రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-18
1
ZOK1178731
పషరర: ఫరరరనన షషక

125-154/673

భరస : ఖఖదర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5-352
వయససస:35
లఇ: ససస స
4
ZOK1569821
పషరర: యశశద గఇఠకరఇత

125-154/153

125-154/676

125-154/154

8
LML2426732
పషరర: కరరమబననసర శశక

125-154/678

11
ZOK0663013
పషరర: మహమమద ఖలద షషక

125-154/677

తఇడడ:డ అబబబల రశద మహమమద
ఇఇటట ననఇ:5/352-B
వయససస:53
లఇ: పప

14
LML2419125
పషరర: ననగరరజ భబరతతనమఖర
తతఇడమననడడ
తఇడడ:డ ససబబరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-352-B
వయససస:42
లఇ: పప

6
LML2421501
పషరర: వవననటటశ గఇతకరఇత

9
ZOK1497031
పషరర: ుసునహ షషక

125-154/679

12
ZOK0663021
పషరర: అనఖఖ శశక

125-154/681

15
LML2423242
పషరర: భవరన ధరమవరఇ

19
ZOK1674043
పషరర: లతఫర మబషరషక

21
ZOK1572445
పషరర: గగససయ షషక

తఇడడ:డ హహహదర సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/352-B-1
వయససస:20
లఇ: ససస స
22
LML2422285
పషరర: మసరసన సరహహబ
తఇడడ:డ బడడ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-352-B-2
వయససస:79
లఇ: పప
25
LML2426823
పషరర: మబకకసయఖర శశక

భరస : మఖబశర
ఇఇటట ననఇ:5-354-2
వయససస:37
లఇ: ససస స
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23
LML2426807
పషరర: ఖఖతతనబబ శశక

125-154/688

26
ZOK1723030
పషరర: శరఇత మటష పలల

125-154/686

29
ZOK0642876
పషరర: ససదదబభబ శశక
భరస : సరజహన
ఇఇటట ననఇ:5-354-2
వయససస:42
లఇ: ససస స

18
ZOK0941576
పషరర: నజర షషక

125-154/157

125-155/5

24
LML2426815
పషరర: శకకలఖ శశక

125-154/687

భరస : నజర
ఇఇటట ననఇ:5-352-C
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-154/160

భరస : రజడడపపరజడడడ మటష పలల
ఇఇటట ననఇ:5/354
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-154/690

125-154/682

భరస : అబబబల శభబన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/352-B1
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : మసరసనసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-352-B-2
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : అబబబలమయననఫ
ఇఇటట ననఇ:5-352-C-2
వయససస:54
లఇ: ససస స
28
ZOK0642793
పషరర: ఆబదన పఠరన

125-154/159

భరస : హహహదర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/352-B-1
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-154/685

125-154/680

భరస : పషదబ చడఇగచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-352-B
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసరసన సబ
ఇఇటట ననఇ:5/352-B1
వయససస:56
లఇ: పప

20
ZOK1674126
పషరర: మణణ వడడడ

125-154/155

భరస : జయర రహహమఖన షషజక
ఇఇటట ననఇ:5-352-A
వయససస:29
లఇ: ససస స

125-154/683 17
125-154/684
16
ZOK0258970
ZOK1054642
పషరర: ససబబరరమయయ తతఇడమననడడ
పషరర: పపణయ సరయ భబరత
తతనబమనడడ
తఇడడ:డ ససదబయయ ఆచనరర
తఇడడ:డ ససబబ రరమయయ తతనబమనడడ
ఇఇటట ననఇ:5-352-B
ఇఇటట ననఇ:5-352-B
వయససస:80
లఇ: పప
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-154/158

125-154/675

భరస : మహమమద ఖలద షషక
ఇఇటట ననఇ:5/352-A
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమమద యబనసస షషక
ఇఇటట ననఇ:5-352-A
వయససస:27
లఇ: పప
125-154/156

125-154/152

తఇడడ:డ ఈశశరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-352-1
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : మహమమద యయననస
ఇఇటట ననఇ:5-352-1
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబబల సతనతర షషజక
ఇఇటట ననఇ:5-352-A
వయససస:56
లఇ: పప
13
ZOK1680834
పషరర: బడడల గఫఫర మహమమద

5
ZOK1674662
పషరర: మహమమద యయనసస షషక

3
ZOK1497528
పషరర: మహమమద జజజడ షషక
తఇడడ:డ మహమమద యయనసస షషక
ఇఇటట ననఇ:5/352-1
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబబబల సతస ర మఇడడఇ
ఇఇటట ననఇ:5/352-1
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : మఇడడమ సతనసర
ఇఇటట ననఇ:5-352-1
వయససస:74
లఇ: ససస స
10
ZOK0642512
పషరర: మహమమద యయనసస శశక

125-154/674

తఇడడ:డ సరదక వలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5-352
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటష గఇఠకరఇత
ఇఇటట ననఇ:5/352-1
వయససస:31
లఇ: ససస స
7
LML2426724
పషరర: జజజబబననసర శశక

2
ZOK1182930
పషరర: ఖఖదర బబషర షషక

27
ZOK0642421
పషరర: శరర శశక

125-154/689

తఇడడ:డ సరజహన
ఇఇటట ననఇ:5-354-2
వయససస:31
లఇ: పప
125-154/691

30
ZOK0642892
పషరర: ఠరహహరరన పఠరన

125-154/692

భరస : ఇసరమఈల
ఇఇటట ననఇ:5-354-2
వయససస:56
లఇ: ససస స
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31
ZOK0904137
పషరర: ఇమఖమన ఖఖన పఠరన

125-154/693

తఇడడ:డ ఇసరమయల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5-354-2
వయససస:32
లఇ: పప
34
ZOK1379429
పషరర: అబడ పఠరన

125-154/696

125-154/162

125-154/165

125-154/697

125-154/169

44
ZOK2275774
పషరర: ననయమథనలఖల షషక

47
ZOK1139022
పషరర: ఇఇతయఖజ షషక

125-154/700

50
ZOK1144567
పషరర: శశకలమఖరర మఇచన

125-154/166

తఇడడ:డ బడడరరదదబన గరడడ
ఇఇటట ననఇ:5/355-C
వయససస:24
లఇ: ససస స

53
ZOK1298017
పషరర: ససమమయ ఖఖననఎఇ కరకరడ

125-154/1175

39
ZOK1640101
పషరర: రతనఇ గరదబలలరర

42
ZOK1569979
పషరర: అశశఫ ఖఖన పటష న

45
LML2425197
పషరర: కరరమబననసర షషక

125-154/698

48
ZOK1139030
పషరర: తహససన బబగఇ షషక

125-154/701

51
ZOK1497361
పషరర: ఫరరరనన షషక

125-154/702

125-154/170

తఇడడ:డ జననరరన గబఇధఇ రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-355-D
వయససస:33
లఇ: పప
125-154/173

57
LML2427672
పషరర: జకకరర షషక

58
LML2423416
పషరర: హనఫర షషక

59
ZOK0521344
పషరర: తనజదదబన షషక

60
ZOK1676097
పషరర: సమన ససలల న షషక
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125-154/699

125-154/703
54
ZOK1257196
పషరర: కకశశర కలమఖర రజడడ గబఇధఇ రజడడడ

భరస : మఖలక బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/357
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసరన వరల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/358
వయససస:48
లఇ: పప

125-154/168

భరస : రహమతతలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/355-C
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబడమణయమ ఆచనరర అరరరర
ఇఇటట ననఇ:5/356-C
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : తనజదదబన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/358
వయససస:35
లఇ: ససస స

125-154/167

భరస : ఇఇతయఖజ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-355-B
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చడఇగలరరయ ఆచనరర అరరరర
ఇఇటట ననఇ:5/356-C
వయససస:84
లఇ: పప
125-154/175

125-154/164

భరస : అబబబల రహహమ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/355B
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఫసఉలఖల కరకరడ
ఇఇటట ననఇ:5-355-C
వయససస:24
లఇ: ససస స

125-154/172 56
55
ZOK0573584
ZOK0573592
పషరర: ససబబడమణయమ ఆచనరర అరరరర
పషరర: అఇజనవయబలల అరరరర

125-154/161

తఇడడ:డ గగస ఖఖన పటష న
ఇఇటట ననఇ:5/355-A
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:5-355-B-1
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-154/171

36
ZOK1497155
పషరర: శహననజ పటబన

భఇధసవప: శవ శఇకర వవలలగబపత
ఇఇటట ననఇ:5/355
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఘమస మహహదబ దన షషక
ఇఇటట ననఇ:5-355-B
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:5-355-B-1
వయససస:29
లఇ: పప
52
ZOK2241719
పషరర: హబబబ షషక

125-154/163

తఇడడ:డ ఏస రరఇతతలఖల
ఇఇటట ననఇ:5/355a
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసరన వరల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/355B
వయససస:54
లఇ: పప
49
ZOK0904160
పషరర: పవన కలమఖర మఇచ

41
ZOK1497403
పషరర: పటబన నజమ ఖఖననఇ

125-154/695

భరస : శబబర అల ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5/355
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పటబన అశశఫ ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5/355-A
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : అఫడఫ ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5-355-A
వయససస:43
లఇ: ససస స
46
ZOK0521369
పషరర: మబసస ఫర వరల షషక

125-156/4

భఇధసవప: శవ శఇకర వవలలగబపత
ఇఇటట ననఇ:5/355
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : మబననన
ఇఇటట ననఇ:5/355-1
వయససస:29
లఇ: ససస స
43
ZOK0900523
పషరర: గగససయఖ పరరశన షషక

35
LML2432029
పషరర: కమల మమలన షషక

38
ZOK1636794
పషరర: ససబబరరయబడడ గరదబలలరర

33
ZOK1141332
పషరర: షబనన పషతడన
భరస : ఇమఖమన పషతడన
ఇఇటట ననఇ:5-354-2
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : ఇబడహహఇ ఖలలలలఖల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/354-B
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శబబర అల ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5/355
వయససస:21
లఇ: ససస స
40
ZOK0773994
పషరర: శఇషరద షషక

125-154/694

తఇడడ:డ ఇసరమయల
ఇఇటట ననఇ:5-354-2
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇసరమయల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5-354-2
వయససస:34
లఇ: పప
37
ZOK1497163
పషరర: శరజయ పటబన

32
ZOK1011394
పషరర: ఇఇతయఖజ పఠరన

125-154/176

125-154/174

125-154/177

భరస : అకటర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/358
వయససస:26
లఇ: ససస స
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61
LML2422319
పషరర: లవడడ శఇకర రరజ

125-154/704

తఇడడ:డ చడఇగల రరజ
ఇఇటట ననఇ:5-358-A
వయససస:46
లఇ: పప
64
LML1859057
పషరర: సలఇ షషజక

125-154/706

125-154/709

125-156/5

125-154/714

125-154/717

125-154/720

125-154/722

74
LML2423283
పషరర: షకకర షషక

77
ZOK1090893
పషరర: అలలలదదబన షషక

80
ZOK1090943
పషరర: రరశరమ షషక

83
ZOK0521955
పషరర: కకషష వవణణ సటటష

125-154/723

88
LML2421121
పషరర: మబరళ దడవరరరఇతన

125-154/725

86
ZOK1003490
పషరర: సరవతడ రరకజనఇ

125-154/715

భరస : శఇకరయయ దడవరరరఇటట
ఇఇటట ననఇ:5-360-2
వయససస:52
లఇ: ససస స

69
ZOK1178749
పషరర: మససన షషక

125-154/711

72
LML2426948
పషరర: రరజమఖ పప లల

125-154/713

75
ZOK1090844
పషరర: ఎలయఖస షషక

125-154/716

తఇడడ:డ అలలలదదబన షషక
ఇఇటట ననఇ:5-359-A
వయససస:39
లఇ: పప
125-154/718

78
ZOK1090919
పషరర: మహబయబ జజన షషక

125-154/719

భరస : అలలలదదబన షషక
ఇఇటట ననఇ:5-359-A
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-154/721

81
ZOK1353267
పషరర: మసరసన షషజక

125-154/179

తఇడడ:డ సలమ షషజక
ఇఇటట ననఇ:5/359C
వయససస:23
లఇ: పప
125-154/180

84
ZOK2021988
పషరర: ససబబబరరయబడడ సటటష

125-154/181

తఇడడ:డ బబ డయయ సటటష
ఇఇటట ననఇ:5/360
వయససస:65
లఇ: పప
125-154/182

తఇడడ:డ సతయ ననరరయణ రరకజనఇ
ఇఇటట ననఇ:5/360-2
వయససస:41
లఇ: ససస స
89
LML2423200
పషరర: పషఇచలమమ దడవరరఇటట

125-154/708

భరస : వరససదడవరరడడడ పప లల
ఇఇటట ననఇ:5-359-1
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : ససబడహమణయఇ సటటష
ఇఇటట ననఇ:5/360
వయససస:31
లఇ: ససస స

85
LML1860154
పషరర: పపరరషప తస మరరజరశశర రరవప
ససదబవటఇ
తఇడడ:డ నరససఇహహలల ఏస.వ
ఇఇటట ననఇ:5-360
వయససస:65
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-154/712

భరస : ఎలయఖస షషక
ఇఇటట ననఇ:5-359-B
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సలమ షషజక
ఇఇటట ననఇ:5-359C
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకరజరయఖ
ఇఇటట ననఇ:5-360-2
వయససస:36
లఇ: పప

71
LML2421584
పషరర: వరససదడవరరడడడ పప లల

66
LML2423275
పషరర: యఖససమన షషక

తఇడడ:డ మహమమద సలఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-359
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వలల మయ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-359-A
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ అలఖలవపదదబన షషక
ఇఇటట ననఇ:5-359-B
వయససస:33
లఇ: పప
82
ZOK1353259
పషరర: మహహన షషజక

125-154/710

భరస : మహమమద శవలల
ఇఇటట ననఇ:5-359A
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : అలలలదదబన షషక
ఇఇటట ననఇ:5-359-A
వయససస:28
లఇ: ససస స
79
ZOK1090802
పషరర: ఇమసయఖజ అహమమద షషక

68
ZOK0086751
పషరర: నససబబననసర షషక

125-154/178

భరస : మహమమద సలఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-359
వయససస:75
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబరరడడడ పప లల
ఇఇటట ననఇ:5-359-1
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:డ యస.యఇ.డడ. హనఫ
ఇఇటట ననఇ:5-359A
వయససస:39
లఇ: పప
76
ZOK1090877
పషరర: సమఉననస షషక

125-154/707

భరస : అనఫర
ఇఇటట ననఇ:5-359
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరమరజడడడ బబకరన
ఇఇటట ననఇ:5/359
వయససస:44
లఇ: పప
73
LML1859198
పషరర: మహమమద షరవల షషక

65
LML2421642
పషరర: శశనవరససలల పపవరశడడ

63
ZOK1612894
పషరర: నరమల బబకన
భరస : ససబడమణయఇ రజడడడ బబకన
ఇఇటట ననఇ:5/359
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహనడవఫ
ఇఇటట ననఇ:5-359
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : మహనరరవ
ఇఇటట ననఇ:5-359
వయససస:59
లఇ: ససస స
70
ZOK1499060
పషరర: ససబడమణయఇరజడడడ బబకరన

125-154/705

భరస : శఇకర రరజ లవడడ
ఇఇటట ననఇ:5-358-A
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనఫ షషజక
ఇఇటట ననఇ:5-359
వయససస:51
లఇ: పప
67
LML2426963
పషరర: రరమయలమఖమ పపరవరడడ

62
LML2427698
పషరర: రరమలకడమ లవడడ

87
LML2419109
పషరర: శఇకరయయ దడవరరటట

125-154/724

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-360-2
వయససస:57
లఇ: పప
125-154/726

90
LML2423218
పషరర: యలల మమ బతస ల

125-154/727

భరస : వనఇకటయయ బతల
ఇఇటట ననఇ:5-360-2
వయససస:77
లఇ: ససస స
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91
ZOK1138974
పషరర: లలఖపడకరశ దడవరరఇటట

125-154/728

తఇడడ:డ శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-360-2
వయససస:28
లఇ: పప
94
ZOK2021996
పషరర: చవల ససబబయయ

125-154/729

తఇడడ:డ శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-360-2
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-154/730

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:5-361A
వయససస:60
లఇ: పప
97
ZOK1003474
పషరర: రరజరశశరర బబ డడడ

92
ZOK1138990
పషరర: శరరష దడవరరఇటట

125-156/759

తఇడడ:డ హబబబలఖల
ఇఇటట ననఇ:5/361-1
వయససస:20
లఇ: పప

95
ZOK0489211
పషరర: సతశయఖదవ చనవలఖ

125-154/734

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-361A
వయససస:36
లఇ: పప
125-154/183

93
ZOK1408079
పషరర: తతససఫ

96
ZOK2022002
పషరర: సనరయపడభబవత చవల

125-154/735

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-361-A
వయససస:54
లఇ: ససస స

98
ZOK1003482
పషరర: హహమ బఇదస బబ డడడ

125-154/184

99
ZOK1090778
పషరర: హరరష బబ డడడ

125-154/185

భరస : శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/361-A1
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:5/361-A1
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకరయయ బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:5/361-A1
వయససస:26
లఇ: పప

125-154/186
100
ZOK1090620
పషరర: పసడత కగర జబబబల
కరతరరజపఅల
భరస : సనరయననరరయణ కరతరరజపఅల
ఇఇటట ననఇ:5/361-A-1
వయససస:31
లఇ: ససస స

125-154/187 102
125-154/188
101
ZOK1090679
ZOK1090711
పషరర: వనఇకటససబబయయ కరతరరజపఅల
పషరర: సనరయననరరయణ కరతరరజపఅల

తఇడడ:డ ఉతస యయ కరతరరజపలలలఈ
ఇఇటట ననఇ:5/361-A-1
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటససబయయ కరతరరజపలలలఈ
ఇఇటట ననఇ:5/361-A-1
వయససస:36
లఇ: పప

125-154/189 104
103
ZOK1090737
ZOK1144823
పషరర: పడభబకర రరవప కరతరరజపఅల
పషరర: శశ లకడమ కరతరరజపలల

125-154/190

105
ZOK1003466
పషరర: శఇకరయయ బబ డడడ

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ కరతరరజపఅల
ఇఇటట ననఇ:5/361-A-1
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : వనఇకట ససబబయయ కరతరరజపలల
ఇఇటట ననఇ:5/361-A-1
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5-361-A1
వయససస:57
లఇ: పప

106
LML2423291
పషరర: లకడమ జగదనబ

107
ZOK0941535
పషరర: శశనవరససలల రరజ జగఠరభ

108
ZOK0941543
పషరర: పడశరఇత జగదబ

125-154/191

భరస : జయరరమరరజ
ఇఇటట ననఇ:5/361-B
వయససస:69
లఇ: ససస స
109
ZOK1091081
పషరర: షషక రశదన

తఇడడ:డ జయ రరమ రరజ జగఠరభ
ఇఇటట ననఇ:5-361-B
వయససస:45
లఇ: పప
125-154/192

భరస : షషక మౘు్డడఇ జమల
ఇఇటట ననఇ:5/363
వయససస:30
లఇ: ససస స
112
ZOK0253302
పషరర: ఘమస షషక

125-154/740

తఇడడ:డ కకనవటట రరజ రరజ
ఇఇటట ననఇ:5-368
వయససస:24
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-154/739

113
ZOK2022010
పషరర: జయబబననసరస షషక

125-154/742

116
ZOK1150283
పషరర: రరజజ రరజ కకనవటట

125-154/741

119
ZOK2260628
పషరర: శశనవరససలల శవ
తఇడడ:డ బబలఖజ
ఇఇటట ననఇ:5/369
వయససస:59
లఇ: పప

125-154/193

114
ZOK1511278
పషరర: ఆయషర షషక

125-154/1172

భరస : మహబయబ బబష
ఇఇటట ననఇ:5/363-A
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-154/743

తఇడడ:డ ససబబ రరజ కకనవటట
ఇఇటట ననఇ:5-368
వయససస:48
లఇ: పప
125-154/745

111
ZOK0774034
పషరర: బదనర సరహహబ షషక
తఇడడ:డ గగస
ఇఇటట ననఇ:5/363-A
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : గగస
ఇఇటట ననఇ:5-363-A
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : రరజజ రరజ కకనవటట
ఇఇటట ననఇ:5-368
వయససస:43
లఇ: ససస స
118
ZOK1373448
పషరర: కకనవటట ననగజఇదడ రరజ

110
ZOK1091123
పషరర: షషక మౘు్డడఇ జమల

125-154/738

భరస : శశనవరససలల రరజ జగదబ
ఇఇటట ననఇ:5-361-B
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షషక ఘమస
ఇఇటట ననఇ:5-363
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇబబడహహమ
ఇఇటట ననఇ:5-363-A
వయససస:69
లఇ: పప
115
ZOK1150275
పషరర: ననగమమ కకనవటట

125-154/737

125-154/736

117
ZOK1150291
పషరర: నవన కలమఖర రరజ కకనవటట

125-154/744

తఇడడ:డ రరజజ రరజ కకనవటట
ఇఇటట ననఇ:5-368
వయససస:26
లఇ: పప
125-154/1168

120
ZOK1497627
పషరర: ఇరరతన ఖఖన పటబన

125-154/194

తఇడడ:డ రహమతతలఖల ఖఖన పటబన
ఇఇటట ననఇ:5/370
వయససస:23
లఇ: పప
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121
ZOK1680024
పషరర: కకషషమఖచనరర మలలలజ

125-154/195

తఇడడ:డ ననరరయణ ఆచనరర మలలలజ
ఇఇటట ననఇ:5/370
వయససస:50
లఇ: పప

122
ZOK1680032
పషరర: ససబబరతనమమ మలలలజ
భరస : కకషషమ ఆచనరర మలలలజ
ఇఇటట ననఇ:5/370
వయససస:48
లఇ: ససస స

125-154/198 125
124
ZOK1631142
ZOK0521807
పషరర: మహమమద ఫరదదన ఖఖన పటబన
పషరర: ససజజత గరడడ

తఇడడ:డ ఫజలఖల ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5/370వయససస:20
లఇ: పప
127
LML2425601
పషరర: షషక షకకల

125-154/748

125-154/750

125-154/752

125-154/755

125-154/758

125-154/761

భరస : ఖఖదర హహసషన
ఇఇటట ననఇ:5-371
వయససస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

137
ZOK0253385
పషరర: రహమఖతతలల ఖఖన పఠరన

140
ZOK2022028
పషరర: శరహహనన ఖఖణఇ పఠరన

143
ZOK0904244
పషరర: వనఇకట రమణ కఇదల

125-154/764

146
LML2423481
పషరర: ఓబబలమమ గరలసషటష ట

125-154/753

149
ZOK2022044
పషరర: ఖఖదర హహససఇన షషక
తఇడడ:డ ఖఖజజమయఖయ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-371
వయససస:71
లఇ: పప

129
LML1867670
పషరర: ఖఖజజబ షషక

125-154/749

132
ZOK1404581
పషరర: తహహరర ఖఖనఇ పఠరన

125-154/200

135
ZOK1298033
పషరర: శఫసఉలఖల ఖఖన కరకరడ

125-154/754

తఇడడ:డ మబరత ఖఖన కరకరడ
ఇఇటట ననఇ:5-370-2
వయససస:61
లఇ: పప
125-154/756

138
ZOK0941527
పషరర: ఫసరరజ ఖఖన పస

125-154/757

తఇడడ:డ ఘమస ఖఖన పస
ఇఇటట ననఇ:5-370-3
వయససస:30
లఇ: పప
125-154/759

141
ZOK2022036
పషరర: జననతతననసరస బబగఇ పఠరన

125-154/760

భరస : మబరరద ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5-370-3
వయససస:82
లఇ: ససస స
125-154/762

144
ZOK0904251
పషరర: కలషశఇత చతదరర కఇదల

125-154/763

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ కఇదల
ఇఇటట ననఇ:5-370-A-1
వయససస:28
లఇ: పప
125-154/765

భరస : ఈశశరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-370-B1
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-154/767

125-154/747

భరస : ఫజలఖల ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5/370-2
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయయ కఇదల
ఇఇటట ననఇ:5-370-A-1
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5-370-B
వయససస:69
లఇ: పప
148
LML2423366
పషరర: మహబయబ జజన షషక

125-154/751

భరస : రమ తతలల ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5-370-3
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రమణ కఇదల
ఇఇటట ననఇ:5-370-A-1
వయససస:50
లఇ: ససస స
145
ZOK0253419
పషరర: పషచలయయ దనసరర

134
ZOK1298025
పషరర: శరహన బబగమ కరకరడ

126
LML2425585
పషరర: షషక ననరర హన

భరస : ఖఖదర వలల
ఇఇటట ననఇ:5-370-1-1
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మబరరద ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5-370-3
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : ుసలలఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5-370-3
వయససస:52
లఇ: ససస స
142
ZOK0904236
పషరర: ససలలచన రరణణ కఇదల

125-154/199

భరస : శరఫసవపలఖల ఖఖన కరకరడ
ఇఇటట ననఇ:5-370-2
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షషజక అబబబల ఖఖదర
ఇఇటట ననఇ:5-370-2
వయససస:37
లఇ: పప
139
ZOK1283084
పషరర: తనహహ ఖఖనఇ పఠరన

131
LML2423317
పషరర: జరరన షషక

125-154/197

భరస : షషక బడడన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-370-1
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : మహబయబ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5-370-1-1
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : జఫరర హహసషన షషక
ఇఇటట ననఇ:5-370-2
వయససస:35
లఇ: ససస స
136
ZOK1310614
పషరర: షషజక జజఫర హహసషన

125-154/746

భరస : అజజఇ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/370-1-1
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖదర వల
ఇఇటట ననఇ:5-370-1-1
వయససస:59
లఇ: పప
133
ZOK1192673
పషరర: షబనన షషక

128
ZOK1425537
పషరర: అయయషర అఇజమ షషక

123
ZOK1680560
పషరర: రరజశన ఖఖన పటబన
తఇడడ:డ పటబన రహమతతలఖల ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5/370
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : ససబబ రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-370
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : షషక మహబయబ బబషర
ఇఇటట ననఇ:5-370-1
వయససస:36
లఇ: ససస స
130
LML2419182
పషరర: కరరమబలఖల షషక

125-154/196

147
ZOK0521443
పషరర: ఈశశరయయ గరలతతటటష

125-154/766

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-370-B1
వయససస:56
లఇ: పప
125-154/768

150
LML2425734
పషరర: ననజయఖబబగమ సషజయద

125-154/769

భరస : శశకథ
ఇఇటట ననఇ:5-372
వయససస:37
లఇ: ససస స
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151
LML2427714
పషరర: సషజయద మసరసన బ

125-154/770

భరస : బదనలఖల సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-372
వయససస:69
లఇ: ససస స
154
ZOK1183631
పషరర: వజయఖమమ వఇగరటట

125-154/773

125-154/202

125-154/777

125-154/780

125-154/783

125-154/784

125-154/787

తఇడడ:డ రరధనకకషషయయ పరష
ఇఇటట ననఇ:5/379
వయససస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

164
ZOK2022051
పషరర: ననససమబననసరస షషక

167
LML2425767
పషరర: ఆదడమమ రరవపరర

170
ZOK0096032
పషరర: అబబబలఖల షషక

173
ZOK1311554
పషరర: ఘమససయ షషక

125-154/205

176
ZOK0489260
పషరర: రరజరశ పసరన

125-154/781

179
ZOK1569953
పషరర: మసరసన షషక
తఇడడ:డ సతస ర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/379
వయససస:21
లఇ: పప

159
ZOK0259978
పషరర: మమహన షషక

125-154/776

162
ZOK1213099
పషరర: ఆబద షషక

125-154/779

165
ZOK0259531
పషరర: మహమమద ఘమస షషక

125-154/782

తఇడడ:డ ఖఖదర బబషర
ఇఇటట ననఇ:5-374-A
వయససస:33
లఇ: పప
125-154/203

168
LML2425775
పషరర: పడసననన రరవఫరర

125-154/204

భరస : నరససమర బలల రరవపరర
ఇఇటట ననఇ:5/375
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-154/785

171
ZOK0096040
పషరర: సరదక జకకర హహసషసన షషక

125-154/786

తఇడడ:డ అబబబలఖల
ఇఇటట ననఇ:5-375-A
వయససస:34
లఇ: పప
125-154/788

174
ZOK1275560
పషరర: మహబయబ జజన షషక

125-154/789

భరస : సతనసర షషక
ఇఇటట ననఇ:5-378
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-154/206

తఇడడ:డ రరధ కకషష పరష
ఇఇటట ననఇ:5/379
వయససస:37
లఇ: పప
125-154/208

125-154/201

తఇడడ:డ హహసషసన పసరర షషక
ఇఇటట ననఇ:5-374
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : సరదక జకకర హహసషసన షషక
ఇఇటట ననఇ:5-375-A
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరధ కకషషయయ పరష
ఇఇటట ననఇ:5/379
వయససస:42
లఇ: పప
178
ZOK0521856
పషరర: అనసశర పరష

125-154/778

తఇడడ:డ ఖఖదర వలల సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-375-A
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబబబలఖల
ఇఇటట ననఇ:5-375-A
వయససస:34
లఇ: పప
175
ZOK0456061
పషరర: హరర కకషష పరష

161
ZOK0456095
పషరర: హహసషసన పసరర షషక

156
ZOK1497585
పషరర: మహమమద అల షషక

భరస : మహమమద అల
ఇఇటట ననఇ:5-374
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయయ రరవపరర
ఇఇటట ననఇ:5/375
వయససస:69
లఇ: ససస స

భరస : అబబబలఖల
ఇఇటట ననఇ:5-375-A
వయససస:58
లఇ: ససస స
172
ZOK0259549
పషరర: షషక అబబబల ససభబన

125-154/775

భరస : ఖఖదర బబషర
ఇఇటట ననఇ:5-374A
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖదర బబషర
ఇఇటట ననఇ:5-374-A
వయససస:30
లఇ: పప
169
LML2425783
పషరర: రజయఖబబగమ శశక

158
LML2425759
పషరర: అకస రరనసర శశక

125-154/772

తఇడడ:డ హహసససఆన పసర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/374
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ దసస గరరర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-374
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ మరరన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-374A
వయససస:67
లఇ: పప
166
ZOK0521294
పషరర: అహమమద అల షషక

125-154/774

భరస : ఉసరమన
ఇఇటట ననఇ:5-374
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసషసన పసరర
ఇఇటట ననఇ:5-374
వయససస:47
లఇ: పప
163
LML2419232
పషరర: ఖఖదర బబషర షషక

155
ZOK1183649
పషరర: జననరర న వఇగరటట

153
ZOK1144765
పషరర: ససలఖసన సయయద
తఇడడ:డ బడడలల సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-372
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహహలల వఇగరటట
ఇఇటట ననఇ:5-372-1
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : మహమమద అల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/374
వయససస:32
లఇ: ససస స
160
ZOK0387423
పషరర: మహమమద అల షషక

125-154/771

తఇడడ:డ బడడలల సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-372
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : జననరరన వఇగరటట
ఇఇటట ననఇ:5-372-1
వయససస:42
లఇ: ససస స
157
ZOK1497593
పషరర: ఉమమమహన షషక

152
ZOK0489245
పషరర: షఅమర సషజయద

177
ZOK0521310
పషరర: రరధనకకషషయయ పరష

125-154/207

తఇడడ:డ చడననన కకషషయయ పరష
ఇఇటట ననఇ:5/379
వయససస:57
లఇ: పప
125-154/209

180
LML1866896
పషరర: కలపణన ఫరరన

125-154/790

భరస : రరధనకకషషయయ ఫరరన
ఇఇటట ననఇ:5-379
వయససస:52
లఇ: ససస స
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181
ZOK0715284
పషరర: మబఇతనజ షషక

125-154/791

భరస : మహబయబ బబష
ఇఇటట ననఇ:5-384
వయససస:41
లఇ: ససస స
184
LML2422327
పషరర: సషజయద మహమమద ససదబ దక

125-154/793

125-154/796

125-154/798

125-154/801

125-154/804

125-154/807

125-154/810

భరస : మహమమద ఇశరక షషక
ఇఇటట ననఇ:5/394-A
వయససస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

194
ZOK2022077
పషరర: మసరసన వలల షషక

197
ZOK1090430
పషరర: సలలహ తనబబసబఇ షషక

200
ZOK1054659
పషరర: ఫమదన బబగఇ షషక

203
ZOK2022119
పషరర: మహమమద ఇశరక షషక

125-154/813

206
ZOK0521542
పషరర: బబబబ తతలసస

125-154/802

209
ZOK2022127
పషరర: నజమబననసరస షషక
భరస : అబబబల ఖఖదర షషక
ఇఇటట ననఇ:5-394-A
వయససస:62
లఇ: ససస స

125-154/797

192
ZOK2022069
పషరర: శకకరర బబనస సయయద

125-154/800

195
ZOK2022085
పషరర: మత బబగఇ షషక

125-154/803

భరస : మసరసన వరల
ఇఇటట ననఇ:5-386
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-154/805

198
ZOK2022093
పషరర: తనహహరరననసరస షషక

125-154/806

భరస : దసస గరరర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-389
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-154/808

201
ZOK1272459
పషరర: ఖఖదర బబషర షషక

125-154/809

తఇడడ:డ దసస గరరర షషక
ఇఇటట ననఇ:5-390
వయససస:51
లఇ: పప
125-154/811

204
LML2419240
పషరర: మహమమద ఇలయఖస షషక

125-154/812

తఇడడ:డ అబబబల ఖఖదర
ఇఇటట ననఇ:5-393-A
వయససస:41
లఇ: పప
125-154/814

తఇడడ:డ రరజజ
ఇఇటట ననఇ:5-394
వయససస:47
లఇ: పప
125-154/212

189
ZOK0774075
పషరర: షకకల అహమమద షషక

భరస : ఖజమహహదబ దన సయయద
ఇఇటట ననఇ:5-385-A
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబబల ఖఖదర షషక
ఇఇటట ననఇ:5-393
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : షషక మహమమద ఇలయఖస
ఇఇటట ననఇ:5-393-A
వయససస:33
లఇ: ససస స
208
ZOK1674472
పషరర: శశర బబనస షషక

125-154/799

భరస : ఖఖదర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5-390
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : మహమద ఇసరక
ఇఇటట ననఇ:5-393
వయససస:38
లఇ: ససస స
205
ZOK0521864
పషరర: షషక అయయషర తరనసనమ షషక

191
ZOK1325851
పషరర: ఇమఖమన షషక

125-154/795
186
ZOK0663138
పషరర: మహమఖద సరధదక సయయద

తఇడడ:డ అజజమ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-385-A
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : ఖఖజజ పసర షషక
ఇఇటట ననఇ:5-387
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖససఇ సరబ
ఇఇటట ననఇ:5-389
వయససస:73
లఇ: పప
202
ZOK0087700
పషరర: సహహరబబన షషక

125-154/211

తఇడడ:డ ఖఖససఇ సరబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-386
వయససస:73
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసరసన వరల షషక
ఇఇటట ననఇ:5-387
వయససస:40
లఇ: పప
199
ZOK2022101
పషరర: దసస గరరర సరబ షషక

188
ZOK1570043
పషరర: శలమ షషక

125-154/210

తఇడడ:డ ఖజమహహదబ దన సయయద
ఇఇటట ననఇ:5-385
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ షకకల హమఖద షషక
ఇఇటట ననఇ:5-385-A
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : కరలలషర
ఇఇటట ననఇ:5-386
వయససస:42
లఇ: ససస స
196
ZOK0095943
పషరర: ఖఖజజ పసర షషక

125-154/794

తఇడడ:డ శకకల అహమద షషక
ఇఇటట ననఇ:5/385-A
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : షకకల అహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-385-A
వయససస:52
లఇ: ససస స
193
LML1868272
పషరర: షహననజ బబగఇ షషక

185
ZOK0663120
పషరర: మరరమడడన సరయద

183
ZOK0668913
పషరర: సయయద ఫరరదన
భరస : సయయద మహమమద ససదబ దక
ఇఇటట ననఇ:5/385
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసషజనమయఖ
ఇఇటట ననఇ:5-385
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసషసన మయఖ సయయద
ఇఇటట ననఇ:5-385
వయససస:59
లఇ: పప
190
ZOK0774083
పషరర: పరరశన బబగమ షషక

125-154/792

తఇడడ:డ బబష
ఇఇటట ననఇ:5-384
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖఖజజ మహహదబ దన
ఇఇటట ననఇ:5-385
వయససస:34
లఇ: పప
187
ZOK0941519
పషరర: ఖఖజజ మహహడడన సయయద

182
ZOK0715342
పషరర: మహబయబ బబష షషక

207
ZOK0521971
పషరర: శశరలజకలమఖరర తతలసస

125-154/815

భరస : బబబబ
ఇఇటట ననఇ:5-394
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-154/816

210
LML2421048
పషరర: ససబబయయ దనవలచననన

125-154/213

తఇడడ:డ ససబబయయ దవరలచనన
ఇఇటట ననఇ:5/394B
వయససస:94
లఇ: పప
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211
LML2427722
పషరర: దవల వననలమఖమ

125-154/214

భరస : రరజ
ఇఇటట ననఇ:5/394B
వయససస:59
లఇ: ససస స
214
ZOK0642835
పషరర: ససరరన దవల

125-154/818

125-154/216

125-154/823

125-154/218

125-154/220

125-154/827

125-154/222

తఇడడ:డ మయరర ననరరయణ రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/399-M7E
వయససస:20
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

224
ZOK1430933
పషరర: శఇషరద షషక

227
ZOK1401769
పషరర: హనఫర షషక

230
ZOK1401744
పషరర: మబసస ఫరతవలల షషక

125-154/831

125-154/217

239
ZOK1243591
పషరర: ఖలల పఠరన
తఇడడ:డ జమఖల ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5-400-1
వయససస:41
లఇ: పప

125-154/822

222
ZOK2022143
పషరర: హహసషన బ షషక

125-154/825

225
ZOK1313386
పషరర: రరమచఇదడయయ గఇడడకకట

125-154/219

తఇడడ:డ లలట గఇడడకకట పసచచయయ గఇడడకకట
ఇఇటట ననఇ:5/397-A
వయససస:65
లఇ: పప
125-154/826

228
ZOK0814138
పషరర: హబబ షషక

125-154/221

భరస : బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/397-D
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-154/828

231
LML2425239
పషరర: ఫషజరరజబబగమ శశక

125-154/829

భరస : కరరమయలఖల
ఇఇటట ననఇ:5-398-A
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-154/830

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5-399
వయససస:60
లఇ: పప
125-154/832

భరస : పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5-399
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-160/3

219
ZOK2022135
పషరర: రహహమబననసరస షషక

125-154/223 234
233
LML2427755
LML2419315
పషరర: పఫమఖ
పషరర: యఖననదద పఇతగరన
ష మలఖ వవఇకట శవ కలమఖరర

236
LML2423523
పషరర: మఇజల గగన

125-154/820

భరస : పసరరఇ వలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5-397
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబరరయడన
ఇఇటట ననఇ:5/399
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : యఖననదద పఇతగరన
ఇఇటట ననఇ:5-399
వయససస:55
లఇ: ససస స
238
ZOK1579549
పషరర: మయరర సరయ చరరత రజడడడ

125-154/824

తఇడడ:డ పసరఇవలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5-397-E
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : ససబబబరరయడన
ఇఇటట ననఇ:5/399
వయససస:58
లఇ: ససస స
235
LML2423515
పషరర: ససఇదరమమ గరన

221
ZOK1401736
పషరర: ననజదదబన షషక

216
ZOK0777938
పషరర: ఫమద షషక

భరస : ననయబ రసనల షషక
ఇఇటట ననఇ:5-394C
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : తనజదదబన షషక
ఇఇటట ననఇ:5-397-B
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : మబసస ఫరతవరల షషక
ఇఇటట ననఇ:5-397-E
వయససస:41
లఇ: ససస స
232
LML2427748
పషరర: పఫమ తనయలఖ వజయ

125-154/821

భరస : అబబబలఖల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/397/4
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ   
ఇఇటట ననఇ:5/397-A
వయససస:31
లఇ: పప
229
ZOK1401710
పషరర: షహననజ షషక

218
LML1859040
పషరర: అఫప డ జ అహమద షషక

125-154/817

భరస : అఫప డ జ అహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-394-B
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసరవళ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-396-B
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఈశశరయయ వరరడ
ఇఇటట ననఇ:5/397-1-A
వయససస:22
లఇ: పప
226
ZOK1677012
పషరర:  

125-154/819

తఇడడ:డ ననయబ రసనల షషక
ఇఇటట ననఇ:5-394C
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ యఖఖసబ లఖల మహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-395
వయససస:48
లఇ: పప
223
ZOK1497601
పషరర: రమమశ వరరడ

215
LML2422335
పషరర: దవలఖ రరజ

213
ZOK0642553
పషరర: ధదరజ దనవఅల
తఇడడ:డ రరజ
ఇఇటట ననఇ:5-394B
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-394-B
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ షరరఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/394-B,
వయససస:51
లఇ: పప
220
LML1860121
పషరర: ఫసజ లఖల మహమమద

125-154/215

తఇడడ:డ ససబబయయ దవరల
ఇఇటట ననఇ:5/394-B
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : రరజ దవల
ఇఇటట ననఇ:5-394B
వయససస:37
లఇ: ససస స
217
ZOK1497379
పషరర: మమబయబ షరరఫ షషక

212
ZOK0095976
పషరర: ససధనకర దవళ

237
ZOK0907800
పషరర: ససబబమమ భయసరమబఇడడఇ

125-159/9

భరస : ససదబయయ
ఇఇటట ననఇ:5/399
వయససస:79
లఇ: ససస స
125-154/833

240
ZOK1268615
పషరర: ఆససయఖ పఠరన

125-154/834

భరస : ఖలల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5-400-1
వయససస:36
లఇ: ససస స
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241
ZOK1275602
పషరర: మబన పషతడన

125-154/835

భరస : షరఫస ఖఖన రరజఇపషట
ఇఇటట ననఇ:5-400-2
వయససస:29
లఇ: ససస స
244
ZOK1674068
పషరర: దదలప అకకనల

125-154/225

245
LML2423432
పషరర: సతయవరణణ అకకనల

125-153/436

248
ZOK1674159
పషరర: గబజరల మణణ

తలల : తతలశమమ పరననఇ
ఇఇటట ననఇ:5-403
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-154/843

125-154/846

125-154/849

125-154/228

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-403-C
వయససస:52
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

260
ZOK2022150
పషరర: సరరజమమ గబజరల

263
LML2421436
పషరర: మహమమదకరససమ శక

125-154/853

266
ZOK0941485
పషరర: హబబ షషక

125-154/844

269
ZOK0941477
పషరర: జజససమన నడడగడడ
తఇడడ:డ చఇద బబషర
ఇఇటట ననఇ:5-403-C
వయససస:28
లఇ: ససస స

249
ZOK1011360
పషరర: మధసలత పరననఇ

125-154/839

252
ZOK0941493
పషరర: ససవపడసరద ఆచనరర కరకరల

125-154/842

255
LML2425130
పషరర: వవఇకటససబబమమ గబజరఅలఖ

125-154/845

భరస : రరమకకషష
ఇఇటట ననఇ:5-403-A
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-154/847

258
ZOK0389767
పషరర: భబగయలకడమ గబజజల

125-154/848

భరస : రరమకకశషషయయ
ఇఇటట ననఇ:5-403-A
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-154/850

261
ZOK1497619
పషరర: హబబ షషక

125-154/227

తఇడడ:డ మహమమద ఖససఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/403-B
వయససస:26
లఇ: పప
125-154/851

264
LML2423440
పషరర: రసనల బ షషక

125-154/852

భరస : మహమమద ఖఖససఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-403-B
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-154/854

తఇడడ:డ మహమమద ఖఖససఇ
ఇఇటట ననఇ:5-403-B
వయససస:27
లఇ: పప
125-154/856

125-154/838

తఇడడ:డ శశషయయ ఆచనరర కరకరల
ఇఇటట ననఇ:5-403-1
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇమఖమసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-403-B
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమమద కరశమ
ఇఇటట ననఇ:5-403-B
వయససస:30
లఇ: పప
268
LML2422038
పషరర: శశనవరససలల పషసరలఖ

125-154/841

భరస : ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:5-403-A
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : మమలఖల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/403-B
వయససస:21
లఇ: ససస స
265
ZOK0521112
పషరర: మమలఖల షషక

257
LML2425155
పషరర: జయమమ గబజరఅలఖ

246
ZOK0904301
పషరర: లకలకమమ పఇథగన

తలల : తతలశమమ పరననఇ
ఇఇటట ననఇ:5-403
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమకకషష
ఇఇటట ననఇ:5-403-A
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-403-A
వయససస:31
లఇ: పప
262
ZOK1569912
పషరర: అయయషర బబనస షషక

125-154/226

తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:5-403-A
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమకకషష
ఇఇటట ననఇ:5-403-A
వయససస:36
లఇ: ససస స
259
ZOK0521385
పషరర: వనఇకట మసరసన గబజరల

254
LML2419257
పషరర: రరమ కకశషషయయ గబజరల

125-154/224

భరస : పషఇచలయయ పఇథగన
ఇఇటట ననఇ:5-401
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : తరరపలయయ పరననఇ
ఇఇటట ననఇ:5-403
వయససస:66
లఇ: ససస స

భరస : ససవపడసరద ఆచనరర కరకరల
ఇఇటట ననఇ:5-403-1
వయససస:35
లఇ: ససస స
256
LML2425148
పషరర: కలఖయన గబజరఅలఖ

125-154/837

తఇడడ:డ గబజరల ననగ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5/403
వయససస:23
లఇ: పప

125-154/840 251
250
ZOK1011378
ZOK1011386
పషరర: ససవర రరమ కకషషయయ పరననఇ
పషరర: తతలశమమ పరననఇ

243
ZOK1570480
పషరర: పడశరఇత కలమఖర అకకనల
తఇడడ:డ ససబడమణయఇ అకకనల
ఇఇటట ననఇ:5/400-B
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:5-400B
వయససస:50
లఇ: ససస స

తలల : తతలశమమ పరననఇ
ఇఇటట ననఇ:5/403
వయససస:33
లఇ: ససస స

253
ZOK0941501
పషరర: ససజజత కరకరల

125-154/836

తఇడడ:డ జమఖల ఖఖన పషతడన
ఇఇటట ననఇ:5-400-2
వయససస:40
లఇ: పప

తలల : సతయవరణణ అకకనల
ఇఇటట ననఇ:5/400-B
వయససస:22
లఇ: పప
247
LML2424232
పషరర: మమమఠరల పరననఇ

242
ZOK1275610
పషరర: షరఫస ఖఖన పషతడన

267
LML1867563
పషరర: ఖఖదర బ నడడగడడ

125-154/855

భరస : హహసషన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-403-C
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-154/857

125-154/858
270
LML1859024
పషరర: కకశశర కలమఖర రజడడడ తతమమల

తఇడడ:డ రరధ కకషష రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-403-E
వయససస:40
లఇ: పప
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125-154/859 272
271
LML1859347
LML2419265
పషరర: కకరణ కలమఖర రజడడడ తతమమల
పషరర: రరధన కకశషష ర రజడడడ తతమమల

తఇడడ:డ రరధ కకషష రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-403-E
వయససస:42
లఇ: పప
274
ZOK0478669
పషరర: ససమలత తతమల

తఇడడ:డ ససబబబ రజడడ
ఇఇటట ననఇ:5-403-E
వయససస:66
లఇ: పప
125-154/862

భరస : కకరణకలమఖర రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-403-E
వయససస:37
లఇ: ససస స
277
ZOK0521401
పషరర: హరర పడసరద గగడ మఖలశశటష ట

125-154/864

తఇడడ:డ శవరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-403-F
వయససస:52
లఇ: పప
280
ZOK0643007
పషరర: దసస గరరర సయయద

125-154/229

125-154/231

125-154/1181

భరస : గణపత ఆచనరర అరవ
ఇఇటట ననఇ:5-407-A
వయససస:37
లఇ: ససస స
292
ZOK1714187
పషరర: శవ రరమఖచనరర మలలజ
తఇడడ:డ వనఇకటయఖ ఆచనరర మలలజ
ఇఇటట ననఇ:5/407-B
వయససస:56
లఇ: పప
295
ZOK1570431
పషరర: అయయషర షషక

125-154/235

125-154/874

తఇడడ:డ వనఇకట ననరరయణ తతఇబయరర
ఇఇటట ననఇ:5-408
వయససస:24
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-156/1113
279
ZOK2253839
పషరర: దనశరక వఇదన గగడ మలశశటష ట

125-154/865

281
ZOK1377910
పషరర: మబతస లలరర ననగ లకడమ

తఇడడ:డ శశహరర పడసరద
ఇఇటట ననఇ:5/403-F
వయససస:18
లఇ: పప
125-154/230

284
LML2423473
పషరర: పదనమవత కకడడ

287
ZOK0828428
పషరర: కమల కర

290
ZOK1425420
పషరర: ఆచనరర

293
LML2425270
పషరర: లలతమఖమ పషనసబరరస

296
ZOK1618834
పషరర: ఇమఖమ హహసషన షషక

282
ZOK1724343
పషరర: కకడడ గబణ శశఖర

125-154/140

తఇడడ:డ కకడడ వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:5/405A
వయససస:19
లఇ: పప
125-154/866

285
ZOK1401728
పషరర: దదనవష కకడడ

125-154/867

తఇడడ:డ వనఇకటటష కకడడ
ఇఇటట ననఇ:5-405-A
వయససస:22
లఇ: పప
125-154/868

288
ZOK0387365
పషరర: గణపత ఆచనరర అరవ

125-154/869

తఇడడ:డ రరమఖచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-407-A
వయససస:47
లఇ: పప
125-154/232

291
ZOK1714120
పషరర: రరజరశశరర మలలజజ

125-154/233

భరస : శవ రరమఖచనరర మలలజ
ఇఇటట ననఇ:5/407-B
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-154/871

భరస : మలల కరరరరనచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-407-C
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : ఇమఖమ హహసషన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/407-E
వయససస:31
లఇ: ససస స
298
ZOK1284322
పషరర: జయఇత తతఇబయరర

278
ZOK0521930
పషరర: కవత పప రరమఖమళల

తఇడడ:డ శవ రరమఖచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/407-B
వయససస:22
లఇ: పప
125-154/234

125-154/1167
276
పషరర: కకరణ కలమఖర రజడడడ తతమమల

తఇడడ:డ రరఢ కకషష రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/403E
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : ననరరయఖన కర
ఇఇటట ననఇ:5-407
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-154/870

125-154/861

భరస : కకశశర కలమఖర రజడడ తతమమల
ఇఇటట ననఇ:5-403-E
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకటటశ కకడడ
ఇఇటట ననఇ:5-405-A
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటష కకడడ
ఇఇటట ననఇ:5/405A
వయససస:19
లఇ: పప
289
ZOK0774117
పషరర: వమల రరణణ అరవ

125-154/863

భరస : మబతస లలరర సదన శవయయ
ఇఇటట ననఇ:5/405
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటష కకడడ
ఇఇటట ననఇ:5/405A
వయససస:21
లఇ: పప
286
ZOK2280881
పషరర: గబణ శశఖర కకడడ

275
ZOK1139089
పషరర: జజయతరమయ తతమమల

273
LML2423465
పషరర: తతలశమమ తతమమల
భరస : రరధన కకశషష ర రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-403-E
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : హరర పడసరద గగడ
ఇఇటట ననఇ:5-403-F
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరరమ సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/404
వయససస:69
లఇ: పప
283
ZOK1497387
పషరర: దదనవశ కకడడ

125-154/860

294
ZOK0521419
పషరర: మలల కరరరరనచనరర పషనసబరరస

125-154/872

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-407-C
వయససస:71
లఇ: పప
125-154/236

297
ZOK1089839
పషరర: శరశవణ కలమఖర తతఇబయరర

125-154/873

తఇడడ:డ జబబర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/407-E JANDAMANU STREE
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ననరరయణ తతఇబయరర
ఇఇటట ననఇ:5-408
వయససస:26
లఇ: పప

299
ZOK2022168
పషరర: కగశలయ ఒమమ

300
ZOK2022176
పషరర: లత

భరస : మబనరరజ
ఇఇటట ననఇ:5-408
వయససస:62
లఇ: ససస స

125-154/875

125-154/876

భరస : ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:5-408
వయససస:44
లఇ: ససస స
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125-154/877 302
125-154/237 303
125-154/878
301
ZOK2022184
ZOK1704816
ZOK2022200
పషరర: వవఇకట ననరరయణ తమబబరర
పషరర: మఇజల వరణణ చఇతలచడరరవప
పషరర: రరమలకమమ చఇతలచడరరవప

తఇడడ:డ వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:5-408
వయససస:53
లఇ: పప
304
LML2425262
పషరర: రరజరసరశఈమఖ గఇడడకకట

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ చఇతలచడరరవప
ఇఇటట ననఇ:5/409
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-154/879

భరస : రరమచనబ య
న ఖయ
ఇఇటట ననఇ:5-409
వయససస:49
లఇ: ససస స
307
LML1859982
పషరర: చఇదడశశఖర వవమమ

125-154/882

తఇడడ:డ హరరమబన
ఇఇటట ననఇ:5-410
వయససస:48
లఇ: పప
310
LML1868058
పషరర: వమలమమ వవమమ

125-154/885

125-154/238

125-154/241

125-154/889

125-154/892

తఇడడ:డ తసఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5-413
వయససస:53
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-154/886

314
ZOK0490375
పషరర: సశరష లత పరపసరజడడడగరరర

317
ZOK0259564
పషరర: మలల కరరరరనసడడ పపటబష

320
ZOK1243526
పషరర: శశకళ పచచపపలలసస

323
LML2419281
పషరర: నరససఇహ పడసరద అమర

125-154/895

326
ZOK0941469
పషరర: సలఖవపదదబన గడడడ

125-154/239

329
ZOK1182963
పషరర: కరరమబలఖల షషక
తఇడడ:డ రసనల సబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-413
వయససస:37
లఇ: పప

125-154/884

312
ZOK2253854
పషరర: వనజదదశశరర ఒమమ

125-156/1114

315
ZOK1570126
పషరర: ఒమమ దదవరకర

125-154/240

తఇడడ:డ ఒమమ హరరమయన
ఇఇటట ననఇ:5/410-A
వయససస:41
లఇ: పప
125-154/887

318
ZOK0489807
పషరర: లకడమదడవ పపటబష

125-154/888

భరస : మలల కరరరరనసడడ
ఇఇటట ననఇ:5-411-A
వయససస:65
లఇ: ససస స
125-154/890

321
ZOK1243534
పషరర: అనసదదప పచచపపలలసస

125-154/891

తఇడడ:డ బబలఖజ పచచపపలలసస
ఇఇటట ననఇ:5-412
వయససస:31
లఇ: పప
125-154/893

324
ZOK0258210
పషరర: ససజజతన అమర

125-154/894

భరస : సతయననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:5-412-A
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-154/896

తఇడడ:డ బహహహ ఉదదబన గడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-413
వయససస:30
లఇ: పప
125-154/898

309
LML1868041
పషరర: ఉషర రరణణ వవమమ

తఇడడ:డ చఇదడశశకర
ఇఇటట ననఇ:5/410
వయససస:19
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:5-412-A
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : నరససఇహ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:5-412-A
వయససస:34
లఇ: ససస స
328
ZOK1182955
పషరర: మౘు్బబల పఠరన

311
ZOK1401751
పషరర: జగదదశశరర ఒమమ

125-154/881

భరస : చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:5-410
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : బబలఖజ పచచపపలలసస
ఇఇటట ననఇ:5-412
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరజగరపరల పచచపపలలసస
ఇఇటట ననఇ:5-412
వయససస:56
లఇ: పప
325
ZOK1003441
పషరర: ససపడజ అమర

125-154/883

తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:5-411-A
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబలఖజ పచచపపలలసస
ఇఇటట ననఇ:5-412
వయససస:29
లఇ: ససస స
322
ZOK1243542
పషరర: బబలఖజ పచచపపలలసస

308
LML1860014
పషరర: హరర మబన వవమమ

306
ZOK2022192
పషరర: పపషపలతన చఇతలచడరరవప
భరస : ససబడమణయమఖచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-409
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : బబలకకషరష రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/410-A
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : ఒమమ దదవరకర
ఇఇటట ననఇ:5/410-A
వయససస:40
లఇ: ససస స
319
ZOK1239327
పషరర: వదనయధనరర పచచపపలలసస

125-154/880

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర ఒమమ
ఇఇటట ననఇ:5-410
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:5/410-A
వయససస:56
లఇ: ససస స
316
ZOK1570159
పషరర: ఒమమ లఖవణయ

305
ZOK0904368
పషరర: చడఇగలఖడయ ఆచనరర చఇతలఖ
చడరవప
తఇడడ:డ ససబడహమణయఇ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-409
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ కననయయ
ఇఇటట ననఇ:5-410
వయససస:72
లఇ: పప

భరస : హరరమబన
ఇఇటట ననఇ:5-410
వయససస:66
లఇ: ససస స
313
LML2362911
పషరర: వనఇకటససబబమమ బబరరశ

భరస : చడఇగలలశ
ఇఇటట ననఇ:5-409
వయససస:77
లఇ: ససస స

327
ZOK1170851
పషరర: కరరమబననసర పఠరన

125-154/897

భరస : మౘు్బబల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5-413
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-154/899

330
ZOK1182971
పషరర: మహబయబ జజన షషక

125-154/900

భరస : కరరమబళల షషక
ఇఇటట ననఇ:5-413
వయససస:31
లఇ: ససస స
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331
ZOK0489823
పషరర: రహమత శశక

125-154/901

భరస : మమలఖనన
ఇఇటట ననఇ:5-413-A
వయససస:56
లఇ: ససస స
334
ZOK0260018
పషరర: మసరసనబబ శశక

125-154/904

125-154/906

125-154/909

125-154/912

341
LML2433498
పషరర: గరససయఖ షషజక

344
ZOK0904376
పషరర: అపసర బబనస సషజయద

125-154/915

347
ZOK2022226
పషరర: ననగరఇదడ మలల ఖఖరరరన సటటష

125-154/917

350
ZOK1239301
పషరర: సటటష ఉమ దడవ
భరస : సటటష మలల కరరరరన
ఇఇటట ననఇ:5-421
వయససస:36
లఇ: ససస స

352
ZOK1404599
పషరర: కకశషష వవణమమ యస

353
ZOK1713494
పషరర: జజహనవ సటటష

125-154/244

భరస : డడ యస మణణ యస
ఇఇటట ననఇ:5/421-A
వయససస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ సటటష
ఇఇటట ననఇ:5-421-A
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : చననబబ
ఇఇటట ననఇ:5-423
వయససస:54
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-154/910

125-154/913

359
ZOK0489864
పషరర: ససవరరస పషనసబబలఖ
తఇడడ:డ చననబబ
ఇఇటట ననఇ:5-423
వయససస:33
లఇ: ససస స

339
LML1873389
పషరర: జయఖవపదదబన షషజక

125-154/908

342
ZOK0260034
పషరర: అమరరననసర షషక

125-154/911

125-154/914
345
LML2421303
పషరర: వనఇకటటశసశరరల
ఆచరర కరలకచరల

తఇడడ:డ రమణయయ ఆచనర
ఇఇటట ననఇ:5-420
వయససస:53
లఇ: పప
125-154/916

348
ZOK1541481
పషరర: వణ చనలక చరల

125-154/243

భరస : శరయఇ చనలక చరల
ఇఇటట ననఇ:5/420-A
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-154/918

351
ZOK2022234
పషరర: ససబబరరయబడడ సటటష

125-154/919

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-421
వయససస:78
లఇ: పప
125-154/245

125-154/922

భరస : నరససమర బలల
ఇఇటట ననఇ:5-422
వయససస:69
లఇ: ససస స
125-154/923

125-154/242

భరస : మహమయద షషక
ఇఇటట ననఇ:5-418
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగజఇదడ లకడమ ననరరయణ సటటష
ఇఇటట ననఇ:5/421-A
వయససస:20
లఇ: ససస స

125-154/921 356
355
ZOK2022242
ZOK0260059
పషరర: ననగరఇదడ లకడమ ననరరయణ సటటష
పషరర: ససబబమఖమ మటష పలల

336
ZOK1674225
పషరర: ననగలకడమ డడఇక

తఇడడ:డ హహననయతతలఖల షషజక
ఇఇటట ననఇ:5-418
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:5-420
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటసశర ల ఆచనరర చలకచడరల
ఇఇటట ననఇ:5-420-A
వయససస:27
లఇ: పప

358
ZOK0489849
పషరర: శరఇతమఖమ పషనసబబలఖ

125-154/907

భరస : వర మహహదబ దన
ఇఇటట ననఇ:5-418-A
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : వవననటటశశరరలచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-420
వయససస:49
లఇ: ససస స
349
ZOK1015610
పషరర: శరయమ చలకచడరల

338
ZOK2022218
పషరర: ననయబ పరయరరజజన షషక

125-154/903

తఇడడ:డ రరజ డడఇక
ఇఇటట ననఇ:5/415
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : ఛనన బబషర షషజక
ఇఇటట ననఇ:5/418
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-418
వయససస:41
లఇ: పప
346
ZOK0260042
పషరర: వరలకడమ చనలఖకచనరరల

125-154/905

భరస : అబబబల కరరఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-416
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : జయఖవపదదబన షషజక
ఇఇటట ననఇ:5-418
వయససస:47
లఇ: ససస స
343
ZOK0521427
పషరర: అబబబల సలఖఇ షషక

335
ZOK0715649
పషరర: దసస గరరర సయయద

333
ZOK0260000
పషరర: గగససయఖబబగమ శశక
భరస : కరరమయలఖల
ఇఇటట ననఇ:5-413-B
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హసన సకలలశశర
ఇఇటట ననఇ:5-414
వయససస:81
లఇ: పప

భరస : రరజ
ఇఇటట ననఇ:5-415
వయససస:59
లఇ: ససస స
340
LML1874940
పషరర: జరరనన బబగఇ షషక

125-154/902

తఇడడ:డ సషజయద
ఇఇటట ననఇ:5-413-B
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : దసస గరరర
ఇఇటట ననఇ:5-414
వయససస:49
లఇ: ససస స
337
ZOK0260026
పషరర: వరలకడమ డడనకర

332
LML2421287
పషరర: కరరమయలఖల శక

354
LML1866052
పషరర: లకడమ సటటష

125-154/920

భరస : ననగరఇదడ లకడమ ననరరయణ సటటష
ఇఇటట ననఇ:5-421-A
వయససస:45
లఇ: ససస స
357
ZOK2240414
పషరర: పఠరన షబన

125-154/246

భరస : పఠరన మమల
ఇఇటట ననఇ:5/423
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-154/924

360
ZOK1310036
పషరర: మలల క బ షషక

125-154/925

భరస : అబబబల రషసద షషక
ఇఇటట ననఇ:5-424
వయససస:68
లఇ: ససస స
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361
ZOK1310044
పషరర: అబబబల రషసద షషక

125-154/926

తఇడడ:డ అబబబల సతనసర షషక
ఇఇటట ననఇ:5-424
వయససస:76
లఇ: పప
364
ZOK1298058
పషరర: ససబబయయ సటటష

125-154/927

125-154/930

125-154/933

125-154/934

125-154/937

371
ZOK1420355
పషరర: మహబయబ జజన సయద

374
ZOK0260083
పషరర: రహమతతననసర సషజయద

377
ZOK0521468
పషరర: మహమమద షరరఫ సయయద

125-154/940

380
ZOK1383991
పషరర: ఆకలరర ఉమ మహహశశరర

125-154/248

తఇడడ:డ ననరరయణ సరశమ
ఇఇటట ననఇ:5-430
వయససస:64
లఇ: పప

383
ZOK0521492
పషరర: లకడమ కరఇత ఆకలరర

125-154/929

369
ZOK1357037
పషరర: ససబడహమణయఇ సటట
ష

125-154/932

372
ZOK1420363
పషరర: సహననజ సయద

125-154/249

తఇడడ:డ అబబబల రజజక సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/429
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-154/935

375
ZOK0389312
పషరర: చఇదడకళ గరఱఱపరటట

125-154/936

భరస : కకఇడల రరవప గరరజశపరటట
ఇఇటట ననఇ:5-429
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-154/938

378
ZOK0521476
పషరర: మహమమద రఫస షషక

125-154/939

తఇడడ:డ మహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-429-B
వయససస:47
లఇ: పప
125-154/250

భరస : ఆకలరర కలమఖర
ఇఇటట ననఇ:5/430
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-154/941

366
ZOK1353234
పషరర: ననగలకడమ సటట
ష

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ సటట
ష
ఇఇటట ననఇ:5-426-B
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమలఖల
ఇఇటట ననఇ:5-429
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : షషక మహమమద రఫస
ఇఇటట ననఇ:5-429-B
వయససస:33
లఇ: ససస స
382
ZOK0521484
పషరర: గరవఇద రరజలల ఆకలరర

125-154/931

భరస : అబబబలరజజక
ఇఇటట ననఇ:5-429
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:5-429
వయససస:48
లఇ: పప
379
ZOK0521948
పషరర: షషక బశరరన

368
ZOK1353226
పషరర: కకషషవవణణ సటట
ష

125-154/247

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ సటట
ష
ఇఇటట ననఇ:5-426
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద షరరఫ సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/429
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జహరహమద
ఇఇటట ననఇ:5-429
వయససస:49
లఇ: పప
376
ZOK0414771
పషరర: కకఇడలరరవప గరరజపరటట

125-154/928

భరస : ససబడహమణయఇ సటట
ష
ఇఇటట ననఇ:5-426-B
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరశమ
ఇఇటట ననఇ:5-428
వయససస:42
లఇ: పప
373
LML2421345
పషరర: అబబబలరజజక సషజయద

365
ZOK1298066
పషరర: మహహశశరర సటటష

363
ZOK1713874
పషరర: పషడమ కలమఖర అనక
తఇడడ:డ నరససఇహ బబబబ అనక
ఇఇటట ననఇ:5/424-A
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : ససబబయయ సటటష
ఇఇటట ననఇ:5-426
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : ససబబరరయబడడ సటట
ష
ఇఇటట ననఇ:5-426
వయససస:61
లఇ: ససస స
370
ZOK0521450
పషరర: రరజజ ననగరపప గబ

125-152/1175

తఇడడ:డ తతట చనన రజడడప
ఇఇటట ననఇ:5/424-A
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబరరయబడడ సటటష
ఇఇటట ననఇ:5-426
వయససస:33
లఇ: పప
367
ZOK1353242
పషరర: వనఇకట ససబబమమ సటట
ష

362
ZOK1389840
పషరర: తతట శవ జజయత

381
ZOK1636786
పషరర: లఖవణయ ఆకలరర

125-154/251

భరస : సరయననథ ఆకలరర
ఇఇటట ననఇ:5/430
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-154/942

తఇడడ:డ గరవఇద రరజలల
ఇఇటట ననఇ:5-430
వయససస:36
లఇ: పప

384
ZOK0904400
పషరర: ఖరరననసర బ షషక

125-154/943

భరస : శఫసఉలఖల
ఇఇటట ననఇ:5-430
వయససస:77
లఇ: ససస స

125-154/944 386
125-154/945 387
385
ZOK1089730
ZOK1089755
ZOK1427004
పషరర: రరజజ రరజరశశరర అనసమబల శశటష ట
పషరర: ననగరశశర రరవప అనసమఖల శశటష ట
పషరర: వనయ అనసమలశశటష ట

125-154/946

భరస : ననగరశశర రరవప అనసమఖల శశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5-430
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవరససలల అనసమఖల శశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5-430
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగరశశర రరవప అనసమలశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5-430
వయససస:25
లఇ: పప

388
ZOK1427012
పషరర: వవవక అనసమలశశటష ట

389
ZOK1497262
పషరర: అల షషక

390
ZOK1497270
పషరర: శరరమల షషక

125-154/947

తఇడడ:డ రరజరశశర రరవప అనసమలశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5-430
వయససస:24
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ నజర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/430-1
వయససస:35
లఇ: పప

125-154/252

125-154/253

భరస : అల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/430-1
వయససస:31
లఇ: ససస స
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391
ZOK1624147
పషరర: సరయ పకథదశ దడవర

125-154/254

తఇడడ:డ రఘబరరమబలల దడవర
ఇఇటట ననఇ:5/431
వయససస:21
లఇ: పప
394
ZOK1192657
పషరర: రఘబ రరమబలల దడవర

125-153/1112

125-154/256

125-154/951

125-154/954

125-154/956

భరస : మబనపడసరద
ఇఇటట ననఇ:5-432-E
వయససస:41
లఇ: ససస స
409
ZOK1089706
పషరర: జరరనన బబగమ పఠరన

125-154/959

125-154/259

తఇడడ:డ షషక బబషర
ఇఇటట ననఇ:5-434
వయససస:31
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-154/952

404
ZOK1497312
పషరర: లలత కలమఖర ఒమమ మబన

125-154/961

125-154/257

402
ZOK0521963
పషరర: ఈశశరమమ గఇడడకకట

405
LML2423499
పషరర: పరరశత వవమమ
భరస : మబనననధసడడ
ఇఇటట ననఇ:5-432-E
వయససస:45
లఇ: ససస స

407
ZOK2022259
పషరర: మబనననధసడడ వవమమ

408
ZOK1089698
పషరర: హహససషన ఖఖన పఠరన

125-154/957

413
ZOK1570399
పషరర: శరహహన బబగబమ షషక

125-154/950

125-154/953

125-154/955

125-154/958

తఇడడ:డ అమర ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5-432UPSTAIR
వయససస:63
లఇ: పప
125-154/141

411
ZOK1570324
పషరర: షబడన షషక

125-154/258

తఇడడ:డ మహమమద రఫస షషక
ఇఇటట ననఇ:5/433
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-154/260

414
LML1868470
పషరర: సరహహనన బబగఇ షషక

125-154/960

భరస : మహమమద రఫస
ఇఇటట ననఇ:5-433
వయససస:45
లఇ: ససస స

125-154/962 417
125-154/963
416
ZOK0790337
ZOK0790360
పషరర: మహమమద అజజలఖలహ షషక
పషరర: మహమమద హఫసజలఖలహ షషక

తఇడడ:డ అబబబల రజహమన
ఇఇటట ననఇ:5-434
వయససస:29
లఇ: పప
125-154/964

399
LML2421394
పషరర: ననగరనబప
న స
డ రద గఇడడకకట

తఇడడ:డ మయణణననధసడన ఒమమ మబన
ఇఇటట ననఇ:5/432-E
వయససస:21
లఇ: పప

410
ZOK1724830
పషరర: మహమమద ఇరశరద షషక

125-154/255

భరస : ఆఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:5-432-A
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద రఫస షషక
ఇఇటట ననఇ:5/433
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమమద హహసషన షషక
ఇఇటట ననఇ:5-433
వయససస:61
లఇ: పప
418
ZOK0904418
పషరర: షషక సలఖమ

401
ZOK0521526
పషరర: బబలఖఇజనవయబలల గఇడడకకట

396
ZOK1383975
పషరర: గఇడడకకట చఇదడ కల

తఇడడ:డ అఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:5-432-A
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమమద రఫస షషక
ఇఇటట ననఇ:5/433
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమమద హహసషన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/433
వయససస:60
లఇ: పప
415
ZOK1353200
పషరర: మహమమద రఫస షషక

125-154/949

తఇడడ:డ చనన మబననయయ
ఇఇటట ననఇ:5-432-E
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : హహససషన ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5-432UPSTAIR
వయససస:58
లఇ: ససస స
412
ZOK1570365
పషరర: మహమమద రఫస షషక

398
LML2421386
పషరర: ససధనకర గఇడడకకట

125-153/1111

భరస : గఇడడకకట ససధకర
ఇఇటట ననఇ:5/432-A
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:5-432-A
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ సబబరన
ఇఇటట ననఇ:5-432-D
వయససస:43
లఇ: పప
406
LML2423507
పషరర: శవరఇజన వవమమ

125-154/948

తఇడడ:డ అఇజనవయబలల
ఇఇటట ననఇ:5-432-A
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : మఖరరతమలల కరరరరన
ఇఇటట ననఇ:5-432-A
వయససస:37
లఇ: ససస స
403
ZOK0387464
పషరర: శబబర షషక

395
ZOK1054493
పషరర: నన ఫసఉఅన షషక

393
ZOK1192640
పషరర: అరరణన కలమఖరర దడవర
భరస : రఘబ రరమబలల దడవర
ఇఇటట ననఇ:5-432
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : శబర
ఇఇటట ననఇ:5-432
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : ననగజఇదడ పడసరద గఇడడకకట
ఇఇటట ననఇ:5/432-A
వయససస:26
లఇ: ససస స
400
ZOK0260117
పషరర: ససనతన గఇడడకకట

125-154/589

తఇడడ:డ రఘబరరమబలల దడవర
ఇఇటట ననఇ:5/431
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ రజడడడ మబననపప దడవర
ఇఇటట ననఇ:5-432
వయససస:47
లఇ: పప
397
ZOK1497189
పషరర: పపషపలత గఇడడకకట

392
ZOK1724350
పషరర: అనఇతగరరర దడవర

419
ZOK2022267
పషరర: రహమఖతతననసరస షషక
భరస : రహఇతతలఖల
ఇఇటట ననఇ:5-434
వయససస:87
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబబల రజహమన
ఇఇటట ననఇ:5-434
వయససస:35
లఇ: పప
125-154/965

420
ZOK2022275
పషరర: కవసర బబనస షషక

125-154/966

భరస : అబబబల రజహమన
ఇఇటట ననఇ:5-434
వయససస:50
లఇ: ససస స
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421
ZOK2022283
పషరర: అబబబల రహహమన షషక

125-154/967

తఇడడ:డ రహఇతతలఖల షషక
ఇఇటట ననఇ:5-434
వయససస:60
లఇ: పప
424
ZOK1497304
పషరర: పషడమ కలమఖర ఒమమ మబన

125-154/261

125-154/972

125-154/975

125-154/978

125-154/980

125-154/983

125-154/985

తఇడడ:డ అనసర బబష
ఇఇటట ననఇ:5/444B
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

434
ZOK1311406
పషరర: శరశశ భబణబ షషక

437
LML2421410
పషరర: ననగరఇదడ బబబబ సటటష

440
ZOK2022309
పషరర: ఈశశరమమ సటటష

443
ZOK0643494
పషరర: శశ దడవ బలఖల

125-154/264

446
LML2425288
పషరర: వజయ బలఖల

125-154/979

449
ZOK1420348
పషరర: చఇదడయయ మగరలకలలవ
తఇడడ:డ గఇగయయ మగరలకలలవ
ఇఇటట ననఇ:5/445
వయససస:51
లఇ: పప

429
ZOK0260125
పషరర: వజయమఖమ కకతత
స రర

125-154/974

432
ZOK1182989
పషరర: సరసశత హహససవరఇ

125-154/977

435
ZOK0904426
పషరర: చఇదడ శశఖర మఇడల

125-154/262

తఇడడ:డ ననగ పడసననన ఆఇజనవయబలల మమఇదదల
ఇఇటట ననఇ:5/439
వయససస:48
లఇ: పప
125-154/981

438
ZOK0258228
పషరర: ననగమణణ సటట
ష

125-154/982

తఇడడ:డ రరమనయఖయ
ఇఇటట ననఇ:5-440
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-154/984

441
ZOK1497064
పషరర: సమవపలఖల షషక

125-154/263

తఇడడ:డ మహబయబ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/441
వయససస:30
లఇ: పప
125-154/986

444
ZOK1144856
పషరర: పషఇచలయయ బలల

125-154/987

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5-443-A
వయససస:48
లఇ: పప
125-154/988

భరస : చనన ననరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-444
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-154/266

125-154/971

భరస : చఇదడ శశఖర రజడడ హహససవరఇ
ఇఇటట ననఇ:5-438
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5-443-A
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బలఖల చనన ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:5/444
వయససస:26
లఇ: ససస స
448
ZOK1679927
పషరర: గగస బబష షషక

125-154/976

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:5-440
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : రమమశరబబబ
ఇఇటట ననఇ:5-443
వయససస:45
లఇ: ససస స
445
ZOK1418888
పషరర: బలఖల గగతమ

431
ZOK1132299
పషరర: గరతనఇజల హహససవరఇ

426
ZOK1054527
పషరర: పఇతగరన మహహశ

భరస : వరయఖయఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-437-B
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణయయ సటటష
ఇఇటట ననఇ:5-440
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమణయయ సతత
ఇఇటట ననఇ:5-440
వయససస:26
లఇ: పప
442
LML2423531
పషరర: లకడమదడవ అరరకరటట

125-154/973

భరస : షమఉలఖల షషక
ఇఇటట ననఇ:5-438
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససమర బలల
ఇఇటట ననఇ:5-439
వయససస:37
లఇ: ససస స
439
ZOK1284306
పషరర: ససవర శఇకర సతత

428
ZOK0521534
పషరర: వరయయ ఆచనరర కకతత
స రర

125-154/969

తఇడడ:డ యఖననధద
ఇఇటట ననఇ:5-437
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర రజడడ హహససవరఇ
ఇఇటట ననఇ:5-438
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర రజడడడ హహససవరఇ
ఇఇటట ననఇ:5-438
వయససస:24
లఇ: ససస స
436
ZOK0111245
పషరర: హరరతన తతలసస

125-154/970

తఇడడ:డ చడఇగయయ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-437-A
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : అమద
ఇఇటట ననఇ:5-438
వయససస:37
లఇ: ససస స
433
ZOK1257238
పషరర: హహమలత హహససవరఇ

425
ZOK1243484
పషరర: ససబబమమ డడఇక

423
ZOK2022291
పషరర: మబన పడసరద వవమమ
తఇడడ:డ చనన మబననయయ వవమమ
ఇఇటట ననఇ:5-435
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : లలట వనఇకటయయ డడఇక
ఇఇటట ననఇ:5-436
వయససస:66
లఇ: ససస స

భరస : పఇతగన మహహష
ఇఇటట ననఇ:5-437-1
వయససస:27
లఇ: ససస స
430
ZOK0715334
పషరర: షకకర షషక

125-154/968

భరస : మబనవఇఆ
ఇఇటట ననఇ:5-435
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మబన పడసరద ఒమమ మబన
ఇఇటట ననఇ:5/435-A
వయససస:20
లఇ: పప
427
ZOK1054535
పషరర: పఇతగన అనత

422
ZOK0389551
పషరర: శరరదమమ పప మబమ

447
ZOK1021500
పషరర: చనన ననరరయణ బలల

125-155/6

తఇడడ:డ చనన అపయయ బలల
ఇఇటట ననఇ:5/444
వయససస:50
లఇ: పప
125-154/267

450
LML2425437
పషరర: సనబబబలకమఖమ సఇగరల

125-154/268

భరస : కకషషయయ సఇగరల
ఇఇటట ననఇ:5/446C
వయససస:69
లఇ: ససస స
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451
LML2425445
పషరర: పషఇచనలమమ సఇగరల

125-154/269

తఇడడ:డ కకషషయయ సఇగరల
ఇఇటట ననఇ:5/446C
వయససస:49
లఇ: ససస స
454
ZOK1019232
పషరర: పడశరఇత బబససపరటట

125-154/989

125-154/990

భరస : హహహదర అల ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5-447-A
వయససస:42
లఇ: ససస స
463
LML1868330
పషరర: యఖససమన పఠరన

125-154/995

125-154/998

తఇడడ:డ లకమయయ ఆచనరర అరనటట
ఇఇటట ననఇ:5/449-A
వయససస:40
లఇ: పప
472
LML1860444
పషరర: శవయయ మగరలకరలలవ

125-154/1001

భరస : ననగరరరరన బలఖల
ఇఇటట ననఇ:5/451-1
వయససస:22
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

461
ZOK1572379
పషరర: శరహహన అశమ పఠరన

125-155/9

464
LML2425312
పషరర: మమహబయబజన శశక

125-154/996

125-154/1002

467
LML2425320
పషరర: ససధమన ఆరనటబ

125-154/272

125-154/277

125-154/999

459
ZOK1076489
పషరర: మహమమద ఇమఖమన ఖఖన
పటబన
తఇడడ:డ హహహదర అల ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5-447-A
వయససస:26
లఇ: పప

125-154/992

462
LML1860170
పషరర: యయససఫ అల ఖఖన
మమహమమద
తఇడడ:డ నవరజ ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5-447-C
వయససస:49
లఇ: పప

125-154/994

465
ZOK1089656
పషరర: బబగఇపరయరర షషక

125-154/997

468
LML2427862
పషరర: అమల అరనటట

125-154/273

471
LML1860436
పషరర: గఇగబలయయ మగరలకరలలవ

125-154/1000

తఇడడ:డ యలల యయ
ఇఇటట ననఇ:5-449-A
వయససస:67
లఇ: పప

473
LML2425338
పషరర: వవఇకటలకడమ మదన
బ రర

125-154/275

474
ZOK0258954
పషరర: వనఇకటయయ మదన
బ రర

125-154/276

తఇడడ:డ రరమయయ మదన
బ రర
ఇఇటట ననఇ:5/450
వయససస:62
లఇ: పప
125-154/1003

477
ZOK0643437
పషరర: రమమశ బబబబ తనఇడడజ

తలల : వనఇకట నరసమమ పపతకలఇట
ఇఇటట ననఇ:5-450
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సఇబబజయఖయ
ఇఇటట ననఇ:5-451
వయససస:39
లఇ: పప

479
LML2419356
పషరర: ససబబయయ బలల

480
LML2419372
పషరర: ససనల కలమఖర చలఖల

తఇడడ:డ చననససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-451-1
వయససస:62
లఇ: పప

125-155/8

భరస : మబనరరజ అరనటట
ఇఇటట ననఇ:5/449-A
వయససస:36
లఇ: ససస స

470
LML1868546
పషరర: బబజరమమ మగరలకరలశ

476
ZOK1313394
పషరర: అఇజల పపతకలఇట

456
ZOK1124395
పషరర: వజయ లకడమ దడవ బబససపరటట

భరస : కరరమ సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-448
వయససస:75
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకటటజయఖ మదన
బ రర
ఇఇటట ననఇ:5/450
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరరజ బలల
ఇఇటట ననఇ:5-450
వయససస:25
లఇ: పప
478
ZOK1387620
పషరర: శశలత బలఖల

125-154/991

భరస : శవయయ మగలకరలశ
ఇఇటట ననఇ:5-449A
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగబలయయ
ఇఇటట ననఇ:5-449-A
వయససస:47
లఇ: పప
475
ZOK1275578
పషరర: ససమన బలల

458
ZOK0253831
పషరర: హహహదర అల ఖఖన పఠరన

భరస : లకలషమయయ ఆరరనట
ఇఇటట ననఇ:5/449A
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-154/274

125-154/271

తఇడడ:డ కరసననన బబససపరటట
ఇఇటట ననఇ:5/447
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : మమలఖఅలసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-448
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : కరరమ సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-448
వయససస:50
లఇ: ససస స
469
ZOK0259580
పషరర: మబనరరజ ఆచనరర అరనటట

125-155/7

తఇడడ:డ హహహదర అల ఖఖన జ వడడడపలలల
ఇఇటట ననఇ:5/447-A
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : యయససఫ ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5-447-C
వయససస:39
లఇ: ససస స
466
ZOK1089672
పషరర: ఖమరరననసర షషక

455
ZOK1124387
పషరర: అశశక కలమఖర బబససపరటట

తఇడడ:డ నవరజ ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5-447-A
వయససస:58
లఇ: పప
125-154/993

453
ZOK0708073
పషరర: మహహష కర
తఇడడ:డ హరననథ కర
ఇఇటట ననఇ:5/446-C
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ కరసననన బబససపరటట
ఇఇటట ననఇ:5/447
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : అబబసఅల
ఇఇటట ననఇ:5-447-A
వయససస:70
లఇ: ససస స
460
ZOK2022317
పషరర: మమసశరత పరరశన పఠరన

125-154/270

తఇడడ:డ కకషషయయ సఇగరల
ఇఇటట ననఇ:5/446C
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : అశశక కలమఖర బబససపరటట
ఇఇటట ననఇ:5-447
వయససస:28
లఇ: ససస స
457
LML2425304
పషరర: మయఇతనజబబగమ శశక

452
LML2425452
పషరర: జయమమ సఇగరల

125-154/1004

125-156/849

125-154/1005

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-451-1
వయససస:40
లఇ: పప
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481
ZOK0521559
పషరర: ననగరరరరన బలల

125-154/1006

తఇడడ:డ ససబబయయ బలల
ఇఇటట ననఇ:5-451-1
వయససస:32
లఇ: పప
484
LML1782077
పషరర: సరసశత మడనపప తతల

125-154/278

125-154/281

125-154/1011

125-155/10

125-154/1016

125-154/1019

125-154/1022

భరస : ననగరరజ
ఇఇటట ననఇ:5-455
వయససస:51
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

494
LML1873108
పషరర: ససనఇదన బలఖల

497
LML2419349
పషరర: రరజరశ బలఖల

500
ZOK2022341
పషరర: ననరరయణ బలల

503
ZOK2022382
పషరర: వనఇకటటశశరరల బలఖల

125-154/1025

506
ZOK2022374
పషరర: రరధ బలఖల

125-154/1014

509
ZOK0258947
పషరర: ససధదర కలమఖర బలల
తఇడడ:డ ననగరరజ బలల
ఇఇటట ననఇ:5-455
వయససస:33
లఇ: పప

489
ZOK0258277
పషరర: వసఇతన మలలల ల

125-154/1010

492
ZOK1213115
పషరర: సరయ మలలల ల

125-154/1013

495
ZOK2022333
పషరర: హరరపస
డ రద బలఖల

125-154/1015

తఇడడ:డ ననరరయణ బలఖల
ఇఇటట ననఇ:5-452
వయససస:43
లఇ: పప
125-154/1017

498
LML2423556
పషరర: పదమశశ బలల

125-154/1018

భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:5-453
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-154/1020

501
ZOK2022358
పషరర: ససబబలకమమ బలఖల

125-154/1021

భరస : ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:5-453
వయససస:67
లఇ: ససస స
125-154/1023

504
ZOK0124354
పషరర: శరత బబబబ బలల

125-154/1024

తఇడడ:డ వవఇకటటశశరళళ
ఇఇటట ననఇ:5-454
వయససస:42
లఇ: పప
125-154/1026

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-454
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-154/1028

125-154/280

తఇడడ:డ కకషషయయ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:5-451-A
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ పషదబ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-454
వయససస:68
లఇ: పప

భరస : శరత
ఇఇటట ననఇ:5-454
వయససస:37
లఇ: ససస స
508
LML2423564
పషరర: శరరద బళయళ

125-154/1012

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-453
వయససస:73
లఇ: పప

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-453
వయససస:87
లఇ: ససస స
505
ZOK0221192
పషరర: ససభబససన బలఖల

491
ZOK1089649
పషరర: శశనవరససలల మలలల ల

486
ZOK1705391
పషరర: రమదడవ దఇతఇ

భరస : ససవపడసరద
ఇఇటట ననఇ:5-451-A
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరరయణ బలఖల
ఇఇటట ననఇ:5-453
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : రరజరశ బలల
ఇఇటట ననఇ:5-453
వయససస:32
లఇ: ససస స
502
ZOK2022366
పషరర: ససబబమమ బలఖల

125-154/1009

భరస : హరరపస
డ రద
ఇఇటట ననఇ:5-452
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరరయణ బలఖల
ఇఇటట ననఇ:5-453
వయససస:42
లఇ: పప
499
ZOK0986192
పషరర: కకరణమయయ బలల

488
LML2423549
పషరర: సరసశత మలలల ల

125-154/1008

భరస : చడఇగలరరయబడడ ఆచనరర దఇతఇ
ఇఇటట ననఇ:5/451-A
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషషయయ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:5-451-A
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషషయయ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:5/451-A
వయససస:26
లఇ: పప
496
LML2419331
పషరర: ససరరష బబబబ బలఖల

125-154/279

భరస : కకశషషయయ
ఇఇటట ననఇ:5-451-A
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:5-451-A
వయససస:36
లఇ: పప
493
ZOK1044858
పషరర: సరయ కలమఖర మలలల ల

485
ZOK1570183
పషరర: జరశరమ మలలల ల

483
ZOK2022325
పషరర: పషఇచలమమ బలఖల
భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-451-1
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరససలల మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:5/451-A
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణయఇ ఆచనరర దఇతఇ
ఇఇటట ననఇ:5/451-A
వయససస:52
లఇ: ససస స
490
ZOK0259150
పషరర: ససవపడసరద మలలల ల

125-154/1007

తఇడడ:డ నరససఇహ అనకర
ఇఇటట ననఇ:5-451-1
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:5/451-A
వయససస:37
లఇ: ససస స
487
ZOK1713460
పషరర: ఈశశరమమ దఇతఇ

482
ZOK0904442
పషరర: పషడమ కలమఖర అనకర

507
LML2419364
పషరర: ననగరరజ బలల

125-154/1027

తఇడడ:డ చనన ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-455
వయససస:52
లఇ: పప
125-154/1029

510
ZOK0715631
పషరర: ససకలమఖర బలల

125-154/1030

తఇడడ:డ ననగరరజ బలల
ఇఇటట ననఇ:5-455
వయససస:28
లఇ: పప
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511
ZOK1275586
పషరర: దదవయ తడజ బలల

125-154/1031

భరస : ససధదర కలమఖర బలల
ఇఇటట ననఇ:5-455
వయససస:24
లఇ: ససస స
514
LML2425346
పషరర: శవలకడమ బలఖల

125-154/1032

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:5-456
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-154/1034

తఇడడ:డ ససబబబరరయడన
ఇఇటట ననఇ:5-456
వయససస:33
లఇ: ససస స
517
ZOK2022408
పషరర: ససబబరరయబడడ బలఖల

512
LML1868280
పషరర: పరరశతమమ బలఖల

515
ZOK1298132
పషరర: మలలల సవరర తతలసస

తఇడడ:డ పషదబ అపపయయ
ఇఇటట ననఇ:5-456
వయససస:61
లఇ: పప

518
ZOK2022416
పషరర: శశదడవ బలఖల

125-154/1035

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:5-456-1
వయససస:62
లఇ: పప

125-154/1038

125-154/283

తఇడడ:డ ససబబరరమ రజడడ కకలవల
ఇఇటట ననఇ:5/456-A
వయససస:44
లఇ: పప

125-154/1036

519
ZOK0258962
పషరర: రమమశ బబబబ కకననరరజ పలల

125-153/437

522
ZOK1394360
పషరర: లకమమ కకలవల

125-154/282

భరస : పటబషభ రజడడడ కకలవల
ఇఇటట ననఇ:5/456-A
వయససస:32
లఇ: ససస స

125-154/1041 525
524
ZOK0643015
ZOK0643528
పషరర: శశనవసనలఖ ఆచనరర మథనథద
పషరర: ససజజతన మతనఈటట

125-154/1042

తఇడడ:డ ససబబబరరయడన ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-456-A
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:5-456-A
వయససస:33
లఇ: ససస స
528
ZOK1569862
పషరర: మబన పదనమవత యయదసరరరర

భరస : ససబబరరయబడడ కకనరరజపలలల
ఇఇటట ననఇ:5/456-a
వయససస:57
లఇ: ససస స

125-154/284
527
ZOK0643023
పషరర: లకడమ ననరరయణ ఆచనరర
దడవపపజజ
తఇడడ:డ బడహమయయ ఆచనరర దడవపఫజజ
ఇఇటట ననఇ:5/456-B
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : రరజరశ యయదసరరరర
ఇఇటట ననఇ:5/456-C
వయససస:20
లఇ: ససస స

529
LML1858943
పషరర: కకషషమఖచనరర ఎదసరరరర

530
LML1866557
పషరర: అమరరవత ఎడడరరరర

531
ZOK0827321
పషరర: రరజరశ ఏదనరరరర

526
ZOK1389956
పషరర: లకడమదడవ కకనరరజపలలల

125-155/11

125-154/1043

తఇడడ:డ ఈశశరయయ ఎదసరరరర
ఇఇటట ననఇ:5-456-C
వయససస:62
లఇ: పప
532
ZOK1298074
పషరర: ససబబబ లకడమ పసడడగబ
భరస : వనఇగల రరయబడడ పసడడగబ
ఇఇటట ననఇ:5/457
వయససస:48
లఇ: ససస స
535
ZOK0986184
పషరర: మఖలత పప కరల

తఇడడ:డ బబలఖజ కరకరల
ఇఇటట ననఇ:5-459
వయససస:34
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

533
ZOK1298082
పషరర: వనఇగల రరయబడడ పసడడగబ

125-154/289

536
LML1867191
పషరర: వనఇకటలకడమ ససఇగఇ శశటష ట

125-154/287

539
ZOK0258988
పషరర: బబలఖజ కరకరరరల
తఇడడ:డ శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:5-459
వయససస:62
లఇ: పప

125-154/1045

534
ZOK0260141
పషరర: అరరణన మలకల

125-154/288

భరస : రవకలమఖర మలకల
ఇఇటట ననఇ:5/458
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-154/1046

భరస : మహన రరవప ససఇగఇ శశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5-458-A
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-154/1048

125-154/285

తఇడడ:డ కకశషషమఖచనరర ఏదనరరరర
ఇఇటట ననఇ:5-456-C
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ పసడడగబ
ఇఇటట ననఇ:5/457
వయససస:61
లఇ: పప

భరస : ఆఇజనవయబలల పప కరల
ఇఇటట ననఇ:5/458
వయససస:35
లఇ: ససస స
538
ZOK0258939
పషరర: కరశఇత కలమఖర కరకరల

125-154/1044

భరస : కకషషమఖచనరర ఎడడరరరర
ఇఇటట ననఇ:5-456-C
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-154/286

125-154/1039

తఇడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:5-456-1
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : చననయయ పప ల
ఇఇటట ననఇ:5/456-A
వయససస:75
లఇ: ససస స

523
ZOK1394378
పషరర: పటబషభ రజడడడ కకలవల

516
ZOK2022390
పషరర: వరమమ బలఖల
భరస : పషదబఆపపయయ
ఇఇటట ననఇ:5-456
వయససస:77
లఇ: ససస స

భరస : పషదబఅపపయయ
ఇఇటట ననఇ:5-456
వయససస:42
లఇ: ససస స

125-154/1040 521
520
ZOK0259010
ZOK1389915
పషరర: ససబబబరరయబడడ కకననరరజ పలల
పషరర: శఇకరమమ పప ల

125-154/1033

తఇడడ:డ వనఇకటయయ పఇతఇగరన
ఇఇటట ననఇ:5-456
వయససస:71
లఇ: పప

తలల : శశదడవ బలల
ఇఇటట ననఇ:5-456
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-154/1037

513
LML2419380
పషరర: పషఇచలయయ పఇతఇగరన

537
LML2423572
పషరర: రమఖ దడవ కరకరల

125-154/1047

భరస : బబలఖజ
ఇఇటట ననఇ:5-459
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-154/1049

540
ZOK0260158
పషరర: లకడమపడసనన కరకరరరల

125-154/1050

భరస : బబలఖజ
ఇఇటట ననఇ:5-459
వయససస:37
లఇ: ససస స
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541
ZOK1325869
పషరర: లకడమ సరయ వడడగబ

125-154/290

తఇడడ:డ నరరఇదడ బబబబ వడడగబ
ఇఇటట ననఇ:5/461
వయససస:23
లఇ: ససస స
544
ZOK0708032
పషరర: శబబనన ఏస

125-154/1052

125-154/1055

125-154/1058

548
ZOK0259002
పషరర: నరససమర గణపత

551
ZOK0904459
పషరర: పషఇచలయయ గణపత

125-154/1061

554
LML2425411
పషరర: కలఖవత పపల

125-154/1056

తఇడడ:డ కకషషయయ డడఇక
ఇఇటట ననఇ:5/462-A
వయససస:43
లఇ: పప

557
LML2425353
పషరర: పఫషప దనననకకటట

546
ZOK1303163
పషరర: మమలన పషతడన

125-154/1054

549
ZOK0260166
పషరర: వనఇకట ససబబమమ గణపత

125-154/1057

భరస : రరమచఇదడ
ఇఇటట ననఇ:5-462-2
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-154/1059

552
ZOK0904467
పషరర: ససవర కలమఖరర గణపత

125-154/1060

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ గణపత
ఇఇటట ననఇ:5-462-2
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-154/292

భరస : వనఇకటరమణ పపల
ఇఇటట ననఇ:5/462A
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-154/300

125-154/1051

భరస : మహహదదబన ఖఖన పషతడన
ఇఇటట ననఇ:5-462-1-1A
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ గణపత
ఇఇటట ననఇ:5-462-2
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమ చఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:5-462-2
వయససస:29
లఇ: పప
556
LML2422434
పషరర: నరససఇహహలల డడఇక

125-154/1053

తఇడడ:డ రరమచఇదడ
ఇఇటట ననఇ:5-462-2
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-462-2
వయససస:72
లఇ: పప
553
ZOK1076513
పషరర: హరరకకశషష గణపత

545
ZOK1257162
పషరర: ఇమఖమ హహసషసన షషక

543
ZOK0489328
పషరర: జబరఖఖన పఠరన
తఇడడ:డ మహహదబ దనఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5-462
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసషజన సబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-462
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహహదదబన ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5-462-1-A
వయససస:28
లఇ: ససస స
550
ZOK0489336
పషరర: రరమచఇదడ గణపత

125-154/291

తఇడడ:డ అల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/462
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : మసరసన
ఇఇటట ననఇ:5-462
వయససస:34
లఇ: ససస స
547
ZOK1076539
పషరర: రరహత జజన పటబన

542
ZOK1497007
పషరర: మసరసన షషక

555
LML2425379
పషరర: శశలకడమ డడఇక

125-154/299

భరస : నరససఇహహలల డడఇక
ఇఇటట ననఇ:5/462A
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-154/1062

భరస : కలపపపసరశమఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-462-B
వయససస:57
లఇ: ససస స

558
LML2425361
పషరర: లకడమ దనననకకటట

125-154/1063

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:5-462-B
వయససస:36
లఇ: ససస స

125-154/1064 560
125-154/1065 561
559
ZOK0258871
ZOK0489344
LML1859099
పషరర: కలపపసరశమ ఆచనరర ధననకకటట
పషరర: శశనవరససలల ఆచనరర ధననకకటట
పషరర: చనన బబబబ సరహహబ కడప

తఇడడ:డ ధననకకటట ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-462-B
వయససస:69
లఇ: పప
562
ZOK0986234
పషరర: తనషర కడప

తఇడడ:డ కలపపపసరశమ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-462-B
వయససస:39
లఇ: పప
125-154/1067

తఇడడ:డ బబబబ సరహహబ కడప
ఇఇటట ననఇ:5-463
వయససస:28
లఇ: పప
565
ZOK1208033
పషరర: షరజహన కడప
తఇడడ:డ బబబబ సరహహబ కడప
ఇఇటట ననఇ:5-463
వయససస:34
లఇ: పప

563
ZOK0986242
పషరర: వజయ కడప

566
ZOK2022424
పషరర: చఇద బ కడప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-154/1068

564
ZOK1192681
పషరర: కడప బబబయయ

125-154/1069

తఇడడ:డ సరహహబ మఇదగరరర
ఇఇటట ననఇ:5-463
వయససస:61
లఇ: పప
125-154/1071

భరస : మఇదగరరర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-463
వయససస:72
లఇ: ససస స

125-154/1073 569
568
ZOK2022440
ZOK0904475
పషరర: వనఇకట ససబబయయచనరర పషరరమటట
పషరర: నరరఇదడ ఆచనరర పషరరమటట

తఇడడ:డ రఇగయయ చనరర
ఇఇటట ననఇ:5-463B
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ మఇదగరరర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-463
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : చనన బబబబ కడప
ఇఇటట ననఇ:5-463
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-154/1070

125-154/1066

567
ZOK2022432
పషరర: ననరర హన కడప

125-154/1072

భరస : అకబర
ఇఇటట ననఇ:5-463
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-154/1074

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ ఆచనరర పషరరమటట
ఇఇటట ననఇ:5-463-B
వయససస:29
లఇ: పప

570
LML1860089
పషరర: వనఇకట కకశషషమయరరస కకతస కకట

125-154/1075

తఇడడ:డ కర ననరరయఖణయయ
ఇఇటట ననఇ:5-465-1
వయససస:57
లఇ: పప
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571
LML1860337
పషరర: ననరరయణయయ కకతస కకట

125-154/1076

తఇడడ:డ గరపయయ
ఇఇటట ననఇ:5-465-1
వయససస:85
లఇ: పప
574
ZOK0941394
పషరర: అమమణణష కకతస కకట

572
LML1868348
పషరర: వనఇకటససబబమమ కకతస పషట
భరస : ననరరయణయయ
ఇఇటట ననఇ:5-465-1
వయససస:72
లఇ: ససస స

125-154/1079

575
ZOK0521351
పషరర: నరససఇహ చనరర ఈపఫరర

భరస : వనఇకట కకషష మయరరస కకతస కకట
ఇఇటట ననఇ:5-465-1
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మబన సరశమ
ఇఇటట ననఇ:5-465-1A
వయససస:47
లఇ: పప

577
ZOK1313378
పషరర: వనఇకట ససబబమమ వరచల

578
ZOK1003417
పషరర: జననరర న ఆచనరర దనరరల

125-154/1082

భరస : నరసయయ ఆచనరర లలట వరచల
ఇఇటట ననఇ:5-465-1A
వయససస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశ రరమబలల దడరల
ఇఇటట ననఇ:5/465-2
వయససస:59
లఇ: పప

580
ZOK1089607
పషరర: మమలఖ శరరఫ సయయద

581
ZOK1089615
పషరర: జమలఖ సయయద

125-154/1083

తఇడడ:డ ఖఖదర వలల సయయద
ఇఇటట ననఇ:5-465-2
వయససస:37
లఇ: పప
583
ZOK1313410
పషరర: సయయద ఖఖదర వలల

125-154/1086

584
ZOK1313428
పషరర: సయయద సరరరఇ బ
భరస : సయయద ఖఖదర వలల
ఇఇటట ననఇ:5-465-2-A
వయససస:50
లఇ: ససస స

586
LML1866771
పషరర: రరమఖనసఇజమమ కర

587
ZOK0258905
పషరర: గరపస ననధ నఇదనయల

125-154/1089

భరస : ససదబయయ కజ
ఇఇటట ననఇ:5-465-A
వయససస:72
లఇ: ససస స

భరస : ససధనకర చఇతల
ఇఇటట ననఇ:5/466
వయససస:27
లఇ: ససస స
592
ZOK0904517
పషరర: రమమశ కయఖరర

125-154/306

తఇడడ:డ ఘమస బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5-466-B
వయససస:26
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-154/301

593
ZOK1497023
పషరర: గగస షషక

125-154/1091

596
ZOK1178756
పషరర: జలఖన బబషర షషక

125-154/1084

599
ZOK1297332
పషరర: అబబబల కరరమ షషక
తఇడడ:డ ఘమస బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5-466-B
వయససస:25
లఇ: పప

125-154/1081

579
ZOK1003433
పషరర: చఇదడకళ దనరరల

125-154/302

582
ZOK1239319
పషరర: హససనన సయయద

125-154/1085

భరస : కరరమబలఖల సయయద
ఇఇటట ననఇ:5-465-2-A
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-154/1087

585
LML1858901
పషరర: ససదబయయ నఇదనయల

125-154/1088

తఇడడ:డ పషదబ ససదబయయ నఇదనయల
ఇఇటట ననఇ:5-465-A
వయససస:72
లఇ: పప
125-154/1090

588
ZOK0643056
పషరర: మహమమద బబషర షషక

125-154/303

తఇడడ:డ గగస బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/466
వయససస:31
లఇ: పప
125-155/12

591
ZOK0904491
పషరర: రరధ పసడయఖ కయఖరర

125-154/305

తఇడడ:డ ధనపరల కయఖరర
ఇఇటట ననఇ:5/466-B
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-154/307

594
ZOK1570654
పషరర: గగస షషక

125-154/308

తఇడడ:డ రజజకమయయ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/466-B
వయససస:64
లఇ: పప
125-154/1092

తఇడడ:డ ఘమస షషక
ఇఇటట ననఇ:5-466-B
వయససస:37
లఇ: పప
125-154/1094

576
ZOK0521898
పషరర: లకడమ దడవ ఈపఫరర

భరస : జననరర న ఆచనరర దడరల
ఇఇటట ననఇ:5/465-2
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రజకమయ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/466-b
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : గగస షషక
ఇఇటట ననఇ:5-466B
వయససస:48
లఇ: ససస స
598
ZOK1297324
పషరర: అబబబల రజజక షషక

590
ZOK1151372
పషరర: మహహశ కరకరల

125-154/1078

భరస : నరససఇహ చనరర
ఇఇటట ననఇ:5-465-1A
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హరరననథ ననయబడడ
ఇఇటట ననఇ:5/466
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ ధనపరల కయఖరర
ఇఇటట ననఇ:5/466-B
వయససస:49
లఇ: పప
595
ZOK2022457
పషరర: బబజజన షషక

125-154/1080

తఇడడ:డ ససదబయయ నఇదనయల
ఇఇటట ననఇ:5-465-A
వయససస:69
లఇ: పప
125-154/304

573
ZOK0941386
పషరర: గరపసశఇకర కకతస కకట

తఇడడ:డ వనఇకట కకషషమయరరస కకతస కకట
ఇఇటట ననఇ:5-465-1
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : మమలఖ శరరఫ సయయద
ఇఇటట ననఇ:5-465-2
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సయయద సయయద సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-465-2-A
వయససస:60
లఇ: పప

589
ZOK0904483
పషరర: పఫజ చఇతల

125-154/1077

597
ZOK1297316
పషరర: హజరర షషక

125-154/1093

భరస : జలఖన బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5-466-B
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-154/1095

600
ZOK2279248
పషరర: మమర వనవశ కలమఖర మమర

125-154/1179

తఇడడ:డ మమర ససబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:5/466 B-1
వయససస:19
లఇ: పప
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601
ZOK0708065
పషరర: గగస బబషర షషక

125-154/309

తఇడడ:డ రరజ మయఖయ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/466-D
వయససస:65
లఇ: పప

602
ZOK0941444
పషరర: చఇదడ లల మరర

125-154/1096

భరస : ససబబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:5-466-D
వయససస:48
లఇ: ససస స

604
LML2425478
పషరర: శశదడవ కరలచపపడడ

125-154/311

తఇడడ:డ యఖననదద కలచపపడడ
ఇఇటట ననఇ:5/468
వయససస:37
లఇ: ససస స

605
ZOK0260182
పషరర: మణణమఖమ కరలచపపడడ

125-154/312

606
ZOK0904541
పషరర: ఫరరరకరబషర షషక

125-154/1098

609
ZOK0904533
పషరర: ఖఖదర సరహహబ ససఇకరససల

భరస : వ. ననరరయణ రరజ బబలరరజ
ఇఇటట ననఇ:5-469
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబదడన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-469
వయససస:77
లఇ: పప

610
ZOK0904558
పషరర: ఖఖదర బ ససఇకరససల

611
ZOK0904566
పషరర: బబబబబ ససఇకరససల

612
ZOK0904574
పషరర: చనననబబషర ససఇకరససల

భరస : చనన బబషర
ఇఇటట ననఇ:5-469
వయససస:42
లఇ: ససస స
613
ZOK1069971
పషరర: సరరజమమ నరరగటటష
భరస : వనఇకటయయ నరరగటటష
ఇఇటట ననఇ:5-469
వయససస:55
లఇ: ససస స
616
ZOK0259598
పషరర: హరర నరరగటటష

125-154/1105

125-152/1176

125-154/317

తఇడడ:డ నజర అహమద షషక
ఇఇటట ననఇ:5/469-A
వయససస:22
లఇ: ససస స
625
ZOK1570225
పషరర: బలరరజ నవనత వరమ

617
ZOK0733972
పషరర: అమడకరయల గబరశమమ

620
ZOK0904582
పషరర: శశ రమణ వరమ బబలరరజ

125-154/1106

618
ZOK1055723
పషరర: శరరష సప మఇటట

125-154/1107

భరస : హరర నరరగటటష
ఇఇటట ననఇ:5-469-1
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-154/315

621
ZOK1394352
పషరర: లకడమ సతయ వరమ బబలరరజ

125-154/316

623
ZOK1497098
పషరర: నడడయఖ షషక

624
ZOK1497247
పషరర: ఉమర షషక

626
LML1860022
పషరర: నజర అహమమద షషక

628
ZOK1298108
పషరర: షషక సమయఖ

629
ZOK1082908
పషరర: నరససఇహ రరజ వవమల
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125-154/1104

తఇడడ:డ వనఇకట ననరరయణ రరజ బబలరరజ
ఇఇటట ననఇ:5/469-A
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ వల సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-469-A
వయససస:54
లఇ: పప

125-154/1110

615
LML2419455
పషరర: నరరఇదడ నరరగటటష
తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:5-469-1
వయససస:36
లఇ: పప

125-154/318

తఇడడ:డ నజర అహమద షషక
ఇఇటట ననఇ:5/469-A
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-154/320

125-154/1102

తఇడడ:డ వనఇకట ననరరయఖనరరజ బబలరరజ
ఇఇటట ననఇ:5/469-A
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ బలరరజ వనఇకట ననరరయణ రరజ
ఇఇటట ననఇ:5/469-A
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ షషక నజర అహమద
ఇఇటట ననఇ:5-469-A
వయససస:24
లఇ: ససస స

125-155/13

భరస : నరరగటటష నరరఇదడ ననథ
ఇఇటట ననఇ:5-469-1
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షషక నజర అహమద
ఇఇటట ననఇ:5/469-A
వయససస:23
లఇ: ససస స
622
ZOK1497056
పషరర: నడడయఖ షషక

614
ZOK0893165
పషరర: అరరణన దడవ ఉపడ

125-154/1099

తఇడడ:డ ఖఖదరరసహహబ ససఇకరససల
ఇఇటట ననఇ:5-469
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : ననగరఇదడ గనగపషఇట
ఇఇటట ననఇ:5/469
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:5-469-1
వయససస:34
లఇ: పప
619
ZOK1380773
పషరర: షషక బషసరర

125-154/1101

భరస : ఖఖదర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-469
వయససస:75
లఇ: ససస స
125-154/1103

125-154/313

తఇడడ:డ ఖఖదర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/469
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ బ.వ. శశషమ రరజ బబలరరజ
ఇఇటట ననఇ:5-469
వయససస:56
లఇ: పప
125-154/1100

125-154/310

భరస : పడసరద కలచపపడడ
ఇఇటట ననఇ:5/468
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : యఖననదద కలచపపదద
ఇఇటట ననఇ:5/468
వయససస:57
లఇ: ససస స

125-154/1097 608
607
LML2419430
LML2423630
పషరర: వనఇకటననరరయణ రరజ బబలరరజ
పషరర: లకడమకరఇతమమ బబలరరజ

603
LML2425460
పషరర: పడభబవత కరలచపపడడ

తఇడడ:డ వవమల రరజ
ఇఇటట ననఇ:5/469-B
వయససస:55
లఇ: పప

125-154/319

తఇడడ:డ నజర అహమద షషక
ఇఇటట ననఇ:5/469-A
వయససస:20
లఇ: పప
125-154/1108

627
ZOK0478552
పషరర: అలమఖ బ షషక

125-154/1109

భరస : మహబయబ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-469-A
వయససస:73
లఇ: ససస స
125-155/14

630
ZOK1684497
పషరర: ససబడమణయఇ ఓరఇపరడడ

125-154/321

తఇడడ:డ రమణయయ ఓరఇపరడడ
ఇఇటట ననఇ:5/469-C
వయససస:30
లఇ: పప
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631
ZOK1089599
పషరర: ససజజత ఒడడవవటట

125-154/1111

భరస : రరమచఇదడయయ ఒడడవవటట
ఇఇటట ననఇ:5-469-C
వయససస:43
లఇ: ససస స
634
ZOK0259606
పషరర: రమణ వవదడటట

125-154/1114

తఇడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:5-469-D
వయససస:42
లఇ: పప
637
ZOK2022473
పషరర: ససబబరరయబడడ వవదడటట

125-154/1117

125-154/1120

భరస : రమణ
ఇఇటట ననఇ:5-469-D
వయససస:35
లఇ: ససస స

635
ZOK0478610
పషరర: దదలల ఖద షషక

636
ZOK2022465
పషరర: అకనమమ వవదదటట వవదడటట

125-154/1115

638
LML1860295
పషరర: రరమచఇదడయయ వవదడటట

641
LML2423671
పషరర: శశవలల చడనననరర

644
ZOK1275594
పషరర: ఈశశరమమ వవమబలఖరరజ

125-154/1119
639
LML2419463
పషరర: మబరళమహన రరజ
వవమబలఖరరజ
తఇడడ:డ హరరననథ రరజ వవమబలఖరరజ
ఇఇటట ననఇ:5-469-E
వయససస:34
లఇ: పప

125-154/1121

125-154/1122
642
ZOK0521591
పషరర: నరససఇహ రరజ వవమల రరజ

తఇడడ:డ హరరననథ రరజ
ఇఇటట ననఇ:5-469-E
వయససస:37
లఇ: పప
125-154/1124

645
LML1859776
పషరర: ససధదర కలమఖర తతట

భరస : హరరననథ రరజ వవమబలఖరరజ
ఇఇటట ననఇ:5-469-E
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ తతట
ఇఇటట ననఇ:5-469-F
వయససస:41
లఇ: పప

646
LML1859784
పషరర: ససధనకర తతట

647
LML2423689
పషరర: పడమల దడవ తతట

648
LML2423697
పషరర: ఆదడమమ తతట

తఇడడ:డ వనఇకటయయ తతట
ఇఇటట ననఇ:5-469-F
వయససస:42
లఇ: పప
649
LML2423705
పషరర: శశ దడవ తతట
భరస : ససధనకర తతట
ఇఇటట ననఇ:5-469-F
వయససస:34
లఇ: ససస స
652
LML2433233
పషరర: ససబడమణయఎఇ చననకలలఖ

125-156/6

భరస : సయద నయఖమతతలఖల
ఇఇటట ననఇ:5/470
వయససస:30
లఇ: ససస స
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125-154/1130

653
LML2433241
పషరర: కకషష వవణణ చననకలలఖ

125-154/322

656
LML2422467
పషరర: దనసరర ససబబబ రరడడ

125-156/7

125-154/323

తఇడడ:డ రమ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/470
వయససస:50
లఇ: పప
125-154/325

659
ZOK1714195
పషరర: షషక అయయషర
తఇడడ:డ షషక కలలశర
ఇఇటట ననఇ:5/470
వయససస:20
లఇ: ససస స

125-154/1128

651
ZOK1040724
పషరర: సరయ ససపడజ చననకలలఖ

125-154/314

తఇడడ:డ ససబడహమణయఇ చననకలలఖ
ఇఇటట ననఇ:5/469 F1
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణయఎఇ చననకలలఖ
ఇఇటట ననఇ:5/469 F1
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : సనరయననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:5/470
వయససస:47
లఇ: ససస స
658
ZOK1713809
పషరర: సయద రశద

650
LML2428126
పషరర: గరతన లత తతట

125-154/1125

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:5-469-F
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : ససధదర కలమఖర తతట
ఇఇటట ననఇ:5-469-F
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమయయ చననకలలఖ
ఇఇటట ననఇ:5/469 F1
వయససస:57
లఇ: పప
655
LML1868033
పషరర: ససమతమమ ససఇగఇశశటష ట

125-154/1127

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:5-469-F
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-154/1129

125-154/1116

125-154/1118

భరస : ససవర నరససఇహ రరజ వవమబలఖరరజ
ఇఇటట ననఇ:5-469-E
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-154/1126

125-154/1113

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:5-469-D
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణయఇ రరజ చడనననరర
ఇఇటట ననఇ:5-469-E
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-154/1123

633
LML2428118
పషరర: సరశత ఓదడటట

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ ఓరఇపరడడ
ఇఇటట ననఇ:5-469-C
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:5-469--D
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : చడఇగల రరజ లవడడ
ఇఇటట ననఇ:5-469-E
వయససస:67
లఇ: ససస స
643
ZOK0521989
పషరర: నవయ శశ వవమబలఖరరజ

125-154/1112

భరస : నజర అహమద
ఇఇటట ననఇ:5-469-D
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఉసషసనపప
ఇఇటట ననఇ:5-469-D
వయససస:68
లఇ: పప
640
LML2423663
పషరర: జయమమ లవడడ

632
ZOK1194711
పషరర: రమణయయ ఓరఇపరడడ

125-153/114
654
ZOK0941428
పషరర: వనఇకట సరయ పవన కలమఖర
ససఇగఇసషటష ట
తఇడడ:డ సనరరయ ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:5/470
వయససస:29
లఇ: పప

657
ZOK1497254
పషరర: రరహహత ససఇహ రజడడ దనసరర

125-154/324

తఇడడ:డ ససబబరజడడడ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:5/470
వయససస:20
లఇ: పప
125-154/326

660
LML1868066
పషరర: ననరర హన షషక

125-154/1131

భరస : హహసషన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-470
వయససస:52
లఇ: ససస స
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661
ZOK0904590
పషరర: ఖఖదర బబషర షషక

125-154/1132

తఇడడ:డ మహబయబ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-470
వయససస:49
లఇ: పప
664
ZOK2022481
పషరర: ననరరయణమమ ససఇగఇశశటష ట

125-154/1135

125-154/328

668
LML2425551
పషరర: మమహరరనననసర శశక

125-154/331

671
ZOK1383967
పషరర: మసనద షషక

125-154/334

674
ZOK1717065
పషరర: అయయషర షషక
తఇడడ:డ అబబబల గఫఫర మహమమద
ఇఇటట ననఇ:5/470-1
వయససస:20
లఇ: ససస స

125-154/336
676
ZOK1420173
పషరర: షషక మబబన షషక పరజశజ బబబబ
గఇడడకకట
భరస : షషక పరజశజ బబబబ గఇడడకకట
ఇఇటట ననఇ:5/470-A
వయససస:36
లఇ: ససస స

677
ZOK1423482
పషరర: షషక అసల ఇ బబష
తఇడడ:డ షషక నజర బబష
ఇఇటట ననఇ:5/470-A
వయససస:38
లఇ: పప

679
ZOK0986226
పషరర: రమణ కకఇక

680
ZOK1054543
పషరర: లకమయయ

125-154/1139

తఇడడ:డ నరససఇహహలల కకఇక
ఇఇటట ననఇ:5-470-A
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : అసల ఇ బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5-470-A
వయససస:31
లఇ: ససస స
685
ZOK2022515
పషరర: నజర బబషర షషక

భరస : పరజశజ బబబబ గఇడడకకట
ఇఇటట ననఇ:5/470-A
వయససస:36
లఇ: ససస స
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683
ZOK1151356
పషరర: పడబబవత కకఇక

125-154/1145

686
ZOK2261659
పషరర: షషక ససమయఖ పరజశజ

125-154/332

689
LML2426708
పషరర: ససబబమఖమ పససపపలలటట
భరస : జననరరబన
ఇఇటట ననఇ:5-470-B
వయససస:49
లఇ: ససస స

125-154/327

669
LML2427953
పషరర: దనసరర కవత

125-154/330

672
ZOK1417831
పషరర: జమల బబష షషక

125-154/333

తఇడడ:డ మహబయబ బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/470-1
వయససస:62
లఇ: పప
125-154/335

675
LML1868074
పషరర: మహబయబ షషక

125-154/1137

భరస : ససలఖర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-470-2
వయససస:72
లఇ: ససస స
125-154/337

678
LML2423713
పషరర: మఇగమమ కకఇక

125-154/1138

భరస : రమణ కకఇక
ఇఇటట ననఇ:5-470-A
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-154/1140

681
ZOK1054550
పషరర: రరమయయ కకఇక

125-154/1141

తఇడడ:డ రమణ
ఇఇటట ననఇ:5-470-A
వయససస:27
లఇ: పప
125-154/1143

684
ZOK2022507
పషరర: మబఇతనజ బబగఇ షషక

125-154/1144

భరస : నజర బబషర
ఇఇటట ననఇ:5-470-A
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-154/1171

తఇడడ:డ గఇడడకకట పరజశజ బబబబ
ఇఇటట ననఇ:5/470-A
వయససస:19
లఇ: ససస స
125-155/16

666
LML2425528
పషరర: సఇఘఘన సషజయద

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/470-1
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : రరధనకకషష
ఇఇటట ననఇ:5-470-A
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరశర సరబ
ఇఇటట ననఇ:5-470-A
వయససస:64
లఇ: పప
688
ZOK1021526
పషరర: మబబనన షషక

125-154/329

తఇడడ:డ రమణ
ఇఇటట ననఇ:5-470-A
వయససస:27
లఇ: పప
125-154/1142

125-154/1134

భరస : ఇలయఖజ సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/470-1
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జమల బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/470-1
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ జమల బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/470-1
వయససస:28
లఇ: పప

682
ZOK1089540
పషరర: శభబననడఇ మహమమద

125-154/1136

భరస : అబబబలగఫపర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/470-1
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖససఇ సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/470-1
వయససస:50
లఇ: పప
673
ZOK1675222
పషరర: సలఖమన షషక

665
ZOK2022499
పషరర: సనరయననరరయణ ససఇగఇశశటష ట

663
ZOK1089573
పషరర: సరయ చఇదన ససఇగఇశశటష ట

తఇడడ:డ సనరరయ ననరరయణ ససఇగఇశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5-470
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-470
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : అబబబలరశద షషక
ఇఇటట ననఇ:5/470-1
వయససస:74
లఇ: ససస స
670
ZOK0259622
పషరర: ఇలయజ సయయద

125-154/1133

తఇడడ:డ కరలలశ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-470
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-470
వయససస:70
లఇ: ససస స
667
LML2425544
పషరర: ఆశబబ షషక

662
ZOK1089557
పషరర: షమఇ షషక

687
ZOK1021534
పషరర: మబబన తనజ సయయద

125-155/15

భరస : అరరఏఫ బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/470A
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-154/1146

690
ZOK1015602
పషరర: కలఖయణణ పససపపలలటట

125-154/1147

తఇడడ:డ జననరరన పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-470-B
వయససస:28
లఇ: ససస స
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691
ZOK1298124
పషరర: ససనల పససపపలలటట

125-154/1148

తఇడడ:డ జననరరన పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-470-B
వయససస:26
లఇ: పప

692
ZOK1497015
పషరర: జననరర న పససపపలలటట
తఇడడ:డ వనఇకటయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5/470-B1
వయససస:53
లఇ: పప

125-154/1150 695
694
LML2425577
ZOK0904608
పషరర: వజయలకడమ అనసవలఖగయనననశ
పషరర: రఘబ రరమయయ
అనసమఖలగబఇడఇ
భరస : సమఖబససవనజయఖ
తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-470-B-2
ఇఇటట ననఇ:5-470-B-2
వయససస:38
లఇ: ససస స
వయససస:72
లఇ: పప

697
ZOK2240232
పషరర: మహమమద రరయఖజ షషక

125-154/294

తఇడడ:డ మహహదదబన బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/470-C
వయససస:38
లఇ: పప
700
ZOK1569896
పషరర: వససఇ అకశఇ సయద

125-154/339

125-154/1154

125-155/19

125-155/21

125-155/24

తఇడడ:డ పషదబ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5/472-B
వయససస:74
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-154/1152

707
ZOK0715110
పషరర: సరరసజ షషక

710
ZOK1552777
పషరర: సరహహరర షషక

713
ZOK0489229
పషరర: అతస ర బబగఇ షషక

125-155/27

716
ZOK1572486
పషరర: షషక రఫసయఖ

125-155/17

719
LML2425676
పషరర: మఖధవ కలఇతరరపరక
భరస : రతననచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/472-C
వయససస:39
లఇ: ససస స

699
ZOK2240257
పషరర: మబఇతనజ షషక

125-154/296

702
ZOK0941410
పషరర: సరవతడ ససదబఇ

125-154/1153

705
ZOK0708016
పషరర: హబబబలల యస

125-155/18

తఇడడ:డ వలల సరహహబ యస
ఇఇటట ననఇ:5/471
వయససస:44
లఇ: పప
125-155/20

708
ZOK1570456
పషరర: షషక అమఖనసలల

125-154/340

తఇడడ:డ షషక అమర బబష
ఇఇటట ననఇ:5/472-1
వయససస:45
లఇ: పప
125-155/22

711
ZOK1552785
పషరర: అమఖనసలల షషక

125-155/23

తఇడడ:డ అమర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/472-1
వయససస:45
లఇ: పప
125-155/25

714
ZOK0642637
పషరర: ఆజజమ షషక

125-155/26

తఇడడ:డ మమహబయబ బశర
ఇఇటట ననఇ:5/472-3-4
వయససస:34
లఇ: పప
125-155/28

భరస : షషక షరరరతజ నవరజ
ఇఇటట ననఇ:5/472-3-4
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-155/30

125-154/293

భరస : ఓబయయ మలలల
ఇఇటట ననఇ:5-470-C
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇమఖమఖసహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/472-3-4
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబయబ బబష
ఇఇటట ననఇ:5/472-3-4
వయససస:28
లఇ: ససస స
718
ZOK0521609
పషరర: శశనవరససలల చననఇ

704
ZOK1151240
పషరర: సరవతడ ససదబఇ

696
ZOK2240224
పషరర: మహమమద ఫయఖజ షషక

తఇడడ:డ మహహదదబన బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/470-C
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : అమఖనసలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/472-1
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : షషక అమఖనసలల
ఇఇటట ననఇ:5/472-1
వయససస:34
లఇ: ససస స
715
ZOK0774059
పషరర: రజహనన షషక

125-154/295

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ
ఇఇటట ననఇ:5/472
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : అమఖనసలఖల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/472-1
వయససస:35
లఇ: ససస స
712
ZOK1572114
పషరర: షషక సరహహరర

701
ZOK0904616
పషరర: అరరఫ బబషర షషక

125-154/1149

తఇడడ:డ మహహదదబన బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/470-C
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : ఓబయయ
ఇఇటట ననఇ:5/470-D
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : హబబబలల యస
ఇఇటట ననఇ:5/471
వయససస:40
లఇ: ససస స
709
ZOK0941923
పషరర: సరహహ షషక

125-154/1151

తఇడడ:డ నజర బబషర
ఇఇటట ననఇ:5-470-C
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : సరయ పసర సయయద
ఇఇటట ననఇ:5-470-C
వయససస:60
లఇ: ససస స
706
ZOK0708024
పషరర: హససనన యస

698
ZOK2240240
పషరర: ఫరరరనన షషక

693
LML2425569
పషరర: జయమమ అనసవలఖగయనననశ
భరస : రఘబరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-470-B-2
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : మహహదదబన బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/470-C
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఈపసర సయద
ఇఇటట ననఇ:5/470-C
వయససస:23
లఇ: పప
703
ZOK1243476
పషరర: లల పర బబగమ సయయద

125-154/338

717
LML2425635
పషరర: చడఇగమమ చననమఖ

125-155/29

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:5/472-B
వయససస:68
లఇ: ససస స
125-155/31

720
ZOK2022531
పషరర: రతననచనరర కలఇటడపరకల

125-155/32

తఇడడ:డ ననగరచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/472-C
వయససస:47
లఇ: పప
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721
ZOK2022549
పషరర: ససబబనరసమమ కలఇటడపరక

125-155/33

భరస : ననగరచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/472-C1
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-155/36

భరస : అబబబల రహహమఖన
ఇఇటట ననఇ:5/473
వయససస:55
లఇ: ససస స

725
ZOK1082924
పషరర: ఇబడహహఇ ఖలల షషక

125-155/39

భరస : ఖఖదర మడడన
ఇఇటట ననఇ:5/473-A
వయససస:34
లఇ: ససస స

728
ZOK1003508
పషరర: గబలఖబబరన షషక

125-147/961

తఇడడ:డ షరయయద నననన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/476
వయససస:80
లఇ: పప

731
ZOK1082692
పషరర: ననగ పడదదప కరథద

125-155/1074

734
ZOK2280097
పషరర: సయద మహబయన

తఇడడ:డ కరథద బబలయయ కతస
ఇఇటట ననఇ:5/479
వయససస:28
లఇ: పప

737
ZOK1498153
పషరర: జన బబష సయద

భఇధసవప: పరటటరర భరత కలమఖర రజడడ
ఇఇటట ననఇ:5/485
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : గరడడడ వనలగల రరమమహన రజడడ గరడడవవలఖగ
ఇఇటట ననఇ:5/485-1
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరఇమహన
ఇఇటట ననఇ:5/485-1
వయససస:20
లఇ: ససస స

745
LML2434751
పషరర: సనఎఇమమమ షషక

746
ZOK0893702
పషరర: బబబ జజన షషక

125-155/54

భరస : అమర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/485-2
వయససస:49
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-155/42

125-155/1075

749
ZOK1228544
పషరర: బబబబ అఇకకనవన
తఇడడ:డ నరససఇహహలల అఇకకనవన
ఇఇటట ననఇ:5/485-2
వయససస:28
లఇ: పప

729
ZOK1685213
పషరర: హససన షషక

125-155/41

732
ZOK1631522
పషరర: యయనసస షషక

125-155/43

735
ZOK1680602
పషరర: వఇశ రజడడడ వనలగచరల

125-155/44

తఇడడ:డ నరసరజడడడ వనలగచరల
ఇఇటట ననఇ:5/477-15B
వయససస:23
లఇ: పప
125-155/46

738
ZOK1630581
పషరర: కరరమబలల షషక

125-155/47

తఇడడ:డ అబబబల గఫఫర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/480
వయససస:52
లఇ: పప
125-155/49

741
LML1875947
పషరర: వనలగ రరఇ మహన రజడడ

125-155/50

తఇడడ:డ నరససఇహ రజడడడ లఖతడ
ఇఇటట ననఇ:5/485-1
వయససస:44
లఇ: పప
125-155/52

744
LML2434744
పషరర: అమర బబషర షషక

125-155/53

తఇడడ:డ మమదనరసబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/485-2
వయససస:52
లఇ: పప
125-155/55

తఇడడ:డ అమర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/485-2
వయససస:26
లఇ: పప
125-155/57

125-155/38

తఇడడ:డ గఫర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/476
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహహలల బటటష
ఇఇటట ననఇ:5/485-1
వయససస:51
లఇ: పప

125-155/51 743
742
LML2428159
ZOK1498005
పషరర: గరడడడ వనలగల అరరణన గరడడవవలఖగల
పషరర: ఝనస రరణణ

726
ZOK1543388
పషరర: సరరసజ షషక

తఇడడ:డ గఫర షబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/475
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమబ
ల మయఖ సయద
ఇఇటట ననఇ:5/479
వయససస:45
లఇ: పప

125-155/1061 740
739
ZOK2261881
LML1874064
పషరర: పరటటరర రరజమమ పరటటరర
పషరర: లకడమ నరసయయ బటటష

భరస : నరససఇహహలల అఇకకనవన
ఇఇటట ననఇ:5/485-2
వయససస:50
లఇ: ససస స

125-155/40

భరస : సయద మహబయబ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/476
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-155/45

125-155/35

భరస : ఇబడహహఇ ఖలలలలఖల
ఇఇటట ననఇ:5/473
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబలయయ కరథద
ఇఇటట ననఇ:5/476
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : సయద చనన బబష
ఇఇటట ననఇ:5/476
వయససస:28
లఇ: ససస స

748
ZOK1228536
పషరర: పదనమవతమమ అఇకకనవన

125-155/37

భరస : జఫరర సరబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/475
వయససస:52
లఇ: ససస స

730
ZOK2291193
పషరర: షరయయద మహబయబ సరహహబ

723
ZOK1572155
పషరర: నరససఇహ బటటష
తఇడడ:డ లకడమనరసయయ బటటష
ఇఇటట ననఇ:5/472-D
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబబబల రజహమన
ఇఇటట ననఇ:5/473
వయససస:39
లఇ: పప

727
LML2427987
పషరర: శశక ఆశయఖ

736
ZOK0986671
పషరర: కరథద ననగ పడదదప కతస

125-155/34

తఇడడ:డ ససదబ న చనరర
ఇఇటట ననఇ:5/472-C1
వయససస:63
లఇ: పప

724
LML1868157
పషరర: శఇషరద బబగఇ షషక

733
ZOK2280089
పషరర: సయద కగసర

722
ZOK2022556
పషరర: ననగరచనరర కలఇటడపరకల

747
ZOK1228528
పషరర: కకశషషవవణణ అఇకకనవన

125-155/56

తఇడడ:డ నరససఇహహలల అఇకకనవన
ఇఇటట ననఇ:5/485-2
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-155/58

750
ZOK1228643
పషరర: బబబబ అఇకకనవన

125-155/59

తఇడడ:డ వనఇకట నరససఇహహలల అఇకకనవన
ఇఇటట ననఇ:5/485-2
వయససస:27
లఇ: పప
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751
ZOK1418706
పషరర: ఈశశరమమ అఇకకనన

125-155/60

భరస : బబబబ అఇకకనన
ఇఇటట ననఇ:5/485-2
వయససస:28
లఇ: ససస స
754
ZOK0455626
పషరర: ననగ లకలకమమ ఉలల ఇగర

125-155/63

125-155/48

125-155/914

125-155/68

125-155/71

125-155/918

125-155/920

తఇడడ:డ ఇలయఖజ సయద
ఇఇటట ననఇ:5/490
వయససస:21
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

764
ZOK1243625
పషరర: కమఖల బబషర షషక

767
ZOK0893678
పషరర: అథనఉలఖల ఖఖన పషతడన

770
ZOK1498302
పషరర: బశ సరహహబ షషక

773
ZOK1249110
పషరర: సరయయఫ షషక

125-155/74

776
ZOK1497858
పషరర: ననయమతహహలఖ ఖఖన పటబన

125-155/69

779
ZOK1498369
పషరర: ఇలయఖజ సయద
తఇడడ:డ లలట ఖససఇ సయద
ఇఇటట ననఇ:5/490
వయససస:49
లఇ: పప

759
ZOK1571132
పషరర: పరటటరర వనఇకట ససబబ రజడడ

125-155/66

762
LML2434736
పషరర: సతనసర సరహహబ షషక

125-155/67

765
ZOK1243773
పషరర: అలయఖ బబగఇ షషక

125-155/70

భరస : కమల బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/487-1
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-155/916

768
ZOK0415661
పషరర: శరరమణణ పరలలఇ

125-155/917

భరస : పషఇచలయయ పరలలఇ
ఇఇటట ననఇ:5-487A
వయససస:69
లఇ: ససస స
125-155/72

771
LML2428167
పషరర: ఆలయఖ బబగఇ షషక

125-155/919

భరస : కమఖల బబషర
ఇఇటట ననఇ:5-487-B
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-155/75

774
LML2434884
పషరర: ననమలఖతతలఖ శక

125-155/73

తఇడడ:డ ఈబబడహహమసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/489/A/1
వయససస:54
లఇ: పప
125-155/76

తఇడడ:డ ఖఖన పటబన
ఇఇటట ననఇ:5/490
వయససస:56
లఇ: పప
125-155/78

125-155/65

తఇడడ:డ ఖఖదర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/487-1
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననయయతతలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/489-A
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : నహమతతలఖల
ఇఇటట ననఇ:5/489/A/1
వయససస:42
లఇ: ససస స
778
ZOK1498260
పషరర: సలఇ సయద

125-155/915

తఇడడ:డ నననన సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/487-B
వయససస:81
లఇ: పప

భరస : బబషర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-487-B
వయససస:77
లఇ: ససస స
775
LML2434892
పషరర: జరరనన శక

761
ZOK0415158
పషరర: సతష పరలలఇ

756
ZOK0986655
పషరర: ససబబలకలకమమ ఉలల ఇగర

తఇడడ:డ పరటటరర ననరరయణ రజడడ
ఇఇటట ననఇ:5/485-B
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహదయతతలఖల ఖఖన పషతడన
ఇఇటట ననఇ:5-487-1
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ పషఇచలయయ పరలలఇ
ఇఇటట ననఇ:5-487-A
వయససస:44
లఇ: ససస స
772
LML2428175
పషరర: జహరరనన బ షషక

125-154/341

తఇడడ:డ బబషర సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/487-1
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : షషక సతనసర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/487-1
వయససస:52
లఇ: ససస స
769
ZOK0415216
పషరర: హహమ లత పరలలఇ

758
ZOK1716984
పషరర: రరజమమ పరటటరర

125-155/62

భరస : ససబబబరరయబడడ ఉలల ఇగర
ఇఇటట ననఇ:5/485-3
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పషఇచలయయ పరలలఇ
ఇఇటట ననఇ:5-487వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతనసర సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/487-1
వయససస:26
లఇ: పప
766
ZOK1315381
పషరర: షషక బశర

125-155/64

భరస : వనఇకట ససబబ రజడడడ పరటటరర
ఇఇటట ననఇ:5/485-A
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : సతనసర షషక
ఇఇటట ననఇ:5-485-B
వయససస:50
లఇ: ససస స
763
ZOK1121169
పషరర: షరహహద షషక

755
ZOK0455766
పషరర: ససబబబరరయబడడ ఉలల ఇగర

753
ZOK1497882
పషరర: అయయషర షషక
తఇడడ:డ అమర బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/485-2
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యలల యయ ఉలల ఇగర
ఇఇటట ననఇ:5/485-3
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : నరససమరరరడడడ గరడడవవలఖగల
ఇఇటట ననఇ:5/485/11
వయససస:64
లఇ: ససస స
760
ZOK2022846
పషరర: బశర షషక

125-155/61

భరస : బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/485-2
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబరరయబడడ ఉలల ఇగర
ఇఇటట ననఇ:5/485-3
వయససస:46
లఇ: ససస స
757
LML2434728
పషరర: ననరరయణమఖమ గరడడవవలగల

752
ZOK1497874
పషరర: సమర షషక

777
ZOK1497866
పషరర: మహబయబ జజన పటబన

125-155/77

భరస : ననయమతహహలఖ ఖఖన పటబన
ఇఇటట ననఇ:5/490
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-155/79

780
ZOK1498385
పషరర: శఇషతననసర సయద

125-155/80

భరస : ఇలయఖజ సయద
ఇఇటట ననఇ:5/490
వయససస:43
లఇ: ససస స
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781
ZOK0522276
పషరర: హససనన పటబన

125-155/81

భరస : హహడనయ తతలల షషజక
ఇఇటట ననఇ:5/491
వయససస:47
లఇ: ససస స
784
LML2428209
పషరర: పదనమవత మఇచనరర

తఇడడ:డ ఏసర ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5/491
వయససస:54
లఇ: పప
125-155/84

భరస : వనఇకట రమణ మఇచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/491-A
వయససస:52
లఇ: ససస స
787
LML2434959
పషరర: వవఇకటరమణ మఇచనరర

125-155/87

125-155/90

125-155/93

125-155/96

125-155/98

125-155/101

భరస : నరససఇహహలల మబఇత
ఇఇటట ననఇ:5/492
వయససస:80
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

794
ZOK0894023
పషరర: కకషషయయ చడన

797
ZOK1498286
పషరర: అబబబల రఫసక ఎసఆర

800
ZOK1243617
పషరర: ఆసరమ పఠరన

803
ZOK0107763
పషరర: ననగ మణణమమ నఇదలలరర

125-155/104

806
ZOK0893934
పషరర: ఖఖదర వలల సరహహబ షషక

125-155/94

809
LML2428266
పషరర: నరససఇహహలల మబఇత
తఇడడ:డ నరససఇహహలల మబఇత
ఇఇటట ననఇ:5/492-A
వయససస:90
లఇ: పప

125-155/89

792
ZOK0522284
పషరర: శఇషరద బబగమ షషక

125-155/92

795
ZOK0894031
పషరర: భబరత చడన

125-155/95

భరస : కకషషయయ చడన
ఇఇటట ననఇ:5/491-B
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-155/97

798
ZOK1380740
పషరర: పటబన అయయషర

125-153/438

భరస : సయద ఇబడహహఇ
ఇఇటట ననఇ:5/491-B-1
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-155/99

801
ZOK1151596
పషరర: రమఖదడవ వసఇ

125-155/100

భరస : లకడమ రజడడ వసఇ
ఇఇటట ననఇ:5/491-C
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-155/102

804
ZOK0893744
పషరర: మబనర షషక

125-155/103

భరస : నజర బబషర షషజక
ఇఇటట ననఇ:5/491-C2
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-155/105

తఇడడ:డ బరఇ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/491-C-2
వయససస:78
లఇ: పప
125-155/107

789
LML2428241
పషరర: షషక ఆషసయఖ బబగఇ

భరస : గగస సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/491-B
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణయయఇరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/491-C-1
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖదర వలల సరహహబ షషజక
ఇఇటట ననఇ:5/491-C2
వయససస:41
లఇ: పప
808
ZOK1572296
పషరర: లకడమ కఇఠమమ మబఇత

125-155/91

తఇడడ:డ ననరరలఖల ఖఖన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5/491-B-1
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబరజడడడ వసఇ
ఇఇటట ననఇ:5/491-C
వయససస:50
లఇ: పప
805
ZOK0893751
పషరర: నజర బబషర షషక

791
ZOK0095513
పషరర: ఘమస సరహహబ షషక

125-155/86

తఇడడ:డ షషక గగస సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/491-B
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబబల వహహద ఎసఆర
ఇఇటట ననఇ:5/491-B
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇసరకహహహన పషతడన
ఇఇటట ననఇ:5/491-B-1
వయససస:50
లఇ: పప
802
ZOK1151604
పషరర: లకడమ రజడడ వసఇ

125-155/88

తఇడడ:డ రరమ కకషషయయ చడన
ఇఇటట ననఇ:5/491-B
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససఇకలలయయ మఇడల
ఇఇటట ననఇ:5/491-B
వయససస:28
లఇ: పప
799
LML2435196
పషరర: ననరరలల పషతడన

788
ZOK2022853
పషరర: ఇనయతతలల ఖఖన పఠరన

786
LML2434942
పషరర: మననజ కలమఖర మఇచనరర
తఇడడ:డ వవఇకటరమన
ఇఇటట ననఇ:5/491-A
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖఖదర హహసషసన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/491-B
వయససస:72
లఇ: పప

భరస : అబబబల రఫస ఇసరడర
ఇఇటట ననఇ:5/491-B
వయససస:41
లఇ: ససస స
796
ZOK1299346
పషరర: సనరర బబబబ మఇడల

125-155/85

తఇడడ:డ ఇసర ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5/491-A
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఘమస సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/491-B
వయససస:37
లఇ: పప
793
ZOK0779561
పషరర: జరరనన బబగమ ఇసరడర

785
LML2428225
పషరర: కరరరసక కలమఖర మఇచనరర

125-155/83

భరస : ససబడమణయ ఎఇ రజడడ
ఇఇటట ననఇ:5/491
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణయయ మఇచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/491-A
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవఇకటసరశమ
ఇఇటట ననఇ:5/491-A
వయససస:59
లఇ: పప
790
ZOK0095497
పషరర: ససభబన షషక

125-155/82 783
782
ZOK0893694
ZOK0941832
పషరర: హహదయతతలఖలహ ఖఖన పఠరన
పషరర: ననగమనవమమ కరసస

807
ZOK1229310
పషరర: బబజన షషక

125-155/106

భరస : ఖఖదర వలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/491-C-2
వయససస:73
లఇ: ససస స
125-155/108

810
ZOK1572262
పషరర: శవ కకషష మబఇత

125-155/109

తఇడడ:డ నరససఇహహలల మబఇత
ఇఇటట ననఇ:5/492-A
వయససస:51
లఇ: పప
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811
LML1873694
పషరర: లకడమపసడయఖ మబఇతన

125-155/921

భరస : శవకకషష మబఇత
ఇఇటట ననఇ:5-492-A
వయససస:37
లఇ: ససస స
814
LML2434991
పషరర: జయచఇదడరరజ మమదదదరరజ

125-155/110

125-155/112

తఇడడ:డ సయద బబష
ఇఇటట ననఇ:5/492D
వయససస:18
లఇ: పప
823
ZOK0414896
పషరర: పపలల యయ తతలసస

125-156/9

125-155/116

821
ZOK1570977
పషరర: ససధరరల న రరజ ఉపపలపరటట

824
ZOK0415281
పషరర: కరఇతమఖమ తతలసస

827
LML1873488
పషరర: చఇదడశశఖర పసలల

125-155/926

830
LML2435022
పషరర: ససబబబరరయడన బఇడడ

తఇడడ:డ బఇడడ ససబబరరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:5/493-B
వయససస:20
లఇ: పప

833
LML2435048
పషరర: ననగరరజ మఇదపఅల

తఇడడ:డ ననగరరజ మఇదపఅల
ఇఇటట ననఇ:5/493-C
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబయబ సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/493E
వయససస:71
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-156/10

839
LML1874809
పషరర: శరజదద షషక
భరస : మమలఖనన
ఇఇటట ననఇ:5/493-E
వయససస:55
లఇ: ససస స

822
LML2430312
పషరర: శవరరమరరడడడ నసకరరదబ ద

125-156/8

825
ZOK1570266
పషరర: చఇదడ కల పసలల

125-154/342

భరస : వవణబ గరపరల రరవప పసలల
ఇఇటట ననఇ:5/493-A
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-155/924

828
LML1874353
పషరర: జయశశ పసలల

125-155/925

భరస : చఇదడశశఖర పసలల
ఇఇటట ననఇ:5-493-A
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-155/117

831
LML2435030
పషరర: కలపనన బఇడడ

125-155/118

భరస : ససబబబరరయడన బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:5/493B
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-155/120

834
LML2435055
పషరర: లకడమ మఇదపఅల

125-155/121

భరస : ననగరరజ
ఇఇటట ననఇ:5/493-C
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-155/927

తఇడడ:డ నగరరజ మఇడపలల
ఇఇటట ననఇ:5-493-C
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-155/124

125-155/114

తఇడడ:డ జయరరమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/493
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ పషఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:5/493-C
వయససస:54
లఇ: పప

125-155/122 836
835
ZOK1243823
ZOK1406834
పషరర: మననజ కలమఖర మఇదపఅల
పషరర: ఉమ మహహశశరర మఇడపలల

838
ZOK1043819
పషరర: మమలఖనన షషక

125-155/115

తఇడడ:డ ససబబబనన
ఇఇటట ననఇ:5/493B
వయససస:52
లఇ: పప
125-155/119

819
ZOK1684604
పషరర: రరకన సయద
భరస : ఇరరతన సయద
ఇఇటట ననఇ:5/492-D
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-493-A
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర పసలల
ఇఇటట ననఇ:5-493-A
వయససస:38
లఇ: పప
832
ZOK1498187
పషరర: బఇడడ ధనసశ

125-155/113

భరస : పపలలజయఖయ
ఇఇటట ననఇ:5/493
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర పసలల
ఇఇటట ననఇ:5/493-A
వయససస:30
లఇ: పప
829
LML1875053
పషరర: వనణబగరపరల పలల

818
ZOK1497734
పషరర: ఇరరతన సయద

125-155/111

భరస : అబబబల ఖఖదర సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/492-D
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబ రరజ ఉపపలపరటట
ఇఇటట ననఇ:5/493
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5/493
వయససస:54
లఇ: పప
826
ZOK1682624
పషరర: జయశశఖర పసలల

125-155/1079 816
815
ZOK2281087
ZOK0985962
పషరర: ఠరటబకకననడ హహమలత ఠరటబకకననడ
పషరర: మసరసన సయయద

తఇడడ:డ అబబబల ఖఖదర సయద
ఇఇటట ననఇ:5/492-D
వయససస:24
లఇ: పప
125-155/1073

125-155/923
813
ZOK2022879
పషరర: లకడమకరఇతమమ మబఇతన మబఇత

భరస : నరససఇహహలల మబఇత
ఇఇటట ననఇ:5-492-A
వయససస:73
లఇ: ససస స

భరస : ఠరటబకకననడ షణబమగఇ
ఇఇటట ననఇ:5/492B
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : హహదయతతలఖల సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/492-D
వయససస:29
లఇ: ససస స
820
ZOK2280055
పషరర: సయద ఇమఖమన సయద

125-155/922

తఇడడ:డ నరససఇహహలల మబఇత
ఇఇటట ననఇ:5-492-A
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబడమణయమరరజ
ఇఇటట ననఇ:5/492-B
వయససస:49
లఇ: పప
817
ZOK1138826
పషరర: బశరరననసర సయయద

812
ZOK2022861
పషరర: శవకకషష మబఇతన మబఇత

837
ZOK0643536
పషరర: రరశరమ అల అకబర

125-155/123

భరస : అల శశర షషజక
ఇఇటట ననఇ:5/493E
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-155/125

840
ZOK0414987
పషరర: అల షషర షషక

125-155/126

తఇడడ:డ మమలఖనన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/493-E
వయససస:46
లఇ: పప
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841
ZOK1271626
పషరర: వరలకడమ తనడడపరతడ

125-155/127

భరస : బబలరరజ తనడడపరతడ
ఇఇటట ననఇ:5/493-E
వయససస:34
లఇ: ససస స
844
LML2433837
పషరర: రరజరశశరర బటట
ష

125-155/130

125-155/133

125-155/136

848
LML1873470
పషరర: చడననమమ శలఇ శలఇ

851
ZOK1124403
పషరర: కకఇడయయ పప లలబబ యయన

125-155/139

854
ZOK1003797
పషరర: ససబబమమ పప గరల

భరస : లకడమ కలమఖర పప గల
ఇఇటట ననఇ:5/495-A
వయససస:24
లఇ: ససస స

857
ZOK1684612
పషరర: వనఇకటటశశర రరవప వశశననథఇ

భరస : వఠళళరర గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:5/495 A
వయససస:83
లఇ: ససస స

తలల : ఉష రరణణ పషజడడ
ఇఇటట ననఇ:5/495-f
వయససస:23
లఇ: పప
865
LML2435246
పషరర: షకకల పఠరన

తఇడడ:డ కరదరబశర షషజక
ఇఇటట ననఇ:5/497
వయససస:44
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

863
LML2435220
పషరర: మహమమద షరరఫ పటబన

125-155/149

866
LML2434298
పషరర: మహమమద బబషర పఠరన

125-155/132

849
ZOK0728022
పషరర: శరఇతమమ మరరశ

125-155/135

852
ZOK1379437
పషరర: తనసశ శలఇ

125-155/138

భరస : వనఇకటరమణ శలఇ
ఇఇటట ననఇ:5/495
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-155/140

855
ZOK0482257
పషరర: ససభబగయమమ వశశననధఇ

125-155/141

భరస : వనఇకటటసశర రరవప వశశననధఇ
ఇఇటట ననఇ:5/495-A
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-155/143

858
ZOK2272367
పషరర: వఠళళరర నరససఇహహలల
వఠళళరర
తఇడడ:డ వఠళళరర గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:5/495A
వయససస:53
లఇ: పప

125-155/144

861
ZOK1572338
పషరర: పషజడడ ఉష రరణణ

125-155/1068

125-155/145

భరస : పషజడడ ససధరరల న ననయబడడ
ఇఇటట ననఇ:5/495-F
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-155/147

తఇడడ:డ పసరన షబ పటబన
ఇఇటట ననఇ:5/496
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : మహమమద రఫస పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5/496-A
వయససస:34
లఇ: ససస స
868
ZOK0258921
పషరర: జజమర అహమద శశక

125-155/137

తలల : ఉష రరణణ పషజడడ
ఇఇటట ననఇ:5/495-f
వయససస:23
లఇ: పప
125-155/146

846
ZOK0894254
పషరర: ఇఇదదరమమ మరర

భరస : ననగరరరన రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/495
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపలల యయ వశశననథఇ
ఇఇటట ననఇ:5/495-A
వయససస:42
లఇ: పప

125-155/1069 860
859
ZOK2272375
ZOK1498526
పషరర: వఠళళరర బబజరమమ వఠళళరర
పషరర: సతష పషజడడ

862
ZOK1683861
పషరర: సతష పషజడడ

125-155/134

భరస : ససబబబరరయబడడ పప గల
ఇఇటట ననఇ:5/495 A
వయససస:61
లఇ: ససస స
125-155/142

125-155/129

భరస : వనఇకట రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/494-A
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తరరపలయయ పప లలబబ యయన
ఇఇటట ననఇ:5/495
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరమణ సలఇ
ఇఇటట ననఇ:5/495
వయససస:22
లఇ: ససస స
856
ZOK1379445
పషరర: వనజ పప గల

125-155/131

భరస : ససబబబరజడడడ శలఇ
ఇఇటట ననఇ:5/495
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయయ శలఇ
ఇఇటట ననఇ:5/495
వయససస:27
లఇ: పప
853
ZOK1571009
పషరర: ఠనసషర సలఇ

845
ZOK0894213
పషరర: వనఇకరతడడ
డ డడ మరర

843
LML2433829
పషరర: పషఇచలపడసరద బటట
ష
తఇడడ:డ బబజరయయ బటట
ఇఇటట ననఇ:5/494-A
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటనరశరరజడడడ మర
ఇఇటట ననఇ:5/494-A
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకరతడడ
డ డడ
ఇఇటట ననఇ:5/494-A
వయససస:36
లఇ: పప
850
ZOK1003623
పషరర: వనఇకట రమణ శలఇ

125-155/128

భరస : నరససఇహ రరజ వవమబల
ఇఇటట ననఇ:5/493-F
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : పషఇచలపడసరద బటట
ఇఇటట ననఇ:5/494-A
వయససస:39
లఇ: ససస స
847
ZOK0894262
పషరర: ననగరరరరన రజడడడ మరర

842
ZOK1082874
పషరర: రరవవత వవమబల

864
LML2434280
పషరర: మహమమద రఫస పఠరన

125-155/148

తఇడడ:డ మహమమద శరరఫ పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5/496-A
వయససస:38
లఇ: పప
125-155/928

867
LML2435238
పషరర: నజరరన పఠరన

125-155/929

తఇడడ:డ మహమమద షరరఫ పఠరన
భరస : మహమమద బబషర పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5-496 YEGUVA GADDA STREE ఇఇటట ననఇ:5-496 YEGUVA GADDA STREE
వయససస:40
లఇ: పప
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-155/150

869
ZOK0777912
పషరర: ఘసససనబ షషక
భరస : కలలశర
ఇఇటట ననఇ:5/497
వయససస:55
లఇ: ససస స

125-155/151

870
ZOK0777920
పషరర: జజబనన షషక

125-155/152

భరస : జమర ఆహమమద షషజక
ఇఇటట ననఇ:5/497
వయససస:34
లఇ: ససస స
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871
ZOK0779553
పషరర: కరలలషర షషక

125-155/153

తఇడడ:డ శలఖర సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/497
వయససస:66
లఇ: పప
874
ZOK0941402
పషరర: మహబయబ బబషర సయయద

125-155/930

125-155/157

తఇడడ:డ బరనసబ షషజక
ఇఇటట ననఇ:5/498-C
వయససస:64
లఇ: పప
880
ZOK1360569
పషరర: నజర షషక

875
ZOK2281079
పషరర: ఆరరగబరర ననగరశశరమమ
ఆరరగబరర
భరస : ఆరరగబరర నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:5/497A
వయససస:37
లఇ: ససస స
878
ZOK0260216
పషరర: హససననబబగమ శశక

125-155/160

881
ZOK1682327
పషరర: షబన అశమ షషక

884
ZOK0455709
పషరర: మలల కరరరరన ఏదబల

భరస : మలల కరరరరన ఎదబల
ఇఇటట ననఇ:5/500
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇగయయ ఎదబల
ఇఇటట ననఇ:5/500
వయససస:55
లఇ: పప

125-155/166
886
ZOK1498294
పషరర: యడల లఖఠ చఇదడ వరరణ
యడల లఖఠ చఇదడ వరరణ
తఇడడ:డ యడల మలల కరరరరన యడల మలల కరరరరన
ఇఇటట ననఇ:5/500
వయససస:22
లఇ: పప

887
ZOK2022887
పషరర: లకమమ యదబల ఎదబల
భరస : రఇగయయ ఎదబల
ఇఇటట ననఇ:5/500
వయససస:72
లఇ: ససస స

889
LML2430510
పషరర: పడతనపరరడడడ గరతఅలఖ

890
ZOK0490227
పషరర: సరసశత గరతనల

125-155/169

తఇడడ:డ వవనననటరరమరరదబ ద
ఇఇటట ననఇ:5/501/2/A
వయససస:34
లఇ: పప
892
ZOK1082833
పషరర: సనరర బబబబ నరరసషటష ట

125-155/171

తఇడడ:డ నరరశశటష ట చటటష బబబబ నరరశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5/502
వయససస:24
లఇ: పప

893
ZOK1082841
పషరర: బబల భబరర వ ననరరశశటష ట

125-155/158

896
ZOK2022895
పషరర: చటటషబబబబ నరరశశటష ట నరరశశటష ట

125-155/161

125-155/156

879
ZOK1540905
పషరర: షబనన అజమ షషక

125-155/159

882
ZOK1684141
పషరర: నజర షషక

125-155/162

తఇడడ:డ మహమమద అల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/499-A
వయససస:42
లఇ: పప
125-155/164

885
ZOK1417898
పషరర: లఖత చఇదడ వరరణ యదబల

125-155/165

తఇడడ:డ మలల కరరరరన యదబల
ఇఇటట ననఇ:5/500
వయససస:23
లఇ: పప
125-155/167

888
ZOK1571785
పషరర: గణణశ రజడడడ గరబబగరరర

125-155/168

తఇడడ:డ శఇకర రజడడడ గరబబగరరర
ఇఇటట ననఇ:5/500-D/8
వయససస:20
లఇ: పప
125-155/931

891
LML2434371
పషరర: మలల సశరర నరరసషటష ట

125-155/170

భరస : రమమశ నరరశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5/502
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-155/172

894
ZOK1228809
పషరర: వనఇకట ససబబయయ శనగరన

125-155/173

తఇడడ:డ రరమచఇదడయయ శనగరన
ఇఇటట ననఇ:5/502
వయససస:43
లఇ: పప
125-155/932

తఇడడ:డ వనఇకటబచలపత నరరశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5-502
వయససస:50
లఇ: పప

125-153/439 899
125-155/175
898
ZOK1389949
LML2434389
పషరర: వనఇకట ననగరరజ మబమమడడశశటష ట
పషరర: ఉమ మహహశశరర కలమఖరర
మబమమడడశశటష ట
తఇడడ:డ ససబబరరమయయ మబమమడడశశటష ట
భరస : ససబబరరమయయ మబమమడడశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5/502-1
ఇఇటట ననఇ:5/502-1
వయససస:37
లఇ: పప
వయససస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

876
ZOK0259648
పషరర: ఇఇతయఖజ శశక

భరస : నజర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/499
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చటటష బబబబ నరరశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5/502
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-155/174

125-155/155

తఇడడ:డ మమలఖ షషజక
ఇఇటట ననఇ:5/498
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : వనఇకటబడమ రజడడడ గరతనల
ఇఇటట ననఇ:5-501CA
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట చలపత నరరసషటష ట
ఇఇటట ననఇ:5/502
వయససస:48
లఇ: పప
895
ZOK1277459
పషరర: నరరశశటష ట శరత సరయ నరరశశటష ట

125-155/1078

భరస : నజర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/499-A
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-155/163

873
ZOK0941907
పషరర: శహహదన సయయద
భరస : మహబయబ బబషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/497-A
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : మమలఖ షషజక5
ఇఇటట ననఇ:5/498-C
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమమద అల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/499-A
వయససస:24
లఇ: ససస స
883
LML2434363
పషరర: వజయకలమఖరర ఎదబల

125-155/154

భరస : కలలషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/497
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రహమఖథసమయఖ సషజడ
ఇఇటట ననఇ:5-497-A
వయససస:48
లఇ: పప
877
ZOK0259317
పషరర: మమలఖ శశక

872
ZOK1497817
పషరర: గగసన బ షషక

897
ZOK2022903
పషరర: మఖధవ నరరశశటష ట నరరశశటష ట

125-155/933

భరస : చటటషబబబబ నరరశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5-502
వయససస:45
లఇ: ససస స
900
ZOK0892969
పషరర: శశనవరససలల కకనవటట

125-155/176

తఇడడ:డ గఇగయయ కకనవటట
ఇఇటట ననఇ:5/502-A
వయససస:33
లఇ: పప
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901
ZOK0522292
పషరర: పదనమవత కకనవటట

125-155/177

భరస : వజయ కలమఖర కకనవటట
ఇఇటట ననఇ:5/502-B
వయససస:49
లఇ: ససస స

902
ZOK1228775
పషరర: యలల యయ గబవశల

125-155/178

తఇడడ:డ యలల యయ గబవశల
ఇఇటట ననఇ:5/502-B
వయససస:57
లఇ: పప

904
ZOK1372184
పషరర: వజయ కలమఖర కకనవటట

125-155/180

తఇడడ:డ పసచచయయ కకనవటట
ఇఇటట ననఇ:5/502-B
వయససస:51
లఇ: పప

905
ZOK1702331
పషరర: గఇగయయ కకనవటట

125-155/182

తఇడడ:డ మమలఖనన
ఇఇటట ననఇ:5/502-D
వయససస:42
లఇ: ససస స

908
ZOK1572221
పషరర: రరజజశనన సయద

125-155/181

125-155/184

భరస : అనశర
ఇఇటట ననఇ:5/503-1
వయససస:52
లఇ: ససస స

911
ZOK0522300
పషరర: షమఇ పటబన

125-155/183

125-155/187

తఇడడ:డ వనఇకటనరశరరజడడడ ననక రజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/503-1
వయససస:31
లఇ: పప
916
ZOK0774018
పషరర: భరత ససఇహ ననకర రజడడ

914
ZOK0986218
పషరర: పరరశతమమ ననకరజడడ

125-155/185

917
ZOK0986200
పషరర: వనఇకట నరసర రజడడడ ననకరజడడడ

909
ZOK1389923
పషరర: పఠరన నజర ఖఖన

912
ZOK0779546
పషరర: అనశర ఖఖన పటబన

125-155/188

915
ZOK1243831
పషరర: శరశవరణణ ననకరజడడడ

125-155/935

918
ZOK2272250
పషరర: పషసల శశనవరససలల పషసల

తఇడడ:డ ఎరరకల రజడడడ ననకరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-503-1
వయససస:54
లఇ: పప

919
ZOK2272276
పషరర: పషసల సరయ కకషష పషసల

125-155/1067 921
920
ZOK2272284
ZOK1675925
పషరర: పషసల వజయ భబరత పషసల
పషరర: లలహహత రరళలపలల

తఇడడ:డ పషసల శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:5/503-2
వయససస:22
లఇ: పప
922
ZOK1675933
పషరర: సతయ హరరశ రరళలపలల
తఇడడ:డ శశనవరసన రరళలపలల
ఇఇటట ననఇ:5/503-2A
వయససస:28
లఇ: పప
925
ZOK1127704
పషరర: తడజ శశ పప ల

125-155/192

తఇడడ:డ ఆనసర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/504
వయససస:38
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

926
ZOK1498245
పషరర: దదనవష రజడడడ గఇగననగరరర

125-154/345

929
LML2416691
పషరర: అశరమ షషక
భరస : అమర
ఇఇటట ననఇ:5/504
వయససస:34
లఇ: ససస స

125-154/343

924
ZOK1498161
పషరర: లలహహత రరళలపలల

125-155/191

తలల : సరసశత రరళలపలల
ఇఇటట ననఇ:5/503-2A
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-155/193

తఇడడ:డ శశనవరససలల గఇగననగరరర
ఇఇటట ననఇ:5/503-2-A
వయససస:20
లఇ: పప
125-155/194

125-155/1065

తఇడడ:డ శశనవరసన రరళలపలల
ఇఇటట ననఇ:5/503-2A
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరసన రరళలపలల
ఇఇటట ననఇ:5/503-2A
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబడమణయ ఎఇ రజడడ పప ల
ఇఇటట ననఇ:5/503-2-A
వయససస:27
లఇ: ససస స
928
LML1873645
పషరర: అహమమద ననసర షషక

923
ZOK1675966
పషరర: సరసశత రరళలపలల

125-155/189

తఇడడ:డ పషసల ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:5/503-2
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : పషసల శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:5/503-2
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-154/344

125-155/186

తఇడడ:డ వనఇకట నరస రజడడడ ననకరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/503-1
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట నరసరరజడడడ ననకరరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-503-1
వయససస:28
లఇ: పప
125-155/1066

125-153/440

తఇడడ:డ మబసర ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5/503-1
వయససస:68
లఇ: పప

భరస : వనఇకటనరస రజడడడ ననకరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/503-1
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-155/934

125-155/1080

తఇడడ:డ పఠరన అననశర ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5/503-1
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : నజరఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5/503-1
వయససస:29
లఇ: ససస స

913
ZOK0813916
పషరర: సమరససఇహరజడడడ ననకరజడడడ

906
ZOK2283885
పషరర: రజడడడ పడతనప కకనవటట
తఇడడ:డ వజయ కలమఖర కకనవటట
ఇఇటట ననఇ:5/502-B
వయససస:19
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమలఖల సయద
ఇఇటట ననఇ:5/502-D
వయససస:21
లఇ: ససస స

910
LML1873611
పషరర: గబలసర బబగఇ పఠరన

125-155/179

తఇడడ:డ వజయ కలమఖర కకనవటట
ఇఇటట ననఇ:5/502-B
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసచచయయ కకనవటట
ఇఇటట ననఇ:5/502-B
వయససస:71
లఇ: పప

907
LML2428308
పషరర: మహబయబ జజన

903
ZOK1310002
పషరర: రజడడడ పడసరద కకనవటట

927
LML1875897
పషరర: వజయమమ పప ల

125-155/936

భరస : ససబడమణయఇ రజడడడ పప ల
ఇఇటట ననఇ:5-503-2-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-155/195

930
ZOK0522326
పషరర: చఇద బబగమ షషక

125-155/196

భరస : అననసర బబషర
ఇఇటట ననఇ:5/504
వయససస:72
లఇ: ససస స
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931
ZOK0722215
పషరర: ఫజలల షషక

125-155/197

తఇడడ:డ ఆనసర బబష
ఇఇటట ననఇ:5/504
వయససస:29
లఇ: పప
934
LML2434488
పషరర: పడభబదనస పసడడగబ

125-155/199

125-155/202

125-155/209

938
ZOK1572080
పషరర: మమరర నమమకరయల

941
ZOK1571173
పషరర: శశవరణణ కకఇడనరర

125-155/212

944
ZOK1497726
పషరర: వనయ వరమ సమమమట

947
LML2432037
పషరర: ననవసరహహబ శక

భరస : సరయపసర సషజయద
ఇఇటట ననఇ:5/540B
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పకరసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/541
వయససస:54
లఇ: పప

125-156/116
949
ZOK1124478
పషరర: గబరర బబలససబడమణయఇ ఆచనరర
మపఫరర
తఇడడ:డ రరమ ససబబయయ ఆచనరర మపఫరర
ఇఇటట ననఇ:5/541
వయససస:36
లఇ: పప

950
LML2428548
పషరర: షహననజ బబనస షషక
భరస : హబబ
ఇఇటట ననఇ:5-541
వయససస:49
లఇ: ససస స

952
LML2428571
పషరర: ఆయషర శశక

953
ZOK0643676
పషరర: మమలఖన శశక

125-156/886

భరస : మమహబయబ భబషర
ఇఇటట ననఇ:5-542
వయససస:53
లఇ: ససస స
955
LML2432052
పషరర: జయబబనశర శక

125-156/118

భరస : పవన కలమఖర
ఇఇటట ననఇ:5-544-A
వయససస:36
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

956
ZOK0643296
పషరర: మమహబయబ బశర శశక

125-155/210

959
LML2432524
పషరర: మసరసన శక
భరస : మబననన
ఇఇటట ననఇ:5/545
వయససస:39
లఇ: ససస స

939
ZOK0893561
పషరర: నససబ షషక

125-155/208

942
ZOK1571207
పషరర: హరలవరర న రరజ కకఇడనరర

125-155/211

తఇడడ:డ శశఖర రరజ కకఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:5/504-m
వయససస:20
లఇ: పప
125-155/380

945
ZOK2277820
పషరర: షషక అబబబల కదనర

125-155/1072

తఇడడ:డ షషక కరరమబలల
ఇఇటట ననఇ:5/506-G
వయససస:18
లఇ: పప
125-156/114

948
ZOK0456368
పషరర: హబబ షషక

125-156/115

తఇడడ:డ అలఖల బకరస
ఇఇటట ననఇ:5/541
వయససస:60
లఇ: పప
125-156/884

951
LML2428563
పషరర: మమహబయబ భబషర శశక

125-156/885

తఇడడ:డ చననయయ
ఇఇటట ననఇ:5-542
వయససస:59
లఇ: పప
125-156/887

954
LML2432870
పషరర: నససమబననసర శక

125-156/117

భరస : రఫసననదడడననబశర
ఇఇటట ననఇ:5/544
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-156/888

తఇడడ:డ కమల బశర
ఇఇటట ననఇ:5-544-A
వయససస:34
లఇ: పప
125-156/890

125-155/201
936
LML2434496
పషరర: వసఇతకలమఖరమఖమ పసడడగబ

తఇడడ:డ అననసర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/504-A
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : శకకత
ఇఇటట ననఇ:5-542
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : ససదనమఠరసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/544A
వయససస:64
లఇ: ససస స
958
ZOK0643635
పషరర: శశ వరన కరరననమ

125-155/203

తలల : అమరరవత
ఇఇటట ననఇ:5/506C2C
వయససస:23
లఇ: పప
125-156/113

125-155/1062

భరస : పడభబదనస
ఇఇటట ననఇ:5/504-A
వయససస:66
లఇ: ససస స

భరస : శశఖర రరజ కకఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:5/504-M
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరయబడడ మబతక
ఇఇటట ననఇ:5/505
వయససస:31
లఇ: ససస స
946
ZOK1105569
పషరర: గబలఖబ జజన సషజయద

125-155/200

భరస : చనన వరయయ నమమకరయల
ఇఇటట ననఇ:5/504-A
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అననసర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/504-A
వయససస:43
లఇ: ససస స
943
ZOK1630763
పషరర: ససజజత మబతక

935
LML2434504
పషరర: జజయశనపడతభబ పసడడగబ

933
ZOK2262038
పషరర: షషక రరఖయఖ షషక
భరస : షషక ఫపజలల
ఇఇటట ననఇ:5/504
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడభబదనస
ఇఇటట ననఇ:5/504A
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరయయ నమమకరయల
ఇఇటట ననఇ:5/504-A
వయససస:54
లఇ: పప
940
ZOK0986689
పషరర: నససర షషక

125-155/198

తఇడడ:డ మహమమద సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/504
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇసరడయల
ఇఇటట ననఇ:5/504A
వయససస:68
లఇ: పప
937
ZOK1572056
పషరర: చననవరయయ నమమకరయల

932
ZOK0779538
పషరర: ఆనసర బబష షషక

957
ZOK0643304
పషరర: కమల బశర శశక

125-156/889

తఇడడ:డ కమలలదదదన
ఇఇటట ననఇ:5-544-A
వయససస:51
లఇ: పప
125-156/119

960
LML2432557
పషరర: అబబస శక

125-156/120

తఇడడ:డ గగరసష మహహదబ దన
ఇఇటట ననఇ:5/545
వయససస:39
లఇ: పప
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961
ZOK0577759
పషరర: శభబనన షషక

125-156/121

భరస : అబబబస
ఇఇటట ననఇ:5/545
వయససస:39
లఇ: ససస స
964
ZOK1284371
పషరర: శశనవరససలల గఇడడకకట

125-156/124

125-156/127

125-156/130

125-156/892

125-156/134

125-156/137

125-156/895

భరస : అమర
ఇఇటట ననఇ:5/550
వయససస:60
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

974
LML2429082
పషరర: శమమ భబనస శక

977
ZOK0708099
పషరర: ఆయయషర బబనస తడటష ట

980
LML2428589
పషరర: రహహమన బ షషక

983
ZOK0897829
పషరర: ఫరరధ బబగమ షషక

125-156/896

986
ZOK0897795
పషరర: కరరమ షషక

125-156/132

989
LML2428597
పషరర: మహబయబ బ షషక
భరస : హనఫ సరబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-550
వయససస:65
లఇ: ససస స

969
ZOK1498765
పషరర: సరహహరర బబగబమ షషక

125-156/129

972
LML1874791
పషరర: షషక చఇ బబష

125-156/891

975
LML2429090
పషరర: సబరర శక

125-156/133

భరస : శఫస
ఇఇటట ననఇ:5/547
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-156/135

978
ZOK0950130
పషరర: శరఇత కలమఖరర పసటల

125-156/136

భరస : రరజజ పసటల
ఇఇటట ననఇ:5/547-A
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-156/893

981
ZOK2023562
పషరర: అమనన బ షషక

125-156/894

భరస : మహమమద యఖకలబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-548
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-156/138

984
ZOK1105817
పషరర: మమలఖల షషక

125-156/139

తఇడడ:డ మసరసన బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/549
వయససస:26
లఇ: పప
125-156/140

తఇడడ:డ అమర
ఇఇటట ననఇ:5/550
వయససస:35
లఇ: పప
125-156/142

125-156/126

తఇడడ:డ షషక సడక వలల
ఇఇటట ననఇ:5-546
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : మసరసన బబషర
ఇఇటట ననఇ:5/549
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన సరబ
ఇఇటట ననఇ:5-549
వయససస:57
లఇ: ససస స
988
ZOK0897878
పషరర: రసనలబ షషక

125-156/131

భరస : అబబబల ఖఖదర షషక
ఇఇటట ననఇ:5-548
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమమద యఖకలబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-548
వయససస:45
లఇ: పప
985
ZOK2023588
పషరర: మమలఖన

971
ZOK1572965
పషరర: కగసర షషక

966
ZOK1309806
పషరర: షఅమర బబషర షషక

భరస : ఇసరమయల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/546
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : అలఖలబకరశ సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/547
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబబల ఖఖదర
ఇఇటట ననఇ:5/548
వయససస:30
లఇ: పప
982
ZOK2023570
పషరర: అబబబల ఖఖదర షషక

125-156/128

భరస : అహమదఅల
ఇఇటట ననఇ:5/547
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జఫర సబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/547
వయససస:41
లఇ: పప
979
ZOK0897779
పషరర: మహమమద ఘమస షషక

968
ZOK1498757
పషరర: గగస బబష షషక

125-156/123

తఇడడ:డ ఇసరమయల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/546
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : గగస బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/546
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : సరబ జజన సయయద
ఇఇటట ననఇ:5-546
వయససస:39
లఇ: ససస స
976
ZOK0259358
పషరర: అలఖల బకరశ సయయద

125-156/125

తఇడడ:డ ఇసరమయల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/546
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : సడక బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/546
వయససస:24
లఇ: ససస స
973
ZOK2023554
పషరర: రహమఖతతననసర సయయద

965
ZOK1284389
పషరర: ససమత గఇడడకకట

963
ZOK1196022
పషరర: కగసర షషక
భరస : ఘమస బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/546
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమచఇదడయయ గఇడడకకట
ఇఇటట ననఇ:5/546
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : గగస బబష షషక
ఇఇటట ననఇ:5/546
వయససస:25
లఇ: ససస స
970
ZOK1554336
పషరర: షబన షషక

125-156/122

తఇడడ:డ ఇసరమయల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/546
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమచఇదడయయ గఇడడకకట
ఇఇటట ననఇ:5/546
వయససస:25
లఇ: పప
967
ZOK1498740
పషరర: పరవన షషక

962
LML2432508
పషరర: సడక బబష షషక

987
ZOK0897845
పషరర: ఇఇతయజ షషక

125-156/141

తఇడడ:డ అమర
ఇఇటట ననఇ:5/550
వయససస:32
లఇ: పప
125-156/897

990
ZOK2023596
పషరర: ఫసరరజ బబగఇ షషక

125-156/898

భరస : ఖఖదర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5-550
వయససస:50
లఇ: ససస స
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991
LML2432532
పషరర: అకబర శక

125-156/143

తఇడడ:డ మమదరసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/555
వయససస:46
లఇ: పప
994
ZOK0266478
పషరర: మబతస హర షషక

125-156/146

125-156/149

125-156/152

998
ZOK1309632
పషరర: మబబషసర షషక

1001 ZOK1497908
పషరర: మబనర బబగబమ షషక

125-156/899

1004 ZOK2023612
పషరర: ననరరదదబన అహమమద షషక

1007 ZOK1243955
పషరర: గరపస కకషష అగరల

భరస : లకడమ ననరరయణ ఆకలరర
ఇఇటట ననఇ:5/560 JANDAMANUVEEDI
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జననరర న అగరల
ఇఇటట ననఇ:5/561
వయససస:51
లఇ: పప

1009 ZOK0116426
పషరర: మబరళ మహన ఆలలరర

1010 ZOK0390534
పషరర: రమమశ బబబబ ఆలలరర

125-156/903

తఇడడ:డ నరససఇహహలల ఆలలరర
ఇఇటట ననఇ:5-562
వయససస:39
లఇ: పప
1012 ZOK2023638
పషరర: భబనసమత అలరర

125-156/906

తఇడడ:డ మలననసబ సషజయద
ఇఇటట ననఇ:5/563
వయససస:38
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-155/911

125-156/156

1016 LML2429009
పషరర: రససయఖ బబగఇ షషక

125-156/900

1019 LML2429231
పషరర: ససబబనరసయయ మయఇతన
తఇడడ:డ పషదబనరసషజయఖ
ఇఇటట ననఇ:5/565
వయససస:64
లఇ: పప

999
LML2432771
పషరర: రరశరమ షషక

125-156/151

1002 ZOK1497916
పషరర: ననరరదదబన అహమద షషక

125-155/912

1005 LML1874122
పషరర: అబబ రజడడడ యసఆనఇదనడవప

125-156/901

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబబరజడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-559-B
వయససస:77
లఇ: పప
125-156/154

1008 ZOK1221456
పషరర: ఎ జర దడవరరజలల జననరరన

125-156/902

తఇడడ:డ జననరరన ఎ
ఇఇటట ననఇ:5-561-B
వయససస:49
లఇ: పప
125-156/904

1011 ZOK2023620
పషరర: గరతనదడవ అలరర

125-156/905

భరస : నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:5-562
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-156/907

1014 LML2429140
పషరర: మమలఖనన సషజయద

125-156/155

తఇడడ:డ షకకల సషజయద
ఇఇటట ననఇ:5/563
వయససస:43
లఇ: పప
125-156/159

తలల : ఇమఖమ సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/563
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-156/161

125-156/148

తఇడడ:డ మహమద ఖససఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/557
వయససస:81
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహహలల ఆలలరర
ఇఇటట ననఇ:5-562
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ కరశమ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/563
వయససస:41
లఇ: పప
1018 ZOK1073170
పషరర: ఉమమర సషజయద

1013 ZOK2023646
పషరర: దనదయఖల ఆలలరర

996
ZOK0942046
పషరర: మబజఫతర షషక

తఇడడ:డ ఖఖజశరబయదడడన
ఇఇటట ననఇ:5/556
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:5-562
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:5-562
వయససస:49
లఇ: ససస స
1015 LML2429181
పషరర: ఇమఖమ హహసషసన షషక

125-156/150

తఇడడ:డ మహమమద ఖఖససఇ
ఇఇటట ననఇ:5-557
వయససస:75
లఇ: పప
125-156/153

125-156/145

తఇడడ:డ మబనవర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/555
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : ననరరదదబన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/557
వయససస:66
లఇ: ససస స

భరస : ననరరదదబన మహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-557
వయససస:60
లఇ: ససస స
1006 ZOK1020932
పషరర: భబగయ లకడమ ఆకలరర

125-156/147

తఇడడ:డ మబతహర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/555
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ అలల మయ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/556
వయససస:67
లఇ: పప
1003 ZOK2023604
పషరర: మబనర బబగఇ షషక

995
ZOK0489567
పషరర: మబఇతనజ బబగమ షషక

993
LML2432797
పషరర: రహమఖతయఖ షషక
భరస : మబతనహర
ఇఇటట ననఇ:5/555
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : అబబబల రహమఖన
ఇఇటట ననఇ:5/555
వయససస:75
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మబతనహర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/555
వయససస:25
లఇ: పప
1000 ZOK1223700
పషరర: ఖఖజషరహ బబడడడన షషక

125-156/144

తఇడడ:డ అబబస
ఇఇటట ననఇ:5/555
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబబల రహహమన
ఇఇటట ననఇ:5/555
వయససస:49
లఇ: పప
997
ZOK1243906
పషరర: అనశర షషక

992
LML2432540
పషరర: శబబనన శక

1017 LML2429157
పషరర: జకకర సషజయద

125-156/160

తఇడడ:డ ఇమఖమ సరహహబ సషజయద
ఇఇటట ననఇ:5/563
వయససస:35
లఇ: పప
125-156/162

1020 ZOK0415380
పషరర: బబ రరణణ మయఇతన

125-156/163

భరస : సనబబబననరసషజయఖ
ఇఇటట ననఇ:5/565
వయససస:46
లఇ: ససస స
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1021 ZOK0087387
పషరర: రరణబక మబమమడడ

125-156/164

భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:5/568
వయససస:49
లఇ: ససస స
1024 ZOK1121268
పషరర: ఇలయజ షషక

125-156/167

125-156/170

125-156/173

125-156/176

125-156/908

125-156/179

125-156/182

భరస : చనగఇటట నరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:5/576-A
వయససస:30
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 ZOK1498823
పషరర: అనశర షరరఫ షషక

1037 ZOK2255909
పషరర: సఫఫర షషక

1040 ZOK0489617
పషరర: షరదనదద షషక

1043 ZOK1498898
పషరర: మమల షషక

125-156/909

1046 ZOK1294503
పషరర: గఇగరదడవ జవరశజ

125-156/177

1049 ZOK1316702
పషరర: చనగఇటట నరససఇహహలల
తఇడడ:డ చనగఇటట చననయయ
ఇఇటట ననఇ:5/576-A
వయససస:36
లఇ: పప

1029 ZOK0896748
పషరర: సలఖమ షషక

125-156/172

1032 ZOK0897720
పషరర: రహమతతననసర బబగఇ షషక

125-156/175

1035 ZOK1498971
పషరర: అనవర షరరఫ షషక

125-156/178

తఇడడ:డ మహమమద షరరఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/569-A
వయససస:20
లఇ: పప
125-156/1117

1038 ZOK2255958
పషరర: మహమమద షబర షషక

125-156/1118

తఇడడ:డ అబబబల అజజ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/569-B
వయససస:32
లఇ: పప
125-156/180

1041 ZOK1226274
పషరర: వనఇకటటసశరమమ కలనననరర

125-156/181

భరస : ససఇకయయ ఆచనరర కలనననరర
ఇఇటట ననఇ:5/573
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-156/183

1044 ZOK1498781
పషరర: ఫసరడ రస షషక

125-156/184

తఇడడ:డ ఖఖదర మహహదబ దన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/573-A
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-156/185

భరస : చఇదడ శశఖర జవరశజ
ఇఇటట ననఇ:5/576-A
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-156/187

125-156/169

భరస : బబరరన షరరఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/569-A
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసషసన సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/573
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:5-574
వయససస:62
లఇ: ససస స
1048 ZOK1316652
పషరర: చనగఇటట అనసష

125-156/174

భరస : హహసషసన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5/573
వయససస:75
లఇ: ససస స

భరస : హరర కకషష ఆచనరర కమమరర
ఇఇటట ననఇ:5/573
వయససస:25
లఇ: ససస స
1045 LML1873751
పషరర: లకమమ సఇదడపలలల

1031 ZOK0897712
పషరర: రజహనన షషక

1026 ZOK0573774
పషరర: ససలలమఖన షరరఫ షషక

భరస : ససలలమఖన శరరఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/569-A
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద షబర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/569-B
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : ననననసబ
ఇఇటట ననఇ:5/571
వయససస:51
లఇ: ససస స
1042 ZOK1316660
పషరర: లఖవణయ కమమరర

125-156/171

తఇడడ:డ మహమమద షరరఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/569-A
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబరన శరరఫ
ఇఇటట ననఇ:5-569A
వయససస:45
లఇ: పప
1039 ZOK0897753
పషరర: జహర షషక

1028 ZOK0792911
పషరర: మబకరసర షషక

125-156/166

తఇడడ:డ బబరన షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:5/569-A
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : షఇషసర శరరఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/569-A
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబయబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/569-A
వయససస:34
లఇ: పప
1036 ZOK0643312
పషరర: శమశర శరరఫ శశక

125-156/168

భరస : మహమమద షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:5/569-A
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబరరన షరరఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/569-A
వయససస:31
లఇ: పప
1033 ZOK0985277
పషరర: మబననన షషక

1025 ZOK1138875
పషరర: ఇఇతయఖజ షషక

1023 ZOK0489393
పషరర: రరదడయయ ఆచనరర దరరసర
తఇడడ:డ నరససఇహ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/568
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖఖదర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/569
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : అబబబల మయననఫ
ఇఇటట ననఇ:5/569-A
వయససస:37
లఇ: ససస స
1030 ZOK0897233
పషరర: జజఫర షరరఫ షషక

125-156/165

తఇడడ:డ నరసయయ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/568
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖఖదర వలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/569
వయససస:28
లఇ: పప
1027 ZOK0792903
పషరర: శఇషరద బబగఇ షషక

1022 ZOK0489385
పషరర: నరససఇహ ఆచనరర కఇబఇపరటట

1047 ZOK1294511
పషరర: చఇదడ శశఖర జవరశజ

125-156/186

తఇడడ:డ రరమ కకషష జవరశజ
ఇఇటట ననఇ:5/576-A
వయససస:43
లఇ: పప
125-156/188

1050 ZOK1316710
పషరర: చనగఇటట నరసమమ

125-156/189

భరస : చనగఇటట చననయయ
ఇఇటట ననఇ:5/576-A
వయససస:61
లఇ: ససస స
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1051 LML2428613
పషరర: హబబబలఖల షషక

125-156/910

తఇడడ:డ అబబబల అజజ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-576A
వయససస:51
లఇ: పప
1054 LML2433340
పషరర: రమణమమ శశవవలఖ

125-156/192

భరస : మలలజయఖయ
ఇఇటట ననఇ:5/577
వయససస:59
లఇ: ససస స
1057 ZOK1714336
పషరర: ససబబయయ మమనసనల

125-156/195

125-156/198

తఇడడ:డ కలల
ల రర తనయగరరజ ఆచనరర
ఇఇటట ననఇ:5/579
వయససస:45
లఇ: పప
1066 ZOK0896938
పషరర: రరయఖ సయయద

125-156/204

125-156/206

125-156/209

తఇడడ:డ అబబబల సలఇ సయద
ఇఇటట ననఇ:5/582-A
వయససస:21
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-156/196

1061 ZOK1389931
పషరర: తతట వనఇకట ససబడమణయఇ

1064 ZOK0895245
పషరర: ఫయఖజ సయయద

1067 ZOK1634252
పషరర: శరఫస సయద

1070 ZOK1105676
పషరర: ననరర హన ననగయర

1073 ZOK1325893
పషరర: ఉజజమ ననగయర

125-156/212

1076 ZOK0415505
పషరర: లకడమ దడవ బబకజన

125-156/199

1079 ZOK1498807
పషరర: మనసనర సయద
తఇడడ:డ అబబబలసలఖఇ సయద
ఇఇటట ననఇ:5/582-A
వయససస:20
లఇ: పప

1059 ZOK1389857
పషరర: తతట చనన రజడడ పప

125-156/197

1062 ZOK1696236
పషరర: గరతనఇజల కలల
ల రర

125-156/200

భరస : మణణ కలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:5/579
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-156/202

1065 ZOK0896664
పషరర: శరహహధ బబగమ సయయద

125-156/203

భరస : బబషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/581
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-156/205

1068 ZOK0897472
పషరర: షబనన షషక

125-156/911

భరస : జలఖనబబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5-581
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-156/207

1071 ZOK1105809
పషరర: కరరమబలఖల ననగబరర

125-156/208

తఇడడ:డ మసరసన సబ ననగబరర
ఇఇటట ననఇ:5/582
వయససస:26
లఇ: పప
125-156/210

1074 ZOK1381698
పషరర: ననగబర ఉజజమ

125-156/211

తఇడడ:డ ననగబర మసరసన
ఇఇటట ననఇ:5/582
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-156/213

భరస : బబబబ ననయక
ఇఇటట ననఇ:5/582-A
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-156/215

125-156/194

తఇడడ:డ తతట ససబబనన లలట
ఇఇటట ననఇ:5/579
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసరసన ననగయర
ఇఇటట ననఇ:5/582
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయర మసరసన
ఇఇటట ననఇ:5/582
వయససస:25
లఇ: ససస స
1078 ZOK1498708
పషరర: మనసనర సయద

1058 ZOK1325026
పషరర: శరరష మయనమలల

125-156/191

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ పషనగలలరర
ఇఇటట ననఇ:5/577
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : మసరసన సబ ననగయర
ఇఇటట ననఇ:5/582
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసరసన ననగయర
ఇఇటట ననఇ:5/582
వయససస:23
లఇ: ససస స
1075 ZOK1381748
పషరర: ననగయర షరహహద

1056 ZOK1294552
పషరర: ననగరరజ పషనగలలరర

125-156/193

తఇడడ:డ బబష సయద
ఇఇటట ననఇ:5/581
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖఖదర సబ ననగబరర
ఇఇటట ననఇ:5/582
వయససస:48
లఇ: పప
1072 ZOK1325885
పషరర: షహహదన ననగయర

1055 ZOK1294529
పషరర: హరరక పషనగలలరర

తఇడడ:డ బబషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/581
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబబబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/581
వయససస:29
లఇ: పప
1069 ZOK1105650
పషరర: మసరసన సబ ననగబరర

తఇడడ:డ మలల యయ ససరరవనళల
ఇఇటట ననఇ:5/577
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తతట చనన రజడడప
ఇఇటట ననఇ:5/579
వయససస:31
లఇ: పప
125-156/201

1053 LML2433324
పషరర: వజయఖమమ ససరరవనళల

తఇడడ:డ లఖతడ ససబబరరయబడడ మసరల
ఇఇటట ననఇ:5/576-D
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : ససబబయయ మబనననలల
ఇఇటట ననఇ:5/577-A
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : తతట చనన రజడడ పప
ఇఇటట ననఇ:5/579
వయససస:55
లఇ: ససస స
1063 ZOK2237741
పషరర: కలల
ల రర మణణ

125-156/190

భరస : ననగరరజ పషనగలలరర
ఇఇటట ననఇ:5/577
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరఇతయయ మమనసనల
ఇఇటట ననఇ:5/577
వయససస:42
లఇ: పప
1060 ZOK1389865
పషరర: తతట శఇకరమమ

1052 ZOK1670322
పషరర: ససబడమణయఇ మసరల

1077 ZOK0895468
పషరర: అబబబల సలఖఇ సయయద

125-156/214

తఇడడ:డ హహసససన మయఖ సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/582-A
వయససస:66
లఇ: పప
125-156/216

1080 ZOK2023653
పషరర: అమదసనసరస సయయద

125-156/912

భరస : అబబబల సలఖఇ
ఇఇటట ననఇ:5-582-A
వయససస:50
లఇ: ససస స
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1081 ZOK0896557
పషరర: హబబ షషక

125-156/227

తఇడడ:డ షరమర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/582-A1
వయససస:43
లఇ: పప
1084 ZOK1073188
పషరర: ననగ వవణణ కకఇడడటట

125-156/230

125-156/233

125-156/236

125-156/239

125-156/1120

125-156/242

125-156/916

భరస : జమఖల బబషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/589
వయససస:40
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1094 ZOK1244078
పషరర: బషసరర షషక

1097 LML1874999
పషరర: ఖసదనష బబషర షషక

1100 ZOK1124510
పషరర: నలలఫర షషక

1103 ZOK2023661
పషరర: చడననమమ మబనగల

125-156/245

1106 ZOK1498849
పషరర: షరకకర సయద

125-156/240

1109 LML1874692
పషరర: జమఖల బబషర
తఇడడ:డ సబబరనన
ఇఇటట ననఇ:5-589
వయససస:45
లఇ: పప

1089 LML2432599
పషరర: సషలర బబగఇ పషతడన

125-156/235

1092 ZOK1498856
పషరర: ఆఫసడన షషక

125-156/238

1095 ZOK1498872
పషరర: మహమమద హహసషన షషక

125-156/241

తఇడడ:డ ఖజ హహసషన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/587
వయససస:21
లఇ: పప
125-156/913

1098 LML1875046
పషరర: పరరశన షషక

125-156/914

భరస : ఖసదనష
ఇఇటట ననఇ:5-587A
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-156/243

1101 LML1873629
పషరర: హససనన పఠరన

125-156/915

భరస : అబబబలఖల ఖఖన
ఇఇటట ననఇ:5-588
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-156/917

1104 ZOK1124460
పషరర: శబబర సయయద

125-156/244

తఇడడ:డ జమఖల బబషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/589
వయససస:26
లఇ: పప
125-156/246

తఇడడ:డ జమల బబష సయద
ఇఇటట ననఇ:5/589
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-156/248

125-156/232

తఇడడ:డ ఖజ హహసషన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/585-B
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : సపబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:5-588A
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరబబరన సయద
ఇఇటట ననఇ:5/589
వయససస:52
లఇ: పప
1108 ZOK2023687
పషరర: యఖససమన సయయద

125-156/237

భరస : మఖలక బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/587-A-1
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబబలలఖన
ఇఇటట ననఇ:5-588
వయససస:34
లఇ: పప
1105 ZOK1498831
పషరర: జమఖల బబషర సయద

1091 ZOK1244052
పషరర: మసరసన షషక

1086 ZOK1384015
పషరర: మగల జబబద

భరస : సఇసరధరసరహహబ పషతడన
ఇఇటట ననఇ:5/585-1
వయససస:78
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబషర
ఇఇటట ననఇ:5-587A
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ జబబర సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/587-A1
వయససస:36
లఇ: పప
1102 LML2433548
పషరర: యఖససమన పఠరన

125-156/234

తఇడడ:డ ఖఖజజ హహసషసన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/587
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖజ హహసషన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/587
వయససస:18
లఇ: పప
1099 ZOK1325042
పషరర: మఖలక బబషర షసక

1088 LML2432565
పషరర: కరరమబన పషతడన

125-156/229

భరస : మగల షషక మహబయబ బబష
ఇఇటట ననఇ:5/585
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖజజ హహసషసన షషక
ఇఇటట ననఇ:5/585-B
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ వననననబబ గరతతల దడడడడ
ఇఇటట ననఇ:5/587
వయససస:36
లఇ: పప
1096 ZOK2256634
పషరర: మహమమద ఉమర షషక

125-156/231

భరస : మహమబ పషతడన
ఇఇటట ననఇ:5/585-1
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన
ఇఇటట ననఇ:5/585-1
వయససస:39
లఇ: ససస స
1093 ZOK1105791
పషరర: గఇగయయ గరతతల దడడడడ

1085 ZOK1353952
పషరర: మసరసన సయద

1083 ZOK0489625
పషరర: దదలల ఖద షషక
భరస : ఖఖజజ హహసషసన
ఇఇటట ననఇ:5/585
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : అల బబష
ఇఇటట ననఇ:5/585
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షషక ఫకరరదదబన
ఇఇటట ననఇ:5/585
వయససస:25
లఇ: ససస స
1090 ZOK0577775
పషరర: రమజజ మగల

125-156/228

తఇడడ:డ యణదయయ గబఇడనల
ఇఇటట ననఇ:5/583
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : ననగ బబషరననమ
ఇఇటట ననఇ:5/585
వయససస:38
లఇ: ససస స
1087 ZOK1713866
పషరర: షషక షబన

1082 ZOK1498864
పషరర: రరహహణణ గబఇడనల

1107 ZOK2023679
పషరర: అమరరనసరస సయయద

125-156/247

భరస : సరబ జజన సయయద
ఇఇటట ననఇ:5/589
వయససస:70
లఇ: ససస స
125-156/918

1110 LML2428639
పషరర: మబఇఠరజ బబగఇ షషక

125-156/249

భరస : రహమఖతతలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/590
వయససస:69
లఇ: ససస స
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1111 LML2433555
పషరర: బశరరరన శక

125-156/250

తఇడడ:డ రహహమతతలఖల
ఇఇటట ననఇ:5/590
వయససస:34
లఇ: ససస స
1114 ZOK1133446
పషరర: ఫరతమఖ షషక

125-156/253

125-156/256

125-156/259

125-156/262

125-156/919

125-156/922

125-156/267

తఇడడ:డ సయయద హబబబలల
ఇఇటట ననఇ:5/600
వయససస:38
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1124 ZOK0950080
పషరర: మబనర షషక

1127 ZOK2023695
పషరర: మబకస ర షషక

1130 ZOK1284348
పషరర: ఈశశరమమ ససఇగన

1133 ZOK1357045
పషరర: షషక ఆరరఫ సప హహల

125-156/924

1136 LML2433613
పషరర: మహమమదనససర శక

125-156/263

1139 ZOK1325034
పషరర: అబబబల రరహమఖన షషక
తలల : షహహదన భ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/600
వయససస:33
లఇ: పప

1119 ZOK1612456
పషరర: జఫర సదదఖ షషక

125-156/258

1122 LML2433563
పషరర: యఖషసమన శక

125-156/261

1125 ZOK0950098
పషరర: ఆరరఫపలఖల షషక

125-156/264

తఇడడ:డ షరమర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/592
వయససస:42
లఇ: పప
125-156/920

1128 LML1873397
పషరర: మహమమద హనఫ షషక

125-156/921

తఇడడ:డ నబ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-594
వయససస:47
లఇ: పప
125-156/265

1131 ZOK1664309
పషరర: ససఇగన లలకరశ

125-156/266

భఇధసవప: రరజరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:5/598
వయససస:20
లఇ: పప
125-156/268

1134 LML1873272
పషరర: గబలఖబ బబగఇ షషక

125-156/923

భరస : ఫరరఖ
ఇఇటట ననఇ:5-599
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-156/269

తఇడడ:డ అనవరరబశర
ఇఇటట ననఇ:5/600
వయససస:35
లఇ: పప
125-156/271

125-156/255

తఇడడ:డ అబబబలకరరమ
ఇఇటట ననఇ:5/592
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షషక ఫరరరక
ఇఇటట ననఇ:5/599
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : అబబబలఖల దరఆరరఫ
ఇఇటట ననఇ:5-599
వయససస:45
లఇ: ససస స
1138 ZOK1294727
పషరర: సయయద జజన

125-156/260

భరస : ససబబబరరయబడడ ససఇగన
ఇఇటట ననఇ:5/598
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆరరఫ ఫరరరక షషక
ఇఇటట ననఇ:5/599
వయససస:31
లఇ: పప
1135 LML1873280
పషరర: ఆరరఫ ఫరరక

1121 ZOK1499078
పషరర: షషక మమహతనబ

1116 LML2433589
పషరర: ఖఖలఖబ శక

తఇడడ:డ ఇసరమయల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/591
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : అబబబల కరరఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:5-592
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-594
వయససస:39
లఇ: ససస స
1132 ZOK0942012
పషరర: ఆరరఫ ుసజరల షషక

125-156/257

భరస : షఇషసర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/592
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : అకబర అల షషక
ఇఇటట ననఇ:5-592
వయససస:39
లఇ: ససస స
1129 LML1873603
పషరర: షబరరన షషక

1118 LML2433605
పషరర: షమఇ షషక

125-156/252

భరస : నజరబశర
ఇఇటట ననఇ:5/590/1
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షషక అకబర అల
ఇఇటట ననఇ:5/591-A
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబబల కరరఇ
ఇఇటట ననఇ:5/592
వయససస:40
లఇ: పప
1126 LML1875012
పషరర: సఫపర షషక

125-156/254

భరస : ఇసరమయల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/591
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబబలనరరఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/591-A
వయససస:46
లఇ: పప
1123 ZOK0266502
పషరర: అలఖల బకరశ షషక

1115 ZOK1133453
పషరర: ననయమతతలల షషక

1113 ZOK1133438
పషరర: రమజజ షషక
భరస : నయమఖతతలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/590
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రహమతతలల షషక
ఇఇటట ననఇ:5/590
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/591
వయససస:49
లఇ: పప
1120 LML1874684
పషరర: అకబరరల షషక

125-156/251

తఇడడ:డ కరససఇ పసరర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/590
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/590
వయససస:44
లఇ: ససస స
1117 LML2433597
పషరర: ఇసరమయల షషక

1112 ZOK1133107
పషరర: బబష షషక

1137 ZOK1272285
పషరర: జకకయఖ ససలఖసన షషక

125-156/270

భరస : మహమమద ననససర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/600
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-156/272

1140 ZOK1325067
పషరర: సరరసజ షషక

125-156/273

తలల : షహహదన భ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/600
వయససస:24
లఇ: ససస స
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1141 ZOK2023703
పషరర: షహహదన బ షషక

125-156/925

భరస : అనశర బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5-600
వయససస:46
లఇ: ససస స
1144 LML2432409
పషరర: అఫసఫర శక

తఇడడ:డ హబబబలల యస యఇ డడ
ఇఇటట ననఇ:5-601-D
వయససస:23
లఇ: పప
125-156/275

భరస : అబబబలరరయఖజ
ఇఇటట ననఇ:5/602
వయససస:38
లఇ: ససస స
1147 ZOK0415455
పషరర: జనత బబగఇ షషక

125-156/278

125-156/927

125-156/930

125-156/282

125-156/285

125-154/265

భరస : శబబర పఠరన
ఇఇటట ననఇ:5355B
వయససస:45
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1154 ZOK1268953
పషరర: శరఇత కకటపరటట

1157 LML2432441
పషరర: షషక సరతరరజ నవరజ షషక

1160 ZOK1105627
పషరర: తశల ఇ షషక

1163 ZOK1428937
పషరర: కలఖయణ చకశధర బవరరశశటష ట

125-154/143

125-154/732

1166 ZOK1541473
పషరర: లహరర సటటష

1149 ZOK1498799
పషరర: నజయఖ షషక

1152 LML2428662
పషరర: అబబబల మయననఫ శశక

125-156/281

1155 ZOK2237808
పషరర: ఏలయఖస షషక

125-156/929

125-156/217

తఇడడ:డ కససమ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/603
వయససస:32
లఇ: పప
125-156/283

1158 LML2432466
పషరర: ఫరరనన బబగమ కర

125-156/284

తఇడడ:డ ఖజనవరజ
ఇఇటట ననఇ:5/603
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-156/286

1161 ZOK1353960
పషరర: ఆఫసడదద షషజక

125-156/287

తఇడడ:డ ఖసదన
బ స బబషర షషజక
ఇఇటట ననఇ:5/603
వయససస:24
లఇ: పప
125-155/190

1164 ZOK1674076
పషరర: సరశత సనమమమదబ ద

125-154/142

భరస : వనఇకట రజడడడ సనమమమదబ ద
ఇఇటట ననఇ:131A
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-154/144

1167 ZOK1313360
పషరర: తతట వనఇకట ససబబమమ

తఇడడ:డ ననగజఇదడ లకడమ ననరరయణ సటటష
ఇఇటట ననఇ:421-A
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : తతట రరమచఇదడ
ఇఇటట ననఇ:5349
వయససస:66
లఇ: ససస స

1169 ZOK0941949
పషరర: మబదసససర షషక

1170 ZOK1570514
పషరర: జజబ షషక

తఇడడ:డ మబనవర షషక
ఇఇటట ననఇ:DNO 5/555
వయససస:30
లఇ: పప

125-156/280

తఇడడ:డ అబబల రసనల
ఇఇటట ననఇ:5-602
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ రఘబననథ గబపరస బవరరశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:6/969-D-A-1 RMC
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : మహమమద గగస ఖఖన కరకడ
ఇఇటట ననఇ:370-2
వయససస:55
లఇ: ససస స
1168 ZOK2022523
పషరర: శరహనజ పఠరన

125-156/928

భరస : ఫషజరరజ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/603
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : అనసర బబష శరక
ఇఇటట ననఇ:5/4448
వయససస:21
లఇ: ససస స
1165 ZOK1570563
పషరర: ఖదదరరన పటబన

1151 LML2428654
పషరర: అబబబల రరయఖజ శశక

125-156/277

భరస : మహమమద రఫస షషక
ఇఇటట ననఇ:5/602
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖఖజజ నవజ
ఇఇటట ననఇ:5/603
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖసదసబస బబషర షషక
ఇఇటట ననఇ:5/603
వయససస:30
లఇ: పప
1162 ZOK1674209
పషరర: అఫసడన షషక

125-156/279

భరస : నగరశ కకటపరటట
ఇఇటట ననఇ:5/602-A
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : కజజనవజ
ఇఇటట ననఇ:5/603
వయససస:57
లఇ: ససస స
1159 ZOK0897563
పషరర: అయయబ షషక

1148 ZOK1325059
పషరర: శరహ నన బబగమ షషక

1146 LML2432516
పషరర: మబననన శక
తఇడడ:డ శఖడనవఅల
ఇఇటట ననఇ:5/602
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబబబల మబననఫ
ఇఇటట ననఇ:5-602
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : దసస గరరర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-602
వయససస:68
లఇ: ససస స
1156 LML2432433
పషరర: జరరననభబనస కజరలఇగపలల

125-156/276

భరస : అబబబల మబనఏ షషక
ఇఇటట ననఇ:5/602
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబబల మబననఫ
ఇఇటట ననఇ:5-602
వయససస:37
లఇ: పప
1153 ZOK0897811
పషరర: బబజజన షషక

1145 LML2432417
పషరర: శబనమ శక

125-156/274

భరస : అబబబలసలఖమ
ఇఇటట ననఇ:5/602
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : అబయ
బ లగయజ
ఇఇటట ననఇ:5/602
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : శఫసఉలఖల
ఇఇటట ననఇ:5/602
వయససస:44
లఇ: ససస స
1150 LML2428647
పషరర: అబబబల గయఖజ శశక

125-156/926 1143 LML2432144
1142 ZOK1290162
పషరర: జజమర సప హహహఎల యస యఇ డడ
పషరర: మబశరషలబబగమ కర

125-156/1106

125-154/731

125-154/1164

తఇడడ:డ బబష జలఖలన
ఇఇటట ననఇ:DOOR NO 5/450
వయససస:33
లఇ: పప
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1171 ZOK1570548
పషరర: భబణబ షషక

125-154/1166

భరస : జజబ
ఇఇటట ననఇ:DOOR NUMBER 5/450
వయససస:28
లఇ: ససస స

1172 ZOK1243708
పషరర: హరననథ రరజ చదఇబరఇ

తఇడడ:డ అదద ననరరయణ చదఇబరఇ
ఇఇటట ననఇ:NO:5/493C EGUVAGADDA ST
వయససస:53
లఇ: పప
పపరరషషలల

ఇతరరలల
మతస త

125-155/1050

549
549

ససస సలల

మతస త
623
623

1,172
1,172

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస

వయసస 01-01-2021 నటక
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