రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-02
1
ZOK1490267
పషరర: యశశన షషక

125-141/54

తఇడడ:డ ఖఖదర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/144
వయససస:20
లఇ: ససస స
4
LML2388809
పషరర: రరమమలమఖశ పససపపలలటట

125-141/301

125-141/304

125-141/307

125-141/310

125-141/313

125-141/822

22
LML2388502
పషరర: ససబబబరరరదస మసరలఖ

125-141/318

14
ZOK2005411
పషరర: ఖఖదర బబషర షషక

17
LML2388593
పషరర: వవఇకటనరసమశ మసరల

125-142/1

125-141/311

26
LML2388908
పషరర: హజవలల శశక

29
LML1822469
పషరర: మగననయయ ససఇగయయగరరర
తఇడడ:డ గగరయయ ససఇఫయఫగరరర
ఇఇటట ననఇ:1-144-D
వయససస:57
లఇ: పప

125-141/306

12
ZOK0644005
పషరర: మసరసన బబషర షషక

125-141/309

15
LML2388544
పషరర: నచరరయణమఖశ మజజజరర

125-141/312

భరస : రరమయయ మఖజరర
ఇఇటట ననఇ:1-144-B
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-141/314

18
ZOK0937880
పషరర: ససబబలకకకమశ మసరల

125-141/315

భరస : ససబబయయ ఎమసరల
ఇఇటట ననఇ:1-144-B
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-141/317

భరస : చనన ససబబరరయగడడ ఎమసరల
ఇఇటట ననఇ:1-144-B-1
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-141/319

125-141/821
24
ZOK2260982
పషరర: మసరల వజయ లకడశ మసరల

తఇడడ:డ మసరల ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:1/144-B-1
వయససస:19
లఇ: ససస స
125-141/320

తఇడడ:డ అబగదలఖల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-144-C-1
వయససస:33
లఇ: పప
125-141/322

9
ZOK0531038
పషరర: రరజ వడల

125-141/316 21
20
LML1823103
LML1827161
పషరర: చననససబబరరయగడడ మసరల
పషరర: వనఇకటససబబమశ మసరల

23
ZOK1312297
పషరర: ససబబబరతన మసరల

125-141/303

తలల : ఖఖదర బబషర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-144-A
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరరయగడడ మసరల
ఇఇటట ననఇ:1-144-B-1
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : పషదద ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:1/144 B1
వయససస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-141/308

తఇడడ:డ ససబబరరయగడడ మసరల
ఇఇటట ననఇ:1-144-B-1
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరరరదస ఎమసరల
ఇఇటట ననఇ:1-144-B-1
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : అబగదలఖల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-144-C-1
వయససస:69
లఇ: ససస స

11
LML2388619
పషరర: సలమఖ శశక

6
ZOK0727545
పషరర: శశనవరససలక ఆకకల

తఇడడ:డ గగరయయ వడల
ఇఇటట ననఇ:1-144-6
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : ససబబబరరరదస ఎమసరల
ఇఇటట ననఇ:1-144-B
వయససస:69
లఇ: ససస స

19
ZOK2268027
పషరర: MEESALA BHU
LAKSHUMMA మసరల
భరస : మసరల ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:1/144-B
వయససస:42
లఇ: ససస స

28
ZOK0937872
పషరర: మగఇతచజ బబగఇ షషక

125-141/305

తఇడడ:డ చచఇద బబషర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-144-A
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగగలలలయఖ ఎమసరల
ఇఇటట ననఇ:1-144-B
వయససస:79
లఇ: పప

25
ZOK2006211
పషరర: భమలకమఖశ మసరల

8
LML2388825
పషరర: లకకశదదవ ఆకకల

125-141/300

తలల : లకకశ దదవ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:1-144-2
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : మసరసన షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-144-A
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖదర బబషర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-144-A
వయససస:27
లఇ: ససస స
16
LML2388585
పషరర: ససబబబరరరదస మసరల

125-141/302

భరస : శవయయ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:1-144-5
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : ఖఖదర బశర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-144-A
వయససస:59
లఇ: ససస స
13
ZOK0938177
పషరర: మహబమబ జజన షషక

5
ZOK1241652
పషరర: లకడశ పడసనన పససపపలలత

3
LML2388775
పషరర: ససబడమణయమ పససపపలలటట
తఇడడ:డ పపలలలయఖయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:1-144-1
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ పససపపలలత ససబడమణయఎఇ
ఇఇటట ననఇ:1-144-1
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : చఇగయయ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:1-144-2
వయససస:45
లఇ: ససస స
10
LML2388569
పషరర: గగలఖబజజన శశక

125-141/298

భరస : రరమనయఖయ ఆకకతతట
ఇఇటట ననఇ:1-144
వయససస:75
లఇ: ససస స

భరస : పపలలలయఖయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:1-144-1
వయససస:84
లఇ: ససస స
7
ZOK0786152
పషరర: ససబబలకకశ అకకల

2
ZOK0668426
పషరర: ససబబమఖశ ఆకకతతట

27
ZOK0937864
పషరర: మహహరర షషక

125-141/321

భరస : హహ వలల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-144-C-1
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-141/323

30
LML1827922
పషరర: ససబబమశ

125-141/324

భరస : మగననయయ ససఇగయయగరరర
ఇఇటట ననఇ:1-144-D
వయససస:41
లఇ: ససస స
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31
ZOK0644039
పషరర: రరమచఇదడ ససఇగరరయయ

125-141/325

తఇడడ:డ మగనయయ ససఇగయయగరరర
ఇఇటట ననఇ:1-144-D
వయససస:31
లఇ: పప
34
ZOK2006229
పషరర: పరరరత తతమఖశళళరర

125-142/2

125-141/329

125-141/332

125-141/335

125-141/336

125-141/339

125-141/342

తఇడడ:డ రఫస షషక
ఇఇటట ననఇ:1/144-N3
వయససస:23
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

44
ZOK1567072
పషరర: శరశవఇత ఆకకల

47
LML1827955
పషరర: నలమశ పషదదపరళల

50
ZOK1232784
పషరర: రరడడడ శశఖర పషదదపప లక

53
ZOK1178582
పషరర: ఆససయఖ షషక

125-141/344

56
LML2386506
పషరర: నరససఇహహలక కకనతలపలల

125-141/56

59
LML1828011
పషరర: నససబ జజన షషక
భరస : కరరమగలఖల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-144-N-4
వయససస:39
లఇ: ససస స

39
LML2388700
పషరర: పదచశవత అదచదలమరరశ

125-141/331

42
LML2388486
పషరర: మహమశదరఫస శశక

125-141/334

45
ZOK1567122
పషరర: అననపపరర ఆకకల

125-141/57

భరస : ససబబరరయగడడ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:1/144-L1
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-141/337

48
LML2388858
పషరర: మనసజలఖ ఆకలఠఠటబ

125-141/338

భరస : చదలఖపత ఆకకతతట
ఇఇటట ననఇ:1-144-M
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-141/340

51
ZOK1232792
పషరర: రరడడమశ పషదదపప లక

125-141/341

తఇడడ:డ రరమచఇదడయయ పషదదపప లక
ఇఇటట ననఇ:1-144-M
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-141/343

54
ZOK1389816
పషరర: కకణతచలపలల ధనలకడశ

125-139/5

తఇడడ:డ కకణతచలపలల నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:1/144N-2
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-141/345

తఇడడ:డ రరమయయ కకనతలపలల
ఇఇటట ననఇ:1-144-N-2
వయససస:46
లఇ: పప
125-141/59

125-141/55

తఇడడ:డ మహమశదగగస షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-144J
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : మహబమబ బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-144-M-3
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహహలక కకనతలపలల
ఇఇటట ననఇ:1-144-N-2
వయససస:37
లఇ: ససస స
58
ZOK1567858
పషరర: మమల షషక

125-141/333

తఇడడ:డ రరమచఇదడయయ పషదదపప లక
ఇఇటట ననఇ:1-144-M
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబమబ బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-144-M2
వయససస:27
లఇ: పప
55
LML1827716
పషరర: వజయలకకశ కకణతల పలల

41
ZOK0727511
పషరర: అనసష అదచదలమరరశ

36
ZOK1388610
పషరర: అనసష అడడ లమరరశ

భరస : ససబబబరరవ అడడ లమరర
ఇఇటట ననఇ:1-144-H
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : రరమచఇదడ పషదదపరలక
ఇఇటట ననఇ:1-144-M
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : పషదదయయ ఆకకతతట
ఇఇటట ననఇ:1-144-M
వయససస:37
లఇ: ససస స
52
ZOK1021682
పషరర: మహమశద షరఫస షషక

125-141/330

తఇడడ:డ శవయయ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:1/144L1
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణయయ ఆకకతతట
ఇఇటట ననఇ:1-144-M
వయససస:40
లఇ: పప
49
ZOK0646141
పషరర: లకడశ దదవ అకక తతట

38
LML2388692
పషరర: ససబబబరరవ అదచదలమరరశ

125-141/327

భరస : శవ కకమఖర
ఇఇటట ననఇ:1/144-H
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : శవ కకమఖర అడడ లమరర
ఇఇటట ననఇ:1-144-H
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : మహమశదరఫస షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-144-J
వయససస:47
లఇ: ససస స
46
LML1823061
పషరర: చలపత ఆకకతతట

125-141/328

తఇడడ:డ ససబబబనచ అడడ లమరర
ఇఇటట ననఇ:1-144-H
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరరవ అడడ లమరర
ఇఇటట ననఇ:1-144-H
వయససస:33
లఇ: పప
43
LML2388494
పషరర: శరహహమ శశక

35
LML1823228
పషరర: వనఇకటరమణ తతమగశలలరర

33
LML2388676
పషరర: వజయలకకశ తతమశలలరర
భరస : వవననటరమన తతమశలలరర
ఇఇటట ననఇ:1-144-E
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చలపత తతమశలలరర
ఇఇటట ననఇ:1-144-E-1
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరరవప అడడ లమరర
ఇఇటట ననఇ:1-144H
వయససస:37
లఇ: పప
40
LML2388718
పషరర: శవకకమఖర అడడ లమరరశ

125-141/326

భరస : చలపత తతమశలలరర
ఇఇటట ననఇ:1-144-E
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : చలపత
ఇఇటట ననఇ:1/144 -E
వయససస:57
లఇ: ససస స
37
ZOK0083477
పషరర: ఉమ శఇకర అదదలమఖరర

32
LML2386498
పషరర: వనఇకటలకమశ తతమమమమరర

57
ZOK1567825
పషరర: గగససయ బబగగమ షషక

125-141/58

భరస : రఫస షషక
ఇఇటట ననఇ:1/144-N3
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-141/346

60
LML2389989
పషరర: కరరమగలఖల శశక

125-141/347

తఇడడ:డ మఖమమడ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-144-N-4
వయససస:54
లఇ: పప
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61
ZOK0533307
పషరర: అనసససయ దదవ పషదదపప లఖ

125-141/348

భరస : శశనవరససలక పషదదపరలక
ఇఇటట ననఇ:1-144N5
వయససస:42
లఇ: ససస స
64
ZOK0534685
పషరర: శశనవరససలక పషడడపప లఖ

125-141/351

125-141/354

125-141/356

125-141/359

125-141/362

125-141/365

125-141/368

తఇడడ:డ గగరయయ వడల
ఇఇటట ననఇ:1-146
వయససస:67
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

74
LML2388726
పషరర: శశనవరససలక శశనకలల

77
ZOK1218289
పషరర: లకకశదదవ తడనకలకల

80
ZOK0646166
పషరర: నరసమశ వరరవపరర

83
ZOK1232800
పషరర: బబలరరజ గగడదడటట

125-141/371

86
ZOK1490127
పషరర: శరశవణణ కదచరబదర

125-141/360

89
LML2386514
పషరర: రరమయయ మజజజరర
తఇడడ:డ ససబబరరయగడడ మఖజరర
ఇఇటట ననఇ:1-146-A
వయససస:39
లఇ: పప

69
LML1823129
పషరర: గఠపస ఖఖదర బబదర

125-141/355

72
LML1827963
పషరర: ససఇకమశ శశనకలకల

125-141/358

75
ZOK0478933
పషరర: ధనసఇజయ తడనకలకల

125-141/361

తఇడడ:డ శశనవరససలక తడనకళళళ
ఇఇటట ననఇ:1-144-O
వయససస:29
లఇ: పప
125-141/363

78
LML1827914
పషరర: లకమశ పప తస పస

125-141/364

భరస : శశరరమగలక పప తస పషల
ఇఇటట ననఇ:1-144-P
వయససస:80
లఇ: ససస స
125-141/366

81
ZOK0938169
పషరర: ససబబబరరయగడడ మజజజరర

125-141/367

తఇడడ:డ ససబబబరరయగడడ మఖజరర
ఇఇటట ననఇ:1-144-S
వయససస:27
లఇ: పప
125-141/369

84
ZOK1221316
పషరర: కససఇపసరర షషక

125-141/370

తఇడడ:డ మహబమబ బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-144-S-1-2
వయససస:37
లఇ: పప
125-141/138

తఇడడ:డ గఠపస కదచరబదర
ఇఇటట ననఇ:1/144_N8
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-141/372

125-141/353

భరస : నచరరయణ తడనకళళళ
ఇఇటట ననఇ:1-144-O
వయససస:92
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగరయయ గగడదడ టట
ఇఇటట ననఇ:1-144-S-1-1
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : ఖఖససఇ పసరర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-144-S-1-2
వయససస:36
లఇ: ససస స
88
LML1823087
పషరర: గగరయయ వడల

125-141/357

భరస : పడసరద ఇరరవపరర
ఇఇటట ననఇ:1-144-S
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : బబల రరజ గఠడదటట
ఇఇటట ననఇ:1-144-S-1-1
వయససస:39
లఇ: ససస స
85
ZOK1221324
పషరర: గగలఖబ బబగమ షషక

71
ZOK1178608
పషరర: మఇజల ఖఖదర బదర

66
ZOK1232768
పషరర: వనఇకట రమణ శశటట పలలల

తఇడడ:డ బబలయయ ఖఖదరభదడ
ఇఇటట ననఇ:1-144-N8
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : శశణ
శ ణవరససలక తడనకలకల
ఇఇటట ననఇ:1-144-O
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రమణ పషదదపరలక
ఇఇటట ననఇ:1-144-S
వయససస:61
లఇ: ససస స
82
ZOK0937849
పషరర: ససబబమశ గగడదడటట

125-141/60

తఇడడ:డ నచరరయణ తడనకళళళ
ఇఇటట ననఇ:1-144-O
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవరససలక తడనకళళళ
ఇఇటట ననఇ:1-144-O
వయససస:26
లఇ: ససస స
79
ZOK0646158
పషరర: రరమమలఖమశ పషదద పప లక

68
ZOK1490275
పషరర: గగరర పడసరద కరదరబదచర

125-141/350

తఇడడ:డ చచఇగల రరయగడడ శశటట పలలల
ఇఇటట ననఇ:1-144-N5
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఠపస ఖఖదర బదర
ఇఇటట ననఇ:1-144-N8
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరససలక తడనకళళళ
ఇఇటట ననఇ:1-144-O
వయససస:47
లఇ: ససస స
76
ZOK1143940
పషరర: వనఇకట శరరష టటన
డ కలకల

125-141/352

తఇడడ:డ గఠపస కరదరబదచర
ఇఇటట ననఇ:1/144N8
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : గఠపస ఖఖదరభదడ
ఇఇటట ననఇ:1-144-N8
వయససస:41
లఇ: ససస స
73
LML1827971
పషరర: హహమఖవత శశనకలకల

65
ZOK0937856
పషరర: నచగవవణణ శశటట పలల

63
LML2388759
పషరర: రరమచనద య
న ఖయ పషడడపప లఖ
తఇడడ:డ మమణణప పషదదపరలక
ఇఇటట ననఇ:1-144-N5
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : వనఇకరటరమణ శశటట పలల
ఇఇటట ననఇ:1-144-N5
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవరససలక పషదదపప డ లక
ఇఇటట ననఇ:1-144-N5
వయససస:25
లఇ: పప
70
LML1828136
పషరర: వజయ కరదరబబదర

125-141/349

భరస : రరమచఇదడయయ పషదదపరలక
ఇఇటట ననఇ:1-144-N5
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమచనద య
న ఖయ పషదదపరల
ఇఇటట ననఇ:1-144-N5
వయససస:38
లఇ: పప
67
ZOK1269092
పషరర: బబలఖజ పషదదపప డ లక

62
LML1828490
పషరర: రమణమశ పషదదపప ళల

87
ZOK1490184
పషరర: రజయ సషననరరయ

125-141/61

భరస : రరమ చఇదడ సషననరరయ
ఇఇటట ననఇ:1/145
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-141/373

125-141/374
90
ZOK2005429
పషరర: పషదదససబబబరరయడస మజరర

తఇడడ:డ పసచచయయ మఖజరర
ఇఇటట ననఇ:1-146-A
వయససస:77
లఇ: పప
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91
LML2388536
పషరర: నరసమశ మజజజరర

125-141/375

భరస : ససబబ రరయగడడ మఖజరర
ఇఇటట ననఇ:1-146-B
వయససస:49
లఇ: ససస స
94
ZOK1196691
పషరర: మసరసన షషక

125-141/376

125-141/379

125-141/381

125-141/384

125-141/67

125-141/387

125-141/390

భరస : జకకర వలల పషతదన
ఇఇటట ననఇ:1-150
వయససస:39
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

104
ZOK1702992
పషరర: అజశత బ షషక

107
ZOK1218115
పషరర: హబబ షషక

110
ZOK1218156
పషరర: హజరర షషక

113
ZOK1218214
పషరర: రరజజరన షషక

125-141/393

116
ZOK1703479
పషరర: రరజజరఇ షషక

125-141/65

119
ZOK0646331
పషరర: మహ రరజ సయయద
భరస : రరయఖజ సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-151
వయససస:30
లఇ: ససస స

99
LML2388395
పషరర: రరమగలమశ పపలగరఇడల

125-141/380

102
LML2390227
పషరర: రరహనచ శశక

125-141/383

105
ZOK1664051
పషరర: రరడడడ బబష షషక

125-141/66

తఇడడ:డ ఖదర బబష
ఇఇటట ననఇ:1/149-B
వయససస:23
లఇ: పప
125-141/385

108
ZOK1218123
పషరర: కరరమగలల షషక

125-141/386

తఇడడ:డ మహబమబ బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-149-C
వయససస:35
లఇ: పప
125-141/388

111
ZOK1218164
పషరర: జకకర హహసషసన షషక

125-141/389

తఇడడ:డ మహబమబ బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-149-C
వయససస:38
లఇ: పప
125-141/391

114
ZOK1218222
పషరర: షహహన షషక

125-141/392

భరస : జకకర హహసషసన షషక
ఇఇటట ననఇ:1-149-C
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-141/394

భరస : మమల బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1-149-C
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-141/396

125-141/378

భరస : శబరబశర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-149
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : మమలఖ బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-149-C
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : షఫసవపలఖల షషక
ఇఇటట ననఇ:1-149-C
వయససస:38
లఇ: ససస స
118
ZOK1218107
పషరర: షబనచ పటబన

125-141/382

భరస : కరరమగలఖల షషక
ఇఇటట ననఇ:1-149-C
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబమబ బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-149-C
వయససస:42
లఇ: పప
115
ZOK1702737
పషరర: కరరమగననసర షషక

101
LML2390219
పషరర: శబరబశర శశక

96
ZOK0851882
పషరర: రరజరన షషక

భరస : బలరరమయయ పపలగరఇదల
ఇఇటట ననఇ:1-149
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబమబ బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-149-C
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : మహబమబ బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-149-C
వయససస:66
లఇ: ససస స
112
ZOK1218180
పషరర: శరఫసఉలల ల షషక

125-141/64

భరస : మహబమబ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/149-1
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబమబ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/149-C
వయససస:42
లఇ: పప
109
ZOK1218149
పషరర: అజశత షషక

98
ZOK1388354
పషరర: బలరరమయయ పపలగరఇడల

125-141/63

తఇడడ:డ ఛచన బబషర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-148
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసరరసబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-149
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన లకనన పపలగరఇడల
ఇఇటట ననఇ:1-149
వయససస:61
లఇ: పప
106
ZOK1702745
పషరర: షఫసవపలఖల షషక

125-141/377

తఇడడ:డ బలరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:1/149
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ బలరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-149
వయససస:39
లఇ: పప
103
ZOK1218271
పషరర: బబల రరమయయ పపలగరఇడల

95
ZOK1196766
పషరర: షబనచ షషక

93
ZOK1542745
పషరర: తహహర షషక
తఇడడ:డ మహబమబ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/147
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన షషక
ఇఇటట ననఇ:1-147
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : రరజరన షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-148
వయససస:32
లఇ: ససస స
100
LML2388403
పషరర: రరమఖఇజనవయగలక పపలగరఇడల

125-141/62

తఇడడ:డ మహబమబ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/147
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబమబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-147
వయససస:34
లఇ: పప
97
ZOK0851890
పషరర: కమఖల బ షషక

92
ZOK1383173
పషరర: ఖదర బబష షషక

117
LML2410488
పషరర: జజఖర వలల పఠరన

125-141/395

తఇడడ:డ ఖఖదరఖఖన షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-150
వయససస:44
లఇ: పప
125-141/397

120
ZOK0986044
పషరర: సరరధచర షషక

125-141/398

తఇడడ:డ ఛచన బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-152
వయససస:34
లఇ: పప
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121
ZOK0986051
పషరర: షబనచ షషక

125-141/399

తఇడడ:డ ఛచన బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-152
వయససస:33
లఇ: ససస స
124
LML2389005
పషరర: జమలఖ శశక

125-141/401

125-141/69

125-141/405

125-142/3

125-141/408

125-141/410

125-141/413

భరస : పసచచయయ కలన
ఇఇటట ననఇ:1-155-B
వయససస:60
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

134
ZOK1388487
పషరర: నచగరన బబషర షషక

137
ZOK1423995
పషరర: పప లచచరల కకమఖర

140
LML2392645
పషరర: కకమఖర సషపపరర

143
ZOK1364777
పషరర: షషక ఖఖజజ బ

125-141/441

146
LML2389070
పషరర: యలమశ చరరతచదద

125-141/71

149
ZOK1232727
పషరర: వజయలకడశ కకన
తలల : వనఇకటససబబమశ కకన
ఇఇటట ననఇ:1-155-B
వయససస:26
లఇ: ససస స

129
ZOK1567726
పషరర: మహమశద కససఇ పటబన

125-141/404

132
ZOK1276386
పషరర: అపసరరర షషక

125-141/407

135
ZOK1490283
పషరర: నగరన బబష షషక

125-141/72

తఇడడ:డ మమల షషక
ఇఇటట ననఇ:1/153-C
వయససస:22
లఇ: పప
125-141/73

138
LML2386530
పషరర: ఈశరరమశ సషపపరర

125-141/409

భరస : కకమఖర సషపపరర
ఇఇటట ననఇ:1-155
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-141/411

141
LML2392652
పషరర: చననమశ పప లచచరల

125-141/412

భరస : పషఇచలయయ పప లచచరల
ఇఇటట ననఇ:1-155
వయససస:61
లఇ: ససస స
125-141/414

144
LML2389021
పషరర: ససరరశ చదవపరర

125-141/440

తఇడడ:డ మఖధవయయ చచవపరర
ఇఇటట ననఇ:1-155-A
వయససస:39
లఇ: పప
125-141/442

భరస : శశనవరససలక చరరతడడ
ఇఇటట ననఇ:1-155-B
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-141/444

125-141/403

భరస : రఫస షషక
ఇఇటట ననఇ:1-153-B
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : షషక మహబమబ బబషర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-155
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : ససరరశ చచవపరర
ఇఇటట ననఇ:1-155-A
వయససస:34
లఇ: ససస స
148
ZOK0937948
పషరర: వనఇకట ససబబమశ కకన

125-141/406

తఇడడ:డ చనన రరజ సషపపరర
ఇఇటట ననఇ:1-155
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ షషక మమలఖ సరహహబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-155
వయససస:30
లఇ: పప
145
LML2389039
పషరర: లకకశ చదవపరర

131
LML2388965
పషరర: అబగదల పఠరన

126
ZOK1232677
పషరర: నరసమశ తచడడపతడ

తఇడడ:డ నననన సబబబ పటబన
ఇఇటట ననఇ:1-153B
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:డ పప లచచరల పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:1/154
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : బబషర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-155
వయససస:60
లఇ: ససస స
142
ZOK1364769
పషరర: షషక మహబమబ బబషర

125-141/70

తఇడడ:డ మమల
ఇఇటట ననఇ:1/153-C
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననన సరహహబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-153-C
వయససస:61
లఇ: పప
139
LML2386589
పషరర: ఖఖజజబ షషక

128
ZOK1490168
పషరర: నజమమన పటబన

125-141/68

భరస : ససబబనన తచడడపతడ
ఇఇటట ననఇ:1-153
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననననసరబ పటట న
ఇఇటట ననఇ:1-153-B
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : మహమశద ఖఖససఇ
ఇఇటట ననఇ:1/153-B
వయససస:52
లఇ: ససస స
136
ZOK0851833
పషరర: మమలఖ షషక

125-141/402

భరస : మహమశద కససఇ పటబన
ఇఇటట ననఇ:1/153-B
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననవనశరబ పటట న
ఇఇటట ననఇ:1-153-B
వయససస:76
లఇ: పప
133
ZOK2006237
పషరర: నజమగన పఠరన

125
LML2389013
పషరర: మఖమమలఖ శశక

123
ZOK1388420
పషరర: మసరసన షషలక
తఇడడ:డ షరవలల
ఇఇటట ననఇ:1/153
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : మమలఖ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-153
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖససఇ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1/153-B
వయససస:37
లఇ: పప
130
LML2388940
పషరర: మహమశదకరససమ పఠరన

125-141/400

భరస : ఛచన బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-152
వయససస:71
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-153
వయససస:48
లఇ: ససస స
127
ZOK1388511
పషరర: రఫస షషక

122
ZOK1156810
పషరర: జలలకరబల షషక

147
ZOK0469841
పషరర: రరణగక అనసనరర

125-141/443

భరస : రరమమ అనసనరర
ఇఇటట ననఇ:1-155-B
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-141/445

150
ZOK1290337
పషరర: వనఇకట రమణ నలఇ

125-141/446

తఇడడ:డ చననయయ నలఇ
ఇఇటట ననఇ:1-155-C
వయససస:65
లఇ: పప
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151
ZOK2006245
పషరర: వవఇకట ససబబమఖశ కలనచ

125-142/4

భరస : పషదద పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:1/155 C
వయససస:57
లఇ: ససస స
154
ZOK1275057
పషరర: శహహల షషక

125-141/449

125-141/450

125-141/453

125-141/456

125-141/458

125-141/461

125-141/78

తఇడడ:డ ఖససఇ షబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/160
వయససస:42
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

164
ZOK1566900
పషరర: శరహర షషక

167
ZOK1044882
పషరర: జమలలశ షషక

170
LML1828615
పషరర: కరరమగన షషక

173
ZOK1705359
పషరర: రహఇతతలఖల షషక

125-141/463

176
ZOK1232719
పషరర: పరయరరజజన షషక

125-141/76

179
ZOK1232776
పషరర: తచజమ షషక
భరస : కమల బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/160
వయససస:39
లఇ: ససస స

159
ZOK0646216
పషరర: లకడశ దదవ కకమటట గగఇట

125-141/452

162
ZOK0937906
పషరర: కరరమగన షషక

125-141/455

165
ZOK0644062
పషరర: సలఖమ షషక

125-141/457

తఇడడ:డ జమలలశ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-157-A
వయససస:34
లఇ: పప
125-141/459

168
ZOK1373638
పషరర: ఫరమన సయద

125-141/460

భరస : హబబగలల సయద
ఇఇటట ననఇ:1-157-B
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-141/462

171
ZOK1567155
పషరర: అలల బకష షషక

125-141/77

తఇడడ:డ మహబమబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/159
వయససస:44
లఇ: పప
125-141/79

174
ZOK1705417
పషరర: మసరసన షరరఫ షషక

125-141/80

తఇడడ:డ అబగదల షరరఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/159
వయససస:43
లఇ: పప
125-141/464

భరస : మహబమబ సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-159
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-141/81

125-141/75

భరస : జఫరర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-157
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసరసన షషక
ఇఇటట ననఇ:1/159
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : అలఖలబకరశ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-159
వయససస:34
లఇ: ససస స
178
ZOK0534693
పషరర: కమల బబష షషక

125-141/454

భరస : ఇమఖఇసరబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-158
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన షరరఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/159
వయససస:40
లఇ: ససస స
175
ZOK0937955
పషరర: అమరరననసర షషక

161
LML2390128
పషరర: ఫరరరన శశక

156
ZOK1705094
పషరర: శహహదచ పఠరన

భరస : చలపత కకమశగగఇట
ఇఇటట ననఇ:1-156-J
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బక సరహహబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-157-A
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖఖదర వలల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-158
వయససస:62
లఇ: పప
172
ZOK1705243
పషరర: నసరజహన షషక

125-141/451

భరస : సలఖఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/157-a
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : జఇలలశర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-157-A
వయససస:41
లఇ: ససస స
169
LML1823269
పషరర: ఇమఖమ సరహహబ షషక

158
ZOK0937914
పషరర: జజన బబషర షషక

125-141/448

తఇడడ:డ కలలశర పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1/156
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జఫర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-157
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబగదల గణణ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-157
వయససస:61
లఇ: పప
166
ZOK0646232
పషరర: మహబమనషర షషక

125-141/74

తఇడడ:డ ఘమస మహమశద షషక
ఇఇటట ననఇ:1-156-A
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ గనసరహహబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-157
వయససస:41
లఇ: పప
163
ZOK0937922
పషరర: జఫరర షషక

155
ZOK1705086
పషరర: మమల షషక

153
ZOK1275040
పషరర: షహహదచ షషక
భరస : శకల షషక
ఇఇటట ననఇ:1-155-K
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రహమఖన షషక
ఇఇటట ననఇ:1/156
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : జజనబశర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-156-A
వయససస:40
లఇ: ససస స
160
LML1822592
పషరర: అబగదల కరరమ షషక

125-141/447

భరస : వనఇకటటసరరరల ససదదవటఇ
ఇఇటట ననఇ:1-155-J
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నజర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-155-K
వయససస:29
లఇ: పప
157
LML2389997
పషరర: వహహదచ శశక

152
ZOK0646208
పషరర: చఇదడ కలఖ ససదదవటఇ

177
ZOK2006252
పషరర: పరయరర జజన షషక

125-142/5

భరస : మహబమబ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1/159
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-141/82

180
ZOK0644070
పషరర: కమల బబషర షషక

125-141/465

తఇడడ:డ కససఇ సరబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-160
వయససస:57
లఇ: పప

Page 8 of 39

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-02
181
LML2392439
పషరర: తచజన షషక

125-141/689

భరస : కమల బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/160
వయససస:38
లఇ: ససస స
184
ZOK2005783
పషరర: మహమశద రఫస షషక

125-141/468

125-141/84

125-141/471

125-141/472

125-141/475

125-141/88

125-141/478

తఇడడ:డ కకషర పపలగరల
ఇఇటట ననఇ:1/168-1
వయససస:38
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

194
ZOK1282672
పషరర: షషక శవలల

197
ZOK0937930
పషరర: అఇజజనమశ కకన

200
ZOK1405075
పషరర: శరక ఫకరరదదదన

203
ZOK0851858
పషరర: మహమశద షషక

125-141/481

206
ZOK2252922
పషరర: షషక రరషశ

125-141/473

209
ZOK1566959
పషరర: ఈశరరమశ పపలగరల
భరస : కకషర పపలగరల
ఇఇటట ననఇ:1/168-1
వయససస:55
లఇ: ససస స

189
LML2389088
పషరర: సప బరభబగమ శశక

125-141/470

192
ZOK1664069
పషరర: హనఫ షషక

125-141/86

195
LML2389161
పషరర: రరశరశభబనస శశక

125-141/474

భరస : మహమశద రఫస షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-165-1
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-141/476

198
ZOK1388396
పషరర: హరర పడసరద పపలగరఇడల

125-141/87

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:1/166
వయససస:28
లఇ: పప
125-141/89

201
ZOK1221332
పషరర: ఖఖదర బబషర షషక

125-141/477

తఇడడ:డ మహబమబ బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-166
వయససస:37
లఇ: పప
125-141/479

204
ZOK0851866
పషరర: హససనచ షషక

125-141/480

భరస : ఛచన బబషర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-167
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-141/90

భరస : షషక శవలల
ఇఇటట ననఇ:1/168
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-141/91

125-141/83

తఇడడ:డ మహమద రఫస
ఇఇటట ననఇ:1/165
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఛచన బబషర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-167
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : మహమశద షషక
ఇఇటట ననఇ:1-167
వయససస:32
లఇ: ససస స
208
ZOK1566926
పషరర: రమఖఇజనఉలల పపలగరల

125-139/6

తఇడడ:డ షషక మహబమబ బబష
ఇఇటట ననఇ:1/166
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : ఖఖదర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-166
వయససస:33
లఇ: ససస స
205
ZOK1241611
పషరర: ఫరతమమన షషక

191
ZOK1389832
పషరర: షషక మగనరర

186
ZOK1490507
పషరర: ససఫసయన షషక

భరస : ఘమసషవవర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-164
వయససస:56
లఇ: ససస స

తలల : వనఇకట ససబబమశ కలన
ఇఇటట ననఇ:1-165-B
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:1/166
వయససస:44
లఇ: ససస స
202
ZOK1221340
పషరర: రరశరశ షషక

125-141/85

తఇడడ:డ షషక అబగదలఖల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-165
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : షషక శవలల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-165-1-1
వయససస:30
లఇ: ససస స
199
ZOK1388727
పషరర: తతలసమశ పపలగరఇడల పలల

188
ZOK1388677
పషరర: సరధకకననసర షషక

125-141/467

తఇడడ:డ మహమశద రఫస షషక
ఇఇటట ననఇ:1/162-A
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : షషక శరవరల
ఇఇటట ననఇ:1/165
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబగదలఖల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-165
వయససస:42
లఇ: పప
196
ZOK1282664
పషరర: షషక మగనర షషలక

125-141/469

భరస : అకశమ వలల
ఇఇటట ననఇ:1/163-B
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మదర సబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-164
వయససస:61
లఇ: పప
193
LML2386605
పషరర: మహమశద రఫస షషక

185
LML1828482
పషరర: షమమ షషక

183
ZOK0646257
పషరర: షబరరన షషక
భరస : అబగదల రససల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-162
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : సరదక వలల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-162-2
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబగదల రససల షషక
ఇఇటట ననఇ:1/162-A
వయససస:44
లఇ: పప
190
ZOK0937963
పషరర: గగస పసరర షషక

125-141/466

భరస : మహమశద రఫస షషక
ఇఇటట ననఇ:1-162
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కమల సరహహబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-162
వయససస:42
లఇ: పప
187
ZOK1567742
పషరర: మహమశద రఫస షషక

182
LML1827641
పషరర: మగనన షషక

207
ZOK1139543
పషరర: కమల షషక

125-141/482

తఇడడ:డ సరదక వలల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-168
వయససస:27
లఇ: పప
125-141/92

210
ZOK2005791
పషరర: కమల బబషర షషక

125-141/483

తఇడడ:డ బరరన సరహహబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-168-1
వయససస:46
లఇ: పప
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211
LML1823020
పషరర: సరదక వలల షషక

125-141/484

తఇడడ:డ బగడచన సరబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-168-2
వయససస:43
లఇ: పప
214
ZOK1275024
పషరర: కమల బబషర షషక

125-141/486

125-141/489

125-141/96

తఇడడ:డ షషక నజమగదదదన
ఇఇటట ననఇ:1/168C
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-141/99

భరస : నజమగదదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:1/168-C
వయససస:24
లఇ: ససస స

125-141/94

125-141/101

221
ZOK1288281
పషరర: షషక సలఇ

227
ZOK1664085
పషరర: ఫఫ మదచ షషక

125-141/97

తఇడడ:డ రరమకకషషలనయఖ గగమశడవలల
ఇఇటట ననఇ:1-169
వయససస:45
లఇ: పప

230
LML2389419
పషరర: రమఖదదవ గగమశడవలల

125-141/490

తఇడడ:డ చనన లకశనన
ఇఇటట ననఇ:1/170
వయససస:58
లఇ: పప

125-141/102

222
ZOK1490143
పషరర: మహహబబ బబష షషక

125-141/493

125-141/491

231
ZOK1144013
పషరర: షరవలల షషక

125-141/494

తఇడడ:డ కరలలశ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-169
వయససస:28
లఇ: పప

125-163/3 234
125-141/495
233
ZOK1422948
LML2389336
పషరర: మననజ కకమఖర రరడడ చననపపరరడడడ
పషరర: వవననటబలకమఖశ చఇతచకకఇతచ

236
ZOK1034651
పషరర: చఇదడ శశఖర చఇతకకఇట

భరస : ససబబరరమయయ చఇతకకఇటబ
ఇఇటట ననఇ:1-172
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-141/497

237
ZOK1156869
పషరర: అనసశర చఇతకకఇట

238
ZOK2005817
పషరర: ససబబరరమయయ చఇతకకఇతచ

125-141/500 240
239
LML2389344
LML2389351
పషరర: వనఇకట కకషరయయ టఇగగటటరర
పషరర: లకకశదదవ టఇగగటటరర

వయసస 01-01-2021 నటక

125-141/100

228
LML2389237
పషరర: నసరజహహ శశక

తఇడడ:డ ససబబరరమయయ చఇతకకఇటబ
ఇఇటట ననఇ:1-172
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయయ చరకకఇటబ
ఇఇటట ననఇ:1-172
వయససస:70
లఇ: పప

125-141/98

225
ZOK1664077
పషరర: శరవరల షషక

తఇడడ:డ వనఇకట కకషరయయ టఇగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:1-172
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-141/499

125-141/95

భరస : కలలశర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-169
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఘగనచథ రరడడ చననపప రరడడ
ఇఇటట ననఇ:1-171
వయససస:24
లఇ: పప
125-141/496

219
ZOK1567528
పషరర: షషక పరవన

తఇడడ:డ మమల
ఇఇటట ననఇ:1/168-D
వయససస:66
లఇ: పప

భరస : వరరశకకమఖర
ఇఇటట ననఇ:1-169
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-141/103

125-141/488

తఇడడ:డ దసస గరరర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/168-C
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : సరజద
ఇఇటట ననఇ:1/169
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-141/492

216
ZOK1669332
పషరర: కరరమమననసర షషక

తఇడడ:డ షషక నజమగదదదన
ఇఇటట ననఇ:1/168C
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : నజమగదదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:1-168-C
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:1/169
వయససస:28
లఇ: పప

235
ZOK0786137
పషరర: శశవరణణ టఇగగటటరర

218
ZOK1490150
పషరర: అజశత షషక

224
ZOK1232750
పషరర: అజశత షషక

125-141/485

భరస : కమల బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1-168-A
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షషక మసరసన
ఇఇటట ననఇ:1/168-C
వయససస:26
లఇ: పప

223
ZOK1714674
పషరర: పరవన షషక

232
ZOK1388388
పషరర: వనఇకటరమణ పపలగరఇడల

125-141/487

భరస : షషక షషక
ఇఇటట ననఇ:1/168C
వయససస:51
లఇ: ససస స

220
ZOK1567569
పషరర: షషక మమలఖన

229
LML2389401
పషరర: వరరష కకమఖర గగమశడవలల

215
ZOK1387562
పషరర: మహమశద రఫస షషక

213
LML2389302
పషరర: గగససనన శశక
భరస : మమలఖసరహహబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-168-A
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కమల బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1-168-A
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ బగరరన సరహహబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-168-A
వయససస:50
లఇ: పప

226
ZOK1427715
పషరర: హరర పడసరద

125-141/93

భరస : నరససఇహ పడసరద మరరశపలల
ఇఇటట ననఇ:1/168-A
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కమల బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-168-A
వయససస:24
లఇ: పప
217
ZOK2005809
పషరర: మమలఖ సరహహబ షషక

212
ZOK1490176
పషరర: నరజ మరరశపలల

తఇడడ:డ చలపత టఇగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:1-172-A
వయససస:68
లఇ: పప

125-141/498

భరస : చఇదడ శశఖర చఇతకకఇట
ఇఇటట ననఇ:1-172
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-141/501

భరస : వనఇకట కకషరయయ టఇగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:1-172-A
వయససస:60
లఇ: ససస స
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241
LML2389369
పషరర: పడశరఇత టఇగగటటరర

125-141/502

242
ZOK0478941
పషరర: వనఇకటటసరరరల టఇగగటటరర

125-141/503

243
ZOK1388719
పషరర: ససషశ మతస ఇ శశటట

తఇడడ:డ వనఇకట కకషరయయ టఇగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:1-172-A
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటబకకషరయయ టఇగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:1-172-A
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ జగదదశరర రరవప
ఇఇటట ననఇ:1/174
వయససస:23
లఇ: ససస స

244
ZOK1490291
పషరర: ససషశ మగతస ఇశశటట

245
ZOK1664440
పషరర: మహహత తచళలపక

246
ZOK1665389
పషరర: వశర పడసరద తచళలపక

125-141/105

తఇడడ:డ జగదదశరర రరవప మగతస ఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:1/174
వయససస:22
లఇ: ససస స
247
LML2389377
పషరర: గగరరపడసరద మగతస ఇశశటట

భరస : వశర పడసరద తచళలపక
ఇఇటట ననఇ:1/174
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-141/504

తఇడడ:డ గఠపరలకకషర మగతస ఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-174
వయససస:47
లఇ: పప
250
ZOK0383901
పషరర: చఇదడకళ మగతయఇశశటట

248
LML2389385
పషరర: మనచకక మగతస ఇశశటట

125-141/507

251
ZOK1094093
పషరర: వరలకడశ మఖకఇ

భరస : శశనవరససలక మఖకఇ
ఇఇటట ననఇ:1/175
వయససస:77
లఇ: ససస స

254
ZOK2005841
పషరర: రవ మఖకఇ

తఇడడ:డ నరససఇహహలకశశటట ఎలకచరర
ఇఇటట ననఇ:1-175
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకశషరమమరరస టఇగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:1-177
వయససస:40
లఇ: పప
262
ZOK1183847
పషరర: సడవఇత టఇగగటటరర

125-141/514

భరస : పడదదప కకమఖర రరజజ
ఇఇటట ననఇ:1-180
వయససస:41
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-141/111

263
ZOK1196758
పషరర: మఖనస టఇగగటటరర

125-141/517

266
LML2389435
పషరర: వఇశకకషర కలనవజటట

125-141/112

269
ZOK2005858
పషరర: పడదదప కకమఖర రరజజ రరజజ
తఇడడ:డ రఇగయయ రరజజ
ఇఇటట ననఇ:1-180
వయససస:44
లఇ: పప

255
LML1827534
పషరర: ఉమఖదదవ యయలకచసరర

125-141/508

258
LML1822303
పషరర: శశనవరసచకశవరరస తఇగగటటరర

125-141/510

తఇడడ:డ కకశషరమమరరస టఇగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:1-177
వయససస:42
లఇ: పప
125-141/512

261
ZOK0258020
పషరర: రరజరష తఇగగటటరర

125-141/513

తఇడడ:డ కకశషరమమరరస టఇగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:1-177
వయససస:38
లఇ: పప
125-141/515

264
LML1822543
పషరర: రరమచఇదడయయ కకనవజటట

125-141/516

తఇడడ:డ వనఇకటనరసయయ కకఇజరటట
ఇఇటట ననఇ:1-179
వయససస:57
లఇ: పప
125-141/518

తఇడడ:డ రరమచఇదడ కకఇజరటట
ఇఇటట ననఇ:1-179
వయససస:36
లఇ: పప
125-141/520

125-141/109
252
ZOK1388370
పషరర: నరససఇహ సరయ తదజ ఎలకచరర

భరస : మగరళధర రరవప ఎలకచరర
ఇఇటట ననఇ:1-175
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : రరజరశ టఇగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:1-177
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : రరమచఇదడ కకఇజరటట
ఇఇటట ననఇ:1-179
వయససస:49
లఇ: ససస స
268
LML1828680
పషరర: గరత రరజజ

260
LML1827823
పషరర: రరజరశరరర టఇగగటటరర

125-141/506

తఇడడ:డ మగరళధర రరవప
ఇఇటట ననఇ:1/175
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : కకశషరమమరరస టఇగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:1-177
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : కకశశర టఇగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:1-177
వయససస:36
లఇ: ఇ
265
LML1827989
పషరర: పదచశవత కకఇజరటట

125-141/108

భరస : రరమకకషరయయ
ఇఇటట ననఇ:1/176-A
వయససస:72
లఇ: ససస స
125-141/511

249
LML2389393
పషరర: జగదదశరరరరవ మగతస ఇశశటట
తఇడడ:డ గఠపరలకకషర మగతస ఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-174-A
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవరససలక మఖకఇ
ఇఇటట ననఇ:1/175
వయససస:49
లఇ: పప

125-141/509 257
256
ZOK2005825
ZOK1664093
పషరర: మగరళధర రరవప యయలకచసరర
పషరర: బబలమణణ గగమశడవలల

259
LML1822501
పషరర: కకశశర తఇగగటటరర

125-141/505

భరస : రవఇదడనచథ గగపరస మఖకఇ
ఇఇటట ననఇ:1/175
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-141/110

125-141/107

తఇడడ:డ కకషరయయ తచళలపక
ఇఇటట ననఇ:1/174
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : గగరరపడసరద మగతస ఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-174
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : జగదదశరర రరజ మగతస ఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-174-A
వయససస:49
లఇ: ససస స
253
ZOK2005833
పషరర: సఇపపరరమశ మఖకఇ

125-141/106

125-141/104

267
LML2389443
పషరర: లఖవరణచయలతచ కలనవజటట

125-141/519

తఇడడ:డ రరమచనద య
న ఖయ కకఇజరటట
ఇఇటట ననఇ:1-179
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-141/521

270
ZOK2006260
పషరర: పడభబవత రరజజ

125-142/6

భరస : రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:1/180
వయససస:64
లఇ: ససస స
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125-141/113 272
271
ZOK1388412
ZOK1388685
పషరర: వనఇకట సరయ పలల వ కకషర రరజజ
పషరర: పడభబవత రరజజ

తఇడడ:డ పడదదప కకమఖర
ఇఇటట ననఇ:1/180A
వయససస:22
లఇ: పప
274
LML2389500
పషరర: ససపడజజ వరకటట

భరస : రఇగయయ శశటట
ఇఇటట ననఇ:1/180-A
వయససస:66
లఇ: ససస స
125-141/523

తఇడడ:డ వవఇకటటశరరళళ వరకరటట
ఇఇటట ననఇ:1-181
వయససస:36
లఇ: ససస స
277
ZOK2005866
పషరర: వనఇకటటశరరరల వరకటట

125-141/526

125-141/529

125-138/8

125-141/531

125-141/534

125-141/536

భరస : బఇగరరర నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:1/190
వయససస:63
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-141/528

281
ZOK2005874
పషరర: పడసనచనబబబగ రరజజ

తఇడడ:డ పడసనన బబబగ రరజజ
ఇఇటట ననఇ:1-183
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-141/530

284
ZOK1388586
పషరర: అనసష కరమశశటట

287
ZOK0646273
పషరర: ససఇధస కరమశశటట

290
ZOK2005890
పషరర: మహహశరరరరవ కరమశశటట

293
ZOK2005908
పషరర: నచగసరరరరవ కరమశశటట

125-141/117

296
ZOK1218263
పషరర: ససభదడమశ గమనపపటట

125-141/115

299
LML2389575
పషరర: ససజజతచ సనశశటట
భరస : వననదనరససఇహలక సరనశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-190
వయససస:38
లఇ: ససస స

125-141/837

285
ZOK1388594
పషరర: వజయ కరమశశటట

125-141/116

భరస : మహహశరర రరవప
ఇఇటట ననఇ:1/184
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-141/532

288
ZOK1248740
పషరర: అనసశర కరమశశటట

125-141/533

భరస : రరడడడ ససవర సరన కరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-184
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-141/535

291
ZOK2006278
పషరర: ఊమఖమహహశరరర కరమశశటట

125-142/7

భరస : నచగరశరరరరవప
ఇఇటట ననఇ:1/184
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-141/537

294
ZOK1999887
పషరర: లతచ నచరదచసస

125-138/9

భరస : నచగయయ నరదచసస
ఇఇటట ననఇ:1-188-1
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-141/538

భరస : రరమ లఇగయయ గమనపపటట
ఇఇటట ననఇ:1-189
వయససస:77
లఇ: ససస స
125-141/119

282
ZOK2284305
పషరర: వషత
ర బబబగ రరజ
తఇడడ:డ పడసనన బబబగ రరజ
ఇఇటట ననఇ:1/183
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబలశఇకరయయ కమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-185
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమలఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:1/189
వయససస:50
లఇ: పప
298
ZOK1388636
పషరర: నచగరతనమశ సనశశటట

279
ZOK0646265
పషరర: మఖధసరర రరజజ

తఇడడ:డ బబలశఇకరయయ కమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-184
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ నచగరశరర రరవప కమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-185
వయససస:36
లఇ: ససస స
295
ZOK1388461
పషరర: పపరరషప తస ఇ గగనపపటట

125-141/527

తఇడడ:డ మహహశరర రరవప కమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-184
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబలశఇకరయయ కమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-184
వయససస:60
లఇ: పప
292
ZOK0646281
పషరర: దదపసస లకడశ కరమశశటట

125-141/525

భరస : రరడడడ శవ శరన
ఇఇటట ననఇ:1/184
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహహశరర రరవప కమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-184
వయససస:36
లఇ: పప
289
ZOK2005882
పషరర: మలకరరరజనర కరమశశటట

276
ZOK0531053
పషరర: వనఇకటససవ నచగరఇదడ పడసరద
వరకటట
తఇడడ:డ వనఇకటటసరరరల వరకరటట
ఇఇటట ననఇ:1-181
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతయనచరరయణ రరజజ
ఇఇటట ననఇ:1-183
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : మగననయయ బరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-184
వయససస:45
లఇ: ససస స
286
ZOK0644088
పషరర: రరడడడ శవ చరణ కరమ సషటట

278
LML2389526
పషరర: ఊషర రరణణ రరజ

125-141/522

125-141/524

భరస : పడసనన బబబగ రరజజ
ఇఇటట ననఇ:1-183
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడసనన బబబగ రరజజ
ఇఇటట ననఇ:1-183
వయససస:28
లఇ: ససస స
283
ZOK0881079
పషరర: వజయ బరరశశటట

275
ZOK0481879
పషరర: భబరత వరకటట

273
LML2389492
పషరర: నచగరశరరర వరకటట
భరస : వవఇకటటశరరళళ వరకరటట
ఇఇటట ననఇ:1-181
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకటటశరరళళ వరకరటట
ఇఇటట ననఇ:1-181
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇగయయ వరకరటట
ఇఇటట ననఇ:1-181
వయససస:64
లఇ: పప
280
ZOK0937989
పషరర: మనచ మననహరర రరజజ

125-141/114

297
ZOK1355338
పషరర: అనతచ సనశశటట

125-141/118

భరస : మఖణణకయ నరససఇహహలక సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:1/190
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-141/539

125-141/540
300
ZOK0648121
పషరర: మఖణణకయ నరససఇహహలక సనశశటట

తఇడడ:డ బఇగరరర నరససఇహహలక సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-190
వయససస:41
లఇ: పప

Page 12 of 39

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-02
301
ZOK2005916
పషరర: నరససఇహలక సరనశశటట

125-141/541

125-141/542 303
302
ZOK2005924
LML1823137
పషరర: వననధ నరససఇహహలక సరనశశటట
పషరర: రరజరశరరరవప దదరడల

తఇడడ:డ వనఇకటనరససఇహహలక సరనశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-190
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహహలక సరనశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-190
వయససస:45
లఇ: పప

304
LML2389609
పషరర: శరఇతచ దదవ దదరడల

305
ZOK0722124
పషరర: తదజససర కకటబ

125-141/544

భరస : పపలల యయ దదరడల
ఇఇటట ననఇ:1-196
వయససస:70
లఇ: ససస స
307
ZOK2005932
పషరర: నచరరరరజ కరరనటట
తఇడడ:డ రరమయయ కరరనటట
ఇఇటట ననఇ:1-198
వయససస:70
లఇ: పప
310
ZOK2005940
పషరర: మదసససధనరరవ కరరనటట

125-141/548

125-141/551

125-141/121

125-141/586

125-141/839

తఇడడ:డ అబగదల ఖఖదర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/220
వయససస:34
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

314
ZOK1389162
పషరర: ఆఇజనవయగలక దదవర

317
LML2402121
పషరర: కకశషర మహన పషరకఇ

320
ZOK0531061
పషరర: గరరరష పలల వ దదరడల

323
ZOK1725712
పషరర: నవన కకమఖర చచరర

125-141/590

326
LML2405009
పషరర: అజయకకమఖర అననఇ

125-165/494

329
LML2389872
పషరర: ససబడమణయమ మఖలసషటట
తఇడడ:డ పసచచలచయఖ మఖలశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-224
వయససస:54
లఇ: పప

125-142/9

312
ZOK1490200
పషరర: చచలతనయ లకడశ కరరరటఇ

125-141/550

315
LML2402105
పషరర: పషదద పపలల యయ పషరకఇ

125-141/120

తఇడడ:డ కకషరమమరరస పషరకఇ
ఇఇటట ననఇ:1/215
వయససస:72
లఇ: పప
125-141/122

318
LML2389591
పషరర: రరణణ మహన దదరడల

125-141/585

భరస : రరమ మహన దదరడల
ఇఇటట ననఇ:1-215
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-141/587

321
ZOK2005965
పషరర: రరమ మహన దదరడల

125-141/588

తఇడడ:డ పపలల యయ దదరడల
ఇఇటట ననఇ:1-215
వయససస:56
లఇ: పప
125-141/123

324
LML2404960
పషరర: ససబబబరరయగడడ అననమ

125-141/589

తఇడడ:డ ససబబబరరయగడడ సషటట అననఇ
ఇఇటట ననఇ:1-218
వయససస:58
లఇ: పప
125-141/591

తఇడడ:డ ససబబరరయగడడ అననఇ
ఇఇటట ననఇ:1-218
వయససస:33
లఇ: పప
125-141/125

309
ZOK2006294
పషరర: ససశలమశ కరరనతమ

తఇడడ:డ మధసససదన రరవప కరరరటఇ
ఇఇటట ననఇ:1-199A
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మణణ కకమఖర చచరర
ఇఇటట ననఇ:1/217-1
వయససస:19
లఇ: పప

భరస : ససబబరరయగడడ అననఇ
ఇఇటట ననఇ:1-218
వయససస:59
లఇ: ససస స
328
ZOK1566785
పషరర: మసరసన షషక

125-141/549

తఇడడ:డ రరమ మహన దదరడల
ఇఇటట ననఇ:1-215
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ వకటట రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:1/216
వయససస:53
లఇ: పప
325
LML2404978
పషరర: లకడశకరఇతమఖశ అననమ

311
ZOK2005957
పషరర: భవరన కరరనటట

125-141/546

భరస : నచగరరజ
ఇఇటట ననఇ:1/198
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పషదద పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1/215
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : కకశషర మహన
ఇఇటట ననఇ:1-215
వయససస:36
లఇ: ససస స
322
ZOK2284768
పషరర: వకటట మఖధవయయ

125-142/8

తఇడడ:డ వర నచగయయ దదవర
ఇఇటట ననఇ:1/205
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : పషదద పపలల యయ పషరకఇ
ఇఇటట ననఇ:1/215
వయససస:70
లఇ: ససస స
319
LML2402139
పషరర: ససజజతచ పషరకఇ

308
ZOK2006286
పషరర: నచగభమషణమశ కరరనతమ

306
ZOK1132141
పషరర: రరజరశరరర దదరడల
భరస : రరమయయ దదరడల
ఇఇటట ననఇ:1-196
వయససస:70
లఇ: ససస స

భరస : మధసససదనరరవప కరరనటట
ఇఇటట ననఇ:1-199
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మధసససదన రరవప కరరరటఇ
ఇఇటట ననఇ:1-199-A
వయససస:25
లఇ: ససస స
316
LML2402113
పషరర: శశమతదదవ పషరకఇ

125-141/545

భరస : రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:1/198
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన రఇగయయ కరరనటట
ఇఇటట ననఇ:1-199
వయససస:56
లఇ: పప
313
ZOK1490192
పషరర: మమనక కరరరటఇ

తఇడడ:డ రరమయయ డదరరడల
ఇఇటట ననఇ:1-196
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : ససధదర బబబగ కకట
ఇఇటట ననఇ:1-196
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-141/547

125-141/543

327
ZOK1388560
పషరర: రమయ సరయ అననఇ

125-141/124

భరస : అజయ కకమఖర
ఇఇటట ననఇ:1/219
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-141/592

330
LML2389880
పషరర: అరరణచ మఖలసషటట

125-141/593

భరస : ససబడమణయమ మఖలశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-224
వయససస:50
లఇ: ససస స
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331
ZOK1221399
పషరర: మగరళ కకషర మలల శశటట

125-141/594

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ మలల శశటట
ఇఇటట ననఇ:1-224
వయససస:25
లఇ: పప
334
LML2389740
పషరర: మలల కర శశక

125-141/597

125-141/599

125-141/602

125-141/129

125-141/604

125-141/134

344
ZOK1355320
పషరర: ఫరరదచ బ షషక

347
ZOK1390137
పషరర: ఖదదర బబష షషక

350
ZOK2005981
పషరర: కరరమగననసరస పఠరన

125-141/605

353
ZOK1241561
పషరర: ఖఖజజ వలల పటబన

125-141/608

356
ZOK1664127
పషరర: షరహహద షషక
భరస : మహమద రఫస
ఇఇటట ననఇ:1/231-B
వయససస:26
లఇ: ససస స

358
LML2389930
పషరర: రఘహననసర పఠరన

359
ZOK1248765
పషరర: మహమశద రఫస షషక

వయసస 01-01-2021 నటక

125-141/609

తఇడడ:డ దదవయన సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-231-B
వయససస:51
లఇ: పప

125-141/598

339
LML2389849
పషరర: లకకశదదవ ఆకరపరత

125-141/601

342
LML2389807
పషరర: రరహహమమన షషక

125-141/128

భరస : కరరమమలఖల షషక
ఇఇటట ననఇ:1/230
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-141/130

345
ZOK1419126
పషరర: బబబగ సరబ షషక

125-141/131

తఇడడ:డ జఫర సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/230
వయససస:54
లఇ: పప
125-141/132

348
ZOK1390145
పషరర: రససల బ షషక

125-141/133

భరస : ఖదదర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/231
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-141/135

351
ZOK1490374
పషరర: హససన పటబన

125-141/136

తఇడడ:డ జన బబష పటబన
ఇఇటట ననఇ:1/231-A
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-141/606

తఇడడ:డ ఇసరశయల ఖఖన పటబన
ఇఇటట ననఇ:1-231-A
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : మహమశద రరహన బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-231-A
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : కరరమమలఖల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-231-B
వయససస:39
లఇ: ససస స

125-141/603

భరస : జజన భబషర పటట న
ఇఇటట ననఇ:1/231
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజనబశర పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-231-A
వయససస:33
లఇ: పప
355
ZOK1274950
పషరర: నసమఖన సలఖశ షషక

341
ZOK0938086
పషరర: అశశక కకమఖర ఆకరపరటట

336
ZOK1095695
పషరర: జలల బబషర షషక

భరస : నరససఇహలక ఆకరపరటట
ఇఇటట ననఇ:1-229
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఖససఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/231
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖజ వలల పటబన
ఇఇటట ననఇ:1/231
వయససస:21
లఇ: పప
352
LML2389781
పషరర: మమహబమబబశర పఠరన

125-141/600

భరస : అబగదల ఖఖదర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/230
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబబగ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-230
వయససస:39
లఇ: పప
349
ZOK1424928
పషరర: మమలఖన పటబన

338
ZOK2005973
పషరర: మగఇతచజ బబగఇ షషక

125-141/596

తఇడడ:డ ఖఖదర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-228
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహహలక ఆకరపరటట
ఇఇటట ననఇ:1-229
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజఫర హహసషసన షషక
ఇఇటట ననఇ:1/230
వయససస:54
లఇ: పప
346
LML2389799
పషరర: కరరమమలఖల శశక

125-141/127

భరస : ఖఖదర బబషర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-228
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహహలక ఆకరపరటట
ఇఇటట ననఇ:1-229
వయససస:30
లఇ: ససస స
343
ZOK1355312
పషరర: అబగదల ఖఖదర షషక

335
ZOK1388669
పషరర: గగససయఖ షషక

333
LML2389732
పషరర: శరవలల శశక
తఇడడ:డ కరససమ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-227
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖఖదర బబషర
ఇఇటట ననఇ:1/228
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-228
వయససస:28
లఇ: పప
340
ZOK0938078
పషరర: నచగమణణ ఆకరపరడడ

125-141/595

తఇడడ:డ శవయయ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:1-225
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : శరవలల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-227
వయససస:40
లఇ: ససస స
337
ZOK1274935
పషరర: అలఖలబకరశ షషక

332
ZOK0786129
పషరర: రరవత ఆవపల

125-141/607
354
ZOK1274943
పషరర: మహమశద రరహన బబషర షషక

తఇడడ:డ మసరసన బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-231-A
వయససస:32
లఇ: పప
125-141/137

357
ZOK1664119
పషరర: వహహద షషక

125-141/171

భరస : చఇ బబష
ఇఇటట ననఇ:1/231-B
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-141/610

360
ZOK1567635
పషరర: అనశర షషక

125-141/611

తఇడడ:డ మహమశద రఫస షషక
ఇఇటట ననఇ:1-231-B
వయససస:23
లఇ: ససస స
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361
ZOK1388347
పషరర: కరరమగలఖల పఠరన

125-141/172

తఇడడ:డ మహబమబ బబషర
ఇఇటట ననఇ:1/232
వయససస:36
లఇ: పప
364
ZOK1275032
పషరర: పషతదన ఆయయశర జబన

125-141/612

125-142/10

125-141/617

368
ZOK0392597
పషరర: నచగరరరజన మలల
ల ర

371
ZOK0481911
పషరర: ఓబగలమశ మలల
ల రర

125-141/620

374
ZOK0938037
పషరర: ఓబగలమశ మలల
ల రర

377
ZOK1293646
పషరర: మరస అనసరరధ మరక

భరస : మహమశద రఫస షషక
ఇఇటట ననఇ:1-232-B
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : రరణగమకకళ భబసనర మరక
ఇఇటట ననఇ:1-232-E
వయససస:58
లఇ: ససస స

125-141/626
379
ZOK1293661
పషరర: రరణగమకకళ పవన కకమఖర
రరణగమఖల
తఇడడ:డ రరణగమకకళ భబసనర రరణగమఖల
ఇఇటట ననఇ:1-232-E
వయససస:33
లఇ: పప

380
LML1822873
పషరర: మమలఖ శశక
తఇడడ:డ రరజజ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-234
వయససస:40
లఇ: పప

382
ZOK2006013
పషరర: గగస మహహదదదన షషక

383
ZOK2006021
పషరర: పరప బ షషక

125-141/629

తఇడడ:డ రరజజ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-234
వయససస:42
లఇ: పప
385
ZOK1196725
పషరర: అబగదల సలఖఇ షషక

125-141/632

భరస : పడసరద తతతఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-236-1
వయససస:31
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

386
ZOK2006039
పషరర: లకకశదదవ నకకర

125-141/618

389
LML2390136
పషరర: మమహబమబబశర షషక
తఇడడ:డ మగసరసఫర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/237
వయససస:35
లఇ: పప

125-141/614

369
ZOK0392761
పషరర: వనఇకటనన మలల
ల రర

125-141/616

372
ZOK0938011
పషరర: ఉమమహహశరరర మలల
ల రర

125-141/619

భరస : నచగరరరజన మలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:1-232-A1
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-141/621

375
ZOK1248781
పషరర: భబరత మలల
ల రర

125-141/622

తఇడడ:డ వనఇకటయయ మలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:1-232-A1
వయససస:33
లఇ: పప
125-141/624

125-141/625
378
ZOK1293653
పషరర: రరణగమకకళ కకరణ కకమఖర
రరనసకమల
తఇడడ:డ రరణగమకకళ భబసనర రరనసకమల
ఇఇటట ననఇ:1-232-E
వయససస:30
లఇ: పప

125-141/627

381
LML2386639
పషరర: అపసర షషక

125-141/628

భరస : గగస మహదదన షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-234
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-141/630

384
LML2390003
పషరర: మమలఖన సయద

125-141/631

భరస : మసరసన వల ఏస
ఇఇటట ననఇ:1-236
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-141/633

భరస : శవయయ నకన
ఇఇటట ననఇ:1-236
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-141/635

366
ZOK2006005
పషరర: శఇషరద బబగఇ పఠరన

తఇడడ:డ గఇగయయ మలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:1-232-A1
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : రరజజ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-234
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబగదల గణణ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-236
వయససస:59
లఇ: పప
388
ZOK0938052
పషరర: పరరవత తతటఇశశటట

125-141/615

భరస : నచగరఇదడ రరజ మలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:1-232-A1
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-141/623

125-141/174

భరస : మహబమబ ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-232
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటనన మలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:1-232-A1
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : భబరత మలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:1-232-A1
వయససస:31
లఇ: ససస స
376
ZOK1248757
పషరర: సదౘుసనషర షషక

125-141/613

తఇడడ:డ వనఇకటయయ మలల
ల ర
ఇఇటట ననఇ:1-232-A1
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటనన మలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:1-232-A1
వయససస:38
లఇ: పప
373
ZOK0938029
పషరర: జజయత మలల
ల రర

365
ZOK2005999
పషరర: మహబమబ ఖఖన పఠరన

363
ZOK1665546
పషరర: అలఖలజ షషక
తఇడడ:డ రఠశన షషక
ఇఇటట ననఇ:1/232
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససలఖర సరబ పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-232
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : అహమద సయద
ఇఇటట ననఇ:1/232
వయససస:20
లఇ: ససస స
370
ZOK0392787
పషరర: నచగరఇదడబబబగ మలల
ల రర

125-141/173

తఇడడ:డ రఠశన
ఇఇటట ననఇ:1/232
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : పషతదన కరరమగలఖల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-232
వయససస:34
లఇ: ససస స
367
ZOK1672542
పషరర: రరహన సయద

362
ZOK1633429
పషరర: అలఖలజ షషక

387
ZOK0727552
పషరర: మగజబ షషక

125-141/634

తఇడడ:డ అబగదల కరరఇ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-236-1
వయససస:32
లఇ: పప
125-141/175

390
ZOK1567379
పషరర: శవ శఇకర నకన

125-141/176

తఇడడ:డ శవయయ నకన
ఇఇటట ననఇ:1/237
వయససస:32
లఇ: పప
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391
ZOK0986077
పషరర: హససనచ షషక

125-141/636

భరస : మహబమబ బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-237
వయససస:33
లఇ: ససస స
394
ZOK2269488
పషరర: మహబమబ బబష షషక

125-141/825

125-141/639

125-141/642

125-141/179

125-141/182

125-141/184

125-141/647

తఇడడ:డ మహబమబ బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/239-A
వయససస:29
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

404
ZOK1423276
పషరర: శరరశల షషక

407
ZOK2006047
పషరర: పరయరరజజన షషక

410
LML1827856
పషరర: మగఇతచజ సయయద

413
ZOK1490242
పషరర: శలశ సయద

125-141/650

416
ZOK2006070
పషరర: రఫస సయయద

125-141/180

419
LML2390250
పషరర: మమహబమబబశర షషక
తఇడడ:డ గఫపరశరబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-239A
వయససస:64
లఇ: పప

399
ZOK0938128
పషరర: నససమఖ షషక

125-141/641

402
ZOK0938110
పషరర: మసరసన షషక

125-141/178

405
ZOK1490358
పషరర: సరధక బబష షషక

125-141/181

తఇడడ:డ శరమఏర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/238-A
వయససస:30
లఇ: పప
125-141/183

408
ZOK1293638
పషరర: తచజన షషక

125-141/644

భరస : సరదక బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-238-A
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-141/645

411
ZOK1323161
పషరర: జలఖన బబషర సయయద

125-141/646

తఇడడ:డ రఫస సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-239
వయససస:23
లఇ: పప
125-141/648

414
ZOK2006054
పషరర: రరసససఇ బబషర సయయద

125-141/649

తఇడడ:డ కరలలషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-239
వయససస:42
లఇ: పప
125-141/651

తఇడడ:డ కరలలషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-239
వయససస:40
లఇ: పప
125-141/185

125-141/638

తఇడడ:డ షమర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/238-A
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ రఫస సయద
ఇఇటట ననఇ:1-239
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరజజమయఖయ సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-239
వయససస:82
లఇ: పప
418
ZOK0851916
పషరర: కరరమగలఖల షషక

125-141/643

భరస : రరసససఇ బబషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-239
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఫస సయద
ఇఇటట ననఇ:1-239
వయససస:23
లఇ: పప
415
ZOK2006062
పషరర: కరలలశ సయయద

401
ZOK1034669
పషరర: ఘమస పసర షషక

396
ZOK1241553
పషరర: హబబగలల షషక

భరస : కలల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-237-D
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : షమర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/238-A
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : బలరరజ సరరర
ఇఇటట ననఇ:1/239
వయససస:35
లఇ: ససస స
412
ZOK1380658
పషరర: జలఖనబబష సయద

125-141/640

భరస : శరమర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/238-A
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : సరధక బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/238-A
వయససస:23
లఇ: ససస స
409
ZOK1490325
పషరర: ససమలత సరరర

398
ZOK0937815
పషరర: ఖలల బబషర షషక

125-141/824

తఇడడ:డ అబగదల కరరమ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-237-A
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససలఖర సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-238
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ శరమర బబషర
ఇఇటట ననఇ:1/238-A
వయససస:25
లఇ: ససస స
406
ZOK1567023
పషరర: తజన షషక

125-141/177

తఇడడ:డ మహబమబ బబషర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-237-D
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : గగస పసర
ఇఇటట ననఇ:1-238
వయససస:42
లఇ: ససస స
403
ZOK1388651
పషరర: షబబనచ షషక

395
ZOK1567189
పషరర: హబబగలల షషక

393
ZOK2269470
పషరర: సయద మమలఖన
భరస : మసరసన వల సయద
ఇఇటట ననఇ:1/237
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబగదల కరరఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/237-A
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : లకడశ నచరరయణ పషనసగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:1-237C
వయససస:66
లఇ: ససస స
400
LML1827062
పషరర: షకకలఖ షషక

125-141/637

భరస : హజవరల షషక
ఇఇటట ననఇ:1-237
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/237
వయససస:34
లఇ: పప
397
ZOK0938136
పషరర: శశషమశ పషనసగఠఇడడ

392
ZOK1156828
పషరర: యఖససశన షషక

417
ZOK2006088
పషరర: ఫరతమఖ సయయద

125-141/652

భరస : కరలలషర
ఇఇటట ననఇ:1-239
వయససస:72
లఇ: ససస స
125-141/653

420
LML2390268
పషరర: గగలజజరబ షషక

125-141/654

భరస : మమహబమబబశర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-239A
వయససస:57
లఇ: ససస స
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421
ZOK1275016
పషరర: మగఇతచజ బబగమ సయయద

125-141/655

భరస : రరసస
స ఇ బబషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-239-A
వయససస:45
లఇ: ససస స
424
ZOK1096008
పషరర: కకదఇడ లకడశ కకదఇడ

125-141/657

125-141/659

125-141/190

125-141/662

125-141/665

125-141/191

125-141/668

తఇడడ:డ వనఇకటయయ మదదదనచ
ఇఇటట ననఇ:1/241C
వయససస:40
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

434
ZOK0531079
పషరర: బబషర సయయద

437
ZOK1196717
పషరర: పడసరద తతటఇశశటట

440
ZOK1388552
పషరర: మహమశద బబషర షషక

443
LML2390243
పషరర: గగశయఖ శశక

125-141/671

446
ZOK1385202
పషరర: నచసర షషలక

125-141/663

449
ZOK0851940
పషరర: లకడశ జజయత మదదదనచ
భరస : వనఇకటటసరరరల మదదదన
ఇఇటట ననఇ:1/241-C
వయససస:33
లఇ: ససస స

429
ZOK1490481
పషరర: సరదకకననసర షషక

125-141/189

432
LML2390193
పషరర: మమహబమబ బ పఠరన

125-141/661

435
ZOK0786103
పషరర: తససల మ పటబన

125-141/664

భరస : అబగదల రఠఫ పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-240-B
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-141/666

438
ZOK2006104
పషరర: ఫరతమఖ బ పఠరన

125-141/667

భరస : యమససఫ ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-240-B-1
వయససస:72
లఇ: ససస స
125-141/192

441
ZOK1567601
పషరర: హససన షషక

125-141/193

భరస : కరరమగలల షషక
ఇఇటట ననఇ:1/241
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-141/669

444
ZOK0534701
పషరర: యఖససన శశక

125-141/670

తఇడడ:డ ఘమసమహహదదన షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-241
వయససస:32
లఇ: పప
125-141/194

తఇడడ:డ గగస పసర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1/241-1
వయససస:25
లఇ: పప
125-141/196

125-141/658

భరస : రససలఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-240-B
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరరమమలఖల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-241
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : రరమమహన రరడడ మగతచయల
ఇఇటట ననఇ:1-241
వయససస:38
లఇ: ససస స
448
ZOK0851957
పషరర: వనఇకటటసరరరల మదదదన

125-141/660

తఇడడ:డ మహమమశద బబషర
ఇఇటట ననఇ:1/241
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : గగస మహదదన షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-241
వయససస:49
లఇ: ససస స
445
ZOK1021716
పషరర: ససమతడ మగతచయల

431
LML1822337
పషరర: అబగదల రవవఫల పఠరన

426
LML2390276
పషరర: ఖఖదరబశర శశక

భరస : అకశఇ వలల షషక
ఇఇటట ననఇ:1/240-B
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నచగభమషణఇ తతటఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-240-B-1
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : ఛచన బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/241
వయససస:27
లఇ: ససస స
442
LML1827047
పషరర: కరరమమన షషక

125-141/188

తఇడడ:డ కససఇ సబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-240-B
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబబబస అల ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-240-B
వయససస:67
లఇ: పప
439
ZOK1019661
పషరర: తబగసఇ షషక

428
ZOK1490440
పషరర: నససన
డ సయద

125-141/656

తఇడడ:డ ఘమసమదన షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-240-A
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ రససల ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-240-B
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : సషలయదబశర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-240-B
వయససస:37
లఇ: ససస స
436
ZOK2006096
పషరర: రససల ఖఖన పఠరన

125-141/187

భఇధసవప: జలఖన బబష సయద
ఇఇటట ననఇ:1/240B
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవయయ నకన
ఇఇటట ననఇ:1/240-B
వయససస:33
లఇ: పప
433
LML2390235
పషరర: ఆయయశర సషలయద

425
ZOK1567304
పషరర: సరసరత నకన

423
ZOK1218198
పషరర: ఈశరరర కకదఇడగరరర
భరస : ససదద శరర కకదఇడగరరర
ఇఇటట ననఇ:1-240
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : శవ శఇకర నకన
ఇఇటట ననఇ:1/240-8
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : ఖఖదరబశర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-240-A
వయససస:42
లఇ: ససస స
430
ZOK1567346
పషరర: శవ శఇకర నకన

125-141/186

తఇడడ:డ యమసఫ ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:1/240
వయససస:30
లఇ: పప

తలల : గణణశ కకదఇడ
ఇఇటట ననఇ:1-240
వయససస:46
లఇ: ససస స
427
LML2390284
పషరర: శమఖమ శశక

422
ZOK1388545
పషరర: ఫరరక పఠరన

447
ZOK1388529
పషరర: నచసర షషక

125-141/195

తఇడడ:డ గగస పసర
ఇఇటట ననఇ:1/241-1
వయససస:25
లఇ: పప
125-141/197

450
LML2390037
పషరర: మహమశదబశర శశక

125-141/672

తఇడడ:డ మహమశదగగస షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-241-D
వయససస:70
లఇ: పప
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451
LML2390045
పషరర: రరహజజన శశక

125-141/673

భరస : మహమశదబశర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-241-D
వయససస:60
లఇ: ససస స
454
LML2390078
పషరర: చనబశర శశక

125-141/676

125-141/679

125-141/681

125-142/13

125-141/684

125-141/686

125-141/200

తఇడడ:డ పకకర ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-246
వయససస:59
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

464
ZOK2005403
పషరర: సరదక వలల షషక

467
ZOK2006112
పషరర: కరరమగలఖల షషక

470
ZOK0470021
పషరర: కరలలశ షషక

473
ZOK1714005
పషరర: జయబగనస షషక

125-141/763

476
ZOK1568575
పషరర: జబన షషక

125-141/299

479
LML2390409
పషరర: కరరమమన పఠరన
భరస : మహమశదఅల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-246
వయససస:52
లఇ: ససస స

459
ZOK1388537
పషరర: అబగదల సతచసర షషక

125-141/198

462
ZOK1677285
పషరర: అబగదల సతస ర షషక

125-142/12

465
LML2386662
పషరర: షషక బబ జజన

125-141/683

భరస : కరరమగలఖల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-244
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-141/685

468
ZOK2250538
పషరర: షషక శరరఫపన

125-144/170

భరస : షషక సడక వలల
ఇఇటట ననఇ:1/244
వయససస:75
లఇ: ససస స
125-141/687

471
ZOK1002450
పషరర: షరహ తచజ షషక

125-141/199

భరస : ఘస మహహదద న
ఇఇటట ననఇ:1/245
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-141/201

474
LML2390359
పషరర: సలమభ శశక

125-141/762

భరస : మసరసన షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-245
వయససస:76
లఇ: ససస స
125-142/14

తఇడడ:డ సడక వలల షషక
ఇఇటట ననఇ:1/245
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-141/764

125-141/678

తఇడడ:డ మగగబల బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/242
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : రరయఖజ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/245
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : సరదక వలల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-245
వయససస:53
లఇ: ససస స
478
LML2390391
పషరర: మహమశదఅల పఠరన

125-141/682

తఇడడ:డ సరదక వలల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-244-B
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ గగస మహహదదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:1/245
వయససస:42
లఇ: పప
475
ZOK0851965
పషరర: సరదక కకన షషక

461
ZOK0644112
పషరర: మగగబల షషక

456
LML2389823
పషరర: కరరరరనబ పఠరన

తఇడడ:డ మగబగల బబషర
ఇఇటట ననఇ:1/242
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ సరదక వలల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-244
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ సరదక వలల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-244-A
వయససస:48
లఇ: పప
472
ZOK1713999
పషరర: రరయఖజ షషక

125-141/680

తఇడడ:డ ఖఖదర సరహహబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1/244
వయససస:77
లఇ: పప

భరస : కరలలశ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-244
వయససస:37
లఇ: ససస స
469
ZOK0469940
పషరర: మసరసన షషక

458
ZOK0644104
పషరర: అలల ఖఖన పఠరన

125-141/675

భరస : రహహమఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-241-E
వయససస:80
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతచసర సరహహబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-242
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ మగగబల షషక
ఇఇటట ననఇ:1/242
వయససస:21
లఇ: ససస స
466
ZOK0384040
పషరర: మగనన షషక

125-141/677

తఇడడ:డ రహహఇ ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-241-E
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : కరరమగలఖల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-242
వయససస:47
లఇ: ససస స
463
ZOK1677293
పషరర: ఆయషర షషక

455
LML2390086
పషరర: జలఖనబశర షషలక

453
LML2390060
పషరర: శమర శశక
భరస : ఖఖదరబశర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-241-D
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమశదబశర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-241-D
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : అలఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-241-E
వయససస:42
లఇ: ససస స
460
LML1827294
పషరర: హససనచ సయయద

125-141/674

తఇడడ:డ మహమశడచబశర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-241-D
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమశదబశర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-241-D
వయససస:36
లఇ: పప
457
LML2390300
పషరర: నససమఖ పఠరన

452
LML2390052
పషరర: ఖఖదరబశర శశక

477
ZOK1568732
పషరర: అససఫ షషక

125-142/15

తఇడడ:డ సడక వలల షషక
ఇఇటట ననఇ:1/245
వయససస:23
లఇ: పప
125-141/765

480
LML2390417
పషరర: మహమశదబశర పఠరన

125-141/766

తఇడడ:డ మహమశదఅల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-246
వయససస:34
లఇ: పప

Page 18 of 39

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-02
481
ZOK1139535
పషరర: ఖలల సయయద

125-141/767

తఇడడ:డ నజర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-246
వయససస:33
లఇ: పప
484
ZOK2284909
పషరర: నససన
డ పటబన

125-141/840

125-141/771

125-142/17

భరస : మసరసన తలఖరర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/249
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-142/20

తఇడడ:డ మహమశద తలఖరర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/249
వయససస:31
లఇ: పప
125-141/774

491
ZOK1425933
పషరర: మహమశద తలఖరర షషక

494
ZOK1394063
పషరర: ఆనసర తలరర షషక

497
ZOK0644138
పషరర: మహమశద టట యస

125-141/777

500
ZOK1394048
పషరర: కమల బబషర తలఖరర షషక

తఇడడ:డ ఖఖదర బబషర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-250
వయససస:50
లఇ: పప

503
LML1827377
పషరర: జహరరననసర షషక

125-141/781

506
ZOK0646349
పషరర: మఖబగన సయయద
భరస : అబగదల ఖఖదర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-251
వయససస:53
లఇ: ససస స

508
ZOK1182898
పషరర: మసరసన శరరఫ షషక

509
ZOK1387539
పషరర: ఖఖజజ రహమతతలఖల షషక

125-141/784

తఇడడ:డ హటటల సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/251
వయససస:60
లఇ: పప

125-141/770

489
ZOK1424274
పషరర: మసరసన తలఖరర షషక

125-142/16

492
ZOK1425941
పషరర: ఫరతమ తలఖరర షషక

125-142/19

భరస : మహమశద తలఖరర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/249
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-142/21

495
ZOK0531087
పషరర: అనచసర షషక

125-141/773

తఇడడ:డ గగస మహహదదదన షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-249-A
వయససస:42
లఇ: పప
125-141/775

498
ZOK0644146
పషరర: బకకశయ టట యస

125-141/776

తఇడడ:డ మహమశద టటఎస
ఇఇటట ననఇ:1-249-A
వయససస:34
లఇ: పప
125-142/22

501
ZOK1568609
పషరర: అలఖసఫ తలఖరర షషక

125-142/561

తఇడడ:డ కమఖల బబష తలఖరర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/249-B
వయససస:21
లఇ: పప
125-141/779

భరస : సలఇ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-250
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సయయదఅన సరహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-251
వయససస:56
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-142/18

తఇడడ:డ గగస
ఇఇటట ననఇ:1/249-B
వయససస:46
లఇ: పప
125-141/778

486
ZOK2006120
పషరర: దదలల ఖద బబగఇ షషక

తఇడడ:డ మహమశద తలఖరర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/249
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససలఖర సరహహబ టటఎస
ఇఇటట ననఇ:1-249-A
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససలఖర సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-249-A
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ రహమగ
స లల షషక
ఇఇటట ననఇ:1-251
వయససస:29
లఇ: పప

125-141/772

తఇడడ:డ గగస మహహదద న
ఇఇటట ననఇ:1/249-1
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : అనచసర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-249-A
వయససస:35
లఇ: ససస స

505
ZOK0644179
పషరర: అబగదల ఖఖదర సయయద

488
ZOK2006153
పషరర: గగస మహహదదదన షషక

125-141/769

భరస : కమల బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-249
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శలఖర సరహహబ తలఖరర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/249
వయససస:68
లఇ: పప

493
ZOK1425958
పషరర: జకకశయఖ తలఖరర షషక

502
LML1822212
పషరర: సలఇ షషక

125-141/202

తఇడడ:డ ససలఖర సరబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-249
వయససస:62
లఇ: పప

490
ZOK1424324
పషరర: హజరర షషక

499
ZOK1095885
పషరర: ఘమసప శహహదద న షషక

485
ZOK2006138
పషరర: మహబమబ బ షషక

483
ZOK1282730
పషరర: మహబమబ జజన పఠరన
తఇడడ:డ మహమశద అల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-246
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : గగస మహహదదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:1/249
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగస మహహదదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:1-249
వయససస:42
లఇ: పప

496
ZOK0533372
పషరర: ఆససయఖ షషక

125-141/768

భరస : ఖలల సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-246
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : హయత బబష పటబన
ఇఇటట ననఇ:1/246
వయససస:20
లఇ: ససస స
487
ZOK2006146
పషరర: కమల బబషర షషక

482
ZOK1139550
పషరర: ఉమమశసలశ సయయద

504
ZOK0644161
పషరర: ఖఖదర బబషర సయయద

125-141/780

తఇడడ:డ అబగదల ఖఖదర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-251
వయససస:32
లఇ: పప
125-141/782

507
ZOK1124023
పషరర: మసరసన షషక

125-141/783

తఇడడ:డ రహమ1తతలల షషక
ఇఇటట ననఇ:1-251
వయససస:28
లఇ: పప
125-142/23

510
ZOK1490549
పషరర: అయయశర సయద

125-142/452

భఇధసవప: రరయఖజ సయద
ఇఇటట ననఇ:1-251
వయససస:23
లఇ: ససస స
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511
ZOK0644187
పషరర: కరరమగలఖల షషక

125-141/785

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-252
వయససస:33
లఇ: పప
514
ZOK1221373
పషరర: జబర షషక

125-141/788

125-142/662

125-141/792

125-142/26

125-141/796

125-141/203

125-141/798

తఇడడ:డ సయయద దసస
స మయఖ
ఇఇటట ననఇ:1/260
వయససస:51
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

524
ZOK1275065
పషరర: రరఖ రరణణ కకడసరర

527
ZOK1385251
పషరర: పవన కకడడరర

530
ZOK1021724
పషరర: ఇరరల ద బబషర షషక

533
LML2390482
పషరర: బబజజన శశక

125-141/800

536
ZOK1417807
పషరర: రహమతతననసర సయయద

125-141/794

539
ZOK1432319
పషరర: షషక గఫర
తఇడడ:డ షషక ఖదర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1/260
వయససస:78
లఇ: పప

519
ZOK1095794
పషరర: షసకవఅల షసక

125-141/791

522
ZOK1394014
పషరర: మసరసన షషక

125-142/25

525
ZOK2006187
పషరర: గగరర కకడసరర

125-141/795

భరస : కకశషరమమరరస కకడసరర
ఇఇటట ననఇ:1-254
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-142/27

528
ZOK1394022
పషరర: కకషరమమరరస కకడసరర

125-142/28

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:1/254
వయససస:67
లఇ: పప
125-141/797

531
ZOK2006302
పషరర: ఖఖససఇ షషక

125-142/453

తఇడడ:డ ఖఖదర హహసషన
ఇఇటట ననఇ:1-255-A
వయససస:47
లఇ: పప
125-141/799

534
ZOK2288108
పషరర: షషక షమర

125-142/671

తఇడడ:డ షషక హసన వలల
ఇఇటట ననఇ:1/259
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-142/29

భరస : మహబమబ బబష సయయద
ఇఇటట ననఇ:1/260
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-142/112

125-142/24

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ
ఇఇటట ననఇ:1/253
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : లఖలల సరహహబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-259
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖదర సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-260
వయససస:62
లఇ: పప
538
ZOK1724392
పషరర: సయయద మహబమబ బబష

125-141/793

తఇడడ:డ ఖఖససఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-255-A
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమశద శరరఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-258
వయససస:33
లఇ: పప
535
ZOK2006203
పషరర: గఫరర షషక

521
ZOK1046029
పషరర: రజయఖ షషక

516
ZOK1394030
పషరర: ఇబడహహఇ షషక

తఇడడ:డ దచద సరహహబ బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-252-B
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషర మమరరస కకడడరర
ఇఇటట ననఇ:1/254
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబమబ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/255
వయససస:24
లఇ: పప
532
ZOK1021732
పషరర: హజవలల షషక

125-141/790

తఇడడ:డ కకషర మమరరస కకడసరర
ఇఇటట ననఇ:1-254
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పషఇచలయయ కకడసరర
ఇఇటట ననఇ:1-254
వయససస:60
లఇ: పప
529
ZOK1248732
పషరర: జవద షషక

518
ZOK2006179
పషరర: ఇబడహహఇ షషక

125-141/787

తఇడడ:డ మహహదదదన సరబ
ఇఇటట ననఇ:1/252
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : ఇబడహహఇ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-253
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : మరన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1/253-A
వయససస:53
లఇ: ససస స
526
ZOK2006195
పషరర: కకషరమమరరస కకడసరర

125-141/789

తఇడడ:డ మహహదదదన షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-252-A
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : లలట మరరఇ సరబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-253
వయససస:60
లఇ: ససస స
523
ZOK1394089
పషరర: ఫరతమఖ బ షషక

515
ZOK2006161
పషరర: కరరమగననసరస షషక

513
ZOK1046037
పషరర: మగనన షషక
భరస : మసరసన షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-252
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : ఇబబడహహఇ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-252
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : షషక జబర
ఇఇటట ననఇ:1/252
వయససస:20
లఇ: ససస స
520
ZOK0646372
పషరర: రహమత బ షషక

125-141/786

భరస : కరరమగలఖల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-252
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-252
వయససస:26
లఇ: పప
517
ZOK2258135
పషరర: షషక తబసససఇ

512
ZOK0646364
పషరర: రఇజజన షషక

537
ZOK1568328
పషరర: జమరరన షషక

125-142/30

భరస : గఫర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/260
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-142/562

540
ZOK1044908
పషరర: షహహద షషక

125-141/801

తఇడడ:డ అబగదల ఖఖదర జలఖన షషక
ఇఇటట ననఇ:1-263
వయససస:28
లఇ: పప
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541
ZOK1046011
పషరర: రమజజ బ షషక

125-141/802

భరస : అబగదల ఖఖదర జలఖన షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-263
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-142/32

భరస : మహబమబ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/263
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-142/35

భరస : చదచనఇద గగడ దచసరర
ఇఇటట ననఇ:1/265
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశ రరమగలక గగడ దచసరర
ఇఇటట ననఇ:1-265
వయససస:55
లఇ: పప
125-142/39

తఇడడ:డ రమమశ గగడ దచసరర
ఇఇటట ననఇ:1/266
వయససస:27
లఇ: ససస స

548
ZOK1298678
పషరర: మమనక దచసరర

125-142/41

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:1/266-A
వయససస:35
లఇ: పప
125-142/44

భరస : అనఇత నచగ గగపరస యలకఇటట
ఇఇటట ననఇ:1/266-A
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:1/268
వయససస:56
లఇ: ససస స

125-142/446

125-142/42

125-142/45

552
ZOK0871161
పషరర: రమమష గగడ దచసరర

125-142/38

125-142/40
555
ZOK0871237
పషరర: అనఇత నచగ గగపరస యలకఇటట

558
ZOK0933102
పషరర: వనఇకట రమణ యలకఇటట

125-142/43

561
LML2387017
పషరర: తచజ బబనస షషక

125-142/46

భరస : మజహ ర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/267
వయససస:36
లఇ: ససస స

563
ZOK0407130
పషరర: వవఇకట ససబబయయ తలపపణణన

125-142/48

564
ZOK0821422
పషరర: ససకకమఖర తలల పపణణన

125-142/49

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:1/268
వయససస:31
లఇ: పప
125-142/457

తఇడడ:డ హరర వజయకకమఖర పససమరరస
ఇఇటట ననఇ:1-268
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : షణగశగ కకమఖర కరరరటఇ
ఇఇటట ననఇ:1/269
వయససస:32
లఇ: ససస స

125-142/454

తఇడడ:డ వరససదదవగమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:1/266-A
వయససస:61
లఇ: పప

560
LML1823509
పషరర: మఖజహర బబషర షషక

566
ZOK1490887
పషరర: వనఇకట యశరఇత పససమరరస

549
ZOK1021021
పషరర: అభషషక దచసరర

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:1/266-A
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:1/268
వయససస:60
లఇ: పప
125-142/456

125-142/34

తఇడడ:డ వనఇకటచలపత దచసరర
ఇఇటట ననఇ:1/266
వయససస:50
లఇ: పప

557
ZOK0871328
పషరర: రరణణ యలకఇటట

125-142/51 569
568
ZOK0470948
ZOK1002476
పషరర: హరర వజయ కకమఖర పససమఖరరస
పషరర: ఉపషఇదదణ
డ ణ కరరనటఇ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-142/37

తఇడడ:డ మహబమబ బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/267
వయససస:41
లఇ: పప
125-142/47

546
ZOK0714600
పషరర: చదచనఇద గగడ దచసరర

తలల : లలఖవత దచసరర
ఇఇటట ననఇ:1-265
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:1/266-A
వయససస:57
లఇ: ససస స

559
ZOK1076752
పషరర: నళన యలకఇటట

తఇడడ:డ ససతచరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:1/268A
వయససస:56
లఇ: పప

125-142/36

551
ZOK0871096
పషరర: దదవ శశ దచసరర

554
ZOK2239176
పషరర: పడతభ దచసరర

125-142/31

తఇడడ:డ శశరరమగలక గగడ దచసరర
ఇఇటట ననఇ:1/265
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమమష గగడ దచసరర
ఇఇటట ననఇ:1-266
వయససస:24
లఇ: ససస స

556
ZOK0871294
పషరర: అవనచశ యలకఇటట

తఇడడ:డ వజయ కకమఖర పససమరరస
ఇఇటట ననఇ:1-268
వయససస:21
లఇ: పప

125-142/33

భరస : రమమశ గగడ దచసరర
ఇఇటట ననఇ:1/266
వయససస:52
లఇ: ససస స

553
ZOK1002526
పషరర: కగమగదద దచసరర

565
ZOK1490879
పషరర: వనఇకట హహమఇత పససమరరస

545
ZOK1722891
పషరర: హఫసఫర షషక

తఇడడ:డ చదచనఇద గగడ దచసరర
ఇఇటట ననఇ:1/265
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-142/455

543
ZOK1490572
పషరర: మహబమబ బబష షషక
తఇడడ:డ జలఖన బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/263
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : షరహహద షషక
ఇఇటట ననఇ:1/263
వయససస:20
లఇ: ససస స

547
ZOK0714618
పషరర: కవత దచసరర

562
LML2390623
పషరర: రరమమశరరమఖశ తచలఖపపణణన

125-141/803

భరస : మహబమబ బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-263
వయససస:30
లఇ: ససస స

544
ZOK1554138
పషరర: షహహన షషక

550
ZOK1021039
పషరర: శవ రరమ గగడ దచసరర

542
ZOK1282698
పషరర: శరహహన షషక

125-142/52

567
LML2390599
పషరర: లకకశ రరజయఇ కరరపర

125-142/50

భరస : హరరవజయ కకమఖర కరరఫర
ఇఇటట ననఇ:1/268A
వయససస:54
లఇ: ససస స
570
ZOK1569268
పషరర: ఆకకల హరర కకషర

125-142/53

తఇడడ:డ ఆకకల పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:1/269
వయససస:25
లఇ: పప
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571
LML2386696
పషరర: ససబడహశణయఇ కరరరటఇ

125-142/458

తఇడడ:డ చనన రఇగయయ కరరరటఇ
ఇఇటట ననఇ:1-269
వయససస:72
లఇ: పప
574
ZOK0534826
పషరర: లలతచఇబ కరరరటఇ

125-142/55

125-142/57

125-142/60

125-142/461

125-142/64

125-142/66

125-142/68

భరస : పసరర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1/277
వయససస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

584
ZOK2006328
పషరర: బబలఖజ చదరర

587
ZOK2006336
పషరర: సరసరత చదరర

590
ZOK2006351
పషరర: ఆఇడచళమశ చదరర

593
LML2392678
పషరర: నచగహరర లకశణ కరరనటట

125-142/466

596
ZOK1676287
పషరర: పసరర సరహహబ ఆలలరర

125-142/462

599
ZOK1676329
పషరర: షకకల బబగఇ అనసపపరర
భరస : సమర బబష
ఇఇటట ననఇ:1/277
వయససస:36
లఇ: ససస స

579
ZOK0821448
పషరర: పసడయఖఇక చదరర

125-142/59

582
ZOK2006310
పషరర: లతచ చదరర

125-142/62

585
ZOK1568229
పషరర: షరలన చచరర

125-142/63

తఇడడ:డ మనకకమఖర చచరర
ఇఇటట ననఇ:1/270-1
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-142/65

588
ZOK2006344
పషరర: మణణ కకమఖర చదరర

125-142/463

తఇడడ:డ కకశషరమమరరస చదరర
ఇఇటట ననఇ:1-271
వయససస:47
లఇ: పప
125-142/67

591
ZOK2006369
పషరర: అరరజన చదరర

125-142/464

తఇడడ:డ లకశణ దచలయఖర చదరర
ఇఇటట ననఇ:1-274
వయససస:62
లఇ: పప
125-142/465

594
ZOK2006377
పషరర: ససదచ కరరనటఇ

125-142/69

భరస : చఇదడమమళ కరరరటఇ
ఇఇటట ననఇ:1/275-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-141/204

తఇడడ:డ చనన సజవప
ఇఇటట ననఇ:1/277
వయససస:66
లఇ: పప
125-141/206

125-142/56

భరస : బబలఖజ
ఇఇటట ననఇ:1/270
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నచగ చఇదడ మమల కరరనటట
ఇఇటట ననఇ:1-275
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకశయయ
ఇఇటట ననఇ:1-275-A
వయససస:54
లఇ: పప
598
ZOK1676311
పషరర: ఖతజ బబగఇ ఆలలరర

125-142/61

భరస : అరరజనచ చచరర
ఇఇటట ననఇ:1/274
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నచగ చఇదడ మమళ కరరనతఇ
ఇఇటట ననఇ:1/275
వయససస:32
లఇ: పప
595
ZOK2006385
పషరర: చఇదడ మమళ కరరరటఇ

581
ZOK0871112
పషరర: గగరర దదవ ఐనమమడడ

576
LML1822717
పషరర: వజయ కకమఖర కరరరటఇ

తఇడడ:డ బబలఖజ చదరర
ఇఇటట ననఇ:1/270
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : కకశషరమమరరస
ఇఇటట ననఇ:1/271
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అరరజన
ఇఇటట ననఇ:1/274
వయససస:45
లఇ: పప
592
LML2392660
పషరర: తతలసస రరఇ కరరనతఇ

125-142/58

తఇడడ:డ కకశషరమమరరస
ఇఇటట ననఇ:1-270
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ చదరర
ఇఇటట ననఇ:1/271
వయససస:72
లఇ: పప
589
ZOK0938417
పషరర: వజడవవలక చదరర

578
ZOK0478982
పషరర: పషడమ కకమఖర చదరర

125-142/54

తఇడడ:డ ససబడహశణయఇ కరరరటఇ
ఇఇటట ననఇ:1/269-B
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : గణణశ
ఇఇటట ననఇ:1/270
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : మణణకకమఖర చదరర
ఇఇటట ననఇ:1-270
వయససస:39
లఇ: ససస స
586
ZOK0828022
పషరర: కకషరమమరరస చదరర

125-141/804

తఇడడ:డ బబలఖజ చదరర
ఇఇటట ననఇ:1/270
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబలఖజ చదరర
ఇఇటట ననఇ:1/270
వయససస:29
లఇ: పప
583
LML1827096
పషరర: సఇధచయ చదరర

575
ZOK1143957
పషరర: హబబబ పషతదన

573
LML1822782
పషరర: అనల కకమఖర కరరరటఇ
తఇడడ:డ ససబడహశణయఇ కరరరటఇ
ఇఇటట ననఇ:1/269-A
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : ఘమస పషతదన
ఇఇటట ననఇ:1-269-B
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : వజయ కకమఖర కరరరటఇ
ఇఇటట ననఇ:1/269-B
వయససస:30
లఇ: ససస స
580
ZOK0821463
పషరర: శవ కకమఖర చదరర

125-142/459

భరస : ససబడమణయఇ కరరరటఇ
ఇఇటట ననఇ:1-269
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : అనల కకమఖర కరరరటఇ
ఇఇటట ననఇ:1/269-A
వయససస:39
లఇ: ససస స
577
ZOK1002484
పషరర: శశ సరరరపసన కరరనటఇ

572
LML2386704
పషరర: సతయవత కరరనటఇ

597
ZOK1676303
పషరర: షమర బబష అనచపపరర

125-141/205

తఇడడ:డ మమలఖల సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1/277
వయససస:41
లఇ: పప
125-141/207

600
ZOK0773648
పషరర: ససజన గగఇడచడత

125-142/70

తఇడడ:డ చఇగలరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:1/277-1
వయససస:28
లఇ: ససస స
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601
ZOK0938409
పషరర: పకకరయయ నడడగరఇటట

125-142/71

తఇడడ:డ కకషర మమరరస నడడగరఇటట
ఇఇటట ననఇ:1/277-1
వయససస:38
లఇ: పప
604
ZOK1490853
పషరర: వఇశ వహరర గగఇడచడత

125-142/74

125-142/75

125-142/78

125-142/80

125-142/83

125-142/86

125-142/89

తఇడడ:డ పరపనన
ఇఇటట ననఇ:1/285-B
వయససస:42
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

614
LML1822493
పషరర: చలపత బబ మగశ

617
LML2386746
పషరర: పవన కకమఖర బబ మగశ

620
ZOK1275701
పషరర: ససజనయ బబ మగశ

623
ZOK2261170
పషరర: శరత కకమఖర బబ మగశ

125-142/91

626
ZOK0821539
పషరర: కమలమశ పరలలఇపలలల

125-142/81

629
ZOK0821562
పషరర: రరమగలమశ చననమడమ
భరస : శశనవరససలక
ఇఇటట ననఇ:1/285-B
వయససస:37
లఇ: ససస స

609
ZOK0870882
పషరర: ససమలత కరయల

125-142/77

612
LML2390946
పషరర: ఊషర పషపనచ

125-142/469

615
LML2386720
పషరర: జజయత బబ మఖశ

125-142/82

భరస : శవయయ
ఇఇటట ననఇ:1/283
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-142/84

618
ZOK0533398
పషరర: శవకకమఖర బబ మగశ

125-142/85

భరస : వనఇకటబచలపత
ఇఇటట ననఇ:1/283
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-142/87

621
ZOK2006393
పషరర: ఈశరరమశ బబ మగశ

125-142/88

భరస : కకశషర
ఇఇటట ననఇ:1/283
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-142/663

624
ZOK0821513
పషరర: కకశశర చఇదలలర

125-142/90

తఇడడ:డ రరమససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:1/285
వయససస:51
లఇ: పప
125-142/92

భరస : పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:1/285
వయససస:80
లఇ: ససస స
125-142/94

125-142/468

భరస : ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:1-282
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషరయయ బబ మగశ
ఇఇటట ననఇ:1/283-2
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : కకశశర
ఇఇటట ననఇ:1/285
వయససస:51
లఇ: ససస స
628
ZOK0821554
పషరర: శశనవరససలక చననమడమ

125-142/79

తఇడడ:డ శవయయ బబ మగశ
ఇఇటట ననఇ:1/283
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : నచరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1/283
వయససస:82
లఇ: ససస స
625
ZOK0821521
పషరర: రరడడమశ చఇదలలర

611
ZOK1672849
పషరర: సఇదదపసకర పపపన

606
LML1822691
పషరర: చచఇగలఖడయగడడ గగఇడచడత

భరస : చఇదడబబబగ కరయల
ఇఇటట ననఇ:1/279
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చలపత బబ మగశ
ఇఇటట ననఇ:1/283
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకశషర
ఇఇటట ననఇ:1/283
వయససస:28
లఇ: ససస స
622
ZOK2006401
పషరర: వవఇకటమఖశ బబ మగశ

125-142/76

తఇడడ:డ నచరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1/283
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ నచరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1/283
వయససస:47
లఇ: పప
619
ZOK0714626
పషరర: పరవన బబ మగశ

608
ZOK0870858
పషరర: చఇదడబబబగ కరయల

125-142/73

తఇడడ:డ పసచచయయ గగఇడడత
ఇఇటట ననఇ:1-277-A
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరరయగడడ పపపన
ఇఇటట ననఇ:1/282
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణ బబల
ఇఇటట ననఇ:1/282-A
వయససస:24
లఇ: పప
616
LML2386738
పషరర: శవయయ బబ మగశ

125-142/467

తలల : నచగరతనమశ కరయల
ఇఇటట ననఇ:1/279
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : చఇదడశశఖరఇ
ఇఇటట ననఇ:1/279
వయససస:55
లఇ: ససస స
613
ZOK1321132
పషరర: శశధర బబల

605
LML2386712
పషరర: వరలకమశ గగఇడచడత

603
ZOK1355288
పషరర: పదచశవత నడడగరఇటట
భరస : పకకరయయ నడడగరఇటట
ఇఇటట ననఇ:1/277-1
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : చఇగల రరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:1-277-1
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర కరయల
ఇఇటట ననఇ:1/279
వయససస:30
లఇ: పప
610
ZOK2237220
పషరర: నచగశతనమఖశ కయఖలఖ

125-142/72

తఇడడ:డ చచఇగలఖడయగడడ
ఇఇటట ననఇ:1/277-1
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చచఇగల రరయగడడ గగఇడచడత
ఇఇటట ననఇ:1/277-1
వయససస:29
లఇ: పప
607
ZOK0709295
పషరర: రరజశశఖర కరయల

602
ZOK1002518
పషరర: మఇజరర గగఇడచడత

627
ZOK1490689
పషరర: ససబబరరవప మమడ

125-142/93

తఇడడ:డ ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:1/285
వయససస:65
లఇ: పప
125-142/95

630
LML2390847
పషరర: బబలనరససఇహ గమనపపత

125-142/470

తఇడడ:డ థదరరనచథ
ఇఇటట ననఇ:1-286A
వయససస:34
లఇ: పప
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631
LML2392819
పషరర: దచకకయన గమనపపత

125-142/471

భరస : థదరరనచథ
ఇఇటట ననఇ:1-286A
వయససస:52
లఇ: ససస స
634
ZOK1275685
పషరర: గగలఖజర బబగమ షషక

125-142/97

125-142/474

125-142/99

125-142/102

125-142/478

తఇడడ:డ రరమమహన
ఇఇటట ననఇ:1-290-A
వయససస:44
లఇ: పప
649
ZOK2006427
పషరర: భబగయమశ మఖలశశటట

125-142/105

125-142/107

భరస : మగబబరక
ఇఇటట ననఇ:1/293
వయససస:30
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-142/100

644
ZOK1283712
పషరర: మమనక మఖలసషటట

125-142/113

125-142/103

648
ZOK0821604
పషరర: శశరరమగలక మలల శశటట

656
LML2391324
పషరర: రరమససబబబరరడడ క బశరఏడకడ

659
ZOK1256545
పషరర: వనయ తదజ మఖలశశటట
తలల : చఇదడ మమళ మఖలశశటట
ఇఇటట ననఇ:1/293
వయససస:25
లఇ: పప

125-142/101

125-142/477
645
ZOK2006419
పషరర: ససబబబ నరససఇహహలక మలల సషటట

647
LML2392827
పషరర: లకకశ గడడ మద

653
ZOK0646398
పషరర: మలశశటట ఉమ దదవ

125-142/476

642
ZOK0821596
పషరర: రరణగక మలల శశటట

తఇడడ:డ వనఇకటబచలఇ
ఇఇటట ననఇ:1-290-1
వయససస:57
లఇ: పప

125-142/479

125-142/104

తఇడడ:డ ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:1/291
వయససస:80
లఇ: పప
125-142/480

651
ZOK2006443
పషరర: ససబబబరతనమమఖ మఖలశశటట

125-142/106

భరస : నచరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1/292B
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-142/108

654
ZOK0644245
పషరర: పవన కకమఖర మలశశటట

125-142/109

తఇడడ:డ కకషర
ఇఇటట ననఇ:1/292-C
వయససస:37
లఇ: పప
125-142/114

తఇడడ:డ సషశరరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:1/293
వయససస:65
లఇ: పప
125-142/116

639
LML2390961
పషరర: వవఇకటలకకశ సప మశశటట

తఇడడ:డ ససబబనచరససఇహహలక మఖలసషటట
ఇఇటట ననఇ:1/290-1
వయససస:25
లఇ: ససస స

650
ZOK2006435
పషరర: కకషర మలశశటట

125-142/473

భరస : ఓఇ పడకరశ
ఇఇటట ననఇ:1/290-1
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : మలశశటట శవ కకమఖర
ఇఇటట ననఇ:1/292-B
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : పవన కకమఖర
ఇఇటట ననఇ:1/292-C
వయససస:35
లఇ: ససస స
658
ZOK0994955
పషరర: యఖససశన షషక

641
ZOK0821588
పషరర: పడకరశ మలల శశటట

636
LML2390904
పషరర: గగనచభబషరనచమమఖ బగరరశ

భరస : ససబడహశణయఇ
ఇఇటట ననఇ:1-290
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:1-292-A
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలశశటట కకషర
ఇఇటట ననఇ:1/292-B
వయససస:41
లఇ: పప
655
ZOK0646406
పషరర: పపషయ రరగమమరరస మలశశటట

125-142/475

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:1-290-A
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : కకశషర
ఇఇటట ననఇ:1/292-A
వయససస:52
లఇ: ససస స
652
ZOK0644237
పషరర: మలశశటట శవ కకమఖర

638
LML2390953
పషరర: ససబడమణయమ సప మశశటట

125-142/96

భరస : మగనరతనమ
ఇఇటట ననఇ:1-289
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశరరమగలక
ఇఇటట ననఇ:1/290-1
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబనరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:1/290-1
వయససస:26
లఇ: పప
646
LML2390987
పషరర: వనఇకటరమణ గడడ మద

125-142/98

తఇడడ:డ అఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:1-290
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : ససబబ నరశఇహహశలక
ఇఇటట ననఇ:1/290-1
వయససస:42
లఇ: ససస స
643
ZOK1096933
పషరర: నవన మఖలశశటట

635
ZOK1275693
పషరర: రరజరఇ పరరరన షషక

633
LML2392264
పషరర: పడసననలకకశ దచసరర
భరస : శశనవరససలక దచసరర
ఇఇటట ననఇ:1/288
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖససఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/288
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:1-289
వయససస:42
లఇ: పప
640
LML1827773
పషరర: లలతచదదవ మలశశటట

125-142/472

తఇడడ:డ పరడదససమఇడడడక
ఇఇటట ననఇ:1-286D
వయససస:74
లఇ: పప

భరస : ఖఖససఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/288
వయససస:50
లఇ: ససస స
637
LML2390938
పషరర: ససబబబరరరదస పషపనచ

632
LML2390896
పషరర: మగనరతనమ బగరరశ

657
ZOK0994922
పషరర: మగబబరక షషక

125-142/115

తఇడడ:డ మహబమబ బబషర
ఇఇటట ననఇ:1/293
వయససస:33
లఇ: పప
125-142/117

660
ZOK1490705
పషరర: మమత మలల శశటట

125-142/118

భరస : చలపత
ఇఇటట ననఇ:1/293
వయససస:24
లఇ: ససస స
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661
ZOK1490713
పషరర: చలపత మలల శశటట

125-142/119

తఇడడ:డ ససబడమణయ
ఇఇటట ననఇ:1/293
వయససస:28
లఇ: పప
664
ZOK2006450
పషరర: రరణగక మలశశటట

125-142/122

125-142/482

125-142/485

125-142/124

125-142/563

125-142/127

125-142/130

తఇడడ:డ మహబమబ సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-301A
వయససస:44
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

674
ZOK1568146
పషరర: షషక అబగదల ఖదర

677
ZOK1490671
పషరర: మహమశద రఫస షషక

680
ZOK0871419
పషరర: అబగదల మగనఫ షషక

683
ZOK1373216
పషరర: ఖఖదర బబష షషక

125-142/133

686
LML2391068
పషరర: మమలఖన షషక

125-142/125

689
LML1822055
పషరర: మహబమబ సరహహబ షషక
తఇడడ:డ బబబబసరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-301-A
వయససస:72
లఇ: పప

669
ZOK0644211
పషరర: రవ కకమఖర మఇచకఇటట

125-142/484

672
ZOK0644153
పషరర: రరయఖజ సయయద

125-142/487

675
ZOK0383877
పషరర: రరజజరన బబనస షషక

125-142/488

భరస : అబగదల ఖఖదర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-298-A
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-142/126

678
ZOK0383893
పషరర: మగఇతచజ బబగఇ షషక

125-142/489

భరస : మహమశద రఫస షషక
ఇఇటట ననఇ:1-299
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-142/128

681
ZOK1373190
పషరర: ఫరరద సయద

125-142/129

భరస : మసరసన సయయద
ఇఇటట ననఇ:1/300-2
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-142/131

684
ZOK1373224
పషరర: మమల షరరఫ షషక

125-142/132

తఇడడ:డ ఖఖదర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/300-2
వయససస:30
లఇ: పప
125-142/490

భరస : జబబబర
ఇఇటట ననఇ:1-301
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-142/492

125-142/481

తఇడడ:డ అబగదల ఖఖదర
ఇఇటట ననఇ:1-298
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇమఖమ సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/300-2
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : ఖఖదర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/300-2
వయససస:49
లఇ: ససస స
688
LML2391084
పషరర: షఫస షషక

125-142/486

తఇడడ:డ మహబమబ సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/300
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : మమల షరరఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/300-2
వయససస:28
లఇ: ససస స
685
ZOK1373232
పషరర: అమరరన షషక

671
ZOK0646414
పషరర: మఖమల షషక

666
LML2391019
పషరర: చఇదడమమల మఖలసషటట

తఇడడ:డ ససబబరరయగడడ మఇచకఇటట
ఇఇటట ననఇ:1-297
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ బడచసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1/299
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : అబగదల మగనఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/300
వయససస:36
లఇ: ససస స
682
ZOK1373208
పషరర: మగనర షషక

125-142/483

తఇడడ:డ షషక బడద సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1/298-A
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ నబ సరబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/298-S1
వయససస:33
లఇ: పప
679
ZOK0821703
పషరర: మగనన షషక

668
LML2388171
పషరర: నరజజ మఇచసగటట

125-142/121

తఇడడ:డ నరససఇహలక
ఇఇటట ననఇ:1-293A
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : రఫస
ఇఇటట ననఇ:1-297
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సలఇ
ఇఇటట ననఇ:1/298-1
వయససస:28
లఇ: ససస స
676
ZOK1568302
పషరర: సరలఇ షషక

125-142/123

భరస : రవకకమఖర
ఇఇటట ననఇ:1-297
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససలఖర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-297
వయససస:47
లఇ: పప
673
ZOK1490788
పషరర: రరషశ షషక

665
ZOK2006468
పషరర: అనససయమశ మఖలశశటట

663
ZOK1490812
పషరర: వషత
ర తదజ మలశశటట
తఇడడ:డ చఇదడ మమళ మలశశటట
ఇఇటట ననఇ:1/293
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : నరశఇహహశలక
ఇఇటట ననఇ:1/293-A
వయససస:72
లఇ: ససస స

భరస : మమహబమబ బశర
ఇఇటట ననఇ:1-293C
వయససస:59
లఇ: ససస స
670
ZOK0644252
పషరర: రఫస తలఖరర

125-142/120

తఇడడ:డ మహబమబ బబష
ఇఇటట ననఇ:1/293
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : చఇదడమమళ
ఇఇటట ననఇ:1/293-A
వయససస:46
లఇ: ససస స
667
ZOK0577858
పషరర: ఖఖదరబ శశక

662
ZOK1490754
పషరర: ఉమర షషక

687
LML2391076
పషరర: జబబబర శశక

125-142/491

తఇడడ:డ ఆహమఖద
ఇఇటట ననఇ:1-301
వయససస:49
లఇ: పప
125-142/493

690
LML2386779
పషరర: తచహహరర షషక

125-142/494

భరస : అబగదల రశద షషక
ఇఇటట ననఇ:1-301-A
వయససస:40
లఇ: ససస స
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691
LML2392686
పషరర: రరషరశ షషక

125-142/495

భరస : షఫస షషక
ఇఇటట ననఇ:1-301-A
వయససస:36
లఇ: ససస స
694
ZOK1625946
పషరర: ఇసరశయల షషక

125-142/564

125-142/136

125-142/498

125-142/139

125-142/142

125-142/145

125-142/148

తఇడడ:డ కమల బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-313
వయససస:43
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

704
ZOK1490747
పషరర: మగశరటక షషక

707
ZOK0821711
పషరర: మహబమబ బబషర సయయద

710
ZOK1490663
పషరర: దదలఖకద షషక

713
ZOK1490903
పషరర: శదదదశరర కకదఇడ

125-142/150

716
ZOK0938383
పషరర: గగలఖఇ ఘమస సయయద

125-142/140

719
LML2391274
పషరర: మగరళ డడనకర
తఇడడ:డ నరససఇహలక
ఇఇటట ననఇ:1/313-A
వయససస:49
లఇ: పప

699
ZOK2006476
పషరర: నససమగన షషక

125-142/138

702
ZOK0479006
పషరర: ఖఖదర మహహదద న షషక

125-142/500

705
ZOK0714659
పషరర: మహబమబ బబష షషక

125-142/141

తఇడడ:డ మగసస ఫర
ఇఇటట ననఇ:1/306-B
వయససస:43
లఇ: పప
125-142/143

708
ZOK0821745
పషరర: షమఇ సయయద

125-142/144

భరస : మహబమబ బబషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1/307
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-142/146

711
ZOK1427491
పషరర: అలల బకరష షషక

125-142/147

తఇడడ:డ లఖతద షషక ఫకరరదదదన
ఇఇటట ననఇ:1/309
వయససస:58
లఇ: పప
125-142/149

714
ZOK2279677
పషరర: అబగదల అజజ షషక

125-142/670

తఇడడ:డ మహమశద రఫస షషక
ఇఇటట ననఇ:1/310
వయససస:26
లఇ: పప
125-142/151

తఇడడ:డ అలఖల బకరశ సయయద
ఇఇటట ననఇ:1/311
వయససస:28
లఇ: పప
125-142/501

125-142/135

తఇడడ:డ షసలఖర సరబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-304-B
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ గణణశ కకదఇడ
ఇఇటట ననఇ:1/310
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : అలఖలభకష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/311
వయససస:60
లఇ: ససస స
718
ZOK1151620
పషరర: పర వరజ అహశద షషక

125-142/499

భరస : కలలశర
ఇఇటట ననఇ:1/307-A
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగస పసర
ఇఇటట ననఇ:1/310
వయససస:28
లఇ: పప
715
ZOK0821752
పషరర: షబర షషక

701
LML1827682
పషరర: కరరమమన షషక

696
ZOK1490895
పషరర: ఫరరఫ నచ షషక

భరస : కరలలషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/304-A
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరలలశ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/307
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ సరదక వలల
ఇఇటట ననఇ:1/307-A
వయససస:49
లఇ: పప
712
ZOK0938391
పషరర: బబబబజజన షషక

125-142/137

తఇడడ:డ జబబర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/306-A
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : మహబమబ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/306-B
వయససస:43
లఇ: ససస స
709
ZOK0994898
పషరర: కరలలశ షషక

698
ZOK0533414
పషరర: రరబన షషక

125-142/497

తఇడడ:డ లఖలలసఫద షషక
ఇఇటట ననఇ:1/303
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : ఖఖదర మహదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:1-304B
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నజర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/306
వయససస:24
లఇ: ససస స
706
ZOK0714667
పషరర: షకకర బబగమ షషక

125-142/134

భరస : ఫరరక షషక
ఇఇటట ననఇ:1/304-A
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరలలశ తలఖరర
ఇఇటట ననఇ:1-304A
వయససస:33
లఇ: పప
703
ZOK1673946
పషరర: రరషశ షషక

695
ZOK1216036
పషరర: మసరసన షషక

693
ZOK1490614
పషరర: పరరరన షషక
భరస : మహబమబ సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-301-A
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖలలషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/303
వయససస:77
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససలఖర సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/304-A
వయససస:57
లఇ: పప
700
ZOK0644286
పషరర: పరరరక తలఖరర

125-142/496

తఇడడ:డ మహబమబ సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-301-A
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/301-A
వయససస:42
లఇ: పప
697
ZOK0531137
పషరర: కరలలశ షషక

692
ZOK0478990
పషరర: అబగదల రషసద షషక

717
ZOK1360783
పషరర: హమదచ బ సయయద

125-142/152

తఇడడ:డ అలల బకరష సయయద
ఇఇటట ననఇ:1/311
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-142/153

720
ZOK1015040
పషరర: నరససఇహహలక డడఇక

125-142/154

తఇడడ:డ మగరళ డడఇక
ఇఇటట ననఇ:1/313-A
వయససస:27
లఇ: పప
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721
ZOK0644336
పషరర: కరరమగలఖల షషక

125-142/502

తఇడడ:డ ఇమఖమ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-313-A
వయససస:48
లఇ: పప
724
ZOK1124072
పషరర: రరయఖజ అహమశద షషక

125-142/157

తఇడడ:డ కమల బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/313-C
వయససస:48
లఇ: పప
727
LML2390573
పషరర: తచహహర షషక

125-142/160

125-142/503

భరస : మహమశద అజస షషక
ఇఇటట ననఇ:1/316
వయససస:29
లఇ: ససస స
736
LML1822154
పషరర: సరహహబబపసరర షషక

125-142/505

125-142/508

125-142/166

తఇడడ:డ కకఇడ రరమయయ నఇదచయల
ఇఇటట ననఇ:1/317-A
వయససస:45
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-142/161

731
LML1827013
పషరర: పరయరరజజన షషక

734
ZOK1060649
పషరర: ససమయఖ షషక

737
ZOK0392720
పషరర: మసరసన షషక

740
ZOK1021740
పషరర: ఇబడహహఇ షషక

743
ZOK0821638
పషరర: హసషన వలల షషక

125-142/170

746
ZOK1378868
పషరర: బబవరజ షషక

125-142/504

749
ZOK1490564
పషరర: ససరరఖ నఇదచయల
భరస : రరమ కకషరయయ నఇదచయల
ఇఇటట ననఇ:1/317-A
వయససస:35
లఇ: ససస స

729
ZOK1490531
పషరర: మహబమబ బబష షషక

125-142/162

732
ZOK1379684
పషరర: మహబమబ జజన షషక

125-142/565

భరస : శరఫస షషక
ఇఇటట ననఇ:1/315
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-142/164

735
ZOK1394071
పషరర: మహమశద అజస షషక

125-142/165

తఇడడ:డ సరయ పసర
ఇఇటట ననఇ:1/316
వయససస:37
లఇ: పప
125-142/506

738
ZOK0534842
పషరర: మహబమబ బ షషక

125-142/507

భరస : సరయ పసర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-316
వయససస:58
లఇ: ససస స
125-141/805

741
ZOK1378843
పషరర: ఇబడహహఇ షషక

125-142/167

తఇడడ:డ ససలఖసన
ఇఇటట ననఇ:1/316-1
వయససస:39
లఇ: పప
125-142/168

744
ZOK0821653
పషరర: షరకకరర షషక

125-142/169

భరస : హహసషసన వలల
ఇఇటట ననఇ:1/316-A
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-142/171

తఇడడ:డ హసషసన వలల
ఇఇటట ననఇ:1/316-A
వయససస:34
లఇ: పప
125-142/173

125-142/159

తఇడడ:డ మహబమబ షబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/315
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబమబసబ
ఇఇటట ననఇ:1/316-A
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : బబవరజ
ఇఇటట ననఇ:1/316-A
వయససస:29
లఇ: ససస స
748
ZOK1490556
పషరర: రరమ కకషరయయ నఇదచయల

728
ZOK1378835
పషరర: శఇశదదదన షషక

125-142/156

తఇడడ:డ కమల బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/313D
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససలస ల షషక
ఇఇటట ననఇ:1-316-1
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరరయగడడ గఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:1/316 A
వయససస:39
లఇ: పప
745
ZOK1378850
పషరర: సబహ షషక

726
ZOK1272533
పషరర: ససరజ అహమశద షషక

125-142/158

తఇడడ:డ సరయపసర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-316
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : మసరసన షషక
ఇఇటట ననఇ:1-316
వయససస:29
లఇ: ససస స
742
ZOK1372077
పషరర: రరడడడ గఇగరరజ

725
LML2391191
పషరర: రరజవనచ శశక

భరస : ఇబడహహఇ
ఇఇటట ననఇ:1/316
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దదవరన సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-316
వయససస:57
లఇ: పప
739
ZOK0646463
పషరర: షబనచ షషక

భరస : రరయఖ అహశద షషక
ఇఇటట ననఇ:1/313-C
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : ఖఖససఇసరబ
ఇఇటట ననఇ:1-315
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-142/163

723
ZOK1124064
పషరర: బశరరననసర బబగఇ షషక

తఇడడ:డ లఖతద దచసరర శశనవరససలక గగడ
ఇఇటట ననఇ:1/313-B1
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖఖససఇ
ఇఇటట ననఇ:1/315
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబమబసరబ
ఇఇటట ననఇ:1-315
వయససస:57
లఇ: పప
733
ZOK0938367
పషరర: ఆషసయఖ షషక

125-142/155

భరస : ససరరజ
ఇఇటట ననఇ:1/313D
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : మమహబమబ బశర
ఇఇటట ననఇ:1/315
వయససస:46
లఇ: ససస స
730
LML1823384
పషరర: ఖఖససఇసరబ షషక

722
ZOK1418029
పషరర: యశరఇత కకషర గగడ దచసరర

747
ZOK1208355
పషరర: నచగరరణణ గఇగరరజ

125-142/172

భరస : వననసఇట బబ నఇ
ఇఇటట ననఇ:1/316-B
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-142/566

750
ZOK0938425
పషరర: మహమశద ఖలద షషక

125-142/174

తఇడడ:డ ఘమససపర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/320
వయససస:27
లఇ: పప
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751
ZOK1283654
పషరర: వరజద తబసససమ షషక

125-142/175

భరస : ససకకఇదర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/320
వయససస:27
లఇ: ససస స
754
LML2391175
పషరర: షషలమఖ శశక

125-142/509

125-142/179

భరస : పరమమశరర
ఇఇటట ననఇ:1/322
వయససస:53
లఇ: ససస స
760
LML2386787
పషరర: ససబబరరమయయ దచసరర

125-142/510

125-142/183

125-142/512

125-142/188

125-142/567

తఇడడ:డ ససబబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:1-324-B
వయససస:34
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

764
ZOK2006500
పషరర: నచగ రతనమశ మగదదగఠటట

767
ZOK1076802
పషరర: సరయ పడకరశ బఇసరన

770
ZOK1632405
పషరర: మహమశద అల అలఇపపర

125-142/193

125-142/514

125-142/178

125-142/181

తఇడడ:డ పరమమశరర పపటట
ఇఇటట ననఇ:1/322
వయససస:25
లఇ: పప
125-142/511

762
ZOK1378876
పషరర: కకషర మమరరస దచసరర

125-142/182

తఇడడ:డ ససబబబరరయగడడ దచసరర
ఇఇటట ననఇ:1/322A
వయససస:57
లఇ: పప
125-142/184

765
LML2391225
పషరర: రరమపరప ఇఇడడలరర

125-142/185

తఇడడ:డ రరడడపప
ఇఇటట ననఇ:1/323-A
వయససస:66
లఇ: పప
125-142/186

768
ZOK1096958
పషరర: పదచశవతమశ బవరరశశటట

125-142/187

భరస : వనఇకటబచలఇ
ఇఇటట ననఇ:1/324
వయససస:76
లఇ: ససస స
125-142/189

771
LML2392694
పషరర: పడసనన లకడశ బబలసరన

125-142/513

భరస : సతయమ బబలసరన
ఇఇటట ననఇ:1-324
వయససస:51
లఇ: ససస స

125-142/190 774
773
LML2386803
ZOK0828048
పషరర: రరజజ మహహశ కకమఖర మఖలశశటట
పషరర: ససబబబరరయగడడ మఖలశశటట

తఇడడ:డ ససబబబరరయగడడ మఖలశశటట
ఇఇటట ననఇ:1/324 B
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : సతశ కకమఖర గగడ
ఇఇటట ననఇ:1/324-B
వయససస:41
లఇ: ససస స
778
ZOK0534727
పషరర: మలశశటట సతష కకమఖర గగడ

759
ZOK1309913
పషరర: వనయ తదజ పపటబట

125-142/180

తఇడడ:డ షరహహద అలఇపపర
ఇఇటట ననఇ:1/324
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : అమమద అల షషక అలఇపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:1/324
వయససస:22
లఇ: ససస స
775
ZOK0534859
పషరర: సరపరన మఖలసషటట

758
ZOK0828030
పషరర: వనఇకట పడసనన పపటట

తఇడడ:డ సతయనచరరయణ బఇసరన
ఇఇటట ననఇ:1/324
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమశద అల అలఇపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:1/324
వయససస:30
లఇ: పప
772
ZOK1543008
పషరర: షరహహద షషక అలఇపపరఇ

తఇడడ:డ వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:1/322
వయససస:63
లఇ: పప

761
LML2386795
పషరర: చఇదడమశ దచసరర

125-142/177

756
LML2391282
పషరర: పరమమశరర పపటబట

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ చచటట పపటబట
ఇఇటట ననఇ:1/322
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : కకశషరమమరరస
ఇఇటట ననఇ:1/322-A
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : రరమపప
ఇఇటట ననఇ:1-323C
వయససస:73
లఇ: ససస స
769
ZOK1618800
పషరర: అలఇపపరఇ అహశద అల

125-141/208

భరస : ససబబరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-322
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషరమమరరస
ఇఇటట ననఇ:1/322-A
వయససస:28
లఇ: ససస స
766
ZOK0646471
పషరర: పదచశవత ఇఇడస
ల రర

755
ZOK1713171
పషరర: పరమమశరర చచటట పపటబట

753
ZOK2006492
పషరర: ఇమఖమ సరహహబ షషక
తఇడడ:డ ఖఖదర సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/320
వయససస:73
లఇ: పప

తఇడడ:డ పషడమమసరర పపటట
ఇఇటట ననఇ:1/322
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:1-322
వయససస:67
లఇ: పప
763
ZOK0714691
పషరర: తదజశరన దచసరర

125-142/176

భరస : ఇమఖమ సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/320
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : కరరమమలఖల
ఇఇటట ననఇ:1-320
వయససస:36
లఇ: ససస స
757
LML2391290
పషరర: మఇజలవరణణ పపటబట

752
ZOK2006484
పషరర: బబగఇ పరయరర షషక

776
ZOK0821877
పషరర: రమయ భమ

తఇడడ:డ చననయయ మఖలశశటట
ఇఇటట ననఇ:1/324B
వయససస:69
లఇ: పప
125-142/194

777
ZOK2006518
పషరర: నచగ రతనమశ మలశశటట

భరస : రరజ మహన కకమఖర గగడ మలశశటట
ఇఇటట ననఇ:1/324-B
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:1/324-B
వయససస:62
లఇ: ససస స

779
ZOK1313485
పషరర: డడఇక పషఇచలమశ

780
ZOK1378157
పషరర: పడసనన డడఇక

భరస : డడఇక మగరళ
ఇఇటట ననఇ:1/324-B1
వయససస:45
లఇ: ససస స

125-142/192

125-142/196

125-142/195

125-162/1

భరస : నరససఇహహలక డడఇక
ఇఇటట ననఇ:1/324-B1
వయససస:27
లఇ: ససస స
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781
ZOK1723378
పషరర: సరయ వనఇకట మలల శశటట

125-142/191

తఇడడ:డ నటరరజ మలల శశటట
ఇఇటట ననఇ:1/324 C-1
వయససస:19
లఇ: పప
784
LML2391365
పషరర: ఈశరరమశ మఖలసషటట

125-142/199

125-142/202

125-142/666

125-142/669

125-142/568

125-142/515

తఇడడ:డ నరససఇహహలక గఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:1-326A
వయససస:66
లఇ: పప
805
ZOK0828055
పషరర: మగఇతచజ పఠరన
భరస : అమరరర న పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1/327
వయససస:56
లఇ: ససస స
808
ZOK1283704
పషరర: అహమద ఖఖన పఠరన
తఇడడ:డ అమర ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1/328
వయససస:39
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-142/204

125-142/589 795
794
ZOK1490598
ZOK1144682
పషరర: గగససయ బబగగమ పకకర సయయద
పషరర: అరరణ కకమఖరర గఇగరరజ

797
ZOK1672633
పషరర: కకషర నరరశ గగడ గఇగరరజ

800
ZOK0644377
పషరర: భబసనర గగద గఇగరరజ

803
ZOK2237238
పషరర: రరజజ శశఖర గగడ గఇగరరజ

806
LML2391423
పషరర: శశనవరససలక గలఖల

809
ZOK0644385
పషరర: నజర ఖఖన పఠరన
తఇడడ:డ అమర ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:1-328
వయససస:30
లఇ: పప

125-142/668

125-142/205

భరస : కనక కకషర గగడ
ఇఇటట ననఇ:1/325-B
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-142/569

798
ZOK1672674
పషరర: చఇదడ మహహత గగడ గఇగరరజ

125-142/570

తఇడడ:డ కనక కకషర గగడ గఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:1/325-B
వయససస:21
లఇ: పప
125-142/516

801
ZOK0533422
పషరర: పదచశవత గఇగరరజ

125-142/206

భరస : లకడశ మహన
ఇఇటట ననఇ:1/326-A
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-142/518

804
LML1823244
పషరర: కనకకకషర గగడ గఇగరరరజ

125-142/519

తఇడడ:డ నరశహహశలక
ఇఇటట ననఇ:1-326-B
వయససస:57
లఇ: పప
125-142/208

తఇడడ:డ రరమఖసరరమ
ఇఇటట ననఇ:1/328
వయససస:52
లఇ: పప
125-142/210

789
ZOK1324847
పషరర: షఇషసర బబలగ మగల

భరస : రరసససఇ బబగగమ మగల
ఇఇటట ననఇ:1-325
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరశహహశలక
ఇఇటట ననఇ:1-326A
వయససస:54
లఇ: పప
125-142/207

125-142/201

125-142/667 792
791
ZOK2278422
AYM3551058
పషరర: మగల జహర బబగగమ జహర
పషరర: మగఇటబజ బబగగమ మగల

తఇడడ:డ లకడశ మహన
ఇఇటట ననఇ:1-326
వయససస:40
లఇ: పప
125-142/517

786
ZOK1490697
పషరర: సరయకకషర గగడ మలల శశటట

తఇడడ:డ ఖఖదర బబలగ మగల
ఇఇటట ననఇ:1/325
వయససస:76
లఇ: పప

తఇడడ:డ కణక కకషర గగడ గఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:1/325-B
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ కనకయయ
ఇఇటట ననఇ:1-326
వయససస:38
లఇ: పప
802
LML1822394
పషరర: లకడశమహనచ గఇగరరరజ

125-142/203

భరస : మగల షఇషసర బబగ
ఇఇటట ననఇ:1-325-A
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషర భరత గగడ గఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:1/325B
వయససస:31
లఇ: పప
799
LML1822576
పషరర: చకశవరరస గఇగరరజ

788
ZOK1324813
పషరర: శరహహయఖ బబలగ మగల

125-142/198

తఇడడ:డ నటరరజ
ఇఇటట ననఇ:1/324-C1
వయససస:22
లఇ: పప

భఇధసవప: మగల అల బబగ అల
ఇఇటట ననఇ:1-325
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : రరసససఇ బబగ మగల
ఇఇటట ననఇ:1-325
వయససస:66
లఇ: ససస స
796
ZOK1675263
పషరర: కకషర భరత గగడ గఇగరరజ

125-142/200

తఇడడ:డ షఇషసర బబలగ మగల
ఇఇటట ననఇ:1/325
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరసససఇ బబగ మగల
ఇఇటట ననఇ:1-325
వయససస:29
లఇ: పప
793
AYM3551199
పషరర: ఫరతమ బ మగల

785
LML2391381
పషరర: సరఠజమశ మఖలసషటట

783
LML2391357
పషరర: నటరరజ మఖలసషటట
తఇడడ:డ వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:1/324-C1
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:1/324-C1
వయససస:79
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల శశటట నటరరజ
ఇఇటట ననఇ:1/324-C-1
వయససస:22
లఇ: పప
790
AYM3551215
పషరర: అల బబగ మగల

125-142/197

భరస : మమహబమబ బశర
ఇఇటట ననఇ:1/324C1
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : నటరరజ
ఇఇటట ననఇ:1/324-C1
వయససస:46
లఇ: ససస స
787
ZOK1569136
పషరర: మలల శశటట సరయ కకషర గగడ

782
LML2391407
పషరర: కరరమమన షషక

807
ZOK0714717
పషరర: అయయష పటబన

125-142/209

భరస : అహమశద ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:1/328
వయససస:58
లఇ: ససస స
125-142/520

810
ZOK1625953
పషరర: చచన బబష పటబన

125-142/571

తఇడడ:డ అమర ఖఖన పటబన
ఇఇటట ననఇ:1/328
వయససస:42
లఇ: పప

Page 29 of 39

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-02
811
LML2405728
పషరర: ససరరఖఖ గలఖల

125-142/211

భరస : ససరయనచరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1/329
వయససస:36
లఇ: ససస స
814
ZOK0574996
పషరర: దదపసక దదవరరడడడ

125-142/214

125-142/217

125-142/522

125-142/221

125-142/225

125-142/573

125-142/228

భఇధసవప: ఉమర అల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1/338
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

824
LML2386852
పషరర: జరరనచ షషక

827
LML1828664
పషరర: రఫసవపననసర సయయద

830
LML2391472
పషరర: మహబమబ జజన షషక

833
ZOK1306844
పషరర: రరహనచ షషక

125-142/526

836
LML2391522
పషరర: రహమఖతతలఖల షషక

125-142/523

839
ZOK2006575
పషరర: సరబర షషక
భరస : ఫకకశదదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:1/338
వయససస:54
లఇ: ససస స

819
LML1828383
పషరర: శశదదవ గలఖల

125-142/521

822
ZOK1625458
పషరర: గగస కరరమగలల షషక

125-142/220

825
ZOK1568849
పషరర: శరరర షషక

125-142/572

భరస : గగస కరరమగలల షషక
ఇఇటట ననఇ:1/330
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-142/524

828
LML2386860
పషరర: షషక సరజదచ బబగమ

125-142/525

భరస : అబగదల రఫస
ఇఇటట ననఇ:1-330-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-142/226

831
ZOK1324854
పషరర: రహమగ
స లల షషక

125-142/227

తఇడడ:డ ఇమఇ సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/332
వయససస:46
లఇ: పప
125-142/229

834
ZOK2006559
పషరర: ఇమసయఖజ షషక

125-142/230

భరస : ఖఖదర మసరసన
ఇఇటట ననఇ:1/333
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-142/231

తఇడడ:డ ఫకకశదదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:1/338
వయససస:33
లఇ: పప
125-142/233

125-142/216

తఇడడ:డ మహబమబ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/330
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : మగబబరక షషక
ఇఇటట ననఇ:1/333
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరలలషర
ఇఇటట ననఇ:1-333
వయససస:54
లఇ: పప
838
ZOK0773655
పషరర: రరషశ షషక

125-142/219

భరస : రహమతతలఖలమ
ఇఇటట ననఇ:1/332
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖదర మసరసన షషక
ఇఇటట ననఇ:1/333
వయససస:32
లఇ: పప
835
ZOK2006567
పషరర: ఖఖదర మసరసన షషక

821
ZOK2006534
పషరర: లకకశదదవ గలఖల

816
ZOK1241660
పషరర: మధసససదన బబ డకపపల

భరస : నచగరరజ
ఇఇటట ననఇ:1-329
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : మహబమబ వల
ఇఇటట ననఇ:1-330A
వయససస:79
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగస మదదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:1/330-A
వయససస:44
లఇ: పప
832
ZOK1298652
పషరర: మహమశద బబషర షషక

125-142/218

భరస : మహమశద ఘమస షషక
ఇఇటట ననఇ:1-330
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబమబ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/330-1
వయససస:47
లఇ: పప
829
ZOK1568815
పషరర: అబగదల రగఫ షషక

818
ZOK2006526
పషరర: ఈశరరరమఖశ గలఖల

125-142/213

తఇడడ:డ ససబబబరరయగడడ బబ డకపపల
ఇఇటట ననఇ:1/329
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : శశనవరససలక
ఇఇటట ననఇ:1/329-A
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : మహబమబ బబషర
ఇఇటట ననఇ:1/330
వయససస:67
లఇ: ససస స
826
ZOK1568922
పషరర: మహమద గగసష షషక

125-142/215

భరస : రరమసరరమ
ఇఇటట ననఇ:1/329
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమ సరరమ గలఖల
ఇఇటట ననఇ:1-329
వయససస:49
లఇ: పప
823
ZOK2006542
పషరర: మమమమగననసరస షషక

815
ZOK0714725
పషరర: దదవయ భబరత గగడడపరటట

813
LML2405744
పషరర: రవకకమఖర గగడడపరటట
తఇడడ:డ ససరయబబబగ గగడడపరటట
ఇఇటట ననఇ:1/329
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససరరబబబగ
ఇఇటట ననఇ:1/329
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమ సరరమ గలల
ఇఇటట ననఇ:1/329
వయససస:44
లఇ: పప
820
ZOK1248799
పషరర: ససబడమణయఇ గలఖల

125-142/212

భరస : ససరరబబబగ
ఇఇటట ననఇ:1/329
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : రవ కకమఖర గగడడపరటట
ఇఇటట ననఇ:1/329
వయససస:35
లఇ: ససస స
817
ZOK1568070
పషరర: రరజ గలల

812
LML2405736
పషరర: పదచశవత గగడడపరటట

837
LML2392736
పషరర: షషక అబమ
ద లశమ షషక

125-142/232

తఇడడ:డ ఫకకదదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:1/338
వయససస:33
లఇ: పప
125-142/234

840
ZOK0691295
పషరర: రషసదచ షషక

125-142/336

భరస : అబగదల షమ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/338
వయససస:29
లఇ: ససస స
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841
ZOK2006583
పషరర: ఫకకశదదదన షషక

125-142/527

తఇడడ:డ కమల సరహహబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-338
వయససస:62
లఇ: పప
844
ZOK0531160
పషరర: మగల ఖఖజ హహసషసన షషక

125-142/235

125-142/238

125-142/240

125-142/243

125-142/532

125-142/245

125-142/246

భరస : నచసర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/344
వయససస:20
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

854
LML1828144
పషరర: మమహరరననసర షషక

857
LML2391506
పషరర: రరశరశ షషక

860
ZOK0646497
పషరర: మఖబగన షషక

863
ZOK1216002
పషరర: షఇషరద బబగఇ సయయద

125-142/536

866
ZOK0644393
పషరర: నచసర షషక

125-142/530

869
ZOK1568989
పషరర: మనససర షషక
తఇడడ:డ బబబగ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/344
వయససస:21
లఇ: పప

849
LML2391480
పషరర: ఘమసమదన శశక

125-142/529

852
ZOK1275669
పషరర: షబర షషక

125-142/242

855
ZOK0811951
పషరర: గగససయఖ షషక

125-142/531

భరస : మహమశద ఘమస మహహదద న షషక
ఇఇటట ననఇ:1-339-A
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-142/239

858
ZOK2006609
పషరర: రహమఖతతలఖల సయయద

125-142/244

తఇడడ:డ దసస గరరర సరహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:1/340
వయససస:92
లఇ: పప
125-142/533

861
ZOK0646505
పషరర: తచహహర షషక

125-142/534

భరస : ఇసరశయల
ఇఇటట ననఇ:1-342
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-142/247

864
LML2391605
పషరర: ఖరరరనబ సషలయద

125-142/535

భరస : బశర
ఇఇటట ననఇ:1-343
వయససస:76
లఇ: ససస స
125-142/248

తఇడడ:డ బబబగ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/344
వయససస:28
లఇ: పప
125-142/250

125-142/237

భరస : అల బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/339-A
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : గగస బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/343
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : ఖఖదర బబషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-343
వయససస:46
లఇ: ససస స
868
ZOK1568443
పషరర: సప నయఖ షషక

125-142/241

భరస : అబగదల సతచసర
ఇఇటట ననఇ:1-342
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖదర బబషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1/343
వయససస:28
లఇ: ససస స
865
ZOK0481937
పషరర: గగలఖబ జజన సయయద

851
ZOK1002500
పషరర: నజరనన షషక

846
ZOK0938334
పషరర: షబనచ సయయద

తఇడడ:డ మఖరజన శరవలల శ క
ఇఇటట ననఇ:1-339-1
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : సలఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/339 B
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : రహహఇ తతలఖల సయయద
ఇఇటట ననఇ:1/340
వయససస:44
లఇ: ససస స
862
ZOK0821927
పషరర: షహహన షషక

125-142/528

భరస : హహమఖఇసరబ
ఇఇటట ననఇ:1-339-A
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇమఖమసరహహబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-339-A-2
వయససస:41
లఇ: పప
859
ZOK2006617
పషరర: రససల బ సయయద

848
LML1828862
పషరర: గగససయఖ బబగఇ షషక

125-142/665

భరస : మసరసన సషలదస
ఇఇటట ననఇ:1/339
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : మహబమబ బబషర
ఇఇటట ననఇ:1/339-A
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇమఖమ న సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/339-A
వయససస:38
లఇ: పప
856
ZOK0534743
పషరర: ఫకకశదదదన షషక

125-142/236

భరస : మరరజన సరబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-339-1
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరదక వలల
ఇఇటట ననఇ:1/339-A
వయససస:52
లఇ: పప
853
ZOK1568948
పషరర: అల బబష షషక

845
ZOK0533430
పషరర: దదలల ఖద బబగఇ షషక

843
ZOK2277341
పషరర: ఉఫసడన షషక
భరస : రహమతతలఖల షషక
ఇఇటట ననఇ:1-338
వయససస:18
లఇ: ససస స

భరస : ఖఖజజ హహసషసన షషలక
ఇఇటట ననఇ:1/339
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన షషక
ఇఇటట ననఇ:1/339
వయససస:43
లఇ: ససస స
850
ZOK0994906
పషరర: మహబమబ బబషర షషక

125-142/574

తఇడడ:డ ఫకరరదదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:1/338
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహహదదదన హహసషసన షషలక
ఇఇటట ననఇ:1/339
వయససస:43
లఇ: పప
847
ZOK1373182
పషరర: కరరమగన షషక

842
ZOK1568898
పషరర: బబబగ షషక

867
ZOK1490655
పషరర: అససఫ షషక

125-142/249

తఇడడ:డ షఫసవపలఖల షషక
ఇఇటట ననఇ:1/344
వయససస:21
లఇ: పప
125-142/251

870
ZOK2006625
పషరర: సబరఊన షషక

125-142/252

భరస : బబబగ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/344
వయససస:45
లఇ: ససస స
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871
LML1828904
పషరర: సలఖశ షషక

125-142/537

భరస : రఫస
ఇఇటట ననఇ:1-344
వయససస:37
లఇ: ససస స
874
LML2391571
పషరర: ఖజనవరబబబగ మగల

125-142/540

125-142/253

125-142/576

878
ZOK0644401
పషరర: బకకక సయయద

881
ZOK1490762
పషరర: ససలలమన షషక

125-142/544

884
ZOK1568666
పషరర: షషక నససబ

భరస : అబగదల సతచసర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1/345-B
వయససస:42
లఇ: ససస స

887
LML2391639
పషరర: జయమశ పప ల

తఇడడ:డ మహబమబ వల షషక
ఇఇటట ననఇ:1-345-B
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : యగససఫ
ఇఇటట ననఇ:1-345-B2
వయససస:63
లఇ: ససస స
895
ZOK1134360
పషరర: నచససరరన షషక

తఇడడ:డ అబగదల రగఫస
ఇఇటట ననఇ:1-345-C
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

893
LML2391662
పషరర: ఇసశయయల శశక

125-142/258

896
ZOK1569052
పషరర: అబగదల రహహఇ షషక

125-142/577

899
ZOK1626126
పషరర: గగససయఖ షషక
భరస : అబగదల రహహఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/345-C
వయససస:28
లఇ: ససస స

125-142/543

882
ZOK0792762
పషరర: రజయఖ పఠరన

125-142/255

885
ZOK0828089
పషరర: కరరమగననసర షషక

125-142/256

భరస : మహబమబ వరల షషక
ఇఇటట ననఇ:1/345B
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-142/545

888
LML2386886
పషరర: షషక యస.మహ..ఇలయఖస
బబషర
తఇడడ:డ మహబమబ వరల
ఇఇటట ననఇ:1-345-B
వయససస:37
లఇ: పప

125-142/546

125-142/548

891
ZOK2006666
పషరర: అబగదల సతచసర షషక

125-142/549

తఇడడ:డ ఖఖససఇ ఆల
ఇఇటట ననఇ:1-345-B
వయససస:52
లఇ: పప
125-142/551

894
LML2391654
పషరర: యమనసస శశక

125-142/552

తఇడడ:డ యగససఫ ఖఖన శ క
ఇఇటట ననఇ:1-345B-2
వయససస:37
లఇ: పప
125-142/259

తఇడడ:డ రరవపఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/345-C
వయససస:29
లఇ: పప
125-142/553

879
ZOK0812132
పషరర: ఫరతమఖ రరహన షషక

భరస : ఖఖజజ మహహదద న
ఇఇటట ననఇ:1/345-A
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యగససఫఖఖన
ఇఇటట ననఇ:1-345-B2
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : మమలఖ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/345-C
వయససస:31
లఇ: ససస స
898
LML2391647
పషరర: మమలఖ శశక

125-142/254

తఇడడ:డ ఖఖససఇ వల షషక
ఇఇటట ననఇ:1-345-B
వయససస:67
లఇ: పప
125-142/550

125-142/575

భరస : మహమశద ఇలయఖస బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-345
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : నచరరయణ పప ల
ఇఇటట ననఇ:1-345B
వయససస:72
లఇ: ససస స

125-142/547 890
889
LML2392744
ZOK2006658
పషరర: మహమశద ఇకబల బబష షషక
పషరర: మహబమబ వల షషక

892
LML1828094
పషరర: శఇషరద పటబటన

125-142/542

భరస : షషక ఖజ హహసషన
ఇఇటట ననఇ:1/345-A
వయససస:66
లఇ: ససస స
125-142/257

876
ZOK1639558
పషరర: హససన షషక
భరస : కరరమగలల షషక
ఇఇటట ననఇ:1/344-A
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబమబ బబష
ఇఇటట ననఇ:1/345A
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ కలలశర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-345-A
వయససస:51
లఇ: పప
886
ZOK2006641
పషరర: నసరరననసరస షషక

125-142/541

తఇడడ:డ కమల బబషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-345
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : అలల బకరష సయద
ఇఇటట ననఇ:1/345
వయససస:26
లఇ: ససస స
883
ZOK0792754
పషరర: ఖఖజజ మహహదద న పఠరన

875
LML2391589
పషరర: శమమయఖ శశక

125-142/539
873
LML1823426
పషరర: మహమశద హహసషసన మగల

తఇడడ:డ ఖఖదర బబగ
ఇఇటట ననఇ:1-344-1
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : ఖజనవరబబబగ
ఇఇటట ననఇ:1-344-1
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖజ మహహదద న పటబన
ఇఇటట ననఇ:1/345
వయససస:23
లఇ: ససస స
880
ZOK1568781
పషరర: షబన సయద

125-142/538

తఇడడ:డ అలఖలహ బకరశ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-344
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమశద హహసషలన
ఇఇటట ననఇ:1-344-1
వయససస:38
లఇ: పప
877
ZOK1380039
పషరర: ఉజజశ ఖఖనచఇ పటబన

872
ZOK2006633
పషరర: రరఫసవపలఖల షషక

897
ZOK2006674
పషరర: రమజ బ షషక

125-142/260

భరస : అబగదల రగఫ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1/345-C
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-142/578

900
ZOK1683630
పషరర: జలఖన బబష షషక

125-142/261

తఇడడ:డ అబగదల సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/346
వయససస:52
లఇ: పప
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901
ZOK0644419
పషరర: శహబజ షషక

125-142/554

తఇడడ:డ హహసషసన జరరవరలఖ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-346
వయససస:28
లఇ: పప
904
ZOK1384320
పషరర: గగస ఖఖన పటబన

125-140/3

125-142/265

125-142/268

125-142/269

125-142/272

125-142/558

914
ZOK0871682
పషరర: ఆశకకన మఇడచఇ

917
ZOK1204064
పషరర: సరదక అల పషతదన

920
ZOK0531178
పషరర: అతస ర హహసషసన షషక

125-142/590

923
ZOK2006708
పషరర: నసరజ హన సయయద

125-143/7

926
ZOK2006724
పషరర: పడమలఖ గరననవ
భరస : నచగభమషణఇ గర న న
ఇఇటట ననఇ:1/346-E1
వయససస:42
లఇ: ససస స

125-142/262
928
ZOK1321108
పషరర: వనఇకట నరససఇహహలక
పషనగలలరర
తఇడడ:డ వనఇకట నరసయయ పషనగలలరర
ఇఇటట ననఇ:1/346 H
వయససస:47
లఇ: పప

929
LML1827880
పషరర: కమఖల బ షషక
భరస : మహబమబ బబష
ఇఇటట ననఇ:1-346-Q-1
వయససస:81
లఇ: ససస స

125-142/264

909
ZOK1283647
పషరర: ఆయయశర షషక

125-142/267

912
ZOK0470013
పషరర: మహహదదదన ఖఖన పటబన

125-142/557

తఇడడ:డ కరలలష ఖఖన పటబన
ఇఇటట ననఇ:1-346-A
వయససస:40
లఇ: పప
125-142/270

915
ZOK2252690
పషరర: మఇడచఇ మహమశద హరకద

125-142/271

తఇడడ:డ మఇడచఇ షరజహన
ఇఇటట ననఇ:1/346-B
వయససస:19
లఇ: పప
125-142/273

918
ZOK1695881
పషరర: పటబన ఉమర ఖఖన పటబన

125-142/274

తఇడడ:డ పటబన సడక అల పటబన
ఇఇటట ననఇ:1/346-C1
వయససస:20
లఇ: పప
125-142/275

921
ZOK0531186
పషరర: ఆదదల హహసషసన అకస ర షషక

125-142/276

తఇడడ:డ హహసషసన షషలక
ఇఇటట ననఇ:1/346-C5
వయససస:33
లఇ: పప
125-142/277

భరస : అనరర బబషర
ఇఇటట ననఇ:1/346-D
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : ఛచన బబషర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1/346-D1
వయససస:46
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-142/556

తఇడడ:డ అనరర హహసషసన
ఇఇటట ననఇ:1/346-C5
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : అకస ర హహసషసన
ఇఇటట ననఇ:1-346-C5
వయససస:47
లఇ: ససస స
925
ZOK1383298
పషరర: గమలజర బబగఇ షషలక

911
ZOK2006682
పషరర: రఫసఖఖన పఠనచ

906
ZOK0714782
పషరర: ససమలత మఇదచ

భరస : మసరసన షషక
ఇఇటట ననఇ:1/346-A
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రససల ఖఖన పషతదన
ఇఇటట ననఇ:1/346-C1
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : బససశలఖల ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-346-C4
వయససస:38
లఇ: ససస స
922
ZOK0646596
పషరర: హహసషసన జరరవరలఖ

125-142/266

భరస : షరజహన బబషర మఇడచఇ
ఇఇటట ననఇ:1/346-B
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : సరదకఅల
ఇఇటట ననఇ:1/346-C
వయససస:42
లఇ: ససస స
919
ZOK0469908
పషరర: జజససశన పఠరన

908
ZOK1283621
పషరర: మసరసన షషక

125-154/2

భరస : ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:1/346-A
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరలలషర
ఇఇటట ననఇ:1-346A
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ షరజహన బబషర
ఇఇటట ననఇ:1/346-B
వయససస:34
లఇ: పప
916
ZOK0714808
పషరర: ఆయష పటబన

125-142/263

తఇడడ:డ అలఖలబకకక షషక
ఇఇటట ననఇ:1/346-A
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : కరలలషర
ఇఇటట ననఇ:1/346-A
వయససస:62
లఇ: ససస స
913
LML2392470
పషరర: రహహమ బబషర మఇడడఇ

905
ZOK0714774
పషరర: ససబబరరయగడడ మఇదచ

903
ZOK1674431
పషరర: షబన షషక
తఇడడ:డ గఫరరసబ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/346
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:1/346-A
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : మహహదదదన ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1/346-A
వయససస:29
లఇ: ససస స
910
ZOK2006690
పషరర: మలల క బబగఇ పఠరన

125-154/1

భరస : ఖలద షషక
ఇఇటట ననఇ:1/346
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కలలశర పటబన
ఇఇటట ననఇ:1/346-A
వయససస:36
లఇ: పప
907
ZOK0870940
పషరర: రఠషసన ఖఖనమ పఠరన

902
ZOK1674308
పషరర: గగససయఖ షషక

924
ZOK1568633
పషరర: గగలజజర బబగగమ షషక

125-142/579

భరస : చఇ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/346-D1
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-142/278

927
ZOK2006716
పషరర: నచగభమషణమ గరననవ

125-142/591

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:1-346-E1
వయససస:52
లఇ: పప
125-142/592

930
LML2391712
పషరర: కరరమగననసర షషక

125-142/593

భరస : అనరరబబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-346-Q-2
వయససస:46
లఇ: ససస స
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931
LML2391720
పషరర: శబర బశర శశక

125-142/594

తఇడడ:డ ఖఖదరసరబ
ఇఇటట ననఇ:1-346-Q-2
వయససస:44
లఇ: పప
934
ZOK1214147
పషరర: నరససఇహహలక గనవన

125-142/280

125-142/596

125-142/284

125-142/598

125-142/601

125-142/602

125-142/605

తఇడడ:డ ససబబరరయగడడ అయతద
ఇఇటట ననఇ:1-346-U
వయససస:54
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

944
ZOK0479014
పషరర: మరన షషక

947
ZOK1490770
పషరర: నరససఇహహలక వటట లలరర

950
ZOK0646604
పషరర: భబరత తదజఇ

953
ZOK2006732
పషరర: రరమ ససబబమఖశ తదజరమ

125-142/289

956
ZOK1490580
పషరర: రవచఇదడ ఇటటకరల

125-142/599

959
LML2401693
పషరర: వనజ అయత
భరస : ససబడమణయఇ అయత
ఇఇటట ననఇ:1-346-U
వయససస:49
లఇ: ససస స

939
LML2391829
పషరర: జకకర సయయద

125-142/283

942
LML1827484
పషరర: జమలఖ బబగఇ షషక

125-142/597

945
ZOK1241736
పషరర: అహమశద మదదదన షషక

125-142/600

తఇడడ:డ మరన షషక
ఇఇటట ననఇ:1-346-S
వయససస:35
లఇ: పప
125-142/286

948
ZOK2006740
పషరర: రవ చఇదడ పడసరద తదజఇ

125-142/287

తఇడడ:డ ససబబనన తదజఇ
ఇఇటట ననఇ:1/346-T
వయససస:50
లఇ: పప
125-142/603

951
ZOK1569177
పషరర: నరససఇహహలక వఠళళరర

125-142/604

తఇడడ:డ ససబబయయ వఠళళరర
ఇఇటట ననఇ:1-346-T
వయససస:64
లఇ: పప
125-142/606

954
ZOK1248807
పషరర: కకరణ కసరరపప

125-142/288

తఇడడ:డ శశనవరససలక కసరరపప
ఇఇటట ననఇ:1/346-U
వయససస:31
లఇ: పప
125-142/607

తఇడడ:డ నచగభమషణఇ ఇటటకరల
ఇఇటట ననఇ:1-346u
వయససస:41
లఇ: పప
125-142/609

125-142/580

భరస : మరరన సరబ
ఇఇటట ననఇ:1-346-S
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:1-346-T
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కసరపప శశనవరససలక
ఇఇటట ననఇ:1/346-U
వయససస:30
లఇ: పప
958
LML2401685
పషరర: ససబడమణయఇ అయతచ

125-142/285

భరస : రవచఇదడ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:1-346T
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహహలక వఠళళరర
ఇఇటట ననఇ:1-346-T
వయససస:62
లఇ: ససస స
955
ZOK1568187
పషరర: కసరపప కకరణ

941
ZOK1122118
పషరర: ఆయయశర షషక

936
ZOK1568526
పషరర:    

భరస : అబగదల ఏజజ సయయద
ఇఇటట ననఇ:1/346-S
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:1/346-T
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:1-346T
వయససస:45
లఇ: పప
952
ZOK1569219
పషరర: నరసమశ వఠళళరర

125-142/282

తఇడడ:డ ఆహమఖద మహహదద న షరప
ఇఇటట ననఇ:1-346-S
వయససస:73
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబగదల
ఇఇటట ననఇ:1-346-S1
వయససస:54
లఇ: పప
949
ZOK0644450
పషరర: లకడశ నచరరయణ తదజఇ

938
ZOK0871021
పషరర: రరమలకకకమశ కరరమల

125-142/279

తఇడడ:డ నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:1/346-Q3
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : అహమశద షషక
ఇఇటట ననఇ:1/346-S
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : ఫరరద బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1-346-S
వయససస:37
లఇ: ససస స
946
ZOK0644435
పషరర: ఫరరద బబషర సయయద

125-142/281

తలల : రరమలకకకమశ కరరమఖల
ఇఇటట ననఇ:1/346-R1
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : షరజహన
ఇఇటట ననఇ:1/346-S
వయససస:47
లఇ: ససస స
943
LML1827500
పషరర: ఫరతమఖ షషక

935
ZOK1214139
పషరర: నరరశ గనవన

933
ZOK1311711
పషరర: పషఇచలమశ గనవన
భరస : నరససఇహహలక గనవన
ఇఇటట ననఇ:1/346-Q3
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహహలక గనవన
ఇఇటట ననఇ:1/346Q-3
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : జలఖనబశర శ క
ఇఇటట ననఇ:1-346-Q-3
వయససస:36
లఇ: ససస స
940
ZOK0714816
పషరర: ఫరరదచ సయయద

125-142/595

భరస : శబర బశర
ఇఇటట ననఇ:1-346-Q-2
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబనన గనవన
ఇఇటట ననఇ:1/346-Q-3
వయససస:57
లఇ: పప
937
LML2391753
పషరర: మసరసన శశక

932
LML2391738
పషరర: నచజరరననసర శశక

957
ZOK1490606
పషరర: ససనత ఇటటకరల

125-142/608

భరస : రవ చఇదడ ఇటటకరల
ఇఇటట ననఇ:1-346u
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-142/610

960
ZOK0939589
పషరర: శశ లత అయత

125-142/611

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ అయతచ
ఇఇటట ననఇ:1-346-U
వయససస:27
లఇ: ససస స
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961
LML2391878
పషరర: ఫరతమఖ బ సషలయద

125-142/612

భఇధసవప: కమలబశర సషలదస
ఇఇటట ననఇ:1-347
వయససస:64
లఇ: ససస స
964
LML2391894
పషరర: కరరమగననసర శశక

125-142/290

125-142/293

125-142/296

125-142/299

125-142/616

125-142/301

125-142/581

తలల : మఇజల
ఇఇటట ననఇ:1/354
వయససస:27
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

974
LML1828755
పషరర: సరబరర బబగఇ షషక

977
ZOK0469965
పషరర: బససశలఖల ఖఖన పఠరన

980
ZOK1569284
పషరర: షబబర పటబన

983
LML1827781
పషరర: సరదఖ వపననసర షషక

125-142/304

986
LML1828649
పషరర: మనసజలఖ ససరరవరఇ

125-142/614

989
ZOK1640036
పషరర: అరవఇద కకమఖర కల
తఇడడ:డ హరర కల
ఇఇటట ననఇ:1/354
వయససస:21
లఇ: పప

969
ZOK1490622
పషరర: అబబబస అల షషక

125-142/295

972
ZOK0822016
పషరర: షహహదచ షషక

125-142/298

975
LML2386902
పషరర: హబబగలఖల షషక

125-142/615

తలల : మఖబగనన షషక
ఇఇటట ననఇ:1-349
వయససస:47
లఇ: పప
125-141/806

978
ZOK1216028
పషరర: ససరజ బబషర షషక

125-142/300

భరస : కమల బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/352
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-142/302

981
ZOK2006757
పషరర: మగఇతచజ బబగఇ షషక

125-142/303

భరస : కమల బబషర షషలక
ఇఇటట ననఇ:1/352
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-142/617

984
LML2386936
పషరర: ఆరరుసన షషక

125-142/618

భరస : ససరరజదదదన దదల షషక
ఇఇటట ననఇ:1-352
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-142/305

భరస : బబబగ మఇజల
ఇఇటట ననఇ:1/354
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-142/307

125-142/292

భఇధసవప: మహమశద షషలక
ఇఇటట ననఇ:1/349
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : కరరమగలఖల
ఇఇటట ననఇ:1-352
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కమల బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/352-A
వయససస:56
లఇ: పప
988
ZOK0938268
పషరర: వరరణ కకమఖర షసరరవరఇ

125-142/297

తఇడడ:డ అమర ఖఖన పటబన
ఇఇటట ననఇ:1/352
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబమబ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/352
వయససస:25
లఇ: పప
985
ZOK1490630
పషరర: మసరసన బబష షషక

971
ZOK1682665
పషరర: మహమశద అల షషక

966
ZOK1002468
పషరర: శరహహనచ షషక

తఇడడ:డ జలఖన బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/348
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ అమర ఖఖన పటట న
ఇఇటట ననఇ:1-352
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : షబర పటబన
ఇఇటట ననఇ:1/352
వయససస:34
లఇ: ససస స
982
ZOK1682129
పషరర: జఫర షషక

125-142/294

భఇధసవప: హబబ షషలక
ఇఇటట ననఇ:1-349
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన ఖఖన పటబటన
ఇఇటట ననఇ:1-351
వయససస:45
లఇ: ససస స
979
ZOK1569045
పషరర: షహనచజ పటబన

968
ZOK1313451
పషరర: రరశరశ షషక

125-142/222

భరస : షసకత అల
ఇఇటట ననఇ:1/348
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జలఖన బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1/348
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : ఆదదల హహసషన అకటర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/349
వయససస:27
లఇ: ససస స
976
ZOK0646638
పషరర: ఫరరరరన పఠరన

125-142/291

భరస : మహమశద షషక
ఇఇటట ననఇ:1/348
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జలఖన బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/348
వయససస:34
లఇ: పప
973
ZOK1568708
పషరర: యశశన షషక

965
ZOK0938292
పషరర: జలఖన బబషర షషక

963
ZOK2241370
పషరర: షషక మహమశద గగస
తఇడడ:డ షషక ఖఖదర బబష
ఇఇటట ననఇ:1/348
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ జఫరర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1/348
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ షషక జలఖన బబషర
ఇఇటట ననఇ:1/348
వయససస:26
లఇ: పప
970
ZOK1672401
పషరర: షసకత అల షషక

125-142/613

తఇడడ:డ కమలబశర సషలదస
ఇఇటట ననఇ:1-347
వయససస:33
లఇ: పప

భఇధసవప: జలఖనబశర శశకక
ఇఇటట ననఇ:1/348
వయససస:44
లఇ: ససస స
967
ZOK1308816
పషరర: షషక అబబబస అల

962
LML2391886
పషరర: జజకకర సషలయద

987
ZOK0714840
పషరర: ససనల కకమఖర ససరరవమ

125-142/306

తఇడడ:డ బబబగ
ఇఇటట ననఇ:1/354
వయససస:30
లఇ: పప
125-142/308

990
ZOK1634682
పషరర: పరరరత కల

125-142/582

భరస : హరర కల
ఇఇటట ననఇ:1/354
వయససస:45
లఇ: ససస స
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991
ZOK1322528
పషరర: ససరరఖ ససరరవరఇ

125-142/619

తఇడడ:డ బబబగ ససరరవరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-354
వయససస:23
లఇ: ససస స
994
ZOK1357656
పషరర: సరయ కకమఖర మగదద

125-142/311

125-142/620

125-142/315

125-142/318

125-142/321

125-142/323

125-142/326

భరస : మహహదదదన మఇడచఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/359-B
వయససస:39
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 ZOK1490721
పషరర: అబబబస అల ఖఖన పఠరన

1007 ZOK2006773
పషరర: రహహఇ పఠరన

1010 ZOK1002492
పషరర: ససధచమన మమడచ

1013 ZOK1216010
పషరర: కరరమగలఖల షషక

125-142/329

1016 ZOK1567676
పషరర: మఇడచఇ షషక అయయషర రఫత

125-142/319

1019 LML2392066
పషరర: కరరమగలఖల మఇడచఇ షషక

999
LML2391936
పషరర: గఇగయయ చదకలరర

125-142/314

1002 ZOK1360775
పషరర: హబబ ఖఖన పఠరన

125-142/317

1005 ZOK1490739
పషరర: సప హహయల ఖఖన పటబన

125-142/320

తఇడడ:డ హబబ ఖఖన పటబన
ఇఇటట ననఇ:1/356
వయససస:20
లఇ: పప
125-142/621

1008 ZOK0481952
పషరర: బ బ జజన పఠరన

125-142/322

భరస : నజర ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1/356-B
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-142/324

1011 ZOK1096925
పషరర: మమలన షషక

125-142/325

భరస : కరరమగలఖల
ఇఇటట ననఇ:1/358
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-142/327

1014 LML2391969
పషరర: రఘగనచథచరరవ గఇటబ

125-142/328

తఇడడ:డ నచగభమషణమ గఇట
ఇఇటట ననఇ:1/359
వయససస:60
లఇ: పప
125-141/209

తఇడడ:డ మఇడచఇ షషక మహహదద న
ఇఇటట ననఇ:1/359-B
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-142/331

125-142/583

తఇడడ:డ జమఖల ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1/356
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖజమయయ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/358
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : రఘగనచధచరరవ గఇట
ఇఇటట ననఇ:1/359
వయససస:54
లఇ: ససస స
1018 ZOK1214170
పషరర: రరహనచ బబగమ మఇడచఇ షషక

125-142/316

భరస : ససబబబరరవప
ఇఇటట ననఇ:1/358
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : ఖజమయయ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/358
వయససస:79
లఇ: ససస స
1015 LML2391977
పషరర: పదచశవత గఇటబ

1001 ZOK1271758
పషరర: ఇమఖమ న ఖఖన పషతదన

996
ZOK1675669
పషరర: కకషరయయ దచసరర

తఇడడ:డ ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:1/355-A
వయససస:89
లఇ: పప

తఇడడ:డ జమఖల ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-356
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ జమఖల ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1/356-B
వయససస:44
లఇ: పప
1012 ZOK1215996
పషరర: జహర బ షషక

125-142/313

తఇడడ:డ రహహఇ ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1/356
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : హబబ పట
ఇఇటట ననఇ:1/356
వయససస:40
లఇ: ససస స
1009 ZOK0949513
పషరర: నజర ఖఖన పఠరన

998
LML2391928
పషరర: పదశజజ చదకలరర

125-142/310

తఇడడ:డ ససబబనన దచసరర
ఇఇటట ననఇ:1/355
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ హబబ ఖఖన పషతదన
ఇఇటట ననఇ:1/356
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ హబబ ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1/356
వయససస:23
లఇ: పప
1006 ZOK2006781
పషరర: ఆయయశర పఠరన

125-142/312

భరస : ససబబ రరయగడడ చదకలరర
ఇఇటట ననఇ:1/355A
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:1/355-A
వయససస:52
లఇ: పప
1003 ZOK1360809
పషరర: ఇరరలన ఖఖన పఠరన

995
ZOK2006765
పషరర: వవఇకట ససబబమఖశ దచసరర

993
ZOK1256529
పషరర: ససబడమణయఎఇ మగదచద
తఇడడ:డ ససబబబరరయగడడ మగదచద
ఇఇటట ననఇ:1/355
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : కకశషరయయ
ఇఇటట ననఇ:1/355
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : శవ కకమఖర జజజజల
ఇఇటట ననఇ:1-355
వయససస:39
లఇ: ససస స
1000 ZOK0497263
పషరర: ససబబరరయగడడ చదకలరర

125-142/309

తఇడడ:డ డడఇక మగరళ
ఇఇటట ననఇ:1/354-B
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ మగదద
ఇఇటట ననఇ:1/355
వయససస:23
లఇ: పప
997
LML2392769
పషరర: ఉమఖ మహహశరరర జజజజల

992
ZOK1313477
పషరర: డడఇక సరయకకషర

1017 ZOK1214154
పషరర: మహహదదదన మఇడచఇ షషక

125-142/330

తఇడడ:డ బబషర మహహదద న మఇడచఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/359-B
వయససస:44
లఇ: పప
125-142/332

తఇడడ:డ బబషర మహహదద న మఇడచఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/360
వయససస:39
లఇ: పప

1020 ZOK1214162
పషరర: జజన బబగఇ మఇడదయఇ షషక

125-142/333

భరస : మఇడదయఇ షషక శరరలదదదన మఇడదయఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/360
వయససస:48
లఇ: ససస స
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1021 ZOK2006799
పషరర: సరయరర బబనస షషక

125-142/334

భరస : అబగదల మగనచఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/360
వయససస:44
లఇ: ససస స
1024 ZOK1214188
పషరర: ఆఫసడన మఇడదయఇ షషక

125-142/339

125-142/624

125-142/342

125-142/625

1031 ZOK1568401
పషరర: అరచన ఘఇట

1034 LML2392090
పషరర: రరడకకమఖర
కడ
పరలలపప

125-142/346

1040 ZOK1324839
పషరర: వనఇకట కలఖయణణ పషనగలలరర
భరస : పషఇచలయయ పషనగలలరర
ఇఇటట ననఇ:1/364-B
వయససస:25
లఇ: ససస స

1042 ZOK0668467
పషరర: శశదదవ తతపపగగఇట

1043 ZOK0994880
పషరర: నరససఇహహలక తతపపగగఇట

125-142/352

భరస : నరససఇహలక తతపపగగఇట
ఇఇటట ననఇ:1/365
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:1-365
వయససస:34
లఇ: ససస స
1048 ZOK0822032
పషరర: బబల చఇగయయ బబసర
తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:1/366-A
వయససస:58
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-142/584

125-142/344

125-142/341

1032 ZOK2007342
పషరర: రరమ ససబబమశ నలఇ

125-142/343

1035 ZOK0308205
పషరర: రరణగక వలలల పప

125-142/345

భరస : రరడకకమఖర
కడ
ఇఇటట ననఇ:1/361-B
వయససస:38
లఇ: ససస స

1046 ZOK1144666
పషరర: ససబడమణయఇ తతమశల

1049 ZOK0644492
పషరర: కరరమగలఖల షషక
తఇడడ:డ మ గగబల
ఇఇటట ననఇ:1-366-A
వయససస:43
లఇ: పప

125-142/348

భరస : వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:1/364
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-142/350

1041 LML1827351
పషరర: ససబబలఖకమశ తతపపగగఇట

125-142/351

భరస : నరససఇహహలక తతపపగగఇట
ఇఇటట ననఇ:1/365
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-142/353

1044 LML2392801
పషరర: వనజ తతపపగగఇట

125-142/626

భరస : నరససఇహహలక తతపపగగఇట
ఇఇటట ననఇ:1-365
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-142/354

తఇడడ:డ యలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1/366
వయససస:56
లఇ: పప
125-142/356

1029 LML2387009
పషరర: ధనలకడశ మఖలశశటట

భరస : ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:1/361
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:1/365
వయససస:73
లఇ: పప
125-142/627

125-142/623

భరస : మఖల శశటట శశరరమగలక మఖలశశటట
ఇఇటట ననఇ:1/360-A
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహలక
ఇఇటట ననఇ:1/364
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-142/349

1026 ZOK2006807
పషరర: శశరరబదదదన షషక

125-142/347 1038 ZOK2007359
1037 LML2392108
పషరర: వనఇకట రతనమశ పషనగళళరర
పషరర: నరసమశ పప ల

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయయ పషనగలలరర
ఇఇటట ననఇ:1/364-B
వయససస:40
లఇ: పప

1045 ZOK0221150
పషరర: నచగమణణ తతపపగగఇట

125-142/340

తఇడడ:డ పషడడనచన
ఇఇటట ననఇ:1/361-B
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : కరరమగలల వనసన
ఇఇటట ననఇ:1/362-1
వయససస:37
లఇ: ససస స
1039 ZOK1324821
పషరర: పషఇచలయయ పషనగలలరర

1028 ZOK1076786
పషరర: హహమఇత సరయ ఘఇటబ

125-142/338

తఇడడ:డ బబషర మహహదద న
ఇఇటట ననఇ:1-360
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : హహమఇత సరయ ఘఇట
ఇఇటట ననఇ:1/360-A
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరయగడడ
ఇఇటట ననఇ:1-361
వయససస:41
లఇ: పప
1036 ZOK1686989
పషరర: శశరనజ వనసన

125-142/622

తఇడడ:డ రఘగనచథ రరవప ఘఇటబ
ఇఇటట ననఇ:1/360A
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:1/360-A
వయససస:55
లఇ: పప
1033 ZOK2006823
పషరర: గఠపసనచథ నలఇ

1025 LML1828631
పషరర: ఫరరజన బబగఇ షషక

1023 ZOK1133933
పషరర: షరబగదదదన ఎఇ స
తఇడడ:డ మగనచఫ ఎఇ స
ఇఇటట ననఇ:1/360
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : షఇషతదదదన
ఇఇటట ననఇ:1-360
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబషర మహహదద న
ఇఇటట ననఇ:1-360
వయససస:45
లఇ: పప
1030 ZOK0714857
పషరర: శశరరమగలక మలశశటట

125-142/337

భరస : కరరమమలఖల
ఇఇటట ననఇ:1/360
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరరలదదదన మఇడదయఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/360
వయససస:26
లఇ: ససస స
1027 ZOK2006815
పషరర: షఇససదదదన

1022 LML2392074
పషరర: శహహన శశక

1047 ZOK0828063
పషరర: షరహనచజ షషక

125-142/355

భరస : కరరమగలఖల షషక
ఇఇటట ననఇ:1/366A
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-142/628

1050 ZOK1076737
పషరర: లకకశపత గగడ కకడసరర

125-142/357

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయయ కకడసరర
ఇఇటట ననఇ:1/366-B
వయససస:33
లఇ: పప
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1051 ZOK1076745
పషరర: పరవరణణ కకడసరర

125-142/358

భరస : లకకశపత గగడ కకడసరర
ఇఇటట ననఇ:1/366-B
వయససస:29
లఇ: ససస స
1054 ZOK0938243
పషరర: పరయరర జజన షషక

125-142/361

125-142/629

125-142/630

125-142/335

125-142/368

తఇడడ:డ కరరమగలఖల మఇడచఇ
ఇఇటట ననఇ:1/369
వయససస:23
లఇ: పప
1069 ZOK1490861
పషరర: మహహసరరర బససనవన

125-142/370

125-142/373

తఇడడ:డ రమణరరడడడ మగతచయల
ఇఇటట ననఇ:1/2418
వయససస:42
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-142/631

1064 LML1822089
పషరర: కరరమగలఖల బబషర మఇడచఇ

125-142/673

125-142/366

1062 ZOK0644518
పషరర: మసరసన ఖఖన పఠరన

1065 LML1827146
పషరర: కరరమమనచ మఖడచయమ
భరస : అబగదల సతచసర
ఇఇటట ననఇ:1/369
వయససస:40
లఇ: ససస స

1067 LML1827153
పషరర: షహనచజ బబనస మఇడచఇ

1068 ZOK1020890
పషరర: సప నయఖ సయయద

125-142/633

1073 ZOK0646661
పషరర: ననశరద సయయద

1076 LML2392173
పషరర: హజరమఖబబగమ శశక

1079 ZOK1241694
పషరర: నజర షషక
తఇడడ:డ ఖఖససఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-3462-Q
వయససస:43
లఇ: పప

125-142/365

125-142/632

125-142/367

125-142/369

తఇడడ:డ రఠషణ సయయద
ఇఇటట ననఇ:1/370
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-142/371

1071 ZOK1060664
పషరర: ఇసరశయల షషక

125-142/372

తఇడడ:డ మసరసన వలల
ఇఇటట ననఇ:1/371
వయససస:31
లఇ: పప
125-142/634

1074 ZOK1490929
పషరర: మహమశద ఏఫ షషక

125-142/635

తఇడడ:డ అబగదల సతస ర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-371
వయససస:24
లఇ: పప
125-142/374

భరస : కలలశర శ క
ఇఇటట ననఇ:1/373
వయససస:69
లఇ: ససస స
125-142/11

1059 ZOK1321124
పషరర: జలఖన బబషర షషక

తఇడడ:డ అబగదల సతచసర సరహహబ మఇడచఇ
ఇఇటట ననఇ:1/369
వయససస:50
లఇ: పప

1070 ZOK1060656
పషరర: ననన షషక

125-142/363

తఇడడ:డ కరలలశ
ఇఇటట ననఇ:1-367D
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : అఇజజద
ఇఇటట ననఇ:1-371
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పటబన ఉసఫ ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:1/371
వయససస:32
లఇ: పప
1078 ZOK1569003
పషరర: రరమమహన రరడడ మగతచయల

1061 ZOK0384081
పషరర: పదచశవత సప మనవన

1056 ZOK2007367
పషరర: కరరమగన షషక

తఇడడ:డ అబగదల సతచసర షషక
ఇఇటట ననఇ:1/367-B
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : మసరసన వలల
ఇఇటట ననఇ:1/371
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబగదల సతస ర సహహక
ఇఇటట ననఇ:1/371
వయససస:21
లఇ: ససస స
1075 ZOK2291318
పషరర: పటబన ఇమఖమ న

125-142/364

భరస : కరరమగలఖల
ఇఇటట ననఇ:1-369
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నటరరజ బససనవన
ఇఇటట ననఇ:1/370
వయససస:49
లఇ: పప
1072 ZOK1625508
పషరర: తససనమ ససలస న షషక

1058 LML2392140
పషరర: ససవరరరకకమఖరర తతమమఖలఖ

125-142/360

భరస : జలఖన
ఇఇటట ననఇ:1/367
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:1-367-B
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబమబ బబష పటట న
ఇఇటట ననఇ:1/369
వయససస:42
లఇ: పప
1066 ZOK1313493
పషరర: ఇరరలన మఇడచఇ

125-142/362

తఇడడ:డ వవఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:1/367A
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటససబబయయ తతమశల
ఇఇటట ననఇ:1-367B
వయససస:55
లఇ: ససస స
1063 ZOK2241289
పషరర: మఖబమ షరరఫ పటట న

1055 ZOK0938276
పషరర: నజర పఠరన

1053 ZOK0822040
పషరర: రరమ లకకకమశ కకడసరర
భరస : వనఇకట నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:1/367
వయససస:55
లఇ: ససస స

తలల : పరరరన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1/367
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : జలఖన బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:1-367
వయససస:36
లఇ: ససస స
1060 LML1827187
పషరర: కకశషరవవణణ తతమశల

125-142/359

తఇడడ:డ సఇజవయయ
ఇఇటట ననఇ:1/367
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : సతచసర
ఇఇటట ననఇ:1/367
వయససస:74
లఇ: ససస స
1057 ZOK0646612
పషరర: ససమయఖ షషక

1052 ZOK0773663
పషరర: వనఇకట నరసయయ కకడసరర

1077 ZOK1283639
పషరర: బశర బబషర షషక

125-142/375

తఇడడ:డ కరలలశ షషక
ఇఇటట ననఇ:1/373
వయససస:47
లఇ: పప
125-142/555

1080 ZOK2278182
పషరర: ససవరర పపజవవన

125-143/526

భరస : గఠపరల పపజవవవ
ఇఇటట ననఇ:20/M4
వయససస:28
లఇ: ససస స
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1081
పషరర: మసరసన షరరఫ షషక

125-141/820

తఇడడ:డ అబగదల షరరఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:80 BLOCK-1
వయససస:44
లఇ: పప
1084 LML1827070
పషరర: చచన బబగఇ షషక

125-146/1263

తఇడడ:డ యస షఇషసర
ఇఇటట ననఇ:215-B
వయససస:24
లఇ: పప
125-141/688

భరస : మగగబల షషలక
ఇఇటట ననఇ:1242
వయససస:42
లఇ: ససస స
1087 ZOK0870924
పషరర: రఇహన మఇడచఇ

1082 ZOK1318401
పషరర: షషక ఇఇతయఖజ

తఇడడ:డ షరజహన బబషర మఇడచఇ
ఇఇటట ననఇ:DNO 1/346-B
వయససస:27
లఇ: పప

125-142/672

తఇడడ:డ మహబమబ బబష సయద
ఇఇటట ననఇ:307
వయససస:22
లఇ: పప

1085 ZOK1627918
పషరర: రరమఖనసజలక మదచద

125-140/1

తఇడడ:డ వనఇగర మగన
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:49
లఇ: పప
125-142/660

1083 ZOK2291128
పషరర: అససఫ సయద

1086 ZOK1627942
పషరర: పదచశవత మదచద

125-140/2

భరస : రరమఇజలక
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:45
లఇ: ససస స

1088
పషరర: గగసరర న పటబన

125-142/661

తఇడడ:డ పటబన కలలశర
ఇఇటట ననఇ:House 01
వయససస:38
లఇ: పప
పపరరషషలల
ఇతరరలల
మతస త

527
527

ససస సలల

ఇతరరలల
560
560

మతస త
1
1

1,088
1,088

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస

వయసస 01-01-2021 నటక
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