రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-25
1
ZOK1036533
పపరర: వవవకట శవయయ ససవకర

125-137/555

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ ససవకర
ఇవటట నవవ:8/48-Q
వయససస:39
లవ: పప
4
ZOK1714500
పపరర: శవ కలలయణణ పటటవ

భరస : శవయయ
ఇవటట నవవ:8/48-Q1
వయససస:53
లవ: ససస స
125-137/558

భరస : రరడడడ బబబబ పటటవ
ఇవటట నవవ:8/48-Q3
వయససస:21
లవ: ససస స
7
LML2370211
పపరర: నదరరయణ గరలతతటటట

125-138/291

125-137/560

125-137/563

125-137/566

11
ZOK0982950
పపరర: శఫఫఉలలల షపక

14
ZOK0433268
పపరర: గరయతడదదవ భవతమకకరర

17
LML2371516
పపరర: రమమశ సఫదదమలమ శశటట

125-137/567

20
LML2372829
పపరర: శశకళ బబలరరజ

23
LML2373447
పపరర: భబరత గరడడలలరర

భరస : లలకరసరయమన మబరరయలటట
ఇవటట నవవ:8/48-T-2A
వయససస:28
లవ: ససస స

భరస : శశహరర గరడడలలరర
ఇవటట నవవ:8/48-T4
వయససస:41
లవ: ససస స

25
ZOK0081133
పపరర: సరయ వణ గబవడదల

26
ZOK0081034
పపరర: కకసమ కకమలరర బకక

125-137/571

తవడడ:డ యలనదదయయ గబవడదల
ఇవటట నవవ:8/48-T5
వయససస:30
లవ: ససస స
28
ZOK1489103
పపరర: ధరణణ కకటటరరడడడ
తవడడ:డ రరమకకషష రరడడడ కకటటరరడడడ
ఇవటట నవవ:8-48-T-5
వయససస:23
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-137/561

125-137/564

29
ZOK1185710
పపరర: సపటహహత ఉదయగరరర
తవడడ:డ చవదడశశఖర ఉదయగరరర
ఇవటట నవవ:8/48-T6
వయససస:28
లవ: ససస స

125-137/559

12
ZOK0983230
పపరర: జలలఖర షపక

125-137/562

15
LML1887157
పపరర: ససరరష దదవర కకమలర తతతదసల

125-137/565

తవడడ:డ మసస
ఇవటట నవవ:8/48-S
వయససస:54
లవ: పప
125-137/1292

18
ZOK0398552
పపరర: అరరణద రరదడవరవ

125-137/1407

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప
ఇవటట నవవ:8-48-S
వయససస:43
లవ: ససస స
125-137/1408

21
ZOK1153246
పపరర: నరరపమ తతతదసల

125-137/1294

తవడడ:డ ససరరష తతతదసల
ఇవటట నవవ:8-48 T2
వయససస:27
లవ: ససస స
125-137/569

24
ZOK0936353
పపరర: శశహరర గరడడలలరర

125-137/570

తవడడ:డ లకమనట గరడడలలరర
ఇవటట నవవ:8/48-T4
వయససస:46
లవ: పప
125-137/572

భరస : యలనదదయయ
ఇవటట నవవ:8/48-T-5
వయససస:62
లవ: ససస స
125-137/1410

9
ZOK0982927
పపరర: రజయల షపక

తవడడ:డ మహబబబ సరహహబ
ఇవటట నవవ:8/48R
వయససస:71
లవ: పప

భరస : జనదరద నరరజ
ఇవటట నవవ:8-48-T
వయససస:44
లవ: ససస స
125-137/568

125-138/290

భరస : జలలఖర
ఇవటట నవవ:8/48R
వయససస:54
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబబరరయడస
ఇవటట నవవ:8-48 S
వయససస:39
లవ: పప

తవడడ:డ రమణ
ఇవటట నవవ:8/48-T
వయససస:34
లవ: ససస స
22
ZOK1300276
పపరర: తదజరశశరర మబరరయలటట

125-138/292

భరస : నదరరయణ శరమ భవతమకకరర
ఇవటట నవవ:8/48S
వయససస:61
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబరరయబడడ
ఇవటట నవవ:8/48-S
వయససస:43
లవ: పప
19
ZOK0982968
పపరర: లకడమ దదవ సఫదదవశశటట

8
LML2373645
పపరర: లకమలమ గరలతతటటట

6
ZOK0728212
పపరర: బడమరరవబక కసస
స రర
తవడడ:డ బబలకకషష
ఇవటట నవవ:8/48-Q4
వయససస:36
లవ: ససస స

తవడడ:డ జలలఖర
ఇవటట నవవ:8/48R
వయససస:39
లవ: పప

తవడడ:డ షపక ఇమలమవలల
ఇవటట నవవ:8/48R
వయససస:41
లవ: పప
16
ZOK1999721
పపరర: రమణ సఫదదవశశటట

125-137/1510

భరస : నదరరయణ
ఇవటట నవవ:8/48-Q-7
వయససస:51
లవ: ససస స

భరస : ఖసడడబడడడ న
ఇవటట నవవ:8/48R
వయససస:29
లవ: ససస స
13
ZOK1380179
పపరర: షపక ఖసడడబదదదన

5
ZOK2290468
పపరర: శవ కలలయణణ పటటవ

125-137/557

భరస : పటటవ చనట రరడడయయ
ఇవటట నవవ:8/48-Q3
వయససస:22
లవ: ససస స

భరస : పస రరడడడ బబబబ
ఇవటట నవవ:8/48-Q3
వయససస:21
లవ: ససస స

తవడడ:డ చనటయయ గలతతటటట
ఇవటట నవవ:8/48-Q-7
వయససస:58
లవ: పప
10
ZOK0982935
పపరర: రరశరమ షపక

125-137/556 3
2
LML2373538
ZOK1432236
పపరర: వవవకటససబబమమ శశమదదసస
పపరర: పటటవ రశ

27
LML2376820
పపరర: అనత మలమళల

125-137/1409

భరస : రరమనట గవజకకవట
ఇవటట నవవ:8-48-T-5
వయససస:38
లవ: ససస స
125-137/573

30
ZOK1277301
పపరర: ఉదయ దదవయ ఉదయగరరర

125-137/574

తవడడ:డ చవదడశశఖర ఉదయగరరర
ఇవటట నవవ:8/48-T6
వయససస:24
లవ: ససస స
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31
ZOK1277319
పపరర: ఎల తదజసవరన ఉదయగరరర

125-137/575

తవడడ:డ చవదడశశఖర ఉదయగరరర
ఇవటట నవవ:8/48-T6
వయససస:30
లవ: ససస స
34
ZOK1060425
పపరర: రవళ జవరశజ

125-137/578

125-137/579

125-137/1297

125-137/581

125-137/586

41
LML2371128
పపరర: చదలలపత రరజ కర

125-137/580

125-137/583

125-137/584

125-137/1413

125-137/587

125-137/1493

తవడడ:డ నరసరమలపడసద మనసటరర
ఇవటట నవవ:8/49-AA
వయససస:18
లవ: ససస స

55
ZOK1020510
పపరర: శరశవరణణ జగడదబ

56
ZOK1275867
పపరర: కకషష మబరరస రరజ జగదబ

భరస : కకషష మబరరస రరజ జగడదబ
ఇవటట నవవ:8/49B
వయససస:28
లవ: ససస స
58
ZOK0404004
పపరర: రరమకకశషషరరడడడ
తవడడ:డ వవవకటరరడడడ
ఇవటట నవవ:8-49-C
వయససస:58
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

59
ZOK0909137
పపరర: అనసరరగ రరడడడ కకటటరరడడడ
తవడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ
ఇవటట నవవ:8-49-C
వయససస:29
లవ: పప

125-137/1412

125-137/585
45
ZOK1999739
పపరర: నరసర రరమ పడసరద మనసటరర

48
LML2373660
పపరర: వవవకటససబబమమ చదజజరల

125-137/582

51
ZOK1424878
పపరర: శశశత మనసటరర

125-137/588

54
ZOK1020502
పపరర: వవవకటమమ జగదబ

125-137/590

భరస : లత ససబబ నరసఫవహ రరజ
ఇవటట నవవ:8/49B
వయససస:56
లవ: ససస స
125-137/592

తవడడ:డ ససబబ నరసఫవహ రరజ
ఇవటట నవవ:8/49-B
వయససస:44
లవ: పప
125-137/1415

42
LML2369908
పపరర: పడతదప రరజ రరడడ

తవడడ:డ నరస రరమ పడసరద మనసటరర
ఇవటట నవవ:8/49-AA
వయససస:22
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరసరరమ పడసరద మనసటరర
ఇవటట నవవ:8/49-A-A
వయససస:20
లవ: పప
125-137/591

125-137/1296

భరస : చలపత రరజ
ఇవటట నవవ:8/49 A2
వయససస:65
లవ: ససస స

50
ZOK0781161
పపరర: రరణబక శశజరరల

53
ZOK2278257
పపరర: జజహటవ మనసటరర

39
LML2376341
పపరర: మమమమబణణసర శశక

తవడడ:డ చనట నరరసవహహలక
ఇవటట నవవ:8/49-A
వయససస:50
లవ: పప

తలల : వవవకటససబబమమ శశజరరల
ఇవటట నవవ:8/49-A2
వయససస:31
లవ: ససస స
125-137/589

125-137/1293

తవడడ:డ చలపత రరజ
ఇవటట నవవ:8-49
వయససస:37
లవ: పప

44
LML1867407
పపరర: ససరరక మనసటరర

47
LML2369916
పపరర: గజరవదడరరజ వ.

36
LML2371573
పపరర: పడసరద రరజ ఏస

భరస : మగబబల
ఇవటట నవవ:8-48 VP-2A
వయససస:69
లవ: ససస స

తవడడ:డ బవగరరరరరజ
ఇవటట నవవ:8-49-A-1
వయససస:41
లవ: పప

భరస : పడతదప రరజ
ఇవటట నవవ:8/49 A2
వయససస:41
లవ: ససస స
52
ZOK1489129
పపరర: రరహహత కకషష మనసటరర

125-137/1295

భరస : నరసరరవ పడసరద
ఇవటట నవవ:8/49-A
వయససస:42
లవ: ససస స

భరస : చనట నరసఫవహహలక
ఇవటట నవవ:8/49-A
వయససస:70
లవ: ససస స
49
LML2373678
పపరర: లకడమదదవ చదజరల

38
LML2376333
పపరర: లలతద ఏస

125-137/577

తవడడ:డ జయరరమ రరజ
ఇవటట నవవ:8-48 T -10
వయససస:49
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకట రరజ
ఇవటట నవవ:8/48-X
వయససస:70
లవ: పప

భరస : గజరవదడ
ఇవటట నవవ:8/49 A
వయససస:39
లవ: ససస స
46
ZOK1999747
పపరర: నరసమమ మనసటరర

125-137/1411

భరస : పపవచలయయ
ఇవటట నవవ:8-48 VP-2
వయససస:47
లవ: ససస స

భరస : మగబబల
ఇవటట నవవ:8-48 VP-2A
వయససస:33
లవ: ససస స
43
LML2373694
పపరర: పడవణ ఇ

35
ZOK1560481
పపరర: వజయ సరయ జవరశజ

33
ZOK1060417
పపరర: సడవవత తరరపత
భరస : హరర పడసరద
ఇవటట నవవ:8/48-T-6
వయససస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటరమణ జవరశజ
ఇవటట నవవ:8-48-T-6
వయససస:20
లవ: పప

తవడడ:డ నరసఫవహహలక
ఇవటట నవవ:8/48-T-S
వయససస:59
లవ: పప
40
LML2376358
పపరర: సకకలల శశక

125-137/576

తవడడ:డ వవవకరటరమణ జవరశజ
ఇవటట నవవ:8/48-T-6
వయససస:46
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట రమణ
ఇవటట నవవ:8/48-T-6
వయససస:26
లవ: ససస స
37
ZOK0084756
పపరర: యలణదయయ గబవడదల

32
ZOK1016444
పపరర: లకడమదదవ జవరశజ

57
ZOK0403139
పపరర: నదగలకడమ కకటటరరడడ

125-137/1414

భరస : రరమకకశషష రరడడడ
ఇవటట నవవ:8-49-C
వయససస:48
లవ: ససస స
125-137/1416

60
ZOK0727784
పపరర: శకకలల బబగమ షపక

125-137/594

భరస : మహమమద యబససఫ
ఇవటట నవవ:8/49-M-7
వయససస:55
లవ: ససస స
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61
ZOK1358357
పపరర: కరశవత కకరణ రరడడడ పప ల

125-137/595

తవడడ:డ ససబడమణయవ రరడడడ పప ల
ఇవటట నవవ:8/50
వయససస:25
లవ: పప
64
LML2371789
పపరర: శశనసవసలక జ

125-137/596

125-137/605

125-137/608

125-137/612

125-137/613

125-137/1420

125-137/617

తవడడ:డ ససబబరరజ
ఇవటట నవవ:8/50-12A
వయససస:72
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

74
ZOK0403915
పపరర: వవవకరటరరజ రరఘవ

77
ZOK0932443
పపరర: లలలవత దదవ కడడమమళ

80
LML2372845
పపరర: పరరశతమమ కడమబరర

83
ZOK0910696
పపరర: మధన గగపరల రరజ వవవకక

125-137/620

86
LML1883891
పపరర: రరధదదదవ బ.

125-137/1418

89
ZOK1417294
పపరర: నరసఫవహహలక ఇవడస
ల రర
తవడడ:డ రరమయయ ఇవడస
ల రర
ఇవటట నవవ:8/50A
వయససస:44
లవ: పప

69
ZOK1093061
పపరర: శలల నయలన

125-137/607

72
ZOK0593418
పపరర: శశనవరస వరపడసరద రరఘవ

125-137/611

75
ZOK0403683
పపరర: ఆశరలత అదలత

125-137/1419

భరస : రరమమహన రరడడ
ఇవటట నవవ:8-50-7-A
వయససస:40
లవ: ససస స
125-137/614

78
ZOK1383777
పపరర: ఉమదదవ శరరగరరర

125-137/615

తవడడ:డ ససబడమణయవ రరజ శరరగరరర
ఇవటట నవవ:8/50-8
వయససస:25
లవ: ససస స
125-137/1421

125-137/616
81
ZOK0909533
పపరర: వవవకట నరస రరజ వవవకక రరజ

తవడడ:డ నదరర శశ మల రరజ
ఇవటట నవవ:8/50-9
వయససస:58
లవ: పప
125-137/618

84
ZOK1238246
పపరర: మదన గగపరల వవవకకరరజ

125-137/619

తవడడ:డ వవవకటనరసరరజ వవవకకరరజ
ఇవటట నవవ:8/50-9
వయససస:28
లవ: పప
125-137/1422

తవడడ:డ కకషషవరరజ
ఇవటట నవవ:8-50-10
వయససస:38
లవ: ససస స
125-138/298

125-137/604

తవడడ:డ వవవకరటరరజ
ఇవటట నవవ:8/50-6-B
వయససస:43
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకట నరస రరజ
ఇవటట నవవ:8/50-9
వయససస:28
లవ: పప

తవడడ:డ బలరరజ కకషషవ రరజ
ఇవటట నవవ:8/50-10
వయససస:31
లవ: పప
88
LML1885011
పపరర: లకమణరరజ యల.

125-137/610

భరస : రరమరరజ
ఇవటట నవవ:8-50-8
వయససస:57
లవ: ససస స

భరస : వవవకట నరస రరజ
ఇవటట నవవ:8/50-9
వయససస:50
లవ: ససస స
85
ZOK1560077
పపరర: బలరరజ వవవకటరమణ

71
ZOK0518134
పపరర: వవవకటలకకకమమ రరఘవ

66
ZOK0281741
పపరర: అవజల గడదవ

తవడడ:డ ససబబ రరడడ నయలన
ఇవటట నవవ:8/50-6B
వయససస:26
లవ: ససస స

భరస : పఫచచ రరజ
ఇవటట నవవ:8/50-8
వయససస:71
లవ: ససస స

తవడడ:డ గవగరరజ
ఇవటట నవవ:8-50-8
వయససస:67
లవ: పప
82
ZOK0909541
పపరర: లత వవవకక రరజ

125-137/606

తవడడ:డ నరసరరజ
ఇవటట నవవ:8-50-6-B
వయససస:70
లవ: పప

తవడడ:డ నదరర శశ మల రరజ
ఇవటట నవవ:8/50-8
వయససస:71
లవ: పప
79
LML1883842
పపరర: రరమరరజ కడమబరర

68
ZOK0281766
పపరర: ససబబ రతటమమ గడదవ

125-138/293

తవడడ:డ శశనవరససలక
ఇవటట నవవ:8/50/6
వయససస:35
లవ: ససస స

భరస : వవవకరటరరజ
ఇవటట నవవ:8/50-6-B
వయససస:64
లవ: ససస స

భరస : శశనవరసవరపడసరద రరఘవ
ఇవటట నవవ:8/50-6-B
వయససస:35
లవ: ససస స
76
ZOK0910662
పపరర: పఫచచ రరజ కడడమమళ

125-137/597

భరస : రఘబ రరమయయ
ఇవటట నవవ:8/50/6
వయససస:60
లవ: ససస స

భరస : వననద కకమలర రరఘవ
ఇవటట నవవ:8/50-6B
వయససస:25
లవ: ససస స
73
ZOK0986903
పపరర: వజయలకడమ రరఘవ

65
LML2371797
పపరర: రరజ శశఖర కడడమలరర

63
ZOK0635748
పపరర: రరవ మహన రరజ కడడమమళ
తవడడ:డ శశ రరమ రరజ కడడమమళ
ఇవటట నవవ:8/50
వయససస:47
లవ: పప

తవడడ:డ రరమరరజ
ఇవటట నవవ:8/50 -6
వయససస:33
లవ: పప

భరస : వజయ కకమలర
ఇవటట నవవ:8/50/6
వయససస:37
లవ: ససస స
70
ZOK1560226
పపరర: శశ వవతషషవ రరడచరల
డడ

125-137/1417

తవడడ:డ వవణబగరపరల
ఇవటట నవవ:8-50
వయససస:46
లవ: పప

తవడడ:డ రఘబరరమయయ
ఇవటట నవవ:8/50 -6
వయససస:41
లవ: పప
67
ZOK0281758
పపరర: లకడమ దదవ గడదవ

62
ZOK0404483
పపరర: శశధర కకమలర బటటట

87
LML1883909
పపరర: లకడమదదవ బ.

125-137/1423

భరస : కకషషమరరజ
ఇవటట నవవ:8-50-10
వయససస:65
లవ: ససస స
125-137/621

90
ZOK0658948
పపరర: శరశవరణణ ఇవడస
ల రర

125-137/622

భరస : నరసఫవహహలక ఇవడస
ల రర
ఇవటట నవవ:8/50-A
వయససస:36
లవ: ససస స
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91
ZOK0936148
పపరర: భబరర వ బబలరరజ

125-137/623

భరస : పదమనదభరరజ బబలరరజ
ఇవటట నవవ:8/50-A
వయససస:33
లవ: ససస స

125-137/624 93
92
ZOK1248625
ZOK1248633
పపరర: పపమ చవదడ రరజ లకకరరజ
పపరర: మలలల సవరర లకకరరజ

తవడడ:డ రరమకకషషమ రరజ లకకరరజ
ఇవటట నవవ:8/50-A
వయససస:38
లవ: పప

125-137/626 95
94
ZOK1248641
ZOK1275834
పపరర: పపరల చవదడ రరజ లకకరరజ
పపరర: గరయతడ లవడడ

తవడడ:డ రరమకకషషమ రరజ
ఇవటట నవవ:8/50-A
వయససస:38
లవ: పప
97
ZOK0404566
పపరర: ఇవడస
ల రర జయమమ

భరస : పపరష చవదడ రరజ లకకరరజ
ఇవటట నవవ:8/50-A
వయససస:24
లవ: ససస స
125-137/1424

భరస : రరమయయ
ఇవటట నవవ:8-50A
వయససస:60
లవ: ససస స
100
ZOK1093335
పపరర: పడసనట మలడపరర

125-137/598

125-137/632

తవడడ:డ వవవకట రమణ రరడడడ
ఇవటట నవవ:8/50-A-4-3
వయససస:27
లవ: పప
106
ZOK0084715
పపరర: గరపరల రరడడడ తతవగర

125-138/422

125-138/425

125-137/633

125-137/1427

తవడడ:డ వవవకటయయ
ఇవటట నవవ:8/50-A7
వయససస:81
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

102
ZOK0081208
పపరర: పడతమల తతవగర
భరస : గరపరల రరడడ
ఇవటట నవవ:8/50-A-4-3
వయససస:39
లవ: ససస స

104
ZOK0909210
పపరర: ఉష బబల తతవగర

105
ZOK0781534
పపరర: వవవకట రమణ పలకకలరర

125-137/1425

107
ZOK0781526
పపరర: గగతమ పలకకలర

110
ZOK0793505
పపరర: సరయ భరత పలకకలరర

113
ZOK0911140
పపరర: పడవణ తమమగరరర

116
LML1882448
పపరర: నదగససబబమమ తమమగరరర

119
ZOK0910746
పపరర: పడభబవతమమ కకవచద
భరస : శశనవరససలక
ఇవటట నవవ:8/50-A7
వయససస:73
లవ: ససస స

125-137/628

125-137/630

125-137/631

125-138/299

తవడడ:డ రరమయయ పలకకకరర
ఇవటట నవవ:8/50-A-4-3
వయససస:64
లవ: పప
125-138/423

108
ZOK0781542
పపరర: కకషష చతతతనయ పలకకలరర

125-138/424

తవడడ:డ వవవకటరమణ పరలకకరర
ఇవటట నవవ:8/50-A-4-3
వయససస:34
లవ: పప
125-138/426

111
ZOK0081216
పపరర: ఉమ మహహశశరర తతవగర

125-138/427

భరస : రమణ రరడడడ తతవగ
ఇవటట నవవ:8/50A4-3
వయససస:54
లవ: ససస స
125-137/634

114
ZOK0268276
పపరర: తమమగరరర ససరరవదడ

125-137/1426

తవడడ:డ నరసయయ
ఇవటట నవవ:8-50-A5
వయససస:35
లవ: పప
125-137/1428

భరస : నరసయయ
ఇవటట నవవ:8-50-A-5
వయససస:52
లవ: ససస స
125-137/636

99
ZOK0936403
పపరర: ససబడహమణయవ రరజ సఫరరగరరర

తవడడ:డ లలట వవవకట రతటవ మలడపరర
ఇవటట నవవ:8/50 A-4-2 SAI NAGAR
వయససస:50
లవ: పప

భరస : ససరరవదడ తమమగరరర
ఇవటట నవవ:8/50-A-5
వయససస:32
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరసయయ
ఇవటట నవవ:8-50-A5
వయససస:36
లవ: పప
118
ZOK0910738
పపరర: శశనవరససలక కకవచద

125-137/599

తవడడ:డ వవవకట రమణ పలకకలరర
ఇవటట నవవ:8/50-A-4-3
వయససస:32
లవ: పప

భరస : నరరవదడ
ఇవటట నవవ:8/50-A-5
వయససస:32
లవ: ససస స
115
ZOK0268284
పపరర: నరరవదడ తమమగరరర

101
ZOK1093160
పపరర: శశనవరససలక మలడపరర

96
ZOK1438969
పపరర: పప ల కరశవత కకరణ రరడడడ

తవడడ:డ ససబబరరజ
ఇవటట నవవ:8/50-A1
వయససస:58
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకట రమణ
ఇవటట నవవ:8/50-A-4-3
వయససస:30
లవ: ససస స

భరస : వవవకటరమణ
ఇవటట నవవ:8/50-A-4-3
వయససస:56
లవ: ససస స
112
ZOK0518324
పపరర: సశరష లత తమమగరరర

125-137/629

తవడడ:డ వవవకరటరమణ రరడడడ తతవగర
ఇవటట నవవ:8-50-A-4-3
వయససస:31
లవ: ససస స

తవడడ:డ చనటపప రరడడడ తతవగ
ఇవటట నవవ:8/50-A-4-3
వయససస:51
లవ: పప
109
ZOK0781559
పపరర: రరధమమ పలకకలరర

98
ZOK0936304
పపరర: సవపపరష సఫరరగరరర

భరస : రరమకకషషమ రరజ లకకరరజ
ఇవటట నవవ:8/50-A
వయససస:51
లవ: ససస స

తవడడ:డ పప ల ససబడమణయవ రరడడడ
ఇవటట నవవ:8/50-A
వయససస:25
లవ: పప

భరస : ససబడమణయ ఎవ రరజ
ఇవటట నవవ:8/50-A1
వయససస:50
లవ: ససస స

భరస : శశనవరససలక మలడపరర
ఇవటట నవవ:8/50 A-4-2
వయససస:36
లవ: ససస స
103
ZOK0909145
పపరర: లలకరశ రరడడడ తతవగర

125-137/627

125-137/625

117
ZOK0910712
పపరర: శశధర కకమలర కకవచద

125-137/635

తవడడ:డ శశనవరససలక
ఇవటట నవవ:8/50-A7
వయససస:44
లవ: పప
125-137/637

120
LML2369932
పపరర: శశధర కకవచద

125-137/1429

తవడడ:డ శశనవరససలక
ఇవటట నవవ:8-50-A-7
వయససస:45
లవ: పప
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125-137/1474 122
121
ZOK2260289
ZOK2285591
పపరర: గరరరధర వవవకట సరయ కకవచ
పపరర: కకవచ శశపత కకవచ

తవడడ:డ వవవకట ససరరవదడ కకవచ
ఇవటట నవవ:8/50A7
వయససస:18
లవ: పప
124
ZOK0982976
పపరర: నదగససబబమమ పప వదలలరర

తవడడ:డ కకవచ శశనవరససలక కకవచ
ఇవటట నవవ:8/50A7
వయససస:51
లవ: పప
125-137/639

భరస : శశ రరమబలక
ఇవటట నవవ:8/50A8
వయససస:61
లవ: ససస స
127
ZOK0781187
పపరర: లకడమదదవ గవగబలల

125-137/642

125-138/428

128
ZOK1390996
పపరర: వవవకట తరరణ గవగబల

131
LML2372084
పపరర: రరజజరరడడడ వ.పస

125-138/300

134
ZOK0084947
పపరర: సవతతషకకమలర అతతలకరర

తవడడ:డ బ మబరళ
ఇవటట నవవ:8/50-B
వయససస:23
లవ: పప
125-138/431

125-138/997

భరస : వశశనదథ వరమ
ఇవటట నవవ:8/50/B1
వయససస:56
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

143
ZOK0281501
పపరర: శవజజయత బబ దనపప

125-138/1000

146
ZOK1354752
పపరర: వవత శవ నదరరయణ రరజ

125-138/301

149
ZOK0635706
పపరర: ఉమ పరవన యడవలల

129
ZOK1696202
పపరర: సరధస పదమ

125-137/644

132
ZOK1681675
పపరర: అతస లలరర రతటమలకర

125-137/1430

125-137/645
135
ZOK1036749
పపరర: రరమకకషష ఎవ రరజ లకకరరజ

తవడడ:డ ససబబరరమ రరజ లకకరరజ
ఇవటట నవవ:8/50-A-A
వయససస:56
లవ: పప
125-138/294

138
ZOK0403287
పపరర: శవ పరరశత కడడమమళ

125-138/430

భరస : రరమమహనదడజ
ఇవటట నవవ:8/50-B
వయససస:36
లవ: ససస స
125-138/432

141
ZOK0685073
పపరర: హరరత జలల
ల

125-138/433

భరస : కకషష
ఇవటట నవవ:8/50-B
వయససస:36
లవ: ససస స
125-138/998

144
ZOK0404103
పపరర: శశరరమరరజ కడడమమళ

125-138/999

తవడడ:డ వవవకరటరరజ
ఇవటట నవవ:8-50-B
వయససస:97
లవ: పప
125-137/1431

తవడడ:డ వవత వశశనదథవ
ఇవటట నవవ:8-50-B-1
వయససస:32
లవ: పప
125-138/297

125-137/641

భరస : అతస లలరర చవదడ శశఖర సరశమ శశటట
ఇవటట నవవ:8-50-A-11
వయససస:60
లవ: ససస స

భరస : రరడడయయ బబ దనపప
ఇవటట నవవ:8-50-B
వయససస:42
లవ: ససస స

తవడడ:డ చవదడశశఖర
ఇవటట నవవ:8-50-B
వయససస:51
లవ: పప
148
ZOK0433243
పపరర: ఇదదర
డ రవత యడవలల

125-138/429

భరస : మబరళ బబ దనపప
ఇవటట నవవ:8/50-B
వయససస:47
లవ: ససస స

భరస : శశరరమ రరజ
ఇవటట నవవ:8-50B
వయససస:76
లవ: ససస స
145
ZOK0404160
పపరర: కకషష జలకల

140
ZOK0659169
పపరర: ససబబరతటమమ బబ దనపప

126
ZOK0982992
పపరర: శశరరమబలక పప వదలలరర

భరస : సరధస శశధర
ఇవటట నవవ:8/50A9
వయససస:55
లవ: ససస స

తవడడ:డ మబరళ
ఇవటట నవవ:8/50 - B
వయససస:31
లవ: ససస స

తవడడ:డ చతవగయయ బబ దనపప
ఇవటట నవవ:8/50-B
వయససస:57
లవ: పప
142
LML2372852
పపరర: కడడమమళ లకడమ నరసమమ

125-137/643

తవడడ:డ చవదడశశఖర శశటట
ఇవటట నవవ:8/50-A-11
వయససస:37
లవ: పప

125-137/646 137
136
ZOK1358779
ZOK0635714
పపరర: బబ దనపప సరయ ససబడమణయవ
పపరర: ససజత బబ దనపప

125-137/638

తవడడ:డ రవగయయ
ఇవటట నవవ:8/50A8
వయససస:69
లవ: పప

తవడడ:డ తరరమలలరరడడడ వప
ఇవటట నవవ:8/50-A-9
వయససస:58
లవ: పప

తవడడ:డ రరమసరశమ
ఇవటట నవవ:8/50-A-11
వయససస:69
లవ: పప

139
ZOK0647016
పపరర: మబరగయయ బబ దనపప

125-137/640

తవడడ:డ లకమయయ గవగబల
ఇవటట నవవ:8/50-A-8
వయససస:23
లవ: పప

భరస : రరఘవయయ
ఇవటట నవవ:8/50-A9
వయససస:79
లవ: ససస స
133
ZOK0084509
పపరర: చవదడశశఖర శశటట అటటటలలరర

125
ZOK0982984
పపరర: రరమచవదడయయ పప వదలలరర

123
ZOK0911777
పపరర: ససరరవదడ పప నటలలరర
తవడడ:డ శశరరమబలక
ఇవటట నవవ:8/50A8
వయససస:30
లవ: పప

తవడడ:డ రవగయయ
ఇవటట నవవ:8/50A8
వయససస:60
లవ: పప

భరస : లకమయయ
ఇవటట నవవ:8/50-A-8
వయససస:50
లవ: ససస స
130
ZOK0593640
పపరర: ససబబబ లకడమ ఆలలరర

125-137/1508

147
LML2371805
పపరర: వశశనదథవరరమ యలడ వలల

125-138/296

తవడడ:డ నదరరయణ
ఇవటట నవవ:8/50 -B1
వయససస:62
లవ: పప
125-138/295

తవడడ:డ వశశనదథవ యడవలల
ఇవటట నవవ:8/50 - B1- A SAI NAGAR
వయససస:32
లవ: ససస స

150
ZOK1477272
పపరర: సరయపపరరటమల కరడడమమలల

125-137/600

తవడడ:డ రరవ మహన రరజ కరడడమమలల
ఇవటట నవవ:8/50 B2
వయససస:23
లవ: ససస స
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125-137/601 152
151
ZOK1477314
ZOK1123686
పపరర: రరమమ మహన రరజ కరడడమమలల
పపరర: వవవకట ససబబ రరడడ గజజల

తవడడ:డ శశ రరమ రరజ కరడడమమలల
ఇవటట నవవ:8/50 B2
వయససస:46
లవ: పప
154
ZOK0809444
పపరర: రరడడఇ గబవదదడజ

తవడడ:డ వవవకట ససబబ రరడడ గజజల
ఇవటట నవవ:8/50-B3
వయససస:32
లవ: పప
125-137/1433

తవడడ:డ రరమరరజ గబవదదడజ
ఇవటట నవవ:8-50-B3
వయససస:33
లవ: పప
157
ZOK0658898
పపరర: లకడమ దదవ యరశగబడడ

125-138/435

125-138/436

125-137/650

125-137/653

125-137/655

125-138/439

తవడడ:డ వవవకరటబడజ
ఇవటట నవవ:8/50LB
వయససస:36
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

164
ZOK0471805
పపరర: సఫలలర బ షపక

167
ZOK1036327
పపరర: యలణదదమమ శశజజడ

170
ZOK0986895
పపరర: ససనత చదజరరల

173
ZOK1560663
పపరర: రరథదరరజ పసడత

125-164/1204

176
LML2471753
పపరర: సరరజ కకతదసబబవదద

125-138/438

179
ZOK0983461
పపరర: యలల మమ పససపపలలటట
భరస : నదగభబషణవ
ఇవటట నవవ:8/52
వయససస:66
లవ: ససస స

159
ZOK1381474
పపరర: వజయ లకడమ పరలలవ

125-137/649

162
LML1882422
పపరర: లలవణయ జగదదబ

125-138/1001

165
ZOK0986788
పపరర: కకశషష వవణణ లవడడ

125-137/652

భరస : బడహమయయ లవడడ
ఇవటట నవవ:8/50-DC-10
వయససస:40
లవ: ససస స
125-137/602

168
ZOK1036673
పపరర: నరరశ రరజ శశజజడ

125-137/603

తవడడ:డ నరసఫవహ రరజ శశజజడ
ఇవటట నవవ:8/50 DE
వయససస:43
లవ: పప
125-137/656

171
ZOK1185728
పపరర: శశజజడ రరమలకకకమమ శశజజడ
రరమలకకకమమ
భరస : శశజజడ నరసఫవహ రరజ
ఇవటట నవవ:8/50D-E
వయససస:64
లవ: ససస స

125-137/657

125-137/658

174
ZOK0931304
పపరర: యలనదదద రరజ రథదరరజ

125-164/1203

తవడడ:డ కకషషమ రరజ రథదరరజ
ఇవటట నవవ:8-50/e/27
వయససస:59
లవ: పప
125-137/659

భరస : శవయయ పవదదకలల
ఇవటట నవవ:8/50-E-28
వయససస:40
లవ: ససస స
125-138/441

125-138/434

భరస : ససభబష చవదడరరజ
ఇవటట నవవ:8-50-D
వయససస:44
లవ: ససస స

తవడడ:డ రరథదరరజ యలనదదదరరజ
ఇవటట నవవ:8/50-E-27
వయససస:23
లవ: ససస స

తవడడ:డ యలనదదద రరజ రరతరరజ
ఇవటట నవవ:8-50/E/27
వయససస:27
లవ: ససస స
178
ZOK0475566
పపరర: వననద కకమలర రరఘవ

125-138/437

భరస : ససరరష కకమలర చదజరరల
ఇవటట నవవ:8/50-D-E
వయససస:27
లవ: ససస స

భరస : ఫరరరక ఆఈఫజ ఏమ డడ
ఇవటట నవవ:8/50-D-E-1
వయససస:30
లవ: ససస స
175
ZOK0931312
పపరర: పఫడయల రరతరరజ

161
ZOK1999895
పపరర: అచచమమ జగదదబ

156
ZOK0647115
పపరర: శవ కకమలర రరజ యయరశగబడడ

భరస : శశనవరససలక పరలలవ
ఇవటట నవవ:8/50-C-10-1
వయససస:44
లవ: ససస స

భరస : నరరశ రరజ శశజజడ
ఇవటట నవవ:8/50 DE
వయససస:41
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరశమల రరజ చదజరరల
ఇవటట నవవ:8/50-D-E
వయససస:36
లవ: పప
172
ZOK1479369
పపరర: జకకర బబగబమ ఏమ డడ

125-137/648

భరస : రమబ
స మయల
ఇవటట నవవ:8/50DA
వయససస:73
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబ రరజ లవడడ
ఇవటట నవవ:8/50-DC-10
వయససస:49
లవ: పప
169
ZOK0685941
పపరర: ససరరష కకమలర చదజరరల

158
ZOK1381466
పపరర: భబణబ పడకరశ పరలలవ

125-137/1432

తవడడ:డ రరమ రరజ
ఇవటట నవవ:8/50B3
వయససస:53
లవ: పప

భరస : చనటగవగబరరజ
ఇవటట నవవ:8/50D
వయససస:72
లవ: ససస స

తవడడ:డ గగవవదస కళళగబవట
ఇవటట నవవ:8/50-D1
వయససస:22
లవ: ససస స
166
ZOK0986804
పపరర: బడహమయయ లవడడ

125-137/1434

తవడడ:డ శశనవరససలక పరలలవ
ఇవటట నవవ:8/50-C-10-1
వయససస:25
లవ: పప

తవడడ:డ చనటగవగబరరజ
ఇవటట నవవ:8/50D
వయససస:50
లవ: పప
163
ZOK1559657
పపరర: వవవకట రమయ కళళగబవట

155
ZOK1277327
పపరర: రరమరరజ నదరపరరజ

153
ZOK1238220
పపరర: శరశవరణణ గబవదదడజ
భరస : రరడడయయ గబవదదడజ
ఇవటట నవవ:8-50B3
వయససస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ చనటవరరజ నదరపరరజ
ఇవటట నవవ:8-50-B3
వయససస:84
లవ: పప

భరస : శవ కకమలర రరజ
ఇవటట నవవ:8/50-B3
వయససస:46
లవ: ససస స
160
LML1882430
పపరర: ససభబష చవదడరరజ జగడదబ

125-137/647

177
ZOK1563899
పపరర: శవయయ పవడడకఅలల

125-138/440

తవడడ:డ పపవచలయయ
ఇవటట నవవ:8/50-E-28
వయససస:45
లవ: పప
125-138/442

180
ZOK1479807
పపరర: ససమయ చతరరకకపలల

125-138/443

తవడడ:డ నరసఫవహహలక
ఇవటట నవవ:8/52
వయససస:21
లవ: ససస స
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181
ZOK0728055
పపరర: సఫవధస బశశటట

125-138/459

తవడడ:డ చవదడ శశఖర
ఇవటట నవవ:8/52-1
వయససస:30
లవ: ససస స
184
ZOK1666627
పపరర: పపడమకకమలరర పప బబథద

125-138/460

125-138/463

125-138/1006

భరస : ససరరష ఇదమడకల
ఇవటట నవవ:8-52-4
వయససస:35
లవ: ససస స
193
LML2371383
పపరర: ససభహన ఏల

125-138/444

125-138/467

తవడడ:డ రరమకకషష కకతస పలల
ఇవటట నవవ:8/52-C1
వయససస:24
లవ: పప
202
LML2371391
పపరర: మబసస ఫర

125-138/473

భరస : కరలలష రరకల
ఇవటట నవవ:8/52-D
వయససస:25
లవ: ససస స
208
ZOK0252809
పపరర: హహమలత ఆవపల
భరస : నదగరరజ ఆవపల
ఇవటట నవవ:8-52D
వయససస:36
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

191
ZOK1999903
పపరర: ససరరష ఇడడమలడకలల

192
ZOK0659391
పపరర: పపడమకకమలరర పప బబల

125-138/1007

197
ZOK1999929
పపరర: రరమకకషష కకతస పలల

200
LML1882810
పపరర: నదగరరజజ ఆవపల

203
LML2371417
పపరర: ఛదన బబషర రరకల

206
ZOK1275800
పపరర: కరలలష రరకల

125-138/465

209
ZOK0403675
పపరర: హససనదబ రరకల
భరస : మహమమద రరకలల
ఇవటట నవవ:8-52-D
వయససస:51
లవ: ససస స

125-138/1005

125-138/464

125-138/466
195
LML1882232
పపరర: దసస గరరరమమ కకతస పలలల కకతస పలల

భరస : సఫదదయయ కకతస పలల
ఇవటట నవవ:8/52C1
వయససస:57
లవ: ససస స
125-138/468

198
ZOK1421916
పపరర: మహమమద జఫర కకతస పలల

125-138/469

తవడడ:డ రరమకకషష కకతస పలల
ఇవటట నవవ:8/52-C1
వయససస:25
లవ: పప
125-138/471

201
ZOK1999937
పపరర: వమలమమ ఆవపల

125-138/472

భరస : ససబబనట ఆవపల
ఇవటట నవవ:8/52D
వయససస:62
లవ: ససస స
125-138/474

204
ZOK0281600
పపరర: అరరణ ఆవపల

125-138/475

భరస : రమమశ బబబబ ఆవపల
ఇవటట నవవ:8/52-D
వయససస:37
లవ: ససస స
125-138/477

తవడడ:డ ససభబన రరకల
ఇవటట నవవ:8/52-D
వయససస:40
లవ: పప
125-138/1008

125-138/462

భరస : బబల ససవదదర రరజ
ఇవటట నవవ:8/52-22
వయససస:57
లవ: ససస స

తవడడ:డ మబసస ఫర రరకల
ఇవటట నవవ:8/52-D
వయససస:34
లవ: పప
125-138/476

189
ZOK0518159
పపరర: మవజల ఇడడమలడకఅలల
భరస : గగరర శవకర ఐడడమలవడకల
ఇవటట నవవ:8-52-4
వయససస:37
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబనట ఆవపల
ఇవటట నవవ:8/52D
వయససస:42
లవ: పప

తవడడ:డ దసస గరరర
ఇవటట నవవ:8/52-D
వయససస:65
లవ: పప
205
ZOK1275792
పపరర: మసరసనమమ రరకల

125-138/1004

తవడడ:డ సఫదదయయ కకతస పలల
ఇవటట నవవ:8/52C1
వయససస:45
లవ: పప
125-138/470

186
ZOK0659052
పపరర: వమల చవతద

తవడడ:డ ససబడమణయఎవ ఐడడమలవడకల
ఇవటట నవవ:8-52-4
వయససస:46
లవ: పప

194
ZOK1562719
పపరర: మణమమ తతట

125-138/1003

భరస : నదగ ససబడమణయవ
ఇవటట నవవ:8/52-3
వయససస:36
లవ: ససస స

భరస : ససబబరరయబడడ టట
ఇవటట నవవ:8/52-b
వయససస:47
లవ: ససస స

భరస : మహమమద రఫఫ కకతదసపలలల
ఇవటట నవవ:8/52C1
వయససస:40
లవ: ససస స
199
ZOK1563154
పపరర: మహమమద జఫర కకతస పలల

125-138/461

తవడడ:డ ససబడమణయవ ఐడడమలవడకల
ఇవటట నవవ:8-52-4
వయససస:41
లవ: పప

తవడడ:డ దసస గరరర
ఇవటట నవవ:8/52 AD3
వయససస:73
లవ: పప
196
ZOK1999911
పపరర: హమదద కకతదసపలలల

185
ZOK0648428
పపరర: నదగ ససబడమణయవ చవత

188
ZOK0474734
పపరర: గగరర శవకర ఇడడమలడకల

183
ZOK1395052
పపరర: శరశవయ తడడకమళల
తవడడ:డ వవవకటటశశరరల తడడకమళల
ఇవటట నవవ:8-52-2-1
వయససస:22
లవ: ససస స

తవడడ:డ చతవగయయ
ఇవటట నవవ:8/52-3
వయససస:41
లవ: పప

భరస : వవవకట చలపత
ఇవటట నవవ:8/52-4
వయససస:71
లవ: ససస స
190
ZOK1395045
పపరర: ససజజత ఇదమడకల

125-138/1002

తవడడ:డ కకశషషమలచదరర మలచవరవ
ఇవటట నవవ:8-52-1
వయససస:49
లవ: పప

భరస : ససవదర రరజ పప బబథద
ఇవటట నవవ:8/52-2-2
వయససస:54
లవ: ససస స
187
ZOK0659433
పపరర: రవగమమ కరశనబబ యన

182
ZOK0475517
పపరర: రమమశ ఆచదరర మలచవరవ

207
ZOK1999945
పపరర: రమమష బబబబ ఆవపల

125-138/478

తవడడ:డ ససబబనట ఆవపల
ఇవటట నవవ:8/52-D
వయససస:45
లవ: పప
125-138/1009

210
ZOK0404053
పపరర: మహమమద రరకలల

125-138/1010

తవడడ:డ దసస గరరర రరకలల
ఇవటట నవవ:8-52-D
వయససస:59
లవ: పప
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211
LML2375459
పపరర: భబనస శశ జలలలల

125-138/445

భరస : వవవకటరమన
ఇవటట నవవ:8/52 D2
వయససస:39
లవ: ససస స
214
ZOK1161884
పపరర: శశశత నరరసపపరవ

125-138/448

125-138/1011

125-138/450

భరస : మసరసన
ఇవటట నవవ:8/52 D3
వయససస:36
లవ: ససస స
223
ZOK1562982
పపరర: కనకమమ ఏదసదల

125-138/482

125-138/484

125-138/1015

125-138/487

తవడడ:డ మసరసన షపక
ఇవటట నవవ:8-52-F
వయససస:24
లవ: ససస స
238
ZOK2279974
పపరర: ససజనయ పససపపలలటట
భరస : పస శవ పడసరద
ఇవటట నవవ:8/52-F1
వయససస:29
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

221
ZOK0983255
పపరర: సలలమ రరకల

222
LML2375483
పపరర: సరబయల ఏస

125-138/481

224
ZOK1408053
పపరర: మహమమద రఫఫ షపక

227
ZOK1080936
పపరర: దశరథరరమరరడడడ వరపలల

230
ZOK0412908
పపరర: షరహనదజ షపక

233
ZOK0640557
పపరర: మమలలల సయయద

236
ZOK0685099
పపరర: హససనద సయయద

239
ZOK2280030
పపరర: శవ పడసరద పససపపలలటట
తవడడ:డ పస నదగభబషణవ
ఇవటట నవవ:8/52-F1
వయససస:37
లవ: పప

125-138/480

125-138/449

125-138/451

భరస : మబసస ఫర
ఇవటట నవవ:8/52 D3-1
వయససస:57
లవ: ససస స
125-138/483

225
ZOK1132695
పపరర: సరయ పరవన వరపఅల

125-137/660

తవడడ:డ దశరథ రరమ రరడడ వరపఅల
ఇవటట నవవ:8/52 D-9
వయససస:29
లవ: ససస స
125-138/1013

228
LML1882638
పపరర: బబలబబసకర ఆర.

125-138/1014

తవడడ:డ నదరయణ
ఇవటట నవవ:8-52-E-1
వయససస:48
లవ: పప
125-138/485

231
ZOK0474668
పపరర: బబషర సయయద

125-138/486

తవడడ:డ పసరర సరహహబ సయయద
ఇవటట నవవ:8/52F
వయససస:70
లవ: పప
125-138/488

234
ZOK1481043
పపరర: షబన షపక

125-138/489

భరస : మసరసన
ఇవటట నవవ:8/52-F
వయససస:23
లవ: ససస స
125-138/490

భరస : హజమర సయయద
ఇవటట నవవ:8/52F1
వయససస:31
లవ: ససస స
125-138/1258

219
LML2375467
పపరర: మహబబబ బ ఏస
భరస : ససభహన
ఇవటట నవవ:8/52 D3
వయససస:71
లవ: ససస స

తవడడ:డ బబషర సయయద
ఇవటట నవవ:8/52-F
వయససస:41
లవ: పప
125-138/1016

216
ZOK1562594
పపరర: గబవశల పడసరద

తవడడ:డ ససబబరరయబడడ నరసరపపరవ
ఇవటట నవవ:8-52-D-2
వయససస:42
లవ: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇవటట నవవ:8/52F
వయససస:46
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఖలసఫవసరహహబ
ఇవటట నవవ:8/52-F
వయససస:49
లవ: పప
235
ZOK1395011
పపరర: షబబనద పరరశన షపక

125-138/1012

తవడడ:డ రరఘవరరడడడ వరపలల
ఇవటట నవవ:8-52-D9
వయససస:66
లవ: పప

భరస : బబలబబసకర
ఇవటట నవవ:8-52-E-1
వయససస:41
లవ: ససస స
232
ZOK0268524
పపరర: మసరసన శశక

218
LML1882554
పపరర: రవ నరసరపపరవ

125-138/447

తవడడ:డ గబవశల నదగయయ
ఇవటట నవవ:8/52-D-2
వయససస:46
లవ: పప

తవడడ:డ రససల షపక
ఇవటట నవవ:8/52-D-8-4
వయససస:35
లవ: పప

తవడడ:డ దశరథరరమరరడడడ వరపలల
ఇవటట నవవ:8/52-D9
వయససస:30
లవ: ససస స
229
LML1882646
పపరర: పదదమవత ఆర.

125-138/479

తవడడ:డ మహమమద రరకల
ఇవటట నవవ:8/52-D3
వయససస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబయయ ఏదసదల
ఇవటట నవవ:8/52-d-8
వయససస:43
లవ: ససస స
226
ZOK1080894
పపరర: సరయ పరవన వరపలల

215
ZOK1358225
పపరర: పడసరద గబవశల

213
ZOK0936627
పపరర: ససబబబరరయబడడ నరసపపరవ
తవడడ:డ నదగయయ నరరసపపరవ
ఇవటట నవవ:8/52 D2
వయససస:66
లవ: పప

తవడడ:డ నదగయయ గబవశల
ఇవటట నవవ:8/52-D-2
వయససస:47
లవ: పప

భరస : దశరథరరమరరడడడ వరపలల
ఇవటట నవవ:8-52-D2
వయససస:61
లవ: ససస స
220
LML2375475
పపరర: హమదద ఏస

125-138/446

తవడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇవటట నవవ:8/52 D2
వయససస:30
లవ: పప

భరస : రవ శవకర నరరసపపరవ
ఇవటట నవవ:8/52 D2
వయససస:32
లవ: ససస స
217
ZOK1080886
పపరర: లకడమ దదవ వరపలల

212
ZOK0936619
పపరర: సవతతష నరసపపరవ

237
ZOK0429274
పపరర: నదగభబషణవ పససపపలలటట

125-138/1017

తవడడ:డ నదరరయణ
ఇవటట నవవ:8-52-F-1
వయససస:65
లవ: పప
125-138/1259

240
LML2371359
పపరర: అజజజర వలల సయయద

125-138/452

తవడడ:డ సయయద ఖలన సయయద
ఇవటట నవవ:8/52 FA
వయససస:49
లవ: పప
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241
LML2375418
పపరర: సరపపరబ సపతయయద

125-138/453

భరస : భబషర సయయద
ఇవటట నవవ:8/52 FA
వయససస:56
లవ: ససస స
244
ZOK0728014
పపరర: సవధదయ రరన రరవచరల

125-138/493

125-138/494

125-138/1018

125-138/454

254
LML2370617
పపరర: గబరరనదథవ పరమడడగవతమ

125-138/501 257
256
ZOK0472183
ZOK0429258
పపరర: వవవకట లకమమమ పమదద గబవటవ
పపరర: ససబబనటచదరర మలచవరవ

భరస : బబజజ రరడడడ గరడడ
ఇవటట నవవ:8-52-K
వయససస:44
లవ: ససస స
262
LML2371839
పపరర: నవన కకమలర బ

తవడడ:డ ససబబనట
ఇవటట నవవ:8/52-L2
వయససస:62
లవ: పప

260
ZOK0268193
పపరర: హనసమరరదద రరయ

125-138/455

263
ZOK0433177
పపరర: పదదమవత బశశటట

వయసస 01-01-2021 నటక

252
ZOK1479989
పపరర: ససవకరశల శలక

125-138/502

255
ZOK0433169
పపరర: కగసలయ మలచవరమ

125-138/498

125-138/500

భరస : ససబబనట ఆచదరర
ఇవటట నవవ:8/52K
వయససస:54
లవ: ససస స
258
LML2371821
పపరర: శశహరర మలచవరమ

125-138/1019

తవడడ:డ ససబబబనద మలచవరవ
ఇవటట నవవ:8-52K
వయససస:36
లవ: పప
125-138/1021

261
ZOK0429209
పపరర: రరయ వవవకట శశషరరడడడ

125-138/1025

తవడడ:డ బబజజరరడడడ రరయ
ఇవటట నవవ:8-52-K
వయససస:36
లవ: పప
125-138/458

264
ZOK0268235
పపరర: వవవకటటశ బశశటట

125-138/503

తవడడ:డ ససబడమణయవ
ఇవటట నవవ:8/52-L2
వయససస:39
లవ: పప

125-138/505 267
266
ZOK0268532
ZOK1664697
పపరర: సరలల౦ వనయ కకమలర పప బబత
పపరర: పవన కకమలరర నదరర

తవడడ:డ బబల ససవదర రరజ
ఇవటట నవవ:8/52-L2
వయససస:35
లవ: పప

125-138/1026 269
268
ZOK0268300
ZOK1081546
పపరర: బబల ససవదర రరజ పపబబత
పపరర: పడథసయష లలఖలనద పప బబటట

తవడడ:డ తమమదదసస పబబత
ఇవటట నవవ:8-52-L2
వయససస:71
లవ: పప

125-138/499

భరస : ససబడమణయవ
ఇవటట నవవ:8/52/L2
వయససస:55
లవ: ససస స
125-138/504

125-138/496

తవడడ:డ ససవకరశల కకషష
ఇవటట నవవ:8/52-J
వయససస:21
లవ: ససస స

తవడడ:డ బబజజరరడడడ రరయ
ఇవటట నవవ:8-52-K
వయససస:41
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబడమణయమ
ఇవటట నవవ:8/52 L
వయససస:36
లవ: పప
265
ZOK0268243
పపరర: ససబడమణయవ బశశటట

125-137/661

తవడడ:డ నరసఫవహచదరర
ఇవటట నవవ:8/52-K
వయససస:64
లవ: పప
125-138/1020

125-138/140

తవడడ:డ చవతకకవట పపలలలరరడడడ
ఇవటట నవవ:8/52-I-1
వయససస:47
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబ రరవప పరమడడగబవటమ
ఇవటట నవవ:8/52K
వయససస:85
లవ: పప

భరస : గబరరనదథ పరమడడగబవటమ
ఇవటట నవవ:8/52K
వయససస:78
లవ: ససస స

246
ZOK2245959
పపరర: అనససయదదవ కకడడకఅలల

125-138/495 249
248
ZOK1426097
ZOK1479203
పపరర: చవతకకవట సరయ వనయ రరడడడ
పపరర: చవతకకవట కకశషష రరరడడడ

251
ZOK0690313
పపరర: శరరదద రరయ

125-138/492

భరస : చనటయయ కకడడకఅలల
ఇవటట నవవ:8/52-i-1
వయససస:50
లవ: ససస స

భరస : హనసమలన రరడడ
ఇవటట నవవ:8/52J
వయససస:39
లవ: ససస స

భరస : గటరసపతయల
ఇవటట నవవ:8/52 K
వయససస:55
లవ: ససస స

259
LML2376465
పపరర: అనససయమమ గరడడ

125-138/139

తవడడ:డ చవతకకవట కకషష రరడడడ
ఇవటట నవవ:8/52-i-1
వయససస:22
లవ: పప

తవడడ:డ కకషరషరరడడడ చవతగబవట
ఇవటట నవవ:8-52-I-1
వయససస:24
లవ: ససస స
253
LML2375442
పపరర: అదదలకమమ జ

245
ZOK2245942
పపరర: చనటయయ కకడడకఅలల

243
ZOK0474999
పపరర: ససజజత మలచవరవ
భరస : రమమశ ఆచదరర
ఇవటట నవవ:8/52-I
వయససస:43
లవ: ససస స

తవడడ:డ గబరవయయ కకడడకఅలల
ఇవటట నవవ:8/52-I-1
వయససస:53
లవ: పప

తవడడ:డ చవతగబవట కకషషరరడడడ
ఇవటట నవవ:8/52-i-1
వయససస:24
లవ: ససస స
250
ZOK1394907
పపరర: హహమజ చవతగబవట

125-138/491

భరస : కకషషమ ఆచదరర
ఇవటట నవవ:8/52-I
వయససస:78
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ రరవచరల
ఇవటట నవవ:8/52-I
వయససస:31
లవ: ససస స
247
ZOK1423631
పపరర: చవతగబవట హహమజ

242
ZOK0474932
పపరర: అమమనమమ మలచవరవ

125-138/506

భరస : బ నవనకకమలర
ఇవటట నవవ:8/52-L2
వయససస:33
లవ: ససస స
125-138/1027

తవడడ:డ బబల ససవదర రరజ పప బబటట
ఇవటట నవవ:8-52-L3
వయససస:26
లవ: ససస స

270
ZOK1016477
పపరర: నదగరరజ పపతడడకకవడల

125-138/507

తవడడ:డ పపదద పపవచలయయ పపతడడకకవడల
ఇవటట నవవ:8/52M
వయససస:42
లవ: పప
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271
ZOK0472159
పపరర: ససపడజ పపతడడకకవడల

125-138/1123

తవడడ:డ నదగరరజ పపడడకకవడల
ఇవటట నవవ:8-52M
వయససస:33
లవ: ససస స
274
ZOK1395037
పపరర: ససబబమమ ఇవజరటట

125-138/1126

125-138/1265

278
ZOK1217307
పపరర: ససమత పఫడడగబ

125-138/1128

భరస : నరసఫవహహలక చతరరకకపలల
ఇవటట నవవ:8-52-M1
వయససస:37
లవ: ససస స
125-138/456

భరస : భబసకర పఫడడగబ
ఇవటట నవవ:8/52 M 2
వయససస:33
లవ: ససస స

279
ZOK1217364
పపరర: భబసకర పఫడడగబ

125-138/457

తవడడ:డ ససబబయయ పఫడడగబ
ఇవటట నవవ:8/52 M 2
వయససస:37
లవ: పప
125-138/509

భరస : ససరరష బబబబ రరవప
ఇవటట నవవ:8/52-M-6
వయససస:35
లవ: ససస స
125-138/511

125-138/1125

125-138/1127 276
275
LML1883040
LML1883099
పపరర: వవవకటనరసఫవహహలక చతరకకపలల
పపరర: లలలవత చతరరకకపలల

125-138/508 281
280
ZOK1161702
ZOK1161736
పపరర: ససరరష బబబబ రరవప హవచవటట
పపరర: నదగ సవదయ హవచవటట

తవడడ:డ వవవకటరమణ రరవప
ఇవటట నవవ:8/52-M-6
వయససస:43
లవ: పప

273
ZOK0084657
పపరర: ససధదకర భమల
తవడడ:డ రరమయయ భమల
ఇవటట నవవ:8-52-M
వయససస:58
లవ: పప

తవడడ:డ రరమయయ చదరరకకపలల
ఇవటట నవవ:8-52-M1
వయససస:55
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకట నరసఫవహహలక చతరరకకపలల
ఇవటట నవవ:8/52 M-1
వయససస:23
లవ: పప

283
ZOK0433326
పపరర: ససత లకమమమ కకవడద

125-138/1124

భరస : ససధదకర భమల
ఇవటట నవవ:8-52-M
వయససస:50
లవ: ససస స

భరస : వవవకటరమణయయ ఇవజరటట
ఇవటట నవవ:8-52-M
వయససస:70
లవ: ససస స
277
ZOK2284990
పపరర: అరవవద చతరరకకపలల

272
ZOK0081240
పపరర: లకడమనరసమమ భమల

282
ZOK1999952
పపరర: లకడమదదవ యనదల

125-138/510

భరస : రరమకకషషయయ
ఇవటట నవవ:8/52-O
వయససస:63
లవ: ససస స

125-138/512 285
284
ZOK1036574
ZOK0398586
పపరర: వవణబ గగపరల తమలసమబదడవ
పపరర: ఈశశరమమ తమమసమబదడవ

125-138/513

భరస : ససబబనట
ఇవటట నవవ:8/52P
వయససస:79
లవ: ససస స

తవడడ:డ చనట గవగయయ తమలసమబదడవ
ఇవటట నవవ:8/52P
వయససస:63
లవ: పప

భరస : వవణబగరపరల
ఇవటట నవవ:8/52-P
వయససస:43
లవ: ససస స

125-138/514
286
ZOK1563113
పపరర: తమమసమబదడవ సరయ శరరష
తమమసమబదడవ
తవడడ:డ తమమసమబదడవ వవణబ గరపరల తమమసమబ
ఇవటట నవవ:8/52-p
వయససస:22
లవ: ససస స

287
ZOK0410522
పపరర: రరడశశర
డడ
అనగరన

288
LML2369940
పపరర: హరరకకషష యనదల

తవడడ:డ సరహ దదవయయ అనదగన
ఇవటట నవవ:8-52P
వయససస:33
లవ: పప

289
ZOK0268227
పపరర: వవశ కకషష యలకరల

125-139/1478 291
125-138/1132
290
ZOK2275949
ZOK1354786
పపరర: సరయ శరరష తమమసమబదడవ
పపరర: ససబబబ లకడమ యలలలమనవన

125-138/1131

తవడడ:డ నరసఫవహహలక ఎకకల
ఇవటట నవవ:8-52-P
వయససస:37
లవ: పప

తవడడ:డ పపవచలయయ ఎలమమనవన
ఇవటట నవవ:8-52-P1
వయససస:71
లవ: పప

భరస : శశనవరససలక ఐడడమలవడకల
ఇవటట నవవ:8-52Q
వయససస:61
లవ: ససస స
298
ZOK0081232
పపరర: ఉమల మహహశశరర
ఇడడమలడలకఅలల
భరస : మలల కరరరజన ఐడడమలవడకల
ఇవటట నవవ:8-52-Q
వయససస:36
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : నరసఫవహహలక యలలలమనవన
ఇవటట నవవ:8-52P1
వయససస:53
లవ: ససస స
125-138/515

తవడడ:డ రరవ మబరరస
ఇవటట నవవ:8/52-Q
వయససస:51
లవ: పప
125-138/1135

296
LML1883404
పపరర: చవదడమహన ఇడడమడకల

299
ZOK0403691
పపరర: ససనవద ఇడడమలడకఅలల
భరస : రరడడపల ఐడడమడకల
ఇవటట నవవ:8-52-Q
వయససస:44
లవ: ససస స

294
ZOK1161678
పపరర: రరడడపల తరరగగవడ

125-138/1134

తవడడ:డ గవగబలపల తరరగగవడ
ఇవటట నవవ:8-52Q
వయససస:55
లవ: పప
125-138/1136

తవడడ:డ శశనవరససలక ఎడడమడకల
ఇవటట నవవ:8-52-Q
వయససస:37
లవ: పప
125-138/1138

125-138/1130

తవడడ:డ నరసఫవహహలక
ఇవటట నవవ:8-52-P
వయససస:42
లవ: పప

తవడడ:డ వవణబ గరపరల తమమసమబదడ
ఇవటట నవవ:8/52P
వయససస:22
లవ: ససస స

125-138/1133 293
292
ZOK0646760
ZOK1481118
పపరర: చనట నరసఫవహలక ఏలలమనవన
పపరర: పపలల యయ బబశశటట

295
ZOK1999960
పపరర: హహమలత ఇడడమడకల

125-138/1129

297
LML1883412
పపరర: మలల కరరరజన ఇడడమడకల

125-138/1137

తవడడ:డ శశనవరససలక ఐససమడకల
ఇవటట నవవ:8-52-Q
వయససస:43
లవ: పప
125-138/1139

300
ZOK0518167
పపరర: మలనసవణ ఇడడమడకల

125-138/1140

భరస : చవదడ మహన ఐడడమలవడకల
ఇవటట నవవ:8-52-Q
వయససస:36
లవ: ససస స
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301
ZOK1999978
పపరర: శశనవరససలక ఇడమకల
,ఐససమడకల
తవడడ:డ చతవచయయ ఐడడమలవడకల
ఇవటట నవవ:8-52-Q
వయససస:76
లవ: పప

125-138/1141

304
ZOK1999986
పపరర: వవవకటమమ టబవగరతతర

125-138/1144

125-138/1142 303
302
LML1882026
LML2375509
పపరర: చనదటసవజమమ టవగబటటరర
పపరర: సవజమమ ఏన

తవడడ:డ చనదటసవజవయయ టవగబటటరర
ఇవటట నవవ:8-53
వయససస:36
లవ: ససస స

భరస : చనటసవజవయయ న
ఇవటట నవవ:8-53
వయససస:33
లవ: ససస స

305
ZOK1999994
పపరర: సవజనట టవగబటటరర

306
ZOK1479856
పపరర: ఫపతజ బబనస సయద

125-138/1145

భరస : చనటసవజవయయ టవగబటటరర8 8ఇవటట నవవ:8-53
వయససస:87
లవ: ససస స

తవడడ:డ చనట సవజవయయ టవగబటటరర
ఇవటట నవవ:8-53
వయససస:48
లవ: పప

తవడడ:డ అబబదల రరహమన
ఇవటట నవవ:8/53-A
వయససస:28
లవ: ససస స

307
ZOK1479914
పపరర: మలబబనట షపక

308
ZOK1479948
పపరర: మహబబబ బబష షపక

309
ZOK1081330
పపరర: ససజత పపలపపతత
స ర

125-138/517

భరస : మహబబబ బబష
ఇవటట నవవ:8/53-A
వయససస:59
లవ: ససస స
310
ZOK1480326
పపరర: ససబడమణయవ పపలపపతతరర

తవడడ:డ ఖససవ సరహహబ
ఇవటట నవవ:8/53-A
వయససస:61
లవ: పప
125-138/520

తవడడ:డ చవగయయ పపలపపతతరర
ఇవటట నవవ:8/54
వయససస:46
లవ: పప
313
ZOK1423078
పపరర: లకడమ నదరరయణ

125-138/521

125-138/1150

125-138/523

125-138/1154

తవడడ:డ రరమయయ మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8-58-A
వయససస:46
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

317
ZOK2000016
పపరర: కసస
స రర ఆరరటబఅకకల

320
ZOK0084533
పపరర: లలకనదథ అరరటటకలల

323
LML2375541
పపరర: జయలలకడమ మబమమదద

125-138/527

326
ZOK0268250
పపరర: ససరరయ నదరరయణ ఎవ

125-138/1151

329
ZOK1358233
పపరర: పపరరషమలదదవ మబమమడడ
తవడడ:డ ససబడమణయవ మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8/58-A1
వయససస:24
లవ: ససస స

125-138/1147

315
ZOK0983321
పపరర: సఫవ కకమలరర అరరటబకకల

125-138/1149

318
ZOK1426428
పపరర: వనత మబమమడడ

125-138/522

భరస : దసరర పడసరద మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8/58
వయససస:30
లవ: ససస స
125-138/1152

321
ZOK0084871
పపరర: గణణశ అరరటకకలల

125-138/1153

తవడడ:డ కరశవపలక అరరటకకల
ఇవటట నవవ:8-58
వయససస:44
లవ: పప
125-138/524

324
LML2371441
పపరర: చవదడయయ మబమమడడ

125-138/525

తవడడ:డ యలల పరల మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8/58 -A
వయససస:74
లవ: పప
125-138/528

తవడడ:డ చవదడయయ ఎవ
ఇవటట నవవ:8/58-A
వయససస:39
లవ: పప
125-138/1156

312
ZOK2000008
పపరర: రరమయయ పససపపలలటట

భరస : పరపరరరయబడడ అరరటబకకల
ఇవటట నవవ:8-56-B
వయససస:29
లవ: ససస స

భరస : చవదడయయ మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8/58 A
వయససస:64
లవ: ససస స

తవడడ:డ చవదడయయ మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8/58-A
వయససస:33
లవ: పప
328
ZOK2000032
పపరర: ససబడమణయవ మబమమదద

125-138/1148

తవడడ:డ కరశవపలక ,అరరటకకల
ఇవటట నవవ:8-58
వయససస:33
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటబడయబలక మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8-58
వయససస:38
లవ: పప
325
LML2370914
పపరర: సతయనదరరయణ మబమమడడ

314
ZOK2000024
పపరర: పరపరరరయబడడ అరరటబకకల

125-138/519

తవడడ:డ నరసయయ పససపపలలటట
ఇవటట నవవ:8-56
వయససస:72
లవ: పప

భరస : పరపరరరయబడడ అరరటకకల
ఇవటట నవవ:8-56-B
వయససస:47
లవ: ససస స

తవడడ:డ వరదరరజలక బడదసస
ఇవటట నవవ:8/58
వయససస:21
లవ: ససస స
322
ZOK0313866
పపరర: దసరర పడసరద మబమమడడ

125-138/1146

తవడడ:డ నరసయయ అరరటకకల
ఇవటట నవవ:8-56 -B
వయససస:57
లవ: పప

భరస : పరపరరరయబడడ అరరతకకలల
ఇవటట నవవ:8-56-B
వయససస:26
లవ: ససస స
319
ZOK1563683
పపరర: మన బడదసస

311
ZOK0084616
పపరర: రరడపడ
డడ సరద పససపపలలటట

125-138/516

భరస : ససబడహమణయవ పపలపపతత
స ర
ఇవటట నవవ:8/54
వయససస:39
లవ: ససస స

తవడడ:డ రరమయయ పససపపలలటట
ఇవటట నవవ:8-56
వయససస:42
లవ: పప

తవడడ:డ పరపరరయబడడ
ఇవటట నవవ:8/56-B
వయససస:22
లవ: పప
316
ZOK1081363
పపరర: సతయవత అరరతకకలల

125-138/518

125-138/1143

327
LML1883388
పపరర: ఈశశరమమ మబమమడడ

125-138/1155

భరస : ససబబడమనయవ మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8-58-A
వయససస:44
లవ: ససస స
125-138/529

330
ZOK1433044
పపరర: మబమమడడ షణబమఖ శశనవరస

125-138/530

తవడడ:డ మబమమడడ ససబడమణయవ
ఇవటట నవవ:8/58-A1
వయససస:23
లవ: పప
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331
ZOK1480557
పపరర: మబమమడడ దకడణదమబరరస

125-138/531

తవడడ:డ మబమమడడ ససబడమణయవ
ఇవటట నవవ:8/58-A-1
వయససస:20
లవ: పప
334
ZOK0429167
పపరర: కకషష చవకరససల

125-138/1159

335
ZOK1173020
పపరర: మలల కరరరజన పఫడడగబ

125-138/1160

338
ZOK0593855
పపరర: జనతత
స షపక

తవడడ:డ పపరరషప తస వ వవమమ
ఇవటట నవవ:8/58-D
వయససస:26
లవ: పప
125-138/535

125-138/538

125-138/1166

125-138/1168

తవడడ:డ నరసఫవహహలక మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8/59
వయససస:23
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

350
ZOK2000040
పపరర: లకడమతతలశమమ నదరర

353
ZOK0084343
పపరర: ససధదకర పపణయబబ యన

125-138/1171

356
LML2375574
పపరర: నదగశరవత మకకడడ

125-138/536

359
ZOK1627736
పపరర: సరయ కకమలరర మబమమడడ
తవడడ:డ నరసఫవహహలక మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8/59
వయససస:24
లవ: ససస స

339
ZOK0593863
పపరర: పరరదద బబగమ షరరఫ

125-138/1162

342
ZOK0429092
పపరర: పపరరషప తస వ వమమ

125-138/1164

345
ZOK1479765
పపరర: ససవకరశల సలలమన

125-138/537

తవడడ:డ ససవకరశల కకషష
ఇవటట నవవ:8/58-D2-2
వయససస:22
లవ: పప
125-138/539

348
LML1883537
పపరర: ససరరష కకరల కకవట

125-138/1165

తవడడ:డ చవగయయ కకరల కకవటబ
ఇవటట నవవ:8-58-D3
వయససస:49
లవ: పప
125-138/1167

351
ZOK2268761
పపరర: మబమమడడ నరజ

125-138/1254

తవడడ:డ మబమమడడ భబసకర
ఇవటట నవవ:8-58/D/A
వయససస:19
లవ: ససస స
125-138/1169

354
ZOK0084566
పపరర: కకషషమబరరస పపణయబబ యన

125-138/1170

తవడడ:డ రరమబరరస ,పపణయబబ యన
ఇవటట నవవ:8-58-E
వయససస:60
లవ: పప
125-138/526

భరస : ససరరష మకకడడ
ఇవటట నవవ:8/58 F
వయససస:49
లవ: ససస స
125-138/541

125-138/533

తవడడ:డ మబనరతటవ వమమ
ఇవటట నవవ:8-58-D
వయససస:53
లవ: పప

తవడడ:డ కకషషమబరరస పపణయబబ యన
ఇవటట నవవ:8-58-E
వయససస:36
లవ: పప

తవడడ:డ కకషషమబరరస ,పపణయబబ యన
ఇవటట నవవ:8-58-E
వయససస:33
లవ: పప
358
ZOK1318419
పపరర: శవకకషష మబమమడడ

125-138/1163

భరస : పపవచలయయ నదరర
ఇవటట నవవ:8-58-D5
వయససస:62
లవ: ససస స

భరస : కకషష మబరరస పపణయబబ యన
ఇవటట నవవ:8-58-E
వయససస:56
లవ: ససస స
355
ZOK0085043
పపరర: ససమన పపణయబబ యన

347
ZOK1388917
పపరర: అమకత శశ కకరల కకవట

336
ZOK1217323
పపరర: చతవగరలమమ పఫడడగబ

భరస : ఖలదర షరరఫ షపతక
ఇవటట నవవ:8-58-C
వయససస:38
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససరరష కకరల కకవట
ఇవటట నవవ:8/58-D3
వయససస:22
లవ: ససస స

భరస : ససరరష కకరల కకవటబ
ఇవటట నవవ:8-58-D3
వయససస:42
లవ: ససస స
352
ZOK0081257
పపరర: శశవరణణ పపనయబబ యన

125-138/1161

తవడడ:డ ఒమమ పపరరషప తస వ
ఇవటట నవవ:8/58-D-1
వయససస:20
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససరరష కకరల కకవట
ఇవటట నవవ:8/58-D3
వయససస:24
లవ: ససస స
349
LML2373009
పపరర: చవదడకళ కకరల కకవట

344
ZOK1562958
పపరర: ఒమమ ఝలనస

125-138/1158

భరస : ససబబరరయబడడ పఫడడగబ
ఇవటట నవవ:8/58-C
వయససస:81
లవ: ససస స

భరస : పపరరషప తస మ వమమ
ఇవటట నవవ:8-58-D
వయససస:55
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపరరషప తస వ వవమమ
ఇవటట నవవ:8/58-D1
వయససస:23
లవ: పప
346
ZOK1323120
పపరర: శశ మలనస కకరల కకవట

125-138/532

భరస : మహమమద షరరప షపతక
ఇవటట నవవ:8-58-C
వయససస:66
లవ: ససస స

125-138/534 341
340
ZOK1081496
ZOK0398511
పపరర: బబబబ సరయ కకమలర వవమమ
పపరర: సరరజమమ వమమ

333
ZOK0410530
పపరర: మసరసన బ యస
భరస : కకషష యస
ఇవటట నవవ:8-58-B-1
వయససస:44
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబయయ పఫడడగబ
ఇవటట నవవ:8/58-C
వయససస:35
లవ: పప

తవడడ:డ మహమమద షరరప షరరఫ
ఇవటట నవవ:8-58-C
వయససస:44
లవ: పప

343
ZOK1326289
పపరర: హహరణ కకమలర వవమమ

125-138/1157

తవడడ:డ జనదరర న
ఇవటట నవవ:8-58-B
వయససస:32
లవ: ససస స

తవడడ:డ బబబబసరహహబ ససవకరససల
ఇవటట నవవ:8-58-B2-1
వయససస:48
లవ: పప
337
ZOK0268466
పపరర: ఖలదర షరరఫ

332
ZOK0398370
పపరర: మలనస మబమమడడ

357
ZOK0880709
పపరర: లలలవత మబమమడడ

125-138/540

తవడడ:డ నరసఫవహహలక
ఇవటట నవవ:8/59
వయససస:27
లవ: ససస స
125-138/542

360
ZOK2000057
పపరర: నరసఫవహలక మబమమదద

125-138/543

తవడడ:డ వవవకటరరయబలక మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8/59
వయససస:57
లవ: పప
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361
ZOK0880568
పపరర: చవదడ శశఖర మబమమడడ

125-138/1172

తవడడ:డ నరసఫవహహలక మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8-59
వయససస:30
లవ: పప
364
ZOK1132679
పపరర: కకషష వవణణ రరచపలల

125-137/1435

125-138/546

125-138/549

125-138/552

125-138/555

125-138/1174

125-138/1176

తవడడ:డ కకషష మబరరస మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8/67-C
వయససస:50
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

374
ZOK2000099
పపరర: లకమమలమ అరటబకకల

377
ZOK0880832
పపరర: ససబబమమ అరటబకకల

380
ZOK2000107
పపరర: ససబబబనదరసమలమ జలలల

383
ZOK1394568
పపరర: ససత రరమయయ పఫడడగబ

125-138/560

386
ZOK2000115
పపరర: మహనమమ మబకకడడ

125-138/553

389
LML2371466
పపరర: శవ కకషష మకకడడ
తవడడ:డ నదగయయ మకకడడ
ఇవటట నవవ:8/67-C
వయససస:31
లవ: పప

369
LML1883776
పపరర: వవవకట కకషషయయ అకకరర

125-138/548

372
ZOK1480508
పపరర: ఆకలరర పరవన

125-138/551

375
ZOK0084467
పపరర: వవవకటటష అరటబకకల

125-138/554

తవడడ:డ నరసయయ అరటబకకల
ఇవటట నవవ:8/65-A
వయససస:39
లవ: పప
125-138/556

378
LML2375582
పపరర: దదవ జలలల జలలల

125-138/557

భరస : పపవచలయయ జలలల
ఇవటట నవవ:8/66
వయససస:35
లవ: ససస స
125-138/1175

381
ZOK0936866
పపరర: పడమల దదవతవ

125-138/558

తవడడ:డ ఈశశరయయ దదవతమ
ఇవటట నవవ:8/67
వయససస:37
లవ: ససస స
125-138/1177

384
ZOK1314137
పపరర: చతతతనయ పఫడడగబ

125-138/559

తవడడ:డ ససతదరరమయయ పఫడడగబ
ఇవటట నవవ:8/67-A
వయససస:25
లవ: ససస స
125-138/1178

భరస : నదగయయ మబకకడడ
ఇవటట నవవ:8-67B
వయససస:59
లవ: ససస స
125-137/662

125-138/545

తవడడ:డ ఆకలరర వవవకటససబబయయ
ఇవటట నవవ:8/64
వయససస:20
లవ: ససస స

తవడడ:డ నదగయయ పఫడడగబ
ఇవటట నవవ:8-67
వయససస:50
లవ: పప

తవడడ:డ పఫడడగబ ససతదరరమయయ
ఇవటట నవవ:8/67-A
వయససస:20
లవ: పప
388
ZOK1269373
పపరర: ససధదకర మబమమడడ

125-138/550

భరస : పపవచలయయ జలలల
ఇవటట నవవ:8-66
వయససస:55
లవ: ససస స

భరస : ససతదరరమయయ పఫడడగబ
ఇవటట నవవ:8-67
వయససస:38
లవ: ససస స
385
ZOK1562370
పపరర: పఫడడగబ నవదగరపరల

371
LML2376176
పపరర: శవకకమలరర ఆకకరర

366
ZOK1563394
పపరర: మబకకదద దదవయ సరయ

తవడడ:డ లలకయయ ఆకలరర
ఇవటట నవవ:8/64
వయససస:45
లవ: పప

తవడడ:డ నరసయయ అరటబకకల
ఇవటట నవవ:8/65-A
వయససస:27
లవ: ససస స

భరస : శవకకమలర మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8-66
వయససస:40
లవ: ససస స
382
LML1884873
పపరర: హహమలత పఫడడగబ

125-138/547

భరస : నరసయయ అరటబకకల
ఇవటట నవవ:8/65A
వయససస:53
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరసయయ అరటబకకల
ఇవటట నవవ:8/65-A
వయససస:42
లవ: పప
379
ZOK0518183
పపరర: పఫడయదరరకన మబమమడడ

368
LML1883768
పపరర: వవవకటససబబయయ అకకరర

125-138/1261

భరస : మబకకదద ఆనవద
ఇవటట నవవ:8/62
వయససస:21
లవ: ససస స

భరస : వవవకటకకషషయయ ఆకలరర
ఇవటట నవవ:8/64
వయససస:36
లవ: ససస స

భరస : పపరరషప తస వ ,మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8/65
వయససస:57
లవ: ససస స
376
ZOK0084632
పపరర: ససబబయయ అరటబకకల

125-138/544

తవడడ:డ లలకయయ ఆకలరర
ఇవటట నవవ:8/64
వయససస:53
లవ: పప

భరస : లలకయయ ఆకలరర
ఇవటట నవవ:8/64
వయససస:84
లవ: ససస స
373
ZOK2000081
పపరర: పపదదకక మబమమడడ

365
ZOK0983149
పపరర: నరసఫవహహలక భమలకకవడద

363
ZOK2281301
పపరర: ససబబరరయబడడ లవగలగరరర
భవధసవప: రరజరశశరర లవగలగరరర
ఇవటట నవవ:8/59-D2
వయససస:45
లవ: పప

తలల : పపవచలయయ భమలకకవడద
ఇవటట నవవ:8/62
వయససస:27
లవ: పప

తవడడ:డ శశరరమబలక భమల
ఇవటట నవవ:8/62
వయససస:56
లవ: పప
370
LML1884477
పపరర: సఫదదమలమ అకకరర

125-138/1173

భరస : నరసఫవహహలక మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8-59
వయససస:47
లవ: ససస స

భరస : బడహమయయ రరచపలల
ఇవటట నవవ:8-59-D-C-10
వయససస:38
లవ: ససస స
367
ZOK2000073
పపరర: పపవచలయయ భమల

362
ZOK2000065
పపరర: ససబబలకడమ మబమమడడ

387
LML2372860
పపరర: దసరర మమ ఆకలరర

125-138/1179

భరస : గరవవదయయ ఆకలరర
ఇవటట నవవ:8-67-B
వయససస:57
లవ: ససస స
125-138/561

390
LML2372878
పపరర: శవకకమలరర మబమమడడ

125-138/1180

భరస : ససధదకర మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8-67C
వయససస:41
లవ: ససస స
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391
ZOK1560440
పపరర: ఆర రరవత

125-137/663

భరస : పఫడడగబ మహనకకమలర
ఇవటట నవవ:8/68
వయససస:26
లవ: ససస స
394
ZOK0882770
పపరర: పవన కకమలర పఫడడగబ

125-138/564

125-138/567

125-138/1182

398
ZOK2000123
పపరర: పఫడడగబ లకడమ దదవ పఫడడగబ

401
ZOK2000149
పపరర: పపవచలయయ పఫడడగబ

125-138/570

404
ZOK1666569
పపరర: నదగ లకడమ జరలల

భరస : ససబబయయ అరరటకకల
ఇవటట నవవ:8-72
వయససస:81
లవ: ససస స

407
ZOK1406289
పపరర: జయమమ అవగడడ

తవడడ:డ రవ వర పడసరద గవగళళ వదదదలల
ల గరరర
ఇవటట నవవ:8/201
వయససస:26
లవ: ససస స

భరస : రరమచవదడయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8-201
వయససస:49
లవ: ససస స

412
ZOK1277491
పపరర: లకడమనదరరయణ దవడడ

413
ZOK0593434
పపరర: అనల కకమలర నలల వ

125-138/305

తవడడ:డ రరమయయ దవడడ
ఇవటట నవవ:8/201-4
వయససస:31
లవ: పప

416
ZOK0881202
పపరర: అరరణద కమలనసరర

తవడడ:డ చనట కకలయపర కరమనసరర
ఇవటట నవవ:8/201-4-A
వయససస:47
లవ: పప

భరస : కకశశర కకమలర కరమనసరర
ఇవటట నవవ:8/201-4-A
వయససస:29
లవ: ససస స

418
ZOK1045294
పపరర: పడభబవత నలల వ

419
ZOK0648501
పపరర: అనల కకమలర నలల వ

భరస : వవవకట ససబబయయ నలల వ
ఇవటట నవవ:8/201-4-A
వయససస:53
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-138/1183

125-138/311

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ నలల వ
ఇవటట నవవ:8-201-4A
వయససస:31
లవ: పప

125-138/566

399
LML2369957
పపరర: శశషతరరవ పఫడడగబ

125-138/1181

402
ZOK1215244
పపరర: మనషర మకకడడ

125-138/569

భరస : శవ కకషష మకకడడ
ఇవటట నవవ:8/68-C
వయససస:26
లవ: ససస స
125-138/571

405
ZOK1479146
పపరర: ఆశష కకమలర అరరగల

125-138/1184

తలల : ససజజత అరరగల
ఇవటట నవవ:8-70
వయససస:20
లవ: పప
125-143/521

408
ZOK1252352
పపరర: వజయ మలదదరపప

125-138/572

భరస : చవదడయయ మలదదరపప
ఇవటట నవవ:8/74-F
వయససస:47
లవ: ససస స
125-138/947

411
ZOK2002046
పపరర: వవవకట సరశమ నదరదదసస

125-138/948

తవడడ:డ వవవకటయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8-201
వయససస:79
లవ: పప
125-138/306

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ నలల వ
ఇవటట నవవ:8/201-4-A
వయససస:31
లవ: పప
125-138/308

396
ZOK1328079
పపరర: గరయతడ పఫడడగబ

తవడడ:డ పపవచలయయ పఫడడగబ
ఇవటట నవవ:8-68
వయససస:33
లవ: పప

భరస : చనటబబ అవగడడ
ఇవటట నవవ:8/72
వయససస:49
లవ: ససస స

125-138/275 410
409
ZOK1131945
ZOK0252759
పపరర: పడతతయష గవగళళ వదదదలల
పపరర: హహహమలవత నదరదదసస
ల గరరర

415
ZOK0880998
పపరర: కకశశర కకమలర కమలనసరర

125-138/568

తవడడ:డ పపవచలయయ జరలల
ఇవటట నవవ:8/70
వయససస:28
లవ: ససస స
125-138/1185

125-138/563

భరస : వశశనదథ పఫడడగబ
ఇవటట నవవ:8/68
వయససస:32
లవ: ససస స

తవడడ:డ పఫడడగబ చనటకరలయయ
ఇవటట నవవ:8-68
వయససస:58
లవ: పప

తవడడ:డ పపవచలయయ జరలల
ఇవటట నవవ:8/70
వయససస:20
లవ: ససస స
406
ZOK0659177
పపరర: లకమమమ అరరతకకలల

125-138/565

భరస : పఫడడగబ పపవచలయయ పఫడడగబ
ఇవటట నవవ:8/68
వయససస:51
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపవచలయయ పఫడడగబ
ఇవటట నవవ:8-68
వయససస:87
లవ: పప
403
ZOK1666551
పపరర: పడమలలరరణణ జరలల

395
ZOK0936809
పపరర: సరయ భవధరరణణ పఫడడగబ

393
ZOK0685016
పపరర: మహన కకమలర పఫడడగబ
తవడడ:డ పపవచలయయ పఫడడగబ
ఇవటట నవవ:8/68
వయససస:30
లవ: పప

భరస : శశషతరరవ పఫడడగబ
ఇవటట నవవ:8/68
వయససస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ పఫడడగబ పపవచలయయ
ఇవటట నవవ:8/68
వయససస:24
లవ: పప
400
ZOK2000131
పపరర: చనట కరలయయ పఫడడగబ

125-138/562

తవడడ:డ పఫడడగబ పపవచలయయ పఫడడగబ
ఇవటట నవవ:8/68
వయససస:35
లవ: పప

తవడడ:డ పపవచలయయ పఫడడగబ
ఇవటట నవవ:8/68
వయససస:28
లవ: పప
397
ZOK1354810
పపరర: పఫడడగబ చవదడశశఖర

392
LML2369965
పపరర: పఫడడగబ వశశనదథ పఫడడగబ

414
ZOK0880865
పపరర: లకడమ కమలనసరర

125-138/307

భరస : ససనల కకమలర కమనసరర
ఇవటట నవవ:8/201-4-A
వయససస:34
లవ: ఇ
125-138/309

125-138/310
417
ZOK0882036
పపరర: ససనల కకమలర కమలనసరర

తవడడ:డ చనట కకలయపల కరమనసరర
ఇవటట నవవ:8/201-4-A
వయససస:36
లవ: పప
125-138/950

420
ZOK1045252
పపరర: హరర కకషష నలల వ

125-138/951

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ నలల మ
ఇవటట నవవ:8-201-4-A
వయససస:27
లవ: పప
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125-138/952 422
421
ZOK1394998
ZOK1394899
పపరర: నతయ ససవదరయదదవ కకతస మదదద
పపరర: హరర కకమలర నలల వ

భరస : శవయయ కకతస మదదద
ఇవటట నవవ:8-201-4-A
వయససస:27
లవ: ససస స
424
LML2370088
పపరర: రరమయయ దవడడ

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ నలల వ
ఇవటట నవవ:8-201-4-A1
వయససస:24
లవ: పప
125-138/313

తవడడ:డ ససబబయయ దవడడ
ఇవటట నవవ:8/201-4-D
వయససస:86
లవ: పప
427
ZOK1319896
పపరర: శవయయ గరసస

125-138/315

125-138/957

125-138/317

125-138/320

125-138/958

125-137/153

434
ZOK1684620
పపరర: నదరదదసస పనవవదడ సరయ

437
ZOK0690388
పపరర: వరకకరణ లవకర

440
ZOK0429290
పపరర: వరభదడయయ లవకర

125-138/276

443
LML2374072
పపరర: అమరరవత నదరదదసస

125-138/318

446
ZOK1277467
పపరర: సరయ నదరదదసస

429
ZOK0268573
పపరర: వవవకట రమణ జ

432
ZOK0736983
పపరర: మలల శశరర దదవరశశటట

435
ZOK1694157
పపరర: సశపట పల

125-138/321

438
ZOK0648485
పపరర: వర కకరణ లవకర

125-138/959

441
ZOK2002053
పపరర: ఈశశరమమ లవకర

125-138/323

125-138/960

125-138/17

తవడడ:డ చనటయయ
ఇవటట నవవ:8/ 201 -7-E
వయససస:52
లవ: పప
125-138/961

447
LML2374064
పపరర: వవవకటమలమ నదరదదసస

448
LML1882703
పపరర: వవవకటరమణ నదరదదసస

449
LML1887256
పపరర: ససదదమణణ నదరదదసస

450
ZOK0640490
పపరర: వణణమమలక మలనదలడడ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-138/322

444
ZOK0983487
పపరర: వవవకట ససబబయయ నదరదదసస

భరస : ససబబయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8/201-7-T
వయససస:39
లవ: ససస స

భరస : వవవకటరమణ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8/201-8
వయససస:44
లవ: ససస స

125-138/319

భరస : వరయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8-201-7-A
వయససస:52
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8-201-7E
వయససస:26
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8/201-8
వయససస:47
లవ: పప

125-138/316

తవడడ:డ వరయలయ లవకర
ఇవటట నవవ:8/201-7-A
వయససస:32
లవ: పప

తవడడ:డ నదరదదసస వవవకట ససబబయయ
ఇవటట నవవ:8/201-7-E
వయససస:20
లవ: ససస స
125-138/326

125-138/956

తవడడ:డ రరమచవదడయయ పల
ఇవటట నవవ:8/201-6
వయససస:27
లవ: ససస స

భరస : ససబబబరరయడస నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8/201-7D
వయససస:39
లవ: ససస స
125-138/324

125-138/954

భరస : రమమష బబబబ దదవరశశటట
ఇవటట నవవ:8/201-6
వయససస:43
లవ: ససస స

తవడడ:డ వరయయ లవకర
ఇవటట నవవ:8-201-7-A
వయససస:39
లవ: పప

తవడడ:డ చనటయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8/201 7-D
వయససస:49
లవ: పప
445
ZOK1562818
పపరర: నదరదదసస వవజ

431
ZOK0736991
పపరర: రమమష బబబబ దదవరశశటట

426
LML2370096
పపరర: వవవకట రమణ దవడడ

తవడడ:డ ససబబనట జ
ఇవటట నవవ:8-201-5
వయససస:72
లవ: పప

తవడడ:డ వరయలయ లవక
ఇవటట నవవ:8/201-7A
వయససస:31
లవ: పప

భరస : వరభదడయయ లవక
ఇవటట నవవ:8-201-7-A
వయససస:34
లవ: ససస స
442
LML2371250
పపరర: ససబబబరరయడస నదరదదసస

125-138/955

తవడడ:డ నదరదదసస రరమచవదడయయ
ఇవటట నవవ:8/201-6
వయససస:21
లవ: పప

తవడడ:డ వరయయ లవకర
ఇవటట నవవ:8/201-7
వయససస:71
లవ: పప
439
LML2374031
పపరర: నదగమన లవకర

428
LML2374049
పపరర: పరరశతమమ గరసస

125-138/312

తవడడ:డ రరమయయ దవడడ
ఇవటట నవవ:8-201-4-D
వయససస:47
లవ: పప

తవడడ:డ మదదదలలటట
ఇవటట నవవ:8/201-6
వయససస:55
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటసరశమ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8/201-6
వయససస:55
లవ: పప
436
ZOK1289990
పపరర: వరయయ లవకర

125-138/314

భరస : వవవకట రమన గరసస
ఇవటట నవవ:8-201-5
వయససస:62
లవ: ససస స

తవడడ:డ కకషషయయ ఇదదమడకళల
ఇవటట నవవ:8-201-5-A
వయససస:62
లవ: పప
433
ZOK1016378
పపరర: రరమ చవదడయయ నదరదదసస

425
LML2373082
పపరర: వవవకటససబబమమ దవడడ

423
ZOK1054378
పపరర: ససమవత సదద
తవడడ:డ ససబడమనయవ సదద
ఇవటట నవవ:8/201-4B
వయససస:29
లవ: పప

భరస : రరమయయ
ఇవటట నవవ:8/201-4-D
వయససస:67
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట రమణయయ గరసస
ఇవటట నవవ:8/201-5
వయససస:26
లవ: పప
430
LML1883800
పపరర: లకడమనదరరయణ ఇడమడకల

125-138/953

125-138/327

125-138/325

125-138/328

తవడడ:డ వజయ
ఇవటట నవవ:8/201-8
వయససస:32
లవ: పప
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451
LML2374106
పపరర: రరజయలకడమ జ.వ

125-138/962

భరస : రవవపడసద జ.వ
ఇవటట నవవ:8-201-8-A
వయససస:53
లవ: ససస స
454
LML2370401
పపరర: ససరరవదడ ఏ.

తవడడ:డ వవవకటపత జ.వ
ఇవటట నవవ:8-201-8-A
వయససస:58
లవ: పప
125-138/964

తవడడ:డ ససబబబరరయడస ఏ
ఇవటట నవవ:8-201-9
వయససస:36
లవ: పప
457
ZOK1240845
పపరర: ససపఫడయ రరమశశటట

125-138/967

458
ZOK1241033
పపరర: మణణ నదర

125-138/968

461
ZOK1563758
పపరర: రమబడడ నరపపసపత

125-138/332

466
ZOK1666429
పపరర: పడతదప కవద గడడ ల

467
ZOK1666445
పపరర: లకడమ పడసనట గరరవటల

తవడడ:డ ససబబరరమయయ కవద గడడ ల
ఇవటట నవవ:8-201-15
వయససస:53
లవ: పప

తవడడ:డ కరలకవపలలల వవవకటటశశరరల
ఇవటట నవవ:8/201-42
వయససస:24
లవ: పప
472
ZOK0781658
పపరర: మధస కడప

125-138/338

తవడడ:డ వవవకటపత వడల గరర
ఇవటట నవవ:8-201-A
వయససస:82
లవ: పప
478
ZOK0517995
పపరర: మధస నదరదదసస
తవడడ:డ ససబబరరయబడడ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8/201-B
వయససస:45
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-138/277

462
ZOK1563782
పపరర: కవత నరపపసపత

125-138/278

470
LML2370419
పపరర: రరమబలక దదదదదపదస

473
LML1884907
పపరర: సతష కడప

476
ZOK0781666
పపరర: వవవకట ససబబమలమ కడప

479
ZOK0518241
పపరర: సరసశత నదరదదసస
భరస : మధస నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8/201-B
వయససస:42
లవ: ససస స

125-138/969

తవడడ:డ పడతదప కవద గడడ ల
ఇవటట నవవ:8-201-15
వయససస:24
లవ: ససస స
125-138/971

468
ZOK1479260
పపరర: కరలకవపలలల రరడడడ పడసనట

125-138/334

భరస : కరలకవపలలల వరసస
ఇవటట నవవ:8/201-42
వయససస:24
లవ: ససస స
125-138/336

471
LML2374130
పపరర: శశ లకడమ ఢదడడపదస

125-138/337

భరస : రరమబ దదవడడపరడడ
ఇవటట నవవ:8/201-A
వయససస:38
లవ: ససస స
125-138/972

474
LML2374122
పపరర: రరనద కడప

125-138/973

భరస : సతశ రరనద
ఇవటట నవవ:8-201-A
వయససస:35
లవ: ససస స
125-138/975

భరస : ససబబరరయబడడ కడప
ఇవటట నవవ:8-201-A
వయససస:70
లవ: ససస స
125-138/339

125-138/331

భరస : రమబడడ
ఇవటట నవవ:8/201-13
వయససస:32
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబరరయబడడ కడప
ఇవటట నవవ:8-201-A
వయససస:44
లవ: పప
125-138/974

459
ZOK2002079
పపరర: చనట పపవచలయయ నదరర
తవడడ:డ పపదద నరసయయ నదరర
ఇవటట నవవ:8/201-9-1
వయససస:64
లవ: పప

తవడడ:డ సరయమబలల దదడడడపడడ
ఇవటట నవవ:8/201-A
వయససస:39
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబరరయబడడ కడప
ఇవటట నవవ:8/201-A
వయససస:48
లవ: పప
475
ZOK0084749
పపరర: వవవకటపత వడడడ లల గరరర

125-138/330

భరస : పడతదప కవద గడడ ల
ఇవటట నవవ:8-201-15
వయససస:52
లవ: ససస స
125-138/335

125-138/966

125-138/333 465
464
ZOK1480987
ZOK1666320
పపరర: పపదద రవగనదయకకలక నరపసపత
పపరర: మమఘన కవద గడడ ల

తవడడ:డ చనట నదగపల నరపసపత
ఇవటట నవవ:8/201-14
వయససస:74
లవ: పప

125-138/970

456
ZOK0718478
పపరర: నదగ శశభ అరరపఫనవన
భరస : ససరరవదడ అరరపపతనవన
ఇవటట నవవ:8-201-9
వయససస:33
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపదద రవగనదయకకలక
ఇవటట నవవ:8/201-13
వయససస:38
లవ: పప

తవడడ:డ పపదద రవగ నదయకకలక నరపసపత
ఇవటట నవవ:8/201-14
వయససస:36
లవ: పప

469
ZOK1479310
పపరర: కరలకవపలలల వరసస

125-138/965

తవడడ:డ చనట పపవచలయయ నదర
ఇవటట నవవ:8/201-9-1
వయససస:46
లవ: పప

భరస : పపవచలయయ నదరర
ఇవటట నవవ:8-201-9-1
వయససస:74
లవ: ససస స
463
ZOK1480938
పపరర: రవగ సరశమ నరపసపత

455
LML2374080
పపరర: అమరరవత ఏ

125-138/329

తవడడ:డ ససరరశ రరమశశటట
ఇవటట నవవ:8/201-9
వయససస:20
లవ: ససస స

భరస : ససబబబరరయడస ఏ
ఇవటట నవవ:8-201-9
వయససస:60
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససరరష రరమశశటట
ఇవటట నవవ:8-201-9
వయససస:25
లవ: ససస స
460
ZOK2002061
పపరర: కరవతమలమ నదరర

125-138/963 453
452
ZOK0084962
ZOK1480342
పపరర: రవ వరపడసరద గవగల వడతడ లకలగరరర
పపరర: తదజశశ రరమశశటట

477
ZOK0882424
పపరర: మలనస ఎన

125-138/949

తవడడ:డ రరమచవదడయయ ఎన
ఇవటట నవవ:8-201/A BALAJI STREET
వయససస:28
లవ: ససస స
125-138/340

480
ZOK1711274
పపరర: నదరదదసస వజయ కకమలర

125-138/341

తవడడ:డ నదరదదసస మధస
ఇవటట నవవ:8/201-B
వయససస:20
లవ: పప
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481
ZOK1081538
పపరర: నవతమష గవగళళ వ

125-138/976

482
ZOK0983289
పపరర: నవన నజశ గవగ వడతళ గరరర

125-138/1028

483
ZOK0412916
పపరర: లకడమనరసమమ నదరర

తవడడ:డ రవ వర పడసరద గవగళళ వ
ఇవటట నవవ:8-201-B
వయససస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ రవ వర పడసరద గవగ వడతళ గరరర
ఇవటట నవవ:8-201-B
వయససస:29
లవ: ససస స

భరస : శశనస నదరర8
ఇవటట నవవ:8/201--B-8-C
వయససస:44
లవ: ససస స

484
LML1886977
పపరర: శశనస నదరర

485
ZOK2261741
పపరర: నరసమమ మలశశటట

486
ZOK0268425
పపరర: ససధదకర సరదద

125-138/343

తవడడ:డ నరసయయ నదరర
ఇవటట నవవ:8/201-B-8-C
వయససస:46
లవ: పప
487
ZOK0404434
పపరర: ససనల సదద

భరస : ఏమ ఆవజనవయబలక
ఇవటట నవవ:8/201-B-C
వయససస:35
లవ: ససస స
125-138/345

తవడడ:డ ససబడమణయవ సదద
ఇవటట నవవ:8/201-C
వయససస:34
లవ: పప
490
ZOK1054352
పపరర: ససవరష సరదద

125-138/1031

125-138/347

125-138/1034

125-138/1035

తవడడ:డ పపవచలయయ నదరర
ఇవటట నవవ:8-203
వయససస:41
లవ: పప
502
LML2370120
పపరర: నరసయయ నదరర

125-138/1037

భరస : చలమయయ నదరరదదసస
ఇవటట నవవ:8-207
వయససస:64
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

494
ZOK0659367
పపరర: జజయత మలనదలడడ

125-138/348

125-138/1040

125-138/349

495
ZOK0648212
పపరర: పపనసమలల కరవడడ

498
LML2374007
పపరర: ససభబషఫన నదరర

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8/202-7-E
వయససస:21
లవ: ససస స

భరస : నరసఫవహలక నదరర
ఇవటట నవవ:8/203
వయససస:40
లవ: ససస స

500
ZOK2002103
పపరర: యలనదదద నదరర

501
ZOK1480904
పపరర: కకశశర నదరర

125-138/1036

506
ZOK2002129
పపరర: నదరర ససబబమలమ

509
ZOK1677079
పపరర: మకలబల బబష షరయయద
తవడడ:డ దదవపద షరయయద
ఇవటట నవవ:8/207-C
వయససస:44
లవ: పప

125-138/346

125-138/1033

125-138/350

125-138/351

భవధసవప: జలలన సయద
ఇవటట నవవ:8/205
వయససస:21
లవ: పప
125-138/1038

504
ZOK0593905
పపరర: లకడమ దదవ నదరర

125-138/1039

భరస : నరసయయ నదరర
ఇవటట నవవ:8-205
వయససస:54
లవ: ససస స
125-138/352

భరస : నడడపఫ పపవచలయయ నదరర
ఇవటట నవవ:8/205-1
వయససస:64
లవ: ససస స
125-138/1041

492
ZOK0658971
పపరర: అమబమలక కవరడడ

తవడడ:డ పపవగరవనవ కరవడడ
ఇవటట నవవ:8-201-M
వయససస:41
లవ: పప

497
ZOK1562784
పపరర: శరరష నదరదదసస

503
ZOK0433144
పపరర: చవదడకళ నదరర

125-138/1030

భరస : పపనసమల కరవరడడ
ఇవటట నవవ:8/201-M
వయససస:38
లవ: ససస స

భరస : ససబడమనయవ నదరర
ఇవటట నవవ:8-205
వయససస:38
లవ: ససస స

భరస : చనట పపవచలయయ నదరర
ఇవటట నవవ:8-205
వయససస:59
లవ: ససస స
508
ZOK2002137
పపరర: నదగససబబమలమ నదరదదసస

125-138/1032

తవడడ:డ పపవచలయయ నదరర
ఇవటట నవవ:8-204
వయససస:51
లవ: పప

తవడడ:డ పపవచలయయ నదరర
ఇవటట నవవ:8-205
వయససస:48
లవ: పప
505
ZOK2002111
పపరర: అదదలకమలమ నదరర

491
ZOK1290105
పపరర: బడహమణణ సదద

489
ZOK0648097
పపరర: పఫలన కరవడడ
తవడడ:డ పపవగవనవ కరవడడ
ఇవటట నవవ:8-201-C
వయససస:41
లవ: పప

భరస : రరజజ మనపడడ
ఇవటట నవవ:8/201-M
వయససస:31
లవ: ససస స

భరస : ససబబనట నరదదసస
ఇవటట నవవ:8-202
వయససస:82
లవ: ససస స
499
ZOK2002095
పపరర: నరసఫవహహలక నదరర

125-138/1029

భరస : ససనల సదద
ఇవటట నవవ:8-201-C
వయససస:25
లవ: ససస స

భరస : పలలలన కరవడడ
ఇవటట నవవ:8/201-M
వయససస:33
లవ: ససస స
496
ZOK2002087
పపరర: ఆదదమమ నదరదదసస

488
LML2373124
పపరర: సరలమమ సరదద

125-138/344

తవడడ:డ ససబడమణయవ సరదద
ఇవటట నవవ:8/201-C
వయససస:35
లవ: పప

భరస : ససబడమణయవ సరదద
ఇవటట నవవ:8-201-C
వయససస:55
లవ: ససస స

భరస : ససధదకర సరదద
ఇవటట నవవ:8-201-C
వయససస:29
లవ: ససస స
493
ZOK0658997
పపరర: జజయత కవరడడ

125-138/1250

125-138/342

507
ZOK1480037
పపరర: నదరర నవన కకమలర

125-138/353

తవడడ:డ నదరర మణణ
ఇవటట నవవ:8/206
వయససస:20
లవ: పప
125-138/354

125-138/1042
510
ZOK2002145
పపరర: ససబబబలకమలమ నదరదదసస

భరస : పపదద ససబబయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8-208
వయససస:72
లవ: ససస స
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511
LML2371151
పపరర: ససబబబరరయడస బబతలశశటట

125-138/355

తవడడ:డ నదరరయణ బలశశటట
ఇవటట నవవ:8/209
వయససస:62
లవ: పప
514
LML1882125
పపరర: బబలలజ బబతరర శశటట

125-138/1044

515
LML1884576
పపరర: కకవడయయ బబతరర శశటట

125-138/1047

125-138/1049

125-138/1045

518
ZOK0084764
పపరర: మబరళ కకషష చతన

125-138/357

516
ZOK0472167
పపరర: లకడమదదవ బబతరరసపటట

125-138/1046

519
LML1884832
పపరర: శశవరణణ చదన

125-138/1048

తవడడ:డ వవవకటససబబబరరయబలక చతన
ఇవటట నవవ:8/210
వయససస:46
లవ: పప

భరస : మబరళ చతన
ఇవటట నవవ:8-210
వయససస:37
లవ: ససస స

521
ZOK2002160
పపరర: మననహర అనసమలగబవడవ

125-138/1051
522
ZOK2002178
పపరర: చతవగమమ అనసమబలగబవడవ

125-138/1050

తవడడ:డ వవవకటయయ అనసమలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8-211
వయససస:42
లవ: పప

125-138/1052
523
ZOK2002186
పపరర: ససబబబరరయడస
అనసమలగబవడవ
తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ అనసమలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8-211-A
వయససస:60
లవ: పప

524
ZOK1481662
పపరర: శవ కకషష అనమలగబవడవ

125-138/1053

125-138/1043

భరస : కకవడయయ బరరశశటట
ఇవటట నవవ:8-209
వయససస:43
లవ: ససస స

భరస : మననహర అనసమలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8-211
వయససస:33
లవ: ససస స

526
LML2376184
పపరర: నదగ ససబబమమ అన
మలగబవడవ
భరస : మదదదలలటట అన మలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8-213-1
వయససస:75
లవ: ససస స

513
LML1882117
పపరర: ససధదమణణ బబతరర శశటట
భరస : బబలలజ బరరశశటట
ఇవటట నవవ:8-209
వయససస:42
లవ: ససస స

తవడడ:డ నదయణ బబతరరసపటట
ఇవటట నవవ:8-209
వయససస:49
లవ: పప

భరస : ససబబరరయబడడ బబతరరసపటట
ఇవటట నవవ:8-209
వయససస:44
లవ: ససస స
520
ZOK0403469
పపరర: లకడమ అనసమలలగబవడవ

125-138/356

భరస : పసడతల శశనవరస కకమలర
ఇవటట నవవ:8/209
వయససస:46
లవ: ససస స

తవడడ:డ నదరరయణ బరరశశటట
ఇవటట నవవ:8-209
వయససస:47
లవ: పప
517
ZOK2002152
పపరర: లతద బబతరరసపటట

512
ZOK1424001
పపరర: పసడతల ఉమ

భరస : ససబబరరయబడడ అనసమలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8-211-A
వయససస:54
లవ: ససస స
125-139/13

తవడడ:డ ససబబరరయబడడ అనమలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8/212
వయససస:24
లవ: పప

525
ZOK1208967
పపరర: రరమబ కతవమదద

125-138/358

తవడడ:డ ఉతస యయ కతవమడడ
ఇవటట నవవ:8/213
వయససస:41
లవ: పప

125-138/1054 528
125-138/1055
527
LML2376192
ZOK0412858
పపరర: మలలల సవరర అన మలగబవడవ
పపరర: లకకకమయయ అన మలగబవడవ

భరస : రరమయయ అన మలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8-213-1
వయససస:33
లవ: ససస స

తవడడ:డ మదదదలలటట అన మలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8-213-1
వయససస:39
లవ: ససస స

125-138/1056 530
125-138/1057 531
529
ZOK0472142
ZOK0477158
LML2376200
పపరర: వజయ లకడమ అన మలగబవడవ
పపరర: రరమయయ అన మలగబవడవ
పపరర: వవవకట రమణమమ గబగవశశటట

భరస : లకకకమయయ అనసమలలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8-213-1
వయససస:33
లవ: ససస స

తవడడ:డ మదదదలలటట అన మలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8-213-1
వయససస:39
లవ: పప

532
ZOK0647495
పపరర: పడవణ కకమలర గవగమ సపటట

533
ZOK1016386
పపరర: ససధదర గబగవశశటట

125-138/360

తవడడ:డ ససబబబ రరయడస గవగవశశటట
ఇవటట నవవ:8/213-A
వయససస:30
లవ: పప

తవడడ:డ చనట ససబబనట గవగవశశటట
ఇవటట నవవ:8-213-A
వయససస:57
లవ: పప
538
ZOK1690155
పపరర: వరణణ గబనపటట
భరస : రరమకకషష గబనపటట
ఇవటట నవవ:8/214
వయససస:29
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : ససబబబరరయడడ గబగవశశటట
ఇవటట నవవ:8/213 A
వయససస:59
లవ: ససస స
125-138/1058

తవడడ:డ ససబబ రరయబడడ గబగవశశటట
ఇవటట నవవ:8-213-A
వయససస:29
లవ: పప

125-138/1060 536
535
ZOK2002194
ZOK1408038
పపరర: ససబబబరరయడస గబగమశశటట
పపరర: వరణణ

539
ZOK1695782
పపరర: రరమకకషష గబనపటట
తవడడ:డ వవవకటయయ గబనపటట
ఇవటట నవవ:8/214
వయససస:42
లవ: పప

534
ZOK1036053
పపరర: పడవణ కకమలర గబగవశశటట

125-138/1059

తవడడ:డ ససబబరరయబడడ గబగవశశటట
ఇవటట నవవ:8-213-A
వయససస:29
లవ: పప
125-138/361

భరస : రరమ కకషష
ఇవటట నవవ:8/214
వయససస:43
లవ: ససస స
125-138/363

125-138/359

537
ZOK1562883
పపరర: శశనవరససలక నదరదదసస

125-138/362

తవడడ:డ ససబడమణయవ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8/214
వయససస:21
లవ: పప
125-138/364

540
LML1882307
పపరర: బబలకకశషష గబనపరటట

125-138/1061

తవడడ:డ వవవకటయయ గబనపటట
ఇవటట నవవ:8-214
వయససస:39
లవ: పప
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541
ZOK0736975
పపరర: వవవకట ససబబయయ ఏన

125-138/365

తవడడ:డ యలనదదయయ
ఇవటట నవవ:8/215
వయససస:62
లవ: పప

542
ZOK1480284
పపరర: గబబ శశ కకమలరర
భరస : నదరదదసస రమణయయ
ఇవటట నవవ:8/215
వయససస:22
లవ: ససస స

544
ZOK1668276
పపరర: అశశక కకమలర నదరదదసస

125-138/368

545
LML2370138
పపరర: ససబడమణయవ గశవధద

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8/215
వయససస:24
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటటసస గశవధద
ఇవటట నవవ:8-215
వయససస:34
లవ: పప

547
ZOK1091925
పపరర: అశశక కకమలర నదరదదసస

548
ZOK2002202
పపరర: ససబబడమణయమ నదరదదసస

125-138/1064

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8-215
వయససస:26
లవ: పప

తవడడ:డ యలనదదయయ నరదదసస
ఇవటట నవవ:8-215
వయససస:65
లవ: పప

550
ZOK1320241
పపరర: లకడమదదవ నదరదదసస

551
ZOK1377340
పపరర: రమమశ నదరదదసస

125-138/1067

భరస : ససబడమణయవ గవజ
ఇవటట నవవ:8-215-1
వయససస:25
లవ: ససస స
553
ZOK0635755
పపరర: ససనల కకమలర నదరదదసస

125-138/1068

554
ZOK1275727
పపరర: అశశన నదరదదసస

125-138/1062

125-138/367

546
LML2373116
పపరర: ధనమమ నదరదదసస

125-138/1063

భరస : ససబడమణయవ నరదదసస
ఇవటట నవవ:8-215
వయససస:42
లవ: ససస స
125-138/1065

125-138/1066
549
LML2376218
పపరర: వవవకటససబబమమ నదరదదసస

భరస : వవవకట ససబయయ నరదదసస
ఇవటట నవవ:8-215-1
వయససస:59
లవ: ససస స
125-138/369

552
ZOK1137992
పపరర: జయమమ నదరదదసస

125-138/370

భరస : పడభబకర నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8/217
వయససస:55
లవ: ససస స
125-138/1069

భరస : ససనల కకమలర నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8-217
వయససస:26
లవ: ససస స
125-138/1070

543
ZOK1667369
పపరర: రమణయయ నదరదదసస
తవడడ:డ వవవకటససబబయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8/215
వయససస:31
లవ: పప

తవడడ:డ హరయలయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8/216
వయససస:45
లవ: పప

తలల : జయమమ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8-217
వయససస:34
లవ: పప
556
ZOK0518258
పపరర: సరసశత అనసమలగబవడవ

125-138/366

555
ZOK1479328
పపరర: అనమలగబవడవ సశరషలత

125-138/371

తవడడ:డ లలట అనమలగబవడవ ససరయనదరరయణ
ఇవటట నవవ:8/220
వయససస:32
లవ: ససస స

125-138/1071 558
557
ZOK0593459
ZOK0983354
పపరర: కకరణ కకమలర అనసమలగబవడవ
పపరర: శశవదదయ అనసమలగబవడవ

125-138/1072

భరస : ససరయనదరరయలణయయ అనసమలలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8-220
వయససస:60
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససరయనదరరయణ అనసమలలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8-220
వయససస:42
లవ: పప

559
ZOK0429407
పపరర: మమళ అనసమలగబవడవ

125-138/1073 561
125-138/1074
560
LML1883248
ZOK2002210
పపరర: చనటమలమ అనసమలగబవడవ
పపరర: లకమలమ అనసమలగబవడవ

125-138/372

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ అనసమలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8/221
వయససస:33
లవ: పప

భరస : చనటయయ అనసమలలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8-221
వయససస:82
లవ: ససస స

125-138/1075
562
ZOK2002228
పపరర: వవవకటససబబయయ
అనసమలగబవడవ
తవడడ:డ చనటయయ అనసమలలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8-221
వయససస:57
లవ: పప

563
LML2374114
పపరర: యశశదద వడదడ లల వరరర
భరస : శశనవరసలల
ఇవటట నవవ:8/221/8A
వయససస:49
లవ: ససస స

565
ZOK0659409
పపరర: నరమద ఊటటకలరర

566
ZOK1138008
పపరర: శశ హరర పఫడయల వదదదళగరరర

125-138/375

తవడడ:డ శవకర నదరరయణ
ఇవటట నవవ:8/221-A
వయససస:30
లవ: ససస స
568
LML2376168
పపరర: సరశత అనసమలగబవడవ

125-138/377

భరస : ససబబబరరయడడ అనసమలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8/222
వయససస:33
లవ: ససస స
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భరస : కకరణ కకమలర అనసమలలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8-220
వయససస:33
లవ: ససస స

భరస : వవవకట ససబబయయ అనసమలలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8-221
వయససస:44
లవ: ససస స
125-138/373

564
ZOK1303999
పపరర: హరర పపడమ వడడడజవరరర

125-138/374

తవడడ:డ శశనవరససలక వడడడజవరరర
ఇవటట నవవ:8/221-8A
వయససస:25
లవ: పప
125-138/376

567
ZOK0736967
పపరర: రరజ అనమలగబవడవ

125-137/154

తవడడ:డ శశనవరససల పడసరద వదదదళగరరర
ఇవటట నవవ:8/221-A
వయససస:26
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబరరయడడ
ఇవటట నవవ:8/222
వయససస:42
లవ: పప

569
ZOK2002236
పపరర: నరసమమ అనసమలగబవడవ

125-139/14
570
ZOK1617703
పపరర: వజయ కకమలర
అనదనమలలలగబనదమ
తవడడ:డ ససబబరరయబడడ అనదనమలలలగబనదమ
ఇవటట నవవ:8/222
వయససస:40
లవ: పప

125-138/1076

భరస : ససబబరరయబడడ అనసమలలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8-222
వయససస:67
లవ: ససస స
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571
ZOK0983297
పపరర: ససనత అనసమలగబవడవ

125-138/378

భరస : నదగరరజ అనసమలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8/223
వయససస:30
లవ: ససస స
574
ZOK0736959
పపరర: ససరరష ఏల

572
ZOK1395003
పపరర: ససబబలకమమ నగరర

125-138/1077

తవడడ:డ లకడమ నదరరయణ నగరర
ఇవటట నవవ:8-223
వయససస:26
లవ: ససస స
125-137/155

తవడడ:డ ససబబరరయడస
ఇవటట నవవ:8/225
వయససస:32
లవ: పప

575
ZOK1275750
పపరర: ససరరష కకమలర లవణబరర

125-138/379

125-138/380 578
577
ZOK0986465
ZOK1480847
పపరర: అవనదశ రరయలల లవణబరర
పపరర: యజజల మహలకడమ

580
ZOK2002244
పపరర: అరరణ కకమలర లవణబరర
తవడడ:డ ఓబయయ లవనసరర
ఇవటట నవవ:8-225-A
వయససస:43
లవ: పప
583
LML2370161
పపరర: ససధదకర పప తతల
తవడడ:డ ససబబనట పప తతల
ఇవటట నవవ:8/225-A-3
వయససస:43
లవ: పప
586
ZOK0281618
పపరర: రరపఫలణమమ బవడదరర

125-138/386

125-138/1247

125-138/389

తవడడ:డ ససబబనట పప తదల
ఇవటట నవవ:8-227
వయససస:37
లవ: పప
598
ZOK1323500
పపరర: వరలక శశరరమబలక
భరస : రరమబ వనమలల
ఇవటట నవవ:8/228
వయససస:35
లవ: ససస స
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125-138/1082

582
LML2373140
పపరర: ససశల పప తల

125-138/1081

585
LML2373132
పపరర: ససభబషఫణణ బవడదరర

125-138/385

125-138/1251 588
587
ZOK2268563
ZOK1425149
పపరర: చనటవశశటట హహమవత కకమలర
పపరర: సరయ సరగర బవడరర

590
ZOK1481639
పపరర: పడవణ బవడరర

593
ZOK2002269
పపరర: అదదలకమమ బవడదరర

596
ZOK2002277
పపరర: ససబబమలమ పప తతల

599
LML1882240
పపరర: రరమయయ అనమలగబవడవ

125-138/387

తవడడ:డ ససబడమణయవ బవడరర
ఇవటట నవవ:8/225-D
వయససస:23
లవ: పప
125-139/15

591
ZOK0882481
పపరర: భబవన బవడదరర

125-138/388

భరస : శవయయ బవడదరర
ఇవటట నవవ:8/226
వయససస:41
లవ: ససస స
125-138/1083

594
ZOK1173038
పపరర: వరససవధర పప తల

125-138/390

భరస : బబలలజ పప తల
ఇవటట నవవ:8/227
వయససస:28
లవ: ససస స
125-138/1085

భరస : ససబబనట పప తతల
ఇవటట నవవ:8-227
వయససస:67
లవ: ససస స
125-138/392

125-138/382

భరస : ససబడమణయవ బవడదరర
ఇవటట నవవ:8/225-B
వయససస:40
లవ: ససస స

భరస : నదగయయ బవడదరర
ఇవటట నవవ:8-226-A
వయససస:64
లవ: ససస స
125-138/1084

579
ZOK1480888
పపరర: యజజల ధరమరరవప

భరస : మబరళ పప తదల
ఇవటట నవవ:8-225-A-2
వయససస:36
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబడహమణయవ బవడరర
ఇవటట నవవ:8/225-D
వయససస:21
లవ: పప

తవడడ:డ నదగయయ బవడదరర
ఇవటట నవవ:8/226
వయససస:44
లవ: పప
595
LML1883289
పపరర: బబలలజ పప తల

125-138/383

తవడడ:డ చనటవశశటట వవవకట రమణ
ఇవటట నవవ:8/225-C
వయససస:18
లవ: పప

తవడడ:డ బవడరర వవవకటయయ
ఇవటట నవవ:8/225-d
వయససస:51
లవ: పప
592
ZOK0882507
పపరర: శవయయ బవడదరర

581
ZOK2002251
పపరర: మబరళ పప తతల

584
LML2373157
పపరర: సవపపరష పప తల

125-138/1079

తవడడ:డ యజజల కరశవయయ లలట
ఇవటట నవవ:8/225-A
వయససస:50
లవ: పప

భరస : ససధదకర పప తదల
ఇవటట నవవ:8-225-A-3
వయససస:37
లవ: ససస స

భరస : వవవకటయయ బవడదరర
ఇవటట నవవ:8/225-B
వయససస:62
లవ: ససస స
589
ZOK2260529
పపరర: బవడరర ససబడమణయవ

125-138/381

తవడడ:డ ససబబనట పప తతల
ఇవటట నవవ:8/225-A-2
వయససస:41
లవ: పప
125-138/384

576
LML1883453
పపరర: రమణమమ లవపటరర
భరస : ససబబరరయబడడ లలవనసరర
ఇవటట నవవ:8-225
వయససస:52
లవ: ససస స

భరస : యజజల ధరమరరవప
ఇవటట నవవ:8/225-A
వయససస:40
లవ: ససస స
125-138/1080

125-138/1078

భరస : రరమ చవదడఇయ అనసమలలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8-224
వయససస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబబరరయబడడ లవణబరర
ఇవటట నవవ:8/225
వయససస:27
లవ: పప

తవడడ:డ ఓబయయ లవణబరర
ఇవటట నవవ:8/225 A
వయససస:27
లవ: పప

573
ZOK1054360
పపరర: ససవరష అన మలగబవడవ

597
ZOK1323492
పపరర: రరమబ వనమలల

125-138/391

తవడడ:డ లలట కకవడయయ వనమలల
ఇవటట నవవ:8/228
వయససస:43
లవ: పప
125-138/1086

తవడడ:డ చనటయయ అనసమలలగబవడవ
ఇవటట నవవ:8-228
వయససస:44
లవ: పప

600
ZOK0081323
పపరర: ససభదడ ససవకవ

125-138/1087

భరస : రరమయయ ససవకవ
ఇవటట నవవ:8-228
వయససస:40
లవ: ససస స
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601
ZOK2002285
పపరర: యలల మమ అనసమలగబవడవ

125-138/393

భరస : వవవకట ససబబయయ
ఇవటట నవవ:8/229
వయససస:72
లవ: ససస స
125-138/396

తవడడ:డ జరలల ఈశశరయయ
ఇవటట నవవ:8/229-A
వయససస:33
లవ: పప
125-138/397

తవడడ:డ మబరళ కకషష మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8/230
వయససస:41
లవ: పప

125-138/1088

608
ZOK1303973
పపరర: ససబబలకడమ మబమమడడ

125-138/400

తవడడ:డ మబరళ కకషష మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8/230
వయససస:36
లవ: ససస స

611
ZOK0403493
పపరర: అమల మబమమడడ

125-138/398

125-138/401

తవడడ:డ ససబబబరరయబడడ కకటపరటట
ఇవటట నవవ:8/231-A
వయససస:33
లవ: పప
125-138/1093

తవడడ:డ ససబబరరమయయ కకటపరటట
ఇవటట నవవ:8-231-A
వయససస:46
లవ: పప
125-138/1096

భరస : నదగయయ కకటపరటట
ఇవటట నవవ:8-232
వయససస:54
లవ: ససస స
622
ZOK1391036
పపరర: బదదడ సరయఉషర రమయ

125-138/1090

125-138/403

భరస : శవ శవకర
ఇవటట నవవ:8/234-A
వయససస:33
లవ: ససస స
628
ZOK1358209
పపరర: శవరరరడడడ భబమ రరడడడ
తవడడ:డ నదరరయణ రరడడడ భబమ రరడడడ
ఇవటట నవవ:8/236-A
వయససస:38
లవ: పప

125-138/402

125-138/399

125-138/1091
612
ZOK1045260
పపరర: దసరర పడసనట కకమలరర కకటపరటట

615
ZOK0983305
పపరర: లకడమ దదవ కకటపరటట

125-138/1092

తవడడ:డ ససబబబరరయబడడ కకటపరటట
ఇవటట నవవ:8-231-A
వయససస:30
లవ: ససస స

125-138/1094
617
ZOK1036012
పపరర: వవవకట సరయ సశరరప
కకటపరటట
తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ కకటపరటట
ఇవటట నవవ:8-231-A
వయససస:26
లవ: పప

618
ZOK2002293
పపరర: లకడమదదవ కకటపరటట
భరస : ససబబరరయబడడ కకటపరటట
ఇవటట నవవ:8-231-A
వయససస:46
లవ: ససస స

620
ZOK2002319
పపరర: రరమలకమమ కకటపరటట

621
ZOK2002327
పపరర: వవవకటససబబయయ కకటపరటట

125-138/1097

623
ZOK1391044
పపరర: బదదడ శవశవకర పడసరద

626
LML1883974
పపరర: కళళవత కడప

629
ZOK1358217
పపరర: చవదడకళ భబమ రరడడ
భరస : శవరరరడడడ భబమ రరడడ
ఇవటట నవవ:8/236-A
వయససస:33
లవ: ససస స

125-138/1095

125-138/1098

తవడడ:డ ససబబ రరయబడడ
ఇవటట నవవ:8-232
వయససస:54
లవ: పప
125-138/404

624
ZOK2284578
పపరర: సరయ శశ బదదడ

125-138/1264

తవడడ:డ బ శవ శవకర పడసరద
ఇవటట నవవ:8/234
వయససస:18
లవ: ససస స
125-138/1099

భరస : వవవకటససబబయయ కడప
ఇవటట నవవ:8-235
వయససస:42
లవ: ససస స
125-138/406

609
ZOK1303981
పపరర: మబరళ కకషష మబమమడడ

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ కకటపరటట
ఇవటట నవవ:8/231-A
వయససస:23
లవ: ససస స

తవడడ:డ బదదడ వవవకటటష
ఇవటట నవవ:8/234
వయససస:52
లవ: పప
125-138/405

125-138/1089

భరస : ససనల కకమలర కకటపరటట
ఇవటట నవవ:8-231వయససస:32
లవ: ససస స

భరస : వవవకట ససబబయయ కకటపరటట
ఇవటట నవవ:8-232
వయససస:51
లవ: ససస స

తవడడ:డ బదదడ శవశవకర పడసరద
ఇవటట నవవ:8/234
వయససస:22
లవ: ససస స
625
LML2373967
పపరర: ససజజత బదదడ

614
ZOK1326297
పపరర: వవవకట పలల వ కకటపరటట

606
ZOK0635722
పపరర: జజయత జలలల

తవడడ:డ చలకయయ మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8/230
వయససస:66
లవ: పప

తవడడ:డ మబరళకకషష మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8-230
వయససస:32
లవ: ససస స

613
ZOK1045328
పపరర: ససనల కకమలర కకటపరటట

125-138/395

తలల : నరసమమ జలలల
ఇవటట నవవ:8-229-A
వయససస:29
లవ: ససస స

భరస : మబరళ కకషష మబమమడడ
ఇవటట నవవ:8/230
వయససస:59
లవ: ససస స

610
ZOK1563345
పపరర: మవజల మబమమడడ

వయసస 01-01-2021 నటక

605
LML1883933
పపరర: లకడమదదవ అరరటబకకల

603
ZOK1081447
పపరర: నరసమమ జలలల
భరస : ఈశశరయయ జలలల
ఇవటట నవవ:8/229-A
వయససస:56
లవ: ససస స

భరస : మబరళకకశషష అరరటకకల
ఇవటట నవవ:8-229-A
వయససస:37
లవ: ససస స

607
ZOK1217851
పపరర: శవ కకమలర మబమమడడ

619
ZOK2002301
పపరర: శవకరమమ కకటపరటట

125-138/394

భరస : ఈశశరయయ జలలల
ఇవటట నవవ:8/229-A
వయససస:54
లవ: ససస స

604
ZOK1562768
పపరర: జరలల హరర పడసరద

616
ZOK1036004
పపరర: నగరశ కకటపరటట

602
ZOK0936825
పపరర: నరసమమ జలలల

627
ZOK1303965
పపరర: ససధదర కడప

125-138/1100

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ లలట కడప
ఇవటట నవవ:8-235
వయససస:24
లవ: పప
125-138/407

630
LML1882083
పపరర: గరపఫ నవదదయల

125-138/1101

తవడడ:డ నరసఫవహహలక
ఇవటట నవవ:8-237
వయససస:38
లవ: పప
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631
LML1887058
పపరర: వవవకటససబబమమ నవదదయల

125-138/1102

భరస : నరసఫవహహలక నవదదయల
ఇవటట నవవ:8-237
వయససస:62
లవ: ససస స
634
ZOK2002343
పపరర: నవదదయల రమమశ

125-138/1105

635
ZOK2002350
పపరర: హరర పడసరద నవదదయల

125-138/409

638
ZOK1480466
పపరర: యలమన గబనపటట

తవడడ:డ వవవకటరమణ
ఇవటట నవవ:8-239-A
వయససస:39
లవ: పప

641
LML2373165
పపరర: ఉమలమహహశశరర గబనపరటట

భరస : గవగయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:8-239-A
వయససస:57
లవ: ససస స

భరస : రరజ శశఖర లవగరల
ఇవటట నవవ:8/241
వయససస:33
లవ: ససస స
649
ZOK2002376
పపరర: వరయలయ లవకర

125-138/1111

650
ZOK0641084
పపరర: రరడడయయ మవద

125-140/10

125-138/1113

653
ZOK1563253
పపరర: సరయ చవడడ అపలనపలల

125-138/412

645
ZOK0690255
పపరర: కకషష వవన లవగరల

తవడడ:డ వవవకటససబబరరజ కర
ఇవటట నవవ:8-4713
వయససస:30
లవ: పప

125-138/413

భరస : శశనవరససలక లవగరల
ఇవటట నవవ:8/241
వయససస:29
లవ: ససస స
125-138/415

648
ZOK1080910
పపరర: శశనవరససలక లవగరల

125-138/416

తవడడ:డ వవవకటరమణ
ఇవటట నవవ:8/241
వయససస:36
లవ: పప
125-158/1125

651
ZOK0659102
పపరర: శవ జజయత కకటపరటట

125-138/417

భరస : నగరశ కకటపరటట
ఇవటట నవవ:8/282
వయససస:45
లవ: ససస స
125-138/418

654
ZOK1313915
పపరర: శశనవరససలక పలలల బబ యన

657
ZOK1668151
పపరర: నరసమమ గబడసరర

659
ZOK0913724
పపరర: సఫవర కకమలర కర

125-138/1109

తవడడ:డ గవగయయ
ఇవటట నవవ:8-239-A
వయససస:38
లవ: ససస స

656
ZOK0910803
పపరర: కరరమబనటసర షపక

125-138/1114
658
ZOK0727966
పపరర: వననద కకమలర రరడడడ తరరమల
రరడడడ
తవడడ:డ రరమసరశమ రరడడ తరరమలరరడడడ
ఇవటట నవవ:8-481C
వయససస:29
లవ: పప

125-138/411

642
LML2373173
పపరర: మలదవ నదరదదసస

తవడడ:డ చదవబరవ పలలల బబ యన
ఇవటట నవవ:8/478-1
వయససస:33
లవ: పప

భరస : మహబబబ బబషర
ఇవటట నవవ:8/481-B
వయససస:41
లవ: ససస స

125-138/408

639
ZOK0881921
పపరర: కరసరవలక గబనపరటట

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ అపలనపలల
ఇవటట నవవ:8/469-A
వయససస:22
లవ: పప

తవడడ:డ అనశర బబషర షపక
ఇవటట నవవ:8-480-6-7
వయససస:33
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-138/1108

తవడడ:డ చనటయయ
ఇవటట నవవ:8/271
వయససస:39
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటటష
ఇవటట నవవ:8/308
వయససస:35
లవ: పప
655
ZOK1275883
పపరర: మహమబద రససల షపక

647
ZOK0881657
పపరర: రరజజ శశఖర లవగరల

636
LML2370948
పపరర: శశనవరససలక కకనవటట

తవడడ:డ ససబబనట గబనపరటట
ఇవటట నవవ:8/239A
వయససస:52
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకట రమణ లవగరల
ఇవటట నవవ:8/241
వయససస:34
లవ: పప

తవడడ:డ వరయయ లవక
ఇవటట నవవ:8-241-C
వయససస:57
లవ: పప
652
ZOK0739847
పపరర: ససబడమణయవ మరరయలల

125-138/410

భరస : శశధర గజరజల
ఇవటట నవవ:8/240
వయససస:39
లవ: ససస స
125-138/414

125-138/1104

తవడడ:డ రరమనయలయ
ఇవటట నవవ:8/239
వయససస:62
లవ: పప

భరస : కరశవపలక గబనపరటట
ఇవటట నవవ:8-239-A
వయససస:39
లవ: ససస స

125-138/1110 644
643
ZOK2002368
ZOK1673342
పపరర: ససబబబలకమలమ నదరదదసస
పపరర: నదగవలల గజరజల

646
ZOK0880964
పపరర: అదద లకడమ లవగరల

125-138/1106

తవడడ:డ కరశవపలక గబనపటట
ఇవటట నవవ:8/239
వయససస:21
లవ: ససస స
125-138/1107

633
ZOK2002335
పపరర: సఫదదమలమ కకటపరటట
భరస : కకశషషయయ కకటపరటట
ఇవటట నవవ:8-237
వయససస:82
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరశవహహలక నవదదయల
ఇవటట నవవ:8-237
వయససస:47
లవ: పప

భరస : శశనవరససలక
ఇవటట నవవ:8/239
వయససస:55
లవ: ససస స
640
LML1882315
పపరర: శశనవరససలక గరజల

125-138/1103

భరస : హరరపస
డ రద నవదదయల
ఇవటట నవవ:8-237
వయససస:44
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరశవహహలక నవదదయల
ఇవటట నవవ:8-237
వయససస:44
లవ: పప
637
LML2375665
పపరర: లకమమ కకనవటట

632
LML2373983
పపరర: శరవత నవదదయల

125-138/420

125-138/419

125-138/421

భరస : ససబబరరజ గబడసరర
ఇవటట నవవ:8/481-bh
వయససస:57
లవ: ససస స
125-138/1112

660
LML2373876
పపరర: నరమలల కకమలర కర

125-138/1229

భరస : ససదరకన రరవప కర
ఇవటట నవవ:8-RTC BUSSTAND
వయససస:40
లవ: ససస స
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661
LML2371243
పపరర: శశనవరససలక కతస

125-138/1231

తవడడ:డ శశరరమబలక కతస
ఇవటట నవవ:8-RTCQ6
వయససస:42
లవ: పప
664
ZOK0510834
పపరర: ససరరష రరమశశటట

125-139/16

665
ZOK0511758
పపరర: కకశషషవవణణ రరమశశటట

125-139/676

668
ZOK1489442
పపరర: ససబడమణయవ కరవవరరపకల

తవడడ:డ ఓబబలపత లవలకరర
ఇవటట నవవ:9-1-22
వయససస:20
లవ: పప

671
ZOK1270644
పపరర: భబనసపడకరశ లలవపలలరర

తవడడ:డ కసఫవ యలడదబవపల
ఇవటట నవవ:9-1-183
వయససస:25
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబయయ పపజజరర
ఇవటట నవవ:9/1-A5
వయససస:25
లవ: పప
679
ZOK1082221
పపరర: రమణ పపనసగగవడ

125-139/135

125-139/943

125-139/140

తవడడ:డ ససబబయయ ఎరశజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9/1-B
వయససస:35
లవ: పప
688
LML1903715
పపరర: అమరరవత యరశజరనసటగరరర
ఎరశజరనసగరరర
భరస : ససబబయయ యరశజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9-1-B
వయససస:52
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/18

680
ZOK1082247
పపరర: ససజజత పపనసగగవడ

125-139/945

683
ZOK1680016
పపరర: బబలలజ యలరరశజనసటగరరర

125-139/655

669
ZOK1489459
పపరర: వరలకడమ కరవవరరపకల

125-139/678

672
ZOK1312511
పపరర: ససబబరరయబడడ కకడడదతలల

125-139/680

తవడడ:డ శవకరయయ కకడడదతలల
ఇవటట నవవ:9-1-167
వయససస:39
లవ: పప
125-140/990

675
LML1902147
పపరర: వవవకటమమ పపనసగగవడ

125-139/133

భరస : పపవచలయయ పపనస గగవడ
ఇవటట నవవ:9/1A5
వయససస:57
లవ: ససస స
125-137/1441

678
ZOK1389386
పపరర: మమనక పప లశశటట

125-137/1442

భరస : దసరర యయ పప లశశటట
ఇవటట నవవ:9/1-A-9
వయససస:25
లవ: ససస స
125-139/136

భరస : రమణ పపనసగగవడ
ఇవటట నవవ:9/1A9
వయససస:38
లవ: ససస స

తవడడ:డ చనటయయ పప ల శశటట
ఇవటట నవవ:9-1A12
వయససస:67
లవ: పప
685
ZOK0982646
పపరర: ససధదకర ఎరశజనసటగరరర

677
ZOK1379635
పపరర: పప లశశటట పప లమమ

666
ZOK0833351
పపరర: వజయ లకడమ చతలల ల

భరస : నదగరవదడ బబబబ
ఇవటట నవవ:9-1-12
వయససస:34
లవ: ససస స

భరస : పప లశశటట రరమయయ
ఇవటట నవవ:9/1-A-9
వయససస:51
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరసఫవహహలక పపనసగగవడ
ఇవటట నవవ:9/1A9
వయససస:42
లవ: పప
682
LML2378727
పపరర: రరమయయ పప లశశటట

125-139/677

తవడడ:డ మహబబబ బబషర షపక
ఇవటట నవవ:9-1-488
వయససస:25
లవ: పప
125-139/134

125-138/1232

భరస : వవవకటటశ చతలల ల
ఇవటట నవవ:9-1
వయససస:37
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఓబబలపత లలవపలలరర
ఇవటట నవవ:9/1-23
వయససస:25
లవ: పప

125-139/681 674
673
ZOK1252253
ZOK1277400
పపరర: ససభబష బబషర యలడదబవపల
పపరర: ఖలల బబషర షపక

676
ZOK1354273
పపరర: నదగరరజ పపజజరర

125-139/17

తవడడ:డ నదగయయ
ఇవటట నవవ:9-1-12
వయససస:59
లవ: పప
125-139/679

663
LML2373884
పపరర: ఊమలదదవ ఏస
భరస : ససబబబరరడడడ ఎస
ఇవటట నవవ:8-RTCQ9
వయససస:46
లవ: ససస స

భరస : ససరరష రరమశశటట
ఇవటట నవవ:9
వయససస:43
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబడమణయవ
ఇవటట నవవ:9-1-12
వయససస:41
లవ: పప
670
ZOK1484047
పపరర: రరహహత సరయ లవలకరర

125-138/1230

భరస : ససదరకన రవప ,కకతస పలల
ఇవటట నవవ:8-RTC Q7
వయససస:64
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబబరరయబడడ రరమశశటట
ఇవటట నవవ:9
వయససస:48
లవ: పప
667
ZOK1489434
పపరర: నదగరవదడ బబబబ కలలరరపకల

662
LML2373868
పపరర: వవవకటససబబమమ కకతస పలల

681
LML2376937
పపరర: భబసకర పప లశశటట

125-139/137

తవడడ:డ ససబబరరయబడడ పప ల శశటట
ఇవటట నవవ:9/1A-10
వయససస:45
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ యలరరశజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9/1B
వయససస:27
లవ: పప

125-139/139
684
ZOK1694553
పపరర: ససబబరరయబడడ
యలరరశజనసటగరరర
తవడడ:డ వవవకటససబబయయ యలరరశజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9/1B
వయససస:25
లవ: పప

686
ZOK0983784
పపరర: శశనవరస ఎరశజనసటగరరర

687
LML1902568
పపరర: లకమమమ యయరశజరవనసటగరరర

125-139/138

125-139/141

125-139/944

తవడడ:డ ససబబయయ ఎరశజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9/1-B
వయససస:27
లవ: పప

భరస : ససబబరరమయయ యయరశజరవనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9-1-B
వయససస:74
లవ: ససస స

125-139/946
689
ZOK1214857
పపరర: వవవకట సరయ మణణకవఠ
ఎరశజనసటగరరర
తవడడ:డ ససబబయయ
లలట యరశజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9-1-B
వయససస:26
లవ: పప

690
ZOK0657049
పపరర: చనటయయ నదరదదసస

125-139/142

తవడడ:డ కకవడయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:9/2
వయససస:76
లవ: పప
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691
LML2385763
పపరర: ససనతద నదరదదసస

125-139/947

భరస : కకషషయయ నదరరదదసస
ఇవటట నవవ:9-2
వయససస:38
లవ: ససస స
125-139/268

తవడడ:డ గబజజపఫనవన వవవకటటశలక
ఇవటట నవవ:9/2-A
వయససస:23
లవ: ససస స
125-139/271

తవడడ:డ బబబబ లవనసరర
ఇవటట నవవ:9/3
వయససస:28
లవ: పప

భరస : శవకరయయ లవలలరర
ఇవటట నవవ:9-3
వయససస:59
లవ: ససస స

125-139/269

125-139/1209

698
ZOK1482561
పపరర: లవనసరర చవదస

125-139/272

706
ZOK1323799
పపరర: రరపర లకడమ నదరదదసస

125-140/108

తవడడ:డ రరమ చవదడయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:9/8A
వయససస:23
లవ: ససస స
709
ZOK1292705
పపరర: షసరరన షపక

125-139/683

125-139/685

భరస : అవగద బబ నవ
ఇవటట నవవ:9-11-B
వయససస:52
లవ: ససస స
718
ZOK1248666
పపరర: ససబబనదరసమమ సఫదదవటవ
భరస : వవవకరటరరయబడడ సఫదవరటమ
ఇవటట నవవ:9/12
వయససస:58
లవ: ససస స

125-139/1344

710
ZOK1564418
పపరర: పవన పప లశశటట

125-139/20

713
ZOK1401652
పపరర: అవగదద బబ నవ

716
ZOK0982737
పపరర: ససనల కకమలర సఫదదవటవ

719
ZOK0949257
పపరర: వరదయయ చతరల
తవడడ:డ ఎలల యయ శశటట చరల
ఇవటట నవవ:9-12
వయససస:74
లవ: పప

702
ZOK0653006
పపరర: అరరణద చపఫడడ

125-140/991

705
ZOK0937161
పపరర: రవ చలలల

125-139/1343

708
ZOK0937054
పపరర: అశశక బబ నవ

125-139/682

711
ZOK0937229
పపరర: కకషషయయ ససరర

125-139/684

తవడడ:డ కరపయయ ససరర
ఇవటట నవవ:9-11-A
వయససస:52
లవ: పప
125-139/21

714
ZOK0657031
పపరర: బబ నవ అజయ కకమలర బబ నవ

125-139/22

తవడడ:డ అవగద బబ నవ
ఇవటట నవవ:9/11-B
వయససస:29
లవ: పప
125-139/23

తవడడ:డ వవవకట రరయబలక సఫదదవటవ
ఇవటట నవవ:9/12
వయససస:42
లవ: పప
125-139/25

125-139/1076

తవడడ:డ అవగద బబ నవ
ఇవటట నవవ:9-11
వయససస:28
లవ: పప

తవడడ:డ పఫచచయయ బబ నవ
ఇవటట నవవ:9/11B
వయససస:51
లవ: పప
125-139/686

699
ZOK0168658
పపరర: వవవకటలకమమ లవనసరర

తవడడ:డ వరదయయ చలలల
ఇవటట నవవ:9-8
వయససస:46
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటటశ పప లశశటట
ఇవటట నవవ:9/11-A
వయససస:24
లవ: పప

భరస : కకటటరరడడడ కకలల వరల
ఇవటట నవవ:9-11-A
వయససస:70
లవ: ససస స
715
LML2385789
పపరర: ఆదదలకమలమ బబ నమ

125-139/1210

భరస : చవదడ చలలల
ఇవటట నవవ:9-9
వయససస:36
లవ: ససస స

తవడడ:డ అబబదల రషసద షపక
ఇవటట నవవ:9-11
వయససస:25
లవ: ససస స
712
ZOK2002392
పపరర: పపదదకకయయ కకలవల

707
ZOK0833377
పపరర: మలరరమమ చలలల

125-139/270

తవడడ:డ బబల రరడడడ చపఫడడ
ఇవటట నవవ:9-3-181
వయససస:39
లవ: ససస స

తవడడ:డ వరదయయ చలలల
ఇవటట నవవ:9-4
వయససస:41
లవ: పప
125-139/535

696
ZOK0983735
పపరర: బబబబ లవలలరర

భరస : బబబబ లలవనసరర
ఇవటట నవవ:9-3
వయససస:44
లవ: ససస స

701
ZOK0983941
పపరర: రరమలకకకమమ చపఫడడ

704
ZOK0833369
పపరర: చవదడ చలలల

125-139/267

తవడడ:డ ఓబయయ లవలలరర
ఇవటట నవవ:9/3
వయససస:46
లవ: పప

భరస : బబల రరడడడ చపఫడడ
ఇవటట నవవ:9/3-181
వయససస:78
లవ: ససస స

తవడడ:డ వరదయయ చతలల ల
ఇవటట నవవ:9-4
వయససస:40
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

695
ZOK1483940
పపరర: గబజజపఫనవన శశనవరససలక

తవడడ:డ లవనసరర బబబబ
ఇవటట నవవ:9/3
వయససస:21
లవ: పప
125-139/1077

693
ZOK1482603
పపరర: వవవకటటష గబజపఫనవన
తవడడ:డ వవవకటటశశరరల గబజపఫనవన
ఇవటట నవవ:9/2-A
వయససస:22
లవ: పప

తవడడ:డ గబజజపఫనవన వవవకటటశలక
ఇవటట నవవ:9/2-A
వయససస:22
లవ: పప

697
ZOK0983743
పపరర: ఓబబలపత లవణబరర

703
ZOK0833344
పపరర: వవవకటటశ చతలల ల

125-139/948

భరస : చనటయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:9-2
వయససస:74
లవ: ససస స

694
ZOK1483924
పపరర: గబజజపఫనవన లకడమ

700
ZOK0983750
పపరర: ఆదదలకకకమమ లవలలరర

692
ZOK2002384
పపరర: చనటమమ నదరదదసస

717
ZOK0982745
పపరర: ససనత సఫదదవటవ

125-139/24

భరస : ససనల కకమలర
ఇవటట నవవ:9/12
వయససస:32
లవ: ససస స
125-139/687

720
ZOK0937328
పపరర: పడవణ కవరడడ

125-139/688

తవడడ:డ ధరమయయ కరవడడ
ఇవటట నవవ:9-12వయససస:30
లవ: పప
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721
ZOK1725324
పపరర: రరజరశశరర కరమల

125-153/367

తవడడ:డ శశనవరససల చరర
ఇవటట నవవ:9/12
వయససస:21
లవ: ససస స
125-139/28

తలల : కమల కరవడడ
ఇవటట నవవ:9/12-A
వయససస:30
లవ: పప

725
ZOK1276071
పపరర: కవత కవడడ

125-139/31

తవడడ:డ లలట ధరమయయ కవరడడ
ఇవటట నవవ:9/12-A
వయససస:26
లవ: పప

728
LML1903699
పపరర: ససబబమమ నదరరదదసస

125-139/29

తవడడ:డ బబ దత ససరర
ఇవటట నవవ:9-12-A
వయససస:63
లవ: పప

731
LML1903111
పపరర: భబగయమమ యరశజనసటగరరర

125-139/689

తవడడ:డ ససబబరరయబడడ ఎరశజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9-12-B
వయససస:42
లవ: పప

734
ZOK1137653
పపరర: నదగరరజ యరరశజనసటగరరర

125-139/692

729
ZOK1489467
పపరర: కకషష నదరదదసస

732
LML1903707
పపరర: సరరజమమ ఎరశజనసటగరరర

125-139/32

125-139/697

735
ZOK1137661
పపరర: సవపపరష యరరశజనసటగరరర

125-139/34
739
ZOK0808479
పపరర: శరవసన వజయ కకమలర
యయరశవపఅల రరబన
తవడడ:డ రరబన రరజ యయరశవపఅల రరబన
ఇవటట నవవ:9/12-D-1
వయససస:63
లవ: పప

125-139/35 741
740
ZOK0808487
ZOK1489491
పపరర: పపడమ కకజయలత పపదదమబధమ
పపరర: ధనయత యరశ పలల

భరస : శరవసన వజయబకమలర యయరశవపఅల రర
ఇవటట నవవ:9/12-D-1
వయససస:53
లవ: ససస స

742
ZOK0674960
పపరర: శశనవరససలక యయరరశజనసటగరరర

125-139/698 744
743
LML1902097
ZOK1082254
పపరర: నదగరతటమమ యలరరశజరనసటగరరర
పపరర: ఎసపస రర రరణణ శశరరమ

745
ZOK0674895
పపరర: నదగజజయత ఏరరశజనసటగరరర
తవడడ:డ చవదడయయ ఎరశజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9-13-A
వయససస:29
లవ: ససస స
748
ZOK1160902
పపరర: చవదడ శశఖర బబ మమ
తవడడ:డ యలల యయ బబ మమ
ఇవటట నవవ:9/14-D
వయససస:45
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : చవదడ శశఖర బబ మమ
ఇవటట నవవ:9/14-D
వయససస:42
లవ: ససస స

125-139/36

తవడడ:డ వజయ కకమలర
ఇవటట నవవ:9/12-D-1
వయససస:22
లవ: ససస స

125-139/1485 747
746
ZOK2280675
LML2376887
పపరర: శశనవరససలక యరశజనసటగరరర
పపరర: శవకకమలర ఎరశజనసటగరరర

749
ZOK1160936
పపరర: లకడమ దదవ బబ మమ

125-139/33

125-139/699

భరస : నరసయయ శశరరమ
ఇవటట నవవ:9-13
వయససస:43
లవ: ససస స

భవధసవప: శశనస
ఇవటట నవవ:9/13-A
వయససస:29
లవ: పప
125-139/38

125-139/695

తవడడ:డ వజయ కకమలర
ఇవటట నవవ:9/12-D-1
వయససస:29
లవ: ససస స

భరస : చవదడయయ ఎరశజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9-13
వయససస:49
లవ: ససస స
125-139/809

125-139/693

738
ZOK0685925
పపరర: జజససమఠర యయరరశవపఅల

తవడడ:డ ససబబయయ ఎదసదల
ఇవటట నవవ:9-12-D
వయససస:57
లవ: పప

తవడడ:డ చవదడయయ ఎరశజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9/13
వయససస:29
లవ: పప

125-139/690

భరస : నదగరరజ యరరశజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9-12C
వయససస:31
లవ: ససస స

భరస : వవవకట ససబబయయ ఎరశజరనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9-12-C
వయససస:62
లవ: ససస స

125-139/37

125-139/30

భరస : ససబబరరయబడడ ఎరశజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9-12-B
వయససస:59
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ యరరశజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9/12-C
వయససస:40
లవ: పప

125-139/696 737
736
LML2386126
ZOK0657569
పపరర: ససబబరతటమమ ఎరశజరనసటగరరర
పపరర: నదగరశశర రరవప యయదద సల

726
ZOK1276089
పపరర: కరరరసక కవడడ

తవడడ:డ చనటయయ
ఇవటట నవవ:9-12-A
వయససస:45
లవ: పప

భరస : నదగరవదడ ఎరశజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9-12-B
వయససస:37
లవ: ససస స
125-139/694

125-139/27

తవడడ:డ ధరమయయ కవడడ
ఇవటట నవవ:9/12-A
వయససస:33
లవ: పప

భరస : ససబబబరరయబడడ నదరరదదసస
ఇవటట నవవ:9-12A
వయససస:42
లవ: ససస స
125-139/691

723
ZOK1270651
పపరర: ససబబబరరయబడడ నదరదదసస
తవడడ:డ వవవకటయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:9/12A
వయససస:59
లవ: పప

భరస : కరరరసక కవడడ
ఇవటట నవవ:9/12-A
వయససస:30
లవ: ససస స

727
ZOK1276097
పపరర: అజత కవరడడ

733
ZOK2002400
పపరర: నదగరవదడ యరశజనసటగరరర

125-139/26

భరస : దదలప నదరదదసస
ఇవటట నవవ:9/12A
వయససస:26
లవ: ససస స

724
ZOK0950379
పపరర: ససరరష కరవడడ

730
ZOK0937062
పపరర: మణణ ససరర

722
ZOK1069773
పపరర: లకడమ పడసనట నదరదదసస

125-139/810

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ ఎరశజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9-14
వయససస:37
లవ: పప
125-139/39

750
LML2378263
పపరర: ససరరశ రరడడడ మనసటరర

125-139/40

తవడడ:డ వవవకట ససబబ రరడడడ మనసటరర
ఇవటట నవవ:9/15-a
వయససస:34
లవ: పప
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751
ZOK1388891
పపరర: గరరరజ పప ల

125-139/41

భరస : ససరరశ రరడడడ మనసటరర
ఇవటట నవవ:9/15-a
వయససస:30
లవ: ససస స

752
LML1901669
పపరర: రరజరశశరమమ మనసటర
భరస : వవవకటససబబబరరడడడ మనసటర
ఇవటట నవవ:9-15A
వయససస:52
లవ: ససస స

125-139/813 755
754
ZOK2002418
LML2384634
పపరర: వవవకటససబబబరరడడడ మనసటరర
పపరర: ససభబషఫన మనసటరర

తవడడ:డ నవవకటరరడడడ మనసటరర
ఇవటట నవవ:9-15A
వయససస:68
లవ: పప

తవడడ:డ రరమ చవదడ రరడడడ మనసటరర
ఇవటట నవవ:9/15-B
వయససస:24
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటరరడడడ మనసటరర
ఇవటట నవవ:9-15B
వయససస:79
లవ: పప

760
ZOK2002434
పపరర: రరజమమ మనసటరర

761
LML2384386
పపరర: ససబబలకడమ పపవరశడడ

125-139/817

భరస : రరమచవదదడరరడడడ మనసటరర
ఇవటట నవవ:9-15C
వయససస:49
లవ: ససస స

భరస : శవరరరడడడ మమమలల పపరవ
ఇవటట నవవ:9-16
వయససస:69
లవ: ససస స
766
LML1901057
పపరర: భబగయలకడమ బబ నవ

125-139/144

125-139/147

125-139/823

భరస : మహబబబ బబషర మనసటర
ఇవటట నవవ:9-19
వయససస:49
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/818

770
LML2378289
పపరర: అభరరమ బబ నవ

773
ZOK1617729
పపరర: ఇమలమ న సరయ మనసటరర

125-139/950

776
ZOK1304161
పపరర: జమలల భబణబ మనసటరర

125-139/820

779
ZOK0510925
పపరర: పసరయయ రరజపరలలవ

759
LML2384618
పపరర: రరమలకమలమ మనసటరర

125-139/816

125-139/44
762
LML2376895
పపరర: ఆదదనదరరయణ రరడడడ మమమలలపపరవ

765
ZOK0917007
పపరర: కమల కరవడడ

125-139/143

భరస : ధరమయయ కరవడడ
ఇవటట నవవ:9/17
వయససస:73
లవ: ససస స
125-139/145

768
ZOK1383769
పపరర: బబ నవ ఆదయ రరమయయ

125-139/146

తవడడ:డ బబ నవ పఫచయన
ఇవటట నవవ:9/18
వయససస:50
లవ: పప
125-139/821

771
LML2384642
పపరర: వవవకటససబబమమ బబ నవ

125-139/822

భరస : అభరరమ బబ నవ
ఇవటట నవవ:9-18
వయససస:47
లవ: ససస స
125-139/148

774
LML1903665
పపరర: మసరసనమమ మనసటరర

125-139/949

భరస : ఛదన బబష మనసటరర
ఇవటట నవవ:9-19
వయససస:49
లవ: ససస స
125-139/951

తవడడ:డ ఛదన బబషర మనసటరర
ఇవటట నవవ:9-19
వయససస:25
లవ: ససస స
125-139/953

125-139/42

తవడడ:డ శవర రరడడ మమమలలపపరవ
ఇవటట నవవ:9/16
వయససస:88
లవ: పప

తవడడ:డ చవ బబష మనసటరర
ఇవటట నవవ:9/19
వయససస:20
లవ: పప

తవడడ:డ మమలల సరహహబ మనసటరర
ఇవటట నవవ:9-19
వయససస:60
లవ: పప
778
ZOK2002442
పపరర: దసస గరరఅమమ మనసటరర

767
ZOK1122464
పపరర: అకయ కకమలర బబ నవ

756
ZOK1391309
పపరర: అననయ మనసటర

భరస : రరమససబబబరరడడ మనసటరర
ఇవటట నవవ:9-15-B
వయససస:66
లవ: ససస స

తవడడ:డ పఫచచయయ బబ నవ
ఇవటట నవవ:9-18
వయససస:57
లవ: పప

భరస : పఫచచయయ బబ నవ
ఇవటట నవవ:9-18
వయససస:79
లవ: ససస స
775
LML2378313
పపరర: చదన బబష మనసటరర

125-139/815

తవడడ:డ అభ రరమ బబ నవ
ఇవటట నవవ:9/18
వయససస:26
లవ: పప

తవడడ:డ అబరరమమమయల బబ ణవ
ఇవటట నవవ:9/18
వయససస:23
లవ: ససస స
772
LML2384659
పపరర: ససబబమమ బబ నవ

764
LML2380566
పపరర: అరరణ మమమలలపపరవ

125-139/812

తవడడ:డ రరమచవదడ రరడడడ మనసటర
ఇవటట నవవ:9/15-B
వయససస:22
లవ: ససస స

భరస : నదరరయణ రరడడడ మమమలలపపరవ
ఇవటట నవవ:9-16
వయససస:39
లవ: ససస స

భరస : ఆయదయ రరమయయ బబ నవ
ఇవటట నవవ:9/18
వయససస:37
లవ: ససస స
769
ZOK1482686
పపరర: అఖలలవడదశశరర బబ ణవ

125-139/814

భరస : ససబబనరసఫవహహలక పపవరశడడ
ఇవటట నవవ:9-15-C
వయససస:54
లవ: ససస స
125-139/819

753
LML2378271
పపరర: రరమచవదడరరడడడ మనసటరర
తవడడ:డ వవవకటరరడడడ మనసటరర
ఇవటట నవవ:9-15A
వయససస:65
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటససబబబరరడడడ మనసటర
ఇవటట నవవ:9-15-A
వయససస:35
లవ: ససస స

125-139/43 758
757
ZOK1391325
ZOK2002426
పపరర: శరశవణ కకమలర రరడడ మనసటరర
పపరర: రరమససబబబరరడడ మనసటరర

763
LML1902576
పపరర: చవగమలమ మమమలలపపరవ

125-139/811

777
ZOK1489475
పపరర: ఇమలమ న సరయ మనసటరర

125-139/952

తవడడ:డ చవ బబష
ఇవటట నవవ:9-19
వయససస:20
లవ: పప
125-139/149

తవడడ:డ పపదద పసరర సరహహబ రరజపరలలవ
ఇవటట నవవ:9/20A
వయససస:43
లవ: పప

780
ZOK0511402
పపరర: మసరసన బ రరజ పరలలవ

125-139/150

భరస : పసరయయ రరజపరలలవ
ఇవటట నవవ:9/20A
వయససస:34
లవ: ససస స
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781
ZOK1401637
పపరర: రరజరష నదదతవడల

125-139/151

తవడడ:డ అయయవరరర బబబబ నదదతవడల
ఇవటట నవవ:9/20-A
వయససస:23
లవ: పప
784
ZOK0937245
పపరర: కకరణ భబషర గగబరటటరర

125-139/153

125-139/273

తవడడ:డ మమలల షపక
ఇవటట నవవ:9/22-D-2
వయససస:31
లవ: పప
125-139/276

125-139/278

125-139/1078

791
ZOK1312693
పపరర: వరసవత పతస

794
ZOK1035725
పపరర: శశనవరససలక పతస

797
ZOK2270114
పపరర: పత ససమలత

125-139/282

800
LML1901677
పపరర: కకశషటవవణణ తతలసఫగరరర

803
ZOK2255685
పపరర: హరరనదథ తతలసఫగరరర

భరస : ససబబరరయబడడ యరశజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9-25
వయససస:58
లవ: ససస స

తవడడ:డ శశనవరససలక
ఇవటట నవవ:9/25
వయససస:20
లవ: ససస స

805
ZOK0917957
పపరర: మనససర షపక

806
ZOK0726992
పపరర: ఖలదర బ షపక

125-139/1081

తవడడ:డ మకక సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:9-26-A
వయససస:28
లవ: పప

తవడడ:డ షపక ఖలధర సరబ
ఇవటట నవవ:9/28-A
వయససస:81
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/277

125-139/279

809
ZOK1725332
పపరర: మహమమద ఉమర షపక
తవడడ:డ అలల బకరష షపక
ఇవటట నవవ:9/28-A
వయససస:20
లవ: పప

125-139/275

792
ZOK2002459
పపరర: నదగససబబమలమ పత

125-139/955

795
ZOK1564723
పపరర: నగరజ గబమమనవన

125-139/280

తవడడ:డ నదగభబషణవ గబమమనవన
ఇవటట నవవ:9/23-A
వయససస:46
లవ: పప
125-139/1477

798
ZOK1564749
పపరర: బబజజమమ ఉమమడడ

125-139/281

భరస : నగరజ గబమమనవన
ఇవటట నవవ:9/23-B
వయససస:39
లవ: ససస స
125-139/283

801
LML1893924
పపరర: శశనవరససలక తతలసఫగరరర

125-139/1079

తవడడ:డ పఫచచయయ తతలసఫగర రర
ఇవటట నవవ:9-25
వయససస:43
లవ: పప
125-139/1470

804
ZOK0917072
పపరర: రతటమమ ఎరశజజనటగరరర

125-139/285

భరస : నదరరయణ ఎరశజజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9/26
వయససస:37
లవ: ససస స
125-139/286

భరస : అలలల బకరష
ఇవటట నవవ:9/28
వయససస:55
లవ: ససస స
125-139/287

789
ZOK0809667
పపరర: సరయ తదజ పతస

భరస : వవవకటససబబయయ పతస
ఇవటట నవవ:9-23
వయససస:44
లవ: ససస స

భరస : శశనవరససలక తతలసఫగరరర
ఇవటట నవవ:9/25
వయససస:45
లవ: ససస స
125-139/1080

125-139/155

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ పతస
ఇవటట నవవ:9/23
వయససస:28
లవ: పప

భరస : పత శశనవరససలక
ఇవటట నవవ:9/23-A
వయససస:24
లవ: ససస స

తవడడ:డ వరయయ తతలసఫగరరర
ఇవటట నవవ:9/25
వయససస:73
లవ: పప

808
ZOK1564251
పపరర: షపక అలల బకరష

125-139/274

తవడడ:డ రమణయయ పతస
ఇవటట నవవ:9/23-A
వయససస:27
లవ: పప

భరస : రమణయయ పతస
ఇవటట నవవ:9-23A
వయససస:51
లవ: ససస స

802
ZOK0168682
పపరర: లకడమదదవ యరశజనసటగరరర

788
ZOK1489541
పపరర: హజరర పరవన షపక

786
ZOK0987083
పపరర: ససజజత తతట
భరస : ససబడమణయవ తతట
ఇవటట నవవ:9/22
వయససస:36
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ పతస
ఇవటట నవవ:9/23
వయససస:23
లవ: ససస స

తవడడ:డ రఘబరరమయయ గడడ వ
ఇవటట నవవ:9/23-A
వయససస:46
లవ: పప

799
LML1893973
పపరర: పఫచచయయ తతలసఫగరరర

125-139/154

తవడడ:డ జలలన బబష
ఇవటట నవవ:9/22-O-D2
వయససస:20
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటయయ పతస
ఇవటట నవవ:9/23
వయససస:51
లవ: పప

796
ZOK0914946
పపరర: మలల శశరర పతస

785
ZOK0987075
పపరర: ససబడమణయవ తతట

125-139/954
783
ZOK0381665
పపరర: ససబబబరరయబడడ ఎరశజనసటగరరర

తవడడ:డ ససబబయయ ఎరశజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9-21
వయససస:62
లవ: పప

తవడడ:డ వరయయ తతట
ఇవటట నవవ:9/22
వయససస:42
లవ: పప

787
ZOK0381699
పపరర: మహమమద ఫజలకలలల షపక

793
ZOK0594259
పపరర: వజయ కకమలర గడడ వ

125-139/152

తవడడ:డ ససబబయయ యరశజరనసగరరర
ఇవటట నవవ:9/21
వయససస:48
లవ: పప

తవడడ:డ పసరయయ గగబరతత
స రర
ఇవటట నవవ:9/22
వయససస:30
లవ: పప

790
ZOK0988560
పపరర: వవవకటససబబయయ పతస

782
ZOK1383694
పపరర: నదరరయణ యరశజరనసగరరర

807
LML1901859
పపరర: రహహమబ షపక

125-139/1082

భరస : హహసపన షపక
ఇవటట నవవ:9-28
వయససస:79
లవ: ససస స
125-139/401

810
LML1894781
పపరర: కమలల సరహహబ షపక

125-139/288

తవడడ:డ శలలర సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:9/28B
వయససస:58
లవ: పప
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811
ZOK1609049
పపరర: పపషలలత నదగసరఅలల

125-139/289

812
ZOK0949273
పపరర: రరమలకమమ చటటశల

భరస : శవ రరమ కకషష ఆవజనవయ వర పడసరద నదగ
ఇవటట నవవ:9/29-A
వయససస:27
లవ: ససస స

భరస : రరమయయ చటటశల
ఇవటట నవవ:9/32A
వయససస:40
లవ: ససస స

814
ZOK0657254
పపరర: రమమశ బబబబ అమరరవత

815
ZOK0915621
పపరర: ససరరష అమరరవత

125-139/404

తవడడ:డ శశషయయ అమరరవత
ఇవటట నవవ:9/33
వయససస:41
లవ: పప
817
ZOK2002483
పపరర: జయమమ నగబబబ తతల

125-139/1086

125-139/1087

125-139/1090

125-139/410

125-139/412

125-139/1094

125-139/416

భరస : చనటయయ మబరర
ఇవటట నవవ:9/34-3
వయససస:78
లవ: ససస స
838
ZOK1483734
పపరర: షబన ఆలలరర
భరస : ఖలల ఆలలరర
ఇవటట నవవ:9/34-3
వయససస:20
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/1088

827
ZOK0987091
పపరర: శవకకషష తతట

830
ZOK1623172
పపరర: దదవయ పఫడయ రరదడ

833
ZOK1214949
పపరర: హసరసనయయ నసర బబషర

125-139/408

125-139/406

822
ZOK0433615
పపరర: శవపడసరద నదరదదసస

125-139/1089

825
LML2378362
పపరర: ఆదదనదరరయణ కకట

125-139/409

తవడడ:డ తరరపరలక కకట
ఇవటట నవవ:9/34-1
వయససస:32
లవ: పప
125-139/411

828
LML2384691
పపరర: మహలకడమ కకటబ

125-139/1092

భరస : తరరపలల కకట
ఇవటట నవవ:9-34-1
వయససస:57
లవ: ససస స
125-139/413

831
LML2408292
పపరర: నదరరయణరరజ రరదడ

125-139/1093

తవడడ:డ రరజగరపరలరరజ రరదడ
ఇవటట నవవ:9-34--1-A
వయససస:47
లవ: పప
125-139/414

834
ZOK1214956
పపరర: మహబబబ బ నసర బబషర

తవడడ:డ ఫకలర సరహహబ నసర బబషర
ఇవటట నవవ:9/34-2
వయససస:70
లవ: పప

భరస : హసరసనయయ నసర బబషర
ఇవటట నవవ:9/34-2
వయససస:64
లవ: ససస స

836
ZOK1482611
పపరర: ఖలల ఆలలరర

837
ZOK1483643
పపరర: మమలలల ఆలలరర

125-139/417

తవడడ:డ మమలలల ఆలలరర
ఇవటట నవవ:9/34-3
వయససస:36
లవ: పప
125-139/419

819
ZOK1393263
పపరర: బబలలజ నదగబబబ తతల

తవడడ:డ రరమచవదడయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:9-34
వయససస:34
లవ: పప

తవడడ:డ నదరరయణ రరజ రరదడ
ఇవటట నవవ:9/34-1A
వయససస:24
లవ: ససస స

భరస : నదరరయణరరజ రరదడ
ఇవటట నవవ:9-34-1-A
వయససస:56
లవ: ససస స
835
ZOK1082148
పపరర: బబలమమ మబరర

824
LML2378354
పపరర: తరరపరలక కకటబ

125-139/1084
816
ZOK2002475
పపరర: వవవకటససబబమమ అమరరవత

తవడడ:డ వవవకట రమణ నదగబబబ తతల
ఇవటట నవవ:9/34
వయససస:22
లవ: పప

తవడడ:డ వరయయ తతట
ఇవటట నవవ:9/34--1
వయససస:32
లవ: పప

తవడడ:డ నదరరయణ రరజ రరదడ
ఇవటట నవవ:9/34-1A
వయససస:23
లవ: పప
832
ZOK0433052
పపరర: నరజ రరదడ

125-139/405

తవడడ:డ నదరపల కకట
ఇవటట నవవ:9/34-1
వయససస:67
లవ: పప

భరస : నదగరరజ గబమమనవన
ఇవటట నవవ:9/34-1
వయససస:40
లవ: ససస స
829
ZOK1408087
పపరర: సరయ కకమలర రరదడ

821
LML1903756
పపరర: లకమలమ నగబబబ తతల

125-139/403

భరస : శశషయయ అమరరవత
ఇవటట నవవ:9-33
వయససస:54
లవ: ససస స

భరస : చతవచయయ నగబబబ తతల
ఇవటట నవవ:9-34
వయససస:74
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటరమణ నగబబబ తతల
ఇవటట నవవ:9-34
వయససస:24
లవ: ససస స
826
ZOK1373141
పపరర: బబజజమమ గబమమనవన

125-139/1083

తవడడ:డ రమణయయ నదగబపప తత
ఇవటట నవవ:9/34
వయససస:31
లవ: పప

భరస : వవవకటరమణ నగబబబ తతల
ఇవటట నవవ:9-34
వయససస:43
లవ: ససస స
823
ZOK1421221
పపరర: లకడమదదవ నగబబబ తతల

818
ZOK0510883
పపరర: వజయ కకమలర నదగబపప తత

813
ZOK0949281
పపరర: సఫవపడసరద నదగశశరరల
తవడడ:డ శవకరయయ నదగశశరరల
ఇవటట నవవ:9/32A
వయససస:35
లవ: పప

తవడడ:డ శశషయయ అమరరవత
ఇవటట నవవ:9-33
వయససస:28
లవ: పప

భరస : రరమయయ నగబబబ తతల
ఇవటట నవవ:9-33A
వయససస:59
లవ: ససస స
820
LML1901834
పపరర: గవగ నగబబబ తతల

125-139/402

839
ZOK1489418
పపరర: శవషరద ఆలలరర
తవడడ:డ మమలలల ఆలలరర
ఇవటట నవవ:9/34-3
వయససస:35
లవ: ససస స

125-139/415

125-139/418

తవడడ:డ యరశనట ఆలలరర
ఇవటట నవవ:9/34-3
వయససస:64
లవ: పప
125-139/420

840
ZOK0168716
పపరర: ససనతద వరవశశటట

125-139/1095

భరస : శశనవరససలక వరవసపటట
ఇవటట నవవ:9-34-3
వయససస:36
లవ: ససస స
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841
ZOK0917684
పపరర: వరమమ మబరర

125-139/1096

భరస : ససబడమణయవ మబరర
ఇవటట నవవ:9-34-3
వయససస:57
లవ: ససస స
844
LML2380582
పపరర: మమలలబబగమ ఆలలరర

125-139/421

125-139/422

125-139/424

125-139/1102

125-139/1105

125-139/1211

125-139/1214

125-139/1217

తవడడ:డ ససబబనట జవగమరరజపలలల
ఇవటట నవవ:9-34-A3A1
వయససస:44
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/1219

849
ZOK1160977
పపరర: ససపఫడయ రరణణ యనసటరర

860
LML1901909
పపరర: నదగమణణ దసదదయల

863
LML2378388
పపరర: వవవకట రమణ మనసటరర

125-139/1104

తవడడ:డ పపదద ససబబయయ తతట
ఇవటట నవవ:9-34-A1
వయససస:68
లవ: పప
125-139/1107

858
ZOK0987067
పపరర: గవగమమ తతట

125-139/1108

భరస : వరయయ తతట
ఇవటట నవవ:9-34-A1
వయససస:64
లవ: ససస స
125-139/1212

861
LML2380590
పపరర: శవకరమమ మనసటరర

125-139/1213

భరస : వవవకటరమణ మనసటరర
ఇవటట నవవ:9-34A3
వయససస:65
లవ: ససస స
125-139/1215

864
LML2385490
పపరర: రరమలకమమ వరవశశటట

125-139/1216

భరస : వవవకట రమణ వరవసపటట
ఇవటట నవవ:9-34-A3
వయససస:69
లవ: ససస స

866
ZOK1119867
పపరర: ససధరసన కకమలర జవగవ
రరశచపలల
తవడడ:డ రరమకకషష జవగవ రరచపలల
ఇవటట నవవ:9/34-A3-A1
వయససస:26
లవ: పప

125-139/426

869
ZOK1312578
పపరర: వవవకటటష పరల

125-139/427

తవడడ:డ పరలల శశనవరస రరవప పరల
ఇవటట నవవ:9/34A4
వయససస:23
లవ: పప

125-139/423

125-139/1100
852
LML1894310
పపరర: ససబబరరయబడడ చతవగలగరరర

125-139/1103 855
854
ZOK1160969
LML1893155
పపరర: మబరళ మహన నదగబబ తతల
పపరర: వరయయ తతట

857
ZOK0657122
పపరర: నదరరయణ పతస

125-139/1497

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ చవగలగరరర
ఇవటట నవవ:9-34A
వయససస:40
లవ: పప

తవడడ:డ ఏరరకలయయ మనసటరర
ఇవటట నవవ:9-34-A3
వయససస:71
లవ: పప

భరస : అలల బకరశ షపక
ఇవటట నవవ:9-34-A3-6
వయససస:27
లవ: ససస స
868
LML1894153
పపరర: రరమకకషష జవగవరరజ పలల

125-139/425

భరస : రవ దసదదయల
ఇవటట నవవ:9-34A3
వయససస:39
లవ: ససస స

తవడడ:డ రరమయయ దసదదయల
ఇవటట నవవ:9-34-A3
వయససస:47
లవ: పప
865
ZOK1130988
పపరర: నజనన షపక

851
ZOK1674035
పపరర: అలల బక షపక

846
ZOK2283828
పపరర: నదగ పవన కకమలర పటటట

భరస : మబరళ మహన నదగబబ తతల
ఇవటట నవవ:9/34-A
వయససస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటయయ పతస
ఇవటట నవవ:9-34-A1
వయససస:52
లవ: పప

భరస : నదరరయణ పతస
ఇవటట నవవ:9-34-A2
వయససస:42
లవ: ససస స
862
LML1894427
పపరర: రవ దసదదయల

125-139/407

తవడడ:డ రరమయయ నదగబబ తతల
ఇవటట నవవ:9-34-A
వయససస:40
లవ: పప

భరస : శవకరయయ పతస
ఇవటట నవవ:9-34-A1
వయససస:40
లవ: ససస స
859
LML2384733
పపరర: వజయలకడమ పతస

848
ZOK1481936
పపరర: దసస గరరర గరగబరటటరర

125-139/1098

తవడడ:డ నదరరయణ పటటట
ఇవటట నవవ:9-34-3b
వయససస:19
లవ: పప

తవడడ:డ శరరశర సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:9/34-A
వయససస:32
లవ: పప

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇవటట నవవ:9-34-A
వయససస:36
లవ: ససస స
856
LML2384717
పపరర: వజయ కకమలరర పతస

125-139/1099

తవడడ:డ పసరయయ గరగబరటటరర
ఇవటట నవవ:9/34.A
వయససస:20
లవ: పప

తవడడ:డ అలలలబకరశ షపక
ఇవటట నవవ:9/34-A
వయససస:40
లవ: పప
853
LML2385177
పపరర: శవమమ చతవగలగరరర

845
ZOK1357854
పపరర: నదగ రమయ పతస

843
ZOK1217828
పపరర: ససనల మబరర
తవడడ:డ ససబడమణయఎవ మబరర
ఇవటట నవవ:9-34-3
వయససస:35
లవ: పప

తవడడ:డ నదరరయణ పతస
ఇవటట నవవ:9-34-3B
వయససస:23
లవ: ససస స

తవడడ:డ మహమబద ఖలన పఠరన
ఇవటట నవవ:9/34--4-C
వయససస:59
లవ: పప
850
ZOK1357839
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

125-139/1097

తవడడ:డ ససబబ రరమయయ మబరర
ఇవటట నవవ:9-34-3
వయససస:63
లవ: పప

భరస : మమలలల ఆలలరర
ఇవటట నవవ:9/34-3A
వయససస:55
లవ: ససస స
847
ZOK0594317
పపరర: అజమ ఖలన పఠరన

842
ZOK0917841
పపరర: ససబడమణయఎవ మబరర

867
LML2384709
పపరర: లకడమదదవ జవగమరరజపలలల

125-139/1218

భరస : రరమకకషష జవగమరరజపలలల
ఇవటట నవవ:9-34A3A1
వయససస:45
లవ: ససస స
870
ZOK1241124
పపరర: శశనవరససలక పరలల

125-139/1220

తవడడ:డ ససబబయయ పరలల
ఇవటట నవవ:9-34A4
వయససస:52
లవ: పప
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871
LML2376911
పపరర: బవడయయ పప ల

125-139/1221

తవడడ:డ సఫధదపల పప ల
ఇవటట నవవ:9-34-A4
వయససస:49
లవ: పప

872
LML2380608
పపరర: శరయమలలదదవ పప ల
భరస : బవడయయ పప ల
ఇవటట నవవ:9-34-A4
వయససస:41
లవ: ససస స

125-139/1225 875
874
LML2378396
LML2384741
పపరర: వవవకటశవకకమలర మనసటరర
పపరర: పరరశత మనసటరర

తవడడ:డ వవవకటరమన మనసటరర
ఇవటట నవవ:9-34-A5
వయససస:39
లవ: పప
877
ZOK1614262
పపరర: గగరర శవకర పప ల

125-139/428

తవడడ:డ బవడడఆ పప ల
ఇవటట నవవ:9/34-A6
వయససస:20
లవ: పప
880
LML2384840
పపరర: హహసపన బ ఆలమబరర

125-139/429

భరస : షరయయద నసరబబషర
ఇవటట నవవ:9-34/A/8/1
వయససస:60
లవ: ససస స
886
ZOK1380781
పపరర: షపక నససబ జజన

125-137/1443

తవడడ:డ ఖలదర సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:9/34-A-28
వయససస:70
లవ: పప
892
ZOK1101070
పపరర: అబబ బకర షపక

125-139/1233

తవడడ:డ నరసఫవహలక
ఇవటట నవవ:9-34B
వయససస:35
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

879
LML1903590
పపరర: ఫరతమల షపక

125-139/1228

881
ZOK0471714
పపరర: ఖలదర బబషర ఆలమబరర

884
ZOK1082155
పపరర: మనససర షపక

887
ZOK1214915
పపరర: షరజహన షపక

890
ZOK1481761
పపరర: షపక ఇమలమ న

893
ZOK1379643
పపరర: షపక శరఫఫ

125-139/440

896
LML1894237
పపరర: నరసఫవహహలక సఫదదవటవ

125-139/430

899
LML2384881
పపరర: లకడమకల సఫదదవటవ
తవడడ:డ నరసఫవహలక సఫదదవటవ
ఇవటట నవవ:9/34-C
వయససస:32
లవ: ససస స

125-139/1227

125-139/1229

882
ZOK1266155
పపరర: బబబబలక షపక

125-139/431

తవడడ:డ లలట అబబదలలల షపక
ఇవటట నవవ:9/34-A8
వయససస:55
లవ: పప
125-139/433

885
LML2386027
పపరర: హససనద షపక

125-139/1230

భరస : షఫఫ షపక
ఇవటట నవవ:9-34-A8C
వయససస:39
లవ: ససస స
125-139/434

888
ZOK1214923
పపరర: ఆలయల షపక

125-139/435

భరస : షరజహన షపక
ఇవటట నవవ:9/34-A28
వయససస:28
లవ: ససస స
125-139/437

891
ZOK0512897
పపరర: పరరశన షపక

125-139/1232

భరస : అబబ బకర షపక
ఇవటట నవవ:9-34-A28
వయససస:36
లవ: ససస స
125-139/438

894
ZOK0594226
పపరర: ససరరవదడ సఫవహ సఫదదవటవ

125-139/439

తవడడ:డ నరసఫవహహలక
ఇవటట నవవ:9/34-B
వయససస:30
లవ: పప
125-139/1234

తవడడ:డ పపవచలయయ
ఇవటట నవవ:9-34B
వయససస:57
లవ: పప
125-139/1236

125-139/1224

భరస : ననవట సరబ షపక
ఇవటట నవవ:9-34A-6
వయససస:59
లవ: ససస స

తవడడ:డ షపక అజజ
ఇవటట నవవ:9/34-A-C
వయససస:43
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటనరసయయ సఫదదవటవ
ఇవటట నవవ:9/34-B
వయససస:25
లవ: ససస స
898
LML2384873
పపరర: లకడమపడసనట సఫదదవటవ

878
LML1903582
పపరర: ననజనట షపక

తవడడ:డ షపక అబబబకర
ఇవటట నవవ:9/34-A-28
వయససస:21
లవ: పప

తవడడ:డ సరలలహ షపక
ఇవటట నవవ:9-34-A28
వయససస:48
లవ: పప
895
ZOK1252279
పపరర: లకడమ సరయ సఫదదవటవ

భరస : శశనవరససలక పరల
ఇవటట నవవ:9-34-A5
వయససస:43
లవ: ససస స

తవడడ:డ షబబర షపక
ఇవటట నవవ:9/34-A28
వయససస:37
లవ: పప
125-139/436

876
LML2384865
పపరర: రతటమమ పరలల

భరస : వవవకటశవకకమలర మనసటరర
ఇవటట నవవ:9-34-A5
వయససస:37
లవ: ససస స

తలల : సరబబజ షపక
ఇవటట నవవ:9/34A-8-C
వయససస:45
లవ: పప

భరస : షపక మమల
ఇవటట నవవ:9/34-A-28
వయససస:35
లవ: ససస స
889
LML2376903
పపరర: అలలలబకరశ షపక

125-139/1226

తవడడ:డ బబదసలలల అలమబరర
ఇవటట నవవ:9/34-A7
వయససస:42
లవ: పప
125-139/1091

873
LML2382166
పపరర: గబలలబ జజన పఠరన
భరస : అజవ జజన పఠరన
ఇవటట నవవ:9-34-A-4-C
వయససస:69
లవ: ససస స

భరస : మహబబబ బబషర షపక
ఇవటట నవవ:9-34A-6
వయససస:39
లవ: ససస స

భరస : ఖలదర బబష అలమబరర
ఇవటట నవవ:9/34-A7
వయససస:39
లవ: ససస స
883
ZOK1694975
పపరర: షరయయద మభబజన

125-139/1222

897
LML1901776
పపరర: రరమబలకమమ సఫదదవటవ

125-139/1235

భరస : నరసఫవహహలక
ఇవటట నవవ:9-34B
వయససస:52
లవ: ససస స
125-139/441

900
ZOK1391291
పపరర: ససబబమమ దదగర ల

125-139/442

భరస : వవవకటయయ దదగర ల
ఇవటట నవవ:9/34-C
వయససస:72
లవ: ససస స
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901
LML2384915
పపరర: ఇవదదరమమ నదరదదసస

125-139/1237

భరస : రరమచవదడయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:9-34-E
వయససస:61
లవ: ససస స
904
ZOK1675727
పపరర: రరప లకడమ నదరదదసస

125-139/445

125-139/447

125-140/218

908
ZOK1564285
పపరర: షపక సలమ

911
ZOK1680115
పపరర: కకషషవవణణ భమనవన

125-139/1241

914
LML1903517
పపరర: అమమనట నదగసరరల

917
ZOK0510982
పపరర: నరసఫవహహలక కటట

తవడడ:డ వవవకట నదరరయణ నగసరరరల
ఇవటట నవవ:9/37-A2
వయససస:29
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటసరశమ
ఇవటట నవవ:9/37-G-1-B
వయససస:59
లవ: పప

919
ZOK1161165
పపరర: రరధదక ఆకకల

920
ZOK0773515
పపరర: వవవకటటష పససపపలలటట

125-140/440

భరస : శశహరర
ఇవటట నవవ:9/37-G16
వయససస:28
లవ: ససస స
922
ZOK1354307
పపరర: అరరణకకమలర నదగసరరల

125-139/452

తవడడ:డ నదగసశరరల జనదరరన
ఇవటట నవవ:9/39
వయససస:36
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/449

125-139/1248

125-139/1243

909
LML1894021
పపరర: హజవలల శశక

125-139/1239

912
LML1894393
పపరర: నదరరయణ నదగ సరరల

125-139/1240

125-139/1245
915
LML2382182
పపరర: చదమబవడదశశరర దదవ నదగసరరల

తవడడ:డ చవదడయయ నదగసరరల
ఇవటట నవవ:9-37-A-1
వయససస:35
లవ: ససస స
125-140/439

918
ZOK1161496
పపరర: శశహరర ఆకకల

125-140/333

తవడడ:డ పపవచలయయ
ఇవటట నవవ:9/37-G16
వయససస:43
లవ: పప
125-140/441

921
ZOK1082239
పపరర: శశనవరససలక నదగసరరల

125-139/451

తవడడ:డ వవవకటటశ నదగసరరల
ఇవటట నవవ:9/38
వయససస:26
లవ: పప
125-139/1246

924
LML1902022
పపరర: గవగలకమలమ నదగసరరల

125-139/1247

భరస : వవవకటటశశరరల నదగసరరల
ఇవటట నవవ:9-38
వయససస:49
లవ: ససస స

125-139/1249 927
926
LML2376952
ZOK0916827
పపరర: వవవకట నదరరయణ నదగ సరరల
పపరర: సరయ కకషష నదగసరరల

తవడడ:డ వవవకట నదరరయణ నదగసరరల
ఇవటట నవవ:9-38-A
వయససస:61
లవ: పప
125-139/454

125-139/446

తవడడ:డ ససబబయయ నదగసరరల
ఇవటట నవవ:9-37
వయససస:66
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటపల నదగసరరల
ఇవటట నవవ:9-38
వయససస:55
లవ: పప

భరస : వవవకటనదరరయణ నదగసరరల
ఇవటట నవవ:9-38
వయససస:59
లవ: ససస స
928
ZOK1564509
పపరర: నదగసశరల చవదడమమళ

923
LML1895549
పపరర: వవవకటటశశరరల నదగసరరల

906
LML1901693
పపరర: రరహన షపక

తవడడ:డ షపక ఇమలమ సరబ షపక
ఇవటట నవవ:9-36
వయససస:44
లవ: పప

తవడడ:డ చనట ససబబయయ
ఇవటట నవవ:9/37-G-A
వయససస:42
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటటష నదగసరరల
ఇవటట నవవ:9/38
వయససస:23
లవ: పప
925
LML1902337
పపరర: రరజరశశరర నదగసరలల

125-139/448

భరస : చవదడయయ నదగసరరల
ఇవటట నవవ:9-37-A1
వయససస:59
లవ: ససస స
125-139/450

125-139/444

భరస : హజవల షపక
ఇవటట నవవ:9/36
వయససస:37
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససధదకర భమనవన
ఇవటట నవవ:9/36-BA
వయససస:20
లవ: ససస స

తవడడ:డ నదరరయణ నదగసరరల
ఇవటట నవవ:9-37
వయససస:29
లవ: పప
916
ZOK0739912
పపరర: వవవకట శవరరమ నదగసరల

125-139/1238

తవడడ:డ షపక ఖలజవలల
ఇవటట నవవ:9/36
వయససస:20
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబనట
ఇవటట నవవ:9/36
వయససస:46
లవ: పప
913
ZOK0685388
పపరర: హరర నదగ సరరల

905
ZOK0168724
పపరర: మమలన గగబరటటరర

903
ZOK1564830
పపరర: శవ కకమలర రరదడవరవ
తవడడ:డ ససరయనదరరయణ రరదడవరవ
ఇవటట నవవ:9/34-f-3
వయససస:34
లవ: పప

భరస : పసరయయ గగబరటటరర
ఇవటట నవవ:9-35-A4
వయససస:43
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఖజ వలల షపక
ఇవటట నవవ:9/36
వయససస:22
లవ: పప
910
LML1895507
పపరర: ససబబడమణయమ వవవపరలల

125-139/443

భరస : ససరయనదరరయణ రరదడవరవ
ఇవటట నవవ:9/34-f-3
వయససస:54
లవ: ససస స

తవడడ:డ రరమ చవదడయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:9/34-V
వయససస:22
లవ: ససస స
907
ZOK1421213
పపరర: జబబర బబష షపక

902
ZOK1564798
పపరర: రరమబలమమ రరదడవరవ

125-139/453

తవడడ:డ జనదరరన నదగసరరల
ఇవటట నవవ:9/39
వయససస:33
లవ: పప

125-139/455 930
929
ZOK1564566
LML1901743
పపరర: అరరణ కకమలరర నదగసశరఅలల
పపరర: ససబబరతటమమ నదగసరలల

తలల : ససబబరథనమల నదగసశరఅలల
ఇవటట నవవ:9/39
వయససస:21
లవ: ససస స

125-139/1250

భరస : జనదరద న నదగసరరల
ఇవటట నవవ:9-39
వయససస:49
లవ: ససస స
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931
ZOK2289601
పపరర: గరయలస మహహదదన షపక

125-139/1504

తవడడ:డ ఏస వలల మహహదదన
ఇవటట నవవ:9/39
వయససస:41
లవ: పప
934
ZOK0949208
పపరర: ససబబలకకకమమ పప లశశటట

125-139/1252

125-139/459

125-139/1255

125-139/462

125-139/1258

125-139/1261

125-139/467

తవడడ:డ అకబర బబషర షపక
ఇవటట నవవ:9/45A
వయససస:26
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

944
ZOK1482108
పపరర: సమరహమద షపక

947
LML1903244
పపరర: జజబనద షపక

950
ZOK0982810
పపరర: మయనసదదదన షపక

953
ZOK1252295
పపరర: ఇవఠరయజ షపక

125-139/1263

956
ZOK1303692
పపరర: తసఫల మ షపక

125-139/463

959
ZOK1625888
పపరర: అకబర బబష షపక
భవధసవప: జబన షపక
ఇవటట నవవ:9/45-A
వయససస:61
లవ: పప

939
ZOK0937047
పపరర: రమమశ బబబబ బబ నవ

125-139/1254

942
ZOK2002509
పపరర: చనటమమ బబ నవ

125-139/1257

945
ZOK1482157
పపరర: కరరమబనటసర బబగవ షపతఖ

125-139/464

భరస : అహమద బబష షపతఖ
ఇవటట నవవ:9/43
వయససస:47
లవ: ససస స
125-139/1259

948
ZOK2002517
పపరర: అహమద బబషర షపక

125-139/1260

తవడడ:డ అలల బకరశ షపక
ఇవటట నవవ:9-43
వయససస:51
లవ: పప
125-139/465

951
ZOK1119800
పపరర: నవతమ షపక

125-139/466

తవడడ:డ మమహబబబ సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:9/43-B
వయససస:27
లవ: ససస స
125-139/468

954
LML1903772
పపరర: బషసరరన షపక

125-139/1262

భరస : వలల షపక
ఇవటట నవవ:9-43-C
వయససస:49
లవ: ససస స
125-139/1264

తవడడ:డ అబబదల హషఫవ షపక
ఇవటట నవవ:9-43-C
వయససస:24
లవ: ససస స
125-139/470

125-139/458

భరస : యలల యయ బబ నవ
ఇవటట నవవ:9-42-A
వయససస:62
లవ: ససస స

తవడడ:డ వలల మహహధదన షపక
ఇవటట నవవ:9/43C
వయససస:33
లవ: పప

తవడడ:డ వలల షపక
ఇవటట నవవ:9-43-C
వయససస:33
లవ: పప
958
ZOK1071356
పపరర: మహమమద ఉమమర షపక

125-139/1256

తవడడ:డ మమహబబబ సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:9/43-B
వయససస:27
లవ: పప

భరస : రరయలజ షపక
ఇవటట నవవ:9/43-B
వయససస:28
లవ: ససస స
955
LML2378479
పపరర: ఫయలజ షపక

941
ZOK1303437
పపరర: పఫచచయయ బబ నవ

936
ZOK1481837
పపరర: రరప బబ ణవ

తవడడ:డ యలల యయ బబ నవ
ఇవటట నవవ:9-42
వయససస:28
లవ: పప

భరస : అకబర బబష షపక
ఇవటట నవవ:9-43
వయససస:49
లవ: ససస స

తవడడ:డ అలల బకరశ షపక
ఇవటట నవవ:9-43
వయససస:55
లవ: పప
952
ZOK1119818
పపరర: మహహససనద షపక

125-139/1253

తవడడ:డ అహమదదబశర షపక
ఇవటట నవవ:9/43
వయససస:25
లవ: పప

భరస : అహమమద బబష షపక
ఇవటట నవవ:9-43
వయససస:46
లవ: ససస స
949
ZOK2002525
పపరర: అకబర బబషర షపక

938
LML1902766
పపరర: బబజజ బబ నవ

125-139/1251

తవడడ:డ ససబడమణయవ బబ ణవ
ఇవటట నవవ:9/42
వయససస:20
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఎలల యయ బబ నవ
ఇవటట నవవ:9-42-A
వయససస:50
లవ: పప

తవడడ:డ అహమద బబష షపక
ఇవటట నవవ:9/43
వయససస:23
లవ: పప
946
LML1901917
పపరర: కరరమబనటసరబబగవ షపక

125-139/457

భరస : ససబడమణయవ బబ నవ
ఇవటట నవవ:9-42
వయససస:43
లవ: ససస స

భరస : పఫచచయయ బబ నవ
ఇవటట నవవ:9-42A
వయససస:37
లవ: ససస స
943
ZOK1481597
పపరర: జబర అహమద షపక

935
ZOK0936908
పపరర: అలవవలక చలలల

933
ZOK0937021
పపరర: పరవడడరవగయయ పప లశశటట
తవడడ:డ రరమయయ పప లశశటట
ఇవటట నవవ:9-40
వయససస:49
లవ: పప

భరస : రవ చలలల
ఇవటట నవవ:9/41
వయససస:42
లవ: ససస స

తవడడ:డ పరవడడరవగయయ పప ల శశటట
ఇవటట నవవ:9/42
వయససస:20
లవ: పప
940
LML2385011
పపరర: లకడమ బబ నవ

125-139/456

భరస : గవగయయ బబ నవ
ఇవటట నవవ:9/40
వయససస:89
లవ: ససస స

భరస : పరవడడరవగయయ పప లశశటట
ఇవటట నవవ:9-40
వయససస:49
లవ: ససస స
937
ZOK1481886
పపరర: సరయ కకరణ పప ల శశటట

932
LML2384980
పపరర: నరసమమ బబ నవ

957
ZOK0656447
పపరర: నసరసర అహమమద షపక

125-139/469

తవడడ:డ అహమమద బబషర షపక
ఇవటట నవవ:9/44
వయససస:29
లవ: పప
125-139/472

960
ZOK1627751
పపరర: జబన షపక

125-139/473

భరస : అకబర బబష షపక
ఇవటట నవవ:9/45-A
వయససస:58
లవ: ససస స
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961
LML1901941
పపరర: జమలల షపక

125-139/1265

భరస : మహబబబ సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:9-46
వయససస:64
లవ: ససస స
964
ZOK1680149
పపరర: రరదడ వవవకట రమణ రరదడ

125-139/474

125-139/477

125-139/480

968
ZOK1489483
పపరర: మమలలశరరఫ షపక

971
ZOK2283786
పపరర: మబబరరన షపక

125-139/482

974
LML2385060
పపరర: ఫరతమల షపక

977
ZOK1303445
పపరర: మహమబడ అనదస షపక

తవడడ:డ మహబబబ సరహహబ కటబటర పలల షపక
ఇవటట నవవ:9/48-A
వయససస:48
లవ: పప

తవడడ:డ హహసపసన షపక
ఇవటట నవవ:9/48-A
వయససస:25
లవ: పప

979
LML1902956
పపరర: నసరజ హన షపక

980
ZOK2002558
పపరర: మబబసరహహబ షపక

125-139/1271

భరస : ఛదన బబష షపక
ఇవటట నవవ:9-48-A
వయససస:42
లవ: ససస స
982
LML2385045
పపరర: జజహహరరబ కటబరరపలల

125-139/486

తవడడ:డ శశషరదదడ మలశశటట
ఇవటట నవవ:9-52
వయససస:46
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/1496

125-139/488

986
LML2385946
పపరర: కరలమబన షపక

125-139/1269

989
LML2380632
పపరర: చతవచమమ మగరలకరలకవ

969
ZOK1714740
పపరర: బబవరజన ఏస

125-139/479

972
ZOK0982729
పపరర: మహబబబ హహసపసన షపక

125-139/481

975
LML2385052
పపరర: నసరజ హన శశక

125-139/1270

భరస : మమలలల షపక
ఇవటట నవవ:9-48-2
వయససస:44
లవ: ససస స
125-139/484

978
ZOK2244887
పపరర: మహమమద తతఫస షపక

125-139/536

తవడడ:డ మమలలల షపక
ఇవటట నవవ:9/48-A
వయససస:22
లవ: పప
125-139/1272

981
ZOK1564145
పపరర: రవవదడ రరడడడ బబ జజ రరడడడ

125-139/485

తవడడ:డ ససబబరరడడడ బబ జజ రరడడడ
ఇవటట నవవ:9/49
వయససస:62
లవ: పప
125-139/1273

984
LML2379014
పపరర: ఆనసర బబషర

125-139/487

తవడడ:డ సతదసర సరబ షపక
ఇవటట నవవ:9/52
వయససస:44
లవ: పప
125-139/489

భరస : ఆనసర బబషర షపక
ఇవటట నవవ:9/52
వయససస:43
లవ: ససస స
125-139/1274

125-139/476

తవడడ:డ బబదతన సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:9/48-1
వయససస:61
లవ: పప

తవడడ:డ గవగయయ ఉపపల
ఇవటట నవవ:9-50
వయససస:63
లవ: పప

భరస : చదవచయయ కకమటటగబవటబ
ఇవటట నవవ:9/52
వయససస:84
లవ: ససస స
988
LML2377000
పపరర: సతష మలశశటట

983
ZOK2002566
పపరర: రరజనట ఉపపల

966
ZOK1241116
పపరర: జలలన బబషర షపక

తవడడ:డ దసస గరరర షబ ఏస
ఇవటట నవవ:9/48
వయససస:31
లవ: పప

తవడడ:డ వనసటరర సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:9-48-A
వయససస:83
లవ: పప

భరస : వలల సరబ కటబరరపలల
ఇవటట నవవ:9/49-A
వయససస:61
లవ: ససస స
985
LML2382430
పపరర: మలరమమ కకమటటగబవట

125-139/478

భరస : మహమమద హహసపసన షపక
ఇవటట నవవ:9-48-1
వయససస:47
లవ: ససస స
125-139/483

125-139/1267

తవడడ:డ అకబర షపక
ఇవటట నవవ:9/48
వయససస:38
లవ: పప

తవడడ:డ ఏస అకబర
ఇవటట నవవ:9/48
వయససస:18
లవ: ససస స

తవడడ:డ హహసపన షపక
ఇవటట నవవ:9/48-1
వయససస:21
లవ: పప
976
ZOK1217786
పపరర: మమలలల కటట రపలల షపక

125-139/475

తవడడ:డ అనసర
ఇవటట నవవ:9/48
వయససస:20
లవ: పప

భరస : బబవరజన షపక
ఇవటట నవవ:9/48
వయససస:28
లవ: ససస స
973
ZOK1481423
పపరర: అరకద షపక

965
ZOK1192996
పపరర: పపతరర మబనట షపక

963
ZOK2002533
పపరర: నసరజ హన షపక
భరస : మమలల షపక
ఇవటట నవవ:9-47
వయససస:59
లవ: ససస స

భరస : అబబదల ఖలదర జలలన షపక
ఇవటట నవవ:9/48
వయససస:28
లవ: ససస స

తవడడ:డ మసరసన షపక
ఇవటట నవవ:9/48
వయససస:24
లవ: పప
970
ZOK1714757
పపరర: యశమన ఏస

125-139/1266

భరస : కమలల భబష షపక
ఇవటట నవవ:9-47
వయససస:37
లవ: ససస స

భవధసవప: రరఢ శరరవవలల
ఇవటట నవవ:9/47/1/12
వయససస:38
లవ: పప
967
ZOK1303452
పపరర: అసల వ షపక

962
LML1901933
పపరర: అషడఫపన పఫ షపక

987
ZOK1071281
పపరర: అఖల షపక

125-139/490

తవడడ:డ ఆనసర బబషర షపక
ఇవటట నవవ:9/52
వయససస:27
లవ: పప
125-139/1275

భరస : ససబబరరయబడడ మగరలకరలకవ
ఇవటట నవవ:9-52
వయససస:49
లవ: ససస స

990
ZOK0913963
పపరర: షమవ సయయద

125-139/1276

తలల : కరరవ సరహహబ సయయద
ఇవటట నవవ:9-52
వయససస:39
లవ: ససస స
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125-139/1278 992
125-139/1469 993
991
ZOK2002574
ZOK2255479
LML2380723
పపరర: ససబబరరయబడడ మగరల కరలకవ
పపరర: షపక వనవపలల సరలలశదదదన
పపరర: జయమమ బవడదరర

తవడడ:డ చతవచయయ మగరలకరలకవ
ఇవటట నవవ:9-52
వయససస:55
లవ: పప
994
ZOK2002582
పపరర: వవవకటససబబయయ బవడదరర

125-139/1282

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ
ఇవటట నవవ:9-52-1
వయససస:50
లవ: పప
997
LML2384428
పపరర: చనట రరడడమమ ఆవపల

125-139/497

995
ZOK1690353
పపరర: అనవర నలల వరగబ పలల

996
LML2384410
పపరర: లకమలమ ఆవపల

998
ZOK0916058
పపరర: నరసఫవహహలక ఆవపల

125-139/1283

1001 LML2380640
పపరర: ఖలససవ బ షపక

125-139/501

1004 ZOK0915852
పపరర: అకబర వలల షపక
తవడడ:డ హహహదర షపక
ఇవటట నవవ:9/52-A
వయససస:39
లవ: పప

1006 LML2378487
పపరర: మహహదద నసరహహబ షపక

1007 ZOK2002590
పపరర: తహరరన బ షపక

125-139/1285

తవడడ:డ ననవటసరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:9-52-A
వయససస:77
లవ: పప

తవడడ:డ సఫలలర సరబ
ఇవటట నవవ:9/52-B-2-1
వయససస:55
లవ: పప
1012 ZOK0917718
పపరర: సబహ షపక

125-139/537

భరస : చలపత ఆనవదదళళ
ఇవటట నవవ:9-A-8
వయససస:54
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/1284

1013 ZOK0917908
పపరర: మహమమద రఫఫ షపక

125-139/1287

1016 ZOK0471771
పపరర: నదగజజయత మరరయలల

125-139/502

1019 ZOK1563659
పపరర: వవవకటటష ఆనవదదళళ
తవడడ:డ చలపత ఆనవదదళళ
ఇవటట నవవ:9-A-8
వయససస:25
లవ: పప

1002 ZOK1035691
పపరర: ససమయల వరనవ పలల

125-139/500

1005 ZOK1699685
పపరర: అబబదల గణణ షపక

125-139/503

తవడడ:డ పపరల వలల షబ షపక
ఇవటట నవవ:9/52-a
వయససస:45
లవ: పప
125-139/1286

1008 ZOK1679372
పపరర: వవవకటటశశరర మబనససరశమ

125-139/504

భరస : ససబడమణయవ మబనససరశమ
ఇవటట నవవ:9/52-B
వయససస:59
లవ: ససస స
125-139/506

1011 LML1901842
పపరర: బజజన బ షపక

125-139/507

భరస : సఫలలర సరహహబ
ఇవటట నవవ:9/52-B-2-1
వయససస:77
లవ: ససస స
125-139/538

1014 ZOK0917932
పపరర: జవవద షపక

125-139/539

తవడడ:డ ఘమస మహహదద న షపక
ఇవటట నవవ:9/52-B-2-1
వయససస:31
లవ: పప
125-139/1288

తవడడ:డ నరసఫవహహలక మరరయలల
ఇవటట నవవ:9-52-C
వయససస:33
లవ: ససస స
125-138/1241

125-139/499

భరస : సలలవపదదదన వరనవ పలల
ఇవటట నవవ:9/52A
వయససస:27
లవ: ససస స

తవడడ:డ గగస మహహదద న షపక
ఇవటట నవవ:9/52-B-2-1
వయససస:25
లవ: పప

భరస : నరసఫవహలక మరరయలల
ఇవటట నవవ:9-52-C
వయససస:52
లవ: ససస స
1018 ZOK1563584
పపరర: ఉషరరణణ ఆనవదదళళ

1010 LML1901065
పపరర: తదజన షపక

999
ZOK1617596
పపరర: నరమల ఓనట కకమబమ
భరస : తతలసఫ రరవ ఓనట కకమబమ
ఇవటట నవవ:9/52-4
వయససస:26
లవ: ససస స

భరస : గగస మహదదన
ఇవటట నవవ:9/52-B-2-1
వయససస:42
లవ: ససస స

భరస : షబబర అహమద షపక
ఇవటట నవవ:9/52-B-2-1
వయససస:27
లవ: ససస స
1015 LML2385227
పపరర: చతవగమమ మరరయలల

125-139/498

భరస : మహహదదదన సరబ షపక
ఇవటట నవవ:9-52-A
వయససస:69
లవ: ససస స
125-139/505

125-139/496

భరస : చనట నరసయయ ఆవపల
ఇవటట నవవ:9/52-4
వయససస:60
లవ: ససస స

భరస : ననవట సరబ షపక
ఇవటట నవవ:9-52-9
వయససస:77
లవ: ససస స

తవడడ:డ మదదన సరహహబ వరనవ పలల ఆ
ఇవటట నవవ:9/52A
వయససస:36
లవ: పప

1009 LML1894302
పపరర: గగస మదదదన షపక

125-139/1280

తవడడ:డ చనట నరసయయ ఆవపల
ఇవటట నవవ:9/52-4
వయససస:37
లవ: పప

తవడడ:డ ననవటసరబ షపక
ఇవటట నవవ:9-52-9
వయససస:47
లవ: పప
1003 ZOK1035709
పపరర: సలలవపదదదన వరనవ పలల

భరస : ససబడహమణయవ బవడదరర
ఇవటట నవవ:9-52-1
వయససస:46
లవ: ససస స

తవడడ:డ నలల వరగబ పలల మదర వరల
ఇవటట నవవ:9-52/2/B/1
వయససస:32
లవ: పప

భరస : నరసఫవహహలక ఆవపల
ఇవటట నవవ:9/52-4
వయససస:35
లవ: ససస స
1000 LML2376978
పపరర: మరరసరబ షపక

తవడడ:డ షపక వనవపలల మడడన సరహహబ
ఇవటట నవవ:9/52
వయససస:35
లవ: పప

125-139/1281

1017 ZOK0937344
పపరర: దసరర యయ పప లశశటట

125-139/1459

తవడడ:డ రరమయయ పప లశశటట
ఇవటట నవవ:9-A-7
వయససస:29
లవ: పప
125-138/1242

1020 LML2378412
పపరర: వవవకటససబబయయ కకడసరర

125-140/1377

తవడడ:డ చనటయయ
ఇవటట నవవ:9-A8
వయససస:72
లవ: పప
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1021 LML2384790
పపరర: తరరపరలమలమ కకడసరర

125-140/1378

భరస : వవవకటససబబయయ
ఇవటట నవవ:9-A-8
వయససస:64
లవ: ససస స
1024 ZOK1482207
పపరర: రరజ పప లశశటట

125-139/645

125-139/647

125-139/649

125-139/650

125-139/1461

125-139/652

125-137/158

భరస : హరరకకషష యణదల
ఇవటట నవవ:D.No 8/52p
వయససస:35
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 LML2386118
పపరర: రరధ నదరదదసస

1037 LML2384824
పపరర: వజయలకడమ బచచనదరర

1040 ZOK0982638
పపరర: అమల యరశజనసటగరరర

1043 ZOK1016469
పపరర: పరవడడరవగయయ పటటవ

125-138/1266

1046 ZOK1564517
పపరర: జజజ నయయ బబ ణవ

125-139/1460

1049 ZOK0690289
పపరర: రరన బబ జజజ
భరస : వవవకట శశష రరడడడ బబ జజ
ఇవటట నవవ:E-16-248-001
వయససస:37
లవ: ససస స

1029 LML2384774
పపరర: పదదమవత పప లశశటట

125-140/989

1032 ZOK0652909
పపరర: లకడమ దదవ ఎదసదల

125-139/643

1035 ZOK1178251
పపరర: వవవకటయయ బబచచనదదద

125-139/651

తవడడ:డ వవవకటయయ బబచచనదదద
ఇవటట నవవ:9/A-12-B
వయససస:43
లవ: పప
125-140/1382

1038 ZOK1389105
పపరర: పదమజ ఏదసదల

125-137/1453

తవడడ:డ నదగరశశర రరవప ఏదసదల
ఇవటట నవవ:9/A/12D
వయససస:24
లవ: ససస స
125-139/653

1041 ZOK0936916
పపరర: దదవ ససరర

125-139/654

భరస : వరదయయ ససరర
ఇవటట నవవ:9/H-A
వయససస:39
లవ: ససస స
125-137/159

1044 ZOK1351071
పపరర: ససబబమమ యరరశజనసటగరరర

125-139/671

భరస : రమణ యరరశజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:91/B
వయససస:31
లవ: ససస స
125-139/1

తవడడ:డ ఎలల యయ బబ ణవ
ఇవటట నవవ:00
వయససస:43
లవ: పప
125-138/1243

125-139/646

భరస : నదగరశశర రరవప ఎదసదల
ఇవటట నవవ:9/A/12/A
వయససస:53
లవ: ససస స

తవడడ:డ యలనదధయయ పటటవ
ఇవటట నవవ:48G-4
వయససస:46
లవ: పప

తవడడ:డ బ వవవకటటష
ఇవటట నవవ:144-G
వయససస:20
లవ: ససస స
1048 ZOK1563170
పపరర: ససజజత అవగరరర

125-140/1381

భరస : ససధదకర యరశజనసటగరరర
ఇవటట నవవ:9/-B
వయససస:31
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఉరరకకవదస పరరకక
ఇవటట నవవ:48-1M26
వయససస:20
లవ: పప
1045 ZOK2289593
పపరర: రరడడడ పడవలల క బవడరర

1031 LML1894732
పపరర: పపవచలయయ

1026 LML2376929
పపరర: వవవకటటశ పప లశశటట

భరస : వవవకటటసస పప లశశటట
ఇవటట నవవ:9/A-11
వయససస:40
లవ: ససస స

భరస : వవవకటటతయల
ఇవటట నవవ:9-A-12-B
వయససస:43
లవ: ససస స

తవడడ:డ నదగరశశర రరవప ఏదసదల
ఇవటట నవవ:9/A-12D
వయససస:27
లవ: ససస స
1042 ZOK1477611
పపరర: మసరసన షరరఫ పరరకక

125-139/648

భరస : మణణ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:9-A12A
వయససస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటయయ బబచచనదధద
ఇవటట నవవ:9-A-12-B
వయససస:22
లవ: పప
1039 ZOK1683820
పపరర: వనజ ఏదసదల

1028 ZOK1482637
పపరర: పవన పప లశశటట

125-139/644

తలల : ససబబబరరయబడడ పప లశశటట
ఇవటట నవవ:9/A-11
వయససస:51
లవ: పప

తవడడ:డ కరటయయ
ఇవటట నవవ:9-A-12
వయససస:62
లవ: పప

తవడడ:డ చనటయయ నదరదదసస
ఇవటట నవవ:9/A12-A
వయససస:51
లవ: పప
1036 ZOK1481571
పపరర: లకడమ సరయ బబచచనదధద

125-140/1380

తవడడ:డ వవవకటటష పప లశశటట
ఇవటట నవవ:9/A-11
వయససస:21
లవ: పప

తవడడ:డ కకమమ శశనవరససలక
ఇవటట నవవ:9/A-12
వయససస:21
లవ: పప
1033 LML2380434
పపరర: మణణ నదరదదసస

1025 LML2384782
పపరర: నరసమమ పప లశశటట

1023 ZOK1082189
పపరర: వవవకటససబబయయ పప లశశటట
తవడడ:డ భబసకర పప లశశటట
ఇవటట నవవ:9/A-10
వయససస:26
లవ: పప

భరస : భబసకర
ఇవటట నవవ:9-A-10
వయససస:39
లవ: ససస స

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇవటట నవవ:9/A-11
వయససస:70
లవ: ససస స
1030 ZOK1481704
పపరర: కకమమ శశనదథ

125-140/1379

భరస : వవవకటససబబయయ
ఇవటట నవవ:9-A-8
వయససస:59
లవ: ససస స

తవడడ:డ బబసకర
ఇవటట నవవ:9/A-10
వయససస:21
లవ: పప
1027 ZOK1482173
పపరర: పపవచలమమ పప లశశటట

1022 LML2384808
పపరర: వవనకటబలకమలమ కకడసరర

1047 ZOK1668144
పపరర: వవవకటటశశరరల యయలకకకలల

125-137/1454

తవడడ:డ పడడ నదగయయ యయలకకకలల
ఇవటట నవవ:D NO 8/50
వయససస:48
లవ: పప
125-138/497

125-137/1460
1050 ZOK1270586
పపరర: ససబడమణయ ఎవ గగడ బబ మబమ

తవడడ:డ ససబబయయ బబ మబమ
ఇవటట నవవ:HNO:8/48-2-C
వయససస:62
లవ: పప
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పపరరషషలల
ఇతరరలల
మతస త

508
508

ససస సలల

ఇతరరలల
541
541

మతస త
1
1

1,050
1,050

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస

వయసస 01-01-2021 నటక
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