రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-17
1
ZOK0827842
పషరర: హససన బబషష షషక

125-146/1152

తఇడడ:డ మమబబ సబ షషక
ఇఇటట ననఇ:2-1-709
వయససస:40
లఇ: పప
4
ZOK0417576
పషరర: సఇదదప కకమమర పబబ సషటట

125-147/238

5
ZOK1002831
పషరర: పవన కకమమర జజజన

125-147/241

8
LML2396562
పషరర: వనఇకట రషమయయ పబబ శశటట
తఇడడ:డ తరరపషలయయ పబబ శశటట
ఇఇటట ననఇ:2-647
వయససస:78
లఇ: పప

10
ZOK2242311
పషరర: జజనబబబబ షషక

11
ZOK2012250
పషరర: జజనబబబబ షషక

125-147/476

తఇడడ:డ బబష మయ షషక
ఇఇటట ననఇ:2/648
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : షషక మహమమద అల
ఇఇటట ననఇ:2/648
వయససస:30
లఇ: ససస స
16
ZOK0823691
పషరర: శబర షషక

125-147/243

125-147/711

125-147/247

భరస : పటబన మహబబబ ఖమన
ఇఇటట ననఇ:2/653-B
వయససస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-147/709

20
ZOK1676048
పషరర: అఇజమ షషక

23
ZOK1242122
పషరర: గబలమలర బబగమ నలబఇద

125-147/712

26
ZOK0939233
పషరర: జమరరననసష పఠషన

125-147/818

29
ZOK1044254
పషరర: జవద షషక
తఇడడ:డ అనశర బబషష షషక
ఇఇటట ననఇ:2/654
వయససస:26
లఇ: పప

9
ZOK2242105
పషరర: షషకకన షషక

125-147/242

12
ZOK2012268
పషరర: షషక షషకకన షమమ

125-147/710

15
ZOK1578517
పషరర: షషక మబననవర బబష

125-147/819

తఇడడ:డ షషక జన బబబబ
ఇఇటట ననఇ:2/648
వయససస:32
లఇ: పప
125-147/244

18
ZOK0823741
పషరర: షబనన షషక

125-147/245

తలల : కరరమబనశష షషక
ఇఇటట ననఇ:2/649
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-147/820

21
ZOK0939241
పషరర: ఖమససఇ బ బబగఇ షషక

125-147/246

భరస : ససభబన
ఇఇటట ననఇ:2/653
వయససస:75
లఇ: ససస స
125-147/248

24
ZOK1242130
పషరర: అహ మమద అల షషక

125-147/249

తఇడడ:డ లలట ఖమదర బబషష షషక
ఇఇటట ననఇ:2/653
వయససస:28
లఇ: పప
125-147/251

భరస : రషజఖ ఖమన
ఇఇటట ననఇ:2/653-2
వయససస:61
లఇ: ససస స
125-147/821

125-147/240

భరస : జజన బబబబ
ఇఇటట ననఇ:2-648
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : లలట ఖమదర బబషష నలబఇద
ఇఇటట ననఇ:2/653
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమహహబబబ ఖమన
ఇఇటట ననఇ:2-653
వయససస:43
లఇ: పప
28
ZOK1578327
పషరర: పటబన దధలమలద ఖమన

17
ZOK0823725
పషరర: శషహహనన షషక

6
ZOK1002849
పషరర: రషధధక కషఇబబ జ

భరస : జజనబబబబ షషక
ఇఇటట ననఇ:2/648
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : షబర షషక
ఇఇటట ననఇ:2/649
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమదర బబషష షషక
ఇఇటట ననఇ:2/653
వయససస:26
లఇ: పప
25
ZOK0469486
పషరర: దధలల మద ఖమన షషక

125-147/708

భరస : షషజఖమన షషక
ఇఇటట ననఇ:2/649
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : శమరబశష
ఇఇటట ననఇ:2-649
వయససస:64
లఇ: ససస స
22
ZOK1092030
పషరర: అజమమతఅల షషక

14
ZOK1578509
పషరర: షషక మహమమద అల

125-147/237

తఇడడ:డ అనల కకమమర
ఇఇటట ననఇ:2/647
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షషక జన బబబబ
ఇఇటట ననఇ:2/648
వయససస:36
లఇ: పప

తలల : కరరమబనశష షషక
ఇఇటట ననఇ:2/649
వయససస:35
లఇ: పప
19
LML2399608
పషరర: కరరమబననసష

125-147/239

తఇడడ:డ భబషషమయమ
ఇఇటట ననఇ:2-648
వయససస:67
లఇ: పప
125-147/817

3
ZOK0417543
పషరర: అనల కకమమర పబబ సషటట
తఇడడ:డ వనఇకషటబడమయయ పబబ సషటట
ఇఇటట ననఇ:2/647
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట మమణణకయఇ గబపషస
ఇఇటట ననఇ:2/647
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రషమయయ పబబ శశటట
ఇఇటట ననఇ:2/647
వయససస:32
లఇ: పప

13
ZOK1578459
పషరర: షషక అసమమ

125-147/236

తఇడడ:డ వనఇకషటబడమయయ పబబ సషటట
ఇఇటట ననఇ:2/647
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటబడమయయ పబబ సషటట
ఇఇటట ననఇ:2/647
వయససస:33
లఇ: పప
7
ZOK1242080
పషరర: సఇదదప పబబశశటట

2
ZOK0417345
పషరర: శశశత పబబ సషటట

27
ZOK0939258
పషరర: మహబబబ ఖమన పఠషన

125-147/250

తఇడడ:డ రషజఖ ఖమన
ఇఇటట ననఇ:2/653 B
వయససస:47
లఇ: పప
125-147/252

30
ZOK1268854
పషరర: కరరమబలమల పఠషన

125-147/253

తఇడడ:డ మహబబబ వషల పఠషన
ఇఇటట ననఇ:2/654
వయససస:54
లఇ: పప
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31
LML1927680
పషరర: షమమ పఠషన

125-147/713

భరస : కరరమబలమల
ఇఇటట ననఇ:2-654
వయససస:39
లఇ: ససస స
34
ZOK0782409
పషరర: నరమలమ ధరరశష

125-147/255

125-147/258

125-147/822

125-147/262

125-147/824

125-147/715

125-147/718

భరస : ససబబబరషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/662
వయససస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

44
ZOK1629526
పషరర: ఫమద షషక

125-147/266

125-147/823

53
LML2399798
పషరర: సషపలయ ససదబవటమ

56
ZOK0082289
పషరర: శశనవషససలక గఇడడకకట

59
ZOK0219915
పషరర: ససబబబరషయబడడ గఇడడకకట
తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/662
వయససస:34
లఇ: పప

125-147/260

42
ZOK0914094
పషరర: శషహనవషజ షషక

125-147/261

45
ZOK1358894
పషరర: తనళలపలల మలలల శశరర

125-147/263

భరస : తనళలపలల శశనవషసష చనరర
ఇఇటట ననఇ:2/656B
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-147/265

తఇడడ:డ ససదబవటఇ ననగ రషజ
ఇఇటట ననఇ:2/658
వయససస:19
లఇ: పప
125-147/716

51
ZOK2012284
పషరర: ననగరషజ ససదరవటమ

125-147/717

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-658
వయససస:49
లఇ: పప
125-147/719

54
LML2399913
పషరర: భరత కకమమర ససదరవటఇ

125-147/720

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర శదబవటఇ
ఇఇటట ననఇ:2-658-A
వయససస:33
లఇ: పప
125-147/267

తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/662
వయససస:52
లఇ: పప
125-147/269

39
ZOK1638808
పషరర: గగరర ధరరశష

125-147/264 48
47
ZOK0669739
ZOK2241768
పషరర: జయహహఇద రషయల ససదరవటఇ
పషరర: ససదబవటఇ పపరషచఇదడ

50
LML1927201
పషరర: శషరద ససదబవటఇ

125-147/257

తఇడడ:డ అబబబల కషడడరషవప షషక
ఇఇటట ననఇ:2/656
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:2-658-A
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : దనమధరఇ
ఇఇటట ననఇ:2/661
వయససస:29
లఇ: ససస స
58
ZOK0082628
పషరర: గఇగషదడవ గఇడడకకట

125-147/953

భరస : ననగరషజ
ఇఇటట ననఇ:2-658
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:2-658
వయససస:48
లఇ: ససస స
55
ZOK1144187
పషరర: శషశవషణణ రషమమయణఇ

41
ZOK2285526
పషరర: రషతకకఇదధ హరల వరర న

36
ZOK1319946
పషరర: నరససఇహ దరరశ

తఇడడ:డ వనఇకరమణ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/655
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర ససదబవటమ
ఇఇటట ననఇ:2/658
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-658
వయససస:56
లఇ: పప
52
ZOK2012292
పషరర: వవదవత ససదరవటఇ

125-147/259

భరస : షషహనవషజ షషక
ఇఇటట ననఇ:2/656
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబచనరర కన పషకక
ఇఇటట ననఇ:2/656-B1
వయససస:50
లఇ: పప
49
LML1915487
పషరర: చఇదడశశఖర సస

38
ZOK1578723
పషరర: మబణణమహన ధరరశష

125-147/254

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ ఆచనరర దరరశ
ఇఇటట ననఇ:2/655
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషతకకఇదధ రషఘవవఇదడ పడసషద
ఇఇటట ననఇ:2/655
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబబబల కషడడరషవప షషక
ఇఇటట ననఇ:2/656
వయససస:34
లఇ: పప
46
ZOK1426774
పషరర: కకషషమమచనరర కన పషకక

125-147/256

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/655
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ బఇగషరయయ రషతకకఇద
ఇఇటట ననఇ:2/655
వయససస:69
లఇ: పప
43
ZOK0986523
పషరర: మమనసదదబన షషక

35
ZOK0782417
పషరర: రషజజశశరర ధరరశష

33
ZOK0782391
పషరర: వవఇకట రమణ ఆచనరర ధరరశష
తఇడడ:డ నరససఇహ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/655
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : నరససఇహ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/655
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పషఇడడ రఇగయయ రషతకకఇద
ఇఇటట ననఇ:2/655
వయససస:42
లఇ: పప
40
ZOK1381938
పషరర: పఇడడ రఇగయయ రషతకకఇద

125-147/714

భరస : మహబబబ వలల పఠషన
ఇఇటట ననఇ:2-654
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకట రమణ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/655
వయససస:40
లఇ: ససస స
37
ZOK1381946
పషరర: రషఘవవఇదడ పడసషద రషతకకఇద

32
ZOK2012276
పషరర: శషహహననబ పఠషన

57
ZOK0082487
పషరర: శశలత గఇడడకకట

125-147/268

భరస : రషజజ
ఇఇటట ననఇ:2/662
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-147/270

60
ZOK0722751
పషరర: చఇదడ శశఖర పషరఇపటట

125-147/271

తఇడడ:డ గబఇడనలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/662
వయససస:47
లఇ: పప
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61
ZOK0722769
పషరర: సకజన పస

125-147/272

భరస : చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:2/662
వయససస:44
లఇ: ససస స
64
ZOK1092410
పషరర: లకడమ పపరఇపషటట

125-147/275

125-147/278

125-147/281

125-147/721

125-147/724

125-147/285

125-147/726

భరస : వనఇకరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:2/672
వయససస:47
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

74
ZOK0669747
పషరర: వశశననథ పషరఇపత

77
ZOK2012300
పషరర: లకకమదడవ సమబరర

80
ZOK1015677
పషరర: రషఇ గగపషల యదనబల

83
ZOK1493279
పషరర: రషజజష బబబబ బవరర శశటట

125-147/827

86
ZOK0939688
పషరర: చఇదడ శశఖర బవరరశశటట

125-147/722

89
ZOK0823964
పషరర: వషన గడడ
తఇడడ:డ వనఇకట రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:2/672
వయససస:28
లఇ: ససస స

69
ZOK1144179
పషరర: జయ భబరత ఒఇటటమటట

125-147/280

72
ZOK1256917
పషరర: భబవన పషరఇపత

125-147/283

75
LML1916147
పషరర: వవఇకటససబబయయ సమబరర

125-147/723

తఇడడ:డ యమననదయయ
ఇఇటట ననఇ:2-666
వయససస:57
లఇ: పప
125-147/725

78
ZOK0939217
పషరర: కషవషమమ గబజపసనవన

125-147/284

భరస : ననగరషజ
ఇఇటట ననఇ:2/668
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-147/286

81
ZOK1149567
పషరర: రషఇననరషయణ యదనబల

125-147/287

తఇడడ:డ చచఇచయయ యదనబల
ఇఇటట ననఇ:2/669
వయససస:54
లఇ: పప
125-147/825

84
ZOK1493287
పషరర: శషశవణణ బవరర శశటట

125-147/826

భరస : రషజజష బబబబ బవరర శశటట
ఇఇటట ననఇ:2/671
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-149/2

తఇడడ:డ వనఇకట రషమయయ బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/671
వయససస:59
లఇ: పప
125-147/289

125-147/277

తఇడడ:డ తరరపలయయ పషరఇపత
ఇఇటట ననఇ:2/665
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర బవరర శశటట
ఇఇటట ననఇ:2/671
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : చఇదడ శశఖర బవరర శశటట
ఇఇటట ననఇ:2/671
వయససస:57
లఇ: ససస స
88
ZOK0823956
పషరర: రషజమమ గడడ

125-147/282

తఇడడ:డ చచఇచఇ యదనబల
ఇఇటట ననఇ:2/669
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : చచఇచయయ
ఇఇటట ననఇ:2-669
వయససస:66
లఇ: ససస స
85
ZOK1493451
పషరర: ధన లకమమ బవరర శశటట

71
ZOK1044262
పషరర: ససధదర కకమమర పషరఇపత

66
ZOK1144120
పషరర: పడశషఇత ఒఇటటమటట

తఇడడ:డ ససబబబరషయబడడ ఒఇటటమటట
ఇఇటట ననఇ:2/662-A
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-666
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/668
వయససస:43
లఇ: పప
82
LML1927052
పషరర: అచచమమమ యయదదసలమ

125-147/279

తఇడడ:డ తరరపషలయయ పషరఇపత
ఇఇటట ననఇ:2-665
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-666
వయససస:34
లఇ: పప
79
ZOK0939225
పషరర: ననగరషజ గబజపసనవన

68
ZOK1144104
పషరర: ససబబబరషయబడడ ఒఇటటమటట

125-147/274

తఇడడ:డ ససబబబరషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/662A
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ తరరపషలయయ పషరఇపత
ఇఇటట ననఇ:2/665
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : తరరపషలయయ
ఇఇటట ననఇ:2-665
వయససస:47
లఇ: ససస స
76
ZOK0417477
పషరర: ససనలకకమమర సమబరర

125-147/276

తఇడడ:డ కకటబలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/662-A
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : పసరయయ కలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:2/664
వయససస:75
లఇ: ససస స
73
LML1927045
పషరర: శశదడవ పషరషఇపటట

65
ZOK1092436
పషరర: రవ శఇకర పపరఇపషటట

63
ZOK0722785
పషరర: గబఇడఇల యయ పషరఇపత
తఇడడ:డ శశనవషససలక లలట పషరఇపత
ఇఇటట ననఇ:2/662
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ గబఇడనలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/662
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : ససబబబరషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/662A
వయససస:54
లఇ: ససస స
70
ZOK1218305
పషరర: పసరషమమ కలక
ల రర

125-147/273

భరస : గబఇడనలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/662
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : రవ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:2/662
వయససస:39
లఇ: ససస స
67
ZOK1144153
పషరర: రతనమమ ఒఇటటమటట

62
ZOK0722777
పషరర: కసస
స రమమ పస

87
ZOK0823915
పషరర: వనఇకషతచడ
డ డడ గడడ

125-147/288

తఇడడ:డ గఇగర రజడడడ గడడ
ఇఇటట ననఇ:2/672
వయససస:55
లఇ: పప
125-147/290

90
ZOK0823980
పషరర: జయపడకషశ రజడడడ గడడ

125-147/291

తఇడడ:డ వనఇకట రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:2/672
వయససస:32
లఇ: పప
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91
ZOK0824004
పషరర: మమరమమ గడడ

125-147/292

భరస : గఇగర గడడ
ఇఇటట ననఇ:2/673
వయససస:75
లఇ: ససస స
94
ZOK0914557
పషరర: గడడ చచఇగమమ గడడ

125-147/295

98
ZOK1227256
పషరర: ససభదడ యలమనమ
భరస : ఆదధననరషయణ యలమనమ
ఇఇటట ననఇ:2/674
వయససస:61
లఇ: ససస స

100
ZOK2012318
పషరర: ససభదడ యలమఇచ

101
ZOK2012326
పషరర: ఆదధననరషయణ యలమఇచ

125-147/727

భరస : ఆదధననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:2-674
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చననయయ
ఇఇటట ననఇ:2-676
వయససస:77
లఇ: పప
106
LML1928076
పషరర: పదనమవత చఇదడగషరర

125-147/731

125-147/303

125-147/735

తఇడడ:డ ససబబబరషయబడడ రషజఇగషరర
ఇఇటట ననఇ:2/681
వయససస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

110
LML2397123
పషరర: వవఇకటరమన గబటటట

113
ZOK2012375
పషరర: రషమచఇదడ ఆలమ

125-147/305

116
ZOK1256974
పషరర: ససబడమణయఎఇ రషజఇగషరర

125-147/730

119
ZOK2012383
పషరర: వవఇకటససబబమమ రషజనననరర
భరస : పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2-681C
వయససస:55
లఇ: ససస స

102
ZOK1684828
పషరర: లకకమదడవ మబనగష

125-147/301

105
ZOK1671858
పషరర: కకమమరర శదబ వషటఇ

125-147/877

భరస : నరససఇహహలక ససదబవశ టఇ
ఇఇటట ననఇ:2-678
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-147/732

108
LML2397131
పషరర: ససవననగమన

125-147/302

తఇడడ:డ వవఇకటరమన
ఇఇటట ననఇ:2/680
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-147/733

111
ZOK0417519
పషరర: ససహససన ఆలమ

125-147/734

తఇడడ:డ రషమచఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2-680
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-147/736

114
ZOK1256958
పషరర: చచఇగమమ రషజజఇగషరర

125-147/304

భరస : ససబబబరషయబడడ రషజఇగషరర
ఇఇటట ననఇ:2/681
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-147/306

తఇడడ:డ ససబబబరషయబడడ రషజఇగషరర
ఇఇటట ననఇ:2/681
వయససస:43
లఇ: పప
125-147/308

125-147/300

భరస : రషమయయ మబనగష
ఇఇటట ననఇ:2/674-A
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:2-680
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయయ రషజఇగషరర
ఇఇటట ననఇ:2/681
వయససస:68
లఇ: పప
118
ZOK1256990
పషరర: గరపస కకషష రషజఇగషరర

125-147/728

తఇడడ:డ ససబబబరజరదస
ఇఇటట ననఇ:2-680
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : రషమచఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2-680
వయససస:53
లఇ: ససస స
115
ZOK1256966
పషరర: ససబబబరషయబడడ రషజఇగషరర

107
ZOK2012359
పషరర: తరరపలయయ చఇదడగషరర

99
ZOK1227264
పషరర: ఆదధననరషయణ యలమఇచ

తఇడడ:డ నరసయయ ననయబడడ యలమఇచ
ఇఇటట ననఇ:2/674
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-679C
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషమచఇదడ ఆలకఇ
ఇఇటట ననఇ:2/680
వయససస:33
లఇ: పప
112
ZOK2012367
పషరర: పదనమవత ఆలమ

125-147/299

భరస : చనననరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:2-678
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : తరరపషలయయ
ఇఇటట ననఇ:2-679C
వయససస:62
లఇ: ససస స
109
LML2397156
పషరర: హరరననథ ఆలకఇ

104
ZOK2012342
పషరర: కకమమరర ససదరవటఇ

125-147/297

తఇడడ:డ గడడ గఇగర రజడడడ గడడ
ఇఇటట ననఇ:2/673
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-674
వయససస:52
లఇ: పప
125-147/729

125-147/294

తఇడడ:డ గడడ బబల రషమ రజడడ గడడ
ఇఇటట ననఇ:2/673
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ గడడ బబల రషమ రజడడ గడడ
ఇఇటట ననఇ:2/673
వయససస:32
లఇ: పప
125-147/298

93
ZOK0914458
పషరర: గడడ మధసససదన రజడడ గడడ

125-147/296 96
95
ZOK0914631
ZOK0914789
పషరర: గడడ మదన మహన రజడడ గడడ
పషరర: గడడ బబల రషమ రజడడ గడడ

తఇడడ:డ అదధ ననరషయణ యలమఇచ
ఇఇటట ననఇ:2/674
వయససస:25
లఇ: పప

103
ZOK2012334
పషరర: ననగయయ చఇదడగషరర

125-147/293

తఇడడ:డ శశనవషససలక రజడడ
ఇఇటట ననఇ:2/673
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : గడడ బబల రషమ రజడడ గడడ
ఇఇటట ననఇ:2/673
వయససస:51
లఇ: ససస స
97
ZOK1218339
పషరర: రరహహణణ కకమమర యలమఇచ

92
ZOK0824137
పషరర: లకడమ మమర

117
ZOK1256982
పషరర: వషన రషజఇగషరర

125-147/307

భరస : ససబడమణయఎఇ రషజఇగషరర
ఇఇటట ననఇ:2/681
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-147/737

120
ZOK2012391
పషరర: ససరయననరషయణ రషజనగషరర

125-147/738

తఇడడ:డ పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2-681C
వయససస:47
లఇ: పప
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121
ZOK2012409
పషరర: పషఇచలయయ రషజనగషరర

125-147/739

తఇడడ:డ చచలమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-681C
వయససస:62
లఇ: పప
124
ZOK0669754
పషరర: అమకతన చఇదడకషఇతఇ

125-147/309

125-147/742

125-147/311

125-147/314

125-147/318

125-147/878

125-148/11

తఇడడ:డ గఇగబలయయ ననసనరర
ఇఇటట ననఇ:2-691
వయససస:44
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

134
ZOK2013233
పషరర: ససరజష కకమమర మరరశ

137
ZOK0382531
పషరర: సతష కకమమర మరరశ

140
ZOK0811308
పషరర: ననగ శశషయయ దనసరర

143
ZOK1404755
పషరర: సషయ పసడయమఇక దనసరర

125-147/879

146
LML1927151
పషరర: మమధవ ననసనరర
భరస : వనఇకటటశశరబబబబ
ఇఇటట ననఇ:2-691
వయససస:39
లఇ: ససస స

125-147/747

129
ZOK2012458
పషరర: ననగమమ చఇదడకషఇతమ

132
LML2396661
పషరర: ససహససన మరరశ

125-147/315

135
ZOK0382457
పషరర: రవ కకమమర మరరశ

125-147/313

125-147/317

తఇడడ:డ శశనవషససలక
ఇఇటట ననఇ:2/685
వయససస:43
లఇ: పప
125-147/319

138
ZOK1672435
పషరర: మమలత మరరశ

125-147/320

భరస : కలమయణ కకమమర మరరశ
ఇఇటట ననఇ:2/685
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-148/9

141
ZOK0811332
పషరర: రషజజశశరర దనసరర

125-148/10

భరస : ననగ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/685-A
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-148/12

144
ZOK1144047
పషరర: ససబబయయ నవతగషన

125-147/321

తఇడడ:డ జజసపఫ
ఇఇటట ననఇ:2/686
వయససస:84
లఇ: పప
125-147/745

147
LML1927169
పషరర: అరరణ ననసనరర

125-147/746

భరస : ససరజశ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:2-691
వయససస:37
లఇ: ససస స

125-147/748 150
149
ZOK2012474
ZOK2012482
పషరర: వవఇకటటశశరఆబబఅబబ నననసనరర
పషరర: అదధలకమమమ నననసనరర

తఇడడ:డ గఇగబలయయ
ఇఇటట ననఇ:2-691
వయససస:47
లఇ: పప

125-147/744

భరస : ససరజష కకమమర
ఇఇటట ననఇ:2/685
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశషయయ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:2/685-A
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : బబలగఇడనల కకరణ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:2-686
వయససస:20
లఇ: ససస స
148
ZOK2012466
పషరర: ససరజష కకమమర ననసనరర

125-147/312

తఇడడ:డ ససబబబరషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/685-A
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/685-A
వయససస:26
లఇ: ససస స
145
ZOK1708783
పషరర: శలల కమటఇ

131
ZOK0915738
పషరర: ససబబబరషయబడడ పప తస పస

125-147/741
126
ZOK2012425
పషరర: ససగనన మలలల శశరర చఇదడకషఇత

భరస : ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:2-683
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవషససలక
ఇఇటట ననఇ:2/685
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ మరరశ శశనవషససలక
ఇఇటట ననఇ:2-685
వయససస:41
లఇ: పప
142
ZOK1009308
పషరర: సషయ దదపసక దనసరర

125-147/743

తఇడడ:డ శశనవషససలక మరరశ
ఇఇటట ననఇ:2/685
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : రవకకమమర
ఇఇటట ననఇ:2/685
వయససస:38
లఇ: ససస స
139
ZOK1578202
పషరర: మరరశ కలమయణ కకమమర

128
ZOK2012441
పషరర: నరషయమనన చఇదడకషఇతమ

125-147/828

భరస : ఈశశరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-682
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబరషయబడడ పప తస పస
ఇఇటట ననఇ:2/684
వయససస:72
లఇ: పప

భరస : శశనవషససలక
ఇఇటట ననఇ:2/685
వయససస:67
లఇ: ససస స
136
ZOK0382499
పషరర: ససనతన మరరశ

125-147/310

తఇడడ:డ పపదబననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:2-683
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : ససబబబరషయబడడ పప తస పస
ఇఇటట ననఇ:2/684
వయససస:63
లఇ: ససస స
133
ZOK2013225
పషరర: భబగయలకమమమ మరరశ

125
ZOK0669762
పషరర: హరర కకమమర చఇదడ కషఇతమ

123
ZOK1577980
పషరర: రషజఇ గషరర భబససర
తఇడడ:డ రషజఇ గషరర పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/681-C
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఈశశరయయ చఇదడ కషఇతమ
ఇఇటట ననఇ:2/682
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదబననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:2-682
వయససస:58
లఇ: పప
130
ZOK0915613
పషరర: ఈశశరమమ పప తస పస

125-147/740

తఇడడ:డ పపఇచలయయ రషజజఇగషరర
ఇఇటట ననఇ:2-681C
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఈశశరయయ చఇదడకషఇతమ
ఇఇటట ననఇ:2/682
వయససస:28
లఇ: ససస స
127
ZOK2012433
పషరర: ఈశశరజరయమ చఇదడకషఇతమ

122
ZOK2012417
పషరర: రషజజ రమమశ రషజజఇగషరర

125-147/749

భరస : గఇగబలయయ
ఇఇటట ననఇ:2-691
వయససస:62
లఇ: ససస స
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151
ZOK1493428
పషరర: జజయతరమయయ ననసనరర

125-147/829

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర బబబబ ననసనరర
ఇఇటట ననఇ:2/691-A
వయససస:20
లఇ: ససస స
154
ZOK1702935
పషరర: మబనవఇదర రషమమయణఇ

125-147/830

125-147/752

125-145/688

158
ZOK0914854
పషరర: రమమశ బబబబ గఇడడకకట

161
LML1928035
పషరర: వసఇతమమ అననఇరషజ

125-147/834

164
ZOK1380047
పషరర: రజడడడ పవన అవపల

తఇడడ:డ ససధకర బబబబ పపనగలకరర
ఇఇటట ననఇ:2/703
వయససస:25
లఇ: ససస స

167
LML1927904
పషరర: ససబబలకకలమమ నననసగగఇడ

భరస : ససధనకరబబబబ
ఇఇటట ననఇ:2-703
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకటరమన
ఇఇటట ననఇ:2/706
వయససస:69
లఇ: ససస స
175
ZOK0670067
పషరర: చఇదడ కలమ ఉమమడడ శశటట

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర మరరశ
ఇఇటట ననఇ:2/707-A
వయససస:41
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

173
LML2404564
పషరర: శశనవషససలక ఉమమడడసషటట

125-147/329

176
ZOK1381904
పషరర: వనఇకటటశ జడపప లక

125-147/322

179
ZOK0722801
పషరర: ఉషషరషన ఎఇ
భరస : శశనవషససలక
ఇఇటట ననఇ:2/707-A
వయససస:45
లఇ: ససస స

159
ZOK2012490
పషరర: సరరజమమ యమఇగఅనననగషరర

125-147/754

162
ZOK1426295
పషరర: పషలలఇ బబలయయ

125-147/833

165
ZOK0915480
పషరర: వనఇకట కకషషయయ కషలశశటట

125-147/323

తఇడడ:డ వనఇకటయయ కషలశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/702
వయససస:45
లఇ: పప
125-147/756

168
LML2397297
పషరర: సఇదదపకకమమర పపనగలకరర

125-147/757

తఇడడ:డ ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:2-703
వయససస:33
లఇ: పప
125-147/759

171
LML2404549
పషరర: వవఇకటరమన ఉమమడడసపటట

125-147/325

తఇడడ:డ రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:2/706
వయససస:76
లఇ: పప
125-147/327

174
LML2404572
పషరర: హరరపస
డ షద ఉమమడడసషటట

125-147/328

తఇడడ:డ వవఇకటరమన
ఇఇటట ననఇ:2/706
వయససస:49
లఇ: పప
125-147/330

తఇడడ:డ చలపత జడపప లక
ఇఇటట ననఇ:2/707
వయససస:29
లఇ: పప
125-147/332

125-147/832

తఇడడ:డ పషలలఇ చచఇగల రషయబలక
ఇఇటట ననఇ:2/695
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవఇకటరమన
ఇఇటట ననఇ:2/706
వయససస:123 లఇ: పప

భరస : శశనవషససలక ఉమమడడ శశటట
ఇఇటట ననఇ:2/706
వయససస:35
లఇ: ససస స
178
ZOK0640144
పషరర: ససబడమణయఎఇ మరరశ

125-147/755

తఇడడ:డ ఎరరకలయయ పపనగలకరర
ఇఇటట ననఇ:2-703
వయససస:50
లఇ: పప
125-147/326

156
ZOK1379692
పషరర: ననలల కరర బబలమజ

భరస : నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:2-693-A
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటససబబయయ నననసగరనబ
ఇఇటట ననఇ:2-703
వయససస:72
లఇ: ససస స

125-147/758 170
169
ZOK2012508
ZOK2012516
పషరర: వవఇకటరతనమమమ పషనగలకరర
పషరర: ససధనకర బబబబ పపనగలకరర

172
LML2404556
పషరర: శశషమమమ ఉమమడడసపటట

125-147/753

భరస : వవణబ గరపషల లలట అవపల
ఇఇటట ననఇ:2/701
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-147/324

125-147/751

తఇడడ:డ ననలల కరర రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:2/693
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : ససబబరషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-695
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పషలలఇ బబలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/695
వయససస:20
లఇ: పప
166
ZOK1673177
పషరర: ససమయ పపనగలకరర

125-147/831

తఇడడ:డ మబన రతనఇ
ఇఇటట ననఇ:2-693-A
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ పషలలఇ బబలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/695
వయససస:20
లఇ: పప
163
ZOK1493360
పషరర: పషలలఇ కకశశర

155
ZOK1710227
పషరర: కకమరమమ రషమమయణఇ

153
ZOK0640136
పషరర: కకపలమమమ రషమమయణఇ
భరస : మబనవఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2-692-A
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణయఇ రషమమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:2/692-B
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : రమమష బబబబ
ఇఇటట ననఇ:2-693-A
వయససస:45
లఇ: ససస స
160
ZOK1491794
పషరర: పషలలఇ శషమబయయయల కకరణ

125-147/750

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:2-692A
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ రషమననమ
ఇఇటట ననఇ:2/692-B
వయససస:50
లఇ: పప
157
LML1928050
పషరర: వజయలకడమ గఇడడకకట

152
LML1915461
పషరర: రషజజష రషమమయణఇ

177
LML2397354
పషరర: ననగరషజ మరరశ

125-147/331

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర మరరశ
ఇఇటట ననఇ:2/707-A
వయససస:36
లఇ: పప
125-147/333

180
ZOK0722819
పషరర: శశనవషససలక ఎఇ

125-147/334

తలల : పదనమవత
ఇఇటట ననఇ:2/707-A
వయససస:43
లఇ: పప
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181
ZOK0986531
పషరర: చఇదడ శశఖర మరరశ

125-147/335

తఇడడ:డ ససబబయయ మరరశ
ఇఇటట ననఇ:2/707-A
వయససస:58
లఇ: పప
184
LML2396604
పషరర: పదనమవతమమ మరరశ

125-147/762

125-147/952

125-147/338

188
ZOK1381888
పషరర: ససబబబరషయబడడ గరదబలకరర

191
ZOK0782441
పషరర: ససనఇధన యదబల

125-147/764

194
ZOK0382556
పషరర: మలల కషరరలన యదబల

తఇడడ:డ మలల కషరరలన యయడల
ఇఇటట ననఇ:2/708-A
వయససస:20
లఇ: పప

197
ZOK1630482
పషరర: లలకజశ యయడల

భరస : వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-708A1
వయససస:76
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:2-708-A1
వయససస:46
లఇ: ససస స
205
ZOK2012540
పషరర: సరరజమమ సమబటరర

భరస : యమననదయయ
ఇఇటట ననఇ:2-708-A-4
వయససస:67
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

203
ZOK2271476
పషరర: నరససఇహహలక గరదబలకరర

125-147/773

206
LML1915966
పషరర: వనఇకటరమణ సఇబటటరర

125-147/765

209
ZOK2012557
పషరర: ననగరషజ ననసనరర
తఇడడ:డ యమననదయయ
ఇఇటట ననఇ:2-708-A-4
వయససస:47
లఇ: పప

189
ZOK1399138
పషరర: రతనఇ గరదబలకరర

125-147/880

192
LML1927284
పషరర: లకమమ యయదబ సల

125-147/763

195
ZOK0382580
పషరర: వసఇత యదబల

125-147/766

భరస : మలల కషరరలన
ఇఇటట ననఇ:2-708-A
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-147/837

198
LML2397388
పషరర: రషజజశశరర ఇరగనన

125-147/767

తఇడడ:డ వవఇకటరమన
ఇఇటట ననఇ:2-708A1
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-147/769

201
ZOK2012524
పషరర: వవఇకటరమన వరగణ

125-147/770

తఇడడ:డ నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:2-708A1
వయససస:48
లఇ: పప
125-148/1179

204
ZOK0640169
పషరర: హరరకకషష ఈరషగనన

125-147/772

తఇడడ:డ వవఇకటరమన
ఇఇటట ననఇ:2-708A-2
వయససస:40
లఇ: పప
125-147/774

తఇడడ:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:2-708-A-3
వయససస:54
లఇ: పప
125-147/775

125-147/835

భరస : ససబబరషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-708-A
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసరయయ గరదబలకరర
ఇఇటట ననఇ:2/708-A1
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:2-708A3
వయససస:48
లఇ: ససస స
208
LML1927094
పషరర: లకకమనరసమమ ననసనరర

125-147/343

భరస : ససవపడసషద
ఇఇటట ననఇ:2-708A1
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-147/771

186
ZOK1577907
పషరర: లకడమ మలశశటట

భరస : ససబబబరషయబడడ గరదబలకరర
ఇఇటట ననఇ:2-707-B2
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ ననగ పడసషద యయడల
ఇఇటట ననఇ:2/708-A
వయససస:23
లఇ: పప

125-147/768 200
199
LML2397404
LML2397412
పషరర: రషమససబబమమమ కషఇచయయగషరర
పషరర: వరలకకమ కషఇచయయగషరర

202
ZOK2012532
పషరర: సరసశత వరగణ

125-147/337

తఇడడ:డ ససబబబరషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-708-A
వయససస:54
లఇ: పప
125-147/836

125-147/761

తఇడడ:డ రషజశశఖర మలశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/707-B
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల కషరరలన
ఇఇటట ననఇ:2/708-A
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : శవననగపడసషద
ఇఇటట ననఇ:2-708-A
వయససస:39
లఇ: ససస స
196
ZOK1493352
పషరర: మహహశ యయడల

125-147/336

తఇడడ:డ చచఇచయయ గరదబలకరర
ఇఇటట ననఇ:2/707-B2
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ చచదచజయమ ఉపపల
ఇఇటట ననఇ:2/708
వయససస:28
లఇ: ససస స
193
LML1928167
పషరర: కషఇతమమ యయదబ సల

185
ZOK0082222
పషరర: శవ ననగ పడసషద యబదబల

183
LML2397362
పషరర: ససనతన కషకషరషల
భరస : వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-707A
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబ రషయబడడ యదబల
ఇఇటట ననఇ:2/707-B
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఎదబల శవ ననగపడసషద
ఇఇటట ననఇ:2/707-B
వయససస:19
లఇ: ససస స
190
ZOK0669770
పషరర: ఈశశరమమ ఉపపల

125-147/760

భరస : కకననడ నయమయ
ఇఇటట ననఇ:2-707A
వయససస:69
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:2-707-A
వయససస:54
లఇ: ససస స
187
ZOK2284982
పషరర: ఎదబల ధరణణ

182
LML2397347
పషరర: రషమబలమమమ మబతనయల

207
ZOK1672500
పషరర: సరగజమమ సఇబటటరర

125-147/838

భరస : వనఇకట రమణ సఇబటటరర
ఇఇటట ననఇ:2/708-A-3
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-147/776

210
LML2397420
పషరర: రషధధకష సనసనరర

125-147/777

భరస : ననగరషజ
ఇఇటట ననఇ:2-708A-4
వయససస:38
లఇ: ససస స
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211
ZOK0082529
పషరర: కమలమమ ఉపపల

125-147/344

భరస : చచ఼డయయ
ఇఇటట ననఇ:2/708-AS
వయససస:51
లఇ: ససస స
214
ZOK0914953
పషరర: ననగ మణణ చఇదడ గషరర

125-147/340

125-147/778

125-147/346

125-147/781

125-147/840

125-147/783

125-147/786

125-147/842

125-147/839

227
ZOK1554310
పషరర: శరదమమ డరల

230
LML2397453
పషరర: ససధదరకకమమర యకసఇటట

233
ZOK2012599
పషరర: ససబబడమణయమ యకసఇటట

236
ZOK0082503
పషరర: శశషమమ తతటఇశశటట

125-147/843

239
ZOK1044312
పషరర: ననగ మణణ యకసఇటట
భరస : ససబడమణయఎఇ యకసఇటట
ఇఇటట ననఇ:2/715-B
వయససస:27
లఇ: ససస స

219
LML2397081
పషరర: జయశఇకర చఇదడగషరర

125-147/780

222
ZOK1293737
పషరర: లకడమ పడసనన చఇదడగషరర

125-147/348

225
LML2397503
పషరర: రమమదడవ అననమరషజ

125-147/782

భరస : రమన
ఇఇటట ననఇ:2-708D
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-147/841

228
ZOK0669788
పషరర: ససషసమత యకసఇటట

125-147/349

తఇడడ:డ ససరజశ బబబబ యమకకషఇత
ఇఇటట ననఇ:2/712
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-147/784

231
ZOK2012573
పషరర: ససశలమమ యకసఇటట

125-147/785

భరస : ససబబరషమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-712
వయససస:72
లఇ: ససస స
125-147/787

234
ZOK1578731
పషరర: శశకల కకరశపషటట

125-147/350

తఇడడ:డ ససబబరషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/714
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-147/351

భరస : ససబబ రషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/715
వయససస:79
లఇ: ససస స

భరస : ననగ ససబబ రషయబడడ ఠగటమమసత
ఇఇటట ననఇ:2/715
వయససస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

224
ZOK1577873
పషరర: ననగమణణ చనబ గ
న షరర

125-147/342

భరస : శశనవషససలక చఇదడగషరర
ఇఇటట ననఇ:2/708-B-11
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరషమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-712
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/714
వయససస:34
లఇ: పప
238
ZOK1493592
పషరర: లకడమ పడసనన మటదద

125-147/347

భరస : ససరజశ
ఇఇటట ననఇ:2-712
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : ససరజష ఎకసఇటట
ఇఇటట ననఇ:2-712
వయససస:48
లఇ: ససస స
235
ZOK1578632
పషరర: ససనల కకరశపషటట

221
ZOK1144070
పషరర: నరమల చఇదడగషరర

216
ZOK0915027
పషరర: దనడకకయమన సషఇబతతరర

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-708-B
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ డరల
ఇఇటట ననఇ:2/711
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరషమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-712
వయససస:50
లఇ: పప
232
ZOK2012581
పషరర: ససలలచన యకసఇటట

125-147/779

భరస : జయశఇకర చనబ గ
న షరర
ఇఇటట ననఇ:2/708-B-11
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : సషయ పడసషద కకమమ
ఇఇటట ననఇ:2/710
వయససస:23
లఇ: ససస స
229
LML1915495
పషరర: ససరజఇదడ యకసఇటట

218
ZOK2012565
పషరర: గఇగయయ చఇదడగషరర

125-147/339

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ సషఇబతతరర
ఇఇటట ననఇ:2/708 B
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:2/708-B11
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయయ చఇదడగషరర
ఇఇటట ననఇ:2-708-B11
వయససస:55
లఇ: పప
226
ZOK1716406
పషరర: వజయలకడమ చచరరకకరర

125-147/341

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:2-708B
వయససస:82
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:2/708-B11
వయససస:28
లఇ: ససస స
223
LML2397099
పషరర: వనఇకట రమణ చఇదడగషరర

215
ZOK0914995
పషరర: వనజ చఇదడ గషరర

213
ZOK0914896
పషరర: నరమల చఇదడ గషరర
భరస : వనఇకట రమణ చదరష గషరర
ఇఇటట ననఇ:2/708 B
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ చఇదడ గషరర
ఇఇటట ననఇ:2/708 B
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకటరమన
ఇఇటట ననఇ:2-708B
వయససస:33
లఇ: పప
220
ZOK1144062
పషరర: వనజ చఇదడగషరర

125-147/345

తఇడడ:డ మలల కషరరలన ఏదదల
ఇఇటట ననఇ:2/708-A-UPSTAIRS
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : జయ శఇకర చఇదడ గషరర
ఇఇటట ననఇ:2/708 B
వయససస:41
లఇ: ససస స
217
LML2397115
పషరర: వవఇకటటశ చఇదడగషరర

212
ZOK1149591
పషరర: చచజతనయ గగడ ఏదదల

237
LML2396620
పషరర: వజయకకమమరర బబససనవన

125-147/788

భరస : నఇదకకమమర
ఇఇటట ననఇ:2-715
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-147/352

240
ZOK0082248
పషరర: నఇద కకమమర ననగర శశటట

125-147/353

తఇడడ:డ కననయయ
ఇఇటట ననఇ:2/716
వయససస:66
లఇ: పప
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241
ZOK0417253
పషరర: రమణ అననమరషజ

125-147/354

తఇడడ:డ చలమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/716
వయససస:64
లఇ: పప
244
ZOK2012607
పషరర: బశష వవఇపషల

125-147/791

245
ZOK0782458
పషరర: పసడయఇకష మరరశ

125-147/357

248
ZOK1275156
పషరర: ససకనయ రజవపరర

తఇడడ:డ చలమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/723
వయససస:56
లఇ: పప
125-147/881

125-147/884

125-147/887

తఇడడ:డ ససబబరషజ బబ రల కకఇట
ఇఇటట ననఇ:2-730
వయససస:40
లఇ: పప
262
ZOK0824202
పషరర: ఖమదర వలల ఓతతరర

125-147/362

తఇడడ:డ హహససపజ సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:2/731
వయససస:58
లఇ: పప
265
ZOK1578228
పషరర: ససరజశ కటమమసత

తఇడడ:డ మహమమద రఫస పపజలలమ
ఇఇటట ననఇ:2/731-a
వయససస:20
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

257
LML2398311
పషరర: జయమమ బబరలకకఇతన

125-147/844

249
LML1928357
పషరర: ననగమమ రజవపరర

125-147/360

252
LML1928027
పషరర: లకడమ సఇబటటరర

125-147/882

255
LML1928118
పషరర: రషజజశశరర యడవల

125-147/885

125-147/361

125-147/883

125-147/886
258
LML2398329
పషరర: వజయకకమమరర బబరలకకఇతన

125-148/13
260
ZOK1668185
పషరర: రజడడడ షణబమక ధమమరజనబ న వరమ
యడవలల
తఇడడ:డ ససబడమణయఇ రషజ యడవలల చననచడమమమగ
ఇఇటట ననఇ:2/730
వయససస:20
లఇ: పప

261
ZOK0915142
పషరర: ననగ లకడమ బబరల గబఇట
భరస : చఇదడశశఖర రషజ
ఇఇటట ననఇ:2-730A
వయససస:29
లఇ: ససస స

263
ZOK1092055
పషరర: కకఇడయయ సషఇబబటటరర

264
ZOK1275164
పషరర: ససనత కషటఇశశటట

125-147/363

125-147/888

125-147/364

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ కషటఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/731
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-147/365

267
ZOK1493394
పషరర: రమజ పషలలఇ

125-147/845

భరస : మహ మడడయమ రఫస పషలలఇ
ఇఇటట ననఇ:2/731-a
వయససస:39
లఇ: ససస స

125-147/847 270
269
ZOK1677038
ZOK1684687
పషరర: చఇదడ శశఖర రషజ బబరలకకఇతన
పషరర: రమణ రజడడడ లఇగషల

తఇడడ:డ ససబబరషజ బబరలకకఇతన
ఇఇటట ననఇ:2/731-A
వయససస:42
లఇ: పప

125-147/792

భరస : ససబడమణయఇ రషజ
ఇఇటట ననఇ:2-730
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబరజరదస
ఇఇటట ననఇ:2-730
వయససస:46
లఇ: ససస స

266
ZOK0082420
పషరర: శషఇత సఇబటటరర

125-147/356

భరస : ననరషయణ సఇబటటరర
ఇఇటట ననఇ:2/724
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబరజరదస
ఇఇటట ననఇ:2-730
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:2/731-A
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-147/846

246
ZOK0782466
పషరర: శవ ననగజఇదడ మరరశ

భరస : అఇకకలయయ
ఇఇటట ననఇ:2-721
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇడయయ సషఇబబటటరర
ఇఇటట ననఇ:2/731
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ కటమమసత
ఇఇటట ననఇ:2/731
వయససస:23
లఇ: పప
268
ZOK1493402
పషరర: సప హహల పషలయఇ

125-147/358

తఇడడ:డ కకననడ నయమయ
ఇఇటట ననఇ:2-725
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటససబబ రషజ
ఇఇటట ననఇ:2-730
వయససస:48
లఇ: పప
259
ZOK2012615
పషరర: చఇదడ శశఖర బబలమలకకఇతన

254
ZOK0417337
పషరర: ననరషయణ సషమబమటరర

125-147/790

తఇడడ:డ కకషష మబరరస
ఇఇటట ననఇ:2/718
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/723
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరషయణ సఇచటటరర
ఇఇటట ననఇ:2-725
వయససస:36
లఇ: పప
256
LML2396646
పషరర: ససబడమణయఇ యడవల

125-147/355

తఇడడ:డ ససరజష రజవపరర
ఇఇటట ననఇ:2/721
వయససస:26
లఇ: ససస స

125-147/359 251
250
ZOK0082255
ZOK0782474
పషరర: ససబబబరషయబడడ అననమరషజ
పషరర: వవఇకట ససరజఇదడ అననఇ రషజ

243
LML2397545
పషరర: పదనమవత మరరశ
భరస : కకషషమబరరస
ఇఇటట ననఇ:2-717
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : శవ ననగజఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2/718
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇకయయ రజవపరర
ఇఇటట ననఇ:2/720
వయససస:30
లఇ: పప

253
LML2399947
పషరర: శవ శఇకర సఇచటటరర

125-147/789

భరస : భబషష
ఇఇటట ననఇ:2-717
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబదసలమల
ఇఇటట ననఇ:2-717
వయససస:40
లఇ: పప
247
ZOK0915118
పషరర: ససనల రజవపరర

242
LML2396638
పషరర: భబనస వవఇపలల

125-147/848

తఇడడ:డ గఇగర రజడడడ లఇగషల
ఇఇటట ననఇ:2/731-A-1
వయససస:43
లఇ: పప
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271
ZOK1684695
పషరర: ఼఼఼఼ ఼఼఼఼఼఼ ఼఼఼఼఼఼఼

125-147/849

భరస : ఼఼఼఼ ఼఼఼఼఼఼ ఼఼఼఼఼఼఼
ఇఇటట ననఇ:2/731-A-1
వయససస:36
లఇ: ససస స
274
ZOK1578426
పషరర: కకఇడసరర వనజ

125-147/850

125-144/840

125-147/370

125-144/841

125-147/477

125-147/375

125-147/852

తఇడడ:డ ససధకర మమదసరర
ఇఇటట ననఇ:2/739
వయససస:21
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

284
ZOK1293760
పషరర: యమడడ వఇశకకషన కకఇచఇ

287
ZOK0082396
పషరర: పదనమవత కషటఇశశటట

290
ZOK0939209
పషరర: కకఇడయయ సషఇబబటటరర

293
LML1927086
పషరర: లకకమదడవ కషటఇశశటట

125-147/378

296
ZOK0915191
పషరర: చఇదడ కలమ దసఇపల

125-147/372

299
ZOK1364827
పషరర: వనఇకటటశ రజవపరర
తఇడడ:డ అనససలయయ రజవపరర
ఇఇటట ననఇ:2-739-A
వయససస:39
లఇ: పప

279
ZOK1275172
పషరర: లకకలమమ చఇతన

125-147/369

282
LML2398360
పషరర: రతనన కకరస రపషటట

125-147/889

125-147/851
285
ZOK1578160
పషరర: వనఇకట శవ కకషష తడజ కకఇచఇ

తఇడడ:డ రషఢ కకషష కకఇచఇ
ఇఇటట ననఇ:2/736-1
వయససస:26
లఇ: పప
125-147/373

288
ZOK0477018
పషరర: అదధ లకకలమమ వతలకర

125-147/374

భరస : శనస
ఇఇటట ననఇ:2/737
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-147/376

291
ZOK1293778
పషరర: సషలమవత నఇదన ననయక

125-147/377

తఇడడ:డ సషలమవత కలమయ ననయక
ఇఇటట ననఇ:2/737
వయససస:51
లఇ: పప
125-147/890

294
LML2396653
పషరర: ససబడమణయఇ కషటఇశశటట

125-147/891

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:2-737
వయససస:42
లఇ: పప
125-147/379

భరస : ససవష కకమమర దసఇపల
ఇఇటట ననఇ:2/738
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-147/854

125-147/949

భరస : ససధనకరరషజ
ఇఇటట ననఇ:2-733
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:2-737
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నతనయనఇదఇ దసఇపల
ఇఇటట ననఇ:2/738
వయససస:40
లఇ: పప
298
ZOK1493337
పషరర: ససపసడయ మమదసరర

125-147/371

తఇడడ:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:2/737
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనస వతస లకరర
ఇఇటట ననఇ:2/737
వయససస:21
లఇ: పప
295
ZOK0915167
పషరర: ససవష కకమమర దసఇపల

281
ZOK1293752
పషరర: హరరననథ కకరస రపత

276
ZOK2279040
పషరర: కకఇడసరర వనఇకటటశశర రషజ

భరస : చలపత రజడడడ చఇతన
ఇఇటట ననఇ:2/732-D
వయససస:57
లఇ: ససస స

తలల : ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:2/737
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/737
వయససస:52
లఇ: పప
292
ZOK1418243
పషరర: శశఖర వతస లకరర

125-147/368

తఇడడ:డ రషధ కకషష కకఇచఇ
ఇఇటట ననఇ:2/736-1
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషధ కకషష కకఇచఇ
ఇఇటట ననఇ:2/736-1ST FLOOR
వయససస:19
లఇ: పప
289
ZOK0477075
పషరర: శనస వతలకరర

278
ZOK0082479
పషరర: ససహససన చఇతన

125-147/367

తఇడడ:డ కకఇడసరర చఇగల రషజ
ఇఇటట ననఇ:2/731-A-4
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససధనకర రషజ కకరస రపత
ఇఇటట ననఇ:2/733
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : రషమమఇజనవయలక బబరగ
ఇఇటట ననఇ:2-736
వయససస:45
లఇ: ససస స
286
ZOK1724608
పషరర: కకషష చచజతనయ కకఇచఇ

125-147/948

భరస : చలపత రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:2/732-D
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరస రషజ
ఇఇటట ననఇ:2/733
వయససస:51
లఇ: పప
283
ZOK1383645
పషరర: చననకస బబరగ

275
ZOK2279024
పషరర: కకఇడసరర వనజ

273
ZOK1044346
పషరర: ససబబమమ లఇగషల
భరస : గఇగర రజడడడ లఇగషల
ఇఇటట ననఇ:2/731-A-2
వయససస:71
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడసరర వనఇకటటశశర రషజ
ఇఇటట ననఇ:2/731-A-4
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : గఇగషధర పషరరరర
ఇఇటట ననఇ:2-732-D
వయససస:53
లఇ: ససస స
280
ZOK0477000
పషరర: ససధనకర రషజ కకరస రపషటట

125-147/366

భరస : చననప రజడడడ లఇగషల
ఇఇటట ననఇ:2/731-A-2
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడసరర వనఇకటటశశర రషజ
ఇఇటట ననఇ:2/731-A-4
వయససస:34
లఇ: ససస స
277
ZOK1383660
పషరర: వనఇకట ససబబమమ పషరరరర

272
ZOK1044320
పషరర: వజయ గరఉవడ దడవ లఇగషల

297
ZOK1677087
పషరర: పడసషద గరపసదడశ

125-147/853

తఇడడ:డ పపఇచలయయ గరపసదడశ
ఇఇటట ననఇ:2/738
వయససస:41
లఇ: పప
125-148/303

300
ZOK2013159
పషరర: వవఇకటమమమ పషదబబబడడడ

125-147/892

భరస : ససబబరషమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-740
వయససస:82
లఇ: ససస స
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301
ZOK1423680
పషరర: యబనసస గగబనటటరర

125-147/855

తఇడడ:డ హహసషన గగబనటటరర
ఇఇటట ననఇ:2/741
వయససస:24
లఇ: పప
304
ZOK1672476
పషరర: హహసషన బ గగబనటటరర

125-147/856

125-147/383

125-147/386

125-147/858

125-147/861

125-147/388

125-147/391

భరస : కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2-747
వయససస:62
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

314
ZOK1705474
పషరర: రషజజశ

317
ZOK1707058
పషరర: శషఇత మరరశ

320
ZOK0915308
పషరర: శశఖర లకమపపరషశఇ

125-147/896

125-147/859

329
ZOK2013183
పషరర: వవఇకటరమన డడఇక
తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-747-1
వయససస:52
లఇ: పప

125-147/385

312
ZOK1283936
పషరర: అదధ లకకలమమ మరరశ

125-147/387

315
ZOK1706803
పషరర: రషజజశ మరరశ

125-147/860

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ మరరశ
ఇఇటట ననఇ:2/744
వయససస:40
లఇ: పప
125-147/862

318
ZOK2282382
పషరర: ససధకర మరరశ

125-147/951

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ మరరశ
ఇఇటట ననఇ:2/744
వయససస:44
లఇ: పప
125-147/389

321
ZOK0915324
పషరర: ననగ రషణణ లకమపపరషశఇ

125-147/390

భరస : శశఖర లకమపపరషశఇ
ఇఇటట ననఇ:2/745
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-147/895

తఇడడ:డ ససబబబరషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-745
వయససస:61
లఇ: పప
125-147/897

తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2-747
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-147/899

309
ZOK1227181
పషరర: నరససఇహ పడసషద నఇదనయల

125-147/894 324
323
LML2396679
ZOK0469411
పషరర: ససదరలన రజడడయయ మనననవరఇ
పషరర: ససబబడమనయఇ లకకమపపరఇ

326
LML2398501
పషరర: రషజయలకకమ ననసనరర

125-147/382

భరస : ససనల కకమమర మరరశ
ఇఇటట ననఇ:2/744
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష మబరరస మనననవరఇ
ఇఇటట ననఇ:2-745
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకశషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2-747
వయససస:36
లఇ: పప
328
ZOK2013167
పషరర: లకకమదడవ ననసనరర

125-147/893

తఇడడ:డ ససబబబరషయబడడ లకమపపరషశఇ
ఇఇటట ననఇ:2/745
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశఖర లకమపపరషశఇ
ఇఇటట ననఇ:2/745
వయససస:30
లఇ: ససస స
325
LML1915073
పషరర: రషఇ పడసషద ననసనరర

311
LML2398451
పషరర: వవఇకటమమమ మబగష

306
ZOK0469437
పషరర: మమధవ సషఇబతతరర

తఇడడ:డ నరససఇహహలక నఇదనయల
ఇఇటట ననఇ:2/743
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : రషజజశ మరరశ
ఇఇటట ననఇ:2/744
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశఖర లకమపపరషశఇ
ఇఇటట ననఇ:2/745
వయససస:27
లఇ: పప
322
ZOK0915431
పషరర: ససరజఖ లకమపపరషశఇ

125-147/384

తఇడడ:డ మరరశ
ఇఇటట ననఇ:2/744
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ మరర
ఇఇటట ననఇ:2/744
వయససస:45
లఇ: పప
319
ZOK0914276
పషరర: ససరషయ తడజ లకమపపరషశఇ

308
ZOK1227173
పషరర: పదనమవత నఇదనయల

125-147/381

భరస : నరససఇహ పడసషద నఇదనయల
ఇఇటట ననఇ:2/743
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకటరజడకడ
ఇఇటట ననఇ:2-743
వయససస:64
లఇ: పప

భఇధసవప: రజ
ఇఇటట ననఇ:2/744
వయససస:32
లఇ: పప
316
ZOK1706845
పషరర: ససదనకర మరర

125-147/857

భరస : నరససఇహహలక నఇదనయల
ఇఇటట ననఇ:2/743
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహ పడసషద నఇదనయల
ఇఇటట ననఇ:2/743
వయససస:33
లఇ: ససస స
313
ZOK1493519
పషరర: బలల మరరశ

305
ZOK1672484
పషరర: హహసషన గగబనటటరర

303
ZOK0782508
పషరర: మదనర బ ఆలకరర
భరస : బబడచన సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:2/742
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబబబ షబ గగబనటటరర
ఇఇటట ననఇ:2/742-2
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబనన నఇదనయల
ఇఇటట ననఇ:2/743
వయససస:66
లఇ: పప
310
ZOK1227207
పషరర: మమధవ నఇదనయల

125-147/380

తఇడడ:డ సఇజవయయ
ఇఇటట ననఇ:2/742
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : హహసషన గగబనటటరర
ఇఇటట ననఇ:2/742-2
వయససస:58
లఇ: ససస స
307
ZOK1227165
పషరర: నరససఇహహలక నఇదనయల

302
ZOK0782490
పషరర: బబడచన సషహహబ ఆలకరర

327
ZOK0640185
పషరర: కకషషయయ ననసనర

125-147/898

తఇడడ:డ వవఇకటటజయమ
ఇఇటట ననఇ:2-747
వయససస:76
లఇ: పప
125-147/901

330
ZOK1015644
పషరర: పషడమచఇద కకమమర డడఇక

125-147/392

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ డడఇక
ఇఇటట ననఇ:2/747-A
వయససస:27
లఇ: పప
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125-147/863 332
331
ZOK1704956
ZOK2013191
పషరర: డడఇక వనఇకటటశశర పడసషద డడఇక
పషరర: పరరమమలమ డడనకష

తఇడడ:డ డడఇక వనఇకట రమణ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:2/747-a
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:2-747 I
వయససస:42
లఇ: ససస స

334
ZOK0258087
పషరర: శశనవషస రషవప డడఇక

335
ZOK0716407
పషరర: శశకషఇత డడఇక

125-147/394

తఇడడ:డ కకషష మబరరస డడఇక
ఇఇటట ననఇ:2/748
వయససస:37
లఇ: పప
337
LML1834282
పషరర: వజయలకడమ డడఇకష

125-147/902

125-147/399

341
ZOK1393628
పషరర: ససధదర మరరపపరర

125-147/401

344
ZOK1385186
పషరర: బబష ససజజత

125-147/397

336
ZOK0919672
పషరర: భబరత నలల బబ తతల

339
ZOK1381920
పషరర: శరరష రషజఇగషరర

125-147/400

125-147/865

345
ZOK1426279
పషరర: శఇకరమమ

125-147/868 348
347
ZOK1493378
ZOK0640193
పషరర: నరససఇహ ఆచనరర కకమబకకనమ
పషరర: అమకతవలల కకమబకకనమ

349
LML2399962
పషరర: ననగయయ ఆచనరర కకఇభకకణఇ

350
LML2403947
పషరర: పడమలమ కకఇభకకణఇ

351
ZOK2013266
పషరర: అమకతవలల కకఇభకకణఇ

భరస : రషమససబబయయ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:2-751
వయససస:78
లఇ: ససస స
355
ZOK1008524
పషరర: ససరజష కనశశటట

భరస : ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:2-752
వయససస:71
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

353
ZOK1381979
పషరర: మమధవ కనశశటట

125-147/905

356
ZOK1008540
పషరర: నరజశ కనశశటట

125-147/869

359
LML2403954
పషరర: రషజ ఓబనవన
తఇడడ:డ ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:2-752
వయససస:41
లఇ: పప

125-148/306

354
ZOK1008508
పషరర: శషఇతమమ కనశశటట

125-147/904

భరస : ససరజష
ఇఇటట ననఇ:2-751-2
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-147/906

తఇడడ:డ పడసషద
ఇఇటట ననఇ:2-751-2
వయససస:37
లఇ: పప
125-147/907

125-147/903

భరస : నరససఇహహలక ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:2-751
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : నరజష కనశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/751-2
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడసషద
ఇఇటట ననఇ:2-751-2
వయససస:34
లఇ: పప
358
LML1834126
పషరర: లకకమనరసమమ ఓబనవన

125-148/305

భరస : ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-751
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-148/307

125-147/866

భరస : భబససర
ఇఇటట ననఇ:2/750-A
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : నరససమమ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:2-751
వయససస:48
లఇ: ససస స

352
ZOK2013274
పషరర: తనయమరమమ కకఇభకకణఇ

125-147/864

భరస : ససబడహమణయఇ మరపపరర
ఇఇటట ననఇ:2/750
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రషమససబబయయ ఆచనరర కకమబకకనమ
ఇఇటట ననఇ:2/751
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషమ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-751
వయససస:47
లఇ: పప

125-147/398

342
ZOK1381953
పషరర: పరమమశశరమమ గఇగషపపరఇ

తఇడడ:డ నరససఇహచనరర కకమబకకనమ
ఇఇటట ననఇ:2/751
వయససస:20
లఇ: పప
125-148/304

125-147/396

భరస : నరససఇహహలక రషజఇగషరర
ఇఇటట ననఇ:2/750
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : బబష చలపత
ఇఇటట ననఇ:2/750-A
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-147/867

125-147/393

భరస : శశనవషస రషవప డడఇక
ఇఇటట ననఇ:2/748
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ మరరపపరర
ఇఇటట ననఇ:2/750
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబడహమణయఇ మమరరపపరర
ఇఇటట ననఇ:2/750-1
వయససస:28
లఇ: పప
346
ZOK1493311
పషరర: ససవహరర కకమబకకనమ

125-147/395

తఇడడ:డ నరససఇహహలక రషజఇగషరర
ఇఇటట ననఇ:2/750
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : ససధదర మరరపపరర
ఇఇటట ననఇ:2/750
వయససస:31
లఇ: ససస స
343
ZOK0919821
పషరర: సతష మమరరపపరర

338
ZOK1381896
పషరర: నరససఇహహలక రషజఇగషరర

333
LML2403871
పషరర: శవకకమమర డడనకష
తఇడడ:డ కకషషమబరరస
ఇఇటట ననఇ:2/748
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషష మబరరస
ఇఇటట ననఇ:2/748
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : కకశషషమబరరస
ఇఇటట ననఇ:2-748
వయససస:55
లఇ: ససస స
340
ZOK1393610
పషరర: జవత మరరపపరర

125-147/900

357
ZOK1426303
పషరర: వజయ దసరన

125-147/870

భరస : రషజ
ఇఇటట ననఇ:2/752
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-147/908

360
ZOK2013209
పషరర: ననరషయణ ఓబనవన

125-147/909

తఇడడ:డ యఇగనన
ఇఇటట ననఇ:2-752
వయససస:123 లఇ: పప
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361
LML1834142
పషరర: వజయ దసరన ఓబనవన

125-148/14

భరస : రషజజ
ఇఇటట ననఇ:2/752
వయససస:37
లఇ: ససస స

362
ZOK2013282
పషరర: భబససర ఓబనవన
తఇడడ:డ ననరషయణ ఓబనవన
ఇఇటట ననఇ:2/752
వయససస:41
లఇ: పప

125-147/910 365
364
ZOK2013217
ZOK1577568
పషరర: వవఇకటససబబమమ గఇధమసషటట
పషరర: శవ రషజ పససపపలలటట

భరస : ససదబనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-753
వయససస:67
లఇ: ససస స
367
ZOK1703115
పషరర: రమమ దడవ యలల నసరర

125-147/403

368
ZOK1672443
పషరర: ససషసమథ కషలచపసలడక

తఇడడ:డ నరససఇహ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/754-A
వయససస:31
లఇ: పప
125-147/911

భరస : దఇతఇ బబడమమ యయ
ఇఇటట ననఇ:2/754-B
వయససస:53
లఇ: ససస స
379
LML2404077
పషరర: రషజశశఖర మబనకసయమలమ

భరస : నరససఇహపడసషద
ఇఇటట ననఇ:2-754-E
వయససస:54
లఇ: ససస స

125-147/914

383
ZOK1121789
పషరర: లకడమ దడవ రషఘవ రజడడ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/16

372
ZOK1577477
పషరర: వఇదస కకరరవ

125-147/873

375
ZOK1666304
పషరర: ససషసమథ కషలచపసలడక

125-148/17

భరస : వనఇకయయ కషలచపసలడక
ఇఇటట ననఇ:2/754-A
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-147/912

378
LML2400018
పషరర: ఉమమ మబనకషసయల

125-147/913

తఇడడ:డ రషజశశఖర రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-754-D
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరషయబడడ మబతతలకరర
ఇఇటట ననఇ:2-754-E
వయససస:59
లఇ: పప
125-148/19

భరస : వనఇకట రజడడడ రషఘవ రజడడ
ఇఇటట ననఇ:2/754E
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : హరరననథ బబబబ మకకడ
ఇఇటట ననఇ:2/754-F2
వయససస:47
లఇ: ససస స

384
LML2399970
పషరర: ససరజష ఆచనరర మబతత
స లకరర

125-147/408

తఇడడ:డ బడహమయయ ఆచనరర మబతస లకరర
ఇఇటట ననఇ:2/754-F
వయససస:41
లఇ: పప
125-147/410

భరస : బడహమయయఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/754-F
వయససస:123 లఇ: ససస స

125-147/942 389
388
ZOK2262061
ZOK1242189
పషరర: మబమమడడ దసరన భవన మబమమడడ
పషరర: వనశశ మకకడ

తఇడడ:డ మబమమడడ బల ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:2/754-F-1
వయససస:19
లఇ: ససస స

125-147/405

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబరషయబడడ కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:2/754-A
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబడహమనయమమచనరర
ఇఇటట ననఇ:2-754-E
వయససస:123 లఇ: పప
125-147/917

369
ZOK0716381
పషరర: నరససమమ ఆచనరర మరరశపలల

125-147/915 381
125-147/916
380
LML2404028
LML2404036
పషరర: ససబబబరషయబడడ మబతత
పషరర: నరససఇహ శవపడసషద మబతస లకరర
స లకరర

125-147/409 386
385
LML2403962
LML2403970
పషరర: బడహమఇయమహచనరర మబతత
పషరర: సరరజమమ మబతతలకరర
స లకరర

తఇడడ:డ ససబడమణయమఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/754-F
వయససస:70
లఇ: పప

125-147/407

374
ZOK1580240
పషరర: వనఇకట ససబబరషయబడడ కకరరవ

377
LML2400000
పషరర: ససజజత మబనకషసయల

125-147/402
366
ZOK1702455
పషరర: ససాషరయననరషయణ యయలలనసరర

తఇడడ:డ జయరషమ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/754-A
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : రషజశశఖర రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-754-D
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపలమలరజడకడ
ఇఇటట ననఇ:2-754-D
వయససస:54
లఇ: పప
382
LML2404044
పషరర: లకడమసరరత మబతస లకరర

125-147/404

భఇధసవప: లకడమ దడవ కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:2/754-A
వయససస:58
లఇ: పప
125-148/18

125-147/871

తఇడడ:డ బబలయయ యయలలనసరర
ఇఇటట ననఇ:2/754
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : నరససఇహ పడసషద మరరశపలల
ఇఇటట ననఇ:2/754-A
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:2-754-A
వయససస:59
లఇ: ససస స
376
ZOK1713833
పషరర: దఇతఇ అననపపరష మమ

125-147/872

భరస : వనఇకటయయ కషలచపసలడక
ఇఇటట ననఇ:2/754A
వయససస:23
లఇ: ససస స

125-147/406 371
370
ZOK0919524
ZOK1275180
పషరర: నరససఇహ పడసషద అచనరర మరరశపలల
పషరర: నరజ మరరశపలల

363
ZOK1426287
పషరర: భబససర
తఇడడ:డ ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:2/752-A
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:2/753-C
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : ససరయ ననరషయణ యలల నసరర
ఇఇటట ననఇ:2/754
వయససస:31
లఇ: ససస స

373
ZOK0477356
పషరర: ససబబలకకలమమ మమరరపలల

125-148/15

387
ZOK0939530
పషరర: ససనతన మబతత
స లకరర

125-147/411

భరస : ససరజష ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/754-F
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-147/412

390
ZOK1577444
పషరర: వషత
ష వరర న మకసడన

125-147/413

తఇడడ:డ హరరననథ బబబబ మకసడన
ఇఇటట ననఇ:2/754-F2
వయససస:21
లఇ: పప
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391
ZOK1242197
పషరర: హరరననథ బబబబ మకసడ

125-147/414

392
ZOK2270171
పషరర: సలమమన దసదచకకల

తఇడడ:డ లలట నరససఇహహలక మకసడ
ఇఇటట ననఇ:2/754-F-2
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ పషడమ నజర దసదచకకల
ఇఇటట ననఇ:2/754-f3
వయససస:18
లఇ: పప

394
ZOK1184464
పషరర: కకరణ కకమమర దనగబడడ

395
LML1834134
పషరర: శఇకరమమ ఓబనవన

125-147/416

తఇడడ:డ వటటబబరషవ దనగబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/755
వయససస:44
లఇ: పప
397
LML2404093
పషరర: రషజమమ మనసకకఇద

125-148/308

125-148/309

125-148/312

125-148/314

125-148/317

125-147/418

భరస : రషమననదఇ
ఇఇటట ననఇ:2/756
వయససస:60
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

407
LML1834209
పషరర: మలల క మబతనయల

410
LML1831288
పషరర: ససధనకర మబతనయల

413
LML2398493
పషరర: మమనకష మరరశ

125-147/421

416
LML1831445
పషరర: రషమననధఇ వవమమ

125-148/313

419
ZOK0237107
పషరర: అనసరషధ వవమమ
తఇడడ:డ రషమననధఇ వవమమ
ఇఇటట ననఇ:2/756
వయససస:41
లఇ: పప

399
ZOK0811274
పషరర: శవ పడసషద కఇభయగషరర

125-148/22

402
LML2404119
పషరర: శశనవషససలక మదధబనవన

125-148/311

405
ZOK1493857
పషరర: మమఘన మబతనయల

125-148/23

తఇడడ:డ ససధకర మబతనయల
ఇఇటట ననఇ:2/755-B
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-148/315

408
LML1835255
పషరర: శషయమల మతనయల

125-148/316

భరస : ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:2-755B
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-148/318

411
LML2396588
పషరర: భబగయలకడమ పషలలల ఇ

125-147/417

భరస : బబలయయ పషలలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:2/756
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-147/419

414
ZOK0469577
పషరర: గణణశ మరరశ

125-147/420

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:2/756
వయససస:42
లఇ: పప
125-148/24

తఇడడ:డ కననయయ వవమమ
ఇఇటట ననఇ:2/756
వయససస:68
లఇ: పప
125-148/26

125-148/21

తఇడడ:డ రషమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-755A
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవఇకటరమన
ఇఇటట ననఇ:2/756
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:2/756
వయససస:62
లఇ: పప
418
LML2404143
పషరర: మహనమమ వవమమ

125-148/310

తఇడడ:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:2-755-B
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:2/756
వయససస:36
లఇ: ససస స
415
ZOK2013241
పషరర: వవఇకటరమన మరరశ

404
LML2404135
పషరర: గరపషలయయ మహహమలకరర

396
ZOK1380880
పషరర: వనఇకటటష మమనసకకఇద

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2/755-A
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:2-755B
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : మననహర కషయల
ఇఇటట ననఇ:2-755B
వయససస:33
లఇ: ససస స
412
LML2398469
పషరర: శశబబరషణణ మరరశ

125-148/1192

తఇడడ:డ వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-755A
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:2-755B
వయససస:72
లఇ: ససస స
409
LML2404150
పషరర: మమనకష కషయల

401
LML1835222
పషరర: ససబబలకమమ మదధబనవన

125-147/415

తఇడడ:డ ఎలల యయ మమనసకకఇద
ఇఇటట ననఇ:2/755
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : రషమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-755A
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : రషమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-755A
వయససస:37
లఇ: ససస స
406
LML1834183
పషరర: రషమలకమమ మతనయల

125-148/20

తఇడడ:డ యలల యయ మణణకకఇడన
ఇఇటట ననఇ:2/755
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషమసషశమ
ఇఇటట ననఇ:2-755A
వయససస:65
లఇ: పప
403
LML2404127
పషరర: ననరషయణమమ మదధబనవన

398
ZOK2280964
పషరర: శశనవషససలక మణణకకఇడన

393
ZOK1184456
పషరర: భబరత దనగబడడ
భరస : కకరణ కకమమర దనగబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/755
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : భబససర
ఇఇటట ననఇ:2/755
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : యలల యయ
ఇఇటట ననఇ:2-755
వయససస:84
లఇ: ససస స
400
LML1831270
పషరర: రషమయయ మదధబనవన

125-148/1177

417
LML2400026
పషరర: వననద కకమమర వవమమ

125-148/25

తఇడడ:డ రషమననధఇ వవమమ
ఇఇటట ననఇ:2/756
వయససస:34
లఇ: పప
125-148/27

420
ZOK0237115
పషరర: ససనల కకమమర వవమమ

125-148/28

తఇడడ:డ రషమననధఇ వవమమ
ఇఇటట ననఇ:2/756
వయససస:40
లఇ: పప
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421
ZOK0670059
పషరర: అఇజనవయబలక రషమమయణమ

125-148/29

తఇడడ:డ పసచచయయ రషమమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:2/756
వయససస:44
లఇ: పప

422
ZOK0640250
పషరర: లకకమ రషమమయణఇ
భరస : అఇజనవయబలక
ఇఇటట ననఇ:2-756
వయససస:41
లఇ: ససస స

125-148/30 425
424
LML2404176
LML2404184
పషరర: అనససయమమ రషమమయణమ
పషరర: రమన రషమమయణఇ

భరస : పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:2/756-A
వయససస:79
లఇ: ససస స
427
ZOK1493725
పషరర: దఇతఇ మణణ

125-148/33

125-148/36

125-148/321

125-148/323

125-148/324

తఇడడ:డ మయమఇజన సయయద
ఇఇటట ననఇ:2/761
వయససస:57
లఇ: పప

437
LML2396596
పషరర: బబలయయ పషలలల ఇ

440
LML2404267
పషరర: పడశషఇత చలమల

125-148/327

443
ZOK1379700
పషరర: సయయద మహబబబ అల

125-148/42

446
ZOK1579176
పషరర: రహమత బ షషక

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/38

429
LML2404200
పషరర: మమధవ కషకరల

125-148/35

432
ZOK0640284
పషరర: వవఇకట ససబబయయ కషకరల

125-148/320

435
LML2400034
పషరర: రజన రషమయణఇ

125-148/322

భరస : రషఘవలక
ఇఇటట ననఇ:2-758
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-148/39

438
ZOK1701648
పషరర: చచఇచమమ రజవపరర

125-148/40

భరస : బబలయయ రజవపరర
ఇఇటట ననఇ:2/759
వయససస:71
లఇ: ససస స
125-148/325

441
LML2404283
పషరర: మయమజజన సయయద

125-148/326

తఇడడ:డ హహసషసన
ఇఇటట ననఇ:2-760-E
వయససస:78
లఇ: పప
125-147/956

444
ZOK1284017
పషరర: జజహహదన సయయద

125-148/41

భరస : ఇకషబల సయయద
ఇఇటట ననఇ:2/761
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-148/43

భరస : సరగశర సషహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:2/761
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రషఘవపలక రషమమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:2/762
వయససస:45
లఇ: పప

125-148/32

తఇడడ:డ రషధనకకషష మబరరస
ఇఇటట ననఇ:2-757
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇకబబల సయద
ఇఇటట ననఇ:2/761
వయససస:22
లఇ: పప

125-148/44 449
448
ZOK1493642
ZOK2013316
పషరర: పపరష చఇదడ రషఘవ రషమమయణఇ
పషరర: పడభబకర రషమమయణఇ

తఇడడ:డ భబససర రషమమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:2/762
వయససస:20
లఇ: పప

125-148/37

భరస : ససరజష
ఇఇటట ననఇ:2-760
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : మయమజజన
ఇఇటట ననఇ:2-760-E
వయససస:72
లఇ: ససస స
445
ZOK1284025
పషరర: ఇకషబల సయయద

434
ZOK1045773
పషరర: జయలకడమ కకనపరషజ

426
ZOK1580430
పషరర: వనఇకటటశశరర రషమమయణఇ

భరస : కకరణ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:2/757
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చచఇగలమడయబలక పషలలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:2/759
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-760
వయససస:54
లఇ: పప
442
LML2404291
పషరర: హజజమమబ సయయద

125-148/34

భరస : రవ కకమమర కకనపరషజ
ఇఇటట ననఇ:2/758
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవషసరషవ
ఇఇటట ననఇ:2-758
వయససస:56
లఇ: పప
439
LML2397206
పషరర: రషమనయమయ నవలలరర

431
ZOK0919763
పషరర: రషధ కకషష మబరరస కషకరల

125-147/422

భరస : రమణ రషమమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:2/756-A
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవషససలక
ఇఇటట ననఇ:2/757
వయససస:71
లఇ: పప

భరస : రషధనకకషష
ఇఇటట ననఇ:2-757
వయససస:58
లఇ: ససస స
436
LML2404218
పషరర: రవకకమమర కకనపరషజ

125-148/31

భరస : ససబబ రషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/757
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రషధనకకషష మబరరస కషకరల
ఇఇటట ననఇ:2/757
వయససస:34
లఇ: పప
433
ZOK2013290
పషరర: లకమమ కషకరల

428
LML2404192
పషరర: మణణమమ కషకరల

423
ZOK1242148
పషరర: గబలమలర బబగమ నలబఇద
భరస : ఖమదర బబషష నలబఇద
ఇఇటట ననఇ:2/756-A
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసచచజచయమ
ఇఇటట ననఇ:2/756-A
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ దఇతఇ బడమమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/756-B
వయససస:32
లఇ: పప
430
ZOK0166827
పషరర: కకరణ కకమమర కషకరల

125-148/319

447
ZOK2284651
పషరర: సప న శలమ సయద

125-148/1196

తలల : జహహదన సయద
ఇఇటట ననఇ:2/761
వయససస:19
లఇ: ససస స
125-148/45

450
LML1834365
పషరర: ససజజత రషమమయణఇ

125-148/328

భరస : భబససర
ఇఇటట ననఇ:2-762
వయససస:42
లఇ: ససస స
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451
ZOK2013308
పషరర: భబససర రషమమయణఇ

125-148/329

తఇడడ:డ రషఘవపలక రషమమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:2-762
వయససస:47
లఇ: పప
454
LML2404317
పషరర: పదనమవత వవట

125-148/331

125-148/47

125-148/50

125-148/333

125-148/1203

461
ZOK1493840
పషరర: జబన సయద

464
ZOK1633569
పషరర: అఖల బబష సయయద

467
ZOK2279222
పషరర: ఒబబలలసస పసటట ట

125-148/334

470
ZOK2013332
పషరర: ససభదడమమ ఊటటకకరర

తఇడడ:డ ససబబరషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2-772
వయససస:69
లఇ: పప
125-148/338

తఇడడ:డ కషమమకయయ అరరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:2-774
వయససస:43
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

476
LML2400067
పషరర: శశదడవ ఆరరబబ యన

125-148/1068

479
LML2404333
పషరర: ననగమమ పససపపలలటట
భరస : నరససఇహలక
ఇఇటట ననఇ:2-775
వయససస:84
లఇ: ససస స

459
ZOK1314079
పషరర: సపజయద రరయమజ బబషష

125-148/49

462
ZOK0166835
పషరర: శషకకర పరరశన సయయద

125-148/332

465
ZOK2276475
పషరర: షషక యశఇ

125-148/1183

భరస : షషక మహమమద బబష
ఇఇటట ననఇ:2/767-A
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-148/1186

468
ZOK2279271
పషరర: గఇగష భవన పప ఠరబబ యనన

125-148/1187

భరస : ఒబబలలసస పసటట ట
ఇఇటట ననఇ:2/768
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-148/335

471
ZOK2013340
పషరర: రమణ రషవప ఊటటకకరర

125-148/336

తఇడడ:డ వనఇకట రషఘవన
ఇఇటట ననఇ:2-772
వయససస:43
లఇ: పప
125-148/1178

474
ZOK0915514
పషరర: ఉష రషణణ కలసపటట

125-147/424

భరస : కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/773
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-148/339

భరస : రమమష బబబబ
ఇఇటట ననఇ:2-774
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-148/341

125-147/874

భరస : రససల సషహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:2-767
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణరషవప ఉటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:2/772
వయససస:18
లఇ: ససస స

భరస : కషమమకయయ
ఇఇటట ననఇ:2-774
వయససస:73
లఇ: ససస స
478
ZOK2013373
పషరర: రమమశ బబబబ అరరబబ యన

125-148/51

భరస : వనఇకట రషఘవన
ఇఇటట ననఇ:2-772
వయససస:62
లఇ: ససస స

125-148/337 473
472
ZOK2013357
ZOK2270320
పషరర: వవఇకట రషఘవన ఊటటకకరర
పషరర: వనజషషవ ఉటటకకరర

456
ZOK1578699
పషరర: వజయ భబససర గబనబ న

తఇడడ:డ సపజయద రససల
ఇఇటట ననఇ:2/767
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహహలక పసటట ట
ఇఇటట ననఇ:2/768
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : రమణ రషవప
ఇఇటట ననఇ:2-772
వయససస:37
లఇ: ససస స

475
LML2400042
పషరర: వవఇకటమమ అరరబబ యన

125-148/48

తఇడడ:డ రససల సయయద
ఇఇటట ననఇ:2/767
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ షషక హహసషసన
ఇఇటట ననఇ:2/767-A
వయససస:45
లఇ: పప
469
LML1834290
పషరర: వరలకడమ పదమజ ఉటటకకరర

458
ZOK1144633
పషరర: ననగమణణ గబఇడనడత

125-148/330

తఇడడ:డ చలపత
ఇఇటట ననఇ:2/765
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ రససల సయద
ఇఇటట ననఇ:2/767
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహహదర సషబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:2-767
వయససస:62
లఇ: పప
466
ZOK2288553
పషరర: షషక మహమమద బబష

125-147/423

భరస : వజయ భబససర
ఇఇటట ననఇ:2/766 C
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : సయయద రరయమజ బబషష
ఇఇటట ననఇ:2/767
వయససస:24
లఇ: ససస స
463
ZOK2013324
పషరర: రససల సషహహబ సయయద

455
ZOK1634658
పషరర: వజయ భబససర గబఇడనడత

453
LML2404309
పషరర: వవఇకటససబబయయ వవట
తఇడడ:డ పపదబ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-763
వయససస:54
లఇ: పప

భఇధసవప: ననగమణణ గబఇడనడత
ఇఇటట ననఇ:2/765
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:2/766
వయససస:28
లఇ: ససస స
460
ZOK1314087
పషరర: సయయద లతఫష

125-148/46

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ వవట
ఇఇటట ననఇ:2/763
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-763
వయససస:59
లఇ: ససస స
457
ZOK1257022
పషరర: మమనక రషఘవరజడడడ

452
ZOK1093582
పషరర: ససరజష వవట

477
ZOK2013365
పషరర: కషమకయయ అరరబబ యన

125-148/340

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2-774
వయససస:80
లఇ: పప
125-148/342

480
ZOK1381128
పషరర: వజయ నరమల పససపపలలటట

125-148/343

భరస : రషజజఇదడ బబబబ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:2-775
వయససస:49
లఇ: ససస స
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481
LML2404457
పషరర: శఇకరయయ జజననలగడడ

125-148/52

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:2/776
వయససస:71
లఇ: పప
484
ZOK1381201
పషరర: శశకషఇత జజననలగడడ

125-148/344

487
LML2404416
పషరర: మమధవ అకకల

125-148/57

490
LML2404499
పషరర: నరససఇహలక ససదబవటఇ
తఇడడ:డ నరససఇహలక
ఇఇటట ననఇ:2/778
వయససస:59
లఇ: పప
493
ZOK1634062
పషరర: శవమమ ణబక

125-148/63

125-148/66

125-148/68

తఇడడ:డ నననసబబల ఈశశరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/780
వయససస:24
లఇ: పప
125-148/69

125-148/72

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/75

486
LML2404390
పషరర: ససజజత అకకల

125-148/56

489
ZOK1047217
పషరర: రరజజ ఆకకల

125-148/59

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:2/776-A
వయససస:26
లఇ: ససస స

491
ZOK2013381
పషరర: పడమలమమ తరరవధసల

125-148/61

492
ZOK1387513
పషరర: నవన రజడడడ ణబక

125-148/62

తఇడడ:డ ససబబరషమ రజడడ ణబక
ఇఇటట ననఇ:2/778-A
వయససస:25
లఇ: పప

494
ZOK1638949
పషరర: ససబబరషమ రజడడడ ణబక

125-148/64

495
ZOK0915563
పషరర: వనఇకట సషయ తరరవదసల

125-148/345

498
ZOK0670083
పషరర: వర పడతనప నననసబబలమ

125-148/67

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ తరరవధసల
ఇఇటట ననఇ:2-779
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఈశశరయయ నననసబబలమ
ఇఇటట ననఇ:2/780
వయససస:29
లఇ: పప

500
ZOK1373430
పషరర: వననద కకమమర నననసబబల

501
ZOK1381219
పషరర: వననద కకమమర నననసబబల

503
LML2404523
పషరర: ఈశశరయయ నననసబబల

125-148/346

125-148/347

తఇడడ:డ ఈశశరయయ నననసబబల
ఇఇటట ననఇ:2-780
వయససస:23
లఇ: పప
125-148/70

504
LML2404531
పషరర: ననగలకకమ నననసబబల

125-148/71

భరస : ఈశశరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/780-A
వయససస:49
లఇ: ససస స

125-148/73 507
506
ZOK1669175
LML2401982
పషరర: వనఇకట పపషల లత ఊటటకకరర
పషరర: రమమశబబబబ యయచనచ

భరస : వనఇకట హరర పడసషద వపమమడడసషటట
ఇఇటట ననఇ:2/780-A
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరషమయయసషటట
ఇఇటట ననఇ:2/781
వయససస:54
లఇ: పప

509
LML2402006
పషరర: ససదరలనబబబబ యయచనచ

510
LML2402014
పషరర: కకషషవవన యయచనచ

తఇడడ:డ బబలనరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:2/781
వయససస:51
లఇ: పప

125-148/65

తఇడడ:డ రమమశ తరరవదసల
ఇఇటట ననఇ:2/779
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/780-A
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహహలక బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/780-A
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : రమమశబబబబ
ఇఇటట ననఇ:2/781
వయససస:49
లఇ: ససస స

125-148/58

తఇడడ:డ ఈశశరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-780
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : మబరలమహన
ఇఇటట ననఇ:2/780-A
వయససస:39
లఇ: ససస స

508
LML2401990
పషరర: ససపడజజ యయచనచ

488
LML2404424
పషరర: సడవఇత అకకల

497
ZOK1381078
పషరర: రమమష తరరవధసల

125-148/54

భరస : చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:2/776-A
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:2/778-A
వయససస:67
లఇ: పప

భరస : చచఇగల రషయబడడ రషమమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:2/779
వయససస:54
లఇ: ససస స

505
ZOK1405893
పషరర: మబరళ మహన బవరరశశటట

125-148/55

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/778
వయససస:73
లఇ: ససస స

భరస : ససబబరషమ రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:2/778-A
వయససస:54
లఇ: ససస స
496
ZOK1381391
పషరర: ససజజత రషమమయణఇ

485
LML2404382
పషరర: చఇదడశశఖర అకకల

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:2/776-A
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-148/60

483
LML2404473
పషరర: శశధర జజననలగడడ
తఇడడ:డ శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/776
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలలజయమయ
ఇఇటట ననఇ:2/776-A
వయససస:73
లఇ: పప

భరస : రజడడయయ
ఇఇటట ననఇ:2/776-A
వయససస:37
లఇ: ససస స

502
LML2389658
పషరర: పరరమళ బవరరశశటట

125-148/53

భరస : శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:2/776
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకరయయ జజననలగడడ
ఇఇటట ననఇ:2-776
వయససస:34
లఇ: పప

499
ZOK1387489
పషరర: నననసబబల వననద కకమమర

482
LML2404465
పషరర: శషరదమమ జజననలగడడ

125-148/76

125-148/74

125-148/77

భరస : ససదరలనబబబబ
ఇఇటట ననఇ:2/781
వయససస:44
లఇ: ససస స
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511
ZOK1093863
పషరర: రవళ యయచ

125-148/78

తఇడడ:డ రమమశ బబబబ యయచ
ఇఇటట ననఇ:2/781
వయససస:26
లఇ: ససస స
514
ZOK1638980
పషరర: హరర పడసషద వకటట

125-148/81

125-147/425

125-148/85

125-148/88

125-148/91

125-148/92

125-148/95

125-148/97

125-148/100

తఇడడ:డ వరరరమమ ఆనఇద బబబబ రషమమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:2/789
వయససస:23
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

524
ZOK1380906
పషరర: నకలసన పఇడడటట

527
ZOK1381151
పషరర: ససబబబరషయబడడ పపనమటట

530
ZOK0919540
పషరర: సరసశత గరపషరపప

533
ZOK1673375
పషరర: యమఠరశశర గగపరపప

536
LML2400109
పషరర: వర బడమమ ఆనఇద బబబబ
రషమమయణమ
తఇడడ:డ రషమమయణఇ పకకసరషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/789
వయససస:58
లఇ: పప
539
ZOK1381268
పషరర: రఘబ రషమమయణఇ

125-148/82

519
ZOK0477281
పషరర: కరరమబలమల షషక

125-148/84

522
ZOK2013399
పషరర: షహహదన బబగఇ షషక

125-148/87

భరస : మహమమద గగస షషక
ఇఇటట ననఇ:2/785
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-148/89

525
LML2400091
పషరర: తతలశమమ పషనమత

125-148/90

భరస : గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/787
వయససస:73
లఇ: ససస స
125-148/348

528
ZOK1381342
పషరర: గఇగషధర సషయ పపనవటట

125-148/349

తఇడడ:డ ససబబబరషయబడడ పపనవటట
ఇఇటట ననఇ:2-787
వయససస:26
లఇ: పప
125-148/93

531
ZOK0919581
పషరర: బబల లఇగ మబరరస గరపషరపప

125-148/94

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/788
వయససస:52
లఇ: పప
125-148/96

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ గగపరపప
ఇఇటట ననఇ:2/788
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : బడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/789
వయససస:42
లఇ: ససస స
538
ZOK1493923
పషరర: రఘబ రషమమయణఇ

125-148/86

భరస : బబల లఇగ మబరరస
ఇఇటట ననఇ:2/788
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబలమలఇగష మబరరస గగపరపప
ఇఇటట ననఇ:2/788
వయససస:22
లఇ: పప
535
LML1834688
పషరర: చఇదన రషమమయణఇ

521
ZOK1121722
పషరర: ఫరజఆ తనబబసఇ షషక

516
ZOK1705193
పషరర: యశశఇత కకమమర గబనపపత

తఇడడ:డ ఘమస షషక మహమమద
ఇఇటట ననఇ:2/785
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ రఇగయయ పపనమటట
ఇఇటట ననఇ:2-787
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : యతశశర
ఇఇటట ననఇ:2/788
వయససస:52
లఇ: ససస స
532
ZOK1493873
పషరర: మహహశ గగపరపప

125-148/83

తఇడడ:డ జయమనఇదఇ పఇడడటట
ఇఇటట ననఇ:2/786
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : ససబబరషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/787
వయససస:47
లఇ: ససస స
529
LML1834407
పషరర: హహహమమవత గరపవరపప

518
LML2404663
పషరర: మహమమద గగస షషక

125-148/80

తఇడడ:డ కకషష మబరరస గబనపపత
ఇఇటట ననఇ:2/783
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : మహమమద కరరమబలమల షషక
ఇఇటట ననఇ:2/785
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : నకలసన పఇదదటట
ఇఇటట ననఇ:2/786
వయససస:37
లఇ: ససస స
526
ZOK2013407
పషరర: ఈశషశరమమమ పషనమత

125-147/875

తఇడడ:డ మమహబబబసషహహబ
ఇఇటట ననఇ:2/785
వయససస:86
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమమద గగస షషక
ఇఇటట ననఇ:2/785
వయససస:30
లఇ: పప
523
ZOK0904293
పషరర: పడసనన కకమమరర బబరర

515
ZOK1381961
పషరర: భబరత రషతకకఇద

513
ZOK1638873
పషరర: కకషష మబరరస వథపస
తఇడడ:డ చనన పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/781-B
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : రషఘవవఇదడ పడసషద రషతకకఇద
ఇఇటట ననఇ:2/783
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబబబ సషహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:2/785
వయససస:67
లఇ: పప
520
ZOK0919052
పషరర: మహమమద ఇమమమ న షషక

125-148/79

తఇడడ:డ యయచన రమమష బబబబ
ఇఇటట ననఇ:2/781
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషష మబరరస
ఇఇటట ననఇ:2/781-B
వయససస:30
లఇ: పప
517
ZOK0417311
పషరర: మహమమద ఘమస షషక

512
ZOK1493816
పషరర: యయచన కలమయణ కకమమర

534
ZOK1381177
పషరర: మహహష గరపరపప

125-148/350

తఇడడ:డ బబలలఇగష మబరరస గరపరపప
ఇఇటట ననఇ:2-788
వయససస:23
లఇ: పప
125-148/98

537
ZOK1192863
పషరర: రషమ రషమమయణఇ

125-148/99

తఇడడ:డ వర బబడమమ ననబ బబబబ రషమమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:2/789
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-148/351

తఇడడ:డ బడహమనఇదస బబబబ రషమమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:2-789
వయససస:24
లఇ: పప

540
ZOK0640300
పషరర: వనఇకషటరమణ తరరవదసల

125-147/426

తఇడడ:డ రషమసషశమ తరరవదసల
ఇఇటట ననఇ:2/790
వయససస:52
లఇ: పప
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541
ZOK0939498
పషరర: వనఇకటటశ తరరవదసల

125-148/101

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:2/790
వయససస:28
లఇ: పప
544
ZOK1685080
పషరర: వనఇకట రమణ థదరరవదఅలమ

125-148/104

125-148/352

125-148/111

తఇడడ:డ రషమలఇగమమచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/793A
వయససస:62
లఇ: పప
553
ZOK1710953
పషరర: ససధనరషణణ మమలకకటట

545
ZOK2013415
పషరర: యశశదన తరరవదసల

548
ZOK1381375
పషరర: ఈశశరమమ కఇభఇపషటట

తఇడడ:డ రషమకకషష ఆచనరర మమలకకటట
ఇఇటట ననఇ:2/793,
వయససస:26
లఇ: ససస స

554
LML2400141
పషరర: ననరషయణమమ నళళపపజ

560
LML2402899
పషరర: గరపషలకకషషయయ వషకషటట

125-148/129

భరస : వజయ రషమ పడసషద దడరషనదసల
ఇఇటట ననఇ:2/799
వయససస:39
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/114

563
ZOK1314020
పషరర: రవ చరణ వషకషటట

566
LML2402766
పషరర: ననగమణణ ఢఢరనదసల

569
LML2406056
పషరర: ససధనకర దడరషనదసల
తఇడడ:డ రషమయయ దడరషనదసల
ఇఇటట ననఇ:2/799
వయససస:70
లఇ: పప

125-148/113

555
LML2402816
పషరర: ఈశశరఆచనరర నలమపపజజరర

125-148/115

తఇడడ:డ ససదబ చనయమ
ఇఇటట ననఇ:2/794
వయససస:74
లఇ: పప
125-148/117

558
LML2402873
పషరర: సషరదనమమమ ఈతమరపపరఇ

125-148/118

భరస : వవఇకటరమనఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/796
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-148/124

561
LML2402907
పషరర: సతయవతదడవ వషకషటట

125-148/125

భరస : గరపషలకకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/798
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-148/127

564
ZOK1493998
పషరర: దధలప కకమమర దడరనదసల

125-148/128

తఇడడ:డ ససరజష కకమమర దడరనదసల
ఇఇటట ననఇ:2/798-A
వయససస:20
లఇ: పప
125-148/130

భరస : ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:2/799
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-148/132

125-148/109

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ కమమఇపషటట
ఇఇటట ననఇ:2/793-B
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ గరపషల కకషషయయ వషకషటట
ఇఇటట ననఇ:2/798
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : వననద కకమమర దడరషనదసల
ఇఇటట ననఇ:2/799
వయససస:33
లఇ: ససస స
568
LML2406049
పషరర: తడవవణణ దడరషనదసల

125-148/112

తఇడడ:డ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/798
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ గరపషల కకషషయయ వషకటట
ఇఇటట ననఇ:2/798
వయససస:25
లఇ: పప

549
ZOK1579325
పషరర: కఇబఇపషటట ఈశశరమమ

552
ZOK1265504
పషరర: శవ కమమఇపషటట

559
ZOK1381284
పషరర: ననగమణణ ఈతమమరరలరఇ

565
LML2400844
పషరర: నవయ కకమమరర దడరషనదసల

125-148/108

551
LML2402832
పషరర: లకకమనరసమమ కఇభఇపషటట

తఇడడ:డ బడహమఇయమహచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/796
వయససస:54
లఇ: పప

125-148/126

125-148/106

భరస : కఇబఇపషటట ససబబరషయబడడ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/793
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఈ వ రమణచనరర ఈతమరపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:2/795
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : ససరజష ఆచనరర ఈతమమరరలరఇ
ఇఇటట ననఇ:2/796
వయససస:25
లఇ: ససస స

546
ZOK2013423
పషరర: ననగమమ తరరవదసల
భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/791
వయససస:77
లఇ: ససస స

భరస : ఈశశరయయ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/794
వయససస:53
లఇ: ససస స

125-148/123

125-148/103

భరస : ససబబబరషయబడడ ఆచనరర కఇభఇపషటట
ఇఇటట ననఇ:2/793
వయససస:64
లఇ: ససస స

125-148/116 557
556
ZOK0919102
LML2402865
పషరర: ససరజష ఆచనరర ఈతటటమరపపరఇ
పషరర: వనఇకట రమణ ఆచరర ఇ

562
ZOK1283993
పషరర: సషయ చరణ వషకటట

125-148/105

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2/793B
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-148/110

543
ZOK1668920
పషరర: రషమసషశమ థదరరవదఅలమ
తఇడడ:డ లకమయయ థదరరవదల
ఇఇటట ననఇ:2/790
వయససస:80
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరమణయయ
ఇఇటట ననఇ:2/790
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-791
వయససస:47
లఇ: ససస స
550
LML2402790
పషరర: రషమకకషషఆచనరర నవలకకటట

125-148/102

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:2/790
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రషమసషశమ థదరరవదఅలమ
ఇఇటట ననఇ:2/790
వయససస:52
లఇ: పప
547
LML1834522
పషరర: సషవతడమమమ తరరవదసల

542
ZOK0939514
పషరర: లమవణయ తరరవదసల

567
LML2402774
పషరర: వననదకకమమర ఢఢరషనధసల

125-148/131

తఇడడ:డ ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:2/799
వయససస:43
లఇ: పప
125-148/133

125-148/134
570
ZOK0477349
పషరర: వజయ రషమపడసషద ధఢరష దసల

తఇడడ:డ ససధనకర ధఢరషదసల
ఇఇటట ననఇ:2/799
వయససస:44
లఇ: పప

Page 21 of 44

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-17
571
ZOK0918914
పషరర: జఇగఇ ససవష శఇకర జఇగఇ

125-148/135

తలల : జజ రషజమమ జఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:2/799
వయససస:32
లఇ: పప
574
LML2403509
పషరర: నరసపజయమ మమటటల

125-148/138

125-148/141

125-148/142

583
ZOK1381367
పషరర: దసరన శవ పడసషద ఓససరర

125-148/145

125-148/147

భరస : నలకఇఠఇ
ఇఇటట ననఇ:2/805A
వయససస:77
లఇ: ససస స
125-148/150

125-148/355

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/143

584
ZOK1671403
పషరర: దసరన శవ పడసషద యమదవ
ఓససరర
తఇడడ:డ ననరషయణ ఓససరర
ఇఇటట ననఇ:2/802
వయససస:30
లఇ: పప
587
LML1835008
పషరర: ససగబణమమ కకరవ

590
LML1834100
పషరర: నరసమమ కనశశటట

593
ZOK1381185
పషరర: చచజతనయ సషయ కకరరవ

125-148/154

596
LML2403053
పషరర: ఆరరఫ శశక

125-148/1069

599
ZOK1493626
పషరర: సమన షషక
భరస : ఉమర షషక
ఇఇటట ననఇ:2/808-A
వయససస:21
లఇ: ససస స

579
ZOK1381011
పషరర: వజయ కకమమరర మటటల

125-148/354

582
ZOK1381318
పషరర: రషఘవమమ ఓససరర

125-148/144

585
ZOK1144278
పషరర: నవయ శశ కకరరవ

125-148/146

తఇడడ:డ మలల కషరరలన రషవప కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:2/805
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-148/148

588
LML2403004
పషరర: నలకషఇతమ కకరరవ

125-148/149

తఇడడ:డ చడఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/805A
వయససస:84
లఇ: పప
125-148/151

591
ZOK1412683
పషరర: చచజతనయ సషయ కకరరవ

125-148/152

తఇడడ:డ మలల కషరరలన రషవప కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:2/805-A
వయససస:25
లఇ: పప
125-148/356

594
LML2403020
పషరర: అలమభకషశ శశక

125-148/153

తఇడడ:డ శకకశదదదన
ఇఇటట ననఇ:2/805C
వయససస:68
లఇ: పప
125-148/155

తఇడడ:డ అలమభకషశ
ఇఇటట ననఇ:2/805C
వయససస:42
లఇ: పప
125-148/1070

125-148/140

భరస : ననరషయణ ఓససరర
ఇఇటట ననఇ:2/802
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల కషరరలనరషవప కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:2-805-A
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : అలమభకషశ
ఇఇటట ననఇ:2/805C
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబబబ సషహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:2/806
వయససస:42
లఇ: పప

581
ZOK1380963
పషరర: తచజజవత ఓససరర

576
ZOK1265348
పషరర: లలమవతమమ మపపరర

భరస : నరసయయ మటటల
ఇఇటట ననఇ:2-800
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:2/805-A
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నలకఇత
ఇఇటట ననఇ:2-805A
వయససస:53
లఇ: పప

598
ZOK1490432
పషరర: కరరమబలల షషక

125-148/353

భరస : మలల కషరరలన
ఇఇటట ననఇ:2/805A
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తరగలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/805-A
వయససస:75
లఇ: పప

595
LML2403046
పషరర: ఖమదధరరన శశక

578
LML2402956
పషరర: ననరషయణమమమ బబ బబ లక

125-148/137

భరస : లలట ఎఇ గబరరమబరరస
ఇఇటట ననఇ:2/800
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : లకడమ రషఘవయయ ఓససరర
ఇఇటట ననఇ:2/802
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరషయణ ఓససరర
ఇఇటట ననఇ:2/802
వయససస:30
లఇ: పప

592
LML2403012
పషరర: మలల కషరరలన కకరరవ

125-148/139

భరస : బబలయయ
ఇఇటట ననఇ:2-800
వయససస:59
లఇ: ససస స

580
ZOK1015743
పషరర: లకడమ మమధసరర యమదవ
ఓససరర
భరస : దసరన ససవష పడసషద ఓససరర
ఇఇటట ననఇ:2/802
వయససస:27
లఇ: ససస స

589
LML1831114
పషరర: నరససఇహహలక కనశశటట

575
LML2403525
పషరర: రఇజథ మమటటల

573
ZOK1669985
పషరర: కకమమరర దరరసష
తఇడడ:డ రషమయయ దరరసష
ఇఇటట ననఇ:2/799-A
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:2/800
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ బడహమయయ బబబబ జ
ఇఇటట ననఇ:2/800
వయససస:30
లఇ: పప

586
LML1834613
పషరర: మహ లకమమ కకరరవ

125-148/136

భరస : జజ బబలయయ జఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:2/799
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకటనరసపజయమ
ఇఇటట ననఇ:2/800
వయససస:65
లఇ: పప
577
ZOK1667500
పషరర: మలల కషరరలన బబబబ జ

572
ZOK0919284
పషరర: జఇగఇ రషజమమ జఇగఇ

597
ZOK1020692
పషరర: ఆససఫష షషక

125-148/156

భరస : ఆరరఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:2/806
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-148/157

600
ZOK1380799
పషరర: షషక ఆషసఫష

125-148/158

తఇడడ:డ షషక షఫస
ఇఇటట ననఇ:2/809
వయససస:23
లఇ: ససస స
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601
ZOK1579507
పషరర: శషఫస షషక

125-148/159

తఇడడ:డ ఇమమమ హహసషన షషక
ఇఇటట ననఇ:2/809
వయససస:52
లఇ: పప
604
LML1835206
పషరర: బబజలమమ చచలమశశటట

125-148/162

125-148/165

125-148/168

125-148/171

125-148/172

125-148/175

125-148/178

తఇడడ:డ భబరజ పపరరహహత
ఇఇటట ననఇ:2/811
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

614
ZOK1578962
పషరర: శవ దధనవశ చలల ఇశశటట

617
LML2403061
పషరర: శకకలమభబనస శశక

620
ZOK0670109
పషరర: ససమయమ షషక

623
LML2403145
పషరర: శశషయయ చలఇశశటట

125-148/180

626
LML2403178
పషరర: నరజశకకమమర కకరరవ

125-148/1071

629
ZOK1634112
పషరర: షషన ససఇగ పపరరహహత
తఇడడ:డ భబరజ
ఇఇటట ననఇ:2/811
వయససస:34
లఇ: పప

609
ZOK0670125
పషరర: ససరజఇదడ బబబబ మఇచకఇటట

125-148/167

612
ZOK1580018
పషరర: దధనవశ చలఇ శశటట

125-148/170

615
ZOK1579911
పషరర: ననగ దధవయ చలల ఇశశటట

125-148/1072

తఇడడ:డ ననగయయ చలల ఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/810
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-148/173

618
ZOK2013431
పషరర: ననగమమ చచలమశశటట

125-148/174

భరస : గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/810A
వయససస:87
లఇ: ససస స
125-148/176

621
ZOK1579978
పషరర: చలల ఇశశటట నరజశ

125-148/177

తఇడడ:డ చలల ఇశశటట శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/810-A
వయససస:31
లఇ: పప
125-148/357

624
LML1831718
పషరర: రషమకకశషషయయ కకరరవ

125-148/179

తఇడడ:డ వనఇకటరమణయయ
ఇఇటట ననఇ:2/811
వయససస:40
లఇ: పప
125-148/181

తఇడడ:డ ససబడమణయమ
ఇఇటట ననఇ:2/811
వయససస:39
లఇ: పప
125-148/183

125-148/164

తఇడడ:డ ననగయయ చలఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:2/810
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-810A-2
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : ససబడమణయమ
ఇఇటట ననఇ:2/811
వయససస:57
లఇ: ససస స
628
ZOK1494046
పషరర: షషన ససఇగ పపరరహహత

125-148/169

భరస : మహమమద జహహద షషక
ఇఇటట ననఇ:2/810-A
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశశషఈగ
ఇఇటట ననఇ:2/810-A
వయససస:32
లఇ: పప
625
LML2403160
పషరర: జవరతనమమ కకరరవ

611
ZOK1335017
పషరర: మఇచకఇటట ససపడతడజససశ

606
LML2403137
పషరర: ననగదధవషయ వ

తఇడడ:డ ససబబబరషయడస మఇచకఇటట
ఇఇటట ననఇ:2/810
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : జలమనబశష
ఇఇటట ననఇ:2/810A
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జలమన బబషష షషక
ఇఇటట ననఇ:2/810-A
వయససస:41
లఇ: పప
622
ZOK1634047
పషరర: నరజశ చలఇ శశటట

125-148/166

తఇడడ:డ ననగయయ చలల ఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/810
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖమదర వలల
ఇఇటట ననఇ:2/810A
వయససస:47
లఇ: పప
619
LML2403079
పషరర: మహమమద జజహహద షషక

608
ZOK0670117
పషరర: రమమదడవ మఇచకఇటట

125-148/161

తఇడడ:డ రవరషఘవపలకసషటట
ఇఇటట ననఇ:2/810
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఇచకఇటట ససరజఇదడ బబబబ
ఇఇటట ననఇ:2/810
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయయ చలఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:2/810
వయససస:57
లఇ: పప
616
LML1831148
పషరర: మహమమదజలమనభబషష శశక

125-148/163

భరస : ససరజఇదడ బబబబ మఇచకఇటట
ఇఇటట ననఇ:2/810
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వ వ రషఘవపలకశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/810
వయససస:35
లఇ: పప
613
ZOK1580042
పషరర: ననగయయ చలఇ శశటట

605
LML2400174
పషరర: రషమమఇజలమమ సపలమశశటట

603
ZOK1579580
పషరర: మమల షషక
తఇడడ:డ శషఫస షషక
ఇఇటట ననఇ:2/809
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/810
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జలమన బబషష షషక
ఇఇటట ననఇ:2/810
వయససస:32
లఇ: పప
610
ZOK1144310
పషరర: జగదదశశర వడల పపడడ

125-148/160

భరస : శషఫస షషక
ఇఇటట ననఇ:2/809
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:2/810
వయససస:42
లఇ: ససస స
607
ZOK0670091
పషరర: ఉమర షషక

602
ZOK1579564
పషరర: మబనన షషక

627
LML2403186
పషరర: మమరరతలతన కకరరవ

125-148/182

భరస : నరజశకకమమర
ఇఇటట ననఇ:2/811
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-148/184

630
ZOK2013449
పషరర: ససబబడమణయమ కకరరవ

125-148/185

తఇడడ:డ ససబబరషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/811
వయససస:56
లఇ: పప
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631
ZOK2013456
పషరర: రషజజఇదడ పడసషద కకరరణణ

125-148/186

తఇడడ:డ వనఇకటరమణయయ కకరరణణ
ఇఇటట ననఇ:2/811
వయససస:43
లఇ: పప
634
ZOK0670182
పషరర: సషయయ కకషన రజడడ క

125-148/189

125-148/192

125-148/358

125-148/197

125-148/200

125-148/203

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2/816
వయససస:37
లఇ: ససస స
652
ZOK0482075
పషరర: వషకటట కకరణ కకమమర

125-147/427

భరస : ననగ ససబబబరషయబడడ పబబత
ఇఇటట ననఇ:2/820
వయససస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-148/195

644
LML2400190
పషరర: ససబడమణయఇ పబబశశటట

647
ZOK0648386
పషరర: వనఇకటటశ మనవనవరఇ

125-148/208

125-148/211

639
LML2403285
పషరర: కకశశరకకమమర

642
LML1834886
పషరర: రషజజశశరర సనశశటట

125-148/198

645
LML2403269
పషరర: జయకకషష పబబశశటట

125-148/201

648
ZOK1242262
పషరర: చఇదడకళ మనవనవరఇ
భరస : వనఇకటటశ మనవనవరఇ
ఇఇటట ననఇ:2/815
వయససస:27
లఇ: ససస స

650
LML2403293
పషరర: వవఇకటటశశరళళ కకపషరఅలమ

651
ZOK0670190
పషరర: బబలయమయ కకపలరషల

656
ZOK1242395
పషరర: ససజజత వషకషటట

125-148/194

125-148/196

125-148/199

తఇడడ:డ ససబడమణయమ
ఇఇటట ననఇ:2/814
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననర రషయన సషశమ మనవనవరఇ
ఇఇటట ననఇ:2/815
వయససస:37
లఇ: పప

653
LML2403343
పషరర: లకడమనరసపజయమ వషకటట

125-148/191

భరస : శశధర
ఇఇటట ననఇ:2/812
వయససస:41
లఇ: ససస స

125-148/204

125-148/202

125-148/205

తఇడడ:డ ససధచజయ కకపషరఅలమ
ఇఇటట ననఇ:2/816
వయససస:32
లఇ: పప
125-148/206

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/818
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకడమనరసపజయమ
ఇఇటట ననఇ:2/818
వయససస:38
లఇ: పప
658
ZOK1381243
పషరర: లకకమదడవ పబబత

641
LML1831619
పషరర: శశధర సననశశటట

636
ZOK1667658
పషరర: హహమలత కకరరవ

తఇడడ:డ వవఇకటరమణయయ
ఇఇటట ననఇ:2/811-B1
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససదబయమసష
చన
టట
ఇఇటట ననఇ:2/816
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ వషకటట లకకమనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:2/818
వయససస:36
లఇ: పప
655
LML2403368
పషరర: కకరణకకమమర వషకటట

125-148/193

తఇడడ:డ తరరపషలయయ
ఇఇటట ననఇ:2/814
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ గబబబ
ఇఇటట ననఇ:2/814
వయససస:34
లఇ: ససస స
649
LML1834878
పషరర: రజణబక కకపలరషల

638
LML1835354
పషరర: చఇదడకళ కకరరవ

125-148/188

తఇడడ:డ రషజజఇదడ పడసషద కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:2/811-B
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయయ శశటట
ఇఇటట ననఇ:2/812
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:2/814
వయససస:55
లఇ: ససస స
646
ZOK1668045
పషరర: ససపడజ గబబబ

125-148/190

భరస : రషజజఇదడ పడసషద
ఇఇటట ననఇ:2/811-B1
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : రషమకకశషషయయ
ఇఇటట ననఇ:2-811-B1
వయససస:37
లఇ: ససస స
643
LML2400182
పషరర: జయలకడమ పబబశశటట

635
ZOK1493980
పషరర: తచజజశశర కకరరవ

633
ZOK0670174
పషరర: లకకమ రజణబకష దడవ రజడడ
భరస : ననగజశశర రషవప రజడడ
ఇఇటట ననఇ:2/811-B
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రజజఇదడ పడసషద కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:2/811-B
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరమణయయ
ఇఇటట ననఇ:2/811-B1
వయససస:62
లఇ: ససస స
640
LML1835081
పషరర: లకకమదడవ కకరరవ

125-148/187

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:2/811-B
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగజశశర రషవప రజడడ క
ఇఇటట ననఇ:2/811-B
వయససస:30
లఇ: పప
637
LML1835057
పషరర: వజయ లకడమ కకరరవ

632
LML1831833
పషరర: ననగజశశరరషవప రజడడడ రజడడడ

654
LML2403350
పషరర: రజడడమమ వషకటట

125-148/207

భరస : లకడమనరసపజయమ
ఇఇటట ననఇ:2/818
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-148/209

657
LML2403384
పషరర: నరససఇహలక కకననరషజ

భరస : కకరణ కకమమర వషకషటట
ఇఇటట ననఇ:2/818
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆదధననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:2/820
వయససస:39
లఇ: పప

125-148/212
659
ZOK1580356
పషరర: వనఇకట నరససఇహ పడసషద
కకననరషజ
తఇడడ:డ ఆదధననరషయణ యయరరకలలజయమ
ఇఇటట ననఇ:2/820
వయససస:23
లఇ: పప

660
ZOK2013464
పషరర: ఆదధననరషయనన కకనరషజ

125-148/210

125-148/213

తఇడడ:డ నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:2/820
వయససస:58
లఇ: పప
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661
ZOK2013472
పషరర: పదనమవత కకసరషజ

125-148/214

662
ZOK1381193
పషరర: వనఇకట నరససఇహ పడసషద
కకనరషజ
తఇడడ:డ ఎరరకలయయ కకనరషజ
ఇఇటట ననఇ:2-820
వయససస:23
లఇ: పప

125-148/359

125-148/1073
663
ZOK1579283
పషరర: కకననరషజ వనఇకట నరససఇహ
పడసషద కకననరషజ
తఇడడ:డ యయరశకకలలమఈహ కకననరషజ యమరకకల
ఇఇటట ననఇ:2/820
వయససస:23
లఇ: పప

125-148/215

665
LML2404606
పషరర: చఇగమమమ ఆర

125-148/216

666
ZOK1320233
పషరర: శవ సషయ రగఇపసచచరల

భరస : ఆదధననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:2/820
వయససస:54
లఇ: ససస స
664
LML2404598
పషరర: శవకకమమర రగఇపసచరల
తఇడడ:డ ససబడమణయమ
ఇఇటట ననఇ:2/821-A
వయససస:51
లఇ: పప
667
LML2402923
పషరర: ససరజశకకమమర దఢరనదసలమ

భరస : ససబవకకమమర
ఇఇటట ననఇ:2/821-A
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-148/217

తఇడడ:డ నఇదగరపషల
ఇఇటట ననఇ:2/822
వయససస:55
లఇ: పప
670
ZOK1493956
పషరర: ససహరరకష సప మశశటట

125-148/220

125-148/223

125-148/226

125-148/229

125-148/231

తఇడడ:డ ససబడమణయమ
ఇఇటట ననఇ:2/828
వయససస:35
లఇ: పప
685
ZOK1284116
పషరర: లకడమ దడవ కడప

తఇడడ:డ మలల యయ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:2/828
వయససస:56
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

671
LML1991603
పషరర: లకడమ దడవ సనశశటట

125-148/221

672
ZOK0650507
పషరర: ఇఇదడకకమమర సనశశటట

125-148/222

674
ZOK1580513
పషరర: ఉదయ కకమమర సషణణసషత

తఇడడ:డ శశనవషససలక సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/822-1
వయససస:44
లఇ: పప
125-148/224

125-148/234

125-148/227 678
677
LML2403491
ZOK0076638
పషరర: మహనకకమమర రషమమయణమ
పషరర: ఉష రషమమయణఇ

680
ZOK0237180
పషరర: వజయరషఘవపలక
రషమమయణమ
తఇడడ:డ రషఘవపలక
ఇఇటట ననఇ:2/824
వయససస:40
లఇ: పప

125-148/230

683
LML2403566
పషరర: మహహశ బబబబ ఆకకల

125-148/232

686
ZOK1284231
పషరర: ససబబరషయబడడ కడప

689
ZOK1381235
పషరర: శవ పడకషశఇ ఆకకల
తఇడడ:డ మలల యయ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:2-828
వయససస:55
లఇ: పప

125-148/225

125-148/228

భరస : వజయ రషఘవపలక
ఇఇటట ననఇ:2/824
వయససస:39
లఇ: ససస స
681
ZOK0417220
పషరర: రషమమయణఇ దనమదరఇ

125-147/428

తలల : రషమమయణఇ చఇదడమమ
ఇఇటట ననఇ:2/825
వయససస:38
లఇ: పప
684
ZOK1284090
పషరర: పషల కకఇడయయ కడప

125-148/233

తఇడడ:డ కకఇడయయ కడప
ఇఇటట ననఇ:2/828
వయససస:27
లఇ: పప
125-148/235

తఇడడ:డ కకఇడయయ కడప
ఇఇటట ననఇ:2/828
వయససస:36
లఇ: పప
125-148/237

675
ZOK0716233
పషరర: శషయమలమ దడవ జజ
భరస : మలల కషరరలన
ఇఇటట ననఇ:2/823
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససవష పడకషశఇ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:2/828
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకఇడయయ కడప
ఇఇటట ననఇ:2/828
వయససస:28
లఇ: ససస స
688
ZOK1671668
పషరర: శవ పడకషశఇ ఆకకల

125-148/219

తఇడడ:డ రషఘవపలక
ఇఇటట ననఇ:2/824
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : రషఘవపలక
ఇఇటట ననఇ:2/824
వయససస:64
లఇ: ససస స
682
LML2403558
పషరర: మదనమహన అకకల

669
ZOK1229419
పషరర: సతయ ససబడమణయ పవన
కకమమర డఢరనడడల
తఇడడ:డ ససరజష కకమమర డఢరనడడల
ఇఇటట ననఇ:2/822
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇఇదడ కకమమర సషణణసషత
ఇఇటట ననఇ:2/822-1
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరషవప
ఇఇటట ననఇ:2/823
వయససస:49
లఇ: పప
679
ZOK0076646
పషరర: చఇదడమమ రషమమయణఇ

125-148/218

భరస : ఇఇదడకకమమర సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/822-1
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇఇదడ కకమమర సషణణసషత
ఇఇటట ననఇ:2/822-1
వయససస:20
లఇ: పప
676
ZOK0716282
పషరర: మలల కషరరలన జజననలగడడ

తఇడడ:డ శవ కకమమర రగఇపసచచరల
ఇఇటట ననఇ:2-821-A
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : ససరజశకకమమర
ఇఇటట ననఇ:2/822
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ సప మశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/822
వయససస:20
లఇ: ససస స
673
ZOK1580307
పషరర: తడజజశ సషణణసషటట

668
LML2402931
పషరర: ఇఇదధరష దఢరనదసలమ

125-148/360

687
ZOK1580414
పషరర: లలతమమ ఆకకల

125-148/236

తఇడడ:డ శవ పడకషశఇ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:2/828
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-148/361

690
ZOK0417642
పషరర: మబణణమమ వరబబ యన

125-148/362

భరస : నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:2-828-17
వయససస:66
లఇ: ససస స
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691
LML2403640
పషరర: హహహమమవతమమమ చఇతనకకఇతన

125-148/363

భరస : తరరపషల శశటట
ఇఇటట ననఇ:2-828-A
వయససస:59
లఇ: ససస స
694
ZOK1093491
పషరర: పరశతమమ వడల మమన

125-148/238

125-148/243

125-148/245

125-148/1074

125-148/250

125-148/367

125-148/255

భరస : అమమనసలమల
ఇఇటట ననఇ:2/843
వయససస:56
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

704
ZOK1242353
పషరర: సతష కకమమర గబపషస యస

707
ZOK2013522
పషరర: లకకమదడవ సనసషటట

710
ZOK0676809
పషరర: మహమమద ససకఇదర షషక

713
ZOK1009282
పషరర: రఫస షషక మహమమద

125-148/258

716
ZOK0676833
పషరర: మహమమద ఇరషరన షషక

125-148/248

719
ZOK1009241
పషరర: మహమమద హనఫ షషక
తఇడడ:డ అమమనసలమల షషక
ఇఇటట ననఇ:2/843
వయససస:30
లఇ: పప

699
ZOK2013498
పషరర: లమలతమమమ ఆకకల

125-148/244

702
LML2400224
పషరర: దడవ పప తస ల

125-148/247

705
ZOK1578913
పషరర: శవ పడసషద బదబల

125-148/249

తఇడడ:డ రషమబ బ
ఇఇటట ననఇ:2/835
వయససస:22
లఇ: పప
125-148/251

708
ZOK1493766
పషరర: ననగషరరలన మబనగ

125-148/252

తలల : లకకమదడవ మబనగ
ఇఇటట ననఇ:2/835-A
వయససస:32
లఇ: పప
125-148/253

711
ZOK0676858
పషరర: షహహద షషక

125-148/254

భరస : మహమమద ససకఇదర షషక
ఇఇటట ననఇ:2/842
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-148/256

714
LML2400232
పషరర: అమరరన షషక

125-148/257

భరస : మహమమద గగస షషక
ఇఇటట ననఇ:2/843
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-148/259

తఇడడ:డ మహమమద గగస షషక
ఇఇటట ననఇ:2/843
వయససస:29
లఇ: పప
125-148/261

125-148/240

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:2/834A
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబషష వల షషక
ఇఇటట ననఇ:2/842
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమమద గగస షషక
ఇఇటట ననఇ:2/843
వయససస:29
లఇ: పప
718
ZOK0676874
పషరర: శకకలమ శశక

125-148/246

తఇడడ:డ బబషష వల షషక
ఇఇటట ననఇ:2/842
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : మహమమద రఫస
ఇఇటట ననఇ:2/842
వయససస:33
లఇ: ససస స
715
ZOK0676825
పషరర: మహమమద ఇమమమ న షషక

701
LML1834548
పషరర: పషరశతమమ పప తస రర

696
ZOK0919268
పషరర: అనల కకమమర చఇతగబఇట

భరస : శవపడకషశఇ
ఇఇటట ననఇ:2/834
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : బబలససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:2/835
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : ససరజష మరషమ
ఇఇటట ననఇ:2-838
వయససస:33
లఇ: ససస స
712
ZOK0716043
పషరర: వహహదన షషక

125-148/366

తఇడడ:డ బబల ససబడమణయఇ యస
ఇఇటట ననఇ:2/835
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : ససబడమణయఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/835
వయససస:70
లఇ: ససస స
709
ZOK1305408
పషరర: లకడమ మరషమ

698
ZOK1314012
పషరర: మణణ కషఇత చఇటగబఇట

125-148/365

తఇడడ:డ తరరపషలక చచటట చఇతకకఇట
ఇఇటట ననఇ:2/830
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:2/834A
వయససస:67
లఇ: ససస స

తలల : సరల ఉమమడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:2/834-A
వయససస:29
లఇ: పప
706
ZOK2013514
పషరర: లలతమమ సనశశటట

125-148/239

తఇడడ:డ తరరపషల శశటట చఇటగబఇట
ఇఇటట ననఇ:2-830
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:2/834A
వయససస:45
లఇ: ససస స
703
ZOK1666262
పషరర: శశవణ కకమమర ఉమమడడశశటట

695
ZOK1702216
పషరర: కకషష పడసషద దసపషగఇతన

693
ZOK1305432
పషరర: యమససన షషక
తఇడడ:డ అజజ షషక
ఇఇటట ననఇ:2-828-A
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ దసపషగఇతన
ఇఇటట ననఇ:2/828-C
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : అనల కకమమర చఇతగబఇట
ఇఇటట ననఇ:2/830
వయససస:34
లఇ: ససస స
700
LML1834225
పషరర: పపషషల పప తస రర

125-148/364

భరస : యమససన షషక
ఇఇటట ననఇ:2-828-A
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : కకశషషమమచనరర వడల మమన
ఇఇటట ననఇ:2/828-B
వయససస:64
లఇ: ససస స
697
ZOK0939621
పషరర: రజడడడ తడవవణణ చఇతగబఇట

692
ZOK1305416
పషరర: నసరల హన షషక

125-148/260
717
ZOK0676841
పషరర: మహమమద యబనసస షషక

తఇడడ:డ మహమమద గగస షషక
ఇఇటట ననఇ:2/843
వయససస:31
లఇ: పప
125-148/262

720
ZOK1284058
పషరర: యబససఫష షషక

125-148/263

భరస : మహమమద యబనసస షషక
ఇఇటట ననఇ:2/843
వయససస:26
లఇ: ససస స
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721
ZOK1134287
పషరర: పడమల మటటల

125-148/264

భరస : హరర కకమమర మటటల
ఇఇటట ననఇ:2/844
వయససస:28
లఇ: ససస స
724
ZOK1669027
పషరర: షషక ఖమజజపసర

125-148/267

725
ZOK1669043
పషరర: షషక సబరరననస

125-148/270

728
LML2410702
పషరర: ననగరరలన ఉటటకకరర

భరస : కకశశర బబబబ ఏలకచరర
ఇఇటట ననఇ:2/846
వయససస:55
లఇ: ససస స

731
ZOK1310168
పషరర: కకశశర బబబబ ఏలకచరర

భరస : వనఇకటశశషయయ
ఇఇటట ననఇ:2/846A
వయససస:82
లఇ: ససస స

భరస : ససనల చచనసనరర
ఇఇటట ననఇ:2/847
వయససస:30
లఇ: ససస స
739
ZOK1284066
పషరర: మమనక తమమశశటట

125-148/368

125-148/281

తఇడడ:డ షషక మబసస ఫష షషక
ఇఇటట ననఇ:2-850
వయససస:31
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

740
ZOK2013555
పషరర: రహహమ షషక

743
ZOK1702109
పషరర: షబన సయద

125-148/370

125-147/429

732
ZOK1310176
పషరర: భబరత తడజ ఏలకచరర

735
ZOK0716365
పషరర: కరరమబలమల షషక

125-148/278

738
ZOK2013548
పషరర: జమమల సషబ షషక

తఇడడ:డ మహబబబ బబష సయద
ఇఇటట ననఇ:2/850-1
వయససస:22
లఇ: ససస స

125-148/274

125-148/276

125-148/279

తఇడడ:డ గజరబబ సషబ షషక
ఇఇటట ననఇ:2/847
వయససస:52
లఇ: పప
125-148/280

741
ZOK1578483
పషరర: షమమ షషక

125-147/876

భరస : చనన బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:2/848
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-148/282

744
ZOK1305614
పషరర: ఫయమజ షషక

125-148/369

తఇడడ:డ ఛనననబషష షషక
ఇఇటట ననఇ:2-848
వయససస:23
లఇ: పప

125-147/430 747
746
ZOK0082271
ZOK1702323
పషరర: ననగససబబబరషయబడడ తతటఇ శశటట
పషరర: ఫషమలమ సయద

749
ZOK1384940
పషరర: హహమమర సయద

125-148/271

తఇడడ:డ జమమల బబష
ఇఇటట ననఇ:2/847
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:2/850
వయససస:52
లఇ: పప
125-148/371

729
ZOK1290071
పషరర: లకడమ తనసజ ఏలకచరర

తఇడడ:డ కకశశర బబబబ ఏలకచరర
ఇఇటట ననఇ:2/846
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : మయనసదదబన సయద
ఇఇటట ననఇ:2/848
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : షషక రఫస షషక
ఇఇటట ననఇ:2-849
వయససస:30
లఇ: ససస స
748
ZOK1314038
పషరర: షషక బబబజజన

125-148/273

భరస : జమమల సషబ
ఇఇటట ననఇ:2/847-D
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:2/848
వయససస:27
లఇ: ససస స
745
ZOK1314004
పషరర: షషక రహహమబన

737
ZOK1666411
పషరర: కకఇడడటట వరలకడమ

125-148/269

తఇడడ:డ కకశశర బబబబ ఏలకచరర
ఇఇటట ననఇ:2/846
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : రవఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2/847
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబడహమణయఇ లలట తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:2-847-1
వయససస:28
లఇ: ససస స
742
ZOK1580083
పషరర: అసమమ షషక

125-148/1075

తఇడడ:డ ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:2/847
వయససస:45
లఇ: పప
125-148/277

726
ZOK1683564
పషరర: లత కకఇడడశశటట
భరస : మలల కషరరలన షరరఫ తతకకరర
ఇఇటట ననఇ:2/845
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వడయవరరల ఏలకచరర
ఇఇటట ననఇ:2/846
వయససస:60
లఇ: పప

125-148/275 734
733
ZOK2013530
ZOK0082214
పషరర: రషమససబబమమమ పససపపలలటట
పషరర: ససనల చచనసనరర

736
ZOK1242387
పషరర: జజయతరమయ చచనసనరర

125-148/268

తఇడడ:డ ననగబర ఉటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:2/845
వయససస:35
లఇ: పప
125-148/272

125-148/266
723
ZOK0487504
పషరర: మలల కషరరలన శరరఫ తఇగబతరర

తఇడడ:డ ననగబర టఇగబటటరర
ఇఇటట ననఇ:2/845
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : షషక ఖమజజపసర
ఇఇటట ననఇ:2/845
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : ననగరజజన
ఇఇటట ననఇ:2/845
వయససస:25
లఇ: ససస స
730
ZOK1310150
పషరర: ససశల ఏలకచరర

125-148/265

భరస : నగబర ఉటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:2/845
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షషక మసషసన సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:2/845
వయససస:48
లఇ: పప
727
ZOK1708403
పషరర: మమనక చరల

722
LML2414936
పషరర: నవలమమమ తతకకరర

125-148/283

భరస : మహబబబ బబష సయద
ఇఇటట ననఇ:2/850
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-148/284

750
ZOK1384957
పషరర: అబలల సయద

125-148/285

తఇడడ:డ మహబబబ బబష సయద
ఇఇటట ననఇ:2/850-1
వయససస:29
లఇ: పప
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751
ZOK1703149
పషరర: ఫరరధ సయద

125-148/286

భరస : జలమన సయద
ఇఇటట ననఇ:2/850-A
వయససస:36
లఇ: ససస స
754
ZOK1717685
పషరర: జలమన సయద

125-148/289

125-148/374

125-148/291

125-148/294

తఇడడ:డ వవఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:2-854-A
వయససస:32
లఇ: పప
769
LML2403855
పషరర: మహహదర బబబబ కకటటటడడ

125-148/1076

761
ZOK1248872
పషరర: ఖలల షషక

125-148/292

తఇడడ:డ వనఇకటయయ కకటటటడడ
ఇఇటట ననఇ:2-856
వయససస:43
లఇ: పప

764
ZOK1580455
పషరర: షషక మమహరరననసష

125-148/295

767
ZOK2013597
పషరర: గరతన లకకమ దఢరషనధసల

125-148/376

770
ZOK2013605
పషరర: హరరకకషష బబ గన రపప

125-148/378

భరస : ససబడమణయఇ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:2/7922
వయససస:42
లఇ: ససస స
778
ZOK1499037
పషరర: పడసననకకమమరర ఏమ
భరస : లకడమనరసయయ పపటటట
ఇఇటట ననఇ:5/740
వయససస:30
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

776
LML2429645
పషరర: పడసననన మఇడలమ

125-148/299

779
ZOK2024859
పషరర: మహహశశరర మఇడల
భరస : పడసషద మఇడల
ఇఇటట ననఇ:5-740
వయససస:48
లఇ: ససస స

125-148/293

765
ZOK0780999
పషరర: వనఇకటటష దడరషనదసల

125-148/296

768
LML2403863
పషరర: సరలమ గషల

125-148/297

771
ZOK2013613
పషరర: రజడడడ కషఇతమమ బబ గన రపప

125-148/379

774
ZOK1702612
పషరర: సషయ కకమమర పలల

125-148/300

తఇడడ:డ ఖససఇ పలల
ఇఇటట ననఇ:2/914.z.a
వయససస:20
లఇ: పప
125-156/818

తఇడడ:డ పడసషద
ఇఇటట ననఇ:5/740
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-156/820

762
ZOK1248880
పషరర: రరయమజ షషక

భరస : నరజఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2-856-B
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : ననగ ససబబరషయబడడ పబబత
ఇఇటట ననఇ:2/856-G
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-148/107

125-148/290

భరస : మహహదనర బబబబ కకటటటడడ
ఇఇటట ననఇ:2/856
వయససస:39
లఇ: ససస స

125-148/298 773
772
ZOK1381136
ZOK1667138
పషరర: ననగ ససబబబరషయబడడ పబబత
పషరర: లకడమ దడవ పబబత

775
LML2400133
పషరర: వజయలకడమ నళళపపజ

759
ZOK1242411
పషరర: ఖమదర బబషష షషక

తఇడడ:డ లకకమ ననరషయణ శశటట ధఢరషదసల
ఇఇటట ననఇ:2/854-A
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరజఇదడ
ఇఇటట ననఇ:2-856-B
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషమయయ పబబత
ఇఇటట ననఇ:2/856-G
వయససస:47
లఇ: పప

125-148/373

తఇడడ:డ ఖమదర బబషష షషక
ఇఇటట ననఇ:2/852
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటష దఢరషనధసల
ఇఇటట ననఇ:2-854-A
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-148/377

756
ZOK2013571
పషరర: ఫషతమబననసష సయయద

తఇడడ:డ కమమల సషహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:2/852
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : షషక జలమన బబష
ఇఇటట ననఇ:2/854
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-148/375

125-148/288

భరస : ఇబడహహఇ సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:2-851-B
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమదర బబషష షషక
ఇఇటట ననఇ:2/852
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ జలమన బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:2/854
వయససస:50
లఇ: పప
766
ZOK0167080
పషరర: రషఘవ ఆశష ఢఢరనదసలమ

125-148/372

భరస : కరరమబలల సయద
ఇఇటట ననఇ:2/851-B
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : ఖమదర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:2/852
వయససస:55
లఇ: ససస స
763
ZOK1579606
పషరర: కరరమబలల షషక

755
ZOK2013563
పషరర: మమనసదదబన సయయద

758
ZOK1702315
పషరర: మబన సయద

753
ZOK1715465
పషరర: ఫరరదన సయద
భరస : జలమన సయద
ఇఇటట ననఇ:2/850-A
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:2-851-B
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖమదర బబషష
ఇఇటట ననఇ:2-851-B
వయససస:72
లఇ: పప
760
ZOK1248864
పషరర: ఆరరఫపన షషక

125-148/287

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ సయద
ఇఇటట ననఇ:2/850-A
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ సయద
ఇఇటట ననఇ:2/850-A
వయససస:46
లఇ: పప
757
ZOK2013589
పషరర: ఇబడహహఇ సషబ సయయద

752
ZOK1703156
పషరర: జలమన సయద

777
ZOK1499029
పషరర: లకడమ నరసయయ పపటటట

125-156/819

తఇడడ:డ నరససఇహహలక పపటటట
ఇఇటట ననఇ:5/740
వయససస:35
లఇ: పప
125-156/1080

780
LML1873439
పషరర: వనఇకటమమ కకనవరర

125-156/1081

భరస : ననఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:5-743
వయససస:62
లఇ: ససస స
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781
LML1873322
పషరర: నరససఇహహలక కషఇటట

125-156/1082

తఇడడ:డ పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5-744
వయససస:87
లఇ: పప
784
ZOK1614817
పషరర: ఇసషమయల షషక

125-156/821

125-156/824

భరస : చకశపషణణ బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/750
వయససస:42
లఇ: ససస స
793
ZOK0522250
పషరర: మబనసశర రషవప వమమ

125-156/830

125-156/833

125-156/836

125-156/1086

భరస : గగసష బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/754-A
వయససస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

794
ZOK0522706
పషరర: ససనతన వమమ

797
ZOK1257345
పషరర: శశధర వవమమ

800
ZOK1498773
పషరర: ఫరహనన షషక

803
ZOK2024867
పషరర: ఉసషమన బబషష షషక

125-156/1089

806
ZOK1141290
పషరర: గగస బబషష షషక

125-156/831

809
LML2429173
పషరర: బబససఖమన పటబన
తఇడడ:డ కషదరబశష
ఇఇటట ననఇ:5/755
వయససస:81
లఇ: పప

125-156/826

792
LML2429116
పషరర: మబనవష ఖననన వవమమ

125-156/829

795
ZOK0777748
పషరర: సషశత కకట

125-156/832

తఇడడ:డ కకట లకకమపత
ఇఇటట ననఇ:5/751
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-156/834

798
ZOK0941980
పషరర: ఇకషబల బబషష యసప మహ.

125-156/835

తఇడడ:డ ఖమదర బబషష యసప మహ.
ఇఇటట ననఇ:5/753
వయససస:30
లఇ: పప
125-156/837

801
ZOK0643429
పషరర: ఖమదర మహహదబ దన శశక

125-156/1085

తఇడడ:డ హసన మయమ
ఇఇటట ననఇ:5-753A
వయససస:65
లఇ: పప
125-156/1087

804
ZOK2024875
పషరర: నసరల హన షషక

125-156/1088

భరస : ఉసషమన బబషష
ఇఇటట ననఇ:5-753-A
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-156/838

తఇడడ:డ ఉసషమన బబషష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/754-A
వయససస:27
లఇ: పప
125-156/840

789
ZOK1004092
పషరర: చకశపషణణ బవరరశశటట

తఇడడ:డ మబనససషశమ వవమమ
ఇఇటట ననఇ:5/751
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : హహసషన మయమ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-753-A
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద హనఫ
ఇఇటట ననఇ:5-753-A
వయససస:40
లఇ: ససస స
808
ZOK1677442
పషరర: జహహన బబగబమ షషక

125-156/828

తఇడడ:డ ఖమదర మహహదబ ధన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/753-A
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసషన మయమ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-753-A
వయససస:45
లఇ: పప
805
ZOK2024883
పషరర: మలల క బబగఇ షషక

791
ZOK1016881
పషరర: లకడమ కకపలరపప

125-156/823

తఇడడ:డ ఆఇజనవయబలక బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/750
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ మబననయయ వవమమ
ఇఇటట ననఇ:5/751
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖమదర మహహదబ దన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/753A
వయససస:28
లఇ: పప
802
LML2428985
పషరర: మహమమద హనఫ షషక

125-156/825

భరస : మబనసశర రషవప
ఇఇటట ననఇ:5/751
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : శశధర
ఇఇటట ననఇ:5/751
వయససస:47
లఇ: ససస స
799
ZOK0941998
పషరర: ఏజజశ షషక

788
ZOK1004670
పషరర: బబ షషక

125-156/1084

తఇడడ:డ హహసషసన సషబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/747-B
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : బబలమజ కకపలరపప
ఇఇటట ననఇ:5/750
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మబన సషశమ
ఇఇటట ననఇ:5/751
వయససస:59
లఇ: పప
796
ZOK1173103
పషరర: వసఇత కటట

125-156/822 786
785
ZOK1004845
ZOK1004563
పషరర: రషమచఇదడ రషజ పపసల దడవ
పషరర: ఫకకశదదబన షషక

భరస : ఇమమమ సషబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/747-B
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-156/827

783
LML1875459
పషరర: ఇఇదధరమమ మబగవషరర
భరస : రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:5-744
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రషజ పపసల దడవ
ఇఇటట ననఇ:5/747-A
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసషసన సషబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/747-B
వయససస:37
లఇ: పప
790
ZOK1004126
పషరర: మననకకమమరర బవరరశశటట

125-156/1083

భరస : రమమష బబబబ
ఇఇటట ననఇ:5-744
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/747
వయససస:20
లఇ: పప
787
ZOK1004605
పషరర: ఇమమమ సషబ షషక

782
LML1873348
పషరర: పడమల మబగష

807
ZOK1306828
పషరర: షబనన షషక

125-156/839

భరస : అబబబలమల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/754-A
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-156/841

810
LML2428993
పషరర: శషహహనన బబగఇ సయయద

125-156/1090

భరస : మమలమన సయయద
ఇఇటట ననఇ:5-755
వయససస:55
లఇ: ససస స
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811
ZOK1205096
పషరర: హఫసజన సయయద

125-156/842

భరస : ససలమన సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/756
వయససస:32
లఇ: ససస స
814
LML2429199
పషరర: లలమవత దడవరకకననడ

125-156/845

125-156/846

125-156/223

125-156/847

125-159/254

125-159/257

125-159/764

తఇడడ:డ ససఇదరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/8-3
వయససస:46
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

824
ZOK0823550
పషరర: ససపడజ కనపషకక

827
ZOK1577030
పషరర: చచననమమ దనసరర

830
ZOK1382936
పషరర: నసరలహన పఠషన

833
ZOK1120864
పషరర: వరరనషష లలబబకక

125-159/1015

836
LML2405231
పషరర: రషజజశశరర మబమమడడ

125-159/1013

839
ZOK1380575
పషరర: రవళ పప చ
తఇడడ:డ రవ పప చ
ఇఇటట ననఇ:6/8-3
వయససస:24
లఇ: ససస స

819
LML1875186
పషరర: రషమచఇదడ ససఇకర

125-156/1093

822
ZOK1724251
పషరర: రరయమజ షషక

125-156/444

825
ZOK0823584
పషరర: రఘబరషమమచనరర కనపషకక

125-159/1014

తఇడడ:డ ససబబచనరర కనపషకక
ఇఇటట ననఇ:6-1-71-A
వయససస:52
లఇ: పప
125-159/255

828
ZOK1577394
పషరర: దనసరర పడశషఇత కకమమర

125-159/256

తఇడడ:డ దనసరర పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/2/132-A
వయససస:20
లఇ: పప
125-162/3

831
ZOK1564814
పషరర: నసరల హన పఠషన

125-166/13

భరస : అబబబల బబష పఠషన
ఇఇటట ననఇ:6/3
వయససస:78
లఇ: ససస స
125-159/765

834
LML1953462
పషరర: లమలతమమమ లలబబకక

125-159/766

భరస : లలకజశశరషచనరర లలబబకక
ఇఇటట ననఇ:6/4A-2
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-159/1016

భరస : చననయయ మబమమడడ
ఇఇటట ననఇ:6-8
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-154/1159

125-154/1157

తఇడడ:డ ఇమమమ హహసషన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/758
వయససస:19
లఇ: పప

తఇడడ:డ లలకజశశర ఆచనరర లలబబకక
ఇఇటట ననఇ:6/4A2
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకటటజయమ మబమమడడ
ఇఇటట ననఇ:6-8
వయససస:79
లఇ: పప
838
LML1873371
పషరర: రవ పప చ

125-156/224

భరస : అబబబల పఠషన
ఇఇటట ననఇ:6/3
వయససస:78
లఇ: ససస స

తలల : లలతమమ లలబబకక
ఇఇటట ననఇ:6/4A2
వయససస:29
లఇ: పప
835
LML2405223
పషరర: చననజనయమ మబమమదద

821
ZOK2237774
పషరర: రశద బబగబమ షషక

816
ZOK1714237
పషరర: రమమశ బబబబ తనఇడనయయ

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:5-757-B
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : పపఇచలయయ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:6/2/132-A
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపఇచలయయ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:6/2-132-A
వయససస:24
లఇ: ససస స
832
ZOK1048686
పషరర: హహమఇత లలబబకక

125-156/1092

తఇడడ:డ రఘబరషమమచనరర కనపషకక
ఇఇటట ననఇ:6-1-71-A
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపఇచలయయ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:6/2/132-A
వయససస:21
లఇ: పప
829
ZOK1577014
పషరర: పడతభ భబరత దనసరర

818
LML1874577
పషరర: ఆదధలకమమ ససఇకర

125-156/844

తఇడడ:డ సషఇబమబరరస ఆచనరర తనఇడనయయ
ఇఇటట ననఇ:5-757B
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : ఇమమమ హహసషన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/758
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షషక ఇమమమ హహసషసన
ఇఇటట ననఇ:5/758
వయససస:23
లఇ: ససస స
826
ZOK1509991
పషరర: దనసరర పడదదప కకమమర

125-156/1091

భరస : రషమచఇదనడ
ఇఇటట ననఇ:5-757B
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖససఇ సషహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/758
వయససస:47
లఇ: పప
823
ZOK1312776
పషరర: షషక కరరషమ

815
LML1873595
పషరర: వనఇకటరమణ ఆచనరర డక

813
ZOK1294719
పషరర: కవత యమడడకక
భరస : వవణబగరపషలమచనరర యమడడకక
ఇఇటట ననఇ:5/757
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకశషషమమచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-757A
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషమచఇదడ
ఇఇటట ననఇ:5/757-B
వయససస:34
లఇ: పప
820
ZOK2237766
పషరర: ఇమమమ హహసషన షషక

125-156/843

తఇడడ:డ మమలమనన సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/756
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : వవఇకటరమనఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/757A
వయససస:39
లఇ: ససస స
817
LML2433431
పషరర: వవఇకటరమన ససఇకర

812
ZOK1284405
పషరర: ససలలజమమన సయయద

837
LML1873363
పషరర: కకశషష పప చ

125-154/1158

తఇడడ:డ హనసమఇతయయ
ఇఇటట ననఇ:6/8-3
వయససస:65
లఇ: పప
125-159/767

840
ZOK1405901
పషరర: పషరశత పప చ

125-159/768

భరస : రవ పప చ
ఇఇటట ననఇ:6/8-3
వయససస:44
లఇ: ససస స
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841
ZOK2028876
పషరర: వనఇకట రమణ పసడడగబ

125-159/769

తఇడడ:డ నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:6/9
వయససస:48
లఇ: పప
844
ZOK1309186
పషరర: ఆశ లతన మదస
బ రర

125-159/770

125-159/15

125-159/18

125-159/1004

125-159/23

851
ZOK1122100
పషరర: ఉజజమ బబనస షషక

854
ZOK1437532
పషరర: చఇదడ శశఖర కకఇకల

857
ZOK1393891
పషరర: వవణబగరపషల రజడడడ గడడ ఇరజడడడ

125-159/25

860
ZOK1577667
పషరర: హరర కనశశటట

125-159/19

863
ZOK1577949
పషరర: హరర పడసషద కనశశటట

125-159/21

125-159/24

125-159/26

125-159/29

866
ZOK1725423
పషరర: వనఇకట పడణయ కకమమర
కకనతలపలలల
తఇడడ:డ ససబబరషవప కకనతలపలలల
ఇఇటట ననఇ:6-15B
వయససస:19
లఇ: పప

125-159/513

868
ZOK1393859
పషరర: శవ లకడమ కకణతనలపలలల

869
ZOK1393867
పషరర: ససబబబరషవప కకణతనలపలలల

125-159/36

వయసస 01-01-2021 నటక

852
ZOK1578210
పషరర: షషహహల హమద షషక

125-159/20

855
ZOK1393875
పషరర: జయపడద గడడ ఇరజడడడ

125-159/22

858
ZOK0725309
పషరర: గడబఇరజడడడ నరజ

125-159/1005

861
ZOK1577691
పషరర: గషయతడ కనశశటట

125-159/27

భరస : హరరపస
డ షద కనశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/14
వయససస:23
లఇ: ససస స

125-159/31
865
ZOK1249201
పషరర: ససబబబరషయబడడ గబపషస
పషడడచసరర
తఇడడ:డ చచఇచస రషమయయ పషడడచసరర
ఇఇటట ననఇ:6/15A
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6/15-B-UP STAIR
వయససస:52
లఇ: పప

125-159/17

తఇడడ:డ గడబఇరజడడడ వవణబగరపషల రజడడ
ఇఇటట ననఇ:6-12
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హరర కనశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/14
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : ససబబబరషవప
ఇఇటట ననఇ:6/15-B-UP STAIR
వయససస:45
లఇ: ససస స

849
ZOK0096156
పషరర: హహహదర బబష షషక

భరస : వవణబగరపషల రజడడ
ఇఇటట ననఇ:6/12
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హరర కనశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/14
వయససస:26
లఇ: పప

125-159/35

125-137/10

తఇడడ:డ హహహదర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/11
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహహలక కనశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/14
వయససస:60
లఇ: పప
125-159/28

846
ZOK1686294
పషరర: డడవడ అచవవల రతన

తఇడడ:డ అహమద బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/11
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ కనకకరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/12
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహహలక కనశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/14
వయససస:52
లఇ: పప
862
ZOK1577741
పషరర: రషజ శశఖర కనశశటట

125-159/16

తఇడడ:డ మలల కషరరలన కకఇకల
ఇఇటట ననఇ:6/11 D
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవణబగరపషల రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/12
వయససస:26
లఇ: ససస స
859
ZOK1419571
పషరర: హరర కనశశటట

848
ZOK0094300
పషరర: అశశయమ షషక

125-163/5

భఇధసవప: ససరజశ
ఇఇటట ననఇ:6/10
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహహదర బబషష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/11
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : మనసరషబషష
ఇఇటట ననఇ:6-11
వయససస:39
లఇ: ససస స
856
ZOK1393883
పషరర: పపషలలత గడడ ఇరజడడడ

125-164/1001

భరస : హహహదర బబషష షపజకజ
ఇఇటట ననఇ:6/11
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : దరషబర షషక
ఇఇటట ననఇ:6/11
వయససస:35
లఇ: ససస స
853
ZOK0390807
పషరర: అబద షషక

845
ZOK1016667
పషరర: వనఇకట సషశమ బబ రరస

843
ZOK1227108
పషరర: వనసశష ననగరలక
భరస : మమరరత వర పడసషద తలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:6/9
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ బబ రరసస
ఇఇటట ననఇ:6/9D2-K1
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ అహమద బబషష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/10
వయససస:51
లఇ: పప
850
ZOK0663146
పషరర: ఫరరద షషక

125-159/1017

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:6-9
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబరషయబడడ మదస
బ రర
ఇఇటట ననఇ:6/9-A
వయససస:23
లఇ: ససస స
847
ZOK1271642
పషరర: మనససర బబషష షషక

842
ZOK1109876
పషరర: ససజజత పసడడగబ

864
ZOK1249193
పషరర: కకషష వవణణ పషడడచసరర

125-159/30

భరస : ససబబబరషయబడడ గబపషస పషడడచసరర
ఇఇటట ననఇ:6/15A
వయససస:65
లఇ: ససస స
867
ZOK1373166
పషరర: వనఇకట మణణదదప కకనతపలలల

125-159/32

తఇడడ:డ ససబబబరషవప కకనతపలలల
ఇఇటట ననఇ:6/15-B UPSTAIR
వయససస:23
లఇ: పప
870
ZOK1431501
పషరర: ససబబ రషవప కకణతలపలల

125-159/33

తఇడడ:డ లమతడ కకణతలపలల పపదబ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6/15-B UPSTAIRS
వయససస:52
లఇ: పప
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871
ZOK1431519
పషరర: కకణతలపలల శవ లకడమ

125-159/34

భరస : కకణతలపలల ససబబ రషవప
ఇఇటట ననఇ:6/15-B UPSTAIRS
వయససస:45
లఇ: ససస స

872
LML1947241
పషరర: లకడమకషఇత ఆకకరర
తఇడడ:డ గరవఇదరషజలక
ఇఇటట ననఇ:6-16
వయససస:35
లఇ: పప

874
ZOK1576826
పషరర: ననగసషయ కకనపరషజ

125-159/38

తఇడడ:డ రవ కకమమర కకనపరషజ
ఇఇటట ననఇ:6/19
వయససస:21
లఇ: పప
125-159/260

875
ZOK1541390
పషరర: ననగసషయ కకనపరషజ

878
LML2359107
పషరర: రషజ రషమకకషష రజడడడ

భరస : రషమ చఇదడ ననయక రషమమవథ
ఇఇటట ననఇ:6/19-A
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-20
వయససస:37
లఇ: పప

880
ZOK0391276
పషరర: మమనస కరషనటకఇ

881
ZOK2028884
పషరర: చఇదడమహనరజడడడ కరషనటకఇ

125-159/262

భరస : చఇదడమహన రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/23
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రహహమమన
ఇఇటట ననఇ:6-23
వయససస:35
లఇ: పప
886
ZOK1284561
పషరర: ఇమమమ న మఘల

125-159/516

889
ZOK0645838
పషరర: బబలమజ మకసడ
తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ మకసడ
ఇఇటట ననఇ:6/24
వయససస:29
లఇ: పప

125-159/522

125-159/524

125-159/514

125-159/517

తఇడడ:డ పస రమమశ బబబబ పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:6/27 A
వయససస:40
లఇ: పప

882
ZOK2250512
పషరర: అహమద షషక

125-159/264

885
ZOK1015594
పషరర: మమలమనన మఘల

125-159/515

888
ZOK0663161
పషరర: రజహమ షషక

125-159/518

భరస : అబబబల హదద శశక
ఇఇటట ననఇ:6/23-B
వయససస:34
లఇ: ససస స

890
ZOK2028892
పషరర: వవఇకట ససబబయయ మబకసడడ

125-159/520

891
ZOK2028900
పషరర: ననరషయణమమమ మకసడ

125-159/521

భరస : నరససఇహఇ మకసడ
ఇఇటట ననఇ:6/24
వయససస:82
లఇ: ససస స
125-159/1020

894
ZOK1318344
పషరర: పతస ననగరషజ

125-159/523

తఇడడ:డ పతస రషమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/26-1
వయససస:63
లఇ: పప
125-159/525

తఇడడ:డ పతస ననగరషజ
ఇఇటట ననఇ:6/26-1
వయససస:33
లఇ: పప

125-159/526 899
898
ZOK1577501
LML2439891
పషరర: పస ఆర నరజఇదడ పచచపపలకసస
పషరర: ననగజఇదడ పచచపపలకసస

125-159/261

తఇడడ:డ ఘమస మహహదబ దన మఘల
ఇఇటట ననఇ:6/23-A
వయససస:27
లఇ: పప

887
ZOK0417808
పషరర: మహమమద బలమల షషక

896
ZOK1318369
పషరర: పతస జజజ న సశరరప

879
ZOK1576032
పషరర: మన కజసషరపప

తలల : అమరరననసష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/23
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-24
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : పతస ననగరషజ
ఇఇటట ననఇ:6/26-1
వయససస:57
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/263

884
ZOK1015586
పషరర: అమరరననసష మఘబల

893
LML2442820
పషరర: గషయతడ మకసడన

125-159/259
876
ZOK1122076
పషరర: రషమ చఇదడ ననయక రషమమవథ

తఇడడ:డ కజసషరపప పపఇచలయ
ఇఇటట ననఇ:6/20
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహఇ మబకషసడడ
ఇఇటట ననఇ:6/24
వయససస:61
లఇ: పప

భరస : వనఇకట ససబబయయ మకసడ
ఇఇటట ననఇ:6/24
వయససస:57
లఇ: ససస స
895
ZOK1318351
పషరర: పతస వజయ లకడమ

125-153/1301

తఇడడ:డ అకబర బబషష
ఇఇటట ననఇ:6/23-B
వయససస:37
లఇ: పప
125-159/519

125-159/37

తఇడడ:డ రషమబడడ ననయక రషమమవథ
ఇఇటట ననఇ:6/19-A
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : ఘమస మహహదబ దన మఘబల
ఇఇటట ననఇ:6/23-A
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఘమస మహహదబ దన మఘల
ఇఇటట ననఇ:6/23-A
వయససస:24
లఇ: పప

892
ZOK2028918
పషరర: ధన లకకమ మబకసదద

125-159/258

తఇడడ:డ పపఇచల రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/23
వయససస:43
లఇ: పప
125-159/1019

873
ZOK1576800
పషరర: రవ కకమమర కకనపరషజ
తఇడడ:డ శశనవషస రషవప కకనపరషజ
ఇఇటట ననఇ:6/19
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవకకమమర కకనపరషజ
ఇఇటట ననఇ:6/19
వయససస:21
లఇ: పప

877
ZOK1122316
పషరర: లకకమదడవ రషమమవథ

883
LML1946425
పషరర: హదధ షషక

125-159/1018

897
ZOK2289155
పషరర: చకశధర ససరపరషజ

125-159/1279

తఇడడ:డ ననరషయణ రషజ ససరపరషజ
ఇఇటట ననఇ:6/26-2
వయససస:19
లఇ: పప
125-159/527

తఇడడ:డ రమమశ ననగజఇదడ పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:6/27-A
వయససస:37
లఇ: పప

900
LML1953959
పషరర: గజలకమమ ఉమమ

125-159/1021

భరస : మబననయయ
ఇఇటట ననఇ:6-27A
వయససస:85
లఇ: ససస స
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901
ZOK2028926
పషరర: పపఇచల రజడడడ కరషనటఇ

125-159/528

తఇడడ:డ రషమరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/29
వయససస:71
లఇ: పప
904
LML2443653
పషరర: అనసరషధన కరషనటక

902
ZOK2028934
పషరర: నరరసఇహరజడడడ కరషనటకఇ
తఇడడ:డ పపఇచల రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/29
వయససస:44
లఇ: పప

125-159/530

భరస : రషమచఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:6/29 A
వయససస:39
లఇ: ససస స

905
ZOK2028942
పషరర: ససబబలకమమ కరషషటక

తఇడడ:డ ససధనకర ఆచనరర బఇడడకషటల
ఇఇటట ననఇ:6/29B
వయససస:38
లఇ: పప
125-159/1270

తఇడడ:డ నరససఇహ రజడడడ కరషషటక
ఇఇటట ననఇ:6/29B
వయససస:19
లఇ: ససస స
913
ZOK1723824
పషరర: గగలల పలల పదమ కకమమరర
భరస : గగలల పలల పడతనప రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/32
వయససస:52
లఇ: ససస స
916
ZOK2028967
పషరర: శకకఇతలమమ మగలకషలశ

125-159/537

125-159/1025

భరస : పపళల రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-33
వయససస:44
లఇ: ససస స
922
ZOK0917122
పషరర: శవ పడసషద సప మశశటట

125-159/773

తఇడడ:డ మలల కషరరలన సప మశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/36
వయససస:42
లఇ: పప
925
ZOK1144294
పషరర: ససధ లకడమ సప మశశటట
భరస : శవ పడసషద సప మశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/36
వయససస:36
లఇ: ససస స
928
ZOK1093780
పషరర: సశరష లత సప మశశటట
భరస : మణణకకమమర సప మశశటట
ఇఇటట ననఇ:6-36
వయససస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/534

911
ZOK2272615
పషరర: శషలన కరషషటకఇ

912
ZOK1724954
పషరర: గగలల పలల సషయననథ రజడడ

125-159/1271

917
ZOK2028975
పషరర: సషవతడమమ మగలకలశ

125-159/532

125-159/1023

125-159/39

తఇడడ:డ గగలల పలల పడతనప రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/32
వయససస:26
లఇ: పప
125-159/535

915
ZOK2028959
పషరర: పపలమలరజడకడ మగరలకషలవష

125-159/536

తఇడడ:డ ససదరలనరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/33
వయససస:43
లఇ: పప
125-159/538

918
LML1953629
పషరర: పడమలమమ గణపత

125-159/1024

భరస : తరరపషల రజడడడ మగలకలశ
ఇఇటట ననఇ:6/33
వయససస:72
లఇ: ససస స

భరస : ససబబరషమ రజడడ
ఇఇటట ననఇ:6-33
వయససస:82
లఇ: ససస స

125-159/771
920
FYY1173616
పషరర: వనఇకట రమణ రజడడడ అవపల
బబలల యమగషరర
తలల : సషవతడమమ అవపల బబలల యమగషరర
ఇఇటట ననఇ:6/35
వయససస:59
లఇ: పప

125-159/772
921
ZOK1577832
పషరర: సషవతడమమ అవపల బబలలజయమగషరర

భరస : చఇదడరజడడడ అవపల బబలలజయమగషరర
ఇఇటట ననఇ:6/35
వయససస:86
లఇ: ససస స

923
ZOK0917197
పషరర: రతనమమ సప మశశటట

924
ZOK0917247
పషరర: మలల కషరరలన సప మశశటట

125-159/774

926
ZOK1554054
పషరర: సషవతడమమ పషరశథదరజదబ ద

929
ZOK1294230
పషరర: పషడమ శశఖర మబతతకకరర
తఇడడ:డ నరరసఇహహలక మబతతకకరర
ఇఇటట ననఇ:6/37-A
వయససస:28
లఇ: పప

125-159/775

తఇడడ:డ చచఇచయయ సప మశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/36
వయససస:74
లఇ: పప
125-159/777

భరస : ఓబబల రజడడడ పషరశథదరజదబ ద
ఇఇటట ననఇ:6/36
వయససస:80
లఇ: ససస స
125-159/1027

909
LML2442838
పషరర: లలతమమ కరషనటఇ
భరస : నరససఇహ రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-29B
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : మలల కషరరలన సప మశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/36
వయససస:68
లఇ: ససస స
125-159/776

906
LML2439271
పషరర: నరససఇహరజడడడ కరషషటక

భరస : నరజశ కకమమర ఆచనరర బఇడడకషటల
ఇఇటట ననఇ:6/29B
వయససస:34
లఇ: ససస స

914
ZOK1431527
పషరర: మగరలకలవ కషవయ

125-159/1022

తఇడడ:డ నరససఇహరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/29B
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ మగరలకలవ పపలల రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/33
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : ససదరలనరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/33
వయససస:67
లఇ: ససస స
919
LML1955988
పషరర: రజణబక మగలకషలశ

125-159/531

తఇడడ:డ నరససఇహ రజడడడ కరషషటకఇ
ఇఇటట ననఇ:6/29B
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-159/40

903
LML1953785
పషరర: గఇగమమ కరషనటక
భరస : పషనచల రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-29
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/29 B
వయససస:72
లఇ: ససస స

125-159/533 908
907
ZOK1275081
ZOK1275099
పషరర: నరజశ కకమమర ఆచనరర బఇడడకషటల
పషరర: ససలలచన బఇడడకషటల

910
ZOK2272607
పషరర: హహమబఇదస కరషషటక

125-159/529

927
ZOK0917171
పషరర: మణణ కకమమర సప మశశటట

125-159/1026

తఇడడ:డ మలల కషరరలన సప మశశటట
ఇఇటట ననఇ:6-36
వయససస:39
లఇ: పప
125-159/783

930
ZOK1580166
పషరర: శఇకరమమ మబతతకకరర

125-160/378

భరస : నరససఇహహలక ఏమ
ఇఇటట ననఇ:6/37-A
వయససస:50
లఇ: ససస స
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931
ZOK1151448
పషరర: రషజజ శశఖర డఢరనడడల

125-159/778

932
ZOK1151463
పషరర: కలకకరతనమమ డఢరనడడల

125-159/779

933
ZOK1151471
పషరర: జజయతఈశశరర డఢరనడడల

125-159/780

తలల : కలకకరతనమమ డఢరనడడల
ఇఇటట ననఇ:6/37 RAJESHWARI NILAYAM
వయససస:71
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషజజ శశఖర డఢరనడడల
ఇఇటట ననఇ:6/37 RAJESHWARI NILAYAM
వయససస:86
లఇ: ససస స

భరస : రషజజ శశఖర డఢరనడడల
ఇఇటట ననఇ:6/37 RAJESHWARI NILAYAM
వయససస:57
లఇ: ససస స

934
ZOK1151489
పషరర: లలకజశ డఢరనడడల

935
ZOK0919078
పషరర: బబలమజ డఢరనడడల

936
ZOK1427517
పషరర: గరపస ససదరలన

125-159/781

125-159/782

తఇడడ:డ రషజజ శశఖర డఢరనడడల
ఇఇటట ననఇ:6/37 RAJESHWARI NILAYAM
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషజసషఖర డఢరనడడల
ఇఇటట ననఇ:6/37 RAJESWARI NILAYAM
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన ససబబరషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:6/38
వయససస:23
లఇ: పప

937
ZOK1284462
పషరర: ఫతడ మహమమద పషతడన

938
ZOK1430248
పషరర: అఇకకపలలల ససబబరషయబడడ

939
ZOK1430255
పషరర: అఇకకపలలల ధనమమ

125-159/1028

125-159/785

తఇడడ:డ ససబబన మహమమద పషతడన
ఇఇటట ననఇ:6-38
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ అఇకకపలలల చనన వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6/39
వయససస:84
లఇ: పప

125-159/1029
940
ZOK1702075
పషరర: నరససఇహ తడజ ననరషయణ
ననలల కరర
తఇడడ:డ పపఇచలయయ ననరషయణ ననలల కరర
ఇఇటట ననఇ:6-39-H-15B
వయససస:21
లఇ: పప

941
ZOK1683440
పషరర: శశబననచనరర నమబరర
తఇడడ:డ నరససఇహచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/39-H-A6
వయససస:53
లఇ: పప

943
ZOK0826935
పషరర: షకకల బబనస షషక

944
ZOK0645770
పషరర: ఫరరద బబషష సయయద

125-159/788

భరస : ఖమదర బబషష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/40
వయససస:38
లఇ: ససస స
946
ZOK1393818
పషరర: బషసర సయయద
తఇడడ:డ ఫరరద బబషష
ఇఇటట ననఇ:6/40-A
వయససస:23
లఇ: పప
949
ZOK1576412
పషరర: సయద అబద బబనస

125-159/794

125-166/14

తఇడడ:డ బబషత పఠషన
ఇఇటట ననఇ:6/47
వయససస:62
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/789

953
ZOK1702653
పషరర: మహమమద ఇబడహహఇ షషక

125-159/798

956
ZOK0645762
పషరర: అబబబల జబబబర సయయద

125-159/792

959
LML1946250
పషరర: ఇసషమయల బబషష షషక
తఇడడ:డ బబషష షషక
ఇఇటట ననఇ:6-47
వయససస:55
లఇ: పప

945
ZOK1393800
పషరర: ఫయమజ సయయద

125-159/790

948
ZOK1509256
పషరర: సయద ఫయమజ

125-159/793

తఇడడ:డ సయద ఫరరద బబష
ఇఇటట ననఇ:6/40-A
వయససస:21
లఇ: పప
125-159/795

951
ZOK1509272
పషరర: సయద బషసర

125-159/796

తఇడడ:డ సయద ఫరరద బబష
ఇఇటట ననఇ:6/41
వయససస:22
లఇ: పప
125-159/797

954
ZOK1724400
పషరర: కరరమబలల బబష షషక

125-159/265

తఇడడ:డ ఇసషమయల బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/46-1
వయససస:19
లఇ: పప
125-159/799

తఇడడ:డ జబబబర
ఇఇటట ననఇ:6/46-A
వయససస:61
లఇ: పప
125-159/801

125-159/41

తఇడడ:డ ఫరరద బబషష
ఇఇటట ననఇ:6/40-A
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ నబసషహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/43A
వయససస:81
లఇ: పప

భరస : మహమమద ఇబడహహఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/46A
వయససస:57
లఇ: ససస స
958
ZOK2028983
పషరర: అమర బబష పఠషన

950
ZOK1684489
పషరర: షషక షషక

942
ZOK1724368
పషరర: సహననజ బబగబమ షషక
తఇడడ:డ ఖదర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/40
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : ఏలయమస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/40-B
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : అబబబల ఖదదర షషక
ఇఇటట ననఇ:6/43
వయససస:58
లఇ: ససస స
955
ZOK1702687
పషరర: బబజజన షషక

125-159/787

తఇడడ:డ సయద ఫరరద బబష
ఇఇటట ననఇ:6/40-A
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : సయద ఫరరద బబష
ఇఇటట ననఇ:6/40-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
952
ZOK1390202
పషరర: ఆశ బబగబమ షషక

947
ZOK1426634
పషరర: సయద ఫయమజ

125-159/786

భరస : అఇకకపలలల ససబబరషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:6/39
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బశర బబషష సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/40-A
వయససస:51
లఇ: పప
125-159/791

125-159/784

957
LML2443745
పషరర: మమహతనబబగమ పఠషన

125-159/800

తఇడడ:డ అమర పఠషన
ఇఇటట ననఇ:6/47
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-159/1030

960
LML1954593
పషరర: పరషసజ షషక

125-159/1031

భరస : ఇసషమయల
ఇఇటట ననఇ:6-47
వయససస:47
లఇ: ససస స
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961
LML1954601
పషరర: మబఇతనజ బబగఇ సయయద

125-159/1032

భరస : బబషత
ఇఇటట ననఇ:6-47
వయససస:42
లఇ: ససస స
964
ZOK1381508
పషరర: దసదడకకల కకషతబ

125-157/1094

125-159/803

భరస : మహబబబ బబషష సషయయద
ఇఇటట ననఇ:6/50 A
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-159/804

భరస : ససరజష బబబబ గబఇడనల
ఇఇటట ననఇ:6/52
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-159/1276

125-159/809

భరస : జలమన బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/53
వయససస:33
లఇ: ససస స

971
ZOK1226845
పషరర: ససరజష బబబబ గబఇడనల

974
ZOK1576305
పషరర: గబరర కకరణ అవషశరర

977
ZOK0908170
పషరర: నకకత పప లమ

125-159/937

భరస : చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:6/83
వయససస:34
లఇ: ససస స

980
ZOK1122027
పషరర: చఇదడ శశఖర చచరరకకపలల

125-159/805

తఇడడ:డ వవఇకట రషమబలక చచరరకకపలల
ఇఇటట ననఇ:6-83
వయససస:59
లఇ: పప

983
LML2445401
పషరర: శఇకరమమ చచరరకకపలల

125-159/807

భరస : రమణ ఆచనరర కడడయమల
ఇఇటట ననఇ:6/83 A
వయససస:38
లఇ: ససస స

986
ZOK0942772
పషరర: రమణణ రమమదడవ గబఇడనల

125-159/1056

989
ZOK1509405
పషరర: సషయననథ మఇడడల
తఇడడ:డ శశనవషససలక మఇడడల
ఇఇటట ననఇ:6/84
వయససస:20
లఇ: పప

125-159/1036

125-159/806
972
ZOK1377928
పషరర: చనన వనఇగయయ రషయల కజతన

975
ZOK0988552
పషరర: జజన బబషష షషక

125-159/808

978
ZOK0418046
పషరర: ససధనకర చరరకక పలల

125-159/936

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:6/83
వయససస:32
లఇ: పప
125-159/938

981
ZOK1122084
పషరర: ససజనయ చఇతల

125-159/939

తఇడడ:డ ససబబబరషయబడడ చఇతల
ఇఇటట ననఇ:6/83
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-159/1058

984
ZOK1673664
పషరర: లలత కడడయమల

125-138/12

భరస : రమణ చరర కడడయమల
ఇఇటట ననఇ:6/83A
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-159/941

భరస : యమణదయయ గబఇడనల
ఇఇటట ననఇ:6/83-B
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-159/943

969
ZOK0402917
పషరర: జజవద యస

తఇడడ:డ కషలలశ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/53
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : ససబడమణయఇ చచరరకకపలల
ఇఇటట ననఇ:6-83
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-159/940

125-159/802

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/52
వయససస:83
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ చచరరకకపలల
ఇఇటట ననఇ:6/83
వయససస:36
లఇ: పప
125-159/1057

966
LML2439982
పషరర: మమహబబబ బబషష సపజయద

తఇడడ:డ మహబబబ బబషష
ఇఇటట ననఇ:6-50-A
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ మధస ససదన రజడడ పప లమ
ఇఇటట ననఇ:6-82
వయససస:27
లఇ: ససస స

979
ZOK0725382
పషరర: లకకమ చచరరకకపలల

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/1035

తఇడడ:డ లకమణ మబరరస అవషశరర
ఇఇటట ననఇ:6/52-A
వయససస:20
లఇ: ససస స

976
ZOK1685007
పషరర: సమన షషక

తఇడడ:డ శశనవషససలక మఇడడల
ఇఇటట ననఇ:6/84
వయససస:25
లఇ: పప

968
LML1946631
పషరర: జహహర అబబబస సయయద

125-159/266

తఇడడ:డ హహహధర సహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/50 A
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ శఇకరయయ గబఇడనల
ఇఇటట ననఇ:6/52
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన వనఇగయయ కజత
ఇఇటట ననఇ:6/52
వయససస:40
లఇ: పప

988
ZOK1226951
పషరర: సఇదదప కకమమర మఇడడల

125-159/1034

తఇడడ:డ మహబబబ బబషష
ఇఇటట ననఇ:6-50A
వయససస:39
లఇ: పప

970
ZOK1226829
పషరర: ససజజత గబఇడనల

985
ZOK1676766
పషరర: లలత కడడయమల

965
ZOK0402701
పషరర: కకషషషరజడడడ యరశబబపప

963
ZOK2240661
పషరర: బశరర షషక
భరస : తజజబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/47-1A
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యయరరకషలరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-50
వయససస:53
లఇ: పప

967
LML2443752
పషరర: చఇద మమమలక సయయద

982
LML2439313
పషరర: ససబడమణయఇ చచరరకకపలల

125-159/1033

భరస : అమర బబషష
ఇఇటట ననఇ:6-47
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దసదడకకల బబషష
ఇఇటట ననఇ:6/48
వయససస:24
లఇ: ససస స

973
ZOK2280410
పషరర: రషజశశఖర కజత

962
ZOK2028991
పషరర: నసరల హన పఠషన

987
ZOK0943010
పషరర: యమణదయయ గబఇడనల

125-159/942

తఇడడ:డ ససబబయయ గబఇడనల
ఇఇటట ననఇ:6/83-B
వయససస:48
లఇ: పప
125-159/944

990
ZOK1509595
పషరర: మధవ మఇడడల

125-159/945

భరస : శశనవషససలక మఇడడల
ఇఇటట ననఇ:6/84
వయససస:40
లఇ: ససస స
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991
ZOK1509975
పషరర: అకసమమ మఇడడల

125-159/946

భరస : నరససఇహహలక మఇడడల
ఇఇటట ననఇ:6/84
వయససస:70
లఇ: ససస స
994
ZOK1109132
పషరర: ననగమననమమ పషతతరర

992
ZOK2029460
పషరర: శశనవషససలక మఇడల
తఇడడ:డ నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:6/84
వయససస:47
లఇ: పప

125-165/498

995
ZOK0645077
పషరర: జఫషర అల షషక

భరస : ననరషయణ రజడడడ లలట పషతతరర
ఇఇటట ననఇ:6/84-KA-1
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబబల అససఫ
ఇఇటట ననఇ:6/85
వయససస:56
లఇ: పప

997
ZOK0808339
పషరర: నవజ షషక

998
ZOK0808347
పషరర: రజశషమ షషక

125-159/950

తఇడడ:డ జఫషర అల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/85
వయససస:32
లఇ: పప
1000 LML1954098
పషరర: వనజకమమ మలసపటట

125-159/953

125-159/956

125-159/957

125-159/959

1007 LML2444040
పషరర: భబవనవశశరర కలక
ల రర

1010 ZOK1132364
పషరర: సశరష లత కకరస ప
ర షటట

125-159/1063

1013 LML2442911
పషరర: చటటట మమ కజ

1016 ZOK0574574
పషరర: గగతమ సషమఇతపలల

తఇడడ:డ రషమచఇదడ రజడడడ సషమఇతపలల
ఇఇటట ననఇ:6/93
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : నరససఇహ రజడడడ సషమఇతపలల
ఇఇటట ననఇ:6/93
వయససస:33
లఇ: ససస స

1018 ZOK0649558
పషరర: పడభబవథమమమ మలకల

1019 ZOK0649566
పషరర: సశపన ససఇగమల

భరస : రషమ ససబబబ రజడడ క
ఇఇటట ననఇ:6/93-A
వయససస:76
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/954

125-159/965

125-159/949

999
ZOK0943861
పషరర: మహమమద నవషజ షషక

125-159/952

1002 ZOK1509454
పషరర: శశలకడమ మఇచల

125-159/955

తలల : ననగమణణ మఇచల
ఇఇటట ననఇ:6/88-B
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-159/1060

1005 ZOK2029494
పషరర: లకమమమ బలమలమలమ

125-159/1061

భరస : ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:6-89
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-159/958

1008 ZOK1294271
పషరర: అరరణ రజడడడ మమడ

125-159/1062

తఇడడ:డ నరస రజడడడ మమడ
ఇఇటట ననఇ:6-90-1
వయససస:31
లఇ: పప
125-159/960

1011 ZOK0645648
పషరర: హరరశ కకమమర కకలమర

125-159/961

తఇడడ:డ రషమబ
ఇఇటట ననఇ:6/92-A
వయససస:32
లఇ: పప
125-159/1064

భరస : రషమబలక కజ
ఇఇటట ననఇ:6-92A
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-159/962

996
ZOK0808321
పషరర: శషలహ షషక

తఇడడ:డ జఫషర
ఇఇటట ననఇ:6/85
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రషమ రషజ కకరస రపషటట
ఇఇటట ననఇ:6/90-B
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : శశనవషససలక
ఇఇటట ననఇ:6-92A
వయససస:51
లఇ: ససస స
1015 LML2439321
పషరర: నరససఇహ రజడడడ సషమఇతపలల

125-159/951

భరస : రవఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/90
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరషయబడడ మదస
బ రర
ఇఇటట ననఇ:6/90-A
వయససస:24
లఇ: ససస స
1012 LML1956309
పషరర: ససధన లకడమ దనససరర

1004 ZOK2029486
పషరర: సశరషనకకమమరర బలమలమలమ

125-159/1059

భరస : జఫషర అల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/85
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:6-89
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తనయగజరయమ
ఇఇటట ననఇ:6/90
వయససస:49
లఇ: పప
1009 ZOK1702695
పషరర: ఆశషలత మదస
బ రర

125-159/948

తఇడడ:డ గరపషలసషశమ గరరశపషటట
ఇఇటట ననఇ:6/88
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : ససబబబబ బలల
ఇఇటట ననఇ:6/89
వయససస:90
లఇ: ససస స
1006 LML2440162
పషరర: రవ ఆచనరర కలలమరర

1001 LML2440527
పషరర: నఇద గరపషల గరరశపషటట

993
ZOK2029478
పషరర: అకసమమ మఇడడల
భరస : నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:6-84
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జఫషర అల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/85
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : నఇదగరపషల జ
ఇఇటట ననఇ:6/88
వయససస:45
లఇ: ససస స
1003 ZOK0826950
పషరర: ససబబమమ బలల

125-159/947

1014 ZOK0391342
పషరర: ననగమణణ దనససరర

125-159/1065

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-92-A
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-159/963

1017 ZOK2029502
పషరర: రషమచఇదడరజడకడ సషమఇతపలల

125-159/964

తఇడడ:డ ననరషయణరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/93
వయససస:76
లఇ: పప
125-159/966

భరస : పదనమకర రజడడడ మలకల
ఇఇటట ననఇ:6/93-A 6TH WARD REDDY VA
వయససస:34
లఇ: ససస స

125-159/967
1020 LML2440238
పషరర: వనజఇకటకకషష రజడకడ శయనతపషలల

తఇడడ:డ ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:6/94
వయససస:60
లఇ: పప
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1021 ZOK0574608
పషరర: ననగ శశశత సషమఇతపలల

125-159/968

తఇడడ:డ వవఇకట కకషష రజడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/94
వయససస:30
లఇ: ససస స
1024 ZOK1577204
పషరర: పలల కకషష కకమమరర

125-159/971

125-159/974

తఇడడ:డ పపఇచల రజడడడ రఇప
ఇఇటట ననఇ:6/96
వయససస:72
లఇ: పప
1033 ZOK2029528
పషరర: మధసససదహననరజదబ ద పప లమ

125-159/979

125-159/1067

125-159/982

125-159/985

125-159/988

తఇడడ:డ నరస రజడడడ పప లమ
ఇఇటట ననఇ:6/98
వయససస:61
లఇ: పప
1048 ZOK2029536
పషరర: పప లమ శవష రజడడ
తఇడడ:డ పప లమ నరసష రజడడ
ఇఇటట ననఇ:6/98
వయససస:63
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/1066

125-159/973

1029 ZOK1509306
పషరర: చఇదడ మమళ రజడడ రఇప

125-159/976

1034 ZOK1393917
పషరర: పడణత పప లమ

1037 ZOK0722504
పషరర: ససరజఇదడ ననయబడడ గరఇదధ

1040 ZOK0908881
పషరర: ససమత పప లమ

125-159/980

125-164/821

1035 ZOK1510197
పషరర: నకకత పప ల

125-159/981

1038 ZOK0944521
పషరర: శషయమ ససఇదరఇ జనపషటట

125-164/822

తఇడడ:డ ససఇగరయయ జనపటట
ఇఇటట ననఇ:6/96-H-1
వయససస:43
లఇ: పప
125-159/983

1041 ZOK1290345
పషరర: చచఇగల రషవప బబజవషడ

125-159/984

తఇడడ:డ వనఇకటబ చలఇ బబజవషడ
ఇఇటట ననఇ:6/97
వయససస:62
లఇ: పప
125-159/986

1046 ZOK1325919
పషరర: నఖల పప లమ

125-159/989

భరస : శశవణ కకమమర రజడడడ పరశతరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/98-4Y2
వయససస:48
లఇ: ససస స

125-159/978

తఇడడ:డ మదసససధన రజడడడ పప ల
ఇఇటట ననఇ:6/96-a
వయససస:26
లఇ: పప

1043 ZOK1290360
పషరర: యఇ కజ యఇ రషఘవవఇదడ
కకమమర బబజవషడ
తఇడడ:డ చచఇగల రషవప బబజవషడ
ఇఇటట ననఇ:6/97
వయససస:30
లఇ: పప

1049 ZOK1541531
పషరర: పపషషలఇజల మబమమమదధరజదబ ద

1032 ZOK0491100
పషరర: భబనస తడజ పప లమ
తఇడడ:డ మధస ససదన రజడడ
ఇఇటట ననఇ:6/96A
వయససస:32
లఇ: ససస స

1044 LML2442929
పషరర: శరరష పప లమ

125-159/987

భరస : శవ రజడడడ పప లమ
ఇఇటట ననఇ:6/98
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ 84రజడడడ పప లమ
ఇఇటట ననఇ:6/98
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-159/991

1026 ZOK1577113
పషరర: కకమమ రజడడడ ససభదడమమ

తఇడడ:డ రఘబరషమ రజడడ రఇప
ఇఇటట ననఇ:6/96
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ రజడడ
ఇఇటట ననఇ:6/97
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : చచఇగల రషవప బబజవషడ
ఇఇటట ననఇ:6/97
వయససస:52
లఇ: ససస స
1045 ZOK1244334
పషరర: శవ రజడడడ పప లమ

125-159/975

తఇడడ:డ ససబబరషయబడడ గగఇడడ
ఇఇటట ననఇ:6/96-C
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/97
వయససస:29
లఇ: ససస స
1042 ZOK1290352
పషరర: నతనయ కలమయణణ బబజవషడ

1028 ZOK1393909
పషరర: చఇదడ మమళ రజడడ రషఇపష

1031 ZOK2029510
పషరర: ససజన రఇపష

125-159/970

భరస : కకమమ రజడడడ ససబబరషమ రజడడ
ఇఇటట ననఇ:6/95-B
వయససస:76
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మధసససదన రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/96-A
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : మధసససధనరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-96 A
వయససస:47
లఇ: ససస స
1039 ZOK0908873
పషరర: నవయ పప లమ

125-159/972

భరస : రఘబరషమరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-96
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/96A
వయససస:51
లఇ: పప
1036 LML1953587
పషరర: శశమణణ పప లమ

1025 ZOK1577097
పషరర: కకమమ రజడడడ ససబబరషమ రజడడ

తఇడడ:డ రఘబరషమ రజడడ
ఇఇటట ననఇ:6/96
వయససస:37
లఇ: పప
125-159/977

1023 LML2444099
పషరర: రషన సషమఇతపలల
భరస : వనజఇకటకకషషరజడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/94 A
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకమమ రజడడ గఇగర రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/95-B
వయససస:81
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపఇచల రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/96
వయససస:72
లఇ: పప
1030 ZOK1509314
పషరర: రఘబ రమ రజడడడ రఇప

125-159/969

తఇడడ:డ కకశషష రజడడడ సషమఇతపలల
ఇఇటట ననఇ:6/94
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : కజ ససరజశ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:6/95-A
వయససస:55
లఇ: ససస స
1027 ZOK1393842
పషరర: రఘబరషమ రజడడ రషఇపష

1022 ZOK1325935
పషరర: వనఇకటటశశర రజడడడ సషమఇతపలల

1047 ZOK1393974
పషరర: నఖల పప లమ

125-159/990

తఇడడ:డ శవష రజడడ
ఇఇటట ననఇ:6/98
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-159/992

1050 ZOK0725408
పషరర: అమకత పపజదన

125-159/993

భరస : రషఘవరషఇ
ఇఇటట ననఇ:6/98-A
వయససస:65
లఇ: ససస స
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1051 ZOK0725416
పషరర: రషఘవరషమ పపజదద

125-159/994

తఇడడ:డ శశరషమబలక
ఇఇటట ననఇ:6/98-A
వయససస:77
లఇ: పప
1054 ZOK2029544
పషరర: వవఇకట రమనరజడకడ పప లమ

125-159/997

125-159/1069

1058 ZOK2029569
పషరర: శకకఇతలమమ పప లమ

125-159/1072

1061 ZOK1183599
పషరర: గరబబడ ననయక భకషయ

125-159/1001

1064 ZOK0094326
పషరర: చఇగమమ బబసయయ గషరర
భరస : ససబబరయయ బసయయగషరర
ఇఇటట ననఇ:6/100
వయససస:63
లఇ: ససస స

1066 ZOK0465930
పషరర: కషలలశ షషక

1067 ZOK1007104
పషరర: వషహహద బబషష షషక

125-165/127

తఇడడ:డ మసషసన సషబ
ఇఇటట ననఇ:6/100E2
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ కషలలశ షషక కజ
ఇఇటట ననఇ:6/100E2
వయససస:23
లఇ: పప
1072 ZOK1704592
పషరర: నవన కకమమర ఉటటకకరర

1070 LML1946011
పషరర: మబనరషజజ ఒమమ

125-159/45

1073 ZOK0649574
పషరర: ససజజతన కషఇత

1076 ZOK1407717
పషరర: బలరషజ హహమఇత

భరస : వనఇకట రజడడడ ఆకజపషటట
ఇఇటట ననఇ:6-102/G/28
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బలరషజ నగరజ
ఇఇటట ననఇ:6/102-S-B
వయససస:23
లఇ: పప

125-159/50
1078 ZOK1120880
పషరర: బబల ససనవజ కకమమర ఆచనరర
లలబక
తఇడడ:డ కకశషషమమచనరర లలబక
ఇఇటట ననఇ:6/103B
వయససస:30
లఇ: పప

1079 ZOK1120898
పషరర: శవకకమమర ఆచనరర లలబక

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/999

తఇడడ:డ కకషషమ ఆచనరర లలబక
ఇఇటట ననఇ:6/103B
వయససస:33
లఇ: పప

125-159/1068

1059 ZOK2029577
పషరర: కళయవతమమ పప లమ

125-159/1071

1062 ZOK1183607
పషరర: లకడమ దడవ భకషయ

125-159/1000

భరస : గరబబడ ననయక భకషయ
ఇఇటట ననఇ:6/99-1
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-159/42

1065 ZOK0096396
పషరర: ససబబరషమయయ బసయయ గషరర

125-159/43

తఇడడ:డ పసటటచచయయ బసయయగషరర
ఇఇటట ననఇ:6/100
వయససస:74
లఇ: పప
125-165/128

1068 ZOK1144468
పషరర: మసషసన బ షషక

125-165/129

భరస : కషలలశ
ఇఇటట ననఇ:6/100E2
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-159/44

1071 ZOK0664722
పషరర: మహమమద షకకర షషక

125-165/141

తఇడడ:డ మహమమద హనఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/101-1T
వయససస:28
లఇ: పప
125-159/46

భరస : మబన రషజ
ఇఇటట ననఇ:6/101-A
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-165/916

1056 ZOK0418012
పషరర: ధదరజ రజడడడ పప లమ

భరస : రమణనరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-99
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మబననయయ ఉమమ
ఇఇటట ననఇ:6/101
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ ఉటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:6/101-2
వయససస:35
లఇ: పప
1075 ZOK1713072
పషరర: యమనదమమ ఆకజపషటట

125-159/1070

తఇడడ:డ కషలలశ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/100E2
వయససస:34
లఇ: పప
125-165/130

125-159/996

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ రజడడడ పప లమ
ఇఇటట ననఇ:6-99
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషమబ ననయక భకషయ
ఇఇటట ననఇ:6/99-1
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ వర రజడడడ పప లమ
ఇఇటట ననఇ:6/99REDDIVARI STREET
వయససస:97
లఇ: పప

1069 ZOK1305259
పషరర: ఛనన బబషష షషక కజ

125-159/998

భరస : వనఇకటరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-99
వయససస:82
లఇ: ససస స

భరస : శశనవషససలరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-99
వయససస:48
లఇ: ససస స
1063 ZOK0914524
పషరర: వనఇకట రజడడడ పప లమ

1055 ZOK2029551
పషరర: శశనవషససలకరజడడడ పప లమ

1053 ZOK1428713
పషరర: రమణయయ అనసగరలక
తఇడడ:డ అఇకయయ అనసగరలక
ఇఇటట ననఇ:6/99
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/99
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవషససల రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-99
వయససస:29
లఇ: పప
1060 ZOK2029585
పషరర: శరరషలత పప లమ

125-159/995

తఇడడ:డ శశనవషస రజడడ పప లమ
ఇఇటట ననఇ:6/99
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/99
వయససస:58
లఇ: పప
1057 ZOK0784181
పషరర: సషయ వనజభవ రజడడడ పప ల

1052 ZOK1312040
పషరర: నమజజ పప లమ

1074 ZOK1006791
పషరర: చచఇగయయ మససనన

125-165/189

తఇడడ:డ ససబబయయ మససనన
ఇఇటట ననఇ:6/101-J-1
వయససస:63
లఇ: పప
125-159/47

1077 ZOK1120872
పషరర: భబరతమమ లలబక

125-159/49

భరస : కకశషషమమచనరర లలబక
ఇఇటట ననఇ:6/103B
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-159/51

1080 ZOK1120906
పషరర: కకశషషమమచనరర లలబక

125-159/52

తఇడడ:డ ససబబననచనరర లలబక
ఇఇటట ననఇ:6/103-B
వయససస:58
లఇ: పప
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1081 LML1956093
పషరర: అరరణ రషచపపటట

125-159/53

భరస : మబరళకళషష రషచపపటట
ఇఇటట ననఇ:6/104
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వజయ కకమమర బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/104
వయససస:31
లఇ: పప

1084 ZOK0777789
పషరర: వజయ కకమమర బవరరశశటట

125-159/56

తఇడడ:డ నరససఇహలక
ఇఇటట ననఇ:6/104
వయససస:56
లఇ: పప
1087 ZOK0665927
పషరర: శహహనన శశక

125-159/54 1083 ZOK0777771
1082 ZOK0777763
పషరర: లలమ యశశఇత కకమమర బవరరశశటట
పషరర: జయ లకకమ బవరరశశటట

భరస : వజయ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:6/104
వయససస:54
లఇ: ససస స

1085 ZOK1122274
పషరర: మఉనక రషచపపటట

125-159/57

తఇడడ:డ మబరళ కకషష రషచసలటట
ఇఇటట ననఇ:6/104-A
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-159/1007

భరస : రఫస శశక
ఇఇటట ననఇ:6-108
వయససస:31
లఇ: ససస స
1090 ZOK0477422
పషరర: అలయమ షషక

125-159/58

భరస : చనఇద బబషష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/120
వయససస:38
లఇ: ససస స
1096 ZOK1509561
పషరర: అమమన షషక

125-159/1008

1091 ZOK0645135
పషరర: గ స బబషష షషక

125-159/59

తఇడడ:డ గగస బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/120
వయససస:21
లఇ: ససస స

1094 ZOK1244177
పషరర: ఛనన బబషష షషక

125-159/62

1097 ZOK1703339
పషరర: అజమమ బ షషక

125-159/65

తఇడడ:డ ఛనన బబషష రషమమపపరఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/125
వయససస:24
లఇ: పప

1103 ZOK1305713
పషరర: మనససర రషమమపపరఇ షషక

భరస : హజ సషహహబ హజ సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:6-126
వయససస:72
లఇ: ససస స

భరస : రజడడయయ
ఇఇటట ననఇ:6/130-1
వయససస:34
లఇ: ససస స
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125-159/70

125-159/1074

భరస : రమణ వ
ఇఇటట ననఇ:6-127-B-1
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-159/73

1109 ZOK0574632
పషరర: రజడడయయ కకరషశపప తతల
తఇడడ:డ గబరరమబరరస
ఇఇటట ననఇ:6/130-1
వయససస:45
లఇ: పప

125-159/60

1095 ZOK1509546
పషరర: అమజజద అల షషక

125-159/63

1098 ZOK1704113
పషరర: జకకర బబగబమ షషక

125-159/66

1101 ZOK0915134
పషరర: హజర రషమమపపరఇషషక

125-159/68

తఇడడ:డ చఇద బబషష రషమమపపరఇషషక
ఇఇటట ననఇ:6/125
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షసఖత అల రషమమపపరఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/126
వయససస:24
లఇ: పప

125-159/1073 1106 ZOK1424407
1105 LML2442945
పషరర: కకరరలద బబగఇ రషమమపపరఇ షషక
పషరర: లకడమమమమ వనలల కరర

1108 ZOK0574517
పషరర: భబరన వ కకరషశపప తతల

125-159/67

తఇడడ:డ ఇమమఇ సషహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/125
వయససస:51
లఇ: పప
125-159/69

1092 ZOK0645143
పషరర: అలఇ బబషష షషక

భరస : మహబబబ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/120
వయససస:69
లఇ: ససస స

125-159/1010 1100 LML2439347
1099 ZOK0894700
పషరర: ససనల కకమమర రషజజపపర
పషరర: చఇద బబషష రషమమపపరఇ షషక

1102 ZOK1305705
పషరర: ఉమమర రషమమపపరఇ షషక

125-159/1009

తఇడడ:డ గగస బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/120
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : గగస బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/120
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగపషల ససఇహ
ఇఇటట ననఇ:6-124-1
వయససస:39
లఇ: పప

1089 ZOK0666172
పషరర: శశకథ అల శశక

తఇడడ:డ మహబబబ బబషష
ఇఇటట ననఇ:6/120
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబబబ బబషష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/120
వయససస:45
లఇ: పప
125-159/64

125-159/1006

తఇడడ:డ రహమబ
మ లమల
ఇఇటట ననఇ:6-113-D
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబబబ బబషష
ఇఇటట ననఇ:6/120
వయససస:54
లఇ: పప
125-159/61

1086 ZOK0665919
పషరర: మహమధడఫస శశక
తఇడడ:డ పసరయయ శశక
ఇఇటట ననఇ:6-108
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : శశకథ అల
ఇఇటట ననఇ:6-113-D
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : అలమ బబషష
ఇఇటట ననఇ:6/120
వయససస:37
లఇ: ససస స
1093 ZOK1244169
పషరర: షహహన షషక

1088 ZOK0666164
పషరర: కషదరరననసష శశక

125-159/55

1104 ZOK2029593
పషరర: మహమమద అల రషమమపపరఇ
షషక
తఇడడ:డ హజ సషహహబ రషమమపపరఇషపజక
ఇఇటట ననఇ:6/126
వయససస:48
లఇ: పప

125-159/71

1107 ZOK1674506
పషరర: వనఇకట రజడడడ ఠమమబలమ

125-159/72

తఇడడ:డ నరససఇహ రజడడడ ఠమమబలమ
ఇఇటట ననఇ:6/130
వయససస:42
లఇ: పప
125-159/74

1110 ZOK1381771
పషరర: షణబమఖ గగనపపరఇ

125-159/75

తఇడడ:డ కకమమర రషజ గగనపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/130-A
వయససస:24
లఇ: పప
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1111 ZOK1721075
పషరర: కకమమర రషజ గగనపపరఇ

125-159/76

తఇడడ:డ లకడమ పత రషజ గగనపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/130-A
వయససస:52
లఇ: పప

1112 ZOK1721059
పషరర: దడవశశన గగనపపరషమ
భరస : కకమమర రషజ గగనపపరషమ
ఇఇటట ననఇ:6-130-A
వయససస:47
లఇ: ససస స

1114 ZOK0988545
పషరర: పకఠరశ రషజ ససఇగనమల

125-159/78

భరస : బబలమజ
ఇఇటట ననఇ:6/132-A
వయససస:46
లఇ: ససస స

1117 ZOK0915399
పషరర: షసమ షషక

1118 ZOK1230606
పషరర: పసచచమమ కకటట ఇ

125-159/81

భరస : రహహమబలమల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/132-A
వయససస:32
లఇ: ససస స

125-159/79

125-159/83

తఇడడ:డ ఖమదర హహసషసన షషక
ఇఇటట ననఇ:6/132-B
వయససస:50
లఇ: పప

125-159/82

125-159/86

భరస : అశశక
ఇఇటట ననఇ:6/132-d-2-2
వయససస:38
లఇ: ససస స

1121 ZOK0975047
పషరర: కరరమబననసష షషక

125-159/84

125-159/89

భరస : జగననమహన కకరపళళ
ఇఇటట ననఇ:6/133
వయససస:47
లఇ: ససస స

1124 ZOK0417782
పషరర: దధనవశ కకమమర ననరల

125-159/87

125-159/92

1127 ZOK2029601
పషరర: వనఇకటయయ ననరషల

తఇడడ:డ ససబబయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:6/139
వయససస:63
లఇ: పప

1130 LML1946284
పషరర: శశధర పససపపలలటట

125-159/90

భరస : యబసఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:6-139-F6
వయససస:34
లఇ: ససస స

125-159/1080

1133 ZOK0473744
పషరర: నరమల చఇదర పపఇగవనఇ

125-159/95 1136 ZOK1138065
1135 ZOK0825788
పషరర: రరఠ వషన పపనగమరవలమబఏల
పషరర: సరరజ పపఇగవణఇ అరవ

1138 ZOK1701762
పషరర: గఇగమమ ననగరపప గబ
భరస : ససబబరషమయయ ననగరపప గబ
ఇఇటట ననఇ:6/142
వయససస:50
లఇ: ససస స
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125-159/93

1139 ZOK1701796
పషరర: ససబబరషమయయ ననగరపప గబ
తఇడడ:డ నరసయయ ననగరపప గబ
ఇఇటట ననఇ:6/142
వయససస:60
లఇ: పప

125-159/85

1125 ZOK1145904
పషరర: శశలత ననరల

125-159/88

1128 ZOK0530121
పషరర: యగజనసశర పససపపలలటట

125-159/91

1131 ZOK0988404
పషరర: ససజనయ పససపపలలటట

125-159/1081

1134 ZOK0825747
పషరర: శలశరషజ పపనగమరవలమబఏల

125-159/94

తఇడడ:డ శషమబయల పపనగమరవజమబల
ఇఇటట ననఇ:6/141
వయససస:68
లఇ: పప
125-159/96

భరస : ససలమశరషజ పపఇగవణఇ అరవ
ఇఇటట ననఇ:6/141
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-159/98

1122 ZOK1393834
పషరర: మహమమద ఫహద షషక

భరస : శశధర పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:6-139
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సలశరషజ పపనగమరవజమబల
ఇఇటట ననఇ:6/141
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : ససలమశరషజ పపనగమరవజమబల
ఇఇటట ననఇ:6/141
వయససస:32
లఇ: ససస స

125-159/1076

తఇడడ:డ ఆదధననరషయణ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:6/139
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆదధననరషయణ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:6-139
వయససస:40
లఇ: పప
125-159/1082

1119 ZOK0792945
పషరర: సఫసయమ సయయద

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6/132-D4
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయయ ననరల
ఇఇటట ననఇ:6/136
వయససస:61
లఇ: పప

1129 ZOK2029619
పషరర: ఆదధననరషయనన పససపపలలటట

125-159/80

తఇడడ:డ అబబబల మబననఫ
ఇఇటట ననఇ:6/132-B
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6/132-D4
వయససస:36
లఇ: పప

1126 ZOK1577170
పషరర: అనసరషధ ఉటటట

1116 ZOK0915365
పషరర: ఖమదర బబషష సయయద(

భరస : ఖమదర బబషష
ఇఇటట ననఇ:6-132-A
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : అబబబల మబనఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/132-B
వయససస:44
లఇ: ససస స

1123 ZOK1576529
పషరర: శషఇత కకమమరర తతపషకకల

125-159/77

తఇడడ:డ మమదనరసషహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/132-A
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : కకషషయయ కకటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:6/132-A
వయససస:72
లఇ: ససస స

1120 ZOK0942871
పషరర: అబబబల మబనఫ షషక

1113 LML2440378
పషరర: బబలమజ రవ శశఖర ఏస
తఇడడ:డ చఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/132 A
వయససస:57
లఇ: పప

1115 LML2444230
పషరర: వజయ ససఇగనమల

తఇడడ:డ బబలమజ రవ శశఖర ససఇగనమల
ఇఇటట ననఇ:6/132 A
వయససస:27
లఇ: పప

1132 ZOK0649905
పషరర: తనయబభ షషక

125-159/1075

1137 ZOK1701739
పషరర: హరర బబబబ ననగరపప గబ

125-159/97

తఇడడ:డ ససబబరషమయయ ననగరపప గబ
ఇఇటట ననఇ:6/142
వయససస:33
లఇ: పప
125-159/99

1140 ZOK0417816
పషరర: వజయ ససఇహ రజడడడ ననగ

125-159/104

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర రజడడడ ననగ
ఇఇటట ననఇ:6/142-2
వయససస:38
లఇ: పప
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1141 ZOK0491126
పషరర: పడతభ ననగ

125-159/105

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర రజడడడ ననగ
ఇఇటట ననఇ:6/142-2
వయససస:36
లఇ: ససస స
1144 ZOK2029627
పషరర: మబనభబగయఇ పస

125-159/1084

125-159/109

1148 ZOK1177154
పషరర: శవ కకమమర తతనసకక

125-159/111

1151 LML2442986
పషరర: వనఇకటమమ కలకకరర

125-159/113

1154 LML2442788
పషరర: ససబబబరషయడస కలకకరర
తఇడడ:డ శఇకరజరయమ
ఇఇటట ననఇ:6/142 D
వయససస:34
లఇ: పప

1156 ZOK1624121
పషరర: వనఇకట ససబబమమ కలకకరర

1157 ZOK2029643
పషరర: ఖమదర బబషష ససఇకజససల

125-159/114

భరస : నరససఇహహలక కలకకరర
ఇఇటట ననఇ:6/142-E-2
వయససస:70
లఇ: ససస స

భరస : ససబబడమణయమ
ఇఇటట ననఇ:6/142-F1
వయససస:45
లఇ: ససస స
1162 LML2444362
పషరర: గబలజడబబగమ ఏస

125-159/120

125-159/122

తఇడడ:డ ఖమదర బబషష ససఇకజససల
ఇఇటట ననఇ:6/142-G
వయససస:24
లఇ: పప
1168 ZOK1509421
పషరర: ససఇకజశల ఫషవషజ
తలల : ససఇకజశల ఖదర బబష
ఇఇటట ననఇ:6/142-G
వయససస:22
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1160 LML2444347
పషరర: అనసశష శశక

1163 ZOK1509413
పషరర: ససఇకజశల ఫషవషజ

125-159/1085

1149 LML2444263
పషరర: సషశత తణబకక

125-159/101

125-159/112

1155 LML2444271
పషరర: శషశవఇత కలకకరర

125-159/1086

భరస : శఇకరజరయమన
ఇఇటట ననఇ:6-142-D
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-159/115

1158 ZOK1244227
పషరర: పషరరజజతఇమమ కకలశశటట

125-159/116

భరస : వనఇకట రమణయయ కకలశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/142-F
వయససస:69
లఇ: ససస స
125-159/118

1161 LML2444354
పషరర: ఖమదర ఏస

125-159/119

భరస : ఖమదరభబషష
ఇఇటట ననఇ:6/142-F1
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-159/103

1164 ZOK1145920
పషరర: రమజజ ససఇకజససల
భరస : ఖమదర బబషష
ఇఇటట ననఇ:6/142-G
వయససస:45
లఇ: ససస స

1166 ZOK1401116
పషరర: భఇదవ రజబబ

1167 ZOK1419753
పషరర: నజర ససఇకజససలక

తఇడడ:డ నబ సషహహబ ససఇకజశల
ఇఇటట ననఇ:6/142-G
వయససస:52
లఇ: పప

125-159/1083

1152 ZOK0908956
పషరర: పడవలల క రజబబబ

తఇడడ:డ ససఇకజశల ఖదర బబష ససఇకజశల ఖదర
ఇఇటట ననఇ:6/142/G
వయససస:22
లఇ: పప

1169 ZOK1509934
పషరర: బబబబ సషహహబ ససఇకజశల

125-159/108

తఇడడ:డ ససబడహమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:6/142-C
వయససస:28
లఇ: ససస స

125-159/123

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ రజబబ
ఇఇటట ననఇ:6/142-G
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-159/125

1146 LML2440386
పషరర: రజదదబఆ తణబకక

భరస : శవకకమమర తణబకక
ఇఇటట ననఇ:6-142 A
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : అశశక
ఇఇటట ననఇ:6/142-F1
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : ససవపడసషద
ఇఇటట ననఇ:6/142-FJ
వయససస:40
లఇ: ససస స
1165 ZOK1294206
పషరర: శరరఫ ససఇకజససల

125-159/110

తఇడడ:డ మమలమ సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/142F
వయససస:50
లఇ: పప
125-159/117

125-159/107

తఇడడ:డ వరభదడయయ తణబకక
ఇఇటట ననఇ:6/142A
వయససస:77
లఇ: పప

భరస : శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:6-142B
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదబ వనఇకటయయ ససబబయయ రజబబబ
ఇఇటట ననఇ:6/142-C
వయససస:60
లఇ: పప

1159 LML2444339
పషరర: చనమఇడడశశరర నవలమమమరర

125-159/100

తఇడడ:డ రజడడయయ తతనసకక
ఇఇటట ననఇ:6/142-A
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖమదర బబషష
ఇఇటట ననఇ:6/142B
వయససస:55
లఇ: పప
1153 ZOK0914912
పషరర: ససబడహమణయఇ రజబబబ

1145 LML2440444
పషరర: అకబర కషళళరర

1143 ZOK2029635
పషరర: చఇదడ శశఖర రజడడడ ననగ
తఇడడ:డ వవమబలరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/142-2
వయససస:65
లఇ: పప

తఇడడ:డ గబరరపషల
ఇఇటట ననఇ:6/142 A
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ రజడడ యమ
చన
ఇఇటట ననఇ:6/142-A
వయససస:46
లఇ: పప
1150 ZOK0096412
పషరర: ఖమదర బబషష ససఇకజససల

125-159/106

భరస : వజయ ససఇహ రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/142-2
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడశశఖరరజడడడ పస
ఇఇటట ననఇ:6-142-2
వయససస:57
లఇ: ససస స
1147 LML2440394
పషరర: ఈసశర పడసషద తణబకక

1142 ZOK0908915
పషరర: రజత కటటకరజడడడ

125-159/121

125-159/124

తఇడడ:డ ఖమదర భబష ససఇకజససల
ఇఇటట ననఇ:6/142-G
వయససస:22
లఇ: పప
125-159/126

1170 ZOK1715598
పషరర: ఖమదర బ ససఇకజససల

125-159/1087

భరస : నబ సషబ
ఇఇటట ననఇ:6-142-I-1
వయససస:67
లఇ: ససస స
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1171 LML2440436
పషరర: శవపడసషద ససఇకజలమ

125-159/102

తఇడడ:డ ఫకకర సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/142 J
వయససస:42
లఇ: పప
1174 ZOK0260257
పషరర: రజయమ బ ససఇకజససల

125-159/1089

1175 ZOK1021054
పషరర: సడవఇత

125-159/130

1178 LML2444412
పషరర: లకకమ టట

1181 ZOK1353325
పషరర: లకడమ చచనసనరర

భరస : అనసపపరర అనవర హహసససఆన షబ
ఇఇటట ననఇ:6/147-a
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : కకరణ చచనసనరర
ఇఇటట ననఇ:6-147-B
వయససస:45
లఇ: ససస స

1183 ZOK0645168
పషరర: అబబబకర వలక
ల రర

1184 ZOK2029650
పషరర: రహమత బబషష వలక
ల రర

125-159/135

తఇడడ:డ రహమమత బబషష
ఇఇటట ననఇ:6/148
వయససస:30
లఇ: పప
1186 ZOK0988388
పషరర: ఖతజజ వలక
ల రర

125-159/137

1187 LML1945328
పషరర: వజయ కకమమర బబజరషగర

భరస : మహమమద గగస సయద
ఇఇటట ననఇ:6/151
వయససస:65
లఇ: ససస స
125-159/142

తఇడడ:డ ససబబబరషయబడడ
ఇఇటట ననఇ:6/152B
వయససస:34
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/1090

125-159/143

1196 ZOK2029668
పషరర: ససబబబరషయడస జఇక

125-159/136

1199 LML2444461
పషరర: ససలలచనన ఏన
భరస : శశనవషససలక
ఇఇటట ననఇ:6/153
వయససస:74
లఇ: ససస స

1179 ZOK1122001
పషరర: బబజలమమ కకడసరర

125-159/132

1182 LML2444396
పషరర: తనజ వలకలరర

125-159/134

1185 LML2442994
పషరర: ఆశష వలక
ల రర

125-159/1091

భరస : రహమత బబషష
ఇఇటట ననఇ:6-148
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-159/1092

1188 ZOK0530402
పషరర: షహన షష సయయద

125-159/138

తఇడడ:డ ఇమమమ సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/151
వయససస:67
లఇ: పప
125-159/140

1191 ZOK0908105
పషరర: ఇరషలద సయయద

125-159/141

తలల : నజజబబ
ఇఇటట ననఇ:6/151-A
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-159/1093

1194 LML1953686
పషరర: లకడమ కకఇచఇ

125-159/1094

భరస : రషధనకకశషష
ఇఇటట ననఇ:6-152-3
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-159/144

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6/152-A
వయససస:61
లఇ: పప
125-159/145

125-159/129

భరస : రహమతతలమ
ఇఇటట ననఇ:6/148
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6-152-3
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : ససబబబరషయడస
ఇఇటట ననఇ:6/152 A
వయససస:54
లఇ: ససస స
1198 ZOK0094755
పషరర: హరర శఇకర జఇక

1193 LML1945591
పషరర: రషధన కకశషష ష కకఇచఇ

1176 LML2440469
పషరర: కకశశర టటనబమననటట

భరస : నరసయయ కకడసరర
ఇఇటట ననఇ:6/147
వయససస:76
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇమమమ సషహహబ సయద
ఇఇటట ననఇ:6/151
వయససస:76
లఇ: పప

భరస : షహహనల న
ఇఇటట ననఇ:6/151-A
వయససస:51
లఇ: ససస స
1195 LML2444453
పషరర: మమధవ జనకష

125-159/131

తఇడడ:డ వమల కకమమర
ఇఇటట ననఇ:6-150
వయససస:40
లఇ: పప

125-159/139 1190 ZOK1679679
1189 ZOK1679661
పషరర: రషఫసవపననసష బబగబమ సయద
పషరర: మహమమద గగస సయద

125-159/1088

తఇడడ:డ గరపషలలజయమ
ఇఇటట ననఇ:6/147
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసషన సషబ
ఇఇటట ననఇ:6/148
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ రహమమత బబషష వలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:6/148RSROAD
వయససస:28
లఇ: ససస స

1192 ZOK0908139
పషరర: నజజబబ సపజయద

125-159/128

భరస : కకరన
ఇఇటట ననఇ:6/147
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-159/133

1173 ZOK0260232
పషరర: శశససధర
భరస : చననఖమదర సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:6-142-M
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రమణ నలల మరర
ఇఇటట ననఇ:6/143
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : గరపషలలజయమ
ఇఇటట ననఇ:6/147
వయససస:58
లఇ: ససస స
1180 ZOK1714260
పషరర: అనసపపరర అమన బ

125-159/127

భరస : అఇజన ాడయబలక అకకనగబఇటల
ఇఇటట ననఇ:6/142-L
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : షషససధర
ఇఇటట ననఇ:6-142-M
వయససస:35
లఇ: ససస స
1177 LML2444404
పషరర: ససగబనమమమ వషయ

1172 ZOK0988453
పషరర: లకకలమమ అకకనగబఇటల

1197 ZOK2029676
పషరర: ఆదధలకకలమమ జఇక

125-159/1095

భరస : ససబబరషయబడడ జఇక
ఇఇటట ననఇ:6-152-A
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-159/146

1200 LML2444479
పషరర: శవమమమ బబ మమమశశటట

125-159/147

భరస : శశడన
శ వసలక
ఇఇటట ననఇ:6/154
వయససస:39
లఇ: ససస స
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1201 ZOK2029684
పషరర: శశనవషససలక బబ మమశశటట

125-159/148

తఇడడ:డ రజడయయ
చడ
ఇఇటట ననఇ:6/154
వయససస:45
లఇ: పప
1204 ZOK0942913
పషరర: ననగరషజ బబ మమశశటట

125-159/149 1203 ZOK2029700
1202 ZOK2029692
పషరర: వవఇకట ససబబయయ బబ మమశశటట
పషరర: మబననమమ బబ మమశశటట

తఇడడ:డ రజడయయ
చడ
ఇఇటట ననఇ:6/154
వయససస:52
లఇ: పప
125-159/150

1205 ZOK0399931
పషరర: రషమచఇదడ రజడడడ పప ల రజడడడ

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ బబ మమశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/154-1
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకడమరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-155
వయససస:61
లఇ: పప

1207 ZOK1577808
పషరర: ససధ కకటపషడడ

1208 ZOK1257543
పషరర: వససరరధదన షషక

125-159/152

భరస : శవ కకమమర కకటపషడడ
ఇఇటట ననఇ:6/156-B3
వయససస:23
లఇ: ససస స
1210 ZOK1048702
పషరర: లకడమ కకరరవ
భరస : రషఇబబబబ కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:6/158-C
వయససస:36
లఇ: ససస స
1213 ZOK0491019
పషరర: వనఇకట రజడడడ భమబ

125-159/159

125-159/161

125-159/164

125-148/2

భరస : నఇదన ననయక సలమవథ
ఇఇటట ననఇ:DNO 2/737
వయససస:50
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/157

1209 ZOK1294321
పషరర: సయయద జజజనబ

125-159/154

1212 ZOK0094599
పషరర: రషజజశశరర భమబ

125-159/158

భరస : వనఇకట రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/159-C
వయససస:48
లఇ: ససస స

125-159/1098 1215 ZOK0959728
1214 LML2439370
పషరర: జయరషమ ననయబడడ కకమమ
పషరర: రషజశశఖర మబతనయల

1217 ZOK1419969
పషరర: మబతయల తడజఈశశర

125-159/160

తఇడడ:డ రవకకమమర మబతనయల
ఇఇటట ననఇ:6/161
వయససస:28
లఇ: పప
125-159/162

1218 ZOK1576776
పషరర: ససపసడయ మబతనయల

125-159/163

తఇడడ:డ రవ కకమమర మబతనయల
ఇఇటట ననఇ:6/161
వయససస:24
లఇ: ససస స

125-164/1022 1221 ZOK1510221
1220 ZOK0930108
పషరర: కషమమకడ వనఇకట సడవఇత అననన
పషరర: ఉమమర షషక

1223
పషరర: హసన శÜబ థసపకకలమ

1226 ZOK1424795
పషరర: శశఖర
తఇడడ:డ వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:HNO 6/54
వయససస:33
లఇ: పప

125-159/48

భరస : మహమమద అనసర అలఇ
ఇఇటట ననఇ:6/1034 UPSTAIRS
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-147/939

తఇడడ:డ హహమఇ శÜబ థసపకకలమ
ఇఇటట ననఇ:BLOCK-3
వయససస:61
లఇ: పప
125-148/1171

125-159/151

భరస : సయయద ఫషరరక
ఇఇటట ననఇ:6/158
వయససస:71
లఇ: ససస స

భరస : బబలమజ గబపషస
ఇఇటట ననఇ:6-969 C A
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : ససబబనన మమనసకకఇద
ఇఇటట ననఇ:0
వయససస:66
లఇ: ససస స
1225 ZOK1257014
పషరర: దడవమమ సలమవథ

125-159/153

తఇడడ:డ మబతనయల రవ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:6/161
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : రవ కకమమర మబతనయల
ఇఇటట ననఇ:6/161
వయససస:48
లఇ: ససస స
1222 ZOK2013258
పషరర: జయమమ మమనసకకఇద

1211 ZOK1048777
పషరర: రషఇబబబబ కకరరవ

1206 ZOK1577766
పషరర: రషమయయ కకటపషడడ
తఇడడ:డ ననగయయ కకటపషడడ
ఇఇటట ననఇ:6/156-B3
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-160
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయయ మబతనయల
ఇఇటట ననఇ:6/161
వయససస:51
లఇ: పప
1219 ZOK1680123
పషరర: వరలకమమ మబతనయల

125-159/1097

తఇడడ:డ ననగనన కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:6/158-C
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగర రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/159-C
వయససస:54
లఇ: పప
1216 ZOK1177261
పషరర: రవ కకమమర మబతనయల

భరస : రజడయయ
చడ
ఇఇటట ననఇ:6-154
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబబల ఖమదర షషక
ఇఇటట ననఇ:6/158
వయససస:46
లఇ: పప
125-159/156

125-159/1096

1224
పషరర: వరయయ కతనవన

125-148/1174

తఇడడ:డ శఇగరయయ కతనవన
ఇఇటట ననఇ:BLOCK-5
వయససస:64
లఇ: పప
125-159/1266

1227
పషరర: హసన శబ థసపకకలమ

125-147/940

భఇధసవప: నసర హసన
ఇఇటట ననఇ:house no-9
వయససస:61
లఇ: పప
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