రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-24
1
ZOK0656611
పపరర: వవవకటటశ

125-151/414

తవడడ:డ ససబబబరరయయడడ
ఇవటట నవవ:4/216
వయససస:30
లవ: పప
4
ZOK0652057
పపరర: అరరణణ కకరచచరల

125-152/24

125-152/27

భరస : గయలలర బబషర షపక
ఇవటట నవవ:4/219-1-2
వయససస:51
లవ: ససస స
125-152/35

16
ZOK0773374
పపరర: రవ శవకర చచనననరర

125-152/37

125-151/416

125-152/40

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/33

20
ZOK0878985
పపరర: పడవణ కకమమర కవదసకకరర

23
ZOK2017630
పపరర: ససశలమదదవ పవచణకరర

125-152/43

26
ZOK1090265
పపరర: పరవన వవలకచచరల

125-152/905

29
ZOK1154095
పపరర: లమవణయ గయవదడత
భరస : వజయ కకమమర
ఇవటట నవవ:4/219-C-2
వయససస:45
లవ: ససస స

9
ZOK0087775
పపరర: గయలమలర బబషర గవడడ కకట

125-152/31

12
ZOK0282012
పపరర: ఉమమమసలమ గవడడకకట

125-152/34

15
ZOK0690693
పపరర: కకషష మహన బమమ

125-152/36

తవడడ:డ నణగయయ భమమ
ఇవటట నవవ:4/219-1-4
వయససస:62
లవ: పప
125-152/38

18
ZOK0402495
పపరర: ససరజవదడ పససపపలలటట

125-152/906

తవడడ:డ రతనమయయ పససపపలలటట
ఇవటట నవవ:4-219-B
వయససస:35
లవ: పప
125-151/417

21
LML1841014
పపరర: వరయయ కర

125-152/39

తవడడ:డ వరభదడయయ
ఇవటట నవవ:4/219C
వయససస:55
లవ: పప
125-152/41

24
ZOK2017648
పపరర: సశరరపరరణణ కవదసకకరర

125-152/42

భరస : వరయయ కవదసకకరర
ఇవటట నవవ:4/219C
వయససస:53
లవ: ససస స
125-152/44

తవడడ:డ నరససవహ రరడడడ వవలకచచరల
ఇవటట నవవ:4/219-C-1
వయససస:28
లవ: ససస స
125-137/7

125-152/26

తవడడ:డ గయలలర బబషర షపక
ఇవటట నవవ:4/219-1-2
వయససస:33
లవ: ససస స

భరస : చవదడ శశఖర పవచణకరర
ఇవటట నవవ:4/219C
వయససస:75
లవ: ససస స

భరస : రరజగగపరల పససపపలలటట
ఇవటట నవవ:4/219-C
వయససస:41
లవ: ససస స

తవడడ:డ పసచచయయ గయవదడత
ఇవటట నవవ:4/219-C/2
వయససస:54
లవ: పప

11
ZOK0090142
పపరర: అయయషర గవడడకకట

17
ZOK0592709
పపరర: అరరణణ నణగ

6
ZOK0736009
పపరర: శశనవరససలక రరడడడ పరటటరర

తవడడ:డ మహమమద ససలమర గవడడకకట
ఇవటట నవవ:4/219-1-2
వయససస:60
లవ: పప

తవడడ:డ వరయయ కవదసకకరర
ఇవటట నవవ:4/219-C
వయససస:36
లవ: పప

తవడడ:డ రరమసరశమ
ఇవటట నవవ:4/219C
వయససస:51
లవ: పప

28
ZOK0781062
పపరర: వజయ కకమమర గయవదడత

125-152/28

భరస : ఈశశర రజడడడ నణగ
ఇవటట నవవ:4/219-6
వయససస:48
లవ: ససస స

తవడడ:డ వరయయ కవదసకకరర
ఇవటట నవవ:4/219C
వయససస:37
లవ: పప

25
LML2417640
పపరర: అరరణణ పససపపలలటట

8
ZOK1273291
పపరర: నవవదదత కకచచరల

14
ZOK1213602
పపరర: మయజఫఫర సయయద

125-151/415

తవడడ:డ వవవకట రరడడడ
ఇవటట నవవ:4/219
వయససస:47
లవ: పప

తవడడ:డ జలమల సయయద
ఇవటట నవవ:4-219-1-2 UPSTAIRS
వయససస:40
లవ: పప

తవడడ:డ సరవబయయ చచనననరర
ఇవటట నవవ:4/219-2A
వయససస:45
లవ: పప

22
LML2411890
పపరర: రరజగగపరల పససపపలలటట

125-152/25

తవడడ:డ గయలలర బబషర గవడడకకట
ఇవటట నవవ:4/219-1-2
వయససస:34
లవ: ససస స

13
ZOK1257097
పపరర: మహమమద ఖజజర షపక
గవడడకకట
తవడడ:డ గయలలర బబషర గవడడకకట
ఇవటట నవవ:4/219-1-2
వయససస:24
లవ: పప

19
ZOK0897910
పపరర: కకరణ కవదసకకరర

5
ZOK0652156
పపరర: శరయమల పరటటరర

తవడడ:డ ససబబబరరయయడడ కకచచరల
ఇవటట నవవ:4/219
వయససస:24
లవ: ససస స
125-152/32

3
ZOK0940313
పపరర: కకరణ కకమమర బబ లకల
తవడడ:డ వవవకటటసస
ఇవటట నవవ:4/219
వయససస:39
లవ: పప

భరస : శశనవరససల రరడడడ పరటటరర
ఇవటట నవవ:4/219
వయససస:46
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపవచల రరజ కకచచరల
ఇవటట నవవ:4/219
వయససస:50
లవ: పప
10
ZOK0090126
పపరర: వరహహదణబబనస షపక

125-152/23

తవడడ:డ వవవకటయయ కరయల
ఇవటట నవవ:4/218
వయససస:42
లవ: పప

భరస : ససబబబరరయయడడ కకరచరల
ఇవటట నవవ:4/219
వయససస:41
లవ: ససస స
7
ZOK1273267
పపరర: ససబబబరరయయడడ కకచచరల

2
ZOK0512087
పపరర: కకటటశశరయయ కరయల

27
ZOK0941022
పపరర: మహహశశర రరడడడ వవలకచచరల

125-152/907

తవడడ:డ నరససవహ రరడడడ వవలకచరల
ఇవటట నవవ:4-219-C1
వయససస:28
లవ: పప
125-152/45

125-152/1062
30
ZOK1495811
పపరర: లవగవపలల సరయ వషష
ష పసడయ

తవడడ:డ లవగవపలల వవవకట రమణ రరవప
ఇవటట నవవ:4/219-C-3
వయససస:22
లవ: ససస స
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31
ZOK1495803
పపరర: నణగ లకడమ దదవ ఇవదడకవటట

125-152/1122

భరస : పడబబకర శరమ ఇవదడకవటట
ఇవటట నవవ:4-219-C3
వయససస:50
లవ: ససస స
34
LML2406676
పపరర: శశనవరససలక కటబట

125-152/909

125-152/49

125-151/419

125-152/52

125-152/911

125-152/56

125-152/57

తవడడ:డ ససబబన సరహహబ కడప
ఇవటట నవవ:4/219-E-5
వయససస:44
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

44
LML2417657
పపరర: వరలకడమ పససపపలలటట

47
ZOK1425917
పపరర: రరడడడ ససనత పససపపలలటట

50
LML2413136
పపరర: లకడమదదవ కకడడ

53
ZOK0773325
పపరర: రరమ కకషష మయనగపరటట

125-152/59

56
ZOK1008854
పపరర: రజయమ బబగవ కడప

125-152/53

59
LML2417764
పపరర: ససషమమ నవలమతతరర
తవడడ:డ చటటట బబబయ యన
ఇవటట నవవ:4/219-F
వయససస:34
లవ: ససస స

39
ZOK1077768
పపరర: శవకకమమరర పససపపలలటట

125-151/418

42
LML2411916
పపరర: శవకర పససపపలలటట

125-152/51

45
ZOK1704444
పపరర: సరయ పససపపలలటట

125-152/54

తవడడ:డ రతనమయయ పససపపలలటట
ఇవటట నవవ:4/219-D
వయససస:23
లవ: పప
125-152/1063

48
LML2411908
పపరర: బడహమమయయ కకడడ

125-152/55

తవడడ:డ రరయడన కకడడ
ఇవటట నవవ:4/219E
వయససస:32
లవ: పప
125-152/912

51
ZOK2279925
పపరర: చవదన పసడయ నడణదఅలమ

125-152/1243

భరస : బబడమమయయ కకడడ
ఇవటట నవవ:4/219-E
వయససస:21
లవ: ససస స
125-152/58

54
ZOK0878027
పపరర: రజయ బబగవ కడప

125-151/420

భరస : ససబబన సరహహబ కడప
ఇవటట నవవ:4/219-E-5
వయససస:53
లవ: ససస స
125-152/60

భరస : ససభబన సరహహబ కడప
ఇవటట నవవ:4/219-E5
వయససస:54
లవ: ససస స
125-152/62

125-152/48

తవడడ:డ రతనమయయ పస
ఇవటట నవవ:4/219D
వయససస:39
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకట సరశమ మయనగపటట
ఇవటట నవవ:4/219-E4
వయససస:43
లవ: పప

తవడడ:డ బబబయ సరహహబ కడప
ఇవటట నవవ:4/219-E5
వయససస:59
లవ: పప
58
ZOK1019539
పపరర: అహమమద బబషర కడప

125-152/50

భరస : రరయయడడ కకడడ
ఇవటట నవవ:4-219-E
వయససస:52
లవ: ససస స

భరస : రరమ కకషష మయనగపటట
ఇవటట నవవ:4/219-E4
వయససస:43
లవ: ససస స
55
LML2411924
పపరర: ససభబన సరహహబ కడపర

41
LML1840545
పపరర: రరమమవజలక డడ

36
LML2417632
పపరర: నరమలమ నలమ

భరస : అశశక పససపపలలటట
ఇవటట నవవ:4/219-D
వయససస:27
లవ: ససస స

భరస : ససరరవదడ పససపపలలటట
ఇవటట నవవ:4/219-D-1
వయససస:23
లవ: ససస స

తవడడ:డ బబడమమయయ కకడడ
ఇవటట నవవ:4/219-E
వయససస:59
లవ: పప
52
ZOK0773317
పపరర: శశ లకడమ మయనగపరటట

125-152/910

భరస : శవకర
ఇవటట నవవ:4/219-D
వయససస:35
లవ: ససస స

భరస : రతనమయయ పససపపలలటట
ఇవటట నవవ:4-219-D
వయససస:48
లవ: ససస స
49
ZOK1670793
పపరర: రరయయడడ కకడడ

38
LML2406684
పపరర: వవవకటటశశరరల నలమల

125-152/908

భరస : వవవకటటశశరళళ నలల
ఇవటట నవవ:4/219-C-6
వయససస:52
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరసనన డ
ఇవటట నవవ:4/219D
వయససస:47
లవ: పప

భరస : రరమవజ డడ
ఇవటట నవవ:4/219-D
వయససస:47
లవ: ససస స
46
ZOK0398271
పపరర: రతనమమ పససపపలలటట

125-152/47

తవడడ:డ చననపరప నలమల
ఇవటట నవవ:4-219-C6
వయససస:55
లవ: పప

తవడడ:డ రతనమయయ పససపపలలటట
ఇవటట నవవ:4/219-D
వయససస:34
లవ: పప
43
LML2413102
పపరర: రమణమమ దణసరర

35
ZOK1008847
పపరర: లమవణయ శశ నలమల

33
LML2406668
పపరర: లకమయయ కటబట

తవడడ:డ చనన వవవకట ససబబయయ కటబట
ఇవటట నవవ:4-219-C5
వయససస:77
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటటశశరరల నలమల
ఇవటట నవవ:4/219-C6
వయససస:26
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటటశశరరల నలల
ఇవటట నవవ:4/219-C-6
వయససస:21
లవ: పప
40
ZOK1077776
పపరర: అశశక పససపపలలటట

125-152/46

భరస : లకమయయ కటబట
ఇవటట నవవ:4/219-C5
వయససస:69
లవ: ససస స

తవడడ:డ లకమయయ కటబట
ఇవటట నవవ:4-219-C5
వయససస:49
లవ: పప
37
ZOK1459015
పపరర: వషష
ష తదజ నలల

32
ZOK1008839
పపరర: ససబబమమ కటబట

57
ZOK0512426
పపరర: బబబబఫకకశదదదన కడప

125-152/61

తవడడ:డ ససభబన సరహహబ కడప
ఇవటట నవవ:4/219-E-5
వయససస:30
లవ: పప
125-151/421

60
LML1841261
పపరర: రమణరరడడడ దదవవరర

125-152/63

తవడడ:డ నరసర రజడడడ దదవపడడ
ఇవటట నవవ:4/219F2
వయససస:75
లవ: పప
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61
LML1850155
పపరర: శశదదవ డడ.

125-152/64

భరస : రమణ రరడడడ డడ
ఇవటట నవవ:4/219-F-2
వయససస:64
లవ: ససస స
64
ZOK0528661
పపరర: శరరదమమ భమసపటట

తవడడ:డ రమణణరరడడడ దదపపరర
ఇవటట నవవ:4-219-F2
వయససస:32
లవ: పప
125-151/422

భరస : వవవకటటశ
ఇవటట నవవ:4/219-F-5
వయససస:65
లవ: ససస స
67
LML2417699
పపరర: దదలశరద బబగమ షపక

125-152/67

125-152/915

తవడడ:డ అబయదల రరవవఫ బబపర
ఇవటట నవవ:4-219-I-6
వయససస:51
లవ: పప
73
ZOK1121516
పపరర: రహహమ షపక

125-152/71

భరస : అబయదల రహహమన షపక
ఇవటట నవవ:4/219-I SIDE
వయససస:56
లవ: ససస స
76
ZOK1077750
పపరర: శరశవణ కకమమర ఉదయవర

125-151/423

125-151/424

125-152/78

125-152/81

భరస : రవచవదడ రరడడడ వవలకచలల
ఇవటట నవవ:4/219-K1
వయససస:39
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

69
ZOK1567239
పపరర: వనత కకమమర రరడడడ గడడ

125-152/73

తవడడ:డ పపవచల రరడడడ గడడ
ఇవటట నవవ:4/219-I-5
వయససస:22
లవ: పప

125-152/69
71
ZOK1121334
పపరర: మహమమద ఖమదర మహహడడ న
షపక
తవడడ:డ హయత బబషర షపక
ఇవటట నవవ:4/219-I SIDE
వయససస:50
లవ: పప

72
ZOK1121367
పపరర: రరజన షపక

భరస : మహమమద ఖమదర మహహడడ చన షపక
ఇవటట నవవ:4/219-I SIDE
వయససస:42
లవ: ససస స

74
ZOK1124320
పపరర: జకకర బబగమ షపక

75
ZOK0401851
పపరర: ఓవపడకరశ ఉదయవర

125-152/72

77
ZOK0735928
పపరర: కరతణయయన ఉదణయవర

80
ZOK0475228
పపరర: రరమ రరడడడ బబమ రరడడడ

83
ZOK0735878
పపరర: వవవకట రమణణ రరడడడ యరరశ

86
ZOK1008862
పపరర: చవదడ మహన మయనగపరటట

89
ZOK1008896
పపరర: రవచవదడ రరడడడ వవలకచచరల
తవడడ:డ వవవకట రరడడడ ఎరశ
ఇవటట నవవ:4/219-K1
వయససస:48
లవ: పప

125-152/70

125-152/916

తవడడ:డ చననపప ఉదణయవర
ఇవటట నవవ:4-219-J
వయససస:61
లవ: పప
125-152/74

78
ZOK0735936
పపరర: సరగజన దదవ జడపస లక

125-152/75

భరస : ఓవ పడకరష జడపస లక
ఇవటట నవవ:4/219-J1
వయససస:58
లవ: ససస స
125-152/76

81
ZOK0475269
పపరర: చరణ కకమమర రరడడడ బయడడడ రరడడడ

125-152/77

తవడడ:డ రరమ రరడడడ బయదణదరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/219K
వయససస:36
లవ: పప
125-152/79

84
ZOK0735886
పపరర: సశరష తదజజ రరడడడ యరరశ

125-152/80

తవడడ:డ వవవకట రమణణ రరడడడ ఎరశ
ఇవటట నవవ:4/219-K
వయససస:28
లవ: ససస స
125-152/82

తవడడ:డ చచననకకషషయయ మయనగపరటట
ఇవటట నవవ:4/219-K
వయససస:45
లవ: పప
125-152/84

125-152/66

తవడడ:డ నన సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/219-H
వయససస:49
లవ: పప

తవడడ:డ జయరరమ రరడడడ భవరన నగర
ఇవటట నవవ:4/219-K
వయససస:57
లవ: పప

భరస : వవవకట రమణణ రరడడడ ఎరశ
ఇవటట నవవ:4/219-K
వయససస:54
లవ: ససస స
88
ZOK1008870
పపరర: ససమలత వవలకచచరల

125-152/68

తవడడ:డ కజశవ రరడడడ బయదణదరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/219K
వయససస:66
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకట రమణ రరడడడ యరశ
ఇవటట నవవ:4/219K
వయససస:29
లవ: పప
85
ZOK0735894
పపరర: జజజనవశశరర యరరశ

68
ZOK1377696
పపరర: ఖమదర బబష

66
ZOK1495894
పపరర: హసపససన షపక
తవడడ:డ ఖదర బబష షపక
ఇవటట నవవ:4/219h
వయససస:23
లవ: పప

తవడడ:డ ఓవ పడకరష ఉదయవర
ఇవటట నవవ:4/219-J1
వయససస:28
లవ: ససస స

తవడడ:డ చచననకకశషషయయ మయనగపరటట
ఇవటట నవవ:4/219-K
వయససస:44
లవ: పప
82
ZOK1103191
పపరర: వవవకటటశశర రరడడడ యరశ

125-152/65

తవడడ:డ హయత బబషర షపక
ఇవటట నవవ:4/219-I SIDE
వయససస:50
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఓవపడకరశ ఉదయవర
ఇవటట నవవ:4/219-J1
వయససస:26
లవ: పప
79
LML2408425
పపరర: చవదడమహన మయనగపరటట

65
ZOK0526970
పపరర: వవవకటటశ బబ లకల

తవడడ:డ రమణ రరడడడ దదవవరర
ఇవటట నవవ:4-219-F2
వయససస:33
లవ: పప

తవడడ:డ నణరరయణ బబ లకల
ఇవటట నవవ:4/219-F-5
వయససస:67
లవ: పప

భరస : కరదర భబషర స
ఇవటట నవవ:4/219-H
వయససస:44
లవ: ససస స
70
ZOK1496157
పపరర: అబయదల రహహవ బబపర

125-152/913 63
125-152/914
62
ZOK0476259
ZOK0487629
పపరర: ససతణరరవ సవదదప రరడడడ దదపపరర
పపరర: సస మమశశఖరశశనణథ రజడడడ దదవవరర

87
ZOK1047555
పపరర: వవవకటటసశర రరడడడ యయరశ

125-152/83

తవడడ:డ వవవకట రమణ రరడడ యమ రరశ
ఇవటట నవవ:4/219-K
వయససస:30
లవ: పప
125-152/85

90
ZOK1008888
పపరర: ససబబ రరడడ పరటటరర

125-152/86

తవడడ:డ రరమరరడడడ పరటటరర
ఇవటట నవవ:4/219-L
వయససస:72
లవ: పప
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91
ZOK1008912
పపరర: పడమలమమమ పరటటరర

125-152/87

భరస : ససబబబరరడడడ పరటటరర
ఇవటట నవవ:4/219-L
వయససస:58
లవ: ససస స
94
ZOK1008938
పపరర: నరససవహ రరడడడ ఆకజపరటట

125-152/90

125-152/93

తవడడ:డ ససబబబరరడడడ మయకస
ఇవటట నవవ:4/219 L4
వయససస:43
లవ: పప
103
ZOK0592691
పపరర: పడమలమ గగవపన

125-152/98

125-152/101

98
ZOK1154186
పపరర: లకడమ కరవతమమ కరమశశటట

125-151/425

125-152/108

భరస : వవణయగగపరలరజడడడ సస
ఇవటట నవవ:4/219M2
వయససస:50
లవ: ససస స

భరస : నణగభబషణఆచణరర కడడయమల
ఇవటట నవవ:4/219-N
వయససస:66
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/99

99
ZOK1154210
పపరర: రరమకకషషయయ కరమశశటట

125-152/95

102
ZOK0087890
పపరర: ససబబబరరడడడ మయకరస

125-152/97

125-152/100
105
ZOK0690719
పపరర: రఘయనణథ రజడడ మయలకరసయల

తవడడ:డ చననపరజడడడ ఎవ
ఇవటట నవవ:4/219-L5
వయససస:69
లవ: పప
125-152/102

125-152/105

108
ZOK0735910
పపరర: హరరష రరడడడ మయలకరసయల

125-152/103

తవడడ:డ రఘయనణథ రరడడ మయలకరసయల
ఇవటట నవవ:4/219-L-5
వయససస:31
లవ: పప
111
ZOK0656751
పపరర: ససధణకర రరడడడ

125-152/106

తవడడ:డ వవవకట రరడడడ
ఇవటట నవవ:4/219LE
వయససస:36
లవ: పప

113
ZOK1273309
పపరర: గరరరశ మమ రరడడడ చచదవరవ

125-152/30

114
ZOK0690768
పపరర: వవణయగగపరల రజడడ చచడవరవ

125-152/107

తవడడ:డ వవణయ గగపరల రరడడ చచదవరవ
ఇవటట నవవ:4/219 M
వయససస:24
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబరరమ రజడడ చచడవరవ
ఇవటట నవవ:4/219M2
వయససస:58
లవ: పప

116
LML1840297
పపరర: నణగభబషణవ ఆచణరర కర.

117
LML1840370
పపరర: ససబడమణయవఆచణరర కర

125-152/109

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ ఆచణర
ఇవటట నవవ:4/219N
వయససస:62
లవ: పప
125-152/111

125-152/92

తవడడ:డ వవవకట రరడడడ మయకస
ఇవటట నవవ:4/219-L4
వయససస:63
లవ: పప

తవడడ:డ కకషష మహన గగడ భమమ
ఇవటట నవవ:4/219-L-A
వయససస:34
లవ: పప

తవడడ:డ వవణయగగపరల రరడడ చచదవరవ
ఇవటట నవవ:4/219-M
వయససస:26
లవ: ససస స

118
LML2413672
పపరర: లకడమదదవమమ కడడయమల

125-152/96

తవడడ:డ రఘయనణథ రరడడ మయలకరసయల
ఇవటట నవవ:4/219-L-5
వయససస:34
లవ: పప

తవడడ:డ కకషష మహన భమమ
ఇవటట నవవ:4/219-L-A
వయససస:34
లవ: పప

96
ZOK1008946
పపరర: వవవకట ససబబ రరడడ దవడడ

తవడడ:డ లకమయయ కమశశటట
ఇవటట నవవ:4/219L-2A
వయససస:61
లవ: పప

104
ZOK0090134
పపరర: ససజజతమమ మయకస

125-152/104 110
109
ZOK0512434
ZOK0512442
పపరర: బ జజ రగహహత కకషష గగడ భమమ
పపరర: వవశ కకషష భమమ

115
ZOK0690776
పపరర: నణగమణణ చగడవరవ

125-152/94

101
ZOK0087916
పపరర: కకశశర కకమమర రరడడడ మయకరస

107
ZOK0735902
పపరర: తదజజ కరవత మయలకరసయల

125-152/89

తవడడ:డ ససబబ రరడడ దవడడ
ఇవటట నవవ:4/219-L-2A
వయససస:50
లవ: పప

భరస : ససబబబరరడడడ మయకస
ఇవటట నవవ:4/219-L-4
వయససస:60
లవ: ససస స

భరస : రఘయనణథణ రజడడ ఎవ
ఇవటట నవవ:4/219-L5
వయససస:63
లవ: ససస స

112
ZOK1077743
పపరర: భవయ రరడడడ చచదవరవ

125-152/91

తవడడ:డ ససబబ రరడడడ మయకస
ఇవటట నవవ:4/219L4
వయససస:42
లవ: పప

భరస : కకషష మహన గగవపన
ఇవటట నవవ:4/219-L4
వయససస:58
లవ: ససస స
106
ZOK0690735
పపరర: ససజజమణణ మయలకరయల

95
ZOK0773366
పపరర: వరమమ జవగవ

భరస : రరమకకషషయయ కమశశటట
ఇవటట నవవ:4/219L-2A
వయససస:54
లవ: ససస స
125-152/29

93
ZOK1008920
పపరర: భబససర రరడడడ ఆకజపరటట
తవడడ:డ వవవకట రరడడడ ఆకరపరటట
ఇవటట నవవ:4/219-L2
వయససస:79
లవ: పప

భరస : రవ శవకర జవగవ
ఇవటట నవవ:4/219-L2A
వయససస:43
లవ: ససస స

భరస : వవవకట ససబబ రరడడ మమమడడ
ఇవటట నవవ:4/219-L-2A
వయససస:40
లవ: ససస స
100
ZOK0087601
పపరర: ససధదర కకమమర రరడడడ మయకరస

125-152/88

భరస : నరససవహరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/219-L2
వయససస:45
లవ: ససస స

తవడడ:డ భబససర రరడడడ ఆకరపరటట
ఇవటట నవవ:4/219-L-2
వయససస:56
లవ: పప
97
ZOK1008953
పపరర: శశలత మమమడడ

92
ZOK0592758
పపరర: శశభబ రరన అకజపరటట

119
LML2413680
పపరర: వనజ కడడయమల
భరస : ససబబడమణయమ ఆచణరర
ఇవటట నవవ:4/219-N
వయససస:38
లవ: ససస స

125-152/110

తవడడ:డ యన.ఆచణరర
ఇవటట నవవ:4/219N
వయససస:40
లవ: పప
125-152/112

120
LML2413664
పపరర: పదమజ కడడయమల

125-152/113

భరస : నణగరరజ కడడయమల
ఇవటట నవవ:4/219-O
వయససస:39
లవ: ససస స
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121
ZOK2260834
పపరర: వనజ కడడయమల

125-152/1236

భరస : ససబడమణయవ కడడయమల
ఇవటట నవవ:4/219-O
వయససస:36
లవ: ససస స
124
LML2413698
పపరర: రజయమబబగమ శశక

125-152/115

125-152/118

125-152/918

125-151/426

125-152/124

125-152/127

125-152/130

భరస : కకషరషరరలన రరడడడ మమడ
ఇవటట నవవ:4/219-U-4
వయససస:56
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

134
ZOK0940339
పపరర: కరనమమమ ననకరరడడ

137
ZOK1541580
పపరర: మనణకడ లవగరరజ

140
ZOK0513051
పపరర: లమవణయ ఓబయలవ

143
ZOK1218826
పపరర: లమవణయ దదపసస ఓబయలవ

125-152/921

146
LML2413763
పపరర: రమమదదవ దసరరర

125-152/122

149
ZOK1121243
పపరర: కకషరషరరలన రరడడడ మమడ
తవడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ మమడ
ఇవటట నవవ:4/219-U-4
వయససస:62
లవ: పప

129
ZOK0476382
పపరర: ససబబమమ బబల పస గయ

125-152/120

132
LML2407203
పపరర: గవగయయ బబలపస గబ

125-152/919

135
ZOK1567494
పపరర: వర వనణమన వరరకకవట

125-152/123

భరస : అనల కకమమర వరరకకవట
ఇవటట నవవ:4/219-T
వయససస:26
లవ: ససస స
125-152/125

138
ZOK1541598
పపరర: సదణనవదవ కరమరరజ

125-152/126

తవడడ:డ సతయనణరరయణ కరమరరజ
ఇవటట నవవ:4/219u
వయససస:41
లవ: పప
125-152/128

141
ZOK0752022
పపరర: చచవచస లత ఓబయలఎవ

125-152/129

భరస : రరమచవదడయయ ఓబయలఎవ
ఇవటట నవవ:4/219-U
వయససస:65
లవ: ససస స
125-152/131

144
ZOK0459099
పపరర: సరయ భరత దణశజ ఓబయలవ

125-152/920

తవడడ:డ రరమచవదడయయ ఓబయలవ
ఇవటట నవవ:4-219U
వయససస:37
లవ: పప
125-152/132

భరస : రరడడయయ దణసరర
ఇవటట నవవ:4/219-U2
వయససస:53
లవ: ససస స
125-151/428

125-152/117

తవడడ:డ నణగయయ బబల పస గయ
ఇవటట నవవ:4-219R3
వయససస:41
లవ: పప

భరస : సరయ భబరఠరశజ ఓబయలవ
ఇవటట నవవ:4/219-U
వయససస:31
లవ: ససస స

తవడడ:డ రరమచవదడయయ ఓబయలవ
ఇవటట నవవ:4-219U
వయససస:39
లవ: పప
148
ZOK1100973
పపరర: వజయ భబరత మమడ

125-152/121

భరస : వదణయసరగర ఓబయలవ
ఇవటట నవవ:4/219-U
వయససస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ రరమచవదడయయ
ఇవటట నవవ:4/219-U
వయససస:30
లవ: పప
145
ZOK0459107
పపరర: వదణయ సరగర ఓబయలవ

131
ZOK0476556
పపరర: నణరమమ బబల పస గయ

126
ZOK0433458
పపరర: బలరరమ రరడడ కలక
ల రర

భరస : పపవచలయయ బలపస గయ
ఇవటట నవవ:4/219R2
వయససస:37
లవ: ససస స

భరస : సదణనవదవ కరమరరజ
ఇవటట నవవ:4/219u
వయససస:26
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరసయయ ఓబయలఎవ
ఇవటట నవవ:4/219-U
వయససస:68
లవ: పప
142
ZOK0752055
పపరర: సరయ రరజజష ఓబయలవ

125-152/119

భరస : రమణ రరడడడ ననకరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/219-T
వయససస:41
లవ: ససస స

భరస : సతయనణరరయణ కరమరరజ
ఇవటట నవవ:4/219u
వయససస:63
లవ: ససస స
139
LML1946789
పపరర: రరమచవదడయయ ఓబయలఎవ

128
ZOK0878035
పపరర: శశ దదవ కలక
ల రర

125-152/917

తవడడ:డ గవగర రరడడడ కలక
ల రర
ఇవటట నవవ:4/219R
వయససస:51
లవ: పప

భరస : గవగయయ
ఇవటట నవవ:4/219R3
వయససస:37
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబ రరడడడ ననకరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/219-T
వయససస:46
లవ: పప
136
ZOK1541572
పపరర: ససతణలకడమ కరమరరజ

125-152/116

భరస : బలరరవ రరడడడ కలక
ల రర
ఇవటట నవవ:4/219-R
వయససస:41
లవ: ససస స

భరస : పపవచలయయ
ఇవటట నవవ:4-219R-2
వయససస:36
లవ: ససస స
133
ZOK0940321
పపరర: రమణ రరడడడ ననకరరడడడ

125
ZOK1567759
పపరర: షరహహన షపక

123
LML1849082
పపరర: రరమససబబమమ ఓసస
భరస : వవవకటసరశమ ఓసస
ఇవటట నవవ:4-219-P
వయససస:77
లవ: ససస స

తవడడ:డ సరరదర బబష షపక
ఇవటట నవవ:4/219-q
వయససస:21
లవ: ససస స

భరస : రరమకకషషరజడడడ గయవడల
ఇవటట నవవ:4/219-R
వయససస:64
లవ: ససస స
130
ZOK0488841
పపరర: ససబబమమ బలపస గయ

125-152/114

తవడడ:డ వవవకటసరశమ ఓ
ఇవటట నవవ:4/219P
వయససస:52
లవ: పప

భరస : అకబర షపక
ఇవటట నవవ:4/219-Q
వయససస:54
లవ: ససస స
127
LML2413722
పపరర: అనసనయమమ గయడణల

122
LML1840065
పపరర: గవగరధర ఓ

147
ZOK1100965
పపరర: వవశకరవత రరడడడ మమడ

125-151/427

తవడడ:డ కకషరషరరలన రరడడడ మమడ
ఇవటట నవవ:4/219-U-4
వయససస:36
లవ: పప
125-152/133

150
LML1849462
పపరర: నణగవవణణ నవదద

125-152/134

భరస : శవకరయయ నవదద
ఇవటట నవవ:4/219-V
వయససస:43
లవ: ససస స
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151
LML2413730
పపరర: లకడమదదవ ససదదవర

125-152/135

భరస : పపలల యయ ససదదవర
ఇవటట నవవ:4/219-V
వయససస:69
లవ: ససస స

152
ZOK1008961
పపరర: శవకరయయ నవదద

125-152/136

తవడడ:డ మలల యయ
ఇవటట నవవ:4/219-V2
వయససస:44
లవ: పప

154
LML1840784
పపరర: ససవర రరడడడ బబ మమవరవ

125-152/138

తవడడ:డ నరసరరజడడడ
ఇవటట నవవ:4/219W
వయససస:57
లవ: పప
125-152/141

తవడడ:డ రమ రరడడడ ననకరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/219-W
వయససస:42
లవ: పప

125-152/139 156
155
LML2413748
ZOK0773358
పపరర: కనణయకరపరమమశశరర బబ మమమవరమ
పపరర: దదవయలత బబ మమవరవ

158
LML2413177
పపరర: పదణమవత ననకరరడడ

125-152/143

తవడడ:డ నరసరరరడడడ బబ మమవరరవ
ఇవటట నవవ:4/219W-2
వయససస:53
లవ: పప

161
LML2406700
పపరర: వవవకటశవరరరడడడ యమ

125-152/922

125-152/145

తవడడ:డ యమనణదద రరడడ
ఇవటట నవవ:4/219-W5
వయససస:44
లవ: పప

164
ZOK0879272
పపరర: మమధవ బబ జలరరడడడ

125-151/429

125-152/148

తవడడ:డ పడభబకర రజడడడ మయకస
ఇవటట నవవ:4/219-W-5
వయససస:48
లవ: పప

167
ZOK2246106
పపరర: శశధర రరడడడ నణలమమరర

125-152/146

125-152/150

భరస : నణగరరజ గయపస బబ గరగ రపప
ఇవటట నవవ:4/221-2
వయససస:60
లవ: ససస స
172
ZOK2241677
పపరర: పపడమ రమమశ పచచపపలకసస

125-152/173

170
ZOK1566769
పపరర: అబయదల అజవ బబపరర

162
LML2413755
పపరర: రరజమమ బయజరరడడ

165
ZOK0879306
పపరర: యమనణదదరరడడడ బబ జలరరడడడ

125-152/351

125-152/923

171
ZOK2260321
పపరర: ససమవత రరడడడ నణగరరరడడడ
తవడడ:డ రమణ రరడడడ నణగరరరడడడ
ఇవటట నవవ:4-221-11
వయససస:22
లవ: పప

173
ZOK1682699
పపరర: చవదడకల కకతస పలల

125-152/1229
174
ZOK0669994
పపరర: వవవకట రరమ రరజ సవగరరజ

125-152/1064

175
ZOK0670000
పపరర: వవవకట లకడమ సవగరరజ

176
ZOK1047258
పపరర: శశ హరర సవగరరజ

177
ZOK0670224
పపరర: రగహహత సవగరరజ

125-152/151

తవడడ:డ వవవకట ససబబ రరజ దణసరరరజ
ఇవటట నవవ:4/222-4
వయససస:65
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/1233

భవధసవప: ఇరవ కరశఫర బబపరర
ఇవటట నవవ:4-221/6, FLAT NO. 106
వయససస:44
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబబరరజ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:4-221/40
వయససస:57
లవ: పప

178
ZOK1318294
పపరర: శవరరజ దణసరరరజ

125-152/149

తవడడ:డ ససబడమణయవ గయపస బబ గరగ రపప
ఇవటట నవవ:4/221-2
వయససస:66
లవ: పప

భరస : దదనవశ రరడడడ ఏదసదల
ఇవటట నవవ:4/221-36 FLOTNO 504
వయససస:37
లవ: ససస స

భరస : వవవకట రరమ రరజ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:4-221/40
వయససస:55
లవ: ససస స

125-152/147

168
ZOK1670082
పపరర: నణగరరజ గయపస బబ గరగ రపప

తవడడ:డ రమమశ బబబయ పచచపపలకసస
ఇవటట నవవ:4/221-15 P NO 207
వయససస:62
లవ: ససస స
125-152/1230

125-152/144

తవడడ:డ పపవచల రరడడడ భభజల రరడడడ
ఇవటట నవవ:4/219-W5
వయససస:69
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబరరడడడ నణలమమరర
ఇవటట నవవ:4/219-Y1
వయససస:29
లవ: పప

169
ZOK1670983
పపరర: నరమల బబ గరగ రపప

125-152/142

భరస : యమనణదదరజడడడ భభజల రరడడడ
ఇవటట నవవ:4/219-W5
వయససస:64
లవ: ససస స

భరస : చవదడ శశఖర రరడడ భభజల రరడడడ
ఇవటట నవవ:4/219-W5
వయససస:41
లవ: ససస స

166
ZOK0773309
పపరర: కకషష మహన రజడడ మయ కరస

159
LML1840099
పపరర: శవ శవకర రరడడడ బబ మమవరరవ
తవడడ:డ నరసరరరడడడ బబ మమవరరవ
ఇవటట నవవ:4/219W-1
వయససస:62
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/219W5
వయససస:65
లవ: పప

163
ZOK0879199
పపరర: చవదడశశఖర రరడడడ బబ జలరరడడడ

125-152/140

తవడడ:డ శవ రరడడడ
ఇవటట నవవ:4/219-W
వయససస:29
లవ: ససస స

భరస : రరమ రరడడడ
ఇవటట నవవ:4-219-W
వయససస:67
లవ: ససస స

160
LML1840644
పపరర: ససధణకర రరడడడ బబ మమవరరవ

125-152/137

తవడడ:డ భబససర కకమమర ఆకకల
ఇవటట నవవ:4/219-V-6
వయససస:27
లవ: పప

భరస : శవరజడడడ
ఇవటట నవవ:4/219-W
వయససస:53
లవ: ససస స

157
ZOK1495936
పపరర: కణక వరరన రరడడడ ననకరరడడడ

153
ZOK1554427
పపరర: చకశపరణణ ఆకకల

125-152/1231

125-152/1232

తవడడ:డ వవవకట రరమ రరజ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:4-221/40
వయససస:26
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకట రరమరరజ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:4-221/40
వయససస:28
లవ: ససస స

179
ZOK1318302
పపరర: పరమమశశరర దణసరరరజ

180
LML2442291
పపరర: పపవజరర హరర పడసరద

భరస : శవరరజ దణసరరరజ
ఇవటట నవవ:4/222-4
వయససస:62
లవ: ససస స

125-152/152

125-152/924

తవడడ:డ పపవజరర వవవకటబచలవ
ఇవటట నవవ:4-222-7
వయససస:52
లవ: పప
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181
ZOK0984592
పపరర: లకడమ పపవజరర

125-152/925

182
ZOK1244391
పపరర: పపవజరర తదజశశన

125-152/926

భరస : హరర పడసరద
ఇవటట నవవ:4-222-7
వయససస:48
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపవజరర హరర పడసరద
ఇవటట నవవ:4-222-7
వయససస:25
లవ: ససస స

125-152/154
184
ZOK1670645
పపరర: ఇవదడ కకరణ రరడడడ ఒబల గగవవదస
గరరర
తవడడ:డ రఘయ రరమ రరడడ ఒబల గగవవదస గరరర
ఇవటట నవవ:4/224-D
వయససస:32
లవ: పప

185
ZOK0940990
పపరర: సరయ రరమ మహన రరడడ
ససవగమమల
తవడడ:డ శవరరమరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/224-P
వయససస:27
లవ: పప

125-152/155

187
ZOK0941030
పపరర: శవరరమరరడడడ ససవగమమల

188
ZOK1009019
పపరర: శవ రరమ రరడడ ససవగమల

125-152/158

125-152/157

తవడడ:డ రవగరరరడడడ ససవగన మమల
ఇవటట నవవ:4/224-P
వయససస:55
లవ: పప
190
ZOK1496389
పపరర: మమలత నవదణయల
భరస : ససబడమణయవ
ఇవటట నవవ:4/227-A
వయససస:50
లవ: ససస స
193
ZOK0084681
పపరర: అమర నణధ రరడడడ ఉదయగరరర

125-137/14

125-137/17

202
LML1883487
పపరర: వవవకటససబబబ రరడడడ కకవడచడ
డ డడ

125-137/20

తవడడ:డ శశనవరససలక
ఇవటట నవవ:8-1
వయససస:26
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

200
LML1882281
పపరర: ససబబ రరడడడ కకమమ రరడడ

125-137/694

203
LML1883495
పపరర: అరరణ పలకప

125-137/15

206
LML2372209
పపరర: వవగల రజడడడ పరలపవ

125-137/18

209
LML2372712
పపరర: సరవతడ కకమరగరరర
భరస : సతయనణరరయణ కకమరగరరర
ఇవటట నవవ:8/1-1
వయససస:53
లవ: ససస స

125-137/13

195
ZOK1477785
పపరర: పడభబవత బతస న

125-137/16

198
ZOK1561729
పపరర: సవగరరజ వననద కకమమర

125-137/19

తవడడ:డ సవగరరజ వవవకట ససబబ రరజ
ఇవటట నవవ:8/1
వయససస:29
లవ: పప
125-137/692

201
LML1882299
పపరర: పస లలపప వవవకట రమణ రరడడ

125-137/693

తవడడ:డ రరధణకకశషషరరడడడ
ఇవటట నవవ:8-1
వయససస:50
లవ: పప
125-137/695

204
LML1883511
పపరర: శశనవరససలరరడడడ కకవడచడ
డ డ

125-137/696

తవడడ:డ వవవకటనరసరరరడడడ
ఇవటట నవవ:8-1
వయససస:42
లవ: పప
125-137/698

తవడడ:డ రరధణ కకషష రజడడడ
ఇవటట నవవ:8-1
వయససస:98
లవ: పప
125-137/700

192
LML1883529
పపరర: ఆదదలకకకమమ కక రరడడడ

భరస : రమణ రరడడడ బతస న
ఇవటట నవవ:8/1
వయససస:47
లవ: ససస స

భరస : పస వ రమణణరరడడడ
ఇవటట నవవ:8-1
వయససస:49
లవ: ససస స
125-137/697

125-152/159
189
ZOK1218834
పపరర: హహమ సరయ కలమయణణ ససవగమల

భరస : వవవకటనరసరరరడడడ
ఇవటట నవవ:8/1
వయససస:66
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటరరమరరడడడ
ఇవటట నవవ:8-1
వయససస:78
లవ: పప

తవడడ:డ శవరరమ రరడడడ
ఇవటట నవవ:8-1
వయససస:42
లవ: పప
208
ZOK1060433
పపరర: రవ కకశశర పరలలవ

125-152/153

తవడడ:డ జనణరర న రరడడడ అవపల
ఇవటట నవవ:8/1
వయససస:32
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకట నరస రరడడడ
ఇవటట నవవ:8-1
వయససస:49
లవ: పప
205
LML1885094
పపరర: కకమమ రరడడడ శశనవరససల రరడడడ

197
ZOK1561174
పపరర: మహహవదర రరడడడ అవపల

125-152/156

తవడడ:డ శవరరమరరడడడ ససవగమల
ఇవటట నవవ:4/224-P
వయససస:25
లవ: ససస స

తవడడ:డ లమతద వవవకట రరడడడ బతస న
ఇవటట నవవ:8/1
వయససస:52
లవ: పప

తవడడ:డ రమణ రరడడడ బతస న
ఇవటట నవవ:8/1
వయససస:21
లవ: ససస స
199
ZOK1624840
పపరర: వవవకట శవ సరయ పడకరశ రరడడడ
బతస న
తవడడ:డ రమణ రరడడడ బతస న
ఇవటట నవవ:8/1
వయససస:20
లవ: పప

194
ZOK1477744
పపరర: రమణ రరడడడ బతస న

186
ZOK0941006
పపరర: లకడమ దదవ ససవగమమల
భరస : శవ రరమ రరడడ
ఇవటట నవవ:4/224-P
వయససస:48
లవ: ససస స

భరస : కకషషమబరరస ఎన
ఇవటట నవవ:4/2236-D
వయససస:58
లవ: ససస స

తవడడ:డ రరజగగపరల రరడడడ
ఇవటట నవవ:8/1
వయససస:33
లవ: పప
196
ZOK1477835
పపరర: భవన రరడడడ బతస న

191
LML2415289
పపరర: చవదడకకమమరర ఏన

125-152/927

తవడడ:డ హరర పడసరద
ఇవటట నవవ:4-223-7
వయససస:28
లవ: పప

తవడడ:డ రవగ రరడడడ
ఇవటట నవవ:4/224-P
వయససస:55
లవ: పప
125-152/160

183
ZOK0984600
పపరర: నతన కకమమర పపవజరర

207
ZOK0936593
పపరర: ఉససన వరల షపక

125-137/699

తవడడ:డ హహమ ఎవ శరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:8-1
వయససస:33
లవ: పప
125-137/24

210
ZOK0789230
పపరర: కలమయన కకమరగరరర

125-137/25

తవడడ:డ సతయనణరరయణ
ఇవటట నవవ:8/1-1
వయససస:29
లవ: ససస స
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211
ZOK0910548
పపరర: రరధదక కకమరగరరర

125-137/26

తవడడ:డ సతయ నణరరయణ
ఇవటట నవవ:8/1-1
వయససస:31
లవ: ససస స
214
ZOK0403253
పపరర: సవదయ తదజససశ కకమరగరరర

125-137/705

125-137/28

125-137/710

125-137/713

125-137/31

125-137/32

125-137/716

భరస : వవవకట ససబబబరజడడడ
ఇవటట నవవ:8-1-A
వయససస:45
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

224
ZOK1561034
పపరర: ధనలకడమ గలసపత

227
ZOK0833005
పపరర: కకషరషరరడడడ ఉమమడడ

230
ZOK1683986
పపరర: వవశ కకషష పటటట వ

233
ZOK1476845
పపరర: వవదవత వరరషలమ

125-137/718

236
LML2372720
పపరర: ససదదమమ కకవడణ

125-137/29

239
ZOK1092931
పపరర: రవ శశఖర రరడడడ కకవడణ
తవడడ:డ జయరరమ రరడడడ కకవడణ
ఇవటట నవవ:8-1-A
వయససస:46
లవ: పప

219
ZOK0909202
పపరర: ససకరమ రరడడడ ఇరగమ

125-137/709

222
ZOK0932435
పపరర: ససలలచనమమ ఇరగమ

125-137/712

225
ZOK1561075
పపరర: మననహర గలసపత

125-137/30

తవడడ:డ వవవకటయయ గలసపత
ఇవటట నవవ:8/1-2 FRIST FLOOR
వయససస:64
లవ: పప
125-137/714

125-137/715
228
ZOK0640656
పపరర: ససబబడమణయమ రజడడ మమమలపఅల

తవడడ:డ నరససమమ రజడడడ
ఇవటట నవవ:8-1-13-2C
వయససస:56
లవ: పప
125-137/22

125-137/717

231
ZOK2261022
పపరర: బ వవణయ గగపరల రరడడ
బసపససయమగరరర
తవడడ:డ బ ససబబరరమరరడడ
ఇవటట నవవ:8-1-337-A
వయససస:41
లవ: పప
234
ZOK1153741
పపరర: జయమమ అటటటగరరర

125-138/1248

125-137/33

భరస : వవవకట రరడడడ అటటటగరరర
ఇవటట నవవ:8/1-A
వయససస:64
లవ: ససస స
125-137/719

భరస : జయరరమ రరడడడ
ఇవటట నవవ:8-1-A
వయససస:69
లవ: ససస స
125-137/721

125-137/707

భరస : రరషపసశర రరడడడ
ఇవటట నవవ:8-1-2
వయససస:34
లవ: ససస స

భరస : కరగడ నణగ వవవకట దసరగ రరవప
ఇవటట నవవ:8-1-524
వయససస:36
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట ససబబ రరడడడ
ఇవటట నవవ:8-1-A
వయససస:84
లవ: పప
238
ZOK0788034
పపరర: ధనలకడమ కకననరజదద

125-137/711

తవడడ:డ పటటట వ మయరళ కకషష
ఇవటట నవవ:8/1/124
వయససస:20
లవ: పప

భరస : రరమ కకషషయయ వరరషలమ
ఇవటట నవవ:8-1-524
వయససస:54
లవ: ససస స
235
LML2369767
పపరర: జయరరమ రరడడడ కకవడణ

221
ZOK0909509
పపరర: తషలశమమ ఇరగమ

216
ZOK0690230
పపరర: మమధసరర కకమటట రరడడ

తవడడ:డ ససబబరరడడడ
ఇవటట నవవ:8-1-2
వయససస:59
లవ: పప

తవడడ:డ నరసరరడడడ ఉమమడడ
ఇవటట నవవ:8-1-6-2
వయససస:32
లవ: పప

తవడడ:డ పడభబకర రరడడడ
ఇవటట నవవ:8/1-113
వయససస:32
లవ: పప
232
ZOK1476837
పపరర: ససత దదవ వరరషలమ

125-137/708

భరస : మననహర గలసపత
ఇవటట నవవ:8/1-2 FRIST FLOOR
వయససస:55
లవ: ససస స

భరస : ఈశశరయయ గలసపత
ఇవటట నవవ:8/1-2 FRIST FLOOR
వయససస:41
లవ: ససస స
229
ZOK0648220
పపరర: రరమ కకషరష రరడడడ కకమటట రరడడడ

218
ZOK0909194
పపరర: లలకజశ రరడడడ ఇరగమ

125-137/704

తవడడ:డ పడభబకర రజడడడ
ఇవటట నవవ:8-1-1-B
వయససస:29
లవ: ససస స

భరస : ససకరమ రరడడడ
ఇవటట నవవ:8-1-2
వయససస:57
లవ: ససస స

తవడడ:డ సనరరయ పడకరశ రరవప దదడడడ
ఇవటట నవవ:8-1-2
వయససస:39
లవ: పప
226
ZOK1561232
పపరర: మహ నణగలకడమ గలసపత

125-137/706

తవడడ:డ ససకరమ రరడడడ
ఇవటట నవవ:8-1-2
వయససస:30
లవ: పప

తవడడ:డ ససకరమ రరడడడ
ఇవటట నవవ:8-1-2
వయససస:35
లవ: పప
223
ZOK1240878
పపరర: రవ శవకర దదడడడ

215
LML2374874
పపరర: ఇవదణడవత కజ

213
LML2369759
పపరర: సతయనణరరయణ కకమరగరరర

తవడడ:డ వవవకట రమణయయ కకమరగరరర
ఇవటట నవవ:8-1-1
వయససస:62
లవ: పప

భరస : పడభబకర
ఇవటట నవవ:8-1-1-B
వయససస:56
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఈశశరయయ ఏరరగబరర
ఇవటట నవవ:8/1-1 FRIST FLOOR
వయససస:20
లవ: ససస స
220
ZOK0909434
పపరర: రరషపసశర రరడడడ రరడడ ఇరగమ

125-137/27

తవడడ:డ సతయనణరరయణ
ఇవటట నవవ:8/1-1
వయససస:27
లవ: పప

తవడడ:డ సతయనణరరయణ
ఇవటట నవవ:8-1-1
వయససస:33
లవ: ససస స
217
ZOK1561208
పపరర: రరణణ సవయయకస ఏరరగబరర

212
ZOK1172717
పపరర: రమమష బబబయ కకమరగరరర

237
ZOK0517888
పపరర: శశనవరససల రరడడడ పస లమ

125-137/720

తవడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇవటట నవవ:8-1-A
వయససస:60
లవ: పప
125-137/722

240
ZOK1153667
పపరర: నణగ రతనమమ అటటట గరరర

125-137/723

భరస : రమమశ రరడడడ అటటట గరరర
ఇవటట నవవ:8-1-A
వయససస:38
లవ: ససస స
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241
ZOK1153725
పపరర: వవవకట రరడడడ అటటట గరరర

125-137/724

తవడడ:డ వవవగల రరడడడ అటటటగరరర
ఇవటట నవవ:8-1-A
వయససస:70
లవ: పప
244
ZOK0471870
పపరర: చరరత పస ల

125-137/34

125-137/37

125-137/701

భరస : నణగజశశర రరవ
ఇవటట నవవ:8-1/-A-5
వయససస:49
లవ: ససస స
253
LML1884121
పపరర: శశషన రరజ బయరల కకవట

125-137/39

125-137/42

తవడడ:డ ససబబ రరడడడ
ఇవటట నవవ:8-1-B
వయససస:64
లవ: పప
262
ZOK0429332
పపరర: పడవణయసమమర

125-137/732

తవడడ:డ నణగరవదడ పస ల
ఇవటట నవవ:8-1-B-3
వయససస:19
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

252
LML1884113
పపరర: గగపరలకకషష మమరరకకవట

125-137/728

260
ZOK1052349
పపరర: ససశల సస లలటట

263
ZOK0429431
పపరర: జయచవదడ రరజ

125-137/735

266
ZOK1052257
పపరర: ససరజష బబబయ సస లలటట

125-137/40

269
ZOK0940370
పపరర: సరవతడ పస ల
భరస : నణగజవదడ పస ల
ఇవటట నవవ:8-1-B-3
వయససస:44
లవ: ససస స

125-137/38

255
LML2372092
పపరర: నరససవహ మబరరస పస

125-137/41

తవడడ:డ చవదడయయ
ఇవటట నవవ:8/1B
వయససస:55
లవ: పప
125-137/43

258
LML1884741
పపరర: మమధవ బబరల కకవట

125-137/729

భరస : శశషవరరజ
ఇవటట నవవ:8-1-B
వయససస:40
లవ: ససస స
125-137/702

261
LML2374619
పపరర: ససబబగరయవత కకవడనరర

125-137/731

భరస : జయచవదడ రరజ
ఇవటట నవవ:8-1-B-2
వయససస:57
లవ: ససస స
125-137/733

264
ZOK0477166
పపరర: శశకకమమర రరజ కకవడనరర

125-137/734

తవడడ:డ జయ చవదడ రరజ
ఇవటట నవవ:8-1-B-2
వయససస:37
లవ: పప
125-137/736

తవడడ:డ కకషష మబరరస
ఇవటట నవవ:8-1-B-2
వయససస:47
లవ: పప
125-137/333

125-137/727

తవడడ:డ శశషవరరజ
ఇవటట నవవ:8/1B
వయససస:45
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబరరమ రరజ
ఇవటట నవవ:8-1-B-2
వయససస:69
లవ: పప

తవడడ:డ జయ చవదడ రరజ
ఇవటట నవవ:8-1-B-2
వయససస:40
లవ: పప
268
ZOK1724715
పపరర: ఉమ మహహశశరర పస ల

251
ZOK0433151
పపరర: వవవకరటమమ వవదదటట

257
ZOK1478098
పపరర: లకడమ పడసనన బబరలకసవతణ

125-137/36

249
ZOK1321850
పపరర: వనత వవననవటట
తవడడ:డ నణగజశశరరరవప దసరగ మమ
ఇవటట నవవ:8-1-A-2
వయససస:23
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససరజష
ఇవటట నవవ:8-1/B-2
వయససస:47
లవ: ససస స

తవడడ:డ జయచవదడ రరజ
ఇవటట నవవ:8-1-B-2
వయససస:35
లవ: పప
265
ZOK0477224
పపరర: శవ కకమమర రరజ కకవడనరర

125-137/726

భరస : ఏ వససదదవ
ఇవటట నవవ:8/1-B
వయససస:37
లవ: ససస స
125-137/730

246
LML2374676
పపరర: అనసరరధణ పస ల

తవడడ:డ నణగజశశర రరవప లలట వరనవటట
ఇవటట నవవ:8-1A2
వయససస:24
లవ: పప

254
LML1885102
పపరర: రతనమమ బయరల కకవట

125-137/23

భరస : శశనవసనలమ రజడడడ
ఇవటట నవవ:8/1A-1
వయససస:54
లవ: ససస స

భరస : మటటట రరమరరజ
ఇవటట నవవ:8/1B
వయససస:66
లవ: ససస స

భరస : గగపరల కకషష
ఇవటట నవవ:8/1B
వయససస:37
లవ: ససస స
259
LML2372217
పపరర: పడభబర రరడడడ కకమటట

125-137/35

తవడడ:డ నణగజశశర రరవప వవదదటట
ఇవటట నవవ:8-1A5
వయససస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ గగపరలరరజ
ఇవటట నవవ:8/1B
వయససస:68
లవ: పప
256
ZOK0658914
పపరర: సడవవత బరల గయవట

245
ZOK0517896
పపరర: చవదడమహన రరడడడ పస లమ

248
ZOK1266247
పపరర: సరయ కకమమర వరనవటట

243
ZOK0690032
పపరర: హరరనణథ రజడడడ పరల
తవడడ:డ శశనవసనల రజడడడ
ఇవటట నవవ:8/1/A1
వయససస:29
లవ: పప

తవడడ:డ శశనవరససల రరడడడ
ఇవటట నవవ:8/1-A-1
వయససస:36
లవ: పప

తవడడ:డ నణగజశశర రరవప వననత
ఇవటట నవవ:8/1A-2
వయససస:20
లవ: ససస స
250
LML2374684
పపరర: దసరగ మమ వరమపత

125-137/725

తవడడ:డ వవవగల రరడడడ
ఇవటట నవవ:8-1-A
వయససస:71
లవ: పప

తవడడ:డ శశన వరససలక రరడడ
ఇవటట నవవ:8/1A1
వయససస:32
లవ: ససస స
247
ZOK1478064
పపరర: తదజ వననత

242
ZOK1158337
పపరర: వవవకట రరడడడ అతస గరరర

267
ZOK0659011
పపరర: వసవత మమమలపలల

125-137/737

భరస : ససబడమణయవ రరడడడ
ఇవటట నవవ:8-1-B-2-C
వయససస:53
లవ: ససస స
125-137/498

270
LML2372274
పపరర: జయనన పస ల

125-137/738

తవడడ:డ పపదద ససబబయయ
ఇవటట నవవ:8-1-B-3
వయససస:66
లవ: పప
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271
ZOK1219097
పపరర: ససమతడ మమడడరరజ

125-137/739

భరస : వవవకటటశ రరజ మమడడరరజ
ఇవటట నవవ:8-1-B-3
వయససస:30
లవ: ససస స

125-137/740

తవడడ:డ లకమణ రరజ మమడడరరజ
ఇవటట నవవ:8-1-B-3
వయససస:43
లవ: పప

274
ZOK0780130
పపరర: వససవధర పస టట

125-137/45

భరస : రరమచవదడ
ఇవటట నవవ:8/1-B-3-C
వయససస:43
లవ: ససస స
125-137/742

భరస : రరమ చవదడ
ఇవటట నవవ:8-1-B-3-C
వయససస:43
లవ: ససస స

275
ZOK1477546
పపరర: మలలల శశరర పలపస

125-137/46

125-137/48

భరస : ససబయ పస ల
ఇవటట నవవ:8/1-B-4
వయససస:33
లవ: ససస స

278
ZOK1690270
పపరర: వవవగల రరడడడ పరలలపప

125-137/743

281
LML2374460
పపరర: తషలసస కకవడదటట

భరస : నరససవహమబరరస
ఇవటట నవవ:8/1-B-10
వయససస:48
లవ: ససస స
286
ZOK1999366
పపరర: పదమ ఉదయగరరర

125-137/744

125-137/746

భరస : వవవకట ససబబబరజడడడ మబరర
ఇవటట నవవ:8-1C1
వయససస:48
లవ: ససస స
292
ZOK0909079
పపరర: హరరక బయకసగరరర

125-137/1495

287
ZOK1999374
పపరర: చవదడ శశఖర ఉదయగరరర

తవడడ:డ వవవకట రరమ రరడడ
ఇవటట నవవ:8-1-C-3
వయససస:27
లవ: ససస స
295
ZOK0673558
పపరర: వననదకకమమరరరజ సవగరరజ

290
ZOK0728063
పపరర: వవవకట ససబబబరజడడడ మబరర

125-137/50

125-137/51

299
ZOK0398479
పపరర: ససమలత ఉదయగరరర
తవడడ:డ ఈశశరయయ
ఇవటట నవవ:8-1-D
వయససస:37
లవ: ససస స

282
ZOK1081355
పపరర: వరససవధర పవల

125-138/838

285
ZOK0727602
పపరర: హహమలత పవల

125-137/745

288
ZOK1489327
పపరర: రరగ సరయ పడతతష మబరర

125-137/49

291
ZOK0780171
పపరర: వవవకటటశశరర దదవ చవతకకవట

125-137/748

భరస : వవవకట రరమ రరడడడ
ఇవటట నవవ:8-1-C-3
వయససస:57
లవ: ససస స

296
ZOK1561786
పపరర: సవగరరజ భబగయ లకడమ

298
ZOK0084517
పపరర: కళళయణ ఉదయగరరర

వయసస 01-01-2021 నటక

125-138/840

125-137/750

భరస : సవగరరజ వవవకట ససబబ రరజ
ఇవటట నవవ:8/1-C-D
వయససస:54
లవ: ససస స

125-137/703

125-137/47

తవడడ:డ వవవకట ససబబరరడడడ
ఇవటట నవవ:8/1C1
వయససస:21
లవ: ససస స

293
ZOK0910944
పపరర: వవవకట రరమ రరడడ
బబయకసగరరర
తవడడ:డ నణరరయణ రరడడ
ఇవటట నవవ:8-1-C-3
వయససస:60
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటససబబబరరజ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:8/1CD
వయససస:29
లవ: పప

తవడడ:డ ఈశశరయయ
ఇవటట నవవ:8-1/-D
వయససస:39
లవ: పప

125-137/747

తవడడ:డ హనసమవత రరడడడ మబరర
ఇవటట నవవ:8-1--C1
వయససస:51
లవ: పప
125-137/749

279
ZOK1240860
పపరర: సతషరడజ ధదనసవకకవద

తవడడ:డ నరససవహ మబరరస
ఇవటట నవవ:8-1-B-C-10
వయససస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ అబబయయ
ఇవటట నవవ:8-1-C
వయససస:48
లవ: పప
125-138/839

125-137/741

తవడడ:డ సస ఎన మబరరస పవల
ఇవటట నవవ:8-1B-10
వయససస:26
లవ: ససస స

తవడడ:డ చలవరడడ నవమలయయ
ఇవటట నవవ:8-1/B/14
వయససస:25
లవ: పప

భరస : చవదడ శశఖర
ఇవటట నవవ:8-1-C
వయససస:48
లవ: ససస స
289
ZOK0728071
పపరర: పదణమవత మబరర

284
ZOK2280238
పపరర: చలవరడడ రరజ వవశ

276
ZOK0780155
పపరర: రరమచవదడ పస టట

తవడడ:డ శశ రరమమవజనవయ శశష ఎవ రరజ ధదనసవకక
ఇవటట నవవ:8/1-b-3c,37357
వయససస:36
లవ: పప

భరస : పస.సస.నరససమమ మబరరస
ఇవటట నవవ:8-1-B-10
వయససస:54
లవ: ససస స
125-158/1124

125-137/44

తవడడ:డ రరమమబరరస
ఇవటట నవవ:8-1-B-3-C
వయససస:48
లవ: పప

తవడడ:డ రరధణకకషష రరడడడ పరలలపప
ఇవటట నవవ:8-1-B-3-C
వయససస:51
లవ: పప

280
ZOK1682558
పపరర: ససబదడ పస ల

273
ZOK1560564
పపరర: మననజ సరసశత
భరస : సతష రరజ ధదనసవకకవడ
ఇవటట నవవ:8/1-B-3C
వయససస:33
లవ: ససస స

భరస : వవవగల రరడడడ పలపస
ఇవటట నవవ:8/1-B-3-C
వయససస:43
లవ: ససస స

277
ZOK1159731
పపరర: వరససవధర దదవ పప టట

283
ZOK2028850
పపరర: తషలసస పవల

272
ZOK1238279
పపరర: వవవకటటశ రరజ మమడడరరజ

294
ZOK1561752
పపరర: సవగరరజ వవవకట ససబబ రరజ

125-137/21

తవడడ:డ సవగరరజ రరమ రరజ
ఇవటట నవవ:8/1 C-D
వయససస:61
లవ: పప
297
ZOK1424597
పపరర: ససవదరయ ఉదయగరరర

125-137/52

భరస : కలమయణ ఉదయగరరర
ఇవటట నవవ:8/1-D
వయససస:25
లవ: ససస స
125-137/751

300
ZOK1999382
పపరర: ఈశశరయయ ఉదయగరరర

125-137/752

తవడడ:డ అబబయయ
ఇవటట నవవ:8-1-D
వయససస:66
లవ: పప
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301
ZOK1999390
పపరర: లలమవత ఉదయగరరర

125-137/753

భరస : ఈశశరయయ
ఇవటట నవవ:8-1-D
వయససస:53
లవ: ససస స
304
ZOK1275842
పపరర: సతయ కకరస ర పరలలపప

302
ZOK1489145
పపరర: నజర బబష పటబన
తవడడ:డ రసనల ఖమన
ఇవటట నవవ:8/1-D-1
వయససస:27
లవ: పప

125-137/754

305
ZOK1275875
పపరర: రసనల ఖమన పఠరన

తవడడ:డ వవవకట రమణ రరడడడ పరలలపప
ఇవటట నవవ:8-1-D-1
వయససస:27
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఖమససవ ఖమన పఠరన
ఇవటట నవవ:8-1-D-1
వయససస:62
లవ: పప

307
ZOK2017622
పపరర: లకడమదదవ బబలరరజ

308
ZOK0940222
పపరర: రరడయ
దడ
రరజ భభగర రరజ

125-151/1277

భరస : రరడయ
దడ
రరజ భభగరరజ
ఇవటట నవవ:8-1-D3
వయససస:58
లవ: ససస స
310
ZOK1016436
పపరర: సతయ వరరవచ బదణదల

125-137/56

తవడడ:డ పడకరశవ బదణదల
ఇవటట నవవ:8/1-D-9
వయససస:37
లవ: పప
313
ZOK1020379
పపరర: హరరబబబయ మగరల

125-137/53

125-137/755

తవడడ:డ ససబబరరమయయ మగరల
ఇవటట నవవ:8-1-D-9
వయససస:40
లవ: పప

125-137/757

125-137/62

309
ZOK0912080
పపరర: పడకరశవ బదణదల
తవడడ:డ పపవచలయయ
ఇవటట నవవ:8/1-D-9
వయససస:71
లవ: పప

311
ZOK1036335
పపరర: వరససధ బదణదల

312
ZOK0780205
పపరర: వజయ నరమలమ బదదల

125-137/57

125-137/55

125-137/758

భరస : పడకరశ౦
ఇవటట నవవ:8-1-D-9
వయససస:39
లవ: ససస స
125-137/1478

125-137/59 317
316
ZOK1627660
ZOK1627678
పపరర: వవవకట ససబబయయ కజతరరజపలల
పపరర: లకడమ దదవ కజతరరజపలల

319
ZOK1561653
పపరర: ససరజష ఇరగ బబ యన

125-137/756

తవడడ:డ రరడయయ
చడ
రరజ భభగరరజ
ఇవటట నవవ:8-1-D3
వయససస:22
లవ: ససస స

భరస : సతయ వరరవచ బదదల
ఇవటట నవవ:8/1D9 BACK TO MUNICIPAL P
వయససస:35
లవ: ససస స

భవధసవప: లకడమదదవ కజతరరజపలల
ఇవటట నవవ:8/1-D-16
వయససస:71
లవ: పప

306
ZOK1489087
పపరర: హరరచవదన భభగరరజ

తవడడ:డ ససబబరరమ రరజ భభగర రరజ
ఇవటట నవవ:8-1-D3 BEHIND MUNICIPAL PA
వయససస:57
లవ: పప

314
ZOK2260925
పపరర: ససనల న బబలన

125-137/54

తవడడ:డ రసనల ఖమన పటబన
ఇవటట నవవ:8/1-D-1
వయససస:25
లవ: ససస స

భరస : వజయ కకమమర బదణదల
ఇవటట నవవ:8/1-D-9
వయససస:41
లవ: ససస స
125-137/759

303
ZOK1560341
పపరర: ఆయషర పటబన

125-137/60

315
ZOK1560523
పపరర: పడభబకర రరవప కజతరరజపలల

125-137/58

తవడడ:డ కజతరరజపలల వవవకట ససబబయయ
ఇవటట నవవ:8/1-D-16
వయససస:30
లవ: పప
318
ZOK1093103
పపరర: జయ లకడమ ఇరగనణబబ యన

భరస : వవవకట ససబబయయ కజతరరజపలల
ఇవటట నవవ:8/1-D-16
వయససస:50
లవ: ససస స

భరస : లకడమ నణరరయణ ఇరగనణబబ యన
ఇవటట నవవ:8/1-D-E
వయససస:49
లవ: ససస స

320
ZOK1093228
పపరర: ససపడజ ఇరగనణ బబ యన

125-137/764
321
ZOK1093293
పపరర: లకడమనణరరయణ ఇరగరనబబ యన

125-137/763

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ ఇరగబబ యన
ఇవటట నవవ:8/1-D-E
వయససస:30
లవ: పప

తవడడ:డ లకడమ నణరరయణ ఇరగనణ బబ యన
ఇవటట నవవ:8-1-D-E
వయససస:26
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబనన ఇరగ నణబబ యన
ఇవటట నవవ:8-1-D-E
వయససస:54
లవ: పప

322
ZOK0647552
పపరర: వజయ కకమమర బదదల

323
ZOK0429324
పపరర: వవవకట రరడడడ ననకరరడడడ

324
ZOK2260297
పపరర: శలమ షపక

125-137/765

తవడడ:డ పడకరశమ
ఇవటట నవవ:8-1-DG
వయససస:33
లవ: పప
325
LML1840073
పపరర: ఖదర బబష యస
తవడడ:డ బబబయసరహహబ
ఇవటట నవవ:8-1-G
వయససస:70
లవ: పప
328
ZOK1560028
పపరర: నరరర రరడడడ ఉమమడడ
తవడడ:డ రమ రరడడడ ఉమమడడ
ఇవటట నవవ:8/1-P2
వయససస:53
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/766

తవడడ:డ ఎరరకల రరడడడ
ఇవటట నవవ:8-1-D-H
వయససస:54
లవ: పప
125-152/1182

326
ZOK0658864
పపరర: తరరపరలమమ వవడల పలల
భరస : రరమమవజజయయల రరజ
ఇవటట నవవ:8-1-G-12
వయససస:68
లవ: ససస స

125-137/64

125-137/61

తవడడ:డ ఖదర బబష షపక
ఇవటట నవవ:8-1-G
వయససస:33
లవ: ససస స
125-137/829

327
ZOK1559897
పపరర: పరశతమమ ఉమమడడ

125-137/63

భరస : నరస రరడడడ ఉమమడడ
ఇవటట నవవ:8/1-P2
వయససస:57
లవ: ససస స

125-137/830 330
329
ZOK1299452
ZOK1560614
పపరర: రవ బబరరత కకమమర మదచదల
పపరర: నణరరయణ రరడడడ ఈమన

తవడడ:డ ఈశశరయయ మదచదల
ఇవటట నవవ:8-2
వయససస:34
లవ: పప

125-137/1475

125-137/65

భవధసవప: పపషరపవత
ఇవటట నవవ:8/2-1
వయససస:72
లవ: పప
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331
ZOK1476977
పపరర: శశనవరస రరజ శరరగరరర

125-137/831

భవధసవప: సపలఫ
ఇవటట నవవ:8-2-14-A
వయససస:54
లవ: పప
334
LML1885037
పపరర: లకడమదదవ రజవవరర

125-137/834

125-137/499

125-138/1116

338
ZOK0728170
పపరర: వశశనణథ రరడడడ పరలలవపలల

341
ZOK0475079
పపరర: చననకస ఓబల

125-137/1320

125-138/1121

125-137/666

125-137/669

తవడడ:డ చనవసనయమ
ఇవటట నవవ:8-7C
వయససస:37
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

353
ZOK0936247
పపరర: మలలల శశరర ఓబల

356
ZOK0936494
పపరర: నరససవహహలక ఓబల

359
LML2371870
పపరర: రమమశ ఓబయల
తవడడ:డ చనవసనయమ
ఇవటట నవవ:8-7C
వయససస:36
లవ: పప

125-137/500

342
LML1882612
పపరర: పదమజజ గవజకకవట

125-137/1319

లవ: ససస స
125-138/1118

తవడడ:డ ఏససరతనవ శలవ
ఇవటట నవవ:8-6C
వయససస:56
లవ: పప
125-138/1120

348
ZOK0475046
పపరర: ఈశశరమమ గవజకకవట

125-137/502

భరస : లకకకమయయ
ఇవటట నవవ:8/7
వయససస:46
లవ: ససస స
125-138/1122

351
ZOK0780288
పపరర: వవవకట రమన ఓబల

125-137/665

తవడడ:డ తరరపరలక
ఇవటట నవవ:8/7-1
వయససస:48
లవ: పప
125-137/667

354
ZOK0936262
పపరర: రరడడమమ ఓబల

125-137/668

భరస : నరససవహహలక
ఇవటట నవవ:8/7B
వయససస:46
లవ: ససస స
125-137/670

తవడడ:డ నరససవహహలక
ఇవటట నవవ:8/7B
వయససస:52
లవ: పప
125-137/1322

339
ZOK1684737
పపరర: శశ లకడమ గగడడగయననరర

భరస : నణరయణ
ఇవటట నవవ:8-6
వయససస:42

భరస : మలలల శశరర
ఇవటట నవవ:8/7B
వయససస:28
లవ: ససస స

తవడడ:డ పరవడడరవగరడడ
ఇవటట నవవ:8/7B
వయససస:30
లవ: పప
358
LML2371862
పపరర: హరర బబబయ ఓబయల

125-137/501

భరస : నరససవహలక ఒబల
ఇవటట నవవ:8-7
వయససస:50
లవ: ససస స

భరస : వవవకట రమన
ఇవటట నవవ:8/7-1
వయససస:46
లవ: ససస స
355
ZOK0936478
పపరర: పరవడడ రవగరడడ ఓబల

350
ZOK0728097
పపరర: రరడమమ
చడ
ఓబల

125-137/1318

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ కజతరరజపలల
ఇవటట నవవ:8/5-D-1
వయససస:45
లవ: ససస స

భరస : పడసరద శలవ
ఇవటట నవవ:8-6-C
వయససస:52
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరసయయ ఒబల
ఇవటట నవవ:8-7
వయససస:58
లవ: పప
352
ZOK0780304
పపరర: అమరరవత ఓబల

125-138/977

భరస : జయగగలమ Xపసడయయగరరర
ఇవటట నవవ:8-6-7
వయససస:51
లవ: ససస స

తవడడ:డ చదననపప పపదదచచననయయ
ఇవటట నవవ:8-6-C
వయససస:60
లవ: పప

336
ZOK0403147
పపరర: రరజజశశరమమ పప వదలకరర

125-138/1117 345
344
LML2373611
LML2370187
పపరర: పడమలమ పపదద చననయయ గరరర
పపరర: పడసరద శలవ

125-138/1119 347
346
LML2370195
LML2373603
పపరర: జయగగపరల పపదద చచననయయ
పపరర: మమరస మమమ శలవ

125-137/833

భరస : రరమచవదడయయ
ఇవటట నవవ:8-4-A1C2
వయససస:48
లవ: ససస స

భరస : శశనవరససలక
ఇవటట నవవ:8/6
వయససస:50
లవ: ససస స

తవడడ:డ లకమయయ
ఇవటట నవవ:8-6
వయససస:57
లవ: పప

349
ZOK0728089
పపరర: నరససవహలక ఓబల

125-137/835

తవడడ:డ అయమయవరర రరడడ లమలలవపలల
ఇవటట నవవ:8-5
వయససస:44
లవ: పప

భరస : మమలమల ,సయయద
ఇవటట నవవ:8-5F
వయససస:39
లవ: ససస స
343
ZOK1999416
పపరర: వవవకటసరశమ గవజకకవట

335
ZOK1999408
పపరర: ససబబబరతనమ రజవపరర

333
ZOK1559822
పపరర: నణగభబషణమ ససరరగరరర
భరస : ససబరరజ
ఇవటట నవవ:8-2-14-A
వయససస:83
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటయయ
ఇవటట నవవ:8-3
వయససస:42
లవ: పప

తవడడ:డ నరసయయ
ఇవటట నవవ:8/5
వయససస:59
లవ: పప
340
ZOK0593673
పపరర: మయబనణ సపసయద

125-137/832

భరస : శశనవరస రరజ శరరగరరర
ఇవటట నవవ:8-2-14-A
వయససస:48
లవ: ససస స

భరస : ససబబరతనవ
ఇవటట నవవ:8-3
వయససస:37
లవ: ససస స
337
ZOK0474627
పపరర: నరససవహహలక వవలల పలల

332
ZOK1477389
పపరర: శశ లకడమ శరరగరరర

357
ZOK1999424
పపరర: వవవకటససబబమమ మమమళల

125-137/1321

భరస : నరససవహహలక
ఇవటట నవవ:8-7B
వయససస:47
లవ: ససస స
125-137/1323

360
LML2371888
పపరర: మలల కరరరలన రజవపరర

125-137/1324

తవడడ:డ పపవచలయయ
ఇవటట నవవ:8-7C
వయససస:36
లవ: పప
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361
ZOK1999432
పపరర: చననకరస ఓబల

125-137/1325

భరస : చననయయ
ఇవటట నవవ:8-7C
వయససస:47
లవ: ససస స
364
LML2375038
పపరర: కరవతమమ కజ

125-137/672

125-137/1329

125-137/674

భరస : పడకరశమ
ఇవటట నవవ:8-9
వయససస:62

125-137/675

125-137/1334

125-137/67

125-137/769

125-137/70

తవడడ:డ వవవకటరమణ నణగరపస గయ
ఇవటట నవవ:8/12
వయససస:22
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/1332

377
ZOK0728162
పపరర: ససబడమణయవ పరణయవ

380
LML2374726
పపరర: శశషమమ నసకరర

383
ZOK1322486
పపరర: లకడమ పడసనన మమమలపలల

386
ZOK0909608
పపరర: వవవకటటశ కటటట

389
ZOK0909566
పపరర: వవవకరటరమణమమ నణగరపస గయ
భరస : వవవకరటరమణ
ఇవటట నవవ:8-12
వయససస:36
లవ: ససస స

369
ZOK0647420
పపరర: చనవసనయమ ఓబల

125-137/673

372
ZOK1999499
పపరర: భబరత నగరరరపరటట

125-137/1331

375
ZOK1999507
పపరర: జయమమ ఓబల
భరస : తరరపరలక
ఇవటట నవవ:8-8
వయససస:62

125-138/620

125-137/1333

లవ: ససస స

378
ZOK0728196
పపరర: చవదడమమ పరణయవ

125-138/621

భరస : ససబడమణయవ పరణయవ
ఇవటట నవవ:8-10
వయససస:40
లవ: ససస స
125-137/767

381
LML2374742
పపరర: లకడమ నరసమమ మయపఅలమ

125-137/768

భరస : ససబబడమణయమరరజ
ఇవటట నవవ:8-10-11B
వయససస:74
లవ: ససస స
125-137/68

384
ZOK0910878
పపరర: నణగజశశరర తగరవ

125-137/69

భరస : చననఓడడ
ఇవటట నవవ:8/11
వయససస:41
లవ: ససస స
125-137/770

తవడడ:డ రరమయయ
ఇవటట నవవ:8-11-C
వయససస:29
లవ: పప
125-137/72

125-137/1328

భరస : ససబడమణయవ
ఇవటట నవవ:8-7E
వయససస:44
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబడహమణయవ రరడడ మమమలపలల
ఇవటట నవవ:8/10-13B
వయససస:24
లవ: ససస స

తవడడ:డ చనననడడ తగరవ
ఇవటట నవవ:8/11
వయససస:21
లవ: పప
388
ZOK1669936
పపరర: గగపస నణగరపస గయ

125-137/503

భరస : రరమచవదడ
ఇవటట నవవ:8-10-11A
వయససస:69
లవ: ససస స

భరస : జయననణ
ఇవటట నవవ:8-10-11B3
వయససస:62
లవ: ససస స
385
ZOK1561612
పపరర: భరత కకమమర తగరవ

371
LML2371482
పపరర: ససబడమణయవ నగరరరపరటట

374
ZOK1684281
పపరర: సరగజమమ నగరరరపరటట

366
ZOK1999465
పపరర: లకడమదదవ సరనపరయ

తవడడ:డ చనవసనయమ
ఇవటట నవవ:8/7CA
వయససస:67
లవ: పప

తవడడ:డ తరరపలయయ పరణయవ
ఇవటట నవవ:8-10
వయససస:44
లవ: పప

భరస : రసనల ఖమన
ఇవటట నవవ:8/10-1
వయససస:53
లవ: ససస స
382
LML2374759
పపరర: చననకరస పస ల

125-137/1330

భరస : చననయయ నగరరరపరటట
ఇవటట నవవ:8-8
వయససస:40
లవ: ససస స

లవ: ససస స

379
ZOK0475020
పపరర: హబబ జజన పఠరన

368
ZOK1999481
పపరర: జయమమ రజవపరర

125-137/1326

భరస : జయరరమయలక
ఇవటట నవవ:8-7C2
వయససస:42
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరసయయ
ఇవటట నవవ:8/7 E
వయససస:69
లవ: పప

తవడడ:డ అవనణతయయ
ఇవటట నవవ:8/7-M-B
వయససస:42
లవ: పప
376
LML2374718
పపరర: లకడమ దదవ బబదదల

125-137/1327

భరస : పపవచలయయ
ఇవటట నవవ:8-7C3
వయససస:47
లవ: ససస స

భరస : మమమళల
ఇవటట నవవ:8/7-D-1
వయససస:52
లవ: ససస స
373
ZOK0517920
పపరర: వవణయ చమకకరరస

365
ZOK1999457
పపరర: జయరరమబలక సరణణపత

363
ZOK1999440
పపరర: రమన గమలకకవతణ
తవడడ:డ లకమయయ
ఇవటట నవవ:8-7C1
వయససస:45
లవ: పప

తవడడ:డ నణగనన
ఇవటట నవవ:8-7C2
వయససస:57
లవ: పప

తవడడ:డ నరసయయ
ఇవటట నవవ:8-7C3
వయససస:57
లవ: పప
370
ZOK0518449
పపరర: వవవకరటరమణ నణగరరరపరటట

125-137/671

భరస : హరరబబబయ
ఇవటట నవవ:8/7C1
వయససస:36
లవ: ససస స

భరస : జయరరవ కజ
ఇవటట నవవ:8/7C2
వయససస:32
లవ: ససస స
367
ZOK1999473
పపరర: పపవచలయయ రజవపరర

362
ZOK0659250
పపరర: రగజజ ఓబల

387
ZOK0910514
పపరర: గవగమమ నణగరపస గయ

125-137/71

భరస : ససబబ రరమయయ
ఇవటట నవవ:8/12
వయససస:89
లవ: ససస స
125-137/771

390
ZOK0910621
పపరర: వవవకట రమణ నణగరపస గయ

125-137/772

తవడడ:డ ససబబరరమయయ
ఇవటట నవవ:8-12
వయససస:38
లవ: పప
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391
LML2375079
పపరర: ఈశశరమమ భయవన

125-137/773

భరస : రరజ
ఇవటట నవవ:8-12-A
వయససస:39
లవ: ససస స
394
ZOK0912064
పపరర: రరజజ భబమన

125-138/622

125-137/776

125-138/18

125-138/625

125-137/780

401
ZOK0728139
పపరర: జయపడకరష బబ మయమ

404
ZOK1714609
పపరర: తషలసస రజవవరర

407
ZOK0936460
పపరర: నణగరరరలన రజవవరర

125-137/783

410
ZOK2268266
పపరర: పరశతమమ బబ మయమ

తవడడ:డ రవ శవకర పపరరబబ ఇయమన
ఇవటట నవవ:8-14
వయససస:25
లవ: పప
125-137/791

భరస : గవగయయ
ఇవటట నవవ:8-14-A
వయససస:42
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

416
LML2372514
పపరర: రవగయయ రజవవరర

125-137/75

419
ZOK0518415
పపరర: పదణమవత రజవవరర
భరస : గవగయయ
ఇవటట నవవ:8-14-A
వయససస:37
లవ: ససస స

399
ZOK1999515
పపరర: పపవచలమమ రజవపరర

125-137/778

402
ZOK0728147
పపరర: పరశతమమ బబ మయమ

125-138/624

405
ZOK1999523
పపరర: గవగమమ రజవవరర

125-137/779

భరస : గవగరధర
ఇవటట నవవ:8-13A
వయససస:47
లవ: ససస స
125-137/781

408
ZOK0518365
పపరర: ససబబలకకకమమ రజవవరర

125-137/782

తవడడ:డ రమణ
ఇవటట నవవ:8-13-A-2
వయససస:31
లవ: ససస స
125-137/1482

411
ZOK0471953
పపరర: మలలల సవరర పరలలపప

125-137/784

భరస : వవవగల రరడడడ
ఇవటట నవవ:8-14
వయససస:44
లవ: ససస స
125-137/788

414
LML1882935
పపరర: గవగమమ రజవవరర

125-137/790

భరస : శశనవరససలక
ఇవటట నవవ:8-14-A
వయససస:42
లవ: ససస స
125-137/792

తవడడ:డ నరసయయ
ఇవటట నవవ:8-14-A
వయససస:52
లవ: పప
125-137/794

125-137/74

భరస : జగపత బబ మబమ
ఇవటట నవవ:8-13
వయససస:70
లవ: ససస స

భరస : పపవచలయయ
ఇవటట నవవ:8-14
వయససస:47
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట రమన
ఇవటట నవవ:8-14-A
వయససస:42
లవ: పప
418
ZOK0518407
పపరర: అరరణమమ రజవవరర

125-138/623

భరస : జగత పత బబ మయమ
ఇవటట నవవ:8/13-B
వయససస:68
లవ: ససస స

125-137/787 413
412
ZOK1252337
ZOK1999531
పపరర: మహన సరయ పపరరబబ ఇయమన
పపరర: చదననమమ రజవపరర

396
ZOK1476522
పపరర: వర పడసరద రజవవరర

భరస : చననయయ
ఇవటట నవవ:8-13
వయససస:67
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపవచలయయ
ఇవటట నవవ:8-13-A
వయససస:34
లవ: పప

తవడడ:డ బసశరరజఅన
ఇవటట నవవ:8-13-B
వయససస:71
లవ: పప

415
LML2372480
పపరర: చవదడ కటబ

125-137/777

భరస : నణగరరరలన రజవవరర
ఇవటట నవవ:8/13-A
వయససస:33
లవ: ససస స

తవడడ:డ గవగయయ
ఇవటట నవవ:8-13A
వయససస:50
లవ: పప
409
ZOK0936379
పపరర: జగత పత బబ మయమ

398
ZOK0983214
పపరర: భవరన రజవవరర

125-137/775

తవడడ:డ గవగరధరవ రజవవరర
ఇవటట నవవ:8/13
వయససస:26
లవ: పప

తవడడ:డ జగపత బబ మబమ
ఇవటట నవవ:8-13
వయససస:48
లవ: పప

భరస : జయపడకరష బబ మబమ
ఇవటట నవవ:8-13
వయససస:35
లవ: ససస స
406
ZOK1999358
పపరర: గవగరధర రజవవరర

125-137/73

భరస : వవవకటటసస
ఇవటట నవవ:8-13
వయససస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ బసవరజన బబ మబమ
ఇవటట నవవ:8/13
వయససస:71
లవ: పప
403
ZOK0728154
పపరర: చననకస బబ మయమ

395
ZOK1476472
పపరర: సరశత రజవవరర

393
ZOK1256404
పపరర: వవవకటటశ భబమమనణ
తవడడ:డ రరజజ భబమమనణ
ఇవటట నవవ:8-12-A
వయససస:26
లవ: పప

భరస : వర పడసరద రజవవరర
ఇవటట నవవ:8/13
వయససస:25
లవ: ససస స

భరస : చననయయ
ఇవటట నవవ:8-13
వయససస:52
లవ: ససస స
400
ZOK0728105
పపరర: జగపత బబ మయమ

125-137/774

తవడడ:డ రరజజ భబమమ
ఇవటట నవవ:8-12-A
వయససస:27
లవ: ససస స

తవడడ:డ గయరవయయ భబమన
ఇవటట నవవ:8-12-A
వయససస:41
లవ: పప
397
LML1882588
పపరర: ససబబలకమమ రజవవరర

392
ZOK1256396
పపరర: వవవకట ససబబమమ భబమమ

417
ZOK0517946
పపరర: గవగయయ రజవవరర

125-137/793

తవడడ:డ నరసయయ
ఇవటట నవవ:8-14-A
వయససస:47
లవ: పప
125-137/795

420
ZOK0518423
పపరర: ససపడజ కటబట

125-137/796

భరస : చవదడబబబయ
ఇవటట నవవ:8-14-A
వయససస:34
లవ: ససస స
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421
ZOK0780320
పపరర: గవగమమ మమదలల పపట

125-137/797

భరస : శశనవరససలక
ఇవటట నవవ:8-14-A
వయససస:43
లవ: ససస స
424
LML1885185
పపరర: ఈశశరయయ రజవవరర

125-137/798

125-137/79

125-137/802

125-137/805

125-137/807

భరస : పపవచలయయ
ఇవటట నవవ:8-15
వయససస:62
లవ: ససస స
439
LML1884618
పపరర: రగసమమమ రజవపరర

125-137/809

125-137/812

తవడడ:డ వవవకటయయ
ఇవటట నవవ:8-16
వయససస:40
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/803

434
ZOK1186825
పపరర: వవవకట వరరణయసమమర
యమదవ పపరరబబ యన
తవడడ:డ రవశవకర పపరరబబ యన
ఇవటట నవవ:8-14 RTC
వయససస:28
లవ: పప

125-137/789

437
ZOK0658849
పపరర: చటటట మమ రజవవరర

125-137/808

440
ZOK0517862
పపరర: చననయయ రజవవరర

443
ZOK0780379
పపరర: ససబబడమణయ౦ కతస

125-137/815

446
ZOK1299429
పపరర: లలకజష రజవవరర

449
ZOK1999572
పపరర: బయజలమమ రజవవరర
భరస : రమమశ
ఇవటట నవవ:8-16
వయససస:40
లవ: ససస స

429
LML1882992
పపరర: హరరబబబయ రజవవరర

125-137/801

432
ZOK1093152
పపరర: గవగరధరరశవ రజవవరర

125-137/804

435
ZOK0518431
పపరర: లకడమ దదవ రజవవరర

125-137/806

భరస : ఈశశరయయ
ఇవటట నవవ:8-15
వయససస:47
లవ: ససస స
438
ZOK1540392
పపరర: చవగల రరయయడడ కరథద

125-137/80

తవడడ:డ పపవచలయయ కరథద
ఇవటట నవవ:8/16
వయససస:27
లవ: పప
125-137/810

441
ZOK0518381
పపరర: ఈశశరమమ రజవవరర

125-137/811

భరస : చననయయ
ఇవటట నవవ:8-16
వయససస:37
లవ: ససస స
125-137/813

444
ZOK0909558
పపరర: శవ రజవవరర

125-137/814

తవడడ:డ రమమశ
ఇవటట నవవ:8-16
వయససస:29
లవ: పప
125-137/816

తవడడ:డ రమమష రజవవరర
ఇవటట నవవ:8-16
వయససస:23
లవ: పప
125-137/818

125-137/76

తవడడ:డ పపవచలయయ రజవవరర
ఇవటట నవవ:8-14-C
వయససస:26
లవ: పప

తవడడ:డ ససబడమణయ౦
ఇవటట నవవ:8-16
వయససస:35
లవ: పప

భరస : శవ రజవవరర
ఇవటట నవవ:8-16
వయససస:24
లవ: ససస స
448
ZOK1999564
పపరర: రమమశ రజవవరర

431
ZOK0983206
పపరర: ససభబషసణణ రజవవరర

426
ZOK0685107
పపరర: ససభబససన రజవపరర

తవడడ:డ పపవచలయయ
ఇవటట నవవ:8-14-C
వయససస:40
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటయయ
ఇవటట నవవ:8-16
వయససస:42
లవ: పప

భరస : ససబబడమణయ౦
ఇవటట నవవ:8-16
వయససస:31
లవ: ససస స
445
ZOK1299411
పపరర: కలపన రజవవరర

125-137/800

భరస : మలల కరరరలన
ఇవటట నవవ:8-15-A
వయససస:33
లవ: ససస స

భరస : వవవకటయయ
ఇవటట నవవ:8-16
వయససస:67
లవ: ససస స
442
ZOK0780353
పపరర: చణమవడదశశరర కతస

428
LML1882943
పపరర: అమరరవత రజవవరర

125-137/78

భరస : పపవచలయయ రజవపరర
ఇవటట నవవ:8/14/C
వయససస:33
లవ: ససస స

భరస : పపవచలయయ
ఇవటట నవవ:8-14-C
వయససస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపవచలయయ రజవవరర
ఇవటట నవవ:8-14-C
వయససస:47
లవ: పప
436
ZOK1999549
పపరర: నరసమమ కతస

125-137/799

భరస : హరరబబబయ
ఇవటట నవవ:8-14-C
వయససస:37
లవ: ససస స

భరస : పపవచలయయ
ఇవటట నవవ:8-14-C
వయససస:74
లవ: ససస స
433
ZOK1093319
పపరర: పపవచలయయ రజవవరర

425
ZOK0472233
పపరర: లకడమ కజ

423
ZOK1683879
పపరర: పరరశత రజవవరర
భరస : రవ రజవవరర
ఇవటట నవవ:8/14-B
వయససస:21
లవ: ససస స

భరస : నరజశ
ఇవటట నవవ:8-14-B
వయససస:36
లవ: ససస స

భరస : పపవచలయయ రజవవరర
ఇవటట నవవ:8/14-C
వయససస:33
లవ: ససస స
430
ZOK0909582
పపరర: గవగమమ రజవవరర

125-137/77

తవడడ:డ రజవవరర ఈశశరయయ
ఇవటట నవవ:8/14-B
వయససస:23
లవ: పప

తవడడ:డ నరసయయ
ఇవటట నవవ:8-14-B
వయససస:47
లవ: పప
427
ZOK1092881
పపరర: ససబబశన రజవవరర

422
ZOK1476704
పపరర: రజవవరర రవ

447
ZOK1999556
పపరర: వవవకటయయ రజవపరర

125-137/817

తవడడ:డ వవవకటయయ
ఇవటట నవవ:8-16
వయససస:77
లవ: పప
125-137/819

450
ZOK1999580
పపరర: నరసయయ

125-137/820

తవడడ:డ పపవచలయయ
ఇవటట నవవ:8-16
వయససస:50
లవ: పప
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451
ZOK1999598
పపరర: పపవచలమమ ఉపరలకరర

125-137/821

భరస : నరసయయ
ఇవటట నవవ:8-16-A
వయససస:42
లవ: ససస స
125-137/81

భరస : పపనచలలసయమ కరథద
ఇవటట నవవ:8/17-A
వయససస:45
లవ: ససస స

455
LML2375053
పపరర: ససబబలకడమ ఓబల

125-137/826

458
ZOK1683291
పపరర: ఈశశరమమ ఒబల

భరస : యణదయయ
ఇవటట నవవ:8-22/A
వయససస:47
లవ: ససస స
125-137/83

తవడడ:డ వవవకటటశశరళళ
ఇవటట నవవ:8/34
వయససస:30
లవ: పప

464
ZOK0770453
పపరర: అనసరరధణ అమర

125-137/86

తవడడ:డ నణరరయణ అనసమలమగయవడణ
ఇవటట నవవ:8/35-E
వయససస:30
లవ: పప

467
LML2374403
పపరర: పపషపలత మమడణ

తవడడ:డ జయచవదడ రరజ
ఇవటట నవవ:8/47
వయససస:36
లవ: పప

తవడడ:డ మహమమద అల షపక
ఇవటట నవవ:8/47
వయససస:31
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

473
ZOK1478163
పపరర: శశశత జగడణబబ

125-137/94

476
ZOK1684463
పపరర: గణణశ కకనపటట

125-137/84

479
LML2370500
పపరర: నణగజశశర రరవప అవబయరర
తవడడ:డ బబలనన
ఇవటట నవవ:8-47
వయససస:66
లవ: పప

459
ZOK1439066
పపరర: బబలససబడమణయవ నణరదణసస

125-137/82

462
ZOK1214030
పపరర: మహలకడమ కమతవ

125-137/838

465
ZOK1961341
పపరర: లకమమ పవల

125-137/85

భరస : వవవకటససబబయయ
ఇవటట నవవ:8/34
వయససస:103 లవ: ససస స
125-137/839

468
ZOK0593368
పపరర: పపవచల రరజ సనరపరరజ

125-137/87

తవడడ:డ నరససవహలక రరజ
ఇవటట నవవ:8/47
వయససస:53
లవ: పప
125-137/89

471
ZOK1132661
పపరర: పపవచల రరజ సనరపరరజ

125-137/90

తవడడ:డ నరససవహహలక రరజ సనరపరరజ
ఇవటట నవవ:8/47
వయససస:53
లవ: పప
125-137/92

474
ZOK1478288
పపరర: కకషషవ రరజ జగధణభ

125-137/93

తవడడ:డ వవవకట ససబబరరజ జగధణభ
ఇవటట నవవ:8/47
వయససస:82
లవ: పప
125-137/95

తవడడ:డ అవకయయ కకనపటట
ఇవటట నవవ:8/47
వయససస:30
లవ: పప
125-137/842

125-137/825

భరస : వవవకట నణరరయణ కమతవ
ఇవటట నవవ:8-32/1
వయససస:63
లవ: ససస స

భరస : నరససవహ రరజ జగడణబబ
ఇవటట నవవ:8/47
వయససస:27
లవ: ససస స

భరస : రరజశశఖర రరడడడ లకకసరరడడడ
ఇవటట నవవ:8/47
వయససస:33
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబయయ
ఇవటట నవవ:8-47
వయససస:67
లవ: పప

125-137/837

తవడడ:డ ససదదయయ
ఇవటట నవవ:8/47
వయససస:57
లవ: పప
125-137/91

456
ZOK0268367
పపరర: శనస రజవపరర

తవడడ:డ రరమచవదడయయ నణరదణసస
ఇవటట నవవ:8/20-6
వయససస:22
లవ: పప

భరస : పపలల యయ
ఇవటట నవవ:8-42-M-11
వయససస:54
లవ: ససస స

125-137/88 470
469
ZOK0703694
ZOK0982943
పపరర: వవవకట ససబబ రరజ దణసరరరరజ
పపరర: ససదద మలల కరరరలన ఉపపప

478
LML2370443
పపరర: వవవకటటశశరళళ పదదలమ

125-137/827

భరస : వవవకటటశశరళళ
ఇవటట నవవ:8/34
వయససస:53
లవ: ససస స

466
ZOK0684993
పపరర: శశకరవత అనసమలగయవడ

125-137/823

తవడడ:డ గవగయయ
ఇవటట నవవ:8-19
వయససస:33
లవ: పప

తవడడ:డ చననయయ
ఇవటట నవవ:8-22A
వయససస:45
లవ: పప

463
ZOK0770354
పపరర: భబరగ వ అమర

475
ZOK1478569
పపరర: రరషమ లకకసరరడడడ

125-137/824

భరస : శవకరయయ ఒబల
ఇవటట నవవ:8-19
వయససస:46
లవ: ససస స

125-137/836 461
460
ZOK1684422
ZOK1669720
పపరర: వవవకట లకమమ లనసయమగరరర
పపరర: యణదయయ లవక

453
ZOK0398362
పపరర: ఈశశరమమ రరఏవవరర
భరస : చననయయ
ఇవటట నవవ:8-17
వయససస:39
లవ: ససస స

భరస : వవవకటయయ
ఇవటట నవవ:8-19
వయససస:34
లవ: ససస స

భరస : తరరపరలక యరశబఅల
ఇవటట నవవ:8-19
వయససస:38
లవ: ససస స

472
ZOK1256354
పపరర: మహమమద హనఫ షపక

125-137/822

భరస : బడహమయయ
ఇవటట నవవ:8-16-A2
వయససస:57
లవ: ససస స

454
ZOK1561273
పపరర: రరమయలమమ కరథద

457
ZOK1275891
పపరర: లకకకమమ యరశబఅల

452
ZOK1999606
పపరర: ససబబమమమ ఉపరలకరర

477
LML2370286
పపరర: ససబబరరమ రరజ సవగ రరజ

125-137/841

తవడడ:డ వవవకట రరజ
ఇవటట నవవ:8-47
వయససస:76
లవ: పప
125-137/843

480
LML2370534
పపరర: మహన బతస ల

125-137/844

తవడడ:డ శశనవరససలక
ఇవటట నవవ:8-47
వయససస:37
లవ: పప
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481
LML2370559
పపరర: ఇరరననణ మబరర

125-137/845

తవడడ:డ శశరరమ
ఇవటట నవవ:8-47
వయససస:79
లవ: పప
484
LML2372340
పపరర: ససబబడమణయమ అకకల

482
LML2370690
పపరర: సతయనణరరయణ సరరగబ

125-137/846

తవడడ:డ ససబబ నరసయయ
ఇవటట నవవ:8-47
వయససస:44
లవ: పప
125-137/848

తవడడ:డ ససబబయయ
ఇవటట నవవ:8-47
వయససస:46
లవ: పప

485
LML2372423
పపరర: శశనవరససలక బససపరత

483
LML2372332
పపరర: శవయయ ధన కకవడడ గరరర
తవడడ:డ వవవకయయ
ఇవటట నవవ:8-47
వయససస:52
లవ: పప

125-137/850

486
ZOK1120369
పపరర: రరఫసవపననసర షపక

తవడడ:డ ఓబయలపత
ఇవటట నవవ:8-47
వయససస:50
లవ: పప

భరస : మహబబబ బబషర
ఇవటట నవవ:8-47
వయససస:39
లవ: ససస స
489
ZOK0986911
పపరర: పడశరవత చదపరల

భరస : మహమమద అల ఖమన నయమసస
ఇవటట నవవ:8-47
వయససస:48
లవ: ససస స

125-137/853
488
ZOK1256362
పపరర: నయమ సస మహమమద అల
ఖమన
తవడడ:డ లలట నయమ సస జఫర సరహహబ ఖమన
ఇవటట నవవ:8-47
వయససస:55
లవ: పప

భరస : ససరజష బబబయ చదపరల
ఇవటట నవవ:8-47-0
వయససస:34
లవ: ససస స

490
ZOK0727925
పపరర: వదణయవత ఆరల గడడ

491
ZOK0781252
పపరర: గరతణవరణణ బబ నగల

492
ZOK1248617
పపరర: ససబబబరరయయడడ రజవవరర

487
ZOK1252311
పపరర: ఆయయశర నయమసస

125-137/852

125-138/978

తవడడ:డ చననయయ యమరల గడడ
ఇవటట నవవ:8-47
వయససస:33
లవ: ససస స
493
ZOK0085191
పపరర: వననద కకమమర నవదదవరవ
తవడడ:డ వవవకటరమణ నవదదవరవ
ఇవటట నవవ:8-47--1
వయససస:31
లవ: పప
496
LML1883271
పపరర: నణగమహహశశరరరడడడ మయమమడడ

125-137/865

తవడడ:డ చచననయయ
ఇవటట నవవ:8-47-5
వయససస:32
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/106

495
ZOK0909012
పపరర: ససనతణ పపరరరర

125-137/864

భరస : ససవర నణరరయణ
ఇవటట నవవ:8-47-2
వయససస:40
లవ: ససస స
125-137/866

498
ZOK0477174
పపరర: రవ చవదడ రరడడడ ననక

125-137/867

125-137/107

125-137/108
500
ZOK1477926
పపరర: మనననరర కకరణ కకమమర రరడడ
మనననరర
తవడడ:డ మనననరర భబపరల రరడడ మనననరర
ఇవటట నవవ:8/47-4
వయససస:31
లవ: పప

125-137/109
501
ZOK1477967
పపరర: మనననరర సరయ కకరస ర
మనననరర
తవడడ:డ మనననరర భబపరల రరడడ మనననరర
ఇవటట నవవ:8/47-4
వయససస:22
లవ: ససస స

125-137/868

503
ZOK0780411
పపరర: అనతణ మనననరర

504
ZOK0780437
పపరర: భబపరల రజడడడ మనననరర

125-137/869

తవడడ:డ భబపరల రజడడడ
ఇవటట నవవ:8-47-4
వయససస:29
లవ: ససస స
125-137/871

భరస : భబపరల రజడడడ
ఇవటట నవవ:8-47-4
వయససస:50
లవ: ససస స
508
ZOK0727750
పపరర: వజయ కకమమర ఆళలగడడ

125-137/862

తవడడ:డ రరవ మహన రరడడ
ఇవటట నవవ:8-47-3
వయససస:42
లవ: పప

తవడడ:డ రరమ రరడడడ
ఇవటట నవవ:8-47-4
వయససస:43
లవ: పప
505
ZOK0780478
పపరర: అరరణ మనననరర

497
ZOK0474908
పపరర: శవమమ ననక

125-137/860

భరస : రరవ మహన రరడడ
ఇవటట నవవ:8-47-3
వయససస:63
లవ: ససస స

భరస : అవజనపరప
ఇవటట నవవ:8/47-4
వయససస:72
లవ: ససస స
502
LML2371060
పపరర: కనకవరదన రరడడడ ననకరరవప

494
ZOK1560408
పపరర: తడవకశమ కకమమ

125-137/851

తవడడ:డ గవగయయ రజవవరర
ఇవటట నవవ:8-47-1
వయససస:27
లవ: పప

తవడడ:డ ససబడమణయవ కకమమ
ఇవటట నవవ:8/47-1/1/11
వయససస:20
లవ: పప

తవడడ:డ రరమరరడడడ
ఇవటట నవవ:8-47-3
వయససస:42
లవ: పప
499
ZOK0936098
పపరర: ససభదడమమ రవగరశశటట

125-137/861

భరస : నణగజశశర రరవప
ఇవటట నవవ:8-47-1
వయససస:40
లవ: ససస స
125-137/863

125-137/847

506
ZOK0685024
పపరర: ఖమలద గగస షపక

తవడడ:డ వవవకట ససబబబరజడడడ
ఇవటట నవవ:8-47-4
వయససస:65
లవ: పప
125-137/110

తవడడ:డ మహమమద గగస షపక
ఇవటట నవవ:8/47-5
వయససస:30
లవ: పప
125-137/873

509
LML2372639
పపరర: వవవకటససబబబరరజ కకనవటట
తవడడ:డ వవవకట రరజ
ఇవటట నవవ:8-47--5
వయససస:66
లవ: పప

125-137/870

507
LML2372118
పపరర: ఆనవద ససబబడమణయమ

125-137/872

తవడడ:డ చనవసనయమ
ఇవటట నవవ:8-47-5
వయససస:69
లవ: పప
125-137/874

510
ZOK0728972
పపరర: అరరద షపక

125-138/979

తవడడ:డ మహమమద రఫస షపసక
ఇవటట నవవ:8-47-5
వయససస:30
లవ: పప
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511
ZOK1561356
పపరర: గవగర రరజ మలలల ల

125-137/111

తవడడ:డ వవవకట రమణ మలలల ల
ఇవటట నవవ:8/47-5-1
వయససస:39
లవ: పప
514
ZOK1640291
పపరర: నఖలలశశర రరడడడ నలగరరర

125-137/114

125-137/117

125-137/877

125-137/118

125-137/881

125-137/120

125-137/886

తవడడ:డ ససబబరరయయలక వవలకరర
ఇవటట నవవ:8/47-B
వయససస:36
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

524
ZOK1619741
పపరర: అపరష సవగరరజ

527
ZOK0648238
పపరర: యమనణదదరరజ గరదదరరజ

530
LML2372142
పపరర: కకషష మబరరస యమరరజజనసనగరరర

533
ZOK0321828
పపరర: మమత యయరరశజరనసనగరరర

125-137/889

536
LML2374577
పపరర: రరకకమణమమ రవపరటట
భరస : చనన బబలయమయ
ఇవటట నవవ:8/47-B
వయససస:75
లవ: ససస స

125-137/123

519
LML2372134
పపరర: భబనస పడకరశ వవలకరర

125-137/876

125-137/879
522
ZOK1999614
పపరర: చననపపవచలయయ పపసడడకకవడల

125-137/119

525
ZOK0703702
పపరర: పడకరష శశపథద

125-137/880

తవడడ:డ ధనవజయ
ఇవటట నవవ:8-47-12
వయససస:29
లవ: పప
125-137/882

528
ZOK0658765
పపరర: పదణమవత గరదదరరజ

125-137/883

భరస : యమనణదదరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-20
వయససస:47
లవ: ససస స
125-137/884

125-137/885
531
LML2374486
పపరర: నణగ లకమమమ యమరరశజజనసనగరరర

భరస : కకషషమబరరస
ఇవటట నవవ:8-47-A
వయససస:44
లవ: ససస స
125-137/887

534
ZOK0474759
పపరర: రరమ రరవప పసలల

125-137/888

తవడడ:డ ససబబయయ
ఇవటట నవవ:8-47-A
వయససస:48
లవ: పప
125-137/121

537
LML2374593
పపరర: నరమలమ రవపరటట

125-137/122

భరస : రరజయమయ
ఇవటట నవవ:8/47-B
వయససస:53
లవ: ససస స

125-137/124 540
539
ZOK1476944
LML2372399
పపరర: నణగవరరదన మమనక లకడమ వవలకరర
పపరర: హనఫ షపక

భరస : శవ పడసరద వవలకరర
ఇవటట నవవ:8/47-B
వయససస:27
లవ: ససస స

125-137/116

తవడడ:డ పపదదనరససవహహలక
ఇవటట నవవ:8-47-8
వయససస:57
లవ: పప

భరస : ససరజవదడ యయరరశజరనసనగరరర
ఇవటట నవవ:8-47-A
వయససస:32
లవ: ససస స

భరస : రరమ రరవప
ఇవటట నవవ:8-47-A1
వయససస:43
లవ: ససస స
538
ZOK1476910
పపరర: శవపడసరద వవలకరర

125-137/878

తవడడ:డ వవవకటటసయమ
ఇవటట నవవ:8-47-A
వయససస:60
లవ: పప

తవడడ:డ కకశషషమబరరస
ఇవటట నవవ:8-47-A
వయససస:38
లవ: పప
535
ZOK0471912
పపరర: రరజజ లకడమ పసలల

521
ZOK0518399
పపరర: పదమపసడయ ఆవనదల

516
ZOK1619543
పపరర: నరరయణమమ నలల గరరర

తవడడ:డ ససబబడమణయమ
ఇవటట నవవ:8-47-5-A
వయససస:33
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకట రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-20
వయససస:42
లవ: పప

భరస : రరమచవదడ రరజ దదమమరరజ
ఇవటట నవవ:8/47-A
వయససస:48
లవ: ససస స
532
ZOK0084608
పపరర: ససరజవదడ యరరశజరనసనగరరర

125-137/875

తవడడ:డ ఎరరకల రరజ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:8/47-8-l
వయససస:26
లవ: ససస స

తవడడ:డ చచవచస రరజ దశరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-13
వయససస:60
లవ: పప
529
ZOK1540426
పపరర: రమదదవ దదమమరరజ

518
LML2372126
పపరర: లకడమకరవత ఆనవద

125-137/113

భరస : ఎలమలరరడడడ నలల గరరర
ఇవటట నవవ:8/47-5-A
వయససస:90
లవ: ససస స

భరస : రరడడయయ
ఇవటట నవవ:8-47-5-A
వయససస:31
లవ: ససస స

తవడడ:డ శశరరమయలక కతస
ఇవటట నవవ:8/47-8-7
వయససస:35
లవ: పప
526
ZOK1093343
పపరర: జయచవదడ రరజ దశరరజ

125-137/115

తవడడ:డ ససబబడమణయమ
ఇవటట నవవ:8-47-5-A
వయససస:33
లవ: పప

భరస : ససబడమణయఎవ
ఇవటట నవవ:8-47-5-A
వయససస:57
లవ: ససస స
523
LML2370369
పపరర: శశహరర కతస

515
ZOK1619527
పపరర: పదణమవత నలల గరరర

513
ZOK1561372
పపరర: సరవబ శవ రరడడ నలల రర
తవడడ:డ యయళళ రరడడడ నలల రర
ఇవటట నవవ:8/47-5A
వయససస:53
లవ: పప

భరస : సరవబ శవ రరడడ నలల గరరర
ఇవటట నవవ:8/47-5-A
వయససస:47
లవ: ససస స

తవడడ:డ సరవబ శవ రరడడ నలల గరరర
ఇవటట నవవ:8/47-5-A
వయససస:25
లవ: ససస స
520
ZOK0403436
పపరర: నణగమలలల శశరర ఆవనదల

125-137/112

భరస : గవగర రరజ మలలల ల
ఇవటట నవవ:8/47-5-1
వయససస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ సరవబ శవ రరడడ నలగరరర
ఇవటట నవవ:8/47-5A
వయససస:22
లవ: పప
517
ZOK1619568
పపరర: వవసషషవ నలల గరరర

512
ZOK1695279
పపరర: రమణమమ మలలల ల

125-137/890

తవడడ:డ ఖమదర బబషర షపక
ఇవటట నవవ:8-47-B
వయససస:46
లవ: పప
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541
ZOK0475558
పపరర: మణణ రరజజ రరడడ ననక

125-137/891

తవడడ:డ రరవ మహన రరడడ
ఇవటట నవవ:8-47-B
వయససస:38
లవ: పప
544
ZOK0640466
పపరర: శశహరర కతస

125-137/893

125-137/896

తవడడ:డ చనన బబలయయ
ఇవటట నవవ:8-47-B-5
వయససస:56
లవ: పప
553
ZOK1215277
పపరర: శశలతణ కరథద

125-137/125

125-137/128

125-137/130

125-137/131

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ వవలకరర
ఇవటట నవవ:8-47-BA
వయససస:78
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

554
LML2373918
పపరర: కకషష వవన కజ

557
ZOK1036426
పపరర: భబవన కరథద

560
LML1883750
పపరర: ససబబరరయయడడ జరటట

563
LML2374510
పపరర: రరమబలమమమ వవలకరర

125-137/907

566
ZOK1052273
పపరర: ససబడహమణయవ వవలకరర

125-137/126

569
ZOK0986838
పపరర: జఇబయననసర షపక
భరస : అమర బబషర షపక
ఇవటట నవవ:8-47-D
వయససస:68
లవ: ససస స

125-137/898

552
LML2374924
పపరర: ఈశశరమమ పటనమ

125-137/901

555
LML2373926
పపరర: శశరజఖ కతస

125-137/127

తవడడ:డ శశరరమయలక కతస
ఇవటట నవవ:8/47-B-7
వయససస:33
లవ: ససస స
125-137/902

558
ZOK1489277
పపరర: చవదడ శశఖర జటటట

125-137/129

తవడడ:డ ససబబరరడడడ
ఇవటట నవవ:8/47-B-9
వయససస:41
లవ: పప
125-137/903

561
LML2374569
పపరర: సససరమపసడత చవనణ

125-137/904

తవడడ:డ సతయనణరరయణ
ఇవటట నవవ:8-47-B-31
వయససస:37
లవ: ససస స
125-137/905

564
ZOK0647719
పపరర: సతష కకమమర వవలకరర

125-137/906

తవడడ:డ ససబడమణయవ
ఇవటట నవవ:8-47-BA
వయససస:31
లవ: పప
125-137/908

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ
ఇవటట నవవ:8-47-B-A
వయససస:76
లవ: పప
125-138/981

549
LML2374585
పపరర: లమవరణణయ పపటటక

భరస : వవవకటససబబయయ
ఇవటట నవవ:8-47-B-6
వయససస:33
లవ: ససస స

భరస : ససబబడమణయమ
ఇవటట నవవ:8-47-BA
వయససస:61
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససరజష కకమమర
ఇవటట నవవ:8-47-B-A
వయససస:35
లవ: పప
568
ZOK0727933
పపరర: ససబడమణయవ వవలకరర

125-137/900

తవడడ:డ నణగయయ
ఇవటట నవవ:8-47-B-9
వయససస:66
లవ: పప

భరస : వవలకరర ససరజశ
ఇవటట నవవ:8/47-B-A
వయససస:32
లవ: ససస స
565
ZOK0404418
పపరర: ససరజష కకమమర వవలకరర

551
ZOK1275818
పపరర: ససబబలకడమ రరగల

125-137/895

భరస : రరమకకషష
ఇవటట నవవ:8-47-B-5
వయససస:52
లవ: ససస స

తవడడ:డ శశరరమయలక కరథద
ఇవటట నవవ:8-47-B-7
వయససస:27
లవ: ససస స

భరస : చవదడ శశఖర
ఇవటట నవవ:8/47-B-9
వయససస:31
లవ: ససస స
562
ZOK1681337
పపరర: వవలకరర శరశవణణ

125-137/897

భరస : శశరరమయలక కర
ఇవటట నవవ:8/47-B-7
వయససస:69
లవ: ససస స

భరస : రరమమహన బ
ఇవటట నవవ:8/47-B-7
వయససస:37
లవ: ససస స
559
ZOK1489285
పపరర: సరరత జటటట

548
LML1885524
పపరర: జయమమ రరచణన

125-138/980

భరస : శశనవరససలక పలలల బబ యన
ఇవటట నవవ:8-47-B-1
వయససస:27
లవ: ససస స

భరస : వవవకటయయ రరగల
ఇవటట నవవ:8-47-B-5
వయససస:45
లవ: ససస స

తవడడ:డ శశరరమయలక కరథద
ఇవటట నవవ:8/47-B7
వయససస:34
లవ: ససస స
556
LML2373934
పపరర: వరలకడమదదవ బ

125-137/894 546
545
ZOK0914227
ZOK1314145
పపరర: చధణఎవబబారఎవ పలల బబ యన
పపరర: లలకజశశరర పలలల బబ యన

భరస : నణగససబబరరయయడడ
ఇవటట నవవ:8-47-B-5
వయససస:47
లవ: ససస స
125-137/899

543
ZOK0728048
పపరర: లకడమ దదవ గయడడ
భరస : ససరజవదడ గయడడ
ఇవటట నవవ:8-47-B
వయససస:40
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరసయయ పలల బబ యన
ఇవటట నవవ:8-47-B-1
వయససస:50
లవ: పప

తవడడ:డ సతయనణరరయణ రరవప
ఇవటట నవవ:8-47-B-3
వయససస:35
లవ: ససస స
550
ZOK0429449
పపరర: రరమ కకషషయయ రవపరటట

125-137/892

భరస : మహమమద హనఫ షపక
ఇవటట నవవ:8-47-B
వయససస:37
లవ: ససస స

తలల : కకశషషవవణణ
ఇవటట నవవ:8-47-B-1
వయససస:35
లవ: పప
547
ZOK0659342
పపరర: ససససమత చవరన

542
ZOK1036384
పపరర: బబజజన షపక

567
ZOK1093012
పపరర: భబణయ పడకరశ వవలకరర

125-137/909

తవడడ:డ ససబడమణయఎవ వవలకరర
ఇవటట నవవ:8-47-B-A
వయససస:30
లవ: పప
125-137/910

570
ZOK0986853
పపరర: మహమమద రఫస షపక

125-137/911

తవడడ:డ అమర బబషర షపక
ఇవటట నవవ:8-47-D
వయససస:45
లవ: పప
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571
ZOK1476324
పపరర: అహమద గగస షపక

125-137/96

తవడడ:డ మహమమద గగస షపక
ఇవటట నవవ:8/47 F
వయససస:20
లవ: పప
574
ZOK0781625
పపరర: అమబమలక వవలకరర

125-137/134

125-137/162

125-137/914

125-137/917

125-137/912

581
ZOK1052307
పపరర: వరలద ఘమస షపక

584
ZOK1172758
పపరర: చవదడయయ మదరవ

125-137/920

587
ZOK0909053
పపరర: ఖససవ బ షపక

125-137/915

590
ZOK0911124
పపరర: అలల పసరర షపక

579
ZOK0780528
పపరర: రరతష ససమయ వవలకరర

125-137/918

125-137/922

588
ZOK0912015
పపరర: లకడమ దదవ మమరరసపవరరశవ

125-137/924

591
LML1885680
పపరర: శవశవకరయయ మమరరసపపరవ

తవడడ:డ మహనవదద
ఇవటట నవవ:8-47-H
వయససస:72
లవ: పప

595
ZOK0909038
పపరర: హహమజ మమరరసపపరవ

596
ZOK0909046
పపరర: మలల కరరరలన మమరరసపవరరశవ

భరస : శవ కకమమర రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-H-7-C
వయససస:27
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : హజరరడడడ న
ఇవటట నవవ:8-47-I
వయససస:64
లవ: ససస స

125-137/137

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ మమరరసపపరవ
ఇవటట నవవ:8/47H
వయససస:46
లవ: పప
125-137/927

భరస : వవవకట ససబబయయ
ఇవటట నవవ:8-47-H
వయససస:49
లవ: ససస స
125-137/929

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ
ఇవటట నవవ:8-47-H
వయససస:32
లవ: పప
599
LML2374999
పపరర: ఖజజబ ఏస

125-137/923

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ
ఇవటట నవవ:8-47-G
వయససస:27
లవ: ససస స

125-137/926 594
593
ZOK0780668
ZOK0781245
పపరర: వవవకట ససబబయయ మరమపపరర
పపరర: పసరమమ మమరసపవరర

125-137/931

125-137/919

తవడడ:డ శశనవరససలక బయససపరటట
ఇవటట నవవ:8-47-F2
వయససస:26
లవ: పప

125-137/138
592
ZOK0986929
పపరర: వవవకట ససబబయయ
మమరరసపవరరశవ
తవడడ:డ ఎవ వ ససబబయయ మమరరసపవరరశవ
ఇవటట నవవ:8/47-H
వయససస:41
లవ: పప

598
ZOK1054840
పపరర: మలలల శశరమమ కకవడనరర

125-137/916

585
ZOK1173194
పపరర: అనలకసమమర బయససపరటట

తవడడ:డ అలల పసరర
ఇవటట నవవ:8-47-G-5
వయససస:38
లవ: పప

భరస : ససవర శవకరయయ
ఇవటట నవవ:8-47-H
వయససస:36
లవ: ససస స

125-137/913

582
ZOK1172733
పపరర: పసడయమవక మమదణరపప

భరస : శశనవరససలక రరజ గరదదరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-G
వయససస:35
లవ: ససస స

125-137/928

125-137/136

భరస : రరడడయయ
ఇవటట నవవ:8-47-F
వయససస:27
లవ: ససస స

భరస : అల పసర
ఇవటట నవవ:8-47-G
వయససస:35
లవ: ససస స
125-138/982

576
ZOK1477025
పపరర: చవదన వవలకరర

తవడడ:డ శవకర
ఇవటట నవవ:8-47-F
వయససస:28
లవ: ససస స

తవడడ:డ నణగయయ
ఇవటట నవవ:8-47-F
వయససస:81
లవ: పప

భరస : వవనసటటసన
ఇవటట నవవ:8-47-F-3
వయససస:42
లవ: ససస స
589
ZOK1020338
పపరర: ససమలత గరదదరరజ

578
ZOK0780502
పపరర: శవకర వవలకరర

125-137/133

తవడడ:డ శవకరయయ వవలకరర
ఇవటట నవవ:8/47-F
వయససస:20
లవ: ససస స

తవడడ:డ మహమమద ఘమస షపక
ఇవటట నవవ:8-47-F
వయససస:26
లవ: పప

తవడడ:డ చవదడయయ
ఇవటట నవవ:8-47-F
వయససస:36
లవ: పప
586
LML2374981
పపరర: రతనమమమ అవరసరణణ

125-137/135

తవడడ:డ జయరరమయయ
ఇవటట నవవ:8-47-F
వయససస:48
లవ: పప

భరస : శవకర
ఇవటట నవవ:8-47-F
వయససస:49
లవ: ససస స
583
ZOK1172741
పపరర: రరడడయయ మమదరపప

575
ZOK0825903
పపరర: వవవకటటశ అవరసన

573
ZOK0689984
పపరర: ఖదదరరననసర గగస షపక
భరస : మహమమద గగస షపక
ఇవటట నవవ:8/47-F
వయససస:51
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపవచలయయ అవరసన
ఇవటట నవవ:8/47-F
వయససస:46
లవ: పప

భరస : ఖలద గగసప షపక
ఇవటట నవవ:8/47-F
వయససస:21
లవ: ససస స
580
ZOK0936288
పపరర: అమయమలక వవలల కరర

125-137/132

తవడడ:డ షపక దసస గరర సరహహబ
ఇవటట నవవ:8/47-F
వయససస:63
లవ: పప

భరస : శవకర బ
ఇవటట నవవ:8/47-F
వయససస:44
లవ: ససస స
577
ZOK2239960
పపరర: జకకర బబగయమ షపక

572
ZOK0685032
పపరర: మహమద గగస షపక

597
ZOK1139816
పపరర: రరజరరజజశశరర గయవడన
ల రర

125-137/930

భరస : వవవకట ససబబయయ మమరరసపవరరశవ
ఇవటట నవవ:8-47-H
వయససస:36
లవ: ససస స
125-137/932

600
ZOK0780759
పపరర: ససజజతణ బబ డడడ

125-137/140

భరస : కకమమర
ఇవటట నవవ:8/47-I-1
వయససస:46
లవ: ససస స
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601
LML1885730
పపరర: కళళవత కర.

125-137/933

భరస : సనరయనణరరయణ
ఇవటట నవవ:8-47-I-1
వయససస:49
లవ: ససస స
604
ZOK1282649
పపరర: ససబబలకకకమమ కకమమ

125-137/163

తవడడ:డ ఏలల యయ కకమమ
ఇవటట నవవ:8/47-I-1-1
వయససస:46
లవ: పప
125-137/165

భరస : ఏలల యయ కకమమ
ఇవటట నవవ:8/47-I-1-1
వయససస:59
లవ: ససస స
607
LML2375269
పపరర: యమనదమమ దణసరర

602
ZOK1277566
పపరర: ససబడమణయఎవ కకమమ

605
ZOK2276715
పపరర: ధదరజ కకమమర కకమమ

భరస : జయచవదడ
ఇవటట నవవ:8-47-I-3-1
వయససస:54
లవ: ససస స

125-137/1489

608
ZOK0080929
పపరర: శరశవరణణ గవగరరజ

125-137/168 611
610
ZOK0081042
ZOK0084921
పపరర: వవవకట ససబబలకడమ గవగ రరజ
పపరర: రరవ శవకరరశజ గవగరరజ

613
ZOK1489228
పపరర: మజజలరర ససబడమణయవ
తవడడ:డ మజజలరర ససబబయయ
ఇవటట నవవ:8/47-I-4-A
వయససస:20
లవ: పప
616
ZOK1320308
పపరర: నకకల దదవతష

125-137/174

125-137/176

125-155/422

125-155/435

తవడడ:డ నరస రరడడడ ననకరరడడడ
ఇవటట నవవ:8/47-I-6-J
వయససస:53
లవ: పప
628
ZOK0780940
పపరర: ససదద సరయ శశనవరస ఉపపప
తవడడ:డ రరమ మహన ఉపపప
ఇవటట నవవ:8/47-I-12
వయససస:29
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

617
ZOK1323450
పపరర: హరర పసడయమ దదవతష

620
ZOK0084673
పపరర: ససధణకర రరజ ఆయపపరరజ

125-137/172

125-137/167

612
ZOK0936429
పపరర: యశశవత యమదవ కకవకల

125-137/170

615
ZOK1217430
పపరర: చనన ససబబయయ దదవతష

125-137/173

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ దదనస
ట
ఇవటట నవవ:8/47-I-4B
వయససస:57
లవ: పప
125-137/175

618
ZOK2251676
పపరర: కకషష చచసతనయ దదవతష

125-137/504

తవడడ:డ చనన ససబబయయ దదవతష
ఇవటట నవవ:8/47-I-4B
వయససస:19
లవ: పప
125-137/177

621
ZOK2285674
పపరర: ననకరరడడడ సతష రరడడడ

125-137/1509

తవడడ:డ ననకరరడడడ బలరరమ రరడడ
ఇవటట నవవ:8/47-I-6-J
వయససస:19
లవ: పప

125-155/426 624
125-155/429
623
ZOK0986002
ZOK1121193
పపరర: ననకరరడడడ అరరణమమ ననకరరరడడ
పపరర: ననకరరడడడ హహహమమవత ననకరరరడడ

భరస : ననకరరడడడ బలరరమ రరడడ ననకరరరడడడ
ఇవటట నవవ:8/47-I-6-J
వయససస:47
లవ: ససస స

తవడడ:డ ననకరరడడడ బలరరమ రరడడ ననకరరరడడడ
ఇవటట నవవ:8/47-I-6-J
వయససస:26
లవ: ససస స

626
ZOK0489112
పపరర: రవ కకశశర పపరరరర

627
ZOK0268722
పపరర: ఇవదణడవత వర నణల

125-137/936

తవడడ:డ చలపత పపరరరర
ఇవటట నవవ:8-47-I-7-A
వయససస:36
లవ: పప
125-137/179

609
ZOK0658831
పపరర: కళళవత ససరరససవగపలల

తవడడ:డ సనరరయ నణరరయణ
ఇవటట నవవ:8/47-I-4
వయససస:28
లవ: పప

తవడడ:డ రరమరరజ
ఇవటట నవవ:8/47-I-6
వయససస:47
లవ: పప

తవడడ:డ ననకరరడడడ బలరరమ రరడడడ
ఇవటట నవవ:8/47-I-6-J
వయససస:23
లవ: పప
625
ZOK1243807
పపరర: బలరరవ రరడడడ ననకరరడడడ

125-137/169

తవడడ:డ చననససబబయయ దదవతష
ఇవటట నవవ:8/47-I-4B
వయససస:26
లవ: ససస స

భరస : ససధణకర రరజ
ఇవటట నవవ:8/47-I-6
వయససస:44
లవ: ససస స
622
ZOK1312735
పపరర: ననకరరడడడ జగదదశ రరడడడ

614
ZOK1217422
పపరర: వజయ లకడమ దదవతష

125-137/934

భరస : సనరయనణరరయణ
ఇవటట నవవ:8/47-I4
వయససస:57
లవ: ససస స

భరస : చనన ససబబయయ దదవతష
ఇవటట నవవ:8/47-I-4B
వయససస:56
లవ: ససస స

తవడడ:డ చనన ససబబయయ దదవతష
ఇవటట నవవ:8/47-I-4B
వయససస:24
లవ: ససస స
619
ZOK0081158
పపరర: సశరష లత అయయపప రరజ

125-137/166

తవడడ:డ వవవకరటరరమచవదడరరజ
ఇవటట నవవ:8/47-I-4
వయససస:43
లవ: పప
125-137/171

606
LML2375251
పపరర: వవవకటససబబమమ కకనవటట
భరస : ససబబబరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-I-3
వయససస:56
లవ: ససస స

భరస : రవ శవకర రరజ
ఇవటట నవవ:8/47-I4
వయససస:35
లవ: ససస స

భరస : వవవకటరరమచవదడరరజ
ఇవటట నవవ:8/47-I-4
వయససస:71
లవ: ససస స

125-137/164

భరస : ససబడమణయఎవ కకమమ
ఇవటట నవవ:8/47-I-1-1
వయససస:39
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబడమణయవ కకమమ
ఇవటట నవవ:8/47- i/1/11
వయససస:18
లవ: పప
125-137/935

603
ZOK1277574
పపరర: మహలకడమ కకమమ

629
ZOK0793497
పపరర: సరయ శశనవరస ఉపపప ససదద
తవడడ:డ రరమ మహన
ఇవటట నవవ:8/47-I-12
వయససస:29
లవ: పప

125-137/178

భరస : రరమ మహన
ఇవటట నవవ:8/47-I-12
వయససస:58
లవ: ససస స
125-137/180

630
ZOK0936122
పపరర: రరమ వణ ఉపపప ససదద

125-137/181

తవడడ:డ రరమ మహన
ఇవటట నవవ:8/47-I-12
వయససస:27
లవ: ససస స
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631
ZOK1380328
పపరర: చవదడ ససభబష కకతస పలల

125-137/182

తవడడ:డ చవగలరరయయడడ కకతస పలల
ఇవటట నవవ:8/47I-12
వయససస:35
లవ: పప
125-137/184

తవడడ:డ పడభబకర శశరరమదణస
ఇవటట నవవ:8/47-I-12A
వయససస:25
లవ: ససస స

635
ZOK0080960
పపరర: రమమదదవ శశరరవదణస

125-137/187

తవడడ:డ అకబర బబష షపక
ఇవటట నవవ:8/47-I-12-M
వయససస:40
లవ: పప

638
ZOK1715440
పపరర: షపక రరకన పరవన

125-137/185

125-137/190

భరస : శశనవరససలక
ఇవటట నవవ:8/47-I-12-S
వయససస:31
లవ: ససస స

641
ZOK1052216
పపరర: శశనవరససలక కకతవవడల

125-137/188

125-137/193

తవడడ:డ వవవకట రరమ రరజ
ఇవటట నవవ:8/47-I-12-T
వయససస:53
లవ: పప

125-137/191

125-137/196

తవడడ:డ రరధణ కకషష
ఇవటట నవవ:8/47-I-C
వయససస:51
లవ: పప

647
ZOK0673525
పపరర: శవకకమమర గలల పరటట

650
ZOK1478197
పపరర: ససజజత నణగదణసరర

తవడడ:డ వవవకట రరమ రరజ నణగలపత
ఇవటట నవవ:8/47 i.g.a
వయససస:19
లవ: ససస స

తవడడ:డ బల నరసయయ నణగదణసరర
ఇవటట నవవ:8/47J
వయససస:25
లవ: ససస స

652
ZOK1372390
పపరర: పసలల దదవక

653
LML2376481
పపరర: ననరజవహ శశక

125-137/201

భరస : పసలల పడసరద
ఇవటట నవవ:8/47-J
వయససస:27
లవ: ససస స
655
ZOK1999622
పపరర: సతయనణరరయణ రరవప చవన
తవడడ:డ ససవదర రరవప
ఇవటట నవవ:8/47J2
వయససస:73
లవ: పప
658
ZOK0398446
పపరర: లలత పససపపలలటట

125-137/197

భరస : నరససవహ మబరరస పససపపలలటట
ఇవటట నవవ:8/47J4
వయససస:40
లవ: ససస స

642
ZOK0689943
పపరర: లకడమ మమధవ కకవడనరర

125-137/192

656
ZOK1999630
పపరర: ఇవదదర బబయ చవన

659
LML2374213
పపరర: జరరనణ బబగమ షపక
భరస : రషసద
ఇవటట నవవ:8/47-J-4
వయససస:45
లవ: ససస స

648
ZOK1185603
పపరర: ససమలత గరదదరరజ

125-137/198

భరస : శశనవరససలక గరదదరరజ
ఇవటట నవవ:8/47-IG
వయససస:35
లవ: ససస స
125-137/199

651
ZOK0647784
పపరర: చనననడడ తగరరమ

125-137/200

తవడడ:డ సనకనణన
ఇవటట నవవ:8/47-J
వయససస:52
లవ: పప
125-137/938

654
ZOK0728303
పపరర: లకడమ దదవ గడడచన

125-138/983

భరస : దణమదర గడడచన
ఇవటట నవవ:8-47-J1
వయససస:45
లవ: ససస స
125-137/203

భరస : సతయనణరరయణరరవప
ఇవటట నవవ:8/47J2
వయససస:50
లవ: ససస స
125-137/205

125-137/189

తవడడ:డ సనరయనణరరయణ
ఇవటట నవవ:8/47-I-C
వయససస:28
లవ: పప

భరస : కమల
ఇవటట నవవ:8-47-J
వయససస:42
లవ: ససస స
125-137/202

639
ZOK1288901
పపరర: శరశవరణణ గవగరరజ

125-137/194 645
125-137/195
644
ZOK1562081
ZOK0648279
పపరర: నఖల జశశవత రరజ నణగలపత
పపరర: ఉదయ శవకర యమదవ కకవకల

తవడడ:డ రరమకకషషమరరజ గరళలపరటట
ఇవటట నవవ:8/47IG
వయససస:30
లవ: పప
125-137/1496

125-137/186

భరస : ససధణకర రరజ కకవడనరర
ఇవటట నవవ:8/47-I-12-T
వయససస:30
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట రరవ రరజ
ఇవటట నవవ:8/47-I-A
వయససస:21
లవ: పప

646
ZOK0648311
పపరర: సనరయనణరరయణ కకవకల

636
ZOK0084590
పపరర: పడభబకర శశరరవదణస

భరస : రవశవకర రరజ గవగరరజ
ఇవటట నవవ:8/47-I-12P
వయససస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబబరరయయడడ
ఇవటట నవవ:8/47-I-12-S
వయససస:36
లవ: పప

643
ZOK0690107
పపరర: ససధణకర రరజ కకవడనరర

125-137/937

తవడడ:డ నరసయయ శశరరవదణస
ఇవటట నవవ:8/47-I-12-A
వయససస:57
లవ: పప

భరస : షపక శరవరల బబష
ఇవటట నవవ:8/47-I-12-M
వయససస:31
లవ: ససస స

640
ZOK1052208
పపరర: మలల క కకతవవడల

633
ZOK0268078
పపరర: రరమ మహన ఉపపప
తవడడ:డ బబల ససదదయయ
ఇవటట నవవ:8-47-I-12
వయససస:54
లవ: పప

భరస : పడభబకర శశరరవదణస
ఇవటట నవవ:8/47-I-12-A
వయససస:56
లవ: ససస స

637
ZOK1420157
పపరర: శవలల బబష షపక

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/183

భరస : చవదడససభబష కకతస పలల
ఇవటట నవవ:8/47I-12
వయససస:26
లవ: ససస స

634
ZOK1219048
పపరర: మతడవవద శశరరమదణస

649
ZOK2280261
పపరర: నఖత నణగలపత

632
ZOK1380336
పపరర: యమమన కకతస పలల

657
LML2372555
పపరర: నరససవహమబరరస గయరరశల

125-137/204

తవడడ:డ నరససవహలక గయరరశల
ఇవటట నవవ:8/47J4
వయససస:51
లవ: పప
125-137/206

660
ZOK1478254
పపరర: నరససవహ దదనకర గయరశల

125-137/207

తవడడ:డ నరససవహ మబరరస గయరశల
ఇవటట నవవ:8/47-J-4
వయససస:20
లవ: పప
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661
ZOK0658690
పపరర: లలమవతమమ బబ డనణడడ

125-137/208

భరస : శశనవరససలక
ఇవటట నవవ:8/47-J5
వయససస:56
లవ: ససస స
664
LML1882133
పపరర: అరరణకకమమరర ఆర.

125-137/939

125-137/209

125-137/212

125-137/216

125-137/942

671
ZOK1476076
పపరర: మదచదల రవ కకషస ర కకమమర

674
ZOK1093434
పపరర: భబరగ వ బయడడగర

677
LML1886001
పపరర: రవకకషస ర బయడడగర

125-137/944

680
ZOK2261444
పపరర: తరరణ కకమమర గయవడణడత

683
ZOK1476241
పపరర: తతట నరససవహహలక

తవడడ:డ అవకయయ బయడడగర
ఇవటట నవవ:8/47-J-A SAI NAGAR
వయససస:33
లవ: పప

తవడడ:డ తతట శశనవరససలక
ఇవటట నవవ:8/47 J-B
వయససస:31
లవ: పప

685
ZOK1389378
పపరర: రరణణ తతట

686
LML1886019
పపరర: రరమలకమమ తవగరరజ

125-137/223

భరస : వవవకటటశశరరల తతట
ఇవటట నవవ:8/47-J-B
వయససస:29
లవ: ససస స
688
LML2372068
పపరర: పడసరద ఏమ
తవడడ:డ పపలయయ
ఇవటట నవవ:8-47-K-1-A
వయససస:38
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/214

125-137/217

689
LML2372076
పపరర: పపలల యయ ఏమ
తవడడ:డ వవవకటటసశరరల
ఇవటట నవవ:8-47-K-1-A
వయససస:64
లవ: పప

669
ZOK1123652
పపరర: కకశషషవవణణ రచన

125-137/211

672
ZOK1561414
పపరర: ససధరరర న యయరరశజజనసనగరరర

125-137/215

675
ZOK1627645
పపరర: శరరష బయడడగ

125-137/218

భరస : రమమశ బయడడగ
ఇవటట నవవ:8/47-J-A
వయససస:22
లవ: ససస స
125-137/943

678
ZOK1664838
పపరర: ఆర కర బబలమజ నణగరశశటట

125-137/221

భవధసవప: వవవకట ససబబయయ బ
ఇవటట నవవ:8/47-ja-2
వయససస:42
లవ: పప
125-137/1480

681
LML1885987
పపరర: వవవకటససబబమమ బయదదగర

125-137/219

భరస : అవకయయ బయదదగర
ఇవటట నవవ:8/47-J-A SAI NAGAR
వయససస:50
లవ: ససస స
125-137/97

684
ZOK1299395
పపరర: వవవకటటసశరరల తతట

125-137/222

తవడడ:డ శశనవరససలక తతట
ఇవటట నవవ:8/47-J-B
వయససస:28
లవ: పప
125-137/945

భరస : ససబబరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-K1
వయససస:57
లవ: ససస స
125-137/947

125-137/941

తవడడ:డ కకషషమబరరస యయరరశజజనసనగరరర
ఇవటట నవవ:8/47-J-15 SAI NAGAR
వయససస:23
లవ: పప

తవడడ:డ వజయ కకమమర గయవడణడత
ఇవటట నవవ:8-47 JA3
వయససస:18
లవ: పప
125-137/220

666
LML1885029
పపరర: వవవకటససబబరరజ కర.

భరస : వరరవజనవయయలక రచన
ఇవటట నవవ:8/47-J7
వయససస:35
లవ: ససస స

తవడడ:డ అవకయయ
ఇవటట నవవ:8-47-J-A
వయససస:40
లవ: పప

తవడడ:డ వజయ కకమమర గయవడణడత
ఇవటట నవవ:8-47-ja3
వయససస:20
లవ: ససస స
682
ZOK1303825
పపరర: రమమష బయడడగర

125-137/210

భరస : ససరజష
ఇవటట నవవ:8/47-JA
వయససస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ అవకయయ
ఇవటట నవవ:8-47JA
వయససస:44
లవ: పప
679
ZOK1560267
పపరర: ససమహరరసత గయవడణడత

668
ZOK1092972
పపరర: వరరవజనవయయలక రచన

125-138/984

తవడడ:డ వవవకటరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-J-6-C
వయససస:62
లవ: పప

తవడడ:డ మదచదల ఈశశరయయ
ఇవటట నవవ:8/47-J-8
వయససస:31
లవ: పప

భరస : రవ
ఇవటట నవవ:8/47JA
వయససస:36
లవ: ససస స
676
ZOK0690529
పపరర: ససరజశ బయడడగ

125-137/940

తవడడ:డ ససబబబరరయయడడ రచన
ఇవటట నవవ:8/47-J7
వయససస:39
లవ: పప

భరస : ససబబబరరయయడడ రచన
ఇవటట నవవ:8/47-J-7
వయససస:61
లవ: ససస స
673
LML2374957
పపరర: వజయ బయడడగర

665
LML1882141
పపరర: నణగపడసరద ఆర.

663
ZOK0728329
పపరర: వరపడసరద అరవ
తవడడ:డ గయరరమబరరస ఆరవ
ఇవటట నవవ:8-47-J6
వయససస:52
లవ: పప

తవడడ:డ నణగ నరససమయలక
ఇవటట నవవ:8-47-J-6-B
వయససస:52
లవ: పప

భరస : నణగససబబబరరయడన
ఇవటట నవవ:8/47-J7
వయససస:33
లవ: ససస స
670
ZOK1132703
పపరర: జయమమ రచన

125-137/1490

తలల : వమల అరవ అరవ
ఇవటట నవవ:8-47-J-6
వయససస:18
లవ: పప

భరస : నణగపడసరద
ఇవటట నవవ:8-47-J-6-B
వయససస:45
లవ: ససస స
667
LML2374544
పపరర: ససభబససన రసరణణ

662
ZOK2276749
పపరర: గయరర వకశమ అరవ

687
ZOK0936585
పపరర: షబనణ షపక

125-137/946

తవడడ:డ బబషమయయ షపక
ఇవటట నవవ:8-47-K-1A
వయససస:35
లవ: ససస స
125-137/948

690
ZOK0936569
పపరర: అలమల బకరశ షపక

125-137/949

తవడడ:డ బబషమయయ షపక
ఇవటట నవవ:8-47-K-1-A
వయససస:40
లవ: పప
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691
ZOK0936577
పపరర: షమవ షపక

125-137/951

భరస : అలమల బకరశ షపక
ఇవటట నవవ:8-47-K1-A
వయససస:31
లవ: ససస స
694
ZOK1252360
పపరర: తదజశశన గగబబళళ

125-137/954

125-138/985

125-137/957

125-137/960

125-137/963

125-137/966

తవడడ:డ ససబబబరరయయడడ పస
ఇవటట నవవ:8-47-K4
వయససస:29
లవ: పప
715
ZOK0084731
పపరర: నరససవహహలక గయరరశల

125-137/971

తవడడ:డ రరమయయ
ఇవటట నవవ:8-47-K-5
వయససస:78
లవ: పప
718
ZOK1354778
పపరర: అమమజజన షపక
భరస : మహమమద షపక
ఇవటట నవవ:8-47-K-7
వయససస:37
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

704
ZOK0936171
పపరర: సబర షపక

125-137/961

705
ZOK0936528
పపరర: కరరమయలమల సరహహబ షపక

713
ZOK1131051
పపరర: అకర చవరన

125-137/959

125-137/962

125-137/965

తవడడ:డ శశసరరజడడడ
ఇవటట నవవ:8-47-K4
వయససస:55
లవ: పప
125-137/967

711
ZOK0727958
పపరర: ససరజష బబబయ పవల

125-138/280

తవడడ:డ ససబబరరయడడ పపలమ
ఇవటట నవవ:8/47-K4
వయససస:29
లవ: పప
125-137/968

714
LML2374254
పపరర: లకడమ దదవ గయరశమ

తవడడ:డ సతయ నణరరయణ రరవప చవరన
ఇవటట నవవ:8-47-K-4-A
వయససస:33
లవ: ససస స

భరస : ససబబబరరయడన
ఇవటట నవవ:8-47-K-5
వయససస:64
లవ: ససస స

716
LML2374163
పపరర: రహమద బ శశక

717
ZOK0511162
పపరర: మహమమద సరదదక షపక

719
ZOK1299486
పపరర: రరప కకమమర తమమశశటట

125-137/226

తవడడ:డ రహహమట యలల సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:8-47-K3
వయససస:42
లవ: పప

125-137/964 708
707
LML1884998
LML2371946
పపరర: వవవకటససబబయయ పరలయయగరరర
పపరర: ససబబబరజడడడ నయనణ

710
ZOK0822982
పపరర: ససరజష పపల

125-137/956

తవడడ:డ మరరన సరహహబ
ఇవటట నవవ:8-47-K3
వయససస:77
లవ: పప

125-137/972

భరస : ఏస.ఏస.వలల
ఇవటట నవవ:8-47-K-6-A
వయససస:35
లవ: ససస స
125-137/973

699
ZOK1562040
పపరర: శవ రరణణ పచణరర

125-137/958 702
701
ZOK0986945
LML1883677
పపరర: యవరతన హర పడదదప మమడణ
పపరర: రహమతషలమలసరహహబ షపక

తవడడ:డ ససబబబరరయయడడ
ఇవటట నవవ:8-47-K-4
వయససస:29
లవ: పప
125-138/986

696
ZOK0429464
పపరర: ససబబయయ యమదవ గగబబలమ

భరస : మణణ చకశ పడతణప
ఇవటట నవవ:8/47-K2-1
వయససస:21
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటయయ
ఇవటట నవవ:8-47-K-3-1
వయససస:72
లవ: పప

భరస : ససబబబరజడడడ
ఇవటట నవవ:8-47-K4
వయససస:55
లవ: ససస స
712
ZOK0739888
పపరర: ససరజష బబబయ పవల

125-137/225

తలల : కరరమయలమల సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:8-47-K3
వయససస:40
లవ: ససస స

భరస : వవవకటససబబయయ
ఇవటట నవవ:8-47-K-3-1
వయససస:69
లవ: ససస స
709
LML2374247
పపరర: కకటటశశరమమ గడణడమ

698
ZOK1489343
పపరర: నరససవహహలక బరరగఅలమ

125-137/952

తవడడ:డ నణగయయ యమదవ
ఇవటట నవవ:8-47-K-2
వయససస:77
లవ: పప

తవడడ:డ పపలల యయ మమడణ
ఇవటట నవవ:8-47-K-2-1
వయససస:27
లవ: పప

భరస : రహవతషలమల
ఇవటట నవవ:8-47-K3
వయససస:67
లవ: ససస స
706
LML1884303
పపరర: లకమమమ తతట

125-137/955

తవడడ:డ పపవచలయయ బరరగఅలమ
ఇవటట నవవ:8/47-K2-1
వయససస:66
లవ: పప

భరస : పడసరద రరవప యమదవ
ఇవటట నవవ:8-47-K-2-1
వయససస:52
లవ: ససస స
703
LML1886191
పపరర: మహబబబ

695
LML2374262
పపరర: వససవధరర పరరల

693
LML2374270
పపరర: లకడమ నరసమమ గగబబలమ
భరస : ససబబయయ యమదవ
ఇవటట నవవ:8-47-K2
వయససస:74
లవ: ససస స

భరస : గజజవదడ యమదవ
ఇవటట నవవ:8-47-K-2
వయససస:54
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట ససబబబ రరడడడ భబవన
ఇవటట నవవ:8-47K2
వయససస:70
లవ: పప
700
ZOK0593962
పపరర: లకడమ బబయ యమదవ

125-137/224

తవడడ:డ గజజవదడ గగబబళల
ఇవటట నవవ:8/47-K2
వయససస:22
లవ: ససస స

తవడడ:డ గజజవదడ గగబబళళ
ఇవటట నవవ:8-47-K2
వయససస:25
లవ: ససస స
697
ZOK0729020
పపరర: ససరజవదడ రరడడడ భవన

692
ZOK1426345
పపరర: కకషష కరవయ గగబబళల

125-137/970

125-137/227

తవడడ:డ అలస ఫ హహసపసన షపక
ఇవటట నవవ:8/47-K-7
వయససస:35
లవ: పప
125-137/974

తవడడ:డ శవకర నణరరయణ తమమశశటట
ఇవటట నవవ:8-47K8
వయససస:43
లవ: పప

720
ZOK0593392
పపరర: నరససవగ రరవప యమదవ

125-137/975

తవడడ:డ పడసరద రరవప యమదవ
ఇవటట నవవ:8-47-K8
వయససస:34
లవ: పప
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721
ZOK1299478
పపరర: లకడమ దదవ తమమశశటట

125-137/976

భరస : రరప కకమమర తమమశశటట
ఇవటట నవవ:8-47-K8
వయససస:42
లవ: ససస స
724
LML1884279
పపరర: వవవకటససబబబరరడడడ గయరశవపరటట

125-137/979

125-137/229

728
ZOK1683317
పపరర: షపక మయబబరక

125-137/231

731
LML2374429
పపరర: భబగయమమ సవగరరజ

125-137/984

734
ZOK0593699
పపరర: ధరణణ ఏస
తవడడ:డ వవవకట ససబబబ రరజ ఎస
ఇవటట నవవ:8-47KB
వయససస:31
లవ: ససస స

736
ZOK1428507
పపరర: బవడణరర హరరక

737
ZOK1560135
పపరర: ఈశశరమమ బబదనడనరర

125-137/232

తవడడ:డ లలట బవడణరర అనల
ఇవటట నవవ:8/47-K-F
వయససస:22
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ
ఇవటట నవవ:8-47-K-F
వయససస:36
లవ: పప
742
ZOK1380187
పపరర: షపక పరవన
తవడడ:డ షపక మహబబబ బబష
ఇవటట నవవ:8/47-L
వయససస:23
లవ: ససస స

740
ZOK1335595
పపరర: బవడణరర చవదణడవత

125-137/234

743
ZOK1052406
పపరర: వదణయవత ఆరల గడడ

తవడడ:డ రరడడయయ రరజ కకవడనరర
ఇవటట నవవ:8-47-L-4-A
వయససస:55
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/982

125-138/987

729
ZOK2280956
పపరర: సలమ షపక

125-137/1497

125-137/983
732
LML1884667
పపరర: సవగరరజ వవవకట ససబబరరజ

735
ZOK0593707
పపరర: అశశన ఏస

125-138/988

తవడడ:డ వవవకటససబబబ రరజ ఎస
ఇవటట నవవ:8-47KB
వయససస:30
లవ: ససస స
125-137/233

738
LML2372019
పపరర: శశనవరససలక బబదనరర

125-137/985

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ
ఇవటట నవవ:8-47-K-F
వయససస:66
లవ: పప
125-137/987

741
LML2374973
పపరర: రమణమమ భససపరటట

125-137/98

భరస : శశనవరససలక భససపరటట
ఇవటట నవవ:8/47 L
వయససస:42
లవ: ససస స
125-137/991

744
ZOK1999648
పపరర: బ బ షపక

125-137/992

భరస : అబయదల ససబహన
ఇవటట నవవ:8-47-L
వయససస:40
లవ: ససస స
125-137/994

తవడడ:డ శరయమ కకమమర రరజ కకవడనరర
ఇవటట నవవ:8-47-L-3
వయససస:25
లవ: ససస స

భరస : రరడడయయ రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-L-4-A
వయససస:75
లవ: ససస స

125-137/228

తవడడ:డ సవగరరజ రరమరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-K-B
వయససస:63
లవ: పప

తవడడ:డ చననయయ
ఇవటట నవవ:8-47-L
వయససస:35
లవ: ససస స

125-137/995 749
748
LML2369825
LML2372761
పపరర: శరయమయసమమర రరజ కకవడనరర
పపరర: లకడమనరసమమ కకవడనరర

726
LML2374890
పపరర: సనబబబలకమమమ నణజవడన
ల

భరస : సకరకక మయబబరక
ఇవటట నవవ:8/47-k11
వయససస:40
లవ: ససస స

భరస : బవడణరర అనల
ఇవటట నవవ:8-47-K-F
వయససస:41
లవ: ససస స

125-137/993 746
745
ZOK0593103
ZOK1217414
పపరర: అజయకకమమర రజడడడ కలవకకవటల
పపరర: రరప కకవడనరర

తవడడ:డ కజ వ ఏస రజడడడ
ఇవటట నవవ:8-47-L-1
వయససస:34
లవ: పప

125-137/230

భరస : శశనవరససలక బబదనడనరర
ఇవటట నవవ:8/47-K-F
వయససస:55
లవ: ససస స
125-137/986

125-137/978

భరస : పరపయయ
ఇవటట నవవ:8/47K10
వయససస:69
లవ: ససస స

భరస : వవవకటససబబబ రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-KB
వయససస:52
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట ససబబరరజ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-K-B
వయససస:25
లవ: ససస స

739
LML2372027
పపరర: దణశరకరనవదణ బబదనరర

125-137/980

తవడడ:డ షపక జబబర
ఇవటట నవవ:8/47-K11
వయససస:46
లవ: పప

తవడడ:డ ధనసవజయయ ససరరపటటట
ఇవటట నవవ:8/47-K-12
వయససస:28
లవ: పప
733
ZOK1215327
పపరర: మమనక సవగరరజ

725
LML1884311
పపరర: పరమమశశరమమ గయరశవపరటట

723
ZOK0690149
పపరర: రరపర కకమమర తమమశశటట
తవడడ:డ శవకర నణరరయణ
ఇవటట నవవ:8-47-K-8
వయససస:45
లవ: పప

భరస : వవవకటససబబబరరడడడ
ఇవటట నవవ:8-47-K-9
వయససస:55
లవ: ససస స

భరస : రవశవకర
ఇవటట నవవ:8/47K10A
వయససస:44
లవ: ససస స
730
ZOK1682913
పపరర: పడకరశ ససరరపటటట

125-137/977

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ
ఇవటట నవవ:8-47-K-8
వయససస:33
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇవటట నవవ:8-47-K-9
వయససస:59
లవ: పప
727
LML2374908
పపరర: రమమదదవ పపరచగయనణ

722
ZOK0689927
పపరర: నవనత తతట

125-137/996

125-137/235
747
ZOK1354760
పపరర: కకవడనరర పవనకకమమర రరజ

తవడడ:డ కకవడనరర శరయవకకమమర రరజ
ఇవటట నవవ:8/47-L3A
వయససస:23
లవ: పప
750
LML2374445
పపరర: సరగజజ కకవడనరర

125-137/997

భరస : శరయమకకమమర రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-L-4-A
వయససస:46
లవ: ససస స
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751
ZOK1625979
పపరర: నరససవహరరజ జగడణబ

125-137/236

తవడడ:డ కకషషవ రరజ
ఇవటట నవవ:8/47-L-5
వయససస:60
లవ: పప
754
ZOK0429498
పపరర: ససబడమణయవ రరజ మటటట

125-137/1000

125-137/1001

తవడడ:డ సస నరససవహహలక
ఇవటట నవవ:8-47-L-5-C
వయససస:35
లవ: పప
760
ZOK1093129
పపరర: శశదదవ చపరల

125-137/1004

755
ZOK1252345
పపరర: శశభ చపరల

125-137/99

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ చపపల
ఇవటట నవవ:8-47-L-5-C
వయససస:69
లవ: పప

756
ZOK1016402
పపరర: నరమల చపరల

758
ZOK1016410
పపరర: శశదదవ చపరల

125-137/1002

125-137/1003
759
ZOK1093111
పపరర: నణగ జగనణనథ వర పడసరద
చపరల
తవడడ:డ నరససవహహలక చపరల
ఇవటట నవవ:8-47-L-5-C
వయససస:35
లవ: పప

125-137/1005

762
ZOK1159764
పపరర: వరన శశ చచపపల

761
ZOK1093137
పపరర: నరమల చపపల

764
ZOK1667880
పపరర: అరరణమమ ననకరరడడడ

125-138/281

765
LML1883552
పపరర: రరమలకకకమమ జ.

భరస : జయరరమయయ ఉదదవడవ
ఇవటట నవవ:8-47-L-7
వయససస:57
లవ: ససస స
772
ZOK1011493
పపరర: శమత పపరరరర

770
LML2423010
పపరర: లక పపరరరర

భరస : బబలమజ పడసరద
ఇవటట నవవ:8-47-L-7-A
వయససస:32
లవ: ససస స

773
ZOK1011527
పపరర: చలపత పపరరరర

125-137/238

125-137/239

776
LML2374387
పపరర: అచయమమ పరలడడగయ

771
LML2418994
పపరర: బబలమజ పడసరద పపరరరర

125-137/1015

774
ZOK0909061
పపరర: సరవతడమమ యదదల

125-137/1018

777
ZOK0658815
పపరర: పదమ లత యయనసగయ

భరస : వవవకటటసశర రరవప పరలడడగయ
ఇవటట నవవ:8-47-L-9-A
వయససస:46
లవ: ససస స

భరస : వవవకట చచనణనరరడడడ
ఇవటట నవవ:8-47-L-9-A
వయససస:56
లవ: ససస స

778
ZOK0780809
పపరర: వవవకట చదనణన రజడడడ ఏనసగబ

779
ZOK0910035
పపరర: సరయ పరవన ఏనసగయ

780
ZOK0912106
పపరర: మణణ దదప పరలడడగయ

తవడడ:డ చదనణన రజడడడ
ఇవటట నవవ:8-47-L-9-A
వయససస:57
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

తవడడ:డ వవవకట చచనణన రరడడ
ఇవటట నవవ:8-47-L-9-A
వయససస:29
లవ: ససస స

125-137/1016

భరస : నరససవహహలక
ఇవటట నవవ:8-47-L-9
వయససస:56
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట చచనణన రరడడడ యయనసగయ
ఇవటట నవవ:8/47-l-9a
వయససస:28
లవ: ససస స
125-137/1020

125-137/1013

తవడడ:డ చలపత
ఇవటట నవవ:8-47-L-7-A
వయససస:34
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటయయ
ఇవటట నవవ:8-47-L-7-A
వయససస:66
లవ: పప

775
ZOK1681584
పపరర: సరయ పవన యయనసగయ

125-137/1011

భరస : శశనవరససలక ఉదదనడ
ఇవటట నవవ:8-47-L-7
వయససస:31
లవ: ససస స

భరస : చలపత పపరరరర
ఇవటట నవవ:8/47-L7-A
వయససస:54
లవ: ససస స
125-137/1014

125-137/1008

భరస : నరససవహరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-L-6
వయససస:47
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరససవహ రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-L-6
వయససస:31
లవ: పప
125-137/1012

125-137/1006

భరస : నరససవహహలక
ఇవటట నవవ:8-47-L-5-C
వయససస:54
లవ: ససస స

125-137/1009 767
125-137/1010 768
766
ZOK0780817
ZOK0911983
ZOK1219055
పపరర: ఆనవద గజపత రరజ గగరరరరజ
పపరర: అశశక గజపత రరజ గరదద రరజ
పపరర: వరలకడమ ఉదదనడ

769
ZOK1219071
పపరర: భబగయమమ ఉదదవడవ

125-137/237

తవడడ:డ నరససవహహలక సస
ఇవటట నవవ:8/47-L-5-C
వయససస:30
లవ: ససస స

భరస : బలరవ రరడడడ ననక రరడడడ
ఇవటట నవవ:8/47-L-5-C
వయససస:46
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరససవహ రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-L-6
వయససస:28
లవ: పప

125-137/999

భరస : నణగ జగనణనథ వర పడసరద చపరల
ఇవటట నవవ:8/47 L-5-C
వయససస:30
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరససవహహలక చపపల
ఇవటట నవవ:8-47-L-5-C
వయససస:30
లవ: ససస స
125-137/1007

753
LML1886399
పపరర: మహలకడమ కర.
భరస : వవవకటససబబబరరడడడ
ఇవటట నవవ:8-47-L-5
వయససస:47
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరససవహహలక సస
ఇవటట నవవ:8-47-L-5-C
వయససస:32
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరససవహహలక చపరల
ఇవటట నవవ:8-47-L-5-C
వయససస:32
లవ: ససస స
763
ZOK1159772
పపరర: నరససవహహలక చపపల

125-137/998

తవడడ:డ చచనణనరరడడడ
ఇవటట నవవ:8-47-L-5
వయససస:54
లవ: పప

తవడడ:డ రరమ రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-L-5
వయససస:59
లవ: పప
757
ZOK1016394
పపరర: పడసరద సస ఎన జజ వ

752
LML1886381
పపరర: వవవకటససబబబరరడడడ కర.

125-137/1021

125-137/1019

125-137/1022

తవడడ:డ వవవకటటసశ రరవప
ఇవటట నవవ:8-47-L-9-A
వయససస:28
లవ: పప
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781
ZOK0929572
పపరర: గవగరధర గగదదన

125-137/1505

తవడడ:డ చనన పపలల యయ గగదదన
ఇవటట నవవ:8/47/L/9/A/2
వయససస:50
లవ: పప
784
ZOK1299445
పపరర: సశపన బబ బబబరర

125-137/240

125-137/1024

125-137/1485

125-137/243

125-137/1028

125-137/1031

తవడడ:డ ఎరరకల రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-L-C
వయససస:33
లవ: ససస స
802
ZOK0690206
పపరర: హహహమమవత పరమయలపరటట

125-137/1034

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/1027

794
ZOK1619451
పపరర: ఎలల యయ దమకకవటబల

125-137/244

125-137/1036

125-137/1029

800
ZOK1238261
పపరర: రరమ దదవ సవగరరజ

125-137/1032

792
ZOK1477363
పపరర: గగతమ ఉతణసరధద

795
ZOK1489160
పపరర: షపక షహహన

798
ZOK0084426
పపరర: శవరరమమరరజ సవగరరజ

801
LML2374825
పపరర: వవవకటలకడమ చనపరడణనణ

తవడడ:డ ఈశశరయయ జలడవకక
ఇవటట నవవ:8/47-L-C-A
వయససస:24
లవ: పప

125-137/242

125-137/245

125-137/1030

125-137/1033

భరస : హననమతపరప
ఇవటట నవవ:8-47-L-C-1
వయససస:50
లవ: ససస స
125-137/246

125-137/1035
804
LML2372431
పపరర: వజయ భబససర రరజ అడద పలల

తవడడ:డ తమమరఅరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-L-C-5
వయససస:64
లవ: పప

125-137/1037 807
806
LML2372472
LML2375004
పపరర: శశనవరససలక మదఆలమ పపట
పపరర: లకమమమ అదచదపలల

809
ZOK1428531
పపరర: సరయ కకమమర జలడవకక

125-137/1026

తవడడ:డ ఏరరకరలరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-L-C
వయససస:35
లవ: పప

తవడడ:డ చననయయ
ఇవటట నవవ:8-47-L-C-5
వయససస:49
లవ: పప
125-137/1039

789
ZOK1299437
పపరర: దదలప కకమమర బబ బబబరర

భరస : షపక మసరసన
ఇవటట నవవ:8/47-L-B
వయససస:31
లవ: ససస స

797
ZOK0648139
పపరర: అవజనవయయలక నణయయడడ
సరలలపప
తవడడ:డ గవగయయ
ఇవటట నవవ:8-47-L-B
వయససస:65
లవ: పప

803
ZOK1663889
పపరర: వనజ గబడనరర

125-137/1023

భరస : నగరరజ ఉతణసరధద
ఇవటట నవవ:8/47-L-13-A
వయససస:40
లవ: ససస స

భరస : శశధరరశజ గబడనరర
ఇవటట నవవ:8/47-L-C-3-1
వయససస:37
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపవచలయయ
ఇవటట నవవ:8-47-L-C-5
వయససస:36
లవ: పప
808
ZOK0910597
పపరర: వవవకట శశధర వరమ
అడచడ పపఅలల
తవడడ:డ వజయ భబససర రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-LC-5
వయససస:28
లవ: పప

791
ZOK0659359
పపరర: జజనకమమ పరలలపప

786
ZOK1208694
పపరర: హరరనణథ రరడడ శలవ

తవడడ:డ రరజజ బబ బబబరర
ఇవటట నవవ:8-47-L-12
వయససస:25
లవ: పప

భరస : యయరరకఅలమ రరజ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-L-C
వయససస:61
లవ: ససస స

భరస : రవ
ఇవటట నవవ:8-47-L-C-2
వయససస:34
లవ: ససస స
805
LML2372464
పపరర: రమన రజవపరర

125-137/1025

తవడడ:డ చనన పసరనన దమకకవటబల
ఇవటట నవవ:8/47-L-52
వయససస:55
లవ: పప

తవడడ:డ అవజనవయయలక
ఇవటట నవవ:8-47-L-B
వయససస:37
లవ: పప
799
ZOK0433375
పపరర: శరరధణ రరణణ సవగరరజ

788
ZOK1208710
పపరర: ససబబమమ శలవ

125-137/1507

తవడడ:డ రరమ ససబబ రరడడ శలవ
ఇవటట నవవ:8-47-L-12
వయససస:34
లవ: పప

భరస : అవజ నవయయల నణయయడడ
ఇవటట నవవ:8-47-L-13
వయససస:56
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట ససబబ రరడడడ ఉతణసరధద
ఇవటట నవవ:8/47-L-13-A
వయససస:40
లవ: పప
796
ZOK0647982
పపరర: ససరజశ బబబయ పరలలపప

125-137/241

భరస : లలట రరమససబబ రరడడ శలవ
ఇవటట నవవ:8-47-L-12
వయససస:52
లవ: ససస స

తవడడ:డ బబ బబబరర రరజ
ఇవటట నవవ:8/47-l-12
వయససస:19
లవ: పప
793
ZOK1489210
పపరర: నగరరజ ఉతణసరధద

785
ZOK1388792
పపరర: ససషమ బబ బబబరర

783
ZOK1394139
పపరర: గవగ హహహ షసకజష గగదదన
తవడడ:డ గవగరధర గగదదన
ఇవటట నవవ:8/47/L/9/A/2
వయససస:22
లవ: పప

తవడడ:డ రరజ బబ బబబరర
ఇవటట నవవ:8/47-L-12
వయససస:22
లవ: ససస స

భరస : హరరనణథరరడడడ శలవ
ఇవటట నవవ:8-47-L-12
వయససస:29
లవ: ససస స
790
ZOK2269975
పపరర: బబ బబబరర పడమద

125-137/1506

భరస : గవగరధర గగదదన
ఇవటట నవవ:8/47/L/9/A/2
వయససస:42
లవ: ససస స

తవడడ:డ రరజ బబ బబబరర
ఇవటట నవవ:8/47-L-12
వయససస:24
లవ: ససస స
787
ZOK1208702
పపరర: లకడమ పడశరవత పవత

782
ZOK0929580
పపరర: శశ లత గగదదన

125-137/1038

భరస : వజయ భబససర రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-L-C-5
వయససస:59
లవ: ససస స
125-137/247

125-137/1040
810
ZOK1238295
పపరర: నణగ మహహశశర రరడడ మయమమడడ

తవడడ:డ రరమ రరడడ మయమమడడ
ఇవటట నవవ:8-47-LC-A
వయససస:43
లవ: పప
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811
ZOK2245108
పపరర: జలడవకక సరయ కకమమర

125-137/334

తవడడ:డ జలడవకక ఈశశరయయ
ఇవటట నవవ:8/47-L-C-A-SIDE
వయససస:23
లవ: పప
814
LML2374833
పపరర: రమణమమ మలలపపలమ

125-137/1042

815
ZOK0081059
పపరర: శశ లకడమ చవతల పలల పటట

125-137/1045

125-137/1043

తవడడ:డ ససబబయయ మయఠరయలపత
ఇవటట నవవ:8/47/LDA
వయససస:20
లవ: పప

125-137/248

125-137/1044
816
ZOK0080945
పపరర: పదణమవత దదవ చవతల పలల పటట

భరస : తరరమల రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-L-D
వయససస:70
లవ: ససస స

125-137/1046 819
818
ZOK0084814
ZOK0429316
పపరర: తరరమలరరజ చవతలపలల పటటట
పపరర: ససభబష హసస వరవ

తవడడ:డ వవవకరటరరమరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-L-D
వయససస:83
లవ: పప
125-137/104

813
ZOK1093004
పపరర: హహసపసన మలలల పవల
తవడడ:డ రవగనన మలలల పవల
ఇవటట నవవ:8/47LCR
వయససస:44
లవ: పప

భరస : శశకకషష
ఇవటట నవవ:8-47--L-D
వయససస:39
లవ: ససస స

తవడడ:డ తరరమలరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-L-D
వయససస:47
లవ: పప
820
ZOK1489111
పపరర: అజయ వరరన మయఠరయలపత

125-137/1041

తవడడ:డ వర పడసరద సస మమససల
ఇవటట నవవ:8-47-LC-B1
వయససస:25
లవ: ససస స

భరస : హహసపకన
ఇవటట నవవ:8-47-LCR-3
వయససస:36
లవ: ససస స
817
ZOK0084624
పపరర: శశకకషష చవతలపలల పటటట

812
ZOK1217380
పపరర: వర మమనకర సస మమససల

821
ZOK1159913
పపరర: రరమ లకకకమమ రరఘవ

125-137/1047

తవడడ:డ పడభబకర రరడడడ హసస వరవ
ఇవటట నవవ:8-47-L-D-1
వయససస:37
లవ: పప
125-137/249

భరస : వవవకటససబబరరజ
ఇవటట నవవ:8/47-LDB
వయససస:74
లవ: ససస స

822
ZOK1159905
పపరర: రరధ కకషషన రరఘవ

125-137/1048

తవడడ:డ వవవకట ససబబ రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-LDB
వయససస:55
లవ: పప

125-137/1049 824
125-137/1051 825
823
ZOK1159970
ZOK1120377
ZOK1132711
పపరర: వవవకట రమణమమ రరదడవరవ
పపరర: ససజజత అలశ లకడమదదవ కవభవ
పపరర: జతదవదడనరససవహ కకమమర
కవభవ
భరస : రరధణకకషషన
భరస : జతదవదడ నరససవహకకమమర కవభవ
తవడడ:డ రవగయయ కవభవ
ఇవటట నవవ:8-47-L-D-B
ఇవటట నవవ:8-47-L-F
ఇవటట నవవ:8-47-L-F
వయససస:48
లవ: ససస స
వయససస:36
లవ: ససస స
వయససస:43
లవ: పప

125-137/1052

826
ZOK1428788
పపరర: సరసశత దదవ గయరజజల

125-137/1054

125-137/250

భరస : నణరరయణ గయరజజల
ఇవటట నవవ:8/47-L-F6
వయససస:50
లవ: ససస స
829
ZOK1672617
పపరర: సరరక ధణరరరర

125-137/251

125-137/857

125-137/1056

తవడడ:డ రమమశ బబబయ దదవరశశటట
ఇవటట నవవ:8-47-LJ1
వయససస:21
లవ: పప
838
LML2371912
పపరర: రరజజశ నవదదమవడలవ
తవడడ:డ రఘయపత రరజ
ఇవటట నవవ:8-47M
వయససస:44
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

828
ZOK1238303
పపరర: వర లకడమ గయరరజజల
తవడడ:డ నణరరయణ గయరరజజల
ఇవటట నవవ:8-47-L-F-6
వయససస:26
లవ: ససస స

125-137/855 831
830
ZOK1560705
ZOK1560747
పపరర: వవవకట రతనమయయ కకడడమయ
పపరర: నణగమణణ కకడడమయ

తవడడ:డ నణరరయణ కకడడమయ
ఇవటట నవవ:8-47/L/F/15
వయససస:52
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకట రతనవ కకడడమయ
ఇవటట నవవ:8-47/L/F/15
వయససస:29
లవ: పప
835
ZOK1478312
పపరర: హరరషకకమమర దదవరశశటట

125-137/1053

తవడడ:డ నణరరయణ గయరరజజల
ఇవటట నవవ:8-47-L-F-6
వయససస:29
లవ: ససస స

భరస : ససరజశ బబబయ పరలలపప
ఇవటట నవవ:8/47-L-F7
వయససస:29
లవ: ససస స
832
ZOK1560788
పపరర: కకరణ కకమమర కకడడమయ

827
ZOK1016493
పపరర: లకడమ పడసనన గయరరజజల

833
ZOK1560838
పపరర: చచసతనయ కకడడమయ

125-137/856

భరస : వవనకటబ రతనమయయ కకడడమయ
ఇవటట నవవ:8-47/L/F/15
వయససస:51
లవ: ససస స
125-137/858

834
ZOK1560903
పపరర: సరయ తదజ కకడడమయ

125-137/859

తవడడ:డ వవవకట రతనమయయ కకడడమయ
ఇవటట నవవ:8-47/L/F/15
వయససస:28
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట రతనమయయ కకడడమయ
ఇవటట నవవ:8-47/L/F/15
వయససస:21
లవ: పప

836
ZOK0684969
పపరర: సవదదప వవదదవదమ

837
ZOK1477108
పపరర: బల సరసశత వడడడ

125-137/252

125-137/253

తవడడ:డ రరమ చవదడ మయరళమహన వవదదవదమ భరస : చనద స
న ససర వడడడ
ఇవటట నవవ:8/47-M
ఇవటట నవవ:8/47-M
వయససస:29
లవ: పప
వయససస:59
లవ: ససస స
125-137/1057

839
ZOK1036483
పపరర: ససదద సరయ గరత ఉపపప
తవడడ:డ మలల కరరరలన
ఇవటట నవవ:8-47-M
వయససస:27
లవ: ససస స

125-137/1058

840
ZOK1172766
పపరర: ఆయయషర పరరశన షపక

125-137/1059

తవడడ:డ అబయదల ససభబన
ఇవటట నవవ:8-47-M
వయససస:29
లవ: ససస స
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841
ZOK1185611
పపరర: అబయదల ససభబన షపక

125-137/1060

తవడడ:డ దసస గరరర సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:8-47-M
వయససస:59
లవ: పప
844
ZOK0080978
పపరర: యస లకడమ కవలకకవటల

842
ZOK2285534
పపరర: షపక అఫసయమ పరవన

125-147/954

తవడడ:డ షపక అబయదల శభన
ఇవటట నవవ:8/47-M
వయససస:19
లవ: ససస స
125-137/1061

843
ZOK1489244
పపరర: వజయ కకమమర వడడడ
తవడడ:డ చవదడశశఖర వడడడ
ఇవటట నవవ:8/47-M-1
వయససస:20
లవ: పప

125-137/1062 846
845
ZOK0593129
ZOK0727883
పపరర: అమరరనథ రరడడ కరవలకకవటల
పపరర: శశకరవత కకవచవ

తవడడ:డ వవవకట ససబబబరరడడడ కవలకకవటల
ఇవటట నవవ:8-47-M1
వయససస:31
లవ: ససస స

తవడడ:డ కజ వ యస రరడడ కరవలకకవటల
ఇవటట నవవ:8-47-M-1
వయససస:34
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకట చలపత
ఇవటట నవవ:8-47-M-1
వయససస:34
లవ: పప

847
ZOK0986879
పపరర: ససనల కకమమర కకనవనపరటట

848
ZOK1279281
పపరర: రమణయయ కకనవనపరటట

849
ZOK1303833
పపరర: ససబడమణయఎవ కవసరల

125-137/1064

తవడడ:డ రమణయయ కకనవనపరటట
ఇవటట నవవ:8-47-M-1
వయససస:27
లవ: పప

భరస : రరజ చవతల చచరరవప
ఇవటట నవవ:8-47-M-3A
వయససస:51
లవ: ససస స
853
LML1883941
పపరర: ననరరజహన షపక

125-137/1069

125-137/1072

125-137/1074

125-137/1077

భరస : ససబబయయ ఆచణరర
ఇవటట నవవ:8-47-M7
వయససస:42
లవ: ససస స
865
ZOK0183384
పపరర: వవవకటటశశరరల గగవటల

తవడడ:డ లలట షపక అలమలబకరష
ఇవటట నవవ:8-47-M-7-4
వయససస:31
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/1070

860
ZOK0084558
పపరర: రవ ఆచణరర ఏదసరరరర

125-137/261

125-137/1079

852
LML1883230
పపరర: గగస బబషర షపక

855
LML1884808
పపరర: సరహహరరబబనస షపక

125-138/989

858
LML2371938
పపరర: మహమమద రఫస శశక

125-137/1075

861
LML2374197
పపరర: ససభబససన నవదదమవడలవ
భరస : రరజజశ
ఇవటట నవవ:8-47-M7
వయససస:37
లవ: ససస స

863
ZOK1489186
పపరర: రరజజశశర డయల పబబత

864
ZOK1489194
పపరర: సరవతడ పబబత

125-137/259

125-137/1073

125-137/1076

125-137/260

భరస : రరజజశశర డయల పబబత
ఇవటట నవవ:8/47-M-7-1
వయససస:58
లవ: ససస స
125-137/262

867
ZOK1314129
పపరర: షపక రరబనణ

భరస : వవవకటటశశరరల
ఇవటట నవవ:8/47-M-7-2 BALIJA VEEDHI
వయససస:39
లవ: ససస స

భరస : షపక మహమమద శఫసఉలల
ఇవటట నవవ:8-47-M-7-4
వయససస:25
లవ: ససస స

869
ZOK1314160
పపరర: షపక శరకకన బబగవ

870
ZOK0983222
పపరర: హహహమమవత మలలల ల

భరస : లలట షపక అలమలబకరష
ఇవటట నవవ:8-47-M-7-4
వయససస:53
లవ: ససస స

125-137/1071

తవడడ:డ మగబర భబషర
ఇవటట నవవ:8-47M5-A
వయససస:39
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ ఆచణరర ఏదసరరరర
ఇవటట నవవ:8-47-M6
వయససస:51
లవ: పప

866
ZOK1427780
పపరర: కవభవ ససధదషష

125-137/1068

తవడడ:డ మగయబల బబషర
ఇవటట నవవ:8-47-M-5
వయససస:38
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఈశశరయయ పబబత
ఇవటట నవవ:8/47-M-7-1
వయససస:66
లవ: పప

తవడడ:డ వర ఆవజనవయయలక
ఇవటట నవవ:8/47-M-7-2
వయససస:47
లవ: పప
868
ZOK1314152
పపరర: షపక మహమమద శఫసఉలల

857
ZOK0728360
పపరర: శకకలమ బబగమ షపక

125-137/256

తవడడ:డ మగయబల బబషర
ఇవటట నవవ:8-47-M-5
వయససస:40
లవ: పప

భరస : మహమమద యమససన షపసక
ఇవటట నవవ:8-47M5
వయససస:37
లవ: ససస స

భరస : రవవదడ చణరర
ఇవటట నవవ:8-47-M6
వయససస:41
లవ: ససస స
862
ZOK0911959
పపరర: అమరరవత కకటపరటట

125-137/258

తవడడ:డ హనఫ సరహహబ
ఇవటట నవవ:8-47-M-5
వయససస:65
లవ: పప

భరస : ఘమస బబషర షపక
ఇవటట నవవ:8-47-M-5
వయససస:42
లవ: ససస స
859
LML2374221
పపరర: ససజజత వరయ

854
LML1884790
పపరర: మగయబల బబష షపక

125-137/1063

తవడడ:డ ససవకయయ కవసరల
ఇవటట నవవ:8/47-M2
వయససస:68
లవ: పప

తవడడ:డ శదద మలల కరరరలన ఉపపప
ఇవటట నవవ:8/47M-4
వయససస:20
లవ: ససస స

భరస : మగయబల బబషర
ఇవటట నవవ:8-47-M-5
వయససస:50
లవ: ససస స
856
LML1886712
పపరర: షపహనజ షపక

125-137/1065

తవడడ:డ వవవకటటశ కకనవనపరటట
ఇవటట నవవ:8-47-M-1
వయససస:52
లవ: పప

125-137/1066 851
850
ZOK1267278
ZOK1489178
పపరర: రరజజశశరమమ చవతల చచరరవప
పపరర: శదద పవతడ ఉపపప

125-137/255

125-137/1080

125-137/1078

125-137/1081

భరస : వవవకట రమణ
ఇవటట నవవ:8-47-M7-A1
వయససస:44
లవ: ససస స

Page 31 of 42

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-24
871
ZOK0983248
పపరర: వవవకట రమణ గవగనపలల

125-137/1082

తవడడ:డ నణరరయణ
ఇవటట నవవ:8-47-M7-A1
వయససస:46
లవ: పప
874
ZOK1232602
పపరర: శరఫసఉననస షపక

125-137/1084

125-137/264

భరస : వవవకటససబబరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-M-9
వయససస:57
లవ: ససస స
883
ZOK0727776
పపరర: రరవపడసరద కకవచవ

125-137/1091

తవడడ:డ వవవకట చలపత
ఇవటట నవవ:8-47-M-10
వయససస:38
లవ: పప
886
ZOK0727891
పపరర: రరణణ తనకక
భరస : నణగభబషణవ తనఖ
ఇవటట నవవ:8-47-M10
వయససస:35
లవ: ససస స
889
LML2373504
పపరర: రమమదదవ అవబటట

125-137/1095

125-137/1098

తవడడ:డ ససబడమణయఎవ కవసరల
ఇవటట నవవ:8-47-M-12
వయససస:53
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/1089

తలల : ససబబమమ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-M-9
వయససస:32
లవ: ససస స

884
ZOK0727909
పపరర: వవవకట చలపత కకవచవ

885
ZOK0729079
పపరర: లలతమమ కకవచవ

887
ZOK0728956
పపరర: రరమపడసరద కకవచపప

890
ZOK0936189
పపరర: ససమత మమడణ

893
ZOK0727917
పపరర: ససమత మమడ

125-137/1100

896
ZOK0983115
పపరర: ససజజతమమ పవచణగయనల
భరస : వవణయ గగపరల పవచణగయనల
ఇవటట నవవ:8-47-M-12
వయససస:55
లవ: ససస స

125-137/1103

125-137/1092

125-137/1090

125-137/1093

భరస : వవవకట చలపత
ఇవటట నవవ:8-47-M-10
వయససస:60
లవ: ససస స
125-138/991

888
ZOK1093392
పపరర: రరణణ ఏనకక

125-137/1094

భరస : నణగభబషషవ
ఇవటట నవవ:8-47-M-10-A
వయససస:34
లవ: ససస స
125-137/1096

125-137/1097
891
ZOK1034644
పపరర: ఎవ వవస ఆర హహచ పడదదప మమడ

తలల : సరసశత మమడ
ఇవటట నవవ:8-47-M-11
వయససస:27
లవ: పప
125-138/992

894
ZOK0983099
పపరర: వవణయ గగపరల పవచణగయనల

125-137/1099

తవడడ:డ కకషష మబరరస పవచణగయనల
ఇవటట నవవ:8-47-M-12
వయససస:58
లవ: పప
125-137/1101

897
ZOK1275859
పపరర: మహహశ కకమమర పవచస
గ వల

125-137/1102

తవడడ:డ వవణయగగపరల పవచస
గ వల
ఇవటట నవవ:8-47-M-12
వయససస:24
లవ: పప

125-137/1104 900
899
LML2374353
ZOK0474486
పపరర: వరలకమమమ చవఠరలమ చదరరవప
పపరర: గగపసనణథ ససమమకకరరస

భరస : చదవగలరరయడన
ఇవటట నవవ:8-47-MA
వయససస:72
లవ: ససస స

125-137/1087

882
ZOK0950429
పపరర: ససభబషసణణ పస సలదదవ

తవడడ:డ వవవకటససబబరరజ పస సలదదవ
ఇవటట నవవ:8-47-M-9
వయససస:42
లవ: పప

భరస : పడసరద మమడ
ఇవటట నవవ:8-47M11
వయససస:30
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవణయ గగపరల పవచణగయనల
ఇవటట నవవ:8-47-M-12
వయససస:28
లవ: పప
898
ZOK1303817
పపరర: ఇవదదరరమమ కవసరల

881
LML2372373
పపరర: ససరజష కకమమర పస సలదదవ

879
LML1886811
పపరర: రరజజశశరమమ గవపర
భరస : వవవకటరమణ
ఇవటట నవవ:8-47-M-7-D
వయససస:77
లవ: ససస స

భరస : వవవకట నణగజవదడ పడసరద
ఇవటట నవవ:8-47-M-11
వయససస:30
లవ: ససస స

తవడడ:డ అవకకరరడడడ అవబటట
ఇవటట నవవ:8-47-M-11
వయససస:43
లవ: పప
895
ZOK0983107
పపరర: సరయ హరరశ పవచణగయనల

125-137/265

తవడడ:డ వవవకట చలపత కకవచపప
ఇవటట నవవ:8-47M-10
వయససస:39
లవ: పప

భరస : చనన భబపరలలడ డడడ అవబటట
ఇవటట నవవ:8-47-M-11
వయససస:35
లవ: ససస స
892
ZOK1310788
పపరర: చనన భబపరలలడ డడడ అవబటట

878
LML2370385
పపరర: శవకరయయ పలల వ

125-137/1086

భరస : వసవ ససబబరరమ రరడడ
ఇవటట నవవ:8-47-M-7-B
వయససస:50
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటయయ
ఇవటట నవవ:8-47-M-10
వయససస:70
లవ: పప
125-138/990

125-137/1083

125-137/1085 876
875
ZOK1232610
ZOK1299403
పపరర: మహమమద జయఉదదదన షపక
పపరర: వసవ నలమమ

తవడడ:డ చదననయయ ఫలవ
ఇవటట నవవ:8/47-M-7-B-1
వయససస:54
లవ: పప
125-137/1088

873
ZOK1232594
పపరర: ససలమసన సరలఉదదన షపక
తవడడ:డ బయదచన సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:8-47-M-7-B
వయససస:60
లవ: పప

తవడడ:డ సలమఉదదదన షపక
ఇవటట నవవ:8-47-M-7-B
వయససస:29
లవ: పప

భరస : శవకరయయ
ఇవటట నవవ:8/47-M-7-B1
వయససస:52
లవ: ససస స
880
LML1884394
పపరర: ససబబమమ సవగరరజ

125-137/263

తవడడ:డ నణరరయణ రరడడడ వసవ
ఇవటట నవవ:8/47-M-7-B
వయససస:54
లవ: పప

భరస : సలమఉదదదన షపక
ఇవటట నవవ:8-47-M-7-B
వయససస:51
లవ: ససస స
877
LML2373942
పపరర: నరసమమ పలల మ

872
ZOK1561307
పపరర: ససబబరరమ రరడడడ వసవ

125-137/1105

తవడడ:డ అనవతయయ
ఇవటట నవవ:8-47-MB
వయససస:54
లవ: పప
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125-137/266 902
901
LML2374312
LML2374304
పపరర: ఉమమ మహహశశరర ససమకకరటట
పపరర: శరయమలమ ససమకకరటట

భరస : వవణయ
ఇవటట నవవ:8/47MD
వయససస:38
లవ: ససస స
904
ZOK1215335
పపరర: కకరస ర ససమకకరరస

భరస : గగపస
ఇవటట నవవ:8-47-MD
వయససస:51
లవ: ససస స
125-137/1108

తవడడ:డ గగపస ససమకకరరస
ఇవటట నవవ:8-47-M-D
వయససస:27
లవ: ససస స
907
ZOK0658856
పపరర: రరవణమమ బడడ

125-137/267

125-137/1113

125-137/1116

125-137/269

125-137/1121

125-137/1123

తవడడ:డ రరమయయ చటటటబబ యళన
ఇవటట నవవ:8/47-N9
వయససస:65
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

914
ZOK0518498
పపరర: ఈశశరమమ కరమతణఎవ

917
ZOK0433367
పపరర: భబరత పరలకకకరర

125-137/272

125-137/1117

926
ZOK1724525
పపరర: కమల సరయ పస లలపలల

125-137/1112

912
LML1883669
పపరర: శశవరణణ కకనవశశటట

125-137/1115

915
ZOK0593327
పపరర: బబలరరజ కమతవ

125-137/1118

తవడడ:డ యయసస పప
ఇవటట నవవ:8-47-N-2
వయససస:50
లవ: పప
125-137/1119

918
LML2372001
పపరర: రరయయలక గయరశమ

125-137/1120

తవడడ:డ నరససవహలక
ఇవటట నవవ:8-47-N-3
వయససస:53
లవ: పప
125-137/105

తవడడ:డ శవయయ ధనకకనన
ద
ఇవటట నవవ:8/47/N-6
వయససస:23
లవ: ససస స
125-137/270

924
ZOK1477496
పపరర: కళళవతమమ ఘవటశరల

125-137/271

భరస : లకడమ చచటట ఘవటశరల
ఇవటట నవవ:8/47-N7
వయససస:68
లవ: ససస స
125-137/273

తవడడ:డ శశకకమమర గయపస పస లలపలల
ఇవటట నవవ:8/47-N-7
వయససస:19
లవ: ససస స
125-137/274

909
ZOK0936213
పపరర: పరరశన షపక

125-137/1122 921
920
LML2374296
ZOK1477421
పపరర: వవవకట ససబబమమమ ససమకకరటట
పపరర: లమవణయ ధనకకనన
ద

923
ZOK1477470
పపరర: లకడమ చచటట ఘవటశరల

125-137/1111

భరస : సనరయనణరరయణ
ఇవటట నవవ:8-47-N-1
వయససస:41
లవ: ససస స

తవడడ:డ లకడమ చచటట ఘవటశరల
ఇవటట నవవ:8/47-N7
వయససస:79
లవ: పప

భరస : శశకకమమర గయపస పస లలపలల
ఇవటట నవవ:8/47-N-7
వయససస:41
లవ: ససస స
928
ZOK1232248
పపరర: ససబబయయ చటటటబబ యళన

125-137/1114

భరస : అనవతయయ
ఇవటట నవవ:8-47-N-4
వయససస:74
లవ: ససస స

భరస : శవయయ
ఇవటట నవవ:8-47-N-6
వయససస:45
లవ: ససస స
925
ZOK1724517
పపరర: వవవకట పదమజ పస లలపలల

911
LML1883651
పపరర: రమణమమ కకనవశశటట

906
LML2372795
పపరర: అమమణణష చచరరకకపలలల

భరస : రరయమజ షపసక
ఇవటట నవవ:8-47-N
వయససస:30
లవ: ససస స

భరస : జ పస వ ఆర కజ రరయయడడ
ఇవటట నవవ:8-47-N3
వయససస:46
లవ: ససస స

తవడడ:డ కకవడయయ గవడడ
ఇవటట నవవ:8-47-N-3
వయససస:34
లవ: పప
922
LML2374866
పపరర: సరలమ డడ

125-137/268

భరస : బబలరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-N-2
వయససస:47
లవ: ససస స

తవడడ:డ రరయయలక
ఇవటట నవవ:8/47N3
వయససస:22
లవ: పప
919
ZOK0517938
పపరర: మధసబబబయ గవడడ

908
ZOK1477132
పపరర: రరయమజ షపక

125-137/1107

భరస : కకమమర చచరరకకపలలల
ఇవటట నవవ:8-47-M-E1
వయససస:73
లవ: ససస స

భరస : ససతయయ
ఇవటట నవవ:8-47-N-1
వయససస:62
లవ: ససస స

తవడడ:డ రగషయయ
ఇవటట నవవ:8-47-N-1
వయససస:77
లవ: పప
916
ZOK1476043
పపరర: శశరవక గయరశల

125-137/1110

తవడడ:డ గగస మహహదదదన షపక
ఇవటట నవవ:8/47-N
వయససస:40
లవ: పప

భరస : ఘస మహహదద న
ఇవటట నవవ:8-47-N
వయససస:72
లవ: ససస స
913
LML1884105
పపరర: ససతయయ కకనశశటట

905
LML2372787
పపరర: సతదదవ ఆకకల

903
LML2371979
పపరర: అనవతయయ ససమకకరరస
తవడడ:డ గగపయమయ
ఇవటట నవవ:8-47-M-D
వయససస:39
లవ: పప

భరస : ససబడమణయవ
ఇవటట నవవ:8-47-M-E
వయససస:40
లవ: ససస స

భరస : రరమదణసస
ఇవటట నవవ:8/47-M-TB
వయససస:43
లవ: ససస స
910
ZOK0936312
పపరర: ఖమబరరననసర షపక

125-137/1106

927
ZOK0646356
పపరర: శశ కకమమర గయపస పరలలపలల
తవడడ:డ ససబబరరయయడడ
ఇవటట నవవ:8-47-N-7
వయససస:48
లవ: పప

125-137/275 930
929
ZOK1323401
ZOK0084541
పపరర: లకమమమ నణరరయణ నవలల కరర
పపరర: ససబబబరరడడడ కకవభవ

భరస : నరససవహహలక నణరరయణ నవలల కరర
ఇవటట నవవ:8/47-N9
వయససస:60
లవ: ససస స

125-137/1124

125-137/1125

తవడడ:డ పపదద ససబబబరరడడ
ఇవటట నవవ:8-47-N-9
వయససస:51
లవ: పప
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931
ZOK1036319
పపరర: అనతణ సస మ

125-137/1126

932
ZOK1036640
పపరర: ససధణకర సస మ

125-137/1127

933
ZOK0433359
పపరర: ససకనయ కవభవ

125-137/1128

భరస : ససధణకర సస మ
ఇవటట నవవ:8-47-N-9 UPSTAIRS
వయససస:42
లవ: ససస స

తవడడ:డ చనన ససబబబరరయయడడ సస మ
ఇవటట నవవ:8-47-N-9 UPSTAIRS
వయససస:54
లవ: పప

భరస : ససబబబ రరడడ కవభవ
ఇవటట నవవ:8-47-N-19
వయససస:51
లవ: ససస స

934
ZOK0647453
పపరర: ససరయ నణరరయణ కకనసపత

935
LML2374528
పపరర: మనణ కకమమరర ఏస

125-137/1131
936
ZOK0932468
పపరర: లకడమ నరసమమ ససదదవ శశటట

125-137/1129

తవడడ:డ ససథరయమ
చథ
ఇవటట నవవ:8-47-ND
వయససస:45
లవ: పప
937
ZOK0986887
పపరర: ససరజష బబబయ చదపరల

భరస : ససబబనరసయయ
ఇవటట నవవ:8-47-O
వయససస:40
లవ: ససస స
125-137/1132

తవడడ:డ వవవకట ససబబన చదపరల
ఇవటట నవవ:8-47-O-UP
వయససస:38
లవ: పప
940
ZOK1238287
పపరర: గరతణవజల మలకల

125-137/1135

తవడడ:డ వశశనణథ రరడడడ మలకల
ఇవటట నవవ:8-47-P
వయససస:25
లవ: ససస స
943
ZOK1269597
పపరర: సరయ సరణయ ఏలల మరరజ

125-137/1138

భరస : వవవకట కకషషమ రరజ ఏలల మరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-P-1
వయససస:27
లవ: ససస స

938
LML1886878
పపరర: పదమలత మలకల

తవడడ:డ వవవకట ససబబవరడజ
ఇవటట నవవ:8-47-P-2
వయససస:58
లవ: పప
125-137/1142

125-137/1144

తవడడ:డ ఈశశర రరడడడ
ఇవటట నవవ:8-47-P-5
వయససస:58
లవ: పప
958
LML2373546
పపరర: పపషపలతణ శశరరమదణసన

125-137/1137
942
ZOK1999655
పపరర: యలల మరరజ నణరరయణమమ

భరస : యలల మరరజ కకశషషవరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-P1
వయససస:61
లవ: ససస స

944
ZOK0911165
పపరర: కకశషషవ రరజ ఏలల మరరజ

125-137/1139
945
ZOK0080994
పపరర: నణరరయణమమ యలల వ రరజ

భరస : నణరరయణ
ఇవటట నవవ:8-47-Q1
వయససస:61
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-138/993

తవడడ:డ వవవకట ససబబ రరజ యలల మరరజ
ఇవటట నవవ:8-47P1
వయససస:66
లవ: పప
125-137/276

950
ZOK1093418
పపరర: శవ చరణ గగడ బచద

953
ZOK1036400
పపరర: ఉషర రరణణ యరరస

956
ZOK0914300
పపరర: చచసతనయ ఆనవద రరడడ పస లక

959
ZOK1051564
పపరర: ససకనయ నవదదవరవ
తవడడ:డ వవవకటరమణ
ఇవటట నవవ:8-47-Q-1
వయససస:29
లవ: ససస స

భరస : ససబబరరమ రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-P-2
వయససస:46
లవ: ససస స
948
ZOK0780841
పపరర: సరశమనణద బచద

125-137/1141

తవడడ:డ చనన కకషషయయ
ఇవటట నవవ:8-47-P-4
వయససస:57
లవ: పప
125-137/1143

951
ZOK1489137
పపరర: పస లక చచసతనయ ఆనవద రరడడ

125-137/101

తవడడ:డ పస లక కకషష రరడడడ
ఇవటట నవవ:8/47 p-5
వయససస:26
లవ: పప
125-137/1145

954
ZOK1036418
పపరర: అనసనయమమ యరరస

125-137/1146

భరస : కజశవ రరడడడ యరరస
ఇవటట నవవ:8-47-P5
వయససస:76
లవ: ససస స
125-137/1149

తవడడ:డ కకషష రరడడడ పస లక
ఇవటట నవవ:8-47-P-5
వయససస:27
లవ: పప
125-137/1151

125-137/1134

125-137/1136
941
ZOK0429399
పపరర: వవవకట కకషషమ రరజ
యలల మరరజ
తవడడ:డ కకషషమ రరజ యలల మరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-P1
వయససస:35
లవ: పప

భరస : మహన రరడడ పపటట
ఇవటట నవవ:8-47-P5
వయససస:43
లవ: ససస స
125-137/1148

939
LML2372159
పపరర: వశశనణథ రరడడడ మలకల
తవడడ:డ నణగససబబబరజడడడ
ఇవటట నవవ:8-47-P
వయససస:54
లవ: పప

తవడడ:డ సరశమనణథ
ఇవటట నవవ:8-47-P-4
వయససస:26
లవ: పప

భరస : కకషరషరరడడడ పస లక
ఇవటట నవవ:8-47-P5
వయససస:50
లవ: ససస స
955
ZOK0084384
పపరర: కకషరషరరడడడ పస లక

125-137/1133

తవడడ:డ సరశమనణథ
ఇవటట నవవ:8/47-P-4
వయససస:21
లవ: ససస స

భరస : సరశమనణధ
ఇవటట నవవ:8-47-P-4
వయససస:51
లవ: ససస స
952
ZOK0433292
పపరర: రరమలకకకమమ పస లక

భరస : నరససవహహలక
ఇవటట నవవ:8-47-O
వయససస:67
లవ: ససస స

భరస : వశశనణధరరడడడ
ఇవటట నవవ:8-47-P
వయససస:47
లవ: ససస స

125-137/1140 947
946
ZOK0475541
ZOK1489301
పపరర: ససబబ రరమ రరజ యలమ రరజ
పపరర: శశవయ బచద

949
ZOK0780858
పపరర: చవదడకళ అవతటట

125-137/1130

125-137/1150
957
ZOK0932476
పపరర: ససబబ నరసయయ ససదదవ శశటట

తవడడ:డ నరససవహహలక
ఇవటట నవవ:8-47-Q
వయససస:44
లవ: పప
125-137/1152

960
ZOK1020437
పపరర: మహన వవలగరనబబ యన

125-137/1153

తవడడ:డ శశరరమయలక వవలగరనబబ యన
ఇవటట నవవ:8-47-Q2
వయససస:60
లవ: పప
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961
ZOK1020445
పపరర: వజయలకడమ ఆదదమబలవ

125-137/1154

భరస : మహన వవలగరనబబ యన
ఇవటట నవవ:8-47-Q2
వయససస:54
లవ: ససస స
964
ZOK0986796
పపరర: ససమన వవలగరనబబ యన

125-137/1157

965
LML2375186
పపరర: వసవతణ నవదదవరమ

125-137/1159

968
ZOK0780908
పపరర: భబగయలకడమ అదదమబల౦

125-137/1158

971
ZOK0648527
పపరర: ససదర ణరర శశరరమదణసన

966
ZOK1540384
పపరర: ససమవత వరయస గడడ వ

125-137/278

తవడడ:డ రమమశ బబబయ గడడ వ
ఇవటట నవవ:8/47Q3
వయససస:20
లవ: పప
125-137/1160

భరస : రమమష బబబయ
ఇవటట నవవ:8-47-Q-3
వయససస:48
లవ: ససస స
125-137/277

125-137/1156
963
ZOK1020460
పపరర: భబరత కకమమర వవలగరనబబ యన

తవడడ:డ మహన వవలగరనబబ యన
ఇవటట నవవ:8-47-Q2
వయససస:32
లవ: పప

భరస : రమన
ఇవటట నవవ:8-47-Q-2-Q
వయససస:59
లవ: ససస స

భరస : లకడమ నరసయయ
ఇవటట నవవ:8-47-Q3
వయససస:53
లవ: ససస స
970
ZOK1139824
పపరర: ససమయ శశరరవదణస

125-137/1155

తవడడ:డ మహన వవలగరనబబ యన
ఇవటట నవవ:8-47-Q2
వయససస:33
లవ: ససస స

తవడడ:డ మహన వవలగరనబబ యన
ఇవటట నవవ:8-47-Q-2
వయససస:29
లవ: ససస స
967
ZOK0474890
పపరర: జయలకకకమమ గయవడల

962
ZOK1020452
పపరర: శరశవరణణ వవలగరనబబ యన

969
ZOK1159954
పపరర: శరవత కకమమరర పపదదపలల

125-137/1161

భరస : వవవకట రమణ
ఇవటట నవవ:8-47-Q-5
వయససస:34
లవ: ససస స
125-137/1162

972
ZOK0780874
పపరర: నణరరయణ శశరరమ దణసన

125-137/1163

తవడడ:డ భబవనణరరయణ శశరరవదణస
ఇవటట నవవ:8/47-Q SAI SARBAR
వయససస:33
లవ: ససస స

తవడడ:డ బబవనణరరయణ శశరరమదణసన
ఇవటట నవవ:8-47-R
వయససస:32
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటటసస
ఇవటట నవవ:8-47-R
వయససస:63
లవ: పప

973
ZOK1054766
పపరర: సవగరత గయవడల

974
ZOK0911744
పపరర: శశ చరణ గయవడల

975
ZOK1489269
పపరర: రరమ ససబబరరడడ వలల పప రరడడడ

125-137/1164

తవడడ:డ లకడమ నరసయయ
ఇవటట నవవ:8-47-R
వయససస:26
లవ: ససస స
976
ZOK1489293
పపరర: లకమమ వలల పప రరడడడ

తలల : జయ లకకకమమ గయవడల
ఇవటట నవవ:8-47R
వయససస:27
లవ: పప
125-137/280

భరస : వలల పపరరడడడ
ఇవటట నవవ:8/47-R-3
వయససస:88
లవ: ససస స
979
LML2372589
పపరర: హరరపస
డ రద ఏస

125-137/1166

125-137/1170

తవడడ:డ రరమయయ
ఇవటట నవవ:8-47-S
వయససస:62
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

980
LML2372621
పపరర: హరరపస
డ రద ఏన

125-137/1173

125-137/1168

981
LML2372647
పపరర: హరరపస
డ రద కకనవటట

125-137/1171 984
983
LML2372571
LML2375129
పపరర: ససబబబరరయడడ శశరరమదణసస
పపరర: లలతణ ఏ

986
LML2375160
పపరర: ససబబబరతనమమమ ఏస

989
ZOK0936486
పపరర: కకరణ కకమమర అరల గడడ
తవడడ:డ చననయయ
ఇవటట నవవ:8-47-S
వయససస:36
లవ: పప

125-137/1169

తవడడ:డ వవవకటససబబబరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-R-5
వయససస:36
లవ: పప
125-137/1172

భరస : చవదడమహన
ఇవటట నవవ:8-47-R-6
వయససస:40
లవ: ససస స
125-137/1174

భరస : చదవచస
ఇవటట నవవ:8-47-R-52
వయససస:80
లవ: ససస స
125-137/1176

125-137/1165
978
LML1884147
పపరర: వవవకటససబబమమ శశరరమదణసస

భరస : శవయయ
ఇవటట నవవ:8-47-R-3
వయససస:50
లవ: ససస స

తవడడ:డ రవగయయ
ఇవటట నవవ:8-47-R-5-1
వయససస:67
లవ: పప

భరస : చవదడశశఖర
ఇవటట నవవ:8-47-R-52
వయససస:39
లవ: ససస స
988
ZOK0936437
పపరర: చననయయ ఆరల గడడ

125-137/281

తవడడ:డ కకషషమమ రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-R-5
వయససస:35
లవ: పప

భరస : ససబబబరరయడన
ఇవటట నవవ:8-47-R-5
వయససస:57
లవ: ససస స
985
LML2375152
పపరర: ససమలత సమమట

977
ZOK1489319
పపరర: లకడమ దదవ వలల పప రరడడడ

125-137/279

తలల : నణగభయషణమమ
ఇవటట నవవ:8/47-R-3
వయససస:48
లవ: పప

భరస : వలల పపరరడడడ
ఇవటట నవవ:8/47-R-3
వయససస:32
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబబరరయడన
ఇవటట నవవ:8-47-R-5
వయససస:33
లవ: పప
982
LML2375145
పపరర: శశరరమదణస ఊషరకకమమర

125-138/994

987
ZOK0936270
పపరర: గవగమమ ఆరల గడడ

125-137/1175

భరస : చననయయ
ఇవటట నవవ:8-47-S
వయససస:57
లవ: ససస స
125-137/1177

990
ZOK0728980
పపరర: వనయ కకమమర ఆరల గడడ

125-138/995

తవడడ:డ చననయయ యమరల గడడ
ఇవటట నవవ:8-47S
వయససస:32
లవ: పప
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991
ZOK0690347
పపరర: రరప మన దదవ చగప

125-137/1179

భరస : చనన చచవచస రరడడ చగప
ఇవటట నవవ:8-47-T
వయససస:49
లవ: ససస స
125-137/283

తవడడ:డ పపవచలయయ గయరజజల
ఇవటట నవవ:8/47-T-F-6
వయససస:51
లవ: పప
125-137/286

భరస : శశనవరససలక కకడడదల
ఇవటట నవవ:8/47U
వయససస:38
లవ: ససస స

995
ZOK1476175
పపరర: సరసశత

125-137/284

125-152/705

తవడడ:డ రమణయయ శశటట బబససవవమయల
ఇవటట నవవ:8/47-U-V-3
వయససస:54
లవ: పప
125-137/289

భరస : సయద బబష
ఇవటట నవవ:8/47-V1
వయససస:26
లవ: ససస స

998
ZOK1489251
పపరర: వవవగయయ బవలకరర

125-137/287

తవడడ:డ రగఫ లమతద సయద
ఇవటట నవవ:8/47-V1
వయససస:43
లవ: పప

996
ZOK1476191
పపరర: మణణ మమఘల

1001 ZOK1401660
పపరర: మహనకకశషష బబససవవమయల

125-152/707

999
ZOK1720762
పపరర: ఉష బబ గబథదనణ

125-152/708
1002 ZOK1401686
పపరర: వజయ కకమమరర బబససవవమయల

భరస : వవవకట కకశషషయయ బబససవవమయల
ఇవటట నవవ:8/47-U-V-3
వయససస:49
లవ: ససస స

1004 ZOK1159988
పపరర: షబన షపక

1005 ZOK1160043
పపరర: మయజద బబషర సయయద

125-137/1181

1007 ZOK2260230
పపరర: షబన సయద

తవడడ:డ రరమ చవదడ రరజ దదమమరరజ
ఇవటట నవవ:8/47-V-1-B
వయససస:21
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబరరమ రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-V-1-B
వయససస:56
లవ: పప

1012 ZOK0685115
పపరర: జజయత నవధదమవడలవ

1013 LML2372613
పపరర: శవరరజ నవదదమవడలవ

1015 ZOK0983073
పపరర: సరసశతమమ దణసరర

125-137/1189

భరస : కళళధర బబబయ
ఇవటట నవవ:8-47-V-1-K
వయససస:53
లవ: ససస స
1018 ZOK0983180
పపరర: సరయ కకశశర గగడ దణసరర

125-137/1473

125-137/290
1008 ZOK1476563
పపరర: రరవ మహన రరజ దదమమరరజ

తవడడ:డ రరమ చవదడ రరజ దదమమరరజ
ఇవటట నవవ:8/47-V-1-B
వయససస:21
లవ: పప

తవడడ:డ కళళధర బబబయ
ఇవటట నవవ:8-47-V-1-K
వయససస:33
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/1187

125-137/1188
1014 ZOK0517961
పపరర: సరయహరర వరమ నవదదమవడలవ

తవడడ:డ పపరరమమళళ రరజ నవదదమవడలవ
ఇవటట నవవ:8-47-V-1-D
వయససస:60
లవ: పప

తవడడ:డ శవ రరజ నవదదమవడలవ
ఇవటట నవవ:8-47-V-1-D
వయససస:31
లవ: పప

1016 ZOK0983164
పపరర: కళళధర బబబయ దణసరర

1017 ZOK0983172
పపరర: మధసర దణసరర

1019 ZOK1185629
పపరర: సస మ రరడడ భమయ
తవడడ:డ చవగల రరడడడ భమయ
ఇవటట నవవ:8-47-V-5
వయససస:67
లవ: పప

125-137/1186

తవడడ:డ రరమచవదడ రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-V-1-B
వయససస:27
లవ: ససస స

125-137/1190

తవడడ:డ వవవకట చలపత
ఇవటట నవవ:8-47-V-1-K
వయససస:60
లవ: పప
125-137/1192

125-137/1182

తవడడ:డ సయయద
ఇవటట నవవ:8-47-V1
వయససస:47
లవ: పప

125-137/291 1010 ZOK0911793
125-137/1185 1011 ZOK0932450
1009 ZOK1476605
పపరర: లకడమ నరససవహ రరజ దదమమరరజ
పపరర: రరమ చవదడ రరజ దదమమరరజ
పపరర: ససషమ దదమమరరజ

తవడడ:డ శవరరజ
ఇవటట నవవ:8/47-V-1-D
వయససస:28
లవ: ససస స

125-137/288

తవడడ:డ వవవకట కకశషషయయ బబససవవమయల
ఇవటట నవవ:8/47-U-V-3
వయససస:27
లవ: పప

భరస : మయససబ బబష సయద
ఇవటట నవవ:8/47-v1
వయససస:25
లవ: ససస స

125-137/292

125-137/285

భరస : రవవదసడడడ బబ గబథదనణ
ఇవటట నవవ:8/47-U-V-1
వయససస:59
లవ: ససస స

భరస : మయజద బబషర
ఇవటట నవవ:8-47-V1
వయససస:26
లవ: ససస స
125-137/1472

125-137/1180

తవడడ:డ ఉదయ భబససర
ఇవటట నవవ:8/47-T-F-6
వయససస:21
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపవచలయయ బవలకరర
ఇవటట నవవ:8/47-U-1
వయససస:50
లవ: పప

1000 ZOK1401702
పపరర: వవవకట కకశషషయయ బబససవవమయల

993
LML2374817
పపరర: అమమణణష హహససవరవ
భరస : పడభర రజడడడ
ఇవటట నవవ:8-47-T-8
వయససస:63
లవ: ససస స

భవధసవప: మసరసనయయ
ఇవటట నవవ:8/47-T-F-6
వయససస:52
లవ: ససస స

997
ZOK1560309
పపరర: దదప కకడడదల

1006 ZOK2260222
పపరర: బబష సయద

125-137/282

భరస : కకషషయయ
ఇవటట నవవ:8/47-T-3
వయససస:34
లవ: ససస స

994
ZOK1476118
పపరర: మసరసనయయ గయరజజల

1003 ZOK1559855
పపరర: సయద సదకకన

992
ZOK0518340
పపరర: లకడమ దదవ పస ల

125-137/1191

తవడడ:డ కళళధర బబబయ
ఇవటట నవవ:8-47-V-1-K
వయససస:35
లవ: ససస స
125-137/1193

1020 ZOK1193101
పపరర: శశధర రరడడడ భమయ

125-137/1194

తవడడ:డ సస మ రరడడడ భమయ
ఇవటట నవవ:8-47-V-5
వయససస:33
లవ: పప
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1021 ZOK1208678
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

125-137/1195

తలల : ఖమదరరబ షపక
ఇవటట నవవ:8-47-V-5
వయససస:41
లవ: పప
1024 ZOK0809246
పపరర: దదపకక మణణ నల

125-137/1197

1025 ZOK0809295
పపరర: రరమ కకషషయయ నల

125-137/293

తవడడ:డ మయరగయయ నల
ఇవటట నవవ:8/47-V-5-A-1
వయససస:23
లవ: పప

1028 LML2376234
పపరర: ససగయనమమమ కకనవటట శశటట

భరస : ససబబబరరయయడడ ఓగజటట
ఇవటట నవవ:8-47-V5-A2
వయససస:56
లవ: ససస స

1031 ZOK1185686
పపరర: ససనవద కకమమర ఓగజటట

125-137/1205

1036 ZOK1419241
పపరర: దసరగ దదవ వలల పప రరడడడ

125-137/295

భరస : లకడమ రరడడడ వలల పప రరడడడ
ఇవటట నవవ:8/47-V-5-B
వయససస:44
లవ: ససస స

1034 ZOK1561562
పపరర: రవవదడబబబయ నల

తవడడ:డ రరమచవదడ రరజ
ఇవటట నవవ:8/47 V7
వయససస:51
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

తవడడ:డ ససబబబరరయయడడ ఓగజటట
ఇవటట నవవ:8-47-V5-A2
వయససస:61
లవ: పప
125-137/1203

125-137/294

125-137/1204

1035 LML2376283
పపరర: కకరస ర అమబరర

125-137/1206

తవడడ:డ ఆర నణగరపడసరద రవగమవఆయబన
ఇవటట నవవ:8-47-V-5C
వయససస:27
లవ: పప

1040 ZOK1054790
పపరర: ససధ మమధసరర కదసమబరర

125-137/1210
1041 ZOK1054873
పపరర: యయగవధరర వరమ కదసమబరర

125-137/1209

తవడడ:డ నణగజవదడ వరమ లలట
ఇవటట నవవ:8-47-V-5-P
వయససస:37
లవ: పప
125-137/1212

1044 ZOK1252329
పపరర: సవపవరష బబ మమతతటటట

125-137/1214 1047 LML2372696
1046 LML2372670
పపరర: వవవకటరరమమ రరజ నణగలపరత
పపరర: హరరనణధణ చకరశలమ

1049 LML2372662
పపరర: నరససవహలక యమరశగయడడ
తవడడ:డ రరమరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-V-7
వయససస:50
లవ: పప

125-137/1213

భరస : హరర కకషష బబ మమతతటటట
ఇవటట నవవ:8-47-V6
వయససస:40
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవగరమమ రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-V7
వయససస:65
లవ: పప
125-137/1216

1032 ZOK1185694
పపరర: ససషమ పడవలల క ఓగజటట

తవడడ:డ చనన ససబబబరరయయడడ ఓగజటట
ఇవటట నవవ:8-47-V5-A2
వయససస:31
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపవచలయయ బబ మమతతటటట
ఇవటట నవవ:8-47-V6
వయససస:43
లవ: పప
125-137/102

125-137/1201
1029 ZOK1185660
పపరర: చనన ససబబబరరయయడడ ఓగజటట

125-137/1207
1038 ZOK1016428
పపరర: రన రరడడడపడవణ రవగమవఆయబన

1043 ZOK1139832
పపరర: హరర కకషష బబ మమతతటటట

భరస : నరససవహ రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-V7
వయససస:46
లవ: ససస స

125-137/1200

125-137/296
1037 ZOK1476795
పపరర: నణగజవదడ రరడడడ పరవన
రవగమనణయయన
తవడడ:డ నణగ పడసరద రవగమనణయయన
ఇవటట నవవ:8/47-v-5c
వయససస:22
లవ: ససస స

1042 ZOK1123660
పపరర: హరరకకశషష బబ మమతతటటట

1045 LML2372688
పపరర: మలల కరరలనణ రరజ కకవడనరర

125-137/1199

భరస : నణగజశశర రరవప
ఇవటట నవవ:8-47-V-5-A-6
వయససస:34
లవ: ససస స

భరస : నణగజవదడవరమ లలట
ఇవటట నవవ:8-47-V-5-P
వయససస:57
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపవచలయయ బబ మమతతటటట
ఇవటట నవవ:8/47-V6
వయససస:38
లవ: పప

1026 ZOK1036590
పపరర: సరయకకషష నల

తవడడ:డ చచవగలరరయయడడ చచవగలరరయయడడ
ఇవటట నవవ:8/47-V5-A5
వయససస:46
లవ: పప

125-137/1208
1039 ZOK1219030
పపరర: నణగజవదడ ఆర పడసనన లకడమ
రవగమనణయబన
తవడడ:డ నణగపడసరద రవగమనణయబన
ఇవటట నవవ:8-47-V-5C
వయససస:25
లవ: ససస స
125-137/297

125-137/1196

తవడడ:డ రరమకకషషయయ నల
ఇవటట నవవ:8-47-V5-A
వయససస:26
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబబరరయయడడ ఓగజటట
ఇవటట నవవ:8-47-V5-A2
వయససస:34
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబబరరయయడడ ఓగజటట
ఇవటట నవవ:8-47-V5-A2
వయససస:33
లవ: పప

1048 ZOK0472225
పపరర: లకడమదదవ ఎరరశగయడడ

125-137/1198

భరస : రరమ కకషషయయ
ఇవటట నవవ:8-47-V-5-A2
వయససస:54
లవ: ససస స
125-137/1202

1023 ZOK0659383
పపరర: దదపసక మణణ నల
తవడడ:డ రరమకకశషషయయ
ఇవటట నవవ:8-47-V-5A
వయససస:30
లవ: ససస స

తవడడ:డ చచవగల రరయయడడ నల
ఇవటట నవవ:8-47-V-5A
వయససస:59
లవ: పప

1027 ZOK1561448
పపరర: రరజశశఖర నల

1033 ZOK1185702
పపరర: ససనత కకమమర ఓగజటట

125-137/1494

భరస : భమబ సస మ రరడడడ
ఇవటట నవవ:8/47-V-5-1
వయససస:53
లవ: ససస స

తవడడ:డ రరమకకషషయయ నల
ఇవటట నవవ:8-47-V-5A
వయససస:29
లవ: ససస స

1030 ZOK1185678
పపరర: ఉమమదదవ ఓగజటట

1022 ZOK2278521
పపరర: భమబ శశ వరణణ

125-137/1215

తవడడ:డ కకషషయయ
ఇవటట నవవ:8-47-V7
వయససస:46
లవ: పప
125-137/1217

1050 ZOK1553726
పపరర: పవన సనరపప రరజ

125-137/298

భరస : ససబడమణయవ సనరపప రరజ
ఇవటట నవవ:8/47-V-10
వయససస:30
లవ: ససస స
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1051 ZOK0474742
పపరర: ససబడమణయఎవ రరజ ససరర

125-137/1218

తవడడ:డ ససబబరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-V-10
వయససస:39
లవ: పప
1054 LML1887090
పపరర: శరరద సస.

125-137/1220

1055 ZOK1042415
పపరర: పవరరషమ చమరరస

125-137/1223

1058 LML2375236
పపరర: కలమవత కకనకలమ

125-137/1221

1061 ZOK1694462
పపరర: జజయత మలల క కవభవ

125-137/1222
1056 ZOK0640391
పపరర: పడదదప కకమమర శశరరమదణసస

125-137/1224

1059 ZOK0780924
పపరర: కకషషవవణణ పపదద రరజ

125-137/303

1062 ZOK0472241
పపరర: రజణయక పవదదటట

భరస : రవగయయ కవభవ
ఇవటట నవవ:8/47-V-L
వయససస:60
లవ: ససస స

125-137/1226
1063 ZOK1093095
పపరర: మధస ససధణనణ రరజ
యలల వరరజ
తవడడ:డ జయ రరమ రరజ యలల వరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-VL
వయససస:48
లవ: పప

1064 ZOK1477876
పపరర: ఇవదదరమమ యలమరరజ

భరస : మదససనధన రరజ యలమరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-VL
వయససస:43
లవ: ససస స

తవడడ:డ భబససర ససవకర
ఇవటట నవవ:8-47-V-L
వయససస:30
లవ: ససస స

1066 ZOK1229468
పపరర: భబససర ససవకర

1067 ZOK1229476
పపరర: మధసమమల ససవకర

1068 ZOK1229484
పపరర: రరజజశశరర ససవకర

తవడడ:డ కకషషయయ ససవకర
ఇవటట నవవ:8-47-V-L
వయససస:56
లవ: పప

తవడడ:డ రరమరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-V-M
వయససస:68
లవ: పప
1072 ZOK1684406
పపరర: లకడమదదవ కకనపటట
భరస : అవకయయ కకనపటట
ఇవటట నవవ:8/47-V-P-2
వయససస:52
లవ: ససస స
1075 ZOK0621128
పపరర: లకడమ పడసనన గరడడ

125-137/305

1073 ZOK0593947
పపరర: లలత సనరపరరజ

1076 ZOK1540350
పపరర: లకడమ పడసనన గడడ

125-137/307

1079 ZOK2281871
పపరర: శశజజ పససపపలలటట
భరస : పస రరజశశఖర
ఇవటట నవవ:8/47-v-u-2
వయససస:25
లవ: ససస స

1065 ZOK1229450
పపరర: గరత ససవకర

125-137/1228

125-137/1231

భరస : భబససర ససవకర
ఇవటట నవవ:8-47-V-L
వయససస:54
లవ: ససస స
125-137/1233

125-137/1234
1071 ZOK1251966
పపరర: పడదదప కకమమర శశరరమదణసస

తవడడ:డ వవవకట రవగయయ శశరరమదణసస
ఇవటట నవవ:8-47-V-M1
వయససస:30
లవ: పప
125-137/1235

1074 LML2376606
పపరర: కకషషవవన ఏస

125-137/1238

భరస : సతయనణరరయణ
ఇవటట నవవ:8-47-VP-4
వయససస:67
లవ: ససస స
125-137/306

భరస : మయరళ మయరళమహన గడడ
ఇవటట నవవ:8/47-V-P-8
వయససస:37
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపదద నరససవహహలక బబ గబథదనణ
ఇవటట నవవ:8/47-V-U-1
వయససస:69
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/1230

భరస : పపవచల రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-V-P-2
వయససస:47
లవ: ససస స

భరస : మయరళ
ఇవటట నవవ:8/47-V-P-8
వయససస:37
లవ: ససస స
1078 ZOK1720796
పపరర: రవవదసడడడ బబ గబథదనణ

125-137/1227

భరస : వవవకట రవగయయ
ఇవటట నవవ:8-47-V-M1
వయససస:57
లవ: ససస స
125-137/304

125-137/1225

భరస : రరధ కకశషషవ రరజ పవదదటట
ఇవటట నవవ:8-47-VL
వయససస:54
లవ: ససస స

తవడడ:డ భబససర ససవకర
ఇవటట నవవ:8-47-V-L
వయససస:28
లవ: ససస స

125-137/1232 1070 ZOK0912031
1069 LML2372654
పపరర: వవవకట రవగయయ శశరరమ దణసస
పపరర: దదవకక శశ రరమ దణసస

125-137/301

భరస : మలల కరరరలన రరజ
ఇవటట నవవ:8/47-V-I-J
వయససస:47
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపదద నరససవహయయ కవభవ
ఇవటట నవవ:8/47-V-L
వయససస:71
లవ: పప

125-137/1229

125-137/1219

తవడడ:డ వవవకట రవగయయ
ఇవటట నవవ:8-47-VA
వయససస:30
లవ: పప

భరస : సనరయనణరరయణ
ఇవటట నవవ:8-47-VI-F
వయససస:56
లవ: ససస స
125-137/302

1053 LML1884535
పపరర: వవవకటటశశరరరజ సస.
తవడడ:డ వవవకటరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-V-11
వయససస:49
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటటసశర రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-V-11
వయససస:26
లవ: ససస స

భరస : శవరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-V-I-D
వయససస:57
లవ: ససస స
1060 ZOK1694454
పపరర: రవగయయ కవభవ

125-137/299

తవడడ:డ వవవకటటశశర రరజ చమరరస
ఇవటట నవవ:8/47-V11
వయససస:28
లవ: ససస స

భరస : వవవకటటశశరరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-V-11
వయససస:44
లవ: ససస స
1057 LML2375228
పపరర: ససజజత నవదదమవడలవ

1052 ZOK1690452
పపరర: శశకల చమరరస

1077 ZOK1299460
పపరర: సరయ పడమద యయనసగయ

125-137/1239

తవడడ:డ వవవకట చచనణన రరడడ యయనసగయ
ఇవటట నవవ:8-47-V-T-8
వయససస:28
లవ: ససస స
125-137/1498

1080 LML1886985
పపరర: వసవత కకవడనరర

125-137/854

భరస : ససధణకరరరజ
ఇవటట నవవ:8-47 W
వయససస:48
లవ: ససస స
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1081 LML2369858
పపరర: ససధణకర రరజ కకవడనరర

125-137/1240

తవడడ:డ రరమచవదడ రరజ కకవడనరర
ఇవటట నవవ:8-47W
వయససస:56
లవ: పప

1082 LML1883479
పపరర: రరమససబబమమ కకవడనరర
భరస : రరమచవదడరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-W
వయససస:72
లవ: ససస స

125-137/1243 1085 LML2375343
1084 ZOK0593293
పపరర: కకశశర కకమమర రరజ కకవడనరర
పపరర: ససధణరరన ఏన

తవడడ:డ ససధణకర రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-W
వయససస:31
లవ: పప
125-137/308

భరస : బల ససబడమణయవ జగధణభ
ఇవటట నవవ:8/47-Y
వయససస:31
లవ: ససస స
125-137/1246

125-137/1249

1094 ZOK1036707
పపరర: మహన బతల

125-137/311

1097 LML1883461
పపరర: నరసమమ బతస ల

125-137/1254

1100 ZOK0690008
పపరర: బబడహహమన పదదలవ
తవడడ:డ వవవకటటశశరళళ
ఇవటట నవవ:8/47-Z3
వయససస:29
లవ: ససస స

1102 ZOK0689992
పపరర: పపడపవలమల పదదలవ

1103 LML2376226
పపరర: శశభబరరన పదదలమ

125-137/1255

తవడడ:డ వవవకటటశశరరల
ఇవటట నవవ:8-47-Z3
వయససస:31
లవ: ససస స

భరస : నగళళపరటట కకషషమ రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-Z-5
వయససస:58
లవ: ససస స
1108 ZOK1476357
పపరర: పస లక చరరత
తవడడ:డ పస లక కకషష రరడడడ
ఇవటట నవవ:8/47,P-5
వయససస:20
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/1247

125-137/103

1106 ZOK1355528
పపరర: నణగళలపరటట కకషషమ రరజ

1089 ZOK1540301
పపరర: మయససబ బబష సయద

125-137/1248
1092 ZOK0647826
పపరర: వవవకట ససబబబరరడడడ గయరశవపరటట

125-137/1250

1095 ZOK1160001
పపరర: శశనవరససలక బతస ల

125-137/1251

తవడడ:డ గయరయయ
ఇవటట నవవ:8-47-Z-1
వయససస:65
లవ: పప
125-137/1252

1098 ZOK0780965
పపరర: రరజజశశరర మలలల పప

125-137/1253

భరస : జయచవదడ
ఇవటట నవవ:8-47-Z-2
వయససస:50
లవ: ససస స
125-137/312

1101 ZOK1477009
పపరర: జయవత యమదవ పదదలవ

125-137/313

తవడడ:డ వవవకటటశశరరల పదదలవ
ఇవటట నవవ:8/47-Z-3
వయససస:21
లవ: పప
125-137/1256

1104 ZOK1238238
పపరర: వవసషస న దదవ పదదలవ

125-137/1257

తవడడ:డ వవవకటటసశరరల పదదలవ
ఇవటట నవవ:8-47-Z-3
వయససస:25
లవ: ససస స
125-137/1259

125-137/1260
1107 ZOK1355536
పపరర: నగళలపరటట హరర పడసరద రరజ

తవడడ:డ యయన చనన వవవకట ససబబరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-Z-5
వయససస:64
లవ: పప

తవడడ:డ నగళలపరటట కకషషమ రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-Z-5
వయససస:33
లవ: పప

1109 LML2370567
పపరర: బరమ మాసర

1110 ZOK1299494
పపరర: సరగజమమ మదచదల

తవడడ:డ వరనన
ఇవటట నవవ:8/48-2B
వయససస:46
లవ: పప

125-137/310

తవడడ:డ వవవకట ససబబబరరడడడ
ఇవటట నవవ:8-47-Z
వయససస:38
లవ: పప

భరస : వవవకటటశశరళళ
ఇవటట నవవ:8-47-Z-3
వయససస:54
లవ: ససస స
125-137/1258

125-137/1245
1086 ZOK0983016
పపరర: పడణణత కకమమర రరజ కకవడనరర

తవడడ:డ రగఫ సయద
ఇవటట నవవ:8/47-Y1
వయససస:47
లవ: పప

భరస : శశనవరససలక
ఇవటట నవవ:8-47-Z-2
వయససస:55
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ తరరమమలకకవద
ఇవటట నవవ:8-47-Z-2
వయససస:26
లవ: ససస స

1105 LML2375244
పపరర: నగళళపరటట సరగజన దదవ

125-137/309

తవడడ:డ శశనవరససలక బతల
ఇవటట నవవ:8-47-Z-1
వయససస:36
లవ: పప

తవడడ:డ యనఆదయయ పటనవ
ఇవటట నవవ:8/47-Z1A
వయససస:33
లవ: పప
1099 ZOK1123678
పపరర: ససజనయ తరరమమలకకవద

1091 LML2375368
పపరర: మవజల చకరశలమ

125-137/1242

తవడడ:డ ససధణకర రరజ
ఇవటట నవవ:8-47-X
వయససస:27
లవ: పప

భరస : హరరనణథ బబబయ
ఇవటట నవవ:8-47-Z
వయససస:39
లవ: ససస స

భరస : వవవకట ససబబబరరడడడ గయరశవపరటట
ఇవటట నవవ:8-47-Z
వయససస:35
లవ: ససస స
1096 LML2372381
పపరర: వవవకటససబబయయ పటనవ

125-137/1244

తవడడ:డ ససబబ రరజ యరశగయడడ
ఇవటట నవవ:8/47-Y
వయససస:20
లవ: పప

భరస : కకఐయమ
ఇవటట నవవ:8-47-Z
వయససస:68
లవ: ససస స
1093 ZOK0659375
పపరర: వజయకకమమరర బయససరరడడడ

1088 ZOK1478213
పపరర: సరయ కకషష యరశగయడడ

1083 LML1886993
పపరర: పదణమ కకవడనరర
భరస : మలల కరరరలనరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-W
వయససస:40
లవ: ససస స

భరస : వవవకటససబబబరరజ
ఇవటట నవవ:8-47-X
వయససస:50
లవ: ససస స

1087 ZOK1478114
పపరర: వశరలకడమ జగధణభ

1090 LML2375350
పపరర: లకమమమ చకరశలమ

125-137/1241

125-138/279

125-137/988

భరస : ఈశశరయయ మదచదల
ఇవటట నవవ:8-3045
వయససస:55
లవ: ససస స
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1111 ZOK1299528
పపరర: ఈశశరయయ మదచదల

125-137/989

తవడడ:డ నణగయయ మదచదల
ఇవటట నవవ:8-3045
వయససస:65
లవ: పప
125-137/678

భరస : చలవరదద నవమలలసయమ
ఇవటట నవవ:8/B/14
వయససస:44
లవ: ససస స

1115 ZOK0689968
పపరర: తరరపరలమమ గయవడల పలల

125-137/681

భరస : ఈశశరయయ
ఇవటట నవవ:8/RTC
వయససస:36
లవ: ససస స

1118 LML2371219
పపరర: వవవకటససబబయయ ఏస.

125-137/686

భరస : శవయయ
ఇవటట నవవ:8/RTC Q6
వయససస:33
లవ: ససస స

1121 LML2371235
పపరర: శవయయ యయనసగయలమ

125-164/1200

1124 ZOK1617885
పపరర: ససధరరర న నల
తవడడ:డ మయరగయయ నల
ఇవటట నవవ:8/V5-A-1
వయససస:22
లవ: పప

1126 ZOK1683432
పపరర: రరమ దదవ మగడ

1127 ZOK1193069
పపరర: రరమచవదడయయ మసరల

125-152/1184

భరస : శశష రరడడడ మగడ
ఇవటట నవవ:102
వయససస:64
లవ: ససస స

తవడడ:డ జలమనబబషర షపక
ఇవటట నవవ:511-A
వయససస:29
లవ: పప

1130 ZOK1425586
పపరర: శవయయ కకటటటడడ

125-137/1456

125-152/1194

1116 ZOK0689935
పపరర: సరఈ లమవరణణయ గనమవత

125-137/680

1119 LML2371227
పపరర: ససధణకర ఏస

125-137/685

తవడడ:డ ధనసవజయ
ఇవటట నవవ:8/RTC Q-4
వయససస:39
లవ: పప
125-137/687

1122 ZOK0473223
పపరర: ససదరకన రరవప కకతస పలల

125-137/690

తవడడ:డ ససబబరరమయయ
ఇవటట నవవ:8/RTC-Q7
వయససస:68
లవ: పప
125-137/691

1125 ZOK1670876
పపరర: శశ శశవయ మగడ

125-152/1183

భరస : శశనణథ రరడడడ మగడ
ఇవటట నవవ:102
వయససస:32
లవ: ససస స
125-152/171

1128 ZOK1567544
పపరర: పడభబవతమమ టసకఅలమ

125-152/172

భరస : వవవకట రమణయయ టసకఅలమ
ఇవటట నవవ:208
వయససస:54
లవ: ససస స
125-137/1

భవధసవప: ఈశశరయయ కకటటటడడ
ఇవటట నవవ:
వయససస:30
లవ: పప

భరస : భబససర జ
ఇవటట నవవ:door no 8/1-b(10)
వయససస:25
లవ: ససస స
1135 ZOK1541556
పపరర: లమవణయ మమకలథనరర

125-137/684

తవడడ:డ నణగయయ మసరల
ఇవటట నవవ:104
వయససస:52
లవ: పప
125-152/1185

125-137/677

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ
ఇవటట నవవ:8/F/481
వయససస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ రరమయయ
ఇవటట నవవ:8/RTC Q-6
వయససస:56
లవ: పప

భరస : బలరరమరరజ చణమరరస
ఇవటట నవవ:8 TH WARD K BOYANAPALLI
వయససస:43
లవ: ససస స

1132 ZOK1560184
పపరర: శశలతణ రగసపసయమగరరర

125-137/679

తవడడ:డ ధనసవజయ
ఇవటట నవవ:8/RTC Q-4
వయససస:43
లవ: పప

1120 LML2373850
పపరర: నణగ శరరష యయనసగయల

1113 ZOK0793489
పపరర: లకమమమ కకవడణగరరర
భరస : నరససవహలక
ఇవటట నవవ:8/A-1-C-1-A
వయససస:49
లవ: ససస స

భరస : రరమమవజనవయయలక
ఇవటట నవవ:8/D/12/H
వయససస:63
లవ: ససస స

1117 ZOK0685123
పపరర: రరణణపస
డ నణనకకమమరర మదచదల

1129 ZOK1242940
పపరర: యయనసస షపక

125-137/990

తవడడ:డ శశనవరససలక భయససపరటట
ఇవటట నవవ:8-3051-1
వయససస:29
లవ: పప

1114 ZOK1682582
పపరర: చలవరదద ససబబమమ

1123 ZOK0784918
పపరర: నరజ రరణణ చణమరరస

1112 ZOK0690495
పపరర: ససనల కకమమర భయససపరటట

1131 LML2370542
పపరర: రమమశ బతల

125-137/1455

తవడడ:డ శశనవరససలక బతల
ఇవటట నవవ:DO NO-8/47-Z-1
వయససస:34
లవ: పప

125-137/1457 1134 ZOK1120385
1133 ZOK1721224
పపరర: శశ కకషష శవకర ఇరగరనణబబ యనణ
పపరర: ససమలత మడణపస తల

125-137/1458

తవడడ:డ లకడమ నణరరయణ ఇరగరనణబబ యనణ
ఇవటట నవవ:DOOR NO-8/1-D-E
వయససస:22
లవ: పప

భరస : రమమశ బతల
ఇవటట నవవ:DOOR NO-847-Z-1
వయససస:26
లవ: ససస స

1136 ZOK1242866
పపరర: శశష రరడడడ మగడ

1137 ZOK1496165
పపరర: రరమచవదడ రరజ సవగరరజ

125-152/1195

125-152/1206

భరస : పడదదప కకమమర కకమమరల
ఇవటట నవవ:FALT NUMBER 208
వయససస:31
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటససబబబరరడడడ మగడ
ఇవటట నవవ:FLAT NO 102 4TH WARD
వయససస:70
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకట రరమ రరజ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:FLAT NO.201
వయససస:71
లవ: పప

1138 ZOK1496280
పపరర: సవపపరషమమ పస తషరరజ

1139 ZOK1496306
పపరర: దదవయ తదజ సవగరరజ

1140 ZOK1496298
పపరర: రమయ తదజ సవగరరజ

భరస : రరమచవదడ రరజ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:Flat No.201
వయససస:66
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/1207

తవడడ:డ రరమచవదడ రరజ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:FLAT NO.201
వయససస:31
లవ: ససస స

125-152/1208

125-152/1205

తవడడ:డ రరమ చవదడ రరజ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:FLAT NO. 201,2nd floor
వయససస:26
లవ: ససస స
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1141 ZOK1496314
పపరర: కలమయణ చకశవరరస సవగరరజ

125-152/1209

1142 LML2410751
పపరర: రరదకకషషమరరజ సవగరరజ

125-152/1196

1143 LML2415008
పపరర: పదణమవత సవగమరరజ

125-152/1197

తవడడ:డ రరమ చవదడ రరజ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:FLAT NO.201,2ND FLOOR
వయససస:34
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకరటరరమరరజ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:FLAT NO 202
వయససస:68
లవ: పప

భరస : రరధణకకషషవఅరరజ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:FLAT NO 202
వయససస:54
లవ: ససస స

1144 ZOK0735779
పపరర: శశశత సవగరరజ

1145 ZOK0735787
పపరర: శరశవయ సవగరరజ

1146 ZOK0985624
పపరర: ససమయ సవగరరజ

125-152/1198

125-152/1199

125-152/1200

తవడడ:డ రరధణకకషషవఅరరజ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:FLAT NO 202
వయససస:31
లవ: ససస స

తవడడ:డ రరధణకకషషవఅరరజ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:FLAT NO 202
వయససస:28
లవ: ససస స

తవడడ:డ రరధణకకషషవఅరరజ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:FLAT NO 202
వయససస:27
లవ: ససస స

1147 ZOK1186189
పపరర: జజయతతత లలకకస

1148 ZOK1186197
పపరర: వనయఆనవద లలకకస

125-152/1201
1149 ZOK1567510
పపరర: వవవకట రమణయయ టసకఅలమ

125-152/1210

భరస : వనయఆనవద లలకకస
ఇవటట నవవ:FLAT NO204
వయససస:41
లవ: ససస స
1150 ZOK1635200
పపరర: చవదడ శశఖర కతాసాసాస

125-152/1202

తవడడ:డ శదదయయ కతాస
ఇవటట నవవ:FLAT NO 406
వయససస:48
లవ: పప
1153 ZOK1541564
పపరర: పడదదప కకమమర కకమమరల

125-152/1211

తవడడ:డ జయకకమమర పడసరద లలకకస
ఇవటట నవవ:FLAT NO204
వయససస:46
లవ: పప

భవధసవప: పడభబవతమమ టసకఅలమ
ఇవటట నవవ:Flat No 208
వయససస:56
లవ: పప

1151 ZOK1640713
పపరర: వవవకట జయశశ పత

1152 LML2490837
పపరర: జయమమ సవకరర

125-152/1203

భరస : చవదడ శశఖర కతాస
ఇవటట నవవ:FLAT NO 406
వయససస:39
లవ: ససస స
125-152/1212

1154 ZOK1186155
పపరర: శశకరనస రరడడడ మగడ

125-152/1204

భరస : నణరరయణ
ఇవటట నవవ:Flat No 510
వయససస:63
లవ: ససస స
125-152/1213

1155 ZOK1186163
పపరర: శశ శరశవయ మగడ

125-152/1214

తవడడ:డ వవవకట రమణయయ టసకఅలమ
ఇవటట నవవ:FLAT NUMBER 208
వయససస:32
లవ: పప

తవడడ:డ శశష రరడడడ మగడ
ఇవటట నవవ:FNO:102 2ND FLOOR 4TH WA
వయససస:43
లవ: పప

భరస : శశనణథ రరడడ మగడ
ఇవటట నవవ:FNO:102 2ND FLOOR 4TH WA
వయససస:33
లవ: ససస స

1156 ZOK1186171
పపరర: శశనణథ రరడడడ మగడ

1157 ZOK1627686
పపరర: కరరణకర వడడడ

1158 ZOK1020387
పపరర: నణగ పదమ ససమకకరరస

125-152/1215

తవడడ:డ శశష రరడడడ మగడ
ఇవటట నవవ:FNO:102 2ND FLOOR 4TH WA
వయససస:42
లవ: పప

తలల : బల సరసశత
ఇవటట నవవ:H NO 8/47/M-1
వయససస:21
లవ: పప

1159 ZOK1020403
పపరర: పపవచలయయ ససమకకరరస

1160 ZOK1020429
పపరర: శశఖర బబ మమ

125-137/1462

125-137/1459

125-137/1461

భరస : పపవచలయయ ససమకకరరస
ఇవటట నవవ:HSC 20187 8/47-L5-2
వయససస:27
లవ: ససస స
125-137/1463

1161 ZOK1574888
పపరర: వర రరడడడ అయయపప రరడడ గరరర

125-146/1266

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ ససమకకరరస
ఇవటట నవవ:HSC 20187 8/47-L5-2
వయససస:28
లవ: పప

తలల : ఈశశరమమ బబ మమ
ఇవటట నవవ:HSC 20187 8/47-L5-2
వయససస:29
లవ: పప

తవడడ:డ రరడడడ అయయపప రరడడ గరరర
ఇవటట నవవ:PLOT 8/9
వయససస:43
లవ: పప

125-152/1216
1162 LML2401172
పపరర: సతయనరససవహ గయపస
పచచపపలకసస
తవడడ:డ నరససవహ రరవప
ఇవటట నవవ:PLOT 407 BRINDAVAN APART
వయససస:53
లవ: పప

1163 LML2405397
పపరర: ఈశశరర పచచపపలకసస

125-152/1218
1164 LML2405439
పపరర: ఆవజనవయయలక పచచపపలకసస

భరస : సతయ నరససవహ గయపస
ఇవటట నవవ:PLOT 407 BRINDAVAN APART
వయససస:52
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరససవహరరవప
ఇవటట నవవ:PLOT 407 BRINDAVAN APART
వయససస:42
లవ: పప

1165 LML2405447
పపరర: కరరరసక పచచపపలకసస

1166 ZOK1541515
పపరర: నరససవహహలక కజ పస

1167 ZOK1541523
పపరర: వవవకటససబబమమ కజ

125-152/1219

తవడడ:డ సతయ నరససవహ గయపస
ఇవటట నవవ:PLOT 407 BRINDAVAN APART
వయససస:123 లవ: పప

తవడడ:డ నరససవహహలక
ఇవటట నవవ:PLOT NO.301
వయససస:50
లవ: పప

1168 ZOK1091776
పపరర: ససనతణ గగనగయవటల

1169 ZOK1124239
పపరర: శరయవససవధర గగనగయవటల

125-152/1222

భరస : శరయవససవధర గగనగయవటల
ఇవటట నవవ:PLOT NO4044TH FLOOR
వయససస:35
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/1217

125-152/1220

125-152/1221

భరస : నరససవహహలక కజ పస
ఇవటట నవవ:PLOT NO.301
వయససస:41
లవ: ససస స
125-152/1224

తవడడ:డ లలట వవవకటససబబనణయయ
డ
ఇవటట నవవ:PLOTNO4044TH FLOOR
వయససస:47
లవ: పప

1170 ZOK1566710
పపరర: ఇకబబల షపక

125-152/1223

తవడడ:డ అబయదల శభన షపక
ఇవటట నవవ:plot number 101
వయససస:61
లవ: పప
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పపరరషషలల
ఇతరరలల
మతస త

562
562

ససస సలల

మతస త
608
608

1,170
1,170

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస

వయసస 01-01-2021 నటక
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