రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-23
1
ZOK2282523
పపరర: అధధన కకషష రరడడడ

125-137/1503

తఇడడ:డ అధధన రరమ ససబబ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:8/47-J-A-10
వయససస:45
లఇ: పప
4
ZOK1489202
పపరర: పరలలకకరర సఇతతష

125-137/315

125-137/1261

125-137/1264

125-137/1267

125-137/1270

భరస : శఫపవపలల
ఇఇటట ననఇ:8-48
వయససస:36
లఇ: ససస స
19
ZOK1559756
పపరర: కర కకరస ర చఇదదక
డ

125-137/327

125-137/336

భరస : శవశఇకర
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-1
వయససస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/1265

125-137/1299

125-137/1268

9
ZOK0690453
పపరర: శవయయ శరరరమ దదస

12
ZOK0910704
పపరర: కలమయరర ఎనసగమల

15
ZOK0982919
పపరర: సరదక వలల షపక

తఇడడ:డ శరనవరససలల రరడడ గమరరఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-48
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జలలఖర
ఇఇటట ననఇ:8-48
వయససస:27
లఇ: పప

17
ZOK1153352
పపరర: అరరణద జజల

18
ZOK1313972
పపరర: ససబడమణయఎఇ కకననపరటట

125-137/1271

20
ZOK1559798
పపరర: కర నదగ పసరయయ

125-137/328

125-137/1266

125-137/1269

125-137/1272

21
ZOK0684985
పపరర: ససదధరకలమయరర జవరజ

125-137/335

తఇడడ:డ ససరయపడకరశరరవప
ఇఇటట ననఇ:8/48-1
వయససస:29
లఇ: పప

23
ZOK1721067
పపరర: వనఇకట ససబబమమ కకఇడదగరరర

125-137/337

24
ZOK0780981
పపరర: నదగరశరర రరవప బబనగరల

125-137/1298

తఇడడ:డ నదగరశరర రరవప
ఇఇటట ననఇ:8-48-1
వయససస:46
లఇ: పప

125-137/1300 27
26
ZOK1203561
ZOK1323138
పపరర: ససధ రరవప సరన రరవప కకతస పలల
పపరర: నఖలలశరర రరడడ ఇఇదదరర

29
ZOK1093046
పపరర: శరరద సపలవనరర

125-137/1263

తఇడడ:డ వనఇకరటరతనఇ కకననపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-48
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:8-48-1
వయససస:67
లఇ: పప
125-137/1303

125-137/317

తఇడడ:డ నరస రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-48
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : నగరజ కకఇడదగరరర
ఇఇటట ననఇ:8/48-1
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససరరష బభబమ
ఇఇటట ననఇ:8-48-1
వయససస:36
లఇ: పప
28
LML2376507
పపరర: నరమలయ మమపరపళ

14
ZOK0936155
పపరర: నరజ గమరరఇపరటట

6
ZOK1561802
పపరర: పప ఇదలకరర శరరరమమలల

తఇడడ:డ వనఇకటటష శరరరమ దదస
ఇఇటట ననఇ:8-48
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ కర నదగ రమమష
ఇఇటట ననఇ:8/48-0-1
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:8/48-1
వయససస:33
లఇ: పప
25
ZOK0781005
పపరర: ససరరష బభబమ అబమబరర

125-137/1262

భరస : ససరరష తతతదసల
ఇఇటట ననఇ:8-48
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : కర నదగ కరరరసక
ఇఇటట ననఇ:8/48-0-1
వయససస:30
లఇ: ససస స
22
ZOK1476415
పపరర: వనఇకటటష ఆకలల

11
ZOK0910654
పపరర: మమఇతదజ షపక

125-137/314

తఇడడ:డ పప ఇదలకరర రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48
వయససస:68
లఇ: పప

భరస : మహబమబ బభషర
ఇఇటట ననఇ:8-48
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : కలమయర ఎనసగమల
ఇఇటట ననఇ:8-48
వయససస:49
లఇ: ససస స
16
ZOK1120393
పపరర: పరరరన షపక

125-137/316

తఇడడ:డ పపచచయయ
ఇఇటట ననఇ:8-48
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమమద హహసపన
ఇఇటట ననఇ:8-48
వయససస:63
లఇ: పప
13
ZOK0910852
పపరర: లకడమ దదవ ఎనసగమల

5
ZOK1540293
పపరర: యలల మమ మమరర

8
LML2371532
పపరర: లకలకమయయ చటటట

3
ZOK1476753
పపరర: రణ ధధర పరలలకకరర
తఇడడ:డ దయయనఇద పరలలకకరర
ఇఇటట ననఇ:8/48
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : ఎరరన మమరర
ఇఇటట ననఇ:8/48
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఈరనన
ఇఇటట ననఇ:8-48
వయససస:43
లఇ: పప
10
ZOK0909525
పపరర: మహబమబ బభషర షపక

125-137/1050

తఇడడ:డ పడభభకర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8-47-LD-I
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ పరలలకకరర దయయనఇద
ఇఇటట ననఇ:8/48
వయససస:22
లఇ: పప
7
LML2370575
పపరర: రరమమ మరర

2
ZOK0429118
పపరర: ససరరష హసస వరఇ

125-137/1301

తఇడడ:డ రమణ రరడడడ ఇఇదదరర
ఇఇటట ననఇ:8-48-1
వయససస:23
లఇ: పప
125-137/1274

30
ZOK1092816
పపరర: నదగ లకమమమ చలయల

125-137/1304

భరస : గణణశ చలయల
భరస : మమనరరజజ చలయల
ఇఇటట ననఇ:8-48 -1-1 NEAR SAI BABA TEM ఇఇటట ననఇ:8-48-1-1 NEAR SAI BABA TEM
వయససస:37
లఇ: ససస స
వయససస:64
లఇ: ససస స
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31
ZOK1092865
పపరర: గణణశ చలయల

125-137/1305

32
ZOK1478353
పపరర: వనఇకట రమణ ఆకలల

తఇడడ:డ మమనరరజజ చలయల
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-1 NEAR SAI BABA TEM
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-2A
వయససస:65
లఇ: పప

34
ZOK0785071
పపరర: వవఇకట రమన అకలల

35
ZOK1222959
పపరర: వరసస ఆకలల

125-137/1307

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-2-A
వయససస:56
లఇ: పప
37
LML1887298
పపరర: శర కరఇత కడడమమరర

125-137/1336

భరస : ససనల కలమయర కకటపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-A
వయససస:35
లఇ: ససస స
43
ZOK1477694
పపరర: లకడమ పడసనన పఇదదటట

125-137/340

125-137/1341

125-137/1343

తఇడడ:డ జజజ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-AD
వయససస:47
లఇ: పప
55
ZOK1052299
పపరర: బభల రరడడడ సరగరల

125-137/1347

తఇడడ:డ ససబడహమణయఇ శరమ
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-AE
వయససస:50
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

44
ZOK1683887
పపరర: రరమససబబమమ పఇదదటట

125-137/341

42
ZOK2283810
పపరర: గగరమమ పససపపలలటట

45
ZOK1314178
పపరర: పడసరద రరజ సఇగరరజ

125-137/343

125-137/1340

125-137/342

125-137/344
51
ZOK1692813
పపరర: వనఇకట ససబబయయ ఆరరతకలలయ

తఇడడ:డ వనఇకట రమణయయ ఆరరతకలలయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-A-D
వయససస:50
లఇ: పప

125-137/1345 54
53
ZOK0690016
ZOK0986986
పపరర: సరయయ కలమయర శరరరమ దదస
పపరర: మయధసరర శరరరమదదస

భరస : ససబడహమణయఇ శరమ
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-AE
వయససస:74
లఇ: ససస స

125-137/1504

భరస : ససదరకన రరడడడ గరడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-A-C
వయససస:40
లఇ: ససస స

50
ZOK1692805
పపరర: నరమల ఆరరతకలలయ

59
ZOK0983032
పపరర: వర లకడమ పపడడతల

125-137/1337

తఇడడ:డ జయరరమరరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-AB
వయససస:46
లఇ: పప

125-137/1346

తఇడడ:డ శవయయ శరరరమదదస
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-A-D
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-137/1348

భరస : వనఇకటససబభబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-A-D
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-137/1350

39
ZOK0497248
పపరర: ససజజతమమ ఇఇదసకకరర

125-137/1342 48
47
ZOK0781021
ZOK1668847
పపరర: వవఇకట రమన రరడడడ యయదదరర
పపరర: రరణమక గరడడ

56
ZOK1052372
పపరర: ససజజత సరగరల

125-137/1335

భరస : పస కలమయర సరరమ
ఇఇటట ననఇ:8/48/1-A
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవయయ
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-A-D
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-A-D
వయససస:29
లఇ: పప
58
ZOK0983024
పపరర: శరనవరస కలమయర పపడడతల

125-137/1339

భరస : వనఇకట ససబబయయ ఆరరతకలలయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-A-D
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-137/1344

36
LML1887280
పపరర: అఇజల కడడమమరర

భరస : వనఇకటరమణదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-A
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససతద రరమరరడడ
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-A-B
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-A-C
వయససస:55
లఇ: ససస స
52
ZOK1052323
పపరర: శఇకర రరడడడ రరజ మలలల

125-137/339

తఇడడ:డ జయరరమ రరజ పఇదదటట
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-AB
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : పడసరద రరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-AB
వయససస:40
లఇ: ససస స
49
ZOK0781047
పపరర: జయమమ సఇబటటరర

38
ZOK1489335
పపరర: పరరస ఉÏÝకåనèదÞ

41
ZOK1299502
పపరర: మనద ఎఇ రరత ఇఇదదరర

125-137/1306

భరస : ససబబరరయమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-8
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణ రరడడడ ఇఇదదరర
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-A
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జయ రరమ రరజ పఇదదటట
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-AB
వయససస:27
లఇ: ససస స
46
ZOK1314186
పపరర: అనదరరధ సఇగరరజ

125-137/1308

తఇడడ:డ యలల పప
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-26
వయససస:48
లఇ: పప
125-137/1338

33
ZOK0781088
పపరర: వరసస అకలల
తఇడడ:డ వవఇకట రమన
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-2-A
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రమణ ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-2-A
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరయమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-8
వయససస:37
లఇ: పప
40
ZOK1256412
పపరర: చఇదడకళ కకటపరటట

125-137/338

57
ZOK1052380
పపరర: పరరరతమమ రరజమలలల

125-137/1349

భరస : జజయత రరడడ
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-A-D
వయససస:76
లఇ: ససస స
125-137/1351

60
ZOK0983057
పపరర: ఆనఇద కలమయర పపడడతల

125-137/1353

తఇడడ:డ ససబడహమణయఇ శరమ
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-AE
వయససస:42
లఇ: పప
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61
ZOK0983065
పపరర: నహరరక నదగగలల

125-137/1354

తఇడడ:డ ఆనఇద కలమయర
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-AE
వయససస:33
లఇ: ససస స
64
ZOK0673541
పపరర: రఘమనదథ రరససమమ

125-137/346

65
ZOK0690214
పపరర: రరపర భభయ మదనపలల

125-137/1356

68
ZOK0659425
పపరర: నదరరయణమమ బభషర

తఇడడ:డ ససబబరరజ గమడదరర
ఇఇటట ననఇ:8/48-1bh
వయససస:31
లఇ: పప
125-137/353

74
ZOK1665751
పపరర: షపక కథదఇ బ

125-137/348

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-C-1
వయససస:55
లఇ: పప

77
ZOK0738658
పపరర: నఇదకకశశర దగమగపరటట

66
ZOK0684977
పపరర: నదగరఇదడకలమయర గమడదరర

69
ZOK0268144
పపరర: నరసపఇహహలల బభసర

125-137/351

72
ZOK0986960
పపరర: మహబమబ బభషర షపక

125-137/354

75
LML2376457
పపరర: ఖయతతనబ శశక

125-137/356

81
LML2408821
పపరర: మహహశరరడడడ నసకర

తఇడడ:డ శరనవరస నదగరరజజరరవ దగమగపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-C-2
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవఇకటససబభబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1C5
వయససస:32
లఇ: పప

82
LML2417376
పపరర: అనసదయయ నదకర

83
ZOK0950437
పపరర: మహహశరర రరడడ నదక

84
ZOK1092915
పపరర: రమమశ రరడడడ నదక

భరస : వవఇకట ససబభబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-C-5
వయససస:49
లఇ: ససస స
85
LML2408870
పపరర: వవఇకటససబభబరరడడడ నసకర
తఇడడ:డ నదరరయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1C5-1
వయససస:54
లఇ: పప
88
ZOK2282408
పపరర: వనఇకట శశషరరడడడ వరలలలయ
తఇడడ:డ వ నరసపఇహ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-D
వయససస:19
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/361

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబ రరడడ నదక
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-C-5
వయససస:31
లఇ: పప
125-137/359

86
ZOK1145326
పపరర: బభల మమరళ కకషష మమడక

89
ZOK0081141
పపరర: మలల క కకరరవ
భరస : వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-E
వయససస:36
లఇ: ససస స

125-137/358

125-137/362

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబ రరడడ నదక
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-C-5
వయససస:30
లఇ: పప
125-137/363

తఇడడ:డ మమనవఇఆ మమడక
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-C-12
వయససస:29
లఇ: పప
125-137/1501

125-138/282

125-137/1302
78
ZOK0911843
పపరర: రరమసరరమ రరడడ తరరమల

125-138/285
80
ZOK0727974
పపరర: మణణకఇటటశరర రరడడడ
తరరమలరరడడడగరరర
తఇడడ:డ రరమసరరమ రరడడ తరరమలరరడడడగరరర
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-C-2
వయససస:35
లఇ: పప

125-137/360

125-137/352

భరస : మహబమబ భభషర
ఇఇటట ననఇ:8/48 1-B-H2
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరడడడపపడడడడ
ఇఇటట ననఇ:8-48-1 C2
వయససస:53
లఇ: పప

125-137/1357

125-137/349

తఇడడ:డ సతదసర షపక
ఇఇటట ననఇ:8/48-1BH2
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ శరనవరస నదగరరజ రరవప
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-C2
వయససస:35
లఇ: పప

79
ZOK1020478
పపరర: నఇదద కకశశర దగమగపరటట

125-138/284

తఇడడ:డ పపఇచలయయ బభసర
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-B-G
వయససస:72
లఇ: పప

భరస : షపక మహబమబ బభష
ఇఇటట ననఇ:8/48-1BH2
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-137/355

125-137/345

తఇడడ:డ ససబభబరరజ గమడదరర
ఇఇటట ననఇ:8/48-1B
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ చలపతరరజ గమడదరర
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-b-h
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : నదరమహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:8/48-1BH2
వయససస:21
లఇ: ససస స
76
ZOK0085076
పపరర: రరమకకరషషయయ కటభట

125-137/347

భరస : పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-BG
వయససస:33
లఇ: ససస స

125-137/350 71
70
ZOK1683911
ZOK1685122
పపరర: నదగరఫననన క
పపరర: ససబబరరజ గమడదరర
న లమయర గమడదరర

63
ZOK1299510
పపరర: పడవణ అమమ
డ రర
భరస : ససరరష బభబమ అమమ
డ రర
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-A-H
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : రఘమనదథ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-B
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : నరసపఇహహలల భస
ఇఇటట ననఇ:8-48-1BC
వయససస:57
లఇ: ససస స

73
ZOK1627694
పపరర: బససడన బఇవనత షపక

125-137/1355

భరస : శరనవరస కలమయర
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-AE
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణరరవప
ఇఇటట ననఇ:8/48-1B
వయససస:47
లఇ: పప
67
ZOK0281725
పపరర: పపణయవతమమ భస

62
ZOK0983156
పపరర: ఉమ పపదదతల

87
ZOK1353549
పపరర: మడక చనన మమనయయ

125-137/364

తఇడడ:డ మడక నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-C-12
వయససస:65
లఇ: పప
125-137/366

90
ZOK0084442
పపరర: వనఇకరటరమణ కకరరవ

125-137/367

తఇడడ:డ ససబబరరమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-E
వయససస:45
లఇ: పప
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91
ZOK0517979
పపరర: రమమశ పపలల

125-137/368

తఇడడ:డ రరమచఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-E
వయససస:37
లఇ: పప
94
ZOK0689893
పపరర: పవన వరరషలయ

125-137/371

95
ZOK0690164
పపరర: దసరరగ రరవప కర ఏన వ

125-137/374

98
ZOK1277350
పపరర: శరరద సస

భరస : ససబబరరయమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-E
వయససస:62
లఇ: ససస స

101
ZOK2260305
పపరర: వనఇకట ఝనస కకరరవ

భరస : జయరరఇ పటభనల
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-H
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1M4
వయససస:31
లఇ: పప
109
ZOK1323443
పపరర: అరరణద నలఇ

125-137/382

125-137/318

భరస : ఇరరననద
ఇఇటట ననఇ:8/48 1-M-9
వయససస:72
లఇ: ససస స
115
LML2376390
పపరర: దసరరగ మరర

తఇడడ:డ ఓబమలలసస
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-M-25
వయససస:38
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/1476

110
ZOK2244481
పపరర: పససపపలలటట కలలల యపప

125-137/319

125-137/1502

102
ZOK1478445
పపరర: జయరరఇ పటభనల

105
ZOK0403154
పపరర: చననకక కమమటట

125-137/381

108
LML2376382
పపరర: నదగమమ సపఇగరనద మనద

125-137/505

125-137/1359

125-138/283

125-137/1360
111
LML2369866
పపరర: చనన ఓబమలలసస పససపపలలటట

113
ZOK1540400
పపరర: మసరసణణ మమరర

114
ZOK2281954
పపరర: ఇరన మరర

తఇడడ:డ ఉరరకకఇదస
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-M-26
వయససస:27
లఇ: పప

125-137/377

భరస : ససబభబనద
ఇఇటట ననఇ:8/48 1-M-4
వయససస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఓబనన పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:8-48-1M8
వయససస:49
లఇ: పప

119
ZOK0936395
పపరర: భమ రరజ పరరరక

125-137/376

భరస : వరససదదవ
ఇఇటట ననఇ:8-48-1-M-2-1
వయససస:38
లఇ: ససస స

125-137/383

125-137/1500

తఇడడ:డ మమబరమబ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1M9
వయససస:70
లఇ: పప
125-137/1361

భరస : కలలయయపప రరగర
ఇఇటట ననఇ:8-48-1M24
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-137/1362

99
ZOK1725613
పపరర: వనఇకట ఝనస కకరరవ

తఇడడ:డ పససపపలలటట చనన ఓబమలలశ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1M-8
వయససస:28
లఇ: పప

116
ZOK0433227
పపరర: పపదనకక రరగర

125-137/373

తఇడడ:డ జజగపప పటభనల
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-H
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఎరరన మమరర
ఇఇటట ననఇ:8/48-1M9
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : బరరమ
ఇఇటట ననఇ:8/48 1-M-9A
వయససస:39
లఇ: ససస స
118
ZOK0403881
పపరర: నరసపఇహహలల పససపపలలటట

107
ZOK0910902
పపరర: పపదకక సపఇగమనవన

96
ZOK0781104
పపరర: మలల క కకరరవ

తఇడడ:డ శరనవరససలల కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-E
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : ఓబబల సస
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-M-4
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : రరమమడడ నలఇ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-M-5
వయససస:29
లఇ: ససస స
112
LML2376374
పపరర: బభలమమ మరర

125-137/375

తఇడడ:డ ఏ పపదనయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1M1
వయససస:19
లఇ: పప
125-137/380

125-137/370

భరస : ససరరష కలమయర
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-E
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కర శరనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-E
వయససస:21
లఇ: ససస స

125-137/378 104
103
ZOK1478528
ZOK2282457
పపరర: మమరళమహన బభయ పటభనల
పపరర: అఇజ అలల ఇ

106
ZOK0910886
పపరర: రరమమ సపఇగమనవన

125-137/372

భరస : సరరనశన సస
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-E
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-137/1358

93
ZOK0518480
పపరర: షపశ కలయ మరసస
భరస : రమమశ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-E
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-E
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : శరనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-E
వయససస:42
లఇ: ససస స
100
ZOK0281733
పపరర: గగపరలమమ కర.

125-137/369

భరస : రరమన
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-E
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-E
వయససస:29
లఇ: ససస స
97
ZOK0781112
పపరర: అమమమలక కకరరవ

92
ZOK0518464
పపరర: లకడమ దదవ మయదదరరజ

117
ZOK1323468
పపరర: అఇజల రరగర

125-137/384

భరస : రరమమడడ రరగర
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-M-25
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-137/385

120
ZOK1160167
పపరర: హబబభ పప రల కర

125-137/386

తఇడడ:డ వపరరకలఇదస
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-M-26
వయససస:27
లఇ: ససస స
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121
ZOK0281626
పపరర: సరవతడమమ పరరస

125-137/1363

భరస : ఉరకకఇడడ పరరస
ఇఇటట ననఇ:8-48-1M-26
వయససస:50
లఇ: ససస స
124
ZOK1620103
పపరర: పరరతమమ నల

125-137/387

తఇడడ:డ రమమ
స ఇయ షపక
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-M-27
వయససస:35
లఇ: పప
125-137/389

భరస : చఇగరరవ నల
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-R
వయససస:58
లఇ: ససస స
127
ZOK0909178
పపరర: ససబభబరరయమడడ ససగరల

122
ZOK0647248
పపరర: మహమమద హనఫ షపక

తఇడడ:డ ససబబనదయమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-2
వయససస:54
లఇ: పప

125
ZOK1620129
పపరర: చఇగరరవ నల

125-137/390

128
ZOK0909152
పపరర: జజనకక మమడద

125-137/393

తఇడడ:డ శవపడసరద సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:8/48-2-1
వయససస:22
లఇ: పప
136
ZOK0986820
పపరర: ఎకరబల బభషర సయయద

125-137/397

భరస : బరమబ
ఇఇటట ననఇ:8/48-2B
వయససస:42
లఇ: ససస స
142
ZOK0593681
పపరర: శబభ యయసస ర మమరరయయటట

137
ZOK0986937
పపరర: ఆశర సయయద

140
LML2371623
పపరర: కరరరసక జర

తలల : లకసస దదవరయ మణణ
ఇఇటట ననఇ:8/48-2-C
వయససస:41
లఇ: ససస స

143
ZOK1270578
పపరర: ససనల గగడ బబ మమమ

125-137/395

125-137/1366

భరస : వనఇకట ససబబరరజ
ఇఇటట ననఇ:8-48-2-1
వయససస:75
లఇ: ససస స
125-137/398

138
ZOK0986952
పపరర: సరజదద సయయద

125-137/399

భరస : ఎకరబల బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:8/48-2-B
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-137/320

తఇడడ:డ రచదతయ
తస య
ఇఇటట ననఇ:8/48 2-C
వయససస:33
లఇ: పప
125-137/401

125-137/1364

132
ZOK0084848
పపరర: శవ పడసరద సఇగరరజ

125-137/1365 135
134
LML2369882
ZOK0081109
పపరర: వనఇకటససబభబ రరజ సఇగరరజ
పపరర: సరగజమమ సఇగరరజ

తఇడడ:డ ఎకరబల బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:8/48-2-B
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-137/1499

129
ZOK0497255
పపరర: అమకత వలల అలల ఇ

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబరరజ సఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:8/48-2-1
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రరజ
ఇఇటట ననఇ:8-48-2-1
వయససస:73
లఇ: పప

తఇడడ:డ దదవవద సయయద
ఇఇటట ననఇ:8/48-2-B
వయససస:60
లఇ: పప
139
ZOK2281947
పపరర: దసరగ మరర

125-137/394

భరస : శవ పడసరద సఇగ రరజ
ఇఇటట ననఇ:8/48-2-1
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-137/396

125-137/391

భరస : హరర కకషష అలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:8-48-2
వయససస:45
లఇ: ససస స

125-138/286 131
130
ZOK0727982
ZOK0081117
పపరర: భరత కలమయర నదయక ససగరల
పపరర: వనఇకటససబబమమ సఇగ రరజ

133
ZOK1380260
పపరర: రరఘవనఅఇడ సఇగరరజ

126
ZOK0518126
పపరర: నదనదమమ దదసబభబగరరర
భరస : రమణ
ఇఇటట ననఇ:8/48-2
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ససబభబరరయమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-2
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరయడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-2
వయససస:30
లఇ: పప

125-137/388

తఇడడ:డ చఇగరరవ నల
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-R
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చతఇగలరరయమడడ నల
ఇఇటట ననఇ:8/48-1-R
వయససస:62
లఇ: పప
125-137/392

123
ZOK1620095
పపరర: శరఇత నల

141
ZOK0085050
పపరర: లకకరశశశమయన మరరయటటవ

125-137/400

తఇడడ:డ ఎఇ ఎల రరజ
ఇఇటట ననఇ:8/48-2-C
వయససస:38
లఇ: పప
125-137/402

తఇడడ:డ ససబడమణయ ఎఇ గగడ బబ మమమ
ఇఇటట ననఇ:8/48-2-C
వయససస:25
లఇ: పప

144
ZOK1270594
పపరర: నగనరసపమయ బబ మమమ

125-137/403

భరస : ససబడమణయ ఎఇ గగడ బబ మమమ
ఇఇటట ననఇ:8/48-2-C
వయససస:60
లఇ: ససస స

125-137/1367 146
125-137/1368 147
145
ZOK0252825
ZOK0252833
LML2371615
పపరర: జరసస మయణణకయఇ మమరరయయటటక
పపరర: లకసప దదవయమణణ మమరరయయటటక
పపరర: వవఇకటనదరరయణఆశరమయ
బ.ఆర
తఇడడ:డ రరజ ఎఇ.ఏల
భరస : రరజ ఎఇ.ఏల
తఇడడ:డ కకషష మమరరస
ఇఇటట ననఇ:8-48-2C
ఇఇటట ననఇ:8-48-2C
ఇఇటట ననఇ:8/48 2M
వయససస:35
లఇ: ససస స
వయససస:59
లఇ: ససస స
వయససస:68
లఇ: పప

125-137/321

148
ZOK0433276
పపరర: ససమత మడడతదటట

125-137/322

భరస : కకటటశరర రరడడడ ఏల
ఇఇటట ననఇ:8-48-2Q
వయససస:40
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/1369

149
ZOK1999663
పపరర: రరమమలయమమ లలబభకల
భరస : ససబభబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8-48-2Q
వయససస:66
లఇ: ససస స

125-137/1370

150
LML2371524
పపరర: రవ కరఇత బబ ధనఅపవ
తఇడడ:డ ధనసఇజయ
ఇఇటట ననఇ:8/48 3
వయససస:33
లఇ: పప
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151
ZOK0474528
పపరర: శరకరఇత బబ ధనఅపవ

125-137/404

తఇడడ:డ ధనఇజయమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-3
వయససస:36
లఇ: పప
154
ZOK1061969
పపరర: శశభ రరజపపతడ

152
ZOK0909087
పపరర: పడతదప తరరవయపరటట

125-137/405

తఇడడ:డ మహహఇదడనదథ
ఇఇటట ననఇ:8/48-3
వయససస:28
లఇ: పప
125-137/407

155
ZOK1160019
పపరర: రవకరఇత బబ ధనపప

125-137/1371

తఇడడ:డ రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:8-48-3
వయససస:59
లఇ: పప
160
ZOK1227959
పపరర: ససజజత తరరవనతపరటట

125-137/409

125-137/411

125-137/1374

125-137/1310

125-137/415

125-137/1315

తఇడడ:డ పడసరద రరవప
ఇఇటట ననఇ:8/48-A
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/414

170
ZOK0507376
పపరర: పడసరదదడజ సఇగరరజ

125-137/1375

125-137/1311

179
ZOK0673582
పపరర: యలల మరరజ కరరనటకమ
తఇడడ:డ యలల మరరజ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A
వయససస:68
లఇ: పప

125-137/413

165
ZOK1182039
పపరర: షరభన షపక

125-137/1309

168
ZOK2261857
పపరర: టహహర షపక

125-137/1481

భరస : ఏస మహమమద అల
ఇఇటట ననఇ:8/48-06-1
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-137/1312

171
ZOK0472191
పపరర: లకమమమ జర.

125-137/1313

భరస : ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:8-48-12
వయససస:71
లఇ: ససస స
125-137/416

తఇడడ:డ గమరరమ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-22
వయససస:74
లఇ: పప
125-137/1317

తఇడడ:డ ససబభబ రరజ
ఇఇటట ననఇ:8-48-130
వయససస:31
లఇ: పప
125-137/418

162
ZOK1559970
పపరర: మహమమద వలల షపక

125-137/1316 174
173
ZOK0404400
ZOK0476325
పపరర: ససబభబరరయమడడ కదసమమరర
పపరర: ససబభబరరడడడ లలబక

176
ZOK0647594
పపరర: రరమ కకషషమ రరజ గమరర

125-137/1373

భరస : మహమమద రసదల షపక
ఇఇటట ననఇ:8-48-06-01
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరరరమరరజ
ఇఇటట ననఇ:8-48-18
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8-48-22
వయససస:44
లఇ: పప
178
ZOK0593343
పపరర: కకరణ రరవప యయదవ

167
ZOK1182021
పపరర: అనరర బభషర షపక

159
ZOK1217315
పపరర: పదమజ తదళళపరక

తఇడడ:డ అనవర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:8/48-06
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ జయరరమరరజ
ఇఇటట ననఇ:8-48-10
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8-48-15
వయససస:33
లఇ: పప
175
ZOK1999671
పపరర: కకటటశరరరరడడడ లలబభక

125-138/996

తఇడడ:డ కరధర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:8-48-06-1
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహహఇదడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-7-1
వయససస:29
లఇ: పప
172
ZOK0646653
పపరర: శరనవరససలల రరడడడ మమజరఏడడడ

164
ZOK1560150
పపరర: టహహర షపక

125-137/410

భరస : శరకరఇత బబ ధనపప
ఇఇటట ననఇ:8-48-3
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:8/48-06-1
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : అనరర బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:8-48-06-1
వయససస:45
లఇ: ససస స
169
ZOK0684944
పపరర: రమణయయ తరరవరయపరటట

125-137/1372

భరస : పడసరద రరవ యయదవ
ఇఇటట ననఇ:8-48-4
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:8-48-6
వయససస:29
లఇ: ససస స
166
ZOK1182013
పపరర: సమసరద బబగఇ షపక

161
LML2373207
పపరర: లకకసకబభయయ యయదవ

156
ZOK1394501
పపరర: సరరష లత గమవరల
భరస : రవకరఇత బబ దనపప
ఇఇటట ననఇ:8/48-3
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : ధనసఇజయ
ఇఇటట ననఇ:8-48-3
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహహఇదడ తరరవనతపరటట
ఇఇటట ననఇ:8/48-3 2
వయససస:40
లఇ: ససస స
163
ZOK1160159
పపరర: సడవఇత సపఇగఇశశటట

158
ZOK0404574
పపరర: కలససమ బ.

125-137/406

భరస : రరజ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:8/48-3
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : పస ఆర వ సదరరయ నదరరయణ సపఇగ రరజ తఇడడ:డ ధనఇజయమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-3
ఇఇటట ననఇ:8/48-3
వయససస:54
లఇ: ససస స
వయససస:32
లఇ: పప
157
LML1884386
పపరర: ధనసఇజయయ బ.

153
ZOK1054774
పపరర: కళయవత తరరవరయయపటట

177
LML2376556
పపరర: వవఇకటససబబమమ గఇదమ

125-137/417

భరస : రరమరరజ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-137/419

180
ZOK0674887
పపరర: యలల మ రరజ కరరనటకఇ

125-137/420

తఇడడ:డ యలల మ రరజ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A
వయససస:29
లఇ: పప
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181
ZOK0685065
పపరర: ససబబ లకఇమ కరరనటకఇ

125-137/421

భరస : యలమరరజ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యలల మ రరజ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A
వయససస:35
లఇ: పప

184
ZOK0936544
పపరర: శరనవరససలల కకఇడదగరరర

125-137/424

తఇడడ:డ నరసపఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:8/48-A
వయససస:28
లఇ: పప
125-137/427

భరస : యలల మ రరజ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A
వయససస:61
లఇ: ససస స
125-137/1376

భరస : రరజ
ఇఇటట ననఇ:8-48-A
వయససస:49
లఇ: ససస స
193
ZOK0473124
పపరర: వనఇకరటరరమరరజ గఇదఇ

125-137/432

125-137/439

125-137/442

125-137/443

తఇడడ:డ చనన ససబబ రరజ
ఇఇటట ననఇ:8-48 A1 C1
వయససస:45
లఇ: పప
208
ZOK0911876
పపరర: పడసనన పప ననలకరర
తఇడడ:డ శరరరమమలల
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-1-C2
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/429

191
ZOK0404079
పపరర: యలల ఇ రరజ కరరనటకఎఇ

192
ZOK0950411
పపరర: అనత పపతడడకకఇడల

125-137/1377

194
ZOK0689752
పపరర: దదయయనఇద పలలకకరర

197
ZOK1627652
పపరర: వజయ లకడమ జరటట

200
LML2376671
పపరర: వవదవత వ

203
ZOK0781013
పపరర: నదగరరజ కకఇడదగరరర

206
ZOK1561828
పపరర: రరమచఇదడయయ పప ఇదలకరర

209
ZOK1560978
పపరర: గడడ మహహశరర రరడడడ
తఇడడ:డ గడడ రరమ కకషష
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-1-C-3
వయససస:43
లఇ: పప

125-137/431

భరస : నరసపఇహహలల పపతడడకకఇడల
ఇఇటట ననఇ:8/48A1
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-137/433

195
LML2370757
పపరర: జయరరమ రరడడడ వలలల పప

125-137/438

తఇడడ:డ చననరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48A1C
వయససస:69
లఇ: పప
125-137/440

198
ZOK1060441
పపరర: గఇగరధర మమరరకకనదటట

125-137/441

తఇడడ:డ గగపరల మమరరకకనదటట
ఇఇటట ననఇ:8/48A-1-C
వయససస:34
లఇ: పప
125-137/1275

201
LML2376663
పపరర: సదబభబలకమయమ వ

125-137/1278

భరస : జయరరమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8-48 A1-C
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-137/444

204
ZOK0911801
పపరర: బమజజమమ గరడడ

125-137/1273

భరస : నదగరరరజ న రరజ
ఇఇటట ననఇ:8-48 A1 C1
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-137/323

తఇడడ:డ రఇగయయ పప ఇదలకరర
ఇఇటట ననఇ:8/48 A1C2
వయససస:59
లఇ: పప
125-137/445

189
ZOK1635473
పపరర: సరయ రరషర గమఇటటమడడగమ

తఇడడ:డ రఘమరరమ రరజ గమఇటటమడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసపఇహలల
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-1-C-1
వయససస:40
లఇ: పప
125-137/1276

125-137/426

తఇడడ:డ మమరళ మహన రరజ బబ యలకలఇటల
ఇఇటట ననఇ:8/48-A
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ జయరరమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8-48 A1 -C
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసరరరల చతస రర
ఇఇటట ననఇ:8/48A1C1
వయససస:27
లఇ: ససస స
205
ZOK0911751
పపరర: నదగరరరజ న రరజ గడడ

125-137/428

భరస : రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-1-C
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : గఇగరధర
ఇఇటట ననఇ:8/48A1-C
వయససస:31
లఇ: ససస స
202
ZOK1093194
పపరర: చతడ రరఖ వరమ చతస రర

188
ZOK1265439
పపరర: హరర పడసరద బబ యలకలఇటల

186
ZOK1160076
పపరర: సరరష లత దసరరససల
భరస : యలల మ రరజ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమయయయ పలలకకరర
ఇఇటట ననఇ:8/48-A1
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-1-C
వయససస:57
లఇ: పప
199
ZOK1060458
పపరర: చఇదడకళ మమరరకకనదటట

125-137/425

తఇడడ:డ యలల ఇరరజ
ఇఇటట ననఇ:8-48-A
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ రఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A1
వయససస:70
లఇ: పప
196
ZOK1562123
పపరర: రమణయయ అరవ

185
ZOK1160068
పపరర: యలల మ రరజ కరరనటకఇ

125-137/423

తఇడడ:డ ఖయసపఇ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:8/48-A
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ యలల మ రరజ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A
వయససస:67
లఇ: పప

187
ZOK1160092
పపరర: ససబబ లకలకమమ కరరనటకఇ

190
LML2376531
పపరర: యయలమయమ బ

125-137/422 183
182
ZOK0936387
ZOK0936411
పపరర: రరమ కకషషమ రరజ కరరనటకఇ
పపరర: షబబర షపక

207
ZOK1561901
పపరర: రరజరశరరర పప ఇదలకరర

125-137/324

భరస : రరమచఇదడయయ పప ఇదలకరర
ఇఇటట ననఇ:8/48 A1C2
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-137/446

210
ZOK1560945
పపరర: గడడ హరరక

125-137/447

భరస : గడడ మహహశరర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48A-1-C-3
వయససస:30
లఇ: ససస స
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211
ZOK0517987
పపరర: రణవర వరమ చతస రర

125-137/448

తఇడడ:డ వనఇకటటసరరరల
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-1-C-4
వయససస:32
లఇ: పప
214
ZOK0911330
పపరర: ససదరకన రరడడడ గరడడ

125-137/434

125-137/437

భరస : ససధదకర రరడడడ గడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A1-C-5
వయససస:36
లఇ: ససస స
223
ZOK0689885
పపరర: పడభభవతమమ బబ దద
న

125-137/454

125-137/330

తఇడడ:డ ససధకర బచచల
ఇఇటట ననఇ:8/48-A1P
వయససస:22
లఇ: ససస స
232
ZOK2239150
పపరర: భరత ససధ చఇదడ బచచల

218
ZOK0911439
పపరర: నలమమ గడడ

125-137/449

221
ZOK1424910
పపరర: పపడయఇకర గరడడ

125-137/452

224
ZOK1425891
పపరర: అరరణ అణదల

125-137/455

125-137/331

230
ZOK1540335
పపరర: ససధకర బచచల

125-137/458

125-151/1276

125-137/461
235
ZOK1315142
పపరర: రఘమ రరమ రరజ
గమఇటటమడడగమ
తఇడడ:డ వరససదదవ రరజ గమఇటటమడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-1-R1
వయససస:55
లఇ: పప

236
ZOK1561836
పపరర: హహహమవత మమపరపల
భరస : రఘమరరమ రరజ మమపరపల
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-1-R1
వయససస:51
లఇ: ససస స

238
ZOK0909475
పపరర: నరమల దదవ బకక

239
ZOK1229500
పపరర: రఘమనదథ రరడడ టఇగమటటరర

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ చతఇగల రరడడడ టఇగమటటరర
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-2C
వయససస:65
లఇ: పప

222
ZOK1489236
పపరర: గరడడ మలల కరరరజ న రరడడడ

125-137/453

225
ZOK0788083
పపరర: చఇదడమమ రథదరరజ

125-137/329

228
ZOK1540319
పపరర: లకడమదదవ శఇగమ

125-137/456

231
ZOK1540343
పపరర: పపడమ సరగర బచచల

125-137/459

తఇడడ:డ ససధకర బచచల
ఇఇటట ననఇ:8/48-A1P
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ సఇగరత రరవప బచచల
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-1-P
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : నదగరశరర రరవప
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-2C
వయససస:47
లఇ: ససస స

125-137/450

భరస : ససధకర బచచల
ఇఇటట ననఇ:8/48-A1P
వయససస:48
లఇ: ససస స

తలల : లకడమ దదవ శఇగమ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-1-P
వయససస:19
లఇ: పప

125-137/463

219
ZOK0911702
పపరర: గరడడ నదగమణణ రరడడ

భరస : ససబబ రరజ రథదరరజ
ఇఇటట ననఇ:8/48A-1-P
వయససస:48
లఇ: ససస స

227
ZOK1229559
పపరర: రథద రరజ హరరవరరన రరజ

233
ZOK1011964
పపరర: ససధదకర బచచల

125-137/436

తఇడడ:డ గరడడ రరమ కకషష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A1-C-5
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ సఇగరత రరవప బచచల
ఇఇటట ననఇ:8/48-A1P
వయససస:52
లఇ: పప
125-137/506

216
ZOK0911371
పపరర: ససధదకర రరడడడ గరడడ

తఇడడ:డ గరడడ రరమకకషష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-1-C-5
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆర ససబబరరజ
ఇఇటట ననఇ:8/48A-1-P
వయససస:25
లఇ: పప
125-137/457

125-137/1378

తఇడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A1 C5
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : మర రరడడడ అణదల
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-1D-1
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరజ రథదరరజ
ఇఇటట ననఇ:8/48A-1-P
వయససస:28
లఇ: ససస స
229
ZOK1540327
పపరర: భభణమ సఇగరత బచచల

125-137/435

భరస : మలల కరరరజ న రరడడడ గరడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A1-C-5
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : దయయనఇద
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-1-C-A
వయససస:51
లఇ: ససస స
226
ZOK0892605
పపరర: హరరకత రథదరరజ

215
ZOK0911314
పపరర: ససహషపణణ గరడడ

భరస : రరమ కకషష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A1C5
వయససస:75
లఇ: ససస స
125-137/451

213
LML2376713
పపరర: సపవరలకడమమయమ ఏ
భరస : నదరరయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8-48-A1 -C4A
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : ససధదకర రరడడడ గరడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A1 C5
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబ రరమ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A1 C5
వయససస:76
లఇ: పప
220
ZOK1229518
పపరర: ససహషపణణ గరదద

125-137/1277

భరస : వవఇకటటశరరళళ
ఇఇటట ననఇ:8-48 A1 -C4
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A1 C 5
వయససస:45
లఇ: పప
217
ZOK0911413
పపరర: రరమ కకషష రరడడ గడడ

212
LML2376689
పపరర: ససమతదడ ఏ

234
ZOK1476886
పపరర: పవన రరజ గమరజజల

125-137/460

తఇడడ:డ మసరసనయయ గమరజజల
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-1-R
వయససస:22
లఇ: పప
125-137/462

237
LML2371490
పపరర: వనఇకట ససబభబ రరజ గఇధఇ

125-137/1279

తఇడడ:డ రఇగ రరజ
ఇఇటట ననఇ:8-48 A2
వయససస:59
లఇ: పప
125-137/464

240
LML2376549
పపరర: నరసమమ గఇధఇ

125-137/465

భరస : రఇగరరజ గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A3
వయససస:72
లఇ: ససస స
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241
ZOK0429159
పపరర: నదగరఇదడ గఇధఇ

125-137/466

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబ రరజ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A3
వయససస:36
లఇ: పప

125-137/467

భరస : నదగరఇదడ గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A3
వయససస:26
లఇ: ససస స

244
ZOK1217281
పపరర: వనఇకట ససబబయయ గఇధఇ

125-137/469

తఇడడ:డ రఇగరరజ గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A3
వయససస:52
లఇ: పప
247
ZOK2277317
పపరర: జసపమన నయయజ

242
ZOK1217240
పపరర: లకడమ దదవ గఇధఇ

245
ZOK2269108
పపరర: షపక అబమనలయల

125-137/1483

246
ZOK1561992
పపరర: మయనసదధనన కణ నయయజ

125-137/1492 249
125-137/471
248
ZOK2277366
ZOK0684951
పపరర: ఉసరమన అల కహన నయయజ
పపరర: వవఇకటరమనవరవరమ చతత
స ర

తఇడడ:డ మయనసదధనన ఖయన నయయజ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-C-2
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవఇకటటశరరళళ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-C4
వయససస:30
లఇ: పప

250
ZOK1561950
పపరర: రశద బబగఇ నయయజ

251
ZOK0936361
పపరర: నదర మహమద షపక

252
ZOK0781096
పపరర: నరసపఇహలల కకఇడదగరరర

భరస : మయమనదదన ఖయన
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-C-Z
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-137/475

భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:8/48-B
వయససస:61
లఇ: ససస స
256
ZOK1682947
పపరర: సరసరత నలమయరర

125-137/478

254
ZOK1682863
పపరర: ససబబరరయమడడ నలమయరర

258
ZOK1428895
పపరర: షపఇకరయయ మమదననదరర

260
ZOK2275501
పపరర: తతలశ మమదననదరర

భరస : ఏమ మమరళ
ఇఇటట ననఇ:8/48-B
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకరయయ సరగరనదల
ఇఇటట ననఇ:8-48-B
వయససస:32
లఇ: పప
265
ZOK1317668
పపరర: సరయ కకషష యయనసగమల

తఇడడ:డ వనఇకటటసరర రరజజ జగధబ
ఇఇటట ననఇ:8/48BHI
వయససస:29
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

263
LML2371771
పపరర: రఘమరరమయయ గడదడఇ

125-137/480

266
ZOK0936445
పపరర: నరరశ జగదదబ

125-137/1488

269
ZOK1052232
పపరర: ససరరష రరజ జగడదబ
తఇడడ:డ వనఇకటటసరరరల రరజ
ఇఇటట ననఇ:8/48-B-HI
వయససస:39
లఇ: పప

261
LML2407179
పపరర: మమరళ మమదననదరర

125-150/646

తఇడడ:డ శఇకరయయ సరగరనదల
ఇఇటట ననఇ:8-48-B
వయససస:33
లఇ: పప
125-137/1381

264
ZOK1552678
పపరర: జజహనవ మమలలపక

125-137/479

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ మమలలపక
ఇఇటట ననఇ:8/48-B2
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-137/1281

తఇడడ:డ వనఇకటటసరర రరజ
ఇఇటట ననఇ:8-48 BH-1
వయససస:29
లఇ: పప
125-137/481

125-137/1380

తఇడడ:డ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:8-48-B
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ చదఇచస రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-48-B1
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ కలమయర యయనసగమల
ఇఇటట ననఇ:8/48-B-11
వయససస:23
లఇ: పప
268
ZOK1042381
పపరర: నరరశ జగధబ

125-137/1379

భరస : ఏమ వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:8-48-B
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-150/647

125-137/477
255
ZOK1682889
పపరర: వనఇకట ససబబయయ నలమయరర

257
ZOK1426527
పపరర: గఇగమమ మమదననదరర

259
ZOK2275493
పపరర: శరఇతమమ మమదననదరర

125-137/1487

125-137/476

తఇడడ:డ రరమయయ నలమయరర
ఇఇటట ననఇ:8/48-B
వయససస:70
లఇ: పప

భరస : షపఇకరఅయయ
ఇఇటట ననఇ:8-48-B
వయససస:26
లఇ: ససస స

125-137/474

తఇడడ:డ రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-G-A
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ నలమయరర
ఇఇటట ననఇ:8/48-B
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : వనఇకట ససబబయయ నలమయరర
ఇఇటట ననఇ:8/48-B
వయససస:60
లఇ: ససస స

262
LML2407187
పపరర: వనఇకటటష మమదననదరర

125-137/473

తఇడడ:డ మహబమబ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-D
వయససస:33
లఇ: పప

253
ZOK0658823
పపరర: వనఇకటటశరరర దఇడద

125-137/470

తఇడడ:డ మహమమద ఖయన
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-C-2
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ మయనసదధనన ఖయన నయయజ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A-C-2
వయససస:19
లఇ: ససస స
125-137/472

125-137/468

భరస : వనఇకటససబబయయ గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:8/48-A3
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపక అనవర బభష
ఇఇటట ననఇ:8-48/A/6/2
వయససస:21
లఇ: పప
125-137/1491

243
ZOK1217265
పపరర: వనఇకట ససబబమమ గఇధఇ

267
LML2370625
పపరర: ససరరశ రరజ జగదదబ

125-137/1384

తఇడడ:డ వవఇకటటశరర రరజ
ఇఇటట ననఇ:8-48-B-H-3
వయససస:36
లఇ: పప
125-137/482

270
LML2376432
పపరర: ససజజతద జర

125-137/1280

భరస : ససరరశ
ఇఇటట ననఇ:8-48 BH I
వయససస:34
లఇ: ససస స
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271
LML2370609
పపరర: వవఇకటటశరర రరజ జగదదబ

125-137/1282

తఇడడ:డ వవఇకటససబభబ రరజ
ఇఇటట ననఇ:8-48 BHI
వయససస:66
లఇ: పప
125-137/483

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ బబ మమమ
ఇఇటట ననఇ:8/48-C
వయససస:37
లఇ: పప
277
ZOK1561125
పపరర: భభరగ వ కటట

125-137/486

తఇడడ:డ రరమకకషషయయ కటట
ఇఇటట ననఇ:8/48-C-1
వయససస:21
లఇ: పప
125-137/487

తఇడడ:డ మమరళ మహన బబతరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8/48-D
వయససస:23
లఇ: ససస స

275
ZOK1054824
పపరర: గమరరఇపరటట రమయ

125-137/488

తఇడడ:డ ఈశరర రరడడడ దదశ
ఇఇటట ననఇ:8/48-d-1-a
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గమరరఇపరటట శరనవరససల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-C1
వయససస:26
లఇ: ససస స
278
LML1884378
పపరర: లకడమదదవ జ.

279
LML2376754
పపరర: ససతదలకడమ డడరరగరలయ

125-137/1385

281
LML1883784
పపరర: ససజజత ససఇకర

284
ZOK1561497
పపరర: ఈశరర రరడడడ దదశ

125-137/491

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-G
వయససస:37
లఇ: ససస స

287
ZOK0673566
పపరర: శరనవసదలరరదన ధ గమరరమయపటట

125-137/1386

290
LML2373389
పపరర: భభరత జవరయజ

తఇడడ:డ ససధ రరవప సరన రరవప కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:8-48 I1
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ససరయపడకరశ రవవ
ఇఇటట ననఇ:8/48-I2
వయససస:49
లఇ: ససస స

292
ZOK1123629
పపరర: హహమఇత కలమయర దగమగపరటట
వవఇకట మయరరత
తఇడడ:డ నదగరరజ రరవప దగమగపరటట
ఇఇటట ననఇ:8/48-I-C-2
వయససస:37
లఇ: పప

293
LML2370823
పపరర: నదగరరజ రరవప దదగమపరటట

125-137/494

125-137/495
295
ZOK1093020
పపరర: నరసపఇహ కరరసక తరరవయపరటట
ఎల
తఇడడ:డ నరసపఇహ భభసకర సదరర తరరవయపరటట
ఇఇటట ననఇ:8/48IC4
వయససస:27
లఇ: పప

125-137/489

125-137/508
298
ZOK0268102
పపరర: నరసపఇహ పవనదసరర
తరరవరయయపటట
తఇడడ:డ నరసపఇహ భభసకరరసరర తరరవరయయపటట
ఇఇటట ననఇ:8/48-I-C4
వయససస:29
లఇ: పప

125-138/287

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:8-48-I-C-4A
వయససస:48
లఇ: పప

125-137/1387

285
ZOK1561521
పపరర: ససపపడయ దదశ

125-137/490

288
ZOK1203538
పపరర: వనఇకటససబబమమ కకతస పలల

125-137/1286

భరస : ససధ రరవప సరన రరవప కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:8-48 I 1
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-137/492

291
ZOK0911017
పపరర: హరరణణ శరరరఇదదస

125-137/493

తఇడడ:డ శవయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-IA-D
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-137/1288

294
LML2370831
పపరర: నఇదద కకశశర డడ.

125-137/1289

తఇడడ:డ నదగ రరజ రవవ
ఇఇటట ననఇ:8-48 IC2
వయససస:36
లఇ: పప
125-137/496

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-I-C4
వయససస:57
లఇ: పప
299
LML2370807
పపరర: కనకర దసరగ యయ యదనల

282
LML1883792
పపరర: ససశల బ.

భరస : ఈశరర రరడడడ దదశ
ఇఇటట ననఇ:8/48-d-1-a
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససఇధరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-48 IC2
వయససస:73
లఇ: పప
296
LML2370773
పపరర: టట ఎన భభసకర సదరర

125-137/1285

భరస : మమరళమహన
ఇఇటట ననఇ:8-48-D
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబభబరరడడడ ,గమరరఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:8/48G
వయససస:53
లఇ: పప
125-137/1287

125-137/485

భరస : నదగరరజ
ఇఇటట ననఇ:8-48 C2
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకర రరడడడ దదశ
ఇఇటట ననఇ:8/48-d-1-a
వయససస:50
లఇ: పప

286
LML2373272
పపరర: రమయదదవ చటటట

125-137/1284

276
ZOK1426683
పపరర: జగన మమరళమహన రరడడ
గమరరఇపటట
తఇడడ:డ శరనవరససలల రరడడడ గమరరఇపటట
ఇఇటట ననఇ:8/48-C1
వయససస:24
లఇ: పప

125-137/484

భరస : మహహశ
ఇఇటట ననఇ:8-48-D
వయససస:40
లఇ: ససస స

283
ZOK1561471
పపరర: జజహనవ దదశ

273
LML2370674
పపరర: బ.ఏమ.ఏమ.రరజ బ
తఇడడ:డ ససబభబరరజ
ఇఇటట ననఇ:8-48 B-I-A
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : శరనవరససలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8-48-C-1
వయససస:44
లఇ: ససస స

280
ZOK1326263
పపరర: సరయ దదవయ బబతరరశశటట

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/1283

భరస : వవనకటసరరర
ల
ఇఇటట ననఇ:8-48 BHI
వయససస:66
లఇ: ససస స

274
ZOK0936551
పపరర: నరహరర పడసరద బబ మమమ

289
ZOK1203546
పపరర: నరమల కలమయరర కకతస పలల

272
LML2376424
పపరర: నదగమమ జగదదబ

297
LML2376697
పపరర: వ లకడమ నరసమమ

125-137/507

భరస : టట ఎన భభసకర సదరర
ఇఇటట ననఇ:8/48-I-C4
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-137/1388

300
ZOK0084400
పపరర: చలపత బమరరస

125-137/509

తఇడడ:డ వనఇకటసరరమ
ఇఇటట ననఇ:8/48-J
వయససస:43
లఇ: పప
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301
ZOK0911827
పపరర: రరమమలమమ ఆరల

125-137/510

భరస : కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-J
వయససస:47
లఇ: ససస స
304
ZOK1215293
పపరర: అరరణ కలమయర గమఇడడ

125-137/513

125-137/1390

భరస : బభలకకషష
ఇఇటట ననఇ:8/48-K
వయససస:42
లఇ: ససస స
313
ZOK0781153
పపరర: శవకలమయర కకఇడడపరటట

125-137/521

125-137/524

భరస : వనఇకట రతనఇ కకఇడడపరటట
ఇఇటట ననఇ:8/48-K
వయససస:50
లఇ: ససస స
322
ZOK0081018
పపరర: రరజరశరరర వలలల పప

125-137/1391

తఇడడ:డ శరనవరససలల శఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8/48-K6
వయససస:20
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

311
ZOK0640607
పపరర: నరసరరడడడ బమజజరరడడడ

125-137/519

125-137/522

125-137/1392

326
LML2376739
పపరర: ససధద ఏ

125-137/525

329
ZOK0594143
పపరర: వనఇకటససబబయయ సపఇగఇశశటట
తఇడడ:డ పపలల యయ సపఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8/48-K-6
వయససస:69
లఇ: పప

125-137/517

312
ZOK0781146
పపరర: రరడడడ బభబమ పటన౦

125-137/520

315
ZOK0909186
పపరర: అఇకమమ పటనఇ

125-137/523

318
ZOK1208686
పపరర: రరడడడ కలమయర పటనఇ

125-137/526

తఇడడ:డ జయరరమయయ పటనఇ
ఇఇటట ననఇ:8/48-K
వయససస:26
లఇ: పప
125-137/528

321
ZOK1559699
పపరర: మహహశరరర గడడయపవడడ

125-137/529

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల గడడయపవడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-K
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-137/1290

324
LML2376747
పపరర: కరఇతమయమ ఏ

125-137/1291

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:8-48 K4
వయససస:72
లఇ: ససస స
125-137/1393

భరస : దసరగ యయ
ఇఇటట ననఇ:8-48-K-4
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-137/533

309
ZOK0911975
పపరర: కకషషయయ ఆరల

భరస : జయరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-K
వయససస:54
లఇ: ససస స

317
ZOK0986846
పపరర: వనఇకట రతనఇ కకఇడడపరటట

323
LML2370849
పపరర: కనకయయ యదనల

125-137/1389

తఇడడ:డ జయరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-K
వయససస:29
లఇ: పప

314
ZOK0793471
పపరర: చనన రరడడయయ పటనఇ

320
ZOK1418649
పపరర: శవ కలమయర కకఇడడపరటట

306
LML1884295
పపరర: రరజజ బ.

తఇడడ:డ నదగయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-J 3
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:8-48 K3
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:8-48-K-4
వయససస:82
లఇ: పప
328
ZOK1476282
పపరర: నహహత శఇగఇశశటట

125-137/516

తఇడడ:డ వనఇకటడతనఇ కకఇడడపరటట
ఇఇటట ననఇ:8/48-K
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : జయ చఇదడ
ఇఇటట ననఇ:8-48-K
వయససస:34
లఇ: ససస స
325
LML2370815
పపరర: ససబబయయ యదనల

308
ZOK0911231
పపరర: ఉపపఇదడ ఆరల

తఇడడ:డ ససబభబరరయమడడ కకఇడడపరటట
ఇఇటట ననఇ:8/48-K
వయససస:52
లఇ: పప
125-137/527

125-137/512

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:8-48-J
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ జయరరమయయ పటనఇ
ఇఇటట ననఇ:8/48-K
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ అనఇతయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-K
వయససస:59
లఇ: పప
319
ZOK1222900
పపరర: ఆదదలకమమమ కకఇడడపరటట

125-137/515

తఇడడ:డ నరసపఇహరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-K
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటరతనఇ కకఇడడపరటట
ఇఇటట ననఇ:8/48-K
వయససస:28
లఇ: పప
316
ZOK0910688
పపరర: జయరరమయయ పటనఇ

305
ZOK1215319
పపరర: ససబబ లకడమ గమఇడడ

తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-J 3
వయససస:28
లఇ: పప
125-137/518

303
ZOK1215285
పపరర: శరనవరస కలమయర గమఇడడ
తఇడడ:డ రరజజ గగపరల గమఇడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-J
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : రరజజ గగపరల గమఇడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-J
వయససస:66
లఇ: ససస స

భరస : రరజ
ఇఇటట ననఇ:8-48-J
వయససస:42
లఇ: ససస స
310
LML2373306
పపరర: చఇదడకల చదనదనరర

125-137/511

తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-J
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరజజ గగపరల గమఇడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-J
వయససస:44
లఇ: పప
307
LML1884345
పపరర: లకడమదదవ బ.

302
ZOK0911900
పపరర: ధనమమ ఆరల

327
ZOK0658773
పపరర: కకరషషవవణణ భమజరరడడడ

125-137/530

భరస : నరసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-K5
వయససస:63
లఇ: ససస స
125-137/534

330
ZOK0594390
పపరర: శరనవరససలల సపఇగఇశశటట

125-137/535

తఇడడ:డ వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-K-6
వయససస:51
లఇ: పప
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331
ZOK0594622
పపరర: ససహసపన సపఇగఇశశటట

125-137/536

భరస : శరనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:8/48-K-6
వయససస:36
లఇ: ససస స
334
ZOK1185637
పపరర: ససజజత దసనల

332
ZOK0594630
పపరర: నదగమమ సపఇగఇశశటట
భరస : వనఇకటససబబయయ సపఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8/48-K-6
వయససస:65
లఇ: ససస స

125-137/538

తఇడడ:డ కనకయయ దసనల
ఇఇటట ననఇ:8/48-K-J
వయససస:28
లఇ: ససస స

335
ZOK0909004
పపరర: ససబబలఖససమమ మలలల ల

భరస : వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-L2
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : మమడద కకషష మమరరస నదయక
ఇఇటట ననఇ:8/48-M4
వయససస:47
లఇ: ససస స
343
ZOK0659300
పపరర: పరయరరజజన షపక

125-137/1395

125-137/1396

125-137/1399

125-137/1402

భరస : పడకరశఇ
ఇఇటట ననఇ:8-48-O-1
వయససస:58
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

347
ZOK0781120
పపరర: ససబబరరయమడడ ససఇకర

350
ZOK1320282
పపరర: ససఇకర వనఇకట ససబబయయ

353
ZOK0911595
పపరర: చనన వవమయయ ససఇకర

125-137/549

356
ZOK0573485
పపరర: నదగ కరరరసక కరరషటఇ

125-137/546

359
ZOK0518118
పపరర: ససమలత మడగల
భరస : జజజ నపడకరశఇ
ఇఇటట ననఇ:8-48-O-1
వయససస:32
లఇ: ససస స

339
LML2373322
పపరర: లకమయమ భభవనదసస

125-137/543

342
ZOK0910969
పపరర: బభలయయ రరగవరలయ

125-137/545

345
ZOK0081190
పపరర: వర లకడమ కలఇచద

125-137/547

భరస : వనఇకట ససరరఇదడ కలఇచద
ఇఇటట ననఇ:8/48-N
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-137/1397

348
ZOK0949604
పపరర: మమనక ససఇకర

125-137/1398

తఇడడ:డ ససబభబరరయమడడ ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:8-48-N
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-137/1400

351
ZOK1999689
పపరర: నదరరయణమయమ ససఇకర

125-137/1401

భరస : వవమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-48-N
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-138/289

354
LML1831338
పపరర: నదగ రమమష కరరనటఇ

125-137/548

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-O-1
వయససస:65
లఇ: పప
125-137/550

తఇడడ:డ నదగ రమమష
ఇఇటట ననఇ:8/48-O-1
వయససస:36
లఇ: పప
125-137/1404

125-137/540

తఇడడ:డ పపదననన రరగవరలయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-M-25
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-N
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదగ రమమశ
ఇఇటట ననఇ:8/48-O-1
వయససస:60
లఇ: ససస స
358
LML1884493
పపరర: ససజజత ఎఇ

125-137/1394

తఇడడ:డ ససఇకర చనన వవమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-48-N
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:8-48-N
వయససస:47
లఇ: ససస స
355
ZOK0407833
పపరర: ససమతడ కరరషటఇ

344
ZOK1999705
పపరర: లకడమదదవ ససఇకర

336
ZOK0910019
పపరర: హరర కకషష మలలల ల

భరస : వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-LM27
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన వవమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-48-N
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబభబరరయమడడ ససఇకర
ఇఇటట ననఇ:8-48-N
వయససస:24
లఇ: పప
352
ZOK1999697
పపరర: పదదమవత ససఇకర

125-137/542

భరస : ససబబరరయమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48N
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరససలల కలఇచద
ఇఇటట ననఇ:8-48-N
వయససస:50
లఇ: పప
349
ZOK1313196
పపరర: ససరరష బభబమ ససఇకర

341
ZOK1203504
పపరర: ససబబయయ కకటపరటట

125-138/288

తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-L
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ బడహమయయ కకటపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-48-M-7
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : మహమమద
ఇఇటట ననఇ:8-48-M-27
వయససస:36
లఇ: ససస స
346
ZOK0084376
పపరర: వనఇకట ససరరఇదడ కలఇచద

125-137/539

భరస : ఉరరకలఇడడ
ఇఇటట ననఇ:8/48-LM26
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-137/544

333
ZOK2252872
పపరర: లహరర శఇగఇశశటట
తఇడడ:డ శరనవరససలల శఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8/48-k6
వయససస:19
లఇ: ససస స

భరస : కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:8/48-L
వయససస:67
లఇ: ససస స

125-137/541 338
337
LML2373363
LML2373314
పపరర: బభగరయఇయయ తరరమలయ కకనదడ
పపరర: సరవతడమమ పస

340
ZOK1321827
పపరర: వవపరరల మమరర

125-137/537

357
LML1884410
పపరర: పడకరశఇ యమ.జ.

125-137/1403

తఇడడ:డ యలల యయ
ఇఇటట ననఇ:8-48-O-1
వయససస:59
లఇ: పప
125-137/1405

360
ZOK1724491
పపరర: చదఇదదన షపక

125-137/332

భరస : మహమమద వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:8/48-P
వయససస:26
లఇ: ససస స
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361
ZOK0936452
పపరర: మహమమద వలల షపక

125-137/551

తఇడడ:డ ఖయసపఇ బభషర
ఇఇటట ననఇ:8/48-P
వయససస:35
లఇ: పప
364
ZOK0281634
పపరర: జరతరరననసర షపక

125-137/1406

125-138/573

తఇడడ:డ నదగరరజ తతట
ఇఇటట ననఇ:8/76
వయససస:30
లఇ: పప
125-138/576

భరస : మలల యయ తతట
ఇఇటట ననఇ:8/76
వయససస:77
లఇ: ససస స

368
ZOK0659136
పపరర: దధప తతట

371
ZOK1480219
పపరర: మహన తతట

125-138/1187

374
ZOK2000172
పపరర: నదగరరజ తతట

125-138/574

125-138/579

తఇడడ:డ రరమకకరషష ఆకకరర
ఇఇటట ననఇ:8/77
వయససస:33
లఇ: పప

377
LML1883578
పపరర: దదవక ఆకకరర

125-138/577

భరస : పపఇచలయయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8-77 A
వయససస:58
లఇ: ససస స

380
ZOK2000198
పపరర: పపఇచలయయ అరరటభకలల

125-138/1188

తఇడడ:డ ససబభబరరయమడడ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8-77-A
వయససస:37
లఇ: పప
385
ZOK0986721
పపరర: బభలకకషష భమయకకఇడద

125-138/1189

125-138/581

తఇడడ:డ ససబబనరసయయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8/79
వయససస:35
లఇ: పప

386
ZOK1139840
పపరర: ససబడమణయఎఇ మకకడడ

125-138/1192

389
ZOK0659243
పపరర: తడవవణణ అరరటభకలల
భరస : హరర కకషష అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8/79
వయససస:32
లఇ: ససస స

372
ZOK2000156
పపరర: చతఇగమమ తతట

125-138/1186

375
LML1884089
పపరర: అకలరర నదగమమ

125-138/578

378
LML1883594
పపరర: చఇదడశశఖర ఆకకరర

125-138/1190

381
ZOK0403121
పపరర: జయశర పపడడగమ

125-138/1193

భరస : ససబడమణయఇ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8-77-A
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-138/1195

384
ZOK0736835
పపరర: నదగరరరజ న మకకడడ

125-138/580

తఇడడ:డ సపదనయయ మకకడడ
ఇఇటట ననఇ:8/78
వయససస:27
లఇ: పప
125-138/582

తఇడడ:డ సపదనయయ మకకడడ
ఇఇటట ననఇ:8/78
వయససస:39
లఇ: పప
125-138/583

125-138/575

తఇడడ:డ గఇగయయ ఆకలరర
ఇఇటట ననఇ:8-77
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదగరరజ తతట
ఇఇటట ననఇ:8-77-B
వయససస:23
లఇ: పప

తలల : జయమమ భమయకకఇడద
ఇఇటట ననఇ:8/78
వయససస:27
లఇ: పప
388
LML2370864
పపరర: హరరకకషష ఆరరటభకలల

383
ZOK1394527
పపరర: మహన తతట

369
ZOK0882291
పపరర: వజయమమ తతట

భరస : రరమకకరషష ఆకకరర
ఇఇటట ననఇ:8/77
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమమమరరస అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8-77 A
వయససస:66
లఇ: పప
125-138/1194

125-137/326

భరస : నదగరరజ తతట
ఇఇటట ననఇ:8-76
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడశశఖర ఆకకరర
ఇఇటట ననఇ:8-77
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-138/1191

366
ZOK1489152
పపరర: సపవరధన నదయక ససగరల

భరస : మలల యయ తతట
ఇఇటట ననఇ:8/76
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల యయ తతట
ఇఇటట ననఇ:8-76
వయససస:47
లఇ: పప

376
ZOK0473249
పపరర: నరరష బభబమ ఆకకరర

125-137/553

తఇడడ:డ ససబబరరయమడడ ససగరల
ఇఇటట ననఇ:8/48, (2),
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదగరరజ తతట
ఇఇటట ననఇ:8/76
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలల యయ తతట
ఇఇటట ననఇ:8-76
వయససస:57
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/1479

తఇడడ:డ నదరరయణ తతట
ఇఇటట ననఇ:8/76
వయససస:30
లఇ: ససస స

370
ZOK0882713
పపరర: రరమలకలకమమ తతట

382
ZOK0404426
పపరర: ససబడమణయఇ పపడడగమ

365
ZOK2261014
పపరర: అలస ఫ వలల షపక

363
ZOK1277343
పపరర: షబర షపక
భరస : షబబర షపక
ఇఇటట ననఇ:8/48-P
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖయదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:8/48P
వయససస:20
లఇ: పప

367
ZOK0640672
పపరర: శవ కలమయర తతట

379
ZOK2000180
పపరర: వజయలకడమ ఆరరటభకలల

125-137/552

భరస : ఖయదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:8/48-P
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : ఖయదర బభషర
ఇఇటట ననఇ:8-48-P
వయససస:55
లఇ: ససస స

373
ZOK2000164
పపరర: చననయయ తతట

362
ZOK1277335
పపరర: బభల కకశ బబగఇ షపక

387
ZOK2000206
పపరర: సపదనయయ మమకకడడ

125-138/1196

తఇడడ:డ చననసరరమ మమకకడడ
ఇఇటట ననఇ:8-78
వయససస:67
లఇ: పప
125-138/584

390
ZOK0781211
పపరర: కకరణ అరరటభకలల

125-138/585

తలల : వవఇకటమయమ అరరటకలల
ఇఇటట ననఇ:8/79
వయససస:44
లఇ: పప
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391
ZOK0882234
పపరర: మలల యయ తతట

125-138/586

తలల : రరమలకలకమమ తతట
ఇఇటట ననఇ:8/79
వయససస:40
లఇ: పప
394
ZOK0736827
పపరర: నదగజజయత అరరటభకలల

125-138/587

భరస : ససబడమణయఇ అరరటకలలయ
ఇఇటట ననఇ:8/79-A
వయససస:32
లఇ: ససస స
397
ZOK1562222
పపరర: ఆరరతకలలయ నగరజ

125-138/588

125-138/591

తఇడడ:డ గగవఇదయయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8-83
వయససస:41
లఇ: పప
406
ZOK0881210
పపరర: పడసరద ఇడదగమటటట

125-138/593

125-138/595

125-138/596

తఇడడ:డ రవ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/90
వయససస:27
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-138/589

401
ZOK1432095
పపరర: పపడయయఇక అరరటభకలల

404
ZOK2000263
పపరర: గగవఇదయయ అరటభకలల

407
ZOK0788109
పపరర: ససబబరరజ రథదరరజ

410
ZOK2000289
పపరర: పపఇచలయయ గమవర

413
ZOK0986762
పపరర: సరయ నరరఇదడ మమమమడడ

125-138/1207

416
ZOK2000313
పపరర: శరనవరససలల మమమమడడ

125-138/592

419
LML2369973
పపరర: హరరకకరషష మమమమడడ
తఇడడ:డ రవశఇకర మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-90
వయససస:34
లఇ: పప

399
ZOK0518217
పపరర: పడభభవత అరటభకలల

125-138/590

402
ZOK2000248
పపరర: ధనమమ ఆరరటభకలల

125-138/1201

భరస : గగవఇదయయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8-83
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-138/1203

405
ZOK2000271
పపరర: పపఇచలయయ అరరటభకలల

125-138/1204

తఇడడ:డ నరసయయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8-83-3
వయససస:62
లఇ: పప
125-137/664

125-138/1205

408
ZOK1430198
పపరర: మమరళ మమరళమహన
మనదనరర
తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:8/86-2b
వయససస:40
లఇ: ససస స

125-138/594

411
ZOK2000297
పపరర: రరదమమ గమవర

125-138/1206

భరస : పపఇచలయయ గమవర
ఇఇటట ననఇ:8-87
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-138/597

414
ZOK1479419
పపరర: సరయ నరసపఇహ మమమమడడ

125-138/598

తఇడడ:డ శనయయ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/89
వయససస:20
లఇ: పప
125-138/1208

తఇడడ:డ నరసపఇహహలల మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-89
వయససస:47
లఇ: పప
125-138/600

125-138/1200

భరస : నదగరరజ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8/83
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శనయయ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/89
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : శరనవరససలల మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-89
వయససస:43
లఇ: ససస స
418
ZOK1042407
పపరర: సరరత మమమమడడ

398
ZOK1562255
పపరర: ఆరరతకలలయ పపడయఇకర

125-138/1198

తఇడడ:డ గగవఇదయయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8-82
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమయయ గమవర
ఇఇటట ననఇ:8-87
వయససస:67
లఇ: పప

భరస : నరసపఇహహలల మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/87-A
వయససస:87
లఇ: ససస స
415
LML1883925
పపరర: గమణససఇదరర మమమమడడ

396
ZOK2000230
పపరర: వనఇకటటశ అరరటభకలల

125-138/1199

తఇడడ:డ కకరషషఇ రరజ రథదరరజ
ఇఇటట ననఇ:8/84-1-P
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ కలఇషర షపక
ఇఇటట ననఇ:8/87
వయససస:42
లఇ: పప
412
ZOK2000305
పపరర: నరసమమ మమమమడడ

395
ZOK2000222
పపరర: తతలశమమ అరటభకలల

తఇడడ:డ మమరస యయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8-83
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:8/84
వయససస:35
లఇ: పప
409
ZOK1185751
పపరర: మహబమబ బభషర షపక

భరస : పపఇచలయయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8-79
వయససస:87
లఇ: ససస స

భరస : నదగరరరజ న అరరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8/83
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-138/1202

393
ZOK2000214
పపరర: ససబబమమ ఆరరటభకలల

తఇడడ:డ ససబబనరసయయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8-79
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : ఆరరతకలలయ నదగరరజ
ఇఇటట ననఇ:8/83
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : నదగరరరజ న అరరతకలల
ఇఇటట ననఇ:8/83
వయససస:24
లఇ: ససస స
403
ZOK2000255
పపరర: నదగరరజ అరరటభకలల

125-138/1197

భరస : వనఇకటటశ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8-82
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆరరతకలలయ గగవఇదయయ
ఇఇటట ననఇ:8/83
వయససస:45
లఇ: పప
400
ZOK1277533
పపరర: లకడమ పపడయయ అరరతకలల

392
ZOK0404129
పపరర: ససబడమణయఇ అరరటభకలల

417
ZOK0646794
పపరర: రవ శఇకర మమమమదధ

125-138/599

తఇడడ:డ గఇగరరరమ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/90
వయససస:60
లఇ: పప
125-138/1209

420
LML2372894
పపరర: పపఇచలమమ మమమమడడ

125-138/1210

భరస : రవశఇకర మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-90
వయససస:56
లఇ: ససస స
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421
ZOK1214840
పపరర: నదగరరరజ న పపడడగమ

125-137/676

తఇడడ:డ ససబభబరరయమడడ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8/90A
వయససస:24
లఇ: పప
424
ZOK1394980
పపరర: లకడమ పపడడగమ

125-138/1211

125-138/1214

125-138/1217

428
ZOK2000321
పపరర: ఇఇదదరమమ అరటభకలల

431
LML2370872
పపరర: ఆనఇద ఏమ.

125-138/605

434
ZOK0472019
పపరర: నరమల మకకడడ

తఇడడ:డ రరమసరరమ కమలయపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:8-94-A
వయససస:23
లఇ: పప
125-138/1222

125-138/609

భరస : సదరరయ నదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:8/97
వయససస:29
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

443
ZOK0635789
పపరర: వరరణకలమయర అరరటభకలల

125-138/612

446
LML2372902
పపరర: జయభభరత అరరటభకలల

125-138/1218

449
ZOK0646554
పపరర: వవఇకటటశరరరల మమమమదధ
తలల : సరవతడమమ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/99
వయససస:34
లఇ: పప

429
ZOK2000339
పపరర: వనఇకటటశ అరరటభకలల

125-138/1216

432
LML2375608
పపరర: ససభభగయమ కమలయపపరమ

125-138/604

435
ZOK1394535
పపరర: రరమసరరమ కమలయపపరఇ

125-138/1219

తఇడడ:డ లకడమ నరసయయ కమలయపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:8-94-A
వయససస:56
లఇ: పప
125-138/1221

438
ZOK2000347
పపరర: మలల కర ఆరరటభకలల

125-138/606

భరస : ససబడమణయఇ అరరటకలల
ఇఇటట ననఇ:8/95
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-138/607

441
ZOK1123637
పపరర: వరరణ అరరటభకలల

125-138/608

తఇడడ:డ లకలకమయయ అరరటకలల
ఇఇటట ననఇ:8/96-A
వయససస:34
లఇ: పప
125-138/610

444
ZOK0881863
పపరర: ససరరష కలమయర అరరతకలలయ

125-138/611

తఇడడ:డ గగవఇదరరజలల అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8/96B
వయససస:32
లఇ: పప
125-138/613

భరస : లకమయయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8/96-B
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-138/615

125-138/1213

భరస : రరమయసరరమ కమలయపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:8/94
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకలకమయయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8/96B
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసపఇహహలల అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8/96-B
వయససస:57
లఇ: పప
448
ZOK0936767
పపరర: సరయ లకడమ మమమమడడ

125-138/603

భరస : ఆకలల కననయయ
ఇఇటట ననఇ:8/96
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : అరరటభకలల వరరణకలమయర
ఇఇటట ననఇ:8/96-A
వయససస:27
లఇ: ససస స
445
LML2369981
పపరర: లకమయయ ఆరరతకలలయ

440
LML2375624
పపరర: లకడమ దదవ కననతయయ

426
ZOK0433300
పపరర: గమజజ బమనవన కరఇతమమ

తఇడడ:డ ఆదతమమ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8-93
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమసరరమ కమలయపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:8-94-A
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : ససరరష గమవర
ఇఇటట ననఇ:8-95
వయససస:31
లఇ: ససస స
442
ZOK1123645
పపరర: ససనత అరరటభకలల

125-138/1215

భరస : ఆనఇద మకకడడ
ఇఇటట ననఇ:8-94
వయససస:38
లఇ: ససస స

125-138/1220 437
436
ZOK1394543
ZOK1394915
పపరర: హరరపస
పపరర: హరరత కమలయపపరఇ
డ రద గగడ కమలయపపరఇ

125-138/602

భరస : వనఇకటటసరరలల గమజబనవన
ఇఇటట ననఇ:8-92A
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పరఇడడ రఇగరశయయ ఎఇ
ఇఇటట ననఇ:8/94
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమసరరమ కమలయపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:8/94
వయససస:26
లఇ: ససస స

439
ZOK0659193
పపరర: ససరరఖ గమవర

125-138/1212

భరస : వనఇకటటసస అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8-93
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటష అరరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8-93-B
వయససస:25
లఇ: పప
433
ZOK1081470
పపరర: లకడమ పడసనన కమలయపపరఇ

425
ZOK0281584
పపరర: శరదదవ ,,గమజజ బమనవన

423
ZOK0640649
పపరర: నదగరరజ పపడడగమ
తఇడడ:డ ససబభబ రరయడద పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8/91
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటసరరలల గమజజ బమనవన
ఇఇటట ననఇ:8-92A
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8-93
వయససస:43
లఇ: పప
430
ZOK1394550
పపరర: శవయయ అరరటభకలల

125-138/601

భరస : ససబబరరయమడడ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8/91
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : నదగరరజ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8-91
వయససస:23
లఇ: ససస స
427
LML1884683
పపరర: శరరరమమలల అరరటభకలల

422
LML1884246
పపరర: రరజమమ పపడడగమ

447
ZOK0635797
పపరర: ఉపపఇదడ అరరటభకలల

125-138/614

తఇడడ:డ లకలకమయయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8/96-B
వయససస:30
లఇ: పప
125-138/616

450
ZOK0518001
పపరర: శరనవరససలల మమమమడడ

125-138/1223

తఇడడ:డ మమనయయ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-99
వయససస:47
లఇ: పప
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451
ZOK0685008
పపరర: లకడమనదరరయణ మమమమడడ

125-138/1224

తఇడడ:డ మమనయయ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-99
వయససస:37
లఇ: పప
125-138/617

తఇడడ:డ చననయయ
ఇఇటట ననఇ:8/99A
వయససస:45
లఇ: పప
125-138/1228

460
ZOK0085068
పపరర: నదగరరజ మమమమడడ

463
ZOK0728410
పపరర: నవనత మమమమడడ

125-138/21

125-138/24

125-138/627

125-138/27

125-138/29

464
ZOK0881277
పపరర: నవన మమమమడడ

467
ZOK1394964
పపరర: గఇగరభవరన చఇతదమణణ

470
ZOK1691054
పపరర: మమమమడడ రరజరశరరర

473
ZOK1479435
పపరర: శశషప కలమయర ఆకకరర

125-138/630

476
ZOK2000404
పపరర: పదదమవత అకకరర

125-138/25

479
ZOK0880766
పపరర: ససరరష మకకడడ
తఇడడ:డ పరఇడడ రఇగయయ మకకడడ
ఇఇటట ననఇ:8-104-B
వయససస:41
లఇ: పప

459
ZOK1563063
పపరర: ఖయలలయబశర షపక

125-138/20

462
ZOK0727610
పపరర: నవనత మమమమడడ

125-138/23

465
ZOK2000370
పపరర: జయమమ మమమమడడ

125-138/626

భరస : లకడమనదరరయణ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-101
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-138/628

468
LML2370435
పపరర: రమమష మమమమదధ

125-138/26

తఇడడ:డ రరమయయ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/101-A
వయససస:36
లఇ: పప
125-138/28

471
ZOK0986754
పపరర: కరరరసక ఆకకరర

125-137/141

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ ఆకకరర
ఇఇటట ననఇ:8/104
వయససస:27
లఇ: పప
125-138/30

474
ZOK1394972
పపరర: దధపపకర ఆకలరర

125-138/629

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ ఆకలరర
ఇఇటట ననఇ:8-104
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-138/631

భరస : వనఇకటససబబయయ ఆకకరర
ఇఇటట ననఇ:8-104
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-138/31

125-138/1227

భరస : లకడమ నదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:8/101
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ ఆకకరర
ఇఇటట ననఇ:8/104
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : వనఇకటసరరమ ఆకకరర
ఇఇటట ననఇ:8-104
వయససస:47
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-138/22

భరస : మమమమడడ రమమశ
ఇఇటట ననఇ:8/101-A
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:8/104
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : శరనవరససలల ఆకలలల
ఇఇటట ననఇ:8/104-A
వయససస:34
లఇ: ససస స

461
ZOK0659185
పపరర: నదగలకడమ మమమమడడ

456
ZOK0685156
పపరర: రజనకలమయరర మమమమడడ

తఇడడ:డ ఖయదరవలల షపక
ఇఇటట ననఇ:8/100
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : శవ చఇతదమణణ
ఇఇటట ననఇ:8-101-1
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయయ ఆకకరర
ఇఇటట ననఇ:8/101-A
వయససస:38
లఇ: ససస స

478
ZOK0936775
పపరర: దధప ఆకకరర

125-138/19

తఇడడ:డ లకడమ నదరరయణ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/101
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటపత మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-101
వయససస:58
లఇ: పప

475
ZOK2000396
పపరర: గఇగమమ అకకరర

458
LML1883131
పపరర: కరరమమననషరబబగఇ షపక

125-138/1226

భరస : శరనవరససలల మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-99-A
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడమ నదరరయణ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/101
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడమ నదరరయణ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/101
వయససస:29
లఇ: ససస స

472
ZOK0983479
పపరర: కరరసక సరయ ఆకకరర

125-138/618

భరస : ఖయదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:8/100
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడమనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:8/101
వయససస:37
లఇ: పప

469
ZOK0081265
పపరర: కళయవత ఆకకరర

455
ZOK1479674
పపరర: ససబడమణణ రరఇకఇ

453
ZOK2000362
పపరర: నదరరయణ మమమమదధ
తఇడడ:డ మమననయయ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-99
వయససస:41
లఇ: పప

తలల : రఇగనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:8/99-A
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : రవఇదడ వడల పలల
ఇఇటట ననఇ:8-99-A
వయససస:32
లఇ: ససస స

466
ZOK2000388
పపరర: లకడమనదరరయణ మమమమడడ

125-138/1225

భరస : మమననయయ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-99
వయససస:62
లఇ: ససస స

454
ZOK1080944
పపరర: రవఇదడ వడల పలల

457
ZOK1080951
పపరర: శశశలజ వడల పలల

452
ZOK2000354
పపరర: సరవతడమయమ మమమమదధ

477
ZOK2000412
పపరర: వవఇకటససబబయయ అకలరర

125-138/632

తఇడడ:డ వనఇకటసరరమ ఆకకరర
ఇఇటట ననఇ:8-104
వయససస:47
లఇ: పప
125-138/633

480
ZOK1391051
పపరర: ఎఇ దదవయ

125-138/32

భరస : ఎఇ భభసకర
ఇఇటట ననఇ:8/105-A
వయససస:25
లఇ: ససస స
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481
ZOK1479716
పపరర: శవ శఇకర అరరటభకలల

125-138/33

తఇడడ:డ వనఇకటటష అరరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8/105-A
వయససస:21
లఇ: పప
484
ZOK0936718
పపరర: మయలకకఇడయయ ఎనమయరరడడ

125-138/35

125-138/38

125-138/635

125-138/42

125-138/637

125-138/45

125-137/143

తఇడడ:డ రమణ ఏరసలయ
ఇఇటట ననఇ:8/112
వయససస:21
లఇ: పప
505
ZOK1326271
పపరర: ససమ భమయ

తఇడడ:డ మమననయయ పపల
ఇఇటట ననఇ:8/114
వయససస:60
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-138/40

494
ZOK1563030
పపరర: బబ నసస వరణణ

497
LML1882893
పపరర: శవకకషషయయ పఇచదకరర

125-137/144

125-138/43

125-138/638

125-138/46

503
ZOK0640623
పపరర: జజజ న పడతదప బబతరరసపటట

125-138/47

509
ZOK1481142
పపరర: ససమ భమ
తఇడడ:డ ససధకర
ఇఇటట ననఇ:8/114
వయససస:24
లఇ: ససస స

125-138/634

492
ZOK0640615
పపరర: వవఇకట ససరరఇదడ జనదన

125-138/41

495
ZOK2000420
పపరర: రరజరశరరర బబ నసస

125-138/636

498
ZOK0881186
పపరర: సఇతమయమ పపతడడకకఇడల

125-138/44

భరస : పపఇచల యయ పపతడడఇకకఇడల
ఇఇటట ననఇ:8/110
వయససస:52
లఇ: ససస స
501
ZOK0518175
పపరర: ససభభషపణణ గగడ పపతడడకకఇడల

125-138/639

భరస : పపతడడకకఇడల పపతడడకకఇడల
ఇఇటట ననఇ:8-111
వయససస:40
లఇ: ససస స
504
ZOK1421924
పపరర: రమమశ

125-138/48

తఇడడ:డ రమమశ
ఇఇటట ననఇ:8/112
వయససస:22
లఇ: పప
125-138/49

తఇడడ:డ రరమ కకషషయయ పపల
ఇఇటట ననఇ:8/114
వయససస:31
లఇ: పప
125-138/51

489
ZOK0936650
పపరర: మహలకలకమమ ఎనమయరరడడ

భరస : ససబబనన బబ నదసప
ఇఇటట ననఇ:8-108
వయససస:50
లఇ: ససస స

500
ZOK1481019
పపరర: శరహరర వనఇకట సరయ గగడ
కకడడరర
భఇధసవప: పదమజ గగడ కకడడరర
ఇఇటట ననఇ:8/110-A
వయససస:20
లఇ: పప

506
ZOK0647859
పపరర: మమనఇదడ పపల

125-138/37

తఇడడ:డ ససబబన
ఇఇటట ననఇ:8/108
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబభబ రరయడద బబతరరసపటట
ఇఇటట ననఇ:8/112
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససధదకర భమయ
ఇఇటట ననఇ:8/114
వయససస:23
లఇ: ససస స
508
ZOK0936783
పపరర: రరమ కకషషయయ పపల

491
ZOK0659151
పపరర: ససజజత ఇఇడల శశనస

486
ZOK0936742
పపరర: వనఇ గమయమ ఎనమరరడడ

భరస : కకషష రరడడడ ఎనమయరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8-107
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయయ పఇచదకసరర
ఇఇటట ననఇ:8-109
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపఇచలయయ పపతడడకకఇడల
ఇఇటట ననఇ:8/110
వయససస:26
లఇ: ససస స
502
ZOK1304062
పపరర: రమమశ ఏరసలయ

125-138/39

భరస : బబ నసస వనఇకట ససరరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:8/-108
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : పప తతలకరయయ శవధదనఇ
ఇఇటట ననఇ:8-109
వయససస:80
లఇ: ససస స
499
ZOK1045211
పపరర: లకడమ దదవ పపతడడకకఇడల

488
ZOK1303940
పపరర: గమరరనదథ బబసస

125-137/142

భరస : మలల కరరరజ న ఈనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/107
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:8/107-A
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబనన బబ నసస
ఇఇటట ననఇ:8/108
వయససస:34
లఇ: ససస స
496
LML1882489
పపరర: నదగససబబమమ శవధదనఇ

125-138/36

తఇడడ:డ పడసరద బబసస
ఇఇటట ననఇ:8/107
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : మయలయ కకఇడయయ ఎనమయరరడడ
ఇఇటట ననఇ:8-107
వయససస:42
లఇ: ససస స
493
ZOK1433069
పపరర: వనఇకట ససరరఖ బబ నసస

485
ZOK0936726
పపరర: మలల కరరరజ న ఎనమయరరడడడ

483
ZOK1714229
పపరర: షపక గగశయయ బబగఇ
భరస : షపక మహబమబ బభష
ఇఇటట ననఇ:8/107
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష రరడడడ ఎనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/107
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబ రరయమడడ బబతరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8/107
వయససస:27
లఇ: పప
490
ZOK0936668
పపరర: రరమససబమబలల ఎనమయరరడడ

125-138/34

తఇడడ:డ వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:8/105-A
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషష రరడడడ ఎనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/107
వయససస:44
లఇ: పప
487
ZOK1081504
పపరర: సరయ పడకరశ బబతరరశశటట

482
ZOK1481027
పపరర: శవ శఇకర ఆరరతకలలయ

507
ZOK0882226
పపరర: శశకళ చఇతదమణణ

125-138/50

భరస : శరనవరససలల చఇతదమణణ
ఇఇటట ననఇ:8/114
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-138/52

510
ZOK1481167
పపరర: ససమఇత భమ

125-138/53

తఇడడ:డ ససధకర
ఇఇటట ననఇ:8/114
వయససస:21
లఇ: పప
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511
ZOK0659045
పపరర: మమనశరరర పపల

125-138/640

తఇడడ:డ రరమకకరషషయయ పపల
ఇఇటట ననఇ:8-114
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-138/56

తఇడడ:డ శఇకరయయ మమమలమమరర
ఇఇటట ననఇ:8/114-A
వయససస:31
లఇ: పప
125-138/642

515
ZOK1562636
పపరర: మయయయలమమరర కమలమమ

తఇడడ:డ వనఇకటయయ ఆకలమలల
ఇఇటట ననఇ:8-116
వయససస:45
లఇ: పప
526
ZOK1240829
పపరర: ససమయ పపరరరర

125-137/146

125-138/61

125-138/647

తఇడడ:డ శఇకరయయ పప ననజయ
ఇఇటట ననఇ:8-119
వయససస:37
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-138/59

530
ZOK1080803
పపరర: ససపపడయ పపరరరర

533
ZOK1240837
పపరర: నదగరతనమమ పపరరరర

125-138/65

536
ZOK0659128
పపరర: నదగలకడమ పప ననల

125-138/60

539
ZOK0398503
పపరర: ససమలత పప ననల
భరస : శరరరమ కలమయర పప నదనల
ఇఇటట ననఇ:8-119-A
వయససస:33
లఇ: ససస స

125-138/644

525
ZOK2268571
పపరర: షపక మమరళమహన

125-138/1252

528
ZOK1240811
పపరర: శఇకరయయ పపరరరర

125-138/646

తఇడడ:డ గఇగయయ పపరరరర
ఇఇటట ననఇ:8-118
వయససస:62
లఇ: పప
125-138/62

531
ZOK1080837
పపరర: నరసపఇహహలల పపరరరర

125-138/63

తఇడడ:డ గఇగయయ పపరరరర
ఇఇటట ననఇ:8/118-A
వయససస:65
లఇ: పప
125-138/64

534
LML2375632
పపరర: ఈశరరమమ తణమకల

125-138/648

భరస : ఈశరరయయ తణమకల
ఇఇటట ననఇ:8-118-B
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-138/66

భరస : జయ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:8/119
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-138/650

522
ZOK2000438
పపరర: జయమమ ఆకలమళల

తఇడడ:డ షపక పపదననన
ఇఇటట ననఇ:8/117
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : శఇకరయయ పపరరరర
ఇఇటట ననఇ:8/118-B
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : రమమశ పప ననల
ఇఇటట ననఇ:8/119
వయససస:37
లఇ: ససస స
538
LML2370930
పపరర: శఇకరర పప నజయ

527
ZOK1240803
పపరర: ససధధర కలమయర పపరరరర

125-138/58

భరస : వనఇకటయయ ఆకలమయళళ
ఇఇటట ననఇ:8-116
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసపఇహహలల పపరరరర
ఇఇటట ననఇ:8/118-A
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసపఇహహలల పపరరరర
ఇఇటట ననఇ:8-118A1
వయససస:35
లఇ: పప
535
ZOK0433334
పపరర: జయఇత పప ననల

125-138/643

తఇడడ:డ శఇకరయయ పపరరరర
ఇఇటట ననఇ:8/118
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : నరసపఇహహలల పపరరరర
ఇఇటట ననఇ:8/118-A
వయససస:56
లఇ: ససస స
532
ZOK1080811
పపరర: సతష పపరరరర

524
ZOK1173574
పపరర: కరసరతనమమ పససపపలలటట

125-138/1249

భరస : మహహదధనన యస కర జ
ఇఇటట ననఇ:8/114C-2
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరససలల పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:8/117
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకరయయ పపరరరర
ఇఇటట ననఇ:8/118
వయససస:28
లఇ: ససస స
529
ZOK1080787
పపరర: గఇగమమ పపరరరర

125-138/54

భరస : పడసరద
ఇఇటట ననఇ:8-116
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-138/645

516
ZOK2261642
పపరర: రరమడడగమ శరరష

519
ZOK0983503
పపరర: కలమమనసరస బబగమ షపక

521
ZOK0471995
పపరర: అనసరరధ

భరస : మహన సరక
ఇఇటట ననఇ:8/116
వయససస:34
లఇ: ససస స

125-138/57

518
ZOK0983495
పపరర: గగసమదదననద షపక

520
ZOK1277525
పపరర: కరశర రతనమమ సరక

125-138/55

భరస : నదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:8/114-A
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : మమమలలమమరర ఉమయమహహష
ఇఇటట ననఇ:8/114-A
వయససస:19
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అటట సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:8/114 C
వయససస:65
లఇ: పప

125-137/145

513
ZOK0685149
పపరర: ససనమయమ మమమమడడ

భరస : లలట మయయయలమమరర శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:8/114-A
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నడడపప ససబబయయ కమనదరర
ఇఇటట ననఇ:8-114-B
వయససస:62
లఇ: పప

523
ZOK2000446
పపరర: పడసరద ఆకలమళల

125-138/641

భరస : రరమకకషషయయ పపల
ఇఇటట ననఇ:8-114
వయససస:58
లఇ: ససస స

514
ZOK1240852
పపరర: ఉమ మహహశ మమమలమమరర

517
ZOK0268169
పపరర: కలళయయపప కరమనదరర

512
ZOK0936791
పపరర: వనఇకటలకలకమమ పపల

537
LML1883024
పపరర: రమమష పప నదన

125-138/649

తఇడడ:డ శఇకరయయ పప ననఇ
ఇఇటట ననఇ:8-119
వయససస:39
లఇ: పప
125-138/651

540
ZOK2000453
పపరర: జయమమ పప నదనల

125-138/652

భరస : ససబబరరయమడడ పప నదనల
ఇఇటట ననఇ:8-119-A
వయససస:57
లఇ: ససస స
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541
ZOK2000461
పపరర: ససబభబరరయడద పప నదనలయ

125-138/653

తఇడడ:డ రగశయయ పప నదనల
ఇఇటట ననఇ:8-119-A
వయససస:82
లఇ: పప
544
ZOK0433318
పపరర: మయధవ పప ననల

125-138/656

125-138/659

125-138/69

125-138/70

125-138/73

125-138/76

125-138/664

భరస : మలల కరరరజ న బభశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-123
వయససస:27
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

554
LML2375657
పపరర: రరజరశరరర కరమనసరర

557
ZOK0882671
పపరర: చఇదడశశఖరఇ ఇదదమడకల

560
ZOK0983362
పపరర: సతయనదరరయణ గరఇధద

563
ZOK0983388
పపరర: మననజ కలమయర గరఇధద

125-138/667

566
LML2375699
పపరర: గఇగరదదవ ససబబనరసయయ

125-138/71

569
ZOK2282424
పపరర: శరత బభబమ కఇఠ
తఇడడ:డ కర మసరసనయయ
ఇఇటట ననఇ:8/123
వయససస:32
లఇ: పప

549
ZOK0936734
పపరర: వససఇదర దదరఇగమల

125-138/68

552
ZOK0983438
పపరర: అనసదయ భమకరశ

125-138/661

555
ZOK0518209
పపరర: లకడమ దదవ పపడడగమ

125-138/72

భరస : గణణశ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8/122-A
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-138/74

558
ZOK0882853
పపరర: మఇజల రరణణ ఇదదమడకల

125-138/75

భరస : చఇదడశశఖరఇ
ఇఇటట ననఇ:8/122-A
వయససస:65
లఇ: ససస స
125-138/662

561
ZOK0882630
పపరర: కకశశర కలమయర ఇదదమడకల

125-138/663

తఇడడ:డ చఇదడశశఖరరరఇ
ఇఇటట ననఇ:8-122-A
వయససస:41
లఇ: పప
125-138/665

564
ZOK0983404
పపరర: ససవరష కలమయరర గరఇధద

125-138/666

భరస : సతయనదరరయణ గరఇదద
ఇఇటట ననఇ:8-122-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-138/668

భరస : కర కర
ఇఇటట ననఇ:8-123
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-138/670

125-138/658

భరస : పపరరశ నదయక భమకరశ
ఇఇటట ననఇ:8-121
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ గరఇదద
ఇఇటట ననఇ:8-122-A
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ గరరఇడద
ఇఇటట ననఇ:8-122-A
వయససస:24
లఇ: ససస స
568
ZOK1214808
పపరర: సఇధయ రరణణ బభశశటట

125-138/660

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ గరఇదద
ఇఇటట ననఇ:8-122A
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:8-122-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
565
ZOK1303957
పపరర: సపరరష గరరఇడద

551
ZOK0983339
పపరర: పపరరయ నదయక భమకరశ

546
ZOK1161926
పపరర: జగదధశరర చటటట

భరస : నదగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:8/120-A
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చతఇచయయ
ఇఇటట ననఇ:8/122-A
వయససస:76
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబభబరరయమడడ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8/122-A
వయససస:44
లఇ: పప
562
ZOK0936684
పపరర: ససవరష కలమయరర గరరఇదద

125-138/67

భరస : కలలయపరప
ఇఇటట ననఇ:8/122
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదడశశఖరఇ
ఇఇటట ననఇ:8/122-A
వయససస:38
లఇ: పప
559
ZOK1214824
పపరర: గణణశ పపడడగమ

548
ZOK0936601
పపరర: శరకరఇత దదరఇగమల

125-138/655

తలల : జయమమ చటటట
ఇఇటట ననఇ:8-120
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమమ నదయక భమకరశ
ఇఇటట ననఇ:8-121
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ బమకరక పసరర నదయక
ఇఇటట ననఇ:8/121-2
వయససస:20
లఇ: పప
556
ZOK0882606
పపరర: కకరణ కలమయర ఇదమడకల

125-138/657

తఇడడ:డ నదగభమషణ
ఇఇటట ననఇ:8/120 A
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : రమమశ బభబమ
ఇఇటట ననఇ:8/120-A
వయససస:35
లఇ: ససస స
553
ZOK1562511
పపరర: బమకరక దసరగ పడసరద

545
LML1882695
పపరర: రమమశరబభబమ చటటట

543
LML2372928
పపరర: ససబబమమ
భరస : ససధదకర
ఇఇటట ననఇ:8-119-B
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపచచయయ చటటట
ఇఇటట ననఇ:8-120
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : పపచచయయ చటటట
ఇఇటట ననఇ:8-120
వయససస:72
లఇ: ససస స
550
ZOK1563725
పపరర: రరఢ పడథసయష చటట

125-138/654

తఇడడ:డ ససబబరరయమడడ పప నదనల
ఇఇటట ననఇ:8-119-A
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదగరరజ పప నదనల
ఇఇటట ననఇ:8-119-B
వయససస:34
లఇ: ససస స
547
ZOK2000487
పపరర: జయమమ చటటట

542
ZOK2000479
పపరర: నదగరరజ పప నదనలయ

567
ZOK1091842
పపరర: వజయ లకడమ గరఇడల

125-138/669

భరస : ససధదకర బభశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-123
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-138/1262

570
ZOK2283760
పపరర: వనఇకటససబబమమ కఇఠ

125-138/1263

భరస : కర మసరసనయయ
ఇఇటట ననఇ:8/123
వయససస:55
లఇ: ససస స
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571
ZOK1562842
పపరర: నదరర లకడమ

125-138/77

భరస : నదరర వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:8/124
వయససస:38
లఇ: ససస స
574
LML2375673
పపరర: లకడమ దదవ ఇడడమడకల

125-138/672

125-138/675

125-138/678

125-138/680

125-138/683

125-138/80

భరస : ఎకరఇబరఇ
ఇఇటట ననఇ:8/128
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-138/688

584
ZOK0647040
పపరర: సఇదధప కలమయర సపరరగరరర

587
ZOK0403535
పపరర: ససబబలకలకమమ కకటపరటట

590
ZOK1188466
పపరర: ఓఇకరర ఆచదరర కరకరల

593
ZOK1091818
పపరర: గరత కడప

125-138/691

596
ZOK0403394
పపరర: వనత ఇదదమడకల

125-138/681

తఇడడ:డ చనన శదనయయ ఐడడమయఇడకల
ఇఇటట ననఇ:8-132-A
వయససస:62
లఇ: పప

599
ZOK0690404
పపరర: కకషష మహహశ ఎడడమడకల

125-138/677
579
ZOK0983446
పపరర: సరయ పడసనన లకడమ బభశశటట

582
LML1882208
పపరర: లకడమదదవ సపరరగరరర

125-138/679

585
ZOK1081462
పపరర: గరయతడ సపరరగరరర

125-138/682

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర సపరరగరరర
ఇఇటట ననఇ:8-126
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-138/684

588
ZOK2000503
పపరర: రరడడమమ రరడడమమ సపరరగరరర

125-138/685

భరస : కకరషషయయ సపరరగరరర
ఇఇటట ననఇ:8-127
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-138/686

591
LML2369999
పపరర: వనఇకటససబబయయ కడప

125-138/687

తఇడడ:డ ససబబరరయమడడ కడప
ఇఇటట ననఇ:8-131
వయససస:62
లఇ: పప
125-138/689

594
ZOK1241041
పపరర: సరయ కలమయర కడప

125-138/690

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ కడప
ఇఇటట ననఇ:8-131
వయససస:27
లఇ: పప
125-138/692

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ ఐడడమయఇడకల
ఇఇటట ననఇ:8-132-A
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-138/694

125-138/674

భరస : చఇదడశశఖర శరరగరరర
ఇఇటట ననఇ:8-126
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ కడప
ఇఇటట ననఇ:8-131
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణయఇ ఐడడమయఇడకల
ఇఇటట ననఇ:8-132-A
వయససస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-138/79

తఇడడ:డ రఇగయయ కరకరల
ఇఇటట ననఇ:8-130
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : వనఇకటససబబయయ కడప
ఇఇటట ననఇ:8-131
వయససస:52
లఇ: ససస స

598
ZOK2000511
పపరర: ససబడమనయఇ ఇడడమడకల

581
ZOK0736900
పపరర: అనసరరధ సపరరగరరర

576
ZOK0881111
పపరర: శమత డడమయడకఅలయ

భరస : రవ శఇకర బభశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-125-A
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : బభలషపశయయ కకటపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-127
వయససస:73
లఇ: ససస స

589
ZOK1563964
పపరర: ససజజత జజనమఇచ

595
LML1882273
పపరర: రరణమకర ఇడడమడకల

125-138/676

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర సపరరగరరర
ఇఇటట ననఇ:8-126
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : రవఇదడ సపరరగరరర
ఇఇటట ననఇ:8-127
వయససస:36
లఇ: ససస స

592
LML2372944
పపరర: ససబబనరసమమ కడప

578
LML1883313
పపరర: రవశఇకర బభశశటట

125-138/671

తఇడడ:డ బభలయజ బభబమ ఐడడమడకల
ఇఇటట ననఇ:8-124
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకరణ కలమయర
ఇఇటట ననఇ:8/126
వయససస:30
లఇ: ససస స

తలల : లకడమదదవ సపరరగరరర
ఇఇటట ననఇ:8-126
వయససస:35
లఇ: పప
586
LML2375707
పపరర: శరలతద సపరరగరరర

125-138/673

తఇడడ:డ లకమయయ బభశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-125-A
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబనన బభశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-125-A
వయససస:49
లఇ: పప
583
LML2370989
పపరర: కకరణ కలమయర సపరరగరరర

575
ZOK0085183
పపరర: వనఇకట రమణ నదరర

573
LML2370955
పపరర: బభలయజ బభబమ ఇడడమయడకల
తఇడడ:డ నదరరయణ ఇదదమయసకల
ఇఇటట ననఇ:8-124
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషషయయ నదరర
ఇఇటట ననఇ:8-124
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసపఇహలల కర
ఇఇటట ననఇ:8-125
వయససస:46
లఇ: పప
580
ZOK2000495
పపరర: లకమయయ బశశటట

125-138/78

భరస : వనఇకట రమణ నదరర
ఇఇటట ననఇ:8/124
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : బభలయజ బభబమ ఐడడమడకల
ఇఇటట ననఇ:8-124
వయససస:54
లఇ: ససస స
577
LML2370971
పపరర: ససబబనరసయయ కర.

572
ZOK1671239
పపరర: లకడమ నదరర

597
ZOK0880881
పపరర: శ⌍వవతద దమడకఅలయ

125-138/693

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ ఐడడమడకల
ఇఇటట ననఇ:8-132-A
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-138/81

తఇడడ:డ రరమ కకషష పడసరద ఇడడమడకల
ఇఇటట ననఇ:8/133
వయససస:29
లఇ: పప

125-138/82
600
ZOK1684901
పపరర: ⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍

తఇడడ:డ ⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍
ఇఇటట ననఇ:8/133
వయససస:50
లఇ: పప
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601
ZOK1188458
పపరర: అనసశర డడమయడకఅలయ

125-138/695

125-138/696 603
602
ZOK2000529
LML2371045
పపరర: రరమకకషష పడసరద ఇడడమడకల
పపరర: చఇదడ ఇదదగమటటట

తఇడడ:డ రరమ కకషష పడసరద డడమయడకఅలయ
ఇఇటట ననఇ:8-133
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకరషషమమరరస ఐడడమడకల
ఇఇటట ననఇ:8-133
వయససస:51
లఇ: పప

604
ZOK1562297
పపరర: శరనవరససలల కఇదగడల

605
ZOK1562347
పపరర: లకడమ దదవ జఇక

125-138/699

తఇడడ:డ ససబబరరయమడడ కఇదగడల
ఇఇటట ననఇ:8-135 D
వయససస:39
లఇ: పప
607
LML1883156
పపరర: ఇఇదదర అనమలగమఇడఇ
భరస : నదరరయణ అనసమలగమఇడఇ
ఇఇటట ననఇ:8-135-E
వయససస:44
లఇ: ససస స
610
ZOK0781591
పపరర: కరఇతమయమ పప లక

608
ZOK1080860
పపరర: శరకరఇత అనసమలగమఇడఇ

125-138/704

611
ZOK1480805
పపరర: శవయయ పఇదదకరళ

125-138/705

614
ZOK1161751
పపరర: మయధవ కడప
భరస : ససరరష కడప8-8-888
ఇఇటట ననఇ:8-137
వయససస:38
లఇ: ససస స

616
ZOK2000537
పపరర: లకడమదదవ లవవనరర

617
ZOK2000545
పపరర: కకషషవవన లవనదరర

125-138/708

భరస : ఓబయయ లవనదరర
ఇఇటట ననఇ:8-137
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరయమడడ కడప
ఇఇటట ననఇ:8-137-A
వయససస:47
లఇ: పప
622
LML1882802
పపరర: ఆనఇదరరవప గమనపరటట

125-138/713

125-138/84

623
ZOK0268185
పపరర: అచసయతరరవప గమనపరటట

125-138/716

628
LML2371003
పపరర: వవఇకటససబబయయ కకటభపత

125-138/717

626
ZOK0983511
పపరర: ఉషరరరణణ గమనపరటట

125-138/706

తఇడడ:డ వవఇకటససబబయయ కర
ఇఇటట ననఇ:8-139
వయససస:34
లఇ: పప

125-138/703

612
ZOK1627702
పపరర: కడప లకమమ

125-138/85

615
ZOK1161777
పపరర: ససరరష కడప

125-138/707

తఇడడ:డ పపదన ససబబరరయమడడ కడప
ఇఇటట ననఇ:8-137
వయససస:51
లఇ: పప
125-138/709

618
ZOK2270155
పపరర: రరడడడ చరణ లవణమరర

125-138/1255

తఇడడ:డ ససబబరరయమడడ లవణమరర
ఇఇటట ననఇ:8/137
వయససస:18
లఇ: పప
125-138/86

621
ZOK0472126
పపరర: మమరర నఇదదమఇడలఇ

125-138/711

భరస : దదవరకర జ.ఏ
ఇఇటట ననఇ:8-138
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-138/714

624
ZOK0659318
పపరర: లకడమ గమనపరటట

125-138/715

భరస : ఆనఇద గమనపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-138-1
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-138/712

భరస : నదగరశరర రరవప గమనపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-138/2
వయససస:62
లఇ: ససస స
629
LML2371011
పపరర: అశశక కలమయర కర.

609
ZOK0781583
పపరర: ససరయ నదరరయణ రరడడ పప లక

భరస : లలట కడప ససబబరరయమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/137
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగరశరర రరవప గమనపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-138-1
వయససస:35
లఇ: పప

625
ZOK2000552
పపరర: నదగరశరర రరవప గమనపరటట
గమనపరటట
తఇడడ:డ ససబబనన గమనపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-138-1
వయససస:59
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

620
ZOK1627710
పపరర: మయనస కడప

125-138/83

తఇడడ:డ లకడమ రరడడడ పప లల
ఇఇటట ననఇ:8-136
వయససస:68
లఇ: పప

భరస : బభలయజ కడప
ఇఇటట ననఇ:8/137-B
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగరశరరరరవప గమనపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-138-1
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఈశరరయయ కకటపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-139
వయససస:64
లఇ: పప

125-138/702

భరస : ససబబరరయమడడ లవనదరర
ఇఇటట ననఇ:8-137
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-138/710

606
ZOK1563824
పపరర: పడసనన అనమయలయగఇతద
భరస : శరకరఇత
ఇఇటట ననఇ:8/135-E
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇగయయ పఇదదకరళ
ఇఇటట ననఇ:8/136-1-A
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇజ చనన ససబబయయ లవనదరర
ఇఇటట ననఇ:8-137
వయససస:51
లఇ: పప

619
ZOK0781575
పపరర: బభలయజ కడప

125-138/700

తఇడడ:డ నదరరయణ అనసమలగమఇడఇ
ఇఇటట ననఇ:8-135-E
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : ససరయ నదరరయణ రరడడ పప లల
ఇఇటట ననఇ:8-136
వయససస:60
లఇ: ససస స
613
LML2370013
పపరర: ససబభబరరయమడడ లయవనదరర

తఇడడ:డ వవఇకటపరప ఇదగమతస
ఇఇటట ననఇ:8-133-A
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : శరనవరససలల కఇదగడల
ఇఇటట ననఇ:8-135D
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-138/701

125-138/697

627
ZOK1563014
పపరర: గమనపటట హరరక

125-138/87

భరస : గమనపటట అచసథరరవ
ఇఇటట ననఇ:8/138-A
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-138/718

630
LML2375749
పపరర: చఇదడకలయ కర

125-138/719

భరస : వవఇకటససబబయయ కర
ఇఇటట ననఇ:8-139
వయససస:58
లఇ: ససస స
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631
ZOK0881368
పపరర: అశశక కలమయర కకటపరటట

125-138/720

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ కకటపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-139
వయససస:32
లఇ: పప
634
ZOK1694561
పపరర: చనన నరసపఇహహలల సప లలల

125-138/89

125-138/90

125-138/726

125-138/729

125-138/92

125-138/95

తఇడడ:డ చఇదడయయ వడగమతస
ఇఇటట ననఇ:8-144
వయససస:51
లఇ: పప

644
ZOK0881046
పపరర: నదరరయణ అరరతకలలయ

647
ZOK1420447
పపరర: రరడడయయ వడగటటట

650
LML1886969
పపరర: శరనవరససలల ఆకకరర

125-138/733

653
ZOK1193119
పపరర: భభగయ మమమమడడ

125-138/736

656
ZOK2000578
పపరర: జయమమ ఆకకరర

వయసస 01-01-2021 నటక

125-138/730

639
LML2375764
పపరర: శశలర మనపత

125-138/725

125-138/728
642
ZOK0882127
పపరర: వనఇకత నదరరయయణ పపతడడకలలయ

645
ZOK0936635
పపరర: ఆదదలకలకమమ లకకక

125-138/91

భరస : శరనస లయకలక
ఇఇటట ననఇ:8/144
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-138/93

648
ZOK1480607
పపరర: రమణయయ కరడడయయల

125-138/94

తఇడడ:డ రరమయయ కరడడయయల
ఇఇటట ననఇ:8/144
వయససస:50
లఇ: పప
125-138/731

651
ZOK0518027
పపరర: గణణశ బభబమ పపడడగమ

125-138/732

తఇడడ:డ పపఇచలయయ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8-144
వయససస:43
లఇ: పప
125-138/734

654
ZOK1193127
పపరర: అశశక మమమమడడ

125-138/735

తఇడడ:డ గజరఇదడ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-144
వయససస:31
లఇ: పప
125-138/737

భరస : నదరరయణ ఆకలరర
ఇఇటట ననఇ:8-144
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : జగత పతస ఆమమరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8/144-2
వయససస:71
లఇ: ససస స

125-138/723

తఇడడ:డ కకఇడయయ ,పపతడడకలల
ఇఇటట ననఇ:8-143
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : అశశక మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-144
వయససస:30
లఇ: ససస స

125-138/107 659
658
LML1883305
LML2373181
పపరర: ఉమయమహహశరరర అమమరర శశటట
పపరర: శరరదమమ అమమరర సపటట

భరస : చఇదడమమల ఆమమరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8/144-2
వయససస:43
లఇ: ససస స

125-138/727

తఇడడ:డ నదరరయణ ఆకలరర
ఇఇటట ననఇ:8-144
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపఇచలయయ మహహమలకరర
ఇఇటట ననఇ:8-144
వయససస:63
లఇ: పప
655
ZOK1275768
పపరర: లకడమదదవ వడగమతస

641
ZOK0881954
పపరర: పప లమమ పపతడడకలలయ

636
LML2375756
పపరర: కవతద దదలలల

భరస : వజయ మనపటట
ఇఇటట ననఇ:8-143
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదడయయ వడగటటట
ఇఇటట ననఇ:8/144
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : రమణయయ కడడయయల
ఇఇటట ననఇ:8/144
వయససస:47
లఇ: ససస స
652
ZOK0881160
పపరర: ససబడమణయఎఇ మహహమలకరర

125-138/724

తఇడడ:డ నరసపఇహహలల అరరటకలల
ఇఇటట ననఇ:8-143-C
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబభబరరడడడ లయకలక
ఇఇటట ననఇ:8/144
వయససస:39
లఇ: పప
649
ZOK1480656
పపరర: చతఇగమమ కడడయయల

638
LML2371029
పపరర: వజయ మనసపదధ

125-138/88

భరస : ఆనఇద దదళళళ
ఇఇటట ననఇ:8-141
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడయయ పపడకలల
ఇఇటట ననఇ:8-143
వయససస:74
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట నదరరయణ పపతడడకలల
ఇఇటట ననఇ:8-143
వయససస:48
లఇ: ససస స
646
ZOK0936700
పపరర: శరనస లయకలక

125-138/722

తఇడడ:డ గగవఇద సరరమ మయనవపడడ
ఇఇటట ననఇ:8-143
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : వజయ మనపటట
ఇఇటట ననఇ:8-143
వయససస:49
లఇ: ససస స
643
ZOK0882267
పపరర: వజయ లకడమ పపతడడకలలయ

635
LML1884568
పపరర: వనఇకటమమ మమమమడడ

633
ZOK1682590
పపరర: లకమమ సప లలల
భరస : చనన నరసపఇహహలల సప లలల
ఇఇటట ననఇ:8/140
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : దదమధరఇ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-141
వయససస:77
లఇ: ససస స

భరస : పపఇచలయయ అరరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8/143
వయససస:50
లఇ: ససస స
640
LML2375772
పపరర: శరఇత మనపత

125-138/721

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ కకటపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-139
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపఇచలయయ సప లలల
ఇఇటట ననఇ:8/140
వయససస:62
లఇ: పప
637
ZOK2000560
పపరర: హహహమయవత అరరటభకలల

632
ZOK0983263
పపరర: వషత
ష పపడయయ కకటపరటట

657
LML1883297
పపరర: చఇదడమమళ అమమరర సపటట

125-138/106

తఇడడ:డ జగతద పత ఆమమరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8/144-2
వయససస:51
లఇ: పప
125-138/108

660
ZOK2268597
పపరర: ససమన ఆమమరరశశటట

125-138/1253

తఇడడ:డ చఇదడమమళ ఆమమరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8/144-2
వయససస:19
లఇ: ససస స
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661
ZOK1479476
పపరర: యశరఇత కరదవకకత

125-138/109

తఇడడ:డ ససధకర
ఇఇటట ననఇ:8/144-65
వయససస:20
లఇ: పప
664
ZOK1162031
పపరర: లకడమ దదవ మమమమడడ

662
ZOK0518019
పపరర: పపరరషప తస ఇ మమమమడడ
తఇడడ:డ కకషషయయ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/144-A
వయససస:39
లఇ: పప

125-138/112

తఇడడ:డ కకషషయయ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/144-A
వయససస:48
లఇ: పప

667
ZOK0404319
పపరర: శరరరమమలల వనపపఇటభ

668
LML2375806
పపరర: లకడమదదవ మమమమదధ

125-138/740

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ వనపపఇటభ
ఇఇటట ననఇ:8-144-A
వయససస:59
లఇ: పప
125-138/743

తఇడడ:డ ససబబయయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8-144-A-1
వయససస:67
లఇ: పప
673
ZOK0882184
పపరర: ససనల కలమయర శరవణఇ
తఇడడ:డ పడభభకర సరవనఇ
ఇఇటట ననఇ:8-144-A1B
వయససస:28
లఇ: పప

125-138/111

భరస : పపరరషప తస ఇ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/144-A
వయససస:36
లఇ: ససస స

125-138/741

669
LML1882836
పపరర: శరనవరససలల అరటభకలల

భరస : బభలయససబభడమణయమ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-144-A1
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గమరరసరరమ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8-144-A-1
వయససస:37
లఇ: పప

671
ZOK0084889
పపరర: పడభభకర శరవణమ

672
ZOK0085100
పపరర: ససనల కలమయర శరవణమ

674
ZOK0081273
పపరర: లయవణయ లవనదరర

125-138/739

భరస : శరరరమమలల వనపపఇటభ
ఇఇటట ననఇ:8-144-A
వయససస:58
లఇ: ససస స

125-138/114

తఇడడ:డ దదవరరజ నదయమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/144-A1B
వయససస:60
లఇ: పప
125-138/744

663
ZOK0518290
పపరర: జయశర మమమమడడ

125-138/113 666
665
ZOK1162056
ZOK0403188
పపరర: బభల ససబడమణయక మమమమడడ
పపరర: జయలకలకమమ వనపపఇట

భరస : బభల ససబడమణయఎఇ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/144-A
వయససస:34
లఇ: ససస స

670
ZOK2000586
పపరర: గమరరసరరమ ఆరరటభకలల

125-138/110

125-138/742

125-138/115

తఇడడ:డ పడభభకర
ఇఇటట ననఇ:8/144-A-1B
వయససస:34
లఇ: పప
125-138/745

భరస : హరర పడసరద లయవనదరర
ఇఇటట ననఇ:8-144-A-1-B
వయససస:33
లఇ: ససస స

675
ZOK0081281
పపరర: లకడమ దదవ సరవనఇ

125-138/746

భరస : పడభభకర సరవనఇ
ఇఇటట ననఇ:8-144-A1-B
వయససస:55
లఇ: ససస స

125-138/103 677
125-138/116 678
676
ZOK0268458
ZOK1045229
LML2375822
పపరర: వజయ కలమయర రరడడడ ఆకరపరటట
పపరర: వనఇకట రరజరశ గగడ గమరల కలఇట
పపరర: హరరత గగబమగరరర

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ ఆకరపరటట
ఇఇటట ననఇ:8/144/A2
వయససస:43
లఇ: పప
679
LML2372969
పపరర: లకడమదదవ ఆకరపరటట

125-138/747

భరస : వజయకలమయర రరడడడ ఆకరపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-144-A2
వయససస:37
లఇ: ససస స
682
ZOK1313907
పపరర: లకడమ భవరన ఇఇడద
ల రర

125-138/118

భరస : ససధదకర వనపపఇటభ
ఇఇటట ననఇ:8/144-A5
వయససస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

680
ZOK0085209
పపరర: శవయయ ఆరరటకలల

681
LML1884709
పపరర: లకమయమ అరటభకలల

125-138/117

683
ZOK1562677
పపరర: మమరళ ఎఇడద
ల రర

125-138/121

686
LML1883636
పపరర: వనఇకటమమ ఇఇడద
ల రర

125-138/119

689
ZOK1137976
పపరర: ససధదకర వనపపఇటభ
తఇడడ:డ శరరరమమలల వనపపఇటభ
ఇఇటట ననఇ:8/144-A-5
వయససస:37
లఇ: పప

684
ZOK0736785
పపరర: నరసపఇహ మమరరస ఎఇడద
ల రర

125-138/120

తఇడడ:డ ససబబనన ఎఇడద
ల రర
ఇఇటట ననఇ:8/144A-4
వయససస:29
లఇ: పప
125-138/749

భరస : ససబబనన ఇఇడడలరర
ఇఇటట ననఇ:8-144-A-4
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-138/122

125-138/748

భరస : గమరరసరరమ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8-144-A-3
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబనన ఎఇడద
ల రర
ఇఇటట ననఇ:8/144-A-4
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ శరరరమమలల వనపపఇటభ
ఇఇటట ననఇ:8/144A-4
వయససస:34
లఇ: పప
688
ZOK1214832
పపరర: చదమమఇడడ వనపపఇటభ

భరస : జనదరరనన రరడడడ గగబమగరరర
ఇఇటట ననఇ:8-144 A 2
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గమరరసరరమ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8/144-A3
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబనన ఇఇడద
ల రర
ఇఇటట ననఇ:8/144-A-4
వయససస:24
లఇ: ససస స
685
ZOK0881509
పపరర: ససరరష బభబమ వనపపఇటభ

తఇడడ:డ శవ శఇకర గగడ గమరల కలఇట
ఇఇటట ననఇ:8/144-A-2
వయససస:26
లఇ: పప

125-138/738

687
LML1883644
పపరర: ససబబనన ఇఇడద
ల రర

125-138/750

తఇడడ:డ నరసయయ ఇఇడడలరర
ఇఇటట ననఇ:8-144-A-4
వయససస:59
లఇ: పప
125-138/123

690
LML1883545
పపరర: భభసకర మమమమడడ

125-138/751

తఇడడ:డ కకషషయయ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-144-A-I
వయససస:37
లఇ: పప
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691
LML1884014
పపరర: పరపరయమమ మమమమడడ

125-138/752

భరస : కకషషయయ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-144-A-I
వయససస:61
లఇ: ససస స
694
ZOK0736819
పపరర: శవ పడసరద అరరటభకలల

125-138/126

125-138/129

125-138/753

698
ZOK1269258
పపరర: లకడమ దదవ తమరర

701
LML2375848
పపరర: ధనసలకడమ అరరటభకలల

125-138/133

704
ZOK0593798
పపరర: తతలసమమ గగవఇదస

తఇడడ:డ ససబబయయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8-144-B-2
వయససస:36
లఇ: పప
125-138/104

125-138/142

భరస : నదగరశరర రరవప
ఇఇటట ననఇ:8/144B-3
వయససస:69
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

713
LML2372977
పపరర: అఇకమమ పపదన దరరడడడ

125-138/145

716
ZOK0593244
పపరర: నదగరశరర రరవప గగవఇదస

125-138/134

719
LML2375855
పపరర: శరరశర పపదన రరడడడ
భరస : చఇదదడరరడడడ పపదన దరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8-144-B3
వయససస:41
లఇ: ససస స

699
ZOK0518050
పపరర: కలమయర తతపలల

125-138/131

702
ZOK0518068
పపరర: కకషష పడసరద అరరటభకలల

125-138/132

705
LML1883875
పపరర: చననయయ మమమమడడ

125-138/754

తఇడడ:డ వనఇకటపత మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-144-B-2
వయససస:57
లఇ: పప
125-138/96

708
ZOK0398487
పపరర: శలపకలమయరర అరరటకలల

125-138/756

భరస : యతరరజ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8-144-B-2-A
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-138/105

711
ZOK1626159
పపరర: హలమయ తతపకలల

125-138/141

తఇడడ:డ హసనయయ తతపకలల
ఇఇటట ననఇ:8/144B3
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-138/143

714
ZOK0268086
పపరర: బభల ఓబమలరరడడ పపదన దరరడడడ

125-138/144

తఇడడ:డ ఓబమలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/144-B3
వయససస:42
లఇ: పప
125-138/146

తఇడడ:డ నదగయయ
ఇఇటట ననఇ:8/144B-3
వయససస:72
లఇ: పప
125-138/148

125-138/128

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8/144-B-2
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : ఓబమల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/144-B3
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససరరష బభబమ సపటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:8/144-B-3
వయససస:28
లఇ: ససస స
718
ZOK0593814
పపరర: లలయవతమయమ గగవఇదస

125-138/97

తఇడడ:డ వరడ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/144/B-3
వయససస:77
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఓబమల రరడడడ పపదన దరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8/144-B3
వయససస:40
లఇ: పప
715
ZOK0882069
పపరర: ససమయససడ సపటట ఇ

710
LML2370021
పపరర: ఓబమల రరడడడ పపదన దరరడడడ

696
ZOK1045237
పపరర: సరయ కకశశర తతపలల

తఇడడ:డ కకషషయయ సపటట
ఇఇటట ననఇ:8/144-B-1
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననయయ
ఇఇటట ననఇ:8/144 B 2 A
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన సరహహబ తతపకలళ
ఇఇటట ననఇ:8/144/B/3
వయససస:62
లఇ: పప
712
LML2370039
పపరర: పపదన దరరడడడ చఇదడ రరడడడ పపదన దరరడడడ

125-138/130

భరస : గగపస
ఇఇటట ననఇ:8/144B-2
వయససస:41
లఇ: ససస స

125-138/755 707
706
ZOK0404194
ZOK0881814
పపరర: వనఇకటససబబయయ ఆరరటభకలల
పపరర: పపడయయఇక మమమమడడ

125-138/125

తఇడడ:డ కలమయర
ఇఇటట ననఇ:8/144B1
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : వవఇకటససబబయయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8/144 B-2
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8/144-B-2
వయససస:34
లఇ: పప

709
ZOK1256446
పపరర: హసనయయ తతపకలళ

125-138/127

భరస : ధనశశకర తమరర
ఇఇటట ననఇ:8/144-B1
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : కలమయర
ఇఇటట ననఇ:8-144-B-1
వయససస:53
లఇ: ససస స
703
ZOK0518076
పపరర: చఇదడ మమళ అరరటభకలల

695
ZOK0983529
పపరర: యమమఇ అరటభకలల

693
ZOK0518084
పపరర: సతష కలమయర అరరటభకలల

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8/144-B
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : కననయయ అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8/144-B
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మయధవయయ తమరర
ఇఇటట ననఇ:8/144-B1
వయససస:36
లఇ: పప
700
LML1887199
పపరర: రరజమమ సస.

125-138/124

తఇడడ:డ నరసపఇహలల
ఇఇటట ననఇ:8/144-B
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ శరనవరససలల అరరటకలల
ఇఇటట ననఇ:8/144-B
వయససస:29
లఇ: పప
697
ZOK1268946
పపరర: ధన శశఖర తమరర

692
LML2370880
పపరర: కననయయ అరరటభకలల

717
ZOK0593251
పపరర: గగపస గగవఇదస

125-138/147

తఇడడ:డ నదగసరర రరవప
ఇఇటట ననఇ:8/144B-3
వయససస:46
లఇ: పప
125-138/757

720
LML1884766
పపరర: జయలకడమ కర.

125-138/758

భరస : నరసపఇహమమరరస కర
ఇఇటట ననఇ:8-144-B-3
వయససస:42
లఇ: ససస స
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721
LML1884774
పపరర: నరసపఇహమమరరస కర.

125-138/759

తఇడడ:డ వనఇకటకకరషషయయ
ఇఇటట ననఇ:8-144-B-3
వయససస:47
లఇ: పప
724
ZOK0084855
పపరర: ససరరష బభబమ శశటటఇ

125-138/150

125-138/100

125-138/153

125-138/762

125-138/156

125-138/157

125-138/767

తఇడడ:డ లలట బఇడదరర వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:8/144-C-4
వయససస:21
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

734
ZOK2000610
పపరర: శరనవరససలల ఆరరటభకలల

737
LML1884063
పపరర: గఇగరబభయ మమమమడడ

740
ZOK1241017
పపరర: కకషష సరయ కడవకకటట

743
ZOK1562412
పపరర: మమమమడడ సరయ పవన

125-138/768

746
ZOK2000636
పపరర: ససబబమయమ ఓటట
ల

125-138/763

749
LML1884220
పపరర: రమణమమ బఇడదరర

729
ZOK2000594
పపరర: వనఇకట రమణ అరరటభకలల

125-138/152

732
ZOK0084525
పపరర: రగహహణణకలమయర అరరటకలలయ

125-138/761

735
ZOK0081299
పపరర: శశరత కలమయరర అరరటభకలల

125-138/155

భరస : గగవఇద రరజలల అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8/144-B4
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-138/764

738
LML2375830
పపరర: నదరరయణమయమ కడవకకటట

125-138/101

భరస : వవఇకటరమన కడవకకటట
ఇఇటట ననఇ:8/144 B-5
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-138/765

741
LML1884451
పపరర: ధనలకడమ కడవకకటట

125-138/766

భరస : ససధదకర కడవకకటట
ఇఇటట ననఇ:8-144-B-5
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-138/158

744
ZOK1217513
పపరర: శవశఇకర గగడ గమరల కలఇట

125-138/159

తఇడడ:డ వనఇకటనన గమరల కలఇట
ఇఇటట ననఇ:8/144C
వయససస:50
లఇ: పప
125-138/769

భరస : ససబబనన ఓటట
ల
ఇఇటట ననఇ:8-144-C1
వయససస:77
లఇ: ససస స
125-138/161

125-138/99

తఇడడ:డ శరనవరససలల అరరటకలల
ఇఇటట ననఇ:8-144-B-3-C2
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమమమడడ శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:8/144-B-C
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : బభలయయ పపతడడకకఇడల
ఇఇటట ననఇ:8-144-C
వయససస:56
లఇ: ససస స
748
ZOK1480771
పపరర: బఇడదరర రరడడడపరవన

125-138/154

తఇడడ:డ ససధదకర కడవకకటట
ఇఇటట ననఇ:8-144-B5
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ బభలకకరషషయయ కడవకకటట
ఇఇటట ననఇ:8-144-B-5
వయససస:42
లఇ: పప
745
ZOK2000628
పపరర: నదగనరసమమ పపతడడకకఇడల

731
ZOK0936692
పపరర: బభలకకషష భమయకకఇడద

726
LML2375889
పపరర: నదగలకమయమ ఏ

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:8/144B-3-C
వయససస:61
లఇ: పప

భరస : చననయయ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8-144-B-4
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభల కకషషయయ కడవకకటట
ఇఇటట ననఇ:8/144-B5
వయససస:53
లఇ: పప
742
LML2370047
పపరర: వనఇకటరమణ కడవకకటట

125-138/151

తఇడడ:డ నరశఇహహలల అరరటకలల
ఇఇటట ననఇ:8-144-B-3-C2
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననయయ మమమమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/144-B4
వయససస:33
లఇ: పప
739
LML1884360
పపరర: ససధదకర కడవకకటట

728
ZOK0593426
పపరర: సఇతతష కలమయర

125-138/149

భరస : వవఇకటరమన
ఇఇటట ననఇ:8/144 B-3-C
వయససస:54
లఇ: ససస స

తలల : జయమమ
ఇఇటట ననఇ:8/144-B-3-C2
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : శరనవరససలల అరరటకలల
ఇఇటట ననఇ:8-144-B-3-C2
వయససస:47
లఇ: ససస స
736
ZOK0084418
పపరర: సరయ సఇదధప మమమమడడ

125-138/760

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:8/144-B3C
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : శరనస
ఇఇటట ననఇ:8/144-B-3-C2
వయససస:30
లఇ: ససస స
733
ZOK2000602
పపరర: మహనమమయ ఆరరతఅకలల

725
ZOK0404210
పపరర: రమమశ బభబమ శశటట ఇ

723
ZOK0081307
పపరర: నదరరయణమమ సపటట ఇ
భరస : రరమ కకషషయయ సపటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:8/144-B-3-A
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమకకరషషయయ సపటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:8-144-B-3-A
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:8/144 B-3-C
వయససస:50
లఇ: ససస స
730
ZOK0936643
పపరర: మనద జఇగఇబమజజ

125-138/98

భరస : రమమశ బభబమ సపటఇ
ఇఇటట ననఇ:8/144 B-3-A
వయససస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమకకరషషయయ సపటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:8/144B-3-A
వయససస:44
లఇ: పప
727
LML2375897
పపరర: ఉమయదదవ మమమమడడ

722
LML2375962
పపరర: చదమఇడదశరరర సపటటఇ

747
LML2383057
పపరర: పరరరతమమ గమరల కలఇట

125-138/160

భరస : శవశఇకర గగడ గమరల కలఇట
ఇఇటట ననఇ:8/144C2
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-138/770

భరస : చననససబబరరయమడడ బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:8-144-C-4
వయససస:62
లఇ: ససస స

750
LML2373017
పపరర: ససనతద బఇడదరర

125-138/771

భరస : వనఇకటటశరరరల బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:8-144-C-4
వయససస:37
లఇ: ససస స
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751
ZOK0412841
పపరర: వనఇకటటసస బఇడదరర

125-138/772

752
ZOK0518092
పపరర: కలపన పపడడగమ

తఇడడ:డ చననససబబరరయమడడ బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:8-144-C-4
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : గణణశ బభబమ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8-144-C5
వయససస:32
లఇ: ససస స

754
ZOK0313841
పపరర: లకడమ నరసపఇహ పడసరద ఆరరఇ

755
ZOK0412866
పపరర: మమరళ ఆరరఇ

125-138/162

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ ఆరరఇ
ఇఇటట ననఇ:8/144-CB
వయససస:59
లఇ: పప
757
ZOK2000644
పపరర: రరమలకమమ లవనదరర

125-138/775

125-138/166

125-138/777

125-138/168

125-138/171

125-138/174

భరస : ససబడమణయఎఇ మకకడడ
ఇఇటట ననఇ:8-146
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-138/167

767
ZOK0473173
పపరర: చనన వనఇకటటసరరరల

770
ZOK1438928
పపరర: పపషప గగవఇదస

773
ZOK1217620
పపరర: మలల శరరర మదదసస

125-138/780

776
ZOK0404343
పపరర: శరనవరససలల మకకడడ

125-138/778

779
ZOK1045310
పపరర: సకలక దదసరబబ యన
భరస : ససబభబరరయమడడ సకలక
ఇఇటట ననఇ:8-146
వయససస:31
లఇ: ససస స

125-138/776

765
ZOK0826083
పపరర: సహహర బభనస షపక

125-138/779

భరస : ఘమస బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:8-144-M1
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-138/169

768
ZOK1251750
పపరర: సతయనదరరయణ మమతదసననలల ల

125-138/170

తఇడడ:డ రరడడయయ మమతదసననలల ల
ఇఇటట ననఇ:8/145
వయససస:38
లఇ: పప
125-138/172

771
ZOK0881988
పపరర: పపఇచలయయ జలయల

125-138/173

తఇడడ:డ చననయయ
ఇఇటట ననఇ:8/146
వయససస:74
లఇ: పప
125-138/175

774
ZOK1481084
పపరర: సరయ ససనల వఇదసరర

125-138/176

తఇడడ:డ బభబమ
ఇఇటట ననఇ:8/146
వయససస:21
లఇ: పప
125-138/781

తఇడడ:డ సపదనయయ మకకకడడ
ఇఇటట ననఇ:8-146
వయససస:53
లఇ: పప
125-138/783

762
ZOK0518191
పపరర: ఉషరరన అరరతకలలయ
భరస : కననయయ అరరటకలల
ఇఇటట ననఇ:8-144-G
వయససస:42
లఇ: ససస స

తలల : ససబభబరతనమమ మదదసస
ఇఇటట ననఇ:8/146
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : కరశయయ రరఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-146
వయససస:71
లఇ: ససస స
778
ZOK0518274
పపరర: శరవరన మకకడడ

764
ZOK1241058
పపరర: ఉమయమహహశరరర చతరల

125-138/774

తఇడడ:డ బభలయయ
ఇఇటట ననఇ:8/144-E
వయససస:57
లఇ: పప

భఇధసవప: మహహష గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:8/145-B3
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపఇచలయయ జలయల
ఇఇటట ననఇ:8/146
వయససస:25
లఇ: ససస స
775
ZOK0398396
పపరర: సరగజమమ రఇపరటట

125-138/165
759
ZOK0880808
పపరర: చనన తరరపరలల పపతడడకకఇడల

తఇడడ:డ పసరయయ
ఇఇటట ననఇ:8/145
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : ససరరష బభబమ కకఇదదమమరర
ఇఇటట ననఇ:8/145 B3
వయససస:40
లఇ: ససస స
772
ZOK1217596
పపరర: భమవనవశరరర జలయల

125-138/164

తఇడడ:డ కకదఇడరరమయయ చతరల
ఇఇటట ననఇ:8-144-M
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : చనన వనఇకటటసరరరల
ఇఇటట ననఇ:8/145
వయససస:46
లఇ: ససస స
769
ZOK0882390
పపరర: జజనకమమ కకఇదదమమరర

756
ZOK0268441
పపరర: నరశఇహహలల లయవనదరర
లయవనదరర
తఇడడ:డ నదగయయ లయవనదరర
ఇఇటట ననఇ:8-144-D
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : ఆనఇద దదలలల
ఇఇటట ననఇ:8/144-G
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గమరరసరరమ అరరటకలల
ఇఇటట ననఇ:8-144-G
వయససస:46
లఇ: పప
766
ZOK0471979
పపరర: ఉమ పరలయ

761
ZOK1391002
పపరర: సపదరమమ దదలలల

125-138/102

125-138/163

భరస : చనన తరరపరలల పపతడడకకఇడల
ఇఇటట ననఇ:8/144-E
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : బభలగఇగయయ పపతడడకకఇడల
ఇఇటట ననఇ:8/144-E
వయససస:58
లఇ: ససస స
763
ZOK0882150
పపరర: కననయయ అరరతకలలయ

758
ZOK0880501
పపరర: రరడడమమ పపతడడకకఇడల

753
LML2375947
పపరర: భభరత ఆరరమ
భరస : మమరళ ఆరరఇ
ఇఇటట ననఇ:8/144 C-B
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ ఆరరఇ
ఇఇటట ననఇ:8/144-CB
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : నరశఇహహలల లయవనదరర
ఇఇటట ననఇ:8-144-D
వయససస:57
లఇ: ససస స
760
ZOK1323476
పపరర: నదగ నరసమమ పపతడడకకఇడల

125-138/773

777
ZOK0518266
పపరర: కలయయణణ మకకడడ

125-138/782

భరస : శరనవరససలల మమకకడడ
ఇఇటట ననఇ:8-146
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-138/784

780
ZOK1161793
పపరర: రమణమమ తతడదటట

125-138/785

భరస : బభబమ తతడదటట
ఇఇటట ననఇ:8-146
వయససస:36
లఇ: ససస స
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781
ZOK1161827
పపరర: ససవరష వపఇడదరర

125-138/786

తఇడడ:డ బభబమ ఉఇదసరర
ఇఇటట ననఇ:8-146
వయససస:28
లఇ: ససస స
784
ZOK1054345
పపరర: రరధదక గమజజల

125-138/177

125-138/178

125-138/791

125-138/794

125-138/183

తఇడడ:డ మయరయయ మయడసద
ఇఇటట ననఇ:8/146G
వయససస:31
లఇ: పప
799
ZOK1681311
పపరర: ససమఇత వఇదసరర

791
ZOK0936759
పపరర: ససభదడమమ పరలయ

794
ZOK1480243
పపరర: లకకమపపరఇ వనయ కలమయర

125-138/186

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ వరయయ పరల
ఇఇటట ననఇ:8-146-A
వయససస:62
లఇ: పప
125-138/181

125-138/184

795
ZOK1627728
పపరర: బలమమ లకకమపపరఇ

125-138/182

125-138/185

తఇడడ:డ మయరయయ మయడసద
ఇఇటట ననఇ:8/146-G
వయససస:30
లఇ: పప
125-138/795

125-138/187
801
ZOK1479377
పపరర: దదశబబ యన వనఇకట ససబబయయ

తఇడడ:డ దదశబబ యన ససబబనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:8/146-H
వయససస:50
లఇ: పప

809
ZOK1477991
పపరర: పడమల పస
భరస : రవ అవపల
ఇఇటట ననఇ:8/146-V-10-8
వయససస:35
లఇ: ససస స

125-138/188

తఇడడ:డ బభలయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8/146-J
వయససస:39
లఇ: పప
125-137/828

తఇడడ:డ మలల నన లలట బతతతన
ఇఇటట ననఇ:8-146-V-10
వయససస:50
లఇ: పప
125-138/799

125-138/793

125-138/797 804
803
ZOK2000685
ZOK0736926
పపరర: ససబబనరసయయ దదశబబ యనద
పపరర: ససబబరరయడద దదశబబ యన

806
ZOK1477074
పపరర: మలల కరరరజ న రరడడడ బతతతన

తఇడడ:డ ససబబ నదయక బమకరశక
ఇఇటట ననఇ:8/146-V
వయససస:53
లఇ: పప

125-138/180

792
ZOK2000677
పపరర: ఈశరరయయ పరలయ

798
ZOK1214816
పపరర: శవ శఇకర మయధసస

805
ZOK0909459
పపరర: నదగరశరరరవప బమకరశక

తఇడడ:డ మలల కరరరజ న రరడడడ బతతతన
ఇఇటట ననఇ:8-146-V-10
వయససస:20
లఇ: పప

125-138/792

797
LML2376044
పపరర: వవఇకటససబబమమ చతదస

తఇడడ:డ ససబబయయ దదశరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-146-H
వయససస:72
లఇ: పప

125-137/149

789
ZOK1480128
పపరర: ససబడమణయఇ వఇదసరర

భరస : గమరరపడసరద లకకమపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:8/146-D
వయససస:50
లఇ: ససస స

800
ZOK0593889
పపరర: ససబబ రతనమమ మయదదరపప

125-138/790

తఇడడ:డ ససబబరరయమడడ వఇదసరర
ఇఇటట ననఇ:8/146-A
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : మయరయయ మయదరపప
ఇఇటట ననఇ:8-146-G
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-138/796

786
ZOK1217463
పపరర: ఆయయశర సపతయద

తఇడడ:డ లలట లకకమపపరఇ గమరరపడసరద
ఇఇటట ననఇ:8/146-D
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబనరసయయ దదశరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-146-H
వయససస:48
లఇ: పప

808
ZOK1480185
పపరర: శవ శఇకర రరడడడ బతతతన

125-138/179

భరస : ససబభబరరయడద
ఇఇటట ననఇ:8/146-G
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ వఇదసరర
ఇఇటట ననఇ:8/146-G
వయససస:20
లఇ: పప
802
ZOK1161868
పపరర: రమమశ దదశబబ యన

788
ZOK1480078
పపరర: కలయపన వఇడదరర

125-138/788

భరస : బభబభజ సపతయద
ఇఇటట ననఇ:8-146-4
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : ఈశరరయయ పరల
ఇఇటట ననఇ:8-146-A
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగయయ నళలబబ తతల
ఇఇటట ననఇ:8-146-B
వయససస:42
లఇ: పప
796
ZOK1217471
పపరర: శవశఇకర మయడసద

125-138/789

భరస : ససబడమణయఇ వఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:8/146-A
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఈశరరయయ పరల
ఇఇటట ననఇ:8-146A
వయససస:31
లఇ: పప
793
ZOK0404285
పపరర: మధన మహన నలల బబ తతల

785
ZOK1161843
పపరర: బభబభజ సయయద

783
ZOK2000669
పపరర: బభబమ వఇదసరర
తఇడడ:డ ససబబయయ ఒఇదసరర
ఇఇటట ననఇ:8-146
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:8-146-4
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఈశరరయయ పరలయ
ఇఇటట ననఇ:8/146-A
వయససస:23
లఇ: ససస స
790
ZOK0936858
పపరర: యమగరఇధర పరలయ

125-138/787

భరస : బభబమ ఒఇదసరర
ఇఇటట ననఇ:8-146
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : మదన మహన నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:8/146-2
వయససస:37
లఇ: ససస స
787
ZOK1323146
పపరర: లయవణయ పరలయ

782
ZOK2000651
పపరర: కలయయన వఇదసరర

807
ZOK1480144
పపరర: రరజయలకడమ బతతతన

125-138/798

భరస : మలల కరరరజ న రరడడడ బతతతన
ఇఇటట ననఇ:8-146-V-10
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-137/150

810
ZOK1478387
పపరర: రవ అవపల

125-137/151

తఇడడ:డ రరధకకషష అవపల
ఇఇటట ననఇ:8/146-V-10-8
వయససస:41
లఇ: పప
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811
ZOK1669068
పపరర: దదశబబ యన సతదశ

125-138/189

తఇడడ:డ దదశబబ యన నదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:8/147
వయససస:35
లఇ: పప
814
ZOK1540418
పపరర: పవన కలమయర దదవరశశటట

125-137/152

125-138/804

125-138/807

818
ZOK1217588
పపరర: గఇగరదదవ దదశ బబ యన

821
ZOK0910829
పపరర: హలలమయ షపక

125-138/190

125-138/811

824
ZOK1423128
పపరర: దదశబబ యన పవజత

816
LML2373025
పపరర: చననకక దదశబబ యన

125-138/803

భరస : వనఇకట ససబబయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-148
వయససస:69
లఇ: ససస స
125-138/805

819
ZOK2000701
పపరర: గఇగమమ దదశబబ యనద

125-138/806

భరస : బభలయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-148
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-138/808

తఇడడ:డ మహబమబ బభషర షపతక
ఇఇటట ననఇ:8-148-B
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటససబబయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8/150-A
వయససస:25
లఇ: ససస స
826
ZOK2000735
పపరర: బసమమ దదశబబ యనద

125-138/802

భరస : వజయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-148
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-148
వయససస:72
లఇ: పప
823
ZOK1391010
పపరర: పవజత దదశబబ యన

815
ZOK0826075
పపరర: గగస బభషర షపక

125-138/801
813
ZOK2000693
పపరర: సదబభబనదరసమయమ దదశబబ యనద

భరస : నదరరయణ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-147
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దసస గరర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:8-147-M-1
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : బభలయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-148
వయససస:42
లఇ: ససస స
820
ZOK2000719
పపరర: బభలయయ దదశబబ యనద

125-138/800

భరస : నదరరయణ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-147
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమమశ బభబమ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8/147-L-JJ
వయససస:24
లఇ: పప
817
ZOK0472001
పపరర: యలల మమ దదశబబ యన

812
ZOK0472027
పపరర: రరజరశరరర దదశబబ యన

822
ZOK2000727
పపరర: చననయయ దదశబబ యనద

125-138/809

తఇడడ:డ చనన వనఇకటయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-149
వయససస:82
లఇ: పప
125-138/191

825
LML2375988
పపరర: సరసరత దదశబబ యన

125-138/810

తఇడడ:డ దదశబబ యన వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:8/150-A
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : రఘమరరమయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-150-B
వయససస:36
లఇ: ససస స

827
ZOK2000743
పపరర: చననకరక దదశబబ యనద

828
ZOK2000750
పపరర: రఘమరరమయయ దదశబబ యనద

125-138/812

125-138/813

భరస : వనఇకట ససబబయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-150-B
వయససస:72
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట ససబబయయ దదశరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-150-B
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-150-B
వయససస:47
లఇ: పప

829
ZOK1417302
పపరర: రరజరశరరర గరడడ

830
ZOK1430180
పపరర: శవశఇకర రరడడడ గరడడ

125-138/814
831
LML1884436
పపరర: వవఇకటససబబయయ దదశబబ యనద

125-138/192

భరస : రరమకకషష రరడడడ గరడడ
ఇఇటట ననఇ:8/150-D1
వయససస:31
లఇ: ససస స
832
ZOK2000768
పపరర: గఇగమమ దదశబబ యనద

తఇడడ:డ రరమకకషష రరడడడ గరడడ
ఇఇటట ననఇ:8/150-D1
వయససస:35
లఇ: పప
125-138/815

భరస : రరమయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-151
వయససస:77
లఇ: ససస స
835
ZOK1214790
పపరర: రరజశశఖర యయరరకకఇదస

125-138/194

తఇడడ:డ దసరగ యయ యయరరకకఇదస
ఇఇటట ననఇ:8/152
వయససస:25
లఇ: పప
838
ZOK2000784
పపరర: గఇగమమ ఏరరకకఇడడ
భరస : కకటభలయయ ఏరరకకఇదస
ఇఇటట ననఇ:8-153
వయససస:77
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-138/193

తఇడడ:డ రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-151
వయససస:47
లఇ: పప

125-138/816 834
833
ZOK2000776
LML2375996
పపరర: సదబభబలకమయమ దదశబబ యనద
పపరర: నదగరశరరమమ పపఇదదబబ యన

భరస : వనఇకట ససబబయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-151
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : నరసపఇహలల పపఇదదబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-151-4-A
వయససస:38
లఇ: ససస స

836
ZOK0412940
పపరర: లకడమదదవ ఎరరకకఇడడ

837
ZOK0882085
పపరర: లకడమసరరరప దదసరబబ యన

125-138/818

భరస : దసరగ యయ ఏరరకకఇదస
ఇఇటట ననఇ:8-152-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-138/819

839
ZOK1045302
పపరర: మనదకడ దదసబబ యనద
భరస : సతష శశషరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8 153-A
వయససస:28
లఇ: ససస స

125-138/817

125-138/195

భరస : మలల కరరరజ న దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8/153
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-138/14

840
ZOK0412874
పపరర: రరజరశరరర దదశబబ యన

125-138/820

భరస : సపదనయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-153-A
వయససస:40
లఇ: ససస స
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841
ZOK0936833
పపరర: గఇగమమ దదసర బబ యన

125-138/821

భరస : సపదనయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-153-A
వయససస:46
లఇ: ససస స
844
LML2373033
పపరర: అనసరరధ దదశబబ యన

125-138/824

845
ZOK0403261
పపరర: కవత దదసరబబ యన

125-138/196

848
ZOK1217547
పపరర: లకడమ చటటట

భరస : ససబబయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-157-H
వయససస:36
లఇ: ససస స

125-138/832

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ దదసరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8/159-A
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:8/159-A
వయససస:20
లఇ: ససస స

862
ZOK2000875
పపరర: అఇజలమమ దదశబబ యనద

863
LML2376002
పపరర: మహహశరరర డడ

భరస : వనఇకట ససబబయయ దదనదబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-159-A
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణయఇ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-159-A
వయససస:33
లఇ: ససస స

865
ZOK2000867
పపరర: ససధదకర దదశబబ యనద

866
LML1884865
పపరర: బససమమ దదశబబ యన

125-138/843

తఇడడ:డ ససబమబలయయ దదదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-159-A
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : ససబబరరయమడడ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8 159-B
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-138/844

తఇడడ:డ ససబబరరయమడడ దదసరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-159-B
వయససస:24
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-138/831

125-138/199
855
ZOK1563303
పపరర: దదశరబబ యయనద వనఇకట ససబబయయ

125-138/833

125-138/834

భరస : వనఇకట ససబబయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-158-E
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-138/201

125-138/835
861
ZOK2000859
పపరర: వవఇకటససబబయయ దదశబబ యనద

తఇడడ:డ ససబమబలయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-159-A
వయససస:52
లఇ: పప
125-138/841

864
ZOK0673533
పపరర: ససబడమనయఇ దదసబబ యన

125-138/842

తఇడడ:డ ససబమబలయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-159-A
వయససస:41
లఇ: పప
125-138/15

125-138/202
867
ZOK1480680
పపరర: దదశబబ యన ససనల కలమమర

తఇడడ:డ దదశబబ యన ససబబరరయమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/159-B
వయససస:20
లఇ: పప

125-138/845 870
869
ZOK2000883
ZOK0268557
పపరర: ససబభబరరయడద దదశబబ యనద
పపరర: హరరకకరషష పరల

తఇడడ:డ ససబమబలయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-159-B
వయససస:47
లఇ: పప

125-138/197

భరస : రరమచఇదడయయ అనసమలయగమఇడఇ
ఇఇటట ననఇ:8/158
వయససస:49
లఇ: ససస స

858
ZOK2000842
పపరర: దదవ దదశబబ యనద

860
ZOK1481050
పపరర: సఇదయ రరణణ దదశరబబ యన

125-138/836

125-138/828

భరస : వనఇకటససబబయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-157
వయససస:39
లఇ: ససస స

857
ZOK2000834
పపరర: రరజమమ దదశబబ యనద

859
ZOK1275776
పపరర: ససరరష బభబమ దదసరబబ యన

125-138/200

125-138/826

849
LML1884857
పపరర: పడమల దదశబబ యన

తఇడడ:డ దదశరబబ యయనద వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:8/158-E
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : ససబబరరయమడడ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-158-E
వయససస:52
లఇ: ససస స

868
ZOK1275743
పపరర: శశకలమయర దదసరబబ యన

125-138/827

తఇడడ:డ రరమచఇదడయయ అనమయలగమఇడఇ
ఇఇటట ననఇ:8-158
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ దదసరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-158-E
వయససస:41
లఇ: పప

125-138/823

తఇడడ:డ వనఇకటసరరమ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-155-1
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : ససబబ నరసయయ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-157-H
వయససస:66
లఇ: ససస స

తలల : ససబబమమ అనసమలయగమఇడఇ
ఇఇటట ననఇ:8/158
వయససస:59
లఇ: పప

846
ZOK0404020
పపరర: ససరరష బభబమ దదససబబ యన

125-138/830 852
851
ZOK2000800
ZOK2000818
పపరర: ససబబనరసమమ దదశబబ యనద
పపరర: పదదమవత అనసమలగమఇడఇ

125-138/198 854
853
ZOK2000826
ZOK1322494
పపరర: రరమచఇదడయయ అనసమలగమఇడఇ
పపరర: అమకత అనమయలగమఇడఇ

856
ZOK1268839
పపరర: రరమ ససనల దదసరబబ యన

125-138/825

భరస : వనఇకట ససబబయయ చటటట
ఇఇటట ననఇ:8-156
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-138/829

843
ZOK2000792
పపరర: చననజయమమ దదశబబ యనద
భరస : నరశఇహహలల దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-154
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : ససరరష బభబమ దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-155-1
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబభబరరయమడడ చటటట
ఇఇటట ననఇ:8/156
వయససస:36
లఇ: పప
850
LML2376010
పపరర: రరనసకరదదవ దదశబబ యన

125-138/822

తఇడడ:డ పడభభకర శరవణఇ
ఇఇటట ననఇ:8-153-A
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : శరనవరససలల దదశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:8-155
వయససస:39
లఇ: ససస స
847
ZOK1217497
పపరర: వనఇకటససబబయయ చటటట

842
ZOK1275735
పపరర: సససపల కలమయర శరవణఇ

125-138/846

తఇడడ:డ వనఇకటటసరరరల పరల
ఇఇటట ననఇ:8-162-1
వయససస:34
లఇ: పప

Page 31 of 38

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-23
871
ZOK0882242
పపరర: లకడమ పడసనన పరలయ

125-138/16

భరస : హరరకకరషష పరల
ఇఇటట ననఇ:8 162-A
వయససస:28
లఇ: ససస స
874
ZOK0936841
పపరర: సరరత మయమళల

125-138/203

125-138/851

125-138/854

125-138/856

125-138/303

125-138/205

125-138/863

భరస : రరజరశ మయమలల
ఇఇటట ననఇ:8/174
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

884
ZOK2000941
పపరర: శవ శఇకర అదదనద

887
LML1884469
పపరర: వనఇకటటశరరల పపడడగమ

890
ZOK0640474
పపరర: నలరరఇ పపడడగమ

893
ZOK1480748
పపరర: నఇదదన పపడడగమ

125-138/865

896
LML1884204
పపరర: కరఇతమయమ ఆరరతఅకలల

125-138/857

899
ZOK0398529
పపరర: వనఇకటససబబమమ మయమళల
భరస : సదరయనదరరయణ మయమలల
ఇఇటట ననఇ:8-174
వయససస:61
లఇ: ససస స

879
ZOK0403584
పపరర: మణణమమ మయమలల

125-138/853

882
ZOK2000925
పపరర: వనఇకటయయ చటటట

125-138/855

885
ZOK2239622
పపరర: పపడడగమ పడవ కలమయర

125-138/302

తఇడడ:డ పపడడగమ వనఇకటటశరరరల
ఇఇటట ననఇ:8/171
వయససస:33
లఇ: పప
125-138/858

888
ZOK2000958
పపరర: జయలకడమ పపడడగమ

125-138/859

భరస : వనఇకటటశ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8-171
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-138/206

891
ZOK2000966
పపరర: రరణమకర పపడడగమ

125-138/862

భరస : పపఇచలయయ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8-171-B
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-138/207

894
ZOK0640482
పపరర: రరజజ మయనదపడడ

125-138/864

తఇడడ:డ వజయ మనపడడ
ఇఇటట ననఇ:8-171-C
వయససస:36
లఇ: పప
125-138/208

భరస : నరశఇహహలల అరరటకలల
ఇఇటట ననఇ:8/173
వయససస:82
లఇ: ససస స
125-138/210

125-138/850

తఇడడ:డ రగశయయ చటటట
ఇఇటట ననఇ:8-166
వయససస:72
లఇ: పప

భరస : నలయరరమ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8/171-C
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : రవ పరకఇ
ఇఇటట ననఇ:8-171-D
వయససస:36
లఇ: ససస స
898
ZOK0518282
పపరర: శరరష మయమళల

125-138/204

తఇడడ:డ నలరరఇ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8/171-B
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదన కరళయయ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8-171-B
వయససస:54
లఇ: పప
895
LML2373058
పపరర: కకరషషవవణణ పరక౦

881
ZOK0084582
పపరర: సదరర గగబమబగరరర

876
ZOK2000909
పపరర: వవఇకటససబబమమ మయవళల

భరస : రవ మయమలల
ఇఇటట ననఇ:8-165
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదన కరళయయ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8-171
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : రరజ
ఇఇటట ననఇ:8/171B
వయససస:39
లఇ: ససస స
892
ZOK2000974
పపరర: పపఇచలయయ పపడడగమ

125-138/852

తఇడడ:డ యరరయయ ఆదదన
ఇఇటట ననఇ:8-168
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : పపడడగమ పడవణ కలమయర
ఇఇటట ననఇ:8/171
వయససస:20
లఇ: ససస స
889
ZOK0281642
పపరర: పడమల

878
ZOK0084996
పపరర: హరర పడసరద లవనదరర

125-138/848

భరస : ససబబరరయమడడ మయవలయల
ఇఇటట ననఇ:8-164
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జయరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:8/165-A
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : యరరయయ ఆదదన
ఇఇటట ననఇ:8-168
వయససస:69
లఇ: ససస స
886
ZOK2240893
పపరర: పపడడగమ పపరరషమ

125-138/849

తఇడడ:డ నరసపఇహహలల లయవనదరర
ఇఇటట ననఇ:8-164-D
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన గఇగయయ మయవలయల
ఇఇటట ననఇ:8-165
వయససస:57
లఇ: పప
883
ZOK2000933
పపరర: ఆదదనదరరయణమమ ఆదదనద

875
ZOK0403592
పపరర: లకడమ దదవ మయమలల

873
ZOK2000891
పపరర: పదదమవత పరల
భరస : వనఇకటటశరరరల పరల
ఇఇటట ననఇ:8-162-A
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : చననమలల యయ మయమలల
ఇఇటట ననఇ:8-164
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయయ మయవలయల
ఇఇటట ననఇ:8-164
వయససస:62
లఇ: పప
880
ZOK0781567
పపరర: రవ మయవళల

125-138/847

తఇడడ:డ పసరయయ పరల
ఇఇటట ననఇ:8-162-A
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : మలల కరరరజ న మయమలల
ఇఇటట ననఇ:8/164
వయససస:50
లఇ: ససస స
877
ZOK2000917
పపరర: ససబభబరరయడద మయవలయ

872
LML1883354
పపరర: వవఇకటటశరరరల పరల

897
LML2370054
పపరర: సదరయనదరరయణ మయమళల

125-138/209

తఇడడ:డ చననగఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:8/174
వయససస:52
లఇ: పప
125-138/866

900
ZOK0593384
పపరర: రరజరశ మయమళల

125-138/867

తఇడడ:డ సదరయనదరరయణ మయమలల
ఇఇటట ననఇ:8-174
వయససస:38
లఇ: పప
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901
ZOK2001329
పపరర: వవఇకటససబబమమ లఇగరల

125-138/868

భరస : రమణయయ లఇగరల
ఇఇటట ననఇ:8-175
వయససస:47
లఇ: ససస స
904
ZOK1712207
పపరర: దదఇడపరటట శవ శరఇత

125-138/211

125-138/873

తఇడడ:డ కవల కకప సరరమ
ఇఇటట ననఇ:8/177
వయససస:23
లఇ: ససస స
913
ZOK0648287
పపరర: మలల కరరరజ న పపడడగమ

905
ZOK0268508
పపరర: బభలకకషష వఇదసరర

125-138/871

908
ZOK1241025
పపరర: నరసపఇహహలల పపడడగమ

125-138/212

తఇడడ:డ కననయయ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8/178
వయససస:31
లఇ: పప

911
ZOK0412932
పపరర: లయకమమ కరవరలయ

125-138/874

914
ZOK0781633
పపరర: నలయ పపడడగమ

125-138/216

తఇడడ:డ పపఇచలయయ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8-178
వయససస:81
లఇ: పప
922
ZOK0882549
పపరర: రవణమమ మమకల

125-138/222

తఇడడ:డ యలల పప పపజజరర
ఇఇటట ననఇ:8-180
వయససస:51
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-138/220

923
ZOK2278703
పపరర: వననద కలమయర శవరడడ

125-138/879

926
LML1883222
పపరర: శరఇతమమ ఆరరటభకలల

125-138/1256

929
ZOK0477232
పపరర: ససబడమణయఇ బకరక
తఇడడ:డ ససబభబరరయమడడ బకక
ఇఇటట ననఇ:8-183
వయససస:36
లఇ: పప

125-138/875

915
ZOK0781641
పపరర: శరలన పపడడగమ

125-138/217

918
ZOK2001352
పపరర: వసఇతమయమ పపడడగమ

125-138/876

921
ZOK1390988
పపరర: లకడమ దదవ శవరడడ

125-138/221

924
ZOK0081315
పపరర: మఇజల పపడడగమ

125-138/878

తఇడడ:డ కకషషయయ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8-179/A
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-138/223

భరస : నరసపఇహహలల అరటభకలల
ఇఇటట ననఇ:8/180
వయససస:65
లఇ: ససస స
125-138/881

912
ZOK0281709
పపరర: దసరగ మమ కరవరలయ

భరస : వనఇకటటశరరరల శవరడడ
ఇఇటట ననఇ:8/179
వయససస:40
లఇ: ససస స

తలల : లకడమ దదవ శవరడడ
ఇఇటట ననఇ:8/179
వయససస:19
లఇ: పప

భరస : కకరషషయయ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8-179-A
వయససస:57
లఇ: ససస స
928
ZOK1275719
పపరర: శరరరమమలల పపజజరర

920
ZOK2001378
పపరర: జయలకమయమ పపడడగమ

125-138/213

భరస : కననయయ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8-178
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : కననయయ
ఇఇటట ననఇ:8/178-A
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:8/179
వయససస:59
లఇ: ససస స
925
LML1882406
పపరర: లకమమమ పపడడగమ

125-138/219

భరస : కలయయన రరమయయ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8/178
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-138/877

909
ZOK1275784
పపరర: మహన బభబమ పపడడగమ

భరస : నరసపఇహలల పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8/178
వయససస:43
లఇ: ససస స

125-138/218 917
916
ZOK0986390
ZOK0986416
పపరర: కలయయన రరమయయ పపడడగమ
పపరర: కవత పపడడగమ

919
ZOK2001360
పపరర: కననయయ పపడడగమ

125-138/872

భరస : కలపపపసరరమ
ఇఇటట ననఇ:8-177A
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : పపఇచలయయ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8/178
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కననయయ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8/178
వయససస:45
లఇ: పప

906
ZOK2001337
పపరర: సరవతడ వనసనరర

తఇడడ:డ కననయయ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8/177
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : కలపపపసరరమ
ఇఇటట ననఇ:8-177
వయససస:71
లఇ: ససస స
125-138/215

125-138/870

భరస : ససబబరరయమడడ వఇదసరర
ఇఇటట ననఇ:8-176
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కననయయ పపడడగమ
ఇఇటట ననఇ:8/177
వయససస:46
లఇ: పప
125-138/214

903
ZOK0659078
పపరర: సరరత లఇగరల
భరస : ససబడమణయఇ లఇగరల
ఇఇటట ననఇ:8-175-A
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబ రరయమడడ వఇదసరర
ఇఇటట ననఇ:8-176
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయయ వఇదసరర
ఇఇటట ననఇ:8-176
వయససస:66
లఇ: పప
910
ZOK1563212
పపరర: కవల నదగమణణ

125-138/869

తఇడడ:డ వనఇకరటరమణ లఇగరల
ఇఇటట ననఇ:8-175-A
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : వ బల
ఇఇటట ననఇ:8/176
వయససస:34
లఇ: ససస స
907
ZOK2001345
పపరర: ససబభబరరయడద వఇదసరర

902
ZOK0085092
పపరర: ససబడమణయఇ లఇగరల

927
LML2376077
పపరర: సరసరత బకరక

125-138/880

భరస : ససబభబరరయడద బకక
ఇఇటట ననఇ:8-180
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-138/882

930
ZOK0477257
పపరర: ససబభబరరయమడడ బకరక

125-138/883

తఇడడ:డ ససబబయయ బకక
ఇఇటట ననఇ:8-183
వయససస:65
లఇ: పప
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931
ZOK2001386
పపరర: లకడమదదవ ఇడడమడకల

125-138/884

932
ZOK0881020
పపరర: మఇజల పచచమమతత
స

భరస : రరమ కకషష పడసరద ఐడడమడకల
ఇఇటట ననఇ:8-183
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : గమరర సరరమ పచమమతత
ఇఇటట ననఇ:8/184
వయససస:41
లఇ: ససస స

934
ZOK1137984
పపరర: గమరర సరరమ పస

935
LML1884501
పపరర: పరరరతమమ బమశశటట

125-138/226

తఇడడ:డ పచచమమతత
స పస
ఇఇటట ననఇ:8/184
వయససస:48
లఇ: పప
937
LML2376069
పపరర: ధనలకడమ ఏ

125-138/227

938
ZOK0983545
పపరర: కలమయరర నదరదదసస

125-138/885

భరస : మలల ఖయరరజ న
ఇఇటట ననఇ:8-185
వయససస:37
లఇ: ససస స

941
LML1887223
పపరర: వనఇకటససబబయయ
అనసమలగమఇడఇ
తఇడడ:డ యయనదదయయ
ఇఇటట ననఇ:8-185
వయససస:40
లఇ: పప

125-138/225

936
ZOK1091867
పపరర: పడశరఇత బమశశటట

125-138/886

తఇడడ:డ మమనయయ లలట బమశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-184
వయససస:26
లఇ: పప
125-138/228

భరస : అదద నదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:8/185
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-138/887

933
ZOK1091966
పపరర: గమరరసరమ పచచమమతత
స
తఇడడ:డ పచచమమతత
స పచచమమతత
స
ఇఇటట ననఇ:8/184
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : మమననయయ బమసపటట
ఇఇటట ననఇ:8-184
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:8/185
వయససస:37
లఇ: ససస స
940
LML1884675
పపరర: ససబబరతన అనమలగమఇడఇ

125-138/224

939
ZOK1480722
పపరర: ససఇదరఇ కరవరలక

125-138/229

తఇడడ:డ శరనవరససలల కరవరలక
ఇఇటట ననఇ:8/185
వయససస:70
లఇ: పప
125-138/888

942
ZOK2001394
పపరర: సరవతడ అనమలగమఇడఇ

125-138/889

భరస : యయనదదయయ
ఇఇటట ననఇ:8-185
వయససస:67
లఇ: ససస స

125-138/890 944
125-138/891 945
943
ZOK2001402
ZOK2001410
ZOK0429217
పపరర: యయనదదయయ అనసమలగమఇడఇ
పపరర: మలల కరరరజ న అనసమలగమఇడఇ
పపరర: వనఇకటససబబయయ నదరదదసస

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:8-185
వయససస:77
లఇ: పప
946
ZOK1675784
పపరర: గఇగరదర నదరదదసస

తఇడడ:డ యయనదదయయ
ఇఇటట ననఇ:8-185
వయససస:47
లఇ: పప
125-138/231

947
ZOK2001428
పపరర: సరసరత అనసమలగమఇడఇ

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ నదరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8/185-A
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:8-185-A
వయససస:65
లఇ: ససస స

949
ZOK1563634
పపరర: మనస నదరదదసస

950
LML2373066
పపరర: నదరరయణమమ నదరదదసస

125-138/232

భరస : ససధకర నదరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8/185-B
వయససస:23
లఇ: ససస స
952
ZOK0781617
పపరర: వననద కలమయర నదరదదసద
తఇడడ:డ పడభభకర నరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-185-B
వయససస:29
లఇ: పప
955
ZOK0471847
పపరర: రరమ దదవ కకటపరటట

తఇడడ:డ జయరరమయయ కకటపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-186
వయససస:46
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-138/892

953
ZOK1035998
పపరర: ససనల కలమయర నదరదదసస

125-138/898

956
ZOK0881137
పపరర: జయ రరమయయ కకటపరటట
తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ కకటపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-186
వయససస:83
లఇ: పప

125-138/901

125-138/893
948
ZOK2001436
పపరర: వనఇకటయయ అనసమలగమఇడఇ

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:8-185-A
వయససస:77
లఇ: పప
125-138/894

951
ZOK0268375
పపరర: ససధదకర నదరదదసస

125-138/897

954
ZOK2001444
పపరర: ఆదదనదరరయనద నదరదదసద

125-138/233

తఇడడ:డ హరయయ నదరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8/185-C
వయససస:43
లఇ: పప
125-138/899

957
ZOK2001451
పపరర: ససబబనరసమమ కకటపరటట

125-138/900

భరస : జయరరమయయ కకటపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-186
వయససస:64
లఇ: ససస స

125-138/234 960
959
ZOK1479625
ZOK1715358
పపరర: హహహమవత అనమయలయగమననమ
పపరర: ససబబనరసయయ కలపపల

తఇడడ:డ ఓబయయ అనమయలయగమననమ
ఇఇటట ననఇ:8/187
వయససస:21
లఇ: ససస స

125-138/895

తఇడడ:డ పడభభకర నరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-185-B
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ పడభభకర నదరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-185-B
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : రవ చఇదడ బబ స కకటపరటట
ఇఇటట ననఇ:8-186
వయససస:36
లఇ: ససస స
958
ZOK2001469
పపరర: రవచఇదడ బబ స కకటపత

తఇడడ:డ హరయయ నదరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8/185A
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : పడభభకర నరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-185-B
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-138/896

125-138/230

125-138/235

తఇడడ:డ రఇగయయ కలపపల
ఇఇటట ననఇ:8/187
వయససస:50
లఇ: పప
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961
ZOK1715408
పపరర: రరజమమ కలపరపల

125-138/236

భరస : ససబబనరసయయ కలపరపల
ఇఇటట ననఇ:8/187
వయససస:44
లఇ: ససస స
964
ZOK2001477
పపరర: ఓబయయ అనసమలగమఇడఇ

962
LML1882976
పపరర: లకడమదదవ అనమలగమఇడఇ
భరస : ఓబయయ అనసమలయగమఇడఇ
ఇఇటట ననఇ:8-187
వయససస:48
లఇ: ససస స

125-138/904

తఇడడ:డ బభబమ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:8-188
వయససస:29
లఇ: పప

967
ZOK1272244
పపరర: రరజరశ సరయ నదరదదసస

968
ZOK2001485
పపరర: నదగయయ నదరదదసద

125-138/906

తఇడడ:డ నదగయయ నదరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-188-1
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ బభబమ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:8-188-A
వయససస:25
లఇ: ససస స
973
ZOK1045195
పపరర: ఈశరరమమ నదరదదసస

125-138/239

125-138/242

977
ZOK1036038
పపరర: ససబభబరతనమమ పససపపలలటట

125-138/913

980
ZOK0690370
పపరర: వవఇకటటశ నదరదదసద
తఇడడ:డ ససబభబనన నదరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8/189-A
వయససస:41
లఇ: పప

982
LML2376101
పపరర: సరవతడ నదరదదసద

983
ZOK0841875
పపరర: నదగజజయత నదరకకరర

125-138/915

భరస : వవఇకటటశ నరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-189-A
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : నదరరయణ నరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-189-B
వయససస:64
లఇ: ససస స
988
ZOK0268409
పపరర: బభబమ గఇదఇ
తఇడడ:డ పపదన నదరరయణ గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:8/192
వయససస:44
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-138/910

986
ZOK2001527
పపరర: చలపత నదరదదసద

125-138/240

989
ZOK0518225
పపరర: సఇదయ అనసమలగమఇడఇ
భరస : రవశఇకర అనసమలగమఇడఇ
ఇఇటట ననఇ:8/192
వయససస:37
లఇ: ససస స

972
ZOK0727636
పపరర: ఈశరరమమ నదరదదసస

125-138/238

975
ZOK1131952
పపరర: గగపరలయయ శవయయగరరర

125-138/241

తఇడడ:డ ససబబనన శవయయగరరర
ఇఇటట ననఇ:8/189
వయససస:46
లఇ: పప
125-138/911

978
ZOK1208959
పపరర: బభబమ పససపపలలటట

125-138/912

తఇడడ:డ చనన ససబభబరరయమడడ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:8-189-2
వయససస:60
లఇ: పప
125-138/243

981
LML2370070
పపరర: పవన కలమయర నదరదదసస

125-138/914

తఇడడ:డ ససబబయయ నదరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-189-A
వయససస:34
లఇ: పప
125-138/916

984
ZOK2001501
పపరర: అచచమయమ నదరదదసద

125-138/917

భరస : ససబబనన నరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-189-A
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-138/919

తఇడడ:డ నదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:8-189-B
వయససస:44
లఇ: పప
125-138/245

125-138/908

భరస : యరరయయ నదరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8/188-B
వయససస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ధసరగయయ నదరకకరర
ఇఇటట ననఇ:8-189-A
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-138/918

969
LML1883602
పపరర: బభల వనఇకటయయ నదరదదసద
తఇడడ:డ పపదన వనఇకటయయ నరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-188-A
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : బభబమ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:8-189
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరయమడడ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:8-189-2
వయససస:61
లఇ: పప

985
ZOK2001519
పపరర: నదరరయణమయమ నదరదదసద

125-138/907

భరస : గగపరలయయ శవయయగరరర
ఇఇటట ననఇ:8/189
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : పవన నదరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8/189
వయససస:27
లఇ: ససస స
979
ZOK1217653
పపరర: బభబమ పససపపలలటట

974
ZOK0882465
పపరర: శరదదవ శవయయగరరర

125-138/237

భరస : కకషషయయ నరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8/188-1
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : బభల వనఇకటయయ నరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-188-A
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : యరరయయ
ఇఇటట ననఇ:8/188-B
వయససస:71
లఇ: ససస స
976
ZOK1217646
పపరర: నదగ జజయత నదరదదసస

971
ZOK2001493
పపరర: లకమయమ నదరదదసద

125-138/903

తఇడడ:డ ఓబయయ అనమయలయగమననమ
ఇఇటట ననఇ:8-187
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ నరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-188-1
వయససస:57
లఇ: పప
125-138/909

963
ZOK1328962
పపరర: గరయతడ అనమయలయగమననమ

125-138/905 966
965
ZOK1080845
ZOK0518233
పపరర: సరయ మణణకఇఠ పససపపలలటట
పపరర: లకడమ దదవ నరదదసస

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ అనసమలయగమఇడఇ
ఇఇటట ననఇ:8-187
వయససస:57
లఇ: పప

970
ZOK1217661
పపరర: సరయ పపడయయ పససపపలలటట

125-138/902

987
LML1882596
పపరర: నదగ మణణమమ గఇధఇ

125-138/244

భరస : బభబమ గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:8/192
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-138/246

990
ZOK2243517
పపరర: పప లయయ థదరరరర

125-138/304

తఇడడ:డ రమణయయ థదరరరర
ఇఇటట ననఇ:8/192
వయససస:31
లఇ: పప
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991
LML1882745
పపరర: రవశఇకర అనమలగమఇడఇ

125-138/920

992
ZOK1394923
పపరర: సఇధయ అనసగమణఇగమఇడఇ

తఇడడ:డ నదరరయణ అనసమమలగమఇడఇ
ఇఇటట ననఇ:8-192
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : రవశఇకర అనసగమణఇగమఇడఇ
ఇఇటట ననఇ:8-192
వయససస:37
లఇ: ససస స

994
ZOK2001543
పపరర: వవఇకటససబబమమ వరరకలటట

995
ZOK1277483
పపరర: పడసదన బఇడల

125-138/923

భరస : మదదనలలటట వరరకలటట
ఇఇటట ననఇ:8-192
వయససస:54
లఇ: ససస స
997
ZOK1277558
పపరర: దదవయ భభరత దదవపనఉవనడన

125-138/249

125-138/250

125-138/927

125-138/252

125-138/255

125-138/258

భరస : నరరఇదడ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:8-196
వయససస:31
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1007 ZOK0412924
పపరర: లకమ8దదవ అనసమలగమఇడఇ

1010 ZOK1156943
పపరర: ఓబయయ లవణమరర

1013 ZOK1562545
పపరర: లవణమరర ససజనయ

125-138/261

1016 LML2370104
పపరర: నరరఇదడ మమరరస

125-138/928

1019 ZOK2001584
పపరర: పరరరతమమ మమరరస
భరస : పపఇచలయయ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:8-196
వయససస:54
లఇ: ససస స

999
ZOK1697663
పపరర: ససవరష తదఇడదయయ

125-138/924

1002 ZOK1252303
పపరర: ససబడమణయఎఇ లవణమరర

125-138/926

1005 ZOK2001576
పపరర: రరమసదబబమయమ లవవనరర

125-138/929

భరస : యరరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-193
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-138/253

1008 ZOK1156893
పపరర: ఓబమలలసస లవణమరర

125-138/254

తఇడడ:డ ఓబయయ లవణమరర
ఇఇటట ననఇ:8/194
వయససస:34
లఇ: పప
125-138/256

1011 ZOK1161900
పపరర: కకషషయయ అనమలగమఇడఇ

125-138/257

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:8/194
వయససస:54
లఇ: పప
125-138/259

1014 ZOK0646547
పపరర: కకషషయయ కలపరపళ

125-138/260

తఇడడ:డ నరసపఇహలల
ఇఇటట ననఇ:8/195
వయససస:41
లఇ: పప
125-138/930

తఇడడ:డ పపఇచలయయ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:8-196
వయససస:37
లఇ: పప
125-138/932

125-138/248

తఇడడ:డ యరరయయ లవణమరర
ఇఇటట ననఇ:8-193
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : లవణమరర ఒబమలలసస
ఇఇటట ననఇ:8/194
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:8/195
వయససస:38
లఇ: ససస స
1018 ZOK0936817
పపరర: ససజజత మమరరస

125-138/251

తఇడడ:డ దదశయయ లవణమరర
ఇఇటట ననఇ:8/194
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ లవణమరర ఓబయయ
ఇఇటట ననఇ:8/194
వయససస:34
లఇ: పప
1015 ZOK0659235
పపరర: యలల మమ కలపరపళ

1004 ZOK2001568
పపరర: యరరయయ లవనదరర

996
ZOK1277509
పపరర: జయపడసరద బఇడల

భరస : రమమశ బభబమ తదఇడదయయ
ఇఇటట ననఇ:8-192/B/2
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:8/194
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : ఓబయయ లవణమరర
ఇఇటట ననఇ:8/194
వయససస:51
లఇ: ససస స
1012 ZOK1562495
పపరర: లవణమరర ఒబమలలసస

125-138/925

తఇడడ:డ చనన ఓబయయ లయవనదరర
ఇఇటట ననఇ:8-193
వయససస:74
లఇ: పప

భరస : చఇదడ అనసమలగమఇడఇ
ఇఇటట ననఇ:8/193-A
వయససస:41
లఇ: ససస స
1009 ZOK1156935
పపరర: వరలకడమ లవణమరర

1001 ZOK1668979
పపరర: మహహష లయవనసూదరర

125-138/922

తఇడడ:డ జయనన బఇడల
ఇఇటట ననఇ:8/192-1
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబడమణఇ లయవనసూదరర
ఇఇటట ననఇ:8/193
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : ససబడమణయఇ లవనదర
ఇఇటట ననఇ:8-193
వయససస:44
లఇ: ససస స
1006 LML2376135
పపరర: కవతద అనసమలగమఇడఇ

125-138/247

తఇడడ:డ జయ పడసరద బఇడల
ఇఇటట ననఇ:8-192-1
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ జయ పడసరద బఇడల
ఇఇటట ననఇ:8/192-I
వయససస:34
లఇ: పప
1003 ZOK2001550
పపరర: అమరరవత లవవనరర

998
ZOK1277541
పపరర: దదనవశ కలమయర బఇడల

993
ZOK2001535
పపరర: మదదనలలటట వరరకకత
తఇడడ:డ మదదనలలటట వరరరకలటట
ఇఇటట ననఇ:8-192
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : జయ పడసరద బఇడల
ఇఇటట ననఇ:8/192-1
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : దదలప కలమయర దదవపనఉవనడన
ఇఇటట ననఇ:8/192-1
వయససస:31
లఇ: ససస స
1000 ZOK1277517
పపరర: దదలప కలమయర బఇడల

125-138/921

1017 LML2373090
పపరర: తతట నదరమమ

125-138/931

భరస : గఇగమలయయ తతట
ఇఇటట ననఇ:8-196
వయససస:81
లఇ: ససస స
125-138/933

1020 ZOK2001972
పపరర: పపఇచలయయ మమరరస

125-138/934

తఇడడ:డ లకకయయ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:8-196
వయససస:59
లఇ: పప
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1021 ZOK1161918
పపరర: శవ కలమయర మమరరస

125-138/262

తఇడడ:డ రరమయయ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:8/196-A
వయససస:27
లఇ: పప
1024 ZOK2001998
పపరర: రరమయయ మమరరస

125-138/936

125-138/266

భరస : జయరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:8/196-C
వయససస:47
లఇ: ససస స
1033 LML2374015
పపరర: ఫమర బబగఇ షపక

125-138/271

125-138/938

125-138/941

భరస : చనన ససబబయయ నదరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-198
వయససస:43
లఇ: ససస స
1042 LML2373108
పపరర: శశకళ నదరదదసస
తఇడడ:డ ససబబరరయమడడ నదరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-199
వయససస:38
లఇ: ససస స
1045 LML1882018
పపరర: పస. శరరరఇకలమయర

భరస : రఇగసరరమ
ఇఇటట ననఇ:8/801-14
వయససస:29
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-138/267

125-138/274

1031 ZOK1203579
పపరర: నదరరయణ సప మశశటట

125-138/270

125-138/265

1029 ZOK0648360
పపరర: జయ రరమయయ కరసల

125-138/268

1032 ZOK2002004
పపరర: కకషషయయ నదరదదసద

125-138/937

తఇడడ:డ చననయయ నదరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-197
వయససస:42
లఇ: పప

1034 ZOK0640540
పపరర: ఖయదర వలల షపక

125-138/272

1035 ZOK1563477
పపరర: సరయ ససమఇత నదరదదసస

1037 ZOK0403998
పపరర: రవ నదరదదసస

125-138/939

1038 ZOK2002012
పపరర: జయమమ నదరదదసద

125-138/940

తఇడడ:డ చనన ససబబయయ నదరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-198
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : పడభభకర నరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-198
వయససస:47
లఇ: ససస స

1040 ZOK2279339
పపరర: ససబభశ నరదదసద

1041 LML1883628
పపరర: నదగససబబమయమ నదరదదసద

1043 ZOK1081389
పపరర: రరడడడ కలమయరర నదరదదసస

1046 LML1882752
పపరర: శరనవరసకలమయర పపడతల

1049 ZOK1438977
పపరర: గగవఇదస మహహశ
తఇడడ:డ గగవఇదస శరనవరససలల లయతద
ఇఇటట ననఇ:8/1458-B3
వయససస:26
లఇ: పప

125-138/273

తఇడడ:డ రవ నదరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8/198
వయససస:20
లఇ: పప

125-138/1257

125-138/942

భరస : ససబబరరయమడడ నరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-199
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-138/944

1044 ZOK2002038
పపరర: వజయ నదరదదసద

125-138/945

భరస : ససబబరరయమడడ నదరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-199
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-138/946

తఇడడ:డ పస.వ.యస.శరమ పసడకల
ఇఇటట ననఇ:8-200
వయససస:47
లఇ: పప
125-138/619

1026 ZOK0475038
పపరర: ససహషపణణ మమరరస

తఇడడ:డ వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:8/196-C
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : మయలకరరరజ న నదరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-199
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరయమడడ
ఇఇటట ననఇ:8/199-B
వయససస:38
లఇ: పప
1048 ZOK1563857
పపరర: లకడమ పడసనన నరపపసపత

1028 LML2376127
పపరర: ససబబలకమమ నదరదదసస

తఇడడ:డ రవకలమయర నదరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8/198
వయససస:18
లఇ: పప
125-138/943

125-138/935

భరస : వనఇకట రమణయయ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:8/196B
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇమయమ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:8/197-B
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : రవ నరదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-198
వయససస:42
లఇ: ససస స
1039 ZOK2002020
పపరర: ససమత నదరదదసద

125-138/264

తఇడడ:డ రగశయయ సప మశశటట
ఇఇటట ననఇ:8/197
వయససస:73
లఇ: పప

భరస : ఇమయమ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:8/197-B
వయససస:47
లఇ: ససస స
1036 LML1884824
పపరర: జజయత నదరదదసస

1025 ZOK0475012
పపరర: నదగమమ మమరరస

భరస : నదగరరజ
ఇఇటట ననఇ:8/196-C
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-138/269

1023 ZOK2001980
పపరర: సదబభబలకమయమ వతస లకరర
భరస : రరమయయ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:8-196-A
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : నరసపఇహహలల మమరరస
ఇఇటట ననఇ:8/196B
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసపఇహహలల మమరరస
ఇఇటట ననఇ:8/196B
వయససస:48
లఇ: పప
1030 ZOK0659110
పపరర: లకడమ దదవ కరసల

125-138/263

తఇడడ:డ లలట మమరరస ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:8/196-A
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకకయయ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:8-196-A
వయససస:59
లఇ: పప
1027 ZOK0477141
పపరర: వనఇకట రమణ మమరరస

1022 ZOK1563436
పపరర: మమరరస రరమయయ

125-137/497
1047 ZOK1476670
పపరర: చనన ససబడమణయఇ సపఇగమనవన

తఇడడ:డ రమమష సపఇగమనవన
ఇఇటట ననఇ:8/481M3
వయససస:20
లఇ: పప
125-137/148

1050 ZOK0690057
పపరర: మణణ చకర పడతదప మయడద

125-137/1440

తఇడడ:డ పపలల యయ మయడద
ఇఇటట ననఇ:8-L-80
వయససస:31
లఇ: పప
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1051 ZOK2280543
పపరర: రరడడడ పడసరద బఇడరర

125-138/1260

తఇడడ:డ బ వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:144-G
వయససస:23
లఇ: పప
1054 ZOK1423359
పపరర: వరలకడమ నననఇ

1052 ZOK1036020
పపరర: మణణకఇఠ పససపపలలటట

125-138/698

తఇడడ:డ బభబమ
ఇఇటట ననఇ:81188
వయససస:29
లఇ: పప

1053 ZOK0936114
పపరర: గఇగయయ రరవవరర

125-137/2

భరస : నరసపఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:69
లఇ: ససస స

125-137/3

భరస : నదరరయణ నననఇ
ఇఇటట ననఇ:0/0
వయససస:67
లఇ: ససస స
పపరరషషలల
ఇతరరలల
మతస త

517
517

ససస సలల

మతస త
537
537

1,054
1,054

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస

వయసస 01-01-2021 నటక
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