రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-10
1
ZOK1703917
పపరర: పపపచలయయ కకలకటట

125-161/194

తపడడ:డ నరససపహలల కకలకటట
ఇపటట ననప:6/4-30
వయససస:47
లప: పప

125-161/293

భరస : ససపబశవ రరడడ కససరరడడడ
ఇపటట ననప:6/44-5-B-1
వయససస:66
లప: ససస స

4
ZOK2031607
పపరర: శశకసపత వపకదతరర

125-160/682

తపడడ:డ నతరసయణమమరరస వపకదతరర
ఇపటట ననప:6/393
వయససస:46
లప: పప
7
ZOK0417881
పపరర: ససమన వపకదతరర

2
LML1962190
పపరర: పడససన కససరరడడడ

5
ZOK2031615
పపరర: శశనవసససలల వపకదతరర

తపడడ:డ శశనవసససలల వపకదతరర
ఇపటట ననప:6-393
వయససస:38
లప: పప

8
ZOK2031599
పపరర: పదదజ వపకదతరర

125-160/683

125-160/684

తపడడ:డ అబబబల సలమప
ఇపటట ననప:6/394-G1
వయససస:35
లప: పప

11
LML2442523
పపరర: శసవసల శశక

125-160/1063

125-160/687

తపడడ:డ అబబబల సలమప షపక
ఇపటట ననప:6/394G-1
వయససస:35
లప: ససస స

14
LML1947548
పపరర: అబబబల సలమప షపక

125-160/685

125-160/688

తపడడ:డ ససబబరసమయయ
ఇపటట ననప:6/395
వయససస:41
లప: పప

17
ZOK0943911
పపరర: రరడడడ రసణణ మమలపటట

125-160/1065

125-160/691

20
ZOK2031631
పపరర: గబపడతలయయ కకపడయయగసరర

125-160/1064

12
ZOK1408327
పపరర: మమమనసదదబన షపక

125-160/686

15
LML1947555
పపరర: మహబమబ బటష షపక

125-160/1066

తపడడ:డ అబబబల సలమప
ఇపటట ననప:6-394-G-1
వయససస:37
లప: పప
125-160/689

భరస : ససబడమణయప
ఇపటట ననప:6/395
వయససస:37
లప: ససస స

19
ZOK1579382
పపరర: యలల మద కకననడ నయమగసరర

9
ZOK2237345
పపరర: వవపకటససబబమద వపకదతరర

తపడడ:డ అబబబల సలమప షపక
ఇపటట ననప:6/394-G-1
వయససస:42
లప: పప

తపడడ:డ ఈససమయమ షపషక
ఇపటట ననప:6-394-G-1
వయససస:82
లప: పప

16
ZOK0096545
పపరర: ససబడమణయప కకపడయయ గసరర

125-160/1061

భరస : నతరసయణమమరరస
ఇపటట ననప:6-393
వయససస:73
లప: ససస స

తపడడ:డ అబబబల షపషక
ఇపటట ననప:6/394-G-1
వయససస:36
లప: పప

13
ZOK0975419
పపరర: ఆరరఫస షపక

6
ZOK0417832
పపరర: శవ సతయ ససగర వపకదతరర
తపడడ:డ శశనవసససలల వపకదతరర
ఇపటట ననప:6-393
వయససస:40
లప: పప

భరస : శశనవసససలల వపకదతరర
ఇపటట ననప:6-393
వయససస:59
లప: ససస స

10
ZOK0645556
పపరర: శసవలల షపక

125-160/681

భరస : శశకసపత వపకదతరర
ఇపటట ననప:6/393
వయససస:41
లప: ససస స

తపడడ:డ నతరసయణమమరరస వపకదతరర
ఇపటట ననప:6/393
వయససస:62
లప: పప
125-160/1062

3
ZOK1124619
పపరర: శశశతత కలమమరర వపకదతరర

18
ZOK1510734
పపరర: లకడద పడసనన కకననడ నయమగసరర

125-160/690

తపడడ:డ గబనతడళళళయమ కకననడ నయమగసరర
ఇపటట ననప:6/395
వయససస:22
లప: ససస స
125-160/692

21
ZOK0391409
పపరర: ససభటషసణణ ససదననగసరర

125-160/1067

భరస : ససబబరసమయయ కకననడ నయమగసరర
ఇపటట ననప:6/395
వయససస:21
లప: ససస స

తపడడ:డ ససబబరసమయయ కకపడయయగసరర
ఇపటట ననప:6/395
వయససస:52
లప: పప

భరస : పపడమమనథ ససదబననగసరర
ఇపటట ననప:6-395
వయససస:35
లప: ససస స

22
ZOK0403071
పపరర: పపడమమనద చపబబత

125-160/1069
23
ZOK0943853
పపరర: ససబబ రసమయయ కకపడయయ
గసరర
తపడడ:డ గబపడతలయయ
ఇపటట ననప:6-395
వయససస:27
లప: పప

125-160/1070
24
ZOK2031623
పపరర: జయలకమద కకపడయయగసరర

భరస : గబపడతలయయ
ఇపటట ననప:6-395
వయససస:44
లప: ససస స

26
LML2402618
పపరర: మబనబటలకకషష సనశశటట

27
LML2402626
పపరర: హహహమమవత సనశశటట

125-160/1068

తపడడ:డ ససపదరబటబబ
ఇపటట ననప:6-395
వయససస:41
లప: పప
25
LML2402600
పపరర: సశరసజయప సనశశటట

125-160/693

భరస : చచపగయయ శశటట
ఇపటట ననప:6/396
వయససస:69
లప: ససస స
28
LML2402634
పపరర: మబనకకషష ర సనశశటట
తపడడ:డ చచపగయయశశటట
ఇపటట ననప:6/396
వయససస:45
లప: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/694

తపడడ:డ చచపగయయశశటట
ఇపటట ననప:6/396
వయససస:46
లప: పప
125-160/696

29
ZOK0096271
పపరర: మహమదద అల సయయద
తపడడ:డ బటషస సయయద
ఇపటట ననప:6/396
వయససస:39
లప: పప

125-160/695

భరస : మబనబటలకకషష
ఇపటట ననప:6/396
వయససస:44
లప: ససస స
125-160/697

30
ZOK1672641
పపరర: మబన వనపకటటష హహ

125-160/698

తపడడ:డ చక పపపపప
ఇపటట ననప:6/396
వయససస:37
లప: పప
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31
LML1947217
పపరర: అరరప సపషద

125-160/699

తపడడ:డ హహసపసన సపషద
ఇపటట ననప:6/397
వయససస:42
లప: పప
34
ZOK0984774
పపరర: నతససరరన సయయద

125-160/703

125-160/279

తపడడ:డ రపగనతయకలలల వదదద
ఇపటట ననప:6/397-A2-2
వయససస:20
లప: పప
43
ZOK2250728
పపరర: ఇలయమస కటటటబడడ

125-160/280

125-160/710

తపడడ:డ లకదయయ నతయబడడ
ఇపటట ననప:6-399
వయససస:33
లప: ససస స
52
ZOK0402735
పపరర: రరడడడ బటబబ వవలలరర

125-160/732

భరస : ఓబబల రరడడడ గజజజజ
ఇపటట ననప:6-399-1
వయససస:59
లప: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

41
ZOK1710425
పపరర: శశనవసససలల రరవవరర

125-160/706

125-160/735

125-160/708

125-160/711

125-160/1074

53
ZOK0403097
పపరర: నరససపహహలల వవలలరర

59
ZOK1208462
పపరర: ఏజజజ ఖమన పపతదన
తపడడ:డ రహమతతలమల ఖమన పపతదన
ఇపటట ననప:6/399-1-5
వయససస:43
లప: పప

125-160/701

42
ZOK1710433
పపరర: శసరద రరవవరర

125-160/707

45
ZOK1510494
పపరర: రరడయయ
చడ
బబసమబడతడమ

125-160/709

48
LML2442770
పపరర: లకదయయ నతయబడడ గబతతస

125-160/1072

తపడడ:డ నతరసయణ నతయబడడ గబతతస
ఇపటట ననప:6-399
వయససస:65
లప: పప
51
ZOK0391110
పపరర: లకడద దదవ వవలలరర

125-160/731

భరస : నరససపహహలల వవలలరర
ఇపటట ననప:6/399-1
వయససస:57
లప: ససస స
125-160/733

54
ZOK1091578
పపరర: ససపధసజ వవలలరర

125-160/734

భరస : రరడడడ బటబబ వవలలరర
ఇపటట ననప:6/399-1
వయససస:27
లప: ససస స
125-160/736

తపడడ:డ గజజల ఓబబల రరడడడ
ఇపటట ననప:6/399-1
వయససస:24
లప: పప
125-160/1078

39
ZOK1706555
పపరర: హహమ మమధసరర వడడడ

తపడడ:డ నతగరసజ బబసమబడతడమ
ఇపటట ననప:6/399
వయససస:28
లప: పప

47
ZOK1681287
పపరర: సలమదన సయద

56
ZOK1510999
పపరర: గజజల పసడణణష ససయ రరడడ

125-160/1071

భరస : శశనవసససలల రరవవరర
ఇపటట ననప:6/397-A-3
వయససస:52
లప: ససస స

44
ZOK0094516
పపరర: అనసరసధ ఉటటట

50
ZOK1048884
పపరర: దతవద పడభటకర గబఱఱ ప

36
LML2439792
పపరర: అజదతతలమల సయయద

తపడడ:డ రపగనతయకలలల వడడడ
ఇపటట ననప:6/397 -A2-2
వయససస:24
లప: ససస స

తపడడ:డ వనపకట ససబబయయ వవలలరర
ఇపటట ననప:6/399-1
వయససస:67
లప: పప

తపడడ:డ నరససపహహలల వవలలరర
ఇపటట ననప:6/399-1
వయససస:31
లప: పప
58
ZOK1510825
పపరర: ససనత గజజజజ

125-160/376

తపడడ:డ అబడహప
ఇపటట ననప:6-399
వయససస:71
లప: పప

తపడడ:డ నరససపహహలల వవలలరర
ఇపటట ననప:6/399-1
వయససస:35
లప: పప
55
ZOK1378173
పపరర: ససనల వవలలరర

38
ZOK2252559
పపరర: రపగనతయకలలల వడడడ

తపడడ:డ హబబబలల సయద
ఇపటట ననప:6/399
వయససస:21
లప: పప
125-160/1073

125-160/702

తపడడ:డ హహసపన
ఇపటట ననప:6-397-A1
వయససస:35
లప: పప

భరస : జగననదహన
ఇపటట ననప:6/399
వయససస:49
లప: ససస స

తపడడ:డ హబబబలల సయయద
ఇపటట ననప:6/399
వయససస:23
లప: ససస స
49
ZOK0393645
పపరర: శసశవసణణ గబతతస

125-160/704

తపడడ:డ వనపకటయయ రరవవరర
ఇపటట ననప:6/397-A-3
వయససస:63
లప: పప

తపడడ:డ షబబర బటష కటటటబడడ
ఇపటట ననప:6/399
వయససస:22
లప: పప
46
ZOK1673797
పపరర: నజద సయయద

35
ZOK0984782
పపరర: యశదన సయయద

తపడడ:డ చనన రపగయయ వడడడ
ఇపటట ననప:6/397-A2-2
వయససస:52
లప: పప
125-160/705

33
ZOK1151513
పపరర: చపదడ కలమ దసగరగ

భరస : గపగసధరప దసగరగ
ఇపటట ననప:6/397-1 BEHIND DEEP LODG
వయససస:37
లప: ససస స

భరస : అజజదతతలల
ఇపటట ననప:6/397-A
వయససస:33
లప: ససస స

భరస : రపగనతయకలలల వడడడ
ఇపటట ననప:6/397-A2-2
వయససస:49
లప: ససస స
40
ZOK1510916
పపరర: ససయ తరరన వదదద

125-160/700

తపడడ:డ హససన
ఇపటట ననప:6/397
వయససస:48
లప: పప

భరస : ఆరరఫపలల
ఇపటట ననప:6/397-A
వయససస:40
లప: ససస స
37
ZOK2252567
పపరర: వసణణ వడడడ

32
LML2439784
పపరర: కరరమబలమల సయయద

57
ZOK0402818
పపరర: ఓబబలరరడడడ గబజజల

125-160/1077

తపడడ:డ చననఓబబలరరడడడ
ఇపటట ననప:6-399-1
వయససస:65
లప: పప
125-160/737

60
ZOK1407469
పపరర: ఫరసజన ఖమనప పఠసన

125-160/738

భరస : ఎజజజ ఖమన పఠసన
ఇపటట ననప:6/399-1-5
వయససస:40
లప: ససస స
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61
ZOK1309087
పపరర: వనపకట రసజజ బటబబ నలప

125-160/739

తపడడ:డ హనసమపత రసవప నలప
ఇపటట ననప:6/399-1-20
వయససస:55
లప: పప
64
ZOK1671049
పపరర: శశనవసస రరడడడ బబషన

62
ZOK1309095
పపరర: శశకళ నలప
భరస : వనపకట రసజజ బటబబ నలప
ఇపటట ననప:6/399-1-20
వయససస:48
లప: ససస స

125-160/742

తపడడ:డ ససరరపదడ రరడడడ బబషన
ఇపటట ననప:6/399-1A
వయససస:21
లప: పప

65
ZOK1671056
పపరర: మణణమద బబషన

తపడడ:డ పపపచలయయ చచనసనరర
ఇపటట ననప:6/399-1B
వయససస:63
లప: పప

భరస : శశనవసస బటబబ మమనసనరర
ఇపటట ననప:6/399-2
వయససస:39
లప: ససస స
73
LML2442614
పపరర: జయ కకటటశశర రసవప పష ల

125-160/751

125-160/754

125-160/1079

125-160/760

125-160/763

తపడడ:డ శపకరయయ
ఇపటట ననప:6/399-8
వయససస:32
లప: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/752

69
LML2442648
పపరర: శశనవసస బటబబ మమనసనరర

125-160/747

72
ZOK1669142
పపరర: సతయ నల చచదరర ధతరరరర

125-160/750

75
ZOK0783571
పపరర: నతగజజయత పష ల

125-160/753

తపడడ:డ జయ కకటటశశర రసవప
ఇపటట ననప:6/399-6
వయససస:28
లప: ససస స

125-160/755 78
125-160/756
77
ZOK1249227
ZOK1251396
పపరర: వజయ రసఘవవపదడ దగబగపసటట
పపరర: వజయ రసఘవవపదడ దగబగపసటట

80
ZOK0094417
పపరర: లల గశపధద

తపడడ:డ శశరసమబలల దగబగపసటట
ఇపటట ననప:6/399-6
వయససస:40
లప: పప
125-160/758

83
ZOK0402784
పపరర: మధస కలమమర తరసదడప

86
ZOK0403105
పపరర: రపగనతదప తరసదడప

89
ZOK1144161
పపరర: శశభటరసణణ తతపగస
భరస : శవశపకర నగనబబ యన
ఇపటట ననప:6/399-8
వయససస:44
లప: ససస స

81
ZOK0096628
పపరర: పడభటకర రసవప గశపధద

125-160/759

తపడడ:డ ససబబనన శశటట
ఇపటట ననప:6/399-7
వయససస:77
లప: పప
125-160/761

84
ZOK0402859
పపరర: మబనరసజజ తరసదడప

125-160/762

తపడడ:డ టట కర నతరసయణ
ఇపటట ననప:6/399--7-I
వయససస:43
లప: పప
125-160/764

తపడడ:డ టట కర నతరసయణ
ఇపటట ననప:6/399--7-I
వయససస:48
లప: పప
125-160/766

125-160/744

తపడడ:డ బలరప నతయబడడ ధతరరరర
ఇపటట ననప:6/399-4
వయససస:20
లప: పప

తపడడ:డ టట కర నతరసయణ
ఇపటట ననప:6/399--7-I
వయససస:36
లప: పప

తపడడ:డ కకదపడపసణణ
ఇపటట ననప:6/399--7-I
వయససస:73
లప: పప
88
ZOK0645580
పపరర: వనపకటటశ చదమఆకలరరస

125-160/749

భరస : పడభటకర రసవప
ఇపటట ననప:6/399-7
వయససస:74
లప: ససస స

భరస : నతరసయణ
ఇపటట ననప:6/399--7-I
వయససస:67
లప: ససస స
85
ZOK0402925
పపరర: నతరసయణ తరసదడప

74
ZOK0783563
పపరర: రసజరశశరర దగబగపసటట

66
ZOK1060722
పపరర: కలమయణణ బన

తపడడ:డ వనపకట ససబబయయ మమనసనరర
ఇపటట ననప:6/399-2
వయససస:49
లప: పప

తపడడ:డ శశరసమబలల దగబగపసటట
ఇపటట ననప:6/399-6
వయససస:40
లప: పప

భరస : జయకకటటశశర రసవప
ఇపటట ననప:6-399-6
వయససస:53
లప: ససస స
82
ZOK0391144
పపరర: సరసశత తరసదడప

125-160/746

భరస : వజయ రసఘవవపదడ
ఇపటట ననప:6/399-6
వయససస:33
లప: ససస స

తపడడ:డ జయ కకటటశశర రసవప
ఇపటట ననప:6/399-6
వయససస:30
లప: ససస స
79
LML2443513
పపరర: నరసమద పష ల

71
ZOK0478867
పపరర: ఉషస దదవ మబదతబ

125-160/741

భరస : ససరరపదడ రరడడడ
ఇపటట ననప:6/399-1A
వయససస:40
లప: ససస స

భరస : ఎలమల రరడడడ
ఇపటట ననప:6/399-4
వయససస:67
లప: ససస స

తపడడ:డ నరసయయ పష ల
ఇపటట ననప:6/399-6
వయససస:57
లప: పప
76
ZOK0783589
పపరర: ససరరశస పష ల

125-160/743

భరస : వనపకట ససబబయయ
ఇపటట ననప:6/399-1-B
వయససస:57
లప: ససస స
125-160/748

63
ZOK1670058
పపరర: ససరరపదడ రరడడడ బబషన
తపడడ:డ శశనవసససలల బబషన
ఇపటట ననప:6/399-1a
వయససస:49
లప: పప

భరస : శశనవసససలల రరడడడ బబషన
ఇపటట ననప:6/399-1A
వయససస:80
లప: ససస స

125-160/745 68
67
ZOK0725275
ZOK0984824
పపరర: వనపకట ససబబయయ చచనసనరర
పపరర: పదతదవత చచనసనరర

70
ZOK0390971
పపరర: ససగబణ మమనసనరర

125-160/740

87
ZOK0894726
పపరర: జయ పసడయమ తరసదడప

125-160/765

భరస : మబనరసజజ తరసదడప
ఇపటట ననప:6/399--7-I
వయససస:35
లప: ససస స
125-160/767

90
ZOK1273416
పపరర: మపగళ ససపహ ఎ

125-160/712

తపడడ:డ అపబ ససపహ ఎ
ఇపటట ననప:6/399 10
వయససస:33
లప: పప
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91
ZOK2240562
పపరర: డడప రరడడడ ఏ బ ఏ

125-160/377

తపడడ:డ రసమహన రరడడడ ఏ బ
ఇపటట ననప:6/399-A
వయససస:38
లప: పప
125-160/769

తపడడ:డ గబపడస
ల రర శదబయయ
ఇపటట ననప:6/399-A
వయససస:58
లప: ససస స

95
ZOK2031664
పపరర: వజయ కలమమర రరడడడ ఎప

125-160/1081

98
ZOK2031649
పపరర: కసమమకమద ఏబ

125-160/281

తపడడ:డ శవయయ ఉపపపలలటట
ఇపటట ననప:6/399-A1
వయససస:21
లప: ససస స
103
ZOK1578954
పపరర: సపతతష రరడడడ మబకక

125-160/773

తపడడ:డ శవ రమ రరడడడ మబకక
ఇపటట ననప:6/399-ha2
వయససస:30
లప: పప

101
ZOK1422922
పపరర: సవతడమద వడడడ

125-160/776

తపడడ:డ చచడడ రరడడడ
ఇపటట ననప:6/399-L
వయససస:58
లప: పప
125-160/779

తపడడ:డ నతగరసజ భమసమబదడప
ఇపటట ననప:6/399-L
వయససస:28
లప: ససస స
125-160/783

125-160/771

105
ZOK0943333
పపరర: శవపడకసశ చచనసనరర

113
ZOK2031672
పపరర: ఏ. పడతతప రరడడడ భమబ
తపడడ:డ చచపగల రరడడడ
ఇపటట ననప:6/399L-1
వయససస:52
లప: పప

115
LML2443539
పపరర: ససజజత పతకమమరర

116
LML2441913
పపరర: రరడడ యమ
చన
నలకకరర

భరస : ససబబరసయబడడ
ఇపటట ననప:6-399-L-1
వయససస:40
లప: ససస స

125-160/774

119
LML2443547
పపరర: శశదదవ భమబ
భరస : పడతతప రరడడడ
ఇపటట ననప:6-399L-1A
వయససస:46
లప: ససస స

125-160/772

125-160/775

తపడడ:డ వనపకటససబబయయ చచనసనరర
ఇపటట ననప:6/399-I-B
వయససస:31
లప: పప
125-160/777

108
ZOK1015487
పపరర: నరరశ పసటటకమమరర

125-160/778

తపడడ:డ ససబటబరసయబడడ పసటటకమమరర
ఇపటట ననప:6/399-L
వయససస:29
లప: పప
125-160/780

111
ZOK0943341
పపరర: చపతతమణణ మలల శశటట

125-160/715

భరస : దతమదర బటబబ మలల శశటట
ఇపటట ననప:6/399 L1
వయససస:44
లప: ససస స
125-160/784

125-160/1083
114
LML2439834
పపరర: ససబబరసమబడడ పతకమమరర

తపడడ:డ వనపకటయయ
ఇపటట ననప:6-399-L1
వయససస:57
లప: పప
125-160/785

తపడడ:డ కకషషయయ
ఇపటట ననప:6/399-L-1A
వయససస:53
లప: పప
125-160/1085

125-160/185

102
ZOK1632074
పపరర: మహహదదబన బటష షపక

104
LML2442655
పపరర: మలల కసరరజన వవలలరర

తపడడ:డ ససబబరసయబడడ పతకమమరర
ఇపటట ననప:6/399-L-1
వయససస:20
లప: పప
125-160/1084

99
ZOK1724632
పపరర: భటణబ ససయ ఉపపపలలటట

భపధసవప: హససబ షసయయద
ఇపటట ననప:6/399-H-7-1
వయససస:43
లప: పప

110
ZOK1244425
పపరర: ససలమద భమసమబదడప

125-160/1080

తపడడ:డ శవయయ ఉపపపలలటట
ఇపటట ననప:6/399-A1
వయససస:20
లప: పప

భరస : నతగరసజ భమసమబదడప
ఇపటట ననప:6/399-L
వయససస:36
లప: ససస స

112
ZOK1510817
పపరర: నవన పతకమమరర

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/1082

తపడడ:డ రమణత రరడడడ
ఇపటట ననప:6/399-L
వయససస:28
లప: పప

109
ZOK1244417
పపరర: రరడడమద భమసమబదడప

96
LML2443521
పపరర: నలమ మబకసక

భపధసవప: నరససపహ రరడడడ వడడడ
ఇపటట ననప:6/399a1a,a b n r colony
వయససస:76
లప: ససస స

107
ZOK0783696
పపరర: నరపజన రరడడడ దయమలమ

125-160/768

భరస : వజయకలమమర రరడడడ
ఇపటట ననప:6-399A
వయససస:38
లప: ససస స

తపడడ:డ వవపకటససబబయయ
ఇపటట ననప:6/399-I-2
వయససస:61
లప: పప

106
ZOK0783662
పపరర: రమణత రరడడడ దయమలమ

భరస : రరడడయయ
ఇపటట ననప:6-399-L-1-A
వయససస:49
లప: ససస స

125-160/770

భరస : రసమ రరడడడ
ఇపటట ననప:6-399-A
వయససస:82
లప: ససస స

100
ZOK1724657
పపరర: శసలన ఉపపపలలటట

93
ZOK2031656
పపరర: రసప మహన రరడడ ఏ బ
తపడడ:డ అదచపపరరడడడ ఏ బ
ఇపటట ననప:6/399A
వయససస:68
లప: పప

తపడడ:డ నరరససపహహదరరడడడ ఎప
ఇపటట ననప:6/399-A
వయససస:46
లప: పప

భరస : రసమమహన రరడడ
ఇపటట ననప:6-399-A
వయససస:52
లప: ససస స

118
ZOK0393595
పపరర: మపజల నతలకకరర

125-160/472

భరస : డడప రరడడడ ఏ బ ఏ
ఇపటట ననప:6/399-A
వయససస:32
లప: ససస స

94
ZOK1580034
పపరర: గబపడస
ల రర శదబమద

97
LML2443505
పపరర: ససజజనతమమద ఏబ

92
ZOK2240596
పపరర: శరరష అవపల బటలయయ గసరర

117
LML2441921
పపరర: ససరరపదడ నలకకరర

125-160/786

తపడడ:డ కకషషయయ
ఇపటట ననప:6/399-L-1A
వయససస:44
లప: పప
125-160/1086

120
ZOK0987364
పపరర: చపగల రరడడడ భమబ

125-160/1087

తపడడ:డ చపదడపత
డ తప రరడడ బ
ఇపటట ననప:6-399L-1A
వయససస:26
లప: పప
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121
ZOK0094607
పపరర: దదవ కకలమల

125-160/787

భరస : ససరరష
ఇపటట ననప:6/399-L-2
వయససస:39
లప: ససస స
124
LML1946995
పపరర: వనపకటససరరష కకలమల

122
ZOK0959264
పపరర: శవ కలమమర రరడడ అపకక రరడడడ
తపడడ:డ ఎ శశష రరడడ
ఇపటట ననప:6/399-L-2
వయససస:33
లప: పప

125-160/1088

తపడడ:డ వనపకటససబబయయ
ఇపటట ననప:6-399-L2
వయససస:40
లప: పప
127
LML2441962
పపరర: శపకరరరయమ ససమకలరరస

130
LML1983121
పపరర: లకడద నలమలబపతత

125
LML1947167
పపరర: వనపకటససబబయయ కకలమల

125-160/781

125-160/792

భరస : కర.వ.యస. కలమమర చచదరర
ఇపటట ననప:6/399-L3
వయససస:47
లప: ససస స

128
ZOK1510577
పపరర: సపధయ రసణణ అపకక రరడడ

భరస : రవ
ఇపటట ననప:6/399-L-3
వయససస:45
లప: ససస స
139
ZOK1702273
పపరర: సవతడమద దగబగపసటట
తపడడ:డ చపదడ శశఖర బటబబ దగబగపసటట
ఇపటట ననప:6/399-L-4A
వయససస:64
లప: ససస స

131
LML2452613
పపరర: ససన
డ పదత కసవపటటరర

125-160/794
132
ZOK0418426
పపరర: జగననదహన చచదరర కసవపటటరర

తపడడ:డ మబరళ దరరరర
ఇపటట ననప:6/399L5
వయససస:25
లప: పప
145
ZOK0650010
పపరర: వససధ దరరరర

భరస : రసమచపదడ రసవప
ఇపటట ననప:6/399-L-6
వయససస:62
లప: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/796

137
ZOK1408335
పపరర: హసస వరప ససవరష

140
ZOK0943358
పపరర: నహరరక దతరరవప

143
ZOK0645705
పపరర: హరరనతథ చచదరర దరరరర

125-160/805

146
LML2443562
పపరర: షసలమ పసటటరర

125-160/799

149
ZOK0664862
పపరర: వససస గబడద
తపడడ:డ రసమచపదడ రసవప గబడద
ఇపటట ననప:6/399-L-6
వయససస:49
లప: పప

తపడడ:డ వనపకటససబబయయ నతయబడడ
ఇపటట ననప:6/399-L3
వయససస:41
లప: పప
135
ZOK2031698
పపరర: ససగబనమమద కవపటటరర

125-160/797

138
ZOK1408343
పపరర: హసస వరప రసమససబబ రరడడ

125-160/800

తపడడ:డ హసస వరప నతరసయణ రరడడ
ఇపటట ననప:6/399-L4
వయససస:65
లప: పప
125-160/713

141
ZOK1378181
పపరర: రరషసత చచదరర దరరరర

125-160/730

తపడడ:డ బలరసప నతయబడడ దరరరర
ఇపటట ననప:6/399/L5
వయససస:24
లప: ససస స
125-160/803

144
ZOK0645929
పపరర: బలరసప నతయబడడ దతరరరర

125-160/804

తపడడ:డ వనపకట ససబబయయ
ఇపటట ననప:6/399-L5
వయససస:51
లప: పప
125-160/1091

భరస : బలరసమనతయబడడ
ఇపటట ననప:6-399-L-5
వయససస:47
లప: ససస స
125-160/807

125-160/791

భరస : వనపకటససబబయయనతయబడడ
ఇపటట ననప:6/399-L3
వయససస:67
లప: ససస స

తపడడ:డ వనపకట ససబబయయ
ఇపటట ననప:6/399-L5
వయససస:62
లప: పప

భరస : హరరనతర చచధరర
ఇపటట ననప:6/399-L-5
వయససస:55
లప: ససస స
148
ZOK0664789
పపరర: కలససమకలమమరర గబడద

125-160/793

తపడడ:డ హరరనతథ చచదరర
ఇపటట ననప:6/399 L 5
వయససస:30
లప: ససస స
125-160/802

125-160/1090

భరస : కరరణకర రరడడడ అపకక రరడడడ
ఇపటట ననప:6/399-l-2,ABNR COLONY,
వయససస:34
లప: ససస స

125-160/790

భరస : హసస వరప రసపససబబ రరడడడ
ఇపటట ననప:6/399-L4
వయససస:64
లప: ససస స
125-160/801

126
LML1955392
పపరర: నతరసయణమద కకలమల
భరస : వనపకటససబబయయ
ఇపటట ననప:6-399-L-2
వయససస:52
లప: ససస స

భరస : శశషయయనతయబడడ
ఇపటట ననప:6/399-L3
వయససస:88
లప: ససస స
125-160/798

125-160/789

129
LML1970987
పపరర: వ యస కలమర చచఉవసడరర
కసవపటటరర
తపడడ:డ వనపకటససబబయయ
ఇపటట ననప:6/399-L3
వయససస:46
లప: పప

125-160/795 134
133
ZOK0530295
ZOK2031680
పపరర: వనపకటససబబయయ కసవపటటరర
పపరర: ససబబమమద కవపటటరర

136
ZOK0650002
పపరర: పడససనత చచధరర కకరరవదసల

125-160/1089

భరస : జగననదహన చచదరర కసవపటటరర
ఇపటట ననప:6/399-L3
వయససస:34
లప: ససస స

తపడడ:డ శశషయయ నతయబడడ
ఇపటట ననప:6/399-L3
వయససస:75
లప: పప

123
ZOK0959348
పపరర: అనసరసధ అపకక రరడడడ
భరస : శశష రరడడడ అపకక రరడడడ
ఇపటట ననప:6/399-L-2
వయససస:55
లప: ససస స

తపడడ:డ చనన ససబబయయ
ఇపటట ననప:6-399-L2
వయససస:65
లప: పప

తపడడ:డ నరససయ
ఇపటట ననప:6/399-L 2A
వయససస:54
లప: పప

142
ZOK1297076
పపరర: వనపకట జసశపత దరరరర

125-160/788

147
ZOK0664870
పపరర: ససభటషసన గబడద

125-160/806

భరస : వససస
ఇపటట ననప:6/399-L6
వయససస:38
లప: ససస స
125-160/808

150
ZOK0664797
పపరర: రసమచపదడ రసవప గబడద

125-160/1092

తపడడ:డ అపసప రసవప
ఇపటట ననప:6-399-L6
వయససస:73
లప: పప
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151
ZOK0491191
పపరర: ససనత దరరరర

125-160/1093

భరస : మబరళ
ఇపటట ననప:6-399-L-6
వయససస:42
లప: ససస స
154
ZOK1408400
పపరర: వనషషషవ

125-160/1095
155
ZOK0476804
పపరర: పరరమళ ససజన రపజన కకతస పలల
పసలగరరర
భరస : ససయ నతధ ఉపపలపసటట
ఇపటట ననప:6-399-L7
వయససస:64
లప: ససస స

156
ZOK1091859
పపరర: వనపకట ఎమమ సరరత
ఉపపలపసటట
తపడడ:డ ససయనతథ
ఇపటట ననప:6-399-L7
వయససస:44
లప: ససస స

125-160/1096

125-160/811

158
ZOK0418038
పపరర: నవన కలమమర దగబగపసటట

159
ZOK0491217
పపరర: శశదదవ అపబటట

125-160/1097

160
ZOK0785063
పపరర: వజడ శశఖర రరడడడ ఇపడస
ల రర

161
ZOK0793661
పపరర: రవ తదజ ఇపడస
ల రర

125-160/716

తపడడ:డ నతరసయణ రరడడడ ఇపడస
ల రర
ఇపటట ననప:6/399 L-B-1
వయససస:54
లప: పప
125-160/719

భరస : నరససపహ రరడడడ
ఇపటట ననప:6-399-LB
వయససస:75
లప: ససస స
125-160/717

164
ZOK0793695
పపరర: నరహరర పడససద రరడడ వడచడ

125-160/1098

167
LML1947043
పపరర: నరరసపహ రరడడడ వడదడ

125-160/812

భరస : నరససపహరరడడడ వడదడ
ఇపటట ననప:6-399-LB-1
వయససస:75
లప: ససస స

170
ZOK1060748
పపరర: శశభటరసణణ పపనకల

125-160/1099

తపడడ:డ వనపకటయయ
ఇపటట ననప:6/399-L-B-3
వయససస:54
లప: పప

173
LML2442580
పపరర: యసశపత రసయయ

165
ZOK0894684
పపరర: ససనపద వడచడ

125-160/813

168
LML1955269
పపరర: లలతమద వడదడ

125-160/1100

భరస : మధసససధసన రరడడ వడదడ
ఇపటట ననప:6-399-LB-1
వయససస:46
లప: ససస స
125-160/1102

భరస : జనతరద న
ఇపటట ననప:6-399-L-B-2
వయససస:50
లప: ససస స
125-160/814

125-160/718

భరస : నరహరర పడససద రరడడ వడచడ
ఇపటట ననప:6/399-L-B1
వయససస:36
లప: ససస స

తపడడ:డ వరదరరడడడ వరథరరడడడ
ఇపటట ననప:6-399-LB-1
వయససస:77
లప: పప
125-160/1101

162
ZOK0894692
పపరర: ససషదశశ ఇపడస
ల రర
తపడడ:డ వజడ శశఖర రరడడ ఇపడడలరర
ఇపటట ననప:6/399 L-B-1
వయససస:27
లప: ససస స

తపడడ:డ నరససపహ రరడడడ వడదడ
ఇపటట ననప:6/399-L-B1
వయససస:44
లప: పప

భరస : వజడసపఖర రరడడడ
ఇపటట ననప:6-399-L-B-1
వయససస:52
లప: ససస స

172
LML2442572
పపరర: వవపకటరమన కసటప

125-160/782

తపడడ:డ వజడ శశఖర రరడడ ఇపడస
ల రర
ఇపటట ననప:6/399 L-B-1
వయససస:29
లప: పప

తపడడ:డ నరససపహ రరడడడ వడడడ
ఇపటట ననప:6/399 L-B-1
వయససస:47
లప: పప

169
LML1955277
పపరర: ససవతడమద వడదడ

125-160/809

125-160/810

తపడడ:డ చపదడశశఖర
ఇపటట ననప:6/399-L -8
వయససస:45
లప: పప

166
ZOK0491209
పపరర: ససనతమద ఇపడస
ల రర

153
ZOK1408392
పపరర: జగననదహన
తపడడ:డ వనపకట రమణ
ఇపటట ననప:6/399-L7
వయససస:50
లప: పప

తపడడ:డ తత కకకగ
ఇపటట ననప:6/399-L-7, ROAD NO 2
వయససస:20
లప: పప

163
ZOK1408376
పపరర: మదసససధన రరడడడ వడడడ

125-160/1094

తపడడ:డ వనపకటససబబయయ
ఇపటట ననప:6-399-L-6
వయససస:58
లప: పప

తపడడ:డ జగననదహన
ఇపటట ననప:6/399-L7
వయససస:22
లప: ససస స
157
ZOK1671437
పపరర: రప కక

152
ZOK0526764
పపరర: మబరళ దరరరర

171
ZOK0894478
పపరర: లకడద దదవ రయయ

125-160/714

భరస : యశవపత రసయ
ఇపటట ననప:6/399 L B 3
వయససస:38
లప: ససస స
125-160/815

తపడడ:డ నతరసయణ
ఇపటట ననప:6/399-L-B-3
వయససస:42
లప: పప

174
LML1955764
పపరర: అరవపదమద మబలకసకయల

125-160/816

భరస : వనపకట రసమ రరడడ మబలకసకయల
ఇపటట ననప:6/399-L-B-4
వయససస:73
లప: ససస స

125-160/817 176
125-160/1103
175
ZOK1318534
LML1947639
పపరర: ససయ నతష మమలకకయమలమ
పపరర: మధసమహన రరడడ
మబలకసకయల
తపడడ:డ మధస మహన రరడడ మమలకకయమలమ
తపడడ:డ వనపకట రసమ రరడడడ మబలల కసయల
ఇపటట ననప:6/399L-B4
ఇపటట ననప:6-399-LB-4
వయససస:25
లప: ససస స
వయససస:53
లప: పప

భరస : మధసమహన రరడడ మబలల కసయల
ఇపటట ననప:6-399-LB-4
వయససస:50
లప: ససస స

178
ZOK2261428
పపరర: రఫస షపక

180
LML2442671
పపరర: ససధతకర ససపకల

తపడడ:డ మహమదద జహహన షపక
ఇపటట ననప:6-399/L/B/5
వయససస:25
లప: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/1134

179
ZOK2289494
పపరర: జజాసకకర బబాదగప షపక
భరస : మహమదద జహహన జహహన
ఇపటట ననప:6-399/L/B/5
వయససస:45
లప: ససస స

125-160/1143

177
LML1955756
పపరర: ఉమమ దదవ మబలకసకయల

125-160/1104

125-160/818

తపడడ:డ వవపకటరపగరరయమ
ఇపటట ననప:6/399-L-B-5A
వయససస:68
లప: పప
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181
ZOK0984832
పపరర: చరరశసద భమబ

125-160/819

తపడడ:డ చపదడ పడతతప రరడడడ
ఇపటట ననప:6/399-L-I-1
వయససస:30
లప: ససస స
184
ZOK2031730
పపరర: శశకసపత మననవ

182
ZOK0895088
పపరర: రవళ గబతస

125-160/820

తపడడ:డ బబజజ బటబబ గబతస
ఇపటట ననప:6/399M
వయససస:29
లప: ససస స
125-160/822

తపడడ:డ శపకరనతయబడడ
ఇపటట ననప:6/399-M-1
వయససస:42
లప: పప

185
ZOK2031714
పపరర: శసపతకలమమరర లలకకల

125-160/1105

186
ZOK0664094
పపరర: అనసససయమద భటసకర

125-160/825

భరస : వనపకట రమణ శరద భటసకర
ఇపటట ననప:6/399-M3
వయససస:50
లప: ససస స

189
ZOK1391457
పపరర: రరడడయయ తననరర

125-160/828

192
LML1947209
పపరర: చపదడ పపనగరలపసటట

భరస : చపగయయ నతయబడడ పష లమరపప
ఇపటట ననప:6/399-M-3-A
వయససస:72
లప: ససస స

తపడడ:డ సపజవయయనతయబడడ
ఇపటట ననప:6-399 -M-3A
వయససస:45
లప: పప

193
LML1947126
పపరర: రసమకకశషష నతయబడడ
పపనగరలపసటట
తపడడ:డ సపజవయయనతయబడడ
ఇపటట ననప:6-399-M-3A
వయససస:38
లప: పప

125-160/1106

194
LML1955889
పపరర: శవ రపజన పపనగలపసటట

195
ZOK1510593
పపరర: మమనక నసకల

196
ZOK1332881
పపరర: బటలమజ చపడడ శశఖర బటబబ
నసకల
తపడడ:డ నతరసయణ నసకల
ఇపటట ననప:6-399-M-5
వయససస:54
లప: పప

125-160/1108

199
ZOK1380252
పపరర: వవణబ మమధవ నసకల

125-160/1111

తపడడ:డ చననపప జరటట
ఇపటట ననప:6/399M7
వయససస:66
లప: పప

201
ZOK0894494
పపరర: కరరణ కలమమర జరటట

భరస : ససదబయయ
ఇపటట ననప:6/399 -M- 7A
వయససస:59
లప: ససస స
208
ZOK0664128
పపరర: పరరశన పగడతల
భరస : బటలయయ గబపడస
ల రర
ఇపటట ననప:6/399-M-7A
వయససస:32
లప: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/720

206
ZOK2245603
పపరర: శదబయయ గబపడస
ల రర

125-160/830

209
ZOK1579945
పపరర: గబపడస
ల రర ససకత
తపడడ:డ గబపడస
ల రర ససదబ దకకసధర
ఇపటట ననప:6/399-M-7-A
వయససస:46
లప: పప

125-160/1110

125-160/721

204
ZOK0894502
పపరర: శసపతకలమమరర జరటట

125-160/831

తపడడ:డ మరరయనన
ఇపటట ననప:6/399-M-7
వయససస:47
లప: ససస స
125-160/757

భపధసవప: శదబమద గబపడస
ల రర
ఇపటట ననప:6/399M7A
వయససస:62
లప: పప
125-160/833

125-160/6

తపడడ:డ మరరయనన
ఇపటట ననప:6/399 -M 7
వయససస:36
లప: పప

భరస : శశకత గబపడస
ల రర
ఇపటట ననప:6/399M7
వయససస:33
లప: ససస స
125-160/722

198
ZOK1332907
పపరర: అదదలకమమద నసకల

200
ZOK0894486
పపరర: శసపత సశరరప జరటట

203
ZOK1273358
పపరర: జమలమ గబపడస
ల రర

125-160/829

125-160/1109

భరస : నతరసయణ నసకల
ఇపటట ననప:6-399-M-5
వయససస:78
లప: ససస స

202
ZOK0530303
పపరర: మరరయనన జరటట

125-160/1075

తపడడ:డ బటలమజ చపదడ శశఖర బటబబ నసకల
ఇపటట ననప:6 399 M 5
వయససస:20
లప: ససస స

భరస : బటలమజ చపడడ శశఖర బటబబ నసకల
ఇపటట ననప:6-399-M-5
వయససస:52
లప: ససస స

తపడడ:డ మరరయనన
ఇపటట ననప:6/399 M 7
వయససస:28
లప: పప

205
ZOK0894312
పపరర: ససదబమద గబపడస
ల రర

125-160/1107

భరస : చపదతడ
ఇపటట ననప:6-399-M-3A
వయససస:36
లప: ససస స

తపడడ:డ బటలమజ చపదడ శశఖర బటబబ నసకల
ఇపటట ననప:6-399-M-5
వయససస:22
లప: పప

125-160/826

తపడడ:డ వనపకటయయ తననరర
ఇపటట ననప:6/399-M3
వయససస:44
లప: పప

తపడడ:డ వనపకట ససబబయయ నతయబడడ పష లమరపప
ఇపటట ననప:6/399-M-3-A
వయససస:79
లప: పప

197
ZOK1332899
పపరర: అనస రసధ నసకల

125-160/823

భరస : కకషష మమరరస భటసకర
ఇపటట ననప:6/399-M3
వయససస:78
లప: ససస స

125-160/824 188
187
ZOK1151562
ZOK1244466
పపరర: చపదడ మహన నతయక బబకరక
పపరర: ఉమ దదవ భటసకర

125-160/827 191
190
ZOK1151539
ZOK1151547
పపరర: చపగయయ నతయబడడ పష లమరపప
పపరర: అమదననమద పష లమరపప

125-160/821

తపడడ:డ ససతతరసమయయ
ఇపటట ననప:6/399-M-1
వయససస:73
లప: పప

భరస : శపకరనతయబడడ మననవ
ఇపటట ననప:6-399-M-1
వయససస:62
లప: ససస స

తపడడ:డ కసశన నతయక
ఇపటట ననప:6/399-M3
వయససస:45
లప: పప

183
ZOK2031722
పపరర: శపకరసనయబడడ మననవ

207
ZOK0664110
పపరర: బటలయమయ గబనసనజరర

125-160/832

తపడడ:డ ససదదయయ గబనసనజరర
ఇపటట ననప:6/399-M-7A
వయససస:43
లప: పప
125-160/834

210
ZOK0530386
పపరర: జగదదశ గబపడస
ల రర

125-160/835

తపడడ:డ ససదబయయ
ఇపటట ననప:6/399-M7-A
వయససస:41
లప: పప
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211
LML2441996
పపరర: నతయబడడ జ ఎన

125-160/836

తపడడ:డ పపదబ వనపకటయయ
ఇపటట ననప:6/399-M-7-C
వయససస:81
లప: పప

125-160/1112

భరస : శశరసప చచదరర
ఇపటట ననప:6-399-M7D
వయససస:77
లప: ససస స

214
ZOK1297118
పపరర: మడడష రరడడడ మబరర

125-160/838

తపడడ:డ నతరసయణ రరడడడ మబరర
ఇపటట ననప:6/399-M-7E
వయససస:24
లప: ససస స
125-160/841

215
ZOK1634450
పపరర: హససబ షసయయద

తపడడ:డ గరరర చపదడ రరడడడ
ఇపటట ననప:6/399-M7--I5--A
వయససస:30
లప: ససస స

218
ZOK0394775
పపరర: పవతడ తరసదడప

125-160/839

125-160/726

తపడడ:డ గరరర చపదడ రరడడడ కసస రరడడడ
ఇపటట ననప:6/399 M7-L 5 A
వయససస:27
లప: పప

125-160/1113

భరస : పరశత హరర కకషష రరడడడ
ఇపటట ననప:6/399-M-B
వయససస:23
లప: ససస స
226
ZOK0986275
పపరర: ఉషమ సయయద

221
ZOK0491084
పపరర: బబజజ బటబబ గబతతస

125-160/842

224
ZOK0828519
పపరర: హబబబలల సయయద

తపడడ:డ హబబబలల సయయద
ఇపటట ననప:6/399-M-BT
వయససస:35
లప: పప

227
ZOK1021583
పపరర: రహహమబననసస సయయద

తపడడ:డ పపదబ వనపకటససబబయయ
ఇపటట ననప:6/399 M C
వయససస:62
లప: పప
232
LML2445476
పపరర: వసపత ఆవపల బటలయయగసరర

125-160/843

125-160/723
219
ZOK0894288
పపరర: కకషష వవణణ మమమధదల కససస రరడడ

222
ZOK2260677
పపరర: చననరరడడడ రరప

125-160/1131

125-160/844
225
ZOK0920919
పపరర: మహమదద జబబర సయయద

తపడడ:డ హబబబలల సయయద
ఇపటట ననప:6/399-M-BT
వయససస:27
లప: పప
125-160/846

భరస : హబబబలల సయయద
ఇపటట ననప:6/399-M-BT
వయససస:54
లప: ససస స

125-160/724 230
229
ZOK0387241
ZOK0421925
పపరర: ససబడమణయనతనయబడడ పతస పసటట
పపరర: కలససమకలమమరర పతస పసటట

125-160/840

తపడడ:డ చననరరడడడ నరససపహ రరడడడ
ఇపటట ననప:6/399-M-B
వయససస:21
లప: ససస స

తపడడ:డ మహబమబ భటషస సయయద
ఇపటట ననప:6/399-M-BT
వయససస:58
లప: పప
125-160/845

216
LML2441988
పపరర: గరరరశశపదడ రరడడడ కసస రరడడడ

తపడడ:డ గరరర చపదడ రరడడడ కససస రరడడడ
ఇపటట ననప:6/399 M 7-L 5 A
వయససస:29
లప: ససస స

తపడడ:డ చచపగయయ నతయబడడ
ఇపటట ననప:6/399-M-A
వయససస:61
లప: పప
125-160/1132

125-160/837

తపడడ:డ ససబటబరరడడడ
ఇపటట ననప:6/399-M7--I5--A
వయససస:68
లప: పప

భరస : రపగనతథ తరసదడప
ఇపటట ననప:6-399-M-7-L
వయససస:36
లప: ససస స

220
ZOK0894296
పపరర: ససభటస చపదడ కసస రరడడడ

213
ZOK1240290
పపరర: పదదజ మబరర
భరస : నతరసయణ రరడడ మబరర
ఇపటట ననప:6/399-M-7E
వయససస:44
లప: ససస స

భరస : మహహదదబన బటష షపక
ఇపటట ననప:6/399-M-7-H-3
వయససస:31
లప: ససస స

217
ZOK0894270
పపరర: గరరరషస రరడడడ కససస రరడడ

223
ZOK2260735
పపరర: పరశత సపయబకస

212
LML2443570
పపరర: కమలమద వననమదతల

228
ZOK1284769
పపరర: దతసరర వనపకట రమణ

125-160/847

తపడడ:డ దతసరర పపదబనన
ఇపటట ననప:6/399-M-BT
వయససస:60
లప: పప
125-160/725

125-160/727
231
ZOK1091693
పపరర: అవనతశ కలమమర చచదరర
పతస పత
తపడడ:డ ససబడమణయప నతయబడడ పతస పసటట
ఇపటట ననప:6/399 MC
వయససస:30
లప: పప

125-160/849

234
ZOK0984931
పపరర: నరద కకతస పసటట

భరస : ససబడమణయప నతయబడడ
ఇపటట ననప:6/399 M C
వయససస:60
లప: ససస స

భరస : శవ రసమ రరడడ
ఇపటట ననప:6/399-N1
వయససస:56
లప: ససస స

233
ZOK0402719
పపరర: శవరసమరరడడడ ఆవపల
బటలయయగసరర
తపడడ:డ ఎ బ శశషసరరడడ
ఇపటట ననప:6/399-N1
వయససస:65
లప: పప

125-160/1114
235
ZOK1220029
పపరర: శశసపక రరడడడ ఆవపల
బటలయయగసరర
తపడడ:డ శవపడససద రరడడడ ఆవపల బటలయయగసరర
ఇపటట ననప:6-399-N1
వయససస:25
లప: పప

125-160/1115 237
125-160/1116
236
ZOK0391037
ZOK0402685
పపరర: చపగమద ఆవపలబటలయయ గసరర
పపరర: ఎ బ రసమచపదడరరడడడ
ఆవపలబటలయయగసరర
భరస : శశశడ
శ డడ అవపల బలయయగసరర
తపడడ:డ శశషసరరడడడ అవపల బలయయగసరర
ఇపటట ననప:6-399-N-1
ఇపటట ననప:6-399-N-1
వయససస:93
లప: ససస స
వయససస:35
లప: పప

125-160/848

125-160/1076 239
238
ZOK1196584
ZOK0402982
పపరర: భవసన నహర రరడడడ భమమన
పపరర: ఎ బ శవపడససద రరడడడ
ఆఉలబటలయయగసరర
తపడడ:డ శవశపకర రరడడడ భమమన
తపడడ:డ ఎ బ శశషసరరడడ
ఇపటట ననప:6-399/N3
ఇపటట ననప:6-399-NI
వయససస:31
లప: పప
వయససస:63
లప: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-160/850

భరస : ససవస పడససద రరడడ ఎ బ
ఇపటట ననప:6/399-N1
వయససస:59
లప: ససస స

125-160/1117

240
ZOK0094763
పపరర: మననజ కలమమర గబతస

125-160/851

తపడడ:డ బబజజబటబబ
ఇపటట ననప:6/399U
వయససస:33
లప: పప
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241
ZOK1510932
పపరర: కవత అవలలల

125-160/728

భరస : ససనల కలమమర థసపసల
ఇపటట ననప:6/399 UPSTAIRS
వయససస:43
లప: ససస స
125-161/9

భరస : వవపకటటశ చదజజరల
ఇపటట ననప:6/400
వయససస:59
లప: ససస స
125-161/12

భరస : రసమచపదడ కటటట
ఇపటట ననప:6/400
వయససస:39
లప: ససస స
125-161/15

భరస : యమణదయయ కటటట
ఇపటట ననప:6/400
వయససస:62
లప: ససస స

248
ZOK0911785
పపరర: నతగసరరజన కటటట

251
ZOK0943507
పపరర: రమణమద పపరరపకల

125-161/18

భరస : మహహశ మబలల పగర
ఇపటట ననప:6/400
వయససస:33
లప: ససస స

254
ZOK1378199
పపరర: వనత గపజకలపటట

125-161/13

125-161/21

భరస : నరస రసజ
ఇపటట ననప:6/400
వయససస:47
లప: ససస స

257
ZOK1676378
పపరర: ససబబలకమద కటట

125-161/16

తపడడ:డ జయరసమయయ జడ
ఇపటట ననప:6-400
వయససస:33
లప: ససస స

260
ZOK0644633
పపరర: నరదల యస

125-161/19

భరస : జయరసమయయ సతతయల
ఇపటట ననప:6-400-1
వయససస:35
లప: ససస స

263
ZOK2031755
పపరర: జయ పడససద సతతయలమ

125-161/22

125-161/32

తపడడ:డ శశనస దపడడ
ఇపటట ననప:6/400-1-2A
వయససస:32
లప: ససస స

266
ZOK0644534
పపరర: అశశక కటటట

125-161/31

భరస : హరర హరరలల సతతయల
ఇపటట ననప:6-400-1 SATHAPALLI
వయససస:28
లప: ససస స

269
ZOK0574251
పపరర: మణణ చదజరసల
తపడడ:డ వనపకటటష చదజజరల
ఇపటట ననప:6/400-2
వయససస:37
లప: పప

252
ZOK0991563
పపరర: వసపత కటటట

125-161/17

255
ZOK1500636
పపరర: అపబక కటట

125-161/20

258
LML2445484
పపరర: భటరత జజదత

125-161/734

261
LML2445500
పపరర: హరరహరరలల సతతయల

125-161/738

తపడడ:డ జయరసమబడడ సతతయల
ఇపటట ననప:6-400-1
వయససస:37
లప: పప
125-161/740

264
ZOK2031763
పపరర: రసమలకమద సతతయలమ

125-161/741

భరస : జయరసమయయ సతతయల
ఇపటట ననప:6-400-1
వయససస:54
లప: ససస స
125-161/33

తపడడ:డ శశనస కటటట
ఇపటట ననప:6/400-1-2A
వయససస:32
లప: పప
125-161/742

125-161/14

భరస : జయరసమయయ జజదత
ఇపటట ననప:6-400
వయససస:38
లప: ససస స

తపడడ:డ జయరసమబ శతయల
ఇపటట ననప:6-400-1
వయససస:40
లప: పప

265
ZOK0644526
పపరర: కలపన దపడడ

249
ZOK0911884
పపరర: గగరర కటటట

తపడడ:డ కకషషయయ కటట
ఇపటట ననప:6/400
వయససస:30
లప: ససస స

తపడడ:డ రసమలకలకమద ఎస
ఇపటట ననప:6/400-1
వయససస:33
లప: ససస స
125-161/739

125-161/11

తపడడ:డ కకటటయయ కటటట
ఇపటట ననప:6/400
వయససస:29
లప: ససస స

భరస : రమణయయ
ఇపటట ననప:6/400
వయససస:50
లప: ససస స
125-161/735

246
ZOK0911223
పపరర: ససబబమద సతతయల

తపడడ:డ కకషషయయ కటటట
ఇపటట ననప:6/400
వయససస:27
లప: ససస స

తపడడ:డ వనత గపజకలపటట
ఇపటట ననప:6/400
వయససస:23
లప: ససస స

256
ZOK1676360
పపరర: ఆదదలకమద కటట

125-160/852

భరస : రమణయయ సతతయల
ఇపటట ననప:6/400
వయససస:45
లప: ససస స

భరస : పపపచలయయ పపరరపసకల
ఇపటట ననప:6/400
వయససస:34
లప: ససస స

253
ZOK0991662
పపరర: మనత మబలల పగర

వయసస 01-01-2021 నటక

125-161/10

తపడడ:డ కకటటయయ కటటట
ఇపటట ననప:6/400
వయససస:33
లప: పప

250
ZOK0911918
పపరర: పపపచలమద కటటట

268
ZOK1244532
పపరర: అలలకయ సతతయల

245
ZOK0909236
పపరర: భటగయమద చమమచ

243
ZOK0693531
పపరర: కకటటశశర నతయబడడ రసయయ
తపడడ:డ నతరసయణ నతయబడడ
ఇపటట ననప:6/399-V3
వయససస:30
లప: పప

తలల : భటగయమద చమచ
ఇపటట ననప:6/400
వయససస:39
లప: ససస స

247
ZOK0911769
పపరర: ఏలల మద కటటట

262
LML2446722
పపరర: వజయ కలమమర సతతయలమ

125-160/729

తపడడ:డ వజయ కలమమర థసపసల
ఇపటట ననప:6/399 UPSTAIRS
వయససస:45
లప: పప

244
LML2446698
పపరర: జయమద చదజరసల

259
LML2445492
పపరర: సరసశత జడ

242
ZOK1510973
పపరర: ససనల కలమమర థసపసల

267
ZOK0644583
పపరర: నలమ సతతయల

125-161/34

భరస : జపడససద సతతయల
ఇపటట ననప:6/400-1A
వయససస:34
లప: ససస స
125-161/35

270
ZOK1145235
పపరర: పడససద చదజరరల

125-161/36

తపడడ:డ వనపకటటశ చదజజరల
ఇపటట ననప:6/400-2
వయససస:33
లప: పప
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271
ZOK1145391
పపరర: పపపచలమద చదజరరల

125-161/37

భరస : నతగరసజ చదజజరల
ఇపటట ననప:6/400-2
వయససస:31
లప: ససస స
274
LML2446847
పపరర: ససబటబలకదమమద రరవపరర

125-161/745

125-161/748

125-161/38

125-161/98

125-161/100

125-161/779

భరస : నరససపహహలల కపటట
ఇపటట ననప:6/400-7
వయససస:70
లప: ససస స

284
ZOK2031789
పపరర: కళయవత దతమ

287
LML2445526
పపరర: నరసయయ సతతయల

290
ZOK0943952
పపరర: లకడద దదవ సతతయల

125-161/102

293
ZOK2031797
పపరర: యమనతదద కపటట

125-161/105

296
ZOK0913286
పపరర: నరససపహహలల సతతయల

వయసస 01-01-2021 నటక

125-161/777

279
LML2449445
పపరర: పపపచలయయ పపరపసకల

125-161/750

282
ZOK0909277
పపరర: రసజశశఖర దతమమ

125-161/97

285
LML2446912
పపరర: లకమమద సతతయలమ

125-161/99

భరస : నరససపహలల సతతయల
ఇపటట ననప:6/400-5A
వయససస:35
లప: ససస స
125-161/736

288
LML2445534
పపరర: వనపగమద సతతయల

125-161/778

భరస : నరసయయ శతయల
ఇపటట ననప:6-400-5A
వయససస:55
లప: ససస స
125-161/23

291
ZOK1145276
పపరర: శవ కపటట

125-161/101

తపడడ:డ యమనతదద
ఇపటట ననప:6/400-7
వయససస:26
లప: పప
125-161/103

294
ZOK2031805
పపరర: బబజజమద కపటట

125-161/104

భరస : యమనతదద కపటట
ఇపటట ననప:6/400-7
వయససస:50
లప: ససస స
125-161/24

తపడడ:డ నరసయయ సతతయల
ఇపటట ననప:6/400 7-1
వయససస:40
లప: పప

తపడడ:డ లకదణ రసవప గజజల
ఇపటట ననప:6/400-9
వయససస:23
లప: పప

125-161/747

తలల : కళయవత దతమ
ఇపటట ననప:6/400-5
వయససస:29
లప: పప

తపడడ:డ నరససపహహలల కపటట
ఇపటట ననప:6/400-7
వయససస:52
లప: పప

125-161/107 299
298
ZOK0910720
ZOK1493931
పపరర: ససబబ లకలకమద ససపకరససల
పపరర: హహమపత కలమమర గజజల

భరస : గపగయయ ససపకరససల
ఇపటట ననప:6/400-7-A
వయససస:48
లప: ససస స

125-161/39

భరస : పపపచలయయ సతతయల
ఇపటట ననప:6/400 7
వయససస:32
లప: ససస స

తపడడ:డ యమనతదద
ఇపటట ననప:6/400-7
వయససస:27
లప: పప
295
ZOK2031813
పపరర: అచశమద కపటట

281
ZOK0913344
పపరర: భటరత రరవవరర

276
LML2445518
పపరర: రసమలకమద పపరరపకల

తపడడ:డ వనపటయయ పపరరపకల
ఇపటట ననప:6-400-3
వయససస:40
లప: పప

తపడడ:డ రసమయయ సతతయల
ఇపటట ననప:6-400/5A
వయససస:59
లప: పప

తపడడ:డ నరసయయ సతతయల
ఇపటట ననప:6-400-5A
వయససస:35
లప: పప
292
ZOK1145359
పపరర: కకటటశశర కపటట

125-161/749

భరస : ససబబమద దతమ
ఇపటట ననప:6-400-5
వయససస:52
లప: ససస స

తపడడ:డ రసజజ దపడడ
ఇపటట ననప:6/400-5-A
వయససస:38
లప: పప
289
LML2445542
పపరర: పపపచలయయ సతతయల

278
LML2446748
పపరర: రసధత పపరరపక

125-161/744

భరస : వనపకటయయ పపరరపకల
ఇపటట ననప:6-400-3
వయససస:62
లప: ససస స

భరస : ససబటబరసయబడడ రరవవరర
ఇపటట ననప:6/400-4
వయససస:30
లప: ససస స

భరస : ససబబయయ దతమ
ఇపటట ననప:6/400-5
వయససస:68
లప: ససస స
286
ZOK0405068
పపరర: కసరరసక దపడడ

125-161/746

భరస : వనపకటయయ పపరరపకల
ఇపటట ననప:6-400-3
వయససస:34
లప: ససస స

తపడడ:డ ససబబ రసమయయ రరవవరర
ఇపటట ననప:6/400-4
వయససస:35
లప: పప
283
ZOK0911264
పపరర: ఆదదలకడద దతమమ

275
ZOK2031771
పపరర: వనపకటలకమద రరవవరర

273
LML2446839
పపరర: ససజజతత రరవపరర
భరస : ససబబయయ రరవవరర
ఇపటట ననప:6-400-2
వయససస:44
లప: ససస స

భరస : నడడపయయ రరవవరర
ఇపటట ననప:6-400-2
వయససస:67
లప: ససస స

భరస : పపపచలయయ పపరరపకల
ఇపటట ననప:6-400-3
వయససస:34
లప: ససస స
280
ZOK0909418
పపరర: ససబటబరసయబడడ రరవవరర

125-161/743

భరస : నడడపయయ రరవవరర
ఇపటట ననప:6-400-2
వయససస:42
లప: ససస స

భరస : పపపచలయయ రరవవరర
ఇపటట ననప:6-400-2
వయససస:39
లప: ససస స
277
LML2446730
పపరర: రతనమమద పపరరపసక

272
LML2446821
పపరర: ససబబయయ రరవపరర

297
ZOK0910670
పపరర: గపగయయ ససపకరససల

125-161/106

తపడడ:డ మబసలయయ ససపకరససల
ఇపటట ననప:6/400-7-A
వయససస:54
లప: పప
125-148/1164

300
ZOK0911850
పపరర: పపపచలయయ వపగపవరర

125-161/40

తపడడ:డ శశషయయ వపగపవరర
ఇపటట ననప:6/400-10-A
వయససస:39
లప: పప
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301
ZOK0943903
పపరర: మధస జడ

125-161/41

తలల : నతరసయణమద జడ
ఇపటట ననప:6/400-11-A
వయససస:30
లప: పప
304
ZOK2031821
పపరర: పదతదవతమద కటటట

125-161/751

125-161/45

125-161/755

125-161/46

125-161/49

భరస : చపదడ శశఖర కటటట
ఇపటట ననప:6/400-14-B
వయససస:33
లప: ససస స
319
LML2449452
పపరర: చపదడ శశఖర కటటట

125-161/759

125-161/760

తపడడ:డ వననద కలమమర వపగపవరర
ఇపటట ననప:6/400-18
వయససస:27
లప: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-161/756

314
ZOK0909590
పపరర: ససబడమణయఎప రరవవరర

125-161/763

125-161/47

318
LML2445583
పపరర: బటలమజ కటటట

125-161/50

తపడడ:డ ససబడమణయప వపగపవరర
ఇపటట ననప:6/400-18
వయససస:22
లప: పప

125-161/48

125-161/758

తపడడ:డ పసచశయయ కటటట
ఇపటట ననప:6-400-14B
వయససస:33
లప: పప
125-161/51

321
ZOK0912023
పపరర: చనన రరవవరర

125-161/52

తపడడ:డ వనపకట ససబబయయ రరవవరర
ఇపటట ననప:6/400-14-D
వయససస:28
లప: పప

125-161/761 324
323
LML2446797
LML2446805
పపరర: వనపకటససబబలకలకమమద రరవపరర
పపరర: పసరశతమద వరసల

329
ZOK1430651
పపరర: నతగ వపశ వపగపవరర

125-161/757

315
ZOK1257782
పపరర: నతగమణణ కటటట

317
ZOK1427319
పపరర: కరత మమదసరర

326
ZOK2031888
పపరర: శపకరయయ ససపకరససల

125-161/754

312
ZOK2031847
పపరర: వనపకటససబబయయ రరవవరర

భరస : చపదడ శశఖర కటటట
ఇపటట ననప:6/400-14B
వయససస:31
లప: ససస స

125-161/762

భరస : పపపచలయయ వసరల
ఇపటట ననప:6-400-16
వయససస:44
లప: ససస స
125-161/764

తపడడ:డ లకమద ససపకరససల
ఇపటట ననప:6-400-16
వయససస:42
లప: పప
125-161/54

309
LML2446755
పపరర: హరరబటబమ రరవపరర

తపడడ:డ వనపకట ససబబయయ రరవవరర
ఇపటట ననప:6/400-14-A R S ROAD
వయససస:26
లప: పప

320
ZOK0911173
పపరర: లకడద కలమ రరవవరర

125-161/44

తపడడ:డ ససబబనరసయయ రరవవరర
ఇపటట ననప:6-400-14
వయససస:50
లప: పప

భరస : శపకరయయ రరవపరర
ఇపటట ననప:6-400-16
వయససస:39
లప: ససస స

భరస : నరససపహహలల ససపకరససల
ఇపటట ననప:6-400-16
వయససస:57
లప: ససస స
328
ZOK0911967
పపరర: వననద కలమమర వపగపవరర

311
LML2446771
పపరర: ససమ రరవపరర

306
ZOK1378207
పపరర: మమధసరర కటట

భరస : వవపకటససబబయయ రరవవరర
ఇపటట ననప:6-400-14
వయససస:36
లప: ససస స

భరస : చనన రరవవరర
ఇపటట ననప:6/400-14-D
వయససస:31
లప: ససస స

భరస : పసచశయయ కటటట
ఇపటట ననప:6-400-15
వయససస:57
లప: ససస స
325
ZOK2031870
పపరర: లకలకమద ససపకరససల

125-161/753

తపడడ:డ కరత మమలమల
ఇపటట ననప:6/400-14-B
వయససస:25
లప: ససస స

తపడడ:డ పసచశయయ కటటట
ఇపటట ననప:6-400-14B
వయససస:39
లప: పప
322
ZOK2031862
పపరర: రసమమలమమద కటటట

308
LML2445559
పపరర: రమణమద రరవపరర

125-161/43

భరస : మమధసరర కటట
ఇపటట ననప:6/400-14
వయససస:25
లప: ససస స

భరస : హరర బటబబ రరవవరర
ఇపటట ననప:6-400-14
వయససస:35
లప: ససస స

భరస : వనపకట ససబబయయ రరవవరర
ఇపటట ననప:6/400-14-A
వయససస:51
లప: ససస స
316
ZOK0574012
పపరర: భటరత కటట

125-161/752

భరస : ససబబరసమయయ రరవవరర
ఇపటట ననప:6-400-14
వయససస:57
లప: ససస స

భరస : పపపచలయయ రరవవరర
ఇపటట ననప:6-400-14
వయససస:36
లప: ససస స
313
ZOK0911207
పపరర: సనతయసమద రరవవరర

305
ZOK2031839
పపరర: శనస కటటట

303
ZOK1676394
పపరర: ససశత కటట
తపడడ:డ శశనవసససలల
ఇపటట ననప:6/400-12
వయససస:26
లప: ససస స

తపడడ:డ గపగయయ కటటట
ఇపటట ననప:6-400-12
వయససస:57
లప: పప

తపడడ:డ వనపకట ససబబయయ
ఇపటట ననప:6/400-14
వయససస:39
లప: పప
310
LML2446763
పపరర: లకడద దదవ రరవపరర

125-161/42

భరస : అశశక కటటట
ఇపటట ననప:6/400-12
వయససస:30
లప: ససస స

భరస : శనస కటటట
ఇపటట ననప:6-400-12
వయససస:50
లప: ససస స
307
ZOK1676436
పపరర: పపపచలయయ రరవవరర

302
ZOK1048843
పపరర: అలవవలల కటటట

327
ZOK0909285
పపరర: రసమచపదడ వపగపవరర

125-161/53

తపడడ:డ ససబడమణయప వపగపవరర
ఇపటట ననప:6/400-18
వయససస:27
లప: పప
125-161/55

125-161/56
330
ZOK2031896
పపరర: ససబబరసయబడడ రరవవరర రరవవరర

తపడడ:డ అపపలయయ రరవవరర
ఇపటట ననప:6/400-18
వయససస:43
లప: పప
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331
ZOK2031904
పపరర: శసరద రరవవరర రరవవరర

125-161/57

భరస : ససబబరసయబడడ
ఇపటట ననప:6/400-18
వయససస:41
లప: ససస స
334
ZOK1378215
పపరర: ససధదర కలమమర రరవపరర

125-161/60

తపడడ:డ ససధదర కలమమర రరవపరర
ఇపటట ననప:6/400-18-B
వయససస:23
లప: పప

332
ZOK1311943
పపరర: రరవవరర ససనల రరవవరర

340
ZOK1257790
పపరర: పపపచలమద బబ జజజ

125-161/64

భరస : చకశవరరస జజదత
ఇపటట ననప:6/400-21
వయససస:24
లప: ససస స

335
ZOK0943481
పపరర: రచజజ అరరగరల

336
ZOK0943614
పపరర: శశ కసపత అరరగరల

తపడడ:డ వనపకటససబబయయ జడ
ఇపటట ననప:6-400-21
వయససస:42
లప: పప
125-161/67

భరస : కటటట ససనల బటబబ కటటట
ఇపటట ననప:6/400-22
వయససస:26
లప: ససస స
125-161/70

341
LML1962612
పపరర: జయమద జడ

342
LML1962653
పపరర: చకశవరరస జడ

347
LML2446938
పపరర: రమన పససపపలలటట

350
ZOK2031938
పపరర: రసఘవమద పససపపలలటట

తపడడ:డ పససపపలలటట మణణ పససపపలలటట
ఇపటట ననప:6/400-24
వయససస:26
లప: పప

భరస : మణణ పససపపలలటట
ఇపటట ననప:6-400-24
వయససస:47
లప: ససస స

352
ZOK1183862
పపరర: శపకరమద పపనసబబరస ర

353
ZOK1183870
పపరర: వనపకట రమణ పపనసబరరస

125-161/72

భరస : వనపకసటరమణ పపనసబబరస ర
ఇపటట ననప:6/400-26
వయససస:34
లప: ససస స

భరస : కటయయ కరససరపప
ఇపటట ననప:6/400-27
వయససస:43
లప: ససస స

భరస : వవపకటపడససద కరసరపప
ఇపటట ననప:6-400-27-A
వయససస:36
లప: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-161/766

356
ZOK2031946
పపరర: పపపచలమద కరససరపప

125-161/65

359
LML2446896
పపరర: ఆచశమమద కకలకటటట
భరస : నరససపహహలల కకలకటటట
ఇపటట ననప:6/400-30
వయససస:59
లప: ససస స

125-161/767

345
ZOK1145615
పపరర: ససయమద కటట

125-161/66

తపడడ:డ నరససపహహలల కటటట
ఇపటట ననప:6/400-22
వయససస:26
లప: ససస స
125-161/68

348
LML2446946
పపరర: చనమద పససపపలలటట

125-161/69

భరస : రసమనయమయ పససపపలలటట
ఇపటట ననప:6/400-24
వయససస:39
లప: ససస స
125-161/769

351
ZOK1183854
పపరర: ససబబయయ పపనసబబరస ర

125-161/71

తపడడ:డ వనపకటయయ పపనసబబరస ర
ఇపటట ననప:6/400-26
వయససస:76
లప: పప
125-161/73

354
LML2447050
పపరర: కకరన కరససరపవ

125-161/74

తపడడ:డ ససబబయయ కరసరపప
ఇపటట ననప:6/400-27
వయససస:35
లప: పప
125-161/770

తపడడ:డ ససబబయయ కరససరపప
ఇపటట ననప:6-400-27
వయససస:54
లప: ససస స
125-161/772

125-161/737

తపడడ:డ వనపకటససబబయయ జడ
ఇపటట ననప:6-400-21
వయససస:37
లప: పప

తపడడ:డ ససబబయయ పపనసబరరస
ఇపటట ననప:6/400-26
వయససస:36
లప: పప
125-161/75

339
LML1962935
పపరర: ససరరపదడ బటబబ జడ
తపడడ:డ చనన ససబబనన జడ
ఇపటట ననప:6-400/20
వయససస:37
లప: పప

భరస : వవపకటటషయమ పససపపలలటట
ఇపటట ననప:6/400-24
వయససస:44
లప: ససస స

349
ZOK1332774
పపరర: పససపపలలటట శశనస పససపపలలటట

358
LML2447126
పపరర: రరణబకస కరససరపవ

125-161/63

తపడడ:డ జయ రసమయయ యమబబలలరర
ఇపటట ననప:6/400-20
వయససస:21
లప: పప

344
ZOK0911132
పపరర: ససనల బటబబ కటటట

125-161/62

తపడడ:డ పపపచలయయ అరరగరలమ
ఇపటట ననప:6/400-19
వయససస:28
లప: పప

తపడడ:డ నరససపహహలల కటటట
ఇపటట ననప:6/400-22
వయససస:28
లప: పప

346
ZOK1228007
పపరర: కటటట కసవవరర కటటట

355
ZOK1178228
పపరర: ససజజత కరససరపప

125-161/61

భరస : వనపకటరమణ జడ
ఇపటట ననప:6-400-21
వయససస:45
లప: ససస స
125-161/768

125-161/59

తపడడ:డ రరవవరర ససబటబరసయబడడ రరవవరర
ఇపటట ననప:6/400-18-B
వయససస:25
లప: ససస స

భరస : నరరపదడ బటబబ అరరగరలమ
ఇపటట ననప:6/400-19
వయససస:28
లప: ససస స

తపడడ:డ మమతయయ నకకనబబ యన
ఇపటట ననప:6-400-19
వయససస:42
లప: పప

333
ZOK1311950
పపరర: రరవవరర ససపసడయ రరవవరర

తపడడ:డ రరవవరర ససబబరసయబడడ రరవవరర
ఇపటట ననప:6/400-18-B
వయససస:23
లప: పప

125-161/765 338
337
ZOK0530774
ZOK1500677
పపరర: చపగలమడయబడడ నకకనతబబ యన
పపరర: నతగ మహన యమబబలలరర

343
ZOK2031920
పపరర: వనపకసటరమణ జడ

125-161/58

357
LML2445625
పపరర: వనపకటపడససద కరససరపప

125-161/771

తపడడ:డ వనపగయయ కరసరపప
ఇపటట ననప:6-400-27-A
వయససస:35
లప: పప
125-161/76

360
LML2445633
పపరర: మమధవ లత కకలకటటట

125-161/773

భరస : పపపచలయయ కకలకటట
ఇపటట ననప:6-400-30
వయససస:35
లప: ససస స
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361
LML2445641
పపరర: భటగయమద జడ

125-161/774

తపడడ:డ రమణయయ జడ
ఇపటట ననప:6-400-32
వయససస:34
లప: ససస స
364
ZOK1228015
పపరర: వనపకటయయ పపదబగబరరగబలమ

125-161/77

125-161/782

125-161/79

125-161/785

125-161/83

125-161/788

125-161/87

తపడడ:డ పపపచలయయ ఉదయగరరర
ఇపటట ననప:6/400-42B
వయససస:51
లప: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

374
ZOK2031961
పపరర: నతరసయణమద జడ

377
ZOK2031987
పపరర: చననమద వపగపరర

380
ZOK2032019
పపరర: నతగమద కరససరపప

383
ZOK0913328
పపరర: లకడద దదవ పపరరపకక

125-161/89

386
ZOK2032035
పపరర: పపపచలమద పపరరపకల

125-161/786

389
LML2447555
పపరర: రమన రరవపరర
తపడడ:డ వవపకటటషయమ రరవవరర
ఇపటట ననప:6/400-42B
వయససస:44
లప: పప

369
ZOK2031953
పపరర: మణణ పలమలల

125-161/784

372
ZOK0644658
పపరర: ససమలత డడ

125-161/81

375
ZOK2031979
పపరర: జయరసమయయ జడ

125-161/787

తపడడ:డ నరససపహహలల జడ
ఇపటట ననప:6-400-36-2
వయససస:52
లప: పప
125-161/84

378
ZOK2031995
పపరర: శశఖర వపగపరర

125-161/85

తపడడ:డ తరరపపయయ వపగపరర
ఇపటట ననప:6/400-37
వయససస:52
లప: పప
125-161/789

381
ZOK0943846
పపరర: ననన శసహహబ షపక

125-161/86

తపడడ:డ పసక రరదదబన ససహహబ షపక
ఇపటట ననప:6/400-39
వయససస:59
లప: పప
125-161/88

384
ZOK1244516
పపరర: లకడమ దదవ పపలల
ల రర

125-161/790

భరస : పపపచలయయ పపలల
ల రర
ఇపటట ననప:6-400-41
వయససస:29
లప: ససస స
125-161/791

తపడడ:డ నరసయయ పపరరపకల
ఇపటట ననప:6-400-42
వయససస:57
లప: ససస స
125-161/90

125-161/781

భరస : తరరపసలల డడ
ఇపటట ననప:6/400-34-A
వయససస:31
లప: ససస స

భరస : పపపచలయయ పపరపకల
ఇపటట ననప:6/400-39-A
వయససస:44
లప: ససస స

తపడడ:డ మబన కకషష గగరరపవరర
ఇపటట ననప:6/400-42
వయససస:28
లప: పప
388
LML2447522
పపరర: నరససపహలల ఉదయగరరర

125-161/80

భరస : ఈశశరయయ కరససరపప
ఇపటట ననప:6-400-38
వయససస:72
లప: ససస స

తపడడ:డ శశనస బపడడలమ
ఇపటట ననప:6/400-39
వయససస:45
లప: పప
385
ZOK0912049
పపరర: మమణణనబరస గగరరపవరర

371
LML2446953
పపరర: రసధత దదపమ

366
LML1962828
పపరర: పపపచలయయ పలమలల

తపడడ:డ ససబబయయ పలమలల
ఇపటట ననప:6-400-34
వయససస:44
లప: పప

భరస : శశఖర వపగపరర
ఇపటట ననప:6/400-37
వయససస:47
లప: ససస స

తపడడ:డ ఈశశరయయ కరససరపప
ఇపటట ననప:6-400-38
వయససస:59
లప: పప
382
ZOK1378223
పపరర: శశనస బపడడలమ

125-161/783

భరస : రమణయయ జజదత
ఇపటట ననప:6-400-36
వయససస:52
లప: ససస స

తలల : లకడదదదవ పపరపకల
ఇపటట ననప:6/400-37
వయససస:27
లప: ససస స
379
ZOK2032001
పపరర: పపటట యయ కరససరపప

368
LML2445666
పపరర: పపపచలమద పలమలల

125-161/780

తపడడ:డ ససబబయయ పలమలల
ఇపటట ననప:6-400-34
వయససస:42
లప: పప

భరస : పపపచలయయ దదపప
ఇపటట ననప:6/400-34A
వయససస:37
లప: ససస స

భరస : హహసపన దదపమ
ఇపటట ననప:6-400-34-A
వయససస:47
లప: ససస స
376
ZOK0943457
పపరర: పపరరపసకల మణణ మపజల

125-161/78

భరస : పపపచలయయ పలమలల
ఇపటట ననప:6-400-34
వయససస:35
లప: ససస స

భరస : ఉదయగరరర వనపకయయ
ఇపటట ననప:6/400-34-1
వయససస:27
లప: ససస స
373
LML2445674
పపరర: ససబబమద దదపప

365
ZOK1353366
పపరర: ససబటబరసయబడడ పలమలల

363
ZOK1120799
పపరర: నరససపహహలల మపగసలపవరర
తపడడ:డ యమనతదద మపగసలపవరర
ఇపటట ననప:6-400-32A
వయససస:31
లప: పప

తపడడ:డ మణణ పలమలల
ఇపటట ననప:6/400-34
వయససస:26
లప: పప

భరస : మణణ పలమలల
ఇపటట ననప:6-400-34
వయససస:40
లప: ససస స
370
ZOK1430230
పపరర: ఉదయగరరర కగసలయ

125-161/488

భరస : మపగలపపరర నరససపహహలల
ఇపటట ననప:6/400-32-A
వయససస:32
లప: ససస స

తపడడ:డ వనపకటయయ పపదబగబరరగబలమ
ఇపటట ననప:6/400-34
వయససస:58
లప: పప
367
LML1962869
పపరర: నరసమద పలమలల

362
ZOK2243376
పపరర: మపగలపపరర గపగమద

387
ZOK2032043
పపరర: పపపచలయయ పపరరపకల

125-161/792

తపడడ:డ నరసయయ పపరరపకల
ఇపటట ననప:6-400-42
వయససస:50
లప: పప
125-161/91

390
LML2447563
పపరర: ససబబమమద రరవపరర

125-161/92

తపడడ:డ రమన రరవవరర
ఇపటట ననప:6/400-42B
వయససస:39
లప: ససస స
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391
LML2447530
పపరర: లకడదదదవ ఉదయగరరర

125-161/108

భరస : నరససపహలల ఉదయగరరర
ఇపటట ననప:6/400-42B
వయససస:38
లప: ససస స
394
LML2447415
పపరర: బబజజమద పపరరపక

125-161/793

125-161/111

125-161/114

125-161/117

125-161/120

125-161/121

125-161/798

తపడడ:డ లలట పపపచలయయ కడప
ఇపటట ననప:6/400-52-B
వయససస:30
లప: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

404
ZOK0664169
పపరర: ససబడమణయఎప జజదత

407
ZOK2032068
పపరర: పపలల యయ వపగపరర

410
LML2447597
పపరర: లకమమద దపడస

413
LML1962877
పపరర: వనపగమద బబ జజ

125-161/124

416
ZOK1556265
పపరర: ఉదయగరరర నరససపహహలల

125-161/118

419
ZOK1423920
పపరర: గపగమద దపడడ
భరస : గపగయయగయయ దపడడ
ఇపటట ననప:6/400-53
వయససస:48
లప: ససస స

399
LML2447266
పపరర: సకలకభటఈ దపడడ

125-161/113

402
ZOK1382910
పపరర: గపగయయ దపడడ

125-161/116

405
ZOK1378231
పపరర: సరసశత జడ

125-161/119

భరస : సరసశత జడ
ఇపటట ననప:6/400-46
వయససస:25
లప: ససస స
125-161/796

408
ZOK2032076
పపరర: యమణతదమద వపగపరర

125-161/797

భరస : పపలల యయ వపగపరర
ఇపటట ననప:6-400-46
వయససస:52
లప: ససస స
125-161/122

411
LML2447027
పపరర: నరససపహలల దపడస

125-161/123

తపడడ:డ మతచషయమ దపడడ
ఇపటట ననప:6/400-48
వయససస:38
లప: పప
125-161/799

414
LML2445708
పపరర: వనపకటససబబయయ కలశశటట

125-161/800

తపడడ:డ పపదబ ససబబనన కలశశటట
ఇపటట ననప:6-400-49
వయససస:45
లప: పప
125-161/125

తపడడ:డ ఉదయగరరర పపపచలయయ
ఇపటట ననప:6/400-51
వయససస:55
లప: పప
125-161/126

125-161/795

తపడడ:డ రసమచపదడ దపడడ
ఇపటట ననప:6/400-45-T
వయససస:35
లప: పప

భరస : చననపపపచలయయ బబ జ
ఇపటట ననప:6-400-48
వయససస:57
లప: ససస స

తపడడ:డ నరససపహహలల ఉదయగరరర
ఇపటట ననప:6/400-51
వయససస:26
లప: పప
418
ZOK1227462
పపరర: నరససపహహలల కడప

125-161/115

భరస : పపపచలయయ దపడడ
ఇపటట ననప:6/400-47
వయససస:54
లప: ససస స

తపడడ:డ చననపపపచలయయ బబ జ
ఇపటట ననప:6-400-48
వయససస:39
లప: పప
415
ZOK0909384
పపరర: ససససపదదడ బటబబ ఉదయగరరర

401
ZOK0911272
పపరర: చపదడమద దపడడ

396
ZOK2032050
పపరర: చననకక పపరరపకల

భరస : గపగయయ దపడడ
ఇపటట ననప:6/400-45-T
వయససస:31
లప: ససస స

తపడడ:డ తరరపపయయ వపగపరర
ఇపటట ననప:6-400-46
వయససస:57
లప: పప

తపడడ:డ చననషనయమ దపడడ
ఇపటట ననప:6/400-47
వయససస:59
లప: పప
412
LML1962844
పపరర: రసజ బబ జజ

125-161/112

తపడడ:డ జయరసమయయ జడ
ఇపటట ననప:6/400-46
వయససస:28
లప: పప

భరస : ససబడమణయప జడ
ఇపటట ననప:6/400-46
వయససస:24
లప: ససస స
409
LML2447589
పపరర: పపపచలయయ దపడస

398
ZOK0664144
పపరర: హరరశ జజడత

125-161/110

భరస : బకరయయ పపరరపకల
ఇపటట ననప:6-400-42-B
వయససస:57
లప: ససస స

భరస : రసమ చపదడయయ దపడడ
ఇపటట ననప:6/400-45-T
వయససస:43
లప: ససస స

తపడడ:డ రసమచపదడ దపడడ
ఇపటట ననప:6/400-45-T
వయససస:34
లప: పప
406
ZOK1672021
పపరర: సరసశత జడ

125-161/794

తపడడ:డ ససబటబనత జజడ
ఇపటట ననప:6/400-44/B
వయససస:40
లప: పప

తపడడ:డ ఉతయయ దపడడ
ఇపటట ననప:6/400-45-T
వయససస:54
లప: పప
403
ZOK1500545
పపరర: గపగయయ దపడడ

395
LML2447423
పపరర: గపగమద పససపపలలటట

393
ZOK0911256
పపరర: పదతదవత పపరరపకల
భరస : నరససపహహలల పపరరపకల
ఇపటట ననప:6/400-42-B
వయససస:32
లప: ఇ

భరస : లకలకమయయ పససపపలలటట
ఇపటట ననప:6-400-42B
వయససస:79
లప: ససస స

తపడడ:డ బకరరయమ పపరరపకల
ఇపటట ననప:6/400-43A
వయససస:50
లప: పప
400
ZOK0909327
పపరర: రసమ చపదడయయ దపడడ

125-161/109

తపడడ:డ నరససపహలల ఉదయగరరర
ఇపటట ననప:6/400-42B
వయససస:34
లప: పప

భరస : పపపచలయయ
ఇపటట ననప:6-400-42B
వయససస:44
లప: ససస స
397
ZOK0664276
పపరర: నరససపహలల పపరరబకస

392
LML2447548
పపరర: జయరసమ ఉదతగరరర

417
ZOK2032084
పపరర: ఆదదలకలకమద కటటట

125-161/801

భరస : నరససపహహలల కటటట
ఇపటట ననప:6-400-52
వయససస:52
లప: ససస స
125-161/127

420
ZOK1555507
పపరర: కకషష తదజ దపడడ

125-161/128

తపడడ:డ గపగయయ దపడడ
ఇపటట ననప:6/400-53
వయససస:22
లప: పప
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421
ZOK1044023
పపరర: శశ చరణ దపడడ

125-161/802

తపడడ:డ గపగయయ దపడడ
ఇపటట ననప:6-400-53
వయససస:26
లప: పప
424
LML2447274
పపరర: లకమమద సతతయలమ

125-161/803

125-161/805

125-161/132

125-161/808

125-161/811

125-161/25

125-161/814

భరస : నరపజన లపగప
ఇపటట ననప:6-400-58
వయససస:43
లప: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

434
LML2449478
పపరర: జయశశ మబలల పగర

437
LML2449486
పపరర: పడభటకర మపడల

440
ZOK0404996
పపరర: కకశశరర దపడడ

443
LML1962562
పపరర: చపదడశశఖర దపడడ

125-161/817

446
LML2445740
పపరర: ఇపదదరస దదవ దపడడ

125-161/809

449
LML2445773
పపరర: శశభట చపతపలల
భరస : రమణ మబలల పగర
ఇపటట ననప:6-400-58
వయససస:41
లప: ససస స

429
ZOK2032100
పపరర: చపదడ నపదదపసటట

125-161/807

432
LML2447134
పపరర: శశనస కకతస మ

125-161/134

435
ZOK0491225
పపరర: జనతరబన మబలల పగర

125-161/810

తపడడ:డ వనపకటయయ మబలల పగర
ఇపటట ననప:6-400-56
వయససస:48
లప: పప
125-161/812

438
ZOK2032118
పపరర: ఈశశరమద రరవవరర

125-161/813

భరస : నరసయయ రరవవరర
ఇపటట ననప:6-400-57
వయససస:69
లప: ససస స
125-161/135

441
ZOK1673151
పపరర: ససకనయ అమకథతపవరర

125-161/136

భరస : కకరణ అమకథతపవరర
ఇపటట ననప:6/400-58
వయససస:29
లప: ససస స
125-161/815

444
LML1962596
పపరర: బటలకకశషష అమమతపపరర

125-161/816

తపడడ:డ లకమయయ అమమతపపరర
ఇపటట ననప:6-400-58
వయససస:39
లప: పప
125-161/818

భరస : రవ దపడడ
ఇపటట ననప:6-400-58
వయససస:47
లప: ససస స
125-161/820

125-161/804

తలల : ససబటబలకమమద కకతస మ
ఇపటట ననప:6/400-56
వయససస:34
లప: ససస స

తపడడ:డ దతసస దపడడ
ఇపటట ననప:6-400-58
వయససస:40
లప: పప

భరస : దతసస దపడడ
ఇపటట ననప:6-400-58
వయససస:67
లప: ససస స
448
LML2445765
పపరర: భటరత లపగప

125-161/133

తపడడ:డ మణణ దపడడ
ఇపటట ననప:6/400-58
వయససస:35
లప: పప

తపడడ:డ బటబబ దపడడ
ఇపటట ననప:6-400-58
వయససస:36
లప: ససస స
445
LML1962661
పపరర: వజయమద దపడడ

431
ZOK1556158
పపరర: నపదదపసటట మణణరతన

426
LML1962430
పపరర: చపదడ లల దపడడ

తపడడ:డ వనపకటయయ నపదదపసటట
ఇపటట ననప:6-400-55
వయససస:57
లప: పప

తపడడ:డ ఆనపద రసవప మబపడల
ఇపటట ననప:6-400-57
వయససస:47
లప: పప

తపడడ:డ మణణ దపడడ
ఇపటట ననప:6/400 58
వయససస:32
లప: పప
442
LML1962422
పపరర: కకమలమ దదవ దపడడ

125-161/806

భరస : జనతరబ న మబలల పగర
ఇపటట ననప:6-400-56
వయససస:38
లప: ససస స

భరస : మబరళ రరవవరర
ఇపటట ననప:6-400-57
వయససస:42
లప: ససస స
439
ZOK0971086
పపరర: రవతదజ దపడడ

428
ZOK2032092
పపరర: ససబబలకలకమద నపదదపసటట

125-161/130

భరస : గచపస దపడడ
ఇపటట ననప:6-400-55
వయససస:44
లప: ససస స

తపడడ:డ నపదదపసటట చపదడ
ఇపటట ననప:6/400-55-A
వయససస:22
లప: పప

తపడడ:డ లకదయయ అమకతపవరర
ఇపటట ననప:6-400-56
వయససస:37
లప: పప
436
LML1962927
పపరర: ఆదదలకమద రరవవరర

125-161/131

భరస : చపదడ నపదదపసటట
ఇపటట ననప:6-400-55
వయససస:52
లప: ససస స

తపడడ:డ చపదడ నపదదపసటట
ఇపటట ననప:6/400-55A
వయససస:30
లప: పప
433
LML2449460
పపరర: కకరణ అమకతపవరర

425
ZOK0644617
పపరర: జయమద నపదదపసటట

423
LML2447514
పపరర: దదవ చదరల చపలల
భరస : శపకరరరయమ చచరల చపలల
ఇపటట ననప:6/400-54
వయససస:34
లప: ససస స

భరస : ససబడమణయఎప నపదదపసటట
ఇపటట ననప:6/400-55
వయససస:32
లప: ససస స

భరస : ససబబయయ చదజజరల
ఇపటట ననప:6-400-55
వయససస:64
లప: ససస స
430
ZOK0943887
పపరర: ససరర బటబబ నపదదపసటట

125-161/129

తపడడ:డ నరససపహలల చచరల చపలల
ఇపటట ననప:6/400-54
వయససస:40
లప: పప

తపడడ:డ బటబబ సతతయల
ఇపటట ననప:6-400-54
వయససస:74
లప: ససస స
427
LML1962620
పపరర: ససబబమద చదజజరల

422
LML2447506
పపరర: శపకరరరయమ చదరల చపలల

447
LML2445757
పపరర: నరపజన లపగప

125-161/819

తపడడ:డ దదవదతసస లపగప
ఇపటట ననప:6-400-58
వయససస:55
లప: పప
125-161/821

450
LML2445781
పపరర: రమణ చపతపలల

125-161/822

తపడడ:డ యరశయయ చపతపలల
ఇపటట ననప:6-400-58
వయససస:54
లప: పప
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451
LML2445799
పపరర: రసణణమద అమమతపపరర

125-161/823

భరస : లకమయయ అమకతపపరర
ఇపటట ననప:6-400-58
వయససస:55
లప: ససస స
454
LML2449494
పపరర: నహరరక దపడడ

125-161/826

125-161/829

125-161/138

125-161/833

125-161/836

125-161/141

125-161/142

తపడడ:డ బబజజయయ నలల గసళల
ఇపటట ననప:6-400-62
వయససస:34
లప: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

464
LML1962950
పపరర: ససనత దపడడ

467
ZOK0943408
పపరర: సరసశతమద వనళ

470
ZOK0530691
పపరర: నతరసయణమద పలమలల

473
ZOK1211770
పపరర: శవ కలమమరర కతస

125-161/145

476
ZOK1074319
పపరర: ససజనయ కసపత

125-161/834

479
ZOK0664243
పపరర: నతగమణణ జజడత
తపడడ:డ శపకరరరయమ జజడ
ఇపటట ననప:6/400-64
వయససస:35
లప: ససస స

459
ZOK0716605
పపరర: జయలలత ఏ

125-161/137

462
LML1962695
పపరర: ససశలమద దపడడ

125-161/832

465
LML2449502
పపరర: శశలత దపడడ

125-161/835

భరస : చపదడ శశఖర దపడడ
ఇపటట ననప:6-400-59
వయససస:35
లప: ససస స
125-161/139

468
ZOK0943416
పపరర: భటరత వనళ

125-161/140

భరస : ఆధదషపకర రరడడడ వవళమ
ఇపటట ననప:6/400-60
వయససస:49
లప: ససస స
125-161/837

471
ZOK1423961
పపరర: లకడద నరససపహ కకలమకట

125-161/838

తపడడ:డ రఘబ కకలమకట
ఇపటట ననప:6-400-60
వయససస:23
లప: పప
125-161/143

474
ZOK1556042
పపరర: పపపచలమద కటట

125-161/144

భరస : లకదణ రసవప గజజల
ఇపటట ననప:6/400-61
వయససస:61
లప: ససస స
125-161/146

తపడడ:డ రమమశ బటబబ కపటట
ఇపటట ననప:6/400-62
వయససస:28
లప: ససస స
125-161/840

125-161/828

భరస : మణణ దపడడ
ఇపటట ననప:6-400-59
వయససస:54
లప: ససస స

భరస : శశనస కతస
ఇపటట ననప:6/400-61
వయససస:33
లప: ససస స

భరస : కకషష నలల గసళల
ఇపటట ననప:6/400-62
వయససస:30
లప: ససస స
478
ZOK0530683
పపరర: కకషష నలమలగళల

125-161/831

భరస : గపగయయ పలల ల
ఇపటట ననప:6-400-60
వయససస:60
లప: ససస స

తపడడ:డ వనపకట ససబబయయ కసథద
ఇపటట ననప:6/400-61
వయససస:35
లప: పప
475
ZOK0911157
పపరర: ఇపదదజ
డ నలమలగళల

461
LML1962505
పపరర: గచపస దపడడ

456
ZOK1228031
పపరర: మనతకలమమరర లపగపపలల

భరస : బటలకకషష ఎ
ఇపటట ననప:6/400-59
వయససస:29
లప: ససస స

భరస : నతరసయణ రరడడ వవళమ
ఇపటట ననప:6/400-60
వయససస:73
లప: ససస స

తపడడ:డ నతరసయణ రరడడడ వవళమ
ఇపటట ననప:6/400-60
వయససస:54
లప: పప
472
ZOK1124692
పపరర: శశనస కటటట

125-161/830

తపడడ:డ మణణ దపడడ
ఇపటట ననప:6-400-59
వయససస:39
లప: ససస స

తపడడ:డ మణణ దపడడ
ఇపటట ననప:6-400-59
వయససస:34
లప: పప
469
ZOK0943705
పపరర: అదద శశఖర రరడడడ వనలల

458
ZOK1228056
పపరర: కకరస ర కసపత చపతపలల

125-161/825

తపడడ:డ సమబల నరపజన లపగపపలల
ఇపటట ననప:6-400-58
వయససస:26
లప: ససస స

తపడడ:డ బటలససశమ దపడడ
ఇపటట ననప:6-400-59
వయససస:46
లప: పప

తపడడ:డ బటలససశమ దపడడ
ఇపటట ననప:6-400-59
వయససస:63
లప: పప
466
LML2449510
పపరర: కకషష ర దపడడ

125-161/827

తపడడ:డ రమణ చపతపలల
ఇపటట ననప:6-400-58
వయససస:27
లప: పప

తపడడ:డ గచపస
ఇపటట ననప:6/400-59
వయససస:20
లప: పప
463
LML1962703
పపరర: మణణ దపడడ

455
ZOK1228023
పపరర: పపషసపపడడ లపగపపలల

453
LML2445823
పపరర: బటబబ దపడడ
తపడడ:డ బటలససశమ దపడడ
ఇపటట ననప:6-400-58
వయససస:67
లప: పప

తపడడ:డ సమబల నరపజన లపగపపలల
ఇపటట ననప:6-400-58
వయససస:26
లప: పప

తపడడ:డ లకలకమయయ అమకతతపరర
ఇపటట ననప:6-400-58
వయససస:41
లప: పప
460
ZOK1676485
పపరర: రచహహత దపడడ

125-161/824

భరస : బటబబ దపడడ
ఇపటట ననప:6-400-58
వయససస:62
లప: ససస స

భరస : రసజజ దపడడ
ఇపటట ననప:6-400-58
వయససస:32
లప: ససస స
457
ZOK1228049
పపరర: బటలకకషష అమకతపవరర

452
LML2445815
పపరర: శసరదమద దపడడ

477
LML1962026
పపరర: ససనత కసపటట

125-161/839

భరస : రమమశబటబబ కసపటట
ఇపటట ననప:6-400-62
వయససస:41
లప: ససస స
125-161/147

480
ZOK1265496
పపరర: ససశల జజదత

125-161/148

భరస : ససవస కలమమర జజదత
ఇపటట ననప:6/400-64
వయససస:28
లప: ససస స
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481
LML2445849
పపరర: శవకలమమర జడ

125-161/841

తలల : రసజమద జడ
ఇపటట ననప:6-400-64
వయససస:37
లప: పప
484
ZOK0943523
పపరర: జజయతస నత కరససరపప

125-161/149

485
ZOK1021005
పపరర: నరససపహహలల కరససరపప

125-161/152

488
ZOK1257808
పపరర: రసమబలమద కరససరపప

125-161/26

తపడడ:డ రసమచపదడ కటటట
ఇపటట ననప:6/400 A
వయససస:28
లప: ససస స

491
ZOK1145466
పపరర: బబజజ కటట

125-161/28

భరస : వవపకటటశ చదజజరల
ఇపటట ననప:6/400 A1
వయససస:34
లప: ససస స

494
ZOK0259457
పపరర: మణణ చదజరసల

125-161/30

497
ZOK1555473
పపరర: రసమబలమద తలమరర

తపడడ:డ ఫసదర డడ.మమన
ఇపటట ననప:6/400(58),Sathapalli
వయససస:36
లప: ససస స

భరస : వనపకట ససబబయయ తలమరర
ఇపటట ననప:6/401
వయససస:30
లప: ససస స

499
ZOK2032134
పపరర: అపకమద తతలమరర

500
LML2447209
పపరర: లకడదనరసమద చతటల

125-161/159

భరస : వనపకటయయ తలమరర
ఇపటట ననప:6/401-F
వయససస:54
లప: ససస స
125-161/845

వయసస 01-01-2021 నటక

125-161/156

125-161/164

506
LML2447340
పపరర: వవపకటరమన పపనసబరరస

125-161/29

509
LML2447852
పపరర: రసమచపదడ కటట
తపడడ:డ యమణదయయ కటటట
ఇపటట ననప:6/406 C
వయససస:51
లప: పప

489
LML2447571
పపరర: శవమమద బపదదల

125-161/154

492
LML2446706
పపరర: వసపతత చదజరసల

125-161/27

495
ZOK2275568
పపరర: వవనగ తపవరర రరడడయయ

125-161/1075

తపడడ:డ వవనగ తపవరర శశఖర
ఇపటట ననప:6/400-S2-A
వయససస:19
లప: పప
125-161/157

498
LML2447217
పపరర: వవపకటససబబయయ తలమరర

125-161/158

తపడడ:డ వనపకటయయ తలమరర
ఇపటట ననప:6/401-F
వయససస:33
లప: పప
125-161/160

501
ZOK2032159
పపరర: పపపచలమద కటటట కటటట

125-161/161

భరస : నరససపహహలల కటటట
ఇపటట ననప:6/402
వయససస:57
లప: ససస స
125-161/162

504
ZOK1624824
పపరర: వపశ కపటట

125-161/163

తపడడ:డ రమణ కపటట
ఇపటట ననప:6/403 SATHAPALLI
వయససస:22
లప: పప
125-161/846

తపడడ:డ వవపకటటషయమ పపనసభరరస
ఇపటట ననప:6-406
వయససస:59
లప: పప
125-161/847

125-161/151

భరస : మణణ చదజజరల
ఇపటట ననప:6/400 A1
వయససస:33
లప: ససస స

తపడడ:డ వనపకటయయ పపరరపసగస
ఇపటట ననప:6/403
వయససస:37
లప: ససస స

తపడడ:డ చచపగయయ రరవవరర
ఇపటట ననప:6/404
వయససస:37
లప: పప

భరస : కకశశర కరసరపప
ఇపటట ననప:6-406-38
వయససస:38
లప: ససస స

503
LML2445864
పపరర: ససనతమద పపరరపసగబ

486
ZOK0912007
పపరర: జయరసప బబ జజజ

భరస : శశనవసససలల బదదల
ఇపటట ననప:6/400-446
వయససస:40
లప: ససస స

తపడడ:డ శవ చతటల
ఇపటట ననప:6/402
వయససస:36
లప: పప

భరస : పపపచలయయ కటటట
ఇపటట ననప:6-402
వయససస:47
లప: ససస స

508
LML2449536
పపరర: శసశవణణ కరససరపప

125-161/153

భరస : వవపకటటశ చదజజరల
ఇపటట ననప:6/400 A1
వయససస:49
లప: ససస స

496
ZOK1673078
పపరర: డడ.అనఠస దపడడ

125-161/843

తపడడ:డ పపపచల యయ బబ జజ
ఇపటట ననప:6/400-70
వయససస:27
లప: పప

భరస : రసమచపదడ కటట
ఇపటట ననప:6/400-A
వయససస:41
లప: ససస స

493
LML2446714
పపరర: నతగరసజ చదజరసల

505
ZOK0909400
పపరర: వనపకటయయ రరవవరర

125-161/150

భరస : రపగయయ లలట కరససరపప
ఇపటట ననప:6/400-72
వయససస:62
లప: ససస స

490
ZOK0911645
పపరర: వనల కటటట

483
LML2447076
పపరర: శవశపకర జజదత
తపడడ:డ శపకరయయ జడ
ఇపటట ననప:6-400-64
వయససస:32
లప: పప

తపడడ:డ రపగయయ కరససరపప
ఇపటట ననప:6/400-66
వయససస:43
లప: పప

తపడడ:డ చనన పపపచలయయ బబ జజ
ఇపటట ననప:6/400-70
వయససస:29
లప: పప

502
ZOK2032142
పపరర: సరచజమద కటట

125-161/842

భరస : శపకరయయ జడ
ఇపటట ననప:6-400-64
వయససస:53
లప: ససస స

భరస : యడవలల కరససరపప
ఇపటట ననప:6/400-66
వయససస:36
లప: ససస స
487
ZOK0943739
పపరర: పపపచలయయ బబ జజజ

482
LML2445856
పపరర: రసజమద జడ

507
ZOK1182591
పపరర: శరణయ కరససరపప

125-161/166

భరస : కకరణ కరససరపప
ఇపటట ననప:6/406-38
వయససస:28
లప: ససస స
125-161/165

510
ZOK0644666
పపరర: వనపకట కళయయణ దపడడ

125-161/167

తపడడ:డ రవ దపడడ
ఇపటట ననప:6/407
వయససస:29
లప: పప
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511
ZOK1353341
పపరర: సతతయల రరడడయయ సతతయల

125-161/168

తపడడ:డ సతతయల లకదయయ సతతయల
ఇపటట ననప:6/407
వయససస:64
లప: పప
514
ZOK0943754
పపరర: హరర కకషష అరరగరల

125-161/171

125-161/173

125-161/174

125-161/177

125-161/180

125-161/183

125-161/185

భరస : రసజ బబ జజ
ఇపటట ననప:6/412 -48
వయససస:33
లప: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

524
LML2447357
పపరర: పడభటవత పపనసబరరస

527
LML2445617
పపరర: యమనతదమద కరససరపప

530
ZOK1378322
పపరర: నవయశశ కరసరపప

533
ZOK1178210
పపరర: నతగతతలశమద గపగబల

125-161/188

536
ZOK1676519
పపరర: ససయ చపదన కటట

125-161/178

539
LML2446979
పపరర: యమణతదమద ఆరరకకనతడ
భరస : పపపచలయయ హరరకకపడ
ఇపటట ననప:6/412 A
వయససస:36
లప: ససస స

519
LML2445872
పపరర: దదవ సతతయల

125-161/850

522
ZOK1378306
పపరర: శశరలజ సతతయల

125-161/176

525
ZOK1133941
పపరర: వనపకటటశ పపనసబరరస

125-161/179

తపడడ:డ వనపకట రమణ పపనసబరరస
ఇపటట ననప:6/410-27
వయససస:30
లప: పప
125-161/181

528
LML2447795
పపరర: మణణ కరససరపప

125-161/182

తపడడ:డ వనపగయయ కరససరపప
ఇపటట ననప:6/411
వయససస:31
లప: పప
125-161/184

531
LML1962224
పపరర: లకడదససజజత కరససరపప

125-161/851

భరస : కసటయయ కరససరపప
ఇపటట ననప:6-411
వయససస:37
లప: ససస స
125-161/186

534
ZOK1672088
పపరర: నతగతతలశమద కరసరపప

125-161/187

తపడడ:డ వనపగయయ కరసరపప
ఇపటట ననప:6/411-A
వయససస:33
లప: ససస స
125-161/189

తపడడ:డ కకషషయయ
ఇపటట ననప:6/412
వయససస:21
లప: ససస స
125-161/190

125-161/848

తపడడ:డ శశరలజ సతతయల
ఇపటట ననప:6/410
వయససస:22
లప: ససస స

భరస : కకటట ప శశనవసససలల
ఇపటట ననప:6/411-A
వయససస:34
లప: ససస స

భరస : పపపచలయయ హరరకకపడ
ఇపటట ననప:6/412
వయససస:41
లప: ససస స
538
LML2447019
పపరర: రససద బబ జజబ

125-161/175

భరస : నవయశశ కరసరపప
ఇపటట ననప:6/411
వయససస:22
లప: ససస స

తపడడ:డ కరసరపప వనపగయయ
ఇపటట ననప:6/411A
వయససస:31
లప: ససస స
535
LML2446961
పపరర: హరరబటబమ ఆరరకకనతడ

521
ZOK0644708
పపరర: అమదనమద సతతయల

516
LML2447100
పపరర: పపపచలయయ పపలల
ల రర

భరస : రసమకకశషష సతతయల
ఇపటట ననప:6-409C
వయససస:37
లప: ససస స

భరస : వనపగయయ కరససరపప
ఇపటట ననప:6/411
వయససస:47
లప: ససస స

తపడడ:డ వనపగయయ కరససరపప
ఇపటట ననప:6/411
వయససస:28
లప: పప
532
ZOK1430701
పపరర: కరసరపప నతగ తతలసమద

125-161/849

భరస : వవపకటరమన పపనసబరరట
ఇపటట ననప:6/410-27
వయససస:60
లప: ససస స

భరస : వనపకటటష పపనసబరరస
ఇపటట ననప:6/410-A
వయససస:23
లప: ససస స
529
ZOK0943549
పపరర: మహహశ కరససరపప

518
LML1962679
పపరర: రసమకకశషష సతతయల

125-161/170

తపడడ:డ రసజనతన పపలల
ల రర
ఇపటట ననప:6-409
వయససస:34
లప: పప

భరస : జయరసమయయ సతతయల
ఇపటట ననప:6/410
వయససస:60
లప: ససస స

తపడడ:డ మమనక సతతయల
ఇపటట ననప:6/410
వయససస:22
లప: ససస స
526
ZOK1500503
పపరర: పపనసబరరస తబత గచల రర

125-161/172

తపడడ:డ జయరసమయయ సతతయల
ఇపటట ననప:6-409C
వయససస:47
లప: పప

తపడడ:డ శశనవసససలల సనసమమరర
ఇపటట ననప:6/409-e
వయససస:22
లప: పప
523
ZOK1378314
పపరర: మమనక సతతయల

515
ZOK0943770
పపరర: శశనవసససలల సనసమమరర

513
ZOK0530675
పపరర: నవయఠ దపడడ
తపడడ:డ రసజజ
ఇపటట ననప:6/407-A
వయససస:31
లప: ససస స

తపడడ:డ రసమయయ ససనసమబరర
ఇపటట ననప:6/409
వయససస:52
లప: పప

తపడడ:డ శశనస ససనసమబరర
ఇపటట ననప:6/409 C
వయససస:27
లప: ససస స
520
ZOK1702596
పపరర: నవన సనసమమరర

125-161/169

తపడడ:డ రసమ కకషషయయ అసరపప
ఇపటట ననప:6/407-1
వయససస:43
లప: పప

తపడడ:డ పపపచలయయ అరరగరలమ
ఇపటట ననప:6/409
వయససస:32
లప: పప
517
ZOK0910613
పపరర: యమమన సనసమమరర

512
ZOK0405027
పపరర: పడససద అసరఅపవ

537
LML1962216
పపరర: చచపగమద కటటట

125-161/852

భరస : కకశషషయయ కటటట
ఇపటట ననప:6-412
వయససస:43
లప: ససస స
125-161/191

540
LML2446987
పపరర: లకడద దదవ అరరకకపడ

125-161/192

భరస : పపపచలయయ హరరకకపడ
ఇపటట ననప:6/412 A
వయససస:36
లప: ససస స
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541
LML2446995
పపరర: పదతదవత ఆరరకకనతడ

125-161/195

భరస : పపపచలయయ హరరకకపడ
ఇపటట ననప:6/412 A
వయససస:34
లప: ససస స
544
ZOK1372150
పపరర: అచమద కపటట

125-161/197

125-161/856

125-161/858

125-161/200

125-161/203

125-161/204

125-161/207

తపడడ:డ వనపటయయ పపరరపసకల
ఇపటట ననప:6-417
వయససస:40
లప: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

554
ZOK0644559
పపరర: భటగయ కటటట

557
ZOK0530766
పపరర: నతగమణణ కటటట

560
ZOK1676345
పపరర: హరరత రరవవరర

563
LML2447381
పపరర: ససబబమమద ఉపపషయమ

125-161/210

566
ZOK2032217
పపరర: ఉపసఆ కటటట

125-161/201

569
ZOK2032191
పపరర: పపపచలయయ ససపకరసల
ససపకరససల
తపడడ:డ నరసయయ ససపకరససల
ఇపటట ననప:6-417
వయససస:62
లప: పప

549
LML2445922
పపరర: కటటట నరససపహహలల

125-161/857

552
LML2445716
పపరర: అరరణ కటటట

125-161/199

555
ZOK1556182
పపరర: ససయపడకసష కటట

125-161/202

తపడడ:డ నరససపహహలల కటట
ఇపటట ననప:6/415
వయససస:22
లప: పప
125-161/860

558
LML2447480
పపరర: ససబటబలకమమద కటట

125-161/861

భరస : నతరసయణ కటటట
ఇపటట ననప:6-416
వయససస:44
లప: ససస స
125-161/205

561
ZOK1676428
పపరర: అఖల రరవవరర

125-161/206

భరస : నరరపదడ
ఇపటట ననప:6/416-B
వయససస:23
లప: ససస స
125-161/208

564
LML2447399
పపరర: ససబబనరసయయ కటట

125-161/209

తపడడ:డ ఉపయయ కటటట
ఇపటట ననప:6/417
వయససస:33
లప: పప
125-161/211

తపడడ:డ నరసయయ కటటట
ఇపటట ననప:6/417
వయససస:57
లప: పప
125-161/863

125-161/855

తలల : లకమద కటటట
ఇపటట ననప:6/415
వయససస:35
లప: ససస స

భరస : ససబబమద కటటట
ఇపటట ననప:6/417
వయససస:56
లప: ససస స

భరస : చనన కటటట
ఇపటట ననప:6/417
వయససస:36
లప: ససస స
568
LML2449569
పపరర: చలపత పపరరపసకల

125-161/859

తపడడ:డ నరస రసజ
ఇపటట ననప:6/416-B
వయససస:20
లప: ససస స

తపడడ:డ నరససపహహలల
ఇపటట ననప:6/416-B
వయససస:25
లప: పప
565
ZOK0644542
పపరర: గపగసదదవ కటటట

551
ZOK2032175
పపరర: భటరత కటటట కటటట

546
LML2445906
పపరర: వనపకటరమణ కటటట

తపడడ:డ నరససపహహలల కటటట
ఇపటట ననప:6-414
వయససస:60
లప: పప

భరస : నరససపహహలల కటటట
ఇపటట ననప:6-415
వయససస:52
లప: ససస స

భరస : పపపచలయయ ఆర
ఇపటట ననప:6/416-A
వయససస:36
లప: ససస స
562
ZOK1676451
పపరర: తదజ రరవవరర

125-161/198

భరస : నరససపహహలల కటటట
ఇపటట ననప:6/415
వయససస:31
లప: ససస స

భరస : పపపచలయయ కటటట
ఇపటట ననప:6/415
వయససస:62
లప: ససస స
559
ZOK0644575
పపరర: దదవ ఆర

548
LML2445914
పపరర: వజయ కలమమర కటటట

125-161/853

తపడడ:డ వనపకటయయ కటటట
ఇపటట ననప:6-413
వయససస:37
లప: పప

భరస : నరససపహహలల కటటట
ఇపటట ననప:6-414
వయససస:52
లప: ససస స

తలల : లకమద కటటట
ఇపటట ననప:6/415
వయససస:37
లప: పప
556
ZOK2032183
పపరర: లకలకమద కటటట

125-161/854

తపడడ:డ నరససపహహలల కటటట
ఇపటట ననప:6/414
వయససస:36
లప: పప

తలల : నరససపహలల కటటట
ఇపటట ననప:6-414
వయససస:33
లప: పప
553
LML2445724
పపరర: నరససపహహలల కటటట

545
LML1962638
పపరర: యమనతదమద కటటట

543
LML2445898
పపరర: చనన అరరకకపడ
తలల : యమనతదమద హరరకకపడ
ఇపటట ననప:6-412A
వయససస:35
లప: పప

భరస : శశనవసససలల కటటట
ఇపటట ననప:6-413
వయససస:47
లప: ససస స

భరస : వవపకటరమన కటటట
ఇపటట ననప:6-413
వయససస:38
లప: ససస స
550
LML2447175
పపరర: జనతరదన బటబబ కటట

125-161/196

తపడడ:డ వనపకసటరసమయయ మబలల పగర
ఇపటట ననప:6/412 A
వయససస:33
లప: పప

భరస : నరససపహహలల కపటట
ఇపటట ననప:6/413
వయససస:71
లప: ససస స
547
LML2447092
పపరర: వనజ కటట

542
LML2447001
పపరర: మహహశ మబలల పగర

567
LML2449551
పపరర: వజయ లకడద పపరరపసకల

125-161/862

భరస : చలపత పపరరపసకల
ఇపటట ననప:6-417
వయససస:37
లప: ససస స
125-161/864

125-161/865
570
ZOK2032209
పపరర: లకమద ససపకరసల ససపకరససల

భరస : పపపచలయయ ససపకరససల
ఇపటట ననప:6-417
వయససస:57
లప: ససస స
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571
ZOK1120765
పపరర: భవసన దపడడ

125-161/212

తపడడ:డ జయరసప దపడడ
ఇపటట ననప:6/417-B
వయససస:26
లప: ససస స
574
ZOK2032241
పపరర: గపగమద దపడడ దపడడ

తపడడ:డ ఉతస యయ దపడడ
ఇపటట ననప:6/417-B
వయససస:47
లప: పప
125-161/215

భరస : ఉతస యయ దపడడ
ఇపటట ననప:6/417-B
వయససస:60
లప: ససస స
577
LML2445682
పపరర: నతగమద కలపచచప

125-161/218

125-161/866

125-161/225

తపడడ:డ ససదరకనప ఉదయగరరర
ఇపటట ననప:6/418-A
వయససస:51
లప: పప
586
ZOK2032274
పపరర: చననయయ గపజకలపట

125-161/228

125-161/231

తపడడ:డ రసమబలమద గపజకలపట
ఇపటట ననప:6/418-A1
వయససస:34
లప: పప
592
ZOK1378330
పపరర: సరరతత అరరగరలమ

125-161/232

భరస : సరరతత అరరగరలమ
ఇపటట ననప:6/419
వయససస:27
లప: ససస స
595
ZOK1500537
పపరర: జజయతరదయ గపజకలపట

578
LML2447373
పపరర: లలతత చదమమరర

125-161/220

584
ZOK0644625
పపరర: సరరత గపజకలపట

125-161/226

582
ZOK0577692
పపరర: రసధమద గపజకలపట

125-161/224

భరస : మసయయ గపజకలపట
ఇపటట ననప:6/418-A
వయససస:46
లప: ససస స
585
ZOK0911991
పపరర: ససధదర గపజకలపట

125-161/227

తపడడ:డ చననయయ గపజకలపట
ఇపటట ననప:6/418-A
వయససస:28
లప: పప
125-161/229

588
ZOK0909269
పపరర: పపపచల యయ కలపచప

125-161/230

భరస : చననయయ గపజకలపట
ఇపటట ననప:6/418-A
వయససస:47
లప: ససస స

తపడడ:డ నరసయయ కలపచచప
ఇపటట ననప:6/418-A1
వయససస:34
లప: పప

125-161/221
590
ZOK1283100
పపరర: గపజకలపట నతగ రసజ
గపజకలపట
తపడడ:డ గపజకలపట ససధరసన గపజకలపట
ఇపటట ననప:6/418 R S ROAD
వయససస:49
లప: పప

591
ZOK1283118
పపరర: వపగసశణప జజయతమద ఉగశనప

భరస : గపజకలపట నతగ రసజ ఉగశనప
ఇపటట ననప:6/418 R S ROAD
వయససస:40
లప: ససస స

593
ZOK2261048
పపరర: బటగరరరలమ పపపచలయయ

594
ZOK2261600
పపరర: బరరగఅలమ ససకనయ

125-161/1071

తపడడ:డ బటగరరరలమ నతగయయ
ఇపటట ననప:6/419
వయససస:32
లప: పప
125-161/233

579
ZOK2032266
పపరర: రసజమద చటటశల
భరస : పడససదరసవప చటటశల
ఇపటట ననప:6/417-E
వయససస:60
లప: ససస స

125-161/223

596
ZOK1676386
పపరర: ససబబమద కటట

తపడడ:డ గచపస గపజకలపట
ఇపటట ననప:6/420
వయససస:20
లప: ససస స

భరస : ససబబయయ
ఇపటట ననప:6/421
వయససస:47
లప: ససస స

125-161/867
598
LML1962455
పపరర: యపబబలలరర ససబడమణయప
ఎపబబలలరర
తపడడ:డ వనపకటససబబయయ ఎపబబలలరర
ఇపటట ననప:6-422
వయససస:45
లప: పప

599
LML2445963
పపరర: చననససబబనతన జజడత

వయసస 01-01-2021 నటక

125-161/219

581
LML2445955
పపరర: రసమబలమద గపజకలపట
గపజకలపట
భరస : ససదరకన గపజకలపట
ఇపటట ననప:6/418-A
వయససస:61
లప: ససస స

587
ZOK2032282
పపరర: సరళ గపజకలపట గపజకలపట

125-161/217
576
ZOK2032258
పపరర: నతగససబబమద రరవవరర రరవవరర

భరస : మణణ రరవవరర
ఇపటట ననప:6/417-C
వయససస:42
లప: ససస స

భరస : చననయయ గపజకలపట
ఇపటట ననప:6/418-A
వయససస:33
లప: ససస స

తపడడ:డ ససదరకనప గపజకలపట
ఇపటట ననప:6/418-A
వయససస:57
లప: పప
589
ZOK0910647
పపరర: రవ గపజకలపట

125-161/216

భరస : శశనస చచమబరర
ఇపటట ననప:6/417-E
వయససస:39
లప: ససస స

భరస : శశనవసససలల హరరకకపడ
ఇపటట ననప:6-418
వయససస:38
లప: ససస స
583
ZOK0577742
పపరర: మసయయ గపజకలపట

575
ZOK0913252
పపరర: అఖల రరవవరర

125-161/214

భరస : జయరసమయయ దపడడ
ఇపటట ననప:6/417-B
వయససస:43
లప: ససస స

తపడడ:డ మణణ రరవవరర
ఇపటట ననప:6/417-C
వయససస:32
లప: పప

భరస : పపపచలయయ కలపచచప
ఇపటట ననప:6/417D
వయససస:36
లప: ససస స
580
LML2447183
పపరర: లకమమద ఆరరకకనతడ

125-161/213 573
572
ZOK2032225
ZOK2032233
పపరర: జయరసమయయ దపడడ దపడడ
పపరర: నతరమద దపడడ దపడడ

తపడడ:డ వనపకటయయ జడ
ఇపటట ననప:6-422
వయససస:62
లప: పప

125-161/222

125-161/1072

భరస : బరరగఅలమ పపపచలయయ
ఇపటట ననప:6/419
వయససస:21
లప: ససస స
125-161/234

597
LML2447811
పపరర: ససనతత యమబలలరర

125-161/235

భరస : ససబటడమణయమ ఎపబలలరర
ఇపటట ననప:6/422
వయససస:39
లప: ససస స
125-161/868

600
LML2447472
పపరర: ససజజత జడ

125-161/869

భరస : ససబబనన జడ
ఇపటట ననప:6-422
వయససస:51
లప: ససస స
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601
LML1962315
పపరర: నతగమబననమద సపపపరర

125-161/236

భరస : వనపకటటసస సపపపరర
ఇపటట ననప:6/422-12/A2
వయససస:58
లప: ససస స
604
ZOK1625672
పపరర: ససయ కలమమర దపడడ

125-161/239

125-161/241

125-161/243

125-161/874

125-161/877

611
LML2445989
పపరర: నతగమద రరవవరర

614
LML2447431
పపరర: లకడదదదవ కతస

617
LML2446037
పపరర: నరససపహహలల కతస

125-161/880

620
LML2446045
పపరర: ససబబరసయబడడ చటటశల

125-161/883

625
ZOK0909301
పపరర: దదపక సతతయల

125-161/244

623
LML2446052
పపరర: వనపకట రసమయయ కపటట

626
ZOK0909368
పపరర: రసమబ సతతయల

వయసస 01-01-2021 నటక

125-161/875

609
LML2446862
పపరర: పపడబటబమ కసపత

125-161/242

612
LML2446003
పపరర: మణణ వ఼డగపటట

125-161/873

615
ZOK0577734
పపరర: ఆదదలకడద కసథద

125-161/876

భరస : గబరవయయ కతస
ఇపటట ననప:6-424 A
వయససస:49
లప: ససస స
125-161/878

618
ZOK2032308
పపరర: నరసయమనత కసథద

125-161/879

తపడడ:డ గబరవయయ కతస
ఇపటట ననప:6-424A
వయససస:43
లప: పప
125-161/881

621
ZOK2032324
పపరర: ససబడమణయప వపగపవరర
వపగపవరర
తపడడ:డ పపపచలయయ వపగపవరర
ఇపటట ననప:6-429A
వయససస:48
లప: పప

125-161/882

125-161/884

624
LML2446060
పపరర: లకమమద కపటట

125-161/885

భరస : వనపకటయయ కపటట
ఇపటట ననప:6-429B
వయససస:44
లప: ససస స
125-161/245

తపడడ:డ అదద నతరసయణ సతతయల
ఇపటట ననప:6/430-B
వయససస:30
లప: పప

భరస : రసమచపదడ బటట
ఇపటట ననప:6-432
వయససస:42
లప: ససస స

125-161/870

తపడడ:డ గపగయయ వపగపటట
ఇపటట ననప:6-423D
వయససస:52
లప: పప

తపడడ:డ నరసయయ కపటట
ఇపటట ననప:6-429B
వయససస:49
లప: పప

125-161/886 629
628
ZOK2032340
LML2446086
పపరర: ఆదదనతరసయణ సతతయల సతతయల
పపరర: బబజజ బటట

తపడడ:డ రసమయయ సతతయల
ఇపటట ననప:6-431
వయససస:57
లప: పప

125-161/872

తపడడ:డ పడససద చటటశల
ఇపటట ననప:6-428-A
వయససస:38
లప: పప

622
ZOK2032332
పపరర: ససబబనరసమద వపగపవరర
వపగపవరర
భరస : ససబడమణయప వపగపవరర
ఇపటట ననప:6-429A
వయససస:44
లప: ససస స

606
ZOK2032290
పపరర: చచపగమద దపడడ దపడడ

భరస : వవపకటటశ కపటట
ఇపటట ననప:6/423-D
వయససస:34
లప: ససస స

తపడడ:డ గబరవయయ కతస
ఇపటట ననప:6-424A
వయససస:36
లప: పప

తపడడ:డ నరసయయ కతస
ఇపటట ననప:6-424A
వయససస:62
లప: పప

తపడడ:డ అదద నతరసయణ సతతయల
ఇపటట ననప:6/430-B
వయససస:28
లప: పప

125-161/871

భరస : ఆదదనతరసయణ కతస
ఇపటట ననప:6-424 A
వయససస:36
లప: ససస స

భరస : గబరవయయ కతస
ఇపటట ననప:6-424A
వయససస:37
లప: ససస స
619
ZOK2032316
పపరర: గబరవయయ కసథద

608
LML2445971
పపరర: ససబబమద కపటట కపటట

125-161/238

భరస : మమతయయ దపడడ
ఇపటట ననప:6-423
వయససస:52
లప: ససస స

భరస : ససబబరసమయయ రరవవరర
ఇపటట ననప:6-423D
వయససస:57
లప: ససస స

భరస : మణణ రరవవరర
ఇపటట ననప:6-423D
వయససస:42
లప: ససస స
616
LML1962885
పపరర: పపపచలమద కతస

125-161/240

భరస : నరసయయ కపటట
ఇపటట ననప:6-423 C
వయససస:66
లప: ససస స

భరస : పపడమ బటబబ కపటట
ఇపటట ననప:6/423-D
వయససస:33
లప: ససస స
613
LML2445997
పపరర: వనపకటససబబమద రరవవరర

605
ZOK1676352
పపరర: ససపడజ కపటట

603
LML2447043
పపరర: శవయయ దపడస
తపడడ:డ మతచషయమ దపడడ
ఇపటట ననప:6/423
వయససస:35
లప: పప

భరస : మధస
ఇపటట ననప:6/423
వయససస:25
లప: ససస స

తపడడ:డ వనపకటటసస కపటట
ఇపటట ననప:6/423-C
వయససస:30
లప: పప
610
LML2446870
పపరర: నపదదన కసపత

125-161/237

భరస : నరససపహలల దపడడ
ఇపటట ననప:6/423
వయససస:34
లప: ససస స

తపడడ:డ జయరసప దపడడ
ఇపటట ననప:6/423
వయససస:21
లప: పప
607
ZOK0909343
పపరర: మధస కపటట

602
LML2447035
పపరర: గపగసదదవ దపడస

627
ZOK0911249
పపరర: శపకరమద సతతయల

125-161/246

భరస : అదద నతరసయణ సతతయల
ఇపటట ననప:6/430-B
వయససస:52
లప: ససస స
125-161/887

630
LML2449064
పపరర: భటగయలకడద రసజల

125-161/247

భరస : వవపకటససబబయయ రసజల
ఇపటట ననప:6/434
వయససస:33
లప: ససస స
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125-161/248 632
631
ZOK1305648
ZOK1500495
పపరర: ఉదయగరరర వనపకయయ ఉదయగరరర
పపరర: కగసలయ ఉదయగరరర

తపడడ:డ ఉదయగరరర రసమకకషష ఉదయగరరర
ఇపటట ననప:6/434
వయససస:33
లప: పప

భపధసవప: వనపకయయ ఉదయగరరర
ఇపటట ననప:6/434
వయససస:26
లప: ససస స

634
ZOK1676402
పపరర: పవన చదమమరర

635
ZOK0909244
పపరర: పడమల రసజల

125-161/250

తపడడ:డ శశనస
ఇపటట ననప:6/434-1
వయససస:21
లప: ససస స
637
ZOK0644591
పపరర: శశనవసససలల సతతయల

125-161/253

638
LML1962745
పపరర: పపపచలయయ రరవవరర
తపడడ:డ చనన ససబబయయ రరవవరర
ఇపటట ననప:6/437-B
వయససస:37
లప: పప

640
ZOK1378348
పపరర: అఖల రరవపరర

641
ZOK1378355
పపరర: హరరత రరవపరర

125-161/256

భరస : అఖల రరవపరర
ఇపటట ననప:6/437-B
వయససస:24
లప: ససస స

తపడడ:డ చననససబబయయ రరవవరర
ఇపటట ననప:6/437-B
వయససస:47
లప: పప
125-161/262

125-161/265

125-161/890

తపడడ:డ బటబబ దపడడ
ఇపటట ననప:6/439-1
వయససస:34
లప: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-161/257

653
LML2447233
పపరర: పడససద గగలల పలల

125-161/893

656
ZOK2032399
పపరర: శశనవసససలల మతతపగర

125-161/260

659
ZOK0405035
పపరర: హరరత దపడడ
తపడడ:డ రవ దపడడ
ఇపటట ననప:6/439-1
వయససస:31
లప: ససస స

639
ZOK0644567
పపరర: నరరపదడ రరవవరర

125-161/255

642
ZOK1378363
పపరర: తదజ రరవపరర

125-161/258

645
ZOK0079483
పపరర: ఇపదతడణణ కసససరపప

125-161/261

భరస : భటసకర బటబబ కరసరపప
ఇపటట ననప:6/438-B
వయససస:52
లప: ససస స
125-161/263

125-161/264
648
LML2447647
పపరర: వనపకటలకలకమద గవశలమపవరర

భరస : మబరళ గబవశలపపరర
ఇపటట ననప:6/439
వయససస:39
లప: ససస స
125-161/266

651
LML2446094
పపరర: మబనకకశషష మలలల పపలల

125-161/889

తపడడ:డ ససబబరసమయయ మలలల పలల
ఇపటట ననప:6-439
వయససస:45
లప: పప
125-161/891

654
LML2447241
పపరర: ఆదదలకడద గగలల పలల

125-161/892

భరస : పడససద గగలల పలల
ఇపటట ననప:6-439
వయససస:34
లప: ససస స
125-161/894

తపడడ:డ నరససపహహలల మమతపగర
ఇపటట ననప:6-439
వయససస:50
లప: పప
125-161/267

125-161/252

తపడడ:డ తదజ రరవపరర
ఇపటట ననప:6/437-B
వయససస:22
లప: పప

తపడడ:డ నతగయయ గగలల పలల
ఇపటట ననప:6-439
వయససస:36
లప: పప

భరస : శశనవసససలల మమతపగర
ఇపటట ననప:6-439
వయససస:47
లప: ససస స
658
ZOK0404970
పపరర: పవన దపడడ

650
ZOK0577700
పపరర: ససమమలతత గవశలమపవరర

636
ZOK1713163
పపరర: శశనవసససలల సతయల

తపడడ:డ నరససపహహలల రరవవరర
ఇపటట ననప:6/437-B
వయససస:31
లప: పప

తపడడ:డ ససరరశ గబవశలపపరర
ఇపటట ననప:6/439
వయససస:38
లప: పప

భరస : మబనకకశషష మమనయపపలల
ఇపటట ననప:6-439
వయససస:37
లప: ససస స
655
ZOK2032381
పపరర: శశభటరసణణ మమతపగర మమతపగర

125-161/254

భరస : ససబబరసమయయ గబవశలపపరర
ఇపటట ననప:6/439
వయససస:59
లప: ససస స

తపడడ:డ ససరరష గబవశలపపరర
ఇపటట ననప:6/439
వయససస:40
లప: పప
652
LML2446102
పపరర: పదతదవత మననపపలల

647
LML2447621
పపరర: ససబబమమద గవశలమపవరర

125-161/888

తపడడ:డ వనపకటరమణ సతయల
ఇపటట ననప:6/435-A
వయససస:27
లప: పప

భరస : నరససపహహలల రరవవరర
ఇపటట ననప:6/437-B
వయససస:42
లప: ససస స

తపడడ:డ శశనవసససలల మమతపగర
ఇపటట ననప:6/439
వయససస:34
లప: పప
649
LML2447654
పపరర: ససరరశ ససబబరసమయయ

125-161/251

భరస : హరరత రరవపరర
ఇపటట ననప:6/437-B
వయససస:22
లప: ససస స

125-161/259 644
643
ZOK2032365
ZOK2032373
పపరర: నరససపహహలల రరవవరర రరవవరర
పపరర: లకమద రరవవరర రరవవరర

633
ZOK2032357
పపరర: వవపకటససబబయయ రసజజల
తపడడ:డ పష లయయ రసజల
ఇపటట ననప:6-434
వయససస:57
లప: పప

తపడడ:డ ససబబయయ రసజల
ఇపటట ననప:6/434-12-A
వయససస:27
లప: ససస స

తపడడ:డ వనపకట రమణ సతతయల
ఇపటట ననప:6/435-A SATHAPALLI
వయససస:28
లప: పప

646
LML2447225
పపరర: నరససపహకలమమర మమతపగర

125-161/249

657
ZOK2281368
పపరర: జజయత మమతపగర

125-161/1076

భరస : నరససపహ కలమమర మమతపగర
ఇపటట ననప:6/439
వయససస:18
లప: ససస స
125-161/268

660
ZOK0405100
పపరర: రసజరశ దపడడ

125-161/269

తపడడ:డ బటబబ దపడడ
ఇపటట ననప:6/439-1
వయససస:35
లప: పప
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661
ZOK0716597
పపరర: జజయత డడ

125-161/270

భరస : రసజరష డడ
ఇపటట ననప:6/439-1
వయససస:28
లప: ససస స
664
ZOK0911405
పపరర: రసజమద బబ జజజ

125-161/273

125-161/897

125-161/275

125-161/278

125-161/899

125-161/902

682
ZOK0788745
పపరర: అననపవరష తతపడపప

125-161/285

125-161/905

భరస : అజయ బటబబ నపదవరప
ఇపటట ననప:6-445-1-D
వయససస:49
లప: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-161/276

674
ZOK1553684
పపరర: రచజజరసణణ వపగసపవరర

677
LML2447167
పపరర: లకడదదదవ వపగసపపరర

680
ZOK0788729
పపరర: లమవణయ తతపడపప

683
ZOK1124718
పపరర: హదస అనసష నపదవరప

125-161/279

669
LML2447803
పపరర: లమవసణతయ రరవపరర

125-161/274

672
ZOK1145474
పపరర: చటటటమద వపగపరర

125-161/277

675
ZOK1553809
పపరర: పపపచలయయ వపగసపవరర

125-161/280

తపడడ:డ ససబబరసయబడడ వపగసపవరర
ఇపటట ననప:6/444
వయససస:37
లప: పప
125-161/900

125-161/901
678
ZOK2032415
పపరర: గపగమద వపగపవరర వపగపవరర

భరస : ససబబరసయబడడ వపగపవరర
ఇపటట ననప:6-444
వయససస:52
లప: ససస స
125-161/283

681
ZOK0788679
పపరర: పడదదప కకషష రరడడడ తతపడపప

125-161/284

తపడడ:డ వ సస రరడడడ తతపదవప
ఇపటట ననప:6/445-1-C
వయససస:41
లప: పప

తపడడ:డ బ అజయ బటబబ నపదవరప
ఇపటట ననప:6-445-1-D
వయససస:29
లప: ససస స

125-161/904
684
ZOK1124726
పపరర: జజయ అఖల ససపడససద
నపదవరప
తపడడ:డ బ అజయ బటబబ నపదవరప
ఇపటట ననప:6-445-1-D
వయససస:27
లప: పప

686
ZOK1283134
పపరర: అజయ బటబబ నపదవరప

687
LML2447498
పపరర: వవపకటససబబమద కసథద

125-161/903

125-161/906

తపడడ:డ పడససద రసవప నపదవరప
ఇపటట ననప:6-445-1-D
వయససస:59
లప: పప
125-161/907

125-161/896

భరస : పపపచలయయ వపగపరర
ఇపటట ననప:6/444
వయససస:34
లప: ససస స

భరస : పడదదప కకషష రరడడడ తతపదవప
ఇపటట ననప:6/445-1C
వయససస:42
లప: ససస స

భరస : వ సస రరడడడ తతపదవప
ఇపటట ననప:6/445-1D
వయససస:62
లప: ససస స

తపడడ:డ పపలల యయ కతస
ఇపటట ననప:6-445A
వయససస:52
లప: పప

671
ZOK0574079
పపరర: పపపచలయయ వపగసపపరర

666
LML2447290
పపరర: జజననమమద ఏపజరలమ

తపడడ:డ మణణ రరవవరర
ఇపటట ననప:6/443
వయససస:33
లప: ససస స

భరస : ససబబయయ వపగపవరర
ఇపటట ననప:6-444
వయససస:33
లప: ససస స

679
ZOK2032423
పపరర: ససబబరసయబడడ వపగపవరర
వపగపవరర
తపడడ:డ ససబబయయ వపగపవరర
ఇపటట ననప:6-444
వయససస:54
లప: పప

688
LML2446110
పపరర: వనపకటససబబయయ కతస

125-161/898

భరస : పపననషనజయమ వపగసపవరర
ఇపటట ననప:6/444
వయససస:31
లప: ససస స

తపడడ:డ ససబటబరసయడస వపగపవరర
ఇపటట ననప:6-444
వయససస:34
లప: పప

685
ZOK1283126
పపరర: ససనపద నపదవరప

668
LML2447316
పపరర: నరరపదడబటబబ ఆరరగరలమ

125-161/272

భరస : పపపచలయయ ఏపజరలమ
ఇపటట ననప:6-442
వయససస:49
లప: ససస స

తపడడ:డ రసయబడడ వపగపవరర
ఇపటట ననప:6/444
వయససస:41
లప: పప

భరస : పపపచలయయ వపగసపవరర
ఇపటట ననప:6/444
వయససస:33
లప: ససస స
676
LML2447159
పపరర: ససబబయయ వపగసపవరర

125-161/895

తపడడ:డ పపపచలయయ అరరగరల
ఇపటట ననప:6-442
వయససస:34
లప: పప

భరస : పపపచలయయ వపగపవరర
ఇపటట ననప:6/444
వయససస:31
లప: ససస స
673
ZOK1553593
పపరర: చటటట వపగసపవరర

665
LML2447282
పపరర: పపపచలయయ ఆరరగరలమ

663
ZOK0644823
పపరర: మణణ బబ దనగబపట
తపడడ:డ చననయయ బబ ధనతగబపట
ఇపటట ననప:6/440
వయససస:41
లప: పప

తపడడ:డ చననషనయమ అరరగరల
ఇపటట ననప:6-442
వయససస:59
లప: పప

భరస : పపపచలయయ అరరగరల
ఇపటట ననప:6-442
వయససస:39
లప: ససస స
670
ZOK0574053
పపరర: రచజజరసణణ వపగసపపరర

125-161/271

భరస : పపపచతలమద బబ ధనతగబపటల
ఇపటట ననప:6/440
వయససస:41
లప: ససస స

తపడడ:డ పపపచలయయ బబ జజజ
ఇపటట ననప:6/440
వయససస:51
లప: ససస స
667
LML2447308
పపరర: రసజరశశరర ఆరరగరలమ

662
ZOK0644815
పపరర: పపపచలమద బబ దనగబపటల

689
ZOK1673193
పపరర: నలమ వ
భరస : శశనవసససలల వ
ఇపటట ననప:6/445-A-8
వయససస:45
లప: ససస స

125-161/286

భరస : వవపకటససబబమద కతస
ఇపటట ననప:6/445-A
వయససస:44
లప: ససస స
125-161/288

690
ZOK1074327
పపరర: నతగభమషణమద దదవనవన

125-161/289

భరస : కకషషయయ నతయబడడ దదవనవన
ఇపటట ననప:6/445-A9
వయససస:57
లప: ససస స
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125-161/290 692
125-161/1078 693
691
ZOK1074376
LML2509479
ZOK0263533
పపరర: కకషషయయ నతయబడడ దదవనవన
పపరర: అపజన కలమమర రరడడడ కశరరడడడ
పపరర: ససబబనన కకపపల

తపడడ:డ పసపయయ నతయబడడ దదవనవన
ఇపటట ననప:6/445-A-9
వయససస:64
లప: పప

తపడడ:డ మహహపదడనతథ మననహర రరడడ కశరరడడడ
ఇపటట ననప:6/445 A9
వయససస:37
లప: పప

తపడడ:డ పపపచలయయ కకపపపల
ఇపటట ననప:6/445/A-B
వయససస:70
లప: పప

694
ZOK1673185
పపరర: శశనవసస రసవప వనవకలమ

695
LML2447738
పపరర: ససబటబరసయబలల పతకలలలర

696
LML2447605
పపరర: రవ ఆరరగరలమ

125-161/287

తపడడ:డ ససబబయయ వనవకలమ
ఇపటట ననప:6/445-A(8) chaitya nagar
వయససస:48
లప: పప

తపడడ:డ ససబబనరసయయ పసలకమబరర
ఇపటట ననప:6/445-B
వయససస:78
లప: పప

697
LML2447613
పపరర: అమబదత ఆరరగరలమ

698
LML2447746
పపరర: పడభటవతఅమమద పపతకమమరర

125-161/295

భరస : రవ అరరగరల
ఇపటట ననప:6/445-B
వయససస:51
లప: ససస స
700
LML2447761
పపరర: కకరణమయయ పతకమబరర

125-161/298

తపడడ:డ రసజరష రరవపరర
ఇపటట ననప:6/445-B
వయససస:24
లప: పప
706
ZOK1500586
పపరర: పపపచలమద ఆరరగసల

125-161/304

భరస : లకడద నతరసయణ తరరగచపపల
ఇపటట ననప:6/445 B1
వయససస:56
లప: ససస స
712
ZOK0664193
పపరర: కకషష చచషతనయ తరరగచపపల
తపడడ:డ లకడద నతరసయణ తరరగచపపల
ఇపటట ననప:6/445-B1
వయససస:30
లప: పప
715
LML1962182
పపరర: ససపబశవ రరడడడ కససరరడడడ

125-161/911

707
LML2446128
పపరర: మసససన పఠసన

710
LML1962406
పపరర: లకడద నతరసయణ తరరగచపపల

713
ZOK0664201
పపరర: ససరయ చచషతనయ ఠరరగచపపలమ

716
LML1962968
పపరర: వమలమద పసటటరర

125-161/310

719
ZOK0708289
పపరర: సపదదప పసటటకకటట

705
ZOK1500552
పపరర: ససబబరసయబడడ ససపకరశల

125-161/303

తపడడ:డ చలపత
ఇపటట ననప:6/445-B
వయససస:30
లప: పప
125-161/908

708
LML2446136
పపరర: పపపచలమద కతస

125-161/909

భరస : మసససన కతస
ఇపటట ననప:6-445B
వయససస:52
లప: ససస స
125-161/305

711
ZOK0405043
పపరర: రసమపజలల బలలల దసబల

125-161/306

తపడడ:డ అపజన పప బలలల దసబల
ఇపటట ననప:6/445-B1
వయససస:37
లప: పప
125-161/308

714
ZOK0391375
పపరర: ససబబమద తతరరగచపపల

125-161/910

భరస : నరససపహహలల నతయబడడ తరరగచపపల
ఇపటట ననప:6-445-B-1
వయససస:77
లప: ససస స
125-161/912

భరస : కకపడయయ పసటటరర
ఇపటట ననప:6-445B-1
వయససస:72
లప: ససస స

తపడడ:డ ససబటబరసయబలల నతయబడడ పసడడకకటట
ఇపటట ననప:6/445-B1A
వయససస:38
లప: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-161/302

తపడడ:డ లకడదనతరసయణ తరరగచవపల
ఇపటట ననప:6/445-B1
వయససస:29
లప: పప

తపడడ:డ నరస రరడడడ కససరరడడడ
ఇపటట ననప:6-445B-1
వయససస:69
లప: పప
718
ZOK0708271
పపరర: సపతతష పసటటకకటట

704
ZOK1430313
పపరర: భవన అరరగరల

125-161/300

భరస : దదవ రరవపరర
ఇపటట ననప:6/445-B
వయససస:22
లప: ససస స

తపడడ:డ నరససపహహలల తరరగచపపల
ఇపటట ననప:6/445-B1
వయససస:58
లప: పప
125-161/307

125-161/297

125-161/299 702
701
LML2447779
ZOK1378371
పపరర: ససబటడమణయమ ససబటబరసయడ
పపరర: దదవ రరవపరర

తపడడ:డ ససలమర ససబ పఠసన
ఇపటట ననప:6-445B
వయససస:57
లప: పప
125-161/281

699
LML2447753
పపరర: రవకలమమర పపతకమమరర

తపడడ:డ ససబటబరసయబలల పసటకమబరర
ఇపటట ననప:6/445-B
వయససస:47
లప: పప

తపడడ:డ రవ అరరగరల
ఇపటట ననప:6/445-B
వయససస:23
లప: ససస స

భరస : ససబబరసయబడడ
ఇపటట ననప:6/445-B
వయససస:25
లప: ససస స
709
LML2446144
పపరర: కలపన కకపడపలల

125-161/296

తపడడ:డ పస ససబబరసయబలల
ఇపటట ననప:6/445-B
వయససస:42
లప: పప
125-161/301

125-161/294

తపడడ:డ చననషనయమ అరరగరల
ఇపటట ననప:6/445-B
వయససస:56
లప: పప

భరస : ససబటబరసయడస పసటకమబరర
ఇపటట ననప:6/445-B
వయససస:66
లప: ససస స

భరస : రవకలమమర పసటకమరర
ఇపటట ననప:6/445-B
వయససస:41
లప: ససస స
703
ZOK1378389
పపరర: రసజరష రరవపరర

125-161/291

125-161/282

717
ZOK0708255
పపరర: కసరరసక బబ మదన

125-161/309

తపడడ:డ వవపకట సతయనతరసయణ బబ మదన
ఇపటట ననప:6/445-B1A
వయససస:29
లప: పప
125-161/311

తపడడ:డ ససబబ రసయబలల నతయబడడ పసటటకకటట
ఇపటట ననప:6/445-B-1A
వయససస:36
లప: పప

125-161/312
720
ZOK0708297
పపరర: ససబటబరసయబలల నతయబడడ
పసటటకకటట
తపడడ:డ ససబబషబయమ నతయబడడ పసడడకకటట
ఇపటట ననప:6/445-B-1A
వయససస:70
లప: పప
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721
ZOK0708305
పపరర: రతనత దదవ పసటటకకటట

125-161/313

722
ZOK1145433
పపరర: కకరస ర యదబలపలల

భరస : ససబటబరసయబలల నతయబడడ పసడడకకటట
ఇపటట ననప:6/445-B-1A
వయససస:59
లప: ససస స

భరస : సపతతష వనష
ఇపటట ననప:6/445-B1-A
వయససస:30
లప: ససస స

724
LML2447704
పపరర: శపకరమమమ దగబగపసటట

725
ZOK0419325
పపరర: చపదడచచషతనయ సస

125-161/316

భరస : శసయమససనబర దగబగపసటట
ఇపటట ననప:6/445-B-6
వయససస:40
లప: ససస స
727
ZOK0664268
పపరర: రసమమయ కకషష దగబగపసటట

125-161/319

125-161/317

125-161/322

731
ZOK0473736
పపరర: పపపచలహరరశ దగబగపసటట

125-161/320

726
ZOK1500610
పపరర: లకదణ దగబగపసటట

125-161/318

729
LML2447688
పపరర: సతయవత దగబగపసటట

125-161/321

భరస : రవకలమమర దగబగపసటట
ఇపటట ననప:6/445-B-7
వయససస:52
లప: ససస స
125-161/913

తపడడ:డ రసజజ నతయబడడ దగబగపసటట
ఇపటట ననప:6-445-B7
వయససస:31
లప: పప
125-161/324

125-161/315

తపడడ:డ శసయప ససపదర దగబగపసటట
ఇపటట ననప:6/445-B-6
వయససస:20
లప: పప

తపడడ:డ కకషషయయ దగబగపసటట
ఇపటట ననప:6/445-B-7
వయససస:55
లప: పప

తపడడ:డ రసజనతయబడస దగబగపసటట
ఇపటట ననప:6/445-B-7
వయససస:35
లప: ససస స
733
ZOK0574418
పపరర: ససబడమణయప బలగసల

728
LML2447670
పపరర: రవకలమమర దగబగపసటట

723
LML2447696
పపరర: శసయమ ససపదర దగబగపసటట

తపడడ:డ కకషషయయ నతయడస దగబగపసటట
ఇపటట ననప:6/445-B-6
వయససస:52
లప: పప

తపడడ:డ శశరసమబలల సస
ఇపటట ననప:6/445-B-6
వయససస:34
లప: పప

తపడడ:డ రవ కలమమర దగబగపసటట
ఇపటట ననప:6/445-B7
వయససస:29
లప: ససస స
730
ZOK0259440
పపరర: పడతతయసస దగబగపసటట

125-161/314

732
ZOK0738484
పపరర: గయమజదదబన బబమ
ల షపక

125-161/323

తపడడ:డ తతజదదబన షపక
ఇపటట ననప:6/445-B-8
వయససస:30
లప: పప

125-161/914 735
734
ZOK1555911
ZOK1555945
పపరర: వనపకట ససబబ రసవప బలగసల
పపరర: నతగమణణ బలగసల

125-161/915

తపడడ:డ చనన ససబబయయ నతయబడడ బలగసల
ఇపటట ననప:6/445-C
వయససస:50
లప: పప

తపడడ:డ ససబబయయ నతయబడడ బలగసల
ఇపటట ననప:6-445C
వయససస:62
లప: పప

భరస : వనపకట ససబబ రసవప బలగసల
ఇపటట ననప:6-445C
వయససస:59
లప: ససస స

736
LML2449593
పపరర: ససరరష బటబబ కకరశపసటట

737
ZOK0574434
పపరర: రతనమమద చటటశల

738
ZOK1676410
పపరర: పపపచలమద ససకరససలమ

125-161/916

తపడడ:డ ససబడమణయప కకరశపసటట
ఇపటట ననప:6-445-D1
వయససస:37
లప: పప
739
ZOK2032878
పపరర: రమన బటపడదలమ

భరస : ససబటబరసయడస సస
ఇపటట ననప:6/446
వయససస:31
లప: ససస స
125-161/917

తపడడ:డ గబరవయయ బపడచల
ఇపటట ననప:6-446A
వయససస:44
లప: పప
742
LML2446177
పపరర: గపగమద వపగపవరర

125-161/328

తపడడ:డ కకషషమమరరస యయస
ఇపటట ననప:6/448-B
వయససస:35
లప: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-161/918

743
ZOK1713536
పపరర: షసరరన బటనస షపక

125-161/331

746
ZOK1393784
పపరర: ససమలత యమదగరరర

125-161/329

749
ZOK1048900
పపరర: ససబటబరసయబడడ మబతక
తపడడ:డ ససబబయయ మబతక
ఇపటట ననప:6/448-B
వయససస:61
లప: పప

125-161/327

744
ZOK1393776
పపరర: శవ కలమమర రసచకలపటట

125-161/330

తపడడ:డ వనపకటయయ
ఇపటట ననప:6/447-వయససస:36
లప: పప
125-161/332

తపడడ:డ నతగ శశషతలల
ఇపటట ననప:6/447-4A
వయససస:26
లప: ససస స
125-161/333

741
LML2446169
పపరర: వరరసఘవయయ వపగపవరర
తపడడ:డ వరరసఘవయయ వపగపవరర
ఇపటట ననప:6/446B
వయససస:72
లప: పప

భరస : మహమదద యమనసస షపక
ఇపటట ననప:6/447
వయససస:34
లప: ససస స

తపడడ:డ కకటయయ
ఇపటట ననప:6/447-4A
వయససస:53
లప: పప
748
LML2447787
పపరర: అననపవరసష సపమమలమ

740
ZOK2032886
పపరర: ససబబమద బపదదల బపడచల

125-161/326

భరస : ససబబరసయబడడ
ఇపటట ననప:6/446
వయససస:25
లప: ససస స

భరస : పడససదరసవప బపడచల
ఇపటట ననప:6-446A
వయససస:42
లప: ససస స

భరస : వరరసఘవయయ వపగపవరర
ఇపటట ననప:6/446B
వయససస:67
లప: ససస స
745
ZOK1393750
పపరర: పసపడడ బతత
స ల

125-161/325

747
LML2447886
పపరర: జయమద గబపడతల

125-161/922

భరస : కకపడతరరడడడ గబపడతల
ఇపటట ననప:6-448-3
వయససస:70
లప: ససస స
125-161/334

750
ZOK1048918
పపరర: రసమ తతలశమద అకకక

125-161/335

భరస : ససబబరసయబడడ అకకక
ఇపటట ననప:6/448-B
వయససస:56
లప: ససస స
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751
ZOK1048934
పపరర: నరససపహ రసవప మబతక

125-161/336

తపడడ:డ ససబబరసయబడడ మబతక
ఇపటట ననప:6/448-B
వయససస:35
లప: పప
754
LML2447894
పపరర: లకడదదదవ గబపడతల

125-161/919

125-161/925

125-161/921

125-161/342

తపడడ:డ బటలససబబరరడడడ మవపరర
ఇపటట ననప:6-454-3
వయససస:86
లప: పప
125-161/928

772
LML2448058
పపరర: నతగరశశరర శరరగరరర

125-161/930

భరస : కకషసషరరడడడ ససరరగరరర
ఇపటట ననప:6-454-C
వయససస:46
లప: ససస స

తపడడ:డ ఈశశరయయ కకరశపసటట
ఇపటట ననప:6-454-D1
వయససస:58
లప: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

767
ZOK1120757
పపరర: అనసరసధ పసపదదటట

770
LML2448041
పపరర: జయమద తతలలలరర

125-161/347

125-161/343

765
ZOK1393727
పపరర: వనపకట ససబబమద గచగడడ

125-161/927

768
ZOK1672609
పపరర: ససబబరసయబడడ పపనప

125-161/344

125-161/345

తపడడ:డ ససబబయయ పపనప
ఇపటట ననప:6/454-4
వయససస:68
లప: పప
125-161/929

771
ZOK0644948
పపరర: రతనమద ససరరగరరర
భరస : వనపకట రరడడడ ససరరగరరర
ఇపటట ననప:6/454-C
వయససస:52
లప: ససస స

773
LML2448066
పపరర: శవమమద శలమ

774
LML2448074
పపరర: లకడద రరడడడ శలమ

779
ZOK0574442
పపరర: ఉపపపదడ కకరశపసటట

125-161/341

భరస : శపకరయయ
ఇపటట ననప:6/454-2
వయససస:58
లప: ససస స

125-161/931

125-161/346

125-161/932

తపడడ:డ ఈశశరరరడడడ శలమ
ఇపటట ననప:6-454-D
వయససస:49
లప: పప
125-161/348

భరస : ఉపపపదడ కకరశపసటట
ఇపటట ననప:6/454-D1
వయససస:27
లప: ససస స
125-161/934

762
ZOK1227967
పపరర: జయ చపదడ గబపడతల

భరస : వవనకటససబటబనతయబడస తతళళ
ల రర
ఇపటట ననప:6-454-A
వయససస:76
లప: ససస స

776
ZOK1672971
పపరర: ససమ పసడయపకస దదవగబడడ

125-161/920

తపడడ:డ లలట రసమ చపదడయయ గబపడతల
ఇపటట ననప:6/454-1
వయససస:44
లప: పప

భరస : లకడదరరడడడ శలమ
ఇపటట ననప:6-454-D
వయససస:44
లప: ససస స

తపడడ:డ ససబడహదణయప కకరశపసటట
ఇపటట ననప:6/454-D1
వయససస:25
లప: పప
778
LML2449619
పపరర: ససబడమణయప కకరశపసటట

125-161/340

భరస : చకశపసణణ మబరర
ఇపటట ననప:6-454-3
వయససస:35
లప: ససస స

769
LML2448033
పపరర: వనపకటససబటబ నతయబడడ
తతళళమరర
తపడడ:డ యమనతదదనతయడస తలలలరర
ఇపటట ననప:6-454-A
వయససస:77
లప: పప

775
ZOK1244524
పపరర: కకరణ ససయ కకరశపసటట

764
ZOK1500651
పపరర: పప లమఠసలమ భటరత

125-161/924

తపడడ:డ రసమచనబ య
న మయ గబపడతల
ఇపటట ననప:6-448 C
వయససస:47
లప: పప

భరస : గపడడకకట రసమయయ
ఇపటట ననప:6/454-1
వయససస:39
లప: ససస స
125-161/926

756
ZOK2032894
పపరర: కకషషమమరరస గబమమదలమల

125-161/339 759
758
ZOK1178236
LML2447902
పపరర: గరరర పవన కలమమర మమచరల
పపరర: వనపకటటశశరరల గబపడతల

761
ZOK1124700
పపరర: నతగనన పష తద

125-161/338

తపడడ:డ వనపకటమద గబమదలమల
ఇపటట ననప:6-448B
వయససస:64
లప: పప

తపడడ:డ నతగయయ పష తద
ఇపటట ననప:6/449-C
వయససస:52
లప: పప

భరస : జయ చపదడ గబపడతల
ఇపటట ననప:6/454-1
వయససస:42
లప: ససస స
766
LML2447985
పపరర: ఓబమలరరదదబ మవపరర

125-161/923

తపడడ:డ వనపకటటసశరరల మమచరల
ఇపటట ననప:6/448-B-2
వయససస:37
లప: పప

భరస : వవపకటటశశరళళ గబపడతల
ఇపటట ననప:6-448 C
వయససస:39
లప: ససస స
763
ZOK1227975
పపరర: రసజరశశరర గబపడతల

755
LML1962786
పపరర: మణణకలమమరర గబమదళమ

753
ZOK1048959
పపరర: ససమలత మబతక
తపడడ:డ ససబటబరసయబడడ షపక
ఇపటట ననప:6/448-B
వయససస:28
లప: ససస స

తపడడ:డ కకశషషమమరరస గబమదలమల
ఇపటట ననప:6-448B
వయససస:37
లప: ససస స

భరస : కకషషమమరరస గబమదలమల
ఇపటట ననప:6-448B
వయససస:60
లప: ససస స
760
LML2447910
పపరర: నగరతనమద గబపడతల

125-161/337

తపడడ:డ ససబటబరసయబడడ మబతక
ఇపటట ననప:6/448-B
వయససస:27
లప: పప

తపడడ:డ రసమచపదడ గబపడతల
ఇపటట ననప:6-448 B
వయససస:37
లప: ససస స
757
ZOK2032902
పపరర: వవపకటససబబమద గబమమదలమల

752
ZOK1048942
పపరర: అరరజన రసవప మబతక

777
LML2449601
పపరర: కసతతయయన కకరశపసటట

125-161/933

భరస : ససబటడమణయమ కకరశపసటట
ఇపటట ననప:6-454-D1
వయససస:54
లప: ససస స
125-161/349

తపడడ:డ ససబడమణయప కకరశపసటట
ఇపటట ననప:6/454-D1 DWARAKA NAGAR
వయససస:32
లప: పప

780
ZOK1302991
పపరర: వమల కకరశపసటట

125-161/350

భరస : ససరరష బటబబ కకరశపసటట
ఇపటట ననప:6/454-D1 DWARAKA NAGAR
వయససస:28
లప: ససస స
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781
ZOK1290378
పపరర: హరరవరదన గబపడతల

125-161/351

తపడడ:డ వనపకటటశశరరల గబపడతల
ఇపటట ననప:6/454-I
వయససస:26
లప: పప
784
LML1963008
పపరర: కకమలమద తరరనతమలమ

782
ZOK1309079
పపరర: అమరసనథ గబపడతల
తపడడ:డ వనపకటటసశరరల గబపడతల
ఇపటట ననప:6/454-I
వయససస:24
లప: పప

125-161/935

తపడడ:డ మబనరతనప తరరణమమల
ఇపటట ననప:6-455
వయససస:87
లప: ససస స

785
ZOK0664250
పపరర: నకరథన కలమమర దగబగపసటట

భరస : మమధవరసవప అజరరన
ఇపటట ననప:6-456
వయససస:57
లప: ససస స

తపడడ:డ భటసకర బటబబ కరసరపప
ఇపటట ననప:6/457
వయససస:32
లప: ససస స
793
ZOK2032944
పపరర: గపగయయనతయబడడ బటలల

125-161/940

794
ZOK1074335
పపరర: లకడదదదవ మససల

125-161/365

125-161/368

797
ZOK1048975
పపరర: ఆరచగయ శశ కకసష జ

808
ZOK0910811
పపరర: కకరణ కలమమర కససరపప
తపడడ:డ శశనవసససలల కరసరపప
ఇపటట ననప:6/457-B
వయససస:31
లప: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

తపడడ:డ వనపగల రసయబడడ పసడడగబ
ఇపటట ననప:6/457
వయససస:18
లప: పప
125-161/356

125-161/364

125-161/939

795
ZOK1714690
పపరర: లకడద దదవ మససల

125-161/941

భరస : ఆపజనవయబలల మససల
ఇపటట ననప:6-457-1-A
వయససస:39
లప: ససస స
125-161/366

125-161/357

798
ZOK1048983
పపరర: బటల కకషష కకసష జ

125-161/367

806
LML2448165
పపరర: భటరదతశజ చవడడ

809
ZOK0492348
పపరర: శశనవసససలల కసససరపప
తపడడ:డ చననపపపచలయయ
ఇపటట ననప:6/458
వయససస:50
లప: పప

125-161/358

భరస : నతగయయ కసటప
ఇపటట ననప:6/457 A
వయససస:74
లప: ససస స
125-161/360

804
LML2448140
పపరర: భటనసమత చవడడ

125-161/361

భరస : ససబటబరసయడస చవడడ
ఇపటట ననప:6/457 A2
వయససస:54
లప: ససస స
125-161/363

తపడడ:డ ససబటబరసయడస చవడడ
ఇపటట ననప:6/457 A2
వయససస:33
లప: పప
125-161/370

792
ZOK2032936
పపరర: ససబబమమద బటలల
భరస : గపగయయనతయబడడ బటలల
ఇపటట ననప:6-457
వయససస:62
లప: ససస స

తపడడ:డ పడభటకర చపత
ఇపటట ననప:6/457 A1
వయససస:33
లప: పప

తపడడ:డ ససబటబరసయడస చవడడ
ఇపటట ననప:6/457 A2
వయససస:34
లప: ససస స

125-156/1124

801
LML2448116
పపరర: ససబబమమద కటమ

803
LML2448199
పపరర: ససదరకన చపతత

125-161/362

789
ZOK2280873
పపరర: పసడడగబ హరరశ

800
LML2448108
పపరర: నతరసయణమమద తతలపనవన

802
LML2448173
పపరర: పడభటకర చపతత
తపడడ:డ చదపగయయ చపత
ఇపటట ననప:6/457 A1
వయససస:53
లప: పప

125-161/936

తపడడ:డ భషద ఆచతరర కకసష జ
ఇపటట ననప:6/457-3 RS ROAD RAJAMPET
వయససస:31
లప: పప

భరస : వవపకటటశ నతయడస తలపనవన
ఇపటట ననప:6/457 A
వయససస:46
లప: ససస స

125-161/359

786
LML1962570
పపరర: మమధవ రసవప అజజ న పప

భరస : బటల కకషష కకసష జ
ఇపటట ననప:6/457-3 RS ROAD RAJAMPET
వయససస:27
లప: ససస స

భరస : భషద ఆచతరర కకసష జ
ఇపటట ననప:6/457-3 RS ROAD RAJAMPET
వయససస:58
లప: ససస స

805
LML2448157
పపరర: ససయససజజనతయ చవడడ

125-161/938

భరస : ఆపజనవయబలల మససల
ఇపటట ననప:6/457-1-A
వయససస:38
లప: ససస స

తపడడ:డ కదదరయయ మససల
ఇపటట ననప:6/457-1-B
వయససస:53
లప: పప
799
ZOK1048991
పపరర: మణణమద కకసష జ

791
ZOK0644930
పపరర: ఇపదతడణణ కసససరరపప

125-161/353

తపడడ:డ ఆనపదరసవప అజరరన
ఇపటట ననప:6-456
వయససస:73
లప: పప

భరస : లకడద వనపకట రమణ కరసరపప
ఇపటట ననప:6/457
వయససస:54
లప: ససస స

తపడడ:డ రపగయయనతయబడడ బటలల
ఇపటట ననప:6-457
వయససస:72
లప: పప
796
ZOK1074368
పపరర: ఆపజనవయబలల మససల

125-161/354

తపడడ:డ ఆనపదరసవప అజరరన
ఇపటట ననప:6-456
వయససస:70
లప: ససస స
125-161/355

783
LML1963016
పపరర: వసపథ కలమమరర తరరణమల
భరస : మబనరఠనఠ తరరణమల
ఇపటట ననప:6/455
వయససస:68
లప: ససస స

తపడడ:డ రవ కలమమర దగబగపసటట
ఇపటట ననప:6/455-B7
వయససస:32
లప: పప

125-161/937 788
787
ZOK2032910
ZOK2032928
పపరర: ససబబలకడద అజరపప అజరరన
పపరర: అననపవరష మద అజరరప

790
ZOK0644922
పపరర: పరమదదవ కసరఅపవ

125-161/352

807
ZOK0910795
పపరర: హనసమపతత కకపడదటట

125-161/369

తపడడ:డ అచశయయ కకపడదటట
ఇపటట ననప:6/457-B
వయససస:54
లప: పప
125-161/371

810
ZOK1120666
పపరర: అమరసవత బటబబ కససరపప

125-161/372

తపడడ:డ భటసకర బటబబ కససరపప
ఇపటట ననప:6/458
వయససస:29
లప: ససస స
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811
LML2448264
పపరర: రసజ టటపగస

125-161/942

తపడడ:డ గచపయమయ తపగస
ఇపటట ననప:6-458-1
వయససస:55
లప: పప
814
ZOK0716712
పపరర: శవయయ దసరగ ప

125-161/375

125-161/377

125-161/380

125-161/946

125-161/381

125-161/950

125-161/953

భరస : వనపకట ససబబయయ మనననరర
ఇపటట ననప:6/464
వయససస:54
లప: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

824
LML1963073
పపరర: శశదదవ కకటట

827
ZOK0644906
పపరర: వపదయ వ ఎన

830
LML1962125
పపరర: రరకకదణమద చపదసకలరర

833
LML1962711
పపరర: శవరసప చపదసకలరర

125-161/956

836
ZOK1044007
పపరర: హరరత పపపడతయల

125-161/947

839
ZOK1676493
పపరర: శశనస కటట
తపడడ:డ ససబబనన
ఇపటట ననప:6/464-A
వయససస:42
లప: పప

819
ZOK1278697
పపరర: కకట అబశశక కకట

125-161/379

822
LML1963040
పపరర: చపదడశశఖర కకటట

125-161/945

825
LML1963081
పపరర: గరరర కకటట

125-161/948

తపడడ:డ లకడదనరసయయ కకట
ఇపటట ననప:6-460
వయససస:55
లప: పప
125-161/382

828
ZOK2032969
పపరర: రసమససబబమమద
వఠళళరరనతరసయనత
భరస : ససబడమణయపరరడడడ వతలలరరనర
ఇపటట ననప:6-462
వయససస:74
లప: ససస స

125-161/949

125-161/951

831
LML1962133
పపరర: నసరనన చపదసకలరర

125-161/952

తపడడ:డ ససరనన చపదసకలరర
ఇపటట ననప:6-463
వయససస:77
లప: పప
125-161/954

834
LML1962729
పపరర: ససజజత చపదసకలరర

125-161/955

భరస : శవరసప చపదసకలరర
ఇపటట ననప:6-463
వయససస:44
లప: ససస స
125-161/383

భరస : బటలమజ పసపడయల
ఇపటట ననప:6/464
వయససస:44
లప: ససస స
125-161/385

125-161/374

తపడడ:డ లకడదనరసయయ కకట
ఇపటట ననప:6-460
వయససస:57
లప: పప

తపడడ:డ ససరనన చపదసకలరర
ఇపటట ననప:6-463
వయససస:51
లప: పప

తపడడ:డ ససరనన చపదసకలరర
ఇపటట ననప:6-463
వయససస:46
లప: పప
838
ZOK1556208
పపరర: నతగమణణ మనననరర

125-161/944

భరస : ససరనన చపదసకలరర
ఇపటట ననప:6-463
వయససస:70
లప: ససస స

భరస : చపదడశశఖర చపదసకలరర
ఇపటట ననప:6-463
వయససస:38
లప: ససస స
835
ZOK2032985
పపరర: చపదడశశఖర చపదసకలరర

821
LML1963032
పపరర: లకడదనరసయయ కకటట

816
ZOK1305671
పపరర: పడసనన గడబప

తపడడ:డ కర చపదడ సపకర కకట
ఇపటట ననప:6/459
వయససస:24
లప: పప

భరస : బటలకకషష రరడడడ వ ఎన
ఇపటట ననప:6/462
వయససస:36
లప: ససస స

భరస : ససబడమణయపరరడడడ వ.ఏస.
ఇపటట ననప:6-462
వయససస:42
లప: ససస స
832
LML1962158
పపరర: రరణబకస లకడద చపదసకలరర

125-161/378

భరస : గరరర కకట
ఇపటట ననప:6-460
వయససస:45
లప: ససస స

భరస : ససబడమణయప సరబరకనప
ఇపటట ననప:6/462
వయససస:55
లప: ససస స
829
ZOK2032977
పపరర: లకడప ససజనయ వ.యస. గసరర

818
ZOK1074269
పపరర: నతన కకట

125-161/943

తపడడ:డ శశనవసస రరడడ గడబప
ఇపటట ననప:6/458-A/9
వయససస:26
లప: ససస స

తపడడ:డ నరసయయ కకట
ఇపటట ననప:6-460
వయససస:84
లప: పప

భరస : చపదడశశఖర కకట
ఇపటట ననప:6-460
వయససస:52
లప: ససస స
826
LML2446219
పపరర: లకమద షరబ రకనప

125-161/376

తపడడ:డ గరరర కకట
ఇపటట ననప:6/459
వయససస:26
లప: పప

భరస : రసమకకషష ఆర
ఇపటట ననప:6/459-B
వయససస:58
లప: ససస స
823
LML1963065
పపరర: ససధత కకటట

815
ZOK0716506
పపరర: నపదదన డడ

813
LML2448256
పపరర: ససపసడయమ చపతత
తపడడ:డ పడభటకర చపత
ఇపటట ననప:6-458-A1
వయససస:33
లప: ససస స

భరస : శవయయ దపడప
ఇపటట ననప:6/458-A2
వయససస:30
లప: ససస స

తపడడ:డ చపదడ శశఖర
ఇపటట ననప:6/459
వయససస:28
లప: పప
820
ZOK1673680
పపరర: గగరమద ఆర

125-161/373

తపడడ:డ సయద ఖమదర ససహహబ
ఇపటట ననప:6/458-1B-(1)
వయససస:51
లప: పప

తపడడ:డ ససదదనన దసరగ ప
ఇపటట ననప:6/458-A2
వయససస:41
లప: పప
817
ZOK1074251
పపరర: ధదపక కకట

812
ZOK1626431
పపరర: సయద కమల బటష

837
ZOK1044031
పపరర: బటలమజ పపపడతయల

125-161/384

తపడడ:డ ససబటబరసయబడడశశటట పసపడయల
ఇపటట ననప:6/464
వయససస:42
లప: పప
125-161/386

840
ZOK1676501
పపరర: వనపకటటష కటట

125-161/387

తపడడ:డ శశనస
ఇపటట ననప:6/464-B
వయససస:20
లప: పప
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841
ZOK1120559
పపరర: నరససపహహలల చతమపచ

125-161/388

తపడడ:డ వనపకటటశ చతమపచ
ఇపటట ననప:6/468
వయససస:48
లప: పప
844
LML2446227
పపరర: ససరరఖ గడడయమరప

125-161/957

845
ZOK2033009
పపరర: చకశపసణణ జ జ.వ.యన

125-161/390

848
LML1962281
పపరర: దదవసపనమద రసయపపదబ ద

తపడడ:డ కకషష రరడడడ కలల
ల రర వనపకట
ఇపటట ననప:6/470
వయససస:35
లప: పప
125-161/962

125-161/395

125-161/397

125-161/400

125-161/403

125-161/963

863
ZOK1699941
పపరర: ససహహబ బటష సయద

866
LML2448397
పపరర: మణణమమద శశనవసససలల

125-161/412

869
ZOK0577684
పపరర: లకడదదదవ టట
భరస : గచపయమయ టట
ఇపటట ననప:6/477-1
వయససస:49
లప: ససస స

849
ZOK0574210
పపరర: పడదదప పపనసమమడడ

125-161/391

852
LML1963115
పపరర: కనకదసరగ ససపధసరర

125-161/961

855
LML2446235
పపరర: శశరసప నతయక బబకరక

125-161/394

తపడడ:డ రసమమనతయక షపక
ఇపటట ననప:6/472A
వయససస:43
లప: పప
125-161/6

858
ZOK0943655
పపరర: లకడద పడసనన మనసనరర

125-161/396

భరస : పపపచల రరడడడ మనసనర
ఇపటట ననప:6/477
వయససస:43
లప: ససస స
125-161/398

861
ZOK1556331
పపరర: దదవరపలల సరగజ

125-161/399

భరస : దదవరపలల వనపకటటశ
ఇపటట ననప:6/477
వయససస:52
లప: ససస స
125-161/401

864
ZOK1699958
పపరర: నఫససస సయద

125-161/402

భరస : ససహహబ బటష సయద
ఇపటట ననప:6/477
వయససస:53
లప: ససస స
125-161/964

భరస : మమలరసజ మమలరసజ
ఇపటట ననప:6-477వయససస:35
లప: ససస స

తపడడ:డ వవపకటససబటబరసయడస శవనత
ఇపటట ననప:6/477-1
వయససస:34
లప: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

860
ZOK1305655
పపరర: తససల ప సయయద

125-161/959

భరస : హహమకలమమర ససపదసరర
ఇపటట ననప:6-471
వయససస:45
లప: ససస స

తపడడ:డ ఖమదర బటష సయద
ఇపటట ననప:6/477
వయససస:64
లప: పప

తపడడ:డ మహమదద ఇబడహహప షపక
ఇపటట ననప:6/477
వయససస:38
లప: పప
868
ZOK0259416
పపరర: రసమకకశశర శవనత

125-161/393

తపడడ:డ అబబబల నజర సయయద
ఇపటట ననప:6/477
వయససస:25
లప: ససస స

తపడడ:డ ససహహబ బటష సయద
ఇపటట ననప:6/477
వయససస:31
లప: పప
865
ZOK1713544
పపరర: మహమదద యమనసస షపక

857
ZOK1703024
పపరర: మరమద లపగపగబపటల

846
ZOK2033017
పపరర: ఇపదదరమద జ జ.వ.యన

తపడడ:డ రరడడడ కకషష పపనసమడడ
ఇపటట ననప:6/470
వయససస:37
లప: పప

భరస : శశనవసససలల లపగపగబపటల
ఇపటట ననప:6 477
వయససస:48
లప: ససస స

భరస : మహహశ ఘటట మనవన
ఇపటట ననప:6/477
వయససస:34
లప: ససస స
862
ZOK1699933
పపరర: ఖదదర బటష సయద

125-161/960

తపడడ:డ వనపకటటపప ససపదసరర
ఇపటట ననప:6-471
వయససస:79
లప: పప

తపడడ:డ పపదబ ఖమలలష అపబటవరప
ఇపటట ననప:6/474
వయససస:44
లప: పప
859
ZOK1120740
పపరర: ససశత గటట మనవన

854
ZOK2033033
పపరర: హరరపస
డ సద ససపధసరర

125-161/489

భరస : చకశపసణణ జ.వ.యన
ఇపటట ననప:6-468
వయససస:52
లప: ససస స

తపడడ:డ హరర పడససద ససపదసరర
ఇపటట ననప:6/471
వయససస:51
లప: పప

భరస : హరరపస
డ సద ససపదసరర
ఇపటట ననప:6-471
వయససస:72
లప: ససస స
856
ZOK0775155
పపరర: మసససన అపబవరప

125-161/958

తపడడ:డ వనపకటరసమయయ రసయపపదబ ద
ఇపటట ననప:6-469
వయససస:75
లప: ససస స

125-161/392 851
850
ZOK1244565
ZOK0405050
పపరర: మననజ రరడడడ కలల
పపరర: హహమ కలమమర చపదసరర
ల రర వనపకట

843
ZOK1724962
పపరర: రసప చరణ తదజ గడడయమరప
తపడడ:డ మమమతదయ
డ
గడడయమరప
ఇపటట ననప:6/468
వయససస:19
లప: పప

తపడడ:డ ససబడమణయప జ.వ.యన
ఇపటట ననప:6-468
వయససస:57
లప: పప

తపడడ:డ చకశపసణణ గడడయమరప
ఇపటట ననప:6/469
వయససస:30
లప: ససస స

853
ZOK2033025
పపరర: వమలమ దదవ ససపధసరర

125-161/389

తపడడ:డ ససబడమణయఎప గడడయమరప
ఇపటట ననప:6/468
వయససస:52
లప: పప

భరస : మమమతదయ
డ
గడడయమరప
ఇపటట ననప:6-468
వయససస:42
లప: ససస స
847
ZOK0644898
పపరర: గసయతడ గడడయమరప

842
ZOK2032993
పపరర: వనపకట మమమఠరశయ గడడయమరప

867
ZOK2272987
పపరర: శలద సయద

125-161/1074

భరస : ఖదదర బటష సయద
ఇపటట ననప:6/477
వయససస:35
లప: ససస స
125-161/413

125-161/965
870
LML1962687
పపరర: వనపకటససబటబ నతయబడడ శవన

తపడడ:డ వనపకటయయ నతయబడడ శవన
ఇపటట ననప:6-477-1
వయససస:63
లప: పప
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871
LML2448272
పపరర: గపగమద రసజ

125-161/966

భరస : టటపగస టటపగస
ఇపటట ననప:6-477-1
వయససస:52
లప: ససస స
874
ZOK0475582
పపరర: పదతదవత కసవపటటరర

125-161/414

875
ZOK0478511
పపరర: పసపయయ కసవపటటరర

125-161/407

878
ZOK1242361
పపరర: ససజజత పపపడతయల

881
ZOK1555705
పపరర: లకడద దదవ ససణణసపత

తపడడ:డ బటలససబరమణయప సనశశటట
ఇపటట ననప:6/477-2A
వయససస:21
లప: పప

భరస : బల ససబడమణయప ససణణసపత
ఇపటట ననప:6/477-2A
వయససస:46
లప: ససస స

883
ZOK1717693
పపరర: గనసపపనస త రమదదవ

884
ZOK1097055
పపరర: ససరసయ తదజ పపపడతయల

125-161/419

భరస : గనసపపనస త ససబబరసయబడడ
ఇపటట ననప:6/477-2A
వయససస:35
లప: ససస స
886
LML2448595
పపరర: లలతతమమద గసరల పసటట

125-161/420

భరస : వసససదదవ నతయబడడ గసరల పసటట
ఇపటట ననప:6/477-2B
వయససస:68
లప: ససస స
889
LML2448363
పపరర: ససపదరమద గబడడపసటట

125-161/973

తపడడ:డ మబరళ గచనసరర
ఇపటట ననప:6/477-2B1
వయససస:31
లప: పప
895
LML2446268
పపరర: సపషలజజ గచనసరర

125-161/975

తపడడ:డ ససదరకన రసవప బటవరరశశటట
ఇపటట ననప:6/477-2-B-A
వయససస:34
లప: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-161/417

882
ZOK1555788
పపరర: లలతమద ససణణసపత

125-166/17

885
ZOK1120815
పపరర: శవ బబచశననగసరర

887
ZOK1556356
పపరర: శవ బమచననగసరర

888
ZOK1555408
పపరర: శసహహన షపక

896
ZOK1071497
పపరర: ససదరకన రసవప బవరరశశటట

899
ZOK1071521
పపరర: శసపతకలమమరర బవరరశశటట
భరస : ససదరకన రసవప బటవరరశశటట
ఇపటట ననప:6/477-2-B-A
వయససస:54
లప: ససస స

125-161/418

భరస : ససబడమణయప ససణణసపత
ఇపటట ననప:6/477-2A
వయససస:64
లప: ససస స

125-161/421

125-161/408

125-161/422

భరస : అబబబల నబ షపక
ఇపటట ననప:6/477-2-B
వయససస:35
లప: ససస స
125-161/974

891
ZOK0645002
పపరర: మబరళ గచననరర

125-161/423

తపడడ:డ వనపకటటసశర రసవప గచనసరర
ఇపటట ననప:6/477-2B1
వయససస:64
లప: పప
125-161/491

894
ZOK0910845
పపరర: శశరలజ గచనసరర

125-161/492

భరస : మబరళ గచనసరర
ఇపటట ననప:6/477-2-B-1
వయససస:58
లప: ససస స
125-161/493

తపడడ:డ వనపకటటచలప బటవరరశశటట
ఇపటట ననప:6/477-2-B-A
వయససస:66
లప: పప
125-161/495

125-148/1166
879
ZOK2013506
పపరర: బటలమససబటడమణయమ సలసపటట

తపడడ:డ చపగయయ బబచశననగసరర
ఇపటట ననప:6/477/2B
వయససస:46
లప: పప

893
LML2448223
పపరర: దదపక గచనసరర

125-161/406

తపడడ:డ ససబడమణయపశశటట
ఇపటట ననప:6/477-2A
వయససస:45
లప: పప

తపడడ:డ మబరళ గచనసరర
ఇపటట ననప:6/477-2-B-1
వయససస:34
లప: పప

భరస : మబరళ గరనసరర
ఇపటట ననప:6-477-2B-1
వయససస:55
లప: ససస స
898
ZOK1071513
పపరర: లకడద కసపత బవరరశశటట

125-148/1165

తపడడ:డ ససరరశ గబడడపటట
ఇపటట ననప:6-477-2B
వయససస:33
లప: పప
125-161/490

876
ZOK1015461
పపరర: చపదడ మమళ సనశశటట

తపడడ:డ లలట రమమశ బటబబ పపపడతయల
ఇపటట ననప:6/477-2A
వయససస:26
లప: పప

890
LML2448371
పపరర: తదజజ గబడడపసటట

125-161/972

తపడడ:డ రసమశశటట సనశశటట
ఇపటట ననప:6/477/2-1A
వయససస:41
లప: పప

తపడడ:డ చపగయయ బమచననగసరర
ఇపటట ననప:6/477-2B
వయససస:45
లప: పప

భరస : చనబ ర
న వవ గబడడపటట
ఇపటట ననప:6-477-2B
వయససస:84
లప: ససస స
892
ZOK0644997
పపరర: ససయ సపదదప గచనసరర

125-161/415

భరస : రమమశ బటబబ లలట పపపడతయల
ఇపటట ననప:6/477-2A
వయససస:53
లప: ససస స
125-161/416

873
ZOK0390997
పపరర: పదతదవత కకరపథతటట
భరస : ససరరష కలమమర తతటట
ఇపటట ననప:6-477-1B
వయససస:46
లప: ససస స

తపడడ:డ గబరయయ కసవపతతరర
ఇపటట ననప:6/477-2
వయససస:68
లప: పప

భరస : చపదడ మమళ సనశశటట
ఇపటట ననప:6/477/2-1A
వయససస:39
లప: ససస స
880
ZOK1555440
పపరర: శవకలమమర సనశశటటాసాసాస

125-161/967

భరస : వనపకటససబబనతయబడడ శవన
ఇపటట ననప:6-477-1
వయససస:50
లప: ససస స

భరస : పసపయయ కసవపతతరర
ఇపటట ననప:6/477-2
వయససస:53
లప: ససస స
877
ZOK1015479
పపరర: ససమత సనశశటట

872
ZOK2033041
పపరర: హహహమమవత శవన

897
ZOK1071505
పపరర: కకషష కలమమర బవరరశశటట

125-161/494

తపడడ:డ ససదరకన రసవప బటవరరశశటట
ఇపటట ననప:6/477-2-B-A
వయససస:36
లప: పప
125-161/496

900
ZOK1276469
పపరర: కనక రసజ ఉపపటటరర

125-161/497

తపడడ:డ ససబబయయ ఉపపటటరర
ఇపటట ననప:6/477-2C
వయససస:45
లప: పప
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901
ZOK0574046
పపరర: ససశత గబపడస
ల రర

125-161/498

భరస : జయ చపదడ గబపడడలరర
ఇపటట ననప:6/477-3
వయససస:34
లప: ససస స
904
ZOK1500602
పపరర: ససధదర గబపడస
ల రర

125-161/499

125-161/980

125-161/983

125-161/985

125-161/502

125-161/505

125-161/508

భరస : వనపకటటశ దదవరపలల
ఇపటట ననప:6-477-4E
వయససస:67
లప: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

914
ZOK0574236
పపరర: దదవ బటలమగగరర

917
ZOK0913443
పపరర: శశఖర తతట

920
ZOK1393743
పపరర: నతగరతనమద బతత
స ల

923
LML1963214
పపరర: ధనలకమద లపగపగబపట

125-161/510

125-161/988

125-161/979

909
ZOK2033058
పపరర: లకలకమద గబపడస
ల రర

125-161/982

912
ZOK2272565
పపరర: గబపడస
ల రర దదనవశ

125-161/1073

తపడడ:డ లమతద గబపడస
ల రర ససబడమణయప
ఇపటట ననప:6/477-3A
వయససస:18
లప: పప
125-161/500

915
ZOK0911074
పపరర: రసజరశశరర తతట

125-161/501

భరస : శశఖర తతట
ఇపటట ననప:6/477-4A
వయససస:34
లప: ససస స
125-161/503

918
ZOK1393222
పపరర: బతతల ససమలత

125-161/504

భరస : బతతల శవ
ఇపటట ననప:6/477-4A
వయససస:26
లప: ససస స
125-161/506

921
ZOK1393792
పపరర: శవ బతత
స ల

125-161/507

తపడడ:డ పసపడడ
ఇపటట ననప:6/477-4A
వయససస:28
లప: పప
125-161/986

భరస : ససబబరసయబడడ లపగపగబపట
ఇపటట ననప:6-477-4A1
వయససస:65
లప: ససస స

భరస : వనపకటటసశరరల కలరపటట
ఇపటట ననప:6/477-4C
వయససస:56
లప: ససస స
928
ZOK2033082
పపరర: జయమద దదవరపలల

125-161/984

భరస : పసపడడ
ఇపటట ననప:6/477-4A
వయససస:44
లప: ససస స

తపడడ:డ బతతల పపడడ
ఇపటట ననప:6/477-4a
వయససస:28
లప: పప
925
ZOK0913302
పపరర: రసమబలమద కలరపసటట

911
ZOK2033074
పపరర: ససబబనన గబపడస
ల రర

906
LML1962414
పపరర: బటలమబరళ కకషష గబపడస
ల రర

భరస : వనపకటససబబయయ గబపడస
ల రర
ఇపటట ననప:6-477-3-A
వయససస:77
లప: ససస స

తపడడ:డ బటబబ తతట
ఇపటట ననప:6/477-4A
వయససస:36
లప: పప

తపడడ:డ పసపడడ
ఇపటట ననప:6/477-4A
వయససస:24
లప: పప
922
ZOK1393230
పపరర: బతతల శవ

125-161/981

భరస : వజయ కలమమర బటలగగరర
ఇపటట ననప:6/477-4A
వయససస:39
లప: ససస స

భరస : బటబబ తతట
ఇపటట ననప:6/477-4A
వయససస:54
లప: ససస స
919
ZOK1393735
పపరర: శవ పడససద బతత
స ల

908
LML2446342
పపరర: ససరరపదడ బటబబ గబపడస
ల రర

125-161/977

తపడడ:డ ససబబనన గబపడడలరర
ఇపటట ననప:6-477-3A
వయససస:40
లప: పప

తపడడ:డ వనపకటససబబయయ గబపడస
ల రర
ఇపటట ననప:6-477-3-A
వయససస:67
లప: పప

తపడడ:డ పపపచలయయ నతవ
ఇపటట ననప:6-477-4
వయససస:43
లప: పప
916
ZOK0911116
పపరర: పదద తతట

125-161/978

తపడడ:డ ససబబనన గబపడడలరర
ఇపటట ననప:6-477-3-A
వయససస:43
లప: పప

భరస : ససబబనన గబపడస
ల రర
ఇపటట ననప:6-477-3-A
వయససస:68
లప: ససస స
913
ZOK0395764
పపరర: ససరరష నతవ

905
LML1962364
పపరర: మమధవ గబపడస
ల రర

903
LML2448231
పపరర: లత గబపడస
ల రర
భరస : ససరరపదడ బటబబ గబపడడలరర
ఇపటట ననప:6-477-3
వయససస:39
లప: ససస స

భరస : ససబడమణయప గబపడడలరర
ఇపటట ననప:6-477-3A
వయససస:44
లప: ససస స

భరస : బటలమబరళ కకషష గబపడడలరర
ఇపటట ననప:6-477-3A
వయససస:36
లప: ససస స
910
ZOK2033066
పపరర: ససబబరతనమద గబపడస
ల రర

125-161/976

తపడడ:డ ససబబనన గబపడడలరర
ఇపటట ననప:6-477-3
వయససస:36
లప: పప

తపడడ:డ ససబడమణయప
ఇపటట ననప:6/477-3A
వయససస:20
లప: పప
907
LML2446334
పపరర: ససలలచన గబపడస
ల రర

902
LML2446326
పపరర: జయచపదడ గబపడస
ల రర

926
ZOK1704758
పపరర: శశనవసససలల లపగపగబపట

924
ZOK0909442
పపరర: వనపకటటసశరరల కలరపసటట

125-161/509

తపడడ:డ వనపకట రసమయయ కలరపటట
ఇపటట ననప:6/477-4C
వయససస:67
లప: పప
125-161/7

927
LML1963222
పపరర: బటలమజ లపగపగబపట

125-161/987

భపధసవప: మరమద లపగపగబపట
ఇపటట ననప:6 477 4 C R S ROAD
వయససస:56
లప: పప

భరస : ససరరష లపగపగబపట
ఇపటట ననప:6-477-4D
వయససస:38
లప: ససస స

125-161/989
929
LML2446359
పపరర: వనపకట రసజరష కలమమర
తతలబపదల
తపడడ:డ మబరళ కకషష మమరరస తతలబపదల
ఇపటట ననప:6-477-5
వయససస:32
లప: పప

125-161/990
930
LML2446367
పపరర: మబరళ కకషషమమరరస తతలలబటనతబళయ

తపడడ:డ వవపకటటషయమ తతలలబపధతల
ఇపటట ననప:6-477-5
వయససస:55
లప: పప
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931
LML2446375
పపరర: కరరణకలమమరర తతలల బపదల

భరస : మబరలకకషషమమరరస తతలలబపధతల
ఇపటట ననప:6-477-5
వయససస:42
లప: ససస స

125-161/992
932
ZOK0894619
పపరర: వనపకట వపశ కలమమర
తతలబపదల
తపడడ:డ మబరళ కకషష మమరరస తతలలబపధతల
ఇపటట ననప:6-477-5
వయససస:27
లప: పప

భరస : నజర సయయద
ఇపటట ననప:6/477-6
వయససస:44
లప: ససస స

934
ZOK1227991
పపరర: అరరరయమ సయయద

935
ZOK1500594
పపరర: సయద హబబ

936
LML1822774
పపరర: నతగయయ ససపగబళళరర

125-161/991

125-161/512

తపడడ:డ నజర సయయద
ఇపటట ననప:6/477-6
వయససస:27
లప: ససస స
937
ZOK0419317
పపరర: శసరధత ఏమ

తపడడ:డ లలట సయద అబబబల నజర
ఇపటట ననప:6/477-6
వయససస:22
లప: పప
125-161/515

భరస : నరరపదడబటబబ ఎప
ఇపటట ననప:6/477-7
వయససస:39
లప: ససస స
940
ZOK0822164
పపరర: రసజశశఖర ససపగబళళరర

125-161/518

భరస : పపపచలయయ తతపపగబపట
ఇపటట ననప:6/477-7-A
వయససస:39
లప: ససస స
946
ZOK0913492
పపరర: రరడడయయ నతయబడడ కకలల

125-161/521

125-161/524

తపడడ:డ ససబటబరసయడస కకమద
ఇపటట ననప:6-477-9
వయససస:33
లప: పప
955
ZOK0909574
పపరర: కకదపడ నతయబడడ గగపదద

941
ZOK0822172
పపరర: భటరతమద ససపగబళళరర

125-161/522

125-161/997

959
LML2448488
పపరర: వససపధరస గమడసరర

125-161/1001

125-161/993

945
ZOK0491282
పపరర: జయలకమమద శపకరరరయమ

125-161/996

948
ZOK0913518
పపరర: జయమద కకలల

125-161/523

951
LML2446391
పపరర: వనపకట నరసమద కకమద

125-161/998

భరస : ససబబరసయబడడ కకమద
ఇపటట ననప:6-477-9
వయససస:50
లప: ససస స
125-161/1000

954
ZOK0909517
పపరర: రసజరశ నతయబడడ గగపదద

125-161/525

తపడడ:డ కకదపడ నతయబడడ గగపదద
ఇపటట ననప:6/477-9-1
వయససస:37
లప: పప

956
ZOK0913393
పపరర: లకడద గచనద

958
LML2448470
పపరర: రరడమద
దడ
గమడసరర

942
ZOK2033090
పపరర: బడహదయయచతరర మమచవరప

భరస : పపలల యయ కకలల
ఇపటట ననప:6/477-9
వయససస:65
లప: ససస స

భరస : నతగరశ గగపదద
ఇపటట ననప:6-477-9
వయససస:34
లప: ససస స
125-161/526

125-161/517

భరస : శపకరయయ గడడపటట
ఇపటట ననప:6-477-8
వయససస:52
లప: ససస స

950
LML2446383
పపరర: ససబటబరసయబడడ కకమద

భరస : కకదపడ నతయబడడ గగపదద
ఇపటట ననప:6/477-9-1
వయససస:61
లప: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-161/995

947
ZOK0913500
పపరర: చరరత కకలల

953
LML2448298
పపరర: అపజల గచపదద

939
ZOK0822156
పపరర: శవ బటలకకషష ససపగబళళరర

తపడడ:డ నరససపహచతరర మమచవరప
ఇపటట ననప:6-477-7
వయససస:67
లప: పప

944
LML2448413
పపరర: మహన బటబబ గసడడపత

తపడడ:డ వనపకటససబటబ నతయబడడ గగపదద
ఇపటట ననప:6/477-9-1
వయససస:66
లప: పప

భరస : గమడసరర గమడసరర
ఇపటట ననప:6-477-9A
వయససస:56
లప: ససస స

125-161/519

తపడడ:డ రసమయయ కకమద
ఇపటట ననప:6-477-9
వయససస:67
లప: పప
125-161/999

125-161/514

తపడడ:డ నతగయయ
ఇపటట ననప:6/477-7
వయససస:38
లప: పప

భరస : రరడడయయ కకలల
ఇపటట ననప:6/477-9
వయససస:37
లప: ససస స

తపడడ:డ ససబటబరసయబడడ కకమద
ఇపటట ననప:6/477-9
వయససస:28
లప: పప
952
LML2448280
పపరర: వవపకటరతన కకమద

125-161/516

తపడడ:డ శపకరరరయమ గడడపత
ఇపటట ననప:6-477-8
వయససస:33
లప: పప

తపడడ:డ పపలల యయ నతయబడడ కకలల
ఇపటట ననప:6/477-9
వయససస:40
లప: పప
949
ZOK1284587
పపరర: ససనల కకమద

938
ZOK0419341
పపరర: నరరపదడబటబబ ఏమ

భరస : నతగయయ
ఇపటట ననప:6/477-7
వయససస:65
లప: ససస స
125-161/520

125-161/511

తపడడ:డ ససబబయయ
ఇపటట ననప:6/477-7
వయససస:123 లప: పప

తపడడ:డ బడహదయయ ఆచతరర ఎమ
ఇపటట ననప:6/477-7
వయససస:46
లప: పప

తపడడ:డ నతగయయ
ఇపటట ననప:6/477-7
వయససస:32
లప: పప
943
ZOK0574384
పపరర: శశ గగరర తతపపగబపట

125-161/513

933
ZOK1227983
పపరర: కరరమబనషస సయయద

125-161/527

957
ZOK0913401
పపరర: రమయ గచనద

125-161/528

తపడడ:డ కకదపడ నతయబడడ గగపదద
ఇపటట ననప:6/477-9-1
వయససస:31
లప: ససస స
125-161/1002

తపడడ:డ ససబటబరసయడస గమడసరర
ఇపటట ననప:6-477-9A
వయససస:35
లప: ససస స

960
LML2448496
పపరర: ససజనయ గమడసరర

125-161/1003

తపడడ:డ ససబటబరసయడస గమడసరర
ఇపటట ననప:6-477-9A
వయససస:33
లప: ససస స
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961
ZOK0491290
పపరర: పపపచలయయ తరరపపగపతత

125-161/529

తపడడ:డ నరససపహలల తరపపగబపట
ఇపటట ననప:6/477-9C
వయససస:36
లప: పప
964
ZOK1378090
పపరర: మబరళ కకషష బటల గగరర

125-161/425

125-161/426

125-161/1004

125-161/428

125-161/431

125-161/434

125-161/436

తపడడ:డ సపనతజ లలహక
ఇపటట ననప:6/477-12-A
వయససస:48
లప: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

974
ZOK1697119
పపరర: ససబబరసయబడడ నలల మరర

977
ZOK0664235
పపరర: సరసశత నలల మఅరర

980
ZOK1673029
పపరర: వనపకటరమణ వరబలల

983
LML2446458
పపరర: లకమద కసవపటటరర

125-161/1009

986
ZOK0693556
పపరర: గబరర నతగరసజ కవపటటరర

125-161/429

989
ZOK0644724
పపరర: శశకసపత చచధరర కరణప

969
ZOK2033116
పపరర: లకలకమద బబచమ గసరర

125-161/970

972
ZOK1073519
పపరర: ససయ లకడద యయరసశతతటట

125-164/25

975
ZOK0574137
పపరర: గచపసల వశశనతధమ

125-161/430

తపడడ:డ గపగరశశటట గచపసల
ఇపటట ననప:6/477-10-A-1
వయససస:60
లప: పప
125-161/432

978
LML2449411
పపరర: సమబపరష ఏన

125-161/433

భరస : ససబటబరసయడస ఎన
ఇపటట ననప:6/477-10-A2
వయససస:41
లప: ససస స
125-161/435

981
ZOK2033124
పపరర: సరసశతమద అపబటట

125-161/1006

భరస : పడభటకరరసజ అపబటట
ఇపటట ననప:6-477-11
వయససస:60
లప: ససస స
125-161/1007

984
LML2448504
పపరర: వషత
ష వరద న వరసద ఆపబటట

125-161/1008

తపడడ:డ పడభటకర అపబటట
ఇపటట ననప:6-477-12
వయససస:44
లప: పప
125-161/437

తపడడ:డ పసపయయ కసవపతతరర
ఇపటట ననప:6/477-12A
వయససస:35
లప: పప
125-161/439

125-161/969

భరస : పడమద కలమమర యయరసశతతటట
ఇపటట ననప:6/477-10A
వయససస:33
లప: ససస స

భరస : గబరవయయ కసవపతతరర
ఇపటట ననప:6-477-12
వయససస:72
లప: ససస స

భరస : వషత
ష వరదనరసజ అపబటట
ఇపటట ననప:6-477-12
వయససస:38
లప: ససస స
988
LML2448645
పపరర: గమమదరసమ లలహక

125-161/1005

తపడడ:డ ససబబయయ వరబలల
ఇపటట ననప:6/477-11
వయససస:57
లప: పప

తపడడ:డ నతగయయ చచనసనరర
ఇపటట ననప:6/477-12
వయససస:58
లప: పప
985
LML2448512
పపరర: నతగమణణ ఆపబటట

971
LML2446441
పపరర: చపదడ బబచమ గసరర

966
LML2448314
పపరర: శశనవసససలల ససరరపసల

భరస : ససబబరసమయయ బబచమ గసరర
ఇపటట ననప:6-477-10-A
వయససస:67
లప: ససస స

భరస : ససబటడమణయమ నలల మరర
ఇపటట ననప:6/477-10A2
వయససస:55
లప: ససస స

భరస : వనపకటరమణ వరబలల
ఇపటట ననప:6/477-11
వయససస:50
లప: ససస స
982
ZOK1630060
పపరర: నతగమబనయయ చచనసనరర

125-161/427

తపడడ:డ ససబబయయ నలల మరర
ఇపటట ననప:6/477-10-A1
వయససస:47
లప: పప

భరస : గచపసల వశశనతధప
ఇపటట ననప:6/477-10-A-1
వయససస:56
లప: ససస స
979
ZOK1673011
పపరర: చపదడకల వరబలల

968
ZOK1120716
పపరర: దసస గరరర గమడసరర

125-161/424

తపడడ:డ వవపకటససబబయయ ససరరపల
ఇపటట ననప:6-477-10
వయససస:46
లప: పప

తపడడ:డ లకమద బబచపగసరర
ఇపటట ననప:6-477-10-A
వయససస:57
లప: పప

తపడడ:డ గచపసల వశశనతథప
ఇపటట ననప:6/477-10A1
వయససస:29
లప: ససస స
976
ZOK0574160
పపరర: భటరత వశశనతధమ

125-161/968

తపడడ:డ జహపగరర బటషస షపక
ఇపటట ననప:6/477-10-A
వయససస:38
లప: పప

భరస : చపదడ బబచపగసరర
ఇపటట ననప:6-477-10-A
వయససస:50
లప: ససస స
973
ZOK0664219
పపరర: నరదలమ వశశనతథమ

965
LML2448322
పపరర: శశదదవ ససరరపసల

963
ZOK0913419
పపరర: వజయ కలమమర బటల గగరర
తపడడ:డ కకషషయయ బళగగరర
ఇపటట ననప:6/477-10
వయససస:39
లప: పప

భరస : శశనవసససలల ససరరపల
ఇపటట ననప:6-477-10
వయససస:46
లప: ససస స

భరస : దసస గరరర గమడసరర
ఇపటట ననప:6/477-10-A
వయససస:30
లప: ససస స
970
LML2446433
పపరర: ససబబమద బబచమ గసరర

125-161/530

భరస : నరససపహహలల టపగబటటరర
ఇపటట ననప:6/477-9CA
వయససస:31
లప: ససస స

తపడడ:డ మబరళ కకషష బటల గగరర
ఇపటట ననప:6/477-10
వయససస:22
లప: పప
967
ZOK1120641
పపరర: సపషదత గమడసరర

962
ZOK0644864
పపరర: ఉష టపగబటటరర

987
LML2448637
పపరర: కకకలదదవ పపడమమరసమ

125-161/438

భరస : లలహక పపడమరసమ
ఇపటట ననప:6/477-12-A
వయససస:46
లప: ససస స
125-161/440

తపడడ:డ వనపకటససబబయయ నతయబడడ కసరణప
ఇపటట ననప:6/477-12A1
వయససస:29
లప: పప

125-161/1010
990
LML1962042
పపరర: వనపకటససబబయయ నతయబడడ
కరణప
తపడడ:డ నతరయయ నతయబడడ కసరణప
ఇపటట ననప:6-477-12A1
వయససస:59
లప: పప
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991
LML1962059
పపరర: శశకళ కరణప

125-161/1011

992
ZOK0530725
పపరర: నవయజజయత కరణప

125-161/1012

993
ZOK1124742
పపరర: నరససపహహలల కసవపటటరర

భరస : వనపకటససబబయయ నతయబడడ కసరణప
ఇపటట ననప:6-477-12A1
వయససస:46
లప: ససస స

తపడడ:డ వనపకటససబబయయ నతయబడడ కసరణప
ఇపటట ననప:6-477-12A1
వయససస:30
లప: ససస స

తపడడ:డ చపదడయయ కసవపటటరర
ఇపటట ననప:6-477-12-A1
వయససస:67
లప: పప

994
ZOK1132414
పపరర: వనజమద కసవపటటరర

995
ZOK1132422
పపరర: ససశత కసవపటటరర

996
ZOK1132430
పపరర: చపదడ శశఖర కసవపటటరర

125-161/1014

భరస : నరససపహహలల కసవపటటరర
ఇపటట ననప:6-477-12-A1
వయససస:50
లప: ససస స

తపడడ:డ నరససపహహలల కసవపటటరర
ఇపటట ననప:6-477-12-A1
వయససస:30
లప: ససస స

997
LML2446466
పపరర: రరడడడ శశనవసససలల సపపపరర

125-161/441

తపడడ:డ వనపకటటసస సపపపరర
ఇపటట ననప:6/477-12-A-2
వయససస:38
లప: పప
1000 LML2449627
పపరర: లకడద దదవ శసపపవరర

125-161/1018

1003 ZOK0975070
పపరర: ఇపదదర దదవ దరరరర

1006 LML2449080
పపరర: వనపకట రమణమద కవపటరర

125-161/445

125-161/448

125-161/451

125-161/454

125-161/446

1007 ZOK0644856
పపరర: శసహహనతబటనస షపక

1010 ZOK1555820
పపరర: అయయషస ససడడక షపక

1013 ZOK1500511
పపరర: నరస రరడడడ వనలగ చచరల

125-161/457

1016 ZOK0594010
పపరర: పదతదవత కకరబపటట

125-161/449

1019 ZOK1363308
పపరర: ఈశశరమద రసచతకలపట
భరస : వనపకటయయ రసచతకలపట
ఇపటట ననప:6/477-18-1
వయససస:51
లప: ససస స

125-161/444

1005 LML2449072
పపరర: ససబటడమణయమ కవపటటరర

125-161/447

1008 ZOK0913450
పపరర: ఘమస బటషస షపక

125-161/450

తపడడ:డ ఖమదర హహసపసన షపక
ఇపటట ననప:6/477-13-B
వయససస:63
లప: పప
125-161/452

1011 ZOK0775171
పపరర: ససధతకర రరడడడ కకపడ రరడడడ

125-161/453

తపడడ:డ లపగస రరడడడ కకపడతరరడడడ
ఇపటట ననప:6/477-14
వయససస:51
లప: పప
125-161/455

1014 ZOK1673003
పపరర: సపధయ వనలగచరల

125-161/456

తపడడ:డ నరస రరడడడ వనలగచరల
ఇపటట ననప:6/477-15B
వయససస:25
లప: ససస స
125-161/458

1017 ZOK1265488
పపరర: శశనవసస పడణయ కలమమర
కకరబపటట
తపడడ:డ ససరరష కలమమర కకరబపటట
ఇపటట ననప:6/477-18
వయససస:25
లప: పప

125-161/459

125-161/461

1020 ZOK1393768
పపరర: వనపకటయయ రసచకలపటట

125-161/462

భరస : ససరరష కలమమర కకరబపటట
ఇపటట ననప:6/477-18
వయససస:45
లప: ససస స
125-161/460

1002 ZOK0491308
పపరర: జయకకషష ధరరరర

తపడడ:డ ససబటబరసయడస కసవపతతరర
ఇపటట ననప:6/477-13A
వయససస:48
లప: పప

తపడడ:డ ససత రమ రరడడడ వనలగ చచరల
ఇపటట ననప:6/477-15B
వయససస:53
లప: పప

భరస : ఈశశరయయ కలకకరర
ఇపటట ననప:6/477-18
వయససస:41
లప: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 ZOK0911306
పపరర: ఘమస బటషస షపక

125-161/1017

తపడడ:డ హరరనతద చచధరర దరరరర
ఇపటట ననప:6/477-12-A4
వయససస:45
లప: పప

తపడడ:డ గగస బటష షపక
ఇపటట ననప:6/477-13-B
వయససస:23
లప: ససస స

భరస : నరససరరడడడ వనలకచరల
ఇపటట ననప:6/477-15B
వయససస:48
లప: ససస స

తపడడ:డ వనపకటయయ రసచతకలపట
ఇపటట ననప:6/477-18-1
వయససస:36
లప: పప

125-161/443

భరస : ఘమస బటషస షపషక
ఇపటట ననప:6/477-13-B
వయససస:49
లప: ససస స

భరస : ససశత కసవపతతరర
ఇపటట ననప:6/477-13-B
వయససస:30
లప: ససస స

1018 ZOK1363290
పపరర: ససవస కలమమర రసచతకలపట

1001 LML2448629
పపరర: పపడమమరసమ లలహక

999
LML1962273
పపరర: గపగబలమద రసయనసతల

భరస : ససబబరసయబడడ రసయనసతల
ఇపటట ననప:6-477-12A2
వయససస:82
లప: ససస స

తపడడ:డ దసస గరరర ససహహబ షపషక
ఇపటట ననప:6/477-13
వయససస:50
లప: పప

భరస : ససబటడమణయమ కసవపతతరర
ఇపటట ననప:6/477-13B
వయససస:43
లప: ససస స

1015 ZOK0577676
పపరర: లకడద దదవ కలకకరర

125-161/442

తపడడ:డ హజ తతజ లలహక
ఇపటట ననప:6/477-12-A4
వయససస:48
లప: పప

భరస : హరరనతథ చచదరర దరరరర
ఇపటట ననప:6/477-12-A4
వయససస:69
లప: ససస స

1012 LML2448652
పపరర: ససజజతత వవలకచతరసల

998
ZOK0574202
పపరర: ససధదర కలమమర సపపపరర

125-161/1016

తపడడ:డ ససబడమణయఎప కసవపటటరర
ఇపటట ననప:6-477-12-A1
వయససస:36
లప: పప

తపడడ:డ వనపకటటసస సపపపరర
ఇపటట ననప:6/477-12-A-2
వయససస:29
లప: పప

భరస : రరడడడ శశనవసససలల షసపపవరర
ఇపటట ననప:6-477-12A2
వయససస:34
లప: ససస స

1009 ZOK1378108
పపరర: ససశత కకవపతతరర

125-161/1015

125-161/1013

తపడడ:డ ఓబయయ
ఇపటట ననప:6/477-18-1
వయససస:62
లప: పప
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1021 ZOK1428432
పపరర: వనపకటయయ రచకలపట

125-161/463

తపడడ:డ ఓబయయ రచకలపట
ఇపటట ననప:6/477-18-1
వయససస:62
లప: పప
1024 ZOK0943606
పపరర: ఈశశరయయ కలకకరర

125-161/466

125-161/1019

125-161/471

125-161/474

125-161/477

125-161/480

125-161/483

తపడడ:డ ఖమదర హహసపసన షపక
ఇపటట ననప:6/477-A
వయససస:61
లప: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 ZOK0944034
పపరర: అజమ బటషస షపక

1037 ZOK1556083
పపరర: ఫరరరన షపక

1040 ZOK0913385
పపరర: బమజమద మలల శశటట

1043 ZOK0775106
పపరర: ఖమలద సగరనతల

125-161/486

1046 ZOK1430529
పపరర: పవజజరర అరరణ కలమమర

125-161/475

1049 ZOK0911496
పపరర: షకకల బటనస షపక
భరస : అతదల ససహహబ షపక
ఇపటట ననప:6/477-A
వయససస:49
లప: ససస స

1029 LML2448744
పపరర: అబబబల సతతసర షపక

125-161/470

1032 LML2448777
పపరర: సజదతభటనస శశక

125-161/473

1035 ZOK1048967
పపరర: శసహహనత షపక

125-161/476

భరస : అబబబల సతతసర షపక
ఇపటట ననప:6/477-21
వయససస:31
లప: ససస స
125-161/478

1038 ZOK0404939
పపరర: చకశ పసణణ పష లలరర

125-161/479

తపడడ:డ వసపథ కలమమర పష లలరర
ఇపటట ననప:6/477-22
వయససస:60
లప: పప
125-161/481

125-161/482
1041 ZOK0574103
పపరర: కళయపజల అపసప రసవప సరసశజ

తపడడ:డ వనపకట నతరసయణ రసవప సరసశజ
ఇపటట ననప:6/477-23-P
వయససస:66
లప: పప
125-161/484

1044 ZOK0775114
పపరర: నసరజహహ సగరనతల

125-161/485

భరస : నబ ససహహబ సగరనతల
ఇపటట ననప:6/477-24
వయససస:56
లప: ససస స
125-161/487

తపడడ:డ ప మదన మహన
ఇపటట ననప:6/477-24-A
వయససస:25
లప: పప
125-161/531

125-161/468

తపడడ:డ ఇససదయల షపక
ఇపటట ననప:6/477-21
వయససస:32
లప: ససస స

తపడడ:డ నబ ససహహబ సగరనతల
ఇపటట ననప:6/477-24
వయససస:28
లప: పప

తపడడ:డ నబ ససహహబ సగరనతల
ఇపటట ననప:6/477-24
వయససస:31
లప: ససస స
1048 ZOK0645010
పపరర: అతదల ససహహబ షపక

125-161/472

భరస : ససబడమణయఎప మలల శశటట
ఇపటట ననప:6/477-23
వయససస:39
లప: ససస స

తపడడ:డ చనన రచశయయ సగరనతల
ఇపటట ననప:6/477-24
వయససస:68
లప: పప
1045 ZOK0775122
పపరర: రరశసద సగరనతల

1031 LML2448769
పపరర: ఖమదదరరన శశక

1026 LML2448728
పపరర: లలతతమమద కకనవటట

తపడడ:డ ఇససదయల షపక
ఇపటట ననప:6/477-21
వయససస:39
లప: పప

భరస : మహమదద హహసపన షపక
ఇపటట ననప:6/477-21
వయససస:27
లప: ససస స

తపడడ:డ ససపదరయయ మలల శశటట
ఇపటట ననప:6/477-23
వయససస:42
లప: ససస స
1042 ZOK0775098
పపరర: నబ ససహహబ సగరనతల

125-161/469

తపడడ:డ ఇససదయల షపక షపక
ఇపటట ననప:6/477-21
వయససస:47
లప: పప

భరస : మహమదద హహసపన షపక
ఇపటట ననప:6/477-21
వయససస:28
లప: ససస స
1039 ZOK0909483
పపరర: ససబడమణయఎప మలల శశటట

1028 LML2448736
పపరర: అబబబల గఫపర శశక

125-161/465

భరస : వవపకటరమన కకనవటట
ఇపటట ననప:6/477-20
వయససస:40
లప: ససస స

భరస : అజమ షపక
ఇపటట ననప:6/477-21
వయససస:33
లప: ససస స

తపడడ:డ ఇససదయల షపక
ఇపటట ననప:6/477-21
వయససస:39
లప: పప
1036 ZOK1369420
పపరర: ఫరరరన షపక

125-161/467

తపడడ:డ ఇససదయల షపక
ఇపటట ననప:6/477-21
వయససస:48
లప: పప

భరస : యబససప షపక
ఇపటట ననప:6/477-21
వయససస:46
లప: ససస స
1033 ZOK0644989
పపరర: మహమదద హహసపసన షపక

1025 ZOK1378116
పపరర: వనపకట ససధతకర కరరపస

1023 ZOK1430339
పపరర: కలమయణణ రసజ కలపట
భరస : శవ రసజ కలపట
ఇపటట ననప:6/477-18-1
వయససస:25
లప: ససస స

తపడడ:డ వనపకట ససధతకర కరరపస
ఇపటట ననప:6/477-19వయససస:58
లప: పప

తపడడ:డ పపలల పరసజ కకనవటట
ఇపటట ననప:6-477-20
వయససస:52
లప: ససస స
1030 LML2448751
పపరర: ఫరరధత శశక

125-161/464

భరస : వనపకటయయ రచకలపట
ఇపటట ననప:6/477-18-1
వయససస:46
లప: ససస స

తపడడ:డ రసమయయ కలకకరర
ఇపటట ననప:6/477-19
వయససస:56
లప: పప
1027 ZOK0530717
పపరర: వనపకసటరసమరసజ కకనవటట

1022 ZOK1430321
పపరర: ఈశశరమద రచకలపట

1047 ZOK2250462
పపరర: రరాదణబక శశ పపతన

125-161/292

తపడడ:డ రవ చపదడ శశఖర రరడడడ పపతన
ఇపటట ననప:6/477-A
వయససస:19
లప: ససస స
125-161/532

1050 ZOK0913237
పపరర: నరససపహహలల తతపపగబపట

125-161/533

తపడడ:డ గపగమలయయ తతపపగబపట
ఇపటట ననప:6/477-A
వయససస:64
లప: పప
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1051 ZOK1074343
పపరర: లకదణ బటబబ బబ డతగల

125-161/534

తపడడ:డ శవరసప బబ డగల
ఇపటట ననప:6/477-A
వయససస:40
లప: పప
1054 ZOK1145540
పపరర: అబబబల కరరమ షపక

125-161/537

125-161/540

125-161/542

125-161/541

125-161/404

1061 LML2448538
పపరర: నజయమ సపషయద

1064 ZOK0716688
పపరర: ససరరష ఎల

1067 ZOK0644872
పపరర: వజయ మడడతపప

125-161/548

1070 ZOK0943556
పపరర: షబనత షపక

1073 ZOK0911637
పపరర: ఖలద బటషస షపక

భరస : సయయద చపద షపక
ఇపటట ననప:6/477-B BISMILLA MANZIL
వయససస:66
లప: ససస స

తపడడ:డ ఘమస బటషస షపక
ఇపటట ననప:6/477-C
వయససస:29
లప: పప

1075 ZOK1228064
పపరర: నషద బటషస షపక

1076 ZOK1323237
పపరర: నషసద బటషస షపక

125-161/554

తపడడ:డ గగస బటషస షపక
ఇపటట ననప:6/477-C
వయససస:25
లప: పప
1078 ZOK2033132
పపరర: షకకల బటనస షపక
భరస : హసన ససబ షపక
ఇపటట ననప:6-477C
వయససస:50
లప: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-161/1022

125-161/544

1079 ZOK0645028
పపరర: శవరసప మడడతపప
తపడడ:డ వనపకటయయ మడడటపప
ఇపటట ననప:6/477-D
వయససస:54
లప: ససస స

1059 LML2448553
పపరర: ససధతరసన పపటటనత

125-161/1021

1062 ZOK1430545
పపరర: మబరళధర

125-161/543

1065 ZOK0716696
పపరర: కరరలమస ఎల

125-161/545

తపడడ:డ బటలమజ ఎల
ఇపటట ననప:6/477-A12
వయససస:31
లప: పప
125-161/546

1068 ZOK0644963
పపరర: సయయద చపద షపక

125-161/547

తపడడ:డ ఖమదర హహససపన షపక
ఇపటట ననప:6/477-B
వయససస:76
లప: పప
125-161/549

1071 ZOK1145300
పపరర: లకడద దదవ అపగప

125-161/551

భరస : రసమకకషష అపగప
ఇపటట ననప:6/477-B-1
వయససస:38
లప: ససస స
125-161/552

1074 ZOK0989295
పపరర: ఫరసర నత బబగమ షపక

125-161/553

భరస : ఘమస బటషస షపక
ఇపటట ననప:6/477-C
వయససస:51
లప: ససస స
125-161/555

తపడడ:డ గగస బటషస షపక
ఇపటట ననప:6/477-C
వయససస:23
లప: పప
125-161/1023

125-161/539

తపడడ:డ నరససపహహలల నతయబడడ
ఇపటట ననప:6/477A3
వయససస:24
లప: పప

భరస : ఖమదర హహసపసన షపక
ఇపటట ననప:6/477-B
వయససస:32
లప: ససస స
125-161/550

1056 ZOK1422690
పపరర: అబబబల హమద షపక

భరస : రవచపదడశకరరశడడడ పవతన
ఇపటట ననప:6-477-A
వయససస:50
లప: ససస స

భరస : శవరసప మడడటపప
ఇపటట ననప:6/477-B
వయససస:50
లప: ససస స

తపడడ:డ చపద బటషస షపక
ఇపటట ననప:6/477-B
వయససస:40
లప: పప
1072 ZOK0943390
పపరర: జబబద షపక

125-161/1020

తపడడ:డ బటలమజ ఎల
ఇపటట ననప:6/477-A12
వయససస:29
లప: పప

భరస : రసమ ససదరకన రరడడ బబజజ
ఇపటట ననప:6/477 A-B
వయససస:31
లప: ససస స
1069 ZOK0644971
పపరర: ఖమదర హహసపసన షపక

1058 LML2448546
పపరర: రవచపదడశశఖర రరడడడ పపతస న

125-161/536

తపడడ:డ అటల ససహహబ షపక
ఇపటట ననప:6/477-A
వయససస:22
లప: పప

భరస : గగస భటషస సయయద
ఇపటట ననప:6-477-A1
వయససస:39
లప: ససస స

తపడడ:డ హబటటజర లహర
ఇపటట ననప:6/477-A- 12
వయససస:37
లప: పప
1066 ZOK1043942
పపరర: రసమ బబజజ

125-161/538

తపడడ:డ ససబబరసమరరడడడ పవతన
ఇపటట ననప:6-477-A
వయససస:55
లప: పప

తపడడ:డ కకషష రరడడడ ససరరగరరర
ఇపటట ననప:6/477-A-1
వయససస:24
లప: ససస స
1063 ZOK0911348
పపరర: నవమమరసప లలహర

1055 ZOK1230275
పపరర: షకకల బటనస షపక

1053 ZOK1118083
పపరర: లకడద దదవ పపరరరర
భరస : శశనవసససలల పపరరరర
ఇపటట ననప:6/477-a
వయససస:33
లప: ససస స

భరస : అటల ససహహబ షపక
ఇపటట ననప:6/477-A
వయససస:49
లప: ససస స

భపధసవప: గగస లమజమ షపక
ఇపటట ననప:6/477-A
వయససస:30
లప: ససస స
1060 ZOK1681519
పపరర: దదప ససరరగరరర

125-161/535

భరస : లకదణ బటబబ బబ డగల
ఇపటట ననప:6/477-A
వయససస:33
లప: ససస స

తపడడ:డ అటలసబ షపక
ఇపటట ననప:6/477-A
వయససస:24
లప: పప
1057 ZOK1500669
పపరర: తబటసససమ బటనస షపక

1052 ZOK1074418
పపరర: వనపకట లకడద బబ డగల

1077 ZOK1430644
పపరర: హరరన రశద షపక

125-161/556

తపడడ:డ గగస బటష షపక
ఇపటట ననప:6/477-C
వయససస:22
లప: పప
125-161/557

1080 ZOK0911611
పపరర: బటషస మహహదబ దన షపక

125-161/558

తపడడ:డ ఖమదర హహసపసన షపక
ఇపటట ననప:6/477-D
వయససస:63
లప: పప
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1081 ZOK0913583
పపరర: సపషదత బటనస షపక

125-161/559

భరస : బటషస మహహదబ దన షపక
ఇపటట ననప:6/477-D
వయససస:54
లప: ససస స

1082 LML2449403
పపరర: సరసశత లపగపగబపట

125-161/560

భరస : నతగరసజ లపగపగబపట
ఇపటట ననప:6/477-D1
వయససస:31
లప: ససస స

1084 ZOK0574152
పపరర: శవయయ లపగమగబపటల

125-161/562

తపడడ:డ శశనవసససలల లపగపగబపట
ఇపటట ననప:6/477-D-1
వయససస:34
లప: పప

1085 ZOK1244581
పపరర: లలతమద అనగ మ

125-161/565

భరస : కరరమమటట శశధర రసజ
ఇపటట ననప:6/477-D-1
వయససస:30
లప: ససస స

1088 ZOK2033140
పపరర: రసమకకశషష అపగమ

125-161/563

125-161/567

1091 ZOK1703081
పపరర: వజయకలమమర లపగపగబపట

1086 ZOK1500685
పపరర: కరరమమటట శశధర రసజ

125-161/564

తపడడ:డ కరరమమటట నరససపహహలల
ఇపటట ననప:6/477-D-1
వయససస:40
లప: పప
125-161/566

తపడడ:డ రమమశ బటబబ అపగప
ఇపటట ననప:6/477-D-1
వయససస:42
లప: పప

1090 ZOK1703057
పపరర: వజయ కలమమర లపగపగబపట

125-161/561

తపడడ:డ శశనవసససలల లపగపగబపటల
ఇపటట ననప:6/477-D1
వయససస:27
లప: పప

భరస : రమమశ బటబబ లలట అనగ మ
ఇపటట ననప:6/477-D-1
వయససస:57
లప: ససస స

1087 ZOK1500693
పపరర: కరరమమటట పడతమ

1083 ZOK1721026
పపరర: వజయ కలమమర లపగపగబపటల

1089 ZOK1021013
పపరర: లత లపగపగబపట

125-161/1024

భరస : శవయయ లపగపగబపట
ఇపటట ననప:6-477-D-1
వయససస:28
లప: ససస స
125-161/568

1092 ZOK0911520
పపరర: నయయమ అకసక రర సయయద

125-161/405

తపడడ:డ శశనవసససలల లపగపగబపట
ఇపటట ననప:6/477-D-1, S V NAGAR
వయససస:27
లప: పప

తపడడ:డ శశనవసససలల లపగపగబపట
ఇపటట ననప:6/477-D-1, S V NAGAR
వయససస:27
లప: పప

భరస : ఖలల రరహమన సయయద
ఇపటట ననప:6/477 OPP R D O OFFICE
వయససస:50
లప: ససస స

1093 ZOK1309830
పపరర: కకషషమమరరస తపగ

1094 ZOK1555861
పపరర: శశకకషష తపగ

1095 ZOK1556315
పపరర: తపగ చననకక

125-161/409

తపడడ:డ రసజజ తపగ
ఇపటట ననప:6/4770
వయససస:27
లప: పప
1096 ZOK2033231
పపరర: సపషదత బటనస షపక

తపడడ:డ రసజ తపగ
ఇపటట ననప:6/4770
వయససస:25
లప: పప
125-161/971

భరస : బటషస మదదబన షపక
ఇపటట ననప:6-4771
వయససస:50
లప: ససస స
1099 LML1962737
పపరర: దతసస దపడడ

125-161/844

125-161/95

భరస : మణణ కరససరపప
ఇపటట ననప:HNO:6/411
వయససస:23
లప: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1100 ZOK0913369
పపరర: ససవస కలమమరర కసథద

1103 ZOK1332816
పపరర: మహహపదడ జడ

125-161/1064

125-161/1069

1106 ZOK0716662
పపరర: పడప రసప లలహర

1098 LML2445690
పపరర: వనపకటససశమ చదమమరర

125-161/155

1101
పపరర: వనపకట రతనప కకమద

125-161/1070

తపడడ:డ ససబబరసయబడడ కకమద
ఇపటట ననప:153
వయససస:34
లప: పప
125-161/96

125-161/1067

125-160/1120
1104 ZOK0530246
పపరర: సపతతష కలమమర నతయబడడ
పతస పసటట
తపడడ:డ ససబడమణయప నతయబడడ పతస పసటట
ఇపటట ననప:6399MC
వయససస:32
లప: పప

1107 ZOK2244036
పపరర: ఏస సపన కలమమరర

తపడడ:డ చదనజ లలహర
ఇపటట ననప:ARUNDATIPURAM6/477-A12T
వయససస:30
లప: పప

భరస : రసజ రసణతపడతతప రసజ
ఇపటట ననప:D NO 6 482 A3
వయససస:22
లప: ససస స

1109 ZOK1556059
పపరర: తతషసర భటరగ వ ససపధసరర

1110 ZOK1634955
పపరర: అమర హహసపన

తపడడ:డ హహమమకలమమర ససపధసరర
ఇపటట ననప:#6/472
వయససస:21
లప: ససస స

125-161/93

తపడడ:డ వనపకటయయ చచమబరర
ఇపటట ననప:6/40038
వయససస:41
లప: పప

తపడడ:డ వనపకట రమణ జడ
ఇపటట ననప:400-52
వయససస:23
లప: పప

భరస : ససబటబరసయబడడ రసవవరర
ఇపటట ననప:6477-13B
వయససస:32
లప: ససస స
1108 ZOK1353358
పపరర: నవయససడ కరససరపప

125-161/775

భరస : శశనవసససలల కతస
ఇపటట ననప:6/40061
వయససస:31
లప: ససస స

తపడడ:డ పపటట యయ కరసరపప
ఇపటట ననప:400-38
వయససస:22
లప: ససస స
1105 ZOK1132968
పపరర: ససభటషసణణ రసవవరర

1097 ZOK2033249
పపరర: లకమద జడ జడ

125-161/411

భరస : తపగ కకషషమమరరస
ఇపటట ననప:6/4770
వయససస:22
లప: ససస స

భరస : వనపకటససబబయయ జడ
ఇపటట ననప:6-40021
వయససస:60
లప: ససస స

తపడడ:డ బటలససశమ దతసస
ఇపటట ననప:6-40058
వయససస:69
లప: పప
1102 ZOK1634500
పపరర: నతగమణణ కరసరపప

125-161/410

125-161/2

125-161/193

125-161/1

తపడడ:డ అమర హహసపన అఫజల హహసపన
ఇపటట ననప:# 427 RAILWAY QUARTERS
వయససస:31
లప: పప
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పపరరషషలల
ఇతరరలల
మతస త

527
527

ససస సలల

ఇతరరలల
582
582

మతస త
1
1

1,110
1,110

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస

వయసస 01-01-2021 నటక
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