రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-01
1
ZOK1670355
పపరర: లకమమ యయరరరజనననగరరర

125-138/5

2
ZOK1670363
పపరర: చనన కకఇడడటట

భరస : సనబబ రరమయయ యయరరరజననగరరర
ఇఇటట ననఇ:1
వయసనస:80
లఇ: ససస స

భరస : మలల కరరరరన కకఇడడటట
ఇఇటట ననఇ:1
వయసనస:30
లఇ: ససస స

4
ZOK0572784
పపరర: అననర భభషర షషషక

5
ZOK0572800
పపరర: అహమద బభష షపక

125-141/3

తఇడక:డ అబబబల ఖయదర షషషక
ఇఇటట ననఇ:1/1
వయసనస:32
లఇ: పప
7
ZOK2005171
పపరర: సనదధమయ గరడడడ

125-141/6

125-141/210

125-141/213

125-141/417

తఇడక:డ సనధఎఇ గరడడడ
ఇఇటట ననఇ:1-1-A
వయసనస:49
లఇ: పప
19
ZOK1378652
పపరర: సనషమ గరడడడ

125-141/553

125-141/554

భరస : దసస గరరర షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-2
వయసనస:35
లఇ: ససస స
25
ZOK1378660
పపరర: మహబగబ బ షషషక

125-141/557

తఇడక:డ ఫఫరరజ షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-2-1
వయసనస:54
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-141/211

125-141/5

9
ZOK1684646
పపరర: ధన సరణణపరయయ

125-151/1186

12
ZOK1378645
పపరర: రరషమ షషషక

125-141/212

భఇధనవప: రరషమ షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-1-1
వయసనస:23
లఇ: ససస స

125-141/415 15
14
ZOK1196733
ZOK1196741
పపరర: సనబబఇజననయబలల కరకలమయణణ
పపరర: లకకమ కరకలమయణణ

125-141/416

తఇడక:డ సనబభబరరయబడడ లలట కరకలమయణణ
ఇఇటట ననఇ:1-1A
వయసనస:58
లఇ: పప

భరస : సనబబఇజననయబలల కరకలమయణణ
ఇఇటట ననఇ:1-1A
వయసనస:53
లఇ: ససస స

17
ZOK1221258
పపరర: సనరరష ఘయడడడ

18
ZOK0851684
పపరర: పపషష గదదబ

125-141/418

20
ZOK1183839
పపరర: హరరష కరకలమయణణ

125-141/7

21
ZOK1567999
పపరర: కరరఇ నధగగరర

తఇడక:డ సనబబఇజననయబలల కరకలమయణణ
ఇఇటట ననఇ:1/1APOSTAL ATTACHED QUA
వయసనస:31
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చనననడడ నధగగరర
ఇఇటట ననఇ:1/2
వయసనస:41
లఇ: పప

23
ZOK0937682
పపరర: జరరన బబగఇ షపక

24
ZOK1241595
పపరర: దసస గరరర షపక

26
ZOK1241603
పపరర: రజయయ బబగమ షపక

29
ZOK1378694
పపరర: రరయయజ షషషక
భఇధనవప: రరయయజ షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-2-1
వయసనస:23
లఇ: పప

125-141/552

భరస : రరజ గరడడడ
ఇఇటట ననఇ:1-1-A
వయసనస:41
లఇ: ససస స

125-141/555

125-141/8

125-141/556

తఇడక:డ ఖయదర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-2
వయసనస:42
లఇ: పప
125-141/558

భరస : అలయలబకరశ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-2-1
వయసనస:55
లఇ: ససస స
125-141/560

6
ZOK2005163
పపరర: శకలఇతలమమ గరడడడ

తఇడక:డ జయరరఇ సరణణపరయయ
ఇఇటట ననఇ:1/1
వయసనస:22
లఇ: పప

భరస : మబనర అహమద
ఇఇటట ననఇ:1-2
వయసనస:46
లఇ: ససస స

భఇధనవప: మహబగబ బ షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-2
వయసనస:60
లఇ: ససస స
28
ZOK1378686
పపరర: ఫఫరరజ షషషక

125-141/139

తఇడక:డ సనధఎఇ ఘయడడడ
ఇఇటట ననఇ:1-1-A
వయసనస:48
లఇ: పప

భఇధనవప: సనషమ గరడడడ
ఇఇటట ననఇ:1-1-A
వయసనస:42
లఇ: ససస స
22
LML2387140
పపరర: శబభనధ షపక

11
ZOK0643783
పపరర: అకబర బభషర షపక

125-141/1

భరస : సనధధఇ గరడడడ
ఇఇటట ననఇ:1/1
వయసనస:62
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అబబబల ఖయదర షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-1-1
వయసనస:31
లఇ: పప

తఇడక:డ మహమమద రసనల షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-1-1
వయసనస:65
లఇ: పప
16
ZOK0851692
పపరర: రరజ గదదబ

125-141/4

భరస : చననయయ నఇదధయల
ఇఇటట ననఇ:1/1
వయసనస:56
లఇ: ససస స

భరస : అబబబల ఖయదర
ఇఇటట ననఇ:1-1-1
వయసనస:47
లఇ: ససస స
13
ZOK2005189
పపరర: అబబబల ఖయదర షపక

8
ZOK2244978
పపరర: సనబబ నరసమమ నఇదధయల

3
ZOK1666858
పపరర: వనఇకట లకకమ శరరరమలల
తఇడక:డ సనబబనన శరరరమలల
ఇఇటట ననఇ:1
వయసనస:21
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అబబబల ఖయదర షపక
ఇఇటట ననఇ:1/1
వయసనస:36
లఇ: పప

తఇడక:డ నధమదడవర గరడడడ
ఇఇటట ననఇ:1/1
వయసనస:67
లఇ: పప
10
LML2387090
పపరర: పరయరరజజన శశక

125-138/6

27
ZOK1378678
పపరర: వహహదధ షషషక

125-141/559

భఇధనవప: వహహదధ షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-2-1
వయసనస:43
లఇ: ససస స
125-141/561

30
LML2387181
పపరర: ననరజహహ శశక

125-141/690

భరస : మమలయ బభష షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-2A
వయసనస:56
లఇ: ససస స
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31
ZOK0726281
పపరర: జలయన బభష షపక

125-141/691

తఇడక:డ మమలయ బభష
ఇఇటట ననఇ:1-2A
వయసనస:28
లఇ: పప
34
LML2386290
పపరర: యయసఫమన షపక

125-141/694

125-141/697

125-141/140

125-141/700

125-141/701

125-141/704

125-141/706

తఇడక:డ మబనర అహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:1/10
వయసనస:21
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

44
ZOK1379817
పపరర: షషషక శహహరర

47
ZOK1143825
పపరర: వల బభషర సయయద

50
ZOK1143833
పపరర: హహరరజజన షపక

53
ZOK1378736
పపరర: కరరమబలయల షషషక

125-138/7

56
ZOK1269282
పపరర: పడతభ బఏస

125-139/3

59
ZOK2005205
పపరర: మయబబననసరస షపక
భరస : అలయలహ బకరశ
ఇఇటట ననఇ:1/10
వయసనస:67
లఇ: ససస స

39
LML2442812
పపరర: నససమయ సయయద

125-159/1

లఇ: ససస స

42
ZOK0643809
పపరర: మమలయల సయయద

125-141/699

45
ZOK1669654
పపరర: అససఫ బభష సయద

125-141/142

తఇడక:డ మమల బకష సయద
ఇఇటట ననఇ:1/6
వయసనస:29
లఇ: పప
125-141/702

48
ZOK1378710
పపరర: వల షషషక

125-141/703

తఇడక:డ మమలయ షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-6-A
వయసనస:55
లఇ: పప
125-141/143

51
LML2387280
పపరర: నధగరఇదడ మఇచకలఇట

125-141/705

తఇడక:డ వనఇకటసనబబయయ
ఇఇటట ననఇ:1-6B
వయసనస:51
లఇ: పప
125-141/707

54
ZOK1425628
పపరర: కకటపరటట లకకమదడవ

125-137/4

తఇడక:డ కకటపరటట గణపత
ఇఇటట ననఇ:1/9
వయసనస:54
లఇ: ససస స
125-137/5

భరస : శరనవరస రరజ దదడకడపలల
ఇఇటట ననఇ:1-10
వయసనస:39
లఇ: ససస స
125-141/10

125-141/696

తఇడక:డ అననర బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-3-A
వయసనస:32
లఇ: పప

తఇడక:డ యయకలబ సరహహబ షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-8
వయసనస:62
లఇ: పప

తఇడక:డ నరసఫఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:1/9
వయసనస:63
లఇ: పప
58
ZOK1490523
పపరర: శమమ షపక

125-141/141

భరస : వలల బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:1/6-A-2
వయసనస:51
లఇ: ససస స

భరస : కరరమబలల షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-8
వయసనస:42
లఇ: ససస స
55
ZOK1417310
పపరర: కకటపరటట గణపత

41
ZOK0851718
పపరర: సరహహర సయయద

36
LML2387157
పపరర: హహసపసన బభషర సషషయద

భరస : రఫఫ
ఇఇటట ననఇ:1/3
వయసనస:54

తఇడక:డ మమలయ సరబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-6-A
వయసనస:51
లఇ: పప

భరస : వల షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-6-A
వయసనస:50
లఇ: ససస స
52
LML2387249
పపరర: తధజననశర శశక

125-141/698

భరస : షషషక జలయన బభషర
ఇఇటట ననఇ:1/6
వయసనస:29
లఇ: ససస స

భరస : మమలయ బకరశ సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-6
వయసనస:47
లఇ: ససస స
49
ZOK1378728
పపరర: హహరరజన షషషక

38
ZOK1364751
పపరర: మననసర సయయద

125-141/693

తఇడక:డ ఖయదర సరహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-3
వయసనస:60
లఇ: పప

భరస : అననర బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1/3A
వయసనస:28
లఇ: ససస స

భరస : అననర బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-3-A
వయసనస:51
లఇ: ససస స
46
ZOK2005197
పపరర: నధసఫరరన బబగఇ సయయద

125-141/695

తఇడక:డ హసన బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-3
వయసనస:23
లఇ: పప

తఇడక:డ ఖయసఫఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:1/3/5
వయసనస:35
లఇ: పప
43
ZOK0851726
పపరర: మహబగబ జజన సషషయద

35
ZOK1248773
పపరర: శఫఫఉలయల షపక

33
ZOK1378702
పపరర: సహరర షషషక
భఇధనవప: సహరర షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-2A
వయసనస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ షమరరబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-2A-1
వయసనస:42
లఇ: పప

భరస : హహశశనధబశర
ఇఇటట ననఇ:1-3
వయసనస:54
లఇ: ససస స
40
ZOK1274992
పపరర: షరఫఫ షపక

125-141/692

తఇడక:డ దసన
స మయయ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-2A
వయసనస:63
లఇ: పప

భరస : షరఫఫఉలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-2A-1
వయసనస:40
లఇ: ససస స
37
LML2387165
పపరర: గగశయయ సషషయద

32
ZOK1183821
పపరర: మమలయ బభషర షపక

57
ZOK1388743
పపరర: సనషమ షపక

125-141/9

తఇడక:డ మబనర అహమమద
ఇఇటట ననఇ:1/10
వయసనస:22
లఇ: ససస స
125-141/11

60
LML2386308
పపరర: కరరమబలయల పఠరన

125-141/214

తఇడక:డ మహబగబ బభషర పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-10
వయసనస:41
లఇ: పప
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61
LML2387314
పపరర: వహహదధభబగమ పఠరన

125-141/215

భరస : మమహబగబ బశర పటభటన
ఇఇటట ననఇ:1-10
వయసనస:61
లఇ: ససస స
64
ZOK1567882
పపరర: బచచటట భభససర భభససర

125-141/12

125-141/219

125-141/835

125-141/224

125-141/14

125-151/1

125-141/16

భరస : అఫసర బభషర
ఇఇటట ననఇ:1/16-B
వయసనస:43
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

74
ZOK0940776
పపరర: హసపసన షపక

77
ZOK0572933
పపరర: జజన బబగమ సషషయద

80
ZOK1256479
పపరర: మహబగబ ఛధన షపక

83
LML1828771
పపరర: తజననసర బబగబమ సయద

125-141/421

86
ZOK1490135
పపరర: మమహతధబ షపక

125-141/225

89
LML2387199
పపరర: జజహహదధబబగమ సయయద
తఇడక:డ మమలయల షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-16-B
వయసనస:33
లఇ: ససస స

125-141/221

72
ZOK0986028
పపరర: జజవద బభషర సయయద

125-141/223

75
ZOK0940784
పపరర: మమలన షపక

125-141/226

భరస : హసపసన షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-13
వయసనస:34
లఇ: ససస స
125-141/278

125-141/279
78
ZOK2005213
పపరర: మహబగబ బభషర వవఇతదల పఠరన

తఇడక:డ కమల ఖయన వవఇతదల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-14
వయసనస:68
లఇ: పప
125-141/15

81
ZOK1241546
పపరర: మహబగబ పసరర షపక

125-141/419

తఇడక:డ హహసపసన పసరర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-16-1E
వయసనస:47
లఇ: పప
125-141/144

84
LML2387413
పపరర: పడవణ శశక

125-141/420

భరస : అపసర గగస షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-16-A
వయసనస:48
లఇ: ససస స
125-141/17

భరస : మహమమద సలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:1/16-B
వయసనస:25
లఇ: ససస స
125-141/19

69
ZOK1378769
పపరర: ఇఇతయయజహమయడ షషషక

తఇడక:డ మహబగబ బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-12-A
వయసనస:27
లఇ: పప

భరస : మహబగబ బభష సయద
ఇఇటట ననఇ:1/16-A
వయసనస:39
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహమమదఘమస షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-16-A
వయసనస:56
లఇ: పప
88
ZOK2005221
పపరర: పరరనన బబగఇ షపక

125-141/222

భరస : మహబగబ పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:1/16-1E
వయసనస:40
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అపసర గగస
ఇఇటట ననఇ:1/16A
వయసనస:26
లఇ: ససస స
85
ZOK0478958
పపరర: అఫసర ఘమస షపక

71
ZOK1378777
పపరర: అరరఫ షషషక

125-141/218

తఇడక:డ అలయలవపదదబన షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-12
వయసనస:33
లఇ: పప

భరస : అబబబలయల సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-13-A
వయసనస:56
లఇ: ససస స

భరస : రవఇదడనధథ రరడకడ అఇకకరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:1/15
వయసనస:38
లఇ: ససస స
82
ZOK1388693
పపరర: జహహదధ బబగఇ షపక

125-141/220

తఇడక:డ ఖయజజ షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-13
వయసనస:44
లఇ: పప

తఇడక:డ సయద అబబబలయల
ఇఇటట ననఇ:1/13-A
వయసనస:23
లఇ: పప
79
LML2413086
పపరర: జయమమ అఇకకరరడకడ

68
ZOK1378751
పపరర: మమలయల పటట న

66
LML2387322
పపరర: ఖయదర బభషర శశక
తఇడక:డ బఇధనశర షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-11A
వయసనస:59
లఇ: పప

భరస : ఇఇతయయజహమయడ షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-12A
వయసనస:24
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మదధర సరహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-13
వయసనస:72
లఇ: పప
76
ZOK1218008
పపరర: మయసనఇ సయద

125-141/13

తఇడక:డ మహబగబబశ పటట న
ఇఇటట ననఇ:1-11-A
వయసనస:36
లఇ: పప

తఇడక:డ షపక ఖదర బభష
ఇఇటట ననఇ:1-12
వయసనస:24
లఇ: ససస స
73
LML2387348
పపరర: హనఫ సషషయద

65
ZOK1567916
పపరర: బచచటట కలయయణణ కలయయణణ

125-141/217
63
ZOK1310143
పపరర: మహబగబ బభషర వవననస ల పపతడన

తఇడక:డ కమల ఖయన వవననస ల పపతడన
ఇఇటట ననఇ:1-10
వయసనస:68
లఇ: పప

భఇధనవప: బచచటట కలయయణణ కలయయణణ
ఇఇటట ననఇ:1/10 market street
వయసనస:32
లఇ: ససస స

భరస : ఖయదరబశర షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-11-A
వయసనస:51
లఇ: ససస స
70
ZOK2280808
పపరర: షపక షరహహదధ

125-141/216

భరస : మమలయల వనఇటటల పతన
ఇఇటట ననఇ:1-10
వయసనస:28
లఇ: ససస స

తఇడక:డ బచచటట భభససర భభససర
ఇఇటట ననఇ:1/10 market
వయసనస:38
లఇ: పప
67
LML2387330
పపరర: కకశవరర శశక

62
ZOK1218248
పపరర: ఖదదరరన వనఇటటల పతన

87
ZOK1722933
పపరర: షపక మమహతధబ

125-141/18

భరస : షపక మహమమద సలఇ
ఇఇటట ననఇ:1/16-B
వయసనస:25
లఇ: ససస స
125-141/422

90
ZOK2278232
పపరర: శలమ షపక

125-141/826

భరస : మహమమద రఫఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:1/16-B
వయసనస:33
లఇ: ససస స
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91
ZOK2278240
పపరర: మహమమద రఫఫ షపక

125-141/827

తఇడక:డ పరప సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1/16-B
వయసనస:40
లఇ: పప
94
ZOK0572875
పపరర: గగసఫయయ బబగమ సయయద

125-141/423

125-141/425

125-149/144

125-141/429

125-141/432

125-141/435

125-141/438

తఇడక:డ కకషషయయ మఇద
ఇఇటట ననఇ:1-20
వయసనస:26
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

104
LML2386324
పపరర: शशश शशशशश

107
LML2387439
పపరర: నరసఫఇహ బభబబ కపషల

110
LML2386357
పపరర: శరనవరసనలల కపషల

113
LML2392538
పపరర: మయతమమ కపషల

125-141/562

116
ZOK0643874
పపరర: పషఇచలయయ కపషల

125-141/430

119
LML2392553
పపరర: మధన మఇద
తఇడక:డ కకషషయయ మఇద
ఇఇటట ననఇ:1-20-A
వయసనస:44
లఇ: పప

99
ZOK2280782
పపరర: షపక అల హహహదర

125-141/833

102
LML2387504
పపరర: ఖనరశద భబగమ శశక

125-141/428

105
ZOK0572768
పపరర: గయయజ బభషర శశక

125-141/431

తఇడక:డ ఆహమయద బశర
ఇఇటట ననఇ:1-16C-1-1
వయసనస:43
లఇ: పప
125-141/433

108
LML2392546
పపరర: లకమమ కపషల

125-141/434

భరస : నరసఫఇహబభబబ కపషల
ఇఇటట ననఇ:1-16-D
వయసనస:34
లఇ: ససస స
125-141/436

111
LML2386365
పపరర: సరలమమ వడల పలల

125-141/437

భరస : కరరరసక వడల పలల
ఇఇటట ననఇ:1-18-A
వయసనస:37
లఇ: ససస స
125-141/439

114
ZOK2248557
పపరర: లకకమ పడనధథథ కపషల

125-141/145

భరస : పపననళపషషయయ కపషల
ఇఇటట ననఇ:1/20
వయసనస:19
లఇ: ససస స
125-141/563

తఇడక:డ చదఇగయయ కపపషల
ఇఇటట ననఇ:1-20
వయసనస:31
లఇ: పప
125-141/565

125-141/22

భరస : ఆహమయద బశర
ఇఇటట ననఇ:1-16C-1
వయసనస:84
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసనలల కపషల
ఇఇటట ననఇ:1-18-A
వయసనస:37
లఇ: ససస స

భరస : చదఇగయయ కపపషల
ఇఇటట ననఇ:1-20
వయసనస:51
లఇ: ససస స
118
ZOK0937757
పపరర: రమణయయ మఇద

125-141/427

తలల : లలమమ కపషల
ఇఇటట ననఇ:1-18-A
వయసనస:42
లఇ: ససస స

భరస : వరయయయ కపషల
ఇఇటట ననఇ:1-18-A
వయసనస:64
లఇ: ససస స
115
LML2386373
పపరర: కపషల సరరజమమ

101
ZOK1378785
పపరర: అలహహహడదర షషషక

96
ZOK1705920
పపరర: షపక షబబర గగస

తఇడక:డ షపక అహమద బభష
ఇఇటట ననఇ:1/16-C
వయసనస:40
లఇ: పప

తఇడక:డ పషఇచలయయ కపషల
ఇఇటట ననఇ:1-16-D
వయసనస:33
లఇ: పప

తఇడక:డ చననగబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:1-18
వయసనస:45
లఇ: పప
112
LML2392520
పపరర: లలమమ కపషల

125-141/426

భరస : शशश शशश शशश
ఇఇటట ననఇ:1-16C-1-1
వయసనస:34
లఇ: ససస స

భరస : నరసఫఇహహలల చకరల గళల
ఇఇటట ననఇ:1-16-D
వయసనస:42
లఇ: ససస స
109
LML2386340
పపరర: పషఇచలయయ అరరగరల

98
ZOK1293679
పపరర: అలల హహహదర షపక

125-141/21

తఇడక:డ షపక అహమద బభష
ఇఇటట ననఇ:1/16-C
వయసనస:38
లఇ: పప

తఇడక:డ అహమయదబభష షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-16-C-1
వయసనస:40
లఇ: పప

భరస : అల హహహదర
ఇఇటట ననఇ:1-16C-1
వయసనస:29
లఇ: ససస స
106
LML1828185
పపరర: జయమమ చకరసరగలల

125-141/424

తఇడక:డ అహమద బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-16-C
వయసనస:38
లఇ: పప

భరస : ఫరరక అబబబలయల
ఇఇటట ననఇ:1/16-C
వయసనస:28
లఇ: ససస స
103
ZOK0937716
పపరర: ఆఫసడన షపక

95
ZOK0851759
పపరర: అబబబల రహమయన సయయద

93
ZOK2005247
పపరర: గగసఫయయ బబగఇ షపక
భరస : ఫకలరదదబన
ఇఇటట ననఇ:1/16-B1
వయసనస:47
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఇమయమసరహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-16-B-1
వయసనస:40
లఇ: పప

భరస : శడడగగగస షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-16-C
వయసనస:28
లఇ: ససస స
100
ZOK2238822
పపరర: షపక అయయషర

125-141/20

భరస : ఫకలరదదబన
ఇఇటట ననఇ:1/16-B1
వయసనస:77
లఇ: ససస స

భరస : అబబబల రహమయన సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-16-B-1
వయసనస:35
లఇ: ససస స
97
ZOK0937724
పపరర: అజజర షపక

92
ZOK2005239
పపరర: రరమజజ బ షపక

117
ZOK0645952
పపరర: దధనమమ మఇద

125-141/564

భరస : రమణయయ మఇద
ఇఇటట ననఇ:1-20
వయసనస:36
లఇ: ససస స
125-141/566

120
LML2392561
పపరర: వర లకకమ మఇద

125-141/567

భరస : మధన మఇద
ఇఇటట ననఇ:1-20-A
వయసనస:42
లఇ: ససస స
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121
ZOK1715812
పపరర: శరరవణణ బబ య

125-143/4

భరస : రరమకకషష బబ య
ఇఇటట ననఇ:1/20-A-1-E4
వయసనస:20
లఇ: ససస స
124
LML2387470
పపరర: లకకమదడవ గబరరల

125-141/569

125-141/571

125-141/828

125-141/836

125-141/146

125-141/576

125-141/579

తఇడక:డ రరమయయ కరకకమబరర
ఇఇటట ననఇ:1-24-A
వయసనస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

134
ZOK1156851
పపరర: ధదరజ మరస

137
ZOK1665660
పపరర: దడవ మఇగల

140
ZOK1143817
పపరర: కలయయణణ కరకక

143
LML2387587
పపరర: రరమయయ కరకమగరర

125-141/582

146
ZOK0645978
పపరర: ఉష కరకకమబరర

125-141/574

149
ZOK1665678
పపరర: రమదడవ కరకమగరర
భరస : పడసరద
ఇఇటట ననఇ:1/24-C
వయసనస:22
లఇ: ససస స

129
ZOK1388578
పపరర: కనధన చడపపరర

125-141/573

132
ZOK2278331
పపరర: గబరరరల పషఇచలయయ

125-141/830

135
ZOK1256420
పపరర: శరకరనస రరడకడ గరబబగరరర

125-137/6

తఇడక:డ శశష గరబబగరరర
ఇఇటట ననఇ:1-24
వయసనస:25
లఇ: పప
125-141/147

138
LML2387611
పపరర: చననమమ కరకమగరర

125-141/575

తఇడక:డ బలరరమయయ కరకకమబరర
ఇఇటట ననఇ:1-24
వయసనస:76
లఇ: పప
125-141/577

141
LML2387561
పపరర: లకకమదడవ కరకకమగరర

125-141/578

భరస : మఇజలయయ కరకకమబరర
ఇఇటట ననఇ:1-24-1
వయసనస:52
లఇ: ససస స
125-141/580

144
LML2387595
పపరర: లకకమదడవ కరకమగరర

125-141/581

భరస : రరమయయ కరకకమబరర
ఇఇటట ననఇ:1-24-2
వయసనస:59
లఇ: ససస స
125-141/583

తఇడక:డ రరమయయ కరకకమబరర
ఇఇటట ననఇ:1-24-2
వయసనస:31
లఇ: ససస స
125-141/708

125-141/834

తఇడక:డ గబరరరల నరసఫఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:1-22
వయసనస:22
లఇ: పప

తఇడక:డ చననషనయయ కరకకమబరర
ఇఇటట ననఇ:1-24-2
వయసనస:62
లఇ: పప

తఇడక:డ రరమయయ కరకకమబరర
ఇఇటట ననఇ:1-24-2
వయసనస:32
లఇ: ససస స
148
LML2386415
పపరర: పడసరద కరకకమగరర

125-141/829

తలల : పషఇచలమమ కరకక
ఇఇటట ననఇ:1-24
వయసనస:29
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చననయయ కరకకమబరర
ఇఇటట ననఇ:1-24-1
వయసనస:52
లఇ: పప
145
ZOK0645960
పపరర: రరమబలల కరకకమబరర

131
ZOK2278323
పపరర: గబరరరల నరసఫఇహహలల

126
ZOK2280790
పపరర: మఇడ తపషమమ

తఇడక:డ మయధవ
ఇఇటట ననఇ:1-22
వయసనస:34
లఇ: పప

భరస : బలరఇ
ఇఇటట ననఇ:1/24
వయసనస:35
లఇ: ససస స

భరస : రరజనన కకకమబరర
ఇఇటట ననఇ:1-24
వయసనస:35
లఇ: ససస స
142
ZOK2005254
పపరర: మననరలలషయయ కరకకమగరర

125-141/572

తఇడక:డ భభససర మరస
ఇఇటట ననఇ:1-23-E
వయసనస:29
లఇ: పప

తఇడక:డ తరరపరలల
ఇఇటట ననఇ:1/24
వయసనస:40
లఇ: పప
139
LML2392579
పపరర: సనబబమమ కరకకమగరర

128
ZOK0643890
పపరర: నరరశ చడవపరర

125-141/568

భరస : మఇడ మధన
ఇఇటట ననఇ:1-21
వయసనస:45
లఇ: ససస స

తఇడక:డ గబరరరల శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:1-22
వయసనస:48
లఇ: పప

తఇడక:డ చదరరవప చననయయ
ఇఇటట ననఇ:1-22
వయసనస:47
లఇ: పప
136
ZOK1664325
పపరర: మగరశ కలమయర మఇగల

125-141/570

తఇడక:డ మయధవ చదవపరర
ఇఇటట ననఇ:1-22
వయసనస:35
లఇ: పప

భరస : గబరరరల నరసఫఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:1-22
వయసనస:38
లఇ: ససస స
133
ZOK2280832
పపరర: చదరరవప పషదబనన

125
LML2387512
పపరర: సరవఠరమయమ గబరరల

123
LML1822964
పపరర: పషఇచలయయ గబరరరల
తఇడక:డ పషదబనరసఫఇహహలల గబరరరళల
ఇఇటట ననఇ:1-21
వయసనస:39
లఇ: పప

భరస : శశషగరరర గబరరరల
ఇఇటట ననఇ:1-21
వయసనస:72
లఇ: ససస స

భరస : మయధవ చదవపరర
ఇఇటట ననఇ:1-22
వయసనస:58
లఇ: ససస స
130
ZOK2278315
పపరర: గబరరరల రరణణమమ

125-143/5

తఇడక:డ భమనన బబ య
ఇఇటట ననఇ:1/20-A-19-E4
వయసనస:22
లఇ: పప

భరస : పపఇచలయయ గబరరరళల
ఇఇటట ననఇ:1-21
వయసనస:36
లఇ: ససస స
127
LML2387520
పపరర: పపరమయమ చడపపరర

122
ZOK1714112
పపరర: రరమకకషష బబ య

147
ZOK1218172
పపరర: హరర కరకకమగరర

125-141/584

తఇడక:డ రరమయయ కరకకమగరర
ఇఇటట ననఇ:1-24-2
వయసనస:25
లఇ: పప
125-141/148

150
ZOK2280709
పపరర: రమదడవ కరకకమగరర

125-141/832

భరస : కరకకమగరర పడసరద
ఇఇటట ననఇ:1/24-C
వయసనస:21
లఇ: ససస స
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151
LML2386423
పపరర: ఆరరగరలయ రమణమమ

125-141/709

భరస : శఇకరయయ అరరగల
ఇఇటట ననఇ:1-24-D
వయసనస:52
లఇ: ససస స
154
LML2392595
పపరర: పషఇచలయయ అరరగరల

125-141/712

125-141/714

125-141/841

125-141/151

125-141/718

125-141/720

125-141/154

తఇడక:డ సతయ నరసఫఇహహలల రరజ
ఇఇటట ననఇ:1-33-1
వయసనస:32
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

164
ZOK1044874
పపరర: అశశక మఇద

167
ZOK2005288
పపరర: వరలకకమ మఇదధ

170
ZOK0727495
పపరర: ససజనయ టఇగబటటరర

173
LML2386449
పపరర: వనఇకట సనబబమమ జజదధ

125-141/724

176
ZOK1260900
పపరర: వనఇకటయయ గఇజకలఇట

125-141/716

179
LML2387736
పపరర: సఫవపడసరద గగనపపత
తఇడక:డ చలపత గబనపపటట
ఇఇటట ననఇ:1-34
వయసనస:62
లఇ: పప

159
ZOK2280691
పపరర: మయతమమ కరకకమగరర

125-141/831

162
ZOK2005270
పపరర: నధగమమ గబరరల

125-141/150

165
ZOK1143866
పపరర: హహహమయవత మఇద

125-141/717

తలల : వరలకకమ
ఇఇటట ననఇ:1-29
వయసనస:31
లఇ: ససస స
125-141/152

168
LML2387710
పపరర: సయమమ టఇగబటటరర

125-141/719

భరస : సనబబయయ టఇగబటటరర
ఇఇటట ననఇ:1-32
వయసనస:73
లఇ: ససస స
125-141/721

171
ZOK1490390
పపరర: సనధ గఇగరకకఇతధ

125-141/153

తఇడక:డ మశయయ
ఇఇటట ననఇ:1/32-A
వయసనస:22
లఇ: ససస స
125-141/722

174
ZOK0643908
పపరర: వరరణ గఇజకలఇట

125-141/723

తఇడక:డ వనఇకటయయ గఇజకలఇటభ
ఇఇటట ననఇ:1-33
వయసనస:30
లఇ: పప
125-141/725

తఇడక:డ సనదరరనఇ గఇజకలఇట
ఇఇటట ననఇ:1-33
వయసనస:62
లఇ: పప
125-141/726

125-141/149

భరస : బభలయయ
ఇఇటట ననఇ:1/27 -B
వయసనస:52
లఇ: ససస స

భరస : సనబబయయ జజదధ
ఇఇటట ననఇ:1-33
వయసనస:69
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటయయ గఇజకలఇటభ
ఇఇటట ననఇ:1-33
వయసనస:73
లఇ: ససస స
178
ZOK1490259
పపరర: రఘబ రరజ

125-141/842

తఇడక:డ పషఇచలయయ టఇగబటటరర
ఇఇటట ననఇ:1-32
వయసనస:28
లఇ: ససస స

తఇడక:డ న
ఇఇటట ననఇ:1/32-A
వయసనస:27
లఇ: ససస స
175
ZOK0646018
పపరర: రరమ గఇజ కలఇట

161
ZOK2288520
పపరర: కరకకమగరర ఈశనరమమ

156
ZOK1664184
పపరర: మహలకకమ కరకమగరర

భరస : కరకకమగరర బభలయజ
ఇఇటట ననఇ:1/27
వయసనస:29
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటసన
ఇఇటట ననఇ:1/31
వయసనస:47
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సనబబయయ టఇగబటటరర
ఇఇటట ననఇ:1-32
వయసనస:37
లఇ: పప
172
ZOK1490416
పపరర: వనఇకటమమ తధళలపక

125-141/715

తఇడక:డ వనఇకటటశ మఇద
ఇఇటట ననఇ:1-29
వయసనస:29
లఇ: పప

భరస : లయల మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-30-4
వయసనస:25
లఇ: ససస స
169
LML2387728
పపరర: రరమనయయయ టఇగబటటరర

158
ZOK2005262
పపరర: రరజనన కరకకమగరర

125-141/711

భరస : బభలయజ
ఇఇటట ననఇ:1/27
వయసనస:29
లఇ: ససస స

భరస : కరకకమగరర రవ వరమ
ఇఇటట ననఇ:1-27
వయసనస:26
లఇ: ససస స

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:1/27-B
వయసనస:32
లఇ: ససస స
166
ZOK1377605
పపరర: సస నయయ షపక

125-141/713

తఇడక:డ చననయయ కరకకమబరర
ఇఇటట ననఇ:1-27
వయసనస:67
లఇ: పప

తఇడక:డ కరకకమగరర రరజనన
ఇఇటట ననఇ:1-27
వయసనస:32
లఇ: పప
163
ZOK1664192
పపరర: చననమమ గబరరల

155
ZOK1311869
పపరర: వరన అరరగరల

153
LML2387660
పపరర: వరలకకమ ఆరరగరలయ
తఇడక:డ శఇకరయయ అరరగల
ఇఇటట ననఇ:1-24-D
వయసనస:33
లఇ: ససస స

భరస : సనబభబరరయబడడ అరరగరల
ఇఇటట ననఇ:1-24-D
వయసనస:28
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రరజనధన కరకకమబరర
ఇఇటట ననఇ:1-27
వయసనస:35
లఇ: పప
160
ZOK2288504
పపరర: కరకకమగరర రవ వరమ

125-141/710

తఇడక:డ శఇకరరరయయ అరరగల
ఇఇటట ననఇ:1-24-D
వయసనస:37
లఇ: పప

తఇడక:డ శఇకరయయ అరరగల
ఇఇటట ననఇ:1-24-D
వయసనస:36
లఇ: పప
157
LML2387579
పపరర: బభలయజ కరకమగరర

152
LML2387645
పపరర: సనబభబరరరదన ఆరరగరలయ

177
LML2407443
పపరర: గఇజకలఇట గరపఫ

125-149/1

తఇడక:డ గఇజకలఇట సనదరరనఇ
ఇఇటట ననఇ:1/33
వయసనస:46
లఇ: పప
125-141/727

180
LML2387744
పపరర: సరరజమమ గగనపపత

125-141/728

భరస : శవపడసరద గబనపపటట
ఇఇటట ననఇ:1-34
వయసనస:58
లఇ: ససస స
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181
ZOK0572776
పపరర: అనల గబనపపటట

125-141/729

తఇడక:డ సఫవపడసరద గబనపపటట
ఇఇటట ననఇ:1-34
వయసనస:30
లఇ: పప
184
ZOK1095729
పపరర: దదపక కకఇజరటట

125-141/732

125-141/734

తఇడక:డ మహన కకషష కకఇజరటట
ఇఇటట ననఇ:1-34-11
వయసనస:36
లఇ: పప

185
ZOK1096073
పపరర: ఆఇజననయ పడసరద కకఇజరటట

భరస : అబబబలయల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1/35
వయసనస:25
లఇ: ససస స
196
ZOK1490309
పపరర: శవయయ ఆకలల

125-141/157

125-141/158

తఇడక:డ కలలశర షపక
ఇఇటట ననఇ:1/55K
వయసనస:23
లఇ: ససస స
202
ZOK1417781
పపరర: పషదబ నరసఫఇహ కరకక

188
LML2387751
పపరర: మహన కకషష కకననరటట

189
LML2387769
పపరర: సనగబనమయమ కకననరటట

తఇడక:డ లయతడ చనన పషఇచలయయ కరకక
ఇఇటట ననఇ:1/57
వయసనస:24
లఇ: పప
205
LML2387843
పపరర: గరతలకకమ గరఇధడ

తఇడక:డ సనబబరరయలలశశటట గరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:1-64
వయసనస:57
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

194
ZOK1293620
పపరర: షబనధ పఠరన

197
ZOK1407931
పపరర: భభగయలకకమ మడ పస తతల

125-141/738

125-141/742

125-141/740

195
ZOK1282680
పపరర: నరసమమ తధడకపతడ

125-143/6

198
ZOK1407980
పపరర: కకషష వనణణ నలల మయరర

200
ZOK1417757
పపరర: వజయ లకకమ కరకక

201
ZOK1417765
పపరర: పషదబ పషఇచలయయ కరకక

209
ZOK1490218
పపరర: షపక మబతధహర బబగమ
భరస : షపక హహహదర బభష
ఇఇటట ననఇ:1/65
వయసనస:44
లఇ: ససస స

125-141/741

భరస : సనబభబరరయబడడ తధడకపతడ
ఇఇటట ననఇ:1-37-A
వయసనస:60
లఇ: ససస స

125-141/159

125-161/3

125-141/160

తఇడక:డ లయతడ చనన పషఇచలయయ కరకక
ఇఇటట ననఇ:1/57
వయసనస:24
లఇ: పప
125-141/162

204
ZOK1424266
పపరర: రరజ కరకక

125-141/163

తఇడక:డ లయతడ చనన పషఇచలయయ కరకక
ఇఇటట ననఇ:1/57
వయసనస:25
లఇ: ససస స
125-141/743

తఇడక:డ కకషషమగరరస గరఇడడ
ఇఇటట ననఇ:1-64
వయసనస:31
లఇ: ససస స
125-141/745

125-141/739

భరస : వనఇకట శవ కలమయర కకఇజరటట
ఇఇటట ననఇ:1-34-11
వయసనస:28
లఇ: ససస స

భరస : శవ నధరరయణ నలల మయరర
ఇఇటట ననఇ:1-48
వయసనస:27
లఇ: ససస స

206
LML2387868
పపరర: నధగసరనత గరఇధడ

125-141/736

192
ZOK1218230
పపరర: కకరస ర పఫడయయ కకఇజరటట

భరస : వర బభరసఫఇహహలల మడ పస తతల
ఇఇటట ననఇ:1/45
వయసనస:23
లఇ: ససస స

203
ZOK1424241
పపరర: బబజమమ కరకక

125-141/155

భరస : మహన కకషష కకఇజరటట
ఇఇటట ననఇ:1-34-11
వయసనస:59
లఇ: ససస స

భరస : లయతడ చనన పషఇచలయయ కరకక
ఇఇటట ననఇ:1/57
వయసనస:50
లఇ: ససస స

భరస : కకషషమగరరస గరఇధడ
ఇఇటట ననఇ:1-64
వయసనస:58
లఇ: ససస స
208
ZOK2005296
పపరర: కకషషమగరరస గరఇధడ

125-141/735

భరస : పషదబ పషఇచలయయ కరకక
ఇఇటట ననఇ:1/57
వయసనస:24
లఇ: ససస స
125-141/161

186
ZOK1388701
పపరర: సఇధయ కకఇజరటట
భరస : నవన కలమయర
ఇఇటట ననఇ:1/34-11
వయసనస:34
లఇ: ససస స

భరస : అబబబలయల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-35
వయసనస:25
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చదఇగయయ ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:1/44-J-1
వయసనస:59
లఇ: పప
199
ZOK1705425
పపరర: లతఫర షపక

125-141/733

తఇడక:డ మహన కకషష కకఇజరటట
ఇఇటట ననఇ:1-34-11
వయసనస:40
లఇ: పప
125-141/156

125-141/731

తఇడక:డ అఇజననయయ పడసరద అసఫమత
ఇఇటట ననఇ:1-34-10
వయసనస:30
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటనరసషషయయ కకఇజరటట
ఇఇటట ననఇ:1-34-11
వయసనస:64
లఇ: పప

తఇడక:డ మహన కకషష కకఇజరటట
ఇఇటట ననఇ:1-34-11
వయసనస:38
లఇ: పప

183
ZOK0572891
పపరర: అసఫమత కకఇజరటట

తఇడక:డ వనఇకటనరసయయ చదటట కకఇజరటట
ఇఇటట ననఇ:1-34-10
వయసనస:52
లఇ: పప

125-141/737 191
190
LML2392611
ZOK0643965
పపరర: వనఇకట నవన కలమయర కకఇజరటట
పపరర: కకరణ కలమయర కకననరటట

193
ZOK1433101
పపరర: షబన పఠరన

125-141/730

భరస : రరమసనబబయయ తతమమలకరర
ఇఇటట ననఇ:1-34-8-A
వయసనస:50
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఆఇజననయ పడసరద కకఇజరటట
ఇఇటట ననఇ:1-34-10
వయసనస:26
లఇ: పప
187
LML2386456
పపరర: శవ కలమయర కకఇజరటట

182
ZOK1139527
పపరర: లకకమ తతమమలకరర

207
ZOK1272897
పపరర: గరత లకకమ గరఇధడ

125-141/744

భరస : కకషష మగరరస గరఇధడ
ఇఇటట ననఇ:1-64
వయసనస:56
లఇ: ససస స
125-141/164

210
ZOK1490226
పపరర: షపక హహహదర బభష

125-141/165

తఇడక:డ షపక మమలయన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1/65
వయసనస:51
లఇ: పప
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125-141/166 212
211
ZOK1566751
ZOK1256453
పపరర: మహమమద ఉమర ఫరరరక షపక
పపరర: మహమమద రఫఫ షపక

తఇడక:డ హహహదర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:1/65
వయసనస:22
లఇ: పప
214
ZOK1389808
పపరర: షపక గగసప పసర

తఇడక:డ అదబబలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-65
వయసనస:42
లఇ: పప
125-139/4

తఇడక:డ షపక మహబగబ బభష
ఇఇటట ననఇ:1/66
వయసనస:44
లఇ: పప
217
LML2387777
పపరర: పపఇచలయయ నలపపరరమ

125-141/746

125-141/749

తఇడక:డ నరసషషయయ నలపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-67
వయసనస:56
లఇ: పప

215
ZOK1703107
పపరర: బభలకకషష యయదవ యరరగరళళ

తఇడక:డ వరకనజ సనఇడడశ ార
ఇఇటట ననఇ:1-65
వయసనస:23
లఇ: పప
125-141/167

తఇడక:డ లలమయబజ పషషడడర
ఇఇటట ననఇ:1-66
వయసనస:39
లఇ: పప

218
ZOK0851791
పపరర: హరర బభబబ నలపపరరఇ

219
ZOK1241629
పపరర: వజయ లకకమ నలపపరరఇ

125-141/750

125-141/752

223
LML2387926
పపరర: సనమలత మమదధ

125-141/755

226
ZOK1688878
పపరర: వనఇకట సనబబయయ ఆచధరర
బబ టల పలక
తఇడక:డ సనబబరరమయయ బబ టల పలక
ఇఇటట ననఇ:1-69-J2
వయసనస:63
లఇ: పప

125-141/757

229
LML2387967
పపరర: సనజజతధ బబ గరడరపప

125-141/758

భరస : సనధధకరగబపరస బబ గడ రపప
ఇఇటట ననఇ:1-73
వయసనస:54
లఇ: ససస స
232
ZOK1322510
పపరర: ఖలల బభషర పఠరన

125-141/761

తఇడక:డ కమల సరహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:1/106
వయసనస:29
లఇ: ససస స

225
LML2387942
పపరర: రవకలమయర డడనధపరరరస
తఇడక:డ రఇగరరయయసపటట డధనపరరసర
ఇఇటట ననఇ:1-68
వయసనస:60
లఇ: పప

227
ZOK1388362
పపరర: సనమఇత కలమయర గబపరస
బబ గరడరపప
తఇడక:డ సనధధకర గబపరస
ఇఇటట ననఇ:1/73
వయసనస:33
లఇ: పప

125-141/169

228
ZOK1388446
పపరర: సనధధకర గబపరస బబ గరడరపప

230
ZOK0083428
పపరర: చకరపరణణ గబనపపటట

125-141/759

236
ZOK1492271
పపరర: వననద కలమయర రరళలబఇడక
తఇడక:డ చలపత రరళలబఇడక
ఇఇటట ననఇ:1/106-A2
వయసనస:28
లఇ: పప

231
ZOK0085753
పపరర: రరధ లకకమ గబనపపటట

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడక:డ కకషష ర కలమయర
ఇఇటట ననఇ:1/111
వయసనస:24
లఇ: పప

125-141/756

125-141/170

125-141/760

భరస : పపరరషస తస ఇ గబనపపటట
ఇఇటట ననఇ:1-89
వయసనస:41
లఇ: ససస స
125-145/1

234
ZOK1405182
పపరర: గబఇడధల సనధధమణణ

125-158/1133

తఇడక:డ గబఇడధలఎరరకలయయ
ఇఇటట ననఇ:1/102
వయసనస:23
లఇ: ససస స
125-145/2

237
ZOK0851809
పపరర: వశననధథ రరడడ క మలలల ల

125-141/227

తఇడక:డ అశశక రరడకడ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:1-110
వయసనస:27
లఇ: పప

125-141/24 239
125-141/25 240
238
ZOK1328061
ZOK1388479
LML2388023
పపరర: గబనపపటట వనఇకట నరసఫఇహహలల
పపరర: వనఇకట నరసఫఇహహలల గబనపపటట
పపరర: సరలయదడవ గగనపపత

తఇడక:డ గబనపపటట కకశశర కలమయర
ఇఇటట ననఇ:1/111
వయసనస:24
లఇ: పప

125-141/753

తఇడక:డ శవ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:1/73
వయసనస:56
లఇ: పప

తఇడక:డ ఖయజజపసర షపక
ఇఇటట ననఇ:1/98-1
వయసనస:26
లఇ: పప
125-139/558

222
LML2386464
పపరర: వజయభభససర మమడ

భరస : మబనబభలయసనబభడమణయమ మమడ
ఇఇటట ననఇ:1-68
వయసనస:35
లఇ: ససస స

233
ZOK1040682
పపరర: మహబగబ బభషర షపక

125-141/751

తఇడక:డ చదఇగయయ మమడ
ఇఇటట ననఇ:1-68
వయసనస:37
లఇ: పప

తఇడక:డ రరమ లఇగయయ గబనపపటట
ఇఇటట ననఇ:1-89
వయసనస:41
లఇ: పప

తఇడక:డ మహమమద హనఫ పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-92
వయసనస:23
లఇ: పప
235
ZOK0915126
పపరర: ననరరణణ సయయద

224
LML2387934
పపరర: గగరర మమదధ

125-141/748

భరస : హరర బభబబ నలపపరరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-67
వయసనస:24
లఇ: ససస స

125-141/168 221
220
ZOK1704345
LML1822253
పపరర: అనఇత నధగ గబపస యయలకరఇత
పపరర: మబన బభల సనబడమణయఎఇ
మమడ
తఇడక:డ వనఇకట రమణ యయలకరఇత
తఇడక:డ చదఇగయయ మమడ
ఇఇటట ననఇ:1/67-1
ఇఇటట ననఇ:1-68
వయసనస:38
లఇ: పప
వయసనస:42
లఇ: పప

భరస : వజయభభససర మమడ
ఇఇటట ననఇ:1-68
వయసనస:33
లఇ: ససస స

216
LML2387884
పపరర: ఊకరరరమ పడకమయర

భఇధనవప: యరరగరళళ అననరరధ యయదవ అననరర
ఇఇటట ననఇ:1/66
వయసనస:33
లఇ: పప

తఇడక:డ పషఇచల యయ నలపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-67
వయసనస:36
లఇ: పప

125-141/754

125-141/747
213
ZOK1299783
పపరర: మహహఇదడ కలమయర సనఇడడశ ార

125-141/228

భరస : కకశశర కలమయర గబనపపటట
ఇఇటట ననఇ:1-111
వయసనస:45
లఇ: ససస స
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125-141/229 242
241
LML2388031
ZOK2005304
పపరర: సనబభబరతనమమయ గగనపపత
పపరర: కకశశర కలమయర గబనపపటట

భరస : వనఇకటనరసఫఇహలల గబనపపటట
ఇఇటట ననఇ:1-111
వయసనస:82
లఇ: ససస స
244
ZOK1666007
పపరర: సనబబలకమమ మయగబలకరర

125-141/26

భరస : సతయపడకరశ గబపస మయగబలకరర
ఇఇటట ననఇ:1/114
వయసనస:58
లఇ: ససస స

245
ZOK0635920
పపరర: పవన కలమయర మయగబలకరర

246
ZOK1139493
పపరర: శరలకకమ కకణతధలపలల

125-141/29

125-141/236

254
ZOK2005338
పపరర: చడఇచనసనబబయయ డమయలల

255
ZOK1388313
పపరర: పషదబకస కలరవ

125-141/30

తఇడక:డ బభలయజ ఏలకనరర
ఇఇటట ననఇ:1-123-A
వయసనస:25
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-141/237

తఇడక:డ వనఇకటసనబబయయ దధమల
ఇఇటట ననఇ:1-120
వయసనస:66
లఇ: పప
125-141/31

257
ZOK1388339
పపరర: చఇదడ మహన కలరవ

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:1/121
వయసనస:78
లఇ: ససస స
125-141/32

తఇడక:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:1/121
వయసనస:52
లఇ: పప
125-141/238

260
ZOK1490846
పపరర: పషదబకస కలరరవ

125-141/34

263
ZOK1388628
పపరర: శవ కలమయరర నధలఇ

125-142/111

266
LML2389450
పపరర: బభలయజ యయలలచనరర

125-141/35

269
ZOK1326313
పపరర: అరనన ఏలలనరర
తఇడక:డ అశశక కలమయర ఏలలనరర
ఇఇటట ననఇ:1/124
వయసనస:23
లఇ: ససస స

261
ZOK1490838
పపరర: శవ జజయత కలరరవ

125-142/559

264
ZOK1664168
పపరర: సనబభశ బభబబ నధలఇ

125-141/36

తఇడక:డ సనరరశ బభబబ
ఇఇటట ననఇ:1/122
వయసనస:23
లఇ: పప
125-141/240

తఇడక:డ ఉదయవరర
ల ఎలలనరర
ఇఇటట ననఇ:1-123-A
వయసనస:54
లఇ: పప
125-141/242

125-141/33

భరస : చఇదడ మబరళమహన కలరరవ
ఇఇటట ననఇ:1/121
వయసనస:41
లఇ: ససస స

భరస : సనరరష బభబబ
ఇఇటట ననఇ:1/122
వయసనస:50
లఇ: ససస స
125-141/239

258
ZOK1490465
పపరర: చఇదడ మబరళమహన కలరరవ
తఇడక:డ వనఇకటయయ కలరరవ
ఇఇటట ననఇ:1/121
వయసనస:51
లఇ: పప

భరస : వనఇకటయయ కలరరవ
ఇఇటట ననఇ:1/121
వయసనస:77
లఇ: ససస స

భరస : రరమకకషష నదధమననరర
ఇఇటట ననఇ:1-123
వయసనస:59
లఇ: ససస స
268
ZOK1290063
పపరర: లకకమ పపజ ఏలకనరర

125-141/234

252
ZOK1566850
పపరర: దధమలలల వనఇకట సనబబయయ
సరయ యజజ తడజ
తఇడక:డ దధమలలల కకషష మగరరస
ఇఇటట ననఇ:1/120
వయసనస:22
లఇ: పప

తఇడక:డ సనబబయయ
ఇఇటట ననఇ:1/122
వయసనస:60
లఇ: పప
265
LML2388122
పపరర: సరళమమ నడమననరర

249
LML2388080
పపరర: పడశరఇత సరణణసపటట

125-141/28
251
ZOK1388438
పపరర: వనఇకటసనబబయయ సరయ యజజ
తడజ
తఇడక:డ కకషష మగరరస
ఇఇటట ననఇ:1/120
వయసనస:23
లఇ: పప

భరస : చఇదడ మహన కరరవర
ఇఇటట ననఇ:1-121
వయసనస:41
లఇ: ససస స
262
ZOK1388453
పపరర: సనరరష బభబబ నధలఇ

భరస : పవన కలమయర కకనతలపలల
ఇఇటట ననఇ:1-114
వయసనస:35
లఇ: ససస స

125-141/235

తఇడక:డ చఇదడ మహన
ఇఇటట ననఇ:1/121
వయసనస:26
లఇ: ససస స
259
ZOK0739953
పపరర: శవజజయత కర

125-141/27

125-141/232

భరస : మణణ సరనశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-119
వయసనస:41
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటసనబబయయ దధమలల
ఇఇటట ననఇ:1-120
వయసనస:57
లఇ: పప
256
ZOK1388321
పపరర: శకత కలరవ

125-141/231

భరస : వనఇకట నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:1/119
వయసనస:76
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటనరసయయ సరనశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-119
వయసనస:44
లఇ: పప
253
LML2388106
పపరర: కకషషమగరరస డక

125-141/823

తఇడక:డ కకషస ర కలమయర గగనపపటట
ఇఇటట ననఇ:1/111
వయసనస:19
లఇ: పప

తఇడక:డ సతయ పడకరశ గబపరస మయగబలకరర
ఇఇటట ననఇ:1-114
వయసనస:38
లఇ: పప

తఇడక:డ నధరరయణశశటట మబగవరరర
ఇఇటట ననఇ:1-114
వయసనస:67
లఇ: పప

243
ZOK2269405
పపరర: హరరరత గగనపపటట

తఇడక:డ వనఇకటనరసఫఇహహలల గబనపపటట
ఇఇటట ననఇ:1-111
వయసనస:48
లఇ: పప

125-141/233 248
247
ZOK2005312
ZOK1388602
పపరర: సతయ పడకరశ గబపరస మగగవరరర
పపరర: పడభభవతమమ సనశశటట

250
ZOK2005320
పపరర: మణణసఫమగ య సరణణసపటట

125-141/230

267
ZOK0937971
పపరర: లకకమ సనకనయ ఏలకనరర

125-141/241

భరస : బభలయజ ఎలలనరర
ఇఇటట ననఇ:1-123-A
వయసనస:46
లఇ: ససస స
125-141/37

270
ZOK0468520
పపరర: అశశక కలమయర ఏలలనరర

125-141/243

తఇడక:డ వడయవరరల ఏలలనరర
ఇఇటట ననఇ:1-124
వయసనస:59
లఇ: పప
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271
ZOK0468538
పపరర: అననరరధ ఏలలనరర

125-141/244

భరస : అశశక కలమయర ఏలలనరర
ఇఇటట ననఇ:1-124
వయసనస:53
లఇ: ససస స
274
ZOK1717750
పపరర: దడవ ఆరరగరల

125-141/38

125-141/838

భరస : వకటట మయధవయయ
ఇఇటట ననఇ:1/126
వయసనస:43
లఇ: ససస స
280
LML2389831
పపరర: నరసఫఇహలల ఆకరపరత

125-141/250

125-141/251

125-141/254

125-141/257

125-141/260

భరస : మహబగబ షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-135
వయసనస:31
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-141/40

287
ZOK1282748
పపరర: రఘబ రరజజ

290
LML2388197
పపరర: సనబబమయమ కకనధటలయషలల

293
ZOK1404540
పపరర: బభలయజ రరజజ

125-141/44

296
ZOK1672468
పపరర: రరజ వనఇకట సరయ

125-141/252

299
ZOK1310291
పపరర: మసరసన షపక
తఇడక:డ మకకబల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-135
వయసనస:25
లఇ: పప

279
LML2388163
పపరర: రవకలమయర మఇచనగటట

125-141/249

282
ZOK1388735
పపరర: గరయతడ కరటటపలల

125-141/41

285
ZOK1221225
పపరర: శరనవరసనలల రరజజ

125-141/253

తఇడక:డ సతయ నరసఫఇహహలల రరజజ
ఇఇటట ననఇ:1-131
వయసనస:37
లఇ: పప
125-141/255

288
ZOK2005346
పపరర: శరరరమగలక కకనధటలయషలల

125-141/256

తఇడక:డ నధరరయణ కకనతలపలల
ఇఇటట ననఇ:1-131
వయసనస:52
లఇ: పప
125-141/258

291
ZOK2005353
పపరర: జయసమయ
గ కకనధటలయషలల

125-141/259

తఇడక:డ నరసఫఇహహలల కకనతలపలల
ఇఇటట ననఇ:1-132
వయసనస:45
లఇ: పప
125-141/42

294
ZOK1404557
పపరర: వశరల రరజజ

125-141/43

భరస : బభలయజ రరజజ
ఇఇటట ననఇ:1/133
వయసనస:48
లఇ: ససస స
125-142/560

తఇడక:డ రరజ బభలయజ
ఇఇటట ననఇ:1/133
వయసనస:20
లఇ: పప
125-141/262

125-141/248

భరస : మబనపడకరష
ఇఇటట ననఇ:1/131
వయసనస:28
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సతయ నధరరయణ రరజజ
ఇఇటట ననఇ:1/133
వయసనస:51
లఇ: పప

తఇడక:డ బభలయజ రరజజ
ఇఇటట ననఇ:1/133
వయసనస:22
లఇ: ససస స
298
ZOK0937799
పపరర: జమలయ షపక

284
ZOK1221217
పపరర: నరజ రరజజ

276
ZOK0668418
పపరర: భభగయ లకకమ యయలకనరర

తఇడక:డ సనబభబరరరదన మఇచగబఇట
ఇఇటట ననఇ:1-128
వయసనస:52
లఇ: పప

భరస : నరసఫఇహలల కకనతలపలల
ఇఇటట ననఇ:1-132
వయసనస:72
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రరమయయ కకనతలపలల
ఇఇటట ననఇ:1-132
వయసనస:67
లఇ: పప
295
ZOK1404565
పపరర: సరయ వనల రరజజ

125-141/39

తలల : నధగ లకకమ రరజజ
ఇఇటట ననఇ:1-131
వయసనస:33
లఇ: పప

భరస : జయసఫఇహ కకనతలపలల
ఇఇటట ననఇ:1-132
వయసనస:39
లఇ: ససస స
292
ZOK2005361
పపరర: నరసఫఇహలల కకనధటలయషలల

281
ZOK1388404
పపరర: మబన పడకరష కరటటపలలల

125-141/246

భరస : రరమమహన యయలకనరర
ఇఇటట ననఇ:1-126
వయసనస:58
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసనలల రరజజ
ఇఇటట ననఇ:1-131
వయసనస:26
లఇ: ససస స

భరస : సతయ నరసఫఇహహలల రరజజ
ఇఇటట ననఇ:1-131
వయసనస:52
లఇ: ససస స
289
LML1827690
పపరర: రతనమమ కకణతలపలల

278
ZOK1427178
పపరర: కకణతలపలల రరధ

125-141/247

తఇడక:డ మబనపడసరద
ఇఇటట ననఇ:1/131
వయసనస:32
లఇ: పప

భరస : శరరరమగలక కకనతలపలల
ఇఇటట ననఇ:1-131
వయసనస:46
లఇ: ససస స
286
ZOK1221241
పపరర: నధగలకకమ రరజజ

275
ZOK0572859
పపరర: రరమ మహన రరవప
యయలచనరర
తఇడక:డ నరసఫఇహలల ఎలలనరర
ఇఇటట ననఇ:1-126
వయసనస:69
లఇ: పప

273
ZOK1378793
పపరర: మననమయమ ఏలలనరర
భరస : వరడదవరరల ఏలలనరర
ఇఇటట ననఇ:1-124
వయసనస:81
లఇ: ససస స

భరస : కకణతలపలల ఉపపఇదడ
ఇఇటట ననఇ:1/127
వయసనస:35
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సనబభబరరరదన ఆకరపరటట
ఇఇటట ననఇ:1-129
వయసనస:54
లఇ: పప
283
LML2388189
పపరర: సనజజతధ కకనధటలపఅల

125-141/245

తఇడక:డ అరరణ కలమయర ఏలలనరర
ఇఇటట ననఇ:1-124
వయసనస:33
లఇ: పప

తఇడక:డ నరసఫఇహహలల ఆరరగరల
ఇఇటట ననఇ:1/124-D
వయసనస:26
లఇ: పప
277
ZOK2284669
పపరర: వకటట లయవణయ

272
ZOK0482190
పపరర: అభషషక ఏలలనరర

297
LML1827732
పపరర: తధహహరరన షపక

125-141/261

భరస : మగబబల షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-135
వయసనస:49
లఇ: ససస స
125-141/263

300
ZOK1310697
పపరర: షపక మహబగబ బభషర షషషక

125-141/264

తఇడక:డ షపక మకకబల షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-135
వయసనస:25
లఇ: పప
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301
ZOK1355296
పపరర: మమలన షపక

125-141/265

భరస : మయజబబల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-135
వయసనస:29
లఇ: ససస స
304
LML2389864
పపరర: గగరర జగబడలయ

125-141/268

125-141/46

125-141/272

125-141/275

125-141/281

311
ZOK0938151
పపరర: పరరనన షపక

314
ZOK1567452
పపరర: శరలకకమ దదపఇ

317
LML2388452
పపరర: సఫబభబరరరదన టటపపగఇతధ

125-141/48

320
LML2388254
పపరర: నధరరయణమయమ శవపపరఇ

తఇడక:డ చఇదదయ
షస య శవపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-140-A
వయసనస:37
లఇ: పప
125-141/49

భరస : గరపరల మయయచన
ఇఇటట ననఇ:1-141-C
వయసనస:62
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

326
ZOK1388495
పపరర: చఇదడ శశఖర

125-141/47

329
ZOK1567429
పపరర: బషసర అల సయద
తఇడక:డ సఫబర హహసపన సయద
ఇఇటట ననఇ:1/142
వయసనస:32
లఇ: పప

309
LML2388213
పపరర: మగఇతధజ శశక

125-141/271

312
LML2388866
పపరర: మమలయ షషషక

125-141/274

315
LML1822451
పపరర: రమణయయ దదపఇ

125-141/280

తఇడక:డ పషఇచలయయ దదపఇ
ఇఇటట ననఇ:1-137
వయసనస:42
లఇ: పప
125-141/282

318
LML2388460
పపరర: అఇకమమ టటపపగఇతధ

125-141/283

భరస : సనబబ రరయబడడ తతపపగబఇట
ఇఇటట ననఇ:1-140
వయసనస:37
లఇ: ససస స
125-141/284

321
LML2388262
పపరర: బబజరయయ శవపపరఇ

125-141/285

తఇడక:డ నధరరయణ శవపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-140-A
వయసనస:44
లఇ: పప
125-141/287

324
LML2388379
పపరర: లకమయమ మసరల

125-141/288

భరస : రరమనయయయ ఎమసరల
ఇఇటట ననఇ:1-140-A
వయసనస:52
లఇ: ససస స
125-141/50

తఇడక:డ శరనన
ఇఇటట ననఇ:1/141-B
వయసనస:23
లఇ: పప
125-141/290

125-141/45

తఇడక:డ సరదకవరల షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-136
వయసనస:40
లఇ: పప

భరస : వనఇకటసనబబయయ శవపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-140-A
వయసనస:35
లఇ: ససస స

తఇడక:డ శరనన
ఇఇటట ననఇ:1/141B
వయసనస:26
లఇ: పప
328
LML2388304
పపరర: నధగమమ మచధన

125-141/273

భరస : నధరరయణ శవపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-140-A
వయసనస:67
లఇ: ససస స

125-141/286 323
322
LML2388270
LML2388288
పపరర: వనఇకటసనబబయయ శవపపరమ
పపరర: వనఇకటసనబబమమ శవపపరమ

306
ZOK2005379
పపరర: మబఇతధజ షపక

భరస : మహమమదధసఫఫ షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-135-A
వయసనస:44
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అనర నఉలక తతపపగబఇట
ఇఇటట ననఇ:1-140
వయసనస:42
లఇ: పప

భరస : రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:1/140-A
వయసనస:30
లఇ: ససస స

325
ZOK1388503
పపరర: అశశక పష నగఇటట

125-141/270

తఇడక:డ రమణయయ దదపఇ
ఇఇటట ననఇ:1/137
వయసనస:20
లఇ: ససస స

భరస : రమణయయ దదపఇ
ఇఇటట ననఇ:1-137
వయసనస:37
లఇ: ససస స
319
ZOK1388644
పపరర: రరజరశనరర మసరల

308
LML2388205
పపరర: మహమమదధసఫఫ శశక

125-141/267

భరస : మహమమదలల
ఇఇటట ననఇ:1/135 A
వయసనస:42
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహమమద హనఫ షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-135-A
వయసనస:28
లఇ: ససస స

భరస : మమలయ షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-136
వయసనస:36
లఇ: ససస స
316
LML1827799
పపరర: వనఇకటసనబబమమ దదపఇ

125-141/269

తఇడక:డ మసరసన షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-135-A
వయసనస:50
లఇ: పప

తఇడక:డ సతధసర పటట న
ఇఇటట ననఇ:1-135-A
వయసనస:32
లఇ: పప
313
LML2388874
పపరర: శరహహదధ షషషక

305
LML2392603
పపరర: రవ గబరరల

303
LML2386431
పపరర: రమణ గబరరరల
తఇడక:డ బభలయయ గబరరరల
ఇఇటట ననఇ:1-135-1
వయసనస:40
లఇ: పప

తఇడక:డ బభలయయయ గబరరల
ఇఇటట ననఇ:1-135-1
వయసనస:36
లఇ: పప

భరస : అబబబల సతధసర
ఇఇటట ననఇ:1/135-A
వయసనస:67
లఇ: ససస స
310
LML2392629
పపరర: అబబబలయల పఠరన

125-141/266

తలల : తహరరన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-135
వయసనస:23
లఇ: ససస స

భరస : ఈశనరయయ జగబడల
ఇఇటట ననఇ:1-135-1
వయసనస:40
లఇ: ససస స
307
ZOK2005387
పపరర: మహబబనన పఠరన

302
ZOK1355304
పపరర: షకకల షపక

327
LML2388296
పపరర: రమణమమ మచధన

125-141/289

భరస : సనబభబరరయడన మయయచన
ఇఇటట ననఇ:1-141-C
వయసనస:41
లఇ: ససస స
125-141/51

330
ZOK1567486
పపరర: షమమ సయద

125-141/52

భరస : బషసర అల సయద
ఇఇటట ననఇ:1/142
వయసనస:22
లఇ: ససస స
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331
LML1823236
పపరర: మహమమద బభషర షపక

125-141/293

తఇడక:డ హరరన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-142
వయసనస:46
లఇ: పప

332
LML2388338
పపరర: ఖయదరబశర శశక
తఇడక:డ హరరన భభషర షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-142
వయసనస:40
లఇ: పప

334
ZOK0646117
పపరర: ఛధన బబగఇ షపక

125-141/296

భరస : మహమమద షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-142
వయసనస:36
లఇ: ససస స

335
ZOK2005395
పపరర: హరరన బభషర షపక

125-141/2

125-141/297

భరస : నరరమమమదబ ద రరమచఇదడ రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:1/1015/C
వయసనస:86
లఇ: ససస స

340
ZOK1682707
పపరర: మగరర పవన కలమయర

341
ZOK1670165
పపరర: నరసఫఇహ రరడకడ మగరర

125-152/1055

తఇడక:డ మగరర నరసఫఇహ రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:4/2 19 F
వయసనస:26
లఇ: పప

125-141/23

125-152/1056

125-149/146

భరస : శవ బభలయజ పడసరద వలల ఇకకఇడడ
ఇఇటట ననఇ:4/4
వయసనస:29
లఇ: ససస స
346
LML2412294
పపరర: శవ బభలయజ వలలల ఇకకఇడడ

347
ZOK1494897
పపరర: ఫరరగ షపక

125-149/619

తఇడక:డ శరనవరసనలల వలలల 0కకఇడడ
ఇఇటట ననఇ:4-4
వయసనస:35
లఇ: పప
349
ZOK0089466
పపరర: రరమజబ షపక
భరస : షమనర
ఇఇటట ననఇ:4/16C
వయసనస:70
లఇ: ససస స
352
ZOK0738724
పపరర: రరమచఇదడ రరడకడ చపఫషడక

125-149/5

భరస : మహహదబ దన బభష
ఇఇటట ననఇ:4/22-3
వయసనస:47
లఇ: ససస స
358
ZOK1017822
పపరర: వనఇకట రమణయయ అలల ఇ
తఇడక:డ నధరరయణ అలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:4/24
వయసనస:69
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/215

353
ZOK1495100
పపరర: యగయ రరడకడ చపఫషడక

356
ZOK2265452
పపరర: డడవడ ఎఆర

125-149/6

125-152/1057

345
ZOK2015162
పపరర: శరనవరసనలల వలల ఇకకఇదన

125-149/147

348
ZOK0089441
పపరర: ఖజజబభన షపక

125-149/3

351
ZOK0738716
పపరర: అఇజల రరడకడ చపఫడక

125-149/4

354
ZOK0398123
పపరర: సనజజత చపఫడక

125-151/327

భరస : రరమచఇదడరరడకడ చపఫషడక
ఇఇటట ననఇ:4/21
వయసనస:55
లఇ: ససస స
125-150/744

తలల : వజయమమ డబలయగ
ఇఇటట ననఇ:4/23
వయసనస:38
లఇ: పప
125-149/8

342
ZOK1682640
పపరర: మగరర సరనత

తఇడక:డ రరమ చఇదడ రరడకడ చపఫడక
ఇఇటట ననఇ:4/21
వయసనస:30
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రరమచఇదడ రరడకడ చపఫషడక
ఇఇటట ననఇ:4/21
వయసనస:27
లఇ: ససస స
125-151/328

125-147/922

భరస : రఫఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/16-C
వయసనస:44
లఇ: ససస స

భరస : జకకర అల
ఇఇటట ననఇ:4/16-C
వయసనస:37
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకట రరమ రరడకడ చపఫషడక
ఇఇటట ననఇ:4/21
వయసనస:58
లఇ: పప
355
LML1849694
పపరర: షకకలయ బభనన సయయద

350
ZOK0089458
పపరర: రరహన షపక

339
ZOK1713882
పపరర: మణణకరఇత అయగయరర

తఇడక:డ సనబభబరరయబడడ వలల ఇకకఇదన
ఇఇటట ననఇ:4/4
వయసనస:62
లఇ: పప

భరస : సలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/6-7-29
వయసనస:38
లఇ: ససస స
125-151/214

125-141/53

తఇడక:డ మగరర నరసఫఇహ రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:4/2-19 F
వయసనస:22
లఇ: ససస స

344
ZOK2015154
పపరర: పపషషలత వలల ఇకకఇడడ
వలల ఇకకఇడడ
భరస : శరనవరసనలల వలల ఇకకఇడడ
ఇఇటట ననఇ:4/4
వయసనస:54
లఇ: ససస స

125-150/604

336
ZOK1676964
పపరర: వనఇకటటశ పఠరరడ రడక

తఇడక:డ రమణయయ అయగయరర
ఇఇటట ననఇ:4/1-D
వయసనస:22
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకట రరడకడ మగరర
ఇఇటట ననఇ:4/2 19 -F
వయసనస:50
లఇ: పప
125-149/145

125-141/295

తఇడక:డ అననమయయ పఠరరడ రడక
ఇఇటట ననఇ:1/143-E-16
వయసనస:20
లఇ: పప

338
ZOK1567957
పపరర: నరరమమమదబ ద సనబబమమ

భరస : శరనవరస చకరవరరస టఇగబటటరర
ఇఇటట ననఇ:1 177
వయసనస:36
లఇ: ససస స

333
ZOK0646109
పపరర: సమరర షపక
భరస : ఖయదర బభషర షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-142
వయసనస:40
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కమల సరహహబ షషషక
ఇఇటట ననఇ:1-142
వయసనస:67
లఇ: పప

337
LML2389427
పపరర: శశకళ టఇగబటటరర

343
ZOK1124205
పపరర: అరరణధ వలల ఇకకఇడడ

125-141/294

359
ZOK1100981
పపరర: సఫవర మహన గబపరస రరచపలల
తఇడక:డ మబన సఫదబయయ శశటట రరచపలల
ఇఇటట ననఇ:4/24
వయసనస:70
లఇ: పప

357
ZOK0920414
పపరర: పడభభవత బబచననపతస

125-149/7

భరస : నధరరయణ బబచననపతస
ఇఇటట ననఇ:4/24
వయసనస:52
లఇ: ససస స
125-149/9

360
ZOK1215129
పపరర: ఇరరరన బభషర షపక

125-149/10

తఇడక:డ జజన బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/26
వయసనస:26
లఇ: పప
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361
ZOK0512160
పపరర: జజన బభషర షపక

125-149/11

తఇడక:డ ఇదర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/26-A
వయసనస:41
లఇ: పప
364
ZOK0985186
పపరర: రరప దడవ గబనపపటట

125-149/14

125-149/17

125-149/18

125-149/21

125-149/24

125-149/27

125-149/28

భరస : మయబబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29
వయసనస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

374
ZOK0950551
పపరర: సరన తబబసబఇ షపక

377
LML2416683
పపరర: మబఇతధజ బబగఇ షపక

380
ZOK1494145
పపరర: గగస బభష షపక

383
ZOK1581305
పపరర: హరర పఫడయ మబదబ

125-149/31

386
LML2416642
పపరర: రరజవరనధ షపక

125-149/22

389
ZOK0738781
పపరర: ధననఇజయ గరవఇదన
తఇడక:డ హరరనధథ గరవఇదన
ఇఇటట ననఇ:4/29-1
వయసనస:34
లఇ: పప

369
LML2416725
పపరర: నసరరన షపక

125-151/330

372
LML2416709
పపరర: సనవరరష లకకమ గగనపపత

125-149/20

375
ZOK1581008
పపరర: మబనన శశరక

125-149/23

భరస : మహమమమదఅఅసల ఇ శశరక
ఇఇటట ననఇ:4/27-H1
వయసనస:24
లఇ: ససస స
125-149/25

378
ZOK1667351
పపరర: షరహహద షపక

125-149/26

భరస : గగస బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/27-H-1
వయసనస:23
లఇ: ససస స
125-150/606

381
ZOK1581438
పపరర: శరవలల బససననన

125-149/15

భరస : చదఇగల రరయబడడ మబదబ
ఇఇటట ననఇ:4/27- I
వయసనస:50
లఇ: ససస స
125-149/29

384
LML2386969
పపరర: జబబదథయయ పఠరన

125-149/30

భరస : రహహఇఖయన
ఇఇటట ననఇ:4/27-I-1
వయసనస:41
లఇ: ససస స
125-149/32

భరస : గగస బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29
వయసనస:44
లఇ: ససస స
125-149/34

125-149/16

భరస : ఉమయ మహహశ గబనపపత
ఇఇటట ననఇ:4/27-H
వయసనస:52
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చదఇగల రరయబడడ మబదబ
ఇఇటట ననఇ:4/27-I
వయసనస:25
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సరబ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29
వయసనస:54
లఇ: పప
388
ZOK1630300
పపరర: పరవన షపక

125-149/19

తఇడక:డ హనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-27-H-1
వయసనస:28
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చదఇగల రరయబడడ మబదబ
ఇఇటట ననఇ:4/27-I
వయసనస:23
లఇ: ససస స
385
LML2409274
పపరర: గగస బభషర షపక

371
ZOK0087833
పపరర: అశరఫ షపక

366
ZOK1160365
పపరర: మహమమద షపక

భరస : పరరనజ అహమద
ఇఇటట ననఇ:4/27-G
వయసనస:38
లఇ: ససస స

భరస : అమర అబబబల రజజక షపక
ఇఇటట ననఇ:4/27-H-1
వయసనస:56
లఇ: ససస స

భరస : హనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/27-H-1
వయసనస:51
లఇ: ససస స
382
ZOK1581297
పపరర: సరయ మమనక మబదబ

125-150/605

భరస : అశరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/27-H1
వయసనస:32
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అమర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/27-H-1
వయసనస:33
లఇ: పప
379
ZOK1667377
పపరర: జరషబబన షపక

368
ZOK0871211
పపరర: ఇకరబలలననసర షపక

125-149/13

తఇడక:డ కమల బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/27-9
వయసనస:36
లఇ: పప

తఇడక:డ అమర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/27H
వయసనస:39
లఇ: పప

తఇడక:డ అమర రజజక షపక
ఇఇటట ననఇ:4/27-H1
వయసనస:29
లఇ: పప
376
LML2409225
పపరర: మహమమద అసరలఇ షపక

125-151/329

భరస : మహమమద
ఇఇటట ననఇ:4-27-G
వయసనస:29
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పరఇడడరఇగయయ గబనపపటట
ఇఇటట ననఇ:4/27H
వయసనస:58
లఇ: పప
373
ZOK0740282
పపరర: మహమమద ఫహద షపక

365
ZOK2016285
పపరర: హఫఫఫ బబగఇ షపక

363
ZOK0985178
పపరర: ఫనఏఇదరరవప గబనపపటట
తఇడక:డ ఉమ మహహశ గబనపపటట
ఇఇటట ననఇ:4/27
వయసనస:29
లఇ: పప

భరస : మబననరరబభష
ఇఇటట ననఇ:4/27-4
వయసనస:41
లఇ: ససస స

భరస : కమల బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/27G
వయసనస:72
లఇ: ససస స
370
LML2409233
పపరర: ఉమయమహహశ గగనపపత

125-149/12

భరస : జజన బభషర
ఇఇటట ననఇ:4/26-A
వయసనస:45
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఉమ మహహశ గబనపపటట
ఇఇటట ననఇ:4/27
వయసనస:28
లఇ: ససస స
367
LML2416717
పపరర: జబబదధబ షపక

362
ZOK0512566
పపరర: నససమయ షపక

387
ZOK1494723
పపరర: ఫరజల బభష షపక

125-149/33

తఇడక:డ గగసప బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29
వయసనస:23
లఇ: పప
125-149/36

390
ZOK0923228
పపరర: సనహషఫణణ గరవఇదన

125-149/37

భరస : ధననఇజయ గరవఇదన
ఇఇటట ననఇ:4/29-1
వయసనస:33
లఇ: ససస స
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391
ZOK1664499
పపరర: భభణబ బ షపక

125-149/38

భరస : మహమమద గగసప షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-2
వయసనస:71
లఇ: ససస స
394
ZOK1077149
పపరర: మహమమద శబబర షపక

భరస : హహసషషన భభషర
ఇఇటట ననఇ:4/29-5
వయసనస:39
లఇ: ససస స
125-150/616

తఇడక:డ మహమమద శఫఫఉలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-29-6
వయసనస:29
లఇ: పప
397
ZOK0940024
పపరర: మహబగబ బభషర షపక

125-149/42

125-149/45

125-149/48

125-149/35

125-149/52

125-149/55

తఇడక:డ మహమమదగగస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29A2
వయసనస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

404
ZOK1393370
పపరర: జబన సయయద

407
ZOK0923715
పపరర: సనహన ఆకలతతట

410
ZOK0939720
పపరర: రరజమమ టకకసలల

413
ZOK1265173
పపరర: మబఇతజ బబగఇ షపక

125-149/58

416
ZOK1495019
పపరర: వనఇకటటష గచవఇదన

125-149/49

419
ZOK0649038
పపరర: యయసఫమన షపక
తఇడక:డ మహమమద గగస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-A2
వయసనస:30
లఇ: ససస స

125-149/44

402
LML2409183
పపరర: చనధనరరడడ దడయయ ఆచధరర కకనడ పల

125-149/47

405
ZOK2279511
పపరర: నన సయద

125-149/873

తఇడక:డ బఇధన సరహహబ సయద
ఇఇటట ననఇ:4/29-12
వయసనస:20
లఇ: ససస స
125-149/50

408
ZOK1218503
పపరర: మసరసన ఖయన పఠరన

125-149/51

తఇడక:డ అమర పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/29-14
వయసనస:64
లఇ: పప
125-149/53

411
ZOK1265157
పపరర: మహబగబ బభషర షపక

125-149/54

తఇడక:డ ఘమస పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-A
వయసనస:52
లఇ: పప
125-149/56

414
ZOK1581487
పపరర: అలల బక షపక

125-149/57

తఇడక:డ అజఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-A
వయసనస:39
లఇ: పప
125-149/59

తఇడక:డ హరరనధథ గచవఇదన
ఇఇటట ననఇ:4/29-A1
వయసనస:31
లఇ: పప
125-149/61

399
ZOK0923319
పపరర: ఆయయశర బబగమ షపక

తఇడక:డ చననషనయయఆచధరర కకఇడపలల
ఇఇటట ననఇ:4/29-12
వయసనస:42
లఇ: పప

భరస : మహబగబ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-A
వయసనస:43
లఇ: ససస స

భరస : హరరనధథ గరవఇదన
ఇఇటట ననఇ:4/29A1
వయసనస:54
లఇ: ససస స
418
ZOK0675777
పపరర: ఆయయషర షపక

125-149/46

భరస : సననల టకకసలల
ఇఇటట ననఇ:4/29-A
వయసనస:38
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహబగబ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-A
వయసనస:24
లఇ: ససస స
415
LML2415651
పపరర: లకకమదడవ గరవఇదన

401
ZOK1020023
పపరర: అబబబల రజజక షపక

125-149/41

భరస : అబబబల రజజక షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-11
వయసనస:40
లఇ: ససస స

భరస : ఇమయమ న అల ఆకలతతట
ఇఇటట ననఇ:4/29-13
వయసనస:34
లఇ: ససస స

భరస : యయసరఫ భభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/29-15
వయసనస:34
లఇ: ససస స
412
ZOK1265165
పపరర: హజరర బబగమ షపక

125-149/43

భరస : బఇధన సరహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/29-12
వయసనస:41
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అల మబరరసజ ఆకలతతట
ఇఇటట ననఇ:4/29- 13
వయసనస:34
లఇ: పప
409
LML2418101
పపరర: అలఫర సయయద

398
ZOK1316488
పపరర: షపక నషరల షపక

396
ZOK0940016
పపరర: నజబ జజన షపక
భరస : మహబగబ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-10
వయసనస:51
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అబబబల రగఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-11
వయసనస:44
లఇ: పప

తఇడక:డ చననయయ ఆచధరర కకఇడపలల
ఇఇటట ననఇ:4/29-12
వయసనస:44
లఇ: పప
406
ZOK0923467
పపరర: ఇమయమ న అల ఆకలతతట

125-149/40

తఇడక:డ షపక మసరసన వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-10
వయసనస:23
లఇ: పప

భరస : అబబబల రవపఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-11
వయసనస:86
లఇ: ససస స
403
LML2409258
పపరర: రరడడయయ ఆచధరర కకఇడపలల

395
ZOK1014802
పపరర: శశకత అల షపక

125-149/39

భరస : శఫఫవపలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-6
వయసనస:55
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మబరరసజజ అల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-7
వయసనస:36
లఇ: పప

తఇడక:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-10
వయసనస:57
లఇ: పప
400
ZOK0923616
పపరర: జకకయయ బబగఇ షపక

125-151/331 393
392
LML2416675
LML2416659
పపరర: కరరమబననసర బబగమ సయయద
పపరర: షహనధజ బబగమ షపక

417
ZOK2015170
పపరర: హరరనధథ గరవఇదన

125-149/60

తఇడక:డ గఇగబలయయ గరవఇదన
ఇఇటట ననఇ:4/29A-1
వయసనస:59
లఇ: పప
125-149/62

420
ZOK0655936
పపరర: మహమమద గగస షపక

125-149/63

తఇడక:డ బభషర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-A2
వయసనస:61
లఇ: పప
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421
ZOK0675728
పపరర: మహమమద రఫస షపక

125-149/64

తఇడక:డ మహమమడద గగస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-A2
వయసనస:37
లఇ: పప
424
ZOK1215186
పపరర: ఫరరగత ఫరతమయ షపక

125-149/67

125-149/69

125-149/72

125-149/75

125-149/77

125-150/609

125-150/612

తలల : అలయఇవల
ఇఇటట ననఇ:4/29 A(9)
వయసనస:39
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

434
LML1840685
పపరర: రఘబరరమచఇదడయయ జర

437
ZOK0740423
పపరర: షరమమబన షపక

440
ZOK0740456
పపరర: మబననర షపక

443
ZOK1218636
పపరర: మబబభరక షపక

125-151/332

446
ZOK1047829
పపరర: లతఫర పఠరన

125-149/76

449
ZOK1100783
పపరర: మహమమద అల షపక
తఇడక:డ మహబగబ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-B
వయసనస:31
లఇ: పప

429
LML2415677
పపరర: చదఇగమమ నరసరపపరఇ

125-149/71

432
LML2299055
పపరర: అలయల బకరశ షపక

125-149/74

435
LML1849579
పపరర: అలవనలమమ జజడధపలల

125-150/617

భరస : రఘరరమచఇదడయయ జజడధపలల
ఇఇటట ననఇ:4-29A9
వయసనస:57
లఇ: ససస స
125-150/607

438
ZOK0740431
పపరర: జబబదధ బబగఇ షపక

125-150/608

భరస : మబననర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-29 A 13
వయసనస:33
లఇ: ససస స
125-150/610

441
ZOK1150101
పపరర: మహమమద హనఫ షపక

125-150/611

తఇడక:డ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-29 A 13
వయసనస:26
లఇ: పప
125-150/613

444
ZOK1160415
పపరర: యయసఫమన పఠరన

125-149/78

భరస : అపస డ జ ఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/29-A-14
వయసనస:27
లఇ: ససస స
125-149/79

భరస : ఫఫరరజ ఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/29-A-14-1
వయసనస:27
లఇ: ససస స
125-151/1292

125-149/858

తఇడక:డ గగస పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-A8
వయసనస:37
లఇ: పప

తఇడక:డ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-29 A 13
వయసనస:30
లఇ: పప

భరస : మసరసన ఖయన
ఇఇటట ననఇ:4/29-A-14
వయసనస:57
లఇ: ససస స
448
ZOK1702026
పపరర: శరధర జడపలల

125-149/73

తఇడక:డ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4-29 A 13
వయసనస:35
లఇ: పప

భరస : బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-29 A 13
వయసనస:56
లఇ: ససస స
445
LML2417871
పపరర: రహమత బబగఇ పఠరన

431
ZOK1494285
పపరర: మహమమద ఉసరమన అల షపక

426
ZOK2260412
పపరర: బ బ షపక

భరస : తరరపలయయ నరసరపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:4/29-A-6
వయసనస:68
లఇ: ససస స

భరస : మబబభరక షపక
ఇఇటట ననఇ:4-29 A 13
వయసనస:29
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అకబర గఫపర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-29 A 13
వయసనస:68
లఇ: పప
442
ZOK1218560
పపరర: అఖస ర షపక

125-149/70

తఇడక:డ కకఇడయయ జర
ఇఇటట ననఇ:4/29A-9
వయసనస:71
లఇ: పప

భరస : హహదయతతలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-A-12
వయసనస:35
లఇ: ససస స
439
ZOK0740449
పపరర: బభషర షపక

428
ZOK0655951
పపరర: హరర పడసరద నరసరపపరఇ

125-149/66

భరస : అజఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-A3
వయసనస:54
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మసరసన వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29A8
వయసనస:22
లఇ: పప

తఇడక:డ మరన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-A-8
వయసనస:63
లఇ: పప
436
ZOK1670140
పపరర: హససన షపక

125-149/68

తఇడక:డ తరరపలయయ నరసరపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:4/29-A6
వయసనస:41
లఇ: పప

తఇడక:డ పషఇచలయయ నరసరపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:4/29-A-6
వయసనస:77
లఇ: పప
433
ZOK1494707
పపరర: ఖలల అహమద షపక

425
ZOK0923301
పపరర: మయ జ బబల బబగమ షపక

423
ZOK0675751
పపరర: హజయయసనలయసనధ షపక
భరస : మహమమదడఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-A2
వయసనస:29
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద ఘమస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-A-2
వయసనస:54
లఇ: ససస స

తఇడక:డ తరరపలయయ నరసరపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:4/29A6
వయసనస:36
లఇ: ససస స
430
ZOK0512178
పపరర: తరరపలయయ నరరసపపరఇ

125-149/65

తఇడక:డ మహమమద గగస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-A2
వయసనస:32
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద షరఫఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-A2
వయసనస:34
లఇ: ససస స
427
ZOK0650705
పపరర: హహమలత నరసపపరఇ

422
ZOK0675744
పపరర: అమనధ షపక

447
LML2418069
పపరర: రహమతతననసర షపక

125-149/80

భరస : అబబబల అజజ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-A-16
వయసనస:48
లఇ: ససస స
125-149/81

450
ZOK1494749
పపరర: అబబబకర షపక

125-149/82

తఇడక:డ మహబగబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-B
వయసనస:24
లఇ: పప
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451
ZOK1100767
పపరర: మహబగబ బభషర షపక

125-150/614

తఇడక:డ ఖయదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-29 B
వయసనస:58
లఇ: పప
454
ZOK0655985
పపరర: శరనవరసనలల రరడడ క కకన

125-149/84

125-149/87

125-149/90

458
ZOK0991233
పపరర: సరరసజ షపక

461
ZOK1626779
పపరర: అబబబలయల షపక

125-149/92

464
ZOK1047654
పపరర: జజహహదధ షపక

తఇడక:డ శరఇత రరఇ గడకగర
ఇఇటట ననఇ:4/31
వయసనస:32
లఇ: పప

467
ZOK0512210
పపరర: నధగభగషణఇ ఆచధరర ఆచధరర

తఇడక:డ కకదఇడధ పరణణ ఆచధరర ఆచధరర
ఇఇటట ననఇ:4/31
వయసనస:47
లఇ: పప

భరస : జయశఇకర ఆచధరర దరరనడధ
ఇఇటట ననఇ:4/31
వయసనస:30
లఇ: ససస స

473
ZOK1218594
పపరర: కవత బబఇడకరయల

భరస : శవరరమయయ ఆచధరర దరరనదధ
ఇఇటట ననఇ:4/31
వయసనస:55
లఇ: ససస స

భరస : బతల సనబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:4-31
వయసనస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-149/93

479
LML2415750
పపరర: సరరరక గడకగర
భరస : గడకగర బభలయజ
ఇఇటట ననఇ:4/31-1
వయసనస:36
లఇ: ససస స

459
ZOK1047753
పపరర: ఖదథరరలల షపక

125-149/89

462
LML2415743
పపరర: ననరరననసర షపక

125-149/91

465
ZOK1581495
పపరర: బభష మహహదబ థన దధవపద

125-149/94

తఇడక:డ దసస గరరర సరహహబ దధవపద
ఇఇటట ననఇ:4/30
వయసనస:68
లఇ: పప
125-149/97

468
ZOK0675785
పపరర: దడవ వరపడసరద ఆచధరర

125-149/98

తఇడక:డ నధగభగషణఇ ఆచధరర ఆచధరర
ఇఇటట ననఇ:4/31
వయసనస:27
లఇ: పప
125-149/100

125-149/101
471
ZOK0812710
పపరర: శవ రరమయయ ఆచధరర దరరనడధ

తఇడక:డ శవయయ ఆచధరర దరరనడధ
ఇఇటట ననఇ:4/31
వయసనస:69
లఇ: పప
125-149/103

474
ZOK1379296
పపరర: సతష బబఇడకరయల

125-149/104

తఇడక:డ గబరరనధథ బబఇడకరయల
ఇఇటట ననఇ:4/31
వయసనస:24
లఇ: పప
125-149/106

భరస : మహహశనర ఆచధరర దరరనదధ
ఇఇటట ననఇ:4/31
వయసనస:58
లఇ: ససస స
125-149/883

125-149/86

భరస : బభషర మహహడకడన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/30
వయసనస:48
లఇ: ససస స

భరస : గబరనధథ బబఇడకరయల
ఇఇటట ననఇ:4/31
వయసనస:42
లఇ: ససస స

125-149/105 476
475
ZOK2015188
ZOK2015196
పపరర: వజయమమ దధరరనడ దరరనదధ
పపరర: వరలకకమ దధరరనడ దరరనదధ

478
ZOK2288546
పపరర: రమణమమ బతల

125-141/814

భరస : నగబబషణఇ ఆచధరర
ఇఇటట ననఇ:4/31
వయసనస:48
లఇ: ససస స
125-149/102

456
ZOK0991217
పపరర: సఫరజననసర షపక

తఇడక:డ ఖయదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-C
వయసనస:33
లఇ: పప

తఇడక:డ దధమదరఇ ఆచధరర
ఇఇటట ననఇ:4/31
వయసనస:55
లఇ: పప

125-149/99 470
469
ZOK0738823
ZOK0808420
పపరర: గబరరనధథ ఆచధరర బబఇడకరయల
పపరర: భభరత ఆచధరర

472
ZOK0922402
పపరర: పరరనత దరరనడధ

125-149/88

భరస : అలయలహ బకరశ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/30
వయసనస:29
లఇ: ససస స
125-149/96

125-149/83

భరస : అలయలబకరష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-C
వయసనస:47
లఇ: ససస స

తఇడక:డ జన బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29G
వయసనస:21
లఇ: పప

భరస : హలమ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/30
వయసనస:36
లఇ: ససస స
466
ZOK0475384
పపరర: బభలయజ గరదథగ

125-149/85

భరస : ఖయదర బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-C
వయసనస:31
లఇ: ససస స

భరస : ఖయదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-C
వయసనస:51
లఇ: ససస స
463
ZOK0738799
పపరర: అలయయ షపక

455
ZOK0922014
పపరర: ఖయదర బభషర షపక

453
ZOK0950569
పపరర: షపక ఖయదర వలల
తఇడక:డ జరషననలలడన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29C
వయసనస:60
లఇ: పప

తఇడక:డ జరషననళయబబడకడన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-C
వయసనస:41
లఇ: పప

భరస : జరషననలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/29-C
వయసనస:74
లఇ: ససస స
460
ZOK1047761
పపరర: కరరమబననసర షపక

125-150/615

భరస : మహబగబ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-29 B
వయసనస:58
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకఇడరరడకడ కకన
ఇఇటట ననఇ:4/29-C
వయసనస:35
లఇ: పప
457
ZOK0991225
పపరర: అకస రరననసర షపక

452
ZOK1100775
పపరర: ఫరరదధ బబగఇ షపక

477
ZOK2288538
పపరర: సనబబరరయబడడ బతల

125-149/882

తఇడక:డ బతల గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:4-31
వయసనస:55
లఇ: పప
125-149/107

480
ZOK2015204
పపరర: అబబబల మబనఫ షపక

125-149/108

తఇడక:డ మహబగబ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/31A
వయసనస:46
లఇ: పప
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481
ZOK2015212
పపరర: బబజజన షపక

125-149/109

భరస : మహబగబ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/31A
వయసనస:70
లఇ: ససస స
484
ZOK0655969
పపరర: అబబబల అమద షపక

125-149/112

125-149/115

125-149/118

125-149/120

125-149/123

125-149/126

125-149/128

తఇడక:డ మమలయ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/34
వయసనస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

494
ZOK0812751
పపరర: షరహహన షపక

497
ZOK0686840
పపరర: శరనవరసనలల భబదడలల

500
ZOK1682053
పపరర: ఆరరఫపన షపక

503
ZOK2015238
పపరర: గగస పసర షపక

125-149/131

506
LML2406155
పపరర: మహబగబ బభషర యస

125-149/121

509
ZOK1003219
పపరర: ఫషషరరజ షపక
భరస : తధజదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/34
వయసనస:31
లఇ: ససస స

489
ZOK0487967
పపరర: వనఇకట లకకమ బబ ఇదథ మలల

125-149/117

492
ZOK0686832
పపరర: బబజరకస భబదడలల

125-149/119

495
ZOK1494798
పపరర: మసరసణణ షపక

125-149/122

భరస : ఖయదర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/32
వయసనస:34
లఇ: ససస స
125-149/124

498
ZOK1279900
పపరర: ఫఫరరజ ఖయన పఠరన

125-149/125

తఇడక:డ మసరసన ఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/32-A
వయసనస:37
లఇ: పప
125-139/8

501
ZOK1294784
పపరర: సరదథక షపక

125-149/127

తఇడక:డ ఘమససషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/33
వయసనస:25
లఇ: పప
125-149/129

504
ZOK2015246
పపరర: ఫరతమయ బ షపక

125-149/130

భరస : దథవరన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/33
వయసనస:80
లఇ: ససస స
125-149/132

తఇడక:డ మహమమద ఆల యస
ఇఇటట ననఇ:4/34
వయసనస:55
లఇ: పప
125-149/134

125-149/114

భరస : సనబబరరయడన ఏఫश
ఇఇటట ననఇ:4/32
వయసనస:49
లఇ: ససస స

తఇడక:డ దథవరన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/33
వయసనస:46
లఇ: పప

భరస : గగస పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/33
వయసనస:42
లఇ: ససస స
508
ZOK0940057
పపరర: తధజదదబన షపక

125-151/333

తఇడక:డ మహబగబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/33
వయసనస:24
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఘస పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/33
వయసనస:23
లఇ: పప
505
ZOK2015253
పపరర: సమనధ బబగఇ షపక

491
ZOK1565670
పపరర: రమమశ శరఇతరరఇ

486
ZOK1430131
పపరర: లతఫ షపక

భరస : సఇకనన బబ ఇదథమలల
ఇఇటట ననఇ:4/31-B1
వయసనస:52
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సనబభబరరయడన భబదడలల
ఇఇటట ననఇ:4/32A
వయసనస:29
లఇ: పప

భరస : శరనవరసనలల
ఇఇటట ననఇ:4/32-A
వయసనస:24
లఇ: ససస స
502
ZOK1379056
పపరర: మహమమద షరరఫ షపక

125-149/116

భరస : రఫఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/32
వయసనస:30
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఫషషరరజ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/32
వయసనస:22
లఇ: పప
499
ZOK1673318
పపరర: దడవ శర భగదడవపలయల

488
ZOK2015220
పపరర: రరకకమణణబభయ గరడదస గడకగర

125-149/111

తఇడక:డ మహబగబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/31-A
వయసనస:32
లఇ: పప

తఇడక:డ శరఇతరరఇ
ఇఇటట ననఇ:4/31(1)
వయసనస:46
లఇ: పప

తఇడక:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/32
వయసనస:36
లఇ: పప
496
ZOK1711878
పపరర: మహమమద జబర షపక

125-149/113

భరస : శరఇతధరరఇ గడకగర
ఇఇటట ననఇ:4/31A-1
వయసనస:77
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సనఇకనన బబ నడ మయలయ
ఇఇటట ననఇ:4/31-B1
వయసనస:21
లఇ: పప
493
ZOK0812736
పపరర: రఫఫ షపక

485
ZOK1316645
పపరర: షపక అబబబల లతఫ షపక

483
ZOK0649137
పపరర: సరజదధ షపక
తఇడక:డ మహబగబ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/31-A
వయసనస:25
లఇ: ససస స

తఇడక:డ షపక మహబగబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/31-A
వయసనస:32
లఇ: పప

భరస : అనల సఫఇదయయ
ఇఇటట ననఇ:4/31A1
వయసనస:40
లఇ: ససస స
490
ZOK1669084
పపరర: చఇదడ శశఖర బబ నడ మయలయ

125-149/110

తఇడక:డ మహబగబ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/31-A
వయసనస:34
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహబగబ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/31-A
వయసనస:53
లఇ: పప
487
ZOK0252700
పపరర: సననఇదధ ససఇదయ

482
ZOK0648881
పపరర: హజరర బభనన షపక

507
LML2409811
పపరర: మహమమద సలమ

125-149/133

తఇడక:డ మమహబగబబశర
ఇఇటట ననఇ:4/34
వయసనస:32
లఇ: పప
125-149/135

510
ZOK1494806
పపరర: ఖయదర బభష షపక

125-149/136

తఇడక:డ ఖలలశర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/34-AU
వయసనస:35
లఇ: పప
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511
ZOK1268342
పపరర: ఖదనరరనసరస షపక

125-149/137

భరస : జఫరర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/34-B
వయసనస:48
లఇ: ససస స
514
ZOK1268359
పపరర: మమహరరజ షపక

125-149/149

125-149/152

125-149/155

125-149/158

125-149/161

125-149/163

భరస : మహమమద సలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37B
వయసనస:51
లఇ: ససస స
535
ZOK0738880
పపరర: మహమమద నజర షపక
తఇడక:డ మహమమద సలమ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37-B
వయసనస:37
లఇ: పప
538
ZOK1290279
పపరర: ఆరరఫపలయల షపక
తఇడక:డ ఖయజజ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37-B
వయసనస:51
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

524
ZOK1248906
పపరర: సననల బభబబ అరసటట

527
ZOK1495084
పపరర: అమమజ షపక

530
ZOK1273226
పపరర: రరశరమ షపక

533
ZOK2015303
పపరర: మహమమద సలఇ షపక

536
ZOK1289115
పపరర: శరజయ షపక

125-149/159

539
ZOK2015311
పపరర: కలరరరద బబగఇ షపక
భరస : బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37C
వయసనస:48
లఇ: ససస స

125-149/154

125-149/157

525
ZOK1279918
పపరర: వనఇకటటశ అరసటట

125-149/160

తఇడక:డ సనబడమణయఇ అరసటట
ఇఇటట ననఇ:4/37
వయసనస:24
లఇ: పప
125-149/162

528
ZOK2285617
పపరర: షపక భనన బ షపక

125-149/879

భరస : షపక మహమమద గగసప షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37
వయసనస:71
లఇ: ససస స
125-149/164

531
ZOK1379064
పపరర: అలషపర షపక

125-149/165

తఇడక:డ మహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37-A
వయసనస:38
లఇ: పప
125-149/167

534
ZOK0738872
పపరర: యయసఫమన షపక

125-149/168

భరస : మహమమద నధజర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37-B
వయసనస:30
లఇ: ససస స
125-149/170

తఇడక:డ ఆరరఫపలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37-B
వయసనస:24
లఇ: ససస స
125-149/172

125-149/151

భరస : మహమమద రఫఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/36
వయసనస:43
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహమమద ఖయసఫఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37B
వయసనస:59
లఇ: పప
125-149/169

519
ZOK1003011
పపరర: నసఫర షపక

125-149/156 522
521
ZOK1218487
ZOK2015279
పపరర: మహమమద ఖలల బభషర షపక
పపరర: శరకకర బబగఇ షపక

తలల : అల షపర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37-A
వయసనస:31
లఇ: ససస స
125-149/166

516
ZOK1047670
పపరర: మబబనధ షపక

తఇడక:డ అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/35
వయసనస:30
లఇ: పప

భరస : జజకకర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37
వయసనస:33
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహమమద షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37-A
వయసనస:37
లఇ: పప
532
ZOK2015295
పపరర: వరహహధ బబగఇ షపక

125-149/153

తఇడక:డ సనబడమణయఇ అరసటట
ఇఇటట ననఇ:4/37
వయసనస:28
లఇ: పప

భరస : షమర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37
వయసనస:27
లఇ: ససస స
529
ZOK1273200
పపరర: అల షపర షపక

518
ZOK2015261
పపరర: శరహహదధ షపక

125-149/148

భరస : అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/35
వయసనస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహమమద రఫఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/36
వయసనస:25
లఇ: పప

తఇడక:డ మహమమద ఖయసఫఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/36
వయసనస:52
లఇ: పప
526
ZOK1494822
పపరర: హహసపనధ షపక

125-149/150

భరస : అహమమద సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/35
వయసనస:60
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అననర బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/35-1
వయసనస:25
లఇ: పప
523
ZOK2015287
పపరర: మహమమద రఫఫ షపక

515
ZOK1494764
పపరర: మహబగబ జజన షపక

513
ZOK1268334
పపరర: జమయల బభషర షపక
తఇడక:డ జఫరర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/34-B
వయసనస:27
లఇ: పప

భరస : ఖయదర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/34-B
వయసనస:40
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/35
వయసనస:25
లఇ: పప
520
ZOK1316512
పపరర: ఇకరబల బభషర సయయద

125-149/138

తఇడక:డ లలట కలలషర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/34-B
వయసనస:50
లఇ: పప

తఇడక:డ జఫరర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/34-B
వయసనస:24
లఇ: ససస స
517
ZOK1298546
పపరర: మహబగబ బభషర షపక

512
ZOK1494772
పపరర: ఖదర బభష షపక

537
ZOK1290261
పపరర: శరఫఫయ షపక

125-149/171

భరస : ఆరరఫపలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37-B
వయసనస:44
లఇ: ససస స
125-149/173

540
LML2409845
పపరర: శమర బభషర షపక

125-149/174

తఇడక:డ షపక బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37-C
వయసనస:34
లఇ: పప
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541
ZOK1273218
పపరర: రరఖబ జజన షపక

125-149/175

భరస : జజబర బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37-C
వయసనస:26
లఇ: ససస స
544
ZOK0651786
పపరర: నససన
డ షపక

125-149/178

125-149/180

548
ZOK2015329
పపరర: ననరర హన షపక

125-149/183

551
LML2415834
పపరర: కలమయ షపక

125-149/186

554
ZOK1232925
పపరర: షకకర బబగఇ షపక
తఇడక:డ మహమమద హనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/38
వయసనస:36
లఇ: ససస స

556
ZOK0920521
పపరర: సయయదథగదయతతలయల సయయద

557
ZOK1665066
పపరర: మమహథధప బబగబమ సయద

125-149/190

తఇడక:డ సయయద కరరమబలయల సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/38-1
వయసనస:30
లఇ: పప

భరస : మహబగబ భభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/38-A
వయసనస:54
లఇ: ససస స
562
LML1842129
పపరర: శఇకరరచధరర నధగపపరర

125-149/188

తఇడక:డ సడక వల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/38-B
వయసనస:19
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-149/184

563
ZOK0675801
పపరర: సనశలమమ నధగరపపర

125-149/198

566
ZOK1265405
పపరర: షపక కరరమగన

125-149/187

569
ZOK0402198
పపరర: నరరశ ఆచధరర నధగపపరర
తఇడక:డ శఇకరరచధరర నధగపపరర
ఇఇటట ననఇ:4-38-B
వయసనస:36
లఇ: పప

549
LML2415859
పపరర: నరమలయ అరకఇటట

125-149/182

552
ZOK0999989
పపరర: అమరరననసర షపక

125-149/185

555
ZOK0778746
పపరర: కరరమబలయల సయయద

125-149/189

తఇడక:డ కరరమబలయల బభష సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/38-1
వయసనస:29
లఇ: పప
125-149/191

558
ZOK0778738
పపరర: మహబగబ బబగమ సయయద

125-149/192

భరస : కరరమగలయల బభష సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/38-1A
వయసనస:46
లఇ: ససస స
125-149/194

561
ZOK1713965
పపరర: అసల ఇ సయద

125-149/195

తఇడక:డ మహబగబ బభష సయద
ఇఇటట ననఇ:4/38-A
వయసనస:32
లఇ: పప
125-149/196

564
ZOK1160449
పపరర: పరవన నధగరపపరర

125-149/197

భరస : నరరశ ఆచధరర నధగపపరర
ఇఇటట ననఇ:4/38-B
వయసనస:28
లఇ: ససస స
125-149/199

భరస : షపక ఛధన బభషర
ఇఇటట ననఇ:4/38-B
వయసనస:53
లఇ: ససస స
125-149/869

125-151/334

భరస : మహబగబ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/38
వయసనస:69
లఇ: ససస స

భరస : శఇకరరచధరర నధగపపరర
ఇఇటట ననఇ:4/38-B
వయసనస:58
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చధన బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/38-B
వయసనస:26
లఇ: పప
568
ZOK2278224
పపరర: సనమయయ షపక

560
ZOK1581537
పపరర: అకబర సయద

546
ZOK0897134
పపరర: మహబగబ బభషర షపక

భరస : సనబభడమణయమ అరకఇటట
ఇఇటట ననఇ:4/37-F
వయసనస:46
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహబగబ బభష సయద
ఇఇటట ననఇ:4/38-A
వయసనస:22
లఇ: పప

తఇడక:డ రరమకకషషమయచధరర నధగపపరర
ఇఇటట ననఇ:4/38 -B
వయసనస:68
లఇ: పప
565
ZOK1248955
పపరర: అలల మబరరద షపక

125-149/181

భరస : కరరమబలల బభష సయద
ఇఇటట ననఇ:4/38-1
వయసనస:46
లఇ: ససస స
125-149/193

125-149/177

తఇడక:డ ఘమస పసర
ఇఇటట ననఇ:4/37 D
వయసనస:52
లఇ: పప

భరస : సరదక వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/38
వయసనస:44
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహబగబ బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/38
వయసనస:27
లఇ: పప

559
LML2415883
పపరర: అపసర సయయద

125-149/179

భరస : మబననర బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37E
వయసనస:56
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఖయదర బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/38
వయసనస:62
లఇ: పప
553
ZOK1047894
పపరర: అకరమ సయయద

545
ZOK0778712
పపరర: నజర బభష షపక

543
ZOK0651778
పపరర: శబనధ షపక
భరస : నజర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37-D
వయసనస:32
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మబననర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37-D
వయసనస:41
లఇ: పప

తఇడక:డ గగస యస
ఇఇటట ననఇ:4/37E
వయసనస:62
లఇ: పప
550
LML1840693
పపరర: మహబగబ బభషర షపక

125-149/176

తఇడక:డ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37D
వయసనస:42
లఇ: పప

భరస : జహఇగరర బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/37-D
వయసనస:34
లఇ: ససస స
547
LML1841139
పపరర: మబనవర బభషర యస

542
LML2409795
పపరర: జజబర బభషర షపక

567
ZOK1494244
పపరర: సడక వల షపక

125-149/200

తఇడక:డ మహబగబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/38-B
వయసనస:44
లఇ: పప
125-150/618

570
ZOK1232883
పపరర: మబనధన సయయద

125-149/201

తఇడక:డ ఇబడహహఇ సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/38-C
వయసనస:51
లఇ: పప
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571
ZOK1232891
పపరర: కరరమబననసర సయయద

125-149/202

భరస : మబనధన సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/38-C
వయసనస:45
లఇ: ససస స
574
LML1841600
పపరర: హబబబలయల .యస

125-149/205

125-149/207

125-149/209

125-149/212

125-149/215

125-149/218

125-149/221

భరస : గఇగనన వదబరరస
ఇఇటట ననఇ:4/40-B
వయసనస:46
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

584
ZOK1495183
పపరర: షపక శఇ షపక

587
ZOK1673417
పపరర: ననమయన మగల

590
LML2415958
పపరర: కరరమబననషర షపక

593
ZOK1208652
పపరర: హహమఇత ఘడడడ

125-151/335

596
LML2415966
పపరర: వరహహదధ షపక

125-149/213

599
ZOK1428325
పపరర: శఇషరద షపక
భరస : అబబబల నబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/40G
వయసనస:52
లఇ: ససస స

579
ZOK1389477
పపరర: షపక ఇఇతయస అహమమద

125-147/923

582
ZOK1047803
పపరర: ఎజజస అహమమద షపక

125-149/211

585
LML2415917
పపరర: జరరనధబబగమ షపక

125-149/214

భరస : అల మగరరసజజ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/38-F
వయసనస:59
లఇ: ససస స
125-149/216

588
ZOK1494301
పపరర: హసన మగల

125-149/217

తఇడక:డ మదర సరహహబ మగల
ఇఇటట ననఇ:4/39-A
వయసనస:51
లఇ: పప
125-149/219

591
ZOK0651703
పపరర: వజయ లకకమ ననతమడడగ

125-149/220

భరస : కకఇడయయ సషటట ననతమయడడగబ
ఇఇటట ననఇ:4/40
వయసనస:59
లఇ: ససస స
125-149/222

594
ZOK1494087
పపరర: జనధరరన జటటరర

125-149/223

తఇడక:డ వనఇకట సనబబయయ జటటరర
ఇఇటట ననఇ:4/40
వయసనస:42
లఇ: పప
125-151/336

భరస : మహమమద హహసపన
ఇఇటట ననఇ:4/40
వయసనస:41
లఇ: ససస స
125-149/227

125-149/206

తఇడక:డ నసరర అహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/38-E
వయసనస:35
లఇ: పప

తఇడక:డ ధనధజ ఘడడడ
ఇఇటట ననఇ:4/40
వయసనస:25
లఇ: పప

భరస : మహబగబబశర
ఇఇటట ననఇ:4/40
వయసనస:40
లఇ: ససస స
598
ZOK0778761
పపరర: లకకమ వదబరరస

125-149/210

భరస : ఫడకకలయల ఖయన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/40
వయసనస:74
లఇ: ససస స

భరస : జనధరరన జటటరర
ఇఇటట ననఇ:4/40
వయసనస:39
లఇ: ససస స
595
LML2415842
పపరర: నధససన షపక

581
LML2409712
పపరర: ఇలయస అహమమద షపక

576
ZOK1218537
పపరర: ఆరరఫ మహమమద షపక

తఇడక:డ షపక నసరసర అహమమద
ఇఇటట ననఇ:4/38-E
వయసనస:31
లఇ: పప

తఇడక:డ హసన మగల
ఇఇటట ననఇ:4/39A
వయసనస:23
లఇ: పప

భరస : లలట కరలలష సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/39-B
వయసనస:75
లఇ: ససస స
592
ZOK0999997
పపరర: లకకమ జటటరర

125-149/208

తఇడక:డ షపక నషర అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/38-E
వయసనస:24
లఇ: ససస స

భరస : ఫషషరరజ అల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/38-F
వయసనస:36
లఇ: ససస స
589
ZOK1669951
పపరర: బబజజన షపక

578
ZOK0922477
పపరర: ఇమయమ న షపక

125-149/204

తఇడక:డ ఆరరఫ ఖలల మహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/38-D1
వయసనస:34
లఇ: పప

తఇడక:డ నసరర అహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/38-E
వయసనస:32
లఇ: పప

తఇడక:డ నసరర అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/38-E
వయసనస:28
లఇ: పప
586
LML2415925
పపరర: షరహహదధ షపక

125-150/619

తఇడక:డ హబబబలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/38-D-A
వయసనస:28
లఇ: పప

భరస : నషరర అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/38E
వయసనస:54
లఇ: ససస స
583
ZOK1242486
పపరర: ఫయయజ అహమద షపక

575
LML1850403
పపరర: రశదధ బబగఇ షపక

573
ZOK1379072
పపరర: నధరరయనమమ భబదడలల
భరస : వనఇకటయయ భబదడలల
ఇఇటట ననఇ:4/38-C
వయసనస:72
లఇ: ససస స

భరస : హబబబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-38-D
వయసనస:45
లఇ: ససస స

తఇడక:డ హబబబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/38-D-A
వయసనస:31
లఇ: పప
580
LML2415891
పపరర: రహహమబననసర షపక

125-149/203

తఇడక:డ మబనధన సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/38-C
వయసనస:25
లఇ: పప

తఇడక:డ సరహహబ యస
ఇఇటట ననఇ:4/38D
వయసనస:51
లఇ: పప
577
LML2409696
పపరర: సమఉలయల షపక

572
ZOK1232917
పపరర: ఆబద సయయద

597
ZOK0778753
పపరర: గఇగనన వదబరరస

125-149/226

తఇడక:డ సఇజనన వదబరరస
ఇఇటట ననఇ:4/40-B
వయసనస:56
లఇ: పప
125-149/228

600
ZOK2015337
పపరర: అబబబల నబ షపక

125-149/229

తఇడక:డ యస.ఏ. గఫపర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/40G
వయసనస:54
లఇ: పప
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601
ZOK1000009
పపరర: నజబ షపక

125-149/230

తఇడక:డ అబబబల నభ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/40-G
వయసనస:27
లఇ: పప
604
LML2416030
పపరర: ఇశరర సయయద

125-151/434

125-149/225

125-149/234

125-149/237

125-149/240

125-149/243

125-150/622

భరస : అబబబల లతఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/41-A1
వయసనస:25
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

614
ZOK1705995
పపరర: సఇగరత గరడడడ

617
ZOK1379106
పపరర: మబనధన షపక

620
ZOK0738898
పపరర: ఫరరక అల షపక

623
ZOK1704998
పపరర: షకకల షపక

125-149/248

626
ZOK1494327
పపరర: హససన భభణబ షపక

125-149/238

629
ZOK1676212
పపరర: అసల ఇ బభష షపక
తఇడక:డ అబబబల ఘఫపర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/41-A1
వయసనస:64
లఇ: పప

609
ZOK1077024
పపరర: అతక మఇడదఇ

125-150/621

612
ZOK1232875
పపరర: మననహర ధనధజ గరడడడ

125-149/236

615
ZOK1379080
పపరర: దథలర యద సయయద

125-149/239

భరస : మబనధన సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/40-L-1
వయసనస:40
లఇ: ససస స
125-149/241

618
LML2416063
పపరర: ఆయయశరబబగఇ షపక

125-149/242

భరస : సరదక వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/40M
వయసనస:62
లఇ: ససస స
125-149/244

621
ZOK0939746
పపరర: నసఫరరన షపక

125-149/245

భరస : మఇజర అల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/40-M
వయసనస:33
లఇ: ససస స
125-149/246

624
ZOK1047696
పపరర: నజయఉలయరత షపక

125-149/247

భరస : కమల బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/41-A
వయసనస:33
లఇ: ససస స
125-149/249

భరస : సమఉలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/41-A
వయసనస:29
లఇ: ససస స
125-149/251

125-149/224

తఇడక:డ ధనధజ గరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4/40-L
వయసనస:27
లఇ: పప

భరస : కమల బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/41-1
వయసనస:44
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మదర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/41-A
వయసనస:39
లఇ: పప
628
ZOK1676196
పపరర: అయయషర షపక

125-149/235

తఇడక:డ సరధక వల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/40-M
వయసనస:54
లఇ: పప

తఇడక:డ సరదక వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-40-M
వయసనస:48
లఇ: పప
625
ZOK1494319
పపరర: సమఉలయల షపక

611
ZOK1047837
పపరర: వననద కలమయర గరడడడ

606
LML2413599
పపరర: అబద మఇడదఇ

తఇడక:డ అబగబకర మఇడదఇ
ఇఇటట ననఇ:4-40K
వయసనస:26
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అబబబల నబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/40-L-1
వయసనస:37
లఇ: పప

భరస : మఇజర అల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/40M
వయసనస:36
లఇ: ససస స
622
ZOK0475814
పపరర: మననసర అలల షపక

125-149/233

భరస : గరడడడ ధనజ
ఇఇటట ననఇ:4/40-L
వయసనస:44
లఇ: ససస స

భరస : సడక వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/40-L-1
వయసనస:77
లఇ: ససస స
619
LML2418523
పపరర: నసఫరర షపక

608
ZOK1298645
పపరర: జవనరర మఇడదఇ

125-150/620

భరస : అబగ బకర మఇడదఇ
ఇఇటట ననఇ:4/40 K
వయసనస:48
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ధనధజ గరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4/40-L
వయసనస:30
లఇ: పప

తఇడక:డ గరడడడ శరఇతరరఇ
ఇఇటట ననఇ:4/40-L
వయసనస:54
లఇ: పప
616
ZOK1379098
పపరర: మమలయన షపక

125-149/232

తఇడక:డ అబగబకర మఇడదఇ
ఇఇటట ననఇ:4/40-K
వయసనస:22
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అల మబరరసజజ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/40-L
వయసనస:28
లఇ: ససస స
613
ZOK1705953
పపరర: ధనజ గరడడడ

605
ZOK1279926
పపరర: గబలయబ జజన షపక

603
ZOK2015345
పపరర: షఇషరద బబగఇ షపక
భరస : అబబబల నబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-40G
వయసనస:50
లఇ: ససస స

భరస : షపక ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/40-J
వయసనస:38
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అబబబల సతధసర మఇడదఇ
ఇఇటట ననఇ:4/40 K
వయసనస:56
లఇ: పప
610
ZOK1047571
పపరర: ఖమయర సనలయసనధ షపక

125-149/231

తఇడక:డ అబబబల నభ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/40-G
వయసనస:26
లఇ: పప

భరస : మగననర భభషర
ఇఇటట ననఇ:4/40-G3
వయసనస:34
లఇ: ససస స
607
ZOK0950585
పపరర: అబగబకర మఇడదఇ

602
ZOK1160399
పపరర: మబజబ షపక

627
ZOK1676170
పపరర: అబబబల లతఫ షపక

125-149/250

తఇడక:డ అసల ఇ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/41-A1
వయసనస:35
లఇ: పప
125-149/252

630
ZOK1676246
పపరర: బహరరన షపక

125-149/253

భరస : అసల ఇ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/41-A1
వయసనస:56
లఇ: ససస స
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631
ZOK2270692
పపరర: హఫసఫ షపక

125-149/865

తఇడక:డ అసల ఇ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/41-A1
వయసనస:32
లఇ: పప
634
ZOK1141183
పపరర: తతఫఫక షపక

125-149/256

125-149/259

125-149/262

125-149/264

125-149/267

125-149/270

125-149/273

భరస : మహమమద ఇసరమయల
ఇఇటట ననఇ:4/42-D-A
వయసనస:23
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

644
ZOK0512202
పపరర: అబబబల లతఫ షపక

647
ZOK2015360
పపరర: అబబబల కరరమ షపక

650
ZOK1185900
పపరర: సనమయయ షపక

653
LML2416022
పపరర: మమహతధ షపక

125-149/275

656
ZOK1713940
పపరర: మహమద గగస

125-149/265

659
LML2409571
పపరర: ఇబడహహఇ బభషర షపక
తఇడక:డ పషషలయనన ఆబగ
బ లగఫపర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42E
వయసనస:50
లఇ: పప

639
LML2409613
పపరర: గఫపర షపక

125-149/261

642
ZOK1495134
పపరర: అబబబల షకకర షపక

125-149/263

645
ZOK0512798
పపరర: జమలయ షపక

125-149/266

భరస : అబబబల ఖలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42-A-1
వయసనస:37
లఇ: ససస స
125-149/268

648
ZOK2015378
పపరర: కరరమబననసరస షపక

125-149/269

భరస : అబబబల కరరఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42B
వయసనస:65
లఇ: ససస స
125-149/271

651
ZOK1273192
పపరర: షఇశర షపక

125-149/272

భరస : అబబబల అలమ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42-B
వయసనస:30
లఇ: ససస స
125-151/435

654
ZOK1242536
పపరర: ఇసరమయల మహమమద

125-149/274

తఇడక:డ గగస మహమమద
ఇఇటట ననఇ:4/42-D
వయసనస:37
లఇ: పప
125-149/276

తఇడక:డ అబబబల రహహఇ
ఇఇటట ననఇ:4/42-d
వయసనస:67
లఇ: పప
125-149/278

125-149/258

తఇడక:డ కలలశర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42-a1
వయసనస:22
లఇ: పప

భరస : రహమయన
ఇఇటట ననఇ:4/42-B
వయసనస:40
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహమమద గగస
ఇఇటట ననఇ:4/42-D
వయసనస:20
లఇ: ససస స
658
ZOK1704667
పపరర: హహమమర షపక

125-150/623

భరస : అబబబల మబనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42-B
వయసనస:33
లఇ: ససస స

భరస : అబబబల గఫర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42-B
వయసనస:27
లఇ: ససస స
655
ZOK1704733
పపరర: హహనధ

641
LML2412500
పపరర: హబబబననసర షపక

636
ZOK1494681
పపరర: సరహహరర షపక

తఇడక:డ అబబబల కరరఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42A
వయసనస:35
లఇ: పప

తఇడక:డ మహమమద సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42B
వయసనస:72
లఇ: పప

తఇడక:డ అబబబల కరరఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42-B
వయసనస:37
లఇ: పప
652
ZOK2252971
పపరర: శరరమల షపక

125-149/260

తఇడక:డ అబబబల ఖరరఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42-A-1
వయసనస:41
లఇ: పప

తఇడక:డ అబబబల కరరఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42B
వయసనస:43
లఇ: పప
649
LML2409621
పపరర: అబబబల మబనధఫ షపక

638
LML2406171
పపరర: కరలలషర షపక

125-149/255

భరస : ఆరరఫ అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42
వయసనస:21
లఇ: ససస స

భరస : కరలలషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-42-A
వయసనస:50
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కలలశర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42-A1
వయసనస:21
లఇ: పప
646
LML2409639
పపరర: రరహమయన షపక

125-149/257

తఇడక:డ అబబబల కరరఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42A
వయసనస:45
లఇ: పప

తఇడక:డ అబబబల కరరమ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42-A
వయసనస:26
లఇ: పప
643
ZOK1581529
పపరర: అబబబల జబర షపక

635
ZOK1427871
పపరర: అబబబల కలయమ షపక

633
ZOK1047886
పపరర: సఫలయర అబబబల ఖయదర షపక
తఇడక:డ కరలలశ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42
వయసనస:68
లఇ: పప

తఇడక:డ అబబబల ఖయదర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42
వయసనస:22
లఇ: పప

భరస : అబబబల ఖయదర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42
వయసనస:57
లఇ: ససస స
640
LML2409647
పపరర: అబబబల అలమ షపక

125-149/254

భరస : అజమ సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/41-G
వయసనస:65
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అబబబల ఖయదర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42
వయసనస:27
లఇ: పప
637
ZOK2015352
పపరర: బబజజన షపక

632
ZOK1000017
పపరర: బబ సయయద

657
ZOK1713957
పపరర: ఫరరగనధ

125-149/277

భరస : మహమద గగస
ఇఇటట ననఇ:4/42-D
వయసనస:54
లఇ: ససస స
125-149/279

660
ZOK2015386
పపరర: మహబగబ జజన షపక

125-149/280

భరస : పషషలయనన అబబబల గఫపర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42E
వయసనస:65
లఇ: ససస స
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661
LML2416014
పపరర: దథలర యద షపక

125-149/281

భరస : ఇబడహహఇ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/42-E
వయసనస:38
లఇ: ససస స
664
ZOK0812777
పపరర: సనరయయ షపక

125-149/284

125-149/287

125-149/293

125-149/296

125-149/861

671
ZOK0738948
పపరర: హససనధ షపక

674
ZOK1581693
పపరర: సషషదధణణ బ షపక

677
ZOK2270536
పపరర: షపక మహమమద షపక

125-149/867

680
ZOK2277424
పపరర: షపక హససన బబగబమ షపక

683
ZOK0402008
పపరర: దధవపద తతశఫ

తఇడక:డ మహమమద రసనల దధవపద
ఇఇటట ననఇ:4/43-C2
వయసనస:55
లఇ: పప

తఇడక:డ దధవపద సఫరజదదబన
ఇఇటట ననఇ:4/43-C2
వయసనస:32
లఇ: పప

685
ZOK0922485
పపరర: వససఇ షపక దధవపద

686
ZOK0923350
పపరర: దధవపద రహమత బ

125-149/304

తఇడక:డ సఫరరజదదబన షపక దధవపద
ఇఇటట ననఇ:4/43-C-2
వయసనస:28
లఇ: పప
688
ZOK1671551
పపరర: మమలయల కరత
తఇడక:డ నధరరయణ కరత
ఇఇటట ననఇ:4/43-C 3
వయసనస:55
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-149/294

125-149/298

669
ZOK1356278
పపరర: అబబబల జబబర షపక

672
ZOK1399237
పపరర: ఇరరరన షపక

125-149/297

675
ZOK2270460
పపరర: షపక జలయన షపక

125-149/289

125-149/295

125-149/860

తఇడక:డ షపక కమల
ఇఇటట ననఇ:4-43-c
వయసనస:66
లఇ: పప
125-149/862

678
ZOK2271245
పపరర: షపక మయజజన బ షపక

125-149/866

భరస : షపక టటఇకర వలల
ఇఇటట ననఇ:4-43-c
వయసనస:80
లఇ: ససస స
125-149/868

681
ZOK1268557
పపరర: పరరననధరన దధవపద

125-149/300

భరస : సఫరరజడదడ న దధవపద
ఇఇటట ననఇ:4/43C2
వయసనస:50
లఇ: ససస స
125-149/302

684
ZOK1271121
పపరర: షబడన షపక దధవపద

125-149/303

భరస : తతశఫ దధవపద
ఇఇటట ననఇ:4/43-C2
వయసనస:25
లఇ: ససస స
125-149/305

687
ZOK0398107
పపరర: మహబబననషర సయయద

భరస : మహమమద రసనల షపక దధవపద
ఇఇటట ననఇ:4/43-C-2
వయసనస:77
లఇ: ససస స

భరస : బభషర
ఇఇటట ననఇ:4-43-C-2
వయసనస:48
లఇ: ససస స

689
ZOK1671569
పపరర: వనఇకట సనబబమమ కరత

690
LML2416303
పపరర: గగస బ మహమమద

భరస : మమలయల కరత
ఇఇటట ననఇ:4/43-C 3
వయసనస:50
లఇ: ససస స

125-149/286

తఇడక:డ బభషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-C
వయసనస:23
లఇ: పప

భరస : జలయన బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4-43-C
వయసనస:50
లఇ: ససస స
125-149/301

666
ZOK0675868
పపరర: షమనధ షపక

తఇడక:డ ఖయసఫఇ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-C
వయసనస:58
లఇ: పప

తఇడక:డ షపక జలయన బభష
ఇఇటట ననఇ:4-43-C
వయసనస:29
లఇ: పప

తఇడక:డ లట షపక కమల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-43-C
వయసనస:66
లఇ: పప
682
LML2406189
పపరర: సఫరరజదదబన దధవపద

125-149/288

భరస : బషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-C
వయసనస:42
లఇ: ససస స

తఇడక:డ షపక జలయన బభష
ఇఇటట ననఇ:4-43-c
వయసనస:23
లఇ: ససస స
679
ZOK2277416
పపరర: షపక జలయన షపక

668
ZOK0738971
పపరర: మజజన బ షపక

125-149/283

తఇడక:డ అబబబల జబబర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43C
వయసనస:29
లఇ: ససస స

భరస : జలయన బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-C
వయసనస:48
లఇ: ససస స

భరస : అబబబల హలమ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-C
వయసనస:23
లఇ: ససస స
676
ZOK2270502
పపరర: షపక అయయషర షపక

125-149/285

భరస : బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-C
వయసనస:83
లఇ: ససస స

భరస : అబబబక జబభబర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-C
వయసనస:54
లఇ: ససస స
673
ZOK1494830
పపరర: రరకసర షపక

665
ZOK0922469
పపరర: లకమయయ పసనపపలలటట

663
ZOK0812769
పపరర: మసరసన షపక
తఇడక:డ మహబగబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-A
వయసనస:55
లఇ: పప

తఇడక:డ శరనవరసనలల పసనపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:4/43-B
వయసనస:27
లఇ: పప

తఇడక:డ అబబబల జబబర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43C
వయసనస:29
లఇ: పప
670
ZOK0488569
పపరర: పరరనన షపక

125-149/282

తఇడక:డ సతధసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-6-C
వయసనస:33
లఇ: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-A
వయసనస:46
లఇ: ససస స
667
ZOK0675884
పపరర: హలమ షపక

662
ZOK0950627
పపరర: కరరమబలయల షపక

125-149/299

125-151/1092

125-151/437

భరస : గఫరర
ఇఇటట ననఇ:4/43-C-3
వయసనస:76
లఇ: ససస స
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691
LML2416311
పపరర: ఫరరగన షపక

125-151/438

భరస : మహహదబ దన భభషర
ఇఇటట ననఇ:4/43-C-3
వయసనస:54
లఇ: ససస స
694
ZOK0738997
పపరర: సనబబరరయడడ భగదడవపల

125-149/306

695
ZOK2015394
పపరర: కకషషయయ భగదడవపల

125-149/881

698
ZOK0472605
పపరర: గగసనననసర గరడక
భరస : షరఇసనదదబన గరడక
ఇఇటట ననఇ:4/43C5A
వయసనస:71
లఇ: ససస స

700
LML2416352
పపరర: ఫరరదధ భభనన శశక

701
ZOK0950601
పపరర: ననరరలయల షపక

125-151/436

భరస : గగస మహహదబ దన శక
ఇఇటట ననఇ:4/43 C5A
వయసనస:49
లఇ: ససస స

భరస : జజఫర ఖయన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-C-6
వయసనస:39
లఇ: ససస స
706
ZOK1310804
పపరర: మహమమద షరరఫ షపక

125-149/315

125-149/318

125-149/320

125-151/1093

భరస : సతధసర
ఇఇటట ననఇ:4-43-C-B
వయసనస:58
లఇ: ససస స
718
LML2416220
పపరర: షకకర బబగఇ షపక
భరస : కమల బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-D
వయసనస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

707
ZOK1379114
పపరర: సలమ బభషర షపక

710
LML2415933
పపరర: శరదథక షపక

125-149/310

699
ZOK0475780
పపరర: షమబ
ర దదబన గడక

125-149/313

125-149/311

705
ZOK0939803
పపరర: అలమబరరసజ షపక ఆకలతతలల

125-149/314

తఇడక:డ రసనల ఆకలతతలల
ఇఇటట ననఇ:4/43-C-6
వయసనస:71
లఇ: పప
125-149/316

708
ZOK1379122
పపరర: సలయమ షపక

125-149/317

భరస : సలమ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-C-6
వయసనస:32
లఇ: ససస స
125-151/441

711
LML2409456
పపరర: అబబబల రషసద షపక

125-149/319

తఇడక:డ ఖయసఫఇ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-C-6-A
వయసనస:62
లఇ: పప

తఇడక:డ సనబబరరయబడడ భగదడవఊల
ఇఇటట ననఇ:4/43CA
వయసనస:23
లఇ: పప

భరస : హసల
ఇఇటట ననఇ:4/43-C-B
వయసనస:49
లఇ: ససస స

716
ZOK1077131
పపరర: సనభభషఫణణ బబదడవపల

717
LML2416204
పపరర: మగఇతధజ బబగమ షపక

తఇడక:డ కమల బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-D
వయసనస:25
లఇ: పప

125-150/624

702
ZOK0950619
పపరర: సలయమ షపక

125-149/321 714
713
ZOK1494095
LML2416295
పపరర: హహమఇత కలమయర భగదడవఊల
పపరర: అమనధబ మగల

719
ZOK1218669
పపరర: షఇషసర షపక

125-149/308

తఇడక:డ అబబబల రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43C6
వయసనస:29
లఇ: ససస స

125-150/625

భరస : కకషషయయ బబదడవపల
ఇఇటట ననఇ:4-43CH
వయసనస:41
లఇ: ససస స
125-149/323

696
ZOK2015402
పపరర: చఇగమమ భగదడవపల

తఇడక:డ మమదధర సహహబ గడక
ఇఇటట ననఇ:4-43 C 5 A
వయసనస:65
లఇ: పప

భరస : షసకత అల
ఇఇటట ననఇ:4/43-C-6
వయసనస:34
లఇ: ససస స

భరస : అబబబల రసఫద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-C-6-A
వయసనస:47
లఇ: ససస స
715
ZOK0398180
పపరర: గబలయబ జజన షపక

125-149/309

తఇడక:డ మహబగబ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-C-6
వయసనస:38
లఇ: పప

భరస : ననరరలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-C-6
వయసనస:22
లఇ: ససస స
712
LML2416378
పపరర: ఫరతమబననషర షపక

704
LML2416360
పపరర: గబలయబ జజన షపక

125-151/440

భరస : రరమయయ భగదడవపల
ఇఇటట ననఇ:4/43C-4
వయసనస:86
లఇ: ససస స

భరస : సతధసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-C-6
వయసనస:47
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఖయదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-C-6
వయసనస:48
లఇ: పప
709
ZOK1664978
పపరర: అసమయ షపక

125-149/307

తఇడక:డ అబబబల రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43C6
వయసనస:34
లఇ: పప
125-149/312

693
LML2416337
పపరర: ఇరఫరన శశక
భరస : గఫర
ఇఇటట ననఇ:4/43-C-3
వయసనస:35
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రరమయయ భగదడవపల
ఇఇటట ననఇ:4/43-C-4
వయసనస:50
లఇ: పప

తఇడక:డ సనబబరరయబడడ భగదడవఅలయ
ఇఇటట ననఇ:4/43-C4
వయసనస:18
లఇ: ససస స

703
LML2415941
పపరర: బలలసష షపక

125-151/439

భరస : మహహదబ దన భభషర
ఇఇటట ననఇ:4/43-C-3
వయసనస:34
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రరమయయ భగదడవపల
ఇఇటట ననఇ:4/43-C4
వయసనస:50
లఇ: పప
697
ZOK2286839
పపరర: హరరత భగదడవఅలయ

692
LML2416329
పపరర: మగఇతధజ షపక

125-151/442

125-149/322

భరస : మదర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-D
వయసనస:69
లఇ: ససస స
125-149/324

720
LML2416212
పపరర: జజకకరర శశక

125-151/443

భరస : అబబబల మగనధఫ
ఇఇటట ననఇ:4/43-D
వయసనస:59
లఇ: ససస స
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721
ZOK0487512
పపరర: కరరమబలల షపక

125-149/325

తఇడక:డ కలలశర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43E
వయసనస:62
లఇ: పప
125-149/328

తఇడక:డ కరరమబలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-E
వయసనస:32
లఇ: పప
125-151/444

భరస : సరదథనయయ
ఇఇటట ననఇ:4/43-E1
వయసనస:94
లఇ: ససస స
125-149/333

తఇడక:డ శరనవరసయయ దనలపటట
ఇఇటట ననఇ:4/44
వయసనస:54
లఇ: పప

728
ZOK0433037
పపరర: పడమల కనననడక

731
ZOK2015428
పపరర: అబబబల గఫపర షపక వరకకల

125-149/335

భరస : నజర బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/44-1
వయసనస:44
లఇ: ససస స

734
ZOK1665371
పపరర: మహమమద రఫఫ షపక

125-149/331

125-149/338

తఇడక:డ అననర బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/44-C
వయసనస:40
లఇ: పప

737
ZOK1494954
పపరర: షపక సజదధ బబగబమ

125-149/334

భరస : సనలలమయన
ఇఇటట ననఇ:4-44-D
వయసనస:35
లఇ: ససస స
742
ZOK1379171
పపరర: గబలయబ జజన పఠరన

125-149/336

125-149/342

743
ZOK1494756
పపరర: ఇఇతయయజ షపక

125-149/339

భరస : హబబబర రరహమయన సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/45-8
వయసనస:38
లఇ: ససస స

746
ZOK0472894
పపరర: షహహదధ షపక

125-149/340

749
ZOK1150069
పపరర: అహమద బభషర షపక
తఇడక:డ మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45A
వయసనస:66
లఇ: పప

732
LML2416345
పపరర: శరహజదద బబగమ షపక

125-151/445

735
ZOK1218552
పపరర: అమనధబ సయయద

125-149/337

738
ZOK1667641
పపరర: కమల బభష షపక

125-150/626

741
ZOK1379163
పపరర: రరహమత బ షపక

125-149/341

భరస : మయరన షబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45
వయసనస:61
లఇ: ససస స
125-149/343

125-149/344
744
ZOK0922048
పపరర: హబబబర రహమయన సయయద

తఇడక:డ అబబబల రరహమయన సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/45-8
వయసనస:46
లఇ: పప
125-149/346

భరస : అహమద బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45A
వయసనస:35
లఇ: ససస స
125-149/348

125-149/332

తఇడక:డ మహమమద హనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-44-D
వయసనస:54
లఇ: పప

తఇడక:డ అబబబల రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45
వయసనస:30
లఇ: పప
125-149/345

729
ZOK0778845
పపరర: శరజజదద బబగమ షపక

భరస : ఆహమద సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/44-C
వయసనస:37
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/45
వయసనస:34
లఇ: ససస స

భరస : మహబగబ ఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/45
వయసనస:48
లఇ: ససస స
745
ZOK0922055
పపరర: రరహనధ బబగమ సయయద

740
ZOK1379155
పపరర: శబనధ పఠరన

125-149/330

భరస : వకకల అబబబల గఫపర
ఇఇటట ననఇ:4/44
వయసనస:81
లఇ: ససస స

భరస : షపక కమల బభష
ఇఇటట ననఇ:4/44-D
వయసనస:38
లఇ: ససస స
125-151/1094

726
ZOK1495118
పపరర: జకకర పరవన షపక

భరస : అబబబల గఫరర షపక వరకకల
ఇఇటట ననఇ:4/44
వయసనస:80
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నజర బభష
ఇఇటట ననఇ:4/44-1
వయసనస:20
లఇ: పప

736
ZOK1379148
పపరర: ఆహమద సయయద

125-149/327

భరస : అశరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-E
వయసనస:28
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నబ సరహహబ షపక వరకకల
ఇఇటట ననఇ:4/44
వయసనస:81
లఇ: పప

733
ZOK1379130
పపరర: నససమబననసర షపక

వయసస 01-01-2021 నటక

125-149/329

భరస : గణణశ కనననడక
ఇఇటట ననఇ:4/44
వయసనస:44
లఇ: ససస స

730
ZOK1704964
పపరర: గణణశ దనలపటట

తఇడక:డ అహమద బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45A
వయసనస:29
లఇ: ససస స

725
ZOK0939795
పపరర: తసఫల మ షపక

723
LML2409506
పపరర: అషరడఫ షపక
తఇడక:డ కరరమగలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-E
వయసనస:32
లఇ: పప

తఇడక:డ కరరమబలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43-E
వయసనస:28
లఇ: ససస స

727
LML2416170
పపరర: ఫరతమయ షపక

748
ZOK1150051
పపరర: ఫరరగనధ షపక

125-149/326

భరస : కరరమబలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/43E
వయసనస:52
లఇ: ససస స

724
ZOK0655845
పపరర: అకరమ షపక

739
ZOK0397943
పపరర: ఆయయశర ఆరరఫ

722
ZOK2015410
పపరర: గగసఫయయ షపక

747
ZOK1000033
పపరర: ఏలయయస షపక

125-149/347

తఇడక:డ అహగహమద బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45A
వయసనస:33
లఇ: పప
125-149/349

750
ZOK0475400
పపరర: మహమమద ఇకరబల షపక

125-149/350

తఇడక:డ అహమమద బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-A
వయసనస:41
లఇ: పప
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751
ZOK1298579
పపరర: సరరసజ బబగఇ షపక

125-149/351

భరస : మహమమద ఇకరబల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-A
వయసనస:39
లఇ: ససస స
754
ZOK1665363
పపరర: అకరఇ అల షపక

125-149/353

125-149/356

125-149/359

125-150/627

125-149/365

125-149/368

తఇడక:డ మహమమద అజజస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-1
వయసనస:23
లఇ: పప
775
ZOK0404608
పపరర: ఖదదర అహమమద షపక
తఇడక:డ రహమయతతలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-1A
వయసనస:40
లఇ: పప
778
ZOK0512806
పపరర: రపసయగన షపక

125-149/362

767
LML2416147
పపరర: ఆరరఫ సలయమ షపక

776
ZOK0398255
పపరర: అయయషర షపక

125-149/375

779
ZOK1218610
పపరర: నషసబర భన షపక
భరస : లతఫ అహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-1-A
వయసనస:28
లఇ: ససస స

125-149/361

125-149/364
765
LML2409563
పపరర: ఆరరఫ ఫపజయల అహమద షపక

125-149/366

768
LML2416154
పపరర: ఆరరఫ రమజజబ షపక

125-149/367

భరస : ఆరరఫ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D1
వయసనస:84
లఇ: ససస స

125-149/369 771
770
ZOK0778787
ZOK1494186
పపరర: అరరఫ షస హబ అహమమద షపక
పపరర: మహమమద ఇరరరన షపక

773
ZOK1298587
పపరర: ఆఫసడన షపక

125-149/358

తఇడక:డ ఆరరఫ గగస బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45D1
వయసనస:34
లఇ: పప

125-149/370

తఇడక:డ మహమమద అజజస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D1
వయసనస:20
లఇ: పప
125-150/628

774
LML2416139
పపరర: మజర బజనన షపక

125-151/447

భరస : ఆరరఫ గగస భభషర
ఇఇటట ననఇ:4/45-D1
వయసనస:58
లఇ: ససస స
125-149/373

125-149/374
777
ZOK0512244
పపరర: మహమమద అబబబల రర హమయన
షపక
తఇడక:డ మహమమద రహహమ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-1-A
వయసనస:49
లఇ: పప

125-149/376

780
ZOK1218628
పపరర: షరహహర భభనన షపక

భరస : రహమయతతలల లలట షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-1-A
వయసనస:61
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద అబబబల రరహమయన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-1-A
వయసనస:47
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

764
LML2416121
పపరర: అమనధ బబగమ షపక

125-149/355

భరస : గగస మహదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-C
వయసనస:73
లఇ: ససస స

భరస : ఆరరఫ శఇబ అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4-45-D1
వయసనస:35
లఇ: ససస స
125-149/372

759
ZOK2015436
పపరర: గగస మహహదదబన షపక

125-149/360 762
761
ZOK0921941
ZOK0921974
పపరర: మహమమద రరఫఫఉదదబన షపక
పపరర: ఖనరరరద బబగఇ షపక

తఇడక:డ గగస బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D1
వయసనస:36
లఇ: పప
125-149/371

756
ZOK1394212
పపరర: ననరర హన షపక

తఇడక:డ ఖయజజమయయయ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45C
వయసనస:81
లఇ: పప

భరస : ఆరరఫ జబబర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D1
వయసనస:37
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఆరరఫ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D1
వయసనస:61
లఇ: పప
772
ZOK1494178
పపరర: మహమమద ఇసరలఇ షపక

125-149/357

భరస : అలపసరర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D
వయసనస:74
లఇ: ససస స

భరస : ఆహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45D1
వయసనస:37
లఇ: ససస స
769
ZOK0655803
పపరర: ఆరరఫ గగస బభషర షపక

758
ZOK0655068
పపరర: రరయయజ షపక

125-151/446

భరస : మహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-B
వయసనస:29
లఇ: ససస స

తఇడక:డ గగస మహహదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-C
వయసనస:49
లఇ: పప

తఇడక:డ ఖయజజ మయ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-45-C
వయసనస:81
లఇ: పప
766
ZOK0778878
పపరర: సలయమ షపక

125-149/354

తఇడక:డ గగస మహహదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45C
వయసనస:43
లఇ: పప

భరస : రరయయజ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-C
వయసనస:33
లఇ: ససస స
763
ZOK1316611
పపరర: ఘమస మహహదబ దన షపక

755
ZOK1356690
పపరర: మహమమద సరదదఖ షపక

753
LML2416089
పపరర: ఆబదధ బబగమ షపక
భరస : అహమద భభషర
ఇఇటట ననఇ:4/45-A
వయసనస:34
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సఫ రరమ కకషష రరడకడ సఫ
ఇఇటట ననఇ:4/45-B
వయసనస:40
లఇ: పప

భరస : గగస మహహదబ దన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45C
వయసనస:74
లఇ: ససస స
760
ZOK0650788
పపరర: నఫససర అఇజమ షపక

125-149/352

తఇడక:డ కమల సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:4/45-A
వయసనస:50
లఇ: పప

తఇడక:డ అనవర బభష
ఇఇటట ననఇ:4/45-A1
వయసనస:22
లఇ: పప
757
LML2416097
పపరర: కలరరరడ బబగఇ షపక

752
ZOK1673334
పపరర: హరరన బభష షపక

125-149/377

భరస : ఖయదథర అహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-1-A
వయసనస:31
లఇ: ససస స
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781
ZOK1218644
పపరర: లతఫ అహమమద షపక

125-149/378

తఇడక:డ రహమయతతలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-1-A
వయసనస:38
లఇ: పప
784
ZOK1232909
పపరర: సమరరన షపక

125-149/379

భరస : కరషఫఫ అహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-1-A
వయసనస:27
లఇ: ససస స
125-149/363

భరస : అబబబలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D 1 B
వయసనస:46
లఇ: ససస స
787
ZOK1000041
పపరర: అబబబలయల షపక

782
ZOK1277244
పపరర: కరరషరమ షపక

785
ZOK0675926
పపరర: ఖలద షపక

788
ZOK1316553
పపరర: మబజజహహద షపక

125-149/380

786
ZOK0675934
పపరర: మహమమద ఆసదనలయల షపక

125-149/383

125-149/384
789
ZOK0512269
పపరర: మహమమద అబబబల సనభభహన
షపక
తఇడక:డ మహమమద రరహఎఇ తతలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-1-B
వయసనస:47
లఇ: పప

తఇడక:డ అబబబలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-1B
వయసనస:24
లఇ: పప

790
ZOK0512277
పపరర: మహమమద రహఇతతలయల షపక

125-149/386 792
791
ZOK0512285
ZOK0512814
పపరర: మహమమద అబబబల ఖరరఇ షపక
పపరర: శరఫఫఉన షపక

తఇడక:డ మహమమద అనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-1-B
వయసనస:62
లఇ: పప
793
ZOK1676709
పపరర: అయయషర షపక

తఇడక:డ మహమమద రహఇతతలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-1-B
వయసనస:44
లఇ: పప
125-149/388

తఇడక:డ మహమమద అబబబలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-1B-3
వయసనస:20
లఇ: ససస స
796
ZOK0923566
పపరర: పరయరర జజన షపక

125-149/391

భరస : ఖయదర బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-2
వయసనస:59
లఇ: ససస స
799
ZOK1002948
పపరర: హజరర భభణబ షపక

125-149/393

125-149/876

భరస : జబద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D4
వయసనస:32
లఇ: ససస స
808
ZOK1494475
పపరర: సమన బబగఇ షపక
భరస : అమజజద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D4
వయసనస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

797
LML2416253
పపరర: దథలసరద శశక

798
LML2416261
పపరర: హజరర బబగమ షపక

125-151/448

803
LML2409464
పపరర: జజబద షపక

806
ZOK1494459
పపరర: సఫసన షపక

125-149/394

809
LML2409472
పపరర: అబద షపక
తఇడక:డ మహమమదఅల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-4
వయసనస:38
లఇ: పప

125-149/392

801
ZOK1581479
పపరర: అరరరయయ షపక

125-149/395

భరస : అబబబల హమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D3
వయసనస:27
లఇ: ససస స
125-149/396

804
ZOK1252030
పపరర: జరరనధ బబగఇ షపక

125-149/397

భరస : మహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D4
వయసనస:64
లఇ: ససస స
125-149/399

భరస : అబద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D4
వయసనస:27
లఇ: ససస స
125-149/401

125-149/390

భరస : మమలయనధ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D3
వయసనస:35
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D4
వయసనస:44
లఇ: పప
125-149/398

795
ZOK1383892
పపరర: షపక ననర అహమద
తఇడక:డ షపక కరరమబలల
ఇఇటట ననఇ:4/45-D02
వయసనస:22
లఇ: పప

తఇడక:డ మహమమద బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D3
వయసనస:34
లఇ: పప

తఇడక:డ షపక మహమమద
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-3
వయసనస:33
లఇ: పప
805
ZOK1494442
పపరర: ఫసమయ షపక

125-149/389

తఇడక:డ మదధర సరహహబ సఫలయర సరబ
ఇఇటట ననఇ:4/45-D2
వయసనస:46
లఇ: పప

800
ZOK1581453
పపరర: అబబబల హమద షపక

125-149/387

భరస : మహమమద అబబబల సనభహన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-1-B
వయసనస:31
లఇ: ససస స

భరస : సరజద
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-2
వయసనస:49
లఇ: ససస స

భరస : హసహమ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D3
వయసనస:26
లఇ: ససస స
802
ZOK2280915
పపరర: షపక హససమ

794
ZOK1137778
పపరర: మమలయనధ సఫలయర సరబ

125-149/381

తఇడక:డ రహమతతలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D1B
వయసనస:39
లఇ: పప

తఇడక:డ మహమమద రహఇతతలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D1B
వయసనస:50
లఇ: పప
125-149/385

125-150/629

తఇడక:డ రహమయతతలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-45-D-1-A
వయసనస:32
లఇ: పప

తఇడక:డ రహమయతతలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D1B
వయసనస:38
లఇ: పప
125-149/382

783
ZOK0402552
పపరర: ఆసఫఫరఅహమమద షపక

807
ZOK1494467
పపరర: అమజజద షపక

125-149/400

తఇడక:డ మహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D4
వయసనస:46
లఇ: పప
125-149/402

810
ZOK1425834
పపరర: మహమమద రఫఫ షపక

125-149/403

తఇడక:డ ఇలయయజ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D4-B
వయసనస:23
లఇ: పప
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811
LML2416162
పపరర: శరహ ననర బభనన షపక

125-151/449

భరస : ఇలయజ బభషర లలట షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45D4B
వయసనస:58
లఇ: ససస స
814
ZOK0739029
పపరర: షపక ఖతజ

125-149/404

తలల : గగసఫయయ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D5
వయసనస:33
లఇ: పప
125-149/406

భరస : కరరమబలయలహ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-5
వయసనస:32
లఇ: ససస స
817
ZOK0651182
పపరర: బలలసష షపక

812
ZOK0739037
పపరర: అబబబల సతధసర షపక

815
ZOK1379189
పపరర: రరజయయ పఠరన

818
ZOK1494624
పపరర: బషసరరన షపక

125-149/405

భరస : అబబబల సతధసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D5
వయసనస:25
లఇ: ససస స
125-149/407

భరస : అహమద పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-5
వయసనస:25
లఇ: ససస స
125-149/409

813
ZOK1218602
పపరర: అసరమ షపక

816
ZOK1673615
పపరర: మహమమద యబసఫ షపక

125-149/408

తఇడక:డ మహమమద అబబబల రహహమయన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-D-A
వయసనస:21
లఇ: పప
125-149/410

819
ZOK2015790
పపరర: సరదక వలల షపక

125-149/411

తఇడక:డ మహమమద అబబబల కరరఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-DB
వయసనస:34
లఇ: ససస స

భరస : అనధనర బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45F
వయసనస:59
లఇ: ససస స

820
LML2416287
పపరర: మహబగబ జజన షపక

125-149/413 822
125-149/414
821
ZOK1494780
LML2409324
పపరర: మహమమద సలయమన రరజఇపపట
పపరర: మమహబగబమయయ రరజఇపపట

125-149/412

భరస : సరదక వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45-G
వయసనస:71
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహబగబమయయ రరజఇపపట
ఇఇటట ననఇ:4/45-G
వయసనస:24
లఇ: పప

125-149/415 824
823
LML2409332
LML2416600
పపరర: మహమమద ఇమయమ న రరజఇపపట
పపరర: షషహనధజ రరజఇపపట

తఇడక:డ మమహబగబమయయ రరజఇపపట
ఇఇటట ననఇ:4/45-G BACK SIDE
వయసనస:33
లఇ: పప

భరస : మమహబగబ మయయ రరజఇపపట
ఇఇటట ననఇ:4/45-G BACK SIDE
వయసనస:53
లఇ: ససస స

826
LML2416402
పపరర: షమల షపక

827
ZOK0739045
పపరర: మబకకసయర షపక

125-149/421

భరస : ఖయసఫమ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47-A
వయసనస:34
లఇ: ససస స
829
ZOK1580760
పపరర: అబగబకర సఫదథబక షపక

125-149/424

125-149/426

భరస : అహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47-C
వయసనస:50
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-149/422

833
ZOK2291425
పపరర: మహమమద అల షపక

125-149/419

836
ZOK1176461
పపరర: రహమయతతలల సయయద

125-149/871

839
ZOK1665074
పపరర: అరరరయయ సయద
భరస : రరడపరశర
కడ
సయద
ఇఇటట ననఇ:4/47-C
వయసనస:25
లఇ: ససస స

125-149/417

828
ZOK0739052
పపరర: మహమమద ఖయసఫఇ షపక

125-149/423

831
LML2416410
పపరర: జబబదధ బబగఇ షపక

125-149/425

భరస : అబబబల కరరమ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47-B
వయసనస:52
లఇ: ససస స
125-149/887

834
ZOK1684158
పపరర: ాదడక భభస

125-149/418

తఇడక:డ రహమతతల
ఇఇటట ననఇ:4/47 C
వయసనస:34
లఇ: పప
125-149/427

తఇడక:డ ఇమయమ ఖయసఫఇ సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/47-C
వయసనస:55
లఇ: పప
125-149/429

825
ZOK1668250
పపరర: జమల షపక

తఇడక:డ సఫదర దక సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47-A
వయసనస:80
లఇ: పప

తఇడక:డ అబబబల కరరఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47-b
వయసనస:19
లఇ: పప

తఇడక:డ సయద రహమతతలయల
ఇఇటట ననఇ:4/47- C
వయసనస:34
లఇ: పప
838
ZOK1195321
పపరర: మమలన షపక

830
ZOK2278992
పపరర: జబర అహమద షపక

తఇడక:డ అబబబలసతధసర రరజఇపపట
ఇఇటట ననఇ:4/45-G BACK SIDE
వయసనస:60
లఇ: పప

భరస : చధఇద బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/46
వయసనస:33
లఇ: ససస స

భఇధనవప: శలమ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47-A-1 & A-2
వయసనస:45
లఇ: పప

తఇడక:డ రసనల సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47-B
వయసనస:37
లఇ: పప
835
ZOK1665975
పపరర: సయద రరడకడ బభష

125-149/416

భరస : మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47-A
వయసనస:42
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47-A
వయసనస:22
లఇ: పప
832
ZOK1581099
పపరర: మహమమద బభష షపక

తఇడక:డ కరలలష సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/45G
వయసనస:76
లఇ: పప

837
ZOK1195313
పపరర: ననహ పరరనన షపక

125-149/428

భరస : దరరబర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47-C
వయసనస:34
లఇ: ససస స
125-149/430

840
LML2409266
పపరర: అబబబల సతధసరర షపక

125-149/431

తఇడక:డ ఖయదర సరబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47C1
వయసనస:69
లఇ: పప
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841
ZOK0512715
పపరర: అలయయ బభనన పఠరన

125-149/432

భరస : కరరఇ ఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/47-C1
వయసనస:53
లఇ: ససస స
844
ZOK1379205
పపరర: అరరఫ షపక

భరస : ఫయయజ ఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/47-C1
వయసనస:27
లఇ: ససస స
125-149/435

తఇడక:డ అబబబల సతధసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47-C-1
వయసనస:37
లఇ: పప
847
ZOK1379239
పపరర: అసమ భభనన పఠరన

125-149/438

125-149/439

848
ZOK0476242
పపరర: ఆరరఫ షపక

851
ZOK0922956
పపరర: రరహన షపక

125-149/442

854
ZOK1215202
పపరర: గగసఫయయ బభనన షపక

భరస : లలట ఉసరమన అల సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/48
వయసనస:73
లఇ: ససస స
125-149/448

125-151/451

తఇడక:డ పషదబ అలయలహ బకరశ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/48-C
వయసనస:49
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

863
ZOK0512293
పపరర: అబబబల నధసర సయయద

125-149/452

866
LML2416444
పపరర: సరరరభభనన షపక

125-149/443

869
ZOK1000074
పపరర: భవరన వససల
భరస : శవ శఇకర ఆచధరర వససల
ఇఇటట ననఇ:4/48-D
వయసనస:31
లఇ: ససస స

125-149/420

852
ZOK0923004
పపరర: రరజనఇ బబగమ షపక

125-149/441

855
ZOK1215210
పపరర: జజసఫమన షపక

125-149/444

తఇడక:డ రహమయతతలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47-C-A
వయసనస:26
లఇ: ససస స
125-149/446

858
ZOK1242494
పపరర: ఖయదర బభషర షపక

125-149/447

తఇడక:డ మహబగబ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/48
వయసనస:41
లఇ: పప
125-149/449

861
LML2416527
పపరర: బబగమ జజన షపక

125-151/450

భరస : చధఇద సరహహబ షషషక
ఇఇటట ననఇ:4/48-1
వయసనస:75
లఇ: ససస స
125-149/450

864
ZOK0675959
పపరర: ఆఫసడన బబగమ సయయద

125-149/451

భరస : అబబబల నధసర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/48-A
వయసనస:28
లఇ: ససస స
125-151/452

భరస : మమలయనధ షషషక
ఇఇటట ననఇ:4/48-B
వయసనస:38
లఇ: ససస స
125-149/454

849
ZOK1704428
పపరర: మసరసన షపక

తఇడక:డ హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47-C-2
వయసనస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఉసరమన అల సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/48-A
వయసనస:40
లఇ: పప

భరస : అబబబల జబద సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/48B
వయసనస:35
లఇ: ససస స
868
ZOK1000066
పపరర: మహబగబ బభషర షపక

125-149/440

భరస : ఖయసఫఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/48-1
వయసనస:44
లఇ: ససస స

భరస : మమహబగబ భభషర షషషక
ఇఇటట ననఇ:4/48-1
వయసనస:45
లఇ: ససస స
865
ZOK0472811
పపరర: భభసఫరర బభనన సయయద

860
ZOK0936296
పపరర: మబఇతధజ షపక

125-149/437

భఇధనవప: రరహన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47 c-2
వయసనస:48
లఇ: పప

భరస : ఖయదర భభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/48
వయసనస:40
లఇ: ససస స

భరస : గఫరర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/48
వయసనస:56
లఇ: ససస స
862
LML2416535
పపరర: సలమ షపక

125-150/630

భరస : రహమయతతలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47-C-A
వయసనస:47
లఇ: ససస స

125-149/445 857
856
LML2416436
LML2416451
పపరర: కరరమబనసర బబగమ సయయద
పపరర: షరమరర షపక

846
ZOK1379221
పపరర: రరయయజ ఖయన పఠరన
తఇడక:డ కరరఇ ఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/47-C-1
వయసనస:33
లఇ: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47-C-2
వయసనస:41
లఇ: ససస స

తలల : మసరసణణ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47c-2
వయసనస:23
లఇ: ససస స

859
ZOK1242510
పపరర: జమరరన షపక

125-149/436

తఇడక:డ అబబబల సతధసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-47-C1
వయసనస:37
లఇ: పప

భరస : హససన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47-C2
వయసనస:51
లఇ: ససస స
853
ZOK1581230
పపరర: యయససమన షపక

845
ZOK1379213
పపరర: ఫయయజ పఠరన

125-149/434

తఇడక:డ అబబబల సతధసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47-C-1
వయసనస:32
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కరరఇ పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/47-C-1
వయసనస:33
లఇ: పప

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/47-C-1
వయసనస:31
లఇ: ససస స
850
ZOK1379247
పపరర: హససనధ షపక

125-149/433 843
842
ZOK1283175
LML2416634
పపరర: శరహహసస సనలయసనధ బదడనలల హజ
పపరర: సబహ షపక

867
ZOK1000058
పపరర: రరహన షపక

125-149/453

భరస : మహబగబ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/48-C
వయసనస:40
లఇ: ససస స
125-149/455

870
ZOK1000082
పపరర: శవశఇకర ఆచధరర వరససల

125-149/456

తఇడక:డ వనఇకటరమణ ఆచధరర వరససల
ఇఇటట ననఇ:4/48-D
వయసనస:34
లఇ: పప
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871
ZOK1379254
పపరర: మహమమద హహసపసన షపక

125-149/457

తఇడక:డ బభపప షపక
ఇఇటట ననఇ:4/49
వయసనస:49
లఇ: పప
874
ZOK1494657
పపరర: గగస బభష షపక

872
ZOK2015808
పపరర: అబబబల రసనల సయయద
తఇడక:డ హమద వలల సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/49B
వయసనస:62
లఇ: పప

125-149/460

తఇడక:డ హబబబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/49-B
వయసనస:23
లఇ: పప

875
ZOK0939829
పపరర: కరజజ మహహదబ దన షపక

భరస : అబబబల రసనల సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/49-B
వయసనస:59
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అబబబల రసనల సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/49C
వయసనస:33
లఇ: పప
883
LML1850577
పపరర: బబ జజన బబగఇ పఠరన

125-149/465

125-149/470

125-147/924

125-149/472

భరస : మసరసన జలడఇగర
ఇఇటట ననఇ:4/51
వయసనస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

887
ZOK1248963
పపరర: అబబబల రహమయన షపక

890
ZOK1242452
పపరర: ఛధన బభషర షపక

893
ZOK1406818
పపరర: ఇరరరనధ బభనన షపక

125-149/475

896
ZOK0939910
పపరర: ఫయయజ హహసపసన షపక

125-149/468

899
ZOK1494905
పపరర: మసరసన జలదఇగర
తఇడక:డ మహమమద అల జలదఇగర
ఇఇటట ననఇ:4/51
వయసనస:52
లఇ: పప

879
ZOK0939886
పపరర: జబబద బబగమ సయయద

125-149/462

882
ZOK0090407
పపరర: ఫరరగనధ సయయద

125-151/454

885
ZOK0812579
పపరర: వరజదధ తధబబసఇ షపక

125-149/469

తఇడక:డ బభబబ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/50-A
వయసనస:28
లఇ: ససస స
125-149/471

888
LML2416519
పపరర: జయగన బ షషషక

125-151/455

భరస : భభషర సబ షషషక
ఇఇటట ననఇ:4/50-A
వయసనస:64
లఇ: ససస స
125-149/466

891
ZOK1242460
పపరర: యగసఫ షపక

125-149/467

తఇడక:డ ఛధన బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/50 B
వయసనస:33
లఇ: పప
125-149/473

894
ZOK1047688
పపరర: జరషబబనబ షపక

125-149/474

భరస : బభషత సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/50-C
వయసనస:71
లఇ: ససస స
125-149/476

తఇడక:డ మహమమద హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/51
వయసనస:63
లఇ: పప
125-149/478

125-150/632

తఇడక:డ అబబబల రసనల సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/49-C
వయసనస:35
లఇ: ససస స

భరస : మబజబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/50-B
వయసనస:31
లఇ: ససస స

భరస : ఫయయయజ హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/51
వయసనస:59
లఇ: ససస స
898
ZOK0939928
పపరర: నససర బబగఇ జలడఇగర

125-149/464

తఇడక:డ మదర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/50 B
వయసనస:64
లఇ: పప

తఇడక:డ చధన బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/50-B
వయసనస:32
లఇ: పప
895
LML2416543
పపరర: ఆసఫయయ బబగమ షపక

884
ZOK1101047
పపరర: అయయషర పఠరన

876
ZOK0939837
పపరర: సదనన ఫతడయయ షపక

భరస : హమద అల సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/49C
వయసనస:78
లఇ: ససస స

తఇడక:డ బభషత సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/50-A
వయసనస:54
లఇ: పప

తఇడక:డ మదధర సరహహబ బబపరరర
ఇఇటట ననఇ:4/50-B
వయసనస:64
లఇ: పప
892
ZOK1399245
పపరర: మబజబ షపక

125-149/461

తఇడక:డ మహబగబ బభషర పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/50-1
వయసనస:29
లఇ: ససస స

తఇడక:డ బభబబ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/50-A
వయసనస:25
లఇ: పప
889
ZOK1389485
పపరర: చధన బభషర బబపరరర

881
ZOK0939878
పపరర: అససఫ అల సయయద

125-149/459

తఇడక:డ కరజజ మహహదబ దన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-49-B
వయసనస:28
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అబబబల రసనల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/49-C
వయసనస:27
లఇ: పప

భరస : మహబగబ బభషర పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/50
వయసనస:68
లఇ: ససస స
886
ZOK1242528
పపరర: కరరమబలయల బభషర షపక

125-150/631

భరస : అబబబల రసనల సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/49C
వయసనస:59
లఇ: ససస స
125-149/463

873
ZOK1312065
పపరర: కరరమబలయల షపక
తఇడక:డ హబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/49-B
వయసనస:24
లఇ: పప

తఇడక:డ మహమమద గణణ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-49-B
వయసనస:55
లఇ: పప

125-151/453 878
877
LML2416469
ZOK0939852
పపరర: జనధథ ఉసఫనసర బబగమ సయయద
పపరర: జనత సయయద

880
ZOK1101021
పపరర: ఆదథల సయయద

125-149/458

897
LML2416550
పపరర: షమరర బబగమ షపక

125-149/477

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/51
వయసనస:40
లఇ: ససస స
125-149/479

900
ZOK1581503
పపరర: అయయషర జలదఇగర

125-149/480

తఇడక:డ మసరసన జలదఇగర
ఇఇటట ననఇ:4/51
వయసనస:23
లఇ: ససస స
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901
ZOK1383900
పపరర: ఖయదర బభష షపక

125-149/481

తఇడక:డ మహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/52
వయసనస:61
లఇ: పప
904
ZOK0922600
పపరర: రరమయయ కకఇతధలపలల

125-149/483

125-149/485

125-149/488

125-149/491

125-151/458

125-151/460

125-149/494

భరస : బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/57
వయసనస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

914
ZOK0488627
పపరర: సరదకలల సయయద

917
ZOK1287929
పపరర: షపక రరయయజ బభషర షపక

920
ZOK1242502
పపరర: కమగరరననసర సయయద

923
ZOK0739060
పపరర: ఉసరమన కడప

125-150/634

926
LML1850064
పపరర: సనభభన బ కడప

125-150/633

929
LML2411106
పపరర: శరశశరలఇ మయమడకపరక
తఇడక:డ రవకలమయర మయమడకపరక
ఇఇటట ననఇ:4/57-1
వయసనస:38
లఇ: పప

125-149/487

912
ZOK1673573
పపరర: शशशशशशशशशशशशश शशशशशश

125-149/490

915
LML2415438
పపరర: సదనఖయన సషషయద

125-151/457

భరస : అబగబకర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/53
వయసనస:59
లఇ: ససస స
125-152/880

918
ZOK1565753
పపరర: మబనర బబగఇ షషషఖ

125-151/459

భరస : ఎజజజ హహసపన షషషఖ
ఇఇటట ననఇ:4/53-3
వయసనస:42
లఇ: ససస స
125-149/492

921
ZOK1215053
పపరర: అననర నవరబ

125-149/493

తఇడక:డ ఖయజజ హహసపసన నవరబ
ఇఇటట ననఇ:4/54
వయసనస:58
లఇ: పప
125-149/495

924
ZOK0739078
పపరర: పసర మహహదబ దన కడప

125-149/496

తఇడక:డ బభబనన సరహహబ కడప
ఇఇటట ననఇ:4/54-A
వయసనస:59
లఇ: పప
125-151/1095

భరస : కడపర పసర మహహదడకన
ఇఇటట ననఇ:4-54-A
వయసనస:52
లఇ: ససస స
125-149/498

909
ZOK1383868
పపరర: సమర షపక

తఇడక:డ शशशशशशशशशशश शशशशशश
ఇఇటట ననఇ:4/53
వయసనస:55
లఇ: పప

తఇడక:డ పసర మహహదబ దన కడప
ఇఇటట ననఇ:4/54-A
వయసనస:29
లఇ: పప

భరస : రరయయజ కడప
ఇఇటట ననఇ:4-54-A
వయసనస:35
లఇ: ససస స
928
ZOK1002898
పపరర: అలయయ బబగఇ సయయద

125-149/489

భరస : లలట గగస పసర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/53-A
వయసనస:60
లఇ: ససస స

భరస : అననర నవరబ
ఇఇటట ననఇ:4/54
వయసనస:47
లఇ: ససస స
925
ZOK0488643
పపరర: సస ఫఫయయ కడప

911
ZOK1494541
పపరర: హమదధ షపక

125-149/484
906
LML2409373
పపరర: మహమమద అషడఫ అల సయయద

తఇడక:డ మహమమద రఫఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/53
వయసనస:22
లఇ: పప

తఇడక:డ షపక ఖయదర బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/53
వయసనస:27
లఇ: పప

తఇడక:డ మహమమద హహసపన పతదస
ఇఇటట ననఇ:4/53-3
వయసనస:45
లఇ: పప
922
ZOK1215061
పపరర: హహజరరన నవరబ

125-149/486

భరస : అబబ బభకర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4-53
వయసనస:59
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద రఫఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/53
వయసనస:41
లఇ: ససస స
919
ZOK1565803
పపరర: ఏజజస పతదస

908
ZOK0655589
పపరర: ఇలయయస సయయద

125-149/886

తఇడక:డ అబగబకర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/53
వయసనస:31
లఇ: పప

భరస : మబబభరక షపక
ఇఇటట ననఇ:4/53
వయసనస:36
లఇ: ససస స

భరస : బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/53
వయసనస:37
లఇ: ససస స
916
ZOK1565712
పపరర: సరహహరర బబగఇ షపక

125-151/456

తఇడక:డ అబగబకరర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/53
వయసనస:36
లఇ: పప

తఇడక:డ మహబగబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/53
వయసనస:52
లఇ: పప
913
ZOK1673839
పపరర: మసరసణణ షపక

905
ZOK0497552
పపరర: బశరరనబ సయయద

903
ZOK2290146
పపరర: నససమబన హకకఇ
భరస : ఖయదర బభష హకకఇ
ఇఇటట ననఇ:4/52
వయసనస:54
లఇ: ససస స

భరస : మహబగబభబషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/52A
వయసనస:79
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఇబడహహఇ సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/53
వయసనస:69
లఇ: పప
910
ZOK1383876
పపరర: మహమమద రఫఫ షపక

125-149/482

భఇధనవప: పడసరద బభబబ బఇడరర
ఇఇటట ననఇ:4/52
వయసనస:23
లఇ: పప

తఇడక:డ నధరరయణ కకఇతధలపలల
ఇఇటట ననఇ:4/52-6
వయసనస:73
లఇ: పప
907
LML2411288
పపరర: అబగబకర సషషయద

902
ZOK1427897
పపరర: నవన కలమయర బఇడరర

927
LML2412542
పపరర: దడవ టఇగబటటరర

125-149/497

భరస : రరడకడ పడసరద టఇగబటటరర
ఇఇటట ననఇ:4/57
వయసనస:55
లఇ: ససస స
125-149/499

930
LML2411163
పపరర: నరసఫఇహలల టఇగబటటరర

125-149/500

తఇడక:డ ఈశనరయయ టఇగబటటరర
ఇఇటట ననఇ:4/57-1
వయసనస:38
లఇ: పప
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931
LML2411262
పపరర: రవ కలమయర మయమడకపరక

125-149/501

తఇడక:డ శరరరమబలల మయమడకపరక
ఇఇటట ననఇ:4/57-1
వయసనస:59
లఇ: పప
934
ZOK1002914
పపరర: రవ చధయనధథ ననకల

125-149/504

125-149/507

125-149/510

125-149/513

125-149/516

941
ZOK1002930
పపరర: రరజమమ ఆలకరర

944
ZOK1047605
పపరర: ఆరరఫ పతమ షపక

947
ZOK1232941
పపరర: బబబజజన షపక

125-152/881

950
LML1840537
పపరర: నధగరశనర రరవప పసనపపలలటట

భరస : నధగరశనర రరవప యయరరబబ గబలయ
ఇఇటట ననఇ:4/57C
వయసనస:60
లఇ: ససస స
125-149/524

భరస : రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/57-O
వయసనస:31
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

956
ZOK0650739
పపరర: షరరమల షపక

125-149/514

959
ZOK0512848
పపరర: శరహహనబ షపక
భరస : హహయత బకరశ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/58
వయసనస:37
లఇ: ససస స

939
ZOK0739086
పపరర: లకకమ కరమయకమమ ననకల

125-149/509

942
ZOK0939944
పపరర: హబబ షపక

125-149/512

945
ZOK1047621
పపరర: ఆరరఫ వహహద షపక

125-149/515

భరస : పపజరల అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/57-B
వయసనస:34
లఇ: ససస స
125-149/517

948
ZOK1632116
పపరర: జబర షపక

125-149/518

తఇడక:డ రశద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/57-B
వయసనస:28
లఇ: పప
125-149/519

951
ZOK0675991
పపరర: తడజశర పసనపపలలటట

125-149/520

తఇడక:డ నధగరశనర రరవప పసనపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:4/57C
వయసనస:30
లఇ: ససస స
125-149/522

954
ZOK1265108
పపరర: జమర షపక

125-149/523

తఇడక:డ ఖయదర బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/57-C
వయసనస:24
లఇ: పప
125-149/525

భరస : రహమయతతలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/57-C1
వయసనస:41
లఇ: ససస స
125-149/527

125-149/506

తఇడక:డ అబబబల సతధసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/57-B
వయసనస:41
లఇ: పప

తఇడక:డ నధగరశనర రరవప పసనపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:4/57-C
వయసనస:26
లఇ: పప

తఇడక:డ ఖయదర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/57-C
వయసనస:22
లఇ: పప
958
ZOK0739524
పపరర: అలయయ షపక

125-149/511

తఇడక:డ వనఇకటరమణ పసనపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:4/57C
వయసనస:58
లఇ: పప

125-149/521 953
952
ZOK1669837
ZOK1137802
పపరర: రరమసనబబమమ యయరరబబ గబలయ
పపరర: వషత
ష వరర న పసపపలలటట

936
ZOK1495068
పపరర: హరరశ మమడకపరక

భరస : వనఇకట సనబబయయ ననకలయ
ఇఇటట ననఇ:4/57-2
వయసనస:50
లఇ: ససస స

భరస : హబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/57-B
వయసనస:29
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/57B
వయసనస:27
లఇ: పప

955
ZOK1702372
పపరర: షపక షపక

125-149/508

భరస : ఆరరఫ ననరరలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/57-B
వయసనస:65
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అరరఫ ననరరళళ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/57-B
వయసనస:37
లఇ: పప
949
ZOK1198143
పపరర: మహమమద లతఫ షపక

938
ZOK0656280
పపరర: వనఇకట సనబబయయ ననకల

125-149/503

తఇడక:డ రవ కలమయర మయమమమదథపక
ఇఇటట ననఇ:4/57-1
వయసనస:20
లఇ: పప

భరస : నరసఫఇహహలల ఆలకరర
ఇఇటట ననఇ:4/57-A-3
వయసనస:57
లఇ: ససస స

భరస : ఆరరఫ రషసద అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/57-B
వయసనస:29
లఇ: ససస స
946
ZOK1101062
పపరర: అరరఫ రషసద అహమద షపక

125-149/505

తఇడక:డ రరమయయ ననకలయ
ఇఇటట ననఇ:4/57-2
వయసనస:50
లఇ: పప

తఇడక:డ ఈశనరయయ టఇగబటటరర
ఇఇటట ననఇ:4/57-A
వయసనస:41
లఇ: పప
943
ZOK1047597
పపరర: ఆరరఫ మబబన షపక

935
ZOK1218719
పపరర: హరరనధథ ననకల

933
ZOK0432401
పపరర: పరమమశనరర మయమడకపరక
భరస : రవ కలమయర మయమడకపరక
ఇఇటట ననఇ:4/57-1
వయసనస:38
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటసనబబయయ ననకల
ఇఇటట ననఇ:4/57-1
వయసనస:25
లఇ: పప

తఇడక:డ పషఇచలయయ ఆలకరర
ఇఇటట ననఇ:4/57-2
వయసనస:57
లఇ: పప
940
ZOK0512301
పపరర: రరడకడ పడసరద టఇగబటటరర

125-149/502

భరస : ఈశనరమమ టఇగబటటరర
ఇఇటట ననఇ:4/57-1
వయసనస:68
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటసనబబయయ ననకల
ఇఇటట ననఇ:4/57-1
వయసనస:26
లఇ: పప
937
LML2411254
పపరర: నరసఫఇహలల ఆలకరర

932
LML2415396
పపరర: నధగలకమయమ టఇగబటటరర

957
ZOK2015816
పపరర: మబఇతధజ బబగఇ షపక

125-149/526

భరస : అబబబల సతధసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/57-D
వయసనస:67
లఇ: ససస స
125-149/528

960
ZOK2254084
పపరర: షరరఫ ఉననషర షపక

125-149/856

భరస : అలల బకష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/58
వయసనస:59
లఇ: ససస స

Page 34 of 41

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-01
961
ZOK2238475
పపరర: తడజసవరర మబదథమమలయ

125-149/290

భరస : మహహశ మబదథమమలయ
ఇఇటట ననఇ:4/58-1
వయసనస:22
లఇ: ససస స
964
ZOK2015824
పపరర: షరరఫ ఉననసర షపక

125-149/531

125-149/534

భరస : జలయన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/58-C
వయసనస:57
లఇ: ససస స
973
ZOK1494921
పపరర: సరజదధ షపక
భరస : బభవరజన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/58-C
వయసనస:30
లఇ: ససస స
976
ZOK0433011
పపరర: ననననబ షపక

125-149/543

125-149/546

125-149/549

తఇడక:డ మహమమద రసనల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/59-A
వయసనస:56
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

974
LML2411205
పపరర: ఖయదరవలల షపక

977
ZOK0655910
పపరర: అననర బభషర షపక

980
ZOK1707702
పపరర: ఇఇతయయజ షపక

983
ZOK0922998
పపరర: హససనధ షపక

125-149/552

986
LML2411296
పపరర: హహసపసన షపక

125-149/541

989
ZOK0922980
పపరర: ఫరరగనధ షపక
తఇడక:డ హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-59-A
వయసనస:29
లఇ: ససస స

972
ZOK1494434
పపరర: సమవపననసర షపక

125-149/539

125-149/542
975
ZOK0812660
పపరర: లకకమ నధరరయణ కకనతలపలలల

తఇడక:డ రరమయయ కకనతలపలలల
ఇఇటట ననఇ:4/58-D
వయసనస:44
లఇ: పప
125-149/544

978
ZOK1203686
పపరర: సబర షపక

125-149/545

భరస : అననర బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/58-D1
వయసనస:32
లఇ: ససస స
125-149/547

981
ZOK0432435
పపరర: వజయమమ సనబబదథర

125-149/548

భరస : పడహలదధ ఆచధరర సనబబదథర
ఇఇటట ననఇ:4/58-D2
వయసనస:54
లఇ: ససస స
125-149/550

984
ZOK1047720
పపరర: ఆరరఫ పరయరర జజన షపక

125-149/551

భరస : ఘమస మహహదబ దన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/59
వయసనస:78
లఇ: ససస స
125-149/553

తఇడక:డ మహబగబ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/59-A
వయసనస:54
లఇ: పప
125-149/555

125-149/536

భరస : దధదధపసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/58-C
వయసనస:29
లఇ: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/59
వయసనస:49
లఇ: ససస స

భరస : కరలలశర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/59A
వయసనస:50
లఇ: ససస స
988
ZOK1379262
పపరర: సరధక సఫరరజదదబన షపక

125-149/538

తఇడక:డ అమర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/58-D-1
వయసనస:22
లఇ: పప

భరస : రసనల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/58-O
వయసనస:72
లఇ: ససస స
985
ZOK0676023
పపరర: పరరనన సయయద

971
ZOK1002963
పపరర: బభవరజజన షపక

969
LML2411213
పపరర: దధదధపసర షపక
తఇడక:డ జలన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/58-C
వయసనస:34
లఇ: పప

తఇడక:డ ఖయదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/58-D1
వయసనస:37
లఇ: పప

తఇడక:డ అమర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/58-D-1
వయసనస:29
లఇ: పప
982
ZOK0512863
పపరర: గగస బ షపక

125-149/535

తఇడక:డ ననననసరబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/58-D
వయసనస:74
లఇ: పప

భరస : ఖయదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/58-D1
వయసనస:52
లఇ: ససస స
979
ZOK0939951
పపరర: అలయసఫ షపక

968
LML2411197
పపరర: జలన షపక

125-149/533

భరస : మబజఫర అహమద సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/58-B
వయసనస:42
లఇ: ససస స

తఇడక:డ జలయన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/58-C
వయసనస:37
లఇ: పప
125-149/540

125-149/530

125-149/532 966
965
LML2409415
LML2416501
పపరర: మబజఫర అహమద సయయద
పపరర: గబలజజర బబగమ సయయద

తఇడక:డ ఆదమ సబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/58-C
వయసనస:62
లఇ: పప
125-149/537

963
ZOK1002922
పపరర: సరయయ సనబబడకడ
తఇడక:డ పడహలద ఆచధరర సనబబదథర
ఇఇటట ననఇ:4/58-A
వయసనస:28
లఇ: పప

తఇడక:డ హహసపసన సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/58B
వయసనస:52
లఇ: పప

భరస : షపక మహమమద
ఇఇటట ననఇ:4/58C
వయసనస:29
లఇ: ససస స
970
ZOK1002955
పపరర: బబజజన షపక

125-149/529

తఇడక:డ వనఇకటటష మబడకమమల
ఇఇటట ననఇ:4/58-1
వయసనస:22
లఇ: పప

భరస : అలయల బకరశ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/58-A
వయసనస:57
లఇ: ససస స
967
ZOK1706407
పపరర: హసఫన షపక

962
ZOK1393347
పపరర: మహహశ మబడకమమల

987
ZOK0432385
పపరర: మసరసన షపక

125-149/554

భరస : హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/59-A
వయసనస:39
లఇ: ససస స
125-150/635

990
ZOK1316579
పపరర: సరదక సఫరరజదదబన షపక

125-149/556

తఇడక:డ మహమమద రసనల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/59B
వయసనస:56
లఇ: పప
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991
ZOK1002971
పపరర: దథలర యద పఠరన

125-149/557

భరస : ఖయదర వలల ఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/59-C
వయసనస:59
లఇ: ససస స
994
ZOK1002989
పపరర: ఖయదర వలల ఖయన పఠరన

తఇడక:డ ఖయదర వలల ఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/59-C
వయసనస:33
లఇ: పప
125-149/560

తఇడక:డ ఇమయమ ఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/59-E
వయసనస:69
లఇ: పప
997
ZOK1218545
పపరర: గగసఫయయ షపక

125-149/563

125-149/566

125-149/569

125-149/572

125-149/575

125-149/578

తఇడక:డ మహబగబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/62-B
వయసనస:20
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 ZOK1667914
పపరర: అసమయ పరవన అసమయ

1007 ZOK1668193
పపరర: ఆఫసడన షపక

1010 ZOK1667278
పపరర: రరకరరన పఠరన

1013 ZOK0512509
పపరర: మహబగబ బభషర షపక

125-149/581

1016 ZOK1494491
పపరర: మబన మహబగబ బభష షపక

125-149/570

1019 LML2412567
పపరర: షపక నససమబననసర
భరస : షపక మహబగబ బభషర
ఇఇటట ననఇ:4-62B
వయసనస:44
లఇ: ససస స

125-149/565

1002 ZOK1047860
పపరర: ననర మహమమద మహల

125-149/568

1005 ZOK0648915
పపరర: ఫషషరరజ బబగమ సయయద

125-149/571

భరస : అబబబల సనకకర బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/62
వయసనస:51
లఇ: ససస స
125-149/573

1008 ZOK1003003
పపరర: అబబబల మబఖస దదర సయయద

125-149/574

తఇడక:డ అబబబల షతకకర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/62A
వయసనస:29
లఇ: ససస స
125-149/576

1011 ZOK1667286
పపరర: సబహ పఠరన

125-149/577

తఇడక:డ హనఫ ఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/62-A
వయసనస:21
లఇ: ససస స
125-149/579

1014 ZOK1379270
పపరర: నససమబననసర షపక

125-149/580

భరస : మహబగబ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/62-B
వయసనస:49
లఇ: ససస స
125-149/582

తఇడక:డ మహబగబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/62-B
వయసనస:21
లఇ: ససస స
125-149/584

999
ZOK1218677
పపరర: రరజనన షపక

తఇడక:డ నజర బభషర మహల
ఇఇటట ననఇ:4/61-A
వయసనస:27
లఇ: పప

తఇడక:డ సరధక వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/62-B
వయసనస:53
లఇ: పప

భరస : మహబగబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/62-b
వయసనస:48
లఇ: ససస స
1018 ZOK1632082
పపరర: ఫరతమ మహబగబ షపక

125-149/567

తఇడక:డ హనఫ ఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/62-A
వయసనస:23
లఇ: ససస స

భరస : హఫసజ అల కరరమ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/62-A-1
వయసనస:35
లఇ: ససస స
1015 ZOK1494483
పపరర: నసఫమబననసర షపక

1001 ZOK1195305
పపరర: సలయమ షషషక సరదక

125-149/562

తఇడక:డ మమలయ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/60
వయసనస:36
లఇ: పప

తఇడక:డ మహబగబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/62
వయసనస:21
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఖయదర మహహఉదదబన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/62-A
వయసనస:63
లఇ: పప
1012 ZOK1273184
పపరర: యయసఫమన సనలయసనధ షపక

125-149/564

భరస : మహమమద
ఇఇటట ననఇ:4/61-B-1
వయసనస:51
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సరహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/62
వయసనస:62
లఇ: పప
1009 ZOK1248971
పపరర: హనఫ ఖయన పఠరన

998
ZOK1218578
పపరర: జరషనధబ షపక

996
ZOK1218511
పపరర: మమలయ షపక
తఇడక:డ రసనల సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/60
వయసనస:56
లఇ: పప

భరస : సఫరరజదదబన షషషక సరదక
ఇఇటట ననఇ:4/60-A
వయసనస:40
లఇ: ససస స

భరస : మమమననదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/61-A
వయసనస:38
లఇ: ససస స
1006 ZOK1232966
పపరర: అబబబల సనకలర సయయద

125-149/561

భరస : రరజనన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/60
వయసనస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ షపక ఫకలరలయల
ఇఇటట ననఇ:4/60
వయసనస:42
లఇ: పప
1003 ZOK1580950
పపరర: మబఇతధజ షపక

995
ZOK0779025
పపరర: హససనధ షపక

125-149/559

తఇడక:డ ఖయదర వలల ఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/59-E
వయసనస:32
లఇ: పప

భరస : ఇఇతయయజ అల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/60
వయసనస:36
లఇ: ససస స

భరస : మమలయ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/60
వయసనస:51
లఇ: ససస స
1000 ZOK1581198
పపరర: షపక శరఫఫ

125-149/558 993
992
ZOK1002997
ZOK0512327
పపరర: అబబబల హమద ఖయన పఠరన
పపరర: పసర ఖయన పఠరన

1017 ZOK1581552
పపరర: మహబగబ బభష షపక

125-149/583

తఇడక:డ సడక వల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/62-B
వయసనస:55
లఇ: పప
125-151/1096

1020 LML2416105
పపరర: అమన బబగఇ పఠరన

125-149/585

భరస : హనఫ ఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/62-C
వయసనస:46
లఇ: ససస స
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1021 ZOK1137927
పపరర: గబలయబ షపక

125-149/586

భరస : మమలయ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/62-D
వయసనస:29
లఇ: ససస స
1024 ZOK1252444
పపరర: మమలయల షపక

125-149/589

125-149/592

125-149/595

125-149/598

125-149/601

1031 ZOK1316561
పపరర: మసరసన సయయద

1034 ZOK1580984
పపరర: ఆదథల సయద

1037 ZOK1714252
పపరర: హహహదర అల సయద

125-151/461

1040 LML2412575
పపరర: మమమమబననసర షపక

1043 ZOK0655902
పపరర: రససద నవరబ

తఇడక:డ మహమమమద
షరరఫ నవరబ
ఇఇటట ననఇ:4/64
వయసనస:30
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహమమద షరరఫ నవరబ
ఇఇటట ననఇ:4/64
వయసనస:37
లఇ: పప

1045 ZOK0778811
పపరర: ఈరరద బబగఇ నవరబ

1046 ZOK0923160
పపరర: సలఇ నవరబ

125-149/609

భరస : రషసద నవరబ
ఇఇటట ననఇ:4/64
వయసనస:35
లఇ: ససస స
1048 ZOK1077529
పపరర: మసరసన బ పఠరన
తఇడక:డ బభషత సరహహబ పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/64
వయసనస:51
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-149/596

125-149/599

1049 ZOK1124213
పపరర: రజయయ సనలయసనధ షపక
భరస : అబబబల గఫపర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64
వయసనస:26
లఇ: ససస స

1029 ZOK0650895
పపరర: అయయషర సయయద

125-149/594

1032 ZOK1387497
పపరర: ఫయయజ సయద

125-149/597

125-149/600
1035 ZOK2015857
పపరర: మహమమద ఖయసఫఇ సయయద

తఇడక:డ సరధక వరల సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/63
వయసనస:44
లఇ: పప
125-149/602

1038 ZOK0587550
పపరర: హరరరయ బభనన షపక

125-149/603

భరస : హజమ తతలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/63-A
వయసనస:37
లఇ: ససస స
125-149/604

1041 ZOK0432591
పపరర: మబఇతధజ బబగఇ నవరబ

125-149/605

భరస : మహమమద షరరఫ నవరబ
ఇఇటట ననఇ:4/64
వయసనస:57
లఇ: ససస స
125-149/607

1044 ZOK0778803
పపరర: మహమమద అరరఫ నవరబ

125-149/608

తఇడక:డ ఖయజజ హహసపసన నవరబ
ఇఇటట ననఇ:4/64
వయసనస:69
లఇ: పప
125-149/610

తఇడక:డ మహమమద రఫఫ నవరబ
ఇఇటట ననఇ:4/64
వయసనస:35
లఇ: పప
125-149/612

125-149/591

తఇడక:డ ఖయససఇ సయద
ఇఇటట ననఇ:4/63
వయసనస:22
లఇ: పప

భరస : అబబబల రరహమయన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64
వయసనస:77
లఇ: ససస స
125-149/606

1026 ZOK1580802
పపరర: నససబబననసర షపక

భరస : కరససఇ సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/63
వయసనస:39
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఖదర సరహహబ సయద
ఇఇటట ననఇ:4/63-1-A
వయసనస:56
లఇ: పప

భరస : అబబబల జబభబర షషషక
ఇఇటట ననఇ:4/63-C
వయసనస:54
లఇ: ససస స
1042 ZOK0587410
పపరర: షరహహన నవరబ

125-149/593

తఇడక:డ ఖససఇ సయద
ఇఇటట ననఇ:4/63
వయసనస:20
లఇ: పప

భరస : మహమమద ఖయసఫఇ సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/63
వయసనస:72
లఇ: ససస స
1039 LML2416006
పపరర: పరవన శశక

1028 ZOK2015840
పపరర: నససర బబగఇ షపక

125-149/588

భరస : అకబర అల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/62-D
వయసనస:50
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహబగబ బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/63
వయసనస:23
లఇ: పప

తఇడక:డ ఖససఇ సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/63
వయసనస:23
లఇ: పప
1036 ZOK2015865
పపరర: రజయయ బ సయయద

125-149/590

భరస : అకబర అల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/62-D1
వయసనస:52
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సరధక వలల సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/63
వయసనస:54
లఇ: పప
1033 ZOK1387505
పపరర: కరరమబలల సయయద

1025 ZOK1379288
పపరర: మహమమద షపక

1023 ZOK1242478
పపరర: రరశరమ షపక
భరస : మహమమద ఆరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/62-D
వయసనస:30
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అకబర అల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/62-D
వయసనస:34
లఇ: పప

భరస : సతధసర సరబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/62-D1
వయసనస:74
లఇ: ససస స
1030 ZOK0739110
పపరర: మహబగబ బభషర సయయద

125-149/587

తఇడక:డ సతధసర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/62-D
వయసనస:63
లఇ: పప

తఇడక:డ అకబర అల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/62-D
వయసనస:43
లఇ: పప
1027 ZOK2015832
పపరర: పరప బ షపక

1022 ZOK1137935
పపరర: అకబర అల షపక

1047 ZOK1003268
పపరర: షషహనధజ నవరబ

125-149/611

భరస : సలఇ నవరబ
ఇఇటట ననఇ:4/64
వయసనస:29
లఇ: ససస స
125-149/613

1050 ZOK0475368
పపరర: ఇఇతయయజ అల షపక

125-149/620

తఇడక:డ అల మగరరసజ
ఇఇటట ననఇ:4/64-4
వయసనస:38
లఇ: పప

Page 37 of 41

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-01
1051 ZOK1047639
పపరర: నజరరన సయయద

125-149/621

భరస : ఖయదర బభషర పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/64-4
వయసనస:32
లఇ: ససస స
1054 ZOK1316470
పపరర: నససర మహల

125-149/624

125-149/627

125-151/1097

125-149/631

125-149/634

125-149/637

125-149/640

భరస : నబఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4-64-B
వయసనస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 ZOK0851775
పపరర: రరశరమ షపక

1067 ZOK1003086
పపరర: ఖయదర బభషర షపక

1070 ZOK1580661
పపరర: మహబగబ ఖయన పటభన

1073 ZOK0650978
పపరర: ఫఇజననషర షపక

125-149/643

1076 ZOK0779017
పపరర: కగసర జహన పటభన

125-149/632

1079 ZOK1394220
పపరర: అఖల ఖయన పఠరన
తఇడక:డ నబ ఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4-64-B
వయసనస:25
లఇ: పప

1059 ZOK0676049
పపరర: మహమమద యశన షపక

125-149/629

1062 ZOK1273176
పపరర: అతయహ షపక రచదబఇ

125-149/630

1065 ZOK1003094
పపరర: గబలయబ జజన షపక

125-149/633

భరస : ఖయదర బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-A1
వయసనస:42
లఇ: ససస స
125-149/635

1068 ZOK1137943
పపరర: సనబభబరరయబడడ నలమరర

125-149/636

తఇడక:డ వనఇకట సనబబయయ నలమరర
ఇఇటట ననఇ:4/64-A-1
వయసనస:50
లఇ: పప
125-149/638

1071 ZOK1580687
పపరర: మబకరసకర బఇవనష పటభన

125-149/639

భరస : మహబగబ ఖయన పటభన
ఇఇటట ననఇ:4/64-A11
వయసనస:41
లఇ: ససస స
125-149/641

1074 ZOK0778829
పపరర: పరననధ పఠరన

125-149/642

తఇడక:డ నబ ఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/64-B
వయసనస:28
లఇ: ససస స
125-149/644

తఇడక:డ నభ ఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/64-B
వయసనస:29
లఇ: ససస స
125-150/636

125-149/626

తఇడక:డ అబబబల ఖనదనబస షపక రచదబఇ
ఇఇటట ననఇ:4/64-10A
వయసనస:24
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-B
వయసనస:46
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహహదబ దన ఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/64-B
వయసనస:57
లఇ: పప
1078 LML2412468
పపరర: పరయరరజజన పఠరన

125-149/617

తఇడక:డ లయతడ మగమయధ గగసప పటభన
ఇఇటట ననఇ:4/64-A11
వయసనస:49
లఇ: పప

భరస : మహమద గగస పటభన
ఇఇటట ననఇ:4/64-A11
వయసనస:69
లఇ: ససస స
1075 ZOK0778837
పపరర: నబ ఖయన పఠరన

1061 ZOK0655837
పపరర: అబబబల ఖనదనబస రచడడ ఇ

1056 ZOK1137950
పపరర: మహమమద ఉమమర షపక

తఇడక:డ హబబబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-6
వయసనస:29
లఇ: పప

తఇడక:డ అబబబల రరహమన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-A-1
వయసనస:49
లఇ: పప

భరస : అబబబల ఖనదనబస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-A10
వయసనస:26
లఇ: ససస స
1072 ZOK1580703
పపరర: తహరరననసర పటభన

125-149/628

భరస : మననసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-A
వయసనస:27
లఇ: ససస స

భరస : అబబబల రరహమన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-A-1
వయసనస:75
లఇ: ససస స
1069 ZOK1101096
పపరర: ఆతకరహ బభనన షపక

1058 ZOK0512889
పపరర: హఫఫజననసర బబగమ షపక

125-149/623

తఇడక:డ కరరమబలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-4A
వయసనస:26
లఇ: పప

తఇడక:డ అబబబల రజజక రచడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:4/64-10A
వయసనస:53
లఇ: పప

తఇడక:డ బబడడన షబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-A
వయసనస:44
లఇ: పప
1066 ZOK1003052
పపరర: జరషనబ షపక

125-149/625

భరస : షపక హబబబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-6
వయసనస:46
లఇ: ససస స

భరస : సనబభబరరయబడడ బదడనలల
ఇఇటట ననఇ:4-64-8
వయసనస:59
లఇ: ససస స
1063 ZOK0851767
పపరర: మననసర షపక

1055 ZOK1047613
పపరర: షకకల షపక

1053 ZOK1185975
పపరర: రజయయ బబగమ పఠరన
తఇడక:డ బభషత సరహహబ పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4/64-4
వయసనస:57
లఇ: ససస స

భరస : కరరమబలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-4A
వయసనస:44
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కరరమబళ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-4A
వయసనస:21
లఇ: పప
1060 ZOK0397992
పపరర: పఫచనమమ బదడనలల

125-149/622

తఇడక:డ అననర యస
ఇఇటట ననఇ:4/64-4
వయసనస:29
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నజర బభషర మహల
ఇఇటట ననఇ:4/64-4
వయసనస:23
లఇ: పప
1057 ZOK1580737
పపరర: అబబబకర సఫదబ థక షపక

1052 ZOK1047647
పపరర: షమమ యస

1077 ZOK0923145
పపరర: మసరసన షపక

125-149/645

తఇడక:డ అబబబల రహహమ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-B
వయసనస:51
లఇ: పప
125-150/637

1080 ZOK1394238
పపరర: అసఫఫ ఖయన పఠరన

125-150/638

తఇడక:డ నబ ఖయన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:4-64-B
వయసనస:23
లఇ: పప
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1081 ZOK1252451
పపరర: జబన సయయద

125-149/646

భరస : మబసరసఖ సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/64C
వయసనస:40
లఇ: ససస స
1084 ZOK1077164
పపరర: రరయయజ షపక

125-149/649

125-149/652

125-149/655

125-149/658

125-149/661

125-149/615

125-149/664

125-149/667

125-149/659

1097 ZOK2281202
పపరర: గణణ సయద

1100 ZOK0922527
పపరర: అశర ఫ సయయద

1103 ZOK1160506
పపరర: ఇరరరన సయయద

1106 LML2406205
పపరర: యఇడక.గగస బభష షపక

125-149/670

1109 ZOK0920463
పపరర: ఉమమ సలయమ షపక
భరస : మహమమద గగస బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64E
వయసనస:34
లఇ: ససస స

1089 ZOK0432377
పపరర: పరరనన సయయద

125-149/654

1092 ZOK1101138
పపరర: ఘమస బభషర సయయద

125-149/657

1095 ZOK1625920
పపరర: చఇద బభష షపక

125-149/660

తఇడక:డ రహమతతలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-D-5
వయసనస:33
లఇ: పప
125-149/877

1098 ZOK1077172
పపరర: అలయయ బబగఇ సయయద

125-149/614

భరస : ఇమయమ న సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/64 D6
వయసనస:29
లఇ: ససస స
125-149/662

1101 ZOK0922550
పపరర: హబబ సయయద

125-149/663

తఇడక:డ జఫరర బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/64-D6
వయసనస:62
లఇ: పప
125-149/665

1104 ZOK1160522
పపరర: యయససమన షపక

125-149/666

భరస : అమర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-D6
వయసనస:29
లఇ: ససస స
125-149/668

తఇడక:డ రరహమయన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64E
వయసనస:41
లఇ: పప

తఇడక:డ మహమమద అబబబల రరహమయన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64E
వయసనస:37
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1094 LML2411338
పపరర: చధఇద బభషర సయయద

125-149/651

తఇడక:డ రహఇతతలయల సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/64-D5
వయసనస:39
లఇ: పప

తఇడక:డ హబబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/64-D6
వయసనస:31
లఇ: పప

తఇడక:డ హబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-D-6
వయసనస:36
లఇ: పప
1108 ZOK0920422
పపరర: నయమయతతలల షపక

125-149/656

భరస : హబబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/64-D6
వయసనస:56
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మగగబల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-D6
వయసనస:30
లఇ: పప
1105 ZOK0487595
పపరర: ఇమయమ న సయయద

1091 ZOK1101112
పపరర: సయయద షబరరన

1086 ZOK1632447
పపరర: మబకస ర సయద

భరస : హహహదర అల సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/64-D5
వయసనస:39
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అబబబల ఖయదర సయద
ఇఇటట ననఇ:4-64-D-5
వయసనస:63
లఇ: పప

తఇడక:డ హబబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/64 D6
వయసనస:23
లఇ: ససస స
1102 ZOK1003078
పపరర: అమర షపక

125-149/653

తఇడక:డ హహమస గలయల సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/64--D-5
వయసనస:34
లఇ: పప

భరస : కరరమబలల సయద
ఇఇటట ననఇ:4/64-D-5
వయసనస:24
లఇ: ససస స
1099 ZOK1323187
పపరర: హలమయ సయయద

1088 ZOK0985236
పపరర: రమజజ సయయద

125-149/648

తఇడక:డ గణణ బభష సయద
ఇఇటట ననఇ:4/64-D
వయసనస:22
లఇ: ససస స

భరస : గగస బభష సయద
ఇఇటట ననఇ:4/64-D5
వయసనస:25
లఇ: ససస స

తఇడక:డ జజన బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/64-D5
వయసనస:29
లఇ: పప
1096 ZOK1632439
పపరర: తహహరర సయద

125-149/650

భరస : చధన బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/64D5
వయసనస:28
లఇ: ససస స

భరస : ఘన బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/64-D5
వయసనస:44
లఇ: ససస స
1093 ZOK1137786
పపరర: కరరమబలయల సయయద

1085 ZOK1267740
పపరర: మబసరసక సయయద

1083 ZOK1003060
పపరర: కకషష చదషతనయ రరడడ క మలక
ల రర
తఇడక:డ మణణమమ మలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4/64-C
వయసనస:31
లఇ: పప

తఇడక:డ మర గయయజదదబన సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/64-C
వయసనస:49
లఇ: పప

భరస : రహఇతతలయల సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/64D5
వయసనస:55
లఇ: ససస స
1090 ZOK0488742
పపరర: గగసఫయయ సయయద

125-149/647

భరస : రమణధ రరడకడ మలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4/64-C
వయసనస:52
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఇమయమ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-C
వయసనస:27
లఇ: పప
1087 ZOK0985228
పపరర: ననరర హన సయయద

1082 LML2412583
పపరర: రమణమమ మలక
ల రర

1107 ZOK0488767
పపరర: బలసష షపక

125-149/669

భరస : అబబబల రరహమయన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64E
వయసనస:64
లఇ: ససస స
125-149/671

1110 ZOK1494640
పపరర: ఫరతమ రరఖయయ షపక

125-149/672

భరస : మహమమద నధయమథనలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64E
వయసనస:28
లఇ: ససస స
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1111 LML2406213
పపరర: మహమమద శఫఫఉలయల షపక

125-149/673

తఇడక:డ అబబబల రరహమయన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-E
వయసనస:38
లఇ: పప
1114 ZOK1101146
పపరర: శరనవరసనలల సరనన

125-149/675

125-149/677

125-150/640

125-149/681

125-149/682

125-149/685

125-149/687

భరస : సనరరష కలమయర చటటట
ఇఇటట ననఇ:4/64-S
వయసనస:29
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1124 LML2411478
పపరర: హహసపన సరహహబ సయద

1127 ZOK1251206
పపరర: రమ తతలసఫ నధగరపస గబ

1130 ZOK0939969
పపరర: షహహదధ షపక

1133 ZOK1101153
పపరర: లత బదడనలల

125-149/690

1136 ZOK1666544
పపరర: పఫచనమమ బదడనలల

125-151/650

1139 ZOK1181981
పపరర: మణణరతనఇ దకకనపప

1119 ZOK0922972
పపరర: సరసనత బభయ వరరస

125-149/679

1122 ZOK0922691
పపరర: రమమశ నధయక రరమయవత

125-149/680

1125 ZOK0432906
పపరర: జజకకరరననసర సయద

125-151/651

భరస : హహసపన సరహహబ సయద
ఇఇటట ననఇ:4/64-L
వయసనస:37
లఇ: ససస స
125-149/683

1128 ZOK1014828
పపరర: హమద షపక

125-149/684

తఇడక:డ చఇద బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64L-6
వయసనస:33
లఇ: పప
125-150/642

1131 ZOK1003110
పపరర: పదమ మబరరమగరర

125-149/686

భరస : నధరరయణ మబరరమబరర
ఇఇటట ననఇ:4/64-L-P-2
వయసనస:35
లఇ: ససస స
125-149/688

1134 ZOK1215103
పపరర: సనబభబరరయబడడ బదడనలల

125-149/689

తఇడక:డ లలట వనఇకటయయ బదడనలల
ఇఇటట ననఇ:4/64-N
వయసనస:66
లఇ: పప
125-149/691

భరస : సనబబరరయబడడ బదడనలల
ఇఇటట ననఇ:4/64-N
వయసనస:58
లఇ: ససస స
125-149/693

125-149/676

తఇడక:డ లచన నధయక రరమవత
ఇఇటట ననఇ:4/64-G-D-9
వయసనస:35
లఇ: పప

తఇడక:డ సనబభబరరయబడడ బదడనలల
ఇఇటట ననఇ:4/64-N
వయసనస:29
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సనబభబరరయబడడ బదడనలల
ఇఇటట ననఇ:4/64-N
వయసనస:38
లఇ: పప
1138 ZOK1181973
పపరర: సడవఇత చటటట

125-150/641

భరస : చఇద బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-64-L-6
వయసనస:51
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నధరరయణ మబరరమబరర
ఇఇటట ననఇ:4/64-L-P-2
వయసనస:34
లఇ: పప
1135 ZOK1215111
పపరర: జయపడకరశ బదడనలల

1121 ZOK0922923
పపరర: సఇతమయమ బభయ వరరస

1116 ZOK0922675
పపరర: సరనమ నధయక వరరస

భరస : వనఇకటటశ నధయక వరరస
ఇఇటట ననఇ:4/64-GD-8
వయసనస:30
లఇ: ససస స

భరస : సనబబ నరసయయ నధగరపస గబ
ఇఇటట ననఇ:4/64-L3
వయసనస:25
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చఇద బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64L-6
వయసనస:32
లఇ: పప
1132 ZOK1003128
పపరర: మహహఇదడనధధ మబరరమగరర

125-149/678

తఇడక:డ ఖయదర బభష సయద
ఇఇటట ననఇ:4/64-L
వయసనస:40
లఇ: పప

తఇడక:డ పషఇచల రరవప నధగరపస గబ
ఇఇటట ననఇ:4/64-L3
వయసనస:29
లఇ: పప
1129 ZOK1077180
పపరర: మహమమద రఫఫ షపక

1118 ZOK0922964
పపరర: నధగరఇదడమమ వరరస

125-151/1098

తఇడక:డ సస ఇల నధయక వరరస
ఇఇటట ననఇ:4/64-G-D8
వయసనస:29
లఇ: పప

భరస : శఇకర నధరరయణ వరరస
ఇఇటట ననఇ:4-64-G-D-8
వయసనస:57
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సకరరణధయక వరస
ఇఇటట ననఇ:4/64-GD-9
వయసనస:38
లఇ: పప
1126 ZOK1213321
పపరర: సనబబనధరసయయ నధగరపస గబ

125-150/639

తఇడక:డ సస ఇల నధయక వరరస
ఇఇటట ననఇ:4/64-G-D8
వయసనస:30
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సకరరణధయక వరరస
ఇఇటట ననఇ:4-64-G-D-8
వయసనస:33
లఇ: పప
1123 ZOK0922758
పపరర: రరఇ నధయక వరరస

1115 ZOK0922915
పపరర: పరనతఇమయ రరమయవత

1113 LML2412591
పపరర: షపక అఫఫస బబగఇ
భరస : షపక అబబబల రహహఇ
ఇఇటట ననఇ:4-64E
వయసనస:35
లఇ: ససస స

భరస : థడమఇజననషక రరమవత
ఇఇటట ననఇ:4-64-G-17
వయసనస:54
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సస ఇల నధయక వరస
ఇఇటట ననఇ:4/64-G-D8
వయసనస:61
లఇ: పప
1120 ZOK0922774
పపరర: వనఇకటటశ నధయక వరరస

125-149/674

భరస : శఫసఉలయలహ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/64-E
వయసనస:29
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకట కకషషయయ సరనన
ఇఇటట ననఇ:4/64-F-7
వయసనస:50
లఇ: పప
1117 ZOK0922683
పపరర: శఇకరయయ నధయక వరరస

1112 ZOK1316496
పపరర: అనధసర బబగమ షపక

1137 LML2407872
పపరర: మలల కరరరరన చటటట

125-149/692

తఇడక:డ సనబభబరరయబడడ చటటట
ఇఇటట ననఇ:4/64-S
వయసనస:62
లఇ: పప
125-149/694

భరస : రరడకడ హరర హర రమణ దకకనపప
ఇఇటట ననఇ:4/64-S
వయసనస:33
లఇ: ససస స

1140 ZOK1185918
పపరర: సనరరష కలమయర చటటట

125-149/695

తఇడక:డ మలల కరరరరన చటటట
ఇఇటట ననఇ:4/64-S
వయసనస:41
లఇ: పప
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1141 ZOK1242627
పపరర: రరమలకలరమమ చటటట

125-149/696

భరస : మలల కరరరరన చటటట
ఇఇటట ననఇ:4/64-S
వయసనస:58
లఇ: ససస స
1144 ZOK0397976
పపరర: షకకల కరకకననన

125-151/1099

125-149/702

భరస : గగస పసర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/630-1-A
వయసనస:60
లఇ: ససస స
1153 ZOK1701804
పపరర: శవలల షపక

125-141/818

125-141/277

125-141/819

తఇడక:డ రరమయయ కరకకమబరర
ఇఇటట ననఇ:1324-2
వయసనస:29
లఇ: ససస స

1148 ZOK0922741
పపరర: శరనవరసనలల నల

125-149/703

125-150/602

1154 ZOK2007532
పపరర: సనభభషఫణణ కకనగఇటట

125-142/659

మతస త

1149 ZOK0650747
పపరర: పరరనన రచడడ ఇ

1152 ZOK0512053
పపరర: కరరమబలయల షపక

1155 ZOK2243913
పపరర: కకషష మడ

125-150/658

1158 ZOK0138859
పపరర: రశదధ బబగమ నయజ

తఇడక:డ మహమమద ఖయన లలట నయజ
ఇఇటట ననఇ:464-L3
వయసనస:53
లఇ: పప

భరస : మయబనడకడన ఖయన నయజ
ఇఇటట ననఇ:464-L3
వయసనస:50
లఇ: ససస స

1160 ZOK1242635
పపరర: బభషర షపక

1161 ZOK1407964
పపరర: పడసరద రరడకడ గరడక

538

125-149/706

125-150/603

125-141/276

తఇడక:డ రరమచఇదడ రరవప మడ
ఇఇటట ననఇ:176
వయసనస:46
లఇ: పప

1157 LML2412336
పపరర: మయబనడకడ న ఖయన నయజ

538

125-149/701

తఇడక:డ ఇబడహహఇ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/G-16-A-18
వయసనస:49
లఇ: పప

125-150/723

తఇడక:డ చరట సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:D NO 4/1
వయసనస:72
లఇ: పప

ఇతరరలల

1146 ZOK1101161
పపరర: సనబడమణయఇ నల

భరస : అబబబల ఖనదనబస రచడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:4/65-2
వయసనస:46
లఇ: ససస స

1151 ZOK1681469
పపరర: ఈశనరర చఇదథక
డ శరనన

పపరరషషలల

125-149/699

తఇడక:డ పషదబ వనఇకట రరమయయ నల
ఇఇటట ననఇ:4/64-S-2
వయసనస:55
లఇ: పప

భరస : శనన కకనగఇటట
ఇఇటట ననఇ:141 B
వయసనస:42
లఇ: ససస స

భరస : కకషష మయడ
ఇఇటట ననఇ:176
వయసనస:43
లఇ: ససస స
1159 ZOK1143809
పపరర: వజయ కరకకమబరర

125-149/700

భరస : శరనవరసనలల శరనన
ఇఇటట ననఇ:4/F7
వయసనస:40
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అఫసర గగస షపక
ఇఇటట ననఇ:16A
వయసనస:24
లఇ: పప
1156 ZOK2243954
పపరర: వనఇకట రతనఇ మయడ

1145 LML2415560
పపరర: రరమలకకమ నల

తఇడక:డ సనబడమణయఇ నల
ఇఇటట ననఇ:4/64S-2
వయసనస:27
లఇ: పప
125-149/618

1143 ZOK1252501
పపరర: సనజతధ గగరర బగరరసన
తఇడక:డ సనబబయయ బగరరసన
ఇఇటట ననఇ:4/64-S1
వయసనస:28
లఇ: ససస స

భరస : సనబభడమణయమ నల
ఇఇటట ననఇ:4/64-S-2
వయసనస:51
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సనబడమణయఇ నల
ఇఇటట ననఇ:4/64-S-2
వయసనస:25
లఇ: పప
1150 ZOK1003029
పపరర: ఖమబమ ననసర సయయద

125-149/698

తఇడక:డ సనబబయయ బగరరసన
ఇఇటట ననఇ:4/64-S1
వయసనస:29
లఇ: ససస స

భరస : ఉమమర కకకననన
ఇఇటట ననఇ:4-64-S-1
వయసనస:40
లఇ: ససస స
1147 ZOK1279942
పపరర: నధగరరజ నల

1142 ZOK1252493
పపరర: పదథమన బగరరసన

125-150/659

125-158/1132

తఇడక:డ పషదబ రరడడయయ రరడకడ గరడక
ఇఇటట ననఇ:HOUSE NUMBER 1/65
వయసనస:37
లఇ: పప

ససస సలల

మతస త
623
623

1,161
1,161

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస

వయసస 01-01-2021 నటక
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