రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-21
1
ZOK1683580
పపరర: రరజరరజజశశరర కకడడదల

125-155/445

భరస : జననరరన
ఇఇటట ననఇ:5/506౼C౼7౼A
వయససస:31
లఇ: ససస స
4
LML2429744
పపరర: మసరసనవలల ఆర.ఏస

125-155/213

125-155/216

125-155/219

8
ZOK1243690
పపరర: బదదశ వఅల సయయద

11
ZOK1257261
పపరర: షహననజ షపక

125-155/222

14
ZOK1322700
పపరర: దదపపస మకకడ

17
ZOK1498583
పపరర: శశశత కకరణకయయ ననకరరడడ

తఇడడ:డ కరదదమమలల నరసపఇహ పడసరద వరక
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవరరమ రరడడ ననకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:27
లఇ: ససస స

19
ZOK1498690
పపరర: వనయ మస పలల

20
ZOK1630409
పపరర: వనఇకటరతతమక మసపఅల

125-155/228

తఇడడ:డ ససబబరతతమక మస పలల
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:20
లఇ: పవ
22
ZOK1704659
పపరర: తబసససఇ షపక

125-155/231

భఇధసవవ: హహనన షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:23
లఇ: ససస స
25
ZOK1171354
పపరర: ధనయ రజఖ మమరబబపవ

125-164/8

తలల : మణణమక సపరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-0-A
వయససస:21
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-155/220

9
ZOK1243716
పపరర: మననసర షపక

12
ZOK1257279
పపరర: రఇగరసరశమ చలవరదద

125-155/223

15
ZOK1404912
పపరర: సయద మహబబబ బబష

125-155/226

18
ZOK1498591
పపరర: ననగమణణ ననకరరడడడ

125-155/229

21
ZOK1683846
పపరర: ఉసపన బ సయద

23
ZOK1221480
పపరర: నరసమక చనగల

24
ZOK1353614
పపరర: ససబబ రరవవ అనమల

తఇడడ:డ లకడక నరజశ చఇదడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-1
వయససస:20
లఇ: పవ

125-155/221

125-155/224

125-155/227

భరస : శవరరమ రరడడ ననకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : బడదసరవల సయద
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:23
లఇ: ససస స

29
ZOK1572718
పపరర: లకడక నరజశ చఇదడ భబపత

125-155/218

తఇడడ:డ సయద బడద షబ
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:25
లఇ: పవ

భరస : ససబబనరసపఇహహలల మసపఅల
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:46
లఇ: ససస స

26
ZOK1571819
పపరర: గగథనలల వనత

125-155/215

తఇడడ:డ ననమలయయ చలవరదద
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:29
లఇ: పవ

125-155/937

125-155/230

125-155/938

తఇడడ:డ రరధనకకకషషయయ అనమల
ఇఇటట ననఇ:5-506
వయససస:53
లఇ: పవ
125-155/248

భరస : గగథనలల పడతనప రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506/0A
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-155/292

6
ZOK0415182
పపరర: అబబబలలల ఆర యస

తఇడడ:డ సరశర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:27
లఇ: పవ

భరస : ససబబయయ చనగల
ఇఇటట ననఇ:5-506
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరమ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:29
లఇ: ససస స
28
ZOK1498104
పపరర: వరలకడక సపరరశశటట

125-155/217

తఇడడ:డ బబలససబడమణయఇ మకకడ
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-155/225

125-154/346

తఇడడ:డ మసరసన వలల
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:39
లఇ: పవ

భరస : మననసర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరశర బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:25
లఇ: పవ
16
ZOK1498427
పపరర: కరదదమమలల నఖల వరక

125-155/214

తఇడడ:డ బడద సబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖలదర బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:50
లఇ: పవ
13
ZOK1309137
పపరర: మననసర షపక

5
LML2429751
పపరర: జజబనబబనస ఆర.ఏస

3
ZOK1674746
పపరర: బడద షబ సయద
తఇడడ:డ హహసపన షబ సయద
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:55
లఇ: పవ

భరస : మసరసనవలల
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమయయ చనగల
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:75
లఇ: పవ
10
ZOK1257246
పపరర: మననసర షపక

125-155/706

భరస : జగతతత ఉలల ఇగర
ఇఇటట ననఇ:5/5O6-O
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బశరసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/506
వయససస:74
లఇ: పవ
7
ZOK1221472
పపరర: ససబబయయ చనగల

2
ZOK0777862
పపరర: లకకక దదవ వవలల ఇగర

27
ZOK1571843
పపరర: గగథనలల రరడడడ పడసరద రరడడడ

125-155/249

తఇడడ:డ గగథనలల వనఇకట రమ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506/0A
వయససస:40
లఇ: పవ
125-155/293

30
ZOK1572767
పపరర: శషక సశరరజ భబపత

125-155/294

తఇడడ:డ లకడక నరజశ చఇదడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-1
వయససస:23
లఇ: ససస స
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31
ZOK1076653
పపరర: దసరర మక సపరరశశటట

125-155/945

భరస : రమణయయ సపరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-506--1
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-155/297

తఇడడ:డ మఇడడఇ సతస ర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-1-2
వయససస:48
లఇ: పవ
125-155/300

భరస : బషసర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-1-2
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-166/8

భరస : ససబబ నరసపఇహ రరడడడ కకమకన
ఇఇటట ననఇ:5/506-1-A-A
వయససస:63
లఇ: ససస స

38
ZOK1498682
పపరర: మహమకద ససహహల షపక

41
LML2429967
పపరర: ససబబడమణయమ అకలల

125-155/252

44
ZOK0779421
పపరర: కకఇడనరర ససమయ

125-155/301

తఇడడ:డ కకషషమ రరజ కకఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-2
వయససస:57
లఇ: పవ

47
ZOK1498377
పపరర: సరయ రజవఇత కకఇడనరర

125-155/250

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-3-D-1
వయససస:32
లఇ: ససస స

50
ZOK0522474
పపరర: కకషష వనణణ పపల

125-155/303

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ రరజ యయలలతరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-3-D-1
వయససస:22
లఇ: ససస స

53
ZOK0521260
పపరర: అదద శశష రరడడడ మబదనబ

125-155/302
39
ZOK1711324
పపరర: ససబబ నరసపఇహ రరడడడ కకమకన

42
LML2429975
పపరర: రరజజశశరమలక అకలల

45
ZOK0904731
పపరర: వజయలకడక కకఇడనరర

125-155/306

48
ZOK0522029
పపరర: ససబబయయ పపల

125-155/309

51
ZOK1083021
పపరర: సశపత అకకకశశటట

125-155/311

54
ZOK1497940
పపరర: నసపన
డ షపక

58
LML2412377
పపరర: యలననదయయ కకరరవ

60
ZOK1243658
పపరర: ససధనమన ననగలపత

వయసస 01-01-2021 నటక

125-155/310

125-155/312

తఇడడ:డ మహబబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-4
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబబల రశద షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-7-C-E
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమయయ కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:5/506-8-A VINAYAK NAGAR
వయససస:83
లఇ: పవ

125-155/307

తఇడడ:డ ససబబయయ పపల
ఇఇటట ననఇ:5/506-3-D-1
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపఇచల రరడడడ మబదబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-3-D-A1
వయససస:61
లఇ: పవ

59
ZOK0281949
పపరర: అదద లకమక కకరరవ

125-155/304

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-3-D-1
వయససస:63
లఇ: పవ

125-155/313 56
125-155/314
55
ZOK1151265
ZOK1151505
పపరర: ఓ జ నరకల ఓబలగగవఇదగరరగ
పపరర: రఘబరరమ రరడడడ ఒబల గగవఇదస
గరరర
భరస : రఘబ రరమ రరడడ
తఇడడ:డ రరమ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-4D
ఇఇటట ననఇ:5/506-4D
వయససస:65
లఇ: ససస స
వయససస:69
లఇ: పవ
125-151/1274

125-155/251

భరస : రగబననధరరజ కకఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-2
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-3-D-1
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-155/446

125-155/299

భరస : ససబబడమణయమ ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:5/506/2
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఘబననథ రరజ కకఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-2
వయససస:21
లఇ: పవ
125-155/308

36
ZOK1498658
పపరర: బషసర షపక

తఇడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ కకమకన
ఇఇటట ననఇ:5/506-1-A-A
వయససస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రఘబననథ రరజ కకఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-2
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-155/305

125-155/296

తఇడడ:డ సతనసర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-1-2
వయససస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబబరరయడన ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:5/506/2
వయససస:73
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబడమణయమ ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:5/506/2
వయససస:44
లఇ: పవ

52
ZOK2241628
పపరర: నఇదదన శక యయలలతరర

125-155/298

తఇడడ:డ బషసర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-1-2
వయససస:21
లఇ: పవ

40
ZOK1711332
పపరర: లకడక నరసమక కకమకన

49
ZOK0522466
పపరర: సపశత పపల

35
ZOK1498641
పపరర: మహమకద ససహహల షపక

33
ZOK1497742
పపరర: బషసర షపక
తఇడడ:డ సతనసర షపక మఇడడఇ
ఇఇటట ననఇ:5/506-1-2
వయససస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బషసర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-1-2
వయససస:21
లఇ: పవ

37
ZOK1498674
పపరర: ఫరగదసనతసర షపక

46
ZOK0904749
పపరర: రఘబననధ రరజ కకఇడనరర

125-155/295

భరస : బషసర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-1-1
వయససస:44
లఇ: ససస స

34
ZOK1498625
పపరర: బషసర షపక

43
LML2429983
పపరర: కకశశర అకలల

32
ZOK1497759
పపరర: ఫరగదసనతసర షపక

125-151/1275

భరస : యలననదయయ కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:5/506-8-A VINAYAK NAGAR
వయససస:74
లఇ: ససస స

57
ZOK2284875
పపరర: అఫసడన బబనస షపక

125-155/1082

125-155/315

తఇడడ:డ వనఇకట రరమ రరజ ననగలపత
ఇఇటట ననఇ:5/506-10-2
వయససస:32
లఇ: ససస స
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61
ZOK1633122
పపరర: ససబడమణయఇ రరడడడ పప ల

125-155/946

తఇడడ:డ కకషష రరడడడ పప ల
ఇఇటట ననఇ:5-506-10-B
వయససస:51
లఇ: పవ
64
ZOK0414805
పపరర: వలల బబషర పఠరన

125-155/318

65
ZOK0779348
పపరర: పరప భబఈ అలయల షపక

125-155/321

68
ZOK1423912
పపరర: మబమకడడ

71
ZOK1497700
పపరర: చఇదడ శశఖర రరడడడ చచడవరఇ

భఇధసవవ: చఇదడ శశఖర రరడడడ చచడవరఇ
ఇఇటట ననఇ:5/506-A
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమ చఇదడ రరడడడ చచడవరఇ
ఇఇటట ననఇ:5/506-A
వయససస:52
లఇ: పవ

73
ZOK1498567
పపరర: బషసరరన షపక

74
ZOK1498609
పపరర: చనన బబష షపక

125-155/327

భరస : కరగమబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-A
వయససస:28
లఇ: ససస స
76
ZOK1681626
పపరర: నఠయ సరయ సనరపరరజ

125-155/319

125-155/322

66
ZOK0779355
పపరర: నజజజన బ షపక

69
ZOK1497684
పపరర: మహహశశర రరడడడ చచడవరఇ

125-155/325

72
ZOK1498559
పపరర: కరగమబలలల షపక

125-155/328

75
ZOK1498617
పపరర: ఫయలజన షపక

125-155/947 78
77
ZOK1682228
ZOK1682921
పపరర: ననరరయణ రరజ సనరపవరరజ
పపరర: కకషషవనణణ సనరపవరరజ

భరస : ననరరయణ సనరపవరరజ
ఇఇటట ననఇ:5-506A
వయససస:45
లఇ: ససస స

79
ZOK0777839
పపరర: శకనవరససలల గఇగరరపవ

80
ZOK1684265
పపరర: హబబ టచకక

81
ZOK1005918
పపరర: బబబబ తపరట

82
ZOK0777821
పపరర: వజయ వరణణ గఇగరరపవ
భరస : వనఇకట ససబబయయ గఇగరరపవ
ఇఇటట ననఇ:5/506A2
వయససస:46
లఇ: ససస స
85
ZOK1707439
పపరర: హరరత గఇగరరపప

తలల : వజయ వరణణ గఇగరరపప
ఇఇటట ననఇ:5/506A2
వయససస:19
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

83
ZOK0777813
పపరర: వనఇకట ససబబయయ గఇగరరపవ

125-155/336

86
ZOK1228700
పపరర: హహనన షపక

125-155/334

89
LML2429801
పపరర: జననరబ న మబమకదద
తఇడడ:డ తరరపలయయ మబమకడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506/A/3
వయససస:56
లఇ: పవ

125-155/948

125-156/850

84
ZOK0777847
పపరర: ఇఇదదరమక గఇగరరపవ

125-155/335

భరస : శకనవరససలల గఇగరరపవ
ఇఇటట ననఇ:5/506-A2
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-155/337

తఇడడ:డ అలలల బకలక షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-A-2
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-155/1060

125-155/329

తఇడడ:డ నరసపఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:5-506-A1
వయససస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ తమకయయ గఇగరరపవ
ఇఇటట ననఇ:5/506-A2
వయససస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబయయ గఇగరరపప
ఇఇటట ననఇ:5/506-A2
వయససస:24
లఇ: ససస స
88
ZOK2261725
పపరర: దదపపస గఇగరరపప

125-155/332

తఇడడ:డ కరర రప
ఇఇటట ననఇ:5/506-A1
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-155/333

125-155/326

భరస : చనన బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-A
వయససస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసపఇహ రరజ సనరపవరరజ
ఇఇటట ననఇ:5-506A
వయససస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ తమకయయ గఇగరరపవ
ఇఇటట ననఇ:5/506-A1
వయససస:47
లఇ: పవ

125-155/323

తఇడడ:డ చనన బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-A
వయససస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననరరయణ రరజ సనరపరరజ
ఇఇటట ననఇ:5/506-A
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-155/331

125-155/320

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర రరడడడ చచడవరఇ
ఇఇటట ననఇ:5/506-A
వయససస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నననత సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-A
వయససస:70
లఇ: పవ
125-155/330

125-155/317

భరస : అహమకద హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-A
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మబమకడడ భబసకర
ఇఇటట ననఇ:5/506-A
వయససస:22
లఇ: పవ
125-155/324

63
LML2429793
పపరర: లకకకదదవ చగడవరమ
భరస : మబరలమహనరజడకడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-A
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : ఉబబయబ
బ లల షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-A
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖలదర వలల సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-A
వయససస:44
లఇ: పవ
70
ZOK1497692
పపరర: హరరత చచడవరఇ

125-155/316

భరస : రరమచఇదడరజడకడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-A
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖలలలషర పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5/506-A
వయససస:30
లఇ: పవ
67
ZOK0893942
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

62
LML2429785
పపరర: లలతనమలక చగడవరమ

125-155/1058
87
ZOK2261667
పపరర: బల ససబడమణయఇ గఇగరరపప

తలల : వజయ వరణణ గఇగరరపప
ఇఇటట ననఇ:5/506a2
వయససస:18
లఇ: పవ
125-155/253

90
LML2429843
పపరర: లలతనమలక మబమకదద

125-155/254

భరస : తరరపలయయ మబమకడన
ఇఇటట ననఇ:5/506/A/3
వయససస:74
లఇ: ససస స
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91
ZOK1257287
పపరర: అననరరధ ససబబబగరరర

125-155/338

భరస : మలల కరరరజన ససబబబగరరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-A3
వయససస:27
లఇ: ససస స
94
LML2429827
పపరర: బబసకర మబమకదద

125-155/341

95
ZOK1682608
పపరర: రరజజ రతతఇ మబానరతతటట

125-155/343

98
ZOK1498336
పపరర: వసఇత లకడక గఇజ
భరస : పపడమకలమలర గఇజ
ఇఇటట ననఇ:5/506 A-5
వయససస:38
లఇ: ససస స

100
ZOK1498476
పపరర: వసఇత లకడక గఇజ

101
ZOK1498484
పపరర: రమదదవ గఇజ

125-155/235

భరస : పపడమకలమలర గఇజ
ఇఇటట ననఇ:5/506 A-5
వయససస:43
లఇ: ససస స

తలల : వజయకలమరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-A6
వయససస:23
లఇ: ససస స
106
ZOK1183367
పపరర: పదనకవత సపరరశశటట

104
ZOK1685171
పపరర: వజయ కలమలరర నఇదనయల

125-155/349

125-155/352

107
ZOK1183375
పపరర: వగజతసశరయయ సపరరశశటట

118
ZOK1394105
పపరర: కకఇడల రరదనదదవ

125-153/441

వయసస 01-01-2021 నటక

125-155/234

భరస : వనఇకట శశషయయ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:5/506 A-5
వయససస:65
లఇ: ససస స
125-155/236

102
ZOK1684968
పపరర: నవన చచడవరఇ

125-155/345

భరస : రరజశశకర రరడడడ చచడవరఇ
ఇఇటట ననఇ:5/506-A-5
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-155/347

105
ZOK1497809
పపరర: రరషక రమలపవరఇ షపక

125-155/348

భరస : సలలకన
ఇఇటట ననఇ:5/506-A-6
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-155/350

125-155/353

108
ZOK1082791
పపరర: రజషక రరమలపవరఇ షపక

125-155/351

116
ZOK0908675
పపరర: రమణ రరడడడ ఇపగబఇట

125-155/950

భరస : బల వర రరడడడ బబ మకన
ఇఇటట ననఇ:5/506-B
వయససస:53
లఇ: ససస స

114
ZOK1404003
పపరర: భబరర వ ఎపతగబఇట

125-155/237

తఇడడ:డ రమణ రరడడడ ఎపతగబఇట
ఇఇటట ననఇ:5/506 A-B-4
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-155/356

తఇడడ:డ రరఘవ రరడడ ఇపతగబఇట
ఇఇటట ననఇ:5/506AB-4
వయససస:51
లఇ: పవ
119
ZOK1379767
పపరర: వజయ బబ మకన

125-155/354

భరస : గగపరలయయ పపల
ఇఇటట ననఇ:5/506-A-8-1
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : యలణదయయ కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:5-506-A-8-2
వయససస:79
లఇ: ససస స
125-155/238

99
ZOK1498344
పపరర: రమలదదవ గఇజ

111
ZOK1630151
పపరర: వజయ కలమలరర పపల

113
ZOK1218909
పపరర: అదద లకలకమక కకరరవ

భరస : కకఇడల పరదదశ
ఇఇటట ననఇ:5/506B
వయససస:43
లఇ: ససస స

125-155/233

110
ZOK1299312
పపరర: గగపరలయయ బబకరక

112
ZOK1218891
పపరర: యలణదయయ కకరరవ

115
ZOK1404011
పపరర: వనఇకట శవపడసరద రరడడడ
ఎపతగబఇట
తఇడడ:డ రమణ రరడడడ ఎపతగబఇట
ఇఇటట ననఇ:5/506 A-B-4
వయససస:22
లఇ: పవ

125-155/342

తఇడడ:డ మసరసన వలల రరమలపవరఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-A-6 SALMA COMPLEX
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సప మమననయక బబకరక
ఇఇటట ననఇ:5/506-A-8-1
వయససస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వననయక నగర కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:5/506-A-8-2
వయససస:92
లఇ: పవ

96
ZOK1257303
పపరర: తరరపరలమక ససబబబగరరర

తఇడడ:డ లలట పపద వనఇకటయయ సపరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/506A--6
వయససస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మసరసన వలల రరమలపవరఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-A-6 SALMA COMPLEX
వయససస:26
లఇ: పవ
125-155/355

125-155/340

భరస : పపఇచలయయ ససబబబగరరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-A3 UPSTAIRS
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : శశఖర నఇదనయల
ఇఇటట ననఇ:5/506-A6
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : వగజతసశరయయ సపరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/506A--6
వయససస:43
లఇ: ససస స
109
ZOK1082809
పపరర: ఫయలజ రరమలపవరఇ షపక

125-155/949

భరస : వనఇకట శశషయయ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:5/506 A-5
వయససస:65
లఇ: ససస స
125-155/346

93
ZOK1683747
పపరర: మబతనయలమక గదబ
భరస : రరజ రతతఇ మబారరతతటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-A3
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఏలయల మబానరతతటట
ఇఇటట ననఇ:5-506-A3
వయససస:79
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పపఇచలయయ ససబబబగరరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-A3 UPSTAIRS
వయససస:48
లఇ: ససస స

103
ZOK1498211
పపరర: ఠరరరన మబదబల

125-155/339

తఇడడ:డ పపఇచలయయ ససబబబగరరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-A3
వయససస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ తరరపలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-A-3
వయససస:52
లఇ: పవ
97
ZOK1257311
పపరర: రరజజశశరర ససబబబగరరర

92
ZOK1257295
పపరర: మలల కరరరజన ససబబబగరరర

117
ZOK0908683
పపరర: శశశలజ ఇపగబఇట

125-155/357

భరస : రమణ రరడడడ ఇపవతకలఇటబ
ఇఇటట ననఇ:5/506AB-4
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-153/442

120
ZOK1379775
పపరర: ఈశశరమక కరవనటట

125-153/443

భరస : ఈశశరయయ కరవనటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-B
వయససస:60
లఇ: ససస స
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121
ZOK0893660
పపరర: మలదసరర మబమకడడ

125-155/358

తఇడడ:డ జననరరన మబమకడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506B
వయససస:27
లఇ: ససస స
124
ZOK0941741
పపరర: సరదక వలల షపక

125-155/361

125-155/363

125-155/366

125-155/447

125-155/371

125-155/1057

125-156/13

తఇడడ:డ ఫకకర సరహహబ భమబపరటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-C2
వయససస:76
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

134
ZOK0892993
పపరర: ఆదదలకడక చనత బమబ

137
ZOK1498021
పపరర: నలఫర షపక

140
LML2429884
పపరర: జయచఇదడరరజ సఇగరరజ

143
LML2429926
పపరర: రరమలకమలక పవలల

125-155/375

146
ZOK1498195
పపరర: శభబన బబష షపక

125-155/369

149
LML1873132
పపరర: మహబబబ కకఇడపపట
భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C2
వయససస:71
లఇ: ససస స

129
ZOK1704311
పపరర: ఉదయ అవవల

125-155/365

132
ZOK1243724
పపరర: సలలక మహమకద

125-155/368

135
ZOK0893504
పపరర: గఇగర రరడడడ చనత బమబ

125-155/370

తఇడడ:డ ననరరయణ రరడడ చనత బమబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C
వయససస:52
లఇ: పవ
125-155/372

138
ZOK2022911
పపరర: షపక షర షపక

125-155/373

తఇడడ:డ గగస మహమకద
ఇఇటట ననఇ:5/506-C
వయససస:48
లఇ: పవ
125-156/11

141
LML2429900
పపరర: శరలన సఇగరరజ

125-156/12

తఇడడ:డ జయచఇదడరరజ
ఇఇటట ననఇ:5/506C
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-156/14

125-155/374
144
LML1873033
పపరర: లకకక నరజశ కలమలర భమబపరటట

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C1
వయససస:48
లఇ: పవ
125-155/376

తఇడడ:డ ఖలదర బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C1
వయససస:44
లఇ: పవ
125-155/378

125-155/1083

భరస : రరయలజ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:5/506-B-D-1
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : వననకటటసన
ఇఇటట ననఇ:5/506C
వయససస:74
లఇ: ససస స

భరస : లకడక నరజశ కలమలర
ఇఇటట ననఇ:5/506-C1
వయససస:46
లఇ: ససస స
148
LML1873041
పపరర: నరసయయ భమబపరటట

125-155/367

తఇడడ:డ ససబబబరరజ
ఇఇటట ననఇ:5/506C
వయససస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జయచఇదడరరజ
ఇఇటట ననఇ:5/506C
వయససస:34
లఇ: ససస స
145
LML1873090
పపరర: ఉమల భమబపరటట

131
ZOK1704378
పపరర: జననరర న రరడడడ అవవల

126
ZOK2285690
పపరర: షబన అజక షపక

తఇడడ:డ జననరరన రరడడడ అవవల
ఇఇటట ననఇ:5/506-b-c
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : షర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : శరజల పటబన
ఇఇటట ననఇ:5/506-C
వయససస:23
లఇ: ససస స
142
LML2429918
పపరర: ససజజన సఇగమరరజ

125-155/364

భరస : గఇగర రరడడడ చనత బమబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C
వయససస:20
లఇ: ససస స
139
ZOK2261360
పపరర: కరరశరక షపక

128
ZOK0893918
పపరర: రరజజ రరడడ లలబక

125-155/360

తఇడడ:డ మహమబద బబగ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-B
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చలమ రరడడడ అవవల
ఇఇటట ననఇ:5/506-B-C
వయససస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అబబబల అజజ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-BP
వయససస:58
లఇ: పవ
136
ZOK1497957
పపరర: ఆఫసడన షపక

125-155/362

తఇడడ:డ రరమ రరడడ లలబక
ఇఇటట ననఇ:5/506-B2
వయససస:43
లఇ: పవ

భరస : జననరరన రరడడడ అవవల
ఇఇటట ననఇ:5/506-B-C
వయససస:50
లఇ: ససస స
133
ZOK2240075
పపరర: మహమబద బబగ షపక

125
ZOK0941766
పపరర: గగసపయల బబగఇ షపక

123
ZOK0095935
పపరర: శవశఇకర రరడడడ యగర
తఇడడ:డ రరఘవ రరడడడ యలగ
ఇఇటట ననఇ:5/506-B
వయససస:55
లఇ: పవ

భరస : మహమబద షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-B
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసపఇహహలల బరరగఅలల
ఇఇటట ననఇ:5/506-B1
వయససస:28
లఇ: ససస స
130
ZOK1704337
పపరర: పదనకవత అవవల

125-155/359

భరస : రరఘవరరడడడ యలగ
ఇఇటట ననఇ:5/506-B
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమబద షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-B
వయససస:37
లఇ: పవ
127
ZOK1683408
పపరర: శరగష బరరగఅలల

122
ZOK0086942
పపరర: పదనకవతమక యలగ

147
ZOK1572197
పపరర: మహహశశరర మబమకడడ

125-155/377

భరస : భబసకర మబమకడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C1-C6-A
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-155/379

150
ZOK1497650
పపరర: వనయ వరక సమమకట

125-155/239

తలల : సమమకట అమరరవత
ఇఇటట ననఇ:5/506 C2C
వయససస:23
లఇ: పవ
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151
ZOK1497668
పపరర: ఉగబర రరడడయయ

125-155/381

తఇడడ:డ ఉగబర రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C2C
వయససస:45
లఇ: పవ
154
LML1873140
పపరర: హజజరర బబగమ భమబపరటట

152
ZOK1497676
పపరర: దఇడడ ససభబషపణ
భరస : ఉగబర రరడడయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C2C
వయససస:39
లఇ: ససస స

125-155/384

155
LML1873025
పపరర: మహబబబ బబష షపక

భరస : నరసపఇహ రరడడడ పడసరద భమబపరటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-C2-C
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖలజజమయల
ఇఇటట ననఇ:5/506-C3
వయససస:74
లఇ: పవ

157
LML2429652
పపరర: మసరసన శక

158
ZOK0522268
పపరర: సరదక వలల షపక

125-155/387

తఇడడ:డ మమహబబబబశర షపషక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C3
వయససస:45
లఇ: పవ
160
ZOK1151422
పపరర: రరడడడ బబషర షపక

125-155/390

125-155/393

125-155/394

125-155/397

125-155/399

భరస : రరమననధఇ గబపరస పప లలపలల
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-6-1
వయససస:47
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-155/391

170
ZOK1311026
పపరర: శశష సరయ రరచనరర

173
ZOK1228577
పపరర: మలల కలనతసర షపక

125-155/402

176
ZOK0418707
పపరర: మధససనదన శశటట చలలల

125-155/951

179
ZOK0522391
పపరర: రరమ దదవ మబపప రరడడ
భరస : రరడడపత రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C6-1
వయససస:62
లఇ: ససస స

125-155/389

162
ZOK1572577
పపరర: షపక రరకన

125-155/392

165
ZOK1560044
పపరర: అహమకద అల షపక

125-164/9

తఇడడ:డ మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C3
వయససస:20
లఇ: పవ
125-155/395

168
ZOK0522458
పపరర: దదవర మణణమక ఆకజపరటట

125-155/396

భరస : పరపప రరడడడ ఆకరశపటట
ఇఇటట ననఇ:5/506C3A
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-155/398

171
ZOK1498534
పపరర: మలనశ ఆకరపరటట

125-155/240

తఇడడ:డ పరపపరరడడడ ఆకరపరటట
ఇఇటట ననఇ:5/506 c3-a,
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-155/400

174
ZOK1497890
పపరర: ఖలలద షపక

125-155/401

తఇడడ:డ కమలల బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C4
వయససస:29
లఇ: పవ
125-155/403

తఇడడ:డ ససదరకనఇ చలలల
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-6-1
వయససస:52
లఇ: పవ
125-155/405

159
ZOK1151315
పపరర: రరబనన షపక

భరస : షపక మమలలన
ఇఇటట ననఇ:5/506-c3
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : కమల బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506C4
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : భకస వఠసలలఇ గగడ గబఇదడత
ఇఇటట ననఇ:5/506C6
వయససస:38
లఇ: ససస స
178
ZOK1611904
పపరర: ఉమ మహహశశరర పప లలపలల

167
ZOK1279463
పపరర: గగతమ రరడడడ బబ నగరరర

125-155/386

భరస : రరడడడ బబషర షపషక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C3
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరధ కకషష రరచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/506C-3-A
వయససస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖలదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506C4
వయససస:60
లఇ: పవ
175
ZOK0832890
పపరర: ససమఇగళ మలలశశటట

125-155/388

తఇడడ:డ పదనకకర రరడడడ బబ నగరరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-3-1
వయససస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబబరరడడడ ఆకజపరటట
ఇఇటట ననఇ:5/506C3A
వయససస:57
లఇ: పవ
172
ZOK1228569
పపరర: కమల బబషర షపక

164
ZOK1684596
పపరర: మజహరరనతసర షపక

156
LML1873082
పపరర: మమలలనన షపక
తఇడడ:డ మహబబబ బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C3
వయససస:41
లఇ: పవ

భరస : మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-506-C3
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పదకననభ రరడడడ భబవనగరరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-3-1
వయససస:26
లఇ: పవ
169
ZOK0971748
పపరర: పరపపరరడడడ ఆకజపరటట

125-155/385

తఇడడ:డ మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C3
వయససస:21
లఇ: పవ

భరస : మమలలన షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-3
వయససస:33
లఇ: ససస స
166
ZOK1151364
పపరర: భరత రరడడడ భబవనగరరర

161
ZOK1498575
పపరర: మహమకద అల షపక

125-155/383
153
LML1873058
పపరర: నరసపఇహ రరడడడ పడసరద భమబపరటట

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-2-C
వయససస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బరఇ సరహహబ షపషక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C3
వయససస:87
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఘమస పసర షపషక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C3
వయససస:44
లఇ: పవ
163
ZOK1379452
పపరర: రరకరసన షపక

125-155/382

177
ZOK1572676
పపరర: రరమననధఇ గబపరస పప లలపలల

125-155/404

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ పప లలపఅల
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-6-1
వయససస:53
లఇ: పవ
125-155/406

180
ZOK1570605
పపరర: అహమదసనతసర పటబన

125-154/1155

భరస : ఇమలమ న ఖలన పటబన
ఇఇటట ననఇ:5-506-C-6-3
వయససస:28
లఇ: ససస స
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181
ZOK1082759
పపరర: మససన ఖలననఎఇ పపతదన

125-155/255

182
ZOK1132307
పపరర: శరహహబ ఖలననఎఇ పపతదన

తఇడడ:డ ఘమస ఖలన కకజడ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:5/506/C/6/3
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకక ఘమస ఖలన పపతదన
ఇఇటట ననఇ:5/506/C/6/3
వయససస:28
లఇ: ససస స

184
ZOK1572635
పపరర: అహకదసనతసర షపక బబపరరగ

185
ZOK0390526
పపరర: ఇమలమ ననన న పఠరన

125-155/258

భరస : ఇమలమ న ఖలన పటబన
ఇఇటట ననఇ:5/506/C/6/3
వయససస:28
లఇ: ససస స
187
ZOK0390518
పపరర: ఫపషరగజజన న పఠరన

125-155/953

188
ZOK0402321
పపరర: షబబబ ఖలన పఠరన

తఇడడ:డ శలలల సఇజవ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-6-A
వయససస:52
లఇ: పవ

191
ZOK0095521
పపరర: ససబబ రరడడడ సపరరపప రరడడడ

భరస : బబల గఇగరధర రగదద సపరరపసరఏదదబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C6-A1
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : రరమచఇదడ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506C6B
వయససస:55
లఇ: ససస స

196
ZOK0707752
పపరర: ససజతన సపరరపసరఏదదబ

197
ZOK1684315
పపరర: భబరత సపరరపపరజదబ ద

125-155/415

తఇడడ:డ రరమచఇదడ రరడడడ సపరరపసరఏదదబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C6-B1
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : లకడక కఇఠ పడసరద ఏన
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-6-B2
వయససస:37
లఇ: ససస స
202
ZOK0398677
పపరర: భకస వఠసలలఇ గగడ గబఇదడత

125-155/419

తఇడడ:డ బబదడన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7
వయససస:59
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-155/410

203
ZOK2022937
పపరర: శరఇతమక గబతస గబతస

125-155/423

206
LML2428324
పపరర: అనతపపరష మక గబఠగ

125-155/413

209
ZOK1003946
పపరర: మహమకద జయబదదబన షపక
తఇడడ:డ ససలలసన సలలదదబన
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7
వయససస:29
లఇ: పవ

125-155/408

125-155/411
192
ZOK0808305
పపరర: బబల గఇగరధర రరడడ సపరరపసరఏదదబ

195
ZOK0522078
పపరర: రరమచఇదడ రరడడడ సపరరపసరఏదదబ

125-155/414

తఇడడ:డ దదబబ రరడడ సపరరపసరఏదదబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C6-B1
వయససస:57
లఇ: పవ
125-155/416

198
ZOK1228585
పపరర: మమత సపరరపసరఏదదబ

125-155/417

తఇడడ:డ రరమచఇదడ రరడడడ సపరరపసరఏదదబ
ఇఇటట ననఇ:5/506C6-B1
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-155/955

201
ZOK1394113
పపరర: జజకకర బబషర షపక

125-153/444

తఇడడ:డ మహబబబ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7
వయససస:23
లఇ: పవ
125-155/420

204
ZOK1083286
పపరర: శరఫపఉనతసర షపక

125-155/421

భరస : ససలలసన సలలదదబన
ఇఇటట ననఇ:5/506-C7
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-155/424

భరస : ననగరరజ గబఠగ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-155/427

189
ZOK1310234
పపరర: మబతత
స మబలల బకఇధదదవ

తఇడడ:డ వనఇకటససబబబరరడడడ సపరరపసరఏదదబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C6-A1
వయససస:40
లఇ: పవ

భరస : ననగపత గబతస
ఇఇటట ననఇ:5/506C7
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగపత గబత
ఇఇటట ననఇ:5/506-C7
వయససస:47
లఇ: పవ
208
ZOK1003938
పపరర: ససలలసన సలలఉదదబన షపక

200
ZOK1571975
పపరర: లకడక కఇఠ పడసరద ఏన

125-155/952
186
ZOK0390393
పపరర: గగస ఖలన కరకకడడ మహమకద

భరస : శలలల కకషష కకశశర
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-6-A
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ ఏన
ఇఇటట ననఇ:5-506-C-6-B-2
వయససస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చనతయయ గగడ గబఇదడత
ఇఇటట ననఇ:5/506C7
వయససస:50
లఇ: పవ
205
ZOK2022929
పపరర: ననగ శశఖర గబత

125-155/954

భరస : రరమచఇదడ రరడడడ సపరరపపరజదబ ద
ఇఇటట ననఇ:5/506-C6-B1
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-155/418

125-155/257

తఇడడ:డ మరతఖలన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5-506-C-6-3
వయససస:63
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దదబబ రరడడడ సపరరపపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C6-A
వయససస:54
లఇ: పవ

125-155/412 194
193
ZOK0808313
ZOK0522367
పపరర: వనఇకట లకడక దదవ సపరరపసరఏదదబ
పపరర: భబరత సపరరపప రరడడడ

199
ZOK1571991
పపరర: మలల శశరర ఏన

125-155/407

తఇడడ:డ గగస ఖలన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5-506-C-6-3
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-155/409

183
ZOK1572593
పపరర: ఖదదరరన పటబన
భరస : గగస ఖలన కరకడ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:5/506/C/6/3
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగస ఖలన
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-6-3
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గగస ఖలన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5-506-C-6-3
వయససస:33
లఇ: పవ
190
ZOK1310242
పపరర: శలలల కకషష కకశశర

125-155/256

207
ZOK0892878
పపరర: ననగమబననతమక గరలలఎఇ

125-155/425

భరస : ననగజశశర రరవవ కఇచసకరటల
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-155/428

125-155/430
210
ZOK1124379
పపరర: మహమకద నసపరరదదబన షపక

తఇడడ:డ సలలఉదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7
వయససస:26
లఇ: పవ
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211
ZOK1243732
పపరర: సరమమన షపక

125-155/431

భరస : దనవపద బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7
వయససస:26
లఇ: ససస స
214
ZOK1243765
పపరర: నజమబనతసర షపక

125-155/434

125-155/449

125-155/450

125-155/453

125-155/456

125-155/444

125-155/458

125-155/460

తఇడడ:డ ససబబయయ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7-4
వయససస:30
లఇ: పవ
238
ZOK1683903
పపరర: శరకవఇత కటబరర
భరస : మధస ససధనన రరవవ కటబరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7-5-I
వయససస:36
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-155/451

224
ZOK0664649
పపరర: మహహఇదర పలలల టట

227
ZOK1683028
పపరర: ఓబలలసస కకమలరర

230
ZOK2246411
పపరర: ణబక వననతత

233
ZOK0387415
పపరర: వఇశ కకషష బబలరరజ

125-155/454

219
ZOK1229781
పపరర: అకబర సయయద

222
ZOK1571959
పపరర: వలద షపక

225
ZOK0664656
పపరర: పడసరద పలలల టట

125-153/1243

228
ZOK0636076
పపరర: అణబ రరధ వరడరరజ

125-155/448

231
LML2430809
పపరర: ఆదదననరరయణ రరడడడ ననక

125-155/455

125-155/232

125-155/457

తఇడడ:డ బలరరమ రరడడ ననక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7-3
వయససస:55
లఇ: పవ
125-155/957

234
ZOK0777904
పపరర: ససబబయయ అవవల
తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7-4
వయససస:64
లఇ: పవ

236
ZOK0778027
పపరర: లకకక దదవ అవవల

237
ZOK0778035
పపరర: లకకక పడసనత అవవల

తఇడడ:డ శవరరమరజడకడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7A
వయససస:53
లఇ: పవ

125-155/452

భరస : వ వర నరసపఇహ రరజ
ఇఇటట ననఇ:5/506 - C -7 - 3
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆదదననరరయణ రరజ బబలరరజ
ఇఇటట ననఇ:5-506-C-7-3
వయససస:33
లఇ: పవ

239
LML2430981
పపరర: వనణబగగపరల ననగ

125-156/15

తఇడడ:డ రఇగయయ పలలల టట
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7-2
వయససస:71
లఇ: పవ

125-155/461

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C7-4
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-155/463

125-155/437

తఇడడ:డ అబబబల మబనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7-1
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ణబక అదద ననరరయణ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506C/7/3
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ రరడడడ ననక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7-3
వయససస:44
లఇ: ససస స
235
ZOK0892639
పపరర: లకడక పడశరఇత ఆవవల

221
LML2431062
పపరర: గరయతడ వ

216
ZOK1243872
పపరర: అబబబల మబనఫ షపక

తఇడడ:డ మహబబబ బబషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7
వయససస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఒబనత కకమలరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7-2-2
వయససస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ణబక ఆధదననరరయణ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506 C7/3
వయససస:22
లఇ: ససస స
232
LML2430817
పపరర: హరరత ననక

125-155/956

తఇడడ:డ పడసరద పలలల టట
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7-2
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : పడసరద పలలల టట
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7-2
వయససస:57
లఇ: ససస స
229
ZOK2246403
పపరర: ణబక కకరసన

218
LML1874056
పపరర: ననగరరజ గబటట గబటట

125-155/433

తఇడడ:డ మహమకద శరగఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7
వయససస:52
లఇ: పవ

భరస : గబరరపడతనపరజడకడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7-1
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గబతస ననగరరజ గబతస
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7-1A
వయససస:21
లఇ: పవ
226
ZOK0664664
పపరర: మననకలమలరర పలలల టట

125-155/436

తఇడడ:డ ననగపత గబటట
ఇఇటట ననఇ:5-506C7
వయససస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటరజడకడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7-1
వయససస:54
లఇ: పవ
223
ZOK1498112
పపరర: ననగవమస కకషష గబతస

215
ZOK1243864
పపరర: షబన షపక

213
ZOK1243757
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

తఇడడ:డ దవరల సరహహబ రరజజ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7
వయససస:56
లఇ: పవ

భరస : అబబల మబనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : ననగ శశఖర గబటట
ఇఇటట ననఇ:5/506C-7
వయససస:47
లఇ: ససస స
220
LML2431054
పపరర: గబరరపడతనప రరడడడ వఇకన

125-155/432

తఇడడ:డ మహబబబ బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7
వయససస:35
లఇ: పవ

భరస : మహబబబ బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7
వయససస:49
లఇ: ససస స
217
ZOK0894122
పపరర: నరకలమక పప కకరర

212
ZOK1243740
పపరర: దనవపద బబషర షపక

125-155/459

125-155/462

తఇడడ:డ ససబబయయ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:5/506-C7-4
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-155/464

240
LML2430999
పపరర: ససబబశన ననగ

125-155/465

భరస : వనణబగగపరలరజడడ క
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7A
వయససస:47
లఇ: ససస స
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241
ZOK1312768
పపరర: ఎన వననశ రరడడ ననగ

125-155/466

తఇడడ:డ ఎన వనణబగగపరల రరడడ ననగ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7A
వయససస:25
లఇ: పవ
244
ZOK0717512
పపరర: అమల మమఇటబ

125-155/959

125-155/469

125-155/472

248
ZOK1229328
పపరర: నజబన షపక

251
ZOK1497924
పపరర: అబబబల ససబహన సయయద

125-155/961

254
ZOK1572023
పపరర: నవయ కమల పప లలపలల

తఇడడ:డ షపక కలలశర
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-10
వయససస:38
లఇ: పవ
125-155/241

తఇడడ:డ కకషషమబరరస అడపరల
ఇఇటట ననఇ:5/506 C-A
వయససస:22
లఇ: పవ
262
ZOK0490284
పపరర: పడమలల అడపరల

125-155/476

తఇడడ:డ జలలన షపషక
ఇఇటట ననఇ:5/506D
వయససస:37
లఇ: పవ
268
ZOK1681733
పపరర: మలల శశరర నరరశశటట
భరస : ససరగ బబబబ నరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-D
వయససస:40
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-155/473

125-155/438

252
ZOK1497932
పపరర: ననరజహన సయద

125-155/441

261
ZOK1279430
పపరర: దదపపక అడపరల

తఇడడ:డ కరథద పపదబ ససబబరరయడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D
వయససస:44
లఇ: పవ

125-155/439

258
ZOK1704741
పపరర: పడదదప రరడడడ గడడ

260
ZOK1684810
పపరర: కకషషమబరరస అడపరల

269
ZOK1685148
పపరర: ససబబయయ కరథద

125-155/474

255
ZOK1720622
పపరర: షపక అమరరనసరస బబగబమ

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబ రరడడడ గడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-10-A
వయససస:28
లఇ: పవ

266
LML2434553
పపరర: నజరరఢకన శక

125-155/471

భరస : షపక కలలశర
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-10
వయససస:66
లఇ: ససస స

125-155/242

125-155/442

125-155/475

తఇడడ:డ కకషష మబరరస అడపరల
ఇఇటట ననఇ:5/506-CA
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-155/477

264
ZOK1379460
పపరర: కకషష మబరరస అడపరల

125-155/478

తఇడడ:డ వనఇకటయయ అడపరల
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-A
వయససస:55
లఇ: పవ
125-155/480

తఇడడ:డ జలలన షపషక
ఇఇటట ననఇ:5/506D
వయససస:34
లఇ: పవ
125-155/482

249
ZOK1497833
పపరర: అబబబల ఇరరరన సయద

భరస : షపక మహమకద మసరసన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-10
వయససస:33
లఇ: ససస స

263
ZOK1082817
పపరర: సరయ చడషతనయ అడపరల

125-155/468

భరస : అబబబల ససబహన సయద
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-8
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష మబరరస అడపరల
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-A
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-155/479

246
ZOK1498138
పపరర: జరగన మలలలఇగ షర

తఇడడ:డ అబబబల ససబహన సయద
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-8
వయససస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటయయ అడపరల
ఇఇటట ననఇ:5/506 C-A
వయససస:54
లఇ: పవ

భరస : కకషరమబరరస అడపరల
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-A
వయససస:46
లఇ: ససస స
265
LML2434546
పపరర: నసరరఢకన శక

125-155/470

తఇడడ:డ రరమననధఇ గబపస పప లలపలల
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-10
వయససస:21
లఇ: ససస స

125-155/440 257
256
ZOK1720630
ZOK1720648
పపరర: షపక మహమకద మసరసన సరహహబ
పపరర: షపక ఫజలత బబగన

125-155/958

భరస : మలలలఇగ షర
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7-G
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖలససఇ సరహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-8
వయససస:51
లఇ: పవ

భరస : శవ శఇకర రరడడడ యగ
ఇఇటట ననఇ:5-506-c-9-1
వయససస:49
లఇ: ససస స

259
ZOK1683473
పపరర: గణణశ అడపరల

125-155/960

భరస : అమర బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-8
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబబల ససబహన సయద
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-8
వయససస:21
లఇ: ససస స
253
ZOK1715853
పపరర: ససభబషపణ యగ

245
ZOK0717553
పపరర: రఇగయయ పబబశశటట

243
ZOK0717504
పపరర: రఇగ తదజ పబబశశటట
తఇడడ:డ రఇగయయ పబబశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-506-C-7-D
వయససస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రఇగయయ పబబశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-506-C-7-D
వయససస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖలదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-8
వయససస:48
లఇ: పవ
250
ZOK1497841
పపరర: అపసన సయద

125-155/467

తఇడడ:డ రఇగయయ పబబశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-C-7-D
వయససస:28
లఇ: పవ

భరస : రఇగయయ పబబశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-506-C-7-D
వయససస:59
లఇ: ససస స
247
ZOK1229302
పపరర: అమర బబషర షపక

242
ZOK0717496
పపరర: రఇగ తరరణ పబబశశటట

267
ZOK1379478
పపరర: ససబబయయ కతస

125-155/481

తఇడడ:డ పపదబ ససబబబరరయబడడ కతస
ఇఇటట ననఇ:5/506-D
వయససస:46
లఇ: పవ
125-155/483

270
ZOK1723055
పపరర: రమమశ ననగరరజపలల

125-155/484

తఇడడ:డ అదద ననరరయణ ననగరరజపలల
ఇఇటట ననఇ:5/506-D
వయససస:46
లఇ: పవ
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271
ZOK1723063
పపరర: వనజ ననగరరజపలల

125-155/485

భరస : రమమశ ననగరరజపలల
ఇఇటట ననఇ:5/506-D
వయససస:37
లఇ: ససస స
274
ZOK0095877
పపరర: శఇకరయయ మఇచనరర

125-155/487

125-155/490

125-155/493

125-155/496

125-155/491

281
ZOK1315423
పపరర: సఇదయ రరజల

284
ZOK1278689
పపరర: శకనవరససలల కకనతపరటట

125-155/499

287
LML1875707
పపరర: మమలలన షపక

125-155/494

290
ZOK0779488
పపరర: అజకతతలలల షపక

279
ZOK1315407
పపరర: పపఇచలయయ రరజల

125-155/497

285
ZOK0482224
పపరర: సఇజవరరయబడడ వలలల పవ

125-155/500

288
ZOK0455683
పపరర: రరహనన షపక

125-155/503

291
ZOK1439157
పపరర: షపక మదడర సరహహబ

293
ZOK2245801
పపరర: రమణయయ మమమరరమబరఈ

భఇధసవవ: మహలకడక దదవ గబఇడనడత
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-3-2
వయససస:55
లఇ: పవ

భరస : రమణయయ మమమరమబరర
ఇఇటట ననఇ:5/506D-3-2
వయససస:51
లఇ: ససస స

295
ZOK1124437
పపరర: ససశత ఈపపరగ

296
ZOK1151406
పపరర: ససబడమణయఇ ఏపపరర

297
ZOK2284842
పపరర: ససబడమణయఇ ఏపపరర

భరస : రరజగగపరల జలజజనక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D3-D
వయససస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

299
ZOK1630292
పపరర: సపఇధస మబదబ
తఇడడ:డ ససబబరరడడడ మబదబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-3-D1
వయససస:20
లఇ: ససస స

125-155/504

తఇడడ:డ షపక ఖససఇ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D3
వయససస:56
లఇ: పవ
125-155/505

125-155/508

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D3-A3
వయససస:42
లఇ: పవ
125-155/509

125-155/501

భరస : ఇమలమ భబషర షపషక
ఇఇటట ననఇ:5/506D3
వయససస:32
లఇ: ససస స

125-155/245
292
ZOK1372127
పపరర: షణబకఖ సరయ నఖల
మమమరరమబరర
తఇడడ:డ మమమరరమబరర రమణయయ గబఇదడత మహ
ఇఇటట ననఇ:5/506 D-3-2
వయససస:24
లఇ: పవ

298
ZOK1243666
పపరర: ననరరయణమక జలజజనక

125-155/498

తఇడడ:డ సఇజవ రరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D2
వయససస:74
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అలలలబకరష షపషక
ఇఇటట ననఇ:5/506D3
వయససస:46
లఇ: పవ

భరస : ససబడమణయణ ఈపపరగ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D3-A3
వయససస:35
లఇ: ససస స

125-155/492

125-155/495
282
ZOK1315431
పపరర: సరయ చరణ కలమలర రరజల

భరస : అజకతతలలల షపషక
ఇఇటట ననఇ:5/506D3
వయససస:42
లఇ: ససస స

125-155/507

125-155/489

తఇడడ:డ పపఇచలయయ రరజల
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-1
వయససస:25
లఇ: పవ

భరస : మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506D3
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-155/502

276
ZOK0773986
పపరర: పడతమ మఇచనరర

తఇడడ:డ పపఇచలయయ రరజల
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-1
వయససస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటససలల కకనతపరటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-1-A
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వననతర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506D3
వయససస:62
లఇ: పవ
289
ZOK0779470
పపరర: దదలల లద షపక

278
ZOK1151570
పపరర: మలలనఏశర షపక

125-155/486

తఇడడ:డ శఇకరయలయ మఇచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-1
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపఇచలయయ రరజల
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-1
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపఇచలయయ రజల
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-1
వయససస:24
లఇ: పవ
286
LML1875657
పపరర: మసరసన షపక

125-155/488

తఇడడ:డ ఇమలమ సహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-1
వయససస:52
లఇ: పవ

భరస : పపఇచలయయ రరజల
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-1
వయససస:42
లఇ: ససస స
283
ZOK1683895
పపరర: చడషతనయ కలమలర రజల

275
ZOK0259929
పపరర: అమబకలల మఇచనరర

273
ZOK1310879
పపరర: వఈశష వ వరడరరజ
తఇడడ:డ గగవఇదనడజ వరడరరజ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D1
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : శఇకరయయ మఇచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-1
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకరయయ మఇచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-1
వయససస:25
లఇ: పవ
280
ZOK1315415
పపరర: ననగ లకడక దదవ రరజల

125-155/244

తఇడడ:డ గగవఇద రరజ
ఇఇటట ననఇ:5/506 D1
వయససస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ తమకయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-1
వయససస:60
లఇ: పవ
277
ZOK1091164
పపరర: పవన కలమలర మఇచనరర

272
ZOK1498237
పపరర: దదలప కలమలర వరదరరజ

294
ZOK1138867
పపరర: మహలకడక దదవ గబఇడనడత

125-155/506

125-155/1081

తఇడడ:డ ససబబయయ ఏపపరర
ఇఇటట ననఇ:5-506-d3-a3
వయససస:41
లఇ: పవ
125-155/510

300
ZOK1630490
పపరర: ససజజయల మబదబ

125-155/511

తఇడడ:డ ససబబరరడడడ మబదబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-3-D1
వయససస:22
లఇ: ససస స
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301
ZOK1243682
పపరర: గఇగమక మబదనబ

125-155/512

భరస : ససబబ రరడడడ మబదనబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-3-D-1
వయససస:53
లఇ: ససస స
304
ZOK0778043
పపరర: కకఇడమక జజశలలపవరఇ

125-155/515

125-155/518

125-152/1177

125-155/522

125-155/525

125-155/528

125-155/531

భరస : కనతయయ సపరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-4
వయససస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

317
ZOK1714575
పపరర: యలలపలల సరయ జతన

320
ZOK0707778
పపరర: హసపసన షపక

323
ZOK1083245
పపరర: పదనకవత సపరరశశటట

125-155/534

326
ZOK1228619
పపరర: ఫరరదన బబగమ షపక

125-155/523

329
ZOK1686286
పపరర: పడసరద కకననతపరత
తఇడడ:డ వనఇకటటశ కకననతపరత
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-4-1-1
వయససస:40
లఇ: పవ

125-155/520

312
LML2426880
పపరర: కకషష కలమలరర మబదనబ

125-155/521

315
ZOK1714385
పపరర: యలలపఅల లలకజశ

125-155/524

తఇడడ:డ యలలపఅల రమమశ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-3-D-A-2
వయససస:23
లఇ: పవ
125-155/526

318
ZOK1083302
పపరర: మహహత ననరపరరడడడ

125-155/527

తఇడడ:డ ననరరయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D3-E
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-155/529

321
ZOK0778019
పపరర: ననగరరజ చఇదన

125-155/530

తఇడడ:డ ఈశశరయయ చఇదన
ఇఇటట ననఇ:5/506-D4
వయససస:34
లఇ: పవ
125-155/532

324
ZOK1228593
పపరర: తనజదదబన షపక

125-155/533

తఇడడ:డ శరరరదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D4
వయససస:39
లఇ: పవ
125-155/535

భరస : తనజదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D4
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-155/537

309
ZOK0786772
పపరర: ననరరయణ మననతరర

భరస : అదద శశష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-3-D-A1
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : కనతయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D4
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబబబ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D4
వయససస:64
లఇ: పవ
328
ZOK1183359
పపరర: పదనకవత సపరరశశటట

125-152/1178

తఇడడ:డ మహబబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D4
వయససస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరరరదదబన
ఇఇటట ననఇ:5/506-D4
వయససస:37
లఇ: పవ
325
ZOK1228601
పపరర: శరరరదదబన షపక

314
ZOK1703636
పపరర: లలకజశ యలలపలల

125-155/517
306
ZOK1082767
పపరర: భబసకర రరమలరరవవ జజశలపవరఇ

తఇడడ:డ పపదబయలననదయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D3-D4
వయససస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ యలలపలల రమమశ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-3-D-A-2
వయససస:20
లఇ: పవ

భరస : మమహబబబ షపషక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D4
వయససస:44
లఇ: ససస స
322
ZOK0941899
పపరర: తనజదదబన షపక

125-155/519

తఇడడ:డ రమమశ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-3-D-A-2
వయససస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ యలలపరలల ససతనపత
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-3-D-A-2
వయససస:55
లఇ: పవ
319
LML2430742
పపరర: కరగమబనతసర శక

311
LML2413946
పపరర: ససబబలకలకమక బబ గరరడడ

125-155/514

తఇడడ:డ ననరరయణ జజశలపవరఇ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D3-D3
వయససస:51
లఇ: పవ

భరస : రరమససబబ రరడడ బబ గరరడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-3-D-A
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అదద శశష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-3-D-A1
వయససస:31
లఇ: పవ
316
ZOK1714567
పపరర: యలలపరలల రమమశ

125-155/516

భరస : ననరరయణ మననతరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-D3-D4
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనత ససబబ రరడడ బబ గరరడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-3-D-A
వయససస:77
లఇ: పవ
313
ZOK0521278
పపరర: రరజజ హరల రరడడడ మబదనబ

305
ZOK1083088
పపరర: శకలఇతల దదవ జజశలపవరఇ

308
ZOK0707802
పపరర: ససబబలకమక మననతరర

303
ZOK1318708
పపరర: చకకవరరస జజశళయపపరమ
తఇడడ:డ భబసకర రరమ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-3-D-2
వయససస:23
లఇ: పవ

భరస : ననరరయణ రరవవ జజశలపవరఇ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D3-D2
వయససస:78
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమససబబ రరడడ బబ గరరడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-3-D-4
వయససస:44
లఇ: పవ
310
LML2412104
పపరర: రరమ ససబబ రరడడ బబ గరరడడ

125-155/513

తఇడడ:డ మబదబ ససబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D3-D1
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : బబసకర రరమ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D3-D2
వయససస:49
లఇ: ససస స
307
ZOK1228650
పపరర: చఇదన కలమలర బబ గరరడడ

302
ZOK1426899
పపరర: మబదబ ససజజయల

327
ZOK1183342
పపరర: కనతయయ సపరరశశటట

125-155/536

తఇడడ:డ పపద వనఇకటయయ సపరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-4
వయససస:49
లఇ: పవ
125-155/538

125-155/539
330
ZOK0777995
పపరర: వనఇకట ససబబమక దదశబబ యన

భరస : వనఇకట ససబబయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:5/506-D4-3
వయససస:45
లఇ: ససస స
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331
ZOK1725464
పపరర: షమమ షపక

125-155/540

భరస : జబబర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-4-3-0
వయససస:42
లఇ: ససస స
334
ZOK1725530
పపరర: సదదక షపక

125-155/543

125-155/546

125-155/548

125-155/551

125-155/554

భరస : ససబబయయ సఇద
ఇఇటట ననఇ:5/506-D4D
వయససస:84
లఇ: ససస స
349
ZOK0390476
పపరర: ఈశశరయయ చఇదన

125-155/557

125-155/560

తఇడడ:డ రరడడనత పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-D5
వయససస:58
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-155/549

344
ZOK0779512
పపరర: శకనవరససలల దదశబబ యన

125-155/274

125-155/552

342
ZOK0777946
పపరర: ససఇదరయ దదశబబ యన

345
ZOK1228627
పపరర: మమమనసదదబన షపక
తఇడడ:డ శరరరదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D4-B
వయససస:31
లఇ: పవ

347
LML2430692
పపరర: వనఇకటససబబమక చఇదన

348
LML2430700
పపరర: రజదఅమలక ఉదబఇడపవ

125-155/555

125-155/558 351
350
ZOK0707760
ZOK0715052
పపరర: మమహహబబ శశక గఫపర శశక
పపరర: ననగరరజ చఇదన

356
LML2430767
పపరర: శవయయ సపరరసపటట

359
ZOK0779496
పపరర: లకకక దదవ పససపవలలటట
భరస : శకరరమబలల పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-D5
వయససస:49
లఇ: ససస స

125-155/1053

125-155/550

125-155/553

125-155/556

భరస : రవ ఉదబఇడపవ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D4D
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-155/559

తఇడడ:డ ఈశశరయయ సఇద
ఇఇటట ననఇ:5/506-D4D
వయససస:30
లఇ: పవ
125-155/561

354
ZOK1571934
పపరర: చఇడ ఈశశరయయ

125-155/562

తఇడడ:డ లలట చఇడ ససబబనత
ఇఇటట ననఇ:5/506D4-D
వయససస:54
లఇ: పవ
125-155/563

తఇడడ:డ ననగయయ సపరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-D5
వయససస:44
లఇ: పవ
125-155/565

339
ZOK2259968
పపరర: యశకన షపక

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-4-B
వయససస:41
లఇ: పవ

353
LML2430668
పపరర: జయరరమరరజ చఇతలపలల

125-155/545

భరస : శకనవరససలల దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-4-B
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబడమణయమ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-4D
వయససస:64
లఇ: పవ

భరస : పపచచయయ రచకలఇటబ
ఇఇటట ననఇ:5/506/D5
వయససస:84
లఇ: ససస స
358
ZOK0390385
పపరర: శకరరమబలల పససపవలలటట

341
ZOK0707810
పపరర: ససధదర కలమలర డక

336
ZOK1310267
పపరర: మసరసన వలల షపక

భరస : మసరసన వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-d-4-3-2
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఫపర శశక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D4D
వయససస:63
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఈశశరయయ సఇద
ఇఇటట ననఇ:5/506-D4D
వయససస:28
లఇ: పవ
355
LML2430791
పపరర: పపవలమలక రచనకలఇతన

125-155/547

భరస : ఈశశరయయ సఇద
ఇఇటట ననఇ:5/506-D4D
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబనత సఇద
ఇఇటట ననఇ:5/506-D4D
వయససస:56
లఇ: పవ
352
ZOK0779520
పపరర: ససరజష సఇదన

338
ZOK1243674
పపరర: మసరసన వలల షపక

125-155/542

తఇడడ:డ ఖలదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-4-3-2
వయససస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మననహర రరజ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D4-A
వయససస:28
లఇ: పవ

భరస : ససధనకర దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-4-B
వయససస:28
లఇ: ససస స
346
LML2430684
పపరర: గబరమక చఇదన

125-155/544

తఇడడ:డ ఖలదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D4-3-2
వయససస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అహమకద హహసపన షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-4-3-O
వయససస:47
లఇ: పవ
343
ZOK0778001
పపరర: మలలశశరర దదశబబ యన

335
ZOK0893801
పపరర: గగవఇద రరజ వరదరరజ

333
ZOK1725506
పపరర: పరయరరజజన షపక
భరస : అహమకద హహసపన షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-4-3-0
వయససస:76
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరరమరరజ వరదరరజ
ఇఇటట ననఇ:5/506D-4-3-1
వయససస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఇమలమ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-4-3-2
వయససస:77
లఇ: పవ
340
ZOK1725472
పపరర: జబబర షపక

125-155/541

తఇడడ:డ జబబర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-4-3-0
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జబబర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-4-3-0
వయససస:20
లఇ: పవ
337
ZOK1571504
పపరర: ఖదర వలల షపక

332
ZOK1725498
పపరర: సప నయ ససలల న షపక

357
LML2430775
పపరర: ససబబశన సపరరసపటట

125-155/564

భరస : శవయయ సపరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-D5
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-155/566

125-155/567
360
ZOK0985954
పపరర: మహహఇదడ బబబబ పససపవలలటట

తఇడడ:డ శకరరమబలల పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-D5
వయససస:27
లఇ: పవ
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361
ZOK1003854
పపరర: మననహర రరజ రజవరరజ

125-155/568

తఇడడ:డ వనఇకట రరజ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D5
వయససస:52
లఇ: పవ
364
ZOK1498518
పపరర: గరరరజ పససపవలలటట

125-155/571

125-155/573

125-155/576

125-155/963

125-155/580

125-155/583

125-155/964

తఇడడ:డ కకషష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10C
వయససస:45
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

374
LML2430452
పపరర: ససధనరరన తతమకలపపఇట

377
ZOK1083203
పపరర: ఖలదరయయ తతనన
బ రర

380
ZOK0779462
పపరర: తతమకలపపఇట మహహధర

383
LML1873678
పపరర: బసప బ నబసరబ షపక

125-155/967

386
ZOK1196287
పపరర: ఆధద లకలకమక పప ల

125-155/259

389
ZOK1243799
పపరర: లకడక దదవ అరరరర
భరస : చఇదడయయ ఆచనరర అరరరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10C
వయససస:59
లఇ: ససస స

369
ZOK0707869
పపరర: ఖలదరఅయలయ టట

125-155/575

372
ZOK0779447
పపరర: ససనత ఆతకకకరర

125-155/578

375
LML2430445
పపరర: వనణబగగపరల తతమకలపపఇట

125-155/579

తఇడడ:డ ససబబబరరయడన
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-1
వయససస:58
లఇ: పవ
125-155/581

378
ZOK1083211
పపరర: సపదబమక తతనన
బ రర

125-155/582

భరస : ఖలదరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-1
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-155/584

381
LML1874114
పపరర: రమజజ షపక

125-155/585

భరస : దసస గగరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-A
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-155/965

384
LML2428373
పపరర: కకకషష ర రరడడడ పప ల

125-155/966

తఇడడ:డ ససబబబ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5-506-D-10-A-C
వయససస:67
లఇ: పవ
125-155/968

భరస : కకషష పప ల
ఇఇటట ననఇ:5-506-D-10-B
వయససస:63
లఇ: ససస స
125-155/587

125-155/962

తఇడడ:డ శశషఇ రరజ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : నబ సరబ
ఇఇటట ననఇ:5-506-D-10-A
వయససస:87
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకకషష ర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-506-D-10-B
వయససస:47
లఇ: పవ
388
ZOK0522045
పపరర: ససధనకర రరడడడ పప ల

125-155/577

తఇడడ:డ వనణబగగపరల
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-2
వయససస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నబ సరబ
ఇఇటట ననఇ:5-506-D10A
వయససస:47
లఇ: పవ
385
LML2428357
పపరర: చఇగల రరడడడ పప ల

371
ZOK0715078
పపరర: రజషరక షపక

366
LML1874973
పపరర: కరమలకడ కతస

తఇడడ:డ బబబబ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D10
వయససస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బబబబ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-1
వయససస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖలదరయయ తతనన
బ రర
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-1
వయససస:25
లఇ: పవ
382
LML1874106
పపరర: దసస గగరర షపక

125-155/574

భరస : వనణబగగపరల టటయమమమపపఇట
ఇఇటట ననఇ:5/506/D/10/1
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-1
వయససస:59
లఇ: ససస స
379
ZOK1279448
పపరర: ఖలదర బబషర తతనన
బ రర

368
ZOK1322718
పపరర: పపడయలఇక మకకడ

125-155/570

భరస : ససబబయయ కతస
ఇఇటట ననఇ:5-506-D7
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : హబబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D10
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లలట శశకకవలల సయయద
ఇఇటట ననఇ:5-506-D-10
వయససస:26
లఇ: పవ
376
LML2430486
పపరర: రరమసనబబమలక బబ మలక

125-155/572

తఇడడ:డ బబలససబడమణయఇ మకకడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-9
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : కరదరఅయలయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D10
వయససస:31
లఇ: ససస స
373
ZOK1279455
పపరర: మహమకద అల సయయద

365
ZOK0398115
పపరర: లకడక దదవ పససపవలలటట

363
ZOK1003847
పపరర: ఉమ మహహశశరర రజవరరజ
భరస : మననహర రరజ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-5
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటసరశమ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-7
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట ససబబ రరడడ నరరఇరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D9
వయససస:43
లఇ: ససస స
370
ZOK0707877
పపరర: ఆశర టట

125-155/569

తఇడడ:డ శక రరమబలల పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-D5
వయససస:30
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట రమణ పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-5
వయససస:22
లఇ: ససస స
367
ZOK0894189
పపరర: ననగ మణణ ననరరమరరడడ

362
ZOK1082718
పపరర: వనఇకట రమణ పససపవలలటట

387
ZOK0095588
పపరర: చకకపరణణ

125-155/586

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10C
వయససస:60
లఇ: పవ
125-155/588

390
ZOK0455659
పపరర: నరకలల పప ల

125-155/589

తఇడడ:డ ససధనకర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-C
వయససస:39
లఇ: ససస స
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391
LML2431401
పపరర: ససజజతన పప ల

125-155/590

భరస : చఇగలరజడకడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D10-D
వయససస:44
లఇ: ససస స
394
ZOK1498278
పపరర: కరరమబలల షపక

125-155/593

125-155/596

తఇడడ:డ శరరరదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-O
వయససస:24
లఇ: ససస స
403
ZOK1044809
పపరర: మలధసరర రరచలల

125-155/601

398
ZOK0707851
పపరర: రజయల ససలలసనన షపక

401
LML2415198
పపరర: ననగమక అరవ

125-155/604

125-155/606

410
LML2431351
పపరర: గరరరకలమలరవరరక అడడల రగ
తఇడడ:డ రరమకకషతమరరజ
ఇఇటట ననఇ:5/506/D11
వయససస:34
లఇ: పవ

412
LML1873819
పపరర: ఉషర రరణణ అడన
ల రర

413
ZOK0414847
పపరర: దశరథ రరమ రరడడడ చవశ

125-155/608

భరస : రరమకకకషష ర రరజ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D11
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : ససబబ రరజ హససస
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-12
వయససస:47
లఇ: ససస స

416
ZOK1243641
పపరర: ససమలత హససస

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : అబబబల ఖలదర
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-13
వయససస:62
లఇ: ససస స

125-155/595

399
ZOK1268417
పపరర: శరరరదదబన షపక

125-155/598

402
ZOK0522052
పపరర: మహన రరవవ అరవ

125-155/600

తఇడడ:డ ససబబనత ఆరవ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-Y
వయససస:51
లఇ: పవ
125-155/602

405
ZOK1498443
పపరర: సరయ కలమలర కరమశశటట

125-155/603

తఇడడ:డ శవ కలమలర కరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-Y
వయససస:20
లఇ: పవ
125-155/605

408
ZOK2260388
పపరర: సరయ రగహహత అరవ

125-155/1056

తఇడడ:డ మహన రరవవ అరవ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-Y
వయససస:18
లఇ: పవ
125-155/275

411
LML1873165
పపరర: రరమకకకషషఇ రరజ అడన
ల రర

125-155/607

తఇడడ:డ చడఇగల రరజ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D11
వయససస:57
లఇ: పవ
125-155/609

414
ZOK1037119
పపరర: శక లలత అడన
ల రర

125-155/610

తఇడడ:డ రరమకకషషమ రరజ అడన
ల రర
ఇఇటట ననఇ:5/506-D11
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-155/612

తఇడడ:డ ససబబ రరజ హససస
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-12
వయససస:26
లఇ: ససస స

125-155/614 419
418
ZOK1498310
LML1874494
పపరర: ససదరకన కలమలర రరజ హసపస
పపరర: మబఇతనజ బబగఇ షపక

తఇడడ:డ ససబబ రరజ హసపస
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-12
వయససస:20
లఇ: పవ

125-152/1179

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D11
వయససస:61
లఇ: పవ
125-155/611

396
ZOK0893074
పపరర: నజననన షపక

తఇడడ:డ అజమ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-O
వయససస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహన రరవవ ఆరవ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D10-Y
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనణబ గగపరల తతమలకలపపఇట
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-Z
వయససస:26
లఇ: ససస స

415
ZOK1243633
పపరర: ససగబణ హససస

125-155/597

404
ZOK1498435
పపరర: శవ కలమలర కరమశశటట

407
ZOK1380211
పపరర: సరహహత ఆరవ

125-155/592

భరస : మహమకద షరఫప షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-F
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట సరశమ శశటట కరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-Y
వయససస:47
లఇ: పవ

భరస : శవ కలమలర కరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-Y
వయససస:43
లఇ: ససస స
409
ZOK1121136
పపరర: సరధన తతమలకలపపఇట

125-155/594

భరస : ససబబనత అరవ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-Y
వయససస:88
లఇ: ససస స

భరస : మహన రరవవ అరవ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-Y
వయససస:46
లఇ: ససస స
406
ZOK1498450
పపరర: శక వరణణ కరమశశటట

395
ZOK0892894
పపరర: మహమకద షరఫప షపక

తఇడడ:డ శరరరదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-O
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-155/599

393
ZOK0941915
పపరర: నససమల షపక
భరస : కరగమబలలల
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-E
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసనల సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-F
వయససస:43
లఇ: పవ

భరస : షపక షరరరదదబన షపషక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-O
వయససస:47
లఇ: ససస స
400
ZOK1315399
పపరర: సబహ ననజ షపక

125-155/591

తలల : శరగఫవనతసర
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10E
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-10-E
వయససస:41
లఇ: పవ
397
ZOK0707836
పపరర: షపక సకకన బబనస షపషక

392
ZOK0715086
పపరర: హబబ షపక

417
ZOK1315365
పపరర: ససబబ రరజ హససస

125-155/613

తఇడడ:డ హససస ననగరరజ లలట
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-12
వయససస:58
లఇ: పవ
125-155/615

420
ZOK0707828
పపరర: మలల కర ఏస

125-155/616

భరస : మహమకద హహసరసఈన
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-13
వయససస:62
లఇ: ససస స
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421
LML1875178
పపరర: ససతన దదవ వరననల

125-155/969

భరస : రరమకకకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:5-506-D13
వయససస:55
లఇ: ససస స
424
ZOK1151273
పపరర: భససర షపక

125-155/618

125-155/262

125-155/620

125-155/939

125-155/264

భరస : కరదరసబ
ఇఇటట ననఇ:5/506/D/A1
వయససస:70
లఇ: ససస స
439
ZOK0402362
పపరర: షఅమర షపక

125-155/972

125-155/624

తఇడడ:డ శలవయలయ దనరల
ఇఇటట ననఇ:5/506D-B1
వయససస:30
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-155/621

434
ZOK1497783
పపరర: ఆరఫ ఇకబబల షపక

125-155/628

125-155/940

432
ZOK1497825
పపరర: ఆరగఫ అలస ఫ షపక

435
ZOK1497791
పపరర: మబనన షపక
భఇధసవవ: ఫయలజ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-506 DA
వయససస:33
లఇ: ససస స

437
LML2430650
పపరర: గబలజజర శక

438
ZOK0390344
పపరర: మమలలల షపక

125-155/265

443
ZOK1498039
పపరర: ససధదర డరల

446
ZOK1498393
పపరర: ససధకర యయనబరరఠగ

449
ZOK1044833
పపరర: ననగససబబమల చనరఏదదబ
భరస : ససబడమణయ ఎఇ రరడడ చనరఏదదబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-B-1
వయససస:43
లఇ: ససస స

125-155/619

125-155/622

125-155/941

125-155/971

తఇడడ:డ ఖలదర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-506-D-A-1
వయససస:53
లఇ: పవ
125-155/276

441
LML2430833
పపరర: కకమతరజదబ ద ససబబశన

125-155/623

భరస : రరమమహనరజడకడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-A2
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-155/626

444
ZOK1498047
పపరర: శలవయలయ డరల

125-155/627

తఇడడ:డ నరసపఇహహలల డరల
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-B1
వయససస:57
లఇ: పవ
125-155/629

తఇడడ:డ సఇథయయ యయనబరరఠగ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-B-1
వయససస:48
లఇ: పవ
125-155/631

429
ZOK0893975
పపరర: ఆరరఫ షపక

తఇడడ:డ లలతద షపక ఆరఫ మహమకద అల
ఇఇటట ననఇ:5-506 DA
వయససస:50
లఇ: పవ

440
LML2430825
పపరర: రరమమహనరజడకడ కకమతరజదబ ద

125-155/261

తఇడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-A
వయససస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శలవయలయ డరల
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-B1
వయససస:30
లఇ: పవ

భరస : పడసరద రరడడ మలలల
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-B-1
వయససస:40
లఇ: ససస స
448
ZOK1498013
పపరర: ససధదర దనరల

431
ZOK1379494
పపరర: అలలసఫ అరరఫ

426
LML2430619
పపరర: ఆశయల శక

తఇడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-A
వయససస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటరజడకడ
ఇఇటట ననఇ:5/506/DA2
వయససస:64
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననరరయణ పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-B
వయససస:24
లఇ: ససస స
445
ZOK1044841
పపరర: ససజజతమక మలలల

125-155/263

భరస : మమలలల
ఇఇటట ననఇ:5/506/D/A1
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : చఇద బబషర
ఇఇటట ననఇ:5-506-D-A-1
వయససస:46
లఇ: ససస స
442
ZOK2246353
పపరర: రరమతతలశ పససపవలలటట

428
LML2430635
పపరర: ఫయలజ శక

125-155/617

భరస : అలతనఫ షపషక
ఇఇటట ననఇ:5/506/D/A
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహకద అల అరరఫ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-A
వయససస:46
లఇ: పవ

భఇధసవవ: ఇకబబల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-506 DA
వయససస:38
లఇ: ససస స
436
LML2430643
పపరర: నననబ శక

125-155/260

తఇడడ:డ మహమలదల షపషక
ఇఇటట ననఇ:5/506/D/A
వయససస:39
లఇ: పవ

భరస : ఇకరబల షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-A
వయససస:40
లఇ: ససస స
433
ZOK1497775
పపరర: సదదక బబగఇ షపక

425
LML2430601
పపరర: హజరరబబగమ శక

423
ZOK0893645
పపరర: కరగమబలలల షపక
తఇడడ:డ అబబబల ఖదహర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-14
వయససస:43
లఇ: పవ

భరస : మహమకదఅల షపషక
ఇఇటట ననఇ:5/506/D/A
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : ఆరరఫ షపషక
ఇఇటట ననఇ:5/506/D/A
వయససస:34
లఇ: ససస స
430
ZOK1379486
పపరర: సరదదక బబగఇ షపక

125-155/970

తఇడడ:డ రరమకకకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:5-506-D13
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : కరగమబలలల
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-14
వయససస:38
లఇ: ససస స
427
LML2430627
పపరర: అరరఫకహననజ శక

422
LML1875194
పపరర: వదయవత వరరన ారల

447
ZOK1498419
పపరర: రరణణమక యయనబరరఠగ

125-155/630

భరస : ససధకర యయనబరరఠగ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-B-1
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-156/16

450
LML1840271
పపరర: సపలవయయ

125-155/632

తఇడడ:డ నరసపఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:5/506-d-b3
వయససస:55
లఇ: పవ
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451
LML1850759
పపరర: మమరర దనరల

125-155/633

భరస : సపలవయయ దనరల
ఇఇటట ననఇ:5/506-d-b3
వయససస:52
లఇ: ససస స
454
ZOK0690875
పపరర: ససదదర దనరరల

125-155/636

125-155/267

భరస : ససబబబరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506/D/C
వయససస:39
లఇ: ససస స
460
ZOK2272417
పపరర: షపహననజ షపక

125-155/1070

125-155/272

125-155/637

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-F
వయససస:69
లఇ: పవ
472
ZOK1124445
పపరర: ససబడమణయణ ఈపపరగ
తలల : ననగమక ఈపపరగ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-F
వయససస:42
లఇ: పవ
475
LML1875418
పపరర: కకషష కలమలర సపఇగఇ శశటట
తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-E
వయససస:61
లఇ: పవ
478
ZOK1196295
పపరర: దదవ పపడయల సపఇగఇశశటట
భరస : దదననశ కలమలర సపఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-E
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-155/269
459
LML2430890
పపరర: ససబబబరతతమలక మదపప టటలల

125-155/268

461
LML2431369
పపరర: రరమచఇదడమల కకరడన

భరస : లకకకననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:5/506/D/C
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-155/270

464
LML2431393
పపరర: వఇశకలలయన కజ

467
ZOK0390427
పపరర: ఖరగమబలల షపక

470
ZOK0893827
పపరర: పదనకవత టఇగబటటరర

473
ZOK0467019
పపరర: ససజజత ఉపవత

476
LML2434538
పపరర: ధదననశకలమలర సపఇగఇశశటట

125-155/273

479
ZOK2022960
పపరర: అనతపపరష దదవ షపఇగఇషపటట
భరస : కకషష కలమలర షపఇగఇషపటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-E
వయససస:50
లఇ: ససస స

125-155/271

465
ZOK0971755
పపరర: హబబబలల షపక

125-155/243

తఇడడ:డ బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506 D E-10
వయససస:35
లఇ: పవ
125-155/973

468
ZOK0892829
పపరర: వనఇకట కకశశర టఇగబటటరర

125-155/638

తఇడడ:డ నరసపఇహహలల టఇగబటటరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-DF
వయససస:32
లఇ: పవ
125-155/640

471
ZOK0893835
పపరర: రజఖ టఇగబటటరర

125-155/641

భరస : సపవర శఇకర
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-F
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-155/643

474
LML1873959
పపరర: పడమల కకఇడదటట

125-155/644

భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:5/506-E
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-155/646

తఇడడ:డ కకషషకలమలర
ఇఇటట ననఇ:5/506-E
వయససస:36
లఇ: పవ
125-155/648

462
LML2431377
పపరర: రమలదదవ కజ
భరస : రరమచఇదడమల
ఇఇటట ననఇ:5/506/D/E
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : ససబడహకణయఇ
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-S
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-155/645

125-155/266

458
LML2430882
పపరర: రరజయలకకక మదపప టటలల

భరస : నరసపఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-F
వయససస:61
లఇ: ససస స
125-155/642

456
LML2430858
పపరర: ఆదదమక ఆదత
భరస : రరమరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506/D/C
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబషర
ఇఇటట ననఇ:5-506-D-E-10
వయససస:43
లఇ: పవ
125-155/639

125-155/635

భరస : ననరరయణ పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-D-B, ysr nagar
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమచఇదడమల
ఇఇటట ననఇ:5/506/D/E
వయససస:36
లఇ: పవ

భరస : హబబబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506DE-10
వయససస:31
లఇ: ససస స
469
ZOK0893819
పపరర: నరసపఇహహలల టఇగబటటరర

125-155/625

తఇడడ:డ జగననతథమ
ఇఇటట ననఇ:5/506/D/E
వయససస:70
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమచఇదడమల
ఇఇటట ననఇ:5/506/D/E
వయససస:38
లఇ: ససస స
466
ZOK1124429
పపరర: రజశరక షపక

455
ZOK2246346
పపరర: సరసశత పససపవలలటట

453
ZOK0690859
పపరర: చఇదడబబబబ దనరల
తఇడడ:డ శలవయయ దనరల
ఇఇటట ననఇ:5/506-d-b3
వయససస:30
లఇ: పవ

భరస : నవనకలమలర
ఇఇటట ననఇ:5/506/D/C
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : షపక ఖదర బబష
ఇఇటట ననఇ:5/506d-C2
వయససస:38
లఇ: ససస స
463
LML2431385
పపరర: వనదవలల కజ

125-155/634

తఇడడ:డ శలలవయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-d-b3
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శలలవయయ దనరల
ఇఇటట ననఇ:5/506-d-b3
వయససస:31
లఇ: పవ
457
LML2430866
పపరర: ససబబశన ఆదత

452
ZOK0690834
పపరర: చనతబబబబ దనరల

477
ZOK0522086
పపరర: గరరగశ కలమలర సపఇగఇశశటట

125-155/647

తఇడడ:డ కకషష కలమలర
ఇఇటట ననఇ:5/506-E
వయససస:30
లఇ: పవ
125-155/649

480
LML1875574
పపరర: రజవత సపఇగఇశశటట

125-155/974

భరస : రమమష కలమలర సపఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-506-E
వయససస:42
లఇ: ససస స
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481
ZOK1385459
పపరర: రమమష కలమలర శఇగఇశశటట

125-153/445

తఇడడ:డ వరయయ శఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-E1
వయససస:55
లఇ: పవ
484
ZOK0643569
పపరర: అఫరగజ భబనస శశక

125-155/976

125-155/651

125-155/654

125-155/656

తఇడడ:డ తమకపత
ఇఇటట ననఇ:5/506H
వయససస:36
లఇ: ససస స

488
ZOK0415398
పపరర: షబరరన

125-155/662

125-155/655

494
ZOK0779389
పపరర: అబబబలలల షపక

125-155/657

125-155/665

125-155/279

భరస : ఛనన బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:5-506-H1
వయససస:50
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

506
LML1875475
పపరర: ఛనన బబషర యస.

125-155/660

509
ZOK0522037
పపరర: రహత బబషర షపక
తఇడడ:డ మహబబబ తర
ఇఇటట ననఇ:5/506-H4
వయససస:32
లఇ: పవ

492
ZOK1372119
పపరర: ఇబడహహఇ షపక

125-155/977

495
ZOK0893652
పపరర: ననసపరరన షపక

125-155/658

125-155/661
498
ZOK1082775
పపరర: చఇదడ శశఖర గబఇడనల కలరవ

తఇడడ:డ తమకపత
ఇఇటట ననఇ:5/506-H
వయససస:38
లఇ: పవ
125-155/663

501
ZOK1083195
పపరర: సఇజవపరరయబడడ గబఇడనల
కలరవ
తఇడడ:డ తమకపత
ఇఇటట ననఇ:5/506-H
వయససస:35
లఇ: పవ

125-155/664

125-155/666

504
LML2431450
పపరర: వనఇకటరమన మబలలపక

125-155/278

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506/H/1
వయససస:56
లఇ: పవ
125-155/667

తఇడడ:డ దసస గరరర సరబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-H-1
వయససస:57
లఇ: పవ
125-155/978

125-155/653
489
ZOK0779397
పపరర: కకరన కలమలర రరజ సనరపవరరజ

భరస : మహమబకదఅల షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-H
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : చఇ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-H
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : అలయలగబరరఈబబడహహమ
ఇఇటట ననఇ:5/506/H/1
వయససస:67
లఇ: ససస స
508
ZOK2022978
పపరర: షకకల బబనస షపక

503
ZOK1498054
పపరర: షకకల బబనస షపక

125-155/277

తఇడడ:డ మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-506-G
వయససస:23
లఇ: పవ

భరస : కలరవ రరమకకషష
ఇఇటట ననఇ:5/506-H
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : కలరవ సఇజవవ రరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-H
వయససస:32
లఇ: ససస స
505
LML2431476
పపరర: జమలలకనతసర శక

500
ZOK1083112
పపరర: సపదబమక గబఇడనల కలరవ

486
LML2431435
పపరర: మసరసన శక

తఇడడ:డ చఇదడ రరజ ససరపవరరజ
ఇఇటట ననఇ:5/506-G
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరసపఇహహలల వతస లకరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-H
వయససస:29
లఇ: పవ

భరస : చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:5/506-H
వయససస:35
లఇ: ససస స
502
ZOK1083278
పపరర: వరలకడక గబఇడనల కలరవ

125-155/652

తఇడడ:డ చనఇద బబష
ఇఇటట ననఇ:5/506-H
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ తమపర గబఇడనల కలరరవ
ఇఇటట ననఇ:5/506-H
వయససస:36
లఇ: పవ

125-155/975

తఇడడ:డ దసస గరరరసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/506/G
వయససస:59
లఇ: పవ

491
ZOK0941816
పపరర: భబరత కలమలర రరజ
సనరపవరరజ
తఇడడ:డ చఇదడ రరజ సనరపవరరజ
ఇఇటట ననఇ:5/506-G
వయససస:27
లఇ: పవ

125-155/659 497
496
ZOK0986010
ZOK1021484
పపరర: రరమ కకషష గబఇడనల కలరరవ
పపరర: గఇగరధర వతస లకరర

499
ZOK1083096
పపరర: వరలకడక గబఇడనల కలరవ

125-155/650

భరస : మసరసన
ఇఇటట ననఇ:5/506-G
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడ రరజ ససరపవరరజ
ఇఇటట ననఇ:5/506-G
వయససస:53
లఇ: ససస స
493
ZOK1082932
పపరర: రరమ కకషష సఇదల కలరవ

485
ZOK0490300
పపరర: ససనతన గగపవనరర

483
ZOK0643163
పపరర: అమర శశక
తఇడడ:డ గగస
ఇఇటట ననఇ:5-506E3
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : శఇకర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-F8
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506G
వయససస:46
లఇ: ససస స
490
ZOK0779405
పపరర: చఇదడ కళ సనరపవరరజ

125-155/246

తఇడడ:డ రమమష కలమలర శఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/506 E1
వయససస:22
లఇ: పవ

భరస : అమర
ఇఇటట ననఇ:5-506E13
వయససస:36
లఇ: ససస స
487
ZOK1622117
పపరర: షబరరన షపక

482
ZOK1385467
పపరర: సరయ వషత
ష శఇగఇశశటట

507
LML1875962
పపరర: మహమబద అల షపక

125-155/668

తఇడడ:డ చనన బబషర
ఇఇటట ననఇ:5/506-H-1
వయససస:33
లఇ: పవ
125-155/669

510
ZOK0522490
పపరర: వరహహడ బబగఇ షపక

125-155/670

భరస : మహబబబ తర
ఇఇటట ననఇ:5/506-H4
వయససస:53
లఇ: ససస స
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511
ZOK0643205
పపరర: మమహబబబ ఠరర శశక

125-155/671

తఇడడ:డ మదనర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-H4
వయససస:58
లఇ: పవ
514
ZOK0643213
పపరర: సరవర వలల శశక

125-155/674

125-155/677

125-155/979

125-155/680

125-155/683

125-155/686

125-155/688

భఇధసవవ: మఇజల గఇజ
ఇఇటట ననఇ:5-506 M
వయససస:39
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

524
LML1875210
పపరర: ససధనకరరరడడడ కకమకన

527
ZOK0356683
పపరర: శక లత బదదబపపటట

530
ZOK1681634
పపరర: సరసశత బడడపవత

533
ZOK1497643
పపరర: లలకజశశర రరడడడ నలల సపదబ స

125-155/282

536
LML2430098
పపరర: హజజరమబ శక

125-155/681

539
ZOK1498500
పపరర: మఇజల గఇజ
భరస : అనల లలమలర గఇజ
ఇఇటట ననఇ:5-506 M
వయససస:31
లఇ: ససస స

519
ZOK1357052
పపరర: మలహహననర షపక

125-155/679

522
LML2430007
పపరర: పడదదపరరడడడ గరడక

125-155/281

525
ZOK0087221
పపరర: సరసశత బదదబపపటట

125-155/682

భరస : లకడకనరసరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-L-1
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-155/684

528
ZOK0471300
పపరర: నతన కలమలర రరడడ కకమకన

125-155/685

తఇడడ:డ ససధనకర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-L-1
వయససస:30
లఇ: పవ
125-155/687

125-155/1084
531
TAU3837465
పపరర: ననగ ఆఇజననయ రరజ సమమకట

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రరజ సమమకట
ఇఇటట ననఇ:5-506-L-1
వయససస:38
లఇ: పవ
125-155/689

534
ZOK1054683
పపరర: పరరశజ బబబబ గఇడడకకట

125-154/1156

తఇడడ:డ మహమకద సపలలర గఇడడకకట
ఇఇటట ననఇ:5-506-M
వయససస:51
లఇ: పవ
125-155/283

భరస : మమహబబబసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/506/M
వయససస:94
లఇ: ససస స
125-155/942

125-155/676

తఇడడ:డ వనఇకటససబబబరజడడడ గరడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506/L/1
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట నరస రరడడడ నలల సపదబ స
ఇఇటట ననఇ:5/506-L-O
వయససస:22
లఇ: పవ

భరస : కరదరమహహ డదదన
ఇఇటట ననఇ:5/506/M
వయససస:32
లఇ: ససస స
538
ZOK1498492
పపరర: అనల కలమలర గఇజ

125-155/280

భరస : లకడక నరస రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-L-1
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరమ రరడడడ నలల సపదబ స
ఇఇటట ననఇ:5/506-LO
వయససస:54
లఇ: పవ
535
LML2430072
పపరర: హమదనబబగమ సపషయద

521
LML2429991
పపరర: ఇఇదనడవత గరడక

516
ZOK1021476
పపరర: అకస రరనతసర మహమకద

భరస : అబబబల కరగఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-H-A
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడక నరస రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-L-1
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబ రజడకడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-L-1
వయససస:33
లఇ: పవ
532
ZOK1497635
పపరర: వనఇకట నరస రరడడడ నలల సపదబ స

125-155/678

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-L-1
వయససస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకడకనరసరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506-L-1
వయససస:36
లఇ: ససస స
529
ZOK0643221
పపరర: పపరరసప థమ రజడకడ జ

518
ZOK1021542
పపరర: అబబబల కరగమ షపక

125-155/673

భరస : మసరసన బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-H-A
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటససబబబరజడడడ గరడడ
ఇఇటట ననఇ:5/506/L/1
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : ససధనకర రరడడడ కకమకన
ఇఇటట ననఇ:5/506-L-1
వయససస:58
లఇ: ససస స
526
ZOK0087239
పపరర: శకవరన బదదబపపటట

125-155/675

తఇడడ:డ అల అకబర ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-H-A
వయససస:40
లఇ: పవ

భరస : శకనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:5-506-I
వయససస:64
లఇ: ససస స
523
LML1874080
పపరర: ససజజమణణ యగ

515
ZOK0643585
పపరర: పరయరగ జన శశక

513
ZOK1684125
పపరర: టరరర షపక
తఇడడ:డ పపపప షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-H-4
వయససస:26
లఇ: పవ

భరస : సరవర వలల
ఇఇటట ననఇ:5/506-H5
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-H-A
వయససస:53
లఇ: పవ
520
ZOK0643593
పపరర: వరన చతతరర

125-155/672

తఇడడ:డ మహబబబ తర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-H4
వయససస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మదనర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-H5
వయససస:68
లఇ: పవ
517
ZOK1021492
పపరర: మసరసన బబషర షపక

512
ZOK0893587
పపరర: ఖలదర వలల షపక

537
LML2430106
పపరర: మమలలన సపషయద

125-155/284

భరస : గగసబశర
ఇఇటట ననఇ:5/506/M
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-155/943

540
LML1873587
పపరర: ఖలదర మహహడడడన సయయద

125-155/980

తఇడడ:డ ఘమస బబషర
ఇఇటట ననఇ:5-506-M
వయససస:40
లఇ: పవ
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541
ZOK1684950
పపరర: అనల కలమలర గఇజ

125-155/981

తఇడడ:డ ససబబనత గఇజ
ఇఇటట ననఇ:5-506-M
వయససస:39
లఇ: పవ
544
LML2430130
పపరర: శరజదనబబగమ శక

125-155/286

125-155/691

125-155/694

125-155/697

125-155/700

125-155/702

125-155/710

125-155/713

560
ZOK0418731
పపరర: పదకజ పటటట ఇ

563
ZOK0707901
పపరర: హరగహరరల వ

566
ZOK1571066
పపరర: అబబబల గఫరర షపక

125-155/288

569
LML2430221
పపరర: శశబబరరణణ మదలపఅల
భరస : నరసపఇహలలగబపరస మలదలపలల
ఇఇటట ననఇ:5/506/O10
వయససస:62
లఇ: ససస స

125-155/693

125-155/698

555
ZOK1083310
పపరర: మహమకద ఇరరరన షపక

125-155/699

తఇడడ:డ అలలల బకరశ
ఇఇటట ననఇ:5/506-M-A
వయససస:27
లఇ: పవ
125-155/701

558
ZOK1394386
పపరర: రమణయయ సపరరశశటట

125-155/983

తఇడడ:డ ననగయయ సపరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-506-N-1
వయససస:46
లఇ: పవ
125-155/708

561
LML2429660
పపరర: జగతపత ఉలఇగగ

125-155/709

తఇడడ:డ తరరపలక ఉలల ఇగర
ఇఇటట ననఇ:5/506-O
వయససస:34
లఇ: పవ
125-155/711

564
ZOK1682277
పపరర: వనఇకట రరడడడ గగథనలల

125-155/712

తఇడడ:డ రమణ రరడడడ గగథనలల
ఇఇటట ననఇ:5/506-O-1
వయససస:62
లఇ: పవ
125-155/714

తఇడడ:డ రఇగగన సరబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-O-7
వయససస:88
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబబరరయడన మలదలపలల
ఇఇటట ననఇ:5/506/O10
వయససస:64
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

557
ZOK1572411
పపరర: సరయ కలమలర సపరరశశటట

549
ZOK0721936
పపరర: మణణకఇట రరడడడ పప ల

125-155/696
552
ZOK1252048
పపరర: సనరరయ శరకవరణణ ఓబల బససర
ఏదదబ గరరర
భరస : మహహశశర రరడడడ ఓబల బససర ఏదదబ గరరర
ఇఇటట ననఇ:5/506-M-10
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తరరపరల ఉలల ఇగర
ఇఇటట ననఇ:5/506-O
వయససస:38
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట రరడడడ గగథనలల
ఇఇటట ననఇ:5/506-O-1
వయససస:58
లఇ: ససస స
568
LML2430213
పపరర: నరసపమమ గబపరస మదలపఅల

554
ZOK1433168
పపరర: కరరమబలల షపక

125-155/690

125-155/695

భరస : మబరళ కకషష
ఇఇటట ననఇ:5/506-N-A1
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : హరరహరన ఉలల ఇగర
ఇఇటట ననఇ:5/506-O
వయససస:30
లఇ: ససస స
565
ZOK1682293
పపరర: రరకకకణమక గగథనలల

551
ZOK1082627
పపరర: మమలల షపక

546
ZOK1572510
పపరర: రమమశ అవవల

తఇడడ:డ రఘబననధ రరడడ పప ల
ఇఇటట ననఇ:5/506-M10
వయససస:31
లఇ: పవ

తలల : దసరర మక సపరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/506-N-1
వయససస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5/506-N-A1
వయససస:54
లఇ: పవ
562
ZOK0707893
పపరర: ససధన వ

125-155/692

తఇడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-M-10
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అలలల బకరశ
ఇఇటట ననఇ:5/506-M-A
వయససస:30
లఇ: పవ
559
LML2420867
పపరర: మబరళకకషష పటటటల

548
ZOK0721910
పపరర: శఇకరమక పప ల

125-155/285

తఇడడ:డ కకషషయయ అవవల
ఇఇటట ననఇ:5/506-M-2
వయససస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-M-10
వయససస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-M-10
వయససస:24
లఇ: పవ
556
ZOK1083328
పపరర: మహమకద రరజజశన షపక

125-155/287

భరస : రఘబననధ రరడడ పప ల
ఇఇటట ననఇ:5/506-M10
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : మణణకరఇత రరడడడ పప ల
ఇఇటట ననఇ:5/506-M10
వయససస:23
లఇ: ససస స
553
ZOK1384007
పపరర: బబష షపక

545
LML2430148
పపరర: యలససన శక

543
LML2430122
పపరర: అలలలబకరస శక
తఇడడ:డ మమలలసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/506/M2
వయససస:66
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అలలలబకరస
ఇఇటట ననఇ:5/506/M2
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : రమమశ అవవల
ఇఇటట ననఇ:5/506-M-2
వయససస:40
లఇ: ససస స
550
ZOK2241917
పపరర: కకషషవనణణ పప ల

125-155/982

భరస : అనల కలమలర గఇజ
ఇఇటట ననఇ:5-506-M
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : అలలలబకరస
ఇఇటట ననఇ:5/506/M2
వయససస:56
లఇ: ససస స
547
ZOK1572544
పపరర: పదకజ అవవల

542
ZOK1685015
పపరర: మఇజల గఇజ

567
ZOK1571082
పపరర: గగస బ షపక

125-155/715

భరస : అబబబల గఫరర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-O-7
వయససస:81
లఇ: ససస స
125-155/289

570
LML2430239
పపరర: లలవరణనయ మదలపరలఈ

125-155/290

తఇడడ:డ నరసపమమ గబపరస మలదలపలల
ఇఇటట ననఇ:5/506/O10
వయససస:34
లఇ: ససస స
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571
ZOK0941865
పపరర: హరర చరణ మలదనలల పఅల

125-155/291

తఇడడ:డ నరసపఇహ గబపరస మలదలపలల
ఇఇటట ననఇ:5/506/O10
వయససస:27
లఇ: పవ
574
LML2430403
పపరర: అబబబలలల శక

125-155/718

125-155/721

125-155/984

578
ZOK1303171
పపరర: సరజదన షపక

581
ZOK1299353
పపరర: కరరషరక షపక

125-155/944

584
ZOK1303320
పపరర: అబబబలలల గబఇడన
ల రర

587
ZOK0725481
పపరర: ఆషర లత ఊససగరరర

తఇడడ:డ వనఇకటటషయలననయబడడ చదకకరర
ఇఇటట ననఇ:6/969
వయససస:54
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటరమణ ఉససగరరర
ఇఇటట ననఇ:6/969
వయససస:43
లఇ: ససస స

589
ZOK1048280
పపరర: ఈశశరయయ తడలలపరటట

590
ZOK1115915
పపరర: పఇకజ పప తతరర

125-163/335

తఇడడ:డ లకలకమయయ తడలలపరటట
ఇఇటట ననఇ:6/969
వయససస:29
లఇ: పవ
592
ZOK1300714
పపరర: రవఇదడ రరడడడ కరశరరడడడ

125-163/338

భరస : భబసకర ననయబడడ కకఇడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969
వయససస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-155/987

125-164/48

596
ZOK0466581
పపరర: ననగజశశరర కకననటట

125-163/12

599
ZOK1048306
పపరర: ససనల కలమలర రరజ లవడడ
తఇడడ:డ ఆఇజననయ రరజ లవడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969
వయససస:27
లఇ: పవ

579
ZOK1406842
పపరర: ససజజత చదఇబరఇ

125-155/723

125-155/247
582
ZOK1681741
పపరర: వనఇకట లఖత వరక వరదరరజ

585
ZOK1245019
పపరర: రరమచఇదడ వలలలల

125-163/13

తఇడడ:డ నరసపఇహహలల వలలలల
ఇఇటట ననఇ:6/696-C-B-5
వయససస:48
లఇ: పవ
125-163/333

588
ZOK0725499
పపరర: వనఇకటరమణ ఊససగరరర

125-163/334

తఇడడ:డ రరమయయ ఉససగరరర
ఇఇటట ననఇ:6/969
వయససస:53
లఇ: పవ
125-163/336

591
ZOK1115949
పపరర: రరడడపత ననయబడడ పప తతరర

125-163/337

తఇడడ:డ శకనవరససలల ననయబడడ పప తతరర
ఇఇటట ననఇ:6/969
వయససస:48
లఇ: పవ
125-163/339

594
ZOK1653765
పపరర: నగరజ చఇతలపలల

125-164/11

తఇడడ:డ సస ససబబరరయడడ చఇతలపలల
ఇఇటట ననఇ:6.969
వయససస:57
లఇ: పవ
125-164/49

భరస : ససబబనత కకననటట
ఇఇటట ననఇ:6/969
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-164/51

125-155/720

తఇడడ:డ వరనరసపఇహ రరజ వరదరరజ
ఇఇటట ననఇ:5/506, C-7-3
వయససస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరసపఇహ రరడడడ కరశరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969
వయససస:40
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట రమణ కకననటట
ఇఇటట ననఇ:6/969
వయససస:46
లఇ: ససస స
598
ZOK0929440
పపరర: వనఇకట ససబబమక కకఇడడ

593
ZOK1300730
పపరర: నరస రరడడడ కరశరరడడడ

576
ZOK0643239
పపరర: అబబబలలల శశక

భరస : హరరననథ రరజ చదఇబరఇ
ఇఇటట ననఇ:5/506-P
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : రరడడపత ననయబడడ పప తతరర
ఇఇటట ననఇ:6/969
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసపఇహ రరడడడ కరశరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969
వయససస:52
లఇ: పవ
595
ZOK0466128
పపరర: వనఇకట ససబబ లకడక కకననటట

125-155/722

తఇడడ:డ బబబబ సరహహబ గబఇడన
ల రర
ఇఇటట ననఇ:6/696-C-20-2
వయససస:47
లఇ: పవ
125-163/332

125-155/717

తఇడడ:డ హబబబలలల
ఇఇటట ననఇ:5/506-P
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హబబబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-506-P
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడసరద వవథరధద
ఇఇటట ననఇ:5-506, Rasool Nagar
వయససస:32
లఇ: పవ
586
ZOK0664326
పపరర: పడభబకరరతయబడడ చదకకరర

125-155/719

భరస : అబబబలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-P
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హబబబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-506-P
వయససస:33
లఇ: పవ
583
ZOK1571918
పపరర: శరకవఇటటజ వవథరధద

575
LML2430411
పపరర: మలల కరబబగమ శక

573
ZOK1082858
పపరర: వనణబ గగపరల పపడడగబ
తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల పపడడగబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-O-13
వయససస:44
లఇ: పవ

భరస : అబబబలలల
ఇఇటట ననఇ:5/506-P
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హబబబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5/506-P
వయససస:28
లఇ: పవ
580
ZOK1299338
పపరర: అశకఫవలల షపక

125-155/716

భరస : వనణబ గగపరల పపడడగబ
ఇఇటట ననఇ:5/506-O-13
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శలరరసరబ షపషక
ఇఇటట ననఇ:5/506P
వయససస:59
లఇ: పవ
577
ZOK0892746
పపరర: ఇబఉలలల షపక

572
ZOK1082684
పపరర: ననగ లకడక పపడడగబ

597
ZOK0473108
పపరర: పవనకలమలర అకలల

125-164/50

తఇడడ:డ ససబబబరరయడన ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:6/969
వయససస:33
లఇ: పవ
125-164/52

600
ZOK1116442
పపరర: భబణబ పడకరశ పపనతఇ

125-164/53

తఇడడ:డ వనఇకటటశ పపననతఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969
వయససస:26
లఇ: పవ
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601
ZOK1145193
పపరర: బబలలజ పనతఇ

125-164/54

తఇడడ:డ వనఇకటయయ పపననతఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969
వయససస:32
లఇ: పవ
604
ZOK0664466
పపరర: బబరర వ పపషడడ

125-163/368

605
ZOK0664474
పపరర: చఇగయయ పసపక

125-163/371

125-163/374

తఇడడ:డ ససబబబరరయడ గఇధమబ శశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-1/2
వయససస:31
లఇ: ససస స

608
ZOK0664433
పపరర: వజయలకకక గఇధమసపటట

125-163/369

125-163/372

611
ZOK0664409
పపరర: జగదదశ ననగరననన

612
ZOK1278036
పపరర: రరవపరర శకనవరససలల

125-163/375

తఇడడ:డ శకనవరసననషడన నగరననన
ఇఇటట ననఇ:6/969-1/5
వయససస:29
లఇ: పవ

125-163/381

తఇడడ:డ ససబబ రరడడడ సప పతపలలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-A-3
వయససస:74
లఇ: పవ
622
ZOK0466862
పపరర: సబయ ససలలసనన షపక

125-163/385

భరస : ససబబబరరడడడ కజతత
ఇఇటట ననఇ:6/969-3
వయససస:77
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-163/384

125-163/388

626
ZOK1501915
పపరర: రరడడమక రజగళల

125-163/386

629
ZOK0527986
పపరర: శకదదవ కజతత
భరస : వనఇకటరరడడడ కజతత
ఇఇటట ననఇ:6/969-3
వయససస:42
లఇ: ససస స

125-163/382

125-164/1241
621
ZOK2269223
పపరర: కకననరర వనఇకట రమణ కకననరర

624
ZOK0930223
పపరర: సదనబఇ హహసపసన షపక

125-163/387

తఇడడ:డ అబబబల కరగమ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-2-1A
వయససస:27
లఇ: పవ
125-164/110

తఇడడ:డ శకనవరససలల రజగళల
ఇఇటట ననఇ:6/969-2b
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-163/389

618
ZOK1269332
పపరర: రరజ దసడదకకఇద

భఇధసవవ: కకననరర లకడక దదవ
ఇఇటట ననఇ:6/969-2
వయససస:62
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సయయద సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-2-1A
వయససస:56
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఫకకర షరబ షపషక
ఇఇటట ననఇ:6/969-2A
వయససస:66
లఇ: పవ
628
ZOK0527549
పపరర: లకలకమక కజతత

623
ZOK0653642
పపరర: అబబబల కరగమ షపక

125-163/379

తఇడడ:డ హహసపసన దసడదకకఇద
ఇఇటట ననఇ:6/969-1A3
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పరలకకఇడనడయబడడ కలకకరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-A-3
వయససస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అబబబల కరగమ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-2-1A
వయససస:31
లఇ: ససస స
625
ZOK1332949
పపరర: అబబబల సతనసర షపషక

620
ZOK1318609
పపరర: రరజశశఖర కలకకరర

615
ZOK1118620
పపరర: వజయలకడక నఇదనయల
తలల : కకకషషమహన నఇదనయల
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-A-2
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష మహన నఇదనయల
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-A-2
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-163/383

125-163/376

తఇడడ:డ రరవపరర ససబబరరమయయ రరవపరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-A
వయససస:38
లఇ: పవ

616
ZOK1118653
పపరర: కకకషషమహన నఇదనయల

619
ZOK0526285
పపరర: ససబబబరరడడడ సప పతపలలల

125-163/370

125-163/373
609
ZOK0664441
పపరర: ససబబబరరయడన గఇధమసపటట

తఇడడ:డ చనతబబ గఇధమబ శశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-1/2
వయససస:55
లఇ: పవ

125-163/378

తఇడడ:డ భబసకరయయ నఇదనయల
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-A-2
వయససస:58
లఇ: పవ

606
ZOK0664490
పపరర: రరమలఇజలమక పపషదద

భరస : ససబబబరరయడన గఇధమల శశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-1/2
వయససస:51
లఇ: ససస స

617
ZOK1118695
పపరర: శకదదవ నఇదనయల

125-164/56

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

125-163/377 614
613
ZOK1295146
ZOK1116392
పపరర: రరవపరర వనఇకరటమక రరవపరర
పపరర: యగ నఇద శరత చఇదస
నఇదనయల
భరస : రరవపరర ససబబరరమయయ రరవపరర
తఇడడ:డ కకకషషమహన నఇదనయల
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-A
ఇఇటట ననఇ:6/969-1-A-2
వయససస:54
లఇ: ససస స
వయససస:29
లఇ: పవ
125-163/380

603
ZOK1394196
పపరర: హరగష ననయబడడ కకఇడడ
తఇడడ:డ భబసకర ననయబడడ కకఇడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969
వయససస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరసపఇహలల పపషడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-1/1
వయససస:58
లఇ: పవ

భరస : పడభబకరననషడన చడకకకరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-1/2
వయససస:45
లఇ: ససస స
610
ZOK0664458
పపరర: ననగసశపత గఇధమసపటట

125-164/55

తఇడడ:డ రమణయయ కకననటట
ఇఇటట ననఇ:6/969
వయససస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చఇగరశయలననయబడడ పపషడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-1/1
వయససస:29
లఇ: ససస స
607
ZOK0664417
పపరర: అరరణన చదకకరర

602
ZOK1357466
పపరర: హరరచరణ కకననటట

627
ZOK1653757
పపరర: పడసనత కకననరర

125-164/111

భరస : వనఇకట శవ కలమలర కకననరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-2-B
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-163/390

630
ZOK1332527
పపరర: శరరద ఆకలల

125-163/391

భరస : శకనస ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-3A
వయససస:38
లఇ: ససస స
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631
ZOK1332543
పపరర: శరగష ఆకలల

125-163/392

భరస : చఇదడ ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-3A
వయససస:25
లఇ: ససస స
634
ZOK1559715
పపరర: ఈశశరమక శవపవరఇ

125-164/58

125-164/91

125-163/609

125-163/399

125-163/402

125-163/405

125-163/612

తఇడడ:డ రఘబరరమ రరడడ కదదరర
ఇఇటట ననఇ:6-969-AD
వయససస:23
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

644
ZOK0527820
పపరర: భబరత కకమక

647
ZOK0482356
పపరర: రమణయయ అరవ

650
LML1970532
పపరర: ఆదదననరరయణ డడ.

653
ZOK0396390
పపరర: రరడడడ శకలతన భమబ

125-164/137

656
ZOK1501642
పపరర: తతలసమక కదదరర

125-163/400

639
ZOK0412767
పపరర: శవపపడయ కఇదసల

125-163/396

642
ZOK0526350
పపరర: బబలలజ కకమక

125-163/398

645
ZOK0466086
పపరర: సససరక రరణణ గబడనరర

125-163/401

తఇడడ:డ లకడక ననరరయణ గబడనరర
ఇఇటట ననఇ:6/969A
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-163/403

648
ZOK1239434
పపరర: ఉమ కకతస పలల

125-163/404

భరస : శఇకర ఆచనరర కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-A
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-163/610

651
LML1982842
పపరర: వజయ డడ.

125-163/611

భరస : ఆదదననరరయణ డ
ఇఇటట ననఇ:6-969-A
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-163/406

654
ZOK1663376
పపరర: అఇజల మబరబబ యన

125-164/136

భరస : ససధకర మబరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:6/969-a-121
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-164/134

భరస : రఘబరరమ రరడడ కదదరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-A/D
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-164/1039

125-164/1038

తఇడడ:డ ఏలల యయ కకమక
ఇఇటట ననఇ:6/969-21-C
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : మహహశశర రరడడడ భమబ
ఇఇటట ననఇ:6/969-A-3
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చదఇగయయ మలశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969AC-18-A
వయససస:35
లఇ: ససస స
658
ZOK1322809
పపరర: పపదబ రరడడడ కదదరర

125-163/397

తఇడడ:డ రరమయయ డడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-A
వయససస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శకరరమబలల డగబపఠర
ఇఇటట ననఇ:6-969-A
వయససస:38
లఇ: పవ
655
LML2452407
పపరర: ససనఇదరరణణ మలశశటట

641
ZOK0526343
పపరర: ఏలల యయ కకమక

636
ZOK1501592
పపరర: మమహర కరఇత ఎకకల

భరస : రరమరరడడడ కఇదసల
ఇఇటట ననఇ:6/969-18-J-K
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇజయయ ఆరవ
ఇఇటట ననఇ:6/969A
వయససస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశషయయ ఆచనరర కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-A
వయససస:41
లఇ: పవ
652
ZOK0400309
పపరర: ఆదదననరరయణ దనగబపరటటట

125-163/363

భరస : యలల యయ కకమక
ఇఇటట ననఇ:6/969-21-C
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : రమణయయ అరవ
ఇఇటట ననఇ:6/969A
వయససస:48
లఇ: ససస స
649
ZOK1239442
పపరర: శఇకర ఆచనరర కకతస పలల

638
ZOK0465708
పపరర: సరసశత గజజల

125-163/394

తఇడడ:డ మబరళ కకషష ఎకకల
ఇఇటట ననఇ:6-969-18
వయససస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గఇగయయ కకమక
ఇఇటట ననఇ:6/969-21-C
వయససస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ యలల యయ కకమక
ఇఇటట ననఇ:6/969-21-C
వయససస:31
లఇ: పవ
646
ZOK0471045
పపరర: వజయ లకడక జరటట

125-163/395

భరస : పపఇచల రరడడడ గజజల
ఇఇటట ననఇ:6/969/18H/11
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగరరరడడడ కఇడల
ఇఇటట ననఇ:6-969-18-JK
వయససస:54
లఇ: పవ
643
ZOK0526368
పపరర: శకకరఇత కకమక

635
ZOK0576140
పపరర: పడసరద కరససగరరగ

633
LML2450104
పపరర: తదత
డ దశశరపడసరద గగడ
తఇడడ:డ వనఇకటయయ గగడ గగడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-11
వయససస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకకయయ కరసపగరరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-18
వయససస:35
లఇ: పవ

భఇధసవవ: సపలర జగదదశ
ఇఇటట ననఇ:6/969/18-C-H
వయససస:35
లఇ: పవ
640
ZOK0258624
పపరర: రరమరరడడడ కఇదల

125-163/393

తఇడడ:డ శఇకరయయ ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-3A
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : పపదబ రఇగయయ శవపవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969 11F
వయససస:57
లఇ: ససస స
637
ZOK1620707
పపరర: జగదదశ రరజకకఇతన

632
ZOK1332659
పపరర: చఇదడ ఆకలల

657
ZOK1660968
పపరర: కదదరర
తఇడడ:డ కదదరర పపదబ ననరరయణ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-A/D
వయససస:56
లఇ: పవ

125-164/138 660
659
ZOK1501782
ZOK1501956
పపరర: మననతరర వనఇకటటష ననయబడడ
పపరర: భవయ శక మననతరర

తఇడడ:డ మననతరర రరజజఇదడ ననయబడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-B
వయససస:22
లఇ: పవ

125-164/135

125-164/139

తలల : ఉమ దదవ మననతరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-b
వయససస:20
లఇ: ససస స
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661
ZOK1653534
పపరర: మననతరర ఉమదదవ

125-164/140

భరస : రరజ మననతరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-B
వయససస:45
లఇ: ససస స

125-163/613 663
662
LML2450112
ZOK1268441
పపరర: వనఇకట రమణకలమలర పలల ఇశశటట
పపరర: మధసససధన రరడడ కరశప

తఇడడ:డ ననరరయణ పళళల ఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:6-969-B1
వయససస:42
లఇ: పవ

664
ZOK0783555
పపరర: అహలలయ దదవ వనఇకట

125-164/142

భరస : మధసససధన రరడడడ కరశప
ఇఇటట ననఇ:6/969B-1-1
వయససస:36
లఇ: ససస స

665
ZOK1559830
పపరర: వమల దదవ కవశఇ

125-164/145

668
ZOK0078949
పపరర: హహససన బనస షపక

భఇధసవవ: లకడకపరడణణఠ కలమలర కకమకడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969b-1-d
వయససస:52
లఇ: పవ

భరస : అబబబల కరగఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-B1-D4
వయససస:49
లఇ: ససస స

670
ZOK1653682
పపరర: రరమ పడసరద రరజ గరదదరరజ

671
ZOK1559889
పపరర: ససబబ రరడడడ మమడ

125-164/147

తఇడడ:డ జయచఇదడ రరజ గరదదరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969-B1-D12
వయససస:43
లఇ: పవ
125-163/408

భరస : వనఇకటబదదడ ననయబడడ అబబబరర
ఇఇటట ననఇ:6/969B2
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-163/411

125-163/414

125-164/1254

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/59

680
ZOK1558766
పపరర: కలలశర షపక

683
ZOK0665166
పపరర: ససరజఇదడ బబబబ కలరరగబఇటల

125-163/415

686
ZOK1048074
పపరర: అనతపపరష మక అబబగరరర

125-163/409

689
ZOK1725282
పపరర: పపతచననత రరగనతగరరగ
తఇడడ:డ ససబబనత రరగనతగరరగ
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-3-1
వయససస:56
లఇ: పవ

125-164/146

672
ZOK1659572
పపరర: మధస ససధనన రరడడ ననక

125-164/148

675
ZOK0653667
పపరర: మబతనయలల గఇపల

125-163/410

తఇడడ:డ ససఇదరఇ గఇపల
ఇఇటట ననఇ:6/969-B2
వయససస:31
లఇ: పవ
125-163/412

678
ZOK1183441
పపరర: లకలకమక గబతస

125-163/413

భరస : చడఇగయయ ననయబడడ గబతస
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-2
వయససస:93
లఇ: ససస స
125-164/149

681
ZOK0929762
పపరర: శకధర వడల పవటట

125-163/614

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ వడల పవటట
ఇఇటట ననఇ:6-969-B2-G
వయససస:47
లఇ: పవ
125-164/60

684
ZOK0790881
పపరర: వనఇగమక కలరరగఇటల

125-164/61

భరస : ససబబరరయబడడ లలట కలరరగఇటల
ఇఇటట ననఇ:6/969 B2-G-6-ABC
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-163/416

భరస : పపతచ ఆనత అబబగరరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-3-1
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-163/418

669
ZOK1663343
పపరర: శకననథ రరడడడ వనమరరడడడ

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబరరడడడ ననక
ఇఇటట ననఇ:6/969-B1E-A
వయససస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ కలరరగబఇటల
ఇఇటట ననఇ:6/969 B2-G-6-ABC
వయససస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకడక పత మకకడ
ఇఇటట ననఇ:6/969B2M1
వయససస:36
లఇ: పవ
688
ZOK1131721
పపరర: వనఇకట లకడక వనశర
రరగనతగరరగ
తఇడడ:డ పపతచనత రరగనతగరరగ
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-3-1
వయససస:27
లఇ: ససస స

677
ZOK1145706
పపరర: మలలత శకధర

125-164/144

తలల : లకడక దడవమక వనమరరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-1-D-11
వయససస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కరగఇ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-B2-C
వయససస:54
లఇ: పవ

భరస : శకధర వరడనలపవత
ఇఇటట ననఇ:6-969-B2-G
వయససస:40
లఇ: ససస స
685
ZOK0464461
పపరర: రఇజత కలమలర మకకడ

125-163/407

భరస : నరసపఇహరరవవ శకధర
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-2
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : బబజజ బబబబ గబతస
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-2
వయససస:53
లఇ: ససస స
682
ZOK2290864
పపరర: గగత వరడనలపవత

674
ZOK0466763
పపరర: ససనత అబబబరర

666
ZOK1559863
పపరర: శశయ
క
షపక

తఇడడ:డ లకడక పడణణత కలమలర కకమకడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969b-1-d
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటబదదడ ననయబడడ అబబబరర
ఇఇటట ననఇ:6/969B2
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశర రరవవ శకధర
ఇఇటట ననఇ:6/969-B2
వయససస:48
లఇ: పవ
679
ZOK1183458
పపరర: చఇదనడవత గబతస

125-164/143

తఇడడ:డ పపఇచల రరడడడ లలతద మమడ
ఇఇటట ననఇ:6/969 B1E
వయససస:55
లఇ: పవ

673
ZOK0466698
పపరర: అరరణన కలమలరర అబబబరర

676
ZOK1145201
పపరర: నరసపఇహహలల శకధర

తఇడడ:డ శవ శఇకర రరడడ కరశప
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-1-1
వయససస:42
లఇ: పవ

భరస : లకడక పడణణత కలమలర కకమకడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969b-1-d
వయససస:50
లఇ: ససస స

667
ZOK1618768
పపరర: సపయదనబశర షపక

125-164/141

687
ZOK1048454
పపరర: మఉనశర రరగనతగరరగ

125-163/417

తఇడడ:డ పపతచనత రరగనతగరరగ
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-3-1
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-164/184

690
ZOK0526715
పపరర: జబర షపక

125-163/419

తఇడడ:డ అహమకద హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-4
వయససస:49
లఇ: పవ
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691
ZOK1502012
పపరర: లలలవత ననకల

125-164/62

భరస : నరసపఇహహలల ననకల
ఇఇటట ననఇ:6/969 B5
వయససస:50
లఇ: ససస స
694
LML2453520
పపరర: రరకకకణమక పరటటరర

125-163/340

125-164/150

125-163/343

125-163/425

125-163/428

125-164/152

125-164/92

భరస : శఇకర రరడడడ భమబ
ఇఇటట ననఇ:6/969-BA
వయససస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

704
ZOK1127373
పపరర: పడభబకర మదడబ

707
ZOK1141688
పపరర: సఇదదప పపషడడ

710
ZOK1239392
పపరర: ససభబన బబషర షపక

713
ZOK1653641
పపరర: శకదదవ కజతత

125-163/422

716
ZOK1559319
పపరర: జబన షపక

125-163/426

719
LML1981307
పపరర: సరగజమక భమననన
భరస : ససబబరరయబడడ భమననన
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-A
వయససస:67
లఇ: ససస స

125-163/342

702
ZOK0370205
పపరర: రరమబ పటటట ఇ

125-163/424

705
ZOK1332477
పపరర: మమనక మదడబ

125-163/427

తఇడడ:డ పడభబకర మదడబ
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-5-F
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-163/364

708
ZOK1141696
పపరర: ఉషరరరణణ పపషడడ

125-163/365

భరస : ససదరకన ననయబడడ పపషడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969/B/5-G
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-163/429

711
ZOK0460295
పపరర: రవకలమలర వఇగరటట

125-164/153

తఇడడ:డ రరజలల వఇగరటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-B6
వయససస:52
లఇ: పవ
125-164/154

714
ZOK1653666
పపరర: ఇఇదస కజతత

125-164/155

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ కజతత
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-15
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-164/156

భరస : మహమకద అశకఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-58-E
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-163/430

699
ZOK0693804
పపరర: షపక పరగశన ఆరర షపక

తఇడడ:డ రరమసరశమ పటటటఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-B5F
వయససస:40
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటరరడడడ కజతత
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-15
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకకకపత మకకడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-B47
వయససస:27
లఇ: పవ
718
ZOK0784710
పపరర: సశరష లత భమబ

125-164/151

తఇడడ:డ అమర బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-6
వయససస:24
లఇ: పవ

తలల : లకడక దదవమక వనమరరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969/B/11
వయససస:50
లఇ: పవ
715
ZOK0975088
పపరర: సరయరరఇ మకకడ

701
ZOK0528174
పపరర: వనఇకరటరతతమక గగళల

125-163/421

భరస : షపక మహమకద ఆరర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969 B-5-E
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససదరకన ననయబడడ పపషడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969/B/5-G
వయససస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ పపషడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969B-5-G
వయససస:25
లఇ: ససస స
712
ZOK1663350
పపరర: వసరకననట రరడడ వనమరరడడడ

125-163/341

తఇడడ:డ అఇజజనయయ మదడబ
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-5-F
వయససస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పడభబకర మదడబ
ఇఇటట ననఇ:6/969-B5-F
వయససస:28
లఇ: పవ
709
ZOK1357227
పపరర: శకత పపషడడ

698
ZOK0693796
పపరర: షపక మహమకద ఆరర అరర

696
ZOK0526491
పపరర: జననరరన రరడడడ పరటటరర
తఇడడ:డ శవరరమ రరడడ పరటటరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-5-C
వయససస:50
లఇ: పవ

భరస : బలరరమయయ గగలల
ఇఇటట ననఇ:6/969B-5-E
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : పడభబకర మదడబ
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-5-F
వయససస:49
లఇ: ససస స
706
ZOK1127381
పపరర: పడణయ మదడబ

125-163/420

తఇడడ:డ షపక అలలలబకరశ అరర
ఇఇటట ననఇ:6/969 B-5-E
వయససస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ షపక అలలలబకరశ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969 B-5-E
వయససస:33
లఇ: పవ
703
ZOK1127274
పపరర: మమరగ మదడబ

695
ZOK0370312
పపరర: శకదదవ పరటటరర

125-164/64
693
ZOK1502038
పపరర: సరయ వనఇకట రరఘవన ననకల

తఇడడ:డ నరసపఇహహలల ననకల
ఇఇటట ననఇ:6/969 B5
వయససస:20
లఇ: పవ

భరస : జననరర న రరడడడ పరటటరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-5-C
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమరరడడడ గజజల
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-5-C-17
వయససస:23
లఇ: ససస స
700
ZOK1012186
పపరర: షపక మహమకద అశకఫ

125-164/63

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ ననకల
ఇఇటట ననఇ:6/969 B5
వయససస:52
లఇ: పవ

భరస : శవ రరమ రరడడ పరటటరర
ఇఇటట ననఇ:6/969 B 5 C
వయససస:79
లఇ: ససస స
697
ZOK1501725
పపరర: నరరశర గజజల

692
ZOK1502020
పపరర: నరసపఇహహలల ననకల

717
ZOK0370346
పపరర: బబల చఇదడ గబడడ

125-163/423

తఇడడ:డ వనఇకటయయ ననయబడడ గబడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-B222
వయససస:46
లఇ: పవ
125-163/431

720
LML2428605
పపరర: ససబబరరయబడడ ఆవవల

125-163/432

తఇడడ:డ వనఇకటయయ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-A
వయససస:52
లఇ: పవ
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721
ZOK0083808
పపరర: శమఇతక మణణ ఆవవల

125-163/433

భరస : ససబబరరయబడడ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-A
వయససస:52
లఇ: ససస స
724
ZOK1228635
పపరర: సరయ ససరజష ఆవవల

125-163/436

125-164/158

125-163/438

తఇడడ:డ రరమబ పటటటఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-BSF
వయససస:34
లఇ: ససస స
733
ZOK1244920
పపరర: మహహశ బబబబ గరల

125-163/352

తఇడడ:డ నరసపఇహహలల గరల
ఇఇటట ననఇ:6/969 C1
వయససస:30
లఇ: పవ
736
LML2453900
పపరర: వనఇకటససబబమక శరరమలవలల

125-164/163

125-164/66

తఇడడ:డ ససబబయయ గగడ మలలశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C2-B
వయససస:53
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/157

125-164/159

729
ZOK1653930
పపరర: సపఇగన మహహశశరర

125-164/160

తఇడడ:డ సపఇగన ఈశశరయయ ననయబడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-A-8
వయససస:30
లఇ: పవ

భరస : సపఇగన ఈశశరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-A-8 DOWN
వయససస:33
లఇ: ససస స

731
ZOK1145557
పపరర: మమఘన ఉతస రరదద

732
ZOK1145631
పపరర: ససగబణ ఉతస రరదద

125-163/439

125-163/440

తఇడడ:డ వ వ ఎల ఎన పడసరద ఉతస రరదద
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-ZG-6
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : వ వ ఎల ఎన పడసరద ఉతస రరదద
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-ZG-6
వయససస:54
లఇ: ససస స

734
ZOK1244946
పపరర: ఈశశరమక గరల

735
ZOK0370148
పపరర: పడభబకర శరగమలమళల

125-163/353

737
ZOK1145037
పపరర: ససరజష కలమలర రరడడడ మబకరక

740
LML2453363
పపరర: కలమలరగ ఉపవతతతరగ

125-164/162

తఇడడ:డ వనఇకటటసస సపరరమలమలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-1-2
వయససస:50
లఇ: పవ
125-163/441

738
ZOK0722520
పపరర: మహన బబలలజ బబ డగరల

125-164/185

తఇడడ:డ వనఇకట చలమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-1-B2
వయససస:40
లఇ: పవ
125-163/344

741
ZOK0370114
పపరర: రమమశ బబబబ ఉపటటరగ

125-163/354

తఇడడ:డ రరజజనబప
న స
డ రద ఉపతటటరగ
ఇఇటట ననఇ:6/969 C-2
వయససస:43
లఇ: పవ

125-163/442

125-164/186
743
ZOK0464495
పపరర: లకడక ననరరయణ రరజ
రరదడరరజ
తఇడడ:డ ససబబ రరమ రరజ రరదడరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969C2
వయససస:60
లఇ: పవ

125-163/443
744
ZOK1115832
పపరర: సపవర సతయ ననరరయణ గగడ
మలలసపటట
తఇడడ:డ వనఇకట రతతఇ మలలసపటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-C2A
వయససస:26
లఇ: పవ

125-164/187

746
ZOK0370353
పపరర: శఇకరయయ మలల శశటట

747
ZOK0929978
పపరర: వనఇకట రతతఇ మలలశశటట

భరస : శఇకరరశయల మలలశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C2-A
వయససస:69
లఇ: ససస స
748
ZOK0465922
పపరర: ననగజశశర గగడ మలల సపటట

726
ZOK1653807
పపరర: శఇకర రరడడడ భమబ

భరస : రమమశ బబబబ ఉపవతటటరర
ఇఇటట ననఇ:6/969 C 2
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : రరజజఇదడ పడసరద ఉపవపపరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C2
వయససస:61
లఇ: ససస స
745
LML2453371
పపరర: యలలమలక మలశశటట

728
ZOK1653948
పపరర: సపఇగన శవ రరఇ ననయబడడ

125-163/435

తఇడడ:డ గఇగర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-BA
వయససస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబబ రరడడ మబకక
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-1-B
వయససస:26
లఇ: పవ

భఇధసవవ: కవయ శక అఇబవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969 c1E2
వయససస:37
లఇ: పవ
742
ZOK1258012
పపరర: వనజకలమలరగ ఉపవపపరర

125-163/437

భరస : మహహశ బబబబ గరల
ఇఇటట ననఇ:6/969 C1
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : పడభబకర సపరరమలవలలల
ఇఇటట ననఇ:6/969C-1-2
వయససస:46
లఇ: ససస స
739
ZOK1723972
పపరర: దనసరర లకకకకరఇత

725
ZOK1316124
పపరర: ససభ పడసనత మబఇత

723
ZOK1038059
పపరర: సరయ పడసరద ఆవవల
తఇడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-A
వయససస:26
లఇ: పవ

భరస : అభనయ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-A
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమడ రరమకకషష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969BA-1
వయససస:20
లఇ: పవ
730
ZOK0370239
పపరర: ససజజత పటటట ఇ

125-163/434

తఇడడ:డ ససబబబరరయడన ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-A
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:6/969-B-A
వయససస:25
లఇ: పవ
727
ZOK1662592
పపరర: సనరయ ననరరయణ రరడడ మమడ

722
ZOK0643445
పపరర: అభనయ ఆవవల

125-164/188

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ మలలశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C2-A
వయససస:74
లఇ: పవ
125-164/190

749
ZOK0821471
పపరర: ననగభబషణఇ బబ మకశశటట
తఇడడ:డ ససబబరరమయయ బబ మకశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C2-B
వయససస:52
లఇ: పవ

125-164/189

తఇడడ:డ శఇకరయయ మలలశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C2B
వయససస:50
లఇ: పవ
125-164/191

125-164/192
750
ZOK0821497
పపరర: వనఇకట ససబబమక బబ మకశశటట

భరస : ననగభబషషఇ బబ మకశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C2-B
వయససస:44
లఇ: ససస స
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751
ZOK1115709
పపరర: ఉష రరణణ మలలశశటట

125-164/193

తఇడడ:డ ననగజశశర గగడ మలలశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C2-B
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-164/197

తఇడడ:డ ననగభబషణఇ బబ మకశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-c2-b1
వయససస:20
లఇ: పవ
125-164/196

తఇడడ:డ ఖజ మహహదబ దన సపషయద
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-2B DOWN
వయససస:49
లఇ: పవ
125-163/346

125-164/201

125-164/1255

125-163/447

125-163/448

వయసస 01-01-2021 నటక

764
ZOK0929713
పపరర: వననధ కలమలర అఇబరపవ

767
ZOK1245076
పపరర: సయయద సరహడ సయయద

770
LML2451342
పపరర: సపషయద సరహహబ సపషయద

773
ZOK0472498
పపరర: వజయ కలమలరర వనష యలల

125-163/451

776
ZOK0808461
పపరర: పపచచయయ పపలల

125-164/202

779
ZOK1394170
పపరర: ససనల వలలల పవ
తఇడడ:డ చనతయయ వలలల పవ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-3-D
వయససస:23
లఇ: పవ

759
ZOK0944281
పపరర: వనఇకట రరజ జగడనబ

125-164/200

762
LML1983014
పపరర: ససశలమక అఇబబరపవ

125-163/615

765
LML2453413
పపరర: అససనఖమల సపషయద

125-163/347

భరస : సపషయద సరహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/969 C 3 A
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-163/445

768
ZOK1245084
పపరర: హసన అల సయయద

125-163/446

తఇడడ:డ సయయద సరహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/969-C3-A1
వయససస:26
లఇ: పవ
125-163/348

771
ZOK0101162
పపరర: ససబబడమణయమ సఇకరర

125-163/349

తఇడడ:డ రఇగరశయల ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:6/969 C 3 B
వయససస:54
లఇ: పవ
125-163/449

774
ZOK0472852
పపరర: వజయ కలమలరర మమళ

125-163/450

భరస : పపచచయయ మమలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-3-D
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-163/452

తఇడడ:డ రరమయయ పపలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-3-D
వయససస:61
లఇ: పవ
125-163/454

125-164/195

భరస : యహన అఇబబరపవ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C3
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : దదవయయ యలలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-3-D
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇగల రజడకడ యలలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-3-D
వయససస:60
లఇ: పవ

భరస : నవన కలమలర లవడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-3-D
వయససస:46
లఇ: ససస స

125-163/444

తఇడడ:డ ఖదదర వలల సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/969 C 3 B
వయససస:62
లఇ: పవ

భరస : వనఇగళ రరడడడ యయలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C3D
వయససస:49
లఇ: ససస స

778
ZOK1244904
పపరర: ససగబణ లవడడ

761
ZOK1015776
పపరర: అవననశ ససఇకర

756
ZOK1501550
పపరర: సఫవర సయయద

తఇడడ:డ ససబబరరమ రరజ జగడనబ
ఇఇటట ననఇ:6/969C2-G
వయససస:62
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖలదర వలల సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/969-C3-A1
వయససస:61
లఇ: పవ

భరస : సయయద సరహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/969-C3-A1
వయససస:51
లఇ: ససస స

775
ZOK0785162
పపరర: శశషర రరడడడ యలలల

125-164/199

తఇడడ:డ యహన అఇబరపవ
ఇఇటట ననఇ:6/969C3
వయససస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అమబరపప వననధ కలమలర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C3-A
వయససస:18
లఇ: పవ

772
ZOK0370247
పపరర: వజడమక యలలల

758
ZOK0944273
పపరర: సపవర పడసరద జగడనబ

125-163/345

భరస : ఖజమబదదబన ఏస జ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-2B DOWN
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-3
వయససస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజసఫ అఇబబరపవ
ఇఇటట ననఇ:6/969C3
వయససస:68
లఇ: పవ

769
ZOK1245092
పపరర: హససనన సయయద

125-164/198

తఇడడ:డ వనఇకట రరజ జగడనబ
ఇఇటట ననఇ:6/969C2-G
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : ససబబడమణయమ ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:6/969 C 3
వయససస:50
లఇ: ససస స

766
ZOK2291292
పపరర: అమబరపప యచన

755
ZOK1501543
పపరర: యగజశశరర బబ మకశశటట

753
LML2453389
పపరర: భబగయవత మలల శశటట
భరస : వనఇకటరతతఇ గగడ మలశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969 C 2 B1
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగభబషణఇ బబ మకశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-C2-B1
వయససస:22
లఇ: ససస స

757
ZOK1501865
పపరర: నజమబదదబన సపషయద

763
LML1970813
పపరర: యహన అఇబబరపవ

125-164/194

తఇడడ:డ ననగజశశర గగడ మలలశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C2-B
వయససస:27
లఇ: ససస స

754
ZOK1501360
పపరర: శకమమఘశరయఇ బబ మకశశటట

760
LML2453397
పపరర: దననన లకకక సఇకరర

752
ZOK1115725
పపరర: మలధసరర మలలశశటట

777
ZOK1141704
పపరర: రరజజశ వలలలల

125-163/453

తఇడడ:డ చనతయయ వలలలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-3-D
వయససస:26
లఇ: పవ
125-164/205

780
ZOK1404904
పపరర: వలలల పవ ససనల

125-164/206

తఇడడ:డ వలలల పవ చనతయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-3-D
వయససస:23
లఇ: పవ
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781
ZOK1558873
పపరర: అనరరదర లవడక

125-164/207

తఇడడ:డ నవన కలమలర లవడక
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-3-D
వయససస:21
లఇ: పవ
784
ZOK1663368
పపరర: హరల వరర న కకఇడనరర

125-164/90

125-163/617

భరస : అఇజన ాదయబలల కలఇదనరపవ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-3-G-1
వయససస:41
లఇ: ససస స
790
ZOK0654475
పపరర: ససబదడ కలనసపవర

785
ZOK1295096
పపరర: శరత చఇదడ మఇకరల

125-163/477

తఇడడ:డ రరమయయ కలఇదనరపవ
ఇఇటట ననఇ:6/969C-3-G-1
వయససస:45
లఇ: పవ

788
ZOK1239400
పపరర: వనఇకట రమణ ఆవవల

789
ZOK0654459
పపరర: అనతన రరణణ కలనసపవర

791
ZOK0653592
పపరర: రరజ కనసపపరర

794
ZOK1377944
పపరర: లకడక దదవ ఉపవత
భరస : కనకరదడయయ ఉపవత
ఇఇటట ననఇ:6/969-C3 SIDE
వయససస:41
లఇ: ససస స

796
ZOK1419209
పపరర: శకనవరసరరజ కకరస రపత

797
ZOK1419217
పపరర: గగత లకడక హసపస

125-164/212

తఇడడ:డ ససబబ రరజ కకరస రపత
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-4
వయససస:51
లఇ: పవ

భరస : రజనకరఇత రరడడడ చఇతరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C-4
వయససస:37
లఇ: ససస స
802
LML2453512
పపరర: ససజజతన యలలమఇచ

125-163/350

భరస : శకనవరససలల ఎలలమఇచ
ఇఇటట ననఇ:6/969 C 6
వయససస:52
లఇ: ససస స
805
ZOK0497941
పపరర: అశశక కలమలర దనదదకలల

800
LML2451425
పపరర: రరజ రరడడడ తరరమల రరడడడగరరర

125-164/218

792
ZOK1419480
పపరర: రఇగమక అవవల

125-164/203

795
ZOK1377951
పపరర: కనకరదడయయ ఉపవత

125-164/211

125-164/204

తఇడడ:డ రరమయయ ఉపవత
ఇఇటట ననఇ:6/969-C3 SIDE
వయససస:45
లఇ: పవ
125-164/213

798
ZOK2242451
పపరర: కకరస ప
ర త మహహత

125-164/214

తఇడడ:డ కకరస ప
ర త శకనవరస రరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-4
వయససస:19
లఇ: ససస స
125-164/216

801
ZOK0370635
పపరర: పదకజ తరరమల రరడడ గరరర

803
ZOK0929556
పపరర: ననరరయణమక పపటట

804
ZOK0930066
పపరర: మసరసన బ దనదదకలల

125-163/351

125-164/217

125-163/479

భరస : మహబబబ ససభబన దసడదకలల
ఇఇటట ననఇ:6/969C8
వయససస:79
లఇ: ససస స
125-164/219

భరస : అశశకలకమలర డడదదకలల
ఇఇటట ననఇ:6/969C8
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమమద శరగఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-C8 1
వయససస:24
లఇ: పవ

125-163/476

భరస : రఇగమక అవవల
ఇఇటట ననఇ:6/969-c-3-h
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : రరజజ రరడడడ తరరమల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C5-A
వయససస:49
లఇ: ససస స

125-164/221 809
808
ZOK1048041
ZOK1277970
పపరర: మహబబబ ససభబన దనదదకలల
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/210

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబబ రరడడ తరరమలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C-5
వయససస:58
లఇ: పవ

806
ZOK0498048
పపరర: ఆశ దనదదకలల

125-163/455

భరస : మబరళ కలనసపవరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C3-H
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రరమయయ పపటట బ
ఇఇటట ననఇ:6/969- C 7
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబబబ ససభబన దసడదకలల
ఇఇటట ననఇ:6/969C8
వయససస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అశశక కలమలర దసడదకలల
ఇఇటట ననఇ:6/969C-8
వయససస:28
లఇ: పవ

125-163/456

భరస : శకనవరస రరజ కకరస రపత
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-4
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-164/215

125-164/209

786
ZOK1238352
పపరర: ఆఇజననయబలల కలఇదనరపవ

తఇడడ:డ చడఇగల రరయ శరక మఇకరల
ఇఇటట ననఇ:6-969-C3-G
వయససస:50
లఇ: పవ

భరస : ససబబబరరయబడడ దమబక
ఇఇటట ననఇ:6/969-C3-H VIDYUTH NAGAR
వయససస:40
లఇ: ససస స

799
LML1875343
పపరర: కలతన చఇతన రరడడడ

125-163/616

తఇడడ:డ పడసరద రరవవ కనసపవరర
ఇఇటట ననఇ:6/969C3H
వయససస:45
లఇ: పవ
125-163/478

783
ZOK1295047
పపరర: లకడక దదవ బతస ల
భరస : శకరరమబలల బతస ల
ఇఇటట ననఇ:6/969C3-D1
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హననమఇతత ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-3-H
వయససస:46
లఇ: పవ

భరస : రరజ కనసపవరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C3-H
వయససస:43
లఇ: ససస స
793
ZOK0654467
పపరర: కవత దమబక

125-164/208

తలల : ససబబమక బతనల
ఇఇటట ననఇ:6/969C3-D1
వయససస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకఇడనరర సపహకరరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969.c.3.D2
వయససస:20
లఇ: పవ
787
ZOK0930447
పపరర: రరడమక
డడ
కలఇదనరపవ

782
ZOK1048330
పపరర: శకరరమబలల బతనల

807
ZOK1048116
పపరర: సరహహరర బబనస దనదదకలల

125-164/220

తఇడడ:డ అశశకకలమలర దనదదకలల
ఇఇటట ననఇ:6/969C8
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-163/480

810
ZOK1501519
పపరర: మహబబబ బబష షపక

125-164/222

తఇడడ:డ మహమద షరగఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-C8 -1
వయససస:23
లఇ: పవ
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811
ZOK1559160
పపరర: మధవ మటల

125-164/223

భరస : రరజజఇదడ బబబబ శలఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-8-7-4
వయససస:34
లఇ: ససస స
814
LML1982057
పపరర: లకడకదదవ నడరల

125-164/164

125-164/1042

125-164/169

125-164/172

125-164/174

125-164/177

125-164/224

తలల : మదర యయనసగబల
ఇఇటట ననఇ:6/969-c-13
వయససస:20
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

824
ZOK2266856
పపరర: అఇజల బతతరర

827
ZOK0370387
పపరర: ససబబబరరయబడడ గబఇడత

830
LML1969203
పపరర: వనఇకటశశషయయ కలఇచఇ

833
ZOK0783969
పపరర: నరజజకక కలఇచ౦

125-164/227

836
ZOK1501774
పపరర: శఇకరయయ యయనసగబల

125-164/1239

839
ZOK1716265
పపరర: నరజశ బబబబ కలఇచఇ
తఇడడ:డ వనఇకట శశషయయ కలఇచఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969C-13
వయససస:31
లఇ: పవ

819
ZOK0370379
పపరర: ససరజఇదడ గబఇడనడత

125-164/168

822
ZOK1707371
పపరర: లకకకదదవ గఇగరరపప

125-164/171

825
ZOK0929374
పపరర: శకనవరససలల రరడడ గఇగ

125-164/173

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ గఇగ
ఇఇటట ననఇ:6/969C11-J5
వయససస:27
లఇ: పవ
125-164/175

125-164/176
828
ZOK0929408
పపరర: ననగరరజ సపవర పడసరద సరగబల

తఇడడ:డ కకఇడనత సరగబల
ఇఇటట ననఇ:6/969C12
వయససస:44
లఇ: పవ
125-164/179

831
LML1982040
పపరర: ససబబలకమక కలఇచఇ

125-164/180

భరస : వనఇకటశశషయయ కలఇచడఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969C13
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-164/225

834
ZOK1295013
పపరర: బబలలజ కకరణ కకఇడదటట

125-164/226

తఇడడ:డ వనఇకట చఇపత కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C13
వయససస:38
లఇ: పవ
125-164/228

భఇధసవవ: వనషఫ యయనసగబల
ఇఇటట ననఇ:6/969-c13
వయససస:45
లఇ: పవ
125-164/230

125-164/166

భరస : మలల కరరరజన బతతరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-11-A
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశయయ కలఇచడఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969C13
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : బబలలజ కకరణ కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C13
వయససస:36
లఇ: ససస స
838
ZOK1501766
పపరర: కకరణకయ యయనసగబల

125-164/170

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ కలఇచడఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969C13
వయససస:62
లఇ: పవ

భరస : సనకరరశయ ఏనసగబల
ఇఇటట ననఇ:6/969C13
వయససస:44
లఇ: ససస స
835
ZOK1295021
పపరర: నళన కకఇడదటట

821
ZOK1196428
పపరర: రరధదక గబఇదడత

816
LML1969211
పపరర: దదవసహయఇ నదరల

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ గబఇడనడత
ఇఇటట ననఇ:6/969C11
వయససస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబయయ గబఇడనడత
ఇఇటట ననఇ:6/969C12
వయససస:73
లఇ: పవ

భరస : కకఇడనత గగల
ఇఇటట ననఇ:6/969C12
వయససస:78
లఇ: ససస స
832
ZOK0665083
పపరర: కవతన ఏనసగబలల

125-164/167

తఇడడ:డ మలల కరరజన బతతరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-c-11-A
వయససస:19
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇడనత సరగబల
ఇఇటట ననఇ:6/969C12
వయససస:44
లఇ: పవ
829
ZOK1012327
పపరర: ననగమణణ గగల

818
LML1981356
పపరర: శకలఇతలమక గబఇడనడత

125-164/1251

తఇడడ:డ డదవడ నడరల
ఇఇటట ననఇ:6/969C-10
వయససస:68
లఇ: పవ

భరస : ససబబబరరయబడడ గబఇదడత
ఇఇటట ననఇ:6/969C-11
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల బతతరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-11-A
వయససస:50
లఇ: పవ
826
LML1969591
పపరర: భబవననరరయణ నగబల

125-164/165

భరస : ససబబరరయబడడ గబఇడనడత
ఇఇటట ననఇ:6/969C11
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబరరయబడడ గబఇదడత
ఇఇటట ననఇ:6/969C-11
వయససస:34
లఇ: ససస స
823
ZOK1707496
పపరర: మలల కరరరజన బతతరర

815
LML1968783
పపరర: శకనవరససలసస నడరల

813
ZOK2281459
పపరర: లకడక దదవ సప పత
భరస : ఏస రరజ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969 C9
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దదవసహయఇ నదరల
ఇఇటట ననఇ:6/969C-10
వయససస:48
లఇ: పవ

భరస : శకనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-10
వయససస:36
లఇ: ససస స
820
ZOK1131929
పపరర: మఇజల గబఇదడత

125-164/1250

తఇడడ:డ ఏస ససబబ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969 C9
వయససస:67
లఇ: పవ

భరస : దదవసహయమ నడరల
ఇఇటట ననఇ:6/969C10
వయససస:63
లఇ: ససస స
817
ZOK0930215
పపరర: వరన ననడనరల

812
ZOK2281418
పపరర: రరజ రరడడడ సప పత

837
ZOK0791996
పపరర: నరజఇదడ పడసరద కలఇచమ

125-164/229

తఇడడ:డ వనఇకటటశయయ కలఇచడఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-13
వయససస:35
లఇ: పవ
125-164/231

840
ZOK1560820
పపరర: ఏన వనఇకటటశశరరల

125-164/232

తఇడడ:డ ఏన నరసపఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-13-4-E
వయససస:48
లఇ: పవ
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841
ZOK1501931
పపరర: ననగమలలశశరననథ మబదదరరజ

125-164/65

భఇధసవవ: ససజజత దసగర న
ఇఇటట ననఇ:6/969 C -14
వయససస:36
లఇ: పవ
844
ZOK0465393
పపరర: వనఇకరటరమణ కకననటట

125-164/233

తఇడడ:డ ససబబనత
ఇఇటట ననఇ:6/969C15
వయససస:43
లఇ: పవ
847
ZOK1651074
పపరర: శకనవరససలల పప తపప

125-164/236

125-164/1045

125-164/240

125-164/1048

125-163/459

125-164/244

భరస : రరమ కకషషమ రరజ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-18
వయససస:54
లఇ: ససస స
868
ZOK1133461
పపరర: కనకమక బబ యపరటట
భరస : శకనవరససలల బబ యపరటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-1
వయససస:31
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

857
ZOK1244847
పపరర: రరమబలమక కలక
ల రర

860
ZOK0784769
పపరర: సరగజమక కకరస రపరటట

863
ZOK1558584
పపరర: ననశద బబనస సయద

866
ZOK1073956
పపరర: పడసనత కలమలర యరగకపటట

125-164/241

869
ZOK1183524
పపరర: చఇదడ కళయవత ఉపవ
తఇడడ:డ పరలకకఇదయయ ఉపవ
ఇఇటట ననఇ:6/969C-18-1
వయససస:28
లఇ: ససస స

125-164/238

125-164/239

855
ZOK0785196
పపరర: భబనస తదజజ కతస

125-164/1047

తఇడడ:డ శవయయ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-17
వయససస:30
లఇ: పవ
125-163/457

858
ZOK1244854
పపరర: తరరపరల రరడడ కలక
ల రర

125-163/458

తఇడడ:డ రరమ రరడడ కలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18
వయససస:74
లఇ: పవ
125-164/242

861
ZOK1217737
పపరర: మబరళ మకకడ

125-164/243

తఇడడ:డ రరమకకషషయయ మకకడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18
వయససస:52
లఇ: పవ
125-164/245

864
ZOK0574798
పపరర: నసరత బబగమ శశక

125-164/1049

భరస : మమహబబబ భబషర
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-18
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-164/1051

తఇడడ:డ వనఇకట రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:6-969C-18
వయససస:27
లఇ: పవ
125-156/384

125-164/235

తఇడడ:డ శవయయ కతస
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-17
వయససస:30
లఇ: పవ

భరస : మజహరరలలల సయద
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-164/1050

849
LML2452399
పపరర: దదవ జర

125-164/1046 852
851
ZOK1073949
ZOK1378447
పపరర: వనఇకట రమణయయ యరగకపటట
పపరర: భబనస తదజ కతస

854
ZOK1394154
పపరర: శకవరణణ కతస

125-164/1044

భరస : యలల యయ జర
ఇఇటట ననఇ:6/969C16
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రరమరరజ కకరస రపరటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C18
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : వరససదదవరరజ కకరస రపరటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18
వయససస:38
లఇ: ససస స
865
ZOK0944588
పపరర: చడఇగమక చదజజరల

125-164/237

భరస : తరరపరల రరడడ కలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18
వయససస:71
లఇ: ససస స

భరస : ఇఇదడసపన రరడడడ కలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18
వయససస:31
లఇ: ససస స
862
ZOK0784777
పపరర: రరధమలక కకఇడనరర

848
LML2450138
పపరర: యలల యయ జర

843
LML2456861
పపరర: ససబబబనన కకననటట

భరస : రరజనత టఇగబటటరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C15
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : శవయయ కతస
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-17
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శకరరమమబరరస
ఇఇటట ననఇ:6-969-C17B
వయససస:52
లఇ: పవ
859
ZOK1244862
పపరర: తతలసప కలక
ల రర

846
ZOK1501329
పపరర: జయమక టఇగబటటరర

125-164/234

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-16
వయససస:68
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవయయ కతస
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-17
వయససస:27
లఇ: పవ
856
LML1970425
పపరర: వనఇకటరమణ యమ

845
ZOK1501311
పపరర: ససబబలకమక కకడడరర

తఇడడ:డ గఇగయయ జర
ఇఇటట ననఇ:6/969C16
వయససస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ యలల యయ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-16
వయససస:33
లఇ: పవ
853
ZOK1378454
పపరర: పడదదప తదజ కతస

తఇడడ:డ నరసపషయల
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-14
వయససస:78
లఇ: పవ

భరస : శకనవరససలల పప తపప
ఇఇటట ననఇ:6/969-c15
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఎలల యయ పప తపప
ఇఇటట ననఇ:6/969-C15
వయససస:58
లఇ: పవ
850
ZOK0465492
పపరర: హహమ ససఇదర జజగర

125-164/1043
842
LML2454700
పపరర: ననగమలలశశరననథ మబదదరరజ
కకననటట
తఇడడ:డ ససబబనత కకననటట
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-14
వయససస:36
లఇ: పవ

867
ZOK1133065
పపరర: శకనవరససలల బబ యపరటట

125-156/383

తఇడడ:డ నరసయయ బబ యపరటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-1
వయససస:49
లఇ: పవ
125-164/250

870
LML2451292
పపరర: శకరరమబలల ఓరఇపరడడ

125-164/251

తఇడడ:డ వనఇకటయయ వరఇపడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-1
వయససస:69
లఇ: పవ
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871
LML2453777
పపరర: చనతకక ఓరఇపరడడ

125-164/252

భరస : శకరరమబలల వరఇపడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-1
వయససస:54
లఇ: ససస స
874
ZOK1118604
పపరర: వనఇకరటరమణమక బబసగణణ

125-164/255

125-164/258

125-164/261

125-164/263

125-164/266

125-164/269

125-164/272

తఇడడ:డ ననగజశశర రరజ కడడమబరర
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-C
వయససస:28
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

884
ZOK1021823
పపరర: యలల రరడడడ కకలవఅల

887
ZOK1021856
పపరర: శశశలజ కకలవఅల

890
ZOK1151117
పపరర: వనఇకట ససబబమక మబరర

893
ZOK1295112
పపరర: కకరణ కలమలర రరజ చమరరస

125-164/249

896
LML1969559
పపరర: ననగజశశరరరజ కడడమబరర
తఇడడ:డ రరఘవరరజ కకడడమబరర
ఇఇటట ననఇ:6/969C18C
వయససస:61
లఇ: పవ

125-164/277

879
LML2453785
పపరర: ససజజతన మబదహ

125-164/260

882
LML1970821
పపరర: గబరరననధరరడడడ తతఇగ

125-164/264

125-164/1052

885
ZOK1021831
పపరర: అనల కలమలర రరడడ వనససఇ

125-164/265

తఇడడ:డ ససబబబరరడడడ వనససఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C18-A1
వయససస:28
లఇ: పవ
125-164/267

888
LML1982412
పపరర: శరరదమక మలశశటట

125-164/268

భరస : చడఇగనత మలలశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-A1
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-164/270

891
ZOK0987489
పపరర: భబరత చనమరరస

125-164/271

భరస : జయచఇదడరరజ చనమరరస
ఇఇటట ననఇ:6/969C-18A2
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-164/273

894
LML1970383
పపరర: వరససదదవరరజ కకరస రపరటట

125-164/274

తఇడడ:డ వనఇకటరరమరరజ కకరస రపరటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C18B
వయససస:44
లఇ: పవ
125-164/275

897
LML1982248
పపరర: రమలదదవ కడడమబరర

125-164/276

భరస : ననగజశశరరరజ కడడమబరర
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-C
వయససస:51
లఇ: ససస స

125-155/1038 900
899
LML2435097
ZOK0415372
పపరర: ననగరరరడడడ నరసపఇహ రరడడడ ననగరరరడడడ
పపరర: హరరత

తఇడడ:డ ససబబబరజడడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-C4
వయససస:57
లఇ: పవ

125-164/257

తఇడడ:డ రరమచఇదడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C18A
వయససస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జయ చఇదడ రరజ చమరరస
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-A12
వయససస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ చననకలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18/C
వయససస:22
లఇ: పవ
898
ZOK0930207
పపరర: మణణ దదప వరక కడడమబరర

125-164/262

భరస : నరసపఇహ రరడడడ మబరర
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-A1
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రరజ చనమరరస
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-A12
వయససస:58
లఇ: పవ
895
ZOK1381722
పపరర: హరర రరమ చరణ చననకలల

881
LML1969567
పపరర: చడఇగనత మలశశటట

876
ZOK1119172
పపరర: గబరవయయ బబసగణణ

భరస : శఇకర రజడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18A
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : యలలలరరడడడ కకలవఅల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C18-A1
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసపఇహ రరడడడ మబరర
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-A1
వయససస:27
లఇ: పవ
892
ZOK0987497
పపరర: జయచఇదడరరజ చనమరరస

125-164/259

తఇడడ:డ పరశరరమ రరడడ కకలవఅల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C18-A1
వయససస:44
లఇ: పవ

భరస : ససబబబరరడడడ వనససఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C18-A1
వయససస:56
లఇ: ససస స
889
ZOK1116368
పపరర: పవన కలమలర మబరర

878
ZOK1277962
పపరర: ననగరరరడడడ సరయ శక ననగరరరడడడ

125-164/254

తఇడడ:డ గబరవయయ బబసగరన
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-2
వయససస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరసయయ మలలశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-A
వయససస:68
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరసపఇహ రరడడడ మబరర
ఇఇటట ననఇ:6/969C18A1
వయససస:32
లఇ: ససస స
886
ZOK1021849
పపరర: వనఇకట ససబబమక వనససఇ

125-164/256

తఇడడ:డ ఎన నరసపఇహ రరడడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-4
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ మబదబ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C18-A
వయససస:52
లఇ: పవ
883
ZOK1151109
పపరర: సరశత మబరర

875
ZOK1073535
పపరర: నరకల కకషషడడ

873
ZOK1502152
పపరర: వర లకడక బబసగరన
తఇడడ:డ గబరవయయ బబసగరన
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-2
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : శకనవరస రరజ కకషషదద
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-2
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపవర పడసరద
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-4
వయససస:27
లఇ: పవ
880
ZOK0526525
పపరర: శఇకర రరడడడ మబదనబ

125-164/253

తఇడడ:డ గబరవయయ బబసగరన
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-2
వయససస:24
లఇ: పవ

భరస : గబరవయయ బబసగరన
ఇఇటట ననఇ:6/969C-18-2
వయససస:42
లఇ: ససస స
877
ZOK1012319
పపరర: శరకవణ సపదర స ఎ కజ

872
ZOK1502145
పపరర: చఇదడ శశఖర బబసగరన

125-155/1039

భరస : నరసపమమ రజడకడ ననగరరరడడడ6/969-సప
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-C4
వయససస:47
లఇ: ససస స
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901
ZOK0777987
పపరర: సరయ జజయత ననగరరరడడ

125-155/1040

తఇడడ:డ నరసపఇహ రరడడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-C4
వయససస:28
లఇ: ససస స
904
ZOK1258004
పపరర: హరరత ననగవరఎఇ

902
ZOK1501568
పపరర: సరయ పపడయఇకర నగరరరడడడ
తఇడడ:డ నరసపఇహ రరడడడ నగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-C4
వయససస:21
లఇ: ససస స

125-163/366

905
LML2453488
పపరర: ససజజతన తనలలరగ

తఇడడ:డ జయ రరమయయ ననగవరఎఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969/C/18/D
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : రవ కలమలర తలరర
ఇఇటట ననఇ:6/969C18D
వయససస:56
లఇ: ససస స

907
ZOK0576033
పపరర: మమహబబబ భబషర శశక

908
ZOK1558626
పపరర: గడడ బదసడదదబన షపక

125-164/282

తఇడడ:డ అల సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-D
వయససస:45
లఇ: పవ
910
ZOK0498147
పపరర: చఇదడకళ మబదనబ

125-164/285

125-164/288

914
ZOK1054501
పపరర: షకకర బబగఇ గరడడ

125-164/1054

917
ZOK1384726
పపరర: సమన షపక

920
ZOK0931171
పపరర: మసరసన షపక

తఇడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969C18E
వయససస:29
లఇ: పవ

భరస : హహసపసన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969C18E
వయససస:49
లఇ: ససస స

922
ZOK0370668
పపరర: కకకషషవనణణ మబనగపరటట

923
ZOK0930603
పపరర: దదవయ మబల

125-164/293

భరస : కకకషషమబరరస
ఇఇటట ననఇ:6/969-C18E
వయససస:58
లఇ: ససస స
925
ZOK0793604
పపరర: ననర జహ బబగమ షపక

125-164/296

తఇడడ:డ మకకబల బబష షపషక
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-E
వయససస:38
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

926
ZOK0793612
పపరర: జజన బబష షపక

125-164/286

929
ZOK0930496
పపరర: హహసపసన సరహహబ షపక
తఇడడ:డ ఇమలమ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-E
వయససస:54
లఇ: పవ

125-164/281

909
ZOK0497990
పపరర: రవ కలమలర తనలలరగ

125-164/284

912
ZOK0944497
పపరర: లకడక పడసనత నగవరరమ

125-164/287

భరస : జయ రరమయయ నగవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-D
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-164/289

125-164/1053
915
LML2453496
పపరర: రరమసనబబమలక యలల ఇరరజ

భరస : రరమరరజ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-18-D
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-164/69

918
ZOK2238459
పపరర: రరషక బబగబమ షపక

125-164/181

భరస : జలన బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:6-969-c18-e
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-164/291

921
ZOK0370395
పపరర: కకరణ మబనగపరటట

125-164/292

తఇడడ:డ కకషష మబరరస
ఇఇటట ననఇ:6/969-C18E
వయససస:32
లఇ: పవ
125-164/294

924
ZOK0526442
పపరర: నజర బబషర షపక

125-164/295

తఇడడ:డ షరరఫ షపషక
ఇఇటట ననఇ:6/969C-18-E
వయససస:33
లఇ: పవ
125-164/297

తఇడడ:డ మకకబల బబష షపషక
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-E
వయససస:44
లఇ: పవ
125-164/299

906
ZOK0370650
పపరర: లలతమక సపరరమలలల

తఇడడ:డ సప మయలయ తలరర
ఇఇటట ననఇ:6/969C-18D
వయససస:61
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట రమణ రరడడడ మబల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-E
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : మకకబల బబష షపషక
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-E
వయససస:57
లఇ: ససస స
928
ZOK0793638
పపరర: జలలన బబష షపక

125-164/283

భరస : జలలన బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969 c-18-e
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-164/290

125-164/279

భరస : మబనరరజజ సపరరమలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-D
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : బదదరరదదబన గరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-D
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జయ రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-18-D
వయససస:27
లఇ: పవ
919
ZOK0784835
పపరర: జలలన బబషర షపక షపక

125-164/280

తఇడడ:డ నరసపఇహలల ననగవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-D
వయససస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రవ కలమలర కకడనరర
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-D
వయససస:34
లఇ: పవ
916
ZOK0944505
పపరర: హరర కకషష ననగవరఇ

911
LML2451169
పపరర: జయరరమయయ ననగవరరమ

903
ZOK1501477
పపరర: కకననటట హరరచరణ
తఇడడ:డ కకననటట రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-C-5
వయససస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గడడ ఇనయతతలల షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-D
వయససస:62
లఇ: పవ

భరస : ససబబబరరడడడ మబదబ
ఇఇటట ననఇ:6/969C-18D
వయససస:57
లఇ: ససస స
913
ZOK1048033
పపరర: అవననశ కకడనరర

125-164/278

927
ZOK0793620
పపరర: శరహర బబగబమ షపక

125-164/298

భరస : జన బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-E
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-164/300

930
ZOK0930587
పపరర: సలలక షపక

125-164/301

భరస : నజర బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-E
వయససస:29
లఇ: ససస స
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931
ZOK0527929
పపరర: శశభబరరణణ అఇబబవరఇ

125-164/302

భరస : ససఇదరఇ అఇబవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18E2
వయససస:56
లఇ: ససస స
934
ZOK0725713
పపరర: కవరయ శక అఇబవరఇ

125-164/305

125-163/463

125-164/307

125-164/310

తఇడడ:డ రరమ రరడడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-E3
వయససస:27
లఇ: పవ
946
ZOK1217885
పపరర: తరరన రరడడడ ననగరరరడడడ

125-164/313

125-163/357

125-164/67

తఇడడ:డ వనష మబరళకకషష యయకకల
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-E6
వయససస:28
లఇ: పవ
958
LML2453470
పపరర: ససజజతన పగరడలల
తఇడడ:డ ససబబడమణయమ పగడల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C18-F
వయససస:43
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

939
ZOK0929366
పపరర: ఆదదలకలకమక కకటట ఇ

125-164/306

భరస : వనఇకట ససబబయయ కకటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-E3
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-164/309

తఇడడ:డ మహబబబ సరహహబ షపషక
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-E3
వయససస:67
లఇ: పవ

944
ZOK0944638
పపరర: రరమ రరడడ ననగర రరడడ

945
ZOK0944646
పపరర: చఇదడ రరమ రరడడక ననగర రరడడ

125-164/311

947
ZOK1227314
పపరర: రరజజ రరజజశశరర దదవత

950
ZOK1227348
పపరర: ససమలత దదవత

953
LML1983071
పపరర: సతయవత యకకల

956
ZOK0920885
పపరర: రవకరఇత యకకకల

959
LML2453587
పపరర: శశశలజ ననగ
భరస : పపచచ రరడడడ ననగ
ఇఇటట ననఇ:6/969C-18F
వయససస:52
లఇ: ససస స

125-164/312

భరస : రరమ రరడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-E3
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-163/355

948
ZOK1227322
పపరర: పడభబవత దదవత

125-163/356

భరస : ససబబబరరయబడడ దదవత
ఇఇటట ననఇ:6/969 C-18 E5
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-163/358

951
ZOK1227355
పపరర: ససనల కలమలర దదవత

125-163/359

తఇడడ:డ ససబబబరరయబడడ దదవత
ఇఇటట ననఇ:6/969 C-18 E5
వయససస:43
లఇ: పవ
125-164/314

954
LML2450344
పపరర: మబరళకకషష యకకల

125-164/315

తఇడడ:డ లకడక కరఇత రరవవ యకకల
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-E6
వయససస:62
లఇ: పవ
125-164/317

తఇడడ:డ మబరళకకషష యకకకల
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-E6
వయససస:31
లఇ: పవ
125-164/318

125-163/462

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ కకతస కకఇడఎఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-E3
వయససస:53
లఇ: పవ

భరస : మబరళకకషష యకకల
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-E6
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-164/316

936
ZOK1280254
పపరర: రఘబరరఇ భబమలరపవ

125-164/308 942
941
ZOK1184324
ZOK0793596
పపరర: వనఇకట ససబబయయ కకతస కకఇడఎఇ
పపరర: మకకబల బబష షపక

భరస : ససబబబరరయబడడ దదవత
ఇఇటట ననఇ:6/969 C-18 E5
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : రవకరఇత యకకకల
ఇఇటట ననఇ:6/969 c-18 e6
వయససస:29
లఇ: ససస స
955
ZOK0920877
పపరర: మమహర కరఇత యయకకల

125-163/464

భరస : ససనల కలమలర దదవత
ఇఇటట ననఇ:6/969 C-18 E5
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమయయ దదవత
ఇఇటట ననఇ:6/969 C-18 E5
వయససస:77
లఇ: పవ
952
ZOK1559525
పపరర: యకకకల శరగష

938
ZOK1303338
పపరర: రరజజ శశఖర కకతస కకఇడఎఇ

125-164/304

తఇడడ:డ వనఇకటయయ భబమలరపవ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-E-2-1
వయససస:56
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబ రరడడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-E3
వయససస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమ రరడడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-E3
వయససస:25
లఇ: ససస స
949
ZOK1227330
పపరర: ససబబబరరయబడడ దదవత

125-163/461

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ కకతస కకఇడఎఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18E3
వయససస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ కకటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-E3
వయససస:29
లఇ: పవ
943
ZOK0930017
పపరర: మహహధర రరడడడ ననగరరరడడడ

935
ZOK1280247
పపరర: శకలఇతల భబమలరపవ

933
ZOK0653584
పపరర: ఆనఇద కకశశర అఇబబవరమ
తఇడడ:డ ససఇదరమ అఇబవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-E2
వయససస:38
లఇ: పవ

భరస : రఘబరరఇ భబమలరపవ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-E-2-1
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : రఘబరరఇ భబమలరపవ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-E-2-1
వయససస:41
లఇ: ససస స
940
ZOK0930181
పపరర: బబలలజ కకటట ఇ

125-164/303

తఇడడ:డ ససఇదరఇ అఇబవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C18-E2
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససఇదరమ అఇబవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-E2
వయససస:28
లఇ: ససస స
937
ZOK1295138
పపరర: సఇకలఇతల భబమలరపవ

932
ZOK0527937
పపరర: పరవన అఇబబవరఇ

957
ZOK0412718
పపరర: పపచచ రరడడడ ననగ

125-163/465

తఇడడ:డ వనమబల రరడడ ననగ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-F
వయససస:61
లఇ: పవ
125-164/319

960
LML2451367
పపరర: పడవణ కలమలర పగరడలల

125-164/1055

తఇడడ:డ ససబబడమణయమ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-18-F
వయససస:40
లఇ: పవ
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961
LML2453462
పపరర: జయలకకక పగడల

125-164/1056

భరస : ససబబడమణయమ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C18-F
వయససస:60
లఇ: ససస స
964
ZOK0930058
పపరర: పరడతత రరడడ గరరసర

125-164/322

125-164/325

తఇడడ:డ రఘబ రరఇ రరడడ కదదరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-H
వయససస:25
లఇ: పవ
973
ZOK0665067
పపరర: దదవరయ సఇగరరజ

125-164/327

968
ZOK0987505
పపరర: ససబడమణయyam రరడడడ జజగర

125-164/330

977
ZOK1141712
పపరర: మహమకద ఘమస షపక

125-164/333

980
LML2452456
పపరర: సరసశత సఇగరరజ

తఇడడ:డ పపదబ ననరయయ ఉపవ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-H
వయససస:49
లఇ: పవ
125-164/337

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ ననరఇరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C18-H1
వయససస:51
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

986
ZOK1560762
పపరర: కకషష రరడడడ నరరమమమదబ ద

125-164/328

989
ZOK1244813
పపరర: రరజయబబఈ కఇతతరర
భరస : కజ వ రతతఇ కరశతతరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-H3
వయససస:68
లఇ: ససస స

969
LML2452423
పపరర: వనఇకటససబబమక గరరగష

125-164/1057

972
ZOK1244938
పపరర: జయలకడక గరరరబబ యన

125-163/468

125-164/329
975
ZOK0808412
పపరర: నరసపఇహ కలమలర పతస పవరత

తఇడడ:డ పడభబకర రరవవ పతస పవరత
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-H
వయససస:37
లఇ: పవ
125-164/331

978
ZOK0930678
పపరర: పవతడ ఉపవ

125-164/332

భరస : చనత పరలకకఇడరరయబడడ ఉపవ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C18-H
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-164/334

981
ZOK0665075
పపరర: ససనల కలమలర సఇగరరజ

125-164/335

తఇడడ:డ చఇదడ రరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-H
వయససస:28
లఇ: పవ
125-164/1058

984
LML2453793
పపరర: ఊమలదదవ ఓగజటట

125-164/1059

భరస : ససబబబరరయడన
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-18-H
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-164/338

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ నరరమమమదబ ద
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-H1
వయససస:54
లఇ: పవ
125-164/340

125-164/324

భరస : చలపత గరరరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:6/969C-18-H
వయససస:71
లఇ: ససస స

భరస : రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-969C18H
వయససస:77
లఇ: ససస స

భరస : కకషష రరడడడ నరరమమమదబ ద
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-H1
వయససస:44
లఇ: ససస స
988
ZOK0929648
పపరర: కకషష రరడడడ ననరరమరరడడడ

125-163/467

భరస : చఇదడ రరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-H
వయససస:50
లఇ: ససస స

125-164/336 983
982
ZOK0933219
LML2452449
పపరర: చనత పరలకకఇడరరయబడడ ఉపవ
పపరర: జయమక పప

966
ZOK0987463
పపరర: ససకనయ జజగర

భరస : పడతనపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969C18G
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జఫరర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-H
వయససస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబ రరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-H
వయససస:53
లఇ: పవ

985
ZOK1560721
పపరర: సరసశతమక నరరమమమదబ ద

125-164/326

971
ZOK1245035
పపరర: రఘబ రరఇ రరడడ కదదరర

974
ZOK0808404
పపరర: దదవసపన పతస పవరత

125-164/321

భరస : ససబడమణయఇ రరడడడ జజగర
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-G
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : పడభబకర రరవవ పతస పవరత
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-H
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదబ నరసపఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-H
వయససస:43
లఇ: పవ
979
LML2450146
పపరర: చఇదడ రరజ సఇగరరజ

125-164/323

తఇడడ:డ పపదబ ననరరయణ రరడడ కదదరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-H
వయససస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చఇదడ రరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18H
వయససస:30
లఇ: ససస స
976
ZOK0944547
పపరర: రరజ ననరరయణ ఈడగఇడల

965
ZOK0941857
పపరర: ఘమసపయ షపక

తఇడడ:డ ససబబబరరడడడ జజగర
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-G
వయససస:48
లఇ: పవ
125-163/466

963
ZOK0921107
పపరర: జజవద షపక
తఇడడ:డ ఏజజశ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-G
వయససస:29
లఇ: పవ

భరస : ఏజస షపషక
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-G
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబ రరడడ జజగర
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-G
వయససస:78
లఇ: పవ
970
ZOK1245027
పపరర: చనత రరడడడ కదదరర

125-164/320

తఇడడ:డ చనత గఇగగ రజడకడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-G
వయససస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గఇగర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-G
వయససస:50
లఇ: పవ
967
ZOK0987471
పపరర: ససబబబరరడడడ జజగర

962
ZOK0791988
పపరర: పడతనప రరడడడ గరగశ

125-164/339
987
ZOK1501949
పపరర: వరరణ కలమలర రరడడ నరఇ రరడడడ

తఇడడ:డ కకషష రరడడడ నరఇ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-c-18-H-1
వయససస:23
లఇ: పవ
125-163/469

990
ZOK0785170
పపరర: అనసపమ సప డన

125-164/341

భరస : గణణశ రజడకడ పసల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-H9
వయససస:43
లఇ: ససస స
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991
ZOK0785261
పపరర: పవలలల రరడడడ యయసప రరడడడ

125-164/342

తఇడడ:డ రఇగ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-H-12
వయససస:69
లఇ: పవ
994
ZOK1501469
పపరర: బవఠర రరడడడ వరలలలల

125-164/345

995
ZOK1720911
పపరర: ననగసరఅలల ఉమదదవ

125-164/1060

తఇడడ:డ రరమరరడడడ మలలల
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-18-H-B
వయససస:41
లఇ: పవ
125-164/350

125-164/352

125-164/354

తఇడడ:డ ససబబ రరమయయ అఇతటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-J1
వయససస:53
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-163/619

1010 ZOK1319938
పపరర: తతలసప మబదబ

1013 ZOK0785121
పపరర: ససధదర కలమలర రజడకడ ననగ

125-164/357

1016 ZOK1712611
పపరర: సరయ ధదరజ గగడ అఇతటట

125-164/1062

125-163/473

1019 ZOK1653880
పపరర: సరరత ఆతకకకరర
తఇడడ:డ సపశరమరరజ ఆతకకకరర
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-18-J-1
వయససస:31
లఇ: ససస స

1005 ZOK1501618
పపరర: బబ వలల ఈశశరరరడడడ

125-164/349

1008 ZOK1048363
పపరర: మలరర రరజనన కదదరజపఅల
పడడగల
భరస : మబరళ ఇటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18I
వయససస:42
లఇ: ససస స

125-164/351

1011 ZOK0784991
పపరర: అనన ననగ

125-164/353

తఇడడ:డ కరశననథ రరడడ ననగ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-J
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-164/355

1014 ZOK1207043
పపరర: శశభ ననగ

125-164/356

భరస : కరశననథ రరడడ ననగ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-J
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-164/68

తఇడడ:డ రవ శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969 c-18 j1
వయససస:22
లఇ: పవ
125-164/359

125-164/348

తఇడడ:డ బబ వలల నరసపఇహరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-H-B
వయససస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కరశననథ రజడడ క ననగ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-J
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరస రరడడడ ననగ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-J
వయససస:66
లఇ: పవ
1018 ZOK0808396
పపరర: రవ శఇకరయయ అఇతటట

1007 ZOK1501741
పపరర: పదనకవతమక మలలల

1002 ZOK1357268
పపరర: శశధర పపరరరర
తఇడడ:డ రరమ మహన పపరరరర
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-H20
వయససస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబబరరడడడ మబదబ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-J
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరశననథ రరడడ ననగ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-J
వయససస:28
లఇ: ససస స
1015 ZOK1207050
పపరర: కరశననథ రరడడ ననగ

125-163/472

భరస : రమ రరడడడ మలలల
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-18-H-B
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ ఇటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18I
వయససస:42
లఇ: పవ
1012 ZOK0785006
పపరర: ఆశర ననగ

1004 ZOK1198291
పపరర: రమలదదవ మలలల

125-163/470

తఇడడ:డ మబనయయ పపరరరర
ఇఇటట ననఇ:6/969C-18-H20
వయససస:54
లఇ: పవ

భరస : ససబడహకణయఇ రరడడ మలలల
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-18-H-B
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : బబ వలల ఈశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-H-B
వయససస:44
లఇ: ససస స
1009 ZOK1048405
పపరర: మబరళ ఇటట

తఇడడ:డ Nagasarala Narayana
ఇఇటట ననఇ:6/969C-18-H-16
వయససస:43
లఇ: పవ

భరస : రరమమహన పపరరరర
ఇఇటట ననఇ:6/969C-18-H20
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-163/618

125-164/344

125-164/347
996
ZOK1715333
పపరర: Nagasarala Mahesh Babu

125-164/1061 999
998
ZOK1559509
ZOK1249250
పపరర: ససబడమణయఇ రరడడడ కకమబకరర
పపరర: రరమమహన పపరరరర

125-163/471 1001 ZOK1252105
1000 ZOK1249268
పపరర: సరయ వనఇకట గరరరధర పపరరరర
పపరర: మలలల సవరగ సపటట పలల

1006 ZOK1501626
పపరర: బబ వలల పదనకవత

125-164/346

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబ రరడడడ కకమబకరర
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-18-H-19
వయససస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమ మహన పపరరరర
ఇఇటట ననఇ:6/969C-18-H20
వయససస:25
లఇ: పవ

993
ZOK1501444
పపరర: లకడక పడసనత వరలలలల
తఇడడ:డ నరసపఇహ రరడడడ వరలలలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-H-15
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : మహహశబబబబ ననగసరఅలల
ఇఇటట ననఇ:6/969C-18-H16
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణయఇ కకమబకరర
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-18-H-19
వయససస:41
లఇ: ససస స

1003 ZOK1131770
పపరర: ససబడహకణయఇ రరడడడ మలలల

125-164/343

భరస : కకషష రరడడడ నరరఇరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-H12
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసపఇహ రరడడడ వరలలలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-H-15
వయససస:20
లఇ: ససస స
997
ZOK1559111
పపరర: పదక కకమబకరర

992
ZOK0929663
పపరర: సరసశత ననరరమరరడడ

1017 ZOK0808388
పపరర: ఆరరథనదదవ అఇతటట

125-164/358

భరస : రవశఇకరయయ అఇతటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-J1
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-164/1063

125-164/1064
1020 ZOK1653898
పపరర: రరమ ససబబమక ఆతకకకరర

భరస : శశషఇ రరజ ఆతకకకరర
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-18-J-1
వయససస:52
లఇ: ససస స

Page 36 of 49

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-21
125-164/1065 1022 ZOK1119040
1021 ZOK1653906
పపరర: వనఇకటటశశర రరజ ఆతకకకరర
పపరర: శకనవరససలల ఓధదత

తఇడడ:డ శశషఇ రరజ ఆతకకకరర
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-18-J-1
వయససస:29
లఇ: పవ
1024 ZOK1119107
పపరర: వజయ కలమలరర ఓధదత

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ ఓధదత
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18 J 5
వయససస:48
లఇ: పవ
125-164/248

భరస : శకనవరససలల ఓధదత
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18 J 5
వయససస:44
లఇ: ససస స
1027 ZOK1501600
పపరర: మజజజరర వనఇకటససబబయయ

125-164/362

125-164/365

1028 ZOK0929333
పపరర: ససజజత గజజల

1031 ZOK0987448
పపరర: ససబబయయ మజజజరగ

125-164/1066

1034 ZOK1012244
పపరర: చఇదడ శశఖర రరడడ ననగరరరడడడ

తఇడడ:డ శకనవరససలల చతత
ల రర
ఇఇటట ననఇ:6/969C-18-J6
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మబననయయ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-18-M
వయససస:63
లఇ: పవ
1045 ZOK1012269
పపరర: చడఇగమలచనరగ లలబబక

125-164/375

భరస : నససర జజ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-21-E
వయససస:50
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/368

1043 ZOK1321751
పపరర: పదనకవత లలబబక

1046 ZOK1278044
పపరర: గగసపయల గబఇడన
ల రర

1049 ZOK0808370
పపరర: ఆదదలకడక లఇగఇ
భరస : చఇదడయయ లఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C21-I
వయససస:55
లఇ: ససస స

125-164/364

1032 ZOK0987604
పపరర: శవమక మజజజరగ

125-164/367

1035 ZOK1012251
పపరర: శకదదవ ననగరరరడడడ

125-164/369

భరస : చఇదడ శశఖర రరడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C-18J5C
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-164/371

భరస : ఆదదననరరయణరరడడడ కఇదసల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C18-K
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-164/372

1041 ZOK1422369
పపరర: ఫమనన అఇజమ సయద

125-164/373

తఇడడ:డ మజహరరలలల సయద
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-L
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-163/460

1044 ZOK1012228
పపరర: మలలల శశరర లలబబక

125-164/374

భరస : చడఇగమలచనరగ లలబక
ఇఇటట ననఇ:6/969-C18-N
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-163/475

భరస : అబబబలలల గబఇడన
ల రర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-20-2
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-164/377

1029 ZOK0929382
పపరర: కళయవత గఇగ

భరస : ససబబయయ మజజజరగ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-J5
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇగయయ లలబబక
ఇఇటట ననఇ:6/969-C18 N
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబచనరర లలబక
ఇఇటట ననఇ:6/969-C18-N
వయససస:54
లఇ: పవ
1048 ZOK0784892
పపరర: హససనన భబనస షపక

125-164/366

తఇడడ:డ మజహరరలలల సయద
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-L
వయససస:22
లఇ: పవ
125-164/1068

125-164/361

భరస : వనఇకట రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-J5
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససఇదరరరజలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-J-18
వయససస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-18-K
వయససస:63
లఇ: పవ

1026 ZOK1016691
పపరర: పదనకవత తనఇబబరర

125-164/370 1038 ZOK0258335
1037 ZOK1016600
పపరర: పవరరషప తఇరరజలల తనఇబబరర
పపరర: గఇగమక కఇదల

125-164/1067 1040 ZOK1422351
1039 ZOK0400432
పపరర: ఆదదననరరయణ రరడడడ కఇదసల
పపరర: అజహరఉలలల సయద

1042 ZOK0078436
పపరర: మబన రరజ సపరరమలల

125-164/363

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C-18J5C
వయససస:39
లఇ: పవ
125-163/474

125-164/247

భరస : రరజమహన
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-J-5
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ మజజజరగ
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-J5
వయససస:57
లఇ: పవ

తలల : సరసశత
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-18-J-5
వయససస:33
లఇ: పవ
1036 ZOK1295104
పపరర: పడణవ చతత
ల రర

125-164/360

తలల : ససజజత గజజల
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-J5
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : బబబబల రరడడడ ఆకరపరటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C18-J5
వయససస:45
లఇ: ససస స
1033 ZOK1096149
పపరర: చడషతనయ యలదవ పపరరగబ

1025 ZOK1016592
పపరర: ససశలమక తనఇబబరర

1023 ZOK1119073
పపరర: భబరర వ ఓధదత
తఇడడ:డ శకనవరససలల ఓధదత
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18 J 5
వయససస:28
లఇ: పవ

భరస : పవరరషప తస ఇ రరజలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18-J-5
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మజజజరర ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-18J-5
వయససస:20
లఇ: పవ
1030 ZOK0930041
పపరర: తతలశమక ఆకజపరటట

125-164/246

1047 ZOK1502178
పపరర: ఖలదరబ గబఇడన
ల రర

125-164/376

తఇడడ:డ అబబబలలల గబఇడన
ల రర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-20-2
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-164/378

1050 ZOK0808362
పపరర: హరగశ లఇగఇ

125-164/379

తఇడడ:డ చఇదడయయ లఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969C-21-I
వయససస:28
లఇ: పవ
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1051 ZOK0399543
పపరర: చఇదడయయ లఇగమ

125-164/380

తఇడడ:డ శశషయయ లఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969C21-I
వయససస:65
లఇ: పవ
1054 ZOK1501980
పపరర: ననగపదదకన దదవ సమమకట

125-164/383

125-164/386

తఇడడ:డ గబరయయ బతల
ఇఇటట ననఇ:6/969C23
వయససస:63
లఇ: పవ
1060 ZOK0987612
పపరర: సరశత బటబటల

125-164/389

125-164/393

125-164/1069

1058 ZOK0654509
పపరర: అససన బబగమ షపక

1059 ZOK0944232
పపరర: అబబబల రహహమన షపక

1064 ZOK0654517
పపరర: అరజరరర బబగమ షపక

1067 ZOK0526327
పపరర: వనఇకటససబబబ రరడడడ పవతస

125-164/397

1070 ZOK1501790
పపరర: కలలయణణ నఇదదమఇడలఇ

125-164/1070

1073 ZOK0370262
పపరర: జజయత పపనగలపరటట
భరస : పపచచయయ పపనగలపటట
ఇఇటట ననఇ:6/969CA
వయససస:51
లఇ: ససస స

125-164/402
1075 ZOK0406470
పపరర: పపచచయయ ననయబడడ
పపనగలపరటట
తఇడడ:డ చనతయయ ననయబడడ పపనగలపరటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C-A
వయససస:56
లఇ: పవ

1076 ZOK0527838
పపరర: మలనస పపనగలపరటట

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/390

భరస : సపవర శఇకర ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-A-1
వయససస:59
లఇ: ససస స

125-164/388

1062 ZOK0527812
పపరర: లకలకమక పవటట

125-164/392

భరస : కకఇడనరరడడడ పవటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-C23
వయససస:68
లఇ: ససస స
125-164/394

1065 ZOK1145524
పపరర: సతయవత పవతనస

125-164/395

భరస : వనఇకటససబబబరరడడడ పవటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C-23
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-164/396

1068 ZOK0526277
పపరర: ససబబరరమయయ పతడ

125-164/12

తఇడడ:డ ఏలల యయ పరతడ
ఇఇటట ననఇ:6//969C-25
వయససస:69
లఇ: పవ
125-164/398

1071 ZOK1502004
పపరర: రవ కలమలర నఇదదమఇడలఇ

125-164/399

తఇడడ:డ ఈశశరయయ నఇదదమఇడలఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-25-B
వయససస:39
లఇ: పవ
125-164/400

1074 ZOK0653964
పపరర: గగరజశ ననయబడడ పపనగలపరటట

125-164/401

తఇడడ:డ పపచచయయ ననయబడడ పపనగలపటట
ఇఇటట ననఇ:6/969CA
వయససస:29
లఇ: పవ
125-164/403

భరస : పపచచయయ ననయబడడ పపనగలపరటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C-A
వయససస:31
లఇ: ససస స

125-164/405 1079 ZOK0929515
1078 ZOK0929481
పపరర: సపవర శఇకర ఆచనరర అరరరర
పపరర: పరరశతమక అరరరర

125-164/385

తఇడడ:డ వలల సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969C23
వయససస:54
లఇ: పవ

భరస : రవ కలమలర నఇదదమఇడలఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-25-B
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : అబబబల సతనసర
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-64
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వర మబననయయ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-A-1
వయససస:63
లఇ: పవ

125-164/387

తఇడడ:డ ససబబ రరడడడ పవటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-C24
వయససస:53
లఇ: పవ

భరస : అమరననథ పరతడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C-25
వయససస:34
లఇ: ససస స
1072 LML2456846
పపరర: జబబదన బబగమ శశక

భరస : చనతయయ బతస లల
ఇఇటట ననఇ:6/969C23
వయససస:59
లఇ: ససస స

1061 ZOK0987729
పపరర: రరమ ససబబమక బటబటల

125-164/382

1056 LML2453827
పపరర: శకవరన బతస ల

తఇడడ:డ చనత వనఇకట రరయబడడ సమమకట
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-22
వయససస:46
లఇ: పవ

భరస : ససభబన బబషర షపషక
ఇఇటట ననఇ:6/969-C23
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబబరరడడడ పవతనస
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-23
వయససస:24
లఇ: పవ
1069 ZOK0528067
పపరర: ససజనయ పరతడ

125-164/384

భరస : చనతయయ బటబటల
ఇఇటట ననఇ:6/969C23
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వలల సరహహబ షపషక
ఇఇటట ననఇ:6/969-C23
వయససస:45
లఇ: పవ
1066 ZOK1403930
పపరర: దదవరకర రరడడడ పవతనస

1055 ZOK1502160
పపరర: రవ శఇకర సమమకట

1053 ZOK0575910
పపరర: పడమద కలమలర యలరరకథథటట
తఇడడ:డ రరమనయలయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-22
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : అబబబల మబనఫ షపషక
ఇఇటట ననఇ:6/969C23
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : రవ కలమలర బటబటల
ఇఇటట ననఇ:6/969C23
వయససస:27
లఇ: ససస స
1063 ZOK0653634
పపరర: అబబబల మబనఫ షపక

125-164/381

తఇడడ:డ చఇదడయయ లఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969C21-I
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : రవ శఇకర సమమకట
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-22
వయససస:39
లఇ: ససస స
1057 ZOK0576405
పపరర: చనతయయ బతస ల

1052 ZOK0399832
పపరర: అశశక కలమలర లఇగఇ

125-164/406

1077 ZOK0399584
పపరర: శకలతన ససరభ

125-164/1071

భరస : శకనవరస
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-A
వయససస:52
లఇ: ససస స
1080 ZOK0464396
పపరర: ససబబ రరజ ఒడదటట

125-164/407

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ ఒడడటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-CA-1
వయససస:44
లఇ: పవ
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1081 ZOK0466326
పపరర: ననగమణణ ఒడదటట

125-164/408

భరస : ససబబ రరజ ఒడడటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-CA-1
వయససస:37
లఇ: ససస స
1084 ZOK0526509
పపరర: వనఇకట రమణయయ కకతస పలల

125-164/411

125-164/413

125-164/415

125-164/1040

125-164/1074

1091 ZOK0930025
పపరర: చఇదడ శశఖర చతత
స ర

1094 LML1982776
పపరర: లకడకదదవ పపజజరర

1097 ZOK0076687
పపరర: గగపసననథ వఇకదనరగ

125-164/1077

125-164/420

1100 ZOK1653823
పపరర: శకదదవ వఇకదనరర

తఇడడ:డ రరమకకషష రరడడడ మమడ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB
వయససస:59
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/1041

తఇడడ:డ చడఇగల రరడడడ మమడ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB
వయససస:28
లఇ: ససస స

125-164/414

125-164/417

1095 LML1970359
పపరర: ననగ రరజ చతత
స రర

125-164/1073

తఇడడ:డ చనతయయ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-A-19
వయససస:82
లఇ: పవ
125-164/1075

1098 ZOK0498162
పపరర: షపల చతత
స రర

125-164/1076

భరస : చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-A-19
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-164/418

125-164/1078

125-164/419
1101 ZOK0949984
పపరర: సపవర కలమలర రరడడ నరరమ రరడడ

125-164/1079

తఇడడ:డ ననగరరజ
ఇఇటట ననఇ:6-969-CA-20
వయససస:44
లఇ: పవ
125-164/161

తఇడడ:డ పపఇచల రరడడడ ఉటటకరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C.-B
వయససస:54
లఇ: పవ
1109 ZOK1127290
పపరర: పడతమ మమడ

125-164/1072

భరస : జగదదష బబబబ వఇకదనరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-A-19
వయససస:29
లఇ: ససస స

1104 LML1970409
పపరర: రఘబననధ చతత
స రర

1106 ZOK1662295
పపరర: రరమచఇదడ రరడడడ ఉటటకకరర

125-164/423

1092 ZOK1558568
పపరర: శవ పవన వఇకదనరర

1103 ZOK0975427
పపరర: ససబబమక నరరమరరడడ

1105 ZOK0258384
పపరర: భబగయలకడక ఆదదమబలఇ

1108 ZOK1127282
పపరర: చడఇగల రరడడడ మమడ

125-164/416

తఇడడ:డ చడఇచ రరడడడ నరరమ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-CA-20
వయససస:27
లఇ: పవ

భరస : చడఇచ రరడడడ నరరమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-A-20
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : శవ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-A-I
వయససస:48
లఇ: ససస స

1089 ZOK0931718
పపరర: కలలయణణ కరససగరరర

భరస : గగపపననథ వఇకదనరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-A-19 LAKSHMI NAGA
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమ చఇదడ రరడడడ నరరమ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-CA-20
వయససస:60
లఇ: పవ
125-164/421

1086 ZOK0258574
పపరర: శవపడసరద ఆదదమబల

భరస : పడసరద కరససగరరర
ఇఇటట ననఇ:6/969CA18
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శకరరమబల శశటట
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-A-19
వయససస:62
లఇ: పవ

భరస : గగపసననథ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-A-19
వయససస:52
లఇ: ససస స
1102 ZOK0949992
పపరర: చడఇచ రరడడడ నరరమ రరడడ

125-164/404

భరస : శకధర
ఇఇటట ననఇ:6-969-C A 19
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగపపననధ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-A-19
వయససస:34
లఇ: పవ
1099 ZOK2036465
పపరర: దదవ వఇకదనరగ

1088 ZOK0464909
పపరర: పడసరద కరసపగరరర

125-164/410

తఇడడ:డ ఈశశరయయ
ఇఇటట ననఇ:6-969-CA-1
వయససస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగ రరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-A-19
వయససస:50
లఇ: పవ

భరస : ననగరరజ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C A 19
వయససస:77
లఇ: ససస స
1096 LML2400349
పపరర: జగదదశ వఇకదనరగ

125-164/412

తఇడడ:డ లకమయయ కరసపగరరర
ఇఇటట ననఇ:6/969CA -18
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969CA-18
వయససస:33
లఇ: పవ
1093 LML1982701
పపరర: సరసశత చతత
స రర

1085 ZOK0527705
పపరర: ససబబరతతమక కకతస పలల

1083 ZOK0498154
పపరర: సఇపపరష గరరరబబ యన
భరస : చఇదడశశఖర గగరరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:6/969C-A-1
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకరటరమణయయ కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:6/969C-A-1
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : రరజననథ చతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:6/969CA16
వయససస:38
లఇ: ససస స
1090 ZOK0576132
పపరర: సఇతతష కరససగరరగ

125-164/409

భరస : శకన వరససలల ఒడడటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-CA-1
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబనత కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:6/969C-A-1
వయససస:67
లఇ: పవ
1087 LML2453504
పపరర: దనననలకకక చతతరర

1082 ZOK0466532
పపరర: వజయ కలమలరర ఒడదటట

1107 LML2453405
పపరర: లకకకపడసననత సఇకరర

125-164/422

తఇడడ:డ ససబబడమణయమ ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:6/969CB
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-164/424

1110 ZOK1127316
పపరర: హహమ వతమక మమడ

125-164/425

భరస : చడఇగల రరడడడ మమడ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB
వయససస:57
లఇ: ససస స
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1111 ZOK1127340
పపరర: శకకరఇత రరడడడ ననగరరరడడడ

125-164/426

తఇడడ:డ చడననత రరడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB
వయససస:35
లఇ: పవ
1114 ZOK0940032
పపరర: షరరఫ షపక

125-150/147

125-164/431

125-164/434

125-164/437

125-164/1080

125-164/441

125-164/444

125-164/1081

125-164/438

1130 ZOK1502129
పపరర: సరయ చడషతనయ కలమలర పపషడడ

1133 ZOK0426114
పపరర: ససబబయయ హసపస వరఇ

1136 ZOK1663764
పపరర: అచసయత రరజ బలరరజ

125-164/1084

1119 ZOK1377936
పపరర: పపడమ సరయ

125-164/433

125-164/436
1122 ZOK1711738
పపరర: సపదబవరఇ ససభబశ చఇదడ బబ సపద
డ దబ

1125 ZOK1116129
పపరర: మలలల శశరమక కకన

125-164/439

తఇడడ:డ నరసపఇహ రరడడడ కలమమకథన
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-1
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-164/71

1128 LML1968619
పపరర: చనత చడఇగయయ పపషడడ

125-164/440

తఇడడ:డ ససబబననయబడడ పపషడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB1B
వయససస:65
లఇ: పవ
125-164/442

1131 ZOK0740522
పపరర: ససనల కలమలర పపషడడ

125-164/443

తఇడడ:డ చనత చడఇగయయ పపషడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-1B
వయససస:28
లఇ: పవ
125-164/445

1134 ZOK0944554
పపరర: ససనతన దదవ మటట పడడగరరగ

125-164/446

భరస : వనఇకట చఇదడ రరడడడ మటట పడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB-2
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-164/1082

తఇడడ:డ శఇకర ననరరయణ రరజ బలరరజ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-B-2
వయససస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శఇకర ననరరయణ రరజ బలరరజ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-B-2
వయససస:23
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1127 LML2453181
పపరర: మలల శశరర పపషడడ

125-164/430

తఇడడ:డ ఏస శశష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-1
వయససస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-2
వయససస:74
లఇ: పవ

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-B-2
వయససస:72
లఇ: ససస స
1138 ZOK1681717
పపరర: జజహతవ బలరరజ

125-164/435

తఇడడ:డ చనత చడఇగయయ పపషడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-1-B
వయససస:22
లఇ: పవ

భరస : చడఇగయయ ననయబడడ పపషడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-1B
వయససస:52
లఇ: ససస స
1135 LML2453884
పపరర: చనతకర హసరసవరరమ

1124 ZOK0396713
పపరర: మహ లకలకమక పప గరల

1116 ZOK0492124
పపరర: సరయ ససధన రరణణ సపదబవటఇ

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-1
వయససస:24
లఇ: పవ

భరస : చనత చఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969 -C-B-1B
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : రరమచఇదడయయ ననయబడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-1B
వయససస:60
లఇ: ససస స
1132 ZOK1012285
పపరర: రరమలకలకమక పపషడడ

125-164/432

భరస : వనఇకటయయ పప గల
ఇఇటట ననఇ:6/969C-B-1
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : మలల కరరరజన
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-B1
వయససస:49
లఇ: ససస స
1129 ZOK1073493
పపరర: వజయ కలమలరర తనడడపతడ

1121 ZOK1711720
పపరర: సపదబవరఇ శకవలల

125-164/428

భరస : సనరయననరరయణ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB1
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపదబవరఇ శశష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-1
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపదబవరఇ వనఇకట రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-1
వయససస:58
లఇ: పవ
1126 LML2453579
పపరర: బకరయలకకక బబలలరరజ

125-164/429

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-1
వయససస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఏస శశష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-1
వయససస:50
లఇ: ససస స
1123 ZOK1711746
పపరర: సపదబవరఇ శశష రరడడడ

1115 LML2451151
పపరర: మలల కరరరజన రరజ బబలలరరజ

1118 ZOK0930173
పపరర: బబబబ వనఇపఅల

1113 ZOK1127308
పపరర: పడథసయష మమడ
తఇడడ:డ చడఇగల రరడడడ మమడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C-B
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లఇగరరరజ బబలరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB1
వయససస:56
లఇ: పవ

భరస : కలబబరచనరర పస
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B1
వయససస:50
లఇ: ససస స
1120 ZOK1710185
పపరర: సపదబవరఇ రరమ తతలసమక

125-164/427

తఇడడ:డ వనఇకట చలమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B
వయససస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB-1
వయససస:50
లఇ: పవ
1117 ZOK1048314
పపరర: జజయత లకడక దదవ పస

1112 ZOK0784926
పపరర: మహన బబబబ బబ డగల

1137 ZOK1663772
పపరర: వనఇకట లకమక బలరరజ

125-164/1083

భరస : శఇకర ననరరయణ రరజ బలరరజ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-B-2
వయససస:41
లఇ: ససస స

125-164/1213 1140 ZOK0414870
1139 ZOK1663913
పపరర: శఇకర ననరరయణ రరజ బలరరజ
పపరర: బబల వనఇకట రరడడడ వననతపపస

తఇడడ:డ చడఇచస రరజ బలరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-2
వయససస:55
లఇ: పవ

125-164/447

తఇడడ:డ యలలల రరడడడ వననతపపస
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-3
వయససస:86
లఇ: పవ
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1141 ZOK0415000
పపరర: వనఇకటటశశర రరడడడ వననతపపస

125-164/448

తఇడడ:డ బబల వనఇకట రరడడడ వననతపపస
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB-3
వయససస:50
లఇ: పవ
1144 ZOK0261362
పపరర: హహమ లత దదశబబ యన

125-164/451

125-164/454

భరస : బబల వనఇకట రరడడడ వననతపపస
ఇఇటట ననఇ:6/969CB4
వయససస:76
లఇ: ససస స
125-164/457

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర రరడడడ వననతపపస
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-4
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-164/460

125-164/463

125-164/466

125-164/1086

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/458

1157 ZOK0665109
పపరర: అరవఇద తతమకదద

1160 ZOK1560275
పపరర: పడశరఇత ఏననజటట

1163 ZOK1559616
పపరర: ననగ రరణణ ఆకలల పప తరరడడ

125-164/468

1166 LML2453421
పపరర: రరణణమక వలలల పవ

125-164/461

1169 ZOK0370676
పపరర: రజణబక వలలల పవ
భరస : చనతయయ వలలల పవ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-5
వయససస:44
లఇ: ససస స

1149 ZOK1658632
పపరర: వషత
ష పపడయ వననతపపస

125-164/456

1152 ZOK1183508
పపరర: శవయయ పప గరల

125-164/459

1155 ZOK0426098
పపరర: శరయమల తతమలకదద

125-164/462

భరస : ఈశశరయయ తతమలకదద
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB-4-A
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-164/464

1158 LML2451409
పపరర: ఈశశరయయ తతమకదద

125-164/465

తఇడడ:డ వరయయ తతమకదద
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-4A
వయససస:58
లఇ: పవ
125-164/467

1161 ZOK1559558
పపరర: తడశలకర ఆకలల పప తరరడడడ

125-164/1085

తఇడడ:డ శదనబ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969CB4-E
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-164/1087

1164 ZOK1559665
పపరర: శదనబ రరడడడ ఆకలల పప తరరడడడ

125-164/1088

తఇడడ:డ ననరప రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969CB4-E
వయససస:56
లఇ: పవ
125-164/469

భరస : శఇకరయయ వలలల పవ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-5
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-164/471

125-164/453

తఇడడ:డ ససబబబరరయబడడ పప గరల
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-4
వయససస:42
లఇ: పవ

భరస : శదబ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969CB4-E
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : మలరరయయ తతమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB5
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసపఇహహలల వలలల పవ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-5
వయససస:63
లఇ: పవ

1154 ZOK0261370
పపరర: వజయ లకడక కకఇగరన

1146 ZOK1012301
పపరర: భబరర వ పపషడడ

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర రరడడడ వననతపపస
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-4
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల ననమరస
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-4-E
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శదబ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969CB4-E
వయససస:28
లఇ: ససస స

1168 ZOK0370155
పపరర: శఇకరయయ వలలల పవ

125-164/455

తఇడడ:డ ఈశశరయయ తతమకడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB-4-A
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఈశశరయయ తతమలకదద
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-4A
వయససస:32
లఇ: ససస స

1165 ZOK0576884
పపరర: పపచచమక తతమక శశటట

1148 LML2451177
పపరర: చఇదడ శశఖర రరడడడ వననతపపస

1151 LML1875350
పపరర: రజనకరఇత రరడడడ చఇతనరరడడడ

125-164/450

తఇడడ:డ చడఇగయయ ననయబడడ పపషడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-3
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : మబరళ పయలయవవల
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-4-1
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబయయ తతమకధద
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB-4-A
వయససస:35
లఇ: పవ

1162 ZOK1559582
పపరర: నయనరరరకర ఆకలల పప తరరడడడ

125-164/452

తఇడడ:డ కకషష రరడడడ చఇతరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C-B-4
వయససస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషషయయ పయలయవవల
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-4-1
వయససస:47
లఇ: పవ

1159 ZOK0426072
పపరర: శరకవరణణ తతమలకదద

1145 ZOK1012293
పపరర: రరమలఇజజలమక పపషడడ

తఇడడ:డ బబలవనఇకట రరడడడ వననతపపస
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-4
వయససస:56
లఇ: పవ

1150 ZOK1658970
పపరర: సరయ జజహతవ వననతపపస

1143 LML1969773
పపరర: మహన కకషష పపషయలయవవల
తఇడడ:డ కకషషయయ పపషయలయవవల
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-3
వయససస:44
లఇ: పవ

భరస : చడఇగయయ ననయబడడ పపషడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-3
వయససస:52
లఇ: ససస స

1147 ZOK0415349
పపరర: ఈశశరమక వననతపపస

1156 ZOK0464610
పపరర: శవకలమలర తతమకధద

125-164/449

భరస : వనఇకటటశశర రరడడడ వననతపపస
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB-3
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : మహన కకషష పయలయవవల
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-3
వయససస:37
లఇ: ససస స

1153 LML1970524
పపరర: మబరళ పయలయవవల

1142 ZOK0415232
పపరర: శరరద వననతపపస

1167 LML2453447
పపరర: దదవయ వలలల పవ

125-164/470

తఇడడ:డ శఇకరయయ వలలల పవ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-5
వయససస:123 లఇ: ససస స
125-164/472

1170 ZOK0492132
పపరర: రరజమక బతస ల

125-164/473

భరస : రరమచఇదడ వలలల పవ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-5
వయససస:54
లఇ: ససస స
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1171 ZOK0576223
పపరర: చనతయయ వలలల పవ

125-164/474

తఇడడ:డ నరసపఇహహలల వలలల పవ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-5
వయససస:37
లఇ: పవ
1174 ZOK1560291
పపరర: జలజ కలమలరర గఇడడకకట

125-164/476

125-164/479

125-164/481

125-163/481

భరస : ఆదద ననరరయణ గఇడనడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7
వయససస:45
లఇ: ససస స
1186 ZOK1213529
పపరర: శశషమక గఇడనడ

125-163/484

125-164/483

భరస : గజజల రరమ చఇదడ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-3
వయససస:40
లఇ: ససస స
1192 ZOK1501345
పపరర: వనఇకట కకషష రరడడడ కలక
ల రర

125-164/486

భరస : చడఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-5
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1181 ZOK1528249
పపరర: చఇతత ససదరకన రరడడడ

125-164/489

125-164/1090

1182 ZOK1389154
పపరర: మమఘన గఇడనడ
తఇడడ:డ ఆదదననరరయణ గఇడనడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7
వయససస:24
లఇ: ససస స

1184 ZOK1213503
పపరర: ఆదద ననరరయణ గఇడనడ

1185 ZOK1213511
పపరర: వనఇకట ససబబయయ గఇడనడ

1187 ZOK1213594
పపరర: పరపవలమక దదడడ పననన

125-163/482

125-163/485

1188 ZOK1501402
పపరర: గజజల మధస ససధనన రరడడ
తఇడడ:డ గజజల రరమచఇదడ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-3
వయససస:32
లఇ: పవ

1190 ZOK1559632
పపరర: గజజల అఇకమక

1191 ZOK1501337
పపరర: బల ననగమక కలక
ల రర

1196 ZOK0413567
పపరర: వనఇకరటరమణ కరరరమఇచ

1199 ZOK0787614
పపరర: శరకవణణ కరరరమఇచ
తఇడడ:డ వనఇకట రమణ కరరరమఇచ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-5
వయససస:29
లఇ: ససస స

125-162/822

125-163/483

తఇడడ:డ పపఇచలయయ గఇడనడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7
వయససస:79
లఇ: పవ

భరస : ససబబరరమయయ ననయబడడ దదడడ పననన
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7
వయససస:66
లఇ: ససస స

1193 ZOK1559236
పపరర: రరజజఇదడ బబబబ శలఇ

125-164/478

125-164/1089
1179 LML2451359
పపరర: రరజజశ కలమలర రరజ ననగరరల పరటట

తఇడడ:డ చఇతత అఇగడడ నరసపఇహ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-B6-1
వయససస:46
లఇ: పవ

125-164/484

125-164/482

125-164/485

భరస : వనఇకట కకషష రరడడడ కలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-4
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-164/487

1194 LML2393775
పపరర: యసప దన కరరరమఇచ

125-164/488

భరస : వనఇకట రమన కరరరమఇచ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-5
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-164/490

తఇడడ:డ రరమయయ కరరరమఇచ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-5
వయససస:77
లఇ: పవ
125-164/492

1176 ZOK0929747
పపరర: వజయ బబబబ మబరరతతటట

తఇడడ:డ బలరరమరరజ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-B-6
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పడభబ దనఇ శలఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-4
వయససస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రమన కరరరమఇచ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-5
వయససస:32
లఇ: ససస స
1198 ZOK0841156
పపరర: ననగవనణణ కరరరమఇచ

125-164/480

భరస : గజజల వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-3
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదబ వనఇకట రరడడడ కలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-4
వయససస:58
లఇ: పవ
1195 LML2393791
పపరర: ననగజశశరగ కరరరమఇచ

1178 ZOK1116103
పపరర: రరమపడసరద శరక ననరల

125-164/475

తఇడడ:డ రరజజ రతతఇ మబరరతతటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB6
వయససస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ గఇడనడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7
వయససస:57
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట ససబబయయ గఇడనడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7
వయససస:76
లఇ: ససస స
1189 ZOK1501691
పపరర: గజజల జయమక

125-164/477

తఇడడ:డ ససబబరరయ శరక ననరల
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-6
వయససస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబ రరడడడ కకన
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-6-1
వయససస:39
లఇ: పవ
1183 ZOK1213495
పపరర: ససజన గఇడనడ

1175 ZOK1560499
పపరర: వజయ కలమలర గఇడడకకట

1173 ZOK1560234
పపరర: వనల చఇతల
భరస : వజయ కలమలర గఇడడకకట
ఇఇటట ననఇ:6/969CB6
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవయయ గఇడడకకట
ఇఇటట ననఇ:6/969CB6
వయససస:31
లఇ: పవ

భరస : ఓబబల రరడడడ కలఇడల
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB-6
వయససస:45
లఇ: ససస స
1180 ZOK1116194
పపరర: పడభబకర రరడడడ కకన

125-164/70

తఇడడ:డ శవయయ గఇడడకకట
ఇఇటట ననఇ:6/969 CB 6
వయససస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవయయ గఇడడకకట
ఇఇటట ననఇ:6/969CB6
వయససస:55
లఇ: ససస స
1177 ZOK1007203
పపరర: మనన కలమలరర కలఇడల

1172 ZOK1283076
పపరర: రఇజత కలమలర గఇడడకకట

1197 ZOK0841149
పపరర: చడఇగయయ బళల

125-164/491

తఇడడ:డ ననగజశశర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-5
వయససస:34
లఇ: పవ
125-164/506

1200 ZOK1501667
పపరర: కకమక రరడడడ ససచరరత

125-164/507

భరస : గరడడ మలల కరరరజన రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-9
వయససస:24
లఇ: ససస స
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1201 ZOK1501675
పపరర: గరడడ సవతడమక

125-164/508

భరస : గరడడ బల గఇగర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-9
వయససస:56
లఇ: ససస స
1204 ZOK1131747
పపరర: రరజజశ ననయబడడ దదడడ పననన

1202 ZOK1501683
పపరర: గరడడ మలల కరరరజన రరడడడ
తఇడడ:డ గరడడ బబలగఇగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-9
వయససస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ ననయబడడ దదడడ పననన
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7A
వయససస:35
లఇ: పవ

1205 ZOK1663012
పపరర: శరయమ ససఇదర రరజ
మసరరరగఇడన
తఇడడ:డ ఏమ వ ససబబరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969 C-B-7B
వయససస:57
లఇ: పవ

1207 ZOK1379742
పపరర: దదననష కలమలర మసరగఇడ

1208 ZOK1558899
పపరర: గగరరక చనతయయ

125-164/511

125-164/513

తఇడడ:డ శరయమల ససఇదర రరజ మసరగఇడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-B
వయససస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గగరరక చనత వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-B
వయససస:60
లఇ: పవ

1210 ZOK1558931
పపరర: గగరర అనససయ

1211 ZOK1558964
పపరర: గగరర లకమక

125-164/516

భరస : గగరర వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-B
వయససస:33
లఇ: ససస స
1213 ZOK1558998
పపరర: గగరరక వనఇకటటష

125-164/519

125-164/522

తఇడడ:డ ససబబబరరయబడడ కరఇత
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-8
వయససస:27
లఇ: పవ
1219 ZOK1653815
పపరర:  

125-164/524

125-164/527

భరస : బబలకకకషష పపలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-9
వయససస:45
లఇ: ససస స
1225 ZOK1612571
పపరర: లలవణయ పపలల

125-164/530

తఇడడ:డ వరలల ననయక మబడద
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-9
వయససస:48
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/514

125-164/512

1209 ZOK1558923
పపరర: గగరరక వనఇకటటశశరరల

125-164/515

తఇడడ:డ గగరరక చనతయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-B
వయససస:41
లఇ: పవ
125-164/517

1212 ZOK1558980
పపరర: గగరర ఈశశరమక

125-164/518

భరస : గగరర వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-B
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-164/520

125-164/521
1215 ZOK0987711
పపరర: చనత ససబబబరరయబడడ కరఇత

తఇడడ:డ ననగయయ కరఇత
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-8
వయససస:55
లఇ: పవ

1217 ZOK1118679
పపరర: అరరణన కరఇత

1218 ZOK1114131
పపరర: నజమబదదబన షపక

125-164/523

125-153/1300

తఇడడ:డ అబబబల సతనసర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969/C-B-8-1
వయససస:30
లఇ: పవ
125-164/525

1221 ZOK1653864
పపరర: ససరరఇదడ రరజ జగడనబ

125-164/526

తఇడడ:డ లలట వనఇకటససబడమణయఇ రరజ జగడనభ
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB9
వయససస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమరరజ జగడనభ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B9
వయససస:48
లఇ: పవ

1223 ZOK0259234
పపరర: బబల కకకషష పపలల

125-164/529
1224 ZOK1501857
పపరర: శననకఖరరమల రరజ జగధనబ

125-164/528

1226 LML2456762
పపరర: పదనకవతమలక జగధనబ

తఇడడ:డ వనఇకటససబడమణయఇ రరజ జగధనబ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-9
వయససస:23
లఇ: పవ
125-164/531

భరస : రరమరరజ జగడబ
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB-9
వయససస:70
లఇ: ససస స
125-164/533

1206 ZOK1662972
పపరర: అఇజన కలమలరర బడనబబగన

తఇడడ:డ చనత ససబబబరరయబడడ కరఇత
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB-8
వయససస:25
లఇ: పవ

1220 ZOK1653856
పపరర: హహ రరమరరజ జగడనభ

125-164/510

భరస : శరయమ ససఇదర రరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969-c-b-7b
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పరపయయ పపలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-9
వయససస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బబలకకషషయయ పపలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-9
వయససస:22
లఇ: ససస స
1228 ZOK1048140
పపరర: శఇకర ననయక మబడద

125-164/72

భరస : ససబబబరరయబడడ కరఇత
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-8
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస :  
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-8-1
వయససస:29
లఇ: ససస స
1222 LML2423622
పపరర: రరమ ససబబమక పపల

1214 ZOK1295070
పపరర: ననగజఇదడ కరఇత

1203 ZOK1118844
పపరర: పడశరఇత గఇడనడ
భరస : రరజజశ ననయబడడ దదడడ పననన
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7A
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : చనతయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-B
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగరరక చనతయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-7-B
వయససస:44
లఇ: పవ
1216 ZOK0987745
పపరర: ససరజష కరఇత

125-164/509

1229 ZOK1048421
పపరర: వననత మబడద
తఇడడ:డ శఇకర ననయక మబడద
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-9
వయససస:26
లఇ: ససస స

1227 LML2456788
పపరర: కలలవత జగదనబ

125-164/532

భరస : వనఇకట ససబబడమణయమ రరజ జగడబ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-9
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-164/534

1230 ZOK1048439
పపరర: పరరశత బబకరక

125-164/535

భరస : శఇకర ననయక మబడద
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-9
వయససస:47
లఇ: ససస స
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1231 ZOK1131739
పపరర: ననగమణణ ననయక మబడద

125-164/536

తఇడడ:డ ననగజశశర ననయక మబడద
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-9
వయససస:32
లఇ: పవ

125-164/537
1232 ZOK1381789
పపరర: రరమ ససబబమక బబ జజరరడడడ
గఇగరరరడడడ గరరర
భరస : చడఇగల రరడడడ బబ జజరరడడడ గఇగరరరడడడ గరరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB-9-4
వయససస:60
లఇ: ససస స

125-164/538
1233 ZOK1381797
పపరర: చడఇగల రరడడడ బబ జజరరడడడ గఇగరరరడడడ
గరరర
తఇడడ:డ ససబబరరమ రరడడ బబ జజరరడడడ గఇగరరరడడడ గరరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB-9-4
వయససస:70
లఇ: పవ

1235 ZOK1618081
పపరర: రరధ బబ జజరరడడడ గఇగరరరడడడ గరరర

1236 ZOK0352435
పపరర: శవ పడసరద రరడడ యరకబబపవ

125-164/539
1234 ZOK1559947
పపరర: వజయ కలమలర రరడడడ బబ జజరరడడడ
గఇగరరరడడడ గరరర
తఇడడ:డ చడఇగల రరడడడ బబ జజరరడడడ గఇగరరరడడడ గరరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB-9-4
వయససస:47
లఇ: పవ

భరస : వజయ కలమలర రరడడడ బబ జజరరడడడ గఇగరరరడడడ గరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB-9-4
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబబరరడడడ యరకబబపవ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B9-6
వయససస:37
లఇ: పవ

1237 ZOK0586552
పపరర: లకకకకలల యలరకబబపవ

1238 ZOK1016634
పపరర: ననరరయణమక ఎరకబబపవ

1239 ZOK1228817
పపరర: రరణణ శనగరన

125-164/542

తఇడడ:డ శవ పడసరద రజడకడ ఎరకబబపవ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B9-6
వయససస:39
లఇ: ససస స
1240 ZOK1016584
పపరర: వనఇకట రరడడడ కజతత

125-164/494

125-164/497

125-164/500

1244 ZOK0418616
పపరర: శరయమ పడసరద సఇగరరజ

1247 ZOK0464388
పపరర: ససబబ రరజ సఇగరరజ

125-164/502

1250 ZOK1118661
పపరర: రరమచఇదడయయ ననయబడడ
నలలసరన
తఇడడ:డ చడనతయయ ననయబడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-18
వయససస:72
లఇ: పవ

125-163/486
1252 ZOK1308394
పపరర: ఊటటకకరర రమల దదవ
ఊటటకలరర
భరస : ఊటటకకరర రరమ చఇదడ రరడడడ ఊటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-A
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపఇచల రరడడడ ఉటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-A
వయససస:55
లఇ: పవ

1255 ZOK1710201
పపరర: దదవవ రరణణమక

1256 ZOK0930843
పపరర: రమలదదవ ఊటటకకరర

125-164/546

భరస : డక ససబడమణయఇ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-A
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణయఎఇ దనపరటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C-B-A UPSTAIRS
వయససస:55
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/498

125-164/496
1242 ZOK0418178
పపరర: రరమ లకకమక సప మలరరజ

1245 ZOK0078311
పపరర: శకకరఇత సఇగరరజ

125-164/501

1248 ZOK1501394
పపరర: గజజల భబరత

125-164/1091

భరస : గజజల ననరరయణ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-B-15-1
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-164/503

1251 ZOK1501303
పపరర: వసఇత

125-164/504

భరస : చఇతత ససధరరల న రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB-61
వయససస:36
లఇ: ససస స

125-164/544 1254 ZOK1710193
1253 ZOK0929341
పపరర: రరమ చఇదడ రరడడడ ఉటటకకరర
పపరర: దదవవ ససబబ రరడడ

1259 ZOK1151141
పపరర: ససపడజ దనపరటట

125-164/499

తఇడడ:డ ససబబరరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB13
వయససస:38
లఇ: పవ

125-164/545

తఇడడ:డ డక కకషష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-A
వయససస:53
లఇ: పవ
125-164/547

భరస : రరమచఇదడ రరడడడ ఊటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:6/969C-B-A
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-164/549

125-164/493

భరస : నరసపఇహ రరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-12
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB13
వయససస:77
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవరరమ రరడడ పరతతరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-18
వయససస:27
లఇ: ససస స

1258 ZOK1131812
పపరర: ససజజత గబగగరల

125-164/495

తఇడడ:డ నరసపఇహ రరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-12
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : ససబబరరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB13
వయససస:61
లఇ: ససస స
1249 LML2453959
పపరర: సపవర నవనదదత పరతతరర

1241 LML2450179
పపరర: నరసపఇహ రరజ సఇగరరజ

125-164/541

భరస : వనఇకట ససబబయయ శనగరన
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-10-10
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-12
వయససస:61
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరసపఇహ రరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969CB-12
వయససస:30
లఇ: పవ
1246 ZOK0078907
పపరర: లలలవత సఇగరరజ

125-164/543

భరస : వనఇకట ససబబ రరడడ ఎరకబబపవ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B9-6
వయససస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబ రరడడడ కజతత
ఇఇటట ననఇ:6/969-CB-11
వయససస:54
లఇ: పవ
1243 ZOK0418608
పపరర: హరర పడసరద సఇగరరజ

125-164/540

1257 ZOK1118745
పపరర: ససదదశ దనపరటట

125-164/548

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ దనపరటట
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-B-A UPSTAIRS
వయససస:34
లఇ: పవ
125-164/550

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ దనపరటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C-B-A UPSTAIRS
వయససస:32
లఇ: ససస స

1260 ZOK1151158
పపరర: ససబడమణయఎఇ దనపరటట

125-164/551

తఇడడ:డ చడఇగయయ దనపరటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C-B-A UPSTAIRS
వయససస:59
లఇ: పవ
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1261 ZOK1151182
పపరర: కకరణ కలమలర ననరపననన

125-164/552

1262 ZOK1290923
పపరర: దదవయ వనగరనపలల

125-164/553

1263 ZOK1245001
పపరర: దదవయ వరన గణణ పలల

125-163/487

తఇడడ:డ శనస ననరపననన
ఇఇటట ననఇ:6/969C-B-A UPSTAIRS
వయససస:36
లఇ: పవ

భరస : ససదదశ దనపరటట
ఇఇటట ననఇ:6/969C-B-A UPSTAIRS
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : ససదదశ దనపరటట
ఇఇటట ననఇ:6/969CBA UPSTAIRS NALAND
వయససస:33
లఇ: ససస స

1264 ZOK0370429
పపరర: వనఇగల రరడడడ యలలల

1265 ZOK0370163
పపరర: రమమష కలమలర ననగళల పరటట

125-164/555

1266 ZOK1118737
పపరర: చనత రరడడయయ రరజ
మబదబలకరర
తఇడడ:డ ననగ రరజ మబదబలకరర
ఇఇటట ననఇ:6/969CD
వయససస:59
లఇ: పవ

125-164/558

125-164/559
1269 LML2450716
పపరర: ససబబడమణయమ రరజ సఇగరరజ

125-164/554

తఇడడ:డ శశషరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969CBD
వయససస:56
లఇ: పవ
1267 ZOK1118919
పపరర: తనసజ మబదబలకరర

తఇడడ:డ బలరరమరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969-CBG
వయససస:35
లఇ: పవ
125-164/557

1268 LML2453835
పపరర: అరరణన సఇగరరజ

భరస : చనత రరడడయయ రరజ మబదబలకరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-CD
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : ససబబడమణయమ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969C-D-1
వయససస:52
లఇ: ససస స

1270 ZOK0664334
పపరర: కరరరసకజయవరరక సఇగరరజ

1271 ZOK1038927
పపరర: మనషర సఇగరరజ

125-164/560

తఇడడ:డ ససబడమణయరరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969CD-1
వయససస:28
లఇ: పవ
1273 ZOK0387704
పపరర: వనఇకట చఇదడ రరడడడ మటట పరడడ
తఇడడ:డ చడననత రరడడడ మటట పడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969C-D-2
వయససస:47
లఇ: పవ
1276 ZOK0478909
పపరర: శకనవరససలల హసస వరఇ

125-164/566

1277 LML2456713
పపరర: హరరత లవద

తఇడడ:డ చఇదడయయ ఆచనరర అరరరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-F
వయససస:42
లఇ: పవ

1283 ZOK1702471
పపరర: చఇదడయయ ఆచనరర అరరరర

125-164/575

1286 ZOK1115733
పపరర: పవ అరరరర
భరస : బడహకయయ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:6-969-C-F
వయససస:35
లఇ: ససస స

1288 ZOK1249565
పపరర: రరడడమక యల

1289 ZOK1213578
పపరర: మహహశ ననయబడడ కకఇడడ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-163/488

తఇడడ:డ భబసకర ననయబడడ కకఇడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-CH1
వయససస:24
లఇ: పవ

125-164/568
1278 LML2456721
పపరర: శకనవరస రరవ గబఇడడబబ యన

తఇడడ:డ రరమనయలయ గబఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:6/969CF
వయససస:47
లఇ: పవ
125-164/570

1281 ZOK0466037
పపరర: గరయత కకననటట

125-164/571

భరస : శకన వరస రరవవ గబఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:6/969CF
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-164/573

తఇడడ:డ మబనససరశమ అరరరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-F
వయససస:71
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ గబఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:6/969C-F
వయససస:77
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటయయ యల
ఇఇటట ననఇ:6/969C-G-1
వయససస:46
లఇ: ససస స

125-164/567

తఇడడ:డ ఆఇజననయరరజ లవడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969CF
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-164/572

125-164/565

భరస : ససబడమణయఇ రరజ యలల ఇరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969CD-2
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇజననయల రరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969CF
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : రరమనయలయ గబఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:6/969CF
వయససస:69
లఇ: ససస స

125-164/562
1272 ZOK1389782
పపరర: వనఇకట సరయ కగశక
యలల ఇరరజ
తఇడడ:డ ససబడమణయఇ రరజ యలల ఇరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-D2
వయససస:22
లఇ: పవ

125-164/564 1275 LML2453546
1274 LML1968130
పపరర: ససబడమణయఇ రరజ యలల మరరజ
పపరర: పరరమళ కకఇడనరర

125-164/569 1280 ZOK0418079
1279 LML2456754
పపరర: పదనకవతమక గబఇడడబబ యన
పపరర: ససజత లవడడ

1285 LML2456747
పపరర: రరమనయలయ గబఇడడబబ యన

125-164/561

తఇడడ:డ వనఇకటరరజ యలలమరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969CD-2
వయససస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబయయ హసస వరరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969CD4
వయససస:42
లఇ: పవ

1282 ZOK1663087
పపరర: బడహకయయ ఆచనరర అరరరర

తఇడడ:డ సపదబ దరరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969CD-1
వయససస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబడమణయ ఎఇ రరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969CD-1
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-164/563

125-164/556

1284 LML2454726
పపరర: లవడడ ఆఇజననయరరజ

125-164/574

తఇడడ:డ లవడడ చడఇగల రరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969C-F
వయససస:60
లఇ: పవ
125-164/1092

1287 ZOK1720721
పపరర: ననయమథనలలల షపక

125-164/576

తఇడడ:డ షపక మయ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-G
వయససస:60
లఇ: పవ
125-163/489

1290 ZOK1213560
పపరర: భబసకర ననయబడడ కకఇడడ

125-164/577

తఇడడ:డ చఇగయయ ననయబడడ కకఇడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969CH1
వయససస:43
లఇ: పవ
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1291 ZOK1709633
పపరర: ఈశశరమక పపలల

125-164/578

భరస : రరమ కకషషయయ పపలల
ఇఇటట ననఇ:6/969-C-H-22
వయససస:39
లఇ: ససస స

1292 ZOK2269280
పపరర: అనవర బబష షపక
తఇడడ:డ మహమకద ఖససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-1-A
వయససస:55
లఇ: పవ

1294 ZOK1332709
పపరర: దదలప కలమలర బబ లల ననన

125-163/367

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ బబ లల ననన
ఇఇటట ననఇ:6/969/G-17G-17A
వయససస:23
లఇ: పవ
1297 ZOK0664359
పపరర: వనఇకటపడతనప తఇబబ

125-164/776

తఇడడ:డ బబలయయ
ఇఇటట ననఇ:6/969G18/4
వయససస:68
లఇ: పవ

1306 ZOK0391581
పపరర: లలత మలరరలల

1307 ZOK0930801
పపరర: ననరరయణ మలరరలల

భరస : ననరరయణ మలరరలల
ఇఇటట ననఇ:6/969G18-4/10
వయససస:41
లఇ: ససస స
1309 ZOK0258764
పపరర: రరజజశ రరడడడ ననగరరరడడడ

1310 ZOK0526202
పపరర: రరజజ మమలలల రరడడ ననగర రరడడడ

తఇడడ:డ చఇదడ మమలలల రరడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969G18-11
వయససస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గఇగర రరడడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969G18-11
వయససస:54
లఇ: పవ

1312 ZOK0527788
పపరర: ఇఇదదరమక ననగరరరడడడ

1313 ZOK0576256
పపరర: ససరజష రరడడడ ననగరరరడడడ

125-164/789

భరస : చఇదడ మమలలల రరడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969G18-11
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-164/93

భరస : ససబబ రరవవ వనలబ లదసరరస
ఇఇటట ననఇ:6/969/G18E5
వయససస:85
లఇ: ససస స
1318 ZOK1653542
పపరర: శకనవరససలల రరడడడ వనలలవరగర
తఇడడ:డ ససబబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G18-E5
వయససస:59
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/780

125-164/794

125-164/1152
1302 ZOK0491589
పపరర: చనత ససబబబరరయబడడ ఓగజటఇ

తఇడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-G-18
వయససస:63
లఇ: పవ
125-164/782

భరస : చనత వనఇకట ససబబయయ తనఇబ
ఇఇటట ననఇ:6/969G18/4
వయససస:61
లఇ: ససస స
125-164/784

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ మలరరలల
ఇఇటట ననఇ:6/969G18-4-10
వయససస:54
లఇ: పవ
125-164/786

125-164/778

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ మబరర
ఇఇటట ననఇ:6/969G18
వయససస:51
లఇ: పవ

125-164/781 1305 ZOK0576900
1304 ZOK0576579
పపరర: చనత వనఇకట ససబబయయ తఇబ
పపరర: లకకమక తఇబ

భరస : వనఇకట రమణ ననయబడడ కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:6-969-G-18
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-164/783

125-164/81

1299 ZOK1116285
పపరర: నరసపఇహ రరడడడ మబరర

125-164/777

భరస : రరజ గగపరల రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-18
వయససస:58
లఇ: ససస స
125-164/1153

1296 ZOK1501576
పపరర: సఇధయ కకఇడదటట

1298 ZOK0664607
పపరర: అఇజనన దదవ తఇబబ

1301 ZOK1422344
పపరర: సరసశతమక

1315 ZOK1073485
పపరర: వమల వనలలదసరరస

125-164/80

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ ననయబడడ కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:6/969 G-18
వయససస:21
లఇ: ససస స

1300 ZOK1422302
పపరర: మహహత
తఇడడ:డ రరజ గగపరల రరడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-18
వయససస:35
లఇ: ససస స

125-164/1249

తఇడడ:డ రమణ ననయబడడ కకఇడదటట వనఇకట
ఇఇటట ననఇ:6/969 G-18
వయససస:23
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట పడతనప తనఇబ
ఇఇటట ననఇ:6/969G18
వయససస:30
లఇ: ససస స

125-164/779

1293 ZOK2279883
పపరర: మహమకద పరరశజ షపక
తఇడడ:డ అనవర బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-1-B
వయససస:18
లఇ: పవ

1295 ZOK1501527
పపరర: సరయ కకషష కకఇడదటట వనఇకట

తఇడడ:డ చనతవనఇకటససబబయయ తనఇబ
ఇఇటట ననఇ:6/969G18
వయససస:39
లఇ: పవ

1303 ZOK1127266
పపరర: దనకకయణణ కకఇడదటట

125-164/1242

125-164/785
1308 LML2451011
పపరర: చఇదడ మమలలల రరడడ ననగరరరడడడ

తఇడడ:డ గఇగరరరడడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969G18-11
వయససస:59
లఇ: పవ
125-164/787

125-164/788
1311 ZOK0526210
పపరర: సనరరయ మమలలల రరడడ ననగరరరడడడ

తఇడడ:డ గఇగర రరడడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969G18-11
వయససస:44
లఇ: పవ
125-164/790

1314 ZOK1016709
పపరర: శకనవరససలల రరడడ గజజల

125-164/791

తఇడడ:డ చఇదడ మమలలల రరడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969G18-11
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పపఇచల రరడడడ గజజల
ఇఇటట ననఇ:6/969G18-11
వయససస:51
లఇ: పవ

125-164/792
1316 ZOK1560168
పపరర: వనలలవరగర వనఇకట సఇదదప శరణ
రరడడడ
తఇడడ:డ శకనవరససలల రరడడడ వనలలవరగర
ఇఇటట ననఇ:6/969-G18-E5
వయససస:21
లఇ: పవ

1317 ZOK1560192
పపరర: నలవనణణ వనలలవరగర
భరస : శకనవరససలల రరడడడ వనలలవరగర
ఇఇటట ననఇ:6/969-G18-E5
వయససస:48
లఇ: ససస స

1319 ZOK1272541
పపరర: రమమశ పరలలగరరర

125-163/505
1320 ZOK1272558
పపరర: వనఇకట రజణబక దదవ పశపరరరర

125-163/504

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబ రరజ పరలలగరరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-18-H-3
వయససస:49
లఇ: పవ

125-164/793

భరస : రమమశ పరలలగరరర
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-18-H-3
వయససస:43
లఇ: ససస స
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1321 ZOK1653922
పపరర: జజయతనసన మలరరళల

125-164/795

తఇడడ:డ ననరరయణ మలరరళల
ఇఇటట ననఇ:6/969-G18-H10
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-164/798

భరస : రరజమమలలల రరడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969G18H11
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-164/1174

125-164/802

భరస : ఢడణరరజ ననయక
ఇఇటట ననఇ:6/969-G-18H-13
వయససస:41
లఇ: ససస స
1333 ZOK1502046
పపరర: గడడడ ఇ చఇగల రరడడడ

125-164/805

తఇడడ:డ గడడడ ఇ వనఇకట ససబబ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G18-H13
వయససస:65
లఇ: పవ
125-164/808

భరస : రవఇదడ రరడడడ ఎరకబబ లల
ఇఇటట ననఇ:6/969G18-H13
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-164/1178

భరస : వనఇకట బదరగననథ అతత
స లకరర
ఇఇటట ననఇ:6-969-G-18-H-13
వయససస:36
లఇ: ససస స

1326 ZOK1558683
పపరర: పడతతయష ననగరరరడడ

125-164/800

1329 ZOK0527887
పపరర: లకడక దదవ ఓబబలపవ

125-164/801

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G18-H12
వయససస:32
లఇ: ససస స

1331 ZOK1357243
పపరర: బబ జజ రరడడడ శఇకరమక

125-164/803

1332 ZOK1501907
పపరర: గడడ ఇ చనతమక

భరస : బబ జజ రరడడడ వనఇకట రరడడ బబజరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G18-H13
వయససస:70
లఇ: ససస స

భరస : గడడ ఇ చఇగల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G18-H13
వయససస:58
లఇ: ససస స

1334 ZOK1502053
పపరర: గరడడఇ రరజశశఖర రరడడడ

1335 ZOK1502095
పపరర: గరడడఇ అమరరవత

125-164/806

125-164/804

125-164/807

భరస : గరడడఇ రరజశశఖర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G18-H13
వయససస:43
లఇ: ససస స

125-164/1176 1338 ZOK0078295
125-164/1177
1337 ZOK0078188
పపరర: వనఇకట బదరగననథ అతత
పపరర: రఇగననయకలలల గబపరస అటట
స లకరర
ల రర

తఇడడ:డ రఇగననయకలలల గబపరస అతత
స లకరర
ఇఇటట ననఇ:6-969-G-18-H-13
వయససస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట శశషయయ గబపరస
ఇఇటట ననఇ:6-969-G-18-H-13
వయససస:74
లఇ: పవ

1340 ZOK0929630
పపరర: అకకమ పప ల

1341 ZOK0664573
పపరర: యగరనఇద శరత నఇదనయల

125-164/1179

1343 ZOK1726488
పపరర: నతశ గఇగరరపప

తఇడడ:డ నరసయయ కలఇచఇ
ఇఇటట ననఇ:6/969 G-20
వయససస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరజ గఇగరరపప
ఇఇటట ననఇ:6/969-h-2
వయససస:19
లఇ: పవ

125-163/511
1345 ZOK1244912
పపరర: వనఇకట రరమ రరజ
రరఘవరరజ
తఇడడ:డ ససబబ రరమ రరజ రరఘవరరజ
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-1
వయససస:62
లఇ: పవ

1346 ZOK1277913
పపరర: కరళహసపస హహమ తదజ

భరస : వనఇకటరమణయయ కకననరర
ఇఇటట ననఇ:6/9692A
వయససస:60
లఇ: ససస స

125-164/809

తఇడడ:డ కకషష మహన నఇదనయల
ఇఇటట ననఇ:6/969-G18-H15
వయససస:29
లఇ: పవ
125-164/505

1344 ZOK1661966
పపరర: సరయ కకరణ రచనకకఇతన

125-164/83

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ రచనకకఇతన
ఇఇటట ననఇ:6/969 H.NO.18
వయససస:23
లఇ: పవ
125-163/512

తఇడడ:డ కరళహసపస లకకకకర కరళహసపస
ఇఇటట ననఇ:6/969-I-L-2
వయససస:28
లఇ: పవ

125-164/121 1349 LML2424919
1348 LML2421030
పపరర: వననకటమహహశకలమలర కకననరర
పపరర: లకకకదదవ కకననరర

వయసస 01-01-2021 నటక

125-164/1175

భరస : వనఇకట రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969-G18-H14
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-164/82

125-164/797

భరస : రరజజశశడ
క డడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969G18H11-1
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గరడడఇ చడఇగల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G18-H13
వయససస:41
లఇ: పవ

1336 ZOK0930033
పపరర: ననరరయణమక నడలకరర

తఇడడ:డ వనఇకటరమణయయ కకననరర
ఇఇటట ననఇ:6/9692A
వయససస:39
లఇ: పవ

125-164/799

భరస : ననగరరరడడడ రరజజష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969G18H11-1
వయససస:27
లఇ: ససస స

1330 ZOK0933417
పపరర: రతతమక మబడద

1342 ZOK1007294
పపరర: రరడడయయ కలఇచఇ

1325 ZOK1501634
పపరర: గజజల ససనత

1328 ZOK1501386
పపరర: పప ల పడథసయష

1323 ZOK0526384
పపరర: జననరరన తఇబ

తఇడడ:డ చనత వనఇకటససబబయయ తనఇబ
ఇఇటట ననఇ:6/969G18-H10
వయససస:35
లఇ: పవ

భరస : గజజల శకనవరససలల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/969-G18-H11
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : ననగరరరడడడ ససరజష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-969G18H11-1
వయససస:28
లఇ: ససస స

1339 ZOK0466870
పపరర: హరర పపడయల అతత
స లకరర

125-164/796

తఇడడ:డ జననరర న తనఇబ
ఇఇటట ననఇ:6/969G-18H-10
వయససస:27
లఇ: ససస స

1324 ZOK0527796
పపరర: లకకకదదవ ననగరరరడడడ

1327 ZOK1501378
పపరర: ఎ భ సరయ దదపపస

1322 ZOK1016725
పపరర: పరవన తఇబ

1347 LML2421022
పపరర: వనఇకట శవ కలమలర కకననరర

125-164/120

తఇడడ:డ వనఇకట రమణయయ కకననరర
ఇఇటట ననఇ:6/9692A
వయససస:40
లఇ: పవ
125-164/122

1350 LML2424927
పపరర: ననగజశశరర కఇట

125-164/123

భరస : పడసరద కఇట
ఇఇటట ననఇ:6/9692A
వయససస:38
లఇ: ససస స
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1351 ZOK1202803
పపరర: ననగరరజ కకననరర

125-164/124

తఇడడ:డ రమణయయ కకననరర
ఇఇటట ననఇ:6/9692A
వయససస:33
లఇ: పవ
125-164/127

భరస : అబబబల సతనసర షపషక
ఇఇటట ననఇ:6/9692A
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-164/130

భరస : ససభబన షపషక
ఇఇటట ననఇ:6/9692B
వయససస:42
లఇ: ససస స

1355 ZOK1332956
పపరర: అబబబల ఫరరరఖ షపషక

1363 ZOK1227306
పపరర: రజణబక ఆకజపరటట

1364 ZOK1197087
పపరర: యశశఇత బతత
స రర

భరస : రఇగరరరడడడ ఆకజపరటట
ఇఇటట ననఇ:6969-C-1
వయససస:46
లఇ: ససస స

125-164/131

భరస : ససరజఇదడ రరజ జగడబ
ఇఇటట ననఇ:6969C-B-9
వయససస:46
లఇ: ససస స

1359 ZOK1332451
పపరర: చఇతఇ దదపపస చఇతఇ

125-163/624

1367 LML2429819
పపరర: మలనస మబమకడడ

125-164/1219

భరస : రమమశ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:969C-3-D1
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-164/1154

1365 ZOK0418293
పపరర: రరడడడ రరణణ వననతపపస

125-164/1155

భరస : చఇదడశశఖర రరడడడ వననతపపస
ఇఇటట ననఇ:6969C-B-4
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-155/1045

తఇడడ:డ జననరర న మబమకడడ
ఇఇటట ననఇ:D NO 5/506B
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-155/1047

125-164/129

తఇడడ:డ చఇతఇ మబరళ కకకషష చఇతఇ
ఇఇటట ననఇ:9/969-I1
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల కరరరజన బతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:6969C-11A
వయససస:26
లఇ: పవ
125-164/1156

1356 ZOK1376649
పపరర: లతఫర షపక

125-164/1218 1362 ZOK0929721
1361 ZOK1663046
పపరర: ససనత కలమలరర అమబరపప
పపరర: పదకజ ఆవవల

భరస : వననధ కలమలర అమబరపప
ఇఇటట ననఇ:969C-2-BA-1
వయససస:43
లఇ: ససస స

125-163/625

125-164/126

భరస : అబబబల ఫరరరక
ఇఇటట ననఇ:6/9692A
వయససస:34
లఇ: ససస స

1358 ZOK0576389
పపరర: ససభబన శశక

భఇధసవవ: సప మల ససఇదర సరయ కలకకరర
ఇఇటట ననఇ:10
వయససస:28
లఇ: పవ

1369 ZOK1541002
పపరర: హహమజ ననగరరరడడడ

125-164/128

తఇడడ:డ ఖలజజమయల షపషక
ఇఇటట ననఇ:6/9692B
వయససస:49
లఇ: పవ
125-155/1051

1353 ZOK1332923
పపరర: అబబబల రహమన షపక
తఇడడ:డ అబబబల సతస ర షపక
ఇఇటట ననఇ:6/9692A
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అబబబల సతస తర షపషక
ఇఇటట ననఇ:6/9692A
వయససస:35
లఇ: పవ

1357 LML2453678
పపరర: ససహన శశక

1366 LML2456796
పపరర: సనబబబలకమలక జగదనబ

125-164/125

తఇడడ:డ అబబబల సతనసర షపషక
ఇఇటట ననఇ:6/9692A
వయససస:32
లఇ: ససస స

1354 ZOK1332931
పపరర: ఆబడ బబగఇ షపషక

1360
పపరర: ఆనఇద సరయరరమ కలకకరర

1352 ZOK1332915
పపరర: ఆసపయ బబగఇ షపషక

1368 ZOK0893389
పపరర: చనత హరగశ ననగరరరడడ

125-155/1046

తఇడడ:డ రరమ రరడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:D NO 5/506-C6-C1
వయససస:29
లఇ: పవ

1370 ZOK2250330
పపరర: కలమలర తదజ తరరవరయపరటట

125-164/678

125-164/1222
1371 ZOK0930389
పపరర: రరమమహన రరడడ మననతరర

తఇడడ:డ రరమ రరడడడ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:D NO 5/506-C6-C1
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపఇచల నరసపఇహ రరవవ టటటటవరఈపటట
ఇఇటట ననఇ:D NO 6/969-C-6-D
వయససస:19
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబరరడడడ మననతరర
ఇఇటట ననఇ:DNO 6-969-C/17C
వయససస:59
లఇ: పవ

1372 ZOK1048413
పపరర: పడభబకర రరజ యలల ఇరరజ

1373 ZOK1048462
పపరర: చఇదడ కళయవత కకఇడనరర

1374 ZOK1380476
పపరర: షణబకఖ సరయ నఖల

125-164/1223

125-164/1224

తఇడడ:డ రరమ రరజ యలల ఇరరజ
ఇఇటట ననఇ:DNO: 6/969 C-18-E
వయససస:41
లఇ: పవ

భరస : పడభబకర రరజ యలల ఇరరజ
ఇఇటట ననఇ:DNO: 6/969 C-18-E
వయససస:39
లఇ: ససస స

1375 ZOK0893926
పపరర: అభషపక తవరరగ

1376
పపరర: ఖలద షపక

125-155/1049

తఇడడ:డ దదనన ననథ
ఇఇటట ననఇ:H NO 5/506-C6-B1
వయససస:41
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-155/1048

తఇడడ:డ రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:door no 5/506 d-3-2
వయససస:24
లఇ: పవ

125-155/1052

తలల : షపక మలకకనతసర
ఇఇటట ననఇ:17805913
వయససస:29
లఇ: పవ
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పపరరషషలల
ఇతరరలల
మతస త

690
690

ససస సలల

మతస త
686
686

1,376
1,376

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస

వయసస 01-01-2021 నటక
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