రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-16
1
LML2433621
పషరర: మహమమద రఫఫ షషక

125-155/724

తఇడడ:డ మమలల శశబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/507
వయససస:39
లఇ: పప
4
ZOK1498146
పషరర: సరరర బబష షషక

125-155/727

125-153/446

125-155/732

125-155/988

125-155/735

125-155/738

125-155/733

14
ZOK0402388
పషరర: ఖలదర బ పఠసన

17
ZOK1631340
పషరర: రరహన షషక

20
LML2433662
పషరర: రహమదదర షషషక

125-155/741

23
ZOK0893280
పషరర: జజన బబషస పషతతన

125-155/989

26
ZOK0941774
పషరర: ఈశశర కకమలర కరగమదదద

9
ZOK1228551
పషరర: ఆరరఫ పషతతన

12
ZOK1571538
పషరర: సలఇ బ సయద

15
ZOK0402396
పషరర: ఆషసయబబగమ పఠసన

125-155/736

18
ZOK1631365
పషరర: ఖలదర వలల షషక

125-155/739

21
ZOK0892910
పషరర: రహమతతననసస షషక

125-155/990

125-155/737

125-155/740

భరక : రషసద బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:5/507B
వయససస:47
లఇ: ససక స
125-155/742

24
ZOK1497718
పషరర: షసహహద బబష షషక

125-155/743

తఇడడ:డ రశద బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/507B
వయససస:21
లఇ: పప
125-155/745

27
ZOK0936346
పషరర: శవ పడససద ననమ

తఇడడ:డ బబల నరసఫఇహహలక కరరమదదరల
ఇఇటట ననఇ:5/507-C
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5/507-D
వయససస:42
లఇ: పప

125-155/747
28
ZOK1083252
పషరర: వనఇకట ససయ ససషమ
ననయయడడ
తఇడడ:డ శశనవసససలక రరడడ ననయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5/508
వయససస:27
లఇ: ససక స

29
ZOK1243815
పషరర: మయఇతజ బబగఇ సషషయద

30
ZOK1322189
పషరర: పససపపలలటట సరసశత

వయసస 01-01-2021 నటక

125-155/734

తఇడడ:డ దదవసన ససబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/507-A1
వయససస:45
లఇ: పప

భరక : ఈశశర కకమలర
ఇఇటట ననఇ:5/507-C
వయససస:36
లఇ: ససక స

భరక : కమల బబషస సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/508
వయససస:47
లఇ: ససక స

125-155/731

భరక : జజనబబషస పఠసన
ఇఇటట ననఇ:5-507-A
వయససస:44
లఇ: ససక స

తలల : రహమటటర పషతతన
ఇఇటట ననఇ:5/507B
వయససస:55
లఇ: పప
125-155/744

125-155/729

భరక : మహబబబ బబష సయద
ఇఇటట ననఇ:5/507-A
వయససస:73
లఇ: ససక స

భరక : వలల షషషక
ఇఇటట ననఇ:5/507B
వయససస:74
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ఖలదర వలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/507B
వయససస:53
లఇ: పప
25
ZOK0941725
పషరర: ఉష కరరమదతరల

11
ZOK1377779
పషరర: పటబన రరషమ ఖలననఇ

6
ZOK1498229
పషరర: హరరననథ అలఇ

తఇడడ:డ జజన బబషస పషతతన
ఇఇటట ననఇ:5/507-A
వయససస:26
లఇ: పప

భరక : ఖలదర వలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/507-a1
వయససస:37
లఇ: ససక స

భరక : షసమరసరషస
ఇఇటట ననఇ:5/507-A-1
వయససస:35
లఇ: ససక స
22
ZOK0893231
పషరర: రషసద బబషస షషక

125-155/730

భరక : కసలలశ పఠసన
ఇఇటట ననఇ:5-507-A
వయససస:46
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ ససగగన
ఇఇటట ననఇ:5/507A1
వయససస:46
లఇ: పప
19
ZOK0087254
పషరర: జజకకర షషక

8
ZOK0893256
పషరర: ఇమలమన పటబన

125-155/726

తఇడడ:డ చఇదడయయ అలఇ
ఇఇటట ననఇ:5/507
వయససస:20
లఇ: పప

భరక : పటబన వలల బబష
ఇఇటట ననఇ:5/507-A
వయససస:23
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ వలల షషషక
ఇఇటట ననఇ:5-507-A
వయససస:56
లఇ: పప
16
ZOK0095711
పషరర: షమర బబషస షషక

125-155/728

తఇడడ:డ జజన బబషస పటబన
ఇఇటట ననఇ:5/507-A
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ కసలలశ పషతతన
ఇఇటట ననఇ:5/507-A
వయససస:35
లఇ: పప
13
ZOK0390500
పషరర: కసలలశ పఠసన

5
ZOK1498179
పషరర: అసమజహన షషక

3
ZOK0643668
పషరర: అకక ర బబగమ షషక
భరక : మమలల ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/507
వయససస:58
లఇ: ససక స

భరక : మహమమద రఫఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/507
వయససస:37
లఇ: ససక స

భరక : పటబన అమర బబష
ఇఇటట ననఇ:5/507-A
వయససస:23
లఇ: ససక స
10
ZOK1299361
పషరర: అమమమర బబషస పషతతన

125-155/725

తఇడడ:డ దదవసన ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/507
వయససస:65
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమల ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/507
వయససస:29
లఇ: పప
7
ZOK1389907
పషరర: పటబన అసమల

2
ZOK0643247
పషరర: మమలల ససహహబ షషక

125-155/748

125-155/746

125-155/749

భరక : పససపపలలటట వనఇకట ససబబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5/508
వయససస:45
లఇ: ససక స
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31
ZOK1379502
పషరర: నవన కడప

125-155/750

తఇడడ:డ శఇశదదరన కడప
ఇఇటట ననఇ:5/508
వయససస:23
లఇ: ససక స
34
ZOK0260208
పషరర: రజన ఆతమకకరర

125-155/753

125-155/992

125-155/993

125-155/756

125-155/1063

44
LML2433761
పషరర: ననగకకమలరగ వవవరసజ

125-155/759

125-155/994

భరక : సఫదరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-511-A
వయససస:67
లఇ: ససక స

125-155/757

42
LML2428407
పషరర: శఇకర నడతయయ

125-155/766 53
52
ZOK0986374
ZOK1424548
పషరర: సరత కకమలర రరడడ ననరపరరడడడ
పషరర: మనడనరర లకడమ పడసనన

తఇడడ:డ ససబబరసమణయఇ రరడడ ననరపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/511-B
వయససస:31
లఇ: పప

భరక : మనడనరర పషఇచల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/511-b
వయససస:43
లఇ: ససక స

55
ZOK1196261
పషరర: ససరరష బబబయ మయదరఇ

56
ZOK1196279
పషరర: లకడమ దతవ మయదరఇ

45
ZOK0346932
పషరర: రమణనరరడడడ ననగరరరడడడ

125-155/764

51
ZOK0986333
పషరర: మమత ననరపరరడడడ

125-155/767

54
ZOK1571041
పషరర: మలకల పషఇచల రరడడడ

125-155/762

57
ZOK2022986
పషరర: కమలమమ

58
ZOK0529735
పషరర: ససధనకర గయననకల

59
LML2433415
పషరర: శసనవసఝ శక

60
LML2433704
పషరర: సరరయయకకమలరగ కలగరరర

వయసస 01-01-2021 నటక

125-155/765

125-155/768

తఇడడ:డ మలకల వనఇకట ససబర రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5/511-B
వయససస:50
లఇ: పప

భరక : వనఇకటబచనరర మలలలజ
ఇఇటట ననఇ:5-512
వయససస:84
లఇ: ససక స

భరక : గగసపసర
ఇఇటట ననఇ:5/513
వయససస:44
లఇ: ససక స

125-155/763

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ ననరపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/511-B
వయససస:26
లఇ: ససక స

భరక : ససరరష బబబయ
ఇఇటట ననఇ:5/511 CHURCH STREET
వయససస:43
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ససబబరరసయయడడ గయనకల
ఇఇటట ననఇ:5/512
వయససస:53
లఇ: పప

125-155/758

భరక : శసయమసఇధర
ఇఇటట ననఇ:5/511A
వయససస:36
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ మయదరఇ
ఇఇటట ననఇ:5/511 CHURCH STREET
వయససస:53
లఇ: పప
125-166/9

125-155/755

తఇడడ:డ ససబరరసమ రరడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/511
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/511B
వయససస:69
లఇ: పప

125-155/761

125-155/1064
39
ZOK2272110
పషరర: జలకఇ రసమససబరమమ జలకఇ

125-155/760 48
47
ZOK0414995
LML2433753
పషరర: శశనవసససలక రసజ వవమ రసజ
పషరర: ససనతన గగనసగయఇటల

50
LML2433720
పషరర: సఫదరయల
ద
నథతటట

125-155/991

తఇడడ:డ సఫదరయయ నడతయయ
ఇఇటట ననఇ:5/511
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ అనఇత రసజ
ఇఇటట ననఇ:5/511
వయససస:51
లఇ: పప
125-155/995

36
LML2428381
పషరర: శశనవసస రసవప పషఇడడ
ల రర

భఇధసవప: జలకఇ పసరశత
ఇఇటట ననఇ:5/510
వయససస:83
లఇ: ససక స

భరక : శశనవససరసజ
ఇఇటట ననఇ:5/511
వయససస:44
లఇ: ససక స

భరక : రమణనరరడడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/511
వయససస:48
లఇ: ససక స
49
LML2428399
పషరర: ననరసయణమమ మలదతటట

41
LML1875848
పషరర: ససబరరసయయడడ దరరరర

125-155/752

తఇడడ:డ గఇగనన పషఇడడ
ల రర
ఇఇటట ననఇ:5-510
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ తరరపయయ ననయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-510-A
వయససస:58
లఇ: పప

భరక : శఇకర నడతయయ
ఇఇటట ననఇ:5/511
వయససస:41
లఇ: ససక స
46
ZOK0346940
పషరర: తడవవన ననగరరరడడడ

125-155/754

భఇధసవప: జలకఇ రసమ ససబరమమ
ఇఇటట ననఇ:5/510
వయససస:53
లఇ: ససక స

భరక : ససబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-510-A
వయససస:55
లఇ: ససక స
43
LML2433738
పషరర: శశ నడతయయ

35
ZOK1151232
పషరర: అశశ ఫఫన షషక

38
ZOK2272102
పషరర: జలకఇ పసరశత జలకఇ

33
ZOK0260190
పషరర: వజయకకమలరగ ఓడతటట
భరక : రసమకకషష ఒడడటట
ఇఇటట ననఇ:5/509
వయససస:39
లఇ: ససక స

భరక : అబయరల కరగఇ
ఇఇటట ననఇ:5/510
వయససస:55
లఇ: ససక స

భరక : శశనవసస రసవప పషఇడడ
ల రర
ఇఇటట ననఇ:5-510
వయససస:51
లఇ: ససక స
40
LML1875830
పషరర: కకశషమవవణణ దరరరర

125-155/751

తఇడడ:డ శఇషతదదరన కడప
ఇఇటట ననఇ:5/508
వయససస:22
లఇ: ససక స

భరక : శశనవససరసజ
ఇఇటట ననఇ:5/509
వయససస:38
లఇ: ససక స
37
LML2435253
పషరర: శశదతవ పషఇడడ
ల రర

32
ZOK1498542
పషరర: నవన కడప

125-155/769

125-155/996

125-155/770

భరక : ససరరశకకమలర కలకకరర
ఇఇటట ననఇ:5/513A
వయససస:49
లఇ: ససక స
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61
ZOK0577791
పషరర: ధనలకడమ కలకకరర

125-155/771

భరక : రసజశశఖర
ఇఇటట ననఇ:5/513-A
వయససస:37
లఇ: ససక స

62
ZOK1044825
పషరర: ససరరష కకమలర కలకకరర
తఇడడ:డ పసలకకఇడరసయయడడ కలకకరర
ఇఇటట ననఇ:5/513-A
వయససస:59
లఇ: పప

125-155/774 65
64
ZOK1315373
ZOK1381805
పషరర: హహమ పఫడయల ససయ కలకకరర
పషరర: వషత
ష పసల ససయ కలకకరర

తఇడడ:డ ససరరష కకమలర కలకకరర
ఇఇటట ననఇ:5/513-A
వయససస:25
లఇ: ససక స
67
LML2428415
పషరర: ఉమల దతవ కలకకరర

125-155/772

తఇడడ:డ శశరసమ పడససద కలకకరర
ఇఇటట ననఇ:5/513-A
వయససస:26
లఇ: పప
125-155/997

తఇడడ:డ ససరరష కకమలర కలకకరర
ఇఇటట ననఇ:5-513-A
వయససస:22
లఇ: పప
125-155/776

భరక : రసమ పడససద కలకకరర
ఇఇటట ననఇ:5/513-C
వయససస:47
లఇ: ససక స

68
LML2433779
పషరర: ననగయయ కకనవడ లల

125-155/773
63
ZOK1196253
పషరర: సస మ ససఇదర ససయ కలకకరర

66
ZOK1082668
పషరర: శశ రసఇ పడససద కలకకరర

125-155/775

తఇడడ:డ పసలకకఇడరసయయడడ కలకకరర
ఇఇటట ననఇ:5/513-B
వయససస:57
లఇ: పప
125-155/777

69
LML2433787
పషరర: అకకమమ కకనవన లల

125-155/778

తఇడడ:డ సఫదరయల
ద
కకఇదతళల ళ
ఇఇటట ననఇ:5/514
వయససస:62
లఇ: పప

భరక : ననగయయ కకఇదతళల ళ
ఇఇటట ననఇ:5/514
వయససస:54
లఇ: ససక స
125-155/781
72
ZOK1498062
పషరర: రసమ దసక గరరర రరడడడ రచమ రరడడడ

భరక : వవణయగగపసల ననయయడడ గయరరగరఇజకకఇట
ఇఇటట ననఇ:5/515
వయససస:37
లఇ: ససక స

125-155/780
71
ZOK0893520
పషరర: వవణయగగపసల ననయయడడ
గయరరగరఇగకకఇట
తఇడడ:డ కకషషయయ ననయయడడ గయరరగరఇగకకఇట
ఇఇటట ననఇ:5/515
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ జయరసమ రరడడడ రచమ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/515-2
వయససస:49
లఇ: పప

73
ZOK1498070
పషరర: వనఇకట ససశత రచమ రరడడ

74
ZOK1498088
పషరర: పపషషలత ాసచఇాదడడ

75
LML2428019
పషరర: మలల ససబబర నరసమమ

70
ZOK0893025
పషరర: శశకళ గయరరగరఇజకకఇట

125-155/779

125-155/998

తఇడడ:డ రసమ దసక గరరర రరడడడ రచమమమదర ద
ఇఇటట ననఇ:5-515/2
వయససస:20
లఇ: ససక స
76
ZOK0522094
పషరర: కకషషయయ సఇదల

భరక : రసమ దసక గరరర రరడడడ ాసచఇాదడడ
ఇఇటట ననఇ:5-515/2
వయససస:41
లఇ: ససక స
125-155/783

తఇడడ:డ నరసయయ చఇదల
ఇఇటట ననఇ:5/515-C
వయససస:79
లఇ: పప
79
ZOK1151257
పషరర: పషఇచలమమ చఇదల

125-155/786

125-155/789

తఇడడ:డ అఇకకనడడ
ఇఇటట ననఇ:5-516-B
వయససస:50
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

80
ZOK1151299
పషరర: జయమమ కకనవటట

83
LML2433803
పషరర: రరటన కకతక మసస

125-155/791

86
ZOK1309509
పషరర: ననరసయణ మరరయలల

125-155/787

89
ZOK0707919
పషరర: పడససద టట
తఇడడ:డ పషననళళళయ
ఇఇటట ననఇ:5/518
వయససస:41
లఇ: పప

125-155/785

81
ZOK1151349
పషరర: ససబర లకకకమమ చఇదల

125-155/788

భరక : కకషషయయ చఇదల
ఇఇటట ననఇ:5/515-C
వయససస:72
లఇ: ససక స
125-155/790

84
LML2428423
పషరర: లకడమ పపపషన

125-155/1000

భరక : వనఇకటససబరయయ పపపషన
ఇఇటట ననఇ:5-516
వయససస:52
లఇ: ససక స
125-155/792

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక మరరయలల
ఇఇటట ననఇ:5/516-B
వయససస:66
లఇ: పప
125-155/1001

78
ZOK0893736
పషరర: రసధ చఇదల
భరక : ససబడమణయఎఇ చఇదల
ఇఇటట ననఇ:5/515-C
వయససస:39
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ మననహర
ఇఇటట ననఇ:5/516
వయససస:34
లఇ: పప

భరక : ఆరగన
ఇఇటట ననఇ:5/516 B
వయససస:45
లఇ: ససక స
88
ZOK0894049
పషరర: ఆరగన కకడనల

125-155/784

భరక : వనఇకటటష కకనవటట
ఇఇటట ననఇ:5/515-C
వయససస:34
లఇ: ససక స

భరక : మననహర
ఇఇటట ననఇ:5/516
వయససస:59
లఇ: ససక స
85
ZOK0893983
పషరర: శశబబ షసలలజ కకడనల

77
ZOK0893728
పషరర: ససబడమణయఎఇ చఇదల

125-155/782

భరక : వవఇకట రమన
ఇఇటట ననఇ:5/515-A
వయససస:37
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ కకషషయయ చఇదల
ఇఇటట ననఇ:5/515-C
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషషయయ చఇదల
ఇఇటట ననఇ:5/515-C
వయససస:47
లఇ: ససక స
82
LML2433795
పషరర: ఈలజబబఠ కకతక మసస

125-155/999

87
ZOK1309517
పషరర: గఇగసదతవ మరరయలల

125-155/793

భరక : ననరసయణ మరరయలల
ఇఇటట ననఇ:5/516-B
వయససస:66
లఇ: ససక స
125-155/794

90
ZOK0707927
పషరర: అనతన టట

125-155/795

భరక : పడససద
ఇఇటట ననఇ:5/518
వయససస:38
లఇ: ససక స
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91
ZOK0893603
పషరర: రవఇదడ బబబయ మనసబబ లక

125-155/796

92
ZOK1121102
పషరర: లకమమ ససతనగసరర

తఇడడ:డ వనఇకట ససబరయయ మనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5/518
వయససస:48
లఇ: పప

భరక : తతలసఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/518
వయససస:55
లఇ: ససక స

94
ZOK1299320
పషరర: మలల మయమమడడ

95
ZOK1703784
పషరర: సశపన పఇచనననమ

125-155/799

తఇడడ:డ ననరసయణ మయమమడడ
ఇఇటట ననఇ:5/518
వయససస:23
లఇ: ససక స
97
ZOK1682301
పషరర: ససధదర కకమలర బలలల

125-155/1002

125-155/1076

125-155/1007

125-155/811

125-155/1010

125-155/1011

భరక : బబలయయ తతలసఫ
ఇఇటట ననఇ:5-518C
వయససస:67
లఇ: ససక స
115
LML1874239
పషరర: ఎఇ ససభబషఫణణ మనసబబ లక

125-155/815

125-155/1008

99
ZOK2273696
పషరర: పఫడయదరకన డడలకల

125-155/1071

102
ZOK2022994
పషరర: చదననమమ డడలకల డడలక

125-155/1006

105
ZOK1183318
పషరర: నససమల షషక

125-155/810

భరక : హజ అల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/518-3
వయససస:37
లఇ: ససక స
125-155/1009

108
LML2428431
పషరర: రమణయయ డడలకల

125-155/812

తఇడడ:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:5/518-6
వయససస:44
లఇ: పప

110
ZOK1703768
పషరర: రసమచఇదడచనరర పఇచనణఇ

125-155/813

111
ZOK0893108
పషరర: రమణయయ మలనసబబ లక

125-155/814

తఇడడ:డ పరమమశశర ఆచనరర పఇచనణఇ
ఇఇటట ననఇ:5/518-B
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ససబరయయ మలనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5/518-B-1
వయససస:47
లఇ: పప

113
LML1874213
పషరర: బబలయయ తతలసఫ

125-155/1013
114
LML1875764
పషరర: వనఇకటరమణమమ మనసబబ లక
మనసబబ లక
భరక : రవఇదడ బబబయ మనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5-518C
వయససస:45
లఇ: ససక స

116
ZOK2023059
పషరర: చఇదడ శశఖర రసజ మయపసషల

125-155/1012

125-155/816

తఇడడ:డ లకమణ రసజ మయపసషల
ఇఇటట ననఇ:5/518--D
వయససస:54
లఇ: పప

125-155/1015 119
118
ZOK2023042
ZOK0892563
పషరర: వనఇకటససబరయయ మలనసబబ లక
పషరర: పడథసయష బమనవన

వయసస 01-01-2021 నటక

125-155/801

భరక : రసమయయ డడలక
ఇఇటట ననఇ:5-518-1
వయససస:65
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ గయరవయయ తతలసఫ
ఇఇటట ననఇ:5-518C
వయససస:77
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఎఇ వనఇకట ససబరయయ మనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5/518-D
వయససస:41
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ మలనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5-518-D
వయససస:77
లఇ: పప

125-156/17

భరక : లలతత బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5-518-3
వయససస:60
లఇ: ససక స

భరక : రమణయయ డడలక
ఇఇటట ననఇ:5-518-17-6
వయససస:45
లఇ: ససక స
112
LML1874205
పషరర: వనఇకటససబరమమ తతలసఫ

107
ZOK1682251
పషరర: రజయల బబగఇ షషక

96
ZOK1705573
పషరర: శశరసమయలక తతలసఫ

తఇడడ:డ రమణయయ డడలకల
ఇఇటట ననఇ:5/518
వయససస:19
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ రసమయయ డడలక
ఇఇటట ననఇ:5-518-1
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:5/518-3
వయససస:39
లఇ: పప
109
ZOK2023026
పషరర: ససనత డడలకల డడలక

125-155/1003

101
ZOK0415091
పషరర: పషఇచలయయ బలల

104
ZOK2023018
పషరర: తరరపతయయ డడలకల డడలక

125-155/798

తఇడడ:డ యరశయయ తతలసఫ
ఇఇటట ననఇ:5/518
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయయ బలల
ఇఇటట ననఇ:5/518
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ డడలక
ఇఇటట ననఇ:5-518-1
వయససస:65
లఇ: పప
106
ZOK1183326
పషరర: హజ అల షషక

125-155/800

తఇడడ:డ పషఇచలయయ బలలల
ఇఇటట ననఇ:5-518
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ బలలల తరరపసలక
ఇఇటట ననఇ:5/518
వయససస:18
లఇ: పప
103
ZOK2023000
పషరర: రసమయయ డడలకల డడలక

98
ZOK1684638
పషరర: నరరశ కకమలర బలలల

93
ZOK1121144
పషరర: జసఫమయదదరన షషక
తఇడడ:డ నడరరల అమన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/518
వయససస:48
లఇ: పప

భరక : రసమచఇదడచనరర పఇచనననమ
ఇఇటట ననఇ:5/518
వయససస:38
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5-518
వయససస:21
లఇ: పప
100
ZOK2280501
పషరర: బలలల పషఇచల శశఖర

125-155/797

భరక : ససరరష బబబయ బమనవన
ఇఇటట ననఇ:5/518-D1
వయససస:27
లఇ: ససక స

117
ZOK2023034
పషరర: బబలమమ మలనసబబ లక

125-155/1014

భరక : వనఇకట ససబరయయ మలనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5-518-D
వయససస:70
లఇ: ససక స
125-155/817

120
ZOK0904624
పషరర: శశనవసససలక బబ మయమ

125-155/818

తఇడడ:డ వనఇకటయయ బబ మయ
ఇఇటట ననఇ:5/518-D1
వయససస:55
లఇ: పప
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121
ZOK0904640
పషరర: వనఇకట లకకకమమ బబ మయమ

125-155/819

భరక : శశనవసససలక బబ మయ
ఇఇటట ననఇ:5/518-D1
వయససస:50
లఇ: ససక స
124
ZOK1497965
పషరర: మధవ దడఇతరరడడడ

125-155/822

125-155/825

భరక : నరసఫణహహలక కడప
ఇఇటట ననఇ:5/518-F
వయససస:50
లఇ: ససక స
133
ZOK1571678
పషరర: నవన కడప

125-155/823

125-155/831

128
LML1875699
పషరర: షమన కడప

125-155/826

125-155/829

తఇడడ:డ నరసఫమమ బలక కడప
ఇఇటట ననఇ:5-518-F
వయససస:33
లఇ: ససక స

137
ZOK1279422
పషరర: జజజనవశశర సఫఇహ కడప

125-155/1016

125-155/1019

భరక : చననబర కడప
ఇఇటట ననఇ:5/518-F-A
వయససస:66
లఇ: ససక స
145
ZOK0893868
పషరర: కకశషషవవణణ ఇపరల

125-155/802

125-155/1055

125-155/833

125-155/830

135
LML1875632
పషరర: నరసఫఇహహలక కడప

125-155/1017

138
ZOK2260032
పషరర: ఊమలకలయఅన పలల పప

125-155/1054

141
ZOK0893850
పషరర: చనన నరసఫఇహహలక కడప

125-155/841

146
ZOK0893876
పషరర: గణణశ ననయయడడ ఇపషరల

149
LML2434025
పషరర: ననగమణణ కకఇడడరర
భరక : పపరరషస తక మఅరసజ కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:5/518F/D
వయససస:57
లఇ: ససక స

144
ZOK2261675
పషరర: చనన నరసఫఇహహలక కడప

125-155/1059

తఇడడ:డ చననబర లలతత కడప
ఇఇటట ననఇ:5/518-F-A
వయససస:49
లఇ: పప
125-155/803

తఇడడ:డ రసమససబరయయ ఇపషరల
ఇఇటట ననఇ:5/518 F-D
వయససస:47
లఇ: పప

భరక : వజయకకమలరరసజ కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:5/518F/D
వయససస:59
లఇ: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

143
ZOK2260354
పషరర: సమర సఫఇహ కడప

132
ZOK1498401
పషరర: పషఇచల కకమలరర బలలల

తఇడడ:డ చననబర కడప
ఇఇటట ననఇ:5/518-F-A
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ చదనన నరసఫఇహహలక కడప
ఇఇటట ననఇ:5/518-F-A
వయససస:19
లఇ: పప

భరక : గణణశ ననయయడడ ఇపషరల
ఇఇటట ననఇ:5/518 F-D
వయససస:41
లఇ: ససక స
148
LML2433993
పషరర: వరలకడమ కర

125-155/840

భరక : చనన నరసఫఇహహలక కడప
ఇఇటట ననఇ:5/518-F-A
వయససస:42
లఇ: ససక స
125-155/842

125-155/827

భరక : ససబరరసయయడడ పలల పప
ఇఇటట ననఇ:5/518-F1
వయససస:32
లఇ: ససక స

125-155/839 140
139
ZOK1037143
ZOK0893843
పషరర: మహమమద నడరరలల షరరఫ షషక
పషరర: కరరషసమ కడప

142
ZOK2023067
పషరర: గఇగమమ కడప

129
ZOK1208330
పషరర: మలనస కడప

తఇడడ:డ చననబర కడప
ఇఇటట ననఇ:5-518-F
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక కడప
ఇఇటట ననఇ:5-518-F
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమమద ఫససహహలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/518-FA
వయససస:27
లఇ: పప

125-155/824

తఇడడ:డ తరరపలక బలలల
ఇఇటట ననఇ:5/518-F
వయససస:20
లఇ: ససక స

భరక : తరరపసలక బలల
ఇఇటట ననఇ:5-518-F
వయససస:47
లఇ: ససక స
125-155/1018

126
ZOK1498351
పషరర: మమత బబ మయమ

తఇడడ:డ షమయ
మ దదరన కడప
ఇఇటట ననఇ:5/518-E
వయససస:24
లఇ: ససక స

131
ZOK0266494
పషరర: తరరపసలక బలలల

134
LML1874890
పషరర: రసణణ బలలల

125-155/821

తఇడడ:డ శశనవసససలక బబ మయమ
ఇఇటట ననఇ:5/518-D-1
వయససస:21
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ నరసయయ బలల
ఇఇటట ననఇ:5/518-F
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక కడప
ఇఇటట ననఇ:5/518-F
వయససస:21
లఇ: ససక స
136
LML2433928
పషరర: జజయశసన కడపస

125
ZOK1497973
పషరర: శవ శఇకర రరడడడ దడఇతరరడడడ

భరక : షమయ
మ దదరన కడప
ఇఇటట ననఇ:5/518-E
వయససస:45
లఇ: ససక స
125-155/828

123
ZOK1265397
పషరర: రవశఇకర బబ మయమ
తఇడడ:డ శశనవసససలక బబ మయమ
ఇఇటట ననఇ:5/518-D1
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఉతక మ రరడడడ దడఇత రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/518-D1
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననబర కడప
ఇఇటట ననఇ:5/518-E
వయససస:49
లఇ: పప
130
LML1875715
పషరర: ఖదరసమల కడప

125-155/820

భరక : ససబబరరసయయడడ బమనవన
ఇఇటట ననఇ:5/518-D1
వయససస:61
లఇ: ససక స

భరక : శవ శఇకర రరడడడ దడఇతరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/518-D1
వయససస:39
లఇ: ససక స
127
LML1875582
పషరర: షఇషతదదరన కడప

122
ZOK1003714
పషరర: ససబరలకకసమమ భమనవన

147
LML2433985
పషరర: వజయకకమలర రసజ కర

125-155/832

తఇడడ:డ రరడడ యలరసజ
ద
కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:5/518F/D
వయససస:64
లఇ: పప
125-155/834

150
LML2434033
పషరర: మధసలతన కకఇడడరర

125-155/835

తఇడడ:డ పపరరషస తక మరసజ కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:5/518F/D
వయససస:35
లఇ: ససక స
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151
LML2435378
పషరర: శసశవననవరసమ కకఇడడరర

125-155/836

125-155/837 153
152
ZOK0266510
ZOK1172782
పషరర: ససధదరకకమలరవరసమ కకఇడడరర
పషరర: రసజమమ దసరరసజ

తఇడడ:డ వజయకకమలరరసజ కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:5/518F/D
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపరరషస తక మఅరసజ కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:5/518F/D
వయససస:38
లఇ: పప

154
ZOK0192492
పషరర: శశ లకడమ మయపసషళ

125-155/845 156
155
LML2434017
ZOK0894007
పషరర: పపరరషస తక మఅరసజ కకఇడడరర
పషరర: సశరష లత అఇననరబబబయ

125-155/844

భరక : చఇదడశశఖర రసజ మయపసషల
ఇఇటట ననఇ:5/518--F-D
వయససస:40
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ రరడడ యలరసజ
ద
ఇఇటట ననఇ:5/518-F-D
వయససస:59
లఇ: పప

125-155/1005 158
157
ZOK0894015
LML2434066
పషరర: ఆనఇదబబబయ చననదడరఇఇతతన
పషరర: ననరసయణ కకరరవ

తఇడడ:డ చననదడరఇఇతతన
ఇఇటట ననఇ:5-518/F-D
వయససస:44
లఇ: పప
160
ZOK1724731
పషరర: రఇగమమ టట
భరక : గఇగయయ టట
ఇఇటట ననఇ:5/518G
వయససస:62
లఇ: ససక స
163
ZOK1625466
పషరర: ససధనరసణణ వనఇ

125-155/804

125-155/850

125-155/853

125-155/856

తఇడడ:డ జఇగరటట మపపరయయ జఇగరటట
ఇఇటట ననఇ:5/518-H1-A
వయససస:42
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-155/848

170
ZOK0707976
పషరర: వజయ బ

173
LML2430916
పషరర: లలలవతమలమ గడనడమ

125-155/808

176
ZOK0777961
పషరర: శవ రసమ కకషష రరడడడ పస ల

125-155/851

179
ZOK1299304
పషరర: శవసనఇద రరడడడ పషరరయవరఇ
తఇడడ:డ ససబబర రరడడ పషరరయవరఇ
ఇఇటట ననఇ:5/518-H1-A
వయససస:25
లఇ: పప

125-155/846
162
ZOK1121110
పషరర: లకడమ పడసనన ఓబల అఛగసరగ

165
LML2434124
పషరర: వజయమలమ కకడడరర

125-155/849

168
ZOK0707950
పషరర: ససబబరనరసయయ బబ మయమ

125-155/852

తఇడడ:డ ననగయయ బబ మయ
ఇఇటట ననఇ:5/518-H1
వయససస:75
లఇ: పప
125-155/854

171
ZOK1498203
పషరర: భబరర వ ససయ వనఇ

125-155/855

తఇడడ:డ యలల యయ
ఇఇటట ననఇ:5/518-H1
వయససస:21
లఇ: పప
125-155/806

174
LML2430924
పషరర: శశకసఇతరరడడడ గడతమ

125-155/807

తఇడడ:డ ససబబరరరడడడ గడతమ
ఇఇటట ననఇ:5/518/H1/A
వయససస:51
లఇ: పప
125-155/809

తఇడడ:డ జననరర న రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/518/H1-A
వయససస:35
లఇ: పప
125-155/858

125-155/1020

భరక : నరసఫఇహలక కకడడరర
ఇఇటట ననఇ:5/518H1
వయససస:72
లఇ: ససక స

భరక : ససబబరరరడడడ గడతమ
ఇఇటట ననఇ:5/518/H1/A
వయససస:67
లఇ: ససక స

భరక : శశకసఇతరరడడడ గడతమ
ఇఇటట ననఇ:5/518/H1/A
వయససస:43
లఇ: ససక స
178
ZOK1297092
పషరర: జఇగరటట మలల కసరరర న జఇగరటట

167
ZOK0707943
పషరర: లకడమ కసఇత కర

159
ZOK0220780
పషరర: గగతన దతవ కకరరవ

భరక : శశధర రరడడడ ఓబల అఛగసరగ
ఇఇటట ననఇ:5/518-H
వయససస:30
లఇ: ససక స

భరక : నరసఫఇహలక కఇడల
ఇఇటట ననఇ:5/518-H1
వయససస:52
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పషఇచలయయ వనఇ
ఇఇటట ననఇ:5/518-H-1
వయససస:62
లఇ: పప
175
LML2430932
పషరర: శశలకడమ గడతమ

125-155/1021

తఇడడ:డ నరసఫఇహలక కఇడల
ఇఇటట ననఇ:5/518-H1
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ పషఇచలయయ కఇడల
ఇఇటట ననఇ:5/518-H1
వయససస:60
లఇ: పప
172
ZOK1572171
పషరర: ఎలల యయ వనఇ

164
LML2434116
పషరర: నరసఫఇహలక కకడడరర

125-155/1004

భరక : ననరసయణ కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:5-518-F-E
వయససస:44
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పషఇచలయయ కకడడరర
ఇఇటట ననఇ:5/518H1
వయససస:77
లఇ: పప

భరక : ససబర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/518-H1
వయససస:47
లఇ: ససక స
169
ZOK0707968
పషరర: నరసఫఇహలక కర

125-155/838

భరక : నరసయయ బలల
ఇఇటట ననఇ:5-518-G
వయససస:75
లఇ: ససక స

భరక : ఎలల యయ వనఇ
ఇఇటట ననఇ:5/518- H-1
వయససస:50
లఇ: ససక స
166
LML1875368
పషరర: రసణణ పషరరయవరఇ

161
LML1874916
పషరర: నరసమమ బలలల

భరక : ససబరరసమరసజ
ఇఇటట ననఇ:5/518-FD
వయససస:67
లఇ: ససక స

భరక : ఆనఇదబబబయ
ఇఇటట ననఇ:5-518/F-D
వయససస:38
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ గఇగయలలషయల కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:5/518F/E
వయససస:49
లఇ: పప
125-155/703

125-155/843

177
ZOK1571876
పషరర: గరడడఇ భరత రరడడడ

125-155/857

తఇడడ:డ గరడడఇ శశకసఇత రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/518-H1A
వయససస:20
లఇ: పప
125-155/859

180
ZOK1498120
పషరర: భరత రరడడడ గరదర తమ

125-155/860

తఇడడ:డ శశ కసఇత రరడడడ గరదర తమ
ఇఇటట ననఇ:5/518H1-A
వయససస:20
లఇ: పప
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181
ZOK2280733
పషరర: గరడడఇ చరరత

125-155/1077

తఇడడ:డ గరడడఇ శశ కసఇత రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/518-H1A
వయససస:18
లఇ: ససక స
184
ZOK0643189
పషరర: ససబరరసమ రరడడడ మకసక

125-155/1022

125-155/864

భరక : వవఇకటససబబరరరడడడ బయచనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/518H3
వయససస:50
లఇ: ససక స
190
LML2431492
పషరర: కరరమయననసస పఠసన

125-155/867

భరక : కరరమబలలల పఠసన
ఇఇటట ననఇ:5/518-H-4
వయససస:44
లఇ: ససక స
125-155/1024

125-155/872

తఇడడ:డ రసమయయ పపటయ
ఇఇటట ననఇ:5/518-H6
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ చఇద బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:5-518-H-A
వయససస:30
లఇ: పప
202
ZOK1389568
పషరర: చఇ బబష షషక

125-155/805

తఇడడ:డ జఫర హహసషన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/518 HB-1
వయససస:46
లఇ: పప
205
ZOK1389576
పషరర: మహమమద కకసర బబనస షషక

125-164/10

125-155/863

భరక : మదన మహన రరడడ మన⌍నన ఎఇ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5/518-H3
వయససస:39
లఇ: ససక స
191
ZOK1379551
పషరర: షషక అహమదద

192
ZOK1379569
పషరర: షషక అపసర బబష

125-155/868

194
ZOK0522110
పషరర: వనఇకటటసశరరల పపటయ

197
ZOK1003672
పషరర: మలలల వరర న పపటటయ

200
ZOK1228783
పషరర: చదఇగయయ పషనగరలపసటట

125-155/869

తఇడడ:డ షషక మహబబబ బబష
ఇఇటట ననఇ:5/518-H-4
వయససస:48
లఇ: పప
125-155/870

195
ZOK0522516
పషరర: రసజమమ పపటయ

125-155/871

భరక : వనఇకటయయ పపటయ
ఇఇటట ననఇ:5/518-H6
వయససస:70
లఇ: ససక స
125-155/873

198
ZOK1379544
పషరర: షషక షబన

125-155/874

భరక : షషషక ఖలదర బబషస
ఇఇటట ననఇ:5/518-H-A
వయససస:28
లఇ: ససక స
125-155/875

201
ZOK1228791
పషరర: లకడమ దతవ పషనగరలపసటట

125-155/876

తఇడడ:డ బయడడ యయ ననయయడడ పషనగరలపసటట
ఇఇటట ననఇ:5/518-HB
వయససస:78
లఇ: పప

భరక : చదఇగయయ పషనగరలపసటట
ఇఇటట ననఇ:5/518-HB
వయససస:75
లఇ: ససక స

203
LML2433969
పషరర: వసన పఫడడగయ

125-155/1026
204
ZOK2023075
పషరర: పఫడడగయ మధసబబబయ పఫడడగయ

125-155/847

206
ZOK2023083
పషరర: లకడమదతవ డడలకల డడలక

తఇడడ:డ వవనకటటశశరసల పఫడడగయ
ఇఇటట ననఇ:5-518-H-B1
వయససస:42
లఇ: పప
125-155/1027

భరక : తరరపతయయ డడలక
ఇఇటట ననఇ:5-518-I
వయససస:40
లఇ: ససక స
125-155/878

186
LML2434173
పషరర: వవఇకటససబబరరరడడడ బయచరరడడడ

125-155/866
189
ZOK1279414
పషరర: మదన మహన రరడడ మన⌍నన
ఎఇ రరడడడ
తఇడడ:డ భబసకర రరడడడ మన⌍నన ఎఇ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5/518-H3
వయససస:40
లఇ: పప

125-155/865

భరక : మధసబబబయ పఫడడగయ
ఇఇటట ననఇ:5/518H/B1
వయససస:34
లఇ: ససక స

భరక : చఇ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/518 H B -1
వయససస:39
లఇ: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

188
ZOK1279406
పషరర: రరడడడ రసణణ మన⌍నన ఎఇ రరడడ

తఇడడ:డ వనఇకటయయ పపటయ
ఇఇటట ననఇ:5/518-H6
వయససస:27
లఇ: పప
125-155/1025

125-155/862

తఇడడ:డ వవఇకటరరడడడ బయచనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/518H3
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ పపటయ
ఇఇటట ననఇ:5/518-H6
వయససస:36
లఇ: పప

196
ZOK1003532
పషరర: వనఇకటయయ పపటయ

తఇడడ:డ ఖలనబశస
ఇఇటట ననఇ:5/519
వయససస:51
లఇ: పప

125-155/1023

భరక : షషక అపసర బబష
ఇఇటట ననఇ:5/518-H-4
వయససస:37
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ఈశ ఖలన పఠసన
ఇఇటట ననఇ:5-518-H-4
వయససస:46
లఇ: పప

208
ZOK0708008
పషరర: మహమమద కర

185
ZOK0643627
పషరర: ఇఇదదరమమ మబకసక

183
ZOK1082619
పషరర: ససజనయ మయనసబబ లక
భరక : పసరరససరధద మయనసబబ లల
ఇఇటట ననఇ:5/518-H-2
వయససస:34
లఇ: ససక స

భరక : ససబరరసమ రరడడ మయకక
ఇఇటట ననఇ:5-518H2
వయససస:46
లఇ: ససక స

187
LML2434181
పషరర: ననగరశశరమమ బయచరరడడ

199
ZOK0904350
పషరర: ఖలదర బబషస షషక

125-155/861

భరక : వవఇకటటశ మనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5/518H2
వయససస:59
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ వవఇకట రరడడడ మకక
ఇఇటట ననఇ:5-518H2
వయససస:51
లఇ: పప

193
LML2431484
పషరర: కరరమయలలల ఖలన పఠసన

182
LML2434140
పషరర: పపలల మమ మనసబబ లక

209
ZOK0893769
పషరర: ససకనయ దరరరర
తఇడడ:డ ససబబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5/519
వయససస:30
లఇ: ససక స

207
LML2428449
పషరర: లకడమ దతవ బలల బలల

125-155/877

భరక : పషఇచలయయ బలల
ఇఇటట ననఇ:5/519
వయససస:43
లఇ: ససక స
125-155/879

210
ZOK1003706
పషరర: పడదదప గకనపపరఇ

125-155/880

తఇడడ:డ సతమబరరక
ఇఇటట ననఇ:5/519
వయససస:35
లఇ: పప
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211
ZOK1044866
పషరర: రసణణ చమరరక

125-155/881

భరక : రసఇ మహన రసజ
ఇఇటట ననఇ:5/519
వయససస:41
లఇ: ససక స
125-155/884

భరక : రసమ కకఇచఇ
ఇఇటట ననఇ:5/519
వయససస:49
లఇ: ససక స
125-156/18

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక తతలసఫ
ఇఇటట ననఇ:5/519
వయససస:61
లఇ: పప
125-155/891

తఇడడ:డ రసజజ ససబబరరసయయడడ వదదర
ఇఇటట ననఇ:5/519-1
వయససస:31
లఇ: పప
125-155/889

125-155/894

125-155/1030

తఇడడ:డ కరశనన భబససపటట
ఇఇటట ననఇ:5-519-A
వయససస:37
లఇ: పప
125-155/895

125-155/898

భరక : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:5/519-C
వయససస:46
లఇ: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

221
ZOK2245504
పషరర: శకశవసణణ బబససపసటట

125-155/704

224
LML2433258
పషరర: రసమబబబబ భబససపత

219
ZOK1228676
పషరర: వరనరసమమ బబచలకకరగ

222
ZOK1498666
పషరర: మణణ మలలత శరరగరరర

125-155/892

225
LML2433266
పషరర: అశశకకకమలర భబససపత

125-155/1028

228
LML1873983
పషరర: పపలల మమ భబససపసటట
భరక : కరశనన భబససపటట
ఇఇటట ననఇ:5-519-A
వయససస:59
లఇ: ససక స

230
ZOK1183300
పషరర: శవయయ సఫరరగరరర

231
ZOK1571736
పషరర: నగరజ బబ మడడచతరల స

236
ZOK1228767
పషరర: సశరష లత బ

239
LML2428464
పషరర: వనఇకటడమణ శశటయ ట
తఇడడ:డ రసమ కకశషషయయ
ఇఇటట ననఇ:5-519-C
వయససస:51
లఇ: పప

125-155/890

125-155/888

125-155/893

తఇడడ:డ కరసననన భబససపటట
ఇఇటట ననఇ:5/519A
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన చననయయ భబససపటట
ఇఇటట ననఇ:5-519-A
వయససస:62
లఇ: పప

233
ZOK1228734
పషరర: ఏలల యయ బ

125-155/886

భరక : శవయయ శరరగరరర
ఇఇటట ననఇ:5/519 A
వయససస:37
లఇ: ససక స

125-155/1031

125-155/1029

125-155/887

తఇడడ:డ ఎలల యయ బబ మడడచతలల
ఇఇటట ననఇ:5/519 - B
వయససస:34
లఇ: పప
125-155/896

234
ZOK1228742
పషరర: ససబడహమణయఇ బ

125-155/897

తఇడడ:డ ఏలల యయ బ
ఇఇటట ననఇ:5/519-B
వయససస:35
లఇ: పప
125-155/899

తఇడడ:డ ఏలల యయ బ
ఇఇటట ననఇ:5/519-B
వయససస:27
లఇ: ససక స
125-155/901

216
ZOK1419233
పషరర: నరరశ కకమలర బలలల

భరక : హరర బబచలకకరగ
ఇఇటట ననఇ:5/519-1
వయససస:33
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ రసమససబరయయ బ
ఇఇటట ననఇ:5/519-B
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఏలల యయ బ
ఇఇటట ననఇ:5/519-B
వయససస:31
లఇ: పప
238
LML2428472
పషరర: ననగరసణణ శశటయ ట

125-156/19

తఇడడ:డ ననరసయణ రరడడడ సఫరరగరరర
ఇఇటట ననఇ:5-519-A
వయససస:42
లఇ: పప

భరక : ఏలల యయ బ
ఇఇటట ననఇ:5/519-B
వయససస:54
లఇ: ససక స
235
ZOK1228759
పషరర: రసమససబరయయ బ

218
ZOK1005041
పషరర: పడతతయష తతలసఫ

227
LML1873975
పషరర: కరశనన భబససపసటట

125-155/883

తలల : లకడమ దతవ బలలల
ఇఇటట ననఇ:5/519
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ కరసననన
ఇఇటట ననఇ:5/519A
వయససస:35
లఇ: పప

భరక : వనఇకట ససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/519-A
వయససస:45
లఇ: ససక స

232
ZOK1228726
పషరర: వ లకమమమ బ

125-155/885

భరక : రసఇబబబయ బబససపసటట
ఇఇటట ననఇ:5/519-A
వయససస:28
లఇ: ససక స

భఇధసవప: గసశఇడ డనటర శరరగరరర
ఇఇటట ననఇ:5/519 A
వయససస:84
లఇ: ససక స

229
LML1873991
పషరర: ఆనఇదస భబససపసటట

215
ZOK1243856
పషరర: లహరర శశ దరరరర

తఇడడ:డ పషఇచలయయ తతలసఫ
ఇఇటట ననఇ:5/519
వయససస:27
లఇ: ససక స

220
ZOK1229187
పషరర: హరర వదదర

213
ZOK1228668
పషరర: రసమచఇదడ కకఇచఇ
తఇడడ:డ చలపత కకఇచఇ
ఇఇటట ననఇ:5/519
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరరసయయడడ దరరరర
ఇఇటట ననఇ:5/519
వయససస:25
లఇ: ససక స

217
ZOK0950163
పషరర: పషఇచలయయ తతలసఫ

226
ZOK1082866
పషరర: లకడమ దతవ కఇచఇ

125-155/882

భరక : రసజలయయ కకతక
ఇఇటట ననఇ:5/519
వయససస:46
లఇ: ససక స

214
ZOK1229195
పషరర: ససనతన కకఇచఇ

223
ZOK1570944
పషరర: ననగ ససబరమమ రసమ రరడడ

212
ZOK1082734
పషరర: ఎలఇ రరత కకతక

237
ZOK1571710
పషరర: ఉష బబ మడడచతరల స

125-155/900

భరక : నగరజ బబ మడడచతరల స
ఇఇటట ననఇ:5/519-B
వయససస:28
లఇ: ససక స
125-155/1032

240
ZOK1132315
పషరర: మహమమద రఫఫ కడప

125-155/902

తఇడడ:డ ఛనన బబషస కడప
ఇఇటట ననఇ:5/520
వయససస:35
లఇ: పప
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241
ZOK1683655
పషరర: వఇశ కకషష మయమమడడ

125-155/903

తఇడడ:డ రమమశ బబబయ మయమమడడ
ఇఇటట ననఇ:5/520
వయససస:21
లఇ: పప
244
ZOK1431493
పషరర: పదమజ చఇదడ

125-155/904

125-156/851

125-156/24

125-156/27

125-155/906

125-155/1035

125-156/855

తఇడడ:డ షషక అహమద హహసషషన
ఇఇటట ననఇ:5/521-B
వయససస:26
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

254
ZOK2023091
పషరర: వనఇకటససబరమమ పపఇతనయల

257
ZOK1090984
పషరర: భబరత పడకసశ వర

260
ZOK1016055
పషరర: పదమ పపటయ

263
LML1875798
పషరర: అబయరల రషసద షషక

125-153/447

266
ZOK0522557
పషరర: సఇతనజ షషక

125-156/853

269
ZOK0643254
పషరర: ఉబబదడలలల పసపసబబమ
తఇడడ:డ రహహమతతలలల
ఇఇటట ననఇ:5-521B
వయససస:41
లఇ: పప

249
ZOK1431485
పషరర: వరలకడమ చఇదడ

125-155/905

252
ZOK1016048
పషరర: మయన కకమలర పపటయ

125-156/26

255
ZOK2023109
పషరర: ససబడమణయఎఇ పపఇతనయల

125-156/854

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5-521
వయససస:55
లఇ: పప
125-155/1033

258
ZOK1091024
పషరర: పడకసశ రసవప వర

125-155/1034

తఇడడ:డ గరడడయయ వర
ఇఇటట ననఇ:5-521-A
వయససస:60
లఇ: పప
125-156/30

261
ZOK1016063
పషరర: కకషషమబరరక పపటటయ

125-156/31

తఇడడ:డ లకడమనరసయయ పపటయ
ఇఇటట ననఇ:5/521-A
వయససస:78
లఇ: పప
125-156/856

264
ZOK1634104
పషరర: బలల ససనత

125-156/857

భరక : వర భరత పడకసశ
ఇఇటట ననఇ:5-521-A
వయససస:31
లఇ: ససక స
125-156/32

తఇడడ:డ అహమమద హహసషసన
ఇఇటట ననఇ:5/521-B
వయససస:31
లఇ: ససక స
125-156/34

125-156/23

తఇడడ:డ మయనరతనఇ పపటయ
ఇఇటట ననఇ:5/521
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబయరల సతనకర
ఇఇటట ననఇ:5-521-A
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:డ దనరల జననరరన ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/521-B
వయససస:28
లఇ: ససక స
268
ZOK1294495
పషరర: షషక మహమమద ససజద

125-156/25

భరక : కకషష మబరరక పపటయ
ఇఇటట ననఇ:5/521-A
వయససస:48
లఇ: ససక స

భరక : అబయరల రషసద
ఇఇటట ననఇ:5-521-A
వయససస:67
లఇ: ససక స
265
ZOK1369321
పషరర: దనరల

251
ZOK1016030
పషరర: రమణమమ పపటయ

246
ZOK1016097
పషరర: రసమయయ బలల

తఇడడ:డ ససబర రరడడడ చఇదడ
ఇఇటట ననఇ:5/520-B, EGUVAGADDA,
వయససస:24
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పడకసశ రసవప వర
ఇఇటట ననఇ:5-521-A
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ పడకసశ రసవప వర
ఇఇటట ననఇ:5-521-A
వయససస:35
లఇ: పప
262
LML1874635
పషరర: యస.ఏ.మలల కబ షషక

125-156/852

భరక : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:5-521
వయససస:45
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పడకసశ రసవప వర
ఇఇటట ననఇ:5/521-A
వయససస:33
లఇ: ససక స
259
ZOK1091040
పషరర: భబణయ పడకసశ వర

248
LML1875095
పషరర: ససబర రరడడడ చఇదడ

125-156/21

తఇడడ:డ పఫచనయయ బలల
ఇఇటట ననఇ:5/520-B
వయససస:71
లఇ: పప

భరక : మయనరతనఇ పపటయ
ఇఇటట ననఇ:5/521
వయససస:52
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ లకడమ నరసయయ పపటయ
ఇఇటట ననఇ:5/521
వయససస:61
లఇ: పప
256
ZOK1091008
పషరర: ససశత పడతభ వర

125-156/22

తఇడడ:డ ససబర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-520-B
వయససస:52
లఇ: పప

భరక : మలల కసరరర న పపటయ
ఇఇటట ననఇ:5/521
వయససస:27
లఇ: ససక స
253
ZOK1016071
పషరర: మయనరతనఇ పపటయ

245
ZOK1016089
పషరర: నరసమమ బలల

243
ZOK1573088
పషరర: రరడశశర
డడ
పస కల
తఇడడ:డ ఆఇజనవయయలక పస కల
ఇఇటట ననఇ:5/520
వయససస:22
లఇ: పప

భరక : రసమయయ బలల
ఇఇటట ననఇ:5/520-B
వయససస:59
లఇ: ససక స

భరక : ససబర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-520-B
వయససస:46
లఇ: ససక స
250
ZOK0950213
పషరర: సఫవస కలలయణణ పపటయ

125-156/20

భరక : ఛనన ససహహబ కడప
ఇఇటట ననఇ:5/520
వయససస:61
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ససబరరరడడడ చఇదడ
ఇఇటట ననఇ:5/520-B
వయససస:23
లఇ: ససక స
247
LML1875087
పషరర: అమమనన చఇదడ

242
ZOK1105924
పషరర: ఖలదర బ కడప

267
ZOK1223668
పషరర: మహమమద ససజద షషక

125-156/33

తఇడడ:డ అహమద హహససఇన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/521-B
వయససస:26
లఇ: పప
125-156/858

270
LML2433043
పషరర: శకకరస ననటయ బరర

125-156/35

భరక : రసజజససహబ
ఇఇటట ననఇ:5/521-B2
వయససస:38
లఇ: ససక స
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271
ZOK0522144
పషరర: రసజజ ససహహబ ననటయ టరర

125-156/36

తఇడడ:డ హహసషసన సబ
ఇఇటట ననఇ:5/521-B2
వయససస:49
లఇ: పప
274
ZOK1244029
పషరర: సలలఇ షషక

తఇడడ:డ మనడనరర పషఇచల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/521-B2
వయససస:26
లఇ: పప
125-156/28

తఇడడ:డ రసడల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/521 C
వయససస:55
లఇ: పప
277
ZOK1243963
పషరర: సలలమన షషక

125-156/40

125-156/43

125-155/909

125-156/46

125-156/859

125-156/51

తఇడడ:డ రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:5/524
వయససస:32
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

284
ZOK0522151
పషరర: రగశరరడడడ చనన రరడడ

287
ZOK1016246
పషరర: నవన ఆకకరర

290
ZOK0482232
పషరర: ననజమలబ షషక

293
ZOK1310184
పషరర: ఆకకరర హరర

125-156/54

296
LML2433068
పషరర: రసమనయలయ అబరగసరగ

125-156/44

299
ZOK1308436
పషరర: గఇగమమ అబరగసరర
భరక : శవ కకమలర అబరగసరర
ఇఇటట ననఇ:5/524
వయససస:27
లఇ: ససక స

125-156/42

125-155/908
282
ZOK1151380
పషరర: మధన మహన రరడడ నడకస రరడడ

285
ZOK0708222
పషరర: అబయరల రశద

125-156/45

తఇడడ:డ అబయరల సతనర
ఇఇటట ననఇ:5/522
వయససస:75
లఇ: పప
125-156/47

288
ZOK1016253
పషరర: ననగ పఫజత ఆకకరర

125-156/48

భరక : మలల కసరరర న ఆకకరర
ఇఇటట ననఇ:5/522
వయససస:28
లఇ: ససక స
125-156/49

291
ZOK0087338
పషరర: లకడమదతవ మయమమడడ

125-156/50

భరక : ననరసయణ
ఇఇటట ననఇ:5/523
వయససస:55
లఇ: ససక స
125-156/52

294
LML2432920
పషరర: దనమదరఇ అకకరర

125-156/53

తఇడడ:డ పఫచనయయ
ఇఇటట ననఇ:5/523-A
వయససస:84
లఇ: పప
125-156/55

తఇడడ:డ వవఇకటటషయల
ఇఇటట ననఇ:5/524
వయససస:44
లఇ: పప
125-156/57

279
ZOK1638725
పషరర: షషక నజరరదదరన

తఇడడ:డ శఇకర రరడడడ నడకసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/522
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆకకరర దనమదరఇ
ఇఇటట ననఇ:5/523
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరసయణ
ఇఇటట ననఇ:5/523-A
వయససస:33
లఇ: పప
298
ZOK0266528
పషరర: శవకకమలర అబరగసరర

125-155/907

భరక : అహమమద హహసషసన
ఇఇటట ననఇ:5/522-B
వయససస:59
లఇ: ససక స

తలల : లకడమ దతవ మయమమడడ
ఇఇటట ననఇ:5/523
వయససస:29
లఇ: పప
295
LML2432938
పషరర: శవకకమలర మయమమదద

281
ZOK1151224
పషరర: పసరశత నడక రరడడ

125-156/39

తఇడడ:డ షషక బబష ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/521-C
వయససస:46
లఇ: పప

భరక : లకడమకసఇత ఆకకరర
ఇఇటట ననఇ:5/522
వయససస:28
లఇ: ససక స

భరక : రగశ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-522
వయససస:57
లఇ: ససక స
292
ZOK0897027
పషరర: సఫవస కకమలర మయమమడడ

125-156/41

తఇడడ:డ ససబర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/522
వయససస:77
లఇ: పప

భరక : అబయరల రశద
ఇఇటట ననఇ:5/522
వయససస:67
లఇ: ససక స
289
LML2428480
పషరర: ససబరమమ చనననరరడడ

278
ZOK1316728
పషరర: అబయరల షసరరక షషక

276
ZOK1243930
పషరర: షసరసకజ షషక
తఇడడ:డ నసరరదదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/521-C
వయససస:25
లఇ: ససక స

భరక : శఇకర రరడడడ నడకసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/522
వయససస:46
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ చనననరసమ రరడడ నడకసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/522
వయససస:54
లఇ: పప
286
ZOK0708230
పషరర: అబయరల మలల కస బ శశక

125-156/29

తఇడడ:డ సలలఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/521-C
వయససస:23
లఇ: పప

భరక : షషక నజరరదదరన
ఇఇటట ననఇ:5/521-C
వయససస:43
లఇ: ససక స
283
ZOK1151398
పషరర: శఇకర రరడడడ నడకస రరడడడ

275
ZOK1244037
పషరర: మహబబబ ఛనన షషక

125-156/38

భరక : మనడనరర పషఇచల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/521-b2
వయససస:43
లఇ: ససక స

భరక : సలలమన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/521 C
వయససస:31
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ సలలఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/521-C
వయససస:33
లఇ: పప
280
ZOK1638733
పషరర: షషక జలలక

125-156/37 273
272
ZOK1420009
ZOK1420017
పషరర: మనడనరర ససయ కకమలర రరడడ
పషరర: మనడనరర లకడమ దతవ

297
LML2433076
పషరర: జయమమ

125-156/56

భరక : రసమనయలయ
ఇఇటట ననఇ:5/524
వయససస:39
లఇ: ససక స
125-156/58

300
ZOK1308469
పషరర: శవ రసమ కకషష అబరగసరర

125-156/59

తఇడడ:డ రమణయయ అబరగసరర
ఇఇటట ననఇ:5/524
వయససస:26
లఇ: పప
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301
LML2433092
పషరర: ఖలజజవసల చతరరకకరగ

125-156/60

తఇడడ:డ ఏమలమసససహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/525
వయససస:44
లఇ: పప
304
ZOK1670397
పషరర: లలతమమ మరరరర

125-156/63

125-156/65

125-156/68

125-156/863

125-156/71

125-156/865

125-156/74

భరక : రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:5/529-D
వయససస:40
లఇ: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

314
ZOK1105916
పషరర: అజయ బబబయ దతవలఎఇకడన

317
ZOK2023463
పషరర: అఇజమమ మయమమడడ

320
ZOK2023489
పషరర: శశధర మయమమడడ

323
LML2432888
పషరర: పషడమశశఖర మయతతకకరర

125-156/77

326
LML2432912
పషరర: ననగససలలచనన

125-156/69

329
LML2428498
పషరర: లకకకమమ కసటఇశశటయ ట
భరక : నరసఫఇహహలక కసటఇశశటయ ట
ఇఇటట ననఇ:5/530
వయససస:52
లఇ: ససక స

309
ZOK1666700
పషరర: మహన ఆచనరర వససల

125-156/67

312
LML1875277
పషరర: రఇగమమ దతవలఇకసడ

125-156/862

315
LML2432946
పషరర: అనలకకమలర దతవలఇకసడ

125-156/70

తఇడడ:డ శఇకరరరయల
ఇఇటట ననఇ:5/527E
వయససస:33
లఇ: పప
125-156/864

318
ZOK1316678
పషరర: తతజశశన మయమమడడ

125-156/72

తఇడడ:డ శశధర మయమమడడ
ఇఇటట ననఇ:5/529
వయససస:25
లఇ: ససక స
125-156/866

321
ZOK1381706
పషరర: కలలయణణ మయమమడడ

125-156/73

తఇడడ:డ శశధర మయమమడడ
ఇఇటట ననఇ:5/529-B
వయససస:22
లఇ: ససక స
125-156/75

324
LML2432896
పషరర: రసమయయ మదడ
ర రర

125-156/76

తఇడడ:డ నరసషషయల
ఇఇటట ననఇ:5/529D
వయససస:76
లఇ: పప
125-156/78

భరక : నరసఫఇహలక
ఇఇటట ననఇ:5/529D
వయససస:33
లఇ: ససక స
125-156/80

125-156/860

భరక : రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-527
వయససస:82
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ నరసఫఇహలక
ఇఇటట ననఇ:5/529D
వయససస:32
లఇ: పప

భరక : రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:5/529D
వయససస:72
లఇ: ససక స
328
ZOK0490342
పషరర: ననరసయణమమ మయతతకకరర

125-156/861

తఇడడ:డ ససబరరసయయడడ మయమమడడ
ఇఇటట ననఇ:5-529
వయససస:43
లఇ: పప

భరక : శశధర మయమమడడ
ఇఇటట ననఇ:5/529-B
వయససస:21
లఇ: ససక స
325
LML2432904
పషరర: మలదసరరర సఫదరమలమ

311
LML1875269
పషరర: రసమయయ దతవలఇకసడ

306
ZOK0390484
పషరర: మహమమద రఫఫ కడప

తఇడడ:డ నరసయయ ఆచనరర వససల
ఇఇటట ననఇ:5/526
వయససస:41
లఇ: పప

భరక : పడససద మయమమడడ
ఇఇటట ననఇ:5-528
వయససస:39
లఇ: ససక స

భరక : శశధర మయమమడడ
ఇఇటట ననఇ:5-529
వయససస:39
లఇ: ససక స
322
ZOK1499003
పషరర: కలలయణణ మయమమడడ

125-156/66

తఇడడ:డ శఇకరయయ దతవలఎఇకడన
ఇఇటట ననఇ:5/527 E
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరరసయడడ
ఇఇటట ననఇ:5/528
వయససస:51
లఇ: పప
319
ZOK2023471
పషరర: ఉమ మయమమడడ

308
ZOK1666692
పషరర: అననపఫరష వససఫలల

125-156/62

తఇడడ:డ ఛనన బబషస
ఇఇటట ననఇ:5-525
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:5-527
వయససస:87
లఇ: పప

భరక : ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:5-527
వయససస:36
లఇ: ససక స
316
LML2432862
పషరర: పడససద మయమమదద

125-156/64

తఇడడ:డ మహననచనరర వససల
ఇఇటట ననఇ:5/526
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:5/527
వయససస:46
లఇ: పప
313
LML1875301
పషరర: పడమల దతవలఇకసడ

305
ZOK1670413
పషరర: ససగయణ మపఫరర

303
LML2433134
పషరర: మమమమబణణశస కడపస
భరక : మలల కసరరర నససహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/525
వయససస:39
లఇ: ససక స

భరక : గబరరచనరగ మపఫరర
ఇఇటట ననఇ:5/525
వయససస:32
లఇ: ససక స

భరక : వవఇకటటషయల
ఇఇటట ననఇ:5/526
వయససస:69
లఇ: ససక స
310
LML2433019
పషరర: ననగయయ దతవలఇకసడ

125-156/61

భరక : ఖలజజవలల
ఇఇటట ననఇ:5/525
వయససస:39
లఇ: ససక స

భరక : రసమచఇదడ ఆచనరర మరరరర
ఇఇటట ననఇ:5/525
వయససస:64
లఇ: ససక స
307
LML2433050
పషరర: కకనవటట ససలమమ

302
LML2433100
పషరర: మససకనమమ

327
ZOK0489955
పషరర: నరసఫఇహహలక మదడ
ర రర

125-156/79

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:5/529-D
వయససస:49
లఇ: పప
125-156/81

330
LML2432987
పషరర: ససరరష కసటఇశశటయ ట

125-156/82

తఇడడ:డ నరసఫఇహలక
ఇఇటట ననఇ:5/530
వయససస:33
లఇ: పప
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331
ZOK1265025
పషరర: రసజరశశరర కసటఇశశటయ ట

125-156/83

భరక : హరరననథ కసటఇశశటయ ట
ఇఇటట ననఇ:5/530
వయససస:35
లఇ: ససక స
334
ZOK1694546
పషరర: పదనమవతమమ కటఇ శశటయ ట

125-156/86

125-156/867

125-156/90

125-156/93

125-156/871

125-156/95

125-156/875

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ బటటయ
ఇఇటట ననఇ:5/534-A
వయససస:37
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

344
ZOK0489971
పషరర: మహహశసశరసవ వవడడగయ

347
ZOK0643262
పషరర: మయణణకకషసష పపటబయ

350
ZOK2023505
పషరర: ససబడమణయఇ మయమమడడ

353
ZOK2023521
పషరర: ససబరరసయయడడ బళళ

125-156/96

356
ZOK0490367
పషరర: లకడమ నరసమమ బటటయ

125-156/869

359
ZOK0259465
పషరర: ససబడమణయఇ బటటయ
తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5-534-A
వయససస:68
లఇ: పప

339
ZOK1105692
పషరర: ససయపసర సషషయద

125-156/89

342
ZOK1257360
పషరర: ససమలత వవడడగయ

125-156/92

345
ZOK0489997
పషరర: శవకకమలర వవడడగయ

125-156/870

తఇడడ:డ ససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-531
వయససస:38
లఇ: పప
125-156/872

348
LML2432953
పషరర: లకడమదతవ మయమమదద

125-156/94

భరక : శశనవసససలక
ఇఇటట ననఇ:5/533
వయససస:42
లఇ: ససక స
125-156/873

351
ZOK2023513
పషరర: కమలమమ మయమమడడ

125-156/874

భరక : ససబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-533
వయససస:56
లఇ: ససక స
125-156/876

354
ZOK1082783
పషరర: శశహరరపస
డ సద బటటయ

125-155/910

తఇడడ:డ ససబడహమణయఇ బటటయ
ఇఇటట ననఇ:5/534-A
వయససస:37
లఇ: పప
125-156/97

భరక : ససబడమణయఎఇ
ఇఇటట ననఇ:5/534A
వయససస:65
లఇ: ససక స
125-156/99

125-156/88

భరక : బబల ససబడమణయఎఇ వవడడగయ
ఇఇటట ననఇ:5/531
వయససస:38
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ చనన ససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-534
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ
ఇఇటట ననఇ:5/534A
వయససస:40
లఇ: పప
358
ZOK1073204
పషరర: శశ హరర పడససద బటటయ

125-156/91

భరక : ససబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-533
వయససస:39
లఇ: ససక స

భరక : ససబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-534
వయససస:57
లఇ: ససక స
355
ZOK0471219
పషరర: నరసఫఇహ పడససద బటటయ

341
ZOK2023497
పషరర: వరభదడయయ ఆచనరగ షరసబయ

336
ZOK0942038
పషరర: హరర పడససద ఓరఇపసడడ

తఇడడ:డ కసశ ఎఇ ససహహబ సషషయద
ఇఇటట ననఇ:5/530B
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ మయనసససశమ
ఇఇటట ననఇ:5-532A
వయససస:43
లఇ: పప

భరక : ససబబడమణయమ
ఇఇటట ననఇ:5/533
వయససస:39
లఇ: ససక స
352
LML2428522
పషరర: కసడ
క రర బళళ

125-156/868

తఇడడ:డ ససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-531
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-532A
వయససస:36
లఇ: ససక స
349
LML2432961
పషరర: జజయత మయమమదద

338
LML1874650
పషరర: వజయ కకనవరర

125-156/85

తఇడడ:డ పఫచనయయ ఓరఇపసడడ
ఇఇటట ననఇ:5/530-1
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషషమలచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/530C
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబరయయ వవడడగయ
ఇఇటట ననఇ:5/531
వయససస:44
లఇ: పప
346
LML1875152
పషరర: శశరలజ పఫడడగయ

125-156/87

భరక : రసజజ
ఇఇటట ననఇ:5-530-A
వయససస:39
లఇ: ససక స

భరక : వరసబదడయయ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/530C
వయససస:40
లఇ: ససక స
343
ZOK1257378
పషరర: బబల ససబడమణయఎఇ వవడడగయ

335
LML2432698
పషరర: పడమలల ఓరఇ పసడడ

333
ZOK1694538
పషరర: నరసఫఇహహలక కసటఇ శశటయ ట
తఇడడ:డ ననరసయణ కసటఇ శశటయ ట
ఇఇటట ననఇ:5/530
వయససస:62
లఇ: పప

భరక : పఫచనయయ
ఇఇటట ననఇ:5/530-1
వయససస:49
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ఆఇజనవయయలక
ఇఇటట ననఇ:5-530-A
వయససస:43
లఇ: పప
340
LML2423085
పషరర: లకడమ భబరర వ షరసబయ

125-156/84

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక కసటఇశశటయ ట
ఇఇటట ననఇ:5/530
వయససస:39
లఇ: పప

భరక : నరసఫఇహహలక కటఇ శశటయ ట
ఇఇటట ననఇ:5/530
వయససస:55
లఇ: ససక స
337
LML1874643
పషరర: రసజజ కకనవరర

332
ZOK1265033
పషరర: హరరననథ కసటఇశశటయ ట

357
ZOK0490383
పషరర: జయమమ బటటయ

125-156/98

భరక : తరరపసలక
ఇఇటట ననఇ:5/534A
వయససస:65
లఇ: ససక స
125-156/877

360
ZOK0259507
పషరర: తరరపసలక బటటయ

125-156/878

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5-534-A
వయససస:70
లఇ: పప
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361
ZOK0897142
పషరర: హరగశ కసఇత

125-156/100

తలల : ససబరలకకకమమ కసఇత
ఇఇటట ననఇ:5/537
వయససస:26
లఇ: పప
364
ZOK0790865
పషరర: ససయయ ససమఇత ఒగయరర

125-166/10

125-156/105

125-156/880

125-156/883

125-156/109

125-156/112

125-156/290

భరక : రసజరఇదడ చపలమలడడగయ
ఇఇటట ననఇ:5/605
వయససస:33
లఇ: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

374
ZOK1667328
పషరర: కరసషటఇ రమణ రరడడడ

377
ZOK1668854
పషరర: కరసషటఇ కఇఠమమ

125-156/293

125-156/107

386
ZOK0715714
పషరర: రసధన భబఈ గగడడగనడరర

389
ZOK1257394
పషరర: రసజరఇదడ చపలమలడడగయ

125-156/879

372
ZOK2023539
పషరర: నరసమమ ఉమమడడ

125-156/882

375
ZOK1668136
పషరర: కరసషటఇ లకడమ ననరసయణ

125-156/108

తఇడడ:డ కరసషటఇ రమణ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/538-A
వయససస:35
లఇ: పప
125-156/110

378
ZOK0455717
పషరర: ఫయలజ షషక

125-156/111

తఇడడ:డ హబబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/539
వయససస:33
లఇ: పప
125-156/289

తఇడడ:డ వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:5/604
వయససస:38
లఇ: ససక స
125-156/291

384
LML2432490
పషరర: గకస భబషస శక

125-156/292

తఇడడ:డ ఇససమఇల
ఇఇటట ననఇ:5/605
వయససస:37
లఇ: పప
125-156/294

భరక : కకషష మబరరక గగడడగనసరర
ఇఇటట ననఇ:5/605
వయససస:75
లఇ: ససక స
125-156/296

369
LML1873686
పషరర: జయపడకసష కకనవటట

125-156/288 381
380
ZOK0259374
ZOK0415265
పషరర: వనఇకట నరసఫఇహహలక పపఇతనయల
పషరర: ససనతన కకఇతనయల

383
ZOK0415430
పషరర: కకషషమలమ కకఇటబయలల

125-156/104

భరక : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:5-538
వయససస:60
లఇ: ససక స

భరక : వవనకటటసడ
ఇఇటట ననఇ:5/604
వయససస:54
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ కకషష మబరరక గగడడగనసరర
ఇఇటట ననఇ:5/605
వయససస:42
లఇ: పప
388
ZOK1257386
పషరర: మనక చపలమలడడగయ

125-156/881

తఇడడ:డ వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:5/604
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:5/604
వయససస:34
లఇ: ససక స
385
ZOK0715698
పషరర: గరరర పడససద గగడడగయనడరర

371
LML1874163
పషరర: శవలకడమ కకనవటట

366
LML2428555
పషరర: అమరననథ కకనవటట

తఇడడ:డ జయనన
ఇఇటట ననఇ:5-538
వయససస:37
లఇ: పప

భరక : కరసషటఇ రమణ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/538-A
వయససస:60
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ హబబయలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/539
వయససస:28
లఇ: ససక స
382
ZOK0415422
పషరర: జజయత కకఇతనయల

125-156/106

తఇడడ:డ కరసషటఇ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:5/538-A
వయససస:60
లఇ: పప

భరక : కరసషటఇ లకడమ ననరసయణ
ఇఇటట ననఇ:5/538-A
వయససస:25
లఇ: ససక స
379
ZOK1196378
పషరర: ఫరగదన భబణయ షషక

368
ZOK1073220
పషరర: ససభబగయవత కకనవటట

125-156/102

తఇడడ:డ జయననన కకనవటట
ఇఇటట ననఇ:5/538
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ జయనన
ఇఇటట ననఇ:5-538
వయససస:38
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ జయనన
ఇఇటట ననఇ:5-538
వయససస:39
లఇ: ససక స
376
ZOK1668326
పషరర: కరసషటఇ రమలదతవ

125-156/103

భరక : జయ పడకసశ
ఇఇటట ననఇ:5/538
వయససస:34
లఇ: ససక స

భరక : జయనన
ఇఇటట ననఇ:5-538
వయససస:55
లఇ: ససక స
373
ZOK2023547
పషరర: హహమలత కకనవటట

365
ZOK0897118
పషరర: పడససద కసఇత

363
LML2432854
పషరర: ససబర లకమమ కఇటబ
భరక : పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/537-A
వయససస:61
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పషఇచలయయ కసఇత
ఇఇటట ననఇ:5/537-D
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ మయమమడడ
ఇఇటట ననఇ:5/538
వయససస:41
లఇ: పప
370
LML1874155
పషరర: మణణమమ కకనవటట

125-156/101

తఇడడ:డ చతననయయ
ఇఇటట ననఇ:5/537-A
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససరరష బబబయ
ఇఇటట ననఇ:5/537-B
వయససస:28
లఇ: పప
367
ZOK0715656
పషరర: ససబబర రరడదడయయ మయమమడడ

362
LML2432847
పషరర: పషఇచలయయ కఇటబ

125-156/295
387
ZOK1226357
పషరర: ననరసయణమమ చపలమలడడగయ

భరక : వనఇకట ససబరయయ చపలమలడడగయ
ఇఇటట ననఇ:5/605
వయససస:55
లఇ: ససక స
125-156/297

తఇడడ:డ వనఇకట ససబరయయ చపలమలడడగయ
ఇఇటట ననఇ:5/605
వయససస:39
లఇ: పప

390
ZOK1427731
పషరర: సఫఇగన భబరర వ

125-156/298

తఇడడ:డ ససబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5/605
వయససస:23
లఇ: ససక స
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125-156/931 392
391
ZOK0259515
ZOK0715664
పషరర: వనఇకటససబరయయ చపలమలడడగయ
పషరర: వనఇకట రమన సస పపరపప

తఇడడ:డ పషదర సఫదరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-605
వయససస:68
లఇ: పప
394
ZOK1308477
పషరర: హహమఇత సస పసరపప

తఇడడ:డ చననయయ సస పపరపప
ఇఇటట ననఇ:5/606
వయససస:53
లఇ: పప
125-156/301

తఇడడ:డ రమణ సస పసరపప
ఇఇటట ననఇ:5/606
వయససస:25
లఇ: పప

395
ZOK0708107
పషరర: అఇజనవయయలక యస

125-160/4

398
LML2434249
పషరర: వవఇకటటశశర రసవప వశశననదఇ

తఇడడ:డ వర నరసఫఇహ రసజ వరదరసజ
ఇఇటట ననఇ:5/606, C-7-3
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపలలషయలయ
ఇఇటట ననఇ:5/607
వయససస:54
లఇ: పప

400
ZOK0490391
పషరర: ససబరరతనమమ గయఇడడ

401
ZOK0715730
పషరర: ససశల గరవన

125-156/307

భరక : గయరపష
ఇఇటట ననఇ:5/609
వయససస:68
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పరమ సఫవస ససరసగణణ
ఇఇటట ననఇ:5/609
వయససస:27
లఇ: పప
406
ZOK1004076
పషరర: సడరయమమ రసచపలల

125-156/313

125-156/316

125-156/935

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర ఇనడగగలక
ఇఇటట ననఇ:5/610
వయససస:34
లఇ: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-156/308

410
ZOK0415208
పషరర: భబరతమమ పదతరటట

413
ZOK1004266
పషరర: ససబరయయ మఇద

125-156/321

416
ZOK1016816
పషరర: కరరణనకర ఈసఇ

125-156/311

419
ZOK1138883
పషరర: లకడమ దతవ బటటయ
భరక : పడససద బటటయ
ఇఇటట ననఇ:5/610-A
వయససస:34
లఇ: ససక స

399
LML2434256
పషరర: ససభబగయ వశశ ననదఇ

125-156/306

402
ZOK0812835
పషరర: మహహశ ససరసగణణ

125-156/309

405
ZOK1004043
పషరర: వసణణ ససరగణణ

125-156/312

భరక : హరరకకశషష ససరగణణ
ఇఇటట ననఇ:5/609
వయససస:34
లఇ: ససక స
125-156/314

408
ZOK1016790
పషరర: రవ శఇకర పషదరటట

125-156/315

తఇడడ:డ పషఇచలయయ పషదరటట
ఇఇటట ననఇ:5/609
వయససస:49
లఇ: పప
125-156/933

411
ZOK0490037
పషరర: పరమశవ ససరసగణణ

125-156/934

తఇడడ:డ మయనసససశమ
ఇఇటట ననఇ:5-609
వయససస:43
లఇ: పప
125-156/317

414
ZOK1004712
పషరర: శశనవసససలక గరవన

125-156/318

తఇడడ:డ ససబరరసమయయ గరవన
ఇఇటట ననఇ:5/609-A
వయససస:49
లఇ: పప
125-156/322

తఇడడ:డ రమణ గకడ ఈసఇ
ఇఇటట ననఇ:5/609-B
వయససస:49
లఇ: పప
125-156/324

125-156/302

తఇడడ:డ పరమసఫవస ససరసగణణ
ఇఇటట ననఇ:5/609
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన ససబరయయ మఇద
ఇఇటట ననఇ:5/609-A
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ మఇడదఇ
ఇఇటట ననఇ:5/609-B
వయససస:45
లఇ: పప
418
ZOK1004456
పషరర: తనడజ ఇనడగగలక

407
ZOK1004993
పషరర: గయరశపష గయఇడడ

396
ZOK0472928
పషరర: శశషమమ జజదన

భరక : వవఇకటటశసశర రవఫ
ఇఇటట ననఇ:5/607
వయససస:49
లఇ: ససక స

భరక : రవశఇకర
ఇఇటట ననఇ:5-609
వయససస:51
లఇ: ససక స

భరక : పపలలషయలయ
ఇఇటట ననఇ:5-609
వయససస:44
లఇ: ససక స
415
ZOK1004290
పషరర: శశనవసససలక మఇడదఇ

125-156/305

తఇడడ:డ గయరశయయ గయఇడడ
ఇఇటట ననఇ:5/609
వయససస:74
లఇ: పప

భరక : సడరగన శవ
ఇఇటట ననఇ:5/609
వయససస:43
లఇ: ససక స
412
ZOK0643478
పషరర: గకరగ దతవ సఇకరస

404
ZOK1004019
పషరర: హరర కకషష ససరగణణ

125-156/300

భరక : గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:5/606-A
వయససస:67
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ చదఇగల రసయయలక ససరగణణ
ఇఇటట ననఇ:5/609
వయససస:37
లఇ: పప

భరక : ససబడహమణయఇ రసచపలల
ఇఇటట ననఇ:5/609
వయససస:64
లఇ: ససక స
409
ZOK1420959
పషరర: సడరగన అనససయ

125-156/932

భరక : శశనవసససలక గరవన
ఇఇటట ననఇ:5/609
వయససస:45
లఇ: ససక స
125-156/310

393
ZOK0715672
పషరర: ఈశశరమమ సస పపరపప
భరక : వనఇకట రమన సస పపరపప
ఇఇటట ననఇ:5/606
వయససస:43
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ వవఇకటరమన
ఇఇటట ననఇ:5-606
వయససస:30
లఇ: పప

397
ZOK1671015
పషరర: వనఇకట జగదదశ వరదరసజ

403
ZOK0950148
పషరర: సతష ససరసగణణ

125-156/299

417
ZOK1016832
పషరర: మలలత లత గఇగరసజ

125-156/323

భరక : కరరణనకర ఈసఇ
ఇఇటట ననఇ:5/609-B
వయససస:47
లఇ: ససక స
125-156/325

420
ZOK1383959
పషరర: మగల మససకన

125-156/326

తఇడడ:డ మగల గకసష పసర
ఇఇటట ననఇ:5/612
వయససస:46
లఇ: పప
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421
LML2432623
పషరర: పడసనన కకమలరర కఇటబ

125-156/327

తఇడడ:డ పషఇచల పడససద
ఇఇటట ననఇ:5/613
వయససస:33
లఇ: ససక స
424
ZOK0708180
పషరర: పలల వ జ

125-156/330

125-156/333

428
ZOK1695717
పషరర: పషఇచలయయ బతల

125-156/337

431
LML2426179
పషరర: పదనమవత నలలపఫజజ

125-156/340

434
LML1875228
పషరర: యయగఇధర పస ల
తఇడడ:డ వనఇకటటషత
ఇఇటట ననఇ:5-617
వయససస:39
లఇ: పప

436
ZOK1004183
పషరర: మహహశ గయఇటట

437
LML1875244
పషరర: మఇగమమ పస ల

125-156/341

తఇడడ:డ వనఇకటనరసయయ గయఇటట
ఇఇటట ననఇ:5/618
వయససస:27
లఇ: పప

భరక : మహహశ గయఇటట
ఇఇటట ననఇ:5/618-A
వయససస:24
లఇ: ససక స
442
LML2431757
పషరర: అదదలకమలమ చలకల

125-156/343

తఇడడ:డ వనఇకట ససబరయయ వనడ వసస
ఇఇటట ననఇ:5/619
వయససస:21
లఇ: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-156/338

443
LML2431765
పషరర: పషఇచనల పడససద చలకల

125-156/346

446
ZOK0415042
పషరర: చలకల నరరఇదడ బబబయ

125-156/936

449
LML1874718
పషరర: మఇజల వఇదవససఫ
భరక : ససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-619
వయససస:43
లఇ: ససక స

429
ZOK1695725
పషరర: శదరమమ బతల

125-156/335

125-156/339
432
ZOK1016857
పషరర: చఇదడశశఖర ఆచనరర తనఇడనయ

435
LML1875236
పషరర: పడభబవత పస ల

125-156/937

భరక : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-617
వయససస:60
లఇ: ససక స
125-156/938

438
LML1875319
పషరర: రమణయయ పస ల

125-156/939

తఇడడ:డ వనఇకటససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-618
వయససస:57
లఇ: పప
125-156/940

441
ZOK2023737
పషరర: వనఇకట నరసయయ గయఇటట

125-156/941

తఇడడ:డ వనఇకట ససశమ
ఇఇటట ననఇ:5-618A
వయససస:75
లఇ: పప
125-156/344

444
ZOK0415141
పషరర: పషఇచలయయ చలకల

125-156/345

తఇడడ:డ పషదర పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/618B
వయససస:59
లఇ: పప
125-156/347

తఇడడ:డ చలకల పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/619
వయససస:35
లఇ: పప
125-156/349

125-156/332

తఇడడ:డ ససబబరరసయయడడ తనఇడనయ
ఇఇటట ననఇ:5/615-C
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/618B
వయససస:39
లఇ: పప

భరక : పషఇచల పడససద
ఇఇటట ననఇ:5/618-B
వయససస:33
లఇ: ససక స
448
ZOK1498989
పషరర: ససపడజ వనడ వసస

440
ZOK2023729
పషరర: వనఇకటశశషమమ గయఇటట

426
ZOK0897183
పషరర: గగవఇద ననయయడడ గసల

భరక : రసధయయ లలతత బతల
ఇఇటట ననఇ:5/614
వయససస:55
లఇ: ససక స

భరక : వనఇకటనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5-618A
వయససస:56
లఇ: ససక స

భరక : పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/618B
వయససస:54
లఇ: ససక స
445
ZOK1073295
పషరర: ససమత చలకల

125-156/334

భరక : రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:5-618
వయససస:47
లఇ: ససక స
125-156/342

125-156/329

తఇడడ:డ వనఇకట ససబరయయ గసల
ఇఇటట ననఇ:5/614
వయససస:55
లఇ: పప

భరక : శఇకరసచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/615-B
వయససస:36
లఇ: ససక స

భరక : చఇదడ శశఖర ఆచనరర తనఇడనయ
ఇఇటట ననఇ:5/615-C
వయససస:41
లఇ: ససక స

439
ZOK1498914
పషరర: అనసష గయఇటట

125-156/331

తఇడడ:డ రసధయయ లలతత బతల
ఇఇటట ననఇ:5/614
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషషమ ఆచనరగ
ఇఇటట ననఇ:5/615-A
వయససస:33
లఇ: ససక స
433
ZOK1016865
పషరర: లకడమ పడసనన తనఇడనయ

425
ZOK0897019
పషరర: ససజజత గసల

423
ZOK0708172
పషరర: గగవఇద ననయయడడ జ
తఇడడ:డ వవఇకట ససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/614
వయససస:55
లఇ: పప

భరక : గగవఇద ననయయడడ గసల
ఇఇటట ననఇ:5/614
వయససస:47
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ గగవఇద ననయయడడ గసల
ఇఇటట ననఇ:5/614
వయససస:28
లఇ: ససక స
430
LML2426153
పషరర: ఉమల ఏదసరరరగ

125-156/328

తఇడడ:డ ఈశశరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/614
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ గగవఇద ననయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5/614
వయససస:28
లఇ: ససక స
427
ZOK0897696
పషరర: పలల వ గసల

422
ZOK0095067
పషరర: శవ కననన కకణణశశటయ ట

447
ZOK0896920
పషరర: చలకల పడమల

125-156/348

భరక : చలకల నరరఇదడ బబబయ
ఇఇటట ననఇ:5/619
వయససస:28
లఇ: ససక స
125-156/942

450
LML1874726
పషరర: వనఇకటససబరమమ వఇదవససఫ

125-156/943

భరక : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5-619
వయససస:67
లఇ: ససక స
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451
LML1875731
పషరర: శశనస వఇదవససఫ

125-156/944

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5-619
వయససస:39
లఇ: పప
454
ZOK0522573
పషరర: వజయ లకడమ మలనసబబ లక

125-156/351

125-156/355

125-156/357

125-156/360

125-156/363

125-156/946

125-156/366

తఇడడ:డ భయలఇయల
ఇఇటట ననఇ:5/632
వయససస:59
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

464
LML2432714
పషరర: ససససలల కకవఫశరర

467
ZOK1073212
పషరర: ఆతననన మఇడల

470
LML2428688
పషరర: జయ బలల

473
ZOK1073279
పషరర: సయలన పపటయ

125-156/949

476
LML1873850
పషరర: ససబరనరసయయ పపటబయ

125-156/361

479
ZOK0490052
పషరర: ససబడమణయఇ ఏదసరరరర
తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5/632-1
వయససస:39
లఇ: పప

125-156/356

462
ZOK1004498
పషరర: కకషషజ కటబయ

125-156/359

465
ZOK1138917
పషరర: రసమ దతవ కకపసషరసల

125-156/362

భరక : బబలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/627
వయససస:31
లఇ: ససక స
125-156/364

468
ZOK1138891
పషరర: కకషష వవణణ మఇడల

125-156/365

భరక : అనవశష మఇడల
ఇఇటట ననఇ:5/628
వయససస:36
లఇ: ససక స
125-156/947

471
LML2428696
పషరర: శశనవసససలక బలల

125-156/948

తఇడడ:డ అపయయ బలల
ఇఇటట ననఇ:5-629
వయససస:44
లఇ: పప
125-156/367

474
ZOK1073287
పషరర: నవ కసఇత పపటయ

125-156/368

తఇడడ:డ ససబరనన
ఇఇటట ననఇ:5/631
వయససస:33
లఇ: పప
125-156/950

తఇడడ:డ ససబరనన
ఇఇటట ననఇ:5-631-A
వయససస:49
లఇ: పప
125-156/370

459
ZOK0715771
పషరర: శఇకరయయ కటయ

భరక : శఇకరయయ కటబయ
ఇఇటట ననఇ:5/620-B
వయససస:52
లఇ: ససక స

భరక : నవకసఇత
ఇఇటట ననఇ:5/631
వయససస:32
లఇ: ససక స

భరక : ససబరనన
ఇఇటట ననఇ:5-631
వయససస:60
లఇ: ససక స
478
LML2432706
పషరర: వశశరరపస కకవఫశరర

125-156/358

భరక : శశనవసససలక బలల
ఇఇటట ననఇ:5-629
వయససస:41
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:5/630
వయససస:61
లఇ: పప
475
ZOK2023745
పషరర: లకడమదతవ పపటబయ

461
ZOK0950122
పషరర: ఫఫడడశ లతన తతలసఫ

125-156/353

తఇడడ:డ ఈశశరయయ కటయ
ఇఇటట ననఇ:5/620-B
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయలపష
ఇఇటట ననఇ:5/628
వయససస:79
లఇ: పప

భరక : అపయయ బలల
ఇఇటట ననఇ:5-629
వయససస:63
లఇ: ససక స
472
ZOK1073329
పషరర: వనఇకటయయ పటబయ

125-156/354

భరక : వశశరరపస
ఇఇటట ననఇ:5/625
వయససస:49
లఇ: ససక స

భరక : అచననన
ఇఇటట ననఇ:5/628
వయససస:69
లఇ: ససక స
469
LML2428670
పషరర: పషఇచలమమ బలల

458
ZOK1073147
పషరర: శవయయ కటబయ

456
ZOK1323195
పషరర: శశవసణణ మలనసబబ లక

తఇడడ:డ వనఇకటరమణయయ మలనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5/620
వయససస:23
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పషఇచలయయ తతలసఫ
ఇఇటట ననఇ:5/620-B
వయససస:31
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ శఇకరయయ కటబయ
ఇఇటట ననఇ:5/620-B
వయససస:28
లఇ: ససక స
466
ZOK0087643
పషరర: ససశలమమ మఇడల

125-156/352

తఇడడ:డ ఈశశరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/620 B
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ శఇకరయయ కటయ
ఇఇటట ననఇ:5/620-B
వయససస:28
లఇ: పప
463
ZOK1004522
పషరర: మమత కటబయ

455
ZOK1004217
పషరర: శశనవసససలక మలనసబబ లక

125-156/350
453
ZOK0095083
పషరర: వనఇకట రమణయయ మలనసబబ లక

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:5/620
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:5/620
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:5/620-A
వయససస:42
లఇ: పప
460
ZOK0715797
పషరర: ససతశక కటయ

125-156/945

భరక : శశనస
ఇఇటట ననఇ:5-619
వయససస:33
లఇ: ససక స

భరక : వనఇకట రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:5/620
వయససస:42
లఇ: ససక స
457
LML2434157
పషరర: పసరరససరథద మనసబబ లక

452
ZOK0415596
పషరర: రతనకకమలరర వఇదవససఫ

477
LML2432664
పషరర: చఇదడకళ ఏదసరరరగ

125-156/369

భరక : ససబడమణయ0
ఇఇటట ననఇ:5/632
వయససస:39
లఇ: ససక స
125-156/371

480
LML1873728
పషరర: చననమమ మరరశపలల

125-156/951

భరక : పస తతలకరర ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-633
వయససస:72
లఇ: ససక స
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481
ZOK1196345
పషరర: బబలలజర కకలలల

125-156/372

తఇడడ:డ రఘయపత కకలలల
ఇఇటట ననఇ:5/634-A
వయససస:29
లఇ: పప
484
ZOK0087403
పషరర: అఫఫ ఉననషస షషక

125-156/375

125-156/378

125-156/380

125-156/387

భరక : ససబబరరసయయడడ మలడపఫరర
ఇఇటట ననఇ:5/636
వయససస:39
లఇ: ససక స
496
LML1874429
పషరర: ననసరరదదరన సయయద

125-156/953

తఇడడ:డ అబయరల రహహమన
ఇఇటట ననఇ:5-637
వయససస:55
లఇ: పప
499
LML2428712
పషరర: వహహదన బబగఇ సయయద

125-156/956

125-156/959

భరక : వజయకకమలర
ఇఇటట ననఇ:5/639
వయససస:42
లఇ: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

491
ZOK1004407
పషరర: తరరపసలక మలడడపఫరర

125-156/391

125-156/381

492
ZOK1004431
పషరర: గఇగసదతవ మలడడపఫరర
భరక : తరరపసలక మలడడపఫరర
ఇఇటట ననఇ:5/636
వయససస:44
లఇ: ససక స

494
ZOK1016915
పషరర: ససధనకర గకడ కకమమరసవప

495
LML2432169
పషరర: ససలలకన హమమ

125-156/388

తఇడడ:డ ససబబరరసయయడడ కకమమరసవప
ఇఇటట ననఇ:5/636-A
వయససస:53
లఇ: పప

భరక : రరయలజదదరన
ఇఇటట ననఇ:5/637
వయససస:41
లఇ: ససక స

497
LML1874841
పషరర: అబయరల రహహమన సయయద

498
LML2428704
పషరర: శసహహనన ససలలకన సయయద

500
ZOK1713429
పషరర: అమరరల అల ఖజ పటయ న

503
ZOK2023778
పషరర: సఫరసజదదరన సయయద

506
LML1875103
పషరర: వనఇకటటశశరరల కకమరర

509
ZOK0897035
పషరర: నరసమమ కసఇత
భరక : లలట నరసఫఇహహలక కసఇత
ఇఇటట ననఇ:5/639
వయససస:81
లఇ: ససక స

125-156/377

125-156/379
489
ZOK0095158
పషరర: వనఇకట ససబయయ మలడడపఫరర

తఇడడ:డ వనఇకట ససబరయయ మలడడపఫరర
ఇఇటట ననఇ:5/636
వయససస:47
లఇ: పప

125-156/954

125-156/386

125-156/389

125-156/955

భరక : అబయరల రహహమన సయయద
ఇఇటట ననఇ:5-637
వయససస:50
లఇ: ససక స
125-156/957

501
ZOK2023752
పషరర: షహహదన సయయద

125-156/958

తఇడడ:డ అబయరల రహహమన సయయద
ఇఇటట ననఇ:5-637
వయససస:41
లఇ: పప
125-156/960

504
LML2432177
పషరర: పదనమవత కకమలర

125-156/390

భరక : వవఇకటటశశరరలక
ఇఇటట ననఇ:5/638
వయససస:39
లఇ: ససక స
125-156/961

తఇడడ:డ కకటటశశర రసవప
ఇఇటట ననఇ:5-638
వయససస:39
లఇ: పప
125-156/392

486
ZOK1669811
పషరర: ఆశసలత మతతకకరర

తఇడడ:డ పస లయయ
ఇఇటట ననఇ:5/636
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబయరల రహహమన
ఇఇటట ననఇ:5-637
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటశశర రసవప కకమలరర
ఇఇటట ననఇ:5/638
వయససస:42
లఇ: ససక స
508
LML2432193
పషరర: లలతన

125-156/952

తఇడడ:డ ఖలదర అల ఖలన సయద
ఇఇటట ననఇ:5-637
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబయరల రహహమన సయయద
ఇఇటట ననఇ:5-637
వయససస:43
లఇ: పప
505
ZOK1016287
పషరర: లలలవత కకమలరర

488
ZOK0259390
పషరర: పషఇచలయయ ససబరగసరగ

125-156/374

భరక : శశనవసససలక థదరరవడడ
ఇఇటట ననఇ:5/634-B
వయససస:40
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ గయలలహహమహహఉదదరన ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-637
వయససస:82
లఇ: పప

భరక : ననసరరదదరన
ఇఇటట ననఇ:5-637
వయససస:41
లఇ: ససక స
502
ZOK2023760
పషరర: రరయజదదరన సయయద

125-156/376

తఇడడ:డ వనఇకటససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-635-A
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ పస లయయ మలడడపఫరర
ఇఇటట ననఇ:5/636
వయససస:63
లఇ: పప
493
ZOK1016907
పషరర: ననగమణణ మలడపఫరర

485
ZOK1669803
పషరర: శశనవసససలక థదరరవడడ

483
ZOK1294628
పషరర: శసఫఫవపలలల షషక
తఇడడ:డ సమమద ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/634-A
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ గయరయయ థదరరవడడ
ఇఇటట ననఇ:5/634-B
వయససస:48
లఇ: పప

భరక : పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/635A
వయససస:51
లఇ: ససక స
490
ZOK1004399
పషరర: వనఇకటటశ మలడడపఫరర

125-156/373

భరక : రఘయపత కకలలల
ఇఇటట ననఇ:5/634-A
వయససస:52
లఇ: ససక స

భరక : సలలఉదదరన
ఇఇటట ననఇ:5/634-B
వయససస:52
లఇ: ససక స
487
ZOK0490441
పషరర: మలల సశరగ ససబయరగసరర

482
ZOK1196352
పషరర: లలలవతమమ కకలలల

507
ZOK2023786
పషరర: కసఇతమమ కకమలరర

125-156/962

భరక : దడరససశమ
ఇఇటట ననఇ:5-638
వయససస:83
లఇ: ససక స
125-156/393

510
ZOK0897191
పషరర: వజయ కకమలర కకమలర

125-156/394

తఇడడ:డ దడరససశమ కకమలర
ఇఇటట ననఇ:5/639
వయససస:61
లఇ: పప
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511
ZOK2023794
పషరర: వనఇకసటమమ కకమరర

125-156/963

భరక : వజయ కకమలర కకమరర
ఇఇటట ననఇ:5-639
వయససస:53
లఇ: ససక స
514
LML2432227
పషరర: శరతచఇదడ మఇడల

125-156/397

125-156/965

125-156/401

125-156/404

తఇడడ:డ యలణదయయ గయఇడనల
ఇఇటట ననఇ:5/641-1-A1
వయససస:26
లఇ: పప
526
ZOK0095182
పషరర: గఇగయయ తతలసఫ

125-156/407

125-156/399

532
ZOK1005066
పషరర: కరరషసమ యలమఇచ

125-156/409

125-156/402

524
LML2432201
పషరర: శవ నరసఫఇహ బళళ

125-156/405

530
LML2432268
పషరర: శవపడసననన సఫదరననగసరగ

533
ZOK1005090
పషరర: వజయలకడమ యలమఇచ

125-156/412

536
ZOK1173087
పషరర: ససరరఇదడ బబబయ పగగ

539
ZOK1670462
పషరర: ససరరఇదడ బబబయ పసగగ
తఇడడ:డ పఇడడ రఇగయయ పసగగ
ఇఇటట ననఇ:5/643
వయససస:49
లఇ: పప

519
ZOK2023802
పషరర: లకడమదతవ మఇడడల

125-156/967

522
ZOK1572874
పషరర: శవలకడమ బళళ

125-156/403

525
LML2432219
పషరర: అదదలకమలమ బరలల

125-156/406

భరక : సఫవననరసఫమమ ల
ఇఇటట ననఇ:5/641A
వయససస:34
లఇ: ససక స
125-156/968

528
ZOK2023810
పషరర: నరసమమ జలలల

125-156/969

భరక : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5-641-A
వయససస:70
లఇ: ససక స
125-156/400

531
ZOK0812967
పషరర: శశనవసససలక ఏలల మఇచద

125-156/408

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5/642
వయససస:56
లఇ: పప
125-156/410

534
ZOK0813007
పషరర: ససభబషఫణణ గయడడపసటట

125-156/411

భరక : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:5/643
వయససస:48
లఇ: ససక స
125-156/413

తఇడడ:డ పసఇడడరఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:5/643
వయససస:51
లఇ: పప
125-156/415

125-156/964

భరక : శరత చఇదడ బళళ
ఇఇటట ననఇ:5/641-1
వయససస:29
లఇ: ససక స

భరక : శశనవసససలక యలమఇచ
ఇఇటట ననఇ:5/642
వయససస:49
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ శశనవసస రసవప
ఇఇటట ననఇ:5/643
వయససస:53
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

521
ZOK1229799
పషరర: వనఇకట ససయ హహమ లత
కకనవరర
భరక : నవన కకమలర మమఇదదల
ఇఇటట ననఇ:5/641-1
వయససస:25
లఇ: ససక స

527
LML2428746
పషరర: ననరయయ జలలల

516
LML1873744
పషరర: పడససదస మమఇదదల

భరక : పడససద
ఇఇటట ననఇ:5-641
వయససస:52
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ వవఇకటససబరరసమయయ
ఇఇటట ననఇ:5/641/A/1
వయససస:34
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ శశనవసససలక యలమఇచ
ఇఇటట ననఇ:5/642
వయససస:27
లఇ: ససక స

భరక : లలట పసగర పసఇడడరఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:5/643
వయససస:65
లఇ: ససక స

125-156/966

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5-641A
వయససస:75
లఇ: పప

529
LML2432250
పషరర: వవఇకటససబరరసమయయ
సఫడననగసరగ
తలల : లకమలమ
ఇఇటట ననఇ:5/641/A/1
వయససస:54
లఇ: పప

538
ZOK1243989
పషరర: పసగర ననరసయణమమ

518
LML1875624
పషరర: రవ కకమలర మన

125-156/396

తఇడడ:డ అపషయయ
ఇఇటట ననఇ:5-641
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/641A
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/641A
వయససస:54
లఇ: పప

535
ZOK0813080
పషరర: ససరరష గయడడపసటట

125-156/398

తఇడడ:డ అపషయయ
ఇఇటట ననఇ:5-641
వయససస:52
లఇ: పప

భరక : సరత చఇదడ మమఇదదల
ఇఇటట ననఇ:5/641-1
వయససస:30
లఇ: ససక స
523
ZOK1105585
పషరర: నవన గయఇడనల

515
LML2432235
పషరర: నవనకకమలర మఇడల

513
ZOK1016303
పషరర: లలలవత ఓలలటట
తఇడడ:డ వనఇకట రమణ ఓలలటట
ఇఇటట ననఇ:5/640-A
వయససస:33
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పడససద
ఇఇటట ననఇ:5/641
వయససస:33
లఇ: పప

భరక : రవ కకమలర
ఇఇటట ననఇ:5-641
వయససస:42
లఇ: ససక స
520
ZOK0895179
పషరర: సఫవస లకడమ మమఇదదల

125-156/395

తఇడడ:డ రసమయయ పఫజజరర
ఇఇటట ననఇ:5/640
వయససస:47
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పడససద
ఇఇటట ననఇ:5/641
వయససస:35
లఇ: పప
517
LML1875616
పషరర: లలతమమ మఇడడల

512
ZOK1016295
పషరర: బబలలచచడతసవరగ పఫజజరర

537
ZOK1243971
పషరర: పసగర నరజ

125-156/414

తఇడడ:డ పసగర మయనవఇదడ
ఇఇటట ననఇ:5/643
వయససస:26
లఇ: ససక స
125-156/416

540
ZOK1243914
పషరర: కమల బబషస పషతతన

125-156/417

తఇడడ:డ మహమమద పషతతన
ఇఇటట ననఇ:5/644
వయససస:37
లఇ: పప
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541
ZOK1243922
పషరర: మయఇతనజ పషతతన

125-156/418

భరక : కమల బబషస పషతతన
ఇఇటట ననఇ:5/644
వయససస:32
లఇ: ససక స
544
ZOK2023828
పషరర: మఇగమమ తతలసఫ

125-156/972

125-156/421

125-156/424

తఇడడ:డ ఆదదననరసయణ బబలరసజ
ఇఇటట ననఇ:5/646
వయససస:33
లఇ: పప
553
ZOK1724681
పషరర: నవన మనసబబ లక

125-156/218

తఇడడ:డ రమణ మనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5/648
వయససస:19
లఇ: పప
556
ZOK2023836
పషరర: రమణ మనసబబ లక

125-156/975

125-156/977

125-156/428

125-156/431

భరక : హరర పడససద కకనవటట
ఇఇటట ననఇ:5/651
వయససస:31
లఇ: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-156/420

549
ZOK0715946
పషరర: సఫఇధస బబలరసజ

125-156/423

తఇడడ:డ ఆదదననరసయణ రసజ బబలరసజ
ఇఇటట ననఇ:5/646
వయససస:31
లఇ: ససక స

551
ZOK1016808
పషరర: ససధ రసణణ బబలరసజ

552
ZOK1572999
పషరర: రసధదక తతలసఫ

125-156/425

భరక : ఆదద ననరసయణ రసజ బబలరసజ
ఇఇటట ననఇ:5/646
వయససస:58
లఇ: ససక స

భరక : పషడమననధ తతలసఫ
ఇఇటట ననఇ:5/647
వయససస:33
లఇ: ససక స

554
LML1873793
పషరర: ససభబషఫణణ మనసబబ లక

555
LML2428779
పషరర: వనఇకటటశ మలనసబబ లక

125-156/973

557
ZOK1308527
పషరర: చనఇదదన షషక

560
ZOK2023844
పషరర: మమహరరన షషక

563
ZOK0490532
పషరర: ససబరనరసమమ కకనవటట

566
ZOK0897654
పషరర: రరణయక దతవ కకనవరర

569
LML1875640
పషరర: హరరపస
డ సద కకనవటట
తఇడడ:డ ససబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-651
వయససస:36
లఇ: పప

125-156/426

125-156/974

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక మలనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5-649-A
వయససస:55
లఇ: పప
125-156/427

558
LML1874478
పషరర: ఛనననరషస శశక

125-156/976

తఇడడ:డ గఫఫర
ఇఇటట ననఇ:5-650
వయససస:44
లఇ: పప
125-156/978

561
ZOK2023851
పషరర: గఫఫర షషక

125-156/979

తఇడడ:డ ఖలసఫఇ ససబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-650
వయససస:66
లఇ: పప
125-156/429

564
ZOK0896805
పషరర: నరసమమ చఇతనల

125-156/430

భరక : రవ కకమలర చఇతనల
ఇఇటట ననఇ:5/651
వయససస:46
లఇ: ససక స
125-156/432

తఇడడ:డ ససబబరరసయయడడ కకనవరర
ఇఇటట ననఇ:5/651
వయససస:33
లఇ: ససక స
125-156/434

546
ZOK0715813
పషరర: రరడమమ
దడ
కకరరగయఇటల

తఇడడ:డ ఆదదననరసయణ రసజ బబలరసజ
ఇఇటట ననఇ:5/646
వయససస:29
లఇ: ససక స

భరక : ససబబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5/651
వయససస:63
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ రసమయయ చఇతనల
ఇఇటట ననఇ:5/651
వయససస:48
లఇ: పప
568
ZOK1308444
పషరర: జయ లకడమ కకనవటట

125-156/422

భరక : గఫఫర షషక
ఇఇటట ననఇ:5-650
వయససస:60
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/651
వయససస:69
లఇ: పప
565
ZOK0897431
పషరర: రవ కకమలర చఇతనల

548
ZOK0715920
పషరర: తతజశశ బబల రసజ

125-156/971

భరక : రరడయయ
దడ
కకరరగయఇటల
ఇఇటట ననఇ:5/645
వయససస:45
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ చనన బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:5/650
వయససస:24
లఇ: ససక స

భరక : చనన బబషస
ఇఇటట ననఇ:5-650
వయససస:42
లఇ: ససక స
562
ZOK0095208
పషరర: ససబబరరసయయడడ కకనవటట

125-156/419

భరక : రమణ
ఇఇటట ననఇ:5-649-A
వయససస:41
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ నరసఫణహహలక
ఇఇటట ననఇ:5-649-A
వయససస:43
లఇ: పప
559
LML1874486
పషరర: హససనన షషక

545
LML2428761
పషరర: నరహరర తతలసఫ

543
LML2428753
పషరర: పషఇచలయయ తతలసఫ
తఇడడ:డ పఫచనయయ
ఇఇటట ననఇ:5-644
వయససస:65
లఇ: పప

తఇడడ:డ పషఇచలయయ తతలసఫ
ఇఇటట ననఇ:5/644-1
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ పషదరవరససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/646
వయససస:52
లఇ: పప
550
ZOK1004365
పషరర: వఇశకకషన బబలరసజ

125-156/970

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5-644
వయససస:37
లఇ: పప

భరక : పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5-644
వయససస:60
లఇ: ససక స
547
LML2507556
పషరర: శఇకరయయ పససమరరక

542
LML1873827
పషరర: పషడమననధ తతలసఫ

567
ZOK0897852
పషరర: ససయ ససభబష గబడడరర

125-156/433

తఇడడ:డ రసవ కకమలర వరమ
ఇఇటట ననఇ:5/651
వయససస:27
లఇ: పప
125-156/980

570
ZOK2023869
పషరర: వనఇకటససబరమమ పఫడడగయ

125-156/981

భరక : రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-652
వయససస:65
లఇ: ససక స
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571
ZOK0414763
పషరర: నరసఫఇహహలక పఫడడగయ

125-156/435

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ పఫడడగయ
ఇఇటట ననఇ:5/653
వయససస:39
లఇ: పప
574
LML1874098
పషరర: చనననరసఫఇహహలకకకనవటట

572
ZOK0490458
పషరర: దసరర మమ పఫడడగయ
భరక : ససబడమణయఎఇ
ఇఇటట ననఇ:5/653
వయససస:50
లఇ: ససక స

125-156/982

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5-653
వయససస:65
లఇ: పప

575
ZOK1257337
పషరర: వజయ లకడమ పఫడడగయ

తఇడడ:డ వనఇకట ససబరయయ పఫడడగయ
ఇఇటట ననఇ:5/654
వయససస:24
లఇ: పప

భరక : పడససద
ఇఇటట ననఇ:5/655
వయససస:43
లఇ: ససక స
583
ZOK0813312
పషరర: పడససద ఉదరఇడఇ

581
LML2428738
పషరర: పడససద బలలల

125-156/446

584
ZOK0813395
పషరర: గణపత ఉదరఇడఇ

587
LML2432375
పషరర: సశపసన బరలల

తఇడడ:డ లకడమ వనఇకట ననరసయణ పఫడడగయ
ఇఇటట ననఇ:5/655-A
వయససస:22
లఇ: పప

భరక : పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/655/B
వయససస:34
లఇ: ససక స

589
ZOK1498732
పషరర: మనసబబ లక నరసఫఇహ

590
ZOK0896979
పషరర: ఆదదలకకకమమ బఇజగ

125-156/451

తఇడడ:డ పషఇచలయయ మనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5/655-b
వయససస:21
లఇ: పప
592
ZOK1308485
పషరర: ససబర లకకకమమ పఫడడగయ

125-156/454

భరక : శశనవసససలక
ఇఇటట ననఇ:5-656
వయససస:33
లఇ: ససక స

593
LML1875129
పషరర: సరసశత పఫడడగయ

596
ZOK2023885
పషరర: ననరసయణ పఫడడగయ

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ నరసఫమయలకల డడఇక
ఇఇటట ననఇ:5/657
వయససస:28
లఇ: పప

125-156/439

579
ZOK2023877
పషరర: వనఇకటససబరమమ కకనవటట

125-156/984

582
ZOK0813270
పషరర: పదనమవత ఉదరఇడఇ

125-156/445

భరక : గణపత
ఇఇటట ననఇ:5/655-A
వయససస:50
లఇ: ససక స
125-156/447

585
ZOK0897761
పషరర: హరర బబబయ ఉదరఇడఇ

125-156/448

తఇడడ:డ గణపత
ఇఇటట ననఇ:5/655-A
వయససస:31
లఇ: పప
125-156/442

588
ZOK0897498
పషరర: ఉమలదతవ మలనసబబ లక

125-156/450

తలల : ససబరలకడమ మలనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5/655-B
వయససస:28
లఇ: ససక స
125-156/452

591
ZOK0897217
పషరర: సఫవస కకమలర బఇజగ

125-156/453

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల బఇజగ
ఇఇటట ననఇ:5/656
వయససస:36
లఇ: పప
125-156/986

594
LML2435279
పషరర: ఆషస బజఇగ

125-156/987

భరక : మదన గగపసల బజఇగ
ఇఇటట ననఇ:5-656
వయససస:36
లఇ: ససక స
125-156/989

తఇడడ:డ రసమయయ పఫడడగయ
ఇఇటట ననఇ:5-656
వయససస:42
లఇ: పప

125-156/455 599
598
ZOK0942020
ZOK1124452
పషరర: పషఇచల మణణ కఇటటసశర డడఇక
పషరర: ననగరఇదడ డడఇక

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక డడఇక
ఇఇటట ననఇ:5/657
వయససస:29
లఇ: పప

125-156/985

భరక : ననరసయణ
ఇఇటట ననఇ:5-656
వయససస:39
లఇ: ససక స
125-156/988

576
ZOK1308451
పషరర: వనఇకట ససబరయయ పఫడడగయ

భరక : పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5-654
వయససస:50
లఇ: ససక స

భరక : సఫవస కకమలర బఇజగ
ఇఇటట ననఇ:5/656
వయససస:27
లఇ: ససక స

భరక : వనఇగల రసయయడడ పఫడడగయ
ఇఇటట ననఇ:5/656
వయససస:55
లఇ: ససక స
595
ZOK0577767
పషరర: అనతన పఫడడగయ

125-156/983

తఇడడ:డ చనన నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5/655-A
వయససస:55
లఇ: పప
125-156/449

125-156/437

తఇడడ:డ వనఇకట ససబరయయ పఫడడగయ
ఇఇటట ననఇ:5/654
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5-655
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ గణపత
ఇఇటట ననఇ:5/655-A
వయససస:27
లఇ: పప
586
ZOK1499045
పషరర: ససయ కకషష పఫడడగయ

125-156/438

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5-654
వయససస:57
లఇ: పప
125-156/441

573
ZOK1073311
పషరర: ససధనకర బబబయ కకనవటట
తఇడడ:డ చనన నరసఫఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5/653
వయససస:40
లఇ: పప

భరక : వనఇకటససబరయయ పఫడడగయ
ఇఇటట ననఇ:5/654
వయససస:42
లఇ: ససక స

125-156/440 578
577
ZOK1308493
LML2428787
పషరర: ససయ అఖల కకమలర పఫడడగయ
పషరర: వనఇకటససబరయయ పఫడడగయ

580
ZOK1540996
పషరర: హరరత బలల

125-156/436

597
LML1875566
పషరర: ఈసశరమమ పపఇతలక

125-156/990

భరక : వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:5-656-A
వయససస:55
లఇ: ససక స
125-156/456

600
ZOK1498906
పషరర: ససనత డడఇక

125-156/457

భరక : పషఇచల మణణకసఇటటశశర డడఇక
ఇఇటట ననఇ:5/657
వయససస:24
లఇ: ససక స
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601
LML1874833
పషరర: రసధదక ననడనరర

125-156/991

భరక : ననగరసజ
ఇఇటట ననఇ:5-657
వయససస:38
లఇ: ససక స
604
ZOK0950106
పషరర: దడరససన తతలసఫ

125-156/460

125-156/461

125-156/995

125-156/464

125-156/998

125-156/466

125-156/469

తఇడడ:డ ససబడహమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:5/659
వయససస:31
లఇ: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

614
ZOK1004241
పషరర: వనఇకట ససబరమమ కసఇత

125-156/1003

125-156/465

612
ZOK0522599
పషరర: నవయశశ మలనసబబ లక

615
LML2428829
పషరర: మలల శశరర మలనసబబ లక

125-156/999 618
617
ZOK2023927
ZOK2023935
పషరర: వనఇకటరమణయయ మనసబబ లక
పషరర: వనఇకటటశశరరల మనసబబ లక

620
ZOK0813478
పషరర: లకడమ బలల

623
LML1875665
పషరర: ననగరఇదడ బ

626
LML2431500
పషరర: అమరననథ పపఇతనయల

629
LML2428837
పషరర: ససభబషఫణణ
తఇడడ:డ ససబరనన
ఇఇటట ననఇ:5-659
వయససస:35
లఇ: ససక స

125-156/994

125-156/463

125-156/997

భరక : వనఇకటటశశరరల మలనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5-658
వయససస:39
లఇ: ససక స
125-156/1000

తఇడడ:డ ససబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-658
వయససస:42
లఇ: పప
125-156/467

621
ZOK1073238
పషరర: అనతన బలల

125-156/468

భరక : లకడమ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5/658-A
వయససస:46
లఇ: ససక స
125-156/1001

624
ZOK2023943
పషరర: వనఇకటలకమమ బబ గర ల

125-156/1002

భరక : మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:5-658A
వయససస:51
లఇ: ససక స
125-156/1004

తఇడడ:డ గగవఇద
ఇఇటట ననఇ:5-658-B
వయససస:49
లఇ: పప
125-156/471

609
LML2428811
పషరర: మససకనయయ మలనసబబ లక

భరక : వనఇకసటరమణయయ
ఇఇటట ననఇ:5/658
వయససస:32
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:5-658A
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ యలల యయ
ఇఇటట ననఇ:5-658-A
వయససస:38
లఇ: పప
628
ZOK0897837
పషరర: శశలతన పపల

125-156/996

భరక : లకకకమయయ
ఇఇటట ననఇ:5/658-A
వయససస:63
లఇ: ససక స

భరక : ననగరఇదడ బబ గగల
ఇఇటట ననఇ:5/658-A
వయససస:25
లఇ: ససక స
625
ZOK2023950
పషరర: శశనవసససలక బబ గర ల

611
ZOK0412825
పషరర: వనఇకటటసశరరల మలనసబబ లక

125-156/458
606
LML2432391
పషరర: ససబబరరసయడడ మనసబబ లక

తఇడడ:డ ససబబరరసయయడడ మలనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5-657B
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-658
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:5/658A
వయససస:48
లఇ: పప
622
ZOK1268078
పషరర: ననగరసణణ బబ గగల

125-156/462

భరక : రమణయయ కసఇత
ఇఇటట ననఇ:5/658
వయససస:51
లఇ: ససక స

భరక : ససబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-658
వయససస:60
లఇ: ససక స
619
ZOK0095257
పషరర: లకడమ నరసయయ బలల

608
ZOK1004159
పషరర: ఈశశర రసవప తతలసఫ

125-156/459

తఇడడ:డ చతఇచయయ
ఇఇటట ననఇ:5/657/B
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-657-B
వయససస:32
లఇ: పప

భరక : శశనవసససలక బబ గర ల
ఇఇటట ననఇ:5/658
వయససస:35
లఇ: ససక స
616
ZOK2023919
పషరర: చదననమమ మనసబబ లక

125-156/993

తఇడడ:డ చననయయ తతలసఫ
ఇఇటట ననఇ:5/657-B
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకడమ నరసయయ వడడగయ
ఇఇటట ననఇ:5-657-B
వయససస:35
లఇ: ససక స
613
ZOK0715979
పషరర: పడతభబ భబరత బబ గర ల

605
ZOK0490078
పషరర: ఆదదననరసయణ తతలసఫ

603
ZOK0708131
పషరర: నరసఫఇహలక బ
తఇడడ:డ పషదర నరసఫఇహలక
ఇఇటట ననఇ:5/657-A
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-657-A
వయససస:43
లఇ: పప

భరక : ససబబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5/657-B
వయససస:54
లఇ: ససక స
610
LML2428803
పషరర: ససజజత వడడగయ

125-156/992

భరక : నరసఫఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5-657
వయససస:48
లఇ: ససక స

భరక : ఆదదననరసయణ తతలసఫ
ఇఇటట ననఇ:5/657-A
వయససస:38
లఇ: ససక స
607
ZOK0522581
పషరర: బయజరమమ మలనసబబ లక

602
ZOK2023893
పషరర: యలల మమ డడఇకస

627
ZOK0253765
పషరర: లకమయయ కదదరర

125-156/470

తఇడడ:డ వనఇకట పత
ఇఇటట ననఇ:5/658-B-A
వయససస:52
లఇ: పప
125-156/1005

630
ZOK2023968
పషరర: ససబరలకమమ పపల

125-156/1006

భరక : ససబరనన
ఇఇటట ననఇ:5-659
వయససస:70
లఇ: ససక స
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631
ZOK1257329
పషరర: మలధవ పపల

125-156/472

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ పపల
ఇఇటట ననఇ:5/661
వయససస:25
లఇ: ససక స
634
ZOK1724335
పషరర: నఫససస సయయద

125-156/219

125-156/475

125-156/478

125-156/1009

125-156/481

125-156/484

125-156/487

భరక : శశనవసససలక
ఇఇటట ననఇ:5/668A
వయససస:50
లఇ: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

644
ZOK0643346
పషరర: శవ పడససద కకనవరర

647
ZOK0490482
పషరర: రసధ సఇదల

650
ZOK0813213
పషరర: కవత దనరల

653
LML1875673
పషరర: లకడమనరసయయ వడడగయ

125-156/1013

656
ZOK2024008
పషరర: దసరర మమ వడగయ

125-156/1010

659
ZOK1420967
పషరర: వడడగయ వనఇకట ససమయ
భరక : వడడగయ నరసఫఇహ
ఇఇటట ననఇ:5/668A
వయససస:27
లఇ: ససక స

639
ZOK0477653
పషరర: శశనవసససలక మయమమడడ

125-156/477

642
ZOK0522615
పషరర: లకడమ దతవ వడడగయ

125-156/480

645
ZOK2254944
పషరర: చదషతనయ హరమ పఫలతతటటయ

125-156/1115

తఇడడ:డ శవ శఇకరయయ పఫలతతటటయ
ఇఇటట ననఇ:5/667
వయససస:18
లఇ: పప
125-156/482

648
ZOK0522623
పషరర: జజయత వడడగయ

125-156/483

భరక : బబబయ
ఇఇటట ననఇ:5/668
వయససస:37
లఇ: ససక స
125-156/485

651
ZOK1073246
పషరర: ససభబషఫణణ కకనవరర

125-156/486

భరక : ససధనకర కకనవరర
ఇఇటట ననఇ:5/668
వయససస:30
లఇ: ససక స
125-156/1011

654
LML2435287
పషరర: బబబయ వడడగయ

125-156/1012

తఇడడ:డ జయరసమయయ వడడగయ
ఇఇటట ననఇ:5-668
వయససస:39
లఇ: పప
125-156/1014

భరక : జయరసమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-668
వయససస:60
లఇ: ససక స
125-156/488

125-156/474

భరక : మహహశశర రసవప
ఇఇటట ననఇ:5/665
వయససస:42
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ససబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-668
వయససస:42
లఇ: పప

భరక : ససబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-668
వయససస:55
లఇ: ససక స
658
ZOK0482240
పషరర: వనఇకట ససబరమమ బబ మయమ

125-156/479

భరక : శఇకరసచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/668
వయససస:38
లఇ: ససక స

భరక : మయరల వడడగయ
ఇఇటట ననఇ:5/668
వయససస:28
లఇ: ససక స
655
ZOK2023992
పషరర: లకడమదతవ వడడగయ

641
ZOK0522607
పషరర: వనఇకటససబరమమ వడడగయ

636
ZOK1667252
పషరర: నజమ సయద

తఇడడ:డ చననససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/665
వయససస:60
లఇ: పప

భరక : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:5/668
వయససస:39
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ బడహమయయఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/668
వయససస:44
లఇ: పప
652
ZOK1572932
పషరర: పసడశసఇత వడడగయ

125-156/476

తఇడడ:డ ససబబరరసయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-665
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ వడడగయ జయరసమయయ
ఇఇటట ననఇ:5/668
వయససస:35
లఇ: పప
649
ZOK0813155
పషరర: శఇకర ఆచనరర దనరల

638
ZOK0415257
పషరర: ససజజత వడడగయ

125-156/1008

తఇడడ:డ హబబయలల
ఇఇటట ననఇ:5/663
వయససస:23
లఇ: ససక స

భరక : ససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/665
వయససస:72
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ససబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-665
వయససస:37
లఇ: ససక స
646
LML2435295
పషరర: వడడగయ మయరళ

125-156/473

భరక : నరరఇదడ బబబయ
ఇఇటట ననఇ:5/665
వయససస:44
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/665
వయససస:52
లఇ: పప
643
LML1875681
పషరర: ననగమణణ కకనవటట

635
ZOK0897449
పషరర: యయసస నగరశ కకనపఫరర

633
ZOK2023984
పషరర: ససబడమణయఇ పపల
తఇడడ:డ ససబరనన
ఇఇటట ననఇ:5-661
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగనన కకనపఫరర
ఇఇటట ననఇ:5/662
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ హబబయలల
ఇఇటట ననఇ:5/663
వయససస:21
లఇ: పప
640
ZOK0490094
పషరర: నరరఇదడబబబయ వడడగబ

125-156/1007

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:5-661
వయససస:39
లఇ: పప

భరక : హహహదరసల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/662
వయససస:28
లఇ: ససక స
637
ZOK1667260
పషరర: సలలమన సయద

632
ZOK2023976
పషరర: పసరశత పపల

657
ZOK2024016
పషరర: నరసమమ పఫడడగయ

125-156/1015

భరక : నరసఫఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5-668
వయససస:80
లఇ: ససక స
125-156/489

660
ZOK1423953
పషరర: వడడగయ ననగ జజయత

125-156/490

భరక : వడడగయ నరరశ
ఇఇటట ననఇ:5/668A
వయససస:22
లఇ: ససక స
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661
ZOK0522169
పషరర: నరరశ వడడగయ

125-156/491

తఇడడ:డ ససబబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5/668-A
వయససస:30
లఇ: పప

662
ZOK0522177
పషరర: నరసఫఇహ వడడగయ
తఇడడ:డ ససబబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5/668-A
వయససస:30
లఇ: పప

125-156/494 665
664
ZOK0522649
ZOK0522664
పషరర: ససబరలకకకమమ మలనసబబ లక
పషరర: అనతన మలనసబబ లక

భరక : పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/669
వయససస:57
లఇ: ససక స
667
ZOK0111161
పషరర: పషఇచలమమ చపల

125-156/497

125-156/500

125-156/503

125-156/506

125-156/509

125-156/1017

తఇడడ:డ వనఇకట రసమ రసవప ఏద
ఇఇటట ననఇ:5/670-B-3
వయససస:23
లఇ: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

677
ZOK0971797
పషరర: హహమలవత చఇతల

680
ZOK1498963
పషరర: లకడమ నరసమమ ననటయ టఇ

683
ZOK0415513
పషరర: రసజమమ చఇతల

125-156/511

686
ZOK0522656
పషరర: ససజజత పఫడడగయ

125-156/504

689
ZOK0522185
పషరర: వనఇకటససబరయయ పఫడడగయ
తఇడడ:డ రఇగననన
ఇఇటట ననఇ:5/670-C
వయససస:59
లఇ: పప

669
ZOK1004621
పషరర: నలవవణణ అవశరర

125-156/499

672
ZOK1423136
పషరర: పఫడడగయ కలలయణణ

125-156/502

675
ZOK0813502
పషరర: రసమ దతవ చఇతల

125-156/505

భరక : వనఇకటరమణయయ చఇతల
ఇఇటట ననఇ:5/670-A
వయససస:48
లఇ: ససక స
125-156/507

678
ZOK1005942
పషరర: ససనత పఫడడగయ

125-156/508

తఇడడ:డ వనఇకట ససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/670-A
వయససస:27
లఇ: ససక స
125-156/510

681
LML1873843
పషరర: ససధనకర చఇతల

125-156/1016

తఇడడ:డ ససబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-670A
వయససస:36
లఇ: పప
125-156/1018

684
ZOK2024024
పషరర: పడభబవత పఫడడగయ

125-156/1019

భరక : వనఇకటససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-670-A
వయససస:42
లఇ: ససక స
125-156/512

తఇడడ:డ వనఇకటససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/670-B
వయససస:32
లఇ: ససక స
125-156/514

125-156/496

తఇడడ:డ పఫడడగయ వనఇకట ససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/670
వయససస:22
లఇ: ససక స

భరక : ససబబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-670-A
వయససస:51
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ససబబరరసయయడడ చఇతల
ఇఇటట ననఇ:5/670-B
వయససస:31
లఇ: పప
688
ZOK1499011
పషరర: వజయ కకమలరర ఏద

125-156/501

భరక : వనఇకటటశశరరల ననటయ టఇ
ఇఇటట ననఇ:5/670-A
వయససస:53
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ససబబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-670-A
వయససస:34
లఇ: పప
685
ZOK0522193
పషరర: హరగశ కకమలర చఇతల

674
LML2431948
పషరర: అదదలకమలమ చఇతలల

666
ZOK0082743
పషరర: పషఇచలయయ చనపసల

తఇడడ:డ వజయ బబసకర అవశరర
ఇఇటట ననఇ:5/670
వయససస:34
లఇ: ససక స

భరక : ససబబరరసయయడడ చఇతల
ఇఇటట ననఇ:5/670-A
వయససస:64
లఇ: ససక స

తలల : శశనవసససలక చఇతల
ఇఇటట ననఇ:5/670-A
వయససస:26
లఇ: పప
682
LML2434330
పషరర: పడసననథ చఇతల

125-156/498

భరక : శశనవసససలక
ఇఇటట ననఇ:5/670A
వయససస:49
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ వనఇకటససబరయయ చఇతల
ఇఇటట ననఇ:5/670-A
వయససస:59
లఇ: పప
679
ZOK1268060
పషరర: వనఇకటటశ చఇతల

671
ZOK1420991
పషరర: మనసబబ లక నఇదదన

125-156/493

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5/670
వయససస:51
లఇ: పప

భరక : మనసబబ లక మససకనయయ
ఇఇటట ననఇ:5/670
వయససస:22
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/670 -A
వయససస:49
లఇ: పప
676
ZOK0813544
పషరర: వనఇకటరమణయయ చఇతల

125-156/495

తఇడడ:డ రసమయయ అవసశరర
ఇఇటట ననఇ:5/670
వయససస:48
లఇ: పప

భరక : ససఇకర వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:5/670
వయససస:30
లఇ: ససక స
673
LML2440147
పషరర: ససబబరరసయడడ చఇతలల

668
ZOK0950155
పషరర: వజయ భబసకర అవసశరర

663
ZOK0522631
పషరర: ససబరమమ మయమమడడ
భరక : చనన ససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/669
వయససస:82
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/669
వయససస:31
లఇ: ససక స

భరక : పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/670
వయససస:44
లఇ: ససక స
670
ZOK1244011
పషరర: ససఇకర వరలకడమ

125-156/492

687
ZOK1183656
పషరర: వనఇకసటరసమ రసవప ఏడడ

125-156/513

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక ఏడడ
ఇఇటట ననఇ:5/670-B1
వయససస:61
లఇ: పప
125-156/515

690
LML2428845
పషరర: రమణమమ చఇతల

125-156/516

భరక : వనఇకట ససబరయయ చఇతల
ఇఇటట ననఇ:5/670-D
వయససస:46
లఇ: ససక స
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691
LML2431955
పషరర: వనఇకట ససబరయయ చఇతల

125-156/517

తఇడడ:డ ససబరయయ చఇతల
ఇఇటట ననఇ:5/670-D
వయససస:49
లఇ: పప
694
ZOK1419985
పషరర: చఇతల ససయ

125-156/520

125-156/521

125-156/524

125-156/526

తఇడడ:డ ధనపసల కరరయలరగ
ఇఇటట ననఇ:5/671-A
వయససస:48
లఇ: ససక స
709
ZOK1226266
పషరర: ససనతన ఇఇధసకకరర
భరక : ససధనకర రరడడడ ఇఇధసకకరర
ఇఇటట ననఇ:5/671-C
వయససస:39
లఇ: ససక స

701
ZOK1428911
పషరర: వఇదన చఇతల

704
ZOK0897001
పషరర: గగత చచదరర ననటయఇ

707
ZOK2282366
పషరర: శరగష పఫడడగయ

710
ZOK0095224
పషరర: ససబడమణయఇ పఫడడగయ

125-156/534 713
712
ZOK0708156
ZOK1016170
పషరర: ససబబడమణయమ పడససద వసయ
పషరర: ససబడమణయఎఇ డడఇక

715
ZOK1016139
పషరర: గగపసల సఫఇగనమల

125-156/537

తఇడడ:డ ఘమస మహహదర దన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/680
వయససస:53
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

716
ZOK1016162
పషరర: లకడమ దతవ సఫఇగనమల

125-156/527

719
ZOK1173137
పషరర: నడరర హన షషక
భరక : అబయరల ఖలదర
ఇఇటట ననఇ:5/682
వయససస:57
లఇ: ససక స

702
ZOK2024032
పషరర: నరసఫఇహహలక రసజబబ యన

125-156/1020

705
ZOK1722867
పషరర: హరరశ కకమలర చఇతల

125-156/528

తఇడడ:డ ససబరరసయయడడ చఇతల
ఇఇటట ననఇ:5/671-A
వయససస:30
లఇ: పప
125-156/1125

708
ZOK1226258
పషరర: ససధనకర రరడడడ ఇఇధసకకరర

125-156/530

తఇడడ:డ రసమ కకషష రరడడడ ఇఇధసకకరర
ఇఇటట ననఇ:5/671-C
వయససస:44
లఇ: పప
125-156/532

711
ZOK0708149
పషరర: పడభబవత వసయ

125-156/533

భరక : వవఇకట రసమ రసవప
ఇఇటట ననఇ:5/675
వయససస:45
లఇ: ససక స
125-156/535

714
ZOK1016188
పషరర: రమణమమ డడఇక

125-156/536

భరక : ససబడమణయఎఇ డడఇక
ఇఇటట ననఇ:5/679-A
వయససస:38
లఇ: ససక స
125-156/538

భరక : గగపసల సఫఇగనమల
ఇఇటట ననఇ:5/679-B
వయససస:53
లఇ: ససక స
125-156/540

125-156/523

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5-671
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ డడఇక
ఇఇటట ననఇ:5/678-A
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగయయ సఫఇగనమల
ఇఇటట ననఇ:5/679-B
వయససస:60
లఇ: పప
718
ZOK0643411
పషరర: ఘమస బబషస షషక

125-156/525

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5/675
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవఇకట రసమ రసవప
ఇఇటట ననఇ:5/675
వయససస:29
లఇ: పప

125-156/220

భరక : పఫలతతటటయ శవ శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/671
వయససస:42
లఇ: ససక స

భరక : హరరశ కకమలర చఇతల
ఇఇటట ననఇ:5/671-A
వయససస:18
లఇ: ససక స
125-156/531

696
ZOK2237956
పషరర: రమయ కసరరమఇచ

125-156/522 699
698
ZOK0490474
ZOK0573832
పషరర: వవఇకట లకమమలమ భయదతలల
పషరర: ససబర లకడమ రసజజబబ యనన

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల ననటయఇ
ఇఇటట ననఇ:5/671-A
వయససస:29
లఇ: ససక స
125-156/529

125-156/519

భరక : రఇగననయకకలక కసరరమఇచ
ఇఇటట ననఇ:5/671
వయససస:22
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ వనఇకట రమణయయ చఇతల
ఇఇటట ననఇ:5/671
వయససస:22
లఇ: ససక స

భరక : లకడమ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5/671A
వయససస:77
లఇ: ససక స
706
ZOK1722883
పషరర: రసజరశశరర కరరయలరగ

125-155/913

భరక : కకషషయయ భయదతలల
ఇఇటట ననఇ:5/671
వయససస:44
లఇ: ససక స

భరక : నరసఫఇహలక
ఇఇటట ననఇ:5/671
వయససస:69
లఇ: ససక స
703
ZOK0455618
పషరర: రసమకక దరరరర

695
ZOK1003524
పషరర: మలలల శశరర బబదతవల

693
ZOK1133115
పషరర: బబలలజ చఇతల
తఇడడ:డ వనఇకట ససబరయయ చఇతల
ఇఇటట ననఇ:5/670-D
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:5/671
వయససస:27
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ చనన ససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/671
వయససస:49
లఇ: పప
700
ZOK0573865
పషరర: రసజమమ రసజజబబ యనన

125-156/518

భరక : వజయ భబసకర అవసశరర
ఇఇటట ననఇ:5/670-D
వయససస:45
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ చఇతల వనఇకట ససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/670-D
వయససస:22
లఇ: పప
697
LML2435154
పషరర: భబడతలల కకషషయయ

692
ZOK0950114
పషరర: భబరత తరర ఇ

717
ZOK0415299
పషరర: షబనన షషక

125-156/539

భరక : ఘమస బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:5/680
వయససస:41
లఇ: ససక స
125-156/541

720
ZOK1196063
పషరర: ఖలదర షషక

125-156/542

తఇడడ:డ దసక గరర సబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/682
వయససస:62
లఇ: పప
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721
ZOK0643320
పషరర: హహహదరఅల శశక

125-156/1021

తఇడడ:డ ఖలదర
ఇఇటట ననఇ:5-682
వయససస:31
లఇ: పప
724
ZOK1105775
పషరర: ఉమలదతవ మలనసబబ లక

125-156/543

125-156/545

125-156/760

125-156/1123

125-156/551

125-156/554

125-156/557

తఇడడ:డ చనన రరడడయయ దనరల
ఇఇటట ననఇ:5/691-1-B
వయససస:51
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

734
ZOK1726520
పషరర: షఫసవపలలల షషక

737
ZOK0897167
పషరర: సదకవసల షషక

740
ZOK1124486
పషరర: ససభబసఫన బబ కకక

743
ZOK0415638
పషరర: షసకకరరన

125-156/1026

746
ZOK2280642
పషరర: షషక అతఫ

125-156/221

749
ZOK1233220
పషరర: ససబరలకకకమమ నలఇపఫజ
భరక : ససబబరరసయయడడ నలఇపఫజ
ఇఇటట ననఇ:5/691-6
వయససస:64
లఇ: ససక స

729
ZOK1635580
పషరర: సయద సయద

125-156/547

732
ZOK1498716
పషరర: అబయరల లతఫ షషక

125-156/549

735
ZOK0415547
పషరర: అలయల షషక

125-156/550

భరక : ససదక వలల
ఇఇటట ననఇ:5/691
వయససస:34
లఇ: ససక స
125-156/552

738
ZOK0897506
పషరర: నడరగ షషక

125-156/553

భరక : ఫడకశకదదరన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/691
వయససస:37
లఇ: ససక స
125-156/555

741
ZOK1124502
పషరర: మహమమద రఫఫ షషక

125-156/556

తఇడడ:డ ససదక ఘమసరసవప షషక
ఇఇటట ననఇ:5/691
వయససస:51
లఇ: పప
125-156/1024

744
ZOK2024040
పషరర: తహహరరననసస షషక

125-156/1025

భరక : ససదక గకస
ఇఇటట ననఇ:5-691
వయససస:70
లఇ: ససక స
125-156/1122

తఇడడ:డ షషక షఫసవపలలల
ఇఇటట ననఇ:5/691
వయససస:18
లఇ: పప
125-156/559

125-156/544

తఇడడ:డ మహమమద రఫఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/690
వయససస:21
లఇ: పప

భరక : మహమమద రఫస
ఇఇటట ననఇ:5-691
వయససస:38
లఇ: ససక స

భరక : మహమమదనల షషక
ఇఇటట ననఇ:5-691
వయససస:50
లఇ: ససక స
748
ZOK1233113
పషరర: రసమ కకషష దనరసల

125-156/548

భరక : లకడమ ననరసయణ బబ కకక
ఇఇటట ననఇ:5/691
వయససస:36
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ షఫసవపలలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/691
వయససస:21
లఇ: పప
745
ZOK2024057
పషరర: శసహహదన షషక

731
ZOK1669316
పషరర: శఇకరమమ తనళలపక

726
ZOK1173111
పషరర: రమలదతవ కకపషరసల

భరక : ఇమలమ ససహహబ సయద
ఇఇటట ననఇ:5/687
వయససస:31
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ససదక ఘమస షషక
ఇఇటట ననఇ:5/691
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససదక ఘమస షషక
ఇఇటట ననఇ:5/691
వయససస:51
లఇ: పప
742
ZOK1498724
పషరర: అలక ఫ షషక

125-156/546

తఇడడ:డ ససదక గకస షషక
ఇఇటట ననఇ:5/691
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ శఫఫఉలలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/691
వయససస:27
లఇ: ససక స
739
ZOK1121284
పషరర: మహమమద రఫఫ షషక

728
ZOK1257410
పషరర: సఖన సనఇ సయయద

125-156/1023

భరక : బబలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/687
వయససస:32
లఇ: ససక స

భరక : వనఇకటడతనఇ ఆచనరర తనళలపక
ఇఇటట ననఇ:5/688
వయససస:46
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ షషక మహమమద రఫఫ
ఇఇటట ననఇ:5/690
వయససస:18
లఇ: ససక స
736
ZOK0897068
పషరర: కరరషసమ షషక

125-156/157

భరక : ఇమలమ ససహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/687
వయససస:32
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ గకస మహహదదరన సయద
ఇఇటట ననఇ:5/687
వయససస:39
లఇ: పప
733
ZOK2280659
పషరర: షషక యలససమన

725
ZOK2237840
పషరర: సకకన శసనఇ షషక

723
ZOK0643338
పషరర: శశర అలఖలన పఠసన
తఇడడ:డ శఫ⌍ాఫవఫలలల
ఇఇటట ననఇ:5-682-4
వయససస:30
లఇ: పప

భరక : ఇమలమ ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/687
వయససస:31
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ఘమస మహహదర దన సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/687
వయససస:39
లఇ: పప
730
ZOK0415117
పషరర: ఇమలమ ససహహబ షషక

125-156/1022

భరక : షఫస
ఇఇటట ననఇ:5-682-1
వయససస:41
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పషఇచలయయ మలనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5/684
వయససస:26
లఇ: ససక స
727
ZOK1257402
పషరర: ఇమలమ ససహహబ సయయద

722
LML1874759
పషరర: పరగశన పటబన

747
ZOK1233147
పషరర: వనఇకటటశ బటబయల

125-156/558

తఇడడ:డ వనఇకటయయ బటబయల
ఇఇటట ననఇ:5/691-1-A
వయససస:67
లఇ: పప
125-156/560

750
ZOK1233154
పషరర: పషఇచలయయ బటబయల

125-156/561

తఇడడ:డ వనఇకటటశ బటబయల
ఇఇటట ననఇ:5/691-A
వయససస:42
లఇ: పప
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751
ZOK1233162
పషరర: మలల మమ పససపపలలటట

125-156/562

752
ZOK1233188
పషరర: పషఇచలమమ బటబయల

భరక : వనఇకట రసజగటటళ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5/691-A
వయససస:35
లఇ: ససక స

భరక : వనఇకటటశ బటబయల
ఇఇటట ననఇ:5/691-A
వయససస:61
లఇ: ససక స

754
ZOK1664754
పషరర: బబలలజ గయజరల

755
ZOK1233238
పషరర: అలవవలక దనరసల

125-156/565

తఇడడ:డ రసమకకటట గయజరల
ఇఇటట ననఇ:5/691-A
వయససస:45
లఇ: పప
125-156/568

758
LML2431542
పషరర: శమమ శక

తఇడడ:డ ససబబరరసయయడడ నలఇపఫజ
ఇఇటట ననఇ:5/691-E
వయససస:80
లఇ: పప

భరక : గరగఈబబరశస
ఇఇటట ననఇ:5/694
వయససస:34
లఇ: ససక స

760
LML1874452
పషరర: గకసఫయల

761
ZOK0402412
పషరర: రరజశనఫసరరశన షషక

125-156/1027

భరక : మహమమద గవపస షషక
ఇఇటట ననఇ:5-695
వయససస:40
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ఖలదర బబషస
ఇఇటట ననఇ:5/696
వయససస:34
లఇ: పప
766
ZOK1228171
పషరర: హససనన షషక

125-156/574

125-156/576

125-156/577

తఇడడ:డ బఇజగ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5/698
వయససస:39
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-156/1028

770
LML1874007
పషరర: షమరస షషక

773
LML2431583
పషరర: లకమలమ ససమఅలల

125-156/580

776
ZOK1233170
పషరర: మయబనన షషక

125-156/572

779
ZOK2024099
పషరర: శసకకర షషక
భరక : ఖరగమయలలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5-698
వయససస:55
లఇ: ససక స

759
ZOK0897548
పషరర: సరరనపరరయన షషక

125-156/570

762
ZOK0643353
పషరర: మహమమద గవపస షషక

125-156/1029

765
LML2431567
పషరర: మహమమదఉమర శక

125-156/573

తఇడడ:డ మహమమదహహసషషన
ఇఇటట ననఇ:5/696B
వయససస:32
లఇ: పప
125-156/575

768
LML2428860
పషరర: మహబబషస షషక

125-156/1030

తఇడడ:డ మహమమద హహసషన షషక
ఇఇటట ననఇ:5-697
వయససస:40
లఇ: పప
125-156/1031

771
ZOK2024073
పషరర: మహమమద హహసషన షషక

125-156/1032

తఇడడ:డ పకకర ససబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-697B
వయససస:70
లఇ: పప
125-156/578

774
LML2431591
పషరర: రతనమలమ ససమఅలల

125-156/579

తఇడడ:డ రవ
ఇఇటట ననఇ:5/698
వయససస:33
లఇ: ససక స
125-156/581

భరక : శబరర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/698
వయససస:27
లఇ: ససక స
125-156/583

125-156/567

తఇడడ:డ హనఫ
ఇఇటట ననఇ:5-695
వయససస:56
లఇ: పప

భరక : రవ
ఇఇటట ననఇ:5/698
వయససస:49
లఇ: ససక స

భరక : ససయ నఇదలకరర
ఇఇటట ననఇ:5/698
వయససస:49
లఇ: ససక స
778
ZOK2024081
పషరర: బఇజగ మదనగగపసల

767
ZOK1353978
పషరర: ఫరగమన బబగఇ షషక

756
ZOK0897597
పషరర: ససధక వలల షషక

తఇడడ:డ ఘమసఫయ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/695
వయససస:29
లఇ: ససక స

భరక : మహబబబ బబష
ఇఇటట ననఇ:5-697B
వయససస:39
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ కరగమయలలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/698
వయససస:34
లఇ: పప
775
ZOK1016121
పషరర: లలలవత నఇదలకరర

125-156/569

భరక : మహమమద ఉమర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/697
వయససస:29
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ మహమమద హహససయయ
ఇఇటట ననఇ:5/697-B
వయససస:36
లఇ: పప
772
LML2431575
పషరర: షబబర అహమద షషక

764
LML2431559
పషరర: లకమలమ గణపత

125-156/564

తఇడడ:డ సబబర న షషక
ఇఇటట ననఇ:5/691-C
వయససస:27
లఇ: పప

భరక : కకషసషరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/696A
వయససస:78
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ గఫసరససబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/697
వయససస:26
లఇ: ససక స
769
ZOK0522227
పషరర: ఇససమయల షషక

125-156/566

తఇడడ:డ గకసససహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-695
వయససస:31
లఇ: ససక స
125-156/571

753
ZOK1233196
పషరర: పదమ బటబయల
భరక : నరసఫఇహహలక బటబయల
ఇఇటట ననఇ:5/691-A
వయససస:39
లఇ: ససక స

భరక : రసమకకషషయయ దనరల
ఇఇటట ననఇ:5/691-B
వయససస:45
లఇ: ససక స

757
ZOK1233121
పషరర: ససబబరరసయయడడ నలఇపఫజ

763
ZOK0490110
పషరర: ఇదనమయ
క లల షషక

125-156/563

777
ZOK1257352
పషరర: హమదన షషక

125-156/582

భరక : షబబర అహమద షషక
ఇఇటట ననఇ:5/698
వయససస:26
లఇ: ససక స
125-156/1033

780
ZOK0490136
పషరర: హనడమఇతత బబ య

125-156/584

తఇడడ:డ చదననయయ బబ య
ఇఇటట ననఇ:5/699
వయససస:62
లఇ: పప
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125-156/585 782
781
ZOK0941972
ZOK1173152
పషరర: రఇగ ననయకకలక కసరర మఇచ
పషరర: ససనత కకఇడడరర

తఇడడ:డ శశషయయ కసరర మఇచ
ఇఇటట ననఇ:5/699
వయససస:32
లఇ: పప
784
ZOK0896623
పషరర: అల బబషస షషక

భరక : రవ శఇకర రసజ
ఇఇటట ననఇ:5/699
వయససస:37
లఇ: ససక స
125-156/588

తఇడడ:డ మహబబబ బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:5/699B
వయససస:27
లఇ: పప
787
ZOK2024107
పషరర: నడరర హన షషక

785
LML2429611
పషరర: మమహబబబబశస శక

125-156/1034

788
ZOK2024115
పషరర: ఖలదర బబషస షషక

తఇడడ:డ ససబరరసమ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/700
వయససస:29
లఇ: పప
125-156/595

125-156/598

125-156/605

125-156/607

తఇడడ:డ ఆఇజనయయ
ఇఇటట ననఇ:5/700-2
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

800
ZOK1005173
పషరర: లకడమ దతవ దఇడడ

803
ZOK0813601
పషరర: పషదనద బబచల

125-156/610

806
ZOK1005140
పషరర: పపషషలతన నకక

125-156/596

809
ZOK1005322
పషరర: రమలదతవ గయజరల
భరక : రఇగ ససశమ
ఇఇటట ననఇ:5/700-2
వయససస:29
లఇ: ససక స

789
LML2431682
పషరర: ససబరమలమ చఇదన

125-156/591

792
ZOK1105874
పషరర: సఫవస దదపఫక ఇఇడడ
ల రర

125-156/594

795
ZOK1499052
పషరర: ఇఇడడ
ల రర ఇఇదడజ రరడడడ

125-156/597

భరక : ఇఇడడ
ల రర అజయ కకమలర రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5/700
వయససస:26
లఇ: ససక స
125-156/603

798
ZOK0415471
పషరర: ఈశశరమమ చఇదన

125-156/604

భరక : వనఇకటటసశరరల
ఇఇటట ననఇ:5/700-1
వయససస:39
లఇ: ససక స
125-156/606

801
LML2431690
పషరర: రమణమమ పపలలగబరస

125-156/599

భరక : పస లయయ
ఇఇటట ననఇ:5/700/2
వయససస:59
లఇ: ససక స
125-156/608

804
ZOK0889701
పషరర: రఇగమమ కకలమల

125-156/609

భరక : ననగరసజనన
ఇఇటట ననఇ:5/700-2
వయససస:32
లఇ: ససక స
125-156/611

భరక : తమమపష
ఇఇటట ననఇ:5/700-2
వయససస:31
లఇ: ససక స
125-156/613

125-156/590

తఇడడ:డ ససబరరసమ రరడడ బబ బరర
ఇఇటట ననఇ:5/700
వయససస:26
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ అఇజజనయయ
ఇఇటట ననఇ:5/700-2
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ పషదనద
ఇఇటట ననఇ:5/700-2
వయససస:28
లఇ: ససక స
808
ZOK1005280
పషరర: రఇగ ససశమ గయజరల

125-156/593

భరక : రఇగనన
ఇఇటట ననఇ:5/700-1
వయససస:49
లఇ: ససక స

భరక : పషదనద
ఇఇటట ననఇ:5/700-2
వయససస:65
లఇ: ససక స
805
ZOK0897704
పషరర: పపలకకఇడమమ బబచల

797
ZOK0415166
పషరర: ననయయడడ దఇడడ

786
LML2429629
పషరర: మబఇతనజ శక

భరక : రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:5/700
వయససస:74
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ లలల ససశమ
ఇఇటట ననఇ:5/700-1
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:5/700-1
వయససస:44
లఇ: ససక స
802
ZOK0813569
పషరర: రఇగమమ బబచల

125-156/1035

భరక : రమణయయ ఎఇ
ఇఇటట ననఇ:5/700
వయససస:50
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ దఇడడ రఇగనన
ఇఇటట ననఇ:5/700
వయససస:22
లఇ: పప
799
ZOK0415521
పషరర: వనఇకటటసశరరల చఇదన

794
ZOK1310945
పషరర: వనఇకట లకడమ ఎఇ

125-156/587

భరక : మమహబబబబశస
ఇఇటట ననఇ:5/699-B
వయససస:49
లఇ: ససక స

భరక : ససబరరసమ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5/700
వయససస:50
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ మబననససశమ ఎఇ
ఇఇటట ననఇ:5/700
వయససస:61
లఇ: పప
796
ZOK1668300
పషరర: రఇగ ససశమ దఇడడ

125-156/589

తఇడడ:డ పకకర ససబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-699B
వయససస:57
లఇ: పప

125-156/592 791
790
ZOK0522235
ZOK0522672
పషరర: అజయ కకమలర రరడడడ ఇఇడడ
పషరర: ఈశశరమమ ఇఇడడ
ల రర
ల రర

783
ZOK0087734
పషరర: ఆషసయభబగఇ షఫక
తఇడడ:డ అబయరల సతనకర
ఇఇటట ననఇ:5/699-A
వయససస:32
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ శసవలల
ఇఇటట ననఇ:5/699-B
వయససస:54
లఇ: పప

భరక : ఖలదర బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:5-699B
వయససస:52
లఇ: ససక స

793
ZOK1310937
పషరర: రమణయయ ఎఇ

125-156/586

807
ZOK1005165
పషరర: తమమపష నకక

125-156/612

తఇడడ:డ హనమఇతత
ఇఇటట ననఇ:5/700-2
వయససస:34
లఇ: పప
125-156/614

810
ZOK1073337
పషరర: చనన పస లయయ పపలల గబర

125-156/615

తఇడడ:డ పస లయయ
ఇఇటట ననఇ:5/700-2
వయససస:31
లఇ: పప
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811
ZOK1229179
పషరర: బసవయయ చసకక

125-156/600

812
LML2431708
పషరర: శవకకమలరగ బ

తఇడడ:డ చనన వనఇకట ససశమ చసకక
ఇఇటట ననఇ:5/700/A
వయససస:29
లఇ: పప

భరక : రఇగసససశమ
ఇఇటట ననఇ:5/700/B
వయససస:36
లఇ: ససక స

814
ZOK0522243
పషరర: ససబరరసమ రరడడడ ఇఇడడ
ల రర

815
ZOK0950189
పషరర: దసరర మమ కసరరమఇచ

125-156/617

తఇడడ:డ నరస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/700B
వయససస:58
లఇ: పప
817
ZOK0971953
పషరర: రఇగసససశమ ధఇడ

125-156/620

125-156/623

125-156/625

832
ZOK0643700
పషరర: ససమలత కసఇతన

125-156/628

125-156/631

125-156/1036

తఇడడ:డ రసఘవ రసజ గగవనపపనఇ
ఇఇటట ననఇ:5/701-B
వయససస:57
లఇ: పప
838
ZOK0971938
పషరర: ససబరరగవ రసజ పపపపరక ర
తఇడడ:డ ననరసయణ రసజ పపపపరక ర
ఇఇటట ననఇ:5/701-C
వయససస:63
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-156/602

822
ZOK0415109
పషరర: లలల ససశమ దఇడడ

125-156/632

831
ZOK1670405
పషరర: సషనహ కఇట
తఇడడ:డ జననరరన కఇట
ఇఇటట ననఇ:5/701
వయససస:20
లఇ: ససక స

833
ZOK0972001
పషరర: రసననమమ మలకల

834
ZOK1105858
పషరర: తతట

839
ZOK1233063
పషరర: నవన రరడడడ మబౘ
తఇడడ:డ కకషష రరడడడ మబౘ
ఇఇటట ననఇ:5/701-C
వయససస:33
లఇ: పప

125-156/624

125-156/627

125-156/630

తఇడడ:డ చనన వనఇకటయయ మలనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5/701
వయససస:43
లఇ: పప

భరక : వనఇకట ససనల కకమలర మలనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5/701
వయససస:24
లఇ: ససక స

836
ZOK1233253
పషరర: వసససఇదర గకరరపపరఇ

125-156/622

భరక : వనఇకటససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/701
వయససస:51
లఇ: ససక స

125-156/629 828
827
LML2431880
ZOK0109496
పషరర: శసశవసణణకకమలరగ మనసబబ లక
పషరర: ససబడమణయఇ మలనసబబ లక

125-156/634

125-156/633

125-156/635

తఇడడ:డ రరడడయయ మలకల
ఇఇటట ననఇ:5/701-B
వయససస:28
లఇ: ససక స
125-156/637

భరక : సతయమబరరక గకరరపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:5/701-B
వయససస:65
లఇ: ససక స
125-156/639

819
LML2431732
పషరర: లకడమ కకఇతవత

125-156/626 825
824
LML2428886
LML2428894
పషరర: వనఇకటససబరయయ మలనసబబ లక
పషరర: వజయలకడమ మనసబబ లక

830
ZOK1288992
పషరర: ససయ వణ మలనసబబ లక

125-156/619

తఇడడ:డ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:5/700-E
వయససస:54
లఇ: పప

భరక : రరడడయయ మలకల
ఇఇటట ననఇ:5/701-B
వయససస:53
లఇ: ససక స
125-156/636

816
ZOK0950197
పషరర: పషదరకక కసరరమఇచ

భరక : గగవఇద ననయక కకఇతవత
ఇఇటట ననఇ:5/700-D
వయససస:39
లఇ: ససక స

భరక : ససబబడమణయమ
ఇఇటట ననఇ:5/701
వయససస:39
లఇ: ససక స

భరక : జననరరన
ఇఇటట ననఇ:5-701
వయససస:37
లఇ: ససక స
835
ZOK1233048
పషరర: గగవనపపనఇ సతయమబరరక

125-156/621

తఇడడ:డ చనన వనఇకటయయ మలనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5/701
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవఇకటససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/701
వయససస:32
లఇ: ససక స
829
ZOK0777623
పషరర: వనఇకట ససనల కకమలర
మనసబబ లక
తఇడడ:డ వనఇకట ససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/701
వయససస:34
లఇ: పప

821
LML2431740
పషరర: వరలకడమ దఇడడ

125-156/616

భరక : శశషయయ కసరరమఇచ
ఇఇటట ననఇ:5/700-B
వయససస:55
లఇ: ససక స

భరక : ననయడడ
ఇఇటట ననఇ:5/700/E
వయససస:36
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ససబబరరసయయడడ ససఇకఇ
ఇఇటట ననఇ:5/700-E
వయససస:37
లఇ: పప
826
LML2431872
పషరర: ననగజజయత మనసబబ లక

125-156/618

భరక : శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/700-B
వయససస:32
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ లకమయయ కకఇతవత
ఇఇటట ననఇ:5/700-D
వయససస:40
లఇ: పప
823
ZOK1233089
పషరర: రసమ కకషష ససఇకఇ

818
ZOK1005454
పషరర: లకడమ గడరఇ

813
ZOK0414953
పషరర: రఇగసససశమ బ
తఇడడ:డ రఇగనన
ఇఇటట ననఇ:5/700B
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశషయయ కసరరమఇచ
ఇఇటట ననఇ:5/700-B
వయససస:30
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పదరనన ధఇడ
ఇఇటట ననఇ:5/700-B
వయససస:31
లఇ: పప
820
ZOK0415059
పషరర: గగవఇద ననయక కకఇతవత

125-156/601

837
ZOK0971912
పషరర: సశరష పపపపరక ర

125-156/638

తఇడడ:డ ససబరరగవ పపపపరక ర
ఇఇటట ననఇ:5/701-C
వయససస:36
లఇ: ససక స
125-156/640

840
ZOK0950221
పషరర: కళయవత పసలలగరరర

125-156/641

భరక : ఓబయల రరడడడ పసలలగరరర
ఇఇటట ననఇ:5/701-D
వయససస:38
లఇ: ససక స
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841
ZOK0950239
పషరర: ఓబయల రరడడడ పసలలగరరర

125-156/642

తఇడడ:డ కకషష రరడడడ పసలలగరరర
ఇఇటట ననఇ:5/701-D
వయససస:42
లఇ: పప
844
LML2429538
పషరర: పడవణ మనసబబ లక

125-156/645

125-156/648

125-156/651

125-156/654

125-156/657

125-156/660

125-156/663

తఇడడ:డ ససబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-709A
వయససస:39
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

854
ZOK1228155
పషరర: లకకకమమ ఆవపల

857
ZOK1233055
పషరర: కసరగకక ఆవపల

860
ZOK0777631
పషరర: సశపన తతలసస

863
LML2431849
పషరర: సఫవస కసఇత

125-156/666

866
ZOK1016014
పషరర: పదనమవత తతలసఫ

125-156/655

869
ZOK2024131
పషరర: లకమలమ కకఇట
భరక : నరసఫఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5-709A
వయససస:48
లఇ: ససక స

852
ZOK1228130
పషరర: మలలల సవరగ చసకక

125-156/653

855
ZOK1228163
పషరర: పలల యలయ ఆవపల

125-156/656

తఇడడ:డ పషఇచలయయ ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:5/704
వయససస:28
లఇ: పప
125-156/658

858
ZOK1228189
పషరర: మలమల గఇప

125-156/659

భరక : రసమచఇదడ గఇప
ఇఇటట ననఇ:5/705
వయససస:35
లఇ: ససక స
125-156/661

861
LML2431856
పషరర: సరరతన కకఇట

125-156/662

భరక : నరసఫఇహలక
ఇఇటట ననఇ:5/709A
వయససస:34
లఇ: ససక స
125-156/664

864
ZOK1005363
పషరర: వనఇకట ససబరమమ తతలసఫ

125-156/665

భరక : పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/709-A
వయససస:52
లఇ: ససక స
125-156/667

భరక : వనఇకటటసశరరల తతలసఫ
ఇఇటట ననఇ:5/709-A
వయససస:42
లఇ: ససక స
125-156/1037

125-156/650

భరక : వనఇకటటశ చసకక
ఇఇటట ననఇ:5/704
వయససస:30
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక కసఇత
ఇఇటట ననఇ:5/709-A
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/709-A
వయససస:27
లఇ: పప
868
LML1875905
పషరర: వనఇకటటషత తతలసఫ

125-156/652

భరక : వవఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:5/709
వయససస:36
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/709A
వయససస:58
లఇ: పప
865
ZOK1005397
పషరర: కకశక కకమలర తతలసఫ

851
ZOK1233204
పషరర: జయమమ ఎరరగయదదనల న

849
ZOK1294701
పషరర: కకడడరర ససరరష
తఇడడ:డ కకడడరర చలపత
ఇఇటట ననఇ:5/702
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ పషఇచలయయ ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:5/704
వయససస:24
లఇ: ససక స

భరక : కకషషమలచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/707B
వయససస:71
లఇ: ససక స
862
LML2431864
పషరర: నరసఫఇహలక కసఇతన

125-156/649

భరక : పషఇచలయయ ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:5/704
వయససస:52
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ నరసయయ ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:5/704
వయససస:65
లఇ: పప
859
ZOK2024123
పషరర: లకడమదతవమమ షరసబయ

848
ZOK1294693
పషరర: చలపత కకడడరర

125-156/647
846
ZOK1105833
పషరర: వనఇకట ససబరమమ మయనసబబ లక

భరక : చనన వనఇకట ససబరయయ మయనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5/702
వయససస:83
లఇ: ససక స

భరక : రమణయయ ఎరరగయదదనల న
ఇఇటట ననఇ:5/703
వయససస:45
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ వనఇకట ససశమ చసకక
ఇఇటట ననఇ:5/704
వయససస:33
లఇ: పప
856
ZOK1233030
పషరర: పషఇచలయయ ఆవపల

125-156/646

తఇడడ:డ ననరయయ కకడడరర
ఇఇటట ననఇ:5/702
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబరయయ ఎరరగయదదనల న
ఇఇటట ననఇ:5/703
వయససస:53
లఇ: పప
853
ZOK1228148
పషరర: వనఇకటటశ చసకక

845
ZOK0095836
పషరర: అశశన కకమలరర పటటయ

125-156/644
843
LML2429520
పషరర: వవఇకటటశశరరలక మనసబబ లక

తఇడడ:డ చననవవఇకటససబరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/702
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:5/702
వయససస:33
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ చలపత కకడడరర
ఇఇటట ననఇ:5/702
వయససస:24
లఇ: పప
850
ZOK1233139
పషరర: రమణయయ ఎరరగయదదనల న

125-156/643

తఇడడ:డ యలననదద
ఇఇటట ననఇ:5/701-E
వయససస:33
లఇ: పప

భరక : వవఇకటటశశరరలక
ఇఇటట ననఇ:5/702
వయససస:44
లఇ: ససక స
847
ZOK1294685
పషరర: కరగకక కకడడరర

842
ZOK1005116
పషరర: శవ కకమలర అఇగసరర

867
ZOK1016022
పషరర: వనఇకటటసశరరల తతలసఫ

125-156/668

తఇడడ:డ మబరక యయ తతలసఫ
ఇఇటట ననఇ:5/709-A
వయససస:44
లఇ: పప
125-156/1038

870
ZOK2024149
పషరర: ససబరరసయయడడ తతలసఫ

125-156/1039

తఇడడ:డ తరరపయయ
ఇఇటట ననఇ:5-709A
వయససస:60
లఇ: పప
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871
ZOK2024156
పషరర: వనఇకటససబరమమ తతలసఫ

125-156/1040

భరక : ససబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-709-A
వయససస:55
లఇ: ససక స
874
ZOK0971854
పషరర: పపలల యయ పఫకకకల

872
ZOK2256329
పషరర: ⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍ ననరర

125-156/1119

తలల : ననరర ఒబయలమమ
ఇఇటట ననఇ:5/709-a
వయససస:20
లఇ: ససక స
125-156/669

875
ZOK0971870
పషరర: వనఇకట ససబరమమ పఫకకకల

తఇడడ:డ బబల ససబరయయ పఫకకకల
ఇఇటట ననఇ:5/709B
వయససస:41
లఇ: పప

భరక : పపలల యయ పఫకకకల
ఇఇటట ననఇ:5/709B
వయససస:37
లఇ: ససక స

125-156/672
877
LML1875384
పషరర: లకడమననరసయణ రరడడ బసయయ
గసరర
తఇడడ:డ నరసఫఇహ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/709-B
వయససస:55
లఇ: పప

878
ZOK0950171
పషరర: ననగరఇదడ బబబయ తతలసఫ
తఇడడ:డ ససబబరరసయయడడ తతలసఫ
ఇఇటట ననఇ:5/709-B
వయససస:34
లఇ: పప

880
ZOK1233097
పషరర: ససదరకన యరసశజరనసనగసరర

881
ZOK1233105
పషరర: ససరరఇదడ యరసశగనసనగసరగ

125-156/674

873
ZOK2276004
పషరర: ననరర వనఇకటటష ననరర
తలల : ననరర ఒబయలమమ
ఇఇటట ననఇ:5/709-A
వయససస:21
లఇ: పప

125-156/670

876
ZOK0971896
పషరర: ననగమమ పఫకకకల

125-156/673

879
LML1875392
పషరర: కళయవత బసయయగసరగ

125-156/675

882
LML2428928
పషరర: లకడమదతవ కకరశపసటట

125-156/1043
883
LML2435303
పషరర: లకడమ నరసఫఇహ వర పడససద
కకరశపసటట
తఇడడ:డ ననరయయ ననయయడడ కకరశపసటట
ఇఇటట ననఇ:5-710
వయససస:41
లఇ: పప

125-156/1044 885
884
LML2435311
LML2431906
పషరర: ననరయయ ననయయడడ కకరశపసటట
పషరర: హనడమఇతత బబ యల

తఇడడ:డ పషఇచల ననయయడడ కకరశపసటట
ఇఇటట ననఇ:5-710
వయససస:72
లఇ: పప

886
LML2431914
పషరర: లకడమ బబ యల

887
LML2431922
పషరర: చతననకరశవపలక బబ యల

889
ZOK1016154
పషరర: లకడమ బబ య
భరక : చదననకరశవపలక బబ య
ఇఇటట ననఇ:5/711
వయససస:28
లఇ: ససక స
892
LML2431989
పషరర: మససకన శక

125-156/683

భరక : బబషస తతనడ
ర రర
ఇఇటట ననఇ:5/713
వయససస:52
లఇ: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-156/678

125-156/686

896
ZOK2237881
పషరర: బబష తతఇడడరర

125-156/681

899
ZOK0897621
పషరర: రరశసమ తతనడ
ర రర
తఇడడ:డ బబషస తతనడ
ర రర
ఇఇటట ననఇ:5/713
వయససస:30
లఇ: ససక స

125-156/679

891
ZOK1016196
పషరర: చఇదడ బబబయ బబ య

125-156/682

తఇడడ:డ హనసమఇతత లకడమ
ఇఇటట ననఇ:5/711-1
వయససస:24
లఇ: పప
125-156/684

894
ZOK1233212
పషరర: కరగమయననసస షషక

125-156/685

భరక : చనన బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:5/712
వయససస:42
లఇ: ససక స
125-156/222

తఇడడ:డ పపలల యయ టట
ఇఇటట ననఇ:5/713
వయససస:53
లఇ: పప
125-156/688

888
ZOK1016147
పషరర: రసజశశఖర బబ య
తఇడడ:డ హనడమఇతత బబ య
ఇఇటట ననఇ:5/711
వయససస:27
లఇ: పప

తలల : మససకన
ఇఇటట ననఇ:5/712
వయససస:40
లఇ: పప

భరక : మహమమద కకతతబయదదరన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/712
వయససస:34
లఇ: ససక స
898
ZOK0896995
పషరర: మససకనర తతనడ
ర రర

893
LML2431997
పషరర: కకటటరడడన శక

125-156/676

తఇడడ:డ చతననయయ
ఇఇటట ననఇ:5/711
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ హనడమఇతత బబ య
ఇఇటట ననఇ:5/711
వయససస:28
లఇ: పప

భరక : మహమమదహనఫ
ఇఇటట ననఇ:5/712
వయససస:49
లఇ: ససక స
895
ZOK1669530
పషరర: అమరరన షషక

890
ZOK1016204
పషరర: రమమశ బబ య

125-156/1042

భరక : లకడమ నరసఫఇహ వర పడససద కకరశపసటట
ఇఇటట ననఇ:5-710
వయససస:36
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ హనడమఇతత
ఇఇటట ననఇ:5/711
వయససస:32
లఇ: పప
125-156/680

125-156/1041

భరక : లకడమననరసయణ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5-709-B
వయససస:51
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ససరరఇదడ యరసశగనసనగసరగ
ఇఇటట ననఇ:5/710
వయససస:33
లఇ: పప

భరక : హనడమఇతత
ఇఇటట ననఇ:5/711
వయససస:49
లఇ: ససక స

125-156/671

భరక : బబల ససబరయయ పఫకకకల
ఇఇటట ననఇ:5/709B
వయససస:76
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ కకషషమబరరక యరరశరనసనగసరర
ఇఇటట ననఇ:5/710
వయససస:31
లఇ: పప

125-156/677

125-156/1121

897
ZOK0300863
పషరర: బబష షషక

125-156/687

తఇడడ:డ రరడడడ బబషస
ఇఇటట ననఇ:5/713
వయససస:44
లఇ: పప
125-156/689

900
ZOK0941964
పషరర: మహన కసససవప

125-156/690

తఇడడ:డ చలపత కసససవప
ఇఇటట ననఇ:5/713
వయససస:28
లఇ: పప
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125-156/691 902
901
ZOK0985285
ZOK1383983
పషరర: పషదర హహసషననమమ ససఇకరససల
పషరర: అయయషస దడతలకరరయయ

భరక : పషదర హహసషసన ససహహబ ససఇకరససల
ఇఇటట ననఇ:5/713
వయససస:68
లఇ: ససక స

భరక : బబష గయఇడడ
ల రర
ఇఇటట ననఇ:5/713
వయససస:22
లఇ: ససక స

904
ZOK1716232
పషరర: ఠగనసడరర బబష

905
ZOK2255131
పషరర: షషక రరకన యయలలఇపషట

125-156/694

తఇడడ:డ ఠగనసడరర పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:5/713
వయససస:53
లఇ: పప
907
ZOK1005231
పషరర: జననరరన కఇట

125-156/696

908
ZOK1005256
పషరర: పషఇచలమమ కఇట

125-156/1116

911
ZOK1228197
పషరర: జజన బబషస గయఇడడ
ల రర

906
LML2429249
పషరర: రసమబలమలమ కసఇతన

125-156/697

125-156/700

912
LML1874320
పషరర: చనననరసఫఇహహలక కఇటబ

913
ZOK1725696
పషరర: సఫదరవటఇ ననగరశశరమమ

125-156/382 915
914
ZOK2237683
ZOK2237691
పషరర: వనఇకట ససబరయయ యరశఇశశటయ ట
పషరర: చఇదడకల యరశఇశశటయ ట

916
LML2433217
పషరర: లకడమనరసమమ కఇట
భరక : పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/714
వయససస:49
లఇ: ససక స
919
ZOK0490169
పషరర: వనఇకటబదదడ కకఇడతటట

125-156/702

125-156/705

భరక : పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5-715
వయససస:48
లఇ: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

923
ZOK1233071
పషరర: ననగరఇదడ గయఇడడపఫగయ

125-156/708

926
ZOK1427475
పషరర: యలరత పషఇచల పడససద

125-156/703

929
ZOK2024198
పషరర: పషఇచలయయ యలరసత
తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5-715
వయససస:55
లఇ: పప

125-156/1047

921
ZOK0490185
పషరర: బబల కకషష కకఇడతటట

125-156/704

తఇడడ:డ వనఇకటబదదడ
ఇఇటట ననఇ:5/714A
వయససస:35
లఇ: పప
125-156/706

924
ZOK1233246
పషరర: వమలమమ గబడడపస గయ

125-156/707

భరక : ననగరఇదడ గబడడపస గయ
ఇఇటట ననఇ:5/715
వయససస:30
లఇ: ససక స
125-156/709

తఇడడ:డ యలరత పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/715
వయససస:22
లఇ: పప
125-156/1048

918
ZOK2024172
పషరర: ససబరరసయయడడ యలరసత
తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5-714
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబరనన గయఇడడపఫగయ
ఇఇటట ననఇ:5/715
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ యలరత పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/715
వయససస:22
లఇ: పప
928
ZOK2024180
పషరర: వనఇకటలకమమ యలరసత

125-156/1046

భరక : వవఇకటబదదడ
ఇఇటట ననఇ:5/714A
వయససస:69
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/715
వయససస:32
లఇ: పప
925
ZOK1418631
పషరర: యలరత పషఇచల రరడడడ

920
LML2432078
పషరర: గఇగమమ కకనవడ టట

125-156/443

భరక : వనఇకట ససబరయయ యరశఇశశటయ ట
ఇఇటట ననఇ:5/714
వయససస:36
లఇ: ససక స

భరక : ససబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-714
వయససస:48
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ రరడడపష
ఇఇటట ననఇ:5/714-1
వయససస:74
లఇ: పప
922
ZOK0415133
పషరర: చనన నరరసఇహ యత రసజ

917
ZOK2024164
పషరర: భబగయమమ యలరసత

125-156/1045

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5-713A
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబరరసయయడడ యరశఇశశటయ ట
ఇఇటట ననఇ:5/714
వయససస:51
లఇ: పప
125-156/701

125-156/698

తఇడడ:డ చనన నరసఫఇహహలక కసఇత
ఇఇటట ననఇ:5/713-A
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ సఫదరయయ గయఇడడ
ల రర
ఇఇటట ననఇ:5/713-A
వయససస:47
లఇ: పప

భరక : సఫదరవటఇ శవ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:5/713-C
వయససస:43
లఇ: ససక స

125-156/695

909
ZOK1105890
పషరర: పడవణ కకమలర కసఇత

తఇడడ:డ చనన బబల కకఇడయయ ఉపప
ఇఇటట ననఇ:5/713-A
వయససస:72
లఇ: పప
125-156/158

125-156/693

భరక : చనననననరసఫమమ బలక
ఇఇటట ననఇ:5/713A
వయససస:49
లఇ: ససక స

భరక : రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:5/713-A
వయససస:74
లఇ: ససక స
125-156/699

903
ZOK1426576
పషరర: సలఇ
తఇడడ:డ బబష
ఇఇటట ననఇ:5/713
వయససస:23
లఇ: పప

భరక : ఫరగద షషక
ఇఇటట ననఇ:5/713
వయససస:27
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:5/713-A
వయససస:49
లఇ: పప
910
ZOK1226605
పషరర: కకఇడయయ ఉపప

125-156/692

927
ZOK1498815
పషరర: నరసఫఇహహలక యలలరసఠగ

125-156/710

తఇడడ:డ పషఇచలయయ యలలరసఠగ
ఇఇటట ననఇ:5/715
వయససస:29
లఇ: పప
125-156/1049

930
ZOK1426675
పషరర: పషఇచల పడససద

125-156/711

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/715-a
వయససస:22
లఇ: పప
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931
LML2429256
పషరర: పషదరనరసఫమమ యలలఆరత

125-156/712

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/716
వయససస:34
లఇ: పప
934
ZOK1572908
పషరర: చనన వనఇకటయయ కకమలరర

125-156/1050

125-156/715

125-156/718

125-156/1053

125-156/721

125-156/724

125-156/727

తఇడడ:డ కకమలర బతల
ఇఇటట ననఇ:5/720
వయససస:34
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

944
ZOK2024222
పషరర: రమణయయ కకమలరర కర

947
ZOK0095778
పషరర: చననకక కఇట

950
ZOK0777672
పషరర: రసధన కఇట

953
ZOK1498922
పషరర: లకశమ నరసఫఇహహలక కఇట

125-156/730

956
ZOK1016212
పషరర: కకమలర బతల

125-156/1054

959
ZOK1073154
పషరర: యనదయయ జలగఇ
తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:5/720
వయససస:55
లఇ: పప

939
ZOK1316694
పషరర: కఇట ధనమమ

125-156/717

942
LML1874825
పషరర: పదనమవత కకమరర

125-156/1052

945
LML2429637
పషరర: రమణమమ కసఇతన

125-156/720

భరక : లకడమనరసఫఇహలక
ఇఇటట ననఇ:5/719
వయససస:39
లఇ: ససక స
125-156/722

948
ZOK0777656
పషరర: పషఇచల పడససద కఇట

125-156/723

తఇడడ:డ అపషయయ
ఇఇటట ననఇ:5/719
వయససస:52
లఇ: పప
125-156/725

951
ZOK0777680
పషరర: నరరన కఇట

125-156/726

తఇడడ:డ పషఇచల పడససద
ఇఇటట ననఇ:5/719
వయససస:32
లఇ: పప
125-156/728

954
ZOK1020924
పషరర: పషఇచల పడససద కసఇత

125-156/729

తఇడడ:డ పషఇచలయయ కసఇత
ఇఇటట ననఇ:5/719 -A
వయససస:29
లఇ: పప
125-156/731

తఇడడ:డ వనఇకటయయ బతల
ఇఇటట ననఇ:5/720
వయససస:57
లఇ: పప
125-156/733

125-139/11

భరక : రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:5-718
వయససస:36
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ అపషయయ కఇట
ఇఇటట ననఇ:5/719
వయససస:41
లఇ: పప

భరక : పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/719-A
వయససస:45
లఇ: ససక స
958
ZOK1016238
పషరర: రమమశ బతల

125-156/719

భరక : పషఇచల పడససద
ఇఇటట ననఇ:5/719
వయససస:47
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పషఇచల పడససద
ఇఇటట ననఇ:5/719
వయససస:29
లఇ: ససక స
955
ZOK0777714
పషరర: ధనమమ కఇట

941
ZOK1133099
పషరర: నరసఫఇహహలక చదఇబటట

936
ZOK1398965
పషరర: నరసఫఇహ పడకసశ కఇట

భరక : కఇట పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/717
వయససస:44
లఇ: ససక స

భరక : అపషయయ
ఇఇటట ననఇ:5/719
వయససస:79
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పషఇచల పడససద
ఇఇటట ననఇ:5/719
వయససస:30
లఇ: పప
952
ZOK0777698
పషరర: మలధవ కఇట

125-156/716

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5-718
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఎరరకలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/719
వయససస:84
లఇ: పప
949
ZOK0777664
పషరర: హరరబబబబ కఇట

938
ZOK1316686
పషరర: కఇట పషఇచల పడససద

125-156/714

తఇడడ:డ పషఇచలయయ కఇట
ఇఇటట ననఇ:5/716-A
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ గయరయయ చదఇబటట
ఇఇటట ననఇ:5/718
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5-718
వయససస:80
లఇ: పప
946
ZOK0095463
పషరర: అపషయయ కఇట

125-156/1051

తఇడడ:డ కఇట పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/716-A
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమణయయ కకమలరర
ఇఇటట ననఇ:5/718
వయససస:26
లఇ: పప
943
ZOK2024214
పషరర: పషఇచలయయ కకమలరర

935
ZOK2024206
పషరర: రసమససబరమమ కకమలరర

933
ZOK1572833
పషరర: సఇపఫరష మమ కకమలరర
భరక : వనఇకటయయ కకమలరర
ఇఇటట ననఇ:5/716
వయససస:43
లఇ: ససక స

భరక : పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5-716
వయససస:60
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/716-A
వయససస:48
లఇ: పప
940
ZOK1133081
పషరర: నరసఫఇహహలక కకమలరర

125-156/713

భరక : ఉదయ కకమలర కకమలరర
ఇఇటట ననఇ:5/716
వయససస:31
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ పషఇచలయయ కకమలరర
ఇఇటట ననఇ:5-716
వయససస:90
లఇ: పప
937
ZOK0777649
పషరర: పషఇచలయయ కఇట

932
ZOK1105734
పషరర: ససమత కకమలరర

957
ZOK1016220
పషరర: గకరమమ బతల

125-156/732

భరక : కకమలర బతల
ఇఇటట ననఇ:5/720
వయససస:51
లఇ: ససక స
125-156/734

960
LML1981976
పషరర: రతనమమ జఇగఇ

125-156/735

భరక : యలననదయయ
ఇఇటట ననఇ:5/720-3
వయససస:47
లఇ: ససక స
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961
ZOK1005439
పషరర: రతనమమ జలగఇ

125-156/736

భరక : రతన
ఇఇటట ననఇ:5/720-3
వయససస:44
లఇ: ససక స
964
ZOK1573021
పషరర: కకడడరర వరసరరడడడ

125-156/739

965
ZOK1573047
పషరర: కకడడరర లకడమ నరసమమ

125-156/742

968
ZOK1612431
పషరర: వనఇకట కకషష రరడడడ కకడడరర

తఇడడ:డ వనఇకటయయ ననయయడడ చపఫషడడ
ఇఇటట ననఇ:5/721
వయససస:55
లఇ: పప

భరక : ననగసతయననరసయణ గయపక
ఇఇటట ననఇ:5-721
వయససస:59
లఇ: ససక స

973
ZOK1271170
పషరర: ననగరసజ పస ల

974
ZOK1424506
పషరర: ససయ ససపడజ పస ల

125-156/766

తఇడడ:డ చననయయ పస ల
ఇఇటట ననఇ:5/721-1
వయససస:27
లఇ: పప
125-156/1060

125-156/770

125-156/1062

భరక : నరసఫమమరసజ
ఇఇటట ననఇ:5/721/4
వయససస:36
లఇ: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-156/1055

983
ZOK0643726
పషరర: లకడమ దతవ గసడడ

125-156/746

986
LML2429322
పషరర: సడబబరలకమలమ సమమమట

125-156/767

989
LML2429355
పషరర: జననరర నరసజ సమమమట
తఇడడ:డ నరసఫమమరసజ
ఇఇటట ననఇ:5/721/4
వయససస:34
లఇ: పప

969
ZOK1669787
పషరర: ససధకర ననయయడడ చపఫషడడ

125-156/744

972
ZOK2024248
పషరర: భబసకర గశఇదత

125-156/1056

975
LML1874510
పషరర: గఇగగజ పస ల

125-156/1059

తఇడడ:డ పషఇచలయయ పస ల
ఇఇటట ననఇ:5-721-1
వయససస:51
లఇ: పప
125-156/768

978
ZOK0897787
పషరర: ససగయణ లలబక

125-156/769

భరక : రమణ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/721-2
వయససస:44
లఇ: ససక స
125-156/771

981
ZOK0643403
పషరర: శవరసమ రరడడ గసడడ

125-156/1061

తఇడడ:డ యలలల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-721-3
వయససస:45
లఇ: పప
125-156/1063

984
ZOK0415406
పషరర: చదఇగమమ మబల

125-156/1064

భరక : వనఇకటససబబర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-721-3-A
వయససస:62
లఇ: ససక స
125-156/747

భరక : నరసఫమమరసజ
ఇఇటట ననఇ:5/721/4
వయససస:54
లఇ: ససక స
125-156/749

125-156/741

తఇడడ:డ ననగసతయననరసయణ గయపక
ఇఇటట ననఇ:5-721
వయససస:39
లఇ: పప

భరక : శవరసమ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5-721-3
వయససస:46
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ వవఇకటటషయల
ఇఇటట ననఇ:5/721/3/B/1
వయససస:46
లఇ: పప
988
LML2429348
పషరర: వజయలకడమ సమమమట

980
ZOK0522680
పషరర: మఇజల గబడడరర

966
ZOK1610450
పషరర: కకడడరర వరరఇదడననథ రరడడడ

తఇడడ:డ ససబరయయ ననయయడడ చపఫషడడ
ఇఇటట ననఇ:5/721
వయససస:33
లఇ: పప

భరక : రవకకమలర రసజ
ఇఇటట ననఇ:5/721-3
వయససస:43
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ససబబర రసజ
ఇఇటట ననఇ:5-721-3
వయససస:36
లఇ: ససక స
985
ZOK0414789
పషరర: హరరననథ దసవఫశరర

125-156/743

తఇడడ:డ గఇగగజ పస ల
ఇఇటట ననఇ:5/721-1A
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమణ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/721-2
వయససస:28
లఇ: పప
982
ZOK0643718
పషరర: ససధన మణణ కకరక ర పత

977
ZOK1244003
పషరర: రరడడయయ పస ల

125-156/738

తఇడడ:డ కకడడరర వర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/721
వయససస:32
లఇ: పప

భరక : నగరసజ పస ల
ఇఇటట ననఇ:5/721-1
వయససస:28
లఇ: ససక స

భరక : గఇగగజ పస ల
ఇఇటట ననఇ:5-721-1
వయససస:41
లఇ: ససక స
979
ZOK0897860
పషరర: సఫవస పడససద రరడడ లలబక

125-156/740

తఇడడ:డ వర రరడడడ కకడడరర
ఇఇటట ననఇ:5/721
వయససస:28
లఇ: పప

125-156/745 971
970
ZOK1669795
ZOK2024230
పషరర: ససబరయయ ననయయడడ చపషడడ
పషరర: లకడమకకమలరర గశఇదత

963
ZOK1498997
పషరర: పసరశత దనసనపఫ
భరక : నరరఇదడ రసజ సమమమట
ఇఇటట ననఇ:5/721
వయససస:29
లఇ: ససక స

భరక : కకడడరర వరసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/721
వయససస:52
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ లకకకరరడడడ శశనవసససలక
ఇఇటట ననఇ:5/721
వయససస:33
లఇ: ససక స

976
LML1875913
పషరర: లకమమ పస ల

125-156/737

భరక : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:5/720-3
వయససస:81
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ కకడడరర వరసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/721
వయససస:58
లఇ: పప
967
ZOK1610518
పషరర: లకకకరరడడడ శశలతన

962
ZOK1005470
పషరర: వనఇకటమమ జలగఇ

987
LML2429330
పషరర: నరరఇదడరసజ సమమమట

125-156/748

తఇడడ:డ నరసఫమమరసజ
ఇఇటట ననఇ:5/721/4
వయససస:40
లఇ: పప
125-156/750

990
LML2429363
పషరర: పదనమవత సమమమట

125-156/751

భరక : నరసఫమమరసజ
ఇఇటట ననఇ:5/721/4
వయససస:33
లఇ: ససక స
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991
LML2429371
పషరర: పషఇచలరసజ సమమమట

125-156/752

తఇడడ:డ నరసఫమమరసజ
ఇఇటట ననఇ:5/721/4
వయససస:34
లఇ: పప

992
ZOK0455782
పషరర: ససధనకర రసజ సఇగరసజ
తఇడడ:డ వనఇకసటరసమ రసజ
ఇఇటట ననఇ:5/721-4
వయససస:53
లఇ: పప

994
LML2429264
పషరర: లకమలమ బబలలరసజ

125-156/753

భరక : వవఇకటససబబరరసజ
ఇఇటట ననఇ:5/721/4/A
వయససస:82
లఇ: ససక స

995
ZOK0415190
పషరర: కకషషయయ జ.వ

125-156/775

తఇడడ:డ వనఇకటససబబర రసజ
ఇఇటట ననఇ:5-721-4-A
వయససస:57
లఇ: పప

1000 ZOK0478685
పషరర: జజత నడక

1001 ZOK0777722
పషరర: ననగవవణణ ఇఇజమ

భరక : మధస ససధననన రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5-721-4-A
వయససస:43
లఇ: ససక స
125-156/778

తఇడడ:డ రసమకకషషరరడడడ బబజరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/721-4-A-2
వయససస:31
లఇ: పప
1009 LML2429454
పషరర: నరసషషయల సషలకవస
తఇడడ:డ రసజజరతనమ
ఇఇటట ననఇ:5/721/4A6
వయససస:68
లఇ: పప
1012 LML2429488
పషరర: ఉమలమహహశశరగ సషలకవస

125-156/758

భరక : కకశషషయయ
ఇఇటట ననఇ:5/721-4A-7
వయససస:68
లఇ: ససక స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-156/779

1007 ZOK1226340
పషరర: లకడమ దతవ ఎఇజఇ

1010 LML2429462
పషరర: వవఇకటమలమ సషలకవస

1013 LML2429496
పషరర: ససగయనన సషలకవస

125-156/784

125-156/787

1016 ZOK1498930
పషరర: హరరకకషష ననగరనవన

125-156/777
1002 ZOK0096008
పషరర: శశనవసససలక ననయయడడ ఇఇజఇ

1005 ZOK1196113
పషరర: సరసశత బబజరరడడడ

125-156/780

భరక : రసమకకషషరరడడడ బబజరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/721-4-A-2
వయససస:53
లఇ: ససక స
125-156/782

125-156/1068
1008 ZOK1399039
పషరర: లలకరష ననయయడడ ఎఇజమ

తఇడడ:డ శశనవసససలక ననయయడడ ఎఇజమ
ఇఇటట ననఇ:5-721-4A3
వయససస:23
లఇ: పప
125-156/756

1011 LML2429470
పషరర: ఇఇదదరస సషలకవస

125-156/757

తఇడడ:డ నరసషషయల
ఇఇటట ననఇ:5/721/4A6
వయససస:39
లఇ: ససక స
125-156/761

భరక : సడరయపడకసశశవఫ
ఇఇటట ననఇ:5/721/4A6
వయససస:36
లఇ: ససక స

భరక : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5/721-4A-6
వయససస:41
లఇ: ససక స
1018 ZOK0415331
పషరర: పడసనన జ

1004 ZOK1196105
పషరర: హరరననథదడ
డ డడ బబజరరడడడ

125-156/1066

తఇడడ:డ ఓబయయ ననయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5/721-4A-1
వయససస:51
లఇ: పప

భరక : నరసషషయల
ఇఇటట ననఇ:5/721/4A6
వయససస:63
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ నరసషషయల
ఇఇటట ననఇ:5/721/4A6
వయససస:36
లఇ: ససక స
1015 ZOK0415539
పషరర: మఇజల ససలకవ

125-156/776

భరక : శశనవసససలక ఎఇజఇ
ఇఇటట ననఇ:5/721-4A3
వయససస:51
లఇ: ససక స
125-156/755

125-156/774

భరక : నలకఇఠరశశర రసజ
ఇఇటట ననఇ:5-721-4-A
వయససస:50
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ రసమకకషషరరడడడ బబజరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/721-4-A-2
వయససస:35
లఇ: పప
125-156/781

996
ZOK0573840
పషరర: గసయతడ బబలలరసజ
తఇడడ:డ నలకఇఠరశశర రసజ
ఇఇటట ననఇ:5/721-4-A
వయససస:29
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ శశనవసససలక ననయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5/721-4A1
వయససస:32
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ శశనవసససలక
ఇఇటట ననఇ:5/721-4A-1
వయససస:29
లఇ: పప
1006 ZOK1196121
పషరర: శవకకమలరరశడడడ బబజరరడడడ

125-156/754

125-156/1065 999
998
LML1875756
LML1875780
పషరర: నలకఇఠరశశర రసజ బబలరసజ
పషరర: ననగ మలలల శశరర బబలరసజ

తఇడడ:డ నలకఇఠరశశర రసజ బబలరసజ
ఇఇటట ననఇ:5/721-4-A
వయససస:28
లఇ: పప
125-156/1067

125-156/773
993
ZOK0471276
పషరర: రసమచఇదడ ననయయడడ ఇఇజఇ

తఇడడ:డ ఓబయయ ననయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5/721-4
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసఫమమ బలలషయల
ఇఇటట ననఇ:5/721/4A
వయససస:73
లఇ: పప

997
ZOK0716019
పషరర: యయగఇధర బబలరసజ

1003 ZOK0777706
పషరర: శశ కసఇత ఇఇజమ

125-156/772

1014 ZOK0415034
పషరర: సడరయపడకసశ రసవప ససలకవ
తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5/721-4-A6
వయససస:48
లఇ: పప

125-156/785

125-156/786
1017 ZOK1498948
పషరర: శవ కకషష ననయయడడ ఏనజమ

తఇడడ:డ నరసయయ ననయయడడ ననగరనవన
ఇఇటట ననఇ:5/721-4A-6
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ చఇదడ ననయయడడ ఏనజమ
ఇఇటట ననఇ:5/721-4A-6
వయససస:24
లఇ: పప

1019 LML2429389
పషరర: ననగరసజ గబడడరర

1020 ZOK0415307
పషరర: వససఇత కకమలరర గబడడరర

తఇడడ:డ అసశరర ననననరసయలనరసజ
ఇఇటట ననఇ:5/721/5
వయససస:60
లఇ: పప

125-156/783

125-156/762

125-156/788

భరక : ననగ రసజ
ఇఇటట ననఇ:5/721-5
వయససస:41
లఇ: ససక స
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1021 LML2429421
పషరర: పషఇచలయయ ననగరనవన

125-156/763

తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:5/721/6
వయససస:59
లఇ: పప

1022 LML2429439
పషరర: రసమసడబరమలమ ననగరనవన
భరక : పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/721/6
వయససస:49
లఇ: ససక స

1024 ZOK1498955
పషరర: శశకసఇత ననగరనవన

125-156/790

1025 ZOK1681105
పషరర: శశకసఇత ననగరనవన

తఇడడ:డ పషఇచలయయ ననయయడడ ననగరనవన
ఇఇటట ననఇ:5/721-6
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ పషఇచలయయ ననగరనవన
ఇఇటట ననఇ:5/721-6
వయససస:23
లఇ: పప

1027 ZOK1016105
పషరర: శశకసఇత మలనసబబ లక

1028 ZOK1016113
పషరర: ససబబరరతన మలనసబబ లక

125-156/796

తఇడడ:డ వనఇకట ససబరయయ మలనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5/721-A
వయససస:44
లఇ: పప

భరక : శశకసఇత మలనసబబ లక
ఇఇటట ననఇ:5/721-A
వయససస:42
లఇ: ససక స

1030 ZOK0490193
పషరర: నరసఫఇహహలక తతమమల

1031 ZOK0490508
పషరర: కకషషవవణణ తతమమల

125-156/799

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/721-A2
వయససస:44
లఇ: పప
1033 ZOK1639954
పషరర: ససరరశ కకమలర వసలలలల

125-156/1058

1034 LML2429447
పషరర: లలతన మయడత

తఇడడ:డ ససబరరసయయడడ
ఇఇటట ననఇ:5-721C
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబరరసమ రరడడ కకమమరరడడ
ఇఇటట ననఇ:5/727
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగరరరడడడ కకమమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-727
వయససస:82
లఇ: పప

1042 ZOK2024800
పషరర: జమలల బబగఇ షషక

1043 ZOK2024818
పషరర: ధనలకడమ మదసరల

125-156/1072

భరక : అబయరల మయనఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-728
వయససస:42
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ ఓబయలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/728A/1
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమమద ఉససమన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/728-B
వయససస:65
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-156/797

1046 ZOK0415620
పషరర: మలల మమ కకఇడల

125-156/800

1049 ZOK1020916
పషరర: హససనన షషక
భరక : ససదక వసల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/728-B
వయససస:49
లఇ: ససక స

125-156/795

1029 ZOK1671676
పషరర: అమరసవత పస ల

125-156/798

1032 ZOK1639905
పషరర: ఉమదతవ వసలలలల

125-156/1057

భరక : ససరరశ కకమలర వసలలలల
ఇఇటట ననఇ:5-721/a2
వయససస:35
లఇ: ససక స
125-156/765

1035 ZOK1669779
పషరర: శశరలజ తననరర

125-156/801

భరక : వనఇకటటశశరరల తననరర
ఇఇటట ననఇ:5/721-B
వయససస:32
లఇ: ససక స
125-156/802

1038 ZOK1229773
పషరర: ససబదడమమ కకమమరరడడ

125-156/1071

భరక : ససబరరసమ రరడడ కకమమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-727
వయససస:76
లఇ: ససక స
125-159/11

125-156/1073

125-159/12
1041 ZOK0574665
పషరర: ససనల మననహర రరడడ
కకమమరరడడడ
తఇడడ:డ ససరరష కకమలర రరడడ కకమమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-727
వయససస:31
లఇ: పప

1044 ZOK0897258
పషరర: శసశవణ కకమలర కకఇడల

125-156/803

తలల : వవబయల రరడడడ కకఇడల
ఇఇటట ననఇ:5/728-A
వయససస:29
లఇ: పప
125-156/805

భరక : ఓబయల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/728A/1
వయససస:44
లఇ: ససక స
125-156/807

1026 ZOK0415604
పషరర: సఇపఫరష దసవఫశరర

తఇడడ:డ రమణయయ పస ల
ఇఇటట ననఇ:5/721-A
వయససస:23
లఇ: ససక స

తఇడడ:డ సఇటటనన
ఇఇటట ననఇ:5-728
వయససస:38
లఇ: ససక స
125-156/804

125-156/789

భరక : హరరననథ
ఇఇటట ననఇ:5/721-A
వయససస:42
లఇ: ససక స

భరక : షషక ఛనన బబషస
ఇఇటట ననఇ:5/726
వయససస:42
లఇ: ససక స

125-159/10 1040 ZOK0530410
1039 ZOK0645101
పషరర: ససరరష కకమలర రరడడ కకమమరరడడ
పషరర: ససబరరసమ రరడడ కకమమరరడడ

1048 LML2428951
పషరర: ససదక వలల షషక

125-156/791

భరక : రసజననయక
ఇఇటట ననఇ:5/721/A/4
వయససస:44
లఇ: ససక స

125-156/1070 1037 ZOK1243997
1036 ZOK2024792
పషరర: ననగసతయననరసయణగయపక గశఇదత
పషరర: షషక కరగమయననస

1023 ZOK1020908
పషరర: అశశన ననగగనవన
తఇడడ:డ పషఇచలయయ ననగగనవన
ఇఇటట ననఇ:5/721-6
వయససస:29
లఇ: ససక స

భరక : నరసఫఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:5/721-A2
వయససస:36
లఇ: ససక స

తలల : ననగ ససబరమమ వసలలలల
ఇఇటట ననఇ:5-721/a2
వయససస:40
లఇ: పప

1045 LML2429587
పషరర: ఓబయలలడడడడ కకఇడల

125-156/764

1047 ZOK0942004
పషరర: శవ శఇకర మలరర

125-156/806

తఇడడ:డ ససబబరరసయయడడ మలరర
ఇఇటట ననఇ:5/728B
వయససస:29
లఇ: పప
125-156/808

1050 ZOK1689934
పషరర: మహమమద అశశఫ షషక

125-156/809

తఇడడ:డ సడక వల సడక వల
ఇఇటట ననఇ:5/728-B
వయససస:30
లఇ: పప
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1051 ZOK1694066
పషరర: ఫఫరకéనన షషక

125-156/810

భరక : మహమమద అశశఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/728-B
వయససస:26
లఇ: ససక స
1054 ZOK2024834
పషరర: మహమమద ఉససమన షషక

125-156/1076

125-156/1078

తఇడడ:డ శవరసఇరరడడడ వదదర
ఇఇటట ననఇ:5/734
వయససస:47
లఇ: పప
1063 ZOK1289966
పషరర: షషకససవసల షషక

1055 ZOK1381755
పషరర: పడశసఇత బబనపస గయ

125-156/811

1058 ZOK1105783
పషరర: హహమ లత లలబక

125-156/812

తఇడడ:డ మహబబబ బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:5/734-A
వయససస:25
లఇ: పప

1061 ZOK1189316
పషరర: భయవనవశశరర వదదర

125-156/815

125-156/817

తఇడడ:డ అల బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/734-a
వయససస:21
లఇ: ససక స

1069 ZOK1091065
పషరర: టట సస హహషహబబ వర

1070 ZOK0971904
పషరర: శశ బబబయ అయయపపరసజ

125-155/1043

భరక : పడకసశ రసవప వర
ఇఇటట ననఇ:5521-A
వయససస:62
లఇ: ససక స
1072 ZOK0897514
పషరర: ససయకకమలరర పఫడడగయ
భరక : నరసఫఇహహలక పఫడడగయ
ఇఇటట ననఇ:D NO 5/653
వయససస:32
లఇ: ససక స

125-156/1105
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125-156/813

1062 ZOK0643742
పషరర: శసభబనన బబగమ శశక

125-156/1079

1065 ZOK1212398
పషరర: రవననధ చచదరర గనగవరఇ

125-156/794

1068 ZOK1196360
పషరర: వశశననథ ననగరమణణ

125-156/792

125-156/1069

తఇడడ:డ నరసయయ ననగరమణణ
ఇఇటట ననఇ:5-7214A1 NEAR SANTHI NAGA
వయససస:27
లఇ: పప
125-156/1104

1071 ZOK1124494
పషరర: మహమమద శరగఫ షషక

తఇడడ:డ శఇకర రసజ అయయపపరసజ
ఇఇటట ననఇ:5701-C
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబరన శరగఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:DNO 5/569-A
వయససస:49
లఇ: పప

1073 ZOK0897589
పషరర: హరరబబబయ భబవననసఫ

1074 ZOK0897639
పషరర: లకడమ దతవ కకనపఫరర

125-156/1108

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలక భబవననసఫ
ఇఇటట ననఇ:DNO 5/662
వయససస:30
లఇ: పప

125-156/1110 1076 ZOK1573062
1075 ZOK1244045
పషరర: వర ససబర రరడడ వరఇ రరడడ
పషరర: శరగష బలలల

తఇడడ:డ వర రరడడడ వరఇ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:DOOR - 5/721-3
వయససస:26
లఇ: పప

1059 LML2429603
పషరర: ఖలదర బ షషక

తఇడడ:డ పషఇచలయయ ననయయడడ గనగవరఇ
ఇఇటట ననఇ:5/7214-A
వయససస:52
లఇ: పప

125-156/793 1067 ZOK1212406
1066 ZOK0971847
పషరర: వశశననథ ననయయడడ ననగగనవన
పషరర: లకడమ రవననధ గఇగవరఇ

భరక : రవననధ చచదరర గఇగవరఇ
ఇఇటట ననఇ:5/7214-A1
వయససస:46
లఇ: ససక స

125-156/1077

భరక : గకసబశస
ఇఇటట ననఇ:5-734
వయససస:36
లఇ: ససక స

1064 ZOK1614833
పషరర: చనఇదదన షషక

తఇడడ:డ నరసయయ ననయయడడ ననగగనవన
ఇఇటట ననఇ:5/7214A1
వయససస:30
లఇ: పప

1056 ZOK2024842
పషరర: చఇదడ శశఖర మలదనర

భరక : గకసస మహహదర దన
ఇఇటట ననఇ:5/734
వయససస:64
లఇ: ససక స

భరక : వశశననతదడ
డ డడ వదదర
ఇఇటట ననఇ:5/734
వయససస:39
లఇ: ససక స
125-156/816

125-156/1075

తఇడడ:డ ససబరరసయయడడ మలదనర
ఇఇటట ననఇ:5-729
వయససస:40
లఇ: పప

భరక : లకడమననరసయణ రరడడ లలబక
ఇఇటట ననఇ:5/733
వయససస:32
లఇ: ససక స
125-156/814

1053 ZOK2024826
పషరర: హససనన షషక
భరక : ససదక వలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5-728-B
వయససస:45
లఇ: ససక స

భరక : ససబరయయ బబనపస గయ
ఇఇటట ననఇ:5/729
వయససస:39
లఇ: ససక స

భరక : కకషష
ఇఇటట ననఇ:5-731
వయససస:41
లఇ: ససక స
1060 ZOK1189308
పషరర: వశశననథ రరడడడ వదదర

125-156/1074

తఇడడ:డ ససదక వలల
ఇఇటట ననఇ:5-728B
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ బకకక ససబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-728-B
వయససస:80
లఇ: పప
1057 ZOK0643734
పషరర: రసమ దతవ సఇకరస

1052 ZOK0455758
పషరర: హశరఫ షషక

125-156/1107

125-156/1109

భరక : యయసస నగరశ కకనపఫరర
ఇఇటట ననఇ:DNO 5/662
వయససస:40
లఇ: ససక స
125-156/1111

తఇడడ:డ శశనవసససలక బలలల
ఇఇటట ననఇ:DOOR NOMBER 5/629
వయససస:20
లఇ: ససక స

1077 ZOK1105932
పషరర: ససయ కకషష చచదరర ఎన

125-156/1112

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరలక ఎన
ఇఇటట ననఇ:DR NO:5671-A
వయససస:26
లఇ: పప
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పపరరషషలల
ఇతరరలల
మతస త

520
520

ససస సలల

మతస త
557
557

1,077
1,077

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస
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