రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-12
1
ZOK1500719
పషరర: మసససణణ షషక

125-162/455

భరస : ఖదర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/77-C
వయససస:47
లఇ: ససస స
4
ZOK0653139
పషరర: ఫఫరర రసస బబషస శశక

125-162/11

125-166/729

125-166/732

125-162/13

125-166/833

125-162/828

125-162/19

తఇడడ:డ అలఖలబకసశ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/727-B
వయససస:46
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

14
ZOK0878357
పషరర: గగషఫన షషక

17
ZOK0418210
పషరర: షసకకరస బబగఇ షషక

20
ZOK0418558
పషరర: నదయయబ షషక

23
ZOK1096156
పషరర: పరరరన షషక

125-162/21

26
ZOK0260943
పషరర: ససహహరస షషక

125-166/12

29
ZOK0575969
పషరర: జజన భబషస షషజక
తలల : బబజజన షసక
ఇఇటట ననఇ:6/727-B
వయససస:43
లఇ: పప

9
ZOK1391606
పషరర: పటబన అమన

125-166/731

12
ZOK1047043
పషరర: చననమక గభఇదదడజ

125-166/734

15
ZOK0529024
పషరర: రసశధ షషక

125-162/14

భరస : గగస పసర సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/724
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-162/15

18
ZOK1284645
పషరర: తదజన షషక

125-162/16

భరస : అలఖలబకసశ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/724-A
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-162/17

21
ZOK0527432
పషరర: నదసర షషక

125-162/18

తఇడడ:డ అలఖలబకసశ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/727
వయససస:31
లఇ: పప
125-162/20

24
ZOK2033272
పషరర: మహబయబ బ షషక

125-162/829

భరస : మమలఖ స
ఇఇటట ననఇ:6-727
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-162/22

భరస : యయసఫ రసజఇపషట
ఇఇటట ననఇ:6/727-B
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-162/24

125-166/728

భరస : సఫదర దరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/723-A
వయససస:85
లఇ: ససస స

భరస : ఖఖదర బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/727
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రససల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/727 B
వయససస:55
లఇ: పప
28
ZOK0527416
పషరర: షబబర షషక

125-166/733

తఇడడ:డ ఖఖదర బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/727
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖఖదర బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/727
వయససస:26
లఇ: పప
25
ZOK1009514
పషరర: అలఖల బకసశ షషక

11
ZOK1047035
పషరర: లకడక దదవ మకరసజ

6
ZOK0529008
పషరర: ఫసరరరన షషక

భరస : పటబన అయయబ ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:6/723
వయససస:25
లఇ: ఇ

భరస : గగసససర సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/724-A
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : గగస పసర సయయద
ఇఇటట ననఇ:6-725B
వయససస:55
లఇ: ససస స
22
ZOK0949588
పషరర: జబబరరలల షషక

125-166/730

భరస : ఖఖదర బబషస
ఇఇటట ననఇ:6//723-C
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభదదన ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/724
వయససస:64
లఇ: పప
19
ZOK2033264
పషరర: జజజన బ షషక

8
ZOK1316843
పషరర: అసల ఇ బబషస షషక

125-162/10

భరస : కమల బబషస
ఇఇటట ననఇ:6/723
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకసటరమణ రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/723-A
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖదర భబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/723-C
వయససస:35
లఇ: పప
16
ZOK2253680
పషరర: అలల బకష షషక

125-162/12

తఇడడ:డ కమల బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/723
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : శసఫఫవపలఖల
ఇఇటట ననఇ:6/723-A
వయససస:37
లఇ: ససస స
13
ZOK0879751
పషరర: షసఫఫ ఉలఖల ససయయ

5
ZOK1009761
పషరర: జమరరననషస పఠసన

3
ZOK0527218
పషరర: జజన షషక
తఇడడ:డ దదదద పసర స
ఇఇటట ననఇ:6/723
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : మభభ ఖఖన శక
ఇఇటట ననఇ:6/723
వయససస:66
లఇ: ససస స

తలల : జమలలననససస
ఇఇటట ననఇ:6/723
వయససస:29
లఇ: పప
10
ZOK0878324
పషరర: హజర షషక

125-162/9

భరస : ఫఫర దదస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/723
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కమల బశస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/723
వయససస:34
లఇ: పప
7
ZOK0944208
పషరర: అయయబ ఖఖన పఠసన

2
ZOK0418186
పషరర: షసకకరస షషక

27
ZOK0260950
పషరర: వసహహదద షషక

125-162/23

భరస : జజన బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/727-B
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-162/25

30
ZOK0575977
పషరర: మమలఖ శశక

125-162/26

తలల : బబ జన షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/727-B
వయససస:45
లఇ: పప
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31
ZOK1009506
పషరర: షకకలఖ షషక

125-162/27

భరస : అలఖలబకసశ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/727-B
వయససస:52
లఇ: ససస స
34
ZOK0260968
పషరర: బబగఇ షషక

125-162/29

125-162/32

125-162/34

125-162/830

125-162/39

125-162/42

భరస : షఫఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/729
వయససస:30
లఇ: ససస స
52
LML1983469
పషరర: రసజమక వలల
ల రర

125-162/833

తఇడడ:డ బబషస సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/729-B
వయససస:63
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-162/35

44
ZOK1213271
పషరర: సఫదద స వలల
ల ర

47
ZOK1096180
పషరర: జజన బబషస కకససనసరర

125-162/835

125-162/37

42
ZOK0527234
పషరర: శసనస షషక

45
ZOK1213289
పషరర: జబబదద వలల
ల ర

125-162/40

48
ZOK0527440
పషరర: అబద సయయద
తఇడడ:డ ఖఖససఇ ససహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/729
వయససస:32
లఇ: పప

50
LML1982628
పషరర: రసహజజన షషక

51
LML1982685
పషరర: ఆయసస షషక

56
LML1970375
పషరర: జజన బబషస షషక

59
ZOK1316868
పషరర: షబనద సయయద
భరస : అబద సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/729-B
వయససస:25
లఇ: ససస స

125-162/306

125-162/36

125-162/38

భరస : సఫదద స వలల
ల ర
ఇఇటట ననఇ:6/728-A
వయససస:41
లఇ: ససస స

125-162/831

125-162/41

125-162/832

భరస : జజన షసక
ఇఇటట ననఇ:6-729
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-162/834

54
ZOK0665950
పషరర: మహమకద రషసద షషక

125-162/43

తఇడడ:డ మమలఖ ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/729-A
వయససస:28
లఇ: పప
125-162/836

తఇడడ:డ ఖఖదర ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6-729-A
వయససస:52
లఇ: పప
125-162/45

39
ZOK2252286
పషరర: బశరరన షషక

తఇడడ:డ బభదదన ససహహబ లలట కకససనసరర
ఇఇటట ననఇ:6/728-B
వయససస:50
లఇ: పప

53
LML2449726
పషరర: పసరర ససహహబ కలల
ల రర

125-162/31

తఇడడ:డ శసనస స
ఇఇటట ననఇ:6/728
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ పఫచచయయ కసళళళట
ఇఇటట ననఇ:6-729
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖఖదర ససహహబ షషజక
ఇఇటట ననఇ:6-729-A
వయససస:57
లఇ: పప
58
ZOK1144377
పషరర: ఖఖసఫఇ ససహహబ సయయద

41
ZOK1096065
పషరర: హనన షషక

36
ZOK0575985
పషరర: అబభరల రహమఖన షషజక

భరస : అబభరల రజహమన షషక
ఇఇటట ననఇ:6/727-C
వయససస:19
లఇ: ససస స

భరస : మమలఖ ససహహబ స
ఇఇటట ననఇ:6-729
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : పసరరససహహబ వలల లలరర
ఇఇటట ననఇ:6-729
వయససస:57
లఇ: ససస స
55
LML1970227
పషరర: మమలఖ ససహహబ షషక

125-162/33

తఇడడ:డ పసర ససహహబ వలల
ల ర
ఇఇటట ననఇ:6/728-A
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : జజన బబషస కకససనసరర
ఇఇటట ననఇ:6/728-B
వయససస:47
లఇ: ససస స
49
ZOK0740001
పషరర: సమరస షషక

38
ZOK1501071
పషరర: ఉమర ఫసరరక షషక

125-162/28

తఇడడ:డ హజ ససహహబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/727-C
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : కరరమళళ రసజ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/728
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : కరరమభలఖల షసక
ఇఇటట ననఇ:6-728
వయససస:43
లఇ: ససస స
46
ZOK1096164
పషరర: నసరర హన కకససనసరర

125-162/30

తఇడడ:డ ఖఖజ బబష
ఇఇటట ననఇ:6/727-C
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ కరరమభలఖల కసససనసరర
ఇఇటట ననఇ:6/728
వయససస:27
లఇ: పప
43
LML2452001
పషరర: నసరర హన కససమయరర

35
ZOK0575951
పషరర: హజ భబషస శసఈక

33
ZOK0465385
పషరర: నజర బబషస షషక
తఇడడ:డ హజ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/727C
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇమఖమ ససహహబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/727-C
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : నజర బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/727-C
వయససస:24
లఇ: ససస స
40
ZOK0527184
పషరర: బరరశ బబషస కసససనసరర

125-162/149

భరస : షబబర షషక
ఇఇటట ననఇ:6/727-B
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : హజ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/727-C
వయససస:49
లఇ: ససస స
37
ZOK1257881
పషరర: రరకసరణద షషక

32
ZOK1725878
పషరర: హరరరయఖ షషక

57
ZOK0906042
పషరర: మమలన షషక

125-162/44

భరస : ఛదన బబషస షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/729-B
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-162/46

60
ZOK1500776
పషరర: సయద అబద

125-162/47

తఇడడ:డ సయద కసఫఇ ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/729-B
వయససస:28
లఇ: పప
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61
ZOK1500784
పషరర: సయద షబన

125-162/48

భరస : సయద అబద
ఇఇటట ననఇ:6/729-B
వయససస:24
లఇ: ససస స
64
ZOK1009639
పషరర: షసహహద పసలఖగరరర

125-162/50

125-162/53

125-162/56

125-162/59

125-162/62

125-162/64

125-162/66

భరస : జజన బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/732-D
వయససస:41
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

74
ZOK1021328
పషరర: జజన బబషస షషక

77
ZOK1500727
పషరర: మయసస షషక

80
ZOK1021310
పషరర: అరరద షషక

83
ZOK1500743
పషరర: జబర షషక

125-162/68

86
ZOK1040815
పషరర: కరరమభళ షషక

125-162/60

89
ZOK1716398
పషరర: షషక అరరరయఖ పరవన
తఇడడ:డ షషక మమలఖల
ఇఇటట ననఇ:6/732-D
వయససస:20
లఇ: ససస స

69
ZOK0654038
పషరర: నససమఖ షషక

125-162/55

72
ZOK0905895
పషరర: హజర షషక

125-162/58

75
ZOK1095950
పషరర: శఇషసద షషక

125-162/61

భరస : నదయబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/732
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-162/63

78
ZOK2261980
పషరర: షసహనస బబగఇ పటబన

125-162/1065

తఇడడ:డ జజనఖఖన పస
ఇఇటట ననఇ:6/732
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-162/65

81
LML1983097
పషరర: తహహర షషక

125-162/838

భరస : మహమర హబబ భబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6-732-B
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-162/67

84
ZOK2257939
పషరర: తససల ఇ షషక

125-162/1051

తఇడడ:డ కరరమభలల ఏస
ఇఇటట ననఇ:6/732-C
వయససస:19
లఇ: ససస స
125-162/69

తఇడడ:డ బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/732-D
వయససస:50
లఇ: పప
125-162/71

125-162/52

భరస : మభబబరక బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/732
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరరమభలల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/732-C
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : కరరమభలఖల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/732D
వయససస:42
లఇ: ససస స
88
ZOK1244656
పషరర: షమఇ బబనస షషక

125-162/57

తఇడడ:డ మహమకద హబబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/732-B
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : మహబయబ బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/732-C
వయససస:63
లఇ: ససస స
85
ZOK0261008
పషరర: షహహదద షషక

71
ZOK0260992
పషరర: కరరమభన షషక

66
ZOK1303205
పషరర: మసససన పసలఖగరరర

భరస : ఖఖజజ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/731-B
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మకలబల బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/732
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : ఖఖదర బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/732-A2
వయససస:51
లఇ: ససస స
82
LML2452092
పషరర: మమహఉన భ షషక

125-162/54

తఇడడ:డ బడడలఖలససబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/732
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ బడడలల ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/732
వయససస:62
లఇ: పప
79
ZOK0418202
పషరర: జజమభమఠ షషక

68
ZOK0907586
పషరర: మమలఖల పసలఖగరరర

125-162/49

తఇడడ:డ పసరర షషబ పసలఖగరరర
ఇఇటట ననఇ:6/730-A
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : మభబబరక బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/732
వయససస:43
లఇ: ససస స

తలల : ఫసతమఖ బ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/732
వయససస:41
లఇ: పప
76
ZOK1095992
పషరర: ఖఖదర బబషస షషక

125-162/51

తఇడడ:డ పసరరససబ పసలఖగరరర
ఇఇటట ననఇ:6/730-A1
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : జజనబబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/732
వయససస:54
లఇ: ససస స
73
ZOK0906182
పషరర: మబరక బబషస షషక

65
ZOK1316744
పషరర: పసలగరరర నసరర హన షషజక

63
ZOK0781732
పషరర: బబబయయ పసలగరరర
తఇడడ:డ పసరయయ పసలగరరర
ఇఇటట ననఇ:6/730
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : పసలగరరర మమలఖల షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/730
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : మసససన పసలగరరర
ఇఇటట ననఇ:6/730-A
వయససస:25
లఇ: ససస స
70
ZOK0260984
పషరర: రహమత షషక

125-162/837

భరస : ఖఖశమ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6-729-B
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : బబబయయ పసలఖగరరర
ఇఇటట ననఇ:6/730
వయససస:27
లఇ: ససస స
67
ZOK1303213
పషరర: శసహహన పసలగరరర

62
LML2452019
పషరర: బబగఇ సయయద

87
ZOK1050731
పషరర: పసయరర జజన షషక

125-162/70

భరస : భబశ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/732-D
వయససస:58
లఇ: ససస స
125-162/72

90
ZOK1430263
పషరర: జన బబష షషక

125-162/73

తఇడడ:డ బశ ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/733
వయససస:46
లఇ: పప
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91
ZOK1500891
పషరర: గగసఫయ షషక

125-162/75

భరస : అబభరల వహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/733-C
వయససస:56
లఇ: ససస స
94
ZOK1556521
పషరర: ఖదర బబష షషక

125-162/78

125-162/839

125-162/81

125-162/83

125-162/85

125-162/88

125-162/91

తఇడడ:డ మహమకద షసక
ఇఇటట ననఇ:6/736-1
వయససస:37
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

104
ZOK0529354
పషరర: రకశసక షషక

107
ZOK1556687
పషరర: నససబ షషక

110
ZOK0527168
పషరర: షఫరసజ షషక

113
ZOK0529057
పషరర: సలఖక షషక

125-162/94

116
ZOK1009613
పషరర: జజన షషక

125-162/84

119
ZOK0576835
పషరర: మభనన షషక
భరస : షషఇశశర షషక
ఇఇటట ననఇ:6/736A
వయససస:35
లఇ: ససస స

99
ZOK1009522
పషరర: ఫరసరనద షషక

125-162/74

102
ZOK0527424
పషరర: శఫఫఉలఖల షషక

125-162/82

105
LML2449742
పషరర: మదదర ససహహబ షషక

125-162/842

తఇడడ:డ ఖఖదర ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6-735
వయససస:62
లఇ: పప
125-162/86

108
ZOK0907123
పషరర: అబభరల రహహమఖన షషక

125-162/87

తఇడడ:డ మదదర ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/735-A
వయససస:35
లఇ: పప
125-162/89

111
ZOK0527242
పషరర: జన బబష షషక

125-162/90

తఇడడ:డ ఖఖదర ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/736
వయససస:57
లఇ: పప
125-162/92

114
ZOK1009852
పషరర: నజజక షషక

125-162/93

తఇడడ:డ జజన బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/736
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-162/95

తఇడడ:డ మహమకద షషక
ఇఇటట ననఇ:6/736-1
వయససస:47
లఇ: పప
125-162/97

125-162/80

తఇడడ:డ మదర ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/735
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజనబబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/736
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : జజన షషక
ఇఇటట ననఇ:6/736-1
వయససస:34
లఇ: ససస స
118
ZOK1009845
పషరర: కమల షషక

125-162/841

తఇడడ:డ జజనబబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/736
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : జన బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/736
వయససస:45
లఇ: ససస స
115
ZOK1009589
పషరర: రరజజరన షషక

101
LML2452035
పషరర: పరరపపననసస షషక

96
ZOK0399857
పషరర: ఖఖదర బబషస షషక

భరస : జమమకర షషక
ఇఇటట ననఇ:6/733 D1
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : షఫసవపలఖల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/735 A
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మదదర ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/735-A
వయససస:37
లఇ: ససస స
112
ZOK0529040
పషరర: మఖజ షషక

125-162/840

భరస : ఖరరమభలల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/735
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : మదదర ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/735 A
వయససస:57
లఇ: ససస స
109
ZOK1009860
పషరర: షహనదజ షషక

98
LML2452027
పషరర: బబగఇ షషక

125-162/77

తఇడడ:డ ఇమఖమ బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/733-D
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : అబభరల అజజ స
ఇఇటట ననఇ:6-733-E
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమదదర ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/735
వయససస:43
లఇ: పప
106
ZOK1009704
పషరర: నసరర హన షషక

125-162/79

భరస : ఇమఖఇససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6-733-D
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇమఖమ బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/733-D 1
వయససస:37
లఇ: పప
103
ZOK0527457
పషరర: కరమభల షషక

95
ZOK1556547
పషరర: ఇమఖఇబ షషక

93
ZOK1556661
పషరర: రరహన షషక
భరస : అబభరల రశద షషక
ఇఇటట ననఇ:6/733-C
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : ఖదర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/733-C-1
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖదర ససహహబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6-733-D
వయససస:57
లఇ: పప
100
ZOK1009548
పషరర: జమమకర బబషస షషక

125-162/76

తఇడడ:డ మహబయబ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/733-C
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖదర షషక
ఇఇటట ననఇ:6/733-C-1
వయససస:62
లఇ: పప
97
LML2449734
పషరర: ఇమఖఇ బబషస షషక

92
ZOK1556646
పషరర: తససల మ షషక

117
ZOK1009829
పషరర: రకశసక షషక

125-162/96

భరస : కమల షసక
ఇఇటట ననఇ:6/736-1
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-162/98

120
ZOK0907156
పషరర: శవఅల షషక

125-162/99

తఇడడ:డ రహహహహ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/736A
వయససస:51
లఇ: పప
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121
ZOK1009738
పషరర: రమజజ బ షషక

125-162/100

భరస : మహమకద షషక
ఇఇటట ననఇ:6/736-A
వయససస:72
లఇ: ససస స
124
ZOK1009837
పషరర: ఖజమహహదదరన షషక

125-162/102

125-162/105

తఇడడ:డ వలల ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/738-A
వయససస:57
లఇ: పప
133
ZOK0418145
పషరర: ఆలయఖ షషక

125-162/109

125-162/112

భరస : బభదదన ససబ షషజక
ఇఇటట ననఇ:6-740
వయససస:57
లఇ: ససస స
142
ZOK1557651
పషరర: షషక అహమద

128
ZOK0949547
పషరర: తదహరరన షషక

125-162/106

131
ZOK1725720
పషరర: ఘమసఫయ బ షషక

125-162/150

134
ZOK0465153
పషరర: అనరర బబషస షషక

125-162/110

తఇడడ:డ షషక ఇనయతషలల
ఇఇటట ననఇ:6/741
వయససస:22
లఇ: పప

125-162/151

140
ZOK0418566
పషరర: మహకద రఫఫ షషక

125-162/113

125-162/1059

భరస : జజన బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/745
వయససస:41
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

149
ZOK1284728
పషరర: గయఖజ బబషస షషక
తఇడడ:డ ఘమస ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/745
వయససస:40
లఇ: పప

125-162/844

135
ZOK1096131
పషరర: ఖఖదర బబషస షషక

125-162/111

138
LML2452043
పషరర: గభలఖబ జజన షషక

125-162/845

141
ZOK0739987
పషరర: బక ససహహబ ఎస

125-162/114

144
ZOK0261057
పషరర: షసహహన షషక

125-162/116

భరస : కమల బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/743
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-162/118

భరస : గగస ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/745
వయససస:72
లఇ: ససస స
125-162/120

132
ZOK1500941
పషరర: అయయషస షషక

తఇడడ:డ ఖఖదర బబష షసక
ఇఇటట ననఇ:6/741
వయససస:58
లఇ: పప

125-162/117 146
145
ZOK1310101
ZOK0466185
పషరర: చనన ససబబబరసయభడడ కసకరల
పషరర: మహబయబ జజన గభరరఇకకఇడ

148
ZOK0466920
పషరర: మమహరరననషస గభరరఇకకఇడ

125-162/107

భరస : భబష షషజక
ఇఇటట ననఇ:6-740
వయససస:49
లఇ: ససస స

భఇధసవప: మహమకద రఫఫ ఏస
ఇఇటట ననఇ:6/741
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన ససబబన కసకరల
ఇఇటట ననఇ:6/744
వయససస:46
లఇ: పప

129
ZOK0985293
పషరర: తదజన షషక

తఇడడ:డ బయదన ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/740
వయససస:47
లఇ: పప

137
ZOK1724574
పషరర: అయయషస షషక

143
ZOK2261220
పషరర: రరయఖన బబనస షషక

125-162/104

భరస : షసనస షషక
ఇఇటట ననఇ:6-738-A
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబషష ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/741
వయససస:34
లఇ: పప
125-162/115

126
ZOK0905952
పషరర: మసససన షషక

భరస : మహబయబ బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/738-A
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : అనవర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/740
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-162/846

125-162/101

భరస : వలల ససహహబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/738-A
వయససస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభదదన ససబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/740
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : శబర బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/740
వయససస:32
లఇ: ససస స
139
ZOK2033298
పషరర: రసఫఫవపననససస షషక

125-162/103

భరస : మహమకద షషక
ఇఇటట ననఇ:6/738-A
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : ఖఖదరసబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/740
వయససస:35
లఇ: ససస స
136
ZOK1244623
పషరర: హఫసజజ షషక

125
ZOK1501063
పషరర: రహహఇ షషక

తలల : మసససన బ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/738-A
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-162/108

123
ZOK1009571
పషరర: ఖఖదర బబషస షషక
తఇడడ:డ ఛదన ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/738
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖదర బబష
ఇఇటట ననఇ:6/738
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ లలట చనద బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/738-A
వయససస:30
లఇ: పప
130
ZOK0985392
పషరర: మహబయబ బబషస షషక

125-162/843

భరస : ఖఖదర బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6-737
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖదర బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/738
వయససస:34
లఇ: పప
127
ZOK0949539
పషరర: మహమఖద షషక

122
ZOK2033280
పషరర: షమఇ షషక

147
ZOK0466730
పషరర: శసహహన షషక

125-162/119

భరస : గయఖజ బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/745
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-162/121

125-162/122
150
ZOK1303221
పషరర: కరరమభననసస బబగమ సయయద

భరస : మసససన ససహహబ లలట సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/745
వయససస:55
లఇ: ససస స
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151
LML1969542
పషరర: జజనభబషస గభరరఇకకఇడ

125-162/847

తఇడడ:డ గగస ససహహబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6-745
వయససస:45
లఇ: పప
154
ZOK0907537
పషరర: రఫఫ షషక

125-162/125

125-162/127

125-162/130

125-162/133

125-162/136

125-162/1062

125-162/141

భరస : ఇబడహహఇ ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6-751-A
వయససస:67
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

164
ZOK0261099
పషరర: దదలర ఖద షషక

167
ZOK1009720
పషరర: దసస గరరర షషక

170
ZOK0399667
పషరర: దరసబర షషక

125-162/849

125-162/134

179
ZOK0529313
పషరర: రహహదద సయయద
భరస : సయయద బబషస స
ఇఇటట ననఇ:6/752
వయససస:34
లఇ: ససస స

125-162/129

162
ZOK1500958
పషరర: రజషక షషక

125-162/132

165
ZOK0261107
పషరర: మఖకయబ షషక

125-162/135

భరస : బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/749
వయససస:84
లఇ: ససస స
125-162/137

168
ZOK1500859
పషరర: జన షషక

125-162/138

తఇడడ:డ దసస గరరర షషక
ఇఇటట ననఇ:6/749-A
వయససస:25
లఇ: పప
125-162/139

171
ZOK0653931
పషరర: మనససర షషక

125-162/140

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ ససహహబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/751
వయససస:38
లఇ: పప
125-162/143

తఇడడ:డ అబబబసఅల ఖఖన పటబన
ఇఇటట ననఇ:6/751
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-162/144

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ ససహహబ షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/751-A
వయససస:61
లఇ: పప
125-162/851

159
ZOK0261081
పషరర: శసహహనద షషక

125-162/142 174
173
ZOK1284652
ZOK1430917
పషరర: పటబన అబబబస అల ఖఖన పఠసన
పషరర: జనస పటబన

176
ZOK0400283
పషరర: మహబయబ బబష షషక

125-162/126

భరస : హబబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/748
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పటబన బభడన ఖఖన పఠసన
ఇఇటట ననఇ:6/751
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : దరసబర షషక
ఇఇటట ననఇ:6-751
వయససస:38
లఇ: ససస స
178
LML1983113
పషరర: అషడఫపన షషక

125-162/131

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/751
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : అౘబబల ఆలఖఖన పఠసన
ఇఇటట ననఇ:6/751
వయససస:46
లఇ: ససస స
175
ZOK0665976
పషరర: సలఖక షషక

161
ZOK0725978
పషరర: కసదర బశస ఏస

156
ZOK0260547
పషరర: షఫదౘ బబషస షషక

భరస : దఖఖదదర బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/748
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబషస ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/749-A
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ దసస గరరర ఏస
ఇఇటట ననఇ:6/749-A
వయససస:22
లఇ: ససస స
172
ZOK0654061
పషరర: అమకజజన పషతదన

125-162/128

భరస : దసస గరరర షషక
ఇఇటట ననఇ:6/749
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : బబషష ససహహబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/749
వయససస:42
లఇ: ససస స
169
ZOK2261253
పషరర: కగసర షషక

158
ZOK0261073
పషరర: జరరనద షషక

125-162/124

తఇడడ:డ రససల ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/748
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ రససల ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/748
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : శసధదకé బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/748
వయససస:22
లఇ: ససస స
166
ZOK0907560
పషరర: ఖఖదర బ షషక

125-162/848

భరస : రఫఫ
ఇఇటట ననఇ:6/748
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రససల నవసబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/748
వయససస:38
లఇ: పప
163
ZOK1500966
పషరర: అరరరయఖ షషక

155
ZOK0665968
పషరర: సఫస షషక

153
ZOK0665992
పషరర: షషక రజయ
భరస : షషక రఫఫ
ఇఇటట ననఇ:6/747
వయససస:33
లఇ: ససస స

తలల : అససబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6-747B
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : రసజల షసక
ఇఇటట ననఇ:6/748
వయససస:79
లఇ: ససస స
160
ZOK0653154
పషరర: హబబ శశక

125-162/123

భరస : బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/747
వయససస:55
లఇ: ససస స

తలల : ఆశస బ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/747 B
వయససస:41
లఇ: పప
157
ZOK0261065
పషరర: ఖఖజజ బ షషక

152
ZOK0654046
పషరర: ఆశస షషక

177
LML1983105
పషరర: కగశర షషక

125-162/850

భరస : చదన భబషస శక
ఇఇటట ననఇ:6-751-A
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-162/145

180
ZOK0906216
పషరర: బయదన ససహహబ షషక

125-162/146

తఇడడ:డ ఖఖదర ససహహబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/752
వయససస:65
లఇ: పప
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181
ZOK0906232
పషరర: శబర బబషస షషక

125-162/147

తఇడడ:డ బయదన ససహహబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/752
వయససస:38
లఇ: పప
184
ZOK1500701
పషరర: రజడడడ బబష మగల

125-162/154

125-160/853

125-162/852

125-162/160

125-162/163

125-162/166

125-162/169

భరస : కరరమభలల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/755-B
వయససస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

194
ZOK1206904
పషరర: హహదయతషలఖలహ సయయద

197
ZOK0529669
పషరర: నసరర హన షషక

200
ZOK1500933
పషరర: షషక బబజ

203
ZOK1009530
పషరర: జలఖన బబషస షషక

125-162/172

206
ZOK2033314
పషరర: బబగమ షషక

125-162/161

209
ZOK1501139
పషరర: కరరమభలల షషక
తఇడడ:డ ఖఖదర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/755-B
వయససస:58
లఇ: పప

125-162/159

192
ZOK0985418
పషరర: షఅమర సయయద

125-162/156

195
ZOK1206912
పషరర: షహనదజ సయయద

125-162/162

భరస : హహదయతషలఖలహ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/752-B
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-162/164

198
ZOK1060813
పషరర: సడడయఖ షషక

125-162/165

తఇడడ:డ జజనబబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/754
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-162/167

201
ZOK1714484
పషరర: ఇలయజ షషక

125-162/168

తఇడడ:డ జజనబబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/754
వయససస:22
లఇ: పప
125-162/170

204
ZOK1009753
పషరర: హమదద బబనస షషక

125-162/171

భరస : జలఖన బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/755
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-162/853

భరస : జలఖన షసక
ఇఇటట ననఇ:6-755
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-162/174

189
ZOK1556471
పషరర: షసహహద షషక

తలల : చనకసససన సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/752 -A1
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖఖదర బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/755
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ జలఖన షషక
ఇఇటట ననఇ:6/755
వయససస:27
లఇ: పప
208
ZOK1501121
పషరర: ఫసతమ బ షషక

125-166/735

తఇడడ:డ షషక జజనబబష
ఇఇటట ననఇ:6/754
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖససఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/754-A
వయససస:21
లఇ: పప
205
ZOK1133123
పషరర: ఖలద షషక

191
ZOK0260935
పషరర: అయయషస షషజక

125-162/157
186
ZOK1388123
పషరర: ససయ మధస ససదన గభఇడద

తఇడడ:డ అబభరల రహహఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/752-A
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : మహబయబ బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/753
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఫకలరదదరన షసక
ఇఇటట ననఇ:6/754
వయససస:60
లఇ: పప
202
ZOK1500735
పషరర: మమలఖల షషక

125-162/158

తఇడడ:డ షహనదజ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/752-B
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబయబ ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/753
వయససస:62
లఇ: పప
199
ZOK1060821
పషరర: జజన బబషస షషక

188
ZOK1213206
పషరర: బబషస సయయద

125-162/153

తఇడడ:డ నదగ ససబబయయ చదటట గభఇడద
ఇఇటట ననఇ:6/752-1
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : రహహఇ షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/752-A
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : షఅమర సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/752-A1
వయససస:30
లఇ: ససస స
196
ZOK0523167
పషరర: మహబయబ బబషస షషక

125-162/155

తఇడడ:డ సహహబ లలట సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/752-A
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : బబషస సయయద
ఇఇటట ననఇ:6-752-A
వయససస:50
లఇ: ససస స
193
ZOK0949562
పషరర: హబమభననసస సయయద

185
ZOK1500818
పషరర: ఖజ హహసషన షషక

183
ZOK1388065
పషరర: రజడడడ బబషస మగల
తఇడడ:డ అబభరల రషసద మగల
ఇఇటట ననఇ:6/752
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబభరల రశద షషక
ఇఇటట ననఇ:6/752
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ రహహమ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/752-A
వయససస:23
లఇ: ససస స
190
ZOK2033306
పషరర: ఛదన మసససన సయయద

125-162/152

భరస : జజన షషక
ఇఇటట ననఇ:6/752
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబభరల రశద మగల
ఇఇటట ననఇ:6/752
వయససస:24
లఇ: పప
187
ZOK1390269
పషరర: షహహన షషక

182
ZOK0905911
పషరర: చఇదదన షషక

207
ZOK1009563
పషరర: షబరరన షషక

125-162/173

తఇడడ:డ కరరమభలఖల స
ఇఇటట ననఇ:6/755-B
వయససస:28
లఇ: పప
125-162/175

210
ZOK1501147
పషరర: షమమ షషక

125-162/176

తఇడడ:డ కరరమభలల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/755-B
వయససస:23
లఇ: ససస స
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211
ZOK1501154
పషరర: నసరసణణ షషక

125-162/177

తఇడడ:డ కరరమభలల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/755-B
వయససస:20
లఇ: ససస స
214
ZOK0906109
పషరర: జలఖన షషక

125-162/179

215
ZOK0527267
పషరర: ఖలల బబషస మనసనరర

125-162/855

218
ZOK1678861
పషరర: తససనమ జ

భరస : గజహహస పసర గగభగరరరర
ఇఇటట ననఇ:6/758-A1
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-162/185

125-162/188

తఇడడ:డ మమలఖ షరరఫ సయద
ఇఇటట ననఇ:6/758-B
వయససస:22
లఇ: ససస స
229
ZOK0529016
పషరర: అలయఖ షషక

125-162/190

125-162/193

235
ZOK1040856
పషరర: దదవవద బబషస గగభగటటరర

125-162/196

వయసస 01-01-2021 నటక

125-162/182

222
ZOK0653170
పషరర: మమలఖ శరరఫ సషజయద

125-162/186

225
ZOK1316801
పషరర: జకకర హహసఫసన సయయద
తఇడడ:డ మమలఖ శరరఫ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/758-B
వయససస:24
లఇ: పప

227
ZOK1378405
పషరర: గగభగతతరర రకషక గగగ టటరర

228
ZOK1679174
పషరర: రకషసక

233
ZOK0575936
పషరర: అహమద భబషస గసగభగటటరర

236
ZOK1679612
పషరర: షహతదజ కకలల
ట రర
భరస : దదవవద బబష గగభగటటరర
ఇఇటట ననఇ:6/759
వయససస:30
లఇ: ససస స

125-162/1071

219
ZOK1680230
పషరర: చకహపప గహప

తఇడడ:డ సయయద మమలఖ షరరఫ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/758-B
వయససస:25
లఇ: పప

230
ZOK0529032
పషరర: హమకతషననసస గగభగటటరర

125-162/189

125-166/736

125-162/184

125-162/187

125-162/857

తఇడడ:డ ఇకసబల జ
ఇఇటట ననఇ:6-758B1
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-162/191

231
ZOK0529099
పషరర: శసఫఫయ షషక

125-162/192

భరస : దదదపసర షసక
ఇఇటట ననఇ:6/759
వయససస:77
లఇ: ససస స
125-162/194

234
ZOK1040831
పషరర: జహజన గగభగటటరర

125-162/195

భరస : ఖఖదర బబషస గగభగటటరర
ఇఇటట ననఇ:6/759
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-162/197

237
ZOK1213222
పషరర: మహబయబ ససహహబ షషక

125-162/198

తఇడడ:డ ఫకలరదదరన షషక
ఇఇటట ననఇ:6/759-A-2
వయససస:68
లఇ: పప

125-162/199 240
239
ZOK0221218
ZOK0722223
పషరర: యస ఎఇ జకకర హహసషసన షషక
పషరర: సమరస షషక

తఇడడ:డ షషక ధదససగరరర షషక
ఇఇటట ననఇ:6/760
వయససస:32
లఇ: పప

125-162/181

తఇడడ:డ సఫలఖర ససహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/758-B
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖధర భబశ గగభగరరరర
ఇఇటట ననఇ:6/759
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖఖదర బబషస గగభగటటరర
ఇఇటట ననఇ:6/759
వయససస:36
లఇ: పప

216
ZOK0576843
పషరర: నసరర హన గగభగటటరర

భరస : కహహ ్్్స్స్స
ఇఇటట ననఇ:6/758-A
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : ఖఖదర బబషస గగభగరరరర
ఇఇటట ననఇ:6/759
వయససస:31
లఇ: ససస స

232
ZOK0575928
పషరర: ఖజఖర బబసస రసజజ సహహబ
గగభగతతరర
తఇడడ:డ రసజసహహబ గగభగరరరర
ఇఇటట ననఇ:6/759
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇసకఇకల
ఇఇటట ననఇ:6/759-A-2
వయససస:35
లఇ: పప

125-162/856

తఇడడ:డ గగభగతతరర ఇకసబల గగభగతతరర
ఇఇటట ననఇ:6/758-B1
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : జజన షషక
ఇఇటట ననఇ:6/759
వయససస:34
లఇ: ససస స

238
ZOK0931783
పషరర: జజన షషక

224
ZOK1244789
పషరర: సయయద యఖససన సయయద

125-162/178

భరస : ఇగబబల గగభగరరరర
ఇఇటట ననఇ:6/758
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : మహబయబ బబషస మనసనర
ఇఇటట ననఇ:6/758 B
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : మమలఖ శరరఫ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/758-B
వయససస:46
లఇ: ససస స
226
ZOK1702430
పషరర: సస నయఖ సయద

125-162/180

తఇడడ:డ గగసష పసర జ
ఇఇటట ననఇ:6-758
వయససస:60
లఇ: ససస స

125-162/183 221
220
ZOK1378397
ZOK1096198
పషరర: గగభగతతరర తసససనఇ గగభగతషరరకక
పషరర: రరయజన మనసనర

213
ZOK0906000
పషరర: హససనద షషక
తఇడడ:డ జలఖన బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/757-A
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరయఖ మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:6/758
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసజజ ససహహబ గగభగరరరర
ఇఇటట ననఇ:6-758
వయససస:52
లఇ: పప

223
ZOK0654079
పషరర: ఫషజరరజ సయయద

125-162/854

భరస : గగస పసర షసక
ఇఇటట ననఇ:6-756
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖదర వలల షసక
ఇఇటట ననఇ:6/757-A
వయససస:56
లఇ: పప
217
LML1971084
పషరర: ఇకసబల గగభగటటరర

212
ZOK2033322
పషరర: దదలర ఖద షషక

125-162/200

భరస : జకకర హహసషసన యస ఎఇ
ఇఇటట ననఇ:6/760
వయససస:29
లఇ: ససస స
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241
ZOK0906190
పషరర: అహకద బబషస షషక

125-162/201

తఇడడ:డ ఘమస పసర షసక
ఇఇటట ననఇ:6/761
వయససస:27
లఇ: పప
244
ZOK0949554
పషరర: మహమకద షషక

125-162/204

125-162/207

125-162/210

125-162/213

125-162/858

125-162/217

125-162/219

తఇడడ:డ మఖ జ బభల బబషస షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/767
వయససస:30
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

254
ZOK1705482
పషరర: శలక షషక

257
ZOK2033942
పషరర: నదససబ షషక

260
LML1971126
పషరర: జజన షషక

263
ZOK1009217
పషరర: ఐషస బబనస సయయద

125-162/222

266
ZOK0418525
పషరర: కరరమ ససబ సయయద

125-162/214

269
ZOK2290948
పషరర: షషక అసల ఇ
తఇడడ:డ షషక మహమకద గగస
ఇఇటట ననఇ:6/767-A
వయససస:21
లఇ: పప

249
ZOK0907479
పషరర: శసహహనద షషక

125-162/209

252
ZOK1382928
పషరర: షషజక షఫస

125-162/212

255
ZOK1378413
పషరర: పఠసన సలఖక పఠసన

125-162/215

తఇడడ:డ గగససపసర పఠసన
ఇఇటట ననఇ:6/763వయససస:27
లఇ: ససస స
125-162/859

258
ZOK0878621
పషరర: మహబయబ బ షషక

125-162/216

భరస : హహహదర షసక
ఇఇటట ననఇ:6/765
వయససస:72
లఇ: ససస స
125-162/860

261
ZOK0418541
పషరర: గగస పసర షషక

125-162/218

తఇడడ:డ ఖద హర బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/766
వయససస:38
లఇ: పప
125-162/220

264
ZOK1050681
పషరర: ఇనయతషలఖల సయయద

125-162/221

తఇడడ:డ కసలలశ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/766
వయససస:31
లఇ: పప
125-162/223

తఇడడ:డ నననన ససబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/766-A
వయససస:74
లఇ: పప
125-162/225

125-162/206

తఇడడ:డ షషజక షసవలల
ఇఇటట ననఇ:6/762
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ కసలలశ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/766
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : షషక మహహబ అల స
ఇఇటట ననఇ:6/766
వయససస:40
లఇ: ససస స
268
ZOK0906166
పషరర: మహబయబ దహల షషక

125-162/211

తఇడడ:డ హహహదర ససహహబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6-765
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ నననససహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/766
వయససస:53
లఇ: పప
265
ZOK1357730
పషరర: షషక గగసఫయఖ

251
ZOK1151588
పషరర: ససజదద షషక

246
ZOK1725704
పషరర: హలమఖ షషక

తఇడడ:డ శవలల షసక
ఇఇటట ననఇ:6/762
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : ఖఖన బబషస షషజక
ఇఇటట ననఇ:6-764
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అల ససహహబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/765
వయససస:87
లఇ: పప
262
ZOK0985350
పషరర: కసలలశ సయయద

125-162/208

భరస : మహమకద అల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/763
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : గగస పసర పఠసన
ఇఇటట ననఇ:6-763
వయససస:41
లఇ: ససస స
259
ZOK0879785
పషరర: హహహదర షషక

248
ZOK0907461
పషరర: జజజతషన షషక

125-162/203

భరస : మహమకద షషక
ఇఇటట ననఇ:6/761
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : బబబబజ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/762
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రహమఖతషలల పఠసన
ఇఇటట ననఇ:6/763
వయససస:55
లఇ: పప
256
ZOK2033934
పషరర: గభలరర పఠసన

125-162/205

భరస : శవలల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/762
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవలల
ఇఇటట ననఇ:6/762
వయససస:33
లఇ: పప
253
ZOK1217695
పషరర: ఘమస పసర పఠసన

245
ZOK1195438
పషరర: కరరమభలఖల షషక

243
ZOK0907511
పషరర: షమఇ షషక
భరస : కరరమభలఖల షసక
ఇఇటట ననఇ:6/761
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసససన షషక
ఇఇటట ననఇ:6/761
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ షషజక షఫఫ
ఇఇటట ననఇ:6/762
వయససస:34
లఇ: పప
250
ZOK0907552
పషరర: బబబబజ షషక

125-162/202

తఇడడ:డ అల ససహహబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/761
వయససస:61
లఇ: పప

తలల : దదలర ఖద షసక
ఇఇటట ననఇ:6/761
వయససస:33
లఇ: పప
247
ZOK0654053
పషరర: షషజక పరరరన

242
ZOK0907164
పషరర: శవఅల షషక

267
ZOK0905986
పషరర: రహమటటబ షషక

125-162/224

భరస : మఖ జ బభల బబషస షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/767
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-162/1072

270
ZOK0418228
పషరర: మమలఖన షషక

125-162/226

భరస : కరరమభలఖల షసక
ఇఇటట ననఇ:6/768
వయససస:35
లఇ: ససస స
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271
ZOK0666016
పషరర: కమల బశస శశక

125-162/227

తఇడడ:డ బబబభ ససహహబ స
ఇఇటట ననఇ:6/768
వయససస:38
లఇ: పప
274
ZOK1284637
పషరర: మమలఖ షషక

125-162/230

125-160/854

125-162/234

125-162/237

125-162/244

125-162/246

125-162/862

తఇడడ:డ ఇమఖమ బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/769-D
వయససస:31
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

284
ZOK1716695
పషరర: రహహఇ షషక

287
ZOK1388107
పషరర: మమలఖ షషక

290
ZOK1501048
పషరర: మమలఖన షషక

293
LML1971175
పషరర: షబ జజన షషక

125-162/249

296
ZOK1500826
పషరర: హససన బబగభమ షషక

125-162/238

299
ZOK1009803
పషరర: మభనర షషక
తఇడడ:డ ఇమఖమ బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/769-D
వయససస:27
లఇ: ససస స

279
ZOK0529065
పషరర: శయల షషక

125-162/233

282
ZOK1009779
పషరర: షహనదజ బబగఇ షషక

125-162/236

285
ZOK0740191
పషరర: శసఫఫ షషక

125-166/737

తఇడడ:డ అమర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769
వయససస:44
లఇ: పప
125-162/245

288
ZOK1500800
పషరర: కమల బబష షషక

125-162/239

తఇడడ:డ జజన బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769 B
వయససస:22
లఇ: పప
125-162/247

291
ZOK1501055
పషరర: షమమయన షషక

125-162/248

భరస : జన బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769-B
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-162/863

294
LML1971183
పషరర: మహబయబ బబషస షషక

125-162/864

తఇడడ:డ మహబయబ బబషస షషజక
ఇఇటట ననఇ:6-769-B5
వయససస:60
లఇ: పప
125-162/250

భరస : ఖఖదరసబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769-C1
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-162/252

125-162/231

భరస : ఇమఖమ బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/769
వయససస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభడదన ససహహబ స
ఇఇటట ననఇ:6-769-B3
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ దదవన ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769-C
వయససస:43
లఇ: పప
298
ZOK1009795
పషరర: అకబర బబషస షషక

125-162/235

తఇడడ:డ జన బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769-B
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబయబ ససహహబ స
ఇఇటట ననఇ:6-769-B1
వయససస:46
లఇ: పప
295
ZOK1009811
పషరర: ఖఖదర బబషస షషక

281
ZOK1009464
పషరర: ఫసతమఖ షషక

276
ZOK1378421
పషరర: షషక ఫసతమఖ షషజక

భరస : మహమకద సలఇ షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/769
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసషజన షబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769-A
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజన బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769-B
వయససస:33
లఇ: పప
292
LML1971159
పషరర: షరరరదదరన షషక

125-162/232

తఇడడ:డ మహమకద సలఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : మమలఖల షసక
ఇఇటట ననఇ:6/769A
వయససస:36
లఇ: ససస స
289
ZOK0527283
పషరర: అమర బబషస షషక

278
ZOK0527275
పషరర: మహమకద సలఇ షషక

125-162/229

భరస : షషజక మమలఖ షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/768-B
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమకద సలఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షషక మహమకద సలఇ
ఇఇటట ననఇ:6/769
వయససస:20
లఇ: పప
286
ZOK0491886
పషరర: దదలర ఖద షషక

125-162/861

తఇడడ:డ అబభరల అజద షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/769
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖఖదరవలల షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/769
వయససస:37
లఇ: పప
283
ZOK1557271
పషరర: షషక రహహఇ

275
ZOK2033959
పషరర: షఇషసద షషక

273
ZOK0906059
పషరర: సలఇ షషక
తఇడడ:డ రహమత ససహహబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/768
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : సఫలఖర ససహహబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6-768
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769
వయససస:42
లఇ: పప
280
ZOK0740035
పషరర: చదన బబష ఎస

125-162/228

భరస : సలఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/768
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సఫలఖర ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/768
వయససస:41
లఇ: పప
277
ZOK1390285
పషరర: కరరమభలల షషక

272
ZOK0905994
పషరర: ఫరరదద షషక

297
ZOK1009787
పషరర: మహమకద రఫఫ షషక

125-162/251

తఇడడ:డ ఇమఖమ బబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/769-D
వయససస:34
లఇ: పప
125-162/253

300
ZOK1709302
పషరర: సస న షషక

125-162/254

భరస : అకబర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769-D
వయససస:24
లఇ: ససస స
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301
ZOK1380823
పషరర: షషక మహబయబ హహసషన

125-162/255

తఇడడ:డ షషక మహబయబ బబష
ఇఇటట ననఇ:6/769-D-1
వయససస:29
లఇ: పప
304
ZOK1385483
పషరర: పటబన అకబర

125-162/257

125-166/738

125-160/855

125-162/243

125-162/262

125-162/265

125-162/268

తఇడడ:డ మహబయబ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771
వయససస:34
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

314
ZOK1015412
పషరర: షసజహన బ షషక

317
ZOK1556950
పషరర: మహబయబ బ పటబన

320
ZOK0527317
పషరర: ఇసరసహమకద షషక

323
ZOK0529172
పషరర: ఫసతమఖ షషక

125-162/271

326
ZOK1009597
పషరర: మహబయబ బ షషక

125-162/260

329
ZOK1716299
పషరర: మభనన షషక
భరస : ఎఇడడఎ ఖలద షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771
వయససస:30
లఇ: ససస స

309
ZOK2261238
పషరర: అసమఖ షషక

125-162/1060

312
ZOK0260562
పషరర: రహమభథసలఖల శశక

125-162/242

315
ZOK1177444
పషరర: మభసససక అలఖఇ షషక

125-162/261

తఇడడ:డ అబభల అలఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769-D-A
వయససస:37
లఇ: పప
125-162/263

318
ZOK1556984
పషరర: అకబర ఖఖన పటబన

125-162/264

తఇడడ:డ నసర అహమద పటబన
ఇఇటట ననఇ:6/769-D-B
వయససస:34
లఇ: పప
125-162/266

321
ZOK0527408
పషరర: మహబయబ బబషస షషక

125-162/267

తఇడడ:డ ననననససహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/771
వయససస:58
లఇ: పప
125-162/269

324
ZOK0529180
పషరర: మఖలన షషక

125-162/270

భరస : ఇషసర అహమకద షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-162/272

భరస : ఖఖదర ససహహబ షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/771
వయససస:87
లఇ: ససస స
125-162/274

125-162/865

తఇడడ:డ బడదపసర షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769 D-A
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : ఫరరక షసక
ఇఇటట ననఇ:6/771
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : అబభరల రషసద షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/771
వయససస:38
లఇ: ససస స
328
ZOK1702810
పషరర: మహమకద ఖఖలలద షషక

125-162/241

తఇడడ:డ రఇతషససహహబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/771
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : దసస గరరర షసక
ఇఇటట ననఇ:6/771
వయససస:50
లఇ: ససస స
325
ZOK0529230
పషరర: రహమభ
స ననసస బబగమ షషక

311
ZOK0260554
పషరర: చదఇద బశస శశక

306
LML2452076
పషరర: గభల జజర షషక

తఇడడ:డ జలఖన బబష ఏస
ఇఇటట ననఇ:6/769-D8
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : అకబర ఖఖన పటబన
ఇఇటట ననఇ:6/769-D-B
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసఇతష ససహహబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/771
వయససస:59
లఇ: పప
322
ZOK0529164
పషరర: మహబయబ జజన షషక

125-162/259

భరస : ససమభద షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769-D-A
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : అకబర ఖఖన పటబన
ఇఇటట ననఇ:6/769-D-A
వయససస:28
లఇ: ససస స
319
ZOK0527309
పషరర: షషక అల ససహహబ షషక

308
ZOK1726454
పషరర: అయయషస షషక

125-162/240

భరస : షసబ జజన షసక
ఇఇటట ననఇ:6-769-D-3
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగస మహహదర దన షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/769 D-A
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : రహమభతషలల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769 D-A
వయససస:39
లఇ: ససస స
316
ZOK1418573
పషరర: మహబయబ బ పటబన

125-162/258

తఇడడ:డ జలఖన షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769-d8
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769-D12
వయససస:34
లఇ: పప
313
ZOK0418160
పషరర: అససయఖ షషక

305
ZOK1387521
పషరర: పటబన హససన

303
ZOK0418590
పషరర: నదయబ శశక
తఇడడ:డ ససబజజన షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769 D-3
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : పటబన అకబర
ఇఇటట ననఇ:6/769-D-3
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : ఇససకయల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/769-D3
వయససస:28
లఇ: ససస స
310
ZOK1394121
పషరర: జబవపలఖల షషక

125-162/256

భరస : షషక మహబయబ హహసషన
ఇఇటట ననఇ:6/769-D-1
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పటబన రసఇతషలఖల ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:6/769-D-3
వయససస:35
లఇ: పప
307
ZOK1680461
పషరర: అఫసడన షషక

302
ZOK1380831
పషరర: షషక అయయషస

327
ZOK1219220
పషరర: తదజననసస బబగఇ షషక

125-162/273

భరస : మసససన షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-162/275

330
ZOK1009472
పషరర: మహబయబ ఖఖన పఠసన

125-162/277

తఇడడ:డ శలఖలర ఖఖన పఠసన
ఇఇటట ననఇ:6/771-1-1
వయససస:56
లఇ: పప
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331
ZOK1009746
పషరర: ససజదద పఠసన

125-162/278

భరస : మహబయబ ఖఖన పఠసన
ఇఇటట ననఇ:6/771-1-1
వయససస:36
లఇ: ససస స
334
ZOK0666008
పషరర: పకకర గసగభగటటరర

125-162/280

125-162/283

125-162/286

125-162/289

125-162/292

125-162/295

125-162/298

భరస : నజర బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-E
వయససస:58
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

344
ZOK1500768
పషరర: షషక మఖబభనన

347
ZOK0781740
పషరర: రఫస షషక

350
ZOK1050723
పషరర: గగససబ షషక

353
ZOK0654103
పషరర: మహరరనననసస షషక

125-162/301

356
ZOK1257816
పషరర: మహమకద బబషస షషక

125-162/290

359
ZOK1556778
పషరర: షషక జజజటటన బ
భరస : షషక నజర బబష
ఇఇటట ననఇ:6/771-E
వయససస:57
లఇ: ససస స

339
ZOK0905937
పషరర: సదకలన షషక

125-162/285

342
ZOK0906158
పషరర: షషక ఖఖజజ హహసషసన షషజక

125-162/288

345
ZOK0693622
పషరర: జరరన సయద

125-162/291

తఇడడ:డ సయద అలల బకసష
ఇఇటట ననఇ:6/771-D
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-162/293

348
ZOK1009449
పషరర: షమన షషక

125-162/294

భరస : రఫఫ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/771-D
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-162/296

351
ZOK1219188
పషరర: ఖఖజజ బ షషక

125-162/297

భరస : ఖఖదర ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-D
వయససస:80
లఇ: ససస స
125-162/299

354
ZOK1040781
పషరర: మహమకద ఖఖసఫఇ షషక

125-162/300

తఇడడ:డ అబభరల ఖఖదర షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-D1
వయససస:53
లఇ: పప
125-162/307

తఇడడ:డ నజర బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-E
వయససస:34
లఇ: పప
125-162/309

125-162/282

తఇడడ:డ షషక ఖససఇ షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/771-C
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : మహమకద షసక
ఇఇటట ననఇ:6/771-D1
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హసన ససబబ
ఇఇటట ననఇ:6/771E
వయససస:81
లఇ: పప
358
ZOK1316736
పషరర: జజజతషన బ షషక

125-162/287

భరస : ఇబడహహఇ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/771-D
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబడహఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-D
వయససస:51
లఇ: పప
355
LML1968916
పషరర: నదనననససహహబబ శశక

341
ZOK0906141
పషరర: మహమకద ఖఖసఫఇ షషక

336
ZOK1500917
పషరర: అసకత గగభగతతరర

భరస : ఘమస షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/771-C
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇబబడహహఇ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/771-D
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖఖదర ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-D
వయససస:69
లఇ: పప
352
ZOK1227496
పషరర: అబభరల రషసద షషక

125-162/284

భరస : షషక సయద బబష
ఇఇటట ననఇ:6/771-C
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : అబభరల రషసద షసక
ఇఇటట ననఇ:6/771-D
వయససస:30
లఇ: ససస స
349
ZOK1009456
పషరర: ఇబడహహఇ షషక

338
ZOK0740050
పషరర: ఖఖదర బబష ఎస

125-162/279

తఇడడ:డ పకకర గగభగతతరర
ఇఇటట ననఇ:6/771-B1
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అల ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-C
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ షషక ఖఖదర బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-C
వయససస:25
లఇ: పప
346
ZOK0693648
పషరర: హససనద శశక

125-162/281

తఇడడ:డ మభసఫయల స
ఇఇటట ననఇ:6/771-B2
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : ఖఖజజ హహసషసన షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-C
వయససస:32
లఇ: ససస స
343
ZOK1312305
పషరర: షషక ఫసరరక షషజక

335
ZOK0985343
పషరర: నసరర హన గసగభటటరర

333
ZOK1500925
పషరర: మహమకద షషక
తఇడడ:డ రజడడడ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-B
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : పకకర గసగభటటరర
ఇఇటట ననఇ:6/771-B1
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మభషఫయల స
ఇఇటట ననఇ:6/771-B2
వయససస:33
లఇ: పప
340
ZOK0905978
పషరర: యఖసఫకన షషక

125-162/276

తఇడడ:డ దదవసనసబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771 A
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసజ సహఏబ గగభగరరరర
ఇఇటట ననఇ:6/771-B1
వయససస:64
లఇ: పప
337
ZOK0740043
పషరర: జజన బబష ఎస

332
LML2450690
పషరర: మసససన షషక

357
ZOK1257824
పషరర: వసహహడ షషక

125-162/308

భరస : మహమకద రఫఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-E
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-162/310

360
ZOK1556802
పషరర: షషక వహహద

125-162/311

భరస : షషక మహమకద రఫఫ
ఇఇటట ననఇ:6/771-E
వయససస:25
లఇ: ససస స

Page 14 of 39

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-12
361
ZOK1631852
పషరర: షషక మహమకద రఫఫ

125-162/312

తఇడడ:డ షషక నజబ బబష
ఇఇటట ననఇ:6/771-E
వయససస:31
లఇ: పప
364
ZOK1500842
పషరర: ఇమఖమ బ షషక

125-162/315

125-162/866

125-162/319

125-162/322

125-162/325

125-162/327

125-162/329

భరస : సలఇ ససహహబ స
ఇఇటట ననఇ:6/771-J
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

374
ZOK1009662
పషరర: ఫరరద బబషస షషక

377
ZOK2261246
పషరర: రహమథద షషక

380
ZOK1009696
పషరర: ఆసఫయఖ షషక

383
ZOK0944190
పషరర: షహహద మమలఖ షషక

125-162/332

386
ZOK0906844
పషరర: బబబ షషక

125-162/323

389
ZOK1500750
పషరర: సయద ఫరసరనద
భరస : సయద గగసష బబష
ఇఇటట ననఇ:6/771-K
వయససస:24
లఇ: ససస స

369
ZOK1257840
పషరర: ఫరరక బబషస షషక

125-162/318

372
ZOK0529222
పషరర: తసఫల ఇ షషక

125-162/321

375
ZOK1630110
పషరర: మభనర షషక

125-162/324

తఇడడ:డ ఫరరద బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-G
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-162/1061

378
ZOK0527291
పషరర: మసససన ససహహబ షషక

125-162/326

తఇడడ:డ రసమ్స ససహహబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/771-G 1
వయససస:44
లఇ: పప
125-162/328

381
ZOK1713098
పషరర: నరసఫఇహ రజడడడ ఎరర

125-162/867

తఇడడ:డ బలరసమ రజడడడ ఎరర
ఇఇటట ననఇ:6-771-G2
వయససస:81
లఇ: పప
125-162/330

384
ZOK1197095
పషరర: షమఇ షషక

125-162/331

భరస : అలల ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-I
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-162/333

భరస : ఖఖసఫఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-I-1
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-162/335

125-162/317

తఇడడ:డ షరరఫ బబషస షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/771-G
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అలల ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-I
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : షహహద మమలఖ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-I
వయససస:25
లఇ: ససస స
388
ZOK0391540
పషరర: హససనద షషక

125-162/320

భరస : మహమకద అల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-G 1
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : కరరమ సబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-H
వయససస:64
లఇ: ససస స
385
ZOK1303254
పషరర: మనజ షషక

371
LML2452100
పషరర: తనసజ బ షషక

366
ZOK1419910
పషరర: షషక రరయఖజ

తఇడడ:డ ననన ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-F1
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఫరరద బబష ఏస
ఇఇటట ననఇ:6/771-G
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమకద అల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-G 1
వయససస:28
లఇ: పప
382
ZOK1244755
పషరర: మరన బ షషక

125-160/856

తఇడడ:డ ఉమర మయన షసక
ఇఇటట ననఇ:6/771-G
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఫరరద బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-G
వయససస:24
లఇ: ససస స
379
ZOK1009688
పషరర: రఫఫ షషక

368
ZOK1389147
పషరర: షషక ఫరరక బబష

125-162/314

తఇడడ:డ షషక దసస గరరర బబష
ఇఇటట ననఇ:6/771-F
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : ఫరరద బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-G
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : ఇబడహహఇ ససహహబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6/771-G
వయససస:73
లఇ: ససస స
376
ZOK1708460
పషరర: రహమఖవథద షషక

125-162/316

తఇడడ:డ షషక ననన ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/771-F1
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబభరల రజహమఖన స
ఇఇటట ననఇ:6/771F2
వయససస:46
లఇ: పప
373
ZOK1009654
పషరర: నసరర హన బ షషక

365
ZOK1704097
పషరర: ఇమఖమ బ షషక

363
ZOK0726018
పషరర: గగసఫయఖ బబగఇ షషక
భరస : మమలఖల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-E1
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : ననన ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-E-1
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దసస గరరర శశక
ఇఇటట ననఇ:6-771-F
వయససస:48
లఇ: పప
370
ZOK1172857
పషరర: అబభరల రషసద షషక

125-162/313

తఇడడ:డ మహబయబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-E1
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : నననన ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/771-E-1
వయససస:65
లఇ: ససస స
367
ZOK0665935
పషరర: దసస గరరర శశక

362
ZOK0725960
పషరర: మమలఖల షషక

387
ZOK1283142
పషరర: జబబర షషక

125-162/334

తఇడడ:డ ఇసస రసవప అహమద షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-I-A
వయససస:25
లఇ: పప
125-162/336

390
ZOK1556588
పషరర: రరకన షషక

125-162/337

భరస : మహమకద షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-K
వయససస:24
లఇ: ససస స
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391
ZOK0665943
పషరర: గగసబశస శశక

125-162/868

తఇడడ:డ సషజయదబశస శశక
ఇఇటట ననఇ:6-771-K
వయససస:31
లఇ: పప
394
ZOK0464271
పషరర: ఇససకయల షషక

125-162/339

తఇడడ:డ రరయఖజ సషజక
ఇఇటట ననఇ:6/771K2
వయససస:43
లఇ: పప
397
ZOK1040773
పషరర: శకకలఖ షషక

125-162/342

125-162/345

125-162/348

125-162/351

125-162/354

125-162/357

తఇడడ:డ నరహర పడససద కకరరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6-774-A
వయససస:43
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-162/346

404
IJC1066118
పషరర: మఖబబరన షషక

407
ZOK1557206
పషరర: నదదయఖ షషక

410
ZOK1556703
పషరర: మహమకద షషక

413
ZOK1388206
పషరర: ససజనద చలల

125-162/360

416
ZOK2033975
పషరర: ససరసయ బబగఇ షషక

125-162/349

419
ZOK1122837
పషరర: లకడక దదవ చదన
భరస : వనఇకటయయ చదన
ఇఇటట ననఇ:6/774 B
వయససస:61
లఇ: ససస స

399
ZOK1219154
పషరర: నసర బబషస షషక

125-162/344

402
ZOK1219204
పషరర: ఇససకయల షషక

125-162/347

405
ZOK1303262
పషరర: అకబర బబషస షషక

125-162/350

తఇడడ:డ మహబయబ బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-K-3
వయససస:38
లఇ: పప
125-162/352

408
ZOK1244730
పషరర: నసర బబషస షషక

125-162/353

తఇడడ:డ మహబయబ బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-K3-1
వయససస:38
లఇ: పప
125-162/355

411
ZOK0260570
పషరర: గభరరపస చలఖల

125-162/356

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ చలల
ఇఇటట ననఇ:6/772
వయససస:54
లఇ: పప
125-162/358

125-162/359
414
ZOK0527143
పషరర: సరరర ససహహబ రరళల మఖడడగభ

తఇడడ:డ ఖఖదర ససహహబ రరల మడడగభ
ఇఇటట ననఇ:6/774
వయససస:68
లఇ: పప
125-162/870

భరస : ఇబడహహఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:6-774
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-162/871

125-162/341

తఇడడ:డ మదదర ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-K3
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ గభరపస చలల
ఇఇటట ననఇ:6/772
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరరర ససహహబ రరలఇడడ
ఇఇటట ననఇ:6/774
వయససస:41
లఇ: పప
418
LML1971316
పషరర: కగదదనయ కలమఖర కకరటకఇదదన

401
ZOK1219196
పషరర: షబనద షషక

396
ZOK0654087
పషరర: సబర షషక

తఇడడ:డ మహబయబ బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-K3
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ మదర ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-K4
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : గభరరపస చలల
ఇఇటట ననఇ:6/772
వయససస:51
లఇ: ససస స
415
ZOK0527150
పషరర: రఫఫ రరళల మఖడడగభ

125-162/343

తఇడడ:డ ఖఖదర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-K-3
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : మమదదర బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-K4
వయససస:56
లఇ: ససస స
412
ZOK0261149
పషరర: లఖవణయ చలఖల

398
ZOK1040807
పషరర: ఖఖదర బబషస షషక

125-162/338

భరస : మహబయబ బబషస స
ఇఇటట ననఇ:6/771-K3
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : అకబర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-K-3
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖదదర బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-K-3
వయససస:21
లఇ: ససస స
409
ZOK0654095
పషరర: ఘమసషయ షషక

125-162/340

భరస : ఇససకయల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-K3
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షషక మహబయబ బబష
ఇఇటట ననఇ:6/771-K3
వయససస:43
లఇ: పప
406
ZOK1388230
పషరర: నదదయఖ షషక

395
ZOK0653188
పషరర: అబభరల శశక

393
ZOK0464107
పషరర: సబర షషక
భరస : ఇససకయల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771K2
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సబరరణ షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/771-K3
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : నసర బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/771-K3
వయససస:27
లఇ: ససస స
403
ZOK1704873
పషరర: షషక నసర బబష

125-162/869

తఇడడ:డ మమహబయబ బశస స
ఇఇటట ననఇ:6/771-K3
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : ఖఖదర బబషస స
ఇఇటట ననఇ:6/771-K3
వయససస:42
లఇ: ససస స
400
ZOK1219162
పషరర: అఫఫడన షషక

392
LML1983188
పషరర: అవదదనఇ శసరదదఇబ
కకరటమదదరన
భరస : నరహరరపస
డ సద కకరబర ఆమడ
ఇఇటట ననఇ:6-771-K-1
వయససస:71
లఇ: ససస స

417
ZOK2261964
పషరర: వనలలమక నలఖగరలఖ

125-162/1064

భరస : వనమయయ ఏన
ఇఇటట ననఇ:6/774-1
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-162/361

420
ZOK1122852
పషరర: వనఇకటయయ చదన

125-162/362

తఇడడ:డ వనఇకటయయ చదన
ఇఇటట ననఇ:6/774 B
వయససస:67
లఇ: పప
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421
ZOK0399196
పషరర: శశశలజ చదన

125-162/363

భరస : శరనవసససలల చదన
ఇఇటట ననఇ:6/774-B
వయససస:39
లఇ: ససస స
424
LML1983162
పషరర: పసయరరజజన షషజక

125-162/872

125-162/366

125-162/369

125-162/372

125-162/375

125-162/378

125-162/875

భరస : రసమలఇగయయ జల
ఇఇటట ననఇ:6-777-3
వయససస:71
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

434
ZOK0793075
పషరర: బబ జజన నడడగడడ

437
ZOK1144427
పషరర: పరరమళ ననస

440
ZOK1144450
పషరర: శరరష ననసష

443
ZOK1500990
పషరర: మఖమళల సడవఇత

125-162/382

446
ZOK0906455
పషరర: రమమశ జల

125-162/373

449
ZOK0465260
పషరర: ఎమఖమభలల నదగ డ
తఇడడ:డ వలల నదగ డ
ఇఇటట ననఇ:6/777A
వయససస:55
లఇ: పప

429
ZOK0527358
పషరర: నరసఫఇహరసవప కకల

125-162/368

432
ZOK0529115
పషరర: వజయలకడక కసలల

125-162/371

435
ZOK1021344
పషరర: భబణభ పడకసశ మఖమళల

125-162/374

తఇడడ:డ అదద నదరసయణ మఖమళల
ఇఇటట ననఇ:6/777
వయససస:33
లఇ: పప
125-162/376

438
ZOK1144435
పషరర: అనసషస ననసష

125-162/377

తఇడడ:డ దదరజశససరమ సషనన
ఇఇటట ననఇ:6/777
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-162/379

441
ZOK1144476
పషరర: దదరజశససరమ ననసష

125-162/380

తఇడడ:డ వనఇకటయయ ననస
ఇఇటట ననఇ:6/777
వయససస:62
లఇ: పప
125-162/876

444
ZOK0576108
పషరర: శర హరర పడససద కకలల

125-162/381

తఇడడ:డ నరసఫఇహలల కకలల
ఇఇటట ననఇ:6/777-2
వయససస:41
లఇ: పప
125-162/383

తఇడడ:డ రసమలఇగజశయఖ జల
ఇఇటట ననఇ:6/777-3
వయససస:48
లఇ: పప
125-162/877

125-162/874

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలల కకలల
ఇఇటట ననఇ:6/777
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : మఖమళల భబనస పడకసష
ఇఇటట ననఇ:6-777
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : శరహరర పడససద కకలల
ఇఇటట ననఇ:6/777-2
వయససస:30
లఇ: ససస స
448
ZOK2034015
పషరర: ససరదదమఖక జలఖ

125-162/370

తఇడడ:డ దదరజశససరమ ననస
ఇఇటట ననఇ:6/777
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : భబనస పడకసష మఖమళళ
ఇఇటట ననఇ:6-777
వయససస:31
లఇ: ససస స
445
ZOK0666222
పషరర: ససపడజజ కకలల

431
ZOK0529107
పషరర: రసజకశరరమక కసలల

426
ZOK2034007
పషరర: వసహ్సద రరలల మఖడడగభ

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలల కకల
ఇఇటట ననఇ:6/777
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ దదరజశససరమ ననస
ఇఇటట ననఇ:6/777
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : దదరజశససరమ ననస
ఇఇటట ననఇ:6/777
వయససస:56
లఇ: ససస స
442
ZOK1426865
పషరర: శరవఇత మఖమళళ

125-162/367

భరస : మసససన వలల నదదదగగడద
ఇఇటట ననఇ:6/777
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దదరజశససరమ ననస
ఇఇటట ననఇ:6/777
వయససస:26
లఇ: ససస స
439
ZOK1144443
పషరర: అయయవసరమక ననసష

428
ZOK0527341
పషరర: నరసఫఇహహలల కకల

125-162/365

భరస : సరరర ససహహబ రరల మడడగభ
ఇఇటట ననఇ:6-774C
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : నరసఫఇహహలల కసలల
ఇఇటట ననఇ:6/777
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇమఖమ ససహహబ నదదగగడద
ఇఇటట ననఇ:6/777
వయససస:80
లఇ: పప
436
ZOK1144401
పషరర: అమమత ననసష

125-162/873

తఇడడ:డ పటబటభ కకళ
ఇఇటట ననఇ:6/777
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : వనఇకట ససబబయయ ఆరకళళ
ఇఇటట ననఇ:6/777
వయససస:57
లఇ: ససస స
433
ZOK0793067
పషరర: మసససన వలల నడడగడడ

425
ZOK2033991
పషరర: రహహజన రరలల మఖడడగభ

423
ZOK0400044
పషరర: పసవన కలమఖర చదన
తఇడడ:డ వనఇకటయయ చదన
ఇఇటట ననఇ:6/774-B
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : సరరర ససహహబ రరలమఖడడగ
ఇఇటట ననఇ:6-774C
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ ఆరకళళ
ఇఇటట ననఇ:6/777
వయససస:32
లఇ: పప
430
ZOK0528950
పషరర: లకడక నరసమక అరజలల

125-162/364

తఇడడ:డ వనఇకటయయ చదన
ఇఇటట ననఇ:6/774-B
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : రహఇతషలఖల షషజక
ఇఇటట ననఇ:6-774-B
వయససస:52
లఇ: ససస స
427
ZOK0527044
పషరర: యభగసఇధర ఆరకళల

422
ZOK0399469
పషరర: నదగ పడతదప చదన

447
ZOK1705631
పషరర: ససమత ఇరరకతల

125-162/384

భరస : ససబబయయ ఇరరకతల
ఇఇటట ననఇ:6/777-3
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-162/387

450
ZOK0466847
పషరర: షసజహన నడడగడడ

125-162/388

భరస : ఇమఖమభలల నదదగడద
ఇఇటట ననఇ:6/777A
వయససస:44
లఇ: ససస స
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451
ZOK0781765
పషరర: మధస లత ఆరజలల

125-162/389

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ ఆరకళళ
ఇఇటట ననఇ:6/777-A
వయససస:28
లఇ: ససస స
454
ZOK0944059
పషరర: ససధరసవపమణణ గళల

125-162/392

455
ZOK1244771
పషరర: సడవఇత గళల

125-162/879

125-162/396

తఇడడ:డ సఫదరయఖ
ద
మభరమయటలస
ఇఇటట ననఇ:6/777-C
వయససస:40
లఇ: పప

458
ZOK1501014
పషరర: శవ కలమఖరర సఇబబట

తఇడడ:డ నదగయర ససఇకకససల
ఇఇటట ననఇ:6/777-G2
వయససస:32
లఇ: పప
469
ZOK1202209
పషరర: సరసరతమక మఖమళల

125-162/405

467
ZOK1202217
పషరర: శరలలత మఖమళల

478
ZOK0523175
పషరర: సఫదరయయ మభరర
తఇడడ:డ గఇగసధరఇ మభరర
ఇఇటట ననఇ:6/779
వయససస:77
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-162/397

125-162/400

465
ZOK1558006
పషరర: రజషక నడడగడడ

125-162/401

తఇడడ:డ ఏమఖమయలల నడడగడడ
ఇఇటట ననఇ:6/777-D
వయససస:21
లఇ: పప
125-162/403

468
ZOK1202191
పషరర: అదద నదరసయణ మఖమళల

125-162/404

తఇడడ:డ ధరకయయ మఖమలల
ఇఇటట ననఇ:6/777SARASWATHIPURAMRA
వయససస:59
లఇ: పప

470
ZOK1194158
పషరర: రహమఖతషలల అనసపవరర

471
ZOK0576082
పషరర: ససభబన భబషస అనదపవరర

125-162/406

476
ZOK1702729
పషరర: షషక రరహన

479
ZOK0527093
పషరర: వనఇకసటరమణ మతమఖల
తఇడడ:డ నదగససరమ మతదల
ఇఇటట ననఇ:6/779
వయససస:44
లఇ: పప

125-162/407

తఇడడ:డ ససరకశ బబబభ అనసపపరర
ఇఇటట ననఇ:6/778-A
వయససస:31
లఇ: పప
125-162/880

474
ZOK1040823
పషరర: ఫసతమఖ అనసపవరర

125-162/409

భరస : ససరకష బబబభ అనసపవరర
ఇఇటట ననఇ:6/778-C
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-148/1167

భరస : షషక అడడల రశద
ఇఇటట ననఇ:6/779
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-162/411

125-162/398

భరస : చనన ససబబబరసయభడడ కసకరల
ఇఇటట ననఇ:6/777-C
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : కమషష కలమఖర మభనగసల
ఇఇటట ననఇ:6-778A
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసరర ససహహబ అనసపపరర
ఇఇటట ననఇ:6-778-C
వయససస:58
లఇ: పప

125-162/395

తఇడడ:డ అదద నదరసయణ మఖమలల
ఇఇటట ననఇ:6/777SARASWATHIPURAM
వయససస:28
లఇ: ససస స

473
ZOK2034031
పషరర: వనఇకటససబబమక మభనగసల

125-162/881

459
ZOK1501022
పషరర: ససధకర సఇబబట

462
ZOK0906893
పషరర: రమజజ కసకరల

472
ZOK1501030
పషరర: అనసష అనసపవరర

475
LML1969856
పషరర: ససరకష బబబభ అనసపవరర

125-162/394

461
LML2456580
పషరర: సరరష లతద మయరమభటబల

తఇడడ:డ పసరర సహహబ అనసపవరర
ఇఇటట ననఇ:6/778
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ శభన బబష అనసపవరర
ఇఇటట ననఇ:6/778-A
వయససస:27
లఇ: ససస స

125-162/878

తఇడడ:డ చనన వనఇకట రసయభసస సఇబబట
ఇఇటట ననఇ:6/777-B C/O HIMAMVALLI
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : అదద నదరసయణ మఖమలల
ఇఇటట ననఇ:6/777SARSWATHIPURAMRAJ
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-162/408

456
LML2454601
పషరర: మభరసమభటల ఈశరరమక
భరస : మభరసమభటల సఫదరయయ
ఇఇటట ననఇ:6-777B
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ ఆరకళళ
ఇఇటట ననఇ:6/777-D
వయససస:32
లఇ: పప
125-162/402

125-162/391

భరస : ససధకర సఇబబట
ఇఇటట ననఇ:6/777-B C/O HIMAMVALLI
వయససస:38
లఇ: ససస స

125-162/399 464
463
ZOK0906927
ZOK0781757
పషరర: చనన ససబబబరసయభడడ కసకరల
పషరర: వనఇకట ససబబయయ ఆరజలల

466
ZOK0465518
పషరర: రహఇ తషలల ససఇకకససల

125-162/393

భరస : బబబయరసవ మభరమయటల
ఇఇటట ననఇ:6/777-C
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన ససబబనన కసకరల
ఇఇటట ననఇ:6/777-C
వయససస:46
లఇ: పప

453
ZOK0464198
పషరర: వనఇకటబచలపత గళల
తఇడడ:డ వనఇకటయయ గళళ
ఇఇటట ననఇ:6/777B
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట చలపత గళల
ఇఇటట ననఇ:6/777-B
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : పపలల నన దదదబకగఇట
ఇఇటట ననఇ:6-777-B-1
వయససస:65
లఇ: ససస స
460
LML2456572
పషరర: బబబయరసవ మభరసమభటబల

125-162/390

తఇడడ:డ వనఇకట చలపత గలల
ఇఇటట ననఇ:6/777B
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : వనఇకటబచలపత గళల
ఇఇటట ననఇ:6/777-B
వయససస:61
లఇ: ససస స
457
LML1983212
పషరర: లలతమక దదదర దకలఇట

452
ZOK0464123
పషరర: గలల వఇశ కమషష

477
ZOK0465138
పషరర: రసజజరసవప మయరసమభటల

125-162/410

తఇడడ:డ సఫదరయయ మయరసమభటల
ఇఇటట ననఇ:6/779
వయససస:35
లఇ: పప
125-162/412

480
ZOK0527119
పషరర: రసజకశ ఆరరపసపపల

125-162/413

తఇడడ:డ నదరసయణ అరరపసపపల
ఇఇటట ననఇ:6/779
వయససస:36
లఇ: పప
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481
ZOK0528885
పషరర: సఇపవరష మతమఖల

125-162/414

భరస : వనఇకసటరమణ మతమల
ఇఇటట ననఇ:6/779
వయససస:40
లఇ: ససస స
484
ZOK1702190
పషరర: అబభరల రశద షషక

125-162/417

485
ZOK1702760
పషరర: షషక ఫషజరరజ

125-162/883

488
ZOK1060847
పషరర: వనఇకట ససబబయయ సఫరసల
తఇడడ:డ చనన వనఇకటయయ సఫరసల
ఇఇటట ననఇ:6/779-1-M
వయససస:55
లఇ: పప

125-162/423
490
ZOK1388156
పషరర: సరసరన కలమఖర
బబ మకనబబ యన
తఇడడ:డ చనన నరసఫఇహహలల బబ మకనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:6/779-5
వయససస:26
లఇ: పప

491
ZOK0465757
పషరర: పదదకవతమక కకఇడదటట
భరస : రసమ దదసస కకఇడడటట
ఇఇటట ననఇ:6/779A
వయససస:72
లఇ: ససస స

493
LML2454122
పషరర: హహహమఖవత ఆకలల

494
ZOK0944042
పషరర: శరధర రసవప కకఇడదటట

125-162/885

భరస : శరధర రసవప కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:6-779-A
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసషన ససహహబ నదదగడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-779-A2
వయససస:56
లఇ: పప
499
LML2452118
పషరర: జయమక గయడసరర

125-162/890

భరస : కమషషమ రసజ గయడసరర
ఇఇటట ననఇ:6-779-A2A
వయససస:66
లఇ: ససస స
502
ZOK1095786
పషరర: నదగకఇదడ బబబభ సవడడ

125-162/420

తఇడడ:డ యస ససయబబబబ సవడడ
ఇఇటట ననఇ:6/779 A3
వయససస:39
లఇ: పప
505
LML1982487
పషరర: హహమలత ససవడడ

తఇడడ:డ గభరపస చలఖల
ఇఇటట ననఇ:6/779-A5
వయససస:48
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

497
LML1970649
పషరర: ససబడమణయ రసజ గయడసరర

125-162/894

125-162/421

486
LML1983261
పషరర: లకడకదదవ గయడడరర

125-162/882

489
ZOK1060854
పషరర: ససజనయ సఫరసల

125-162/422

భరస : వనఇకట ససబబయయ సఫరసల
ఇఇటట ననఇ:6/779-1-M
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-162/424

492
LML2454114
పషరర: అనససయ కసలహసఫస

125-162/884

భరస : పడవణ కలమఖర కసలహసఫస
ఇఇటట ననఇ:6-779-A
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-162/886

495
ZOK1047126
పషరర: ఛదన బబషస నడదగడదడ

125-162/425

తఇడడ:డ సరరర బబషస నడదగడదడ
ఇఇటట ననఇ:6/779-A2
వయససస:35
లఇ: పప
125-162/888

498
LML1983253
పషరర: మసససనమక నడడగడడ

125-162/889

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలల రసజ గయడసరర
ఇఇటట ననఇ:6-779-A2
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : అనరర భబష నదదగడడ
ఇఇటట ననఇ:6-779-A-2
వయససస:47
లఇ: ససస స

500
ZOK0400648
పషరర: కమషషమరసజ గయడసరర

125-162/419
501
ZOK0906398
పషరర: ఉమ వజయలకకకదదవ కకమయకరర

125-162/891

తఇడడ:డ అనఇత రసమరసజ గయడసరర
ఇఇటట ననఇ:6-779-A2A
వయససస:75
లఇ: పప

భరస : నదగకఇదడ బబబభ సవడడ
ఇఇటట ననఇ:6/779 A3
వయససస:39
లఇ: ససస స

503
LML1969716
పషరర: బబలఖజ ససవడడ

504
LML1970011
పషరర: ససయ బబబబ ససవడడ

125-162/892

506
ZOK0528893
పషరర: అనసశస నడడగడడ

509
ZOK1681253
పషరర: గభరరపడససద చలఖల
తఇడడ:డ గభరరపస చలఖల
ఇఇటట ననఇ:6/779-A5
వయససస:48
లఇ: పప

125-162/893

తఇడడ:డ నదరసయణ సవడడ
ఇఇటట ననఇ:6-779-A3
వయససస:67
లఇ: పప
125-162/426

తఇడడ:డ సరవర బబషస నడడగడడ
ఇఇటట ననఇ:6/779-A4
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-162/428

125-162/416

భరస : ససబడమణయఇ గభరరడడ
ఇఇటట ననఇ:6-779
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససయ బబబబ సవడడ
ఇఇటట ననఇ:6-779-A3
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : ససయబబబ సవడడ
ఇఇటట ననఇ:6-779-A-3
వయససస:62
లఇ: ససస స
508
ZOK1194166
పషరర: గభరరపడససద చలఖల

125-162/418

తఇడడ:డ రసమదదస కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:6-779-A
వయససస:50
లఇ: పప
125-162/887

483
ZOK1702174
పషరర: షషక తససల మ
తఇడడ:డ షషక మహబయబ బబష
ఇఇటట ననఇ:6/779
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షషక మహబయబ బబష
ఇఇటట ననఇ:6/779
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ససరమ పటటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:6-779
వయససస:43
లఇ: పప

496
LML1969583
పషరర: సరరర బబషస నడడగడడ షషక

125-162/415

భరస : రసజకష అరరటకలల
ఇఇటట ననఇ:6/779
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబభరల ఖదర షషక
ఇఇటట ననఇ:6/779
వయససస:46
లఇ: పప
487
ZOK1557222
పషరర: రవ పటటట ఇ

482
ZOK0528919
పషరర: గసయతడ అరరటబకలల

507
ZOK1096172
పషరర: రజడససగభణ
డడ
మభతదయల

125-162/427

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ మభతదయల
ఇఇటట ననఇ:6/779-A4
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-162/429

510
ZOK1267294
పషరర: జగదదశ యయరరఇ సషటట

125-162/430

తఇడడ:డ చఇదడయయ యయరరఇ సషటట
ఇఇటట ననఇ:6/779-A-5
వయససస:26
లఇ: పప
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511
ZOK1244672
పషరర: సఫవస పడకసశఇ తతకర

125-162/431

తఇడడ:డ పషఇచలయయ తతకర
ఇఇటట ననఇ:6/779-B
వయససస:80
లఇ: పప
514
ZOK0400093
పషరర: కమషషయయ వడగరటటట

125-162/434

515
ZOK0399493
పషరర: శరణణవసససలల వదద గరటటట

125-162/436

518
ZOK1194182
పషరర: పదదకవత శరరసమ

513
ZOK1244698
పషరర: మఖధవ లత తతకర

125-162/433

భరస : సఫవస పడకసశఇ తతకర
ఇఇటట ననఇ:6/779-B
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-162/895

తఇడడ:డ కమషషయయ వడడగటటట
ఇఇటట ననఇ:6-779-B-I
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ శరరసమ
ఇఇటట ననఇ:6/779-C
వయససస:88
లఇ: పప
520
ZOK0465765
పషరర: సఇపవరష తరరవసయ పసటట

125-162/432

భరస : సఫవస పడకసశఇ తతకర
ఇఇటట ననఇ:6/779-B
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల యయ వడగరటటట
ఇఇటట ననఇ:6/779BI
వయససస:59
లఇ: పప
517
ZOK1194125
పషరర: వనఇకట ససరమ శరరసమ

512
ZOK1244680
పషరర: లకడక దదవ తతకర

516
ZOK0665778
పషరర: ససబబమఖక నదగతతటట

125-162/435

భరస : చననజనయఖ ననగతతటటట
ఇఇటట ననఇ:6/779-C
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-162/437

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ శరరసమ
ఇఇటట ననఇ:6/779-C
వయససస:25
లఇ: ససస స

519
ZOK1194190
పషరర: లకలరమక శరరసమ

125-162/438

భరస : వనఇకట ససరమ శరరసమ
ఇఇటట ననఇ:6/779-C
వయససస:74
లఇ: ససస స

521
ZOK0906026
పషరర: పవజత తరరవసయఖసటట

125-162/440

భరస : తషలసఫ నరసఫఇహ పడససద తరరవనజపసఫ
ఇఇటట ననఇ:6/779E
వయససస:54
లఇ: ససస స

125-162/441
522
ZOK0906091
పషరర: తషలసఫ నరసఫఇహ పడససద
తరరవసయఖసటట
తఇడడ:డ తషలసఫ నరసఫఇహ పడససద తరరవసయఖసట తఇడడ:డ లకడక నరసయయ తరరవసయఖసటట
ఇఇటట ననఇ:6/779-E
ఇఇటట ననఇ:6/779-E
వయససస:27
లఇ: ససస స
వయససస:54
లఇ: పప

523
ZOK1145490
పషరర: మసససన బబగఇ షషక

524
ZOK1145748
పషరర: దసస గరరరబబషస షషక

125-162/443

125-162/439

125-162/442

భరస : దసస గరరరబబషస షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/779-E
వయససస:51
లఇ: ససస స
526
ZOK2034049
పషరర: చసడదమణణ తరరపసయపటట

తఇడడ:డ కసలలషస షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/779-E
వయససస:65
లఇ: పప
125-162/896

527
ZOK1239335
పషరర: మసససన పషతదన

భరస : లకడకనరసయయ తరరపయభపట
ఇఇటట ననఇ:6-779E
వయససస:69
లఇ: ససస స

భరస : కసధద రసవప బబషస పషతదన
ఇఇటట ననఇ:6/779-E1
వయససస:51
లఇ: ససస స

529
ZOK0527051
పషరర: మభన్్ కకవవర

530
ZOK0527085
పషరర: బబబబససహహబ కకవవరరర

125-162/447

తఇడడ:డ బబబబ ససహహబ కకవవర
ఇఇటట ననఇ:6/779-F
వయససస:29
లఇ: పప
532
ZOK1021302
పషరర: అలస ఫ కకవవర
తఇడడ:డ బబబబ ససహహబ కకవవర
ఇఇటట ననఇ:6/779-F
వయససస:25
లఇ: పప
535
ZOK1244649
పషరర: జయ రసమ రసజ చమరరస

తఇడడ:డ చమరరస గఇగరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/779-F-2
వయససస:55
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-162/445

125-162/451

536
ZOK1244664
పషరర: పపషస లత చమరరస
భరస : జయ రసమ రసజ చమరరస
ఇఇటట ననఇ:6/779-F-2
వయససస:52
లఇ: ససస స

125-162/454

528
ZOK1557131
పషరర: ఉపపస కకఇడయయ

125-162/448

531
ZOK0528901
పషరర: షకకల కకవవర

125-162/449

భరస : బబబబ ససహహబ కకవవర
ఇఇటట ననఇ:6/779-F
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-162/897

534
LML1982255
పషరర: నదరసయణమక గయడసరర

125-162/898

భరస : రఇగరసజ గయడసరర
ఇఇటట ననఇ:6-779-F
వయససస:77
లఇ: ససస స
125-162/452

537
ZOK1714369
పషరర: చమరరస జయరసమ రసజ

125-162/453

తఇడడ:డ చమరరస గఇగస రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/779-F-2
వయససస:55
లఇ: పప

125-162/456 540
539
ZOK1227538
ZOK1714377
పషరర: ససరసయ పడకసశ రసజ చదమరరస
పషరర: చమరరస పపషస లత

తఇడడ:డ జయరసమ రసజ చదమరరస
ఇఇటట ననఇ:6/779-F-2
వయససస:31
లఇ: పప

125-162/446

తఇడడ:డ ఉపపస కమషషయయ
ఇఇటట ననఇ:6/779-E-1
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ కలమఖర ససరమ గయడసరర
ఇఇటట ననఇ:6-779-F
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగ రసజ చమరరస
ఇఇటట ననఇ:6/779-F-2
వయససస:53
లఇ: పప
538
ZOK1720929
పషరర: చమరరస జయరసమ రసజ

533
LML1970094
పషరర: చఇదడ కలఖ గయడసరర

125-162/444

తఇడడ:డ తషలససనరసఫఇహపడససద తరరవసయఖసటట
ఇఇటట ననఇ:6/779-E
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నబససహహబ కకవర
ఇఇటట ననఇ:6/779-F
వయససస:64
లఇ: పప
125-162/450

525
ZOK1289214
పషరర: అనసశస తరరవసయఖసటట

125-162/457

భరస : చమరరస జయరసమ రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/779-F-2
వయససస:52
లఇ: ససస స
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541
ZOK1279372
పషరర: శవ పడససద కశశటట

125-162/458

తఇడడ:డ చఇదడ మమళ కశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/779-F-3
వయససస:39
లఇ: పప
544
ZOK1198747
పషరర: ఫస జజయఖ

542
ZOK1316777
పషరర: మసససన సరరఠల

125-162/459

తఇడడ:డ బబబయయ సరరఠల
ఇఇటట ననఇ:6/779-F4
వయససస:39
లఇ: పప
125-162/461

భరస : షషక అహకద బబషస
ఇఇటట ననఇ:6/779-G
వయససస:28
లఇ: ససస స

545
ZOK1311760
పషరర: ఫస జయ షషక

125-162/462

భరస : నదగయర ససఇకకససల
ఇఇటట ననఇ:6-779-G2
వయససస:54
లఇ: ససస స
553
LML2452142
పషరర: లకకకదదవ మయరర

125-162/902

125-162/903

560
ZOK0465567
పషరర: నరసఫమహహలల బబ మక
తఇడడ:డ ససబబయయ బబమక
ఇఇటట ననఇ:6/779R
వయససస:61
లఇ: పప

562
ZOK0576827
పషరర: లఖవణయ ఊటల

563
ZOK0399188
పషరర: నదగరతన మక వడగరటట

125-162/470

భరస : భబసయర ఓటర
ఇఇటట ననఇ:6/779R1
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-162/473

తఇడడ:డ జనరదన మలఇగ
ఇఇటట ననఇ:6/779S
వయససస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-162/904

566
ZOK0464180
పషరర: మననజ మమలఇగర

569
ZOK0906984
పషరర: లకలరమమక నననఇ
భరస : పసపయయ నననఇ
ఇఇటట ననఇ:6/779-S1
వయససస:75
లఇ: ససస స

552
LML2449783
పషరర: రసజశశఖర మయరర

125-162/901

555
ZOK1703750
పషరర: కమషష కలమఖరర మలల శశటట

125-162/467

558
ZOK2034064
పషరర: అమఖమవట మఖక మరతత

125-162/905

భరస : ససబబనరసయయనదయభడడ మరత
ఇఇటట ననఇ:6-779N
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-162/468

561
ZOK0465336
పషరర: భబసయర ఊటల

125-162/469

తఇడడ:డ రసమయయ ఓటర
ఇఇటట ననఇ:6/779R1
వయససస:45
లఇ: పప
125-162/471

564
ZOK0466821
పషరర: వజయ కలమఖరర బబ మక

125-162/472

భరస : నరసఫఇహహలల బబ మక
ఇఇటట ననఇ:6/779R1A
వయససస:58
లఇ: ససస స
125-162/474

తఇడడ:డ జజనఅరదదన రసవప మఇగల
ఇఇటట ననఇ:6/779S
వయససస:40
లఇ: పప
125-162/476

125-162/899

భరస : ధనసజయ గగడ బబ మమక
ఇఇటట ననఇ:6/779-M-1
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : కమషషయయ వడగరటట
ఇఇటట ననఇ:6/779-R-1
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : జజనఅరదదన రసవప మలఇగర
ఇఇటట ననఇ:6/779S
వయససస:61
లఇ: ససస స
568
ZOK0464222
పషరర: జజషఫ ఎఇ

125-162/1054

భరస : దనసఇజయయగగడడ బబ మక
ఇఇటట ననఇ:6-779-M-1
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-162/906

549
LML1970102
పషరర: నదగయర ససఇకకససల

తఇడడ:డ సఫదరయయ ్దమయరర
ఇఇటట ననఇ:6-779M
వయససస:46
లఇ: పప

557
LML1983352
పషరర: కకరషషవనణణ బబ మభక

భరస : ససబబనరసయయనదయభడడ మతషరర
ఇఇటట ననఇ:6-779N
వయససస:39
లఇ: ససస స

565
ZOK0464115
పషరర: మననహరమక ఎఇ

125-162/466

తలల : లకడక దదవ మరర
ఇఇటట ననఇ:6/779 M
వయససస:19
లఇ: పప

భరస : మభనరతనఇ బబ మక
ఇఇటట ననఇ:6-779-M-1
వయససస:77
లఇ: ససస స
559
ZOK2034072
పషరర: వజయలకకక మరతత

551
ZOK0101006
పషరర: శసషసద బబనస షషక

554
ZOK2260578
పషరర: వరరణ భబరగ వ మరర

125-162/463

తఇడడ:డ నదగయర ససఇకకససల
ఇఇటట ననఇ:6-779-G2
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : మహమకద అల స
ఇఇటట ననఇ:6/779M
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : రసజశశఖర మయరర
ఇఇటట ననఇ:6-779M
వయససస:40
లఇ: ససస స
556
LML1983345
పషరర: సరరజమక బబ మభక

125-162/465

తఇడడ:డ నదగయర ససఇకకససల
ఇఇటట ననఇ:6/779G-2
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-162/900

546
ZOK1625797
పషరర: అహకద బబష షషక
తఇడడ:డ ఖఖదర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/779-G
వయససస:32
లఇ: పప

125-162/464 548
547
ZOK1194141
ZOK1194174
పషరర: లఖలబహదసర రసజజ ససఇకకససల
పషరర: ససభబన బ ససఇకకససల

550
LML1982198
పషరర: రమజజబ ససఇకకససల

125-162/460

భరస : మసససన సరరఠల
ఇఇటట ననఇ:6/779-F4
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : అహకద బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/779-G
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగయర ససఇకకససల
ఇఇటట ననఇ:6/779G-2
వయససస:36
లఇ: పప

543
ZOK1316785
పషరర: శసహహదద సరరఠల

567
ZOK0464206
పషరర: జజనఅరదదన రసవప మలలఇగర

125-162/475

తఇడడ:డ కకఇడయయ మలఇగ
ఇఇటట ననఇ:6/779S
వయససస:71
లఇ: పప
125-162/477

570
LML2452134
పషరర: వనఇకటససబబమక ఉపపస

125-162/478

భరస : కకఇడయయ ఉపపస
ఇఇటట ననఇ:6/779-S-1-A
వయససస:48
లఇ: ససస స
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571
ZOK0522714
పషరర: అనదసర బబషస షషక

125-162/479

తఇడడ:డ సతదసర ససహహబ స
ఇఇటట ననఇ:6/780
వయససస:50
లఇ: పప

572
ZOK0529081
పషరర: ఫసరరరన షషక
భరస : అమర బబషస షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/780
వయససస:44
లఇ: ససస స

125-162/482 575
574
ZOK0907198
LML1969864
పషరర: కమషష భబరత తమక సమభదడఇ
పషరర: రసధదకమషష తమకసమభదడమ

తఇడడ:డ రసధ కమషష తమఖకసమభదడఇ
ఇఇటట ననఇ:6/780
వయససస:31
లఇ: పప
577
ZOK0781773
పషరర: వనఇకట రమన అబబగసరర

125-162/483

125-166/739

125-162/488

125-162/491

125-162/494

125-162/911

భరస : వనఇకట రమణ ససధస
ఇఇటట ననఇ:6/785
వయససస:40
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

587
ZOK1074798
పషరర: ససయ ససపడజ వకయల

590
ZOK0400689
పషరర: బబలఉదయ తదజ వకకల

593
ZOK0527374
పషరర: శరనవసససలల బబ డడచరల

125-162/497

596
ZOK0906331
పషరర: శఇషసద బబగఇ యస

125-162/489

599
ZOK1015446
పషరర: ఈశరరమక ససధస
భరస : ససబబరసమయయ ససధస
ఇఇటట ననఇ:6/785
వయససస:65
లఇ: ససస స

579
ZOK1675297
పషరర: వనఇకట శశషయయ తదలపఫరకదర ద

125-162/485

582
ZOK0465807
పషరర: ససబబ లకకమక వకయల

125-162/487

585
ZOK0879637
పషరర: గగరర శఇకర వకయల

125-162/490

తఇడడ:డ బబలయయ వకయల
ఇఇటట ననఇ:6/783
వయససస:63
లఇ: పప
125-162/492

588
ZOK1378439
పషరర: రసధదకమషష వకయల

125-162/493

తఇడడ:డ బలహహ వకయల
ఇఇటట ననఇ:6/783
వయససస:62
లఇ: పప
125-162/909

591
ZOK2034080
పషరర: ఆదదలకలరమక వకయలఖ

125-162/910

భరస : గగరర శఇకర వకయల
ఇఇటట ననఇ:6-783
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-162/495

594
ZOK0528927
పషరర: పడసనన లకడక బబ డడచరల

125-162/496

భరస : శరనవసససలల బబ డడచరసల
ఇఇటట ననఇ:6/784
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-162/498

భరస : హహసషసన పసర యస
ఇఇటట ననఇ:6/785
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-162/500

125-162/908

భరస : రసధ కమషష వకయల
ఇఇటట ననఇ:6/783
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ బబ డడచరల
ఇఇటట ననఇ:6/784
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : శరనవసససలల బబ డడచరల
ఇఇటట ననఇ:6/784
వయససస:49
లఇ: ససస స
598
ZOK1015438
పషరర: మలలల సరరర ససధస

125-162/486

తఇడడ:డ గరరర శఇకర వకయల
ఇఇటట ననఇ:6-783
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : బబలయయ వకయల
ఇఇటట ననఇ:6-783
వయససస:59
లఇ: ససస స
595
ZOK0529123
పషరర: నరసమక బబ డడచరల

584
ZOK0790683
పషరర: సలఇ బబష షషక

576
LML1982388
పషరర: లకడకదదవ తమకసమభదడఇ

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ తదలపఫరకదర ద
ఇఇటట ననఇ:6/781
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసధ కమషష వకయల
ఇఇటట ననఇ:6/783
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబలయయ వకయల
ఇఇటట ననఇ:6/783
వయససస:62
లఇ: పప
592
ZOK2034098
పషరర: అనసరసధమఖక వకయలఖ

125-162/484

తఇడడ:డ ఖఖదర వలల ససహహబ స
ఇఇటట ననఇ:6/783
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసధదకమషష వకయల
ఇఇటట ననఇ:6/783
వయససస:27
లఇ: పప
589
ZOK1388073
పషరర: రసదద కకరషష వకయల

581
ZOK0464214
పషరర: అమఖ
ర ద బబషస షషక

125-162/481

భరస : రసధదకమషష తమఖకసమభదడఇ
ఇఇటట ననఇ:6-780
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమకద ఖఖజజ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/783
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ గగరరశఇకర వకయల
ఇఇటట ననఇ:6/783
వయససస:30
లఇ: పప
586
ZOK0879652
పషరర: వఇశకమషన వకయల

125-162/907

తఇడడ:డ వనఇకటశశషయయ తదలపఫరకదర ద
ఇఇటట ననఇ:6/781
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : అనరర భబష
ఇఇటట ననఇ:6/782
వయససస:49
లఇ: ససస స
583
ZOK0665786
పషరర: కళళయణ వకయలఖ

578
ZOK1674951
పషరర: శరకసఇత బబబభ తదలపఫరకదర ద

573
ZOK0907024
పషరర: కమషష దదపప తమఖసమభదడఇ
తఇడడ:డ రసధ కమషష తమఖసమభదడఇ
ఇఇటట ననఇ:6/780
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయయ తమఖకసమభదడఇ
ఇఇటట ననఇ:6-780
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసమచఇదడ అబబగసరర
ఇఇటట ననఇ:6/781
వయససస:28
లఇ: పప
580
LML1983055
పషరర: దదల షసద షషక

125-162/480

597
ZOK1015420
పషరర: వనఇకట రమణ ససధస

125-162/499

తఇడడ:డ ససబబరసమయయ ససధస
ఇఇటట ననఇ:6/785
వయససస:42
లఇ: పప
125-162/501

600
ZOK1021336
పషరర: మభఇతదజ షషక

125-162/502

భరస : రమ తషలల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/785
వయససస:45
లఇ: ససస స
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601
ZOK1388172
పషరర: హహసషసన పసర షషక

125-162/503

తఇడడ:డ హహహదర బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/785
వయససస:53
లఇ: పప
604
ZOK1680743
పషరర: శఇషసద బబగభమ షషక

125-162/505

125-162/508

125-162/510

125-162/513

125-162/914

125-162/518

125-162/521

తఇడడ:డ లకకకనరసయయ గభరరఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6/790-1
వయససస:38
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

614
ZOK0575993
పషరర: రహఇతషలఖల శశక

617
ZOK0907685
పషరర: రఫఫ షషక

620
ZOK1060888
పషరర: హహమజ చలఖల

623
ZOK1723014
పషరర: కసటటరర సఇపవరష

125-162/915

626
ZOK0260596
పషరర: లకడకనరసయయ గభరరఇకకఇడ

125-162/514

629
ZOK0278861
పషరర: చదజతనయ పఫ వ కజ పసల
తఇడడ:డ లకడకనరసయయ పసవక పసలల
ఇఇటట ననఇ:6/790-A
వయససస:41
లఇ: పప

609
ZOK0399535
పషరర: మఖరయయ కదదరర

125-162/913

612
ZOK1626449
పషరర: వహహదద బబగభమ షషక

125-162/512

615
ZOK1213156
పషరర: రసమఇజలల నలల గరలల

125-162/515

భరస : పషదర వనమయయ నలల గరలల
ఇఇటట ననఇ:6/786
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-162/516

618
ZOK1213297
పషరర: హబబభలల షషక

125-162/517

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/788
వయససస:36
లఇ: పప
125-162/519

621
ZOK1722982
పషరర: కసటటరర నవన కలమఖర

125-162/520

తఇడడ:డ కసటటరర రమఖరసవప
ఇఇటట ననఇ:6/789-A
వయససస:42
లఇ: పప
125-162/522

624
ZOK2261261
పషరర: వరలకడక కసటటరర

125-162/1063

భఇధసవప: నవన కలమఖర కక
ఇఇటట ననఇ:6/789-A
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-162/523

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలల గభరరఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6/790-1
వయససస:79
లఇ: పప
125-162/525

125-162/507

భరస : సలఇ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/785-C
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : కసటటరర రమఖరసవప
ఇఇటట ననఇ:6/789-A
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడకనరసయయ గభరరఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6-790
వయససస:46
లఇ: పప
628
ZOK1227553
పషరర: నవన కలమఖర గభరరఇకకఇడ

125-162/511

తఇడడ:డ గభరపస చలల
ఇఇటట ననఇ:6/789
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కసటటరర రమఖరసవప
ఇఇటట ననఇ:6/789-A
వయససస:42
లఇ: పప
625
LML1969906
పషరర: తడవకరమ గభరరఇకకఇడ

611
ZOK1388164
పషరర: అబభరల అజజ షషక

606
ZOK1257915
పషరర: కదదరర మఖరయయ కదదరర

తఇడడ:డ వనఇకటపత ఎఇ
ఇఇటట ననఇ:6-785-B
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/788
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : రఫస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/788
వయససస:47
లఇ: ససస స
622
ZOK1722990
పషరర: కసటటరర నవన కలమఖర

125-162/509

తఇడడ:డ మమహబయబ భబషస షసక
ఇఇటట ననఇ:6/786
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : రసమచఇదడయయ హ
ఇఇటట ననఇ:6-786
వయససస:49
లఇ: ససస స
619
ZOK1357763
పషరర: రకహహనద బబగఇ షషక

608
ZOK1557404
పషరర: మభరళకమషష కదదరర

125-162/504

తఇడడ:డ కదదరర వనఇకటపత కదదరర
ఇఇటట ననఇ:6/785-B
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:డ సలఇ బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6/785-C
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమభ
స లల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/785-D
వయససస:23
లఇ: ససస స
616
ZOK2034122
పషరర: ఉమఖరన కమషషరసయవరఇ

125-162/506

తఇడడ:డ మఖరయయ కదదరర
ఇఇటట ననఇ:6/785-B
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : మహమకద ససహహబ షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/785C
వయససస:72
లఇ: ససస స
613
ZOK1501105
పషరర: నసరజహన షషక

605
ZOK1257907
పషరర: కదదరర మభరళకమషష కదదరర

603
ZOK1388198
పషరర: యభవకకశశరక భఇ శశటట
తఇడడ:డ వనఇకట రతనఇ భఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:6/785-1
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ కదదరర మఖరయయ కదదరర
ఇఇటట ననఇ:6/785-B
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : మఖరయయ కదదరర
ఇఇటట ననఇ:6/785-B
వయససస:56
లఇ: ససస స
610
ZOK0466664
పషరర: రమజజబ షషక

125-162/912

భరస : సలఇభబష షషజక
ఇఇటట ననఇ:6-785
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : హహసషన పసర షషక
ఇఇటట ననఇ:6/785-A
వయససస:37
లఇ: ససస స
607
ZOK1557362
పషరర: రతనమక కదదరర

602
ZOK2034106
పషరర: వసహహడ బబగఇ షషక

627
ZOK1227504
పషరర: మభనమఖధసరర గభరరఇకకఇడ

125-162/524

భరస : తడవకరమ గభరరఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6/790-1
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-162/526

630
ZOK1040849
పషరర: అజత కలమఖర మభనగసల

125-162/527

తఇడడ:డ ససత రసమయయ మభనగసల
ఇఇటట ననఇ:6/790-A
వయససస:39
లఇ: పప
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631
ZOK0491936
పషరర: కమషషవనణమక మభన గలఖ

125-162/916

భరస : ససతదరసమయయ కజ
ఇఇటట ననఇ:6-790A
వయససస:51
లఇ: ససస స

632
ZOK1557339
పషరర: వజయలకడక మఖరజళల
భరస : శరనస
ఇఇటట ననఇ:6/790-A4
వయససస:25
లఇ: ససస స

125-162/531 635
634
ZOK0781799
ZOK0278721
పషరర: వనఇకట కమషష కలమఖర మనగల
పషరర: రసఘవనఇదడ యఖదవ పసలఖ

తఇడడ:డ వనఇకట రసమయయ మభనగసల
ఇఇటట ననఇ:6/790-A5
వయససస:64
లఇ: పప
637
ZOK0828394
పషరర: జనదరదన రసజ అరకరటట

125-162/533

125-162/536

భరస : ససరకష అనఇతరసజగసరర
ఇఇటట ననఇ:6/794-A
వయససస:28
లఇ: ససస స
643
ZOK0949943
పషరర: చదఇచసలకడక అరవనటట

125-162/539

125-162/919

తఇడడ:డ వనఇకటబడమరసజ చదమఇత
ఇఇటట ననఇ:6-796
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటబడజ చదమఇత
ఇఇటట ననఇ:6-796 A
వయససస:70
లఇ: పప
658
LML1968973
పషరర: ససరయనదరసయణ పసల
తఇడడ:డ రసమయయ పససల
ఇఇటట ననఇ:6/796A4
వయససస:42
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-162/535

642
ZOK0654129
పషరర: వనఇకట లకలరమక కకననటట

125-162/537

644
LML1969674
పషరర: చఇదడశశఖర అరవటట

647
ZOK0466565
పషరర: రసమయలఖమక ఉపసలపత

653
ZOK1557420
పషరర: ససయ వనయ చమరరస

656
ZOK2034148
పషరర: రసమయలమఖక చదమరరస

659
ZOK1124783
పషరర: నఇదదన నదయన
భరస : గరపఫ పసల
ఇఇటట ననఇ:6/796A4
వయససస:27
లఇ: ససస స

125-162/538

భరస : కకఇడదరజడడడ కకననటట
ఇఇటట ననఇ:6/795
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-162/917

645
LML1969872
పషరర: ససబబబరసజ అరవటట

125-162/918

తఇడడ:డ ససబబరసజ అరవనట
ఇఇటట ననఇ:6-795
వయససస:81
లఇ: పప
125-162/540

125-162/1066
648
ZOK2275519
పషరర: అరవటట ససధదరకలమఖర రసజ

తఇడడ:డ అరవటట జనదరరన రసజ
ఇఇటట ననఇ:6-795-A
వయససస:19
లఇ: పప
125-162/541

651
ZOK0523183
పషరర: రసమయయ పసల

125-162/542

తఇడడ:డ రసమయయ పససల
ఇఇటట ననఇ:6/796
వయససస:72
లఇ: పప
125-162/543

654
ZOK0654145
పషరర: చఇదడకళ చదమరరస

125-162/544

భరస : రజజసషఖర రసజ చమరత
ఇఇటట ననఇ:6/796-A
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-162/922

భరస : వనఇకటబడమరసజ చదమఇత
ఇఇటట ననఇ:6-796A
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-162/545

639
LML2449817
పషరర: ససరకష అనఇతరసజ గసరర

641
ZOK0653204
పషరర: రమ రకడకడ కలసస రకడకడ

తఇడడ:డ రసజ శశఖర రసజ చమరరస
ఇఇటట ననఇ:6/796a
వయససస:20
లఇ: పప
125-162/921

125-162/532

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ రసజ అఇతరసజగసరర
ఇఇటట ననఇ:6/794-A
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : రసమయయ పససల
ఇఇటట ననఇ:6/796
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-162/920

636
ZOK0828352
పషరర: ససజజత అరకరటట

భరస : ససబడమణయఇ రసజ అనఇతరసజ గసరర
ఇఇటట ననఇ:6/794
వయససస:66
లఇ: ససస స

125-163/213 650
649
ZOK2244630
ZOK0079285
పషరర: అరవటట ససధదర కలమఖర రసజ
పషరర: గరపఫ పససల

655
LML1969815
పషరర: వనఇకటరసమఅరసజ చదమరరస

125-162/534

భరస : చననబబ ఉపసలపసటట
ఇఇటట ననఇ:6/795A
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అరవటట జనదరరన రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/795-A
వయససస:19
లఇ: పప

125-162/530

భరస : జనదరద న రసజ అరకరటట
ఇఇటట ననఇ:6/792
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరసజ అరరట
ఇఇటట ననఇ:6-795
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకఇడదరజడడడ కకననఇటట
ఇఇటట ననఇ:6-795
వయససస:37
లఇ: పప

652
LML1969625
పషరర: రసజశశఖరరసజ చదమరరస

125-162/528

తఇడడ:డ చనన కకనదడ రకడకడ కలసఫరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/795
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : చఇదడ శశఖర రసజ ఎ
ఇఇటట ననఇ:6/795
వయససస:37
లఇ: ససస స
646
ZOK0400457
పషరర: ససరకఇదడ రజడడడ కకననటట

638
ZOK2034130
పషరర: గఇగసదదవ అనఇతరసజ గసరర

633
ZOK0781781
పషరర: వనఇకట ససబబమక మనగల

భరస : వనఇకట కమషష కలమఖర మభనగసల
ఇఇటట ననఇ:6/790-A5
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడక నరసయయ పసలఖ
ఇఇటట ననఇ:6/790-A UPSTAIRS
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరసజ అరకరటట
ఇఇటట ననఇ:6/792
వయససస:47
లఇ: పప
640
ZOK1047068
పషరర: లఖవణయ అఇ్ఇథరసజగసరర

125-162/529

657
ZOK0399766
పషరర: గరపఫ పసల

125-162/923

తఇడడ:డ రసమయయ పససల
ఇఇటట ననఇ:6-796-A
వయససస:38
లఇ: పప
125-162/546

660
ZOK0078824
పషరర: ససరకఇదడ పసల

125-162/547

తఇడడ:డ రసమయయ పససల
ఇఇటట ననఇ:6/796-A4
వయససస:39
లఇ: పప
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661
ZOK1145516
పషరర: భబరత పసల

125-162/548

భరస : ససరకఇదడ పససల
ఇఇటట ననఇ:6/796-A4
వయససస:34
లఇ: ససస స
664
ZOK1557321
పషరర: ససదరరన వకయఇటట

125-162/550

665
ZOK0261214
పషరర: భబగయ లకడక కకసస రజడడ

125-162/553

125-162/556

668
ZOK0907529
పషరర: హరరశ దదగభపసటట

679
ZOK0522888
పషరర: జగదదశ ఆరజపలల

125-162/563

125-162/927

125-162/567

తఇడడ:డ నదగ ససబబబ రజడడ మతస
ఇఇటట ననఇ:6-811-A
వయససస:57
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-162/560

677
ZOK0654152
పషరర: కలటలఅమక మరరర

680
ZOK1124775
పషరర: జయ పడకసశ మరరర

683
ZOK1046987
పషరర: పపప ఢడర నదథ రజడడ అఇకక రజడడడ

686
ZOK0398727
పషరర: మధసససదన రజడడడ అఇకకరజడడడ

689
LML2452159
పషరర: శరదదవ మటబట
భరస : నవనసరరరజడడడ మతస
ఇఇటట ననఇ:6-811-A
వయససస:47
లఇ: ససస స

125-162/558

675
ZOK2034155
పషరర: దదలర ఖద షషక

125-162/925

భరస : అమర బబషస షషక
ఇఇటట ననఇ:6-801
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-162/562

125-166/740
678
ZOK1009480
పషరర: అమకనమక మమత బబరరవశశటట

భరస : రఘభనదథ గభపసస
ఇఇటట ననఇ:6/808
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-162/564

681
LML1969377
పషరర: శఇకరజశయఖ అదదర పలల

125-162/926

తఇడడ:డ ససబబరసజ అడడ పలల
ఇఇటట ననఇ:6-809 A
వయససస:62
లఇ: పప
125-162/565

684
ZOK1046995
పషరర: అనసష అఇకకరజడడడ

125-162/566

తఇడడ:డ మధస ససధన రజడడడ అకయ రడక
ఇఇటట ననఇ:6/810
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-162/928

తఇడడ:డ వనఇకటరజడడడ అకకయరజడక
ఇఇటట ననఇ:6-810
వయససస:57
లఇ: పప
125-162/930

125-162/555
669
ZOK1390723
పషరర: హర గరపసల నదయభడడ దగభగపసటట

తఇడడ:డ అమర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/801
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ మధస ససధన రజడడడ అకకయరజడక
ఇఇటట ననఇ:6/810
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : ససరజఇదడ రజడడడ కకననటట
ఇఇటట ననఇ:6/810
వయససస:27
లఇ: ససస స
688
LML1970672
పషరర: నవనసరర రజడడడ మటబట

125-162/557

తఇడడ:డ బబబభ మరరర
ఇఇటట ననఇ:6/809
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : శఇకరయయ అడడ పలల
ఇఇటట ననఇ:6-809A
వయససస:51
లఇ: ససస స
685
ZOK1419183
పషరర: జజయత గభడదడటట

125-162/554

భరస : బబబభ ఎఇ
ఇఇటట ననఇ:6/803
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకరయయ అదర
ఇఇటట ననఇ:6/809
వయససస:34
లఇ: పప
682
ZOK2034163
పషరర: ఊమఖదదవ అదదర పలల

తలల : రసమయలఖమక ఉపపసలపటట
ఇఇటట ననఇ:6/798
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : దరసబర షషక
ఇఇటట ననఇ:6/801
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసమకకరషష ఎఇ
ఇఇటట ననఇ:6/803
వయససస:57
లఇ: పప

125-162/552

672
ZOK1316876
పషరర: అబభరల ససభబన షషక

674
ZOK1500834
పషరర: మమలఖన షషక

125-162/561

666
ZOK0464594
పషరర: ససబబబరసయభడడ ఉపసలపసటట

671
ZOK1500982
పషరర: వననసఇట బబ నఇ

673
ZOK1438704
పషరర: అరరద షషక

676
ZOK0522862
పషరర: బబబభ మరరర

125-162/551

తఇడడ:డ కకఇడయయ నదయభడడ దగభగపసటట
ఇఇటట ననఇ:6/798
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఏససరతనఇ బబ నఇ
ఇఇటట ననఇ:6/800
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖససఇ పసర షషక
ఇఇటట ననఇ:6/801
వయససస:22
లఇ: పప

125-162/549

తఇడడ:డ హర గరపసల నదయభడడ డడగభపటట
ఇఇటట ననఇ:6/798
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : హర గరపసల నదయభడడ దగభగపసటట
ఇఇటట ననఇ:6/798
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-162/559

663
ZOK0258814
పషరర: రసమరజడడడ కకసఫరజడడడ
తఇడడ:డ చననకకఇడద రజడడడ కకసఫరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/797
వయససస:61
లఇ: పప

భరస : రసమరజడడడ కకసఫ రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/797A
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబరసయభడడ ఉపసలపసటట
ఇఇటట ననఇ:6/798
వయససస:38
లఇ: ససస స
670
ZOK1390756
పషరర: లకడకకసఇతమక దగభగపసటట

125-162/924

తఇడడ:డ రసమయయ పససల
ఇఇటట ననఇ:6-796-A4
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ శఇకరయయ వకయఇటట
ఇఇటట ననఇ:6/797
వయససస:30
లఇ: పప
667
ZOK0466607
పషరర: రసమ దదవ ఉపసలపసటట

662
ZOK0400945
పషరర: ససరకఇదడ పసల

687
ZOK2034171
పషరర: భబరత అఇకక రజడడడ

125-162/929

భరస : మధసససధనరజడడడ అకకయరజడక
ఇఇటట ననఇ:6-810A
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-162/931

125-162/568
690
ZOK0985368
పషరర: ససరసయ రఇగనదయకలలల ఆవపల

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:6/811-C
వయససస:60
లఇ: పప
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691
ZOK0985434
పషరర: పపషస లత ఆవపల

125-162/569

692
ZOK0985442
పషరర: ససరత ఆవపల

125-162/570

693
ZOK2245348
పషరర: కమషషమక మభకయపలల

125-162/302

భరస : ససరసయ రఇగనదయకలలల ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:6/811-C
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససరసయ రఇగనదయకలలల ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:6/811-C
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : నదగ ససబబరసయభడడ మభకయపలల
ఇఇటట ననఇ:6/812
వయససస:52
లఇ: ససస స

694
ZOK2245355
పషరర: లకకకదదవ మభకయపలల

695
ZOK0078709
పషరర: శసరవణ కలమఖర నదదరల

696
ZOK0079160
పషరర: లఖవణయ నదదరల

125-162/303

భరస : నదగ ససబబరసయభడడ మభకయపలల
ఇఇటట ననఇ:6/812
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడససద న
ఇఇటట ననఇ:6/813-B
వయససస:36
లఇ: పప

697
ZOK0079210
పషరర: రసజమక నదధరల

698
ZOK0079228
పషరర: పడసనన నదధరల

125-162/573

భరస : పడససద న
ఇఇటట ననఇ:6/813-B
వయససస:62
లఇ: ససస స
700
ZOK0529420
పషరర: రసజకశరరర చఇదద

125-162/576

701
ZOK1316793
పషరర: ఐశరరయ చఇదద

తఇడడ:డ మటబట నవనసరర రజడడ మతస
ఇఇటట ననఇ:6/815-A
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరసయభడడ ససఇబ
ఇఇటట ననఇ:6/816
వయససస:44
లఇ: పప

706
ZOK2034197
పషరర: జయమక ససఇబబ

707
ZOK1538511
పషరర: హహమఇత రసయల ససఇబ

125-162/933

భరస : ససబబరసయభడడ ససఇబ
ఇఇటట ననఇ:6-816
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-162/583

125-162/586

125-162/937

భరస : శవయయ నఇదదయల
ఇఇటట ననఇ:6/817-C
వయససస:65
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-162/580

702
ZOK1701564
పషరర: ససబబరసయభడడ చఇదద

125-162/578

125-162/932
705
LML2449841
పషరర: ససబబరసయభడడ సఇబబ ససఇబ

తఇడడ:డ ససబబయయ ససఇబ
ఇఇటట ననఇ:6-816
వయససస:84
లఇ: పప
125-162/581

708
ZOK0665836
పషరర: పదదకవత నలకతదల

125-162/582

భరస : రమమశ నలల కటల
ఇఇటట ననఇ:6/817
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-162/584

711
ZOK0907636
పషరర: శరవసణణ సఫదరవటఇ

125-162/585

భరస : పడశసఇత కలమఖర నదలమ
ఇఇటట ననఇ:6/817-B
వయససస:37
లఇ: ససస స

125-162/934 714
713
LML2454627
LML2454619
పషరర: భవసన భరత చఇదడ పనసనరర
పషరర: నరసపపరఇ మఖధవ లత

125-162/938 717
716
LML2456903
ZOK1557529
పషరర: మహలకమఖక నరససపవరమ
పషరర: పసరరత దదవ పఇదదపటట

719
LML1969492
పషరర: శవయయ నఇదదయల
తఇడడ:డ మలల యయ నదయల
ఇఇటట ననఇ:6-817 C
వయససస:66
లఇ: పప

125-162/936

భరస : నరసపపరఇ వనఇకసటరసమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-817-B
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : లకకక నదరసయణ నరససపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:6-817-B
వయససస:70
లఇ: ససస స
125-162/588

125-162/575

తఇడడ:డ ససబబనన చఇదద
ఇఇటట ననఇ:6/815
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ జయచఇదడ శశటట పనసనరర
ఇఇటట ననఇ:6-817 B
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకకకనదరసయణ నదమఖలల
ఇఇటట ననఇ:6-817-B
వయససస:37
లఇ: పప
718
ZOK1557552
పషరర: ససగభణమక నఇదదయల

125-162/577

భరస : వనఇకట రసమయయ నరససపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/817B
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల యయ మనయల
ఇఇటట ననఇ:6/817-B
వయససస:81
లఇ: పప
715
LML2454635
పషరర: పడశసఇత కలమఖర నలల మ

710
ZOK0418061
పషరర: మఖధవ లత నరసపపరఇ

699
ZOK0561209
పషరర: ససభబషఫన నదదదరల
భరస : శసరవణ కలమఖర నదదదరల
ఇఇటట ననఇ:6/813-B
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరధర
ఇఇటట ననఇ:6/816-B
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమమశ
ఇఇటట ననఇ:6/817
వయససస:26
లఇ: పప
712
ZOK1145771
పషరర: శవరసమయయ నఇదదయల

125-162/574

తఇడడ:డ ససబబరసయభడడ చఇదద
ఇఇటట ననఇ:6/815
వయససస:26
లఇ: ససస స

125-162/579 704
703
ZOK0781815
ZOK1134253
పషరర: మటబట సఫవస శఇకర రజడడ మతస
పషరర: శరధర ససఇబ

125-162/572

భరస : శరనస న
ఇఇటట ననఇ:6/813-B
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : పడససద న
ఇఇటట ననఇ:6/813-B
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబరసయభడడ చఇదద
ఇఇటట ననఇ:6/815
వయససస:62
లఇ: ససస స

709
ZOK1558030
పషరర: మభకకశ నలల గభఇటల

125-162/571

125-162/587

భరస : శవయయ నఇదదయల
ఇఇటట ననఇ:6/817-C
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-162/935

720
ZOK2034205
పషరర: పసరరత నఇదదయల

125-162/939

భరస : శవయయ నదదయల
ఇఇటట ననఇ:6-817C
వయససస:50
లఇ: ససస స
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721
ZOK2034213
పషరర: ససగభనమఖక నఇదదయల

125-162/940

భరస : శవయయ న
ఇఇటట ననఇ:6-817C
వయససస:60
లఇ: ససస స
724
ZOK2034239
పషరర: వర లకమక పసల

125-162/942

725
ZOK0522821
పషరర: శవరసమయయ రసమసషటట

125-162/592

728
ZOK2034247
పషరర: వనఇకటససబబమక పసల

731
ZOK1284660
పషరర: రఇగనన వడదడ

తఇడడ:డ రసమ కకఇడయయ మభచపఅల
ఇఇటట ననఇ:6/819
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసఫఇహహడడ వడదడ
ఇఇటట ననఇ:6/819
వయససస:27
లఇ: పప

733
ZOK0465682
పషరర: పదదకవతమక యదదరల

734
ZOK0278770
పషరర: మధన మహన రసమశశటట

125-162/596

భరస : నదరసయణ యదరల
ఇఇటట ననఇ:6/819A
వయససస:66
లఇ: ససస స
736
ZOK1303288
పషరర: భబగయమక చవర

125-162/599

125-162/602

740
ZOK1557081
పషరర: ఊటల సఇధయ

125-163/16

743
LML2449858
పషరర: ససబబరసజ గయడసరర

తఇడడ:డ వనఇకట రసజ గయడసరర
ఇఇటట ననఇ:6/824-1
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసమయయ రసమశశటట
ఇఇటట ననఇ:6-825-C
వయససస:46
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-162/595

125-162/597

749
LML2452167
పషరర: రరహహణణదదవ ్సమశశటట
భరస : చదఇగల రసయభడడ రసమశశటట
ఇఇటట ననఇ:6-825-C
వయససస:57
లఇ: ససస స

729
ZOK1194216
పషరర: ససజజత ఎఇ

125-162/593

732
ZOK2240810
పషరర: కకఇడసరర ససయ వనయ

125-162/304

735
ZOK0985384
పషరర: వనఇకటటశ చవర

125-162/598

తఇడడ:డ నదగవరదన చవరవ
ఇఇటట ననఇ:6/819-A
వయససస:33
లఇ: పప
125-162/600

738
ZOK1557164
పషరర: అశశక బనసనరర

125-162/601

తఇడడ:డ కకధఇడ బనసనరర
ఇఇటట ననఇ:6/821
వయససస:20
లఇ: పప
125-162/603

741
ZOK1681964
పషరర: మధస ఊటల

125-163/15

తఇడడ:డ రసమయయ ఊటల
ఇఇటట ననఇ:6/822
వయససస:49
లఇ: పప
125-162/944

744
ZOK0945016
పషరర: ససశల గభటటరర

125-162/604

భరస : వనఇకట రమణ రసజ గయడసరర
ఇఇటట ననఇ:6/824
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-162/606

తఇడడ:డ చదఇగల రసయభడడ రసమశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/825-C
వయససస:37
లఇ: పప
125-162/946

125-162/591

తఇడడ:డ కకఇడసరర వనఇకట రసమరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/819-A
వయససస:19
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగభరసజ గయడసరర
ఇఇటట ననఇ:6-823
వయససస:60
లఇ: పప

125-162/605 746
745
ZOK1675206
ZOK0278630
పషరర: వనఇకట రమణ రసజ గయడసరర
పషరర: రజడడడ పడదదప రసమశశటట

726
ZOK1074657
పషరర: లకకయయ పసల

తఇడడ:డ కకఇడయయ మర చసపఅల
ఇఇటట ననఇ:6/819
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఊటల మధస
ఇఇటట ననఇ:6/822
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : మధస ఊటల
ఇఇటట ననఇ:6/822
వయససస:39
లఇ: ససస స

748
LML2449874
పషరర: శరనవసససలల ఏనసగభల

125-162/943

భరస : మధన మహన రసమశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/819-A
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఊటల మధస
ఇఇటట ననఇ:6/822
వయససస:22
లఇ: ససస స
742
ZOK1681972
పషరర: ససనత ఊటల

737
ZOK1557602
పషరర: దదపఫస నసనన

125-162/941

తఇడడ:డ వనఇకటయయ పసల
ఇఇటట ననఇ:6/818
వయససస:65
లఇ: పప

తఇడడ:డ శవరసమయయ రమశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/819-A
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : నదగవరదన చవర
ఇఇటట ననఇ:6/819-A
వయససస:53
లఇ: ససస స
739
ZOK1557057
పషరర: ఊటల ససజనయ

125-162/590

భరస : లకకయయ పససల
ఇఇటట ననఇ:6-818
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-162/594

723
ZOK2034221
పషరర: ససబబబలకమఖక నఇదదయల
భరస : శవరసమయయ నదయల
ఇఇటట ననఇ:6-817D
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగయయ రమశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/818
వయససస:71
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకకయయ పససల
ఇఇటట ననఇ:6/818
వయససస:34
లఇ: పప
730
ZOK1195446
పషరర: రజన మభచపఅల

125-162/589

భరస : శవ రసమయయ నఇదదయల
ఇఇటట ననఇ:6/817-D
వయససస:75
లఇ: ససస స

భరస : రసమయయ పససల
ఇఇటట ననఇ:6-817E
వయససస:62
లఇ: ససస స
727
ZOK1074723
పషరర: ససధదకర పసల

722
ZOK1557594
పషరర: ససబబ లకమక నఇదదయల

747
LML2449866
పషరర: చదఇగల రసయభడడ రసమసషటట

125-162/945

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ రసమ సషటట
ఇఇటట ననఇ:6-825-C
వయససస:66
లఇ: పప
125-162/947

750
ZOK1096107
పషరర: వనజజకడ రసమశశటట

125-162/948

భరస : రజడడడ పడదదప రమశశటట
ఇఇటట ననఇ:6-825-C
వయససస:29
లఇ: ససస స
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751
ZOK0944117
పషరర: కకరస ర పడసనన పపలపతషరర

125-162/607

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ పపలపపతదరర
ఇఇటట ననఇ:6/825-J
వయససస:28
లఇ: ససస స
754
ZOK1284694
పషరర: పవజజరర ఉమ దదవ పవజజరర

752
ZOK0482315
పషరర: ససబబయయ పవజజరర
తఇడడ:డ రసమయయ పవజజరర
ఇఇటట ననఇ:6/826
వయససస:55
లఇ: పప

125-162/949

755
LML2452175
పషరర: వనఇకటలకడ పవజజరర

భరస : పవజజరర సతష కలమఖర పవజజరర
ఇఇటట ననఇ:6-826
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయయ పవజజరర
ఇఇటట ననఇ:6-826-B
వయససస:49
లఇ: ససస స

757
ZOK0522854
పషరర: వజయభబశయర రసమసషటట

758
ZOK1500883
పషరర: రవ కకశశర చదరరవపపలల

125-162/611

తఇడడ:డ శవరసమయయ రమశశటట
ఇఇటట ననఇ:6/828
వయససస:44
లఇ: పప
760
ZOK1558097
పషరర: జయమక రసమశశటట

125-162/614

125-162/615

125-162/617

125-162/954

125-162/621

భరస : శరనవససస నదయభడడ గభటట
ఇఇటట ననఇ:6/833
వయససస:51
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-162/951

770
ZOK1564996
పషరర: అల హహహదర ససహహబ షషక

773
ZOK0726232
పషరర: లకకక కక

125-162/624

776
ZOK1213172
పషరర: రకయజ షషక
తఇడడ:డ దదవవద షషక
ఇఇటట ననఇ:6/829-A
వయససస:40
లఇ: పప

125-162/626

125-162/610

759
ZOK1558055
పషరర: శవరసఇ రసమశశటట

125-162/613

762
ZOK0278465
పషరర: గఇగసదదవ చదరరవపపలల

125-162/952

భరస : చదననయయ చదరరవపపలల
ఇఇటట ననఇ:6-828
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-162/616

765
ZOK2034254
పషరర: జయమక రమశశటట

125-162/953

భరస : శవరసమయయ రమశశటట
ఇఇటట ననఇ:6-828A1
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-162/618

768
ZOK1213198
పషరర: సబర సయయద

125-162/619

భరస : ఖఖదర బబషస సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/829
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-166/741

771
ZOK0260604
పషరర: ససబబరసమయయ కకఇడదటట

125-162/620

తఇడడ:డ పపలల యయ కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:6/829-A
వయససస:74
లఇ: పప
125-162/622

భరస : కకశశర కలమఖర కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:6/829-A
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : రరయఖ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/829-A
వయససస:42
లఇ: ససస స
778
ZOK0391516
పషరర: అరరణద గభతస

767
ZOK1213180
పషరర: ఖఖదర బబషస సయయద

756
ZOK0653212
పషరర: పవన కలమఖర పపజజరర

తఇడడ:డ నదగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/828
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహహదర ససబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/829-1
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబడమణయమ కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:6/829-A
వయససస:45
లఇ: పప
775
ZOK1213164
పషరర: షరరకల షషక

125-162/612

తఇడడ:డ పకకర సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/829
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : మసససన ససహహబ షషజక
ఇఇటట ననఇ:6-829
వయససస:61
లఇ: ససస స
772
ZOK0726224
పషరర: శవ కలమఖర కక

764
ZOK1177493
పషరర: ససయ తదజ దసరగ ఇ

125-162/609

తఇడడ:డ ససబబయయ పవజజరర
ఇఇటట ననఇ:6/826-C
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససధదకర దసరగ ఇ
ఇఇటట ననఇ:6/828-A1
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : మసససన షసక
ఇఇటట ననఇ:6/829
వయససస:44
లఇ: ససస స
769
ZOK2034262
పషరర: మసససన బ ఓబల షషక

125-162/950

తఇడడ:డ నరసయయ చవఉపలల
ఇఇటట ననఇ:6-828
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : ససధదకర దసరగ ఇ
ఇఇటట ననఇ:6/828-A1
వయససస:49
లఇ: ససస స
766
ZOK0529412
పషరర: శసరమ షషక

761
LML1968452
పషరర: చదననయయ చదరరవపపలలల

753
ZOK0522813
పషరర: సతష కలమఖర పవజజరర
తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ పవజజరర
ఇఇటట ననఇ:6/826
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననయయ చదరరవపపలల
ఇఇటట ననఇ:6/828
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : శవ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/828
వయససస:71
లఇ: ససస స
763
ZOK1177469
పషరర: ధన లకడక దసరగ ఇ

125-162/608

774
ZOK1015453
పషరర: కకషస ర కలమఖర కకఇడదటట

125-162/623

తఇడడ:డ ససబబరసమయయ కకఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:6/829-A
వయససస:42
లఇ: పప
125-162/625

777
LML2452183
పషరర: ఫసతమఖభ షషక

125-162/955

భరస : హహహదర ససహహబ షసక
ఇఇటట ననఇ:6-829-B
వయససస:47
లఇ: ససస స

125-162/627 780
779
ZOK0944067
ZOK2034288
పషరర: శరనవసససలల నదయభడడ గభతద
పషరర: సరరజజ గభథద

తఇడడ:డ వనఇకటటససససస నదయభడడ గత
ఇఇటట ననఇ:6/833
వయససస:52
లఇ: పప

125-162/956

భరస : వనఇకటటశరరనదయభడడ గభతస
ఇఇటట ననఇ:6-833
వయససస:69
లఇ: ససస స
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781
ZOK2034296
పషరర: ససతమఖక కఇడదటట

125-162/957

భరస : కకరషషమయరరస స
ఇఇటట ననఇ:6-835
వయససస:71
లఇ: ససస స
784
ZOK1558220
పషరర: ససయ చఇడడ ససరపరసజ

125-162/629

125-162/631

125-162/961

భరస : నదరసయణరసజ స
ఇఇటట ననఇ:6-838
వయససస:67
లఇ: ససస స
793
ZOK1133313
పషరర: ససజన గయడసరర

788
ZOK1177535
పషరర: శర శశష మణణ పప కలయనసరర

భరస : కమషష మభరళమహన రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/840
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-162/638

తఇడడ:డ జగనదనథ రజడడడ పషతషరర
ఇఇటట ననఇ:6/841
వయససస:55
లఇ: పప
125-162/641

808
ZOK1679315
పషరర: రసమచఇదడయయ నదయభడడ
మమమలపల
తఇడడ:డ శశషయయ మమమలపల
ఇఇటట ననఇ:6/841
వయససస:74
లఇ: పప

125-162/644

125-162/960

794
ZOK0491951
పషరర: పడబబవతమఖ సఇగరసజ

125-162/633

125-162/966

803
ZOK0781831
పషరర: ఊషస రసన పసటటరర

125-162/639

798
ZOK0666123
పషరర: శరకసఇత వరసక గయడసరర

125-162/635

801
ZOK2261196
పషరర: ససయ మమఘన శఇగరసజ

125-162/1056

తఇడడ:డ రమఖఇజనఉలల రసజ ఏస
ఇఇటట ననఇ:6/840
వయససస:20
లఇ: ససస స
804
ZOK0781849
పషరర: సషజలజ పటటరర

125-162/640

భరస : రజనకసఇత పషతషరర
ఇఇటట ననఇ:6/841
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-162/642

తఇడడ:డ రసమచనర య
న య మఖయలపలల
ఇఇటట ననఇ:6/841
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : రసమచఇదడయయ మమమలపల
ఇఇటట ననఇ:6/841
వయససస:64
లఇ: ససస స

125-162/964

తఇడడ:డ ససబబడమణయమ రసజ గయడసరర
ఇఇటట ననఇ:6/840
వయససస:33
లఇ: పప
125-162/637

809
ZOK1679349
పషరర: అరరణమక మమమలపల

795
LML1969187
పషరర: రవశఇకరరసజ దదమకరసజ
తఇడడ:డ రసమకమషషఇరసజ దదమకరసజ
ఇఇటట ననఇ:6-839 B
వయససస:47
లఇ: పప

800
ZOK1558188
పషరర: కమషష మభరళమహన రసజ
దదమకరసజ
తఇడడ:డ రసమకమషష రసజ
ఇఇటట ననఇ:6/840
వయససస:53
లఇ: పప

806
ZOK0781864
పషరర: రజనకసఇత మమమలపలల

125-162/963

భరస : నదగకశఇ డ
ఇఇటట ననఇ:6-839
వయససస:73
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణయమ పషతషరర
ఇఇటట ననఇ:6/841
వయససస:41
లఇ: ససస స

805
ZOK0781856
పషరర: రసమచనర య
న య నదయభడడ
మమమలపలల
తఇడడ:డ శశషయయ మలపలల
ఇఇటట ననఇ:6/841
వయససస:75
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-162/962

భరస : రసమకమషషఇరసజ దదమకరసజ
ఇఇటట ననఇ:6-839B
వయససస:71
లఇ: ససస స
125-162/636

789
LML1970284
పషరర: చఇదడ శశఖర రసజ గగనపపరఇ

792
ZOK2034338
పషరర: దదవసషన పరసకతతకన

797
ZOK2034346
పషరర: పసరరతమక దదమకరసజ

802
ZOK0781823
పషరర: ససబడమనయఇ పసటటరర

125-162/632

791
ZOK2034320
పషరర: నరకల గరఉనపపరఇ

796
LML1969310
పషరర: రసమకమషషనరసజ దదమకరసజ

799
ZOK1558154
పషరర: సఇధయ దదమకరసజ

తఇడడ:డ కమషష మయరరస పసలకకఇడల
ఇఇటట ననఇ:6/837-1
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదరసయణ రసజ ససరపపరసజ
ఇఇటట ననఇ:6-838
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : రవ శఇకర రసజ సఇగరసజ
ఇఇటట ననఇ:6/839 B
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరసజ దదమకరసజ
ఇఇటట ననఇ:6-839 B
వయససస:79
లఇ: పప

125-162/630

భరస : వ హహచ మభరళ కమషష పప కలయనసరర
ఇఇటట ననఇ:6/837-A
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబడమణయ ఎఇ రసజ గయడసరర
ఇఇటట ననఇ:6/839-A
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-162/965

125-162/628

125-162/959 786
785
LML1982602
ZOK1388180
పషరర: రఇగససబబరతనమక ససరరసజ
పషరర: అనల కలమఖర పసలకకఇడల

భరస : చఇదడశశఖర రసజ గ
ఇఇటట ననఇ:6-838
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-162/634

783
ZOK1074731
పషరర: అనల కలమఖర పసలకకఇదల
తఇడడ:డ కమషషమయరరస పసలకకడడస
ఇఇటట ననఇ:6/837
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : రసధదకమషషమయరరస ససరరపపరరజ
ఇఇటట ననఇ:6-837
వయససస:73
లఇ: ససస స

భరస : ససరయ భబసయర గరరరగఇతషల
ఇఇటట ననఇ:6/837-A
వయససస:62
లఇ: ససస స
790
ZOK2034312
పషరర: అనససయమక గగనపవరమ

125-162/958

భరస : ససరకఇదడ నదథ కజ
ఇఇటట ననఇ:6-835
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ పడససద
ఇఇటట ననఇ:6/837
వయససస:20
లఇ: పప
787
ZOK1177519
పషరర: గసయతడ దదవ గరరరగఇతషల

782
ZOK2034304
పషరర: ససశల కకఇడదటట

807
ZOK1679307
పషరర: ససబడమణయఇ పసటటరర

125-162/643

తఇడడ:డ జగనదనథ రసవప పసటటరర
ఇఇటట ననఇ:6/841
వయససస:54
లఇ: పప
125-162/645

810
LML1970334
పషరర: బబబబ ఫకలళదదరన షషక

125-162/967

తఇడడ:డ మహబయబ ససహహబ షషజక
ఇఇటట ననఇ:6-842
వయససస:43
లఇ: పప
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811
LML1970706
పషరర: రఫస షషక

125-162/968

తఇడడ:డ మహబయబ ససహహబ షషజక
ఇఇటట ననఇ:6-842
వయససస:49
లఇ: పప
814
ZOK0078659
పషరర: దదమదర జఇక

125-162/648

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలల జఇక
ఇఇటట ననఇ:6/842-A
వయససస:34
లఇ: పప
817
LML2452191
పషరర: మహహశరరర ఆకకపసటట

125-162/972

125-162/650

భరస : భబసయర రజడడడ నసక
ఇఇటట ననఇ:6-842C
వయససస:62
లఇ: ససస స
826
LML2452225
పషరర: సబహదసరసన షషక

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలల జఇక
ఇఇటట ననఇ:6/842-A
వయససస:44
లఇ: పప

815
ZOK1501089
పషరర: పవజత ఆకజ్దపసటట

816
LML1969740
పషరర: రవ శశఖర రజడడడ ఆకకపసటట

125-162/978

భరస : రపస షషజక
ఇఇటట ననఇ:6-842-F
వయససస:43
లఇ: ససస స

818
ZOK1244615
పషరర: పవజత ఆకకపసటట

821
LML1969781
పషరర: భబసయర రజడడడ నసకస

824
LML1970565
పషరర: సతష కలమఖర రజడడడ నసక

తఇడడ:డ మననహర నదయభడడ కరష ఇ
ఇఇటట ననఇ:6/843
వయససస:22
లఇ: పప
125-162/980

తఇడడ:డ లకలరమయయ నదయభడడ కజ
ఇఇటట ననఇ:6-844
వయససస:67
లఇ: పప
835
ZOK0466714
పషరర: కలఖయణణ కలచసపసటట

125-162/656

భరస : నదగ భయషణఇ కసచపపటట
ఇఇటట ననఇ:6/846
వయససస:65
లఇ: ససస స
838
ZOK0278556
పషరర: లకడక దదవ బబసఫననన
భరస : రమమశ బబసఫనన
ఇఇటట ననఇ:6/848
వయససస:47
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-162/973

125-162/971

819
LML2452209
పషరర: పవజత నసక

125-162/649

భరస : భబసయర రజడడడ నసక
ఇఇటట ననఇ:6/842-C
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-162/970

822
ZOK2034361
పషరర: అనదగమఖక నసకస

125-162/974

భరస : రసమకమషసష రజడడడ నసక
ఇఇటట ననఇ:6-842C
వయససస:86
లఇ: ససస స
125-162/976

825
LML2452217
పషరర: బబజజన షషక
భరస : మహబయబ ససహహబ షషజక
ఇఇటట ననఇ:6-842-F
వయససస:62
లఇ: ససస స

125-162/651
827
ZOK0726216
పషరర: అనల కలమఖర నదయభడడ కక
బ
తఇడడ:డ మననహర నదయభడడ కబ
ఇఇటట ననఇ:6/843
వయససస:31
లఇ: పప

828
ZOK0739995
పషరర: మననహర నదయభడడ కక

125-162/979

125-162/977

125-162/652

తఇడడ:డ వనఇకటటజయఖ నదయభడడ కబ
ఇఇటట ననఇ:6/843
వయససస:69
లఇ: పప
831
ZOK1701911
పషరర: లకకకదదవ గయడసరర

125-162/654

భరస : మననహర నదయభడడ కసరణమభ
ఇఇటట ననఇ:6-843
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణయఇ గయడసరర
ఇఇటట ననఇ:6/844
వయససస:56
లఇ: ససస స

125-162/981
833
ZOK2034395
పషరర: ఉషసరసణణ పషనగలపసటట
పషనగలపసటట
భరస : చఇదడమహన నదయభడడ పనసగభపటట
ఇఇటట ననఇ:6-845
వయససస:41
లఇ: ససస స

834
ZOK0465294
పషరర: నదగభయషణఇ కలచసపసటట

తఇడడ:డ శశతష యఖదవయయ కలచపవడడ
ఇఇటట ననఇ:6/846
వయససస:75
లఇ: పప

836
ZOK1047050
పషరర: పరరమళ కలచపత

837
ZOK1074780
పషరర: నదగమణణ కలచపసటట

125-162/657

తఇడడ:డ నదగభయషణఇ కలచపటట
ఇఇటట ననఇ:6/846
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-162/659

125-162/647

తఇడడ:డ రసమకకరషష రజడడడ ఆకసపసటట
ఇఇటట ననఇ:6-842-B
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ భబసయర రజడడడ నసక
ఇఇటట ననఇ:6-842-C
వయససస:46
లఇ: పప

125-162/653 830
829
ZOK1388099
ZOK2034387
పషరర: బబలఖజ అఖల కలమఖర కరష ఇ
పషరర: పదదకవత కరషఇ

832
LML1970219
పషరర: కకటటశరర రసవప పషనగరలపసటట

125-162/646

తఇడడ:డ పషఇచలరజడడడ నసక
ఇఇటట ననఇ:6-842 C
వయససస:78
లఇ: పప
125-162/975

813
ZOK0078634
పషరర: లకడక నదరసయణ జఇక

భరస : రసమచఇదడయయనదయభడడ మమమలపలల
ఇఇటట ననఇ:6-842
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవ సషకర రజడడడ ఆకకపసటట
ఇఇటట ననఇ:6-842-B
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భబసయర రకడకడ నసక
ఇఇటట ననఇ:6/842-C
వయససస:39
లఇ: పప
823
ZOK2034379
పషరర: ససగభణమక నసక

125-162/969

తలల : మహహశరరమక ఆకజ్దపసటట
ఇఇటట ననఇ:6/842 B
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : రవశఇకర రజడడడ ఆకసపసటట
ఇఇటట ననఇ:6-842-B
వయససస:42
లఇ: ససస స
820
ZOK0653220
పషరర: సఇదదప కలమఖర రకడకడ నసకస

812
ZOK2034353
పషరర: అరరణమక మమమలపఅల

839
ZOK1206896
పషరర: జయరసఇ పలఖలల
తఇడడ:డ వరయయ పలఖలల
ఇఇటట ననఇ:6/848
వయససస:45
లఇ: పప

125-162/655

125-162/658

భరస : గభరరనదథఇ కజ
ఇఇటట ననఇ:6/847-A
వయససస:72
లఇ: ససస స
125-162/660

840
ZOK1213305
పషరర: భబరత పలఖలల

125-162/661

భరస : జయరసఇ పలఖలల
ఇఇటట ననఇ:6/848
వయససస:41
లఇ: ససస స

Page 30 of 39

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-12
125-162/662
841
ZOK1716554
పషరర: కసరరమఇచ రసజ గరపసల
నదయభడడ
తఇడడ:డ కసరరమఇచ రసమయయ నదయభడడ
ఇఇటట ననఇ:6/848
వయససస:78
లఇ: పప

భరస : కసరరమఇచ రసజ గరపసల నదయభడడ
ఇఇటట ననఇ:6/848
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చదదఇబర రసవప రసయపసటట
ఇఇటట ననఇ:6-848
వయససస:82
లఇ: పప

844
LML2452233
పషరర: మఖదవలత రసయపసటట

845
ZOK0491415
పషరర: శరనవసస రసయపసటట

846
ZOK2277143
పషరర: సప ననశ బససననన

125-162/983

భరస : శరనవసస ఎఇ
ఇఇటట ననఇ:6-848
వయససస:45
లఇ: ససస స
847
LML2449916
పషరర: రమమష బబసఫననన

125-162/663

125-162/984

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ రసవప స
ఇఇటట ననఇ:6-848
వయససస:49
లఇ: పప
125-162/985

తఇడడ:డ యస సస బబసఫననన
ఇఇటట ననఇ:6-849-A
వయససస:54
లఇ: పప
850
ZOK0654178
పషరర: ఐషస షషక

842
ZOK1717768
పషరర: కసరరమఇచ రజణభక చహదరర

848
ZOK2034403
పషరర: ససశలమక బబసఫననన

భరస : మసససన స
ఇఇటట ననఇ:6/852
వయససస:36
లఇ: ససస స

851
ZOK1557115
పషరర: షషజర బబష షషక

125-162/986

125-166/742

856
ZOK1557974
పషరర: చలల శశరత

125-162/684

854
ZOK1047076
పషరర: వనఇకట లకడక దపసపలల

125-162/666

125-162/664

852
ZOK1557255
పషరర: మమహరరననసస షషక

125-162/667

భరస : షషజర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:6/852
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-166/743

భరస : లకడక నదరసయణ ససరమ
ఇఇటట ననఇ:6/852
వయససస:51
లఇ: ససస స
857
ZOK0391748
పషరర: శశత శర గభతస

849
ZOK0529404
పషరర: జగ నపడసనన పతదస మ
భరస : రఘభరసమయయ టపసటటఇ
ఇఇటట ననఇ:6/852
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లఖతద నననన ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/852
వయససస:33
లఇ: పప

853
ZOK1047019
పషరర: లకడక నదరసయణ ససరమ
దపఫసపలల
తఇడడ:డ వనఇకట ససబబనన
ఇఇటట ననఇ:6/852
వయససస:56
లఇ: పప

125-162/1067

తఇడడ:డ రమమశ బససననన
ఇఇటట ననఇ:6/849
వయససస:18
లఇ: పప

భరస : శఇకరయయచహదరర వసఫనన
ఇఇటట ననఇ:6-849-A
వయససస:66
లఇ: ససస స
125-162/665

125-162/982
843
LML2449890
పషరర: వనఇకటరమణ రసవప రసయపసటట

125-162/683
855
ZOK0653253
పషరర: వనయ కలమఖర పపలపథసర

తఇడడ:డ ససబబడమణయమ పపలపపతషరర
ఇఇటట ననఇ:6/852-1
వయససస:29
లఇ: పప
125-162/685

858
ZOK1683200
పషరర: యశశద గభతదర

125-162/686

తఇడడ:డ చలల గభరర పడససద
ఇఇటట ననఇ:6/852-4-3
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : వననద కలమఖర గభటట
ఇఇటట ననఇ:6/852-A
వయససస:39
లఇ: ససస స

125-162/987
859
LML2449924
పషరర: చననరజడడయయనదయభడడ గభతదస
గభతదస
తఇడడ:డ వనఇకటరసమయయనదయభడడ గభతదస
ఇఇటట ననఇ:6-852 A
వయససస:72
లఇ: పప

860
ZOK0398750
పషరర: వననద కలమఖర గభటటట

తఇడడ:డ చననరజడడయయ నదయభడడ గభతస
ఇఇటట ననఇ:6-852A
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : రజడడపస నదయభడడ రసటకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6-852-A
వయససస:75
లఇ: ససస స

862
ZOK1622844
పషరర: జగదదష బబబభ గభతదస

863
ZOK1640960
పషరర: శరవసణణ రసటకకఇడ

864
ZOK1643428
పషరర: పదదకవత గభతదస

125-162/993

తఇడడ:డ చనన రజదరయయ గభతదస
ఇఇటట ననఇ:6-852-A
వయససస:45
లఇ: పప
865
ZOK0401232
పషరర: శర వసన రతద కకఇడద

తఇడడ:డ జనదరదన నదయభడడ గభత
ఇఇటట ననఇ:6-852B
వయససస:42
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-162/991

125-162/994

భరస : జగదదశ బబబభ గభతదస
ఇఇటట ననఇ:6-852-A
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-162/687

భరస : జగదదశ బబబభ గత
ఇఇటట ననఇ:6/852-B
వయససస:43
లఇ: ససస స
868
ZOK0398792
పషరర: భబరత ససయ గభతదస

తఇడడ:డ జనరద న నయభదస గభతదర
ఇఇటట ననఇ:6/852-A
వయససస:30
లఇ: ససస స

125-162/996

866
ZOK0653238
పషరర: జనదరర న నదయభడడ గభతదస

861
ZOK1622836
పషరర: లకకక దదవ రసటకకఇడ

125-162/992

125-162/995

భరస : రజడడయయ నదయభడడ గభతదస
ఇఇటట ననఇ:6-852-A
వయససస:58
లఇ: ససస స
125-162/688

867
ZOK0654210
పషరర: యశశధ గభతస

125-162/689

తఇడడ:డ వనఇకటరసమయయ నదయభడడ గత
ఇఇటట ననఇ:6/852-B
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : జరనదరద న నదయభడడ గభతదస
ఇఇటట ననఇ:6/852-B
వయససస:32
లఇ: ససస స

869
ZOK2034411
పషరర: నరకల గభతస

125-162/1058
870
ZOK2261212
పషరర: వనఇకట కసరరసక రసజ గగరరపపరఇ

భరస : రజడడడ జనదరద న నదయభడడ గత
ఇఇటట ననఇ:6-852B
వయససస:51
లఇ: ససస స

125-162/997

తఇడడ:డ చఇదడశశకర రసజ జ
ఇఇటట ననఇ:6/852-B3
వయససస:23
లఇ: పప
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871
ZOK2261204
పషరర: ససనత పచచ

125-162/1057

భరస : ససరకశ పస
ఇఇటట ననఇ:6/852-B4
వయససస:32
లఇ: ససస స
874
ZOK0726240
పషరర: వరయఖయ జ

125-162/690

125-162/693

878
ZOK1500792
పషరర: చఇదడశశఖర రజడట

125-162/1000

881
LML1981430
పషరర: సరసరత బబ నదసఫ

125-162/697

884
ZOK1378249
పషరర: రరప చతపలల
తఇడడ:డ రసజ చఇతపలల
ఇఇటట ననఇ:6/852E3
వయససస:24
లఇ: పప

886
ZOK1557180
పషరర: శలస చఇతలపలల

887
ZOK1124759
పషరర: రమణమక గటటట

125-162/700

తఇడడ:డ రసమరసజ చఇతలపలల
ఇఇటట ననఇ:6/852-E-3
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : శరనవసససలల కఇడల
ఇఇటట ననఇ:6/852 F1
వయససస:33
లఇ: ససస స

890
ZOK0653261
పషరర: వర కళళయణ ఇఇదడకఇటట

తఇడడ:డ నదగరసజ ఉతషకలట
ఇఇటట ననఇ:6-852 F1A
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : ససరసయ నదరసయణ చల
ఇఇటట ననఇ:6/852-F1B
వయససస:37
లఇ: ససస స
898
ZOK0654236
పషరర: లలత కలమఖరర ఊటటకలరర
భరస : వనఇకట ససరకష ఉతషకలరర
ఇఇటట ననఇ:6/852-F2
వయససస:43
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-162/1001

896
ZOK0466268
పషరర: అమల మభతదయల

125-162/698

899
ZOK0654244
పషరర: పడతషయర ధరకవరఇ
భరస : ససధదకర ధరకవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/852-F2
వయససస:39
లఇ: ససస స

879
ZOK1500909
పషరర: లకడక దదవ

125-162/695

882
ZOK1631514
పషరర: వనఇకట పడవణ దపషసపలలల

125-162/696

885
ZOK1388214
పషరర: రరప చఇతలపలల

125-162/699

తఇడడ:డ రసమరసజ చఇతలపలల
ఇఇటట ననఇ:6/852-E-3
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-162/691

888
ZOK0465146
పషరర: మలల కరరరనద కఇదల

125-162/670

తఇడడ:డ శరనవసససలల కఇడల
ఇఇటట ననఇ:6/852 F1
వయససస:39
లఇ: పప
125-162/701

891
ZOK0465559
పషరర: నదగ రసజ ఊటటకలరర

125-162/702

తఇడడ:డ లకడక పతస వపతషకలరర
ఇఇటట ననఇ:6/852F1A
వయససస:85
లఇ: పప
125-162/1002

894
ZOK0491985
పషరర: నఠశస దదపఫస వపటటకలటట

125-162/703

తఇడడ:డ నదగ శఇకర వపతషకలరర
ఇఇటట ననఇ:6/852F1A F4
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-162/705

భరస : శవ పడససద ఎఇ
ఇఇటట ననఇ:6/852F2
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-162/707

125-162/692

తఇడడ:డ నదరసయణ ససరమ దపషసపలలల
ఇఇటట ననఇ:6/852-E2
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : నదగ శఇకర ఉటటటటయర
ఇఇటట ననఇ:6-852-F-1A
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-162/704

876
ZOK1040740
పషరర: చఇదడశశఖర రజడడడ ఎగరగన

భరస : చఇదడ శశఖర రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/852-E-1
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసరర ససరధద ఇఇదడకఇటట
ఇఇటట ననఇ:6/852-F1
వయససస:32
లఇ: పప

125-162/988 893
892
LML1968338
ZOK2034437
పషరర: వనఇకటససరకశటటకలర ఉతషకలరర
పషరర: చఇదడకళ ఊటటకలర

895
ZOK0491993
పషరర: మఖధవ చలఖల

125-162/694

భరస : వరయయ గటటట
ఇఇటట ననఇ:6/852E UPSTAIR
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-162/671

125-162/999

తఇడడ:డ నరసఫఇహ రజడడడ ఎగరగన
ఇఇటట ననఇ:6/852-E-1
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : వనఇకటయయ బ
ఇఇటట ననఇ:6-852-E-1
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఏల నదరసయణ ససరమ దపషసపలలల
ఇఇటట ననఇ:6/852-E2
వయససస:25
లఇ: ససస స

889
ZOK0466771
పషరర: రజడడమక కఇదసల

125-162/668

తఇడడ:డ నరసఫఇహ రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/852-E-1
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : నరసఫఇహ రజడడడ ఎగరగన
ఇఇటట ననఇ:6-852-E1
వయససస:80
లఇ: ససస స
883
ZOK1674704
పషరర: మమలక దపషసపలలల

875
LML2453991
పషరర: రసమయలమఖక మఇదపఅల

873
LML1969641
పషరర: వనఇకటటసరరరల చననఇ
తఇడడ:డ కకరషషయయ చననఇ
ఇఇటట ననఇ:6-852-D
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : ససబబరసమ రకడడ క మడపలల
ఇఇటట ననఇ:6/852 E1
వయససస:84
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడ శశఖర రజడడడ ఎగరగన
ఇఇటట ననఇ:6/852-E-1
వయససస:42
లఇ: ససస స
880
ZOK1040757
పషరర: నదగమక ఎగరగన

125-162/998

భరస : రవఇదడబబబభ వనలలరర
ఇఇటట ననఇ:6-852D
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరయఖయ గ
ఇఇటట ననఇ:6/852-E
వయససస:37
లఇ: పప
877
ZOK1047118
పషరర: వనఇకట లకడక ఎగరగన

872
ZOK2034429
పషరర: వజయలకకక వనలలరర

897
ZOK0653246
పషరర: ససధదకర ధరకవరమ

125-162/706

తఇడడ:డ లకకక నరసషజయఖ ధరకవరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/852-F2
వయససస:38
లఇ: పప
125-162/708

900
LML1969427
పషరర: ఫణణఇదడ ఊటటకలరర

125-162/989

తఇడడ:డ ఆదదశశషసయమయరరస ఉతషకలరర
ఇఇటట ననఇ:6-852 F2
వయససస:53
లఇ: పప
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125-162/990 902
901
LML1969401
LML1982461
పషరర: ఆదదశశశయమయరటట ఊటటకలరర
పషరర: రసమససబబమక అబబరజడడ

తఇడడ:డ లకడకపత ఉతషకలరర
ఇఇటట ననఇ:6-852 F3
వయససస:79
లఇ: పప
125-162/709

905
ZOK2261188
పషరర: రవ కకశశర మనదయవసరసమ

భరస : నదరసయణ ససరమ స
ఇఇటట ననఇ:6/852-F4
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ ఏమ
ఇఇటట ననఇ:6/852-F4
వయససస:38
లఇ: పప

125-162/711
907
ZOK1096123
పషరర: లకడక నరసఫఇహ పడససద శరక
కకరసటమదదర
తఇడడ:డ నరసఫఇహయయ కకరసటమదదర
ఇఇటట ననఇ:6/852-F5
వయససస:57
లఇ: పప

908
ZOK1257857
పషరర: నదగ భబవన వపటటకలరర
తఇడడ:డ ఫణణఇదడ వపటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:6/852 F-A
వయససస:24
లఇ: ససస స

910
ZOK1318427
పషరర: నదగ దదవయ వవటటకలరర

911
ZOK1557297
పషరర: ఊటటకలరర ఫణణఇదడ

125-162/712

తఇడడ:డ ఫణణఇదడ వపటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:6/852-F-A
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-162/1005

916
ZOK1184563
పషరర: లకలరమక వఇడవససఫ

125-162/716

125-162/718

125-162/720

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ శఇకర నదగ
ఇఇటట ననఇ:6/852-F5
వయససస:31
లఇ: పప
125-162/672

914
ZOK0666057
పషరర: హహనద సఇకర

917
ZOK1184571
పషరర: ససబబబరసయభడడ వఇడవససఫ

920
ZOK1378264
పషరర: శశరతద చలల

923
ZOK1390277
పషరర: బబలఖజ పషనసమయరర

125-162/722

125-162/713

125-162/673

912
LML1970086
పషరర: రసమ రసజ చఇతలపలల

125-162/1004

తఇడడ:డ నదరసయణ రసజ చతలపలల
ఇఇటట ననఇ:6-852-FB
వయససస:49
లఇ: పప
125-162/714

915
ZOK1184555
పషరర: ససబబ లకలరమక కకననరర

125-162/715

భరస : పడకసశ కకననరర
ఇఇటట ననఇ:6/852-G
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-162/717

918
LML2451870
పషరర: రసమణయయ నకయల

125-162/1006

తఇడడ:డ గఇగయయ రసమణయయ
ఇఇటట ననఇ:6-852-G-1
వయససస:44
లఇ: పప
125-162/719

921
ZOK1632603
పషరర: ససరటబ చలల

125-166/744

తఇడడ:డ చలల
ఇఇటట ననఇ:6/852-G3
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-160/857

924
ZOK1378272
పషరర: శరనవసససలల గఇడడ

125-162/721

తఇడడ:డ శఇకరయయ గఇడడ
ఇఇటట ననఇ:6/852-G5
వయససస:40
లఇ: పప

125-162/723 927
926
ZOK1388081
ZOK1388222
పషరర: శరనవసససలల నదయభడడ గఇడడ
పషరర: సరపన గఇడడ

తఇడడ:డ శఇకరయయ నదయభడడ గఇడడ
ఇఇటట ననఇ:6/852-G-5
వయససస:40
లఇ: పప
125-162/725

909
ZOK1257873
పషరర: అననపవరష వపటటకలరర
భరస : ఫణణఇదడ వపటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:6/852 F-A
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దదరససరమ పషనసమయరర
ఇఇటట ననఇ:6/852-G-5
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : గఇడడ శఇకరయయ నదయభడడ
ఇఇటట ననఇ:6/852-G-5
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : వరసచదరర మరరరపలల
ఇఇటట ననఇ:6/852G-5
వయససస:49
లఇ: ససస స

125-162/710

తఇడడ:డ గభరర పడససద చలల
ఇఇటట ననఇ:6/852-G3
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ సఫరల
ఇఇటట ననఇ:6/852-G-4-1
వయససస:22
లఇ: పప

928
ZOK1679224
పషరర: శసరద మరరరపలల

906
ZOK0666040
పషరర: సఇదదప నదగ

తఇడడ:డ నదగభలల వఇడవససఫ
ఇఇటట ననఇ:6/852-G
వయససస:76
లఇ: పప

తఇడడ:డ గభరర పడససద చలల
ఇఇటట ననఇ:6/852-G3
వయససస:26
లఇ: పప

925
ZOK1382969
పషరర: గఇడడ లకమక

125-162/1055

భరస : వనఇకట ససబబయయ కథ
ఇఇటట ననఇ:6/852-FC
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబరసయభడడ వఇడవససఫ
ఇఇటట ననఇ:6/852-G
వయససస:60
లఇ: ససస స

922
ZOK1425669
పషరర: నఖల సఫరల

125-162/669

తఇడడ:డ ఊటటకలరర ఆదదసషశమయరరస
ఇఇటట ననఇ:6/852-F-A
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : రసమరసజ చతపలల
ఇఇటట ననఇ:6-852-F-B
వయససస:42
లఇ: ససస స

919
ZOK1378256
పషరర: లఖవణయ చలల

903
LML2451193
పషరర: నదరసయణససరమ శశటట
టఇగభటటరర
తఇడడ:డ రఇగజశయఖ తతగభతషరర
ఇఇటట ననఇ:6/852 F 4
వయససస:79
లఇ: పప

భరస : గరవఇదయయ ర
ఇఇటట ననఇ:6-852-F-3
వయససస:47
లఇ: ససస స

904
ZOK0391524
పషరర: ససనదమక టఇగభటటరర

913
LML1982800
పషరర: సతయవత చఇతలపలలల

125-162/1003

929
ZOK0739961
పషరర: ఈశరరమక పస
భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:6/852-H
వయససస:38
లఇ: ససస స

125-162/724

భరస : శరనవసససలల నదయభడడ గఇడడ
ఇఇటట ననఇ:6/852-G-5
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-162/726

930
ZOK1377738
పషరర: కఇచన సహసఫన

125-162/727

భరస : కఇచన రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/852-H
వయససస:27
లఇ: ససస స
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931
ZOK1377746
పషరర: కఇచన రసమయయ

125-162/728

తఇడడ:డ కఇచన లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/852-H
వయససస:36
లఇ: పప
125-162/731

తఇడడ:డ యలల యయ కకమక
ఇఇటట ననఇ:6/852-H
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-162/674

భరస : షఅమర సయయద
ఇఇటట ననఇ:6/852 H1
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-162/1070

938
ZOK0944125
పషరర: సలమఖ బ షషక

941
ZOK1671387
పషరర: షషక రజషక

125-162/679

భఇధసవప: షషక మభబబరక జజజనసదదరన
ఇఇటట ననఇ:6/852 H-2
వయససస:66
లఇ: పప

944
ZOK0258368
పషరర: సరపన సఫదర

తఇడడ:డ ససబబరసమరజడడడ సఫదర
ఇఇటట ననఇ:6/852-I
వయససస:76
లఇ: పప

947
ZOK0258822
పషరర: చదజతనయ రసమరజడడడ సఫదర ద

125-162/736

950
LML2452241
పషరర: ససజజత పపలపతత
స రర

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ పపలపథసర
ఇఇటట ననఇ:6/852 J-1
వయససస:29
లఇ: పప

955
ZOK1557735
పషరర: గగరరదదవ వరరర బబ యయనద

956
LML1969930
పషరర: వనఇకసటరతనఇ వరరరబబ యన
వరరరబబయలన
తఇడడ:డ వనఇకటయయ వరరరబబయలన
ఇఇటట ననఇ:6-853 A
వయససస:47
లఇ: పప

125-162/737

భరస : వనఇకటరతనఇ వరరర బబ యయనద
ఇఇటట ననఇ:6/853-A
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-162/1014

939
ZOK0944133
పషరర: ఫరరదద బ షషక

942
ZOK1675768
పషరర: మభబబరక జజజనసదదరన షషక

959
ZOK1388115
పషరర: భరదదరజ గభఇడద

125-162/1008

125-162/676

125-162/678

తఇడడ:డ మసససన షషక
ఇఇటట ననఇ:6/852 H-2
వయససస:30
లఇ: పప
125-162/732

945
ZOK0258608
పషరర: ససబడమణయఇ పపలపతత
స ర

125-162/733

తఇడడ:డ సఫదరయయ పపలపపతదరర
ఇఇటట ననఇ:6/852-I
వయససస:70
లఇ: పప
125-162/735

948
ZOK2034452
పషరర: అమరసవత సఫదర

125-162/1009

భరస : ససయ నదథ రజడడ సఫదర
ఇఇటట ననఇ:6-852-I
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-162/1010

951
ZOK0400507
పషరర: గరరరరసజజ మభరర

125-162/1011

తఇడడ:డ నదగయయ మయరర
ఇఇటట ననఇ:6-852-J
వయససస:48
లఇ: పప

125-162/681 954
953
ZOK1501113
ZOK1501006
పషరర: వనయ కలమఖర పపలపథసర
పషరర: పడవలల క సఫరసల

తఇడడ:డ ససబడమణయఎఇ పపలపపతతరర
ఇఇటట ననఇ:6/852 J1
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : ససరకష వరరరబబయలన
ఇఇటట ననఇ:6-853-A
వయససస:47
లఇ: ససస స

125-162/677

తఇడడ:డ ససబబడమణయఇ పపలపతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:6-852-J
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-162/680

936
ZOK2034445
పషరర: ఈశసరరమఖక వనణయపవసస

భరస : మసససన షషక
ఇఇటట ననఇ:6/852 H-1
వయససస:52
లఇ: ససస స

తలల : ససయ నదథ రజడడ సఫదర
ఇఇటట ననఇ:6/852-I
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : ససబడమణయఇ పపలపపతదరర
ఇఇటట ననఇ:6/852-J
వయససస:49
లఇ: ససస స

958
LML1982453
పషరర: సరవఅన వరరరబబ యన

125-162/675

భరస : ససయనదథ రజడడ సఫదర
ఇఇటట ననఇ:6/852I
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-162/734

125-162/730

భరస : బబలవనఇకటరజడడడ స
ఇఇటట ననఇ:6-852H
వయససస:75
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షషక మసససన
ఇఇటట ననఇ:6/852 H-2
వయససస:27
లఇ: ససస స

943
ZOK1681006
పషరర: షషక మసససన

952
ZOK1133271
పషరర: కకరస ర పడసనన పపలపపతతరర

125-162/1007

తఇడడ:డ మసససన షషక
ఇఇటట ననఇ:6/852 H-1
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షషక మసససన
ఇఇటట ననఇ:6/852-H-1
వయససస:23
లఇ: ససస స

949
ZOK0391656
పషరర: గరరరజమక పపలపపతత
స రర

935
ZOK0401000
పషరర: రఘభరసమయయ పటటట ఇ

933
ZOK1388297
పషరర: ససహసఫన కసఇచన
భరస : రసమయయ కసఇచన
ఇఇటట ననఇ:6/852-H
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససరమ పటటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:6-852H
వయససస:50
లఇ: పప

937
ZOK0971102
పషరర: హబమభనస షషక

946
ZOK0258640
పషరర: ససయనదథ రజడడడ సఫదర ద

125-162/729

తఇడడ:డ లకమయయ కసఇచన
ఇఇటట ననఇ:6/852-H
వయససస:36
లఇ: పప

934
ZOK1623180
పషరర: లకడక దదవ కకమక

940
ZOK2282549
పషరర: షషక రజషక

932
ZOK1388149
పషరర: రసమయయ కసఇచన

125-162/682

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/852, g4,
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-162/1012

125-162/738

తఇడడ:డ ససయ మధసససదన గభఇడద
ఇఇటట ననఇ:6/855
వయససస:22
లఇ: పప

957
LML1969948
పషరర: ససరకశబబబభ వరరరపస యన
వరరరబబయలన
తఇడడ:డ వనఇకటయయ వరరరబబయలన
ఇఇటట ననఇ:6-853 A
వయససస:41
లఇ: పప
960
ZOK1388131
పషరర: పసరర ససరధద గభఇడద

125-162/1013

125-162/739

తఇడడ:డ ససయ మధసససదన గభఇడద
ఇఇటట ననఇ:6/855
వయససస:22
లఇ: పప
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961
ZOK1557016
పషరర: భరదదరజ గభఇడ

125-162/740

తఇడడ:డ ససయ మధస ససధదన గభఇడ
ఇఇటట ననఇ:6/855
వయససస:21
లఇ: పప
964
ZOK0522789
పషరర: రమమశ పసతతరర

125-162/741

125-162/744

తఇడడ:డ రమణయయ నకయల
ఇఇటట ననఇ:6-859
వయససస:20
లఇ: ససస స
973
ZOK2034460
పషరర: వనఇకట లకమక దదఇడదలల

125-162/1019

125-162/749

125-162/1069

125-162/754

తఇడడ:డ షషక నననన ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:6/868
వయససస:61
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-162/1017

977
ZOK1556927
పషరర: మననహరమక పబబత

980
ZOK0491423
పషరర: మననహర గరడడలలరర

983
ZOK0522912
పషరర: రమణయయ ససఇకరమమటల

125-162/757

986
ZOK1009712
పషరర: మమహతదజ షషక

125-162/747

989
ZOK1557636
పషరర: షషక ఉమర
తఇడడ:డ షషక కరరమభలల
ఇఇటట ననఇ:6/868
వయససస:21
లఇ: పప

969
ZOK1213263
పషరర: దదవస మణణ పసతతరర

125-162/746

972
LML1981570
పషరర: ససదమన డదననడ టట

125-162/1018

975
ZOK1213230
పషరర: మభరళ కమషషయయ పబబటట

125-162/748

తఇడడ:డ రసగవయయ పబబటట
ఇఇటట ననఇ:6/863
వయససస:70
లఇ: పప
125-162/750

978
ZOK2034478
పషరర: మననహరర పబబత

125-162/1020

భరస : రఇగయయశశటట పబబత
ఇఇటట ననఇ:6-863
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-162/751

981
ZOK0522904
పషరర: వనఇకసటరమణ నచనదమమటల

125-162/752

తఇడడ:డ రఇగయయ న
ఇఇటట ననఇ:6/868
వయససస:62
లఇ: పప
125-162/755

984
ZOK0523084
పషరర: వనఇకసటరమణ బబటబ

125-162/756

తఇడడ:డ మలల యయ బబట
ఇఇటట ననఇ:6/868
వయససస:47
లఇ: పప
125-162/758

భరస : నయఖమఖతషలల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/868
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-162/760

125-162/743

భరస : వనఇకటటశరరరసవప డ
ఇఇటట ననఇ:6-860A
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కమషషయయ నసకరమఖటల
ఇఇటట ననఇ:6/868
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : జలఖన షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/868
వయససస:47
లఇ: ససస స
988
ZOK1556752
పషరర: షషక జన ససహహబ

974
ZOK1177550
పషరర: పదకజ దదఇదదటట

966
ZOK0945289
పషరర: నరసఫఇహహలల పసతతరర

భరస : రవ పసతతరర
ఇఇటట ననఇ:6/859
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయయ స
ఇఇటట ననఇ:6/868
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకసటరమణ న
ఇఇటట ననఇ:6/868
వయససస:35
లఇ: పప
985
ZOK0529495
పషరర: గగస ్దఅ షషక

125-162/745

భరస : రఇగయయ పబబత
ఇఇటట ననఇ:6/863
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఓబయయ గసజలపఅల
ఇఇటట ననఇ:6/863
వయససస:28
లఇ: ససస స
982
ZOK0522896
పషరర: బబలఖజ నచనన మమటల

968
ZOK1213255
పషరర: రసమ దదవ పసతతరర

971
LML1970417
పషరర: సస మమశరర పడససద డదఇడదటట

125-162/1016

భరస : పషఇచలయయ పసతషరర
ఇఇటట ననఇ:6/859
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : సస మమశరర పడససద దదఇదదటట
ఇఇటట ననఇ:6/863
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసఘవయయ పబబత
ఇఇటట ననఇ:6/863
వయససస:61
లఇ: పప
979
ZUP1618323
పషరర: లకడక పడసనన గసజలపఅల

125-162/742

తఇడడ:డ అచచయయ నదయభడడ డదననటట
ఇఇటట ననఇ:6-860A
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : అచచయయనదయభడడ డ
ఇఇటట ననఇ:6-860A
వయససస:69
లఇ: ససస స
976
ZOK1556844
పషరర: రఇగయయ పబబత

965
ZOK0878118
పషరర: రసజజ ససలలచనమక నకయల

భరస : ససబబబరసయభడడ పసతతరర
ఇఇటట ననఇ:6/859
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-166/816

963
ZOK1213248
పషరర: రవ పసతతరర
తఇడడ:డ నరసఫఇహహలల పసతతరర
ఇఇటట ననఇ:6-858
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : రమణయయ నకయలఖ
ఇఇటట ననఇ:6/859
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబమక పసతషరర
ఇఇటట ననఇ:6/859
వయససస:54
లఇ: పప
970
ZOK1681030
పషరర: దదవయ నకయల

125-162/1015

భరస : ససయ మధస ససధన గభఇడద
ఇఇటట ననఇ:6-855
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలల పసతషరర
ఇఇటట ననఇ:6/859
వయససస:37
లఇ: పప
967
ZOK0945297
పషరర: ససబబమక పతతరర

962
LML2454130
పషరర: శరదదవ గభఇడద

987
ZOK1556729
పషరర: జన ససహహబ షషక

125-162/759

తఇడడ:డ ననన ససహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:6/868
వయససస:61
లఇ: పప
125-162/761

990
LML2449957
పషరర: కరరమభలఖల షషక

125-162/1021

తఇడడ:డ నననన ససహహబ షషజక
ఇఇటట ననఇ:6-868
వయససస:45
లఇ: పప
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991
ZOK2034486
పషరర: నదససబయబ షషక

125-162/1022

భరస : జజనభబష స
ఇఇటట ననఇ:6-868
వయససస:46
లఇ: ససస స
994
ZOK0739946
పషరర: రవ కలమఖరర ఎఇ

125-162/766

125-162/768

125-162/771

998
LML2454023
పషరర: పదదకవతమఖక తరరవఈ

1001 ZOK1133289
పషరర: హబబ షషక

125-162/774

1004 ZOK0391631
పషరర: ససబబలకలరమక కసవపటటరర

125-162/769

తఇడడ:డ ససబబబరసయభడడ తతలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6/868B2
వయససస:34
లఇ: పప

125-162/772

1010 ZOK1324078
పషరర: తతలకకఇడ శసరవణణ తతలకకఇడ

125-162/767

999
ZOK0666032
పషరర: నయమ థసలఖల శశక

125-162/770

1002 ZOK0653352
పషరర: మసససన కటటకమ

125-162/773

తఇడడ:డ మసససన షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/868-A-A2
వయససస:71
లఇ: పప
125-162/775

125-162/1024
1005 ZOK0944083
పషరర: వనఇకసటరసయభడడ మభళగభరర

తఇడడ:డ పషదరయయ మభళగభరర
ఇఇటట ననఇ:6-868 B1A
వయససస:59
లఇ: పప
125-162/777

తఇడడ:డ ససబబబరసయభడడ తతలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6/868B2
వయససస:33
లఇ: పప
125-162/779

996
ZOK0740027
పషరర: గగస పసర కక

తఇడడ:డ నయమ థసలఖల స
ఇఇటట ననఇ:6/868A3
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : ససబబబరసయభడడ కకవతషరర
ఇఇటట ననఇ:6/868-B
వయససస:68
లఇ: ససస స

125-162/776 1007 ZOK0465484
1006 ZOK0465229
పషరర: బబల ససబడమణయఎఇ తతలకకఇద
పషరర: శవ రసఇ కలమఖర తతలకకఇద

125-163/17

తఇడడ:డ మసససన షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/868-15
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ జలఖన షషక
ఇఇటట ననఇ:6/868A-3
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆదదనదరసయణ కవపటటరర
ఇఇటట ననఇ:6/868B
వయససస:20
లఇ: పప

1009 ZOK1244763
పషరర: తతలకకఇడ అనత తతలకకఇడ

125-162/1029

భరస : నరసఫఇహలల టటవర
ఇఇటట ననఇ:6/868-39
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : హబబ షషజక
ఇఇటట ననఇ:6/868-A-3
వయససస:32
లఇ: ససస స
1003 ZOK1682012
పషరర: లలకకశ కలమఖర కవపటటరర

995
ZOK2034502
పషరర: వరలకకక నతచనద

993
ZOK1682061
పషరర: నదగమణణ అమక మయలఖగయరర
భరస : వనఇకటబడయభడడ
ఇఇటట ననఇ:6/868
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరమణ న
ఇఇటట ననఇ:6-868-5
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : మసససన స
ఇఇటట ననఇ:6/868-15A
వయససస:65
లఇ: ససస స
1000 ZOK0654285
పషరర: నజన షషక

125-162/1023

భరస : కరరమభలఖల స
ఇఇటట ననఇ:6-868
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : పడవణ కలమఖర రకడకడ ఎఇ
ఇఇటట ననఇ:6/868-1
వయససస:35
లఇ: ససస స
997
ZOK0740084
పషరర: రహహదద బబగఇ కక

992
ZOK2034494
పషరర: మసససన షషక

1008 ZOK0491456
పషరర: హరర కలమఖర తతలకకఇద

125-162/778

తఇడడ:డ ససబబబరసయభడడ తతలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6/868B2
వయససస:37
లఇ: పప
125-162/780

1011 ZOK0491449
పషరర: ససబబబరసయడస తతలకకనదడ

125-162/1025

భరస : తతలకకఇడ బబలససబడమణయఇ తతలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6/868B2
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : తతలకకఇడ శవరసఇ కలమఖర తతలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6/868-B2
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ టటతతలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6-868 B2
వయససస:65
లఇ: పప

1012 ZOK2034510
పషరర: వనఇకటససబబమక తతలకకనదడ

1013 LML2456598
పషరర: ససబబడమణయమ ససణణశశటట

1014 LML2456614
పషరర: జగదదశ కలమఖర ససణణశశటట

125-162/1030

భరస : ససబబరసయభడడ తతలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6-868-B-2
వయససస:53
లఇ: ససస స
1015 ZOK1316819
పషరర: శరదదవ సస మశశటట

తఇడడ:డ నదరసయణ ససనసషటయ
ఇఇటట ననఇ:6/868 B-3
వయససస:62
లఇ: పప
125-162/781

భరస : చదజతనయ సస మ శశటట
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-3
వయససస:34
లఇ: ససస స
1018 LML1981281
పషరర: గఇగసధనమక సనశశటట
భరస : ససబడమణయఇ ససనజటటట
ఇఇటట ననఇ:6-868-B-3
వయససస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-162/762

1016 ZOK1357755
పషరర: పడణత ససణణ శశటట

తఇడడ:డ ససబబడమణయమ సస మసతస
ఇఇటట ననఇ:6/868 B-3
వయససస:34
లఇ: పప
125-162/782

భరస : జగదదశ కలమఖర ససణణ శశటట
ఇఇటట ననఇ:6/868B-3
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-162/1032

1019 ZOK1283191
పషరర: యడవలల రజడడపస యడవలల

125-162/763

1017 LML2454643
పషరర: చదజతనయ సస మశశటట

125-162/1031

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ సస మశశటట
ఇఇటట ననఇ:6-868-B3
వయససస:34
లఇ: పప
125-162/783

తఇడడ:డ యడవలల కకరషషఇ రసజ యదదపలల
ఇఇటట ననఇ:6/868-B4-1
వయససస:25
లఇ: పప

125-162/784
1020 ZOK1283209
పషరర: యడవలల సరసరత యడపలల

భరస : యడవలల కకరషషఇ రసజ యడపలల
ఇఇటట ననఇ:6/868-B4-1
వయససస:72
లఇ: ససస స
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1021 ZOK1680081
పషరర: ససభబషఫణ గరపసలఇ

125-166/745

1022 ZOK0945040
పషరర: రకశసక కటటకఇ

125-162/785

భరస : శరనవసస పడససద రసజ గరపసలఇ
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-4-1
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : ఘమస పసర కజ
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-5
వయససస:34
లఇ: ససస స

1024 ZOK2034536
పషరర: వనఇకటససబబమక గడదమ

1025 ZOK1388305
పషరర: వనఇకట రసజయ లకడక దదవ
బభదడపప
తఇడడ:డ వనఇకటరతనఇ బభదడపప
ఇఇటట ననఇ:6-868-B-6
వయససస:33
లఇ: ససస స

125-162/1035

1028 ZOK2034544
పషరర: లకకకదదవ బదరరస

125-162/1036

125-162/1034

భరస : వనఇకటయయ గ
ఇఇటట ననఇ:6-868-B-5
వయససస:68
లఇ: ససస స
1027 LML1970896
పషరర: వనఇకటరతనమ బదరరస

125-162/1026

తఇడడ:డ వనఇకటససరమ బ
ఇఇటట ననఇ:6-868 B7
వయససస:78
లఇ: పప
1030 ZOK0665893
పషరర: భరదదరజ పషటటనకకట
తఇడడ:డ సదదశవయయ పషటటనకకట
ఇఇటట ననఇ:6/868-B8
వయససస:31
లఇ: పప
1033 ZOK1557446
పషరర: షషక జహహర

125-162/791

తఇడడ:డ షషక చఇ బబష
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-9
వయససస:23
లఇ: ససస స
1036 ZOK2277358
పషరర: నకయల హరర చఇదన

125-162/1068

తఇడడ:డ నకయల చనన నదగయయ
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-9-3
వయససస:20
లఇ: ససస స
1039 ZOK0740183
పషరర: పడశసఇత ఐ డక కక
తఇడడ:డ కలమఖర ఇఇగసరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-10
వయససస:30
లఇ: ససస స
1042 ZOK1145649
పషరర: వశశరశరర రసవప కకమఖక
తఇడడ:డ భబసయర కకమక
ఇఇటట ననఇ:6/868-B11
వయససస:27
లఇ: పప
1045 ZOK0261230
పషరర: రసజమక బబ మకల
భరస : పషదరనన బ
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-12-A1
వయససస:39
లఇ: ససస స
1048 ZOK1378280
పషరర: లకకక పడడ కకటల
భరస : నదగరసజ పడడ కకటల
ఇఇటట ననఇ:6/868B13
వయససస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1031 ZOK0491464
పషరర: పషఇచల నరసఫఇహహలల
తరరవయళపసటట
తఇడడ:డ శశషసచలఇ తమపసస
ఇఇటట ననఇ:6/868B9
వయససస:62
లఇ: పప

125-162/789

1034 LML1982917
పషరర: లకడక దదవ పస లఖరపప

125-162/792

125-162/787

1032 ZOK0740092
పషరర: ససమతదడ ఎఇ

125-162/790

125-162/793

భరస : వనఇకట రమణ నదయభడడ పస లఖరపప
ఇఇటట ననఇ:6/868B-9-2
వయససస:51
లఇ: ససస స

1035 ZOK0527325
పషరర: వనఇకట రమణ నదయభడడ
పస లఖరపప
తఇడడ:డ చనన నరసయయ పస లఖరపప
ఇఇటట ననఇ:6/868B-9-2
వయససస:57
లఇ: పప

1037 ZOK1122845
పషరర: గరత ఇరసకఇ

1038 ZOK0465351
పషరర: ససకకశ ఐ డడ కజ

125-162/794

125-162/764

1040 ZOK2034551
పషరర: శసయరసజయశర ఇరసకఇ

తఇడడ:డ ఐ డడ కజ కలమఖర
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-10
వయససస:32
లఇ: పప
125-162/1037

1043 ZOK0278788
పషరర: భబసయర కకమఖక

1046 ZOK0278812
పషరర: రజడకలమఖర
డడ
బబ మకల

1049 ZOK1378298
పషరర: రవ పటట ఇ
తఇడడ:డ వనఇకటససరమ పటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:6/868B13
వయససస:43
లఇ: పప

1041 ZOK0906414
పషరర: శరదదవ బబ టల

125-162/765

భరస : బబలఖజ సవడడ
ఇఇటట ననఇ:6/868 B11
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-162/797

1044 ZOK0278457
పషరర: మలల శరరర బబ మకల

125-162/798

భరస : రజడడడ కలమఖర బబ మకల
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-12A1
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-162/800

తఇడడ:డ పషదరనన బబ మకళ
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-12-A-1
వయససస:42
లఇ: పప
125-162/802

1029 ZOK0528703
పషరర: శసరద పషటటనకకట

భరస : మభరళ మహన రకడడ క స
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-9
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కక సఫ యలల యయ కజ
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-11-A
వయససస:64
లఇ: పప
125-162/799

125-162/786

భరస : సదదశవ పషటటనకకట
ఇఇటట ననఇ:6/868-B8
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : ఐ.డక.కక కలమఖర డడక
ఇఇటట ననఇ:6-868-B-10
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-162/796

1026 ZOK0464669
పషరర: బబసయర బకకరర
తఇడడ:డ ససధదకర బబజకర
ఇఇటట ననఇ:6/868B7
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : కరరణ ససకకశ ఇఇకసరఇ
ఇఇటట ననఇ:6/868 B-10
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-162/795

125-162/1033

భరస : పఫచచయయనదయభడడ చఇదస
ఇఇటట ననఇ:6-868B5
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరతనఇ బభదదసర
ఇఇటట ననఇ:6-868-B-7
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-162/788

1023 ZOK2034528
పషరర: లకకకనరసమక చసనస
డ

1047 ZOK0491472
పషరర: పషదరనన బబ మకల

125-162/801

తఇడడ:డ పషదరరసమనన బబ మకల
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-12-A-1
వయససస:70
లఇ: పప
125-162/803

1050 ZOK0985400
పషరర: నదగరసజ పషదరకకటల

125-162/804

తఇడడ:డ పఫచచయయ పషదరకకటల
ఇఇటట ననఇ:6/868-B13
వయససస:39
లఇ: పప
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1051 ZOK0907073
పషరర: హహమలత పషదరకకటల

125-162/805

తఇడడ:డ పఫచచయయ పషదరకకటల
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-13
వయససస:28
లఇ: ససస స
1054 ZOK1681923
పషరర: పదదకవతమక పషదరకకటల

125-162/808

125-162/809

125-162/812

125-162/813

125-162/816

125-162/819

తఇడడ:డ అహకద షషక
ఇఇటట ననఇ:6/7771-1A
వయససస:23
లఇ: ససస స
1075 ZOK1230671
పషరర: మసససన పషతదన
తఇడడ:డ కరరమ ఖఖన పషతదన
ఇఇటట ననఇ:D NO 6/741
వయససస:56
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 ZOK0666065
పషరర: ససనఇద కకరరపసటట

1067 ZOK0666099
పషరర: శవమక కకరరపసటట

1070 ZOK0665802
పషరర: ససజజతద వసకకలఖ

1073 ZOK1316769
పషరర: వనఇకట ససబబమక శలఇశశటట

125-162/1039

125-162/811

125-162/1028

భరస : చఇదడశశఖర నదయభడడ చసఇదస
ఇఇటట ననఇ:6-868 B17
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-162/814

1065 ZOK0666073
పషరర: మభన పడకసశ కకరరపసటట

125-162/815

తఇడడ:డ మభనఇదడబబబభ కకరరపసటట
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-19
వయససస:41
లఇ: పప
125-162/817

1068 ZOK0666115
పషరర: రసజకశరరమక కకరరపసటట

125-162/818

భరస : మభనఇదడ బబబభ కకరరపసటట
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-19
వయససస:65
లఇ: ససస స
125-162/820

1071 ZOK1724848
పషరర: బబబ రరశన షషక

125-166/362

తఇడడ:డ కరరమభలల షషక
ఇఇటట ననఇ:6/6761
వయససస:19
లఇ: పప
125-162/386

భరస : రమమశ జల
ఇఇటట ననఇ:6/7773
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-162/1048

1059 ZOK1500875
పషరర: కమల జడడడ

125-162/1027 1062 ZOK0944109
1061 ZOK0944091
పషరర: చఇదడశశఖర నదయభడడ చసఇదస
పషరర: శసయమల చసఇదస

భరస : చనననఆగయయ వకజల
ఇఇటట ననఇ:6/868-D
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-162/385

1056 LML2452266
పషరర: ససజజత కకట

భరస : మలల యయ జడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-15-A
వయససస:66
లఇ: ససస స

భరస : మభనపడభబకర కజ
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-19
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట శరనవసససలల గభబబ
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-91
వయససస:20
లఇ: పప
1072 ZOK1704022
పషరర: జబబధ షషక

125-162/810

భరస : మభన పడకసశ కలరసరటప
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-19
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మభన ససరమ కకరరపసటట
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-19
వయససస:70
లఇ: పప
1069 ZOK1501097
పషరర: ఫణణఇదడ కలమఖర గభబబ

1058 ZOK1500867
పషరర: మలల యయ జడడడ

125-162/807

భరస : మననహర కకట
ఇఇటట ననఇ:6-868-B-14
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకసటరసమయయ చసఇదస
ఇఇటట ననఇ:6-868 B17
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ మయణణనరరస బబబభ కకరరపసటట
ఇఇటట ననఇ:6/868-B19
వయససస:45
లఇ: పప
1066 ZOK0666081
పషరర: మభనఇదడ బబబభ కకరరపసటట

125-162/1038

తఇడడ:డ నదగయయ జడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-15-A
వయససస:70
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రమణ గభదదర
ఇఇటట ననఇ:6/868-B15-A
వయససస:43
లఇ: ససస స
1063 ZOK0653956
పషరర: మభన పడభబకర కకరరపసటట

1055 ZOK2034569
పషరర: పదదకవత కకట

1053 ZOK1557487
పషరర: బబటన నదగరతన
భరస : బబటన వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-13
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : పఫచచయయ కకరట
ఇఇటట ననఇ:6-868-B-13
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల యయ జడడడ
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-15
వయససస:48
లఇ: పప
1060 ZOK1122829
పషరర: లకడక కలమఖరర గరడడ డ

125-162/806

తఇడడ:డ బబటన జయరసమయయ
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-13
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : పఫచచయయ పషదరకకటల
ఇఇటట ననఇ:6/868-B-13
వయససస:54
లఇ: ససస స
1057 ZOK1096024
పషరర: కమషష కలమఖర జడడడ

1052 ZOK1557461
పషరర: బబటన వనఇకటససబబయయ

1074 ZOK1671130
పషరర: యఖససకన షషక

125-148/1168

భరస : మహమకద బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:7/767
వయససస:42
లఇ: ససస స

125-162/1049
1076 ZOK1244607
పషరర: శవ పడససద రసజ గయడసరర

తఇడడ:డ ససబబరసజ గయడసరర
ఇఇటట ననఇ:D NO 6/779-M1
వయససస:27
లఇ: పప
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