రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-14
1
ZOK2250488
పపరర: జజగగ ససయయకక

125-165/493

తసడడ:డ జజగగ ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:1/1020-F
వయససస:22
లస: ససక స
4
ZOK1674258
పపరర: లకడక దదవ రరజజబబ యయనచ

2
పపరర: ససరరశ పపపడడ

125-164/1225

తసడడ:డ ససబడమణణస పపపడడ
ఇసటట ననస:02 BLOCK 03
వయససస:25
లస: పప
125-165/4

భరక : రరజ రరజజబబ యయనచ
ఇసటట ననస:5/1020-F-4-3
వయససస:40
లస: ససక స

5
LML2452829
పపరర: అమరవరణణ ససగగ

3
ZOK2250322
పపరర: లకకకదదవ నలలపపజజ

125-163/212

భరక : మహహససరర ఆచచరగ నలఊజజ
ఇసటట ననస:3/942
వయససస:45
లస: ససక స
125-165/5

భరక : పడసరద రరవప ససగగ
ఇసటట ననస:5/1020-N
వయససస:60
లస: ససక స

6
ZOK0653808
పపరర: వననద కకమలర మమమలపలల

125-165/6

తసడడ:డ ఓబయణ శశటట
ఇసటట ననస:5/1022-F1
వయససస:46
లస: పప

125-165/913 8
125-165/914 9
7
ZOK1502301
ZOK1502319
ZOK1563865
పపరర: రరదడకకమలర రరడడడ నచగలకరకగరరర
పపరర: తదజ కకమలర రరడడ నచగలకరకగరరర
పపరర: శశనవరససలక మరగశపలల

తసడడ:డ ససబబరరడడడ నచగలకరకగరరర
ఇసటట ననస:6-10-15/04
వయససస:23
లస: పప
10
ZOK1563907
పపరర: వనసకట ససబబచచరగ మరగశపలల

తసడడ:డ ససబబరరడడడ నచగలకరకగరరర
ఇసటట ననస:6-10-15/04
వయససస:21
లస: పప
125-165/8

తసడడ:డ పసచచపచయలచచరర మరగశపలల
ఇసటట ననస:6/100 9G
వయససస:56
లస: పప
13
ZOK0833393
పపరర: అలలల బభషర షపక

125-163/20

125-163/23

125-163/26

17
ZOK1312743
పపరర: ఇరరరన షపక

20
ZOK2034585
పపరర: బబ షపక

125-163/29

23
LML1968155
పపరర: నరశమమ
మ లల తచలపక

125-163/524

26
ZOK0526939
పపరర: ఆసజనవయయలక మమమలపలలల
తసడడ:డ పసచచయణ మమమలపలల
ఇసటట ననస:6/883
వయససస:74
లస: పప

125-163/32
28
LML2449973
పపరర: శశనవరససలక నచచచనమమటల నఛచన
మమటల
తసడడ:డ వనసకటరసగయణ నఛచన మమటల
ఇసటట ననస:6/884
వయససస:62
లస: పప

29
LML2451896
పపరర: అశశక కకమలర నచచనమమటల

125-163/19

15
ZOK1217950
పపరర: పరణరర జజన షపక

125-163/22

భరక : చచనన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6/881
వయససస:37
లస: ససక స
125-163/24

18
ZOK1380591
పపరర: మమల షరరఫ షపక

125-163/25

తసడడ:డ అలలల బభషర షపక
ఇసటట ననస:6/881
వయససస:34
లస: పప
125-163/27

21
ZOK0482448
పపరర: చసదచడవత తచళళపరక

125-163/28

భరక : నరసససహహలక తచళళపరక
ఇసటట ననస:6/882
వయససస:39
లస: ససక స
125-163/522

తసడడ:డ నరశసహహలక తచళళపరక
ఇసటట ననస:6-882
వయససస:43
లస: పప

భరక : వవణయగగపరల తచళళపరక
ఇసటట ననస:6-882
వయససస:40
లస: ససక స
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125-163/21

భరక : అలలల బకరశ షపపక
ఇసటట ననస:6/881
వయససస:49
లస: ససక స

భరక : చసదడశశఖర తచళపరక
ఇసటట ననస:6/882
వయససస:35
లస: ససక స
25
ZOK0482455
పపరర: శశదదవ తచళళపరక

14
ZOK1119008
పపరర: మమలన షపక

12
ZOK0576066
పపరర: మమలల శరరఫ శశక
తసడడ:డ అలలల భభషర షపపక
ఇసటట ననస:6/881
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అలలల బభషర షపక
ఇసటట ననస:6/881
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అలల బభష షపక
ఇసటట ననస:6/881
వయససస:32
లస: పప
22
ZOK1118885
పపరర: ససరరపరరణణ తచళపరక

125-163/18

తసడడ:డ షపక అలలల బభషర షపక
ఇసటట ననస:6/881
వయససస:27
లస: ససక స

భరక : ననర బభషర షపక
ఇసటట ననస:6/881
వయససస:28
లస: ససక స
19
ZOK1501196
పపరర: షపక ననర బభష షపక

తసడడ:డ వనసకట ససబబచచరగ మరగశపలల
ఇసటట ననస:6/100 9G
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అలలల భభషర షపపక
ఇసటట ననస:6/881
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6/881
వయససస:65
లస: పప
16
ZOK1239426
పపరర: ఆఫసడన షపక

11
ZOK0576017
పపరర: ఖలససమ సరహహబ శశక

125-165/7

24
LML1968288
పపరర: వవణయగగపరల తచళపరక

125-163/523

తసడడ:డ నరసససహహలక తచళపరక
ఇసటట ననస:6-882
వయససస:49
లస: పప
125-163/30

27
ZOK2034593
పపరర: లకకకదదవ మమమలపలల మమమలపలల

125-163/31

భరక : ఆసజనవయయలక మమమలపలల
ఇసటట ననస:6/883
వయససస:56
లస: ససక స
125-163/33

తసడడ:డ వనసకట శశనవరససలక నచచనమమటల
ఇసటట ననస:6/884
వయససస:40
లస: పప

30
LML2454148
పపరర: వనయ లకడక సస.వ

125-163/34

భరక : అశశక కకమలర సస.వ
ఇసటట ననస:6/884
వయససస:37
లస: ససక స
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31
ZOK0526947
పపరర: పడతచప కకమలర నచనమమటల

125-163/35

32
ZOK1558295
పపరర: వనయ లకడక నచనచమమటల భ

తసడడ:డ వనసకట శశనవరససలక నఛచన మమటల
ఇసటట ననస:6/884
వయససస:36
లస: పప

భరక : అశశక కకమలర నచనచమమటల భ
ఇసటట ననస:6/884
వయససస:36
లస: ససక స

34
ZOK1558477
పపరర: పరరరసరరడడ గయసడ

35
ZOK1214006
పపరర: పదచకవత మయమకనవన

125-163/38

తసడడ:డ సరయ మధససనదన గయసడ
ఇసటట ననస:6/885
వయససస:21
లస: పప

125-163/36

125-165/645

భరక : ససబభబరరయయడడ మయమకనవన
ఇసటట ననస:6/892-D
వయససస:54
లస: ససక స

37
ZOK0526954
పపరర: రవసదడ పడసరద దగయగపరటట

125-163/39

38
ZOK0664318
పపరర: పపడమ సరయ దగయగపరటట

33
ZOK2034601
పపరర: లకడకనచరరయలనమలక
నచదచనచకట
భరక : శశనవరససలక నఛచన మమటల
ఇసటట ననస:6/884
వయససస:59
లస: ససక స

125-163/37

36
LML2448215
పపరర: ససచతడ సససధసారరగ

125-165/646

భరక : కకసదన రరమ కనన బరరరజ
ఇసటట ననస:6/893-J1
వయససస:48
లస: ససక స
125-163/40

39
ZOK1048348
పపరర: అఖల చచపతనణ నచయయడడ
దగయగపరటట
తసడడ:డ రవసదడ పడసరద దగయగపరటట
ఇసటట ననస:6/895
వయససస:26
లస: పప

125-163/41

తసడడ:డ కకసడయణ నచయయడడ దగయగపరటట
ఇసటట ననస:6/895
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ పడసరద దగయగపరటట
ఇసటట ననస:6/895
వయససస:29
లస: పప

40
ZOK2034619
పపరర: జజణత దదపరటట

125-163/42

125-163/525 42
125-163/43
41
LML2449981
ZOK1270776
పపరర: మధససనధన రరవప మమమలకపలలల
పపరర: మమమలపలల కళళణణ వనసకటటశ
మమమలపలల
తసడడ:డ ఓబయణ మమమలకపలల
తసడడ:డ మమమలపలల మధససనదన రరవప మమమలపలల
ఇసటట ననస:6-897
ఇసటట ననస:6/897-1
వయససస:54
లస: పప
వయససస:25
లస: పప

125-163/44

44
ZOK1682681
పపరర: కవత మమమలపల

భరక : రవసదడ పడసరద దదపరటట
ఇసటట ననస:6/895
వయససస:47
లస: ససక స
43
ZOK1270784
పపరర: మమమలపలల కరవణ మమమలపలల

తసడడ:డ మమమలపలల మధససనదన రరవప మమమలపలల
ఇసటట ననస:6/897-1
వయససస:28
లస: ససక స

భరక : మధససనదన రరవప మమమలపల
ఇసటట ననస:6/897-1
వయససస:53
లస: ఇ

46
ZOK1267443
పపరర: గయసడచల లకడక దదవ

47
LML1968585
పపరర: ససదరయల
చద
గయనసననరర

125-163/47

భరక : గయసడచల ససబడమనణస గయసడచల
ఇసటట ననస:6/902
వయససస:38
లస: ససక స
49
ZOK1204049
పపరర: మహమకద ఘమస గయసడన
ల రర

125-163/50

125-163/53

తసడడ:డ రరఘవయణ పబబత
ఇసటట ననస:6-907
వయససస:62
లస: పప
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53
ZOK1183490
పపరర: బబరర దదబ

125-163/56

56
ZOK1684075
పపరర: అశశక కకమలర నచనమమటల భ

125-163/51

59
LML1981208
పపరర: అమకతవలల పబబత పబబత
భరక : మయరళకకషషయణ పబబత
ఇసటట ననస:6-907
వయససస:59
లస: ససక స

48
LML1968593
పపరర: హహసపన బభబయ గయసడన
ల రర

125-163/49

51
ZOK1118927
పపరర: జఫర శరరఫ గయసడన
ల రర

125-163/52

తసడడ:డ హహసపసన బభబయ గయసడన
ల రర
ఇసటట ననస:6/904
వయససస:30
లస: పప
125-163/54

54
ZOK1184316
పపరర: సరసబయరరస ఎసబబరర

125-163/55

తసడడ:డ శశమసత బబరర
ఇసటట ననస:6/904-A
వయససస:32
లస: పప
125-163/57

తసడడ:డ శశనవరససలక నచనమమటల భ
ఇసటట ననస:6/906-A
వయససస:40
లస: పప
125-163/527

125-163/46

తసడడ:డ ససదరయణ గయసడడలలరర
ఇసటట ననస:6/904
వయససస:52
లస: పప

భరక : సరసబయరరస బబరర
ఇసటట ననస:6/904-A
వయససస:30
లస: ససక స

తసడడ:డ వనసకట రసగయణ నచనగటటన
ఇసటట ననస:6/906
వయససస:71
లస: పప
58
LML1968221
పపరర: మయరలకకషషయణ పబబత

125-163/48

భరక : హహసపన బభబయ గయసడన
ల రర
ఇసటట ననస:6/904
వయససస:47
లస: ససక స

తసడడ:డ హహసపన బభబయ గయసడన
ల రర
ఇసటట ననస:6/904
వయససస:21
లస: పప
55
ZOK1015800
పపరర: ససధచకర నచనగటటన

50
ZOK2035210
పపరర: ససజవమక గయసడన
ల రర

45
ZOK0079327
పపరర: రరమచసదడయణ దసగగగశశటట
తసడడ:డ ససబబరరమయణ దసగగగశశటట
ఇసటట ననస:6/900
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససససరహహబ గయసడడలరర
ఇసటట ననస:6/904
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన బభబయ గయసడన
ల రర
ఇసటట ననస:6/904
వయససస:33
లస: పప
52
ZOK1501170
పపరర: కదదర గయసడన
ల రర

125-163/45

125-163/526
57
ZOK0529933
పపరర: లకకకనచరరయణ గయపరక ఏలలచరర

తసడడ:డ రరమయణ శశటట ఎలకచరగ
ఇసటట ననస:6-906-A
వయససస:86
లస: పప
125-163/528

60
ZOK0399899
పపరర: జగన కకమలర పబబత

125-163/529

తసడడ:డ రసగయణ పబబత
ఇసటట ననస:6-907
వయససస:34
లస: పప
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61
ZOK1239384
పపరర: సలలక బబగమ షపక

125-163/58

భరక : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:6/908
వయససస:40
లస: ససక స
64
ZOK2035228
పపరర: లకడకనరసమక చటటటస చటటటస

125-163/532

125-163/59

125-163/535

125-163/63

125-163/65

125-163/68

125-163/538

తసడడ:డ రరమయణ అనసమల
ఇసటట ననస:6-915-3
వయససస:42
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

74
LML1968429
పపరర: రరమమమరగక పలలటట

77
ZOK0930579
పపరర: పదచకవత భమనవన

80
ZOK1430289
పపరర: సనరరష భమనవన

83
ZOK0400333
పపరర: ససనల భమనవన

125-163/70

125-163/541

86
ZOK1183532
పపరర: కరరకక భమనవన

125-163/533

69
ZOK1118901
పపరర: సపనహ గయతక

125-163/60

72
ZOK0725515
పపరర: జయలకడక బభచద

125-163/62

భరక : చకశపరణణ బభచద
ఇసటట ననస:6/913
వయససస:62
లస: ససక స
125-163/536

75
ZOK1381649
పపరర: బభయ నరసససహ నచయయడడ

125-163/64

తసడడ:డ బభయ ససబబరరయయడడ నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/913-A
వయససస:62
లస: పప
125-163/66

78
ZOK1118406
పపరర: ససతమలక భమనవన

125-163/67

భరక : వనసకట ససబబయణ భమనవన
ఇసటట ననస:6/914
వయససస:50
లస: ససక స
125-163/69

81
ZOK0398719
పపరర: మహహసదడ భమనవన

125-163/537

తసడడ:డ పపదరససబబయణ భమనవన
ఇసటట ననస:6-914
వయససస:46
లస: పప
125-163/539

తసడడ:డ వననతససబబయణ భమనవన
ఇసటట ననస:6-914
వయససస:28
లస: పప

భరక : మహహసదడ భమనవన
ఇసటట ననస:6/914-B
వయససస:39
లస: ససక స
88
ZOK0279166
పపరర: ససబభబరరయయడడ అనసమలల

125-163/61

తసడడ:డ వనసకటససబబయణ భమనవన
ఇసటట ననస:6/914
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పపదరససబబయణ భమనవన
ఇసటట ననస:6-914
వయససస:58
లస: పప
85
ZOK0401943
పపరర: లకడక దదవ బమనవన

71
ZOK0725507
పపరర: చకశపరణణ బభచద

66
ZOK0943713
పపరర: ససబడహకణణస కకనవటట

తలల : హరనచథ గయతక
ఇసటట ననస:6/912-A
వయససస:26
లస: ససక స

భరక : ససరరష భమనవన
ఇసటట ననస:6/914
వయససస:28
లస: ససక స

తసడడ:డ భమనవన వనసకట ససబబయణ
ఇసటట ననస:6/914
వయససస:37
లస: పప
82
ZOK0398776
పపరర: వనసకటససబబయణ భమనవన

125-163/534

తసడడ:డ సస మయణనచయయడడ పరలటట
ఇసటట ననస:6-913
వయససస:72
లస: పప

భరక : బభయ నరసససహ నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/913-A
వయససస:52
లస: ససక స
79
ZOK1425990
పపరర: భమనవన ససరరశ

68
ZOK2035236
పపరర: లకమక గయతచక గయతచక

125-163/531

తసడడ:డ రరమ కకషషయణ కకనవటట
ఇసటట ననస:6-910
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బ పస ఆదదనచరరయణ బభచద
ఇసటట ననస:6/913
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ చకశపరణణ బ
ఇసటట ననస:6/913
వయససస:34
లస: పప
76
ZOK1381656
పపరర: బభయ లకకమక

125-165/966

భరక : కకషషయణనచయయడడ గయతచక
ఇసటట ననస:6-912-1
వయససస:83
లస: ససక స

తసడడ:డ కకషషయణ నచయయడడ గయతచక
ఇసటట ననస:6-912-A
వయససస:68
లస: పప
73
ZOK0725523
పపరర: వవణయగగపరల బ

65
ZOK2291409
పపరర: లకడకనరసమక పససపపలలటట

63
ZOK0665844
పపరర: శవకకమలరర నటస
భరక : ససరరశ నటస
ఇసటట ననస:6-909
వయససస:32
లస: ససక స

భరక : ససబబరరయయడడ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:6/909-B
వయససస:52
లస: ససక స

భరక : హరగనచథ గయతచక
ఇసటట ననస:6/912
వయససస:47
లస: ససక స
70
ZOK0666230
పపరర: హరగనచథ నచయయడడ గయథచ

125-163/530

తసడడ:డ ససబభనచసహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-908
వయససస:44
లస: పప

భరక : శశరరమయలక చటటటస
ఇసటట ననస:6-909
వయససస:75
లస: ససక స
67
ZOK0528992
పపరర: మనచకడ గయత

62
LML1968320
పపరర: జజనబశర శశక

84
ZOK0653360
పపరర: కరరగకక భమనవన

125-163/540

తసడడ:డ వనసకట ససబబయణ భమనవన
ఇసటట ననస:6-914
వయససస:26
లస: పప
125-164/37

87
ZOK1204023
పపరర: ఘమస బభషర సయణద

125-163/71

తసడడ:డ వనసకటససబబయణ భమనవన
ఇసటట ననస:6/914R S ROAD RAJAMPET
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అబయరల ససబభహహహన సయణద
ఇసటట ననస:6/915-3
వయససస:50
లస: పప

89
ZOK0654319
పపరర: అమరరననసర షపక

90
LML2454650
పపరర: ననరరలలల హహసపసన షపక

భరక : నసరరలల హహసపన షపక
ఇసటట ననస:6/915-4
వయససస:66
లస: ససక స

125-163/72

125-163/542

తసడడ:డ అబయరఇల రహహస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-915-H
వయససస:70
లస: పప
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91
LML2454668
పపరర: అమరరననసర షపక

125-163/543

భరక : ననరరలలల హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:6-915-H
వయససస:60
లస: ససక స

92
LML2456655
పపరర: రరబనచ శశక
భరక : ననరఅలల హససన షపక
ఇసటట ననస:6-915-H
వయససస:35
లస: ససక స

94
ZOK1115683
పపరర: వరయణ నచయయడడ తళపనవన

125-163/73

తసడడ:డ చచసగయణ తలపనవన
ఇసటట ననస:6/918
వయససస:64
లస: పప
97
ZOK1239418
పపరర: తదజశసన తలపనవన

125-163/76

95
ZOK1115691
పపరర: వకశమ కకమలర తళపనవన

తసడడ:డ ససబభబరరయడన నచయయడడ డ
ఇసటట ననస:6/919
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట రరమ నచయయడడ డడ
ఇసటట ననస:6/919
వయససస:59
లస: పప

103
ZOK0400697
పపరర: సరయ శరత దదవనవన

104
ZOK2035244
పపరర: లకడకనరసమక .డడ డడ

తసడడ:డ ససబబరరయయడడ నచయయడడ దదవనవన
ఇసటట ననస:6-919
వయససస:38
లస: పప

భరక : ససబబరరయయడడనచయయడడ డడ
ఇసటట ననస:6-919
వయససస:57
లస: ససక స

106
ZOK1682632
పపరర: శశహరరరఠర దదవనవన

107
ZOK1725456
పపరర: లలకరశ కకమలర దదవనవన

తసడడ:డ లలతద కకమలర నచయయడడ దదవనవన
ఇసటట ననస:6/919-A
వయససస:21
లస: ససక స

తసడడ:డ కకమలర నచయయడడ దదవనవన
ఇసటట ననస:6/919-A
వయససస:19
లస: పప

109
ZOK0664680
పపరర: గగపసనచథ గరడకకకటభ

110
ZOK0664698
పపరర: మహన నచయయడడ గరడకకకటభ

125-163/84

తసడడ:డ మహన నచయయడడ గసడడకకట
ఇసటట ననస:6/921
వయససస:28
లస: పప
125-163/87

125-163/549

తసడడ:డ ఈశసరయణ కలకకరగ
ఇసటట ననస:6/923-B
వయససస:21
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-163/80

125-163/75

113
ZOK1145730
పపరర: ససజజత మసదచ

116
ZOK1378140
పపరర: సరయ పడవణ కలకకరగ

119
ZOK0464644
పపరర: మహన పపనస
తసడడ:డ ససబభబరరయయడడ పపనచనస
ఇసటట ననస:6/923J
వయససస:33
లస: పప

102
ZOK1290246
పపరర: శశధర నచయయడడ దదవనవన

125-163/81

తసడడ:డ వనసకటరరమయణ నచయయడడ దదవనవన
ఇసటట ననస:6/919
వయససస:60
లస: పప
125-163/546

125-163/547
105
ZOK2035251
పపరర: ససబబలకడక కరవటటరగ కరవరటటరగ

భరక : ససదరయణనచయయడడ కరవరటటరగ
ఇసటట ననస:6-919
వయససస:49
లస: ససక స
125-163/214

108
ZOK0664672
పపరర: మహహశ నచయయడడ గరడకకకటభ

125-163/83

తసడడ:డ మహన నచయయడడ గసడడకకట
ఇసటట ననస:6/921
వయససస:30
లస: పప
125-163/85

111
ZOK0664706
పపరర: రరడమక
దడ
గరడకకకటభ

125-163/86

భరక : మహన నచయయడడ గసడడకకట
ఇసటట ననస:6/921
వయససస:50
లస: ససక స
125-163/88

114
LML1969849
పపరర: పరరర సరరథథ అచసచత

125-163/548

తసడడ:డ జయరరస నచయయడడ అచసతచ
ఇసటట ననస:6-923-A
వయససస:59
లస: పప
125-161/732

తసడడ:డ సరయ పడవణ కలకకరగ
ఇసటట ననస:6/923-B
వయససస:23
లస: పప
125-163/90

96
ZOK1115774
పపరర: వనసగమక తళపనవన

తసడడ:డ వవసకట రరమ నచయయడడ డడ
ఇసటట ననస:6/919
వయససస:70
లస: పప

భరక : ససబబయణ మసద
ఇసటట ననస:6/922
వయససస:38
లస: ససక స

భరక : పరరర సరరథథ ననననవరగపలల
ఇసటట ననస:6-923-A
వయససస:54
లస: ససక స
118
ZOK1684240
పపరర: సరయ పడవణ కలకకరగ

125-163/77

తసడడ:డ నలకసఠమ గరడడకకట
ఇసటట ననస:6/921
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ తచతయణ మసద
ఇసటట ననస:6/922
వయససస:52
లస: పప
115
LML1982404
పపరర: వనపదదహహ అచసచత

125-163/74

125-163/78
99
ZOK0725598
పపరర: ససబభబరరయడన నచయయడడ డక

101
ZOK0725614
పపరర: శశధర నచయయడడ డక

125-163/82

తసడడ:డ కర నచరరయణ
ఇసటట ననస:6-917,1st floor
వయససస:30
లస: పప

98
ZOK0725572
పపరర: రరమ కకషషమలనచయయడడ కర

100
ZOK0725606
పపరర: శశకరసత డక

125-163/545

125-163/630

భరక : వరయణ నచయయడడ తలపనవన
ఇసటట ననస:6/918
వయససస:55
లస: ససక స

తసడడ:డ రగసపపయ నచయయడడ కర
ఇసటట ననస:6/919
వయససస:70
లస: పప

125-163/79

93
IAX0278259
పపరర: కర హరగ కకషష

తసడడ:డ వరయణ నచయయడడ తలపనవన
ఇసటట ననస:6/918
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వరయణ నచయయడడ తలపనవన
ఇసటట ననస:6/918
వయససస:25
లస: ససక స

112
ZOK0237685
పపరర: ససబబయణ మసద

125-163/544

117
ZOK1684232
పపరర: సరయ పడశరసత కలకకరగ

125-163/89

తసడడ:డ ఈశసరయణ కలకకరగ
ఇసటట ననస:6/923-B
వయససస:20
లస: పప
125-163/91

120
ZOK0466755
పపరర: ససనతచ పప ననస

125-163/92

భరక : ససబభబరరయయడడ పపనచనస
ఇసటట ననస:6/923J
వయససస:39
లస: ససక స
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121
ZOK0466888
పపరర: భభరత పప ననస

125-163/93

భరక : ససబభబరరయయడడ పపనచనస
ఇసటట ననస:6/923J
వయససస:65
లస: ససక స
124
ZOK0664714
పపరర: అనసశర యయకరకళళరర

122
ZOK0471011
పపరర: పపలల యణ యకకలలరగ
తసడడ:డ ససబబయణ ఎకకలలరగ
ఇసటట ననస:6/926
వయససస:58
లస: పప

125-163/96

భరక : పపలల యణ ఎకకకలలరగ
ఇసటట ననస:6/926
వయససస:45
లస: ససక స

127
ZOK0391573
పపరర: ధన లకడక ఆకరపరటట

128
ZOK0399923
పపరర: దదవరకర రరడడడ ఆకరపరటట

125-163/99

భరక : దదవరకర రరడడడ ఆకరపరటట
ఇసటట ననస:6/927
వయససస:74
లస: ససక స
125-163/550

123
ZOK0471037
పపరర: నచరరయణమక యకకలలరగ

125-163/97

125-163/100

126
ZOK1622828
పపరర: సనరణ నచరరయణ రరజ
ఏకకకలకరర
తసడడ:డ పపలల యణ ఏకకకలకరర
ఇసటట ననస:6/926
వయససస:31
లస: పప
129
ZOK0944539
పపరర: శశనవరససలక గడరస

తసడడ:డ ఆదదనచరరయణ రరడడడ ఆకరపరటట
ఇసటట ననస:6/927
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరడడ
ఇసటట ననస:6/927
వయససస:52
లస: పప

131
ZOK1558352
పపరర: గడడ స బభలకకషష

132
ZOK1558378
పపరర: గడడ స నచగ లకడక

125-163/551

భరక : దదవరకర రరడడడ ఆకరపరటట
ఇసటట ననస:6-927
వయససస:75
లస: ససక స

తసడడ:డ గడడ స శశనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:6-927
వయససస:23
లస: పప

125-163/553
133
ZOK2035269
పపరర: అనసనయమక ఆకరపరటట
ఆకరయపటట
భరక : ఆదదనచరరయణరరడడడ ఆకరయపటట
ఇసటట ననస:6-927
వయససస:78
లస: ససక స

134
ZOK1257956
పపరర: దదవరకర రరడడడ ఆకరపరటట

తసడడ:డ ఆదదనచరరయణ రరడడడ ఆకరపరటట
ఇసటట ననస:6-927BESIDE RDO OFFICE
వయససస:71
లస: పప

భరక : ససబభబరరవప మయలరర
ఇసటట ననస:6/928
వయససస:63
లస: ససక స

136
ZOK1631704
పపరర: గయనసరమలల శశనవరససలక

137
ZOK0261313
పపరర: యశశధ ససగయణగరరగ

138
ZOK0261339
పపరర: జనచరరనమలక ససగయణగరరగ

125-163/555

తసడడ:డ గయనసరమలల వనసకటయణ
ఇసటట ననస:6-928
వయససస:40
లస: పప
139
ZOK0278580
పపరర: చసదడకరసత ససగయణగరరగ
తసడడ:డ రరమయణ ససగయణగరరగ
ఇసటట ననస:6/928-1
వయససస:43
లస: పప
142
ZOK1257931
పపరర: ససజజత పపనకలపరటట

125-163/109

భరక : వలల బబ నచల
ఇసటట ననస:6/928-3-A
వయససస:53
లస: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-163/104

143
ZOK1699990
పపరర: దదవనపలల నచగమణణ

125-163/111

146
ZOK1249276
పపరర: బయజజ పప గరల

125-163/107

149
ZOK1278069
పపరర: మమలన బబ నలటటపకకళ
తసడడ:డ వలల బబ నలటటపకకళ
ఇసటట ననస:6/928-3-A
వయససస:25
లస: ససక స

125-163/552

135
LML1982230
పపరర: ఎసకకబభయమక మరర

125-163/102

125-163/105

141
ZOK1145441
పపరర: శసకరరచచరగ పపనగలపరటట

125-163/108

తసడడ:డ ఈశసరచచరగ పపనగలపటల
ఇసటట ననస:6/928-1-2
వయససస:42
లస: పప
125-163/110

144
ZOK2277507
పపరర: పపనకలపత పపజత

125-163/628

తసడడ:డ పపనకలపత శసకరరచచరగ
ఇసటట ననస:6/928-2-1
వయససస:18
లస: ససక స
125-163/112

తసడడ:డ వనసకటయణ పప గరల
ఇసటట ననస:6/928-3-A
వయససస:27
లస: ససక స
125-163/114

125-163/101

భరక : రరమయణ ససగయణగరరగ
ఇసటట ననస:6/928-1
వయససస:74
లస: ససక స

భరక : దదవనపలల శశనవరససలక
ఇసటట ననస:6/928-2
వయససస:42
లస: ససక స

తసడడ:డ వలల బబ నచల
ఇసటట ననస:6/928-3-A
వయససస:27
లస: పప
148
ZOK1278051
పపరర: మసరకనమక బబ నచల

125-163/554

తసడడ:డ రరమయణ ససగయణగరరగ
ఇసటట ననస:6/928-1
వయససస:51
లస: పప

భరక : శసకరరచచరగ పపనకలపరటట
ఇసటట ననస:6/928-1-2
వయససస:41
లస: ససక స
145
ZOK1239376
పపరర: మమలలల బబ నచల

140
ZOK0278671
పపరర: రరజశశఖర ససగయణగరరగ

125-163/98

తసడడ:డ గడడ స శశనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:6-927
వయససస:25
లస: పప

భరక : రరజశశఖర ససగయణగరరగ
ఇసటట ననస:6/928-1
వయససస:46
లస: ససక స
125-163/106

125-163/95

భరక : పపలల యణ ఎకకలలరగ
ఇసటట ననస:6/926
వయససస:55
లస: ససక స

125
ZOK1308402
పపరర: నచరరయణమక ఎకకకలలరగ

భరక : సనరణనచరరయణ రరజ ఎకకలలరగ
ఇసటట ననస:6/926
వయససస:29
లస: ససక స

130
ZOK1257964
పపరర: ధనలకడక దదవరకర ఆకరపరటట

125-163/94

147
ZOK1257949
పపరర: బశర బబ నచల

125-163/113

భరక : మమలలనచ బబ నచల
ఇసటట ననస:6/928-3-A
వయససస:27
లస: ససక స
125-163/115

150
ZOK1300672
పపరర: వలల బబ నచల

125-163/116

తసడడ:డ పసరర సరహహబ బబ నచల
ఇసటట ననస:6/928-3-A
వయససస:58
లస: పప
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151
ZOK0391649
పపరర: సవత బభయ మరర

125-163/117

భరక : కకషష జ రరవప మమరర
ఇసటట ననస:6/928-A
వయససస:37
లస: ససక స
154
ZOK0498113
పపరర: శశకళ గయసడడమలల

125-163/120

125-163/123

తసడడ:డ నరసససహహలక చదకలరగ
ఇసటట ననస:6/928-A
వయససస:35
లస: పప
160
ZOK0653386
పపరర: లకకణ రరవప మయరర

125-163/126

125-163/121

భరక : గయనసరమలల శశనవరససలక
ఇసటట ననస:6/928-A
వయససస:32
లస: ససక స

158
ZOK1683077
పపరర: అనత చదకలరగ

159
ZOK0653378
పపరర: మహన రరవప మరర

161
ZOK0654624
పపరర: లకడక రగజజబభయ మరర

125-163/129

164
ZOK0944257
పపరర: రరమయలమక బయజజవరస

125-163/124

తసడడ:డ ససబబ రరజ బయజజ వరస
ఇసటట ననస:6/928-A-2
వయససస:67
లస: పప

167
ZOK0944414
పపరర: మహహశ రరజ బయజజ వరస

125-163/127

125-163/130

భరక : ఉదయ శసకర రరడకడ వనలకచరల
ఇసటట ననస:6/928-A-3
వయససస:47
లస: ససక స
175
ZOK0693689
పపరర: రరజ మహన రరడడ క ఓబల
బససగరరగ
తసడడ:డ ససబభబ రరడకడ ఒబల బససగరరగ
ఇసటట ననస:6/928-A3A
వయససస:50
లస: పప

125-163/139

178
ZOK0654335
పపరర: ససవర లకడక చదపరల

125-163/141

భరక : ససబబ నరసయణ చచపరపల
ఇసటట ననస:6/928-A4
వయససస:49
లస: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

173
ZOK1679075
పపరర: నరజ ఒబల బభససగరరర

162
ZOK1384734
పపరర: చచపపల ససగసధద

125-163/128

165
ZOK0944349
పపరర: రరమ రరజ బయజజ వరస

125-163/131

తసడడ:డ యలనచదద రరజ బయజజ వరస
ఇసటట ననస:6/928-A-2
వయససస:49
లస: పప
125-163/133

తసడడ:డ యలనచదద రరజ బయజజ వరస
ఇసటట ననస:6/928-A-2
వయససస:40
లస: పప

125-163/138

125-163/125

తసడడ:డ చచపపల ససబబనరసయణ
ఇసటట ననస:6/928-A1
వయససస:25
లస: ససక స

168
ZOK0944422
పపరర: పదచకవతమక బయజజవరస

125-163/134

భరక : మహహశసర రరజ బయజజవరస
ఇసటట ననస:6/928-A-2
వయససస:32
లస: ససక స

125-163/135 170
125-163/136
169
ZOK0930751
ZOK1271907
పపరర: ఉదయ శసకర రరడడడ వనలగచచరల
పపరర: వనసకట పడవణ కకమలర రరడడ
వనలగచచరల
తసడడ:డ వవణయ గగపరల రరడడ వనలగచచరల
తసడడ:డ ఉదయ శసకర రరడడడ వనలగచచరల
ఇసటట ననస:6/928-A3
ఇసటట ననస:6/928-A3
వయససస:54
లస: పప
వయససస:24
లస: పప

172
ZOK0664623
పపరర: నచగవవణణ వవలకచచరరల

125-163/122

తసడడ:డ ససబభబరరవ మమరర
ఇసటట ననస:6/928-A1
వయససస:37
లస: పప

భరక : యలనచదద రరజ బయజజవరస
ఇసటట ననస:6/928-A-2
వయససస:58
లస: ససక స
125-163/132

125-163/119

156
ZOK1631191
పపరర: గయనసరమలల శరశవణణ

భరక : మయరళ మహన రరవప మరర
ఇసటట ననస:6/928-A
వయససస:31
లస: ససక స

భరక : లకకణ రరవప మమరర
ఇసటట ననస:6/928-A1
వయససస:38
లస: ససక స

తసడడ:డ యలనచదద రరజ బయజజవరస
ఇసటట ననస:6/928-A2
వయససస:40
లస: పప
166
ZOK0944406
పపరర: యలనచదద రరజ బయజజ వరస

155
ZOK0654327
పపరర: ససవర పరరసత మరర

153
ZOK0498097
పపరర: నచరరయణమక గయసడడపలల
భరక : నచరరయణమక గయసడడపలల
ఇసటట ననస:6/928-A
వయససస:70
లస: ససక స

భరక : రమమశ చదకలరగ
ఇసటట ననస:6/928-A
వయససస:31
లస: ససక స

తసడడ:డ ససబభబ రరవప మమరర
ఇసటట ననస:6/928-A1
వయససస:41
లస: పప
163
ZOK0260620
పపరర: మహహశసర రరజ బయజజవరస

125-163/118

తసడడ:డ ససబభబరరవప మమరర
ఇసటట ననస:6/928-A
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర గయసడడపలల
ఇసటట ననస:6/928-A
వయససస:34
లస: ససక స
157
ZOK1681998
పపరర: రమమశ చదకలరగ

152
ZOK0400713
పపరర: కకషరషజ రరవప మమరర

171
ZOK1419548
పపరర: వనలగచరల ఉమలమహహశసరరరడడ

125-163/137

తసడడ:డ ఉదయ శసకర రరడడడ వనలగచరల
ఇసటట ననస:6/928--A-3
వయససస:22
లస: పప

భరక : రరజమహన రరడడ ఒబల బభససగరరర
ఇసటట ననస:6/928 A 3 A
వయససస:49
లస: ససక స

125-163/103
174
ZOK1278077
పపరర: వనసకట అమరరససర రరడడ ఓబల
బభససగరరగ
తసడడ:డ రరజమహన రరడడ ఓబల బభససగరరగయల
ఇసటట ననస:6/928 A 3 A
వయససస:24
లస: పప

176
ZOK1278010
పపరర: ససబభబరరడడడ గజజల

177
ZOK0653394
పపరర: ససబభబ నరసపపయల చపపలల

125-162/821

125-163/556

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరడడ గజజల
ఇసటట ననస:6-928-A3-A
వయససస:63
లస: పప
179
ZOK1116236
పపరర: ససజజత చదపరల
తసడడ:డ ససబబ నరసయణ చదపరల
ఇసటట ననస:6/928-A4
వయససస:26
లస: ససక స

125-163/140

తసడడ:డ ససబభబనచ చచపరపల
ఇసటట ననస:6/928-A4
వయససస:57
లస: పప
125-163/142

180
LML1981257
పపరర: కరసతమక నచరమయరరడడ

125-163/143

భరక : శశనవరససలరరడడడ నరరకరరడడడ
ఇసటట ననస:6/928-A-4
వయససస:65
లస: ససక స
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181
LML2452308
పపరర: ససబబలకమక చగపరప

125-163/144

భరక : జనచరరనరరడడడ చగపప
ఇసటట ననస:6/928-A-4
వయససస:46
లస: ససక స
184
ZOK0929432
పపరర: రవసదడ తలపపణణన

125-163/147

125-163/150

తసడడ:డ ససబబయణ నగగనవన
ఇసటట ననస:6/929
వయససస:68
లస: పప
190
ZOK0261354
పపరర: పడభభవత కకనసకక

125-163/153

125-163/154

125-163/159

భరక : వనసకటససబబయణ దచసరగ
ఇసటట ననస:6/929D
వయససస:46
లస: ససక స
199
ZOK0944380
పపరర: నచరరయణ పపననగలపరటట

తసడడ:డ నచరరయణ నచయయడడ అరర
ఇసటట ననస:6/928-B
వయససస:46
లస: పప

188
ZOK0784587
పపరర: భభగణ లకకక కకరరశకక

189
ZOK0944562
పపరర: హహహమలవత కరశశటట

191
ZOK2035277
పపరర: ససబబమక పయలణవపల

125-163/160

203
ZOK0933227
పపరర: రరజగగపరల రరడడ భమయ

125-163/166

భరక : రరజజ గగపరల రరడడ
ఇసటట ననస:6/931--1
వయససస:36
లస: ససక స

తసడడ:డ బషసర సయద
ఇసటట ననస:6/931-A-2
వయససస:44
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

206
ZOK0399261
పపరర: అనసనయ పసడడకకటట

209
ZOK0261388
పపరర: ధన లకడక నచగగనవన
భరక : లకడక నచరరయణ నగగనవన
ఇసటట ననస:6/932
వయససస:61
లస: ససక స

125-163/558

195
ZOK0399626
పపరర: వనసకటససబబయణ దచసరగ

125-163/156

198
ZOK1711621
పపరర: దచసరగ లల కకషష

125-163/161

తసడడ:డ దచసరగ వనసకట ససబబయణ
ఇసటట ననస:6/929-D
వయససస:20
లస: పప
125-163/163

201
ZOK1217919
పపరర: రగహహత కకమలర కకనసకక

125-163/164

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకనసకక
ఇసటట ననస:6/929-D1A
వయససస:25
లస: పప
125-164/38

204
ZOK1418946
పపరర: షరహహదచ బబగస సయద

125-163/167

భరక : ఖలదర వలల సయద
ఇసటట ననస:6/931-A-2
వయససస:38
లస: ససక స
125-163/169

భరక : నచగరశసర రరవప పసడడకకటట
ఇసటట ననస:6/931-C
వయససస:53
లస: ససక స
125-163/165

192
LML1970508
పపరర: కకషషయణ పయలణవపల

తసడడ:డ చచసచయణ దచసరగ
ఇసటట ననస:6/929D
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ భమయ
ఇసటట ననస:6/931 1
వయససస:65
లస: పప
125-163/168

125-163/152

తసడడ:డ పపసచలయణ పయలణవపల
ఇసటట ననస:6-929-B
వయససస:73
లస: పప

197
ZOK1430305
పపరర: దచసరగ లలకరశ

202
ZOK0576785
పపరర: మమత బమయ

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ భమయ
ఇసటట ననస:6/931 W
వయససస:65
లస: పప

125-163/557

125-163/155

200
ZOK0101170
పపరర: వనసకట రమణ కకనసగగ

125-163/149

భరక : మహహశసరయణ కరసపటట
ఇసటట ననస:6/929-3
వయససస:41
లస: ససక స

194
LML1947183
పపరర: రరమమహన నచయయడడ
పపనగగలపరటట
తసడడ:డ ససజవయణనచయయడడ
ఇసటట ననస:6/929-B-1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నరసయణ కకనసగగ
ఇసటట ననస:6/929-D1A
వయససస:54
లస: పప

208
ZOK0929846
పపరర: రరజ గగపరల రరడడ భమయ

125-163/151

తసడడ:డ వనసకట ససబబయణ
ఇసటట ననస:6/929-D
వయససస:25
లస: పప
125-163/162

125-163/146

186
ZOK0929614
పపరర: జనచరరన నచయయడడ అరర

భరక : జనచరర న నచయయడడ తలపపణణన
ఇసటట ననస:6/928-B
వయససస:33
లస: ససక స

తసడడ:డ రరమకహన నచయయడడ పపననగలపరటట
ఇసటట ననస:6/929-D-1
వయససస:27
లస: పప

205
ZOK1423169
పపరర: ఖదర వలల సయద

125-163/148

భరక : కకశషషయణ పయలణవపల
ఇసటట ననస:6-929B
వయససస:62
లస: ససక స

భరక : రరమమహన నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/929--B-1
వయససస:44
లస: ససక స
196
LML2452316
పపరర: సరళ దచసరగ దచసరగ

185
ZOK0929606
పపరర: జజనకక అరర

183
ZOK0929424
పపరర: పడభభవత తలపపణణన
భరక : రవసదడ తలపపణణన
ఇసటట ననస:6/928-B
వయససస:38
లస: ససక స

భరక : శశనవరససలక కకఱకక
ఇసటట ననస:6/929
వయససస:30
లస: ససక స

భరక : వనసకట రమణ కకననక
ఇసటట ననస:6/929-A1A
వయససస:45
లస: ససక స
193
LML1955418
పపరర: పరరసతమక పపనగలపరటట

125-163/145

భరక : ససబబనన చచసదసరర
ఇసటట ననస:6/928-A-C
వయససస:52
లస: ససక స

తసడడ:డ నచరరయణ తలపపణణన
ఇసటట ననస:6/928-B
వయససస:44
లస: పప
187
LML2451540
పపరర: లకకకనచరరయణ నచగగనవన

182
ZOK1437540
పపరర: లకకమక చచసదసరర

207
ZOK0399592
పపరర: నచగరశసరరరవప పసడడకకటట

125-163/559

తసడడ:డ పరపయణ నచయయడడ పసడడకకటట
ఇసటట ననస:6-931-C
వయససస:56
లస: పప
125-163/170

210
ZOK0491514
పపరర: దదవవసదడ నచయయడడ కరమనవన

125-163/171

తసడడ:డ చలపత నచయయడడ కరమనవన
ఇసటట ననస:6/932
వయససస:36
లస: పప
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211
ZOK0492033
పపరర: వనసకట ససబబమక కరమనవన

125-163/172

భరక : చలపత కరమనవన
ఇసటట ననస:6/932
వయససస:57
లస: ససక స
214
ZOK0931064
పపరర: రసగమక మయలగమరగ

125-163/174

125-163/175

125-163/178

125-163/181

125-163/563

221
ZOK0653402
పపరర: శసకరరరయల రలలలపలలల

224
ZOK1558451
పపరర: రవ తదజ వరక లవడక

125-163/186

భరక : కకశశర కసబస
ఇసటట ననస:6/935-d
వయససస:42
లస: ససక స

తసడడ:డ ససబడమణణస భమనవన
ఇసటట ననస:6/936
వయససస:23
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-163/182

222
ZOK1047985
పపరర: హరరతదజ వరక లలదద

125-163/180

225
ZOK0931080
పపరర: సరససత రగమర

125-163/183

భరక : పపలల యణ రగమర
ఇసటట ననస:6/935-B
వయససస:60
లస: ససక స

230
ZOK1560119
పపరర: వనసకట సరయ చసడడ కరటస

తలల : ఉష రరణణ కరటస
ఇసటట ననస:6/935-BE
వయససస:24
లస: పప
125-164/39

125-163/187
231
ZOK1012343
పపరర: వనసకట ససబడమణణ కకశశర కసభస

తసడడ:డ సతణనచరరయణ కసభస
ఇసటట ననస:6/935-D
వయససస:46
లస: పప
125-163/189

234
ZOK1681568
పపరర: సతణనచరరయణ కసబస

125-163/192 237
236
ZOK1681592
ZOK1378462
పపరర: వనసకట ససబడమణణ అశశక కసబస
పపరర: ససనల కకమలర భమనవన

239
ZOK2035301
పపరర: శరరధ భమనవన భసనవన
భరక : ససబడమణణస భమమనవన
ఇసటట ననస:6-936
వయససస:43
లస: ససక స

125-163/190

తసడడ:డ చనన ససబబయణ కసబస
ఇసటట ననస:6/935-d
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ సతణనచరరయణ కసబస
ఇసటట ననస:6/935-D
వయససస:43
లస: పప
125-163/194

125-163/177

తసడడ:డ వనసకటటశసరరల వరక లలదద
ఇసటట ననస:6/935-A
వయససస:27
లస: పప

భరక : సతణనచరరయణ కసబస
ఇసటట ననస:6/935-d
వయససస:70
లస: ససక స
125-163/191

219
ZOK0278549
పపరర: అరరణ కకరణ లవడడ

125-163/184 228
125-163/185
227
ZOK1311018
ZOK1332584
పపరర: వనసకట మననజ కకమలర కరటస
పపరర: వనసకట మననజ కకమలర కరటస

125-163/188 233
232
ZOK1681543
ZOK1681550
పపరర: వనసకట ససబడమణణ కకశశర కసబస
పపరర: శమసతకమణణ కసబస

238
ZOK1541432
పపరర: ససనల కకమలర భమనవన

125-163/179

తసడడ:డ వనసకట ససబబయణ కరటస
ఇసటట ననస:6/935-B-e
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సతణనచరరయణ కసబస
ఇసటట ననస:6/935-D
వయససస:45
లస: పప

125-163/562

తసడడ:డ ససబడమణణవరక లవదద
ఇసటట ననస:6/935A
వయససస:30
లస: ససక స

తలల : ఉష రరణణ కరటస
ఇసటట ననస:6/935-BE
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమయణ కరటస
ఇసటట ననస:6/935B-E
వయససస:56
లస: పప

235
ZOK1681576
పపరర: శరరష కసబస

125-163/176

తసడడ:డ ససబడమణణస వరక లవడక
ఇసటట ననస:6/935-A-4
వయససస:36
లస: పప

భరక : శసకరయణ రరళలపలల
ఇసటట ననస:6-935B
వయససస:51
లస: ససక స
229
LML2450062
పపరర: వనసకట ససబబయణ కరటస

218
ZOK1141787
పపరర: చచసచమక మయళగయరగ

216
LML2450013
పపరర: నరరశ కకమలర మయలల గమరగ
తసడడ:డ బడహకయణ మయలల గయరగ
ఇసటట ననస:6-934
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట ససబబయణ రరళలపలల
ఇసటట ననస:6/935-A
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణణ ఎస వరక లవడడ
ఇసటట ననస:6/935-A
వయససస:26
లస: పప
226
ZOK2035293
పపరర: పడభభవత రరళళపలల రరళలపలల

125-163/561

భరక : నరరశ కకమలర మయళగయరగ
ఇసటట ననస:6/935
వయససస:31
లస: ససక స

భరక : నచగ రరజ నచయయడడ రరళలపలల
ఇసటట ననస:6/935A
వయససస:39
లస: ససక స
223
ZOK1116087
పపరర: పపప ఢడస రరజ లవడడ

215
LML1968395
పపరర: బడహకయణ మలగయరర

125-163/560
213
ZOK2035285
పపరర: యరగకలమక రరళళపలల రరలపలల

భరక : ససబబరరమయణ రరలపలల
ఇసటట ననస:6-933
వయససస:82
లస: ససక స

తసడడ:డ అనమయణ మలలకగరగ
ఇసటట ననస:6-934
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశ కసచరల
ఇసటట ననస:6/935
వయససస:27
లస: ససక స
220
ZOK0466748
పపరర: రరడడమక రరళలపలల

125-163/173

భరక : నచగభయషణస రరరలపఅల
ఇసటట ననస:6/933
వయససస:57
లస: ససక స

భరక : బడహకయణ మయలగమరగ
ఇసటట ననస:6/934
వయససస:54
లస: ససక స
217
ZOK1141761
పపరర: కరవణ కసచరల

212
ZOK1558436
పపరర: వమయల దదవ రరరలపఅల

125-163/193

తసడడ:డ ససబడమణణస భమనవన
ఇసటట ననస:6/936
వయససస:24
లస: పప
125-163/564

240
ZOK1709997
పపరర: శరరష భమనవన

125-163/195

తసడడ:డ కకషష భమనవన
ఇసటట ననస:6/936-1
వయససస:20
లస: ససక స
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241
ZOK2280519
పపరర: భమనవన జశససత

125-163/629

తసడడ:డ భమనవన శవ కకషష
ఇసటట ననస:6/936-1
వయససస:18
లస: పప
244
LML2450039
పపరర: రవతదజ లవడడ

125-163/197

125-163/567

125-163/200

భరక : వనసకటటశసర పడసరద పలలల టట
ఇసటట ననస:6/940
వయససస:33
లస: ససక స
253
ZOK1681204
పపరర: బయజజమక బబమనవన

125-163/203

125-163/571

125-163/205

125-163/573

తసడడ:డ సససహదదడ తచలలపపరగ
ఇసటట ననస:6/943
వయససస:42
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-163/201

260
ZOK0931528
పపరర: వ ఎల ససదథప చలలల

263
ZOK2035350
పపరర: జజనకక .పస పస

125-163/576

266
ZOK0465575
పపరర: ససబడమణణఎస చపసడడ

125-163/569

269
ZOK0491522
పపరర: నచగరసదడ తచలలపపరర
తసడడ:డ సససహదదడ తచలలపపరగ
ఇసటట ననస:6/943
వయససస:54
లస: పప

125-163/199

252
ZOK1681196
పపరర: ససధకర బబమనవన

125-163/202

255
LML1968510
పపరర: ససబభబరరయడన భమనవన

125-163/570

తసడడ:డ వనసకటచలమయణ భమనవన
ఇసటట ననస:6-941
వయససస:51
లస: పప
125-163/572

258
ZOK1558410
పపరర: రరడడమక రరళలపలల

125-163/204

భరక : నగరరజ నచయయడడ రరళలపలల
ఇసటట ననస:6/941-B
వయససస:32
లస: ససక స
125-163/206

125-163/207
261
ZOK1048009
పపరర: సరయ కకషషసరరజ సరరరకకసడచ

తసడడ:డ పస తతరరజ సరరరకకసడచ
ఇసటట ననస:6/942
వయససస:31
లస: పప
125-163/574

264
ZOK2035368
పపరర: ఉషరరరణణ.కర కర

125-163/575

భరక : వనసకటససబబయణ కర
ఇసటట ననస:6-942
వయససస:46
లస: ససక స
125-163/208

తసడడ:డ లకడక నచరరయణ చచపపపదద
ఇసటట ననస:6/942A
వయససస:44
లస: పప
125-163/210

249
ZOK1015792
పపరర: వనసకటటససర పడసరద పలలల టట

తసడడ:డ వనసకట చలమయణ బబమనవన
ఇసటట ననస:6/941
వయససస:52
లస: పప

భరక : రరమయణ పస
ఇసటట ననస:6-942
వయససస:44
లస: ససక స

భరక : కకషషయణ పలలల టట
ఇసటట ననస:6-942
వయససస:52
లస: ససక స
268
LML2451607
పపరర: శశహరర టటలలపపరర

251
ZOK0931106
పపరర: శశనవరససలక తతటకలరగ

257
ZOK2035343
పపరర: శరరదచ అకకల

125-163/566

తసడడ:డ హరగ పడసరద పలలల టట
ఇసటట ననస:6/940
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయణ నచయయడడ చలలల
ఇసటట ననస:6/942
వయససస:31
లస: ససక స

తసడడ:డ కకషషయణ నచయయడడ ఏన
ఇసటట ననస:6-942
వయససస:52
లస: పప
265
ZOK2035376
పపరర: భభరత పలలల టట పలలల టట

125-163/568

భరక : రమణయణ ఆకకల
ఇసటట ననస:6-941A
వయససస:47
లస: ససక స

తసడడ:డ చననయణ చలలల
ఇసటట ననస:6/942
వయససస:59
లస: పప
262
LML1968551
పపరర: శశనవరససలక నచయయడడ ఏన

248
ZOK2035327
పపరర: నచరరయణమక తతటకలరగ
తతటకలర
భరక : నచగభమషణస తతటకలర
ఇసటట ననస:6-939
వయససస:49
లస: ససక స

254
LML1968361
పపరర: రమమశ భమనవన

246
LML2450054
పపరర: నచగభమషణస తతటకలరగ
తసడడ:డ మయనసరసమ తతటకలర
ఇసటట ననస:6-939
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటచలమయణ భమనవన
ఇసటట ననస:6-941
వయససస:57
లస: పప

భరక : రమమశ భమనవన
ఇసటట ననస:6-941
వయససస:44
లస: ససక స
259
ZOK0931502
పపరర: కకషషయణ నచయయడడ చలలల

125-163/198

తసడడ:డ నచగభమషణస తతటకలరగ
ఇసటట ననస:6/940-B1
వయససస:33
లస: పప

భరక : ససధకర బబమనవన
ఇసటట ననస:6/941
వయససస:43
లస: ససక స
256
ZOK2035335
పపరర: లకకకదదవ భమనవన

245
LML2450047
పపరర: ససబడమణణఎస వరక లవడడ

125-163/565
243
ZOK2035319
పపరర: వనసకటలకడక భమనవన భమమనవన

భరక : రరమయణ భమమనవన
ఇసటట ననస:6-937
వయససస:56
లస: ససక స

తలల : రరమలకకరమక
ఇసటట ననస:6/937-A1
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ నచగభమషణస తతటకలర
ఇసటట ననస:6-939
వయససస:33
లస: పప
250
ZOK1681212
పపరర: కలపణ పలలల టట

125-163/196

తసడడ:డ రరమయణ
ఇసటట ననస:6/937
వయససస:31
లస: ససక స

తసడడ:డ ససబడమణణఎస వరక
ఇసటట ననస:6/937-A
వయససస:44
లస: పప
247
ZOK0399964
పపరర: శశనవరససలక తతటకలరగ

242
ZOK0693739
పపరర: శవ లకకక బ

267
ZOK0466458
పపరర: ససరరఖ చపసడడ

125-163/209

భరక : ససబడమణణస నచయయడడ చచపపపదద
ఇసటట ననస:6/942A
వయససస:40
లస: ససక స
125-163/211

270
ZOK0401802
పపరర: శశదదవ తచలలపపరగ

125-163/215

తసడడ:డ నచగరసదడ
ఇసటట ననస:6/943
వయససస:36
లస: ససక స
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271
ZOK2035384
పపరర: భభగణమక తచలలపపరర

125-163/577

భరక : సససహదదడ తచలలపపరర
ఇసటట ననస:6-943
వయససస:51
లస: ససక స
274
ZOK1683945
పపరర: ససబబయణ జరటట

125-163/218

125-163/221

125-163/223

125-163/578

125-163/228

125-164/40

125-163/231

తసడడ:డ రమణయణ ఆకకల
ఇసటట ననస:6/949-1
వయససస:25
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

284
LML2451581
పపరర: గగపస డడనక మ

287
ZOK1198275
పపరర: భభరత రరచచకకసటల

125-163/234

125-163/226

279
ZOK2254332
పపరర: గరయతడ దదసతస

125-163/627

282
ZOK0576918
పపరర: పరరసత దదసతస

125-163/225

285
ZOK0784637
పపరర: ససభభషసన అనశశటట

125-163/227

భరక : కకమలర అనశశటట
ఇసటట ననస:6/947-A
వయససస:39
లస: ససక స
125-163/229

288
ZOK1558501
పపరర: కకషషయణ రచచకలసటభల

125-163/230

తసడడ:డ ఓబయణ రచచకలసటభల
ఇసటట ననస:6/947-A
వయససస:63
లస: పప

125-163/579 291
290
ZOK2035418
ZOK2035400
పపరర: నచరరయణమక దదసతస దదసతమ
పపరర: వజయలకడక దదసతస దదసతస

293
ZOK1048181
పపరర: వనపషషవ దచరల

296
ZOK1050301
పపరర: మణణ ఆచచరగ దచరల

299
ZOK1682079
పపరర: రమణయణ ఆకకల
తసడడ:డ వనసకటయణ ఆకకల
ఇసటట ననస:6/949-1
వయససస:63
లస: పప

125-163/580

భరక : బభలలజ దదసతస
ఇసటట ననస:6-948
వయససస:47
లస: ససక స
125-163/232

294
ZOK1050251
పపరర: లకకరమక దచరల

125-163/233

భరక : కకషషమ ఆచచరగ దచరల
ఇసటట ననస:6/949
వయససస:74
లస: ససక స
125-163/235

తసడడ:డ కకషషమ ఆచచరగ దచరల
ఇసటట ననస:6/949
వయససస:36
లస: పప
125-163/237

125-163/220

భరక : గగపస దదసతస
ఇసటట ననస:6/947
వయససస:41
లస: ససక స

భరక : మణణ ఆచచరగ దచరల
ఇసటట ననస:6/949
వయససస:30
లస: ససక స

తసడడ:డ కకషషమ ఆచచరగ దచరల
ఇసటట ననస:6/949
వయససస:36
లస: పప
298
ZOK1332501
పపరర: సరయపడకరష ఆకకల

125-163/224

భరక : యలల యణ దదసతమ
ఇసటట ననస:6-948
వయససస:72
లస: ససక స

తసడడ:డ రమణయణ ఆకకల
ఇసటట ననస:6/949
వయససస:30
లస: పప
295
ZOK1050285
పపరర: సరయ ఆచచరగ దచరల

281
ZOK0465237
పపరర: శశఖర గయసడడ మలల

276
ZOK1501261
పపరర: శవ పడసరద దదసతస

తసడడ:డ శవ పడసరద దదసతస
ఇసటట ననస:6/944
వయససస:19
లస: ససక స

భరక : శశనవరససలక రరచచకకసటల
ఇసటట ననస:6/947-A
వయససస:38
లస: ససక స

తసడడ:డ యయనసగయల ససబడమణణస
ఇసటట ననస:6/947-A
వయససస:26
లస: పప
292
ZOK0653410
పపరర: హరరవరరన ఆకకల

125-163/222

తసడడ:డ రరమయణ దదసతమ
ఇసటట ననస:6/947-A
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమయణ అనశశటట
ఇసటట ననస:6/947-A
వయససస:46
లస: పప
289
ZOK0930710
పపరర: యయనసగయల వసశ

278
ZOK1501287
పపరర: లకడక దదవ దదసతస

125-163/217

తసడడ:డ అదద నచరరయణ దదసతస
ఇసటట ననస:6/944
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయణ గయసడడమలల
ఇసటట ననస:6/947
వయససస:38
లస: పప

భరక : రరమయణ దదసతమ
ఇసటట ననస:6-947
వయససస:66
లస: ససక స
286
ZOK0784652
పపరర: కకమలర అనశశటట

125-163/219

భరక : అదద నచరరయణ లలతద దదసతస
ఇసటట ననస:6/944
వయససస:60
లస: ససక స

భరక : రరమచసదడ కసన
క రగ
ఇసటట ననస:6/946-A
వయససస:57
లస: ససక స
283
ZOK2035392
పపరర: లలమక దదసతస దదసతమ

275
ZOK1684034
పపరర: శవ కకమలర జరటట

273
ZOK1683598
పపరర: సపసదన కకమలరగ జరటట
తసడడ:డ ససబబయణ జరటట
ఇసటట ననస:6/943-A
వయససస:22
లస: ససక స

తసడడ:డ ససబబయణ జరటట
ఇసటట ననస:6/943-A
వయససస:25
లస: పప

భరక : శవ పడసరద దదసతస
ఇసటట ననస:6/944
వయససస:35
లస: ససక స
280
ZOK0654368
పపరర: రరజరశసరగ కసన
క రగ

125-163/216

భరక : ససబబయణ జరటట
ఇసటట ననస:6/943-A
వయససస:55
లస: ససక స

తసడడ:డ గసగయణ జరటట
ఇసటట ననస:6/943-A
వయససస:60
లస: పప
277
ZOK1501279
పపరర: నరకల దదసతస

272
ZOK1682087
పపరర: రరడడమక జరటట

297
ZOK1357664
పపరర: నవన నల పపజ

125-163/236

తసడడ:డ నరసససహహలక ఆచచరగ నల పపజ
ఇసటట ననస:6/949
వయససస:23
లస: ససక స
125-163/238

300
ZOK0482349
పపరర: కళళణణ కకమలర దదసతస

125-163/239

తసడడ:డ బభలలజ దదసతస
ఇసటట ననస:6/949-B
వయససస:31
లస: పప
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301
ZOK0725473
పపరర: బభలలజ దదసతస

125-163/240

తలల : నచరరయణమక దదసతమ
ఇసటట ననస:6/949-B
వయససస:50
లస: పప
304
ZOK1048199
పపరర: నరసససహహలక నలపపజ

302
ZOK0725531
పపరర: వశసనచథ డక

125-163/241

తసడడ:డ బభలలజ దదసతమ
ఇసటట ననస:6/949-B
వయససస:28
లస: పప
125-164/41

303
ZOK0725747
పపరర: నచగ ససపరన డక

125-163/242

భరక : శవ పడసరద దదసతమ
ఇసటట ననస:6/949-B
వయససస:34
లస: ససక స

305
ZOK1048207
పపరర: శశదదవ నల పపజ

125-164/42

306
ZOK2238830
పపరర: చసదడమక భమనవన

125-163/157

తసడడ:డ ససబభబరరయయడడ ఆచచరగ నలపపజ
ఇసటట ననస:6/949LAKSHMI NAGAR
వయససస:44
లస: పప

భరక : నరసససహహలక నల పపజ
ఇసటట ననస:6/949LAKSHMI NAGAR
వయససస:40
లస: ససక స

భరక : నచరరయణ భమనవన
ఇసటట ననస:6/950
వయససస:58
లస: ససక స

307
LML2451573
పపరర: నచగరరజ బమలనవన

308
ZOK0576769
పపరర: వజయ భమనవన

125-163/244

125-163/581
309
ZOK2035426
పపరర: వనసకటససబబమక పస ననబబ యన
పరననబబ యన
భరక : చననకకలయపప పనసనబబ యన
ఇసటట ననస:6-951
వయససస:40
లస: ససక స

125-163/246

312
ZOK0944307
పపరర: రరమలకడక బమనవన

125-163/243

తసడడ:డ నచరరయణ భమనవన
ఇసటట ననస:6/950
వయససస:42
లస: పప
310
ZOK0464842
పపరర: బభలకకషష బమలనవన

భరక : నచగరరజ భమనవన
ఇసటట ననస:6/950
వయససస:37
లస: ససక స
125-163/245

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:6/951A
వయససస:31
లస: పప
313
ZOK0987562
పపరర: శశనవరససలక భమనవన

తసడడ:డ వనసకట రమణ భమనవన
ఇసటట ననస:6/951-A
వయససస:35
లస: పప
125-163/248

తసడడ:డ వనసకరటరమణ భమనవన
ఇసటట ననస:6/951-A
వయససస:28
లస: పప
316
ZOK0400614
పపరర: రమణ భమమనవన

314
ZOK1332469
పపరర: వనసకటటశ భమనవన

125-163/582

317
ZOK0944430
పపరర: ససనత భమనవన

125-163/249

తసడడ:డ వనసకటయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:6/952
వయససస:30
లస: పప

320
ZOK1183565
పపరర: హహమసత రరయల

315
ZOK1543123
పపరర: శవ పరరసత భమనవన

125-163/250

భరక : శశనవరససలక భమనవన
ఇసటట ననస:6/951-A
వయససస:22
లస: ససక స
125-163/583

భరక : ససమన భమనవన
ఇసటట ననస:6-951-A
వయససస:29
లస: ససక స
125-163/252

125-163/247

భరక : బభలకకషష బమనవన
ఇసటట ననస:6/951-A
వయససస:30
లస: ససక స

తసడడ:డ వనసకట రమణ భమనవన
ఇసటట ననస:6/951-A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పపదర ససబబయణ భమమనవన
ఇసటట ననస:6-951-A
వయససస:55
లస: పప
319
ZOK1183540
పపరర: నచగనర న పససపపలలటట

311
LML2451441
పపరర: ససమన భమనవన

318
ZOK1554070
పపరర: రరమ రరవప గరధస

125-163/251

తసడడ:డ సతణ నచరరయణ గరధస
ఇసటట ననస:6/951-B
వయససస:59
లస: పప
125-163/253

తసడడ:డ కకలలలయపప పస నసనబబ యనన
ఇసటట ననస:6/952
వయససస:29
లస: పప

321
LML1970060
పపరర: కకళణపప పపననబబ యన

125-163/584

తసడడ:డ రరమయణ పపననబబ యన
ఇసటట ననస:6-952
వయససస:52
లస: పప

125-163/585 323
125-163/586 324
322
LML1970151
ZOK2035434
LML2451565
పపరర: పపదర కకలలలయపప పనననబబ యన
పపరర: కకళళయమక పప నసనబబ యన
పపరర: ససరరసదడ బమలనవన

తసడడ:డ రరమయణ పనసనబబ యన
ఇసటట ననస:6-952
వయససస:52
లస: పప
325
ZOK0370478
పపరర: కకమలరగ భమనవన

భరక : కకళళయపప పప నసనబబ యన
ఇసటట ననస:6-952
వయససస:43
లస: ససక స
125-163/255

తసడడ:డ ససరరసదడ భమనవన
ఇసటట ననస:6/952A
వయససస:36
లస: ససక స
328
ZOK1021864
పపరర: శవ పడసరద తలపనవన
తసడడ:డ వనసకటటసస తలపనవన
ఇసటట ననస:6-953 A
వయససస:41
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

326
ZOK0400101
పపరర: వనసకటటశ తలల పనవన

తసడడ:డ చనన ససబబయణ బమలనవన
ఇసటట ననస:6/952 A
వయససస:40
లస: పప
125-163/587

తసడడ:డ వనసకటయణ తలల పనవన
ఇసటట ననస:6-953
వయససస:65
లస: పప
125-163/589

329
ZOK1332568
పపరర: శవవవణణ ఆసదడ
భరక : రమణ తలపనవన
ఇసటట ననస:6-953B
వయససస:34
లస: ససక స

125-163/254

327
ZOK2035442
పపరర: సరగజమక మదదరపటల మదదరపటల

125-163/588

భరక : వనసకటటశ మదదరపటల
ఇసటట ననస:6-953
వయససస:59
లస: ససక స
125-163/590

330
ZOK0492090
పపరర: వననద భమనవన

125-163/256

భరక : ససబభబరరయయడడ
ఇసటట ననస:6/954
వయససస:37
లస: ససక స
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331
ZOK1538529
పపరర: బయజజమక పపరరమకకనచడ

125-165/647

భరక : మలల కరరరజ న
ఇసటట ననస:6/954
వయససస:44
లస: ససక స
334
ZOK0400069
పపరర: తరరపరలక పససపపలలటట

125-163/591

125-163/259

తసడడ:డ ససబబరరయయడడ మసరల
ఇసటట ననస:6/955-A
వయససస:30
లస: పప
340
ZOK0399881
పపరర: వనసకటససబబయణ కరళ

125-163/593

125-163/263

తసడడ:డ మయనవయ ససరగమలలల
ఇసటట ననస:6/958
వయససస:51
లస: పప
346
ZOK1405950
పపరర: భమనవన వషత
ష వరరన
తసడడ:డ భమనవన రరమ కకషష
ఇసటట ననస:6/958-1
వయససస:33
లస: పప
349
ZOK1501253
పపరర: బలరరమ రరజ ససగరరజ

125-163/592

338
ZOK1682186
పపరర: నరసససహహలక మసరల

125-163/260

125-163/271

125-163/258

344
ZOK0987554
పపరర: లలతఅమక ససరగమలలల

125-163/264

350
ZOK0653436
పపరర: ఈశసరయణ అకకలల

తసడడ:డ వనసకటససబబయణ
ఇసటట ననస:6-958-A
వయససస:55
లస: పప

353
LML2451599
పపరర: ససబభబరరయడన పస లలరపప

భరక : నరసససహహలక నచయయడడ పపనగలపటట
ఇసటట ననస:6/958-B-1
వయససస:56
లస: ససక స

తసడడ:డ వనసకటయణ కకసచస
ఇసటట ననస:6/958-B-1
వయససస:58
లస: పప

358
ZOK0465781
పపరర: సరవతడ ఆకకల

359
ZOK0527606
పపరర: మసజల భమన

భరక : ఈశసరయణ ఆకకల
ఇసటట ననస:6/958 B2
వయససస:42
లస: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-163/266

భరక : కకషషయణ బఎమనవన
ఇసటట ననస:6/958-B2
వయససస:47
లస: ససక స

339
ZOK1684091
పపరర: భగణమక మసరల

125-163/261

342
ZOK0987513
పపరర: ఝలనస ససరగమలలల

125-163/262

345
ZOK0987547
పపరర: ససపసడయ ససరగమలలల

125-163/265

తసడడ:డ మయనరరజజ ససరగమలలల
ఇసటట ననస:6/958
వయససస:27
లస: ససక స
125-163/269

348
ZOK1501246
పపరర: జగదథశ వరక ససగరరజ

125-163/270

తసడడ:డ బలరరమ రరజ ససగరరజ
ఇసటట ననస:6/958-1
వయససస:21
లస: పప
125-163/272

351
ZOK0527622
పపరర: హహహమలవత మదదరనవన

125-163/273

తసడడ:డ వనసకటససబబయణ మదదరనవన
ఇసటట ననస:6/958-A
వయససస:30
లస: ససక స
125-163/274

తసడడ:డ నరసపపయల పప లలరపప
ఇసటట ననస:6/958-B1
వయససస:62
లస: పప

125-163/276 356
355
ZOK0399139
ZOK1558402
పపరర: వనసకట లకకరమక పపనగల పరటట
పపరర: వనసకటరమణయణ కకసచస

125-165/649

తసడడ:డ మయనరరజజ ససరగమలలల
ఇసటట ననస:6/958
వయససస:29
లస: ససక స

తసడడ:డ ససబభబరరయడన ఆకకల
ఇసటట ననస:6/958-2-3
వయససస:46
లస: పప
125-163/594

336
ZOK1438753
పపరర: కకషషమక పససపపలలటట

భరక : ససబబరరయయడడ మసరల
ఇసటట ననస:6/955-A
వయససస:58
లస: ససక స

341
LML2451714
పపరర: పపసచలయణ నచయడన
పపనగలపరటట
తసడడ:డ నరసససహలక నచయడన
ఇసటట ననస:6/955 C
వయససస:36
లస: పప

347
ZOK1501238
పపరర: ససభభషసణ ససగరరజ

125-163/257

భరక : నరసససహహలక పససపపలలటట
ఇసటట ననస:6/955
వయససస:46
లస: ససక స

భరక : బలరరమ రరజ ససగరరజ
ఇసటట ననస:6/958-1
వయససస:44
లస: ససక స

భసధసవప: ససభభషసణ ససగరరజ
ఇసటట ననస:6/958-1
వయససస:51
లస: పప
352
ZOK0400994
పపరర: శశనవరససలక యలమసచ

335
ZOK2035459
పపరర: నరసమక పససపపలలటట
పససపపలలటట
భరక : యలనచదయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:6-955
వయససస:66
లస: ససక స

భరక : మయనరరజజ ససరగమలలల
ఇసటట ననస:6/958
వయససస:50
లస: ససక స
125-163/268

333
ZOK1683184
పపరర: పససపపలలటట నరగససహహలక
తసడడ:డ పససపపలలటట యణదయణ
ఇసటట ననస:6/955
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరయయడడ మసరల
ఇసటట ననస:6/955-A
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నచగయణ కరళ
ఇసటట ననస:6-955-A
వయససస:48
లస: పప
343
ZOK0987539
పపరర: మయనరరజజ ససరగమలలల

125-165/648

తసడడ:డ చనన మలల యణ
ఇసటట ననస:6/954
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ యలణదయణ పససపలతద
ఇసటట ననస:6-955
వయససస:48
లస: పప
337
ZOK1682178
పపరర: పపసచలయణ మసరల

332
ZOK1538537
పపరర: మలల కరరరజ న పపరరమకకనచడ

354
ZOK0576959
పపరర: శవ లకడక భమనవన

125-163/275

తసడడ:డ రరమయణ భమనవన
ఇసటట ననస:6/958-B1
వయససస:35
లస: ససక స
125-163/277

357
ZOK1684513
పపరర: నరసమక పప లలరపప

125-163/278

భరక : ససబడమణణస పప లలరపప
ఇసటట ననస:6/958-B-1
వయససస:58
లస: ససక స
125-163/279

360
ZOK1277905
పపరర: చలలల పపజత వననననల చలల

125-163/280

తసడడ:డ చలలల కకషషయణ చలల
ఇసటట ననస:6/958-B2
వయససస:25
లస: ససక స
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125-163/281
361
ZOK0526152
పపరర: ససబడమణణఎస నచయయడడ
పపనగలపరటట
తసడడ:డ చచసగయణ నచయయడడ పపనగలపటట
ఇసటట ననస:6/958-B-2
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయణ
ఇసటట ననస:6/958-B-2
వయససస:31
లస: ససక స

364
ZOK0467001
పపరర: లకకమక ఆకకల

365
ZOK0260653
పపరర: కకషషయణ చలలల

125-163/283

భరక : ససబభబరరయయడడ ఆకకల
ఇసటట ననస:6/958B2-3
వయససస:68
లస: ససక స
367
ZOK1145607
పపరర: సరయ కకమలరగ గరజల

125-163/285

125-163/288

125-163/291

125-163/294

భరక : పడసరద మదదరపటల
ఇసటట ననస:6/959
వయససస:50
లస: ససక స
382
ZOK2035475
పపరర: జజనకమక మదదరపటల

125-163/597

భరక : నగరజ కర
ఇసటట ననస:6/959-A
వయససస:35
లస: ససక స

125-163/300

వయసస 01-01-2021 నటక

125-163/267

369
ZOK1618701
పపరర: మలబయ చస చచరరకలరర

125-163/287

125-163/289 372
371
ZOK0784678
ZOK0784660
పపరర: చనన ససబబరరయడడ అనకరల
పపరర: వవసకట లకకక అనకరల

374
ZOK1420066
పపరర: పపనగళపటట పడదథప

377
LML2451664
పపరర: శశవర కకమలర అలల
ల రగ

380
LML1970599
పపరర: పడసరద మదదరపటల

383
ZOK1239459
పపరర: నరరష కకమలర పటట పపరరత

125-163/290

భరక : చనన ససబబరరయడడ
ఇసటట ననస:6/958-B-7
వయససస:47
లస: ససక స
125-163/292

375
ZOK1424480
పపరర: పపనగలపరటట ససదథప

125-163/293

తసడడ:డ పపనగలపరటట ససబడమణణస
ఇసటట ననస:6/958-B-7-I
వయససస:24
లస: పప
125-163/295

125-163/296
378
ZOK1257923
పపరర: శవ శసకర నచయయడడ మదదరపటల

తసడడ:డ రరమ చసదడయణ నచయయడడ మదదరపటల
ఇసటట ననస:6/959
వయససస:58
లస: పప
125-163/595

381
ZOK2035467
పపరర: శసకరమక మదదరపటల

125-163/596

భరక : పడసరద మదదరపటల
ఇసటట ననస:6-959
వయససస:49
లస: ససక స
125-163/298

384
ZOK1501212
పపరర: నగరజ కకసడనరర

125-163/299

తసడడ:డ వనసకట పడభభకర రరవప పటట పపరరత
ఇసటట ననస:6/959-A
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరయయడడ కకసడనరర
ఇసటట ననస:6/959-A
వయససస:35
లస: పప

386
LML2452332
పపరర: వనసకటససబబమక కకసచస

387
ZOK1257972
పపరర: మనచ తదవర

125-163/598

భరక : రమణ
ఇసటట ననస:6-959-A
వయససస:43
లస: ససక స

125-163/302 389
388
ZOK1257980
ZOK1257998
పపరర: రవకకమలర కసదసరసమ తదవర
పపరర: అనల కకమలర తదవర

తసడడ:డ మకక సరసమ తదవర
ఇసటట ననస:6/959-A1
వయససస:50
లస: పప

366
ZOK1145078
పపరర: మలల కరరరజ న గరజల

భరక : పపదర మసరకన చచరరకలరర
ఇసటట ననస:6/958-B-6
వయససస:28
లస: ససక స

తసడడ:డ రరమచసదడయణ నచయయడడ
ఇసటట ననస:6-959
వయససస:59
లస: పప

భరక : రరమచసదడయణనచయయడడ
ఇసటట ననస:6-959
వయససస:81
లస: ససక స
385
ZOK1501220
పపరర: వనసకట ససజజత పపదరపపటట

125-163/286

తసడడ:డ రరమయణ అలల
ల రగ
ఇసటట ననస:6/959
వయససస:33
లస: పప
125-163/297

125-163/158

తసడడ:డ నరసససహహలక గజజల
ఇసటట ననస:6/958 B4
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పపనగళపటట ససబడమణణస
ఇసటట ననస:6/958-B-7-I
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరయయడడ అనకల
ఇసటట ననస:6/958-D7
వయససస:34
లస: ససక స
379
ZOK1681360
పపరర: శసకరమక మదదరపటల

125-163/284

తసడడ:డ చచననయణ అనకల
ఇసటట ననస:6/958-B7
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరయయడడ అనకఅలల
ఇసటట ననస:6/958-B-7
వయససస:26
లస: పప
376
ZOK0370320
పపరర: ససమలత అనకరల

368
ZOK1708114
పపరర: మహహశసరగ ఆకకల

363
ZOK2238715
పపరర: మహహష ఆకకల
తసడడ:డ ఈశసరయణ ఆకకల
ఇసటట ననస:6/958-B-2-3
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఫరదర ఆకకల
ఇసటట ననస:6/958-B5
వయససస:20
లస: ససక స

తసడడ:డ మసరకన చచరరకలరర
ఇసటట ననస:6/958-B-6
వయససస:27
లస: పప
373
ZOK1012194
పపరర: చచననకరశవ అనకఅలల

125-163/282

తసడడ:డ కకషషయణ చచలల
ఇసటట ననస:6/958-B3
వయససస:62
లస: పప

భరక : మలల కరరరజ న గజజల
ఇసటట ననస:6/958-B4
వయససస:35
లస: ససక స
370
ZOK1618719
పపరర: రఫస చచరరకలరర

362
ZOK0527598
పపరర: ససదథప చలలల

125-163/301

భరక : రవకకమలర కసదసరసమ తదవర
ఇసటట ననస:6/959-A1
వయససస:44
లస: ససక స
125-163/303

తసడడ:డ రవకకమలర కసదసరసమ తదవర
ఇసటట ననస:6/959-A1
వయససస:28
లస: పప

390
LML1968742
పపరర: రవ కకమలర దదవరర

125-163/599

తసడడ:డ మయకకక సరసమ
ఇసటట ననస:6-959-B
వయససస:45
లస: పప
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391
LML1981646
పపరర: మనచ దదవర

125-163/600

భరక : రవకకమలర
ఇసటట ననస:6-959-B
వయససస:41
లస: ససక స
394
ZOK0395939
పపరర: వనసకరటరమణమక పపదర గయజ

125-163/305

395
LML2450088
పపరర: చననరరడడయణ మదదరపటల

125-163/308

398
LML2451623
పపరర: ససకకరక మదదరపటల

401
ZOK2035491
పపరర: ఇసదదర మదదరపటల

తసడడ:డ వనసకటరమణ నచయయడడ మదదరపటల
ఇసటట ననస:6/960-B
వయససస:33
లస: పప

భరక : వనసకటరమణ మదదరపటల
ఇసటట ననస:6/960-B
వయససస:67
లస: ససక స

403
ZOK0930942
పపరర: గరతచ వరణణ చరరల

404
ZOK0930967
పపరర: లకడక నరసమక కసడగడడ ల

125-163/312

భరక : శవ ససజవ చరరల
ఇసటట ననస:6/960-C
వయససస:44
లస: ససక స
406
ZOK0931031
పపరర: అరరణ శశ బబ మకన

125-163/602

125-163/306

407
ZOK0931049
పపరర: సస మశశఖర బబ మకన

396
ZOK0391730
పపరర: బభలమక పపదదల పలల

125-163/307

399
LML2450096
పపరర: వనసకటరమణ మదదరపటల

125-163/309

తసడడ:డ చనన రసగయణ నచయయడడ మదదరపటల
ఇసటట ననస:6/960-B
వయససస:69
లస: పప
125-163/311

402
ZOK1116038
పపరర: రరజరశసరగ వరమలచనవన

125-163/603

తసడడ:డ ఉమల మహహశసర కకమలర వరమలచనవన
ఇసటట ననస:6-960-B
వయససస:26
లస: ససక స
125-163/313

భరక : శసకరయణ కసడగడడ ల
ఇసటట ననస:6/960-C
వయససస:74
లస: ససక స
125-163/315

125-163/304

భరక : ఏలల యణ పపదరపలల
ఇసటట ననస:6/960-A
వయససస:37
లస: ససక స

తసడడ:డ వనసకటరమణ మదదరపటల
ఇసటట ననస:6/960 B
వయససస:35
లస: పప
125-163/310

393
ZOK0263525
పపరర: ఈశసరమక మదదరపటల
భరక : చనన రరడడయణ మదదరపటల
ఇసటట ననస:6/960
వయససస:34
లస: ససక స

తసడడ:డ గగవసదయణనచయయడడ
ఇసటట ననస:6-960
వయససస:41
లస: పప

భరక : అనల కకమలర పపనగలపరటట
ఇసటట ననస:6/960-A
వయససస:29
లస: ససక స
400
ZOK1048264
పపరర: ససకకరక నచయయడడ మదదరపటల

125-163/601

భరక : రవశసకర పస
ఇసటట ననస:6-959G
వయససస:50
లస: ససక స

భరక : రవ పపదరగయజజ
ఇసటట ననస:6/960
వయససస:37
లస: ససక స
397
ZOK1048272
పపరర: వనషర పపనగలపరటట

392
ZOK2035483
పపరర: మనచకడ పస

405
ZOK0931015
పపరర: భభవన చరరల

125-163/314

తసడడ:డ శవ ససజవ చరరల
ఇసటట ననస:6/960-C
వయససస:27
లస: ససక స
125-163/316

408
ZOK1021880
పపరర: మననజ కకమలర చరగల

125-163/604

భరక : వనసకట సతణనచరరయణ బబ మకన
ఇసటట ననస:6/960-C
వయససస:48
లస: ససక స

తసడడ:డ వనసకట సతణనచరరయణ బబ మకన
ఇసటట ననస:6/960-C
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససజవ చరరల
ఇసటట ననస:6-960C
వయససస:26
లస: పప

409
ZOK1124809
పపరర: రరమరరడడడ మలకల

410
ZOK1501204
పపరర: సరయ వసశ కకసడనరర

125-163/319
411
ZOK1073931
పపరర: వనసకట రరమ రరజ కకసడనరర

125-163/317

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ మలకల
ఇసటట ననస:6/960-C2
వయససస:72
లస: పప
412
ZOK0261222
పపరర: రమలదదవ కకసడనరర

125-163/605

భరక : వనసకటరరమరరజ కకసడనరర
ఇసటట ననస:6-960-C-3
వయససస:39
లస: ససక స
415
ZOK0526111
పపరర: ససదరయణ యసగస

125-163/322

తసడడ:డ పసచనన యలసగస
ఇసటట ననస:6/964
వయససస:58
లస: పప
418
ZOK1213545
పపరర: లలవణణ గసపరల
భరక : మయతచణలక గసపరల
ఇసటట ననస:6/964
వయససస:26
లస: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-163/318

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరజ కకసడనరర
ఇసటట ననస:6/960-C3
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరజ కకసడనరర
ఇసటట ననస:6/960-C-3
వయససస:50
లస: పప

413
LML2451284
పపరర: అనసతయణ నచగగఠర

414
ZOK0395947
పపరర: మయనశసరమక కకమయక

125-163/320

తసడడ:డ ససబబయణ నచయడన నగగరర
ఇసటట ననస:6/964
వయససస:65
లస: పప

భరక : శశన వరససలక కకమయక
ఇసటట ననస:6/964
వయససస:40
లస: ససక స

416
ZOK0528216
పపరర: రరడడమక యసగణస

417
ZOK1213537
పపరర: సససదరస గసపరల

125-163/323

భరక : ససదరయణ యలసగస
ఇసటట ననస:6/964
వయససస:54
లస: ససక స
125-163/325

419
ZOK1213552
పపరర: వనసకటమక గసపరల
భరక : సససదరస గసపరల
ఇసటట ననస:6/964
వయససస:66
లస: ససక స

125-163/321

125-163/324

తసడడ:డ కకషషయణ గసపరల
ఇసటట ననస:6/964
వయససస:69
లస: పప
125-163/326

420
ZOK1405943
పపరర: తతట చసదడ మహన

125-163/327

తసడడ:డ తతట చసగయణ
ఇసటట ననస:6/965-A-2
వయససస:41
లస: పప
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421
ZOK0465088
పపరర: శవ పడసరద అనకల

125-163/328

422
ZOK2035509
పపరర: వనసకటలకమక .ఎ ఏ

తసడడ:డ పపదర ససబభబరరయయడడ అనకల
ఇసటట ననస:6/966
వయససస:33
లస: పప

భరక : ససబబరరయయడడ ఏ
ఇసటట ననస:6-966
వయససస:60
లస: ససక స

424
ZOK1390210
పపరర: ససబబరరయయడడ కటభరర

425
ZOK1207035
పపరర: నచగలకడక కటరర

125-161/733

తసడడ:డ శశనవరససలక కటభరర
ఇసటట ననస:6/968
వయససస:40
లస: పప
427
LML1981745
పపరర: సరససత జ.

125-163/607

125-163/331

125-164/1252

431
ZOK1145722
పపరర: మయనర షపక

434
LML2453454
పపరర: రమణమక వరలలపప

125-164/115

437
LML1969922
పపరర: శవయణ కతక

440
ZOK1501717
పపరర: సతణవత ఎకకల

తసడడ:డ లకడక కసత రరవప లలట ఎకకల
ఇసటట ననస:6/969-18
వయససస:61
లస: పప

భరక : మయరళ కకషష ఎకకల
ఇసటట ననస:6/969-18
వయససస:50
లస: ససక స

442
ZOK0664342
పపరర: చకశధరవరరక ససగరరజ

443
ZOK1501899
పపరర: భభనసశశ నచటవ

125-164/685

తసడడ:డ జయచసదడరరజ ససహరరజ
ఇసటట ననస:6/969-G
వయససస:28
లస: పప
445
ZOK1633650
పపరర: తతట ససత మహహశసరగ

125-164/688

తసడడ:డ వనసకరటభడమయణ
ఇసటట ననస:6-969-G1
వయససస:45
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

446
ZOK1048157
పపరర: రరమలసజనవయయలక చచన

125-164/113

449
ZOK1178111
పపరర: ఖలజవలల ఖలన అగరణ
తసడడ:డ ఇబడహహస ఖలన అగరణ
ఇసటట ననస:6-969-G-1-6
వయససస:40
లస: పప

429
ZOK0654491
పపరర: శశరలజ వనలకగగసడల

125-164/45

432
LML2452936
పపరర: ససజనణ మసచచల

125-164/47

435
ZOK1115667
పపరర: కకరణ కకమలర ఉకకలస

125-164/114

తసడడ:డ రరజగగపరల ఉకకలస
ఇసటట ననస:6/969-6-4
వయససస:44
లస: పప
125-164/116

438
ZOK0575886
పపరర: వనయ బభబయ కరససగగరర

125-164/117

తసడడ:డ లకకయణ
ఇసటట ననస:6/969-18
వయససస:35
లస: పప
125-164/119

441
ZOK1725480
పపరర: పడనచథద నచటవ

125-164/677

తసడడ:డ నరసససహహలక నచటవ
ఇసటట ననస:6/969-G
వయససస:26
లస: ససక స
125-164/686

444
ZOK1633635
పపరర: ససత మహహశసరగ తతట

125-164/687

భరక : నరసససహహలక నచటవ
ఇసటట ననస:6/969-G
వయససస:52
లస: ససక స
125-164/689

తసడడ:డ ససబభబరరవప చచన
ఇసటట ననస:6/969-G1
వయససస:40
లస: పప
125-164/1142

125-163/330
426
ZOK1558329
పపరర: జయరరమయణ నచయయడడ
గసగవరస
తసడడ:డ వనసకట ససబబయణ గసగవరస
ఇసటట ననస:6/968-A
వయససస:63
లస: పప

భరక : వనసకటససబభబరరడడడ మసచచల
ఇసటట ననస:6/968G5-A3
వయససస:49
లస: ససక స

తసడడ:డ నరసససహహలక నచటవ
ఇసటట ననస:6/969-G
వయససస:22
లస: ససక స

భరక : నచటవ నరసససహహలక
ఇసటట ననస:6/969-G
వయససస:52
లస: ససక స
448
ZOK0465526
పపరర: శవయణ అలలస

125-164/46

తసడడ:డ ససబబరరయయడడ కతక
ఇసటట ననస:6/969-17
వయససస:56
లస: పప
125-164/118

125-164/43

భరక : ఆనసద కకశశర అసబవరస
ఇసటట ననస:6/968C18-E2
వయససస:36
లస: ససక స

భరక : రరమచసదడ వలలల పప
ఇసటట ననస:6/969-5
వయససస:40
లస: ససక స

తసడడ:డ దచసనన మమరబబ యన
ఇసటట ననస:6/969-12-A
వయససస:44
లస: పప
439
ZOK1501709
పపరర: మయరళ కకషష ఎకకల

125-164/44

భరక : మమలల షపక
ఇసటట ననస:6/968-D2R
వయససస:37
లస: ససక స

తసడడ:డ ససబబరరయయడడ కలల
ఇసటట ననస:6/969
వయససస:39
లస: పప
436
ZOK1653633
పపరర: ససధకర మమరబబ యన

125-163/329

తసడడ:డ గసగ గగరగ రరజ
ఇసటట ననస:6/968C18-2
వయససస:52
లస: పప

భరక : ఘమససపరర షపక
ఇసటట ననస:6/968-D2-R
వయససస:66
లస: ససక స
433
ZOK2284834
పపరర: నగరజ కలల

428
ZOK1073915
పపరర: శశనవరస రరజ కకషషదదడ

423
ZOK1653658
పపరర: జయశశ అనకల
భరక : శవ పడసరద అనకల
ఇసటట ననస:6/966
వయససస:23
లస: ససక స

భరక : ససబభబరరయయడడ కటరర
ఇసటట ననస:6/968
వయససస:38
లస: ససక స

భరక : జయరరమయణ జ
ఇసటట ననస:6-968-A
వయససస:47
లస: ససక స
430
ZOK0654392
పపరర: కరాదన బబగమ షపక

125-163/606

447
ZOK1048322
పపరర: దథప చచన

125-164/690

భరక : రరమలసజనవయయలక చచన
ఇసటట ననస:6/969-G1
వయససస:35
లస: ససక స
125-164/1143

125-164/1144
450
ZOK1178129
పపరర: ఫసర దడస ఖలనచఎస అగరణ

భరక : ఖలజజ వలల ఖలన అగరణ
ఇసటట ననస:6-969-G-1-6
వయససస:38
లస: ససక స
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451
ZOK0401653
పపరర: సలమయనవనసర సయణద

125-164/1161

భరక : భజమయల
ఇసటట ననస:6-969-G1-A
వయససస:48
లస: ససక స
454
LML2453314
పపరర: శశవరన చపరలమడడగయ

125-164/693

125-164/691
452
LML2450161
పపరర: శసకరయణనచయయడడ
చచపలమడడగయ
తసడడ:డ నచరరయణనచయయడడ చపరలమడడగయ
ఇసటట ననస:6/969G-2
వయససస:62
లస: పప

భరక : నచరరయణనచయయడడ చపరలమడడగయ
ఇసటట ననస:6/969G-2
వయససస:77
లస: ససక స

455
ZOK0412809
పపరర: పరరసత గడరస

456
ZOK0101097
పపరర: రరమకకశషషయణ చసలలక

తసడడ:డ శసకరర నచయడన చపరలమడడగయ
ఇసటట ననస:6/969G-2
వయససస:33
లస: ససక స

భరక : ససబడమణణస రరడడడ
ఇసటట ననస:6-969-G/4-A
వయససస:39
లస: ససక స

457
ZOK1217760
పపరర: రరజరశ మకకడ

458
LML1982743
పపరర: నచరరయణమక ఆర.

125-164/694

తసడడ:డ రరమకకషషయణ మకకడ
ఇసటట ననస:6/969G4-H
వయససస:37
లస: పప
460
ZOK0111146
పపరర: మయన రరమమశసరమక ఈటట

125-164/696

125-164/699

125-164/702

125-164/704

125-164/75

తసడడ:డ మలశశటట నచగరశసర గరడ
ఇసటట ననస:6/969 G-5,A-5
వయససస:24
లస: ససక స
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125-164/700

470
LML1968684
పపరర: వనసకటససబభబరరడడడ మసచచల

125-164/78

125-164/1163

125-164/73

462
ZOK0111195
పపరర: నచరరయణ ఈటట

125-164/698

465
ZOK0528018
పపరర: వజయకకమలరర గయసదడత

125-164/701

468
ZOK1702976
పపరర: జజణత ననక

125-164/703

భరక : మధససనదన రరడడడ ననక
ఇసటట ననస:6/969-G5-A1-A
వయససస:48
లస: ససక స
125-164/705

473
ZOK1501840
పపరర: వనసకట చచపతనణ పపతచక

476
ZOK1141738
పపరర: తదజరశ రరడడడ మసచచల

125-164/74

భరక : వనసకటటససర పడసరద గయసడచడత
ఇసటట ననస:6/969G5-A1
వయససస:47
లస: ససక స

125-164/76

తసడడ:డ వనసకటటశసరరల పపతచక
ఇసటట ననస:6/969 G5-A5
వయససస:20
లస: పప

భరక : వనసకటటశసరరల పపతచక
ఇసటట ననస:6/969 G5-A5
వయససస:46
లస: ససక స
478
ZOK1653872
పపరర: మలశశటట పవన

467
ZOK0078212
పపరర: వవణయ గగపరల ససత

459
ZOK1405851
పపరర: ఈటట రవ కకశశర

తసడడ:డ రరమయణ ఈటట
ఇసటట ననస:6/969-G5-A
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ గసగగ రరడడడ మసచచల
ఇసటట ననస:6/969G5-A3
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరల పపతచక
ఇసటట ననస:6/969 G5-A5
వయససస:22
లస: పప
475
ZOK1704576
పపరర: శశ వరణణ పపతచక

125-164/697

తసడడ:డ వనసకట ససబబయణ ససత
ఇసటట ననస:6-969-G5-A1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మధససనదన రరడడడ ననక
ఇసటట ననస:6/969G5-A1-A
వయససస:21
లస: ససక స
472
ZOK1501832
పపరర: వనసకట కళళణణ పపతచక

464
ZOK0111179
పపరర: మలదవ ఈడచ

125-164/1162

తసడడ:డ ఈటట నచరరయణ
ఇసటట ననస:6/969 G5A
వయససస:44
లస: పప

భరక : నచరరయణ ఇదద
ఇసటట ననస:6/969G-5-A
వయససస:35
లస: ససక స

భరక : వవణయ గగపరల ససత
ఇసటట ననస:6/969G5-A1
వయససస:41
లస: ససక స
469
ZOK1702984
పపరర: శషక రరడడడ ననక

125-164/695

భరక : నచరరయణ ఈటట
ఇసటట ననస:6/969-G5-A
వయససస:39
లస: ససక స

భరక : నచరరయణ ఈటట
ఇసటట ననస:6/969G-5A
వయససస:71
లస: ససక స
466
ZOK0528026
పపరర: యశశద గయసటటరర

461
ZOK0111187
పపరర: మమత ఈటట

125-164/706
471
ZOK0933359
పపరర: నచగ వషత
ష ససరరప రరడడ
మసచచల
తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడ మసచచల
ఇసటట ననస:6/969G5-A3
వయససస:31
లస: పప

474
ZOK1560085
పపరర: వనసకటటశసరరల పపతచక

125-164/77

తసడడ:డ యనచదయణ పపతచక
ఇసటట ననస:6/969 G5-A5
వయససస:48
లస: పప
125-164/707

477
ZOK0466896
పపరర: హహహమలవతమక మలలశశటట

125-164/708

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడ మసచచల
ఇసటట ననస:6/969-G5-A6
వయససస:29
లస: పప

భరక : నచగరశసర గరడ హహహమలవతమక
ఇసటట ననస:6/969G5-A6
వయససస:53
లస: ససక స

479
ZOK0123745
పపరర: వనసకటలకకమక పపపడడ

480
ZOK1131895
పపరర: రవ కకమలర వసగగటట

భరక : ససబడమణణస పపపడడ
ఇసటట ననస:6/969-G6
వయససస:56
లస: ససక స

125-164/692

తసడడ:డ యలల యణ
ఇసటట ననస:6-969-G-4-A
వయససస:54
లస: పప

భరక : వనసకటససబబయణ ఆర
ఇసటట ననస:6/969G5
వయససస:54
లస: ససక స

భరక : రవ కకశశర ఈటట
ఇసటట ననస:6/969-G5-A
వయససస:39
లస: ససక స
463
ZOK0111153
పపరర: సరవతడ ఈటట

125-164/1141

453
LML2452472
పపరర: ఆదదలకమక చచపలమడడగయ

125-164/709

125-164/710

తసడడ:డ రరజలక వసగగటట
ఇసటట ననస:6/969-G6
వయససస:52
లస: పప
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481
ZOK0123737
పపరర: రజన పపపడడ

125-164/711

భరక : చసగలలడయచదదరగ పపపడడ
ఇసటట ననస:6/969-G-6
వయససస:51
లస: ససక స
484
ZOK1118430
పపరర: చసదస హరరవరరన పపపడడ

125-164/714

125-164/717

125-164/1165

488
ZOK0949968
పపరర: హరగత రరమగగవన

491
ZOK1141811
పపరర: నచరరయణమక పస లలరర

125-164/719

494
ZOK1008755
పపరర: లకడక దదవ తతమకలలరర

125-164/718

497
ZOK1560689
పపరర: నహరగక చదదరగ మదమసచ

486
LML1968965
పపరర: చచసగల రరయ చదదరగ పపపడడ

125-164/716

489
LML1968577
పపరర: ససబబనచయయడడ పపపడడ

125-164/1164

తసడడ:డ నరసయణ
ఇసటట ననస:6-969-G-6
వయససస:87
లస: పప
125-164/1166

492
ZOK2266567
పపరర: తదజ సరయ కరపరరల

125-164/1238

తసడడ:డ ససరరసదడ నచయయడడ కరపరరల
ఇసటట ననస:6/969-G-6-1.
వయససస:20
లస: పప
125-164/720

భరక : నచర హరగ తతమకలలరర
ఇసటట ననస:6/969-G-6-2
వయససస:44
లస: ససక స
125-164/722

125-164/713

తసడడ:డ ససబభబనచయయడడ పపపడడ
ఇసటట ననస:6/969G-6
వయససస:53
లస: పప

భరక : చచసగయణ పస లలరర
ఇసటట ననస:6-969-G-6
వయససస:68
లస: ససక స

తసడడ:డ నరసససహహలక తమకలలరర
ఇసటట ననస:6/969-G-6-2
వయససస:53
లస: పప
496
ZOK1501535
పపరర: నహరగక చదదరగ మదమసచ

125-164/715

భరక : ససబడమణణఎస రరమగగవన
ఇసటట ననస:6/969G-6
వయససస:40
లస: ససక స

భరక : చననపనయల
ఇసటట ననస:6-969-G-6
వయససస:78
లస: ససక స
493
ZOK1007245
పపరర: నరహరగ తతమకలలరర

485
ZOK1501451
పపరర: ససపడజ కరపరరల

483
ZOK1008482
పపరర: వర లకకరమక లలబభక
భరక : అడదడ పపడడడడ
ఇసటట ననస:6/969-G-6
వయససస:52
లస: ససక స

తసడడ:డ ససరరసదడ కరపరరల
ఇసటట ననస:6/969-G-6
వయససస:23
లస: ససక స

తసడడ:డ ససబబనచయయడడ పపపడడ
ఇసటట ననస:6/969G-6
వయససస:48
లస: పప
490
LML2453173
పపరర: నచరరయణమలక గయనడ రత

125-164/712

తసడడ:డ ససబబ నచయయడడ పపపడడ
ఇసటట ననస:6/969-G-6
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ చసగల రరయ చదదరగ పపపడడ
ఇసటట ననస:6/969-G-6
వయససస:26
లస: పప
487
LML1971332
పపరర: కకమలర సరసమ పపపడడ

482
ZOK0123760
పపరర: ససబడమణణస పపపడడ

495
ZOK1118992
పపరర: రరజరశసరగ మదమసచ

125-164/721

భరక : శవరరస నచయయడడ మదమసచ
ఇసటట ననస:6/969-G6-3
వయససస:55
లస: ససక స
125-164/723

125-164/724
498
ZOK1118893
పపరర: శవరరస నచయయడడ మదమసచ

తసడడ:డ శవరరస నచయయడడ మదమసచ
ఇసటట ననస:6/969-G6-3
వయససస:23
లస: ససక స

తసడడ:డ శవరరస నచయయడడ మదమసచ
ఇసటట ననస:6/969-G6-3
వయససస:23
లస: ససక స

తసడడ:డ నచరరయణ నచయయడడ మదమసచ
ఇసటట ననస:6/969G6-3
వయససస:61
లస: పప

125-164/725
499
ZOK1119024
పపరర: శవ శరరత కకమలర చదదరగ
మదమసచ
తసడడ:డ శవరరస నచయయడడ మదమసచ
ఇసటట ననస:6/969G6-3
వయససస:26
లస: పప

500
ZOK0464545
పపరర: ససదరరన ఏదసరల
తసడడ:డ కకషషయణ ఎదరల
ఇసటట ననస:6/969-G-6-4
వయససస:41
లస: పప

501
ZOK0464586
పపరర: వనసకట రరమ ససబబయణ
యదచరల
తసడడ:డ కకషషయణ ఎదరల
ఇసటట ననస:6/969-G-6-4
వయససస:44
లస: పప

502
ZOK0466953
పపరర: ససమతడ శశనవరస గసగవరస

125-164/729 504
503
ZOK0653485
ZOK0664557
పపరర: శశనవరస నచయయడడ గసగవరమ
పపరర: రరమ దదవ పపపదథ

125-164/728

భరక : శనవరస చదదరగ గసగవరస
ఇసటట ననస:6/969-G-6-4
వయససస:39
లస: ససక స
505
ZOK0832239
పపరర: కకరక గ కకమలరగ పపపడడ

125-164/731

భరక : కకమలర సరసమ పపపడడ
ఇసటట ననస:6/969-G-6-4
వయససస:36
లస: ససక స
508
ZOK0830456
పపరర: ససకకమలర పపపడడ
తసడడ:డ ససబడమణణఎస పపపడడ
ఇసటట ననస:6/969G-6-4
వయససస:29
లస: పప
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125-164/726

తసడడ:డ పపసచలయణ నచయయడడ గసగవరస
ఇసటట ననస:6/969-G-6-4
వయససస:46
లస: పప

భరక : బభలలజ నచయయడడ పపపడడ
ఇసటట ననస:6/969-G-6-4
వయససస:42
లస: ససక స

506
ZOK0466946
పపరర: వనసకట శశరలజ ఏదదల

507
ZOK0829400
పపరర: బభలలజ పపపడడ

125-164/732

భరక : వనసకట రరమయణ ఎదరల
ఇసటట ననస:6/969G-6-4
వయససస:39
లస: ససక స
125-164/734

509
ZOK1268474
పపరర: శశనవరససలక రరడడ దదవ
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దదవ
ఇసటట ననస:6/969-G6 5
వయససస:27
లస: పప

125-164/727

125-164/730

125-164/733

తసడడ:డ నరసససహహలక పపపడడ
ఇసటట ననస:6/969G-6-4
వయససస:46
లస: పప
125-163/497

510
ZOK1244979
పపరర: ససరరష కకమలర పపపడడ

125-163/498

తసడడ:డ ససబడమణణఎస పపపడడ
ఇసటట ననస:6/969-G6-5
వయససస:26
లస: పప
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511
ZOK1269340
పపరర: ససరరష పపపడడ

125-163/499

తసడడ:డ ససబడమణణఎస పపపడడ
ఇసటట ననస:6/969G6-5
వయససస:26
లస: పప
514
ZOK1663137
పపరర: సనదహవథథ గడదడ

125-164/737

125-164/740

125-164/743

518
ZOK0526566
పపరర: వనసకటససబబయణ రలపలలల

521
ZOK0931254
పపరర: నచగవలల పససపపలలటట

125-164/746

తసడడ:డ జనచరరన రరడడడ గగలలలనరససగరరర
ఇసటట ననస:6/969-G-6DUPSTAIR
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నచరరయణ
ఇసటట ననస:6/969-G7
వయససస:43
లస: పప

529
ZOK0788927
పపరర: రవ కకమలర యయనమనవన

530
ZOK0784876
పపరర: దచడకయన కకమటట

తసడడ:డ చనన వవసకట సరసమ
ఇసటట ననస:6-969G-7
వయససస:46
లస: పప
125-164/749

125-164/752

125-164/754

519
ZOK0931361
పపరర: వనసకట రమణ సరసబరర

536
ZOK1277921
పపరర: ఆనసద వరర న వవలలరర

539
LML1982339
పపరర: సరససత కర.
భరక : నరసయణఆచచరగ
ఇసటట ననస:6/969G-10A
వయససస:62
లస: ససక స

125-164/742

522
ZOK0931353
పపరర: వనయ కకమలర సరసబవప

125-164/745

తసడడ:డ వనసకట రమణ సరసబరర
ఇసటట ననస:6/969G6-C
వయససస:27
లస: పప
125-164/1168

భరక : రరమనయలణ
ఇసటట ననస:6-969-G-6-D
వయససస:52
లస: ససక స
125-164/748

528
ZOK0785295
పపరర: నచరరయణ పబబత

125-164/1169

తసడడ:డ ఓబయలయణ
ఇసటట ననస:6-969-G-7
వయససస:60
లస: పప
125-164/1171

125-164/750

531
ZOK0464768
పపరర: శసకర పడసనన కకమలర
మహసకరళ
తసడడ:డ ససబభబరరయయడడ
ఇసటట ననస:6-969G-8
వయససస:36
లస: పప
534
ZOK1116210
పపరర: దథపసక వవలలరర

125-164/1172

125-164/751

తసడడ:డ రరమచసదడయణ వవలలరర
ఇసటట ననస:6/969-G-9
వయససస:26
లస: ససక స
125-164/753

తసడడ:డ రరమచసదడయణ వవలలరర
ఇసటట ననస:6/969G-9
వయససస:24
లస: పప

భరక : మధస సససన ఆచచరగ కడడయలల
ఇసటట ననస:6/969G10A
వయససస:31
లస: ససక స
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125-164/744

భరక : రరమచసదడ
ఇసటట ననస:6/969-G-9
వయససస:42
లస: ససక స

తసడడ:డ వనసకటసరసమ వనళళరర
ఇసటట ననస:6/969G-9
వయససస:45
లస: పప
538
ZOK1127357
పపరర: మహహశసరగ కడడయల ల

533
LML1982768
పపరర: మలలల ససరర వవలలరర

125-164/739

తసడడ:డ ససబబనన సరసబరర
ఇసటట ననస:6/969-G-6-C
వయససస:52
లస: పప

భరక : నచరరయణ
ఇసటట ననస:6-969-G-8
వయససస:58
లస: ససక స

తసడడ:డ పసచచయణ
ఇసటట ననస:6/969-G-9
వయససస:68
లస: పప
535
LML1968601
పపరర: రరమచసదడ వవలకరర

125-164/741

తసడడ:డ నరసయణ నచయయడడ
ఇసటట ననస:6-969-G-6-D
వయససస:43
లస: పప

125-164/1170

516
ZOK1653740
పపరర: నరరయణమక రరళలపలల

125-164/1167 525
524
ZOK0078485
ZOK0492165
పపరర: జయచసదడ నచయయడడ కకలల పనవన
పపరర: మహలకకక గయనడ రరత

125-164/747 527
526
ZOK1048249
ZOK1422336
పపరర: పపప ఢకసరరజ రరడడ గగలలలనరససగరరర
పపరర: శవయణ

125-164/736

భరక : వనసకటససబబయణ రరళలపలల
ఇసటట ననస:6/969-G6-A
వయససస:51
లస: ససక స

భరక : వనసకట రమణ సరసబరర
ఇసటట ననస:6/969G6-C
వయససస:51
లస: ససక స

భరక : గయరర మహన రరడడ మరరల
ఇసటట ననస:6/969-G6-D
వయససస:42
లస: ససక స

532
LML1968460
పపరర: వవసకటసరసమ వవలకరర

125-164/738

తసడడ:డ చననయణ రరళలపలల
ఇసటట ననస:6/969G6-A
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ సరసబరర
ఇసటట ననస:6/969G-6C
వయససస:29
లస: ససక స
523
ZOK0466490
పపరర: సడవసత మలరక ల

515
ZOK0491571
పపరర: శవ శసకర రరళలపలల

513
ZOK1663129
పపరర: వనసకటటశసరరల తపపన
తసడడ:డ నరసయణ తపపన
ఇసటట ననస:6/969-G-6A
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయణ రరళలపలల
ఇసటట ననస:6/969-G-6-A
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపదర గయరగమ రరడడడ మరరల
ఇసటట ననస:6/969G-6A
వయససస:46
లస: పప
520
ZOK0931338
పపరర: రరప సరసబవప

125-164/735

తసడడ:డ రరమకకషష రరడడడ గగబయగరరగ
ఇసటట ననస:6/969-G6A
వయససస:74
లస: పప

భరక : వనసకటటశసరరల తపపన
ఇసటట ననస:6/969-G-6A
వయససస:35
లస: ససక స
517
ZOK0464313
పపరర: గయరర మహన రరడడ మలరక ల

512
ZOK0929929
పపరర: ససబబరరమ రరడడ గగబయగరరగ

537
ZOK0370452
పపరర: వనసకటసరసమ సససకర

125-164/1145

తసడడ:డ రరమయ
ఇసటట ననస:6-969-G-10-1
వయససస:69
లస: పప
125-164/755

125-164/756
540
ZOK0258632
పపరర: మధససనధన ఆచచరగ కడడయలల

తసడడ:డ నరసయణ
ఇసటట ననస:6/969G-10A
వయససస:43
లస: పప
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541
ZOK0258665
పపరర: ససధచకర ఆచచరగ కడడయలల

125-164/757

తసడడ:డ నరసయణ ఆచచరగ కడడయలల
ఇసటట ననస:6/969G-10A
వయససస:36
లస: పప
544
LML1982321
పపరర: లకడకదదవ పస.

125-164/1146

125-164/761

125-164/762

తసడడ:డ ససదరయల
చద
చకలమరగ
ఇసటట ననస:6/969G13
వయససస:35
లస: ససక స
553
ZOK0784868
పపరర: వవసకటటశసరరల చగకలరగ

125-164/1150

తసడడ:డ వనసకటటశసరరల చదకలరగ
ఇసటట ననస:6/969-G-13
వయససస:25
లస: ససక స

551
LML2453256
పపరర: ససదథపర చచగలమరగశ

552
ZOK0526889
పపరర: రవచసదడ దదరసగయల

125-164/1148

125-163/501

125-164/1149

తసడడ:డ పపదర ససబభబరరయయడడ
ఇసటట ననస:6-969-G-13
వయససస:43
లస: పప
125-164/763

555
ZOK1653781
పపరర: పడణణత శశ తలపనవన

125-164/764

తసడడ:డ వనసకటటశసరరల తలపనవన
ఇసటట ననస:6/969-G-14
వయససస:22
లస: ససక స

125-164/1253 561
125-164/766
560
ZOK2289429
ZOK1380195
పపరర: నతన పడమద కకమలర పపపన
పపరర: తలపరనఎన లకడక నచరరయణ

125-164/767

125-164/769

తసడడ:డ ససరరశ కకమలర పపపన
ఇసటట ననస:6/969-G-15
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ తలల పరనవన ససబబయణ నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/969-G-15-A
వయససస:46
లస: పప

125-163/503
563
ZOK1316959
పపరర: పపనకలపరటట రమలదదవ
పపనకలపరటట
భరక : పపనకలపరటట నరసససహచచరగ పపనసకలపరటట
ఇసటట ననస:6/969-G17
వయససస:35
లస: ససక స

125-164/768
564
ZOK1382993
పపరర: పపనకలపరటట నరసససహ ఆచచరగ

తసడడ:డ పపనకలపరటట ఈశసర ఆచచరగ
ఇసటట ననస:6/969-g-17
వయససస:43
లస: పప

566
ZOK1502186
పపరర: భభరగ వ శశ కకషష గయరజజల

567
LML1981562
పపరర: చచసగమక చదకలరగ

125-164/770

తసడడ:డ రరడడయణ గయరజజల
ఇసటట ననస:6/969-G-17-A
వయససస:22
లస: పప
125-164/772

తసడడ:డ శశనవసనలల నచయడన చదకలరగ
ఇసటట ననస:6/969G17-A
వయససస:34
లస: ససక స
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549
ZOK1277939
పపరర: లలవణణ చదకలరగ

125-164/79

తసడడ:డ రరడడయణ గయరజజల
ఇసటట ననస:6/969-G-17-A
వయససస:21
లస: పప
568
LML2453306
పపరర: ససజజతచ చదకలరగ

125-163/500

తసడడ:డ లలట ససబబ రరడడ వడచడ మలనస
ఇసటట ననస:6/969-G-12-A
వయససస:29
లస: పప

554
LML1982735
పపరర: పడమలల చదకలరగ

125-164/760

125-164/1151 558
125-163/502
557
LML2450187
ZOK1332675
పపరర: లకడకనచరరయణ ారమలపపరస
పపరర: తలల పనవన ఉమల మహహశసరగ
తలపనవన
తసడడ:డ ససబబయణ
భరక : తలల పనవన లకడక నచరరయణ తలపనవన
ఇసటట ననస:6-969-G-14
ఇసటట ననస:6/969-G-15
వయససస:47
లస: పప
వయససస:46
లస: ససక స

భరక : తలల పనవన లకడక నచరరయణ
ఇసటట ననస:6/969-G-15-A
వయససస:46
లస: ససక స
565
ZOK1502111
పపరర: అరవసద శశ కకషష గయరజజల

546
LML2453207
పపరర: రరధచ పబబటట

125-164/765

తసడడ:డ లకడక నచరరయణ తలపనవన
ఇసటట ననస:6/969 g15
వయససస:21
లస: పప
562
ZOK1380203
పపరర: తలల పనవన ఉమ మహహశసరగ

548
ZOK1244888
పపరర: మలల కరరరజ న రరడడడ వడచడ మలనస

125-164/759

భరక : శవయణ శవపపరస
ఇసటట ననస:6/969-G-11
వయససస:34
లస: ససక స

భరక : వనసకటటసస చదకలరగ
ఇసటట ననస:6/969G13-A
వయససస:43
లస: ససక స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరల తలపనవన
ఇసటట ననస:6/969-g-14
వయససస:45
లస: ససక స
559
ZOK1501808
పపరర: సరయ దదనవశ తలపనవన

125-164/1147

తసడడ:డ ససదరయల
చద
ఇసటట ననస:6-969-G-13
వయససస:35
లస: ససక స

తసడడ:డ ససబబరరయయడడ
ఇసటట ననస:6-969-G-13
వయససస:58
లస: పప
556
ZOK1653799
పపరర: ససజజత తలపనవన

545
LML2454221
పపరర: రరకకకణమక ససకర

543
ZOK1127324
పపరర: ససజజత కడడయల ల
తసడడ:డ నరసయణ కడడయలల
ఇసటట ననస:6/969G-10A
వయససస:34
లస: ససక స

భరక : వవసకటసరసమ
ఇసటట ననస:6-969-G-10-D
వయససస:59
లస: ససక స

తసడడ:డ ఓబయలయణ పబబత
ఇసటట ననస:6/969G-11
వయససస:62
లస: పప
550
LML2453264
పపరర: ససరరశ చచగలమరగశ

125-164/758

తసడడ:డ నరసయణ కడడయలల
ఇసటట ననస:6/969G-10A
వయససస:71
లస: పప

భరక : ససధచకర నచయయడడ
ఇసటట ననస:6-969-G10B
వయససస:42
లస: ససక స
547
ZOK0920893
పపరర: నచరరయణ పబబత

542
ZOK0399675
పపరర: నరసయణ ఆచచరర కడడయలల

569
ZOK1196386
పపరర: శశకరసత చదకలరగ
తసడడ:డ శశనవరససలక చదకలరగ
ఇసటట ననస:6/969G17-A
వయససస:26
లస: పప

125-164/771

భరక : శశనవరససలనచయయడడ చదకలరగ
ఇసటట ననస:6/969G17-A
వయససస:47
లస: ససక స
125-164/773

570
ZOK1560887
పపరర: ఇసరకయల బభష షపక

125-164/774

తసడడ:డ అబయరల సమద షపక
ఇసటట ననస:6/969G17A UPSTAIR
వయససస:49
లస: పప
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571
ZOK1560929
పపరర: షబన బబగయమ షపక

125-164/775

572
ZOK1178152
పపరర: రగయలాసదథర న షపక

భరక : ఇసరకయల బభష షపక
ఇసటట ననస:6/969G17A,UPSATAIRS
వయససస:37
లస: ససక స

తసడడ:డ జఫరర మహహదర థన శరఈ
ఇసటట ననస:6-969-G-18-E-6-2
వయససస:41
లస: పప

574
ZOK0929325
పపరర: మలల కరరరజ న రరడడడ గదచరస

575
ZOK0929655
పపరర: ఈశసరమక గదచరస

125-164/810

తసడడ:డ బభల రరమ రరడడ గడచడ మ
ఇసటట ననస:6/969-G18-M14
వయససస:45
లస: పప
577
ZOK1646074
పపరర: నరసమక బససమ

125-164/813

భరక : నరసససహహలక
ఇసటట ననస:6/969-G25
వయససస:49
లస: ససక స
583
ZOK1007344
పపరర: కకషషయణ మసగరలపపరగ

125-164/817

125-164/819

125-163/507

తసడడ:డ సససదర రరమ రరడడ దదడల
ఇసటట ననస:6/969-G-A-1 UP
వయససస:31
లస: పప
592
ZOK0526756
పపరర: నజమయదథర న సయణద

125-165/963

తసడడ:డ ససబబరరమయణ వవమన
ఇసటట ననస:6/969-H
వయససస:79
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/816

125-163/508

125-164/1181

582
ZOK0526665
పపరర: హరగనచథ చదదరగ మయలకల

585
LML2453330
పపరర: రరజరశసరర మలధచమసచ

125-164/1182

588
ZOK1131879
పపరర: నచగమణణ బభయ తతదకర
భరక : రరజరసదడ పడసరద యలదవ
ఇసటట ననస:6-969-G-A
వయససస:39
లస: ససక స

590
ZOK1151190
పపరర: ససతమక నలగటల

591
ZOK1151174
పపరర: గరత దదవ నలగటల

596
ZOK0078451
పపరర: జయపడకరశ కకలల పనవన

599
ZOK1089524
పపరర: లకడక దదవ గసగరరపప
భరక : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:6-969-H-1
వయససస:39
లస: ససక స

125-164/814

125-164/1180

125-164/818

భరక : ససవరమనచయయడన మలదమసచ
ఇసటట ననస:6/969G63
వయససస:49
లస: ససక స

125-164/1184

125-164/1183

125-164/1185

భరక : గగపరల రరడడ నలగటల
ఇసటట ననస:6-969G-A-1UP
వయససస:40
లస: ససక స
125-165/964

594
ZOK1559046
పపరర: హససన బబగస సయద

125-165/965

భరక : నజమయదథర న సయద
ఇసటట ననస:6/969GB-6
వయససస:42
లస: ససక స
125-164/1186

597
ZOK1289750
పపరర: గగరగజ కకమలరగ దదవ
పథకఅమమరగ
భరక : రరమకకషషయణ వవమన
ఇసటట ననస:6/969-H
వయససస:74
లస: ససక స

125-164/1187

125-164/1188
600
LML2453298
పపరర: వవసకటససబబమక గసగరరపప

తసడడ:డ నరసయణ నచయయడడ
ఇసటట ననస:6-969-G-D
వయససస:41
లస: పప
125-163/510

579
ZOK1422328
పపరర: శవ పడసరద కకసచస

తసడడ:డ లలట కకషష మమరగక యలదవ
ఇసటట ననస:6-969-GA
వయససస:46
లస: పప

593
ZOK1559020
పపరర: తహహరరదథర న సయద

125-164/812

తసడడ:డ శశనవరససలక నచయయడడ
ఇసటట ననస:6-969-G-25
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నజమయదథర న సయద
ఇసటట ననస:6/969GB-6
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కరర ఎస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6/969-G-B-40
వయససస:47
లస: పప
598
ZOK1289768
పపరర: రరమకకషషయణ వవమన

581
ZOK0920653
పపరర: వనసకటమక యరశబలల

587
ZOK1131887
పపరర: రరజరసదడ పడసరద యలదవ

576
ZOK0498014
పపరర: వనసకట రమణ బభససనవన

తసడడ:డ రరడడయణ కకసచస
ఇసటట ననస:6/969-G-20
వయససస:24
లస: పప

భరక : ససబబ రరడడ నలగటల
ఇసటట ననస:6-969-G-A-1UP
వయససస:75
లస: ససక స

తసడడ:డ ఖజమయదథర న సయణద
ఇసటట ననస:6/969GB-6
వయససస:50
లస: పప
595
ZOK1332634
పపరర: ఇమలమ న షపక

125-163/506

తసడడ:డ ససబబయణ యరశబలల
ఇసటట ననస:6-969-G-59
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలకమసరహహబ సయయద
ఇసటట ననస:6/969GA
వయససస:61
లస: పప
589
ZOK1244805
పపరర: మణణ తదజ దదడల

578
ZOK1244953
పపరర: లత కకసచస

584
ZOK1007179
పపరర: పపసచలయణ యరశబలల

125-164/820

తసడడ:డ ససదరయణ బభససనవన
ఇసటట ననస:6/969G19
వయససస:44
లస: పప

భరక : పపసచలయణ
ఇసటట ననస:6/969-G25
వయససస:39
లస: ససక స

తసడడ:డ నరసయణ మసగరలపపరగ
ఇసటట ననస:6/969-G59
వయససస:40
లస: పప
586
LML2450898
పపరర: ఖలజమయళన సపపయద

125-164/811

భరక : రరడడయణ కకసచస
ఇసటట ననస:6/969-G20
వయససస:41
లస: ససక స
125-164/815

573
ZOK0933607
పపరర: ధరక రరజ నచయక భకరక
తసడడ:డ యమల నచయక
ఇసటట ననస:6-969g18h13
వయససస:45
లస: పప

భరక : బభల రరమ రరడడ గడచడ మ
ఇసటట ననస:6/969-G18-M14
వయససస:75
లస: ససక స

భరక : శదరయణ బససమ
ఇసటట ననస:6/969-G-19
వయససస:76
లస: ససక స
580
ZOK0920646
పపరర: చచసగమక యరశబలల

125-164/1173

125-163/509

భరక : వవసకటరమన మమరగక
ఇసటట ననస:6-969-H3
వయససస:57
లస: ససక స
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601
ZOK1571116
పపరర: మదదరపటల సరయ పడకరశ

125-155/1042

తసడడ:డ మదదరపటల రరజరసదడ బభబయ
ఇసటట ననస:6/983-A
వయససస:22
లస: పప
604
ZOK1699768
పపరర: పసడడ దసడ

125-165/696

తసడడ:డ లలల సరసమ దసడ
ఇసటట ననస:6/984/K11
వయససస:30
లస: పప
607
ZOK0792077
పపరర: ససశలమక దడసతమ

125-165/756

125-165/759

125-165/762

125-165/765

125-165/768

125-165/771

భరక : వరయణ
ఇసటట ననస:6/984O
వయససస:37
లస: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-165/760

614
ZOK1562388
పపరర: ససనత దదసతస

617
ZOK0466243
పపరర: శరరష కకటపరటట

620
LML2454189
పపరర: కకమలరగ ఏనసగయల

125-165/697

125-165/774

125-165/755

609
ZOK0986366
పపరర: శరశవణ దదసతస

125-165/758

612
ZOK1351196
పపరర: మననజ కకమలర దదసతస

125-165/761

తసడడ:డ శశనవరససలక దదసతస
ఇసటట ననస:6/984L
వయససస:24
లస: పప
125-165/763

615
LML2451730
పపరర: బడమకయణ కకటపరటట

125-165/764

తసడడ:డ చననయణ
ఇసటట ననస:6/984M1
వయససస:60
లస: పప
125-165/766

618
ZOK0576777
పపరర: రమణమక కకటపరటట

125-165/767

భరక : బడహకయణ
ఇసటట ననస:6/984M1
వయససస:52
లస: ససక స
125-165/769

621
ZOK1564012
పపరర: ససమలత దదసతస

125-165/770

భరక : రరస పడసరద దదసతస
ఇసటట ననస:6/984-N
వయససస:29
లస: ససక స

125-165/772 624
623
ZOK0920604
ZOK1562164
పపరర: వనసకట నరసససహహలక వవలపపరర
పపరర: రరవత వవలకాకరర

తసడడ:డ వనసకటయణ
ఇసటట ననస:6/984N1
వయససస:29
లస: పప

భరక : హబబ బలలల
ఇసటట ననస:6/984/N3
వయససస:64
లస: ససక స
628
ZOK0398347
పపరర: వజయ లకడక పప టల దడరగక

611
ZOK1141498
పపరర: రరజరశసరగ దదసతస

606
LML2450351
పపరర: రమణ దదసతస

తసడడ:డ రమణ దదసతస
ఇసటట ననస:6/984L
వయససస:29
లస: పప

భరక : దసరరగ పడసరద ఏనసగయల
ఇసటట ననస:6/984-N
వయససస:34
లస: ససక స

భరక : వనసకటయణ
ఇసటట ననస:6/984N1
వయససస:51
లస: ససక స
625
ZOK1502392
పపరర: కరగమయననసర బబగయమ బలలల

125-165/757

భరక : శశనవరససలక బయకరకయపలల
ఇసటట ననస:6/984M1
వయససస:33
లస: ససక స

తసడడ:డ బడహకయణ కకటపరటట
ఇసటట ననస:6/984M1
వయససస:29
లస: పప
622
ZOK0654632
పపరర: ససబదడమక వవలపపరర

608
ZOK0986325
పపరర: శశనవరససలక దదసతస

125-163/517

తసడడ:డ ససబబనన
ఇసటట ననస:6/984L
వయససస:47
లస: పప

భరక : శశవణ దదసతస
ఇసటట ననస:6/984-L
వయససస:23
లస: ససక స

తసడడ:డ చననయణ
ఇసటట ననస:6/984M1
వయససస:48
లస: పప
619
ZOK0725929
పపరర: పపరష చసదడ కకటపరటట

125-163/518

భరక : శశనవరససలక దదసతస
ఇసటట ననస:6/984L
వయససస:51
లస: ససక స

భరక : రమణ
ఇసటట ననస:6/984L
వయససస:44
లస: ససక స
616
LML2451748
పపరర: శసకరయణ కకటపరటట

605
ZOK1282763
పపరర: మహ లకడక దదసతస

603
ZOK1325950
పపరర: అనసశర గయళపరటట
తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప గయళపరటట
ఇసటట ననస:6/984-J
వయససస:23
లస: ససక స

తసడడ:డ ససబబనన దదసతస
ఇసటట ననస:6/984L
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రమణ దదసతస
ఇసటట ననస:6/984L
వయససస:32
లస: పప
613
ZOK2036986
పపరర: జయలకమలక దడసతమ

125-163/516

భరక : శశకరనక దదసతస
ఇసటట ననస:6/984-L
వయససస:26
లస: ససక స

భరక : నసదయణ
ఇసటట ననస:6/984L
వయససస:59
లస: ససక స
610
ZOK1118729
పపరర: శశకరసత దదసతస

602
ZOK1351154
పపరర: వనసకటటశసర పడసరద చదదరగ
మదదరపటల
తసడడ:డ శసకరయణ మదదరపటల
ఇసటట ననస:6/984
వయససస:53
లస: పప

626
ZOK1562834
పపరర: బలలల హబబ బలలల

125-165/773

తసడడ:డ వవసకటయ వవలకాకరర
ఇసటట ననస:6/984-N-1
వయససస:22
లస: ససక స
125-165/698

627
ZOK1562867
పపరర: హబబ బలలల

125-165/699

తసడడ:డ బలలల ఖససస సరహహబ లలతద ఫరదర
ఇసటట ననస:6/984/N3
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ బలలల ఖససస సరహహబ లలతద ఫరదర
ఇసటట ననస:6/984/N3
వయససస:69
లస: పప

629
ZOK0653725
పపరర: లలమహన పప టభలదసరగక

630
ZOK1008680
పపరర: నచగ నరసససహహలక గయజజల

తసడడ:డ వరయణ
ఇసటట ననస:6/984O
వయససస:38
లస: పప

125-165/775

125-165/689

తసడడ:డ నరసససహహలక గయజజల
ఇసటట ననస:6/984 P
వయససస:35
లస: పప
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631
ZOK1325091
పపరర: రరస పడసరద గయజజల

125-165/690

తసడడ:డ నరసససహహలక గయజజల
ఇసటట ననస:6/984 P
వయససస:24
లస: పప
634
ZOK1008672
పపరర: నచగ లకకరమక గయజజల

125-165/777

125-165/692

125-165/780

125-165/783

125-165/785

125-165/788

125-165/791

భరక : కకలలయపప
ఇసటట ననస:6/984R1
వయససస:56
లస: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

644
ZOK0574954
పపరర: నచరరయణమలక తమలకరరడడ

647
ZOK2037000
పపరర: వవసకటససబబమక గరజల

650
ZOK1178814
పపరర: ససధణకకమలరర గరజల

653
ZOK0576488
పపరర: హరర వరర న గరజల

125-165/793

656
ZOK1118836
పపరర: నచగ లకడక ననకల

125-165/784

659
ZOK1418755
పపరర: పపదదపలల నచగరరరజ న
తసడడ:డ పపదదపలల రరమ చసదడయణ
ఇసటట ననస:6/984-R-1
వయససస:33
లస: పప

639
ZOK2036994
పపరర: రరమమలమలక మలక

125-165/779

642
LML2450377
పపరర: రవ పడసరద మలక

125-165/782

645
ZOK1295153
పపరర: వనసకట ససబబమక గరజల

125-163/519

భరక : చనన కకలలయపప గరజల
ఇసటట ననస:6/984-R
వయససస:48
లస: ససక స
125-165/786

648
ZOK0418400
పపరర: కకలలయపప గరజల

125-165/787

తసడడ:డ చనన కకలలయపప
ఇసటట ననస:6/984-R
వయససస:35
లస: పప
125-165/789

651
ZOK1184274
పపరర: లకడక దదవ గరజల

125-165/790

భరక : కకలలలయపప గరజల
ఇసటట ననస:6/984-R
వయససస:30
లస: ససక స
125-165/693

654
ZOK0418335
పపరర: లకడక దదవ ననకల

125-165/792

భరక : భభసకర
ఇసటట ననస:6/984R1
వయససస:50
లస: ససక స
125-165/794

తసడడ:డ భభసకర
ఇసటట ననస:6/984R1
వయససస:26
లస: ససక స
125-165/796

125-165/691

తసడడ:డ బభలయణ మలక
ఇసటట ననస:6/984-Q
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పపదర కకలయపరప
ఇసటట ననస:6/984 R-1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ భభసకర
ఇసటట ననస:6/984R1
వయససస:29
లస: పప
658
ZOK2037018
పపరర: లకకకదదవ గరజల

125-165/781

తసడడ:డ చనన కకలలలయపప గరజల
ఇసటట ననస:6/984-R
వయససస:26
లస: ససక స

తసడడ:డ చనన కకలల యపప గరజల
ఇసటట ననస:6/984-R
వయససస:22
లస: పప
655
ZOK0791913
పపరర: దదవరకర ననకల

641
LML1970631
పపరర: ఓబయలలసస మలక

636
ZOK0920950
పపరర: రరజరశసరగ గయజజల

భరక : బభలయణ
ఇసటట ననస:6/984Q
వయససస:59
లస: ససక స

భరక : కకలలయపప
ఇసటట ననస:6/984R
వయససస:43
లస: ససక స

తసడడ:డ పసచనన గరజల
ఇసటట ననస:6/984-R
వయససస:52
లస: పప
652
ZOK1428002
పపరర: వషత
ష కకమలర గరజల

125-165/778

భరక : దచసస రరడకడ
ఇసటట ననస:6/984-Q
వయససస:61
లస: ససక స

తసడడ:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:6/984R
వయససస:60
లస: పప
649
ZOK0933730
పపరర: చనన కకలలయఫ గరజల

638
ZOK1702257
పపరర: సయణద బభష కలకల

125-165/776

తసడడ:డ నరసససహహలక గయజజల
ఇసటట ననస:6/984 P1
వయససస:28
లస: ససక స

తసడడ:డ బభలయణ
ఇసటట ననస:6/984-Q
వయససస:46
లస: పప

భరక : ఓబయలలసస
ఇసటట ననస:6/984-Q
వయససస:36
లస: ససక స
646
ZOK0418392
పపరర: భభసకర ననకల

125-163/620

భసధసవప: రసజత రరసపడసరద
ఇసటట ననస:6/984-p1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వరయణ
ఇసటట ననస:6/984-Q
వయససస:77
లస: పప
643
LML2452639
పపరర: లకకక శవభభరత మలక

635
ZOK1501188
పపరర: కలకల సయణద బభష

633
LML1968445
పపరర: బభలయణ మలక
తసడడ:డ ఓబయణ మలక
ఇసటట ననస:6/984P
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ కలకల రరస తతలల
ఇసటట ననస:6-984-P1
వయససస:22
లస: పప

భరక : నచగససబబయణ పసకకకల
ఇసటట ననస:6/984 P1
వయససస:65
లస: ససక స
640
LML1969898
పపరర: వరయలణ పప టల దసరగక

125-165/695

తసడడ:డ నరసససహహలక గయజజల
ఇసటట ననస:6/984.p
వయససస:20
లస: పప

భరక : నరసససహహలక గయజజల
ఇసటట ననస:6/984P
వయససస:61
లస: ససక స
637
ZOK1008698
పపరర: ససబబరతనమక పసకకకల

632
ZOK1502285
పపరర: రసజత కకమలర గయజజల

657
ZOK1281278
పపరర: ఝలనస లకడక గరజల

125-165/795

భరక : హరరవరర న గరజల
ఇసటట ననస:6/984R1
వయససస:37
లస: ససక స
125-165/797

660
ZOK1425974
పపరర: పపదదపలల ససమత

125-165/798

భరక : పపదదపలల నచగరరరజ న
ఇసటట ననస:6/984-R-1
వయససస:34
లస: ససక స
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661
ZOK1553825
పపరర: ససమత పపదరపలల

125-165/799

భరక : నచగరరరజ న పపదరపలల
ఇసటట ననస:6/984-r-1
వయససస:30
లస: ససక స
664
ZOK1433143
పపరర: ఇ ససపడజ

125-165/802

125-165/805

125-165/924

125-165/810

125-165/812

125-165/814

125-165/816

తసడడ:డ రరమకకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:6/993
వయససస:50
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

674
MXK2660504
పపరర: రరమచసదడ బసటట పలల

677
ZOK2250702
పపరర: శశషరరడడడ తమకరరడడడ

680
ZOK2248276
పపరర: ససతతశ కకమలర రరడడడ పసటట ట

683
ZOK1387661
పపరర: కసదసల వషత
ష వరరన రరడడడ

125-165/817

686
ZOK0783852
పపరర: రరమలకకమలక బయజరరడడ

125-165/694

689
ZOK1674282
పపరర: మననహర రరడడడ పస ల
తసడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ పస ల
ఇసటట ననస:6/993
వయససస:50
లస: పప

669
ZOK1378496
పపరర: శరశవణ కకమలర రరడడ

125-165/807

672
ZOK0370742
పపరర: శశలతచ నచగ

125-165/809

675
ZOK0527697
పపరర: ససనసద దచసరగ

125-165/811

భరక : భభసకర
ఇసటట ననస:6/985
వయససస:44
లస: ససక స
125-165/477

678
ZOK0783746
పపరర: ఏడడకకసడలక పసటట ట

125-165/813

తసడడ:డ వవసకటటశసర రరడకడ
ఇసటట ననస:6/985A
వయససస:43
లస: పప
125-165/478

681
ZOK0482372
పపరర: ఏడడకకసదల రరడడడ కకకలల

125-165/815

తసడడ:డ పస త రరడడడ
ఇసటట ననస:6/985E
వయససస:44
లస: పప
125-163/520

684
ZOK1501162
పపరర: వజయ చసతరరడడడ

125-163/621

తసడడ:డ పపసచల ఎడక చసతరరడడడ
ఇసటట ననస:6-993
వయససస:60
లస: ససక స
125-165/818

భరక : ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:6/993
వయససస:82
లస: ససక స
125-165/820

125-165/804

భరక : ససధచకరరరడడడ
ఇసటట ననస:6/984Z
వయససస:51
లస: ససక స

తసడడ:డ కసదసల రమ రరడడడ
ఇసటట ననస:6/989-1
వయససస:24
లస: పప

భరక : రవ శశఖర రరడకడ
ఇసటట ననస:6/993
వయససస:43
లస: ససక స
688
ZOK1502350
పపరర: మననహర రరడడడ పస ల

125-165/808

తసడడ:డ ఎడడకకసడలక రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:6/985-E
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకకకల ఏడడకకసడల రరడడడ
ఇసటట ననస:6/985-E
వయససస:20
లస: పప
685
ZOK0783845
పపరర: సరసత బయజరరడడ

671
LML2450385
పపరర: ససధచకర రరడడడ నచగ

666
LML2451052
పపరర: నరసర రరడకడ మయలకరకయల

తసడడ:డ ఓబయల రరడడడ
ఇసటట ననస:6/984-Y2
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరడడడ తమకరరడడడ
ఇసటట ననస:6/985-A
వయససస:58
లస: పప

భరక : ఠమకరరదర థ శశష రరడడడ
ఇసటట ననస:6/985-A
వయససస:50
లస: ససక స
682
ZOK1502673
పపరర: పప లక రరడడడ కకకకఆ

125-165/806

భసధసవప: భభగణ లకడక బసటట పలల
ఇసటట ననస:6/984,
వయససస:54
లస: పప

భరక : దదవరకర రరడడడ మలకల
ఇసటట ననస:6/985
వయససస:44
లస: ససక స
679
ZOK1564186
పపరర: ఠమకరరదర థ రరజమక

668
ZOK1378488
పపరర: సరవతడమక పరరసతచరరడడ

125-165/801

తసడడ:డ చసగల రరడడడ
ఇసటట ననస:6/984Y
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పపదరయణ రరడడడ నచగ
ఇసటట ననస:6/984Z
వయససస:57
లస: పప

భరక : పపదరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:6/984Z
వయససస:86
లస: ససక స
676
ZOK0574830
పపరర: ఉష మలకల

125-165/803

భరక : ఓబయల రరడడడ
ఇసటట ననస:6/984-Y2
వయససస:80
లస: ససక స

భరక : శరశవణ కకమలర రరడడడ
ఇసటట ననస:6-984-Y2
వయససస:49
లస: ససక స
673
ZOK2037026
పపరర: శసకరమమల నచగ

665
ZOK0412759
పపరర: మహహత బబ మకవరస

663
ZOK1433135
పపరర: ఇ సస మ శశఖర
తసడడ:డ ఇ ససబడమణణస
ఇసటట ననస:6/984-U
వయససస:23
లస: పప

భరక : శవ రరమ రరడడ
ఇసటట ననస:6/984W
వయససస:36
లస: ససక స

భరక : పడభభకర రరడడడ
ఇసటట ననస:6/984Y
వయససస:64
లస: ససక స
670
ZOK1378470
పపరర: పపషరపసజల మయమకడడ రరడడ

125-165/800

భరక : ససబడమణణస
ఇసటట ననస:6/984U
వయససస:50
లస: ససక స

తసడడ:డ ఇ ససబడమణణస
ఇసటట ననస:6/984-U
వయససస:23
లస: ససక స
667
ZOK0418764
పపరర: సరససత మలకరకయల

662
ZOK0466623
పపరర: ఫరతమ ఈరరరగ

687
ZOK0944703
పపరర: శశషమక కకకకల

125-165/819

భరక : ఏడడకకసదల రరడడ
ఇసటట ననస:6/993
వయససస:43
లస: ససక స
125-165/821

690
LML2452688
పపరర: భభరత చచప

125-165/822

భరక : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:6/993వయససస:63
లస: ససక స
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691
LML2450435
పపరర: రరఘవ రరడడడ కసస రరడడడ

125-165/827

తసడడ:డ పపసచల రరడడడ కసస రరడడడ
ఇసటట ననస:6/993A
వయససస:80
లస: పప
694
ZOK1563642
పపరర: శశనవరససలక రరడడడ కశరరడడడ

125-165/830

125-165/833

125-165/836

125-165/839

125-165/842

125-165/845

125-165/849

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరడడడ మసచల
ఇసటట ననస:6/993-E-2-A
వయససస:29
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

704
ZOK1675305
పపరర: పదచకవతమక వవలకచదరల ర

707
ZOK0577049
పపరర: మయనశసరమక బబ జజరరడడడ

710
ZOK1245134
పపరర: సలలక కరటల గరల

713
SVF2284149
పపరర: శశదదవ అమబరపప

125-165/824

716
ZOK0920968
పపరర: ససరష లకడక నచగ

125-165/840

719
ZOK1562792
పపరర: ససజనణ మసచల
భరక : వనసకట ససబబరరడడడ మసచల
ఇసటట ననస:6/993E-2-A
వయససస:52
లస: ససక స

699
ZOK0783878
పపరర: ఈశసరమక సస దదన పలల

125-165/835

702
ZOK1381672
పపరర: సససగమల రరజరశసరగ

125-165/838

705
ZOK0249698
పపరర: చచమసడదశసరగ దచసరస

125-165/841

భరక : శశనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:6/993E1
వయససస:52
లస: ససక స
125-165/843

708
ZOK1625375
పపరర: మసరకన సరగగనచలల

125-165/844

తసడడ:డ కమల సరహహబ సరగగనచలల
ఇసటట ననస:6/993-E1
వయససస:36
లస: పప
125-165/847

711
ZOK1502251
పపరర: మమల మనననరర

125-165/848

తసడడ:డ పకకర సరహహబ మనననరర
ఇసటట ననస:6/993-E-1-B
వయససస:29
లస: పప
125-165/846

714
LML2450443
పపరర: ససధచకర రరడడడ నచగర

125-165/823

తసడడ:డ ససబభబ రరడడ నచగర
ఇసటట ననస:6/993 E2
వయససస:57
లస: పప
125-165/825

తసడడ:డ ససధచకర రరడడడ నచగ
ఇసటట ననస:6/993 E2
వయససస:29
లస: ససక స
125-163/521

125-165/832

భరక : సససగమల శశనవరససలక రరడడడ
ఇసటట ననస:6/993-c1
వయససస:47
లస: ససక స

భసధసవప: వరడ రరడడడ బబ జజ రరడడడ
ఇసటట ననస:6/993E1,
వయససస:38
లస: ససక స

భరక : ససధచకరరశడకడ నచగర
ఇసటట ననస:6/993 E2
వయససస:51
లస: ససక స
718
ZOK1681659
పపరర: తదజరశ రరడడడ మసచల

125-165/837

భరక : మమలల ఎస
ఇసటట ననస:6/993-E-1-B
వయససస:26
లస: ససక స

భరక : మసరకన సరగగనచలల
ఇసటట ననస:6/993-E-1-B
వయససస:36
లస: ససక స
715
LML2452670
పపరర: చసదడ కళ నచగర

701
ZOK1381664
పపరర: సససగమలల శశనవరససలక రరడడడ

696
ZOK1379627
పపరర: సస దదనవపలల బభల రరడడడ

భరక : ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:6/993-C1
వయససస:47
లస: ససక స

భరక : వరదచరరడడడ
ఇసటట ననస:6/993E1
వయససస:75
లస: ససక స

భరక :    
ఇసటట ననస:6/993-E1
వయససస:73
లస: ససక స
712
ZOK1675131
పపరర: జవహర జహన కతల గల

125-165/834

భరక : వవణయగగపరల రరడడ వవలకచదరల ర
ఇసటట ననస:6/993-D
వయససస:82
లస: ససక స

తసడడ:డ పపసచల రరడడడ
ఇసటట ననస:6/993E1
వయససస:77
లస: పప
709
ZOK1675024
పపరర:   

698
ZOK0783860
పపరర: ససబభబరరడడడ సస దదన పలల

125-165/829

తసడడ:డ సస దదనవపలల ససబభబరరడడ
ఇసటట ననస:6/993-C
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సససగమల రసగర రరడడడ
ఇసటట ననస:6/993-C1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సససగమలల శశనవరససలక రరడడడ
ఇసటట ననస:6/993-C1
వయససస:24
లస: ససక స
706
ZOK0260786
పపరర: వరదచ రరడడడ బబ జజ రరడడడ

125-165/831

తలల : యలల మక
ఇసటట ననస:6/993-C1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శశనవరససలక రరడడ సససగమల
ఇసటట ననస:6/993-C1
వయససస:29
లస: ససక స
703
ZOK1381730
పపరర: సససగమలల శకత

695
ZOK1563667
పపరర: తరరన బబలలస

693
ZOK0418491
పపరర: శశకరసత రరడడడ కరశరరడడడ
తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:6/993A
వయససస:51
లస: పప

భరక : శశనవరససలక రరడడడ కశరరడడడ
ఇసటట ననస:6/993-A
వయససస:40
లస: ససక స

భరక : శశనవరససల రరడడడ
ఇసటట ననస:6/993-C1
వయససస:47
లస: ససక స
700
ZOK0920984
పపరర: తదజరసవరర సససగమల

125-165/828

భరక : రరఘవ రరడడడ కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:6/993A
వయససస:72
లస: ససక స

తసడడ:డ రరఘవర రరడడడ కశరరడడడ
ఇసటట ననస:6/993-A
వయససస:45
లస: పప
697
ZOK0528620
పపరర: రరజరశసరగ సససగనమల

692
LML2452662
పపరర: పరరసతమక కరశరరడడ

717
ZOK0920976
పపరర: రరజరశసర రరడడడ నచగ

125-165/826

తసడడ:డ ససధచకర రరడడడ నచగ
ఇసటట ననస:6/993 E2
వయససస:27
లస: పప
125-165/850

720
ZOK0526897
పపరర: పడభభకర రరడడడ మయలకరకయల

125-165/851

తసడడ:డ వనసకట ససబభబ రరడడ
ఇసటట ననస:6/993-F-1
వయససస:70
లస: పప
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721
ZOK0574822
పపరర: లకకక దదవమక పరసతచల

125-165/852

భరక : రరమ చసదడ రరడకడ
ఇసటట ననస:6/993-G-4
వయససస:76
లస: ససక స
724
ZOK0398693
పపరర: రవశశఖర రరడడడ బయజజ రరడడడ

125-165/854

125-165/857

తసడడ:డ వజయ కకమలర
ఇసటట ననస:6/993-I
వయససస:45
లస: పప
730
ZOK0577726
పపరర: కకసదన రరస కనన బరరరజ

125-165/860

725
ZOK0574772
పపరర: అమకతచ రరణణమలక
బబ మలకవరమ
భరక : శవ రమ రరడకడ
ఇసటట ననస:6/993-G5
వయససస:60
లస: ససక స

125-165/855

728
ZOK0466300
పపరర: పడశరసత తతపసల

125-165/858

731
ZOK1258046
పపరర: ఉమ పడవణ బరగడఉజ

తసడడ:డ రరజజ రరమ రరడడ పసజస
ఇసటట ననస:6/995
వయససస:56
లస: పప

734
LML2454742
పపరర: రమ పసజస

తసడడ:డ మననహర రరడడడ పసజజఎస
ఇసటట ననస:6/996-A T
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరడడడ మసచల
ఇసటట ననస:6/996E-2-A
వయససస:31
లస: పప
742
ZOK0528331
పపరర: వనసకరటరతనమక దదవరపలల

125-165/870

తసడడ:డ నరసయణ
ఇసటట ననస:6/999
వయససస:69
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-165/925

125-165/873

746
ZOK0943499
పపరర: శవ జజణత దదవరపలల

125-165/866

749
ZOK0943895
పపరర: ఈశసరయణ దదవరపలల
తసడడ:డ వనసకటయణ దదవరపలల
ఇసటట ననస:6/999
వయససస:63
లస: పప

125-165/859

732
ZOK1426014
పపరర: రరచర మమకకక క బరరరజ

125-165/862

735
ZOK2037034
పపరర: ససజజత కరశరరడడ

125-165/864

738
ZOK2037042
పపరర: ససరనమక పసజజస

125-165/867

భరక : రరజజ రరమ రరడడ పసజజస
ఇసటట ననస:6/996-A T
వయససస:73
లస: ససక స
125-165/479

741
ZOK0477794
పపరర: పడతచప రరడడడ ఆకరపరటట

125-165/869

తసడడ:డ బభలగసగరధర రరడడడ
ఇసటట ననస:6/999
వయససస:56
లస: పప
125-165/871

744
ZOK0722447
పపరర: వవసకటమలక గలలల

125-165/872

భరక : నరసససహలక
ఇసటట ననస:6/999
వయససస:44
లస: ససక స
125-165/874

తసడడ:డ ఈశసరయణ
ఇసటట ననస:6/999
వయససస:32
లస: ససక స
125-165/876

729
ZOK0466433
పపరర: దదవర మణణమక తతపసల

భరక : మననహర రరడడడ
ఇసటట ననస:6/996
వయససస:51
లస: ససక స

భరక : కమల బభషర
ఇసటట ననస:6/999
వయససస:43
లస: ససక స

తసడడ:డ ఈశసరయణ
ఇసటట ననస:6/999
వయససస:29
లస: పప
748
ZOK0943838
పపరర: పసచచయణ కకసనరర

743
ZOK0644740
పపరర: కరరమయననసర షపక

125-165/856

తసడడ:డ కకసదన రరమ కనన బరరరజ
ఇసటట ననస:6/993-J1
వయససస:22
లస: ససక స

తసడడ:డ కకసనరర పసచచయణ
ఇసటట ననస:6/999-0
వయససస:61
లస: ససక స

భరక : శసకయణ
ఇసటట ననస:6/999
వయససస:47
లస: ససక స
745
ZOK0793133
పపరర: అనల కకమలర దదవరపలల

125-165/861

భరక : రరజజరరమరరడడడ పసజజఎస
ఇసటట ననస:6/996-A T
వయససస:73
లస: ససక స

125-165/868 740
739
ZOK1562776
ZOK2248540
పపరర: నచగ వషత
పపరర: కకసనరర వనసకటససబబమక
ష ససరరప రరడడ మసచల

726
ZOK0418533
పపరర: వనసకట రరడడడ చచపర

భరక : వజయ కకమలర
ఇసటట ననస:6/993-I
వయససస:71
లస: ససక స

భరక : మననహర రరడడడ పసజస
ఇసటట ననస:6-995
వయససస:46
లస: ససక స

125-165/865 737
736
ZOK1267724
ZOK1305234
పపరర: సరయ వనసకట రరడడ పసజజఎస
పపరర: ససరష మమల పసజజఎస

125-165/853

తసడడ:డ గసగగ రరడడడ
ఇసటట ననస:6/993-I
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ ఫసరగజ బరగడఉజ లలట
ఇసటట ననస:6/993-J1
వయససస:51
లస: ససక స
125-165/863

723
ZOK0575878
పపరర: రరజరశ రరడకడ బబ మలకవరమ
తసడడ:డ శవ రరమ రరడడ క
ఇసటట ననస:6/993G5
వయససస:30
లస: పప

భరక : ససధథర కకమలర
ఇసటట ననస:6/993-I
వయససస:37
లస: ససక స

తసడడ:డ లలట ఫసరగజ బరరరజ
ఇసటట ననస:6/993-J1
వయససస:51
లస: పప
733
ZOK1251958
పపరర: మననహర రరడడడ పసజస

125-163/622

తసడడ:డ రవ శశఖర రరడడడ బయజజరరడడడ
ఇసటట ననస:6-993-G-5
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:6/993-G5
వయససస:52
లస: పప
727
ZOK0465161
పపరర: ససదథర కకమలర తతపసల

722
ZOK1501295
పపరర: వరగరత రరడడడ బయజజరరడడడ

747
ZOK0943721
పపరర: ససబబనన కకసడయణగరరగ

125-165/875

తసడడ:డ చలసమల
ఇసటట ననస:6/999
వయససస:56
లస: పప
125-165/877

750
ZOK1108977
పపరర: తతలసస దచరల

125-165/878

భరక : రవ కకమలర ఆచచరగ దచరల
ఇసటట ననస:6/999
వయససస:44
లస: ససక స
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751
ZOK1538545
పపరర: మయరళ డరల

125-165/879

తసడడ:డ వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:6/999
వయససస:34
లస: పప
754
ZOK1310622
పపరర: బభల ససబడహకణణస గగడ

125-165/881

125-165/884

భరక : కకసడయణగరరగ మణయణ
ఇసటట ననస:6/999-B
వయససస:26
లస: ససక స
760
ZOK1425859
పపరర: వససత యరశగయడడ

125-165/887

125-165/890

125-165/893

భరక : శవయణ రసగస
ఇసటట ననస:6/999-F
వయససస:41
లస: ససక స
772
ZOK1561745
పపరర: గమడనరర వనపషషవ
తసడడ:డ గమడనరర రవ కకమలర వరక
ఇసటట ననస:6/999-I
వయససస:22
లస: ససక స
775
ZOK0396762
పపరర: శశ వదచణ మలలలపరటట
తసడడ:డ వనసకట రమణ నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/999Q
వయససస:34
లస: ససక స

759
ZOK2250165
పపరర: వజయ లకడక కకసడయణగరరగ

761
ZOK1425867
పపరర: ససబబరరజ యరశగయడడ

764
ZOK1015883
పపరర: తహహర షపక

767
ZOK1381680
పపరర: ససధథర కకమలర దదవరపలల

770
ZOK1186767
పపరర: ససపసడయ రసగస

773
ZOK1305317
పపరర: అనసగగలక రమణయణ

776
ZOK0400051
పపరర: శశ కకషష మలలలపత

వయసస 01-01-2021 నటక

తసడడ:డ రరమకకశషష నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/999Q
వయససస:43
లస: పప

125-165/886

భరక : ససరరసదడ కకసడయణగరరగ
ఇసటట ననస:6/999-C
వయససస:22
లస: ససక స
125-165/888

762
ZOK0464727
పపరర: అనచసర బభషర షపక

125-165/889

తసడడ:డ అనసర బభషర షపక
ఇసటట ననస:6/999-E
వయససస:34
లస: పప
125-165/891

765
ZOK1015909
పపరర: అససఫ షపక

125-165/892

తసడడ:డ అనసర బభషర షపక
ఇసటట ననస:6/999-E
వయససస:32
లస: పప
125-165/894

768
ZOK2278539
పపరర: కరక పపదర రసగసరసమ

125-165/955

తసడడ:డ కరక పపదర ననటట కళ
ఇసటట ననస:6/999-E
వయససస:61
లస: పప
125-165/896

771
LML1981661
పపరర: సరగజ జడచ

125-165/897

భరక : దచమదరస
ఇసటట ననస:6/999-I
వయససస:47
లస: ససక స
125-165/899

774
ZOK0393298
పపరర: కకరక గ మలలలపరటట

125-165/900

భరక : మలరరత కకషష
ఇసటట ననస:6/999Q
వయససస:38
లస: ససక స
125-165/902

తసడడ:డ వనసకరటరమణ నచయయడడ మలలలపత
ఇసటట ననస:6/999Q
వయససస:37
లస: పప

125-165/904 779
778
ZOK0400937
ZOK0401075
పపరర: రరమకకశషషస నచయయడడ మలలలపరటట
పపరర: మలరరత కకశషష మలలలపరటట

తసడడ:డ వనసకటయణ నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/999Q
వయససస:74
లస: పప

125-165/885

తసడడ:డ అనసగగలక అసకయణ
ఇసటట ననస:6/999N
వయససస:57
లస: పప
125-165/901

125-165/883

758
ZOK1381714
పపరర: ససరరసదడ కకసడయణ గరరగ

తసడడ:డ శవయణ రసగస
ఇసటట ననస:6/999-F
వయససస:26
లస: ససక స
125-165/898

756
ZOK1137463
పపరర: చననకక కకసడయణగరరగ
భరక : చసదచడయయడడ కకసడయణగరరగ
ఇసటట ననస:6/999-B
వయససస:62
లస: ససక స

తసడడ:డ ఈశసరయణ దదవరపలల
ఇసటట ననస:6/999-E
వయససస:22
లస: పప
125-165/895

125-165/951

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకసడయణగరరగ
ఇసటట ననస:6/999-B
వయససస:33
లస: పప

భరక : అనసర బభషర షపక
ఇసటట ననస:6/999-E
వయససస:57
లస: ససక స

భరక : అససర బభషర షపక
ఇసటట ననస:6/999-E
వయససస:28
లస: ససక స
769
ZOK0943473
పపరర: అసకమక రసగస

125-165/882

తసడడ:డ నరస రరజ యరశగయడడ
ఇసటట ననస:6/999-D
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రసగ సరసమ
ఇసటట ననస:6/999-E
వయససస:38
లస: పప
766
ZOK1019307
పపరర: శల మబ షపక

755
ZOK1137455
పపరర: మణణయణ కకసడయణగరరగ

753
ZOK2260438
పపరర: అబయరల అనసర షపక
తసడడ:డ రరహమన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:6-999
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబనన కకసడయణ గరరగ
ఇసటట ననస:6/999-C
వయససస:24
లస: పప

భరక : ససబబరరజ యరశగయడడ
ఇసటట ననస:6/999-D
వయససస:38
లస: ససక స
763
ZOK0664300
పపరర: నవహనచ యలదవ కరకర

125-165/880

భరక : ఈశసరయణ
ఇసటట ననస:6/999
వయససస:48
లస: ససక స

తసడడ:డ దచమదరస గగడ
ఇసటట ననస:6/999-A
వయససస:23
లస: పప
757
ZOK1380716
పపరర: కకసడయణగరరగ ససమలత

752
ZOK2037059
పపరర: రరమసనబబమలక దదవరపలలల

125-165/905

777
ZOK0400572
పపరర: వనసకరటరమణ నచయయడడ
మలలలపరటట
తసడడ:డ వనసకటయణ నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/999Q
వయససస:68
లస: పప

125-165/903

780
ZOK1118703
పపరర: లత శశ మలలలపత

125-165/906

తసడడ:డ రరమచసదడయణ నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/999Q
వయససస:27
లస: ససక స
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781
ZOK1118877
పపరర: భభణయ తదజ పసటటకకటట

125-165/907

తసడడ:డ నచగరశసర రరవప పసటటకకటట
ఇసటట ననస:6/999Q
వయససస:27
లస: పప

782
ZOK2037067
పపరర: పదచకవతమక మలలలపటట
భరక : వనసకటరమణనచయయడడ
ఇసటట ననస:6/999Q
వయససస:56
లస: ససక స

125-165/910 785
784
ZOK0400556
ZOK1562909
పపరర: రరమచసదడ నచయయడడ మలలలపరటట
పపరర: శశరరమయలక నచయయడడ ననటట స

తసడడ:డ వనసకటయణ నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/999-Q
వయససస:64
లస: పప
787
ZOK1502335
పపరర: శసషరద షపక

125-165/9

125-165/12

125-165/15

125-165/18

125-165/21

125-165/24

తసడడ:డ పపసచలయణ
ఇసటట ననస:6/1006A1
వయససస:77
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

797
ZOK1563196
పపరర: షపక ఖజ బ

800
ZOK0986408
పపరర: ఫకకశదథరన షపక

803
ZOK0920752
పపరర: రహమత బభషర సయళణద

125-165/27

806
ZOK0464701
పపరర: బభబయ తతమల పలల

125-165/16

809
ZOK0653758
పపరర: ఉమర ఫరరరక షపక
తసడడ:డ ఖలజజ మహహదర థన
ఇసటట ననస:6/1007
వయససస:40
లస: పప

789
ZOK1015917
పపరర: రరశరక షపక

125-165/11

792
ZOK1245159
పపరర: మమలల షపక

125-165/14

795
ZOK0920729
పపరర: ఖలదర బభషర సయళణద

125-165/17

తసడడ:డ షఅమర బభషర
ఇసటట ననస:6/1001
వయససస:26
లస: పప
125-165/19

798
ZOK0465955
పపరర: ఘమససయ షపక

125-165/20

భరక : అబయరల సతచకర
ఇసటట ననస:6/1002
వయససస:53
లస: ససక స
125-165/22

801
ZOK1245167
పపరర: షసషసర షపక

125-165/23

తసడడ:డ రహహమన షపక
ఇసటట ననస:6/1002
వయససస:40
లస: పప
125-165/25

804
ZOK1674738
పపరర: అయయషర ససలలకనచ సయద

125-165/26

భరక : రహమత బభష సయద
ఇసటట ననస:6/1004
వయససస:28
లస: ససక స
125-165/28

తసడడ:డ గసగయణ
ఇసటట ననస:6/1006A1
వయససస:53
లస: పప
125-165/30

125-165/912

తసడడ:డ అబయరల రహహమలన షపక
ఇసటట ననస:6/1000-2
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ షమర బభషర
ఇసటట ననస:6/1004
వయససస:30
లస: పప

భరక : గసగయణ
ఇసటట ననస:6/1006A1
వయససస:71
లస: ససక స
808
ZOK0783886
పపరర: గసగయణ తతమకలపలల

125-165/13

తసడడ:డ సతచకర షపక
ఇసటట ననస:6/1002
వయససస:34
లస: పప

భరక : షఅమర భభషర
ఇసటట ననస:6/1004
వయససస:54
లస: ససక స
805
ZOK0396846
పపరర: జయమక తతమకల పలల

794
ZOK1562651
పపరర: షపక శసషరద

786
ZOK1562933
పపరర: రరధ ననటట స

భరక : కరరమయలలల షపక
ఇసటట ననస:6/1000-2
వయససస:29
లస: ససక స

భరక : షపక కలలశర
ఇసటట ననస:6/1001
వయససస:32
లస: ససక స

తసడడ:డ సతచకర
ఇసటట ననస:6/1002
వయససస:32
లస: పప
802
ZOK0465690
పపరర: జమల సయణద

125-165/10

భరక : షపక మమల
ఇసటట ననస:6/1000-A
వయససస:26
లస: ససక స

భరక : షపక షబ జజన
ఇసటట ననస:6/1001
వయససస:88
లస: ససక స
799
ZOK0783811
పపరర: కరగమమలలల షపక

791
ZOK1245142
పపరర: షమమరన బబగమ షపక

125-165/909

భరక : శశరరమయలక నచయయడడ ననటట స
ఇసటట ననస:6/999-Q
వయససస:75
లస: ససక స

భరక : అబయరల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:6/1000-2
వయససస:54
లస: ససక స

భరక : షసషసర షపక
ఇసటట ననస:6/1000-2
వయససస:39
లస: ససక స
796
ZOK1563071
పపరర: షపక హజరర బ

125-165/911

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ
ఇసటట ననస:6/1000
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ సతచకర షపక
ఇసటట ననస:6/1000-2
వయససస:39
లస: పప
793
ZOK1305366
పపరర: ఆషసయల షపక

788
ZOK1673938
పపరర: అనవర బభష షపక

783
ZOK2037075
పపరర: వజయ మలలలపటట
భరక : రరమచసదడయణనచయయడడ
ఇసటట ననస:6/999Q
వయససస:51
లస: ససక స

భసధసవప: రరధ
ఇసటట ననస:6/999-Q
వయససస:79
లస: పప

భరక : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:6/1000
వయససస:22
లస: ససక స
790
ZOK1015933
పపరర: కరలలశ షపక

125-165/908

125-165/29
807
ZOK0466045
పపరర: వనసకట ససబబమక తతమకల పలల

భరక : రరజయణ
ఇసటట ననస:6/1006A1
వయససస:53
లస: ససక స
125-165/31

810
ZOK1564004
పపరర: తతమకలపలల ఉదయ కకమలర

125-165/32

తసడడ:డ తతమకలపలల రమణయణ
ఇసటట ననస:6/1007
వయససస:21
లస: పప
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811
ZOK0933672
పపరర: సరలలరరననసర షపక

125-165/33

భరక : అలలలబకరశ
ఇసటట ననస:6/1008-E5
వయససస:51
లస: ససక స
814
LML1968486
పపరర: ససబభబనచయయడడ మమడమలల

125-165/48

తసడడ:డ పపదర నరసయణనచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1009-A
వయససస:81
లస: పప
817
ZOK1673995
పపరర: లకడక దదవ మనగ

125-165/51

125-165/54

భరక : ససదరరన
ఇసటట ననస:6/1009-B
వయససస:47
లస: ససక స
826
ZOK0491712
పపరర: శవ శసకర పరరచనరర
తసడడ:డ వనసకట నరసయణ పడచసరగ
ఇసటట ననస:6/1009C
వయససస:70
లస: పప
829
LML1981521
పపరర: లకడకనరసమక మమడమలల

125-165/63

125-165/66

భరక : ఈశసరయణ
ఇసటట ననస:6/1009D1
వయససస:58
లస: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-165/50

125-165/52

819
ZOK1677970
పపరర: పడదథప కకమలర మనగ

125-165/53

818
ZOK1674357
పపరర: పడవణకకమలర మనగ

821
ZOK1626407
పపరర: పదసచనరర సరయ కకమలర

తసడడ:డ నగరరజ
ఇసటట ననస:6/1009-A
వయససస:27
లస: పప
125-165/55

824
ZOK1502475
పపరర: వసశ కకమలర పదసచనరర

827
ZOK0654723
పపరర: శశదదవ పరడడచనరర

830
LML2452720
పపరర: ససభభషసణణ పడచనరగ

833
ZOK0576512
పపరర: ఈశసరయణ వతక లలరర

125-165/69

836
ZOK1196204
పపరర: బదదడ నచరరయణ బబపసరన
తసడడ:డ నరసససహహలక బబపసరన
ఇసటట ననస:6/1009D
వయససస:53
లస: పప

125-165/72

822
LML2451110
పపరర: ససదరరన పదసచనరర

125-165/58

825
ZOK1674324
పపరర: చచసగయణ పడచనరర

125-165/59

తసడడ:డ వనసకట నరసయణ
ఇసటట ననస:6/1009-B1
వయససస:61
లస: పప
125-165/61

828
ZOK1007153
పపరర: పడశరసత పడచచనరర

125-165/62

భరక : నవన కకమలర పడచచనరర
ఇసటట ననస:6/1009C
వయససస:28
లస: ససక స
125-165/64

831
ZOK0400739
పపరర: నవన కకమలర పడడచనరర

125-165/65

తసడడ:డ శవశసకర
ఇసటట ననస:6/1009-C
వయససస:37
లస: పప
125-165/67

834
ZOK0653774
పపరర: మణణకసఠ పరడడచనరర

125-165/68

తసడడ:డ ససవర శసకర
ఇసటట ననస:6/1009D
వయససస:30
లస: పప
125-165/70

837
ZOK1202381
పపరర: రజన కకమలరగ బబపసరన

125-165/71

భరక : బదదడ నచరరయణ బబపసరన
ఇసటట ననస:6/1009D
వయససస:51
లస: ససక స

125-165/73 840
839
ZOK0664987
ZOK0664995
పపరర: రరణయకర యలలలరరడడడ నచగలకరకగరరర
పపరర: బబబ దదవ నచగలకరకగరరర

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1009-D1
వయససస:30
లస: పప

125-165/56

తసడడ:డ వవసకటనరసపపయల
ఇసటట ననస:6/1009-B
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పపసచలయణ
ఇసటట ననస:6/1009D
వయససస:65
లస: పప

భరక : నరసససహహలక బబపసరన
ఇసటట ననస:6/1009D
వయససస:76
లస: ససక స
838
ZOK0465724
పపరర: ఈశసరమక వతక లలరర

816
LML1970870
పపరర: వనసకట కకషషయణ నచయయడడ
మమడమలల
తసడడ:డ ససబభబనచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1009-A
వయససస:43
లస: పప

భరక : శవశసకర
ఇసటట ననస:6/1009-C
వయససస:52
లస: ససక స

తసడడ:డ ఈశసరయణ
ఇసటట ననస:6/1009D
వయససస:37
లస: పప
835
ZOK1196196
పపరర: లకకరమక బబపసరన

125-165/49

తసడడ:డ చసగయణ పడచసరగ
ఇసటట ననస:6/1009C
వయససస:30
లస: ససక స

భరక : ససబభబనచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1009-C
వయససస:79
లస: ససక స
832
ZOK0465609
పపరర: నచగరసదడ వతక లలరర

815
LML1968726
పపరర: బభలలజ మమడమలల

తసడడ:డ ససధరరర న పదసచనరర
ఇసటట ననస:6/1009-B
వయససస:22
లస: పప
125-165/60

125-165/47

భరక : లకడక నచరరయణ ఏమ
ఇసటట ననస:6/1009-6-UP STAIRS
వయససస:37
లస: ససక స

తసడడ:డ పదసచనరర ససధరరర న
ఇసటట ననస:6/1009b
వయససస:21
లస: పప
125-165/57

813
ZOK1502384
పపరర: పదకజ కసచరల

తసడడ:డ తరరపలయణ మతక మలలల
ఇసటట ననస:6/1009-6-UP STAIRS
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ నగరరజ
ఇసటట ననస:6/1009-A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నగరరజ
ఇసటట ననస:6/1009-A
వయససస:22
లస: ససక స
823
LML2452704
పపరర: పదసచనరర మణణ

125-165/46

తసడడ:డ ససబబనచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1009-A
వయససస:44
లస: పప

భరక : నగరరజ
ఇసటట ననస:6/1009-A
వయససస:48
లస: ససక స
820
ZOK1677996
పపరర: పడణవ మనగ

812
ZOK1502368
పపరర: లకడక నచరరయణ మతక మలలల

125-165/74

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1009-D1
వయససస:27
లస: ససక స
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841
ZOK0920737
పపరర: లకడక దదవ నచగలకరకగరరర

125-165/75

భరక : ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1009-D1
వయససస:52
లస: ససక స
844
ZOK1245126
పపరర: అశసన వతక లలరర

125-165/78

125-165/81

125-165/84

125-165/87

125-165/90

125-165/92

125-165/95

తసడడ:డ పపసచలయణ
ఇసటట ననస:6/1009E6
వయససస:28
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

854
LML1981380
పపరర: ససనత వనలగచచరల

857
ZOK0933714
పపరర: శశకరసత రరడడడ వనలగచచరల

860
ZOK2037117
పపరర: అమరరవత వనలగచచరల

863
ZOK0693911
పపరర: శశవణకకమలర దచసరర

125-165/99

866
LML1969278
పపరర: పపసచలయణ దనచసస

125-165/88

869
ZOK0814567
పపరర: దదరసగయల సరససత
భరక : దదరసగయల వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:6/1009 E7
వయససస:40
లస: ససక స

849
ZOK0725853
పపరర: రరపర దదవ పదసచనరగ

125-165/83

852
ZOK2037109
పపరర: హహహమలవత పడనచరర

125-165/86

855
ZOK0401158
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ వనలగచచరల

125-165/89

తసడడ:డ నరసరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1009E4
వయససస:65
లస: పప
125-165/91

858
ZOK1681261
పపరర: ససబబరరయయడడ దచసరగ

125-165/34

తసడడ:డ ససబబయణ దచసరగ
ఇసటట ననస:6/1009 E 5
వయససస:67
లస: పప
125-165/93

861
ZOK2037125
పపరర: ససశలమక వవలగచరల

125-165/94

భరక : కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:6/1009E-5
వయససస:60
లస: ససక స
125-165/96

864
ZOK1109256
పపరర: ఉమ మహహశసరగ పరమఠరకన

125-165/98

భరక : ససతచరరస పరమఠరకన
ఇసటట ననస:6/1009E-5-2
వయససస:40
లస: ససక స
125-165/100

తసడడ:డ నరసససహహలక
ఇసటట ననస:6/1009E6
వయససస:61
లస: పప
125-165/102

125-165/80

భరక : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:6/1009-E
వయససస:51
లస: ససక స

తసడడ:డ ససబభబరరయడన
ఇసటట ననస:6/1009E-5-2
వయససస:31
లస: పప

తలల : వనసకటససబబమక దచసరగ
ఇసటట ననస:6/1009E-5-2
వయససస:26
లస: పప
868
ZOK0920711
పపరర: అఖల కకమలర దనచసస

125-165/85

భరక : మహనరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1009E-5
వయససస:44
లస: ససక స

భరక : ససబబరరయయడడ
ఇసటట ననస:6/1009E-5-2
వయససస:47
లస: ససక స
865
ZOK1119123
పపరర: భభరగ వ దచసరగ

851
ZOK2037091
పపరర: ససనత పడనచరర

846
LML1968817
పపరర: చసదడశశఖర పరడడచనరర

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పదసచనరగ
ఇసటట ననస:6/1009-E
వయససస:29
లస: ససక స

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడ
ఇసటట ననస:6/1009E4
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నరసరరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1009E-5
వయససస:48
లస: పప
862
LML1981372
పపరర: వనసకటససబబమక దచసరగ

125-165/82

భరక : వనసకటరమణచరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1009E4
వయససస:55
లస: ససక స

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:6/1009E4
వయససస:31
లస: ససక స
859
LML2450484
పపరర: రరజమహనరరడడడ వనలగచచరల

848
ZOK0725846
పపరర: బ శరణమశశఖర

125-165/77

తసడడ:డ వనసకటనరసయణ
ఇసటట ననస:6/1009-E
వయససస:67
లస: పప

భరక : చసగయణ
ఇసటట ననస:6/1009-E
వయససస:42
లస: ససక స

భరక : ఉదయ భభసకర పరడడచనరర
ఇసటట ననస:6/1009-E1
వయససస:40
లస: ససక స
856
ZOK0933656
పపరర: ససకనణ వనలగచచరల

125-165/79

తసడడ:డ బడడగగసచచలల రరజశశఖర
ఇసటట ననస:6/1009-E
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమయణ
ఇసటట ననస:6/1009-E
వయససస:50
లస: పప
853
ZOK0636159
పపరర: ససమలత పరడడచనరర

845
LML1968700
పపరర: ఉదయ భభసకర పడడచనరగ

843
ZOK0465500
పపరర: నచగ రరజ వతక లలరర
తసడడ:డ ఈశసరయణ
ఇసటట ననస:6/1009E
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:6/1009-E
వయససస:40
లస: పప

భరక : రరజశశకర
ఇసటట ననస:6/1009-E
వయససస:48
లస: ససక స
850
ZOK1674340
పపరర: నగరరజ మనగ

125-165/76

భరక : నచగరసదడ వటట లలరర
ఇసటట ననస:6/1009-D-1
వయససస:22
లస: ససక స

భరక : నచగరరజ వతక లలరర
ఇసటట ననస:6/1009E
వయససస:33
లస: ససక స
847
ZOK0401679
పపరర: లకడక దదవ బదదగగసచల

842
ZOK1561810
పపరర: శరరష వటట లలరర

867
ZOK0654731
పపరర: నరకల దనచసస

125-165/101

భరక : పపసచలయణ
ఇసటట ననస:6/1009E6
వయససస:56
లస: ససక స
125-165/35

870
ZOK0986291
పపరర: జనచరరన ఉరరమల

125-165/36

తసడడ:డ యలణదయణ ఉరరమల
ఇసటట ననస:6/1009 E7
వయససస:47
లస: పప
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871
ZOK0986309
పపరర: లలవణణ ఉరరమల

125-165/37

భరక : జనచరరన ఉరరమల
ఇసటట ననస:6/1009 E7
వయససస:42
లస: ససక స
874
ZOK2037133
పపరర: పదచకవతమక ఉరమల

125-165/105

875
ZOK0526905
పపరర: ససరరసదడ కకమలర ఉరమల

125-165/109

878
ZOK1563139
పపరర: వషత
ష సససహ దససర
తసడడ:డ కకషష మమరగక
ఇసటట ననస:6/1009-E-7 upstair
వయససస:22
లస: పప

125-165/39
880
LML2451953
పపరర: అనల కకమలర నచయయడడ
పపనగలపరటట
తసడడ:డ ఆసజనవయ నచయయడడ పపనగలపరటట
ఇసటట ననస:6/1009 E8
వయససస:36
లస: పప

881
ZOK0576926
పపరర: ససలలచనమక పపనగలపరటట
భరక : ఆసజనవయయలక నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1009 E8
వయససస:64
లస: ససక స

883
ZOK1007856
పపరర: వనసకట ససబబమక తతలసస

884
ZOK1118471
పపరర: లకడక పరరసత పపనగలపరటట

125-165/42

భరక : పపసచలయణ తతలసస
ఇసటట ననస:6/1009 E8
వయససస:55
లస: ససక స
125-165/110

889
ZOK1564400
పపరర: డదరసగయల వనసకట రమణ

125-165/113

తసడడ:డ డదరసగయల వనసకటయణ
ఇసటట ననస:6/1009-EB
వయససస:49
లస: పప
125-165/116

125-165/119

భరక : వనసకట ససబబ ఆచచరగ
ఇసటట ననస:6/1009G
వయససస:51
లస: ససక స
898
ZOK0398743
పపరర: సలస షపక
తసడడ:డ ఖలదర బభషర
ఇసటట ననస:6/1009-J
వయససస:39
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-165/107

125-165/122

876
LML2454809
పపరర: శశ వరన దదవర శశటట

125-165/108

879
LML2451094
పపరర: అసజనవయయలక పపనగలపరటట

125-165/40

125-165/41
882
ZOK0959223
పపరర: ససనల కకమలర నచయయడడ
పపననగలపరటట
తసడడ:డ ఆసజనవయయలక నచయయడడ పపననగలపరటట
ఇసటట ననస:6/1009 E8
వయససస:29
లస: పప

125-165/43

885
ZOK1118570
పపరర: పడతతణష తతలసస

125-165/44

తసడడ:డ పపసచలయణ
ఇసటట ననస:6/1009 E8
వయససస:26
లస: ససక స
125-165/111

890
ZOK1145342
పపరర: రమలదదవ చదడవరస

125-165/114

888
ZOK1564483
పపరర: రరఘవవణణ దచసరగ

125-165/112

తసడడ:డ సనబబరరఘవలల దచసరగ
ఇసటట ననస:6/1009-E8-3
వయససస:21
లస: ససక స
891
ZOK1202423
పపరర: రరడడమక బబపసరన

125-165/115

భరక : నరరసదడ నచథ బబపసరన
ఇసటట ననస:6/1009F
వయససస:39
లస: ససక స
125-165/117

894
ZOK0464487
పపరర: కకరణ కకమలర మరగశపలల

125-165/118

భరక : మహన రరడడడ
ఇసటట ననస:6/1009-F-7
వయససస:42
లస: ససక స

తసడడ:డ వనసకట ససబబచచరగ మరగశపలల
ఇసటట ననస:6/1009G
వయససస:29
లస: పప

125-165/120
896
ZOK0791954
పపరర: భవరన శసకర ససబడమణణసపడసరద
వనననసపలల
తసడడ:డ ససబబరరమయణ
ఇసటట ననస:6/1009-I-A
వయససస:55
లస: పప

897
ZOK0396648
పపరర: గరత వనననస పలల
భరక : బ యస ససబడహకణణస పడసరద
ఇసటట ననస:6/1009I-A
వయససస:43
లస: ససక స

899
ZOK1305218
పపరర: షపక మహబమబ బభషర

900
ZOK0653766
పపరర: శశనవరససల నచయయడడ చవన

తసడడ:డ షపక ఖలదర బభషర
ఇసటట ననస:6/1009-J
వయససస:41
లస: పప

125-165/38

తసడడ:డ వనసకరటరరమయణ నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1009 E8
వయససస:68
లస: పప

887
ZOK0722462
పపరర: ససనల కకమలర నచయయడడ
పపనగలపరటట
తసడడ:డ అసజనవయయలక
ఇసటట ననస:6/1009E8
వయససస:29
లస: పప

893
LML2452795
పపరర: శశరలజ ఓబయలపప

125-165/104

భరక : కకషషమమరగక దససరస
ఇసటట ననస:6/1009E-7A
వయససస:55
లస: ససక స

భరక : నచగరరజ
ఇసటట ననస:6/1009-EB2
వయససస:39
లస: ససక స

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:6/1009F-4
వయససస:32
లస: ససక స
895
ZOK0466599
పపరర: ససతమలక మరగశపలల

125-165/106

భరక : పవన కకమలర నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1009 E8
వయససస:28
లస: ససక స

886
ZOK0400671
పపరర: పవన కకమలర నచయయడడ
పపనగలపరటట
తసడడ:డ ఆసజనవయయలక నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1009E8
వయససస:39
లస: పప

873
ZOK0986358
పపరర: పడసనన లకడక హసనపపరరశస
భరక : ససరరసదడ కకమలర ఉరరమల
ఇసటట ననస:6/1009E7
వయససస:35
లస: ససక స

తసడడ:డ యలణదయణ
ఇసటట ననస:6/1009-E-7
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఓబనన దససరస
ఇసటట ననస:6/1009E-7A
వయససస:56
లస: పప

892
ZOK0792051
పపరర: శరరష పపదరబయదదర

125-165/103

తసడడ:డ నచరరయణ
ఇసటట ననస:6/1009E7
వయససస:74
లస: పప

భరక : యలనచదయణ
ఇసటట ననస:6/1009-E7
వయససస:59
లస: ససక స
877
LML2454817
పపరర: కకషషమమరగక దససరస

872
LML2450492
పపరర: యలనచదయణ ఉరమల

125-165/123

125-165/121

125-165/124

తసడడ:డ చననబబ
ఇసటట ననస:6/1009M
వయససస:51
లస: పప
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901
ZOK0654699
పపరర: లకడక దదవ చవన

125-165/125

భరక : శశనవరససల నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1009-M
వయససస:49
లస: ససక స
904
ZOK1724277
పపరర: మమడమలల కళళణణణ

125-165/499

125-165/133

125-165/136

908
ZOK0664920
పపరర: పడణణతగరతమ పలకకకరర

911
ZOK1120443
పపరర: మహబమబ జజన సయణద

125-165/139

914
ZOK1562586
పపరర: ఖలదర బభష షపక

తసడడ:డ ససపత ససబబరరయయడడ
ఇసటట ననస:6/1010-B
వయససస:28
లస: పప

917
ZOK1380559
పపరర: ససపత ససజజతమక

తసడడ:డ యస వ నచరరయణ రరవప సరరశజ
ఇసటట ననస:6/1010C
వయససస:66
లస: పప

భరక : సరరశజ అపపరరవప
ఇసటట ననస:6/1010C
వయససస:65
లస: ససక స

922
ZOK1230739
పపరర: వజయ కళళణణ సరరశజ

923
ZOK1305242
పపరర: లకడక అఇససరణ సరరశజ

125-165/149

తసడడ:డ అపరప రరవప సరరశజ
ఇసటట ననస:6/1010C
వయససస:37
లస: పప

భరక : చచసగయణ మససనచ
ఇసటట ననస:6/1010-J-1
వయససస:44
లస: ససక స
928
ZOK0400291
పపరర: అనసత పరనగల పరటట
తసడడ:డ పసచచయణ నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1013
వయససస:40
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-165/137

926
ZOK1363316
పపరర: శశ వదచణ చదదరగ మససనచ

125-165/142

929
ZOK0400341
పపరర: భభరత పపనగల పరటట
తసడడ:డ పసచచయణ నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1013
వయససస:43
లస: పప

909
ZOK1109579
పపరర: జజకకర సపపయద

125-165/135

912
ZOK1120450
పపరర: ఇసరకయల సయణద

125-165/138

915
ZOK1562610
పపరర: షపక ఆశయ

125-165/143

భరక : షపక ఖలదర బభష
ఇసటట ననస:6/1010-A
వయససస:33
లస: ససక స
125-165/145

918
ZOK1380567
పపరర: ససపరత ససపన

125-165/146

తసడడ:డ ససపరత ససబభబరరయయడడ
ఇసటట ననస:6/1010-B
వయససస:25
లస: ససక స
125-165/147

921
ZOK1137448
పపరర: సతణవత సరరశజ

125-165/148

భరక : అపరపరరవప సరరశజ
ఇసటట ననస:6/1010C
వయససస:65
లస: ససక స
125-165/150

924
ZOK1418623
పపరర: మలససన కరరగకక చదదరగ

125-165/140

తసడడ:డ మలససన చచసగయణ
ఇసటట ననస:6/1010 J-1
వయససస:22
లస: పప
125-165/152

తసడడ:డ చచసగయణ మససనచ
ఇసటట ననస:6/1010-J-1
వయససస:25
లస: ససక స
125-165/154

125-165/132

తసడడ:డ ఖలదర హహసపసన సయణద
ఇసటట ననస:6/1010
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అపరప రరవప సరరశజ
ఇసటట ననస:6/1010-C
వయససస:35
లస: ససక స
125-165/151

906
ZOK0664904
పపరర: నచగలకమలక పలకకకరర

భరక : ఖలదర బభషర
ఇసటట ననస:6/1010
వయససస:55
లస: ససక స

భరక : ససపత ససబబరరయయడడ
ఇసటట ననస:6/1010-B
వయససస:47
లస: ససక స

125-164/13 920
919
ZOK1109058
ZOK1137430
పపరర: కళళసజల అపరప రరవప సరరశజ
పపరర: సరరశజ గసగదదవ

925
ZOK1006858
పపరర: ఉమ మహహశసరగ మససనచ

125-165/134

భసధసవప: ఆశయ షపక
ఇసటట ననస:6/1010a
వయససస:39
లస: పప
125-165/144

125-165/45

భరక : రరమలసజనవయయలక
ఇసటట ననస:6/1010
వయససస:53
లస: ససక స

భరక : ఇసరకయల సయణద
ఇసటట ననస:6/1010
వయససస:33
లస: ససక స

తసడడ:డ ఖలదర బభషర సయణద
ఇసటట ననస:6/1010
వయససస:30
లస: పప
916
ZOK1380542
పపరర: ససపత కకరణ కకమలర

125-165/131

తసడడ:డ రరమలసజనవయయలక
ఇసటట ననస:6/1010
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బభషర
ఇసటట ననస:6/1010
వయససస:75
లస: పప
913
ZOK1208538
పపరర: రహహస బభషర సయణద

905
ZOK0664896
పపరర: రరమలసజనవయయలక పలకకకరర

903
ZOK1724293
పపరర: ఏన శశరలజ

భరక : ఏమ వనసకట కకషషయణ నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1009(A)
వయససస:44
లస: ససక స

తసడడ:డ రరమయణ
ఇసటట ననస:6/1010
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసజనవయయలక
ఇసటట ననస:6/1010
వయససస:29
లస: పప
910
ZOK1109603
పపరర: ఖలదర బభషర సపపయద

125-165/126

తసడడ:డ శశనవరససల నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1009-M
వయససస:30
లస: ససక స

భరక : మమడమలల బభలలజ
ఇసటట ననస:6/1009(A)
వయససస:46
లస: ససక స
907
ZOK0664912
పపరర: పడదథపగరతమ పలకకకరర

902
ZOK0654707
పపరర: హరర పసడయ చవన

927
ZOK1561711
పపరర: సరయ రరఖ పససపపలలటట

125-165/153

తసడడ:డ జయ చసదడయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:6/1012-A-B
వయససస:22
లస: ససక స
125-165/155

930
ZOK0400523
పపరర: పసచచయణ నచయయడడ పపనగల
పరటట
తసడడ:డ నచరయణ నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1013
వయససస:77
లస: పప

125-165/156
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931
ZOK1048868
పపరర: వనసకట రమణ యలడటట

125-165/157

తసడడ:డ కకషష మమరగక యలడటట
ఇసటట ననస:6/1013-3-1
వయససస:43
లస: పప
934
ZOK1620665
పపరర: పపత శశనవరససలక రరడడడ

125-165/160

125-165/163

125-165/166

125-165/170

125-165/174

125-165/176

125-165/178

125-165/181

125-165/172

947
ZOK2250066
పపరర: ససదథప డదసక

125-165/184

939
LML2452738
పపరర: వదణ కశరరడడడ

125-165/165

942
ZOK0664946
పపరర: గరరర ససరరష

125-165/168

945
ZOK2250041
పపరర: మలల కరరరజ న డదసక

125-165/173

తసడడ:డ కరమయణ డదసక
ఇసటట ననస:6/1015
వయససస:47
లస: పప
125-165/175

948
ZOK2250074
పపరర: ససషక డదసక

125-165/500

తసడడ:డ మలల కరరరజ న డదసక
ఇసటట ననస:6/1015
వయససస:22
లస: ససక స

125-165/177 951
950
ZOK1680636
ZOK1564111
పపరర: వససత కకమలరగ గæనపÞరరమ
పపరర: నరరమమమదర థ నచగభయషణస రరడడ

953
ZOK1202365
పపరర: నరరసదడ నచథ బసరన

956
ZOK1006981
పపరర: ససబడమణణఎస వనపపసట

959
ZOK1283159
పపరర: చచసగయణ కకసడచడజ
తసడడ:డ జగనచనథస కకసడచడజ
ఇసటట ననస:6/1017-A
వయససస:73
లస: పప

125-165/915

తసడడ:డ నరరమమమదర థ రరమచసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:6-1015/C
వయససస:52
లస: పప
125-165/179

954
ZOK0921057
పపరర: మమత వనపపసట

125-165/180

తసడడ:డ ససబడమణణఎస వనపపసట
ఇసటట ననస:6/1015-F
వయససస:29
లస: ససక స
125-165/182

తసడడ:డ ససబబరరమయణ వనపపసట
ఇసటట ననస:6/1015-F
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయణ శశరరమదచస
ఇసటట ననస:6/1017A
వయససస:28
లస: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

944
ZOK1564046
పపరర: నరస రరడడడ పడవణ కకమలర రరడడడ

125-165/162

భరక : రరమలలసగమ
ఇసటట ననస:6/1015
వయససస:72
లస: ససక స

తసడడ:డ నరసససహహలక బబపసరన
ఇసటట ననస:6/1015F
వయససస:46
లస: పప

భరక : ససబడహకణణస వనపపసట
ఇసటట ననస:6/1015-F
వయససస:56
లస: ససక స
958
ZOK1541192
పపరర: శశలకడక శశరరమదచస

125-165/167

భరక : గగపస కకషష గæనపÞరరమ
ఇసటట ననస:6/1015-B-C
వయససస:30
లస: ససక స

తసడడ:డ బదదడ నచరరయణ బబపసరన
ఇసటట ననస:6/1015-D
వయససస:20
లస: పప
955
ZOK1006957
పపరర: లకడక దదవ వనపపసట

941
ZOK2037158
పపరర: జయశశ కరశరరడడడ

936
LML2450500
పపరర: మదన మహన రరడడ కశరరడడడ

భరక : రరస కశరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1014
వయససస:40
లస: ససక స

తసడడ:డ మలల కరరరజ న డదసక
ఇసటట ననస:6/1015
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ నచయయడడ బభయ
ఇసటట ననస:6/1015-3
వయససస:52
లస: ససక స
952
ZOK1502467
పపరర: నఖల వసశ బబపసరన

125-165/164

తసడడ:డ నరస రరడడడ నచగభయషణస రరడడ
ఇసటట ననస:6/1015
వయససస:21
లస: పప

భరక : మలల కరరరజ న డదసక
ఇసటట ననస:6/1015
వయససస:42
లస: ససక స
949
ZOK1675461
పపరర: లకకమక బభయ

938
LML2450526
పపరర: రరహహల కశరరడడడ

125-165/159

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1014
వయససస:70
లస: పప

భరక : మదనమహనరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1014
వయససస:62
లస: ససక స

తసడడ:డ రరమచసదచడ రరడడడ
ఇసటట ననస:6/1015
వయససస:25
లస: పప
946
ZOK2250058
పపరర: ఉమ దదవ డదసక

125-165/161

తసడడ:డ మదననకహన రరడడ కశరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1014
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1014
వయససస:60
లస: పప
943
ZOK1378504
పపరర: రమలకరసత రరడడడ కమననరర

935
ZOK1620681
పపరర: పపత వనసకట ససబబ రరడడడ

933
ZOK1620657
పపరర: పపథచ పరరసత
భరక : పపథచ వనసకట ససబబ రరడడ
ఇసటట ననస:6/1013-5-a
వయససస:49
లస: ససక స

తసడడ:డ పపత మలల రరడడడ
ఇసటట ననస:6/1013-5-a
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కరశరరడడడ మదనమహన రరడడ
ఇసటట ననస:6/1014
వయససస:44
లస: పప
940
ZOK0236018
పపరర: వనసకట రరడడడ పపలమ

125-165/158

భరక : వనసకట రమణ యలడటట
ఇసటట ననస:6/1013-3-1
వయససస:38
లస: ససక స

తసడడ:డ పపత వనసకట ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:6/1013-5-a
వయససస:27
లస: పప
937
LML2450518
పపరర: కరశరరడడడ రరస

932
ZOK1048876
పపరర: అపరష పరవన గగబమబరగ

957
ZOK1132638
పపరర: జజణతణత దదవ వనపపసట

125-165/183

తసడడ:డ ససబడమణణఎస వనపపసట
ఇసటట ననస:6/1015-F
వయససస:26
లస: ససక స
125-165/185

960
ZOK1438712
పపరర: కకసడచడజ చచసగయణ

125-165/186

తసడడ:డ కకసడచడజ జగననధస
ఇసటట ననస:6/1017-A
వయససస:73
లస: పప
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961
LML2450542
పపరర: యమనసస షపక

125-165/187

తసడడ:డ మహమకద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:6/1018-1T
వయససస:43
లస: పప
964
ZOK0401687
పపరర: జయమక ధడ మకరరజ

125-165/191

965
ZOK1118455
పపరర: నరసమక బయకకయలపలలల

125-165/194

968
ZOK1502269
పపరర: షపక మహమకద రగహన

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ చసతయలనదథగరరర
ఇసటట ననస:6/1020
వయససస:22
లస: ససక స

భరక : మసరకన సరహహబ
ఇసటట ననస:6/1020
వయససస:65
లస: ససక స

973
ZOK1679133
పపరర: రమణమక తపస ాచడక

974
ZOK1562685
పపరర: అశశక కకమలర రరడడడ గడడ

125-165/209

భరక : మసరతన ాచడక తపస ాచడక
ఇసటట ననస:6/1020-4
వయససస:45
లస: ససక స
125-165/213

977
ZOK0401844
పపరర: మహబమబ చనచ షపక

980
ZOK1711498
పపరర: యయరశబభపప కకషషవనణణ

భరక : వనసకట ససబబయణ చచపలమడడగయ
ఇసటట ననస:6/1020-C
వయససస:63
లస: ససక స

భరక : యయరశబభపప లకడక నరస రరడడ
ఇసటట ననస:6/1020C1
వయససస:56
లస: ససక స

982
ZOK1116384
పపరర: సరరససతమక పస ల

983
ZOK1258053
పపరర: మహహశసర రరడడ పస ల

125-165/220

భరక : కకసడచరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1020E
వయససస:72
లస: ససక స
985
ZOK0464628
పపరర: జగననచధ శశటట బబరర

125-165/223

తసడడ:డ కకషష మమరగక భమల
ఇసటట ననస:6/1020F
వయససస:41
లస: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

986
ZOK0921073
పపరర: రరడడమక సపసగలపరటట

125-165/198

989
ZOK2280931
పపరర: జజగగ దదలప కకమలర రరడడ
తసడడ:డ జజగగ ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1020-F
వయససస:18
లస: పప

125-165/193

969
ZOK1561794
పపరర: అబయబకర షపక

125-165/196

972
ZOK1674274
పపరర: రరజ రరజజబబ యనచ

125-165/208

తసడడ:డ గయరవయణ రరజజబబ యనచ
ఇసటట ననస:6/1020-1-4-3
వయససస:46
లస: పప
125-165/210

975
ZOK1502376
పపరర: యలససకన షపక

125-165/212

భరక : షబర షపక
ఇసటట ననస:6/1020-A
వయససస:28
లస: ససక స
125-165/214

978
ZOK0654780
పపరర: అలయల షపక

125-165/215

భరక : మలబయ బభషర షపక
ఇసటట ననస:6/1020B
వయససస:43
లస: ససక స
125-165/218

981
LML2450534
పపరర: షబబర షపక

125-165/219

తసడడ:డ మహమకద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:6/1020E
వయససస:36
లస: పప
125-165/221

984
ZOK1078238
పపరర: శశష రరడడడ పస ల

125-165/222

తలల : సరరససతమక
ఇసటట ననస:6/1020-E
వయససస:53
లస: పప
125-165/224

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద సపసగలపరటట
ఇసటట ననస:6/1020F
వయససస:33
లస: ససక స
125-165/226

966
ZOK1144518
పపరర: రమలదదవ మమల

తసడడ:డ మహమకద రసనల షపక
ఇసటట ననస:6/1020
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శశష రరడడడ పస ల
ఇసటట ననస:6/1020E
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జయరరమ శశటట
ఇసటట ననస:6/1020E2
వయససస:74
లస: పప
988
ZOK1120484
పపరర: ససరరష రరణణ భమల

125-165/195

భరక : మహమకద యమనసస షపక
ఇసటట ననస:6/1020B
వయససస:34
లస: ససక స
125-165/217

125-165/190

భరక : వనసకటససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1020
వయససస:39
లస: ససక స

తసడడ:డ ససధకర రరడడడ గడడ
ఇసటట ననస:6/1020-9
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మసరకన బభషర షపక
ఇసటట ననస:6/1020B
వయససస:45
లస: పప
979
ZOK1562438
పపరర: కకషషవనణణ చచపలమడడగయ

125-165/192

తసడడ:డ షపక ఖదర వలల
ఇసటట ననస:6/1020
వయససస:22
లస: పప

125-165/197 971
970
ZOK1563535
ZOK2037166
పపరర: సరయ నల చసతయలనదథగరరర
పపరర: జయనచబ షపక

963
ZOK0399238
పపరర: మయనన షపక
భరక : మహమకద రసనల
ఇసటట ననస:6/1020
వయససస:47
లస: ససక స

భరక : వనసకటయణ
ఇసటట ననస:6/1020
వయససస:70
లస: ససక స

భరక : హహదయహహలలలహ షపక
ఇసటట ననస:6/1020
వయససస:29
లస: ససక స

976
LML1968171
పపరర: మలబయ బభషర షపక

125-165/188

భరక : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:6/1018-1T
వయససస:51
లస: ససక స

భరక : నరస రరజ
ఇసటట ననస:6/1020
వయససస:47
లస: ససక స
967
ZOK1258061
పపరర: నవన బబగమ షపక

962
LML2452753
పపరర: ఆషసయల షపక

987
ZOK1120476
పపరర: శశ లకడక భమల

125-165/225

తసడడ:డ కకషష మమరగక భమల
ఇసటట ననస:6/1020F
వయససస:40
లస: ససక స
125-165/956

990
ZOK1562750
పపరర: కరణస రజన

125-165/199

తసడడ:డ కరణస ససబడమణణస
ఇసటట ననస:6/1020 F-1
వయససస:23
లస: ససక స
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991
ZOK1675388
పపరర: లలలవతమక మదదరపటల

125-165/227

992
ZOK0082149
పపరర: కకషషయణ సస మమససల

భరక : సనరయణ నచయయడడ లలతద మదదరపటల
ఇసటట ననస:6/1020-F2
వయససస:72
లస: ససక స

తసడడ:డ లకమయణ
ఇసటట ననస:6/1020F2-1
వయససస:61
లస: పప

994
ZOK0715987
పపరర: పరరసత సస మశల

995
ZOK1284827
పపరర: అరచనచ సస మమససల

125-156/1094

భరక : చసదడశశఖర సస మశల
ఇసటట ననస:6/1020-F2-1
వయససస:29
లస: ససక స
997
ZOK0082131
పపరర: చసదడశశఖర సస మశల

125-165/229

125-165/232

1001 LML1968312
పపరర: బభలలజ వపగగ స

125-165/235

1007 ZOK1404714
పపరర: రఘయ నచధ రరడడ తసబరరడడడ
తసడడ:డ పపరరమలల రరడడడ తసబరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1020-F3-4
వయససస:67
లస: పప

125-165/237
1009 ZOK1277988
పపరర: మదన మహన రరజ
దదమకరరజ
తసడడ:డ రరమ చసదడ రరజ దదమకరరజ
ఇసటట ననస:6/1020F3-4
వయససస:54
లస: పప

1010 ZOK0399725
పపరర: నరసరరజ దదమయకరరజ
తసడడ:డ నరసరరజ
ఇసటట ననస:6/1020-F3-5
వయససస:81
లస: పప

1012 ZOK0791889
పపరర: పడసరద మనననరర

1013 ZOK1220060
పపరర: రమలదదవ కరశరరడడ

125-165/240

తసడడ:డ ఈశసర రరడకడ
ఇసటట ననస:6/1020-F-3-6-D
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ గయరవయణ
ఇసటట ననస:6/1020F4
వయససస:56
లస: పప
1018 ZOK0653832
పపరర: వజయ పడసరద పపదరబయదదర
తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:6/1020-F-4
వయససస:35
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-165/233

999
LML1983519
పపరర: దసరగ మక కశరరడడడ

125-165/231

1002 ZOK0399147
పపరర: నచగమణణ ఉగగ స

125-165/234

భరక : బభలలజ
ఇసటట ననస:6/1020F3-1
వయససస:35
లస: ససక స

1016 ZOK0944810
పపరర: గసగమక రరజజబబ యన

1019 ZOK0792069
పపరర: హరగత పపదరబయదదర
తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:6/1020-F-4
వయససస:30
లస: ససక స

125-163/7

భరక : వజయ కకమలర రరడడ తసబరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1020-F3-4
వయససస:37
లస: ససక స
125-163/9

1008 LML1970490
పపరర: రరమచసదడ రరజ దదమకరరజ

125-165/236

తసడడ:డ నరసరరరజ
ఇసటట ననస:6/1020F3-4
వయససస:70
లస: పప
125-165/238

1011 ZOK0783902
పపరర: శశబభరరణణ నమకల పలల

125-165/239

తసడడ:డ రఘయనచధచ రరడడ క
ఇసటట ననస:6/1020-F-3-6-D
వయససస:34
లస: ససక స
125-165/241

1014 ZOK0101014
పపరర: రరమ దదవ కసస రరడడ

125-165/242

భరక : ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:6/1020F3D6
వయససస:59
లస: ససక స
125-165/244

భరక : గయరవయణ
ఇసటట ననస:6/1020F4
వయససస:79
లస: ససక స
125-165/246

125-165/228

భరక : ససబడమణణసరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1020F3
వయససస:55
లస: ససక స

భరక : ససబభబరరడడడ కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1020-F3-B6
వయససస:61
లస: ససక స
125-165/243

996
ZOK1284819
పపరర: శవనచరరయలణ సస మమససల

125-163/6 1005 ZOK1404698
1004 ZOK1404680
పపరర: వజయ కకమలర రరడడ తసబరరడడడ
పపరర: మలధవ తసబరరడడడ

భరక : రఘయనచధ రరడడ తసబరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1020-F3-4
వయససస:63
లస: ససక స

1015 ZOK0944794
పపరర: శసకరయణ రరజజ బబ యన

125-165/230

తసడడ:డ రఘయనచథ రరడడ తసబరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1020-F3-4
వయససస:41
లస: పప
125-163/8

125-147/930

తసడడ:డ కకషషయణ సస మమససల
ఇసటట ననస:6/1020-F2-1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రసగనచయకకలక
ఇసటట ననస:6/1020F3-1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయణ గడరస
ఇసటట ననస:6/1020F3-2
వయససస:37
లస: ససక స
1006 ZOK1404706
పపరర: ససగయణమక తసబరరడడడ

125-165/200

తసడడ:డ కకషషయణ సప మమసనలల
ఇసటట ననస:6/1020f2-1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరగక భమల
ఇసటట ననస:6/1020F3
వయససస:32
లస: ససక స
1003 ZOK1279570
పపరర: మసచసభభగణ శరలన గడరస

998
ZOK1502491
పపరర: శవ నచరరయణ సప మమసనలల

993
ZOK0082578
పపరర: భభరతమక సస మమససల
భరక : కకషషయణ
ఇసటట ననస:6/1020F2-1
వయససస:56
లస: ససక స

భరక : ససవర నచరరయణ సస మమససల
ఇసటట ననస:6/1020 F2-1
వయససస:24
లస: ససక స

తసడడ:డ కకషషయణ
ఇసటట ననస:6/1020F2-1
వయససస:37
లస: పప
1000 ZOK1120468
పపరర: చసదన భమల

125-147/929

1017 ZOK0944828
పపరర: ససభదడ రరజజబబ యన

125-165/245

భరక : శసకరయణ
ఇసటట ననస:6/1020F4
వయససస:54
లస: ససక స
125-165/247

1020 ZOK1305291
పపరర: నచగ పడతమ

125-165/248

భరక : నచగ చసదడ శశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:6/1020-F-4
వయససస:43
లస: ససక స
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1021 ZOK1564442
పపరర: వజయలకడక పపదరబయడడడ

125-165/249

భరక : వజయ పడసరద పపదరబయడడడ
ఇసటట ననస:6/1020-F-4
వయససస:28
లస: ససక స
1024 ZOK1119404
పపరర: చరగత తచలలపరటట

125-165/253

125-165/256

125-165/259

125-165/262

125-165/265

125-165/266

తసడడ:డ ససరరసదడ రరడడడ భయవన
ఇసటట ననస:6/1020F5
వయససస:25
లస: పప
1042 ZOK1321546
పపరర: మధస ససధన రరడడ భయవన

1031 ZOK1279646
పపరర: తచలలపరటట రరమచసదడయణ

1034 ZOK1305267
పపరర: నచగ ససబభబరరడడ

1037 ZOK1620079
పపరర: లకకకదదవ పపదరబయడడడ

125-165/269

125-165/263

భరక : తమకనవన శరసత కకమలర
ఇసటట ననస:6/1020 F-A-1 UPSTAIR
వయససస:65
లస: ససక స

1035 ZOK1305275
పపరర: నచగ చసదడ శశఖర రరడడడ

125-165/264

తసడడ:డ నచగ ససబభబరరడడ
ఇసటట ననస:6/1020-F-4-B
వయససస:47
లస: పప
125-165/251

1038 ZOK1047902
పపరర: శశకరసఠ రరడడడ భయవన

1040 ZOK1393990
పపరర: శశనవరససలక బయకరకయ పలల

1041 LML1982503
పపరర: ససబబలకమక కకమక

1049 ZOK1311091
పపరర: తమకనవన యశశశసన

125-165/261

భరక : తచలలపరటట చనన రరడడయణ
ఇసటట ననస:6/1020-F4-3-2
వయససస:31
లస: ససక స

125-165/267

125-164/14

125-165/268

భరక : యలల యణ
ఇసటట ననస:6/1020-F5
వయససస:59
లస: ససక స
125-164/15

1044 ZOK2253862
పపరర: రరణయకమక ననకరరడడడ

125-165/950

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరడడడ రరనసకరరదథర
ఇసటట ననస:6-1020-F-5-1
వయససస:52
లస: ససక స
125-165/271

భరక : శవశసకరనచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1020-FA
వయససస:50
లస: ససక స
125-165/202

125-165/258

1032 ZOK1305358
పపరర: గయడడపరటట పవతడ

తసడడ:డ ససరరసదడ రరడడడ భయవన
ఇసటట ననస:6/1020-F5
వయససస:32
లస: పప

1043 ZOK1109272
పపరర: జబద సయణద

125-165/255

1029 ZOK1278721
పపరర: పడభభకర తచలలపరటట

భరక : వనసకట రమణ పపదరబయడడడ
ఇసటట ననస:6/1020-F4 Obulapati nagar
వయససస:53
లస: ససక స

125-165/270 1046 ZOK0278473
1045 ZOK0260836
పపరర: శవ శసకర నచయయడడ చససడడ
పపరర: నచరయణమక చససడడ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-165/260

తసడడ:డ హబబయలల సయణద
ఇసటట ననస:6/1020-F5-1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ లకమయణ నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1020-FA
వయససస:59
లస: పప

1026 ZOK1677129
పపరర: హరగబభబయ రరజజబబ యయనచ

తసడడ:డ రరమ చసదడయణ తచలలపరటట
ఇసటట ననస:6/1020F4-3-1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయణ
ఇసటట ననస:6/1020F5
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససరరసదడ రరడడడ భయవన
ఇసటట ననస:6/1020-F5
వయససస:25
లస: పప

1048 ZOK1311083
పపరర: మరగతత శశశవదన

125-165/257

తసడడ:డ నచగ రరమచసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:6/1020-F-4-B
వయససస:67
లస: పప

భరక : నచగ ససబభబరరడడ
ఇసటట ననస:6/1020-F-4-B
వయససస:64
లస: ససక స
1039 ZOK1245209
పపరర: మధస ససదన రరడడ భయవన

1028 ZOK1278713
పపరర: పడసనన తచలలపరటట

125-165/252

తసడడ:డ రరజ రరజజబబ యయనచ
ఇసటట ననస:6/1020-F-4-3
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ తచలలపరటట చననయణ
ఇసటట ననస:6/1020-F4-3-2
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ జయరరమయణ తచలలపరటట
ఇసటట ననస:6/1020-F4-3-2
వయససస:23
లస: పప
1036 ZOK1305283
పపరర: నచగ శసకరమక

125-165/254

భరక : పడభభకర తచలలపరటట
ఇసటట ననస:6/1020F4-3-1
వయససస:47
లస: ససక స

తసడడ:డ పడభభకర తచలలపరటట
ఇసటట ననస:6/1020F4-3-1
వయససస:23
లస: ససక స
1033 ZOK1309202
పపరర: కరక వరణ దతక తచలలపరటట

1025 ZOK1279638
పపరర: తచలలపరటట వసససధర

1023 LML1968809
పపరర: జయరరమయణ తచలలపరటట
తసడడ:డ రరమచసదడయణ తచలలపరటట
ఇసటట ననస:6/1020-F4-2
వయససస:57
లస: పప

భరక : తచలలపరటట జయరరమయణ
ఇసటట ననస:6/1020-F4-2
వయససస:46
లస: ససక స

తసడడ:డ శశరరమయల రరడడడ వనపపసట
ఇసటట ననస:6/1020F-4-3-1
వయససస:51
లస: పప
1030 ZOK1309210
పపరర: సమరర తచలలపరటట

125-165/250

భరక : వజయ పడసరద పపదరబయడడడ
ఇసటట ననస:6/1020-F-4
వయససస:28
లస: ససక స

తసడడ:డ జయ రరమయణ తచలలపరటట
ఇసటట ననస:6/1020-F4-2
వయససస:26
లస: ససక స
1027 ZOK1502624
పపరర: రరమచసదడ రరడడడ వనపపసట

1022 ZOK1564467
పపరర: వజయలకడక పపదరబయడడడ

1047 ZOK1311075
పపరర: తమకనవన శరసత కకమలర

125-165/201

తసడడ:డ తమకనవన రసగయణ
ఇసటట ననస:6/1020 F-A-1 UPSTAIR
వయససస:59
లస: పప
125-165/203

తసడడ:డ తమకనవన శరసత కకమలర
ఇసటట ననస:6/1020 F-A-1 UPSTAIR
వయససస:29
లస: ససక స

1050 ZOK1311109
పపరర: తమకనవన బబ పససదడ సరయ

125-165/204

తసడడ:డ తమకనవన శరసత కకమలర
ఇసటట ననస:6/1020 F-A-1 UPSTAIR
వయససస:25
లస: పప
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1051 ZOK1563675
పపరర: చచపలమడడగయ జగనచనథ

125-165/272

1052 ZOK1563691
పపరర: చచపలమడడగయ చరగత

125-165/273

125-165/274
1053 ZOK1563717
పపరర: చచపలమడడగయ వనసకట
ససబబమక
భరక : చచపలమడడగయ ససధకర నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1020-f-b
వయససస:49
లస: ససక స

1056 ZOK1173251
పపరర: సహహత రరస ఉపరలలరర

తసడడ:డ చచపలమడడగయ ససధచకర నచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1020-f-b
వయససస:33
లస: పప

భరక : చచపలమడడగయ జగనచనథ
ఇసటట ననస:6/1020-f-b
వయససస:33
లస: ససక స

1054 ZOK1563816
పపరర: చచపలమడడగయ పడశరసత

1055 ZOK0260844
పపరర: ససధచకరరనయయడడ
చచపరలమలడడగయ
తసడడ:డ నచరరయలణనచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1020FB1
వయససస:58
లస: పప

125-165/276

1058 ZOK0725838
పపరర: జయ లకమక పస ధదరగ

125-165/279

125-165/275

భరక : చచపలమడడగయ వశసనచథ
ఇసటట ననస:6/1020-f-b
వయససస:32
లస: ససక స
1057 ZOK0725812
పపరర: జయరరమయణ ఉపపటటరర

125-165/278

తసడడ:డ వనసకట నరసయణ ఉపపటటరర
ఇసటట ననస:6/1020F-C
వయససస:63
లస: పప

భరక : జయ రరమయణ పస ధదరగ
ఇసటట ననస:6/1020F-C
వయససస:54
లస: ససక స

1060 ZOK1096628
పపరర: నచగయణ గడరస

1061 ZOK1678432
పపరర: బడహకయణ గడడ స

125-165/281

తసడడ:డ రరఘవపలక
ఇసటట ననస:6/1020-F-D
వయససస:48
లస: పప
1063 ZOK1563022
పపరర: ససబడమణణస ఏలగరచదరల ర

1064 ZOK1563048
పపరర: వనసకట దదవణ నలల బబ తతల

తసడడ:డ ససబబరరయయడడ ఏలగరచదరల ర
ఇసటట ననస:6/1020/G
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శశనవరససలక నలల బబ తతల
ఇసటట ననస:6/1020/G
వయససస:20
లస: ససక స

125-165/285
1066 ZOK1108944
పపరర: చనన వనసకట రమణ ఆచచరగ
దచరల
తసడడ:డ పపదర చరరడయణ ఆచచరగ దచరల
ఇసటట ననస:6/1020-G
వయససస:49
లస: పప

1067 ZOK1108951
పపరర: అమకననమక దచరల
భరక : పపదరరరదయణ దచరల
ఇసటట ననస:6/1020-G
వయససస:60
లస: ససక స

1069 ZOK1502343
పపరర: చసదడమక డరల

1070 ZOK1048892
పపరర: రసగమక జలల పలల

125-165/288

భరక : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:6/1020-G
వయససస:47
లస: ససక స
1072 LML1968304
పపరర: ఇమకయలజ సయణద

125-165/291

తసడడ:డ జగనచనథ శశటట బబరర
ఇసటట ననస:6/1020-K-1
వయససస:41
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-165/282

125-165/294

1076 ZOK0814799
పపరర: ససబడమణణఎస కకసడపలల

125-165/207

1079 ZOK0466367
పపరర: ససధణ రరణణ బబరర
భరక : లలకనచథ శశటట బబరర
ఇసటట ననస:6/1020-K-1
వయససస:33
లస: ససక స

1062 ZOK0791939
పపరర: సరవతడమలక చవన

125-165/283

1065 ZOK0791905
పపరర: వవసకట రమన దచరల

125-165/284

తసడడ:డ పపదర రరడడయణ
ఇసటట ననస:6/1020-G
వయససస:53
లస: పప
125-165/286

1068 ZOK1309046
పపరర: నదదయ దచరల

125-165/287

తసడడ:డ వనసకట రమణ ఆచరగ డడ
ఇసటట ననస:6/1020-G
వయససస:23
లస: ససక స
125-165/289

1071 ZOK2248532
పపరర: మహహశసర ఆచచరగ నలలపపజజ

125-165/290

తసడడ:డ శదరయణ ఆచచరగ నలలపపజజ
ఇసటట ననస:6/1020-HC
వయససస:53
లస: పప
125-165/292

1074 ZOK0465369
పపరర: సరరకజ హహసపసన సయణద

125-165/293

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:6/1020I
వయససస:34
లస: పప
125-165/295

తసడడ:డ రరమచసదడయణ కకసడపలల
ఇసటట ననస:6/1020-J
వయససస:40
లస: పప
125-165/297

125-165/280

భరక : రరమచసదడయణ
ఇసటట ననస:6/1020F-D
వయససస:72
లస: ససక స

భరక : హహసపసన
ఇసటట ననస:6/1020I
వయససస:77
లస: ససక స

భరక : రరమచసదడయణ
ఇసటట ననస:6/1020-I2
వయససస:62
లస: ససక స
1078 ZOK0464636
పపరర: లలకనచథ శశటట బబరర

1073 LML1981299
పపరర: సలమలబ సయణద

1059 ZOK1096610
పపరర: ఈశసరమక గడరస
భరక : నచగయణ
ఇసటట ననస:6/1020-F-D
వయససస:43
లస: ససక స

భరక : వనసకట రసగ
ఇసటట ననస:6/1020-H-1
వయససస:65
లస: ససక స

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:6/1020I
వయససస:42
లస: పప
1075 LML1981273
పపరర: నచగమక కకసడపలల

తసడడ:డ జయ రరమయణ ఉపరలలరర
ఇసటట ననస:6/1020-FC
వయససస:26
లస: ససక స

తసడడ:డ నచగయణ గడడ స
ఇసటట ననస:6/1020-F-D
వయససస:21
లస: పప
125-165/206

125-165/277

1077 ZOK1631134
పపరర: ససధణ రరణణ బబరర

125-165/296

భరక : లలకనచథ చచటట బబరర
ఇసటట ననస:6/1020-K1
వయససస:32
లస: ససక స
125-165/298

1080 ZOK1284744
పపరర: దచసరగ ససకకమక

125-165/299

భరక : దచసరగ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:6/1020-K7
వయససస:37
లస: ససక స
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1081 ZOK2248870
పపరర: పపదదరరరజ చచసచసలకడక

125-165/300

భరక : పపదర దరరజ అరరజ న
ఇసటట ననస:6/1020-K-A-1
వయససస:20
లస: ససక స
1084 ZOK0464305
పపరర: వనసకటటశసర పడసరద మదదరపటల

125-165/303

1082 ZOK1119065
పపరర: లల ససవర శసకర ససగగ

1085 ZOK0466417
పపరర: పదక లత మదదర పటల

1086 ZOK1308410
పపరర: పప నన భభరగ వ

1087 ZOK1308428
పపరర: పప నన శరశవరణణ

1088 ZOK1183755
పపరర: పదచకవత యరశ

1090 ZOK1562727
పపరర: ససధకర రరడడడ గడడ
తసడడ:డ రమ రరడడడ గడడ
ఇసటట ననస:6/1020-R
వయససస:47
లస: పప
1093 ZOK1502640
పపరర: జగదథష దగయగపరటట

125-165/312

125-165/314

125-165/317

125-165/320

భరక : రరధ కకషష
ఇసటట ననస:6/1022E7
వయససస:45
లస: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

1097 ZOK0783795
పపరర: అసజనమక రసగమ

1100 ZOK0466318
పపరర: పపషరపవత మక బబరర

1103 LML2450609
పపరర: శశషయణ తచలలపరటట

125-165/323

1106 ZOK0526731
పపరర: శశనవరససలక చలకమల

125-165/313

1109 ZOK0933615
పపరర: రరధచకకషష అరగగరల
తసడడ:డ నచరరయణ అరగగరల
ఇసటట ననస:6/1022E7
వయససస:52
లస: పప

1092 LML1982172
పపరర: పపషపవవణమక కకవపరర

125-165/311

1095 ZOK1704014
పపరర: వజయ కకమలర కరణస

125-165/205

భసధసవప: రజన కరణస
ఇసటట ననస:6/1020,f-1
వయససస:20
లస: పప
125-165/315

1098 LML1968403
పపరర: బభసయణనచయడన కకమక

125-165/316

తసడడ:డ శశషయణనచయయడడ
ఇసటట ననస:6/1022-A
వయససస:80
లస: పప
125-165/318

1101 LML2450807
పపరర: రరమచసదచడరరడడడ కరమననరగ

125-165/319

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1022-E5
వయససస:57
లస: పప
125-165/321

1104 LML2452837
పపరర: లకమమక తచలలపరటట

125-165/322

భరక : రరమయణ
ఇసటట ననస:6/1022E7
వయససస:67
లస: ససక స
125-165/324

తసడడ:డ నచరరయణ
ఇసటట ననస:6/1022E7
వయససస:62
లస: పప
125-165/326

125-165/308

భరక : వనసకటససబబయణ
ఇసటట ననస:6/1020-W
వయససస:65
లస: ససక స

తసడడ:డ రరమయణ
ఇసటట ననస:6/1022E7
వయససస:47
లస: పప

భరక : శశషయణ తచలలపరటట
ఇసటట ననస:6/1022E7
వయససస:36
లస: ససక స
1108 ZOK0933557
పపరర: మలధవ అరగగరల

125-165/310

భరక : జనచధ సపటట
ఇసటట ననస:6/1022E3
వయససస:67
లస: ససక స

భరక : రరమచసదచడరరడడడ
ఇసటట ననస:6/1022-E5
వయససస:55
లస: ససక స
1105 LML2452845
పపరర: ససజన తచలలపరటట

1094 ZOK1502657
పపరర: నతణపపజరశసరగ దగయగపరటట

1089 ZOK1183763
పపరర: రమలదదవ గడడ
భరక : ససధచకర రరడడడ గడడ
ఇసటట ననస:6/1020R
వయససస:47
లస: ససక స

భరక : మసరకన
ఇసటట ననస:6/1021
వయససస:35
లస: ససక స

భరక : పస లలరర ససబబయణ
ఇసటట ననస:6/1022E
వయససస:70
లస: ససక స
1102 ZOK0396804
పపరర: జయమక కరమననరగ

125-165/307

తసడడ:డ అదద నచరరయణ దగయగపరటట
ఇసటట ననస:6/1020-W
వయససస:24
లస: ససక స

తలల : నరసససహలక
ఇసటట ననస:6/1021
వయససస:40
లస: పప
1099 ZOK1284793
పపరర: పస లలరర కకశషషవవణణ

1091 ZOK1141910
పపరర: వనసకటససబబయణ కకవపరర

125-165/305

తసడడ:డ పప నన గగపరల కకషష
ఇసటట ననస:6/1020Q
వయససస:23
లస: ససక స

తసడడ:డ బభపనయణ
ఇసటట ననస:6/1020-U-A
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ అదద నచరరయణ దగయగపరటట
ఇసటట ననస:6/1020-W
వయససస:21
లస: పప
1096 ZOK0783753
పపరర: మసరకన రసగమ

125-165/304

భరక : నరసససహ రరడడడ యయరశ
ఇసటట ననస:6/1020R
వయససస:70
లస: ససక స
125-165/309

125-165/302

తసడడ:డ సరయ కరశవ పడసరద రరవప ససగగ
ఇసటట ననస:6/1020-N
వయససస:38
లస: ససక స

భరక : వనసకటటశ పడసరద
ఇసటట ననస:6/1020Q
వయససస:45
లస: ససక స

తసడడ:డ పప నన గగపరల కకషష
ఇసటట ననస:6/1020Q
వయససస:25
లస: ససక స

1083 ZOK1119388
పపరర: ససరరష ససగగ

తసడడ:డ సరయ కరశవ పడసరద రరవప ససగగ
ఇసటట ననస:6/1020-N
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శసకరయణ నచయయడడ మదదరపటల
ఇసటట ననస:6/1020Q
వయససస:47
లస: పప
125-165/306

125-165/301

1107 ZOK0528430
పపరర: నరకల చలకమయల

125-165/325

భరక : శశనవరససలక
ఇసటట ననస:6/1022E7
వయససస:55
లస: ససక స
125-165/327

1110 ZOK1034164
పపరర: అయశర షపక

125-165/328

భరక : అబయరల ఖదథర షపక
ఇసటట ననస:6/1022E7
వయససస:31
లస: ససక స
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1111 ZOK1034172
పపరర: అబయరల ఖదథర షపక

125-165/329

తసడడ:డ లలట బమరహనసదథర న షపక
ఇసటట ననస:6/1022E7
వయససస:41
లస: పప
1114 ZOK1502400
పపరర: టటలపత భవణ

125-165/332

125-165/335

125-165/338

125-164/16

తసడడ:డ యసఏసయణ మలడ
ఇసటట ననస:6/1024N-A
వయససస:45
లస: పప
1126 ZOK1115659
పపరర: హరగణణ ఉకకలస

125-164/1205

భరక : కకరణ కకమలర ఉకరలస
ఇసటట ననస:9/696-6-4
వయససస:37
లస: ససక స
1129 ZOK1131903
పపరర: రరమ రసజత కకసడచ

125-164/1207

125-165/930

భరక : ఖలదర బభషర
ఇసటట ననస:1009-J
వయససస:73
లస: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

1121 ZOK0654798
పపరర: షహహదచ తతపకకళ

125-165/941

125-165/339

1119 ZOK1677194
పపరర: వననద కకమలర మమమలపల

1122 ZOK0654814
పపరర: రరశరక తతపకకళ

తసడడ:డ మహమకద బభషర
ఇసటట ననస:6/1022-F7-4
వయససస:36
లస: ససక స

తసడడ:డ ససలలర బభషర
ఇసటట ననస:6/1022-F7-4
వయససస:41
లస: ససక స

125-164/132
1124 ZOK1245043
పపరర: ననకరరడడడ శవతదజ రరడడ
ననకరరరడడడ
తసడడ:డ ననక రరడడడ రఘయరరమ రరడడ ననకరరరడడడ
ఇసటట ననస:6/9696/969GB-4-2
వయససస:25
లస: పప

1125 ZOK1563998
పపరర: మసరకన రరడడడ థదపసపరరదర థ
తసడడ:డ బభలరరడడడ థదపసపరరదర థ
ఇసటట ననస:6/10204
వయససస:50
లస: పప

1127 ZOK1709328
పపరర: నఖత నలసరణణ

1128 ZOK1323252
పపరర: దథపసక చసతస

125-163/623

1130 ZOK1559194
పపరర: చసతస మయరళ కకషష

1133 ZOK0071035
పపరర: నచగ రతనమక మలలలపరటట

1136 ZOK1502483
పపరర: భభరగ వ కలల

1139 ZOK1305200
పపరర: ననటట టర షపమ
భరక : షపక మహబమబ బభషర
ఇసటట ననస:1009-J
వయససస:32
లస: ససక స

125-165/334

125-165/337

125-165/340

125-165/211

125-164/1206

తసడడ:డ మయరళ కకషష చసతస
ఇసటట ననస:9/969-11
వయససస:23
లస: ససక స
125-164/1211

1131 ZOK1559350
పపరర: చసతస శశ లకడక

125-164/1212

భరక : చసతస మయరళ కకషష
ఇసటట ననస:9/969-I1
వయససస:41
లస: ససక స
125-158/121

1134
పపరర: ఆకరశ రరడడడ వవలకచచరరల

125-164/1226

భసధసవప: శశదదవ వవలకచచరరల
ఇసటట ననస:14
వయససస:39
లస: పప
125-165/942

తసడడ:డ యయరగకలలపయల కలల
ఇసటట ననస:984-S
వయససస:21
లస: పప
125-165/484

1116 ZOK0654822
పపరర: లలత మమమలపలల

తసడడ:డ ఓబబపయలసపత మమమలపల
ఇసటట ననస:6/1022-F-1
వయససస:45
లస: పప

భరక : జగతచణత నచయయడడ
ఇసటట ననస:11/21 C4
వయససస:68
లస: ససక స

తసడడ:డ యయరగకలలపయల కలల
ఇసటట ననస:984-S
వయససస:21
లస: పప
1138 ZOK0399204
పపరర: సరస నశర ఆర

125-165/336

తసడడ:డ చసతస ససబడహకణణస
ఇసటట ననస:9/969-I1
వయససస:50
లస: పప

భరక : శశకరసత రరడడడ కర
ఇసటట ననస:9/993-A
వయససస:44
లస: ససక స
1135 ZOK1502293
పపరర: భరత కలల

1118 ZOK1677160
పపరర: వననద కకమలర మమమలపల

125-165/331

భరక : వననద కకమలర
ఇసటట ననస:6/1022-F1
వయససస:44
లస: ససక స

తసడడ:డ శశనవరససలక నలసరణణ
ఇసటట ననస:9/944
వయససస:20
లస: ససక స

తసడడ:డ మహహశసర రరడడడ కకసడచ
ఇసటట ననస:9/969-B1-F
వయససస:26
లస: పప
1132 ZOK1563600
పపరర: శరసత తచతగసటభల

125-165/333

తసడడ:డ ఓబయణ శశటట మమమలపల
ఇసటట ననస:6/1022-F-1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మమలల సబ
ఇసటట ననస:6/1022-F7-4
వయససస:46
లస: పప
1123 ZOK1116053
పపరర: నచగరరజ మలడ

1115 ZOK1717735
పపరర: జయసత టటలపత

1113 ZOK0654806
పపరర: రజజబ తతపకకళ
భరక : మమలల సరహహబ
ఇసటట ననస:6/1022-E-7
వయససస:71
లస: ససక స

తసడడ:డ శశషయణ టటలపత
ఇసటట ననస:6/1022-E-7
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వననద కకమలర మమమలపల
ఇసటట ననస:6/1022-F-1
వయససస:21
లస: పప
1120 LML2450823
పపరర: ససలలర బశర థసపకకలల

125-165/330

తసడడ:డ శశనవరససలక చలకమయల
ఇసటట ననస:6/1022E7
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ టటలపత శశషయణ
ఇసటట ననస:6/1022-E-7
వయససస:20
లస: ససక స
1117 ZOK1502327
పపరర: ఆశత కకమలర మమమలపల

1112 ZOK1108993
పపరర: సనరణనచరరయణ చలకమయల

1137 ZOK0466227
పపరర: నచరరయణమక మలరరజ

125-165/483

భరక : నచరరయణ రరజ
ఇసటట ననస:1009E
వయససస:68
లస: ససక స
125-165/485

1140 ZOK1502582
పపరర: హరగత రరజబబ యన

125-165/487

తసడడ:డ శసకరయణ రరజబబ యన
ఇసటట ననస:1020-F-4-2
వయససస:21
లస: ససక స
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1141 ZOK1561596
పపరర: ససకకమక దచసరగ

125-165/486

భరక : వనసకట రమణ దచసరగ
ఇసటట ననస:1020/K7
వయససస:37
లస: ససక స
1144 LML2453199
పపరర: లకకకదదవ పబబటట

125-164/1158

125-165/937

భసధసవప: మహమకద అరరఫ షపక
ఇసటట ననస:7729
వయససస:31
లస: పప
1153 LML2450591
పపరర: రరమయణ తచలలపరటట

1145 ZOK0929754
పపరర: ససరరష పబబత

125-164/1159

1148 ZOK2037505
పపరర: చసదడమలక కకనడ యణగరరగ

125-165/938

తసడడ:డ చననయణ
ఇసటట ననస:61022E7
వయససస:77
లస: పప

1151 ZOK0465328
పపరర: రరజ శశఖరర బడకగగసచల

125-165/931

125-164/1221

తసడడ:డ ససబబయణ మలధసస
ఇసటట ననస:D NO 6/928
వయససస:29
లస: పప

ఇతరరలల
మతస త

585
585

125-164/1160

1149 ZOK0491720
పపరర: జయశశ మలలలపరటట

125-165/939

1152 LML1982826
పపరర: శసకరమక దదమకరరజ

125-165/932

భరక : రరమచసదడరరజ
ఇసటట ననస:61020F34
వయససస:66
లస: ససక స

1154 ZOK0930991
పపరర: పడసరదస మలధసస

పపరరషషలల

1146 ZOK0399733
పపరర: శశనసవరససలక చదకలరగ

తసడడ:డ రరమచసదడ నచయయడడ
ఇసటట ననస:6999Q
వయససస:34
లస: ససక స

తసడడ:డ చదడపప
ఇసటట ననస:61009-E
వయససస:55
లస: పప
125-165/933

125-165/489

తసడడ:డ వనసకటయణ నచయయడడ చదకలరగ
ఇసటట ననస:6969-G-17-A
వయససస:58
లస: పప

భరక : ససబబనన
ఇసటట ననస:6999-P1
వయససస:62
లస: ససక స
125-165/940

1143 ZOK1426907
పపరర: మసరకన
తసడడ:డ శలలర బభష
ఇసటట ననస:1022E7-4
వయససస:22
లస: పప

తలల : లకడక దదవ పబబత
ఇసటట ననస:6969G-11A
వయససస:29
లస: పప

భరక : నరసర రరడకడ
ఇసటట ననస:6984Y
వయససస:42
లస: ససక స
1150 ZOK1502566
పపరర: బభష షపక

125-165/488

తసడడ:డ వనసకట రమణ దచసరగ
ఇసటట ననస:1020-K7
వయససస:23
లస: పప

భరక : నచరరయణ
ఇసటట ననస:6969G-11A
వయససస:56
లస: ససక స
1147 ZOK0574871
పపరర: శశదదవ మయలకరకయల

1142 ZOK1561893
పపరర: శశనవరససలక దచసరగ

1155
పపరర: వననదకకమలర తరగగగపపల

125-164/1227

భసధసవప: థదజసససన అమకనవన
ఇసటట ననస:FLAT NO 19
వయససస:32
లస: పప

ససస సలల

ఇతరరలల
569
569

మతస త
1
1

1,155
1,155

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస

వయసస 01-01-2021 నటక
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