రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-15
1
LML1954205
పపరర: మమబనన యయసససన సయయద

125-159/810

భరస : మమలయనన
ఇఇటట ననఇ:6/56
వయససస:36
లఇ: ససస స
4
ZOK0391326
పపరర: రబన యయసససన సయయద

125-159/813

125-159/816

125-159/814

8
ZOK0663187
పపరర: ఖయజజ మహదదబన సయయద

125-159/819

11
ZOK1393958
పపరర: రరషస షపక

125-159/817

14
ZOK0942814
పపరర: రమయదదవ ఇరపరసజ

6
ZOK0649483
పపరర: గగససయయ బబగమ శశక

9
ZOK0725325
పపరర: షరరఫ బబగమ షపక

125-159/820

125-159/824

15
ZOK0942848
పపరర: కకరణ కలమయర ఇరపరసజ

125-159/826
16
ZOK1244250
పపరర: ససతన రసమయఇజననయమలల
దఇతనరసజ
తఇడడ:డ ససబడమణయ శరస దఇతనరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/56-A
వయససస:71
లఇ: పప

17
ZOK1244276
పపరర: పపడమలత తనళపసక

భరస : ససతన రసమయఇజననయమలల దఇతనరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/56-A
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఈశసర రసజ
ఇఇటట ననఇ:6-56-A
వయససస:63
లఇ: పప

19
ZOK0942822
పపరర: పసడయయఇక ఆరర గడడ

20
ZOK0942855
పపరర: ఉమయ మహహశ ఇరపరసజ

21
LML2443844
పపరర: శరదమయస వనలకచనరసర

22
LML2443778
పపరర: షహహదదన షపక
భరస : మహబమబ
ఇఇటట ననఇ:6/57
వయససస:40
లఇ: ససస స
25
ZOK0649459
పపరర: శకకలయ సససయద

తఇడడ:డ కమల బబషస షపక
ఇఇటట ననఇ:6/57
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/827

125-159/829

125-159/833

26
ZOK0784025
పపరర: మహబమబ బబష షపక

125-159/831

29
ZOK0826919
పపరర: ఖయదర బబషస షపక
తఇడడ:డ మయమన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/57
వయససస:48
లఇ: పప

125-159/822

24
ZOK0645804
పపరర: ఇమయమన బబషస సయయద

125-159/832

తఇడడ:డ కమల బబషస
ఇఇటట ననఇ:6/57
వయససస:31
లఇ: పప
125-159/834

తఇడడ:డ కసలలశ
ఇఇటట ననఇ:6/57
వయససస:46
లఇ: పప
125-159/836

125-159/1037
18
ZOK0942830
పపరర: వనఇకటటశసర రసజ ఇరపరసజ

భరస : వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/56 C
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కసలలశ
ఇఇటట ననఇ:6/57
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : కమల బశస
ఇఇటట ననఇ:6/57
వయససస:52
లఇ: ససస స
28
ZOK0825655
పపరర: ఆయయశస షపక

23
ZOK0645754
పపరర: జలయన బబషస షపక

125-159/825

తఇడడ:డ వనఇకటటశసర రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/56-A
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశసర రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/56-A-1
వయససస:36
లఇ: పప
125-159/830

125-159/821

తఇడడ:డ సరసబర అబమబల మమననఫ
ఇఇటట ననఇ:6/56
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటససర రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/56-A
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : ఉమ మహహశ
ఇఇటట ననఇ:6/56-A1
వయససస:32
లఇ: ససస స

125-159/818

12
ZOK1393982
పపరర: మహమసద జబబర షపక

భరస : డడ ఏస ఆర అఇజననయమలల
ఇఇటట ననఇ:6/56-6-A
వయససస:39
లఇ: ససస స

125-159/828

125-159/815

తఇడడ:డ అబమబల మమననఫ
ఇఇటట ననఇ:6/56
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : షమజ
ఇఇటట ననఇ:6/56
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-159/823

125-159/812

భరస : మమననఫ఼
ఇఇటట ననఇ:6/56
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమలయనన సససయద
ఇఇటట ననఇ:6/56
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమనర షససక
ఇఇటట ననఇ:6/56
వయససస:24
లఇ: పప
13
ZOK0574566
పపరర: పపడమ లత తనళళపసక

5
ZOK0645739
పపరర: సమమ షపక

3
LML2445393
పపరర: ఖసషన బబగఇ సయయద
భరస : మమలయనన
ఇఇటట ననఇ:6/56
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబమబల మమనఫ
ఇఇటట ననఇ:6/56
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమలయనన సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/56
వయససస:33
లఇ: పప
10
ZOK1353275
పపరర: ససహహహల షససక

125-159/811

తఇడడ:డ హహహధర ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/56
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమలయనన
ఇఇటట ననఇ:6/56
వయససస:32
లఇ: ససస స
7
ZOK0663179
పపరర: ఖయజజ నవసజ సయయద

2
LML2439974
పపరర: మమలయనన ససయద

27
ZOK0784074
పపరర: లతశ కలమయర రరడడ ననగ

125-159/835

తఇడడ:డ శవ ననరసయణ రరడడ ననగ
ఇఇటట ననఇ:6/57
వయససస:32
లఇ: పప
125-159/837

30
ZOK1182914
పపరర: హరరపక
డ సష రరడడడ ననగ

125-159/838

తఇడడ:డ ససవస ననరసయణ రరడడ ననగ
ఇఇటట ననఇ:6/57
వయససస:39
లఇ: పప
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31
ZOK1541499
పపరర: హరర పడకసష రరడడడ ననగ

125-159/839

తఇడడ:డ శవ ననరసయణ రరడడ ననగ
ఇఇటట ననఇ:6/57
వయససస:35
లఇ: పప
125-159/841

భరస : మహమసదఅల సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/57-A
వయససస:34
లఇ: ససస స

35
ZOK1509371
పపరర: ఆశష సయద

125-159/1039

40
ZOK0530113
పపరర: నరససఇహ రరడడడ కసశరరడడడ

125-159/844

46
ZOK0988347
పపరర: ఆససయయ బబగమ సయయద

41
ZOK0530568
పపరర: అబద బబగఇ సయయద

125-159/847

44
ZOK0784173
పపరర: రసజజరరడడడ కశరరడడడ

భరస : జజగరర బబషస సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/58
వయససస:38
లఇ: ససస స

47
ZOK0988412
పపరర: ఫసతమయ బ సయయద

తఇడడ:డ బబల ససబడమణయఇ రసజ కఇపరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/58-B
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ చఇ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/60
వయససస:53
లఇ: పప

52
ZOK1290402
పపరర: అఇబటట పపడమ నరససఇహ శవ

53
LML1956051
పపరర: శసరధ పస

125-159/853

తఇడడ:డ అఇబటట వజయ కలమయర
ఇఇటట ననఇ:6/61E
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససదరరన రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/64
వయససస:32
లఇ: పప
58
ZOK1576552
పపరర: లకడస పడసనన చరర రచనగమనననన

125-159/845

56
ZOK1145953
పపరర: సఇజవమస మమపసపళ
భరస : ససదరరన రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/64
వయససస:63
లఇ: ససస స

125-159/858

39
ZOK0784140
పపరర: అహసద సయయద

125-159/1041

42
ZOK0645788
పపరర: జజగరర బబషస షపక

125-159/848

125-159/846

45
ZOK0988339
పపరర: ఫరసరనన సయయద

125-159/849

తఇడడ:డ ఫరరద బబషస సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/58
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-159/851

48
ZOK1373422
పపరర: కకరణ కలమయర తపసపయపలర

125-159/852

తఇడడ:డ నరఇజన రసవప తపసపయపలర
ఇఇటట ననఇ:6/58
వయససస:29
లఇ: పప
125-159/1274

51
ZOK2279958
పపరర: గగససయ షపక

125-159/1275

తఇడడ:డ ఖదదర బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/60
వయససస:19
లఇ: ససస స
125-159/1042

54
ZOK1138057
పపరర: శశనవసససచనరర రసచగమఇడర

125-159/854

తఇడడ:డ రసమయచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/64
వయససస:49
లఇ: పప
125-159/856

57
ZOK1294339
పపరర: లల శశధర రచనగమఇడర

125-159/857

తఇడడ:డ లకడస పడసనన ఆచనరర రచనగమఇడర
ఇఇటట ననఇ:6/64
వయససస:26
లఇ: పప

125-159/859 60
59
ZOK1576610
LML2440063
పపరర: నవన రసఇ కలమయర రచనగమనననన
పపరర: షస వలర సససయద

తఇడడ:డ లకడస పడసనన చరర
ఇఇటట ననఇ:6/64
వయససస:21
లఇ: పప

125-159/843

తఇడడ:డ బశర
ఇఇటట ననఇ:6/58
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసఇడడరఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6-63
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-159/855

36
ZOK1632173
పపరర: అససఫ షపక

తఇడడ:డ బబష
ఇఇటట ననఇ:6-57-A
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : బశర ససహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/58
వయససస:71
లఇ: ససస స

125-166/15 50
49
ZOK1217687
ZOK2279941
పపరర: ససఇధ ససయ వరస కఇపరసజ
పపరర: ఖదర బబష షపక

55
ZOK1145854
పపరర: శశననథ మమపసపళ

125-159/1040

తఇడడ:డ రసమసససమ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/58
వయససస:72
లఇ: పప
125-159/850

125-159/1038

తఇడడ:డ జలయన బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/57-A
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : ఫరరదన బబషస
ఇఇటట ననఇ:6/58
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/58
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/842

భరస : సయయద బబషస
ఇఇటట ననఇ:6-57A
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసమసససమ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/58
వయససస:81
లఇ: పప
43
ZOK0663245
పపరర: జగదదశసర రరడడడ కసశరరడడడ

38
LML2442887
పపరర: రహమతతననసస షపక

33
ZOK0784066
పపరర: హఇసవనణణ ననగస
భరస : ననరసయణ రరడడడ ననగ
ఇఇటట ననఇ:6-57
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అహమద సయద
ఇఇటట ననఇ:6/57-A
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : ఆహమసద
ఇఇటట ననఇ:6-57A
వయససస:40
లఇ: ససస స

భఇధసవప: వససఇధర
ఇఇటట ననఇ:6/64
వయససస:59
లఇ: పప

125-159/840

తఇడడ:డ శవ ననరసయణ రరడడ ననగ
ఇఇటట ననఇ:6/57
వయససస:31
లఇ: పప

34
LML2443877
పపరర: ఆయయశస సయయద

37
LML1956044
పపరర: షసహహన షపక

32
ZOK1541507
పపరర: లయటటష కలమయర రరడడ ననగ

125-159/860

తఇడడ:డ రససల
ఇఇటట ననఇ:6/66
వయససస:46
లఇ: పప
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61
ZOK1393941
పపరర: ససయ ససనఇద బమననన

125-159/861

తఇడడ:డ ననరసయణ
ఇఇటట ననఇ:6/66
వయససస:24
లఇ: ససస స
64
LML2440097
పపరర: ననరసయణ బననన

125-159/862

తఇడడ:డ ననరసయణ
ఇఇటట ననఇ:6/66
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-159/864

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/66 -A
వయససస:56
లఇ: పప
67
LML2443919
పపరర: మమనర సయయద

62
ZOK1423250
పపరర: భమననన ససయ ససనఇద

భరస : రససల
ఇఇటట ననఇ:6/66 A2
వయససస:46
లఇ: ససస స

65
LML2440113
పపరర: శఇకరరరయయ ఉదనగడనర

125-159/865

125-159/874

71
ZOK1309897
పపరర: ససహహతయ నసకల

125-159/867

తఇడడ:డ వనఇకట ససరరష నసకల
ఇఇటట ననఇ:6/66 B-3
వయససస:23
లఇ: ససస స

73
LML1982644
పపరర: ససనల నసకల

74
ZOK1244268
పపరర: పదనసవత బమననన

125-165/497

125-159/868

125-159/871
76
ZOK1412667
పపరర: వనఇకట ససయ మనశ
మయగమలలరర
తఇడడ:డ వజయ భబససర మయగమలలరర
ఇఇటట ననఇ:6/66,B-2
వయససస:22
లఇ: పప

77
ZOK1576438
పపరర: జశసఇత నసకల
తఇడడ:డ వనఇకట ససరరశ
ఇఇటట ననఇ:6/66,B-3,
వయససస:20
లఇ: ససస స

79
LML2440071
పపరర: రససల సయద

80
LML2443901
పపరర: శబర సససయద

82
ZOK1145938
పపరర: ససయ ససజత భమననన
తఇడడ:డ ననరసయణ
ఇఇటట ననఇ:6/67
వయససస:27
లఇ: ససస స
85
ZOK1317650
పపరర: వసడనరపపత చఇడడ శశఖర

తఇడడ:డ బబలయయగమపస వడర పపడడ
ఇఇటట ననఇ:6-67
వయససస:44
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/872

125-159/882

86
ZOK1578095
పపరర: మమల సయయద

125-159/877

89
ZOK2291136
పపరర: సయయద గగససయ
భరస : సయద మమల
ఇఇటట ననఇ:6/67
వయససస:47
లఇ: ససస స

125-165/496

75
LML2443984
పపరర: చచసతనయ ఉడనగఇడర

125-159/869

78
ZOK1679190
పపరర: లకడస దదవ కకరరవ

125-159/870

81
ZOK0725366
పపరర: సలమ సయయద

125-159/878

తఇడడ:డ ఫససజదదబన
ఇఇటట ననఇ:6/67
వయససస:37
లఇ: పప
125-159/880

84
ZOK1317643
పపరర: వసడనరపపత ననహ

125-159/881

తఇడడ:డ వసడనరపపత చఇడడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:6/67
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-159/883

తఇడడ:డ రససల సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/67
వయససస:45
లఇ: పప
125-159/1044

72
LML1970250
పపరర: వనఇకట ససరరశ నసకల

భరస : దదవశశటట వనఇకట ననరసయణ
ఇఇటట ననఇ:6/66, c3
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసజజ కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:6/67
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ వసడనరపపత బబలయయ గమపసస
ఇఇటట ననఇ:6/67
వయససస:49
లఇ: పప
88
ZOK2029429
పపరర: చఇదడ శశఖర వడర పపటట

83
ZOK1284546
పపరర: రసజజ సఇతతష

125-159/875

తఇడడ:డ శఇకర ననరసయణ ఉడనగఇడర
ఇఇటట ననఇ:6/66 UP
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : భబషస
ఇఇటట ననఇ:6/67
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-159/879

69
ZOK1380310
పపరర: రసజరశసరర మయగమలలరర

తఇడడ:డ వనఇకటరసమయయ నసకల
ఇఇటట ననఇ:6/66B-3
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : ననరసయణ బమననన
ఇఇటట ననఇ:6/66 GMC STREET
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమద అల సయద
ఇఇటట ననఇ:6/67
వయససస:72
లఇ: పప

125-159/873

భరస : వజయభబససర గమపస మయగమలలరర
ఇఇటట ననఇ:6/66B-2
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట ససరరశ నసకల
ఇఇటట ననఇ:6/66B-3
వయససస:47
లఇ: ససస స

125-159/876

66
ZOK0663195
పపరర: బమననన ససమ దదవయ
భరస : బబ డదపలర శశ కకషష
ఇఇటట ననఇ:6/66-A
వయససస:30
లఇ: ససస స

68
ZOK1393826
పపరర: వనఇకట ససయ మనష
మఇగమళళరర
తఇడడ:డ వజయభబససర గమపసస
ఇఇటట ననఇ:6/66B2
వయససస:22
లఇ: పప

125-165/495
70
LML1968957
పపరర: వజయభబససర గమపస
మయగమలలరర
తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయయ మయగమలలరర
ఇఇటట ననఇ:6/66B-2
వయససస:54
లఇ: పప

125-159/863

భరస : శఇకరరరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/66 A
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదబనరసససయయ
ఇఇటట ననఇ:6/66 -A
వయససస:60
లఇ: పప
125-159/866

63
LML2443976
పపరర: చఇదడకలయ ఉదనగఇడర

87
LML2401081
పపరర: అరరణ వడర పపడడ

125-159/1043

భరస : చఇదడశశఖర వడర పపడడ
ఇఇటట ననఇ:6-67
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-159/1281

90
ZOK1122225
పపరర: ససపన గమనపపటట

125-159/887

భరస : ససబడమణయ ఎఇ మణణ గమనపపటట
ఇఇటట ననఇ:6/67A3 VADLAPUTI COMPLEX
వయససస:38
లఇ: ససస స
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91
ZOK1676857
పపరర: రసజమస కకలవల

125-159/1045

125-159/1280 93
92
ZOK2290666
ZOK0988461
పపరర: ససయ వనయ బబబమ వసడనరపపత
పపరర: రసజరసజరశవరర మఇడల

భరస : అదద ననరసయణ రరడడడ లయతద కకలవల
ఇఇటట ననఇ:6-67B
వయససస:78
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వ చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:6/67 GMC STREET
వయససస:20
లఇ: పప

94
ZOK1021062
పపరర: రమమశ మఇడల

95
ZOK1322742
పపరర: రరపశశ మఇడల

125-159/885

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ మఇడల
ఇఇటట ననఇ:6/67 UP
వయససస:52
లఇ: పప
97
ZOK1703354
పపరర: శశవణ మఇడల
భఇధసవప: నవన కలమయర ననణణ
ఇఇటట ననఇ:6/69G-C3
వయససస:20
లఇ: పప
100
ZOK1714294
పపరర: వటట లలరర హరర బబబమ

125-159/891

125-159/894

125-159/268

101
ZOK1714401
పపరర: హరర శఇకర బబబమ వఠళళరర

104
ZOK1714476
పపరర: వటట లలరర లకడస దదవ

107
ZOK2244879
పపరర: మమలయల వలల
ర రర

125-159/899

110
ZOK1509397
పపరర: ననశద షపక

తఇడడ:డ ఖజ మహహదబ దన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/71-C
వయససస:49
లఇ: పప

113
ZOK0740225
పపరర: పడభబవతమస దదవలరసజ

తఇడడ:డ రవఇదడననథ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-71 E
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : కకశససఆచనరర కనపసకల
ఇఇటట ననఇ:6/71E2
వయససస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/895

119
ZOK1353291
పపరర: వఇదన దదవలయడజ
తఇడడ:డ దసరర రసజ దదవలయడజ
ఇఇటట ననఇ:6/71 E2
వయససస:26
లఇ: ససస స

125-159/890

102
ZOK1714419
పపరర: వటట లలరర యణదయయ

125-159/893

105
ZOK2244747
పపరర: ససదక వలర వలల
ర రర

125-159/267

తఇడడ:డ పసరయయ వలల
ర రర
ఇఇటట ననఇ:6/71/C
వయససస:50
లఇ: పప
125-159/269

108
ZOK1509348
పపరర: నవల షపక

125-159/898

తఇడడ:డ ససరజదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/71-C
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-159/900

111
ZOK1543271
పపరర: నవలయ షపక

125-159/901

తఇడడ:డ ససరజదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/71-C
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-159/903

114
ZOK0740233
పపరర: చదఇచసలకడస దదవలరసజ

125-159/904

భరస : మమరళ రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/71E
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-159/1047

భరస : వనఇకట మలర కసరరరన రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-71 E
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-147/928

99
ZOK1575992
పపరర: నరససఇహహలల అకకనగమఇటల

తఇడడ:డ వటట లలరర ససబబజజహ
ఇఇటట ననఇ:6/71
వయససస:66
లఇ: పప

భరస : ససబబబరసయడడ
ఇఇటట ననఇ:6/71E
వయససస:45
లఇ: ససస స

125-159/1046 116
115
ZOK0908279
ZOK0908303
పపరర: వనఇకట మలర కసరరరన రరడడడ పపతస
పపరర: బఇదస మయధవ కసశరరడడ

118
ZOK0823857
పపరర: శశ దదవ కనపసకల

125-159/892

భరస : ససరజదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/71-C
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-159/902

125-150/715

భఇధసవప: మహహష అకకనగమఇటల
ఇఇటట ననఇ:6/71
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససదక వలర వలల
ర రర
ఇఇటట ననఇ:6/71-C
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖజ మహహదబ దన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/71-C
వయససస:49
లఇ: పప
112
ZOK1543289
పపరర: ససరజదదబన షపక

125-159/889

భరస : వటట లలరర హరర బబబమ
ఇఇటట ననఇ:6/71
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససదక వలర వలల
ర రర
ఇఇటట ననఇ:6/71-C
వయససస:21
లఇ: ససస స
109
ZOK1509355
పపరర: ససరజదదబన షపక

98
ZOK0988438
పపరర: పరసతఇమయ మఇడల

96
ZOK1383785
పపరర: మహమసద మమసస ఫస సససడ
తఇడడ:డ ఖయదర వనళర సససడ
ఇఇటట ననఇ:6/68-K
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ యణదయయ వఠళళరర
ఇఇటట ననఇ:6/71
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : వతతలలరర యణదయయ
ఇఇటట ననఇ:6/71
వయససస:64
లఇ: ససస స
106
ZOK2244861
పపరర: మమఇతనజ వలల
ర రర

125-159/886

భరస : వనఇకట రమణ మఇడల
ఇఇటట ననఇ:6/69-UP
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వటట లలరర యణదయయ
ఇఇటట ననఇ:6/71
వయససస:43
లఇ: పప
103
ZOK1714427
పపరర: వఠరలలరర యయనదమస

భరస : రమమశ మఇడల
ఇఇటట ననఇ:6/67 UP
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమమశ మఇడల
ఇఇటట ననఇ:6/67 UP
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-159/888

125-159/884

117
ZOK0908311
పపరర: పసరసతమస కసశరరడడ

125-159/1048

భరస : రసమచఇదడ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6-71 E
వయససస:71
లఇ: ససస స
125-159/896

120
ZOK0823618
పపరర: రసజససలలచన కనపసకల

125-159/906

భరస : రఘమరసమయచనరర కనపసకల
ఇఇటట ననఇ:6/71E2
వయససస:45
లఇ: ససస స
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121
ZOK1380112
పపరర: వఇశ కలమయర కసణణపసకల

125-159/907

తఇడడ:డ కకషషమయచనరర కసణణపసకల
ఇఇటట ననఇ:6/71E2
వయససస:22
లఇ: పప
124
ZOK1577246
పపరర: వననద దదవలరసజ

125-159/908

తఇడడ:డ రఘమరసమయచనరర కసణణపసకల
ఇఇటట ననఇ:6/71E2
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-159/910

భఇధసవప: మహహశ దదవలరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/71-E2
వయససస:21
లఇ: పప
127
ZOK0792937
పపరర: ససనల దదవల రసజ

122
ZOK1380120
పపరర: ససపసడయ కసణణపసకల

125
ZOK1353309
పపరర: వజయయఇదడ దదవల రసజ

123
ZOK1509462
పపరర: ససయ కలమయర కసణణపకల

125-159/909

తఇడడ:డ కకషషమయచనరర కసణణపకల
ఇఇటట ననఇ:6/71E2
వయససస:20
లఇ: పప
125-159/913

126
ZOK0792929
పపరర: కసఇతమస దదవల రసజ

125-159/915

తఇడడ:డ దసరర రసజ దదవల రసజ
భరస : చచఇగల రసజ దదవల రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/71-E2 DEVALRAJU NILAYAM ఇఇటట ననఇ:6/71-E2DEVALRAJU NILAYAM
వయససస:30
లఇ: పప
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-159/916

128
ZOK0914615
పపరర: శశవసన రకససస

125-159/917

129
ZOK0942897
పపరర: దసరర రసజ దదవల రసజ

125-159/918

తఇడడ:డ చచఇగల రసజ దదవల రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/71-E2DEVALRAJU NILAYAM
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : వనఇకట కకషసషరరడడడ రకససస
ఇఇటట ననఇ:6/71-E2DEVALRAJU NILAYAM
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరసజ దదవల రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/71-E2DEVALRAJU NILAYAM
వయససస:62
లఇ: పప

130
ZOK1353317
పపరర: వజయలకడస దదవలయడజ

131
ZOK1372093
పపరర: లఇగమటర వనఇకట రమణ

132
ZOK1372101
పపరర: లఇగమటర రసధ

125-159/897

125-159/1049

భరస : దసరర రసజ దదవలయడజ
ఇఇటట ననఇ:6/71 E2 DEVALRAJU NILKAY
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లఇగమటర వనఇకటయయ ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6-71/I
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : లఇగమటర వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:6-71/I
వయససస:29
లఇ: ససస స

125-159/919
133
ZOK0096362
పపరర: రసమ చఇదడయయ ఆచనరర దదవర
కకఇడ
తఇడడ:డ వనఇకటయయ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/72B
వయససస:76
లఇ: పప

134
ZOK0096297
పపరర: రసమ ససబబ రరడడ బబడడగరరరడడడ

135
ZOK0094466
పపరర: వనఇకటససబబమస బబ జరరరడడడ

తఇడడ:డ నరససఇహ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/72C
వయససస:41
లఇ: పప

136
ZOK0094573
పపరర: రసజమస బబ జరరరడడడ

137
ZOK0096313
పపరర: హహమఇత ఆచనరర దదవరకకఇడ

125-159/922

భరస : చనన ససబబబరరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/72-C
వయససస:64
లఇ: ససస స
139
ZOK0094425
పపరర: నలమస దదవరకకఇడ

125-159/925

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/76
వయససస:76
లఇ: ససస స

125-159/923

125-159/928

143
ZOK2029437
పపరర: మమనర బబషస షపక

125-159/926

146
ZOK1353283
పపరర: చఇతల హరరత

125-159/929

125-159/927

144
LML1954155
పపరర: షసహహన తనజ షపక

125-159/1051

భరస : మమనర బబషస
ఇఇటట ననఇ:6-74
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-159/931

తఇడడ:డ చఇతల ససబబబరసయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/76
వయససస:25
లఇ: ససస స

125-159/932 149
125-162/826
148
ZOK1122183
ZOK1284629
పపరర: ససబడమణయ ఎఇ మణణ గమనపపటట
పపరర: బబల నరససఇహహలల గననపప
రరడడడ
తఇడడ:డ సతయ ననరసయణ గమనపపటట
తఇడడ:డ నరససఇహహలల జ
ఇఇటట ననఇ:6/77A3 VADLAPUTI COMPLEX ఇఇటట ననఇ:6-77/C SARASWATHI PURAM
వయససస:45
లఇ: పప
వయససస:59
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

141
ZOK0663211
పపరర: రరవత దదవరకకనసడ
భరస : హహమఇత ఆచనరర దదవరకకనసడ
ఇఇటట ననఇ:6/72-D
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖయజజ మదదబన
ఇఇటట ననఇ:6/74
వయససస:47
లఇ: పప
125-159/930

125-159/924
138
ZOK0096339
పపరర: ససబడమణయఇ ఆచనరర దదవర కకఇడ

తఇడడ:డ రసమ చఇదడయయ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/72D
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : ససబడమణయఇ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/72-D
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ననరసయణ దదవశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/72-F
వయససస:28
లఇ: పప
145
ZOK0649525
పపరర: ననగమస చఇఠలల

140
ZOK0094532
పపరర: రరహహణణ దదవరకకఇడ

125-159/921

భరస : జయరసమ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/72-C
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసమ చఇదడయయ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/72D
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : రసమచఇదడయయ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/72-D
వయససస:64
లఇ: ససస స
142
ZOK0784124
పపరర: వవనక మణణకసఇత దదవశశటట

125-159/920

125-159/1050

147
ZOK1197103
పపరర: షహననజ షపక

125-159/1052

తఇడడ:డ అలర ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6-77-1-I
వయససస:27
లఇ: ససస స
150
LML1954353
పపరర: లలతమస పపతస న

125-159/933

భరస : ననరసయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/78
వయససస:56
లఇ: ససస స
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151
ZOK1680222
పపరర: లకడస దదవ నఇదలలరర

125-159/934

భరస : రసజజరరడడడ నఇదలలరర
ఇఇటట ననఇ:6/78A
వయససస:43
లఇ: ససస స
154
ZOK1578368
పపరర: లయశయ రరడడడ నఇదలలరర

125-159/1054

125-164/1019

125-164/94

125-164/97

125-164/99

125-164/102

125-164/105

తఇడడ:డ చఇదడ ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:6-969/3A
వయససస:25
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

164
ZOK0930249
పపరర: ససవస కలమయరర ననగ

167
ZOK1711704
పపరర: పస కనక మహహష రడడ

170
ZOK1501816
పపరర: పడససద చదనరననగసరర

173
ZOK0809048
పపరర: రతన కలమయరర మలర రరడడడ

125-164/107

176
ZOK1559467
పపరర: చచఇగమస మమల

125-164/1035

179
ZOK1502061
పపరర: ఆకలల శరరష
భరస : ఆకలల చఇదడ
ఇఇటట ననఇ:6-969/3A
వయససస:24
లఇ: ససస స

159
ZOK1326339
పపరర: పదసకలమయర వ జర

125-164/1020

162
ZOK0528166
పపరర: జజయత ధరసవరఇ

125-164/96

165
ZOK1711688
పపరర: పప ల ససమయ

125-164/98

తఇడడ:డ పస వ ససబరరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-A-2
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-164/100

168
ZOK1653914
పపరర: వజయలకడస అనసగరలల

125-164/101

భరస : మలర కసరరరన అనసగరలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-A3
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-164/103

171
ZOK1501824
పపరర: శసశవణణ చదనరననగసరర

125-164/104

తఇడడ:డ పడససద చదనరననగసరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-A-4
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-164/1036

174
ZOK1501972
పపరర: వనఇకట రరడడడ తఆలమ

125-164/106

తఇడడ:డ వనఇకటససబబరరడడడ తఆలమ
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-V-6
వయససస:68
లఇ: పప
125-164/108

భరస : వనఇకట ససబబ రరడడడ మమల
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-V-9
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-164/1027

125-164/1002

భరస : ఇఇదడరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/969--1
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగర రరడడడ మలర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-1-U
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రరడడడ తఆలమ
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-V-6
వయససస:62
లఇ: ససస స
178
ZOK1419258
పపరర: శరరష ఆకలల

125-164/95

తఇడడ:డ చననయయ చదనరననగసరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-A-4
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ యయననదద రసజ రసతరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/969--1-F
వయససస:24
లఇ: ససస స
175
ZOK1502103
పపరర: వనఇకట ససబబమస తఆలమ

161
ZOK1387653
పపరర: కఇదసల కకషష వరర న రరడడడ

156
LML2454734
పపరర: లవడడ రమయదదవ

తఇడడ:డ జననరరన నర
ఇఇటట ననఇ:6-969
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ పస వనఇకట ససబరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-A-2
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసజరశశఖర కలకకరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-A-3
వయససస:21
లఇ: ససస స
172
ZOK1394147
పపరర: పసడత రసతరసజ

125-163/14

భరస : చఇదడ శశఖర రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-1-A
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : పప ల వనఇకట ససబబరరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-A-2
వయససస:49
లఇ: ససస స
169
ZOK1501881
పపరర: దదవయ ససయ కలమయరర కలకకరర

158
ZOK1418508
పపరర: హసస వరఇ భవన

125-159/1053

భరస : లవడడ ఆఇజననయరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/99CF
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కఇదసల రమ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-1
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : నరససఇహ రరడడడ వసలలలయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-1
వయససస:42
లఇ: ససస స
166
ZOK1711696
పపరర: పప ల సరసవత

125-159/1055

తఇడడ:డ హసస వరఇ రసమ చఇదడ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/696-I-V-7
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యయలయ రరడడడ టఇగమటటరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-1
వయససస:33
లఇ: ససస స
163
ZOK1659937
పపరర: లకడసదదవ వసలలలయ

155
ZOK2029445
పపరర: ససబబమస జ

153
ZOK1578335
పపరర: రశ నఇదలలరర
తఇడడ:డ రసజ రరడడడ నఇదలలరర
ఇఇటట ననఇ:6-78A
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : ససబబరసమరరడడడ జ
ఇఇటట ననఇ:6-78-A
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : శరత చఇదడ మఇకసల
ఇఇటట ననఇ:6-696-C-3-G
వయససస:42
లఇ: ససస స
160
LML2453934
పపరర: శవ జజత టఇగమటటరర

125-159/935

తఇడడ:డ పసఇచల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/78A
వయససస:73
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసజ రరడడడ నఇదలలరర
ఇఇటట ననఇ:6-78-A
వయససస:23
లఇ: ససస స
157
ZOK1303312
పపరర: మయనస హహమకలఇతల

152
ZOK2029452
పపరర: ససబబరసమరరడడడ పస

177
ZOK1559681
పపరర: రసణమస బబ గరరడడ

125-164/109

భరస : ఓబమల రరడడడ బబ గరరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-V-9
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-164/1028

180
ZOK1501584
పపరర: థదజససస ఎకసల

125-164/1037

భరస : మమహర కసఇత ఎకసల
ఇఇటట ననఇ:6-969-18
వయససస:26
లఇ: ససస స
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181
ZOK1640614
పపరర: రఇబబల రరడడడ మనసనరర

125-164/1029

182
ZOK2043065
పపరర: గమఇడమస మమదదకకనసడ

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబ రరడడడ మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:6-969/B2/4-5
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : పసపయయననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969/B2/4-5
వయససస:69
లఇ: ససస స

184
ZOK1560390
పపరర: ససమఇత కకననటట

185
ZOK0929911
పపరర: ఛనన బబగఇ షపక

125-164/1031

తఇడడ:డ రమణయయ కకననటట
ఇఇటట ననఇ:6-969/C-18-C5
వయససస:20
లఇ: పప
187
ZOK1419761
పపరర: చఇదడ కలమయరర చటట
ర రర

125-164/1033

125-164/1024

191
ZOK1433010
పపరర: వనఇకట చరణ గగలర

125-164/1094

194
ZOK1244987
పపరర: నససడత జహన పఠసన

125-164/581

తఇడడ:డ రసమచనబ య
న యయ పసల
ఇఇటట ననఇ:6/969D1
వయససస:33
లఇ: ససస స

197
LML2453751
పపరర: శశబబ పసలయ

125-164/584

200
ZOK0399808
పపరర: రరడడపప రరడడడ తమయససన

తఇడడ:డ చనన వనరశయయ నమసకసయల
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-1
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససరయననరసయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-1-A
వయససస:35
లఇ: పప

202
LML2450914
పపరర: అమయనసలయర శశక

203
ZOK0527564
పపరర: రమయదదవ ససటట

125-164/585

తఇడడ:డ అమర బశస షససక
ఇఇటట ననఇ:6/969D2
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : ససబబబరసయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-2
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : తమసపస నలయరఇచస
ఇఇటట ననఇ:6-969-D2-1
వయససస:29
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/579

206
ZOK0944299
పపరర: నరసమస జగడనబ

125-163/608

209
ZOK1196402
పపరర: తమసపస నలయరఇచస
తఇడడ:డ వనఇకటటశ నలయరఇచస
ఇఇటట ననఇ:6-969-D2-1
వయససస:31
లఇ: పప

125-164/1023
189
ZOK0930116
పపరర: వనఇకట ససబబ రఇగయయ అననన

192
ZOK1015784
పపరర: కకషషకసఇత పపటట

125-164/1093

195
LML2453736
పపరర: అనససయయ పసలయ

125-164/580

భరస : రమచదచయ
స య పసల
ఇఇటట ననఇ:6/969D1
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-164/582

198
ZOK1501485
పపరర: ససకనయ నమసకసయల

125-164/583

తఇడడ:డ చనన వనరశయయ నమసకసయల
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-1
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-164/1095

201
ZOK1244961
పపరర: తబమసఇ బబగఇ షపక

125-163/360

భరస : అసర ఇ బబషస షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969 D-1-A VIDYUTH NAGAR
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-164/586

204
ZOK0785097
పపరర: మయబమననసస షపక

125-164/587

భరస : కలలషస షససక
ఇఇటట ననఇ:6/969-D2
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-164/1097

భరస : వనఇకట రసజ జగడనబ
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-2
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-164/1099

125-164/1032

తఇడడ:డ రసమయయ పపటట
ఇఇటట ననఇ:6-969-D
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : బలరసమరరడడడ ససటట
ఇఇటట ననఇ:6/969D2
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-164/1096

186
ZOK1501873
పపరర: హహమబఇదస చటట
ర రర

తఇడడ:డ చనన ససబబబరసయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969 C A
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసమచనబ య
న యయ పసల
ఇఇటట ననఇ:6/969D1
వయససస:33
లఇ: ససస స

199
ZOK1501493
పపరర: వజయ వరరన నమసకసయల

208
ZOK1196394
పపరర: శశదదవ నలయరఇచస

125-164/1034

భరస : జజన ఖయన పఠసన
ఇఇటట ననఇ:6-969 D 1
వయససస:26
లఇ: ససస స

196
LML2453744
పపరర: కలపనన పసలయ

125-155/1041

తఇడడ:డ శశనవసససలల చటట
ర రర
ఇఇటట ననఇ:6-969/C-18-J6
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట చలపత గగలర
ఇఇటట ననఇ:6/969-D
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసమయయ పపటట
ఇఇటట ననఇ:6-969-D
వయససస:30
లఇ: ససస స

205
ZOK0528125
పపరర: కకషష వనణణ దరరరర

125-164/1021

తఇడడ:డ ససబబ రసవప
ఇఇటట ననఇ:6-969/C-18-J-6
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : వనఇకట ససబబ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6-969- C A
వయససస:68
లఇ: ససస స
193
ZOK1151133
పపరర: హరరత పపటట

188
ZOK1430511
పపరర: శశనవసససలల చటట
ర రర

183
ZOK1138818
పపరర: ననరసయణమస ననగరరరడడ
భరస : ససబబ రరడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-C4
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : బబషస
ఇఇటట ననఇ:6-969 C 18 F
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : శశనవసససలల
ఇఇటట ననఇ:6-969/C-18-J-6
వయససస:51
లఇ: ససస స
190
ZOK0930124
పపరర: రసజరశసరర అననన

125-164/1030

207
LML2451458
పపరర: జయచఇదడ రసజ గసదదరసజ

125-164/1098

తఇడడ:డ చననయయ రసజ గసదదరసజ
ఇఇటట ననఇ:6-969-D2-1
వయససస:67
లఇ: పప
125-164/1100

210
LML2453728
పపరర: వసన కఇడడలయ

125-164/588

భరస : ససబబబరసయడస కఇదసల
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-4
వయససస:41
లఇ: ససస స
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211
LML2453694
పపరర: ససధనరసన దఇడడ

125-164/1101

తఇడడ:డ వరపసప
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-2-4
వయససస:33
లఇ: ససస స
214
ZOK1244896
పపరర: నవన కలమయర లవడడ

125-164/591

125-164/594

125-164/1104

125-164/597

తఇడడ:డ ససబబబరసయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-D
వయససస:36
లఇ: పప
229
ZOK1560432
పపరర: జయలకడస మకసడన

125-164/1102

221
LML2450922
పపరర: పపఇచలయయ గలఠరటట

125-164/595

125-164/598

భరస : మమరళ మకసడన
ఇఇటట ననఇ:6/969-D2-H
వయససస:37
లఇ: ససస స

230
ZOK1178145
పపరర: మమలయల షపక

125-164/1105

125-164/1106

125-164/603 233
232
ZOK0260711
ZOK0082776
పపరర: వనఇకట ససబబయయ మయడపపరర
పపరర: అనససయ మమమలపలర

235
ZOK0082768
పపరర: నరససఇహరరడడడ మమమలపలర
తఇడడ:డ నరసరసమ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-2-J-1
వయససస:43
లఇ: పప
238
ZOK1325083
పపరర: వజయ నరసల బమరరస
భరస : చలపత బమరరస
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-K1
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/604

236
LML2453702
పపరర: ఈశసరమస బమరస

239
ZOK1501659
పపరర: భరత కలమయర రరడడడ హసస వరఇ
తలర : సరరత హసస వరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-D2-K1C
వయససస:21
లఇ: పప

125-164/596

225
LML1982073
పపరర: లకడసదదవ కడప

125-164/599

228
ZOK1213461
పపరర: ఆనఇద కలమయర మకకడ

125-163/490

231
ZOK0466656
పపరర: లకడస దదవ మయడపపరర

125-164/602

234
ZOK0236893
పపరర: నరసరసమ రరడడడ మమమలపలర

125-164/605

తఇడడ:డ చచఇచసరరడడడ మళపలర
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-J1
వయససస:84
లఇ: పప
125-164/606

భరస : వనఇకటసససమ బబ రరసస
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-K1
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-164/608

222
ZOK0418152
పపరర: శశదదవ కడప

భరస : వనఇకట ససబబయయ మయదపపరర
ఇఇటట ననఇ:6/969D2J
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-D2-J1
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-164/1107

125-164/1103

తఇడడ:డ రసమకకషషయయ మకకడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-2 H
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ జఫసర షపక
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-2-I
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-J
వయససస:63
లఇ: పప

219
ZOK1131911
పపరర: మబన షపక

భరస : ససబబరసయమడడ కడప
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-D
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : యలర యయ
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-2-E
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-164/601

125-164/593

తఇడడ:డ ససబబబరసయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969D-2D
వయససస:38
లఇ: ససస స

224
LML1969245
పపరర: ససబబరసయమడడ కడప

227
LML1982065
పపరర: యలర మస యస

216
ZOK0987430
పపరర: శశనవసససలల రరగళర

భరస : బబషస షపక
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-2-C
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగమలయయ కడప
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-D
వయససస:63
లఇ: పప
125-164/600

125-164/590

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ రరగళర
ఇఇటట ననఇ:6/969-D2B
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసససయయ గలర తతటట
ఇఇటట ననఇ:6/969D2D
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరసయమడడ కడప
ఇఇటట ననఇ:6/969D-2D
వయససస:41
లఇ: పప
226
ZOK0418582
పపరర: చరఇజవ కడప

125-164/592

తఇడడ:డ కసలలషస
ఇఇటట ననఇ:6-969-D2C
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖయలలషస షపక
ఇఇటట ననఇ:6-969-D2-C
వయససస:32
లఇ: పప
223
ZOK0418574
పపరర: ననగరఇదడ పడససద కడప

215
ZOK0987422
పపరర: పసరసత రరగళర

218
ZOK0101139
పపరర: మహసద ఆరరఫ షపక

213
ZOK1325075
పపరర: చలపత బమరరసస
తఇడడ:డ వనఇకట సససమ బమరరసస
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-6
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : శశనవసససలల రరగల
ఇఇటట ననఇ:6/969-D2B
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కసలలశ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-C
వయససస:29
లఇ: పప
220
ZOK0971144
పపరర: బబషస షపక

125-164/589

భరస : శశషసదదడ బబ రరసస
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-6
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇగల రసజ లవడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-A
వయససస:55
లఇ: పప
217
ZOK0784900
పపరర: మహమసద అరరఏఫ షపక

212
ZOK1016675
పపరర: అమకత బరరస

237
ZOK1016659
పపరర: సఇధయ బరరస

125-164/607

భరస : చననయయ బబ రరసస
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-K1
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-164/609

240
ZOK1198283
పపరర: సరరత హహససవరఇ

125-164/610

భరస : రసజగరపసల రరడడ హహససవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-K1C
వయససస:48
లఇ: ససస స
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125-164/611 242
241
ZOK1183482
ZOK0526475
పపరర: రసజజ గగపసల రరడడ హసస వరఇ
పపరర: ససబబబరసయమడడ కఇదల

తఇడడ:డ నరసస రరడడడ హసస వరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-K1-C
వయససస:58
లఇ: పప
244
ZOK1403955
పపరర: సరససతమస నసకసరరడడ

తఇడడ:డ ససబబబరసయమడడ కఇదసల
ఇఇటట ననఇ:6/969-D2-K3
వయససస:53
లఇ: పప
125-164/1109

భరస : వనఇకటరరడడడ నసకసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-D2-K3
వయససస:74
లఇ: ససస స
125-164/615

భరస : ననరసయణ ననగరననన
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-L1
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-164/618

తఇడడ:డ చన వనఇకటడయమడడ సఇబబటబ
ఇఇటట ననఇ:6/969-D2-L2
వయససస:51
లఇ: పప
125-164/621

125-164/624

తఇడడ:డ ఘమస మహహదబ దన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-L2
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-164/627

125-164/1111

తఇడడ:డ మహబమబ బబషస షపక
ఇఇటట ననఇ:6-969D3
వయససస:27
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/619

254
ZOK0944471
పపరర: నగభమషషయయ సఇబబట

125-164/629

125-164/622

255
ZOK0944489
పపరర: మమలన షపక

257
ZOK1295088
పపరర: షపక ఘమస షససక

258
ZOK0258756
పపరర: సయద మసససన

263
ZOK0399568
పపరర: భసవరసజ సఇటట

266
ZOK1403922
పపరర: వనఇకటరరడడడ నసకసరరడడడ

269
ZOK0258749
పపరర: మహబమబ బబషస షపక
తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-3
వయససస:53
లఇ: పప

125-164/617

125-164/620
252
ZOK0078204
పపరర: చనన వనఇకసటబడయమడడ సఇబబట

భరస : ఘమస మహహదబ దన షససక
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-L2
వయససస:43
లఇ: ససస స

125-164/625

125-164/623

125-164/626

తఇడడ:డ బమడదడ ససబ సససడ
ఇఇటట ననఇ:6/969D2L3
వయససస:66
లఇ: పప
125-164/628

261
ZOK0491563
పపరర: వరనన వడచడ

125-164/1110

తఇడడ:డ వరనన
ఇఇటట ననఇ:6-969-D2N
వయససస:43
లఇ: పప
125-164/1112

264
ZOK1145185
పపరర: మమలయల షపక

125-164/1113

తఇడడ:డ ఘమస పసర
ఇఇటట ననఇ:6-969-D2-N
వయససస:37
లఇ: పప
125-164/630

తఇడడ:డ చననససబబబరరడడ నసకసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-D2-V3
వయససస:79
లఇ: పప
125-164/1114

249
ZOK1131838
పపరర: మహన కకషష సఇబబట

తఇడడ:డ చనన వనఇకట రసయమడడ సఇబబట
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-L2
వయససస:54
లఇ: పప

260
ZOK1541036
పపరర: కరరమయ సససయద

125-164/614

తఇడడ:డ చనన వరయయ సఇబబట
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-L2
వయససస:88
లఇ: పప

తఇడడ:డ యలర పప
ఇఇటట ననఇ:6-969-D2-N
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-D2R
వయససస:20
లఇ: పప
268
ZOK1021898
పపరర: లయజ బబషస షపక

251
ZOK1559400
పపరర: భవన సఇబబట

246
ZOK0258806
పపరర: ననరసయణ ననగరననన

తఇడడ:డ ననగభమషనయయ సఇబబట
ఇఇటట ననఇ:6/969D2L2
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసససన సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/969D2L3
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : వరనన
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-2N
వయససస:39
లఇ: ససస స
265
ZOK1501410
పపరర: యమసఫ షపక

125-164/616

తఇడడ:డ షపక హహసపసన సభ షససక
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-L2
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : మసససన సససడ
ఇఇటట ననఇ:6/969D2L3
వయససస:47
లఇ: ససస స
262
ZOK0492140
పపరర: పదస వడచడ

248
ZOK0528091
పపరర: సఇపపరష మస సమమసట

125-164/1108

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ ననగరననన
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-L1
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : కలమయర సససమ సఇబబట
ఇఇటట ననఇ:6/969-D2-L2
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగస మహహదబ దన షససక
ఇఇటట ననఇ:6/969D2-L2
వయససస:27
లఇ: పప

259
ZOK0528075
పపరర: బబజజన సయయద

125-164/613

భరస : ననగభమషనయయ సఇబబట
ఇఇటట ననఇ:6/969D2L2
వయససస:49
లఇ: ససస స

250
ZOK1558725
పపరర: కలమయర ససమ సఇబబటబ

256
ZOK1278028
పపరర: షహననజ షపక

245
ZOK1559749
పపరర: నవన కలమయర ననగరననన

243
ZOK1403948
పపరర: మలర కసరరరన రరడడడ నసకసరరడడడ
తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ నసకసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-D2-K3
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరసయణ ననగరననన
ఇఇటట ననఇ:6/969-D2-L1
వయససస:26
లఇ: పప

247
ZOK0528117
పపరర: రసణణ ననగరననన

253
ZOK0944463
పపరర: అబమబల రహహఇ షపక

125-164/612

267
ZOK1560796
పపరర: ఫరసరనన బబనస బ

125-164/631

భరస : ఇలయయస బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-3
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-164/1115

270
LML1981604
పపరర: భబణమ షపక

125-164/1116

భరస : మయబమభబష
ఇఇటట ననఇ:6-969D-3
వయససస:50
లఇ: ససస స
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271
ZOK0528380
పపరర: ససజజత రఇప

125-164/632

భరస : రమణనరరడడడ రఇప
ఇఇటట ననఇ:6/969-D4
వయససస:57
లఇ: ససస స
274
ZOK0258699
పపరర: సతయననరసయణ రసజ లగరడడ

125-164/1117

125-164/1120

125-164/1123

125-163/491

తఇడడ:డ ఖయశఇ ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-4-2
వయససస:78
లఇ: పప
125-164/636

భరస : షపక ఇసససయల ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-4-2
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-164/1126

125-164/1124

284
ZOK1323336
పపరర: లతఫ దదన షపక

287
ZOK0400549
పపరర: జహ తతల షపక

290
ZOK0653519
పపరర: ఖజ ననయబ రససల షపక

125-164/1233

295
ZOK0526863
పపరర: శఇకర చనరర చలకపసటట

293
ZOK2259737
పపరర: సయద బబష షపక

125-163/492

తఇడడ:డ పదసననభ చనరర చలకల పసటట
ఇఇటట ననఇ:6/969D4-5
వయససస:61
లఇ: పప

296
ZOK0528414
పపరర: పడమల చలకలపసటట

125-164/637

299
ZOK1704055
పపరర: సఇధయ రసణణ పపనకలపత
భరస : మహన పపనకలపత
ఇఇటట ననఇ:6/969-D4-6
వయససస:40
లఇ: ససస స

282
ZOK1390236
పపరర: మబనన బబగమమ షపక

125-162/823

285
ZOK1323351
పపరర: గగససయయ బబగఇ షపక

125-163/493

288
LML2450906
పపరర: ఇసససయయల ససహహబ శశక

125-164/638

తఇడడ:డ కమయలలడడన షససక
ఇఇటట ననఇ:6/969D4-2
వయససస:74
లఇ: పప
125-164/633

291
ZOK2259711
పపరర: దదలత బబష షపక

125-164/1232

తఇడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:6-969/D/4/3
వయససస:34
లఇ: పప
125-164/1234

294
ZOK0258673
పపరర: దచసవలయడ బశస శశక

125-164/639

తఇడడ:డ దసస గరరర షససక
ఇఇటట ననఇ:6/969D4-4
వయససస:34
లఇ: పప
125-164/641

భరస : శఇకరచనరర చలకల పసటట
ఇఇటట ననఇ:6/969D4-5
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-164/643

125-164/1122
279
ZOK0929473
పపరర: బబల తడపపర ససఇదరర దనసరర

భరస : ఘమస మహహదబ దన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-D4-2
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:6-969/D/4/3
వయససస:35
లఇ: పప
125-164/640

125-164/1119

భరస : లతఫపదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-D4-2
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:6-969/D/4/3
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:6-969/D/4/3
వయససస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

281
ZOK0929549
పపరర: ఆఇజననయ పడససద దనసరర

276
LML1981612
పపరర: మహహనసర షపక

భరస : ఆఇజననయ పడససద
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-4
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇసససయల షససక
ఇఇటట ననఇ:6/969D-4-2
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇసససయల ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-4-2
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : ససబడమణయఇ ఆచనరర కకరశపసటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-D4-6
వయససస:61
లఇ: ససస స

125-164/1121

తఇడడ:డ ఘమస మహహదబ దన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-D4-2
వయససస:39
లఇ: పప

286
LML1981620
పపరర: షపక మసససణణ

298
ZOK1703990
పపరర: లకడస డనవ కకరశపసటట

278
ZOK0400135
పపరర: అమర బబషస షపక

125-164/635

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-4
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసఘవ రసవప
ఇఇటట ననఇ:6-969D-4
వయససస:50
లఇ: పప

283
ZOK1323344
పపరర: ఘమస మహహదబ దన షపక

292
ZOK2259729
పపరర: హహసపన బ షపక

125-164/1118

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-4
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : అమర బబషస షపక
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-4
వయససస:39
లఇ: ససస స

289
ZOK0576090
పపరర: నసరరలయర శశక

275
LML1969484
పపరర: హహసపసన శశక

273
ZOK0258772
పపరర: రమణ రరడడడ రఇపస
తఇడడ:డ ససబబ రసమ రరడడ రఇప
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-4
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-4
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ షమన పసరస
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-4
వయససస:59
లఇ: పప
280
ZOK1178137
పపరర: నససమయ షపక

125-164/634

తఇడడ:డ రసమ చఇదడయయ పసదబపలర
ఇఇటట ననఇ:6/969-D4
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట నరస రసజ
ఇఇటట ననఇ:6-969D4
వయససస:53
లఇ: పప
277
ZOK0398610
పపరర: మహమసద బబషస షపక

272
ZOK0783720
పపరర: నగరజనన పసదబపలర

297
ZOK1357441
పపరర: హరరశ చలకసపత

125-164/642

తఇడడ:డ శఇకరసచనరర చలకల పసటట
ఇఇటట ననఇ:6/969D4-5
వయససస:33
లఇ: పప
125-164/644

300
ZOK1704089
పపరర: మహన పపనరనలపత

125-164/645

తఇడడ:డ బడహసయయ ఆచనరర పపనరనలపత
ఇఇటట ననఇ:6/969-D4-6
వయససస:48
లఇ: పప
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301
ZOK0528547
పపరర: రసమససబబమస రఇప

125-164/646

భరస : ససబబరసమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-4-8
వయససస:82
లఇ: ససస స
304
ZOK1659820
పపరర: శశలతన రఇప

125-164/649

125-164/651

125-164/654

125-164/657

భరస : శశషఇ రసజ రసఘవ
ఇఇటట ననఇ:6/969-D5
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-164/662

322
ZOK1357417
పపరర: మహమసద అశశఫ షపక

125-164/666

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/655

314
ZOK1217869
పపరర: పసడయయఇక మకసడ

320
LML1981638
పపరర: షరరఫ వపననసస యస.

323
ZOK1501352
పపరర: మహమసద అశశఫ షపక

125-164/669

326
ZOK0931197
పపరర: అమనన బ షపక

125-164/658

329
ZOK2269793
పపరర: షపక మహమసద అశశఫ షపక
మహబమద బబష
తఇడడ:డ షపక మహబమద బబష
ఇఇటట ననఇ:6/969-d-10-a
వయససస:24
లఇ: పప

309
ZOK0466797
పపరర: ననగమస మకసడ

125-164/653

312
ZOK0975096
పపరర: అశసన మకకడ

125-164/656

125-164/659
315
LML2450880
పపరర: వజయ భబససర రసజ రసఘవ

తఇడడ:డ ననరసయణరసజ రసఘవ
ఇఇటట ననఇ:6/969-D5
వయససస:56
లఇ: పప
125-164/661

318
ZOK0725549
పపరర: శసకకర షపక

125-164/1127

భరస : మమలయల
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-7-F
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-164/1

321
ZOK1559061
పపరర: నజమమదదబన సయద

125-164/665

తఇడడ:డ ఖజమమదదబన సయద
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-10
వయససస:49
లఇ: పప
125-164/667

324
ZOK0370445
పపరర: కరరమమలయర షపక

125-164/668

తఇడడ:డ చనన మమలయ షససక
ఇఇటట ననఇ:6/969D10-A
వయససస:40
లఇ: పప
125-164/670

భరస : చనన మమలయ ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969D10-A
వయససస:65
లఇ: ససస స
125-164/1243

125-164/650

భరస : రసజరశ మకకడ
ఇఇటట ననఇ:6/969D4-H
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబమ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-10-A
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : కరరమమలయర షససక
ఇఇటట ననఇ:6/969D10-A
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపక మహబమద బబష
ఇఇటట ననఇ:6/969-d-10-a
వయససస:22
లఇ: పప

311
ZOK0944315
పపరర: దనలపత మకకడ

317
ZOK0197095
పపరర: శశషఇ రసజ రసఘవ

306
ZOK1217794
పపరర: మకసడ బబలససబడమణయఇ

భరస : రసమకకశషషయయ మకసడ
ఇఇటట ననఇ:6/969D4-H
వయససస:73
లఇ: ససస స

భరస : మహబమబ బబషస షససక
ఇఇటట ననఇ: 6/969D10
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-10-A
వయససస:25
లఇ: పప

328
ZOK2269785
పపరర: షపక మహమసద అససఫ షపక

125-164/652

తఇడడ:డ ననరసయణ రసజ రసఘవ
ఇఇటట ననఇ:6/969-D5
వయససస:59
లఇ: పప

319
ZOK0526483
పపరర: ససరయననరసయణ రరడడడ
తమయసససన
తఇడడ:డ గఇగర రరడడడ తమససన
ఇఇటట ననఇ:6/969D-9A
వయససస:60
లఇ: పప

325
ZOK0528059
పపరర: గగససయయ షపక

308
ZOK0466474
పపరర: వజయ లకడస మకడ

తఇడడ:డ బబల ససబడమణయఇ మకసడ
ఇఇటట ననఇ:6/969D4-H
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-164/660

125-164/648

తఇడడ:డ మకసడ రసమకకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969D4H
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకడసపత మకకడ
ఇఇటట ననఇ:6/969D4-H
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : బబల ససబడమణయఇ మకసడ
ఇఇటట ననఇ:6/969D4-H
వయససస:46
లఇ: ససస స
316
ZOK0101055
పపరర: వనఇకట ససబబమస రసఘవ

125-164/1125

భరస : లకడస పతస
ఇఇటట ననఇ:6/969D4-H
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : ఆనఇద కలమయర
ఇఇటట ననఇ:6/969D4-H
వయససస:40
లఇ: ససస స
313
ZOK1217836
పపరర: పదనసవత మకసడ

305
ZOK0360719
పపరర: నరససఇహలల నరరగటటట

303
ZOK1659564
పపరర: శశకసఇత రరడడడ రఇప
తఇడడ:డ రమణ రరడడడ రఇప
ఇఇటట ననఇ:6/969D-4-8
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ యయననదయయ
ఇఇటట ననఇ:6-969-D4 11
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసమ కకషషయయ మకసడ
ఇఇటట ననఇ:6/969D4-H
వయససస:59
లఇ: పప
310
ZOK0930165
పపరర: సఇగరత మకకడ

125-164/647

తఇడడ:డ రమణ రరడడడ రఇప
ఇఇటట ననఇ:6/969D-4-8
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణ రరడడడ రఇప
ఇఇటట ననఇ:6/969D-4-8
వయససస:28
లఇ: ససస స
307
ZOK0464933
పపరర: లకడసపత మకసడ

302
ZOK1659473
పపరర: శశ త రఇప

327
ZOK0258715
పపరర: చనన మమలయ షపక

125-164/1128

తఇడడ:డ ఖయదర ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-10-A
వయససస:72
లఇ: పప
125-164/1244

330
ZOK2269827
పపరర: షపక మహమసద అరరఫ షపక

125-164/1245

తఇడడ:డ షపక మహబమద బబష
ఇఇటట ననఇ:6/969-d-10-a
వయససస:19
లఇ: పప
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331
ZOK0944265
పపరర: ఼ాసటటమయ సయయద

125-164/671

భరస : ఖజజమయ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/969D-11
వయససస:49
లఇ: ససస స
334
ZOK0400127
పపరర: కకషసషరరడడడ రసమరరడడడ గసరర

125-164/1129

125-164/673

125-163/361

125-163/496

125-164/1133

125-164/680

భరస : వనఇకసటరమణ ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-EBA
వయససస:51
లఇ: ససస స

344
ZOK1118539
పపరర: ఖయదర బబషస పపతదన

347
ZOK0528588
పపరర: పదనసవత పపటట

350
LML2450765
పపరర: రసమబబబమ కకటకలఇతన

125-164/682

353
ZOK0654541
పపరర: ఆదచమస ససనన

125-164/1137

356
ZOK0931692
పపరర: ననగరసజ చఇతలపలర

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/1025

339
ZOK0526673
పపరర: రసమయయ పపటట

125-164/675

342
ZOK1244839
పపరర: సతనసర ఖయన పఠసన

125-163/495

345
LML1982263
పపరర: వనఇకటమస జఇగఇ

125-164/1132

భరస : ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-B1
వయససస:72
లఇ: ససస స
125-164/676

348
ZOK0931650
పపరర: సరససత దదవ చఇతలపలర

125-164/679

భరస : ననగరసజ చఇతలపలర
ఇఇటట ననఇ:6/969E
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-164/1134

351
ZOK1711712
పపరర: కశరరడడడ జయమస

125-164/681

భరస : కశరరడడడ నరససఇహరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-E-1-2
వయససస:73
లఇ: ససస స
125-164/1135

354
ZOK0258723
పపరర: సయయద నజర

125-164/1136

తఇడడ:డ మసససన
ఇఇటట ననఇ:6-969-E-24
వయససస:35
లఇ: పప
125-164/683

తలర : యయణనదమస చఇతలపలర
ఇఇటట ననఇ:6/969F
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : చఇతలపలర నగరజ
ఇఇటట ననఇ:6-969/F
వయససస:54
లఇ: ససస స

125-164/1131

తఇడడ:డ అల ఖయన పఠసన
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-B-1
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:6-969-E18
వయససస:71
లఇ: ససస స

125-164/1246 359
358
ZOK2270031
ZOK2270106
పపరర: ననగ ససయ ససభబశ చఇతలపలర
పపరర: సరససత దదవ చఇతలపలర

తఇడడ:డ చఇతలపలర నగరజ
ఇఇటట ననఇ:6-969/F
వయససస:21
లఇ: పప

125-163/494

తఇడడ:డ యయలపసప
ఇఇటట ననఇ:6-969-E-1
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకనన ననన
ఇఇటట ననఇ:6/969E-12
వయససస:45
లఇ: పప
355
ZOK0391565
పపరర: రసమ దదవ గసజలపలర

341
ZOK1244821
పపరర: జజన ఖయన పఠసన

336
ZOK0464693
పపరర: అరరరన రసజ ఆతసకలరర

తఇడడ:డ రసమయయ పపటట
ఇఇటట ననఇ:6/969D-A
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : రసమయయ పపటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-S
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరసజ చఇతలపలర
ఇఇటట ననఇ:6/969-E
వయససస:30
లఇ: ససస స
352
ZOK0370189
పపరర: ఏస.ఏన.ఏస.పడససద స

125-164/674

తఇడడ:డ సతనసర ఖయన పపతదన
ఇఇటట ననఇ:6-969 D B 1
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : సతనసర ఖయన షపక
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-B-1-1
వయససస:51
లఇ: ససస స
349
ZOK0931601
పపరర: శసలన చఇతలపలర

338
ZOK0528364
పపరర: హరరత పపటట

125-164/1026

తఇడడ:డ ససలమ రసజ
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-49
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతనసర ఖయన పఠసన
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-B-1
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతనసర ఖయన పఠసన
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-B-1
వయససస:24
లఇ: పప
346
ZOK1118588
పపరర: షకకల బబనస పపతదన

125-164/1130

తఇడడ:డ రసమయయ పపటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-A
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : రహమయతతలర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969 D-B
వయససస:36
లఇ: ససస స
343
ZOK1277947
పపరర: రససల బబషస పఠసన

335
ZOK0526723
పపరర: వనఇకట రసజ అడదడ పలర

333
LML2453710
పపరర: జయమస
భరస : బబసవరసజ
ఇఇటట ననఇ:6-969 D-24
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసప రసజ
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-47
వయససస:97
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసమయయ పపటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-A
వయససస:32
లఇ: పప
340
ZOK1244995
పపరర: మమనన షపక

125-164/672

తఇడడ:డ ససబబయయ కఇదళళరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-24
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమనరఏదదబ
ఇఇటట ననఇ:6-969-D-24-A
వయససస:77
లఇ: పప
337
ZOK0526707
పపరర: కకషష కసఇత పపటట

332
ZOK1558659
పపరర: ససబబరసయమడడ కఇదళళరర

357
ZOK2036473
పపరర: యయనడనమయ చఇతలపలర

125-164/1138

భరస : ససబబరసయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969F
వయససస:77
లఇ: ససస స
125-164/1247

360
ZOK1118513
పపరర: కకషష వనణణ ససదబవటఇ

125-164/684

భరస : పసఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969F-3-1
వయససస:32
లఇ: ససస స
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361
ZOK0574889
పపరర: కకషషవనన ససదబవటఇ

125-164/1139

భరస : పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:6-969-F-3-1
వయససస:33
లఇ: ససస స
364
ZOK2269124
పపరర: కసథద శసశవణణ

125-164/1240

125-164/825

125-164/828

125-164/831

376
ZOK1322791
పపరర: అఇబక తమసరరడడడ

125-164/834

125-164/837

125-162/824

374
ZOK1408095
పపరర: మమరర వకసశ కలమయర రరడడ

377
ZOK0492173
పపరర: జయవసన తమస రరడడ

380
ZOK2258648
పపరర: నఖత లలడడ

383
ZOK1390251
పపరర: షపక షబన

125-164/839

386
ZOK0466672
పపరర: రరజజమస లలదద

125-164/832

389
ZOK0653576
పపరర: జలయన బశస శశక
తఇడడ:డ కరరమ బశస షససక
ఇఇటట ననఇ:6/969GB-4
వయససస:29
లఇ: పప

369
ZOK2238731
పపరర: అయయషస షపక

125-164/827

372
ZOK0473116
పపరర: గరపస కకషష ఆకలల

125-164/830

375
ZOK1322783
పపరర: పవన రరడడడ తమసరరడడడ

125-164/833

తఇడడ:డ ససబబరసమరరడడడ తమసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-B-1
వయససస:24
లఇ: పప
125-164/835

378
ZOK0464784
పపరర: చఇదడ లలదద

125-164/836

తఇడడ:డ ఆశరససదఇ లలడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-B-3
వయససస:56
లఇ: పప
125-164/1228

381
ZOK2258663
పపరర: భవయ పసడయఇకస కఇప

125-164/1229

భరస : కకరణ కలమయర లలడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-B3
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-162/825

384
ZOK1203991
పపరర: నసరరర షపక

125-164/838

భరస : ఖయదర బబషస షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-GB-4
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-164/840

భరస : చఇదడ లలడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969G-B-4
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-164/842

125-164/824

తఇడడ:డ ససబబబరసయమడడ ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:6/969GB
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ షపక కరరఇ బబష
ఇఇటట ననఇ:6/969-GB4
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరరఇ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-GB-4
వయససస:20
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/829

తఇడడ:డ చఇదడ లలడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969 -G-B-3
వయససస:19
లఇ: ససస స

భరస : షపక కరరఇ బబష
ఇఇటట ననఇ:6/969-GB4
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖయదర ససబ షససక
ఇఇటట ననఇ:6/969GB-4
వయససస:64
లఇ: పప

371
LML1968353
పపరర: ససబబరసయమడడ ఆకలల

366
ZOK0664565
పపరర: శక వసల షపక

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-A
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : ససబబ రసమ రరడడ తమసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969GB-1
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదడ లలడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969G-B-3
వయససస:36
లఇ: పప

388
ZOK0491621
పపరర: కరరమ షపక

125-164/826

తఇడడ:డ మమరర నరససఇహ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-B
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరసమరరడడడ తమసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-B-1
వయససస:25
లఇ: ససస స

385
ZOK1559905
పపరర: సడక వలర షపక

368
ZOK0664599
పపరర: సపయద షపక

125-164/1231

తఇడడ:డ మమలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969GA
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:6/969GB
వయససస:62
లఇ: పప

373
ZOK0491613
పపరర: వనఇకట అరవఇదస కలమయర
ఆకలల
తఇడడ:డ ససబబబరసయమడడ ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:6/969GB
వయససస:37
లఇ: పప

382
ZOK1390244
పపరర: షపక మమఇటబజ

125-164/823

భరస : శక వలర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-GA
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969G-A
వయససస:36
లఇ: పప

379
ZOK0464321
పపరర: మహహశ గసఇధద లలదద

365
LML2450930
పపరర: మమలయల షపక

363
ZOK2259687
పపరర: కతస బబలయయ
తఇడడ:డ కతస జఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-10-A
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:డ అకబర ససబ షససక
ఇఇటట ననఇ:6/969GA
వయససస:61
లఇ: పప

భరస : మమలయల
ఇఇటట ననఇ:6/969GA
వయససస:58
లఇ: ససస స
370
LML2450948
పపరర: మహబమబ బబష షపక

125-164/1140

తఇడడ:డ లకడస నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:6-969-F-3-1
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ కసథద బబలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-10-A
వయససస:20
లఇ: ససస స
367
ZOK0664581
పపరర: ఖరఖరరననసస శశక

362
ZOK0576124
పపరర: పపఇచలయయ ససదబవటఇ

387
ZOK0987596
పపరర: అబమబల గఫసర షపక

125-164/841

తఇడడ:డ ఖయదర బబషస షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969G-B-4
వయససస:27
లఇ: పప
125-164/843

390
ZOK0654582
పపరర: ఫరసరనన షపక

125-164/844

భరస : మహమసద రఫస షససక
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-B-4-0
వయససస:45
లఇ: ససస స

Page 15 of 36

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-15
391
ZOK0654590
పపరర: ఫజయ షపక

125-164/845

తలర : ఫరసరనన షససక
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-B-4-0
వయససస:30
లఇ: ససస స
394
ZOK0725663
పపరర: ససజజత నసక రరడడడ

125-164/848

125-164/851

125-164/854

125-164/857

125-164/860

125-164/863

125-164/867

తఇడడ:డ పసచచయయ రచనకలఇతన
ఇఇటట ననఇ:6/969H.NO.18
వయససస:52
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

404
ZOK1561281
పపరర: వనఇకట ససబబమస గగపపగసరర

407
ZOK0466078
పపరర: నరసల దదవ ఏదసబల

410
ZOK0944570
పపరర: లకడస తతలసస జనపసటట

413
ZOK0931460
పపరర: ససఇగసరయయ జజనపసటట

125-164/870

125-164/864

416
ZOK1661750
పపరర: వనఇకట ఫణణరసజ గఇగసరపప

125-164/850

399
LML2453223
పపరర: సరససత కవపటటరర

125-164/853

402
ZOK1561166
పపరర: జగదదశ గగపపగసరర

125-164/856

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-H-A-1
వయససస:24
లఇ: పప
125-164/858

405
ZOK1561331
పపరర: తడవకశమ గగపపగసరర

125-164/859

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-H-A-1
వయససస:28
లఇ: పప
125-164/861

408
ZOK1682194
పపరర: సతశ బబబమ వనమన

125-164/862

తఇడడ:డ రసమకకషషయయ వనమన
ఇఇటట ననఇ:6/969-H
వయససస:48
లఇ: పప
125-164/865

411
ZOK0833237
పపరర: ఆనఇద బబబమ అవససరర

125-164/866

తఇడడ:డ వరభదసడడడ అవససరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-H-1
వయససస:47
లఇ: పప
125-164/868

తఇడడ:డ ససఇగరపస జజనపసటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-H-1
వయససస:73
లఇ: పప

భరస : గఇగసరపప రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/969-H-2
వయససస:43
లఇ: ససస స
418
ZOK1657212
పపరర: వనఇకటరమణ రచనకలఇతన

125-164/855

భరస : శసయమ ససఇదర జనపటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-H1
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : ఆనఇద బబబమ అవససరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-H-1
వయససస:43
లఇ: ససస స
415
ZOK1502087
పపరర: గఇగసరపప శసరద

401
ZOK1287978
పపరర: ససవతడమస అరవ

396
ZOK0929507
పపరర: జరసబమననసస షపక

భరస : బబబమ ననయడస కసవపతతరర
ఇఇటట ననఇ:6/969G-H-A
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : రసమచఇదడ రరడడడ ఎదసబల
ఇఇటట ననఇ:6/969-GS
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : రసమకకషషయయ వనమన
ఇఇటట ననఇ:6/969-H
వయససస:69
లఇ: ససస స
412
ZOK0833245
పపరర: వజయ లకడస జనపత

125-164/852

భరస : వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-H-A-1
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-H-A-1
వయససస:27
లఇ: పప
409
ZOK2036499
పపరర: గరరరజజకలమయరర వనమన

398
ZOK0576199
పపరర: బబబమననయమడడ కసవపటటరర

125-164/847

భరస : మహబమబ ససహహబ షససక
ఇఇటట ననఇ:6/969G-B-6
వయససస:75
లఇ: ససస స

భరస : యలర రరడడడ అరవ
ఇఇటట ననఇ:6/969G-H-A
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : తడవకశమ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-H-A-1
వయససస:22
లఇ: ససస స
406
ZOK1561364
పపరర: శశకసఇత గగపపగసరర

125-164/849

తఇడడ:డ చఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-GH4
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : రసమయఇజన రయ రరడడ అరవ
ఇఇటట ననఇ:6/969G-H-A
వయససస:29
లఇ: ససస స
403
ZOK1561257
పపరర: సససత గగపపగసరర

395
ZOK0987653
పపరర: రహఇతతనన షపక

393
ZOK0095729
పపరర: రఘమరసమ రరడడ నసకరరడడడ
తఇడడ:డ నరసరరడడడ నసకసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969G-B-4-1
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : అమర బబషస షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-B-6
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబమబ ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969G-B-6
వయససస:56
లఇ: పప
400
ZOK1287960
పపరర: లకడస పడసనన అరవ

125-164/846

తఇడడ:డ రఘమరసమ రరడడ నసకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-B-4-1
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : రఘమరసమ రరడడడ నసకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969GB-4-1
వయససస:57
లఇ: ససస స
397
ZOK0987638
పపరర: అమర బబషస షపక

392
ZOK0930306
పపరర: హరర తదజ రరడడ నసకరరడడడ

414
ZOK1502079
పపరర: గఇగసరపప చరణ

125-164/869

తఇడడ:డ గఇగసరపప రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/969-H-2
వయససస:21
లఇ: పప
125-164/871

417
ZOK1422310
పపరర: పప డ దసబటటరర అనత

125-164/872

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ మమరరస గఇగసరపప
ఇఇటట ననఇ:6/969-H3
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ పప డ దసబటటరర భబససర ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-H-3
వయససస:22
లఇ: ససస స

419
ZOK0527960
పపరర: లకడస ఉపడ

420
ZOK0492181
పపరర: సరరత ననగరలపసటట

భరస : వరరశ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I
వయససస:37
లఇ: ససస స

125-164/873

125-164/1189

భరస : వనఇకటటససర రసజ
ఇఇటట ననఇ:6-969-I
వయససస:43
లఇ: ససస స
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421
ZOK1501428
పపరర: కకషషచచసతనయ చఇతఇ

125-164/85

భఇధసవప: దదపసస చఇతఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969 i1
వయససస:21
లఇ: ససస స
424
ZOK0492207
పపరర: లకడసపడసనన బబ తన

125-164/877

125-164/880

భరస : ఓబమలయ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-I-1
వయససస:46
లఇ: ససస స
433
LML1981596
పపరర: ససజజత మదదబపటర

125-164/885

125-164/888

తఇడడ:డ రరడడనన ననబలలరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-2
వయససస:50
లఇ: పప
439
ZOK0784751
పపరర: దదననష కలమయర కటఇ శశటట

125-164/891

తఇడడ:డ అబడహమ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-3
వయససస:54
లఇ: పప
445
ZOK2036523
పపరర: అనతన మమరర గరశస వనపరసల

తలర : గఇగమస కలఇచఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-3-1
వయససస:32
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/881

125-164/1192

431
ZOK1653674
పపరర: చకశధర రసజ పసఇడదటట

125-164/883

125-164/879

429
ZOK1131788
పపరర: శశ త ధరసవరఇ

125-164/882

125-164/884
432
LML1968767
పపరర: రసమకకషషననయమడడ మదదబపటర

తఇడడ:డ ససరయయననయమడడ మడడపటర
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-2
వయససస:45
లఇ: పప

434
ZOK0370171
పపరర: పడవణ మదదబపటర

125-164/886

435
ZOK0987380
పపరర: జజయత ననబలలరర

125-164/887

తఇడడ:డ ససబడమణయఇననయమడడ మదదబపటర
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-2
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : శశనవసససలల ననబలలరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-2
వయససస:42
లఇ: ససస స

437
ZOK2036507
పపరర: లలమస మదదబపటర మదదబపటర

125-164/890
438
ZOK2036515
పపరర: ససశలమస మదదబపటర మదదబపటర

125-164/889

440
ZOK0784785
పపరర: ససబబయయ కటఇ శశటట

భరస : ససబడమణయఇ మదదబపటర
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-2
వయససస:68
లఇ: ససస స
125-164/892

125-164/893
441
ZOK0784793
పపరర: వనఇకట ససబబయయ కటఇ శశటట

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-2A
వయససస:33
లఇ: పప

125-164/895 444
443
ZOK1096842
LML2450229
పపరర: ఎబబననజరర ఇమసనసఎల వనపరసల
పపరర: వలయమయమజరఇదర వనపసడల

446
ZOK2036531
పపరర: జవస రతనమస వనపసరసల

449
ZOK1021955
పపరర: రసజరఇదడ పడససద కలఇచఇ
తఇడడ:డ పసఇచలయయ లలట కలచఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-3-1
వయససస:38
లఇ: పప

125-164/1191

తఇడడ:డ లజజరసయస
ఇఇటట ననఇ:6-969-I-3
వయససస:76
లఇ: పప
125-164/1193

భరస : వలయయరసజరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-I-3
వయససస:74
లఇ: ససస స
125-164/897

426
ZOK0526186
పపరర: వనఇకట నరస రరడడడ వలలర ల

తఇడడ:డ ఇఇదడరసజ ధరసవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-1
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వలయఇ రసజరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-3
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : వలయఇరసజరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-I-3
వయససస:47
లఇ: ససస స
448
ZOK0664631
పపరర: ఉమ మహహశ కలఇచచఇ

428
ZOK0528083
పపరర: లకడస దదవ వనళర ళలయ

తఇడడ:డ యయననదయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I2A
వయససస:55
లఇ: పప
125-164/894

125-164/876

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ వనళర ళలయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-1
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : ససరయయననయమడడ మదదబపటర
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-2
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I2A
వయససస:30
లఇ: పప
442
ZOK0776567
పపరర: రసజ శశఖర వఇగరటట

125-164/878

తఇడడ:డ ససధకర రసజ పసఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-1F
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : రసమకకశషషననయమడడ మడడపటర
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-2
వయససస:46
లఇ: ససస స
436
ZOK0987398
పపరర: శశనవసససలల ననబలలరర

425
ZOK0526178
పపరర: వనఇకట రరడడడ వనననల

భరస : నరససఇహరరడడడ వనళర ళలయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-1
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-164/1190

423
LML2452480
పపరర: ససబబమస గమఇదడత
భరస : వనఇకటయయ గగడ గమఇదడత
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-1
వయససస:82
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబబ రరడడడ వనళర ళలయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-1
వయససస:71
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-1
వయససస:52
లఇ: పప
430
ZOK0370270
పపరర: రమణమస వనమ రరడడ

125-164/875

భరస : నరససఇహలల పససడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I1
వయససస:80
లఇ: ససస స

భరస : శశనవసససలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-1
వయససస:52
లఇ: ససస స
427
ZOK0526590
పపరర: నరససఇహ రరడడడ వలలర ల

422
ZOK0664615
పపరర: ననగమస పససడడ

447
LML2453157
పపరర: గఇగమస కలఇచమ

125-164/896

భరస : పపఇచలయయ కలఇచచఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-3-1
వయససస:79
లఇ: ససస స
125-164/898

450
ZOK1560853
పపరర: రసణణ కలఇచఇ

125-164/899

భరస : రసజరఇదడ పడససద కలఇచఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-3-1
వయససస:29
లఇ: ససస స
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451
LML2453165
పపరర: శశదదవ కకఇడన

125-164/900

భరస : నరససఇహలల కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6/969I-3-1
వయససస:39
లఇ: ససస స

125-164/901
452
ZOK0971110
పపరర: పపరరషప తస ఇ ననయమడడ
ఏలమఇచ
తఇడడ:డ శశనవసససలల ననయమడడ ఏలమఇచ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-9
వయససస:29
లఇ: పప

125-164/902
453
ZOK1659713
పపరర: శశనవసససలల ననయమడడ
యలమఇచ
తఇడడ:డ వనఇకట ససబబ ననయమడడ యలమఇచ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-9
వయససస:49
లఇ: పప

455
ZOK0527861
పపరర: ఈశసరమస వఇకఇ

125-164/1194
456
LML2450997
పపరర: పసలకనబ ర
న స ననయడస కలకకరర

125-164/903
454
ZOK1660083
పపరర: పపరరషప తస ఇ ననయమడడ
యలమఇచ
తఇడడ:డ శశనసవసససలల ననయమడడ యలమఇచ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-9
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరరడడడ వఇకన
ఇఇటట ననఇ:6/969I-A-1
వయససస:79
లఇ: ససస స

457
ZOK1141753
పపరర: ససవస రరడడడ వరపఅల

458
ZOK1141746
పపరర: ససమలత వరపఅల

125-164/84

తఇడడ:డ ఈశసర రరడడడ వరపఅల
ఇఇటట ననఇ:6/969 I A4
వయససస:43
లఇ: పప
460
ZOK1663038
పపరర: శసయమలమస వనలగచరర

125-164/907

125-164/910

125-164/912

125-164/915

125-164/918

తఇడడ:డ ననగయయ కలర
ఇఇటట ననఇ:6/969IC9
వయససస:59
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/911

467
LML2450195
పపరర: పసదబ రఇగయయ శవపపరఇ

470
ZOK1501501
పపరర: సహహత కకఇడదటట

473
ZOK1558840
పపరర: సరససతమస తతరక

125-164/921

476
ZOK1663020
పపరర: వనఇకటటశసరరర కకఇడదటట

125-164/913

479
ZOK0950064
పపరర: రసజరశ కలర
తఇడడ:డ యయరరకసలయయ కలర
ఇఇటట ననఇ:6/969IC9
వయససస:30
లఇ: పప

125-164/909

465
ZOK1559277
పపరర: శవపపరఇ రజన

125-164/1195

468
ZOK0833385
పపరర: వజయ లకడస శవపపరఇ

125-164/914

తఇడడ:డ పసదబ రఇగయయ శవపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-C-2
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-164/916

471
ZOK1558774
పపరర: కవత రరడడడ వనలకచదరర స

125-164/917

భరస : ససరరఇదడ రరడడడ వనలకచదరర స
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-C-2
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-164/919

474
ZOK2036556
పపరర: ఈశసరమస శవపపరఇ

125-164/920

భరస : రఇగయయ శవపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-C-2
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-164/922

తఇడడ:డ వనఇకటబదదడ కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-IC-2
వయససస:51
లఇ: పప
125-164/924

462
ZOK0931395
పపరర: రసమమ శవపపరఇ

తఇడడ:డ శవపపరఇ చనన రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6-969-IC1
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవసససలల తతరక
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-C-2
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : ాసాసాసపర వపపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-IC-2
వయససస:46
లఇ: ససస స
478
ZOK0950056
పపరర: యయరరకసలయయ కలర

464
ZOK2036549
పపరర: వనఇకటలకమస శవపపరఇ

125-164/906

తఇడడ:డ చనన రఇగయయ శవపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969I-C-1
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశసరరర కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-C-2
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : జయ రమ రరడడడ వనలకచదరర స
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-C-2
వయససస:63
లఇ: ససస స
475
ZOK1653955
పపరర: డచకక ాసబరప

125-164/908

తఇడడ:డ ససబబనన శవపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-C-2
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసదబ రఇగయయ శవపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-C-2
వయససస:27
లఇ: ససస స
472
ZOK1558816
పపరర: శసయమలమస వనలకచదరర స

461
ZOK0526608
పపరర: చనన రఇగయయ శవపపరఇ

459
ZOK1021948
పపరర: మననజ కలమయర భమవరఇ
తఇడడ:డ చచఇచస రసమయయ భమవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-IA-L
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : చననరఇగయయ శవపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969I-C-1
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యలర రరడడడ అరవ
ఇఇటట ననఇ:6/969-IC2
వయససస:41
లఇ: పప
469
ZOK0920869
పపరర: అనసరసధ శవపపరఇ

125-164/905

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:6/969I-C-1
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన రఇగయయ శవపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969I-C-1
వయససస:26
లఇ: పప
466
ZOK1287986
పపరర: రసమయఇజననయ రరడడడ అరవ

తఇడడ:డ పసపయయ
ఇఇటట ననఇ:6-969-I-A-3
వయససస:88
లఇ: పప

భరస : ససవస రరడడడ వరపఅల
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-A-4
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : జయ రమ రరడడడ వనలగచరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-C
వయససస:63
లఇ: ససస స
463
ZOK1183557
పపరర: రఇగ రసజ శవపపరఇ

125-164/904

477
ZOK1118984
పపరర: సకలసబబయ తతమసల

125-164/923

భరస : రసమకకషష తతమసల
ఇఇటట ననఇ:6/969I-C-2
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-164/925

480
ZOK0950072
పపరర: సరససత కలర

125-164/926

భరస : యయరరకసలయయ కలర
ఇఇటట ననఇ:6/969-IC9
వయససస:53
లఇ: ససస స
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481
ZOK1021914
పపరర: ఆకసశ రరడడడ వనలకచరర

125-164/927

తఇడడ:డ జయరసమ రరడడడ వనలకచరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-IC9
వయససస:40
లఇ: పప
484
ZOK1561455
పపరర: సప మశశఖర రరడడడ బడడగసరర

125-164/930

125-164/933

488
LML1982305
పపరర: ననరయణమస పస.

125-164/874

491
ZOK0391607
పపరర: రసమ దదవ ఢఢమమయరసజ

125-164/937

494
ZOK0577056
పపరర: అఇజనమస యయనమమన

తఇడడ:డ వజయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-IK3
వయససస:32
లఇ: పప

499
ZOK0929705
పపరర: లకడసకర ఆచనరర కసళహహససస

500
ZOK1048447
పపరర: మయధసరర కసళహహససస

125-164/942

తఇడడ:డ వర ఆచనరర కసళహససస
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-L-2
వయససస:54
లఇ: పప
125-164/945

తఇడడ:డ వనఇకటటశ పసనఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-L-X
వయససస:28
లఇ: పప
505
LML1982289
పపరర: వజయ య

125-164/1197

భరస : లలకసర
ఇఇటట ననఇ:6/969-IS
వయససస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

489
ZOK2259927
పపరర: కవత పపటట
ట రర

125-164/1236

125-164/936
492
ZOK1357235
పపరర: ససయ కలమయర రసజ
రసఘవరసజ
తఇడడ:డ వనఇకట రసమరసజ రసఘవరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/969I-K
వయససస:23
లఇ: పప

125-164/938

495
LML2451300
పపరర: రసజరఇదడ యయనమమన

125-164/939

తఇడడ:డ వనఇకటసససమ యయనమమన
ఇఇటట ననఇ:6/969I-K-2
వయససస:56
లఇ: పప
125-164/940

498
LML1982214
పపరర: ధన లకడస కసళహససస

125-164/941

భరస : లకడసకర ఆచనరర కసళహససస
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-L-2
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-164/943

501
ZOK0574806
పపరర: శసరదన పపనననమ

తఇడడ:డ కర లకడసకర ఆచనరర కసళహహసస
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-L-2
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-L-X
వయససస:47
లఇ: ససస స

503
ZOK1561380
పపరర: కకషషవనణణ బదననగసరర

504
ZOK1561430
పపరర: రసజ రరడడడ బదననగసరర

506
ZOK1394188
పపరర: మహన ససయ ఏనమమన

125-164/932

125-164/935

125-164/946

125-164/944

125-164/947

తఇడడ:డ నగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969I-O
వయససస:44
లఇ: పప
125-164/948

తఇడడ:డ రసజరఇదడ ఏనమమన
ఇఇటట ననఇ:6/969-IR2
వయససస:27
లఇ: పప
125-164/950

486
ZOK0527994
పపరర: మలలర శసరమస బసరసల

తలర : లకమస తనణణగరనట
ఇఇటట ననఇ:6/969i-i
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : రసజ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-O
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : మలర కసరరరన
ఇఇటట ననఇ:6-969-I-O1
వయససస:44
లఇ: ససస స
508
ZOK0944661
పపరర: ససధ గరశస మనసనరర

125-164/934

భరస : రసజరఇదడ యయనమమన
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-K-2
వయససస:48
లఇ: ససస స
497
ZOK0653469
పపరర: రసజ రరడడడ బబ మసన

125-164/929

భరస : మదదబననన
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-G
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : రసమచఇదడ రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-K
వయససస:51
లఇ: ససస స

125-164/1196
496
ZOK1131762
పపరర: యయనమమన వనఇకట ససయ
కలమయర
తఇడడ:డ యయనమమన రసజరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-I-K2
వయససస:29
లఇ: పప

502
ZOK0930256
పపరర: భబససర పసననఇ

125-164/931

భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-H
వయససస:82
లఇ: ససస స

భరస : చచననన కకషష
ఇఇటట ననఇ:6/969I IP
వయససస:47
లఇ: ససస స
493
ZOK0576298
పపరర: వనఇకట ససయ కలమయర
యయనమమన
తఇడడ:డ రసజరఇదడ యయనమమన
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-K2
వయససస:29
లఇ: పప

485
ZOK0931262
పపరర: లకమమస రథదరసజ

483
ZOK0950049
పపరర: సడవఇత కసలల
తఇడడ:డ యయరరకసలయయ కసలల
ఇఇటట ననఇ:6/969I-C-9
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : యయననదద రసజ రథదరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-F
వయససస:47
లఇ: ససస స

తలర : ననరసయణమస
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-H
వయససస:67
లఇ: పప
490
ZOK0466375
పపరర: లకడస దదవ పప లలదనసస

125-164/928

భరస : శశనవసససలల రరడడ తతరక
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-C-9
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసజ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-D
వయససస:22
లఇ: పప
487
LML1969708
పపరర: ససబడమణయఇ పస

482
ZOK1131846
పపరర: సరససతమస తతరక

507
ZOK0944653
పపరర: లలకసర మనసనరర
తఇడడ:డ చననయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-IS
వయససస:53
లఇ: పప

125-164/951 510
509
ZOK1394162
ZOK1008557
పపరర: వనఇకట పవన తదజ కసససఇశశటట
పపరర: రరడడమస ననగరననన

తఇడడ:డ వనఇకట కకశషష దసరర పడససద కసససఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-S
వయససస:23
లఇ: పప

125-164/949

125-164/952

భరస : శశనవసససలల ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-U
వయససస:56
లఇ: ససస స
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511
ZOK1560960
పపరర: మధవ కలనననన

125-164/953

భరస : వనఇకట రమణ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969I-U8
వయససస:49
లఇ: ససస స
514
ZOK1561133
పపరర: ఓబమల రరడడడ కలఇడ

125-164/956

515
ZOK1561018
పపరర: శఇకర రరడడడ ణమక రరడడడ

125-163/513

518
ZOK1653773
పపరర: రరడడడ పడసనన ననగరననన

తఇడడ:డ వనఇకటయయ ననయమడడ ననగరననన
ఇఇటట ననఇ:6/969 I-V
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6-969-I-V
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రమణ మదదబపటర
ఇఇటట ననఇ:6/969-IV-4
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-164/964

125-164/967

భరస : గఇగరరరడడడ గఇగరరరదబ నదదరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-V-6
వయససస:71
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

527
ZOK1118794
పపరర: బబలయయ కరకలటట

530
ZOK0491662
పపరర: హనసమఇతత మదదబపటర

533
ZOK1277954
పపరర: శసశవసణణ తలర ఇ

125-164/969

536
ZOK1211762
పపరర: ననగరసజ కలర

125-164/962

539
ZOK1501998
పపరర: శవ కలమయర రరడడ తఆలమ
తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ తఆలమ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-V-6
వయససస:34
లఇ: పప

125-164/958

519
ZOK1012152
పపరర: జగదదశ ననగరననన

125-164/86

తఇడడ:డ శశనవసససలల ననయమడడ ననగరననన
ఇఇటట ననఇ:6/969 I-V
వయససస:30
లఇ: పప
522
ZOK0987737
పపరర: కకఇడయయ ఉపప

125-164/959

తఇడడ:డ చనన కకఇడయయ ఉపప
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-V
వయససస:71
లఇ: పప
525
LML2450245
పపరర: వనఇకసటరమణ మదదబపటర

125-164/960

528
ZOK1118810
పపరర: పదనసవత కరకలటట

125-164/963

భరస : బబలయయ కరకలటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-IV-4
వయససస:71
లఇ: ససస స
125-164/965

531
ZOK1710334
పపరర: మననకడ చదగమర

125-164/966

భరస : బబడమరయయ గమనసడరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-IV5
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-163/362

534
ZOK0784801
పపరర: మహహశసర రరడడడ తలర ఇ

125-164/968

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ తలర ఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969IV6
వయససస:27
లఇ: పప
125-164/970

తఇడడ:డ ససబబబరసయమడడ కలర
ఇఇటట ననఇ:6/969IV6
వయససస:40
లఇ: పప
125-164/972

516
ZOK1561067
పపరర: పసరసత `నసకస రరడడడ

తఇడడ:డ రసమచఇదడయయ మదదబపటర
ఇఇటట ననఇ:6/969-IV4
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : ససవస కలమయర రరడడ తలర ఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969 IV 6
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయయ ఖలలర
ఇఇటట ననఇ:6/969IV6
వయససస:70
లఇ: పప
538
ZOK1501964
పపరర: ఆదదలకమస గఇగరరరదబ నదదరర

125-164/89

తఇడడ:డ రసమచఇదడయయ మదదబపటర
ఇఇటట ననఇ:6/969IV-4
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-V-5
వయససస:32
లఇ: ససస స
535
ZOK1211747
పపరర: ససబబబరసయమడడ ఖలలర

125-164/88

తఇడడ:డ నరససఇహహలల కరకలటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-IV-4
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : రసమచఇదడయయ మదదబపటర
ఇఇటట ననఇ:6/969IV-4
వయససస:62
లఇ: ససస స
532
ZOK0791152
పపరర: శవ లకడస ఈడడగ

125-164/57

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ మదదబపటర
ఇఇటట ననఇ:6/969 iv4
వయససస:20
లఇ: పప
125-164/961

125-164/955

భరస : శఇకర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-U-10
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : శశనవసససలల ననయమడడ ననగరననన
ఇఇటట ననఇ:6/969 I-V
వయససస:56
లఇ: ససస స

125-164/1198 524
523
LML1969682
ZOK1501758
పపరర: శశనవసససల ననయమడడ యస
పపరర: వగరనఠస మదదబపటర

529
LML2452514
పపరర: అమసణమస మదదబపటర

125-164/957

తఇడడ:డ శశనవసససలల ననయమడడ ననగరననన
ఇఇటట ననఇ:6/969 - I-V
వయససస:33
లఇ: ససస స

125-164/87 521
520
ZOK1012160
ZOK1012210
పపరర: శశనవసససలల ననయమడడ ననగరననన
పపరర: రరడడమస ననగరననన

513
ZOK1561091
పపరర: వనఇకట రమణ రరడడడ కలఇడ
తఇడడ:డ ఓబమల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969I-U8
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన రసమరరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-U-10
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : ససరయయ కకపపల
ఇఇటట ననఇ:6/969-IV
వయససస:73
లఇ: ససస స

526
ZOK0664367
పపరర: ససజజత మదదబపటర

125-164/954

భరస : ఓబమల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969I-U8
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపలర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969I-U8
వయససస:76
లఇ: పప
517
ZOK1310846
పపరర: ససరమస కకపపల

512
ZOK1560986
పపరర: వనఇకట ససబబమస కలనననన

537
LML2451920
పపరర: కరశవకలమయరరశడడడ తలర ఇ

125-164/971

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ తలర ఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-IV6
వయససస:33
లఇ: పప
125-164/973

540
ZOK1118851
పపరర: లకడస కలర

125-164/974

భరస : ననగరసజ కలర
ఇఇటట ననఇ:6/969IV-6
వయససస:35
లఇ: ససస స
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541
ZOK1016683
పపరర: రరఖ కకమమసరర

125-164/975

తఇడడ:డ మననహర రరడడడ కకమమసరర
ఇఇటట ననఇ:6/969IV7
వయససస:29
లఇ: ససస స
544
ZOK1418540
పపరర: హసస వరఇ రసమ చఇదడ రరడడడ

125-164/978

125-164/981

125-164/1248

125-164/987

125-164/990

125-164/993

125-163/514

భరస : సతశ కలమయర
ఇఇటట ననఇ:6/971
వయససస:47
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

554
ZOK0279125
పపరర: భబససర ఆచరర పప డ దసబటటరర

125-165/651

125-164/988

563
ZOK1662956
పపరర: వసఇత కలమయరర ఉటటకలరర

566
ZOK1683333
పపరర: రమమడడ పప నన

569
LML1969120
పపరర: హరరచ౦దన కలమయర చఇతల
తఇడడ:డ ననగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:6/973
వయససస:40
లఇ: పప

125-164/984

552
ZOK0987620
పపరర: మయధవ కకఠవసననన

125-164/986

555
ZOK2036564
పపరర: ససబబమస పప దసబటటరర
పప డ డడతతరర
భరస : చఇదడమమళ పప డ డడతతరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-L
వయససస:61
లఇ: ససస స

125-164/989

125-164/992

భరస : షణమసగఇ తతట కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-S
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-164/994

561
ZOK2259604
పపరర: చదకలరర నవన కలమయర

125-164/1230

తఇడడ:డ చదకలరర వనఇకటటశసరరర
ఇఇటట ననఇ:6/969,G13
వయససస:19
లఇ: పప
125-164/995

564
ZOK0576892
పపరర: లకమమస మదదబపటర

125-165/650

భరస : వనఇకట రసమ ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/970
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-165/652

తఇడడ:డ చచననపప పప నన
ఇఇటట ననఇ:6/970
వయససస:49
లఇ: పప
125-165/654

549
ZOK0528505
పపరర: హససనన బబగఇ సయయద

125-164/991 558
557
LML2453926
ZOK1560325
పపరర: వనననసటరమనమయస టఇగమటటరర
పపరర: హహమలత తతటబకకననడ

560
ZOK1501923
పపరర: శసఇతమస కకమమసరర

125-164/980

తఇడడ:డ వనఇకసటరమణ కకఠవసననన
ఇఇటట ననఇ:6/969J-1-3
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : ననగ శఇకర ఉటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:6/970
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : రమమడడ పప నన
ఇఇటట ననఇ:6/970
వయససస:53
లఇ: ససస స
568
ZOK0482471
పపరర: జలజ మదదబపటర

125-164/985

భరస : మననహర రరడడడ కకమమసరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-V-7
వయససస:49
లఇ: ససస స

భఇధసవప: శకలఇతల పప ననఇ
ఇఇటట ననఇ:6/970
వయససస:49
లఇ: పప
565
ZOK1674142
పపరర: శకలఇతలయ పప నన

551
ZOK0987570
పపరర: ననగమణణ కకఠవసననన

546
ZOK0526632
పపరర: గఇగర రరడడడ లలబక

భరస : నజమమదదబన సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/969IV-8
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : యయలయ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-N91
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసజ శశటట తతట కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-S
వయససస:62
లఇ: పప
562
ZOK1681865
పపరర: రసమమడడ పప ననఇ

125-164/982

తఇడడ:డ చఇదడ మమళ
ఇఇటట ననఇ:6/969-L
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : భబససర
ఇఇటట ననఇ:6/969-L
వయససస:43
లఇ: ససస స
559
ZOK1560366
పపరర: షణమసగఇ తతట కకఇడ

548
ZOK0528497
పపరర: సఫపర సయయద

125-164/977

తఇడడ:డ నరస రరడడడ లలబక
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-V-8
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకసటరమణ కకఠవసననన
ఇఇటట ననఇ:6/969J-1-3
వయససస:27
లఇ: ససస స

తలర : శసరదమస మయలశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969J-18-A
వయససస:31
లఇ: పప
556
ZOK2036572
పపరర: ససగమణ పప దసబటటరర

125-164/979

భరస : ఖజమహహదదబన
ఇఇటట ననఇ:6/969-IV-8
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కలఇడర వనఇకట రమణ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-V-8
వయససస:18
లఇ: ససస స
553
ZOK0929416
పపరర: ససరరష కలమయర మలర శశటట

545
ZOK0491688
పపరర: మననహర రరడడడ కకమమసరర

543
ZOK1418490
పపరర: హసస వరఇ అరరణ
భరస : హసస వరఇ రసమ చఇదడ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-V-7
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససదబరరడడడ కకమమసరర
ఇఇటట ననఇ:6/969IV-7
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : మననహర రరడడడ కలఇడల
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-V-8
వయససస:49
లఇ: ససస స
550
ZOK2277234
పపరర: నవనధదత కలఇడర

125-164/976

భరస : ససబడమణయఇ రరడడడ కకమమసరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-IV7
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హసస వరఇ నరస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-V-7
వయససస:64
లఇ: పప
547
ZOK0527804
పపరర: ససనతన కలఇడర

542
ZOK0492215
పపరర: ససవతడమస కకమమసరర

567
ZOK0526145
పపరర: వషత
ష వరరన భమననన

125-165/653

తఇడడ:డ రసమ కకషష
ఇఇటట ననఇ:6/970-B
వయససస:35
లఇ: పప
125-165/655

570
LML1970698
పపరర: రసమకకషష భమననన

125-165/656

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/973
వయససస:65
లఇ: పప
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571
LML1981760
పపరర: ఇఇదసమత భమననన

125-165/657

భరస : శశనవసససలల
ఇఇటట ననఇ:6/973
వయససస:40
లఇ: ససస స
574
ZOK0664763
పపరర: బబలయజ భమననన

125-165/660

125-165/663

125-164/997

578
ZOK1380682
పపరర: యయనసగమల లకడస దదవ

581
ZOK0400424
పపరర: ససబడమణయఇ యయనసగమల

125-165/666

584
ZOK1311588
పపరర: బబ మస శరరష

భరస : బతతరర జయపడససద
ఇఇటట ననఇ:6/974
వయససస:47
లఇ: ససస స

587
LML1983089
పపరర: లకడస యకసల

తఇడడ:డ ససరరఇదడ బబబమ
ఇఇటట ననఇ:6/978-A
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససరరఇదడ బబబమ మదదబపటర
ఇఇటట ననఇ:6/978-A
వయససస:29
లఇ: ససస స
595
ZOK0785188
పపరర: గననష రరడడడ పసల

భరస : వనఇకట రమణ ఒడడటట
ఇఇటట ననఇ:6/979-CA-1
వయససస:71
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

593
ZOK1073501
పపరర: శసఇత కలమయరర యరసశతతటట

125-164/1000

596
ZOK0653618
పపరర: ససబబన బబషస షపక

125-165/667

599
ZOK1118711
పపరర: లలకరశ మమదసబలలరర

579
ZOK1560622
పపరర: ససఇబశవరసవప గమఇటటపలర

125-164/996

582
ZOK0920588
పపరర: హరరశ బబబమ యయనసగమల

125-165/665

585
ZOK2036929
పపరర: పసరసత యయనసగమల

125-165/668

భరస : ససబడమణయఇ యయనసగమల
ఇఇటట ననఇ:6/973-A
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-165/670

588
ZOK0929697
పపరర: ఈశసరమస తలపననన

125-165/671

భరస : కకషషయయ ననయమడడ తలపననన
ఇఇటట ననఇ:6/978
వయససస:58
లఇ: ససస స
125-165/673

591
ZOK0653709
పపరర: ససరరఇదడ బబబమ మదదబపటర

125-165/674

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/978-A
వయససస:63
లఇ: పప
125-164/998

594
ZOK0370072
పపరర: దదననశ వరస కదసమమరర

125-164/999

తఇడడ:డ ననగరశసర రసజ కదసమమరర
ఇఇటట ననఇ:6/979C18C
వయససస:32
లఇ: పప
125-164/1003

తఇడడ:డ వలర ససహహబ షససక
ఇఇటట ననఇ:6/979C23
వయససస:49
లఇ: పప
125-164/1005

125-165/662

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ యయనసగమల
ఇఇటట ననఇ:6/973-A
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రసమయయ ఎరశతతటట
ఇఇటట ననఇ:6/979-C16
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ రరడడడ పససల
ఇఇటట ననఇ:6/979-C18-H9
వయససస:43
లఇ: పప
598
ZOK0466557
పపరర: వనఇకట నరసమస ఒడదటట

125-165/664

తఇడడ:డ ససరరఇదడ బబబమ
ఇఇటట ననఇ:6/978-A
వయససస:32
లఇ: పప
125-165/675

576
ZOK1430271
పపరర: మలశశటట హరరత

తఇడడ:డ ససబబరసవప గమఇటటపలర
ఇఇటట ననఇ:6/973-A
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : కసఇతరసవప యకసల
ఇఇటట ననఇ:6/974-J-1
వయససస:88
లఇ: ససస స

125-165/672 590
589
ZOK0482489
ZOK0653691
పపరర: మమఇజల పపడమదరరరన మదదబపటర
పపరర: ఉదయకలమయర మదదబపటర

592
ZOK0725911
పపరర: దదవయ దదపసస మదదబపటర

125-163/515

భరస : బబ మస ససరరష బబబమ
ఇఇటట ననఇ:6/973-A
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-165/669

125-165/659

భరస : వషత
ష వరర న
ఇఇటట ననఇ:6/973
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససదబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/973-A
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ యయనసగమల
ఇఇటట ననఇ:6/973-A
వయససస:26
లఇ: పప
586
ZOK1563105
పపరర: బతతరర వనఇకటలకడస

125-165/661

భరస : హరరశ బబబమ యయనసగమల
ఇఇటట ననఇ:6/973-A
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : ససఇబశవరసవప గమఇటటపలర
ఇఇటట ననఇ:6/973-A
వయససస:28
లఇ: ససస స
583
ZOK0920596
పపరర: సతష బబబమ యయనసగమల

575
ZOK0725879
పపరర: ససబబమస భమననన

573
ZOK0577023
పపరర: హహమబఇదస భమననన
భరస : రసమకకశషష
ఇఇటట ననఇ:6/973
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : గఇగయయ భమననన
ఇఇటట ననఇ:6/973
వయససస:80
లఇ: ససస స

భరస : రసమకకషష
ఇఇటట ననఇ:6/973
వయససస:51
లఇ: ససస స
580
ZOK1560655
పపరర: ననగ ససజనయ గమఇటటపలర

125-165/658

భరస : బబలయజ భమననన
ఇఇటట ననఇ:6/973
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయయ భమననన
ఇఇటట ననఇ:6/973
వయససస:55
లఇ: పప
577
ZOK2036911
పపరర: లలయవత భమననన

572
LML1981778
పపరర: లత భమననన

597
ZOK0653626
పపరర: ఇబడహహఇ షపక

125-164/1004

తఇడడ:డ వలర ససహహబ షససక
ఇఇటట ననఇ:6/979-C23
వయససస:37
లఇ: పప
125-164/1006

తఇడడ:డ చనన రరడడయయ రసజ మమదసబలలరర
ఇఇటట ననఇ:6/979CD
వయససస:28
లఇ: పప

600
ZOK0654566
పపరర: హరర పసడయయ సఇగరసజ

125-164/1007

తఇడడ:డ జయచఇదడ రసజ సఇగరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/979G
వయససస:31
లఇ: ససస స
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601
ZOK0929853
పపరర: మహహత భమమ

125-164/1008

తఇడడ:డ రసజ గగపసల రరడడ భమమ
ఇఇటట ననఇ:6/979G18-H
వయససస:35
లఇ: ససస స
604
ZOK2036945
పపరర: లకడసదదవ మదదబపటర

125-165/676

భరస : రసజరఇదడబబబమ
ఇఇటట ననఇ:6/983
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-165/678

భరస : ఎఇ.యస బబబమ
ఇఇటట ననఇ:6/983
వయససస:49
లఇ: ససస స
607
పపరర: ఉదయ కలమయర మదదబపటర

602
LML2452589
పపరర: ఉమయదదవ మదదబపటర

605
ZOK1560531
పపరర: సఇధయ రసణణ మదదబపటర

తఇడడ:డ ససరరఇదడ బబబమ మదదబపటర
ఇఇటట ననఇ:6/983-a
వయససస:30
లఇ: పప

125-164/1009

125-165/680

తఇడడ:డ రసమ మహన రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/983D
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-165/683

తఇడడ:డ రసమ చఇదడయయ కలరపసటట
ఇఇటట ననఇ:6/984
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : శశ హరర ననయమడడ కలరపసటట
ఇఇటట ననఇ:6/984
వయససస:42
లఇ: ససస స

125-165/685
613
ZOK1502418
పపరర: కసససమమసత వనఇకట పవన తదజ
కసససమమసత వనఇకట పవన తదజ
తఇడడ:డ కసససమమసత వనఇకట కకషష దసరర పడససద కససస
ఇఇటట ననఇ:6/984
వయససస:22
లఇ: పప

614
ZOK1502517
పపరర: యయమన అలలఖయ బఇటట పలర

619
ZOK0653675
పపరర: రసజరఇదడ మదదబపటర
తఇడడ:డ ససబబననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/984-A
వయససస:42
లఇ: పప
622
ZOK1120518
పపరర: ససయ జయఇత ననసనసరర

తఇడడ:డ రసమచఇదడ బఇటట పలర
ఇఇటట ననఇ:6/984
వయససస:22
లఇ: ససస స

623
ZOK1562552
పపరర: ససమలత రచనకలఇతన
భరస : బబబమ రచనకలఇతన
ఇఇటట ననఇ:6/984-B
వయససస:26
లఇ: ససస స

625
ZOK1363340
పపరర: బబబమ రసచనకలఇట

626
ZOK1562461
పపరర: బబబమ రచనకలఇతన

125-165/705

తఇడడ:డ కకషషయయ రసచనకలఇట
ఇఇటట ననఇ:6/984-B2
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : శశనవసససలల చఇదన
ఇఇటట ననఇ:6/984-D 1
వయససస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/1011

629
LML2450310
పపరర: వనఇకటటశ చఇదన
తఇడడ:డ ససబబనన చఇదన
ఇఇటట ననఇ:6/984D1
వయససస:45
లఇ: పప

612
ZOK1118752
పపరర: అశశక కలమయర గగలర పలర

125-165/684

615
ZOK1502616
పపరర: పపలకకఇడ బచచల

125-165/687

618
ZOK0664540
పపరర: ససవతడమస పరసథనరరడడ

125-164/1012

భరస : ఓబమల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/984-1-2
వయససస:79
లఇ: ససస స
125-165/701

125-165/702
621
ZOK1120500
పపరర: ననరసయణ సససమ ననసనసరర

తఇడడ:డ రసజ గగపసల ననయమడడ ననసనసరర
ఇఇటట ననఇ:6/984-A
వయససస:63
లఇ: పప
125-165/704

624
ZOK1393701
పపరర: ఈశసరమస రసచకలఇటట

125-161/1063

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6-984-B-2
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-165/706

తఇడడ:డ కకషషయయ రచనకలఇతన
ఇఇటట ననఇ:6/984-B2
వయససస:39
లఇ: పప
125-165/708

125-165/681

తఇడడ:డ పసదబనన బచచల
ఇఇటట ననఇ:6/984
వయససస:22
లఇ: పప

620
ZOK1120492
పపరర: వజయ లకడస ననసనసరర

తఇడడ:డ ననరసయణ సససమ ననసనసరర
ఇఇటట ననఇ:6/984-A
వయససస:30
లఇ: పప

628
ZOK0418376
పపరర: శశరలజ చఇదన

125-165/686

భరస : ననరసయణ సససమ ననసనసరర
ఇఇటట ననఇ:6/984-A
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-165/703

609
MXK2678308
పపరర: భబగయ లకడస బఇటటపలర

తఇడడ:డ పసఇడడ రఇగ రసవప గగలర పలర
ఇఇటట ననఇ:6/984
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : శశవణ కలమయర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/984-1-2
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-165/700

125-165/679

భరస : రసమచఇదడ బఇటటపలర
ఇఇటట ననఇ:6/984
వయససస:51
లఇ: ససస స

125-165/682 611
610
ZOK0944687
ZOK0944695
పపరర: శశ హరర ననయమడడ కలరపసటట
పపరర: ససజజత కలరపసటట

తఇడడ:డ ఓబమల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/984-1-2
వయససస:55
లఇ: పప

606
ZOK1699735
పపరర: సఇధయ రసణణ మదదబపటర
తఇడడ:డ మదదబపటర రసజరఇదడ పడససద
ఇఇటట ననఇ:6/983-A
వయససస:20
లఇ: ససస స

608
ZOK0370775
పపరర: పడతతయష వనలగచరర

125-164/1010 617
616
ZOK0664524
ZOK0664532
పపరర: శశవణ కలమయర రరడడడ పరసథన రరడడ
పపరర: పపషసపఇజల మమమయసరరడడ

125-165/677

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/983
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసజరఇదడ బబబమ మదదబపటర
ఇఇటట ననఇ:6/983-A
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-165/949

603
ZOK2036937
పపరర: రరడమస
చడ
మదదబపటర

627
ZOK1562503
పపరర: ససబబమస రచనకలఇతన

125-165/707

భరస : కకషషయయ రచనకలఇతన
ఇఇటట ననఇ:6/984-B2
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-165/709

630
LML2450336
పపరర: ససబబరసయమడడ చఇదన

125-165/710

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:6/984D1
వయససస:43
లఇ: పప
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631
LML2454171
పపరర: ససనత చఇదన

125-165/711

భరస : వనఇకటటష చఇదన
ఇఇటట ననఇ:6/984D1
వయససస:33
లఇ: ససస స

632
ZOK0418343
పపరర: ననగమణణ చఇదన
భరస : ససబబరసయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/984D1
వయససస:43
లఇ: ససస స

634
ZOK2036952
పపరర: వనఇకటలకమస చఇదన

125-165/714

భరస : ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:6/984D1
వయససస:63
లఇ: ససస స

635
LML2451938
పపరర: శశనవసససలల చఇడన

తఇడడ:డ పసససపపలయ పసదబ సప మరరదబ ద
ఇఇటట ననఇ:6/984D2
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ శఇకరయయ యయనసగమల
ఇఇటట ననఇ:6/984-F
వయససస:36
లఇ: పప
643
ZOK0725937
పపరర: శసయమల ఏనసగమల

646
ZOK0577007
పపరర: కలయయణణ చఇతల

125-165/722

125-165/718

125-165/725

125-165/727

647
ZOK0783910
పపరర: ససజజతన చఇతలయ

650
ZOK0482364
పపరర: జయచఇదసడడడ పసలలటట

125-165/730

653
ZOK0933680
పపరర: వనఇకట రమణ గననన

125-165/723

125-165/733

658
ZOK1675214
పపరర: అశశక గమలపఅల

125-165/736

656
ZOK1118778
పపరర: పసఇడడ రఇగ రసవప గగలలర లన

125-165/726

భరస : కరరణనకర
ఇఇటట ననఇ:6/984-K
వయససస:46
లఇ: ససస స

125-165/719

642
LML1969526
పపరర: శఇకరయయ యయనసగమల

125-165/721

645
ZOK0576967
పపరర: భబగయమస చఇతల

125-165/724

648
ZOK1290386
పపరర: చఇతల శవకలమయర

125-165/688

తఇడడ:డ చఇతల ననగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:6/984 G-1-A
వయససస:43
లఇ: పప
125-165/728

651
ZOK0933631
పపరర: రసమలకలరమస గననన

125-165/729

భరస : వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:6/984G3
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-165/731

654
ZOK1116350
పపరర: ససదదర కలమయర గననన

125-165/732

తఇడడ:డ వనఇకసటరమణ
ఇఇటట ననఇ:6/984G3
వయససస:26
లఇ: పప
125-165/734

తఇడడ:డ హనసమఇత రసవప గగలర పలలర
ఇఇటట ననఇ:6/984-J
వయససస:54
లఇ: పప
659
LML2453058
పపరర: బబగసయలకడస పదసచసరర

639
ZOK2036960
పపరర: భబరత భమననన

భరస : ననగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:6/984-G1
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబరసయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/984G3
వయససస:57
లఇ: పప

655
ZOK0744177
పపరర: యఇ.యఇ. కకషషకలమయర
తతలర బలర
తఇడడ:డ ససబబబరసవప
ఇఇటట ననఇ:6/984G4
వయససస:50
లఇ: పప

125-165/716

తఇడడ:డ చననయయ
ఇఇటట ననఇ:6/984-F
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ సప మయయ ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/984-G-2
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:6/984G3
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పఇడడ రఇగ రసవప గమలపఅల
ఇఇటట ననఇ:6/984-J
వయససస:24
లఇ: పప

125-165/720

భరస : హరర చఇదన కలమయర
ఇఇటట ననఇ:6/984-G1
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జయచఇదసడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/984G2
వయససస:34
లఇ: పప
652
ZOK0933649
పపరర: పసడయయఇక గననన

644
ZOK2036978
పపరర: వనఇకట లకసమస యయనసగమల

636
ZOK0792119
పపరర: ససబబడమణయ౦ దఢఇతమ

భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:6/984-E
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/984-F
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : శవకలమయర
ఇఇటట ననఇ:6/984-G1
వయససస:37
లఇ: ససస స
649
LML2451474
పపరర: రరతదష చఇదడ పసలలటట

641
LML1968411
పపరర: భబససర యయనసగమల

125-165/713

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:6/984D1-1
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/984F
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : బబససర ఏనసగమల
ఇఇటట ననఇ:6/984-F
వయససస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-165/715

భరస : వ శశనవసస రరడడ పరపపల
ఇఇటట ననఇ:6/984D2
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-164/1013

633
ZOK0792101
పపరర: భబగయలకడస దఢఇతమ
భరస : ససబబడమణయ౦
ఇఇటట ననఇ:6/984D1
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబనన చఇడన
ఇఇటట ననఇ:6/984-D1
వయససస:45
లఇ: పప

125-165/717 638
637
ZOK1144500
ZOK1184266
పపరర: పసససపపలయ వనఇకట శశనవసస రరడడడ
పపరర: గఇగ భవసన పరపపల

640
ZOK1653849
పపరర: దసరర పడససద యయనసగమల

125-165/712

657
ZOK1118802
పపరర: ససజజత గగలర పలర

125-165/735

భరస : పసఇడడరఇగ రసవప గగలర పలర
ఇఇటట ననఇ:6/984-J
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-165/737

660
ZOK0653717
పపరర: కరరణనకర పసడడచసరర

125-165/738

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:6/984-K
వయససస:57
లఇ: పప
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125-165/739 662
125-164/1014 663
125-165/740
661
ZOK1305184
ZOK1559988
ZOK0125344
పపరర: పసడడచసరర యయగరనశ కలమయర
పపరర: ససయ మనస వణ దదమసరసజ
పపరర: మలయయదదన
డ నయమడడ నలర పపననన

తఇడడ:డ పసడడచసరర కరరణనకర
ఇఇటట ననఇ:6/984-K
వయససస:24
లఇ: పప
664
ZOK1277996
పపరర: వజయ నరసల దదమసరసజ

125-165/741

తఇడడ:డ మధన మహన రసజ దదమసరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/984-K2
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:6/984K2
వయససస:61
లఇ: పప

665
ZOK1562313
పపరర: పప లశశటట ససకకరస ర

666
ZOK0920927
పపరర: ససదరరన బబబమ పప లశశటట

భరస : మదన మహన రసజ దదమసరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/984-K2
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పప లశశటట ససదరరన బబబమ
ఇఇటట ననఇ:6/984K3/A1
వయససస:20
లఇ: ససస స

667
ZOK0920935
పపరర: హహమమయలన పప లశశటట

668
ZOK0920943
పపరర: రమయదదవ పప లశశటట

125-165/744

భరస : ససదరరన బబబమ పప లశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/984-K3-A1
వయససస:47
లఇ: ససస స
670
ZOK1109199
పపరర: మయధసరర మనసనరర

125-165/747

125-165/750

671
ZOK0814682
పపరర: వజయయమస గగననన

తఇడడ:డ వనఇకట రమణయయ యయరసశతతటట
ఇఇటట ననఇ:6/984-Y-2
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/993-3C1
వయససస:32
లఇ: పప

682
ZOK0278408
పపరర: హరరత వనలగచచరర

683
ZOK0491860
పపరర: లయవణయ పపననఇ

తఇడడ:డ నరస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025
వయససస:32
లఇ: ససస స

125-165/751

125-165/345

125-165/348

భరస : హనసమఇత ననయమడడ కనమననన
ఇఇటట ననఇ:6/1025
వయససస:62
లఇ: ససస స

125-165/749
672
ZOK0814724
పపరర: శశనవసససలల ననయమడడ గగననన

తఇడడ:డ కకమటటరరడడడ నరససఇహ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/984-KA1
వయససస:36
లఇ: పప
125-165/754

686
ZOK0654830
పపరర: రసజరశసరర కనసమననన

678
ZOK0725556
పపరర: రసమ పడససద డడ

125-164/1015

తఇడడ:డ నఇదయయ
ఇఇటట ననఇ:6/984-N
వయససస:43
లఇ: పప
125-164/1017

681
LML1873652
పపరర: బసప బ షపక

125-165/341

భరస : నబ ససబ
ఇఇటట ననఇ:6/1025
వయససస:72
లఇ: ససస స
125-165/343

భరస : శశనవసససలల
ఇఇటట ననఇ:6/1025
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనసమఇతతననయమ
డ
ఇఇటట ననఇ:6/1025
వయససస:32
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-165/748

తఇడడ:డ కరరణనకర పడడచసరర
ఇఇటట ననఇ:6/984-K-P
వయససస:25
లఇ: పప

125-164/1016 680
679
ZOK1131937
ZOK0784819
పపరర: పడమద కలమయర యయరసశతతటట
పపరర: బబల రరడడడ ససదబల పలర

688
ZOK0944851
పపరర: రసజమస కనమననన

తఇడడ:డ నఇదసలల మమకల
ఇఇటట ననఇ:6/984-K-A
వయససస:52
లఇ: పప

125-165/752
675
ZOK1314293
పపరర: కకమటటరరడడడ వనణమ గగపసల రరడడ

677
ZOK1502590
పపరర: జననరర న పడడచసరర

125-165/342

125-165/746

674
ZOK1314285
పపరర: కకమటటరరడడడ ససబబ లకమస

676
ZOK1109157
పపరర: అమరసనథ రరడడ మనసనరర
తఇడడ:డ శఇకర రరడడడ మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:6/984KA-1
వయససస:38
లఇ: పప

669
ZOK1230689
పపరర: భబససర మమకల

తఇడడ:డ నరసయయ ననయమడడ గగననన
ఇఇటట ననఇ:6/984-KA1
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : కకమటటరరడడడ నరససఇహ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/984-KA1
వయససస:64
లఇ: ససస స

685
ZOK0653915
పపరర: బబలయజ కనమననన

125-165/745

భరస : శశనవసససలల ననయమడడ గగననన
ఇఇటట ననఇ:6/984-KA1
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవసససలల ననయమడడ గగననన
ఇఇటట ననఇ:6/984-KA1
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-165/753

125-165/743

తఇడడ:డ ససబబబరసయమడడ పప లశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/984-K3-A1
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : ససబబబరసయమడడ పప లశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/984-K3-A1
వయససస:77
లఇ: ససస స

భరస : అమరసనథ రరడడ మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:6/984KA1
వయససస:32
లఇ: ససస స
673
ZOK1115816
పపరర: ససమలత గగననన

125-165/742

684
ZOK0653907
పపరర: మమరళ కకషష కనమననన

125-165/344

తఇడడ:డ హనసమఇతతననయమ
డ
ఇఇటట ననఇ:6/1025
వయససస:41
లఇ: పప
125-165/346

687
ZOK0944836
పపరర: పదనసవత కనమననన

భరస : మమరళ కకషష
ఇఇటట ననఇ:6/1025
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటససరరలల కనమననన
ఇఇటట ననఇ:6/1025
వయససస:36
లఇ: ససస స

125-165/349
689
ZOK1208595
పపరర: యగరశ ననయమడడ యదనబల
పలర
తఇడడ:డ నరససఇహహలల ననయమడడ యదనబల పలర
ఇఇటట ననఇ:6/1025
వయససస:27
లఇ: పప

690
ZOK1305168
పపరర: ననగ పడససద కకటపసటట

125-165/347

125-165/350

తఇడడ:డ నఇదన కకషష ఆచనరర కకటపసటట
ఇఇటట ననఇ:6/1025
వయససస:25
లఇ: పప
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691
ZOK1305341
పపరర: తచలరపసటట చనన రరడడయయ

125-165/351

తఇడడ:డ తచలరపసటట ననరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025
వయససస:39
లఇ: పప
694
ZOK1502509
పపరర: ససమలత జజగరననన

125-165/354

125-165/367

125-165/370

125-165/372

125-165/375

125-165/918

125-165/380

తఇడడ:డ ససబబరసమ ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-D8
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-165/954

704
ZOK1502202
పపరర: చనన ననగయయ జలర

707
ZOK1502236
పపరర: అరరణ కలమయర జలర

710
ZOK1109025
పపరర: ఇబడహహఇ కసలలమలర

713
ZOK0944943
పపరర: చననబబ ససఇకరససల

125-165/383

716
ZOK1245217
పపరర: అజద ససఇకరససల

125-165/373

719
ZOK0491761
పపరర: పదనసవత మమమసననన
భరస : ససబబరసయమడడ ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-D8
వయససస:58
లఇ: ససస స

702
LML1981786
పపరర: ఉషస కలమయరర బబ డనపప

125-165/371

705
ZOK1502210
పపరర: గగరమస జలర

125-165/374

భరస : చనన ననగయయ జలర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-D
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-165/376

708
ZOK1502244
పపరర: ససధ రసణణ కకరమమటర

125-165/377

భరస : శవ రసమ కకషష కకరమమటర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-D
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-165/378

711
ZOK1289107
పపరర: గమఇడస
ర రర పనష

125-165/379

భరస : గమఇడస
ర రర కరరమమలయర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1D3
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-165/381

714
ZOK0944950
పపరర: ససభబన బ ససఇకరససల

125-165/382

భరస : చననబ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-D4
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-165/384

తఇడడ:డ చనననబ ససఇకరససల
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-D4
వయససస:36
లఇ: పప
125-165/385

125-165/369

భరస : ససబడమయయమ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-D
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబకకర ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-D4
వయససస:71
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననబబ ససఇకరససల
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-D4
వయససస:37
లఇ: పప
718
ZOK0278390
పపరర: జజయషష మమమసననన

701
ZOK2272532
పపరర: అరరణ జజరరపలలర

125-164/1237

భరస : బబలయజ కననమననన
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-B
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖయదరయయ కసలలమలర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1D3
వయససస:66
లఇ: పప

భరస : వనఇకటయయ గమఇడస
ర రర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-D3
వయససస:58
లఇ: ససస స
715
ZOK1245118
పపరర: ససభబన ససఇకరససల

699
ZOK1675636
పపరర: ససయ అపరష కననమననన

తఇడడ:డ చనన ననగయయ జలర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-D
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబ డనపప ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:6-1025/1/D
వయససస:20
లఇ: ససస స
712
ZOK0725804
పపరర: ఖయదరమస గమఇడస
ర రర

125-165/368

తఇడడ:డ చచఇచయయ జలర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-D
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన ననగయయ జలర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-D
వయససస:34
లఇ: ససస స
709
ZOK1713551
పపరర: బబ డనపప బఇధస

696
ZOK2265460
పపరర: మమపసపల చఇదడశశఖర రసజ
మమపసపల
తఇడడ:డ మమపసపల లకసణ రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-6
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : జజరరపలలర హరర బబబమ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1C
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన ననగయయ జలర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-D
వయససస:32
లఇ: పప
706
ZOK1502228
పపరర: కలయయణణ జలర

698
ZOK1427301
పపరర: గమఇడస
ర రర యమసఫ

125-165/353

125-165/355

తఇడడ:డ గమఇడస
ర రర శదబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1A
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజరరపలలర పసఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1C
వయససస:41
లఇ: పప
703
ZOK1502194
పపరర: అనల కలమయర జలర

695
ZOK2037174
పపరర: లకలరమస ససఇకరససల

693
ZOK1380864
పపరర: మహబమబ బబష షపక
తఇడడ:డ ఖససఇ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1025
వయససస:79
లఇ: పప

భరస : బబదసలయర ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/1025
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససదబయయ గమఇడస
ర రర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1A
వయససస:27
లఇ: ససస స
700
ZOK1563576
పపరర: జజరరపలలర హరరబబబమ

125-165/352

భరస : మహబమబ బబషస షససక
ఇఇటట ననఇ:6/1025
వయససస:69
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణయఇ జజగరననన
ఇఇటట ననఇ:6/1025
వయససస:29
లఇ: ససస స
697
ZOK1351170
పపరర: ఖరఖరఊన గమఇడస
ర రర

692
ZOK1380856
పపరర: అకస రరననసస బబగఇ షససక

717
ZOK2272482
పపరర: చటటటబబ యన కవయ

125-165/953

తఇడడ:డ చటటటబబ యన రసమ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-D-7
వయససస:18
లఇ: ససస స
125-165/386

720
ZOK0696559
పపరర: కకఇడన ససబబ రతనమస

125-165/387

భరస : వనపసఇట రసమచఇదరస రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-D8
వయససస:45
లఇ: ససస స
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721
ZOK1425982
పపరర: దదగమవపటర శశవసణణ

125-165/388

భరస : దదగమవపటర వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1D-9
వయససస:28
లఇ: ససస స
724
ZOK2250496
పపరర: దదగమవపతనర శఇకరమస

125-165/391

125-165/394

125-165/398

728
ZOK1309467
పపరర: వలల
ర రర శశరల భబణమ

731
ZOK1562271
పపరర: మననకడ నటవ

125-165/357

734
ZOK0526772
పపరర: రరడఆనఇద
డడ
మయలశశటట

125-165/402

739
ZOK1721034
పపరర: తనళళపసక హరర కకషష ఆచనరర

125-165/405

737
ZOK0430082
పపరర: పడసననలకడస మగలలరర

125-165/410

వయసస 01-01-2021 నటక

746
ZOK1561661
పపరర: జమల పఠసన

125-165/400

732
ZOK1007047
పపరర: ససమయ లకడస మలశశటట

749
ZOK1325117
పపరర: అకస రరననస బబగఇ షపక
భరస : మహబమబ బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/1025D
వయససస:70
లఇ: ససస స

125-165/356

735
ZOK0792135
పపరర: చలపత మలశశటట

125-165/401

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-A-1
వయససస:61
లఇ: పప
125-165/403

125-165/406

738
ZOK1561935
పపరర: ఖయజజపసర షపక

125-165/404

125-164/17

తఇడడ:డ అఫసర ఖయన పఠసన
ఇఇటట ననఇ:6/1025-C
వయససస:33
లఇ: పప
125-165/408

744
ZOK0942590
పపరర: అపసర అల ఖయన పఠసన

125-165/409

తఇడడ:డ రహమయతతలర పఠసన
ఇఇటట ననఇ:6/1025C
వయససస:45
లఇ: పప
125-165/411

తఇడడ:డ అఫసర ఖయన పఠసన
ఇఇటట ననఇ:6/1025-C
వయససస:21
లఇ: పప
125-165/413

125-165/397

భరస : రరడడడ ఆనఇద మలశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/1025 A1
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట పతస చగప
ఇఇటట ననఇ:6/1025C
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ అఫసర ఖయన పఠసన
ఇఇటట ననఇ:6/1025C
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖయససఇ ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1025D
వయససస:80
లఇ: పప

125-165/399

741
ZOK1109215
పపరర: సలఇ పఠసన

743
ZOK0921123
పపరర: ననగభమషణఇ చగప

125-165/393

తఇడడ:డ ననగమమన
ఇఇటట ననఇ:6/1025A
వయససస:33
లఇ: పప

740
ZOK1721091
పపరర: తనళళపసక లకడస దదవ

742
ZOK0921115
పపరర: సరరజ చగప
భరస : సస ననగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:6/1025C
వయససస:49
లఇ: ససస స

729
ZOK0491332
పపరర: బడహసయయ గమఇడస
ర రర

తఇడడ:డ మహమసద గగస షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1025-B
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : తనళళపసక హరర కకషష ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-B
వయససస:38
లఇ: ససస స

125-165/407

726
ZOK0664839
పపరర: సతశ వలల
ర రర

భరస : సతయ ననరసయణ గమపసస మగలలరర
ఇఇటట ననఇ:6/1025B
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తనళళపసక ససబబరసయమడడ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-B
వయససస:48
లఇ: పప

748
ZOK1325109
పపరర: మయ బమబ బబషస షపక

125-165/395

తఇడడ:డ చలపత మయలశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/1025-A1
వయససస:31
లఇ: పప

736
LML1970235
పపరర: సతయననరసయణ గమపసస
మయగమలలరర
తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025B
వయససస:47
లఇ: పప

125-165/390

తఇడడ:డ చననససదబ చదయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1E
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : రసమచఇదడ నటవ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-A
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : చలపత మయలశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/1025 A1
వయససస:51
లఇ: ససస స

745
ZOK0942608
పపరర: మసససన పఠసన

125-165/392

తఇడడ:డ వలల
ర రర చనన ససదబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-E
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : రరడడనన
ఇఇటట ననఇ:6/1025-A
వయససస:69
లఇ: ససస స
733
ZOK1119255
పపరర: రసజమస మయలశశటట

725
ZOK0400911
పపరర: చననససదబయయ వలల
ర రర

723
LML2451334
పపరర: హరర బబబమ పదసచసరర
తఇడడ:డ వనఇకటనరసససయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1D-14
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససదబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1E
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : చననససదబ చదయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1E
వయససస:49
లఇ: ససస స
730
ZOK0418269
పపరర: లకడస దదవ బబ మసశశటట

125-165/389

భరస : హరర బబబమ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-D14
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : దదగమవపతనర వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-1-D-I
వయససస:51
లఇ: ససస స
727
ZOK0664847
పపరర: చఇదడమయస వలల
ర రర

722
ZOK0576934
పపరర: లకడస లత పడడచసరర

747
ZOK1561778
పపరర: శరరఫన పఠసన

125-165/412

భరస : అఫసర ఖయన పఠసన
ఇఇటట ననఇ:6/1025-C
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-165/414

750
LML1981794
పపరర: సరససత సఇగరసజ

125-165/415

భరస : చఇదడరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-D1
వయససస:46
లఇ: ససస స
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751
ZOK1363183
పపరర: బబజజన గమఇడస
ర రర

125-165/416

భరస : ససదబయయ గమఇడస
ర రర
ఇఇటట ననఇ:6/1025D-A
వయససస:57
లఇ: ససస స
754
ZOK0260869
పపరర: బబదసలర ససహహబ ససఇకరససల

125-165/419

125-165/422

125-165/425

758
ZOK0473678
పపరర: ససదర స ససహహబ గమఇడస
ర రర

761
ZOK1502665
పపరర: ససదబమస గమఇడస
ర రర

125-165/428

764
ZOK0933383
పపరర: మజహ రరలలయహ సయయద

భరస : బబ డనపప మమరళ మమరళమహన మమరళ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G
వయససస:42
లఇ: ససస స

767
ZOK1387646
పపరర: భబరర వ మమనసనరర

తఇడడ:డ శశనవసససలల మమనసనరర
ఇఇటట ననఇ:6/1025G1
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : చఇదడయయ కఇడల
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G1B
వయససస:58
లఇ: ససస స
775
ZOK1305309
పపరర: మహహశ దదవలయడజ

125-165/501

భరస : ననగబమషణ ఇరరగమదదఇడర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G3
వయససస:30
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-165/429

762
ZOK1245191
పపరర: పసడవత సప మఎసఇలయ

779
ZOK1258020
పపరర: లలత ఇరరగమదదఇడర
భరస : ననగభమషణఇ ఇరరగమదదఇడర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-3
వయససస:30
లఇ: ససస స

125-165/427

765
ZOK1563220
పపరర: చదమల ససరరశ

125-165/430

తఇడడ:డ చదమల రవ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G
వయససస:23
లఇ: పప
125-165/359

768
ZOK0260877
పపరర: శశనవసససలల మమనరరర

125-165/432

తఇడడ:డ రసమయయ మమనరరర
ఇఇటట ననఇ:6/1025G1
వయససస:69
లఇ: పప
125-165/434

771
ZOK0694026
పపరర: ధన లకడస పసగరలతద

125-165/435

భరస : ససబబననరసయయ పసగరలతద
ఇఇటట ననఇ:6/1025G-1
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-165/438

తఇడడ:డ శశనవసససలల ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-2
వయససస:42
లఇ: పప
125-165/502

భరస : సప మ రసజ దదవలయడజ
ఇఇటట ననఇ:6/1025G2C
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-165/504

125-165/424
759
ZOK1089912
పపరర: మహమసద రఫస గమఇడస
ర రర

125-165/437 774
773
ZOK1502608
ZOK1008599
పపరర: ససయ వనఇకట నవన దదవరపలర
పపరర: ససధనకర మమలకల

776
ZOK1363175
పపరర: అమరసవత దదవలయడజ

125-165/421

భరస : చఇదడ శశఖర సప మఎసఇలయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025F2-1
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటపప దదవరపలర
ఇఇటట ననఇ:6/1025G2
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ సప మ రసజ దదవలయడజ
ఇఇటట ననఇ:6/1025G2C
వయససస:30
లఇ: పప
778
ZOK1281260
పపరర: లలత ఇరరగమదదఇడర

125-165/426

భరస : శశనవసససలల మమనరరర
ఇఇటట ననఇ:6/1025G1
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-165/436

756
ZOK1717677
పపరర: భబనసమత అవధననఇ

తఇడడ:డ ససదర స ససహహబ గమఇడస
ర రర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-F-1
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : ననగరఇదడ బబబమ మమనసనరర
ఇఇటట ననఇ:6/1025 G1
వయససస:24
లఇ: ససస స

125-165/433 770
769
ZOK0464990
ZOK0944877
పపరర: ననగరాదాఇదడ బబబమ మమనసనరర
పపరర: సరససతమస మమనరరర

772
ZOK1562149
పపరర: వనఇకట ససబబమస కఇడల

125-165/423

తఇడడ:డ కసజజమయ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/1025-F-A
వయససస:51
లఇ: పప
125-165/431

125-165/418

భరస : రసమమమరరస అవధననఇ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-F
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : ససదబ సాస ససహహబ గమఇడస
ర రర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-F-1
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : ససరరఇదడ రరడడడ భమవన
ఇఇటట ననఇ:6/1025F5
వయససస:54
లఇ: ససస స
766
ZOK1563550
పపరర: నలర ఇ అమరసవత నలర ఇ

125-165/420

తఇడడ:డ ఏలర యయ గమఇడస
ర రర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-F-1
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససదబ స ససహహబ గమఇడస
ర రర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-F-1
వయససస:24
లఇ: పప
763
ZOK1321538
పపరర: ససగమణమస భమవన

755
ZOK0400895
పపరర: శశనవసససలల పపననఇ

753
ZOK1245233
పపరర: ససయ కకరణ పపరఇ

తఇడడ:డ మలర కసరరరన వర కలమయర పపరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/1025E1
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-F
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ అవధననఇ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-F
వయససస:69
లఇ: పప
760
ZOK1502632
పపరర: మసససన వల గమఇడస
ర రర

125-165/417

తఇడడ:డ నరశమమలల యయరశబబ ఠరలయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-D-B
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసపస ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-F
వయససస:69
లఇ: పప
757
ZOK1717743
పపరర: రసమమమరరస అవధననఇ

752
ZOK1563444
పపరర: హరర ననథ యయరశబబ ఠరలయ

777
ZOK1019299
పపరర: మయమరర ఇరరగమదదఇడర

125-165/503

భరస : ససధనకర ఇరరగమదదఇడర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G3
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-165/505

780
ZOK1277814
పపరర: ననగభమషషఇ ఇరరగమదదఇడర

125-165/506

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ లలట ఇరరగమదదఇడర
ఇఇటట ననఇ:6/1025G-3
వయససస:54
లఇ: పప
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781
ZOK0725895
పపరర: తరరపసలయయ కకరరవ

125-165/507

తఇడడ:డ పసఇచలయయ కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-6
వయససస:42
లఇ: పప
784
ZOK1721554
పపరర: సమమట పడససద రసజ

125-165/441

125-165/444

125-165/358

125-165/449

125-165/452

125-165/454

125-156/1095

తఇడడ:డ ససబబరసయమడడ పపపన
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-24
వయససస:39
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

794
ZOK0399915
పపరర: రమణ కడడయయల

797
SOS1013465
పపరర: హహహమవత కకచగసరర

800
ZOK1258079
పపరర: ససధనకర రరడడడ మయదదరరడడడ

803
ZOK0415315
పపరర: నసరర హన షపక

125-156/1098

806
ZOK2024891
పపరర: ఖయజజ బ షపక

125-165/450

809
ZOK0792127
పపరర: ససనల కలమయర రరడడడ కతస
తఇడడ:డ వనఇకటరసమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-25
వయససస:34
లఇ: పప

789
ZOK1502277
పపరర: రరణమక

125-165/446

792
LML2452894
పపరర: వనఇకటససబబమస కడడయయల

125-165/448

795
ZOK1116004
పపరర: రసజరశసరర కడడయయల

125-165/451

భరస : రమమశసమయర కడడయయల
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-12
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-165/480

798
ZOK1245225
పపరర: ససధనకర రరడడడ మయదదరరడడడ

125-165/453

తఇడడ:డ కకషష రరడడడ మయదదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G13
వయససస:62
లఇ: పప
125-165/455

801
ZOK1562008
పపరర: చఇదడయయ కఇడల

125-165/456

తఇడడ:డ పసఇచలయయ కఇడల
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-18
వయససస:46
లఇ: పప
125-156/1096

804
ZOK0415562
పపరర: జమలయ బబగఇ షపక

125-156/1097

భరస : అబమబల మమనఫ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G21
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-156/1099

భరస : మహమసద ఇశస
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G21
వయససస:70
లఇ: ససస స
125-165/458

125-165/443

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-12
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : గగసప సహహదబ దన
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G21
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : నయయమతతలర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G21
వయససస:41
లఇ: ససస స
808
ZOK1674290
పపరర: పడవణ కలమయర పపపన

125-165/447

తఇడడ:డ కకషష రరడడడ మయదదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-13
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమసదఉసససన
ఇఇటట ననఇ:6/1025G21
వయససస:56
లఇ: పప
805
ZOK0415588
పపరర: జజన బబగఇ షపక

791
LML1981471
పపరర: లకడసదదవ కకటపసటట

786
LML2450658
పపరర: నఇదసకశన ఆచనరర కకటపసటట

భరస : రసమఊ
ఇఇటట ననఇ:6/1025G11
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : రమణ
ఇఇటట ననఇ:6-1025G12
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : ససధనకరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-13
వయససస:47
లఇ: ససస స
802
LML2429595
పపరర: అబమబలమమననఫ శక

125-165/445

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-12
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ కర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-12
వయససస:38
లఇ: పప
799
LML2452928
పపరర: ససభబషసణణ మయదదరరడడ

788
LML2452886
పపరర: రసమససబబమస కకటపసటట

125-165/440

తఇడడ:డ నరససఇహ చనరర
ఇఇటట ననఇ:6/1025G11
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : నఇద కకషష ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/1025G12
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-12
వయససస:65
లఇ: పప
796
ZOK1188680
పపరర: రమమశసమయర కడడయయల

125-165/442

భరస : నరససఇహచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/1025G11
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సప మయయ దదవలయడజ
ఇఇటట ననఇ:6/1025 G 12
వయససస:27
లఇ: పప
793
ZOK0399519
పపరర: వననకటససబబయయ కడడయర య

785
ZOK1721612
పపరర: సమమట పడభబవత

783
ZOK1720812
పపరర: సమమసట సరససత
భరస : సమమసట మమన రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-10
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : సమమట పడససద రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-10
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపలర యయఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/1025G11
వయససస:73
లఇ: పప
790
ZOK0942657
పపరర: చచఇగయయ దదవలయడజ

125-165/439

తఇడడ:డ సమమసట వరన రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-10
వయససస:78
లఇ: పప

తఇడడ:డ సమమట మమన రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-10
వయససస:44
లఇ: పప
787
LML2450666
పపరర: నరససఇహ చనరర కకటపసటట

782
ZOK1720754
పపరర: సమమసట మమన రసజ

807
ZOK0540567
పపరర: ససబబరసయమడడ పపపన

125-165/457

తఇడడ:డ ససదబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-24
వయససస:73
లఇ: పప
125-165/459

125-165/460
810
ZOK1502434
పపరర: మహమసదహహసపసన ససగరననలయ

తఇడడ:డ అబమబలయర ససగరననలయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-25
వయససస:22
లఇ: పప
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811
ZOK1502442
పపరర: అహసద అల ససగరననలయ

125-165/461

తఇడడ:డ పసరర ససహహబ ససగరననలయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-25
వయససస:23
లఇ: పప
814
ZOK0399741
పపరర: హరరపస
డ సద పసగరలలటట

125-165/464

125-165/467

125-165/470

125-165/473

125-165/509

125-165/920

125-165/512

125-165/515

భరస : ససబబబరసయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-31
వయససస:85
లఇ: ససస స
838
ZOK1563006
పపరర: హహమజ ఆరర
తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ ఆరర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-31-A
వయససస:22
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-165/471

824
ZOK1563956
పపరర: ఆయషస షపక

827
ZOK1144575
పపరర: రరడడడ పడససద ససదబవటఇ

830
ZOK1502681
పపరర: రసజశశఖర రరడడడ గఇగవరఇ

833
ZOK0933599
పపరర: శశధర గసడడగమణమరర

125-165/508

819
ZOK1050616
పపరర: హరర మయధసరర బబ త

822
ZOK1208587
పపరర: మహమసద రఫస ససగరననల

825
ZOK1144534
పపరర: రరడడమస తతనబఇ

125-165/510

828
ZOK0400887
పపరర: కకఇదపసకస నలర పప

125-165/921

831
ZOK1713064
పపరర: వనఇకట రరడడడ ఆకరపసటట

125-165/474

125-165/511

125-165/919

తఇడడ:డ ససబబరరడడడ ఆకరపసటట
ఇఇటట ననఇ:6-1025/G/28
వయససస:73
లఇ: పప
125-165/513

834
ZOK1007328
పపరర: వనఇకట ససబబయయ ఆరర
తఇడడ:డ ససబబబరసయమడడ ఆరర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-31
వయససస:50
లఇ: పప

836
ZOK1008417
పపరర: ససబబబరసయమడడ ఆరర

837
ZOK1008441
పపరర: ససజననయ కలమయరర ఆరర

తఇడడ:డ నరస రరడడడ వనలగచరర
ఇఇటట ననఇ:6/1025g32
వయససస:23
లఇ: పప

125-165/472

తఇడడ:డ నలర పప
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-25-B
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసఘవనఇదడచనరర గసడడగమణమరర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-30
వయససస:55
లఇ: పప

839
ZOK1710284
పపరర: దదవసకర రరడడడ వనలగచరర

125-165/469

భరస : రరడపడ
డడ ససద
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-25-25B
వయససస:36
లఇ: ససస స

125-165/516

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-31
వయససస:90
లఇ: పప
125-165/518

125-165/466

తఇడడ:డ పసరర ససహహబ ససగరనల
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-25-4
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమ రరడడడ గఇగవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6-1025-G-25-Z-1
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : శశధర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-30
వయససస:55
లఇ: ససస స
835
ZOK1008409
పపరర: ఈశసరమస ఆరర

821
ZOK1208561
పపరర: వసహహడ ససగరననల

816
ZOK0694018
పపరర: ససబబ నరసయయ పపగరలలటట

తఇడడ:డ శశనవసససలల
ఇఇటట ననఇ:6/1025G-25-3
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-25B
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : రసజశశఖర రరడడడ గఇగవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6-1025-G-25-Z-1
వయససస:39
లఇ: ససస స
832
ZOK0933532
పపరర: ససశల రసణణ గగడడగమణమరర

125-165/468

తఇడడ:డ రససల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-25-5(S)
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయయ ససదబవటఇ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G25B
వయససస:69
లఇ: ససస స
829
ZOK1502574
పపరర: ఇఇదసమత గఇగవరఇ

818
ZOK1132620
పపరర: శశనవసససలల బబ త

125-165/463

తఇడడ:డ ఈశసరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025G-25-1
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : పసరర ససహహబ ససగరననల
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-25-4
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : మహమసద రసప ల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-25-5
వయససస:47
లఇ: ససస స
826
ZOK0959363
పపరర: ససబబమస ససదబవటఇ

125-165/465

తఇడడ:డ వనఇకటయయ బబ త
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-25-3
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసససన ససబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-25-4
వయససస:61
లఇ: పప
823
ZOK1183268
పపరర: రసఫసఉననసస షపక

815
ZOK0492330
పపరర: ససబబనరసయయ పసగరలలటట

813
LML2452852
పపరర: ససబబలకమస పసగరలలటట
భరస : ఈశసరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025G-25-1
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఈశసరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025G-25-1
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : శశనవసససలల బబ త
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-25-3
వయససస:51
లఇ: ససస స
820
ZOK1120401
పపరర: మహమసద రససల షపక

125-165/462

తఇడడ:డ శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-25
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఈశసరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025G-25-1
వయససస:40
లఇ: పప
817
ZOK1119271
పపరర: లకడస దదవ బబ త

812
ZOK1631928
పపరర: పడవళక అవపల

125-165/514

125-165/517

భరస : వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-31
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-165/519

840
ZOK2250769
పపరర: వజయ కలమయరర కలశశటట

125-165/475

భరస : మణణ కలమయర కలశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-32-B
వయససస:32
లఇ: ససస స
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841
ZOK2250777
పపరర: మణణ కలమయర కలశశటట

125-165/476

తఇడడ:డ బబబమ కలశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-32-B
వయససస:40
లఇ: పప
844
ZOK1417930
పపరర: షపక మహమసద జవద

125-165/522

125-165/922

125-165/527

125-165/530

125-165/533

125-163/10

125-165/538

125-165/541

125-165/531

857
LML2453876
పపరర: నరసల దదవ ససగల

860
ZOK0465104
పపరర: ససబబనన ససఇకరససల

863
ZOK1562248
పపరర: భవన నటవ

866
ZOK1007062
పపరర: చనన వనఇకటరరడడడ ఇఇడస
ర రర

125-165/544

869
ZOK2262079
పపరర: చటటటబబ యన గగతమ

849
ZOK1418904
పపరర: గగస బబష షపక

125-165/526

852
ZOK1019323
పపరర: పదస మననసర

125-165/529

855
ZOK0399956
పపరర: మసససన గమఇడస
ర రర

125-165/532

తఇడడ:డ ససబమబలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-ID3
వయససస:69
లఇ: పప
125-165/534

858
ZOK0491340
పపరర: మమరళ సగల

125-165/535

తఇడడ:డ ననరసయణ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-I-D3
వయససస:43
లఇ: పప
125-165/536

861
ZOK1562107
పపరర: మమఘన నటవ

125-165/537

తఇడడ:డ రసమచఇదడ నటవ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-I-D-4
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-165/539

864
LML2450583
పపరర: ససబబబరరడడ జజగర

125-165/540

తఇడడ:డ ససబబరసమ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-I-D-5
వయససస:47
లఇ: పప
125-165/542

తఇడడ:డ పసచచ రరడడడ ఇఇడస
ర రర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-I-D-5
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : నరససఇహహలల ననయమడడ యదనబలపలలర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-ID6
వయససస:50
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

854
LML1982859
పపరర: జయససధ పపటబట

125-165/524

భరస : రమమశ మననసర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-H
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసమ చఇదడ నటవ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-I-D-4
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబ రరడడడ జజగర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-I-D-5
వయససస:42
లఇ: ససస స
868
LML2452910
పపరర: ససజజత యదబలపలలర

125-165/528

తఇడడ:డ చననబబ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-I-D-4
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసఇచలయయ నటవ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-I-D-4
వయససస:49
లఇ: పప
865
LML2452811
పపరర: కవత జజగర

851
ZOK1015958
పపరర: రమమశ మననసర

846
ZOK2037182
పపరర: పసయరరజజన షపక

తఇడడ:డ ఖససఇ ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-D
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : మమరళ ససగల
ఇఇటట ననఇ:6/1025-I-D3
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : ససఇకరశల ససభబన
ఇఇటట ననఇ:6/1025-I-D-4
వయససస:26
లఇ: ససస స
862
ZOK1562198
పపరర: రసమచఇదడ నటవ

125-165/525

భరస : చలపతననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-IC1
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసససన
ఇఇటట ననఇ:6/1025-ID3
వయససస:40
లఇ: పప
859
ZOK1390228
పపరర: ససఇకరశల ఫసజయయ

848
LML1982834
పపరర: ససశలమస ఊటటకలరర

125-165/521

భరస : కససఇ ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/1025G-B
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసమయయ మననసర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-H
వయససస:73
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసమ మహన ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-IC1
వయససస:45
లఇ: పప
856
ZOK0401208
పపరర: ససదబయయ గమఇడస
ర రర

125-165/523

భరస : రరడపపరర
చడ
డడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-D
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-H
వయససస:53
లఇ: పప
853
LML1970540
పపరర: చలపత ననయమడడ పపటబట

845
ZOK1418953
పపరర: యయసససన షపక

843
LML2452860
పపరర: రరడమస
చడ
దదవరకకఇడ
భరస : జజనకకరసమయయయచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/1025GB
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : గగస బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-B
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖయససఇ ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6-1025-G-B
వయససస:22
లఇ: పప
850
ZOK0398636
పపరర: నరససఇహహలల నతవ

125-165/520

తఇడడ:డ నరసస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-32-B
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ షపక ఖససఇ ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-G-B
వయససస:22
లఇ: పప
847
ZOK1378512
పపరర: మహమసద జవద

842
ZOK0792085
పపరర: పడకసష రరడడడ వనలగచనరర

867
ZOK1007088
పపరర: ససనత ఇఇడస
ర రర

125-165/543

భరస : చనన వనఇకటరరడడడ ఇఇడస
ర రర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-I-D-5
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-165/952

తఇడడ:డ చటటటబబ యన రసమ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-I-D-7
వయససస:20
లఇ: ససస స

125-165/545
870
ZOK1277822
పపరర: వనపసఇట రసమచఇదరస రరడడ

తఇడడ:డ వనపసఇట శశరసమమల రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-I-D-8
వయససస:52
లఇ: పప
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871
ZOK1563337
పపరర: వననద కలమయర అబమబరర

125-165/546

తఇడడ:డ వనఇకటటశసర రసవప అబమబరర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-I-D10
వయససస:39
లఇ: పప
874
ZOK0921149
పపరర: ససధనకర కలరరకకటట

125-165/549

125-165/552

125-165/555

125-165/557

125-165/360

125-165/366

125-165/561

భరస : పడభబకర ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-N1
వయససస:46
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

884
ZOK0920703
పపరర: శశషననన ననదచళర

887
ZOK1502715
పపరర: యలర మస ససదబవరఇ

890
ZOK0491381
పపరర: బబషస షపక

893
ZOK0986382
పపరర: మహమసద రఫస షపక

125-165/564

896
ZOK1562057
పపరర: మమలయన షపక

125-165/558

899
LML1969393
పపరర: పడభబకర ననయమడడ మయరరతత
తఇడడ:డ చననయయననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-N-2
వయససస:54
లఇ: పప

879
ZOK0944976
పపరర: అబమబల ఖయదర కరసమలర

125-165/554

882
LML2432003
పపరర: అమరరన షపక

125-156/1100

885
ZOK2036580
పపరర: మసస న షపక

125-164/18

భరస : మమలయనన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1025-N
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-165/361

888
ZOK1502723
పపరర: ససచరరత ససదబవరఇ

125-165/362

తఇడడ:డ వనఇకటటశసర రసవప ససదబవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/1025 N
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-165/559

891
ZOK0491829
పపరర: రహమత బ షపక

125-165/560

భరస : బబషస
ఇఇటట ననఇ:6/1025N
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-165/562

894
ZOK1144583
పపరర: మసససన షపక

125-165/563

భరస : మమలయల
ఇఇటట ననఇ:6/1025N
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-165/565

తఇడడ:డ ననబబసహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1025-N
వయససస:63
లఇ: పప
125-165/566

125-165/551

భరస : కలత బమదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1025-M
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమలయనన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1025N
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసససన ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1025-N
వయససస:52
లఇ: పప
898
LML1982099
పపరర: లకడసదదవ మయరరతత

125-165/556

తఇడడ:డ ఖయదర వలర
ఇఇటట ననఇ:6/1025N
వయససస:78
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసససన ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/1025N
వయససస:44
లఇ: పప
895
ZOK1120419
పపరర: ఖయదర వలర షపక

881
ZOK0278416
పపరర: నరసల దదవ పపననఇ

876
ZOK1120534
పపరర: ససరరష కలరరకకటట

తఇడడ:డ పసరర ససహహబ కరసమలర
ఇఇటట ననఇ:6/1025K
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశసర రసవప ససదరవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/1025 N
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమలయన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1025/N
వయససస:20
లఇ: పప
892
ZOK0791921
పపరర: కరరమమలయర షపక

125-165/553

తఇడడ:డ శశషననన
ఇఇటట ననఇ:6/1025-M
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసదబ పసఇచలయయ ససదబవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/1025 N
వయససస:54
లఇ: పప
889
ZOK1502459
పపరర: జహహర బబష షపక

878
ZOK0944968
పపరర: షఇససననస కరమలర

125-165/548

తఇడడ:డ ససధనకర కలరరకకటట
ఇఇటట ననఇ:6/1025ID11
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : చకశ వనఇకట చలమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-L
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : శశషనన
ఇఇటట ననఇ:6/1025-M
వయససస:59
లఇ: ససస స
886
ZOK1502707
పపరర: వనఇకటటశసర రసవప ససదబవరఇ

125-165/550

భరస : అబమల ఖయదర
ఇఇటట ననఇ:6/1025K
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చలమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-L
వయససస:41
లఇ: పప
883
ZOK0491811
పపరర: అననపపరషమస ననదచళర

875
ZOK0921156
పపరర: ఆదదలకడస కలరరకకటట

873
ZOK0921131
పపరర: శశకసనస కలరరకకటట
తఇడడ:డ ససధనకర కలరరకకటట
ఇఇటట ననఇ:6/1025ID11
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : ససధనకర కలరరకకటట
ఇఇటట ననఇ:6/1025ID11
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హరర పడససద
ఇఇటట ననఇ:6/1025K
వయససస:33
లఇ: ససస స
880
ZOK0260901
పపరర: వనఇకట రవ కకశశర చచ కకశ

125-165/547

భరస : వననద కలమయర అబమబరర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-I-D10
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ కలరరకకటట
ఇఇటట ననఇ:6/1025ID11
వయససస:52
లఇ: పప
877
ZOK0491795
పపరర: వజయ లకడస పసగరలలటట

872
ZOK1563485
పపరర: సపఇదన అబమబరర

897
ZOK0920695
పపరర: ససబబలకలరమస కకమస

125-165/363

భరస : కకషషయయ ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025 N 1
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-165/567

900
ZOK1119180
పపరర: ననగరసజ మటటర

125-165/568

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:6/1025N4
వయససస:44
లఇ: పప
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901
ZOK1118547
పపరర: పరసతఇమయ మటటర

125-165/569

భరస : ననగరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-N-4
వయససస:42
లఇ: ససస స
904
ZOK0791897
పపరర: సససరభబనస షపక

125-165/571

125-165/574

125-165/577

125-165/580

125-165/582

125-165/585

125-165/587

భరస : గమఇడస
ర రర ఖలల
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S1-B
వయససస:21
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

914
ZOK1502558
పపరర: అనసష మమదబ

917
ZOK1564426
పపరర: నయన పటట శశవసణణ

920
ZOK0986341
పపరర: ఏళ రరడడ టఇగమటటరర

923
ZOK0491845
పపరర: శసశవసణణ తతట

125-164/21

125-165/960

926
ZOK0921164
పపరర: ఖలల గమఇడస
ర రర

909
ZOK0664805
పపరర: కకమర సససససత

125-165/576

912
ZOK1196154
పపరర: వనఇకట లకలరమస ఆవపల

125-165/923

125-165/579

125-165/581
915
ZOK0783928
పపరర: చఇదడ మహన రరడడ కరసనటమ

తఇడడ:డ పపఇచల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025NE
వయససస:43
లఇ: పప
125-165/583

918
ZOK0497966
పపరర: గఇగసధర బబబమ ససఇగమయల

125-165/584

తఇడడ:డ గఇగమలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-NF-1
వయససస:36
లఇ: పప
125-165/586

921
ZOK1703933
పపరర: బబ డనపప నగరజ

125-164/20

తఇడడ:డ బబ డనపప ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025NM3
వయససస:49
లఇ: పప
125-165/588

924
ZOK1116319
పపరర: వనయ కలమయర ఆవపల

125-165/364

తఇడడ:డ శఇకరయయ ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:6/1025 S1
వయససస:28
లఇ: పప
125-165/589

927
LML1968866
పపరర: ససడదడససర పడససద గమఇడస
ర రర

తఇడడ:డ ససదచబ ససర పడససద గమఇడస
ర రర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S1B
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససదబయయ గమఇడస
ర రర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S1-B
వయససస:54
లఇ: పప

929
ZOK0792093
పపరర: బబషస గమఇడస
ర రర

930
ZOK1019315
పపరర: షపక షహహద

తఇడడ:డ ససదదబశసర పడససద
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S1-D
వయససస:32
లఇ: పప

125-165/573

భరస : ఆఇజననయమలల ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:6/1025-N-D
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జయచఇదడ ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : ససడదడససర పడససద గమఇడస
ర రర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S1B
వయససస:46
లఇ: ససస స
928
ZOK2289114
పపరర: ససఇకరససల ససనయయ

125-165/578

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ టఇగమటటరర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-N-G-1
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : జయచఇదడ ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S
వయససస:49
లఇ: ససస స
925
LML1981737
పపరర: ఉసపసన బ గమఇడస
ర రర

911
ZOK1118687
పపరర: ససజత గగడ కకమర

906
ZOK0418285
పపరర: ననగససరరఖ రసచసరర

తఇడడ:డ కకమర ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-N-D
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : నయన పటట బబలయజ
ఇఇటట ననఇ:6/1025NE-1
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నగరజ మటటర
ఇఇటట ననఇ:6/1025NF-1
వయససస:22
లఇ: పప
922
ZOK0491837
పపరర: చఇదనడవత తతట

125-165/575

భరస : రసఇకలమయర మమదబ
ఇఇటట ననఇ:6-1025-N-D
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడ మహన రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-NE
వయససస:34
లఇ: ససస స
919
ZOK1563360
పపరర: ససయ రసఇ మటటర

908
LML1970169
పపరర: ససధనకర గగడ కకమర

125-164/19

భరస : రసధనకకశషష
ఇఇటట ననఇ:6/1025-N-B
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససధనకర గగడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-N-D
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససధకర గగడ కకమర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-N-D
వయససస:22
లఇ: ససస స
916
ZOK0783936
పపరర: మయనస కరసషటమ

125-165/572

తఇడడ:డ ససబబబరసయమడడ కకమర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-N-D
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరసయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-N-D
వయససస:45
లఇ: పప
913
ZOK1502541
పపరర: ససషస కకమర

905
LML1983048
పపరర: కకశషషవనణమస మలశశటట

903
ZOK1109181
పపరర: ఈశసరమస మయడ
భరస : ననడరసజ మయడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025N-A
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:6/1025-N-B
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-ND
వయససస:45
లఇ: ససస స
910
ZOK0933565
పపరర: రసఇ కలమయర మమదనబ

125-165/570

భరస : నరససరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-N6
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : కరరమమలయర
ఇఇటట ననఇ:6/1025NA
వయససస:36
లఇ: ససస స
907
LML2452944
పపరర: ససశల కకమర

902
ZOK2037190
పపరర: లకడసదదవ వనలకసచరసర

125-165/591

125-165/590

125-165/592

తఇడడ:డ జఫసర ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/1025S2
వయససస:60
లఇ: పప
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931
ZOK1034180
పపరర: వహహడ షపక

125-165/593

భరస : షహహద షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1025S2
వయససస:51
లఇ: ససస స
934
LML2452969
పపరర: వజయ బబ ఇగస

125-165/596

125-165/599

125-165/602

125-165/605

125-165/608

949
ZOK0814666
పపరర: శకలఇతలమస బరరదనల

125-165/611

125-165/603

947
ZOK0793018
పపరర: పడవణ బరరదనల

950
ZOK0933623
పపరర: హహఇదస రరడడడ బబ దనపప

125-165/606

భరస : ననగరసజ బబ ధనపప
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S-A2
వయససస:38
లఇ: ససస స

953
ZOK1021609
పపరర: ససభదడ బబలరసజ

125-165/609

125-165/617

958
ZOK1675594
పపరర: శరణయ మయదదరరడడడ

125-165/365

956
ZOK1564087
పపరర: రరషస గమనసననర
భరస : హహసపన గమనసననర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-s-b
వయససస:20
లఇ: ససస స

భఇధసవప: పపడమ ససగర రరడడడ మమమసడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025,G-13
వయససస:28
లఇ: ససస స

945
ZOK0653857
పపరర: రసజశశఖర రరడడడ బరరదనల

948
ZOK0814641
పపరర: జననరరననడ
డ డడ బరరదనల

125-165/612

951
ZOK0944901
పపరర: మమననమస బబ ధనఅపప

125-165/610

125-165/613

భరస : ససబబయయ బబ ధనఅపప
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S-A2
వయససస:81
లఇ: ససస స
125-165/615

954
ZOK1563402
పపరర: పరసతమస యయరశబబ ఠరలయ

125-165/616

భరస : హరర ననథ యయరశబబ ఠరలయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S-B
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-165/618

957
ZOK0944919
పపరర: చఇగమస కకరలయకలఇట

125-165/619

భరస : ననగరశసర కకరలయకలఇట
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S-Z
వయససస:55
లఇ: ససస స

125-165/620 960
959
ZOK0464529
ZOK0466110
పపరర: బబ లలజలయ ససబడమణయఇ ఆచనరర
పపరర: రసజరశసరర బమలలరజల

తఇడడ:డ ఈశసరయయ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/1026
వయససస:49
లఇ: పప

125-165/607

తఇడడ:డ ససబబబరరడడడ బరరదనల
ఇఇటట ననఇ:6/1025SA-1
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : ననగరసజ బబలరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/1025SB
వయససస:38
లఇ: ససస స

955
ZOK1563519
పపరర: హహమఇత లకడస ననరసయణ
యయరశబబ ఠరలయ
తఇడడ:డ హరర ననథ యయరశబబ ఠరలయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S-B
వయససస:21
లఇ: పప

125-165/604
942
ZOK1380526
పపరర: బరరదసల హహమఇత కలమయరరశడడ

తఇడడ:డ ససబబ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025SA-1
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ బబ దనపప
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S-A2
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-165/614

125-165/601

తఇడడ:డ జననరరన రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-s-a-1
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : రసజశశఖర రరడడడ బరరదనల
ఇఇటట ననఇ:6/1025SA-1
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : జననరరన రరడడడ బరరదనల
ఇఇటట ననఇ:6/1025SA-1
వయససస:40
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

944
ZOK1677772
పపరర: రసజశశఖర రసజ చమరరస

125-165/598

భరస : మమననవర అల బబసగ మఘల
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S-A
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరసయణ రసజ చమరరస
ఇఇటట ననఇ:6/1025-SA-1
వయససస:57
లఇ: పప

946
ZOK0791962
పపరర: వనఇకట శవ కలమయర రరడడ
బరరదనల
తఇడడ:డ జననరబన రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025SA-1
వయససస:29
లఇ: పప

936
ZOK0636134
పపరర: హహసపసన గమఇడస
ర రర

125-165/600 939
938
ZOK0921206
ZOK0921214
పపరర: మమననవర అల బబసగ మఘల
పపరర: షసజదన మఘల

941
ZOK1119230
పపరర: రసశ చనమరరస

125-165/595

తఇడడ:డ ససదబ చససర పడససద
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S2B
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసజశశఖర రసజ చనమరరస
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S-A
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బరరదసల రసజశశఖర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-s-a-1
వయససస:22
లఇ: ససస స

952
ZOK0944927
పపరర: ససమ లత బబ ధనపప

125-165/597

తఇడడ:డ అనసర బబసగ మఘల
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S-A
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసజశశఖర రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S-A
వయససస:29
లఇ: ససస స
943
ZOK1380534
పపరర: బరరదసల అశసన

935
LML1968874
పపరర: ససబడమణయఇ బబ దనపప

933
ZOK1008466
పపరర: శఇకరయయ ఆవపల
తఇడడ:డ జయ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S2
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S2A
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : రసజశశఖరరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S-A
వయససస:49
లఇ: ససస స
940
ZOK1008748
పపరర: పడణత చనమరరస

125-165/594

భరస : శఇకర
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S2
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : రరడపపరర
చడ
డడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1025-S-2
వయససస:42
లఇ: ససస స
937
LML2452902
పపరర: శశకళ చమరరస

932
ZOK0491852
పపరర: సరళ ఆవపల

125-165/621

భరస : ససబడమణయఎఇ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/1026
వయససస:36
లఇ: ససస స
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961
ZOK0920687
పపరర: కకషషయయ ననయమడడ కకమస

125-165/622

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1026 N 1
వయససస:56
లఇ: పప
964
ZOK1631936
పపరర: శశనవసససలల తతపకలల

962
ZOK0654905
పపరర: బమజరమస పససపపలలటట

125-165/623

భరస : కలతలల
ఇఇటట ననఇ:6/1027
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-165/625

తఇడడ:డ పసదబ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/1028
వయససస:45
లఇ: పప

965
ZOK1631944
పపరర: బమజరమస థసపకలలయ

125-165/626

తఇడడ:డ చఇద బబషస షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1034
వయససస:53
లఇ: పప
973
ZOK1623206
పపరర: ఆయషస బబగమఇ షపక

125-165/634

భరస : ఎసఎమడడ హబబమలర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1034
వయససస:42
లఇ: ససస స
976
ZOK0921289
పపరర: మమఇతనజ బబగమ సయయద

125-165/637

125-165/640

125-165/643

తఇడడ:డ ననగమమన గమఇడస
ర రర
ఇఇటట ననఇ:6/10251D3
వయససస:26
లఇ: పప
988
ZOK1127431
పపరర: లకడస నరసమస నసకల
భరస : బబల ససబడమణయఎఇ నసకల
ఇఇటట ననఇ:9/969-D2-E1
వయససస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

974
ZOK0654913
పపరర: హబబ షపక

975
ZOK1502699
పపరర: మహమసద అనసర అలఇ

977
ZOK1561976
పపరర: మమసహమద యయససన షపక

980
LML1968643
పపరర: కసశససహహబ శశక

983
ZOK0783803
పపరర: హససనన బబగఇ షపక

986
ZOK0929689
పపరర: ససరరష కలమయర పడడగ
తఇడడ:డ హనసమఇతతరసవ
ఇఇటట ననఇ:6/-A
వయససస:48
లఇ: పప

125-164/1208

125-165/635

125-165/636

తఇడడ:డ మహమసద అబమబల కదదర అలఇ
ఇఇటట ననఇ:6/1034 UPSTAIRS
వయససస:35
లఇ: పప
125-165/638

978
ZOK0260893
పపరర: పసచచయయ ననయమడడ
పసనగలపసటట
తఇడడ:డ చఇగయయ ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/2025-G-25A
వయససస:48
లఇ: పప

125-165/639

125-165/641

981
ZOK0653840
పపరర: మమలయనన షపక

125-165/642

తఇడడ:డ ఖయససఇ ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/2025-G-A-B
వయససస:45
లఇ: పప
125-165/644

984
ZOK1211754
పపరర: జయలకడస కలర

125-164/133

భరస : ససబబబరసయమడడ కలర
ఇఇటట ననఇ:6/9699IV6
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-164/1018

987
ZOK0396275
పపరర: సరరజమస నటస

125-157/723

భరస : లకడస నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7-21-3-1
వయససస:78
లఇ: ససస స

125-164/1209 990
989
ZOK1127456
ZOK1127464
పపరర: బబల ససబడమణయఎఇ నసకల
పపరర: ససయ ససకకరస ర నసకల

తఇడడ:డ వనఇకటయయ నసకల
ఇఇటట ననఇ:9/969-D2-E1
వయససస:60
లఇ: పప

125-165/630

125-165/633
972
ZOK1623198
పపరర: మహమసద హబబమలలర షపక

తఇడడ:డ చఇద బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1034
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : ఖయదర హహసససన
ఇఇటట ననఇ:6/2025-G-A-B
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-165/396

969
ZOK0921297
పపరర: షబన బబగమ ఫసటట షపక

భరస : మహమసద వసజద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1034
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బమదచనససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/2025-G-A-B
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ కసససమ ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/2025-G-A-B
వయససస:41
లఇ: పప
985
ZOK0921180
పపరర: ససడదడససర గమఇడస
ర రర

125-165/632

తఇడడ:డ చనఇద బష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1035
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : పసచచయయ ననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6/2025-G-25A
వయససస:43
లఇ: ససస స
982
ZOK0783787
పపరర: ఖయదర హహససససన షపక

971
ZOK0921313
పపరర: షకకర బబగమ షపక

125-165/627

భరస : మహమసద యయససన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1034
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : ఇకసబల
ఇఇటట ననఇ:6/1034
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇద బబషస షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1035
వయససస:51
లఇ: ససస స
979
ZOK0491787
పపరర: లలత పసనగలపసటట

125-165/629

భరస : వనఇకట ససబబబరరడడడ మమమసడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1030
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-165/631

966
LML2452761
పపరర: శసహహదన షపక
భరస : ఖయదర వలర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/1029
వయససస:49
లఇ: ససస స

125-165/628 968
967
ZOK1375906
ZOK1375914
పపరర: వనఇకట ససబబబ రరడడ మమమసడడ
పపరర: రరణమక మమమసడడ

970
ZOK0921305
పపరర: మహమసద ఇకసబల షపక

125-165/624

భరస : వనఇకట రసమయయ గరనసగమఇటర
ఇఇటట ననఇ:6/1027
వయససస:77
లఇ: ససస స

భరస : శశనవసససలల
ఇఇటట ననఇ:6/1028
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబరరడడడ మమమసడడ
ఇఇటట ననఇ:6/1030
వయససస:54
లఇ: పప

963
ZOK1682673
పపరర: లకమస గరనసగమఇటర

125-164/1210

తఇడడ:డ బబల ససబడమణయఎఇ నసకల
ఇఇటట ననఇ:9/969-D2-E1
వయససస:27
లఇ: ససస స
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991
LML2452555
పపరర: ససబబమస మదదబపటర

125-165/929

భరస : ససబబబననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:9/971
వయససస:78
లఇ: ససస స
994
ZOK2287621
పపరర: మమలయన షపక

125-165/959

తఇడడ:డ కమల బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:1000-B
వయససస:22
లఇ: పప
997
ZOK2036903
పపరర: హహసపన బ షపక

992
ZOK1132646
పపరర: జజయత ససఇగనమల

భరస : ససబబరసయమడడ
ఇఇటట ననఇ:26/1025-G-24
వయససస:62
లఇ: ససస స

995
ZOK1674522
పపరర: బమజరమస దదవరపలర

996
ZOK1674530
పపరర: వనఇకటపప దదవరపలర

125-165/490

భరస : వనఇకటపప దదవరపలర
ఇఇటట ననఇ:1025 N G 2
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-164/1157

125-164/1216
1000 ZOK0944331
పపరర: వనఇకట కకషష దసరర పడససద
కససఇశశటట
తఇడడ:డ వనఇకట నరససఇహహలల కససఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:6969-I-S
వయససస:52
లఇ: పప

1001 LML2450286
పపరర: సతశ కలమయర మదదబపటర
తఇడడ:డ ససబబబననయమడడ
ఇఇటట ననఇ:6971
వయససస:55
లఇ: పప

1003 LML1970516
పపరర: రరడడల రరడడడ ఊటటకలరర

1004 ZOK1576677
పపరర: భరత మమపసపల

తఇడడ:డ నరరసఇహ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:61025-D
వయససస:70
లఇ: పప

125-165/936

125-159/1264

125-164/1215

1002 ZOK1351162
పపరర: యమససఫ గమఇడస
ర రర

125-165/934

1005 ZOK1576487
పపరర: మమపసపల భరత

125-159/1265

తలర : మమపసపల సఇజవమస
ఇఇటట ననఇ:D.No 6/64A, 1ST FLOOR
వయససస:27
లఇ: పప

1007 ZOK1249284
పపరర: వరయయ వడచడ

125-163/626

1009 ZOK2248425
పపరర: ససపన కడడయయల

1010 ZOK1562206
పపరర: మటటర ససరరశ

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ కడడయయల
ఇఇటట ననఇ:D.NO.6/1025G12
వయససస:28
లఇ: ససస స

999
ZOK0944323
పపరర: వజయయమస చటటటగసరర

తఇడడ:డ ససదబయయ గమఇడస
ర రర
ఇఇటట ననఇ:61025A
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ వరనన వడచడ
ఇఇటట ననఇ:DNO 6/969-D-2N
వయససస:43
లఇ: పప

125-165/945

125-165/491

భరస : వనఇకట కకషష దసరర పడససద కససఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:6969-I-S
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇడపలర వనఇకట రసమదనస
ఇఇటట ననఇ:D NO 6/125-F,HYDER NAGAR
వయససస:57
లఇ: పప

1012 ZOK1562974
పపరర: గమఇడడపలర సమరస

125-164/1214

తలర : సఇజవమస మమపసపల
ఇఇటట ననఇ:D.No 6/64A
వయససస:27
లఇ: పప
125-165/944

125-165/482

తఇడడ:డ శదబయయ దదవరపలర
ఇఇటట ననఇ:1025NG2
వయససస:61
లఇ: పప

998
ZOK0949976
పపరర: ససబడమణయఎఇ రసమగరవన
తఇడడ:డ రసమయయ రసమగరవన
ఇఇటట ననఇ:6969G-6
వయససస:43
లఇ: పప

125-165/935

993
ZOK0540575
పపరర: రసమ లకమస పపపన

తఇడడ:డ శశనవసససలల రరడడ ససఇగనమల
ఇఇటట ననఇ:14/35
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:6969-D-4-3
వయససస:53
లఇ: ససస స

1006 ZOK1502525
పపరర: కకఇడపలర కకషష కలమయర

125-165/481

1008 ZOK1502533
పపరర: కకఇపసలర ససబబలకడస

125-165/943

భరస : కకఇడపలర కకషష కలమయర
ఇఇటట ననఇ:D NO 6/1025-F,HYDER NAGA
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-165/946

తఇడడ:డ మటటర నగరజ
ఇఇటట ననఇ:DOOR NO.6/1025NF-1
వయససస:25
లఇ: పప

1011 ZOK1561620
పపరర: వనఇకట కకషష రరడడడ రసకసశ

125-165/947

తఇడడ:డ ససబబరసమ రరడడ రసకసశ
ఇఇటట ననఇ:H.T 10358
వయససస:45
లఇ: పప

125-165/948

తఇడడ:డ గమఇడడపలర జజన వకటర
ఇఇటట ననఇ:QUATERS A2
వయససస:22
లఇ: ససస స
పపరరషషలల
ఇతరరలల
మతస త

489
489

ససస సలల

మతస త
523
523

1,012
1,012

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస
వయసస 01-01-2021 నటక
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