రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-27
1
ZOK0922352
పపరర: నవన కకమమర ఆరరరట

125-140/811

తఇడడ:డ పపదద బబలమజ ఆరరరట
ఇఇటట ననఇ:1/540
వయససస:34
లఇ: పప
4
ZOK1565035
పపరర: లలమవత సరరనడమ

125-139/398

125-140/83

125-140/1430

125-140/88

తఇడడ:డ వలల షపక మమటటల
ఇఇటట ననఇ:9/311B
వయససస:26
లఇ: పప
16
ZOK1679059
పపరర: రరకసనడ

125-140/91

125-139/1207

125-140/94

భరస : వనఇకటరమణయయ
ఇఇటట ననఇ:9-312-1
వయససస:70
లఇ: ససస స
28
ZOK1357813
పపరర: ససజఠ చచటపలల
తఇడడ:డ జయకర చచటపలల
ఇఇటట ననఇ:9/313
వయససస:23
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/86

9
ZOK1122548
పపరర: ససధ రసణణ చవరకకలమ

125-140/85

12
ZOK1241488
పపరర: మమటట ల షఇషసర షపక

125-140/87

తఇడడ:డ మమటట ల రఇతత ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/311-A
వయససస:46
లఇ: పప

14
ZOK1565902
పపరర: ఖలల షపక మమటటల

15
ZOK1565852
పపరర: ఇమమద షపక మమటటల

125-140/89

17
ZOK2004570
పపరర: మమటల నడజన షపక

20
ZOK0983420
పపరర: గరవఇద రసజలక అరగటకకల

23
LML2379188
పపరర: నవనకకమమర మబమకదద

26
LML2382638
పపరర: ససజజతడ మబమకదద

29
ZOK1489913
పపరర: ససబడమణయఇ పగడల
తఇడడ:డ బబబబ పగడల
ఇఇటట ననఇ:9/313
వయససస:22
లఇ: పప

125-140/90

తఇడడ:డ వలల షపక మమటటల
ఇఇటట ననఇ:9/311-B
వయససస:34
లఇ: పప
125-140/1011

18
ZOK1627819
పపరర: రవశరర మబమకడడ

125-139/510

తఇడడ:డ శదదయయ
ఇఇటట ననఇ:9/312
వయససస:53
లఇ: పప
125-140/92

21
ZOK1678606
పపరర: వజయ లకడక మబమకడడ

125-140/93

భరస : కకపపప ససరమ మబమకడడ
ఇఇటట ననఇ:9/312
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-140/1012

24
LML2382620
పపరర: పడతతయషస మబమకదద

125-140/1013

తఇడడ:డ కకపసససరమ
ఇఇటట ననఇ:9-312
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-140/1015

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:9-312-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-140/96

125-140/82

తఇడడ:డ ససలమర అహమద తపసల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/311-A
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకపసససరమ
ఇఇటట ననఇ:9-312
వయససస:37
లఇ: పప
125-140/1014

6
LML2377687
పపరర: పడవణ పప లక

భరస : పడవణ కకమమర పప లక
ఇఇటట ననఇ:9/311
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:9/312
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపఇచలయయ మబమకడడ
ఇఇటట ననఇ:9/312
వయససస:65
లఇ: పప
25
ZOK2004588
పపరర: కకపపమమమ ఆరగతఅకకల

125-140/84

భరస : వలల
ఇఇటట ననఇ:9-311-B
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవశరర మబమకడడ
ఇఇటట ననఇ:9-312
వయససస:25
లఇ: పప
22
ZOK1678739
పపరర: కకపపప ససరమ మబమకడడ

11
ZOK0985723
పపరర: అనరర బబషస తపసల షపక

125-139/397

తఇడడ:డ వనఇగనన పప లక
ఇఇటట ననఇ:9/311
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ వల ససహహబ షపక మమటటల
ఇఇటట ననఇ:9/311B
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : కలల
ఇఇటట ననఇ:9/311-B
వయససస:23
లఇ: ససస స
19
ZOK1304112
పపరర: అభషపక మబమకడడ

125-139/509

భరస : ససరరష బబబబ పప లక
ఇఇటట ననఇ:9/311
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఏస నల శశఖర రసజ
ఇఇటట ననఇ:9/311
వయససస:22
లఇ: ససస స
13
ZOK1565837
పపరర: వహహద షపక మమటటల

5
ZOK1119578
పపరర: జయఇత పపసల

8
ZOK0949729
పపరర: చడమఇడదశరరగ పప లక

3
ZOK1119628
పపరర: మహ లకడక దదవ కకఇడడ
భరస : మమరరత గగరగ పడససద కకఇడడ
ఇఇటట ననఇ:9/311
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమరరత గగరగ పడససద పపసల
ఇఇటట ననఇ:9/311
వయససస:26
లఇ: పప

తలల : కసఇతమక
ఇఇటట ననఇ:9/311
వయససస:37
లఇ: పప
10
ZOK2283802
పపరర: హరత శరవణఇ

125-139/396

తఇడడ:డ జయరసఇ పపసలక
ఇఇటట ననఇ:9/311
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : గరపసల కకషష సరరనడమ
ఇఇటట ననఇ:9/311
వయససస:51
లఇ: ససస స
7
ZOK0922287
పపరర: ససరరష బబబబ పప లక

2
ZOK1119552
పపరర: మమరరత గగరగ పడససద పపసల

27
ZOK1172956
పపరర: చడమఇడదశరరగ పగడడల

125-140/95

భరస : బబబబ పగడడల
ఇఇటట ననఇ:9/313
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-140/97

30
LML2379170
పపరర: జయకర చరవతపసలల

125-140/1016

తఇడడ:డ బబలససఇదరమ
ఇఇటట ననఇ:9-313
వయససస:49
లఇ: పప
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31
LML2382596
పపరర: రసన చవరతపఅల

125-140/1017

భరస : జయకర
ఇఇటట ననఇ:9-313
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-140/98

భరస : ఆనఇద బబ నఇ
ఇఇటట ననఇ:9/315
వయససస:49
లఇ: ససస స

35
ZOK0652255
పపరర: అమకతడ బబ నమ

125-139/511

భరస : అశశఫ అల
ఇఇటట ననఇ:9/318
వయససస:20
లఇ: ససస స

38
ZOK1611839
పపరర: మహమకద హహసపన పఠసన

125-140/101

తఇడడ:డ పప స చనన ఈశరరయయ
ఇఇటట ననఇ:9/318
వయససస:56
లఇ: పప

41
ZOK1489996
పపరర: అలయ పఠసన

125-140/110

తఇడడ:డ బడఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:9/318
వయససస:30
లఇ: ససస స

44
ZOK0915159
పపరర: హహమ తదజ పప స

125-140/113

తఇడడ:డ మహమకద హహసపన పఠసన
ఇఇటట ననఇ:9/318
వయససస:23
లఇ: పప

47
ZOK1489988
పపరర: రరషక పఠసన

125-140/116

50
ZOK0922279
పపరర: వర లకడక పపపడడకకల

53
ZOK2004596
పపరర: అలయమ పఠసన

తఇడడ:డ మహమకద హహసపసన పపతదన
ఇఇటట ననఇ:9/319
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : మహమకదహహసపపన
ఇఇటట ననఇ:9/319
వయససస:45
లఇ: ససస స

55
ZOK1319904
పపరర: మబన చఇదడ రరడడడ వజజజవసరర

56
LML1901875
పపరర: అరరణమక నధగసల

125-140/122

తఇడడ:డ పడభబకర రరడడడ వజజజవసరర
ఇఇటట ననఇ:9/319-B
వయససస:24
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/102

125-140/111

59
ZOK0511261
పపరర: చఇద బబషస మనధనరర
తఇడడ:డ శలరసవప ససబ
ఇఇటట ననఇ:9/321
వయససస:56
లఇ: పప

39
LML2382604
పపరర: పప సస తతలసమక

125-140/100

42
ZOK1565522
పపరర: పఠసన అషడఫఅల

125-140/103

45
ZOK0915183
పపరర: వర ససగర పప స

125-140/112

తఇడడ:డ బడహకఇ
ఇఇటట ననఇ:9/318
వయససస:27
లఇ: పప
125-140/114

48
LML2382554
పపరర: ససజజతడ పసగగడకకలమ

125-140/115

భరస : నరససఇహలక
ఇఇటట ననఇ:9/319
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-140/117

125-140/118
51
ZOK1123769
పపరర: మహమకద హహసపసన పఠసన

తఇడడ:డ ససలమర ఖమన పఠసన
ఇఇటట ననఇ:9/319
వయససస:65
లఇ: పప
125-140/120

54
ZOK2004604
పపరర: ఫసతమమ బ పఠసన

125-140/121

భరస : ససలమర ఖమన
ఇఇటట ననఇ:9/319
వయససస:72
లఇ: ససస స
125-140/1020

భరస : గరవఇదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-320
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-138/1238

125-140/1019

తఇడడ:డ పఠసన మహమకధధసససఈన
ఇఇటట ననఇ:9/318
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:9/319
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-140/119

36
ZOK0656892
పపరర: అమమరరశ బబణఇ

భరస : బడహమమ
ఇఇటట ననఇ:9/318
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : అబబదల రహహమమన పఠసన
ఇఇటట ననఇ:9/318
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహహలక పపపడడకకల
ఇఇటట ననఇ:9/319
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : వజయ కకమమర అనసగరలక
ఇఇటట ననఇ:9/320 lingala street
వయససస:39
లఇ: ససస స

125-139/512

తఇడడ:డ బడహకఇ
ఇఇటట ననఇ:9/318
వయససస:29
లఇ: పప

46
ZOK1424746
పపరర: అససఫ అల పఠసన

125-140/1018

తఇడడ:డ ఆనఇద
ఇఇటట ననఇ:9-315
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : మహమకద హహసపన పఠసన
ఇఇటట ననఇ:9/318
వయససస:50
లఇ: ససస స

43
LML2382612
పపరర: హహమబఇదస పప సస

58
ZOK1614973
పపరర: గగవఇదమక నసగఅలమ

125-140/99

తఇడడ:డ శలమర ఖమన పఠసన
ఇఇటట ననఇ:9/318
వయససస:55
లఇ: పప

40
ZOK0084236
పపరర: పప స బడహకఇ

33
ZOK0433656
పపరర: అనఇద బబ నఇ
తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-314-A
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆనఇద
ఇఇటట ననఇ:9/315
వయససస:30
లఇ: ససస స

37
ZOK1611763
పపరర: నజయమ పఠసన

52
ZOK1304203
పపరర: అససఫ అల పపతదన

125-140/1395

తఇడడ:డ జయకర చచటపలల
ఇఇటట ననఇ:9/313
వయససస:20
లఇ: ససస స

34
LML2381382
పపరర: ససధ బబ నఇ

49
ZOK0735357
పపరర: రరదడయయ పపపడడకకల

32
ZOK2270239
పపరర: ససమయ చచటపలల

57
ZOK1612720
పపరర: వజయ కకమమర అనసగరలక

125-138/1237

తఇడడ:డ నరసయయ అనసగరలక
ఇఇటట ననఇ:9/320 lingala street
వయససస:42
లఇ: పప
125-140/123

60
ZOK0511741
పపరర: ఫసయరరజన మనధనరర

125-140/124

భరస : ఛడన బబషస
ఇఇటట ననఇ:9/321
వయససస:47
లఇ: ససస స
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61
LML2381390
పపరర: లలతమక కర.వ.

125-140/1021

125-140/1022 63
62
ZOK1549054
ZOK2284107
పపరర: జవవరగయ సదడఫ హహనధర షపపక
పపరర: మహమకద సయయద బబష
మనధనరర
భరస : ఆససఫ హహనధర షపపక
తఇడడ:డ చఇద బబష మనధనరర
ఇఇటట ననఇ:9-321
ఇఇటట ననఇ:9/321
వయససస:25
లఇ: ససస స
వయససస:20
లఇ: పప

125-140/1435

65
LML2384238
పపరర: సఇజమమక కకల

తలల : లలతమక కర.వ.
ఇఇటట ననఇ:9-321
వయససస:76
లఇ: ససస స
64
ZOK2284115
పపరర: ససజద బబష మనధనరర
తఇడడ:డ చఇద బబష మనధనరర
ఇఇటట ననఇ:9/321
వయససస:18
లఇ: పప
67
LML2381408
పపరర: వనఇకసటమక నధగబల

భరస : నడగరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-321-1-A
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-140/126

భరస : వనఇకటససబబయయ నధకల
ఇఇటట ననఇ:9/324
వయససస:52
లఇ: ససస స
70
ZOK1304252
పపరర: నడగరసజ నసగల

125-140/129

125-139/513

125-140/1026

125-140/1029

74
ZOK1564343
పపరర: ఉజరల రసయ అలల ఇ

77
LML1895028
పపరర: వనఇకట ససరరష బబబబ తతట

80
LML2377711
పపరర: ససబబబరసయబడడ తతట

125-140/1032

83
ZOK1276055
పపరర: సరసరత అలమలఇ

భరస : శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-329
వయససస:78
లఇ: ససస స

భరస : భవసన పడససద
ఇఇటట ననఇ:9-329-B
వయససస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/514

125-140/1027

89
ZOK0511816
పపరర: శలప మమరఇ రరడడ
తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/330
వయససస:32
లఇ: ససస స

72
LML2379279
పపరర: రమమశబబబబ నధగసలమ

125-140/1025

75
LML2381416
పపరర: శసరద తతట

125-140/130

78
LML1902436
పపరర: ససబబలకమక తతట

125-140/1028

భరస : ససబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9-325
వయససస:71
లఇ: ససస స
125-140/1030

81
LML2379220
పపరర: వవఇకటగగరరపస
డ సద కకటబపత

125-140/1031

తఇడడ:డ శవరసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-326-B
వయససస:33
లఇ: పప
125-140/131

84
LML1893775
పపరర: శఇకరయయ మబలమసససనమ

125-140/1033

తఇడడ:డ వనఇక ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-329
వయససస:81
లఇ: పప
125-140/1035

భరస : మధససధదన రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-329
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-140/1037

125-140/128

భరస : ససరరష బబబబ తతట
ఇఇటట ననఇ:9/325
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ అలమలఇ
ఇఇటట ననఇ:9/328-A
వయససస:44
లఇ: ససస స

125-140/1034 86
85
LML1902907
LML1903863
పపరర: పసరరతమక మబలమసససనమ
పపరర: రసదడదదవ మబలసససనఇ

69
ZOK1304237
పపరర: హరగ కకమమరగ నసగల

తఇడడ:డ వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-324
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమణయయ తతట
ఇఇటట ననఇ:9-325
వయససస:80
లఇ: పప

భరస : శవ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-326-B
వయససస:49
లఇ: ససస స

88
LML1902923
పపరర: రసజయలకడక మబలసససనఇ

125-140/1024

తఇడడ:డ ససబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9-325
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : నగరశ బబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-325
వయససస:37
లఇ: ససస స
82
ZOK2004612
పపరర: వజయలకకక కకటపత

71
LML1893999
పపరర: వనఇకటససబబయయ

125-140/125

భరస : నడగరసజ నసగల
ఇఇటట ననఇ:9/324
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : రరవఇత కకమమర అలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:9/325
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9-325
వయససస:48
లఇ: పప
79
LML1902477
పపరర: లకడకదదవ తతట

125-140/127

తఇడడ:డ గరవఇదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-324
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమధవపడడ అలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:9/325
వయససస:29
లఇ: పప
76
LML1895010
పపరర: వనఇకట నడగరష బబబబ తతట

68
ZOK0685727
పపరర: శశశలజ నసగబలమ

66
ZOK0922238
పపరర: తడవవణణ ఆవపల
భరస : వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/322
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : రమమశ బబబబ
ఇఇటట ననఇ:9/324
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ నసగల
ఇఇటట ననఇ:9/324
వయససస:40
లఇ: పప
73
ZOK1564103
పపరర: రరవఇత కకమమర అలల ఇ

125-140/1023

125-140/1434

125-140/1036
87
LML1894633
పపరర: భవసన పడససద మబల సససనఇ

తఇడడ:డ శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-329B
వయససస:53
లఇ: పప
125-140/132

90
ZOK0735373
పపరర: నరరష ససరగగగరగ

125-140/133

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/331
వయససస:29
లఇ: పప

Page 5 of 44

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-27
91
ZOK0921982
పపరర: వనఇకటససబబయయ ససరగగగరగ

125-140/134

తఇడడ:డ ఓబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/331-A
వయససస:52
లఇ: పప
94
LML2382745
పపరర: లకకకదదవ ససరగగగరగ

125-140/1038

125-140/1039

125-140/141

125-140/144

125-140/219

125-140/1042

125-140/1045

భరస : పడససద బబసస
ఇఇటట ననఇ:9/336-A
వయససస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

102
ZOK0922337
పపరర: వనఇకట ససబబయయ చటల

107
LML2377745
పపరర: నతయ పడసనన కకమమర ఒశశటట

110
LML1901966
పపరర: పసరరతమక బశశటట

113
LML2381424
పపరర: హహమ ఇడమడకల

125-140/1048

116
LML2377760
పపరర: కకమమర ఇడడమమడకలమ

125-140/1040

119
ZOK0949307
పపరర: గణణశ బబసస
తఇడడ:డ పడససద బబసస
ఇఇటట ననఇ:9/336-A
వయససస:28
లఇ: పప

105
ZOK1130095
పపరర: బ శశకళ

125-140/1041

భరస : వవనసకకమమర చటల
ఇఇటట ననఇ:9-333
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-140/145

108
ZOK1276014
పపరర: రమయలత ససఇగసరస

125-140/146

భరస : నఠయ పడసనన కకమమర బబశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/334-A
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-140/1043

111
LML2379246
పపరర: మలల కసరరజన బబశశటట

125-140/1044

తఇడడ:డ మపపరరశయమ
ఇఇటట ననఇ:9-334-A
వయససస:35
లఇ: పప
125-140/1046

114
ZOK2004620
పపరర: హహహమమవత ఈడడమడకల

125-140/1047

భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:9-335
వయససస:69
లఇ: ససస స
125-140/1049

తఇడడ:డ హహహమమవత ఇడడమమడకలమ
ఇఇటట ననఇ:9-335-A
వయససస:45
లఇ: పప
125-140/147

125-140/143

తఇడడ:డ చనన ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/333
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : పడభబకర
ఇఇటట ననఇ:9-335
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-335-A
వయససస:39
లఇ: ససస స
118
ZOK0268706
పపరర: ససగబణ బబసస

125-140/142

భరస : మపపరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-334-A
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహహమమవత ఇడడమమడకలమ
ఇఇటట ననఇ:9-335
వయససస:47
లఇ: పప
115
LML1901974
పపరర: ససబబరతన ఇడమడకల

104
LML2377737
పపరర: జగదదష చటబల

125-140/138

125-140/140
99
ZOK1304534
పపరర: నతయ వనయ కకమమర
ఇడడమడకల
తఇడడ:డ బబలమజ బబబబ డడమమడకఅలమ
ఇఇటట ననఇ:9/332-C
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ మపపరయయ ఒశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/334-A
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:9-334-A
వయససస:66
లఇ: పప
112
LML2377752
పపరర: పడభబకర ఇడడమమడకలమ

101
ZOK0084186
పపరర: వవనసకకమమర చటల

96
ZOK1137596
పపరర: హససనడ పఠసన

125-140/139

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-333
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : బసపటట మలల కసరరజన
ఇఇటట ననఇ:9/334
వయససస:31
లఇ: ససస స
109
LML1894526
పపరర: మపపరయయ బశశటట

98
ZOK1627827
పపరర: షపక ఖజ నడయబ రసధల

125-140/136

భరస : మబనఫ పఠసన
ఇఇటట ననఇ:9/332
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/333
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : జగదదశ చటల
ఇఇటట ననఇ:9/333
వయససస:39
లఇ: ససస స
106
ZOK1724939
పపరర: బసపటట పపషపలత

125-140/137

తఇడడ:డ షపక మహబబబ ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/332-A
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకసటరమణ నరర
ఇఇటట ననఇ:9/332-D
వయససస:24
లఇ: పప
103
ZOK1130103
పపరర: వజయ చటల

95
ZOK1137588
పపరర: జరపబబన షపక

93
ZOK1490077
పపరర: కకరశపసడడ రసమకకషష
తఇడడ:డ కకరశపసడడ రఇబబబబ
ఇఇటట ననఇ:9/331-A
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : దసస గగరగ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/332
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నడరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-332
వయససస:59
లఇ: పప
100
ZOK1357821
పపరర: రసజరశ నరర

125-140/135

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/331-A
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-331-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
97
LML1896059
పపరర: బబలమజ ఇడడమమడకలమ

92
ZOK0922006
పపరర: ససయ చఇదన ససరగగగరగ

117
LML1894187
పపరర: ఈశరరరశయమ ఇడడమడకలమ

125-140/1050

తఇడడ:డ చచఇచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-336
వయససస:68
లఇ: పప
125-140/148

120
ZOK0511386
పపరర: ససబబలకడక మమడపపరగ

125-140/149

భరస : నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:9/337
వయససస:41
లఇ: ససస స
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121
ZOK0511808
పపరర: సతయవవణమక కలకల

125-140/150

భరస : కకలమలఈ రసజ
ఇఇటట ననఇ:9/338
వయససస:52
లఇ: ససస స
124
ZOK0475962
పపరర: భబవన ససరత ఇడడమమడక

125-140/153

125-140/156

తఇడడ:డ చచఇచయయ
ఇఇటట ననఇ:9/339-B
వయససస:58
లఇ: పప
133
ZOK1161322
పపరర: ససయ ససససక ఇదదమడకల

125-140/161

125-140/1053

125-140/1056

భరస : చఇదడ మమల
ఇఇటట ననఇ:9-340A
వయససస:44
లఇ: ససస స
142
ZOK1252188
పపరర: ఇమమఇశవలల షపక

125-140/163

తఇడడ:డ పసరన ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/342-A
వయససస:44
లఇ: పప
145
ZOK0907495
పపరర: శఇకరయయ పతస
తఇడడ:డ వనఇకటయయ పతస
ఇఇటట ననఇ:9/343A2
వయససస:46
లఇ: పప

128
ZOK1565662
పపరర: శశఖర బబబబ ఇడడమమదకఅలమ

125-140/159

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/155

129
LML2381432
పపరర: ఇడడమమడకలమ జలజజకడ

125-140/1051

125-140/160
132
ZOK0594291
పపరర: ససయ శశనవసస ఇడడమడకల

తఇడడ:డ గగరర పత
ఇఇటట ననఇ:9/339-B
వయససస:32
లఇ: పప

134
ZOK0474320
పపరర: నఇద కకశశర ఇడడమమదకఅలమ

125-140/162

125-140/1052
135
LML2382810
పపరర: కకషషకకమమరర ఇడడమమదకఅలమ

భరస : చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:9-339C
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-140/1054

138
LML1894062
పపరర: లకకయయ పపలపతతరర

భరస : నఇదడ కకశశర ఇడడమమడకఅలమ
ఇఇటట ననఇ:9-339-C
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-340A
వయససస:68
లఇ: పప

140
LML1901719
పపరర: వవఇకట సధబబబలకమమక
మబలమసససనఇ
భరస : లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-340A
వయససస:64
లఇ: ససస స

125-140/1057

141
ZOK1384296
పపరర: మనధసర అల తతపసకకల

143
LML2382828
పపరర: దదలశసద శశక

125-140/1059

125-140/1055

125-140/1058

తఇడడ:డ ససదక వలల తతపసకకల
ఇఇటట ననఇ:9-342
వయససస:23
లఇ: పప

146
ZOK0652339
పపరర: లలతమమక మబడద

భరస : వనఇకట రమణ నడయక మబడద
ఇఇటట ననఇ:9/344
వయససస:37
లఇ: ససస స

144
ZOK1427327
పపరర: మబడద పసడయమఇక

125-140/164

తఇడడ:డ మబడద దదరససరమ నడయక
ఇఇటట ననఇ:9/343
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-140/165

భరస : డడరసససరమ నడయక
ఇఇటట ననఇ:9/344
వయససస:41
లఇ: ససస స

125-140/167 149
148
ZOK1566413
ZOK1566447
పపరర: వనఇకట రమణ నడయక మబడద
పపరర: కలమవత మబడద

తఇడడ:డ చఇదచ నడయక మబడద
ఇఇటట ననఇ:9/344
వయససస:43
లఇ: పప

125-140/157

భరస : ఇమమమశసవలల
ఇఇటట ననఇ:9-342-C
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-139/515

126
ZOK0510792
పపరర: శశఖర బబబబ ఇదదమడకల

భరస : చఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-339-A
వయససస:56
లఇ: ససస స

131
LML2382950
పపరర: లకకక ఇడడమమదకఅలమ

137
ZOK1020213
పపరర: ఆలలఖయ ఓరరగరనద

125-140/152

తఇడడ:డ చఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9/339-A
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:9/339C
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ చచఇచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-339-C
వయససస:67
లఇ: పప
139
LML1901479
పపరర: మఇజలవసణణ పపలపతతరర

125-140/154

భరస : గగరరపత
ఇఇటట ననఇ:9/339-B
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగరగపత
ఇఇటట ననఇ:9/339-B
వయససస:28
లఇ: ససస స
136
LML1896026
పపరర: చఇదడశశఖర ఇడడమమడకలమ

125
LML2377810
పపరర: ససదక వలల తతపసకకళ

తఇడడ:డ చచఇగయయ ఇడడమమదకఅలమ
ఇఇటట ననఇ:9/339-A
వయససస:29
లఇ: పప
125-140/158

123
ZOK0199828
పపరర: చచఇగయయ ఇడడమమదకఅలమ
తఇడడ:డ చచఇచయయ
ఇఇటట ననఇ:9/339A
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖమదర ససబ తతపసకకళ
ఇఇటట ననఇ:9/339-A
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ చచఇగయయ ఇడడమమదకఅలమ
ఇఇటట ననఇ:9/339-A
వయససస:34
లఇ: ససస స
130
LML2377778
పపరర: గగరగపత ఇడమడకల

125-140/151

భరస : కమల ససబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/339
వయససస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చచఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9/339A
వయససస:36
లఇ: ససస స
127
ZOK1565613
పపరర: భవయ ససరత ఇడడమమదకఅలమ

122
LML1901453
పపరర: మలమన బ షపక

147
ZOK0656975
పపరర: దడరరససరమనడయక మబధద

125-140/166

తఇడడ:డ సధరసయ నడయక
ఇఇటట ననఇ:9/344
వయససస:50
లఇ: పప
125-140/168

150
LML1901982
పపరర: ససనత బసపటట

125-140/1060

తఇడడ:డ మపపరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-344
వయససస:37
లఇ: ససస స
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151
LML1895564
పపరర: ఇలయమజ పస ఎస

125-140/169

తఇడడ:డ అలమసఫ హహసపసన పస ఎస
ఇఇటట ననఇ:9/344-B
వయససస:41
లఇ: పప
154
LML2382851
పపరర: సహనజ శశక

125-140/1061

125-140/174

125-140/1064

125-140/176

తఇడడ:డ వలల అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:9/346-A
వయససస:38
లఇ: పప
169
ZOK0476135
పపరర: మమబబన తతపసకకల

125-140/181

తఇడడ:డ అదద నడరసయణ కకరగవ
ఇఇటట ననఇ:9/346-B
వయససస:25
లఇ: పప
175
LML2382513
పపరర: సరసరత కకరగవ

125-140/1068

భరస : ఆదదనడరసయనడ
ఇఇటట ననఇ:9-346-B
వయససస:46
లఇ: ససస స
178
ZOK2284453
పపరర: మమలమల షపక
తఇడడ:డ మహబబబ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:9/346-C
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

164
ZOK0685800
పపరర: సమరస శశక

125-140/177

125-140/180

125-140/175

165
ZOK0511519
పపరర: సపమనడ ససలల న షపక

125-140/178

168
LML1903103
పపరర: మహహ
హ నడ బ శశఖ

125-140/1066

భరస : వసల అహమద
ఇఇటట ననఇ:9-346-A
వయససస:65
లఇ: ససస స

170
ZOK0594424
పపరర: ఛడన తర షపక

125-140/182

171
ZOK1062017
పపరర: మహబబబబబషస తతపకకళ

125-140/183

తఇడడ:డ ఖమదర ససహహబ తతపకకళ
ఇఇటట ననఇ:9/346-B
వయససస:46
లఇ: పప

173
ZOK1620087
పపరర: ఖలల థసపకకలమ

125-140/185

174
LML2379097
పపరర: ఆదదనడరసయణ కకరగవ

తఇడడ:డ మహబబబ బబష థసపకకలమ
ఇఇటట ననఇ:9/346-B
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవఇకటరమన
ఇఇటట ననఇ:9-346-B
వయససస:54
లఇ: పప

176
ZOK2004638
పపరర: ఛడన బ తతపకకళ

177
ZOK2284438
పపరర: రబయమ బ షపక

తఇడడ:డ అలల భబకసశ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/347
వయససస:34
లఇ: పప

125-140/1063

తలల : మమహరరనబ
ఇఇటట ననఇ:9/346-A
వయససస:42
లఇ: ససస స

167
ZOK1215046
పపరర: లమవణయ దసవపరరర

179
LML2379402
పపరర: మహమకద షపక

125-140/173

తఇడడ:డ నజరరలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/345-A
వయససస:20
లఇ: పప

125-140/1069

భరస : ఖమదర ససబ
ఇఇటట ననఇ:9-346-B
వయససస:69
లఇ: ససస స
125-140/1442

159
LML2382984
పపరర: వహహదడ శశక

125-140/1065 162
161
ZOK0735431
ZOK1565316
పపరర: అబబదల అజస షపక మబదడమ
పపరర: మహమకద ససజద షపక

భరస : నబ ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/346-B
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-140/184

156
ZOK0511170
పపరర: నజరరలల షపక

భరస : నజరరలమ
ఇఇటట ననఇ:9-345
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససవస కకమమర దసవపరరర
ఇఇటట ననఇ:9/346-A
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : మహబబబ బబషస
ఇఇటట ననఇ:9/346-B
వయససస:43
లఇ: ససస స
172
ZOK1241207
పపరర: అభషపక కకరగవ

125-140/1062

భరస : జలమణణ బశస
ఇఇటట ననఇ:9/346
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-140/179

125-140/171

తఇడడ:డ ససదక వలల
ఇఇటట ననఇ:9/345
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ అమర బబష
ఇఇటట ననఇ:9-345-1
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ అహమకద
ఇఇటట ననఇ:9/346
వయససస:37
లఇ: పప
166
ZOK0825853
పపరర: మసససన వలల షపక

125-140/172

తఇడడ:డ ససదక వలల
ఇఇటట ననఇ:9-345
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : కసదదరరలమ
ఇఇటట ననఇ:9-345
వయససస:39
లఇ: ససస స
163
ZOK0511030
పపరర: ఉమకర శరరఫ షపక

155
LML2377794
పపరర: ఖదదరరలమల షపక

158
LML2379386
పపరర: అజమతతలమల శశక

153
ZOK1161272
పపరర: పపరగషమ గఇధఇశశటట
తఇడడ:డ ససబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/344-B
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససదక వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/345
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : హబబబలమల
ఇఇటట ననఇ:9/345
వయససస:36
లఇ: ససస స
160
LML2383016
పపరర: శసహహదడ శశక

125-140/170

తఇడడ:డ మహమకద ససదక
ఇఇటట ననఇ:9/344-B
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : ఇలయమఴూధసపసన
ఇఇటట ననఇ:9-344 B
వయససస:36
లఇ: ససస స
157
ZOK0685826
పపరర: ఫరరనడ శశక

152
ZOK0685818
పపరర: మమహతడఫ షపక

125-140/1067

125-140/1440

భరస : మమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/346-C
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-140/186

180
LML2381440
పపరర: మమబబనన షపక

125-140/187

భరస : అలమలబకసశ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/347
వయససస:52
లఇ: ససస స
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181
ZOK1276022
పపరర: జరపనసళ షపక

125-140/1070

తఇడడ:డ అలమలబకసశ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-347
వయససస:32
లఇ: పప
184
ZOK0476010
పపరర: తతతఇ తతపసకకళ

125-140/190

125-140/192

తఇడడ:డ కససఇ ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/349B
వయససస:46
లఇ: పప
193
ZOK0921354
పపరర: నససబ షపక

125-140/197

125-140/200

125-140/203

125-140/204

భరస : ఇదదష
డ
ఇఇటట ననఇ:9/349-F
వయససస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

194
ZOK0473421
పపరర: రసధల అహమద తతపకకళ

197
ZOK0654970
పపరర: భబరర వ బబకరర

200
LML2383008
పపరర: గగససనసస

203
ZOK1405059
పపరర: కరగమబననసస పసలలఇ

125-140/1075

206
LML1893023
పపరర: గగస ససహహబ షపక

125-140/198

209
ZOK0657478
పపరర: ఇససకయల పసలలఇ
తఇడడ:డ ససలమర ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/349-F
వయససస:31
లఇ: పప

125-140/1072

192
ZOK0921347
పపరర: అరరఏఫ షపక

125-140/196

195
ZOK0476028
పపరర: దదలల మద తతపకకళ

125-140/199

భరస : రసధల అహకద
ఇఇటట ననఇ:9/349B-2
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-140/201

198
ZOK0735423
పపరర: అమర బబష షపక మబదమ

125-140/202

తఇడడ:డ మహమకద సబర
ఇఇటట ననఇ:9/349-C
వయససస:59
లఇ: పప
125-140/1073

201
LML1895101
పపరర: కరరమబలమల షపక

125-140/1074

తఇడడ:డ ససదక వలల
ఇఇటట ననఇ:9-349-D-3
వయససస:39
లఇ: పప
125-140/205

204
ZOK1489962
పపరర: రజయ బబగబమ పసలలఇ

125-140/206

భరస : ఇమమమ న పసలలఇ
ఇఇటట ననఇ:9/349-E
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-140/1076

తఇడడ:డ ఖమససఇససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-349-E
వయససస:62
లఇ: పప
125-140/208

189
LML1894336
పపరర: సధబనబశస తతపసకకల

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ
ఇఇటట ననఇ:9/349-B
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : ఇససకయల పసలలఇ
ఇఇటట ననఇ:9/349-E
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : గగస ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-349E
వయససస:50
లఇ: ససస స
208
ZOK0511592
పపరర: హససనడ పసలలఇ

125-140/195

భరస : మడకనడబశస
ఇఇటట ననఇ:9-349D
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససలమర ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/349-D-A
వయససస:37
లఇ: పప
205
LML2381465
పపరర: గగససయమ షపక

191
ZOK0475996
పపరర: ఴూసరరజ షపక

125-140/191

తఇడడ:డ ఖమదర ససబబ
ఇఇటట ననఇ:9-349-A
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ బ ఏచ నడయక
ఇఇటట ననఇ:9/349-C
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహకకలయ నడయక బబకరర
ఇఇటట ననఇ:9/349-C
వయససస:23
లఇ: ససస స
202
ZOK0657460
పపరర: ఇదదష
డ పసలలఇ

125-140/193

తఇడడ:డ ఖమదర ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/349B-2
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : బబకరర హహకకలయ నడయక
ఇఇటట ననఇ:9/349C
వయససస:50
లఇ: ససస స
199
ZOK1675651
పపరర: భబరర వ బబకరర

188
ZOK0511634
పపరర: హహససఇన బ తతపకకళ

125-140/189

తఇడడ:డ ససదక వలల
ఇఇటట ననఇ:9/349-A
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:9/349B
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : ఆరగఫ
ఇఇటట ననఇ:9/349-B
వయససస:36
లఇ: ససస స
196
ZOK1682434
పపరర: బబకరర తరరపసలమక

125-140/1071 186
185
LML1893635
ZOK0511535
పపరర: మహమకద రఫస థసపసకకలమ
పపరర: షరగకల భబణబ తతపకకళ

భరస : ఖమదర ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/349-A
వయససస:82
లఇ: ససస స
125-140/194

183
LML2382893
పపరర: గగససయమ మబదడమబ
భరస : అమరబశస
ఇఇటట ననఇ:9/349-1
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమదర ససబబ
ఇఇటట ననఇ:9-349-1
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : బబబబ
ఇఇటట ననఇ:9/349-A
వయససస:37
లఇ: ససస స
190
ZOK0474296
పపరర: హహసపసన షపక

125-140/188

భరస : బ ఏచ నడయక
ఇఇటట ననఇ:9/349
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : మహమకద రఫస
ఇఇటట ననఇ:9/349-1
వయససస:36
లఇ: ససస స
187
ZOK0511600
పపరర: ఖమదర బ పసలలఇ

182
ZOK0652693
పపరర: లకకక దదవ బబకరర

207
LML2381473
పపరర: ఖమదర బ పసలలఇ

125-140/207

భరస : చననచలమరగ పసలలఇ
ఇఇటట ననఇ:9/349-F
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-140/209

210
ZOK0983826
పపరర: ఇమమమ న పసలలఇ

125-140/210

తఇడడ:డ ససలమర ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/349-F
వయససస:35
లఇ: పప
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211
ZOK1565464
పపరర: షపక హఫసజన

125-140/211

భరస : షపక మసససన
ఇఇటట ననఇ:9/349-F
వయససస:24
లఇ: ససస స
214
LML1895127
పపరర: హహసపన బబషస షపక

125-140/1077

125-140/215

125-140/222

125-139/517

తఇడడ:డ గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9/351-A1
వయససస:60
లఇ: పప
229
LML1893783
పపరర: దసరర యయ పపపడడకకఇడల

125-140/1079

125-140/230

తఇడడ:డ అకబర బబష ఉరగమమళళ
ఇఇటట ననఇ:9/351-H
వయససస:25
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/223

125-140/232

224
ZOK1489897
పపరర: నలమ కకపప

125-140/224

125-140/227

125-140/1080

222
ZOK1119842
పపరర: యససర బజనవమబల

125-139/516

225
ZOK0983990
పపరర: జజయత కకపప

125-140/225

228
ZOK1326305
పపరర: పసవన గగడ పపపడడకకఇడల

125-140/228

231
ZOK0657486
పపరర: రసమయయ ఎలకగరడ

125-140/229

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/351-C
వయససస:64
లఇ: పప

233
ZOK1323575
పపరర: శశధర ఎలకగరటట

239
ZOK2290153
పపరర: గబలశన వపరరమలమ

125-140/221

తఇడడ:డ దసరర యయ గగడ పపపడడకకఇడల
ఇఇటట ననఇ:9/351-B
వయససస:23
లఇ: ససస స

125-140/231

234
LML2382869
పపరర: పపషపలతడ యమలకగరటట

125-140/1081

భరస : రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-351-C
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-140/1082

భరస : అఇజనవయబలక
ఇఇటట ననఇ:9-351G
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-140/234

219
ZOK0985715
పపరర: ఫసతమబన తపసల షపక

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:9/351-A1
వయససస:47
లఇ: ససస స

227
ZOK0773432
పపరర: మహహష గగడ పపపడడకకఇడల

236
LML2382026
పపరర: భబగయమక తరరపత

125-140/214

తఇడడ:డ ససదద స హహసపసన బజనవమబల
ఇఇటట ననఇ:9/351-A
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసమయయ ఎలకగరటట
ఇఇటట ననఇ:9/351-C
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆఇజనవయబలక తరరపత
ఇఇటట ననఇ:9/351G
వయససస:23
లఇ: పప
238
ZOK1405067
పపరర: జమల ఉరగమమళళ

221
ZOK1304443
పపరర: సలమక టట షపక

230
ZOK2004646
పపరర: రమమదదవ పపపడడకకఇడల

216
ZOK0511584
పపరర: అమనడ మమరగమఎలమల

భరస : అనరర బబషస తపసల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/351-2T
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : దసరర యయ
ఇఇటట ననఇ:9-351-B
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9/351-C
వయససస:31
లఇ: పప
235
ZOK1323518
పపరర: నతశ తరరపత

125-140/220

తఇడడ:డ దసరర యయ గగడ
ఇఇటట ననఇ:9/351-B
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:9-351-B
వయససస:53
లఇ: పప
232
ZOK0657494
పపరర: గఇగసధర ఎలలగగటట

218
ZOK0922436
పపరర: తడహహ తపసల షపక

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ కకపప
ఇఇటట ననఇ:9/351-A
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-140/226

125-140/213

భరస : ఇససకయల
ఇఇటట ననఇ:9/351
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ టట షపక అనరర బబషస
ఇఇటట ననఇ:9/351-2T
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : యససర బజననమబల
ఇఇటట ననఇ:9/351-A
వయససస:44
లఇ: ససస స
226
ZOK0984006
పపరర: వనఇకటరమణ కకపప

125-140/1078

తఇడడ:డ అనరర బబషస తపసల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/351-2T
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అనరర బబషస తపసల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/351-2T
వయససస:26
లఇ: ససస స
223
ZOK1119859
పపరర: మలల శరరగ బజనవమబల

215
LML1903319
పపరర: పసయరరజజన మమటటపలలల

213
ZOK1627975
పపరర: మబనన షపక
తఇడడ:డ హహసపన బబష
ఇఇటట ననఇ:9/349-G
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : ఉసపన బబషస
ఇఇటట ననఇ:9-349-G
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అజనవయబలక తరరపత
ఇఇటట ననఇ:9/351
వయససస:28
లఇ: పప
220
ZOK1182195
పపరర: షకకర తపసల షపక

125-140/212

తఇడడ:డ హహసపసన బబషస షపక
ఇఇటట ననఇ:9/349-G
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ నబససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-349-G
వయససస:43
లఇ: పప
217
ZOK0922378
పపరర: నరరశ బబబబ తరరపత

212
ZOK1304245
పపరర: అబబదలమల షపక

125-140/233
237
ZOK0922246
పపరర: మహమకద కలఇ వపరరమలల

తఇడడ:డ అకబర బబషస
ఇఇటట ననఇ:9/351-H
వయససస:27
లఇ: పప
125-140/1457

భరస : మహమకద కలఇ వపరరమలమ
ఇఇటట ననఇ:9-351-H
వయససస:18
లఇ: ససస స

240
ZOK1626183
పపరర: గబలమబ జజన సయద

125-139/518

భరస : యబసఫ బబష సయద
ఇఇటట ననఇ:9/352
వయససస:37
లఇ: ససస స
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241
ZOK0433607
పపరర: ఆరగఫ షపక

125-140/235

తఇడడ:డ ససదదక
ఇఇటట ననఇ:9/352
వయససస:59
లఇ: పప
244
LML2383073
పపరర: ఈశరరమక కకనడడపపట

125-140/1084

125-140/1439

భరస : రరడడడ పడససద
ఇఇటట ననఇ:9/352-D
వయససస:30
లఇ: ససస స
253
ZOK1304286
పపరర: దదయమ లత చటట

125-140/241

125-140/242

125-140/245

125-140/247

తఇడడ:డ మమల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/355
వయససస:20
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/239

125-140/250

125-140/1085

249
ZOK1082320
పపరర: ఎఇడధ
ల రర శసరద

125-139/520

252
ZOK1304260
పపరర: ససనల కకమమర చతదస

125-140/240

255
LML2383131
పపరర: రసమలకమమక కయమలమ

125-140/1086

భరస : వవనరటసధబబబరరశదధ
ఇఇటట ననఇ:9-353A
వయససస:79
లఇ: ససస స

125-140/243 258
257
ZOK1248690
ZOK1304229
పపరర: రసమచఇదడయయ ఆచడరగ కకతత
పపరర: రసజశశఖర ఆచడరగ కకతత
స రర
స రర

260
ZOK1276006
పపరర: ఖమదర వలల తతపకకళ

263
ZOK0511394
పపరర: దదలల మద షపక

266
ZOK0937666
పపరర: మసససన షపక

269
LML1893627
పపరర: ఖమజజ హహసపసన షపక
తఇడడ:డ నననన సబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-356
వయససస:66
లఇ: పప

125-140/244

తఇడడ:డ రసమచఇదడయయ కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:9/354
వయససస:24
లఇ: పప
125-140/246

261
ZOK1384239
పపరర: ఖమదరమక తతపసకకల

125-140/1087

భరస : ఖదదర ససహహబ తతపసకకల
ఇఇటట ననఇ:9-354-A
వయససస:70
లఇ: ససస స
125-140/248

264
ZOK0511493
పపరర: రరకససనడ షపక

125-140/249

భరస : ససదక వలల
ఇఇటట ననఇ:9/355
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-140/251

తఇడడ:డ కమమల ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/355
వయససస:41
లఇ: పప
125-140/253

125-140/1438

తఇడడ:డ వనఇకసటరమణ చతదస
ఇఇటట ననఇ:9/353A
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/355
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కమల ససబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/355
వయససస:45
లఇ: పప
268
ZOK1566298
పపరర: ఫరరద షపక

254
LML2383123
పపరర: శశదదవ చతదస

246
ZOK2284362
పపరర: రరబనడ షపక

భరస : ఎఇడధ
ల రర రరడడడ పడకసశ
ఇఇటట ననఇ:9/352-C1
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమదర తతపకకళ
ఇఇటట ననఇ:9/354-A
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : రసధల
ఇఇటట ననఇ:9/355
వయససస:39
లఇ: ససస స
265
ZOK0825861
పపరర: ససదక వలల షపక

125-139/519

తఇడడ:డ ససబబయయ కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:9/354
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసమచఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:9/354
వయససస:20
లఇ: పప
262
LML2382992
పపరర: ఖమదదరరననసస శశక

248
ZOK1082312
పపరర: ఎఇడధ
ల రర రరడడడ పడకసశ

251
ZOK0937526
పపరర: పపదద రరడడమక చటటట

125-140/1083

భరస : నజర బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:9/352/C
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకటరమన
ఇఇటట ననఇ:9-353A
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : రసమచఇదడయయ ఆచడరగ
ఇఇటట ననఇ:9/354
వయససస:60
లఇ: ససస స
259
ZOK1627983
పపరర: పడశసఇత కకమమర కకతత
స రర

125-140/237

భరస : రవఇదడ బబబబ
ఇఇటట ననఇ:9/352-D
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ చటట
ఇఇటట ననఇ:9/353A
వయససస:24
లఇ: ససస స
256
ZOK0511832
పపరర: రతనమక కకతత
స రర

245
ZOK0735449
పపరర: భబరత మలలల పపల

తఇడడ:డ ఎఇడధ
ల రర వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/352-C1
వయససస:41
లఇ: పప
125-140/238

243
LML2377828
పపరర: నజజమ వలల కకఇడపపట
తఇడడ:డ పసరర ససబ కకఇదపట
ఇఇటట ననఇ:9-352
వయససస:68
లఇ: పప

భరస : చనన వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:9/352-B
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబబబ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:9/352/C
వయససస:36
లఇ: పప
250
ZOK0937518
పపరర: శసఇత కకమమరగ చటటట

125-140/236

తఇడడ:డ ఖజ ఇబడహహఇ సయద
ఇఇటట ననఇ:9/352
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : నజజమవలల
ఇఇటట ననఇ:9-352
వయససస:64
లఇ: ససస స
247
ZOK2284420
పపరర: నజర బబష షపక

242
ZOK1625367
పపరర: యబసఫ బబష సయద

267
ZOK1215038
పపరర: మమలమల షపక

125-140/252

తఇడడ:డ కమల ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/355
వయససస:54
లఇ: పప
125-140/1088

270
LML1901446
పపరర: షపహనడజ బబగఇ షపక

125-140/1089

భరస : ఖమజఉసపసన
ఇఇటట ననఇ:9-356
వయససస:48
లఇ: ససస స
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271
LML2382935
పపరర: జరపతతనబ శశక

125-140/1090

భరస : ససలమరసబ
ఇఇటట ననఇ:9-356
వయససస:79
లఇ: ససస స
274
LML1895143
పపరర: రవశఇకర వవఇపసలల

125-140/256

275
LML1895523
పపరర: ససబబబనడ వవఇపసలల

125-140/259

278
LML2377836
పపరర: జయచఇదడ చటటట

తఇడడ:డ అదద నడరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9/369
వయససస:38
లఇ: పప

281
ZOK0652511
పపరర: చడన పసయరర కకఇడపపట

తఇడడ:డ శదదయయ కకఇడపపట
ఇఇటట ననఇ:9/369-B
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : రసఇ బబబబ
ఇఇటట ననఇ:9/370
వయససస:53
లఇ: ససస స
289
LML2383180
పపరర: యశశదమక తడలపక

125-140/1093

125-140/269

తఇడడ:డ రసమససబబమక
ఇఇటట ననఇ:9-370-C
వయససస:77
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

290
ZOK1122605
పపరర: గగరగజ కకరశపసడడ

293
ZOK0652743
పపరర: సఇధడయవసల తడలపక

125-140/1096

125-140/1097

296
ZOK1680339
పపరర: నరససఇహ రసవప నడయనపలల

279
LML2382927
పపరర: వవఇకటససబబమక వవఇపసలల

282
ZOK1282656
పపరర: చనన ససదదయయ కకఇడడపపట

125-140/263

285
ZOK0474304
పపరర: రసఇబబబబ కకరశపసడడ

125-140/1092

125-140/262

125-140/264

తఇడడ:డ రసమ కకషష
ఇఇటట ననఇ:9/370
వయససస:57
లఇ: పప
125-140/266

288
ZOK0657452
పపరర: చఇదడశశఖర నధకల

125-140/267

తఇడడ:డ వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:9/370-0
వయససస:30
లఇ: పప
125-140/1094

291
ZOK0937542
పపరర: సఇధయవల దచపతరసజ

125-140/268

భరస : హరగ పడససద తడళళపసక
ఇఇటట ననఇ:9/370-A
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-140/270

125-140/1095
294
LML2379519
పపరర: వనఇకట కకషష సతయనడరసయణ
తడళపసక
తఇడడ:డ ససధరరన శరక
ఇఇటట ననఇ:9-370-A1
వయససస:46
లఇ: పప

125-140/271

297
ZOK0510776
పపరర: గరపసకకషష చటటట

తఇడడ:డ జయ నరససఇహహలక నడయనపలల
ఇఇటట ననఇ:9/370-B
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ
ఇఇటట ననఇ:9/370-C
వయససస:32
లఇ: పప

299
LML1901628
పపరర: రసజరశరరర చతదస

300
LML2381481
పపరర: ఖమదర బ సగరనడల

భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:9-370-C
వయససస:64
లఇ: ససస స

125-140/258

తఇడడ:డ పపదద పసరర ససహహబ కకఇడడపపట
ఇఇటట ననఇ:9/369B
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : హరగపస
డ సద
ఇఇటట ననఇ:9/370-A1
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : సతయనడరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-370-A1
వయససస:36
లఇ: ససస స
298
LML1893890
పపరర: ససబడమణయఇ చటటట

125-140/261

తఇడడ:డ రసఇబబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-370
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససదరరనడశరసక
ఇఇటట ననఇ:9/370-A1
వయససస:42
లఇ: పప
295
LML2383198
పపరర: లకకకసరరరపస తడలపక

287
ZOK1122613
పపరర: ఇఇదడజ కకరశపసడడ

276
LML1903061
పపరర: అదదలకమమక వవఇపసల

భరస : ససబడమణయన
ఇఇటట ననఇ:9-364
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసఇబబబబ
ఇఇటట ననఇ:9/370
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : ససదరరనశరసక
ఇఇటట ననఇ:9-370
వయససస:67
లఇ: ససస స
292
LML2379485
పపరర: హరగ పడససద తడళపసక

125-140/1091

తఇడడ:డ ఆదదనడరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9/369C
వయససస:43
లఇ: పప
125-140/265

125-140/255

భరస : ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:9/364
వయససస:74
లఇ: ససస స

భరస : ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:9/369
వయససస:39
లఇ: ససస స

125-140/1415 284
283
ZOK2280246
ZOK1122589
పపరర: అబబదల రహమమన కకఇడపపట
పపరర: జయరసజ సనపయ

286
ZOK0475954
పపరర: వసససఇదర కకరశపసటట

125-140/257

తఇడడ:డ లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-364
వయససస:52
లఇ: పప
125-140/260

273
LML2382919
పపరర: మమధసరర చతదస
తఇడడ:డ జయచఇదడ
ఇఇటట ననఇ:9/-362
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/364
వయససస:79
లఇ: పప

భరస : రవ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:9/364
వయససస:42
లఇ: ససస స
280
ZOK0474387
పపరర: బబబబ రసవప సనపయ

125-140/254

తఇడడ:డ దసరర యయ గగడ పపపడదకకఇదల
ఇఇటట ననఇ:9/361-B
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:9/364
వయససస:48
లఇ: పప
277
ZOK0937559
పపరర: వజయకలమ రసవలలరర

272
ZOK1268995
పపరర: రమమశ గగడ పపపడదకకఇదల

125-140/1098

125-140/272

125-140/1099

భరస : దసస గగరగ ససబ సగరనడల
ఇఇటట ననఇ:9-370-E
వయససస:70
లఇ: ససస స
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301
ZOK1215004
పపరర: మసససన వసల షపక

125-140/273

తఇడడ:డ మమబబ బబషస షపక
ఇఇటట ననఇ:9/371
వయససస:38
లఇ: పప

302
ZOK1215012
పపరర: రరశసక షసక

125-140/274

భరస : మసససన వసల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/371
వయససస:32
లఇ: ససస స

125-140/275 305
304
ZOK0685743
ZOK1275941
పపరర: మహమకద ఫరరౘ తతపకకళ
పపరర: హహసపసన బబషస తతపకకళ

తఇడడ:డ ససబబబరసయబడడ తతపకకళ
ఇఇటట ననఇ:9/374
వయససస:28
లఇ: పప

303
LML2381499
పపరర: హహసపసన బ సగగనడల

125-140/1100

భరస : మహబబబ బబషస సగగనడల
ఇఇటట ననఇ:9-371-A
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-140/276

తఇడడ:డ ససబబబరసయబడడ తతపకకళ
ఇఇటట ననఇ:9/374
వయససస:32
లఇ: పప

306
LML1903467
పపరర: మసససనబ తతపసకకల

125-140/1101

భరస : ససబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9-374
వయససస:49
లఇ: ససస స

125-140/1102 308
125-140/277 309
307
ZOK0168351
ZOK0199539
ZOK0594119
పపరర: ససబబబరసయడధ తతపసకకల
పపరర: నడగ పడసనన లకడక పసలససగరఇ
పపరర: వవఇకటటశ నధకల

తఇడడ:డ ససహహదడబ
ఇఇటట ననఇ:9-374
వయససస:53
లఇ: పప
310
ZOK0652404
పపరర: ఎడడమడకల ససజత

భరస : సప మ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:9/375-S-5
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-140/279

భరస : శవ పడససద
ఇఇటట ననఇ:9/376
వయససస:31
లఇ: ససస స
313
ZOK1241249
పపరర: శశకళ మమదదద రసజ

311
ZOK1123967
పపరర: ససధదర కకమమర ఆకకమమల

భరస : శఇకర రసజ మమదదద రసజ
ఇఇటట ననఇ:9/376
వయససస:38
లఇ: ససస స

314
ZOK1275990
పపరర: పడవణ ఆకకమళల

తఇడడ:డ మహమకదల
ఇఇటట ననఇ:9/376-1
వయససస:29
లఇ: పప
125-140/297

320
ZOK1275982
పపరర: ఫరరదడ ససఇకరససల

తఇడడ:డ బబబయయ ససఇకరససల
ఇఇటట ననఇ:9/376-1
వయససస:55
లఇ: పప

323
ZOK1354851
పపరర: చటటట వజయ కకమమర

తఇడడ:డ ఐ యస వ పడససద రసవప
ఇఇటట ననఇ:9/376/1I
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ వజయ భబసరర రరడడడ బబపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/376/5
వయససస:31
లఇ: ససస స
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125-140/295

329
ZOK1627843
పపరర: ససజజత బబపరరడడడ
భరస : వజయ భబసరర రరడడడ బబపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/376/5
వయససస:31
లఇ: ససస స

315
ZOK0657445
పపరర: ససరరష కకమమర నధకల

125-140/293

318
ZOK0921511
పపరర: పసఇడడ రఇగయయ చతదస

125-140/296

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:9/376-1
వయససస:54
లఇ: పప
125-140/298

321
ZOK1304211
పపరర: ఖలల రరహమన ససఇకరససల

125-140/299

తఇడడ:డ మహమకద అల ససఇకరససల
ఇఇటట ననఇ:9/376-1
వయససస:24
లఇ: పప
125-140/301

324
LML2383065
పపరర: హలమమ ససఇకరసధలమ

125-140/1107

భరస : మహమకద అల
ఇఇటట ననఇ:9-376-1
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-140/302

తఇడడ:డ కకఇదదళళ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/376-3
వయససస:54
లఇ: పప
125-140/287

125-140/281

తఇడడ:డ వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:9/376-0
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ చటటట పసఇడడ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9/376-1
వయససస:23
లఇ: పప

125-140/286 326
325
ZOK1160951
ZOK0214163
పపరర: దడవద శశఖర బబబబ ఇఇదసమలల
పపరర: వనఇకటససబబయయ కకఇదదళళ

328
ZOK1627835
పపరర: ససజజత బబపరరడడడ

125-140/283

భరస : అబబదల రహమమన ససఇకరససల
ఇఇటట ననఇ:9/376-1
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-140/300

312
ZOK1241231
పపరర: శఇకర రసజ మమదదద రసజ
తఇడడ:డ వనఇకట రసజ మమదదద రసజ
ఇఇటట ననఇ:9/376
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : పసఇడడ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9/376-1
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : జగదదశరర
ఇఇటట ననఇ:9/376-1
వయససస:39
లఇ: ససస స
322
ZOK1304492
పపరర: మహమకద అల ససఇకరశల

125-140/280

తఇడడ:డ రమణ ఆకకమళల
ఇఇటట ననఇ:9/376
వయససస:25
లఇ: పప

125-140/294 317
316
ZOK0685859
ZOK0921495
పపరర: అబబదల రహమమన ససఇకరససల
పపరర: కకషష వవణణ చటటట

319
ZOK0921545
పపరర: నడగమణణ చతదస

తఇడడ:డ ససబబబరసయడధ
ఇఇటట ననఇ:9/376
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమణ ఆకకమమల
ఇఇటట ననఇ:9/376
వయససస:26
లఇ: పప
125-140/282

125-140/278

327
ZOK1627744
పపరర: వజయ భబసరర రరడడడ బబపరరడడడ

125-139/521

తఇడడ:డ నరగరరరడడడ బబపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/376/5
వయససస:58
లఇ: పప
125-140/288

330
ZOK1627850
పపరర: దసస గగరమక బబపరరడడడ

125-140/289

భరస : నరస రరడడడ బబపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/376/5
వయససస:99
లఇ: ససస స
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331
ZOK1627868
పపరర: బబచచమక బబపరరడడడ

125-140/290

భరస : వజయ భబసరర రరడడడ బబపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/376/5
వయససస:52
లఇ: ససస స
334
ZOK0773572
పపరర: సరపన జటటరర

125-140/306

125-140/307

తఇడడ:డ షపక మహమకద ఖససఇ
ఇఇటట ననఇ:9/376-6-C-H-5
వయససస:54
లఇ: పప
343
ZOK1489657
పపరర: షపక రసఫసవపననసస

335
ZOK1489707
పపరర: యశరఇత ససయ ఆకకల

125-140/304

338
ZOK0199869
పపరర: శశనవసససలక చమక

125-140/308

336
ZOK1489715
పపరర: వనఇకట ససమఇత ఆకకల

339
ZOK1489723
పపరర: చటటట హహమఇత కకమమర

341
ZOK1489624
పపరర: షపక కరగమబననసస

125-140/311

344
ZOK1489665
పపరర: షపక మబజబ

125-140/314

345
ZOK1489673
పపరర: షపక మబనర

125-140/1443
346
ZOK2284974
పపరర: పససపపలలటట శశనవసససలక
పససపపలలటట
తఇడడ:డ పససపపలలటట వనఇకటటశ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9/376-9
వయససస:38
లఇ: పప

125-140/1449 348
347
ZOK2285559
ZOK0950403
పపరర: పససపపలలటట శశదదవ పససపపలలటట
పపరర: శశనవసససలక అలకల

భరస : పససపపలలటట శశనవసససలక పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-376-9
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఓబబలక అలకల
ఇఇటట ననఇ:9/376/9R2
వయససస:49
లఇ: పప

349
ZOK0773622
పపరర: రవ కకమమర రరడడడ జటటరగ

350
ZOK1252220
పపరర: యమససకన షపక

351
ZOK1161231
పపరర: ఖమదర బబషస షపక

352
ZOK2250678
పపరర: వర పడససద బలరసజ
తఇడడ:డ శశనవసససలక రసజ బలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/376-A
వయససస:19
లఇ: పప
355
LML2379659
పపరర: మసససనవలల షపక

తఇడడ:డ పససపపలలటట వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9/376-A-19
వయససస:24
లఇ: ససస స
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125-140/317

125-140/1110

125-140/320

356
ZOK1680164
పపరర: కఇడడగడఅలమ రమమశ బబబబ

125-140/292

125-140/318

తఇడడ:డ అహమకద హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:9/376-A
వయససస:42
లఇ: పప
125-140/1108

భరస : నడరసయణ ఇడమడకల
ఇఇటట ననఇ:9-376-A
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కసససమ
ఇఇటట ననఇ:9-376-A1
వయససస:52
లఇ: పప
358
ZOK1680289
పపరర: పససపపలలటట ససఇదరయ

353
LML2381523
పపరర: చచఇగమక ఇడమడకల

125-140/315

తఇడడ:డ షపక అలఇ బబష
ఇఇటట ననఇ:9/376-6-C-H-5
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసససన వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/376-18
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-140/319

125-140/312

తఇడడ:డ షపక మబనర
ఇఇటట ననఇ:9/376-6-C-H-5
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపక అలఇ బబష
ఇఇటట ననఇ:9/376-6-C-H-5
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/376-16-CB
వయససస:38
లఇ: పప

125-140/309

342
ZOK1489640
పపరర: షపక మబనర

భరస : షపక మబజబ
ఇఇటట ననఇ:9/376-6-C-H-5
వయససస:24
లఇ: ససస స

125-140/316

125-140/305

తఇడడ:డ చటటట పసఇడడరఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9/376-6-C-H-1
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : షపక అలఇ బబష
ఇఇటట ననఇ:9/376-6-C-H-5
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-140/313

125-140/303

తఇడడ:డ ఎలల యయ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:9/376-6 C B
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/376-6-CB,18-A
వయససస:52
లఇ: పప
125-140/310

333
ZOK0773424
పపరర: రసధదక పసకకరల
భరస : బడహకయయ
ఇఇటట ననఇ:9/376-6
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యలల యయ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:9/376-6 C B
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : శశనవసససలక
ఇఇటట ననఇ:9/376-6-CB,18-A
వయససస:44
లఇ: ససస స
340
ZOK1489616
పపరర: షపక అలఇ బబష

125-140/291

తఇడడ:డ బబపరరడడడ వజయ భబసరర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/376/5
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : రవకకమమర జటటరర
ఇఇటట ననఇ:9/376-6-C6
వయససస:37
లఇ: ససస స
337
LML2383362
పపరర: కకససమకకమమరర కరమమమ

332
ZOK1677517
పపరర: బబపరరడడడ ససనత

354
LML2383305
పపరర: శవజజయత బబ డనపప

125-140/1109

భరస : రరడడ యమ
చడ
ఇఇటట ననఇ:9-376-A
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-140/1103

357
ZOK1680180
పపరర: కఇడడగడఅలమ అనసరసధ

125-140/1104

తఇడడ:డ కఇడడగడఅలమ ససబబరసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-376/A-18
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : కఇడడగడఅలమ రమమశ బబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-376/A-18
వయససస:38
లఇ: ససస స

359
ZOK1241264
పపరర: భబరత ససఇహరసజ శకలనల

360
ZOK1241272
పపరర: లకడక దదవ శకలనల

తఇడడ:డ వనఇకటటసరర రసజ శకలనల
ఇఇటట ననఇ:9/376-A-20
వయససస:41
లఇ: పప

125-140/321

125-140/322

భరస : భబరత ససఇహరసజ శకలనల
ఇఇటట ననఇ:9/376-A-20
వయససస:35
లఇ: ససస స
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361
ZOK1241280
పపరర: వనఇకటటసరర రసజ శకలనల

125-140/323

తఇడడ:డ పపరగ మలల రసజ శకలనల
ఇఇటట ననఇ:9/376-A-20
వయససస:73
లఇ: పప
364
LML2384246
పపరర: నరసమక గరడడ డ

125-140/324

తఇడడ:డ మలలల శరర రసజ గబఇడల పలల
ఇఇటట ననఇ:9/376-B
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-140/1111

భరస : నరసపపయమ
ఇఇటట ననఇ:9-376B
వయససస:64
లఇ: ససస స
367
ZOK0471631
పపరర: మసససన బబషస సయయద

362
ZOK0921362
పపరర: మలల క గబఇడల పలల

365
LML2383933
పపరర: వసన గబఇదడలపలలల

తఇడడ:డ వనఇకఇ రసజ అరససమకకల
ఇఇటట ననఇ:9/376-B
వయససస:37
లఇ: పప
125-140/1112

భరస : మలలల శరరరసవ
ఇఇటట ననఇ:9-376-B
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-140/334

తఇడడ:డ అకబర బబషస
ఇఇటట ననఇ:9/376-C
వయససస:39
లఇ: పప

368
ZOK1130087
పపరర: ససదదక బబషస సయయద

366
ZOK2277986
పపరర: గబఇడల పలల లఖత గబఇడల పలల

125-140/335

369
ZOK0476523
పపరర: ఆయయశస సయయద

125-140/337

372
LML2381515
పపరర: ససబబరతనమక రరవనధరర

తఇడడ:డ ఉమ మహహశరర రసవప అడడడగఇటట
ఇఇటట ననఇ:9/376-C2
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : పడభబకర
ఇఇటట ననఇ:9-376C2
వయససస:74
లఇ: ససస స

373
LML2381531
పపరర: కవత రరవనధరర

374
LML2383156
పపరర: అససరన దచపతడరసజ

375
ZOK0085365
పపరర: వనఇకటశశకసఇత రరవనధరర

భరస : శశకసఇత రరవనధరర
ఇఇటట ననఇ:9-376-C2
వయససస:46
లఇ: ససస స
376
LML2383206
పపరర: ససలలచనడ బబలమరసజ
భరస : శశనవసససలక
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-3
వయససస:42
లఇ: ససస స
379
ZOK0921537
పపరర: హరగ పడససద దయథరసజ

377
LML2383149
పపరర: లకకకదదవ దచపతడరసజ

125-140/1119

380
ZOK1020296
పపరర: ససజజన దదదరసజ

125-140/1117

383
ZOK0788257
పపరర: కమలమక నఇదడయల

378
ZOK0168328
పపరర: శశకసఇత దచపతరసజ

125-140/1120

381
ZOK1277384
పపరర: రమయ కకషష నఇదడయల

125-140/341

384
ZOK0788299
పపరర: రసమమబరగస నఇదడయల

భరస : రసమమబరగస
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-4
వయససస:62
లఇ: ససస స

125-140/343
385
ZOK1292747
పపరర: రరడడడ వనఇకట నడరసయణ శరక
బఇడతకకకరర
తఇడడ:డ కకషషమబరగస బఇడతకకకరర
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-5
వయససస:67
లఇ: పప

386
ZOK1292754
పపరర: గసయతడదదవ బఇడతకకలరర

భరస : నడరసయణ శరక బఇడతకకలరర
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-5
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : శవ ససబడమణయఇ ఫసససపటట
ఇఇటట ననఇ:9/376-C6
వయససస:48
లఇ: ససస స

388
ZOK0268490
పపరర: శవ ససబడమణయఇ పసశపసటట

389
ZOK0652321
పపరర: గఇగసదదవ కకటబకకనడడ

390
ZOK0656439
పపరర: నడరసయణ పసకకరల

తఇడడ:డ కకషషమబరగస పసశపసటట
ఇఇటట ననఇ:9/376-C6
వయససస:52
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : పడతడప
ఇఇటట ననఇ:9/376-C6
వయససస:32
లఇ: ససస స

125-140/1118

125-140/339

భరస : నరరశ కకమమర నఇదడయల
ఇఇటట ననఇ:9/376-C4
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసమమబరగస
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-4
వయససస:37
లఇ: పప

125-140/346

125-140/1116

తఇడడ:డ ససబబబరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-376-C3
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : హరగ పడససద దడదదరఊ
ఇఇటట ననఇ:9-376-C3
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-140/340

125-140/1113

తఇడడ:డ పడభబకర
ఇఇటట ననఇ:9-376-C2
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : ససబబబరసవ
ఇఇటట ననఇ:9-376-C3
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబ రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-376-C3
వయససస:45
లఇ: పప
382
ZOK0788117
పపరర: నరరష కకమమర నఇదడయల

125-140/1115

భరస : శశకసఇత
ఇఇటట ననఇ:9-376-C2
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-140/338

125-140/336

భరస : మహమకద హనఫ
ఇఇటట ననఇ:9/376-C1
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : ఉమ మహహశరర రసవప అడడడగఇటట
ఇఇటట ననఇ:9/376-C2
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-140/1114

125-140/1409

తఇడడ:డ గబఇడల పలల మలల శరర రసజ
ఇఇటట ననఇ:9-376-B
వయససస:18
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అకబర బబషస సయయద
ఇఇటట ననఇ:9/376-C
వయససస:29
లఇ: పప

125-139/522 371
370
ZOK1624113
ZOK1541606
పపరర: లకడక నరసయణమక అడడడగఇటట
పపరర: నడగ మమధసరగ అడడడగఇటట

125-140/325
363
ZOK1014943
పపరర: గగపసల రసజ అరససమకకల

125-140/342

తఇడడ:డ ససత రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-4
వయససస:71
లఇ: పప
125-140/344

125-140/347

387
LML2375970
పపరర: పరగమళ వడదడ మనస

125-140/345

125-140/348

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:9/376-C6
వయససస:68
లఇ: పప
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391
LML2379527
పపరర: శశనవసససలకరసజ బబలమరసజ

125-140/349

తఇడడ:డ లఇగసరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-B
వయససస:49
లఇ: పప
394
ZOK0921644
పపరర: దదవ గబడడపసటట

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ గబడడపసటట
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-B-1
వయససస:63
లఇ: పప
125-140/352

భరస : నడగరసజ నడయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/376-CB-1
వయససస:31
లఇ: ససస స
397
ZOK1137612
పపరర: హరగచఇదఅనడ ఓబల

125-140/355

125-140/358

125-139/523

భరస : వనఇకట రమణ పదధరఠర
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-B-8-3
వయససస:32
లఇ: ససస స
406
LML2408391
పపరర: శఇకరయయ సఇగటట

125-140/362

125-140/356

401
ZOK0986424
పపరర: శశదదవ రసమమయణఇ

125-140/365

తఇడడ:డ రసమ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:9-376D
వయససస:38
లఇ: పప

399
ZOK1137638
పపరర: బబజజమక తతగబట

125-140/357

భరస : వనఇకట నరససఇహ రసవప రసమమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-B-8-1
వయససస:49
లఇ: ససస స

125-140/360
402
ZOK1188698
పపరర: వనఇకట నరససఇహ రసవప
రసమమయణఇ
తఇడడ:డ లకడక నరససఇహ రసవప రసమమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-B-8-1
వయససస:51
లఇ: పప

404
ZOK1482538
పపరర: వనఇకటరమణ పదధరఠర

405
ZOK1399062
పపరర: ససభబషసణణ దదవ

125-140/359

125-139/524

407
ZOK0281303
పపరర: జయలకడక కకలకసన

410
ZOK0726265
పపరర: పపరగషమ తడళళపసక

413
LML2377885
పపరర: సతయ కకషష తడళళపసక

125-140/361

భరస : నడరసయణ రసవప ససమల
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-B-15
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-140/363

408
LML2381549
పపరర: తడళపసక సరరజమక

125-140/364

భరస : రసమకకశషషయయ
ఇఇటట ననఇ:9/376-D
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-140/366

భరస : సతయ కకశషష
ఇఇటట ననఇ:9/376-D
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-140/1122

125-140/354

భరస : గబరవయయ ఓబల
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-B-8
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : శఇకరయయ సఇగసటట
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-B-20-A
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకటహరగకకషష
ఇఇటట ననఇ:9/376-D
వయససస:36
లఇ: ససస స
412
LML2377877
పపరర: తడళపసక వనఇకట హరగ కకషష

398
ZOK1137620
పపరర: మమనక ఓబల

396
ZOK0921677
పపరర: సరసరత గబడడపసటట
భరస : రమణయయ నడయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/376-CB-1
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ పదధరఠర
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-B-8-3
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ చచఇచసరసమయయ సఇగటట
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-B-20-A
వయససస:42
లఇ: పప
409
LML2383081
పపరర: ససవనడగమన తడలపక

125-140/353

తఇడడ:డ గబరవయయ ఓబల
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-B-8
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గబరవయయ ఓబల
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-B-8
వయససస:57
లఇ: పప
403
ZOK1482355
పపరర: శసరద పదధరఠర

395
ZOK0921651
పపరర: కవత గబడడపసటట

125-140/351

తఇడడ:డ గబడడపసటట రమణయయ నడయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-B-1
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : మలల కసరరజన నడయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/376-CB-1
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గబరవయయ ఓబల
ఇఇటట ననఇ:9/376-C-B-8
వయససస:26
లఇ: ససస స
400
ZOK1137646
పపరర: గబరవయయ ఓబల

125-140/350 393
392
ZOK1489756
ZOK1489764
పపరర: రమణయయ నడయబడడ గబడడపసటట
పపరర: గబడడపసటట నడగరసజ

125-140/1121
411
LML2377869
పపరర: వనఇకట వజయ కకషష తడళళపసక

తఇడడ:డ రసమ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:9-376D
వయససస:43
లఇ: పప
125-140/1123

414
LML2381556
పపరర: రఇగ మణణ తడళళపసక

125-140/1124

తఇడడ:డ కకషష మబరగస
ఇఇటట ననఇ:9-376D
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : వనఇకట వజయ కకశషష తడళళపసక
ఇఇటట ననఇ:9-376-D
వయససస:42
లఇ: ససస స
417
ZOK1482587
పపరర: పసకకరల ససధడకర

భరస : మహబబబ బబషస పప తతగబఇట
ఇఇటట ననఇ:9/376-D-1
వయససస:40
లఇ: ససస స

125-140/367
416
ZOK1304450
పపరర: మహబబబ బబషస
పప తతగబఇట
తఇడడ:డ దసస గగరగ ససహహబ పప తతగబఇట
ఇఇటట ననఇ:9/376-D-1
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసకకరల నడరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9/376-D2
వయససస:38
లఇ: పప

418
LML2377893
పపరర: ఫణణ కకమమర తడళపసక

419
LML2377901
పపరర: సతదయఇదడ కకమమర తడళపసక

420
ZOK1564228
పపరర: షపక రరషక

415
LML1901024
పపరర: మసససన బ పప తతగబఇట

తఇడడ:డ ససతడరసమయయ తడళపసక
ఇఇటట ననఇ:9-376-D2
వయససస:34
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/526

125-140/1125

తఇడడ:డ ససతడరసమయయ తడళపసక
ఇఇటట ననఇ:9-376-D2
వయససస:42
లఇ: పప

125-140/1126

125-139/527

125-139/528

భరస : షపక మసససన వలల
ఇఇటట ననఇ:9/376-G
వయససస:31
లఇ: ససస స
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421
ZOK0476499
పపరర: నడససమబన సయయద

125-140/368

భరస : మహమకద రవ
ఇఇటట ననఇ:9/376-G
వయససస:34
లఇ: ససస స
424
ZOK1123876
పపరర: సలమక షపక

125-140/371

125-140/1129

125-140/373

125-140/376

125-140/378

భరస : ససబబయయ శశరసమబ
ఇఇటట ననఇ:9/376-G-B
వయససస:60
లఇ: ససస స
439
ZOK1565134
పపరర: వనఇకటరమణ శశరసమబల

125-140/381

125-140/384

తఇడడ:డ కకఇడయయ దసగగర
ఇఇటట ననఇ:9/376-I-1
వయససస:68
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/374

434
ZOK1123868
పపరర: ససరరష రసజ కడడమమళ

125-140/387

125-140/377

429
ZOK1020221
పపరర: చచఇగమక కడడమమలల

125-140/372

432
ZOK1268011
పపరర: శవ నడనద పప టటట టట

125-140/375

435
ZOK1384221
పపరర: ససపడజ కడడమమళళ

125-140/1131

తఇడడ:డ ససబబబరసయబడడ రసజ కడడమమళ
ఇఇటట ననఇ:9/376G-A
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : ససబడహకణయఇ రసజ కడడమమళళ
ఇఇటట ననఇ:9-376-G-A
వయససస:37
లఇ: ససస స

437
ZOK1565100
పపరర: రసమపడససద శశరసమ

438
ZOK1565126
పపరర: వనజ శశరసమబల

125-140/379

440
ZOK1565159
పపరర: ఉమ మహహశరరగ శశరసమబ

443
ZOK1565274
పపరర: చఇదన కకమమరగ శశరసమబల

446
ZOK0403972
పపరర: కకరణ కకమమర దసగగర

449
ZOK0773614
పపరర: పసవన దసగగర
భరస : మలల కసరరజన దసగగర
ఇఇటట ననఇ:9/376-I-1
వయససస:32
లఇ: ససస స

125-140/380

భరస : రసఇ పడససద శశరసమబల
ఇఇటట ననఇ:9/376-G-B
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-140/382

441
ZOK1565167
పపరర: మధస శశరసమబ

125-140/383

తఇడడ:డ ససబబయయ శశరసమబ
ఇఇటట ననఇ:9/376-G-B
వయససస:28
లఇ: పప
125-140/385

444
ZOK0773606
పపరర: లలమవత దసగగర

125-140/386

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9/376-I1
వయససస:66
లఇ: ససస స
125-140/388

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9/376-I-1
వయససస:41
లఇ: పప
125-140/390

125-140/1128

తఇడడ:డ రసమచఇదడయయ పప టటట టట
ఇఇటట ననఇ:9/376-G-A
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరమణ శశరసమబల
ఇఇటట ననఇ:9/376-G-B
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : కకరణ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9/376-I-1
వయససస:34
లఇ: ససస స
448
ZOK0773598
పపరర: కకటయయ దసగగర

431
ZOK1123835
పపరర: నరకల బబలరసజ

426
LML2379568
పపరర: మహమకద శశక

భరస : ససబబ రసమ రసజ కడడమమలల
ఇఇటట ననఇ:9/376GA
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : మధస శశరసమబ
ఇఇటట ననఇ:9/376-G-B
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయయ శశరసమ
ఇఇటట ననఇ:9/376-G-B
వయససస:68
లఇ: పప
445
ZOK0081166
పపరర: హరగత దసగగర

125-140/1130

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ శశరసమ
ఇఇటట ననఇ:9/376-G-B
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయయ శశరసమబల
ఇఇటట ననఇ:9/376-G-B
వయససస:33
లఇ: పప
442
ZOK1565241
పపరర: ససబబయయ శశరసమ

428
ZOK0471607
పపరర: మసససన వలల షపక

125-140/370

తఇడడ:డ మమహబబబ బశస
ఇఇటట ననఇ:9-376-G
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : పసడతపడజ బబలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/376-G-A
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఒబల గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9/376-G-A
వయససస:22
లఇ: ససస స
436
ZOK1565076
పపరర: పపఇచసలమక శశరసమబ

125-140/1127

తఇడడ:డ హహసపన ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-376-G
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరసమ రసజ కడడమమళ
ఇఇటట ననఇ:9/376-G-A
వయససస:39
లఇ: పప
433
ZOK1683671
పపరర: ఒబల నశ శశహహత

425
LML2379550
పపరర: మహమకదరఴూస షపక

423
ZOK0921388
పపరర: శశనవసససలక పఇదదకలమ
తఇడడ:డ పపఇచల యయ
ఇఇటట ననఇ:9/376-G
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపపనససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-376-G
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : హహసపపనససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-376-G
వయససస:63
లఇ: ససస స
430
ZOK1123777
పపరర: ససబడహకణయఇ కడడమమళ

125-140/369

భరస : శశనవసససలక
ఇఇటట ననఇ:9/376-G
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:9/376-G
వయససస:33
లఇ: ససస స
427
LML2383222
పపరర: అలయమబబగమ శశక

422
ZOK0921370
పపరర: పదకజ కకతడసబఇడడ

447
ZOK0773580
పపరర: మలల కసరరజన దసగగర

125-140/389

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9/376-I-1
వయససస:37
లఇ: పప
125-140/391

450
LML2379576
పపరర: కకఇడయయ బరరసపటట

125-140/1132

తఇడడ:డ నడరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-376-K
వయససస:52
లఇ: పప
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451
LML2379584
పపరర: బబలమజ బబపరరసపటట

125-140/1133

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-376-K
వయససస:50
లఇ: పప
454
LML2383271
పపరర: రమణమక కకడధరర

125-140/1134

భరస : బబలమజ
ఇఇటట ననఇ:9-376-K
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-140/1135

భరస : రసమచనద య
న మయ
ఇఇటట ననఇ:9-376-N
వయససస:46
లఇ: ససస స
457
LML2383255
పపరర: ఇఇదదరమక ఆకలమబలమల

452
LML2383248
పపరర: ససధడమణణ

455
ZOK0735456
పపరర: ఎడడమడకల శవ పడససద

భరస : రసమనయమయ
ఇఇటట ననఇ:9-376-O-3
వయససస:46
లఇ: ససస స

458
LML2383263
పపరర: పసరరతమక ఆకలమబలమల

125-140/392

125-140/393

తఇడడ:డ వనఇకటకకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:9/376-R1
వయససస:70
లఇ: పప

125-140/1138

125-139/529

తఇడడ:డ బబ దనపప చచఇగలరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/376-S-3
వయససస:45
లఇ: పప
466
ZOK0199877
పపరర: సప మ శశఖర అడడ గఇటట

461
ZOK1016527
పపరర: కసవయ నధకల

125-140/394

తఇడడ:డ ససబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/376-S-5
వయససస:54
లఇ: పప

464
ZOK0922253
పపరర: నధరజ హన కకవపరర

125-140/395

125-140/400

భరస : రసఘవపలక గసనసగపపఇట
ఇఇటట ననఇ:9/376-T
వయససస:51
లఇ: ససస స

467
ZOK1681147
పపరర: నడగ ససయ పడణత అడడ గఇటట

125-140/398

125-140/403

తఇడడ:డ కకఇడయయ బబపరగశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/376-T
వయససస:23
లఇ: ససస స

470
ZOK1130152
పపరర: కగశక హరల గసనసగపపఇట

125-140/401

473
ZOK1423979
పపరర: పవనకకమమర బబపరగశశటట

125-140/404

భరస : ససబబయయ బబరరసస
ఇఇటట ననఇ:9-376/W
వయససస:51
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/1106

465
ZOK0922261
పపరర: షబబర కకవపరర

125-140/396

468
LML2379626
పపరర: రసఘవపలక గసనసగపపఇట

125-140/399

471
ZOK1304427
పపరర: గసనసగపపఇట రరతరక హరల

125-140/402

474
LML1895952
పపరర: శశనవసససలక గడదఇ

125-139/530

తఇడడ:డ రసమయయ గడదఇ
ఇఇటట ననఇ:9/376-V
వయససస:70
లఇ: పప

125-139/531 476
475
ZOK0473470
ZOK0917494
పపరర: శశ రసమ శశష కకమమర గడదఇ
పపరర: వనఇకట శరరష గడదఇ

478
ZOK1252477
పపరర: గబరమక బబరరసస

125-140/1140

తఇడడ:డ గసనసగపపఇట రసఘవపలక
ఇఇటట ననఇ:9/376-T
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకఇడయయ బబపరగశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/376-T
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవసససలక గడదఇ
ఇఇటట ననఇ:9/376-V
వయససస:40
లఇ: పప

462
LML2383164
పపరర: అరరణడకకమమరర తడలపక

తఇడడ:డ పపఇచలయయ గసనసగపపఇట
ఇఇటట ననఇ:9/376-T
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసఘవపలక గసనసగపపఇట
ఇఇటట ననఇ:9/376-T
వయససస:27
లఇ: పప

472
ZOK1323559
పపరర: లలఖమన పసడయదరగరన బబపరగశశటట

125-140/1139

తఇడడ:డ ఖమదర బబషస కకవపరర
ఇఇటట ననఇ:9/376-S4
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:డ సప మశశఖర అడడ గఇటట
ఇఇటట ననఇ:9/376-S-5
వయససస:21
లఇ: ససస స

469
ZOK1130145
పపరర: సరరష లత నయనపలల

459
LML2383230
పపరర: దదవ చతదస

భరస : ససతడరసమమమయమ
ఇఇటట ననఇ:9-376-R-1
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : సబబర అహమకద
ఇఇటట ననఇ:9/376-S4
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-140/397

125-140/1136

భరస : ససధడకర
ఇఇటట ననఇ:9-376-R
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : సతదయఇదడ కకమమర తడళళపసక
ఇఇటట ననఇ:9/376-R-1
వయససస:36
లఇ: ససస స

463
ZOK1627769
పపరర: బబ దనపప రరడడయయ

456
LML2379600
పపరర: రమణయయ ఆకలమబలమల
తఇడడ:డ ససబబ రసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9-376-O-3
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : సధబబబరరశదధ
ఇఇటట ననఇ:9-376-O-3
వయససస:69
లఇ: ససస స

460
ZOK1161306
పపరర: ససతడరసమయయ తడళళపసక

125-140/1437

భరస : రవ నడలర నడలర
ఇఇటట ననఇ:9-376/M/1
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నడరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9/376-O
వయససస:44
లఇ: పప
125-140/1137

453
ZOK2284164
పపరర: మబడద కరరణ మబడద

125-139/532

477
ZOK1252469
పపరర: ససబబయయ బబరరసస

125-140/1105

భరస : శశ రసమ శశష కకమమర గడదఇ
ఇఇటట ననఇ:9/376-V
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లలట వనఇకట నరసయయ బబరరసస
ఇఇటట ననఇ:9-376/w
వయససస:59
లఇ: పప

479
ZOK1252485
పపరర: వనఇకట నరరశ బబరరసస

480
ZOK1430164
పపరర: సప మ సరసరత

తఇడడ:డ ససబబయయ బబరరసస
ఇఇటట ననఇ:9-376/W
వయససస:25
లఇ: పప

125-140/1451

125-140/284

భరస : సప మ రమమఇజనవయబలక
ఇఇటట ననఇ:9/376 Z
వయససస:51
లఇ: ససస స
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481
ZOK1430172
పపరర: సప మ రమమఇజనవయబలక

125-140/285

తఇడడ:డ సప మ ఆఇజనవయబలక
ఇఇటట ననఇ:9/376 Z
వయససస:55
లఇ: పప
484
ZOK2240265
పపరర: వరరణ వనఇకట ఆకకమలల

482
ZOK1489814
పపరర: జయససధ యరశఇశశటట

125-140/405

భరస : చఇదడశశకర
ఇఇటట ననఇ:9/376-Z4
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-140/216

485
ZOK1725407
పపరర: కవత లకడక ఆకకల

483
ZOK1489822
పపరర: చఇదడ శశఖర యరశఇశశటట
తఇడడ:డ శశశయయ
ఇఇటట ననఇ:9/376-Z4
వయససస:47
లఇ: పప

125-140/326

486
ZOK0511733
పపరర: సపరత మమరరవ

తఇడడ:డ మలల కసరరజన వర పడససద ఆకకమలల
ఇఇటట ననఇ:9/376,
వయససస:19
లఇ: పప

భరస : శవ కకమమర ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:9/377
వయససస:39
లఇ: ససస స

487
ZOK0983925
పపరర: చననప రరడడడ నడగ

125-140/409 489
488
ZOK1383728
ZOK1489806
పపరర: జరశరఇత కకమమర రరడడడ నఇదలలరర
పపరర: అలమఈకసయ కలకక

125-140/408

తఇడడ:డ చచఇగల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/377
వయససస:29
లఇ: పప
490
ZOK1315480
పపరర: అమనడ గగటట ఇ
భరస : మసససన గగటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-377
వయససస:41
లఇ: ససస స

125-140/413 494
493
ZOK0983933
ZOK0983958
పపరర: వనఇకట ససబబ రరడడ గసజల పలల
పపరర: రమమదదవ గసజల పలల

496
LML2380517
పపరర: శశనవసససలక పససపపలలటట

తఇడడ:డ వనఇకటయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-377-G1
వయససస:63
లఇ: పప

499
LML2386217
పపరర: గరత పససపపలలటట

500
LML2386225
పపరర: మఇజల పససపపలలటట

భరస : శశనవసససలక పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-377-G1
వయససస:33
లఇ: ససస స
502
LML2379691
పపరర: శఇకరరరడకడ మమరరవస
తఇడడ:డ నడగగరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-377-G-1-4
వయససస:57
లఇ: పప
505
ZOK0657510
పపరర: హహహదర షపక

125-140/1148

భరస : రసజగరపసల రరడడడ పలమలవపల
ఇఇటట ననఇ:9-377-G8
వయససస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/1145

125-140/415

భరస : మసససన వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/377-G
వయససస:38
లఇ: ససస స

503
ZOK0921420
పపరర: పరగమళ నఇదలలరర

506
ZOK0735472
పపరర: మణణపసల రరడడడ పలల వవల

509
ZOK0511006
పపరర: వనఇకటరమణరరడడడ ససఇడడపలల
తఇడడ:డ నడరసయణ రరడడడ ససఇడడపలల
ఇఇటట ననఇ:9/377-G-9
వయససస:54
లఇ: పప

125-140/1143

125-140/1146
501
LML2386233
పపరర: వనఇకట లకమక పససపపలలటట

భరస : ససబబరసయబడడ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-377-G1
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-140/418

504
ZOK0086934
పపరర: నజనడ షపక

125-140/419

తఇడడ:డ మసససన వలల
ఇఇటట ననఇ:9/377G4
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-140/420

తఇడడ:డ రసజగరపసల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/377-G8
వయససస:31
లఇ: పప
125-140/1150

495
ZOK1292739
పపరర: నధరజ హన షపక

తఇడడ:డ ససబబరసయబడడ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-377-G1
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : వనఇకట ససబబ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:9/377-G2-1B
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరధర బబషస
ఇఇటట ననఇ:9-377-G4
వయససస:38
లఇ: పప
508
LML2381580
పపరర: చఇదడకళ పలమలవపల

125-140/414

భరస : ససధడకర పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-377-G1
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-140/1147

125-140/412

125-140/1142 498
497
LML2377927
LML2380509
పపరర: ససబబరసయబడడ పససపపలలటట
పపరర: ససధడకర పససపపలలటట

తఇడడ:డ ససబబరసయబడడ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9/-377-G1
వయససస:42
లఇ: పప
125-140/1144

భరస : నవన
ఇఇటట ననఇ:9/377
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : శశ హరగ మమచవరఇ
ఇఇటట ననఇ:9/377-1
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట ససబబ రరడడ గసజల పలల
ఇఇటట ననఇ:9/377-G
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-140/417

125-140/410

125-140/411 492
491
ZOK0985731
ZOK1214980
పపరర: హనధమమధ చడరగ మమచవరఇ
పపరర: దసరర కలమయణణ మమచవరఇ

తలల : కగసలయ మమచవరఇ
ఇఇటట ననఇ:9/377-1
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరరడడడ గసజల పలల
ఇఇటట ననఇ:9/-377-G
వయససస:41
లఇ: పప

125-140/407

తఇడడ:డ శఇకర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/377
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబరరడడడ నఇదలలరర
ఇఇటట ననఇ:9/377
వయససస:23
లఇ: పప
125-140/1141

125-140/406

507
LML2377935
పపరర: రసజగరపసల రరడడడ పలమలవపల

125-140/1149

తఇడడ:డ గరపసల రరడడ పలమలవపల
ఇఇటట ననఇ:9-377-G8
వయససస:56
లఇ: పప
125-140/421

510
ZOK0511709
పపరర: శసఇతమక ససఇడడపలల

125-140/422

భరస : వనఇకటరమణ రరడడడ ససఇడడపలల
ఇఇటట ననఇ:9/377-G-9
వయససస:48
లఇ: ససస స
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511
ZOK1627884
పపరర: శశ వనపషషవ గగసపత

125-140/423

తఇడడ:డ లకకణ ససరమ
ఇఇటట ననఇ:9/377-G-9-7
వయససస:27
లఇ: ససస స
514
ZOK0510990
పపరర: సహదదవయయ అనగసన

125-140/424

125-140/426

125-140/1153

125-140/330

125-140/431

125-140/1154

125-140/435

తఇడడ:డ కకశషషయయ
ఇఇటట ననఇ:9-379
వయససస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

524
ZOK1724509
పపరర: గబరర ఆదదతయ అరవ

527
ZOK0727800
పపరర: గబరరపడససద అరవ

530
ZOK0773507
పపరర: సపపలజజ పససపపలలటట

533
ZOK1399054
పపరర: తదజససరన పఇడదటట

125-140/1155

536
ZOK0086793
పపరర: యలల మక కలకట

125-140/327

539
LML1902584
పపరర: కకషషవవన పసగగడడపఅలమ
భరస : కకశషషయయ
ఇఇటట ననఇ:9-379
వయససస:63
లఇ: ససస స

519
ZOK0398412
పపరర: ఉమమదదవ యమసఇ

125-140/428

522
ZOK1161215
పపరర: తతలశమక ఆకకల

125-140/429

525
ZOK1120955
పపరర: శశకసఇత రరడడడ మమరరవ

125-140/430

తఇడడ:డ శఇకర రరడడడ మమరరవప
ఇఇటట ననఇ:9/377-G-14
వయససస:26
లఇ: పప
125-140/432

125-140/433
528
ZOK0773564
పపరర: వనఇకట ససబబబరరడడడ నఇదలలరర

తఇడడ:డ జయరసమ రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9/377G-14
వయససస:53
లఇ: పప
125-140/434

531
ZOK1490085
పపరర: భబవనవశరరగ ఆకకల

125-140/416

భఇధసవప: శశహరగ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:9/377-g ,
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-140/436

534
ZOK1399088
పపరర: ససధడకర రసజ పఇడదటట

125-140/437

తఇడడ:డ ససబబరసమరసజ పఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:9/377-IT
వయససస:55
లఇ: పప
125-140/438

భరస : రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9/379
వయససస:86
లఇ: ససస స
125-140/1157

125-139/533

భరస : పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:9/377-G11
వయససస:81
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససధడకర రసజ పఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:9/377-IT
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : బబజజ
ఇఇటట ననఇ:9-377-M-7
వయససస:39
లఇ: ససస స
538
LML1901404
పపరర: ధనలకడక పగగడడపసల

125-140/217

భరస : వవఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:9/377-G-A
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : ససధడకర రసజ పఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:9/377-IT
వయససస:45
లఇ: ససస స
535
LML2383453
పపరర: ధనలకకక కసలకసయయ

521
ZOK2245439
పపరర: నరససమమ మధనకకశశర ఆకకల

516
ZOK1035790
పపరర: నరససఇహహలక ససదదఇశశటట

భరస : అఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9/377G-9N
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గబరరమబరగస
ఇఇటట ననఇ:9/377G-14
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : శఇకరరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-377-G-14
వయససస:49
లఇ: ససస స
532
ZOK1399047
పపరర: చఇదడకళ పఇడదటట

125-140/427

తఇడడ:డ గబరర పడససద అరవ
ఇఇటట ననఇ:9/377-G-14
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : గబరర పడససద
ఇఇటట ననఇ:9/377G-14
వయససస:45
లఇ: ససస స
529
LML2383388
పపరర: ఊమమదదవ మమరరవస

518
ZOK0268433
పపరర: అఇకయయ యమసఇ

125-140/1152

తఇడడ:డ నరసయయ ససదదఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/377 G 9 H
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటశరర రసవప ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:9/377g-11
వయససస:19
లఇ: పప

తలల : కకససమకకమమరగ చచమక
ఇఇటట ననఇ:9-377-G-13
వయససస:19
లఇ: పప
526
ZOK0658708
పపరర: వమల అరవ

125-140/425

తలల : అఇకనన
ఇఇటట ననఇ:9/377G-9N
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : శశఖరబబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-377-G-10
వయససస:46
లఇ: ససస స
523
ZOK2246254
పపరర: సధరయకసఇత చచమక

515
ZOK0511691
పపరర: లకడక దదవ అనగన

513
ZOK1627900
పపరర: లకకణ ససరమ గరశశటట
తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-377-G-9-7
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : సహదదవయయ
ఇఇటట ననఇ:9/377-G-9-B
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9/377G9N
వయససస:30
లఇ: పప
520
LML2383321
పపరర: వజయకలమమరర నఇదడయల

125-140/1151

భరస : లకకణ ససరమ
ఇఇటట ననఇ:9-377-G-9-7
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/377-G-9-B
వయససస:66
లఇ: పప
517
ZOK0640425
పపరర: అవనడష యమసఇ

512
ZOK1627892
పపరర: వసణణ శశ తతట

537
LML1893544
పపరర: కకషషయయ పసగగడడపఅలమ

125-140/1156

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-379
వయససస:77
లఇ: పప
125-140/1158

540
ZOK0199885
పపరర: రసఘవవఇదడ వరక రరనడటట

125-140/442

తఇడడ:డ వనఇకటససబబబ రసజ
ఇఇటట ననఇ:9/380
వయససస:35
లఇ: పప
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541
ZOK2289189
పపరర: లకడక శవసన గగనపపరసమ

125-140/1456

భరస : రసఘవవఇదడ వరక రరనత
ఇఇటట ననఇ:9/380
వయససస:20
లఇ: ససస స
544
ZOK1317742
పపరర: లకకకదదవ రసగగపటట

125-140/450

తఇడడ:డ ఈశరరయయ రసగగపసటట
ఇఇటట ననఇ:9/380-1
వయససస:28
లఇ: పప
125-140/452

భరస : ఈశరరయయ రసగగపటట
ఇఇటట ననఇ:9/380-1
వయససస:53
లఇ: ససస స
547
ZOK1490010
పపరర: ససబడమణయఇ మబతడయల

542
ZOK1317726
పపరర: మణణకకశశర రసగగపసటట

తఇడడ:డ వనఇకటరసమయయ మబతడయల
ఇఇటట ననఇ:9/380-25
వయససస:50
లఇ: పప

545
ZOK1317759
పపరర: ఈశరరయయ రసగగపసటట

125-140/453

546
ZOK0676577
పపరర: వజయ కకమమర పపపపరర

125-140/455

భరస : ససబడమణయఇ మబతడయల
ఇఇటట ననఇ:9/380-25
వయససస:46
లఇ: ససస స

549
ZOK1123785
పపరర: పసచచమక తతఇబరపప

125-140/1160

552
ZOK0084087
పపరర: వనఇకటససబబయమయ చటటటగసరగ

తఇడడ:డ లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-380-A
వయససస:52
లఇ: పప

553
ZOK0199273
పపరర: లలతడ దదవ దడడడశశటట

125-140/1423 555
554
ZOK2281962
ZOK0652388
పపరర: వశరనడథ చకశవరగస మనధనరర
పపరర: వజయ నరకలమ బబఛరటట

భరస : వనఇకట ససబబయయ దడడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-380-D
వయససస:41
లఇ: ససస స
556
ZOK0788190
పపరర: పసరరతమక చలకల
భరస : చలపత
ఇఇటట ననఇ:9/380-F
వయససస:71
లఇ: ససస స
559
LML2377968
పపరర: కకతస నరససఇహహలక

125-140/1163

తఇడడ:డ నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:9/380F1
వయససస:30
లఇ: పప

563
ZOK1578186
పపరర: లలతమక దదవలరసజ

భరస : వనఇకటయయ కకతలగసరర
ఇఇటట ననఇ:9/380-F3
వయససస:62
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : భబసరరనడరసయనడ
ఇఇటట ననఇ:9-380-F
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-140/1391

569
ZOK1209056
పపరర: వనఇకటయయ కకతలగసరర
తఇడడ:డ వనఇకటయయ కకతలగసరర
ఇఇటట ననఇ:9/380-F3
వయససస:68
లఇ: పప

564
ZOK1679422
పపరర: పడససద దదవలరసజ

125-140/1392

తఇడడ:డ చఇగలమడజ దదవలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-380/F/2/3
వయససస:33
లఇ: పప
125-140/1394

భరస : పడససద దదవలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-380/F/2/3
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-140/461

125-140/1162

భరస : నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:9-380F
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : చచఇగలరసజ దదవలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-380/F/2/3
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చచఇగల రసజ దదవల రసజ
ఇఇటట ననఇ:9-380/F/2/3
వయససస:29
లఇ: పప

558
LML2381598
పపరర: కకతస శసరదమక శసరదమక

125-140/1164 561
125-140/1165
560
LML2379741
LML2383487
పపరర: భబసరర నడరసయణ అకరపపదద
పపరర: లలథడఅననపపరసష చలకకకరర

125-140/1393 566
565
ZOK0788166
ZOK1679356
పపరర: ధనసఇజయ వరక దదవల రసజ
పపరర: గసయతడ గగనపపరసమ

568
ZOK1209049
పపరర: నడగమక కకతలగసరర

125-140/458

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబబరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-380-F
వయససస:53
లఇ: పప
125-140/459

125-140/446

భరస : హరగనడథ
ఇఇటట ననఇ:9/380/F
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9/380-F
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-380-F
వయససస:63
లఇ: పప
562
ZOK0657601
పపరర: జయససఇహ కకతస

557
ZOK0788315
పపరర: చనన చలపత చలకల

125-140/456

తఇడడ:డ నడరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9/380-D
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరసయబడడ మనధనరర
ఇఇటట ననఇ:9/380-d
వయససస:36
లఇ: పప
125-140/457

125-140/444

భరస : వనఇకట ససబబయయ తతఇబరపప
ఇఇటట ననఇ:9/380/26
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రసమయయ తతఇబరపప
ఇఇటట ననఇ:9/380/26
వయససస:60
లఇ: పప
125-140/1161

125-150/516

తఇడడ:డ రసమలఇగయయ పపపపరర
ఇఇటట ననఇ:9/380-24, Flat-1
వయససస:31
లఇ: పప

548
ZOK1490028
పపరర: ససరరఖ మబతడయల

125-140/445 551
550
ZOK1123793
LML2377950
పపరర: వనఇకట ససబబయయ తతఇబరపప
పపరర: మబరళ కకతస పలల

125-140/451

భరస : మణణకకశశర రసగగపసటట
ఇఇటట ననఇ:9/380-1
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసమకయయ రసగగపసటట
ఇఇటట ననఇ:9/380-1
వయససస:55
లఇ: పప
125-140/454

543
ZOK1317734
పపరర: చఇదడకలమవత రసగగపసటట

567
ZOK0652446
పపరర: వవఇకటలకకక మఇచడ

125-140/460

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/380-F3
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-140/462

570
ZOK1209064
పపరర: రరడపడ
డడ ససద కకతలగసరర

125-140/463

తఇడడ:డ వనఇకటయయ కకతలగసరర
ఇఇటట ననఇ:9/380-F3
వయససస:36
లఇ: పప
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571
ZOK1209072
పపరర: వనఇకటటశ కకతలగసరర

125-140/464

తఇడడ:డ వనఇకటయయ కకతలగసరర
ఇఇటట ననఇ:9/380-F3
వయససస:33
లఇ: పప

572
ZOK2283950
పపరర: నససర రరకల

125-140/1431

తఇడడ:డ మహమకద రరకల
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-10-1
వయససస:18
లఇ: పప

125-140/466 575
574
ZOK1490101
ZOK0398065
పపరర: రసమచరణ ససయ రసమమయణఇ
పపరర: అనఇత లకడక వలబబ జ

125-140/465
573
ZOK1321074
పపరర: దసరసస రసమయయ రసమమయణఇ

తఇడడ:డ రసమయయ రసమమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-11
వయససస:46
లఇ: పప
125-150/721

125-150/722
576
ZOK0404616
పపరర: దశరథ రసమయయ రసమమయణఇ

తఇడడ:డ దశరథ రసమయయ రసమమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-11
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : దశరథ రసమయయ రసమమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-11
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసమయయ రసమమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-11
వయససస:46
లఇ: పప

577
ZOK1695907
పపరర: మడక ససనల కకమమర

578
ZOK1696723
పపరర: బదదడ మమత

579
ZOK1696731
పపరర: పలల శశలతడ

125-140/467

తఇడడ:డ మడక మబననయయ
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-11-1
వయససస:37
లఇ: పప
580
ZOK1705649
పపరర: బదదడ వర పడససద

తఇడడ:డ నరసయయ నరసపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-11-1
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-140/470

తఇడడ:డ బదదడ శవయయ
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-11-1
వయససస:41
లఇ: పప
583
ZOK1489582
పపరర: తతట మమరరత పడసనన

125-140/471

125-140/1446

584
ZOK0735480
పపరర: మహమకద ఖలల షపక

125-140/473

125-140/472

590
ZOK1218081
పపరర: మమనసరరగ హసస వరఇ
భరస : ససధరసన రరడడ హసస వరఇ
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-22
వయససస:37
లఇ: ససస స

592
ZOK1695055
పపరర: మమనక పససపపలలటట

593
ZOK1203652
పపరర: లకడక దదవ బబలరసజ

తఇడడ:డ రమమశ బబబబ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-23
వయససస:20
లఇ: ససస స

585
ZOK1724699
పపరర: పపల లలమవత

125-140/331

125-140/474 588
587
ZOK1218032
ZOK1218057
పపరర: అనల కకమమర రరడడ హసస వరఇ
పపరర: ససధరసన రరడడ హసస వరఇ

భరస : అనల కకమమర రరడడ హసస వరఇ
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-22
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-140/479

125-140/1447

భరస : పపల రసఇ పడససద
ఇఇటట ననఇ:9-380/F/21/A
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ హసస వరఇ
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-22
వయససస:41
లఇ: పప
125-140/476

582
ZOK2285054
పపరర: బదదడ వర పడససద బదదడ
తఇడడ:డ బదదడ శవయయ
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-11-1
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమకదడల
ఇఇటట ననఇ:9/380-F20
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : రసఘవపలక
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-22
వయససస:42
లఇ: ససస స
589
ZOK1218065
పపరర: పడశసఇత హసస వరఇ

581
ZOK2285039
పపరర: బదదడ మమతడ బదదడ

125-140/469

భరస : మడక ససనల కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-11-1
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బదదడ వర పడససద
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-11-1
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : తతట రసజశశఖర
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-16-04-M
వయససస:35
లఇ: ససస స
586
ZOK0773382
పపరర: నడగ జజయత ధధలపసటట

125-140/468

125-140/475

తఇడడ:డ నరససఇహ రరడడడ హసస వరఇ
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-22
వయససస:49
లఇ: పప
125-140/477

591
ZOK1218099
పపరర: వనఇకట లకకరమక హసస వరఇ
భరస : నరససఇహ రరడడడ హసస వరఇ
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-22
వయససస:67
లఇ: ససస స

125-140/448

భరస : వనఇకటటసరర రసజ బబలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/380/F30
వయససస:43
లఇ: ససస స

594
ZOK1203660
పపరర: వనఇకటటసరర రసజ బబలరసజ

598
ZOK1565365
పపరర: హరగత టట ఏమ
భరస : రసజకకమమర ఎస
ఇఇటట ననఇ:9/380/F/32
వయససస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ రసజ మహన రరడడ
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-30
వయససస:37
లఇ: పప
125-140/447

599
ZOK1489939
పపరర: రసజ కకమమర ఏస

125-140/449

తఇడడ:డ వనఇకట శశశఇరసజ బబలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/380/F30
వయససస:52
లఇ: పప

125-140/480 596
125-140/481 597
595
ZOK1122555
ZOK1122563
ZOK1490093
పపరర: సతష కకమమర రరడడ కకపపగగరగ
పపరర: శరత కకమమర రరడడ కకపపగగరగ
పపరర: దదపసక బబలరసజ

తఇడడ:డ రసజ మహన రరడడ
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-30
వయససస:38
లఇ: పప

125-140/478

125-140/1166

తఇడడ:డ వనఇకటటశరర రసజ బబలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-380-F 30
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-140/1159

తఇడడ:డ నడరసయణససరమ ససఇదర వఇడసప ర ఏస
ఇఇటట ననఇ:9-380/F/32
వయససస:47
లఇ: పప

600
LML2383529
పపరర: ససబబమమక ఉడఇదమ

125-140/1167

భరస : దసరర యయ
ఇఇటట ననఇ:9-380-F-A
వయససస:64
లఇ: ససస స
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601
ZOK1123959
పపరర: ఆఇజనవయబలక మలల పసమ

125-140/1168

తఇడడ:డ రరడడయయ మలల పసమ
ఇఇటట ననఇ:9-380FA-1
వయససస:31
లఇ: పప
604
ZOK2288587
పపరర: షపక రసధల షపక

602
ZOK2288561
పపరర: షపక హససన బబగబమ షపక

125-140/1452

భరస : షపక రసధల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-A-1
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-140/1454

తఇడడ:డ షపక మసససన షపక
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-A-1
వయససస:42
లఇ: పప

605
LML2383495
పపరర: వజయలకకక తమకరరడకడ

125-140/482

613
LML2383511
పపరర: లకమమక రరనత

125-140/1173

125-140/487

తఇడడ:డ ససబబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/380V
వయససస:39
లఇ: పప
619
LML2382562
పపరర: కకషషవవన థదలమ
భరస : పడభబకర
ఇఇటట ననఇ:9-382
వయససస:36
లఇ: ససస స
622
ZOK1674084
పపరర: ససళపటట ససళపటట

125-139/534

భరస : వనఇకటరమణరసవప
ఇఇటట ననఇ:9/384
వయససస:38
లఇ: ససస స
628
LML1896034
పపరర: రఇగసరరడడడ ఇఇడధ
ల రర
తఇడడ:డ నడరయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-384
వయససస:55
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

614
ZOK1489731
పపరర: పదడకవత ససఇడడపలల

125-140/443

125-140/1172
612
LML2383503
పపరర: యమనఆదమమమ బబలమరసజ

615
ZOK1062025
పపరర: అశశక రరడడడ ససఇడడపలల

125-140/486

తఇడడ:డ వనఇకసటరమణ రరడడడ ససఇడడపలల
ఇఇటట ననఇ:9/380-K-1
వయససస:26
లఇ: పప

617
ZOK0788687
పపరర: ఓబబలయయ గసల

618
LML2379113
పపరర: పడభబకర టటలమ

125-140/488

620
ZOK1241256
పపరర: హరలమల డఇగగ

623
LML2416592
పపరర: మమధవ కకడకదదలమ రరడడ క

626
ZOK1309608
పపరర: చఇదడ శశఖర కకడడదల

629
LML2384337
పపరర: నడగససబబమమక టఇగబటటరర
భరస : సఇజనన
ఇఇటట ననఇ:9/384-1
వయససస:65
లఇ: ససస స

125-140/1174

తఇడడ:డ పడభబకర
ఇఇటట ననఇ:9-382
వయససస:38
లఇ: పప
125-140/489

621
ZOK1241306
పపరర: కరశలమష డడఇగర

125-140/490

తఇడడ:డ హరగలమల డడఇగర
ఇఇటట ననఇ:9/383
వయససస:27
లఇ: పప
125-140/491

624
ZOK0937567
పపరర: రమణమక చటటట

125-140/492

భరస : గబరర పడససద
ఇఇటట ననఇ:9/384
వయససస:61
లఇ: ససస స
125-140/494

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ కకడడదల
ఇఇటట ననఇ:9/384
వయససస:45
లఇ: పప
125-140/1176

125-140/484

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ రరడడడ ససఇడడపలల
ఇఇటట ననఇ:9/380 K.1
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:9/384
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-140/493

609
ZOK1122647
పపరర: ససభబషసణణ ఉదదఇడఇ

భరస : గబరవరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-380-I
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దదవలమల డఇగగ
ఇఇటట ననఇ:9/383
వయససస:67
లఇ: పప

భరస : నరససఇహహలక ససళపటట
ఇఇటట ననఇ:9/384
వయససస:57
లఇ: ససస స
625
ZOK0983396
పపరర: ససరరఖ పరరతరసజ

125-140/1171

తఇడడ:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9/381-G-11
వయససస:54
లఇ: పప
125-140/1175

125-140/1169

భరస : ససభబష చఇదడ బబ స
ఇఇటట ననఇ:9/380-I
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరమఅరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-380-I
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : శశరసమరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-380-I
వయససస:74
లఇ: ససస స
616
ZOK0473504
పపరర: రసజరశ మనసన

125-140/483

తఇడడ:డ శశనవససయయ
ఇఇటట ననఇ:9/380-H
వయససస:44
లఇ: పప

తలల : ససబబమక
ఇఇటట ననఇ:9/380-I
వయససస:46
లఇ: పప

606
LML2379758
పపరర: వవఇకటకకఇడడరరడడడ తమకరరడకడ
తఇడడ:డ చననవవఇకటరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-380-G
వయససస:72
లఇ: పప

125-140/1170 608
607
LML2379766
ZOK0773390
పపరర: వనఇకట రసజశశఖర రరడడడ తమకరరడకడ
పపరర: రసఘవపలక ధధలపసటట

125-140/485 611
610
ZOK1122654
LML2379782
పపరర: ససభబష చఇదడ బబ స ఉదదఇడఇ
పపరర: గబరవరసజ బబలమరసజ

125-140/1453

తఇడడ:డ షపక నననన ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/380-F-A-1
వయససస:68
లఇ: పప

భరస : వవఇకటకకఇడడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/380-G
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకటకకఇడడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-380-GUP
వయససస:44
లఇ: పప

603
ZOK2288579
పపరర: షపక మసససన షపక

627
ZOK1290931
పపరర: శశదదవ పరరతరసజ

125-140/495

భరస : లలట వనఇకటససబబయయ పరరతరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/384వయససస:70
లఇ: ససస స
125-140/497

630
ZOK0788356
పపరర: శశధర రరడడడ గడడ ౦

125-140/498

తఇడడ:డ వవఇకట రసమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/384-1
వయససస:37
లఇ: పప
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631
ZOK0984048
పపరర: ససధదర కకమమర పసపసనవన

125-140/499

తఇడడ:డ ససబబ రసమ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:9/384-1
వయససస:40
లఇ: పప
634
LML2384345
పపరర: అనసరసధడ టఇగబటటరర

125-140/1179

125-140/501

భరస : పడతడప రసజ అదదదపలల
ఇఇటట ననఇ:9/384-2A
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-140/503

భరస : గబరవరసజ బబలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/384-3-A
వయససస:80
లఇ: ససస స
125-140/1186

125-139/1342

125-140/496

తఇడడ:డ చచడయయ
ఇఇటట ననఇ:9/384/4
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-140/506

తఇడడ:డ చచదచపయమ
ఇఇటట ననఇ:9/384-4
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-140/509

భరస : చనన కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:9/384-6
వయససస:55
లఇ: ససస స

644
ZOK1122696
పపరర: ఈశరరమక బబలరసజ

125-140/1187

647
ZOK0083964
పపరర: ససకకమమర పపల

125-140/504

125-140/512

తఇడడ:డ చలమయయ
ఇఇటట ననఇ:9/384-6
వయససస:80
లఇ: పప

650
ZOK0657627
పపరర: చచదయయ బబడడగగఇజజల

125-140/507

653
ZOK0474379
పపరర: ససరరష బబబబ కరతనవన

656
ZOK1214972
పపరర: వరయయ కరతనవన

659
ZOK1380294
పపరర: లవడడ లకకణ రసజ
తఇడడ:డ లవడడ ససబబ రసజ
ఇఇటట ననఇ:9-384-12
వయససస:72
లఇ: పప

125-140/1182

645
ZOK0381889
పపరర: బలరసజ మలల కసరరజన రసజ
బబలరసజ
తఇడడ:డ బలరసజ గబరవరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-384-3-A
వయససస:43
లఇ: పప
648
ZOK0652941
పపరర: రసజయలకకక బబదదగగనజజమ

125-140/1188

125-140/505

651
ZOK1383702
పపరర: చఇదడ కళ కసళహససస

125-140/508

భరస : రసఘవవఇదడ రసవప కసళహససస
ఇఇటట ననఇ:9/384-5
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-140/510

654
ZOK0735563
పపరర: రరషపఇదడ కరటటనవన

125-140/511

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:9/384-6
వయససస:32
లఇ: పప
125-140/513

తఇడడ:డ ససఇఘమరసయయ కరతనవన
ఇఇటట ననఇ:9/384-6
వయససస:65
లఇ: పప
125-138/1240

125-140/502

భరస : చచదచపయమ
ఇఇటట ననఇ:9/384-4
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సస కకషషయయ కరతనవన
ఇఇటట ననఇ:9/384-6
వయససస:32
లఇ: పప

655
ZOK0773630
పపరర: వవఇకట ససరమ శశరసమదడసధ

639
ZOK1161355
పపరర: తదజశశ బబలరసజ

భరస : ససబబరసజ బబలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-384-3A
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చచడనన
ఇఇటట ననఇ:9/384-4
వయససస:57
లఇ: పప

652
ZOK0087080
పపరర: ససగబణ కరతనవన

125-140/1180

125-140/1181 642
641
ZOK1122688
ZOK1217992
పపరర: ససఇబ ససవస రసజ బబలరసజ
పపరర: పదడకవతమక బబలరసజ

తఇడడ:డ శశనవసససలక
ఇఇటట ననఇ:9/384-4
వయససస:44
లఇ: పప

649
ZOK0652966
పపరర: ససగబనడ బబదదగగనజజలమ

636
LML2384352
పపరర: ససధడ వరదరసజ

భరస : ససబడమణయఇ రసజ
ఇఇటట ననఇ:9/384-3A
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : ససఇబశవరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-384-3A
వయససస:57
లఇ: ససస స

646
ZOK1137554
పపరర: నడగజజయత బడడగగఇచల

125-140/1178

భరస : రసమపడససద
ఇఇటట ననఇ:9-384-2
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లలట గబరవరసజ బబలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-384-3A
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-384-3A
వయససస:38
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/500

తఇడడ:డ లమతద బలరసజ గబరరవరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-384-3-A
వయససస:44
లఇ: పప

640
ZOK1218024
పపరర: నడచరమక బబలరసజ

భరస : లవడడ లకకణ రసజ
ఇఇటట ననఇ:9-384-12
వయససస:62
లఇ: ససస స

635
ZOK0735571
పపరర: వదడయ ససగర వరడరసజ

638
ZOK1564947
పపరర: బలరసజ మలల కసరరజన రసజ

633
LML2380343
పపరర: సఇజవశశఖర
తఇడడ:డ సఇజనన
ఇఇటట ననఇ:9-384-1
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసఇపడససద వరడరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/384-2
వయససస:31
లఇ: పప

637
ZOK1019687
పపరర: ధన లకడక అదదదపలల

658
LML1885003
పపరర: లవడడ వజయమక

125-140/1177

తఇడడ:డ బబలయమయ
ఇఇటట ననఇ:9-384-1
వయససస:72
లఇ: పప

భరస : సఇజవశశఖర
ఇఇటట ననఇ:9-384-1
వయససస:37
లఇ: ససస స

643
ZOK0381772
పపరర: రసమకకషషఇ రసజ బబలరసజ

632
LML2380335
పపరర: సఇజనన టఇగబటటరర

657
ZOK1161389
పపరర: జవత బబలరసజ

125-140/514

తఇడడ:డ జనడరదన రసజ
ఇఇటట ననఇ:9/384-9
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-140/1183

660
ZOK0087064
పపరర: రసజరశరరగ దదవ పపల

125-140/515

భరస : ససకకమమర
ఇఇటట ననఇ:9/384-14
వయససస:39
లఇ: ససస స
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661
ZOK1020239
పపరర: అరరణడ టఇగబటటరర

125-140/516

భరస : సఇజవ కకమమర టఇగబటటరర
ఇఇటట ననఇ:9/384-16
వయససస:41
లఇ: ససస స
664
ZOK0984014
పపరర: వజయ లకడక పసపసనవన

తఇడడ:డ సఇజనన టఇగబటటరర
ఇఇటట ననఇ:9/384-16
వయససస:47
లఇ: పప
125-140/518

భరస : ససబబరసమరరడడడ పసపసనవన
ఇఇటట ననఇ:9/384-16-1
వయససస:69
లఇ: ససస స
667
ZOK1019679
పపరర: పడతడప రసజ అదదదపలల

125-140/521

125-140/1190

668
ZOK0381830
పపరర: ససబబరసజ బబలరసజ

671
LML2383586
పపరర: రసమలకమమక మబలమ

125-140/1192

674
LML1903830
పపరర: శశషమక తడలపక

భరస : వవఇకటససబబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-384-D
వయససస:44
లఇ: ససస స

677
ZOK2004679
పపరర: నడగరశరరమక ఈనసనతరర

తఇడడ:డ వర పడససద సప మమససల
ఇఇటట ననఇ:9/384-D1
వయససస:27
లఇ: ససస స

683
LML1895440
పపరర: ససబబరసమరరడడడ తడళళపసక

భరస : నడగరఇదడ కకల
ఇఇటట ననఇ:9/384-D,9TH WARD
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చచఇగళ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/384-E
వయససస:68
లఇ: పప

685
ZOK0511196
పపరర: హరగ మగడ

686
ZOK0511303
పపరర: గరతడవసణణ మగడ

125-140/527

తఇడడ:డ రఇగసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/384-E
వయససస:32
లఇ: పప
688
ZOK0652701
పపరర: వజయలకకక బబజపసనవన
భరస : వవఇకటరమణయయ
ఇఇటట ననఇ:9/384-E
వయససస:49
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/1191

125-140/1193

689
ZOK0656686
పపరర: కకషష రరడడడ తడళళపసక
తఇడడ:డ ససబబరసమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/384-E
వయససస:42
లఇ: పప

672
LML1895366
పపరర: వనఇకటససబబబరరడడడ తడళపసక

125-140/523

675
LML2383560
పపరర: లకడకకసఇతమమక తడలపక

125-140/1194

భరస : ససధడకరరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-384-D
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-140/1196

678
ZOK2254134
పపరర: నడగరఇదడ కకలల

125-140/1389

తఇడడ:డ ససబబరసమయయ కకలల
ఇఇటట ననఇ:9/384-D
వయససస:36
లఇ: పప
125-140/1197

681
LML1901412
పపరర: అనధరసధ సప మమశల

125-140/1198

భరస : వర పడససద
ఇఇటట ననఇ:9-384-D1
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-140/525

684
LML2380319
పపరర: రఇగసరరడడడ మగసడడ

125-140/526

తఇడడ:డ వరసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/384-E
వయససస:63
లఇ: పప
125-140/528

భరస : రఇగసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/384-E
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-140/530

125-140/522

తఇడడ:డ రసమరరడడడ తడళపసక
ఇఇటట ననఇ:9/384-D
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదద బడహకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-384-D1
వయససస:54
లఇ: పప
125-140/328

669
ZOK0594655
పపరర: రమణమక మబసనధరర
భరస : నడరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9/384-C
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : రఇగస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-384-D
వయససస:49
లఇ: ససస స

125-140/524 680
679
ZOK0735555
LML1893460
పపరర: వర యమమన ససధ సప మమససల
పపరర: వర పడససద

682
ZOK2252583
పపరర: సఇదయ కకల

125-140/1189

భరస : రసమ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-384-D
వయససస:72
లఇ: ససస స
125-140/1195

125-140/520
666
ZOK0983412
పపరర: వనఇకటరమణరసవప పరరతరసజ

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/384-A
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : వవఇకటరమనరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-384-C
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-384-D
వయససస:42
లఇ: పప
676
ZOK0199299
పపరర: పసరరత తడలపక

125-140/519

తఇడడ:డ గబరవరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-384A
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రమణడ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-384-C
వయససస:42
లఇ: పప
673
LML1894765
పపరర: ససధడకరరరడడడ తడలల పసక

665
ZOK0984022
పపరర: ససబబరసమరరడడడ పసపసనవన

125-140/1429

తఇడడ:డ పససపపలలటట రమమష బబబబ
ఇఇటట ననఇ:9/384-16
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగగరరడడడ పసపసనవన
ఇఇటట ననఇ:9/384-16-1
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రసమరసజ అదదదపలల
ఇఇటట ననఇ:9/384-A
వయససస:47
లఇ: పప
670
LML2379824
పపరర: మననహర రరడడడ మబల

125-140/517 663
662
ZOK1020247
ZOK2282556
పపరర: సఇజవ కకమమర టఇగబటటరర
పపరర: పససపపలలటట మమనక

687
ZOK0652651
పపరర: ఊషస రరడడ క తడలపక

125-140/529

భరస : కకషష రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9/384-E
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-140/531

690
ZOK0656702
పపరర: రఘబనడథ రరడడ తడళళపసక

125-140/532

తఇడడ:డ ససబబరసమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/384-E
వయససస:36
లఇ: పప
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125-140/533 692
691
ZOK0656736
LML1903004
పపరర: సధరయనడరసయణ రరడడడ తడళపసక
పపరర: పదడకవత తడలపక

తఇడడ:డ ససబబరసమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/384-E
వయససస:40
లఇ: పప
694
ZOK0473405
పపరర: అరరణ కకమమర ఉదయగగరగ

భరస : ససబబరసమ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:9-384-E
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-140/534

తఇడడ:డ నడగ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9/384E1
వయససస:35
లఇ: పప
697
ZOK0473488
పపరర: రసజజ మహన రరడడ కర

125-140/537

తఇడడ:డ ససబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/384-G
వయససస:30
లఇ: ససస స
703
LML1895242
పపరర: శశనవసస రసజ ఆదదరసజ

125-140/1201

125-140/544

125-140/546

125-140/1206

125-140/549

భరస : లకడక నరసయయ పప నదలలరర
ఇఇటట ననఇ:9/384-H-6
వయససస:47
లఇ: ససస స
718
ZOK2270890
పపరర: తతషసర మనధనరర

125-140/1399

తఇడడ:డ రసజ పసరర ససహహబ మనధనరర
ఇఇటట ననఇ:9/384-H-A
వయససస:18
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

701
ZOK0735530
పపరర: ససనత మమమననత

125-140/541

125-140/1202

699
ZOK0685891
పపరర: ససరత కకపపగగరగ

125-140/539

702
ZOK0735548
పపరర: పపరగషమ మమమఇడల

125-140/542

705
ZOK0510826
పపరర: రసజజ పసరర ససబ మనధనరర

125-140/543

తఇడడ:డ శలరసవప ససబ
ఇఇటట ననఇ:9/384-H
వయససస:50
లఇ: పప
125-140/545

708
LML2379832
పపరర: శశనవసససలకరరడకడ ససవసలమ

125-140/1203

తఇడడ:డ నరససఇహరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-384-H-1
వయససస:51
లఇ: పప
125-140/1204

711
ZOK1384262
పపరర: నరససఇహహలక మమరరళల

125-140/1205

తఇడడ:డ చచఇగయయ మమరరళల
ఇఇటట ననఇ:9-384-H4
వయససస:55
లఇ: పప

713
ZOK1248708
పపరర: నరససఇహహలక పప నదలలర

125-140/547

714
ZOK1248716
పపరర: లకడక దదవ పప నదలలరర

తఇడడ:డ లకక మ నడరసయణ పప నదలలర
ఇఇటట ననఇ:9/384-H-6
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : నరససఇహహలక పప నదలలరర
ఇఇటట ననఇ:9/384-H-6
వయససస:26
లఇ: ససస స

716
ZOK1310598
పపరర: నరరశ పప నదలలరర

717
ZOK1304518
పపరర: చరరశసక మనధనరర

125-140/1207

తఇడడ:డ లకడక నరసయయ పప నదలలరర
ఇఇటట ననఇ:9-384H-6
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసజజ పసరర మనధనరర
ఇఇటట ననఇ:9/384-H-A
వయససస:23
లఇ: ససస స

719
LML2379907
పపరర: ససరరఇదడ నడథ రరడడ గరనడర త

720
LML2383669
పపరర: ససవతడమమక గరనడర త

తఇడడ:డ పపదదదరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-384-J
వయససస:36
లఇ: పప

125-140/536

తఇడడ:డ ససబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/384-G
వయససస:28
లఇ: ససస స

707
ZOK1020254
పపరర: శఴవవతడ ఆదదరసజ

710
ZOK1384254
పపరర: ససనత కకమమరగ మమరరళల

696
ZOK1277418
పపరర: మమధసరగ ఇఇడధ
ల రర

తఇడడ:డ రసజ మహన రరడడ క
ఇఇటట ననఇ:9/384-G
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహహలక మమరరళల
ఇఇటట ననఇ:9-384-H4
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహహలక మమరరళల
ఇఇటట ననఇ:9-384-H4
వయససస:23
లఇ: పప
715
ZOK1248724
పపరర: రమణమక పప నదలలరర

125-140/538

తఇడడ:డ శశనవసస రసజ ఆదదరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/384-H
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కసవవరగపకల ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:9/384-H4
వయససస:29
లఇ: పప
712
ZOK1384270
పపరర: వషత
ష తదజ మమరరళల

698
ZOK0735514
పపరర: ససబబరసయబడడ మమమఇడల

704
LML1902683
పపరర: వనజ కకమమరర ఆదదరసజ

125-140/1200

తఇడడ:డ రఇగ రరడడడ ఇఇడధ
ల రర
ఇఇటట ననఇ:9/384-F
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : శశనవసస రసజ
ఇఇటట ననఇ:9-384-G-1
వయససస:70
లఇ: ససస స

భరస : రసజజపసరరససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/384-H
వయససస:47
లఇ: ససస స
709
ZOK1675644
పపరర: కసవవరగపకల నరరఇదడ బబబబ

125-140/535

భరస : ససబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/384-G
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నడరసయణ రసజ
ఇఇటట ననఇ:9-384-G1
వయససస:77
లఇ: పప
706
ZOK0511295
పపరర: రహమమత బ మనధనరర

695
ZOK0685875
పపరర: రసజ శశఖర రరడకడ ఈనసనతరర

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/384G
వయససస:59
లఇ: పప
125-140/540

693
LML2384378
పపరర: రసజమమ మగసడడ
భరస : రఇగసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-384-E
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇగ రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9/384-F
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ చచఇగల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/384G
వయససస:67
లఇ: పప
700
ZOK0735522
పపరర: ససరరఖ మమమఇడల

125-140/1199

125-140/1208

125-140/548

125-140/550

125-140/1209

భరస : పపదద రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-384-J
వయససస:60
లఇ: ససస స
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721
ZOK0907610
పపరర: ససహససన ససవసలమ

125-140/1210

భరస : వనఇకటటసస వవమల
ఇఇటట ననఇ:9-384-L
వయససస:57
లఇ: ససస స
724
ZOK1241504
పపరర: మబరళధర ససరగగగరగ

125-140/552

125-140/1213

125-140/555

125-140/557

భరస : కకషసషరరజన రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9/384-V
వయససస:50
లఇ: ససస స
739
LML1901396
పపరర: రఇగమక కటరర

125-140/561

భరస : నరససఇహ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/387
వయససస:72
లఇ: ససస స
742
LML1894518
పపరర: వశరనడధరరడడడ కసటరర

125-140/1218

తఇడడ:డ వనఇకసటరసజ సఇగరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/388
వయససస:47
లఇ: పప
748
ZOK0921461
పపరర: సఇకరమక కటరర
భరస : వశరనడథ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/389
వయససస:46
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

731
ZOK1045112
పపరర: మమధవ మదద

125-140/556

125-140/565

729
ZOK1045088
పపరర: రసమయయ మడక

125-140/554

732
ZOK1045120
పపరర: వసణణ మదద

125-140/1215

తఇడడ:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-384T
వయససస:28
లఇ: ససస స

125-140/558 735
734
ZOK0685909
ZOK0739854
పపరర: హహమఇత కకమమర బబసస రరడడ
పపరర: కకషష అరరజన రరడడడ బబజజరరడడడ

125-140/559

తఇడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/384-V
వయససస:58
లఇ: పప

125-140/1428 738
737
ZOK2282515
LML2380327
పపరర: కటబరర అఖలలశరర రరడడ కటబరర
పపరర: చననకకషషయయ కరతనవన

తఇడడ:డ కటబరర వశరనడథ రరడడ కరసరర
ఇఇటట ననఇ:9-386
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససఇగసరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-386-6
వయససస:59
లఇ: పప

740
LML2381614
పపరర: లకకకదదవ కటరర

741
LML1894385
పపరర: నడగగ రరడడడ కటరర

125-140/562

743
ZOK1384163
పపరర: ఉషసరసణణ కటబరర

125-140/1216

125-140/1217

తఇడడ:డ రఇగమక
ఇఇటట ననఇ:9-387
వయససస:46
లఇ: పప
125-140/1219

తఇడడ:డ నడగగరరడడడ కటబరర
ఇఇటట ననఇ:9-387
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-140/563

125-140/1212
726
LML2380541
పపరర: ససబబ రసయబడడ తతరరప గబఇట

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9/384T
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : నడగగ రరడడడ కటరర
ఇఇటట ననఇ:9/387
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇగమక
ఇఇటట ననఇ:9-387
వయససస:45
లఇ: పప
745
LML2377984
పపరర: ససబబబరసమరసజ సఇగరసజ

125-140/1214

తఇడడ:డ కకషసషరరజన రరడడడ బబససరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/384V
వయససస:31
లఇ: పప
125-140/560

125-140/551

తఇడడ:డ యఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-384-R
వయససస:89
లఇ: పప

భరస : రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9/384T
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసస వవమల
ఇఇటట ననఇ:9/384-T-1
వయససస:21
లఇ: పప
736
ZOK0739862
పపరర: పదడకవత బబజజరరడడడ

125-140/553

భరస : శశనవససరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-384-R-1
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9/384T
వయససస:29
లఇ: పప
733
ZOK1692870
పపరర: సననహహథ రరడడడ వవమల

725
ZOK0199919
పపరర: రసమ చఇదడ తతరరప గబఇట

728
LML2383628
పపరర: మహహశరరర ససవసలమ

723
ZOK1248682
పపరర: లకడక పడసనన ససరగగగరగ
భరస : మబరళధర ససరగగగరగ
ఇఇటట ననఇ:9/384Q
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/384R
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : రసమచఇదడ
ఇఇటట ననఇ:9-384-R
వయససస:36
లఇ: ససస స
730
ZOK1045096
పపరర: మననజ కకమమర మదద

125-140/1211

తఇడడ:డ గబరపప వవమల
ఇఇటట ననఇ:9-384-L
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ శఇకరయయ ససరగగగరగ
ఇఇటట ననఇ:9/384-Q IS
వయససస:42
లఇ: పప
727
LML2383701
పపరర: వవఇకటలకక తతరరపగఇతడ

722
ZOK0907669
పపరర: వనఇకటటసస వవమల

746
LML2381622
పపరర: పదడకరసణణ సఇగరసజ

125-140/1426
744
ZOK2282499
పపరర: కటబరర అరరణ కకమమర కటబరర

తఇడడ:డ కటబరర నడగరశరరదద కటబరర
ఇఇటట ననఇ:9-387
వయససస:19
లఇ: పప
125-140/564

747
ZOK2244010
పపరర: నవయ సఇగరసజ

125-140/329

భరస : ససబబబరసమఅరసజ సఇగరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/388
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరసమరసజ సఇగరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/389
వయససస:19
లఇ: ససస స

125-140/1427
749
ZOK2282507
పపరర: బరరడఅలమ నవన కకమమర రరడడ
బరరడఅలమ
తఇడడ:డ బరరడఅలమ గరవరసన బరరడఅలమ
ఇఇటట ననఇ:9-389
వయససస:19
లఇ: పప

750
ZOK0984055
పపరర: పడభబవత వజజ

125-140/566

భరస : పడభబకర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/389-B
వయససస:49
లఇ: ససస స
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751
ZOK0984063
పపరర: పడభబకర రరడడడ వజజ

125-140/567

తఇడడ:డ రసమచఇదడ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/389-B
వయససస:55
లఇ: పప
754
ZOK2004687
పపరర: పదడకవతమక

125-140/1222

125-140/569

తఇడడ:డ రసమరసజ బబలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/393-1
వయససస:75
లఇ: పప
763
ZOK1328988
పపరర: గనడగపపఇట హరగ శవపడససద

125-140/573

125-140/1226

125-140/575

772
ZOK0933094
పపరర: లలకరశ మబససమబరర

125-140/578

125-140/574

770
LML2383719
పపరర: సపపలజజ మబసధమబరర

773
LML1895291
పపరర: మహన వనలగసనబబ యన

125-140/579

776
ZOK0510743
పపరర: లలకరశ పఇతతల

125-140/1433

779
ZOK0511188
పపరర: ససరరష జకరల
తఇడడ:డ ససబబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/453
వయససస:32
లఇ: పప

125-140/572

765
LML2379931
పపరర: చననయయ గసణణగసపపనస డ

125-140/1225

768
LML2402592
పపరర: చచఇగయమయ

125-160/1119

తఇడడ:డ అబబయయసపటట
ఇఇటట ననఇ:9/396
వయససస:84
లఇ: పప
125-140/576

771
ZOK0657692
పపరర: మధస మబససమబరర

125-140/577

తఇడడ:డ పడభబకర మబససమబరర
ఇఇటట ననఇ:9/397
వయససస:29
లఇ: పప
125-140/1227

774
LML2381630
పపరర: నడగజజహనవ పఇతతల

125-140/1228

తఇడడ:డ నరరఇదడ పఇతతల
ఇఇటట ననఇ:9-404
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-140/580

తఇడడ:డ నరరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:9/404-B
వయససస:30
లఇ: పప
125-140/1230

762
ZOK1328970
పపరర: గనడగపపఇట శరరష

తఇడడ:డ వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-393-1-B
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశరసమబలక
ఇఇటట ననఇ:9-397-B
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : లలకరశ పఇతతల
ఇఇటట ననఇ:9/404-A
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

767
ZOK2284099
పపరర: సననహహఠ రరడడడ వవమల

125-140/1224

తఇడడ:డ గనడగపపఇట చననయయ
ఇఇటట ననఇ:9/393-1B
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడభబకర
ఇఇటట ననఇ:9/397
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడభబకర మబససమబరర
ఇఇటట ననఇ:9/397
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : నరరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:9-404-B
వయససస:53
లఇ: ససస స

125-140/571

భఇధసవప: భబరర వ థలలమ
ఇఇటట ననఇ:9/394 T1
వయససస:21
లఇ: పప

769
LML1902535
పపరర: ససబబబరతనమమమ
మబసధమబరర
భరస : పడభబకర
ఇఇటట ననఇ:9/397
వయససస:52
లఇ: ససస స

778
ZOK2004695
పపరర: వజయలకకక పఇటటలమ

764
ZOK1354877
పపరర: గనగపపఇట అనల కకమమరగ

125-140/568

తఇడడ:డ నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:9-393
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ గనగపపఇట చననయయ
ఇఇటట ననఇ:9/393-1B
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : చననపనయమ
ఇఇటట ననఇ:9-393-1-B
వయససస:44
లఇ: ససస స

775
ZOK1181965
పపరర: లమవణయ చతదస

125-140/1223 759
758
ZOK1384288
ZOK0922303
పపరర: ససనల కకమమర రరడడ చపసపడడ
పపరర: బబలకకషష చచనధనరర

761
ZOK1123827
పపరర: ససశల బబలరసజ

125-140/1221

తఇడడ:డ మబసస ఫస
ఇఇటట ననఇ:9/390-F-10
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : లఇగరసజ బబలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/393-1
వయససస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గనడగపపఇట చననయయ
ఇఇటట ననఇ:9/393-1B
వయససస:25
లఇ: పప
766
LML2383727
పపరర: లకకకదదవ గసణణగసపపనస డ

125-140/1436 756
755
ZOK2284131
LML2371409
పపరర: వనఇపలల అయయవసరమక వనఇపలల
పపరర: మమలమల ఆర

తఇడడ:డ రసమ ససబబబ రరడడ చపసపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-392-B
వయససస:30
లఇ: పప
125-140/570

753
ZOK0199315
పపరర: ససబబలఅకమక
భరస : రసమససబబబ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:9-390
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : బబబబ శసయబ
ఇఇటట ననఇ:9/390
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నడగరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/392-1A
వయససస:30
లఇ: పప
760
ZOK1123819
పపరర: లఇగరసజ బబలరసజ

125-140/1220

తఇడడ:డ రసమససబబబరరడడ క
ఇఇటట ననఇ:9-390
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : పపదద ససబబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-390
వయససస:84
లఇ: ససస స
757
ZOK1161439
పపరర: ససయరసఇ కకల

752
LML2383545
పపరర: రసజయలకకక చపసపడక

777
LML1893452
పపరర: నరరఇదడ పఇతతల

125-140/1229

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-404-B
వయససస:62
లఇ: పప
125-140/674

780
ZOK1304351
పపరర: నవన జకరల

125-140/675

తఇడడ:డ ససబబబరసయబడడ జకరల
ఇఇటట ననఇ:9/453
వయససస:26
లఇ: పప
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781
ZOK1566603
పపరర: నవన జకరల

125-140/676

తఇడడ:డ ససబబరసయబడడ జకరల
ఇఇటట ననఇ:9/453
వయససస:25
లఇ: పప
784
ZOK1678465
పపరర: అలపసర దసదచకకల

125-140/679

125-140/680

788
LML2380061
పపరర: నడగరసజ ఉలఇగర

125-140/1280

791
ZOK0921438
పపరర: శశనవసససలక అన ూసల

125-140/683

794
ZOK1252196
పపరర: లలకరశ మలరసజ
తఇడడ:డ కనకయయ మలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/456
వయససస:24
లఇ: పప

796
LML1896174
పపరర: కనకయయ మలరసజ

797
LML2381713
పపరర: రసమలకకరమక మలరసజ

125-140/1281

తఇడడ:డ శదదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-456
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : శశనవసససలక పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-456
వయససస:40
లఇ: ససస స
802
ZOK0788422
పపరర: తతలసస మలరసజ

125-140/689

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ భబమ
ఇఇటట ననఇ:9/456-2
వయససస:21
లఇ: ససస స
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125-140/681

803
ZOK0788562
పపరర: వవఇకటటశరరరల మలరసజ

125-140/692

806
LML2383867
పపరర: ససబబబ రతషమమక భబమమ

125-140/684

809
ZOK1161405
పపరర: నరససఇహహలక మలరసజ
తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:9/456-4
వయససస:28
లఇ: పప

789
LML2383909
పపరర: సధబబబలకమమక ఉలఇగర

125-140/1279

792
ZOK0922022
పపరర: నడగరఇదడ బబబబ మల రసజ

125-140/682

795
ZOK1384155
పపరర: తడవవణణ మలరసజ

125-140/685

తఇడడ:డ కనకయయ మలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/456
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-140/1282

798
LML2381721
పపరర: గబఇడమక మలరసజ

125-140/1283

భరస : కనకయయ మలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-456
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-140/687

801
ZOK0652925
పపరర: పసడయమఇక మలరసజ

125-140/688

భరస : బబజజ బబబబ మలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/456-1-A
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-140/690

804
ZOK0949711
పపరర: ససబబబరసయబడడ మలల రసజ

125-140/691

తఇడడ:డ గఇగబలయయ మలల రసజ
ఇఇటట ననఇ:9/456-1-A
వయససస:36
లఇ: పప
125-140/693

భరస : వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/456-2
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-140/695

125-140/1277

తఇడడ:డ కనకయయ మల రసజ
ఇఇటట ననఇ:9/456
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగబలయయ
ఇఇటట ననఇ:9/456-1-A
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : గఇగబలయయ మలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/456-1-A
వయససస:57
లఇ: ససస స
808
ZOK1566090
పపరర: నడగమణణ భబమ

800
LML2378032
పపరర: బబజజ బబబబ మలరసజ

786
ZOK2005106
పపరర: లకమమక మలరసజ

భరస : నడగరశరరరసవ
ఇఇటట ననఇ:9-455-A
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగబలయయ మలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/456-1-A
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/456-1-A
వయససస:32
లఇ: ససస స
805
ZOK1214998
పపరర: లకకరమక మలరసజ

125-140/1278

భరస : ససదదయయ మలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-456
వయససస:70
లఇ: ససస స
125-140/1284

125-140/678

భరస : పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:9-454
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యగయయ
ఇఇటట ననఇ:9/456
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ నలల మమరర
ఇఇటట ననఇ:9/456
వయససస:30
లఇ: పప

799
ZOK1566066
పపరర: శశ దదవ పససపపలలటట

125-140/1276

తఇడడ:డ నడగరశరరరసవ
ఇఇటట ననఇ:9-455A
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : ససబడమణయమ
ఇఇటట ననఇ:9-455-A
వయససస:37
లఇ: ససస స
793
ZOK0937641
పపరర: ససరరష బబబబ నలల మమరర

785
LML1901172
పపరర: జయమక జకరలమ

783
ZOK1678440
పపరర: శరగకల దసదచకకల
భరస : అల పసర బబష దసదచకకల
ఇఇటట ననఇ:9/453-E
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : ససబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9-454
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నడగరశరర రసవప ఉలల ఇగగ
ఇఇటట ననఇ:9/455
వయససస:47
లఇ: పప
790
LML2383917
పపరర: ఈశరరమక ఉలఇగర

125-140/677

భరస : ససరరశ జకరల
ఇఇటట ననఇ:9/453
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖససఇ దసదచకకల
ఇఇటట ననఇ:9/453-E
వయససస:39
లఇ: పప
787
ZOK0511246
పపరర: ససబడమణయఎఇ ఉలల ఇగగ

782
ZOK1566637
పపరర: రరడడమక జకరల

807
ZOK0656595
పపరర: వనఇకటససబబయయ భబమమ

125-140/694

తఇడడ:డ లకకరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9/456-2
వయససస:62
లఇ: పప
125-140/696

810
ZOK1241215
పపరర: కకషష మలరసజ

125-140/697

తఇడడ:డ నరససఇహహలక మలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/456-6
వయససస:55
లఇ: పప
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811
ZOK1676063
పపరర: వనఇకట రమణ అణడల

125-140/698

తఇడడ:డ వనఇగయయ అణడల
ఇఇటట ననఇ:9/456-7-A
వయససస:52
లఇ: పప

125-140/699

భరస : వనఇకట రమణ అణడల
ఇఇటట ననఇ:9/456-7-A
వయససస:41
లఇ: ససస స

814
ZOK1232636
పపరర: సరసరతమక నరససపపరఇ

125-140/701

భరస : నడరసయణ నరససపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A
వయససస:81
లఇ: ససస స
817
ZOK1384189
పపరర: ససగబణ బజజవరఇ

812
ZOK1676089
పపరర: నమమత అణడల

భరస : నరసరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A
వయససస:60
లఇ: ససస స

815
ZOK1679687
పపరర: మసససనయయ అణడల

125-140/702

తఇడడ:డ యమననర డయమ అణడల
ఇఇటట ననఇ:9/456-A
వయససస:40
లఇ: పప
125-140/1289

భరస : రవఇదడ వరక ఆతకకలరర
ఇఇటట ననఇ:9-456-A1
వయససస:37
లఇ: ససస స
820
LML2381739
పపరర: జయమణణ పప లశశటట

125-140/704

భరస : ససబబబరసయబడడ ఓబగసరర
ఇఇటట ననఇ:9/456-A4
వయససస:43
లఇ: ససస స
826
ZOK0654947
పపరర: చదనగమమక నరరశ

125-140/709

తఇడడ:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-5
వయససస:67
లఇ: పప
832
ZOK0937609
పపరర: కళయయణ రసమన నటటష

125-140/705

125-140/715

824
ZOK1323526
పపరర: ససబబబరసయబడడ ఒబగసరగ

125-140/708

822
ZOK1209023
పపరర: శఇకరయయ ఓబగసరర

825
LML2380095
పపరర: వనఇకటయయ పప లశశటట

827
ZOK0686014
పపరర: హహమ బఇదస కకమకన

125-140/710

828
ZOK0686030
పపరర: మమధవ లతడ కకమకన

830
ZOK0086827
పపరర: ససబబరతనమక కకమకన

125-140/713

831
ZOK0086918
పపరర: నడగలకడక కకమకన

833
ZOK0937617
పపరర: చఇగమక నటటష

125-140/716

834
ZOK1490069
పపరర: మణణ కకమమర కలమయణ

125-140/719

125-140/714

125-140/717

125-140/720
837
ZOK1193085
పపరర: రఇగనడయకమక అనఇతరసజ

భరస : కనకయయ అనఇతరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-5-B
వయససస:36
లఇ: ససస స

838
ZOK1489699
పపరర: నడగసరఅలమ అనఇతరసజ

839
ZOK1489848
పపరర: సఇధయ అనఇతరసజ

840
LML2408961
పపరర: కనకయయ అఇూఇథరసజ
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125-140/711

తఇడడ:డ రమణ కలమయణ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-5-1
వయససస:21
లఇ: పప

836
LML2417228
పపరర: పసపమక అనఇతరసజ

భరస : నగరజ అనఇతరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-456-A-5-B
వయససస:21
లఇ: ససస స

125-140/1290

భరస : పసలకకఇదయయ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-5
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : నడరసయణ రసజ ఆనఇతరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-5-B
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ రసజ అనఇతరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-5-B
వయససస:23
లఇ: ససస స

125-140/706

తఇడడ:డ పసల కకఇడయయ కకమకన
ఇఇటట ననఇ:9/456-A5
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కళయయణ రసమన నటటష
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-5-1 YERRABALLI
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-140/721

125-140/686

తఇడడ:డ పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:9-456-A4
వయససస:67
లఇ: పప

భరస : కళయయణ రసమన నటటష
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-5-1
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-140/718

819
ZOK1214964
పపరర: ససబబ రతనమక పప లశశటట

తఇడడ:డ ససబబబరసయబడడ ఓబగసరర
ఇఇటట ననఇ:9/456-A4
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : పసలకకఇదయయ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-5
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రతనఇ నటటష
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-5-1
వయససస:52
లఇ: పప
835
ZOK1304195
పపరర: శశకళ కళయయణ

821
LML2378149
పపరర: వనఇకసటరమణ పప లశశటట

తఇడడ:డ పసలమ కకఇడయయ కకమకన
ఇఇటట ననఇ:9/456-A5
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-140/712

125-140/703

భరస : వనఇకటయయ పప లశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/456 A-4
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపఇచలయయ ఒబగసరగ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A4
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : కలమయణరసమ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A5
వయససస:43
లఇ: ససస స
829
ZOK0084277
పపరర: పసలకకఇదయయ కకమకన

125-151/1386

తఇడడ:డ వనఇకటయయ పప లశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/456-A4
వయససస:45
లఇ: పప
125-140/707

816
ZOK0921396
పపరర: నరసరసజ బజజవరఇ
తఇడడ:డ నరససఇహ రసజ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A1
వయససస:61
లఇ: పప

భరస : రవఇదడ వరక బజజవరఇ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A1
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకసటరమణ పప లశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/456A4
వయససస:38
లఇ: ససస స
823
ZOK1209031
పపరర: కళయవత ఓబగసరర

818
ZOK1671957
పపరర: ససగబణ బజజవరఇ

125-140/700
813
ZOK0652784
పపరర: వవఇకటససబబమక బబజజవరసమ

125-140/1291

125-151/1281

తఇడడ:డ నడరసయణ రసజ అఇూఇథరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-5-B
వయససస:41
లఇ: పప

Page 30 of 44

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-27
841
ZOK1489947
పపరర: మబలలపక వనఇకటరమణ

125-140/1292

842
ZOK1489954
పపరర: మబలలపక ససభబషసణ

తఇడడ:డ మబలలపక ససబబ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-456-A-5-M
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : మబలలపక వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:9-456-A-5-M
వయససస:40
లఇ: ససస స

844
ZOK1627926
పపరర: సరగజ చగపప

845
ZOK1627991
పపరర: నడగభబషణఇ చగపప

125-140/723

భరస : నడగభబషణఇ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-5-N
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-140/726

భరస : మసససనయయ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-7
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-140/729

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ మమదఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-7
వయససస:26
లఇ: పప
125-140/732

తఇడడ:డ పపదద అపయయ
ఇఇటట ననఇ:9/456A-7
వయససస:95
లఇ: పప
125-140/734

తఇడడ:డ అమర బబష సయద
ఇఇటట ననఇ:9/456-A9
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-140/332

భరస : ఏన చచఇగల రసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9-456-a-9-1
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-140/1287

125-140/730

854
ZOK0921875
పపరర: అఇజమక అన ూసల

860
ZOK0949737
పపరర: పపషప లత నలమరర

863
ZOK1323609
పపరర: రరకకకణమక బబ మబక

125-140/737

866
ZOK1020262
పపరర: పసపనన వ

125-140/733

869
ZOK0922329
పపరర: ససజజత
భరస : చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-18
వయససస:46
లఇ: ససస స

849
ZOK1489871
పపరర: లకడక దదవ మదఇ శశటట

125-140/728

852
ZOK0921834
పపరర: మసససనయయ అన ూసల

125-140/731

855
ZOK2280444
పపరర: నవన మదఇ శశటట

125-140/1416

తఇడడ:డ ఏమ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-7
వయససస:19
లఇ: పప
125-140/1294

858
LML2380202
పపరర: అమరబశస సపపయద

125-140/1295

తఇడడ:డ వహబబసబ
ఇఇటట ననఇ:9-456-A-9
వయససస:49
లఇ: పప
125-140/1285

125-140/1286
861
ZOK0949760
పపరర: చచఇగల రసయబడడ నలమరర

తఇడడ:డ తమయయ నలమరర
ఇఇటట ననఇ:9-456/A/9-1
వయససస:68
లఇ: పప
125-140/735

864
ZOK0983883
పపరర: లకడక దదవ రసచనవన

125-140/736

భరస : సప మయయ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-15
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-140/738

తఇడడ:డ వనఇకటటశపస లఇగపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-15
వయససస:39
లఇ: పప
125-140/739

125-140/725

తఇడడ:డ వనఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9/456A-7
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : ససబడహకణయఇ బబ మబక
ఇఇటట ననఇ:9/456-A10
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : రసఇ మననహర
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-15
వయససస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

851
ZOK0921818
పపరర: తరరపసలమక అన ూసల

857
LML2384105
పపరర: మమహబబబజఴన

846
LML2375434
పపరర: వవఇకటససబబమక ఆనడల

భరస : వనఇకట రమణ మదఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-7
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చచఇగల రసయబడడ నలమరర
ఇఇటట ననఇ:9-456/A/9-1
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చచఇగల రసయబడడ నలమరర
ఇఇటట ననఇ:9-456/A/9-1
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహనఇదద
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-18
వయససస:58
లఇ: పప

125-140/727

భరస : అమరబశస
ఇఇటట ననఇ:9-456-A-9
వయససస:39
లఇ: ససస స

859
ZOK1725449
పపరర: నడలమమరర ఈశరరమక

868
ZOK0922311
పపరర: చఇదడ శశఖర మమరసరపపరఇ

848
ZOK1489863
పపరర: వనఇకట రమణ మదఇ శశటట

భరస : మసససనయయ
ఇఇటట ననఇ:9/456A-7
వయససస:33
లఇ: ససస స

856
ZOK1623164
పపరర: అయయషస సయద

125-140/722

భరస : శశనవసససలక ఆనడల
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-7
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : వనఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9/456A-7
వయససస:65
లఇ: ససస స

853
ZOK0921859
పపరర: వనఇగయయ అనల

865
ZOK0983891
పపరర: రసధ రసచనవన

125-140/724

తఇడడ:డ సఇటటనన మదఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-7
వయససస:48
లఇ: పప

850
ZOK1489905
పపరర: అనల మమదఇశశటట

843
ZOK1425677
పపరర: చగపప శశవణ
తఇడడ:డ చగపప నడగభబషణఇ
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-5-N
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటపత
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-5-N
వయససస:53
లఇ: పప

847
ZOK0921891
పపరర: లకడక అన ూసల

862
ZOK1268482
పపరర: బబలమజ నలమరర

125-140/1293

867
ZOK1489855
పపరర: దదనవశ కకమమర పప లశశటట

125-140/1288

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ పప లశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-456/A-16-A
వయససస:20
లఇ: పప
125-140/740

870
ZOK0788521
పపరర: చఇగమమక కలమయన రసమన

125-140/741

భరస : కలమయన రమన
ఇఇటట ననఇ:9/456-A-S-1
వయససస:47
లఇ: ససస స
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871
ZOK0686055
పపరర: నడగరసజ అనఇతరసజ

125-140/742

తఇడడ:డ నరససఇహ రసజ అనఇతరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/456-B
వయససస:29
లఇ: పప

872
ZOK0511220
పపరర: నరససఇహ రసజ సమమనధరర
తఇడడ:డ షపశఇరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/456-B-1
వయససస:48
లఇ: పప

125-140/1406 875
874
ZOK2277721
ZOK0685974
పపరర: వరడగఅలమ గఇగస వరడగఅలమ
పపరర: యమసమన శశక

భరస : వరడగఅలమ అయయవసరర వరడగఅలమ
ఇఇటట ననఇ:9-456-B9
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : ఫకరరదదదన
ఇఇటట ననఇ:9/457
వయససస:37
లఇ: ససస స

877
ZOK0656637
పపరర: ససబబబరసయబడడ శశటట

878
ZOK1566389
పపరర: వనఇకటససబబయయ సటటట

125-140/746

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9/458
వయససస:46
లఇ: పప
880
ZOK1566173
పపరర: హరగ చఇదన గబజజల

125-140/748

125-140/1301

125-140/750

125-140/752

125-140/754

భరస : రసమససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-465-B
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/1299

890
ZOK1172923
పపరర: కకరస గ పత ససజన వరక

893
ZOK0983917
పపరర: వనణమక నడగ

125-140/757

896
LML2383990
పపరర: ససబబమమక చననపసలల

125-140/1302

899
ZOK0922063
పపరర: జయమక మలరసజ
భరస : ససబబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/467
వయససస:74
లఇ: ససస స

879
LML1896224
పపరర: వనఇకటససబబయయ నటటట సటటట

125-140/1298

882
LML1901107
పపరర: నడగలకకక అపపనపలల

125-140/1300

885
ZOK1489830
పపరర: నరసమక ఆకరటట

125-140/749

భరస : వనఇకట రసజ ఆకరటట
ఇఇటట ననఇ:9/459-A5A
వయససస:65
లఇ: ససస స
125-140/751

888
ZOK1384171
పపరర: ససమత మమదదతఇ

125-140/1303

భరస : లకడక నడరసయణ మమదదతఇ
ఇఇటట ననఇ:9-462
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-140/753

891
LML2383974
పపరర: పడభబవత కకరస గపత

125-140/1304

భరస : జనడరద నరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-465
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-140/755

894
ZOK0739755
పపరర: లకమక చఇతరసగపలల

125-140/756

భరస : వవఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9/465-B
వయససస:95
లఇ: ససస స
125-140/1305

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-465B
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-140/1307

125-140/1297

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-459
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : చచఇగల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/465-A1
వయససస:62
లఇ: ససస స

తలల : నడగయయ
ఇఇటట ననఇ:9/465--B
వయససస:75
లఇ: పప
898
ZOK0404830
పపరర: లకడక శరరష చఇతడరసజపలల

887
ZOK1681055
పపరర: ససమత మమదదతమ

876
ZOK0168500
పపరర: ఫకలరరదదదన బబషస షపక

తలల : లకమక
ఇఇటట ననఇ:9-458
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకరస గ పత జనడరస న రసజ
ఇఇటట ననఇ:9/465
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ నడరసయణ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/465-A1
వయససస:65
లఇ: పప
895
ZOK0739763
పపరర: వనఇకటయయ చఇతడరసజపలల

125-140/747

భరస : లకడక నడరసయణ మమదదతమ
ఇఇటట ననఇ:9/462
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససదదయయ మమదదతఇ
ఇఇటట ననఇ:9/463
వయససస:25
లఇ: పప
892
ZOK0983909
పపరర: చచఇగల రరడడడ నడగ

884
LML2383859
పపరర: శవకకమమరర గబజజఅలమ

125-140/744

తఇడడ:డ కరరమబననసస షపక
ఇఇటట ననఇ:9-457-A
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : వజయకకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-459-A
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : చననపనయమ
ఇఇటట ననఇ:9/462
వయససస:84
లఇ: ససస స
889
ZOK1275917
పపరర: మలల కసరరజన మమదదతఇ

125-140/745

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-459
వయససస:68
లఇ: పప

భరస : వనఇకట నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:9-459
వయససస:58
లఇ: ససస స
886
LML2383842
పపరర: సరసరతమక మమదదతమ

881
LML1893296
పపరర: వనఇకట నరసయయ పసకకరల

873
ZOK0511451
పపరర: తడవవణణ సమమబరర
భరస : నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:9/456-B-1
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ సటటట
ఇఇటట ననఇ:9/458
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ వజయ కకమమర గబజజల
ఇఇటట ననఇ:9/459
వయససస:21
లఇ: ససస స
883
LML1901180
పపరర: ససరదడమమక పసకకరల

125-140/743

125-140/1306
897
ZOK0381848
పపరర: రసమససబబయయ చచఇచస రసజపలల

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-465B
వయససస:43
లఇ: పప
125-140/758

125-140/759
900
ZOK1676782
పపరర: గబడడపసటట లవ కకమమర చచదరగ

తఇడడ:డ గబడడపసటట రసమ నడయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/468
వయససస:22
లఇ: పప
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901
ZOK1676790
పపరర: గబడడపసటట రరపశశ

125-140/760

తఇడడ:డ గబడడపసటట రసమ నడయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/468
వయససస:25
లఇ: ససస స

902
ZOK1676808
పపరర: గబడడపసటట రసమ నడయబడడ

తఇడడ:డ గబడడపసటట గగవఇదయయ నడయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/468
వయససస:55
లఇ: పప

125-140/763 905
904
ZOK0511014
ZOK0921768
పపరర: వనఇకటనరససఇహహలక యగనఇ
పపరర: కకషష యజజ ఇ

తఇడడ:డ రసమయయ యగనఇ
ఇఇటట ననఇ:9/470
వయససస:30
లఇ: పప
907
ZOK1565639
పపరర: యమగనడమ ససయ శశ

125-140/766

125-140/1309

125-140/1312

125-140/769

125-140/1314

125-151/1387

తఇడడ:డ పపఇచల రసజ లగగడడ
ఇఇటట ననఇ:9/477B
వయససస:44
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/1313

917
ZOK1160910
పపరర: కమల బ షపక

920
LML2381796
పపరర: షరరఫస బ షపక

923
ZOK1214774
పపరర: నడగలకడక కలనపరసజ

125-140/776

926
ZOK0404780
పపరర: వనపజయమఇత కకమరగగరగ

125-140/770

929
ZOK1229542
పపరర: పపఇచల రసజ లగగడడ
తఇడడ:డ నరసరసజ లగగడడ
ఇఇటట ననఇ:9/477B
వయససస:70
లఇ: పప

125-140/765

909
LML2378164
పపరర: వననద కకమమర యగనఇ

125-140/767

912
ZOK2005114
పపరర: లకడక నరసమక యజనఇ

125-140/1311

915
ZOK0657734
పపరర: కరరమబలమల షపక

125-140/768

918
ZOK1566488
పపరర: ఖమదర కరగమబలల

125-140/771

తఇడడ:డ కదడర షబ కరగమబలల
ఇఇటట ననఇ:9/477
వయససస:60
లఇ: పప
125-140/1315

921
ZOK1674837
పపరర: మసససన షపక

125-140/775

తఇడడ:డ ఖససఇ ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/477-2
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-140/773

924
ZOK1214782
పపరర: రసఘవవఇదడ వననననలకఇటట

125-140/774

తఇడడ:డ ససబబరసమ కరసరగ ససయ వననననలకఇటట
ఇఇటట ననఇ:9/477 B
వయససస:32
లఇ: పప
125-140/777

భరస : వశసరశర రసవప
ఇఇటట ననఇ:9/477B
వయససస:58
లఇ: ససస స
125-140/780

906
ZOK0922089
పపరర: నడగ మమననఅమక యగనఇ

తఇడడ:డ కససఇ ససబ
ఇఇటట ననఇ:9/477
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : రసఘవవఇదడ వననననలకఇటట
ఇఇటట ననఇ:9/477 B
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకసటరమణయయ
ఇఇటట ననఇ:9/477B
వయససస:83
లఇ: ససస స
928
ZOK1229534
పపరర: ఈశరర రసజ లగగడడ

914
LML2384022
పపరర: మఇజల నలల బబ తతల

భరస : గబడడపసటట రసమ నడయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/468
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:9-470-A
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : ఖమససఇ ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-477-1
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : శశధర బబబబ
ఇఇటట ననఇ:9/477-2b
వయససస:45
లఇ: ససస స
925
ZOK0404731
పపరర: వరలకకరమక కకమనగగరగ

125-140/1310

భరస : మసససన
ఇఇటట ననఇ:9/477
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : మహమకద గగస షపక
ఇఇటట ననఇ:9-477-1
వయససస:43
లఇ: ససస స
922
ZOK1672740
పపరర: పదకజ ఆకకల

911
LML1893437
పపరర: లకడకనరససఇహహలక

125-140/762

తఇడడ:డ నరససఇహహలక యగనఇ
ఇఇటట ననఇ:9/470-A
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవఇకటరమన
ఇఇటట ననఇ:9-474
వయససస:37
లఇ: ససస స

తలల : ససబబబ రసయడడ
ఇఇటట ననఇ:9/477
వయససస:67
లఇ: పప
919
LML2381788
పపరర: గబలమబబజన షపక

125-140/1308

తఇడడ:డ నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:9-470-A
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : వనఇకసటరమణ నలల బబతతల
ఇఇటట ననఇ:9-474
వయససస:70
లఇ: ససస స
916
ZOK0686147
పపరర: షన మబఖ శససల న నడరసల

908
ZOK0933052
పపరర: వనఇకట కకషష యయగనఇ

903
ZOK1676824
పపరర: గబడడపసటట శమఇతకమణణ

భరస : రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9/470
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసమయయయయగనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-470
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:9-470-A
వయససస:63
లఇ: పప
913
LML2381770
పపరర: లకకకదదవ నలల బబతతల

125-140/764

తఇడడ:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9/470
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : యమగనడమ వనఇకట కకషష
ఇఇటట ననఇ:9/470
వయససస:34
లఇ: ససస స
910
LML1893395
పపరర: నరససఇహహలక

125-140/761

927
ZOK1229526
పపరర: రథద దదవ లగగడడ

125-140/779

భరస : ఈశరర రసజ లగగడడ
ఇఇటట ననఇ:9/477B
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-140/781

930
ZOK0739805
పపరర: నవన కకమమర ఆరరరటబ

125-140/782

తఇడడ:డ పపదద బబలజ
ఇఇటట ననఇ:9/477-B
వయససస:34
లఇ: పప
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931
ZOK0773473
పపరర: అనత నరసల

125-140/783

భరస : షణబకఖ శసససస స
ఇఇటట ననఇ:9/477-B
వయససస:41
లఇ: ససస స
934
ZOK0404772
పపరర: ససజరత కమనగగరగ

125-140/1318

125-140/1321

125-140/786

938
ZOK1489590
పపరర: ససజనయ కకలల

941
ZOK0511154
పపరర: అబబబ లల షపక

125-140/789

944
ZOK0983842
పపరర: సరసరత కడమబరగ

125-140/791

949
ZOK0086967
పపరర: పదడకవత వనఇకల

125-140/794

947
ZOK0084251
పపరర: ససబబరసయబడడ కకడడదచల

950
ZOK0686170
పపరర: మణణకఇట కకడడదచల
తఇడడ:డ ససబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/477-D
వయససస:28
లఇ: పప

125-140/11
952
ZOK1566199
పపరర: ఆర వ ఏన ఆర సధరయ పడకసశ
రసవనధతల
తఇడడ:డ ఆర ఫణణఇదడ రసవప రసవనధతల
ఇఇటట ననఇ:9 / 477 E1
వయససస:38
లఇ: పప

953
ZOK0652628
పపరర: ససరత గరవఇదస
తఇడడ:డ పడభబకర
ఇఇటట ననఇ:9/477-F
వయససస:30
లఇ: ససస స

955
ZOK0652644
పపరర: సరత చఇదదక
డ స గరవఇదస

956
ZOK0656488
పపరర: పడభబకర గరవఇదస

125-140/799

భరస : పడభబకర
ఇఇటట ననఇ:9/477-F
వయససస:55
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/787

959
ZOK1323542
పపరర: ససగబణ మలరసజ
తఇడడ:డ లకకకనరసయయ మలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/477-H
వయససస:23
లఇ: ససస స

125-140/1320

939
ZOK0922212
పపరర: అబబదలమల షపక

125-140/785

942
ZOK0686048
పపరర: లకడకనరసయయ మబలమ రసజ

125-140/788

తఇడడ:డ నరససఇహలక
ఇఇటట ననఇ:9/477-C
వయససస:65
లఇ: పప
125-140/790

945
LML2381804
పపరర: రసమబలమక మలరసజ

125-140/1322

భరస : లకకకనరసయయ మలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-477-C
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-140/792

948
ZOK0086926
పపరర: శశ లలత కకడకదదలమ

125-140/793

తఇడడ:డ ససబబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/477-D
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-140/795

951
ZOK1123850
పపరర: మమలత నధనన

125-140/796

భరస : నడగ వనఇకట గబరర పడససద కకడడదచల
ఇఇటట ననఇ:9/477-D
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-140/797

954
ZOK0652636
పపరర: తదజససడ గరవఇదస

125-140/798

తఇడడ:డ పడభబకర
ఇఇటట ననఇ:9/477-F
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-140/800

తఇడడ:డ చననపప
ఇఇటట ననఇ:9/477-F
వయససస:60
లఇ: పప
125-140/802

936
LML2380194
పపరర: నడగరఇదడ రరడడడ ఖమకమ

తఇడడ:డ పసర ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/477-B-1B
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకసటరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/477-D
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : ససబబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/477-D
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జ జయ పడకసశ
ఇఇటట ననఇ:9/477-G
వయససస:34
లఇ: పప

125-140/784

భరస : రసఘవరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/477-C
వయససస:64
లఇ: ససస స

946
ZOK0083923
పపరర: నడగ వనఇకట గబరర పడససద
కకడకదదలమ
తఇడడ:డ ససబబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/477-D
వయససస:33
లఇ: పప

125-140/1317

తఇడడ:డ మబన రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-477-B-1
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసరరససబ
ఇఇటట ననఇ:9/477B1-B
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/477-C
వయససస:69
లఇ: పప

958
ZOK1674845
పపరర: జ వనఇకట రమమఇజనఉలల

125-140/1319

తఇడడ:డ ససబబరసయబడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:9/477-B-1-A-1
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : అబబదలమల
ఇఇటట ననఇ:9/477-B-1-B
వయససస:44
లఇ: ససస స
943
ZOK0983834
పపరర: రసఘవరసజ కడమబరగ

935
ZOK0983370
పపరర: రసజరశ బబబబ కకమరగగరగ

933
ZOK0381822
పపరర: వశశరసర రసవప కకమనగగరగ
తఇడడ:డ వనఇకసటరమణయయ
ఇఇటట ననఇ:9-477B
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవకకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-477-B
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : మబనరఏడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-477-B-1
వయససస:59
లఇ: ససస స
940
ZOK0922196
పపరర: దదలల మద షపక

125-140/1316

తఇడడ:డ వనఇకసటరమణయయ
ఇఇటట ననఇ:9-477B
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : రవకకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-477B
వయససస:49
లఇ: ససస స
937
LML2384089
పపరర: ససబబడడఴమమమ

932
ZOK0381756
పపరర: రవకకమమర కకమనగగరగ

957
ZOK1122662
పపరర: హహమఇత కకమమర గరవఇదస

125-140/801

తఇడడ:డ గరవఇదస పడభబకర
ఇఇటట ననఇ:9/477-F
వయససస:32
లఇ: పప
125-140/803

960
ZOK1566611
పపరర: సరగజమక జకరల

125-140/804

భరస : వనఇకట ససబబయయ జకరల
ఇఇటట ననఇ:9/477-H-2
వయససస:70
లఇ: ససస స
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961
ZOK1566678
పపరర: వనఇకట ససబబయయ జకరల

125-140/805

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ జకరల
ఇఇటట ననఇ:9/477-H-2
వయససస:75
లఇ: పప
964
ZOK1674878
పపరర: కరగమబన షపక

125-140/808

125-140/813

125-140/816

125-140/1324

125-140/1327

125-140/819

125-140/822

తఇడడ:డ ససబబబనడ
ఇఇటట ననఇ:9-484-U
వయససస:70
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

974
ZOK2005122
పపరర: ససలలచనడ చఇతడ

977
LML2381853
పపరర: ఇఇదదర అఇకక

980
ZOK1304336
పపరర: ససజజత యగనఇ

983
ZOK0937534
పపరర: లకడక కకమమరగ మబమకడడ

125-140/824

986
ZOK1304328
పపరర: వనఇకట నరససఇహ మమదదతపస

125-140/1325

989
LML2379360
పపరర: గగసససహహబ
తఇడడ:డ కమల సబ
ఇఇటట ననఇ:9/485
వయససస:57
లఇ: పప

969
ZOK1565696
పపరర: వసఇత లవడక

125-140/815

972
LML1895457
పపరర: జయరసమ చఇతడ

125-140/1323

975
LML2381820
పపరర: లకడక ససపసనడపస

125-140/1326

భరస : నడగరఇదడకకమమర ససపసనడపస
ఇఇటట ననఇ:9-480
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-140/1328

978
ZOK0921487
పపరర: వనఇకట శశకసఇత పటటట పప గబల

125-140/818

తఇడడ:డ వనఇకటటసస
ఇఇటట ననఇ:9/483
వయససస:29
లఇ: పప
125-140/820

981
ZOK0084061
పపరర: వనఇకటటశ పటటట పప గబల

125-140/821

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9/483-B
వయససస:55
లఇ: పప
125-140/823

984
LML2379840
పపరర: మలల కసరరజన రరడడడ నధక

125-140/1329

తఇడడ:డ ఆదదశశష రరడడడ నధక
ఇఇటట ననఇ:9-484
వయససస:32
లఇ: పప
125-140/825

తఇడడ:డ ససదదయయ మమదదతపస
ఇఇటట ననఇ:9/484-A
వయససస:29
లఇ: పప
125-140/1331

125-140/810

తఇడడ:డ చఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-478
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : ససబబ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:9/484
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:9/484-A
వయససస:27
లఇ: పప
988
LML2379857
పపరర: కకలయపసప గఇగననపలల

125-140/817

భరస : వననద కకమమర యగనఇ
ఇఇటట ననఇ:9/483-A
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:9/483-B
వయససస:54
లఇ: ససస స
985
ZOK1161413
పపరర: లకడక నడరసయణ మదదటఇ

971
ZOK1489889
పపరర: నడగమణణ చఇత

966
LML2378172
పపరర: ఖమససఇ ససహహబ షపక

భరస : రవఇదడ రసజ లవడక
ఇఇటట ననఇ:9/477-j-1
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : శశనవసససలక అఇకక
ఇఇటట ననఇ:9-480-A
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసస పటటట పప గబల
ఇఇటట ననఇ:9/483
వయససస:26
లఇ: పప
982
ZOK0088138
పపరర: రసజరశరరగ పటటట పప గబల

125-140/814

భరస : చఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-478
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : ససరరష అఇకక
ఇఇటట ననఇ:9-480-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
979
ZOK1241223
పపరర: శశనవసస పటటట పప గబల

968
ZOK1490051
పపరర: పపదద బబలమజ ఆరసరట

125-140/807

తఇడడ:డ అలమలబకసశ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/477-J-1
వయససస:70
లఇ: పప

భరస : ససఇగమల లకడక నడరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9/478
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : జయరసమ
ఇఇటట ననఇ:9-478
వయససస:41
లఇ: ససస స
976
LML2381846
పపరర: లకకకదదవ అఇకక

125-140/809

భఇధసవప: పదడకవత ఆరసరట
ఇఇటట ననఇ:9/477-J-1
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : ససబడహకణయఇ చఇత
ఇఇటట ననఇ:9/478
వయససస:40
లఇ: ససస స
973
LML2383958
పపరర: కకషషవవన చఇతడ

965
ZOK1682483
పపరర: కరగమబలల షపక

963
ZOK1633973
పపరర: రతనయయ జకరల
తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ జకరల
ఇఇటట ననఇ:9/477-H-2
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖమససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/477-I
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : పపదద బబలమజ ఆరసరట
ఇఇటట ననఇ:9/477-J-1
వయససస:53
లఇ: ససస స
970
LML2381812
పపరర: వమల చఇత

125-140/806

భరస : రతనయయ జకరల
ఇఇటట ననఇ:9/477-H-2
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : కరగమబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/477-i
వయససస:30
లఇ: ససస స
967
ZOK1490044
పపరర: పదడకవత ఆరసరట

962
ZOK1627876
పపరర: మఇజల జకరల

987
LML2379881
పపరర: శశనవసససలక బబ యమ

125-140/1330

తఇడడ:డ ససబబ రసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9-484--J-4
వయససస:51
లఇ: పప
125-140/826

990
ZOK1211705
పపరర: కమల బబషస షపక

125-140/827

తఇడడ:డ గగస బబషస షపక
ఇఇటట ననఇ:9/485
వయససస:27
లఇ: పప
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991
ZOK1304179
పపరర: మహమకద జలమన షపక

125-140/828

తఇడడ:డ అబబదలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/485
వయససస:25
లఇ: పప
994
ZOK1489798
పపరర: రరడడడ తదజ పప లశశటట

125-140/831

125-140/1334

125-140/1332

998
ZOK0471672
పపరర: శవకకమమర మబమకడడ

125-140/1337

1001 ZOK1680701
పపరర: శరరష కకమమరగ కటబరగ

125-140/1335

1004 ZOK1384312
పపరర: వరనడగరఇదడ సప మమశల

125-140/1333

999
LML2380046
పపరర: రసమనయమయ మటల పస

125-140/834

తఇడడ:డ రసమచఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:9/486-1
వయససస:57
లఇ: పప
125-140/835

భరస : మణణ శశఖర రసవప పసలలఇ
ఇఇటట ననఇ:9/486-2
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-140/1338

996
LML1903178
పపరర: కకమలమక ఆరగతఅకకల
భరస : మబరగస
ఇఇటట ననఇ:9-486
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నడరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-486
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : రసమనయమయ
ఇఇటట ననఇ:9-486-1
వయససస:52
లఇ: ససస స
1003 ZOK1384213
పపరర: వర శసశవణణ సప మమశల

995
LML1902113
పపరర: ససవతడమక మబమకడడ

125-140/830
993
ZOK0686089
పపరర: ససఇబబ శవ రసజ గరటటటమబకరల

తఇడడ:డ అణడరలల
ఇఇటట ననఇ:9/486
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : నడరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-486
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నడరసయణ మబమకడడ
ఇఇటట ననఇ:9-486
వయససస:36
లఇ: పప
1000 LML2383883
పపరర: లకమమక మటటపస

125-140/829

తఇడడ:డ ఖమదర ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/486
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఉతస యయ
ఇఇటట ననఇ:9/486
వయససస:22
లఇ: పప
997
ZOK0433516
పపరర: హరగపస
డ సద మబమకడడ

992
LML2007615
పపరర: ససభబన ససహహబ సగగనడల

1002 ZOK1680727
పపరర: సరరష లత పసలలఇ

125-140/836

తఇడడ:డ వసఇత రసవప పసలలఇ
ఇఇటట ననఇ:9/486-2
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-140/1339

1005 ZOK1384338
పపరర: రవఇదడ వరక ఆతకకలరర

125-140/1340

తఇడడ:డ వర నడగరఇదడ సప మమశల
ఇఇటట ననఇ:9-486-3
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదద బడహకయయ సప మమశల
ఇఇటట ననఇ:9-486-3
వయససస:44
లఇ: పప

125-140/1404
1006 ZOK2277556
పపరర: సప మమసధలమ వర శసశవణణ
సప మమసధలమ
తఇడడ:డ సప మమసధలమ వర నడగరఇదడ సప మమసధలమ
ఇఇటట ననఇ:9-486-3
వయససస:23
లఇ: ససస స

1007 ZOK2277614
పపరర: సప మమసధలమ జయపడథ
సప మమసధలమ
భరస : సప మమసధలమ వర నడగరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:9-486-3
వయససస:42
లఇ: ససస స

125-140/1405

125-140/1407
1008 ZOK2277747
పపరర: సప మమసధలమ వర నడగరఇదడ
సప మమసధలమ
తఇడడ:డ సప మమసధలమ పసదడ బడమమ యమయ
ఇఇటట ననఇ:9-486-3
వయససస:43
లఇ: పప

1009 ZOK2277770
పపరర: సప మమసధలమ వర మహహశ
సప మమసధలమ
తఇడడ:డ సప మమసధలమ వర నడగరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:9-486-3
వయససస:19
లఇ: పప

125-140/1408

1010 ZOK2279560
పపరర: షపక బబబబజనడ షపక

125-140/1412

1011 LML2006799
పపరర: రరషసక సగగనడల

1012 ZOK2270635
పపరర: రకకర ససగగనడలమ

125-140/1398

భరస : షపక మమల ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-486-4
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శభన ససహహబ ససగగనడలమ
ఇఇటట ననఇ:9/486-6
వయససస:18
లఇ: పప
1015 ZOK0653030
పపరర: తతలసస సప మమసధలమ

భరస : వర రసఘవవఇదడ
ఇఇటట ననఇ:9/486-D
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1013 ZOK0594358
పపరర: రసమచఇదడయయ మబదమబ

125-140/839

1016 LML1894229
పపరర: వరరసఘవవఇదడ సప మమససల

125-140/838

1019 LML1901420
పపరర: కసశమక సప మమశల
భరస : పపదద బడహకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-486-D
వయససస:75
లఇ: ససస స

125-140/1421
1014 ZOK2281467
పపరర: కసయల వనఇకటరమణ కసయల

తఇడడ:డ కసయల వనఇకటయయ కసయల
ఇఇటట ననఇ:9-486-19-A
వయససస:33
లఇ: పప
125-140/840

తఇడడ:డ పపదదబడహకయయ
ఇఇటట ననఇ:9/486-D
వయససస:37
లఇ: పప
125-140/842

125-140/837

భరస : ససభబన ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/486-6
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహలక
ఇఇటట ననఇ:9/486-11
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : వర నడగరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/486-A
వయససస:39
లఇ: ససస స
1018 ZOK0983982
పపరర: పసడత సప మమససల

తఇడడ:డ పదకనడభ రసజ ఆతకకలరర
ఇఇటట ననఇ:9-486-3
వయససస:40
లఇ: పప

1017 ZOK0084038
పపరర: వర నడగరసజ సప మమససల

125-140/841

తఇడడ:డ పపదద బబడమమ యయ
ఇఇటట ననఇ:9/486-D
వయససస:47
లఇ: పప
125-140/1341

1020 ZOK2272243
పపరర: వర వనయ సప మమసధలమ

125-140/1400

తఇడడ:డ వరనడగరసజ సప మమసధలమ
ఇఇటట ననఇ:9/486-D
వయససస:19
లఇ: పప
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1021 ZOK0653048
పపరర: అమకణణష గసజల

125-140/843

భరస : మలల కసరరజన
ఇఇటట ననఇ:9/486-G
వయససస:41
లఇ: ససస స
1024 ZOK0657643
పపరర: శసశవణ కకమమర ఆరగటకకల

125-140/845

తఇడడ:డ వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:9/486-I
వయససస:30
లఇ: పప
1027 ZOK0937625
పపరర: పకదదర రసజ గగటటటమబకరల

125-140/832

125-140/1343

తఇడడ:డ శశనవసససలక జలల
ఇఇటట ననఇ:9/486-L
వయససస:28
లఇ: పప
1036 ZOK1288869
పపరర: పదక మబదడఇ

125-140/855

1026 ZOK0652933
పపరర: ససశల బదబశశటట

125-138/1239

1028 ZOK0686105
పపరర: రసమ కకషష బబర

1031 ZOK1565811
పపరర: షపక కరరమబలల

1034 ZOK1277251
పపరర: నడగమక జలల

1037 ZOK1288877
పపరర: నడగభబషణఇ మబదడఇ

125-140/857

1040 ZOK0656520
పపరర: రరడడపప జఇగరటట

125-140/847

1043 ZOK1489780
పపరర: మమమథదల గసజల

1029 ZOK0983859
పపరర: దడరస ససజతడ దడరస

125-140/833

125-140/853

1035 ZOK1380229
పపరర: భబనస ససయ మబదడఇ

125-140/856

1038 ZOK2279545
పపరర: బఇడడ ససబబరతనఇ బఇడడ
ససబబరతనఇ
భరస : ససబబయయ బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:9-486-L-1-D
వయససస:31
లఇ: ససస స

125-140/858

1041 ZOK1241462
పపరర: రరడడడ శశఖర జఇగరటట

125-140/1411

125-140/859

తఇడడ:డ రరడడపప జఇగరటట
ఇఇటట ననఇ:9/486-L8
వయససస:25
లఇ: పప
125-140/1336

1044 ZOK2281236
పపరర: గరగనపపడడ నవన గరరనఊడక

125-140/1413
1045 ZOK2280014
పపరర: నడగసమబదడఇ ససఇకనన ససగబణ
నడగసమబదడఇ
భరస : నడగసమబదడఇ రమమనజ నడగసమబదడఇ
ఇఇటట ననఇ:9-486-L-17-A
వయససస:35
లఇ: ససస స

125-140/1414
1046 ZOK2280022
పపరర: నడగసమబదడఇ ససఇకనన
రమమనజ నడగసగసమబదరసమ
తఇడడ:డ నడగసమబదడఇ ససఇకనన నడగసమబదడఇ
ఇఇటట ననఇ:9-486-L-17-A
వయససస:30
లఇ: పప

1047 ZOK1690338
పపరర: జజయత జజనన గడడ ల
భరస : మఇజనడథ
ఇఇటట ననఇ:9/486-L-17-T
వయససస:28
లఇ: ససస స

1048 ZOK2284446
పపరర: మధవ లకకరరరడడడ

1049 ZOK2285633
పపరర: పప తపస శవ కకశశర పప తపస

1050 ZOK2281046
పపరర: పపదద రరడడడ అపరష పపదద రరడడడ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/854

తఇడడ:డ రసమచఇదడయయ మబదడఇ
ఇఇటట ననఇ:9/486-L1
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : గరగనపపడడ రసజ గరగనపపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-486-L-14
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పప తపస శవయయ పప తపస
ఇఇటట ననఇ:9/486-L-19
వయససస:27
లఇ: పప

125-140/849

భరస : రసమచఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:9/486-L
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల కసరరజన గసజల
ఇఇటట ననఇ:9-486/L/8/6,
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : శవ కకశశర పప తపస
ఇఇటట ననఇ:9/486-l-19
వయససస:27
లఇ: ససస స

125-140/848

1032 ZOK0594549
పపరర: పసరరతదదవ మబదడమబ

తఇడడ:డ రరడడపప జఇగరటట
ఇఇటట ననఇ:9/486-L-8
వయససస:20
లఇ: పప

125-140/1441

125-140/846

తఇడడ:డ రసమ కకషష
ఇఇటట ననఇ:9/486-K
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరడడపప
ఇఇటట ననఇ:9/486-L8
వయససస:46
లఇ: పప
125-140/860

125-140/1342

భరస : చఇదడ మమళ బదబశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/486-J
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహహలక మబదడఇ
ఇఇటట ననఇ:9/486-L-1
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : అనల వరక జలల
ఇఇటట ననఇ:9/486-L-1 SIDE
వయససస:27
లఇ: ససస స
1042 ZOK1565936
పపరర: రవ కకమమర జఇగరటట

1025 ZOK1389139
పపరర: రమదదవ బరగశశటట

భరస : గఇగయయ జలల
ఇఇటట ననఇ:9/486-L1
వయససస:72
లఇ: ససస స

భరస : నడగ భబషణఇ మబదడఇ
ఇఇటట ననఇ:9/486-L-1
వయససస:43
లఇ: ససస స
1039 ZOK1272277
పపరర: ససయ జయశశ జలల

భరస : ఉతస యయ బబపరగశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-486-H
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపక జబబర ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/486 K-42-1
వయససస:44
లఇ: పప
125-140/850

1023 LML2386274
పపరర: రసజరశరరమక బబపరగశశటట

భరస : ధనసఇజయ నడయబడడ కఇడడగ
ఇఇటట ననఇ:9/486-H
వయససస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససనదర రసవప
ఇఇటట ననఇ:9/486-K
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : ససఇదరసరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-486K
వయససస:63
లఇ: ససస స
1033 ZOK1275966
పపరర: అనల వరక జలల

125-140/844

తఇడడ:డ చఇదడ మమళ బరగశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/486-J
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇకసలక గగటటటమబకరల
ఇఇటట ననఇ:9/486 K
వయససస:27
లఇ: పప
1030 ZOK0404673
పపరర: ఆనరళమక దడరస

1022 ZOK1304393
పపరర: ససబబబరతనమక కఇడడగ

125-140/1450

125-140/1418

125-140/861

125-140/1417

భరస : పపదద రరడడడ శశనవసససల రరడడడ పపదద రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-486-l-21
వయససస:34
లఇ: ససస స

Page 37 of 44

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-27
125-140/1420 1052 ZOK2281475
1051 ZOK2281434
పపరర: పపదదదరరడడడ శశనవసససల రరడడడ పపదద రరడడడ
పపరర: మమడ భరతమక మమడ

తఇడడ:డ పపలల రరడడడ పపదద రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-486-L-21
వయససస:45
లఇ: పప
1054 ZOK1272251
పపరర: శశనవసససలక జలల

భరస : మమడ గఇగగ రరడడడ మమడ
ఇఇటట ననఇ:9-486-L-21
వయససస:61
లఇ: ససస స
125-140/851

తఇడడ:డ గఇగయయ జలల
ఇఇటట ననఇ:9/486-L SIDE
వయససస:53
లఇ: పప
1057 LML2384196
పపరర: వసన పప ల

125-140/864

125-140/1396

125-140/866

125-140/868

125-140/871

1072 ZOK0922147
పపరర: రసఇ మహన రరడడ అదల

125-140/874

1064 ZOK1378579
పపరర: మమమథదల గసజల

1067 ZOK1312453
పపరర: నరససఇహ రరడడడ అదల

1070 ZOK0789248
పపరర: పడభబవతమక జర

1073 LML2379733
పపరర: నడగరనదర
న సజ రరనత

125-140/877

1076 LML2386258
పపరర: లకమక రరనడటట

125-140/1346

1079 ZOK1566348
పపరర: రసజశశకర ఉదయగగరగ
తఇడడ:డ వనఇకటరమణ ఉదయగగరగ
ఇఇటట ననఇ:9/488
వయససస:20
లఇ: పప

1059 ZOK2281426
పపరర: కర పపరరషప తస ఇ నడయబడడ

125-140/1419

1062 LML2381879
పపరర: ససబబమక ఉదయగగరగ

125-140/1345

1065 ZOK0635680
పపరర: శవరసమ రరడడ నడరపపరరడడడ

125-140/867

తఇడడ:డ చనన కకనడడ రరడడ నడరసపప రరడడ
ఇఇటట ననఇ:9/487-D
వయససస:55
లఇ: పప
125-140/869

1068 ZOK0788448
పపరర: శశదదవ అదల

125-140/870

భరస : నరససఇహ రరడడడ అదల
ఇఇటట ననఇ:9/487-D-4
వయససస:70
లఇ: ససస స
125-140/872

1071 ZOK0922139
పపరర: ఆశస లత అదల

125-140/873

భరస : రసఇ మహన రరడడ అదల
ఇఇటట ననఇ:9/487-D-4
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-140/875

1074 LML2380236
పపరర: వవఇకటరమన ఉదయగగరగ

125-140/876

తఇడడ:డ చచడఅయమయ
ఇఇటట ననఇ:9/488
వయససస:46
లఇ: పప
125-140/878

భరస : వనఇకట ససబబబ రసజ రరనడటట
ఇఇటట ననఇ:9/488
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-140/880

125-140/863

భరస : చచడయయ ఉదయగగరగ
ఇఇటట ననఇ:9-487
వయససస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకటససబబబరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/488
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససదద రసజ రరనడటట
ఇఇటట ననఇ:9/488
వయససస:56
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/865

భరస : రసమచఇదడ రరడడడ జర
ఇఇటట ననఇ:9/487-D-4
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ రరడడడ అదల
ఇఇటట ననఇ:9/487-D-4
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసమలఇగయయ పపపపరర
ఇఇటట ననఇ:9/488
వయససస:24
లఇ: పప

1061 LML2381887
పపరర: ససరరఖ ఉదయగగరగ

1056 LML2378206
పపరర: చఇదడ మమళ బబపరగశశటట

తఇడడ:డ కర నడగరశరర నడయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/486-N
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసమ రరదద అదల
ఇఇటట ననఇ:9/487-D
వయససస:76
లఇ: పప

1069 ZOK0788638
పపరర: హరగ పడససద రసహహల రరడడ
అదల
తఇడడ:డ నరససఇహ రరడడడ అదల
ఇఇటట ననఇ:9/487-D-4
వయససస:40
లఇ: పప

1078 ZOK1489772
పపరర: శశకసఇత పపపపరర

125-140/1344

తఇడడ:డ మలల కసరరజన
ఇఇటట ననఇ:9-487-3
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : శవరసమరరడడడ నడరపప రరడడ
ఇఇటట ననఇ:9/487-D
వయససస:49
లఇ: ససస స

1075 LML2380525
పపరర: వనఇకట ససబబరసజ రరనడటట

1058 LML2380277
పపరర: ససరరష పప ల

125-140/862

తఇడడ:డ రసమ చఇదడయయ బబపరగశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/-486-M
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:9/487
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:9/487-3
వయససస:52
లఇ: పప
1066 ZOK1123843
పపరర: పదక లలత మమరరడడ

125-140/852

తఇడడ:డ ససబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9-486-N
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ తడటట శదదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-486 yerraballi
వయససస:27
లఇ: ససస స
1063 ZOK1378561
పపరర: మలల ఖమరరజన గసజల

1055 ZOK1275974
పపరర: ససయ జయశశ జలల

1053 ZOK0656512
పపరర: రరడడపప జఇగరటట
తఇడడ:డ పపడడ రరడడపప
ఇఇటట ననఇ:9/486-LA
వయససస:81
లఇ: పప

తఇడడ:డ అనల వరక జలల
ఇఇటట ననఇ:9/486-L SIDE
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : ససరరశ పప ల
ఇఇటట ననఇ:9/486-N
వయససస:39
లఇ: ససస స
1060 ZOK2270395
పపరర: తడటట గగలల సససపపకఅలమ తడటట

125-140/1422

1077 ZOK1193028
పపరర: రమణయయ కకరగవ

125-140/879

తఇడడ:డ పపఇచలయయ కకరగవ
ఇఇటట ననఇ:9/488
వయససస:48
లఇ: పప
125-140/881

1080 ZOK1682046
పపరర: రరనత రసఘవవఇధడ వరక

125-140/882

తఇడడ:డ రరనత వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/488
వయససస:33
లఇ: పప
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1081 ZOK1378587
పపరర: లకకక దదవ నడగఇ

125-140/884

భరస : రమణ రరడడడ నడగఇ
ఇఇటట ననఇ:9/488-1-A
వయససస:49
లఇ: ససస స
1084 ZOK1378611
పపరర: ససబబ లకమక ఆరరఇ

125-140/885

తఇడడ:డ పపదద ఎలమల రరడడడ నడగఇ
ఇఇటట ననఇ:9/488-1-A
వయససస:53
లఇ: పప
125-140/887

భరస : పపఇచల రరడడడ అరరఇ
ఇఇటట ననఇ:9/488-1-A
వయససస:78
లఇ: ససస స
1087 ZOK1122522
పపరర: వనఇకట పడససద నమల

1082 ZOK1378595
పపరర: వనఇకట రమణ రరడడడ నడగఇ

1085 ZOK1378629
పపరర: మననజ కకమమర రరడడ నడగఇ

తఇడడ:డ యగఇజనవయబలక
ఇఇటట ననఇ:9-488-C
వయససస:38
లఇ: పప

1088 ZOK1122530
పపరర: కకరణ కకమమర నమల

125-140/886

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ రరడడడ నడగఇ
ఇఇటట ననఇ:9/488-1-A
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-140/888

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ రరడడడ నడగఇ
ఇఇటట ననఇ:9/488-1-A
వయససస:27
లఇ: పప
125-140/1351

1083 ZOK1378603
పపరర: నరజ నడగఇ

1086 ZOK1122514
పపరర: వనఇకట ససబబమక నమల

125-140/1350

భరస : యగఇజనవయబలక
ఇఇటట ననఇ:9-488-C
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-140/1352

తఇడడ:డ యగఇజనవయబలక
ఇఇటట ననఇ:9-488-C
వయససస:36
లఇ: పప

1089 ZOK0635631
పపరర: కకతక నలమలఎఇ

125-140/883

తఇడడ:డ శశరసమబలక నలమలఎఇ
ఇఇటట ననఇ:9/488/G
వయససస:35
లఇ: ససస స

1090 ZOK0686212
పపరర: కకరన కకమమర రరడకడ చఇఠసలమ
చదరరవప
తఇడడ:డ వవఇకట ససబబబ రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9/488-G
వయససస:35
లఇ: పప

125-140/889

1091 ZOK0788893
పపరర: ససతడ రసమబలమమక
చఇతలమచదరరవప
భరస : వవఇకట ససబబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/488-G
వయససస:64
లఇ: ససస స

125-140/890

1092 ZOK0983966
పపరర: మహహఇదడనడథ రరడడ చఇతల
చచరరవప
తఇడడ:డ వనఇకటససబబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/488-G
వయససస:37
లఇ: పప

125-140/891

1093 ZOK0921719
పపరర: ససనల కకమమర జరటట

125-140/892

1094 ZOK1123926
పపరర: మబరళ కకషష జరటట

125-140/893

1095 ZOK1123934
పపరర: శసశవసణణ జరటట

125-140/894

తఇడడ:డ మబరళ కకషష
ఇఇటట ననఇ:9/488-H
వయససస:28
లఇ: పప
1096 ZOK1123942
పపరర: వనఇకట ససబబమక జరటట

తఇడడ:డ చచననయయ జరటట
ఇఇటట ననఇ:9/488-H
వయససస:54
లఇ: పప
125-140/895

భరస : మబరళ కకషష జరటట
ఇఇటట ననఇ:9/488-H
వయససస:45
లఇ: ససస స
1099 ZOK0510750
పపరర: నరసయయ లఇగఇ

125-140/898

125-140/1353

భరస : ససయ కకషష
ఇఇటట ననఇ:9/489-B
వయససస:29
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/897

1100 ZOK0511790
పపరర: శఇకరమక లఇగఇ

125-140/899

1101 ZOK1384130
పపరర: శరరష లఇగఇ

125-140/900

1103 LML1895911
పపరర: ససధడకర యరశతతట

భరస : జయరసమయయ లఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:9/489
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-140/901

తఇడడ:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9/489-A
వయససస:54
లఇ: పప
125-140/902

తఇడడ:డ శశనవసససలక
ఇఇటట ననఇ:9/489-B
వయససస:34
లఇ: పప
1108 ZOK0921743
పపరర: ససరరఖ యరశ తతట

1098 ZOK0686139
పపరర: వవఇకట ససబబబ రరడడ క చఇత ల
చదరరవప
తఇడడ:డ నడజ రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9/488-ZG
వయససస:71
లఇ: పప

భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:9/489
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-489
వయససస:84
లఇ: ససస స
1105 LML2380244
పపరర: శవకకషష యరశతతట

125-140/896

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:9/488-H
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగబలయయ
ఇఇటట ననఇ:9/489
వయససస:69
లఇ: పప
1102 LML1901610
పపరర: లకమక యరశతతట

1097 ZOK1170554
పపరర: ససబబరసయబడడ మనవన

తఇడడ:డ మబరళ కకషష జరటట
ఇఇటట ననఇ:9/488-H
వయససస:27
లఇ: ససస స

1106 ZOK0657619
పపరర: ససయ కకషష యయరసశతతట

1109 LML1893650
పపరర: శశనవసససలక యరశతతట
తఇడడ:డ రసమయయ యరశతతట
ఇఇటట ననఇ:9-489-B
వయససస:57
లఇ: పప

125-140/1354

భరస : ససధడకర
ఇఇటట ననఇ:9-489-A
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-140/903

తఇడడ:డ శశనవసససలక
ఇఇటట ననఇ:9/489-B
వయససస:33
లఇ: పప
125-140/905

1104 LML1901602
పపరర: మణణమక యరశతతట

1107 ZOK0739771
పపరర: సరసరత యమరశతతట

125-140/904

భరస : శశనవసససలక
ఇఇటట ననఇ:9/489-B
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-140/1355

1110 LML2384147
పపరర: వజయలకకక యరశ తతట

125-140/1356

భరస : శశనవసససలక యరశ తతట
ఇఇటట ననఇ:9-489-B
వయససస:36
లఇ: ససస స
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1111 ZOK1384304
పపరర: నడరసయణ పప ల

125-140/1357

తఇడడ:డ ససబబబరసయబడడ పప ల
ఇఇటట ననఇ:9-489-B
వయససస:36
లఇ: పప
1114 LML2384204
పపరర: రసజయలకకక

125-140/908

125-140/910

125-140/913

125-140/915

భరస : అరరజనయయ
ఇఇటట ననఇ:9/492-A
వయససస:72
లఇ: ససస స
1129 ZOK0773531
పపరర: శవ యయడధరర

125-140/920

1121 ZOK1627959
పపరర: శశ లకడక రరవపరర

1124 ZOK0652768
పపరర: నడగమనవమమమ కసథద

1127 LML1903954
పపరర: పదకజజ జటబట

1130 ZOK0921701
పపరర: శశనవసససలక మమడధరగ

125-140/923

1133 ZOK0511477
పపరర: రసజయలకడక కరతనవన

తఇడడ:డ వనఇకట కకషషయయ కరతనవన
ఇఇటట ననఇ:9/493-A
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/493B
వయససస:31
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/914

125-140/916

1139 ZOK0653063
పపరర: నడగలకకక గరళళ
భరస : ససబబబరసయడధ
ఇఇటట ననఇ:9/493-B
వయససస:46
లఇ: ససస స

1119 ZOK0921628
పపరర: నడగమక రరవపర

125-140/912

1122 ZOK2279487
పపరర: రరవపరర గరపసల రరవపరర

125-140/1410

1125 LML2378214
పపరర: వనఇకటయయ ఉపసలలరర

125-140/1359

తఇడడ:డ అరరజనయయ ఉపసలలరర
ఇఇటట ననఇ:9-492
వయససస:55
లఇ: పప
125-140/918

1128 ZOK0657650
పపరర: ససబబబరసయబడడ కసలల

125-140/919

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:9/493
వయససస:51
లఇ: పప
125-140/921

1131 ZOK0476069
పపరర: రసమలకకరమక కరతనవన

125-140/922

భరస : వనఇకట కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:9/493A
వయససస:69
లఇ: ససస స
125-140/924

1134 ZOK0686113
పపరర: శశ నడగ వవన కరతనవన

125-140/925

భరస : శశనవసససలక
ఇఇటట ననఇ:9/493-A
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-140/927

భరస : వనఇకట నడగ పడససద కరతనవన
ఇఇటట ననఇ:9/493-A
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-140/929

125-140/909

తఇడడ:డ రరవపరర వనఇకటయయ రరవపరర
ఇఇటట ననఇ:9-491
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట కకశషషయయ కరతనవన
ఇఇటట ననఇ:9/493-A
వయససస:46
లఇ: ససస స

125-140/926 1136 ZOK0933086
1135 ZOK0933078
పపరర: వనఇకట నడగ పడససద కరతనవన
పపరర: సఇతమమక కరతనవన

1116 ZOK1323583
పపరర: రసమ ససబబమక పప ల

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9/491
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యమణదయయ
ఇఇటట ననఇ:9/493
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససఇగసరయయ కరతనవన
ఇఇటట ననఇ:9/493-A
వయససస:72
లఇ: పప

1138 ZOK0657668
పపరర: ససనల కకమమర కసలల

125-140/911

భరస : నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:9/493
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యమనదయయ
ఇఇటట ననఇ:9/493
వయససస:28
లఇ: పప
1132 ZOK0474262
పపరర: వనఇకట కకషషయయ కరతనవన

1118 ZOK1319920
పపరర: అచచమక రరవపరగ

తఇడడ:డ నరససఇహలక
ఇఇటట ననఇ:9/492
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-140/917

125-140/907

భరస : నరససఇహహలక పప ల
ఇఇటట ననఇ:9/490
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9/491
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9/492
వయససస:43
లఇ: ససస స
1126 ZOK0511436
పపరర: పపఇచలమక ఉపసలకరర

125-140/1358

భరస : వనఇకటయయ రరవపరగ
ఇఇటట ననఇ:9/490-A
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ రరవపర
ఇఇటట ననఇ:9/491
వయససస:24
లఇ: పప
1123 ZOK0404764
పపరర: గఇగమక యబపపలకూధ

1115 LML2384170
పపరర: కమలమక పప ల

1113 LML2384188
పపరర: నడగరసన
భరస : రమమశ
ఇఇటట ననఇ:9/489-C
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : సధబబబరరశదధ
ఇఇటట ననఇ:9-489-C
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9/490
వయససస:21
లఇ: ససస స
1120 ZOK1304377
పపరర: గగపసల రరవపర

125-140/906

తఇడడ:డ ససబబ రసయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/489-C
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : నడరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9/489-C
వయససస:35
లఇ: ససస స
1117 ZOK1627967
పపరర: శలక రరవపరగ

1112 LML2380269
పపరర: రమమశ పప ల

1137 ZOK0937658
పపరర: శశనవసససలక కరతనవన

125-140/928

తఇడడ:డ వనఇకట కకషషయయ కరతనవన
ఇఇటట ననఇ:9/493-A
వయససస:50
లఇ: పప
125-140/930

1140 ZOK1203645
పపరర: సరరష రరఖ కకలల

125-140/931

తఇడడ:డ ససబబబరసయబడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:9/493-B
వయససస:26
లఇ: ససస స
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1141 LML2381911
పపరర: ససరత కకరగవ

125-140/932

తఇడడ:డ తరరపలయయ కకరగవ
ఇఇటట ననఇ:9/494
వయససస:35
లఇ: ససస స
1144 ZOK1160738
పపరర: వశరనడథఇ తరసఇపపరఇ

125-140/935

125-140/938

125-140/1362

125-140/940

125-140/943

125-140/1365

125-140/946

తఇడడ:డ హహసపసన ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/494-A1
వయససస:37
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1154 ZOK0788398
పపరర: మమకర రరడడడ వననద

1157 ZOK1624808
పపరర: దడడక వవణబగగపసల

1160 ZOK2275543
పపరర: రసణణ పడమల పపయయల

1163 ZOK1321082
పపరర: జయ లకడక ససలపసటట

125-140/949

1166 ZOK0652982
పపరర: కలరశదడ బబగమ శశక

125-140/941

1169 ZOK0922295
పపరర: ఫరరద బబగఇ షపక
భరస : జజఫర హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:9/494-A1
వయససస:30
లఇ: ససస స

1149 LML1896257
పపరర: తరరమలయయ కకరగవ

125-140/1361

1152 LML2379980
పపరర: యల పడసనన కకమమర కసల

125-140/939

1155 ZOK1565407
పపరర: దడడక వవణబ గరపసల

125-140/942

తఇడడ:డ దడడక రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:9/494-1
వయససస:43
లఇ: పప
125-140/944

1158 ZOK1062009
పపరర: మలల కసరరజన కసల

125-140/1364

తఇడడ:డ నరససఇహహలక కససల
ఇఇటట ననఇ:9-494-1
వయససస:29
లఇ: పప
125-140/1401

1161 ZOK0808495
పపరర: హహసపసన ససహహబ షపక

125-140/945

తఇడడ:డ నననన ససహహబ లలట షపక
ఇఇటట ననఇ:9/494-3
వయససస:68
లఇ: పప
125-140/947

1164 ZOK1241496
పపరర: మలల మక నధకరరడడడ

125-140/948

తఇడడ:డ యయరగకల రరడడడ నధకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/494-5
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-140/950

భరస : చన బశస
ఇఇటట ననఇ:9/494-A1
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-140/952

125-140/937

తఇడడ:డ లకకక నరససఇహలక కసల
ఇఇటట ననఇ:9/494-1
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : నరససఇహహలక ససలపసటట
ఇఇటట ననఇ:9/494-3
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : రఫస
ఇఇటట ననఇ:9/494-A
వయససస:27
లఇ: ససస స
1168 ZOK0812140
పపరర: జజఫర హహసపసన షపక

125-140/1363

భరస : గబతస బలరఇ
ఇఇటట ననఇ:9/494-2
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : రహమమతతలల ఖమన
ఇఇటట ననఇ:9/494-3
వయససస:38
లఇ: ససస స
1165 ZOK0921412
పపరర: ససదదయమ భబణబ షపక

1151 ZOK2005130
పపరర: చఇదడడవత జటబట

1146 ZOK1160837
పపరర: సఇజవ కకమమర తరఇపపరఇ

తఇడడ:డ వనఇకట రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:9-494
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ దడడక రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:9/494-1
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : తరరపలల
ఇఇటట ననఇ:9-494-2
వయససస:43
లఇ: ససస స
1162 ZOK1122498
పపరర: సలమక పఠసన

125-140/1360

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:9/494-1
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ సస భబసరర
ఇఇటట ననఇ:9/494-1
వయససస:34
లఇ: ససస స
1159 LML2384279
పపరర: లకకకదదవ పప దదల

1148 LML1895432
పపరర: చఇదడశశఖర మమక

125-140/934

తఇడడ:డ వశరనడథఇ
ఇఇటట ననఇ:9/494
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : తరరమలయయ
ఇఇటట ననఇ:9-494
వయససస:59
లఇ: ససస స

తలల : వజయలకకక
ఇఇటట ననఇ:9/494-1
వయససస:33
లఇ: పప
1156 ZOK1565548
పపరర: సస భబరర వ

125-140/936

తఇడడ:డ వరసససరమ
ఇఇటట ననఇ:9-494
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : చఇదడశశఖర మమకస
ఇఇటట ననఇ:9-494
వయససస:50
లఇ: ససస స
1153 ZOK0773549
పపరర: పడససద కకమమర కర ఎల

1145 ZOK1160803
పపరర: ససమమమ జయఇ తరఇపపరఇ

1143 ZOK1130137
పపరర: శశరత కకమమరగ కర
తఇడడ:డ హరగనడథ ఆచడరగ కర
ఇఇటట ననఇ:9/494
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : వశరనడథఇ
ఇఇటట ననఇ:9/494
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వశరనడథఇ
ఇఇటట ననఇ:9/494
వయససస:28
లఇ: ససస స
1150 LML2381903
పపరర: ఆదదలకడక మమకస

125-140/933

తఇడడ:డ మలయయ
ఇఇటట ననఇ:9/494
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజనవయబలక
ఇఇటట ననఇ:9/494
వయససస:60
లఇ: పప
1147 ZOK1160878
పపరర: రసజయ లకడక తరఇపపరఇ

1142 ZOK0921784
పపరర: లకడక దదవ యనసగబఇడల

1167 ZOK0739789
పపరర: రఫస శశక

125-140/951

తఇడడ:డ హహసపసన ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/494-A1
వయససస:36
లఇ: పప
125-140/953

1170 ZOK0510768
పపరర: ఛడన బబషస షపక

125-140/954

తఇడడ:డ హహసపసన ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/494-A-1
వయససస:40
లఇ: పప
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1171 LML2384113
పపరర: పదడక మబననఇగగ

125-140/1366

భరస : మణణ
ఇఇటట ననఇ:9-494-B
వయససస:44
లఇ: ససస స
1174 ZOK0657700
పపరర: రమణ పడససద రరడడడ అకకరరరడడడ

125-140/957

125-140/959

125-140/962

125-140/1368

భరస : నడరసయణ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-496
వయససస:56
లఇ: ససస స
1186 ZOK0686154
పపరర: సససలమయ కవలకకఇటల

125-140/968

125-140/1370

125-140/976

తఇడడ:డ గబరవరసజ బలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/496-D
వయససస:27
లఇ: పప
1195 ZOK0652685
పపరర: ఇఇదదరస దదవ గఇధమసపటట

125-140/978

భరస : నరససఇహలక
ఇఇటట ననఇ:9/496-E
వయససస:67
లఇ: ససస స
1198 ZOK1672765
పపరర: లకకరడడ లకడక నడగమణణ
భరస : లకకరడడ జయరసఇ
ఇఇటట ననఇ:9/496-E
వయససస:40
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/960

1181 ZOK1304476
పపరర: మమధవ నరసయయగసరగ

125-140/963

1179 ZOK0652990
పపరర: ససమత సమకరరడడ క

1182 ZOK1432905
పపరర: నగరసజ నడయబడడ

భరస : పపఇచలయయ నడయబడడ నరసయయగసరగ
ఇఇటట ననఇ:9/496
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కదదరపప నడయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9/496
వయససస:60
లఇ: పప

1184 ZOK0656652
పపరర: నరససఇహహలక గఇదఇశశటట

1185 ZOK0653022
పపరర: శవమమక గరల

125-140/965

1187 ZOK1275925
పపరర: మనసబబల కవలకకఇటల

1190 ZOK0686162
పపరర: ఓమ పడకసశ రసజ బబలరసజ

125-140/958

125-140/961

125-140/964

125-140/967

భరస : పసపయయ
ఇఇటట ననఇ:9/496-A
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-140/969

1188 LML2381937
పపరర: అనత కకమమరగ కవలకకఇటల

125-140/1369

తఇడడ:డ పసపయయ కవలకకఇటల
ఇఇటట ననఇ:9-496-A
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-140/970

1191 ZOK1489749
పపరర: అలలఖయ చఇత

తఇడడ:డ గబరరవ రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9/496-D
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ జయరసఇ చఇత
ఇఇటట ననఇ:9/496-D
వయససస:20
లఇ: ససస స

125-140/1444
1193 ZOK2285013
పపరర: బలరసజ తరరన కకమమర రసజ
బలరసజ
తఇడడ:డ బలరసజ గబరవరసజ బలరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-496-D
వయససస:20
లఇ: పప

1194 ZOK1378637
పపరర: లకడక నడగమణణ లకకడడ

125-140/975

125-140/977

భరస : జయరసఇ
ఇఇటట ననఇ:9/496E
వయససస:41
లఇ: ససస స

125-140/1424 1197 ZOK2282010
125-140/1425
1196 ZOK2281996
పపరర: లకకరడడ లకడక నడగమణణ లకకరడడ
పపరర: లకకరడడ ససయ హమమఇథ లకకరడడ

భరస : లకకరడడ జయరసఇ లకకరడడ
ఇఇటట ననఇ:9-496-E
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-151/1388

1176 ZOK0652974
పపరర: లకకక దదవ ఉథరసన

భరస : కరసవ రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9/496
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసపయయ కవలకకఇటల
ఇఇటట ననఇ:9/496-A
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-496-A
వయససస:34
లఇ: ససస స
1192 ZOK1715226
పపరర: ఓఇపడకసశ రసజ బలరసజ

1178 ZOK0084145
పపరర: నడరసయణరరడడడ గబమక రరడడ

125-140/956

భరస : నడగరసజ రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9/495-A
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశటట చననబబ
ఇఇటట ననఇ:9/496-1
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసపయయ
ఇఇటట ననఇ:9/496-A
వయససస:29
లఇ: పప
1189 LML2384543
పపరర: బఇదసశస కవలకకఇటల

125-140/1367

తఇడడ:డ కరశవ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/496
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:డ నడరసయణరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9/496
వయససస:41
లఇ: పప
1183 LML2381929
పపరర: లకకకదదవ గబమకరరడడ

1175 ZOK2005148
పపరర: మణణమమక అకకరరరదద

1173 ZOK0083881
పపరర: వనఇకటషపశరరడడడ అకకరరరడడడ
తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/495
వయససస:61
లఇ: పప

భరస : శశషస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-495
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/495-A
వయససస:42
లఇ: పప
1180 ZOK0788919
పపరర: కరశవరరడడడ గబమకరరడడడ

125-140/955

తఇడడ:డ తరరమలలపయమ
ఇఇటట ననఇ:9/494-D
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట శశష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/495
వయససస:30
లఇ: పప
1177 ZOK0657635
పపరర: నడగరసజ రరడడడ ఉతస రన

1172 ZOK0686188
పపరర: వవఇకటటశ కకరగవ

1199 ZOK1020288
పపరర: మలల కసరరజన గఇధఇశశటట
తఇడడ:డ నరససఇహహలక గఇధఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/496-E1
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకకరడడ జయరసఇ లకకరడడ
ఇఇటట ననఇ:9-496-E
వయససస:18
లఇ: పప
125-140/979

1200 LML2378230
పపరర: శఇకరయయ భబమమ

125-140/1371

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-497
వయససస:63
లఇ: పప
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1201 ZOK1384247
పపరర: శసశవణణ ఆమబదడల

125-140/1372

తఇడడ:డ నడగరశరర ఆమబదడల
ఇఇటట ననఇ:9-497
వయససస:26
లఇ: ససస స
1204 ZOK0921586
పపరర: పడమల అరగతకకలమ

125-140/980

125-140/1374

125-140/1375

125-140/986

125-140/966

125-140/1184

125-140/1388

125-140/1384

భరస : వజయ కకమమర పపపపరర
ఇఇటట ననఇ:DNO- 9/488, RAJU STREET
వయససస:25
లఇ: ససస స
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125-140/1376

1214 ZOK1423409
పపరర: రసబయమ షపక

1217 ZOK2280436
పపరర: తబబససమ షపక

1220 ZOK0476002
పపరర: నడగలకకరమక సనపయ

1209 ZOK0921917
పపరర: ససబడమణయఎఇ ఆవపల

125-140/984

1212 ZOK1241470
పపరర: దసరర ఎఇ

125-140/985

భరస : రసమబ ఎఇ
ఇఇటట ననఇ:9/619
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-140/987

1215 ZOK1690239
పపరర: షపక మబఇతడజ అల

125-140/988

తఇడడ:డ షపక లతఫ అల
ఇఇటట ననఇ:9/967
వయససస:48
లఇ: పప
125-139/1484

125-140/1383
1218 ZOK0476119
పపరర: వనఇకట ససబబమక పసతతరర

భరస : ససబబ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:984-5
వయససస:73
లఇ: ససస స
125-140/1185

భరస : ఆదదనడరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9369C
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : శశనవసససలక
ఇఇటట ననఇ:BLOCK-1
వయససస:32
లఇ: ససస స
1225 ZOK1489608
పపరర: కవయశశ పపపపరర

1211 LML2379634
పపరర: యలల యయ ఆకకల

125-140/982

తఇడడ:డ నడరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9/499
వయససస:61
లఇ: పప

భరస : అయబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:347
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమద హససన
ఇఇటట ననఇ:9319
వయససస:31
లఇ: పప
1222
పపరర: శశ నడగ వవణణ కరతనవన

125-140/983

తఇడడ:డ మహబబబ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:9/627-B-5
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:9/4966--A
వయససస:57
లఇ: పప
1219 ZOK0656900
పపరర: అపపడస అలల పటబన

1208 ZOK0921552
పపరర: ససబబ లకకరమక ఆవపల

1206 ZOK1323153
పపరర: ససససకత అరగటబకకలమ
తఇడడ:డ పపఇచలయయ అరగటబకకలమ
ఇఇటట ననఇ:9/498
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-499-B
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : మహబబబ బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:9/627-B-5
వయససస:47
లఇ: ససస స
1216 LML1894484
పపరర: పసపయయ కవలకకఇటల

125-140/981

భరస : ససబడమణయఎఇ
ఇఇటట ననఇ:9/499
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : యలల యయ
ఇఇటట ననఇ:9-499B
వయససస:46
లఇ: ససస స
1213 ZOK1421031
పపరర: నధరజహన షపక

1205 ZOK0921602
పపరర: శశ త అరగతకకలమ

125-140/1397
1203 ZOK2270510
పపరర: సధలలలటట రసజరశరరగ సధలలలటట

తఇడడ:డ మలల కసరరజన
ఇఇటట ననఇ:9-497
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపఇచల యయ
ఇఇటట ననఇ:9/498
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:9-498
వయససస:53
లఇ: పప
1210 LML2383297
పపరర: అనసరసధడ ఆకకల

125-140/1373

భరస : శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-497
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : పపఇచల యయ
ఇఇటట ననఇ:9/498
వయససస:46
లఇ: ససస స
1207 LML1893221
పపరర: బబబబ అరగటబకకల

1202 ZOK2005155
పపరర: వవఇకట ససబబమమక భబమమ

1221
పపరర: శశనవసససలక కరతనవన

125-140/1387

తఇడడ:డ వనఇకట కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:BLOCK-1
వయససస:49
లఇ: పప

1223 LML1893163
పపరర: మధససధధన రసవప
మబలసససనఇ
తఇడడ:డ శఇకరయయ మబలసససనఇ
ఇఇటట ననఇ:DNO 9-329
వయససస:48
లఇ: పప

125-140/1385

1226 ZOK1123884
పపరర: షసమర బబషస షపక

125-140/1386

1224 ZOK0676544
పపరర: రసమలఇగయయ పపపపరర

125-140/1432

తఇడడ:డ రరశయయ పపపపరర
ఇఇటట ననఇ:DNo 9/380-24, Flat-1
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససభబన ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:54
లఇ: పప
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పపరరషషలల
ఇతరరలల
మతస త

600
600

ససస సలల

మతస త
626
626

1,226
1,226

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస
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