రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-08
1
ZOK1432103
పపరర: కకయల గగవవదద

125-144/4

తవడడ:డ లలట కకయల ననగనన
ఇవటట ననవ:2/1/313
వయసదస:56
లవ: పప
4
ZOK1432244
పపరర: బససననయపలలల రకధమమ

125-144/7

125-144/694

125-144/697

125-144/519

125-144/48

125-144/537

125-144/711

తవడడ:డ సదభబన షపక
ఇవటట ననవ:2/215
వయసదస:35
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

14
ZOK0219956
పపరర: నససమయ బబగవ షపక

17
ZOK0470302
పపరర: పదమజ మలకల

20
ZOK0470617
పపరర: ననగరవదడ బబబగ మలకల

23
ZOK0219964
పపరర: గగససయయ పఠకన

125-144/53

26
ZOK1124981
పపరర: గగరర రకజజ పప వగమరర

125-144/46

29
ZOK0220301
పపరర: పకయరరజజన షపక
భరస : కరకమత షపక
ఇవటట ననవ:2/215
వయసదస:60
లవ: ససస స

9
ZOK1431881
పపరర: గగజజమమన సరగజ

125-144/696

12
ZOK1432285
పపరర: బబససనయపలలల చచననమమ

125-144/699

15
ZOK1241801
పపరర: మహమమద గగస షపక

125-144/47

తవడడ:డ రహవతత మయయ షపక
ఇవటట ననవ:2/212
వయసదస:57
లవ: పప
125-144/49

18
ZOK1009225
పపరర: రవ కలమయర మలకల

125-144/50

తవడడ:డ రకమ కకషష మలకల
ఇవటట ననవ:2/213
వయసదస:51
లవ: పప
125-144/538

125-144/539
21
ZOK0647990
పపరర: మలకల ననగమమ మమలకల

భరస : మలకల రకమకకషష మలక
ఇవటట ననవ:2-213
వయసదస:66
లవ: ససస స
125-144/51

24
ZOK0886046
పపరర: ఇమయమన పఠకన

125-144/52

తవడడ:డ సదభబన పఠకన
ఇవటట ననవ:2/214-A
వయసదస:28
లవ: పప
125-144/54

తవడడ:డ కకమయయ పప వగమరర
ఇవటట ననవ:2/214-B
వయసదస:41
లవ: పప
125-144/55

125-144/693

భరస : బబససనయయపలలల రకమయవజననయగలల
ఇవటట ననవ:2/1/313
వయసదస:47
లవ: ససస స

భరస : సదభబన పఠకన
ఇవటట ననవ:2/214-A
వయసదస:47
లవ: ససస స

తలల : గగరర రకజజ పప వగమరర
ఇవటట ననవ:2/214-B
వయసదస:37
లవ: ససస స
28
ZOK0219436
పపరర: మమలయ పఠకన

125-144/698

తవడడ:డ రకమకకకషష మలకల
ఇవటట ననవ:2-213
వయసదస:42
లవ: పప

తవడడ:డ ననగగవదడ బబబగ మలకల
ఇవటట ననవ:2/213
వయసదస:21
లవ: పప
25
ZOK1124973
పపరర: మలలల సవరర పప వగమరర

11
ZOK1431907
పపరర: గగజజమమన ఒబగలమమ

6
ZOK1431857
పపరర: పపటట శవ

భరస : గగజజమమన వనవకటటష
ఇవటట ననవ:2/1/313
వయసదస:34
లవ: ససస స

భరస : ననగరవదడ బబబగ మలకల
ఇవటట ననవ:2/213
వయసదస:40
లవ: ససస స

భరస : రవకలమయర మలక
ఇవటట ననవ:2-213
వయసదస:42
లవ: ససస స
22
ZOK1679489
పపరర: బల కకషష మలకల

125-144/695

భరస : మహమమద గగస షపక
ఇవటట ననవ:2/212
వయసదస:49
లవ: ససస స

తవడడ:డ మహమమద గగస షపక
ఇవటట ననవ:2/212
వయసదస:26
లవ: ససస స
19
LML1920438
పపరర: అరరణన మలక

8
ZOK1431873
పపరర: పపటట రకధమమ

125-144/6

తవడడ:డ పపటట రకమగడడ
ఇవటట ననవ:2/1/313
వయసదస:36
లవ: పప

భరస : గగజజమమన ఒబగలలసద
ఇవటట ననవ:2/1/313
వయసదస:39
లవ: ససస స

తవడడ:డ మహమమద రఫస షపక
ఇవటట ననవ:2-208
వయసదస:19
లవ: ససస స
16
ZOK1241819
పపరర: సకజద షపక

125-144/692

భరస : పపటట శవ
ఇవటట ననవ:2/1/313
వయసదస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ గగజజమమన ఒబగలలసద
ఇవటట ననవ:2/1/313
వయసదస:28
లవ: పప
13
ZOK2239507
పపరర: హబబబ షపక

5
ZOK1431832
పపరర: గగజజమమన ఒబగలలసద

3
ZOK1432152
పపరర: కకయల వనవకటమమ
భరస : కకయల గగవవదద
ఇవటట ననవ:2/1/313
వయసదస:51
లవ: ససస స

తవడడ:డ గగజజమమన చనన పపదదనన
ఇవటట ననవ:2/1/313
వయసదస:46
లవ: పప

తవడడ:డ గగజజమమన పపదదనన
ఇవటట ననవ:2/1/313
వయసదస:38
లవ: పప
10
ZOK1431899
పపరర: గగజజమమన నరరశ

125-144/5

తవడడ:డ కకయల గగవవదద
ఇవటట ననవ:2/1/313
వయసదస:23
లవ: పప

భరస : బససననయపలలల ననగపప
ఇవటట ననవ:2/1/313
వయసదస:40
లవ: ససస స
7
ZOK1431865
పపరర: గగజజమమన వనవకటటష

2
ZOK1432137
పపరర: కకయల కమమగగరగ

27
ZOK1491331
పపరర: రరకకమననమయమ సప వనటట

125-144/712

భరస : శకనవకసదలల సప వనటట
ఇవటట ననవ:2/214 UP STAIRS
వయసదస:22
లవ: ససస స
125-144/56

30
ZOK0531657
పపరర: ఫరగదన షపక

125-144/57

భరస : జఫకర షపక
ఇవటట ననవ:2/215
వయసదస:37
లవ: ససస స
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31
ZOK1491604
పపరర: రఫస షపక

125-144/58

తవడడ:డ మడడన బబష షపక
ఇవటట ననవ:2/215
వయసదస:21
లవ: పప
34
ZOK1570878
పపరర: మహబమబ బబష షపక

125-144/770

125-144/61

తవడడ:డ రహమయతతనమయయ సషపషక
ఇవటట ననవ:2/216
వయసదస:59
లవ: పప
125-144/64

తవడడ:డ మమలయనన షపక
ఇవటట ననవ:2/216
వయసదస:26
లవ: ససస స
125-144/66

తవడడ:డ గగవవదద మలలల ల
ఇవటట ననవ:2/217
వయసదస:21
లవ: పప
125-144/69

తవడడ:డ ఈశశరయయ మయరకవరగడడడ
ఇవటట ననవ:2/218
వయసదస:37
లవ: పప

41
ZOK1570936
పపరర: రఫస షపక

44
ZOK0525972
పపరర: ఈశశరయయ మయరవరగడడడ

47
ZOK0531632
పపరర: మననకడ మరవ రగడడ

125-144/540

50
ZOK0219469
పపరర: మహమమద శబర షపక

125-144/715

తవడడ:డ మహమమద అలమ షపక
ఇవటట ననవ:2/219-A
వయసదస:28
లవ: పప

53
ZOK0668772
పపరర: మహమమద షకఫస షపక

125-144/67

తవడడ:డ వనవకటసదబబయయ రకజజ
ఇవటట ననవ:2/219-A
వయసదస:84
లవ: పప

56
LML1919679
పపరర: కరధదరరననసకబబగవ షపషక

125-144/70

59
ZOK0207936
పపరర: షఅమర హహసపసన షపక
తవడడ:డ జఫకర హహసపసన షపక
ఇవటట ననవ:2/219-B
వయసదస:54
లవ: పప

125-144/63

42
ZOK1553510
పపరర: సదభబషసణ మలలల ల

125-144/65

45
ZOK0525980
పపరర: శకనవకసదలల మరవరగడడడ

125-144/68

48
ZOK0938508
పపరర: సమయ
ద న బబషక షపక

125-144/71

తవడడ:డ అహమద బబషక షపక
ఇవటట ననవ:2/218
వయసదస:33
లవ: పప
125-144/72

51
ZOK0531640
పపరర: పరరశన షపక

125-144/73

భరస : మహమమద షకఫస షపక
ఇవటట ననవ:2/219-A
వయసదస:37
లవ: ససస స
125-144/75

54
ZOK1009365
పపరర: లకడమ దదవ రకజజ

125-144/76

భరస : నరససవహహలల రకజజ
ఇవటట ననవ:2/219-A
వయసదస:74
లవ: ససస స
125-144/541

భరస : షమర హహ సన
ఇవటట ననవ:2-219A
వయసదస:41
లవ: ససస స
125-144/716

39
ZOK0219972
పపరర: రహమతతన షపక

తవడడ:డ ఈశశరయయ మయరకవరగడడ
ఇవటట ననవ:2/218
వయసదస:38
లవ: పప

తవడడ:డ మహమమద అలవ షపక
ఇవటట ననవ:2/219-A
వయసదస:38
లవ: పప
125-144/77

125-144/60

తవడడ:డ గగవవదద మలలల ల
ఇవటట ననవ:2/217
వయసదస:23
లవ: ససస స

తవడడ:డ మహమమద అలమ షపక
ఇవటట ననవ:2/219A
వయసదస:34
లవ: పప
125-144/74

36
ZOK0207795
పపరర: అబగదల వకజద షపక

భరస : మమలయనన సషపషక
ఇవటట ననవ:2/216
వయసదస:56
లవ: ససస స

భరస : శకనవకసదలల మరకవరగడడ
ఇవటట ననవ:2/218
వయసదస:32
లవ: ససస స

భరస : ఈశశరయయ మయరకవరగడడడ
ఇవటట ననవ:2-218
వయసదస:63
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-144/62

తవడడ:డ చననయయ మరకవరగడడ
ఇవటట ననవ:2/218
వయసదస:64
లవ: పప

46
ZOK0525998
పపరర: రకమయవజననయగలల మయరవరగడడ

భరస : మహమద శబబర సయయద
ఇవటట ననవ:2/219-A
వయసదస:25
లవ: ససస స

38
ZOK0219451
పపరర: అబగదల మజద షపక

125-144/714

తవడడ:డ మమలయనన షపక
ఇవటట ననవ:2/216
వయసదస:32
లవ: పప

తవడడ:డ మదదదన షపక
ఇవటట ననవ:2/216A
వయసదస:21
లవ: పప

43
ZOK1676923
పపరర: సదధరకరన మలలల ల

58
ZOK1491430
పపరర: ఆశయయ బ సయద

125-144/59

తవడడ:డ మమలయనన షపక
ఇవటట ననవ:2/216
వయసదస:33
లవ: పప

40
ZOK1118943
పపరర: ఆయయశక షపక

55
ZOK1009373
పపరర: నరససవహహలల రకజజ

35
ZOK0207738
పపరర: అబగదల వకహహద షపక

33
ZOK1491315
పపరర: అశశక చదకక
తవడడ:డ నరససవహహలల చదకక
ఇవటట ననవ:2/215-A
వయసదస:33
లవ: పప

తవడడ:డ మమలయనన షపక
ఇవటట ననవ:2/216
వయసదస:34
లవ: పప

37
ZOK0219444
పపరర: మమల నన షపక

52
ZOK0533935
పపరర: మహమమద రఫస షపక

125-144/713

భరస : అశశక చదకక
ఇవటట ననవ:2/215 A
వయసదస:32
లవ: ససస స

తవడడ:డ కరమతతలల షపక
ఇవటట ననవ:2-215-A
వయసదస:33
లవ: పప

49
ZOK0386664
పపరర: మవగమమ మరవరగడడడ

32
ZOK1491323
పపరర: లయవణయ చదకక

57
ZOK2007755
పపరర: అకస ర బబగవ షపక

125-144/542

భరస : మహమమద అల షపక
ఇవటట ననవ:2-219A
వయసదస:59
లవ: ససస స
125-144/78

60
ZOK0219980
పపరర: హహసపనమమ షపక

125-144/79

భరస : ఖయదర బబష షపషక
ఇవటట ననవ:2/219D
వయసదస:64
లవ: ససస స
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61
LML1908284
పపరర: అబగదల షపక

125-144/543

తవడడ:డ రజజఖ షపక
ఇవటట ననవ:2-220
వయసదస:55
లవ: పప
64
ZOK0885675
పపరర: షపక ఆససయయ షపషక

125-144/81

125-144/84

125-144/87

125-144/90

125-144/545

125-144/94

125-144/97

తవడడ:డ పసరయయ మయవడల
ఇవటట ననవ:2-225
వయసదస:78
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

74
ZOK0219485
పపరర: బడహమయయ మటటటటట

77
ZOK0392324
పపరర: సదబడమణయవ సకకర

80
ZOK0415703
పపరర: నరసమమ నలపపజ

83
ZOK0533943
పపరర: రమమశ మవడల

125-144/100

86
ZOK1570357
పపరర: రకజ మవడల

125-144/91

89
ZOK1432160
పపరర: ననగమణణ చతత
స రర
భవధదవప: రమయరకవప చతత
స రర
ఇవటట ననవ:2/225
వయసదస:57
లవ: ససస స

69
ZOK0251348
పపరర: రకజరశశరగ కకలయరగ

125-144/86

72
ZOK0938482
పపరర: చవగల రకయగడడ గగబబలల

125-144/89

75
ZOK0413104
పపరర: వనవకటటసశరరల మటటటటట

125-144/92

తవడడ:డ సదబబబరకయగడడ మతచస టట
ఇవటట ననవ:2/223-1
వయసదస:37
లవ: పప
125-144/546

78
ZOK0220004
పపరర: సకదక న షపక

125-144/93

భరస : సమర షపక
ఇవటట ననవ:2/225
వయసదస:46
లవ: ససస స
125-144/95

81
ZOK0531608
పపరర: సశరష మవడల

125-144/96

భరస : రకజజ మయవడల
ఇవటట ననవ:2/225
వయసదస:35
లవ: ససస స
125-144/98

84
ZOK0885493
పపరర: వరలకడమ కలపపప

125-144/99

భరస : శవ కలమయర కలపపప
ఇవటట ననవ:2/225
వయసదస:27
లవ: ససస స
125-144/101

తవడడ:డ శదదయయ మవడల
ఇవటట ననవ:2/225
వయసదస:33
లవ: పప
125-144/547

125-144/83

తవడడ:డ చవగయయ గగబబలల
ఇవటట ననవ:2/223
వయసదస:33
లవ: పప

తవడడ:డ ససదదయయ మయవడల
ఇవటట ననవ:2/225
వయసదస:30
లవ: పప

తవడడ:డ షఅమర షపక
ఇవటట ననవ:2/225
వయసదస:26
లవ: పప
88
ZOK2007771
పపరర: ససదద చయయ మవడలయ

125-144/88

భరస : రగడడయయ అచనరగ నళళపపజ
ఇవటట ననవ:2/225
వయసదస:43
లవ: ససస స

భరస : పపవచలయయ మయవడల
ఇవటట ననవ:2/225
వయసదస:36
లవ: ససస స
85
ZOK1177717
పపరర: షకబగదదదన షపక

71
ZOK0885634
పపరర: కలష నదమయ బబగమ షపక

66
LML1919620
పపరర: షపక రమజజ బ షపషక

భరస : కకషషయయ ననయగడడ కకలరగ
ఇవటట ననవ:2/222
వయసదస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ కకషషయయ సకకర
ఇవటట ననవ:2-224
వయసదస:48
లవ: పప

తవడడ:డ వనవకటయయ ననలపపజ
ఇవటట ననవ:2/225
వయసదస:47
లవ: పప
82
ZOK0531616
పపరర: సదశల మవడల

125-144/85

తవడడ:డ సదబబబరకయగడడ మటటటటట
ఇవటట ననవ:2/223-1
వయసదస:33
లవ: పప

భరస : సదబడమణయవ సకకర
ఇవటట ననవ:2-224
వయసదస:48
లవ: ససస స
79
ZOK0413708
పపరర: రగడడయయ ఆచనరగ నలయవపజ

68
ZOK0251330
పపరర: యయణనదమమ కకలయరగ

125-144/80

భరస : లలట షపక మహబమబ బబషక షపషక
ఇవటట ననవ:2/221-A
వయసదస:65
లవ: ససస స

భరస : ఘమస లజమ షపక
ఇవటట ననవ:2/223
వయసదస:45
లవ: ససస స

తవడడ:డ సదబబబరకయగడడ మతచస టట
ఇవటట ననవ:2/223-1
వయసదస:67
లవ: పప
76
ZOK0386839
పపరర: సదబబమమ సకకర

125-144/82

భరస : శకనవకసదలల ననయగడడ కకలరగ
ఇవటట ననవ:2/222
వయసదస:59
లవ: ససస స

భరస : చవగయయ గగబబల
ఇవటట ననవ:2/223
వయసదస:74
లవ: ససస స
73
ZOK0207860
పపరర: సదబబబరకయగడడ మటటటటట

65
ZOK0885691
పపరర: ఖయదర బబషక షపక

63
ZOK0525964
పపరర: మహ బబషక షపక
తవడడ:డ తనజ షపషక
ఇవటట ననవ:2/221
వయసదస:42
లవ: పప

తవడడ:డ మమహబమబ బబషక షపక
ఇవటట ననవ:2/221
వయసదస:37
లవ: పప

భరస : షపక మహబమబ బబషక షపషక
ఇవటట ననవ:2/221-A
వయసదస:36
లవ: ససస స
70
ZOK0219998
పపరర: రకమసదబబమమ గగబబళ

125-144/544

భరస : అబజల షపక
ఇవటట ననవ:2-220
వయసదస:42
లవ: ససస స

భరస : షపక ఖయదర బబషక షపషక
ఇవటట ననవ:2/221
వయసదస:29
లవ: ససస స
67
ZOK0531665
పపరర: షపక మహమమదద షపషక

62
LML1920495
పపరర: ఆససయయ షపక

87
ZOK2007763
పపరర: రకమకక మవడలయ

125-144/102

భరస : ససదదయయ మయవడల
ఇవటట ననవ:2/225
వయసదస:71
లవ: ససస స
125-144/717

90
ZOK1491398
పపరర: గగపస కకషష మవడల

125-144/718

తవడడ:డ శకనవకస రకవప మవడల
ఇవటట ననవ:2/225
వయసదస:24
లవ: పప
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91
ZOK1570449
పపరర: మహబమబ బబష దదదచకలల

125-144/719

తవడడ:డ మమమమ దదదచకలల
ఇవటట ననవ:2/225
వయసదస:22
లవ: పప
94
ZOK0220665
పపరర: లకకమదదవ సనరపరకజ

125-144/548

95
ZOK1684760
పపరర: శకహహన షపక

125-144/107

98
ZOK0220020
పపరర: మమలయబ షపక

101
ZOK0219535
పపరర: అనశర షపక

తవడడ:డ కజ షపక
ఇవటట ననవ:2/225-3 MAHABOOB NAGAR
వయసదస:24
లవ: ససస స

తవడడ:డ బబషత మయయ షపక
ఇవటట ననవ:2/225-4
వయసదస:52
లవ: పప

103
ZOK1177709
పపరర: బబ జజన షపక

104
ZOK0220053
పపరర: అమర బ షపక

125-144/112

భరస : ఈబడహహమ షపక
ఇవటట ననవ:2/225-4
వయసదస:60
లవ: ససస స
106
ZOK0668806
పపరర: వకన మరగకపలల

125-144/115

125-144/723

భరస : ననయబ రసనల షపక
ఇవటట ననవ:2/225-C
వయసదస:23
లవ: ససస స
112
ZOK1177683
పపరర: హససనన బబగవ షపక

125-144/119

125-144/121

తవడడ:డ మహబమబ బబషక సయయద
ఇవటట ననవ:2/225-I-2
వయసదస:37
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-144/110

125-144/106

99
ZOK1444009
పపరర: మమలయల షపక

125-144/722

102
ZOK0220038
పపరర: హససనన షపక

125-144/111

భరస : అనశర షపక
ఇవటట ననవ:2/225-4
వయసదస:42
లవ: ససస స
125-144/113

105
ZOK0219576
పపరర: అబగదల గఫకర షపక

125-144/114

తవడడ:డ అబగదల సతనసర షపక
ఇవటట ననవ:2/225-A
వయసదస:57
లవ: పప
125-144/549

108
ZOK0219568
పపరర: బవడయయ ఆచనరగ మరగకపలల

125-144/116

భరస : సదబబరకయగడడఆచనరగ మరగకపలల
ఇవటట ననవ:2-225A
వయసదస:53
లవ: ససస స

తవడడ:డ సదబబబబయగడడ ఆచనరగ మరగక పలల
ఇవటట ననవ:2/225-A BOYAPALEM
వయసదస:34
లవ: పప

110
ZOK1021518
పపరర: కరమయతతలల షపక

111
ZOK1177667
పపరర: ఆశక షపక

125-144/117

113
ZOK2245264
పపరర: సలవ షపక

116
ZOK0220087
పపరర: ఖయదరరబ షపక

119
ZOK0415976
పపరర: లకడమ దదవ ససవగమల
భరస : ఆనవద
ఇవటట ననవ:2/225-L
వయసదస:51
లవ: ససస స

125-144/118

భరస : సలవ బబషక షపక
ఇవటట ననవ:2/225-D
వయసదస:28
లవ: ససస స
125-144/171

114
ZOK0477521
పపరర: శకకలయ షపక

125-144/120

భరస : హహసపసన షపక
ఇవటట ననవ:2/225F
వయసదస:38
లవ: ససస స
125-144/123

భరస : అకబరకబషక షపక
ఇవటట ననవ:2/225-F-2
వయసదస:77
లవ: ససస స
125-144/124

96
ZOK0207878
పపరర: ఖజ షపక

తవడడ:డ కకజ షపక
ఇవటట ననవ:2/225-3
వయసదస:20
లవ: పప

తవడడ:డ మహమమద షపక
ఇవటట ననవ:2/225.D
వయసదస:42
లవ: పప

తవడడ:డ రమగ
స మయయ షపక
ఇవటట ననవ:2/225-F
వయసదస:49
లవ: పప
118
ZOK0219626
పపరర: మగబబరక సయయద

125-144/108

తవడడ:డ మహబమబ బబషక షపక
ఇవటట ననవ:2/225-D
వయసదస:48
లవ: పప

భరస : మహమమద షపక
ఇవటట ననవ:2/225-D
వయసదస:60
లవ: ససస స
115
ZOK1177659
పపరర: హహసపసన షపక

107
ZOK2007789
పపరర: రరకకమణమమ మరగకపలల

125-144/771

తవడడ:డ రహమగ
స లయవ మయయ షపక
ఇవటట ననవ:2/225-3
వయసదస:52
లవ: పప

భరస : అబగదల గఫర షపక
ఇవటట ననవ:2/225A
వయసదస:47
లవ: ససస స

భరస : బవడయయ ఆచనరర మరగకపలల
ఇవటట ననవ:2/225-A
వయసదస:31
లవ: ససస స
109
ZOK1680248
పపరర: జససమన షపక

125-144/721

భరస : రహమయతయయ షపక
ఇవటట ననవ:2/225-3
వయసదస:47
లవ: ససస స
125-144/109

93
ZOK1423946
పపరర: సస ఫసయ ననర బబష
తవడడ:డ శభన ననర బబష
ఇవటట ననవ:2-225
వయసదస:25
లవ: ససస స

భరస : హషసవ షపక
ఇవటట ననవ:2/225-1
వయసదస:27
లవ: ససస స

భరస : కజ షపక
ఇవటట ననవ:2/225-3
వయసదస:47
లవ: ససస స
100
ZOK1300862
పపరర: మమలన షపక

125-144/720

తవడడ:డ మసకసన దదదచకలల
ఇవటట ననవ:2/225
వయసదస:21
లవ: పప

భరస : రకమచవదడరకజ సనరపపరకజ
ఇవటట ననవ:2-225-1
వయసదస:45
లవ: ససస స
97
ZOK0220012
పపరర: శవషకదదబగవ షపక

92
ZOK1570530
పపరర: ఖజ దదదచకలల

117
ZOK1300896
పపరర: మమలయల షపక

125-144/122

తవడడ:డ హహసపసన షపక
ఇవటట ననవ:2/225-F MAHABOOB NAGAR
వయసదస:24
లవ: పప
125-144/125

120
ZOK1362227
పపరర: షకకర బబగవ సయద

125-144/550

భరస : మహబమబ బబష సయద
ఇవటట ననవ:2-225-L
వయసదస:45
లవ: ససస స
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121
ZOK1362243
పపరర: మహమమద గకలబ సపషడ

125-144/551

తవడడ:డ కరరమగలయల సపషడ
ఇవటట ననవ:2-225-L
వయసదస:28
లవ: పప
124
ZOK0885576
పపరర: కరరమగన సయయద

125-144/126

భరస : మగబబరక సయయద
ఇవటట ననవ:2/225M
వయసదస:44
లవ: ససస స
125-144/128

భరస : జలలల సకబ సయయద
ఇవటట ననవ:2/225M
వయసదస:51
లవ: ససస స
127
ZOK0220137
పపరర: సయయద ఖయదర బ

122
ZOK0220103
పపరర: గగలయజరగబ సయయద

125
ZOK0885626
పపరర: అబగదల సపషయద

భరస : మహ బమబ బబషక షపక
ఇవటట ననవ:2/225-M
వయసదస:52
లవ: ససస స

128
ZOK1245878
పపరర: శకహనన షపక

125-144/129

126
ZOK1241769
పపరర: నబ సయయద

125-144/130

తవడడ:డ ఛనన బబషక సయయద
ఇవటట ననవ:2/225M
వయసదస:27
లవ: పప
125-144/132

భరస : అబగదల షపక
ఇవటట ననవ:2/225-M
వయసదస:26
లవ: ససస స

125-144/103 131
130
ZOK0886012
ZOK0886087
పపరర: మహమమద అబగదల ఫఇజ షపక
పపరర: షహహదన షపక

125-144/127

తవడడ:డ సపషయద సతనసర సయయద
ఇవటట ననవ:2/225M
వయసదస:52
లవ: పప

తవడడ:డ చవద బబషక సయయద
ఇవటట ననవ:2/225M
వయసదస:29
లవ: పప
125-144/131

123
ZOK0885550
పపరర: సయయద సకబ సయయద

129
ZOK1300912
పపరర: ఖయదర బబషక సయయద

125-144/133

తవడడ:డ చనన బబషక సయయద
ఇవటట ననవ:2/225-M
వయసదస:30
లవ: పప
125-144/104

132
ZOK1256586
పపరర: అజమగదదదన సయయద

125-144/105

తవడడ:డ మహమమద అబగదల లతఫ షపక
ఇవటట ననవ:2/225 N
వయసదస:44
లవ: పప

భరస : మహమమద అబగదల ఫఇజ షపక
ఇవటట ననవ:2/225 N
వయసదస:33
లవ: ససస స

తవడడ:డ అబగదల రహహమన సయయద
ఇవటట ననవ:2/225 N-1
వయసదస:25
లవ: పప

133
ZOK0885592
పపరర: సదభబన ననర బబషక

134
ZOK0938532
పపరర: షబబనన షపక

135
ZOK0207902
పపరర: ఆనవద ససవగమల

125-144/134

తవడడ:డ సదబబబరకయగడడ ననరరబబష
ఇవటట ననవ:2/225-O
వయసదస:46
లవ: పప

తవడడ:డ షమర ననరరబబష
ఇవటట ననవ:2/225-O
వయసదస:29
లవ: ససస స

136
ZOK0668848
పపరర: సదధదర ససగమయలయ

137
ZOK1324870
పపరర: సదససమథ ససగమయల

125-144/137

తవడడ:డ ఆనవద ససగమయలయ
ఇవటట ననవ:2/225-P
వయసదస:29
లవ: పప
139
ZOK1040476
పపరర: రకజయలకడమ కలకకరగ

125-144/140

125-144/143

తవడడ:డ ససదదయయ మవడల
ఇవటట ననవ:2/225-S
వయసదస:50
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

143
ZOK1491679
పపరర: జన బబష సయద

125-144/145

146
ZOK0531624
పపరర: కరరమగన పఠకన

125-144/141

149
ZOK2007797
పపరర: ఈశకశరమయమ మవడలయ
భరస : శకనవకసదలల మయవడల
ఇవటట ననవ:2-225-S
వయసదస:45
లవ: ససస స

125-144/139

141
ZOK0220194
పపరర: సమరక దనదదకలల

125-144/142

భరస : సదభహన షపక
ఇవటట ననవ:2/225-R2
వయసదస:34
లవ: ససస స
125-144/724

144
ZOK0219493
పపరర: మగగబల పఠకన

125-144/144

తవడడ:డ ననననసకహహబ పఠకన
ఇవటట ననవ:2/225RA
వయసదస:77
లవ: పప
125-144/146

భరస : మసకసన పఠకన
ఇవటట ననవ:2/225RA
వయసదస:39
లవ: ససస స
125-144/148

138
ZOK1040468
పపరర: పడతనప రగడడడ కలకకరగ
తవడడ:డ లకడమ రగడడ కలకకరగ
ఇవటట ననవ:2/225-R
వయసదస:41
లవ: పప

తవడడ:డ అజమగదదదన సయద
ఇవటట ననవ:2/225-R-2
వయసదస:23
లవ: పప

తవడడ:డ ఖయససవసబ పఠకన
ఇవటట ననవ:2/225RA
వయసదస:44
లవ: పప
148
ZOK0986481
పపరర: శకనవకసదలల మవడల

125-144/138

భరస : రసనల సయయద
ఇవటట ననవ:2/225-R1
వయసదస:62
లవ: ససస స

భరస : అజమదదదన సయయద
ఇవటట ననవ:2/225-R-2
వయసదస:26
లవ: ససస స
145
ZOK0219501
పపరర: మసకసన పఠకన

140
ZOK0220160
పపరర: దదలర యద బబగవ సయయద

125-144/136

తవడడ:డ గవగయయ ససవగమల
ఇవటట ననవ:2/225-P
వయసదస:59
లవ: పప

తవడడ:డ ఆనవద ససగమయల
ఇవటట ననవ:2/225-P
వయసదస:27
లవ: ససస స

భరస : పకడతప రగడడ కలకకరగ
ఇవటట ననవ:2/225-R
వయసదస:36
లవ: ససస స
142
ZOK1256578
పపరర: ఫకడన సయయద

125-144/135

147
ZOK0648048
పపరర: హలమయ దనదదకలల

125-144/147

భరస : మసకసన దనదదకలల
ఇవటట ననవ:2/225-RA
వయసదస:46
లవ: ససస స
125-144/552

150
ZOK0415760
పపరర: ఈశశరమమ చమకలరగస

125-144/149

భరస : చలపత చమకలరగస
ఇవటట ననవ:2/225T
వయసదస:44
లవ: ససస స
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151
ZOK0419176
పపరర: చలపత చమకలరగస

125-144/150

తవడడ:డ వనవకటసదబబయయ చమకలరగస
ఇవటట ననవ:2/225-T
వయసదస:49
లవ: పప
154
ZOK0220210
పపరర: ననగమణణ పపల

125-144/152

125-144/155

125-144/157

125-144/159

125-144/342

125-144/349

125-144/871

తవడడ:డ మహబమబ పఠకన
ఇవటట ననవ:2/328-A
వయసదస:38
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

164
ZOK0219675
పపరర: రసనల సయయద

167
ZOK0669457
పపరర: హహరకలయల సస లవకక

170
ZOK0639575
పపరర: మమలయనన పపతదన

173
ZOK0468587
పపరర: మసకసన పఠకన

125-144/353

176
ZOK1002534
పపరర: ఇబడహహవ పఠకన

125-144/160

179
ZOK1002567
పపరర: మగవతనజ బబగవ పఠకన
భరస : అకబర పఠకన
ఇవటట ననవ:2/328-A
వయసదస:30
లవ: ససస స

159
ZOK0220228
పపరర: గగరగ పపల

125-144/156

162
ZOK0885402
పపరర: కరరణ బబ శశటట

125-144/158

165
ZOK1570902
పపరర: తవడ పడమల

125-144/773

భరస : తవడ వశశనవదవ ఆచనరగ
ఇవటట ననవ:2-271-A
వయసదస:38
లవ: ససస స
125-144/347

168
ZOK0669465
పపరర: గరతన దదవ సస లవకక

125-144/348

భరస : దదవ రకమ సస లవకక
ఇవటట ననవ:2/327
వయసదస:46
లవ: ససస స
125-144/350

171
ZOK0639583
పపరర: పసరగజజ పఠకన

125-144/587

భరస : బబబగ మమలయనన పఠకన
ఇవటట ననవ:2-327A
వయసదస:54
లవ: ససస స
125-144/351

174
ZOK0468595
పపరర: తమమ పఠకన

125-144/352

భరస : ఇవబడహహవ పఠకన
ఇవటట ననవ:2/328A
వయసదస:38
లవ: ససస స
125-144/354

తవడడ:డ మహబమబ పఠకన
ఇవటట ననవ:2/328-A
వయసదస:41
లవ: పప
125-144/356

125-144/154

భరస : వజయ కలమయర బబ సపటట
ఇవటట ననవ:2/226-C
వయసదస:31
లవ: ససస స

భరస : మహబమబ పఠకన
ఇవటట ననవ:2/328A
వయసదస:61
లవ: ససస స

తవడడ:డ మహబమబ ఖయన పఠకన
ఇవటట ననవ:2/328-A
వయసదస:30
లవ: పప
178
ZOK1002559
పపరర: కరరమగలయల పఠకన

125-144/726

తవడడ:డ అలయలబకకశ పపతదన
ఇవటట ననవ:2/327-A
వయసదస:55
లవ: పప

తవడడ:డ మహబమబ పటబన
ఇవటట ననవ:2/328
వయసదస:31
లవ: పప
175
ZOK0782102
పపరర: హహదయతతలయల పటబన

161
ZOK1491380
పపరర: రగడడడ లకడమ పపల

156
ZOK0219659
పపరర: సదబబరకమయయ పపల

భరస : శకనవకసదలల పపల
ఇవటట ననవ:2/226-A2
వయసదస:45
లవ: ససస స

తవడడ:డ రకణన రకమ సస లవకక
ఇవటట ననవ:2/327
వయసదస:35
లవ: పప

తవడడ:డ దదవలయల దదవలయల
ఇవటట ననవ:2/327
వయసదస:28
లవ: పప
172
ZOK2285575
పపరర: అకబర పటబన

125-144/725

తవడడ:డ నబ సబ సయయద
ఇవటట ననవ:2/226-R-1
వయసదస:67
లవ: పప

తవడడ:డ రకణన రకమ సస లవకక
ఇవటట ననవ:2/327
వయసదస:48
లవ: పప
169
ZOK1144195
పపరర: రమమశ కలమయర దదవలయల

158
ZOK1491372
పపరర: భబసకర పపల

125-144/772

తవడడ:డ సదబబనన పపల
ఇవటట ననవ:2/226-A
వయసదస:77
లవ: పప

భరస : రమమశ పపల
ఇవటట ననవ:2/226-A2
వయసదస:25
లవ: ససస స

తవడడ:డ వనవకట రమణ బబ శశటట
ఇవటట ననవ:2/226-C
వయసదస:38
లవ: పప
166
ZOK0669440
పపరర: దదవ రకమ సస లవకక

125-144/153

తవడడ:డ శకనవకసదలల పపల
ఇవటట ననవ:2/226-A
వయసదస:22
లవ: పప

తవడడ:డ సదబబరకమయయ పపల
ఇవటట ననవ:2/226-A-2
వయసదస:46
లవ: పప
163
ZOK0885428
పపరర: వజయ కలమయర బబ శశటట

155
ZOK1016501
పపరర: మహహశ పపల

153
ZOK1491356
పపరర: పకథదశ పపల
తవడడ:డ బబలయజ పపల
ఇవటట ననవ:2-226
వయసదస:21
లవ: పప

తవడడ:డ సదబబరకమయయ పపల
ఇవటట ననవ:2/226A
వయసదస:33
లవ: పప

తవడడ:డ రమమశ పపల
ఇవటట ననవ:2/226-A
వయసదస:27
లవ: పప
160
ZOK0219667
పపరర: శకనవకసదలల పపల

125-144/151

భరస : బబలయజ పపల
ఇవటట ననవ:2/226
వయసదస:38
లవ: ససస స

భరస : సదబబరకమయయ పపల
ఇవటట ననవ:2/226A
వయసదస:33
లవ: ససస స
157
ZOK0885444
పపరర: రమమశ పపల

152
ZOK0220202
పపరర: లకడమ పపల

177
ZOK1002542
పపరర: హససనన పఠకన

125-144/355

భరస : కరరమగలయల పఠకన
ఇవటట ననవ:2/328-A
వయసదస:32
లవ: ససస స
125-144/357

180
ZOK0468611
పపరర: మహబమబ బబషక పఠకన

125-144/358

తవడడ:డ అలయల బకకశ పఠకన
ఇవటట ననవ:2/328B
వయసదస:65
లవ: పప
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181
ZOK1383496
పపరర: అబగదల రషసద పఠకన

125-144/588

తవడడ:డ ఖయదర వలల పఠకన
ఇవటట ననవ:2-329
వయసదస:37
లవ: పప
184
ZOK0639591
పపరర: గగలయబ జజన పఠకన

125-144/590

185
ZOK0639609
పపరర: అలయయ పఠకన

125-144/593

188
ZOK1383678
పపరర: అలయయ పఠకన

191
ZOK1680966
పపరర: అరరణ దనరరరర

తవడడ:డ దరరరగ చనన వనవకట సదబబయయ
ఇవటట ననవ:2/329-B
వయసదస:50
లవ: పప

భరస : ననగకరరజన దనరరరర
ఇవటట ననవ:2/329-B
వయసదస:43
లవ: ససస స

193
ZOK0077982
పపరర: ససదదమయమ దరరరర

194
ZOK0077990
పపరర: చచవగమమ గగతనస

125-144/363

భరస : చనన వనవకట సదబబయయ దనరరరర
ఇవటట ననవ:2/329-C
వయసదస:87
లవ: ససస స

భరస : రకమయయ గగతనస
ఇవటట ననవ:2/329-C
వయసదస:77
లవ: ససస స

196
ZOK1181619
పపరర: పడతనప దరరరర

197
ZOK0076885
పపరర: సదమలత దరరరర

125-144/366

తవడడ:డ శకనవకసదలల దరరరర
ఇవటట ననవ:2/329-C
వయసదస:28
లవ: పప

తవడడ:డ వనవకటయయ ననయగడడ పస లరకపప
ఇవటట ననవ:2-330
వయసదస:49
లవ: పప

భరస : మహబమబ బబషక షపక
ఇవటట ననవ:2-330
వయసదస:65
లవ: ససస స

202
ZOK2008423
పపరర: మమలయ షపక

203
LML1920966
పపరర: సశపన పస లయరపప

125-144/600

తవడడ:డ మహబమబ బబషక షపక
ఇవటట ననవ:2-330
వయసదస:40
లవ: పప

తవడడ:డ వనవకటనరసపషయయ పస లయ ర పప
ఇవటట ననవ:2-330-A
వయసదస:76
లవ: పప

భరస : రగడడయయ ననయగడడ
ఇవటట ననవ:2-330-A
వయసదస:41
లవ: ససస స

208
ZOK0722900
పపరర: చవదడ శశఖర తతమమగరవజజల

209
ZOK0913658
పపరర: ధన లకడమ తతట

వయసస 01-01-2021 నటక

125-144/594

125-144/367

భరస : రకమయవజననయగలల తతట
ఇవటట ననవ:2/331
వయసదస:42
లవ: ససస స

186
ZOK0639617
పపరర: అబగదల రహహమ పఠకన

125-144/592

189
ZOK1675701
పపరర: శలమ పటబన పటబన

125-144/749

తవడడ:డ మమలయన పటబన పటబన
ఇవటట ననవ:2/329-A-1B
వయసదస:25
లవ: ససస స
125-144/361

192
ZOK1680974
పపరర: వణ ధనరరరర

125-144/362

తవడడ:డ ననగకరరజన ధనరరరర
ఇవటట ననవ:2/329-B
వయసదస:20
లవ: ససస స
125-144/364

195
ZOK0417386
పపరర: శకనవకసదలల దరరరర

125-144/365

తవడడ:డ చనన వనవకట సదబబయయ దరరరర
ఇవటట ననవ:2/329-C
వయసదస:58
లవ: పప
125-144/595

198
ZOK2008399
పపరర: శకనవకసదలల దనరరరర

125-144/596

తవడడ:డ డడ.చననవనవకటసదబబయయ దరరరర
ఇవటట ననవ:2-329-C
వయసదస:51
లవ: పప
125-144/598

201
ZOK2008415
పపరర: కకలలశ షపక

125-144/599

తవడడ:డ మహబమబ బబషక షపక
ఇవటట ననవ:2-330
వయసదస:41
లవ: పప
125-144/601

భరస : రగడడయయననయగడడ
ఇవటట ననవ:2-330-A
వయసదస:38
లవ: ససస స

125-144/603 206
205
LML2398816
ZOK2008431
పపరర: వనవకటటషయయననయగడడ పస లయరపప
పపరర: యశశదన పస లయరపప

125-144/359

తవడడ:డ ఖయదర వలల పఠకన
ఇవటట ననవ:2-329A
వయసదస:36
లవ: పప

భరస : శకనవకసదలల దరరరర
ఇవటట ననవ:2-329C
వయసదస:51
లవ: ససస స

125-144/597 200
199
ZOK1383454
ZOK2008407
పపరర: రగడడయయ ననయగడడ పస లరకపప
పపరర: అమరరన బ షపక

తవడడ:డ రకమవజలల తతమమగరవజజల
ఇవటట ననవ:2/331
వయసదస:28
లవ: పప

125-144/591

భరస : అబగదల రషసద పఠకన
ఇవటట ననవ:2-329-A
వయసదస:32
లవ: ససస స
125-144/360

183
ZOK0417394
పపరర: నరరవదడ నలయలన
తవడడ:డ సకవబబ శవ రకవప నలల న
ఇవటట ననవ:2/329-A
వయసదస:38
లవ: పప

భరస : అబగదల రశద పఠకన
ఇవటట ననవ:2-329A
వయసదస:33
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఖయదర వలల పఠకన
ఇవటట ననవ:2-329A
వయసదస:30
లవ: ససస స
190
ZOK0392290
పపరర: దరరరగ ననగకరరజన

125-144/589

తవడడ:డ అలయల బకకష పఠకన
ఇవటట ననవ:2-329
వయసదస:66
లవ: పప

భరస : ఖయదర వలల పఠకన
ఇవటట ననవ:2-329A
వయసదస:57
లవ: ససస స
187
ZOK0639633
పపరర: రగహయన పఠకన

182
ZOK1383504
పపరర: ఖయదర వలల పఠకన

204
LML1920974
పపరర: ఈశకశరమయమ పస లయరపప

125-144/602

భరస : వనవకటయయ ననయగడడ
ఇవటట ననవ:2-330-A
వయసదస:63
లవ: ససస స
125-144/604

207
ZOK1383512
పపరర: అబగబకర షపక

125-144/605

తవడడ:డ కకలలషక షపక
ఇవటట ననవ:2-330-B
వయసదస:22
లవ: పప
125-144/368

210
ZOK1383520
పపరర: రకమయవజననయగలల తతట

125-144/606

తవడడ:డ రకమయయ తతట
ఇవటట ననవ:2-331
వయసదస:56
లవ: పప
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211
ZOK2008449
పపరర: శకనవకసదలల మగతనయల

125-144/607

తవడడ:డ శవరకమయయ మగతనయల
ఇవటట ననవ:2-331
వయసదస:44
లవ: పప
214
ZOK1044353
పపరర: రమణయయ పపజల

125-144/370

125-144/372

125-144/375

125-144/378

125-144/381

125-144/383

125-144/386

తవడడ:డ మహబమబ బబషక షపక
ఇవటట ననవ:2/339-1
వయసదస:35
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

224
ZOK1184407
పపరర: సరణయ బబ రకగగలయ

227
LML2398949
పపరర: ఖయలశక షపక

230
ZOK1242098
పపరర: మసకసన షపక

233
ZOK1680867
పపరర: హమద షపక

125-144/388

236
ZOK1002591
పపరర: హహసపసన షపక

125-144/379

239
ZOK0782128
పపరర: శవ రకమ చవదడగగరగ
తవడడ:డ వనవకట సదబబయయ చవదడగగరగ
ఇవటట ననవ:2/340
వయసదస:28
లవ: పప

219
ZOK0915696
పపరర: సదబడహమణయవ పస లలరర

125-144/374

222
ZOK0534289
పపరర: ససల బమరరగగల

125-144/377

225
ZOK1219543
పపరర: సదబడమణయఎవ బబ రకగగలయ

125-144/380

తవడడ:డ సదబబబరకయగడడ బబ రకగగలయ
ఇవటట ననవ:2/333-A
వయసదస:65
లవ: పప
125-144/610

228
ZOK0468553
పపరర: ఆససఫక షపక

125-144/382

భరస : అబగదల షపక
ఇవటట ననవ:2/337
వయసదస:35
లవ: ససస స
125-144/384

231
ZOK1242106
పపరర: ననగమమ పపల

125-144/385

భరస : శరరఫ షపక
ఇవటట ననవ:2/337
వయసదస:50
లవ: ససస స
125-144/387

234
ZOK1383652
పపరర: సకశత వలల
ల రర

125-144/611

తవడడ:డ సదబబబరకయగడడ వలల
ల రర
ఇవటట ననవ:2-337
వయసదస:27
లవ: ససస స
125-144/389

తవడడ:డ సతనసర షపక
ఇవటట ననవ:2/339
వయసదస:46
లవ: పప
125-144/391

125-144/371

భరస : సదబడమణయఎవ బగరక గగ ల
ఇవటట ననవ:2/333-A
వయసదస:54
లవ: ససస స

భరస : జలయన బబష షపక
ఇవటట ననవ:2/337
వయసదస:27
లవ: ససస స

భరస : మహబమబ బబషక షపక
ఇవటట ననవ:2/339
వయసదస:27
లవ: ససస స
238
ZOK1207001
పపరర: అలల బబషక షపక

125-144/376

తవడడ:డ శరరఫ షపక
ఇవటట ననవ:2/337
వయసదస:26
లవ: పప

తవడడ:డ దదడడ రపప మగన రగడడ
ఇవటట ననవ:2/337
వయసదస:42
లవ: పప
235
ZOK1002575
పపరర: యయససమన షపక

221
ZOK1219550
పపరర: రగడడడ శశఖర బబ రకగగలయ

216
ZOK0077974
పపరర: కగసలయమమ సదదరకలవట

తవడడ:డ రకమయయ పస లల రర
ఇవటట ననవ:2/332-1-A
వయసదస:64
లవ: పప

తవడడ:డ మమహబమబ షపక
ఇవటట ననవ:2-334-A
వయసదస:45
లవ: పప

తవడడ:డ బబషక షపక
ఇవటట ననవ:2/337
వయసదస:43
లవ: పప
232
ZOK1283951
పపరర: దదడడ రపప చవదడ శశఖర

125-144/373

తవడడ:డ సదబడమణయఎవ బబ రకగగలయ
ఇవటట ననవ:2/333-A
వయసదస:31
లవ: ససస స

తవడడ:డ రకమ కకషష బబ రక గగ ల
ఇవటట ననవ:2/333-B
వయసదస:23
లవ: పప
229
ZOK1021435
పపరర: అఫజల షపక

218
ZOK0915670
పపరర: హరరష పస లలరర

125-144/369

భరస : రమణయయ ననయగడడ
ఇవటట ననవ:2/332-1-A
వయసదస:84
లవ: ససస స

తవడడ:డ సదబడమణయఎవ బబ రకగగలయ
ఇవటట ననవ:2/333
వయసదస:41
లవ: పప

తవడడ:డ సదబడమణయఎవ బబ రకగగలయ
ఇవటట ననవ:2/333-A
వయసదస:34
లవ: పప
226
ZOK1303114
పపరర: మహహశ బబ రక గగ ల

125-144/609

తవడడ:డ సదబడహమణయవ
ఇవటట ననవ:2/332-1-A
వయసదస:30
లవ: పప

తవడడ:డ సదబడమణయవ
ఇవటట ననవ:2/332-A
వయసదస:21
లవ: పప
223
ZOK0534297
పపరర: పడసకద బబ రకగగలయ

215
LML1927995
పపరర: లకకమదదవ కడప

213
ZOK1021427
పపరర: ఉష రకణణ పదదలవ
భరస : రమణయయ పపజల
ఇవటట ననవ:2/332
వయసదస:33
లవ: ససస స

భరస : సదబడమణయవ కడప
ఇవటట ననవ:2-332
వయసదస:39
లవ: ససస స

భరస : సదబడమణయవ
ఇవటట ననవ:2/332-1-A
వయసదస:65
లవ: ససస స
220
ZOK1570969
పపరర: రగడడడ కలమయర కడప

125-144/608

భరస : శవ రకమయయ మగతనయల
ఇవటట ననవ:2-331
వయసదస:65
లవ: ససస స

తవడడ:డ సదబబయయ పపజల
ఇవటట ననవ:2/332
వయసదస:42
లవ: పప
217
ZOK0078014
పపరర: సకవతడ పస లలరర

212
ZOK2008456
పపరర: సదబబమయమ మగతనయల

237
ZOK1044361
పపరర: రఫస షపక

125-144/390

తవడడ:డ మమగమ షపన షపక
ఇవటట ననవ:2/339-1
వయసదస:49
లవ: పప
125-144/392

240
LML1927730
పపరర: సదశలమమ దనచనరగ

125-144/612

భరస : సదబబరకయగడడ దనచదరగ
ఇవటట ననవ:2-342
వయసదస:67
లవ: ససస స
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241
LML1928159
పపరర: నరసమమ దనచనరగ

125-144/613

భరస : సదబబనన దనచదరగ
ఇవటట ననవ:2-342
వయసదస:87
లవ: ససస స
244
LML2397578
పపరర: రరడడ యయ
చద
ననదదవడల

125-144/616

125-144/618

125-144/619

125-144/398

125-144/621

125-144/623

125-144/624

తవడడ:డ ఖయదర సకహహబ వనవపలల
ఇవటట ననవ:2-348
వయసదస:41
లవ: పప
265
ZOK1275107
పపరర: మహమమద రఫస షపక

తవడడ:డ ఖయదరభబషక షపక
ఇవటట ననవ:2-350
వయసదస:35
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-144/396

254
ZOK1491240
పపరర: ననగ మలల శశరగ వనలలపల

257
ZOK1491646
పపరర: సదబబరతన బగరకగఅలయ

260
ZOK2255974
పపరర: సదబబరతన బగరకగఅలయ

125-144/402

125-144/399

252
ZOK0939357
పపరర: వనవకటటశ కడప

255
LML1915875
పపరర: జయరకమయయ వనలలపల

125-144/400

258
ZOK2008506
పపరర: సదనత ఉపపరపలల

125-144/860

261
ZOK2252245
పపరర: ఏనశక వనవపలల

263
ZOK0639658
పపరర: సదభబన బ వనవపకల

264
ZOK1433218
పపరర: హససన వనవపలల

తవడడ:డ చన న బబ ష షప క
ఇవటట ననవ:2-350
వయసదస:34
లవ: పప

125-144/397

125-144/620

125-144/622

భరస : సదబబనన
ఇవటట ననవ:2-346A
వయసదస:44
లవ: ససస స

తవడడ:డ శదదయయ వనవపలల
ఇవటట ననవ:2/348
వయసదస:19
లవ: ససస స

269
LML2397594
పపరర: ఖయదరభబషక శశక

125-144/395

తవడడ:డ వనవకటననగగలల వనలలపల
ఇవటట ననవ:2-346
వయసదస:51
లవ: పప

125-144/625

125-144/520

125-144/401

భరస : మహమమద రఫస వనవపలల
ఇవటట ననవ:2/349
వయసదస:32
లవ: ససస స
125-144/626

భరస : చనన బబషక షప క
ఇవటట ననవ:2-350
వయసదస:53
లవ: ససస స
125-144/628

249
ZOK0722918
పపరర: సదరరష కలమయర జ

భరస : వనవకట సదబడమణయవ బగరకగఅలయ
ఇవటట ననవ:2-346/A
వయసదస:30
లవ: ససస స

266
LML1928308
పపరర: హససననబబగవ షపక

125-144/393

తవడడ:డ వనవకటయయ కడప
ఇవటట ననవ:2/346
వయసదస:54
లవ: పప

భరస : ససదదయయ
చద
వనవపల
ఇవటట ననవ:2-348
వయసదస:36
లవ: ససస స

తవడడ:డ చవద బబషక షపక
ఇవటట ననవ:2/350
వయసదస:40
లవ: పప
268
LML2397586
పపరర: రరషకమ షపక

251
ZOK0676742
పపరర: ననగకరరజన వనలలపల

246
ZOK0971219
పపరర: భబరత ననదచవడల

తవడడ:డ గగరరసకశమ జ
ఇవటట ననవ:2/345
వయసదస:39
లవ: పప

భరస : రకజ బగరకగఅలయ
ఇవటట ననవ:2/346-A
వయసదస:30
లవ: ససస స

తవడడ:డ శకనవకసదలల బగరగల
ఇవటట ననవ:2-346-A
వయసదస:35
లవ: పప
262
ZOK0639641
పపరర: ససదద చయయ వనవపకల

125-144/394

భరస : ననగకరరజన వనలలపల
ఇవటట ననవ:2/346
వయసదస:27
లవ: ససస స

భరస : జయరకమయయ వనలలపల
ఇవటట ననవ:2-346
వయసదస:43
లవ: ససస స
259
ZOK0469429
పపరర: రకజజ బమరగకలయ

248
ZOK0722876
పపరర: హరగత జ

125-144/615

భరస : రగడడయయ ననదచవడల
ఇవటట ననవ:2/344
వయసదస:30
లవ: ససస స

తవడడ:డ జయరకమయయ వనలలపపల
ఇవటట ననవ:2/346
వయసదస:29
లవ: పప

తవడడ:డ జయరకమయయ వనలలపల
ఇవటట ననవ:2/346
వయసదస:28
లవ: ససస స
256
LML1927706
పపరర: లకకమదదవ వనలలపల

125-144/617

భరస : సదరరష జ
ఇవటట ననవ:2/345
వయసదస:30
లవ: ససస స

భరస : వనవకటసదబబయయ కక సన రర
ఇవటట ననవ:2-345
వయసదస:79
లవ: ససస స
253
ZOK1256909
పపరర: ననగరతన వనలలపల

245
ZOK2008480
పపరర: వనమమ ననదదవడల

243
ZOK2008472
పపరర: ఇవదదరమమ దనసనరర
భరస : సదధనకర దనచదరగ
ఇవటట ననవ:2-342
వయసదస:48
లవ: ససస స

భరస : రకజనన ననదచళల
ఇవటట ననవ:2-343
వయసదస:52
లవ: ససస స

తవడడ:డ కలపపయయ ననదచళల
ఇవటట ననవ:2-344
వయసదస:68
లవ: పప
250
LML2397644
పపరర: లకమమమ కకసనరర

125-144/614

తవడడ:డ వనవకటటశశరరల దనచదరగ
ఇవటట ననవ:2-342
వయసదస:51
లవ: పప

తవడడ:డ రకజననన
ఇవటట ననవ:2-343
వయసదస:34
లవ: పప
247
ZOK2008498
పపరర: రకజననన ననదదవడల

242
ZOK2008464
పపరర: సదధనకర దనసనరర

267
LML2395861
పపరర: షపక ఖయజజపసర

125-144/627

తవడడ:డ షపక ఛనన బబషక
ఇవటట ననవ:2-350
వయసదస:39
లవ: పప
125-144/629

270
LML2397602
పపరర: సకదక వలల శశక

125-144/630

తవడడ:డ అబగదలరశశద షపషక
ఇవటట ననవ:2-351
వయసదస:35
లవ: పప
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271
LML2397610
పపరర: హశనన శశక

125-144/631

భరస : శడకవకల షపక
ఇవటట ననవ:2-351
వయసదస:34
లవ: ససస స
274
ZOK1002609
పపరర: యశన సయయద

125-144/404

125-144/633

125-144/406

125-144/637

125-144/408

125-144/639

125-144/344

భరస : కకషస ర కలమయర వనలలపపల
ఇవటట ననవ:2/369
వయసదస:38
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

284
ZOK2008514
పపరర: వనవకటమమ లవగవగగవటల

287
ZOK0669481
పపరర: ఖయదదర సయయద

290
ZOK1553734
పపరర: ఇమయమన సయద

293
ZOK0971227
పపరర: నరససవహ కకటపకటట

125-144/641

296
LML2397685
పపరర: సదజజతన కకటపకటట
తవడడ:డ గమరగవరరదదద కకటపకటట
ఇవటట ననవ:2-368-1
వయసదస:31
లవ: ససస స

125-144/414

279
ZOK0417451
పపరర: శకనవకసదలల కకసనరర

125-144/635

282
LML2397651
పపరర: సదజజతన లవగవగగవటల

125-144/638

125-144/636

285
ZOK1721000
పపరర: వనవకట లకడమ లవగవగగవటల

125-144/750

భరస : రవ శశఖర లవగవగగవటల
ఇవటట ననవ:2/365
వయసదస:42
లవ: ససస స
125-144/409

125-144/410
288
ZOK1248849
పపరర: సయయద మహమమద రఫస సపషద

తవడడ:డ సయయద సలవ బబషక సపషడ
ఇవటట ననవ:2/366
వయసదస:25
లవ: పప
125-144/751

291
ZOK2008522
పపరర: నషద బబగవ సయయద

125-144/640

భరస : సలవబబష సపషడ
ఇవటట ననవ:2-366-1
వయసదస:60
లవ: ససస స
125-144/411

294
ZOK1324011
పపరర: అరరణన దదవరపలల

125-144/412

తవడడ:డ సదబబబరకయగడడ దదవరపలల
ఇవటట ననవ:2/368
వయసదస:24
లవ: ససస స
125-144/642

297
ZOK0787705
పపరర: కకశశర కలమయర వనలలపల

125-144/413

తవడడ:డ బబలయయ వనలలపపల
ఇవటట ననవ:2/369
వయసదస:42
లవ: పప

125-144/415 300
299
ZOK0971193
ZOK1491471
పపరర: చదరగశ కలమయర యరకపక గకరగ
పపరర: కరగమమన షపక

తవడడ:డ బబలకకషష యరకపక గకరగ
ఇవటట ననవ:2/369-A
వయసదస:27
లవ: పప

125-144/632

భరస : వనవకటటశ లవగగసగగవట
ఇవటట ననవ:2-365
వయసదస:44
లవ: ససస స

తవడడ:డ చవదడ మమళ కకటపకటట
ఇవటట ననవ:2/368
వయసదస:27
లవ: పప

తవడడ:డ గగరగవరగడడడ కకటపకటట
ఇవటట ననవ:2-368
వయసదస:45
లవ: పప
298
ZOK0787713
పపరర: పదమ వనలలపల

125-144/407

తవడడ:డ సలవ బబష సయద
ఇవటట ననవ:2/366
వయసదస:20
లవ: పప

భరస : చవ బబష షపక
ఇవటట ననవ:2/367
వయసదస:55
లవ: ససస స
295
LML1915941
పపరర: శశఖర కకటపకటట

281
ZOK1686930
పపరర: సదభబషసణ లవగవగగవటల

276
ZOK1383546
పపరర: వనవకటటశ లవగవగగవటల

తవడడ:డ వనవకట సదబబయయ కకసరగ
ఇవటట ననవ:2-364
వయసదస:40
లవ: పప

తవడడ:డ సలమ బబష సపషయద
ఇవటట ననవ:2/366
వయసదస:28
లవ: పప

భరస : ఖదదర సయయద
ఇవటట ననవ:2-366
వయసదస:23
లవ: ససస స
292
ZOK2238608
పపరర: నససమగన షపక

125-144/634

భరస : సదబబరకయగడడ లవగవగగవటల
ఇవటట ననవ:2-365
వయసదస:68
లవ: ససస స

తవడడ:డ సలమ బబష సపషయద
ఇవటట ననవ:2/366
వయసదస:28
లవ: ససస స
289
ZOK1383603
పపరర: మమహరకజ సయయద

278
ZOK0417329
పపరర: కకసనరగ వనవకట లకడమ

125-144/403

తవడడ:డ వనవకటపప లవగవగగవటల
ఇవటట ననవ:2-362
వయసదస:66
లవ: పప

భరస : చవదడ శశఖర లవగవగగవటల
ఇవటట ననవ:2/365
వయసదస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ వనవకటటశ లవగవగగవటల
ఇవటట ననవ:2-365
వయసదస:44
లవ: పప
286
ZOK0669473
పపరర: సస నయయ సయయద

125-144/405

భరస : కకసనరగ శకనవకసదలల
ఇవటట ననవ:2-364
వయసదస:38
లవ: ససస స

తవడడ:డ వనవకటటష లవగవగగవటల
ఇవటట ననవ:2/365
వయసదస:42
లవ: పప
283
ZOK1383553
పపరర: రవ శశఖర లవగవగగవటల

275
ZOK1044379
పపరర: పడసనన శశఖర లవగవగగవటల

273
LML1928183
పపరర: షపక బబజజన
భరస : షపక రహమతతలల
ఇవటట ననవ:2/359
వయసదస:50
లవ: ససస స

తవడడ:డ వనవకటటశ లవగవగగవటల
ఇవటట ననవ:2/362
వయసదస:28
లవ: పప

భరస : వనవకటటశ లవగకగవటబల
ఇవటట ననవ:2-362
వయసదస:63
లవ: ససస స
280
ZOK0782136
పపరర: చవదడ శశఖర లవగమగగవటల

125-144/343

భరస : షపక అనవకర బబష
ఇవటట ననవ:2/354
వయసదస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ రహమతతలల
ఇవటట ననవ:2/359
వయసదస:27
లవ: పప
277
ZOK1491547
పపరర: లకడమ దదవ లవగకగవటబల

272
ZOK2252682
పపరర: షపక మయహహబజన

125-144/416

తవడడ:డ రసనల షపక
ఇవటట ననవ:2/370
వయసదస:20
లవ: పప
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301
LML1916022
పపరర: రసనల షపక

125-144/643

తవడడ:డ ఇబడహహవ షపక
ఇవటట ననవ:2-370
వయసదస:48
లవ: పప
304
ZOK1358944
పపరర: గగససయయ షపక

125-144/418

125-144/645

125-144/648

125-144/651

125-144/652

125-144/655

125-144/424

తవడడ:డ కలటటవబరకవప పపరరమమల
ఇవటట ననవ:2/372-3-C
వయసదస:27
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

314
LML2397727
పపరర: ఘమస బబషక షపక

317
LML2397743
పపరర: శమశకద పఠకన

320
ZOK0534438
పపరర: ధనలకడమ రకజజబబ యనన

323
ZOK1491497
పపరర: లతఫక పటబన

125-144/658

326
LML2397800
పపరర: తనజన శశక
భరస : నయమతతలయల షపక
ఇవటట ననవ:2-372
వయసదస:42
లవ: ససస స

125-144/426

125-144/420

309
ZOK2008548
పపరర: రఫస షపక

125-144/647

312
ZOK2008571
పపరర: అమరరన షపక

125-144/650

భరస : ఖయదర సకహహబ షపక
ఇవటట ననవ:2-371A
వయసదస:67
లవ: ససస స
125-144/421

315
ZOK1283894
పపరర: ఇరకరనన షపక

125-144/422

భరస : ఘమస బబషక షపక
ఇవటట ననవ:2/371-C
వయసదస:32
లవ: ససస స
125-144/653

318
ZOK2008597
పపరర: మయబగనన షపక

125-144/654

భరస : కమయల భబషక షప క
ఇవటట ననవ:2-371-C
వయసదస:57
లవ: ససస స
125-144/656

321
ZOK1491364
పపరర: మహమమద పటబన

125-144/423

తవడడ:డ బబష పటబన
ఇవటట ననవ:2/371-E
వయసదస:20
లవ: పప
125-144/425

తవడడ:డ బబష పటబన
ఇవటట ననవ:2/371-E
వయసదస:21
లవ: ససస స

భరస : ఖయదరవలల షప క
ఇవటట ననవ:2-372
వయసదస:44
లవ: ససస స
328
ZOK0852070
పపరర: పడతమ పపరరమమళ

125-144/649

భరస : పపవచలయయ
ఇవటట ననవ:2-371-D
వయసదస:33
లవ: ససస స

తవడడ:డ ననననన షబ పటబన
ఇవటట ననవ:2/371-E
వయసదస:47
లవ: పప
325
LML2397792
పపరర: మమలయన షప క

311
ZOK2008563
పపరర: బబ జజన షపక

306
ZOK1678986
పపరర: షబబనన షపక

తవడడ:డ ఛనన బబషక షపక
ఇవటట ననవ:2-371
వయసదస:42
లవ: పప

భరస : భబషక
ఇవటట ననవ:2-371-C
వయసదస:40
లవ: ససస స

తవడడ:డ మహబమబ సకహహబ షప క
ఇవటట ననవ:2-371-C
వయసదస:62
లవ: పప
322
ZOK1491489
పపరర: బబష పటబన

125-144/646

తవడడ:డ కమల బబషక షపక
ఇవటట ననవ:2/371-C
వయసదస:38
లవ: పప

తవడడ:డ కమయల బబష షపక
ఇవటట ననవ:2-371-C
వయసదస:34
లవ: పప
319
ZOK2008605
పపరర: కమయల బబషక షపక

308
ZOK2008530
పపరర: మమలయ షపక

125-144/417

తవడడ:డ ఖయజజ షపక
ఇవటట ననవ:2/371
వయసదస:30
లవ: ససస స

భరస : ఖయదర సకహహబ షపక
ఇవటట ననవ:2-371A
వయసదస:90
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఖయదర సకహహబ షపక
ఇవటట ననవ:2-371-A
వయసదస:57
లవ: పప
316
LML2397735
పపరర: ఫపషరగజ షప క

125-144/419

తవడడ:డ ఛనన బబషక షపక
ఇవటట ననవ:2-371
వయసదస:40
లవ: పప

తవడడ:డ ఖయదర సకహహబ షపక
ఇవటట ననవ:2-371
వయసదస:68
లవ: పప
313
ZOK2008589
పపరర: మహబమబ బబషక షపక

305
ZOK1570332
పపరర: షపక ఖనదడన బబష

303
ZOK0907040
పపరర: రమయ గగతనస
భరస : పస లశశటట రకఘవనవదడ గగతనస
ఇవటట ననవ:2/371
వయసదస:28
లవ: ససస స

తవడడ:డ షపక హహసపన బబష
ఇవటట ననవ:2/371
వయసదస:23
లవ: పప

భరస : రఫస షపక
ఇవటట ననవ:2-371
వయసదస:36
లవ: ససస స
310
ZOK2008555
పపరర: చనన బబషక షపక

125-144/644

తవడడ:డ రఫస షపక
ఇవటట ననవ:2-370-B
వయసదస:25
లవ: పప

తవడడ:డ హహసపన షపక
ఇవటట ననవ:2/371
వయసదస:27
లవ: ససస స
307
LML2397719
పపరర: హశనన శశక

302
ZOK1383538
పపరర: అలల షపర షపక

324
LML2397750
పపరర: హహసపషసయన బబషక శశక

125-144/657

తవడడ:డ సకహహబరరక షపక
ఇవటట ననవ:2-372
వయసదస:54
లవ: పప
125-144/659

327
LML2397818
పపరర: ననరరలయల షప క

125-144/660

తవడడ:డ నయమతతలయల షప క
ఇవటట ననవ:2-372
వయసదస:34
లవ: పప

125-144/427 330
125-144/661
329
ZOK0823477
LML1927854
పపరర: కకరణ కలమయర రగడడ యయరకపగకరర
పపరర: సదబబనరసమమ చవతకకయల

తవడడ:డ బబల కకషష రగడడడ
ఇవటట ననవ:2/372-B
వయసదస:28
లవ: పప

భరస : సదబడమణయవ చవ త కక య ల
ఇవటట ననవ:2-372-B
వయసదస:72
లవ: ససస స
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331
LML2397768
పపరర: జజనన బబగవ శశక

125-144/662

తవడడ:డ హశశనననశక షపక
ఇవటట ననవ:2-372-B
వయసదస:49
లవ: పప
334
ZOK1383561
పపరర: వనవకట సదబబయయ గగణణగగవట

125-144/665

335
ZOK0782169
పపరర: శవ కలమయర పపరరరర

125-144/666

338
LML1927862
పపరర: లకకమదదవ కకకకవటట

తవడడ:డ సదబబయయ
ఇవటట ననవ:2-373
వయసదస:45
లవ: పప
125-144/671

125-144/432

125-144/673

125-144/873

తవడడ:డ చననయయ ఆచనరగ
ఇవటట ననవ:2/377-A
వయసదస:45
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

350
ZOK2008621
పపరర: పరరశన కకటట వ

353
ZOK1430719
పపరర: రకమహన లవగవగగవట

125-144/676

356
ZOK1002633
పపరర: రగడడడ బబషక వనవపలల

125-144/672

359
ZOK1692573
పపరర: సదబబలకమమ భమవరవ
భరస : చచవచయయ భమవరవ
ఇవటట ననవ:2/378
వయసదస:71
లవ: ససస స

339
ZOK1383447
పపరర: ననగరకజజ కకకకవటట

125-144/668

342
LML2397917
పపరర: రకమచనద య
న యయ బమరరర లయ

125-144/670

345
ZOK0782151
పపరర: ఇవదదరమమ గగనగవటల

125-144/431

భరస : వనవకట సదబబయయ గగ నగగవటల
ఇవటట ననవ:2/375
వయసదస:44
లవ: ససస స
125-144/433

348
ZOK1318476
పపరర: కకటట వ కరగమగలల

125-144/434

తవడడ:డ కకటట వ షబబర
ఇవటట ననవ:2/375
వయసదస:23
లవ: పప
125-144/674

351
ZOK2255354
పపరర: మసకసన కకటట వ

125-144/858

తవడడ:డ షబర బబష కకటట వ
ఇవటట ననవ:2-375
వయసదస:19
లవ: పప
125-144/435

354
LML2397982
పపరర: ననగమణణ లవగవగగటల

125-144/675

భరస : రకమమహన లవగవగగవటల
ఇవటట ననవ:2-376
వయసదస:41
లవ: ససస స
125-144/436

తవడడ:డ మసకసన
ఇవటట ననవ:2/377
వయసదస:33
లవ: పప
125-144/438

125-144/429

తవడడ:డ పపదదవనవకటటశ
ఇవటట ననవ:2-374
వయసదస:49
లవ: పప

తవడడ:డ ననగయయ లవగవగగవట
ఇవటట ననవ:2/376
వయసదస:52
లవ: పప

తవడడ:డ సదబబనన బమరగ
ఇవటట ననవ:2-376
వయసదస:55
లవ: పప
358
ZOK1677319
పపరర: రమణ ఆచనరగ కడడయయల

125-144/430

భరస : షబబర బబషక కకటట వ
ఇవటట ననవ:2-375
వయసదస:44
లవ: ససస స

తలల : బ పడమల
ఇవటట ననవ:2/375
వయసదస:27
లవ: పప
355
ZOK1383587
పపరర: రకమయవజననయగలల బమరగ

347
ZOK1300219
పపరర: పపడమల దదవ భమవరవ

336
ZOK0913682
పపరర: మనన బబయ సదతనరఆయయ

తవడడ:డ బబలసదబడమణయవ కకకకవటట
ఇవటట ననవ:2-373
వయసదస:22
లవ: పప

భరస : చచవచదకకషష భమవరవ
ఇవటట ననవ:2/375
వయసదస:59
లవ: ససస స

తవడడ:డ ష బర బబ ష కకటట వ
ఇవటట ననవ:2-375
వయసదస:47
లవ: పప
352
ZOK2288678
పపరర: వననద కలమయర భమవరవ

125-144/667

భరస : సదబబయయ
ఇవటట ననవ:2-374
వయసదస:74
లవ: ససస స

తవడడ:డ సదబబబరకయగడడ గగణణగగవట
ఇవటట ననవ:2/375
వయసదస:51
లవ: పప
349
ZOK0417444
పపరర: షబర బబష కకటట వ

344
LML2397958
పపరర: అమనమయమ కకకకకవత

125-144/664

భరస : గగపస పపరరరర
ఇవటట ననవ:2/372-C
వయసదస:30
లవ: ససస స

తవడడ:డ వనవకటటసద బమరగల
ఇవటట ననవ:2/374
వయసదస:28
లవ: పప

భరస : రకమచనద య
న యయ బమరరర ల
ఇవటట ననవ:2-374
వయసదస:44
లవ: ససస స
346
ZOK0984980
పపరర: వనవకటసదబబయయ గగణణగగవట

125-144/428

భరస : బబలసదబడమణయవ
ఇవటట ననవ:2-373
వయసదస:44
లవ: ససస స

125-144/669 341
340
ZOK2008613
ZOK1092279
పపరర: బబలయసదబబడమణయమ కకకకకవత
పపరర: వనవకట రమణ బమరగల

333
LML2397891
పపరర: కకమయకమమ యయరకపగకరర
భరస : బబలకకషష
ఇవటట ననవ:2-372-B
వయసదస:54
లవ: ససస స

తవడడ:డ గవగకధర పపరరరర
ఇవటట ననవ:2/372-C
వయసదస:28
లవ: పప

తవడడ:డ గవగకధర పపరరరర
ఇవటట ననవ:2-372-C
వయసదస:30
లవ: పప

343
LML2397925
పపరర: లకకమదదవ బమరరర లయ

125-144/663

తవడడ:డ సదబబరకమరరడకడ
ఇవటట ననవ:2-372-B
వయసదస:59
లవ: పప

తవడడ:డ సదబబబరకయగడడ గగణణగగవట
ఇవటట ననవ:2-372-B
వయసదస:50
లవ: పప
337
ZOK1383470
పపరర: గగపస పపరరరర

332
LML2397883
పపరర: బబలకకషష యయరకపగకరర

357
ZOK1570118
పపరర: బబ వనవపలల

125-144/437

భరస : మసకసన వనవపలల
ఇవటట ననవ:2/377
వయసదస:45
లవ: ససస స
125-144/439

360
ZOK2008639
పపరర: మసకసన వనవపలల

125-144/677

తవడడ:డ ఖయదరయయ
ఇవటట ననవ:2-378
వయసదస:54
లవ: పప
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361
ZOK2008647
పపరర: బబ వనవపలల

125-144/678

భరస : మసకసన
ఇవటట ననవ:2-378
వయసదస:47
లవ: ససస స
364
ZOK0939126
పపరర: మహమమద రఫస గమరకమ
కకవడన
తవడడ:డ శకథర గమరకమ కకవడన
ఇవటట ననవ:2/380
వయసదస:52
లవ: పప
367
ZOK1383421
పపరర: మహమమద షపక

125-147/1

125-144/682

125-144/684

368
ZOK1383686
పపరర: శశశతన కకసనరర

371
ZOK1543255
పపరర: పస చవదడ శశఖర

125-144/870

374
ZOK0399865
పపరర: రకజశశకర గమడనరర

377
ZOK0939340
పపరర: ససవక చవదడకళ లవగవగగవటల

125-144/686

380
ZOK2008654
పపరర: జయమమ లవగమగగవటల

తవడడ:డ ననగయయ లవగవగగవటల
ఇవటట ననవ:2-385-A
వయసదస:56
లవ: పప
125-144/445

భరస : ససవక పడసకద లవగవగగవట
ఇవటట ననవ:2/391
వయసదస:34
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

386
ZOK1681832
పపరర: మసకసన బ మగల

125-162/305

389
ZOK1432202
పపరర: శవ పడసకద లవగమగగవట

369
ZOK1675578
పపరర: జలల బబష షపక

125-144/441

372
ZOK1543263
పపరర: పస బగజజ

125-144/753

375
LML2452126
పపరర: సపజరకల రగడడడ పడసనన

125-162/753

భరస : రకజశశఖర గమడనరర
ఇవటట ననవ:2/384-1
వయసదస:33
లవ: ససస స
125-144/443

378
ZOK1383488
పపరర: వనవకటటశ లవగవ గగవటల

125-144/685

తవడడ:డ సదబబబరకయగడడ లవగవ గగవటల
ఇవటట ననవ:2-385
వయసదస:52
లవ: పప
125-144/687

381
LML2395937
పపరర: లవగవగగవటల పడసనన

125-144/774

భరస : లవగవగగవటల పడసకద
ఇవటట ననవ:2-385-A
వయసదస:39
లవ: ససస స
125-144/776

384
ZOK1204205
పపరర: నమయ మఘళ

125-144/444

భరస : ఫరరక మఘళ
ఇవటట ననవ:2/389-A
వయసదస:27
లవ: ససస స
125-144/446

భరస : హజ సకహహబ మగల
ఇవటట ననవ:2/389-A
వయసదస:61
లవ: ససస స
125-144/447

125-144/440

భరస : పస చవదడ శశఖర
ఇవటట ననవ:2/384
వయసదస:35
లవ: ససస స

భరస : వనవకటరమణయయ లవగవగగవటల
ఇవటట ననవ:2-385-A
వయసదస:53
లవ: ససస స

భరస : జన బబష షపక
ఇవటట ననవ:2/389-A
వయసదస:34
లవ: ససస స
388
LML2398709
పపరర: పకవన లవగవగగవట

125-144/752

భరస : శకనవకసదలల లవగవగగవటల
ఇవటట ననవ:2-385A
వయసదస:64
లవ: ససస స

125-144/775 383
382
ZOK1383579
ZOK1383611
పపరర: వనవకటరమణయయ లవగవగగవటల
పపరర: లకకమదదవ లవగవగగవటల

366
ZOK1570233
పపరర: ఫపషజన షపక

తవడడ:డ మహమమద షపక
ఇవటట ననవ:2/382-1
వయసదస:61
లవ: పప

భరస : మణణ కలమయర లవగవగగవట
ఇవటట ననవ:2/384-A
వయసదస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ శకనవకసదలల లవగవగగవటల
ఇవటట ననవ:2-385A
వయసదస:42
లవ: పప

385
ZOK1678895
పపరర: సమన షపక

125-144/683

తవడడ:డ కకషషమ రకజ గమడనరర
ఇవటట ననవ:2/384-1
వయసదస:44
లవ: పప
125-144/442

125-144/680

భరస : ఖయదర బబష షపక
ఇవటట ననవ:2/381
వయసదస:20
లవ: ససస స

తవడడ:డ పస సదబడమణయవ
ఇవటట ననవ:2/384
వయసదస:41
లవ: పప

తవడడ:డ సదబబయయ లవ గవ గగవ టల
ఇవటట ననవ:2/384 A
వయసదస:41
లవ: పప
379
LML2395929
పపరర: పడసకద లవగవగగవటల

125-144/681

తవడడ:డ వనవకటటశశరరల కకసనరర
ఇవటట ననవ:2-381-A
వయసదస:24
లవ: ససస స

భరస : వనవకట సదబబయయ గగవడన
ల రర
ఇవటట ననవ:2/384
వయసదస:36
లవ: ససస స
376
ZOK0939332
పపరర: మణణ కలమయర లవగవగగవటల

365
ZOK1383637
పపరర: అలయయ షపక

363
LML2398022
పపరర: శహహరక శశక
భరస : మసకసన షపక
ఇవటట ననవ:2-380
వయసదస:39
లవ: ససస స

భరస : హససన షపక
ఇవటట ననవ:2-380-C
వయసదస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ సదబడమణయవ మరరళల
ఇవటట ననవ:2-384
వయసదస:57
లవ: పప
373
ZOK2280550
పపరర: ఉమమహహశశరగ గగవడన
ల రర

125-144/679

భరస : బశక షపక
ఇవటట ననవ:2-380
వయసదస:74
లవ: ససస స

తవడడ:డ మహబమబ బబషక షపక
ఇవటట ననవ:2-381
వయసదస:37
లవ: పప
370
ZOK0534354
పపరర: చవదడశశఖర మరరళల

362
LML2398014
పపరర: ఖదరరరద శశక

387
ZOK2008662
పపరర: పకయరరజజన పఠకన

125-144/777

భరస : రగహమన ఖయన పఠకన
ఇవటట ననవ:2-390
వయసదస:66
లవ: ససస స
125-144/448

తవడడ:డ లకడమ ననరకయణ లవగమగగవట
ఇవటట ననవ:2/391
వయసదస:36
లవ: పప

390
ZOK1383629
పపరర: ఖయజజ బ షపక

125-144/778

భరస : ఖయదర బబషక షపక
ఇవటట ననవ:2-392
వయసదస:48
లవ: ససస స
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391
ZOK0534479
పపరర: రమమశ మయరగలల

125-144/449

తవడడ:డ ననగ మలల యయ మయరగలల
ఇవటట ననవ:2/392-B
వయసదస:30
లవ: పప
394
ZOK1678929
పపరర: నససబ జజన షపక

125-144/779

125-144/454

125-144/754

125-144/458

125-144/461

125-144/780

125-144/463

125-144/466

భరస : చవదడ శశఖర రచగగవడచలస
ఇవటట ననవ:2/403-A
వయసదస:50
లవ: ససస స
418
ZOK1061035
పపరర: రగజజ రచనగగవడల
భరస : సదధదర ఆచనరర రచనగగవడల
ఇవటట ననవ:2/404-A
వయసదస:26
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-144/755

404
ZOK1002666
పపరర: శవ లకడమ మడడపపరర

407
ZOK1570589
పపరర: రగడడయయ మడడపపరర

410
LML2397875
పపరర: కలయయన మయడపపరగ

413
ZOK1491539
పపరర: వనవకటరమణ పపనగలలరర

125-144/459

399
ZOK1569763
పపరర: మయభగ చవ షపక

402
ZOK1491661
పపరర: సదబబమమ బబలలవకకవడ

405
ZOK1002674
పపరర: షహహదన షపక

125-144/462

408
ZOK1491307
పపరర: కకషషయయ మడడపపరర

125-144/781

411
ZOK2008670
పపరర: రతనమమ యయదవపరర

125-144/460

125-144/756

125-144/782

భరస : కకకషషయయ
ఇవటట ననవ:2-400-1
వయసదస:60
లవ: ససస స
125-144/464

414
ZOK1491653
పపరర: గగరగ పపనగలలరర
భరస : వనవకటరమణ పపనగలలరర
ఇవటట ననవ:2/400-A
వయసదస:35
లవ: ససస స

416
ZOK1383462
పపరర: బబబగ దసనరగ

417
ZOK0782243
పపరర: సదధదర ఆచనరర రకచగగవడల

తవడడ:డ చవదడ రచనగమనననన
ఇవటట ననవ:2/404-A
వయసదస:27
లవ: పప

125-144/457

తవడడ:డ పపరయయ మడడపపరర
ఇవటట ననవ:2/400-1
వయసదస:72
లవ: పప

తవడడ:డ వనవకట సదబబయయ పపనగలలరర
ఇవటట ననవ:2/400-A
వయసదస:40
లవ: పప

419
ZOK1491687
పపరర: నవన కలమయర రచనగమనననన

125-144/456

భరస : ఖయలలషక షపక
ఇవటట ననవ:2/400-1
వయసదస:41
లవ: ససస స

125-144/783

తవడడ:డ సదబబబరకయగడడ దసనరగ
ఇవటట ననవ:2-403-A
వయసదస:48
లవ: పప
125-144/468

125-144/453

భరస : వనవకటయయ బబలలవకకవడ
ఇవటట ననవ:2/399-A
వయసదస:75
లవ: ససస స

భరస : పపదదరగడడయయ
ఇవటట ననవ:2-400-1
వయసదస:31
లవ: ససస స

తవడడ:డ కకషషయయ మదపపరగ
ఇవటట ననవ:2/400-A
వయసదస:24
లవ: పప
415
ZOK0782227
పపరర: చదవచద లకమమ రకచగగవడల

401
ZOK1684935
పపరర: శవ పకరశత బబలలవకకవడ

396
ZOK0985145
పపరర: ననగలకలకమమ చవదడగగరగ

తవడడ:డ ఖదర బబష షపక
ఇవటట ననవ:2/399
వయసదస:21
లవ: ససస స

తవడడ:డ కకషషయయ మడడపపరర
ఇవటట ననవ:2/400-1
వయసదస:32
లవ: పప

తవడడ:డ కకషషయయ
ఇవటట ననవ:2-400-1
వయసదస:33
లవ: పప
412
ZOK0669499
పపరర: రగడయయ
చడ
మయదనపపరర

125-144/455

తవడడ:డ రగడడయయ చదడగకర
గ గ
ఇవటట ననవ:2/400-1
వయసదస:33
లవ: ససస స

భరస : బబలయజ మయదనపపర
ఇవటట ననవ:2/400-1
వయసదస:26
లవ: ససస స
409
LML2397867
పపరర: బబలయజ యయదవపరర

398
ZOK1431147
పపరర: వనవకటటశ బబలలవకకవడ

125-144/451

భరస : వనవకట సదబబయయ చవదడగగరగ
ఇవటట ననవ:2/398
వయసదస:47
లవ: ససస స

భరస : వనవకటటశ బబలలవకకవడ
ఇవటట ననవ:2/399
వయసదస:40
లవ: ససస స

తవడడ:డ వనవకట సదబబయయ
ఇవటట ననవ:2/400
వయసదస:39
లవ: పప
406
ZOK1092493
పపరర: పకరశత మయడపపరర

125-144/452

తవడడ:డ వనవకటయయ బబలలవకకవడ
ఇవటట ననవ:2/399
వయసదస:44
లవ: పప

తవడడ:డ ఖదర బబష షపక
ఇవటట ననవ:2/399
వయసదస:26
లవ: పప
403
ZOK1571025
పపరర: వనవకట రమణ పపనగలలరర

395
ZOK0939431
పపరర: లకడమ దదవ కడప

393
ZOK1156729
పపరర: తనహ రరన షపక
భరస : కమల షపక
ఇవటట ననవ:2/393
వయసదస:51
లవ: ససస స

భరస : వనవకటటశ కడప
ఇవటట ననవ:2/396
వయసదస:44
లవ: ససస స

తవడడ:డ వనవకట సదబబయయ చవదడగగరగ
ఇవటట ననవ:2/398
వయసదస:24
లవ: పప
400
ZOK1569797
పపరర: దనదన కలవదర షపక

125-144/450

భరస : ననగ మలల యయ మయరగలల
ఇవటట ననవ:2/392-B
వయసదస:60
లవ: ససస స

భరస : మమల షపక
ఇవటట ననవ:2-393
వయసదస:37
లవ: ససస స
397
ZOK1358928
పపరర: సకయ రకమసస చవదడగగరగ

392
ZOK1275123
పపరర: ధనమమ మయరగలల

125-144/465

125-144/467

తవడడ:డ వనవకట సదబబయయ ఆచనరర రచగగవడల
ఇవటట ననవ:2/404-A
వయసదస:29
లవ: పప
125-144/757

420
ZOK1684448
పపరర: సదబబ లకమమ రచనగమనననన

125-144/758

భరస : లయతద సదబబరకయగడడ రచనగమనననన
ఇవటట ననవ:2/404-A
వయసదస:71
లవ: ససస స
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421
ZOK2290690
పపరర: మవజల రచ గగవడల

125-144/874

భరస : వనవకట సదబబయయ ఆచనరగ
ఇవటట ననవ:2/404a
వయసదస:37
లవ: ససస స
424
ZOK2008688
పపరర: పదనమవతమమ దనసరర

125-144/785

125-144/470

125-144/473

తవడడ:డ పప టల దదరగస పడసకద
ఇవటట ననవ:2/409
వయసదస:21
లవ: ససస స
433
ZOK1002682
పపరర: షబన దనదదకలల

125-144/476

భరస : నజర దదడదకలల
ఇవటట ననవ:2/410
వయసదస:40
లవ: ససస స
436
ZOK0386672
పపరర: రగడడడ పకరశత తతమమగరవజల

125-144/788

125-144/479

తవడడ:డ లకడమ ననరకయణ కకకకవటట
ఇవటట ననవ:2/410-A
వయసదస:21
లవ: ససస స
442
ZOK1002708
పపరర: అయయపప దవడడజ

125-144/482

తవడడ:డ వనవకట రమణచనరగ దవడడజ
ఇవటట ననవ:2/411
వయసదస:35
లవ: పప
445
ZOK1491620
పపరర: లకడమ బగరకగఅలయ

125-144/485

భరస : నరససవహహలల బగరకగఅలయ
ఇవటట ననవ:2/414
వయసదస:59
లవ: ససస స
448
ZOK2008712
పపరర: సదబబడమణయమ బమరగకలయ
తవడడ:డ సదబబరకయగడడ
ఇవటట ననవ:2-414
వయసదస:55
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-144/786

428
ZOK1275149
పపరర: మననహర బబఠమమమరకల

125-144/471

426
ZOK2008704
పపరర: ననగకతచషనయయ దనసరర

125-144/787

429
ZOK1491455
పపరర: పప టల దదరగస పడణణత తదజ

తవడడ:డ శకనవకసదలల బబఠమమమరకల
ఇవటట ననవ:2/407
వయసదస:50
లవ: పప

తవడడ:డ పప టల దదరగస పడసకద
ఇవటట ననవ:2/409
వయసదస:23
లవ: పప

125-144/474
431
ZOK0477026
పపరర: మధదసనధన ఆచనరగ పపనగగల
పకటట
తవడడ:డ ససదద ఆచనరగ పపనగలపటట
ఇవటట ననవ:2/409A
వయసదస:49
లవ: పప

432
ZOK0915928
పపరర: గగరగజమమ కకకకవటట

125-144/472

125-144/475

భరస : లకడమ ననరకయణ కకకకటట
ఇవటట ననవ:2/410
వయసదస:43
లవ: ససస స

125-144/477 435
434
ZOK1242056
ZOK1612845
పపరర: వనవకట సదబబయయ వలల బబననన
పపరర: మసకసనబ దదదచకలల

437
ZOK1383595
పపరర: పపడమ నజర దనదదకలల

125-144/478

భరస : మహబమబ సదభనన దదదచకలల
ఇవటట ననవ:2/410
వయసదస:72
లవ: ససస స
125-144/789

438
ZOK1620806
పపరర: సహననజ దదదచకలల

తవడడ:డ మహబమబ సదభబన దనదదకలల
ఇవటట ననవ:2-410
వయసదస:52
లవ: పప

తవడడ:డ పపడమ నజర దదదచకలల
ఇవటట ననవ:2-410
వయసదస:21
లవ: ససస స

440
ZOK1570787
పపరర: హహమజ కకకకవటట

441
ZOK1002690
పపరర: సదభదడమమ దవడడజ

125-144/480

125-144/790

125-144/481

తవడడ:డ లకడమ ననరకయణ కకకకవటట
ఇవటట ననవ:2/410-A
వయసదస:20
లవ: ససస స

భరస : వనవకట రమణచనరగ దవడడగగ
ఇవటట ననవ:2/411
వయసదస:59
లవ: ససస స

125-144/483
443
ZOK1675750
పపరర: నరకయణమమ
యయనమలయచవఠకలయ
భరస : ననగ భమషణవ యయనమలయచవఠకలయ
ఇవటట ననవ:2/411
వయసదస:44
లవ: ససస స

444
ZOK1248856
పపరర: శకకకవత బమరరగగల
తవడడ:డ నరససవహహలల బమరరగగల
ఇవటట ననవ:2/414
వయసదస:25
లవ: పప

446
ZOK1491638
పపరర: నరససవహహలల బగరకగఅలయ

447
ZOK0417550
పపరర: చవదడకళ బగరగల

125-144/486

తవడడ:డ సదబబరకయగడడ బగరకగఅలయ
ఇవటట ననవ:2/414
వయసదస:64
లవ: పప
125-144/792

125-144/784

తవడడ:డ సదబబరకయగడడ
ఇవటట ననవ:2-406
వయసదస:48
లవ: పప

తవడడ:డ సదబబయయ వలల బబననన
ఇవటట ననవ:2/410
వయసదస:58
లవ: పప

భరస : వనవకటటసశరరల తతమగగజల
ఇవటట ననవ:2-410
వయసదస:33
లవ: ససస స
439
ZOK1570621
పపరర: గగతమ కకకకవటట

425
ZOK2008696
పపరర: సదబబమయమ దనసరర

423
LML2398642
పపరర: కకషషవనన దనసదరర
భరస : బబబగ
ఇవటట ననవ:2-406
వయసదస:38
లవ: ససస స

భరస : సదబబరకయగడడ
ఇవటట ననవ:2-406
వయసదస:79
లవ: ససస స

తవడడ:డ మననహర బబతవచరల
ఇవటట ననవ:2/407
వయసదస:24
లవ: పప
430
ZOK1491463
పపరర: పప టల దదరగస హరగక

125-144/469

తవడడ:డ ననగ రతనయయ దనసరగ
ఇవటట ననవ:2/406
వయసదస:29
లవ: ససస స

భరస : ననగరతనయయ
ఇవటట ననవ:2-406
వయసదస:45
లవ: ససస స
427
ZOK1275131
పపరర: గగరగ నరససవహ బబతవచరల

422
ZOK0669507
పపరర: రతషమయమ దనసరగ

449
ZOK0916033
పపరర: దదలర యద షపక
భరస : అలయలబకకశ షపక
ఇవటట ననవ:2/415
వయసదస:32
లవ: ససస స

125-144/484

125-144/791

భరస : సదబడమణయవ
ఇవటట ననవ:2-414
వయసదస:51
లవ: ససస స
125-144/487

450
ZOK1002716
పపరర: గగలయబ జజన షపక

125-144/488

తవడడ:డ అబగదలయల షపక
ఇవటట ననవ:2/415
వయసదస:28
లవ: ససస స
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451
ZOK1002724
పపరర: అహమదలల షపక

125-144/489

తవడడ:డ అబగదలయల షపక
ఇవటట ననవ:2/415
వయసదస:30
లవ: పప
454
ZOK2008720
పపరర: పకయరరజజన షపక

125-144/794

125-144/759

125-144/494

125-144/497

125-144/498

125-144/499

125-144/800

తవడడ:డ షపక మగగబల
ఇవటట ననవ:2/423
వయసదస:36
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

464
ZOK1619923
పపరర: శకనవకసదలల దనచనరగ

467
ZOK2008753
పపరర: వకనశక దచనరర

470
ZOK1683457
పపరర: మహబమబ పసర దదదచకలల

473
ZOK2266054
పపరర: గగలశన షపక

125-144/501

476
ZOK1491562
పపరర: శకదదవ కడప

125-144/760

479
ZOK1419407
పపరర: హజ షపక
తవడడ:డ అలయల బకష షపక
ఇవటట ననవ:2/423
వయసదస:38
లవ: పప

125-144/493

462
ZOK1569987
పపరర: సదబబరకయగడడ పబబత

125-144/496

465
ZOK2008746
పపరర: వరలకకమ దనచనరగ

125-144/796

భరస : శకనవకసదలల
ఇవటట ననవ:2-421
వయసదస:51
లవ: ససస స
125-144/797

468
ZOK0100941
పపరర: సతయననరకయణ దచనరర

125-144/798

తవడడ:డ వరయయయ
ఇవటట ననవ:2-421-A
వయసదస:55
లవ: పప
125-144/761

471
LML2395887
పపరర: వనవకటటశ కకసనరర

125-144/799

తవడడ:డ వనవకట సదబబయయ కక సన రర
ఇవటట ననవ:2-422
వయసదస:47
లవ: పప
125-160/1136

474
ZOK1491257
పపరర: అలల బకష షపక

125-144/500

తవడడ:డ కససవ షపక
ఇవటట ననవ:2/423
వయసదస:68
లవ: పప
125-144/502

తవడడ:డ వనవకటయయ కడప
ఇవటట ననవ:2/423
వయసదస:37
లవ: ససస స
125-144/504

459
ZOK0913690
పపరర: లకడమ ననరకయణ కకకకవటట

తవడడ:డ లయతద రకమయయ పబబత
ఇవటట ననవ:2/421
వయసదస:57
లవ: పప

భరస : భబరరశక వలల షపక
ఇవటట ననవ:2-422
వయసదస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ సదబబయయ కడప
ఇవటట ననవ:2/423
వయసదస:87
లవ: పప
478
ZOK1722586
పపరర: షపక షఫస

125-144/495

తవడడ:డ మసకసన వలల దదదచకలల
ఇవటట ననవ:2/422
వయసదస:35
లవ: పప

భరస : కకసనరగ వనవకటటశ
ఇవటట ననవ:2-422
వయసదస:45
లవ: ససస స
475
ZOK1491554
పపరర: వనవకటయయ కడప

461
ZOK0722843
పపరర: వనత డక

125-144/492
456
ZOK1438985
పపరర: సదబబ ననరకయణ లవగమగగవట

తవడడ:డ సదబబయయ
ఇవటట ననవ:2/419
వయసదస:50
లవ: పప

భరస : సతయననరకయణ
ఇవటట ననవ:2-421A
వయసదస:48
లవ: ససస స

భరస : సదబబబరకయగడడ పపరరరర
ఇవటట ననవ:2/422
వయసదస:33
లవ: ససస స
472
ZOK0417352
పపరర: కకసనరగ వసవథ

125-144/795

తవడడ:డ వరయయ
ఇవటట ననవ:2/421
వయసదస:63
లవ: పప

తవడడ:డ సతయననరకయణ
ఇవటట ననవ:2/421-A
వయసదస:28
లవ: ససస స
469
ZOK0669515
పపరర: పడవలకక పపరరరర

458
ZOK2008738
పపరర: గగరమయమ లవగమగగవటల

125-144/793

తవడడ:డ సదబబరకయగడడ లవగమగగవట
ఇవటట ననవ:2/417
వయసదస:76
లవ: పప

తవడడ:డ శకనవకసదలల
ఇవటట ననవ:2/421
వయసదస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ వరయయ దనచనరగ
ఇవటట ననవ:2/421
వయసదస:63
లవ: పప
466
ZOK0722850
పపరర: వజత డక

125-144/491

భరస : సదబబననరకయణ
ఇవటట ననవ:2-417
వయసదస:60
లవ: ససస స

తవడడ:డ శకనవకసదలల
ఇవటట ననవ:2/421
వయసదస:32
లవ: పప
463
ZOK1570704
పపరర: శకనవకసదలల దనచనరగ

455
ZOK0534305
పపరర: ససవక లకడమ లవగవగగవటల

453
LML2398683
పపరర: అలయభకకశ
తవడడ:డ అబగదలయల
ఇవటట ననవ:2-415
వయసదస:34
లవ: పప

భరస : సదబడమణయఎవ
ఇవటట ననవ:2/417
వయసదస:52
లవ: ససస స

తవడడ:డ సదబడమణయవ లవగకలగగవట
ఇవటట ననవ:2/417
వయసదస:26
లవ: పప
460
ZOK0722835
పపరర: వనయ కలమయర డక

125-144/490

తవడడ:డ అనవర బబష షపక
ఇవటట ననవ:2/415
వయసదస:20
లవ: పప

భరస : అబగబలయల
ఇవటట ననవ:2-415
వయసదస:52
లవ: ససస స
457
ZOK1570415
పపరర: మలల కకరరజన లవగకలగగవట

452
ZOK1491570
పపరర: మహమమద ససదద క షపక

477
ZOK1569961
పపరర: అలల బకకష షపక

125-144/503

తవడడ:డ ఖససవ షపక
ఇవటట ననవ:2/423
వయసదస:68
లవ: పప
125-144/762

480
ZOK1491265
పపరర: ఫసరగజ బబగగమ షపక

125-144/763

భరస : అలల బకష షపక
ఇవటట ననవ:2/423
వయసదస:49
లవ: ససస స
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481
LML1928001
పపరర: సదబబలకమమ కడప

125-144/801

భరస : వనవకటయయ
ఇవటట ననవ:2-423
వయసదస:82
లవ: ససస స
484
ZOK0913708
పపరర: వనవకటయయ శశఖమమరగ

125-144/802

తవడడ:డ రకజగగపకల
ఇవటట ననవ:2-423
వయసదస:41
లవ: పప
125-144/505

తవడడ:డ ససదదయయ సపకమగరగ
ఇవటట ననవ:2/423 B
వయసదస:54
లవ: పప
487
LML2398840
పపరర: రవ ఏమ.డక

482
LML2398717
పపరర: దదలప చవతకయయలయ

తవడడ:డ ధనశక
ఇవటట ననవ:2-423B
వయసదస:60
లవ: పప

485
ZOK0913716
పపరర: రమణమమ షకకమమరగ

125-144/506

488
ZOK2008787
పపరర: వనణగగగపకల మమమలపల

125-144/811

తలల : షహహనర న
ఇవటట ననవ:6/163
వయసదస:30
లవ: ససస స
496
ZOK1121995
పపరర: ఇలయయస సదవక సదల

125-159/170

494
ZOK0908261
పపరర: రవ పడసకద ససవగవశశటట

భరస : దదరర రగడడడ తవబబల
ఇవటట ననవ:6/163-A
వయసదస:48
లవ: ససస స
125-159/177

భరస : సదబబనన
ఇవటట ననవ:6-164
వయసదస:67
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/1099

125-159/166

495
ZOK0908329
పపరర: రకజయలకడమ ససవగవశశటట

125-159/169

498
ZOK1145839
పపరర: మహమమద ఘమస సయయద

125-159/172

503
ZOK1223569
పపరర: దదరర పడసకద రగడడ తవబబల

506
ZOK1679208
పపరర: వనవకట లకమమ గగవవదద

509
LML2396513
పపరర: ఘవటబశకల మహహశశరర
భరస : అనలకలమయర మయరరత పడసకద
ఇవటట ననవ:6/165
వయసదస:43
లవ: ససస స

501
ZOK2029726
పపరర: తతలసమమ ససవగవశశటట

125-159/1100

భరస : నరససవహహలశశటట
ఇవటట ననవ:6-163
వయసదస:72
లవ: ససస స
125-159/175

504
ZOK1223577
పపరర: దదరర రగడడడ తవబబల

125-159/176

తవడడ:డ నరససవహ రగడడడ తవబబల
ఇవటట ననవ:6/163-A
వయసదస:49
లవ: పప
125-159/178

భరస : సదబబరకయగడడ గగవవదద
ఇవటట ననవ:6/163-A
వయసదస:53
లవ: ససస స
125-159/1101

492
ZOK1226878
పపరర: ఛచషల ససవహ పరగహర

తవడడ:డ ఇమయమ సకహహబ
ఇవటట ననవ:6/163
వయసదస:76
లవ: పప

తవడడ:డ దదరర రగడడడ తవబబల
ఇవటట ననవ:6/163-A
వయసదస:29
లవ: పప

భరస : శకనవకసదలల గగవవదద
ఇవటట ననవ:6/163-A
వయసదస:23
లవ: ససస స
508
ZOK2029734
పపరర: నరసమమ బతస ల

125-159/171

భరస : రవ పడసకద ససవగవశశటట
ఇవటట ననవ:6-163
వయసదస:42
లవ: ససస స
125-159/174

125-144/855

తవడడ:డ రవ పడసకద
ఇవటట ననవ:6/163
వయసదస:29
లవ: ససస స

భరస : కకషష మవదనరపప
ఇవటట ననవ:6/163
వయసదస:28
లవ: ససస స

భరస : మహమమద ఘమస
ఇవటట ననవ:6/163
వయసదస:65
లవ: ససస స

505
ZOK1678713
పపరర: అనవతలకడమ గగవవదద

125-159/168

497
ZOK1122068
పపరర: సదమతడ మవదనరపప

125-159/173 500
499
ZOK1145888
ZOK2029718
పపరర: రఫస ఉననసక బబగవ సయయద
పపరర: ధనలకడమ ససవగవశశటట

489
పపరర: పడసనన శశఖర లవగవగగవటల

తవడడ:డ పకడతప ససవహ పరగహర
ఇవటట ననవ:6/162
వయసదస:39
లవ: పప

తవడడ:డ నరససవహహలల
ఇవటట ననవ:6/163
వయసదస:51
లవ: పప

తవడడ:డ ఖయదర బబషక సదవకరసదల
ఇవటట ననవ:6/163
వయసదస:26
లవ: పప

502
ZOK1223148
పపరర: శకయమల తవబబల

125-159/165

భరస : ఛచషల ససవహ పరగహర
ఇవటట ననవ:6/162
వయసదస:38
లవ: ససస స
125-159/167

125-144/507

తవడడ:డ వనవకటటష లవగవగగవటల
ఇవటట ననవ:03
వయసదస:27
లవ: పప

125-153/1298 491
490
ZOK0908477
ZOK1226860
పపరర: లకడమ నరసమమ యరకబబ తతల
పపరర: పరక కలవర పరగహర

493
ZOK0908113
పపరర: మమహతనబ సయయద

486
ZOK0913732
పపరర: జయశకయమ షకకమమరగ
తవడడ:డ వనవకటయయ శకమగరగ
ఇవటట ననవ:2/423 B
వయసదస:29
లవ: పప

తవడడ:డ సతయననరకయణ
ఇవటట ననవ:2-427
వయసదస:51
లవ: పప

భరస : పపవచల కలమయర
ఇవటట ననవ:5G167
వయసదస:61
లవ: ససస స

125-144/803

భరస : దదలప
ఇవటట ననవ:2-423
వయసదస:37
లవ: ససస స

భరస : వనవకటయయ పకమగరగ
ఇవటట ననవ:2/423 B
వయసదస:54
లవ: ససస స
125-144/804

483
LML2398725
పపరర: శకవత చవతకయయలయ

507
LML2444842
పపరర: సనఫసయయ షపక

125-156/1101

భరస : మహబమబ బబషక షపక
ఇవటట ననవ:6/163-B
వయసదస:49
లవ: ససస స
125-159/179

510
ZOK1124544
పపరర: అనల కలమయర గవటసకల

125-159/180

తవడడ:డ పపదద పపలల యయ శశటట గవటసకల
ఇవటట ననవ:6/165
వయసదస:40
లవ: పప
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511
ZOK1577915
పపరర: రగషమ దదవరపలల

125-159/181

తవడడ:డ పసరయయ దదవరపలల
ఇవటట ననవ:6/166
వయసదస:20
లవ: ససస స
514
ZOK2029742
పపరర: పసరకమమ ఏన

125-159/185

125-159/182

125-159/188

125-159/1105

521
LML1956119
పపరర: షకకలబబనన యస

524
LML2440618
పపరర: మహమమద గగస శశక

125-159/190

527
ZOK0048447
పపరర: వనణగగగపకల యణణమననన

125-159/193

530
ZOK2029775
పపరర: లలయవత యయనమననన
భరస : వనవకటయయ యయనమననన
ఇవటట ననవ:6/171
వయసదస:55
లవ: ససస స

532
LML2444537
పపరర: హహమబవదద వనష

533
LML2444545
పపరర: సదజజనన వకయ

125-159/195

భరస : పడసనన
ఇవటట ననవ:6/173
వయసదస:35
లవ: ససస స

భరస : వనవకట రమణ
ఇవటట ననవ:6-173
వయసదస:57
లవ: ససస స
538
LML2440642
పపరర: మహబమబ భబషక శశక
తవడడ:డ ఖయజమఇయయ
ఇవటట ననవ:6/175
వయసదస:43
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/1104

536
ZOK1578251
పపరర: మహమమద అనశ షపక

125-159/189

539
LML2444560
పపరర: తనజమన షపక
భరస : మహమమద
ఇవటట ననవ:6/175
వయసదస:36
లవ: ససస స

519
ZOK1244326
పపరర: ఫకతమయ షపక

125-159/187

522
ZOK1566975
పపరర: చవదడకల పపలగగల

125-141/816

525
ZOK1244284
పపరర: సదబబ నరసమమ తపన

125-159/1106

భరస : నరససవహహలల తపన
ఇవటట ననవ:6-170B
వయసదస:57
లవ: ససస స
125-159/191

528
ZOK2029759
పపరర: చనన వనవకట సకశమ
యయనమననన
తవడడ:డ వనవకటపక యయనమననన
ఇవటట ననవ:6/171
వయసదస:90
లవ: పప

125-159/194

531
ZOK2029783
పపరర: సదశల ఎనమననన

125-159/192

125-159/1107

భరస : వనవకటటశశరరల
ఇవటట ననవ:6-172
వయసదస:52
లవ: ససస స
125-159/196

534
ZOK2029791
పపరర: వనవకట రమన ఏనమననన

125-159/197

తవడడ:డ వనవకటసకశమ
ఇవటట ననవ:6/173
వయసదస:63
లవ: పప
125-159/198

తవడడ:డ మగకస ర అహమద షపక
ఇవటట ననవ:6/174
వయసదస:38
లవ: పప
125-159/200

125-159/1103

భరస : రమయవజనఉలల పపలగగల
ఇవటట ననవ:6/168-1
వయసదస:21
లవ: ససస స

భరస : వనవకటరమన
ఇవటట ననవ:6/173
వయసదస:36
లవ: ససస స
125-159/1108

516
LML1947415
పపరర: అబగదల రహహమయన ననర

తవడడ:డ అమర బబషక షపక
ఇవటట ననవ:6/168
వయసదస:25
లవ: ససస స

తవడడ:డ వనవకటయయ
ఇవటట ననవ:6/171
వయసదస:36
లవ: పప

తవడడ:డ చనన వనవకట సకశమ యయనమననన
ఇవటట ననవ:6/171
వయసదస:61
లవ: పప

535
ZOK2029809
పపరర: జయమమ ఎనమననన

125-159/186

తవడడ:డ మసకసన
ఇవటట ననవ:6/170
వయసదస:42
లవ: పప

తవడడ:డ వనవకటయయ యయనమననన
ఇవటట ననవ:6/171
వయసదస:34
లవ: పప
529
ZOK2029767
పపరర: వనవకటయయ యయనమననన

518
ZOK0792952
పపరర: మహమమద షపక

125-159/184

తవడడ:డ చననసదబబయయ
ఇవటట ననవ:6-166A
వయసదస:56
లవ: పప

భరస : అమర భబషక
ఇవటట ననవ:6-168
వయసదస:50
లవ: ససస స

భరస : రవకలమయర
ఇవటట ననవ:6-169
వయసదస:39
లవ: ససస స
526
LML2439396
పపరర: బబలయజ యయనమననన

125-159/1102

తవడడ:డ అమర బబషక
ఇవటట ననవ:6/168
వయసదస:28
లవ: పప

తవడడ:డ షపక గగస మగహహదదన
ఇవటట ననవ:6/168
వయసదస:57
లవ: పప
523
LML1953355
పపరర: కళయవత యయనమననన

515
LML1956101
పపరర: హససనన దదవరపలల

513
ZOK1122159
పపరర: రమజజ పసదపపలలటట
భరస : అనల పసదపపలలటట
ఇవటట ననవ:6/166-A
వయసదస:26
లవ: ససస స

భరస : పసరయయ
ఇవటట ననవ:6-166 A
వయసదస:47
లవ: ససస స

భరస : మహమమద
ఇవటట ననవ:6/166 B
వయసదస:34
లవ: ససస స
520
ZOK1283183
పపరర: షపక అమర బబషక

125-159/183

భరస : అబగదల రహహమయన ననర
ఇవటట ననవ:6/166-A
వయసదస:47
లవ: ససస స

భరస : నరససవహహలల
ఇవటట ననవ:6/166-A
వయసదస:67
లవ: ససస స
517
LML2444552
పపరర: బకక శశక

512
ZOK0988362
పపరర: కమలమమ ననర

537
ZOK1578301
పపరర: శబనమ బబగమ షపక

125-159/199

భరస : మహమమద అనశ షపక
ఇవటట ననవ:6/174
వయసదస:34
లవ: ససస స
125-159/201

540
ZOK1509538
పపరర: తససమన షపక

125-159/202

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇవటట ననవ:6/175
వయసదస:36
లవ: ససస స
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541
ZOK0390906
పపరర: సలమయ బ షపక

125-159/1109

భరస : ఖయజజమయయ
ఇవటట ననవ:6-175
వయసదస:72
లవ: ససస స

542
ZOK0394759
పపరర: రషసదన షపక
భరస : ఖరరమగలల
ఇవటట ననవ:6-175
వయసదస:38
లవ: ససస స

544
ZOK1575950
పపరర: వల బబష దదదచకలల

125-159/206

545
ZOK1679034
పపరర: హహసపన సకహహబ చదతతరర

తవడడ:డ నడడపస మమరరసజ వల దదదచకలల
ఇవటట ననవ:6/175-1
వయసదస:37
లవ: పప

తవడడ:డ హహసపన చదతతరర
ఇవటట ననవ:6/175 A
వయసదస:21
లవ: పప

547
ZOK1576131
పపరర: రవ తదజ ఆలమమరర

548
ZOK2029817
పపరర: హహసపన బ గగగర టటరర

125-159/208

తవడడ:డ రవగననయకలలల ఆలమమరర
ఇవటట ననవ:6/175-A
వయసదస:23
లవ: పప
550
LML2440725
పపరర: హహసపషన శశటట టరగ

125-159/204

125-159/209

125-159/212

125-159/215

125-159/218

భరస : కకశవ
ఇవటట ననవ:6-181
వయసదస:44
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/205

560
LML2440675
పపరర: చవదదభబషక ననర

563
ZOK2021350
పపరర: వనవకకటరతనమమ సదవకర

125-159/220

566
ZOK0907891
పపరర: హహసపసన కలలకడ

125-159/210

569
LML1953348
పపరర: హహమయవబ ననర భబష
భరస : అబగదల
ఇవటట ననవ:6-181
వయసదస:67
లవ: ససస స

549
ZOK2281335
పపరర: ఆలమమరర శక సకయ

125-159/1277

552
ZOK1567775
పపరర: భబణగ ననరబబషక

125-152/1180

555
ZOK1676675
పపరర: ననరజహన ననరబబషక

125-159/211

భరస : మమల ననరబబషక
ఇవటట ననవ:6/177
వయసదస:56
లవ: ససస స
125-159/213

558
ZOK1430792
పపరర: కకకరల వనవకటసదబబయయ

125-159/214

తవడడ:డ కకకరల బబబగ
ఇవటట ననవ:6/178
వయసదస:23
లవ: పప
125-159/216

561
LML2444701
పపరర: రమజజ ననర

125-159/217

భరస : అమర
ఇవటట ననవ:6/179
వయసదస:54
లవ: ససస స
125-153/1299

564
LML1945609
పపరర: కకశఎవ అబగదలఏసక

125-159/219

తవడడ:డ అబగదలల
ఇవటట ననవ:6/181
వయసదస:48
లవ: పప
125-159/221

తవడడ:డ ఖయససవ
ఇవటట ననవ:6/181
వయసదస:27
లవ: పప
125-159/1113

125-159/207

భరస : యగసఫ ననరబబషక
ఇవటట ననవ:6/177
వయసదస:22
లవ: ససస స

భరస : రకజజ సదవకర
ఇవటట ననవ:6/180
వయసదస:54
లవ: ససస స

భరస : అబగదల
ఇవటట ననవ:6/181
వయసదస:29
లవ: ససస స
568
LML1953330
పపరర: రసనలబ ఏసక

557
ZOK0645218
పపరర: వనవకటటసశరరల కకకరల

546
ZOK1390111
పపరర: ఆమడకకయల సకశత

తవడడ:డ ఆలమమరర రవగననయకలలల
ఇవటట ననవ:6/175-A
వయసదస:18
లవ: పప

తవడడ:డ ఇమయమ సకహహబ
ఇవటట ననవ:6/179
వయసదస:34
లవ: పప

భరస : చవద బబష ననర
ఇవటట ననవ:6/179
వయసదస:30
లవ: ససస స
565
ZOK0825812
పపరర: ననగమర బ కలకకడ

125-159/1112

తవడడ:డ బబబగ ఆచనరగ
ఇవటట ననవ:6/178
వయసదస:29
లవ: పప

తవడడ:డ చనననన భబషక
ఇవటట ననవ:6/179
వయసదస:62
లవ: పప
562
ZOK1509330
పపరర: రసదల బ ననర

554
ZOK1578392
పపరర: యగసఫ ననరబబషక

125-159/1111

భరస : ఆమడకకయల శకనవకసదలల
ఇవటట ననవ:6/175-A
వయసదస:35
లవ: ససస స

తవడడ:డ మమల ననరబబషక
ఇవటట ననవ:6/177
వయసదస:31
లవ: పప

తవడడ:డ బడహమయయ
ఇవటట ననవ:6/178
వయసదస:54
లవ: పప
559
LML2440667
పపరర: అమరక ననర

125-159/203

భరస : హహహహన
ఇవటట ననవ:6/175 C
వయసదస:40
లవ: ససస స

తవడడ:డ మమలయ
ఇవటట ననవ:6/177
వయసదస:27
లవ: పప
556
LML2440683
పపరర: బబబగ కకకకరకల

551
LML2444586
పపరర: ఇమయమబ శశతతరర

543
ZOK0403063
పపరర: కరరమగలయల షపక
తవడడ:డ ఖయజజమయయ
ఇవటట ననవ:6-175
వయసదస:48
లవ: పప

భరస : ఖయదర బబషక
ఇవటట ననవ:6-175-A
వయసదస:57
లవ: ససస స

తవడడ:డ హహసపసనన
ఇవటట ననవ:6/175 C
వయసదస:44
లవ: పప
553
ZOK0908022
పపరర: ఇలయజ ననర బబషక

125-159/1110

567
ZOK0907909
పపరర: అబగదలయల కలలకడ

125-159/222

తవడడ:డ ఖయససవ
ఇవటట ననవ:6/181
వయసదస:30
లవ: పప
125-159/1114

570
ZOK1577352
పపరర: వనవకటరమణ ననలమయరర

125-159/223

తవడడ:డ వనవకట సదబబయయ ననలమయరర
ఇవటట ననవ:6/181-A3
వయసదస:42
లవ: పప
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571
LML2444719
పపరర: మయబగనసక శశక

125-159/224

భరస : హహసపషనసబ
ఇవటట ననవ:6/182
వయసదస:74
లవ: ససస స
125-159/226

తవడడ:డ మహమమద బబషక షపక
ఇవటట ననవ:6/183
వయసదస:40
లవ: పప
125-159/229

తవడడ:డ మహమమద మయయ
ఇవటట ననవ:6/183
వయసదస:68
లవ: పప

125-159/227

578
LML1953389
పపరర: ఖజజబ షపక

125-159/230

తవడడ:డ బబలయజ
ఇవటట ననవ:6/185
వయసదస:34
లవ: పప

581
ZOK0942731
పపరర: ఆససస న ననర బబషక

125-159/1116

125-159/233

భరస : మసకసన ననర బబషక
ఇవటట ననవ:6/185
వయసదస:26
లవ: ససస స

584
ZOK1226944
పపరర: ససదదయయ ననర బబషక

125-159/231

భరస : ససదదయయ
ఇవటట ననవ:6-186
వయసదస:42
లవ: ససస స
589
LML2443026
పపరర: ఖయదరఅమమ ననరకబషక

125-159/234

125-159/238

125-159/241

593
ZOK2029841
పపరర: బబలయజ ననర బబషక

125-159/243

596
ZOK1277806
పపరర: నటట
ట రర మగనన

125-159/239

599
ZOK1294388
పపరర: ననర బబషక అసమ
భరస : ననర బబషక మహమమద రఫస
ఇవటట ననవ:6/189
వయసదస:25
లవ: ససస స

582
ZOK0943002
పపరర: మసకసన ననర బబషక

125-159/232

585
ZOK1576644
పపరర: మమలయల ననర బబష

125-159/235

588
LML2439412
పపరర: అమర ననరకబషక

125-159/237

591
ZOK1423615
పపరర: బబలయజ ననర బబష

125-159/240

తవడడ:డ ఖయదరవలల ననర బబష
ఇవటట ననవ:6/188
వయసదస:54
లవ: పప
125-159/242

594
ZOK2029858
పపరర: ఆశక బ ననర బబషక

125-159/1119

భరస : బబలయజ
ఇవటట ననవ:6-188
వయసదస:48
లవ: ససస స
125-159/244

భరస : నటట
ట రర బబబగ
ఇవటట ననవ:6/188-B
వయసదస:30
లవ: ససస స
125-159/246

125-159/1117

తవడడ:డ ససదదయయ
ఇవటట ననవ:6/188
వయసదస:39
లవ: పప

తవడడ:డ ఖయదర వలల
ఇవటట ననవ:6/188
వయసదస:53
లవ: పప

తవడడ:డ నటట
ట రర చనన దసస గగరగ
ఇవటట ననవ:6/188-B
వయసదస:42
లవ: పప
598
ZOK1294362
పపరర: ననర బబషక మహమమద రఫస

125-159/236

భరస : అమరఊభబశక
ఇవటట ననవ:6/188
వయసదస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ రమ రగడడడ మలలల
ఇవటట ననవ:6/188
వయసదస:69
లవ: ససస స
595
ZOK1277798
పపరర: నటట
ట రర బబబగ

590
LML2444727
పపరర: ఇమయమబ ననరభబషక

579
ZOK2029833
పపరర: ననర జహన ననర బబషక

తవడడ:డ శదదయయ ననర బబష
ఇవటట ననవ:6/186
వయసదస:20
లవ: పప

తవడడ:డ ఖయదర వలల
ఇవటట ననవ:6/188
వయసదస:62
లవ: పప

భరస : ససదదయయ
ఇవటట ననవ:6/188
వయసదస:52
లవ: ససస స
592
ZOK1509389
పపరర: ననగ సదబబమమ మలలల

587
LML2439404
పపరర: ససదదయయ ననరకబషక

125-159/228

తవడడ:డ బబలయజ ననర బబషక
ఇవటట ననవ:6/185
వయసదస:26
లవ: పప

తవడడ:డ దసస గగరగ ననర బబషక
ఇవటట ననవ:6/186
వయసదస:48
లవ: పప
125-159/1118

576
ZOK1713932
పపరర: సరకదర షపక

భరస : మమలయ
ఇవటట ననవ:6-183-1
వయసదస:50
లవ: ససస స

భరస : ఖయజజ ననర బబషక
ఇవటట ననవ:6/185
వయసదస:31
లవ: ససస స

583
ZOK1180215
పపరర: రరశకమ ననర బబషక

125-159/225

తవడడ:డ గగసప బబష షపక
ఇవటట ననవ:6/183
వయసదస:20
లవ: పప

భరస : అబగదల ఖయదర
ఇవటట ననవ:6-183
వయసదస:40
లవ: ససస స

580
ZOK0907867
పపరర: ఖయజజ ననర

వయసస 01-01-2021 నటక

575
ZOK1182278
పపరర: ఖయజజ బ షపక

573
ZOK0574525
పపరర: బబ ఆయయశక శశక
తలల : మహబగననశక
ఇవటట ననవ:6/182-B
వయసదస:40
లవ: ససస స

భరస : ఘమస బబషక షపక
ఇవటట ననవ:6/183
వయసదస:40
లవ: ససస స

577
ZOK2029825
పపరర: అబగదల ఖయదర షపక

తవడడ:డ ననర బబషక నబసకబ
ఇవటట ననవ:6/189
వయసదస:39
లవ: పప

125-159/1115

భరస : రహమతతలయల
ఇవటట ననవ:6-182
వయసదస:62
లవ: ససస స

574
ZOK1182260
పపరర: ఘమస బబషక షపక

586
LML1955475
పపరర: హహపజవజనన ననర బబష

572
LML1953496
పపరర: చననపకయరర శశక

597
LML1945542
పపరర: సపషయయడనబశక ననరబశ

125-159/245

తవడడ:డ మవసకహబ
ఇవటట ననవ:6/189
వయసదస:48
లవ: పప
125-159/247

600
ZOK2029866
పపరర: అమమజజన ననర బబషక

125-159/1120

భరస : సయయద బబషక
ఇవటట ననవ:6-189
వయసదస:42
లవ: ససస స
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601
LML1947423
పపరర: నబ షబ

125-159/248

తవడడ:డ ఇమయమ షబ
ఇవటట ననవ:6/189A
వయసదస:57
లవ: పప
604
ZOK2029874
పపరర: ననరజ హన ననర బబషక

125-159/1123

125-159/272

భరస : నబసకహబ
ఇవటట ననవ:6-190
వయసదస:77
లవ: ససస స
613
LML1954551
పపరర: ఖయససవబ ఇవజటట

125-159/1125

125-159/1126

125-159/279

125-159/281

భరస : ఖయదర వల
ఇవటట ననవ:6-191C
వయసదస:43
లవ: ససస స
628
LML2440733
పపరర: మమలయనన ననగమర
తవడడ:డ దసస గగరగ
ఇవటట ననవ:6/193
వయసదస:36
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

611
LML2439420
పపరర: పకకర సకహహబ ఇవజజత

125-159/275

614
ZOK0907925
పపరర: ససదదయయ ననర

125-159/277

125-159/1127

620
ZOK1122126
పపరర: ఖదదరవలల ననరకబషక

623
ZOK1121037
పపరర: ఇలయయస ననరకబషక

626
ZOK1132372
పపరర: యయమన ఏపకలగగవట

629
LML2444750
పపరర: మదదనన ననరభబషక
భరస : మమలయల
ఇవటట ననవ:6/193
వయసదస:34
లవ: ససస స

125-159/274

612
ZOK2029882
పపరర: రమమశ ఇవజట

125-159/276

615
ZOK0908055
పపరర: సబబనన ననర

125-159/278

తలల : ననరజ హన
ఇవటట ననవ:6/191
వయసదస:30
లవ: ససస స
618
ZOK0784041
పపరర: షకబగదదదన ఓతతర

125-159/1128

తవడడ:డ మలలల ష
ఇవటట ననవ:6-191-A
వయసదస:31
లవ: పప
125-159/280

621
LML1953736
పపరర: పసరమమ ననర బబష

125-159/1129

భరస : ఖయదర బబష
ఇవటట ననవ:6-191B
వయసదస:45
లవ: ససస స
125-159/282

624
ZOK1509280
పపరర: నలల ననర బబష

125-159/283

తవడడ:డ ననర బబష ఖయదరవలల ఖయదరవలల
ఇవటట ననవ:6/191-c
వయసదస:21
లవ: ససస స
125-159/284

భరస : బబలసదబడమణయవ ఏపకలగగవట
ఇవటట ననవ:6/192
వయసదస:41
లవ: ససస స
125-159/285

609
ZOK1704527
పపరర: యశమన ఏననర టట

తవడడ:డ పకకర సకహహబ
ఇవటట ననవ:6/190A
వయసదస:45
లవ: పప

తవడడ:డ ఖయదర వలల ననరకబషక
ఇవటట ననవ:6/191-C
వయసదస:26
లవ: పప
125-159/1130

125-159/271

తవడడ:డ రకజ ఏననర టట
ఇవటట ననవ:6/190
వయసదస:21
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఖయదరకబషక ననరకబషక
ఇవటట ననవ:6/191-B
వయసదస:26
లవ: పప

తవడడ:డ నభసకహహబ
ఇవటట ననవ:6/191-C
వయసదస:57
లవ: పప
625
LML1953710
పపరర: హససనన బబగవ ననర బబష

125-159/273

భరస : మలలల ష
ఇవటట ననవ:6-191A
వయసదస:47
లవ: ససస స

తవడడ:డ నభసకహహబ
ఇవటట ననవ:6/191-B
వయసదస:51
లవ: పప
622
ZOK0645234
పపరర: ఖయదరవలల ననరకబషక

608
ZOK1510163
పపరర: అమర బచమ

617
LML1953702
పపరర: మహబమబన ఓతతరర

606
ZOK0907974
పపరర: మహమమద అల ననర
తలల : ఖయదర బ
ఇవటట ననవ:6/190
వయసదస:28
లవ: పప

తలల : జహన
ఇవటట ననవ:6/191
వయసదస:36
లవ: పప

తవడడ:డ హహసపన సకహహబ
ఇవటట ననవ:6-191A
వయసదస:54
లవ: పప
619
ZOK0645226
పపరర: ఖయదర బబషక ననరకబషక

125-159/270

తవడడ:డ నబ సకబ
ఇవటట ననవ:6/190 A
వయసదస:68
లవ: పప

భరస : ఖయజ
ఇవటట ననవ:6-190A
వయసదస:43
లవ: ససస స
616
LML1947191
పపరర: మలలల ష ఓతతరర

605
ZOK0907859
పపరర: శవఅల షపక

తవడడ:డ లలట హబబ మహమమద
ఇవటట ననవ:6/190
వయసదస:62
లవ: పప
125-159/1124

125-159/1122
603
LML1945278
పపరర: ఇమయమ సకహహబ ననర బబషక

తవడడ:డ నబ సకహహబ
ఇవటట ననవ:6-189A
వయసదస:38
లవ: పప

తవడడ:డ హసపన శరరఫ షపక
ఇవటట ననవ:6/190
వయసదస:41
లవ: పప

తలల : జమలయ
ఇవటట ననవ:6/190
వయసదస:27
లవ: ససస స
610
LML1954528
పపరర: ఖదదర బ ననరబశక

125-159/1121

భరస : ఇమయమ సకహహబ ననరబబషక
ఇవటట ననవ:6-189 A
వయసదస:36
లవ: ససస స

భరస : నబ సకబ
ఇవటట ననవ:6-189-A
వయసదస:50
లవ: ససస స
607
ZOK0908097
పపరర: హససనన షపక

602
LML2444735
పపరర: శవషకద ననరబబషక

627
LML1953207
పపరర: మసకసనమమ ననర బబష

125-159/1131

భరస : వలబబష
ఇవటట ననవ:6-192
వయసదస:43
లవ: ససస స
125-159/286

630
ZOK0663260
పపరర: రబయయ ననర

125-159/287

భరస : మహబమబ బబష ననర
ఇవటట ననవ:6/193
వయసదస:45
లవ: ససస స
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631
ZOK0663278
పపరర: మహరరన ననర

125-159/288

భరస : రజజక ననర
ఇవటట ననవ:6/193
వయసదస:42
లవ: ససస స
634
LML1953397
పపరర: జమలయ షపక

125-159/1132

125-159/291

125-159/294

125-159/1136

125-159/296

125-159/299

తవడడ:డ బక ఖయన ఖయన పపతదన
ఇవటట ననవ:6/198-B
వయసదస:65
లవ: పప
655
ZOK0663294
పపరర: వకహహదన పటబన
భరస : హహసపషన ఖయన పటబన
ఇవటట ననవ:6/200
వయసదస:56
లవ: ససస స
658
ZOK1145821
పపరర: నవకజ ఖయన పఠకన
తవడడ:డ హహసపసన ఖయన
ఇవటట ననవ:6/200
వయసదస:27
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

644
ZOK1577139
పపరర: సకగగననలయ ఖయదర బబష

647
LML2441244
పపరర: జజకకర హహసపషన ననరభబషక

650
ZOK2029932
పపరర: ఖయదర బ ననర బబషక

653
ZOK2029940
పపరర: అననసర ఖయన పఠకన

125-159/1137

తవడడ:డ హహసపసన ఖయన
ఇవటట ననవ:6/200
వయసదస:26
లవ: ససస స

125-159/1135

125-159/1138
645
ZOK2029924
పపరర: ననర బబషక బబగవ ననర బబషక

125-159/297

648
LML2444743
పపరర: మమవతనజ ననరభబషక

125-159/298

భరస : దదలప
ఇవటట ననవ:6/198 A
వయసదస:36
లవ: ససస స
125-159/1139

651
ZOK0663286
పపరర: అపసర పటబన

125-159/300

తవడడ:డ మమహబమబ పకటణ
ఇవటట ననవ:6/198-B
వయసదస:28
లవ: పప
125-159/302

654
ZOK2029957
పపరర: హససనన పఠకన

125-159/1140

భరస : అననసర ఖయన
ఇవటట ననవ:6-199
వయసదస:40
లవ: ససస స

125-159/304 657
656
ZOK0825622
ZOK1145813
పపరర: సడడ వ హహసపసన ఖయన పఠకన
పపరర: ఇమయమన ఖయన పఠకన

659
ZOK1145912
పపరర: రగజజశన పఠకన

125-159/293

భరస : జమర బబషక
ఇవటట ననవ:6-197
వయసదస:67
లవ: ససస స

తవడడ:డ హహసపసన ఖయన పఠకన
ఇవటట ననవ:6/200
వయసదస:29
లవ: పప
125-159/306

125-159/1134

భరస : ఖయజజమహహదద న
ఇవటట ననవ:6-197
వయసదస:37
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఖయససవ ఖయన
ఇవటట ననవ:6/199
వయసదస:48
లవ: పప
125-159/303

639
LML2439446
పపరర: హహసపసనబబష ననర బబషక

125-159/295 642
641
ZOK2029916
LML1953041
పపరర: ఖయజజ మహహనదదదదన ననర బబషక
పపరర: మసకసన బ ననర బబష

భరస : బబష
ఇవటట ననవ:6-198-A
వయసదస:58
లవ: ససస స
125-159/301

636
ZOK0942939
పపరర: మమలయ షపక

తవడడ:డ నబ సకహహబ
ఇవటట ననవ:6/196
వయసదస:88
లవ: పప

తవడడ:డ రసనల
ఇవటట ననవ:6/198
వయసదస:46
లవ: పప

భరస : జజకకర హహసపసన
ఇవటట ననవ:6/198-A
వయసదస:37
లవ: ససస స
652
ZOK1122092
పపరర: మహబమబ ఖయన పపతదన

125-159/292

తవడడ:డ సకగగననలయ పసరర సకహహబ
ఇవటట ననవ:6-197
వయసదస:35
లవ: పప

భరస : మహబమన ఖయన
ఇవటట ననవ:6/198
వయసదస:55
లవ: ససస స
649
ZOK0577841
పపరర: శకకకర ననరకబషక

638
ZOK1438779
పపరర: ననర జససమ

125-159/290

తవడడ:డ మసకసన షపక
ఇవటట ననవ:6-193-A
వయసదస:25
లవ: పప

తవడడ:డ జమర బబషక
ఇవటట ననవ:6/197
వయసదస:43
లవ: పప

తవడడ:డ ఖయజజమదదదన ననరబబషక
ఇవటట ననవ:6-197
వయసదస:22
లవ: పప
646
LML1955673
పపరర: సరకసజ బబగవ పఠకన

125-159/1133

తవడడ:డ రఫస
ఇవటట ననవ:6/195
వయసదస:26
లవ: పప

తవడడ:డ ఖజమహహదదదన ననరబబషక
ఇవటట ననవ:6/197
వయసదస:20
లవ: పప
643
ZOK1407832
పపరర: జజఫర ననరబబషక

635
LML2439438
పపరర: మసకసన షపక

633
ZOK2029908
పపరర: దదలవ బబషక ననర బబషక
తవడడ:డ బబష ననర బబషక
ఇవటట ననవ:6/193
వయసదస:43
లవ: పప

తవడడ:డ వలల సకహహబ
ఇవటట ననవ:6-193 A
వయసదస:47
లవ: పప

భరస : మహమమద
ఇవటట ననవ:6/195
వయసదస:50
లవ: ససస స
640
ZOK1553775
పపరర: జఫర అల ననరబబషక

125-159/289

తవడడ:డ కరరమ సకహహబ
ఇవటట ననవ:6/193
వయసదస:62
లవ: పప

భరస : మసకసన
ఇవటట ననవ:6-193
వయసదస:42
లవ: ససస స
637
LML2444768
పపరర: ఖదదరరనసక ననరభబషక

632
ZOK2029890
పపరర: బబషక ననరకబషక

125-159/305

తవడడ:డ హహసపసన ఖయన
ఇవటట ననవ:6/200
వయసదస:32
లవ: పప
125-159/307

660
ZOK2029965
పపరర: హససన ఖయన పఠకన

125-159/308

తవడడ:డ ఖయససవ ఖయన
ఇవటట ననవ:6/200
వయసదస:58
లవ: పప
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661
ZOK2029973
పపరర: ఫకతమ అలల వ

125-159/13

భరస : ననగయయ
ఇవటట ననవ:6 -201
వయసదస:62
లవ: ససస స
664
ZOK0907842
పపరర: మయబగ సకహహబ రకయపకటట

125-159/311

తవడడ:డ మసకసన సకహహబ
ఇవటట ననవ:6/201
వయసదస:57
లవ: పప
667
ZOK1257642
పపరర: అహమద బబషక షపక

125-159/314

125-159/316

భరస : బబలయయయ
ఇవటట ననవ:6/205
వయసదస:79
లవ: ససస స
676
ZOK1510098
పపరర: ఇకకబల ఏననజటట

125-159/321

125-159/323

125-159/326

భరస : షమ బబషక షపక
ఇవటట ననవ:6/208
వయసదస:73
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/315

671
ZOK0663732
పపరర: మహమమద యమనస శశక

674
ZOK0988529
పపరర: ఉమమర కకకకననన

677
ZOK1122241
పపరర: దనవపద ఎవజగత

680
ZOK1684331
పపరర: కగసదర షపక

683
LML1955350
పపరర: మహబమబ షపక

125-159/327

686
ZOK0907883
పపరర: ఛనన బబషక మనననరర

125-159/1141

689
ZOK1311604
పపరర: అసకమ మనననరర
తవడడ:డ పసరర మనననరర
ఇవటట ననవ:6/208
వయసదస:23
లవ: ససస స

669
ZOK2250553
పపరర: మయబగ రకయపకటట

125-159/249

672
ZOK0645119
పపరర: మగరళ కకషష రకచపపటట

125-159/317

తవడడ:డ లకడమ నరససవహ రగడడ రకచపపటట
ఇవటట ననవ:6/204-A
వయసదస:57
లవ: పప
125-159/319

675
ZOK1124536
పపరర: మగనర ఎవజగత

125-159/320

భరస : దనవపద ఎవజగత
ఇవటట ననవ:6/205
వయసదస:28
లవ: ససస స
125-159/1142

678
LML2444859
పపరర: మగనన కకసదననరర

125-159/322

భరస : ఖయజజ వలల కకసదననరర
ఇవటట ననవ:6/206
వయసదస:34
లవ: ససస స
125-159/324

681
LML2439453
పపరర: మయబగ శరరఫ షపక

125-159/325

తవడడ:డ పసరక
ఇవటట ననవ:6/207
వయసదస:40
లవ: పప
125-159/1143

684
ZOK1418805
పపరర: షపక హయత బ

125-159/1144

భరస : షపక మయభగ షరరఫ
ఇవటట ననవ:6-207
వయసదస:56
లవ: ససస స
125-159/328

తవడడ:డ బబబయయ
ఇవటట ననవ:6/208
వయసదస:45
లవ: పప
125-159/330

125-159/313

భరస : పసరయయ రకయపకటట
ఇవటట ననవ:6/204
వయసదస:59
లవ: ససస స

భరస : ఫకలరరదదన
ఇవటట ననవ:6-207
వయసదస:67
లవ: ససస స

తవడడ:డ బబబగ సకహహబ
ఇవటట ననవ:6/208
వయసదస:57
లవ: పప
688
ZOK1305697
పపరర: బబ జజన షపక

668
ZOK1132471
పపరర: రకజరశ పపలపతత
స ర

125-159/310

భరస : రఫస
ఇవటట ననవ:6/201-2
వయసదస:34
లవ: ససస స

భరస : రజయ బబష షపక
ఇవటట ననవ:6/206
వయసదస:25
లవ: ససస స

భరస : మయభగ షరరఫ షపక
ఇవటట ననవ:6/207
వయసదస:22
లవ: ససస స
685
ZOK0907875
పపరర: పసరర మనననరర

666
LML2444784
పపరర: అనదశక మహమమద

125-159/312

తవడడ:డ మమలయ ఎవజగత
ఇవటట ననవ:6-205
వయసదస:28
లవ: పప

భరస : మలల కకరరజన కకసనరర
ఇవటట ననవ:6/206
వయసదస:36
లవ: ససస స
682
ZOK1509488
పపరర: రగజజశవ షపక

665
ZOK0908162
పపరర: ఘమస బ రకయపకటట

తవడడ:డ ఖయదర బబషక కకకకననన
ఇవటట ననవ:6/205
వయసదస:45
లవ: పప

తవడడ:డ మమల లయతద ఏననజటట
ఇవటట ననవ:6/205
వయసదస:23
లవ: పప
679
ZOK0663328
పపరర: వనవకట రమణమమ కకసనరర

తవడడ:డ మయబగ సకహహబ
ఇవటట ననవ:6/201
వయసదస:36
లవ: పప

తవడడ:డ అల శశక
ఇవటట ననవ:6-204
వయసదస:28
లవ: పప
125-159/318

663
ZOK0907834
పపరర: హబబ రకయపకటట

తవడడ:డ మమహబమబ బబషక రకయయపత
ఇవటట ననవ:6/201
వయసదస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ సదధరసన పపలపతత
స ర
ఇవటట ననవ:6/203
వయసదస:26
లవ: పప

భరస : పసరర సకహహబ
ఇవటట ననవ:6/204
వయసదస:82
లవ: ససస స
673
LML2444800
పపరర: ఖయదరబ మనదర

125-159/309

భరస : మయబగ సకహహబ
ఇవటట ననవ:6/201
వయసదస:53
లవ: ససస స

తవడడ:డ బబషక షపక
ఇవటట ననవ:6/201-3
వయసదస:29
లవ: పప
670
ZOK2029981
పపరర: వననరయయయ ఇవజట

662
ZOK0663302
పపరర: లతఫక రకయపకటట

687
ZOK0908089
పపరర: నసపరరన మనననరర

125-159/329

భరస : పసరర
ఇవటట ననవ:6/208
వయసదస:46
లవ: ససస స
125-159/331

690
ZOK1576909
పపరర: అసల వ మనననరర

125-159/332

తవడడ:డ పసరర మనననరర
ఇవటట ననవ:6/208
వయసదస:20
లవ: పప
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125-159/1145 692
691
LML2439461
ZOK0784108
పపరర: మహమమద రఫస మనననరర
పపరర: యమసఫ బదదశల షపక

తవడడ:డ బబబయయ
ఇవటట ననవ:6-208
వయసదస:47
లవ: పప
694
ZOK0907768
పపరర: మబబజన ననర

తవడడ:డ వకహహబ
ఇవటట ననవ:6-208
వయసదస:36
లవ: పప
125-159/334

తవడడ:డ రసనల ననర
ఇవటట ననవ:6/212
వయసదస:28
లవ: ససస స
697
LML2440774
పపరర: ననర భబషక ననర భబషక

125-159/337

125-159/335 696
695
ZOK1257568
ZOK1305754
పపరర: హహసపసన సహ బ ననర బబషక
పపరర: నబ సబ ననర బబషక

698
ZOK1305747
పపరర: మహమమద ననర

తవడడ:డ నబ సకహహబ
ఇవటట ననవ:6-212A
వయసదస:59
లవ: పప

701
LML1953017
పపరర: చనన పకయరగ ననర బబష

125-159/333

125-159/336

తవడడ:డ బగదచన సకహహబ ననర బబషక
ఇవటట ననవ:6/212
వయసదస:81
లవ: పప
125-159/338

తవడడ:డ రసనల ననర బబషక
ఇవటట ననవ:6/212-A
వయసదస:23
లవ: పప
125-159/1147

693
ZOK0530444
పపరర: మహబమబ బబషక షపక
తవడడ:డ కరరవ షబ
ఇవటట ననవ:6/209-B
వయసదస:47
లవ: పప

తవడడ:డ నబసబ ననర బబషక
ఇవటట ననవ:6/212
వయసదస:56
లవ: పప

తవడడ:డ రసనల
ఇవటట ననవ:6/212 A
వయసదస:36
లవ: పప
700
LML1945047
పపరర: రసనల ననర బబషక

125-159/1146

699
ZOK1510015
పపరర: మమనక ననర

125-159/339

భరస : ననరబబషక ననర
ఇవటట ననవ:6/212-A
వయసదస:21
లవ: ససస స
125-159/1148

భరస : రసనల
ఇవటట ననవ:6-212A
వయసదస:52
లవ: ససస స

702
ZOK2030005
పపరర: అమనన బబగవ ననర బబషక

125-159/1149

భరస : హహసపన సకహహబ బశక
ఇవటట ననవ:6-212A
వయసదస:47
లవ: ససస స

703
ZOK0645242
పపరర: మహమమద మమయసఫ
కలసదమమరర
తవడడ:డ ఖయదర బబషక
ఇవటట ననవ:6/214
వయసదస:30
లవ: పప

125-159/340

125-159/341 705
704
ZOK0663336
ZOK0915423
పపరర: మహమయద అల కలసదననరర
పపరర: మహమయద యగనదస
కలసదననర
తవడడ:డ ఖయదర బబషక కలసదననరర
తవడడ:డ ఖయదర బబషక కలసదననర
ఇవటట ననవ:6/214
ఇవటట ననవ:6/214
వయసదస:27
లవ: పప
వయసదస:29
లవ: పప

125-159/342

706
ZOK1353432
పపరర: ఆయయశక కలసదమమరర

125-159/343

707
ZOK1390129
పపరర: కలసదననరర ఆశ

125-159/345

125-159/344

708
ZOK1509470
పపరర: మగననరక కలసనదరర

భరస : మహమమద ఘమస కలసదమమరర
ఇవటట ననవ:6/214
వయసదస:31
లవ: ససస స

తవడడ:డ కలసదననరర మహమమద గగస
ఇవటట ననవ:6/214
వయసదస:32
లవ: ససస స

భరస : ఖయజవలల కలసనదరర
ఇవటట ననవ:6/214
వయసదస:29
లవ: ససస స

709
ZOK1510056
పపరర: సదభబన కలసనదరర

710
ZOK1577634
పపరర: కలసనదరర రరఖయయ

711
ZOK1122142
పపరర: ననగరశశర రకవప కటకవ

125-159/346

భరస : ఖయదర భబష కలసనదరర
ఇవటట ననవ:6/214
వయసదస:50
లవ: ససస స
712
LML2443034
పపరర: అనతన కటకవ

భరస : కలసనదరర మహమమద యమనదస
ఇవటట ననవ:6/214
వయసదస:28
లవ: ససస స
125-159/349

భరస : ననగరశశర రకవప
ఇవటట ననవ:6/216
వయసదస:37
లవ: ససస స
715
ZOK1577576
పపరర: అబగదల మగనఫ ననర

125-159/352

తవడడ:డ చవద బబషక షపక
ఇవటట ననవ:6/217-A
వయసదస:34
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

716
LML1956234
పపరర: పసరమమమ ననరకబషక

719
ZOK0663369
పపరర: చనన బబష షపక
తవడడ:డ దసస గగరగ సకహహబ శశక
ఇవటట ననవ:6/217-B2
వయసదస:41
లవ: పప

125-159/351

తవడడ:డ మమలయల ననర
ఇవటట ననవ:6/217
వయసదస:23
లవ: పప
125-159/1150

భరస : అబగదలమగనఫ
ఇవటట ననవ:6-217
వయసదస:65
లవ: ససస స
125-159/353

125-159/348

తవడడ:డ సదబడమణయ ఎవ ఆచనరగ కటకవ
ఇవటట ననవ:6/215
వయసదస:46
లవ: పప

125-159/350 714
713
LML2439487
ZOK1577535
పపరర: మహమమద రఫస ననర బబషక
పపరర: మహమద ఆశక ననర

తవడడ:డ అబగదల మగనఫ ననర
ఇవటట ననవ:6/217
వయసదస:41
లవ: పప

తవడడ:డ బగడదన షబ ననర
ఇవటట ననవ:6/217
వయసదస:66
లవ: ససస స
718
ZOK1284447
పపరర: హఫసస షపక

125-159/347

717
LML1956242
పపరర: ఇమయమబ ననరకబషక

125-159/1151

భరస : మమలయల
ఇవటట ననవ:6-217
వయసదస:45
లవ: ససస స
125-159/354

720
ZOK0663377
పపరర: శమమ షపక

125-159/355

భరస : చనన బబష శశక
ఇవటట ననవ:6/217-B2
వయసదస:35
లవ: ససస స
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721
ZOK1510114
పపరర: అబగదల లతఫ షపక

125-159/356

తవడడ:డ మగగబల షపక
ఇవటట ననవ:6/218
వయసదస:26
లవ: పప
724
ZOK2030021
పపరర: సరతనజ షపక

125-159/1152

125-159/361

125-159/364

125-159/367

125-159/1154

125-159/368

125-159/370

తవడడ:డ మయణణకయవ
ఇవటట ననవ:6/224
వయసదస:68
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

734
LML1954577
పపరర: మహబమబ జజన షపక

737
ZOK2030039
పపరర: హహసపన బ షపక

740
ZOK1722941
పపరర: పస తనరల వక బబల సశరరప

743
ZOK0477448
పపరర: రసనల బ మనననరర

125-159/1158

746
ZOK0908006
పపరర: మగరళ తపన

125-159/1153

749
LML2444982
పపరర: శకనశకద శశక
భరస : మమననఫ
ఇవటట ననవ:6/224 A
వయసదస:49
లవ: ససస స

729
ZOK1006304
పపరర: రఫస షపక

125-159/363

732
ZOK1577436
పపరర: అలల బకకష షపక

125-159/366

735
ZOK1700541
పపరర: సయయద మబన

125-160/7

భరస : సయయద మహమమద హనఫ
ఇవటట ననవ:6/219
వయసదస:23
లవ: ససస స
125-159/1155

738
ZOK2030047
పపరర: మయబగనన షపక

125-159/1156

భరస : మదనర సకహహబ
ఇవటట ననవ:6-219A
వయసదస:54
లవ: ససస స
125-159/369

741
LML2443042
పపరర: ఆదదలకమమ దనరల

125-159/1157

భరస : గవగకధర
ఇవటట ననవ:6-220
వయసదస:77
లవ: ససస స
125-159/371

744
ZOK1407816
పపరర: మగజబర అల సదవకరసదల

125-159/372

తవడడ:డ హహసపసన సదవకరసదల
ఇవటట ననవ:6/223
వయసదస:23
లవ: పప
125-159/373

తలల : సదబబలకలకమమ
ఇవటట ననవ:6/224
వయసదస:27
లవ: పప
125-159/375

125-159/360

తవడడ:డ ఫకరరదదదన షపక
ఇవటట ననవ:6/219
వయసదస:52
లవ: పప

భరస : మసకసన
ఇవటట ననవ:6/223
వయసదస:41
లవ: ససస స

భరస : పపవచలయయ
ఇవటట ననవ:6-223
వయసదస:45
లవ: ససస స
748
ZOK2030054
పపరర: జజనయయ బబ డన

125-159/365

భరస : దనరల ననగమగన
ఇవటట ననవ:6/220
వయసదస:31
లవ: ససస స

తవడడ:డ సదబబరకయగడడ
ఇవటట ననవ:6/223
వయసదస:52
లవ: పప
745
LML2443067
పపరర: పపవచలమమ ససగమయల

731
ZOK1576057
పపరర: గగససయయ షపక

726
LML2444818
పపరర: శకహహదన షపక

తవడడ:డ బబషక షపక
ఇవటట ననవ:6/219
వయసదస:29
లవ: పప

భరస : మదనర సకహహబ
ఇవటట ననవ:6-219A
వయసదస:77
లవ: ససస స

తవడడ:డ గవగయయ
ఇవటట ననవ:6/220
వయసదస:60
లవ: పప
742
LML2439495
పపరర: పపవచలయయ ససవగమయల

125-159/362

భరస : అలయలబఖష
ఇవటట ననవ:6-219
వయసదస:39
లవ: ససస స

భరస : ఇమయవ సకహహబ
ఇవటట ననవ:6-219A
వయసదస:63
లవ: ససస స
739
LML2440790
పపరర: ననగమమన దరకల

728
ZOK1006189
పపరర: మహమమద షపక

125-159/358

భరస : మహమమద
ఇవటట ననవ:6/219
వయసదస:34
లవ: ససస స

భరస : అలల బకకష షపక
ఇవటట ననవ:6/219
వయసదస:22
లవ: ససస స

భరస : శకఫస అహమద సయద
ఇవటట ననవ:6/219
వయసదస:26
లవ: ససస స
736
LML1956192
పపరర: అజమయ బ షపక

125-159/359

తవడడ:డ సమర బబనద
ఇవటట ననవ:6/219
వయసదస:72
లవ: పప

భరస : మహమమద అల
ఇవటట ననవ:6/219
వయసదస:45
లవ: ససస స
733
ZOK1680370
పపరర: శరగమల సయద

725
ZOK1048629
పపరర: అబగదల లతఫ షపక

723
ZOK2030013
పపరర: మకలబల షపక
తవడడ:డ ఇమయమ సకహహబ
ఇవటట ననవ:6/218
వయసదస:53
లవ: పప

తవడడ:డ మఘగబల షపక
ఇవటట ననవ:6/218-1
వయసదస:29
లవ: పప

భరస : భబశ ఏ
ఇవటట ననవ:6/219
వయసదస:59
లవ: ససస స
730
ZOK1048645
పపరర: హససనన బబగవ షపక

125-159/357

తవడడ:డ ఇమయమ సకహహబ షపక
ఇవటట ననవ:6/218
వయసదస:65
లవ: పప

భరస : మకలబల
ఇవటట ననవ:6-218
వయసదస:48
లవ: ససస స
727
LML2444867
పపరర: సలమయబ శశక

722
ZOK1576099
పపరర: మగగబల షపక

747
ZOK0971318
పపరర: వననద కలమయర తపననలల య

125-159/374

తవడడ:డ ననగయయ తపననలల య
ఇవటట ననవ:6/224
వయసదస:29
లవ: పప
125-159/376

750
LML2444990
పపరర: ఖయససమ బ శశక

125-159/377

భరస : సదబబబరకయడన
ఇవటట ననవ:6/224 B
వయసదస:49
లవ: ససస స
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751
ZOK0663385
పపరర: కకదరబ శశక

125-159/378

భరస : మహబమబ బబష శశక
ఇవటట ననవ:6/225
వయసదస:37
లవ: ససస స
754
ZOK1576180
పపరర: శరరష భమపల

125-159/381

125-159/1160

125-159/385

125-159/1162

125-159/389

125-159/392

125-159/1163

125-159/396

125-159/387

767
ZOK0942947
పపరర: వనవకట రమణ బబ డ

770
LML2440881
పపరర: రవచవదడ కటబరర

773
ZOK2030096
పపరర: వనవకకటమమ బబ డ

776
LML2443109
పపరర: కకవతమయమ జగడ మ

125-159/397

779
ZOK0825952
పపరర: వనవకట రమణ దనరల
తవడడ:డ చవదడ మమళ దనరల
ఇవటట ననవ:6/228
వయసదస:36
లవ: పప

759
LML2443075
పపరర: సదబబమమ పపతతరర

125-159/382

762
ZOK2030070
పపరర: పదనమవత తపపన

125-159/1161

765
ZOK0663393
పపరర: అమయమణణ ననర

125-159/388

భరస : నబ సకహహబ ననర
ఇవటట ననవ:6/226
వయసదస:65
లవ: ససస స
125-159/390

768
ZOK1578129
పపరర: పడసనన బబ డ

125-159/391

భరస : వనవకట రమణ బబ డ
ఇవటట ననవ:6/226
వయసదస:24
లవ: ససస స
125-159/393

771
LML2443083
పపరర: వజయ బబ డ

125-159/394

తవడడ:డ వనవకట సకశమ
ఇవటట ననవ:6/227
వయసదస:39
లవ: ససస స
125-159/1164

774
LML2443117
పపరర: నలల పపలల మమ

125-159/395

భరస : శవకలమయర
ఇవటట ననవ:6/227B
వయసదస:49
లవ: ససస స
125-159/1165

భరస : వనవకటయయ
ఇవటట ననవ:6-227B
వయసదస:67
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససవక కలమయర జగకదవ
ఇవటట ననవ:6/227-B MUKUNDARIGADDA
వయసదస:24
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

764
LML2440824
పపరర: లకమణ కలమయర తపన

125-159/383

భరస : వనవకటడమణ
ఇవటట ననవ:6-225B
వయసదస:52
లవ: ససస స

భరస : శకయమగయల
ఇవటట ననవ:6-227
వయసదస:82
లవ: ససస స

తవడడ:డ వనవకటటషయయ
ఇవటట ననవ:6/227-B
వయసదస:60
లవ: పప
778
ZOK1362193
పపరర: మహన కలమయర జగకదవ

125-159/386

తవడడ:డ రవగననయకలలల
ఇవటట ననవ:6/227
వయసదస:44
లవ: పప

తవడడ:డ శకయమగయల బబ డ
ఇవటట ననవ:6-227
వయసదస:42
లవ: ససస స
775
LML2440808
పపరర: శవకలమయర జగదనమ

761
ZOK0826885
పపరర: పకతతరర పపవచలయయ

756
LML2439503
పపరర: సదబబయయ శగమయలయ

భరస : హరగ బబబగ
ఇవటట ననవ:6/225 A
వయసదస:57
లవ: ససస స

తవడడ:డ జజనయయ బబ డ
ఇవటట ననవ:6/226
వయసదస:27
లవ: పప

తలల : పదనమవత
ఇవటట ననవ:6/226-1
వయసదస:31
లవ: పప
772
LML2443091
పపరర: గగరమమ బబ డ

125-159/384

తవడడ:డ లలట వనవకకటరమణ తపన
ఇవటట ననవ:6/226
వయసదస:32
లవ: పప

తవడడ:డ గవగయయ కలనపకల
ఇవటట ననవ:6/226
వయసదస:38
లవ: పప
769
ZOK0907982
పపరర: రకవ కలమయర తపనన

758
ZOK0826901
పపరర: నరసమమ నలయల

125-159/380

తవడడ:డ సదబబయయ
ఇవటట ననవ:6/225-1
వయసదస:51
లవ: పప

తవడడ:డ పకతతరర హరగ బబబగ
ఇవటట ననవ:6/225-A
వయసదస:29
లవ: పప

భరస : ననగయయ
ఇవటట ననవ:6-225C
వయసదస:47
లవ: ససస స
766
ZOK0942665
పపరర: పడభగదనస కలనపకల

125-159/1159

భరస : సదబబఇఆ నలయల
ఇవటట ననవ:6/225-5A
వయసదస:75
లవ: ససస స

తవడడ:డ సదబబయయ
ఇవటట ననవ:6/225-A
వయసదస:53
లవ: పప
763
ZOK2030088
పపరర: సనబబబలకమయమ తపపన

755
ZOK0725077
పపరర: శకనవకసదలల ససవగమయలయ

753
ZOK1576149
పపరర: గగరమమ ససగమఅలయ
భరస : వనవకటయయ ససగమఅలయ
ఇవటట ననవ:6/225
వయసదస:48
లవ: ససస స

తవడడ:డ సదబబయయ ససవగమయల
ఇవటట ననవ:6-225
వయసదస:30
లవ: పప

భరస : సదబబయయ
ఇవటట ననవ:6-225-1
వయసదస:44
లవ: ససస స
760
LML2439511
పపరర: వనవకటటషయయ శగమయలయ

125-159/379

భరస : పపవచలయయ
ఇవటట ననవ:6/225
వయసదస:30
లవ: ససస స

భరస : శకనవకసదలల ససగమఅలయ
ఇవటట ననవ:6/225
వయసదస:23
లవ: ససస స
757
ZOK2030062
పపరర: ఈశశరమమ శజమయలయ

752
ZOK0942723
పపరర: సశపన పతతరర

777
ZOK0826869
పపరర: రతన కలనపకకల

125-159/398

భరస : పడభగ దనస కలనపకకల
ఇవటట ననవ:6/227-B-1
వయసదస:31
లవ: ససస స
125-159/399

780
ZOK1428382
పపరర: డరల లలకరశ

125-159/400

తవడడ:డ డరల ననగగవదడ
ఇవటట ననవ:6/228
వయసదస:22
లవ: పప
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781
ZOK1576370
పపరర: లలకరశ డరల

125-159/401

తవడడ:డ ననగగవదడ డరల
ఇవటట ననవ:6/228
వయసదస:21
లవ: పప
784
ZOK2030104
పపరర: ననగరశశరగ

125-159/1167

125-159/403

125-159/406

125-159/409

125-159/412

125-159/1171

125-159/416

తవడడ:డ దసస గగరగ షపక
ఇవటట ననవ:6/232-B
వయసదస:54
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

794
ZOK0942970
పపరర: మసకసన మనననరర

797
ZOK2030112
పపరర: పపలలషయయయ తపపన

800
LML2444891
పపరర: అమనన మనదర

803
LML2440857
పపరర: రఫస మనదర

125-159/419

806
ZOK1305689
పపరర: పపవచలమమ వతస లలరర

125-159/410

809
ZOK0725234
పపరర: ఇవతయయజ షపక
తవడడ:డ హహసపసన పసర
ఇవటట ననవ:6-232-B
వయసదస:30
లవ: పప

789
ZOK0942780
పపరర: కరరమగననసకస షపక

125-159/405

792
ZOK0663401
పపరర: రగయయజ బబష షపక

125-159/408

795
ZOK1006163
పపరర: ఆససఫపన షపక

125-159/411

భరస : శవలల
ఇవటట ననవ:6/232
వయసదస:28
లవ: ససస స
125-159/413

798
LML1956267
పపరర: మమహరరననసక షపక

125-159/1170

భరస : మహబమబ బబష
ఇవటట ననవ:6-232
వయసదస:57
లవ: ససస స
125-159/415

801
ZOK2241974
పపరర: షహహన ననతతరర

125-159/250

భరస : వనణగ ననతతరర
ఇవటట ననవ:6/232-2
వయసదస:20
లవ: ససస స
125-159/417

804
ZOK0645275
పపరర: శవలల షపక

125-159/418

తవడడ:డ మహబమబ బబషక
ఇవటట ననవ:6/232-5
వయసదస:33
లవ: పప
125-159/420

భరస : నరససవహహలల వతస లలరర
ఇవటట ననవ:6/232-A
వయసదస:46
లవ: ససస స
125-159/422

125-159/1169

తవడడ:డ హహసపసన పసరక శశక
ఇవటట ననవ:6/232
వయసదస:30
లవ: పప

తవడడ:డ హహసపసనన
ఇవటట ననవ:6/232-3
వయసదస:41
లవ: పప

తవడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇవటట ననవ:6/232-5
వయసదస:21
లవ: ససస స
808
ZOK1684729
పపరర: హహసపషనపరక షపక

125-159/407

భరస : ఖయదరవలల
ఇవటట ననవ:6/232-1
వయసదస:54
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఓబగ సకహహబ ననటట టరగ
ఇవటట ననవ:6/232-2
వయసదస:36
లవ: పప
805
ZOK1509819
పపరర: పరవన షపక

791
LML2444958
పపరర: ఆరపనససక శశక

786
LML1954064
పపరర: రమయదదవ కలపపవ

భరస : కమల బబష
ఇవటట ననవ:6/231-C
వయసదస:42
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపవచలయయ
ఇవటట ననవ:6/232
వయసదస:55
లవ: పప

తవడడ:డ మహహదద న సకబ
ఇవటట ననవ:6-232
వయసదస:62
లవ: పప
802
ZOK1278499
పపరర: వనణగ ననటట టరగ

125-159/404

తవడడ:డ మసకసనయయ
ఇవటట ననవ:6/232
వయసదస:41
లవ: పప

భరస : ఖయససవ షపక
ఇవటట ననవ:6/232
వయసదస:74
లవ: ససస స
799
LML2439529
పపరర: మహబమబ బబషక షపక

788
ZOK0697524
పపరర: సకయ రకమ మమదదకకనదడ

125-159/1166

భరస : రకమమమరగస కగ
ఇవటట ననవ:6-229
వయసదస:37
లవ: ససస స

భరస : కరగమమలయ
ఇవటట ననవ:6/232
వయసదస:34
లవ: ససస స

తలల : ననరకయయమమ
ఇవటట ననవ:6/232
వయసదస:33
లవ: పప
796
ZOK1006247
పపరర: మయబగనన షపక

125-159/1168

తవడడ:డ రమనయయ ననయగడడ
ఇవటట ననవ:6/231-19
వయసదస:29
లవ: పప

తవడడ:డ పపలలషయయయ
ఇవటట ననవ:6/232
వయసదస:34
లవ: పప
793
ZOK0907990
పపరర: సదరరష కలమయర తపన

785
LML1945864
పపరర: రకమమమరగస కలపపవ

783
LML1956259
పపరర: షస భబ దనరల
భరస : ననగరవదడ
ఇవటట ననవ:6-228B
వయసదస:39
లవ: ససస స

తవడడ:డ సదబబనన కగ
ఇవటట ననవ:6-229
వయసదస:43
లవ: పప

తవడడ:డ సదబబయయ కలపపవ
ఇవటట ననవ:6/230
వయసదస:76
లవ: పప
790
LML2440832
పపరర: రకజరశ తపపన

125-159/402

భరస : చవదడమమళ
ఇవటట ననవ:6/228B
వయసదస:45
లవ: ససస స

భరస : సదబబనన
ఇవటట ననవ:6-228B
వయసదస:48
లవ: ససస స
787
ZOK1244318
పపరర: సదబబనన కలపపవ

782
LML1954213
పపరర: సదజజత దనరల

807
ZOK0942954
పపరర: ఖయదర వలల మయననర

125-159/421

తవడడ:డ అసససమయయ
ఇవటట ననవ:6/232-B
వయసదస:44
లవ: పప
125-159/1172

810
LML2444925
పపరర: హహసపషనబ మమలయ

125-159/423

భరస : శశక
ఇవటట ననవ:6/232-C
వయసదస:54
లవ: ససస స
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811
ZOK1674712
పపరర: రరదద నదదదరర మనననరర

125-159/424

భరస : సదభహన గకణణగమమనస న
ఇవటట ననవ:6/232-C
వయసదస:21
లవ: ససస స
814
LML1954197
పపరర: సతయవనణణ రకజబబ యన

125-159/1173

125-159/428

125-159/431

125-159/434

125-159/437

భరస : షబ పకలయ గగరగ పపరర
ఇవటట ననవ:6/233
వయసదస:55
లవ: ససస స
829
ZOK1353457
పపరర: జయరమయయ కకననటట

125-159/440

125-159/443

125-159/432

824
ZOK1226894
పపరర: డక చననకక దదవననన

125-159/447

838
ZOK1509645
పపరర: హససన షపక

125-159/450

125-159/427

819
ZOK0663427
పపరర: జగషననబ శశక

125-159/430

822
ZOK1048660
పపరర: బబషక షపక

125-159/433

తవడడ:డ అబగదల రఫస
ఇవటట ననవ:6/233
వయసదస:31
లవ: ససస స
125-159/435

825
ZOK1244201
పపరర: సకహహబ పకలయ గగరగ పపరర

125-159/436

భరస : డక పకపయయ ననయగడడ దదవననన
ఇవటట ననవ:6/233
వయసదస:75
లవ: ససస స

తవడడ:డ బబబగసబ పకలయ గగరగ పపరర
ఇవటట ననవ:6/233
వయసదస:71
లవ: పప

827
ZOK1311596
పపరర: జయరకమయయ కకననటట

828
ZOK1311612
పపరర: సదబబమమ కకననటట

125-159/438

830
ZOK1509587
పపరర: చననకక దదవననన

833
ZOK2030120
పపరర: సదబబమమ కకననటట

836
ZOK0663443
పపరర: కకశశర కలమయర కలరరకలవటబల

125-159/439

భరస : జయరమయయ కకననటట
ఇవటట ననవ:6/233
వయసదస:60
లవ: ససస స
125-159/441

831
ZOK1509702
పపరర: గగససయ షపక

125-159/442

భరస : ఇవతయయజ షపక
ఇవటట ననవ:6/233
వయసదస:27
లవ: ససస స
125-159/1174

భరస : జయరకమయయ కకననటట కకననటట
ఇవటట ననవ:6-233
వయసదస:70
లవ: ససస స

835
ZOK0663435
పపరర: ననరకయణ ననయగడడ
కలరరకలవటబల
తవడడ:డ నరసయయ కలరరకలవటబల
ఇవటట ననవ:6/233-1
వయసదస:63
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

821
ZOK0825846
పపరర: హరరన షపక

816
LML2445005
పపరర: దదవ కకననటట

భరస : ఖససమ షపక
ఇవటట ననవ:6/233
వయసదస:37
లవ: ససస స

భరస : పపపయయ
ఇవటట ననవ:6/233
వయసదస:74
లవ: ససస స

తవడడ:డ జయరకమయయ కకననటట
ఇవటట ననవ:6/233
వయసదస:52
లవ: పప

భరస : మమల షపక
ఇవటట ననవ:6/233-1
వయసదస:37
లవ: ససస స

125-159/429

తవడడ:డ గవగయయ కకననటట
ఇవటట ననవ:6/233
వయసదస:66
లవ: పప

తవడడ:డ గవగయయ కకననటట
ఇవటట ననవ:6/233
వయసదస:66
లవ: పప
832
ZOK2030138
పపరర: పపవచలయయ కకననటట

818
ZOK0574699
పపరర: అమరరలయ శశక

125-159/414

భరస : పపవచలయయ కకననటట
ఇవటట ననవ:6/233
వయసదస:39
లవ: ససస స

తవడడ:డ జగషన షపక
ఇవటట ననవ:6/233
వయసదస:82
లవ: పప

తవడడ:డ అబగదల రఫస
ఇవటట ననవ:6/233
వయసదస:29
లవ: ససస స
826
ZOK1244219
పపరర: ననరజ న పకలయగగరగ

125-159/426

తవడడ:డ రఖమ భబషక షపక
ఇవటట ననవ:6/233
వయసదస:32
లవ: పప

తవడడ:డ హరరన శశక
ఇవటట ననవ:6/233
వయసదస:43
లవ: పప
823
ZOK1048678
పపరర: జమల షపక

815
LML2441145
పపరర: సదరభబషక సకగగననలయ

813
LML2440915
పపరర: కరగమమలయ శశక
తవడడ:డ మహబమబ
ఇవటట ననవ:6/232 D
వయసదస:38
లవ: పప

తవడడ:డ దసట గరరర సకగగనల
ఇవటట ననవ:6/233
వయసదస:36
లవ: పప

భరస : మకబమల షపషక
ఇవటట ననవ:6/233
వయసదస:52
లవ: ససస స
820
ZOK0663492
పపరర: హససర శశక

125-159/425

భరస : మసకసన మనననరర
ఇవటట ననవ:6/232-C
వయసదస:40
లవ: ససస స

భరస : నరససవహహలల
ఇవటట ననవ:6-232D
వయసదస:37
లవ: ససస స
817
LML2445153
పపరర: బబ శశక

812
ZOK1683754
పపరర: రసనల బ మనననరర

125-159/446
834
ZOK0473926
పపరర: వనవకట సదబబమమ కలరగగవటల

భరస : ననరకయణ కలరకగగవటల
ఇవటట ననవ:6/233-1
వయసదస:53
లవ: ససస స
125-159/448

837
ZOK0663450
పపరర: తడవకకమ కలరరకలవటబల

125-159/449

తవడడ:డ ననరకయణ ననయగడడ కలరరకలవటబల
ఇవటట ననవ:6/233-1
వయసదస:31
లవ: పప

తవడడ:డ ననరకయణ ననయగడడ కలరరకలవటబల
ఇవటట ననవ:6/233-1
వయసదస:28
లవ: పప

839
ZOK0417865
పపరర: అబగదల రగఫ షపక

840
LML2445195
పపరర: గమలబమరబబగమ శశక

తవడడ:డ పకకరరదదదన షపక
ఇవటట ననవ:6/233-1B
వయసదస:69
లవ: పప

125-159/451

125-159/1177

భరస : అబగదలరఫస
ఇవటట ననవ:6-233-1-B
వయసదస:49
లవ: ససస స

Page 30 of 41

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-08
841
ZOK0417873
పపరర: అలయల బకకష షపక

125-159/452

842
ZOK0915530
పపరర: మహమమద యయససమన షపక

125-159/453

843
ZOK1145862
పపరర: మహమమద ససరకజదదదన షపక

125-159/454

తవడడ:డ పకకలకదదదన షపక
ఇవటట ననవ:6/233-2B
వయసదస:50
లవ: పప

భరస : హనఫ షపక
ఇవటట ననవ:6/233-2B
వయసదస:41
లవ: ససస స

తలల : రహమతతననస బబగవ ఎస
ఇవటట ననవ:6/233-2B
వయసదస:42
లవ: పప

125-159/455
844
ZOK1145847
పపరర: మహమమద షబబర అహమమద
షపక
తవడడ:డ మహమమద అబగదల లతఫ షపక
ఇవటట ననవ:6/233-2-B
వయసదస:43
లవ: పప

125-159/456
845
ZOK1145946
పపరర: మహమమద రహమయతతనసక
బబగమ షపక
భరస : మహమమద అబగదల లతఫ ఎస
ఇవటట ననవ:6/233-2-B
వయసదస:69
లవ: ససస స

846
ZOK1682392
పపరర: అయయషక షపక

భరస : మహమమద షబర అహమమద షపక
ఇవటట ననవ:6/233-2-B
వయసదస:29
లవ: ససస స

847
ZOK1722644
పపరర: మహమమద అఫస డ జ

848
LML2445187
పపరర: మయబగజన శశక

849
ZOK1138081
పపరర: షబడన ననర

125-159/458

తవడడ:డ ఏమ అబగదల లతఫ
ఇవటట ననవ:6/233-2-B
వయసదస:39
లవ: ససస స
850
ZOK1685031
పపరర: పడనల పడనల

భరస : అలయలబక
ఇవటట ననవ:6-233-2-B
వయసదస:41
లవ: ససస స
125-159/460

తవడడ:డ కకమయకయయ పడనల
ఇవటట ననవ:6/233-5
వయసదస:23
లవ: పప
853
ZOK0915209
పపరర: రవగ సకశమ తతపపణణన

851
ZOK1121045
పపరర: శకరదమమ పడనల

125-159/461

854
LML2445013
పపరర: అమననబ శశక
భరస : అమరరలఖన
ఇవటట ననవ:6-233-10
వయసదస:89
లవ: ససస స

856
ZOK0663500
పపరర: ఇలయయజ బబష శశక

857
LML2445039
పపరర: బశరఖయన శశక

125-144/845

తవడడ:డ మహబమబ బబష శశక
ఇవటట ననవ:6/233-11
వయసదస:31
లవ: పప

తవడడ:డ ఇమయమ బబషక షపషక
ఇవటట ననవ:6/233-11
వయసదస:54
లవ: పప
862
ZOK1307214
పపరర: బవడడ దదవ బవడడ

125-159/466

భరస : బవడడ రఘగ ఆచనరగ బవడడ
ఇవటట ననవ:6/233-12
వయసదస:50
లవ: ససస స
865
ZOK2275998
పపరర: పపజ బవడడ

125-159/1179

860
ZOK0220863
పపరర: బవడడ రఘగ ఆచనరగ బవడడ

125-159/1181

తవడడ:డ రఘగ ఆచనరగ బవడడ
ఇవటట ననవ:6-233/12
వయసదస:19
లవ: ససస స

855
LML2445021
పపరర: హహసపసనన శశక

125-144/847

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/462

తవడడ:డ అమరరలయ షపషక
ఇవటట ననవ:6/233-11
వయసదస:56
లవ: పప
125-159/464

861
ZOK0473942
పపరర: ననరకయణమమ లబకల
భరస : ఈశశరయయ ఆచనరగ లలబబకల
ఇవటట ననవ:6/233-12
వయసదస:63
లవ: ససస స

863
ZOK1679380
పపరర: మధనసదహధన టట

864
LML2445047
పపరర: దదవ బవడక

125-159/467

125-159/465

125-159/1183

భరస : రఘగ
ఇవటట ననవ:6-233-12
వయసదస:50
లవ: ససస స
125-159/468

తవడడ:డ నరససవహహలల ననరకయయననననలలర
ఇవటట ననవ:6/233-13
వయసదస:21
లవ: పప

867
ZOK0663518
పపరర: సకవతడ ననరకయణ ననలల లరర

తలల : సకయమమ ననరకయణ ననలల లరర
ఇవటట ననవ:6/233-14
వయసదస:28
లవ: పప

125-159/469

తవడడ:డ నరససవహలల ననరకయణ ననలల లరర
ఇవటట ననవ:6/233-14
వయసదస:35
లవ: ససస స

125-159/470 869
125-159/471 870
868
ZOK0663526
ZOK0907958
ZOK0908188
పపరర: సయమమ ననరకయణ ననలల లరర
పపరర: పపవచల యయ ననరకయణ ననలల లరర
పపరర: రకణణ ననరకయణ ననలల లరర

భరస : నరససవహలల ననరకయణ ననలల లరర
ఇవటట ననవ:6/233-14
వయసదస:60
లవ: ససస స

125-159/1182

858
LML2440980
పపరర: రఫస భబషక శశక

తవడడ:డ బవడడ ననరకయణ ఆచనరగ బవడడ
ఇవటట ననవ:6/233-12
వయసదస:52
లవ: పప

866
ZOK1683614
పపరర: హరగ ననరకయయననననలలర

125-159/1180

భరస : రఫసక
ఇవటట ననవ:6-233-10
వయసదస:46
లవ: ససస స

తవడడ:డ శశఖర ఆచనరగ టట
ఇవటట ననవ:6/233-12
వయసదస:26
లవ: పప
125-159/1273

852
ZOK1122043
పపరర: వజయలకడమ పడనల
భరస : వనణగగగపకలయచనరర పడనల
ఇవటట ననవ:6-233-5
వయసదస:30
లవ: ససస స

భరస : మహబమబబనశక షపక
ఇవటట ననవ:6-233-11
వయసదస:50
లవ: ససస స
125-159/463

125-159/459

భరస : మహమమద అల ననర
ఇవటట ననవ:6/233-5
వయసదస:26
లవ: ససస స

భరస : కకమయకయయ ఆచనరగ పడనల
ఇవటట ననవ:6-233-5
వయసదస:50
లవ: ససస స

తవడడ:డ ననరకయణ సకశమ తతపపణణన
ఇవటట ననవ:6/233-8
వయసదస:36
లవ: పప

859
ZOK0491027
పపరర: మహబమబ బబషక షపక

125-159/1178

125-159/457

125-159/472

తలల : సకయమమ ననరకయణ ననలల లరర
ఇవటట ననవ:6/233-14
వయసదస:29
లవ: ససస స
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871
LML2445070
పపరర: మయబజజన శశక

125-159/1184

భరస : హజ
ఇవటట ననవ:6-233-16
వయసదస:34
లవ: ససస స
874
ZOK0725135
పపరర: అబగదల సథనర సదవకరసదల

125-159/1187

125-159/475

భరస : మగరళ ఓలలటట
ఇవటట ననవ:6/233-B
వయసదస:28
లవ: ససస స
883
ZOK1384759
పపరర: దదదచకలల ఫరరద

125-159/480

125-159/1189

125-159/481

125-159/483

భరస : ననర మమల
ఇవటట ననవ:6/233-B-5
వయసదస:61
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/444

125-159/486

884
ZOK2240554
పపరర: మబమచనన దదదచకలల

125-159/539

125-159/1190

899
ZOK2275824
పపరర: మహమమద అల షపక
తవడడ:డ మమల ననర
ఇవటట ననవ:6/233-B-5
వయసదస:32
లవ: పప

125-159/477

882
LML2445146
పపరర: రరశకమ రకయపకటట

125-159/479

885
LML1945518
పపరర: దసస గగరగ దనదచకలల

125-159/1188

888
LML2441053
పపరర: సదనల కలమయర ఏ

125-159/445

తవడడ:డ సనబబబయగడన ఏ
ఇవటట ననవ:6/233 -B-3
వయసదస:35
లవ: పప
125-159/482

891
LML2443174
పపరర: రకజమమ అవబవరవ

125-159/1191

భరస : సదబబరకయగడడ అవబబవరవ
ఇవటట ననవ:6-233-B-3
వయసదస:50
లవ: ససస స
125-159/484

894
ZOK1138073
పపరర: మహమమద అల ననర

125-159/485

తవడడ:డ మమలయ ననర
ఇవటట ననవ:6/233-B5
వయసదస:33
లవ: పప
125-159/487

తవడడ:డ మమల ననర
ఇవటట ననవ:6/233-B-5
వయసదస:33
లవ: పప
125-159/489

879
LML2445179
పపరర: ఖదనరరన ననరభబషక

తవడడ:డ దసస గగరగ దనదద కలల
ఇవటట ననవ:6-233-B1
వయసదస:57
లవ: పప

890
ZOK1204528
పపరర: సదమ లత అవబబవరవ

896
ZOK1577600
పపరర: ససకకవదర ననర

125-159/474

భరస : అజమర భబషక రకయపకటట
ఇవటట ననవ:6/233-B1
వయసదస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఖయజజ హహసపసన షపషక
ఇవటట ననవ:6/233B5
వయసదస:44
లవ: పప

తవడడ:డ రహహమయన ఖయన పటబన
ఇవటట ననవ:6/233-B5
వయసదస:37
లవ: పప
898
ZOK1722560
పపరర: ననర పకయరగజజన

881
LML2441020
పపరర: మసకసన డక

893
ZOK0908246
పపరర: అహమద హహసపసన షపక

876
ZOK1393966
పపరర: దసస గగరగ బ రకయపకటట

భరస : మమలయ ననరకబష
ఇవటట ననవ:6/233-B
వయసదస:49
లవ: ససస స

తవడడ:డ సదబబబరకయగడడ అవబబవరవ
ఇవటట ననవ:6/233-B3
వయసదస:31
లవ: ససస స

భరస : అహమద హహసపషన శశక
ఇవటట ననవ:6/233B5
వయసదస:40
లవ: ససస స
895
ZOK1509827
పపరర: మహమమద పటబన

125-159/476

భరస : దసస గగరగ దద దచకలల
ఇవటట ననవ:6-233-B-1
వయసదస:50
లవ: ససస స

భరస : సదనల కలమయర అవబబవరవ
ఇవటట ననవ:6/233-B3
వయసదస:28
లవ: ససస స
892
ZOK0663468
పపరర: మగవతనజ శశక

878
LML2443166
పపరర: హసన బ రకయపకటట

887
LML1953678
పపరర: మవజల దనదనయకలల

125-159/1186

భరస : మహబమబ బబషక
ఇవటట ననవ:6/233-A
వయసదస:34
లవ: ససస స

భరస : మసకసన దదదచకలల
ఇవటట ననవ:6/233-b-1
వయసదస:26
లవ: ససస స

తవడడ:డ పసరర సకహహబ ఆర
ఇవటట ననవ:6-233-B-1
వయసదస:36
లవ: పప
889
ZOK1204510
పపరర: వణ అవబబవరవ

125-159/473

తవడడ:డ దసస గగరగ డడ
ఇవటట ననవ:6/233 -B1
వయసదస:35
లవ: పప

భరస : బబబబజ
ఇవటట ననవ:6/233-B1
వయసదస:24
లవ: ససస స
886
LML1945401
పపరర: అజమర బబషక రకయపకటట

875
ZOK1244243
పపరర: నననన సకహహబ షపక

భరస : పసరర సకహహబ రకయపకటట
ఇవటట ననవ:6/233-A
వయసదస:69
లవ: ససస స
125-159/478

873
LML2445096
పపరర: చనవదదన శశక
భరస : మసకసన
ఇవటట ననవ:6-233-17
వయసదస:35
లవ: ససస స

తవడడ:డ కకదర వకల షపక
ఇవటట ననవ:6/233-A
వయసదస:61
లవ: పప

భవధదవప: దనసరగ జర పపవచలయయ
ఇవటట ననవ:6/233-A
వయసదస:53
లవ: పప
880
ZOK1122332
పపరర: సదరరఖ ఓలలటట

125-159/1185

భరస : ఖయదర బబషక
ఇవటట ననవ:6-233-17
వయసదస:59
లవ: ససస స

తవడడ:డ అబగదలసథనర
ఇవటట ననవ:6-233-17
వయసదస:53
లవ: పప
877
ZOK1577162
పపరర: దనసరగ పపవచలయయ

872
LML2445088
పపరర: మగవతనజ షపక

897
ZOK1722552
పపరర: ననర మమల

125-159/488

తవడడ:డ ననర బగడదన సకహహబ
ఇవటట ననవ:6/233-B-5
వయసదస:66
లవ: పప
125-159/1272

125-159/490
900
ZOK1307206
పపరర: తతవడమయననటట ఉష
టటజజవడమనటట
భరస : తతవడమయననటట శకనవకసదలల ఆచనరగ తతవద
ఇవటట ననవ:6/233-B6
వయసదస:38
లవ: ససస స
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901
ZOK0645663
పపరర: ననర అహమద ననరకబషక

125-159/491

తవడడ:డ ఖయదరఊన ననర
ఇవటట ననవ:6/233-BA
వయసదస:31
లవ: పప

902
ZOK1120989
పపరర: మమలయ ననరకబషక

125-159/492

తవడడ:డ హహసపసన సబ ననరకబషక
ఇవటట ననవ:6/233-B-A
వయసదస:58
లవ: పప

903
ZOK1122209
పపరర: శకహహధ ననర
తవడడ:డ మమలయ ననర
ఇవటట ననవ:6/233-B-A
వయసదస:26
లవ: ససస స

125-159/1175 905
125-159/1176 906
904
ZOK1424423
ZOK1424431
ZOK1407782
పపరర: ననర రగజజశన హహసపన ననర
పపరర: ననర బబష మహమమద రఫస
పపరర: షబబనన షపక

భరస : ననర మహమమద బబష ననర
ఇవటట ననవ:6-233 B-A
వయసదస:26
లవ: ససస స

తవడడ:డ ననర బబష మమల
ఇవటట ననవ:6-233 B-A
వయసదస:24
లవ: పప

907
ZOK2030146
పపరర: పతమయ సకగగననలయ

908
ZOK1407758
పపరర: ఫరరద షపక

125-159/1192

భరస : దసస గగరగ సకగగనల
ఇవటట ననవ:6-233C
వయసదస:54
లవ: ససస స
910
LML2441103
పపరర: సదలయసన శశక
తవడడ:డ మసకసన షపషక
ఇవటట ననవ:6/234
వయసదస:37
లవ: పప
913
ZOK1407840
పపరర: బబ షపక

125-159/499

125-159/1196

125-159/502

125-159/1197

తవడడ:డ కరరమ సకబ షపషక
ఇవటట ననవ:6/235
వయసదస:65
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/1194

920
ZOK1353440
పపరర: ఏబడహహవ షపక

923
LML2445203
పపరర: రకన సపషయద

125-159/507

926
ZOK1509611
పపరర: షఫసవపలయల సయద

125-159/500

929
ZOK0784058
పపరర: మహమమద రఫస సయయద
తవడడ:డ ఖయజజమయయ
ఇవటట ననవ:6-235
వయసదస:31
లవ: పప

125-159/498

915
ZOK1407824
పపరర: ఇసదఇఫ షపక

125-159/1195

918
ZOK1006049
పపరర: ఘమస మహహదద న షపక

125-159/501

తవడడ:డ మగనఫ షపషక
ఇవటట ననవ:6/234A
వయసదస:29
లవ: పప
125-159/503

921
ZOK1682202
పపరర: ఇబరగరమ షపక

125-159/504

తవడడ:డ మగనఫ
ఇవటట ననవ:6/234-A
వయసదస:21
లవ: పప
125-159/505

924
ZOK0663542
పపరర: శహహన తనజ సయయద

125-159/506

భరస : జజన బబష సపషయద
ఇవటట ననవ:6/235
వయసదస:29
లవ: ససస స
125-159/508

తవడడ:డ కకజ మయ లయతద సయద
ఇవటట ననవ:6/235
వయసదస:35
లవ: పప
125-159/510

912
LML2445237
పపరర: మయబగజన శశక

తవడడ:డ మసకసన షపక
ఇవటట ననవ:6-234
వయసదస:25
లవ: పప

తవడడ:డ ఖయజమ సయయద
ఇవటట ననవ:6/235
వయసదస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ కకజ మయ లయతద సపయఫ
ఇవటట ననవ:6/235
వయసదస:24
లవ: పప
928
ZOK2030179
పపరర: ఖయజజమయయ షపక

917
LML2440931
పపరర: మమననఫ శశక

125-159/495

భరస : శకబబర
ఇవటట ననవ:6/234
వయసదస:36
లవ: ససస స

తవడడ:డ మగనఫ షపక
ఇవటట ననవ:6/234-A
వయసదస:25
లవ: పప

భరస : బగదచన సకబ ననర
ఇవటట ననవ:6-234A
వయసదస:72
లవ: ససస స
925
ZOK1509603
పపరర: కరగమగలల సయద

125-159/497

తవడడ:డ వకలసకహహబ షపషక
ఇవటట ననవ:6/234A
వయసదస:54
లవ: పప

భరస : మమలయ షపక
ఇవటట ననవ:6/234-A
వయసదస:52
లవ: ససస స
922
ZOK2030161
పపరర: ఇమయమ బ ననర బబషక

914
ZOK1407774
పపరర: ఇసకమయల షపక

909
LML2441095
పపరర: ఖయదర శశక
తవడడ:డ మసకసన షపషక
ఇవటట ననవ:6/234
వయసదస:34
లవ: పప

తవడడ:డ మసకసన షపక
ఇవటట ననవ:6-234
వయసదస:26
లవ: పప

భరస : మసకసన షపక
ఇవటట ననవ:6-234
వయసదస:51
లవ: ససస స
919
ZOK1038844
పపరర: దదల ష షపక

125-159/1193

భరస : సదలయసన షపషక
ఇవటట ననవ:6/234
వయసదస:35
లవ: ససస స

భరస : ఖదదర షపక
ఇవటట ననవ:6/234
వయసదస:44
లవ: ససస స
916
ZOK2030153
పపరర: రహమత బ షపక

911
LML2445229
పపరర: ఫరగదన శశక

125-159/494

భరస : ఫరరద షపక
ఇవటట ననవ:6/233-C
వయసదస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ వకళళసకహహబ షపషక
ఇవటట ననవ:6-233-C
వయసదస:31
లవ: పప
125-159/496

125-159/493

927
ZOK1509629
పపరర: ననరగ అఫసకయయ సయద

125-159/509

భరస : షఫసవపలయల సయద
ఇవటట ననవ:6/235
వయసదస:23
లవ: ససస స
125-159/1198

930
ZOK2030187
పపరర: మయబగనన షపక

125-159/1199

భరస : ఖయజజమయయ షపక
ఇవటట ననవ:6-235
వయసదస:60
లవ: ససస స
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931
ZOK1717784
పపరర: రహహమమ మలయల షపక

125-159/14

తవడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇవటట ననవ:6 236
వయసదస:38
లవ: పప
934
ZOK1576339
పపరర: జన బబష షపక

125-159/541

125-159/1200

125-159/547

125-159/550

941
ZOK1509777
పపరర: భగయమమ ననలమయరర

తవడడ:డ ఖయదర బబషక కకసదమగరర
ఇవటట ననవ:6/236 D
వయసదస:36
లవ: పప

తవడడ:డ ఇమయమ సకహహబ షపక
ఇవటట ననవ:6/236-E
వయసదస:28
లవ: పప
125-159/554

భరస : ఇమయవ సకహహబ
ఇవటట ననవ:6-236-E
వయసదస:57
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

953
ZOK1576222
పపరర: మమలయన షపక

125-159/557

956
ZOK1712793
పపరర: షపక షమర

125-159/1202

942
ZOK1509736
పపరర: సదధ రకణణ ననలమయరర

959
ZOK0894643
పపరర: అమర షపక
తవడడ:డ ఇమయమ సకహహబ
ఇవటట ననవ:6-236-E
వయసదస:38
లవ: పప

125-159/549

125-159/1201

948
ZOK0988446
పపరర: హజరక షపక

125-159/1203

భరస : దదలత షపక
ఇవటట ననవ:6-236-D1
వయసదస:34
లవ: ససస స
125-159/552

951
ZOK1038810
పపరర: షకభన షపక

125-159/553

భరస : అమర షపక
ఇవటట ననవ:6/236-E
వయసదస:35
లవ: ససస స
125-159/555

954
ZOK1576255
పపరర: మమల షపక

125-159/556

తవడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇవటట ననవ:6/236-e
వయసదస:31
లవ: పప
125-159/558

తవడడ:డ షపక ఏమయమ సకహహబ
ఇవటట ననవ:6/236-E
వయసదస:36
లవ: పప
125-159/1205

125-159/546

తవడడ:డ ఖదనరయ
ఇవటట ననవ:6-236-C
వయసదస:38
లవ: పప

భరస : మమల షపక
ఇవటట ననవ:6/236-e
వయసదస:25
లవ: ససస స

తవడడ:డ సలవ షపక
ఇవటట ననవ:6/236-e
వయసదస:24
లవ: పప
958
LML1954627
పపరర: పకయరగజజన షపక

125-144/846

తవడడ:డ మకబమల శశక
ఇవటట ననవ:6/236-E
వయసదస:68
లవ: పప

భరస : షమర షపక
ఇవటట ననవ:6/236-E
వయసదస:26
లవ: ససస స
955
ZOK1576297
పపరర: ఉమర అల షపక

125-159/548

945
ZOK0574681
పపరర: ఖయదరవలల వనవపలల

950
ZOK0663567
పపరర: హబబ శశక

125-159/543

తవడడ:డ కమల సకబ షపషక
ఇవటట ననవ:6/236-B-3A
వయసదస:49
లవ: పప

భరస : ఖయదర బబషక
ఇవటట ననవ:6-236D
వయసదస:44
లవ: ససస స
125-159/551

939
ZOK0473702
పపరర: అలయల బకకశ షపక

944
LML1927771
పపరర: మధనరమమ వనవపలల

947
ZOK2030195
పపరర: సదభబన బ కలసదమమరర

952
ZOK1510031
పపరర: రగషకమ షపక

125-160/8

భరస : రవ శవకర ననలమయరర
ఇవటట ననవ:6/236-b-4
వయసదస:43
లవ: ససస స

946
ZOK1006270
పపరర: ఖయజవలల కసదమమరర

125-159/544

936
ZOK1577329
పపరర: కగసర షపక

తవడడ:డ వనవకట నరసయయ ననలమయరర
ఇవటట ననవ:6/236-b4
వయసదస:49
లవ: ససస స

భరస : కకదరయయ వనవపలల
ఇవటట ననవ:6/236-C
వయసదస:61
లవ: ససస స

125-159/540

భరస : ఇశమఏల షపక
ఇవటట ననవ:6/236
వయసదస:20
లవ: ససస స

938
ZOK1579150
పపరర: రహమత బ సయద

తవడడ:డ వనవకట నరసయయ లయతద ననలమయరర
ఇవటట ననవ:6/236-b-4
వయసదస:46
లవ: పప

949
ZOK0663559
పపరర: సరకదర షపక

125-159/542

భరస : అకబర షబ సయద
ఇవటట ననవ:6/236
వయసదస:47
లవ: ససస స

భరస : అలయల బకకశ షపషక
ఇవటట ననవ:6/236-B-3A
వయసదస:39
లవ: ససస స
943
ZOK1509751
పపరర: రవ శవకర ననలమయరర

935
ZOK1576941
పపరర: హయయథన సయద

933
ZOK1509504
పపరర: మబబజన షపక
భరస : జన బబష షపక
ఇవటట ననవ:6/236
వయసదస:40
లవ: ససస స

తవడడ:డ అకబర షబ సయద
ఇవటట ననవ:6/236
వయసదస:30
లవ: ససస స

భరస : మయబమబబషక
ఇవటట ననవ:6-236
వయసదస:63
లవ: ససస స
940
ZOK0474007
పపరర: సమనన షపక షపషక

125-159/511

భరస : మసకసన షపక
ఇవటట ననవ:6/236
వయసదస:57
లవ: ససస స

తవడడ:డ మహహదదదన షబ లయతద షపక
ఇవటట ననవ:6/236
వయసదస:39
లవ: పప
937
ZOK0393561
పపరర: గగషసయయ బబగమ షపక

932
ZOK1577303
పపరర: హససన షపక

957
LML1946326
పపరర: ఇమయమ సకహహబ షపక

125-159/1204

తవడడ:డ వలసకహహబ
ఇవటట ననవ:6-236E
వయసదస:62
లవ: పప
125-159/1206

960
ZOK0894650
పపరర: షకభన భబణగ షపక

125-159/1207

భరస : అమర
ఇవటట ననవ:6-236-E
వయసదస:35
లవ: ససస స
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961
ZOK2240281
పపరర: షపక రగజజశవ

125-159/512

భరస : షపక ననరరలల
ఇవటట ననవ:6/236-F
వయసదస:24
లవ: ససస స
964
ZOK0577817
పపరర: ఫరరద షపక

125-159/560

125-159/563

125-159/1210

125-159/566

125-159/569

125-159/571

125-159/574

భరస : షహహద షపక
ఇవటట ననవ:6/246-A
వయసదస:25
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

974
ZOK0530493
పపరర: ఉసఫ ఖయన పటబన

977
ZOK0663591
పపరర: సలమ శశక

980
ZOK2030229
పపరర: మయబమబబషక రకయపకటట

983
ZOK2030237
పపరర: మహహబబబజన షపక

125-159/575

986
ZOK2030252
పపరర: అనశర బస షపక

125-159/567

989
ZOK1307198
పపరర: మహబమబ జజన షపక
భరస : మహబమబ బబషక షపక
ఇవటట ననవ:6/246-A
వయసదస:55
లవ: ససస స

969
ZOK0393587
పపరర: మగవతనజ పఠకన

125-159/1209

972
ZOK1257550
పపరర: మౘ్్బగల షపక

125-159/565

975
ZOK0663575
పపరర: హహసపసన శశక

125-159/568

తవడడ:డ మకబమల శశక
ఇవటట ననవ:6/239
వయసదస:52
లవ: పప
125-159/570

978
ZOK2288116
పపరర: సకయ కలమయర రకచపలల

125-159/1278

తవడడ:డ సదబడమణయవ రకచపలల
ఇవటట ననవ:6/239-B
వయసదస:21
లవ: పప
125-159/572

981
ZOK0417824
పపరర: మకబల బబషక షపక

125-159/573

తవడడ:డ మహదదదన సకహహబ షపషక
ఇవటట ననవ:6/244-BC
వయసదస:54
లవ: పప
125-159/1211

984
ZOK2030245
పపరర: మసకసన షపక

125-159/1212

భరస : అనశర బబషక
ఇవటట ననవ:6-245
వయసదస:50
లవ: ససస స
125-159/576

తవడడ:డ హహహదర సకబ
ఇవటట ననవ:6/246
వయసదస:55
లవ: పప
125-159/578

125-159/562

తవడడ:డ సరశర సకహహబ షపక
ఇవటట ననవ:6/237-A
వయసదస:73
లవ: పప

భరస : మహహబబ బబషక
ఇవటట ననవ:6-245
వయసదస:42
లవ: ససస స

తవడడ:డ అనశర బబషక షపక
ఇవటట ననవ:6/246
వయసదస:33
లవ: పప
988
ZOK1244193
పపరర: శహహరక షపక

125-159/564

తవడడ:డ పసరర సకబ రకయపకటట
ఇవటట ననవ:6/244B-1
వయసదస:45
లవ: పప

తవడడ:డ మహబమబ
ఇవటట ననవ:6/245
వయసదస:34
లవ: పప
985
ZOK1294289
పపరర: మగబద షపక

971
ZOK1675271
పపరర: ఠకబసనమ షపక

966
ZOK1269498
పపరర: అజమ బ షపక

భరస : యగసఫ ఖయన
ఇవటట ననవ:6-237
వయసదస:43
లవ: ససస స

తవడడ:డ మకబమల శశక
ఇవటట ననవ:6/239
వయసదస:53
లవ: పప

భరస : హహసపషన పసరక శశక
ఇవటట ననవ:6/242-B
వయసదస:45
లవ: ససస స
982
LML2441129
పపరర: శహహదన శశక

125-159/1208

తవడడ:డ సకదక ఖయన
ఇవటట ననవ:6/237-B
వయసదస:47
లవ: పప

భరస : హహసపసన శశక
ఇవటట ననవ:6/239
వయసదస:40
లవ: ససస స
979
ZOK0663419
పపరర: ననర శశక

968
LML1954171
పపరర: పరకరద షపక

125-159/559

భరస : ఇమయమ సకహహబ షపక
ఇవటట ననవ:6/237
వయసదస:50
లవ: ససస స

తవడడ:డ సడక షపక
ఇవటట ననవ:6/237-1
వయసదస:20
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఏమయమ షబ షపక
ఇవటట ననవ:6/237-a
వయసదస:43
లవ: పప
976
ZOK0663583
పపరర: షకహహన శశక

125-159/561

భరస : సకదఖ బబష
ఇవటట ననవ:6-237
వయసదస:40
లవ: ససస స

భరస : ఖయదర బబషక
ఇవటట ననవ:6-237
వయసదస:64
లవ: ససస స
973
ZOK1510064
పపరర: మహమమద రఫస షపక

965
ZOK1038885
పపరర: ఘమస షపక

963
ZOK1679638
పపరర: మగగబల బబష షపక
తవడడ:డ మహహదదదన సకహహబ షపక
ఇవటట ననవ:6/236-F
వయసదస:59
లవ: పప

తవడడ:డ ఇమయమ సకహహబ షపక
ఇవటట ననవ:6/237
వయసదస:37
లవ: పప

తవడడ:డ ఖయదర బబషక
ఇవటట ననవ:6/237
వయసదస:42
లవ: పప
970
ZOK2030211
పపరర: ఫకతమయ బ షపక

125-159/545

తవడడ:డ మగగబల బబషక
ఇవటట ననవ:6/236 F
వయసదస:35
లవ: పప

భరస : మహబమబ బబషక
ఇవటట ననవ:6/237
వయసదస:41
లవ: ససస స
967
ZOK2030203
పపరర: సకదక బబషక షపక

962
ZOK1006205
పపరర: నదరలల షపక

987
ZOK1244185
పపరర: రరకసర షపక

125-159/577

తవడడ:డ మహబమబ బబషక షపక
ఇవటట ననవ:6/246-A
వయసదస:25
లవ: ససస స
125-159/579

990
ZOK1510189
పపరర: మహమమద తహహర షపక

125-159/580

తవడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇవటట ననవ:6/246-A
వయసదస:21
లవ: పప
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991
ZOK1576750
పపరర: రగషమ షపక

125-159/581

భరస : జవషసద షపక
ఇవటట ననవ:6/246-A
వయసదస:29
లవ: ససస స
994
ZOK0907750
పపరర: అల సబ షపక

125-159/583

125-159/586

125-159/588

125-159/592

125-159/593

125-159/596

125-159/599

తవడడ:డ రకమయయ
ఇవటట ననవ:6/255B
వయసదస:39
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 LML2441160
పపరర: మసకసన శశక

1007 ZOK1316991
పపరర: ననరర బబషక షపక

1010 ZOK1705136
పపరర: కరరవ బబష షపక

1013 ZOK2030591
పపరర: ననగమమ శగమయలయ

125-159/602

1016 ZOK1509686
పపరర: వహహద రకలపత

125-159/590

1019 ZOK0577809
పపరర: గగససయయ షపక
భరస : జజన బబషక
ఇవటట ననవ:6/256
వయసదస:33
లవ: ససస స

999
ZOK1577279
పపరర: మహబగనన షపక

125-159/587

1002 LML1953025
పపరర: జగషతతన బ షపక

125-159/1215

1005 LML2441178
పపరర: జలయన శశక

125-159/591

తవడడ:డ ఖయససమ
ఇవటట ననవ:6/254 B
వయసదస:39
లవ: పప
125-159/594

1008 ZOK1509439
పపరర: షపక అలశశర

125-159/595

తవడడ:డ షపక మమల
ఇవటట ననవ:6/254-B
వయసదస:39
లవ: పప
125-159/597

1011 ZOK1722545
పపరర: షపక సకధదకలన

125-159/598

భరస : షపక అలశశర
ఇవటట ననవ:6/254-B
వయసదస:30
లవ: ససస స
125-159/600

1014 ZOK0577833
పపరర: రజయయ రలపత

125-159/601

భరస : ననగకరరజన
ఇవటట ననవ:6/255-A
వయసదస:37
లవ: ససస స
125-159/603

తవడడ:డ ననగకరరజన రకలపత
ఇవటట ననవ:6/255-a
వయసదస:23
లవ: ససస స
125-159/604

125-159/585

భరస : సకదఖ వల
ఇవటట ననవ:6-251
వయసదస:57
లవ: ససస స

భరస : సదబబమమ
ఇవటట ననవ:6/255A
వయసదస:82
లవ: ససస స

తవడడ:డ ననగకరరజన రకళపకటట
ఇవటట ననవ:6/255-A
వయసదస:23
లవ: ససస స
1018 LML2441186
పపరర: ననగరరజన రలయలపత

125-159/589

తవడడ:డ మసకసన షపక
ఇవటట ననవ:6/254-B
వయసదస:21
లవ: పప

భరస : జమర బబషక
ఇవటట ననవ:6/255
వయసదస:48
లవ: ససస స
1015 ZOK1294354
పపరర: వకహహడ రకళపకటట

1001 ZOK0908253
పపరర: సకదక బబషక షపక

996
ZOK0907784
పపరర: కరరవ షపక

భరస : ఖదర బబష షపక
ఇవటట ననవ:6/249
వయసదస:61
లవ: ససస స

తవడడ:డ మసకసన షపక
ఇవటట ననవ:6/254-B
వయసదస:23
లవ: పప

తవడడ:డ మసకసన షపక
ఇవటట ననవ:6/254-B
వయసదస:22
లవ: పప
1012 ZOK0473868
పపరర: ఖయదర బ యస

125-159/1214

తవడడ:డ భబసన
ఇవటట ననవ:6/254 B
వయసదస:46
లవ: పప

భరస : మసకసన
ఇవటట ననవ:6/254-B
వయసదస:42
లవ: ససస స
1009 ZOK1679240
పపరర: ననరర బబష షపక

998
ZOK0663609
పపరర: బబ శశక

125-159/582

తలల : బబ
ఇవటట ననవ:6/247
వయసదస:33
లవ: పప

తవడడ:డ హనఫ
ఇవటట ననవ:6/251
వయసదస:31
లవ: పప

తవడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇవటట ననవ:6/254-A
వయసదస:21
లవ: పప
1006 ZOK0577940
పపరర: శకమ షకద షపక

125-159/584

భరస : ఐసక షపక
ఇవటట ననవ:6-247
వయసదస:58
లవ: ససస స

భరస : హనఫ శశక
ఇవటట ననవ:6/251
వయసదస:48
లవ: ససస స
1003 ZOK1509447
పపరర: అలస ఫ షపక

995
ZOK0907776
పపరర: తనజదదదన షపక

993
ZOK0663617
పపరర: మగబబరక షపక
తవడడ:డ కరరమ శశక
ఇవటట ననవ:6/247
వయసదస:32
లవ: పప

తలల : బబ షపక
ఇవటట ననవ:6/247
వయసదస:36
లవ: పప

తవడడ:డ తనజదదదన షపక
ఇవటట ననవ:6/247
వయసదస:28
లవ: ససస స
1000 ZOK0663625
పపరర: గగససయయ శశక

125-159/1213

భరస : సలవ బబషక ననర బబషక
ఇవటట ననవ:6-246-A2
వయసదస:38
లవ: ససస స

తవడడ:డ బబషక
ఇవటట ననవ:6/247
వయసదస:60
లవ: పప
997
ZOK1006684
పపరర: తశల న షపక

992
ZOK1122019
పపరర: మవజల ననర బబషక

1017 ZOK2272557
పపరర: మహమమద రఫస రకలపత

125-159/1269

తవడడ:డ ననగకరరజన రకలపత
ఇవటట ననవ:6-255/A
వయసదస:20
లవ: పప
125-159/605

1020 ZOK0894353
పపరర: జజన బబషక షపక

125-159/606

తలల : మసకసన బ
ఇవటట ననవ:6/256
వయసదస:39
లవ: పప
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1021 LML1953082
పపరర: మసకసన బ షపక

125-159/1216

భరస : కమల సకహహబ
ఇవటట ననవ:6-256
వయసదస:69
లవ: ససస స
1024 ZOK0825689
పపరర: సదభబన సబ షపక

125-159/607

125-159/609

125-159/1219

125-159/614

125-159/1222

125-159/617

125-159/1224

భరస : ఛనన బబషక షపక
ఇవటట ననవ:6/262
వయసదస:49
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 LML1956200
పపరర: రమజజ ననరకబష

1037 ZOK0663641
పపరర: మసకసన ననర

1040 ZOK2030658
పపరర: మమలయ బ షపక

1043 LML2441210
పపరర: మమలయ శశక శశక

125-159/621

1046 ZOK1244292
పపరర: రఫస షపక

125-159/1220

1049 LML2443190
పపరర: హససనన ననరకబష
తవడడ:డ బససమలయల
ఇవటట ననవ:6/263
వయసదస:35
లవ: ససస స

1029 ZOK1509363
పపరర: ఖససవ బ షపక

125-159/611

1032 ZOK1305721
పపరర: రరవత కకకరల

125-159/613

1035 ZOK0400515
పపరర: మయబగ షపక

125-159/1221

తవడడ:డ కరరమ సకహహబ
ఇవటట ననవ:6-259
వయసదస:43
లవ: పప
125-159/615

1038 ZOK1432228
పపరర: రకవ మగరళమహన

125-159/616

తవడడ:డ ఆవజననయగలల
ఇవటట ననవ:6/259-A
వయసదస:23
లవ: పప
125-159/1223

1041 ZOK1577485
పపరర: బశరరననసక సయద

125-159/618

భరస : అకబర బబష సయద
ఇవటట ననవ:6/261
వయసదస:29
లవ: ససస స
125-159/619

1044 ZOK0663658
పపరర: ననర శశక

125-159/620

తవడడ:డ మకబమల బబష శశక
ఇవటట ననవ:6/262
వయసదస:31
లవ: పప
125-159/622

తవడడ:డ మయ జ బగల బబషక షపక
ఇవటట ననవ:6/262
వయసదస:32
లవ: పప
125-159/624

125-159/608

భరస : వనవకటటసశరరల కకకరల
ఇవటట ననవ:6/258-B
వయసదస:24
లవ: ససస స

తవడడ:డ మకబమల భబషక
ఇవటట ననవ:6/262
వయసదస:38
లవ: పప

భరస : మమలయ షపక
ఇవటట ననవ:6/262
వయసదస:36
లవ: ససస స
1048 ZOK1300375
పపరర: బబగమ షపక

125-159/612

భరస : మకలబల
ఇవటట ననవ:6-260A
వయసదస:56
లవ: ససస స

భరస : మయబగబబష
ఇవటట ననవ:6-261
వయసదస:40
లవ: ససస స
1045 ZOK0915605
పపరర: పరరశన షపక

1031 ZOK2030617
పపరర: దసదస షపక

1026 ZOK0577825
పపరర: రమజజ షపక

భరస : ఖయదర బబష షపక
ఇవటట ననవ:6/258
వయసదస:50
లవ: ససస స

తవడడ:డ బబబగ సకహహబ శశక
ఇవటట ననవ:6/259-1
వయసదస:56
లవ: పప

తవడడ:డ ఖయససవ సకహహబ
ఇవటట ననవ:6/260A
వయసదస:61
లవ: పప
1042 LML1956226
పపరర: నఫసజన షపక

125-159/610

భరస : మసకసన వల
ఇవటట ననవ:6-259
వయసదస:43
లవ: ససస స

భరస : ననగమర ననర
ఇవటట ననవ:6-259
వయసదస:46
లవ: ససస స
1039 ZOK2030641
పపరర: మకలబల షపక

1028 ZOK1284553
పపరర: ఇవతయయజ షపక

125-159/1268

భరస : దసద
మ
ఇవటట ననవ:6/258
వయసదస:58
లవ: ససస స

తవడడ:డ కమల సకహహబ షపక
ఇవటట ననవ:6/258A
వయసదస:54
లవ: పప

భరస : పడసకద ఉతకకట
ఇవటట ననవ:6/258-B
వయసదస:28
లవ: ససస స
1036 ZOK2030633
పపరర: ఖయదర బ ననర బబషక

125-159/1218

తవడడ:డ ఖయదర బబషక షపక
ఇవటట ననవ:6/258
వయసదస:24
లవ: పప

భరస : ఖయదర బబషక షపక
ఇవటట ననవ:6-258
వయసదస:51
లవ: ససస స
1033 ZOK1305739
పపరర: శక లకడమ ఉతకకట

1025 LML1956184
పపరర: రఫసవపన షపక

1023 ZOK2270965
పపరర: షపక మయబబష
తవడడ:డ షపక కమల బబష
ఇవటట ననవ:6/256
వయసదస:50
లవ: పప

భరస : దసస గగరగ
ఇవటట ననవ:6-257
వయసదస:45
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఖయదర బబష
ఇవటట ననవ:6/258
వయసదస:26
లవ: పప
1030 ZOK2030609
పపరర: ఖయససవ బ షపక

125-159/1217

భరస : మహబమబ బబష
ఇవటట ననవ:6-256
వయసదస:37
లవ: ససస స

తవడడ:డ సదభబన సబ షపక
ఇవటట ననవ:6/257
వయసదస:45
లవ: పప
1027 ZOK1048611
పపరర: ఇలయజ షపక

1022 LML1953090
పపరర: రజయయ బబగవ షపక

1047 ZOK1300367
పపరర: హఫసస షపక

125-159/623

తవడడ:డ ఛనన బబషక షపక
ఇవటట ననవ:6/262
వయసదస:34
లవ: పప
125-159/625

1050 ZOK0907917
పపరర: నబస ననర బబషక

125-159/626

తవడడ:డ రసనల
ఇవటట ననవ:6/263
వయసదస:55
లవ: పప
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1051 ZOK1122282
పపరర: అసకనమమ ననరకబషక

125-159/627

భరస : రసనల ననరకబషక
ఇవటట ననవ:6/263
వయసదస:74
లవ: ససస స
1054 ZOK0235226
పపరర: వమలమమ నరకక

125-159/628

125-159/631

125-159/1227

125-159/636

125-159/639

125-159/1230

125-159/642

125-159/1233

125-159/644

భరస : వనవకటసదబబయయ ఆచనరగ వనరకపపరవ
ఇవటట ననవ:6/266 A
వయసదస:58
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 ZOK0907818
పపరర: సదలలమయన ననరర

1067 LML1953850
పపరర: రమజజ ననర బబష

1070 ZOK1538149
పపరర: సస న ననర బబష

1073 ZOK1244235
పపరర: అబగదల అజజ ననర

1076 ZOK1284504
పపరర: వనవకటయయ ననయగడడ

125-159/630

1059 ZOK0235317
పపరర: పపలల యయ ననయగడడ నరకక

125-159/633

1062 LML2441251
పపరర: యయసనదల ననర

125-159/635

తవడడ:డ ఖయదరభబషక
ఇవటట ననవ:6/264
వయసదస:35
లవ: పప
125-159/637

1065 ZOK0907826
పపరర: ఖయదర బబషక ననర

125-159/638

తవడడ:డ పకకర
ఇవటట ననవ:6/264
వయసదస:70
లవ: పప
125-159/1228

1068 ZOK1701630
పపరర: ఫకతమ బ ననర

125-159/1229

భరస : ఖదర బబష ననర
ఇవటట ననవ:6-264
వయసదస:62
లవ: ససస స
125-159/640

1071 ZOK1577972
పపరర: ననర బబష సస న

125-159/641

తవడడ:డ ననర బబష మహమమద
ఇవటట ననవ:6/264-A
వయసదస:20
లవ: ససస స
125-159/1231

తవడడ:డ మహమద రఫస ననర
ఇవటట ననవ:6-265
వయసదస:26
లవ: పప

భరస : వనవకటయయ ననయగడడ
ఇవటట ననవ:6-266
వయసదస:60
లవ: ససస స
1078 ZOK0946113
పపరర: కలటలఅమమ వనరకపపరవ

125-159/634

తవడడ:డ మహమమద
ఇవటట ననవ:6/264-A
వయసదస:20
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఖయదర బబష ననర బబష
ఇవటట ననవ:6/264A2
వయసదస:47
లవ: ససస స
1075 ZOK1283092
పపరర: రకజమమ ననయగడడ

1061 LML1947266
పపరర: మహమమదననరకబషక

1056 ZOK0235275
పపరర: అరరణమమ నరకక

తవడడ:డ రగడడయయననయగడడ
ఇవటట ననవ:6/263-A
వయసదస:84
లవ: పప

భరస : మహమమద
ఇవటట ననవ:6-264
వయసదస:36
లవ: ససస స

భరస : ఖయదర బబషక ననర
ఇవటట ననవ:6-264
వయసదస:68
లవ: ససస స
1072 ZOK1509264
పపరర: సలవ బబష ననర బబష

125-159/632

తలల : ఫకతమయ
ఇవటట ననవ:6/264
వయసదస:41
లవ: పప

తలల : ఫకతమయ
ఇవటట ననవ:6/264
వయసదస:30
లవ: ససస స
1069 ZOK2030674
పపరర: ఫకతమయ ననర బబషక

1058 ZOK0235309
పపరర: మయరరతరకవ చదదరగ నరకక

125-159/1226

భరస : రవచవదడ
ఇవటట ననవ:6/263-A
వయసదస:49
లవ: ససస స

తవడడ:డ కకదర బబషక
ఇవటట ననవ:6/264
వయసదస:43
లవ: పప

తవడడ:డ ఖయదర బబషక షపక
ఇవటట ననవ:6/264
వయసదస:53
లవ: పప
1066 ZOK0908154
పపరర: శశశరర్క ననర

125-159/629

తవడడ:డ పపలల యయ ననయగడడ
ఇవటట ననవ:6/263-A
వయసదస:49
లవ: పప

భరస : ఈశశరచనరగ
ఇవటట ననవ:6-263A-1
వయసదస:53
లవ: ససస స
1063 ZOK0825879
పపరర: ననజర ననర

1055 ZOK0235267
పపరర: సకవతడమమ నరకక

1053 ZOK2030666
పపరర: మమలన ననర బబషక
భరస : బససమలయల ననర
ఇవటట ననవ:6-263
వయసదస:51
లవ: ససస స

భరస : మయరరత రకవ చదదరగ
ఇవటట ననవ:6/263-A
వయసదస:42
లవ: ససస స

తవడడ:డ పపలల యయ
ఇవటట ననవ:6/263-A
వయసదస:54
లవ: పప
1060 LML1955665
పపరర: పకరశతమమ నవదదమవడలవ

125-159/1225

భరస : నబశబ
ఇవటట ననవ:6-263
వయసదస:42
లవ: ససస స

భరస : పపలల యయననయగడడ
ఇవటట ననవ:6/263-A
వయసదస:79
లవ: ససస స
1057 ZOK0235291
పపరర: రవచవదడ నరకక

1052 LML1956176
పపరర: మగనననరబబగవ ననరకబషక

1074 ZOK1138099
పపరర: రకజమమ ననయగడడ

125-159/1232

భరస : వనవకటయయ
ఇవటట ననవ:6-266
వయసదస:56
లవ: ససస స
125-159/1234

125-159/643
1077 ZOK0946063
పపరర: వనవకట సదబబమమ వనరకపపరవ

తవడడ:డ సదబబనన ననయగడడ
ఇవటట ననవ:6-266
వయసదస:77
లవ: పప

తవడడ:డ వనవకకటరకయలల ఆచనరగ వనరకపపరవ
ఇవటట ననవ:6/266 A
వయసదస:63
లవ: ససస స

125-159/645
1079 ZOK0946618
పపరర: వనవకట రమణ ఆచనరగ
వనరకపపరవ
తవడడ:డ వవకట సదబబయయ ఆచనరగ వనరకపపరవ
ఇవటట ననవ:6/266 A
వయసదస:30
లవ: పప

125-159/1235
1080 ZOK0946550
పపరర: వనవకట సదబబయయ ఆచనరగ
వనరకపపరవ
తవడడ:డ వనవకకటరకయలల ఆచనరగ వనరకపపరవ
ఇవటట ననవ:6-266 A
వయసదస:65
లవ: పప
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125-159/1236
1081 ZOK0946600
పపరర: సదబడమణయ ఎవ ఆచనరగ
వనరకపపరవ
తవడడ:డ వనవకటసదబబయయ ఆచనరగ వనరకపపరవ
ఇవటట ననవ:6-266A
వయసదస:38
లవ: పప

భరస : సదబడమణయ ఎవ ఆచనరగ వనరకపపరవ
ఇవటట ననవ:6-266-A
వయసదస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ సతయవ పపటటట
ఇవటట ననవ:6-266-A
వయసదస:23
లవ: ససస స

1084 ZOK1407766
పపరర: శకలవతల పపటటట

1085 ZOK1407808
పపరర: అశశక పపటటట

1086 ZOK1407857
పపరర: శశకళ పపటటట

125-159/1239

భరస : సతయవ పపటటట
ఇవటట ననవ:6-266-A
వయసదస:45
లవ: ససస స
1087 ZOK1145896
పపరర: గగరకమమ మమలయలలలల

125-159/1237

125-159/1240

తవడడ:డ సతయవ పపటటట
ఇవటట ననవ:6-266-A
వయసదస:30
లవ: పప
125-159/646

భరస : వనవకటటశ మమ లలలలల
ఇవటట ననవ:6/267-A
వయసదస:68
లవ: ససస స
1090 LML2441608
పపరర: వనవకటరమన కకననడగకరర

1082 ZOK0946071
పపరర: బబడమయ
ర న వనరకపపరవ

1088 ZOK1377787
పపరర: మలల లలలల వనవకటటష

125-159/647

1091 ZOK1576461
పపరర: వనవకట సదబబమమ కకవడనగకరగ
భరస : గవగయయ కకవడనగకరగ
ఇవటట ననవ:6/268
వయసదస:68
లవ: ససస స

1093 ZOK1629625
పపరర: పపడమ శశఖర మగతతకలరర

1094 ZOK1629633
పపరర: ననగ సదలలచన మగతతకలరర

తలల : శవకరమమ మగతతకలరర
ఇవటట ననవ:6/269
వయసదస:28
లవ: పప
1096 ZOK0663682
పపరర: కకషష వనన లయలయపపట
భరస : హరగననథ రరడకడ లయలయపపట
ఇవటట ననవ:6/270-Z14
వయసదస:49
లవ: ససస స
1099 ZOK1294446
పపరర: మననసర షపక

1097 ZOK1671338
పపరర: లఖత లయలయపపట

125-160/9

1100 ZOK1679943
పపరర: ననగజజయత ఠగమమవడడలయ
భరస : పపలల యయ ఠగమమవడడలయ
ఇవటట ననవ:6-271-Z-7
వయసదస:35
లవ: ససస స

125-159/658
1102 LML2441285
పపరర: వనవకట పడసకద ఆచనరగ
చవదలలరర
తవడడ:డ వనవకట సదబబ ఆచనరగ చవదలలరర
ఇవటట ననవ:6/274
వయసదస:37
లవ: పప

1103 ZOK0645283
పపరర: సదబబచనరగ చవదలలరర

తవడడ:డ వనవకట సదబబబ చనరగ సస
ఇవటట ననవ:6/274
వయసదస:34
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-159/652

125-159/655

1109 ZOK0649780
పపరర: కలయవత పకవడడ రకజ
భరస : మధదసనదన రకజ
ఇవటట ననవ:6/275
వయసదస:43
లవ: ససస స

1092 ZOK2030682
పపరర: వనవకటసదబబమమ కకననడగకరర

125-159/1242

1095 ZOK0663674
పపరర: హరగననథ రగడడడ లయలపపట

125-159/653

1098 ZOK1510155
పపరర: కమల బబష షపక

125-159/656

తవడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇవటట ననవ:6/271
వయసదస:47
లవ: పప
125-159/1243

1101 ZOK1257659
పపరర: ఖదసదమర ఆశక కగ

125-159/657

భరస : ఖదసదమర నబ సకహహబ కగ
ఇవటట ననవ:6/272-Z-16
వయసదస:54
లవ: ససస స
125-159/659

1104 ZOK0649640
పపరర: భరతమమయ చవదళళరర

125-159/660

భరస : వనవకట సదబబబచనరగ సస
ఇవటట ననవ:6/274
వయసదస:57
లవ: ససస స
125-159/662

తవడడ:డ కకషషయయ ఆర
ఇవటట ననవ:6/275
వయసదస:65
లవ: పప
125-160/10

125-159/648

తవడడ:డ గగపకల రరడడ క లయలయపపట
ఇవటట ననవ:6/270-Z14
వయసదస:52
లవ: పప

తవడడ:డ పపరలనర నచనరర సస
ఇవటట ననవ:6/274
వయసదస:63
లవ: పప

125-159/661 1106 LML2441301
1105 ZOK0649657
పపరర: పడసననన కలమయరర చవదళళరర
పపరర: సదబబడమణయమ రచనపకల

1089 LML2441277
పపరర: సదబబడమణయమ కకడనగకరర

భరస : గవగయయ కగ
ఇవటట ననవ:6-268
వయసదస:62
లవ: ససస స

తవడడ:డ హరగననథ రగడడడ లయలయపపట
ఇవటట ననవ:6/270-Z14
వయసదస:20
లవ: ససస స

తవడడ:డ కమల షపక
ఇవటట ననవ:6/271
వయసదస:24
లవ: పప

1108 LML2442697
పపరర: మధనసనదహరకజ
పకవడడబబలయ
తవడడ:డ రవగకనయగడన
ఇవటట ననవ:6/275
వయసదస:46
లవ: పప

125-159/650

తలల : శవకరమమ మగతతకలరర
ఇవటట ననవ:6/269
వయసదస:34
లవ: ససస స
125-159/654

125-159/1241

తవడడ:డ వనవకటరమన కకవడగకరగ
ఇవటట ననవ:6/268
వయసదస:36
లవ: పప

తవడడ:డ వనవకటసదబబయయ కకవడవ గకరగ
ఇవటట ననవ:6/268
వయసదస:66
లవ: పప
125-159/651

125-159/1238

తవడడ:డ సతయవ పపటటట
ఇవటట ననవ:6-266-A
వయసదస:25
లవ: ససస స

తవడడ:డ మలల లలలల రవగనన
ఇవటట ననవ:6/267-A
వయసదస:62
లవ: పప
125-159/649

1083 ZOK1407741
పపరర: వకణణ పపటటట

1107 LML1953306
పపరర: ససదదమమ మవడల

125-159/1244

భరస : వనవకటసదబబయయ మవడల ఎవ
ఇవటట ననవ:6-275
వయసదస:71
లవ: ససస స
125-160/11

1110 ZOK1509579
పపరర: హరగరత లయలయపపట

125-159/663

తవడడ:డ హరగననథ రగడడడ లయలయపపట
ఇవటట ననవ:6/275-A
వయసదస:20
లవ: ససస స
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1111 ZOK1309640
పపరర: పపరనపకటట కకకషషమయచనరగ

125-159/664

తవడడ:డ పపరనపకటట చనన వరయయ
ఇవటట ననవ:6/275-C
వయసదస:60
లవ: పప
1114 ZOK1309673
పపరర: పపరనపకటట మహన ఆచనరగ

1112 ZOK1309657
పపరర: పపరనపకటట పసడత

125-159/665

భరస : పపరనపకటట మహన ఆచనరగ
ఇవటట ననవ:6/275-C
వయసదస:27
లవ: ససస స
125-159/667

తవడడ:డ పపరనపకటట కకకషషమయచనరగ
ఇవటట ననవ:6/275-C
వయసదస:34
లవ: పప

1115 ZOK1683325
పపరర: పరశతమమ పపరకనపత

1113 ZOK1309665
పపరర: పపరనపకటట పకరశతమమ

125-159/666

భరస : పపరనపకటట కకకషషమయచనరగ
ఇవటట ననవ:6/275-C
వయసదస:51
లవ: ససస స
125-159/668

భరస : కకషషమయచనరగ పపరకనపత
ఇవటట ననవ:6/275-C
వయసదస:50
లవ: ససస స

1116 LML2441327
పపరర: వనవకటసదబబయయ తనళలపకక

125-159/669

తవడడ:డ రకమయచనరర తలల పకక
ఇవటట ననవ:6/275D
వయసదస:34
లవ: పప

125-159/670 1118 ZOK0988503
125-159/671 1119 ZOK1048736
1117 LML2441335
పపరర: శకనవకసదలల ఆచనరగ తనళలపకక
పపరర: పపప ఢడశ రకజ ఆచనరగ తనళళపకక
పపరర: పడభబవతమమ తళపకక

తవడడ:డ రకమ చనరగ
ఇవటట ననవ:6/275D
వయసదస:38
లవ: పప
1120 ZOK1048744
పపరర: వనవకటటశ ఆచనరగ తళపకక

తవడడ:డ రకజజచనరగ తనళళపకక
ఇవటట ననవ:6/275-D
వయసదస:27
లవ: పప
125-159/673

తవడడ:డ రకజజచనరగ తళపకక
ఇవటట ననవ:6/275-D
వయసదస:26
లవ: పప
1123 LML1953561
పపరర: శకవతమమ తనళలపకకక

125-159/1246

125-159/677

125-159/680

125-160/12

తవడడ:డ వర భదడయయ
ఇవటట ననవ:6/278-2-8
వయసదస:54
లవ: పప
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1127 ZOK1576743
పపరర: షమర షపక

1130 ZOK0914730
పపరర: లకడమ పరకవత పప డ దదటటరర

1133 ZOK1393933
పపరర: పదనమవత మగనగవటట

125-159/684

1136 ZOK2030708
పపరర: తతలశమమ బవడనరర

125-159/678

1139 ZOK0474155
పపరర: ననగ లకడమ పస
భరస : సకవబ శవ రకవప
ఇవటట ననవ:6/278-2-8
వయసదస:46
లవ: ససస స

1125 LML2445328
పపరర: ఈశశరమమ సదబబబచనరగ

125-159/676

1128 ZOK0825739
పపరర: రకజశశఖరకచనరర పప డ దదటటరర

125-159/679

తవడడ:డ నరససవహఆచనరగ
ఇవటట ననవ:6/277-C
వయసదస:40
లవ: పప
125-159/681

1131 ZOK1680859
పపరర: ఖదర బబష సయద

125-159/682

తవడడ:డ పటటల సకహహబ సయద
ఇవటట ననవ:6/277-C
వయసదస:29
లవ: పప
125-159/683

1134 ZOK2030690
పపరర: వనవకటసదబబమమ కటబట కగ

125-159/1247

భరస : రకఘవపలల కగ
ఇవటట ననవ:6-277E
వయసదస:58
లవ: ససస స
125-159/1248

భరస : రకమకకషష బవడనరర
ఇవటట ననవ:6-277F-1
వయసదస:69
లవ: ససస స
125-159/685

125-159/1245

భరస : కకన
ఇవటట ననవ:6/277
వయసదస:79
లవ: ససస స

భరస : మహహష
ఇవటట ననవ:6/277-D
వయసదస:30
లవ: ససస స

తవడడ:డ రకమ కకషషయయ బవడనరర
ఇవటట ననవ:6/277-F
వయసదస:45
లవ: పప
1138 ZOK0473660
పపరర: సకవబ శవ రకవప పస

125-159/675

భరస : రకజశశఖరకచనరర
ఇవటట ననవ:6/277-C
వయసదస:35
లవ: ససస స

భరస : ఖదర బబష సయద
ఇవటట ననవ:6/277-C
వయసదస:20
లవ: ససస స
1135 ZOK1226928
పపరర: శకధర బవడనరర

1124 LML2441574
పపరర: సదబబడమణయమ కకణణపక

1122 LML1945930
పపరర: రకజజ చనరగ తనళలపకకక

తవడడ:డ వనవకట సదబబయయ ఆచనరగ టట
ఇవటట ననవ:6-275D
వయసదస:52
లవ: పప

భరస : కరగమగలల షపక
ఇవటట ననవ:6/277-B
వయసదస:38
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరససవహహలల
ఇవటట ననవ:6/277-C
వయసదస:46
లవ: పప
1132 ZOK1684174
పపరర: ఉసపన బ సయద

125-159/674

తవడడ:డ సదబబబచనరగ
ఇవటట ననవ:6/277
వయసదస:44
లవ: పప

భరస : మసకసన షపక
ఇవటట ననవ:6/277B
వయసదస:48
లవ: ససస స
1129 ZOK0908949
పపరర: ససవక కకటటకర

భరస : రకమయచనరగ లలట తళపకక
ఇవటట ననవ:6/275-D
వయసదస:56
లవ: ససస స

తవడడ:డ రకజజచనరగ తళపకక
ఇవటట ననవ:6/275-D
వయసదస:25
లవ: పప

భరస : రకజజచనరగ టట
ఇవటట ననవ:6-275D
వయసదస:45
లవ: ససస స
1126 ZOK1578046
పపరర: కరగమగన షపక

1121 ZOK1244342
పపరర: కలయయణ కలమయర తళపకక

125-159/672

1137 ZOK2030716
పపరర: పదనమవతమమ తతమమల

125-159/1249

భరస : వనణగగగపకల తతమమల
ఇవటట ననవ:6-278
వయసదస:67
లవ: ససస స
125-159/686

1140 ZOK2030765
పపరర: వనణగగగపకల తతమమలయ

125-159/687

తవడడ:డ శశషయయ తతమమలయ
ఇవటట ననవ:6/2787
వయసదస:76
లవ: పప
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1141 ZOK1353465
పపరర: బబగమ షపక

125-159/1003

భరస : ఛనన బబషక షపక
ఇవటట ననవ:6/A-202
వయసదస:49
లవ: ససస స
1144 ZOK1438795
పపరర: మలలల వశశననథ రగడడడ

125-144/856

తవడడ:డ చననయయ కకసనరర
ఇవటట ననవ:12
వయసదస:42
లవ: ససస స
125-159/252

తవడడ:డ మలలల నరససవహ రగడడడ
ఇవటట ననవ:39/B3
వయసదస:74
లవ: పప
1147
పపరర: ఖయదర బబష షపక

1142
పపరర: వనవకటలకడమ లవగవగగవటల

తవడడ:డ చవ బబష
ఇవటట ననవ:house no-13
వయసదస:53
లవ: పప

125-144/857

తవడడ:డ వనవకటటశ లవగవగగవటల
ఇవటట ననవ:15
వయసదస:43
లవ: పప

1145 ZOK1424894
పపరర: మమలయల పటబన

125-159/253

తవడడ:డ మహబమబ ఖయన
ఇవటట ననవ:198-B
వయసదస:22
లవ: పప
125-159/1267

1143
పపరర: రవ శశఖర లవగవగగవటల

1146 ZOK1670769
పపరర: ననరగ షపక

125-160/1121

తవడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇవటట ననవ:68232-S
వయసదస:22
లవ: ససస స

1148 ZOK1717602
పపరర: మయటటటట సరగక మయటట77

125-144/854

భరస : మఠరహస హ సరగక హసపబవడ ఏమ.వననకటటసనసబన
ఇవటట ననవ:m.venkateswrlu
వయసదస:26
లవ: ససస స
పపరరషషలల
ఇతరరలల
మతస త

551
551

ససస సలల

మతస త
597
597

1,148
1,148

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస
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