ళపలల

617
ZOK0398685
పపరర: అనహయయ బబషవ

125-160/972

తఇడక:డ ససబబరవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-376
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడక:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/378
వయససస:49
లఇ: పప
622
ZOK2031219
పపరర: పదనకవతమక మపవరర

125-160/974

తఇడక:డ ఏన శక హరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/384-21
వయససస:20
లఇ: పప
628
ZOK1132380
పపరర: మఇజలఖ దదవ నటకల

125-160/432

భరస : కకషషమమరఠస నటకల
ఇఇటట ననఇ:6/384-21 1ST FLOOR
వయససస:71
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/417

609
LML1946003
పపరర: వనఇకటనరశవ రరడకడ ననరపపరరడకడ

620
ZOK0649897
పపరర: మనడ
జ లతన మమమకదద

623
ZOK1713361
పపరర: హహమవఇత రరడకడ పవపసనవన

626
LML2442275
పపరర: సవయ హరఠ కకషష నటకల

125-160/970

612
ZOK1390004
పపరర: మనడహరర షమర

125-160/418

భరస : మనడహరర మసవసన
ఇఇటట ననఇ:6/374-Q-1
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-160/421

తఇడక:డ ననగరశసర రవవప పప తతగమఇట
ఇఇటట ననఇ:6/376
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-160/973

618
ZOK1090398
పపరర: షవఫస బయకడక

125-160/422

తఇడక:డ ఇబడహహఇ బయకడక
ఇఇటట ననఇ:6/377-4
వయససస:28
లఇ: పప
125-160/424

621
ZOK2031227
పపరర: బడహకయయ మపపరఠ

125-160/425

తఇడక:డ ససదదయయ ఆచనరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/378
వయససస:75
లఇ: పప
125-160/426

తఇడక:డ వశసననథ రరడకడ పవపసనవన
ఇఇటట ననఇ:6/384
వయససస:27
లఇ: పప
125-160/430

125-160/414

తఇడక:డ నరఠసఇహ రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6-374-L-4
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : బబలఖ ససబబడమహయమ
ఇఇటట ననఇ:6/378
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : బడహకయయ
ఇఇటట ననఇ:6-378
వయససస:57
లఇ: ససస స
625
ZOK1510791
పపరర: ననటకవల సవయ మహహత

125-160/416

తఇడక:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-377-1
వయససస:53
లఇ: పప
125-160/423

606
ZOK1703040
పపరర: నరససఇహ రరడకడ ననరప రరడకడ

125-160/420 615
614
ZOK1510544
ZOK1510551
పపరర: జగదదశసర పప ఠరగఇతన పప ఠరగఇతన
పపరర: జయశక పప తతగమఇట

తఇడక:డ ననగరశసర రవవప పప ఠరగఇతన
ఇఇటట ననఇ:6/376
వయససస:20
లఇ: పప

125-160/412

తఇడక:డ నరస రరడకడ ననరప రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/374-L-4
వయససస:80
లఇ: పప

తఇడక:డ మనడహరర హహసపన సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/374-Q-1
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడక:డ ససబడమణయఇ ననయమడడ నరఠశశటర ట
ఇఇటట ననఇ:6/375
వయససస:44
లఇ: పప

619
ZOK0645457
పపరర: బబలససబడమణయఇ మమమకడక

125-160/969

భరస : నరససఇహ రరడకడ నరపవరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/374-L-4
వయససస:71
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నరస రరడకడ ననరపపరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6-374-L-4
వయససస:77
లఇ: పప
613
ZOK1713320
పపరర: నరరఇదడ ననయమడడ నరఠశశటర ట

605
LML1954957
పపరర: వరలకకక ఆకరపవటట

603
ZOK1315498
పపరర: వనఇకటటససర రరడకడ ఆకరపవటట
తఇడక:డ రఇగవరరడకడ ఆకరపవటట
ఇఇటట ననఇ:6/374-L3
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : రఇగవ రరడకడ ఆకరపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-374-L-3
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నరస రరడకడ ననరప రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/374-L-4
వయససస:80
లఇ: పప
610
LML1946763
పపరర: నరఠసఇహ రరడకడ ననరపపరరడకడ

125-160/968

తఇడక:డ చచననహ కరశవపలల గడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:6-374-L
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఆకరపవటట రఇగ రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/374-L3
వయససస:22
లఇ: పప
607
ZOK1705276
పపరర: నరససఇహ రరడకడ నరపవరరడకడ

602
ZOK1090331
పపరర: నరజ గడడ ఇ

624
LML2442267
పపరర: కకషషమమరఠస నటకల

125-160/427

తఇడక:డ శకనవవససలల నటకల
ఇఇటట ననఇ:6/384 -21
వయససస:81
లఇ: పప
125-160/428

627
ZOK1124668
పపరర: రరప నటకల

125-160/431

తఇడక:డ శకనవవససలల నటకల
ఇఇటట ననఇ:6/384 -21 1ST FLOOR
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : సవయ హరఠకకషష నటకల
ఇఇటట ననఇ:6/384-21 1ST FLOOR
వయససస:43
లఇ: ససస స

629
ZOK0096537
పపరర: వశసననధ రరడడ క పవపసనవన

630
LML1982883
పపరర: ఉమ పవపసనవన

తఇడక:డ రవఘవ రరడకడ పవపసనవన
ఇఇటట ననఇ:6/384 Z-1
వయససస:54
లఇ: పప

125-160/429

125-160/433

భరస : వశసననథ రరడడ క పవపసనవన
ఇఇటట ననఇ:6/384-Z-1
వయససస:52
లఇ: ససస స
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631
ZOK0094557
పపరర: హహమజ పవపసనవన

125-160/434

తఇడక:డ వశసననథ రరడకడ పవపసనవన
ఇఇటట ననఇ:6/384-Z-1
వయససస:35
లఇ: ససస స
634
ZOK1091099
పపరర: ననగ లకకక గవల

125-160/437

635
ZOK1636489
పపరర: శవఇసన రవజశశఖర పవలలఇ

125-160/440

638
ZOK2237329
పపరర: రవజరష కలమఖర ఆఇబటట

125-160/438

641
ZOK0530105
పపరర: రవకలమఖర అఇబటట

125-160/436

636
ZOK1677632
పపరర: సరససత పవలలఇ

125-160/439

భఇధసవప: రవజశశఖర పవలలఇ
ఇఇటట ననఇ:6/386
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-160/441

తఇడక:డ నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:6/387
వయససస:43
లఇ: పప
125-160/443

633
ZOK1090521
పపరర: లకకక దదవ గవల
భరస : ససబబబరవయమడడ గవల
ఇఇటట ననఇ:6/385
వయససస:46
లఇ: ససస స

భఇధసవప: సలలనకవ శవకవణణ పవలలఇ
ఇఇటట ననఇ:6/386
వయససస:24
లఇ: పప

భఇధసవప: రవజశశఖర పవలలఇ
ఇఇటట ననఇ:6/386
వయససస:29
లఇ: ససస స
640
LML1947514
పపరర: రజన కకషష అఇబటట

125-160/435

తఇడక:డ ససబబబరవయమడడ గవల
ఇఇటట ననఇ:6/385
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : పవలకకఇడనడయమడడ గవల
ఇఇటట ననఇ:6/385
వయససస:34
లఇ: ససస స
637
ZOK1677640
పపరర: సలలనకవ శవకవణణ పవలలఇ

632
ZOK1090505
పపరర: నరససఇహ గవల

639
ZOK2031268
పపరర: వఇశకకషష అఇబటట

125-160/442

తఇడక:డ నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:6/387A
వయససస:43
లఇ: పప
125-160/444

642
ZOK0530618
పపరర: ససనత అఇబటట

125-160/445

తఇడక:డ బఇగవరర నరససఇహహలల అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:6/387-A
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడక:డ బఇగవరర నరససఇహహలల అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:6/387-A
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : రజన కకషష అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:6/387-A
వయససస:41
లఇ: ససస స

643
ZOK0894379
పపరర: సఇదయ రవణణ అఇబటట

644
ZOK2031235
పపరర: శకదదవ అఇబటట

125-160/448
645
ZOK2031243
పపరర: రతనహల నరససఇహలల ఆఇబటట

125-160/446

భరస : రవ కలమఖర అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:6/387-A
వయససస:38
లఇ: ససస స
646
ZOK0491175
పపరర: శకవఇత అఇబటట

125-160/975

భరస : రతనహల నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:6-387A
వయససస:37
లఇ: ససస స
649
ZOK0792994
పపరర: పకధదస రవజ అఇబటట

125-160/450

125-160/452

భరస : జకకర హహసపసన అఇబరపప
ఇఇటట ననఇ:6/389
వయససస:38
లఇ: ససస స
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647
ZOK2031250
పపరర: లకకకదదవ అఇబటట

648
ZOK2031276
పపరర: నరససఇహహలల అఇబటట

125-160/976

650
ZOK0894387
పపరర: శశసతన అఇబటట

653
ZOK2031292
పపరర: పడసవద అఇబటట

125-160/979

656
ZOK1323229
పపరర: హహమలత హసస వరఇ

125-160/451

659
ZOK0708347
పపరర: జజకకర హహసపసన అఇబబరపప
తఇడక:డ మసవసన సవహహబ అఇబరపప
ఇఇటట ననఇ:6/389
వయససస:44
లఇ: పప

651
ZOK2031284
పపరర: రవధదక అఇబటట

125-160/977

భరస : నరససఇహహలల అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:6-387-B
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-160/453

654
ZOK0221101
పపరర: సఇధనయ ఆఇబటట

125-160/978

తఇడక:డ పడసవద అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:6-387C
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-160/980

తఇడక:డ చఇదడశశఖర రరడకడ హసస వరఇ
ఇఇటట ననఇ:6-387-D-3
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-160/454

125-160/449

తఇడక:డ వనఇకటనరససఇహహలల అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:6/387B
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకటనరససఇహహలల అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:6/387-C
వయససస:66
లఇ: పప

భరస : పడసవద అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:6-387C
వయససస:59
లఇ: ససస స
658
ZOK0708339
పపరర: రజయఖ అఇబబరపప

తఇడక:డ వనఇకటనరససఇహహలల అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:6/387-A
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడక:డ నరససఇహహలల అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:6/387-B
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పడసవద అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:6/387-C
వయససస:36
లఇ: ససస స
655
ZOK2031300
పపరర: జయలకకక అఇబటట

భరస : బఇగవరర నరససఇహహలల అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:6/387-A
వయససస:69
లఇ: ససస స

భరస : రతనహలనరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:6-387-A
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నరససఇహహలల అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:6/387-B
వయససస:31
లఇ: పప
652
ZOK0221093
పపరర: సవసత అఇబటట

125-160/447

657
ZOK1408368
పపరర: హసస వరఇ ససబడమణయఇ రరడకడ

125-160/981

తఇడక:డ హ చఇదడ శశఖర రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6-387-D-3
వయససస:23
లఇ: పప
125-160/455

660
ZOK0663963
పపరర: ఆససఫ ఖఖన పవటబన

125-160/456

తఇడక:డ రసడల ఖఖన పవటణ
ఇఇటట ననఇ:6/390
వయససస:28
లఇ: పప
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661
ZOK0783654
పపరర: నససర ఖఖన పటబన

125-160/457

తఇడక:డ రసడల ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:6/390
వయససస:31
లఇ: పప
664
ZOK1322148
పపరర: సడమమమహ పఠవన

125-160/460

665
ZOK1510924
పపరర: పఠవన షవరరక ఖఖన

125-160/462

668
ZOK1408384
పపరర: అనఫవ మనడహరర

తఇడక:డ ససబబబరవయమడడ ఆచనరఠ
ఇఇటట ననఇ:6-391
వయససస:54
లఇ: పప
125-160/480

125-160/483

677
ZOK0943168
పపరర: పడసనహ దనసర మహహశ

125-160/486

680
ZOK0984626
పపరర: కకకషషవవణణ తనళళపవక

683
LML1954742
పపరర: రవజజబ కవలసపలల

తఇడక:డ వనడహర సవహహబ కవలలవపలల
ఇఇటట ననఇ:6/391-B-4
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : వనడరర సబ కవలవపలల
ఇఇటట ననఇ:6-391-B4
వయససస:52
లఇ: ససస స

685
ZOK1021971
పపరర: షవఫస మనడహరర

686
ZOK0663971
పపరర: అనసష మనడహరర

125-160/490

తఇడక:డ రజజక మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-B-4-1
వయససస:27
లఇ: పప
688
ZOK0643759
పపరర: తనఇడయ ససవరష
భరస : తనఇడయ రమమశ బబబమ
ఇఇటట ననఇ:6/391-C
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/184

125-160/481

689
ZOK1510767
పపరర: పషదద రరడడయయ కకరగఇటబల

669
ZOK1612639
పపరర: పసరయయ బబ డనపవ

125-160/464

672
ZOK0645549
పపరర: మమననహ షపక

125-160/479

675
ZOK2031318
పపరర: శశభననచనరఠ ననమమరఠ

125-160/482

తఇడక:డ నరససఇహఆచనరఠ ననమమరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/391--46
వయససస:49
లఇ: పప
125-160/484

678
ZOK0943176
పపరర: కవత డక

125-160/485

భరస : పడసనహ దనససర మహహష
ఇఇటట ననఇ:6/391-B2
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-160/487

681
ZOK1510650
పపరర: భబణమ పడకవశ తనళలపక

125-160/488

తఇడక:డ ససబడమణయఇ తనళలపక
ఇఇటట ననఇ:6/391-B2
వయససస:21
లఇ: పప
125-160/983

684
LML1946482
పపరర: వనడహర సవబ కవలవపలల

125-160/984

తఇడక:డ ఫకకసర సవహహబ కవలవపలల
ఇఇటట ననఇ:6-391-B-4
వయససస:62
లఇ: పప
125-160/491

తఇడక:డ రజజక మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-B4-1
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-156/1102

125-160/183

తఇడక:డ మమలఖనన
ఇఇటట ననఇ:6/391-12
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : ససబడమణయఎఇ తనళళపవక
ఇఇటట ననఇ:6/391-B2
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-160/489

666
ZOK2240968
పపరర: చఇదడకల గమఇడనల

తఇడక:డ యలల యయ బబ డనపవ
ఇఇటట ననఇ:6/391
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడక:డ మహహశ దనసర
ఇఇటట ననఇ:6/391-B2
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడక:డ బడహకయయ తనళళపవక
ఇఇటట ననఇ:6/391-B2
వయససస:51
లఇ: పప
682
ZOK1322767
పపరర: శరరఫ కవలలవపలల

125-160/463

తఇడక:డ బడహకయయ ఆచనరఠ కకటపవటట
ఇఇటట ననఇ:6/391-35
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకట రమణ అఇగడనల
ఇఇటట ననఇ:6/391-A
వయససస:24
లఇ: ససస స
679
ZOK0984618
పపరర: ససబడమణయఎఇ తనళళపవక

674
ZOK0793760
పపరర: వనఇకట రతహఇ కకటపవటట

125-160/459

భరస : రవజ గగపవల గమఇడనల
ఇఇటట ననఇ:6/391
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : ససబబరవమయయ గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:6/391-2
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చఇదనడయమలల
ఇఇటట ననఇ:6/391-12B
వయససస:35
లఇ: పప
676
ZOK1630326
పపరర: తతలశ అఇగడనల

125-160/461

తఇడక:డ మసవసన మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/391
వయససస:22
లఇ: ససస స

125-160/982 671
670
ZOK0398651
ZOK1723725
పపరర: ససబడహకణయఇ ఆచనరఠ కకఇభకకనఇ
పపరర: వనజమక గగవఇదస

663
ZOK1244409
పపరర: రసడల ఖఖన పఠవన
తఇడక:డ పసర ఖఖన పఠవన
ఇఇటట ననఇ:6/390
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడక:డ పఠవన రసడల ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:6/390
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడక:డ చఇడనడయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/391
వయససస:32
లఇ: పప

673
ZOK0645465
పపరర: రవమఖఇజనవయమలల పసలల

125-160/458

భరస : రసడల ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:6/390
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : నససర ఖఖన పఠవన
ఇఇటట ననఇ:6/390
వయససస:24
లఇ: ససస స
667
ZOK1144096
పపరర: రవమమ పసలల

662
ZOK0894361
పపరర: మమఇతనజ బబగఇ పఠవన

687
ZOK1297126
పపరర: మనడహరర హససనన

125-160/492

తఇడక:డ మనడహరర రజజక
ఇఇటట ననఇ:6/391-B4-1
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-160/493

తఇడక:డ పప లయయ ననయమడడ కకరగఇటబల
ఇఇటట ననఇ:6/391-C
వయససస:44
లఇ: పప

690
LML1946839
పపరర: చనహ రరడడయయ కలరరగమఇటల

125-160/985

తఇడక:డ పప లయయ
ఇఇటట ననఇ:6-391-C
వయససస:35
లఇ: పప
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691
ZOK1579457
పపరర: అనససయ వవఇడకకతనల

125-160/494

భరస : రవజ వవఇడకకతనల
ఇఇటట ననఇ:6/391-D-2
వయససస:43
లఇ: ససస స
694
ZOK0645499
పపరర: పవన కలమఖర ననమమరర

125-160/496

125-160/499

698
ZOK0663989
పపరర: ఫసరఠధచస శశక

125-160/503

701
ZOK1510676
పపరర: థచషబబ షపక

125-160/506

704
ZOK0473587
పపరర: అమజద రహమఖన షపక
తఇడక:డ గగస బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/391-F6
వయససస:54
లఇ: పప

706
ZOK1297159
పపరర: షపక మమలఖనన

707
ZOK1240308
పపరర: యమసఫ షపక

125-160/509

తఇడక:డ షపక అబమదల రజజక మయఖ
ఇఇటట ననఇ:6/391-F6
వయససస:71
లఇ: పప

భరస : శకనవవససలల రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/391-F7
వయససస:34
లఇ: ససస స
712
LML1946383
పపరర: లకకసరరడకడ శకనవవససలల రరడకడ

125-160/987

భరస : మధస ససదన రరడడ క దదపవరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-F-9
వయససస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/504

713
ZOK0649913
పపరర: పరవన శశక

125-160/516

716
ZOK1334028
పపరర: ఖఖససఇ బ సయద
భరస : ఖఖదర బబష సయద
ఇఇటట ననఇ:6/391-F9
వయససస:60
లఇ: ససస స

125-160/519

125-160/498

699
ZOK0794297
పపరర: బషసరరనహసవ షపక

125-160/502

702
ZOK1244375
పపరర: గగపవల రవజ లవడక

125-160/505

తఇడక:డ వనఇకట నరస రవజ లవడక
ఇఇటట ననఇ:6/391F-2 BALAJI NAGAR
వయససస:76
లఇ: ససస స
125-160/507

705
ZOK1297134
పపరర: షపక సఫరవ బ

125-160/508

భరస : షపక మమలఖనన
ఇఇటట ననఇ:6/391-F6
వయససస:65
లఇ: ససస స
125-160/510

708
ZOK1384767
పపరర: కరఠమమన షషషక

125-160/511

భరస : మమననహ షషషక
ఇఇటట ననఇ:6/391-F6-1
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-160/513

711
ZOK2031326
పపరర: శవఇతమక లకకసరరడకడ

125-160/986

భరస : చచఇగల రరడకడ లకకసరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6-391-F-7
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-160/514

భరస : కరరమమలఖల
ఇఇటట ననఇ:6/391-F9
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : అమజద రహమఖన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/391-F9
వయససస:40
లఇ: ససస స
718
ZOK1273341
పపరర: పడసనహ కలమఖరఠ దదపవరర

710
LML1945245
పపరర: చచఇగల రరడకడ లకకసరరడకడ

696
ZOK1510528
పపరర: జన షపక

తఇడక:డ అబమదల రగఫ
ఇఇటట ననఇ:6/391-F-1
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడక:డ బకకరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/391-F-7
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడక:డ చచఇగల రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:6-391F-7
వయససస:42
లఇ: పప
715
ZOK1091347
పపరర: షవహహన షపక

125-160/501

తఇడక:డ హహహదర అల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/391-F-6-1
వయససస:40
లఇ: పప
125-160/512

125-160/570

తఇడక:డ దసస గఠరఠ షబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/391-F
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : యమసఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/391-f-1
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : గగపవల రవజ లవడక
ఇఇటట ననఇ:6/391F-2 BALAJI NAGAR
వయససస:75
లఇ: ససస స

709
ZOK0649921
పపరర: పవన కలమఖరఠ లకకసరరడకడ

125-160/497

తఇడక:డ అబమదల రవవపఫ శశక
ఇఇటట ననఇ:6/391-F1
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/391-F-1
వయససస:29
లఇ: ససస స
703
ZOK1244383
పపరర: పరసతఇమఖ లవడక

695
ZOK0664037
పపరర: ఉమమర బబషవ షపక

693
ZOK1725357
పపరర: గమరరనఇదన వడల మఖన
తఇడక:డ ససరరశ వడల మఖన
ఇఇటట ననఇ:6/391E
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడక:డ మమలఖనన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/391-F
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడక:డ కరఠమమలల లఖతద షపక
ఇఇటట ననఇ:6/391-f
వయససస:20
లఇ: పప
700
ZOK0894825
పపరర: నససబమనహసవ షపక

125-160/495

తఇడక:డ రవజ వవఇడకకతనల
ఇఇటట ననఇ:6/391-D-2
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రవజజ ననమమరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-E-H-45
వయససస:31
లఇ: పప
697
ZOK1510643
పపరర: అబమబకర ససదద క షపక

692
ZOK1579879
పపరర: శభన బ వవఇడకకతనల

714
ZOK1091198
పపరర: అమజద రహమఖన షపక

125-160/515

తఇడక:డ ఘమస పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/391-F9
వయససస:45
లఇ: పప
125-160/517

717
ZOK1334036
పపరర: ఖఖదర బబష సయద

125-160/518

తఇడక:డ సరసర సయద
ఇఇటట ననఇ:6/391-F9
వయససస:66
లఇ: పప

125-160/520 720
719
ZOK1579267
ZOK1579317
పపరర: వనయ కలమఖర రరడకడ దదపవరర
పపరర: మఖధసరఠ డదపవరర

తఇడక:డ మధస ససధనన రరడడ క దదపవరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-F-9
వయససస:20
లఇ: పప

125-160/521

తఇడక:డ మధస ససధనన రరడడ క డదపవరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-F-9
వయససస:20
లఇ: ససస స
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721
ZOK1579341
పపరర: మధస ససధనన రరడడ క డదపవరర

125-160/522

తఇడక:డ నరససఇహ రరడకడ డదపవరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-F-9
వయససస:45
లఇ: పప
724
ZOK0908147
పపరర: ఖఖదర బ కలవపఅల

125-160/524

125-160/527

125-160/529

125-160/532

731
ZOK0825911
పపరర: నబ సవహహబ మనడహరర

734
ZOK1725936
పపరర: వనఇకట రమణ భమ

125-160/534

737
ZOK1091131
పపరర: సవయ వఇశ భమఖ

125-160/537

742
ZOK0664011
పపరర: మహబమనహసవ శశక

743
ZOK0664029
పపరర: అహమద బబష షపక

భరస : హహహదర వలల శశక
ఇఇటట ననఇ:6/391-F61
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : రవజజ బబబమ చనటల
ఇఇటట ననఇ:6/391-H4
వయససస:27
లఇ: ససస స
748
ZOK0895062
పపరర: ఖఖదర వలల మనడహరర

746
ZOK0806382
పపరర: రవజమక మఖలగవల

125-160/477

749
ZOK0649954
పపరర: మహ లకకక పసల
తఇడక:డ చఇదనడయమలల
ఇఇటట ననఇ:6/391/H/12/B
వయససస:37
లఇ: ససస స

125-160/526

125-160/528

732
ZOK0826042
పపరర: మసవసన వలల మనడహరర

125-160/531

తఇడక:డ నబ సవహహబ మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-f-12
వయససస:29
లఇ: పప
125-160/500

735
ZOK0649939
పపరర: గగరర దదవ భమఖ

125-160/533

భరస : వవఇకట రమన
ఇఇటట ననఇ:6/391-F13
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-160/535

125-160/536
738
ZOK1631217
పపరర: సఇగరవజ లకక ననరవయణ రవజ

తఇడక:డ సఇగరవజ రవమఖఊ
ఇఇటట ననఇ:6/391-F15
వయససస:50
లఇ: పప
125-160/539

భరస : మమలఖనన శశక
ఇఇటట ననఇ:6/391-F61
వయససస:65
లఇ: ససస స
125-160/541

744
ZOK0807166
పపరర: మహబమల బ షపక

125-160/571

భరస : మమహబమబ సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-3
వయససస:70
లఇ: ససస స
125-160/573

భరస : మమహబమబ బబష మఖలగవల
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-4-U
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడక:డ హహసపసన సవహహబ మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/391/H/12/A
వయససస:61
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/530

తఇడక:డ మమలఖనన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/391-F61
వయససస:30
లఇ: పప
125-160/572

729
ZOK0094540
పపరర: ఖఖదర భ మనడహరర

125-160/538 741
740
ZOK1124676
ZOK0663997
పపరర: సకలసబబయమక సడరపపరవజ
పపరర: సవఫరవ బ శశక

భరస : పషఇచల రవజ సడరపపరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/391-F18-1
వయససస:57
లఇ: ససస స

125-160/540

726
LML1954544
పపరర: పసరవమక ఏఇజరత

భరస : పసరర సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/391-F-11A
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకట రమణ భమఖ
ఇఇటట ననఇ:6/391-F-13
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : సఇగరవజ లకకక ననరవయణ రవజ
ఇఇటట ననఇ:6/391-F15
వయససస:52
లఇ: ససస స

745
ZOK0984717
పపరర: సడవఇత చనటల

125-160/988

భఇధసవప: గగరఠ దదవ భమ
ఇఇటట ననఇ:6/391-f 13
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడక:డ బ వనఇకట రమణ భమఖ
ఇఇటట ననఇ:6/391-F13
వయససస:25
లఇ: ససస స
739
ZOK1632140
పపరర: కకఇడడరర లకకక దదవ

728
LML1946557
పపరర: అజకరర బబషవ మనడహర

125-160/523

భరస : మసవసన ఏఇజరత
ఇఇటట ననఇ:6/391-F-11
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఖఖదర సవహహబ మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-f-12
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : నబ సవహహబ మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-f-12
వయససస:50
లఇ: ససస స
736
ZOK1296946
పపరర: పదక పడథసయష భమఖ

125-160/525

తఇడక:డ పసరరసవబ
ఇఇటట ననఇ:6-391F-11
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడక:డ ఖఖదర సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/391-F-11A
వయససస:69
లఇ: పప
733
ZOK0826646
పపరర: ఇమఖమబ మనడహరర

725
ZOK1510775
పపరర: మమలఖల కలవపలలల

723
ZOK0908048
పపరర: శఇషవద బబగఇ కలవ పలల
తఇడక:డ మమలఖల
ఇఇటట ననఇ:6/391-F10
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పకకర సవహహబ కలవపలలల
ఇఇటట ననఇ:6/391-f-10
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడక:డ మసవసన ఏనజటట
ఇఇటట ననఇ:6/391-f-11
వయససస:21
లఇ: పప
730
ZOK0096578
పపరర: పసరర సవహహబ మనడహరర

125-160/465

తఇడక:డ మమలఖల సహహబ కలవపలల
ఇఇటట ననఇ:6/391 F-10
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : మమలఖల
ఇఇటట ననఇ:6/391-F10
వయససస:51
లఇ: ససస స
727
ZOK1510726
పపరర: మహమకద యశన ఏనజటట

722
ZOK0636092
పపరర: మసవసన కలవపలల

747
ZOK0895054
పపరర: రమజజ మనడహరర

125-160/476

భరస : ఖఖదర వలల మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/391/H/12/A
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-160/478

750
ZOK0645481
పపరర: చఇదనడయమలల పసలల

125-160/554

తఇడక:డ రవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-12B
వయససస:70
లఇ: పప
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751
ZOK0645515
పపరర: రవమకకకషష పసలల

125-160/555

తఇడక:డ చఇదనడయమలల పసలల
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-12B
వయససస:41
లఇ: పప
754
ZOK1355007
పపరర: శరరష మనడహరర

125-160/556

భరస : శకనవవససలల
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-12B
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-160/557

తఇడక:డ మమలఖల మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H13
వయససస:26
లఇ: ససస స
757
ZOK0894999
పపరర: కవత ననరవయణ ననలల కరర

752
ZOK0649947
పపరర: మహహశసరర అశధసల

755
ZOK1355015
పపరర: వహహద మనడహరర

758
ZOK0895039
పపరర: శవ కలమఖర గమరవకల

125-160/467

తఇడక:డ మమలఖ అల మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/391- H13
వయససస:28
లఇ: పప
125-160/558

భరస : మమలఖల మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H13
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-160/990

753
ZOK0943192
పపరర: అమర మనడహరర

125-160/989
756
ZOK0894973
పపరర: మణణమక ననరవయణ ననలల కరర

భరస : రవఇదడ బబబమ ననరవయణ ననలల కరర
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-15A BS HALL STREE
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-160/991

759
ZOK1381763
పపరర: వవతలకరయమ వశసననథ

125-160/559

తఇడక:డ రవఇదడ బబబమ ననరవయణ ననలల కరర
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-15A BS HALL STREE
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ననగరఇదడ బబబమ లలట గమరవకల
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-15A BS HALL STREE
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడక:డ వతస లకరర ఈశసరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-15B
వయససస:22
లఇ: పప

760
ZOK0895013
పపరర: సరఠత గమర రవళ

125-160/993
761
ZOK1702059
పపరర: నరససఇహ తదజ ననరవయణ
ననలల కరర
తఇడక:డ పషఇచలయయ ననరవయఖనననవలలర
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-15B
వయససస:21
లఇ: పప

125-160/994
762
ZOK0894981
పపరర: ననగమక ననరవయణ ననలల కరర

125-160/992

తఇడక:డ ననగరఇదడ బబబమ లలట గమర రవళ
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-15B
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహహలల లలట ననరవయణ ననలల కరర
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-15B BS HALL STREET
వయససస:65
లఇ: ససస స

125-160/995 764
125-160/996 765
763
ZOK0895005
ZOK0895021
ZOK0987315
పపరర: వరలకకక ననరవయణ ననలల కరర
పపరర: పషఇచలయయ ననరవయణ ననలల కరర
పపరర: ననగ రతహమక ననరకవటల

భరస : పషఇచలయయ ననరవయణ ననలల కరర
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-15B BS HALL STREET
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నరససఇహహలల లలట ననరవయణ ననలల కర
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-15B BS HALL STREET
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : పదనకకర ననరకవటల
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-17
వయససస:62
లఇ: ససస స

766
ZOK0083394
పపరర: ససజజత బబగవల

767
ZOK0987323
పపరర: పపడమకలమఖర కకఇడదటట

768
ZOK0987331
పపరర: రతహ కకఇడదటట

125-160/997

భరస : మలల కవరరజన
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-17
వయససస:44
లఇ: ససస స
769
ZOK0083410
పపరర: లకకక కలమఖరఠ మమతనయల

తఇడక:డ రవమ చఇదడ కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-17-1-B
వయససస:38
లఇ: పప
125-160/998

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-17-1B
వయససస:38
లఇ: ససస స
772
ZOK0577718
పపరర: షసదదమక మమతనయల

125-161/8

125-160/565

తఇడక:డ రరదడయయ పవణయఇ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-17-3
వయససస:27
లఇ: పప
778
ZOK0894890
పపరర: పసరయయ బబ దనపప
తఇడక:డ ఏలల యయ బబ దనపప
ఇఇటట ననఇ:6/391 H-17-B
వయససస:59
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

770
ZOK0083535
పపరర: వనఇకటససబబయయ మమతనయల

125-160/468

773
ZOK0725069
పపరర: పడమలమఖక పవణయఇ

125-160/562

భరస : పపడమ కలమఖర కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-17-1-B
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-160/999

తఇడక:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-17-1B
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడక:డ కకఇడయయ మమతనయల
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-17-1B
వయససస:69
లఇ: పప
775
ZOK0943184
పపరర: తరరణ కలమఖర పవణయఇ

125-160/561

125-160/560

771
ZOK0083618
పపరర: కకటర ట వవలమమధఇ

125-160/1000

తఇడక:డ ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-17-1B
వయససస:69
లఇ: పప
125-160/563

125-160/564
774
ZOK0725226
పపరర: రరదడ వజయ కలమఖర పవణయఇ

భరస : రరదడ వజయ కలమఖర పవణయఇ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-17-3
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ననరవయణ పవణయఇ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-17-3
వయససస:58
లఇ: పప

776
ZOK1510601
పపరర: మణణకఇఠ పణయఇ

777
ZOK1510619
పపరర: శవకవణణ పణయఇ

125-160/566

125-160/567

తఇడక:డ రరదడ వజయ కలమఖర బబబమ పణయఇ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-17-3
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడక:డ రరదడ వజయ కలమఖర బబబమ పణయఇ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-17-3
వయససస:21
లఇ: ససస స

779
ZOK0805954
పపరర: రరడడమక చచనడహరర

780
ZOK1091420
పపరర: మమనక కకతత
స రర

భరస : వనఇకవటడమణ చచనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H17B
వయససస:46
లఇ: ససస స

125-160/568

125-160/574

తఇడక:డ వనఇకవటరమణ కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-17B
వయససస:28
లఇ: ససస స
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781
LML2444651
పపరర: పదనక అఇకకపలల

125-160/575

భరస : కకషషయయ అఇకలపలల
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-18
వయససస:44
లఇ: ససస స
784
ZOK0402875
పపరర: కకషషయయ అఇకలపలల

125-160/1001

125-160/580

తఇడక:డ గగవఇదస కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:6/391H18A
వయససస:36
లఇ: పప
125-160/1002

125-160/542

భరస : వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H 20
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-160/1003

భరస : వనఇకట కలమఖర పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:6-391H20
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-160/588

తఇడక:డ పడభమ మఖరరతతటట
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-22
వయససస:27
లఇ: పప
125-160/590

125-160/583

794
ZOK1228502
పపరర: ససవవ పససపపలలటట

125-160/1007

125-160/585

792
ZOK1670637
పపరర: అఇజ పససపపలలటట

795
ZOK0943218
పపరర: కవమఖకమక బమరరస
భరస : తరరమలయయ బమరరస
ఇఇటట ననఇ:6/391H-20
వయససస:61
లఇ: ససస స

797
ZOK0894445
పపరర: సరససత ఎరరగమదదఇడల

798
LML2444628
పపరర: రతహమక వవడనల

125-160/1004

803
ZOK0805996
పపరర: కవత కరరహతతల

806
LML2443463
పపరర: ససజజత రఇపవ

125-160/582

125-160/584

125-160/586

125-160/587

భరస : వవఇకటటశసరళళ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-21
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-160/589

801
LML2443448
పపరర: సకలసబబయ మఖరరటటటట

125-160/1005

భరస : పడభమ దనస మఖరరతతటట
ఇఇటట ననఇ:6-391H23
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-160/591

804
LML2439743
పపరర: జననరదన కలరరహతల

125-160/1006

తఇడక:డ ననగయయ కలరరహతల
ఇఇటట ననఇ:6-391H24-1
వయససస:36
లఇ: పప
125-160/1008

భరస : పషఇచనలయయ రఇపవ
ఇఇటట ననఇ:6-391H24-1
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-160/593

789
ZOK0806036
పపరర: వనఇకట ససబబమక రగమరఠ

తఇడక:డ వనఇకట కలమఖర లలట పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:6/391-H20
వయససస:34
లఇ: పప

800
ZOK1702380
పపరర: పవతడ మఖరరఠగటట

125-160/579

తఇడక:డ ససబబరవయమడడ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-19-A
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : రవ కరరహతతల
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-24
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ననగయయ కలరకనసతతలఖ
ఇఇటట ననఇ:6-391H24-1
వయససస:62
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

791
ZOK1220037
పపరర: ఉమ పససపపలలటట

786
ZOK1271212
పపరర: గగవఇదస వజయ

భరస : వనఇకటయయ రగమరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-18-A
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పడభమ మఖరరఠగటట
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-22
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H24
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : నరససఇహ ఆచనరఠ మఖచవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-25
వయససస:49
లఇ: ససస స

125-160/581

భరస : శకనవవససలల
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-20
వయససస:65
లఇ: ససస స

799
ZOK0943382
పపరర: పడసనహ కలమఖర మఖరరతతటట

808
ZOK0987349
పపరర: బమజజమక మఖచవరఇ

788
ZOK0530162
పపరర: ససబబయయ కకటపవటట

125-160/577

భరస : గగవఇదస ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:6/391H18A
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : అఇజ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-19-A
వయససస:33
లఇ: ససస స

793
ZOK0894460
పపరర: కళళవత పవలప

805
LML2443455
పపరర: కలమఖరఠ కలరరహతల

125-160/578

తఇడక:డ బడహకయయ కకటపవటట
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-18-A
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : నరరఇదడ ఆచనరఠ కకటపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-18-A
వయససస:34
లఇ: ససస స

802
ZOK0645606
పపరర: రవ కరరహతల

785
ZOK0984634
పపరర: రమమశ రవవవరఠ

783
ZOK1713510
పపరర: జజయషష అఇకలపలలల
తఇడక:డ కకషషయయ అఇకలపలలల
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-18
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటయయ రవవవరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H18-1
వయససస:27
లఇ: పప

787
ZOK1271220
పపరర: గగవఇదస ససబడమణయఇ

796
ZOK2031466
పపరర: యరవకమక పససపపలలటట

125-160/576

తఇడక:డ బడమమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-18
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడక:డ నరససఇహహలల అఇకలపలల
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-18
వయససస:49
లఇ: పప

790
ZOK0083675
పపరర: నవయ కకటపవటట

782
ZOK0221044
పపరర: నరరఇదడ కకట పవటట

807
ZOK0806085
పపరర: సఇకరమక పలల పప
భరస : వనఇకటటసస పలల పప
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-25
వయససస:39
లఇ: ససస స

125-160/594 810
809
ZOK0987356
ZOK1671841
పపరర: నరససఇహ ఆచనరఠ మఖచవరఇ
పపరర: నరససఇహహలల అఇకలపలలల

తఇడక:డ నరససఇహ ఆచనరఠ మఖచవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-25
వయససస:50
లఇ: పప

125-160/592

125-160/595

తఇడక:డ చనయ అఇకలపలలల
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-25
వయససస:79
లఇ: పప
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811
ZOK0806200
పపరర: అఇజ యయరఠకఅలఖ

125-160/596

తఇడక:డ వనఇకటటసస యయరఠకఅలఖ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-26
వయససస:35
లఇ: పప
814
ZOK0943234
పపరర: వనఇకటటశ యయరఠకళ

125-160/599

125-160/601

125-160/603

125-160/1011

125-160/608

125-160/610

125-160/613

భరస : సడరఠ చచటల
ఇఇటట ననఇ:6-391H34
వయససస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

824
ZOK0783605
పపరర: వవఇకట ససబబయయ సవరవ

827
LML1955061
పపరర: నరసమక సవరవ

830
ZOK0971201
పపరర: ససనస సవర

833
ZOK2031490
పపరర: రవజమక సవర

125-160/614

836
ZOK0806523
పపరర: కలఖయణణ చచటల

125-160/606

839
ZOK0894908
పపరర: బబడమమయయ ఆచనరఠ కకటపవటట

819
ZOK1510759
పపరర: వజయ కలమఖర భమరరస

125-160/604

822
ZOK0984691
పపరర: మణణమక బమరరస

125-160/605

825
ZOK0984709
పపరర: అదద లకలరమక సవర

125-160/607

భరస : వనఇకట ససబబయయ సవరవ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-32
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-160/1013

828
ZOK2031482
పపరర: రవజజ శశఖర సవరవ

125-160/609

తఇడక:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/391H33
వయససస:52
లఇ: పప
125-160/611

831
ZOK1124643
పపరర: మలల సవర

125-160/612

తఇడక:డ శశఖర సవర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-33
వయససస:35
లఇ: పప
125-160/1014

834
ZOK0895104
పపరర: రవజజ బబబమ చటబల

125-160/466

తఇడక:డ ససరరష చటబల
ఇఇటట ననఇ:6/391 H 34
వయససస:27
లఇ: పప
125-160/615

తఇడక:డ ససరరష చచటల
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-34
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-160/1015

125-160/600

భరస : ససబబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-29-B
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : రవజజ శశఖర సవర
ఇఇటట ననఇ:6-391H33
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ససరరష చచటల
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-34
వయససస:29
లఇ: పప
838
ZOK2031508
పపరర: లకమక చచటల

125-160/1010

తఇడక:డ శశఖర సవర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-33
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : మలల సవరవ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-33
వయససస:28
లఇ: ససస స
835
ZOK0806440
పపరర: రవజజ బబబమ చచటల

821
LML1946896
పపరర: నరససఇహహలల ఇరగదఇడల

816
ZOK1310838
పపరర: పసచశయయ బబ రరసస

తఇడక:డ వనఇకటటష భమరరస
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-28A
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : శకనవవససలల సవరవ
ఇఇటట ననఇ:6-391H32A
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడక:డ శశఖర సవరవ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H33
వయససస:29
లఇ: పప
832
ZOK1244474
పపరర: శరరష సవరవ

125-160/602

తఇడక:డ శశఖర సవరవ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H32
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడక:డ శకనవవససలల శవరవ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H32-A
వయససస:26
లఇ: ససస స
829
ZOK0783597
పపరర: రవజరష సవరవ

818
ZOK0984675
పపరర: పసడయఖ వడల

125-160/598

తఇడక:డ ససబబయయ బమరరసస
ఇఇటట ననఇ:6/391H-27
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడక:డ శకనవవససలల
ఇఇటట ననఇ:6-391H28-B
వయససస:35
లఇ: పప

తలల : ననగరతహమక
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-30
వయససస:35
లఇ: పప
826
ZOK1358373
పపరర: చఇదడకల శవరవ

125-160/1009

తఇడక:డ అఇజ బబబమ వడల
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-28
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-28 B
వయససస:47
లఇ: పప
823
ZOK0991555
పపరర: రవజరశ కలమఖర నరలకళళ

815
ZOK2031474
పపరర: ససబబమక ఏరఠకవలల

813
ZOK0806366
పపరర: పదనకవత యయరఠకఅలఖ
భరస : వనఇకవటరమణ యయరఠకఅలఖ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-26
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటసస
ఇఇటట ననఇ:6-391H26
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశ బబ రరసస
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-28
వయససస:45
లఇ: ససస స
820
ZOK0984683
పపరర: ససబబబరవయమడడ బమరరస

125-160/597

తఇడక:డ వనఇకటటసస యయరఠకఅలఖ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-26
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడక:డ ససబబయయ యయరఠకళ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-26
వయససస:55
లఇ: పప
817
ZOK0806390
పపరర: అలలమక బమరరస

812
ZOK0806333
పపరర: వనఇకట రమణ యయరఠకఅలఖ

837
ZOK1721703
పపరర: చచటల సఇదదప

125-160/616

తఇడక:డ చచటల ససరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-34
వయససస:23
లఇ: పప
125-160/469

తఇడక:డ చలఖమయయ ఆచనరఠ కకటపవటట
ఇఇటట ననఇ:6/391 H-36
వయససస:75
లఇ: పప

840
ZOK0894916
పపరర: శవలన కకటపవటట

125-160/470

భరస : వనఇకవటరతహఇ ఆచనరఠ కకటపవటట
ఇఇటట ననఇ:6/391 H-36
వయససస:28
లఇ: ససస స
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841
ZOK0722066
పపరర: యఖననదమక కకటపవటట

125-160/617

భరస : బడహకయయ కకటపవటట
ఇఇటట ననఇ:6/391-H36
వయససస:70
లఇ: ససస స
844
ZOK2031516
పపరర: పసచశయయ మఖవళల

125-160/618

125-160/619

125-160/622

125-160/624

125-160/1020

851
ZOK1390749
పపరర: వవలలలల వనఇకట రమణ

854
ZOK0894924
పపరర: నడరజ హన రవయపవటట

857
ZOK0083451
పపరర: శవరదమక కకటపవటట

125-160/626

860
ZOK0083501
పపరర: పదక కకటపవటట

863
ZOK0221051
పపరర: కననహచనరఠ కకటపవటట

తఇడక:డ సడబబబననరససయఖ కవమఖఇపటట
ఇఇటట ననఇ:6/391-H45-B
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడక:డ నరససఇహ ఆచనరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H46
వయససస:47
లఇ: పప

865
ZOK1257733
పపరర: గవయతడ నమమరర

866
ZOK1670892
పపరర: హరఠశ నమమరర

125-160/631

భరస : గరరశక నమమరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-46
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడక:డ శåబననచనరర నమమరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-46
వయససస:32
లఇ: పప

125-160/1025
868
ZOK0083360
పపరర: ససబబనరసయయ ఆచనరఠ
కమకఇపవటట
తఇడక:డ నరసయయ ఆచనరఠ కమకఇపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-46-UP
వయససస:49
లఇ: పప

869
ZOK0083485
పపరర: వజయలకకక కమకఇపవటట

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/1018

భరస : ససబబనరసయయ కమకఇపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-46-UP
వయససస:45
లఇ: ససస స

125-160/1017

849
ZOK0984725
పపరర: రవజరశసరఠ ససగఠ

125-160/621

852
LML2442408
పపరర: ననగమర రవయపవటట

125-160/623

తఇడక:డ మమలఖల రవయపవటట
ఇఇటట ననఇ:6/391-H41
వయససస:45
లఇ: పప
125-160/625

855
LML1946870
పపరర: రజజక రవయపవటట

125-160/1019

తఇడక:డ మమలఖల రవయపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-391H42
వయససస:39
లఇ: పప
125-160/1021

125-160/1022
858
ZOK0083667
పపరర: శకనవవససలల ఆచనరఠ కకటపవటట

తఇడక:డ బడహకయయచనరఠ కకటపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-43
వయససస:50
లఇ: పప
125-160/1023

భరస : కనహయయ ఆచనరఠ
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-44
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-160/628

846
ZOK2031524
పపరర: లకమక మఖవళళ

భరస : జరయ రవఇ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-40
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : శకనవవససలల కకటపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-43
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ససబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H44
వయససస:29
లఇ: పప
862
ZOK1579168
పపరర: కవరఠసక కవమఖఇపటట

125-160/620

భరస : రజజక రవయపవటట
ఇఇటట ననఇ:6/391-H42
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : ననగమరర రవయపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-391H42
వయససస:39
లఇ: ససస స
859
ZOK0722074
పపరర: ససరరష గవల

848
ZOK1510783
పపరర: పదకలత జఇగఠటట

125-160/544

భరస : గమరవయయ మఖవళళ
ఇఇటట ననఇ:6-391H37
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వవలలలల రవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-40
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడక:డ ననగమరర రవయఖపసర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-41
వయససస:21
లఇ: పప
856
LML1955715
పపరర: మమనహ ావయపవటట

125-160/1016

భరస : శవయయ జఇగఠటట
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-39
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రమణ వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-40
వయససస:38
లఇ: ససస స
853
ZOK1510569
పపరర: మమలఖల రవయపవటట

845
LML1955053
పపరర: చఇదడకళ మఖవళల

843
LML2442358
పపరర: వవఇకటరమన చదనడహరర
తఇడక:డ గఇగఠశశటర ట
ఇఇటట ననఇ:6/391-H 36 A
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : పసచశయయ మఖవళళ
ఇఇటట ననఇ:6-391H37
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మపవరరశయఖ జఇగఠటట
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-39
వయససస:32
లఇ: పప
850
ZOK1297183
పపరర: వవలలలల పవరసత

125-160/543

తఇడక:డ అబమదల రహమఖన
ఇఇటట ననఇ:6/391-H 36 A
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడక:డ గమరవయయ మవళ
ఇఇటట ననఇ:6/391H-37
వయససస:43
లఇ: పప
847
ZOK1510742
పపరర: శవయయ జఇగఠటట

842
LML2442341
పపరర: పసరర సవహహబ సగఠననల

861
ZOK1240282
పపరర: ననగ లకకక నమమరర

125-160/627

భరస : గజరవజచనరఠ నమమరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H45
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-160/629

864
ZOK0645507
పపరర: గరరశక నమమరర

125-160/630

తఇడక:డ శశబబహచనరర నమమరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-46
వయససస:29
లఇ: పప
125-160/632

867
ZOK0083642
పపరర: ధనమక నమమరర

125-160/1024

భరస : శశబబననచనరఠ నమమరర
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-46
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-160/1026

870
ZOK0530634
పపరర: సడరవయవతమక బబననల

125-160/633

భరస : ససదదయయ ఆచనరఠ బబణనల
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-47
వయససస:72
లఇ: ససస స
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871
ZOK0083469
పపరర: పడకవశఇ జలదఇకక

125-160/1027

తఇడక:డ ఈశసరయయ
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-47
వయససస:63
లఇ: పప
874
ZOK0530196
పపరర: మధస తనళపవక

125-160/552

125-160/636

125-160/1032

125-160/1033

125-160/1037

భరస : మధస తనళళపవక
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-48-B
వయససస:30
లఇ: ససస స
892
ZOK0943283
పపరర: ననగరతహమక కకతత
స రర

125-160/644

భరస : శశషయయ ఆచనరఠ కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:6/391H-48B
వయససస:63
లఇ: ససస స
895
LML2442390
పపరర: నరససఇహలల కకటపవటట

125-160/545

తఇడక:డ చలమయయ కకటపవటట
ఇఇటట ననఇ:6/391--H 49
వయససస:66
లఇ: పప
898
ZOK0806648
పపరర: శకనవవససలల తరరపత
తఇడక:డ మలల యయ తరరపత
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-49
వయససస:53
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/637

125-160/1034

879
ZOK0083634
పపరర: ససజజత చలకచరల

887
LML2442473
పపరర: ససఇదరవచనరఠ లలబకక

125-160/639

882
ZOK0693523
పపరర: యమమనన వవడనల

125-160/638

885
ZOK0083576
పపరర: అఇజ బబబమ ఆచనరర వడల

125-160/1035

888
ZOK0943291
పపరర: రమఖదదవ కకతత
స రర

125-160/640

భరస : వశసననథఇ ఆచనరర కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-48-B
వయససస:28
లఇ: ససస స

890
ZOK0984741
పపరర: నరసమక తనళళపవక

125-160/642

891
ZOK0943275
పపరర: శశషయయఆచనరఠ కకతత
స రర

భరస : ససబబరవమయయ ఆచనరఠ తనళళపవక
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-48-B
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకఇడయయఆచనరఠ కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H48-B
వయససస:70
లఇ: పప

893
ZOK0083600
పపరర: వజకలమఖర తతఇడమ ననటట

894
ZOK0083584
పపరర: పడసనహ తనళళపవక

125-160/1038

తఇడక:డ ననగభమషణఇ ఆచనరఠ తతఇదమఖననటట
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-48-B
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : శకనవవససలల తనళళపవక
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-48-D
వయససస:37
లఇ: ససస స

896
ZOK0722082
పపరర: అనల కలమఖర కకటపవటట

897
ZOK0806606
పపరర: అమరవవత తరరపత

899
ZOK2031532
పపరర: లకకకదదవ కకటపవటట

125-160/1031

తఇడక:డ రవమఖచనరఠ వడల
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-48-A
వయససస:55
లఇ: పప

125-160/645

తఇడక:డ నరససఇహ ఆచనరర కకటపవటట
ఇఇటట ననఇ:6/391-H49
వయససస:29
లఇ: పప
125-160/647

125-160/635

తఇడక:డ అఇజబబబమ ఆచనరర వడల
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-48-A
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ససబబబననచనరఠ లలబబకల
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-48-B
వయససస:75
లఇ: పప
125-160/641

876
ZOK1297035
పపరర: పడథసయష కకటపవటట

భరస : శకనవవస చచలక చచరల
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-48
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : అఇజబబబమ వడల
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-48-A
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : శకనవవససలల ఆచనరఠ వడల
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-48-A
వయససస:41
లఇ: ససస స
889
ZOK0984733
పపరర: ససజనయ తనళళపవక

125-160/1030

881
ZOK1273390
పపరర: మమత గగవఇదస

884
ZOK0083550
పపరర: ససజజత వడల

125-160/1029

భరస : ననగరవజ కకటపవటట
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-48
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : దదవవఇదడ గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-48-1
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రవమఖచనరఠ వడల
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-48-A
వయససస:49
లఇ: పప
886
ZOK0083592
పపరర: మమత వడల

125-160/634

తఇడక:డ ననగచనరఠ చచలక చచరల
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-48
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడక:డ అఇజబబబమ ఆచనరర వడల
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-48
వయససస:32
లఇ: పప
883
ZOK0083527
పపరర: వనఇకటటశసరరల ఆచనరఠ వడల

875
ZOK1091446
పపరర: దదవవఇదడ గగవఇదస

878
ZOK0083543
పపరర: శకనవవస చలకచరల

873
LML2439750
పపరర: పవలకకఇడనడయమడడ గవల
తఇడక:డ ససబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6-391H47-1
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడక:డ చఇగయయ గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-48
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకటయయ వడల
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-48
వయససస:21
లఇ: ససస స
880
ZOK0402891
పపరర: హరరశ వడల

125-160/1028

తఇడక:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-391H47-1
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడక:డ ససబబరవమయయచనరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H/48
వయససస:37
లఇ: పప
877
ZOK1510833
పపరర: గవయతడ వడల

872
LML1946656
పపరర: ససబబరవయమడడ గవల

125-160/643

125-160/1039

125-160/646

భరస : శకనవవససలల తరరపత
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-49
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-160/1040

భరస : నరససఇహహలలఆచనరఠ కకటపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-391H49
వయససస:51
లఇ: ససస స

900
ZOK0083568
పపరర: ననగరవజ ఆచనరఠ కకటపవటట

125-160/1041

తఇడక:డ నరససఇహహలల ఆచనరఠ కకటపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-49
వయససస:40
లఇ: పప
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901
ZOK0943929
పపరర: అమరవవత తరరపత

125-160/1042

భరస : శకనవవససలల
ఇఇటట ననఇ:6-391-H-49
వయససస:45
లఇ: ససస స
904
ZOK0530048
పపరర: ససబబబరవయమడడ గగససల

125-160/649

125-160/651

125-160/653

125-160/1045

125-160/656

125-160/471

125-160/475

తఇడక:డ పషదద పసరయయ ననగమరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H58
వయససస:20
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

914
LML2442416
పపరర: శకకవఇత గమడడరర

917
LML1954882
పపరర: దదవ గగససల

920
ZOK1385111
పపరర: లలబబకల ససభబగయ లకకక

923
LML2442440
పపరర: శకనవవససలల వడల మఖన

125-160/660

926
ZOK0894809
పపరర: రరడకడ బబషవ ననగమరర

125-160/546

929
LML1954981
పపరర: పసరమక ననగమరర
భరస : పషదదపసరయయ ననగమరర
ఇఇటట ననఇ:6-391H58
వయససస:44
లఇ: ససస స

909
ZOK2031540
పపరర: రవమలకమక రవగమరర

125-160/1044

912
ZOK1510510
పపరర: చఇదడ శశఖర రవవప రగఇడన

125-160/655

915
ZOK2252278
పపరర: భబరర వ గమడడరర

125-160/569

తఇడక:డ మసవసనరవజ గమడడరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-h-54
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-160/1046

918
ZOK2031565
పపరర: పదనకవత గమడడరర

125-160/1047

భరస : మసవసన రవజ గమడడరర
ఇఇటట ననఇ:6-391H54
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-160/657

921
ZOK1579275
పపరర: లలబబకల సవయ శశసత

125-160/658

తఇడక:డ లలబబకల ససధరవర న ఆచనరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/391H-55
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-160/547

924
ZOK1322775
పపరర: సవయ చఇదస వడల మఖన

125-160/659

తఇడక:డ శకనవవససలల వడల మఖన
ఇఇటట ననఇ:6/391-H56
వయససస:23
లఇ: పప
125-160/661

తఇడక:డ పషదద పసరయయ ననగమరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H58
వయససస:27
లఇ: పప
125-160/663

125-160/1043

తఇడక:డ ననగరశసర రవవప రగఇడన
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-53
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడక:డ మమరతచషయఖ వడల మఖన
ఇఇటట ననఇ:6/391--H 56
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : ససరరష వడల మఖన
ఇఇటట ననఇ:6/391-H57
వయససస:41
లఇ: ససస స
928
ZOK1579093
పపరర: నబరసడల ననగమరర

125-160/654

తఇడక:డ లలబబకల ససధరవర న ఆచనరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-55
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : శకనవవససలల వడల మఖన
ఇఇటట ననఇ:6/391 H56
వయససస:45
లఇ: ససస స
925
ZOK0826158
పపరర: ననరవయణమక వడల మఖన

911
ZOK1249219
పపరర: కకమల సవయ రగనద

906
LML1954890
పపరర: మహహశసరఠ గగససల

భరస : నరససఇహహలల రవగమరర
ఇఇటట ననఇ:6-391H52
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటససబబయయ గగససల
ఇఇటట ననఇ:6-391H54
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : ససదరరన ఆచనరఠ లబకల
ఇఇటట ననఇ:6/391 H55
వయససస:43
లఇ: ససస స
922
ZOK0943325
పపరర: దదవసపన వడల మఖన

125-160/652

తఇడక:డ మసవసన రవజ గమడడరర
ఇఇటట ననఇ:6/391--H 54
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడక:డ మసవసన రవజ గమడడరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-54
వయససస:34
లఇ: ససస స
919
ZOK0943317
పపరర: వరలకకక లబకల

908
ZOK0943309
పపరర: మహన రవగమరర

125-160/648

భరస : ససబబరవయమడడ గగసల
ఇఇటట ననఇ:6-391H50
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ననగరశసర రవవప రగనద
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-53
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : ననగరశసర రవవప రగఇడన
ఇఇటట ననఇ:6-391H53
వయససస:46
లఇ: ససస స
916
ZOK1240274
పపరర: మయమరఠ గమడడరర

125-160/650

తఇడక:డ నరససఇహహలల రగమరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-52
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడక:డ నరససఇహహలల రగనద
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-53
వయససస:52
లఇ: పప
913
ZOK2031557
పపరర: లకకక రగఇడ

905
ZOK1432111
పపరర: గగశవల నవన కలమఖర

903
ZOK0530030
పపరర: వనఇకట ససబబయయ గగసలఖ
తఇడక:డ ససబబరవమయయ గగసలఖ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H50
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడక:డ గగశవల వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-50
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడక:డ చనహయయ రవగమరర
ఇఇటట ననఇ:6/391--H52
వయససస:62
లఇ: పప
910
LML2442481
పపరర: ననగరశసర రవవప రగనద

125-158/5

తఇడక:డ గగసల వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-50
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడక:డ ససబబరవమయయ గగసల
ఇఇటట ననఇ:6/391-H50
వయససస:48
లఇ: పప
907
LML2442382
పపరర: నరససఇహలల రవగమరర

902
ZOK1389188
పపరర: గగసల మహన కకషష

927
ZOK1391440
పపరర: పషదద పసరయయ ననగమరర

125-160/662

తఇడక:డ దసస గఠరఠ ననగమరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H58
వయససస:56
లఇ: పప
125-160/1048

930
ZOK0469718
పపరర: రవమమలఖమక తలపవక

125-160/665

భరస : బడహకయయ
ఇఇటట ననఇ:6/391H61
వయససస:78
లఇ: ససస స
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931
LML2442457
పపరర: శకనవవససలల గమఇడనడత

125-160/548

తఇడక:డ వవఇకటససబబయయ గమఇడనడత
ఇఇటట ననఇ:6/391--H 62
వయససస:45
లఇ: పప
934
ZOK2031573
పపరర: ననగమమణణమక గమఇడనడత

125-160/666

తఇడక:డ శకనవవససలల గమఇడనడత
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-62
వయససస:22
లఇ: పప
125-160/1050

భరస : శకనవవససలల గమఇడనడత
ఇఇటట ననఇ:6-391H62
వయససస:41
లఇ: ససస స
937
ZOK0220988
పపరర: ససధనకర కలఇబకకణఇ

932
ZOK1579051
పపరర: వనఇకట సవయ గమఇడనడత

935
ZOK2237337
పపరర: శవమక గమఇడనడత

938
ZOK0530204
పపరర: ససబడమణయఎఇ కలఇబకకణఇ

125-160/1049

భరస : వనఇకటససబబయయ గమఇడనడత
ఇఇటట ననఇ:6-391H62
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-160/1051

భరస : చనహవనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-391H63
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-160/550

933
LML1955012
పపరర: సరగజమక గమఇడనడత

125-160/553

125-160/549
936
ZOK1503184
పపరర: కలఇబకకణఇ ససధదర కలమఖర
ఆచనరఠ
తఇడక:డ కలఇబకకణఇ ససబడమణయఇ ఆచనరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H 65
వయససస:22
లఇ: పప

939
LML1955434
పపరర: ససపహ కలఇభకకణఇ

125-160/1052

తఇడక:డ ససబబబరవయడడ కలఇభకకణఇ
ఇఇటట ననఇ:6/391--H 65
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడక:డ ససబబబరవయమడడ కలఇభకకణఇ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H/65
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : ససబడమణయఇఆచనరఠ కలఇభకకణఇ
ఇఇటట ననఇ:6-391H65
వయససస:40
లఇ: ససస స

940
LML2442465
పపరర: ససదరరన ఆచనరర లలబకక

941
LML2443497
పపరర: సలమఖ మనడహరర

942
LML1946664
పపరర: ఆసన మనడహరర

125-160/551

తఇడక:డ ససఇదరవచనరఠ లలబబకల
ఇఇటట ననఇ:6/391--H 65 A
వయససస:47
లఇ: పప
943
ZOK1297050
పపరర: వమలమక పఇచనధనరవ

భరస : మసవసన
ఇఇటట ననఇ:6/391H67
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-160/669

భరస : శకనవవససలల పఇచనధనరవ
ఇఇటట ననఇ:6/391-H67
వయససస:43
లఇ: ససస స
946
LML1946458
పపరర: రజజక మనడహరర

125-160/1053

125-160/1056

125-160/1058

తఇడక:డ రవమఖనసజఇ సగమతతర
ఇఇటట ననఇ:6/392-M-1
వయససస:41
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/1054

950
ZOK0477430
పపరర: వవహహదన మనడహరర

953
ZOK1511005
పపరర: రగమరర ఉష రవణణ

125-160/675

125-160/677

956
ZOK0664052
పపరర: మహబమబ బబష బబ డనపవ

948
LML2443471
పపరర: పసరమక మనడహరర

125-160/672

951
ZOK0991654
పపరర: కరరమమలఖల షపక

125-160/1055

125-160/1057

తఇడక:డ మహబమబ సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6-391-HB
వయససస:44
లఇ: పప
125-160/673

954
ZOK1552942
పపరర: జయశక రగమరర

125-160/674

భరస : మహన రగమరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-HS2
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-160/664

125-160/676
957
ZOK1579739
పపరర: సవయ ససహహత రరడడ క యయరకబబపప

తఇడక:డ పసరర సవహహబ బబ డనపవ
ఇఇటట ననఇ:6/391,RAJEEV NAGAR
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడక:డ ససరరఇదర రరడకడ యయరకబబపప
ఇఇటట ననఇ:6/392-1
వయససస:20
లఇ: పప

959
ZOK0473611
పపరర: శకననథ యయలకశరర

960
ZOK0984758
పపరర: షరఠకల ఏలకశరర

తఇడక:డ నరససఇహ రవవప యఖలలశరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/392-M-1
వయససస:38
లఇ: పప

125-160/671

భరస : ఖఖదరయయ మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6-391-H67
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : రగమరర ససధకర
ఇఇటట ననఇ:6/391-HS2
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నరససఇహఆచనరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/391J
వయససస:51
లఇ: పప
958
ZOK0418756
పపరర: శఇకరవనఇద సగమటటరర

947
LML1946672
పపరర: ఖఖదరయయ మనడహరర

945
ZOK0806689
పపరర: రజయఖ మనడహరర
భరస : ఆసన మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-67
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : మమలఖల
ఇఇటట ననఇ:6/391-HB
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రజజక
ఇఇటట ననఇ:6-391-HS
వయససస:28
లఇ: పప
955
ZOK2031581
పపరర: గజరవజజ ననమమరర

125-160/670

తఇడక:డ ఆసవనయయ మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6-391-H67
వయససస:77
లఇ: పప

భరస : రజజఖ మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6-391-H67
వయససస:44
లఇ: ససస స
952
ZOK0943630
పపరర: షవఫస మనడహరర

944
LML1946466
పపరర: మసవసన వలల మనడహరర

125-160/668

తఇడక:డ ఖఖదర మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H67
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడక:డ ఖఖదర వలల మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6/391-H-67
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడక:డ ఖఖదరయయ మనడహరర
ఇఇటట ననఇ:6-391-H67
వయససస:45
లఇ: పప
949
LML2443489
పపరర: ఖఖదరమక మనడహరర

125-160/667

125-160/678

125-160/679

భరస : శoకరవనఇద సగమతతర
ఇఇటట ననఇ:6/392-M-1
వయససస:39
లఇ: ససస స
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961
ZOK1043785
పపరర: శక త ఏలకశరఠ

125-160/680

భరస : శకననథ ఏలకశరఠ
ఇఇటట ననఇ:6/392-M-1
వయససస:33
లఇ: ససస స
964
ZOK0393652
పపరర: మసవసణణ బబగమమ షపక

125-160/862

125-153/116

125-150/656

125-148/1169

971
ZOK0738989
పపరర: హససనన భబనస షపక

974
ZOK1380948
పపరర: దదవనఇదడ కలమకరఠ

125-153/119

125-160/89

977
ZOK1579127
పపరర: సవయ లకకక పససపపలలటట

తఇడక:డ షమర బబష సయద
ఇఇటట ననఇ:506-1
వయససస:20
లఇ: పప
125-147/934

తఇడక:డ నరససఇహహలల అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:A8 11F
వయససస:30
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/1125

972
LML2418556
పపరర: ససరరశ బబబమ అడపవల

986
ZOK1683044
పపరర: రఘమ సవయ రవమఖయణఇ

125-153/117

తఇడక:డ రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:48
వయససస:33
లఇ: పప
125-148/1170

975
ZOK1496561
పపరర: పడవణ కలమఖర బబ మమక

125-153/118

తఇడక:డ ననరవయణ బబ మమక
ఇఇటట ననఇ:136
వయససస:20
లఇ: పప
125-160/88

125-160/91

978
ZOK0827016
పపరర: ససభబషసణణ బబ మకశశటర ట

125-145/1146

125-160/90

తఇడక:డ శకనవవససలల గమఇడనడత
ఇఇటట ననఇ:391/H-62
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-147/932

తఇడక:డ ఫకరరదదదన పటబన
ఇఇటట ననఇ:540
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడక:డ కకఇడయయ సఇబతతర
ఇఇటట ననఇ:724, akula street
వయససస:29
లఇ: పప
988
పపరర: పకథదస రవజ అఇబటట

125-150/657

981
ZOK1580273
పపరర: శకదదవ గమఇడనడత

983
ZOK1493410
పపరర: అబమదలఖల పటబన

125-150/655

భరస : ససబబరవయమడడ భమదదవపల
ఇఇటట ననఇ:43-C4
వయససస:40
లఇ: ససస స

980
ZOK1273374
పపరర: ససరరఇదడ రరడకడ ఎరకబపప

982
ZOK1682806
పపరర: మహమకద అసల ఇ సయద

125-151/103

969
ZOK0739003
పపరర: గఇగవ దదవ భమదదవపల

భరస : శవ కలమఖర
ఇఇటట ననఇ:289వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకషష రరడకడ ఎరకబపప
ఇఇటట ననఇ:391H-1
వయససస:46
లఇ: పప

125-147/931

966
ZOK0488601
పపరర: రవమససబబమక ఉమకడక

భరస : ససబడమణయఇ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:279/T-6 3RD FLOOR
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కనకయయ ననయమడడ యయడల పలల
ఇఇటట ననఇ:300-C
వయససస:20
లఇ: పప

985
ZOK1671999
పపరర: ననరవయణ సఇబతతర

125-151/1389

తఇడక:డ వనఇకట రమమడడ కలమకరఠ
ఇఇటట ననఇ:88-0
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడక:డ ససబబనరషసఇహహలల మసపలల
ఇఇటట ననఇ:172-C
వయససస:22
లఇ: ససస స
979
ZOK1510585
పపరర: హరర చచషతనయ యయడల పలల

968
ZOK1554419
పపరర: గమల శవద షపక

125-160/1060

భరస : ససబబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:11-D
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : సమవపలఖల షపక
ఇఇటట ననఇ:43-D
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : దదవనఇదడ కలమకరఠ
ఇఇటట ననఇ:88-0
వయససస:28
లఇ: ససస స
976
ZOK1422179
పపరర: భవన మసపలల

125-153/115

భరస : అమర బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:22/74
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : మఖబమహహససన షపక
ఇఇటట ననఇ:43-C4
వయససస:52
లఇ: ససస స
973
ZOK1380930
పపరర: వరలకకక కలమకరఠ

965
ZOK0782672
పపరర: రఠజజసన షపక

963
ZOK1249235
పపరర: నరససఇహ రవవప ఏలకశరర

తఇడక:డ తరరవనఇగళఇ శశటర ట ఏలకశరర
ఇఇటట ననఇ:6-392-M-1
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడక:డ మహమకద రసడల షపక
ఇఇటట ననఇ:11-93
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : జననరసన రరడకడ పప ల
ఇఇటట ననఇ:13-5-1
వయససస:42
లఇ: ససస స
970
ZOK0739011
పపరర: గగససయఖ షపక

125-160/1059

భరస : నరససఇహ రవవప ఏలకశరఠ
ఇఇటట ననఇ:6-392-M-1
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:6-2791
వయససస:62
లఇ: ససస స
967
ZOK1682418
పపరర: గరతమక పప ల

962
LML1955095
పపరర: గరత ఏలకశరఠ

984
ZOK1672583
పపరర: లలకరశ సమరతరర

125-147/933

తఇడక:డ వనఇకటరమణ సమరతరర
ఇఇటట ననఇ:708-A-3
వయససస:23
లఇ: పప
125-153/1305

987
ZOK1258483
పపరర: శశఖర ససరపరవజ

125-160/1036

తఇడక:డ చఇగల రవయమడడ రవమఖయణఇ
ఇఇటట ననఇ:779
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడక:డ సడరప రవజ వనఇకట సవసమ
ఇఇటట ననఇ:6391-F-19
వయససస:56
లఇ: పప

989
పపరర: ఈనసదరరదదద హసస వరఇ

990
పపరర: శకకవఇత ససబబబలఖ

తఇడక:డ రవమససబబ రరడడ క హసస వరఇ
ఇఇటట ననఇ:APT # 810
వయససస:38
లఇ: ససస స

125-160/1126

125-160/1127

తఇడక:డ ననగ రవజ ససబబబలఖ
ఇఇటట ననఇ:BLOCK-5
వయససస:32
లఇ: పప
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991
ZOK0894932
పపరర: అశశక కలమఖర వవలలలల

125-160/1122

తఇడక:డ బబలయయ వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:D NO 6/279
వయససస:31
లఇ: పప

992
ZOK1180181
పపరర: ఆదదలకకక చచనడహరర

125-160/1123

తఇడక:డ సప మయయ చచనడహరర
ఇఇటట ననఇ:DNO6/299-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
పపరరషషలల
ఇతరరలల
మతస త

496
496

993
పపరర: నడరజహన థసపకలలఖ

125-160/1128

భరస : హహసవసనన సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:house no-26
వయససస:47
లఇ: ససస స

ససస సలల

మతస త
497
497

993
993

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస

వయసస 01-01-2021 నటక
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