రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-22
1
ZOK1387141
పపరర: జజసఫ ఉపపలపపడడ

125-158/665

తఇడడ:డ ఆడమ ఉపపలపపడడ
ఇఇటట ననఇ:7-1-130
వయససస:48
లఇ: పప
4
ZOK0641845
పపరర: శశవదదద బబ నఇ

125-157/121

125-157/124

భరస : రరడడడ కకషష
ఇఇటట ననఇ:7/108
వయససస:37
లఇ: ససస స
13
ZOK0093682
పపరర: రరడకకషష
డడ
గయగగల

125-158/18

125-158/20

125-158/23

125-158/25

భరస : ససబబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7/115
వయససస:41
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-158/17

20
ZOK2026110
పపరర: గఇగపదదవ గయగగగలర

23
ZOK2026136
పపరర: ససబబలకమమ గయగగగలర జ

125-158/27

26
ZOK0397364
పపరర: ససబబబరపయయడడ గయగగగల

125-158/670

29
ZOK0513440
పపరర: శశనవపససలక గయగగగల
తఇడడ:డ పపచచయద
ఇఇటట ననఇ:7/115-a
వయససస:47
లఇ: పప

9
ZOK1302165
పపరర: బబ నఇ అదద నదరపయణ

125-158/15

12
ZOK1267567
పపరర: వదద గయగగగళళ

125-157/126

15
ZOK0640847
పపరర: రరడడడ శవ గయగగగల

125-158/19

తఇడడ:డ వనఇకట రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7/110-1
వయససస:36
లఇ: పప
125-158/21

18
ZOK0641100
పపరర: ససబబబరపయయడడ గయగగగల

125-158/22

తలర : అమణమమ
ఇఇటట ననఇ:7/111
వయససస:48
లఇ: పప
125-158/671

21
ZOK2026128
పపరర: వనఇకటరమణగయగగగలర

125-158/672

తఇడడ:డ చననయద
ఇఇటట ననఇ:7-111
వయససస:48
లఇ: పప
125-158/673

24
ZOK0429050
పపరర: నదగమణణ గయ గగగ లల

125-158/26

భరస : ససబబబరపయయడడ గయగగగళర
ఇఇటట ననఇ:7/111B
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-158/28

తఇడడ:డ పపచచయద గయగగగల
ఇఇటట ననఇ:7/115
వయససస:48
లఇ: పప
125-158/1141

125-157/123

భరస : రరడడడ శవ గయగగగళళ
ఇఇటట ననఇ:7/110
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : పపచచయద జ
ఇఇటట ననఇ:7-111A
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయద గయరగగగలల
ఇఇటట ననఇ:7/111-B
వయససస:35
లఇ: పప
28
ZOK0396697
పపరర: వరలకకకమమ గయగగగల

11
ZOK1500446
పపరర: కలలదణణ బసస రరడడ

17
ZOK0460279
పపరర: రరడడడ పడసపద గయగగగళళ

6
ZOK0513424
పపరర: ససరరష రరడడడచరర

తఇడడ:డ బబ నఇ రపమయద
ఇఇటట ననఇ:7/107
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:7-111
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయద జ
ఇఇటట ననఇ:7/111-A
వయససస:61
లఇ: పప
25
ZOK0640904
పపరర: గఇగపధర గయగగగల

125-157/125

తఇడడ:డ వనఇకట రమణయద గయగగగళళ
ఇఇటట ననఇ:7/110-A
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : గఇగయద గయగగగల
ఇఇటట ననఇ:7/111
వయససస:29
లఇ: ససస స
22
ZOK0641225
పపరర: పపచచయద గయగగగల

8
ZOK0640698
పపరర: ఆదదనదరపయణ బబ నఇ

14
LML2435782
పపరర: వనఇకటరమణయద గయగగగలర

125-158/377

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:7/105వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7-110
వయససస:67
లఇ: పప

భరస : రరడపడ
డడ సపద
ఇఇటట ననఇ:7/110A
వయససస:30
లఇ: ససస స
19
ZOK1113679
పపరర: మఇజల గయగగగల

125-157/122

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయద బసస రరడడ
ఇఇటట ననఇ:7/108
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరమణయద
ఇఇటట ననఇ:7/110
వయససస:42
లఇ: పప
16
ZOK0641852
పపరర: ససమలత గయగగగల

5
ZOK2026045
పపరర: లకమమ బబ నఇ

తఇడడ:డ రపమయద
ఇఇటట ననఇ:7/107
వయససస:42
లఇ: పప
125-158/16

3
ZOK0905325
పపరర: బబలచఇదడ పపఇడడబబ యన

తఇడడ:డ ససబబబరపయయడడ పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/28AA1
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : వనఇకటయద బబ నఇ
ఇఇటట ననఇ:7/105
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : బబ నఇ ఆదదనదరపయణ
ఇఇటట ననఇ:7/107
వయససస:31
లఇ: ససస స
10
ZOK1013739
పపరర: శశదదవ గయగగలర

125-158/666

భరస : జజసఫ ఉపపలపపడడ
ఇఇటట ననఇ:7-1-130
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : ససధదకర
ఇఇటట ననఇ:7/104F
వయససస:36
లఇ: ససస స
7
ZOK0207662
పపరర: బబ నఇ బయజజమమ

2
ZOK1387158
పపరర: ఆనఇద వవణణ మడఇరరడడడ

27
ZOK2026169
పపరర: చననకక జ జ

125-158/674

భరస : పపచచనన జ
ఇఇటట ననఇ:7-115
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-158/1142

30
LML2437937
పపరర: పవన కకమలరగ గయగగగళర

125-158/1143

భరస : చఇదడ శశఖర గయగగగళర
ఇఇటట ననఇ:7/115-B
వయససస:35
లఇ: ససస స
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31
LML2439248
పపరర: రరడడడ లకడమ గయగగగళర

125-158/1144

భరస : శశనవపససలక గయగగగళర
ఇఇటట ననఇ:7/115-b
వయససస:38
లఇ: ససస స
34
ZOK0473769
పపరర: లకడమ కపఇతయద గయగగగల

125-158/1145

125-158/1148

125-158/30

125-158/32

125-158/33

125-158/1150

125-158/1243

తఇడడ:డ సపదదక వలర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/120-A
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

44
LML1932011
పపరర: శఇవనవయల కకనశశటట

47
ZOK1302181
పపరర: షపక మసపసన

50
ZOK1712769
పపరర: పస ల చనన చడఇగల రరడడడ

53
ZOK2277408
పపరర: షపక మసపసన వలర

125-158/36

56
ZOK1574946
పపరర: పడవణ పససపపలలటట

125-158/675

59
ZOK0792309
పపరర: ససనల కకమలర యదదల
తఇడడ:డ ససధదకర యదదల
ఇఇటట ననఇ:7/120-A
వయససస:29
లఇ: పప

39
ZOK1280320
పపరర: నదగమమ యలరర

125-158/29

42
LML2438943
పపరర: శశలతద కకనసపత

125-157/413

45
LML1939545
పపరర: ధనలకడమ కకనశశటట

125-158/676

భరస : రరడయద
డడ
ఇఇటట ననఇ:7-118-A
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-158/34

48
ZOK1724319
పపరర: పపఇచల రరడడడ మనసనరర

125-158/378

తఇడడ:డ ససబబబ రరడడ మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7/118-K
వయససస:50
లఇ: పప
125-158/1151

51
ZOK1712777
పపరర: పస ల శపఇతమమ

125-158/1152

భరస : పస ల చనన చడఇగల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/118-K-9
వయససస:58
లఇ: ససస స
125-158/1244

54
ZOK1011329
పపరర: ససబబ లకడమ కకణణసపటట

125-158/35

భరస : పడసపద
ఇఇటట ననఇ:7/119
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-158/37

తఇడడ:డ శవయద ఫపదర
ఇఇటట ననఇ:7/119
వయససస:22
లఇ: పప
125-158/39

125-158/1147

భరస : రపమదదసస
ఇఇటట ననఇ:7/118-A
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపక జమలల బబష
ఇఇటట ననఇ:7-118-L-4
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : షపక జలలన బబషప
ఇఇటట ననఇ:7/119
వయససస:27
లఇ: ససస స
58
ZOK0497628
పపరర: జలలన షపక

125-158/31

తఇడడ:డ పస ల శదద రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/118-K-9
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : షపక మసపసన వలర
ఇఇటట ననఇ:7-118-L-4
వయససస:43
లఇ: ససస స
55
ZOK1267583
పపరర: పససపపలలటట లకడమ దదవ

41
ZOK1684588
పపరర: ససరద వనద

36
ZOK0986697
పపరర: వనఇకట ససబబమమ తతట

తఇడడ:డ ససబడమణదఎఇ యలరర
ఇఇటట ననఇ:7/117-B UP STAIR
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపక మరప సపహహబ
ఇఇటట ననఇ:7/118-D
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ రఘయ రమ రరడడడ కదదరగ
ఇఇటట ననఇ:7/118-K-7
వయససస:22
లఇ: పప
52
ZOK2277382
పపరర: షపక అసమ

125-158/1149

తఇడడ:డ పపపయద
ఇఇటట ననఇ:7-118-A
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : షపక మసపసన
ఇఇటట ననఇ:7/118-D
వయససస:40
లఇ: ససస స
49
ZOK1499953
పపరర: పపదదరరడడడ కదదరగ

38
ZOK2026144
పపరర: సరససతమమ జ జ

125-157/412

భరస : లలట సస మయద తతట
ఇఇటట ననఇ:7/117
వయససస:86
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపలలవనవయల
ఇఇటట ననఇ:7/118
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయద గయగగగళళ
ఇఇటట ననఇ:7/118-A
వయససస:21
లఇ: పప
46
ZOK1302173
పపరర: షపక ఫపతమల

125-158/1146

భరస : లకడమకపఇతయద జ
ఇఇటట ననఇ:7/117
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మడడన షపయయద సయద
ఇఇటట ననఇ:7/118
వయససస:38
లఇ: పప
43
ZOK1575026
పపరర: ససబడమణదఇ గయగగగళళ

35
ZOK0473835
పపరర: రవఇదడనదధ బబబయ బబ లకర

33
ZOK0640755
పపరర: గగస బబషప షపక
తఇడడ:డ షపకత అల
ఇఇటట ననఇ:7/117
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపదదయద
ఇఇటట ననఇ:7/117
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : రవఇదడనదథ బబబయ బబ లకర
ఇఇటట ననఇ:7/117
వయససస:37
లఇ: ససస స
40
ZOK1499961
పపరర: శబబర అహమద సయద

125-157/411

భరస : అకబర
ఇఇటట ననఇ:7/117
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మయనయద
ఇఇటట ననఇ:7/117
వయససస:63
లఇ: పప
37
ZOK0986705
పపరర: రరడడడ హరగత బబ లకర

32
ZOK0425983
పపరర: ఆయయశప షపక

125-158/677
57
ZOK2026177
పపరర: ససబబలకకకమమ య కకనవసపటట

భరస : పడసపద కకనవసపటట
ఇఇటట ననఇ:7-119
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-158/40

60
ZOK0792390
పపరర: శవ రపమకకశషషయద ఎదసదల

125-158/41

తఇడడ:డ ససధదకర
ఇఇటట ననఇ:7/120-A
వయససస:31
లఇ: పప
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61
ZOK0942376
పపరర: శపశవణ కకమలర యదసదల

125-158/42

తఇడడ:డ ససధదకర
ఇఇటట ననఇ:7/120-A
వయససస:27
లఇ: పప
64
ZOK2026193
పపరర: చననమమ ఎదసదల ఎదదల

62
LML1931963
పపరర: ససధదకర ఎదసదల
తఇడడ:డ రపమమమరగస
ఇఇటట ననఇ:7-120 A
వయససస:62
లఇ: పప

125-158/680

65
ZOK1114271
పపరర: తతలశమమ ఏదసదల

భరస : రపమమమరగస ఎదదల
ఇఇటట ననఇ:7-120-A
వయససస:72
లఇ: ససస స

భరస : రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7/120-A
వయససస:41
లఇ: ససస స

125-158/1241
67
ZOK2261162
పపరర: ఏదసదల నరసపఇహహలక ఏదసదల
నరసపఇహహలక
తలర : ఏదసదల తతలశమమ
ఇఇటట ననఇ:7/120-A
వయససస:22
లఇ: పప

68
ZOK1162098
పపరర: ససజజత యదదల
భరస : ఉమలశఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/120 e
వయససస:43
లఇ: ససస స

70
ZOK1631175
పపరర: రపజ కకమలర మమడగఆలమ

71
LML2437952
పపరర: పపదరర జజన షపక

125-158/44

తఇడడ:డ జయ రపజ మమడగఆలమ
ఇఇటట ననఇ:7/121
వయససస:20
లఇ: పప
73
ZOK1221530
పపరర: అలర ఇ బ దసడకకళ

125-158/45

125-158/1156

125-158/49

125-158/683

తఇడడ:డ మకకబ తపపన
ఇఇటట ననఇ:7/121-F2
వయససస:43
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-158/681

80
ZOK1685189
పపరర: రరడడడ వనఇకట పడసపద పపసల

83
ZOK1013721
పపరర: వనఇకటటశ పపసల

125-158/51

86
ZOK0474510
పపరర: వవణయ తపనన

125-158/46

89
LML2435816
పపరర: ససబడమణదఇ తపపన
తఇడడ:డ యలకకబ తపపపన
ఇఇటట ననఇ:7-121-F2
వయససస:41
లఇ: పప

69
ZOK0490854
పపరర: ససబబమమ కకటట ఇ

125-158/43

72
ZOK0942319
పపరర: ససబడహమణదఇ వరర

125-158/1154

75
ZOK0396093
పపరర: అలవనల సపర

125-158/1155

భరస : శశనవపససలక
ఇఇటట ననఇ:7/121-A
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-158/47

78
ZOK1574854
పపరర: లకడమ దదవ పపసల

125-158/48

తఇడడ:డ వనఇకటయద పపసల
ఇఇటట ననఇ:7/121-E
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-158/50

81
ZOK2026201
పపరర: సరరజమమ పపసల

125-158/682

భరస : ససబబయద పపసలక
ఇఇటట ననఇ:7-121-E
వయససస:76
లఇ: ససస స
125-158/1157

84
ZOK2026227
పపరర: రరడమమ
డడ
పపసల

125-158/1158

భరస : శశషయద
ఇఇటట ననఇ:7/121-E
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-158/52

తఇడడ:డ యలకకబ తపపపన
ఇఇటట ననఇ:7/121F1
వయససస:47
లఇ: పప
125-158/53

125-158/1240
66
ZOK2261113
పపరర: ఏదసదల చఇదడ మమళ ఏదసదల చఇదడ
మమళ
తలర : ఏదసదల తతలశమమ
ఇఇటట ననఇ:7/120-A
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7/121
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/121e
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : శశనవపససలక
ఇఇటట ననఇ:7/121-F
వయససస:35
లఇ: ససస స
88
ZOK0206847
పపరర: బబలలజ తపపన

77
ZOK0513267
పపరర: ఏరగకపలయద పపసల

125-158/679

భరస : రపమయద
ఇఇటట ననఇ:7/121
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశషయద పపసల
ఇఇటట ననఇ:7/121-E
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశ పపసలక
ఇఇటట ననఇ:7-121-E
వయససస:42
లఇ: ససస స
85
ZOK0905119
పపరర: శశ లకడమ తపనన

125-158/38

తఇడడ:డ ససబబయద పపసలక
ఇఇటట ననఇ:7/121-E
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటష పపసల
ఇఇటట ననఇ:7/121-E
వయససస:21
లఇ: పప
82
ZOK2026219
పపరర: వనఇకటససబబమమ పపసల

125-158/1153

తఇడడ:డ వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:7/121-A
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7/121-A
వయససస:46
లఇ: పప
79
ZOK1575133
పపరర: వజయ భబసకర పపసల

74
ZOK1682376
పపరర: వజయ భబసకర పపసల

63
ZOK2026185
పపరర: ఉమ శఇకర ఏదసదల
తఇడడ:డ రపమమమరగస ఏదసదల
ఇఇటట ననఇ:7-120A
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపలలర సపబ షపక
ఇఇటట ననఇ:7-121
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : ఖలసపఇ దసడకకళ
ఇఇటట ననఇ:7/121-A
వయససస:36
లఇ: ససస స
76
ZOK0397455
పపరర: శశనవపససలక సపర

125-158/678

87
LML2435808
పపరర: నదగరఇదడ కకపపల కకపపపల

125-158/684

తఇడడ:డ గఇగయద
ఇఇటట ననఇ:7-121-F-1
వయససస:48
లఇ: పప
125-158/685

90
LML2435824
పపరర: శశనవపససలక తపపన

125-158/686

తఇడడ:డ యలకకబ తపపపన
ఇఇటట ననఇ:7-121-F2
వయససస:39
లఇ: పప
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91
ZOK0208306
పపరర: నరమల గయఇడదల

125-158/54

భరస : ససబడమణదఇ గమఇడదల
ఇఇటట ననఇ:7/121G
వయససస:39
లఇ: ససస స
94
ZOK1684554
పపరర: కపమమశసరగ ననలరపలలర

125-158/57

125-158/60

125-158/1161

125-158/1163

125-137/11

125-158/1164

125-158/689

తఇడడ:డ వనఇకటయద పగగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/128
వయససస:39
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

104
ZOK1013705
పపరర: మణణ పపలపస గయ

107
ZOK0914383
పపరర: దదవద లకడమ ధరణణ

110
ZOK0093583
పపరర: ససబబయద కకనశశటట

113
ZOK2026235
పపరర: సరససత కకనవశశటట కకణణజరటట

125-158/64

116
ZOK0397133
పపరర: రమణ పగడడ

125-158/61

119
LML2439255
పపరర: రపజరశసరగ పగగడడ
భరస : ససబబరపయయడడ పగగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/128
వయససస:34
లఇ: ససస స

99
ZOK1013697
పపరర: వనఇకటయద వర ల

125-158/1160

102
LML1939537
పపరర: కమలల బ షపక

125-158/1162

105
ZOK1013713
పపరర: గఇగపదదవ పపలపస గయ

125-158/62

తఇడడ:డ ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/122-G
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-137/12

108
ZOK0936338
పపరర: గణణశ కకమలర ధరణణ

125-137/760

తఇడడ:డ గఇగగశశటట ధరణణ
ఇఇటట ననఇ:7/123-K-7
వయససస:24
లఇ: పప
125-158/63

111
ZOK0473983
పపరర: భబసకర కకణణశశటట

125-158/688

తఇడడ:డ ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7-125
వయససస:39
లఇ: పప
125-158/690

114
ZOK0513820
పపరర: జజదత పగగడడ

125-158/1165

భరస : చఇదడయద
ఇఇటట ననఇ:7/127
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-158/1166

తఇడడ:డ వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7/127-A
వయససస:51
లఇ: పప
125-158/65

125-158/59

భరస : కపలలష
ఇఇటట ననఇ:7/121-H
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7-125
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7/127-A
వయససస:43
లఇ: పప
118
ZOK0093716
పపరర: ససబబనన పగడదల

125-158/687

తఇడడ:డ పపపయద కకణణజరటట
ఇఇటట ననఇ:7/125
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7-125
వయససస:32
లఇ: పప
115
ZOK0093856
పపరర: చఇదడ పగగడడ

101
ZOK0397034
పపరర: పడసపద బబ నఇ

96
ZOK0905556
పపరర: రపమలఇజనవయయలక గరదద

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/121-G2
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగగశశటట ధరణణ
ఇఇటట ననఇ:7/123-K-7
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : గఇగగ శశటట ధరణణ
ఇఇటట ననఇ:7/123-K-7
వయససస:52
లఇ: ససస స
112
ZOK0474650
పపరర: మహన రపవప కకణణశశటట

125-158/1159

తఇడడ:డ ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/122-G
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరపమయద
ఇఇటట ననఇ:7/123-K-7
వయససస:59
లఇ: పప
109
LML2374692
పపరర: వనఇకట ససబబమమ ధరణణ

98
ZOK0942335
పపరర: సఇపపరష వరర

125-158/56

తఇడడ:డ ఎలకరబబబయ
ఇఇటట ననఇ:7/121-G-2
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపదదయద బబ నఇ
ఇఇటట ననఇ:7-121-H
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ కమల బబషప
ఇఇటట ననఇ:7/121-H
వయససస:45
లఇ: పప
106
ZOK0429233
పపరర: గఇగగసపటట ధరణణ

125-158/58

భరస : వనఇకటయద వరర
ఇఇటట ననఇ:7/121-G2
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణదఎఇ వర ల
ఇఇటట ననఇ:7/121-G2
వయససస:27
లఇ: ససస స
103
ZOK0397570
పపరర: కపలలశ షపక

95
ZOK0208322
పపరర: హహమలత మలడగలఇ

93
ZOK1668540
పపరర: అశశక నదతగపన
తఇడడ:డ వనఇకట రపజ నదతగపన
ఇఇటట ననఇ:7/121-G
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : జయ రపజ మలడగల
ఇఇటట ననఇ:7/121G1
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : రపమలఇజనవయయలక
ఇఇటట ననఇ:7/121-G-2
వయససస:44
లఇ: ససస స
100
ZOK1113604
పపరర: ససనతద వర ల

125-158/55

భరస : వర శశఖర నవలపపల
ఇఇటట ననఇ:7/121G
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వర శశఖర
ఇఇటట ననఇ:7/121-G
వయససస:22
లఇ: ససస స
97
ZOK0942350
పపరర: శఇకరమమ గరదద

92
ZOK0208314
పపరర: వజయ గగరగ నవలర పలర

117
ZOK2026243
పపరర: గఇగపదదవ పగగడడ

125-158/1167

భరస : రమణ
ఇఇటట ననఇ:7/127-A
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-158/1168

120
ZOK0513291
పపరర: శఇకరయద పగగడడ

125-158/1169

తఇడడ:డ వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7/128
వయససస:42
లఇ: పప
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121
ZOK0514182
పపరర: బయజజమమ పగగడడ

125-158/1170

భరస : శఇకరయద
ఇఇటట ననఇ:7/128
వయససస:32
లఇ: ససస స
124
ZOK1162171
పపరర: అరరణ రరడడడ చడరర

125-158/67

125-158/69

125-157/128

128
ZOK1683978
పపరర: దదశశటట వనజ

131
ZOK0513309
పపరర: ససబబబరపయయడడ యలరపర

125-158/72

134
ZOK1267575
పపరర: తతట మమనక

తఇడడ:డ లకమయద కకనవటట యరపల
ఇఇటట ననఇ:7/130-A
వయససస:43
లఇ: పప
125-158/78

140
ZOK1267187
పపరర: లకడమ పడసనన కకనవటట యలరర

తఇడడ:డ లకమయద యలరర
ఇఇటట ననఇ:7-130-A
వయససస:38
లఇ: పప
125-158/82

తఇడడ:డ వనఇకట రపమయద
ఇఇటట ననఇ:7/133
వయససస:29
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

146
ZOK0905440
పపరర: ససనతద కకఇచపప

125-158/73

149
ZOK1354935
పపరర: శశసత బబ నదమ
తఇడడ:డ శవయద బబ నదమ
ఇఇటట ననఇ:7/133
వయససస:23
లఇ: ససస స

129
LML2435832
పపరర: వనఇకటటసస తతట

125-157/127

132
ZOK1186692
పపరర: ఓబయలలసస దదశశటట

125-158/71

135
ZOK2026268
పపరర: రమలదదవ తతట

125-158/74

భరస : వనఇకటదదసస
ఇఇటట ననఇ:7/130
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-158/76

125-158/77
138
ZOK1244086
పపరర: చఇదడ శశఖర నదయయడడ
రపయదసరగ ఇ సతదఇ
తఇడడ:డ సతదఇ నదయయడడ రపయదసరగ ఇ
ఇఇటట ననఇ:7/130-A
వయససస:42
లఇ: పప

125-158/79

141
ZOK0212423
పపరర: జయమమ కర

125-158/80

125-158/691

భరస : లకమమ కర
ఇఇటట ననఇ:7-130-A
వయససస:57
లఇ: ససస స
144
ZOK0513275
పపరర: శవయద బబ నఇ

125-158/81

తఇడడ:డ సపదదయద
ఇఇటట ననఇ:7/133
వయససస:51
లఇ: పప
125-158/83

భరస : లకకకమయద
ఇఇటట ననఇ:7/133
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-158/85

125-158/1172

తఇడడ:డ చననయద దదశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/130
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబ నఇ కకషషయద
ఇఇటట ననఇ:7/131
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపదదయద
ఇఇటట ననఇ:7/133
వయససస:39
లఇ: పప
148
ZOK1162197
పపరర: మలలత అబబసపటట

125-158/70

భరస : రపఘవవఇదడ కకమలర కకనవటట యలరర
ఇఇటట ననఇ:7/130-A
వయససస:29
లఇ: ససస స

125-158/692 143
142
ZOK0428953
LML2435501
పపరర: రపఘవవఇదడ కకమలర కకనవటట యలరర
పపరర: బబ నఇ మహన బబబయ

126
LML1932870
పపరర: ససబబడమణదమ దదసపటట

తఇడడ:డ ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/130
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయద కకనవటటయరర
ఇఇటట ననఇ:7/130-A
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : చఇదడ శశఖర నదయయడడ రపయదసరగ ఇ సత
ఇఇటట ననఇ:7/130-A
వయససస:41
లఇ: ససస స

145
ZOK0640797
పపరర: శశనవపససలక బబ నఇ

125-160/1118

తఇడడ:డ తతట వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:7/130
వయససస:28
లఇ: ససస స

125-158/75 137
136
ZOK0397562
ZOK0397752
పపరర: రపఘవవఇదడ పడసపద కకనవటట యలరర
పపరర: లకమయద కకనవటటయరర

125-158/66

తఇడడ:డ ఓబయద
ఇఇటట ననఇ:7/129
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబడమణదఎఇ
ఇఇటట ననఇ:7/130
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : ఓబయలలసస దదశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/130
వయససస:36
లఇ: ససస స

139
ZOK1244094
పపరర: శశదదవ రపయదసరగ ఇ

125-158/68

భరస : దదశశటట శవ కకమలర
ఇఇటట ననఇ:7/129-A
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రపమయద బబ నఇ
ఇఇటట ననఇ:7/130
వయససస:30
లఇ: పప
133
ZOK1186700
పపరర: శశదదవ దదశశటట

125
ZOK2026250
పపరర: రపజరశసరగ దదశశటట

123
ZOK1161975
పపరర: ఉమ శఇకర రరడడడ చడరర
తఇడడ:డ రపమచఇదడ
ఇఇటట ననఇ:7/129
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : ససబడమణదఇ
ఇఇటట ననఇ:7/129
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దదశశటట ససబడమణదఇ
ఇఇటట ననఇ:7/129-A
వయససస:30
లఇ: పప
130
LML2437119
పపరర: ససబబబరపయయడడ బబ నఇ

125-158/1171

భరస : రవ పగగడడ
ఇఇటట ననఇ:7/128
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : ఉమలశఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/129
వయససస:30
లఇ: ససస స
127
ZOK1500479
పపరర: దదశశటట శవ కకమలర

122
ZOK1218958
పపరర: రపజమమ పగగడడ

147
ZOK1013671
పపరర: శవ జజదత బబ నఇ

125-158/84

తఇడడ:డ శవయద
ఇఇటట ననఇ:7/133
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-158/86

150
LML2435840
పపరర: సపదదయద బబ నఇ

125-158/693

తఇడడ:డ వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7-133
వయససస:77
లఇ: పప
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151
LML2435857
పపరర: రమణ బబ నఇ

125-158/694

తఇడడ:డ సపదదయద
ఇఇటట ననఇ:7-133
వయససస:47
లఇ: పప
154
ZOK2026276
పపరర: నదగదదవ బబ నఇ

125-158/697

125-157/414

125-158/89

125-158/1174

125-158/91

125-158/92

125-158/702

తఇడడ:డ చఇదడ
ఇఇటట ననఇ:7/133-D
వయససస:30
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

164
ZOK0514141
పపరర: మహలకడమ తతపకకళ

167
ZOK1394436
పపరర: మమరఖ బబషప షపవక

170
ZOK0428854
పపరర: బడఇహహమఇదడ అబబ శశటట

173
ZOK2026292
పపరర: వనఇకటససబబమమ అబబశశటట

125-158/96

176
ZOK1012699
పపరర: నదగమమ కకఇచపప

125-158/1175

179
ZOK2026300
పపరర: వజయరపణణ అబబశశటట
భరస : వనఇకటసస మయద
ఇఇటట ననఇ:7/133-D
వయససస:47
లఇ: ససస స

159
ZOK1665652
పపరర: ససశల తతపకకల

125-158/88

162
ZOK1668987
పపరర: మరరర సయద

125-158/700

165
ZOK0942368
పపరర: జజన బబషప షపక

125-158/90

తఇడడ:డ అబయదల రరహమన
ఇఇటట ననఇ:7/133-B
వయససస:47
లఇ: పప
125-158/701

168
ZOK1574912
పపరర: మయబబరక బబష షపక

125-158/1176

తఇడడ:డ ఫయలజ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:7/133-B
వయససస:22
లఇ: పప
125-158/93

171
ZOK0641209
పపరర: జనదరరన రపయలల అబబశశటట

125-158/94

తఇడడ:డ రపమయద
ఇఇటట ననఇ:7/133-C
వయససస:33
లఇ: పప
125-158/703

174
ZOK1012673
పపరర: రమలదదవ కకఇచపప

125-158/95

భరస : హనసమఇతత
ఇఇటట ననఇ:7/133-D
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-158/97

భరస : రపమయద
ఇఇటట ననఇ:7/133-D
వయససస:76
లఇ: ససస స
125-158/99

125-158/1173

తఇడడ:డ పపప సయద
ఇఇటట ననఇ:7-133-A
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : వనఇకటసపసమ
ఇఇటట ననఇ:7-133-C
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడ
ఇఇటట ననఇ:7/133-D
వయససస:51
లఇ: ససస స
178
ZOK1013655
పపరర: హనసమఇతత కకఇచపప

125-158/699

తఇడడ:డ వనఇకపటబడమయద
ఇఇటట ననఇ:7/133-C
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7-133-C
వయససస:73
లఇ: పప
175
ZOK1012681
పపరర: యలర మమ కకఇచపప

161
ZOK0396408
పపరర: మఇనసమన బ షపక

156
ZOK1499938
పపరర: శశసత బబ ణఇ

భరస : గఇగయద తతపకకల
ఇఇటట ననఇ:7/133-A
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఫయలజ బబషప షపవక
ఇఇటట ననఇ:7-133-B
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటసపసమ అబబశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/133-c
వయససస:40
లఇ: ససస స
172
ZOK0474817
పపరర: వనఇకటసపసమ ఆబషపటట

125-158/87

భరస : రపమయద
ఇఇటట ననఇ:7/133-A
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : జన బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:7/133-B
వయససస:36
లఇ: ససస స
169
LML2437960
పపరర: పడభబవత అబబశశటట

158
LML1932508
పపరర: రమణయద తతపపకకల

125-158/696

తఇడడ:డ శవయద బబ ణఇ
ఇఇటట ననఇ:7/133
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : అబయదలరహహమన
ఇఇటట ననఇ:7-133-A
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7/133-A
వయససస:33
లఇ: పప
166
ZOK1509231
పపరర: జరరన షపక

125-158/698

తఇడడ:డ ఓబయలయద
ఇఇటట ననఇ:7/133-A
వయససస:67
లఇ: పప

భరస : మలలలఇగ బబష సయద
ఇఇటట ననఇ:7/133-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
163
ZOK0460329
పపరర: రపమయద టట

155
ZOK2026284
పపరర: ససబడమణదఇ

153
ZOK0207720
పపరర: రపజరశసరగ బబ ణఇ
భరస : ససబడమణదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-133
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపదదయద బబ నఇ
ఇఇటట ననఇ:7-133
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7/133-A
వయససస:31
లఇ: పప
160
ZOK1668961
పపరర: బశరరన సయద

125-158/695

భరస : శవయద
ఇఇటట ననఇ:7-133
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : రమణ
ఇఇటట ననఇ:7-133
వయససస:42
లఇ: ససస స
157
ZOK0641266
పపరర: గఇగయద తతపకకళ

152
ZOK0207712
పపరర: వనఇకట ససబబమమ బబ ణఇ

177
ZOK1012707
పపరర: చఇదడ కకఇచపప

125-158/98

తఇడడ:డ రపమయద
ఇఇటట ననఇ:7/133-D
వయససస:58
లఇ: పప
125-158/100

180
LML1939511
పపరర: రఇగమమ కకఇచపప

125-158/704

భరస : రపమచఇదడయద
ఇఇటట ననఇ:7-133-D
వయససస:49
లఇ: ససస స
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181
ZOK0313684
పపరర: రపమచఇదడయద కకఇచపప

125-158/705

తఇడడ:డ నదగయద
ఇఇటట ననఇ:7-133-D
వయససస:52
లఇ: పప
184
LML1932201
పపరర: వనఇకటరమణ కకఇచపప

125-158/1177

125-158/1179

125-158/102

125-157/415

తఇడడ:డ ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/133-K
వయససస:27
లఇ: పప
196
ZOK0942400
పపరర: ససబబబరపయయడడ కకఇచపప

125-158/106

125-158/709

125-158/110

భరస : యలనదదయద
ఇఇటట ననఇ:7-134-F
వయససస:60
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

194
ZOK1427293
పపరర: షకకల చడరరకకరగ

125-158/1242

197
ZOK0986713
పపరర: వనఇకపటరతనమమ కకఇచపప

200
ZOK0071621
పపరర: జయమమ గరలర

203
ZOK0641050
పపరర: జయరపఇ దనదనడడ

125-158/711

206
ZOK2026326
పపరర: పపఇచలయద వరపలర

125-158/104

209
ZOK2026334
పపరర: ననవనబ షపక
భరస : కమల సపబ షపక
ఇఇటట ననఇ:7-135-C
వయససస:72
లఇ: ససస స

189
ZOK2026318
పపరర: జయమమ పససపపలలటట

125-158/1181

192
ZOK0792416
పపరర: నరరష కకఇచపప

125-158/103

195
ZOK0313742
పపరర: లకడమ దదవ కకఇచపప

125-158/105

భరస : ససబబబరపయయడడ కకఇచదపప
ఇఇటట ననఇ:7/133M
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-158/107

198
ZOK0397265
పపరర: రపమయద కకఇచపప

125-158/708

తఇడడ:డ ససబబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7-133M
వయససస:36
లఇ: పప
125-158/108

201
ZOK0093922
పపరర: అశశక కకమలర గరలర

125-158/109

తఇడడ:డ ఏససరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7/134-A
వయససస:44
లఇ: పప
125-158/111

204
LML1931757
పపరర: పపఇచలయద ధనదసప

125-158/710

తఇడడ:డ గఇగగశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-134-A
వయససస:41
లఇ: పప
125-158/712

తఇడడ:డ పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7-134-D
వయససస:50
లఇ: పప
125-158/713

125-158/101

తఇడడ:డ వవఇకట రమన
ఇఇటట ననఇ:7/133-J
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయద దననదద
ఇఇటట ననఇ:7/134-A
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : గఇగగశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-134-A
వయససస:77
లఇ: ససస స
208
LML1939990
పపరర: లకడమనరసమమ కకపపల

191
ZOK2276467
పపరర: కకఇచడపప వనఇకట లకమమ
కకఇచడపప
భరస : కకఇచడపప నరరశ
ఇఇటట ననఇ:7/133-I
వయససస:24
లఇ: ససస స

186
ZOK0513838
పపరర: రతనమమ బఇదదడ తత

భరస : రమణయద పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:7/133-E
వయససస:71
లఇ: ససస స

భరస : అశశక కకమలర
ఇఇటట ననఇ:7/134A
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : పపఇచలయద దనసప
ఇఇటట ననఇ:7/134-A
వయససస:40
లఇ: ససస స
205
LML1939594
పపరర: చననకక ధనదసప

125-158/1180

భరస : రపమయద కకఇచపప
ఇఇటట ననఇ:7/133-M
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7-133-M
వయససస:36
లఇ: పప
202
ZOK0208355
పపరర: లకడమ దదవ దదనసప

188
ZOK0397307
పపరర: ససరరష పససపపలలటట

125-158/707

భరస : ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/133-E
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖలజవలర చడరరకకరగ
ఇఇటట ననఇ:7/133-K
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగయద
ఇఇటట ననఇ:7/133-M
వయససస:74
లఇ: పప
199
ZOK0397737
పపరర: లకకకమయద కకఇచపప

125-158/1178

తఇడడ:డ రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7/133-E
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకపటరమణ కకఇచపప
ఇఇటట ననఇ:7/133I
వయససస:26
లఇ: పప
193
ZOK0905465
పపరర: సపవప బఇతతడతత

185
LML1940014
పపరర: వనఇకపటమమ కకఇచపప

183
ZOK0397299
పపరర: వరపఇజనవయయలక కకఇచపప
తఇడడ:డ రపమచఇదడయద
ఇఇటట ననఇ:7-133-D
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:7/133-D
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:7/133-E
వయససస:33
లఇ: ససస స
190
ZOK1113661
పపరర: పడభబకర కకఇచపప

125-158/706

తఇడడ:డ రపమవచఇదడయద
ఇఇటట ననఇ:7-133-D
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదగయద
ఇఇటట ననఇ:7/133-D
వయససస:47
లఇ: పప
187
ZOK0396119
పపరర: దసరగ పససపపలలటట

182
ZOK0397067
పపరర: గఇగరపజ కకఇచపప

207
ZOK2283836
పపరర: మమత వరబలర

125-158/1249

తఇడడ:డ పపఇచలయద వరబలర
ఇఇటట ననఇ:7/134D-A
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-158/714

210
ZOK0942384
పపరర: రఫప షపక

125-158/112

తఇడడ:డ సలఇ
ఇఇటట ననఇ:7/135-J
వయససస:28
లఇ: పప
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211
ZOK0588004
పపరర: దయలమణణ మలడగపలఇ

125-158/113

తఇడడ:డ ససబబ రపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7/136
వయససస:51
లఇ: ససస స
214
ZOK0208371
పపరర: రజన బఇటటపలర

125-158/115

125-158/116

125-158/119

125-158/127

221
ZOK0942392
పపరర: నదగమమ కకరరనతల

224
ZOK0459941
పపరర: ససబబలకమమ యయ

125-158/506

227
LML2435907
పపరర: కకఇడయద ఉదయగగరగ

125-158/130

230
LML1940436
పపరర: శశభ మణణ మయడడపపల
భరస : మధసససధనరపవప
ఇఇటట ననఇ:7-139
వయససస:47
లఇ: ససస స

232
ZOK2026367
పపరర: సరరజనమమ అఇబయరర

233
ZOK1625433
పపరర: కకషష చఇతలపపరర

125-158/722

భరస : పపఇచలయద అఇబయరర
ఇఇటట ననఇ:7-144
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయద సస
ఇఇటట ననఇ:7/145-1
వయససస:68
లఇ: పప
238
ZOK0497644
పపరర: ససమఇత రపజ ఆఇడడడస
తఇడడ:డ జజన పడభబకర
ఇఇటట ననఇ:7/147-A
వయససస:42
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-158/120

125-158/128

219
ZOK0206862
పపరర: శశధర కకపపల

125-158/118

222
LML2435899
పపరర: భబరగ వరపమ ఉదయగగరగ

125-158/126

225
ZOK1233279
పపరర: చదమఇడదశసరగ ఉదయగగరగ

125-158/129

భరస : భబరగ వపడఇ ఉదయగగరగ
ఇఇటట ననఇ:7/138
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-158/718

228
ZOK0207563
పపరర: హహమలసపఖర ఉదయగగరగ

125-158/719

తఇడడ:డ కకఇడయద ఉదయగగరగ
ఇఇటట ననఇ:7-138
వయససస:32
లఇ: పప
125-158/720

231
ZOK0490599
పపరర: రపమయద మయడడపల

125-158/721

తఇడడ:డ గఇగయలయద
ఇఇటట ననఇ:7-139
వయససస:79
లఇ: పప
125-158/131

234
ZOK1575620
పపరర: నదగరఇదడ మణణ చఇతలపపరర

125-158/1184 237
236
ZOK1575703
LML2438034
పపరర: లకడమనరసమమ చఇతలపపరర
పపరర: నదగరపణణ సస మబతస న

239
ZOK0497651
పపరర: ససజత రపజ ఆఇడడడస
తఇడడ:డ జజన పడభబకర
ఇఇటట ననఇ:7/147-B
వయససస:36
లఇ: పప

125-158/1182

భరస : కకషష సస
ఇఇటట ననఇ:7/145-1
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : రమణయద చఇతలపపరర
ఇఇటట ననఇ:7/145-1
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-158/132

125-158/717

తఇడడ:డ కకఇడయద ఉదయగగరగ
ఇఇటట ననఇ:7/138
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమణయద చఇతలపపరర
ఇఇటట ననఇ:7/145-1
వయససస:40
లఇ: పప
125-158/1183

216
LML2438000
పపరర: అమరపవత వరపలర

తఇడడ:డ రఇగయద
ఇఇటట ననఇ:7/137-D1
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసయద
ఇఇటట ననఇ:7-138
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:డ మధసససదన రపవప మయడడపపల
ఇఇటట ననఇ:7/139
వయససస:27
లఇ: పప

235
ZOK1575653
పపరర: రమణయద చఇతలపపరర

125-158/117

భరస : కకఇడయద
ఇఇటట ననఇ:7/138
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : ఉదయగగరగ హహమలసపఖర
ఇఇటట ననఇ:7/138
వయససస:21
లఇ: ససస స
229
ZOK0905473
పపరర: బబబయ పడసపద మయడడపపల

218
ZOK0206854
పపరర: శశనవపససలక కకరరనతల

125-158/114

భరస : చనన పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7-137-B
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : గఇగయద కకరష తల
ఇఇటట ననఇ:7/137-E
వయససస:71
లఇ: ససస స

భరస : మయరళ పపణదఇ
ఇఇటట ననఇ:7/138
వయససస:37
లఇ: ససస స
226
ZOK1471499
పపరర: కకవపసరర శశజజ

125-158/716

తఇడడ:డ గఇగయద కకరష తల
ఇఇటట ననఇ:7/137-D
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ రఇగయద
ఇఇటట ననఇ:7/137-D2
వయససస:33
లఇ: పప
223
LML2438679
పపరర: పపవన ఉదయగగరగ

215
ZOK2026359
పపరర: చననకక కకపపల

213
ZOK0942418
పపరర: జయరపజ మడగలఇ
తఇడడ:డ పప ననయద మడగలఇ
ఇఇటట ననఇ:7/137
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : నరసపఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:7-137-1
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : శశనవపససలక
ఇఇటట ననఇ:7/137D
వయససస:38
లఇ: ససస స
220
ZOK0206870
పపరర: కకషషయద కకపపల

125-158/715

తఇడడ:డ గఇగయలయద
ఇఇటట ననఇ:7-136
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : వవఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:7/137-1
వయససస:34
లఇ: ససస స
217
LML2438026
పపరర: శశదదవ కకరరనతల

212
ZOK2026342
పపరర: ససబబబరపయడస మడదడమ

125-158/723

భరస : వనఇకపటరమణ సస మబతస న
ఇఇటట ననఇ:7-146
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-158/133

240
ZOK0206888
పపరర: వనఇకట రమణ సస మ బతస న

125-158/134

తఇడడ:డ రపమ చఇదడయద
ఇఇటట ననఇ:7/149
వయససస:39
లఇ: పప
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241
ZOK2026375
పపరర: పపఇచలమమ సస మబతస న

125-158/724

భరస : రపమచఇదడయద
ఇఇటట ననఇ:7-149
వయససస:52
లఇ: ససస స
244
ZOK1162007
పపరర: పడసపద పపల

125-158/135

125-158/138

125-158/726

125-158/729

125-158/142

125-158/144

125-158/732

భరస : నదగరఇదడ బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7/161A
వయససస:36
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

254
ZOK2026383
పపరర: థడరగసమమ పపల

257
ZOK1500438
పపరర: జయశశ పపల

260
ZOK0684209
పపరర: పడతభబ కకపపల

263
ZOK0587998
పపరర: బయజజమమ సస మబతస న

125-158/148

266
ZOK0905515
పపరర: గగరగజజ రపణణ బదఇ

125-158/730

269
ZOK0497669
పపరర: మణణ బదఇ
తఇడడ:డ నదగరతనఇ బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7/161A
వయససస:37
లఇ: పప

249
ZOK1388818
పపరర: వఇజ వనఇకట నదరపయణ

125-158/140

252
ZOK0207597
పపరర: మలర కపరరజన పపల

125-158/728

255
ZOK0429076
పపరర: ఆచమమ పపల

125-158/141

భరస : లకకకమయద
ఇఇటట ననఇ:7/158-1
వయససస:74
లఇ: ససస స
125-158/143

258
ZOK0942426
పపరర: ససలలచన కకమలరగ పపల

125-158/731

భరస : పడసపద పపల
ఇఇటట ననఇ:7-158-A
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-158/145

261
ZOK1500248
పపరర: సస నయ సప ఇబటటమల

125-158/146

తఇడడ:డ రమణ
ఇఇటట ననఇ:7/159
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-158/147

264
ZOK2026409
పపరర: సరరజనమమ కకపపల

125-158/733

భరస : చననబబ
ఇఇటట ననఇ:7-159-B
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-158/149

భరస : మణణ
ఇఇటట ననఇ:7/161 A
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-158/151

125-158/137

తఇడడ:డ రపమయద పపల
ఇఇటట ననఇ:7-157
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : సతష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/159-A3
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఘమస బబషప సయదద
ఇఇటట ననఇ:7/160-A
వయససస:24
లఇ: పప
268
ZOK0208785
పపరర: రపధ మమ బదఇ

125-158/727

తఇడడ:డ చదననబబ
ఇఇటట ననఇ:7/159
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : గపబబవల
స సస మబతస న
ఇఇటట ననఇ:7-159-A
వయససస:56
లఇ: ససస స
265
ZOK1354919
పపరర: దదవపద సయదద

251
LML1932771
పపరర: పడసపద పపల

246
ZOK1162221
పపరర: కలపన పపల

తఇడడ:డ లలట వఇజ వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7/157
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపల పడసపద పపల జయశశ
ఇఇటట ననఇ:7/158-A
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చననబబ
ఇఇటట ననఇ:7/159
వయససస:39
లఇ: పప
262
ZOK2026391
పపరర: లకకకమమ సస మబతస న

125-158/139

భరస : జయనన
ఇఇటట ననఇ:7-158
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : రఘయపత
ఇఇటట ననఇ:7/158-1
వయససస:38
లఇ: ససస స
259
ZOK0206896
పపరర: రపజరశ కకపపల

248
ZOK1388800
పపరర: వఇజ వనఇకటమమ

125-158/1185

భరస : పడసపద పపల
ఇఇటట ననఇ:7/156
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జయనన
ఇఇటట ననఇ:7-157
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకకకమయద
ఇఇటట ననఇ:7-157
వయససస:81
లఇ: పప
256
ZOK0476663
పపరర: శబషపన పపల

125-158/136

భరస : వఇజ వనఇకట నదరపయణ
ఇఇటట ననఇ:7/157
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకమయద పపల
ఇఇటట ననఇ:7-157
వయససస:57
లఇ: పప
253
ZOK0397661
పపరర: గఇగయద పపల

245
ZOK1162239
పపరర: ససలలచన కకమలరగ పపల

243
ZOK2026151
పపరర: పపతచనదన జ
తఇడడ:డ వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7/155
వయససస:80
లఇ: పప

భరస : గఇగయద పపల
ఇఇటట ననఇ:7/156
వయససస:66
లఇ: ససస స

భరస : మలర కపరరజన
ఇఇటట ననఇ:7/157
వయససస:31
లఇ: ససస స
250
LML1931534
పపరర: రపమయద పపల పపల

125-158/725

భరస : ససబబరపమయద
ఇఇటట ననఇ:7-150
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయద
ఇఇటట ననఇ:7/156
వయససస:45
లఇ: పప
247
ZOK0587816
పపరర: శశత పపల

242
ZOK0207761
పపరర: వజయమమ ఉదయగగరగ

267
ZOK0905523
పపరర: ససబబ లకకకమమ బదఇ

125-158/150

భరస : ససబబ రపవప
ఇఇటట ననఇ:7/161 A
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-158/152

270
ZOK0093591
పపరర: ఏససరతనఇ గరలర

125-158/153

తఇడడ:డ ఆశరపసదఇ
ఇఇటట ననఇ:7/161-A
వయససస:66
లఇ: పప
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271
ZOK0429084
పపరర: ససబబమమ బదఇ

125-158/154

భరస : నదగరతనఇ బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7/161-A
వయససస:56
లఇ: ససస స
274
ZOK1500172
పపరర: నదగరఇదడ బదఇ

125-158/157

125-158/736

125-158/737

125-158/739

125-158/160

125-158/162

125-158/743

తఇడడ:డ రమమశ
ఇఇటట ననఇ:7/173
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

284
LML2435956
పపరర: హహమకకమలర ఓబల

287
LML2435923
పపరర: ఆనఇద కకమలర యఇదదడత

290
ZOK1669571
పపరర: ససజజత మలరరళర

293
ZOK0905564
పపరర: పపడమ కకమలర ఓబల

125-158/166

296
ZOK2026458
పపరర: ససబబరపయయడడ బదఇ

125-158/740

299
ZOK1500099
పపరర: లకడమ దదవ తరరవపయపపటట
భరస : మననహర
ఇఇటట ననఇ:7/173
వయససస:43
లఇ: ససస స

279
ZOK0194712
పపరర: ససదరకన బబబయ నవత

125-158/158

282
ZOK2026433
పపరర: అమమణణష గపలతతటటట

125-158/738

285
LML2435915
పపరర: యలర యద బదఇ

125-158/741

తఇడడ:డ ఎలర యద
ఇఇటట ననఇ:7-166
వయససస:46
లఇ: పప
125-158/742

288
ZOK1012665
పపరర: మననహర యఇడరగస

125-158/161

తఇడడ:డ రపజనన ఎఇడరగస
ఇఇటట ననఇ:7/169-A
వయససస:44
లఇ: పప
125-158/1187

291
ZOK1500123
పపరర: మమనక మలరర

125-158/163

భరస : శఇకరయద
ఇఇటట ననఇ:7/170-B
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-158/164

294
ZOK0942442
పపరర: ఉమ రపణణ ఓబల

125-158/165

భరస : పపడమ కకమలర
ఇఇటట ననఇ:7/170-C-D
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-158/744

125-158/167
297
ZOK0085159
పపరర: జయరతన ఆలయలయసమధస
గరళర
తఇడడ:డ రపజనన
ఇఇటట ననఇ:7/173
వయససస:44
లఇ: పప

125-158/169

300
LML1939354
పపరర: రతనమమ గరళర

తఇడడ:డ ఎలర యద బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-171-F
వయససస:42
లఇ: పప
125-158/168

125-158/735

భరస : కకశషషయద
ఇఇటట ననఇ:7-163-A
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దదవయద ఒబల
ఇఇటట ననఇ:7/170-C-D
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : ససబబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7/171-F
వయససస:38
లఇ: ససస స
298
ZOK0684217
పపరర: ససజనద కకపపల

125-158/159

భరస : పపలర యద మలరరళర
ఇఇటట ననఇ:7/170
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : శవ శఇకర నదరపయణ మలరస
ఇఇటట ననఇ:7-170-B
వయససస:43
లఇ: ససస స
295
ZOK0823055
పపరర: వనఇకట లకకకమమ భదఇ

281
ZOK0429001
పపరర: లకడమ దదవ ఓబల

276
LML2435972
పపరర: నదగరతనఇ బదఇ బదఇ

తఇడడ:డ ససఇదర రపజ నవత
ఇఇటట ననఇ:7/162
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ రపజనన
ఇఇటట ననఇ:7-169
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:7/170
వయససస:38
లఇ: పప
292
ZOK2026441
పపరర: గఇగపదదవ మలరస

125-158/1186

తఇడడ:డ రపజనన
ఇఇటట ననఇ:7-163-B
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : ఆనఇద కకమలర
ఇఇటట ననఇ:7/169
వయససస:52
లఇ: ససస స
289
ZOK0513341
పపరర: కకషపషరరజన నదగగరగపపటట

278
ZOK1668235
పపరర: నదగభయషణఇ బదఇ

125-158/156

తఇడడ:డ ససబబయద బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-161-A
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : హహమ కకమలర
ఇఇటట ననఇ:7/163
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయద
ఇఇటట ననఇ:7-163-B
వయససస:42
లఇ: పప
286
ZOK0425942
పపరర: రపమలకకకమమమ యయఇదడత

125-158/734

తఇడడ:డ నదగరతనఇ బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7/161-A
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : ససఇదర రపజ
ఇఇటట ననఇ:7-162
వయససస:52
లఇ: ససస స
283
LML1932417
పపరర: వరశశఖర ననలరపలర

275
LML1931732
పపరర: ససబబబరపవప బదఇ

273
ZOK1438936
పపరర: నదగరఇదడ
తఇడడ:డ నదగరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7/161-A
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదగరతనఇ బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-161-A
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : ఏససరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-161-A
వయససస:57
లఇ: ససస స
280
ZOK2026425
పపరర: కమలమమ నవత

125-158/155

భరస : నదగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:7/161-A
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7/161-A
వయససస:40
లఇ: పప
277
ZOK2026417
పపరర: ససగయణమమ గగలర

272
ZOK0954629
పపరర: మలధవ బదఇ

125-158/745

భరస : జయరతనఇ గరళర
ఇఇటట ననఇ:7-173
వయససస:38
లఇ: ససస స
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301
LML1939586
పపరర: రరణయక బదఇ

125-158/746

తఇడడ:డ యలర యద
ఇఇటట ననఇ:7-173
వయససస:41
లఇ: ససస స
304
ZOK1500131
పపరర: నరసపమమ ల`` థథరరవనవతదత

125-158/1188

125-158/171

125-158/749

125-158/175

125-158/751

125-158/752

125-158/754

తఇడడ:డ ససబబరపయయడడ బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-173H
వయససస:45
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

314
ZOK0211318
పపరర: పపఇచలయద కపకక

317
ZOK0481507
పపరర: శశ రపమయలక మలరరలర

320
ZOK1500164
పపరర: సపయ కకమలర మలరరళర

323
ZOK2026516
పపరర: లకడమదదవ మలరరలర

125-158/757

326
LML1932847
పపరర: రపమయ పప గడతతటటట

125-158/176

329
LML2438075
పపరర: భదఇ వజయలమమ
భరస : భదఇ నదగరఇదడయద
ఇఇటట ననఇ:7-173H
వయససస:39
లఇ: ససస స

309
ZOK0085167
పపరర: ఏలజబత రపణణ గరళర

125-158/173

312
ZOK0208405
పపరర: రమణమమ కపకక

125-158/174

315
ZOK0211334
పపరర: గఇగపధర కపకక

125-158/177

తఇడడ:డ పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7/173-15
వయససస:39
లఇ: పప
125-158/178

318
ZOK1162148
పపరర: జజదత మరరళర

125-158/179

తఇడడ:డ శశరపమయలక మరరళళ
ఇఇటట ననఇ:7/173-20-A
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-158/180

321
ZOK0473298
పపరర: నదగరపజ మలరరలర

125-158/753

తఇడడ:డ పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7-173-20-B
వయససస:44
లఇ: పప
125-158/755

324
ZOK2026524
పపరర: నరసమమ మలరరలర

125-158/756

భరస : పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7-173-20-C
వయససస:70
లఇ: ససస స
125-158/758

తఇడడ:డ ఆనఇదరపవప
ఇఇటట ననఇ:7-173-G
వయససస:54
లఇ: పప
125-158/759

125-158/170

భరస : గఇగపధ
ఇఇటట ననఇ:7/173-15
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : నదగరపజ
ఇఇటట ననఇ:7-173-20-B
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసపఇహహలక కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:7-173-22
వయససస:36
లఇ: పప
328
LML2435964
పపరర: నదగరఇదడ బదఇ

125-158/750

తఇడడ:డ నగరజ
ఇఇటట ననఇ:7/173-20-B
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదగరపజ మరలల
ఇఇటట ననఇ:7-173-20-B
వయససస:22
లఇ: పప
325
ZOK1394451
పపరర: నరరష బబబయ కకపపపల

311
ZOK2026482
పపరర: రపజనన గగలర

306
ZOK0905580
పపరర: రమమశ అవసపన

భరస : ససశల కకమలర
ఇఇటట ననఇ:7/173-13
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7/173-20A
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : శశరపమయలక
ఇఇటట ననఇ:7-173-20A
వయససస:40
లఇ: ససస స
322
ZOK1394444
పపరర: పపడమ కకమలర మరలల

125-158/172

తఇడడ:డ రరశయద
ఇఇటట ననఇ:7/173-15
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7-173-15
వయససస:50
లఇ: ససస స
319
ZOK2026508
పపరర: రపణణ మలరరలర

308
ZOK0208397
పపరర: మలర శసరగ అవపసపన

125-158/748

తఇడడ:డ నరసపఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:7/173-1
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆశరపసదమయ
ఇఇటట ననఇ:7-173-13
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7/173-15
వయససస:37
లఇ: పప
316
ZOK2026490
పపరర: లకడమదదవ కపకక

125-158/1189

భరస : రవ కకమలర
ఇఇటట ననఇ:7/173-7
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రపజనన
ఇఇటట ననఇ:7-173-13
వయససస:40
లఇ: పప
313
ZOK0211276
పపరర: చఇదడ శశఖర కపకక

305
ZOK1631480
పపరర: కకరస గ గగలర

303
ZOK2026474
పపరర: లకమమ బదఇ
భరస : యలర యద
ఇఇటట ననఇ:7-173
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జయ రతనఇ గగలర
ఇఇటట ననఇ:7/173
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : లలనన బబబయ
ఇఇటట ననఇ:7/173-5
వయససస:32
లఇ: ససస స
310
LML1932763
పపరర: ససససల కకమలర గరళర

125-158/747

భరస : రపజనన
ఇఇటట ననఇ:7-173
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మననహర
ఇఇటట ననఇ:7/173
వయససస:25
లఇ: పప
307
ZOK1114065
పపరర: ససహసపన అవసపన

302
ZOK2026466
పపరర: సరరజనమమ గగలర గరల

327
ZOK1668037
పపరర: అరవఇద బదఇ

125-158/182

తఇడడ:డ నదగరఇదడయద
ఇఇటట ననఇ:7/173-H
వయససస:20
లఇ: పప
125-158/760

330
ZOK0206904
పపరర: లలననన బబబయ ఆవపసపన

125-158/183

తఇడడ:డ నరసపఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:7/173-I
వయససస:36
లఇ: పప
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331
LML1931344
పపరర: నరసపఇహహలక అవసపన

125-158/761

తఇడడ:డ బబలయద
ఇఇటట ననఇ:7-173-I
వయససస:60
లఇ: పప
334
ZOK0206920
పపరర: బబబయ రపవప గపల

125-158/186

125-158/188

125-158/191

338
ZOK0207811
పపరర: అరరణ బదఇ

341
ZOK2026532
పపరర: నదగరశసరమమ బదఇ

125-158/763

344
LML2438091
పపరర: రమణమమ గపలశశటట

తఇడడ:డ ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/198
వయససస:54
లఇ: పప

347
ZOK1388909
పపరర: కనపపరగర ఉమమహహశసరగ

తఇడడ:డ యలణదయద
ఇఇటట ననఇ:7/201
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : నదగరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-201
వయససస:67
లఇ: ససస స
355
ZOK2026573
పపరర: రమణకకమలరగ ధనదనసప

భరస : ససబడమణదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-211
వయససస:40
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

353
ZOK2026557
పపరర: ఆదదలకమమ సగగల

125-158/768

356
ZOK2026581
పపరర: నరసపఇహహలక ధనదనపప

125-158/764

359
ZOK1257469
పపరర: చననకక గరధ
భరస : రపమలఇజనవయయలక గరధ
ఇఇటట ననఇ:7/212-G2
వయససస:35
లఇ: ససస స

339
LML2438083
పపరర: శశ లకడమ బదఇ

125-158/190

342
ZOK0823071
పపరర: తదజ సపఇహ కసస
స రగ

125-158/192

345
ZOK0823089
పపరర: హరగత భదఇ

125-158/193

భరస : వనఇకట ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/195-D
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-158/195

348
ZOK0905432
పపరర: ఆదదలకమమమ మడగలఇ

125-158/196

భరస : యలణదయద
ఇఇటట ననఇ:7/201
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-158/198

351
ZOK1114222
పపరర: రమణమమ మలడగపలలఎఇ

125-158/199

భరస : ససబడమణదఎఇ మలడగపలలఎఇ
ఇఇటట ననఇ:7/201
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-158/766

354
ZOK2026565
పపరర: రపజమమ కకపపల

125-158/767

భరస : గయరవయద
ఇఇటట ననఇ:7-204
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-158/769

తఇడడ:డ పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7-205
వయససస:51
లఇ: పప
125-158/771

125-158/187

తఇడడ:డ వనఇకట రమణయద కసస
స రగ
ఇఇటట ననఇ:7/194
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ చడననయద
ఇఇటట ననఇ:7-203-A
వయససస:72
లఇ: ససస స

భరస : నరసపఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:7-205
వయససస:47
లఇ: ససస స
358
LML1939701
పపరర: ససధదమణణ ఓబల

125-158/762

తలర : అదద లకకకమమ
ఇఇటట ననఇ:7/201
వయససస:41
లఇ: పప
125-158/765

336
ZOK0208413
పపరర: లకడమ దదవ బదఇ

భరస : రపజశశఖర
ఇఇటట ననఇ:7/178B
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కర వజయ కకమలర
ఇఇటట ననఇ:7/198
వయససస:25
లఇ: ససస స

125-158/197 350
349
ZOK0905481
ZOK1114172
పపరర: వనఇకట రమణ మలడగపలలఎఇ
పపరర: ససబడమణదఎఇ మలడగలమ

352
ZOK2026540
పపరర: నరసమమ దదవరపలలర

125-158/189

భరస : నదగయద
ఇఇటట ననఇ:7-194
వయససస:76
లఇ: ససస స
125-158/194

125-158/185

భరస : ససబబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7/177A
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : నదగభమషణఇ బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-179
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకటససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7-194
వయససస:37
లఇ: పప
346
ZOK0560276
పపరర: వజయ కకమలర కకనపరగస

125-158/1239

భరస : బడహమయద బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7/178-A
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7/178-B
వయససస:38
లఇ: పప
343
LML2435998
పపరర: వవఇకటరమన కసస
స రర

335
ZOK2260875
పపరర: పపడమ చఇడడ గల

333
LML2438125
పపరర: శశ దదవ కకపపల
భరస : బబబయరపవప గపల
ఇఇటట ననఇ:7/175
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబబయ రపవప గల
ఇఇటట ననఇ:7/175
వయససస:19
లఇ: పప

భరస : శవ పడసపద లఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:7/178
వయససస:34
లఇ: ససస స
340
ZOK1186718
పపరర: రపజశశఖర బదఇ

125-158/184

భరస : నరసపఇహహలక అవపసపన
ఇఇటట ననఇ:7/174
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దదవదదసస గపల
ఇఇటట ననఇ:7/175
వయససస:38
లఇ: పప
337
ZOK0208421
పపరర: రరణయకప దదవ లఇగఇ

332
ZOK0823063
పపరర: రతనమమ అవపసపన

357
LML1931906
పపరర: ససబడమణదఇ ఓబల

125-158/770

తఇడడ:డ జకకరయద
ఇఇటట ననఇ:7-211
వయససస:45
లఇ: పప
125-158/200

360
ZOK0513069
పపరర: వదదదసపగర ఓనట మటట

125-158/201

తఇడడ:డ రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7/214
వయససస:32
లఇ: పప
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361
ZOK0514026
పపరర: జజదత ఓనట మటట

125-158/202

భరస : రవ కకమలర
ఇఇటట ననఇ:7/214
వయససస:37
లఇ: ససస స
364
ZOK0206946
పపరర: రపజనన కకరర నసతల

125-158/205

125-158/208

125-158/772

125-158/212

125-158/215

125-158/775

125-158/778

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయద కర
ఇఇటట ననఇ:7-221
వయససస:77
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

374
ZOK0588020
పపరర: సరససత బదఇ

377
ZOK1389352
పపరర: వపణణ మహహశసరగ బదఇ

380
ZOK0587956
పపరర: వననద కకమలర బదఇ

383
ZOK0208447
పపరర: గఇగ దదవ బఇటటపలర

125-158/219

386
ZOK1500107
పపరర: చననకక బబతతపలర

125-158/213

389
ZOK1682350
పపరర: లకడమ దదవ పపసల
తఇడడ:డ వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:7/221-E
వయససస:24
లఇ: ససస స

369
ZOK0942491
పపరర: బఇధస మలరరలర

125-158/210

372
LML2436046
పపరర: కపకక తరరపపల

125-158/211

375
ZOK0684225
పపరర: శవ కకమలర కపకక

125-158/214

తఇడడ:డ శవ కకమలర
ఇఇటట ననఇ:7/217
వయససస:30
లఇ: పప
125-158/216

378
LML2438133
పపరర: లకడమనరసమమ కపకక కర

125-158/774

భరస : తరరపపలక కర
ఇఇటట ననఇ:7-217
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-158/776

381
ZOK2026599
పపరర: నదగమమ కపకక కపకక

125-158/777

భరస : శశరపమయలక కర
ఇఇటట ననఇ:7-217
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-158/217

384
ZOK0490631
పపరర: రమణ బఇటటపలర

125-158/218

తఇడడ:డ చడననయద
ఇఇటట ననఇ:7/218
వయససస:34
లఇ: పప
125-158/220

భరస : చననయద
ఇఇటట ననఇ:7/218
వయససస:65
లఇ: ససస స
125-158/780

125-158/207

తఇడడ:డ కర శశ రమయలక
ఇఇటట ననఇ:7/217
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7/218
వయససస:38
లఇ: ససస స

తలర : చననకక
ఇఇటట ననఇ:7/218
వయససస:38
లఇ: పప
388
LML2436103
పపరర: రపమయద కకటట ఇ

125-158/773

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-217
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : తరరపపలక కర
ఇఇటట ననఇ:7-217
వయససస:43
లఇ: ససస స
385
ZOK0942558
పపరర: వనఇకటటసస బఇటటపలర

371
ZOK0397679
పపరర: వపససదదవరపవ మగపరపజ

366
ZOK1574748
పపరర: రపజ కకమలర కకరనసఠరలల

భరస : కకశశర
ఇఇటట ననఇ:7/216
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : హరగ కకషష బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7/217
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:7-217
వయససస:41
లఇ: పప
382
ZOK2026607
పపరర: జయమమ కపకక కర

125-158/209

భరస : వననధ కకమలర
ఇఇటట ననఇ:7/217
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:7/217
వయససస:45
లఇ: పప
379
ZOK0397125
పపరర: హరరకకషష బదదమల

368
ZOK0635821
పపరర: తతతతజ మగపరపజ

125-158/204

తఇడడ:డ రపజనన కకరనసఠరలల
ఇఇటట ననఇ:7/215
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవదదదదడ
ఇఇటట ననఇ:7-216
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : నదగభమషణమ
ఇఇటట ననఇ:7/217
వయససస:63
లఇ: ససస స
376
ZOK0942517
పపరర: గయణ శశఖర బదఇ

125-158/206

తఇడడ:డ వవదదదదడ మగపరపజ
ఇఇటట ననఇ:7/216
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7-216
వయససస:47
లఇ: పప
373
ZOK0587832
పపరర: ఆయలవపరమలమ బదమ

365
ZOK1500065
పపరర: ససజజత కకరరరఠరలల

363
LML1939727
పపరర: రతనమమ
భరస : రపజనన
ఇఇటట ననఇ:7/215
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రపజనన
ఇఇటట ననఇ:7/215
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : వవదదదదడ
ఇఇటట ననఇ:7/216
వయససస:66
లఇ: ససస స
370
LML2436079
పపరర: పపలలవయలద మలరరలర

125-158/203

తఇడడ:డ రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7/214-A
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయలద
ఇఇటట ననఇ:7/215
వయససస:44
లఇ: పప
367
ZOK0071647
పపరర: ఈశసరమమ మగ రపజ

362
ZOK0513333
పపరర: రవకకమలర ఓనట మటట

387
ZOK0397786
పపరర: గఇగయద మదద

125-158/779

తఇడడ:డ చననససబబయద మడడ
ఇఇటట ననఇ:7-218
వయససస:73
లఇ: పప
125-158/221

390
ZOK0905531
పపరర: చడఇగమమ సపఇగనమల

125-158/222

భరస : వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7/222
వయససస:48
లఇ: ససస స
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125-158/223 392
391
ZOK0905572
ZOK1114123
పపరర: వనఇకట ససబబయద సపఇగనమల
పపరర: శశనవపససలక దదవరపలర

తఇడడ:డ ససబబ రపమయద
ఇఇటట ననఇ:7/222
వయససస:58
లఇ: పప
394
ZOK0208462
పపరర: ససమలత బదఇ

తఇడడ:డ నదగరతన0 దదవరపలర
ఇఇటట ననఇ:7/223
వయససస:33
లఇ: పప
125-158/226

భరస : మలర కపరరజన బదదఇ
ఇఇటట ననఇ:7/224
వయససస:39
లఇ: ససస స
397
ZOK0954603
పపరర: వరలకడమ గపలశశటట

125-158/227

125-158/229

398
ZOK1012657
పపరర: మయరళ గపలశశటట

401
ZOK2026623
పపరర: సరససతమమ ఆకరపపటట

125-158/231

404
ZOK0396036
పపరర: నదగజజదత మలలర ఇ

భరస : ససబడమణదఇ రరడడడ వనకకరగ
ఇఇటట ననఇ:7-229
వయససస:43
లఇ: ససస స

407
ZOK1387133
పపరర: వపనకకరగ ససపడజ

తఇడడ:డ వనకకరర ససబడమణదఇ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/229
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : శఇకర రరడడడ నదగగరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/230
వయససస:38
లఇ: ససస స
415
ZOK2026656
పపరర: ససతమమ ఆకరపపటట

402
ZOK0397596
పపరర: నదగ భమషణ మలలర ఎఇ

416
ZOK0397000
పపరర: ససగయణదకర రరడడడ ఆకరపపటట
తఇడడ:డ నదరపయణ ఆకరపపటట
ఇఇటట ననఇ:7/230-A
వయససస:43
లఇ: పప

125-158/237
418
ZOK1113620
పపరర: ఆకరపపటట. కకశశర కకమలర రరడడడ
ఆకరపపటట
తఇడడ:డ ఎ. గఇగగరరడడడ ఆకరపపటట
ఇఇటట ననఇ:7/230B
వయససస:26
లఇ: పప

419
ZOK1113810
పపరర: గఇగగ రరడడడ ఆకరపపటట
తఇడడ:డ చడనదన రరడడ ఆకరపపటట
ఇఇటట ననఇ:7/230-B
వయససస:58
లఇ: పప

125-158/230

తఇడడ:డ నదరపయణ రరడడడ మలలర ఎఇ
ఇఇటట ననఇ:7/229
వయససస:48
లఇ: పప
125-158/785

405
ZOK2026631
పపరర: ససబడమణదన రరడడడ వనకకరగ

125-158/786

తఇడడ:డ శశరపమయలకరరడడడ వనకకరగ
ఇఇటట ననఇ:7-229
వయససస:47
లఇ: పప
125-158/1190

408
ZOK1387166
పపరర: వపనకకరగ ససచతడ

125-158/1191

తఇడడ:డ వపనకకరగ ససబడమణదఇ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/229
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-158/232

411
ZOK0476648
పపరర: అఇజల దదవ ఆకరపపటట

125-158/233

భరస : ససగయణదకర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/230
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : ససబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7/230
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-158/789

125-158/782

125-158/783
399
LML1940329
పపరర: జయమమ సపగమలల సపవగమలల

125-158/235 414
413
ZOK2026664
LML2438141
పపరర: ససబబలకమమ పపఇడడబబ యన
పపరర: హహమజజత ఆకరపపటట

భరస : గఇగగ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-230
వయససస:67
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-158/784

తఇడడ:డ చడనదన రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/230
వయససస:49
లఇ: పప
125-158/234

396
ZOK0397620
పపరర: మలర కపరరజన రపవప బదఇ

భరస : వనఇకటససబబయద సపగమల
ఇఇటట ననఇ:7-225
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వపనకకరగ ససబడమణదఇ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/229
వయససస:30
లఇ: ససస స

125-158/1192 410
409
ZOK1500461
ZOK0473363
పపరర: వనకకరర అనల కకమలర రరడడడ
పపరర: శఇకర రరడడడ ఆకరపపటట

412
ZOK0490920
పపరర: లత నదగగరరడడడ

125-158/228

భరస : నదగభమషణఇ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-229
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-158/787

125-158/225

తఇడడ:డ ససబబయద బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-224-A
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : నరసప రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-228
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదరపయణ రరడడడ మలలర ఇ
ఇఇటట ననఇ:7/229
వయససస:39
లఇ: పప
406
ZOK2026649
పపరర: రపజరశసరర వన కకరగ

125-158/781

తలర : అమలమణణ
ఇఇటట ననఇ:7/225
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమయడడ పప గడథథటట
ఇఇటట ననఇ:7/226
వయససస:24
లఇ: పప
403
ZOK1354901
పపరర: పరమమశసర రరడడడ మలలర ఇ

395
ZOK2026615
పపరర: నదగమమ బదఇ బడఇ

393
LML2436111
పపరర: రరపపష కకమలర రతదనల
తఇడడ:డ దకడనద మమరగస రతదనల
ఇఇటట ననఇ:7/224
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : ససబబయద బడఇ
ఇఇటట ననఇ:7-224
వయససస:77
లఇ: ససస స

భరస : మయరళ
ఇఇటట ననఇ:7/225
వయససస:30
లఇ: ససస స
400
ZOK1631183
పపరర: మణణకపఇత పప గడథథటట

125-158/224

125-158/788

భరస : శవశఇకర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-230
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-158/236

417
ZOK2026672
పపరర: నదరపయణరరడడడ ఆకరపపటట

125-158/790

తఇడడ:డ చడనదనరరడడడ ఆకరపపటట
ఇఇటట ననఇ:7-230A
వయససస:59
లఇ: పప
125-158/238

125-158/239
420
ZOK1113828
పపరర: కకశశర కకమలర రరడడ ఆకరపపటట

తఇడడ:డ గఇగగ రరడడడ ఆకరపపటట
ఇఇటట ననఇ:7/230-B
వయససస:26
లఇ: పప
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421
ZOK1132331
పపరర: కకశషషవవణణ ఆకరపపటట

125-158/240

భరస : గఇగగ రరడడడ ఆకరపపటట
ఇఇటట ననఇ:7/230-B
వయససస:57
లఇ: ససస స
424
ZOK0481598
పపరర: ససజజతద దదసపబబ యన

125-158/242

125-158/244

భరస : పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7/232-C
వయససస:44
లఇ: ససస స
433
LML1940212
పపరర: జయమమ గయఇడస
ర రర

425
LML2436095
పపరర: గఇగయద రపజబబ యన

125-158/793

428
ZOK0587733
పపరర: సపరరశప సస మబతస న

భరస : ససబడహమణదఇ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/234-B
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-158/274

434
ZOK2026698
పపరర: సరరజమమ దదశబబ యన

125-158/255

125-158/1194

125-158/256

449
ZOK0684258
పపరర: గఇగమమ ఏరరకకనస
ద
భరస : తరరపలక
ఇఇటట ననఇ:7/240
వయససస:55
లఇ: ససస స

125-158/246

432
ZOK0684241
పపరర: చననయలద దదసపబబ యనద

125-158/249

435
ZOK0460071
పపరర: రజన దదసపబబ యన

125-158/251

438
ZOK2026706
పపరర: మమత దదశబబ యన

125-158/795

భరస : నదరపయణ
ఇఇటట ననఇ:7-234-A
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-158/796

125-158/797
441
LML2438158
పపరర: వనఇకటససబబమమ దదశబబ యన
దదశబబ యన
భరస : ససబబరపమయద దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-234-C
వయససస:61
లఇ: ససస స

125-158/253

444
ZOK0792457
పపరర: కకమలర దదశబబ యనద

125-158/254

తఇడడ:డ బడహమయద
ఇఇటట ననఇ:7/237
వయససస:35
లఇ: పప
125-158/798

తఇడడ:డ వరయద దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-237A
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:డ దదశబబ యన ససబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7/239
వయససస:55
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

446
LML2436178
పపరర: ఈశసరయద దదశశబయన

429
ZOK0641043
పపరర: శవ కకమలర సపఇబతడస న

భరస : శఇకరయద
ఇఇటట ననఇ:7/234
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : బడహమయద దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/237
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : కకమలర
ఇఇటట ననఇ:7/237
వయససస:40
లఇ: ససస స
448
LML2436160
పపరర: దదశబబ యన చఇదడ శశఖర

125-158/794

440
ZOK2026714
పపరర: ససబడమణదఎఇ దదశశబయన

443
ZOK0208488
పపరర: అకకమమ దదసపబబ య నద

125-158/243

తఇడడ:డ గఇగయద
ఇఇటట ననఇ:7/233-A
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరపమయద దదశశబయన
ఇఇటట ననఇ:7-234-B
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : ఆదదనదరపయణ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/236
వయససస:36
లఇ: ససస స
445
ZOK1113992
పపరర: ససనత దదశబబ యన

125-158/248

తఇడడ:డ శఇకరయద దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/234
వయససస:22
లఇ: పప
125-158/252

426
ZOK1378066
పపరర: శఇకరయద దదశబబ యన

తఇడడ:డ పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7/232-C
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : చననయద
ఇఇటట ననఇ:7-233-A
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబడమణదఇ
ఇఇటట ననఇ:7/234
వయససస:23
లఇ: ససస స

442
ZOK0490870
పపరర: సరససత దదశ బబ యన

125-158/245

431
ZOK0684233
పపరర: పపనచలమలమ దదసపబబ యనద

125-158/1193 437
436
ZOK1500073
ZOK1500297
పపరర: గఇగప పడసనన దదశపబబ యనద
పపరర: రపజ కకమలర దదశబబ యన

125-158/791

తఇడడ:డ శభరయద డ
ఇఇటట ననఇ:7/232
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : శశనవపససలక
ఇఇటట ననఇ:7/233-4
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : నరసపఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:7-233-A
వయససస:47
లఇ: ససస స

439
ZOK0208470
పపరర: సరససతమమ దదససబబ యన

125-158/792

భరస : శవయద
ఇఇటట ననఇ:7/232-C
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-158/247

423
ZOK1394428
పపరర: నవద శశ ఆకరపపటట
తఇడడ:డ గఇగగరరడడడ ఆకరపపటట
ఇఇటట ననఇ:7-230-B
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బఇగపరయద
ఇఇటట ననఇ:7-231
వయససస:80
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదరపయణ
ఇఇటట ననఇ:7/232-C
వయససస:50
లఇ: పప
430
ZOK2026680
పపరర: సపవతడ సస మబతస న

125-158/241

తఇడడ:డ గఇజ రరడడడ ఆకరపపటట
ఇఇటట ననఇ:7/230-B
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7/231
వయససస:34
లఇ: ససస స
427
ZOK0513358
పపరర: పపఇచలయద సస ఇబబలఇన

422
ZOK1378058
పపరర: నవద శశ ఆకరపపటట

447
ZOK2026722
పపరర: అకకమమ దదశబబ యన

125-158/799

భరస : ఈశసరయద దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-237-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-158/257

125-158/258
450
ZOK1280338
పపరర: శపశవఇత కకమలర దదసపబబ యన

తఇడడ:డ ససబడమణదఎఇ దదసపబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/240
వయససస:25
లఇ: పప
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451
LML2436129
పపరర: ససబడమణదఎఇ దదశశబయన

125-158/800

తఇడడ:డ కకఇడయద దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-240
వయససస:51
లఇ: పప
454
ZOK0207910
పపరర: జయమమ ఒఇటటమటట

125-158/260

125-158/263

125-158/802

125-158/805

125-158/267

భరస : ససబబబరపయయడడ ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/244B
వయససస:48
లఇ: ససస స
469
LML2436202
పపరర: ససబబబరపయయడడ ససఇకర

125-158/807

భరస : ససబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7-246
వయససస:62
లఇ: ససస స

461
ZOK2026748
పపరర: గఇగమమ దదశబబ యన

464
ZOK0208496
పపరర: కలలదణణ దదసపబబ యనద

125-158/270

వయసస 01-01-2021 నటక

459
ZOK0823147
పపరర: శఇకరయద యయరగకకఇదస

462
LML1940477
పపరర: సరససత అకకకనగయఇట

125-158/266

467
ZOK0513192
పపరర: వనఇకటససబబయద ససఇకర

468
ZOK0684266
పపరర: శవ శఇకర ససన కరప

473
ZOK0684282
పపరర: రవ మగగలకపలకవ

476
ZOK1388867
పపరర: కలలదణదసరగ ఇ వరలకడమ

125-158/268

125-158/804

125-158/269

తఇడడ:డ ససబబబరపయడస
ఇఇటట ననఇ:7/244-B
వయససస:28
లఇ: పప
125-158/808

471
LML1940469
పపరర: జయమమ ససఇకర

125-158/809

భరస : ససబబరపమయద ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7-244B-1
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-158/271

474
ZOK0686428
పపరర: గఇగప దదవ మగగల కపలకవ

125-158/272

భరస : వవఇకట రమన
ఇఇటట ననఇ:7/246
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-158/1195

తఇడడ:డ కలలదణదసరగ ఇ గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:7/246
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : లలట ఉపపప కకఇడయద
ఇఇటట ననఇ:7/248
వయససస:66
లఇ: ససస స

125-158/265

125-158/806
465
ZOK0490656
పపరర: వనఇకటససబబయద దదశశబయన

తఇడడ:డ ససబబయద దదశశబయన
ఇఇటట ననఇ:7-244
వయససస:41
లఇ: పప

470
LML2438281
పపరర: మహహశసరగ ససఇకర

125-158/262

భరస : వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:7-242
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట ససబబయద దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/244
వయససస:29
లఇ: ససస స

125-158/1196 479
478
ZOK1500016
ZOK1574821
పపరర: ఉపపప పపలకకఇడ రపయయడడ
పపరర: ఉపపప అమమణణష

తఇడడ:డ ఉపపప పపలకకఇడయద
ఇఇటట ననఇ:7/248
వయససస:22
లఇ: పప

125-158/803

తఇడడ:డ ససబబబరపయడస
ఇఇటట ననఇ:7/246
వయససస:29
లఇ: పప
125-158/810

456
ZOK0823105
పపరర: వరలకడమ యయరగకకఇదస

తఇడడ:డ యయరగకకఇదస
ఇఇటట ననఇ:7/241
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : మయరళమహన ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7-244-B1
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబరపయడడ
ఇఇటట ననఇ:7/246
వయససస:37
లఇ: ససస స
475
ZOK2026763
పపరర: గఇగమమ మగగలకపలస

125-158/264

తఇడడ:డ ససబబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7/244-B
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకఇడయద ససకఇర
ఇఇటట ననఇ:7-244-B
వయససస:49
లఇ: పప
472
ZOK0684274
పపరర: వనఇకటరమణ మగగలకపలకవ

458
ZOK0823139
పపరర: మలర కపరరజన యయరగకకఇదస

125-158/259

భరస : మలర కపరరజన
ఇఇటట ననఇ:7/241
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : చడఇగయద
ఇఇటట ననఇ:7-241
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : ససబబ రపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7-242
వయససస:57
లఇ: ససస స
466
ZOK0208652
పపరర: వనఇకటససబబమమ ససఇకర

125-158/261

తఇడడ:డ శఇకరయద
ఇఇటట ననఇ:7/241
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపదదయద
ఇఇటట ననఇ:7-241
వయససస:57
లఇ: పప
463
ZOK2026755
పపరర: గఇగమమ అకకకనగయఇటర

455
ZOK0587659
పపరర: శశభబ రపన ఓఇటటమటట

453
LML1932334
పపరర: రమణయద ఒఇటటమటట
తఇడడ:డ గఇగయద ఒఇటటమటట
ఇఇటట ననఇ:7/241
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : వదదద సపగర ఒఇటటమటట
ఇఇటట ననఇ:7/241
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకరయద
ఇఇటట ననఇ:7/241
వయససస:30
లఇ: పప
460
LML2436186
పపరర: గఇగయద గయగగగల

125-158/801

భరస : ససబడమణదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-240
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7/241
వయససస:46
లఇ: ససస స
457
ZOK0823113
పపరర: శవయద యయరగకకఇదస

452
ZOK2026730
పపరర: రపజరశసరగ దదశబబ యన

477
ZOK1113646
పపరర: ధనసఇజయ ఉపప

125-158/273

తఇడడ:డ పపలకకఇదయద ఉపప
ఇఇటట ననఇ:7/248
వయససస:26
లఇ: పప
125-158/1197

480
ZOK1575240
పపరర: గఇగయద దదశబబ యన

125-158/1198

తఇడడ:డ కకషషయద దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/248
వయససస:24
లఇ: పప
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481
LML2436756
పపరర: పపలకకఇడయద ఉపపప

125-158/811

తఇడడ:డ కకఇడయద
ఇఇటట ననఇ:7-248A
వయససస:48
లఇ: పప
484
ZOK0513135
పపరర: ఆదదనదరపయణ దదససబబ యన

482
ZOK2026771
పపరర: వనఇకటలకమమ ఉపపప

125-158/275

485
ZOK2026797
పపరర: గఇగమమ పపఇడడబబ యన
పపఇడడబబ యన
భరస : బసయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-248-B1
వయససస:48
లఇ: ససస స

125-158/277 488
487
ZOK0684308
ZOK1113935
పపరర: వవనకటటశసరమలమ కలలదనదసరపగ
పపరర: ససరరఖ కళళదణదసరగ ఇ

భరస : వవఇకటటశసరళళ
ఇఇటట ననఇ:7/251
వయససస:54
లఇ: ససస స

125-158/814

486
ZOK0684290
పపరర: వనఇకటటశసరరర కలలదణదసరగ ఇ

125-158/276

తఇడడ:డ తమమపప
ఇఇటట ననఇ:7/251
వయససస:50
లఇ: పప
125-158/278

489
ZOK1323682
పపరర: భబసకర పపఇడడ బబ యన

తఇడడ:డ చనన బబసయద పపఇడడ బబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/254
వయససస:25
లఇ: పప

491
ZOK2026805
పపరర: వజయలలత పపఇడడబబ యన
పపఇడడబబ యన
భరస : చననబసయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-254
వయససస:36
లఇ: ససస స

125-158/815

125-158/816
492
ZOK2026813
పపరర: వనఇకటససబబమమ పపఇడడబబ యన
పపఇడడబబ యన
భరస : బసయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-254
వయససస:56
లఇ: ససస స

125-158/817

494
ZOK0208512
పపరర: శవకకమలరగ పపఇడడ బబ యనద

125-158/281

495
ZOK0684316
పపరర: లలలవత పపఇడడబబ యనద

భరస : రపమలఇజనవయయలక
ఇఇటట ననఇ:7/255
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-158/818

497
LML2436228
పపరర: గఇగయద పపఇడడబబ యన

125-158/819

125-158/820
498
ZOK0207605
పపరర: రపమలఇజనవయయలక పపఇడడబబ యన

తఇడడ:డ నదగయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-255
వయససస:56
లఇ: పప

125-158/821
499
ZOK2026839
పపరర: ససబబనరసమమ పపఇడడబబ యన
పపఇడడబబ యన
భరస : గఇగయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-255
వయససస:56
లఇ: ససస స

500
ZOK0513218
పపరర: రరడడయద దదసపబబ యన
తఇడడ:డ ఏదడద య ఏరగకకఇడడ
ఇఇటట ననఇ:7/256
వయససస:31
లఇ: పప

502
ZOK1500180
పపరర: బబడమమ యద యయరరకకనస
ద

125-158/822 504
503
ZOK2026847
ZOK2026854
పపరర: బసమమ దదశబబ యన దదశబబ యన
పపరర: రరడమమ
డడ
దదశశబయన

125-158/285

తఇడడ:డ నరసపఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:7/256
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : నదరపయణ
ఇఇటట ననఇ:7-256-A
వయససస:63
లఇ: ససస స
508
ZOK0684357
పపరర: ఎరగశకకఇడడ మమనక ఎరగశకకఇడడ

125-158/283

506
ZOK0211508
పపరర: మలర కపరరజన ఏరగకకఇడడ

125-158/289

501
ZOK0684324
పపరర: మలలర శసర ఎరగశకకఇడడ

125-158/284

తలర : నదగరశసరమమ ఎరగశకకఇడడ
ఇఇటట ననఇ:7/256
వయససస:28
లఇ: పప
125-158/823

భరస : ఎదదయద దదశశబయన
ఇఇటట ననఇ:7-256
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-158/287

తఇడడ:డ పపదద నరసపఇహహలక ఏరగకకఇడడ
ఇఇటట ననఇ:7/256C
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : ఏరగశకకఇడడ మలర కపరరజన ఎరగశకకఇడడ
ఇఇటట ననఇ:7/256-C
వయససస:25
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ గఇగయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-255
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : బసయద దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-256
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-158/824

125-158/282

భరస : రపజశశఖర పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/255
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-255
వయససస:37
లఇ: పప

505
ZOK2026862
పపరర: మఇగమమ దదశబబ యన

125-158/279

125-158/280

తఇడడ:డ బసయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-254
వయససస:47
లఇ: పప
496
LML1932813
పపరర: రపజశశఖర పపఇడడబబ యన

125-158/813

తఇడడ:డ వనఇకటటససరరర
ఇఇటట ననఇ:7/251
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బసయద
ఇఇటట ననఇ:7/254
వయససస:22
లఇ: ససస స
493
ZOK2026821
పపరర: చనదనబసయద పపఇడడబబ యన

483
ZOK2026789
పపరర: ససబబమమ దదశబబ యన
దదశబబ యన
భరస : నరసయద దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-248-B
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : పపలకకఇడయద
ఇఇటట ననఇ:7-248-A
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయద దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/248-B-1
వయససస:49
లఇ: పప

490
ZOK1668086
పపరర: హరగ పపడయ పపఇదదబబ యనద

125-158/812

125-158/288
507
ZOK0513176
పపరర: పపదద నరసపఇహహలక ఏరర కకఇడడ

తఇడడ:డ నరసయద
ఇఇటట ననఇ:7/256-C
వయససస:62
లఇ: పప

125-158/825 510
125-158/826
509
ZOK2026870
ZOK2026888
పపరర: రపజమమ ఎరగకకఇడడ ఏరగకకఇడడ
పపరర: నదగరశసరమమ ఎరగకకఇడడ
ఏరగకకఇడడ
భరస : పపదద నరసపఇహహలక ఏరగకకఇడడ
భరస : చనన నరసపఇహహలక ఏరగకకఇడడ
ఇఇటట ననఇ:7-256-C
ఇఇటట ననఇ:7-256-C
వయససస:47
లఇ: ససస స
వయససస:41
లఇ: ససస స
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125-158/1199
511
ZOK1500024
పపరర: చనన నరసపఇహహలక యలదవ
యళయకకనస
ద
తఇడడ:డ నరసయద యలదవ
ఇఇటట ననఇ:7/256-C
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ యదదయద దదసపబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/256 NARAPUREDDY PALLI
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : కకషష కరశవ
ఇఇటట ననఇ:7/257
వయససస:35
లఇ: ససస స

514
ZOK0684332
పపరర: రమమశ గయనసనడరర

515
ZOK2026896
పపరర: కకషషకరశవ పపఇడడబబ యన

516
ZOK2026904
పపరర: చననకక పపఇడడబబ యన

125-158/291

తఇడడ:డ రపమచఇదడ
ఇఇటట ననఇ:7/257
వయససస:31
లఇ: పప
517
ZOK0207068
పపరర: శవ కరశవ పపఇడడబబ యన

125-158/293

తఇడడ:డ రపమకకషషయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/257-A
వయససస:31
లఇ: పప
520
ZOK0684340
పపరర: మలర కపరరజన అరవ

125-158/294

125-158/292

తఇడడ:డ నరసపఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:7/257-C
వయససస:48
లఇ: పప

125-158/827

భరస : రపమకకశషషయద
ఇఇటట ననఇ:7-257
వయససస:67
లఇ: ససస స

518
ZOK1405836
పపరర: దథపపక పపఇడడబబ యన

519
ZOK1949726
పపరర: వనఇకటయద జడ

125-158/1200

521
ZOK1113919
పపరర: సపవప కకమలర అరవ

125-158/295

522
LML1940139
పపరర: రపజమమ అరవ

తఇడడ:డ గజపతదససర అరవ సస ఈ వ
ఇఇటట ననఇ:7/257-B
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : మలర కపరరజన
ఇఇటట ననఇ:7-257-B
వయససస:44
లఇ: ససస స

524
LML2438166
పపరర: లకడమ దదవ పపపప

525
ZOK1499995
పపరర: మధస పపపప

125-158/829

530
ZOK2026912
పపరర: నదగరశసరమమ పపఇడడబబ యన

125-158/828

125-158/1201

125-158/830

125-158/1202

తఇడడ:డ ఓబలలసస పపపప
ఇఇటట ననఇ:7/257-C
వయససస:20
లఇ: పప
125-158/297

భరస : నదగరఇదడ డడలరబబ లలన
ఇఇటట ననఇ:7/257-D
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-158/299

125-158/290

తఇడడ:డ ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/257-A
వయససస:71
లఇ: పప

భరస : ఓబయలలసస పపపప
ఇఇటట ననఇ:7/257-C
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబసయద పపఇడడబబ యయనద
ఇఇటట ననఇ:7/257-D
వయససస:32
లఇ: పప

513
ZOK0208504
పపరర: సరససత పపఇడడ బబ యనద

తఇడడ:డ రపమకకశషషయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-257
వయససస:40
లఇ: పప

125-158/296 527
526
ZOK0460261
ZOK0476598
పపరర: ససబబబరపయయడడ పపఇడడబబ యన
పపరర: అరరణద దదససబబ యనద

529
ZOK0792465
పపరర: బడహమయద పపఇడడబబ యనద

125-158/286

భరస : శవ కరశవ పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/257-A
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యయలరయద
ఇఇటట ననఇ:7/257-B
వయససస:61
లఇ: పప
523
ZOK0093609
పపరర: ఓబయలలసస పపపప

512
ZOK0513952
పపరర: యశశద దదసపబబ యన

125-158/298
528
ZOK1378074
పపరర: ససబబలకమమ పపఇడడబబ యన

భరస : ససబబలకమమ ప
ఇఇటట ననఇ:7/257-D
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-158/831

531
LML2436236
పపరర: బబసయద పపఇడడబబ యన

125-158/832

తఇడడ:డ బయదదయద
ఇఇటట ననఇ:7/258
వయససస:61
లఇ: పప

భరస : బడహమయద పపఇడడబబ యయనద
ఇఇటట ననఇ:7-258
వయససస:25
లఇ: ససస స

125-158/833
532
ZOK2026920
పపరర: చననకక పపఇడడబబ యన
పపఇడడబబ యయనద
భరస : ససబబరపయయడడ పపఇడడబబ యయనద
ఇఇటట ననఇ:7-259-A
వయససస:25
లఇ: ససస స

533
ZOK1500149
పపరర: వనఇకటరమణ పపఇదదబబ యనద
తఇడడ:డ గగపపకకషష
ఇఇటట ననఇ:7/260
వయససస:21
లఇ: పప

535
LML2436244
పపరర: గరపసకకషష పపఇడడబబ యన

125-158/836 537
125-158/1203
536
LML2436269
ZOK1499987
పపరర: వనఇకట ససబబయద పపఇడడబబ యన
పపరర: పపఇదదబబ యన పదమజ యలదవ

125-158/835

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-260
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇగయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-260
వయససస:57
లఇ: పప

538
LML2436251
పపరర: భబసకర పపఇడడబబ యన

539
ZOK0208033
పపరర: ససడ దదవ పపఇడడబబ యన

125-158/837

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-260A
వయససస:37
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : భబసకర పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-260-A
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7-259-A
వయససస:53
లఇ: పప
125-158/300

534
LML1939438
పపరర: రజన పపఇడడబబ యన

125-158/834

భరస : గరపపకకశషష పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-260
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపఇదదబబ యన గరపప కకషష
ఇఇటట ననఇ:7/260
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-158/838

540
ZOK1161967
పపరర: మణణ కతస రర

125-158/301

తఇడడ:డ వనఇకట సపసమ
ఇఇటట ననఇ:7/261
వయససస:30
లఇ: పప
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541
ZOK2026938
పపరర: లకమమ పపఇడడబబ యన
పపఇడడబబ యన
భరస : బసయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-261
వయససస:23
లఇ: ససస స

125-158/839

544
ZOK2026946
పపరర: లకడమదదవ కకనవడ టట

125-158/840

125-158/305

భరస : ధనసఇజయ కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:7/263-B
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-158/307

తఇడడ:డ రవఇదడ
ఇఇటట ననఇ:7/263-D
వయససస:39
లఇ: పప
125-158/310

తఇడడ:డ నరసపఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:7/265A
వయససస:42
లఇ: పప
125-158/844

భరస : నరసపఇహహలక చడనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7-265-A
వయససస:54
లఇ: ససస స

551
ZOK0792481
పపరర: వసఇతమలమ కకఇడదటట

554
ZOK0476572
పపరర: రపణణ చడనసనరర

557
ZOK0792499
పపరర: ఆదద లకమమమ యయరగశకకఇడడ

125-158/1204

560
ZOK0208538
పపరర: ధనమమ పపలర గమర

125-158/308

తలర : జయమమ
ఇఇటట ననఇ:7/268
వయససస:33
లఇ: పప

563
ZOK0792515
పపరర: మధస పపలర గమర

125-158/311

భరస : నదగభమషషఇ
ఇఇటట ననఇ:7/268
వయససస:36
లఇ: ససస స

566
ZOK2027787
పపరర: జయమమ గరవఇదస

125-158/312

569
ZOK0641217
పపరర: మణణకఇఠ శలఇ
తఇడడ:డ శశరపమయలక శలఇ
ఇఇటట ననఇ:7/269-5
వయససస:27
లఇ: పప

125-158/306

552
ZOK0641803
పపరర: ససజజత తననరర

125-158/309

555
LML1932292
పపరర: నరసపఇహహలక చడనసనరర

125-158/843

558
ZOK0792507
పపరర: వవఇకట రమన యయరగశకకఇడడ

125-158/313

తఇడడ:డ చనన పపచచయద ఎరగశకకఇడడ
ఇఇటట ననఇ:7/267
వయససస:46
లఇ: పప
125-158/314

561
ZOK0513226
పపరర: వనఇకపటరమణ పపలర గమర

125-158/315

తఇడడ:డ వనఇకటససబబనన
ఇఇటట ననఇ:7/268
వయససస:40
లఇ: పప
125-158/317

564
ZOK0905226
పపరర: నదగభమషణఇ తననరర

125-158/318

తఇడడ:డ ససత రపమయద
ఇఇటట ననఇ:7/268
వయససస:40
లఇ: పప
125-158/845

భరస : వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:7-268
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-158/321

549
ZOK1257436
పపరర: వవణయగరపపల కకఇడదటట

తఇడడ:డ గరనఇదయద
ఇఇటట ననఇ:7-265-A
వయససస:65
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవఇకట ససబబనన పపలర గమర
ఇఇటట ననఇ:7/268
వయససస:35
లఇ: పప
125-158/319

125-158/304

భరస : పడసపద
ఇఇటట ననఇ:7/265
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:7/268
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-158/316

546
ZOK0481531
పపరర: హరగ కకఇడదటట

తఇడడ:డ రమమశ కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:7/263-C
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : వవఇకట రమన
ఇఇటట ననఇ:7/267
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:7/267
వయససస:20
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-158/842

భరస : రపమచఇదడ
ఇఇటట ననఇ:7/265A
వయససస:38
లఇ: ససస స

556
LML1939735
పపరర: వనఇకట ససబబమమ చడనసనరర

భరస : శశరపమయలక శలఇ
ఇఇటట ననఇ:7/269
వయససస:40
లఇ: ససస స

548
ZOK2026961
పపరర: రపమకకషషయద కకఇడదటట

125-158/303

తఇడడ:డ కకషషయద కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:7/263-B
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : శఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/263-D
వయససస:40
లఇ: ససస స

553
ZOK0473371
పపరర: రపమచఇదడయద చడనసనరర

568
ZOK2027795
పపరర: శపరద శలఇ శలఇ

125-158/841

తఇడడ:డ ససబబరపమయద కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:7-263-B
వయససస:32
లఇ: పప

550
ZOK0792473
పపరర: శఇకర కకఇడదటట

565
ZOK0905259
పపరర: ఉమ మహహశసరగ తననరర

545
ZOK2026953
పపరర: గఇగపదదవ కకఇడదటట కకఇదటట

543
ZOK0905309
పపరర: లకడమ కకఇడదటట
భరస : హరగ బబబయ కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:7/263
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : రవఇదడ కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:7-263-A
వయససస:33
లఇ: ససస స

547
ZOK1376466
పపరర: కవత కకఇడదటట

562
ZOK0641399
పపరర: బబల ససబడమణదఇ గరవఇదస

125-158/302

భరస : సపదదయద
ఇఇటట ననఇ:7/262
వయససస:66
లఇ: ససస స

భరస : రపమ కకషషయద
ఇఇటట ననఇ:7-263
వయససస:48
లఇ: ససస స

559
ZOK1500412
పపరర: అశసన యయరరకకనస
ద

542
ZOK1012475
పపరర: చననకక పఇదదకపళళ

567
ZOK0513200
పపరర: రపమకకశషష ససఇకర

125-158/320

తఇడడ:డ ససబబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7/269
వయససస:39
లఇ: పప
125-158/322

570
ZOK0513929
పపరర: సరరజనమమ ససఇకర

125-158/323

భరస : లకకకమయద ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/270
వయససస:56
లఇ: ససస స
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571
ZOK0684365
పపరర: వవఇకట రమన సఇకర

125-158/324

తఇడడ:డ లకమయద ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/270
వయససస:44
లఇ: పప
574
ZOK0071720
పపరర: గఇగమమ మనవనపలర

125-158/328

125-158/331

125-158/334

125-158/337

125-158/340

125-158/847

125-158/850

తఇడడ:డ రమణయద ఓఇటటమటట
ఇఇటట ననఇ:7/271-2
వయససస:28
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

584
ZOK0792531
పపరర: గరపసకకషష కకఇగపన

587
ZOK1113943
పపరర: లకడమ పడసనన మఇద

590
LML2438596
పపరర: సరససత గనసమయటటట

593
ZOK1500081
పపరర: నవఇఠర దదశపబబ యనద

125-158/343

596
LML1939719
పపరర: వనఇకటమమ దదవరపలర

125-158/338

599
ZOK1500396
పపరర: నదడయలనమలమ సలర
భరస : వరపమయలక
ఇఇటట ననఇ:7/271-2
వయససస:70
లఇ: ససస స

579
ZOK0513325
పపరర: ససబబయద కకపపల

125-158/333

582
ZOK0792432
పపరర: చఇదడ మహన అబమబరర

125-158/336

585
ZOK0823253
పపరర: వనఇకటససబబమమ భదఇ

125-158/339

తలర : లకకమకక భధఇ
ఇఇటట ననఇ:7/271
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-158/341

588
LML1931948
పపరర: రపజయద సఇటట శపఇత

125-158/846

తఇడడ:డ వనఇకటయద శపఇత
ఇఇటట ననఇ:7-271
వయససస:47
లఇ: పప
125-158/848

591
ZOK2027803
పపరర: మణణమమ పపఇడడబబ యన

125-158/849

భరస : ససబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7-271
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-158/1205

594
ZOK0684373
పపరర: శశనవపస రపవప సలలర

125-158/342

తఇడడ:డ శశరపమయలక
ఇఇటట ననఇ:7/271-1
వయససస:46
లఇ: పప
125-158/344

భరస : నరసపఇహహలక దదవరపలర
ఇఇటట ననఇ:7/271-2
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-158/346

125-158/330

తఇడడ:డ రపమయద అబయబర
ఇఇటట ననఇ:7/271
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసయద
ఇఇటట ననఇ:7/271
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : గయణ శశఖర బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7/271-1
వయససస:34
లఇ: ససస స
598
ZOK0794198
పపరర: రపజశశఖర ఓఇటటమటట

125-158/335

భరస : షపట
ఇఇటట ననఇ:7-271
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : రపజయద
ఇఇటట ననఇ:7-271
వయససస:38
లఇ: ససస స
595
ZOK0942533
పపరర: వసఇత కకమలరగ బదఇ

581
ZOK0641829
పపరర: ససహషపణణ మనసనరర

576
ZOK0207076
పపరర: నదగపరరజన కకఇగణణ

తఇడడ:డ పపదద గఇగయద కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:7/271
వయససస:80
లఇ: పప

భరస : చరణ రపఇ
ఇఇటట ననఇ:7/271
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : రరడడయద యమ
ఇఇటట ననఇ:7-271
వయససస:39
లఇ: ససస స
592
ZOK0396317
పపరర: గఇగమమ సఇటట

125-158/332

తఇడడ:డ నడడపప రరడడయద కకఇగన
ఇఇటట ననఇ:7/271
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదగయద కకపపల
ఇఇటట ననఇ:7/271
వయససస:39
లఇ: పప
589
LML2438489
పపరర: చనన పపఇచలమమ మఇద

578
ZOK0208751
పపరర: వనఇకట ససబబమమ కకపపల

125-158/327

తఇడడ:డ నడడపప రరడడయద కకఇగన
ఇఇటట ననఇ:7/271
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : వనఇకట ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/271
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నడడపప రరడడయద
ఇఇటట ననఇ:7/271
వయససస:30
లఇ: ససస స
586
ZOK0942574
పపరర: శశనవపససలక కకపపల

125-158/329

భరస : శశనవపససలక కకపపల
ఇఇటట ననఇ:7/271
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7/271
వయససస:41
లఇ: ససస స
583
ZOK0792523
పపరర: అరరణ కకఇగపన

575
ZOK0093658
పపరర: ససబబరపయయడడ సఇటట

573
LML2438190
పపరర: గఇగమమ కకఇగన
భరస : పపదద రరడడడయద కకఇగన
ఇఇటట ననఇ:7/271
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చననయద
ఇఇటట ననఇ:7/271
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : పపఇడడరఇగయద దదవరపలర
ఇఇటట ననఇ:7/271
వయససస:33
లఇ: ససస స
580
ZOK0641738
పపరర: మణణమమ సఇటటట

125-158/325

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:7/270
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : గఇగయద మనపలర
ఇఇటట ననఇ:7/271
వయససస:37
లఇ: ససస స
577
ZOK0208744
పపరర: శరరష దదవరపలర

572
ZOK1500347
పపరర: అరరణ జజదత సఇకర

597
ZOK0640946
పపరర: వన0కట రమణ సల

125-158/345

తఇడడ:డ శశరపమయలక సలలర
ఇఇటట ననఇ:7/271-2
వయససస:42
లఇ: పప
125-158/1206

600
ZOK1012350
పపరర: శశనవపససలక మగరపజ

125-158/347

తఇడడ:డ వవమయద మగరపజ
ఇఇటట ననఇ:7/271-2A
వయససస:69
లఇ: పప
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601
ZOK2027811
పపరర: నదగమమ కకపపల కకపపల

125-158/348

భరస : నదగయద కకపపల
ఇఇటట ననఇ:7/271-2B
వయససస:57
లఇ: ససస స
604
ZOK1012392
పపరర: లకడమ నరసమమ మగరపజ

125-158/349 603
125-158/350
602
ZOK0942459
ZOK1012400
పపరర: ఆదదనదరపయణరపవప యరశతతట
పపరర: మధసససదన రపవప మగరపజ

తఇడడ:డ శశనవపససలక ఎరశతతట
ఇఇటట ననఇ:7/271-2C
వయససస:45
లఇ: పప
125-158/351

605
ZOK1192921
పపరర: బడహమయద బదఇ

భరస : మధసససదన రపవప మగరపజ
ఇఇటట ననఇ:7/271-3
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగబయషపనదమ బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7/271-3
వయససస:36
లఇ: పప

607
ZOK1132356
పపరర: రరడడడ అఖల దననసప

608
LML1931914
పపరర: రఇగయద కకపపల కకపపల

125-158/354

తఇడడ:డ నరసపఇహహలక దననసప
ఇఇటట ననఇ:7/271-3B
వయససస:26
లఇ: పప
610
ZOK2027829
పపరర: బసమమ కకఇగపన కకఇగన

125-158/883

611
LML2436038
పపరర: బబబయ దనదనసప

125-158/359

614
LML2436020
పపరర: ససబబబరపయడస బదమ

తలర : ససబబబరపయయడడ మడగల0
ఇఇటట ననఇ:7/271-6
వయససస:30
లఇ: ససస స

617
ZOK0905499
పపరర: వనఇకట ససబబయద ధనదసప

భరస : నదగయద ఎఇడడత
ఇఇటట ననఇ:7/271-8
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయద నగరపట
ఇఇటట ననఇ:7-271-11
వయససస:38
లఇ: పప
625
ZOK0792648
పపరర: నదరపయణమలమ నగగరగపపడడ

తఇడడ:డ యలనదయద కకపపల
ఇఇటట ననఇ:7/271-16
వయససస:44
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

623
ZOK0208702
పపరర: మలత మమ నగగరగపపటట

125-158/854

626
ZOK0460246
పపరర: పడతదప కకపపల

125-158/360

629
ZOK0942509
పపరర: గయరర పడసపద కకటపపటట
తఇడడ:డ ససబబ రపమయద కకటపపటట
ఇఇటట ననఇ:7/271-16
వయససస:51
లఇ: పప

125-158/356

612
ZOK2027837
పపరర: రపధమమ దనదనసప

125-158/358

615
LML2438018
పపరర: జయమమ వరపలర

125-158/361

భరస : పపఇచలయద వపరపలర
ఇఇటట ననఇ:7/271-6
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-158/363

618
ZOK1257485
పపరర: సఇకరమమ ఎలర ఇపపట

125-158/379

భరస : ఎలర ఇపపట రవ ఎలర ఇపపట
ఇఇటట ననఇ:7/271-8
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-158/381

621
ZOK1257493
పపరర: ఎలర ఇపపట రవ ఎలర ఇపపట

125-158/382

తఇడడ:డ ఎలర ఇపపట పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7/271-9
వయససస:40
లఇ: పప
125-158/853

624
ZOK0490789
పపరర: శశనవపససలక యయరపశతతట

125-158/364

తఇడడ:డ నదగయద ఎరశతతట
ఇఇటట ననఇ:7/271-12
వయససస:51
లఇ: పప
125-158/365

తఇడడ:డ పపఇచలయద కకపపల
ఇఇటట ననఇ:7/271-14
వయససస:36
లఇ: పప
125-158/367

609
ZOK0942483
పపరర: శరరష రపణణ యరశతతట

భరస : బబబయ దనదనసప
ఇఇటట ననఇ:7/271-5
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : బబబయ నగరపట
ఇఇటట ననఇ:7-271-11
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : లకడమ నరసయద నగగరగపపటట
ఇఇటట ననఇ:7-271-12
వయససస:58
లఇ: ససస స
628
ZOK0206938
పపరర: పడభబకర కకపపల

125-158/357

భరస : గఇగయద కపకక
ఇఇటట ననఇ:7/271-9
వయససస:76
లఇ: ససస స
125-158/852

125-158/353

భరస : అదద నదరపయణ రపవప ఎరశతతట
ఇఇటట ననఇ:7/271-4
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయద ధనదసప
ఇఇటట ననఇ:7/271-6D
వయససస:40
లఇ: పప

125-158/380 620
619
ZOK2027845
ZOK0641522
పపరర: ససబబమమ యయఇడదడత ఏఇడదడత
పపరర: ససశలమమ కపకక

622
LML2436491
పపరర: బబబయ నగగరగపపటట

125-158/355

తఇడడ:డ నదగరతనఇ బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7/271-6
వయససస:82
లఇ: పప
125-158/362

606
ZOK0905507
పపరర: దదశరధ కకపపల
తఇడడ:డ రమణయద కకపపల
ఇఇటట ననఇ:7/271-3A
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననయద దనదనసప
ఇఇటట ననఇ:7/271-5
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : పడసపద కకరపమయటర
ఇఇటట ననఇ:7/271-5A
వయససస:33
లఇ: ససస స
616
ZOK0792424
పపరర: సపరరష మడగల0

125-158/352

తఇడడ:డ గఇగయద కకపపల
ఇఇటట ననఇ:7/271-4
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : నడడపప రరడడడయద కకఇగన
ఇఇటట ననఇ:7-271-4
వయససస:43
లఇ: ససస స
613
ZOK0905366
పపరర: మలఆమమ కకరపమయటర

తఇడడ:డ నదరపయణ మగరపజ
ఇఇటట ననఇ:7/271-2C
వయససస:57
లఇ: పప

627
LML2436012
పపరర: వనఇకటససబబయద బదఇ

125-158/366

తఇడడ:డ ససబబరపయయడడ బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7/271-15
వయససస:41
లఇ: పప
125-158/368

630
LML2436566
పపరర: రపజశశఖర పస ల

125-158/855

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయద పస ల
ఇఇటట ననఇ:7-271-16
వయససస:31
లఇ: పప
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631
ZOK0641720
పపరర: రపమకక మనసనరర

125-158/856

భరస : సతదనదరపయణ మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7-271-16
వయససస:40
లఇ: ససస స
634
ZOK0942467
పపరర: జజదత గపరర పపటట

125-158/370

125-158/859

125-158/372

125-158/864

641
LML1933027
పపరర: ఆదదనదరపయణ సఇటట

644
ZOK0905218
పపరర: అఖల దదదదననగపరగ

125-158/866

647
ZOK0212365
పపరర: కకషష వవణణ మఇద

125-158/868

650
ZOK0587840
పపరర: జయమమ ఏటటమపపరమ
భరస : బబలల కకషష ఈట మల పప రఇ
ఇఇటట ననఇ:7-271-21
వయససస:50
లఇ: ససస స

652
ZOK2027894
పపరర: అనససయమమ కసస
స రగ

653
ZOK0071662
పపరర: పపదద రరడడమమ మనసనరర

125-158/375

భరస : వనఇకట రమణయద కసస
స రగ
ఇఇటట ననఇ:7/271-23
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయద శపఇత
ఇఇటట ననఇ:7-271-23-1
వయససస:46
లఇ: పప
658
ZOK2027928
పపరర: రతనమమ మనసకక
భరస : ససబబరపయయడడ మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-25
వయససస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-158/862

656
ZOK0071688
పపరర: మలర శసరగ మనసకక

125-158/865

659
ZOK0093872
పపరర: ఆనఇద మనసకక
తఇడడ:డ ససబబరపయయడడ మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-25-1
వయససస:29
లఇ: పప

639
ZOK2027852
పపరర: నరసమమ సఇటట సనటట

125-158/861

642
LML2436574
పపరర: యలర యద దదదనదనగపరగ

125-158/863

645
ZOK0905549
పపరర: అఇకకత తపన

125-158/373

భరస : వవణయ తపపన
ఇఇటట ననఇ:7/271-20
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-158/867

648
ZOK0942475
పపరర: పపఇచలయద గపరర పపటట

125-158/374

తఇడడ:డ లకకకమయద గరర పపటట
ఇఇటట ననఇ:7/271-21
వయససస:42
లఇ: పప
125-158/869

125-158/870
651
ZOK0640813
పపరర: వనఇకట ససబబయద ఈటటమలపపరఇ

తఇడడ:డ బబల కకషష ఈట మల పప రఇ
ఇఇటట ననఇ:7-271-21
వయససస:39
లఇ: పప
125-158/871

654
ZOK2027886
పపరర: ససబబమమ మఇదద మఇద

125-158/872

భరస : ససబబయద మఇద
ఇఇటట ననఇ:7-271-23
వయససస:71
లఇ: ససస స
125-158/874

657
ZOK2027910
పపరర: ససబబరపయయడడ మనసకక
మనసకక
తఇడడ:డ వనఇకటయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-25
వయససస:60
లఇ: పప

125-158/875

125-158/877

660
ZOK0513937
పపరర: వరలకడమ మనసకక

125-158/878

భరస : గఇగపధర మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-25
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-158/876

125-158/858

తఇడడ:డ బబ జజయద దదదనదనగపరగ
ఇఇటట ననఇ:7-271-19
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ శవ మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7-271-23
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-158/873

636
ZOK0208686
పపరర: ససమన అఇజల మఇద

భరస : చననయద శపఇత
ఇఇటట ననఇ:7-271-17
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : రరడడయద మఇద
ఇఇటట ననఇ:7-271-20
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకటససబబయద ఈట మల పప రఇ
ఇఇటట ననఇ:7-271-21
వయససస:50
లఇ: ససస స

655
ZOK2027902
పపరర: శఇకరయద సఇటట సపఇటట

125-158/860

తఇడడ:డ యలర యద ద ద న గపరగ
ఇఇటట ననఇ:7-271-19
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయద మఇద
ఇఇటట ననఇ:7-271-20
వయససస:38
లఇ: పప
649
ZOK0587790
పపరర: అఇజమమ ఏటటమపపరమ

638
ZOK0823196
పపరర: చననయద శపఇత

125-158/369

భరస : ససరరష మఇద
ఇఇటట ననఇ:7-271-17
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చననయద శపఇత
ఇఇటట ననఇ:7-271-18
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : యలర యద దదదనదనగపరగ
ఇఇటట ననఇ:7-271-19
వయససస:42
లఇ: ససస స
646
ZOK0211391
పపరర: రరడడయద మఇద

125-158/371

తఇడడ:డ వనఇకటయద శపఇత
ఇఇటట ననఇ:7-271-17
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ పడబబకర కకపపల
ఇఇటట ననఇ:7/271-18
వయససస:41
లఇ: ససస స
643
LML2438448
పపరర: వజయమమ మనసకక

635
ZOK2027860
పపరర: నదరపయణమమ కకపపల

633
LML2438117
పపరర: శశదదవ యరశదదటట
తఇడడ:డ శశనవపససలక యరశదదటట
ఇఇటట ననఇ:7/271-17
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : పపఇచలయద కకపపల
ఇఇటట ననఇ:7/271-17
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : చననయద శపఇత
ఇఇటట ననఇ:7-271-17
వయససస:43
లఇ: ససస స
640
ZOK2027878
పపరర: భబరత కకపపల

125-158/857

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయద పస ల
ఇఇటట ననఇ:7-271-16
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : పపఇచలయద గరర పపటట
ఇఇటట ననఇ:7/271-17
వయససస:34
లఇ: ససస స
637
ZOK0792689
పపరర: ససబబమలమ చఇటట

632
ZOK0684498
పపరర: శశనస పస ల

భరస : ఆనఇద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-25-1
వయససస:34
లఇ: ససస స
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661
ZOK1302215
పపరర: ససభబషపణణ కకనగ న

125-158/376

భరస : నదగపరరజన కకనగ న
ఇఇటట ననఇ:7/271-26
వయససస:25
లఇ: ససస స
664
ZOK0425934
పపరర: కకఇడమమ దదవపఇఛపలర

125-158/881

125-158/885

125-158/888

668
ZOK0208736
పపరర: మలలర సవరర గపలలటట

671
LML2438554
పపరర: నరసమమ కమమటట

125-158/891

674
ZOK2027936
పపరర: లకడమదదవ మఇదద మఇద

తఇడడ:డ ససబబయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-44
వయససస:48
లఇ: పప

677
ZOK0211466
పపరర: శవ కకషష మనసకక

తఇడడ:డ ససబబయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-44
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : నరసపఇహహలక మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-45
వయససస:29
లఇ: ససస స
685
ZOK0071670
పపరర: వజయమమ మలత

భరస : నదరరపజ మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7-271-46
వయససస:27
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

683
ZOK2027969
పపరర: చననమమ మనసకక మనసకక

125-158/903

686
ZOK0093674
పపరర: వనఇకటరమణ మలత

125-158/892

689
ZOK0397497
పపరర: నదగరపజ మనసనరర
తఇడడ:డ నరసపఇహహలక మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7-271-46
వయససస:38
లఇ: పప

669
LML1939941
పపరర: ఇఇదదరమమ గపలలటట

125-158/887

672
ZOK0587907
పపరర: చనన పపఇచలయద గపలలటట

125-158/890

675
ZOK0513457
పపరర: నరసపఇహహలక మనవనపలర

125-158/893

తఇడడ:డ నదరపయణ మనవపల
ఇఇటట ననఇ:7-271-43
వయససస:31
లఇ: పప
125-158/895

125-158/896
678
ZOK2027944
పపరర: ఈశసరమమ మనసకక మనసకక

భరస : ససబబయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-44
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-158/898

681
ZOK0587808
పపరర: పపనచలమలమ మనసకక

125-158/899

భరస : ససబబరపమయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-45
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-158/901

684
LML1932425
పపరర: మణణ సగగనదల సపగగనల

125-158/902

తఇడడ:డ నరసపఇహహలక సపగగనల
ఇఇటట ననఇ:7-271-46
వయససస:40
లఇ: పప
125-158/904

తఇడడ:డ గఇగయద మత
ఇఇటట ననఇ:7-271-46
వయససస:45
లఇ: పప
125-158/906

125-158/884

తఇడడ:డ కకటయద గపలలటట
ఇఇటట ననఇ:7-271-38
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : ససబబరపమయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-45
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రమణ మత
ఇఇటట ననఇ:7-271-46
వయససస:33
లఇ: ససస స
688
ZOK0212589
పపరర: పపఇచలమమ మనసనరర

125-158/889

తఇడడ:డ ససబబరపమయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-45
వయససస:35
లఇ: పప
125-158/900

666
LML2436624
పపరర: రమమశపబబయ గపలలటట

భరస : కకటయద గపలలటట
ఇఇటట ననఇ:7-271-38
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయద మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7-271-44
వయససస:33
లఇ: పప

125-158/897 680
679
ZOK2027951
ZOK0093534
పపరర: శఇకరయద మనసకక మనసకక
పపరర: నరసపఇహహలక మనసకక

682
ZOK1015008
పపరర: శశవపణణ మనసకక

125-158/886

భరస : జయనన మఇద
ఇఇటట ననఇ:7-271-39
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-158/894

125-158/880

తఇడడ:డ పపదద నరసపఇహహలక గపలలటట
ఇఇటట ననఇ:7-271-37
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : ఆఇజనవయయలక కమమటట
ఇఇటట ననఇ:7-271-38
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయద గపలలటట
ఇఇటట ననఇ:7-271-39
వయససస:55
లఇ: పప
676
LML2436715
పపరర: ససబబయద మనసకక

125-158/882

భరస : రమమశ గపలలటట
ఇఇటట ననఇ:7-271-37
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రపమలఇజనవయయలక కమమటట
ఇఇటట ననఇ:7-271-38
వయససస:41
లఇ: పప
673
LML1932276
పపరర: కకటయద గపలలటట

665
LML2438505
పపరర: లకడమదదవ మనసకక

663
ZOK0397380
పపరర: నదరపయణ దదవనచపఅలర
తఇడడ:డ వనఇకటయద దదవపఇశపల
ఇఇటట ననఇ:7-271-36
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : గఇగయలయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-37
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : బబలయద గపలలటట
ఇఇటట ననఇ:7-271-37
వయససస:27
లఇ: ససస స
670
LML2436640
పపరర: ఆఇజనవయయలక కమమటట

125-158/879

తఇడడ:డ జయనన మఇద
ఇఇటట ననఇ:7-271-34
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : లకడమ నదరపయణ దదవపఇశపల
ఇఇటట ననఇ:7-271-36
వయససస:46
లఇ: ససస స
667
LML2438547
పపరర: గఇగమమ గపలలటట

662
ZOK1114040
పపరర: రరడడయద మఇద

687
ZOK0207621
పపరర: రపఇపడసపద మలతద

125-158/905

తఇడడ:డ శశనవపససలక మత
ఇఇటట ననఇ:7-271-46
వయససస:38
లఇ: పప
125-158/907

690
ZOK0397729
పపరర: గఇగమలయద మనసకక

125-158/908

తఇడడ:డ చననయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-46
వయససస:51
లఇ: పప
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691
ZOK0513887
పపరర: శఇకరమమ మలత

125-158/909

భరస : వసఇథమమ మత
ఇఇటట ననఇ:7-271-46
వయససస:44
లఇ: ససస స
694
ZOK2027993
పపరర: అలవవలక మలత మలత

125-158/912

125-158/915

125-158/918

125-158/921

125-158/924

125-158/927

125-158/930

తఇడడ:డ చననయద సపగగనల
ఇఇటట ననఇ:7-271-63
వయససస:57
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

704
ZOK2028033
పపరర: వనఇకటటసస మనసకక మనసకక

707
ZOK2028066
పపరర: యలనదదమమ పస ల పస ల

710
ZOK2028082
పపరర: రమణమమ గపలలటట గపలలటట

713
LML2436665
పపరర: శశనవపససలక సగగనదల

125-158/933

716
ZOK0823238
పపరర: ఈశసరయద సపగరనదల

125-158/922

719
ZOK1114305
పపరర: రరజజ లలబబకక
భరస : ససబడమణదఎఇ లలబబక
ఇఇటట ననఇ:7-271-63-1
వయససస:27
లఇ: ససస స

125-158/917

702
ZOK0071902
పపరర: లకడమ దదవ మనసకక

125-158/920

705
ZOK2028041
పపరర: చననకక మనసకక మనసకక

125-158/923

భరస : వనఇకటటసస మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-48
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-158/925

708
ZOK2028074
పపరర: జయమమ మలత

125-158/926

భరస : శశనస వపససలక మత
ఇఇటట ననఇ:7-271-48
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-158/928

711
LML1940196
పపరర: జయమమ సఇటట శపఇత

125-158/929

భరస : ససబబరపయయడడ శపఇత
ఇఇటట ననఇ:7-271-61
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-158/931

714
ZOK0206987
పపరర: రవ కకమలర మటటకటర

125-158/932

తఇడడ:డ వనఇకటనగయద మమతకటర
ఇఇటట ననఇ:7-271-63
వయససస:29
లఇ: పప
125-158/934

తఇడడ:డ రమణయద సపగగనల
ఇఇటట ననఇ:7-271-63
వయససస:28
లఇ: పప
125-158/936

699
ZOK2028025
పపరర: శపఇతమమ మనసకక

భరస : అదయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-48
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణయద సపగగనల
ఇఇటట ననఇ:7-271-63
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : రమణయద సపగగనల
ఇఇటట ననఇ:7-271-63
వయససస:44
లఇ: ససస స
718
ZOK2028090
పపరర: రమణయద సగగనదల సపగగనల

125-158/919

భరస : బబలయద గపలలటట
ఇఇటట ననఇ:7-271-54
వయససస:45
లఇ: ససస స

తలర : చననమమ నగగరగపపటట
ఇఇటట ననఇ:7-271-62-3
వయససస:35
లఇ: పప
715
ZOK0513879
పపరర: యలణదదమమ సపగరనదల

701
LML2436632
పపరర: బబలయద గపళళటట

125-158/914
696
LML1932839
పపరర: ససబబయద మనసకక మనసకక

భరస : రపజమహన మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-47
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : రపజయద పస ల
ఇఇటట ననఇ:7-271-48
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : నరరశ మమతకటర
ఇఇటట ననఇ:7-271-49
వయససస:26
లఇ: ససస స
712
LML2436681
పపరర: మహహశసరయద నగగరగపపటట

125-158/916

తఇడడ:డ వనఇకటయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-48
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయద పస ల
ఇఇటట ననఇ:7-271-48
వయససస:44
లఇ: పప
709
ZOK0208678
పపరర: కననకరసవరర మటటకటర

698
ZOK2028017
పపరర: రపఇ మహన మనసకక

125-158/911

తఇడడ:డ నదగయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-47
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయద గపలలటట
ఇఇటట ననఇ:7-271-48
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటసస మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-48
వయససస:33
లఇ: పప
706
ZOK2028058
పపరర: రపజయద పస ల

125-158/913

తఇడడ:డ నదగయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-47
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటసస మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-48
వయససస:42
లఇ: పప
703
ZOK0428821
పపరర: ఆదడయద ఇనసకక

695
ZOK2028009
పపరర: జయమమ మలత మలత

693
ZOK2027985
పపరర: లకమమ మలత మలత
భరస : గఇగయద మత
ఇఇటట ననఇ:7-271-46
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : వసఇత కకమలర మత
ఇఇటట ననఇ:7-271-46
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-47
వయససస:35
లఇ: ససస స
700
LML1932102
పపరర: వనఇకటడమణ మనసకక

125-158/910

తఇడడ:డ వనఇకటయద మత
ఇఇటట ననఇ:7-271-46
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబలవనఇకటయద మత
ఇఇటట ననఇ:7-271-46
వయససస:44
లఇ: పప
697
LML1939974
పపరర: ఉమ మనసకక మనసకక

692
ZOK2027977
పపరర: గఇగయద మలత మలత

717
ZOK1114263
పపరర: రపణణమమ సగగనల

125-158/935

భరస : శశనవపససలక సగగనల
ఇఇటట ననఇ:7-271-63
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-158/937

720
ZOK1114313
పపరర: ససబడహమణదఇ లలబబకక

125-158/938

తఇడడ:డ పపఇచలయద లలబబక
ఇఇటట ననఇ:7-271-63-1
వయససస:30
లఇ: పప
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721
ZOK2028108
పపరర: కకమలరగ సగగనదల సపగగనల

125-158/939

భరస : మణణ సపగగనల
ఇఇటట ననఇ:7-271-63-1
వయససస:38
లఇ: ససస స
724
ZOK0212290
పపరర: వనఇకపటమమ లలబక

125-158/942

125-158/945

125-158/948

125-158/951

125-158/954

125-158/957

125-158/960

తఇడడ:డ నదరపయణ శపఇత
ఇఇటట ననఇ:7-271-73
వయససస:40
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

728
ZOK2028116
పపరర: వసఇత కకమలర మలత

భరస : నగరపజ లలబబక
ఇఇటట ననఇ:7-271-63-2
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-158/946

729
ZOK2028124
పపరర: లకమమ పయడడకపలస
పపయడడకలస
భరస : నదరపయణ పపయడడకలస
ఇఇటట ననఇ:7-271-63-2
వయససస:52
లఇ: ససస స

125-158/947

731
ZOK0641811
పపరర: కళళవత పస ల

125-158/949

732
ZOK2028132
పపరర: పదదమవతమమ పస ల పస ల

125-158/950

734
ZOK0513473
పపరర: రరడడయద మనసకక

భరస : వనఇకట ససబబయద పస ల
ఇఇటట ననఇ:7-271-64
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-158/952

737
ZOK2028157
పపరర: లకమమ సఇటట శపఇత

740
ZOK0207027
పపరర: ససరరష మఇద

743
ZOK0207134
పపరర: రరడడయద మనసకక

125-158/963

746
ZOK0792705
పపరర: గఇగమమ మనసకక

125-158/955

749
LML1939917
పపరర: ససబబమమ సఇటట సనటట
భరస : సఇటటయద శపఇత
ఇఇటట ననఇ:7-271-73
వయససస:44
లఇ: ససస స

125-158/953

738
ZOK0093625
పపరర: వనఇకట ససబబయద సఇటట

125-158/956

తఇడడ:డ గఇగయద శపఇత
ఇఇటట ననఇ:7-271-67
వయససస:44
లఇ: పప
125-158/958

741
ZOK0207126
పపరర: నరరఇదడ మనసనరర

125-158/959

తఇడడ:డ నరసపఇహహలక మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7-271-67
వయససస:44
లఇ: పప
125-158/961

744
ZOK0208207
పపరర: పడభబవత మనసకక

125-158/962

భరస : రరడడయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-68
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-158/964

భరస : నదరపయణ మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-69
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-158/966

735
LML1940048
పపరర: ససబబమమ మఇదద
భరస : పపఇచలయద మఇద
ఇఇటట ననఇ:7-271-66
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగమలయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-68
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ బయలర యద శపఇత
ఇఇటట ననఇ:7-271-69
వయససస:50
లఇ: పప
748
LML1932094
పపరర: ససబబరపయయడడ సఇటట సనటట

125-158/944

తఇడడ:డ నదరపయణ మఇద
ఇఇటట ననఇ:7-271-67
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలర యద గయనపపటట
ఇఇటట ననఇ:7-271-67
వయససస:34
లఇ: పప
745
ZOK0213934
పపరర: ససబబబరపయయడడ సఇటట

726
ZOK0459958
పపరర: నదగరతన లలబకప

భరస : వనఇకట ససబబయద శపఇత
ఇఇటట ననఇ:7-271-66
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసపఇహహలక మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7-271-67
వయససస:31
లఇ: పప
742
ZOK0792739
పపరర: ఆదదనదరపయణ గయనపప టట

125-158/943

తఇడడ:డ గఇగమలయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-65
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననపప మమతకటర
ఇఇటట ననఇ:7-271-66
వయససస:29
లఇ: పప
739
ZOK0093930
పపరర: రపజశశఖర మనసనరర

725
ZOK0397083
పపరర: నదరపయణ మనసకక

భరస : ససబడమణదఇ పస ల
ఇఇటట ననఇ:7-271-64
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయద పస ల
ఇఇటట ననఇ:7-271-64
వయససస:66
లఇ: పప
736
ZOK0207001
పపరర: రపజశశఖర మటటకటర

125-158/941

తఇడడ:డ బబలవనఇకటయద మలత
ఇఇటట ననఇ:7-271-63-2
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయద పస ల
ఇఇటట ననఇ:7-271-64
వయససస:40
లఇ: పప
733
ZOK2028140
పపరర: వనఇకటససబబయద పస ల పస ల

723
ZOK0208215
పపరర: ససబబనరసమమ మనసనరర
మనసనరర
భరస : ససరరఇదడ మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7-271-63-2
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చననయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-271-63-2
వయససస:71
లఇ: పప

భరస : చననయద నగగరగపపటట
ఇఇటట ననఇ:7-271-63-2
వయససస:46
లఇ: ససస స
730
LML1931898
పపరర: ససబడమణదఇ పస ల పస ల

125-158/940

తఇడడ:డ పపఇచలయద లలబబక
ఇఇటట ననఇ:7-271-63-2
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : రమణయద లలబబక
ఇఇటట ననఇ:7-271-63-2
వయససస:40
లఇ: ససస స
727
ZOK0513895
పపరర: చననమమ నదగగరగ పపటట

722
LML2436657
పపరర: నదగరపజ లలబబక

747
ZOK0211862
పపరర: వనఇకటయద సఇటట

125-158/965

తఇడడ:డ సఇటటయద శపఇత
ఇఇటట ననఇ:7-271-72
వయససస:35
లఇ: పప
125-158/967

750
ZOK0513853
పపరర: రపజమమ మనసనరర

125-158/968

భరస : ఈశసరయద మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7-271-73
వయససస:50
లఇ: ససస స

Page 27 of 43

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-22
751
ZOK0641746
పపరర: చడఇచసలకమమ సనటట

125-158/969

తఇడడ:డ కకటయద శపఇత
ఇఇటట ననఇ:7-271-73
వయససస:27
లఇ: ససస స
754
ZOK1575844
పపరర: ససపన పప నననల

125-158/383

125-158/973

125-158/386

125-158/389

125-158/392

125-158/395

125-158/396

భరస : వవఇకటనరసయద దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/271-B
వయససస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

764
ZOK0481523
పపరర: వనఇకటససబబయద ససఇకర

767
ZOK0587949
పపరర: నదగ రపజ పబయలలటట

770
ZOK2028173
పపరర: వనఇకటససబబమమ కకఇగపన

773
ZOK0640706
పపరర: శశరపమయలక సలలర

125-158/398

125-158/400

125-158/390

759
ZOK0208553
పపరర: ససనతద కకఇగపన

125-158/385

762
LML2436293
పపరర: రఘయ రపమయద కకగణణ

125-158/388

765
ZOK0513903
పపరర: ససబబమలమ పబయబలలటట

125-158/391

భరస : నదగససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/271-A
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-158/393

768
ZOK0905150
పపరర: జయమమ పపఇడడవవణణ

125-158/394

భరస : వనఇకటససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/271-A
వయససస:58
లఇ: ససస స
125-158/976

771
ZOK2028181
పపరర: లకమమ ససఇకర ససఇకర

125-158/977

భరస : వనఇకట ససబబయద ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7-271-A
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-158/397

774
ZOK2028199
పపరర: ససజజత సలలర సళళ

125-158/978

భరస : శశనవపసరపవప సళళ
ఇఇటట ననఇ:7-271-A3
వయససస:42
లఇ: ససస స

776
ZOK2028207
పపరర: ససజజత పపఇడడబబ యన
పపఇడడబబ యన
భరస : వనఇకటయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-271-A5
వయససస:38
లఇ: ససస స

125-158/979

779
ZOK0476622
పపరర: నదగరశసరమమ కళళదణ దసరగ ఇ

125-158/401

భరస : గరవఇదస
ఇఇటట ననఇ:7/271-B
వయససస:38
లఇ: ససస స

125-158/972

తఇడడ:డ చనన రరడడయద
ఇఇటట ననఇ:7/271-A
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయద సళళ
ఇఇటట ననఇ:7/271-A2
వయససస:71
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదగయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/271-A5
వయససస:61
లఇ: పప
778
ZOK0208579
పపరర: వజయ దదసపబబ యన

125-158/387

భరస : చనన రరడడడయద
ఇఇటట ననఇ:7-271-A
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకపటరమణ సళళళ
ఇఇటట ననఇ:7/271-A2
వయససస:35
లఇ: ససస స
775
ZOK0206953
పపరర: వనఇకటయద పపఇడడబబ యన

761
ZOK0905317
పపరర: వరలకడమ కకఇగన

756
ZOK0474395
పపరర: చననయద ఇఇదసకకరగ

తఇడడ:డ చనన రరడడయద కకఇగపన
ఇఇటట ననఇ:7/271A
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగ ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/271-A
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబసయద
ఇఇటట ననఇ:7/271-A
వయససస:61
లఇ: పప
772
ZOK0476630
పపరర: పపరసత సలలర

125-158/974

తఇడడ:డ చననయద
ఇఇటట ననఇ:7/271-A
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : నదగరపజ పబబలలటట
ఇఇటట ననఇ:7/271-A
వయససస:33
లఇ: ససస స
769
ZOK0905192
పపరర: వనఇకటససబబయద పపఇడడవవణణ

758
LML2436616
పపరర: శశనవపససలక మఇదద

125-158/971

తఇడడ:డ ససబబయద ఇఇదసకకరగ
ఇఇటట ననఇ:7-271-81
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన రరడడయద కకఇగన
ఇఇటట ననఇ:7/271A
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/271-A
వయససస:34
లఇ: పప
766
ZOK0513911
పపరర: శవకకమలరగ పబయబలలటట

125-158/1207

తఇడడ:డ రమణయద మఇద
ఇఇటట ననఇ:7-271-89
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : రఘయరపమయద
ఇఇటట ననఇ:7/271A
వయససస:35
లఇ: ససస స
763
ZOK0206961
పపరర: శఇకర ససఇకర

755
ZOK1612258
పపరర: పప నననల పస లయద

753
ZOK0942582
పపరర: మలలర శసరగ మనసనరర
భరస : ససబడమణదO రపజ
ఇఇటట ననఇ:7-271-73-2
వయససస:28
లఇ: ససస స

భఇధసవప: పస పస లయద పస ససపన
ఇఇటట ననఇ:7/271-78-1
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7-271-88
వయససస:44
లఇ: ససస స
760
ZOK0208561
పపరర: శఇకరమమ కకగణణ

125-158/970

తఇడడ:డ ఈశసరయద మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7-271-73
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : పస పస లయద
ఇఇటట ననఇ:7/271-78-1
వయససస:30
లఇ: ససస స
757
ZOK2028165
పపరర: లకడమదదవ మఇదద

752
ZOK0792655
పపరర: శవ శఇకర మనసనరర

777
LML2438216
పపరర: అరరణ మలలల

125-158/399

భరస : వనఇకటటష మలలల
ఇఇటట ననఇ:7/271B
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-158/402
780
ZOK0640821
పపరర: ససబబనరసయద దదసపబబ యన

తఇడడ:డ ఉతస యద దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/271-B
వయససస:51
లఇ: పప
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781
ZOK0640920
పపరర: చఇదడ శశఖర దదసపబబ యన

125-158/403

తఇడడ:డ ఉతస యద
ఇఇటట ననఇ:7/271-B
వయససస:48
లఇ: పప
784
ZOK0905424
పపరర: రపమయద పపఇడడబబ యన

782
ZOK0641753
పపరర: ఆశప దదసపబబ యన

125-158/404

భరస : ససధదకర
ఇఇటట ననఇ:7/271-B
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-158/406

తఇడడ:డ వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7/271-B
వయససస:56
లఇ: పప

785
ZOK0942525
పపరర: వనఇకటటశ మలలల

783
ZOK0641795
పపరర: హహహమలవత దదసపబబ యన

125-158/405

భరస : చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:7/271-B
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-158/407

తఇడడ:డ రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7/271-B
వయససస:42
లఇ: పప

786
ZOK1203967
పపరర: ససధదకర దదసపబబ యన

125-158/408

తఇడడ:డ ఉతస యద దదసపబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/271-B
వయససస:42
లఇ: పప

125-158/409 788
125-158/410 789
787
ZOK1203975
ZOK1500198
LML1939446
పపరర: వనఇకటనరసయద దదసపబబ యన
పపరర: నవన యలదవ దదసపబబ యనద
పపరర: నదగరశసరమమ దదశబబ యన
దదశబబ యన
తఇడడ:డ ఉతస యద దదసపబబ యన
తఇడడ:డ ససబబనరసయద
భరస : ససబబనరసయద దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/271-B
ఇఇటట ననఇ:7/271-B
ఇఇటట ననఇ:7-271-B
వయససస:45
లఇ: పప
వయససస:24
లఇ: పప
వయససస:44
లఇ: ససస స

125-158/980

790
ZOK1500354
పపరర: కకరస గ దదసపబబ యనద

125-158/411

125-158/1208

తఇడడ:డ ససబబ నరసయద
ఇఇటట ననఇ:7/271-B
వయససస:26
లఇ: ససస స
793
LML1939362
పపరర: రపమససబబమమ కకపపల

భరస : రపమయద
ఇఇటట ననఇ:7-271-B2
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-158/412

భరస : సబబయద కకపపల
ఇఇటట ననఇ:7/271-C
వయససస:54
లఇ: ససస స
796
ZOK0792572
పపరర: వరలకడమ గనననరర

125-158/415

125-158/418

125-158/421

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/271D
వయససస:52
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-158/416

800
ZOK0792580
పపరర: ససబబరపమయద కకఇడదటట

803
ZOK1113877
పపరర: ససబబమమ చడనసనరర

125-158/983

806
ZOK2277531
పపరర: నదగమణణ కలకకరగ

125-158/419

809
ZOK0792564
పపరర: నరరష దదశబబ యనద
తఇడడ:డ ససబబ నరసయద
ఇఇటట ననఇ:7/271-D
వయససస:30
లఇ: పప

125-158/417

801
ZOK0792598
పపరర: రవచఇదడ చదనసనరర

125-158/420

తఇడడ:డ వవఇకటసపసమ
ఇఇటట ననఇ:7/271-C-4
వయససస:37
లఇ: పప
125-158/422

804
LML1931989
పపరర: వనఇకటడమణ కకఇడదటట

125-158/982

తఇడడ:డ ససబబరపమయద
ఇఇటట ననఇ:7-271-C4
వయససస:40
లఇ: పప
125-158/1245

భరస : రవ చఇదడ చడనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7/271-C4
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-158/424

798
ZOK0208595
పపరర: అరరణ కకఇడదటట
భరస : వనఇకటరమణ కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:7/271-C4
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట సపసమ
ఇఇటట ననఇ:7/271-C-4
వయససస:73
లఇ: ససస స

భరస : ససబబరపమయద
ఇఇటట ననఇ:7-271-C4
వయససస:62
లఇ: ససస స
808
ZOK0481499
పపరర: కకషషయద ససఇకర

797
ZOK1192939
పపరర: నరసపఇహహలక ససతగయఇతల

125-158/414

తఇడడ:డ చనన నదరపప
ఇఇటట ననఇ:7/271-C2
వయససస:77
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవఇకటసపసమ
ఇఇటట ననఇ:7/271-C-4
వయససస:71
లఇ: పప

భరస : గగరగధర కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:7/271-C-4
వయససస:30
లఇ: ససస స
805
LML1939925
పపరర: పపరసత కకఇడదటట

125-158/413 795
794
ZOK0641787
ZOK0942301
పపరర: రపమససబబమమ దదసపబబ యన
పపరర: నరసపఇహహలక మయనరపమ

తఇడడ:డ రపమయడడ ససతగయఇతల
ఇఇటట ననఇ:7/271-C-3
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరపమయద కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:7/271-C-4
వయససస:35
లఇ: పప
802
ZOK0792606
పపరర: భబగదలకడమ కకఇడదటట

భరస : పడతదప కకపపల
ఇఇటట ననఇ:7/271C
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : ఉతస యద
ఇఇటట ననఇ:7/271-C
వయససస:76
లఇ: ససస స

భరస : ఆనఇద
ఇఇటట ననఇ:7/271-C-3
వయససస:45
లఇ: ససస స
799
ZOK0640714
పపరర: గగరగధర కకఇడదటట

125-158/981 792
791
ZOK2028215
ZOK1113984
పపరర: వనఇకటససబబమమ పపఇడడబబ యన
పపరర: ఉమ దదవ కకపపల

807
ZOK0208587
పపరర: రపధ ససఇకర

125-158/423

భరస : కకషషయద
ఇఇటట ననఇ:7/271D
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-158/425

810
ZOK1257519
పపరర: దదవ టట

125-158/426

భరస : పడసపద టట
ఇఇటట ననఇ:7/271-D
వయససస:42
లఇ: ససస స
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811
ZOK1257501
పపరర: పడసపద టట

125-158/851

తఇడడ:డ చననబబబ టట
ఇఇటట ననఇ:7-271/D
వయససస:52
లఇ: పప
814
ZOK0208603
పపరర: లకడమ దదవ పపఇడడ బబ యనద

125-158/428

125-158/431

125-158/432

818
LML1939487
పపరర: గఇగపదదవ పపట

821
ZOK0513127
పపరర: పపదద రరడడయద కకఇగన

125-158/435

824
ZOK0397372
పపరర: ససబబబరపయయడడ కకఇగన

125-158/984

తఇడడ:డ వవఇకట ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/272-A
వయససస:34
లఇ: పప
125-158/440

భరస : రపజ కకమలర పపమమనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/272-A
వయససస:23
లఇ: ససస స

819
ZOK2028231
పపరర: బసమమ దదశబబ యన

125-158/433

822
LML2436327
పపరర: శశనవపససలక కకఇగపన

125-158/985

125-158/434

తఇడడ:డ పపదద రరడడయద కకఇగన
ఇఇటట ననఇ:7/272-7
వయససస:39
లఇ: పప
125-158/986

825
ZOK0207100
పపరర: బబల కకషష పపఇడడబబ యన

125-158/436

తఇడడ:డ ససబబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7/272A
వయససస:42
లఇ: పప
125-158/438

828
ZOK0513101
పపరర: జనద పపఇడడబబ యన

తఇడడ:డ ససబబబరపయయడడ పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/272-A
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7/272-A
వయససస:43
లఇ: పప

830
LML1940337
పపరర: ఈశపసరమలమ పపఇడడబబ యన

831
ZOK0397273
పపరర: రపమమహన పపఇడడబబ యన

125-158/987

భరస : రపమ మహన
ఇఇటట ననఇ:7-272-A
వయససస:46
లఇ: ససస స

125-158/1210 833
832
ZOK1575414
ZOK1575455
పపరర: బల ససబడమణదఇ పపఇదదబబ యనద
పపరర: లలవణద పపనడడబబ యనద

125-158/430

భరస : ససబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7-272
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదద రరడడయద కకఇగ న
ఇఇటట ననఇ:7-272-7
వయససస:33
లఇ: పప

125-158/437 827
826
ZOK0206979
ZOK0207092
పపరర: రపజ కకమలర పపమమన బబ యన
పపరర: వనఇగయద పపఇడడ బబ యన

816
ZOK0794206
పపరర: ససభదడ కకపపల
భరస : కకషట యద కకపపల
ఇఇటట ననఇ:7/272
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మయనయద కకఇగన
ఇఇటట ననఇ:7/272-5
వయససస:68
లఇ: పప

భరస : పపదద రరడడడయద కకఇగన
ఇఇటట ననఇ:7/272-7
వయససస:60
లఇ: ససస స

829
ZOK1323716
పపరర: వనజ పపమమనబబ యన

125-158/429

భరస : చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:7-272
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : శశనవపససలక
ఇఇటట ననఇ:7/272-3
వయససస:34
లఇ: ససస స
823
ZOK2028249
పపరర: జయమమ కకఇగన

815
ZOK0513945
పపరర: నదగలకడమ సపన

125-158/427
813
ZOK1114057
పపరర: ససబబబరపయయడడ పపఇడడబబ యన

తఇడడ:డ వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7/271G5
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : రపమకకశషష సనద
ఇఇటట ననఇ:7/272
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : ససబబరపయయడడ కకఇగపన
ఇఇటట ననఇ:7/272
వయససస:27
లఇ: ససస స
820
ZOK0208611
పపరర: ససజన కకగణణ

125-158/1209

తఇడడ:డ పడసపద థసపకకలల
ఇఇటట ననఇ:7/271-D
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : జనద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/272
వయససస:32
లఇ: ససస స
817
ZOK1114206
పపరర: భబరత కకఇగపన

812
ZOK1575166
పపరర: రపజ కకమలర థసపకకలల

125-158/439

125-158/988

తఇడడ:డ వనఇకపటరపమయద
ఇఇటట ననఇ:7-272-A
వయససస:50
లఇ: పప
125-158/1211

125-158/441
834
LML2436335
పపరర: ససధథర బబబయ పపమమనబబ యన

తఇడడ:డ రపఇ మయరళమహన పపఇదదబబ యనద
ఇఇటట ననఇ:7/272-A
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ రపఇ మయరళమహన పపఇదదబబ యనద
ఇఇటట ననఇ:7/272-A
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7/272B
వయససస:36
లఇ: పప

835
ZOK0640748
పపరర: సహదదవ దదసపబబ యన

125-158/442

836
ZOK0684407
పపరర: ససబబబరపయయడడ
పపమమనబబ యన
తఇడడ:డ యలర యద పపమమనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/272-B
వయససస:29
లఇ: పప

837
LML2436285
పపరర: ససబబబరపయయడడ పపమమన
బబ యన
తఇడడ:డ మలర యద
ఇఇటట ననఇ:7-272-B
వయససస:60
లఇ: పప

125-158/989

125-158/990

839
LML2478527
పపరర: నరరశ పఇతదగపరర

840
ZOK1500339
పపరర: కళళవత పపఇదదబబ యనద

125-158/444

తఇడడ:డ ఉతస యద
ఇఇటట ననఇ:7/272-B
వయససస:41
లఇ: పప
838
ZOK2028256
పపరర: జయమమ పపదసమనబబ యన
భరస : ససబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7-272-B
వయససస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ శశరపమయలక
ఇఇటట ననఇ:7/272-B
వయససస:37
లఇ: పప

125-158/443

125-158/1212

భరస : వనఇగయద
ఇఇటట ననఇ:7/272-C
వయససస:22
లఇ: ససస స
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841
LML2436301
పపరర: శఇకరయద పపఇడడబబ యన

125-158/445

తఇడడ:డ వనఇకటయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/273
వయససస:44
లఇ: పప
125-158/448

తఇడడ:డ ససబబబరపయడస ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/273-5
వయససస:29
లఇ: పప
125-158/450

భరస : మలర కపరరజన
ఇఇటట ననఇ:7/274A
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-158/992

తఇడడ:డ మలర యద పపమమన బబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-275
వయససస:54
లఇ: పప
125-158/453

125-158/1213

125-158/456

భరస : కననయద దదశ బబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/277
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-158/459

125-158/993

854
ZOK1113968
పపరర: చననకక పపమమనబబ యన

125-158/995

125-158/454

849
LML1939644
పపరర: వజయమమ పపఇడడబబ యన

125-158/991

852
LML2438232
పపరర: పదదమవత పపమమనబబ యన

855
LML2436343
పపరర: నదరపయణ పపమమన బబ యన

125-158/1214 858
857
ZOK1575513
LML2436368
పపరర: వజయ సపయ పపమమనదబబ యనద
పపరర: రపమ కకషష దదశబబ యన

భఇధసవప: రపజ కకమలర పపమమనదబబ యనద
ఇఇటట ననఇ:7/276
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదరపయణ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/277
వయససస:43
లఇ: పప

860
ZOK0684431
పపరర: లకడమ సపరరశప దదశపబబ యనద

861
ZOK0684449
పపరర: కననయద దదశపబబ యనద

863
ZOK0905382
పపరర: పడమల దదసపబబ యన

866
LML2436384
పపరర: వనఇకపటరమణ దదశశబయన

869
ZOK1622380
పపరర: ససభబశ చఇదడ బబ స
పపఇదదబబ యనద
తఇడడ:డ వనఇకటయద పపఇదదబబ యనద
ఇఇటట ననఇ:7/279-5
వయససస:24
లఇ: పప

125-158/452

125-158/994

తఇడడ:డ మలర యద పపమమనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-276
వయససస:39
లఇ: పప

125-158/457

125-158/455

125-158/458

తఇడడ:డ నదరపయణ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/277
వయససస:44
లఇ: పప
125-158/460

864
ZOK0905408
పపరర: ససబడమణదఎఇ దదసపబబ యన

125-158/461

తఇడడ:డ పసరయద
ఇఇటట ననఇ:7/279
వయససస:39
లఇ: పప
125-158/996

తఇడడ:డ వరయద దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-279
వయససస:40
లఇ: పప
125-158/998

125-138/13

భరస : వనఇకట రమణ పపమమనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/276
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణదఎఇ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/279
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపచచయద దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-279
వయససస:67
లఇ: పప
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851
ZOK2028272
పపరర: గఇగమమ పపమమనబబ యన

846
ZOK1620608
పపరర: మనస పపఇదదబబ యనద

భరస : ససబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7-274A
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : రపమకకషష దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/277
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రమణ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/279
వయససస:34
లఇ: ససస స

868
ZOK2028306
పపరర: రపమకక పపఇడడబబ యన
పపఇడడబబ యన
భరస : వనఇకటయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-279
వయససస:76
లఇ: ససస స

125-158/451

భరస : నదరపయణ
ఇఇటట ననఇ:7/276
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:7/276
వయససస:22
లఇ: ససస స

865
LML2436376
పపరర: వరయద దదశశబయన

848
ZOK0823170
పపరర: మలర కపరరజన పపఇడడబబ యన

125-158/447

తఇడడ:డ మలర కపరరజన పపఇదదబబ యనద
ఇఇటట ననఇ:7/274-A
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : ఎదదయద పపమమనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-275
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదద రరడడయద కకనగ న
ఇఇటట ననఇ:7/276
వయససస:27
లఇ: పప

862
LML2438257
పపరర: దదవ దదశబబ యన

125-158/449

తఇడడ:డ వనఇగయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/274A
వయససస:36
లఇ: పప

850
ZOK2028264
పపరర: యలర యద పపమమన బబ యన

859
LML2438240
పపరర: ససనత దదశబబ యన

845
ZOK0514075
పపరర: దదవ పడసనన సస మబతస న

843
ZOK0208629
పపరర: శవమమ ససఇకర
భరస : కకషషయద
ఇఇటట ననఇ:7/273
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : చననయద సస ఇబతన
ఇఇటట ననఇ:7/274
వయససస:34
లఇ: ససస స

847
ZOK0208637
పపరర: దదవ పపఇడడబబ యఅనద

856
ZOK1500388
పపరర: రరచత పపమమనదబబ యనద

125-158/446

భరస : శఇకరయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/273
వయససస:26
లఇ: ససస స

844
ZOK0684423
పపరర: వవఇకట ససబబయద ససఇకర

853
ZOK0684415
పపరర: లకడమ నదరపయణ కకనగ న

842
ZOK0208520
పపరర: శశదదవ పపఇడడబబ యనద

125-158/997
867
ZOK2028298
పపరర: బసమమ దదశబబ యన దదశబబ యన

భరస : వరయద దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-279
వయససస:61
లఇ: ససస స
125-158/1215

870
LML2438265
పపరర: నదగరశసరగ పపఇడడబబ యన

125-158/462

భరస : ససబబరపయయడడ పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/280
వయససస:40
లఇ: ససస స
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125-158/463 872
871
ZOK0905135
ZOK1114024
పపరర: ససబబబరపయయడడ పపఇడడబబ యన
పపరర: బబలకకషష పపఇడడబబ యన

తఇడడ:డ బబసయద
ఇఇటట ననఇ:7/280
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/280
వయససస:27
లఇ: పప

125-158/1000
874
ZOK2028314
పపరర: వనఇకటససబబమమ పపఇడడబబ యన
పపఇడడబబ యన
భరస : వనఇకట ససబబయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-280
వయససస:41
లఇ: ససస స

875
ZOK2237311
పపరర: యలర మమ పపఇడడబబ యన

877
ZOK1162049
పపరర: రమణయద యదదదల

125-158/465

తఇడడ:డ రపమమరరస
ఇఇటట ననఇ:7/281-1
వయససస:58
లఇ: పప
880
ZOK2028322
పపరర: ఇఇదదరమమ పపఇడడబబ యన
పపఇడడబబ యన
భరస : వనఇకటయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-282
వయససస:39
లఇ: ససస స

125-158/1003

125-158/464

తఇడడ:డ బసయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-280
వయససస:46
లఇ: పప
125-158/1001

భరస : మలలర శసరయద
ఇఇటట ననఇ:7-281
వయససస:41
లఇ: ససస స

876
ZOK1500008
పపరర: పపఇదదబబ యన వనననల

125-158/466

879
LML2438307
పపరర: పలర వ ససఇకర

125-158/1004

125-158/467
882
ZOK0207118
పపరర: నదగరశసర రపవప పపఇడడబబ యన

తఇడడ:డ ససబబబరపయయడడ పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/282-1
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : ససబబరపయయడడ పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-282-1
వయససస:47
లఇ: ససస స

886
LML2438273
పపరర: శశదదవ పపఇడడబబ యన

125-158/469

887
ZOK1500032
పపరర: గణణశ పపఇదదబబ యనద

భరస : వనఇకట ససబబయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/282-A
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/282-A
వయససస:23
లఇ: పప

889
ZOK2028355
పపరర: ఈశసరమమ పపఇడడబబ యన
పపఇడడబబ యన
భరస : వనఇకటయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-282-A
వయససస:49
లఇ: ససస స

890
ZOK0905333
పపరర: ససగయణ దదసపబబ యన

125-158/1008

892
ZOK0684464
పపరర: యయవ జజదత దదశపబబ యనద
భరస : రవ శఇకర దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/282-B
వయససస:31
లఇ: ససస స
895
ZOK0207613
పపరర: వనఇకట రమణ పపఇడడబబ యన
తఇడడ:డ ఈశసరమమ పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/283
వయససస:38
లఇ: పప

893
ZOK0792614
పపరర: ససబడమణద౦ దదసబబ యనద

125-158/470

125-158/471

891
ZOK0460311
పపరర: రవ సఇకర దదశబబ యన

125-158/472

తఇడడ:డ నదరపయణ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/282-B
వయససస:41
లఇ: పప
125-158/474

894
LML2438182
పపరర: ససగయణ దదసపబబ యన

తఇడడ:డ వనఇకట రపమయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/283
వయససస:41
లఇ: పప

125-158/1016

భరస : ససబడమణదఎఇ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-282-B
వయససస:38
లఇ: ససస స

125-158/476 897
896
ZOK0794123
ZOK0794131
పపరర: లకడమ నదరపయణ పపఇదదబబ యన
పపరర: లలతమమ పపఇడడబబ యన

125-158/1017 899
125-158/1018
898
ZOK0397653
ZOK2028371
పపరర: వనఇకటససబబయద పపఇడడబబ యన
పపరర: ఈశసరమమ పపఇడడబబ యనద
పపఇడడబబ యన
తలర : ఈశసరమమ పపఇడడ బబ యన
భరస : వనఇకటబడమయద పపఇడడ బబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-283
ఇఇటట ననఇ:7-283
వయససస:42
లఇ: పప
వయససస:62
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-158/1007
888
ZOK2028363
పపరర: వనఇకటససబబయద పపఇడడబబ యన

తఇడడ:డ వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7-282A
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదరపయణ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/282-B
వయససస:53
లఇ: పప
125-158/475

125-158/468

తఇడడ:డ బయడడ యద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/282-A
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : ససబడమణదఎఇ దదసపబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/282B
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-158/473

125-158/1002

భరస : చఇదడ ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7-282
వయససస:35
లఇ: ససస స

125-158/1005 884
125-158/1006 885
883
LML2436400
ZOK2028348
LML2436418
పపరర: ససబబబరపయయడడ పపఇడడబబ యన
పపరర: వవఇకటససబబమమ పపఇడడబబ యనద
పపరర: వనఇకటయద పపఇడడబబ యన

తఇడడ:డ నదగయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-282-1
వయససస:59
లఇ: పప

125-158/1216

తఇడడ:డ పపఇదదబబ యన మలలర సస
ఇఇటట ననఇ:7/281
వయససస:22
లఇ: ససస స

878
ZOK0684456
పపరర: బబల ససబడమణదఎఇ
పపఇడడబబ యన
తఇడడ:డ వనఇకటయద పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/282
వయససస:27
లఇ: పప
881
ZOK2028330
పపరర: వనఇకటససబబమమ ససఇకర
ససఇకర
భరస : కకశషషయద ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7-282
వయససస:73
లఇ: ససస స

125-158/999
873
LML2436392
పపరర: వనఇకటససబబయద పపఇడడబబ యన

125-158/477

భరస : లకడమ నదరపయణ పపఇడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/283
వయససస:37
లఇ: ససస స
900
ZOK1711571
పపరర: ససబబమమ పపఇదదబబ యనద

125-158/1217

భరస : వనఇకరమణ పపఇదదబబ యనద
ఇఇటట ననఇ:7/283
వయససస:34
లఇ: ససస స
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125-158/1019 902
901
LML1932235
ZOK0473355
పపరర: పపదదవనఇకతససబబయద ససఇకర
పపరర: రపమకకశషష ససఇకర

తఇడడ:డ గఇగయద
ఇఇటట ననఇ:7-287
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయలద ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/288
వయససస:32
లఇ: పప

904
ZOK1244144
పపరర: అఇజల దదవ ససఇకర

125-158/480

భరస : వనఇకట ససబబయద ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7-288
వయససస:41
లఇ: ససస స

907
LML1932458
పపరర: వనఇకటయద ససఇకర

908
ZOK2028397
పపరర: సరససత కళళర కళళళ

125-158/1022

తఇడడ:డ గఇగయద ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7-289
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:డ చడఇగయద
ఇఇటట ననఇ:7/290
వయససస:52
లఇ: పప
913
ZOK1251891
పపరర: బబలలజ ససఇకర
తఇడడ:డ ససబబరపమయద ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/294
వయససస:42
లఇ: పప
916
LML1939461
పపరర: యశశద మమమనఇ

911
ZOK1682368
పపరర: బబలససబడమణదఇ కలర

914
ZOK0905176
పపరర: శశధర మమమనఇ

భరస : హరగశఇకర మమమనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-295
వయససస:39
లఇ: ససస స

917
ZOK1668318
పపరర: కకరస గ లకడమ మమమనఇ

తఇడడ:డ ససబబరపయయడడ బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-295-7
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : వనఇకటససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/295-B
వయససస:61
లఇ: ససస స
925
ZOK1257535
పపరర: నరజ సపరగగగరగ

తలర : జయ లకమమ ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/298
వయససస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

923
ZOK0792622
పపరర: బబలలజ నలర ఇ

125-158/492

926
ZOK0641530
పపరర: వనజజకడ మదద

125-158/484

929
ZOK1323708
పపరర: రపమలకకకమమ ససఇకర
భరస : ధనసఇజయ ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/298
వయససస:24
లఇ: ససస స

912
ZOK0905127
పపరర: మయరళ మహన ససఇకర

125-158/482

915
ZOK0905184
పపరర: హరగ శఇకర బబబయ మమమనఇ

125-158/485

తఇడడ:డ కకషషయద
ఇఇటట ననఇ:7/295
వయససస:51
లఇ: పప
125-158/1219

918
ZOK0490912
పపరర: రపమ దదవ బదఇ

125-158/486

భరస : చనన ససబబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7/295-7
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-158/487

921
LML2436467
పపరర: నదగరపజ నలర ఇ

125-158/488

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయద నలర ఇ
ఇఇటట ననఇ:7/295-B
వయససస:36
లఇ: పప
125-158/490

125-158/491
924
ZOK0794107
పపరర: చనన వనఇకట ససబబయద నలర ఇ

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయద నలర ఇ
ఇఇటట ననఇ:7/295-B
వయససస:70
లఇ: పప
125-158/493

భరస : గఇగయద
ఇఇటట ననఇ:7/295-BA
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-158/495

125-158/1024

తఇడడ:డ ససబబరపమయద
ఇఇటట ననఇ:7/294
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన వనఇకట ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/295-B
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : నదగరపజ నలర ఇ
ఇఇటట ననఇ:7/295-B
వయససస:38
లఇ: ససస స
928
LML2436475
పపరర: ధనసఇజయ ససఇకర

125-158/481

తఇడడ:డ గఇగయద
ఇఇటట ననఇ:7/295-A
వయససస:43
లఇ: పప
125-158/489

909
ZOK2028405
పపరర: లకడమనరసమమ కళళర కళళళ
భరస : చడఇగయద కళళళ
ఇఇటట ననఇ:7-290
వయససస:83
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హరగ శఇకర బబబయ మమమనఇ
ఇఇటట ననఇ:7/295
వయససస:21
లఇ: ససస స

125-158/1026 920
919
LML2436004
ZOK0641373
పపరర: చననససబబబరపయయడడ బదఇ
పపరర: మహహశ మదద

922
ZOK0490953
పపరర: వజయలకడమ నలలరఇ

125-158/1023

తఇడడ:డ కకషషయద మమమనఇ
ఇఇటట ననఇ:7/295
వయససస:47
లఇ: ఇ
125-158/1025

125-158/1021

భరస : రమణయద ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7-288-A
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబడమణదఇ
ఇఇటట ననఇ:7/292
వయససస:41
లఇ: పప
125-158/483

125-158/479

తఇడడ:డ ససబబరపమయద ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/288
వయససస:72
లఇ: పప

భరస : ససబడమణదఇ కళళళ
ఇఇటట ననఇ:7-290
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-158/1218

903
ZOK0513119
పపరర: వనఇకటససబబయద ససఇకర

125-158/1020 906
905
ZOK2028389
ZOK0208082
పపరర: నదరపయణమమ ససఇకర ససఇకర
పపరర: ససధదమన ససఇకర

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయద ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/288
వయససస:25
లఇ: ససస స

910
ZOK1500040
పపరర: ససబడమణదఇ సఇకర

125-158/478

927
ZOK1162213
పపరర: రపమలలత ససఇకరఇ

125-158/494

భరస : రపమకకషష
ఇఇటట ననఇ:7/296
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-158/496

930
ZOK2028413
పపరర: జయమమ ససఇకర బదఇ

125-158/1027

భరస : శశనవపససలక ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7-298
వయససస:59
లఇ: ససస స
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931
ZOK0214080
పపరర: లకడమ దదవ ససఇకర

125-158/497

భరస : ససరగ బబబయ ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/298A
వయససస:31
లఇ: ససస స
934
LML2438299
పపరర: లకడమ దదవ ససఇకర

125-158/1028

125-158/1029

125-158/1031

125-158/1032

125-158/1035

949
ZOK0641472
పపరర: అరరణద మనసనరర

952
ZOK0513234
పపరర: ససబబబరపయయడడ మనసనరర

125-158/507

125-158/509

944
LML2438323
పపరర: లకడమదదవ నగగరగపపటట

947
ZOK1575265
పపరర: నగగరగపపటట పడకపశ రపజ

950
ZOK2028447
పపరర: నరసమమ మనసనరర

953
LML2438331
పపరర: లకడమదదవ నగగరగపపటట

125-158/510

956
ZOK0792630
పపరర: వననద కకమలర మఇదద

125-158/1033

959
ZOK1668102
పపరర: వనఇకట లకమమ మఇడ
భరస : సపయ పడశపఇత
ఇఇటట ననఇ:7/303
వయససస:23
లఇ: ససస స

939
LML2438315
పపరర: సరససత మయఛసమలరర

125-158/1030

942
ZOK0206995
పపరర: నరరశ మటటకటర

125-158/502

945
ZOK2028421
పపరర: శఇకరయద నదగగరగపపటట

125-158/1034

తఇడడ:డ వనఇకటయద నదగగరగపపటట
ఇఇటట ననఇ:7-301
వయససస:44
లఇ: పప
125-158/1221

948
ZOK0942541
పపరర: చఇదడయద మనసనరర

125-158/503

తఇడడ:డ వనఇకటయద మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7/301-A
వయససస:40
లఇ: పప
125-158/1036

125-158/508
951
ZOK0093807
పపరర: వనఇకటససబబయద మనసనరర

తఇడడ:డ ససబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7/301-A-1
వయససస:40
లఇ: పప
125-158/1037

954
ZOK2028454
పపరర: గఇగయద నదగగరగపపటట

125-158/1038

తఇడడ:డ వనఇకటయద నదగగరగపపటట
ఇఇటట ననఇ:7-301-B
వయససస:78
లఇ: పప
125-158/511

తఇడడ:డ నదరపయణ మఇద
ఇఇటట ననఇ:7/303
వయససస:32
లఇ: పప
125-158/513

125-158/501

తఇడడ:డ వనఇకటనగయద
ఇఇటట ననఇ:7/300D
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : గఇగయద మల నస ర
ఇఇటట ననఇ:7-301-B
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవమయలయద మఇద
ఇఇటట ననఇ:7/303
వయససస:50
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-158/1220

భరస : వనఇకటయద మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7-301-A
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7/301-A-1
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ యలనదదద మఇద
ఇఇటట ననఇ:7/303
వయససస:29
లఇ: పప

941
ZOK1500230
పపరర: శదమల సఇకర

936
ZOK0208660
పపరర: రపజఈశసరగ పపదద కకటబర

భరస : రరడడయద మయచసకకట
ఇఇటట ననఇ:7-300A
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నగరగపటట శఇకరయద
ఇఇటట ననఇ:7/301
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : చఇదడయద మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7/301-A
వయససస:29
లఇ: ససస స

958
ZOK1132349
పపరర: సపవప పడసపద మఇద

125-158/250

భరస : ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7-301
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయద నదగగరగపపటట
ఇఇటట ననఇ:7-301
వయససస:41
లఇ: పప

955
ZOK0211482
పపరర: యలనదదద మఇద

938
ZOK2250587
పపరర: పవన కలలదణ సఇకర

125-158/499

భరస : రవ శఇకర పపడకకటర
ఇఇటట ననఇ:7/299C
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవశఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/300-A
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-301
వయససస:36
లఇ: పప
946
ZOK2028439
పపరర: ససబబయద నదగగరగపపటట

125-158/500

తఇడడ:డ రవ శఇకర సఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/300-a
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరడడయద మయచసకకట
ఇఇటట ననఇ:7-300-A
వయససస:39
లఇ: పప
943
LML2435980
పపరర: రపజశశఖర బదఇ

935
ZOK1668227
పపరర: చఇదడ సఇకర

933
ZOK0490748
పపరర: రవ శఇకర ససఇకర
తఇడడ:డ శశనవపససలక ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/298B
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషషయద
ఇఇటట ననఇ:7/299
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ హరగ
ఇఇటట ననఇ:7-299-C
వయససస:49
లఇ: పప
940
LML2436483
పపరర: రరడడయద మయఛసమలరర

125-158/498

తఇడడ:డ శశనవపససలక ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/298A
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : రవ శఇకర ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:7-298-B
వయససస:37
లఇ: ససస స
937
ZOK0397240
పపరర: రవ శఇకర పపదదకకటర

932
ZOK0513143
పపరర: ససరగబబబయ ససఇకర

957
ZOK1113844
పపరర: సపయ పడశపఇత మఇద

125-158/512

తలర : ధనమమ మఇద
ఇఇటట ననఇ:7/303
వయససస:26
లఇ: పప
125-158/514

960
ZOK0490961
పపరర: ధనమమ మఇద

125-158/1039

భరస : యలనదదద
ఇఇటట ననఇ:7-303
వయససస:43
లఇ: ససస స
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961
ZOK0207019
పపరర: చననయద మఇద

125-158/515

తఇడడ:డ నరసపఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:7/303-B
వయససస:43
లఇ: పప
964
ZOK0497917
పపరర: ఈశసరమమ మఇద

125-158/1042

125-158/1223

125-158/1044

125-158/519

125-158/522

125-158/523

125-158/1048

తఇడడ:డ వనఇకటయద మలఇధద
ఇఇటట ననఇ:7/321
వయససస:27
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

974
ZOK0648535
పపరర: వనఇకటయద రరడడడ నదగల

977
ZOK1575356
పపరర: ససధదకర మయతదదల

980
LML2436525
పపరర: రరడడయద గయనపపటట

983
ZOK2028496
పపరర: ససబబలకమమ గమనపపటట

125-158/1050

986
ZOK0684480
పపరర: గరపసనదథ పస ల

125-158/520

989
ZOK2028504
పపరర: ససబబనరసయద పస ల
తఇడడ:డ ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/321-A
వయససస:52
లఇ: పప

969
ZOK0397554
పపరర: మహన బబబయ మలత

125-158/517

972
ZOK0212514
పపరర: వనఇకటమమ ఇఇదసకకరగ

125-158/518

975
ZOK0659326
పపరర: ససబబమమ రరడడ పస గయ

125-158/521

భరస : వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7/308-B
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-158/1224

978
ZOK1575380
పపరర: పడభబకర మయతదదల

125-158/1225

తఇడడ:డ శశ రమయలక మయతదదల
ఇఇటట ననఇ:7/308-B
వయససస:36
లఇ: పప
125-158/1046

981
LML2438372
పపరర: మఇజల గయనపపటట

125-158/1047

భరస : రరడడయద
ఇఇటట ననఇ:7-308-C
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-158/1049

125-158/524
984
ZOK1500206
పపరర: వజయకకమలర జరమలమచ పలర

తఇడడ:డ వనఇకటటశసరరర
ఇఇటట ననఇ:7/308-D
వయససస:23
లఇ: పప
125-158/525

తఇడడ:డ ససబబనరసయద
ఇఇటట ననఇ:7/321
వయససస:29
లఇ: పప
125-158/527

125-158/1222

భరస : చననయద
ఇఇటట ననఇ:7/308
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7-308-C
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7-308-E
వయససస:42
లఇ: ససస స
988
ZOK1020197
పపరర: పపఇచలయద మలఇధద

125-158/1045

తఇడడ:డ రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7-308-C
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ నటటశఇ
ఇఇటట ననఇ:7-308-C
వయససస:52
లఇ: పప
985
LML1940188
పపరర: వనఇకటససబబమమ మఇదద

971
ZOK2028470
పపరర: పదదమవతమమ మలత

966
ZOK1575547
పపరర: నదగ శశసత మఠ

తఇడడ:డ కకషషయద
ఇఇటట ననఇ:7/305-A
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశరపమయలక మయతదదల
ఇఇటట ననఇ:7/308-B
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7/308-C
వయససస:30
లఇ: ససస స
982
ZOK2028488
పపరర: రమన గయణణపత

125-158/516

తలర : ససబబమమ నదగల
ఇఇటట ననఇ:7/308-B
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయద మయతదదల
ఇఇటట ననఇ:7/308-B
వయససస:60
లఇ: పప
979
ZOK0641464
పపరర: రరడడమమ గయనపపటట

968
ZOK0208694
పపరర: ససబబ లకకకమమ మలత

125-158/1041

భరస : నదరపయణ మఠ
ఇఇటట ననఇ:7/305
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : కకశషషయద
ఇఇటట ననఇ:7-305-A
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటససరరర జమఇచపఅల
ఇఇటట ననఇ:7/308
వయససస:28
లఇ: పప
976
ZOK1575307
పపరర: శశరపమయలక మయతదదల

125-158/1043

భరస : మహన
ఇఇటట ననఇ:7/305-A
వయససస:39
లఇ: ససస స

తలర : వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7-305-A
వయససస:57
లఇ: పప
973
ZOK1161991
పపరర: రమమశ జమఇచపఅల

965
LML1932193
పపరర: ఆదదనదరపయనద మలతద

963
LML2436509
పపరర: పపఇచలయద మఇద
తఇడడ:డ నరసపఇహహలక మఇద
ఇఇటట ననఇ:7-304-A
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకశషషయద
ఇఇటట ననఇ:7-305
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదరపయణ మఠ
ఇఇటట ననఇ:7/305
వయససస:20
లఇ: పప
970
LML2436517
పపరర: కకషషయద మలతద

125-158/1040

భరస : చననయద
ఇఇటట ననఇ:7-303 -B
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : గఇగపధర మఇద
ఇఇటట ననఇ:7-304-B
వయససస:37
లఇ: ససస స
967
ZOK1575802
పపరర: వనఇకటటశ మఠ

962
ZOK2028462
పపరర: జయమమ మఇదద

987
ZOK1012467
పపరర: వజయలమమ పస ల

125-158/526

భరస : ససబబనరసయద
ఇఇటట ననఇ:7/321
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-158/528

990
LML1932268
పపరర: నదగయద లలబబక

125-158/1051

తఇడడ:డ సపదదయద
ఇఇటట ననఇ:7-321-B
వయససస:52
లఇ: పప
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991
LML2438398
పపరర: ససబబమమ లలబక

125-158/1052

భరస : నదగయద
ఇఇటట ననఇ:7-321-B
వయససస:39
లఇ: ససస స
994
LML2438406
పపరర: రపజరశసరగ మఇద

125-158/1053

125-158/532

125-158/534

125-158/537

125-158/1056

125-158/540

125-158/542

భరస : నదగయద
ఇఇటట ననఇ:7/338
వయససస:55
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 ZOK0905143
పపరర: రఇజత దససస టట

1007 ZOK2028538
పపరర: వజయమమ మనసనరర

1010 ZOK0792671
పపరర: కకషషమలమ గరనసనరర

1013 LML2438430
పపరర: రరడడమమ సఇటట

125-158/544

1016 ZOK1500156
పపరర: అనల బదననగపరర

125-158/538

1019 ZOK1401629
పపరర: అనసష బతల
తఇడడ:డ ససబడమణదఇ బతల
ఇఇటట ననఇ:7/338
వయససస:24
లఇ: ససస స

999
ZOK2028520
పపరర: నదగమమ మనసనరర

125-158/1055

1002 ZOK0208348
పపరర: రఇజత దససస టట

125-158/536

1005 ZOK1257444
పపరర: వణ దససస టట

125-158/539

తఇడడ:డ రమణయద దససస టట
ఇఇటట ననఇ:7/332-A
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-158/1057

1008 ZOK2028546
పపరర: శఇకరయద మనసనరర

125-158/1058

తఇడడ:డ ఈశసరయద
ఇఇటట ననఇ:7-333
వయససస:47
లఇ: పప
125-158/541

1011 LML1939958
పపరర: లకడమదదవ సఇటట

125-158/1059

భరస : శఇకరయద
ఇఇటట ననఇ:7-333-A
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-158/1060

125-158/543
1014 ZOK1668219
పపరర: బబలకకషష ఏటటమలరరపపరపమ

తఇడడ:డ గఇగయద
ఇఇటట ననఇ:7/336
వయససస:50
లఇ: పప
125-158/545

తఇడడ:డ యలర యద
ఇఇటట ననఇ:7/337
వయససస:22
లఇ: పప
125-158/547

125-158/1054

తఇడడ:డ రమణయద దససస టట
ఇఇటట ననఇ:7/332-A
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : ససబబ రపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7-335
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబమబ అబబక షపక
ఇఇటట ననఇ:7/337
వయససస:33
లఇ: పప
1018 ZOK0823188
పపరర: ససబబలకకకమమ మనసకక

125-158/535

భరస : రపమయద
ఇఇటట ననఇ:7/333-1
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7/335
వయససస:23
లఇ: ససస స
1015 ZOK1499979
పపరర: జలలన బబష షపక

1001 LML2438422
పపరర: హహమలత దససస టట

996
ZOK2028512
పపరర: నదగమమ మనసకక

భరస : బలరపమయద
ఇఇటట ననఇ:7-331
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : నరసయద
ఇఇటట ననఇ:7-332-A
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసపఇహలక
ఇఇటట ననఇ:7/333-1
వయససస:47
లఇ: పప
1012 ZOK1500404
పపరర: అనత శపఇత

125-158/533

తఇడడ:డ రపమయద
ఇఇటట ననఇ:7/332-A
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగగశశటట మల నస ర
ఇఇటట ననఇ:7-332-A
వయససస:49
లఇ: పప
1009 ZOK0792663
పపరర: రపమయద గరనవనరర

998
ZOK1012459
పపరర: బలరపమయద మనసనరర

125-158/530

భరస : లకమయద
ఇఇటట ననఇ:7-324
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : రమణయద దససస టట
ఇఇటట ననఇ:7/332-A
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయద దససస టట
ఇఇటట ననఇ:7/332-A
వయససస:58
లఇ: పప
1006 LML2436558
పపరర: నరసపవయల మననర

125-158/531

తఇడడ:డ గఇగగశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/331
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసయద మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7/332
వయససస:26
లఇ: పప
1003 ZOK0397778
పపరర: రమణయద దససస టట

995
ZOK1162064
పపరర: రరడడయద మనసకక

993
ZOK0474783
పపరర: బబలలజ మఇద
తఇడడ:డ వనఇకటటశ మఇద
ఇఇటట ననఇ:7/321C
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకకకమయద
ఇఇటట ననఇ:7/324
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబలరపమయద
ఇఇటట ననఇ:7/331
వయససస:38
లఇ: పప
1000 ZOK1113612
పపరర: శవ కకమలర మనసనరర

125-158/529

భరస : వనఇకటటశ మఇద
ఇఇటట ననఇ:7/321C
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : బబలలజ మఇద
ఇఇటట ననఇ:7-321-C
వయససస:36
లఇ: ససస స
997
ZOK0093724
పపరర: ససనలకకమలర మనసనరర

992
ZOK0208710
పపరర: జయమమ మఇద

1017 ZOK1574862
పపరర: షపక హమద

125-158/546

భరస : షపక జలలన బబష
ఇఇటట ననఇ:7/337 2 WARD
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-158/1226

1020 ZOK1574896
పపరర: హరగక బఇడరర

125-158/1227

తఇడడ:డ అనల బఇడరర
ఇఇటట ననఇ:7/338
వయససస:21
లఇ: ససస స
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1021 ZOK0281857
పపరర: శశవపన సఇటట

125-158/548

భరస : ఆదదనదరపయణ
ఇఇటట ననఇ:7/338-C1
వయససస:35
లఇ: ససస స
1024 ZOK2028553
పపరర: ససబబమమ సఇటట

125-158/1061

125-158/553

125-158/556

125-158/1064

125-158/558

125-158/559

125-158/561

తఇడడ:డ నరసయద
ఇఇటట ననఇ:7-353
వయససస:52
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 LML2438414
పపరర: ససభబషపణణ మనసనరర

1037 ZOK2028587
పపరర: ససబబరపయయడడ మనసకక

1040 ZOK0905234
పపరర: లకడమ నరసయద మనసకక

1043 ZOK1321181
పపరర: శవ పడసపద మత

125-158/563

1046 LML2438513
పపరర: రరడడమమ మలతద

125-158/1065

1049 ZOK0071704
పపరర: పపరసత మఇడ
భరస : శశనవపససలక మనసనర
ఇఇటట ననఇ:7/354
వయససస:37
లఇ: ససస స

1029 ZOK0641696
పపరర: లలత మనసనరర

125-158/555

125-158/1063
1032 ZOK2028579
పపరర: శపరదమమ మనసనరర మనసరర

1035 ZOK0071696
పపరర: నరసమమ మనసకక

125-158/557

తఇడడ:డ ససబబబరపయయడడ
ఇఇటట ననఇ:7/345
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-158/1066

1038 ZOK1673771
పపరర: గణణశ మఠ

125-158/1228

తఇడడ:డ రమణయద మఠ
ఇఇటట ననఇ:7/346
వయససస:20
లఇ: పప
125-158/560

1041 ZOK0905267
పపరర: సపవప కకమలరగ మనసకక

125-158/1067

భరస : లకడమ నరసయద
ఇఇటట ననఇ:7-347-A1
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-158/562

1044 ZOK1500362
పపరర: జయమమ మనదకక

125-158/1229

భరస : రఘయరపమయద
ఇఇటట ననఇ:7/352
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-158/1068

భరస : రపఇపడసపద
ఇఇటట ననఇ:7-352-B2
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-158/1070

125-158/552

భరస : శశనవపససలక మల నస ర
ఇఇటట ననఇ:7-339-C-1
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అలవవలయద మత
ఇఇటట ననఇ:7/352
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : రపజశశఖర
ఇఇటట ననఇ:7/352-A
వయససస:29
లఇ: ససస స
1048 ZOK2028603
పపరర: గఇగయలయద మనసకక

125-158/1062

తఇడడ:డ రపమ చఇదడయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7/347-A1
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ వసఇత కకమలర మలత
ఇఇటట ననఇ:7/352
వయససస:25
లఇ: పప
1045 ZOK0792697
పపరర: భబరత మనసనరర

1031 ZOK2028561
పపరర: శశనవపససలక మనసనరర

1026 ZOK0942566
పపరర: కపరగసక శపఇత

భరస : బబలలజ మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7/339-C-1
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7-345
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ రపజమహన మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7/347-A
వయససస:23
లఇ: పప
1042 ZOK1321165
పపరర: భబరత కకమలర మలత

125-158/554

భరస : చఇదడమహన మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7-339C-2
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/345
వయససస:40
లఇ: పప
1039 ZOK1321173
పపరర: శశనవపససలక మనసకక

1028 ZOK0513259
పపరర: బబలలజ మనసనరర

125-158/550

తఇడడ:డ రపజయద శపఇత
ఇఇటట ననఇ:7/339-B1
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశరపమయలక మల నస ర
ఇఇటట ననఇ:7-339-C-1
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశరపమయలక మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7-339-C-2
వయససస:42
లఇ: పప
1036 ZOK0093690
పపరర: ససబబనరసయద లలబబకక

125-158/551

తఇడడ:డ శశనవపససలక మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7/339-C-1
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : శవపజ మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7/339-C-1
వయససస:26
లఇ: ససస స
1033 LML2436582
పపరర: చఇదడ మహన మనసనరర

1025 ZOK1321199
పపరర: సపయ పవన సఇటట

1023 ZOK0823212
పపరర: గఇగయద శపఇత
తఇడడ:డ నదగయద
ఇఇటట ననఇ:7/339
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరపమయద సఇటట
ఇఇటట ననఇ:7/339-A1
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవపససలక
ఇఇటట ననఇ:7/339-C-1
వయససస:33
లఇ: పప
1030 ZOK1280346
పపరర: సపరరష మనసనరర

125-158/549

భరస : గఇగయద
ఇఇటట ననఇ:7/339
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : శశహరగ
ఇఇటట ననఇ:7-339-A
వయససస:55
లఇ: ససస స
1027 ZOK0513242
పపరర: శవపజ మనసనరర

1022 ZOK0823204
పపరర: ఈశసరమమ శపఇత

1047 ZOK2028595
పపరర: పపచచమమ మనసకక

125-158/1069

భరస : గఇగయలయద
ఇఇటట ననఇ:7-353
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-158/564

1050 ZOK2028611
పపరర: ససజజతమమ మఇదద

125-158/1071

భరస : రమణయద మఇదద
ఇఇటట ననఇ:7-354
వయససస:41
లఇ: ససస స
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1051 LML1931997
పపరర: పపఇచలయద గపలలటట

125-158/1072

తఇడడ:డ నరసపఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:7-354A
వయససస:39
లఇ: పప
1054 ZOK0954587
పపరర: భవపన మటకటర

125-158/566

125-158/1230

125-158/569

125-158/1076

125-158/572

125-158/1079

125-158/1081

భరస : నరసపఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:7-368-A
వయససస:41
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 LML2438521
పపరర: సపవతడమమ మనసకక

1067 ZOK0212464
పపరర: లకడమ దదవ మనవనపలర

1070 ZOK0792713
పపరర: కకరణ మనసనరర

1073 ZOK1500214
పపరర: గఇగయద గపలలటట

125-158/1082

1076 ZOK0207043
పపరర: నరసపఇహహలక రరడడడ పస గయల

125-158/1077

1079 LML1932755
పపరర: వవలకమల గమనమలరర
తఇడడ:డ నటటష
ఇఇటట ననఇ:7-370
వయససస:46
లఇ: పప

1059 ZOK2028629
పపరర: లకడమనరసమమ దదశబబ యన

125-158/1074

1062 LML1931286
పపరర: బబలకకశషష మఇద

125-158/1075

1065 ZOK1668128
పపరర: నఇదదన నగగరగపపటట

125-158/571

భరస : మహహశసరయద
ఇఇటట ననఇ:7/364
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-158/573

1068 ZOK2028637
పపరర: పరదదశ మలనవపలలర

125-158/1078

తఇడడ:డ గఇగయద
ఇఇటట ననఇ:7-364-A
వయససస:57
లఇ: పప
125-158/574

1071 ZOK2028652
పపరర: ససదరకన మనసనరర

125-158/1080

తఇడడ:డ చననససబబయద మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7-365-A
వయససస:47
లఇ: పప
125-158/575

1074 ZOK1668094
పపరర: లకడమ గపలలటట

125-158/576

భరస : గఇగయద
ఇఇటట ననఇ:7/365-B
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-158/577

తఇడడ:డ నరసయద
ఇఇటట ననఇ:7/368-A
వయససస:42
లఇ: పప
125-158/1083

125-158/568

తఇడడ:డ గఇగపరపవప
ఇఇటట ననఇ:7-363-A
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయద
ఇఇటట ననఇ:7/365-B
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రపమయడడ
ఇఇటట ననఇ:7-366
వయససస:67
లఇ: ససస స
1078 LML2438570
పపరర: శఇకరమమ రరడపస
డడ గయల

125-158/570

తఇడడ:డ ససధరకన మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:7/365
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : రపఘవ
ఇఇటట ననఇ:7-365-A
వయససస:33
లఇ: ససస స
1075 LML2438562
పపరర: ససబబమమ సఇటట

1061 ZOK0093526
పపరర: శరణ రపవప మఇద

1056 ZOK0686386
పపరర: శవయద దదసపబబ యనద

భరస : నరసయద
ఇఇటట ననఇ:7-356-B
వయససస:88
లఇ: ససస స

భరస : పరరదశ
ఇఇటట ననఇ:7/364-A
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసపఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:7-364-B
వయససస:47
లఇ: పప
1072 ZOK0396945
పపరర: ఉమలదదవ మనసనరర

125-158/1231

భరస : బబలకకషష మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7-363-A
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పరదదశ
ఇఇటట ననఇ:7/364-A
వయససస:47
లఇ: పప
1069 ZOK2028645
పపరర: రపమనయలద మనసకక

1058 ZOK1575760
పపరర: శరరష దదశబబ యన

125-158/565

తలర : కనకరశసరర
ఇఇటట ననఇ:7/356
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగ రపవప
ఇఇటట ననఇ:7/363-A
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : గఇగపరపవప
ఇఇటట ననఇ:7-363-A
వయససస:62
లఇ: ససస స
1066 ZOK0093815
పపరర: గఇగయద మనవన పలర

125-158/567

తఇడడ:డ యలర యద దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7/356
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబలకకశషష మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7/363
వయససస:22
లఇ: పప
1063 LML1940485
పపరర: ససబబమమ మఇడ

1055 ZOK0954595
పపరర: ఆమన మటకటర

1053 ZOK0426007
పపరర: నరసమమ మటకటర
భరస : వనఇకటనదరపయలణ
ఇఇటట ననఇ:7/355
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:7/355
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దదశబబ యన యలర యద
ఇఇటట ననఇ:7/356
వయససస:21
లఇ: పప
1060 ZOK1321140
పపరర: సపయ కకషష మనసకక

125-158/1073

భరస : నరసపఇహహలక గపలలటట
ఇఇటట ననఇ:7-354A
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : రపజ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:7/355
వయససస:28
లఇ: ససస స
1057 ZOK1575588
పపరర: దదశబబ యన శశ కకమలర

1052 LML1939933
పపరర: సపదదమమ గపలలటట

1077 ZOK1500222
పపరర: చననయద మణయకక

125-158/578

తఇడడ:డ వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:7/368-A
వయససస:23
లఇ: పప
125-157/823

125-158/579
1080 ZOK1321157
పపరర: ససబబబరపయయడడ కపదతరపజపలర

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయద కపదతరపజపలర
ఇఇటట ననఇ:7/370
వయససస:23
లఇ: పప
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1081 ZOK1668052
పపరర: రరజ గమనపటట

125-158/580

భరస : ఆధదనదరపయణ
ఇఇటట ననఇ:7/370
వయససస:24
లఇ: ససస స

1082 ZOK2028660
పపరర: ససబబమమ గమనమమడడ
భరస : వవలకమల
ఇఇటట ననఇ:7-370
వయససస:47
లఇ: ససస స

125-158/581 1085 LML1940238
1084 ZOK0211383
పపరర: వనఇకటససబబయద కరతరపజపలర
పపరర: సగలమమ కరతరపజపలలర

తఇడడ:డ ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/370-B
వయససస:44
లఇ: పప
125-158/583

తలర : రపమకక
ఇఇటట ననఇ:7/373
వయససస:29
లఇ: పప
125-158/585

125-158/587

125-158/590

125-158/1089

125-158/1092

భరస : నదగరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:7-384
వయససస:45
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1097 ZOK0587600
పపరర: అరరణద ఉదయగగరగ

1100 ZOK2028710
పపరర: దదవపడకపశమ సతస

1103 ZOK0823246
పపరర: యయససరతనఇ నకక

125-158/1094

1106 ZOK0513366
పపరర: పపఇడడరఇగయద దదవరపలర

125-158/588

1109 ZOK0474049
పపరర: నదగరఇదడ వనవ
తఇడడ:డ నదగయద
ఇఇటట ననఇ:7/384-4
వయససస:59
లఇ: పప

1089 ZOK2028686
పపరర: ససబబయద బకక

125-158/1087

1092 ZOK1500370
పపరర: శఇకరమమ మణయకక

125-158/1232

1095 ZOK0794099
పపరర: రవఇదడ దదవరపలర

125-158/589

తఇడడ:డ వవఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:7/382-A5
వయససస:50
లఇ: పప
125-157/268

1098 ZOK2028694
పపరర: దదవదదనమమ సటటట

125-158/1088

భరస : దదవపడకపశఇ
ఇఇటట ననఇ:7-383
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-158/1090

1101 ZOK2028728
పపరర: రపజమమ సతస

125-158/1091

భరస : పడసపద సతస
ఇఇటట ననఇ:7-383
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-158/591

1104 LML2438612
పపరర: మణణమమ నకపక

125-158/1093

భరస : ఏససరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-383-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-158/592

తఇడడ:డ నరసపఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:7/383A1
వయససస:38
లఇ: పప
125-158/1095

125-158/582

తఇడడ:డ శఇకరయద
ఇఇటట ననఇ:7/376
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గపబడమమల
ఇఇటట ననఇ:7/383A
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ గపబడయలల
ఇఇటట ననఇ:7-383-A
వయససస:57
లఇ: పప
1108 LML2438620
పపరర: వనఇకటలకకకమమ యలనద త
న

125-158/586

తఇడడ:డ చడననయద
ఇఇటట ననఇ:7-383
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ దదవప పడకపష సతస
ఇఇటట ననఇ:7-383-2
వయససస:25
లఇ: పప
1105 ZOK2028736
పపరర: డదవడ నకక

1094 ZOK0686337
పపరర: నరసపఇహలక వపనరపసస

1086 ZOK0093641
పపరర: రపమకకశషష మనసనరర

తఇడడ:డ నదగయద
ఇఇటట ననఇ:7-374A1
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : బబల ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/383
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చడననయద
ఇఇటట ననఇ:7-383
వయససస:62
లఇ: పప
1102 ZOK1394402
పపరర: అశశక కకమలర సతస

125-158/584

తఇడడ:డ యయలరయద
ఇఇటట ననఇ:7/382
వయససస:70
లఇ: పప

భరస : రవఇదడ
ఇఇటట ననఇ:7/382-A-5
వయససస:42
లఇ: ససస స
1099 ZOK2028702
పపరర: పడసపదస సటటట

1091 ZOK1323690
పపరర: హహమససఇదర మనసకక

125-158/1085

తఇడడ:డ సతదనదరపయణ
ఇఇటట ననఇ:7/373
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపఇకరయద మనసకక
ఇఇటట ననఇ:7/376
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : శవ కకషష
ఇఇటట ననఇ:7/376-A
వయససస:32
లఇ: ససస స
1096 ZOK0513960
పపరర: నదగమణణ దదవరపలర

125-158/1086

భరస : వననవ కకమలర
ఇఇటట ననఇ:7/373
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : నదరపయణ
ఇఇటట ననఇ:7/375
వయససస:60
లఇ: ససస స
1093 ZOK0587782
పపరర: నదగరశసరర మనసకక

1088 ZOK1668078
పపరర: శరరష మనసనరర

1083 ZOK2028678
పపరర: శతత గయనమరర
తఇడడ:డ నటటష గయనమరర
ఇఇటట ననఇ:7-370
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : వనఇకట ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7-370-B
వయససస:39
లఇ: ససస స

1087 ZOK0823220
పపరర: వనయ కకమలర మనసనరర

1090 ZOK0792747
పపరర: యలనదదమమ మనననపలర

125-158/1084

1107 ZOK1500321
పపరర: పడవణ పఇట

125-158/593

తఇడడ:డ పపఇచలయద పఇట
ఇఇటట ననఇ:7/384
వయససస:23
లఇ: పప
125-158/594

1110 ZOK1666239
పపరర: కకరణ పఇట

125-158/595

తఇడడ:డ పపఇచలయద పఇట
ఇఇటట ననఇ:7/384-4
వయససస:27
లఇ: పప
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1111 ZOK1394410
పపరర: సపయ లల కకపపపల

125-158/1096

తఇడడ:డ శశనవపససలక కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:7-385
వయససస:25
లఇ: ససస స
1114 ZOK0514059
పపరర: పడమల దదవరపలర

125-158/597

125-158/600

125-158/603

125-158/1097

125-158/1100

125-158/1233

125-158/1103

తఇడడ:డ పపఇచలయద లలట ఏలర ఇపపట
ఇఇటట ననఇ:7/387-A
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1124 ZOK0397315
పపరర: శశనవపససలక సస మబతస న

1127 ZOK0513093
పపరర: బబలయద దఇటటటట

1130 LML1932862
పపరర: ససరగనదరపయణ దదవరపలర

1133 ZOK1012434
పపరర: కకఇడయద సపగగల

125-158/610

1136 LML2436723
పపరర: రఘయపత పపల

125-158/1098

1139 ZOK2028785
పపరర: గఇగమమ యలర ఇపపట
భరస : పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7-387-A
వయససస:64
లఇ: ససస స

1119 ZOK0794008
పపరర: శశ కళ దదవ పరగమమటట

125-158/602

1122 ZOK1681089
పపరర: చనన సప ఇబథథనద

125-158/605

1125 ZOK0497925
పపరర: శపఇతమమ సస మబతస న

125-158/1099

భరస : శశఖర బబబయ
ఇఇటట ననఇ:7-386
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-158/606

1128 ZOK0513994
పపరర: ఆదదలకకకమమ దదఇతతటట

125-158/607

భరస : బబలయద
ఇఇటట ననఇ:7/386-1
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-158/1101

1131 ZOK2028751
పపరర: వనఇకటటసస దదవరపలలర

125-158/1102

తఇడడ:డ రరశయద
ఇఇటట ననఇ:7-386-A
వయససస:67
లఇ: పప
125-158/608

1134 ZOK1162247
పపరర: కకఇడయద సగగనల

125-158/609

తఇడడ:డ గయరవయద
ఇఇటట ననఇ:7/386-C
వయససస:49
లఇ: పప
125-158/1104

తఇడడ:డ లకమయద
ఇఇటట ననఇ:7-387
వయససస:39
లఇ: పప
125-158/611

125-158/599

తఇడడ:డ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:7/386
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గయరవయద
ఇఇటట ననఇ:7/386-B
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : కకఇడయద
ఇఇటట ననఇ:7/386-C
వయససస:39
లఇ: ససస స
1138 ZOK1257451
పపరర: పడసపద ఏలర ఇపపట

125-158/604

తఇడడ:డ వనఇకటటసస
ఇఇటట ననఇ:7-386-A
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:7-386-A
వయససస:58
లఇ: ససస స
1135 ZOK1162254
పపరర: ససనత సగగనల

1121 ZOK1499946
పపరర: ససనల కకమలర షస మబతస న

1116 ZOK0793976
పపరర: లకమయద పరగమమటట

భరస : నరసపఇహలక
ఇఇటట ననఇ:7/386
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగయద
ఇఇటట ననఇ:7/386-1
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబలయద దఇటటత
ఇఇటట ననఇ:7/386-1
వయససస:20
లఇ: ససస స
1132 ZOK2028769
పపరర: చననకక దదవరపలలర

125-158/601

తఇడడ:డ రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7-386
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : శశనవపససలక
ఇఇటట ననఇ:7-386
వయససస:43
లఇ: ససస స
1129 ZOK1574797
పపరర: పపడయఇకప దఇటటత

1118 ZOK0793992
పపరర: యలర మమ పరగమమటట

125-158/596

తఇడడ:డ పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7/386
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశఖర షస మబతస న
ఇఇటట ననఇ:7/386
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : రపమణయద
ఇఇటట ననఇ:7-386
వయససస:74
లఇ: ససస స
1126 ZOK2028744
పపరర: లకడమదదవ సస మబతస న

125-158/598

భరస : పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7/386
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : రపమయద
ఇఇటట ననఇ:7/386
వయససస:28
లఇ: ససస స
1123 LML2439263
పపరర: పపఇచలమమ సప ఇబతస న

1115 ZOK0686402
పపరర: రమన కకమలర సపమలబతస న

1113 ZOK0513382
పపరర: శశఖర బబబయ సపఇబతన
తఇడడ:డ రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7/386
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవపససలక
ఇఇటట ననఇ:7/386
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7/386
వయససస:45
లఇ: పప
1120 ZOK1012442
పపరర: వపణణ పరగమమటట

125-158/504

తఇడడ:డ శశనవపససలక సప మలబథథనద
ఇఇటట ననఇ:7/386
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : ససరగ
ఇఇటట ననఇ:7/386
వయససస:37
లఇ: ససస స
1117 ZOK0793984
పపరర: నరసపఇహలక పరగమమటట

1112 ZOK2245447
పపరర: రమణ కకమలర సప మలబథథనద

1137 ZOK2028777
పపరర: శశనవపససలక పపల

125-158/1105

తఇడడ:డ లకమయద
ఇఇటట ననఇ:7-387
వయససస:40
లఇ: పప
125-158/1106

1140 ZOK0513085
పపరర: నదగరపజ రరడదడటట

125-158/612

తఇడడ:డ ససబబరపమయద
ఇఇటట ననఇ:7/388
వయససస:53
లఇ: పప
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1141 ZOK0587741
పపరర: పడమలల రపన రరదద టట

125-158/613

భరస : నదగ రపజ
ఇఇటట ననఇ:7/388
వయససస:46
లఇ: ససస స
1144 ZOK0476564
పపరర: లకకకమమ తరరమయల కకఇడద

125-158/615

125-158/616

125-158/1110

తఇడడ:డ రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7-394-A
వయససస:39
లఇ: పప
1153 ZOK1500313
పపరర: ససరరశ కకమలర షపక

125-158/618

125-158/1112

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7-397
వయససస:77
లఇ: పప
1162 LML1931807
పపరర: లకమయద కకరమయటర

125-158/1115

తఇడడ:డ వనఇకటయద లకఇ
ఇఇటట ననఇ:7/404
వయససస:53
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1151 ZOK2028793
పపరర: రమణయద మగపరపజ

1152 ZOK1500305
పపరర: లకడమదదవ షపక

125-158/1111

1157 ZOK2028801
పపరర: సరరజమమ మనసకక

1160 ZOK0905358
పపరర: పడసపద కకరపమయటర

1163 ZOK2246098
పపరర: శశదదవ జడడ

125-158/625

1166 LML1931476
పపరర: నదగరపజ లకకఇ

125-158/619

1169 ZOK0587717
పపరర: పపఇచలమమ లకమ
భరస : జయరపమయద లకమ
ఇఇటట ననఇ:7/404
వయససస:36
లఇ: ససస స

125-158/1109

125-158/617

1155 ZOK0514034
పపరర: ఇఇదదర ససరష

125-158/620

భరస : మననహర
ఇఇటట ననఇ:7/395
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-158/1113

1158 ZOK0587857
పపరర: భబగదమమ దదస టటత

125-158/621

భరస : శశనవపససలక
ఇఇటట ననఇ:7/397
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-158/622

1161 ZOK1012426
పపరర: మదదదలలటట బబవనవన

125-158/623

తఇడడ:డ మదదదలలటట
ఇఇటట ననఇ:7/398
వయససస:78
లఇ: పప
125-158/505

1164 ZOK1500255
పపరర: నరమల ససరష

125-158/624

భరస : మననజ కకమలర
ఇఇటట ననఇ:7/398-B
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-158/1116

తఇడడ:డ వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7-402
వయససస:39
లఇ: పప
125-158/627

125-158/1248

భరస : వనఇకటయద షపక
ఇఇటట ననఇ:7/394-B
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : శశనవపససలక జడడ
ఇఇటట ననఇ:7-398-17
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : నదగరపజ
ఇఇటట ననఇ:7/402
వయససస:40
లఇ: ససస స
1168 ZOK0513374
పపరర: జయరపమయద లకఇ

భరస : రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7-394-A
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకకకమయద కకరపమయటర
ఇఇటట ననఇ:7/398
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదద బకకయద
ఇఇటట ననఇ:7-398
వయససస:67
లఇ: పప
1165 ZOK0587709
పపరర: ససజజతద లకకఇ

తఇడడ:డ రమణయద యఇ.జ.కర.యస.జ.
ఇఇటట ననఇ:7-394-A
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : శఇకరయద
ఇఇటట ననఇ:7-396
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-158/1114

1146 ZOK2280378
పపరర: రరడడడ కకరణ జడడ

125-158/1108 1149 LML1939891
1148 LML1932649
పపరర: కకషస ర దదస యఇ.జ.కర.యస.జ.
పపరర: సరససతమమ మగరపజ

1154 ZOK1574789
పపరర: లకడమ షపక

125-158/614

తఇడడ:డ ఆనఇద జడడ
ఇఇటట ననఇ:7/392-R
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : ససరరశ కకమలర షపక
ఇఇటట ననఇ:7/394-B
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబనన ససరష
ఇఇటట ననఇ:7-395
వయససస:44
లఇ: పప
1159 ZOK2028819
పపరర: శశనవపససలక దదససస టట

125-158/1247

తఇడడ:డ వవమయద
ఇఇటట ననఇ:7-394-A
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయద షపక
ఇఇటట ననఇ:7/394-B
వయససస:23
లఇ: పప
1156 LML1931591
పపరర: మననహర ససరష

1145 ZOK2280360
పపరర: ఆనఇద జడడ

1143 ZOK1706043
పపరర: ఆనఇద జడడ
తఇడడ:డ చననపప జడడ
ఇఇటట ననఇ:7/392
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననపప జడడ
ఇఇటట ననఇ:7/392-B
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : కకశశర దదస
ఇఇటట ననఇ:7/394A
వయససస:44
లఇ: ససస స
1150 LML2436731
పపరర: చలపత దదస మగరపజ

125-158/1107

తఇడడ:డ పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7-388
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/392A
వయససస:59
లఇ: ససస స
1147 ZOK0212571
పపరర: భబగదవత మగ రపజ

1142 LML1931542
పపరర: నదరపయణ యలర ఇపపట

1167 ZOK0208777
పపరర: అరరణమమ పపల

125-158/626

భరస : గఇగపధర
ఇఇటట ననఇ:7/404
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-158/628

1170 ZOK2028827
పపరర: నదగమమ పపల

125-158/1117

భరస : వరపసపసమ
ఇఇటట ననఇ:7-404
వయససస:68
లఇ: ససస స
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1171 ZOK0497933
పపరర: మనదకమమ పపనసగగఇడ

125-158/630

భరస : రవ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:7/405A
వయససస:56
లఇ: ససస స
1174 ZOK0397026
పపరర: మననజకకమలర మగరపజ

125-158/629

125-158/1250

125-158/644

125-158/647

125-158/650

125-158/1120

125-158/655

తఇడడ:డ రపమకకషషయద కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:7/519-B
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1184 ZOK0905374
పపరర: వనఇకపటమమ దఇతహహ త

1187 ZOK1681063
పపరర: సపయ కకరణ కకరమయటర

1190 ZOK0490995
పపరర: కకమలరగ కకపపల

1193 ZOK2028835
పపరర: సరరజమమ కకపపల

125-158/656

1196 ZOK0428995
పపరర: వజయ కకమలర ననలర పలర

125-158/648

1199 ZOK0490763
పపరర: బబలలజ ససఇకర
తఇడడ:డ వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7/574A
వయససస:33
లఇ: పప

1179 ZOK1113851
పపరర: మననజ కకమలర ససరష

125-158/643

1182 ZOK0490698
పపరర: కకమలర పససపపలలటట

125-158/646

1185 ZOK0490987
పపరర: బయజజమమ కకరపమయటర

125-158/649

భరస : వనఇకటటససరరర
ఇఇటట ననఇ:7/411
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-158/651

1188 ZOK1681071
పపరర: ససధకర కకరమయటర

125-158/652

తఇడడ:డ లకమయద
ఇఇటట ననఇ:7/411
వయససస:45
లఇ: పప
125-158/653

1191 ZOK0641035
పపరర: గఇగయద కకపపల

125-158/654

తఇడడ:డ రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7/414
వయససస:41
లఇ: పప
125-158/1121

1194 LML2438646
పపరర: అఇజనమమ లఇగఇకకఇట

125-158/1122

తఇడడ:డ నరసపఇహలక
ఇఇటట ననఇ:7-415
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-158/657

తఇడడ:డ వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7/429-A
వయససస:35
లఇ: పప
125-158/659

125-158/641

తఇడడ:డ వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7/408
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7-414
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : పపఇచలయద
ఇఇటట ననఇ:7/420
వయససస:44
లఇ: ససస స
1198 ZOK0481515
పపరర: ధనసఇజయ కకఇడదటట

125-158/645

తఇడడ:డ రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7/414
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట ససబబయద దదనదదసప
ఇఇటట ననఇ:7/414
వయససస:33
లఇ: ససస స
1195 ZOK0513978
పపరర: సపవతడమమ సస మబతస న

1181 ZOK1500271
పపరర: పడసపద తతలపపల

1176 ZOK0641241
పపరర: వనఇకటటశప మయసలకకపపల

తఇడడ:డ మననహర ససరష
ఇఇటట ననఇ:7/407
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససధకర
ఇఇటట ననఇ:7/411
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : లకకకమయద
ఇఇటట ననఇ:7-411
వయససస:55
లఇ: ససస స
1192 ZOK0905457
పపరర: ససబబ లకకకమమ ధనదసప

125-158/642

భరస : వనఇకటయద
ఇఇటట ననఇ:7/410
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : ససధదకర కకరపమయటర
ఇఇటట ననఇ:7/411
వయససస:45
లఇ: ససస స
1189 LML2438653
పపరర: ససశలమమ కకరమయటర

1178 ZOK0514000
పపరర: జయమమ ససరష

125-158/1119

తఇడడ:డ పపదద ససబబయద
ఇఇటట ననఇ:7/406
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసయద తతలపపల
ఇఇటట ననఇ:7/407-A
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససఇదరయద
ఇఇటట ననఇ:7/410
వయససస:66
లఇ: పప
1186 ZOK1113794
పపరర: పడభబవత కకరపమయటర

125-158/640

భరస : రమణయద
ఇఇటట ననఇ:7/407
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : పడసపద తతలపపల
ఇఇటట ననఇ:7/407-A
వయససస:36
లఇ: ససస స
1183 ZOK0905200
పపరర: చనన నదగయద దఇతహహ త

1175 ZOK0208389
పపరర: చఇదడమమ మయసల కకపపల

1173 ZOK0905242
పపరర: సపఇధసరగ పపనసగగఇడ
తఇడడ:డ రవ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:7-405-A
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చటటటబబబయ
ఇఇటట ననఇ:7/406
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మయసల కకపపల వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:7/406
వయససస:19
లఇ: ససస స
1180 ZOK1500263
పపరర: లకడమ తతలపపల

125-158/1118

తఇడడ:డ శశషపదదడ
ఇఇటట ననఇ:7-405-A
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవదదదదడ మగరపజ
ఇఇటట ననఇ:7/405 C-B
వయససస:35
లఇ: పప
1177 ZOK2283935
పపరర: మయసల కకపపల సఇగరత

1172 ZOK0397166
పపరర: జససనదథ మగపరపజ

1197 ZOK0513986
పపరర: శరరష జజడడ

125-158/658

భరస : ఆనఇద
ఇఇటట ననఇ:7/480-2
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-158/660

1200 ZOK2028843
పపరర: వజయమమ నగగరగపపటట

125-158/1123

భరస : శఇకరయద
ఇఇటట ననఇ:7-801
వయససస:40
లఇ: ససస స
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