రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-13
1
ZOK1432301
పపరర: గలశశటట సవతతమమ

125-157/1092

భరస : గలశశటట తరరమలయయ
ఇఇటట ననఇ:1/2
వయససస:46
లఇ: ససస స
4
ZOK2241263
పపరర: హరర వరర న నచననమమటట ట

125-157/131

125-157/710

125-157/133

8
ZOK1354836
పపరర: చననకక యరరశజనసనగరరర

125-157/271

125-157/1258

17
ZOK0513655
పపరర: వనఇకట శశషరదదత పతదస మ

125-157/418

20
ZOK1010735
పపరర: శశభ రరణణ హససస

తఇడడ:త వనఇకట రరజ
ఇఇటట ననఇ:7/8
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : ధరబర శఫసఉలయట
ఇఇటట ననఇ:7-8
వయససస:38
లఇ: ససస స
25
ZOK0640730
పపరర: దరరబర కరరమగలయట షపక

125-157/691

భరస : దరరబర బటషర
ఇఇటట ననఇ:7-9
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-157/421

26
ZOK0640789
పపరర: జలయన బటషర షపక

29
ZOK0396259
పపరర: చనన పరయరర షపక
భరస : కరరమగలయట
ఇఇటట ననఇ:7-9
వయససస:44

లఇ: ససస స

125-157/132

తఇడడ:త పషదద రఇగరసరశమ కరకర
ఇఇటట ననఇ:7/6
వయససస:30
లఇ: పప
125-157/270

15
ZOK0844952
పపరర: ఉమ మహహశశరర ఉపప

125-157/417

18
ZOK0587980
పపరర: భటనస పతసరద రరజ హససస

125-157/419

21
ZOK1672054
పపరర: రమణమమరరస మమకల

125-157/422

తఇడడ:త ససబబయయ మమకల
ఇఇటట ననఇ:7/8
వయససస:40
లఇ: పప
125-157/827

24
ZOK0397430
పపరర: నయమతతలయట షపక

125-157/690

తఇడడ:త కమల బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/9
వయససస:39
లఇ: పప
125-157/692

తఇడడ:త కమల బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/9
వయససస:41
లఇ: పప
125-157/1011

9
ZOK0949786
పపరర: మహన యయదవ కరకర

తఇడడ:త వనఇకట రరజ
ఇఇటట ననఇ:7/8
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:త కమల బటషర
ఇఇటట ననఇ:7-8
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:త కమల బటషర
ఇఇటట ననఇ:7/9
వయససస:39
లఇ: పప
28
LML2438919
పపరర: నససబ జజన షపక

23
ZOK0397422
పపరర: ధరబర హబఉలయట షపక

125-157/709

భరస : ససబతహమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:7/6-A
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : లకకమకర రరజ
ఇఇటట ననఇ:7/8
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-157/826

6
ZOK1354885
పపరర: షబబర షషషక

తఇడడ:త ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/6-2
వయససస:55
లఇ: పప
125-157/272

19
ZOK0683078
పపరర: లకడమకర రరజ హససస

22
ZOK0396135
పపరర: భటషసరరన షపక

125-139/12

14
ZOK1161348
పపరర: పపరష సరయ ససమఇత
పషఇడనయల
తఇడడ:త పతభటకర శశటట
ఇఇటట ననఇ:7/6-12
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:త వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7/7-D
వయససస:42
లఇ: పప

125-157/420

లఇ: ససస స

125-157/959 12
11
ZOK1431808
LML1931328
పపరర: మధసససదన గగపరస పషఇడనయల
పపరర: పతభటకర శశటట పషఇడనయల

భఇధసవప: లకడమననరరయణ దదవలరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/7
వయససస:50
లఇ: ససస స

125-157/5

తఇడడ:త బటష షషషక
ఇఇటట ననఇ:7-1-257
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:త పతభటకర శశటట పషఇడనయల
ఇఇటట ననఇ:7/6
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : పతభటకర శశటట
ఇఇటట ననఇ:7/6-2
వయససస:45
లఇ: ససస స
16
ZOK2291391
పపరర: గఇగదదవ దదవలరరజ

125-157/1197

భరస : వనఇకటససబబయయ యరరశజనసనగరరర
ఇఇటట ననఇ:7/1B
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:త పషదద రఇగ సరశమ కరకర
ఇఇటట ననఇ:7/6
వయససస:37
లఇ: పప
13
ZOK0426163
పపరర: రతనమమ పషఇడనయల

5
ZOK1690494
పపరర: శశకరఇత మడడఇ

3
ZOK0513796
పపరర: అశశన నచచనమటట
భరస : హరరవరర న
ఇఇటట ననఇ:7/1
వయససస:32

తఇడడ:త చఇదత శశఖర మడడఇ
ఇఇటట ననఇ:7-1.156
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : షబబర షషషక
ఇఇటట ననఇ:7-1-257
వయససస:40
లఇ: ససస స
10
ZOK0960055
పపరర: రరధ కకషష కరకర

125-157/1093

తఇడడ:త గలశశటట రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:1/2
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:త శశనవరససలల నచననమటటట
ఇఇటట ననఇ:7/1
వయససస:37
లఇ: పప
7
ZOK1354893
పపరర: అలయయ షషషక

2
ZOK1432327
పపరర: గలశశటట తరరమలయయ

27
ZOK0397414
పపరర: దరరబర బటష షపక

125-157/711

తఇడడ:త కమల బటషర
ఇఇటట ననఇ:7-09
వయససస:39
లఇ: పప
125-157/1012

30
ZOK0491001
పపరర: రరషమ శశక

125-157/1013

భరస : జలయన బటషర
ఇఇటట ననఇ:7-9
వయససస:38
లఇ: ససస స
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31
ZOK2024909
పపరర: మరరఇబ షపక

125-157/1014

భరస : కమల బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:7-9
వయససస:62
లఇ: ససస స
34
ZOK1624154
పపరర: సచన జజసఫ కటటరర

32
ZOK2024917
పపరర: కమల బటషర షపక
తఇడడ:త అలట సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-9
వయససస:72
లఇ: పప

125-157/6

తఇడడ:త దదవభమషణఇ కటటరర
ఇఇటట ననఇ:7/11
వయససస:26
లఇ: పప

125-157/9

125-157/12

46
ZOK1237347
పపరర: శశధర చటటశలల

125-157/14

తఇడడ:త తతకరఇ చటటశలల
ఇఇటట ననఇ:7/14
వయససస:47
లఇ: పప
125-157/1235

తఇడడ:త నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:7/15
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-157/18

తఇడడ:త కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:7/16A
వయససస:47
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-157/8

42
ZOK1072362
పపరర: శశలకడమ మగదసదలలరర

125-157/11

125-157/13 45
125-157/715
44
ZOK1020593
LML1939388
పపరర: సరయ కకరణ రరజ మగదదలలరర
పపరర: సఇగరరజ తపపరరజ ససబబమమ

తఇడడ:త రరజమహన రరజ మగదదలలరర
ఇఇటట ననఇ:7/13
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : రరజమహన రరజ
ఇఇటట ననఇ:7-13
వయససస:52
లఇ: ససస స

47
ZOK1509090
పపరర: ఎలట యయ గలసపత

48
LML1940253
పపరర: ససజజత చటటయల

125-157/15

50
ZOK0093492
పపరర: రవ కలమయర చటటశలల

53
ZOK1500115
పపరర: నరరయణమమ రససరర

56
ZOK1082601
పపరర: నరమల ఉససరరకరకయల

59
ZOK1573864
పపరర: కకతత
స రర వనణగ ఆచనరర
తఇడడ:త కకతత
స రర శఇకర ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:7/16A
వయససస:40
లఇ: పప

125-157/716

భరస : రవకలమయర
ఇఇటట ననఇ:7-14
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-157/16

51
ZOK2024925
పపరర: చడఇగమమ చడననకణఇ

125-157/717

భరస : ననగభమషణఇ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:7-15
వయససస:69
లఇ: ససస స
125-158/125

54
ZOK0497701
పపరర: మగన లకడమ బబలటఇ కకఇడన

125-157/17

భరస : బటలయయ
ఇఇటట ననఇ:7/16
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-157/19

భరస : శవ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/16-1
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-157/21

39
ZOK1670280
పపరర: గగరర పతణవ మడతల

తఇడడ:త రరజమహన రరజ మగదసదలలరర
ఇఇటట ననఇ:7/12
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:7/15-A3
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : కకతత
స రర వనణగ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:7/16
వయససస:36
లఇ: ససస స
58
ZOK0844978
పపరర: ససబతమణయఎఇ ఉపప

125-157/10

తఇడడ:త తతకరరఇ
ఇఇటట ననఇ:7/14A
వయససస:52
లఇ: పప
125-158/124

125-157/712

తఇడడ:త శశనవరససలలరరడడడ మడతల
ఇఇటట ననఇ:7/11-C
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:త తరరమలయయ గలసపత
ఇఇటట ననఇ:7/14
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:త రవ కలమయర చటటశలల
ఇఇటట ననఇ:7/14
వయససస:19
లఇ: ససస స

55
ZOK1573880
పపరర: కకతత
స రర లకడమ

125-157/714

భరస : నమమ చఇదత
ఇఇటట ననఇ:7/11-c
వయససస:30
లఇ: ససస స

43
ZOK0847535
పపరర: రరజజ మహన రరజ
మగదసదలలరర
తఇడడ:త అచ రరజ మగదసదలలరర
ఇఇటట ననఇ:7/13
వయససస:65
లఇ: పప

52
ZOK1500420
పపరర: పసతయఇకర రససరర

41
ZOK1686740
పపరర: నమమ రరఢ

36
ZOK1072743
పపరర: శశ వదనయ కకవపరర
తఇడడ:త లకమయయ ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-11A
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : లకమయయ ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-11-A
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:త నమమ కకఇడనన
ఇఇటట ననఇ:7/11-c
వయససస:37
లఇ: పప

49
ZOK2257608
పపరర: అశమత చటటశలల

125-157/7

తఇడడ:త దదవభమషణఇ కటటరర
ఇఇటట ననఇ:7/11
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:త గరరదయయ
ఇఇటట ననఇ:7-11-A
వయససస:62
లఇ: పప

125-157/1198
33
ZOK1625482
పపరర: ససనకమననన వనఇకట ససబబమమ

భరస : ససనకమననన కకఇడమ ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-9-59
వయససస:75
లఇ: ససస స

35
ZOK1624162
పపరర: శతల శరఇసన కటటరర

125-157/713 38
37
ZOK1072685
ZOK1072750
పపరర: లకమయయ ననయగడడ కకవపరర
పపరర: కకరణమయ కకవపరర

40
ZOK1686658
పపరర: నమమ చఇదత

125-157/1015

57
ZOK1161371
పపరర: శవ శఇకర ఉససరరకరకయల

125-157/20

తఇడడ:త వనఇకట రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:7/16-1
వయససస:36
లఇ: పప
125-157/22

60
ZOK0847626
పపరర: మగన శఇకర ఆచనరర
చడనననకకనఇ
తఇడడ:త పదమ ననబట ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:7-16-A
వయససస:44
లఇ: పప

125-157/718
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61
ZOK2288595
పపరర: పషఇచలయయ కఇట

125-157/1256

తఇడడ:త అపపయయ కఇట
ఇఇటట ననఇ:7/16-A
వయససస:53
లఇ: పప
64
ZOK2024933
పపరర: ననగమగననమమ చడననకకనఇ

125-157/720

125-157/28

125-157/31

125-157/725

125-157/35

125-157/27

125-157/726

భరస : చఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7/21-C2
వయససస:49
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

74
ZOK0426155
పపరర: పదనమవత నటశ

77
ZOK1508712
పపరర: వనఇకట ససబబయయ ననటవ

80
ZOK1672385
పపరర: వనఇకట పకథథశ రరజ ననటవ

83
ZOK0783233
పపరర: చడఇగమమ కససరరడడడ

125-157/728

86
ZOK0071043
పపరర: రరమ లకమమమ దగగగపరటట

125-157/33

89
ZOK1573500
పపరర: శవ పతసరద దగగగపరటట
తఇడడ:త చడఇగయయ దగగగపరటట
ఇఇటట ననఇ:7/21-C-2
వయససస:20
లఇ: పప

69
ZOK0397547
పపరర: వనఇకటటకకషన రరడడడ చలమల

125-157/30

72
ZOK2024941
పపరర: పరశతనలల నటశ

125-157/724

75
ZOK1509108
పపరర: కలపపయయ నటశ

125-157/34

తఇడడ:త లకడమ నరసయయ నటశ
ఇఇటట ననఇ:7/21-B2
వయససస:49
లఇ: పప
125-157/36

78
ZOK0214221
పపరర: సశరష లకడమ నటశ

125-157/37

భరస : వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:7/21B-2
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-157/38

81
ZOK1508340
పపరర: జజయత అడదడపలట

125-157/39

భరస : లయతద రరమ రరజ హససస
ఇఇటట ననఇ:7/21-B-C3
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-157/40

84
LML1931054
పపరర: రరజమహన రరడడ కరశరరడడడ

125-157/727

తఇడడ:త వనఇకటససబటబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-21C
వయససస:79
లఇ: పప
125-157/25

భరస : ససబబయయ ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/21 C2
వయససస:86
లఇ: ససస స
125-157/42

125-157/1096

భరస : రరమమమరరస
ఇఇటట ననఇ:7-21-B-1
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : రరజమహన రరడడ
ఇఇటట ననఇ:7/21-C
వయససస:73
లఇ: ససస స

భరస : చఇగల రరయడస
ఇఇటట ననఇ:7-21C
వయససస:38
లఇ: ససస స
88
ZOK1161397
పపరర: వనజ దగగగపరటట

125-157/32

తఇడడ:త చఇదత బటబగ ననటవ
ఇఇటట ననఇ:7/21-b3
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:త రరమరరజ లలట హససస
ఇఇటట ననఇ:7-21-B-C3
వయససస:23
లఇ: పప
85
LML2437184
పపరర: లకకమ దదవ తమమశశటట

71
ZOK0208454
పపరర: ససభటషసణణ నటశ

66
ZOK1670884
పపరర: ననగ మగననమమ గఇప

తఇడడ:త నరశరరరడడ
ఇఇటట ననఇ:7/21-63 GANGIREDDI PALEM
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:త రరఇ మమరరస ననటవ
ఇఇటట ననఇ:7/21-B-2
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : చఇదతబటబగ నటశ
ఇఇటట ననఇ:7/21/B3
వయససస:42
లఇ: ససస స
82
ZOK1508407
పపరర: శశననథ రరజ హససస

125-157/29

భరస : కలపపయయ
ఇఇటట ననఇ:7/21B2
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:త కలపపయయ నటశ
ఇఇటట ననఇ:7/21-B-2
వయససస:20
లఇ: ససస స
79
ZOK0425926
పపరర: ఈశశరమమ నటశ

68
ZOK0847618
పపరర: కకషషయయ కకడసరర

125-157/719

భరస : ఎరరకలయయ గఇప
ఇఇటట ననఇ:7/20A
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7/21B-1
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-21B-1
వయససస:79
లఇ: పప
76
ZOK1508647
పపరర: శశ మనమతన నటశ

125-157/23

తఇడడ:త సఇగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:7/21-1
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:త లకడమ నరసయయ నటశ
ఇఇటట ననఇ:7/21-B-1
వయససస:44
లఇ: పప
73
LML1932524
పపరర: రరమమరరస నటశ

65
ZOK0407759
పపరర: కలయయణణ అమమననన

63
LML1939222
పపరర: వనఇకట ససబబమయమ
భరస : మగనశఇకరరచనరర
ఇఇటట ననఇ:7-17
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటసశర ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/20
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:7/21-1
వయససస:55
లఇ: ససస స
70
ZOK1221514
పపరర: వనఇకట రమణ నటశ

125-152/1181

భరస : పపలట గఇటట చఇదత
ఇఇటట ననఇ:7/17
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : పదమననభటచనరర
ఇఇటట ననఇ:7-17
వయససస:62
లఇ: ససస స
67
ZOK0844994
పపరర: ననగమణణ కకడసరర

62
ZOK1230457
పపరర: పపలట గఇటట మయధవ

87
ZOK0071050
పపరర: శశదదవ దగగగపరటట

125-157/41

భరస : ససబతమణయఇ ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/21C2
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-157/43

90
ZOK1573823
పపరర: సరయ పతసరద దగగగపరటట

125-157/44

తఇడడ:త చఇగయయ దగగగపరటట
ఇఇటట ననఇ:7/21-C-2
వయససస:20
లఇ: పప
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91
LML1931062
పపరర: చడఇగలరరయగడడ

125-157/729

తలట : లకలకమమ
ఇఇటట ననఇ:7-21-C2
వయససస:55
లఇ: పప

92
ZOK0473793
పపరర: ససబబరరమణయఇ దగగగపరటట

125-157/730

94
ZOK2276210
పపరర: ససభదతమమ పసలలరర

తఇడడ:త ససబబననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-21-C-2
వయససస:56
లఇ: పప
125-157/1244

భరస : ససబబయయ పసలలరర
ఇఇటట ననఇ:7-21-C2
వయససస:51
లఇ: ససస స
97
ZOK0396028
పపరర: ససబబమమ చలమల

తలట : శశదదవ దగగగపరటట దగగగపరటట
ఇఇటట ననఇ:7-21-C-2
వయససస:20
లఇ: పప
125-157/45

తఇడడ:త ససబబయయ దగగగపరటట
ఇఇటట ననఇ:7/21-C2-1
వయససస:61
లఇ: పప
125-157/733

భరస : నరసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-21-C-3
వయససస:73
లఇ: ససస స
100
ZOK0397638
పపరర: వనఇకటరరడడడ చలమల

95
ZOK1573807
పపరర: చఇగయయ దగగగపరటట

98
ZOK0396101
పపరర: రరమససబబమమ చలమల

101
ZOK0397612
పపరర: నరసరరడడడ చలమల

96
ZOK0396002
పపరర: పతశరఇత చలమల

125-157/732

భరస : వనఇకటటకకషరషరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-21-C-3
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-157/734

భరస : జయరరమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-21-C-3
వయససస:74
లఇ: ససస స
125-157/46

125-157/731
93
ZOK1573344
పపరర: దగగగపరటట హరర పతసరద దగగగపరటట

99
ZOK0396879
పపరర: అమకత వరరకన చలమల

125-157/735

భరస : వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-21-C-3
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-157/736

102
ZOK0093799
పపరర: ననయగడడ జగతతతత

125-157/26

తఇడడ:త నరసరరడడడ
తఇడడ:త గఇగఈరరడడడ
తఇడడ:త శశనసవరససలల ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/21-C-3 GANGIREDDI PALEM ఇఇటట ననఇ:7-21-C-3 GANGIREDDY PALEM ఇఇటట ననఇ:7/21 C4
వయససస:46
లఇ: పప
వయససస:78
లఇ: పప
వయససస:74
లఇ: పప
103
ZOK0641605
పపరర: ననగ రతనమమ మయలలపరటట

125-157/47

భరస : కకషషయయ ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/21-C4
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-157/50

109
ZOK0843673
పపరర: బటతమమయయ మఇడడఇ

125-157/53

125-157/721

వయసస 01-01-2021 నటక

110
ZOK1670561
పపరర: వనఇకట ససబబయయ తతకల

113
ZOK0843657
పపరర: జజనకక దదవ పపటట న

125-157/57

116
ZOK0587626
పపరర: ససజనశశ పపతన

125-157/54

119
ZOK0936130
పపరర: సరసశత శరఇత
భరస : శవ పతసరద ననమ
ఇఇటట ననఇ:7-21/C8-1
వయససస:41
లఇ: ససస స

108
ZOK1276436
పపరర: ఈశశరమమ పపలగగఇట

125-157/52

111
ZOK1670587
పపరర: రరజశశరర తతకల

125-157/55

భరస : వనఇకట ససబబయయ తతకల
ఇఇటట ననఇ:7/21-C6-1
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-157/24

114
ZOK1130996
పపరర: అఇజన పపటట న

125-157/56

తఇడడ:త వజయ భటసకర రరడడ పపటట న
ఇఇటట ననఇ:7/21-C-6A
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-157/737

తఇడడ:త వజయభటసకర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-21-C6A
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-157/739

125-157/49

భరస : ససబతమణయఎఇ పపలగగఇట
ఇఇటట ననఇ:7/21-C-4-A-1
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : వజయ భటసకర రరడడ పపటట న
ఇఇటట ననఇ:7/21 C 6A
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : ససబబ రరమ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:7/21-C-6A
వయససస:82
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వజయభటసకర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-21-C-6-A
వయససస:34
లఇ: పప

125-157/51

తఇడడ:త రరమనన తతకల
ఇఇటట ననఇ:7/21-C6-1
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:త వనఇకట ససబబయయ తతకల
ఇఇటట ననఇ:7-21//C6-1
వయససస:21
లఇ: పప

118
ZOK0474825
పపరర: ససనల కలమయర రరడడడ పపతన

107
ZOK1276428
పపరర: ససబతమణయఎఇ పపలగగఇట

105
ZOK0513788
పపరర: పతభటవత కససరరడడడ
భరస : అశశక కలమయర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/21-C-4-A
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:త అబబయయ పపలగగఇట
ఇఇటట ననఇ:7/21-C-4-A-1
వయససస:71
లఇ: పప

తఇడడ:త ఈశశరయయ మఇడడఇ
ఇఇటట ననఇ:7/21-C5
వయససస:46
లఇ: పప

115
ZOK1161447
పపరర: ససమతనతత దదవ పపతస

125-157/48

భరస : నరససఇహరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/21-C-4-A
వయససస:77
లఇ: ససస స

106
ZOK0513580
పపరర: వనఇకట అశశక కలమయర రరడడ
కససరరడడడ
తఇడడ:త నరససఇహరరడడడ కససరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/21-C4-A
వయససస:50
లఇ: పప

112
ZOK1574672
పపరర: జయససఇహ తతకల

104
ZOK0513770
పపరర: ససబబనరసమమ కససరరడడడ

117
ZOK0474619
పపరర: వజయ భటసకర రరడడడ పపతన

125-157/738

తఇడడ:త ససబటతమ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-21-C-6-A
వయససస:60
లఇ: పప
125-157/722

120
ZOK1313741
పపరర: ననగ లకడమ బతస రరశశటట

125-157/58

భరస : కళళయణ చకశవరరస బతస రరశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/21-C-A
వయససస:27
లఇ: ససస స
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121
ZOK0474858
పపరర: బవయ శశ పపతన

125-157/740

తఇడడ:త వజయభటసకర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-21-CBA
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:త జననరద నయయ
ఇఇటట ననఇ:7/21-C-D
వయససస:48
లఇ: పప

124
ZOK1684745
పపరర: బబ ుసుసహహ

125-157/60

భరస : రరరర పగగ
ఇఇటట ననఇ:7/21-C-D-10/1-B
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-157/63

భరస : నరసయయ కరరర
ఇఇటట ననఇ:7/21-D
వయససస:70
లఇ: ససస స
125-157/66

భరస : చఇదత మహన బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:7/21-D
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-157/1254

125-157/824

తఇడడ:త శశనవరససలల చఇచల
ఇఇటట ననఇ:7/21-D-5-A
వయససస:20
లఇ: పప
142
ZOK1630698
పపరర: ఆయఫర షపక

125-157/70

125-157/72

భరస : ననగబగషణఇ మడక
ఇఇటట ననఇ:7/22-A
వయససస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

137
ZOK1694173
పపరర: థదమమమలమయమ చఇచల

140
ZOK1403849
పపరర: వర లకమమ దదడడ

143
ZOK0396234
పపరర: ధథలయషరద షపక

146
ZOK0683052
పపరర: మగకరశ కలమయర మడక

149
ZOK0960030
పపరర: మగగదఇ అల షపక
తఇడడ:త రహహమగన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:7/22C
వయససస:64
లఇ: పప

125-157/65

125-157/274

తఇడడ:త చఇదత మహన బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:7/21-D
వయససస:19
లఇ: పప
125-157/68

135
ZOK1574169
పపరర: ససబబమమ పఇతగరన

125-157/69

భరస : పషఇచలయయ గరన
ఇఇటట ననఇ:7/21-D-1
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-157/825

138
ZOK1690189
పపరర: శశలతన దనదనననలయ

125-157/1097

భరస : శశనవరససలల చఇచల
ఇఇటట ననఇ:7/21-D-5-A
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-157/741

141
ZOK1403880
పపరర: రరధనకకషష శరమ దదడడ

125-157/742

తఇడడ:త వనఇకట ససబబయయ దదడడ
ఇఇటట ననఇ:7-21-E-3
వయససస:72
లఇ: పప
125-157/743

144
ZOK1632553
పపరర: ఖలల బటష షపక

125-157/744

తఇడడ:త మగగదఇ అల షపక
ఇఇటట ననఇ:7-22-2
వయససస:23
లఇ: పప
125-157/73

తఇడడ:త ననగభమషణమ
ఇఇటట ననఇ:7/22-A
వయససస:28
లఇ: పప
125-157/75

129
ZOK1508829
పపరర: చఇదత మగరళమహన బఇడడ

125-157/67 132
131
ZOK1508902
ZOK2239044
పపరర: సరయ చఇదన రరజ పదమరరజ
పపరర: శశ సరయ చరణ చచదరర బఇడడ

134
ZOK1574136
పపరర: పషఇచలయయ గరన

125-157/62

తఇడడ:త ససబబరరయగడడ బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:7/21-D
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : మదసదఇఅల
ఇఇటట ననఇ:7-22
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:త నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7/22-A
వయససస:64
లఇ: పప
148
ZOK2024958
పపరర: లకడమ దదవ మడక

125-157/64

భరస : రరధన కకషష శరమ దదడడ
ఇఇటట ననఇ:7-21-E-3
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:త మగదనమ అల
ఇఇటట ననఇ:7/22
వయససస:30
లఇ: ససస స
145
ZOK0513572
పపరర: ననగభమషణఇ మడక

128
ZOK1508787
పపరర: వధస పసతయ బఇడడ

భరస : రమణ చఇచల
ఇఇటట ననఇ:7/21-D-5-A
వయససస:75
లఇ: ససస స
125-157/1098

126
ZOK1695477
పపరర: ససమలత దదడడ
భరస : మధస ససధనన దదడడ
ఇఇటట ననఇ:7/21-C-E-3
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:త నరససఇహహలల గరన
ఇఇటట ననఇ:7/21-D-1
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:త రరమయయ చఇచల
ఇఇటట ననఇ:7/21-D-5-A
వయససస:48
లఇ: పప
139
ZOK1690197
పపరర: రరవఇత చఇచల

125-157/61

తఇడడ:త రరమమహన రరజ పదమరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/21-D
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:త సఇగరరజ కకదఇడ రరమరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/21 D
వయససస:47
లఇ: పప
136
ZOK1690213
పపరర: శశనవరససలల చఇచల

125
ZOK1695469
పపరర: మధస ససధనన దదడడ

తఇడడ:త చఇదత మహన బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:7/21-D
వయససస:23
లఇ: ససస స

130
ZOK1508878
పపరర: సశరష లత కరతననన

125-157/59

తఇడడ:త నరససఇహ రరడడడ శరరగరరర
ఇఇటట ననఇ:7/21-C-D-10/1-B
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:త కకషష శరమ దదడడ
ఇఇటట ననఇ:7/21-C-E-3
వయససస:37
లఇ: పప

127
ZOK1082577
పపరర: కరఇతమమ కరరర

133
ZOK2283869
పపరర: సఇగరరజ శవకలమయర రరజ

125-157/273 123
122
LML2404861
ZOK1670918
పపరర: నరససఇహమమరరస ననరరమనసరర
పపరర: రరమససబబరరడడడ శరరగరరర

147
ZOK1508597
పపరర: దథపసస కకరణ మడక

125-157/74

తఇడడ:త ననగభగషణఇ మడక
ఇఇటట ననఇ:7/22-A
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-157/76

150
ZOK1508365
పపరర: సరడ అల గమదథ షపక

125-157/71

తఇడడ:త మహమమద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:7/22 (A)
వయససస:22
లఇ: పప
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151
ZOK0428730
పపరర: ససరరష గరరరగర

125-157/77

తఇడడ:త పరఇడడరఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7/23
వయససస:44
లఇ: పప
154
ZOK2024966
పపరర: వనఇకటలకమమ .జ

125-157/746

125-157/747

125-157/83

125-157/86

125-157/87

125-157/90

125-157/91

భరస : అహమమద బటషర
ఇఇటట ననఇ:7-27-A
వయససస:50
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

164
ZOK0396051
పపరర: పదనమవత మలట శశటట

167
ZOK1671932
పపరర: నశర బటష షపక

170
ZOK0497768
పపరర: ననజన షపక

173
ZOK0843756
పపరర: మగకకకరరననసర షపక

125-157/752

176
ZOK2024982
పపరర: రమజ షపక

125-157/748

179
ZOK0426015
పపరర: షరహహదన షపక
తఇడడ:త షషకత అలట
ఇఇటట ననఇ: 7/27B
వయససస:36
లఇ: ససస స

159
ZOK1011162
పపరర: రరజశఇ బబగఇ సయయద

125-157/82

162
ZOK1011212
పపరర: కలమగననసర సయయద

125-157/85

165
ZOK0397760
పపరర: వనఇకటటసశరరట మలట శశటట

125-157/749

తఇడడ:త వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-26
వయససస:51
లఇ: పప
125-157/88

168
ZOK1686682
పపరర: శకకల షపక

125-157/89

భరస : ననశద బటష షపక
ఇఇటట ననఇ:7/26-A
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-157/750

171
ZOK1406271
పపరర: గడడ ఇ పతమల రరణణ

125-143/520

తఇడడ:త గడడ ఇ వనఇకట రమ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/27
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-157/92

174
ZOK1072388
పపరర: మహమమద సరధ షపక

125-157/751

తఇడడ:త యమససఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:7-27
వయససస:26
లఇ: పప
125-157/753

భరస : యమససఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:7-27
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-157/754

125-157/80

తఇడడ:త అమర జజన
ఇఇటట ననఇ:7/26
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : యయకలబ షపక
ఇఇటట ననఇ:7/27
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:త రజజక
ఇఇటట ననఇ:7-27
వయససస:61
లఇ: పప
178
LML2437192
పపరర: షహననజ షపక

125-157/84

భరస : సదనదర
ఇఇటట ననఇ:7-26-A
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:త యమసఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:7/27
వయససస:27
లఇ: ససస స
175
ZOK2024974
పపరర: యమససఫ షపక

161
ZOK1011204
పపరర: షబనన బబగమ సయయద

156
ZOK0847600
పపరర: లకడమ మయలశశటట

తఇడడ:త అమర జజన
ఇఇటట ననఇ:7/26
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:త ననశద బటష షపక
ఇఇటట ననఇ:7/26-A
వయససస:23
లఇ: పప

భఇధసవప: శకకల షపక
ఇఇటట ననఇ:7/26-A
వయససస:56
లఇ: పప
172
ZOK0843707
పపరర: హజరర బబగమ షపక

125-157/81

భరస : వనఇకటటసశరరట
ఇఇటట ననఇ:7-26
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:త పరపయయ
ఇఇటట ననఇ:7/26-A
వయససస:69
లఇ: పప
169
ZOK1686724
పపరర: ననశద షపక

158
ZOK1010891
పపరర: శమఉలట సయయద

125-157/745

భరస : వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:7/25
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:త అమర జజన
ఇఇటట ననఇ:7/26
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనఇకటయయ మయలశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/26
వయససస:34
లఇ: పప
166
ZOK0846685
పపరర: వనఇకటయయ కకణణశశటట

125-157/79

తఇడడ:త అమర జజన
ఇఇటట ననఇ:7/26
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : అమర జజన
ఇఇటట ననఇ:7/26
వయససస:71
లఇ: ససస స
163
ZOK1313717
పపరర: వనఇకట చలపత మయలశశటట

155
ZOK0847592
పపరర: వనఇకట పసచచయయ మయలశశటట

153
ZOK0474114
పపరర: ననగరఇదత గగరరగర
తఇడడ:త పరఇడడరఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-23
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:త వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7/25
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:త వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-25
వయససస:45
లఇ: పప
160
ZOK1011196
పపరర: నసరర హన బబగమ సయయద

125-157/78

భరస : ననగరఇదత
ఇఇటట ననఇ:7/23
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : పరఇడడరఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-23
వయససస:63
లఇ: ససస స
157
LML2435402
పపరర: మలశశటట వనఇకటరమన

152
ZOK1011147
పపరర: నవన గగరరగర

177
ZOK1010727
పపరర: కకసర షపక

125-157/93

తఇడడ:త అహమద
ఇఇటట ననఇ:7/27-A
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-157/1

180
ZOK0497727
పపరర: హమదన షపక

125-157/94

భరస : గకస బటషర
ఇఇటట ననఇ:7/27B
వయససస:39
లఇ: ససస స
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181
ZOK0641647
పపరర: నసరరహన షపక

125-157/95

భరస : శరకతలట
ఇఇటట ననఇ:7/27-B
వయససస:56
లఇ: ససస స
184
ZOK1690130
పపరర: సరదదయ షపక

125-157/97

125-157/98

125-157/759

125-157/137

125-157/1099

125-157/139

125-157/142

భరస : మసరసన బటషర
ఇఇటట ననఇ:7/29B2
వయససస:30
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

194
LML2435410
పపరర: మగససకన ఏ

197
ZOK0949794
పపరర: అకబర షపక

200
ZOK1218982
పపరర: రజజక షపక

203
ZOK2025039
పపరర: మగనన షపక

125-157/1100

206
ZOK2025054
పపరర: అనశర అల షపక

125-157/760

209
ZOK0683102
పపరర: మగనన శశక
తఇడడ:త ససభటన బటష
ఇఇటట ననఇ:7/29-B2
వయససస:29
లఇ: ససస స

189
ZOK2025013
పపరర: అనశర ఖయన పఠరన

125-157/758

192
ZOK0683086
పపరర: జజన బటష అససపరర

125-157/136

195
ZOK1622364
పపరర: నవనత పసఇదదబబ యనన

125-158/1137

భరస : ననగరశశర రరవప పసఇదదబబ యనన
ఇఇటట ననఇ:7/28-A1
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-157/138

198
LML1933241
పపరర: జలయన బటష యస

125-157/761

తఇడడ:త రజజక
ఇఇటట ననఇ:7-29
వయససస:66
లఇ: పప
125-157/140

201
ZOK1321207
పపరర: ఛనన బటషర షపక

125-157/141

తఇడడ:త రజజక షపక
ఇఇటట ననఇ:7/29-A
వయససస:50
లఇ: పప
125-157/762

204
ZOK2025047
పపరర: ననససరరన షపక

125-157/763

భరస : జలన బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:7-29A
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-157/764

తఇడడ:త అబటబస అల
ఇఇటట ననఇ:7-29B
వయససస:71
లఇ: పప
125-157/143

125-157/757

తఇడడ:త మగససకన
ఇఇటట ననఇ:7/28-A
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : ఛనన బటషర
ఇఇటట ననఇ:7-29A
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:త జలయన బటష షపక
ఇఇటట ననఇ:7/29A
వయససస:22
లఇ: పప
208
ZOK0641936
పపరర: ఆయయశర షపక

125-157/135

తఇడడ:త యమససఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:7/29-A
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:త చఇద బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/29-A
వయససస:23
లఇ: పప
205
ZOK1573260
పపరర: షష యబ షపక

191
ZOK0497735
పపరర: అసనమయమ అససపరర

186
ZOK2025005
పపరర: మగబటరక షపక

తఇడడ:త సతనసర ఖయన
ఇఇటట ననఇ:7-28
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:త షష వకత షపక
ఇఇటట ననఇ:7/29
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:త యమససఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:7/29-A
వయససస:41
లఇ: పప
202
ZOK1321256
పపరర: బటససఢ షపక

125-157/134

తఇడడ:త దసస గరరర
ఇఇటట ననఇ:7-28 A
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:త ననరరయణ రరడడడచరట
ఇఇటట ననఇ:7/28-C-A-5
వయససస:42
లఇ: పప
199
ZOK1218917
పపరర: యయకలబ షపక

188
ZOK0847584
పపరర: మగజబ పటటన

125-157/755

భరస : మహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:7-27C
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : మగససకన
ఇఇటట ననఇ:7/28A
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:త మగససకల
ఇఇటట ననఇ:7/28-A
వయససస:30
లఇ: పప
196
ZOK1692615
పపరర: రరజరఇదత రరడడడచరట

125-157/756

భరస : యగనసస ఖయన పటటన
ఇఇటట ననఇ:7/28
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : అనశర ఖయన
ఇఇటట ననఇ:7-28
వయససస:64
లఇ: ససస స
193
ZOK0683094
పపరర: కరదర అససపరర

185
ZOK0641449
పపరర: మహమద షపక

183
ZOK2024990
పపరర: శశకత అల షపక
తఇడడ:త అబటబస అల
ఇఇటట ననఇ:7-27B
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:త రజజక షపక
ఇఇటట ననఇ:7-27C
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:త అనశర ఖయన పటటన
ఇఇటట ననఇ:7/28
వయససస:36
లఇ: పప
190
ZOK2025021
పపరర: గగలయబ జజన పఠరన

125-157/96

భరస : మహమమద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:7/27-B
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:త మహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:7/27-C
వయససస:21
లఇ: ససస స
187
ZOK1082395
పపరర: యగనసస ఖయన పటటన

182
ZOK1321264
పపరర: అసరమ షపక

207
ZOK2025062
పపరర: సషషదసననసరస షపక

125-157/765

భరస : అనశర అల
ఇఇటట ననఇ:7-29B
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-157/144

210
ZOK1010859
పపరర: మసరసన బటషర షపక

125-157/145

తఇడడ:త ససభటన బటషర
ఇఇటట ననఇ:7/29-B-2
వయససస:36
లఇ: పప
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211
ZOK0474676
పపరర: మసరసన షపక

125-158/1009

తఇడడ:త ససభటన బటషర
ఇఇటట ననఇ:7-29-B2
వయససస:35
లఇ: పప
214
LML1939107
పపరర: కలలయయమమ నననసకకఇడ

125-157/767

125-157/770

125-157/148

125-157/773

125-157/152

125-157/775

125-157/777

తఇడడ:త శశనవరస రరవప బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/36
వయససస:30
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

224
ZOK0845075
పపరర: శవయయ పరతతరర

227
ZOK0738567
పపరర: ఆరరపరకలల శరశవణణ

230
ZOK1267179
పపరర: మధసకరశవ నటవ

233
ZOK2025096
పపరర: లకడమ శశభ నటశ

125-157/780

236
ZOK1072693
పపరర: చటటట బటబగ పషటట

125-157/150

239
ZOK1388859
పపరర: లకడమతనయయరమమ బవరరశశటట
భరస : శశనవరస రరవప బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/36
వయససస:58
లఇ: ససస స

219
LML2437218
పపరర: అరరణకలమయరర లఇగఇకలఇట

125-157/771

222
LML2435428
పపరర: ససబబయయ లఇగఇకలఇట

125-157/772

225
ZOK1630680
పపరర: లకడమ దదవ పరటటరర

125-157/151

భరస : శవయయ
ఇఇటట ననఇ:7/33-B
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-157/153

228
LML2438893
పపరర: వనఇకటశశశతన ఆరరపఅలయ

125-157/774

తఇడడ:త శశశ
ఇఇటట ననఇ:7-33D
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-157/154

231
LML1932581
పపరర: వనఇకట రమణ ననటవ

125-157/776

తలట : ససబబరతనమమ
ఇఇటట ననఇ:7-34
వయససస:52
లఇ: పప
125-157/778

234
LML2435436
పపరర: ససభటన బటషర షపక

125-157/779

తఇడడ:త రరహమన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-35
వయససస:59
లఇ: పప
125-157/155

తఇడడ:త రరజ
ఇఇటట ననఇ:7/36
వయససస:41
లఇ: పప
125-157/157

125-157/769

తఇడడ:త పషఇచలయయ లఇగఇకలఇట
ఇఇటట ననఇ:7-33
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరమణ నటశ
ఇఇటట ననఇ:7-34
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : ససభటన బటషర
ఇఇటట ననఇ:7-35
వయససస:52
లఇ: ససస స
238
ZOK1388842
పపరర: జగదథష బవరరశశటట

125-157/149

తఇడడ:త వనఇకటరమణ నటవ
ఇఇటట ననఇ:7/34
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : చడననకరశవపలల ఏన
ఇఇటట ననఇ:7-34
వయససస:67
లఇ: ససస స
235
ZOK2025104
పపరర: ఛనన పరయరర షపక

221
ZOK1424738
పపరర: డరట అలవనలల

216
LML1939123
పపరర: నసరర హన ఏన

భరస : గగవఇదరరజలల
ఇఇటట ననఇ:7-32
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:త శశషతలల
ఇఇటట ననఇ:7/33-D
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:7-33D
వయససస:50
లఇ: ససస స
232
ZOK2025088
పపరర: ససబబరతనమమ ఏన

125-157/147

తఇడడ:త వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:7/33-B
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:త శశషతలల
ఇఇటట ననఇ:7/33-D
వయససస:30
లఇ: పప
229
ZOK2025070
పపరర: వజయ ఆరరపరకలల

218
ZOK1503218
పపరర: వఇడనన

125-157/766

భరస : రఇతతలట
ఇఇటట ననఇ:7-30
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : డరట రరమకకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:7/33
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-33
వయససస:60
లఇ: ససస స
226
ZOK0738559
పపరర: ఆరరపరకలల శశకరఇత

125-157/768

తఇడడ:త గగవఇదరరజలల
ఇఇటట ననఇ:7/32
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:త డరట చనన రరడడయయ
ఇఇటట ననఇ:7/33
వయససస:50
లఇ: పప
223
LML2437226
పపరర: జయలకలకమమ లఇగఇకలఇట

215
LML1939115
పపరర: ఉసపసన బ వ

213
LML1931203
పపరర: జజఫర బటషర యస
తఇడడ:త ఖయదర వలట
ఇఇటట ననఇ:7-30
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : మహబమబ భటష
ఇఇటట ననఇ:7-30
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : షపక మహమమద జరషన
ఇఇటట ననఇ:7-30
వయససస:48
లఇ: ససస స
220
ZOK1424712
పపరర: డరట రరమకకషషయయ

125-157/146

తఇడడ:త మహబమబ బటష వననసగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:7/30
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : ఖయదర వలట
ఇఇటట ననఇ:7-30
వయససస:64
లఇ: ససస స
217
ZOK1712124
పపరర: షపక రషసధ

212
ZOK1509033
పపరర: అబగదల రహహఇ వననసగగఇడ

237
ZOK1072701
పపరర: ససవరరస పషటట

125-157/156

భరస : చటటట బటబగ
ఇఇటట ననఇ:7/36
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-157/158

240
ZOK2254696
పపరర: మణగకల మహహశ

125-157/1232

తలట : మణగకల ఈశశరమమ
ఇఇటట ననఇ:7/37
వయససస:20
లఇ: పప
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241
ZOK1388875
పపరర: పదమ కఇట

125-157/159

భరస : వనఇకటటష కఇట
ఇఇటట ననఇ:7/37A
వయససస:41
లఇ: ససస స
244
ZOK0460006
పపరర: సరలమమ కరఇటట

125-157/162

125-157/164

125-157/784

248
LML2437242
పపరర: మయలలపరటట కవత

251
ZOK2025138
పపరర: పతసరద ననయగడడ దబటబర

125-157/787

254
ZOK2025161
పపరర: వరలకడమ దబబర

తఇడడ:త హనసమఇత ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/41A
వయససస:39
లఇ: పప

257
ZOK0683169
పపరర: బతహమ పసతయయ పచనచ

తఇడడ:త కకఇడయయ ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-41 A
వయససస:59
లఇ: పప

263
ZOK1671874
పపరర: ఆలలరర శశనవరససలల

తఇడడ:త ససగయయ ఆచనరర చలలమయలయ
ఇఇటట ననఇ:7/42-A
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:త ఆలలరర రరజమహన
ఇఇటట ననఇ:7-42/a
వయససస:38
లఇ: పప

265
ZOK1407956
పపరర: వనఇకట ససబబయయ పరలలపప

266
LML1931492
పపరర: ససధనకరఇ గగరశఇకకఇడ

125-145/1129

తఇడడ:త రరమయయ పరలలపప
ఇఇటట ననఇ:7/43
వయససస:53
లఇ: పప
268
ZOK0783290
పపరర: ససబబరరయగడడ దఇడద
తఇడడ:త ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7/48-A
వయససస:62
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-157/785

125-157/788

269
ZOK0783308
పపరర: లకకమ కరఇతమమ దఇడద
భరస : ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/48-A
వయససస:49
లఇ: ససస స

249
ZOK2025112
పపరర: ననరరయణమమ మయలలపరటట

125-157/783

125-157/786
252
ZOK2025146
పపరర: రరమనయయయననయగడడ మలలసరటట

255
ZOK1233261
పపరర: ఇఇదదర దబబర

125-157/790

భరస : ననరరయణ దబబర
ఇఇటట ననఇ:7-41-4
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-157/166

258
ZOK2025179
పపరర: శకలఇతలమమ పచనచ

125-157/167

భరస : హనసమఇతతననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/41-A
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-157/168

261
ZOK0683185
పపరర: ససరరష చలలమగల

125-157/169

తలట : సరసశతమమ చలలమగల
ఇఇటట ననఇ:7/42-A
వయససస:31
లఇ: పప
125-157/791

264
ZOK1672724
పపరర: మఇడడఇ పవన

125-157/792

భరస : అలల
ట రర శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:7-42/a
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-157/793

తఇడడ:త ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-45
వయససస:57
లఇ: పప
125-157/171

125-157/163

తఇడడ:త వనఇకటపప ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-41
వయససస:66
లఇ: పప

భరస : వనఇకట ససబబయయ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:7/42
వయససస:66
లఇ: ససస స
125-157/423

246
ZOK0428805
పపరర: మహమమద అల షపక

భరస : రమణయయననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-41
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:త హనసమఇత ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/41-A
వయససస:29
లఇ: ససస స

125-157/789 260
259
LML1932433
ZOK0071092
పపరర: హనసమఇతననయగడడ పచనచ
పపరర: సరసశతమమ చలలమల

262
ZOK2241669
పపరర: రమమశ చలలమయలయ

125-157/782

భరస : ననరరయణననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-41
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-157/165

125-157/161

తఇడడ:త షషకత అల
ఇఇటట ననఇ:7/38-B
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:త ననరరయణననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-41
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : ననరరయణననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-41
వయససస:56
లఇ: ససస స
256
ZOK0093880
పపరర: నవన కలమయర పచనచ

125-157/781

తఇడడ:త రరమనయయయ ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-41
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : ననరరయణననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-41
వయససస:80
లఇ: ససస స
253
ZOK2025153
పపరర: ఈశశరమమ దబబర

245
LML2438901
పపరర: సఇయగకస టట

243
ZOK0843798
పపరర: హరరకకశషష తతలలచసరర
తలట : టట యఇగమమ తతలలచసరర
ఇఇటట ననఇ:7/38 A
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : హరరకకషష
ఇఇటట ననఇ:7-38A
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:త రమణయయ ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/41
వయససస:34
లఇ: పప
250
ZOK2025120
పపరర: సరగజమమ దబబర

125-157/160

తఇడడ:త జయరరమయయ కఇట
ఇఇటట ననఇ:7/37A
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : జయరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:7/38-A
వయససస:73
లఇ: ససస స
247
ZOK0207506
పపరర: మయలలపరటట రరమగ

242
ZOK1388883
పపరర: వనఇకటటశశరరట కఇట

267
ZOK1011238
పపరర: సలయమ ఎనసకలఇడన

125-157/170

భరస : జఫరర బటషర
ఇఇటట ననఇ:7/47
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-157/172

270
ZOK0845620
పపరర: ఝయనస దఇడద

125-157/173

తఇడడ:త ససబటబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/48-B
వయససస:27
లఇ: ససస స
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271
ZOK1276238
పపరర: జయకకషష దఇడద

125-157/174

తఇడడ:త ససబటబరరయగడడ దఇడద
ఇఇటట ననఇ:7/48-B
వయససస:25
లఇ: పప

272
ZOK0843905
పపరర: వనఇకట రమణ బబసస

125-157/175

తఇడడ:త కకలయటపపరర బబసస
ఇఇటట ననఇ:7/49-A
వయససస:58
లఇ: పప

274
ZOK0843921
పపరర: ససనల కలమయర బబసస

125-157/177

తఇడడ:త వనఇకట రమణ బబసస
ఇఇటట ననఇ:7/49-A
వయససస:29
లఇ: పప

275
ZOK1237305
పపరర: నరససఇహహలల బబ మమశశటట

125-157/179

భరస : నరససఇహహలల బబ మమ సషటట
ఇఇటట ననఇ:7/50
వయససస:46
లఇ: ససస స

278
ZOK0846362
పపరర: మమనక బబ మమశశటట

125-157/2

125-157/182

281
ZOK0641837
పపరర: షరరన షపక

తఇడడ:త నరససఇహహలల బబ మమశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/50GANGIREDDY PALEM
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : జలయన బటషర
ఇఇటట ననఇ:7/51
వయససస:30
లఇ: ససస స

283
ZOK1020619
పపరర: మహమమద అల షపక

284
ZOK1020635
పపరర: గగలయరర బబగఇ షపక

125-157/184

276
LML2437267
పపరర: కటట రరమససబబమమ

125-157/180

279
ZOK0942228
పపరర: పదనమకర రరవప కటటట

125-157/183

282
ZOK1388826
పపరర: కనశఇఇటటటటవనష లకడమ

125-157/185

285
ZOK0641910
పపరర: వరలకలకమమ పససపపలలటట
భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7/52
వయససస:41
లఇ: ససస స

286
ZOK1508324
పపరర: అబగదలయట షపక

287
ZOK0847410
పపరర: అకబర వలట షపక

288
ZOK1630649
పపరర: సషజనయ అబగబ

289
ZOK1630656
పపరర: అరవఇద అబగబ
తఇడడ:త రరమచఇదతయయ
ఇఇటట ననఇ:7/52-A
వయససస:20
లఇ: పప

290
ZOK1630664
పపరర: ననగలకడమ దదవ పపలట గమర

తఇడడ:త వనఇకటయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:7/52-B
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : మహమమద కరససఇ
ఇఇటట ననఇ:7-52-B
వయససస:50
లఇ: ససస స
298
ZOK1239566
పపరర: బగషత జజవద ఖయన
భరస : మహమమద షరఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:7/53
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-157/190

296
ZOK1503259
పపరర: మహమమద ఖససఇ షపక

125-157/193

299
ZOK1239590
పపరర: మహమమద షఫస షపక
తఇడడ:త మహమమద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:7/53
వయససస:32
లఇ: పప

291
ZOK1630672
పపరర: రరమచఇదతయయ అబగబ

125-157/191

294
LML1939206
పపరర: షరరపపననషర షపక

125-157/794

భరస : మహమమద హనఫ
ఇఇటట ననఇ:7-52-B
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-157/1102

తఇడడ:త మదర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:7/52-B
వయససస:62
లఇ: పప
125-157/195

125-157/188

తఇడడ:త వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7/52-A
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:త మదనరరస
ఇఇటట ననఇ:7/52-B
వయససస:63
లఇ: పప
125-157/795

125-157/186

తఇడడ:త రరమచఇదతయయ
ఇఇటట ననఇ:7/52-A
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : రరమచఇదతయయయ
ఇఇటట ననఇ:7/52-A
వయససస:47
లఇ: ససస స

125-157/192 293
292
ZOK0986572
ZOK1328038
పపరర: వనఇకట జయససఇహ పససపపలలటట
పపరర: మహమమద హనఫ

295
LML1939214
పపరర: షమమ ఉననషర షపక

125-157/187

తఇడడ:త మహమమద ఖయససఇ
ఇఇటట ననఇ:7/52-A
వయససస:33
లఇ: పప
125-157/189

125-157/960

భరస : కనశఇఇటటటటవనష ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/51-D
వయససస:71
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:7/51-DGANGIREDDY PALEM
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:త మహమమద కససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:7/52
వయససస:25
లఇ: పప

125-157/181

తఇడడ:త నరససఇహహలల ననయగడడ కటటట
ఇఇటట ననఇ:7/50
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:త ఘు్ుోర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/51-DGANGIREDDY PALEM
వయససస:58
లఇ: పప
125-157/1101

125-157/178

భరస : కటట పదమకర రరవప
ఇఇటట ననఇ:7/50
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:త నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:7/50
వయససస:27
లఇ: ససస స

280
ZOK1092857
పపరర: మగరళ మహన బబ మమశశటట

125-157/176

భరస : వనఇకట రమణ బబసస
ఇఇటట ననఇ:7/49-A
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:త యయననధయయ బబ మమశశటట
ఇఇటట ననఇ: 7/50
వయససస:59
లఇ: పప

277
ZOK0212274
పపరర: వజయయమమ బబ మమ సషటట

273
ZOK0843913
పపరర: ననగమణణ బబసస

297
ZOK1237461
పపరర: ఇమయమ న అల షపక

125-157/194

తఇడడ:త మహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:7/52-D
వయససస:27
లఇ: పప
125-157/196

300
ZOK1161421
పపరర: వనఇకట ససబబయయ సరథస

125-157/197

తఇడడ:త కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:7/55-A
వయససస:47
లఇ: పప
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301
ZOK1161454
పపరర: లకలకమమ సరథస

125-157/198

భరస : కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:7/55-A
వయససస:80
లఇ: ససస స
304
ZOK1508480
పపరర: వజయమమ మదపప ఠరలయ

125-157/961

125-157/201

125-157/796

భరస : మదశరరవప
ఇఇటట ననఇ:7-58A1
వయససస:67
లఇ: ససస స
313
LML1940782
పపరర: షమమ బ

125-157/798

125-157/799

తఇడడ:త ససబబరరమ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-58-B-4
వయససస:41
లఇ: పప
319
ZOK1221498
పపరర: పతసరద కలమయర రరమయతస

125-157/210

125-157/800

భరస : కకరస ర కలమయర సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/58-E1
వయససస:30
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

311
ZOK2025195
పపరర: రమమశ డక

125-157/797

125-157/213

125-157/206

317
ZOK0843947
పపరర: రమయతటట అనసష

125-157/208

326
LML2435451
పపరర: సఇగరరజ కకశశర కలమయర

329
ZOK1209361
పపరర: సషమయ కకరస రపత
భరస : కకరణ కలమయర సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/58-E1
వయససస:36
లఇ: ససస స

309
ZOK1692318
పపరర: లకకమదదవ మయదదరరడడ

125-157/963

312
ZOK0594986
పపరర: మమహబమబ బశర శశక

125-157/205

315
ZOK0641621
పపరర: ససఇదరమమ పరలలటటగఇడట

125-157/207

భరస : చనన కలలయశరశమ
ఇఇటట ననఇ:7/58-B4
వయససస:59
లఇ: ససస స
318
ZOK1082379
పపరర: జజన ఈసస ర రరమయతస

125-157/209

తఇడడ:త పతసరద కలమయర రడ ర రరమయతస
ఇఇటట ననఇ:7/58-B5
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-157/211

321
ZOK0783324
పపరర: చనన బటష షపక

125-157/212

తఇడడ:త మహమమద ఘమస
ఇఇటట ననఇ:7/58-C
వయససస:51
లఇ: పప
125-157/828

324
ZOK2290138
పపరర: ఫజలలలయట షపక

125-157/1257

తఇడడ:త చఇ బటష షపక
ఇఇటట ననఇ:7-58-C
వయససస:20
లఇ: పప
125-157/204

తఇడడ:త చడఇగల రరజ
ఇఇటట ననఇ:7/58/E1
వయససస:35
లఇ: పప
125-157/215

125-157/200

తఇడడ:త పసరన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:7/58-B2
వయససస:66
లఇ: పప

314
ZOK0587873
పపరర: చనన కలలయయసరశమ పలలటట
గఇడట
తఇడడ:త చనన చదననపరప
ఇఇటట ననఇ:7/58-B4
వయససస:69
లఇ: పప

323
ZOK2025203
పపరర: ఫతమ షపక

306
ZOK1161470
పపరర: ససజజత సష మబతస న

తఇడడ:త వనణగగగపరల రరడడ బసపసలలషయయగరరర
ఇఇటట ననఇ:7/58
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : మహబమబ బటషర
ఇఇటట ననఇ:7-58C
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : పతసరద
ఇఇటట ననఇ:7/58C1
వయససస:53
లఇ: ససస స
328
ZOK1209353
పపరర: శలప చనమరరస

125-157/202

తఇడడ:త మహబమబ బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/58C
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : పరపరసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-58C
వయససస:60
లఇ: ససస స
325
ZOK0514109
పపరర: ససజజతమమ రరమతడడ

308
ZOK1219022
పపరర: వననద కలమయర రరజ
మగదసదలలరర
తఇడడ:త రరమ రరజ మగదసదలలరర
ఇఇటట ననఇ:7/58
వయససస:35
లఇ: పప

320
ZOK1244110
పపరర: షపక సమవపలయట షపక

125-157/1249

భరస : చఇదత
ఇఇటట ననఇ:7/57
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:త అర డడ బ పతసరద కలమయర
ఇఇటట ననఇ:7/58-B5
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:త జజన రరమయతస
ఇఇటట ననఇ:7/58-B5
వయససస:56
లఇ: పప
322
ZOK2025211
పపరర: గగలయబ జజన షపక

125-157/962

తఇడడ:త మధసవరరవప డక
ఇఇటట ననఇ:7-58A-1
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : చనన భటష
ఇఇటట ననఇ:7-58-B3
వయససస:42
లఇ: ససస స
316
LML1931336
పపరర: పపరరషష తస ఇ జ

305
ZOK1508472
పపరర: కకషషయయ మదపప ఠరలయ

303
ZOK2277473
పపరర: లకడమ పదనమవత సరధస
తఇడడ:త వనఇకట ససబబయయ సరధస
ఇఇటట ననఇ:7/55-A
వయససస:18
లఇ: ససస స

తఇడడ:త పషఇచలయయ మదపప ఠరలయ
ఇఇటట ననఇ:7/55 UP STAIRS
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : రరమ రరజ మగదసదలలరర
ఇఇటట ననఇ:7/58
వయససస:65
లఇ: ససస స
310
ZOK2025187
పపరర: ససలలచన. డడ

125-157/199

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7/55-A
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : కకషషయయ మదపప ఠరలయ
ఇఇటట ననఇ:7/55 UP STAIR
వయససస:55
లఇ: ససస స
307
ZOK1219014
పపరర: తరరపరలమమ మగదసదలలరర

302
ZOK1161462
పపరర: వనఇకటససబబమమ సరదస

327
ZOK1209346
పపరర: మమనక కకరస రపరటట

125-157/214

భరస : కకశశర కలమయర సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/58-E1
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-157/216

330
ZOK1209296
పపరర: చఇగల రరజ సఇగరరజ

125-157/217

తఇడడ:త అనఇత రరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/58E-1
వయససస:66
లఇ: పప
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331
ZOK1209304
పపరర: లలత సఇగరరజ

125-157/218

భరస : చఇగల రరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/58E-1
వయససస:56
లఇ: ససస స
334
ZOK0843954
పపరర: శరకకర షపక

125-157/203

125-157/829

125-157/223

125-157/965

125-157/225

125-157/228

125-157/231

భరస : జయపరల
ఇఇటట ననఇ:7/60
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

344
ZOK1391382
పపరర: మమలయ షపక

347
ZOK0093476
పపరర: గఇగర రరడడడ వనష బ

350
ZOK1072735
పపరర: సరయ కకషష కకవపరర

353
ZOK1427582
పపరర: గలశశటట రఇబటబగ

125-157/234

356
ZOK1388834
పపరర: గలశశటట ససబబరరయగడడ

125-157/1103

359
ZOK1632868
పపరర: రవ కలమయర గల శశటట
తఇడడ:త జ ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/60
వయససస:36
లఇ: పప

339
LML2437275
పపరర: రహహనన షపక

125-157/830

342
ZOK0847428
పపరర: మనససర బటషర షపక

125-157/831

345
ZOK1391416
పపరర: కరలలషర షపక

125-157/1104

తఇడడ:త భక షపక
ఇఇటట ననఇ:7/59-A
వయససస:51
లఇ: పప
125-157/226

348
ZOK0497776
పపరర: హఫసఝన సయయద

125-157/227

భరస : మహమమద యమసరబ
ఇఇటట ననఇ:7/60
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-157/229

351
ZOK1424720
పపరర: గలశశటట జయపరల

125-157/230

తఇడడ:త జ ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/60
వయససస:34
లఇ: పప
125-157/232

354
ZOK1574599
పపరర: లకడమ ననరరయణ గలసపత

125-157/233

తఇడడ:త ససబబరరయగడడ గలసపత
ఇఇటట ననఇ:7/60
వయససస:40
లఇ: పప
125-157/966

తఇడడ:త గలశశటట గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7/60
వయససస:64
లఇ: పప
125-157/968

125-157/222

తఇడడ:త కరలలశ
ఇఇటట ననఇ:7-59
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:త జ ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/60
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/60
వయససస:55
లఇ: ససస స
358
ZOK1630607
పపరర: ఉమమహహశశరర గలసపత

125-157/224

తఇడడ:త లకమయయ ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/60
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:త గరలశశటట ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/60
వయససస:41
లఇ: పప
355
ZOK1630615
పపరర: నరరయణమమ గలసపత

341
ZOK0808438
పపరర: బటబబ షపక

336
ZOK0641407
పపరర: గకస షపక

భరస : సబటరర భటష
ఇఇటట ననఇ:7-58-F1
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:త పషదదద రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/60
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : అల బటషర
ఇఇటట ననఇ:7/60
వయససస:36
లఇ: ససస స
352
ZOK1426139
పపరర: గరలశశటట ఈశశరయయ

125-157/964

తఇడడ:త బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/59-A
వయససస:52
లఇ: పప

తలట : ఘమససయ
ఇఇటట ననఇ:7/59-B
వయససస:43
లఇ: ససస స
349
ZOK0642058
పపరర: అజజజ బబగమ సయయద

338
ZOK1686799
పపరర: షరజహన షపక

125-157/220

తఇడడ:త ఖయదర సరబ
ఇఇటట ననఇ:7/58-F
వయససస:75
లఇ: పప

భరస : బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/59
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:7/59
వయససస:32
లఇ: ససస స
346
ZOK0847444
పపరర: నససబగననసర షపక

125-157/221

తఇడడ:త సరధక వలట షపక
ఇఇటట ననఇ:7/58F
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : కరలలశ
ఇఇటట ననఇ:7/59
వయససస:46
లఇ: ససస స
343
ZOK1508605
పపరర: రరహన షపక

335
ZOK0641290
పపరర: జలయన షపక

333
ZOK1209320
పపరర: కకరణ కలమయర సఇగరరజ
తఇడడ:త చఇగల రరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/58E-1
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:త సరధక వలట
ఇఇటట ననఇ:7/58-F
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : వలట షపక
ఇఇటట ననఇ:7-58F
వయససస:62
లఇ: ససస స
340
ZOK0642017
పపరర: తనజననషర షపక

125-157/219

తఇడడ:త చఇగల రరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/58E-1
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : షరజహన షపక
ఇఇటట ననఇ:7/58 F
వయససస:31
లఇ: ససస స
337
ZOK2025229
పపరర: షరజజదద బబగఇ షపక

332
ZOK1209312
పపరర: కకరస ర కలమయర సఇగరరజ

357
ZOK1426410
పపరర: సఇకర మహన కలమయర

125-157/967

తఇడడ:త సఇకర పపలట యయ
ఇఇటట ననఇ:7/60
వయససస:25
లఇ: పప
125-157/969

360
ZOK1632876
పపరర: ససరరశ బటబగ మగచసకకట

125-157/970

తలట : ససరరశ బటబగ మరరయమమ
ఇఇటట ననఇ:7/60
వయససస:25
లఇ: పప
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361
ZOK1634278
పపరర: భగయమమ గల శశటట

125-157/971

భరస : రవ కలమయర
ఇఇటట ననఇ:7/60
వయససస:35
లఇ: ససస స
364
ZOK1631951
పపరర: ఉమ మహహశశరర గరల శశటట

125-157/1106

362
ZOK1640341
పపరర: చనమఇడదశశరర గల శశటట

భరస : ఈశశరయయ
ఇఇటట ననఇ:7/60
వయససస:35
లఇ: ససస స

365
ZOK0683193
పపరర: కరదర బ శశక

366
ZOK1276246
పపరర: అమయమజ షపక

భరస : జఫర హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:7/60-1
వయససస:60
లఇ: ససస స

367
ZOK0683201
పపరర: కలమయర రరజ బబషసరన

368
ZOK0729517
పపరర: ససబతమనయఇ బ

తఇడడ:త ససబటతమణయమ
ఇఇటట ననఇ:7/60-2A
వయససస:29
లఇ: పప
370
ZOK1213917
పపరర: కలమయర బబషసరన
తఇడడ:త ససబతహమణయఇ బబషసరన
ఇఇటట ననఇ:7/60-2-A
వయససస:38
లఇ: పప
373
LML1931112
పపరర: శశనవరససలల గగరశఇకకఇడ

125-157/835

125-157/838

125-157/254

125-157/976

తఇడడ:త రజక షపక
ఇఇటట ననఇ:7/60-6-A
వయససస:63
లఇ: పప
385
ZOK0513531
పపరర: మసరసన బటషర సయయద
తఇడడ:త కరలలశ
ఇఇటట ననఇ:7/60-A-1
వయససస:47
లఇ: పప
388
ZOK0783340
పపరర: వజయ లకకమ మగకకర
భరస : ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:7/60-B1
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-157/251

125-157/249

372
ZOK0212118
పపరర: అరచనన గగరశఇకకఇడ

125-157/252

125-157/836 375
374
LML1939040
LML1939057
పపరర: ఉమయమహహశశరర గమరరమకనద
పపరర: ససబబలకమమ గగరశఇకకఇడ

377
ZOK1508860
పపరర: శశ హరరరణణ గగరశఇకకఇడ

380
ZOK0847477
పపరర: ఫరతమయ షపక

125-157/837

భరస : ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-60-6
వయససస:79
లఇ: ససస స
125-157/975

378
ZOK0426130
పపరర: ఫరరదన బబగఇ షపక

125-157/253

భరస : ఖయదర బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/60-6-A
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-157/255

381
ZOK1213875
పపరర: మనససర బటషర షపక

125-157/839

భరస : మహమమద అశశఫ అననసరర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/60-6-A
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:త ఖయదర బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:7-60-6A
వయససస:34
లఇ: పప

383
ZOK0497842
పపరర: రరజమమ మగకకర

125-157/256
384
ZOK0942210
పపరర: మహమమద హనఫ సయయద

125-157/840

386
ZOK0513754
పపరర: అశశఫపనసర సయయద

తఇడడ:త గకస భటషర
ఇఇటట ననఇ:7/60-A1
వయససస:29
లఇ: పప
125-157/258

భరస : మసరసన బటషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/60-A-1
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-157/260

369
ZOK1509116
పపరర: ససజతన బబషసరన

భరస : చడషతనయకలమయర గగరశఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:7/60-6
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:7-60-13-A-1
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-157/257

125-157/246

భరస : కలమయర బబషసరన
ఇఇటట ననఇ:7/60-2A
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:త శశనవరససలల గగరశఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:7/60-6
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : మనససర బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/60-6-A
వయససస:34
లఇ: ససస స
382
ZOK1503242
పపరర: ఖయదర బటష షపక

125-157/248

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:7-60-6
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:7-60-6
వయససస:53
లఇ: ససస స
379
ZOK0847469
పపరర: జరరన బబగమ షపక

371
ZOK0093617
పపరర: చడషతనయ గగఱఱ ఇ కకఇడ

125-157/1105

భరస : దనద ఖయలఇదనర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/60-2
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:త ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:7/60-6
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:త ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-60-6
వయససస:50
లఇ: పప
376
LML1939081
పపరర: లకడమదదవ గగరశఇకకఇడ

125-157/245

తఇడడ:త ససబతమనయఇ
ఇఇటట ననఇ:7/60-2A
వయససస:62
లఇ: పప
125-157/250

363
ZOK1630623
పపరర: చనమగఇడదశశరర గలసపత

భరస : జ చనమఇడదశశరర జ ఈశశరయయ
ఇఇటట ననఇ:7/60
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : జ ఉమ మహహశశరర జ జయపరల
ఇఇటట ననఇ:7/60
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-157/247

125-157/972

389
ZOK1072404
పపరర: దనద ఖయలఇదనర షపక
తఇడడ:త అబగదల రజజక షపక
ఇఇటట ననఇ:7/60 C
వయససస:34
లఇ: పప

387
ZOK0783332
పపరర: ససబబనన మగకకర

125-157/259

తఇడడ:త ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7/60-B1
వయససస:86
లఇ: పప
125-157/235

390
ZOK1321215
పపరర: అబగదల హఫసజ షపక

125-157/236

తఇడడ:త అబగదల రహహమన షపక
ఇఇటట ననఇ:7/60 C
వయససస:25
లఇ: పప
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391
ZOK0845414
పపరర: అబగదల వరహ బ షపక

125-157/261

తఇడడ:త అబగదల రజజక
ఇఇటట ననఇ:7/60-C
వయససస:28
లఇ: పప
394
ZOK2025245
పపరర: హససనన బబగఇ షపక

125-157/842

125-157/845

125-157/263

125-157/276

125-157/846

125-157/279

125-157/977

తఇడడ:త మహబమబ బటషర
ఇఇటట ననఇ:7/60-D2-G
వయససస:37
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

404
ZOK1020726
పపరర: శరహహద షపక

407
LML1931088
పపరర: ఆదదననరరయణ నసననన

410
ZOK0825994
పపరర: సయయద మహమమద అససఫ

413
ZOK1509124
పపరర: రరధదక బమమ

125-157/848

416
ZOK0843962
పపరర: ఆఫసయయ సయయద

125-157/277

419
ZOK1508274
పపరర: సయద కరరమగలట
తఇడడ:త సయద మహబమబ బటష
ఇఇటట ననఇ:7/60-D2-G
వయససస:50
లఇ: పప

399
ZOK1391341
పపరర: ఐషర సయయద

125-157/974

402
ZOK1508837
పపరర: ఖరఖరరననసర బబగఇ షపక

125-157/265

405
ZOK1173095
పపరర: రగఖయ బబగమ షపక

125-157/278

భరస : అబగదల కరరఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:7/60-D1
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-157/832

408
LML1939073
పపరర: ననగభమషణమమ నసననన

125-157/847

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:7-60-D2B
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-157/280

411
ZOK0826018
పపరర: గగలయబ జజన సయయద

125-157/281

భరస : షఫస వపలయట సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/60-D2-C-5
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-157/282

414
ZOK1508811
పపరర: రరధదక బబ మమ

125-157/978

భరస : శవ పతసరద పప మమయలయ
ఇఇటట ననఇ:7/60-D2-C6
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-157/241

భరస : ఖలల బటషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/60 D2G
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-157/283

125-157/844

భరస : ఇబతహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:7/60-D
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయయ బమమ
ఇఇటట ననఇ:7/60-D2-C6
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : కరరమమలయట
ఇఇటట ననఇ:7-60-D2E
వయససస:45
లఇ: ససస స
418
ZOK1010867
పపరర: ఖలల సయయద

125-157/264

తఇడడ:త సయయద షఫసవపలయట
ఇఇటట ననఇ:7/60-D2-C-5
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:త సయద షఫసవపలయట
ఇఇటట ననఇ:7/60-D2-C5
వయససస:22
లఇ: పప
415
LML2437333
పపరర: శరహహదన సయయద

401
ZOK0683219
పపరర: అబగదల కరదర షపక

396
ZOK2025252
పపరర: అబగదల రజజక షపక

భరస : అకబర బటషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/60 C2
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:త ననఇకటకకశషషయయ
ఇఇటట ననఇ:7-60 D2 B
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:త అకబర సరహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/60-D2-C-5
వయససస:61
లఇ: పప
412
ZOK1419696
పపరర: సయద అలస ఫ

125-157/973

తఇడడ:త ఖయదర వలట షపక
ఇఇటట ననఇ:7/60-D1
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : ససబతమణయఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-60-D1C
వయససస:46
లఇ: ససస స
409
ZOK0825978
పపరర: షఫసవపలట సయయద

398
ZOK1671981
పపరర: హససన బబగగమ షపక

125-157/841

తఇడడ:త ఖయజజ మహహదద థన
ఇఇటట ననఇ:7-60-C
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:త మహహదద థన
ఇఇటట ననఇ:7/60-D
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:త అబగదల కరరమ
ఇఇటట ననఇ:7/60-D1
వయససస:28
లఇ: ససస స
406
LML2437325
పపరర: సరగజ బ.

125-157/843

భరస : అబగదల రహహమయన షపక
ఇఇటట ననఇ:7/60 C
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : అబగదల ఖయదర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/60-D
వయససస:61
లఇ: ససస స
403
ZOK0683227
పపరర: మమణణరరన షపక

395
ZOK2025278
పపరర: ఖతజజ బ షపక

393
ZOK2025237
పపరర: పరరశన బటనస షపక
భరస : అబగదల రజజక
ఇఇటట ననఇ:7-60C
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : ఖయజజ మదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:7-60C
వయససస:78
లఇ: ససస స

తఇడడ:త ఖయజజ మదదదన
ఇఇటట ననఇ:7-60-C
వయససస:54
లఇ: పప
400
LML2437291
పపరర: శఇషరద షపక

125-157/262

తఇడడ:త అబగదల రహహమన
ఇఇటట ననఇ:7/60-C
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : రహమయన
ఇఇటట ననఇ:7-60C
వయససస:48
లఇ: ససస స
397
ZOK2025260
పపరర: అబగదల రహహమన షపక

392
ZOK0847451
పపరర: అబగదల లతఫ షపక

417
ZOK0843988
పపరర: మలట క బ సయయద

125-157/242

భరస : మహబమబ బటషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/60 D2G
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-157/979

420
ZOK1310093
పపరర: మడడఇ చఇదతశశఖర

125-157/284

తఇడడ:త లలట మడడఇ వనఇకట ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:7/60-D2H
వయససస:67
లఇ: పప
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421
LML1939099
పపరర: శరయమల మడడఇ

125-157/849

భరస : చఇదతశశఖర
ఇఇటట ననఇ:7-60-D2H
వయససస:57
లఇ: ససస స
424
ZOK0666156
పపరర: పసతయయఇక ననమయల

125-157/1228

425
ZOK2279701
పపరర: అశశక పరతగగఇట

125-157/285

తఇడడ:త ససబబరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:7/60-D2-K6
వయససస:47
లఇ: పప

428
ZOK0522532
పపరర: లకడమ నరసమమ అఇతటట

125-157/1251

భరస : రఘగననథ
ఇఇటట ననఇ:7/60 D2 K9
వయససస:38
లఇ: ససస స

431
ZOK0942194
పపరర: రఘగ ననథ చతత
స ర

125-157/286

434
ZOK1574656
పపరర: శల చతత
స రర

426
ZOK1373299
పపరర: శఇతత చఇదత మమకల

429
ZOK0522540
పపరర: ససనతన కలమయరర అఇతటట

125-157/238

432
ZOK1725837
పపరర: వనఇకట గరతక చతత
స రర

125-157/240

435
ZOK1509140
పపరర: రరచత రరణగ చతత
స రర

భఇధసవప: రఘగ ననథ చతత
స రర చతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:7/60 D2 K10
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:త చఇదత శశఖర చతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:7/60-D2-K10
వయససస:20
లఇ: ససస స

436
ZOK1237289
పపరర: అబగదల కరరమ షపక

437
LML1931435
పపరర: అబగదల ఖయగయఇ

438
LML2435477
పపరర: అలయటబకరష షపక

తఇడడ:త అలయట బకరశ షపక
ఇఇటట ననఇ:7/60-D3
వయససస:56
లఇ: పప
439
LML2437374
పపరర: మగఇతనజ బబగఇ షపక
భరస : గఫపర షపక
ఇఇటట ననఇ:7-60D-3
వయససస:43
లఇ: ససస స
442
ZOK2276111
పపరర: మగబన షపక

125-157/1242

తఇడడ:త రససల
ఇఇటట ననఇ:7/60-D-4
వయససస:43
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-157/980

443
LML2437382
పపరర: రశదన బబగమ షపక

125-157/852

125-157/295

446
ZOK1082346
పపరర: అబగదల షతకలర షపక

441
ZOK0683243
పపరర: అబగదల గఫరర షపక

125-157/851

444
ZOK0497784
పపరర: సపసయభటనస షపక

125-157/834

125-157/291

125-157/292

భరస : అబగదల సకలల
ఇఇటట ననఇ:7/60-D3C
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-157/293

125-157/294
447
ZOK0497800
పపరర: కలమఇతతననసర బబగఇ సయయద

తఇడడ:త అలయట బకరశ షపక
ఇఇటట ననఇ:7/60-D3-C BALIJA PALLI ROA
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : రససల సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/60-D4
వయససస:65
లఇ: ససస స

449
ZOK1011154
పపరర: షహహదన రగలట మయడడగగ

450
ZOK1574219
పపరర: కలలశర షపక

భరస : మహబమబ బటషర
ఇఇటట ననఇ:7/60-D-4
వయససస:41
లఇ: ససస స

125-157/289

తఇడడ:త అలయట బకరష
ఇఇటట ననఇ:7/60-D3A
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : అబగదల ఖయగఇ
ఇఇటట ననఇ:7-60-D-3-B
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : అలయటబకరస
ఇఇటట ననఇ:7-60-D3-C
వయససస:67
లఇ: ససస స
448
ZOK1011097
పపరర: మహబమబ బటషర సయయద

440
ZOK1425040
పపరర: షపక అబగదల సమధ

125-157/288

తఇడడ:త ఖయదర బటషర
ఇఇటట ననఇ:7-60 D3
వయససస:76
లఇ: పప

తఇడడ:త షపక అబగదల కరరఇ
ఇఇటట ననఇ:7/60-D3
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:త అబగదల గఫపర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/60D3-A
వయససస:20
లఇ: ససస స
445
LML2437366
పపరర: ఖసరరరద బబగఇ

125-157/833

తఇడడ:త అలయటబకరష
ఇఇటట ననఇ:7-60 D3
వయససస:41
లఇ: పప
125-157/850

125-157/287

తఇడడ:త రఘగననథ చతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:7/60-D2-K9
వయససస:19
లఇ: ససస స

భఇధసవప: రఘగ ననథ చతత
స రర చతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:7/60 D2 K10
వయససస:49
లఇ: పప
125-157/290

125-157/269

భరస : ససవరననరరయణ గకడ
ఇఇటట ననఇ:7/60-D2-K6
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:త ననగరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/60 D2 K9
వయససస:45
లఇ: పప
125-157/239

125-157/1227

తఇడడ:త చడననయయ మమకల
ఇఇటట ననఇ:7-60/D2J, 2ND FLOOR
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : ససబబరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:7/60-D2-K6
వయససస:70
లఇ: ససస స
125-157/237

423
ZOK0985426
పపరర: ససనతన ననమయల
భరస : ససరరష బటబగ ననమయల
ఇఇటట ననఇ:7/60D2J
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:త చడఇచయయ పరతగగఇట
ఇఇటట ననఇ:7/60-D2J
వయససస:30
లఇ: పప

427
ZOK0522128
పపరర: ససవరననరరయణ గకడ అఇతటట

433
ZOK1574557
పపరర: చఇదత శశఖర చతత
స రర

125-157/1226

తఇడడ:త ససరరష బటబగ ననమయల
ఇఇటట ననఇ:7/60D2J
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:త ససరరష బటబగ ననమయల
ఇఇటట ననఇ:7/60D2J
వయససస:30
లఇ: ససస స

430
ZOK0942186
పపరర: ధన లకడమ చతత
స ర

422
ZOK0666149
పపరర: వజయ కలమయర ననమయల

125-157/296

125-157/981

తఇడడ:త కమగరరదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:7/60-D-4-1
వయససస:51
లఇ: పప
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125-157/982 452
451
ZOK1574268
ZOK0497792
పపరర: మహమమద ఆరరఫ ససబహన షపక
పపరర: సరహహద బబగఇ షపక

తఇడడ:త కలలశర వలట షపక
ఇఇటట ననఇ:7/60-D-4-1
వయససస:20
లఇ: పప
454
ZOK0460196
పపరర: ససదథర బటబగ రరమశశటట

భరస : కరలలయసఅవరరర
ఇఇటట ననఇ:7/60-D41
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-157/298

తఇడడ:త ననగరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/60-E11
వయససస:33
లఇ: పప
457
ZOK1122761
పపరర: మహమమద హనఫ షపక

125-157/301

125-157/244

125-157/1107

125-157/305

125-157/855

125-157/311

భరస : మగరళ
ఇఇటట ననఇ:7-62-11
వయససస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

464
LML1931799
పపరర: వనఇకటననరరయణ ఆరరష

467
ZOK0093955
పపరర: ససరరష రరజ లవడడ

470
LML2438869
పపరర: ననజయయ షపక

473
ZOK0683284
పపరర: శరరదమమ గఇగరరరజ

125-157/862

476
ZOK0792168
పపరర: ననగ వనఇకట శశధర చతతరర
తఇడడ:త ననగరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/62-2A
వయససస:51
లఇ: పప

125-157/863

459
ZOK0845133
పపరర: లలయవత సరగరల

462
ZOK2025286
పపరర: బజన షపక

125-157/303

465
ZOK0071175
పపరర: ససశలమమ లవడడ

125-157/853

125-157/304

భరస : చడఇగల రరజ
ఇఇటట ననఇ:7/62
వయససస:69
లఇ: ససస స
125-157/306

468
LML1931716
పపరర: రరమమహన ఆరరష

125-157/854

తఇడడ:త వనఇకటననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:7-62
వయససస:43
లఇ: పప
125-157/856

471
ZOK0396192
పపరర: టటశ
త యమమ దదవవరఇ

125-157/857

భరస : పతతనప
ఇఇటట ననఇ:7-62
వయససస:58
లఇ: ససస స
125-157/312

474
ZOK0683292
పపరర: యయలయయయ గఇగరరరజ

125-157/313

తఇడడ:త ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62-1
వయససస:72
లఇ: పప
125-157/314

477
ZOK0792176
పపరర: లకకమదదవ పపజజరర

125-157/315

భరస : ననగ వనఇకట శశధర
ఇఇటట ననఇ:7/62-2A
వయససస:47
లఇ: ససస స

125-157/316 480
479
LML2436780
LML2436798
పపరర: ఆఇడస
పపరర: ససజత రరజ మయరర
త స ససమఇత రరజ మయరర

తఇడడ:త జజన పతభటకర
ఇఇటట ననఇ:7/62-A
వయససస:43
లఇ: పప

125-157/243

భరస : హహసపన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-61
వయససస:72
లఇ: ససస స

భరస : యయలయయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62-1
వయససస:66
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:7-62-1
వయససస:52
లఇ: ససస స
478
LML2439123
పపరర: ససభటషసణణ కకఇడదటట

125-157/1241

భరస : అకబర
ఇఇటట ననఇ:7-62
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:త యయలయయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62-1
వయససస:36
లఇ: ససస స
475
LML2437416
పపరర: లకడమదదవ గఇగరరజ

461
ZOK2276103
పపరర: అఫఫ ల మహమమద షపక

125-157/300

భరస : నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:7/60 E B
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:త చడఇగల రరజ
ఇఇటట ననఇ:7/62
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : ఖయసహహమసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-62
వయససస:64
లఇ: ససస స
472
ZOK0683276
పపరర: ససరరశర గఇగరరరజ

125-157/302

తఇడడ:త చననవరయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62
వయససస:73
లఇ: పప

తఇడడ:త చడఇగల రరజ
ఇఇటట ననఇ:7/62
వయససస:64
లఇ: పప
469
LML2438851
పపరర: బబజజన షపక

458
ZOK1313766
పపరర: అబగదల మగనఫ షపక

456
ZOK1122753
పపరర: షరరఫపన షపక
భరస : అలట సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:7/60-E-12
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:త మహమమద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:7/60(D2)
వయససస:19
లఇ: పప

భరస : రవ కలమయర
ఇఇటట ననఇ:7/61
వయససస:35
లఇ: ససస స
466
ZOK0093823
పపరర: చడఇగల రరజ లవడడ

125-157/299

తఇడడ:త అలసహ బ షపక
ఇఇటట ననఇ:7/60E-12
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:త పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7/60 E B
వయససస:39
లఇ: పప
463
ZOK1630631
పపరర: భగయమమ గలసపత

455
ZOK0460253
పపరర: ననగరరజ రరమసషటట

125-157/275
453
ZOK0071118
పపరర: వజయ నరమల యదదల బగససరరడడడ

భరస : గఇగర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/60D C-2
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:త రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7/60-E11
వయససస:59
లఇ: పప

తలట : షరరఫపన
ఇఇటట ననఇ:7/60E-12
వయససస:29
లఇ: పప
460
ZOK0845190
పపరర: నరససఇహహలల సరగరల

125-157/297

125-157/317

తఇడడ:త జజన పతభటకర
ఇఇటట ననఇ:7/62-A
వయససస:36
లఇ: పప
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481
ZOK0513663
పపరర: రరమచఇదతయయ కకమమ

125-157/318

తఇడడ:త చడఇచయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A
వయససస:63
లఇ: పప

482
ZOK0514323
పపరర: జజజ నపరసనన కకమమ
తఇడడ:త రరమచఇదతయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A
వయససస:35
లఇ: ససస స

484
ZOK0683342
పపరర: మయనస గఇగరరరజ

125-157/321

తఇడడ:త శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:7/62-A
వయససస:28
లఇ: ససస స

485
ZOK0783373
పపరర: వషత
ష వరర న గఇగరరజ

125-157/324

488
ZOK2025294
పపరర: మమరరకకపర రరణణ మయరర

భరస : వనఇకటటశశరరలల యయరశరజనసగరరర
ఇఇటట ననఇ:7/62-A
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : జజన పతభటకర
ఇఇటట ననఇ:7-62A
వయససస:61
లఇ: ససస స

490
LML2435493
పపరర: జజన పతభటకర మయరర

491
ZOK0213900
పపరర: శశవఇత రరజ మయరర

125-157/866

తఇడడ:త ఆఇడస
త కస
ఇఇటట ననఇ:7-62-A
వయససస:67
లఇ: పప

భరస : వనఇకట ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:7-62-A-1
వయససస:66
లఇ: ససస స
496
ZOK1379536
పపరర: కకరశపరటట రమయ

125-157/322

494
LML2438752
పపరర: కలపనన ఆరరశర

125-157/864

497
ZOK1671072
పపరర: లకమమ కరమననన

486
ZOK1237453
పపరర: రరజరశ గఇగరరజ

489
LML1939305
పపరర: పతభటవత కకమమ

125-157/867

తఇడడ:త ననరరయణ యయరరశజనసగరరర
ఇఇటట ననఇ:7/62-A
వయససస:42
లఇ: పప
125-157/871

495
ZOK1379528
పపరర: కకరశపరటట కకరణ కలమయర

125-157/984

498
ZOK1671106
పపరర: రవ కలమయర కరమననన

125-157/1247
499
ZOK2276533
పపరర: మయలలపత దనమదర ననయగడడ
దనమదర
తఇడడ:త ఏమ రఇగయయ ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-62-a-2
వయససస:43
లఇ: పప

125-157/1250 501
500
ZOK2279297
ZOK0481564
పపరర: దనమదర మయలలపత దనమదర
పపరర: సష మ కలయ వ ఆర

తఇడడ:త రఇగయయ ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-62-a-2
వయససస:43
లఇ: పప

502
ZOK0497834
పపరర: కళళవత వ

125-157/330 504
503
ZOK0513689
LML1932490
పపరర: హహమఇతకలమయర చఇదత కకమమ
పపరర: ననగనన వఇగరమలట

505
ZOK0313676
పపరర: కకరణ కలమయర వఇగరమలట
తఇడడ:త ననగనన
ఇఇటట ననఇ:7-62 A3
వయససస:42
లఇ: పప
508
LML2437432
పపరర: హహహమయవత వఇగరమళ
భరస : కకరణ కలమయర వఇగరమళ
ఇఇటట ననఇ:7-62-A-3
వయససస:40
లఇ: ససస స
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506
ZOK1010883
పపరర: కకశశర కలమయర వఇగరమళళ

125-157/328

భరస : కకశశర కలమయర
ఇఇటట ననఇ:7/62-A3
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-157/858

తఇడడ:త ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:7-62 A3
వయససస:83
లఇ: పప
125-157/872

తఇడడ:త ననగనన
ఇఇటట ననఇ:7-62A3
వయససస:52
లఇ: పప
125-157/874

125-157/985

తఇడడ:త పసచచయయ కరమననన
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-2
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:త రరమచఇదతయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-3
వయససస:38
లఇ: పప
125-157/859

125-157/1199

తఇడడ:త కకరశపరటట చఇదత శశఖర
ఇఇటట ననఇ:7-62/A1
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : రవ కలమయర కరమననన
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-2
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : రవకలమయర
ఇఇటట ననఇ:7/62-A3
వయససస:47
లఇ: ససస స

125-157/865

125-157/983
492
ZOK1670967
పపరర: వనఇకటటశశరరలల యయరరశజనసగరరర

భరస : కకరశపరటట కకరణ కలమయర
ఇఇటట ననఇ:7-62/A1
వయససస:25
లఇ: ససస స

125-157/329

125-157/323

భరస : రరమచఇదతయయ
ఇఇటట ననఇ:7-62-A
వయససస:66
లఇ: ససస స

భరస : రరమమహన
ఇఇటట ననఇ:7-62-A-1
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-157/1200

125-157/320

తఇడడ:త శశనవరససలల గఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:త జజన పతభటకర
ఇఇటట ననఇ:7-62-A
వయససస:39
లఇ: పప
125-157/870

483
ZOK0683318
పపరర: అలలట న కకశసట స పరలలమ
తఇడడ:త పరతథనప దదవ వరమ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:త శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:7/62-A
వయససస:31
లఇ: పప

487
ZOK1670686
పపరర: లకడమ ససనత యయరరశజనసగరరర

493
LML1939776
పపరర: సరగజనమమ అరరష

125-157/319

507
LML2437424
పపరర: అఇజనమమ వఇగరమలట
భరస : ననగనన
ఇఇటట ననఇ:7-62-A3
వయససస:72
లఇ: ససస స

125-157/1201 510
509
ZOK1425909
ZOK1221506
పపరర: లకడమ చడషతనయ మమళ వఇగరమలట
పపరర: సష మయయ మమకర

తఇడడ:త కకశశర కలమయర వఇగరమలట
ఇఇటట ననఇ:7-62-A3, BALIJAPALLI ROAD
వయససస:25
లఇ: పప

125-157/873

125-157/331

తఇడడ:త వనఇకటససబబయయ మమకర
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-4
వయససస:70
లఇ: పప
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511
ZOK0481572
పపరర: పపషపలలమమ వసఇత

125-157/875

భరస : ససరరఇదతరరజ
ఇఇటట ననఇ:7-62-A4
వయససస:74
లఇ: ససస స
514
ZOK1134337
పపరర: ససబతమణయఎఇ మమకర

125-157/332

125-157/334

125-157/337

125-157/325

తఇడడ:త వనఇకటపప ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A -6-3
వయససస:57
లఇ: పప
526
ZOK1672690
పపరర: సరయ పతణణత అమననన

125-157/1108

125-157/340

521
ZOK1509132
పపరర: దథపక అవపల

125-157/879

125-157/343

125-157/336

524
ZOK0071209
పపరర: వజయ లకడమ అమమననన

525
ZOK1678960
పపరర: రచన అమమననన

527
ZOK0942160
పపరర: ససబబ లకలకమమ ఆరరళట

530
ZOK0594051
పపరర: లకకమ దదవ ససగరమయలయ

533
ZOK0729509
పపరర: నరరశ బటబగ సననపననన

125-157/338

125-157/339

125-157/986

తఇడడ:త రమమశ బటబగ అమమననన
ఇఇటట ననఇ:7/62-a-6-3
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-157/307

528
ZOK0942178
పపరర: ననగరశశరమమ ఆరరళట

125-157/308

భరస : చఇదత మహన
ఇఇటట ననఇ:7/62 A-6-4
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-157/341

531
ZOK0587865
పపరర: వఇశ రరఘవననద న ససగరమయలయ

125-157/342

తఇడడ:త రరమయనసరలల
ఇఇటట ననఇ:7/62-A6-6
వయససస:30
లఇ: పప
125-157/309

534
ZOK0513630
పపరర: బటలయజ సననపననన

125-157/326

తఇడడ:త ననరరయణ ననయగడడ సననపననన
ఇఇటట ననఇ:7/62 A-6-D
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:త ననరరయణ ననయగడడ సననపననన
ఇఇటట ననఇ:7/62A 6D
వయససస:31
లఇ: పప

536
ZOK1092899
పపరర: ననగవనణణ సననపననన

537
ZOK2288124
పపరర: పసటటకకటట పతశరఇత

538
ZOK1072412
పపరర: ససమలత చపలమయడడగగ

539
LML1939297
పపరర: వనజ చనపలమడడగగ

వయసస 01-01-2021 నటక

519
ZOK1092873
పపరర: భటరగ వ అరరష

తఇడడ:త కమల మగరళమహన అవపల
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-6-1
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : నరరశ బటబగ సననపననన
ఇఇటట ననఇ:7/62A-6-D
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:త ధనసఇజరషఆ చపలమయడడగగ
ఇఇటట ననఇ:7/62A6E
వయససస:27
లఇ: ససస స

125-157/878

125-157/554
522
ZOK2241586
పపరర: ఏస వ కకషష ససభటశ
చదనననకరసవఅలయ
తఇడడ:త మదసససధన రరవప చదనననకరసవఅలయ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-6-1
వయససస:19
లఇ: పప

భరస : ననరరయణ ననయగడడ సననపననన
ఇఇటట ననఇ:7/62A-6-D
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-157/345

516
LML1939263
పపరర: గఇగమమ గగఇడస
ట రర

భరస : వనఇకట నగరసపఖర అరరష
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-6-1
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : రరమయఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-6-6
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : శరమకలమయర
ఇఇటట ననఇ:7-62-A-6-B
వయససస:46
లఇ: ససస స
535
LML2438737
పపరర: ననగమమ సననపననన

125-157/335

భరస : రరధ కకషష
ఇఇటట ననఇ:7/62 A-6-4
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-6-6
వయససస:58
లఇ: పప
532
LML2438760
పపరర: వనఇకటలకమమ రరగవలల

518
ZOK0844010
పపరర: జయఇత దరరరర

125-157/877

భరస : కరశమర
ఇఇటట ననఇ:7-62-A6
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : రమమశ బటబగ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-6-3
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:త రమమశ బటబగ అమననన
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-6-3
వయససస:22
లఇ: పప
529
ZOK0587964
పపరర: రరమఇజలల ససగరమయలయ

125-157/333

భరస : కమల హహ హన ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-6-1
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : మధసససదన రరవప కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-6-1
వయససస:46
లఇ: ససస స
523
ZOK0093575
పపరర: రమమశ బటబగ ఎ

515
ZOK0942111
పపరర: కరశమర గగఇడస
ట రర

513
LML2438711
పపరర: అమరరవత సశప ననన
భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:7-62-A-4
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:త పసరయయ గగఇడస
ట రర
ఇఇటట ననఇ:7/62-A6
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:త పషఇచలయయ ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-6-1
వయససస:49
లఇ: పప
520
ZOK1358878
పపరర: పరరమళ కకఇడదటట

125-157/876

భరస : రవకలమయర
ఇఇటట ననఇ:7-62-A-4
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:త సష మయయ మమకర
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-4-1
వయససస:39
లఇ: పప
517
ZOK0844002
పపరర: కమల మహన ఆవపల

512
LML2438703
పపరర: లలయవరలజజబబట దదధసకలఇత

భరస : ధనసఇజయననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-62-A-6E
వయససస:41
లఇ: ససస స

125-157/344

125-157/1255

భరస : సనననపననన బటలయజ
ఇఇటట ననఇ:7/62 a 6d
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-157/880

540
ZOK0783365
పపరర: శరరద లవడడ

125-157/346

భరస : ససరరష రరజ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-6F
వయససస:39
లఇ: ససస స
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541
ZOK1161512
పపరర: లకడమ దదవ నలమయరర

125-157/347

భరస : అబగదలయట
ఇఇటట ననఇ:7/62-A6-F
వయససస:62
లఇ: ససస స
544
ZOK1403872
పపరర: ననగమణణ మదదదననన

542
ZOK0729491
పపరర: రరడయయ
డడ
మదదదననన
తఇడడ:త శరఇతయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A8
వయససస:34
లఇ: పప

125-157/1203

545
ZOK0313627
పపరర: జయచఇదత పబటబ

భరస : శరఇతయయ ననయగడడ మదదదననన
ఇఇటట ననఇ:7-62-A-8
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:త ఆఇజననయగలల జ
ఇఇటట ననఇ:7-62 A8A
వయససస:45
లఇ: పప

547
ZOK0683375
పపరర: ససషమ కకఇడసరర

548
ZOK0683367
పపరర: శరశవణ కలమయర కకడసరర

125-157/349

తఇడడ:త ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:7/62-A9
వయససస:29
లఇ: ససస స
550
ZOK1624758
పపరర: థసశరర బఇదస కకడడరర

125-157/987

125-157/1109

తఇడడ:త వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A10
వయససస:73
లఇ: పప
556
ZOK1508530
పపరర: వనఇకట సరయ రగహహత అలట ఇ

125-157/990

125-157/354

భరస : సరమమయల
ఇఇటట ననఇ:7-62-A11
వయససస:76
లఇ: ససస స
565
ZOK1685247
పపరర: లకడమ దదవ కకవపరర
భరస : సష మశశఖర కకవపరర
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-12
వయససస:66
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-157/351

552
LML2437515
పపరర: ససబబమమ పచనచ
భరస : ఆఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:7-62-A10
వయససస:62
లఇ: ససస స

554
ZOK0260588
పపరర: వనఇకట ససబతహమణయఇ అలట ఇ

555
ZOK0261156
పపరర: పతమల కకఇడదటట

557
ZOK0844226
పపరర: ససబబమమ కరసరరపప

560
ZOK0313692
పపరర: సరమమయల చఇదత శశఖర

563
LML2435519
పపరర: మగరళ కకఇడదటట

566
ZOK0260612
పపరర: బటలకకషష అనసమల

125-157/988

125-157/861

125-157/882

125-157/989

భరస : వనఇకట ససబతహమణయఇ అలట ఇ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-10-1
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-157/352

558
ZOK0844317
పపరర: నరససఇహహలల కరసరరపప

125-157/353

తఇడడ:త పషఇచలయయ కరసరరపప
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-10-B
వయససస:36
లఇ: పప
125-157/868

561
ZOK0313734
పపరర: పతతనప దదవవరఇ

125-157/869

తఇడడ:త సరమమయల
ఇఇటట ననఇ:7-62A 11
వయససస:57
లఇ: పప
125-157/884

564
ZOK1313709
పపరర: శశ రరమ కకషష అనసమయల

125-157/355

తఇడడ:త బటలకకషష అనసమయల
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-12
వయససస:23
లఇ: పప
125-157/357

తఇడడ:త రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62A-12
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:త బటలకకషష అనసమయల
ఇఇటట ననఇ:7/62A-12
వయససస:26
లఇ: పప

125-157/881

భరస : ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:7-62 A9
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-62-A11
వయససస:53
లఇ: పప
125-157/356

549
LML2437507
పపరర: ససలలచన కకఇడసరర

తఇడడ:త ససధనకర కకడసరర
ఇఇటట ననఇ:7/62-A9 BALIJAPALLI ROAD
వయససస:25
లఇ: పప

125-157/359 569
568
ZOK0666248
ZOK1072545
పపరర: వనఇకట ససబబయయ అనసమయలయ
పపరర: మహన కకషష అనసమయల

తఇడడ:త రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62A-12
వయససస:34
లఇ: పప

125-157/350

తఇడడ:త డదనడ
ఇఇటట ననఇ:7-62A 11
వయససస:85
లఇ: పప
125-157/883

546
LML2437499
పపరర: అచచమమ మదదదననన
భరస : ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-62-A8A
వయససస:82
లఇ: ససస స

భరస : పషఇచలయయ కరసరరపప
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-10-B
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:త రరజయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A11
వయససస:28
లఇ: పప
562
LML1939271
పపరర: లలత

125-157/860

తఇడడ:త తరరమలయయ అలట ఇ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-10-1
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:త వనఇకట ససబతమణయఇ అలట ఇ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-10-1
వయససస:20
లఇ: పప
559
ZOK0783357
పపరర: సరయళ పతసరద మదదదననన

551
ZOK1252568
పపరర: పవన కలమయర కకడసరర

125-157/1202
543
ZOK1403864
పపరర: శరఇతయయ ననయగడడ మదదదననన

తఇడడ:త ననగయయ మదదదననన
ఇఇటట ననఇ:7-62-A-8
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:త ససధనకర కకడసరర
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-9
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : శశవణ కలమయర కకడడరర
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-9
వయససస:28
లఇ: ససస స
553
ZOK1632702
పపరర: పషఇచలయయ కరసరరపప

125-157/348

567
ZOK0261263
పపరర: ననగలకడమ అనసమల

125-157/358

భరస : బటలకకషష
ఇఇటట ననఇ:7/62A-12
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-157/360

570
ZOK1508746
పపరర: దథపసక అనసమయల

125-157/991

తఇడడ:త బటలకకషష అనసమయల
ఇఇటట ననఇ:7/62-A12
వయససస:21
లఇ: ససస స
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125-157/992 572
571
ZOK1672732
ZOK0847527
పపరర: సష మశశఖర ననయగడడ కకవపరర
పపరర: నలమరర వరన నలమరర

125-157/310

573
ZOK0708404
పపరర: శవ పతసరద నలమయరర

తఇడడ:త ననగయయ ననయగడడ కకవపరర
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-12
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:త నలమరర కరశవపలల నలమరర
ఇఇటట ననఇ:7/62 A-13
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:త కరశవపలల
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-13
వయససస:29
లఇ: పప

574
LML2437390
పపరర: ననగరతనమమ నలమయరర

575
ZOK1295435
పపరర: అఖల కకఇడదటట

576
ZOK1431915
పపరర: వససఇధరమమ కకఇడదటట

125-157/885

భరస : కరశవపలల
ఇఇటట ననఇ:7-62-A-13
వయససస:50
లఇ: ససస స
577
ZOK1573708
పపరర: భవయ శశ కకఇడదటట

తఇడడ:త మగరళ కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-14
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-157/994

తఇడడ:త మగరళ కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-14
వయససస:20
లఇ: ససస స
580
ZOK0460147
పపరర: ససబటబరరయగడడ ఆరరళళ

125-157/364

125-157/366

తఇడడ:త వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-D
వయససస:52
లఇ: పప
586
ZOK1072438
పపరర: కరకలయశ కలమయర కరర

125-157/369

581
ZOK1313691
పపరర: శరమమయల ధదనకర పరలలఇ

125-157/888

భరస : జ ఓబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-62DE
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:త జబటబర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-C
వయససస:46
లఇ: పప

584
ZOK0587923
పపరర: ధనసఇజయ చపలమయడడగగ

585
ZOK1072420
పపరర: ససదద డసశరర కరర

తఇడడ:త వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-62-E
వయససస:82
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-157/367

587
ZOK0847568
పపరర: మహబమబ బటషర కలల
ట రర

590
ZOK2275972
పపరర: నఫసతద కలల
ట రర

593
ZOK0207522
పపరర: శశధర బటబగ రరడడ చడరట

125-157/370

599
ZOK1277442
పపరర: హహమజ శశ రరడడడచడరట
తఇడడ:త మధస మహన రరడడ చడరట
ఇఇటట ననఇ:7/62E1
వయససస:24
లఇ: ససస స

125-157/365

125-157/368

588
ZOK0474411
పపరర: గగరపప కలల
ట రర

125-157/887

తఇడడ:త హహసపన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-62-C
వయససస:70
లఇ: పప
125-157/1240

591
ZOK1692706
పపరర: గఇట ఓబయయ

125-157/1204

తఇడడ:త జ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-62DE
వయససస:40
లఇ: పప
125-157/371

594
ZOK0587766
పపరర: మయధవ గగటరర

125-157/372

భరస : ననగయయ ననషద
ఇఇటట ననఇ:7/62-E
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-157/889

భరస : శశధర
ఇఇటట ననఇ:7-62E
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-157/891

125-157/363

భరస : పతభటకర కరర
ఇఇటట ననఇ:7/62-B
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:త శరఇతమమరరస రరడడడచడరట
ఇఇటట ననఇ:7/62-E
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:త పరపయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62-E
వయససస:40
లఇ: పప

582
ZOK1267161
పపరర: శఫసఉలయట షపక

తఇడడ:త బటబగ పతతనప దదవర వరఇ పరలలఇ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A/C
వయససస:23
లఇ: పప

125-157/373 596
595
ZOK0587931
LML2437523
పపరర: ననగయయ ననయడస గగటటరర]
పపరర: మహహశశరర రరడకడచదరట

598
ZOK2025310
పపరర: శరఇత మమరరస రరవప

125-157/327

తఇడడ:త మహబమబ బటష కలల
ట రర
ఇఇటట ననఇ:7/62-C
వయససస:19
లఇ: పప
125-157/1205

579
ZOK0460014
పపరర: ససబబమమ ఆరరళళ
భరస : ససబటబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A64
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:త గగర రపర కలల
ట రర
ఇఇటట ననఇ:7/62-C
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : మహబమబ బటషర
ఇఇటట ననఇ:7-62-C
వయససస:41
లఇ: ససస స
592
ZOK1692714
పపరర: గఇట మమరర శరరష

125-157/886

తఇడడ:త ననరయయ చపలమయడడగగ
ఇఇటట ననఇ:7/62AE6
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:త పతభటకర కరర
ఇఇటట ననఇ:7/62-B
వయససస:37
లఇ: పప
589
ZOK0497891
పపరర: పరరశన కలల
ట రర

578
LML1931740
పపరర: వనఇకటననగశశఖర ఆరరష

125-157/993

భరస : లయతద కకఇడదటట వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A-14
వయససస:78
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనఇకటననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:7-62A61
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:త వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62-A64
వయససస:72
లఇ: పప
583
ZOK0513697
పపరర: ననరరయణ సననపపణణన

125-157/362

125-157/361

597
ZOK2025302
పపరర: రరమ లకలకమమ రరవప

125-157/890

భరస : శరఇతమమరరస
ఇఇటట ననఇ:7-62E
వయససస:68
లఇ: ససస స
125-157/374

600
ZOK0514315
పపరర: దసరగ మమ అఇతనటట

125-157/375

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62-E1
వయససస:79
లఇ: ససస స
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601
ZOK0514265
పపరర: మయధవలత గఇగరరజ

125-157/376

భరస : శవపతసరద
ఇఇటట ననఇ:7/62-E-1
వయససస:44
లఇ: ససస స
604
ZOK2240927
పపరర: సరయ శరరష దదశశటట

125-157/266

125-157/379

125-157/996

125-157/382

125-157/384

125-157/897

భరస : వనఇకట
ఇఇటట ననఇ:7/64A
వయససస:49
లఇ: ససస స
625
ZOK0642074
పపరర: శశదదవ గగగరగళళ
భరస : తరరమలయ శశనవరష
ఇఇటట ననఇ:7/64-A
వయససస:44
లఇ: ససస స
628
LML2435527
పపరర: తరరమల శశనవరస గగగరగళళ
తఇడడ:త వనఇకట కరఇతయయ
ఇఇటట ననఇ:7-64-A
వయససస:62
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

614
ZOK0514240
పపరర: దననమమ కలఇదదటట

125-157/383

125-157/995

617
ZOK1325901
పపరర: దదవయ పష తతరర

620
ZOK1161546
పపరర: పతశరఇత భమయరపప

623
ZOK0641274
పపరర: వనఇకటయయ బబ నఇ

626
LML1932565
పపరర: మగరళకకషష గగగరగళళ

629
ZOK2276236
పపరర: సరయ లకడమ మనయ బబ ణఇ
తలట : అనసరరధ బబ ణఇ
ఇఇటట ననఇ:7/64A-3
వయససస:18
లఇ: ససస స

125-157/381

615
ZOK0396168
పపరర: పదమజ కలఇదదటట

125-157/895

భరస : నటరరజ ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-62-F-8
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-157/385

125-157/896
618
LML1931070
పపరర: వనణగగగపరల ననయగడడ. పరటటరర

తఇడడ:త పషఇచలయయ ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-63
వయససస:49
లఇ: పప
125-157/386

621
ZOK1161553
పపరర: రరమ మహన భమయరపప

125-157/387

తఇడడ:త రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:7/64
వయససస:51
లఇ: పప
125-157/389

624
ZOK0641571
పపరర: జయ పతదన గగగరగళళ

125-157/390

భరస : మగరళ కకషష
ఇఇటట ననఇ:7/64-A
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-157/898

తఇడడ:త వనఇకట కరఇతయయ జ
ఇఇటట ననఇ:7-64A
వయససస:44
లఇ: పప
125-157/900

609
ZOK1508753
పపరర: లకడమ దదవ అనసమల

భరస : మధసససదన రరవప ససఇగమల
ఇఇటట ననఇ:7/62-F1
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:త రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:7/64-A
వయససస:46
లఇ: పప
125-157/391

125-157/378

125-157/380 612
611
ZOK0641118
ZOK0642025
పపరర: మధసససదన రరవప ససఇగమల
పపరర: కవత ససఇగమల

భరస : రరమ మహన
ఇఇటట ననఇ:7/64
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-157/388

606
ZOK0844341
పపరర: పతసనన లకడమ దదశశటట

భరస : వనఇకట ససబబయయ అనసమల
ఇఇటట ననఇ:7/62-F
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనణగగగపరల పష తతరర
ఇఇటట ననఇ:7/63
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : వనణగ గగపరల ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-63
వయససస:42
లఇ: ససస స
622
ZOK0208801
పపరర: అనసరరధ బబ నఇ

125-157/894

భరస : వనఇకరటరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62-F-3
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనణగ గగపరల పష తతరర
ఇఇటట ననఇ:7/63
వయససస:25
లఇ: ససస స
619
ZOK2025328
పపరర: వజయ లకకమ పరటటరర

608
LML2437713
పపరర: మహన కలమయరర

125-157/893

భరస : ఓబయయ దదశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/62F
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:త పషఇచలయయ ససఇగమల
ఇఇటట ననఇ:7/62-F1
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:త వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62-F-1-E-1
వయససస:42
లఇ: పప
616
ZOK1237479
పపరర: పలట వ పష తతరర

125-157/377

భరస : ఓబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-62-F
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:త ఓబయయ
ఇఇటట ననఇ:7/62-F
వయససస:23
లఇ: ససస స
613
ZOK0513515
పపరర: శవ పతసరద అఇతనటట

605
ZOK0844325
పపరర: వసఇథమమ దదశశటట

603
LML1939313
పపరర: వజయలకడమ రరడడడచరట
భరస : మధసమహన
ఇఇటట ననఇ:7-62E-1
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : ఓబయయ దదశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/62F
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:త ఓబయయ దదశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/62-F
వయససస:49
లఇ: పప
610
ZOK1632710
పపరర: వనసతన దదశశటట

125-157/892

తఇడడ:త శరఇతమమరరస
ఇఇటట ననఇ:7-62-E-1
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:త ఓబయయ దదశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/62-F
వయససస:19
లఇ: ససస స
607
ZOK0428888
పపరర: ఓబయయ దదశశటట

602
LML1931104
పపరర: మధసమహన రరడడ చరట

627
ZOK0428755
పపరర: ననఇకటకరఇతయయ గగగరగళళ

125-157/899

తఇడడ:త మగనయయ జ
ఇఇటట ననఇ:7-64A
వయససస:77
లఇ: పప
125-157/1245

630
ZOK2276251
పపరర: సరయ మదదశ పపతతఇ బబ ణఇ

125-157/1246

తలట : అనసరరధ బబ ణఇ
ఇఇటట ననఇ:7/64A-3
వయససస:18
లఇ: పప
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631
ZOK0396515
పపరర: సరవతత జ

125-157/392

భరస : పతసరద
ఇఇటట ననఇ:7/65
వయససస:46
లఇ: ససస స
634
ZOK2025336
పపరర: గకససననసరస బ షపక

125-157/901

125-157/1237

125-157/902

125-157/903

125-157/399

125-157/402

125-157/405

తఇడడ:త రరఊఫర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/66-C
వయససస:61
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

644
ZOK2276160
పపరర: శరహర షపక

647
ZOK0844721
పపరర: షహహదన షపక

650
ZOK1011113
పపరర: ససబటబరరయగడడ యజజరరర

653
ZOK1218925
పపరర: రరహనన షపక

125-157/999

125-157/1243

639
ZOK0845448
పపరర: కకషష తదజ గగరఇటట

642
ZOK0942087
పపరర: హహసపసన కకటట పల

645
ZOK0738575
పపరర: సదనదఇ షపక

125-157/400

648
ZOK0846867
పపరర: వనఇకట ససబటబరరడడ చనమ

తఇడడ:త పరపయయ
ఇఇటట ననఇ:7/66-C
వయససస:51
లఇ: పప

125-157/397

125-157/398

125-157/401

తఇడడ:త గఇగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/66-A
వయససస:62
లఇ: పప
125-157/403

651
ZOK1011121
పపరర: ససబటబరరయగడడ యజజరరర

125-157/404

తఇడడ:త ససబటబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/66-A
వయససస:27
లఇ: పప
125-157/406

654
ZOK1134311
పపరర: రరమలకలకమమ చనమ

125-157/904

భరస : వనఇకటససబటబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-66-A
వయససస:53
లఇ: ససస స

125-157/1000 657
656
ZOK1503275
ZOK1134329
పపరర: యశశఇత కలమయర రరడడడ చనమ
పపరర: దదవమణణ చనమ

659
LML1931211
పపరర: వనఇకటయయ పససపపలలటట

125-157/396

తఇడడ:త మహమమద హనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:7/66-A
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:త వనఇకట ససబబ రరడడడ చనమ
ఇఇటట ననఇ:7/66A
వయససస:23
లఇ: పప
125-157/407

125-157/1110

తఇడడ:త ససభటన కకటట పల
ఇఇటట ననఇ:7/66
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : సదనదఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:7/66-A
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనఇకట ససబబ రరడడడ చనమ
ఇఇటట ననఇ:7/66A
వయససస:21
లఇ: ససస స
658
ZOK0844705
పపరర: మహమమద హనఫ షపక

125-157/998

తఇడడ:త చననయయ
ఇఇటట ననఇ:7/66-A
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : ససబటబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/66-A
వయససస:46
లఇ: ససస స
655
ZOK1503267
పపరర: లల మణణ చనమ

641
ZOK1508613
పపరర: సరయ చరణ గగరఇటట

636
ZOK1721471
పపరర: కలశశమహహదథన షపక

తఇడడ:త వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:7/65-1
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : కరరమగళ షపక
ఇఇటట ననఇ:7/66-A
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:త ససబటబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/66-A
వయససస:29
లఇ: పప
652
ZOK1011295
పపరర: లకడమ నరసమమ యజజరరర

125-157/395

భరస : ఖయదర బటష షపక
ఇఇటట ననఇ:7/66-1
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:త మహమమద హనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:7/66-A
వయససస:37
లఇ: పప
649
ZOK1011089
పపరర: చఇదత శశఖర యజజరరర

638
LML1931252
పపరర: వనఇకట రమణ గగరఇటట

125-157/394

తఇడడ:త అజమగుసదథన షపక
ఇఇటట ననఇ:7/65
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:త వనఇకట రమణ గగరఇటట
ఇఇటట ననఇ:7/65-1
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : ఖయదర బటషర
ఇఇటట ననఇ:7-66
వయససస:48
లఇ: ససస స
646
ZOK0792218
పపరర: కరరమగళ షపక

125-157/997

తఇడడ:త వనఇకటపర గగరఇటట
ఇఇటట ననఇ:7/65-1
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:7-65-1
వయససస:52
లఇ: ససస స
643
ZOK2025344
పపరర: సలయమ అజజ షపక

635
ZOK1420249
పపరర: షపక బటబ

633
ZOK0847485
పపరర: రరఫయ షపక
భరస : బటబట
ఇఇటట ననఇ:7/65
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:త షపక ఖససఇ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:7/65
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : షపక జజన బటష
ఇఇటట ననఇ:7/65
వయససస:28
లఇ: ససస స
640
LML1940667
పపరర: వనఇకట ససబబమమ గగరఇటట

125-157/393

తఇడడ:త అజమగదథదన షపక
ఇఇటట ననఇ:7/65
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : ఖయససఇ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-65
వయససస:72
లఇ: ససస స
637
ZOK2272474
పపరర: షపక పరవన భటణగ

632
ZOK0844598
పపరర: మహహదథదన షపక

125-157/905

భరస : సస వ ససబటబరరడడ
ఇఇటట ననఇ:7-66-A1
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-157/424

660
ZOK0844713
పపరర: శరహనజ బబగఇ షపక

125-157/425

భరస : మహమమద హనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:7/66-C
వయససస:56
లఇ: ససస స
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661
ZOK0845463
పపరర: మహమమద రఫస షపక

125-157/426

తఇడడ:త మహమమద హనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:7/66-C
వయససస:26
లఇ: పప
664
ZOK2025351
పపరర: జఫరర సయయద

125-157/906

125-157/429

125-157/427

668
ZOK0844796
పపరర: జలయన సయయద

125-157/908

671
ZOK1677582
పపరర: జజఫర సయద

125-157/430

తఇడడ:త ససవర కలమయర పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:7/67
వయససస:27
లఇ: ససస స

674
ZOK1252550
పపరర: పదమ పససపపలలటట

666
ZOK0844739
పపరర: కరరమగననసర సయయద

125-157/1111

669
LML2439149
పపరర: ననబయయ సయయద

672
ZOK1252535
పపరర: ససవర కలమయర పససపపలలటట

125-157/433

675
LML2439172
పపరర: కకషష వనణణ గగరశఇకకఇడ

తఇడడ:త నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:7-67G
వయససస:43
లఇ: పప
682
ZOK0847550
పపరర: ఘమస సయయద

తఇడడ:త నరససఇహ పతసరద గగరశఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:7/67A
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:త అబగదల హమద సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/70
వయససస:42
లఇ: పప
685
ZOK1632728
పపరర: శశలకడమ గఇపల

683
ZOK1161587
పపరర: వమలమమ గఇపల

125-157/1001

686
ZOK1369412
పపరర: అయశర షపక
భరస : నసర మహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:7/70-B
వయససస:28
లఇ: ససస స

125-157/913
688
ZOK1276253
పపరర: చసఇదస లకడమ ననరరయణ
ననయగడడ
తఇడడ:త చసఇదస పసచచయయ ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-73
వయససస:37
లఇ: పప

689
LML2310225
పపరర: శరవలట షపక
తఇడడ:త మసరసనవలట
ఇఇటట ననఇ:7/73
వయససస:42
లఇ: పప

125-157/909

125-157/910

తఇడడ:త నరససఇహహలల జ
ఇఇటట ననఇ:7-67G
వయససస:47
లఇ: పప
681
ZOK0642009
పపరర: రహమత బ సయయద

125-157/436

భరస : మమలయనన
ఇఇటట ననఇ:7/68-A
వయససస:63
లఇ: ససస స
125-157/438

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:7/70-A
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:త కకషష
ఇఇటట ననఇ:7/70-A
వయససస:20
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-157/1112

తఇడడ:త బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/68
వయససస:43
లఇ: పప
125-157/437

125-157/431

భరస : నరససఇహ మగరళ
ఇఇటట ననఇ:7-67
వయససస:37
లఇ: ససస స

125-157/434 677
125-157/435 678
676
ZOK1082569
ZOK1237446
ZOK2025369
పపరర: నరససఇహ భటరత గగఱఱ ఇ కకఇడ
పపరర: నరససఇహ కళళయణ గగరశఇకకఇడ
పపరర: పతసరద జ

125-157/911 680
679
ZOK2025377
ZOK1391390
పపరర: నరససఇహ మగరళ గగరశఇ కకఇడ
పపరర: రఫస షపక

125-157/907

తఇడడ:త రరమయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:7/67
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : ససవర కలమయర పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:7/67
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:త నరససఇహ పతసరద గగఱఱ ఇ కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:7/67A
వయససస:27
లఇ: పప

125-157/428

భరస : అలయటహ బకరష
ఇఇటట ననఇ:7-66-H
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:త మగసస ఫర సయద
ఇఇటట ననఇ:7/66-H
వయససస:83
లఇ: పప
125-157/432

125-158/1010

భరస : జఫరర సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/66-H
వయససస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:త జజఫర సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/66-H
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : జలయన బటషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:7-66-H
వయససస:39
లఇ: ససస స
673
ZOK1252543
పపరర: కరశఇత పసతయయ పససపపలలటట

665
LML1931021
పపరర: బకలక సయయద

663
ZOK2026052
పపరర: షబర బ షపక
భరస : ఖయలలషర షపక
ఇఇటట ననఇ:7-66E
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:త జజఫర సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/66-H
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : రఫస సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/66-H
వయససస:28
లఇ: ససస స
670
LML2439156
పపరర: ఫపజలయ సయయద

125-157/1206

భరస : కలలుదుదష
ఇఇటట ననఇ:7-66-E
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:త జఫరర
ఇఇటట ననఇ:7-66G
వయససస:80
లఇ: పప
667
ZOK0844770
పపరర: షరజద సయయద

662
ZOK1428952
పపరర: శఫరరబ షపక

684
ZOK0474478
పపరర: కకషష గఇపల

125-157/912

తఇడడ:త వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-70-A
వయససస:48
లఇ: పప
125-157/439

687
ZOK1509157
పపరర: లకడమ నరసమమ చసఇడడ

125-157/440

భరస : పసచచయయ చసఇడడ
ఇఇటట ననఇ:7/73
వయససస:61
లఇ: ససస స
125-157/1236

690
ZOK1322726
పపరర: గకస బటషర షపక

125-157/441

తఇడడ:త అబగదల ఖయదర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/74
వయససస:24
లఇ: పప
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691
LML2439180
పపరర: హజరర బబగఇ షపక

125-157/914

భరస : అమర బటషర
ఇఇటట ననఇ:7-74
వయససస:37
లఇ: ససస స
694
ZOK1690650
పపరర: రరషమ షపక

125-157/1003

125-165/928

తఇడడ:త రరమ చఇదతయయ దసగరగ శశటట
ఇఇటట ననఇ:7/74
వయససస:28
లఇ: పప
125-157/445

125-157/917

125-157/1238

701
ZOK1321231
పపరర: రససల షపక

704
ZOK2256006
పపరర: జయమమ వడడడ

707
ZOK2026060
పపరర: ససలలచన బఇడనరర

125-157/447

710
ZOK1134352
పపరర: హహహమయవత వపననఇ

713
ZOK0514257
పపరర: రరధ పతదస మ

భరస : కరకలయశ కలమయర కరర
ఇఇటట ననఇ:7/74-B GANGIREDDY PALEM
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట శశషరదదత
ఇఇటట ననఇ:7/74-D
వయససస:31
లఇ: ససస స

715
LML2437549
పపరర: హససనన బబగఇ షపక

716
ZOK2003218
పపరర: ననరరయణమమ పటటటఇ

125-157/918

భరస : అబగదల హఫసజ
ఇఇటట ననఇ:7-74-D
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : శశషరదదత
ఇఇటట ననఇ:7/74-E
వయససస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-157/446

125-157/1233

719
ZOK1508886
పపరర: నరరయణమమ పటటట ఇ
భరస : వనఇకటయయ పటటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:7/74-E
వయససస:75
లఇ: ససస స

699
ZOK1170083
పపరర: ససలలచన బఇడనరర

125-157/444

702
LML2437556
పపరర: సరయ షరరమల బఇడనరర

125-157/916

705
ZOK2256030
పపరర: లఇగనన వడడడ

125-157/1234

తఇడడ:త నలట నన వడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/74A
వయససస:34
లఇ: పప
125-158/1011

708
ZOK2026078
పపరర: పదమమమ బఇడనరర

125-158/1012

భరస : చదఇబరఇ
ఇఇటట ననఇ:7-74A
వయససస:77
లఇ: ససస స
125-157/448

711
ZOK1203959
పపరర: కవత ఈశశరర

125-157/449

భరస : ససమన
ఇఇటట ననఇ:7/74-B
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-157/451

714
ZOK0514299
పపరర: గఇగమమ పతదస మ

125-157/452

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7/74-D
వయససస:77
లఇ: ససస స
125-156/385

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7/74-E
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-157/454

125-165/927

భరస : ససదరకన
ఇఇటట ననఇ:7-74-A
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : రరధ కకషష మమరరస వపననఇ
ఇఇటట ననఇ:7/74-B
వయససస:70
లఇ: ససస స
125-157/450

696
ZOK1119305
పపరర: రరమ చఇదతయయ దసగరగశశటట

తఇడడ:త చదఇబరఇ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:7/74-A
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:త పదమమమ
ఇఇటట ననఇ:7-74A
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:త రరధ కకషష మమరరస వపననఇ
ఇఇటట ననఇ:7/74-B
వయససస:36
లఇ: పప

718
ZOK0460063
పపరర: ననగ మణణ పటటట

125-157/443

భరస : లఇగనన వడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/74A
వయససస:32
లఇ: ససస స

తలట : పదమమమ బఇడరర
ఇఇటట ననఇ:7/74-A
వయససస:52
లఇ: ససస స

712
ZOK1295443
పపరర: వరలకడమ కరర

698
ZOK1170075
పపరర: పదమమమ బఇడనరర

125-157/1002

తఇడడ:త ససబబ రరమయయ దసగరగశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/74
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:త సబటరర బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/74-A
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:త రరహమయన సరబ
ఇఇటట ననఇ:7-74-A
వయససస:58
లఇ: పప

709
ZOK1134345
పపరర: ససమన వపననఇ

125-165/926

భరస : చదఇబరఇ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:7/74-A
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:త జననరరన జననరరన
ఇఇటట ననఇ:7/74-A
వయససస:30
లఇ: ససస స

706
ZOK2275675
పపరర: ససభటషసణ బఇడరర

695
ZOK1119297
పపరర: కమలమమ దసగరగ శశటట

693
ZOK1508282
పపరర: ఘమస బటష షపక
తలట : అషతఫపనసర అశరశఫపన
ఇఇటట ననఇ:7/74
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : రరమ చఇదతయయ దసగరగ శశటట
ఇఇటట ననఇ:7/74
వయససస:56
లఇ: ససస స

697
ZOK1119321
పపరర: వనఇకట ససరరష దసగరగ శశటట

703
ZOK0473884
పపరర: సబరర బటషర షపక

125-157/915

తఇడడ:త అబగదలయల దర షపక
ఇఇటట ననఇ:7-74
వయససస:32
లఇ: పప

తలట : అషతఫపనసర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/74
వయససస:27
లఇ: ససస స

700
ZOK1170091
పపరర: శరలన జననరరన

692
ZOK1573245
పపరర: మహబమబటబష షపక

717
ZOK1321249
పపరర: మహహష బటబగ పటటట ఇ

125-157/453

తఇడడ:త శశషరదదత పటటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:7/74E
వయససస:23
లఇ: పప
125-157/1004

720
ZOK1671064
పపరర: శశషరదదత పటటట ఇ

125-157/1005

తఇడడ:త వనఇకటయయ పటటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:7/74-E
వయససస:49
లఇ: పప
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721
ZOK1508720
పపరర: పటటట ఇ శశషరదదత

125-157/1113

తఇడడ:త పటటట ఇ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7/74-E
వయససస:49
లఇ: పప
724
ZOK1219006
పపరర: జరషననబ బ సయయద

125-157/442

125-157/457

భరస : అకబర అల
ఇఇటట ననఇ:7-74-E1
వయససస:43
లఇ: ససస స
733
ZOK1218990
పపరర: అమరరణ సషషయద

125-157/455

728
ZOK1358860
పపరర: అబటబస సయద

731
ZOK1573542
పపరర: రమమశ బటబగ కలపప

125-157/459

125-157/458

తఇడడ:త ఖయదర వలట
ఇఇటట ననఇ:7/74E-2
వయససస:69
లఇ: పప

125-157/1006

734
ZOK1573997
పపరర: కరలమమన షపక

737
ZOK1011220
పపరర: ఇయక షపక

125-157/1114 740
739
ZOK1391374
ZOK1020775
పపరర: బటలససబతమణయఇ మలయటరపప
పపరర: మహమమద హమద ఖయన

742
ZOK0844838
పపరర: మగరళధర మమనమరర

743
ZOK0844846
పపరర: బఇదసకలమయరర మమనమరర

తఇడడ:త వనఇకట ససబబయయ మమనమరర
ఇఇటట ననఇ:7/76/A
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : మగరళధర మమనమరర
ఇఇటట ననఇ:7/76-A
వయససస:34
లఇ: ససస స

745
ZOK0460113
పపరర: వనఇకరటరమణ గగగరల

746
ZOK0738583
పపరర: రరడడడ చడషతనయ పతసరద గగగరగలట

125-157/468

తఇడడ:త చననయయ
ఇఇటట ననఇ:7/76B
వయససస:65
లఇ: పప
748
ZOK1573583
పపరర: సరయ ససచతత ఆకలల
తఇడడ:త రరడడడ చడషతనయ పతసరద గగగరగళళ
ఇఇటట ననఇ:7/76-b
వయససస:32
లఇ: ససస స
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125-157/460

125-157/463

749
ZOK0847576
పపరర: రరజశశఖర చపలమయడడగగ
తఇడడ:త రఇగయయ చపలమయడడగగ
ఇఇటట ననఇ:7/76-C
వయససస:38
లఇ: పప

125-157/919

732
ZOK1573609
పపరర: రరడడమమ కలపప

125-157/1007

735
ZOK0497602
పపరర: మహమమద రఫస సయయద

125-157/461

738
ZOK1321272
పపరర: పసతయయఇక మలయటరపప

125-157/464

భరస : బటలససబతమణయఇ మలయటరపప
ఇఇటట ననఇ:7/75-B
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-157/465

741
LML2438877
పపరర: నరసమమ మలట రఅపప

125-157/921

భరస : ససబటతమణయమ
ఇఇటట ననఇ:7-76
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-157/467

744
LML2438885
పపరర: సఇపపరష పష లలరర

125-157/922

భరస : రమమశ
ఇఇటట ననఇ:7-76-A
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-157/469

తఇడడ:త వనఇకట రమన
ఇఇటట ననఇ:7/76-B
వయససస:37
లఇ: పప
125-157/1115

729
LML2437564
పపరర: లకకమనరసమమ కలపరప

తఇడడ:త ఖయదర వరల
ఇఇటట ననఇ:7/74-E-2
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:త ఎఇ డక తతఉఖరర ఖయన
ఇఇటట ననఇ:7/76
వయససస:32
లఇ: పప
125-157/466

125-157/456

భరస : రమమశ బటబగ కలపప
ఇఇటట ననఇ:7/74E1
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : మనససర బటషర
ఇఇటట ననఇ:7/74E-2
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:త గగరవయయ మలయటరపప
ఇఇటట ననఇ:7/75-B
వయససస:37
లఇ: పప

726
ZOK1182005
పపరర: మసరసన సయయద

తలట : ససబబమయమ
ఇఇటట ననఇ:7-74E1
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : అబగదల సలయఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:7/74-E2
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-157/462

125-157/4

భరస : అసట ఇ సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/74-E-1
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:త ససబతమణయఇ కలపప
ఇఇటట ననఇ:7/74E1
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : అకబర వలట సషషయద
ఇఇటట ననఇ:7/74E2
వయససస:49
లఇ: ససస స
736
ZOK1010776
పపరర: అకబర వలట సయయద

725
ZOK1173145
పపరర: అసట ఇ సయయద

తఇడడ:త మహమమద రఫస సయద
ఇఇటట ననఇ:7/74-E-1
వయససస:23
లఇ: పప
125-157/920

723
LML2435576
పపరర: కలపప చఇదత శశఖర
తఇడడ:త చఇదత అశశఖర
ఇఇటట ననఇ:7/ 74E1
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:త మహమమద రఫస సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/74-E-1
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : మహమమద రఫస సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/74-E-1
వయససస:44
లఇ: ససస స
730
LML1940303
పపరర: అమరరననషర సయయద

125-157/3

తఇడడ:త పషదద ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7/ 74E1
వయససస:68
లఇ: పప

భరస : ఖయదర వలట సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/74 E1
వయససస:81
లఇ: ససస స
727
ZOK1276279
పపరర: సబర సయయద

722
LML2435550
పపరర: కలపప ససబతమణయఇ

747
LML2437598
పపరర: లకడమనరసమమ జ.వ.

125-157/923

భరస : రమణ
ఇఇటట ననఇ:7-76-B
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-157/470

125-157/471
750
ZOK1011303
పపరర: రరమగ తతలసస చపలమయడడగగ

భరస : రరజజ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:7/76-C
వయససస:33
లఇ: ససస స
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751
ZOK0396770
పపరర: ననసరరన షపక

125-157/472

తఇడడ:త కససఇ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:7/76E
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-157/926

భరస : శవపతసరద
ఇఇటట ననఇ:7-77
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-157/474

తఇడడ:త బటషర
ఇఇటట ననఇ:7/78
వయససస:62
లఇ: పప
125-157/928

భరస : హజ పసరర
ఇఇటట ననఇ:7-78
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-157/478

తఇడడ:త అనశర బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/78-A
వయససస:26
లఇ: పప
125-157/479

తఇడడ:త వనఇకటససబబయయ మనననరర
ఇఇటట ననఇ:7/79
వయససస:35
లఇ: పప

761
ZOK2025393
పపరర: షహననజ షపక

764
LML1939420
పపరర: శమమ షపక

767
ZOK0989287
పపరర: అమరరసవరర మనననరర

125-157/482

770
ZOK1574375
పపరర: వనఇకటటశ శఇగనమల

125-157/929

భరస : పషదద రరడడయయ శఇగనమల
ఇఇటట ననఇ:7/79
వయససస:35
లఇ: ససస స

773
ZOK1574441
పపరర: చనన రరడడయయ శఇగనమల

125-157/930

భరస : కర చఇదత శశఖర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-79-2A
వయససస:31
లఇ: ససస స

776
LML1932557
పపరర: ససధనకర బటబగ పషఇదనయల

125-157/480

779
ZOK0425967
పపరర: కకషష వనణణ పషఇడనయల
భరస : ససరరష బటబగ
ఇఇటట ననఇ:7/79A-1
వయససస:46
లఇ: ససస స

125-157/476

762
ZOK0474080
పపరర: అనశర బటషర షపక

125-157/477

765
ZOK0587642
పపరర: షభనన షపక

125-157/931

768
ZOK1574284
పపరర: లకడమ దదవ శఇగనమల

125-157/481

భరస : వనఇకటటశ శఇగనమల
ఇఇటట ననఇ:7/79
వయససస:66
లఇ: ససస స
125-157/483

771
ZOK1574409
పపరర: పషదద రరడడయయ శఇగనమల

125-157/484

తఇడడ:త వనఇకటటశ శఇగనమల
ఇఇటట ననఇ:7/79
వయససస:40
లఇ: పప
125-157/486

774
ZOK1574474
పపరర: రరఢ మనసనరర

125-157/487

భరస : నరసయయ మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7/79
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-157/488

తఇడడ:త ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/79 A
వయససస:57
లఇ: పప
125-157/933

759
ZOK1322734
పపరర: హబబట సయయద

భరస : మహబమబ బటష
ఇఇటట ననఇ:7-78-A
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనఇకటటశ శఇగనమల
ఇఇటట ననఇ:7/79
వయససస:34
లఇ: పప
125-157/1207

125-157/473

తఇడడ:త బటషర
ఇఇటట ననఇ:7/78A
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:త ససబబయయ శఇగనమల
ఇఇటట ననఇ:7/79
వయససస:73
లఇ: పప
125-157/485

756
ZOK0513648
పపరర: ఇబతహహఇ సయయద

తఇడడ:త అబగదల రహహమయన సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/78
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : శశ కరఇత మనననరర
ఇఇటట ననఇ:7/79
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనఇకటటశ శఇగనమల
ఇఇటట ననఇ:7/79
వయససస:29
లఇ: ససస స
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125-157/475

భరస : అనశర భటష
ఇఇటట ననఇ:7-78-A
వయససస:47
లఇ: ససస స

766
ZOK0989261
పపరర: శశ కరఇత మనననరర

భరస : ససదనకర బటబగ
ఇఇటట ననఇ:7-79-A
వయససస:47
లఇ: ససస స

758
ZOK1295450
పపరర: అయయషర సయయద

125-157/925

తఇడడ:త రహహమన
ఇఇటట ననఇ:7/78
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : రహహమన షపక
ఇఇటట ననఇ:7-78
వయససస:47
లఇ: ససస స

763
ZOK1072487
పపరర: అహమద ఉమమర షపక

778
LML1940352
పపరర: లలయవత పషఇడనయల

125-157/927

భరస : ఇబతహహఇ సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/78
వయససస:24
లఇ: ససస స

760
ZOK0847493
పపరర: మగబనన బబగఇ సషషయద

775
ZOK1574508
పపరర: కర వననననల

755
ZOK2025385
పపరర: వనఇకటససబబమమ కర

753
LML2437143
పపరర: కకషషయయ కకనశశటట
తఇడడ:త శదదయయ
ఇఇటట ననఇ:7-77
వయససస:72
లఇ: పప

భరస : కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:7-77
వయససస:55
లఇ: ససస స

757
ZOK0847501
పపరర: అబగదల రరహమన సషషయద

772
ZOK1574425
పపరర: లకడమ దదవ శఇగనమల

125-157/924

తఇడడ:త కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:7-77
వయససస:43
లఇ: పప

754
ZOK0396465
పపరర: తరరమ లసశరర కకణణసషటట

769
ZOK1574342
పపరర: రరడడమమ శఇగనమల

752
LML2437135
పపరర: శవ పతసరద కకనశశటట

777
ZOK0513507
పపరర: మగబటరక బటషర షపక

125-157/489

తఇడడ:త అనశర బటషర
ఇఇటట ననఇ:7/79-A
వయససస:32
లఇ: పప
125-157/490

780
ZOK1508431
పపరర: ససరరశ బటబగ పషఇడనయల

125-157/1116

తఇడడ:త ససబబరరయగడడ పషఇడనయల
ఇఇటట ననఇ:7/79-A1
వయససస:55
లఇ: పప
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781
ZOK0497677
పపరర: ససరరష బటబగ పషఇడనయల

125-158/631

తఇడడ:త ససబటబరరయగడడ పషఇడనయల
ఇఇటట ననఇ:7/79-A1
వయససస:56
లఇ: పప
784
ZOK1011105
పపరర: చఇదత శశఖర కరరర

125-157/492

125-157/493

125-157/1008

125-157/1010

125-157/1118

125-157/1121

125-157/935

తఇడడ:త లలట పరపయ ననత
ఇఇటట ననఇ:7/80-A-1
వయససస:65
లఇ: పప
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794
LML2436996
పపరర: గగరవయయ నలబబ యనన

797
ZOK1508639
పపరర: చఇదత కల పషనసగగఇడ

800
ZOK1509074
పపరర: చనన చననయయ పషనసగగఇడ

803
LML2436962
పపరర: ననరర బటలయజ

125-157/500

806
ZOK1431121
పపరర: ననరర లకడమ ననగవనణణ

125-157/497

809
ZOK1295476
పపరర: ననగరశశర ననత
తఇడడ:త వనఇకటసరశమ ననత
ఇఇటట ననఇ:7/80-A-1
వయససస:25
లఇ: పప

789
ZOK1313733
పపరర: శశకలజ బఇడనరర

125-157/495

792
ZOK1573740
పపరర: యశశశన ఉమమడడశశటట

125-157/1009

795
ZOK1509017
పపరర: కరరరసక బటబగ పషనసగగఇడ

125-157/1117

తఇడడ:త చఇదత పషనసగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:7/80-3
వయససస:32
లఇ: పప
125-157/1119

798
ZOK1508969
పపరర: మణణ పషనసగగఇడ

125-157/1120

భరస : చఇదత పషనసగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:7/80-3-4
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-157/1122

801
ZOK1500487
పపరర: ససరరశ పషనసగగఇడ

125-158/632

తఇడడ:త చఇదత పషనసగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:7/80-3-4
వయససస:31
లఇ: పప
125-157/498

804
LML2436954
పపరర: ననరర వనఇకటరతనఇ

125-157/499

తఇడడ:త ననరర కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:7/80-A
వయససస:61
లఇ: పప
125-157/1123

భరస : ననరర బటలయజ
ఇఇటట ననఇ:7/80A
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-157/501

125-157/267

తఇడడ:త చననయయ ఉమమడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/80-2b
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:త ననరర వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7/80A
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7/80-A
వయససస:56
లఇ: ససస స
808
ZOK1295468
పపరర: వనఇకటసరశమ ననత

125-157/496

తఇడడ:త ససఇకయయ పషనసగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:7/80-3-4
వయససస:80
లఇ: పప

భరస : చననయయ
ఇఇటట ననఇ:7-80-4
వయససస:74
లఇ: ససస స
805
ZOK1161595
పపరర: అధదలకలకమమ ననరర

791
LML2437028
పపరర: వనఇకటయయ కరలఇ

786
ZOK2241115
పపరర: బఇడరర కకషష కకరసన

భరస : శశధర బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:7/80
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : శవ కలమయర కలఇబ
ఇఇటట ననఇ:7/80-3-4
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:త చనన చననయయ పషనసగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:7/80-3-4
వయససస:75
లఇ: ససస స
802
LML2437655
పపరర: యలట మమ యఇ.

125-157/494

తఇడడ:త పపదదగగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:7/80-3
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:త గగరపప కలఇబ
ఇఇటట ననఇ:7/80-3-4
వయససస:37
లఇ: పప
799
ZOK1509058
పపరర: లకమమ పషనసగగఇడ

788
ZOK1170117
పపరర: తదజ కకషష బఇడనరర

125-157/934

తఇడడ:త బఇడరర శశధర
ఇఇటట ననఇ:7/80
వయససస:19
లఇ: ససస స

తఇడడ:త లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7/80-2
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:త పషఇచలయయ ఉమమడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/80-2b
వయససస:47
లఇ: పప
796
ZOK1508621
పపరర: శవ కలమయర కలఇబ

125-157/932

తఇడడ:త ససధనకర బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:7/80
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:త చనన చననయయ పషనసగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:7/80
వయససస:55
లఇ: పప
793
ZOK1573773
పపరర: చననయయ ఉమమడడశశటట

785
ZOK0428839
పపరర: పతభటకర రరడడడ పపటట ఇరరడడడ

783
LML2437622
పపరర: శశదదవ పపటట ఇరరడడడ
భరస : పతభటకర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-79-A2
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:త కకశషష రరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-79 AC
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:త గగపరల కకషషయయ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:7/80
వయససస:56
లఇ: పప
790
ZOK1508985
పపరర: చఇదత పషనసగగఇడ

125-157/491

తఇడడ:త పతభటకర రరడడడ పపటటటఇ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/79-A2
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:త నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7/79-A-4
వయససస:50
లఇ: పప
787
ZOK0460162
పపరర: శశధర బఇడనరర

782
ZOK1509165
పపరర: వకరశ రరడడడ పపటటటఇ రరడడడ

807
ZOK2026086
పపరర: సతయవతదదవ బఇడనరర

125-158/1013

భరస : గగపరలకకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:7-80A
వయససస:80
లఇ: ససస స
125-157/502

810
ZOK1295484
పపరర: వనఇకట రతనమమ ననత

125-157/503

భరస : వనఇకటసరశమ ననత
ఇఇటట ననఇ:7/80-A-1
వయససస:55
లఇ: ససస స
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811
ZOK2026094
పపరర: లకమమ టట

125-158/1014

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:7-80BA
వయససస:72
లఇ: ససస స
814
ZOK1670843
పపరర: బబ లశశటట వనఇకట ససబబమమ

125-157/504

భరస : వనఇకరటరమణ చఇత
ఇఇటట ననఇ:7/80C
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-157/506

భరస : బబ లశశటట రరధన కకషష
ఇఇటట ననఇ:7/80-c
వయససస:65
లఇ: ససస స
817
ZOK1573419
పపరర: సరయ కకశశర చఇత

812
ZOK0396937
పపరర: చటట మమ చఇత

815
ZOK1574193
పపరర: ససపసతయ చఇత

తఇడడ:త వనఇకటరమణ చఇత
ఇఇటట ననఇ:7/80-C
వయససస:20
లఇ: పప

818
ZOK2280303
పపరర: బబ లశశటట కలయయణణ

125-157/1124

125-157/1252

823
ZOK0514174
పపరర: ననగవనణణ గమగరలట

824
ZOK0641548
పపరర: పషఇచలమమ రగనద

125-157/511

భరస : చఇదతశశఖర బటబగ
ఇఇటట ననఇ:7/81
వయససస:32
లఇ: ససస స
826
ZOK1010909
పపరర: రరడడడ శవ కలమయర రగనద
తఇడడ:త ససబతమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:7/81
వయససస:29
లఇ: పప
829
ZOK2025591
పపరర: వనఇకరటమమ పస

125-157/938

125-157/517

భరస : ససబబరరజ
ఇఇటట ననఇ:7-81-4
వయససస:43
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-157/515

125-157/519

836
ZOK0459925
పపరర: ససబబమమ ససరపపరరజ

125-157/939

839
ZOK1675958
పపరర: సరసశతమమ నసక
భరస : నరససఇహరరడడడ నసక
ఇఇటట ననఇ:7/81-a
వయససస:69
లఇ: ససస స

125-157/510

825
ZOK0683433
పపరర: తరరణ రరజ ఉటటకలరర

125-157/513

828
LML1939677
పపరర: వసఇత పరలపలలట

125-157/937

831
ZOK1722578
పపరర: పతశరఇత సప మమససలయ

125-157/1127

భరస : రమమశ బటబగ సప మమససలయ
ఇఇటట ననఇ:7/81-1
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-157/518

834
LML2437689
పపరర: లకడమదదవ పష ల

125-157/940

భరస : నరఇజన రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-81-2B
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-157/520

భరస : ససబబరరమ రరజ
ఇఇటట ననఇ:7/81-4
వయససస:69
లఇ: ససస స
125-157/941

822
ZOK0513499
పపరర: చఇదతశశఖర బటబగ గగగరగలట

భరస : రవఇదత పతసరద
ఇఇటట ననఇ:7-81-1
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనఇకట రమణ రరజ
ఇఇటట ననఇ:7/81-2-A
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:త రరమరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/81-4
వయససస:74
లఇ: పప
838
ZOK0396952
పపరర: రరజరశశరర ససరపపరరజ

833
ZOK1010834
పపరర: రరమ కకషష రరజ సఇగరరజ

125-157/507

తఇడడ:త లకడమ మననహర ఉటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:7/81
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : ససరరఇదత పతసరద పస
ఇఇటట ననఇ:7-81-1
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : మహన బటబగ
ఇఇటట ననఇ:7/81-2
వయససస:59
లఇ: ససస స
835
ZOK0428961
పపరర: ససబబరరజ ససరపపరరజ

125-157/512

827
ZOK1161603
పపరర: రరజరష ఉటటకలరర

830
ZOK2025609
పపరర: లలయవత పరలపలట

819
ZOK0396754
పపరర: రరధదక యయరశ జజనన

తఇడడ:త వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7/81
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:త లకడమ మననహర ఉటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:7/81
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరమణ పస
ఇఇటట ననఇ:7-81-1
వయససస:62
లఇ: ససస స
832
ZOK0071399
పపరర: యయమన బబ నఇ

125-157/509

భరస : ససబబరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:7/81
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-157/514

125-157/1125

భరస : ససబటబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/80E2
వయససస:44
లఇ: ససస స

125-157/508 821
820
ZOK1358852
ZOK0071381
పపరర: సరయ తరరణ యయరరశజజననగరరర
పపరర: ససబబ లకమమమ గగగరగలట

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7/81
వయససస:79
లఇ: ససస స

816
ZOK1573328
పపరర: వనఇకట కకషషయయ బబ లశశటట
తఇడడ:త రరఢ కకషష బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/80-C
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : బబ లశశటట వనఇకట కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:7/80-C
వయససస:19
లఇ: ససస స

తఇడడ:త ససబటబరరయగడడ యయరరశజజననగరరర
ఇఇటట ననఇ:7/80-E-2
వయససస:24
లఇ: పప

125-157/505

తఇడడ:త ససబబరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:7/80C
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : శవ పతతనప చఇత
ఇఇటట ననఇ:7/80c
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-157/1126

813
ZOK0404533
పపరర: వనఇకరటరమణ చఇత

125-157/521
837
ZOK0513465
పపరర: ససబటబరరయగడడ ససరపపరరజ

తఇడడ:త ససబబరరమ రరజ
ఇఇటట ననఇ:7/81-4
వయససస:47
లఇ: పప
125-157/1128

840
ZOK0683532
పపరర: ససపతజజ పరరట పలట

125-157/522

తఇడడ:త ససరరఇదత పతసరద
ఇఇటట ననఇ:7/81-A1
వయససస:28
లఇ: ససస స
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841
ZOK1670678
పపరర: ససరరఇదత పతసరద పరరలపఅల

125-157/523

842
ZOK1670660
పపరర: రవఇదత పతసరద పరట పలట

తఇడడ:త వనఇకటరమణయయ పరరలపఅల
ఇఇటట ననఇ:7/81-a1
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:త వనఇకట రమణన పరట పరలట
ఇఇటట ననఇ:7/81-a-2
వయససస:49
లఇ: పప

844
ZOK0513614
పపరర: నరరష బటబగ తతట

845
LML2435592
పపరర: ఓబయయ లలశశటట

125-157/526

తఇడడ:త బటలచఇదత
ఇఇటట ననఇ:7/81-B
వయససస:40
లఇ: పప
847
ZOK1671080
పపరర: సరయ ఉమమడడశశటట

125-157/1129

తఇడడ:త చననయయ ఉమమడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/81-B
వయససస:20
లఇ: పప
850
ZOK2025625
పపరర: బటలచఇదత టట

125-157/943

తఇడడ:త శశనవరససలల టట
ఇఇటట ననఇ:7-81-B-1
వయససస:54
లఇ: పప
125-157/529

తఇడడ:త రరజ పరల
ఇఇటట ననఇ:7/81-C
వయససస:56
లఇ: పప
125-157/1134

భరస : లకడమ ననరరయణ కలఇడన
ఇఇటట ననఇ:7/81-C
వయససస:25
లఇ: ససస స
859
ZOK1391408
పపరర: మయదదగ దదవదనసస

125-157/1135

తఇడడ:త చనన మరరశవరడడ దదవదనసస
ఇఇటట ననఇ:7/81-D-2
వయససస:39
లఇ: పప
862
ZOK0683581
పపరర: నరసయయ ఏరరశజరనసన
తఇడడ:త వనఇకట నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7/81-E
వయససస:75
లఇ: పప
865
ZOK1295500
పపరర: లకడమ మననహర వపటటకలరర

125-157/516

తఇడడ:త రరధ కకషష వపటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:7/81 E1
వయససస:56
లఇ: పప
868
ZOK0560284
పపరర: శశనస కరణఇ

125-157/538

125-157/525

846
ZOK2025617
పపరర: శశదదవ తతట

125-157/942

తఇడడ:త శశరరమగలల
ఇఇటట ననఇ:7-81 B
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : బటలచఇదత తతట
ఇఇటట ననఇ:7-81B
వయససస:50
లఇ: ససస స

125-157/1130
848
ZOK1715457
పపరర: వనఇకట కకషష ననగ పతణణత
సఇబటటరర
భరస : వనఇకట సతయ ననరరయణ రరవప నసమరరస
ఇఇటట ననఇ:7/81-B
వయససస:35
లఇ: ససస స

125-157/1131
849
ZUP0749291
పపరర: వనఇకట సతయ ననరరయణ రరవప
నసమరరస
భఇధసవప: మగరళధర నసమరరస
ఇఇటట ననఇ:7/81-B
వయససస:35
లఇ: పప

851
ZOK0587881
పపరర: జయయ పతకరశ బటళసపటట

852
ZOK0683565
పపరర: శవ పతతనప చఇతన

125-157/527

854
ZOK1508795
పపరర: కకరణ చఇత

125-157/528

తఇడడ:త వనఇకట రమన
ఇఇటట ననఇ:7/81-C
వయససస:29
లఇ: పప
125-157/1132

855
ZOK1573286
పపరర: లకడమ ననరరయణ కలఇడన

125-157/1133

తఇడడ:త రమణ చఇత
ఇఇటట ననఇ:7/81c
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:త నరసయయ కలఇడన
ఇఇటట ననఇ:7/81-C
వయససస:26
లఇ: పప

125-157/530
857
ZOK1295492
పపరర: శఇకర పతసనన కలమయర
మహఇకరళ
తఇడడ:త ససబబరరయగడడ మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:7/81-D1
వయససస:36
లఇ: పప

858
ZOK1313683
పపరర: వకశమ పరవన బటలగగరర

భరస : శఇకర పతసనన కలమయర మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:7/81-D1
వయససస:31
లఇ: ససస స

860
ZOK0313825
పపరర: హరరక యయరశరజరనసన

861
ZOK0683573
పపరర: హరరష ఎరశజనసన

125-157/532

863
ZOK1313758
పపరర: యయరశజరనసన భటరత

125-157/535

864
ZOK2026102
పపరర: భటరత వనష

భరస : యయరశజరనసన వనఇకట నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7/81-E
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7-81E
వయససస:72
లఇ: ససస స

866
ZOK0683458
పపరర: కకసలయ ఊటటకలరర

867
ZOK1313725
పపరర: సరసశత బతస రరశశటట

869
ZOK0792226
పపరర: అమరరవత కరనమ
భరస : వనఇకటటషయయ ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/81-F
వయససస:56
లఇ: ససస స

125-157/531

125-157/533

తలట : భటరత
ఇఇటట ననఇ:7/81-E
వయససస:29
లఇ: పప

125-157/536

భరస : లకకమ మననహర
ఇఇటట ననఇ:7/81-E1
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనఇకటయయ ననయగడడ కరణఇ
ఇఇటట ననఇ:7/81-F
వయససస:38
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-157/936

భరస : వనఇకట నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7/81E
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-157/534

843
ZOK0208835
పపరర: శశదదవ ఉమమడడ శశటట
భరస : చననయయ
ఇఇటట ననఇ:7/81B
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనఇకట సరశమ
ఇఇటట ననఇ:7/81-C
వయససస:71
లఇ: పప

853
ZOK0942079
పపరర: బటసకర పరల

856
ZOK1573302
పపరర: పవతత పలయట

125-157/524

125-158/1015

125-157/537

భరస : జయ పతకరశ బతస రరశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/81-E1
వయససస:61
లఇ: ససస స
125-157/539

870
ZOK1237370
పపరర: జజయతయమ కరణఇ

125-157/540

భరస : శశనస కరణఇ
ఇఇటట ననఇ:7/81-F
వయససస:33
లఇ: ససస స
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871
ZOK2025633
పపరర: లకమమ కర

125-157/944

భరస : లకయయ ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-81-F
వయససస:82
లఇ: ససస స
874
ZOK1172667
పపరర: శరణయ కలట

125-157/542

తఇడడ:త కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:7/81-J4
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-157/545

భరస : పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-157/548

భరస : గగవఇద సరశమ
ఇఇటట ననఇ:7/82
వయససస:65
లఇ: ససస స
125-157/551

తఇడడ:త వనఇకటసరశమ ఆమదనసరన
ఇఇటట ననఇ:7/82
వయససస:41
లఇ: పప
125-157/946

భరస : వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-82
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-157/1137

892
ZOK1575117
పపరర: లలయవత మదదదపటట

125-158/635

భరస : ససరయయ ననయగడడ మదదదపటట
ఇఇటట ననఇ:7/82-0-7
వయససస:72
లఇ: ససస స

878
ZOK0641381
పపరర: నరససఇహహలల తతపపగగఇట

881
ZOK0783407
పపరర: లకకమ దదవ తతపపగగఇట

884
ZOK1509173
పపరర: ససనత తతపపగగఇట

887
LML2437747
పపరర: యలట మమ తతపపకలఇట

125-157/560

125-157/546

125-157/544

879
ZOK0641704
పపరర: భటరగ వ యయరట

125-157/547

తఇడడ:త వనఇకట ససబబయయ యయరట
ఇఇటట ననఇ:7/82
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-157/549

882
ZOK1072719
పపరర: అరరణన రరడడడచడరట

125-157/550

భరస : ఉమ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/82
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-157/555

885
LML1939792
పపరర: వనఇకటమమ యయరట

125-157/945

భరస : గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-82
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-157/947

888
LML2439024
పపరర: కకరస ర ననత

125-157/948

తఇడడ:త రరమచఇదత
ఇఇటట ననఇ:7-82
వయససస:33
లఇ: ససస స

125-157/1140 891
890
ZOK1573856
ZOK1575083
పపరర: రరమకకషష ననయగడడ మదదదపటట
పపరర: ససజజత మదదదపటట

125-158/634

తఇడడ:త ససరయయ ననయగడడ మదదదపటట
ఇఇటట ననఇ:7/82-0-7
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : రరమకకషష ననయగడడ మదదదపటట
ఇఇటట ననఇ:7/82-0-7
వయససస:48
లఇ: ససస స

893
ZOK0642108
పపరర: ఇఇదదరమమ రరడడడచడరట

894
ZOK0845224
పపరర: రరజనన ననననరర

125-157/558

896
ZOK0845265
పపరర: పతసరద ననగరగరర

899
LML1939578
పపరర: పషఇచలమమ కకననటట
భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-82-2
వయససస:65
లఇ: ససస స

125-157/559

తఇడడ:త చననయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-1
వయససస:66
లఇ: పప
125-157/561

తఇడడ:త రరజనన
ఇఇటట ననఇ:7/82-1
వయససస:45
లఇ: పప
125-157/563

125-157/541

తఇడడ:త గగవరర నరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/81-L-A
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : రరమచఇదత
ఇఇటట ననఇ:7/82-1
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : రరజనన
ఇఇటట ననఇ:7/82-1
వయససస:56
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

876
ZOK0683680
పపరర: నవన వరరమ అదడదపలట

125-157/543

భరస : గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-82
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:త నరససఇహహలల తతపపగగఇట
ఇఇటట ననఇ:7/82
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : పతసరద
ఇఇటట ననఇ:7/82-2
వయససస:44
లఇ: ససస స

875
ZOK1172675
పపరర: ఇఇదతజ కలట

తఇడడ:త నరససఇహహలల తతపపగగఇట
ఇఇటట ననఇ:7/82
వయససస:24
లఇ: ససస స

886
LML1939800
పపరర: కళళయణణ యయరట

898
ZOK0208850
పపరర: బగజరమమ కకఇడదటట

తఇడడ:త ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:7/81J4
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : నరససఇహలల
ఇఇటట ననఇ:7/82
వయససస:45
లఇ: ససస స

883
ZOK1082460
పపరర: కకఇడయయ ఆమదనసరన

873
ZOK1172683
పపరర: కకఇడయయ కలట

తఇడడ:త ధనసఇజయ ననయగడడ కలరశపరటట
ఇఇటట ననఇ:7/81-F
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:త గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82
వయససస:57
లఇ: పప

880
ZOK0729301
పపరర: శరరదమమ లలబటకల

895
ZOK0845240
పపరర: ససబబమమ ననననరర

125-157/1136

తఇడడ:త కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:7/81-J4
వయససస:27
లఇ: ససస స

877
ZOK0071407
పపరర: ననగరశశరర రరవపరర

889
ZOK1684703
పపరర: కలపన తతపపగగఇట

872
ZOK1574102
పపరర: భవన శఇకర కలరశపరటట

897
ZOK1010750
పపరర: వనఇగళ రరవప ససఇగనమల

125-157/562

తఇడడ:త ఏలట యయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-1H6
వయససస:44
లఇ: పప
125-157/950

900
ZOK1275511
పపరర: రరమ శశటట గరయతత

125-157/564

భరస : రరమ శశటట ససధథర బటబగ
ఇఇటట ననఇ:7/82-2A
వయససస:27
లఇ: ససస స
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901
ZOK1573922
పపరర: రరణణ బగడడగర

125-157/1212

భరస : రమమశ బటబగ బగడడగర
ఇఇటట ననఇ:7-82-2ASIDE
వయససస:29
లఇ: ససస స
904
ZOK0207324
పపరర: లకకమననరరయణరరవప బదఇ

125-157/566

125-157/569

908
ZOK0986606
పపరర: నలయవత రరమ శశటట

125-157/951

911
ZOK2025658
పపరర: గఇగరరజమమ బదఇ

125-157/1095

916
ZOK1676527
పపరర: ససబబ లకమమ దఇడద

917
LML2437127
పపరర: చననషనయయ కకనపటట

125-157/1210

భరస : శశనవరససలల దఇడద
ఇఇటట ననఇ:7-82 A
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-82-A-3
వయససస:62
లఇ: ససస స
922
ZOK1010941
పపరర: రరడడయయ రగఇపసచడరట

125-157/575

తఇడడ:త రరమ కకషష
ఇఇటట ననఇ:7-82A-5-2
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-157/952

125-157/949

923
ZOK1010958
పపరర: శవ పతసరద రగఇపసచడరట

926
LML2437754
పపరర: అమకత ససజజత

929
ZOK0071597
పపరర: శరరద గగగరగలట
భరస : రవ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/82 A5A
వయససస:42
లఇ: ససస స

125-157/571

912
ZOK2025666
పపరర: రరమలకమమ బదఇ

125-157/953

125-157/1209

తఇడడ:త చనన వనఇకటయయ దఇడద
ఇఇటట ననఇ:7-82 A
వయససస:63
లఇ: పప
125-157/572

125-157/954
918
LML1931864
పపరర: వనఇకటససబబయయ మనసనరర

తఇడడ:త చడఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-82-A-3
వయససస:67
లఇ: పప
125-157/573

921
ZOK1276287
పపరర: ససబతమణయఎఇ ససరరగరరర

125-157/574

తఇడడ:త వనఇకటయయ ససరరగరరర
ఇఇటట ననఇ:7/82A3AF
వయససస:51
లఇ: పప
125-157/576

924
ZOK1011261
పపరర: లలయవత రగఇపసచడరట

125-157/577

భరస : రరడడయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-A-4
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-157/956

భరస : వజయశశఖర
ఇఇటట ననఇ:7-82A5
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-157/958

909
ZOK1291137
పపరర: వటల కలమయర తమయమపపరర

భరస : వనఇకటససబటబరరవప
ఇఇటట ననఇ:7-82-A
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:త రరడడయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-A-4
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:త ననరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-82 -A5
వయససస:67
లఇ: పప
928
ZOK0428920
పపరర: శవ శఇకర నటవ

920
ZOK1276261
పపరర: శశ దదవ ససరరగరరర

125-157/568

తఇడడ:త వనఇకరటరమణ తమయమపపరర
ఇఇటట ననఇ:7/82-A
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : ససబతమణయఎఇ ససరరగరరర
ఇఇటట ననఇ:7/82A3AF
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:త ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:7/82-A-4
వయససస:62
లఇ: పప
925
LML1931237
పపరర: ననరరయణ రరడడడచరట

125-157/570

తఇడడ:త పరపయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82--A1
వయససస:79
లఇ: పప
125-157/955

906
ZOK0960063
పపరర: ససరరశరబబగ రరమచడటట

125-157/1208 915
914
ZOK1632587
ZOK1676444
పపరర: మహన పతసరద తతలలబఇదల
పపరర: శశనవరససలల దఇడద

తఇడడ:త వనఇకటయయ తతలలబఇదల
ఇఇటట ననఇ:7-82 A
వయససస:35
లఇ: పప

125-157/565

తఇడడ:త ననగరరజ రరమచడటట
ఇఇటట ననఇ:7/82-A
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : బటలననగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-82-A
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనఇకట ససబబయయ తతలలబఇదల
ఇఇటట ననఇ:7- 82 A
వయససస:70
లఇ: పప

919
LML1939859
పపరర: సరసశత మనసనరర

125-157/567

భరస : ననగ రరజజ రరమ శశటట
ఇఇటట ననఇ:7/82-A
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:త బటలననగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-82A
వయససస:51
లఇ: పప
913
ZOK1676543
పపరర: వనఇకటయయ తతలలబఇదల

905
ZOK0513747
పపరర: రమమశ రరడడడ చరట

903
ZOK0093732
పపరర: బటలననగయయ బదఇ
తఇడడ:త చనననబటలయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-A
వయససస:87
లఇ: పప

తఇడడ:త రరమచఇదత
ఇఇటట ననఇ:7/82-A
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : ససరరష బటబగ రరమ శశటట
ఇఇటట ననఇ:7/82-A
వయససస:30
లఇ: ససస స
910
LML1931658
పపరర: వనఇకటససబటబరరవప బదఇ

125-157/1213

తఇడడ:త ఆదదననరరయణ బగడడగర
ఇఇటట ననఇ:7-82-2ASIDE
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:త బటలననగయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-A
వయససస:47
లఇ: పప
907
ZOK0986598
పపరర: రజన రరమ శశటట

902
ZOK1573955
పపరర: రమమశ బటబగ బగడడగర

927
LML1939669
పపరర: ససబబమమ రరడడ చరట

125-157/957

భరస : ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:7-82-A5
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-157/556

930
ZOK0071589
పపరర: ఉమ దదవ గగగరగలట

125-157/578

భరస : హరర పతసరద
ఇఇటట ననఇ:7/82A5A
వయససస:44
లఇ: ససస స
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931
ZOK1161660
పపరర: హరర పతసరద గగగరగళళ

125-157/579

తఇడడ:త చననయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-A5A
వయససస:52
లఇ: పప
934
ZOK1072495
పపరర: గరరరధర సరయ గగగగరల

125-157/1016

935
ZOK1573518
పపరర: మయధవ గగగరగళళ

125-157/1211

938
ZOK0729251
పపరర: ననగ శశఖర నవత
తఇడడ:త రరమకకషష
ఇఇటట ననఇ:7/82-A5C
వయససస:28
లఇ: పప

940
ZOK1186668
పపరర: ఖయలలషర సయయద

941
ZOK1213933
పపరర: వరహహడ బబగమ సయయద

125-157/584

తఇడడ:త గగలయఇదసస గరరర సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/82A-5-D
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:త జఫరర సబ
ఇఇటట ననఇ:7-82-A-5-DF
వయససస:66
లఇ: పప
946
ZOK0093500
పపరర: ఉమ శఇకర మనసనరర

125-157/586

125-157/587

తఇడడ:త శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:7/82-C
వయససస:34
లఇ: పప
952
ZOK1276303
పపరర: గగరశఇకకఇడ లకడమ దదవ

944
ZOK1670926
పపరర: వనఇకట రమణ రరవప వరగగ

947
ZOK1508456
పపరర: ఉమ శవ జజయత మనసనరర

956
ZOK0207357
పపరర: ననగయయ లఇకయయగరరర

భరస : రరమచఇదత
ఇఇటట ననఇ:7-82-C1
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : ననగయయ లఇకయయ గరరర
ఇఇటట ననఇ:7-82-C-A
వయససస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-157/585

959
ZOK0397604
పపరర: మహన కకషష లఇకయగరరర
తఇడడ:త ననగయయ లఇకయగరరర
ఇఇటట ననఇ:7/82 C-A
వయససస:30
లఇ: పప

125-157/1017

భరస : గగలయఇ దసస గరరర
ఇఇటట ననఇ:7-82-A-5-D
వయససస:63
లఇ: ససస స
125-157/1143

945
ZOK1672880
పపరర: మరభటఈ వరగగ

125-157/1144

భరస : వఇకట రమణ రరవప వరగగ
ఇఇటట ననఇ:7/82-A-7
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-157/1145

125-157/588

948
ZOK1632751
పపరర: వనఇకట పతసరద ససడవతమ

125-157/1146

125-157/589

తఇడడ:త వనఇకట ససబబయయ గగరశఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:7/82-C
వయససస:29
లఇ: పప
125-157/1019

954
LML1939230
పపరర: లకడమదదవ నటవ

125-157/1020

భరస : రరమకకశషష
ఇఇటట ననఇ:7-82-C1
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-157/591

తఇడడ:త నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-C-A
వయససస:44
లఇ: పప
125-157/1022

942
ZOK0396929
పపరర: ఖరరమగననసర సయయద

951
ZOK1015016
పపరర: నరరశ గగరశఇకకఇడ

955
LML2437788
పపరర: అమరరవత రరడడడచరట

125-157/583

తఇడడ:త గగలయఇ దసస గరరర
ఇఇటట ననఇ:7/82-A-5-D
వయససస:29
లఇ: పప

950
ZOK0683730
పపరర: రరడకడ రరమగడడ ననత

953
LML1931187
పపరర: రరమకకశషష నటవ

125-157/1142

939
ZOK1010784
పపరర: మసరసన సయయద

తఇడడ:త వనఇకట చలపత
ఇఇటట ననఇ:7/82-B
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:త పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7-82-C
వయససస:67
లఇ: పప

125-157/1021

936
ZOK1672914
పపరర: రమయ ఏతమపపరరమ

తఇడడ:త వనఇకట ససబబయయ మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7/82-B
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : గగరశఇకకఇడ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-C
వయససస:59
లఇ: ససస స

958
ZOK2025674
పపరర: నరమల లఇకయయ గరరర

125-157/582

తఇడడ:త ససబబరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-C
వయససస:39
లఇ: పప
125-157/590

125-157/581

భరస : కకటటశశర ఏతమపపరరమ
ఇఇటట ననఇ:7/82-A5-A
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనఇకకబ రరవప వరగగ
ఇఇటట ననఇ:7/82-A-7
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:త వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82B
వయససస:36
లఇ: పప
949
ZOK0641134
పపరర: వననద కలమయర లలబకల

125-157/1141

భరస : ఖయలలషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/82A-5-D
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-157/1018

933
ZOK1495670
పపరర: హరర వరర న గగగరగళళ
తఇడడ:త హరర పతసరద గగగరగళళ
ఇఇటట ననఇ:7/82-A5A
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:త చఇదత మమళ గగగరగళళ
ఇఇటట ననఇ:7/82-A5A
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:త తరరపరలల ఏతనమయరపపరమ
ఇఇటట ననఇ:7-82/A5A
వయససస:53
లఇ: పప

943
ZOK0397703
పపరర: గగలయఇ దసస గరరర సయయద

125-157/580

తఇడడ:త చననయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-A5A
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:త హరరపస
త రద గగగగరల
ఇఇటట ననఇ:7-82-A5A
వయససస:26
లఇ: పప
937
ZOK1573450
పపరర: ఏతనమయరపపరమ జననరరన

932
ZOK1161686
పపరర: రవ శఇకర గగగరగళళ

957
ZOK0708412
పపరర: మహన కకషష లఇకరయ గరరర

125-157/592

తఇడడ:త ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-C-A
వయససస:30
లఇ: పప
125-158/633

960
ZOK0845323
పపరర: సరయ కకషష లలబక

125-157/593

తఇడడ:త పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-C-A 1
వయససస:27
లఇ: పప
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961
ZOK0212068
పపరర: శరశవరణణ లబకల

125-157/594

తఇడడ:త పషఇచలయయ లబకల
ఇఇటట ననఇ:7/82-C-A1
వయససస:32
లఇ: ససస స
964
ZOK1323203
పపరర: సరయ పతసనన లలబటకల

125-157/597

125-157/1147

125-157/1150

125-157/1151

125-157/599

125-157/602

125-157/603

తఇడడ:త కకషషపప వ
ఇఇటట ననఇ:7/82D5D6R
వయససస:71
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

974
LML2435626
పపరర: వజయశశఖర నతవ

125-157/1027

125-157/1152

125-157/600

125-157/1028

125-157/604

125-157/1026

975
ZOK1237255
పపరర: గఇగ యయటటరర

125-157/598

978
ZOK1237412
పపరర: పషఇచలయయ యయటటరర

125-157/601

981
LML2437812
పపరర: పపలట మమ అమడడసరన

125-157/1029

984
LML1939743
పపరర: ననగససబబమయమ కర

125-157/1030

భరస : పపలట యయ
ఇఇటట ననఇ:7-82D4
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-157/1153

989
ZOK0513705
పపరర: ససబటబరరయగడడ మహఇకరళ
తఇడడ:త వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-E
వయససస:65
లఇ: పప

972
LML2439206
పపరర: శరరషర ససదదవటఇ

భరస : వనఇకట సరశమ
ఇఇటట ననఇ:7-82-D3
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : నరరశ సపటట వరరర
ఇఇటట ననఇ:7/82-D-4
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-157/606

125-157/1149

తఇడడ:త పపలట యయ యయటటరర
ఇఇటట ననఇ:7/82-D-2
వయససస:29
లఇ: పప

983
ZOK0428896
పపరర: గగరవయయ శశటట వరరర

986
ZOK1671098
పపరర: శరశవణణ కరఠరరరజపఅల

969
ZOK1632744
పపరర: ఆశ లలబటకల

తఇడడ:త పపలట యయ యయటటరర
ఇఇటట ననఇ:7/82-D-2
వయససస:27
లఇ: ససస స

977
ZOK1237388
పపరర: పపలట యయ యయటటరర

980
LML2437804
పపరర: వనఇకటమమ ఏటటరర

125-157/1024

భరస : వనఇకట శశషరదదత ససదదవటఇ
ఇఇటట ననఇ:7-82-D
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:త గఇగమలపప
ఇఇటట ననఇ:7/82-D-4
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:త గగరవయయ సపటట వరరర
ఇఇటట ననఇ:7/82-D-4
వయససస:26
లఇ: పప
988
ZOK1295526
పపరర: వనఇకరటరమణ వ

125-157/1025

భరస : పపలట యయ
ఇఇటట ననఇ:7-82-D2
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-D-4
వయససస:54
లఇ: ససస స
985
ZOK1670959
పపరర: నరరశ సపటట వరరర

971
ZOK2025682
పపరర: శరఇతకలమయరర ససదదవటమ

966
LML2437796
పపరర: పదనమవత లలబక

భరస : సరయకకషష
ఇఇటట ననఇ:7/82-CA-1
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:త నరససఇహహలల యయటటరర
ఇఇటట ననఇ:7/82-D-2
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:త పపలట యయ యయటటరర
ఇఇటట ననఇ:7/82-D-2
వయససస:24
లఇ: పప
982
ZOK0281881
పపరర: రరమ ససబబమమ సషటట గరరర

125-157/1148

తఇడడ:త రరమకకశషష
ఇఇటట ననఇ:7-82-D1
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:త పపలట యయ యయటటరర
ఇఇటట ననఇ:7/82-D-2
వయససస:24
లఇ: ససస స
979
ZOK1237438
పపరర: కళళయణ యయటటరర

968
ZOK1632736
పపరర: ఈశశరర మగనసరశమ

125-157/596

భరస : గగపరల కకషష
ఇఇటట ననఇ:7-82-CA-1
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : చలపత
ఇఇటట ననఇ:7-82D
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనఇకట చలపత ససడవతమ
ఇఇటట ననఇ:7/82-D
వయససస:44
లఇ: పప
976
ZOK1237263
పపరర: ఆశర యయటటరర

125-157/1023

భఇధసవప: శవ కలమయర
ఇఇటట ననఇ:7/82-CA-1
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : రరజరఇదత రరడడడచరట
ఇఇటట ననఇ:7/82-C-A-5
వయససస:40
లఇ: ససస స
973
ZOK1508761
పపరర: వనఇకట శశషరదదత ససడవతమ

965
LML2435642
పపరర: మగన సరశమ లలబటక

963
ZOK1237271
పపరర: శవ కలమయర మగనసరశమ
తఇడడ:త ససబతమణయఎఇ మగనసరశమ
ఇఇటట ననఇ:7/82-C-A-1
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:త వరనన
ఇఇటట ననఇ:7-82-CA1
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:త గగపరల కకషష లలబటకల
ఇఇటట ననఇ:7/82-CA1
వయససస:20
లఇ: పప
970
ZOK1712181
పపరర: రరజరశశరర రరడడడచరట

125-157/595

తఇడడ:త గగవఇదసరశమ
ఇఇటట ననఇ:7/82-C-A-1
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:త గగపరల కకషష లలబటకల
ఇఇటట ననఇ:7/82-CA-1
వయససస:23
లఇ: ససస స
967
ZOK1717792
పపరర: కలయయణ కకషష లలబటకల

962
ZOK0513622
పపరర: గగపరలకకషష లలబకల

987
ZOK1295518
పపరర: సరగజమమ ఎఇ

125-157/605

భరస : వనఇకరటరమణ వ
ఇఇటట ననఇ:7/82D5D6R
వయససస:72
లఇ: ససస స
125-157/607

990
ZOK0683656
పపరర: హహరరవలట షపక

125-157/608

తఇడడ:త హహసషషన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:7/82E1
వయససస:55
లఇ: పప
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991
ZOK0683631
పపరర: ససఇదరమమ మనసనరర

125-157/609

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:7/82-E1
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-157/612

భరస : ఘమస బటషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:7/82-E-1
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-157/614

భరస : కకఇడయయ ఆమదనసరన
ఇఇటట ననఇ:7/82-E1-1
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-157/617

తఇడడ:త పపలట యయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-E-C
వయససస:31
లఇ: పప

125-157/613

125-157/1155

998
ZOK0513721
పపరర: వనఇకటననగరఇదత మహఎఇకరళ

125-157/615

1001 ZOK0514117
పపరర: నరగష కరరరమఇచ

125-157/618

భరస : దోరబటబగ
ఇఇటట ననఇ:7-82F
వయససస:38
లఇ: ససస స

125-157/619

1010 ZOK1671114
పపరర: గఇగమమ అకకకనగఇటటట

125-157/1033

125-157/1158

భరస : ససబబరరయగడడ అకకకనగఇటటట
ఇఇటట ననఇ:7/82-F
వయససస:70
లఇ: ససస స

1012 ZOK0208892
పపరర: ససబబలకలకమమ ససఇగనమల

1013 ZOK0208900
పపరర: శశదదవ నరసపపరఇ

భరస : యలట యయ
ఇఇటట ననఇ:7/82F1
వయససస:64
లఇ: ససస స
1015 ZOK1670728
పపరర: పవన కలమయర రరవప వరగగ
తఇడడ:త వనఇకటరమణ రరవప వరగగ
ఇఇటట ననఇ:7/82-F1
వయససస:23
లఇ: పప
1018 ZOK0404558
పపరర: వనఇగళరరవ ససఇగమల
తఇడడ:త పపలట యయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-F1
వయససస:44
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1016 ZOK1503283
పపరర: ననగరఇదత నరసపపరఇ

125-157/622

1019 ZOK0960089
పపరర: యలట యయ ససఇగనమల
తఇడడ:త ససబబనన ససఇగనమల
ఇఇటట ననఇ:7/82-F1H6
వయససస:54
లఇ: పప

125-157/1154

1005 ZOK1082361
పపరర: అరరణన తతఇగర

125-157/620

1008 ZOK1574060
పపరర: బటనసపతకరష వరడడయయర

125-157/1156

1011 ZOK1672872
పపరర: మయధసరర బటయ వరగగ

125-157/1159

125-157/623
1014 ZOK1276311
పపరర: హరర వనఇకట పతసరద గగరశఇకకఇడ

తఇడడ:త గగరశఇకకఇడ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-F1
వయససస:36
లఇ: పప
125-157/1160

తఇడడ:త ససరరశ నరసపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:7/82-F1
వయససస:21
లఇ: పప
125-158/636

1002 ZOK1503234
పపరర: వజయలకడమ కరరరమఇచ

భరస : పవనకలమయర వరగగ
ఇఇటట ననఇ:7/82-F
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:7/82F1
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-157/624

125-157/616

తఇడడ:త రమయరరవప వరడడయయర
ఇఇటట ననఇ:7/82-F
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : హరర వనఇకట పతసరద గగరశఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:7/82-F
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-157/621

999
ZOK0514133
పపరర: సతవఇత మహఎఇకరళ

భరస : కకషషయయ తతఇగర
ఇఇటట ననఇ:7/82-F
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:త నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7-82-F
వయససస:40
లఇ: పప
125-157/1157

125-157/1031

తఇడడ:త పపలట యయ కరరరమఇచ
ఇఇటట ననఇ:7/82-EC
వయససస:22
లఇ: ససస స

1004 ZOK0208884
పపరర: నరసమమ కలగరరర

1007 LML2435659
పపరర: దదరబటబగ కలకకరర

996
LML2439214
పపరర: సరగజమమ చదనస

తఇడడ:త వనఇకటననగరఇదత
ఇఇటట ననఇ:7/82-E-2
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82F
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-157/1032

125-157/611

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-82-E1
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:త పపలట యయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-E-C
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:త ససబబనన లలట కరరరమఇచ
ఇఇటట ననఇ:7/82-E-C
వయససస:53
లఇ: పప

1009 ZOK1671031
పపరర: ననగమణణమమ గగరశఇకకఇడ

995
ZOK0514125
పపరర: భటరత మహఎఇకరళ

తఇడడ:త ససబటబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/82-E-2
వయససస:41
లఇ: పప

1000 ZOK0513481
పపరర: వజయ పతతనప కరరరమఇచ

993
ZOK0683664
పపరర: నసరజన షపక
భరస : హహరరవలట
ఇఇటట ననఇ:7/82-E1
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : ససబటబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/82-E-1
వయససస:58
లఇ: ససస స

997
ZOK1082478
పపరర: లకడమ దదవ ఆమదనసరన

1006 LML2437820
పపరర: సషషలజజ కలకకరర

125-157/610

తఇడడ:త శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:7/82-E1
వయససస:29
లఇ: పప

994
LML2439107
పపరర: రరకసర సయయద

1003 ZOK1508308
పపరర: పపలట యయ కరరరమఇచ

992
ZOK0683649
పపరర: శవ కలమయర మనసనరర

1017 ZOK1672328
పపరర: శవకలమయర అకకకనగఇటటట

125-157/1161

తఇడడ:త వనఇకటరమణ అకకకనగఇటటట
ఇఇటట ననఇ:7/82-F1
వయససస:23
లఇ: పప
125-157/625

1020 ZOK2252914
పపరర: ఆదదలకడమ అమడసరన

125-157/408

భరస : వనఇకటయయ అమడసరన
ఇఇటట ననఇ:7/82-G
వయససస:25
లఇ: ససస స
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1021 ZOK2250413
పపరర: వనఇకటయయ ఆమదనసరణణ

125-157/416

తఇడడ:త రమణ ఆమదనసరణణ
ఇఇటట ననఇ:7-82-G
వయససస:26
లఇ: పప
1024 ZOK1693852
పపరర: రమణ అమదనసరణణ

1022 ZOK1213925
పపరర: ససరరష ఆమదనసరన

125-157/626

తఇడడ:త రమణ ఆమదనసరన
ఇఇటట ననఇ:7/82-G
వయససస:33
లఇ: పప
125-157/1162

1025 ZOK1508944
పపరర: గగరవయయ ఆమదనసరన

1023 ZOK2025690
పపరర: అమరరననసరస షపక
భరస : అలలమరసర
ఇఇటట ననఇ:7-82-G
వయససస:50
లఇ: ససస స

125-157/1163

1026 ZOK1670694
పపరర: చననయయ ఆమదనసరణణ

తఇడడ:త వనఇకట సరశమ అమదనసరణణ
ఇఇటట ననఇ:7/82G
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:త వనఇకట సరశమ ఆమదనసరన
ఇఇటట ననఇ:7/82-G
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:త వనఇకటయయ ఆమదనసరణణ
ఇఇటట ననఇ:7/82-G1
వయససస:66
లఇ: పప

1027 LML2437838
పపరర: గఇగమమ అమడసరన

1028 ZOK1671023
పపరర: గఇగయయ ఆమదనసరణణ

1029 ZOK1672377
పపరర: ససబబమమ ఆమదనసరణణ

125-157/1035

125-157/1164

భరస : చననయయ
ఇఇటట ననఇ:7-82-G1
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:త చననయయ ఆమదనసరణణ
ఇఇటట ననఇ:7/82-G1
వయససస:37
లఇ: పప

125-157/557
1030 ZOK0313635
పపరర: ససబటబరరయగడడ శవ రరమయయ
గరరర
తఇడడ:త లకలకమయయ శవ రరమయయ గరరర
ఇఇటట ననఇ:7/82 H1
వయససస:64
లఇ: పప

1031 ZOK1015024
పపరర: సరయ శఇకర శవరరఇ గరరర

తఇడడ:త ససబబరరయడడ శవరరఇ గరరర
ఇఇటట ననఇ:7/82H1
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : ససబటబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/82-H-1
వయససస:59
లఇ: ససస స

1033 ZOK1192913
పపరర: ననగమమ ఆమదనసరన

1034 ZOK1693829
పపరర: లకడమ పతసనన అమదనసరణణ

1035 ZOK1720945
పపరర: శవ కలమయర గగఇడనల

125-157/630

భరస : గగరవయయ ఆమదనసరన
ఇఇటట ననఇ:7/82-H5
వయససస:40
లఇ: ససస స
1036 ZOK1632348
పపరర: వనఇకట ససబబయయ శశశశటట
తఇడడ:త వనఇకట ససబబయయ శశశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/82-H-6-E
వయససస:40
లఇ: పప
1039 ZOK0211524
పపరర: బటలయజ గశఇధడ

125-157/1037

125-157/632

తఇడడ:త బటసస షపక
ఇఇటట ననఇ:7/82-J-1
వయససస:43
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1040 ZOK2281442
పపరర: రరడడడ లలహహత గశఇథద

1043 ZOK0846743
పపరర: బబజజన షపక

125-157/635

1046 ZOK1427376
పపరర: ససమరన షపక

125-157/1169

1049 ZOK1508852
పపరర: అలయ షపక
భరస : శబబర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/82-J-1
వయససస:40
లఇ: ససస స

125-157/629
1032 ZOK0313775
పపరర: ఈశశరమమ శవరరమయయ గరరర

125-157/1167

1038 LML2437846
పపరర: పపషపలత కర

125-157/1036

భరస : బటలయజ
ఇఇటట ననఇ:7-82-I
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-157/1253

1041 ZOK1268433
పపరర: వనఇకటససవ పతసరద యయరట

125-157/631

తఇడడ:త గఇగయయ యయరట
ఇఇటట ననఇ:7/82-I-4
వయససస:51
లఇ: పప
125-157/633

1044 ZOK1509181
పపరర: ససబబమమ కకఇడద

125-157/634

భరస : హనసమఇతత కకఇడద
ఇఇటట ననఇ:7/82-J
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-157/1170

తఇడడ:త అలమగరష షపక
ఇఇటట ననఇ:7/82J
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-157/639

125-157/1165

తఇడడ:త ససబతమణయఇ గగఇడనల
ఇఇటట ననఇ:7/82-H-6
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : బగసమమయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-J
వయససస:81
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనఇకటయయ పగరడడ
ఇఇటట ననఇ:7/82-j
వయససస:44
లఇ: పప
1048 ZOK1508845
పపరర: షబబర షపక

125-157/1166

తఇడడ:త బటలయజ గశఇథద
ఇఇటట ననఇ:7/82-I
వయససస:18
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట శవ పతసరద
ఇఇటట ననఇ:7/82-I-A
వయససస:46
లఇ: ససస స
1045 ZOK1670710
పపరర: ససబబరరయగడడ పగరడడ

125-157/628

భరస : వనఇకట ససబబయయ శశశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/82-H-6-E
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:త శశనవరససలల గశఇధద
ఇఇటట ననఇ:7-82-I
వయససస:44
లఇ: పప
1042 ZOK0641514
పపరర: దనతకకయయన యయరట

1037 ZOK1632363
పపరర: ససనఇద కలమయరర శశశశటట

125-157/627

భరస : గఇగయయ ఆమదనసరణణ
ఇఇటట ననఇ:7/82-G1
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:త గగరవయయ అమదనసరణణ
ఇఇటట ననఇ:7/82-H5
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-157/1168

125-157/1034

1047 LML2439016
పపరర: నసర జహన షపక

125-157/638

భరస : ఖలలలలయటహ షపక
ఇఇటట ననఇ:7/82-J-1
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-157/640

1050 ZOK1672047
పపరర: ననగ సరయ పషషడడ

125-157/641

తఇడడ:త చడఇగలయతయ చచదరర పషషడడ
ఇఇటట ననఇ:7/82J1-B
వయససస:23
లఇ: పప
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1051 ZOK1672112
పపరర: సదనలకడమ గరదదరరజ

125-157/642

భరస : హరర బటబగ గరదదరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/82j1-B
వయససస:43
లఇ: ససస స
1054 ZOK1674407
పపరర: చడఇగలయతయ చచదరర పషషడడ

125-157/1173

125-157/1174

125-157/646

125-157/553

125-157/636

125-157/649

125-157/1038

భరస : శఇకర రరడడడ పష ల
ఇఇటట ననఇ:7/82-L-5
వయససస:45
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 ZOK1082387
పపరర: హరరపస
త రద తతట

1067 ZOK1072511
పపరర: వషత
ష కలమయర అఇబటట

1070 ZOK1186676
పపరర: రరమ చఇదత పపలగమర

1073 ZOK1508381
పపరర: గఇగధర పల పలట

125-157/653

1076 ZOK2025708
పపరర: అరరణ పపలట కలర

125-157/647

1079 ZOK1671155
పపరర: శఇకర రరడడడ పష ల
తలట : కకఇడ రరడడడ పష ల
ఇఇటట ననఇ:7/82-L-5
వయససస:47
లఇ: పప

1059 ZOK0313791
పపరర: లకడమ దదవ తతట

125-157/645

1062 ZOK0404491
పపరర: జగదథశ కలమయర మగరరజ

125-157/552

1065 ZOK1426766
పపరర: రరవఇత కలమయర తతట

125-157/1139

తఇడడ:త వనఇకట ససబబయయ తతట
ఇఇటట ననఇ:7/82/JS
వయససస:22
లఇ: పప
125-157/637

1068 ZOK0640839
పపరర: ననగరశశర పరలయపలట

125-157/648

తఇడడ:త ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-K
వయససస:43
లఇ: పప
125-157/650

1071 ZOK1670702
పపరర: గణణశ కకనసపత

125-157/651

తఇడడ:త ససధకర కకనసపత
ఇఇటట ననఇ:7/82-K
వయససస:22
లఇ: పప
125-157/1176

1074 LML2435568
పపరర: ససధనకర కకణణసషటట

125-157/652

తఇడడ:త సష మయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-K-2
వయససస:47
లఇ: పప
125-157/1039

భరస : రరమచఇదత
ఇఇటట ననఇ:7-82-L
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-157/1177

125-157/643

తఇడడ:త వనదనదదత మగరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/82-J-9
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:త ననగరశశర పల పలట
ఇఇటట ననఇ:7/82-K
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : రరడడయయ కకనశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/82-K-A1
వయససస:34
లఇ: ససస స
1078 ZOK1671148
పపరర: రరమ ససబబమమ పష ల

125-157/1175

తఇడడ:త ససబబనన పపలయగమర
ఇఇటట ననఇ:7/82-K
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:త గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-82K
వయససస:52
లఇ: పప
1075 LML2439230
పపరర: మహహశశరర కకనశశటట

1061 ZOK1391358
పపరర: మయదదగ మమరర

1056 ZOK0641779
పపరర: సమరర షపక

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-J-5
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనఇకట రమణ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7/82-J SIDE
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : ననగరశశర
ఇఇటట ననఇ:7/82-K
వయససస:33
లఇ: ససస స
1072 LML1931690
పపరర: వనఇకటససబబయయ యయరట

125-157/644

తఇడడ:త వనఇకటససబబయయ తతట
ఇఇటట ననఇ:7/82JS
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:త చనన వనఇకరటరమణ కకనసదన
ఇఇటట ననఇ:7/82-J SIDE
వయససస:28
లఇ: పప
1069 ZOK0641860
పపరర: శరశవరణణ పరలయపలట

1058 ZOK0313726
పపరర: వనఇకటససబబయయ తతట

125-157/1172

భరస : మమలయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-J2
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : చనన మరరశవరడడ గగననగఇడట
ఇఇటట ననఇ:7/82-J6
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : జగదథశ కలమయర మగరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/82-J-9
వయససస:35
లఇ: ససస స
1066 ZOK1072503
పపరర: శశవణ కకఇడసరర

125-157/409

తఇడడ:త గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-J5
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:త హనసమఇత ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/82-J-5-H
వయససస:29
లఇ: ససస స
1063 ZOK1354927
పపరర: సరశత మగరరజ

1055 ZOK2246247
పపరర: గగకలల కకషష రరమగ

1053 ZOK1672203
పపరర: రజన పషషడడ
భరస : చడఇగలయతయ చచదరర పషషడడ
ఇఇటట ననఇ:7/82J1-B
వయససస:48
లఇ: ససస స

తలట : జయఇత రరమగ
ఇఇటట ననఇ:7/82-j2
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:త రరమససబతమణయఇ రరమగ
ఇఇటట ననఇ:7/82-J-2
వయససస:23
లఇ: పప
1060 ZOK0683177
పపరర: మమనకర పచనచ

125-157/1171

తఇడడ:త రరమరరజ గరదదరరజ
ఇఇటట ననఇ:7/82-J1 B
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:త ససబబ ననయగడడ పషషడడ
ఇఇటట ననఇ:7/82J1-B
వయససస:57
లఇ: పప
1057 ZOK1508803
పపరర: వఘఘనశ రరమగ

1052 ZOK1672104
పపరర: హరర బటబగ గరదదరరజ

1077 ZOK1381458
పపరర: సషమయ మదదదపటట

125-157/1138

తఇడడ:త రరమకకషష ననయగడడ మదదదపటట
ఇఇటట ననఇ:7/82 L-5
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-157/1178

1080 ZOK1671163
పపరర: ససభటషసణ పష ల

125-157/1179

భరస : వనఇకట రరడడడ పష ల
ఇఇటట ననఇ:7/82-L-5
వయససస:44
లఇ: ససస స
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1081 ZOK1671189
పపరర: ననగరతనమమ పష ల

125-157/1180

భరస : శశష రరడడడ పష ల
ఇఇటట ననఇ:7/82-L-5
వయససస:48
లఇ: ససస స
1084 ZOK1258038
పపరర: జయససరయ మదదదపటట

1082 ZOK1671197
పపరర: శశష రరడడడ పష ల
తఇడడ:త కకఇడ రరడడడ పష ల
ఇఇటట ననఇ:7/82-L-5
వయససస:53
లఇ: పప

125-157/654

1085 ZOK1573658
పపరర: జన కలమయర ననత

తఇడడ:త రరమకకషష ననయగడడ మదదదపటట
ఇఇటట ననఇ:7/82-L-5-2-T
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:త వనఇకటయయ ననత
ఇఇటట ననఇ:7/82-L6
వయససస:34
లఇ: పప

1087 ZOK2276889
పపరర: గఇగర దదవ ననత

1088 ZOK2253375
పపరర: ఉమమహహశశరర మనసనరర

125-157/1248

భరస : జన కలమయర ననత
ఇఇటట ననఇ:7/82-L6
వయససస:35
లఇ: ససస స
1090 ZOK0641142
పపరర: శవ పతసరద మరట

125-157/655

125-157/658

125-157/661

125-157/1041

125-157/1044

భరస : బగజరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-83-1
వయససస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-157/656

1100 LML2439057
పపరర: ననగలకకమ ఆమదనసరణణ

1103 ZOK2025732
పపరర: రతనమమ కర

125-158/1138

1106 ZOK0846701
పపరర: హహమఇత కకణణశశటట

125-157/659

1109 ZOK2025765
పపరర: వనఇకటససబబమమ కకననడ
భరస : వరననగగలల కకననడ
ఇఇటట ననఇ:7-83-1
వయససస:82
లఇ: ససస స

1089 ZOK2253383
పపరర: పషదద ససబబరరయడస జడ

125-157/1230

1092 ZOK0729178
పపరర: ససమలత కకనశశటట

125-157/657

1095 ZOK1082445
పపరర: వననయక సరయ కకననడ

125-157/660

తఇడడ:త బగజరరడకడ కకననడ
ఇఇటట ననఇ:7/83
వయససస:26
లఇ: పప
125-157/662

1098 LML1940121
పపరర: ససభదత కకనశశటట

125-157/1040

భరస : ససదనకర
ఇఇటట ననఇ:7-83
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-157/1042

1101 ZOK2025716
పపరర: ససబబమమ కర

125-157/1043

భరస : సష మయయ
ఇఇటట ననఇ:7-83
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-157/1045

1104 ZOK1508738
పపరర: వఇశ నరససఇహహలల చసకక

125-157/1184

తఇడడ:త శశరరమగలల చసకక
ఇఇటట ననఇ:7/83
వయససస:21
లఇ: పప
125-157/663

తఇడడ:త కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:7/83-1
వయససస:28
లఇ: పప
125-157/1047

125-157/1183

భరస : పషదద రరడడడయయ
ఇఇటట ననఇ:7/83
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : కకశషషయయ
ఇఇటట ననఇ:7-83
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : గఇగధర గగగరగళళ
ఇఇటట ననఇ:7/83
వయససస:32
లఇ: ససస స
1108 ZOK2025757
పపరర: వనఇకటససబబమమ

1097 ZOK1321744
పపరర: మమనక కకనశశటట

1086 ZOK1573674
పపరర: జన కలమయరర ననత

తఇడడ:త గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7/82-L-8
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:7-83
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-83
వయససస:52
లఇ: ససస స
1105 ZOK1704477
పపరర: ససమత గగగరగళళ

125-157/1229

తఇడడ:త కకశషషయయ కకనశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/83
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : లకమమమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-83
వయససస:39
లఇ: ససస స
1102 ZOK2025724
పపరర: ససబబమమ కర

1094 ZOK1082411
పపరర: శరఇత కకననడ

125-157/1214

భరస : వనఇకటయయ ననత
ఇఇటట ననఇ:7/82-L6
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : శవరజ కకననడ
ఇఇటట ననఇ:7/83
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:త శశరరమగలల చసకక
ఇఇటట ననఇ:7/83
వయససస:23
లఇ: పప
1099 LML2439040
పపరర: శకలనస లయ చసకరక

125-157/1182

తఇడడ:త సమయయ
ఇఇటట ననఇ:7/83
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:త సష మయయ
ఇఇటట ననఇ:7/83
వయససస:40
లఇ: పప
1096 ZOK1321223
పపరర: పపతమయసరయ చసకక

1091 ZOK0641308
పపరర: కకషషయయ కకణణశశటట

1083 ZOK1503192
పపరర: శవ పతసరద రరడడడ పష ల
తఇడడ:త శశష రరడడడ పష ల
ఇఇటట ననఇ:7-82-L-5-1(T)
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : పషదద ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/82-L-8
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:త ససబతమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:7/83
వయససస:31
లఇ: పప
1093 ZOK0729210
పపరర: పషదద రరడడడయయ కకనశశటట

125-157/1181

1107 ZOK2025740
పపరర: తతలశమమ కకననడ

125-157/1046

తఇడడ:త వరననగగలల కకననడ
ఇఇటట ననఇ:7-83-1
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-157/1048

1110 ZOK1672013
పపరర: పషదద చసకక

125-157/1185

తఇడడ:త పషదద పషఇచలయయ చసకక
ఇఇటట ననఇ:7/83-2E
వయససస:48
లఇ: పప
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1111 ZOK0514166
పపరర: రమయదదవ కటరర

125-157/664

తఇడడ:త పషదద పషఇచలయయ కటరర
ఇఇటట ననఇ:7/83-3
వయససస:44
లఇ: ససస స
1114 ZOK1509215
పపరర: యశశదమమ కటటరర

125-157/667

125-157/669

125-157/1050

125-157/1186

125-157/1053

125-157/1055

125-157/1188

భరస : ససబబరరయగడడ చసకక
ఇఇటట ననఇ:7-83-18
వయససస:47
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1124 ZOK0641159
పపరర: శశనసవరససళళ రరగగరర

1127 ZOK2025823
పపరర: నరససఇహలల కటరర

1130 ZOK2025831
పపరర: రరమకక తతపరకలళ

1133 ZOK0641365
పపరర: పరరశరరమయయ చసకక

125-157/1059

1136 ZOK2025864
పపరర: శశరరమగలల చసకరక

125-157/671

1139 ZOK2025898
పపరర: ననగమమ చసకక
భరస : శశరరమగలల చసకక
ఇఇటట ననఇ:7-83-18
వయససస:42
లఇ: ససస స

1119 ZOK2025773
పపరర: ససబతహమణయఇ రగఇడ

125-157/1049

1122 ZOK2025807
పపరర: సశరరప రగఇడ

125-157/1052

1125 ZOK1295534
పపరర: రరగగరర అఇజనమమ

125-157/672

భరస : రరగగరర శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:7/83-5
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-157/1054

1128 ZOK1632769
పపరర: చననరరడడమమ కటటరర

125-157/1187

తఇడడ:త నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:7/83-5
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-157/1056

1131 ZOK2025849
పపరర: యశశద కటటరర

125-157/1057

భరస : చనన పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7-83-10
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-157/673

1134 LML2437861
పపరర: వనఇకటససబబమమ చసకరక

125-157/1058

భరస : పరశరరమ
ఇఇటట ననఇ:7-83-18
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-157/1060

తఇడడ:త చననపషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7-83-18
వయససస:47
లఇ: పప
125-157/1062

125-157/668

భరస : వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-83-4
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:త చనన పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7/83-12-3
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:త చననపషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7-83-18
వయససస:50
లఇ: పప
1138 ZOK2025880
పపరర: ససబబమమ చసకక

125-157/1051

భరస : మగరరగరరడడడ తతపరకలళ
ఇఇటట ననఇ:7-83-7
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:త కటటరర పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7/83-10
వయససస:22
లఇ: పప
1135 ZOK2025856
పపరర: ససబబరరయగడడ చసకరక

1121 ZOK2025799
పపరర: భటసకరమమ రగఇడ

1116 ZOK0641357
పపరర: శవరజ కకననడ

తఇడడ:త రఇగయయ రగఇడ
ఇఇటట ననఇ:7-83-4
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:త పషదదపషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7-83-5
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:త వనఇకటసరశమ
ఇఇటట ననఇ:7-83-7
వయససస:62
లఇ: పప
1132 ZOK1573914
పపరర: కటటరర పషఇచలయయ

125-157/670

తఇడడ:త గఇగరశశటట రరగగరర
ఇఇటట ననఇ:7/83-5
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : నరససఇహహలల కటరర
ఇఇటట ననఇ:7-83-5
వయససస:47
లఇ: ససస స
1129 ZOK0428987
పపరర: గఇగరశశటట కటటరర

1118 ZOK1295542
పపరర: ససగరఇధ కలమయర రగనద

125-157/666

తఇడడ:త బగజరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/83-4
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : ససబతమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:7-83-4
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:త లకమయయ కకఇడద
ఇఇటట ననఇ:7/83-4
వయససస:65
లఇ: పప
1126 ZOK2025815
పపరర: నరమలమమ కటరర

125-158/637

తఇడడ:త వనఇకరటరతనఇ రగనద
ఇఇటట ననఇ:7/83-4
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:త రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-83-4
వయససస:45
లఇ: పప
1123 ZOK1391366
పపరర: హనసమఇతత కకఇడద

1115 ZOK0513846
పపరర: ననగ లకడమ కటరర

1113 ZOK1509207
పపరర: ననగలకడమ కటటరర
భరస : రరదతయయ కటటరర
ఇఇటట ననఇ:7/83-3
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : రరదతయయ కటరర
ఇఇటట ననఇ:7/83 3
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వర ననగగలల
ఇఇటట ననఇ:7/83-4
వయససస:58
లఇ: పప
1120 ZOK2025781
పపరర: వనఇకరటరతనఇ రగఇడ

125-157/665

తఇడడ:త పషదద పషఇచలయయ కటటరర
ఇఇటట ననఇ:7/83-3
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : పషదద పషఇచలయయ కటటరర
ఇఇటట ననఇ:7/83-3
వయససస:55
లఇ: ససస స
1117 ZOK0683706
పపరర: బగజర రరడకడ కకఇటట

1112 ZOK1509199
పపరర: రరదతయయ కటటరర

1137 ZOK2025872
పపరర: వనఇకటససబబమమ చసకక

125-157/1061

భరస : చనపషఇచలయయ చసకక
ఇఇటట ననఇ:7-83-18
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-157/1063

1140 ZOK0846636
పపరర: అదద లకడమ చసకక

125-157/674

తఇడడ:త ససబటబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/83-18-2
వయససస:28
లఇ: ససస స
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1141 ZOK1122795
పపరర: రతనమమ గగగరలట

125-157/675

భరస : ససబటబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/83-20
వయససస:47
లఇ: ససస స
1144 ZOK1161637
పపరర: రరడడడ శశలకడమ యయరట

125-158/638

125-157/1065

125-157/679

125-157/682

125-157/1190

125-157/1193

తఇడడ:త పసచచయయ పసలట
ఇఇటట ననఇ:7-84-E-A
వయససస:31
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1154 ZOK1683762
పపరర: శవ పతసరద గగగరగళళ

1157 ZOK1503200
పపరర: గఇగధర గగగరగళళ

1160 ZOK1672807
పపరర: లకడమ దదవ ఈగర

125-157/678

1149 ZOK2275857
పపరర: కకఇడ ఠలసమయమ

125-157/1239

1152 ZOK0783456
పపరర: చఇదత శశఖర ఈగ

125-157/681

తఇడడ:త ససబతమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:7/83-B
వయససస:28
లఇ: పప
125-157/683

1155 ZOK1420223
పపరర: ససకనయ గగగరగళళ

125-157/1189

భరస : శవ పతసరద గగగరగళళ
ఇఇటట ననఇ:7/83-B
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-157/1191

1158 ZOK1670975
పపరర: గఇగదదవ నటనఇ

125-157/1192

భరస : రవ కలమయర నటనఇ
ఇఇటట ననఇ:7/83-B
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-157/684

1161 ZOK0214411
పపరర: పషఇచలమమ కకల

125-157/685

భరస : శశనస కర
ఇఇటట ననఇ:7/84 B
వయససస:40
లఇ: ససస స

125-157/1215

1163 ZOK1508654
పపరర: వయలయ వజయ కలమయరర
ఎరశగగఇటట మమలట
భరస : దదవరరజ ఎరశగగఇటట మమలట
ఇఇటట ననఇ:7-84-E-A
వయససస:45
లఇ: ససస స

125-157/1216

1164 ZOK1508662
పపరర: ఇససఇథ వజయ కలమయరర
ఎరశగగఇటట మమలట
భరస : పసచచయయ ఎరశగగఇటట మమలట
ఇఇటట ననఇ:7-84-E-A
వయససస:58
లఇ: ససస స

125-157/1217

125-157/1218

1166 ZOK1508688
పపరర: సశరరప గగడడమచదరట

125-157/1219

1167 ZOK1508696
పపరర: జయ పతకరశ పసలట

125-157/1220

తఇడడ:త రరమయయ పసలట
ఇఇటట ననఇ:7-84-E-A
వయససస:59
లఇ: పప
1168 ZOK1508704
పపరర: పతణయ కలమయర పసలట

125-157/680

భరస : ససబతమణయఇ ఈగర
ఇఇటట ననఇ:7/83-B-A
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:త రవపతకరష బటబగ రరచసరర
ఇఇటట ననఇ:7-84-E-A
వయససస:23
లఇ: ససస స
1165 ZOK1508670
పపరర: పసచచయయ పసలట

1151 ZOK0641555
పపరర: హరరత కటరర

1146 ZOK0783449
పపరర: శవ కలమయర తతపరకలల

భరస : కకఇడ వర ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:7/83-A
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:త గఇగయయ గగగరగళళ
ఇఇటట ననఇ:7/83-B
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : ఈగర ససబతమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:7/83-B-1
వయససస:52
లఇ: ససస స
1162 ZOK1403856
పపరర: వనలయహససన రరచసరర

125-157/1066

తఇడడ:త గఇగయయ గగగరగళళ
ఇఇటట ననఇ:7/83-B
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : గఇగయయ గగగరగళళ
ఇఇటట ననఇ:7/83-B
వయససస:52
లఇ: ససస స
1159 ZOK1573385
పపరర: ఈగర లకకమదదవ

1148 LML2437879
పపరర: కళళవత కకల

125-157/676

తఇడడ:త రరమ కకషష
ఇఇటట ననఇ:7/83-A
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : హరర
ఇఇటట ననఇ:7/83-B
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనఇకటయయ గగగరగళళ
ఇఇటట ననఇ:7/83-B
వయససస:54
లఇ: పప
1156 ZOK1420231
పపరర: రరడడమమ గగగరగళళ

125-157/677

భరస : బటలయయ
ఇఇటట ననఇ:7-83-A
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:త పషఇచలయయ కటరర
ఇఇటట ననఇ:7/83-B
వయససస:35
లఇ: పప
1153 ZOK1671171
పపరర: గఇగయయ గగగరగళళ

1145 ZOK0513317
పపరర: గఇగయయ గగగరగళళ

1143 ZOK1161629
పపరర: చఇదతకళ యయరట
భరస : శవ పతసరద
ఇఇటట ననఇ:7/83-22
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:త గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7/83-A
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:త దదశయయ
ఇఇటట ననఇ:7-83A
వయససస:44
లఇ: పప
1150 ZOK0587899
పపరర: హరర కటరర

125-157/1064

భరస : పషదద పషఇచలయయ చసకక
ఇఇటట ననఇ:7-83-20
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/83-22
వయససస:32
లఇ: ససస స
1147 LML2435691
పపరర: బటలయయ కకల

1142 LML1939750
పపరర: గఇగమమ చసకక

భరస : జయ పతకరశ పసలట
ఇఇటట ననఇ:7-84-E-A
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-157/1221

1169 LML2437887
పపరర: పపషరపఇజల చడనసనరర
భరస : పషఇచలయయ చడనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7-85
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:త పసచచయయ పసలట
ఇఇటట ననఇ:7-84-E-A
వయససస:33
లఇ: పప
125-157/1067

1170 ZOK0783431
పపరర: శవరరఇ చడనసనరర

125-157/686

తఇడడ:త పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7/86
వయససస:28
లఇ: పప
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1171 ZOK0783464
పపరర: నరససఇహలల కటటరర

125-157/687

తఇడడ:త పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7/87
వయససస:38
లఇ: పప
1174 ZOK2025906
పపరర: బగజరమమ కటటరర

125-157/1068

125-157/695

125-157/698

125-157/1071

125-157/1073

125-157/1194

125-157/702

భరస : మలట కరరరరన
ఇఇటట ననఇ:7/92-A
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1184 ZOK0396283
పపరర: పషఇచలమమ రగగరర

1187 ZOK1508928
పపరర: గఇగధర కటటరర

1190 ZOK2253672
పపరర: గయయఠరశ కటటరర

1193 ZOK0808446
పపరర: లకడమ కళళవత బటతల

125-157/1075

1196 ZOK0594077
పపరర: మయయయదదవ కటటరర

125-157/1072

1199 ZOK1295559
పపరర: కటరర పపతమ చఇద
తఇడడ:త కటరర పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7-92-A
వయససస:26
లఇ: పప

1179 ZOK0641415
పపరర: శవయయ కటరర

125-157/697

1182 LML2438976
పపరర: పవరన కటరర

125-157/1070

1185 ZOK1509223
పపరర: లకడమ దదవ తననరర

125-157/699

భరస : రమణయయ తననరర
ఇఇటట ననఇ:7/90-B
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-157/700

1188 LML2437895
పపరర: యలట మమ కటటరర

125-157/1074

భరస : పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7-91-B
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-157/1231

1191 ZOK0587774
పపరర: లకడమ దదవ తననరర

125-157/701

భరస : మహన
ఇఇటట ననఇ:7/91C
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-157/703

1194 ZOK1010842
పపరర: రరజరశ బతస ల

125-157/704

తఇడడ:త చడననన కరశవపలల
ఇఇటట ననఇ:7/91-E
వయససస:38
లఇ: పప
125-158/639

భరస : నరససఇహలల కటటరర
ఇఇటట ననఇ:7/92
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-157/706

125-157/694

భరస : నరససఇహలల
ఇఇటట ననఇ:7-89
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : రరజరశ బతల
ఇఇటట ననఇ:7/91-E
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:త పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-92
వయససస:42
లఇ: పప
1198 ZOK1011287
పపరర: వర లకడమ తనననరర

125-157/1069

తఇడడ:త పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7/91-B
వయససస:19
లఇ: ససస స

తఇడడ:త మహన
ఇఇటట ననఇ:7/91-C
వయససస:34
లఇ: పప
1195 LML1931468
పపరర: నరససఇహహలల కటటటరర

1181 LML2438968
పపరర: శవకలమయరర కటరర

1176 ZOK0846602
పపరర: రరమ ససబబమమ కటటరర

తఇడడ:త పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7/89
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:త పషఇచలయయ కటటరర
ఇఇటట ననఇ:7/91-B
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:త చడనసనరర పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7/91-B
వయససస:20
లఇ: ససస స
1192 ZOK0641332
పపరర: శవయయ వనననరర

125-157/696

భరస : గఇగరసషటట
ఇఇటట ననఇ:7-90-A
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : నడడపసపషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7-91A
వయససస:67
లఇ: ససస స
1189 ZOK1574037
పపరర: చడనసనరర లకడమ పతసనన

1178 LML2437069
పపరర: రవ కటరర

125-157/689

భరస : వనఇకట సరశమ
ఇఇటట ననఇ:7/88
వయససస:82
లఇ: ససస స

భరస : శవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-89
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:త యరశపప
ఇఇటట ననఇ:7-90
వయససస:57
లఇ: పప
1186 ZOK2025922
పపరర: అఇజనమమ కటటరర

125-157/693

తఇడడ:త పషఇచలయయ కటరర
ఇఇటట ననఇ:7/89
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7/89
వయససస:51
లఇ: ససస స
1183 ZOK2025914
పపరర: చననపపఇచలయయ కటరర

1175 ZOK0429019
పపరర: తతలశమమ కరటటరర

1173 ZOK1249151
పపరర: కటటరర భటణగ చఇదత
తఇడడ:త కటటరర గఇగర శశటట
ఇఇటట ననఇ:7/87
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : వనఇకట సరశమ
ఇఇటట ననఇ:7/88
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:త వనఇకట రమణ ఎగ
ఇఇటట ననఇ:7/88-18
వయససస:27
లఇ: పప
1180 ZOK0641589
పపరర: రరమ లకమమ కటరర

125-157/688

భరస : లలట కర పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7/87
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : గఇగరశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-87
వయససస:55
లఇ: ససస స
1177 ZOK0846586
పపరర: పతవణ కలమయర ఎగ

1172 ZOK0783514
పపరర: భటగయమమ కటరర

1197 ZOK0641183
పపరర: మలట కరరరరన తననరర

125-157/705

తఇడడ:త చనన సరశమ
ఇఇటట ననఇ:7/92-A
వయససస:39
లఇ: పప
125-157/1076

1200 ZOK0641480
పపరర: నవనదదత కఇబయయగరరర

125-157/707

తఇడడ:త ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:7/94-CA
వయససస:30
లఇ: ససస స
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1201 ZOK1356500
పపరర: బబ నఇ వనఇకట ససరరష

125-157/708

తఇడడ:త బబ నఇ ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:7/99
వయససస:37
లఇ: పప
1204 ZOK0683714
పపరర: శశదదవ మనసబబ లల

125-157/99

125-157/801

1208 LML2435717
పపరర: రరడడయయ కకణణశశటట

125-157/802

1211 ZOK0397489
పపరర: ససబటబరరయగడడ గగగరగళళ

125-158/1139

1214 ZOK1072768
పపరర: అదద లకలకమమ గగగరలట
భరస : రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:7/101A
వయససస:58
లఇ: ససస స

1216 ZOK2025963
పపరర: ఆదదలకమమ గగగరగలట

1217 ZOK1082353
పపరర: రరడడయయ గగగరగళట

125-157/806

భరస : రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-101A
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : గగగరగళళ రరడడయయ
ఇఇటట ననఇ:7/101-B
వయససస:24
లఇ: ససస స
1222 ZOK0513432
పపరర: ననరరయణ బగసస

125-157/108

తఇడడ:త వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:7/102-A
వయససస:34
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-157/803

1223 ZOK0513812
పపరర: సలమమ బగసస

125-157/810

125-157/104

125-157/105

భరస : ససబటబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-102A
వయససస:35
లఇ: ససస స

125-157/103

1212 ZOK2025955
పపరర: ససబబమమ గగగరగలట

125-157/804

1215 LML1931682
పపరర: రరమయయ గగగరగలయ

125-157/805

1218 ZOK0640995
పపరర: గగగరగల రరడడయయ

125-157/106

తఇడడ:త గగగరగల రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:7/101-B
వయససస:30
లఇ: పప
125-157/807

1221 ZOK2025971
పపరర: ససబబలకమమ గగగరగలట

125-157/808

భరస : రమణ
ఇఇటట ననఇ:7-101B
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-157/109

1224 LML2437903
పపరర: వసఇథ గగగగరల

125-157/809

భరస : చఇదతమమళ
ఇఇటట ననఇ:7-102
వయససస:38
లఇ: ససస స

1226 ZOK1575067
పపరర: లకడమ పతసనన యయరరశజనసనగరరర

1229 LML2437929
పపరర: దదశశటట ఉమయదదవ

1209 ZOK1358886
పపరర: ఉయయల రవఇదత

తఇడడ:త వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-101A
వయససస:62
లఇ: పప

125-158/7

భరస : మలట కరరరరన యయరరశజనసనగరరర
ఇఇటట ననఇ:7/102
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-157/110

125-157/101

భరస : గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-101
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:7/102
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:త చననయయ
ఇఇటట ననఇ:7-102
వయససస:43
లఇ: పప
1228 ZOK1161652
పపరర: హరర గగజరల

1220 LML2435725
పపరర: రమన గగగరగలయ

1206 ZOK1373125
పపరర: మనసబబ లల ననగ లకడమ

తఇడడ:త ఉయయల చలపత
ఇఇటట ననఇ:7/100-A
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:త వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-101B
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:త పరపయయ
ఇఇటట ననఇ:7/102
వయససస:67
లఇ: పప
1225 ZOK2025989
పపరర: చఇదతమమళ జ

125-157/102

తఇడడ:త రమణయయ గగగగరల
ఇఇటట ననఇ:7/101-AB
వయససస:27
లఇ: పప
125-157/107

125-157/1195

భరస : మనసబబ లల పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:7/100
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:త గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-101
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:త ఏస ఆదదననరరయణ రరడడడ శఇగమ
ఇఇటట ననఇ:7/101
వయససస:23
లఇ: ససస స

1219 ZOK1267641
పపరర: గగగరగళళ ససరరఖ

125-157/100

తఇడడ:త చననయయ
ఇఇటట ననఇ:7/100A
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:త గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-101
వయససస:35
లఇ: పప
1213 ZOK1509249
పపరర: దథపసక శఇగమ

1205 ZOK1092907
పపరర: పషఇచలయయ మయనసబబ లల

1203 ZOK1508506
పపరర: ఉష కలమయరర బబ ణఇ
భరస : వనఇకట ససరరష బబ ణఇ
ఇఇటట ననఇ:7/99
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:త బటబగ రరవప మయనసబబ లల
ఇఇటట ననఇ:7/100
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : బటబగరరవప
ఇఇటట ననఇ:7-100
వయససస:67
లఇ: ససస స
1210 ZOK0397349
పపరర: శశనవరససలల గగగరగళళ

125-157/1077

భరస : ననరయణ
ఇఇటట ననఇ:7-99
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : ససబటబరరయడస
ఇఇటట ననఇ:7/100
వయససస:42
లఇ: ససస స
1207 ZOK2025948
పపరర: ససమతత మనసబబ లల

1202 ZOK2025930
పపరర: యశశదమమ బబ నఇ

1227 ZOK1667633
పపరర: మలట కరరరరన యయరరశజనసనగరరర

125-158/8

తఇడడ:త ననరరయణ యయరరశజనసనగరరర
ఇఇటట ననఇ:7/102
వయససస:41
లఇ: పప
125-157/811

1230 LML2437911
పపరర: వజయ గగగరగలట

125-157/812

భరస : రమణ
ఇఇటట ననఇ:7-102A
వయససస:47
లఇ: ససస స
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1231 ZOK0397646
పపరర: వనఇకరటరమణ గగగరగళళ

125-157/813

తఇడడ:త వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-102-A
వయససస:53
లఇ: పప
1234 ZOK2025997
పపరర: ససబబలకలకమమ దదశటటట

125-157/814

125-157/112

125-157/817

125-157/116

125-158/12

125-157/820

125-158/1140

తఇడడ:త ససబబరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-103-D
వయససస:41
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1244 ZOK2026011
పపరర: జయమమ తతట

1247 ZOK1186619
పపరర: ససబబమమ చఇత

1250 ZOK2026037
పపరర: సష మయయయ థోటట

1253 ZOK0071613
పపరర: ససబబమమ గగగరగలట

125-157/119

1256 ZOK0206839
పపరర: ససబబరరమయయ ననత

125-157/818

1259 ZOK0783506
పపరర: ససధనకర బబ నఇ
తఇడడ:త రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:7/103-F
వయససస:47
లఇ: పప

1239 LML2435741
పపరర: గఇగయయ తతట

125-157/816

1242 LML2437077
పపరర: నవన కలమయర తతట

125-157/114

1245 ZOK0513416
పపరర: శశనవరససలల తతట

125-157/117

తఇడడ:త మగసలయయ
ఇఇటట ననఇ:7/103-A
వయససస:37
లఇ: పప
125-157/410

1248 ZOK2026029
పపరర: ఆదదలకమమ తతట

125-157/819

భరస : గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-103B
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-157/821

1251 ZOK1394394
పపరర: చఇగమన తతట

125-158/13

భరస : గఇగయయ తతట
ఇఇటట ననఇ:7/103-B
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-157/118

1254 ZOK0071605
పపరర: లలత ననత

125-157/115

భరస : రరడడయయ
ఇఇటట ననఇ:7/103 D
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-158/14

తఇడడ:త వనఇకట సరశమ
ఇఇటట ననఇ:7/103D
వయససస:74
లఇ: పప
125-158/668

125-158/10

తఇడడ:త రరమనయయయ
ఇఇటట ననఇ:7/103 -1
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7/103C
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:త ససబబరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:7/103-D
వయససస:34
లఇ: పప
1258 ZOK0397448
పపరర: చనన రరడడడయయ ననత

125-158/11

తఇడడ:త వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-103-B
వయససస:72
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటష తతట
ఇఇటట ననఇ:7/103-B
వయససస:20
లఇ: ససస స
1255 ZOK0783498
పపరర: రరడడడ కకషష ననత

1241 ZOK0792291
పపరర: లకకమ పససపపలలటట

1236 ZOK1500453
పపరర: లకడమ దదవ పససపపలలటట

తఇడడ:త వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-103
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రరడడడ చఇత
ఇఇటట ననఇ:7/103-B
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:త సష మయయ
ఇఇటట ననఇ:7-103-B
వయససస:33
లఇ: పప
1252 ZOK1666643
పపరర: ససషమ తతట

125-157/113

భరస : రమణయయ తతట
ఇఇటట ననఇ:7-103-1
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరససలల తతట
ఇఇటట ననఇ:7/103-A
వయససస:32
లఇ: ససస స
1249 ZOK0397745
పపరర: వనఇకటటశ తతట

1238 ZOK1186684
పపరర: సశరష లత బబ నఇ

125-157/111

భరస : లకమయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:7/102-A-2
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7/103
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:త రమణయయ తతట
ఇఇటట ననఇ:7/103-1
వయససస:26
లఇ: పప
1246 ZOK1704865
పపరర: సరసశత తతట

125-157/815

భరస : గఇగయయ బబ నఇ
ఇఇటట ననఇ:7/103
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : సష మయయ
ఇఇటట ననఇ:7-103
వయససస:62
లఇ: ససస స
1243 ZOK1072537
పపరర: శశకరనస తతట

1235 ZOK1082452
పపరర: గఇగయయ బబ నఇ

1233 ZOK1134279
పపరర: గఇగరదదవ గగగరగళళ
తఇడడ:త వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:7/102A1
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:త రరమయయ బబ నఇ
ఇఇటట ననఇ:7-102A1-A
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:త మగసలయయ తతట
ఇఇటట ననఇ:7/103
వయససస:34
లఇ: పప
1240 ZOK2026003
పపరర: లకమమ తతట

125-158/9

తఇడడ:త వనఇకట రమణ గగగరగళళ
ఇఇటట ననఇ:7/102-A
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : చననయయ దదశటటట
ఇఇటట ననఇ:7-102A-1
వయససస:67
లఇ: ససస స
1237 ZOK0986580
పపరర: వనఇకట పతసరద తతట

1232 ZOK1574979
పపరర: దదవ గగగరగళళ

1257 ZOK0396432
పపరర: వనఇకటససబబమమ ననత

125-158/667

భరస : చననరరడడయయ
ఇఇటట ననఇ:7-103-D
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-157/120

1260 LML2435766
పపరర: వనఇకటయయ బ

125-157/822

తఇడడ:త పషదద వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-103-F
వయససస:67
లఇ: పప
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1261 ZOK2025641
పపరర: ససబబమమ బ

125-158/669

భరస : రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-103F
వయససస:62
లఇ: ససస స
1264 ZOK2280220
పపరర: షపక అబగదల ససలలమయన

తఇడడ:త యగసఫ
ఇఇటట ననఇ:25
వయససస:33

125-158/1246

1265 LML2451235
పపరర: శవ పతసరద సఇకరర

125-157/1225

1271 ZOK1124528
పపరర: శశ హరర కకణణశశటట
తఇడడ:త కకషషయయ కకణణశశటట
ఇఇటట ననఇ:83/1
వయససస:26
లఇ: పప

1273 ZOK1502137
పపరర: కలలశర షపక

1274 ZOK1249169
పపరర: అశశక గరలశశటట

125-164/1217

భఇధసవప: మహమమద అరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:7729
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : అశశక కలమయర బటలగగన
ఇఇటట ననఇ:D NO 7/62-A7
వయససస:59
లఇ: ససస స

1277 ZOK0844036
పపరర: వనఇకట ససబబయయ పరననఇ

తఇడడ:త మధస మహన రరడడ చడరట
ఇఇటట ననఇ:D.NO.7/62-E1
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:త అనశర బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:DNO 7/78-A
వయససస:30
లఇ: పప
1285 ZOK1276329
పపరర: కకటటయయ కకనసపటట
తఇడడ:త రరమయయ కకనసపటట
ఇఇటట ననఇ:DNO 7/103
వయససస:60
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-157/1078

1283 ZOK0844895
పపరర: ననగ లకడమ చసకక

125-157/1086

1269 ZOK1670835
పపరర: సరబమ
ర షపక

1272 ZOK2028868
పపరర: రరమటకలకమమ కటరర

1275 ZOK0093740
పపరర: సతయననరరయణ సస

125-157/1080

1278 ZOK0844044
పపరర: సశపనలత పరననఇ

125-158/1129

125-157/1091

125-157/1081

భరస : వనఇకట ససబబయయ పరననఇ
ఇఇటట ననఇ:D NO 7/62-A7
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-157/1082

1281 ZOK0844812
పపరర: రఫస సయయద

125-157/1083

తఇడడ:త జఫరర సయయద
ఇఇటట ననఇ:D NO 7/66-H
వయససస:40
లఇ: పప
125-157/1084

125-157/1085
1284 ZOK0844903
పపరర: వజయ రరఇ కలమయర చసకక

తఇడడ:త ససబటబరరయగడడ చసకక
ఇఇటట ననఇ:D NO 7/83-18-2
వయససస:31
లఇ: పప

125-157/1089 1287 ZOK1276345
1286 ZOK1276337
పపరర: వనఇకట ససబబమమ కకనసపటట
పపరర: వనఇకటటశ కకనసపటట

భరస : కకటటయయ కకనసపటట
ఇఇటట ననఇ:DNO 7/103
వయససస:55
లఇ: ససస స

125-157/1222

తఇడడ:త వనఇకట ససగగ యయ ఆచనరర చలలమగల
ఇఇటట ననఇ:DNO-7/42 GANGIREDDY PAL
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : వజయ రరఇ కలమయర చసకక
ఇఇటట ననఇ:D NO 7/83-18-2
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-157/1088

125-157/129

భరస : పషఇచలయయ కటరర
ఇఇటట ననఇ:783-8
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:త జజఫర సరహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:D NO 7/66-H
వయససస:55
లఇ: పప
125-157/1087

1266 ZOK0428847
పపరర: కలయయణ చకశవరరస బటట రరశశటట

తఇడడ:త అబగదల హఫసజ షపక
ఇఇటట ననఇ:74-D
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:త చననయయ పరననఇ
ఇఇటట ననఇ:D NO 7/62-A7
వయససస:49
లఇ: పప

125-157/1224 1280 ZOK0844747
1279 ZOK1503226
పపరర: జయ వనఇకట సశరరప రరడడడచడరట
పపరర: నజర బటషర సయయద

1282 ZOK1020668
పపరర: మగబటరక బటషర షపక

125-157/130

తఇడడ:త తరరమలఇ గరలశశటట
ఇఇటట ననఇ:DNO 7/22-A1
వయససస:55
లఇ: పప
125-157/1079

125-157/1196

తఇడడ:త జయపతకరష
ఇఇటట ననఇ:21-C-A
వయససస:34
లఇ: పప

1268 ZOK1508779
పపరర: షపక శహహరరన

భఇధసవప: వనఇకటయయ ననయగడడ కరష ఇ
ఇఇటట ననఇ:78/F
వయససస:20
లఇ: పప

1276 ZOK0844028
పపరర: ననగ లకడమ బటలగగన

125-164/1199

భరస : షపక ఖయదర బటష
ఇఇటట ననఇ:29-B
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-157/1223

1263 ZOK1671791
పపరర: నరససఇహ తరర వరయ పటట
తఇడడ:త మననహర తరర వరయ పటట
ఇఇటట ననఇ:7/713
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:త వనఇకటసరశమ
ఇఇటట ననఇ:7-G-10
వయససస:43
లఇ: పప

లఇ: పప

1270 ZOK1573401
పపరర: భవన శఇకర కలరపరటట

125-158/6

తఇడడ:త రరజనన యయనదరరఠర
ఇఇటట ననఇ:7 164
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:త షపక అల మగరరషర
ఇఇటట ననఇ:7/823
వయససస:18
లఇ: పప
1267
పపరర: షషషఖ రజజక షషషఖ

1262 ZOK1669472
పపరర: రరజ బటబగ యయనదరరఠర

125-157/1090

తఇడడ:త కకటటయయ కకనసపటట
ఇఇటట ననఇ:DNO 7/103
వయససస:26
లఇ: పప
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