రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-11
1
ZOK1184621
పపరర: శశనవవససలల ససరరపలల

125-166/746

2
LML2448827
పపరర: రశద శశక

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ ససరరపలల
ఇఇటట ననఇ:6-5O8
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : కరరమమలల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/478
వయససస:33
లఇ: ససస స

4
LML2446508
పపరర: షకకరవ భభనస షపక

5
LML2449635
పపరర: అలలలహ బకవష షపక

125-161/1025

భరస : జజన భభషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:6-478
వయససస:37
లఇ: ససస స
7
ZOK2241990
పపరర: మఇదదరరదదద లకడక

125-161/573

8
LML2448835
పపరర: జయరవమరరడడడ మఇదదరఏడడడ
తఇడడ:డ రవమరరడడడ మఇదదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/478 A
వయససస:64
లఇ: పప

10
ZOK1538172
పపరర: సఇతతశ సవయ లలశశరమ

11
LML2448843
పపరర: మఇడడ రరడడడ రమణమక

125-161/575

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ శరక
ఇఇటట ననఇ:6/478-A4
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ జయరవమ రరడడడ మఇడడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/478-A-B
వయససస:35
లఇ: పప
16
ZOK0708263
పపరర: జజన బభష శశక

125-161/580

125-161/581

17
LML2446516
పపరర: మమలలల షపక

20
LML1962174
పపరర: మమరళ మహన రరడడ గమడల

125-161/587

23
LML2448850
పపరర: నరరపఅమలక కర

26
ZOK0911462
పపరర: సతయననరవయణ చవడడ

తఇడడ:డ చఇదడ బమచఎనననగవరర
ఇఇటట ననఇ:6/479-A3
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరవయణ చవడడ
ఇఇటట ననఇ:6/479 A4
వయససస:57
లఇ: పప

125-161/584
28
ZOK1681824
పపరర: సససలసలరవమ ససబడమణయఇ ఏస
రవమననథఇ
భఇధసవప: ఏస కళళవత వనసఫ
ఇఇటట ననఇ:6/479/a/4
వయససస:54
లఇ: పప

29
ZOK0775049
పపరర: హహమబఇదస చనవడడ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-161/572

తఇడడ:డ సతయననరవయణ చనవడడ
ఇఇటట ననఇ:6/479-A4
వయససస:30
లఇ: ససస స

125-161/1027

125-161/574
9
ZOK0529891
పపరర: రవమససదరరన రరడడడ మఇడడ రరడడడ

125-161/576
12
ZOK0574186
పపరర: రవమ ససదరరన రరడడడ మలదదరరడడడ

తఇడడ:డ జయరవమ రరడడడ మఇదదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/478-A-B
వయససస:39
లఇ: పప
125-161/578

15
ZOK0529883
పపరర: జజన బభషవ షపక

125-161/579

తఇడడ:డ ఇమలమ సబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/478-B
వయససస:46
లఇ: పప
125-161/1028

18
LML2449668
పపరర: షమన షపక

125-161/1029

భరస : మమలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:6-478-B
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-161/585

21
ZOK0775072
పపరర: పటటష
డ డడఘరరస

125-161/586

భరస : కకలయయడ డడమనక డడఘరరస
ఇఇటట ననఇ:6/479-A
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-161/94

భరస : ససధనకర కర
ఇఇటట ననఇ:06/479-A-1
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-161/589

6
LML2449643
పపరర: ఫరవరనన షపక

తఇడడ:డ జయరవమ రరడడడ మఇదదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/478-A
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ గమడల
ఇఇటట ననఇ:6/479-A
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ బడయన డడఘరరస
ఇఇటట ననఇ:6/479-A
వయససస:44
లఇ: పప
25
ZOK0825937
పపరర: కకషన కలమలర బమచచనగవరర

125-161/571

తఇడడ:డ ఇమలమ సబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6-478-B
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపజజర పసస
ఇఇటట ననఇ:6/478-C
వయససస:49
లఇ: పప
22
ZOK0775080
పపరర: కకలయయద డడమనక డడఘరరస

14
ZOK0529875
పపరర: కరరమమలలల షపక

125-161/570

భరస : అలలలహ బకవష షపక
ఇఇటట ననఇ:6-478
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇమలమ సబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/478-B
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇమలమ సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/478-B
వయససస:47
లఇ: పప
19
ZOK0943812
పపరర: నగరన పవసస

125-161/1026

భరస : జయరవమరరడడడ మఇదదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/478-A-B
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-161/577

3
ZOK1500529
పపరర: అనసడ షపక
తఇడడ:డ అలల బకష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/478
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇమలమ సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6-478
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : మఇదదరరదదద రవమ ససదరరన రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/478-13
వయససస:30
లఇ: ససస స

13
ZOK0574194
పపరర: ససవవ శఇకర రరడడడ మఇడడరరడడడ

125-161/569

24
ZOK0664227
పపరర: ఉదయ బమచచనగవరర

125-161/588

తఇడడ:డ చఇదడ బమచనగరర
ఇఇటట ననఇ:6/479-A3
వయససస:29
లఇ: పప
125-161/582

27
ZOK1681808
పపరర: కళళవత సససలసలరవమ

125-161/583

భరస : ఏస.ససబభడమనయమ హససబఇడ
ఇఇటట ననఇ:6/479/a/4
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-161/590

125-161/591
30
ZOK1538180
పపరర: సశరరప కలమలర సససలలశశరమ

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ శరక
ఇఇటట ననఇ:6/479-A4
వయససస:20
లఇ: పప
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31
ZOK0775056
పపరర: రరణమక చనవడడ

125-161/592

తఇడడ:డ సతయననరవయణ చనవడడ
ఇఇటట ననఇ:6/479-A-4
వయససస:28
లఇ: ససస స
34
ZOK1541457
పపరర: అలలకయ కవవపటటరర

తఇడడ:డ సససలలశశరమ ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:6/479-A-4
వయససస:20
లఇ: పప
125-161/1030

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ కవవపటటరర
ఇఇటట ననఇ:6-479-B-A
వయససస:20
లఇ: ససస స
37
ZOK0577064
పపరర: కలలన తనళళపవక

125-161/597

తఇడడ:డ వనఇకట రమణయయ చచకక
ఇఇటట ననఇ:6-479-G
వయససస:26
లఇ: పప
43
LML2446524
పపరర: లలత మటట

125-161/602

తఇడడ:డ ససతచసయల మటట
ఇఇటట ననఇ:6/480
వయససస:54
లఇ: ససస స
46
LML2446540
పపరర: యమససఫ షపక

125-161/1033

38
ZOK0577072
పపరర: దదపవ తనళళపవక

125-161/598

39
ZOK1302983
పపరర: ఉజరయన చకవక

125-161/600 42
41
LML2448959
LML2448967
పపరర: వనఇకట రమణయయ శశటట చకవక
పపరర: శవఇత కలమలరర చకవక

భరస : వనఇకట రమణయయ శశటట చకవక
ఇఇటట ననఇ:6/479-G SRI SAI NAGAR
వయససస:51
లఇ: ససస స

44
ZOK1043983
పపరర: పసఇచలమక కవలశశటట

45
LML2446532
పపరర: ఖలజజ బబ షపక

125-161/603

47
LML2446565
పపరర: సవహహరవ బభనస షపక

125-161/1034

48
ZOK1244508
పపరర: ససబడమణయఎఇ వతలలరర

50
ZOK0910985
పపరర: రవజరశశరర తరరగగపపల

125-161/604

51
ZOK0911041
పపరర: రవమలకలరమక తరరగగపపల

125-161/606
52
ZOK0911322
పపరర: మలల కవరరరన ననయమడడ
తరరగగపపల
తఇడడ:డ ససబభబరవయమడడ తరరగగపపల
ఇఇటట ననఇ:6/480/A1
వయససస:49
లఇ: పప

53
ZOK1244482
పపరర: ససమ వవన తనరరగగపపల

54
ZOK0910951
పపరర: వజయ కలమలరర చచకలరర

తఇడడ:డ మలల కవరరరన తనరరగగపపల
ఇఇటట ననఇ:6-480/A1
వయససస:25
లఇ: ససస స

55
ZOK0911009
పపరర: మలధసరర చచకలరర

56
ZOK0911280
పపరర: హరర తరరగగపపల

125-161/1035

భరస : చనవడడ సతయననరవయణ చనవడడ
ఇఇటట ననఇ:6/480A3
వయససస:54
లఇ: ససస స

125-161/605

125-161/607

భరస : రవ శఇకర ననయమడడ చచకలరర
ఇఇటట ననఇ:6/480/A2
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-161/609

తఇడడ:డ ససబభబరవయమడడ తరరగగపపల
ఇఇటట ననఇ:6/480/A2
వయససస:43
లఇ: పప

125-161/612 59
58
ZOK1044056
ZOK0775031
పపరర: రవ శఇకర ననయమడడ చచకలరర
పపరర: చనవడడ లకడక దచవ చనవడడ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-161/610

తఇడడ:డ ససబభబరవయమడడ వతలలరర
ఇఇటట ననఇ:6/480-4
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : ససబభబరవయమడడ తరరగగపపల
ఇఇటట ననఇ:6/480/A1
వయససస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరవమయయ చచకలరర
ఇఇటట ననఇ:6/480-A-2
వయససస:52
లఇ: పప

125-161/1032

భరస : ఇసవకయల షపక
ఇఇటట ననఇ:6-480
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : మలల కవరరరన ననయమడడ తరరగగపపల
ఇఇటట ననఇ:6/480/A1
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవ శఇకర ననయమడడ చచకలరర
ఇఇటట ననఇ:6/480/A2
వయససస:27
లఇ: ససస స

125-161/601

తఇడడ:డ ససబబయయ శశటట చకవక
ఇఇటట ననఇ:6/479-G SRI SAI NAGAR
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ శవయయ రఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:6-480-A
వయససస:27
లఇ: ససస స

125-161/608

125-161/599

తఇడడ:డ వనఇకట రమణయయ చచటట చకవక
ఇఇటట ననఇ:6/479G
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : గగస బభషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:6-480
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-161/1036

125-161/596

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ రరడడడ తలపకవ
ఇఇటట ననఇ:6/479-D
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : వనఇకట ససబబయయ కవలశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/480
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : ఇసవకయల షపక
ఇఇటట ననఇ:6-480
వయససస:46
లఇ: ససస స
49
ZOK1186759
పపరర: శశభ రఇగఇ

125-161/595 36
35
ZOK0576629
ZOK0576645
పపరర: ససబభడమణయమ రరడడడ తనళళపవక
పపరర: మహహఇదడ రరడడడ తనళళపవక

తఇడడ:డ ససబభడమణయమ రరడడడ తలపకవ
ఇఇటట ననఇ:6/479-D
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-161/1031

125-161/594

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ శశశలలశశర
ఇఇటట ననఇ:6/479-A-4
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబభబ రరడడ తలపకవ
ఇఇటట ననఇ:6/479-D
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : ససబభడమణయమ రరడడడ తలపకవ
ఇఇటట ననఇ:6/479-D
వయససస:48
లఇ: ససస స
40
ZOK1048850
పపరర: గరరర సవయ బభలలజ చకవక

125-161/593 33
32
ZOK1556000
ZOK1556281
పపరర: సససలలశశరమ సశరరప కలమలర
పపరర: సఇతతశ శశశలలశశర

57
ZOK1043975
పపరర: రవజరశశరర తరరగగపపల

125-161/611

భరస : హరరకకశషష తరరగగపపల
ఇఇటట ననఇ:6/480-A-2
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-161/613

60
ZOK1178194
పపరర: శశనవవససలల ఉససరరకవకయల

125-161/614

తఇడడ:డ వనఇకట రమణయయ ఉససరరకవకయల
ఇఇటట ననఇ:6/480-A3
వయససస:46
లఇ: పప
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61
ZOK1178202
పపరర: వనఇకట రమణయయ
ఉససరరకవకయల
తఇడడ:డ రవమయయ ఉససరరకవకయల
ఇఇటట ననఇ:6/480-A3
వయససస:81
లఇ: పప

125-161/615

64
LML2449056
పపరర: సవశత వటళళరర

125-161/618

భరస : ససబభడమణయమ వతలలరర
ఇఇటట ననఇ:6/480-A4
వయససస:33
లఇ: ససస స
67
ZOK1500560
పపరర: సతనయనఇద రరడడడ బమజ రరడడడ

125-161/621

65
ZOK1244490
పపరర: ససబభబరవయమడడ వతలలరర

125-161/620
66
ZOK1284595
పపరర: వతస లలరర లకకమక వతలలరర

125-161/619

భరస : వతస లలరర ససబభబరవయమడడ వతలలరర
ఇఇటట ననఇ:6/480-A-4
వయససస:63
లఇ: ససస స

68
ZOK1500578
పపరర: రరవత బమజ రరడడడ

71
ZOK1363266
పపరర: కకశనజజ వవలలరర
భరస : శశనవవససలల వవలలరర
ఇఇటట ననఇ:6-481-A3
వయససస:30
లఇ: ససస స

73
ZOK1204056
పపరర: పసఇచల రరడడడ మనసనరర

74
LML2449122
పపరర: దచవకక బమజరరరడడడ

125-161/623

తఇడడ:డ ససబభబరరడడడ మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:6/482-A3-3
వయససస:53
లఇ: పప
125-161/1041

125-161/622

తఇడడ:డ ససబభబ రరడడ బమచచరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-481A
వయససస:49
లఇ: పప
125-161/1039

125-161/624

75
ZOK0913435
పపరర: కరశవ రరడడ బమసస రరడడ

78
ZOK1211796
పపరర: రషసదన పపతచన

80
LML2449130
పపరర: జజబవఅలల శశక

125-161/626

125-161/625

125-161/627

భరస : అహకద అల ఖలన పపతచన
ఇఇటట ననఇ:6/484A2
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-161/629

తఇడడ:డ ఖలల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/484-A2
వయససస:36
లఇ: పప

81
ZOK1284603
పపరర: షపక కరరషవక షపక

125-161/630

భరస : షపక జబఉలల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/484-A2
వయససస:30
లఇ: ససస స

125-161/631 83
82
ZOK1556224
ZOK1556240
పపరర: పస మహమకద సమఉలలల ఖలన
పపరర: సయద ననజనన

125-161/632

భరస : పస మహమకద సమఉలలల ఖలన
ఇఇటట ననఇ:6/484-A2
వయససస:27
లఇ: ససస స

125-161/1043 86
85
LML2446615
LML2446623
పపరర: వనఇకటపడసవద వరక సఇగరవజ
పపరర: రవధదకవ రవణణ సఇగరవజ

125-161/1040

తఇడడ:డ కకషషయయ వవలలరర
ఇఇటట ననఇ:6-481-A3
వయససస:44
లఇ: పప

77
ZOK1676477
పపరర: హరర బభబమ పలలలల

79
LML2446599
పపరర: మహమకద ఖలల షపక

తఇడడ:డ పస అహకద అల ఖలన
ఇఇటట ననఇ:6/484-A2
వయససస:33
లఇ: పప

72
ZOK1363274
పపరర: శశనవవససలల వవలలరర

తఇడడ:డ భభపవల రరడడ బమససరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/483
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/484
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ అససభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/484-A2
వయససస:56
లఇ: పప

125-161/1037
69
LML1962323
పపరర: మరలమహన రరడడడ బమజరరడడడ

తఇడడ:డ జయచఇదడభమపవలరరడడడ బమజరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/483
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : జయచఇదడ భమపవల రరడడడ బమజరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-483
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-161/628

125-161/617

తఇడడ:డ చనవడడ సతయననరవయణ చనవడడ
ఇఇటట ననఇ:6/480-A-3
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమరళమహన రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/481
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-161/1038

63
ZOK1244573
పపరర: చనవడడ ననగ శశశత చనవడడ

భరస : వనఇకట రమణయయ ఉససరరకవకయల
ఇఇటట ననఇ:6/480-A3
వయససస:71
లఇ: ససస స

భరస : మమరళ మహన రరడడ బమచచరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-481A
వయససస:43
లఇ: ససస స

76
ZOK2033165
పపరర: రరకకకణమక బమజరరడడ

125-161/616

తఇడడ:డ పసఇచలయయ వతలలరర
ఇఇటట ననఇ:6/480-A-4
వయససస:71
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమరళమహన రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/481
వయససస:21
లఇ: పప
70
LML2446581
పపరర: లకడకదచవ బమజరరడడడ

62
ZOK1178244
పపరర: రవజమక ఉససరరకవకయల

125-161/1044

84
LML2446607
పపరర: షవహహద షపక

125-161/1042

భరస : మహమకద ఖలల షపక
ఇఇటట ననఇ:6-484-A2
వయససస:51
లఇ: ససస స
87
ZOK1284579
పపరర: మమనఇదడరవవప చచరరకలరర

125-161/1045

తఇడడ:డ ససబబ రవఘవ రవజ సఇగరవజ
ఇఇటట ననఇ:6-484-A4
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరవఘవ రవజ సఇగరవజ
ఇఇటట ననఇ:6-484-A4
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లలట బభలమమనయయ చచరరకలరర
ఇఇటట ననఇ:6-484-A4
వయససస:46
లఇ: పప

88
ZOK1555986
పపరర: మలబమ చఇ షపక

89
ZOK0492264
పపరర: పడసవద బభబమ ననరవయలననలల ల

90
ZOK1043959
పపరర: ససధరరర మమకల

భరస : ఫరరక షపక
ఇఇటట ననఇ:6/484-B
వయససస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-161/633

తఇడడ:డ పసఇచలయయ నరవయననళల ళ
ఇఇటట ననఇ:6/484-B4
వయససస:33
లఇ: పప

125-161/634

125-161/635

తఇడడ:డ ససబభబరవయమడడ మమకల
ఇఇటట ననఇ:6/484-B4
వయససస:35
లఇ: ససస స
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125-161/636 92
91
ZOK1044072
ZOK1555432
పపరర: చనన వనఇకటటసశరరల పవవవరరవపల
పపరర: ననరవయణ ననలల లరర సతష

తఇడడ:డ పసదద వనఇకట కకఇడయయ పవవరరవపల
ఇఇటట ననఇ:6/484-B4
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరవయణ ననలల లరర రవమకకషష
ఇఇటట ననఇ:6/484-B4
వయససస:22
లఇ: పప

125-161/639 95
94
LML2449155
LML2449163
పపరర: యలలమలక ననరవయలనవనలలరర
పపరర: రవమకకషససనయల ఏన.ఏన

భరస : చననరగశశశయల నరవయననళల ళ
ఇఇటట ననఇ:6/484-B4-1
వయససస:94
లఇ: ససస స
97
LML2449189
పపరర: ధనమమల ఏన.ఏన

125-161/642

98
LML2448942
పపరర: అమకతమలక యమబలలరర

125-161/649

101
LML2448926
పపరర: ససబబమలక మఇదపఅల

తఇడడ:డ పపలల యయ మఇదపలల
ఇఇటట ననఇ:6-485A
వయససస:70
లఇ: పప
125-161/646

125-161/652

125-161/655

తఇడడ:డ శవ కదదరర
ఇఇటట ననఇ:6/489
వయససస:36
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-161/650

113
ZOK0529867
పపరర: మహన ససబభబరవవప బఇగర

125-161/658

125-161/647

99
LML2448975
పపరర: లలలవతమలక ఓరరగఇటట

తఇడడ:డ చఇగలలడయమడడ తమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/489-A
వయససస:26
లఇ: ససస స

125-161/644

125-161/1046
102
LML2446631
పపరర: వనఇకట ససబబమక మఇదపలల

105
ZOK1378124
పపరర: శవకల చఇత

108
LML2449031
పపరర: ససబబలకడక బబ గవ

125-161/653

111
ZOK0259432
పపరర: వవనశశ బ

125-161/651

125-161/648

125-161/654

భరస : రవమససబబయయ బ
ఇఇటట ననఇ:6/488
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-161/656

114
ZOK1145565
పపరర: హరరకకశషష బఇగర

125-161/657

తఇడడ:డ రవమససబబయయ బఇగర
ఇఇటట ననఇ:6/488
వయససస:47
లఇ: పప

125-161/659 117
116
ZOK1145383
ZOK1145573
పపరర: వనఇకట నరససఇహహలల నసకల
పపరర: రరవత నసకల

119
ZOK1120807
పపరర: శలల తమకశశటట

125-161/641

భరస : ససధనకర భభగ
ఇఇటట ననఇ:6/485 A7
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరఇగయయ నసకలల
ఇఇటట ననఇ:6/489
వయససస:47
లఇ: పప
125-161/661

96
LML2449171
పపరర: పడతనప ఏన.ఏన

భరస : శవకల చఇత
ఇఇటట ననఇ:6/485-A-1
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవమససబబయయ బఇగర
ఇఇటట ననఇ:6/488
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహన ససబబ రవవప బఇగర
ఇఇటట ననఇ:6/488
వయససస:21
లఇ: పప
118
ZOK1244540
పపరర: వజయ దసరర కదదరర

110
ZOK0259408
పపరర: లలతన బ

భరస : పడతనప
ఇఇటట ననఇ:6/484-B4
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకట ససబబయయ మఇదపలల
ఇఇటట ననఇ:6-485A
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహన బ
ఇఇటట ననఇ:6/488
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : రవమససబబయయ బఇగర
ఇఇటట ననఇ:6/488
వయససస:69
లఇ: ససస స
115
ZOK1555374
పపరర: ససబబ పడణవ సవయ బఇగర

125-161/645

భరస : రవమరవజ రరదడరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/485 A7
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సలఇ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/485-C
వయససస:20
లఇ: పప
112
ZOK0529826
పపరర: లలతమక బఇగర

107
LML2448991
పపరర: చచగమలక రరదడరవజ

125-161/638

భరస : ససబభబరవయడస ఒరరగఇటట
ఇఇటట ననఇ:6/485 1-B
వయససస:82
లఇ: ససస స

భరస : రవమయయ చఇత
ఇఇటట ననఇ:6/485-A-1
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చచఇగల రవజ రరదడరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/485 A7
వయససస:73
లఇ: పప
109
ZOK1555846
పపరర: అబమదల అజజ షపక

125-161/643

భరస : పపలలసయలయ మఇదపలల
ఇఇటట ననఇ:6/485 A
వయససస:84
లఇ: ససస స

125-161/1047 104
103
LML2449676
ZOK0650663
పపరర: వనఇకట ససబబయయ మఇదపలల
పపరర: వనఇకట ససబబమక చఇతన

93
ZOK1556125
పపరర: ఉష ననరవయణ ననలల లరర

తఇడడ:డ పపఇచలయయ ఎన
ఇఇటట ననఇ:6/484-B4-1
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : లకడకననరవయణ ఎఇబలలరర
ఇఇటట ననఇ:6/485 1-A
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సయద కమల బభష
ఇఇటట ననఇ:6/485-1-B-1
వయససస:22
లఇ: పప

106
LML2448983
పపరర: రవమరవజ రరదడరవజ

125-161/640

తఇడడ:డ చననరగశశశయల ఎన
ఇఇటట ననఇ:6/484-B4-1
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : రవమకకశషషయయ ఎన
ఇఇటట ననఇ:6/484-B4-1
వయససస:47
లఇ: ససస స
100
ZOK1625318
పపరర: సయద మహమకద ఆరరఫ

125-161/637

125-161/660

భరస : వనఇకటనరససఇహహలల నసకల
ఇఇటట ననఇ:6/489
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-161/662

120
LML2449205
పపరర: లకడకదచవ ఏమ

125-161/663

భరస : బభలలజననయడస ఎఇ
ఇఇటట ననఇ:6/490
వయససస:38
లఇ: ససస స
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125-161/664
121
ZOK0529792
పపరర: వనఇకటయయ ననయమడడ
మలల ఇపపటట
తఇడడ:డ ననగయయ ననయమడడ మలలల మమలటట
ఇఇటట ననఇ:6/490
వయససస:80
లఇ: పప
125-161/1049
124
ZOK2033173
పపరర: రవమలకమక మలలల ఇపవడడ
మలల పవడడ
భరస : వనఇకటయయ ననయమడడ మలల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:6-490
వయససస:67
లఇ: ససస స

122
ZOK0529800
పపరర: పడతనప కలమలర మలల ఇపపటట

125
ZOK2281392
పపరర: రవమలకమక మలలఇపపత

125-161/1050
126
ZOK1120708
పపరర: అశశక చఇదడకవఇత మలల ఇపపటట

130
LML2446649
పపరర: కకఇడయయ మమడచపలల

131
LML2446656
పపరర: ఈశశరమక మమడచపలల

125-161/669

125-161/672

125-161/675

125-161/677

భరస : రవమయయ జడపలల
ఇఇటట ననఇ:6/495
వయససస:84
లఇ: ససస స
145
LML2446664
పపరర: జరరనన బబగఇ షపక

భరస : సమర బభష సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/496-A
వయససస:30
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-161/1053

137
ZOK0491324
పపరర: సఈదనజ ఏస

140
ZOK1500628
పపరర: లకమక సననళ

125-161/1056

125-161/670

132
LML2449213
పపరర: ఓబమలలసస పపవల

125-161/668

135
LML2449254
పపరర: ససవశఇకర బ

125-161/671

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర బ
ఇఇటట ననఇ:6/494 A
వయససస:37
లఇ: పప
125-161/673

138
ZOK1182609
పపరర: లకలరమమక సవనల

125-161/674

భరస : ససబభబరవయమడడ ఆచనరర సవనల
ఇఇటట ననఇ:6/494-A
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-161/676

125-161/1054
141
ZOK1186775
పపరర: బడహమఇ ఆచనరర సన ావల

భరస : ససబబరవయమడడ ఆచనరర సననళ
ఇఇటట ననఇ:6/494-A
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబభబరవయమడడ ఆచనరర సన ావల
ఇఇటట ననఇ:6-494-A
వయససస:36
లఇ: పప

143
ZOK2033181
పపరర: లకడకదచవ జదనలలల

144
LML2449270
పపరర: రరజవననబబగమ సససయద

125-161/1055

146
ZOK2033199
పపరర: జరసబమన బబగఇ సయయద

149
ZOK0716571
పపరర: జరరనన ఎస
భరస : సమర బభష ఎస
ఇఇటట ననఇ:6/496-A
వయససస:50
లఇ: ససస స

125-161/678

భరస : అనవవర సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/496
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-161/1057

తఇడడ:డ మమలలన సయయద
ఇఇటట ననఇ:6-496
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-161/680

125-161/667

తఇడడ:డ నరససఇహలల పపపల
ఇఇటట ననఇ:6/492-A
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : రవమయయ జడపలలల
ఇఇటట ననఇ:6-495A
వయససస:77
లఇ: ససస స

భరస : అమర బభషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:6-496
వయససస:48
లఇ: ససస స
148
ZOK0716480
పపరర: రరషక సయయద

134
LML2449247
పపరర: ససదదయల
చద
కర

129
ZOK0529784
పపరర: పడమలమలక సస మశశటట
భరస : ససబభబరవయమడడ సస మశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/491
వయససస:70
లఇ: ససస స

భరస : ససదదయల
చద
ఎస
ఇఇటట ననఇ:6/494 A
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభడమమ యయ ఆచనరర సవనల
ఇఇటట ననఇ:6/494-A
వయససస:35
లఇ: ససస స
142
ZOK1703800
పపరర: లకడక దచవమక జడపలల

125-161/666

తఇడడ:డ పసరయయ కర
ఇఇటట ననఇ:6/494
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : శవకలమలర బబ ళళరర
ఇఇటట ననఇ:6/494 A
వయససస:35
లఇ: ససస స
139
ZOK1182617
పపరర: రవజరశశరర సవనల

భరస : బభలలజ ననయమడడ మలల ఇపపటట
ఇఇటట ననఇ:6-490-A R S ROAD
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడయయ మమడచపలల
ఇఇటట ననఇ:6-492
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవమయయ వఇగపవరర
ఇఇటట ననఇ:6/493
వయససస:41
లఇ: పప
136
LML2449262
పపరర: వవఇకటససజజతన బబ లలరర

125-161/1077

భఇధసవప: పడతనప మలలఇపపత
ఇఇటట ననఇ:6/490
వయససస:70
లఇ: ససస స

తలల : పడమలమలక సస మశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/491
వయససస:38
లఇ: పప

133
ZOK0943580
పపరర: జయరవఇ వఇగవపపరర

125-161/1048

తఇడడ:డ వనఇకటయయ ననయమడడ ఎఇ
ఇఇటట ననఇ:6-490
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ ననయమడడ మలల ఇపపటట
ఇఇటట ననఇ:6-490-A R S ROAD
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరయయ మమడచపలల
ఇఇటట ననఇ:6-492
వయససస:53
లఇ: పప

123
ZOK1183920
పపరర: పడతనప ఎఇ

తఇడడ:డ వనఇకటయయ ననయమడడ మలలల మమలటట
ఇఇటట ననఇ:6/490
వయససస:44
లఇ: పప

125-161/1051 128
127
ZOK1124734
ZOK0529768
పపరర: బభలలజ ననయమడడ మలల ఇపపటట
పపరర: రవజరశ సస మశశటట

125-161/1052

125-161/665

147
LML2449288
పపరర: మహమకదరఫస సససయద

125-161/679

తఇడడ:డ అమరభభషవ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/496 A
వయససస:34
లఇ: పప
125-161/681

150
ZOK1132406
పపరర: రరశవక సయయద

125-161/682

తఇడడ:డ అమర బభషవ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/496-A
వయససస:30
లఇ: ససస స
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151
ZOK0989253
పపరర: అహమద నసర సయయద

125-161/683

తఇడడ:డ అమర బభషవ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/496-A RS ROAD
వయససస:27
లఇ: పప
154
LML2449320
పపరర: రవమకకషష శశకవఇత

125-161/686

125-161/693

125-161/695

తఇడడ:డ రవమ కకషష రరడడడ ఉమలదద
ఇఇటట ననఇ:6/497-B
వయససస:46
లఇ: పప
163
LML2449361
పపరర: దనకకయన యమ

125-161/690

125-161/691

125-161/700

125-161/703

తఇడడ:డ వనఇకటయయ చఇత
ఇఇటట ననఇ:6/505
వయససస:48
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

167
ZOK0405001
పపరర: ఏలల యయ కకమక

170
ZOK1145250
పపరర: లకడకనరసమక కకమక

173
ZOK1681949
పపరర: లకడక నరసమక కకమక

125-161/1059

176
ZOK2033215
పపరర: జయలకకమక డఇడల పత

125-161/696

179
ZOK1120849
పపరర: వనపవరరస చఇత
తఇడడ:డ రవమయయ చఇత
ఇఇటట ననఇ:6-505
వయససస:42
లఇ: పప

125-161/694

125-161/689

165
ZOK1439124
పపరర: కకషష కవఇత బబ మక రరడడ

125-161/697

తఇడడ:డ భభసకర బబ మక రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/497-C
వయససస:31
లఇ: పప
125-161/698

168
ZOK0405019
పపరర: వనఇకట ససబబయయ కకమక

125-161/699

తఇడడ:డ గఇగయయ కకమక
ఇఇటట ననఇ:6/498-A
వయససస:34
లఇ: పప
125-161/701

171
ZOK1672070
పపరర: రవజరశశరర కకమక

125-161/702

తఇడడ:డ గఇగయయ కకమక
ఇఇటట ననఇ:6/498-A
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-161/704

174
ZOK1120823
పపరర: హరరష ఆచనరర

125-161/705

తఇడడ:డ శఇకరయయ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/499-A
వయససస:40
లఇ: పప
125-161/1060

భరస : ససబబనన దణడ లపటట
ఇఇటట ననఇ:6-499B
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-161/706

159
ZOK0404962
పపరర: భభసకర రరడడడ ఉమకడడ

భరస : ససబభడమణయమ ఉమలదద
ఇఇటట ననఇ:6/497 C
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : గఇగయయ కకమక
ఇఇటట ననఇ:6/498-A
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబనన దడడల పవటట
ఇఇటట ననఇ:6-499A
వయససస:37
లఇ: పప
178
ZOK1378132
పపరర: వనఇకటయయ చఇత

162
LML2449353
పపరర: అమలననవ ఊమలదద

125-161/688

భరస : గఇగయయ కకమక
ఇఇటట ననఇ:6/498-A
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయయ కకమక
ఇఇటట ననఇ:6/498-A
వయససస:29
లఇ: ససస స
175
LML2446672
పపరర: ఆనఇద కలమలర దనఇడల పవటట

161
LML2449346
పపరర: రవమకకషషరరడడడ ఊమలదద

తఇడడ:డ గఇగయయ కకమక
ఇఇటట ననఇ:6/498-A
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ కకమక
ఇఇటట ననఇ:6/498-A
వయససస:58
లఇ: పప
172
ZOK1672096
పపరర: లకడక దచవ కకమక

తఇడడ:డ రవమకకశషష రరడడడ ఉమలదద
ఇఇటట ననఇ:6/497-B
వయససస:38
లఇ: పప

164
ZOK1229807
పపరర: అమరవవత బబ మకరరడడ

125-161/685

125-161/692
156
ZOK1120831
పపరర: శశతత లకడక మలబభర
ససబడమణయఎఇ
భరస : రవమకకషష మలబభర ససబడమణయఎఇ
ఇఇటట ననఇ:6/497-A
వయససస:55
లఇ: ససస స

125-161/1058
158
ZOK2033207
పపరర: ససబభడమణయమ సపతతలకడక
మలబభ
భరస : ససబడమణయఇ రవమకకషష సపతతలకడక మలబ
ఇఇటట ననఇ:6-497A
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : భభసకర రరడడడ బబ మకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/497-C
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవవససలల ఎల
ఇఇటట ననఇ:6/497 D1
వయససస:38
లఇ: పప
169
ZOK0405084
పపరర: గఇగయయ కకమక

125-161/687

తఇడడ:డ వవఇకటరరడడడ ఉమలదద
ఇఇటట ననఇ:6/497 C
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : భభసకర ఉమలదద
ఇఇటట ననఇ:6/497 C
వయససస:35
లఇ: ససస స
166
LML2449395
పపరర: ననగరవజ ఏల

155
LML2449338
పపరర: సననదన ఏమ.ఆర

153
LML2449312
పపరర: పడమలల డడ
భరస : ఆనఇద డడ
ఇఇటట ననఇ:6/497 A
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవమకకషష ఎమ ఆర
ఇఇటట ననఇ:6/497 A
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : శవయఇససఇదర రరడడడ పవతన
ఇఇటట ననఇ:6/497-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
160
ZOK0943796
పపరర: ససబడహకణయఇ రరడడ ఉమకడడ

125-161/684

భరస : రవమకకషష సస
ఇఇటట ననఇ:6/497
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఏమ ఎఇ
ఇఇటట ననఇ:6/497 A
వయససస:34
లఇ: పప
157
ZOK1703131
పపరర: సశరష ననటవ

152
LML2449304
పపరర: భభగయలకడక సస

177
ZOK1565027
పపరర: షబన షపక

125-166/18

భరస : షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/504
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-161/1061

180
ZOK1132455
పపరర: వనఇకటయయ చఇత

125-161/1062

తఇడడ:డ రవమయయ చఇత
ఇఇటట ననఇ:6-505
వయససస:48
లఇ: పప
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181
ZOK1672138
పపరర: చచసతనయ చటట

125-161/707

తఇడడ:డ శఇకరయయ చటట
ఇఇటట ననఇ:6/506
వయససస:30
లఇ: పప
184
ZOK1431105
పపరర: ననగమణణ జఇక జగన

125-166/21

భఇధసవప: ననగమణణ ననగమణణ
ఇఇటట ననఇ:6/506
వయససస:52
లఇ: ససస స
187
ZOK0878878
పపరర: మమనర బబగఇ సససయయద

125-166/23

125-161/708

భరస : తరరపలయయ కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:6/507
వయససస:36
లఇ: ససస స
196
ZOK1502780
పపరర: హహమ బఇదస డబర

125-166/30

125-161/712

125-161/715

తఇడడ:డ పసఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/509
వయససస:51
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-166/24

191
ZOK0708321
పపరర: మధస ధబబర

194
ZOK1378520
పపరర: మధస దబభబర

197
ZOK0664136
పపరర: జజయత జజదన

200
ZOK0879181
పపరర: జజయత ఆలపవల

203
ZOK1074293
పపరర: ననగమణణ ససరరపలల

125-166/31

206
ZOK1503044
పపరర: అననపవరష అలపఅలల

125-161/709

209
ZOK1393677
పపరర: ససపడజ మదచదల
భరస : రవజరష కలమలర
ఇఇటట ననఇ:6/510
వయససస:29
లఇ: ససస స

189
ZOK1502749
పపరర: కర ఏమ ససధదర కవకరల

125-166/25

192
ZOK0945180
పపరర: శవ శఇకర జలకర

125-166/26

తఇడడ:డ శనయయ
ఇఇటట ననఇ:6/507
వయససస:28
లఇ: పప
125-166/28

195
ZOK1378538
పపరర: లకడకదచవ దబభబర

125-166/29

భరస : మధస దబభబర
ఇఇటట ననఇ:6/507-A
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-161/710

198
ZOK0722421
పపరర: అఇజనవయమలల ఏలలలలల

125-161/711

తఇడడ:డ దనసనన ఎలలల ల
ఇఇటట ననఇ:6/508
వయససస:32
లఇ: పప
125-161/713

201
ZOK1074277
పపరర: మణణమక ససరరపలల

125-161/714

భరస : మమరళధర ససరరపలల
ఇఇటట ననఇ:6/508
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-161/716

204
ZOK1074301
పపరర: లకలరమక ససరరపలల

125-161/717

భరస : వనఇకట ససబబయయ ససరరపలల
ఇఇటట ననఇ:6/508
వయససస:65
లఇ: ససస స
125-166/32

భరస : అఇజన కలమలర అలపఅలల
ఇఇటట ననఇ:6/508
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-166/34

125-166/747

తఇడడ:డ కర ఏమ ససధదర కర ఏమ శశనవవససలల
ఇఇటట ననఇ:6/506-e
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : శశనవవససలల ససరరపలల
ఇఇటట ననఇ:6/508
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ గధదల
ఇఇటట ననఇ:6/508
వయససస:47
లఇ: పప
208
ZOK0879355
పపరర: కలమలర కవఇచన

188
ZOK1227298
పపరర: షవమర బభషవ సయయద

125-166/20

తఇడడ:డ చనఇద సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6-506
వయససస:72
లఇ: పప

భరస : అఇజన కలమలర ఆలపవల
ఇఇటట ననఇ:6/508
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ ససరరపలల
ఇఇటట ననఇ:6/508
వయససస:49
లఇ: పప
205
ZOK1184597
పపరర: శశనవవససలల గధదల

186
LML2454247
పపరర: ఖలదర బభష సయయద

125-166/22

తఇడడ:డ హరరశ జడ
ఇఇటట ననఇ:6/508
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దనసనన ఎలలల ల
ఇఇటట ననఇ:6/508
వయససస:35
లఇ: ససస స
202
ZOK1074285
పపరర: మమరళధర ససరరపలల

185
ZOK1632611
పపరర: చచసతనయ చటల

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల దబభబర
ఇఇటట ననఇ:6/507-A
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ మధస డబర
ఇఇటట ననఇ:6/507-A
వయససస:20
లఇ: ససస స
199
ZOK0722439
పపరర: బమజరమక ఏలలలలల

భఇధసవప: శరరష
ఇఇటట ననఇ:6/506
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకటటష డబభబరవ
ఇఇటట ననఇ:6/507
వయససస:48
లఇ: పప
125-166/27

183
ZOK1431097
పపరర: శరరష

భఇధసవప: హరరవరజనననయక హరరవరజ నయలక
ఇఇటట ననఇ:6/506
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖలదర బభషవ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/506-A
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : మధస డబభబరవ
ఇఇటట ననఇ:6/507
వయససస:46
లఇ: ససస స
193
ZOK1565449
పపరర: హహమవత కకరరవ

125-166/19

తఇడడ:డ శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/506
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : షవమర బభషవ సససయయద
ఇఇటట ననఇ:6/506-A
వయససస:39
లఇ: ససస స
190
ZOK0644914
పపరర: లకడక దచవ దబబర

182
ZOK1431089
పపరర: హరరవరజనననయక జఇక జగన

207
ZOK0878720
పపరర: వవణణ కవఇచన

125-166/33

భరస : కలమలర
ఇఇటట ననఇ:6/509
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-161/718

210
ZOK1672997
పపరర: ససపడజ మదచదల

125-161/719

భరస : రవజరశ కలమలర చఇఠఠటట
ఇఇటట ననఇ:6/510
వయససస:28
లఇ: ససస స
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211
ZOK1074749
పపరర: రమమశ బభబమ చఇతతటట

125-166/35

తఇడడ:డ సస రవజ
ఇఇటట ననఇ:6/510
వయససస:27
లఇ: పప
214
ZOK0793109
పపరర: లకడక నరససమమ కటట

125-166/38

125-166/43

తఇడడ:డ ససబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/511
వయససస:36
లఇ: ససస స
223
LML2454270
పపరర: ననగరవజ యలరవత

125-166/48

125-166/50

తఇడడ:డ శఇకరయయ తలపనవన
ఇఇటట ననఇ:6/512-A
వయససస:20
లఇ: ససస స
232
ZOK1382985
పపరర: ఏలరత దచవనధన

125-166/55

తఇడడ:డ జన మహమకద అపస డ జర
ఇఇటట ననఇ:6/516
వయససస:37
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

221
ZOK1227470
పపరర: పపడమ కలమలర వవద

125-166/47

125-166/49

125-166/58

236
ZOK0643619
పపరర: దనశరకవమలయ పసనసమడడ

125-166/51

239
LML1991546
పపరర: పవపయయ ససఇకరససల
తఇడడ:డ పసరర సవబ
ఇఇటట ననఇ:6/516
వయససస:65
లఇ: పప

125-166/45

222
ZOK1332436
పపరర: బబ కలమలరర జన

125-166/748

225
ZOK1681840
పపరర: శఇకరయయ తలపనవన

125-163/11

228
ZOK1502921
పపరర: ససరరశ యలలరవఠర

125-166/52

తఇడడ:డ ససబబరవయమడడ యలలరవఠర
ఇఇటట ననఇ:6/512-A
వయససస:41
లఇ: పప
125-166/54

231
ZOK1553486
పపరర: యలలరత శవకలమలర

125-159/1002

తఇడడ:డ యలలరత ననగరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/512A1
వయససస:21
లఇ: పప
125-166/56

234
ZOK1021807
పపరర: పపసస లత బబ య

125-166/57

భరస : తమపవ బబ య
ఇఇటట ననఇ:6/512A-3
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-155/1037

తఇడడ:డ శశనవవససలల పసనసమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/516
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-161/721

219
ZOK2037539
పపరర: రవమలకలరమక గమననకలల

తఇడడ:డ చఇదడయయ తలపనవన
ఇఇటట ననఇ:6/512-A
వయససస:60
లఇ: పప

227
ZOK0945065
పపరర: శవ శవయమ బభబమ గఠలల పపటట

233
ZOK1021799
పపరర: తమపవ బబ య

125-166/40

భరస : గఠలల పవటట శవ శవయమ బభబమ
ఇఇటట ననఇ:6-512వయససస:37
లఇ: ససస స

224
LML2454288
పపరర: ననగమణణ యలరవత

230
ZOK1565720
పపరర: ఆదదతయ ఠవళపనవన

216
ZOK1143007
పపరర: బనదచవ పస ననపప రరడడ

భరస : ససబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/511
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనసమఇతత బబ య
ఇఇటట ననఇ:6/512-A-3
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : ననగమర
ఇఇటట ననఇ:6/514
వయససస:46
లఇ: ససస స
238
ZOK0933193
పపరర: అఫస డ జ షపక

125-166/44

తఇడడ:డ శఇకరయయ ఠవళపనవన
ఇఇటట ననఇ:6/512-A
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఏలరత నగరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/512-A1
వయససస:24
లఇ: పప
235
ZOK0878068
పపరర: మణణమక యలరవత

218
ZOK2037521
పపరర: పడసవద గమనకల

తఇడడ:డ శశరవమమలల ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/512-A
వయససస:38
లఇ: పప
125-166/53

125-166/37

భరస : కకరణ కలమలర రరడడ చనమ
ఇఇటట ననఇ:6/511
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : ననగరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/512-2
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : ససఇదరససఇగ
ఇఇటట ననఇ:6/512-A
వయససస:79
లఇ: ససస స
229
ZOK1564806
పపరర: హరవరపరరయల తలపనవన

125-166/39

తఇడడ:డ దదలప కలమలర వవద
ఇఇటట ననఇ:6/512
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/512-2
వయససస:54
లఇ: పప
226
LML2454874
పపరర: మలనసపనర శలలయనన

215
ZOK0793117
పపరర: ససచతడ కటట

తఇడడ:డ ససబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/511
వయససస:40
లఇ: పప
125-166/46

213
LML2454262
పపరర: చకశపవణణ గమనకల
తఇడడ:డ ససబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/511
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : లకడక నరససమమ
ఇఇటట ననఇ:6/511
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/511
వయససస:70
లఇ: పప
220
ZOK2037547
పపరర: ససగమణ గమననకలల

125-166/36

భరస : ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:6/511
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహలల
ఇఇటట ననఇ:6/511
వయససస:45
లఇ: పప
217
ZOK2037513
పపరర: ససబభబరవయడస గమననకలల

212
LML1991751
పపరర: సఇగరత గమనకల

237
ZOK0910753
పపరర: హససనన షపక

125-161/720

భరస : అఫవడజ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/516
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-166/59

240
LML2454296
పపరర: కమలమక పసనసమడడ

125-166/60

భరస : శశనవవససలల పసనసమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/516
వయససస:74
లఇ: ససస స
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241
ZOK0530006
పపరర: సవయ పడసవద పసనసమడడ

125-166/61

తఇడడ:డ శశనవవససలల పసనసమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/516
వయససస:41
లఇ: పప
244
ZOK0879132
పపరర: దనశరక మలయ పసనసమడడ

125-166/64

245
ZOK1632652
పపరర: ససరరశ ఆచనరర కడడయలల

125-166/67

248
ZOK0907594
పపరర: రవజరశశరమక దచవర

తఇడడ:డ ఎరశయయ
ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/516-B1 UP
వయససస:76
లఇ: పప
125-166/73

తఇడడ:డ పవపయయ
ఇఇటట ననఇ:6/516-C
వయససస:45
లఇ: పప
259
LML2455699
పపరర: అమర బభషవ సయయద

125-166/79

తఇడడ:డ చచఇచసరవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/517
వయససస:39
లఇ: పప
265
ZOK0878829
పపరర: శఇకరమక పసనగలలరర

125-166/84

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ పసనగలలరర
ఇఇటట ననఇ:6/517
వయససస:23
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

260
LML2455707
పపరర: హసపనన సససయద

263
LML1991843
పపరర: ససజజతన పపనగలలరర

266
ZOK0878845
పపరర: ససబబలకమక పసనగలలరర

269
ZOK1502756
పపరర: హరరకకషష పసనగలలరర

125-166/69

252
LML2455681
పపరర: వవఇకటససబబమక జలకర

125-166/72

125-166/75

భరస : పసదద గమరరమమరరస
ఇఇటట ననఇ:6/516-B2
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-166/77

258
ZOK2037570
పపరర: హహసపన బభబమ ససఇకరససల

125-166/78

తఇడడ:డ పవపయయ
ఇఇటట ననఇ:6/516-C
వయససస:41
లఇ: పప
125-166/80

261
ZOK2261493
పపరర: సయద హయజజబన

125-166/839

తఇడడ:డ సయద అమర బభష
ఇఇటట ననఇ:6/516-C-3
వయససస:19
లఇ: ససస స
125-166/82

264
ZOK0878803
పపరర: లకడక దచవ పసనగలలరర

125-166/83

భరస : నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:6/517
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-166/85

భరస : చచఇచస రవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/517
వయససస:74
లఇ: ససస స
125-166/87

249
ZOK0907644
పపరర: చఇదడ శశఖర దచవర

125-166/74 255
254
ZOK0945164
ZOK0945172
పపరర: పసదద గమరరమమరరస ఆమడకవయల
పపరర: రరవత ఆమడకవయల

257
ZOK1245258
పపరర: పడసనన లకడక ససఇకరససల

125-166/66

భరస : శవయయ
ఇఇటట ననఇ:6/516-B2
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:6/517
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/517
వయససస:44
లఇ: ససస స
268
ZOK1378546
పపరర: హరరకకషష పసనగలలరర

125-166/71

భరస : అమర బభషవ
ఇఇటట ననఇ:6/516-C-3
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-166/81

246
ZOK2037554
పపరర: దసస గరరమక ససఇకరససల

తఇడడ:డ ససబభబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/516-B
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ పవపయయ ససఇకరససల
ఇఇటట ననఇ:6/516-C
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసరరసవబ
ఇఇటట ననఇ:6/516-C -3
వయససస:47
లఇ: పప
262
LML1991637
పపరర: నరససఇహహలల పసనగలలరర

125-166/68

తఇడడ:డ చనన గమరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/516-B2
వయససస:36
లఇ: పప
125-166/76

125-166/63

భరస : పవపయయ
ఇఇటట ననఇ:6/516
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6/516-B2
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : ససరరష ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/516-B2
వయససస:34
లఇ: ససస స
256
ZOK0879843
పపరర: హహసపసన బభషవ ససఇకరససల

125-166/65

భరస : చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:6/516-B
వయససస:30
లఇ: ససస స

125-166/70 251
250
ZOK0879371
LML2455673
పపరర: ససబబయయ ననయమడడ బభససనవన
పపరర: శవయయ జలకర

243
ZOK0650655
పపరర: హహమ కలమలరర తతట
భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:6/516
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/516
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : చచఇచయయ
ఇఇటట ననఇ:6/516
వయససస:57
లఇ: ససస స

253
ZOK0907602
పపరర: వవణణ కడడయలల

125-166/62

భరస : హహసపసన బభషవ ససఇకరససల
ఇఇటట ననఇ:6/516
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవవససలల పసనసమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/516
వయససస:30
లఇ: ససస స
247
ZOK2037562
పపరర: జయమక పపనగలలరర

242
ZOK0574459
పపరర: షరరఫవ ససఇకరససల

267
ZOK1245316
పపరర: ససబడహకణయఇ దచవరపలల

125-166/86

తఇడడ:డ కకషషయయ దచవరపలల
ఇఇటట ననఇ:6/517
వయససస:38
లఇ: పప
125-166/88

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ పసనగలలరర
ఇఇటట ననఇ:6/517
వయససస:22
లఇ: పప

270
ZOK1565506
పపరర: జజయత పసనగలలరర

125-166/89

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ పసనగలలరర
ఇఇటట ననఇ:6/517
వయససస:20
లఇ: ససస స
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271
ZOK2037588
పపరర: వవఇకటససబబయయ పపనగలలరర

125-166/90

తఇడడ:డ చచఇచసరవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/517
వయససస:48
లఇ: పప
274
ZOK0395806
పపరర: రమలదచవ ఎఇ

125-166/93

125-166/749

125-166/97

125-166/752

125-161/722

125-166/754

125-166/757

తఇడడ:డ చననరవమయయ లఇగఇగమఇటల
ఇఇటట ననఇ:6/529
వయససస:46
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

284
ZOK0907677
పపరర: వనఇకట రమణ మలదనల

287
ZOK1145284
పపరర: లకడక దచవ జకకల

290
ZOK0907651
పపరర: పవమలలటట జకకల

293
ZOK0078691
పపరర: శససఇదడ బభబమ

125-166/103

296
LML2455814
పపరర: ననగమణణ లఇగఇగమఇటల

125-166/99

299
ZOK1124825
పపరర: ససఇహ శఇభమ
తఇడడ:డ రతన ససఇహ శఇభమ
ఇఇటట ననఇ:6/529-A
వయససస:37
లఇ: పప

279
ZOK1019372
పపరర: జయమక మలల ఇపపటట

125-166/96

282
ZOK1015818
పపరర: లకడక దచవ మలల ఇపపటట

125-166/751

285
ZOK1213669
పపరర: రరఖ మలలల ఇపపటట

125-166/753

తఇడడ:డ రవఇదడ ననయమడడ మలలల ఇపపటట
ఇఇటట ననఇ:6-518-B
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-161/723

288
ZOK1711928
పపరర: రతనమక యలలరవఠర

125-166/100

భరస : ససధకర యలలరవఠర
ఇఇటట ననఇ:6/518-C
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-166/755

291
ZOK0491969
పపరర: లకడకదచవ దచవర

125-166/756

భరస : ససబభబరవయడస
ఇఇటట ననఇ:6-518D
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-166/101

294
ZOK1124833
పపరర: చఇదడ కలల శలయనన

125-166/102

భరస : శససఇదడ బభబమ శలయనన
ఇఇటట ననఇ:6/528-B
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-166/104

భరస : చనన రరడచడపల లఇగఇగమఇటల
ఇఇటట ననఇ:6/529
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-166/106

125-166/95

భరస : బభలలజ ననయమడడ మలల ఇపపటట
ఇఇటట ననఇ:6-518-A
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలన ససఇగ
ఇఇటట ననఇ:6/528-B
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:6/528-C
వయససస:63
లఇ: ససస స
298
ZOK2037646
పపరర: చనన రరడచడపల లఇగఇగమఇటల

125-166/98

తఇడడ:డ నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:6-518-C
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:6-518-D
వయససస:52
లఇ: పప
295
LML2455822
పపరర: రరడడమ బభలలరర

281
ZOK2037612
పపరర: రవఇదడ ననయమడడ మలల ఇపపటట

276
ZOK2037596
పపరర: జయమక మలలఇపపత

భరస : వనఇకటససబబయయ ననయమడడ మలల ఇపపటట
ఇఇటట ననఇ:6/518-A
వయససస:74
లఇ: ససస స

భరస : పవమమలలటట జకకల
ఇఇటట ననఇ:6/518-C
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : పవమమలలటట
ఇఇటట ననఇ:6-518-C
వయససస:41
లఇ: ససస స
292
ZOK0491548
పపరర: ససబభబరవయమడడ దచవర

125-166/750

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/518-B
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహఇ జకకల
ఇఇటట ననఇ:6/518-C
వయససస:46
లఇ: పప
289
ZOK0482430
పపరర: లకడకదచవ జకకలల

278
ZOK1184613
పపరర: శశదచవ తరరవవయలలటట

125-166/92

భరస : వనఇకటససబభబననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/518వయససస:78
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బ.యస. ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/518-A
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ బ.యస. ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6-518-A
వయససస:45
లఇ: పప
286
ZOK1145243
పపరర: పవమలలటట జకకల

125-166/94

తలల : శశనవవససలల తరరవవయలలటట
ఇఇటట ననఇ:6-518
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : రవఇదడననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/518-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
283
ZOK2037620
పపరర: బభలలజ మలల ఇపపటట

275
ZOK1213677
పపరర: బఇధస మలలల ఇపపటట

273
ZOK0529727
పపరర: శశనవవససలల మలరవజ
తఇడడ:డ ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6/518
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవఇదడ మలలల ఇపపటట
ఇఇటట ననఇ:6/518వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగవరరరన మలల ఇపపటట
ఇఇటట ననఇ:6-518
వయససస:27
లఇ: పప
280
ZOK2037604
పపరర: రవణణమలక మలలల ఇపపన

125-166/91

భరస : ససబడహకణయఇ దచవరపలల
ఇఇటట ననఇ:6/517-B
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకవటరమణ
ఇఇటట ననఇ:6/518వయససస:55
లఇ: ససస స
277
ZOK1178830
పపరర: సవయపవన మలల ఇపపటట

272
ZOK1245308
పపరర: అరరణన కలమలరర దచవరపలల

297
ZOK2037638
పపరర: పసదద రరడచడయయ లఇగఇ గమఇటల

125-166/105

తఇడడ:డ చననరవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/529
వయససస:48
లఇ: పప
125-166/107

300
ZOK1213685
పపరర: మన కలమలర శలయనన

125-166/108

తఇడడ:డ నఇద కలమలర శలయనన
ఇఇటట ననఇ:6/529-A
వయససస:32
లఇ: పప
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301
ZOK1213693
పపరర: తల రవఇ శలయనన

125-166/109

తఇడడ:డ నఇద కలమలర శలయనన
ఇఇటట ననఇ:6/529-A
వయససస:30
లఇ: పప
304
ZOK0529701
పపరర: ససచసవతతలల షపక

125-166/112

125-166/115

125-166/118

125-166/121

125-166/124

125-166/127

125-166/130

తఇడడ:డ ననగరవజ మమరవమమటల
ఇఇటట ననఇ:6/533-2
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

314
LML2455905
పపరర: ససబబమలక పవగర

317
LML2455863
పపరర: బభనసపసడయల గమమకళల

320
ZOK1021815
పపరర: రమమశ కలమలర పప నన

323
ZOK1502814
పపరర: శవరవఇ కదదరర

125-166/133

326
LML2455939
పపరర: మలదసరర గమఇడనడజ

125-166/122

309
ZOK0879967
పపరర: పపడమ కలమలర చనదనరల

125-166/117

312
ZOK1245282
పపరర: వననద కలమలర చనదనరల

125-166/120

315
LML1991983
పపరర: ననగససబబమక గమమకలల

125-166/123

తలల : ననగససబబమక
ఇఇటట ననఇ:6/531-B
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-166/125

318
ZOK1278564
పపరర: గమమకళల మమరళ

125-166/126

తఇడడ:డ గమమకళల అఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:6/531-B
వయససస:43
లఇ: పప
125-166/128

321
ZOK0987182
పపరర: మణణ కలమలరర పప నన

125-166/129

భరస : రమమశ కలమలర పప నన
ఇఇటట ననఇ:6/531-C
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-166/131

324
ZOK1503036
పపరర: పపడమ శశ చనదరల

125-166/132

తఇడడ:డ పసఇచలయయ చనదరల
ఇఇటట ననఇ:6/532
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-166/134

తఇడడ:డ ననగరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/533
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-166/136

125-166/114

తఇడడ:డ పసఇచలయయ చనదనరల
ఇఇటట ననఇ:6/531-A
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసఇచలయయ కదదరర
ఇఇటట ననఇ:6/532
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ సఇజవయయ చలమలల
ఇఇటట ననఇ:6/532A
వయససస:64
లఇ: పప
328
ZOK1293414
పపరర: గఇగవదచవ మమరవమమటల

125-166/119

తఇడడ:డ శఇకరయయ పప నన
ఇఇటట ననఇ:6/531C
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : శశరవమమలల
ఇఇటట ననఇ:6/532
వయససస:54
లఇ: ససస స
325
LML2455947
పపరర: శశరవమమలల చలమలల

311
LML2455889
పపరర: శశదచవ చనదరవల

306
ZOK1004472
పపరర: రహహమమననస షపక

తఇడడ:డ పసఇచలయయ చనదనరల
ఇఇటట ననఇ:6/531
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : మమరళ
ఇఇటట ననఇ:6/531-B
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6/531-B-1
వయససస:31
లఇ: పప
322
ZOK0945081
పపరర: ససభదడమక చళమలల

125-166/116

భరస : పవఇడడరఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/531A-1
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:6/531-B
వయససస:46
లఇ: పప
319
ZOK0716456
పపరర: అజయ కలమలర ఎన

308
ZOK0650622
పపరర: తరరపయయ యనమల

125-166/111

భరస : అబమదలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/530A1
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/531-A
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవఇడడరఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/531A-1
వయససస:47
లఇ: పప
316
LML1992007
పపరర: మమరళ గమమకల

125-166/113

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6/531
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6/531-13
వయససస:79
లఇ: పప
313
LML2455897
పపరర: ననగరఇదడ బభబమ పవగర

305
ZOK2037653
పపరర: అబమదలలల షపక

303
LML2454346
పపరర: జహహరవ బ షపక
భరస : హహసపన పసరవన సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/530
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపన పసరన సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/530
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపసన పసరన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/530-A-1
వయససస:54
లఇ: పప
310
ZOK1096115
పపరర: అఇకయయ గమమకళల

125-166/110

భరస : మన కలమలర శలయనన
ఇఇటట ననఇ:6/529-A
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసరన సబ
ఇఇటట ననఇ:6/530
వయససస:45
లఇ: పప
307
ZOK1328012
పపరర: అబమదలలల షపక

302
ZOK1213701
పపరర: లకడక శలయనన

327
ZOK2037661
పపరర: జయలపడదన గమఇడనడజ

125-166/135

భరస : సతయననరవయణరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/533
వయససస:67
లఇ: ససస స

125-166/137 330
125-166/138
329
ZOK1213651
ZOK2037679
పపరర: సదస
పపరర: రరడపడ
ర రర మమరరస రవజ గమఇదనడజ
డడ సవద బభబమ తతలలబఇదల

తఇడడ:డ సతయననరవయణ రవజ గమఇదనడజ
ఇఇటట ననఇ:6/533A
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:6/533-A
వయససస:56
లఇ: పప
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331
ZOK2037687
పపరర: జజనకక తతలలబఇదల

125-166/139

భరస : రరడపడ
డడ సవద బభబమ
ఇఇటట ననఇ:6/533-A
వయససస:52
లఇ: ససస స
334
ZOK1564988
పపరర: రరవత ఠఠలలబఇడనల

332
ZOK1424449
పపరర: ఇఇదసవదన గగపసనవన
భరస : ససరరశ కలమలర గగపసనవన
ఇఇటట ననఇ:6/535-1
వయససస:39
లఇ: ససస స

125-166/141

335
LML2454882
పపరర: మమమనన శలలయనన

తఇడడ:డ వజయ దరరన రవవప బదనడఇపఅల
ఇఇటట ననఇ:6/535-A
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : మలనససఇగర
ఇఇటట ననఇ:6/536
వయససస:72
లఇ: ససస స

337
ZOK0878928
పపరర: ఈశశరమక సస దరపప

338
ZOK0879264
పపరర: రవజరశశరర కకమక

125-166/144

భరస : యలల యయ కకమక
ఇఇటట ననఇ:6/537
వయససస:28
లఇ: ససస స
340
ZOK0666206
పపరర: అజయ కలమలర యయలకవఇత

125-166/147

125-165/962

125-166/150

125-166/153

125-166/761

భరస : వవరననన
ఇఇటట ననఇ:6/537-D
వయససస:79
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-166/758

350
ZOK0650614
పపరర: జయ శవయమ యలలకఇటట

125-166/155

125-166/148

359
LML2455020
పపరర: వరభదడయయ గగగడడ
తఇడడ:డ ఈశశరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/537-D
వయససస:42
లఇ: పప

125-166/146

342
ZOK2289437
పపరర: రవమకకషష చలల

125-165/961

345
ZOK0492256
పపరర: ససరరష బభబమ ఓగమరర

125-166/149

తఇడడ:డ వనఇకటమమన
ఇఇటట ననఇ:6/537-B
వయససస:52
లఇ: పప
125-166/151

348
ZOK1635853
పపరర: వనఇకటరమణ గమపస ఏలకఇటట

125-166/152

తఇడడ:డ వనఇకట గమరవయయ ఏలకఇటట
ఇఇటట ననఇ:6/537-B1
వయససస:61
లఇ: పప
125-166/759

125-166/760
351
ZOK2037703
పపరర: వనఇకవటరమణ గమపవస యలలగఇటట

తఇడడ:డ గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:6-537-B1
వయససస:60
లఇ: పప
125-166/154

తఇడడ:డ జజన మహకహద షపక
ఇఇటట ననఇ:6/537-C
వయససస:29
లఇ: పప
125-166/156

భరస : చఇద బభషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/537-C
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-166/157

339
ZOK1502806
పపరర: వజయ దసరర కదదరర

125-166/762 354
353
ZOK1565795
ZOK0971268
పపరర: లకడక సవయ పడసనన యలకఇటట
పపరర: మహమమద అల షపక

356
ZOK1184589
పపరర: మమఇటభజ షపక

125-166/143

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ చలల
ఇఇటట ననఇ:6/537-A
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : జయ శవయఇ
ఇఇటట ననఇ:6-537-B-1
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇద బభషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/537-C
వయససస:35
లఇ: పప
358
LML2455004
పపరర: ఈశశరమక గగగదద

347
ZOK2037729
పపరర: వజయ లకడక యలలగఇటట

336
ZOK0650333
పపరర: అబమదల మమతల ఫ షపక

భరస : శవ రవఇ కదదరర
ఇఇటట ననఇ:6/537
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగపవల కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:6-537-B1
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : గగపవలకకషష
ఇఇటట ననఇ:6-537-B1
వయససస:49
లఇ: ససస స
355
ZOK1121078
పపరర: అఫస డ జ షపక

125-166/145

భరస : వవఇకటరమన గమపవస
ఇఇటట ననఇ:6/537B1
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరమణ గమపస ఏలకఇటట
ఇఇటట ననఇ:6/537-B1
వయససస:55
లఇ: ససస స
352
ZOK2037711
పపరర: పదనకలతన యలలగఇటట

344
ZOK0261412
పపరర: పడమల రవణణ ఓగమరర

125-166/140

తఇడడ:డ అకబర సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/537
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : ససరరష బభబమ
ఇఇటట ననఇ:6/537-B
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససరరష బభబమ
ఇఇటట ననఇ:6/537-B
వయససస:26
లఇ: ససస స
349
ZOK1635861
పపరర: వజయ లకడక ఏలకఇటట

125-166/142

తఇడడ:డ గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:6-537-1
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : రవమకకషష చలల
ఇఇటట ననఇ:6/537-A
వయససస:40
లఇ: ససస స
346
ZOK1044015
పపరర: సవయ శశ త ఒగమరర

341
ZOK2037695
పపరర: గగపవలకకషష యలలగఇటట

333
LML2454841
పపరర: హరరశ బభబమ తతలబఇదల
తఇడడ:డ రరడడడ పడసవద టట
ఇఇటట ననఇ:6/535-A
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయయ కకమక
ఇఇటట ననఇ:6/537
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకట రమన గమపవస
ఇఇటట ననఇ:6/537-1
వయససస:31
లఇ: పప
343
ZOK2289445
పపరర: రరవత చలల

125-146/1261

357
ZOK1393669
పపరర: లలవణయ కనశశటట

125-161/724

భరస : చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:6/537-D
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-166/158

360
LML2456911
పపరర: సవరదనమలక గగగదద

125-166/159

భరస : వర భదడయయ
ఇఇటట ననఇ:6/537-D
వయససస:36
లఇ: ససస స
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361
ZOK1564863
పపరర: లలవణయ కనశశటట

125-166/160

భరస : చఇదడ శశఖర కనశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/537-D
వయససస:24
లఇ: ససస స
364
ZOK1357680
పపరర: బబలలఇకకఇడ సవశత

125-166/163

భరస : బబలలఇకకఇడ నరససఇహ
ఇఇటట ననఇ:6/538-A
వయససస:31
లఇ: ససస స
367
ZOK1636331
పపరర: మలడన రమమశ మలడన

362
ZOK1612654
పపరర: చఇదడ శశఖర కనశశటట

365
ZOK1357698
పపరర: బబలలఇకకఇడ నరససఇహ

125-161/725
366
ZOK1393719
పపరర: వనఇకటటశ ననయమడడ తలపనవన

368
ZOK1636356
పపరర: మలడన శవశవణణ మలడన
భరస : మదదన రమమశ
ఇఇటట ననఇ:6-539-B
వయససస:29
లఇ: ససస స

370
ZOK0478479
పపరర: ససబభబరవయమడడ కవవపటటరర

371
ZOK1679216
పపరర: ససనత కగటటరర

125-166/166

తఇడడ:డ గమరశయయ
ఇఇటట ననఇ:6/540
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవరవసవశమ
ఇఇటట ననఇ:6/540-2
వయససస:46
లఇ: పప
376
ZOK0530014
పపరర: ససనత కవవపటటరర

125-166/175

125-166/178

125-166/181

భరస : ససవవ
ఇఇటట ననఇ:6/545
వయససస:43
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-166/167

377
ZOK1679497
పపరర: సవవతడమక కవవపటటరర

380
LML1992247
పపరర: ఓబమలమక ఘటట మనవన

383
LML2455103
పపరర: రవజ చఇఠగనడ

125-166/170

386
ZOK0529693
పపరర: వనఇకటటసశర రవజ చనమరరస

125-166/173

389
ZOK0644682
పపరర: రవజ బతల
తఇడడ:డ రవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/545
వయససస:38
లఇ: పప

372
LML2455053
పపరర: పడబభవథమలక గగగడన

125-166/171

375
LML1992163
పపరర: సవవతడమక కవవటటరర

125-166/174

భరస : ససబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/540-3
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-166/176

378
LML1991629
పపరర: జయచఇదడ ననయమడడ
ఘటట మనవన
తఇడడ:డ అసశరద యయ
ఇఇటట ననఇ:6/540-B2
వయససస:68
లఇ: పప

125-166/177

125-166/179

381
LML1992254
పపరర: చతడ ఘటట మనవన

125-166/180

తఇడడ:డ జయచఇదడ ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/540-B2
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-166/168

384
LML2455111
పపరర: ససబభబలకడకమలక చచఇఠగనవడ

125-166/169

భరస : రవజ
ఇఇటట ననఇ:6/540/B/3
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-166/182

తఇడడ:డ అనఇతరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/540-B-8
వయససస:42
లఇ: పప
125-166/184

125-166/165

భరస : వవరవసవశమ
ఇఇటట ననఇ:6/540-2
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ డచవడ
ఇఇటట ననఇ:6/540/B/3
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవజ
ఇఇటట ననఇ:6/540/B/3
వయససస:33
లఇ: పప
388
ZOK0644674
పపరర: లకడక దచవ బతల

374
LML1991074
పపరర: ననగరశశర రవవప కవవటటరర

369
LML2449221
పపరర: ససబభబరవయడస దదల
తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/540
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : జయచఇదడ ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/540-B2
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : ససబభబరవయడస
ఇఇటట ననఇ:6/540-B2
వయససస:46
లఇ: ససస స
385
LML2455129
పపరర: రవజరశకలమలర చచఇఠగనడ

125-166/764

భరస : ససబబరవయమడడ కవవపటటరర
ఇఇటట ననఇ:6/540-3
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జయచఇదడ ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/540-B2
వయససస:36
లఇ: పప
382
LML2449239
పపరర: సరగజమక దదల

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6/539
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/540-3
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : ననగరశశర
ఇఇటట ననఇ:6/540-3
వయససస:33
లఇ: ససస స
379
LML1991645
పపరర: మహహష చచదరర ఘటట మనవన

125-166/164

భరస : ననగరశశర రవవప
ఇఇటట ననఇ:6/540
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-166/172

125-166/162

భరస : వవఇకటటశ ననయడస
ఇఇటట ననఇ:6/538
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబలలఇకకఇడ లకడక నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:6/538-A
వయససస:38
లఇ: పప
125-166/763

363
LML2455046
పపరర: ననగరశశరమక పస లనవన

తఇడడ:డ ససబబరవయమడడ కనశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/537-D KRISHAN NAGAR
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలడన శవశవణణ మలడన శవశవణణ
ఇఇటట ననఇ:6-539-B
వయససస:36
లఇ: పప

373
LML2455061
పపరర: రవ కలమలర గగగడన

125-166/161

387
ZOK0529719
పపరర: ససరరష రవజ చనమరరస

125-166/183

తఇడడ:డ అనఇత రవజ
ఇఇటట ననఇ:6/540-B-8
వయససస:41
లఇ: పప
125-166/185

390
ZOK1249300
పపరర: శవ బతల

125-166/186

తఇడడ:డ రవమయయ బతల
ఇఇటట ననఇ:6/545
వయససస:49
లఇ: పప
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391
ZOK1044049
పపరర: మహమకద రఫస సయయద

125-166/187

తఇడడ:డ మహమకద బభషవ
ఇఇటట ననఇ:6/546
వయససస:41
లఇ: పప
394
ZOK2037737
పపరర: జగదదశ బభబమ మలలలపవటట

125-166/190

395
ZOK2037745
పపరర: శశభభరవణణ మలలలపవటట

125-166/193

398
ZOK0404921
పపరర: ఖలల బభషవ షపక
తఇడడ:డ మహమకద జఫవర
ఇఇటట ననఇ:6/546-B-C
వయససస:48
లఇ: పప

400
ZOK0079293
పపరర: కసస
స రర చలపటట

401
ZOK0906364
పపరర: రవజ కలమలర పబబత

125-166/196

భరస : కసస
స రర
ఇఇటట ననఇ:6/550
వయససస:78
లఇ: ససస స

భరస : మమమససరవయయ
ఇఇటట ననఇ:6/551
వయససస:56
లఇ: ససస స
406
ZOK1564665
పపరర: బల సవయ ససఇగన

125-166/201

125-166/204

125-166/207

తఇడడ:డ వనఇకటటసశర రవవప
ఇఇటట ననఇ:6/556
వయససస:46
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-166/765

410
LML2455202
పపరర: లకడకకవఇతన బవరరసపటట

413
ZOK0475590
పపరర: వనఇకట ససబబయయ కలకకరర

125-166/210

416
LML2454395
పపరర: నరజ గగనసరర

125-166/199

419
ZOK2266609
పపరర: వనసషషవ గఠనసరర
తఇడడ:డ శవ పడసవద గఠనసరర
ఇఇటట ననఇ:6/556-A
వయససస:19
లఇ: ససస స

399
LML2455186
పపరర: రహమమత థసనశవ సససయదచ

125-166/195

402
LML2455228
పపరర: మమమససరయయ బభశశటట

125-166/197

405
ZOK1357714
పపరర: హరర పడకవశ ససఇగనన

125-166/200

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ ససఇగనన
ఇఇటట ననఇ:6/551
వయససస:23
లఇ: పప
125-166/202

408
LML2455244
పపరర: రమలదచవ ససఇగవనన

125-166/203

భరస : వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/552
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-166/205

411
ZOK2037752
పపరర: శవఇతన కలమలరర బవరరశశటట

125-166/206

భరస : ససదరరన
ఇఇటట ననఇ:6/553
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-166/208

414
ZOK0478487
పపరర: ఉమలదచవ కలకకరర

125-166/209

భరస : వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/554
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-166/211

భరస : లకడక భభసకర గగనసరర
ఇఇటట ననఇ:6/556
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-166/213

125-166/192

తఇడడ:డ షపశఇ బభశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/551
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:6/554
వయససస:68
లఇ: పప

భరస : శవపడసవద
ఇఇటట ననఇ:6/556
వయససస:42
లఇ: ససస స
418
ZOK2037786
పపరర: ససవపడసవద గగనసరర

407
LML2455236
పపరర: వవఇకటససబబయయ ససఇగవనన

396
ZOK1121052
పపరర: బషసరరననస సయయద

భరస : మహమకద బశవ
ఇఇటట ననఇ:6/546-C
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : ససదరరన
ఇఇటట ననఇ:6/553
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటభచలఇ
ఇఇటట ననఇ:6/553
వయససస:62
లఇ: పప
415
LML1991090
పపరర: ననగలలత గగనసరర

125-166/194

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/552
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససదరరన
ఇఇటట ననఇ:6/553
వయససస:37
లఇ: పప
412
ZOK2037760
పపరర: ససదరరన బవరరశశటట

404
ZOK1097063
పపరర: మహహశ కలమలర బశశటట

125-166/189

భరస : అఫరగజ హహసపసన సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/546-B-3
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమమససరయయ బశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/551
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ ససఇగన
ఇఇటట ననఇ:6/551
వయససస:20
లఇ: పప
409
LML2455194
పపరర: కకషషకలమలర బవరరసపటట

125-166/191

తఇడడ:డ పనఇదడ బభబమ పబబత
ఇఇటట ననఇ:6-550
వయససస:29
లఇ: పప
125-166/198

393
ZOK1713817
పపరర: మహతనబ బబగమమ సయద
భరస : మహమమద బభష సయద
ఇఇటట ననఇ:6/546
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : జగదదశ బభబమ
ఇఇటట ననఇ:6/546
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమకద హహసపసన సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/546-B-3
వయససస:54
లఇ: పప

403
ZOK0079004
పపరర: సరసశత బభశశటట

125-166/188

తఇడడ:డ మహమకద బభషవ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/546
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ హరరననథ బభబమ
ఇఇటట ననఇ:6/546
వయససస:59
లఇ: పప
397
ZOK1121086
పపరర: అఫరగజ హహసపసన సయయద

392
ZOK1121060
పపరర: మహమకద ఆరరఫ సయయద

417
ZOK2037778
పపరర: లకడక భభసకర గగనసరర

125-166/212

తఇడడ:డ వనఇకటటసశర రవవప
ఇఇటట ననఇ:6/556
వయససస:45
లఇ: పప
125-166/841

420
ZOK1640762
పపరర: లకడక భభసకర గఠనసరర

125-166/214

భఇధసవప: ఫణణ వవపవలలగఇతన
ఇఇటట ననఇ:6/556-B
వయససస:48
లఇ: పప
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421
LML2455988
పపరర: సససపలల అఇతటట

125-166/217

భరస : బభబమ
ఇఇటట ననఇ:6/560-1
వయససస:45
లఇ: ససస స
424
ZOK0529685
పపరర: సపశత మలలలపవటట

125-166/220

125-166/223

125-166/226

125-166/215

125-166/230

125-166/233

125-165/169

తఇడడ:డ రవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/575
వయససస:72
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

434
LML2455392
పపరర: ససలశయల సవలకన తనళళళరర

437
ZOK1702554
పపరర: ఇఇదదరమక ఏపవలలగఇతన

440
LML2455343
పపరర: రససలమలక వలల
ల రర

443
ZOK1047134
పపరర: మహమకద జబబర షపక

125-166/238

446
ZOK1097113
పపరర: రవఘవవఇదడ రవవప అటట
ల రర

125-166/216

449
LML2455368
పపరర: రరకకకణమక దనగమపటట
భరస : రవమచఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:6/575
వయససస:59
లఇ: ససస స

125-166/225

432
ZOK1278549
పపరర: చచఇగమక ననగరనవన

125-166/228

435
ZOK1502970
పపరర: పడదదప కలమలర చచకలరర

125-166/229

తఇడడ:డ రవ శఇకర చచకలరర
ఇఇటట ననఇ:6/560-D-1
వయససస:20
లఇ: పప
125-166/231

438
LML2455319
పపరర: వవఇకటససబబయయ ననయడస
ననగరనవన
తఇడడ:డ పస లయయ
ఇఇటట ననఇ:6/560F-1
వయససస:60
లఇ: పప

125-166/232

125-166/234

441
ZOK0650598
పపరర: మమహతనజ వలల
ల రర

125-166/235

భరస : చనన ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:6/560-F-2
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-166/236

444
ZOK0907057
పపరర: ససత మహలకడక గమతస

125-166/237

భరస : వనఇకటటశశరరల ననయమడడ గమతస
ఇఇటట ననఇ:6/573
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-166/239

తఇడడ:డ రఇగ రవవప అటట
ల రర
ఇఇటట ననఇ:6/573
వయససస:31
లఇ: పప
125-166/241

429
ZOK1357706
పపరర: కవరరసక పవఠకమమరర

భరస : వనఇకట ససబబయయ ననగరనవన
ఇఇటట ననఇ:6/560-C
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబమదల మమనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/569
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : బకకయయ గమతస
ఇఇటట ననఇ:6/573
వయససస:86
లఇ: ససస స
448
LML2455350
పపరర: రవమచఇదడయయ దనగమపటట

125-166/227

భరస : చననసనయల
ఇఇటట ననఇ:6/560-F-2
వయససస:74
లఇ: ససస స

భరస : మమనరతనమ గమత
ఇఇటట ననఇ:6/560-F-5
వయససస:54
లఇ: ససస స
445
ZOK0911736
పపరర: చననమక గమతస

431
ZOK0781690
పపరర: చఇగమక ననగరనవన

125-166/222
426
LML2454403
పపరర: ఈశశరయయ ననయమడడ చచకలరర

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ కవరరసక
ఇఇటట ననఇ:6/560-B
వయససస:24
లఇ: పప

తలల : ఫణణ వవపవలలగఇతన
ఇఇటట ననఇ:6/560-F
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/560-F-2
వయససస:75
లఇ: పప
442
ZOK1305226
పపరర: కకశషషమక గఇడడ

125-166/224

భరస : ఉదయలయ రవజలల తనళళ
ల రర
ఇఇటట ననఇ:6/560 D
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఫపఉలల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/560-D10
వయససస:22
లఇ: పప
439
LML2455335
పపరర: చననయయ వలల
ల రర

428
LML2455277
పపరర: తడవవన పవఠకమమరర

125-166/219

తఇడడ:డ చననయయ ననయమడడ చచకలరర
ఇఇటట ననఇ:6/560A
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/560-C
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జరససదనసస అఇబమరర
ఇఇటట ననఇ:6/560 D
వయససస:60
లఇ: పప
436
ZOK1564731
పపరర: తబడజ అల షపక

125-166/221

భరస : వవఇకటరమన
ఇఇటట ననఇ:6/560-B
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : జయలపడదన
ఇఇటట ననఇ:6/560-C
వయససస:59
లఇ: ససస స
433
LML2454429
పపరర: ఉదయ రవజలల అఇబమరర

425
ZOK0664284
పపరర: శశనవవస మలలలపత

423
ZOK0529677
పపరర: సపమయ మలలలపవటట
తఇడడ:డ జగదదశ బభబమ
ఇఇటట ననఇ:6/560-2
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జగదదశ బభబమ
ఇఇటట ననఇ:6/560-2
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : ఈశశరయయ ననయమడడ చచకలరర
ఇఇటట ననఇ:6/560-A
వయససస:59
లఇ: ససస స
430
LML2456440
పపరర: సరలల పస ఠరరవజ

125-166/218

తఇడడ:డ నరససఇహలల
ఇఇటట ననఇ:6/560-1
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ జగదదశ బభబమ
ఇఇటట ననఇ:6/560-2
వయససస:32
లఇ: ససస స
427
LML2454411
పపరర: ససబబలకలరమక చచకలరర

422
LML2456218
పపరర: బభబమ అఇతటట

447
ZOK1302702
పపరర: గమతస శరత చఇదడ

125-166/240

తఇడడ:డ గమతస వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6/573
వయససస:26
లఇ: పప
125-166/242

450
LML2457034
పపరర: నరరఇదడ రరడడడ మసస

125-166/846

తఇడడ:డ ససబభబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/575
వయససస:36
లఇ: పప
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451
LML2461531
పపరర: రవధ రరడడడ మలసస

125-166/845

భరస : రమమశ ననయమడడ రరడడ మససనన
ఇఇటట ననఇ:6/575-1
వయససస:37
లఇ: ససస స
454
ZOK2038859
పపరర: రవజమక రరడడడ మలసస

125-165/958

455
ZOK1566579
పపరర: వనల గటభ

125-166/243

458
ZOK1133669
పపరర: కరశవ రవజ కమపరవజ

461
ZOK0528737
పపరర: నవవదదత కఇపరవజ

తఇడడ:డ బభల ససబడమణయ ఎఇ రవజ కమలనరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/582-B
వయససస:32
లఇ: పప

తలల : పదకజ
ఇఇటట ననఇ:6-582-B
వయససస:34
లఇ: ససస స

463
LML2455459
పపరర: పడభభకర రవజ కఇపరవజ

464
LML2455467
పపరర: కలమలరర కఇపరవజ

125-166/248

తఇడడ:డ గమరరసవశమరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/583-H
వయససస:63
లఇ: పప
466
ZOK0650572
పపరర: అఫస డ జ బభష సయయద

125-166/251

125-166/254

472
ZOK2284313
పపరర: బవరరశశటట దచవన రవజ

125-166/849

125-166/766

473
LML1991215
పపరర: వశశననధ బవరరశశటట

125-166/769

476
ZOK2037828
పపరర: ససరయకలమలరర భవరరశశటట

125-166/249

479
LML1991165
పపరర: లకడకకవఇత పపఇడనయల
తఇడడ:డ ఉమలమహహశశర
ఇఇటట ననఇ:6/587
వయససస:38
లఇ: పప

459
LML1991496
పపరర: పదకజ కఇపరవజ

125-166/245

462
LML2455442
పపరర: ఠవగమర కఇపరవజ

125-166/247

465
ZOK1074632
పపరర: ససఇధసజజ కరఇపప

125-166/250

తఇడడ:డ పడభభకర రవజ కరఇపప
ఇఇటట ననఇ:6/583-H-1
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-166/252

468
ZOK0878142
పపరర: రతనమక దగమరపవటట

125-166/253

భరస : రవమచఇదడ ననయమడడ దగమరపవటట
ఇఇటట ననఇ:6/586
వయససస:74
లఇ: ససస స
125-166/255

471
ZOK2037794
పపరర: ససమతడమక కఇపరవజ

125-166/767

భరస : గమరరపడసవద రవజ
ఇఇటట ననఇ:6-586
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-166/256

474
ZOK2037810
పపరర: దనమదర భవరరశశటట

125-166/768

తఇడడ:డ రవజమనననర
ఇఇటట ననఇ:6-586A
వయససస:45
లఇ: పప
125-166/770

భరస : రవజమనననర
ఇఇటట ననఇ:6-586-A
వయససస:68
లఇ: ససస స
125-166/258

125-166/848

తఇడడ:డ గమరరసవశమరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/582-C
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవజమనననర
ఇఇటట ననఇ:6/586-A
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవజమనననర
ఇఇటట ననఇ:6-586-A
వయససస:40
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

470
ZOK2037802
పపరర: గమరరపడసవద రవజ కఇపరవజ

456
LML1997147
పపరర: దతనసతచయ
డ
రరడడడమసస

భరస : బభలససబడమణయఇ రవజ
ఇఇటట ననఇ:6/582-B
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గమరరసవశమ రవజ
ఇఇటట ననఇ:6/586
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ బవరరశశటట దనమదర
ఇఇటట ననఇ:6-586
వయససస:19
లఇ: పప

భరస : ససధదర రవజ
ఇఇటట ననఇ:6/586-G
వయససస:46
లఇ: ససస స

125-166/244

భరస : దనమదర
ఇఇటట ననఇ:6/586
వయససస:39
లఇ: ససస స

469
ZOK0879470
పపరర: రవమచఇదడయయ ననయమడడ
దగమరపవటట
తఇడడ:డ ససబబయయ ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/586
వయససస:79
లఇ: పప

478
LML1992767
పపరర: భమవశనవశశరర కఇపరవజ

467
LML2455475
పపరర: పడసనన భవరరశశటట

125-165/957

తఇడడ:డ ససబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/575-2
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : పడభభకర రవజ
ఇఇటట ననఇ:6/583-H
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబమదల ఖలదర
ఇఇటట ననఇ:6/585-A
వయససస:53
లఇ: పప

475
LML1991561
పపరర: పడతనప బవరరషసటట

125-166/844

తఇడడ:డ ననగరవజ కమపరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/582
వయససస:27
లఇ: పప
125-166/246

453
ZOK2038834
పపరర: రమమశ రరడడడమలసస
తఇడడ:డ ససబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/575-2
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : దతనసతచయ
డ
ఇఇటట ననఇ:6/575-2
వయససస:32
లఇ: ససస స

తలల : పదకజ
ఇఇటట ననఇ:6/582
వయససస:32
లఇ: ససస స
460
ZOK1229336
పపరర: నవవఢడత రవజ కమలనరవజ

125-166/847

తఇడడ:డ రవమ చఇదచసయల
ఇఇటట ననఇ:6/575-1
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : ససబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/575-2
వయససస:65
లఇ: ససస స
457
ZOK0528729
పపరర: శరరష కఇపరవజ

452
LML2470490
పపరర: ఉమలమహహశశరర కరనమల

477
LML1991348
పపరర: ససదదర రవజ కఇపరవజ

125-166/257

తఇడడ:డ గమరరపడసవద రవజ
ఇఇటట ననఇ:6/586-G
వయససస:48
లఇ: పప
125-166/259

480
LML1991181
పపరర: వజయలకడక పపఇడనయలల

125-166/260

భరస : ఉమలమహహశశర రవవప
ఇఇటట ననఇ:6/587
వయససస:75
లఇ: ససస స
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125-166/261
481
ZOK0522938
పపరర: వనఇకట లకడక నరససఇహ రవవప
పసఇడచల
తఇడడ:డ ఉమలమహహశశర రవవప పసఇడచల
ఇఇటట ననఇ:6/587
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : పస వ ల నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-587
వయససస:37
లఇ: ససస స

484
ZOK0523076
పపరర: ఆఇజనవయమలల తతపపగమఇట

485
ZOK0529610
పపరర: ససపసడయ తతపపలలగమఇట

125-166/263

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/590
వయససస:37
లఇ: పప
487
ZOK0650531
పపరర: వనఇకట రమణ భమసమమదడఇ

125-166/264

తఇడడ:డ వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/592
వయససస:73
లఇ: పప
493
ZOK0529545
పపరర: చఇగమక యరశబలల

125-166/270

భరస : కకషష పవల
ఇఇటట ననఇ:6/592వయససస:46
లఇ: ససస స
499
ZOK0527176
పపరర: మహమకద అనఫ షపక
తఇడడ:డ అబమదల నజర
ఇఇటట ననఇ:6/593
వయససస:42
లఇ: పప
502
ZOK1502947
పపరర: వనత కటట

125-166/279

తఇడడ:డ రవమలనసజఇ బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/596
వయససస:37
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

494
ZOK1382951
పపరర: జగదదశశరర పఇతతల

497
ZOK1632678
పపరర: పడభభకర గమపస గవశయనవన

500
ZOK1227488
పపరర: సస మశశఖర కటభట

503
ZOK1632694
పపరర: ససజజత కటట

125-166/282

506
ZOK0522946
పపరర: మమరళమహన కనశశటట

125-166/271

509
LML1991199
పపరర: ససధదర బవరరశశటట
తఇడడ:డ వనఇకటరవమలఇజఇ
ఇఇటట ననఇ:6-596
వయససస:37
లఇ: పప

125-166/269

495
ZOK0945008
పపరర: సశరష లత గశఇధచ

125-166/272

భరస : పడభభకర గశఇధచ
ఇఇటట ననఇ:6/592వయససస:66
లఇ: ససస స
125-166/274

498
ZOK0523134
పపరర: నరససఇహహలల యరశబలల

125-166/275

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/593
వయససస:52
లఇ: పప
125-166/277

501
ZOK1332444
పపరర: హహమఇత కటభట

125-166/278

తలల : ససజజత కటభట
ఇఇటట ననఇ:6/593
వయససస:23
లఇ: పప
125-166/280

504
ZOK0944984
పపరర: శశనవవససలల కటభట

125-166/281

తఇడడ:డ ససజజత కటభట
ఇఇటట ననఇ:6/593-A
వయససస:51
లఇ: పప
125-166/774

తలల : ససబబరతనమక
ఇఇటట ననఇ:6-595
వయససస:37
లఇ: పప
125-166/283

492
LML2455517
పపరర: వనఇకటటశశరరల కటట
తఇడడ:డ వవఇకటభడమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/592
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : శశనవవససలల
ఇఇటట ననఇ:6/593
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : తరరవనఇగలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/595
వయససస:55
లఇ: ససస స
508
LML1991207
పపరర: కకషష కకశశర బవరరశశటట

125-166/268

తఇడడ:డ శశనవవససలల కటభట
ఇఇటట ననఇ:6/593
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కటట
ఇఇటట ననఇ:6/593
వయససస:20
లఇ: ససస స
505
ZOK0528752
పపరర: ససబబరతనమక కనశశటట

491
LML2455509
పపరర: శవయమలల కకమనవన

భరస : ననగ నరససఇహహలల భమసమమదడఇ
ఇఇటట ననఇ:6/591
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:6/592-A
వయససస:70
లఇ: పప
125-166/276

125-166/773

125-166/265 489
125-166/266
488
ZOK0650556
ZOK1021757
పపరర: ససబబనరసమక భమసమమదడఇ
పపరర: వనఇకట ససబబమక భమసమమదడఇ

తలల : శశభరవణణ
ఇఇటట ననఇ:6/592
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-166/273

486
ZOK0529628
పపరర: సపజనయ తతపపలలగమఇట
భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-590
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : రవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/592
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:6/592
వయససస:47
లఇ: ససస స
496
ZOK1258087
పపరర: ససజజత పవల

125-166/772

భరస : వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:6/591
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-166/267

125-166/262

భరస : వనఇకటటశశర పడసవద
ఇఇటట ననఇ:6/590
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజనవయమలల
ఇఇటట ననఇ:6-590
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:6/591
వయససస:49
లఇ: పప
490
LML2455491
పపరర: రవమయయ కకమనవన

125-166/771 483
482
ZOK0528695
LML1991587
పపరర: వనఇకట లకడక హరరష పసఇడనయల
పపరర: అమకణణష కటభట

507
ZOK0528760
పపరర: లలవణయ కనశశటట

125-166/775

తఇడడ:డ మమరళ మహన
ఇఇటట ననఇ:6-595
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-166/776

510
ZOK2037836
పపరర: అమకతవలల బవరరశశటట

125-166/777

భరస : వనఇకటరవమలనసజఇ
ఇఇటట ననఇ:6-596
వయససస:57
లఇ: ససస స
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125-166/778 512
125-166/284 513
511
ZOK2037844
ZOK1074640
ZOK1074814
పపరర: వనఇకట రవమలనసజఇ బవరరశశటట
పపరర: వ కర సవయ ససమఇత బవరరశశటట
పపరర: మమనక బభవశశటట

తఇడడ:డ వనఇకటకకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:6-596
వయససస:66
లఇ: పప
514
ZOK2037851
పపరర: శవఇత బవరరశశటట

తఇడడ:డ శశధర బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/597
వయససస:27
లఇ: పప
125-166/779

భరస : శశధర
ఇఇటట ననఇ:6-597
వయససస:46
లఇ: ససస స
517
ZOK0650515
పపరర: వనఇకట రమణ ననరవల

125-166/287

125-166/289

125-166/782

125-166/292

125-166/295

125-166/297

భరస : అబమదల గఫవర
ఇఇటట ననఇ:6-603
వయససస:67
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

524
ZOK2037877
పపరర: శశనవవససలల సవణణసపటట

527
ZOK1074707
పపరర: నరరసఇహ రవవప సనశశటట

530
ZOK2037893
పపరర: రవజయలకడక సనశశటట

533
ZOK1503051
పపరర: మహహశ బభబమ సవణణసపత

125-166/300

125-166/783

522
ZOK1565480
పపరర: లకడక సవణణసపత

525
ZOK2037885
పపరర: పదనకవతమక సనశశటట

125-166/293

528
ZOK1074715
పపరర: నవన కలమలర సనశశటట

తఇడడ:డ ససబభబరవయమడడ కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:6/606
వయససస:38
లఇ: పప

125-166/291

125-166/784

125-166/294

తఇడడ:డ నరససఇహ రవవప
ఇఇటట ననఇ:6/600-1
వయససస:28
లఇ: పప
125-166/785

531
ZOK0650465
పపరర: శశభ రవణణ పఇతతల

125-166/296

తఇడడ:డ వనఇకవటరమణ కటభట
ఇఇటట ననఇ:6/600-A
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-166/298

534
LML2455566
పపరర: వవఇకట రతనఇ వవలలరర

125-166/299

భరస : జయరవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/601
వయససస:62
లఇ: ససస స

125-166/301 537
536
ZOK0529560
LML2447191
పపరర: లకడక నరసమక అననసవగరవశఇ
పపరర: శవ చనటల

539
LML2454478
పపరర: రవ శఇకర కకతస పలల

125-166/288

భరస : శశనవవససలల
ఇఇటట ననఇ:6-600
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : ససబభబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/601
వయససస:70
లఇ: ససస స
125-166/786

519
ZOK0945362
పపరర: తమమక పవలలఇ

భరస : హహమఇత కలమలర సవణణసపత
ఇఇటట ననఇ:6/600
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర సవణణసపత
ఇఇటట ననఇ:6/600-A
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకలరమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/601
వయససస:32
లఇ: పప
538
ZOK2037901
పపరర: నజరరనన షపక

125-166/290

భరస : చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:6-600-2
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:6/600-A
వయససస:27
లఇ: పప
535
ZOK0523118
పపరర: రవజకమలర ఆకలల

521
ZOK1311984
పపరర: పదనకవతమక సనశశటట

125-166/286

తఇడడ:డ రవ
ఇఇటట ననఇ:6/600
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవససలల
ఇఇటట ననఇ:6/600-1
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవససలల
ఇఇటట ననఇ:6/600-2
వయససస:49
లఇ: పప
532
ZOK1074699
పపరర: అశశక కలమలర సనశశటట

125-166/781

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-600
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహ రవవప సవణణసపత
ఇఇటట ననఇ:6/600-1
వయససస:32
లఇ: పప
529
ZOK0650499
పపరర: చఇదడశశఖర సనశశటట

518
ZOK0529602
పపరర: ససబబమక ననరవల

516
LML2455541
పపరర: లకడకదచవ బదనమ
భరస : రవమకకషష
ఇఇటట ననఇ:6/598
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : శశనవవససలల సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/600
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవవససలల
ఇఇటట ననఇ:6-600
వయససస:49
లఇ: పప
526
ZOK1074681
పపరర: హహమఇత కలమలర సనశశటట

125-166/780

భరస : ససబభబరవయడస
ఇఇటట ననఇ:6-598
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహ రవవప
ఇఇటట ననఇ:6/600
వయససస:50
లఇ: ససస స
523
ZOK0523050
పపరర: చఇదడశశఖర సనససటట

తఇడడ:డ శశధర
ఇఇటట ననఇ:6/597
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:6-597
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/598
వయససస:35
లఇ: పప
520
ZOK1074806
పపరర: వజయ లకడక సనశశటట

515
ZOK2037869
పపరర: శశధర బభరరవశశటట

125-166/285

125-161/726

తఇడడ:డ పపఇచలయయ చనటల
ఇఇటట ననఇ:6/602
వయససస:39
లఇ: పప
125-166/302

540
ZOK0650473
పపరర: ససనల కలమలర కకతస పలల

125-166/303

తఇడడ:డ ససబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/606
వయససస:31
లఇ: పప
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541
ZOK1047084
పపరర: రవధ కకతస పలల

125-166/304

భరస : రవ శఇకర కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:6/606
వయససస:32
లఇ: ససస స
544
LML2454460
పపరర: వనఇకట కకశషష కకతస పలల

125-166/305

125-166/308

125-166/311

125-166/314

125-166/317

125-166/320

125-166/322

తఇడడ:డ షపక ఖదర వలల
ఇఇటట ననఇ:6/615
వయససస:34
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

554
ZOK1133958
పపరర: అనల కలమలర వదసదనల

557
LML2455616
పపరర: వవఇకటరమన ఆవసన

560
ZOK0666271
పపరర: రరడడడ పడవణ తతలలబఇదసల

563
ZOK1133974
పపరర: నసరర హన షపక

125-166/325

566
ZOK1074764
పపరర: శవశవవణణ ఉపపల

125-166/315

569
ZOK1716471
పపరర: శశశనన షపక
భరస : చఇ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/615
వయససస:35
లఇ: ససస స

549
ZOK1047100
పపరర: వనఇకట సవయ పపల

125-166/310

552
ZOK0774141
పపరర: ససజజత బభటభ

125-166/313

555
ZOK1134204
పపరర: అమలకణణ వడడదల

125-166/316

భరస : అఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:6/607
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-166/318

558
ZOK2037927
పపరర: ఏలల మక అవవసవణణ

125-166/319

భరస : ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6/607-A
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-166/789

561
ZOK1004423
పపరర: సవశత అవసవన

125-166/321

భరస : ఎ వ రమణ
ఇఇటట ననఇ:6/610
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-166/323

564
ZOK0650457
పపరర: రవ శఇకర ఉపపల

125-166/324

తఇడడ:డ రమనన
ఇఇటట ననఇ:6/612
వయససస:53
లఇ: పప
125-166/326

తఇడడ:డ రవ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:6/612
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-166/327

125-166/307

భరస : వవఇకట రమన
ఇఇటట ననఇ:6/606-B
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : మహమకద ఘమస షపక
ఇఇటట ననఇ:6/611
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:6/612
వయససస:30
లఇ: ససస స
568
ZOK1713619
పపరర: షపక సలఇ

125-166/312

తఇడడ:డ చనన రరడడయయ
ఇఇటట ననఇ:6-609
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ శరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/611
వయససస:61
లఇ: పప
565
ZOK0650689
పపరర: నరజ ఉపపల

551
ZOK0774133
పపరర: వనఇకట రమణ బభటభ

546
ZOK0523019
పపరర: ససబభబరవయమడడ కకతస పలల

తఇడడ:డ జననరరన పపల
ఇఇటట ననఇ:6/606-A
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6/607వయససస:38
లఇ: పప

భరస : తనజదదదన
ఇఇటట ననఇ:6/608
వయససస:36
లఇ: ససస స
562
ZOK1133966
పపరర: మహమకద ఘమస షపక

125-166/309

తఇడడ:డ అఇకయయ వదసదనల
ఇఇటట ననఇ:6/607
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : అఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:6/607
వయససస:62
లఇ: ససస స
559
LML2455582
పపరర: సహనజ సససయద

548
ZOK1047092
పపరర: జననరర న పవల

125-166/788

తఇడడ:డ చనన ససబబయయ కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:6/606-1
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ యలల యయ
ఇఇటట ననఇ:6/606-B
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : రవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/606-B
వయససస:49
లఇ: ససస స
556
ZOK2037919
పపరర: అమకణణష పసడడదల

125-166/306

తఇడడ:డ ససబబన పవల
ఇఇటట ననఇ:6/606-A
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : జననరరన పవల
ఇఇటట ననఇ:6/606-A
వయససస:43
లఇ: ససస స
553
ZOK0774158
పపరర: పరశతమక బభటభ

545
ZOK0261438
పపరర: జయరవమయయ వవలలరర

543
ZOK0528828
పపరర: పలల వ కకతస పలల
భరస : వనఇకట కకషష
ఇఇటట ననఇ:6-606
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/606-1
వయససస:66
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రమణ కటభట
ఇఇటట ననఇ:6/606-A
వయససస:70
లఇ: ససస స
550
ZOK1245266
పపరర: లకడక గరత పవల

125-166/787

తఇడడ:డ జయరవమయయ వవలలరర
ఇఇటట ననఇ:6-606
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరవయమడడ కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:6/606-1
వయససస:37
లఇ: పప
547
ZOK0987208
పపరర: సరగజమక కటభట

542
LML2456929
పపరర: ససరరష వవలలరర

567
ZOK0466235
పపరర: రవమ ససబబమక సఇగరవజ

125-166/790

భరస : ననగ రవజ
ఇఇటట ననఇ:6-614-A
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-166/328

570
ZOK2037935
పపరర: షబర షపక

125-166/329

తఇడడ:డ ఖలదర వలల
ఇఇటట ననఇ:6/615
వయససస:40
లఇ: పప
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571
ZOK2037943
పపరర: అజకతతననసవ షపక

125-166/791

భరస : ఖలదర వలల
ఇఇటట ననఇ:6-615
వయససస:56
లఇ: ససస స
574
ZOK1004506
పపరర: నసరర హన షపక

125-166/332

575
ZOK0878415
పపరర: పదక కవటఇ శశటట

125-166/792

578
ZOK0879462
పపరర: శశనవవససలల కవటఇ శశటట

తలల : పదక
ఇఇటట ననఇ:6/616-A
వయససస:18
లఇ: పప

581
ZOK1074822
పపరర: నసరర హన షపక

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/617-B
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : ఖలదరవబష
ఇఇటట ననఇ:6/618
వయససస:49
లఇ: ససస స
589
ZOK0523001
పపరర: కమల బభషవ షపక

125-166/345

125-166/348

భరస : రరదడ కలమలర తననరర
ఇఇటట ననఇ:6/618-1
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

590
ZOK1047159
పపరర: ససబభబరవయమడడ గగపసదనస

593
ZOK1502954
పపరర: ననగ దదవయ యలటభపవ

125-166/353

596
LML2456093
పపరర: యలనదదమలక తణణరర

125-166/340

599
ZOK1565183
పపరర: నరకల సమలనసరర
తఇడడ:డ దచవరవజ సమలనసరర
ఇఇటట ననఇ:6/618-A
వయససస:20
లఇ: ససస స

579
ZOK0781708
పపరర: మసవసన షపక

125-166/336

582
ZOK1503010
పపరర: దసస గరర షపక

125-166/338

585
ZOK1503028
పపరర: రవ తచజ మమతస నవన

125-166/341

తఇడడ:డ వవణమ గగపవల ననయమడడ మమతస నవన
ఇఇటట ననఇ:6/617-b
వయససస:24
లఇ: పప
125-166/343

588
ZOK0522995
పపరర: షపక మమలలల

125-166/344

తఇడడ:డ షపక ఖదర బభష
ఇఇటట ననఇ:6/618
వయససస:31
లఇ: పప
125-166/346

591
ZOK1047167
పపరర: ఈశశరమక గగపసదనస

125-166/347

భరస : ననగయయ గగపసదనస
ఇఇటట ననఇ:6/618
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-166/349

594
ZOK0523100
పపరర: పసరయయ గమఇడస
ల రర

125-166/793

తఇడడ:డ ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:6-618
వయససస:33
లఇ: పప
125-166/354

తఇడడ:డ చనననసవశమ
ఇఇటట ననఇ:6/618-1
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-166/356

125-166/335

తఇడడ:డ మసవసన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/617
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససధకర యలటభపవ
ఇఇటట ననఇ:6/618
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనననసవశమ
ఇఇటట ననఇ:6/618-1
వయససస:34
లఇ: పప
598
ZOK0987257
పపరర: రవధ తననరర

125-166/337

తఇడడ:డ ననగయయ గగపసదనస
ఇఇటట ననఇ:6/618
వయససస:61
లఇ: పప

భరస : చఇగయయ గవడచ
ఇఇటట ననఇ:6/618
వయససస:28
లఇ: ససస స
595
LML2456085
పపరర: చఇగలరవయడస తణణరర

587
ZOK0522979
పపరర: దచవరవజ సవమలలరర

576
LML2455608
పపరర: ఆదదననరవయనన జజవవజ

తలల : జయలబ
ఇఇటట ననఇ:6/616-A
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సస మయయ
ఇఇటట ననఇ:6/618
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖలదర బభషవ
ఇఇటట ననఇ:6/618
వయససస:32
లఇ: పప
592
ZOK1047175
పపరర: ఆదదలకడక గవడచ

125-166/334

తఇడడ:డ వవణమగగపవల ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/617-B
వయససస:28
లఇ: పప
125-166/342

125-166/331

తఇడడ:డ రవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/616-1
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : దసస గరర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/617
వయససస:49
లఇ: ససస స

125-166/339 584
583
LML1991314
ZOK0879595
పపరర: వవణమగగపవల ననయమడడ మమకకసనవన
పపరర: దదనవశ మమతస నవన

586
LML2456051
పపరర: మసవసనమక శశక

125-166/333

తఇడడ:డ వనఇకటయయ కవటఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:6/616/A
వయససస:49
లఇ: పప
125-166/843

573
ZOK0528836
పపరర: పడసనన ననడనఅసస
భరస : పవన కలమలర
ఇఇటట ననఇ:6/616
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : శశనవవససలల కవటఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:6/616వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : ఆదదననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6-616-1
వయససస:50
లఇ: ససస స
580
ZOK2281293
పపరర: ననగరఇదడ కటమమసత

125-166/330

తఇడడ:డ ససబభబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/616
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : దసస గరరర
ఇఇటట ననఇ:6/616
వయససస:50
లఇ: ససస స
577
ZOK2037950
పపరర: లకడక జవవశజ

572
ZOK0522755
పపరర: పవన కలమలర వవరణనసస

597
ZOK0650432
పపరర: రరదడకలమలర తనవనరర

125-166/355

తఇడడ:డ చననసవశమ
ఇఇటట ననఇ:6/618-1
వయససస:34
లఇ: పప
125-166/357

600
ZOK0726257
పపరర: రరదడ కలమలర టట

125-166/358

తఇడడ:డ చనన సవశమ
ఇఇటట ననఇ:6/618-A-1
వయససస:34
లఇ: పప
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601
LML1991330
పపరర: సతయవత మమకకసనవన

125-166/359

భరస : వవణమగగపవల
ఇఇటట ననఇ:6/618-B
వయససస:47
లఇ: ససస స
604
ZOK1050673
పపరర: ననగమక కఇదల

125-166/369

125-166/372

125-166/373

125-161/729

125-166/378

125-166/380

తఇడడ:డ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/618--F
వయససస:40
లఇ: పప
625
LML2456127
పపరర: కకషషవవన గమఇడనడజ
భరస : రవమమహనరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/618-F-1
వయససస:77
లఇ: ససస స
628
ZOK1502731
పపరర: ధరణఎఇడడ రవజ గమఇడనడజ
తఇడడ:డ చకశధర రవజ
ఇఇటట ననఇ:6/618 F2
వయససస:20
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

614
ZOK0573949
పపరర: కకషషవవణణ యతస పప

125-166/376

617
ZOK2253698
పపరర: ననగ పవన యలటభపవ

620
ZOK0650382
పపరర: రవధన చసనస
డ

623
ZOK0650416
పపరర: ససబబ రతనమక చసఇడడ

626
LML2456135
పపరర: పరరమమలల గమఇడనడజ

629
ZOK1680891
పపరర: హరరరత గమఇడనడజ
తఇడడ:డ శశధర రవజ గమఇడనడజ
ఇఇటట ననఇ:6/618 F2
వయససస:23
లఇ: ససస స

125-166/375

615
ZOK0774166
పపరర: పడభభకర యతస పప

125-166/377

తఇడడ:డ బభలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/618-E
వయససస:56
లఇ: పప
125-166/834

618
LML2456150
పపరర: శఇకరయయ ఓకకకఇటట

125-166/379

భరస : ససబభబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/618F
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-166/381

621
ZOK0650390
పపరర: రఇగయయ చసఇడడ

125-166/382

తఇడడ:డ ననరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/618--F
వయససస:65
లఇ: పప
125-166/384

624
ZOK0650424
పపరర: హహమలత చసనస
డ

125-166/385

భరస : శవ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:6/618--F
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-166/387

భరస : బభనసమమరరసరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/618-F-1
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-166/351

125-161/728

తఇడడ:డ మమలల సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/618-D-2
వయససస:75
లఇ: పప

భరస : రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/618--F
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-166/386

609
ZOK1393644
పపరర: లలవణయ మమడచ

125-166/374 612
611
ZOK1423805
ZOK0971243
పపరర: పపడమ కలమలర ననయక మమడచ
పపరర: బమదన సవహహబ షపక

భరస : శశధర
ఇఇటట ననఇ:6/618--F
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-166/383

125-166/371
606
LML2456036
పపరర: మదసససదన రవవప రవవనసతల

తఇడడ:డ రవఇదడ
ఇఇటట ననఇ:6/618-D2
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడభభకర
ఇఇటట ననఇ:6/618-E
వయససస:19
లఇ: ససస స

భరస : శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/618--F
వయససస:46
లఇ: ససస స
622
ZOK0650408
పపరర: శశధర చసఇడడ

125-161/727

భరస : పడభభకర
ఇఇటట ననఇ:6/618-E
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడభభకర యతపప
ఇఇటట ననఇ:6/618-E
వయససస:21
లఇ: పప
619
LML2456168
పపరర: రరకకకణమక ఓకకకఇటట

608
ZOK1393636
పపరర: పపడమ కలమలర మమడచ

125-166/360

తఇడడ:డ సతయననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6/618D
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ హరర శవ ననయక మమడచ
ఇఇటట ననఇ:6/618-D2
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ పడభభకర
ఇఇటట ననఇ:6/618-E
వయససస:22
లఇ: పప
616
ZOK1677467
పపరర: షణమకక శశనవవస యతపప

125-166/370

తఇడడ:డ రవఇదడ మమడచ
ఇఇటట ననఇ:6/618-D2
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : హరరశ ననయక
ఇఇటట ననఇ:6/618-D2
వయససస:49
లఇ: ససస స
613
ZOK1393651
పపరర: షణమకఖ శశనవవస యటభటపప

605
LML2456028
పపరర: అనససయమక రవవనసతల

603
LML2456101
పపరర: గణపత కరమమల
తఇడడ:డ వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/618-C
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : సతయననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6/618D
వయససస:74
లఇ: ససస స

భరస : మదసససదనరవవ
ఇఇటట ననఇ:6/618-D
వయససస:40
లఇ: ససస స
610
ZOK0644716
పపరర: సఇతమలక మమడచ

125-166/350

భరస : గణపత
ఇఇటట ననఇ:6/618 C
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : శశనవవససలల
ఇఇటట ననఇ:6/618-C
వయససస:49
లఇ: ససస స
607
LML2456044
పపరర: అననపవరవష రవవనసతల

602
LML2456010
పపరర: ససబభబరతన కరమమల

627
ZOK0492272
పపరర: భభనసమమరరస రవజ గమఇడనడజ

125-166/388

తఇడడ:డ రవమమహన రవజ గమఇదనడజ
ఇఇటట ననఇ:6/618-F-1
వయససస:48
లఇ: పప
125-166/352

630
ZOK0261446
పపరర: లకడక పడసనన గమఇదనడజ

125-166/389

భరస : శశధర రవజ గమఇదనడజ
ఇఇటట ననఇ:6/618-F2
వయససస:45
లఇ: ససస స
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631
ZOK0492280
పపరర: శశధర రవజ గమఇడనడజ

125-166/390

632
ZOK1050608
పపరర: చకశధర రవజ గమఇడనడజ

తఇడడ:డ రవమమహన రవజ గమఇదనడజ
ఇఇటట ననఇ:6/618--F-2
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవమకహన రవజ
ఇఇటట ననఇ:6/618--F-2
వయససస:54
లఇ: పప

634
ZOK1050574
పపరర: వనఇకట ననగమణణ మసరగఇడ

635
ZOK2250520
పపరర: ఠవలపనవన ఉదయ కకరణ

125-166/393

భరస : చకశధర రవజ
ఇఇటట ననఇ:6/618-F-2
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అకలకలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/618--F-3
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : షపక మహమకద ఖలఇదర
ఇఇటట ననఇ:6/618-F4
వయససస:37
లఇ: ససస స
643
LML2456192
పపరర: వమలమక ఆలమక

125-166/401

641
ZOK1316835
పపరర: షపక మహమకద ఖలఇదర

644
ZOK0722686
పపరర: ససబబలకమక పస

125-166/404

647
ZOK2037984
పపరర: పదనకవత ససనరమలలల

650
ZOK1302678
పపరర: శవమక యలరరమననలల

తఇడడ:డ ససబబరవయమడడ యలరరమననలల
ఇఇటట ననఇ:6/618-G-1
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : రవ యలరరమననలల
ఇఇటట ననఇ:6/618G-1
వయససస:29
లఇ: ససస స

652
ZOK1390012
పపరర: షపక హజరవ

653
ZOK1390020
పపరర: షపక రరజబభన బభష

125-164/26

భరస : షపక రరజబభన బభష
ఇఇటట ననఇ:6/618-G-6
వయససస:45
లఇ: ససస స
655
ZOK1390046
పపరర: షపక

125-164/29

భరస : షపక ఇలయలస
ఇఇటట ననఇ:6/618-G-6
వయససస:22
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

656
ZOK1382977
పపరర: షపక ఖజ హహసపన

125-166/402

659
ZOK1502848
పపరర: షపక రరజజబన బభష
తఇడడ:డ షపక దరరయ షబ
ఇఇటట ననఇ:6/618-G-6
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : శశరవమమలల ననయడస
ఇఇటట ననఇ:6/618--F-3
వయససస:42
లఇ: ససస స
639
ZOK1565357
పపరర: ఇఇదనడణణ కవఇపరవజ

125-166/397

642
LML1991223
పపరర: శశనస ససఇగమల

125-166/400

645
ZOK0722710
పపరర: వవఇకట ససబబమక ఏన

125-166/403

భరస : చననయయ
ఇఇటట ననఇ:6/618-G
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-166/405

648
ZOK0945222
పపరర: ధన లకడక ససఇగనమల

125-166/406

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:6/618-G-1
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-166/408

651
LML2456275
పపరర: కరరమమన శశక

125-166/409

భరస : సబబజరవ వలల
ఇఇటట ననఇ:6/618-G-2
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-164/27

654
ZOK1390038
పపరర: షపక ఫసరదగసస

125-164/28

భరస : షపక ఇలయలజ
ఇఇటట ననఇ:6/618-G-6
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-166/410

తఇడడ:డ షపక రరజశన బభష
ఇఇటట ననఇ:6/618-G-6
వయససస:33
లఇ: పప
125-166/412

125-166/394

తఇడడ:డ తరరపయయ
ఇఇటట ననఇ:6/618-G
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ షపక దరరయల సవబ
ఇఇటట ననఇ:6/618-G-6
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ షపక రరజబభన బభష
ఇఇటట ననఇ:6/618-G-6
వయససస:38
లఇ: పప
658
ZOK1502830
పపరర: షపక ఫసరడ ఠసప

125-166/399

భరస : తరరపయయ
ఇఇటట ననఇ:6/618-G
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-166/407

636
LML2456143
పపరర: బభగవయలకడక మమపవవరమ

భరస : నగరజ కవఇపరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/618-F-3
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగపవల
ఇఇటట ననఇ:6/618-G
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : శశనస ససఇగమల
ఇఇటట ననఇ:6/618-G
వయససస:37
లఇ: ససస స
649
ZOK1302660
పపరర: రవ యలరరమననలల

125-166/396

తఇడడ:డ షపక రససల
ఇఇటట ననఇ:6/618-F4
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6/618-G
వయససస:53
లఇ: ససస స
646
ZOK0906950
పపరర: ధన లకడక ససఇగమల

125-166/361

భరస : సస మనవన చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:6/618-F-3
వయససస:61
లఇ: ససస స
125-166/398

125-166/392
633
ZOK1278531
పపరర: ననగ పసనశత అఖల గమఇదనడజ

తఇడడ:డ చకశధర రవజ గమఇదనడజ
ఇఇటట ననఇ:6/618--F-2
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఠవలపనవన శశరవమమలల ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/618-F-3
వయససస:19
లఇ: పప

125-166/395 638
637
LML2456267
ZOK0492298
పపరర: శశరవమమలలననయమడడ తలల పనవన
పపరర: సస మనవన సరసశత

640
ZOK1316827
పపరర: షపక షబభన

125-166/391

657
ZOK1502822
పపరర: షపక దరవబర

125-166/411

తఇడడ:డ షపక రరజజబన బభష
ఇఇటట ననఇ:6/618-G-6
వయససస:39
లఇ: పప
125-166/413

660
ZOK1502855
పపరర: షపక షబన

125-166/414

భరస : షపక దరవబర
ఇఇటట ననఇ:6/618-G-6
వయససస:31
లఇ: ససస స
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661
ZOK1502863
పపరర: షపక హజరవ

125-166/415

భరస : షపక రరజబన బభష
ఇఇటట ననఇ:6/618-G-6
వయససస:44
లఇ: ససస స
664
ZOK2037992
పపరర: సససలజజ కకరరవ

125-166/417

125-166/420

తఇడడ:డ వ ఆర చఇదడమహన
ఇఇటట ననఇ:6/624-A
వయససస:28
లఇ: ససస స
670
ZOK2038008
పపరర: ససబబమక యతస పప

125-166/795

భరస : బభలరరడచడయయ
ఇఇటట ననఇ:6-624A
వయససస:72
లఇ: ససస స
673
LML2456226
పపరర: ననరవయణ గమననకలల

125-166/425

125-166/428

125-166/796

తఇడడ:డ అరరణన కలమలరర
ఇఇటట ననఇ:6/631
వయససస:31
లఇ: పప
685
ZOK0527127
పపరర: రవమమ ఆరరళల
తఇడడ:డ వవణమగగపవల
ఇఇటట ననఇ:6/633
వయససస:37
లఇ: పప
688
ZOK2038016
పపరర: దచవ ఆరరళల
భరస : వవణమగగపవల
ఇఇటట ననఇ:6/633
వయససస:47
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

669
ZOK1151612
పపరర: ననగసఇధయ యతపప

తఇడడ:డ వ ఆర చఇదడ మహన యతపప
ఇఇటట ననఇ:6/624-A
వయససస:26
లఇ: ససస స

671
ZOK0522748
పపరర: ఖలదర బభషవ షపక

672
ZOK1565761
పపరర: అరరరయలనసరమ షపక

125-166/423

674
LML2456242
పపరర: ససబడమణయఇ గమననకలల

677
LML2456234
పపరర: ససబబలకమక గమననకలల

680
LML1991355
పపరర: తడవకశమ బలకలఇటల

683
ZOK0781716
పపరర: శఇషవద షపక

686
ZOK0650374
పపరర: ససజజత ఆరరళళ

689
ZOK2038024
పపరర: వనఇకటయయ ఆరరళళ
తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/633
వయససస:72
లఇ: పప

125-166/422

125-166/424

భరస : ఖదర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/625
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-166/426

675
LML2456259
పపరర: ససభభషసణణ గమణకల

125-166/427

తఇడడ:డ ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6/628
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-166/429

678
ZOK1245274
పపరర: ననగవరరరన బభససనవన

125-166/430

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల బభససనవన
ఇఇటట ననఇ:6/629-1
వయససస:34
లఇ: పప
125-166/431

681
LML2454510
పపరర: మలరరత బభలకలఇటల

125-166/432

తఇడడ:డ తడవకశమ బభలకలఇతల
ఇఇటట ననఇ:6/631
వయససస:40
లఇ: పప
125-166/434

684
LML1991140
పపరర: రమణమక ఆరరళల

125-166/435

భరస : పపరరషస తస ఇ
ఇఇటట ననఇ:6/633
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-166/437

భరస : బభల ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:6/633
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-166/439

125-166/419

125-166/421
668
ZOK0879728
పపరర: వనఇకట రవమ చఇదడ మహన
యటన పప
తఇడడ:డ బభలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/624-A
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : బషసర బభష
ఇఇటట ననఇ:6/632
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-166/436

666
LML2454502
పపరర: రవజరశశరర యతస పప

భరస : వనఇకవటరవమచఇదడ మహన యతస పప
ఇఇటట ననఇ:6/624-A
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబశరక
ఇఇటట ననఇ:6/631
వయససస:43
లఇ: పప
125-166/433

125-166/794

భరస : ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:6/624-A
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6/629
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రమణ ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:6-629-1
వయససస:43
లఇ: ససస స
682
ZOK0945271
పపరర: కలలలయపల కలఇజరటట

125-166/418

తఇడడ:డ ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6/628
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననయయ
ఇఇటట ననఇ:6/628-A
వయససస:33
లఇ: పప
679
ZOK0529487
పపరర: రమణమక ససఇకర

665
LML1991470
పపరర: పదకజ యతస పప

663
ZOK1722792
పపరర: ససధనకర యతపప
తఇడడ:డ బభలయయ యతపప
ఇఇటట ననఇ:6-619
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ దసస గరరర
ఇఇటట ననఇ:6/625
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/628
వయససస:63
లఇ: పప
676
ZOK0740076
పపరర: రవ కకషస ర సస

125-166/416

తఇడడ:డ షపక రరజబన బభష
ఇఇటట ననఇ:6/618-G-6
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : ధరకయయ
ఇఇటట ననఇ:6/623
వయససస:55
లఇ: ససస స
667
ZOK0878480
పపరర: ననగ శవశవవణణ యతస పప

662
ZOK1502871
పపరర: షపక ఇలలయజ

687
ZOK0722678
పపరర: రవధన కకషష ఏ

125-166/438

తఇడడ:డ వవణమగగపవల
ఇఇటట ననఇ:6/633
వయససస:35
లఇ: పప
125-166/440

690
ZOK2038032
పపరర: జయమక ఆరరళళ

125-166/441

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6/633
వయససస:67
లఇ: ససస స
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691
ZOK0987232
పపరర: ససపడజ ఆరరళల

125-166/442

భరస : రవధ కకషష ఆరరళల
ఇఇటట ననఇ:6/633వయససస:35
లఇ: ససస స
694
ZOK2038040
పపరర: ననఇచనరమక కకతస పలల

125-166/445

125-166/798

125-166/800

125-166/448

125-166/803

125-166/450

125-166/805

తఇడడ:డ పవఇడడరఇగవ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/639-A
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

704
ZOK0907727
పపరర: హమదన భభణమ షపక

707
ZOK2038073
పపరర: సబర బబగఇ షపక

710
ZOK1502897
పపరర: జబర షపక

713
ZOK0522763
పపరర: గమరరపడసవద నలల
ల హరర

125-166/455

716
ZOK0573998
పపరర: పవవన బటట రరశశటట

125-166/801

719
ZOK0665158
పపరర: ఆయయశవ షపకల
భరస : మకబబభలలబశవ
ఇఇటట ననఇ:6/639-A
వయససస:58
లఇ: ససస స

699
ZOK1680099
పపరర: రమమడడ గమరశఇ

125-166/799

702
ZOK0617936
పపరర: మధస మహన దనసరర

125-162/1053

705
ZOK0907735
పపరర: శబర షపక

125-166/802

తఇడడ:డ జబభబర
ఇఇటట ననఇ:6-637
వయససస:43
లఇ: పప
125-166/804

708
ZOK0879934
పపరర: ఖదదర బభషవ షపక

125-166/449

తఇడడ:డ అబమదల రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:6/637-1
వయససస:40
లఇ: పప
125-166/451

711
ZOK1357722
పపరర: పసడయఇకవ దనసరర

125-166/452

తఇడడ:డ మధస మహన దనసరర
ఇఇటట ననఇ:6/637-4-1
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-166/453

714
ZOK2038081
పపరర: జయమక నలల మలరర

125-166/454

భరస : గమరరపడసవద నలల మలరర
ఇఇటట ననఇ:6/638
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-166/456

తలల : హహమలత
ఇఇటట ననఇ:6/639
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-166/458

125-166/797

తఇడడ:డ చటట బభబయ
ఇఇటట ననఇ:6/637
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబభబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/638
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ పవఇడడ రఇగవరరడడడ దచవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/638-A
వయససస:36
లఇ: ససస స
718
LML2456317
పపరర: కళళయణణ దచవరరడడడ

125-162/1052

తఇడడ:డ అకబర సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/637-1
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : ననయమతతలలల
ఇఇటట ననఇ:6-637-A
వయససస:45
లఇ: ససస స
715
LML2454536
పపరర: పడసత దచవరరడడడ

701
ZOK0618710
పపరర: అరరణన కలమలరర దనసరర

696
ZOK2038057
పపరర: గమరరపడసవద చచలల ల

తఇడడ:డ బభలవవనకతననన
ఇఇటట ననఇ:6-636
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : అకబర బభషవ
ఇఇటట ననఇ:6-637
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జఫర సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/637-1
వయససస:67
లఇ: పప
712
LML2454528
పపరర: షఇషవద బబగఇ షపక

125-166/447

భరస : శబర
ఇఇటట ననఇ:6-637
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : అకబర సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6-637
వయససస:54
లఇ: ససస స
709
ZOK1502889
పపరర: అకబర సవహహబ షపక

698
ZOK1302694
పపరర: అసవక షపక

125-166/444

తఇడడ:డ వనఇగనన చచలల ల
ఇఇటట ననఇ:6-635
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : మధస మహన
ఇఇటట ననఇ:6/637
వయససస:56
లఇ: ససస స

తలల : షబర బబగమ
ఇఇటట ననఇ:6/637
వయససస:34
లఇ: ససస స
706
ZOK1229708
పపరర: సబర షపక

125-166/446

భరస : ఖదదర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/636
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : రమమడడ
ఇఇటట ననఇ:6-636
వయససస:37
లఇ: ససస స
703
ZOK0650358
పపరర: శవమఇభభనస షపక

695
ZOK1258103
పపరర: ఏలల యయ తతఇటట

693
ZOK1258095
పపరర: లకడక దచవ తతఇటట
భరస : ఏలల యయ తతఇటట
ఇఇటట ననఇ:6/634
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఏలల యయ లలట తతఇటట
ఇఇటట ననఇ:6/634వయససస:38
లఇ: పప

భరస : గమరరపడసవద
ఇఇటట ననఇ:6-635
వయససస:44
లఇ: ససస స
700
ZOK1680131
పపరర: మననకడ గమరశఇ

125-166/443

భరస : రవమమ ఆరరళల
ఇఇటట ననఇ:6/633వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : గఇగవదదడ
ఇఇటట ననఇ:6/634
వయససస:62
లఇ: ససస స
697
ZOK2038065
పపరర: శవలకడక చచలల ల

692
ZOK1357672
పపరర: పపషలలత ఆరరళల

717
ZOK0650325
పపరర: సవయ కకరణ బటట రర శశటట

125-166/457

తలల : హహమలత
ఇఇటట ననఇ:6/639
వయససస:38
లఇ: పప
125-166/459

720
ZOK1245290
పపరర: సవర అయయపపరరడడ

125-166/460

భరస : ఎ ఆర వర రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/639-A
వయససస:34
లఇ: ససస స
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721
LML1991694
పపరర: జయలకడక దచవరరడడడ

125-166/806

భరస : పవఇడడరఇగవ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-639-A
వయససస:59
లఇ: ససస స
724
LML2456333
పపరర: శవశవవణణ చవవశ

125-166/463

125-166/466

125-166/469

125-166/471

125-166/474

125-166/476

125-166/478

తఇడడ:డ హనసమఇతత పలల పప
ఇఇటట ననఇ:6/647-A
వయససస:50
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

734
LML2456382
పపరర: యలసమన శశక

737
ZOK0650309
పపరర: గగససయల షపక

740
ZOK1426659
పపరర: వనఇకట ససబబయయ

743
ZOK0650283
పపరర: మననహర దసరర

125-166/481

746
ZOK1277426
పపరర: సశరష లత కకమక

125-166/472

749
ZOK1278523
పపరర: ఆదద లకమక పలల పప
భరస : వనఇకట రవజ పలల పప
ఇఇటట ననఇ:6/647-A
వయససస:45
లఇ: ససస స

729
LML2456366
పపరర: రవణణమక లలబకవ

125-166/468

732
ZOK1378165
పపరర: ఘఉసస షపక

125-162/4

735
LML2456390
పపరర: వరలకడక డనకవక

125-166/473

భరస : మననహర
ఇఇటట ననఇ:6/643
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-166/475

738
ZOK1399153
పపరర: గగససయల షససక

125-166/807

భరస : అననశర షససక
ఇఇటట ననఇ:6-643
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-166/477

741
ZOK2038099
పపరర: వవఇకటససబబమక యలరవల

125-166/808

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:6-643A
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-166/479

744
ZOK0878761
పపరర: చచఇగమక ఉపపఠగలల

125-166/480

భరస : రరడడయయ ఉపపఠగలల
ఇఇటట ననఇ:6/647
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-166/482

భరస : రమనమమరరస కకమక
ఇఇటట ననఇ:6/647
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-166/484

125-166/465

భరస : అనవనయర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/643
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మననహర రవవప
ఇఇటట ననఇ:6/647
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననపల ఉపపఠఠల
ఇఇటట ననఇ:6/647
వయససస:44
లఇ: పప
748
ZOK1278515
పపరర: వనఇకట రవజ పలల పప

125-166/470

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:6/643-A
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ యలరల
ఇఇటట ననఇ:6/643-Z
వయససస:39
లఇ: పప
745
ZOK0879561
పపరర: రరడడయయ ఉపపఠఠల

731
ZOK0650317
పపరర: బడహకయయ ననగమరర

726
LML2456358
పపరర: కసస
స రర లలబకవ

భరస : ససబడమననయమ
ఇఇటట ననఇ:6/641
వయససస:84
లఇ: ససస స

భరస : బమడచన సవబ
ఇఇటట ననఇ:6/643
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : చలల గమరర మమరరస
ఇఇటట ననఇ:6/643-A
వయససస:24
లఇ: ససస స
742
ZOK1278507
పపరర: ననగరఇదడ పడసవద యలరల

125-166/467

భరస : ఇమలమకవససమ
ఇఇటట ననఇ:6/643
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/643
వయససస:77
లఇ: పప
739
ZOK1426642
పపరర: చలల ఒబమలమక

728
LML2454544
పపరర: బభబమక ననగమరర

125-166/462

భరస : చలమ
ఇఇటట ననఇ:6/640
వయససస:53
లఇ: ససస స

తలల : బభయమక
ఇఇటట ననఇ:6/641
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ అననలర
ఇఇటట ననఇ:6/643
వయససస:36
లఇ: పప
736
ZOK0650291
పపరర: రమణయయ యలరల

125-166/464

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/641
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభసయయ
ఇఇటట ననఇ:6/641
వయససస:34
లఇ: పప
733
LML2456374
పపరర: ఇమలమకవససమ శశక

725
LML2456341
పపరర: చలమ లలబకవ

723
LML2456325
పపరర: వవఇకటరమన చవవశ
తఇడడ:డ గగవరదనన ననయడస
ఇఇటట ననఇ:6/640
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : ససబడమననయమ
ఇఇటట ననఇ:6/640
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చలఇ లబభకల
ఇఇటట ననఇ:6/640
వయససస:26
లఇ: ససస స
730
ZOK0522722
పపరర: బడహకయయ నగర

125-166/461

భరస : సవశమసపటట
ఇఇటట ననఇ:6/639-B
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకటరమన
ఇఇటట ననఇ:6/640
వయససస:34
లఇ: ససస స
727
ZOK1188557
పపరర: గఇగమక లలబభకల

722
LML2456416
పపరర: హహమలతన ఓటట రర

747
ZOK1273465
పపరర: వనఇకటమక వలసల

125-166/483

తఇడడ:డ వలసవల ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6/647-A
వయససస:66
లఇ: ససస స
125-166/485

750
ZOK1229716
పపరర: చఇదడకళ పలల పప

125-166/809

తఇడడ:డ వనఇకట రవజ పలల పప
ఇఇటట ననఇ:6-647-A
వయససస:30
లఇ: ససస స
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751
ZOK0693564
పపరర: బమజరమక కలకకరర

125-166/486

భరస : నరససఇహలల
ఇఇటట ననఇ:6/648
వయససస:57
లఇ: ససస స
754
ZOK1564640
పపరర: మనసనరర వనఇకటమక

125-166/489

125-166/492

125-166/495

125-166/498

125-166/501

125-166/503

125-166/506

తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:6/660
వయససస:43
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

764
ZOK0722694
పపరర: రవ ఎన

767
ZOK2266294
పపరర: యశశఇత నరసపపరఇ

770
ZOK1050657
పపరర: రరడడమక కఇదల

773
ZOK0665174
పపరర: బమజరమక గమననకలల

125-166/509

125-166/512

776
ZOK0945313
పపరర: ససదదయయ ననయక ఏసవలవథ

125-166/491

759
ZOK1245332
పపరర: రజజక సవహహబ షపక షపక

125-166/494

762
ZOK2038115
పపరర: ససవపడసవద ససరపపరవజ

125-166/497

తఇడడ:డ రవధనకకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:6/654-A
వయససస:49
లఇ: పప
125-166/499

765
ZOK0906885
పపరర: ఇఇదదర నరసపపరఇ

125-166/500

భరస : నరససఇహహలల నరవసపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/658
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-166/840

768
LML2454569
పపరర: ససజజత గమనకల

125-166/502

తఇడడ:డ కకషషయయ గమనకల
ఇఇటట ననఇ:6/659
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-166/504

771
LML2454577
పపరర: అమమకలల పవలలఇ

125-166/505

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:6/660
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-166/507

భరస : కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:6/660
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/660
వయససస:75
లఇ: పప
778
ZOK1050632
పపరర: ససరరఇదడ బభబమ గమణకల

125-166/496

భరస : మలల కవరరరన
ఇఇటట ననఇ:6/659
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : ససరరఇదడ బభబమ
ఇఇటట ననఇ:6/660
వయససస:38
లఇ: ససస స
775
ZOK0945198
పపరర: కకషషయయ గమననకలల

761
LML1991538
పపరర: గవయతడ పవలకకఇడల

756
ZOK1632645
పపరర: వనఇకటయయ మనసనరర

తఇడడ:డ ఘమస మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:6/653
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహహలల నరసపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/658
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవససలల
ఇఇటట ననఇ:6/659
వయససస:37
లఇ: పప
772
ZOK0650192
పపరర: దచవ గమణకల

125-166/493

తఇడడ:డ ససబబ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:6/658
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : రవ నరసపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/658
వయససస:43
లఇ: ససస స
769
ZOK1050624
పపరర: మలల కవరరరన కఇదల

758
ZOK1074830
పపరర: బబబ శవలన సస మనవన

125-166/488

భఇధసవప: వనఇకటమక
ఇఇటట ననఇ:6/650-2
వయససస:86
లఇ: పప

భరస : కకశషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:6/654-A
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:6/658
వయససస:39
లఇ: ససస స
766
ZOK1217703
పపరర: సరసశత రఠఇపసచచరల

125-166/490

తఇడడ:డ రవమలఇగయయ ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/653
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : ససవపడసవద
ఇఇటట ననఇ:6/654A
వయససస:40
లఇ: ససస స
763
LML1991678
పపరర: సరసశత నరసవపపరఇ

755
ZOK1632637
పపరర: వనఇకటమక మనసనరర

753
ZOK1564616
పపరర: మనసనరర వనఇకటయయ

తఇడడ:డ మనసనరర తరరపవల ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/650-2
వయససస:86
లఇ: పప

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6/650-2
వయససస:80
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/653
వయససస:65
లఇ: ససస స
760
ZOK2038107
పపరర: లకడకకలమలరర ససరపపరవజ

125-166/487

తఇడడ:డ బభష
ఇఇటట ననఇ:6/648-15-A
వయససస:72
లఇ: పప

భరస : మనసనరర వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6/650-2
వయససస:81
లఇ: ససస స
757
LML2454551
పపరర: ససబబమక పపల

752
ZOK0740068
పపరర: మసవసన ఎస

774
ZOK0722702
పపరర: వజయ కలమలర జ

125-166/508

తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:6/660
వయససస:37
లఇ: పప
125-166/510

777
ZOK0945321
పపరర: యశశధమక ఈశశర

125-166/511

తఇడడ:డ రవమచఇదడ ననయక ఏసవలవథ
ఇఇటట ననఇ:6/660
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : ససదదయయ ననయక
ఇఇటట ననఇ:6/660
వయససస:36
లఇ: ససస స

779
ZOK1134196
పపరర: శవ పడసవద గమనకల

125-166/514
780
ZOK1331347
పపరర: సవయ పడసవద ననయక ఏసవలవథ

తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:6/660
వయససస:43
లఇ: పప

125-166/513

తఇడడ:డ ససదదయయ ననయక ఏసవలవథ
ఇఇటట ననఇ:6/660
వయససస:23
లఇ: పప
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781
ZOK0650184
పపరర: ససజజత గఇజపలల

125-161/730

తఇడడ:డ రవమ చఇదడయయ గఇజపలల
ఇఇటట ననఇ:6/661
వయససస:36
లఇ: ససస స
784
ZOK1097030
పపరర: కనన నననఇ

782
ZOK0906851
పపరర: రరడడయయ నననఇ
తలల : వనఇకవటమక నననఇ
ఇఇటట ననఇ:6/661
వయససస:33
లఇ: పప

125-166/517

భరస : రవమచఇదడయయ జఓనజపలల
ఇఇటట ననఇ:6/661
వయససస:52
లఇ: ససస స

785
ZOK1097071
పపరర: ల నస పసడయలఇక జఓనజపలల

తఇడడ:డ రవ మ చఇ దడయ
ఇఇటట ననఇ:6/661
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : పసఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/662
వయససస:58
లఇ: ససస స
793
ZOK1074434
పపరర: వనఇకటమక కటభట

125-166/526

125-166/529

125-166/532

125-166/535

భరస : మమలలల
ఇఇటట ననఇ:6/668
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

797
LML2456945
పపరర: వనఇకట ససబబమక మఇదపలల

800
ZOK0650143
పపరర: వవవక మఇదపలల

803
ZOK1074772
పపరర: శశలత మఇదపలల

125-166/538

806
ZOK1390053
పపరర: జమమమ దబ షపక

125-166/527

809
ZOK0774182
పపరర: కరరమమలల షపక
తఇడడ:డ మమలలల
ఇఇటట ననఇ:6/668
వయససస:35
లఇ: పప

789
LML2456465
పపరర: పసఇచలయయ గఠఇజపలల

125-166/522

792
ZOK0465732
పపరర: ఆశవబ షపక

125-166/525

795
ZOK0650150
పపరర: ససజజత మసవసన

125-166/528

భరస : వవద కలమలర
ఇఇటట ననఇ:6/666
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-166/530

798
LML2456952
పపరర: శశధర మఇదపలల

125-166/531

తఇడడ:డ వనఇకటయయ మఇదపలల
ఇఇటట ననఇ:6/667
వయససస:59
లఇ: పప
125-166/533

801
ZOK0774174
పపరర: శశశత మఇదపలల

125-166/534

తఇడడ:డ శశనవవససలల
ఇఇటట ననఇ:6/667
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-166/536

804
ZOK2038123
పపరర: ససనత మదనపలల

125-166/537

భరస : శశనవవససలల
ఇఇటట ననఇ:6/667
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-164/30

భరస : మమలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/668
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-166/540

125-166/519

భరస : బమదచన సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/664
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : శశనవవససలల
ఇఇటట ననఇ:6/667
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6/667
వయససస:60
లఇ: పప
808
ZOK0528869
పపరర: దదలర లద షపక

125-166/524

తఇడడ:డ శశనవవససలల
ఇఇటట ననఇ:6/667
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6/667
వయససస:61
లఇ: పప
805
ZOK2038131
పపరర: పసదదశశనవవససలల మదనపలల

794
ZOK0650176
పపరర: బభషవ సయయద

786
ZOK1564756
పపరర: సస జజ త

తఇడడ:డ నరససఇహలల
ఇఇటట ననఇ:6/662
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : శశధర మఇదపలల
ఇఇటట ననఇ:6/667
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : షపశధర
ఇఇటట ననఇ:6/667
వయససస:31
లఇ: ససస స
802
ZOK1074665
పపరర: శశనవవససలల మఇదపలల

125-166/521

తఇడడ:డ పరరయసవహబ
ఇఇటట ననఇ:6/665
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశధర మఇదపలల
ఇఇటట ననఇ:6/667
వయససస:34
లఇ: ససస స
799
ZOK0528844
పపరర: దదవయ మఇడపవఅలల

791
ZOK0466979
పపరర: వనఇకవటమక లఇగఇ

125-166/516

తఇడడ:డ రమ చఇ దడయ
ఇఇటట ననఇ:6/661
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/663
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:6/664
వయససస:63
లఇ: ససస స
796
LML2456937
పపరర: దదపసస మఇదపలల

125-166/518

తఇడడ:డ పపఇచలయయ గఠఇజపలల
ఇఇటట ననఇ:6/662
వయససస:33
లఇ: పప
125-166/523

783
ZOK0907719
పపరర: లనస పసడయలఇక గఠఇజపలల
తలల : కనన
ఇఇటట ననఇ:6/661
వయససస:31
లఇ: ససస స

తలల : కనన నననఇ
ఇఇటట ననఇ:6/661
వయససస:31
లఇ: ససస స

125-166/520 788
787
ZOK1564772
LML2454585
పపరర: జ యశశాస చఇదదక
పపరర: మహన కలమలర గఠఇజపలల
డ గగఇ జ ప ల

790
ZOK0261461
పపరర: వజయలకడక గఠఇజపలల

125-166/515

807
ZOK0523035
పపరర: జలలన షపక

125-166/539

తఇడడ:డ మమలలల
ఇఇటట ననఇ:6/668
వయససస:38
లఇ: పప
125-166/541

810
ZOK0774190
పపరర: ఆససయల షపక

125-166/542

భరస : కరరమమలలల
ఇఇటట ననఇ:6/668
వయససస:30
లఇ: ససస స
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811
ZOK1564889
పపరర: మసవసణణ షపక

125-166/543

తఇడడ:డ మమలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/668
వయససస:24
లఇ: ససస స
814
ZOK0726190
పపరర: పడవణ కలమలర రరడడడ మననర

125-166/546

125-166/549

125-166/552

125-162/5

125-166/555

125-166/558

125-166/561

తఇడడ:డ మలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/676-1
వయససస:20
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

824
ZOK2280212
పపరర: షపక హఇశర

827
ZOK0650127
పపరర: శవవలల షపక

830
ZOK0945230
పపరర: నజరరదదదన షపక

833
ZOK0878969
పపరర: సపజనయ చఇతల

125-166/564

836
ZOK2038198
పపరర: పవయరరజజన షపక

125-166/842

839
ZOK1502905
పపరర: అబమదలలల రషసద షపక
తఇడడ:డ మమలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/676-1
వయససస:23
లఇ: పప

819
ZOK0528851
పపరర: తచజ చలలల

125-166/551

822
ZOK2038180
పపరర: వవణమగగపవల చలలల

125-166/810

825
LML1991579
పపరర: నససబ జజన జన

125-166/554

భరస : మమలలల
ఇఇటట ననఇ:6/673
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-166/556

828
ZOK0665182
పపరర: కగసర శశక

125-166/557

భరస : నజ఼ావమమదదదన
ఇఇటట ననఇ:6/673
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-166/559

831
ZOK0945339
పపరర: సపపర సవదదయల షపక

125-166/560

తఇడడ:డ నజరరదదదన
ఇఇటట ననఇ:6/673
వయససస:27
లఇ: పప
125-166/562

834
ZOK1564699
పపరర: శవవవల షపక

125-166/563

తలల : పవయరరజజన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/674
వయససస:37
లఇ: పప
125-166/565

భరస : కమల బభషవ
ఇఇటట ననఇ:6/674
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-156/1103

125-166/548

తఇడడ:డ వనఇగనన
ఇఇటట ననఇ:6-670
వయససస:65
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబభబరవయమడడ చఇతల
ఇఇటట ననఇ:6/674
వయససస:27
లఇ: ససస స

భఇధసవప: పవయరరజజన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/674
వయససస:26
లఇ: ససస స
838
ZOK1498880
పపరర: యమసఫ షపక

125-166/553

తఇడడ:డ సలలదదదన
ఇఇటట ననఇ:6/673
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : నజరరదదదన
ఇఇటట ననఇ:6/673
వయససస:29
లఇ: ససస స
835
ZOK1564715
పపరర: యశకన షపక

821
ZOK2038172
పపరర: లకడకకలమలరర చలలల

816
ZOK0523043
పపరర: గమరరమమరరస చలలల

తఇడడ:డ వవణమగగపవల
ఇఇటట ననఇ:6/670
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవయరర
ఇఇటట ననఇ:6/673
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సవళవవదదదన
ఇఇటట ననఇ:6/673
వయససస:28
లఇ: ససస స
832
ZOK1009605
పపరర: సవదదయల షపక

125-166/550

భరస : షపక కరరమమలల
ఇఇటట ననఇ:6/672
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : మహపసర సవబ
ఇఇటట ననఇ:6/673
వయససస:51
లఇ: ససస స
829
ZOK0665208
పపరర: పరవన శశక

818
LML1991405
పపరర: చఇదడ శశఖర చలలల

125-166/545

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ
ఇఇటట ననఇ:6/669
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : వవణమగగపవల
ఇఇటట ననఇ:6/670
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబభడమణయమ ససఇగన
ఇఇటట ననఇ:6/671-I
వయససస:29
లఇ: పప
826
ZOK0650119
పపరర: హహసపన బ రవగరపటట

125-166/547

తఇడడ:డ వవణమగగపవల
ఇఇటట ననఇ:6/670
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : చఇదడ శశఖర చలలల
ఇఇటట ననఇ:6/670
వయససస:28
లఇ: ససస స
823
ZOK0264457
పపరర: పరరశరవమ ససఇగవన

815
LML2456960
పపరర: ససబడమణయఇ చలలల

813
ZOK2038156
పపరర: జమరరన షపక
భరస : మమళళల
ఇఇటట ననఇ:6/668
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇగనన చలలల
ఇఇటట ననఇ:6/669
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:6/669
వయససస:47
లఇ: ససస స
820
ZOK1021781
పపరర: జజయత చలలల

125-166/544

తఇడడ:డ దసస గరరరసవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/668
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససమమ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/668-1
వయససస:39
లఇ: పప
817
ZOK2038164
పపరర: ననగమణణ చలలల

812
ZOK2038149
పపరర: మమలలల షపక

837
ZOK0529511
పపరర: శశశలజ కలవకలరరస

125-166/566

భరస : దరబభబమ
ఇఇటట ననఇ:6/675
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-166/567

840
LML1991413
పపరర: అబమదల రహహఇ షపక

125-166/568

తఇడడ:డ మహమకద షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:6/677
వయససస:37
లఇ: పప
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841
LML1991439
పపరర: మహమకద షరరఫ షపక

125-166/569

తఇడడ:డ ఖలజజహహసపన
ఇఇటట ననఇ:6/677
వయససస:78
లఇ: పప
844
ZOK0650093
పపరర: సభనన షపక

125-166/572

125-166/575

125-166/577

125-166/580

125-166/583

125-166/586

125-166/588

125-166/835

భరస : ననగరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/682
వయససస:47
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

849
ZOK2253714
పపరర: ఫవతమ షపక

125-166/836

852
ZOK1502939
పపరర: సవయ కలమలర పబమబలతనల

125-166/581 855
854
ZOK2038222
ZOK2038230
పపరర: రవమససబబమలక లఇగవగమఇట
పపరర: లకమమమయల లఇగవగమఇట

857
ZOK1631423
పపరర: ననగమణణ లఇగఇగమఇట

860
LML2456515
పపరర: ఆశవబ శశక

863
ZOK2038263
పపరర: ససబబమలక లఇగమగమఇట

866
LML2456077
పపరర: చఇగమలక తణణరర

869
ZOK1565415
పపరర: షబన షపక
భఇధసవప: రమజ బ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/682-A
వయససస:28
లఇ: ససస స

125-166/579

125-166/582

తఇడడ:డ పసదదరవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/678
వయససస:60
లఇ: పప
125-166/584

858
ZOK2038248
పపరర: గమరవయయ లఇగమగమఇట

125-166/585

తఇడడ:డ పసదదరవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/680
వయససస:52
లఇ: పప
125-166/589

861
LML2456499
పపరర: రమమశ యలలలరత

125-166/587

తఇడడ:డ ససబభబరవయడస
ఇఇటట ననఇ:6/680 -B
వయససస:45
లఇ: పప
125-166/590

864
LML2456507
పపరర: ససకననయ యలలలరత

125-166/592

భరస : రమమశ
ఇఇటట ననఇ:6/680-B
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-166/593

భరస : చనన సవశమ
ఇఇటట ననఇ:6/681-1
వయససస:66
లఇ: ససస స
125-166/595

125-166/574

తఇడడ:డ ససబబరవమయయ పబమబలతనల
ఇఇటట ననఇ:6/678
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6/680-B
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగమర
ఇఇటట ననఇ:6/680-B
వయససస:18
లఇ: పప
868
LML1992734
పపరర: నరకల కఇపరవజ

125-166/578

భరస : బమడచసబ
ఇఇటట ననఇ:6/680-A
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : వరవసవశమ జడపస తతల
ఇఇటట ననఇ:6/680 -B
వయససస:47
లఇ: ససస స
865
ZOK2253706
పపరర: దదనవశ కలమలర యలలరవఠర

851
ZOK0650077
పపరర: రవమ లకమక లఇగగమఇటల

846
ZOK0971235
పపరర: అబమదల లతఫ షపక

భరస : మహబమబ బభష
ఇఇటట ననఇ:6/677
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గమరవయయ లఇగఇగమఇట
ఇఇటట ననఇ:6/680
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:6/680
వయససస:47
లఇ: ససస స
862
ZOK1097006
పపరర: లకడకదచవ జడపస తతల

125-166/576

భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/678
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసరయయ దడడనడరపవ
ఇఇటట ననఇ:6/679
వయససస:31
లఇ: పప
859
ZOK2038255
పపరర: ససబభబరతన లఇగమగమఇట

848
ZOK2038206
పపరర: షఇషవద షపక

125-166/571

తఇడడ:డ మహమకద షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/677
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : గఇగవధర
ఇఇటట ననఇ:6/678
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/678
వయససస:52
లఇ: ససస స
856
ZOK1625185
పపరర: వనఇకయయ దడడనడరపవ

125-166/573

భరస : మహమకద షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:6/677
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/678
వయససస:36
లఇ: పప
853
ZOK2038214
పపరర: పదనకవత లఇగవగమఇట

845
ZOK0945032
పపరర: బశ రరననసవ షపక

843
ZOK0650085
పపరర: నవల భభణమ షపక
తఇడడ:డ మహమకద షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/677
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : అబమదల లతఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/677
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : అబమదల అజస షపక
ఇఇటట ననఇ:6/677
వయససస:28
లఇ: ససస స
850
LML1991017
పపరర: గఇగవధర లఇగఇగమఇట

125-166/570

తఇడడ:డ మహమకద షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/677
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : అబమదల రహహమ
ఇఇటట ననఇ:6/677
వయససస:31
లఇ: ససస స
847
ZOK1047142
పపరర: రరహహ సయయద

842
ZOK0398669
పపరర: అబమదల అజస షపక

867
LML1992726
పపరర: ననగరవజ కఇపరవజ

125-166/594

తఇడడ:డ కకషషఇరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/682
వయససస:57
లఇ: పప
125-166/596

870
ZOK0879041
పపరర: చఇదడకళ మమడచ

125-166/597

తఇడడ:డ లకకయయ ననయక మమడచ
ఇఇటట ననఇ:6/682-C
వయససస:27
లఇ: ససస స
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871
LML2456523
పపరర: రహహమతతలలల శశక

125-166/598

తఇడడ:డ సననసవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/683
వయససస:44
లఇ: పప
874
ZOK1021765
పపరర: షరరకలన బ షపక

125-166/601

125-166/604

125-166/607

125-166/610

125-166/613

125-166/616

125-166/619

తఇడడ:డ అలల సవబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/693
వయససస:84
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

884
LML2456556
పపరర: ఫవతమలబ సససయద

887
ZOK1503002
పపరర: షకకర బబగమమ షపక

890
ZOK0945214
పపరర: మమనన షపక

125-166/622

125-166/611

899
ZOK2038289
పపరర: మహబమబ బ షపక
భరస : రహహఇ సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/693
వయససస:81
లఇ: ససస స

125-166/606

882
ZOK1632629
పపరర: రరయలజ బభష షపక

125-166/609

885
ZOK1245324
పపరర: వరరణ కలమలర కఇపరవజ

125-166/612

తఇడడ:డ పడభభకర రవజ కఇపరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/683-H
వయససస:25
లఇ: పప
125-166/614

888
ZOK1680453
పపరర: గగససయల బ షపక

125-166/615

భరస : షపక గగససయల బ షపక మహమకద హనఫ
ఇఇటట ననఇ:6/684
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-166/617

891
ZOK0522953
పపరర: రవమకహన మలలల ల

125-166/618

తఇడడ:డ వనఇకవటరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/691
వయససస:44
లఇ: పప
125-166/621

భరస : నలల నన
ఇఇటట ననఇ:6/692
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-166/623

భరస : దచవరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/692-A
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-166/625

879
ZOK1134238
పపరర: ఇరవసనన సయయద

125-166/620 894
893
ZOK0650549
ZOK1145581
పపరర: ననగ నరససఇహహలల భమసమమదడఇ
పపరర: మలధవ దఇడల

896
ZOK0528794
పపరర: యయసస ద సవమలలరర

125-166/603

తఇడడ:డ రహమతతలలల
ఇఇటట ననఇ:6/683-a
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:6/691
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : సబజర భభష
ఇఇటట ననఇ:6/692-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
898
ZOK1009621
పపరర: రరహమన సవహహబ షపక

125-166/608

భరస : మమహబమబ
ఇఇటట ననఇ:6/689
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : రవమకహన
ఇఇటట ననఇ:6/691
వయససస:38
లఇ: ససస స
895
LML1982560
పపరర: కరరమమననసవ షపక

881
ZOK1565258
పపరర: రరయలజ బభష షపక

876
ZOK1021773
పపరర: నననన సవహహబ షపక

తఇడడ:డ రరడడడ బభషవ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/683-A
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : మహమద హనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/684
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చసనన లలల లలహరవవప
ఇఇటట ననఇ:6/686-A
వయససస:55
లఇ: పప
892
ZOK0528778
పపరర: భభరత మలలల ల

125-166/605

భరస : ఇబభడహహమల
ఇఇటట ననఇ:6/683-A-1
వయససస:79
లఇ: ససస స

తలల : కలమమన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/684
వయససస:30
లఇ: ససస స
889
ZOK0907115
పపరర: మదన లలల లలహరవవప

878
ZOK1134220
పపరర: శవహహదన బబగఇ గమరశఇకకఇడ

125-166/600

తఇడడ:డ పసలల సవహహబ లలట షపక
ఇఇటట ననఇ:6/683-A
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:డ రహకథసలల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/683-A
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : అలలల బకవశ ఖలన
ఇఇటట ననఇ:6/683-A
వయససస:62
లఇ: ససస స
886
ZOK1178822
పపరర: నససమల షపక

125-166/602

భరస : మహబమబ బభషవ గమరశఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6/683-A
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరడడడ బభషవ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/683-A
వయససస:26
లఇ: ససస స
883
ZOK2038271
పపరర: జయబమనన పఠవన

875
LML2456549
పపరర: మహమకద రఫస పఠవన

873
ZOK0650069
పపరర: మమఇతనజ పటభన
భరస : అలలల బకవష
ఇఇటట ననఇ:6/683
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అలలల ఏకవశ
ఇఇటట ననఇ:6/683-A
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/683-A
వయససస:35
లఇ: పప
880
ZOK1134246
పపరర: మమబన సయయద

125-166/599

తఇడడ:డ రహహమతతలలల
ఇఇటట ననఇ:6/683
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : నననన సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/683
వయససస:71
లఇ: ససస స
877
ZOK1134212
పపరర: బభషవ సయయద

872
LML2456531
పపరర: మలక శశక

897
ZOK0528802
పపరర: ఫరవమ నన షపక

125-166/624

భరస : అహకద
ఇఇటట ననఇ:6/693
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-166/626

900
ZOK2038297
పపరర: రరహనన బ షపక

125-166/627

భరస : నజర బభషవ
ఇఇటట ననఇ:6/693
వయససస:43
లఇ: ససస స
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901
LML1982271
పపరర: రవజరశశరమక కటభట

125-166/628

భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/693A
వయససస:62
లఇ: ససస స
904
ZOK1427574
పపరర: వనఇకట లలకరశ ఓడచటట

125-166/631

125-166/634

125-166/637

125-166/640

125-164/31

125-164/34

125-166/642

భరస : రవఇదడ ననయక
ఇఇటట ననఇ:6/697
వయససస:41
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

914
ZOK2038305
పపరర: సమమలఅమక బమకరక

917
ZOK1658269
పపరర: రవజరశశరర కవపరవల

920
ZOK0258657
పపరర: ససబబరవమ రరడడడ తమక రరడడ

923
LML1982537
పపరర: మసవసన పఠవన

125-166/645

926
ZOK0528810
పపరర: వజయకలమలరర మమడచ

125-166/641

929
ZOK2038313
పపరర: ఆజమ బ పఠవన
భరస : ఖలదర వలల ఖలన
ఇఇటట ననఇ:6/697
వయససస:69
లఇ: ససస స

909
ZOK1682095
పపరర: గగస బభష షపక

125-166/636

912
LML2456176
పపరర: ససశలమక బమకరక

125-166/639

915
ZOK2284800
పపరర: జయలకడక కలల

125-166/850

భరస : ససబబరవయమడడ కలల
ఇఇటట ననఇ:6/696
వయససస:61
లఇ: ససస స
125-164/32

918
ZOK0987703
పపరర: రరడడయయ కలఇచఇమల

125-164/33

తఇడడ:డ నరసయయ కలఇచఇమల
ఇఇటట ననఇ:6/696-G20
వయససస:53
లఇ: పప
125-164/35

921
LML1982297
పపరర: పపడమకలల పస.

125-164/36

భరస : ససబడమణయఇ పస ల
ఇఇటట ననఇ:6/696-I-H
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-166/643

924
ZOK0401166
పపరర: రవజశశకర ననయక బమకర

125-166/644

తఇడడ:డ కకషషననయక
ఇఇటట ననఇ:6/697
వయససస:34
లఇ: పప
125-166/646

భరస : కకశషషమహన ననయక
ఇఇటట ననఇ:6/697
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-166/648

125-166/633

భరస : లకలరమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/696
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : కకషషననయక
ఇఇటట ననఇ:6/697
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వల ననయక మమడచ
ఇఇటట ననఇ:6/697
వయససస:53
లఇ: పప
928
ZOK1632686
పపరర: శఇకరమక మమడచ

125-166/638

తఇడడ:డ ససబబ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/696G-B-1
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ చక ననయక
ఇఇటట ననఇ:6/697
వయససస:49
లఇ: పప
925
ZOK0527473
పపరర: రవఇదడ ననయక మమడచ

911
LML1982578
పపరర: అమమకలల బమకరక

906
ZOK1565050
పపరర: మమలలల షపక

తఇడడ:డ అనవర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/694
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : ససరరఇదడ ననయమడడ కవపరవల
ఇఇటట ననఇ:6/696-G-6
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : ససబబరవయమడడ ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:6/696GB
వయససస:57
లఇ: ససస స
922
LML1970128
పపరర: కకషష ననయక బమకరక

125-166/635

భరస : శశ రవమమలల ననయక
ఇఇటట ననఇ:6/696
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమన సవశమ
ఇఇటట ననఇ:6/696-C-B1B
వయససస:22
లఇ: పప
919
LML1981265
పపరర: వజయలకడక ఆకలల

908
ZOK1680487
పపరర: సమరవ బభనస షపక

125-166/630

తఇడడ:డ అనవర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/694
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : రవ ననయక
ఇఇటట ననఇ:6/696
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : రవననయక
ఇఇటట ననఇ:6/696
వయససస:34
లఇ: ససస స
916
ZOK1422294
పపరర: సవయ శశశలలష

125-166/632

భరస : గగస బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/694
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6/696
వయససస:41
లఇ: ససస స
913
LML2456184
పపరర: ననగరతన బమకరక

905
ZOK1678812
పపరర: వనఇకట లలకరశ ఓడచటట

903
ZOK1502772
పపరర: షపక మహమద రఫస
తఇడడ:డ షపక అహమద బభష
ఇఇటట ననఇ:6/693-A
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవససలల ఓడచటట
ఇఇటట ననఇ:6/693-B
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : మమలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/694
వయససస:22
లఇ: ససస స
910
LML1982545
పపరర: సయమక బమకరక

125-166/629

తఇడడ:డ అహమకద బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/693-A
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవససలల ఓడచటట
ఇఇటట ననఇ:6/693-B
వయససస:24
లఇ: పప
907
ZOK1565084
పపరర: ససమయల షపక

902
ZOK1502764
పపరర: మహమకద ఆరరఫ షపక

927
ZOK1194133
పపరర: సస మసవగర బమకరక

125-166/647

తఇడడ:డ చక ననయక బమకరక
ఇఇటట ననఇ:6/697
వయససస:35
లఇ: పప
125-166/649

930
ZOK1714682
పపరర: ససదద క గమఇడస
ల రర

125-166/650

తఇడడ:డ ససదద స సవహహబ గమఇడస
ల రర
ఇఇటట ననఇ:6/697-A
వయససస:39
లఇ: పప
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931
LML1970144
పపరర: ఖలదర బభషవ షపక

125-166/651

తఇడడ:డ ఇమలఇ సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/697-B
వయససస:62
లఇ: పప
934
ZOK1502996
పపరర: లలవణయ మమడచ

125-166/653

125-166/655

125-166/658

125-166/661

తఇడడ:డ ససదదయయ గగపసదనసస
ఇఇటట ననఇ:6/698
వయససస:40
లఇ: పప
949
ZOK2038339
పపరర: ఈశవశరమలక గగబదనసస
భరస : ససబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/698-C
వయససస:52
లఇ: ససస స
952
ZOK2038347
పపరర: మహబమబ బ షపక
భరస : ఇమలమ సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/699
వయససస:82
లఇ: ససస స
955
ZOK0653113
పపరర: యయరరశ సవశమ జజరపసఠ

తఇడడ:డ పసదద వనఇకట రవమయయ కవశ
ఇఇటట ననఇ:6/702
వయససస:40
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-166/659

944
ZOK0793059
పపరర: శశదచవ గగపసదనసస

947
ZOK1144336
పపరర: రతన సవమలలరర

950
ZOK0945206
పపరర: మమనన షపక

953
ZOK0945248
పపరర: లకడక దచవ తనననరర

125-166/672

125-166/674

956
ZOK1502798
పపరర: షవహహద షపక

125-166/657

942
LML2455558
పపరర: రవమకకషష బదనమ

125-166/660

తఇడడ:డ ససబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/698
వయససస:66
లఇ: పప
125-166/662

945
ZOK0949596
పపరర: రవ ననయక మమడచ

125-166/663

తఇడడ:డ లకకక ననయక మమడచ
ఇఇటట ననఇ:6/698
వయససస:45
లఇ: పప
125-166/665

948
ZOK1565589
పపరర: ససరరశ బభబమ గఠపసదనసస

125-166/666

తఇడడ:డ ససబబరవయమడడ గఠపసదనసస
ఇఇటట ననఇ:6/698
వయససస:21
లఇ: పప
125-166/668

951
ZOK1565647
పపరర: సస న షపక

125-166/669

తఇడడ:డ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/699
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-166/671

భరస : చచఇగలలడయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/699-B
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భమననన
ఇఇటట ననఇ:6/699-D
వయససస:51
లఇ: పప
958
LML2449692
పపరర: వనఇకటటసస కవశ

941
ZOK1632660
పపరర: ననగమణణ మమడచ

భరస : బభషవ
ఇఇటట ననఇ:6/699
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-166/670

125-166/654

తఇడడ:డ కకషష ననయక బమకరక
ఇఇటట ననఇ:6/697-D
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : దచవరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/698
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-166/667

936
DGQ0551069
పపరర: అనసససయ కకఇడసరర

125-166/656 939
938
ZOK1244748
ZOK1303197
పపరర: వషత
పపరర: వషత
ష వరజ న ననయక బమకరక
ష వరజ న ననయక బమకరక

భరస : ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:6/698
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-166/664

125-161/731

భరస : వనఇకటరవమరవజ
ఇఇటట ననఇ:6/697D
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : రవజశశఖర ననయక
ఇఇటట ననఇ:6/697-D
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:6/698
వయససస:36
లఇ: ససస స
946
ZOK0971094
పపరర: ససబడమణయఎఇ గగపసదనసస

125-162/6

తఇడడ:డ కకషష ననయక బమకరక
ఇఇటట ననఇ:6/697-D
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ బమకరక కకషష ననయక
ఇఇటట ననఇ:6/697-D
వయససస:34
లఇ: పప
943
ZOK0401737
పపరర: ససభభషసణణ గగపసదనసస

935
ZOK1675412
పపరర: ననగమణణ మమడచ

933
ZOK1393685
పపరర: శఇకరమక మమడచ
భరస : రవఇదడ ననయక
ఇఇటట ననఇ:6/697-C
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : రవజ శశఖర ననయక బమకరక
ఇఇటట ననఇ:6/697-D
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : వలలల ననయక
ఇఇటట ననఇ:6/697-D
వయససస:77
లఇ: ససస స
940
ZOK1423201
పపరర: బమకరక రవజశశఖర ననయక

125-166/652

తలల : ససబబమక
ఇఇటట ననఇ:6/697-B
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవఇదడ ననయక మమడచ
ఇఇటట ననఇ:6/697-C
వయససస:21
లఇ: ససస స
937
ZOK0467027
పపరర: ససబబమక మమడచ

932
ZOK0464834
పపరర: కకషష మహన ననయక

954
ZOK1565688
పపరర: శశనవవససలల ఉదదఇడ

125-166/811

తఇడడ:డ జయ రవమయయ ఉదదఇడ
ఇఇటట ననఇ:6-699-C
వయససస:36
లఇ: పప
125-166/673

957
ZOK2253722
పపరర: శరక కలమలర యయలలరవఠర

తఇడడ:డ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/699-D
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగమర
ఇఇటట ననఇ:6/700
వయససస:22
లఇ: పప

125-166/675
959
LML2449700
పపరర: పపదద వవఇకట రవమయయ ఆచనరర
కవశ
తఇడడ:డ గఇగవచనరర ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/702
వయససస:63
లఇ: పప

960
LML2451979
పపరర: ఝలనస కవశ

125-166/837

125-166/676

భరస : వనఇకటటసస కవశ
ఇఇటట ననఇ:6/702
వయససస:35
లఇ: ససస స

Page 34 of 38

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-11
961
ZOK0527069
పపరర: శవయయ బఇడనరర

125-166/677

తఇడడ:డ ససబభబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/702
వయససస:52
లఇ: పప
964
ZOK2038354
పపరర: వవఇకటససబబమక కవసస

125-166/680

125-166/683

125-166/686

125-166/688

125-166/690

125-166/693

125-166/696

భరస : మసవసన వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/709
వయససస:45
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

974
ZOK0491654
పపరర: రఘమననద గమపవస బబసరరశశటట

977
ZOK1096214
పపరర: మహమకద షపక

980
ZOK0944216
పపరర: గఇగనన పసనసగఠఇడ

983
ZOK0878241
పపరర: శరరష సనపవయ

125-166/699

986
ZOK0650051
పపరర: సతనసర షపక

989
ZOK1502913
పపరర: మహమద అసల ఇ షపక
తఇడడ:డ అబమదల సతస ర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/709
వయససస:24
లఇ: ససస స

969
ZOK0945305
పపరర: ననగ రవజ దనదగఠలలల

125-166/685

972
ZOK1426196
పపరర: హససన షపక

125-166/687

125-166/689

125-166/813
975
ZOK1040765
పపరర: సవయ వనఇకట భభరత కలమలర
బవరరశశటట
తఇడడ:డ రఘమననథ గమపవస
ఇఇటట ననఇ:6-704
వయససస:26
లఇ: పప

125-166/691

978
ZOK0906513
పపరర: గఇగరవజ పసనసగఠఇడ

125-166/692

తఇడడ:డ గఇగనన పసనసగఠఇడ
ఇఇటట ననఇ:6/707
వయససస:32
లఇ: పప
125-166/694

981
ZOK0944224
పపరర: ఆదదలకడక పసనసగమఇడ

125-166/695

భరస : గఇగనన పసనసగమఇడ
ఇఇటట ననఇ:6/707
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-166/697

984
LML2451995
పపరర: పవతమల షపక

125-166/698

భరస : సతనసర
ఇఇటట ననఇ:6/709
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-166/700

తఇడడ:డ బమడచడ న సవబ
ఇఇటట ననఇ:6/709
వయససస:57
లఇ: పప
125-166/702

125-166/682

భరస : జలలన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/703-A
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : ధరక
ఇఇటట ననఇ:6/708
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దసస గరరర
ఇఇటట ననఇ:6/709
వయససస:30
లఇ: పప
988
ZOK1244722
పపరర: రరశవక షపక

125-166/812

తఇడడ:డ ససఇకనన పసనసగఠఇడ
ఇఇటట ననఇ:6/707
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ జరవథసలల వరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/707
వయససస:22
లఇ: ససస స
985
ZOK0650044
పపరర: శవజహన షపక

971
ZOK1399161
పపరర: జరసబమననసవ షపక

966
LML2451987
పపరర: లకకసహదచవ బఇడనరర

తఇడడ:డ అఇజజనయయ
ఇఇటట ననఇ:6/703
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబమబ బభషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/704-1
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : గఇగరవజ పసనసగఠఇడ
ఇఇటట ననఇ:6/707
వయససస:29
లఇ: ససస స
982
ZOK1565217
పపరర: జరర
న లల ససనఇద

125-166/684

తఇడడ:డ వనఇకటభచలఇ
ఇఇటట ననఇ:6/704
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : మహమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:6/704-1
వయససస:28
లఇ: ససస స
979
ZOK0906521
పపరర: లకడకదచవ పసనసగఠఇడ

968
ZOK0945149
పపరర: తపమక దఇడగలలల

125-166/679

భరస : శవయయ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:6/702-D
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ఒమర షవ షపక
ఇఇటట ననఇ:6-703
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇమలమ సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/703-A
వయససస:48
లఇ: పప
976
ZOK1096206
పపరర: జజహహదన షపక

125-166/681

భరస : ఏలల యయ
ఇఇటట ననఇ:6/703
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇ ననగమర
ఇఇటట ననఇ:6/703
వయససస:20
లఇ: పప
973
ZOK1426204
పపరర: జలలన షపక

965
ZOK0654020
పపరర: ససబబమక జజడనడ

963
ZOK0878449
పపరర: శశభ రవణణ కవసస
భరస : వనఇకటటశ కవసస
ఇఇటట ననఇ:6/702
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : చననపల
ఇఇటట ననఇ:6/702-C
వయససస:81
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవయయ బఇడరర
ఇఇటట ననఇ:6/702-D
వయససస:22
లఇ: ససస స
970
ZOK1564913
పపరర: ధదరజ కలమలర యలలరవఠర

125-166/678

తఇడడ:డ వనఇకటనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:6/702
వయససస:82
లఇ: పప

భరస : పసదద వనఇకటభడమయయ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/702
వయససస:55
లఇ: ససస స
967
ZOK1502962
పపరర: శశవదయ బఇడరర

962
ZOK0527101
పపరర: ససబభబరవయమడడ బఇడనరర

987
ZOK0665760
పపరర: సమరవ శశక

125-166/701

తఇడడ:డ సతనసర
ఇఇటట ననఇ:6/709
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-166/703

990
ZOK2038362
పపరర: జరసబమన బ షపక

125-166/704

భరస : అబమ
ద లలల
ఇఇటట ననఇ:6/711
వయససస:76
లఇ: ససస స
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991
ZOK1630573
పపరర: ససబడమణయఇ కసస
స రర

125-166/705

తఇడడ:డ ససబబరవయమడడ కసస
స రర
ఇఇటట ననఇ:6/712
వయససస:38
లఇ: పప
994
LML1970904
పపరర: పవపయయ అమకనవన

125-166/708

995
LML1983063
పపరర: శవరదమక అమకనవన

125-166/711

998
ZOK0879579
పపరర: బభల ససబడమణయఎఇ ఆరరళల

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/716-1
వయససస:31
లఇ: పప

1001 LML1982107
పపరర: లకమలక చచనననకకనమ

తఇడడ:డ కకషషమలచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/719
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : మమన శఇకర చచనననకకనఇ
ఇఇటట ననఇ:6/719
వయససస:26
లఇ: ససస స
1009 ZOK2258119
పపరర: ససర శవయయ

125-166/838

125-166/724

తలల : దసరర మక స
ఇఇటట ననఇ:6/722-A
వయససస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1010 ZOK0221036
పపరర: అమకణణ పససపపలలటట

1013 ZOK1227520
పపరర: రవఇ బభబమ కనకవల

125-166/727

1016 LML1982529
పపరర: షవజజద షపక

125-166/718

1019 ZOK2033256
పపరర: దసరర మక సఇజవపవరర
భరస : మహన రవవప స
ఇఇటట ననఇ:6-722-A
వయససస:47
లఇ: ససస స

999
ZOK2038388
పపరర: ససబభబలకమలక పపల

125-166/713

1002 ZOK0100982
పపరర: ననగమణణ కవశ

125-166/716

1005 ZOK0907578
పపరర: మమన శఇకర చచనననకకనఇ

125-166/719

తఇడడ:డ మమన కకషషయయ అచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/719
వయససస:44
లఇ: పప
125-166/721

125-166/814
1008 LML1969351
పపరర: ననగమమన ఆచనరర చచననకకనఇ

తఇడడ:డ మమనఆ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6-720
వయససస:59
లఇ: పప
125-166/722

1011 ZOK1195453
పపరర: శవపడసవద పససపపలలటట

125-166/723

తఇడడ:డ వనఇకటయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:6/721
వయససస:45
లఇ: పప
125-166/725

1014 ZOK1425297
పపరర: గవయతడ పససపపలలటట

125-166/726

తఇడడ:డ శవ పడసవద పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:6/721
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-166/815

భరస : భభషవ
ఇఇటట ననఇ:6-722
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-162/8

125-166/710

భరస : వనఇకటభచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/719
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మననహరఇ కనకవల
ఇఇటట ననఇ:6/721
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : శశధర
ఇఇటట ననఇ:6/722
వయససస:42
లఇ: ససస స
1018 ZOK0491704
పపరర: రవ బభబమ సఇజవ పపరఇ

125-166/715

భరస : శవ పడసవద
ఇఇటట ననఇ:6/721
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : రవఇ బభబమ కనకవల
ఇఇటట ననఇ:6/721
వయససస:57
లఇ: ససస స
1015 ZOK1046979
పపరర: శశ లకడక సవఇబ

1007 ZOK2038396
పపరర: సరగజమక చచననకకణఇ

996
ZOK0398321
పపరర: కకషష వవణణ పపల

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/716
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : ననగమమన
ఇఇటట ననఇ:6/720
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససర లఇగమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/720
వయససస:73
లఇ: పప
1012 ZOK1227512
పపరర: హహమలత పససపపలలటట

125-166/712

భరస : మమణణఆ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/719
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-166/720

125-166/707

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/716
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : మమనసవశమ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/719
వయససస:81
లఇ: ససస స

125-166/717 1004 ZOK0666263
1003 ZOK0666255
పపరర: మమణణఆ ఆచనరర చచనననకకనమ
పపరర: రవధన చచనననకకనమ

1006 ZOK1213214
పపరర: హరరక చచనననకకనఇ

125-166/709

తఇడడ:డ వనఇకటయయ ఆరరళల
ఇఇటట ననఇ:6/716
వయససస:51
లఇ: పప
125-166/714

993
ZOK0260497
పపరర: రహహఇ షపక
తఇడడ:డ గవపశమదచన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/713
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : పవపయయననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/714
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/716
వయససస:35
లఇ: పప
1000 ZOK0650028
పపరర: వనఇకట ససబబయయ పపల

125-166/706

భరస : కకశషషయయ
ఇఇటట ననఇ:6/712
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరవయణననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/714
వయససస:52
లఇ: పప
997
ZOK0653121
పపరర: వవఇకట ననగ రవజ పపల

992
ZOK2038370
పపరర: వనఇకటలకమక గనర అలల

1017 ZOK0465740
పపరర: వజయ లకడక సఇజవపపరఇ

125-162/7

తలల : దసరర మక స
ఇఇటట ననఇ:6/722A
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-162/827

1020 ZOK0466409
పపరర: పవయరరజజన షపక

125-166/11

భరస : గగస మహహదదదన
ఇఇటట ననఇ:6 ZIJN/715
వయససస:60
లఇ: ససస స
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1021 ZOK1680388
పపరర: ససరరసససననన ఏన

125-166/817

1022 ZOK1437631
పపరర: గలశశటట హరరత

తఇడడ:డ నరససఇహహలల ననయమడడ ఏన
ఇఇటట ననఇ:9/630
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : గలశశటట అశశక
ఇఇటట ననఇ:14
వయససస:22
లఇ: ససస స

1024 ZOK1626498
పపరర: పడశవఇత సశరష

1025
పపరర: రవజరశ యలలరవఠర

125-166/365

భరస : సశరష పడశవఇత సశరష ఓబయయ
ఇఇటట ననఇ:27/ C
వయససస:28
లఇ: ససస స
1027 ZOK1438654
పపరర: దచవర సవశత

125-166/367

125-166/819

125-166/824

125-166/821

125-166/1

భరస : ఖలదర బభష సససయయద
ఇఇటట ననఇ:OLD
వయససస:62
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-166/822

1040
పపరర: చఇదడ కల గమడసరర

125-166/831

1043 ZOK0911546
పపరర: శఇకరమక వఇగపరర
భరస : జయరవఇ వఇగపరర
ఇఇటట ననఇ:D NO 6/493
వయససస:37
లఇ: ససస స

125-166/826

125-166/366

1029 ZOK1565308
పపరర: నగరజ కవఇపరవజ

125-166/818

1032 ZOK1716331
పపరర: లకకత రరడడడ కకమటట రరడడ

125-166/823

తఇడడ:డ యఇడడ రరడడడ కకమటట రరడడ
ఇఇటట ననఇ:693
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-166/825

1035 ZOK2038669
పపరర: గరరరజజకలమలరర కకతస పలల

125-166/820

భరస : ససబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6606-1
వయససస:51
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

1037 ZOK1428804
పపరర: వరరశ

1026 ZOK1680073
పపరర: సవయ పడజజ శశ గగపవలఇ

తఇడడ:డ గమరరసవశమ రవజ కవఇపరవజ
ఇఇటట ననఇ:618-F-3
వయససస:74
లఇ: పప

125-166/2

1038 ZOK1430297
పపరర: హహసపన

125-166/3

తఇడడ:డ దరవబర బభష
ఇఇటట ననఇ:
వయససస:22
లఇ: పప
125-162/1050

తఇడడ:డ శఇకర రవజ కకనడ కమఅల
ఇఇటట ననఇ:BLOCK-2
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబ రవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:BLOCK-2
వయససస:50
లఇ: పప
1045 LML2454239
పపరర: బబజజన సయయద

125-166/368

తఇడడ:డ ఓ వరనన
ఇఇటట ననఇ:
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : మమనశర ఖలన
ఇఇటట ననఇ:/618
వయససస:39
లఇ: ససస స
1042
పపరర: ననగమర యలరత

1034 ZOK2038651
పపరర: ఆదచమక పపల
భరస : గగపవలల
ఇఇటట ననఇ:710
వయససస:63

తఇడడ:డ మసవసన షపక
ఇఇటట ననఇ:6709
వయససస:48
లఇ: పప
1039 LML2456069
పపరర: పరవశర శశక

1031 ZOK0527465
పపరర: అహమకద బభషవ షపక

125-166/364

తఇడడ:డ శశనవవస పడసవద రవజ గగపవలఇ
ఇఇటట ననఇ:145- 320 SARASWATHI PURA
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రహహమన
ఇఇటట ననఇ:693
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : యలననదద రరడడడ కకమటట రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:693
వయససస:45
లఇ: ససస స
1036 ZOK1244714
పపరర: మసవసన వలల షపక

125-166/829

తఇడడ:డ దచవర ససబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:518-D
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ సఇకర
ఇఇటట ననఇ:629-1
వయససస:23
లఇ: ససస స
1033 ZOK1716356
పపరర: కకరణకలమలరర కకమటట రరడడ

1028 ZOK1438670
పపరర: దచవర వషత
ష వరజన

1023 ZOK1437672
పపరర: గలశశటట ఎలల యయ
తఇడడ:డ గలశశటట తరరమలయయ
ఇఇటట ననఇ:14
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబ రవయమడడ యలలరవఠర
ఇఇటట ననఇ:37
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ దచవర ససబబరవయమడడ
ఇఇటట ననఇ:518-D
వయససస:25
లఇ: ససస స
1030 ZOK1502988
పపరర: వనల సఇకర

125-166/363

1041
పపరర: మణణమక యలలరత

125-166/830

తఇడడ:డ ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:BLOCK-2
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-161/1068

125-166/832
1044
పపరర: వనఇకట లకడక నరససఇహ రవవప
పసఇడచల
భఇధసవప: వజయ లకడక పసఇడచల
ఇఇటట ననఇ:House number 12
వయససస:47
లఇ: పప

125-166/827 1047 ZOK1132463
125-166/828
1046 LML2455251
పపరర: వవఇకటససబబమక పవతకమమరర
పపరర: మననహర రవజలల అఇబమరర

భరస : వనఇకటరమణ పతకమమరర
ఇఇటట ననఇ:OLD
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఉదయ రవజలల ఆఇబమరర
ఇఇటట ననఇ:OLD
వయససస:29
లఇ: పప
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పపరరషషలల
ఇతరరలల
మతస త

472
472

ససస సలల

మతస త
575
575

1,047
1,047

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస

వయసస 01-01-2021 నటక
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