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1
ZOK1243898
పపరర: రరమ దదవ చచతల

125-156/848

భరస : వనచకట రమణయయ చచతల
ఇచటట ననచ:5-1-575-A
వయససస:44
లచ: ససస స
4
ZOK2020980
పపరర: రరమకకకషష బబససననన

125-153/660

125-153/663

125-153/665

125-153/100

భరస : మబన సరశమ పపచచకరయల
ఇచటట ననచ:5/132
వయససస:48
లచ: ససస స
16
ZOW0422360
పపరర: గచగరధర వచదదటట

125-153/102

తచడడ:డ వనచకట రరమయయ వచదదటట
ఇచటట ననచ:5/134-1A
వయససస:44
లచ: పప
19
LML2420859
పపరర: రరమమమరరస కకటబ

125-153/661

8
ZOK0908741
పపరర: మదన మహన రరడడ దదడడ

125-153/664

తచడడ:డ శశషషయమ
ఇచటట ననచ:5-134-A
వయససస:75
లచ: పప

6
LML2422830
పపరర: సరరజమమ దదడడ

11
ZOK1496645
పపరర: హరర శవననథ పపచచకరయల

125-153/98

9
ZOK1702513
పపరర: తరరపరల రరడడడ శరనచ రరడడడ

12
ZOK1568823
పపరర: మబన సరశమ పపచచ కరయల

125-166/7
14
ZOK1677558
పపరర: కకమమననన రరమబ ననయబడడ
కకమమననన చననయయ ననయబడడ
భచధసవప: కకవవరర గణణశ
ఇచటట ననచ:5/133-5
వయససస:34
లచ: పప

15
ZOK1428010
పపరర: వనణబ గరపరల రరడడ గరల
తచడడ:డ వనచకట రమణ రరడడడ గరల
ఇచటట ననచ:5/134
వయససస:24
లచ: పప

17
ZOW0425934
పపరర: వనజ వచదదటట

18
LML2420842
పపరర: ఆదదననరరయణ కకటబ

125-153/103

20
ZOK0253377
పపరర: గరపమమ కకటబ

భరస : నరససచహహలక కకటపరటట
ఇచటట ననచ:5-134-B2
వయససస:40
లచ: ససస స
28
ZOK2021012
పపరర: కకకషష రరరడడడ గడడ చ
తచడడ:డ వనచకటససబబబరరడడడ
ఇచటట ననచ:5-135
వయససస:58
లచ: పప
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26
ZOK1208777
పపరర: గరపమమ మలలడ పలడ

125-153/668

29
ZOK2021020
పపరర: మచగమమ గడడ చ
భరస : కకకషష రరరడడడ
ఇచటట ననచ:5-135
వయససస:52
లచ: ససస స

125-153/666

21
ZOK0253393
పపరర: మమధవ కకటబ

125-153/669

భరస : రరమమరరస
ఇచటట ననచ:5-134-A
వయససస:41
లచ: ససస స
125-153/672

తచడడ:డ ససబబయయ కకటపరటట
ఇచటట ననచ:5-134-B2
వయససస:52
లచ: పప
125-153/674

భరస : వనచకట ససబబయయ మలలడ పలడ
ఇచటట ననచ:5-134-C
వయససస:37
లచ: ససస స
125-153/676

125-153/101

తచడడ:డ రరమమమరరస
ఇచటట ననచ:5-134-A
వయససస:39
లచ: పప

తచడడ:డ వనచకతతసబబబరరడడడ గరబబగరరర
ఇచటట ననచ:5-134-B1
వయససస:68
లచ: పప
125-153/673

125-153/99

తచడడ:డ ససచదర రరమయయ లమతద పపచచ కరయల
ఇచటట ననచ:5/132
వయససస:53
లచ: పప

125-153/670 23
125-153/671 24
22
LML1859248
ZOK2021004
ZOK1194000
పపరర: ససబడమణయ పడసరద రరడడడ గరబబగరరర
పపరర: వనచకత ననరరయమననరరడడ గరబబగరరర
పపరర: నరససచహహలక కకటపరటట

25
ZOK1208785
పపరర: యలడ మమ కకటపరటట

125-153/97

తచడడ:డ మబనససరశమ పపచచకరయల
ఇచటట ననచ:5/132
వయససస:27
లచ: పప

భరస : రరమమరరస
ఇచటట ననచ:5-134-A
వయససస:72
లచ: ససస స

తచడడ:డ ననరరయణ రరడడడ
ఇచటట ననచ:5-134-B1
వయససస:38
లచ: పప

125-153/662

తచడడ:డ చనన రరశరరడడ శరనచ రరడడడ
ఇచటట ననచ:5/131-A
వయససస:80
లచ: పప

భరస : గచగరధర వచదదటట
ఇచటట ననచ:5/134-1A
వయససస:44
లచ: ససస స
125-153/667

125-153/659

భరస : మలడ కరరరరన రరడడడ
ఇచటట ననచ:5-131
వయససస:50
లచ: ససస స

తచడడ:డ మలడ కరరరరన రరడడడ
ఇచటట ననచ:5-131
వయససస:30
లచ: పప

భరస : తరరపరల రరడడడ
ఇచటట ననచ:5-131/A
వయససస:68
లచ: ససస స
13
ZOK1568864
పపరర: వసచత పపచచకరయల

5
ZOK2020998
పపరర: ఆదదలకమమ బబససననన

3
ZOK0478594
పపరర: శశభ రరణణ బబససననన
భరస : రరమకకకషష గగడ
ఇచటట ననచ:5-130
వయససస:37
లచ: ససస స

భరస : ససబడమణయచ
ఇచటట ననచ:5-130
వయససస:62
లచ: ససస స

తచడడ:డ మలడ కరరరరన రరడడడ
ఇచటట ననచ:5-131
వయససస:32
లచ: ససస స
10
LML2422848
పపరర: మబనశశరమమ సరనచరరడడ

125-153/658

తచడడ:డ ససబబడమణయమ
ఇచటట ననచ:5-130
వయససస:39
లచ: పప

తచడడ:డ ససబడమణయచ
ఇచటట ననచ:5-130
వయససస:41
లచ: పప
7
ZOK0908733
పపరర: దదపస దదడడ

2
LML2421675
పపరర: గణణశ కకమమర గగడ బససననన

27
ZOK0908774
పపరర: సరవతడ కకటపరటట

125-153/675

భరస : శకనవరససలక కకటపరటట
ఇచటట ననచ:5-134-D
వయససస:42
లచ: ససస స
125-153/677

30
ZOK0827214
పపరర: వజయకకమమర బబ మబమ

125-153/678

తచడడ:డ కకకషష బబ మబమ
ఇచటట ననచ:5-136
వయససస:31
లచ: పప
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31
ZOK0827263
పపరర: పవరన కకమమర బబ మబమ

125-153/679

తలడ : హహహమమవత బబ మబమ
ఇచటట ననచ:5-136
వయససస:30
లచ: పప
34
ZOK1321918
పపరర: సశపన బబ మబమ

125-153/682

125-153/685

125-153/687

భరస : రరమ శశఖర శకరరమదనస
ఇచటట ననచ:5-136-1
వయససస:51
లచ: ససస స
43
ZOK0986135
పపరర: వషష
ష కఅలమ కకమమఠర

125-153/104

125-153/691

125-153/108

125-153/693

తచడడ:డ పడభబకర కకచడడపరటట
ఇచటట ననచ:5/138
వయససస:21
లచ: పప
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125-153/688

50
ZOK1568096
పపరర: రరశన అర షపక

53
LML2430437
పపరర: షషషక మహమమద ఉమర

125-153/695

56
ZOK1227058
పపరర: చచదడ శశఖర రరడడ ససబబబల

125-153/105

59
ZOK1114032
పపరర: ఈశశర సరయ కకచడడపరటట
తచడడ:డ నఠయ పవజయయ కకలనపరటట
ఇచటట ననచ:5-138
వయససస:26
లచ: పప

39
ZOK1183219
పపరర: బబడమమనచద శకరరమదనస

125-153/686

42
ZOK1227033
పపరర: జయశక శకరరచదనస

125-153/689

45
ZOK1115394
పపరర: ఈశశరమమ మటట పడడగరరర

125-153/690

భరస : మలడ రరడడడ
ఇచటట ననచ:5-136-A1
వయససస:48
లచ: ససస స
125-153/106

48
DGQ0555177
పపరర: వనచకటటసస హసన పపరచ

125-153/107

తచడడ:డ లకకకమయయ
ఇచటట ననచ:5/136-A-2
వయససస:47
లచ: పప
125-153/109

51
ZOK1309103
పపరర: ఫరరదన షపక

125-153/692

భరస : అబబబల ససభబన షపక
ఇచటట ననచ:5-136-A2
వయససస:24
లచ: ససస స
125-155/4

54
ZOK2021053
పపరర: ననరరయణ బబ మబమ

125-153/694

తచడడ:డ వనచకటరరమయయ
ఇచటట ననచ:5-137
వయససస:53
లచ: పప
125-153/696

తచడడ:డ కకషరషరరడడడ ససబబబల
ఇచటట ననచ:5-137-C
వయససస:52
లచ: పప
125-153/110

125-153/684

తచడడ:డ రరమ శశఖర శకరరచదనస
ఇచటట ననచ:5-136-1
వయససస:25
లచ: ససస స

తచడడ:డ షషషక హహసపసన సరహహబ
ఇచటట ననచ:5/136-A-2
వయససస:68
లచ: పప

భరస : ననరరయణ
ఇచటట ననచ:5-137
వయససస:42
లచ: ససస స
58
ZOK1630433
పపరర: బబలమజ కకచడడపరటట

41
ZOK1183235
పపరర: రరమ శశఖర శకరరమదనస

47
ZOK1568120
పపరర: జనద అహమద షపక

36
ZOK2021046
పపరర: హహహమమవత బబ మబమ

తచడడ:డ రరమ శశఖర శకరరమదనస
ఇచటట ననచ:5-136-1
వయససస:29
లచ: పప

తచడడ:డ జనద అహమద షపక
ఇచటట ననచ:5/136-A-2
వయససస:49
లచ: ససస స

తచడడ:డ షపక మహమమద ఉమర
ఇచటట ననచ:5-136-A2
వయససస:34
లచ: పప
55
ZOK2021061
పపరర: చచదడకళ బబ మబమ

125-153/1319

తచడడ:డ యమనసస షపక
ఇచటట ననచ:5/136-A2
వయససస:50
లచ: పప

తచడడ:డ మహమమద ఉమమర షపక
ఇచటట ననచ:5/136-A-2
వయససస:41
లచ: పప
52
ZOK1357771
పపరర: షపక అబబబల ససభబన

38
ZOK2262947
పపరర: అణణననగరరర సశరరప
అణణననగరరర
భరస : గగబబగరరర రఘబ రమ రరడడ
ఇచటట ననచ:5/136
వయససస:36
లచ: ససస స

44
ZOK0986143
పపరర: ససవర కకశవ రరడడ కకమమఠర

125-153/681

భరస : కకకషష ర
ఇచటట ననచ:5-136
వయససస:52
లచ: ససస స

తచడడ:డ చనన చచనననరరడడ కకమమఠర
ఇచటట ననచ:5/136-A-1
వయససస:54
లచ: పప

తచడడ:డ మలడ రరడడడ
ఇచటట ననచ:5-136-A1
వయససస:26
లచ: పప
49
ZOK1227041
పపరర: ఇసరమయల షపక

125-153/683

తచడడ:డ ససబబయయ శకరరమదనస
ఇచటట ననచ:5-136-1
వయససస:61
లచ: పప

భరస : ససవర కకశవ రరడడడ కకమమఠర
ఇచటట ననచ:5/136-A-1
వయససస:44
లచ: ససస స
46
ZOK1115410
పపరర: శకధర రరడడడ తతమమల

35
ZOK2021038
పపరర: కకకషష ర బబ మబమ

33
ZOK1114081
పపరర: ససలలచన బబ మబమ
తచడడ:డ ననరరయణ బబ మబమ
ఇచటట ననచ:5-136
వయససస:28
లచ: ససస స

తచడడ:డ వనచకటరరమయయ
ఇచటట ననచ:5-136
వయససస:58
లచ: పప

తచడడ:డ చననననగ మలమడరరడడడ
ఇచటట ననచ:5-136వయససస:57
లచ: పప
40
ZOK1183227
పపరర: గరరరజ కకమమరర శకరరమదనస

125-153/680

తచడడ:డ ననరరయణ బబ మబమ
ఇచటట ననచ:5-136
వయససస:26
లచ: ససస స

తచడడ:డ ననరరయణ బబ మబమ
ఇచటట ననచ:5-136
వయససస:23
లచ: ససస స
37
ZOK1115378
పపరర: మలడ రరడడడ తతమమల

32
ZOK1114073
పపరర: మమనక బబ మబమ

125-153/697
57
ZOK1227066
పపరర: వజయ చనమబచడదశశరర ససబబబల

భరస : చచదడ శశఖర రరడడ ససబబబల
ఇచటట ననచ:5-137-C
వయససస:48
లచ: ససస స
125-153/698

60
ZOK2021087
పపరర: ససబబలకమమ కకచడడపరటట

125-153/700

భరస : నతయపవజయయ
ఇచటట ననచ:5-138
వయససస:48
లచ: ససస స
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61
ZOK0521229
పపరర: ససనల కకమమర మలవతత

125-153/701

తచడడ:డ ననరరయణ
ఇచటట ననచ:5-138-1
వయససస:33
లచ: పప
64
ZOK0521500
పపరర: మలడ కరరరరన ఆకకరర

125-153/704

125-153/111

125-153/138

125-153/711

125-153/714

125-153/717

తచడడ:డ మహబమబ బబషర పపతదన
ఇచటట ననచ:5-140
వయససస:30
లచ: పప

125-153/709

74
LML2420768
పపరర: అబబబల రజజక పననసరర

125-153/141

125-153/712

83
LML2420750
పపరర: జలమనబశర పటబన

86
ZOK1243229
పపరర: శరహనజ ఖమననమ పటబన
భరస : ఖమదర బబషర పటబన
ఇచటట ననచ:5-140
వయససస:51
లచ: ససస స

72
LML1858083
పపరర: ఉమమమహహశశర పషనగలకరర

75
LML2424521
పపరర: శఈదన శశక

వయసస 01-01-2021 నటక

తచడడ:డ ససబబరరయబడడ ఆచనరర
ఇచటట ననచ:5-140-A
వయససస:56
లచ: పప

125-153/710

125-153/713

125-153/716

తచడడ:డ అబబబల రజజక పననసరర
ఇచటట ననచ:5-139
వయససస:24
లచ: ససస స
125-153/139

81
ZOK1496462
పపరర: అబబబల రరహమన షపక

125-153/140

తచడడ:డ అబబబల ఖయబచ షపక
ఇచటట ననచ:5/140
వయససస:29
లచ: పప
125-153/718

84
ZOK0642181
పపరర: మహబబ బశర పఠరన

125-153/719

తచడడ:డ సషషదన ఖమన
ఇచటట ననచ:5-140
వయససస:60
లచ: పప
125-153/721

87
ZOK1569037
పపరర: ససనత రరణణ ఇటటకల

125-153/142

తచడడ:డ వరబడహమయయ ఆచనరర
ఇచటట ననచ:5/140-A
వయససస:24
లచ: ససస స

125-153/143 89
125-153/722 90
88
ZOK1569078
LML1859818
LML1867696
పపరర: యతశ కకమమర ఆచనరర ఇటటకల
పపరర: వర బరమయయఆచనరర ఇటటకరల
పపరర: తడపపర ఇటటకల

తచడడ:డ వరబడహమయయ ఆచనరర
ఇచటట ననచ:5/140-A
వయససస:21
లచ: పప

125-153/137

భరస : అబబబలరజజక
ఇచటట ననచ:5-139
వయససస:46
లచ: ససస స

తచడడ:డ మమహబమబబశర
ఇచటట ననచ:5-140
వయససస:34
లచ: పప
125-153/720

69
ZOK1496926
పపరర: రరషసత పషనగలకరర

125-153/715 78
77
ZOK0986150
ZOK1311877
పపరర: మబహమమద జరషద షపక పననసరర
పపరర: అరరరయమ పననసరర

80
ZOK1394261
పపరర: నరచజన ననసచశశటట

125-153/707

తచడడ:డ జచగమయయ పషనగలకరర
ఇచటట ననచ:5-138-B2
వయససస:51
లచ: పప

భరస : వనణబ గరపరల ననసచశశటట
ఇచటట ననచ:5/140
వయససస:33
లచ: ససస స

భరస : అబబబల ఖయబచ షపక
ఇచటట ననచ:5/140
వయససస:53
లచ: ససస స
85
ZOK0986168
పపరర: అసడ చ ఖమన పపతదన

71
LML1866045
పపరర: ససగబణమమ పషనగలకరర

66
ZOK1016261
పపరర: సరయననథ ఆకకరర

తచడడ:డ ఉమమమహహశశర పషనగలకరర
ఇచటట ననచ:5/138-B2
వయససస:21
లచ: ససస స

తచడడ:డ అబబబల రజజక షపక పననసరర
ఇచటట ననచ:5-139
వయససస:28
లచ: పప

తచడడ:డ అబబబల రజజక పననసరర
ఇచటట ననచ:5-139
వయససస:23
లచ: ససస స
82
ZOK1568245
పపరర: రరహమబననసర షపక

125-153/136

తచడడ:డ మహబమబ బబషర పననసరర
ఇచటట ననచ:5-139
వయససస:62
లచ: పప

భరస : మమహబమబబశర
ఇచటట ననచ:5-139
వయససస:42
లచ: ససస స
79
ZOK1311885
పపరర: సరదదయమ పననసరర

68
ZOK1011501
పపరర: లకడమ దదవ పపరరరర

125-153/703

తచడడ:డ గరవచద రరజలక ఆకకరర
ఇచటట ననచ:5-138-2
వయససస:25
లచ: పప

భరస : ఉమమమహహశశర పషనగలకరర
ఇచటట ననచ:5-138B2
వయససస:46
లచ: ససస స

భరస : జచగమయయ పషనగలకరర
ఇచటట ననచ:5-138-B-2
వయససస:73
లచ: ససస స
76
LML2424539
పపరర: ననరజహహ శశక

125-153/706

భరస : రవ కకశశర
ఇచటట ననచ:5/138-B2
వయససస:27
లచ: ససస స

తచడడ:డ ఉమమమహహశశర పస
ఇచటట ననచ:5/138-B2
వయససస:26
లచ: ససస స
73
LML1866037
పపరర: నరసమమ పషనగలకరర

65
ZOK0642983
పపరర: కకమమర అకకరర

63
ZOK0260091
పపరర: లకకమనరసమమ ఆకకరర
భరస : గరవచదరరజలక
ఇచటట ననచ:5-138-2
వయససస:56
లచ: ససస స

తచడడ:డ గరవచద రరజలక
ఇచటట ననచ:5-138-2
వయససస:31
లచ: పప

భరస : మమరయయ కకచడయయ
ఇచటట ననచ:5/138-B2
వయససస:35
లచ: ససస స
70
ZOK1496934
పపరర: లమలతయ పస

125-153/702

భరస : ననరరయణ
ఇచటట ననచ:5-138-1
వయససస:58
లచ: ససస స

తచడడ:డ గరవచద రరజలక ఆకకరర
ఇచటట ననచ:5-138-2
వయససస:33
లచ: పప
67
LML2364206
పపరర: పదమ పవల

62
ZOK0521690
పపరర: వర లకడమ మలవతత
స

125-153/723

భరస : వరబడహమయయఆచనరర
ఇచటట ననచ:5-140-A
వయససస:46
లచ: ససస స
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91
ZOK0908808
పపరర: శవరరచ ఆచనరర ఇటటకఅలమ

తచడడ:డ వరబడమహ యయ ఆచనరర ఇటటకఅలమ
ఇచటట ననచ:5-140-A
వయససస:29
లచ: పప

125-153/725
92
ZOK1325844
పపరర: యతశ కకమమర ఆచనరర
ఇటటకరల
తచడడ:డ వర బడహమయయ ఆచనరర ఇటటకరల
ఇచటట ననచ:5-140-A
వయససస:23
లచ: పప

తచడడ:డ అబబబల ఖయబచ షపక
ఇచటట ననచ:5/140-B
వయససస:24
లచ: పప

94
ZOK1380427
పపరర: చకటట రరడడడలహరర

95
LML1859479
పపరర: వనచకటససబబయయ ననశచశశటట

96
LML1867381
పపరర: కకకషషవనణణ ననసచశశటట

125-153/724

125-153/145

తచడడ:డ చకటట వనణబగగపరల
ఇచటట ననచ:5/140-C
వయససస:24
లచ: ససస స
97
ZOK0489047
పపరర: వనణబగరపరల ననసరఎచ శశటట

తచడడ:డ వనచకటయయ ననశచశశటట
ఇచటట ననచ:5-140-C
వయససస:62
లచ: పప
125-153/728

98
ZOK0489062
పపరర: వనణబ గరపరల చకటట

తచడడ:డ వనచకట ససబబయయ ననసరఎచ శశటట
ఇచటట ననచ:5-140-C
వయససస:37
లచ: పప

తచడడ:డ లకమయయ చకటట
ఇచటట ననచ:5-140-C
వయససస:64
లచ: పప

100
ZOK1249060
పపరర: వనచకటటశ శనగరన

101
ZOK1243138
పపరర: లకడమ దదవ శనగరన

125-153/147

తలడ : లకడమ దదవ శనగరన
ఇచటట ననచ:5/140D
వయససస:40
లచ: పప
103
ZOK1243153
పపరర: హహమలత శనగరన

125-153/732

125-153/149

125-153/736

125-153/730

110
LML2422897
పపరర: రరజమమ వరరరబబ యన

125-153/739

113
ZOK0985780
పపరర: వనచకట ససజతన రరజజ

125-153/733

భరస : మలడ కరరరరనరకడకడ
ఇచటట ననచ:5/143
వయససస:46
లచ: ససస స

116
LML2420511
పపరర: మలడ కరరరరనరకడకడ మమరర

102
ZOK1243146
పపరర: శకనవరససలక శనగరన

వయసస 01-01-2021 నటక

125-153/731

105
LML2420495
పపరర: వనచకటససబబయయ రరజ

125-153/734

125-153/148

108
LML2422517
పపరర: ససధనకర బబబబ ఓడడడబబ యన

125-153/735

తచడడ:డ ససబబరరయబలక
ఇచటట ననచ:5-141
వయససస:39
లచ: పప
125-153/737

125-153/738
111
ZOK0387522
పపరర: రరజకశ కకమమర వరరర బబ యఅనన

తచడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5-141-A
వయససస:39
లచ: పప
125-153/150

114
ZOK0985798
పపరర: ససపడజ రరజజ

125-153/151

తచడడ:డ వనచకట ససబబయయ రరజజ
ఇచటట ననచ:5/142
వయససస:28
లచ: ససస స
125-153/740

తచడడ:డ రరమకకషషరకడకడ
ఇచటట ననచ:5-143
వయససస:55
లచ: పప

125-153/153
117
ZOK1184332
పపరర: జయ తదజ సశరరప
మగరలకరలకవ
తచడడ:డ వనచకట నరసయయ మగరలకరలకవ
ఇచటట ననచ:5/145
వయససస:29
లచ: పప

125-153/741 119
125-153/742 120
118
ZOK1243401
ZOK1243419
ZOK1243427
పపరర: వనచకటనరసయయ మగరలకరలకవ
పపరర: సరయ పవజత మగరలకరలకవ
పపరర: పదమజ మగరలకరలకవ

తచడడ:డ ససబబరరమయయ మగరలకరలకవ
ఇచటట ననచ:5-145
వయససస:58
లచ: పప

125-153/146

తచడడ:డ ససబబబరరయడన
ఇచటట ననచ:5/141
వయససస:62
లచ: పప

తచడడ:డ వనచకట ససబబయయ రరజజ
ఇచటట ననచ:5/142
వయససస:30
లచ: ససస స
125-153/152

99
ZOK0908816
పపరర: శకధర శనగరన

తచడడ:డ వనచకటయయ లలట శనగరన
ఇచటట ననచ:5-140-D
వయససస:63
లచ: పప

భరస : ససబబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5-141-A
వయససస:60
లచ: ససస స

భరస : రమమశ
ఇచటట ననచ:5-141-A
వయససస:53
లచ: ససస స
115
LML2424174
పపరర: రరజరరన మమరర

107
LML2418812
పపరర: రమమష కకమమర వరరబబబ యన

125-153/727

తచడడ:డ శకనవరససలక శనగరన
ఇచటట ననచ:5/140D
వయససస:30
లచ: పప

తచడడ:డ ససబబరరయబడడ వరరబబబ యన
ఇచటట ననచ:5-141
వయససస:37
లచ: పప

భరస : ససధనకర బబబబ
ఇచటట ననచ:5-141
వయససస:34
లచ: ససస స
112
ZOK0389411
పపరర: రతనకకమననరర వరరబబబ యన

125-153/729

తచడడ:డ శకనవరససలక శనగరన
ఇచటట ననచ:5-140-D
వయససస:40
లచ: పప

భరస : వనచకటససబబయయ
ఇచటట ననచ:5/141
వయససస:59
లచ: ససస స
109
LML2422889
పపరర: రరజకశశరర వరరబబబ యన

104
ZOK1311208
పపరర: వనచకటటశ శనగరన

125-153/144

భరస : వనచకటససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-140-C
వయససస:53
లచ: ససస స

భరస : శకనవరససలక శనగరన
ఇచటట ననచ:5-140-D
వయససస:56
లచ: ససస స

భరస : వనచకటటశ శనగరన
ఇచటట ననచ:5-140-D
వయససస:41
లచ: ససస స
106
LML2424141
పపరర: రతనమమమ రరజ

125-153/726

93
ZOK1568252
పపరర: మహమమద రఫస షపక

తచడడ:డ వనచకటనరసయయ మగరలకరలకవ
ఇచటట ననచ:5-145
వయససస:26
లచ: ససస స

125-153/743

భరస : వనచకటనరసయయ మగరలకరలకవ
ఇచటట ననచ:5-145
వయససస:53
లచ: ససస స
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121
LML1858570
పపరర: మబరళఅచనరర మపవరర

125-153/154

తచడడ:డ బబలయయ
ఇచటట ననచ:5/146
వయససస:49
లచ: పప
124
ZOK1243203
పపరర: లకడమ పరరశత మపవరర

125-153/745

125-153/748

125-153/751

125-153/156

భరస : సయద ఖదదర అహమద
ఇచటట ననచ:5/149
వయససస:32
లచ: ససస స
136
LML2418820
పపరర: మబసరసక అహమమద సయద

128
ZOK2021111
పపరర: గబరరబడహమచనరర మపవరర

131
ZOK2021137
పపరర: వనచకట శశషరరడడడ నడధవవలక

125-153/786

తచడడ:డ అకబర బబషర షపక
ఇచటట ననచ:5-149
వయససస:40
లచ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-153/754

125-153/787

149
ZOK1282771
పపరర: రవ శచకర రరచగబచడడ
తచడడ:డ రరచ గబచడడ ధరమ చనరర
ఇచటట ననచ:5-153
వయససస:37
లచ: పప

125-153/753

125-153/785

138
ZOK1113398
పపరర: ఫషషరరజ బబగచ షపక

125-153/788

భరస : మహమమద వలడ షపక
ఇచటట ననచ:5-149
వయససస:38
లచ: ససస స
125-153/790

141
ZOK0740399
పపరర: ససరరష భమబ

125-153/791

తచడడ:డ ససధనకర రరడడడ
ఇచటట ననచ:5-151
వయససస:29
లచ: ససస స
125-153/793

144
ZOK1389873
పపరర: శకలకడమ ససపడజ కకచడడశశటట

125-151/1273

తచడడ:డ ససబడమణయచ కకచడడశశటట
ఇచటట ననచ:5/152
వయససస:23
లచ: ససస స
125-153/794

తచడడ:డ కక. ససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-152
వయససస:57
లచ: పప
125-153/796

125-153/750

భరస : జలమలకదదబన
ఇచటట ననచ:5-149
వయససస:52
లచ: ససస స

తచడడ:డ శవరరడడడ భమబ
ఇచటట ననచ:5-151
వయససస:55
లచ: పప

తచడడ:డ ససబడమణయచ కకచడడశశటట
ఇచటట ననచ:5/152
వయససస:22
లచ: పప

132
ZOK2021145
పపరర: భబరత నడధవవలక

135
LML1866953
పపరర: దదల షరద బబగచ సయయద

125-153/157 146
145
ZOK1427277
LML1858935
పపరర: కకచడడశశటట సనరయ తదజ కకచడడశశటట
పపరర: ససబడమణయచ కకచడడశశటట

తచడడ:డ ధరమయయ ఆచనరర రచనగబచడడ
ఇచటట ననచ:5-153
వయససస:26
లచ: పప

125-153/752

134
LML1859909
పపరర: జలమలకదదబన సయయద

140
ZOK0521724
పపరర: రరజకశశరర భమబ

125-153/747

భరస : గబరరబడహమచనరర
ఇచటట ననచ:5-147
వయససస:44
లచ: ససస స

భరస : ససధనకర రరడడడ
ఇచటట ననచ:5-151
వయససస:50
లచ: ససస స

తచడడ:డ బ ససధనకర రరడడ భమబ
ఇచటట ననచ:5-151
వయససస:24
లచ: పప

129
ZOK2021129
పపరర: చనమచడదశశరర మపవరర

భరస : వనచకటశశష రరడడడ నడధవవలక
ఇచటట ననచ:5-148
వయససస:57
లచ: ససస స

125-153/792 143
142
ZOK1310796
ZOK2021152
పపరర: బ వనచకట నవన రరడడ భమబ
పపరర: ససధనకర రరడడడ భమబ

148
ZOK1113372
పపరర: ససవర శచకర రచనగబచడడ

125-153/749

తచడడ:డ జలమలకదదబన సయయద
ఇచటట ననచ:5-149
వయససస:38
లచ: పప
125-153/789

126
ZOK2021103
పపరర: శకకచతలమమ మపవరర

తచడడ:డ వనచకటటసశరరలక రరడడడ నడధవవలక
ఇచటట ననచ:5-148
వయససస:62
లచ: పప

137
LML2418838
పపరర: ఖమదదర అహమద సయయద

125-153/744

భరస : మబరళఆచనరర
ఇచటట ననచ:5-146
వయససస:40
లచ: ససస స

తచడడ:డ రసనల సరహహబ
ఇచటట ననచ:5-149
వయససస:61
లచ: పప

తచడడ:డ సయద జలమలకదదబన
ఇచటట ననచ:5-149
వయససస:40
లచ: పప
139
ZOK1113414
పపరర: మహమమద వలడ షపక

125-153/746

తచడడ:డ బబలయయచనరర
ఇచటట ననచ:5-147
వయససస:53
లచ: పప

తచడడ:డ వనచకట శశషర రరడడడ నడదవవలక
ఇచటట ననచ:5-148
వయససస:33
లచ: పప
133
ZOK1670652
పపరర: షబన సయద

125
ZOK2021095
పపరర: మహలకమమ మపవరర

123
LML2420529
పపరర: గబరరపడసరదఆచనరర మపవరర
తచడడ:డ బబలయమయఆచనరర
ఇచటట ననచ:5-146
వయససస:41
లచ: పప

భరస : బబలయయ
ఇచటట ననచ:5-146
వయససస:72
లచ: ససస స

తచడడ:డ గబరరబడహమచనరర మపవరర
ఇచటట ననచ:5-147
వయససస:32
లచ: పప
130
ZOK0253120
పపరర: అభషపక రరడడడ నడదవవలక

125-153/155

భరస : బబలయయ
ఇచటట ననచ:5/146
వయససస:44
లచ: ససస స

భరస : గబరరపడసరద మపవరర
ఇచటట ననచ:5-146
వయససస:32
లచ: ససస స
127
ZOK1183243
పపరర: గబరర పడసరద మపవరర

122
LML2422905
పపరర: చననమమ మమపపరర

147
LML1866680
పపరర: భబగయలకడమ కక

125-153/795

భరస : ససబడమణయచ
ఇచటట ననచ:5-152
వయససస:42
లచ: ససస స
125-153/797

150
ZOK1282789
పపరర: సశపన రరచగబచడడ

125-153/798

భరస : రరచగబచడడ రవ శచకర
ఇచటట ననచ:5-153
వయససస:34
లచ: ససస స
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151
ZOK2021160
పపరర: ధరమయమయచనరర రరచగబచడడ

125-153/799

తచడడ:డ శకరరమబలమచనరర
ఇచటట ననచ:5-153
వయససస:63
లచ: పప

152
ZOK2021178
పపరర: గకహలకడమ రరచగబచడడ
భరస : ధరమయమయచనరర
ఇచటట ననచ:5-153
వయససస:52
లచ: ససస స

125-153/802 155
154
ZOK1113356
ZOK0642207
పపరర: తరరన కకమమర మబనగపరటట
పపరర: శచకరరచనరర నలమపవజజ

తచడడ:డ ఎచ వ ననరరయణ మబనగపరటట
ఇచటట ననచ:5-153-1
వయససస:48
లచ: పప

తచడడ:డ శకనవరససలక
ఇచటట ననచ:5-155
వయససస:42
లచ: పప

157
LML2424752
పపరర: ఫరతమమ శశక

158
ZOK1243187
పపరర: ననయబ రసనల షపక

125-153/804

భరస : అలమడబక
ఇచటట ననచ:5-156-1
వయససస:44
లచ: ససస స
160
ZOK0986176
పపరర: దరరబర షపక

125-153/160

125-153/1325

164
ZOK2276038
పపరర: ససధకర రరజ గడడ చ

125-153/808

167
ZOK0787770
పపరర: సరశత గబచడనడజ

తచడడ:డ సనరయననరరయణ
ఇచటట ననచ:5-161
వయససస:38
లచ: పప

170
LML1867282
పపరర: ఉమమ మహహశశరర గబచడనడత

తచడడ:డ రచగరరజ
ఇచటట ననచ:5-161
వయససస:69
లచ: పప

భరస : వనచకటససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-162
వయససస:58
లచ: ససస స
178
ZOK1496470
పపరర: నససర బబష షపక
తచడడ:డ బబడదన షబ షపక
ఇచటట ననచ:5/164
వయససస:55
లచ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-153/806

176
ZOK1630730
పపరర: తరరణ దదవయ బతల

125-153/1326

179
ZOK1496686
పపరర: జరరన బబగబమ షపక
భరస : నజర బబష షపక
ఇచటట ననచ:5/164
వయససస:45
లచ: ససస స

159
LML1866870
పపరర: అషడఫవన షపక

125-153/159

162
ZOK2275733
పపరర: ఠజమన షపక

125-153/1324

165
LML1858521
పపరర: రవ గణపత

125-153/807

తచడడ:డ రరమనన
ఇచటట ననచ:5-160
వయససస:39
లచ: పప
125-153/161

168
LML1859438
పపరర: వనణబ గబచడనడజ

125-153/809

తచడడ:డ సనరయననరరయణ
ఇచటట ననచ:5-161
వయససస:36
లచ: పప
125-153/811

171
ZOK0782532
పపరర: అననపవరష గబచడనడజ

125-153/812

తచడడ:డ ససరయ ననరరయణ రరజ
ఇచటట ననచ:5-161
వయససస:30
లచ: ససస స
125-153/162

174
ZOK0782540
పపరర: ననగమమ బతస ల

125-153/814

భరస : ససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-162
వయససస:44
లచ: ససస స
125-153/163

తచడడ:డ ససబబయయ బతల
ఇచటట ననచ:5/162-a
వయససస:22
లచ: ససస స
125-153/165

125-153/158

తచడడ:డ దరరబర షపక
ఇచటట ననచ:5/158
వయససస:18
లచ: ససస స

భరస : రవచదడ ఆచనరర కకతస పలడ
ఇచటట ననచ:5/162
వయససస:38
లచ: ససస స
125-153/815

156
ZOK1394279
పపరర: షరహహన ససలమసనన షషషక

భరస : దరరబర బబష
ఇచటట ననచ:5/158
వయససస:43
లచ: ససస స

భరస : సనరయననరరయణ రరజ
ఇచటట ననచ:5-161
వయససస:60
లచ: ససస స

125-153/813 173
172
ZOK2021186
ZOK1667526
పపరర: సనరయననరరయణ రరజ గబచడనడజ
పపరర: ససధనమణణ కకతస పలడ

175
ZOK2021194
పపరర: కకచడమమ పచదదపరటట

125-153/805

తచడడ:డ శకనవరస
ఇచటట ననచ:5/161
వయససస:30
లచ: ససస స
125-153/810

125-153/801

భరస : ననయబ రసనల షషషక
ఇచటట ననచ:5/156-1
వయససస:25
లచ: ససస స

తచడడ:డ అనచత రరజ గడడ చ
ఇచటట ననచ:5/159
వయససస:48
లచ: పప

భరస : రవ
ఇచటట ననచ:5-160
వయససస:36
లచ: ససస స
169
LML1859545
పపరర: శకనవరస గబచడనడజ

125-153/803

భరస : కరలలషర
ఇచటట ననచ:5-158
వయససస:58
లచ: ససస స

భరస : ససధకర రరజ గడడ చ
ఇచటట ననచ:5/159
వయససస:50
లచ: ససస స
166
ZOK0642678
పపరర: అనసరరధన గణపత

161
LML1866862
పపరర: జహహరర బ షపక

153
ZOK1113331
పపరర: లకకమదదవ మబనగపరటట
భరస : తరరన కకమమర మబనగపరటట
ఇచటట ననచ:5-153-1
వయససస:40
లచ: ససస స

తచడడ:డ అలమడ బకష షపక
ఇచటట ననచ:5-156-1
వయససస:30
లచ: పప

తచడడ:డ కరలలశ షపక
ఇచటట ననచ:5/158
వయససస:46
లచ: పప
163
ZOK2275980
పపరర: ననగమణణ గడడ చ

125-153/800

177
ZOK1422138
పపరర: చనన బబష షపక

125-153/164

తచడడ:డ నజర బబష షపక
ఇచటట ననచ:5/164
వయససస:34
లచ: పప
125-153/166

180
ZOK1496694
పపరర: ననగ వఘఘనశ కరసరపప

125-153/167

తచడడ:డ బల ససబడమణయచ కరసరపప
ఇచటట ననచ:5/164
వయససస:21
లచ: పప
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181
LML2427342
పపరర: కరసరరరమ జయలథన

125-153/816

భరస : బబలమ ససబబడమణయమ
ఇచటట ననచ:5-164
వయససస:47
లచ: ససస స
184
ZOK1667492
పపరర: రవచదనడచనరర కమమరర

125-153/170

125-153/819

భరస : ససబబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5-166-C
వయససస:46
లచ: ససస స
193
LML2418861
పపరర: రరమకకకషషయయ గబరరపరటట

125-153/823

125-153/826

125-153/172

తచడడ:డ శకనవరససలక మనననరర
ఇచటట ననచ:5/169
వయససస:23
లచ: ససస స
202
ZOK1011477
పపరర: శకనవరససలక మనననరర

125-153/831

125-153/833

తచడడ:డ శదబయయ పలడ పప
ఇచటట ననచ:5/170
వయససస:24
లచ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

191
ZOK1674670
పపరర: శరచత కకమమరర వరరబబబ యనన

125-154/5

194
ZOK0899809
పపరర: పషచచల కకమమర కరళ చచడడ

189
ZOK1113299
పపరర: ససబబలకడమ జవరశజ

192
LML1868447
పపరర: లకకమదదవ గబరరపరటట

125-153/824

125-153/827

198
ZOK1567890
పపరర: దసరర పడసరద గమనపటట

200
LML2422921
పపరర: హహమలత మనననరర

201
ZOK0782565
పపరర: నవన బబబబ మనననరర

209
ZOK2262988
పపరర: ససబబమమ పలడ పప
భరస : శదబయయ పలడ పప
ఇచటట ననచ:5/170
వయససస:60
లచ: ససస స

125-153/822

తచడడ:డ కక ఎన పషచచల కకమమర
ఇచటట ననచ:5-167
వయససస:31
లచ: పప

తచడడ:డ రరమ కకషష గమనపటట
ఇచటట ననచ:5-167
వయససస:20
లచ: పప

206
ZOK2262954
పపరర: రమమశ బబబబ పలడ పప

125-153/171

125-153/825
195
ZOK0908485
పపరర: రరఘవనచదడ కకమమర కరళచపసడడ

తచడడ:డ నరసయయ పషచచల కకమమర కరలచనపసడడ
ఇచటట ననచ:5-167
వయససస:25
లచ: పప

203
ZOK1569466
పపరర: సరయ కకషష పషసల

125-153/818

భరస : రరమకకకషషయయ
ఇచటట ననచ:5-167
వయససస:45
లచ: ససస స

125-153/829

125-153/828

125-153/830

తలడ : హహమలత
ఇచటట ననచ:5-169
వయససస:30
లచ: పప
125-153/173

204
LML2422939
పపరర: నససబబననసర షపక

125-153/832

భరస : హనఫ షపక
ఇచటట ననచ:5-170
వయససస:53
లచ: ససస స
125-153/1320

తచడడ:డ శదబయయ పలడ పప
ఇచటట ననచ:5/170
వయససస:29
లచ: పప
125-153/1322

186
ZOK0642231
పపరర: వనచకటటశశరళళ మదలమ పలడ

భరస : శకనవరస రరవప జవరశజ
ఇచటట ననచ:5/166-C
వయససస:57
లచ: ససస స

తచడడ:డ శకనవరససలక పషసల
ఇచటట ననచ:5/169-A
వయససస:22
లచ: పప

తచడడ:డ మహబమబ సరహహబ యస
ఇచటట ననచ:5-170
వయససస:53
లచ: పప
208
ZOK2262970
పపరర: పపషచలత పలడ పప

125-153/820

భరస : శకనవరససలక
ఇచటట ననచ:5-169
వయససస:47
లచ: ససస స

తచడడ:డ గచగయయ
ఇచటట ననచ:5-169
వయససస:51
లచ: పప
205
ZOK0740514
పపరర: హనఫ యస ఎచ

188
ZOK0899833
పపరర: చచచగమమ బబచల

197
ZOK1243112
పపరర: హరరష కకమమర కరలచనపసడడ

125-153/169

తచడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5-165
వయససస:57
లచ: పప

తచడడ:డ నరసయయ
ఇచటట ననచ:5-167
వయససస:56
లచ: పప

తలడ : పషOచలకకమమర
ఇచటట ననచ:5-167
వయససస:29
లచ: ససస స
199
ZOK1568591
పపరర: యమమన మనననరర

125-153/817

భరస : అశశక కకమమర గడడ
ఇచటట ననచ:5/166c
వయససస:42
లచ: ససస స

తచడడ:డ ససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-167
వయససస:47
లచ: పప
196
ZOK0908493
పపరర: రరహహణణ కరలచపసడడ

185
LML1866151
పపరర: ససబబరతనమమ మదళపలడ

భరస : వనచకట కకషషయయ
ఇచటట ననచ:5-166
వయససస:68
లచ: ససస స
125-153/821

183
ZOK1496496
పపరర: శశశత శక మదలపఅల
తచడడ:డ వనచకటటశశరరలక మదలపఅల
ఇచటట ననచ:5/165
వయససస:21
లచ: ససస స

భరస : వనచకటటశశరరడ
ఇచటట ననచ:5-165
వయససస:47
లచ: ససస స

తచడడ:డ వనచకట కకషషయయ
ఇచటట ననచ:5-166
వయససస:32
లచ: ససస స
190
ZOK0652123
పపరర: శరచతకకమమరర వరదబబ యన

125-153/168

తచడడ:డ వనచకటటశ మమదనళపఅల
ఇచటట ననచ:5/165
వయససస:27
లచ: పప

తచడడ:డ గచగధర ఆచనరర కమమరర
ఇచటట ననచ:5/165
వయససస:42
లచ: పప
187
ZOK0693358
పపరర: హహమమ బబచచల

182
ZOK1113315
పపరర: మణణ కరచత మమదనళపఅల

207
ZOK2262962
పపరర: శదబయయ పలడ పప

125-153/1321

తచడడ:డ ససబబయయ పలడ పప
ఇచటట ననచ:5/170
వయససస:65
లచ: పప
125-153/1323

210
ZOK1567973
పపరర: జశశచత అమరరవత

125-153/174

తచడడ:డ వనచకటటశశరరడ అమరరవత
ఇచటట ననచ:5/171
వయససస:28
లచ: పప
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211
ZOK1568013
పపరర: రమమదదవ అమరరవత

125-153/175

భరస : వనచకటటశశరరడ అమరరవత
ఇచటట ననచ:5/171
వయససస:49
లచ: ససస స
214
ZOK1243328
పపరర: దతస కకమమర అమరరవత

212
ZOK1243344
పపరర: రమమదదవ అమరరవత

125-153/834

భరస : వనచకటటసశరరలక అమరరవత
ఇచటట ననచ:5-171
వయససస:50
లచ: ససస స
125-153/176

215
ZOK1568062
పపరర: హహమలత పచడడటట

213
ZOK1243369
పపరర: జసశననథ అమరరవత

125-153/835

తచడడ:డ వనచకటటసశరరలక అమరరవత
ఇచటట ననచ:5-171
వయససస:30
లచ: పప
125-153/177

216
LML2420727
పపరర: రరజశశఖరఆచనరర ఇటటకఅలమ

తచడడ:డ వనచకటటసశరరలక అమరరవత
ఇచటట ననచ:5/171NEAR JAYAGOWRI HOS
వయససస:32
లచ: పప

భచధసవప: వనచకట కకషష చచషతనయ పచడడటట
ఇచటట ననచ:5/172
వయససస:29
లచ: ససస స

తచడడ:డ బడహమయయఆచనరర
ఇచటట ననచ:5/172B
వయససస:43
లచ: పప

217
LML2424489
పపరర: పదనమ ఇటటకఅలమ

218
ZOK1249102
పపరర: శరకవరణణ ఇతతకఅలమ

219
LML2420719
పపరర: వరశశఖరఆచనరర ఇటటకఅలమ

125-153/179

భరస : వరసపకరచనరర
ఇచటట ననచ:5/172B
వయససస:39
లచ: ససస స
220
LML2420610
పపరర: జలమనబశర శక

భరస : రరజశశఖర ఇతతకఅలమ
ఇచటట ననచ:5/172-B
వయససస:31
లచ: ససస స
125-153/181

తచడడ:డ అబబబలరజజక
ఇచటట ననచ:5/172B1
వయససస:34
లచ: పప
223
LML2424331
పపరర: వనచకటససబబమమ గరరసపత

125-153/838

125-153/435

125-153/185

125-153/188

తచడడ:డ జలమన షపక
ఇచటట ననచ:5/183
వయససస:23
లచ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

227
ZOK0642686
పపరర: కకటటశశరర ఇతకల

230
ZOK0177071
పపరర: శకనవరససలక లమవపటటరర

233
ZOK1113166
పపరర: పరవన కకమమరర ససచకర

125-153/191

236
ZOK1552819
పపరర: ననర మహమమద షపక

125-153/183

239
LML1858646
పపరర: ఓచకరరరచనరర నలపవజ
తచడడ:డ ససబబరరమయయ
ఇచటట ననచ:5-183
వయససస:45
లచ: పప

225
ZOK1322692
పపరర: ఇచదడజ వగకహల

125-153/840

228
ZOK0086512
పపరర: ఉమమదదవ లమవలకరర

125-153/184

భరస : శకనవరససలక
ఇచటట ననచ:5/179
వయససస:54
లచ: ససస స
125-153/186

231
ZOK0782581
పపరర: వనల లవలకరర

125-153/187

తచడడ:డ శకనవరససలక
ఇచటట ననచ:5/179
వయససస:29
లచ: ససస స
125-153/189

234
ZOK1553353
పపరర: బబగబమ షపక

125-153/190

భరస : కరరమబలడ షపక
ఇచటట ననచ:5/181
వయససస:49
లచ: ససస స
125-153/192

తచడడ:డ జలమన షపక
ఇచటట ననచ:5/183
వయససస:25
లచ: పప
125-153/194

125-153/837

తచడడ:డ జయపడకరశ వగకహల
ఇచటట ననచ:5-172-C
వయససస:23
లచ: ససస స

తచడడ:డ రరజజ ససచకర
ఇచటట ననచ:5/180
వయససస:31
లచ: ససస స

భరస : జలమన షపక
ఇచటట ననచ:5/183
వయససస:44
లచ: ససస స
238
ZOK1552850
పపరర: అయబష షపక

125-153/839

తచడడ:డ శశషయయ
ఇచటట ననచ:5/179
వయససస:60
లచ: పప

తచడడ:డ రరజ
ఇచటట ననచ:5/180
వయససస:28
లచ: పప
235
ZOK1552793
పపరర: రజయ షపక

224
ZOK1170844
పపరర: ససబదడ ఈపపరర

222
LML2420628
పపరర: వనషచకటకకషష చతననయ పచడడత
తచడడ:డ శకనవరససలక
ఇచటట ననచ:5-172-C
వయససస:33
లచ: పప

భరస : వజయకకమమర
ఇచటట ననచ:5/174
వయససస:33
లచ: ససస స

తచడడ:డ శకనవరససలక
ఇచటట ననచ:5/179
వయససస:33
లచ: పప
232
ZOK0662882
పపరర: ససబబడమణయమ సచకరర

125-153/182

తచడడ:డ చలపత ఈపపరర
ఇచటట ననచ:5-172-C
వయససస:66
లచ: ససస స

తచడడ:డ ససదబవటచ శవ రరమయయ
ఇచటట ననచ:5/173-C
వయససస:20
లచ: పప
229
ZOK0124347
పపరర: భబరత భమషణ లమవపటటరర

221
LML2424323
పపరర: మహబబనన శశక

125-153/836

తచడడ:డ బడహమయయఆచనరర
ఇచటట ననచ:5-172B
వయససస:47
లచ: పప

భరస : అబబబలరజజక
ఇచటట ననచ:5/172B1
వయససస:59
లచ: ససస స

భరస : సస మయమయ
ఇచటట ననచ:5-172-C
వయససస:76
లచ: ససస స
226
ZOK1725852
పపరర: ససదబవటచ మణణ పడసరద

125-153/180

125-153/178

237
ZOK1552827
పపరర: జలన షషషక

125-153/193

తచడడ:డ సరధక వలడ షషషక
ఇచటట ననచ:5/183
వయససస:46
లచ: పప
125-153/841

240
LML1867316
పపరర: సరరజమమ నలపవజజ

125-153/842

భరస : ససబబరరమయయ
ఇచటట ననచ:5-183
వయససస:67
లచ: ససస స
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241
ZOK1021112
పపరర: గరత లకడమ నలపవజజ

125-153/843

భరస : ఓచకరర ఆచనరర నలపవజజ
ఇచటట ననచ:5-183
వయససస:39
లచ: ససస స
244
ZOK1305572
పపరర: ఇమమమ స షపక

125-153/197

125-153/198

125-153/847

125-153/850

254
LML2424869
పపరర: ఆయశరబబగమ శశక

తచడడ:డ ఇశరక షపక
ఇచటట ననచ:5-186
వయససస:42
లచ: పప

257
ZOK1011469
పపరర: అఫసడన షపక

తచడడ:డ ననరరయణ ఆచనరర వడడ
ఇచటట ననచ:5/187
వయససస:59
లచ: పప
262
ZOK1407949
పపరర: వనచకట శవ పడసరద మమరకచటట

125-138/11

భరస : పసరరవఅల
ఇచటట ననచ:5/194
వయససస:42
లచ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-153/851

125-153/858

266
LML1868249
పపరర: లకడమదదవ మమమలపలడ

125-153/854

269
ZOK0662908
పపరర: సలచ బబషర షపక
తచడడ:డ పసరర వలడ షపక
ఇచటట ననచ:5/194
వయససస:27
లచ: పప

125-153/849

255
LML2424877
పపరర: తనబమసచబబనన శశక

125-153/852

258
ZOK2021236
పపరర: రరఫసఉననసరస షపక

125-153/855

భరస : మహమమద ఇశరక
ఇచటట ననచ:5-186
వయససస:64
లచ: ససస స
125-153/856

261
ZOK0782615
పపరర: ననగ జజయత గబచడనడత

125-153/857

భరస : నరకష
ఇచటట ననచ:5-190
వయససస:32
లచ: ససస స
125-153/200

264
ZOK1404920
పపరర: షపక బబగబమ

125-153/201

భరస : షపక మమలమన
ఇచటట ననచ:5/192
వయససస:59
లచ: ససస స
125-153/202

భరస : కకకషషయయ
ఇచటట ననచ:5/193
వయససస:42
లచ: ససస స
125-153/204

252
ZOK2021228
పపరర: నజరరననసరస షపక

భరస : మహమమదమబజబ
ఇచటట ననచ:5-186
వయససస:34
లచ: ససస స

తచడడ:డ మమలమనన షపక
ఇచటట ననచ:5/192
వయససస:29
లచ: పప

తచడడ:డ మహమమదహహసషషన
ఇచటట ననచ:5-192
వయససస:62
లచ: పప
268
LML2424943
పపరర: మమహబమబజన శశక

263
ZOK0959835
పపరర: మహమమద అల షపక

125-153/846

భరస : మహమమద అల
ఇచటట ననచ:5-185
వయససస:62
లచ: ససస స

భరస : ననగబబషరనన ఆచనరర వడడ
ఇచటట ననచ:5-187
వయససస:57
లచ: ససస స

తచడడ:డ శకనవరససలక మమరకచటట
ఇచటట ననచ:5/191-1
వయససస:23
లచ: పప
265
LML2421006
పపరర: మమలమనన శక

125-153/848

భరస : ఆరరఫ హహసపసన
ఇచటట ననచ:5-186
వయససస:32
లచ: ససస స

125-153/199 260
259
ZOK1353101
ZOK1353119
పపరర: ననగ బబషర ననమ ఆచనరర వడడ
పపరర: వఢయ సరసశత వడడ

125-153/845

తచడడ:డ మహమమద అల అకబర షపక
ఇచటట ననచ:5-185
వయససస:47
లచ: పప

భరస : మహమమద లతఫ
ఇచటట ననచ:5-186
వయససస:34
లచ: ససస స
125-153/853

246
ZOK1352962
పపరర: షపక ఛనన బబష

125-153/268 249
248
ZOK0387647
LML2418903
పపరర: మహమమద జజహహద అల షపక
పపరర: జలమన బబషర షపక

251
ZOK2021210
పపరర: మహమమద అల షపక

125-153/196

తచడడ:డ షపక ఇమమచ సరబ
ఇచటట ననచ:5-184
వయససస:33
లచ: పప

తచడడ:డ హహసపన సరహహబ
ఇచటట ననచ:5-185
వయససస:73
లచ: పప

తచడడ:డ హహసపసననసహహబ
ఇచటట ననచ:5-186
వయససస:80
లచ: పప
256
ZOK0455972
పపరర: మహమమద మబససబ షపక

125-153/844

తచడడ:డ మహమమద అల షపక
ఇచటట ననచ:5/185
వయససస:38
లచ: పప

భరస : జజహహద అల
ఇచటట ననచ:5-185
వయససస:35
లచ: ససస స
253
LML1858711
పపరర: మహమమద ఇసరక

245
ZOK1305606
పపరర: లమల బ షపక

243
LML2422954
పపరర: వణన ఇటటకల
భరస : చచదడ శశఖర ఆచనరర
ఇచటట ననచ:5/184
వయససస:40
లచ: ససస స

భరస : ఇమమచ సరహహబ షపక
ఇచటట ననచ:5-184
వయససస:51
లచ: ససస స

భరస : షయమబ మయమన
ఇచటట ననచ:5/185
వయససస:37
లచ: ససస స
250
ZOK0941139
పపరర: జబబదన షపక

125-153/195

తచడడ:డ బడహమయయ ఆచనరర
ఇచటట ననచ:5/184
వయససస:43
లచ: పప

తచడడ:డ లమల సరహహబ షపక
ఇచటట ననచ:5/184
వయససస:56
లచ: పప
247
ZOK1496868
పపరర: ససమయమ ఖమనచ మయమన

242
LML2418895
పపరర: చచదడ శశఖర ఆచనరర ఇటటకల

267
LML2421014
పపరర: పసరరవఅల శక

125-153/203

తచడడ:డ ఖమససమ పసరర
ఇచటట ననచ:5/194
వయససస:49
లచ: పప
125-153/205

270
ZOK1703008
పపరర: మహమద షరరఫ షపక

125-153/206

తచడడ:డ పసర వల షపక
ఇచటట ననచ:5/194
వయససస:21
లచ: పప

Page 11 of 37

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-19
271
LML2423374
పపరర: నరసమమ పప గల

125-153/207

భరస : రమణయయ
ఇచటట ననచ:5/195
వయససస:53
లచ: ససస స
274
LML1859271
పపరర: రమణయయ పస కల

125-153/859

125-153/212

125-153/214

125-154/6

125-153/219

125-153/222

125-153/225

భరస : షషషక షరఫపఫదదబన గరడడ
ఇచటట ననచ:5/197-A
వయససస:42
లచ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

284
ZOK1568799
పపరర: సరగజ పపదబ దన

287
ZOK0642710
పపరర: పదనమవత ఉలచగర

290
LML2420966
పపరర: గరపరల చదరడ

293
ZOK1295740
పపరర: సలమమ భబణబ గడడ షపక

125-153/862

296
ZOK1113083
పపరర: శవ శచకర వర

125-153/217

299
ZOK1289982
పపరర: సబహ భబనస గరడడ షపక
తచడడ:డ షఫరవపదదబన గరడడ షపక
ఇచటట ననచ:5-197-A
వయససస:24
లచ: ససస స

279
LML1858273
పపరర: రరమకకకషషయయ అరరగరల

125-153/213

282
ZOK2021251
పపరర: లకడమకరచతమమ అరరగరల

125-153/216

285
ZOK0642264
పపరర: మలడ కరరరరన ఉలచగర

125-153/218

తలడ : లకకమ
ఇచటట ననచ:5/196-B
వయససస:53
లచ: పప
125-153/220

288
ZOK0782623
పపరర: కకషస ర కకమమర గగడ యదబల

125-153/221

తచడడ:డ గచగయయ
ఇచటట ననచ:5/196-B
వయససస:50
లచ: పప
125-153/223

291
LML2424844
పపరర: రరమతతలశమమ చదరడ

125-153/224

భరస : గరపరల
ఇచటట ననచ:5/196-B1
వయససస:61
లచ: ససస స
125-153/226

294
LML2422970
పపరర: ననగమమ వనలకగబపరటట

125-153/861

భరస : ససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-197
వయససస:47
లచ: ససస స
125-153/863

తచడడ:డ ససబబయయ వనలకగబపరటట
ఇచటట ననచ:5-197
వయససస:29
లచ: పప
125-153/227

125-153/211

భరస : రరమకకకషషయయ
ఇచటట ననచ:5/196-A
వయససస:56
లచ: ససస స

భరస : శఫఉదదబన గడడ షపక
ఇచటట ననచ:5/197
వయససస:42
లచ: ససస స

భరస : లకమమమయమ
ఇచటట ననచ:5-197
వయససస:42
లచ: ససస స
298
ZOK1394303
పపరర: షషషక సలమమ భబనస గరడడ

125-153/215

తచడడ:డ రరమనయమయ
ఇచటట ననచ:5/196-B1
వయససస:74
లచ: పప

భరస : కరలలశ
ఇచటట ననచ:5/196-D
వయససస:42
లచ: ససస స
295
LML2424794
పపరర: అమరరవత గనసగరపపనస న

281
ZOK0387787
పపరర: శవ కకమమర అరరగల

276
ZOK1144922
పపరర: అమబమలక హనమచతత

తచడడ:డ బబలయయ
ఇచటట ననచ:5/196-A
వయససస:68
లచ: పప

భరస : రరమమ
ఇచటట ననచ:5/196-B
వయససస:41
లచ: ససస స

భరస : రరజగరపరల
ఇచటట ననచ:5/196-B
వయససస:46
లచ: ససస స
292
ZOK1144906
పపరర: మబననరర షపక

125-153/860

భరస : వనచకటటశశరరడ పపదబ దన
ఇచటట ననచ:5/196-A1
వయససస:56
లచ: ససస స

భరస : మలడ కరరరరన
ఇచటట ననచ:5/196-B
వయససస:48
లచ: ససస స
289
ZOK0782631
పపరర: సరసశత యదబల

278
ZOK2021244
పపరర: లకడమననరరయణ కకమమన

125-153/209

భరస : లకడమ ననరరయణ
ఇచటట ననచ:5/196
వయససస:51
లచ: ససస స

తచడడ:డ రరమ కకషషయయ
ఇచటట ననచ:5/196-A
వయససస:40
లచ: పప

భరస : శవ కకమమర అరరగల
ఇచటట ననచ:5/196-A
వయససస:35
లచ: ససస స
286
ZOK0642702
పపరర: లకకమ ఉలచగర

125-153/210

తచడడ:డ రరమయయ
ఇచటట ననచ:5-196
వయససస:53
లచ: పప

తచడడ:డ రరమ కకషషయయ
ఇచటట ననచ:5/196-A
వయససస:36
లచ: పప
283
ZOK1674720
పపరర: లకడమ పడసనన వనచపటట

275
ZOK0959850
పపరర: అయమబ షపక

273
ZOK1113141
పపరర: అనల కకమమర పప గరల
తచడడ:డ రమణయయ పప గరల
ఇచటట ననచ:5/195
వయససస:32
లచ: పప

తచడడ:డ శబన సరహహబ షపక
ఇచటట ననచ:5/196
వయససస:48
లచ: పప

తచడడ:డ లకడమ ననరరయణ కకమమన
ఇచటట ననచ:5/196
వయససస:22
లచ: ససస స
280
ZOK0387688
పపరర: మహహశ ఆరరగరలమ

125-153/208

తచడడ:డ రమణయయ పప గరల
ఇచటట ననచ:5/195
వయససస:32
లచ: పప

తచడడ:డ పస.సస.వనచకట. ససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-195
వయససస:57
లచ: పప
277
ZOK1717727
పపరర: సరయ యజత కకమమన

272
ZOK1113133
పపరర: వజయ భబసణర పప గరల

297
ZOK1113117
పపరర: ససబబయయ వనలకగబపరటట

125-153/864

తచడడ:డ వనచకటససబబయయ వనలకగబపరటట
ఇచటట ననచ:5-197
వయససస:58
లచ: పప
125-153/865

300
ZOK1295757
పపరర: లకమయయ గరనసగపషచట

125-153/866

తచడడ:డ వనచగయయ గరనసగపషచట
ఇచటట ననచ:5-197-A
వయససస:44
లచ: పప
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301
ZOK1394287
పపరర: వజయ మలరరజ

125-153/228

భరస : ననరరయణ మలరరజ
ఇచటట ననచ:5/197-B
వయససస:50
లచ: ససస స
304
ZOK0908576
పపరర: గరరరధర చచషతనయ కకననరటట

125-153/112

125-153/231

125-153/234

125-154/10

125-153/237

125-153/269

125-153/272

భరస : శకనవరససలక
ఇచటట ననచ:5-203-1
వయససస:62
లచ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

314
ZOK1113075
పపరర: బబగచ షపక

317
LML2427417
పపరర: కకటట పల ససశలమ

320
LML2427425
పపరర: అరవర ససనతన

323
ZOK1568179
పపరర: కకషషమమచనరర కకతస పలడ

125-153/867

125-153/235

309
ZOK1496967
పపరర: అషసన
డ బబనస షపక

312
ZOK1213107
పపరర: యమససమన షపక

తచడడ:డ శకనవరససలక
ఇచటట ననచ:5-203-1
వయససస:38
లచ: ససస స

125-154/9

315
LML2424687
పపరర: ఆయయశర శశకక

125-153/238

125-153/236

318
ZOK0908931
పపరర: కకషషమమచనరర కకతస పలడ

125-153/239

తచడడ:డ నరససచహచనరర కకతస పలడ
ఇచటట ననచ:5/200-A
వయససస:47
లచ: పప
125-153/270

321
ZOK0642272
పపరర: ఆసన అల శశక

125-153/271

తచడడ:డ శశకత అల
ఇచటట ననచ:5/200-C
వయససస:35
లచ: పప
125-153/273

324
ZOK1622638
పపరర: కకషష నలడ బబ తతల

125-153/274

తచడడ:డ హహసపనయయ
ఇచటట ననచ:5/203
వయససస:37
లచ: పప

125-153/868 327
326
ZOK0941089
ZOK2277929
పపరర: మబరళ మహన రరడడ గబచడడ
పపరర: వమసవరధన రరడడడ గబచడడ

329
ZOK0437855
పపరర: ససజజత మమమల

125-153/233

భరస : అశక ఫ అల
ఇచటట ననచ:5/200A
వయససస:34
లచ: ససస స

తచడడ:డ పసచచరరడడడ గబచడడ
ఇచటట ననచ:5-203
వయససస:57
లచ: పప
125-153/869

125-153/230

భరస : ఆబద షపక
ఇచటట ననచ:5/199
వయససస:29
లచ: ససస స

తచడడ:డ నరససచహచనరర కకతస పలడ
ఇచటట ననచ:5/202A
వయససస:46
లచ: పప

భరస : మబరళ మహననడ
డ డడ గబచడడ
ఇచటట ననచ:5-203
వయససస:43
లచ: ససస స
328
ZOK0437822
పపరర: మమరరతదదవ మమమలమ

125-154/8

భరస : ససరకచదడచనరర
ఇచటట ననచ:5/200-A
వయససస:34
లచ: ససస స

భరస : కకషషమమచనరర కకతస పలడ
ఇచటట ననచ:5/202A
వయససస:42
లచ: ససస స
325
ZOK0941071
పపరర: ససజజత గబచడడ

311
LML2425742
పపరర: కరకరరననషర శశక

306
ZOK1386002
పపరర: షపక కరరశరమ

తచడడ:డ ఆరరఫపలమడ షపక
ఇచటట ననచ:5/199
వయససస:26
లచ: ససస స

భరస : కకషషమమచనరర
ఇచటట ననచ:5/200-A
వయససస:42
లచ: ససస స

భరస : అసఆలమ అల
ఇచటట ననచ:5/200-A
వయససస:33
లచ: ససస స
322
ZOK1568153
పపరర: ససశల కకతస పలడ

125-153/232

భరస : శశకతఅల షపక
ఇచటట ననచ:5/200
వయససస:56
లచ: ససస స

తచడడ:డ శశకత అల
ఇచటట ననచ:5/200-A
వయససస:37
లచ: పప
319
LML2424695
పపరర: ఫరరదన శశక

308
ZOK1496959
పపరర: మహమద అఫసడదద షపక

125-154/7

భరస : షపక మహమమద ఉమర
ఇచటట ననచ:5/199
వయససస:25
లచ: ససస స

భరస : హహసషషమచరర
ఇచటట ననచ:5/199
వయససస:64
లచ: ససస స

తచడడ:డ హహసపన పసర షపక
ఇచటట ననచ:5/199
వయససస:38
లచ: పప
316
LML2420909
పపరర: అశరఫ అల శక

125-153/113

తచడడ:డ ఆరరఫపలమడ షపక
ఇచటట ననచ:5/199
వయససస:22
లచ: పప

భరస : ఆరరఫపలమడ షపక
ఇచటట ననచ:5/199
వయససస:45
లచ: ససస స
313
ZOK1712785
పపరర: సరజద షపక

305
ZOK1568211
పపరర: శరరమల కకచజకటట

303
ZOK1639475
పపరర: వజయ మమలరరజ
భచధసవప: శవ శచకర వనలకగబపత
ఇచటట ననచ:5/198
వయససస:50
లచ: ససస స

భరస : రవతదజ కకచజకటట
ఇచటట ననచ:5/199
వయససస:25
లచ: ససస స

భరస : సరజద షపక
ఇచటట ననచ:5/199
వయససస:25
లచ: ససస స
310
ZOK1705607
పపరర: శకకల బబనస షపక

125-153/229

భరస : సతనసర సయద
ఇచటట ననచ:5/198
వయససస:42
లచ: ససస స

తచడడ:డ వనచకట ససబబయయ కకననరటట
ఇచటట ననచ:5/199
వయససస:27
లచ: పప
307
ZOK1496843
పపరర: హజర షపక

302
ZOK1496553
పపరర: ఫరరదన భబణబ సయద

125-153/1329

తచడడ:డ మబరళమహన రరడడ గబచడడ
ఇచటట ననచ:5/203
వయససస:18
లచ: పప
125-153/870

330
ZOK0466201
పపరర: వషత
ష వదన మమమల

125-153/871

తచడడ:డ శకనవరససలక
ఇచటట ననచ:5-203-1
వయససస:36
లచ: ససస స
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331
ZOK0466441
పపరర: పడవణ వనషషషవ మమమల

125-153/872

తచడడ:డ శకనవరససలక
ఇచటట ననచ:5-203-1
వయససస:33
లచ: ససస స
334
ZOK0455956
పపరర: వనచకరటరమణ రరడడడ మగడ

125-153/874

125-153/277

125-153/280

125-153/283

125-153/286

125-153/289

125-153/291

భరస : వనచకరటరమణ
ఇచటట ననచ:5/208-1
వయససస:37
లచ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

344
ZOK1496454
పపరర: బబగబమ షపక

347
ZOK0908964
పపరర: ఆయయశర సషషయద

350
ZOK2021269
పపరర: రసనల సయయద

353
LML2418952
పపరర: మహమమద అల షపక

125-153/294

125-153/284

339
ZOK0387803
పపరర: గగస బబషర షపక

342
ZOK1139782
పపరర: అయయషర షపక

భచధసవప: ననగమణణ కరణణపకక
ఇచటట ననచ:5/208-1
వయససస:48
లచ: పప

125-153/282

125-153/285
345
LML2418937
పపరర: మమననర ఆహమమద సయయద

125-153/287

348
ZOK1496819
పపరర: మహబమబ జజన సయద

125-153/288

భరస : జలల అహమద సయద
ఇచటట ననచ:5/207
వయససస:24
లచ: ససస స
125-153/290

351
ZOK0124214
పపరర: జలల అహమద సయయద

125-153/931

తచడడ:డ రసనల సయయద
ఇచటట ననచ:5-207
వయససస:40
లచ: పప
125-153/292

354
LML2424646
పపరర: అబదన శశక

125-153/293

భరస : అయబబ
ఇచటట ననచ:5/208
వయససస:37
లచ: ససస స

125-153/295 357
356
ZOK1682749
LML2424620
పపరర: రరమ కకమమర ఆచనరర అరరరర
పపరర: రరన నచదనయలమ

359
ZOK1569144
పపరర: చచచగయయ ఆచనరర కరణణపకక

125-153/279

తచడడ:డ రసనల
ఇచటట ననచ:5/207
వయససస:40
లచ: పప

తచడడ:డ శవ శచకర అరరరర
ఇచటట ననచ:5/208
వయససస:40
లచ: పప
125-153/297

125-153/276

భరస : మననసర బబషర షపక
ఇచటట ననచ:5/206
వయససస:27
లచ: ససస స

తచడడ:డ షరబబన
ఇచటట ననచ:5/208
వయససస:45
లచ: పప

భరస : ననగరచదడ బబబబ కరమల
ఇచటట ననచ:5/208
వయససస:24
లచ: ససస స
358
ZOK0456178
పపరర: వనచకటటసవరర నచదనయల

125-153/281

తచడడ:డ ఇమమమ సరహహబ
ఇచటట ననచ:5/207
వయససస:63
లచ: పప

భరస : మహమమద అల
ఇచటట ననచ:5/208
వయససస:42
లచ: ససస స
355
ZOK1569102
పపరర: రరధదక కరమల

341
ZOK0662916
పపరర: మనవరర బశర శశక

336
LML2422988
పపరర: అరరణకకమమరర గరరస పరటట

తచడడ:డ జఫరర హహసపసన
ఇచటట ననచ:5/206
వయససస:57
లచ: పప

భరస : అలమ అహహమరడ
ఇచటట ననచ:5/207
వయససస:28
లచ: ససస స

భరస : మబనర అహమద షపక
ఇచటట ననచ:5/207
వయససస:31
లచ: ససస స
352
LML1866367
పపరర: రహచతతననసర షపక

125-153/278

భరస : మబనశర బబష షపక
ఇచటట ననచ:5/206
వయససస:21
లచ: ససస స

భరస : రసనల
ఇచటట ననచ:5/207
వయససస:42
లచ: ససస స
349
ZOK1496827
పపరర: రరహహన బబగబమ షపక

338
LML2425858
పపరర: సరహహరరబబనస శశక

125-153/873

భరస : వనణబగరపరల గరరస పరటట
ఇచటట ననచ:5/205
వయససస:38
లచ: ససస స

తచడడ:డ గగస బశర
ఇచటట ననచ:5/206
వయససస:29
లచ: పప

తచడడ:డ గగస బబషర షపక
ఇచటట ననచ:5/206
వయససస:26
లచ: పప
346
LML2422996
పపరర: ననజరరననసర సషషయద

125-153/930

భరస : అలమడబక
ఇచటట ననచ:5/206
వయససస:35
లచ: ససస స

తచడడ:డ గగసబశర
ఇచటట ననచ:5/206
వయససస:35
లచ: పప
343
ZOK1243336
పపరర: అలమడబకరశ షపక

335
ZOK0259663
పపరర: శకపసడయమ మగడ

333
LML2426039
పపరర: శరచతనకకమమరర మగరడన
భరస : వనచకటరమనరకడకడ
ఇచటట ననచ:5-203-A
వయససస:59
లచ: ససస స

తచడడ:డ వనచకట రమణ రరడడ మగడ
ఇచటట ననచ:5-203-A
వయససస:37
లచ: ససస స

భరస : గగస బబష
ఇచటట ననచ:5/206
వయససస:47
లచ: ససస స
340
ZOK0642298
పపరర: మనసనర శశక

125-153/275

తచడడ:డ వనచకట రమణ రరడడడ మగడ
ఇచటట ననచ:5/203-A
వయససస:33
లచ: పప

తచడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇచటట ననచ:5-203-A
వయససస:62
లచ: పప
337
LML1866698
పపరర: జబబదన బబగచ షపక

332
ZOK1705300
పపరర: శకకర రరడడడ మగడ

125-153/296

భరస : శకనవరససలక
ఇచటట ననచ:5/208-1
వయససస:46
లచ: ససస స
125-153/298

360
ZOK0455824
పపరర: శకనవరససలక నచదనయల

125-153/932

తచడడ:డ వనచకటససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-208-1
వయససస:55
లచ: పప
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361
ZOK0908972
పపరర: ఘమస సరహహబ షపక

125-153/299

తచడడ:డ పషదబ ఖమదర సరహహబ షపక
ఇచటట ననచ:5/208-B
వయససస:53
లచ: పప
364
LML2418960
పపరర: ససధదర కకమమర ఆరకదబ ద పస ల

125-153/934

125-153/303

125-153/936

125-153/307

125-153/937

125-153/312

125-153/315

తచడడ:డ ససబడమణయచ
ఇచటట ననచ:5/209
వయససస:34
లచ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

374
ZOK1670306
పపరర: ననగమణణ కరణణపకక

377
ZOK1569185
పపరర: పదనమవత అరరరర

380
ZOK1569326
పపరర: శవ శచకర ఆచనరర అరరరర

383
ZOK1622083
పపరర: రరచ కకమమర ఆచనరర అరరరర

125-153/939

386
ZOK1051713
పపరర: నటరరజ సరశమ తరరనగరరర

125-153/308

389
ZOK0456210
పపరర: శరచత కకమమరర పసనర నరర
భరస : ఖమదర భబషర
ఇచటట ననచ:5-209
వయససస:34
లచ: ససస స

369
LML1858182
పపరర: శకనవరససలక దదవదసరర చ

125-153/935

372
ZOK1422088
పపరర: శరకవచత గరలవ

125-153/306

375
ZOK0662841
పపరర: పడసనన లకడమ కకలశశటట

125-153/309

భరస : బబబబ రరజకచదడ పడసరద కకలశశటట
ఇచటట ననచ:5/208-F
వయససస:64
లచ: ససస స
125-153/310

378
ZOK1569227
పపరర: రరజశశఖర ఆచనరర అరరరర

125-153/311

తచడడ:డ శవశచకర ఆచనరర అరరరర
ఇచటట ననచ:5/208-G
వయససస:35
లచ: పప
125-153/313

381
ZOK1569334
పపరర: పరశతమమ అరరరర

125-153/314

భరస : శవసచకర ఆచనరర అరరరర
ఇచటట ననచ:5/208-G
వయససస:59
లచ: ససస స
125-153/316

384
LML2420024
పపరర: వనణబగరపరలమచనరర అరరరర

125-153/938

తచడడ:డ శవసచకరచనరర అరరరర
ఇచటట ననచ:5-208-G
వయససస:47
లచ: పప
125-153/317

తచడడ:డ శశషయయ తరరణగరరర
ఇచటట ననచ:5/208-H
వయససస:67
లచ: పప
125-153/319

125-153/302

భరస : యబగచధర గరలవ
ఇచటట ననచ:5/208-E
వయససస:36
లచ: ససస స

తచడడ:డ శవ శచకర ఆచనరర అరరరర
ఇచటట ననచ:5/208-G
వయససస:40
లచ: ససస స

భరస : రరమకకమమర ఆచనరర
ఇచటట ననచ:5-208-G
వయససస:39
లచ: ససస స
388
ZOK1569011
పపరర: రరడపడ
డడ సరద తమమశశటట

125-153/305

తచడడ:డ మబనయయ ఆచనరర అరరరర
ఇచటట ననచ:5/208-G
వయససస:63
లచ: ససస స

తచడడ:డ శవశచకరరచనరర అరరరర
ఇచటట ననచ:5/208-G
వయససస:46
లచ: పప
385
LML2426252
పపరర: ఉమమమహహశశరర అరరరర

371
ZOK0253443
పపరర: లకకమ నరసమమ బటట
ట

366
ZOK0035048
పపరర: సడవచత దదవరదసరర చ

తచడడ:డ వనచకటససబబయయ డదవరడడగచ
ఇచటట ననచ:5-208C
వయససస:41
లచ: పప

భరస : వనణబగరపరలమచనరర అరరరర
ఇచటట ననచ:5/208-G
వయససస:37
లచ: ససస స

భరస : రరచ కకమమర ఆచనరర అరరరర
ఇచటట ననచ:5/208-G
వయససస:38
లచ: ససస స
382
ZOK1569367
పపరర: వనణబగరపరలమచనరర అరరరర

125-153/304

భరస : చచచగయయ ఆచనరర కరణణపకక
ఇచటట ననచ:5/208F
వయససస:45
లచ: ససస స

తచడడ:డ ససబబచనరర కరనపరకక
ఇచటట ననచ:5-208-F
వయససస:49
లచ: పప
379
ZOK1569250
పపరర: ఉమ మహహశశరర అరరరర

368
ZOK1282805
పపరర: ధనలకడమ ఉదబచడపప

125-153/933

భరస : శకనవరససలక దదవరదసరర చ
ఇచటట ననచ:5/208C
వయససస:33
లచ: ససస స

భరస : ససబబడమణయమ బటటట
ఇచటట ననచ:5/208-D
వయససస:54
లచ: ససస స

తచడడ:డ ననగరచదడ శశటట గరలవ
ఇచటట ననచ:5/208-E
వయససస:43
లచ: పప
376
ZOK1351113
పపరర: చచచగయయ ఆచనరర కరనపరకక

125-153/301

భరస : లలట రరమయయ ఉదబచడపప
ఇచటట ననచ:5/208-C
వయససస:38
లచ: ససస స

తచడడ:డ వనచకటససబబయయ డడ
ఇచటట ననచ:5-208C
వయససస:37
లచ: పప
373
ZOK1422104
పపరర: యబగచధర గరలవ

365
LML2424638
పపరర: బబగమ అలఆ

363
ZOK2021277
పపరర: జననరబనరరడడడ పస ల
తచడడ:డ ససబడమణయచరరడడడ పస ల
ఇచటట ననచ:5-208B
వయససస:65
లచ: పప

భరస : మహమమద గగస షపక
ఇచటట ననచ:5/208-B1
వయససస:49
లచ: ససస స

భరస : ససదదశ కకమమర రరడడ పస
ఇచటట ననచ:5/208-C
వయససస:35
లచ: ససస స
370
LML2419935
పపరర: రరమబ దదవదసరర చ

125-153/300

తచడడ:డ గగస సరహహబ షపక
ఇచటట ననచ:5/208-B
వయససస:20
లచ: పప

తచడడ:డ జననరరన రరడడడ పస ల
ఇచటట ననచ:5-208-B
వయససస:38
లచ: పప
367
ZOK0253435
పపరర: శరచతన కకమమరర పస ల

362
ZOK1496637
పపరర: మహమమద నఖత షపక

387
ZOK1202845
పపరర: చనన రరడడ తమమశశటట

125-153/318

తచడడ:డ ససబడమణయఎచ తమమశశటట
ఇచటట ననచ:5/209
వయససస:27
లచ: పప
125-153/940

390
ZOK0456111
పపరర: వనచకటససబబమమ తమమశశటట

125-153/320

భరస : ససబడమణయఎచ తమమశశటట
ఇచటట ననచ:5/209A
వయససస:53
లచ: ససస స
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391
LML2420891
పపరర: శరకట అల శక

125-153/321

తచడడ:డ సబబహన
ఇచటట ననచ:5/209-A
వయససస:59
లచ: పప
394
LML2424745
పపరర: లకకమ దదవ కకమమమరర

125-153/322

భరస : ఖమదర బబష పసచజజరర
ఇచటట ననచ:5/209-B
వయససస:33
లచ: ససస స
125-153/324

భరస : వనచకట రమన కకమమమరర
ఇచటట ననచ:5/210
వయససస:54
లచ: ససస స
397
ZOK0908980
పపరర: ననగకశశరర మరరపరటట

392
ZOK1496405
పపరర: శరచత కకమమరర పసచజజరర

395
LML1915222
పపరర: శకనవరససలక గగడ ఎచ

భరస : శకనవరససలక గగడ మరరకపరటట
ఇచటట ననచ:5/211
వయససస:36
లచ: ససస స

398
ZOK1295732
పపరర: మలడ శశటట పరపయయ

125-153/325

125-154/11

396
ZOK0259671
పపరర: ననరరయణమమమ మలడ సపటట

125-153/326

భరస : పరపయయ మళళ శశటట
ఇచటట ననచ:5/211
వయససస:69
లచ: ససస స
125-153/941

తచడడ:డ మలడ శశటట వనచకటపత
ఇచటట ననచ:5-211
వయససస:80
లచ: పప

400
ZOK1570886
పపరర: పదనమవతమమ కకతష
స రర

125-153/323

తచడడ:డ ఏరరకలలషయమ కకమమమరర
ఇచటట ననచ:5/210
వయససస:69
లచ: పప

తచడడ:డ పరపయయ ఎచ
ఇచటట ననచ:5/211
వయససస:40
లచ: పప
125-153/327

393
LML2420917
పపరర: వనచకటరమన కకమమమరర

399
ZOK2261303
పపరర: కకతష
స రర పదనమవతమమ

125-145/1160

భరస : కకతష
స రర వనచకట ససబబయయ ఆచనరర
ఇచటట ననచ:5/212
వయససస:49
లచ: ససస స

125-154/297 402
401
ZOK2252948
ZOK1353036
పపరర: కకతష
పపరర: ససరరష కరనపరకక
స రర వనచకట పపడమ కకమమర

125-153/328

భరస : వనచకట ససబబయయ ఆచనరర కకతష
స రర
ఇచటట ననచ:5/212
వయససస:48
లచ: ససస స

తచడడ:డ కకతష
స రర వనచకట ససబబయయ ఆచనరర
ఇచటట ననచ:5/212
వయససస:19
లచ: పప

తచడడ:డ శచకరయయ ఆచనరర కరనపరకక
ఇచటట ననచ:5/212-A
వయససస:25
లచ: ససస స

403
ZOK1353044
పపరర: శచకరయయ ఆచనరర కరనపరకక

404
ZOK1353051
పపరర: చచచచసలకడమ కరనపరకక

405
ZOK1353069
పపరర: శవ కరనపరకక

125-153/329

తచడడ:డ రరమ చచదడయయ కరనపరకక
ఇచటట ననచ:5/212-A
వయససస:56
లచ: పప
406
ZOK1353077
పపరర: శరరదమమ కరనపరకక

భరస : ససధనకరచనరర కరనపరకక
ఇచటట ననచ:5/212-A
వయససస:40
లచ: ససస స
125-153/332

భరస : శచకరరచనరర కరనపరకక
ఇచటట ననచ:5/212-A
వయససస:43
లచ: ససస స
409
LML2419000
పపరర: మహమమద రసనల షపక

125-153/334

125-153/337

125-153/340

125-153/335

413
ZOK1219261
పపరర: రవ తదజ పషరనపరటట

125-153/342

125-153/336
411
ZOK0782557
పపరర: మధససనధన రరజ పపరనపరటట

125-153/338

414
ZOK1227074
పపరర: కరచతమమ పషరనపరటట

భరస : మమహబమబబశర
ఇచటట ననచ:5/218
వయససస:49
లచ: ససస స

125-153/339

భరస : రరమచచదడ రరజ పషరనపరటట
ఇచటట ననచ:5/217
వయససస:51
లచ: ససస స

125-153/341 417
416
ZOK1227090
ZOK1569391
పపరర: మధససనదన రరజ పషరనపరటట
పపరర: చనన వనచకటటశ పగడనల

419
LML2424828
పపరర: సమమబబనస శశక

125-153/942

తచడడ:డ రరమ చచదడ రరజ పపరనపరటట
ఇచటట ననచ:5/217
వయససస:30
లచ: పప

తచడడ:డ రరమచచదడ రరజ పషరనపరటట
ఇచటట ననచ:5/217
వయససస:30
లచ: పప

తచడడ:డ షషషక మహమమద అల సరహహబ
ఇచటట ననచ:5/218
వయససస:43
లచ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

410
LML2424737
పపరర: రరకసరనన శశక

408
ZOK1351121
పపరర: సశపన కరనపరకక

భరస : శవ కకమమర ఆచనరర కరనపరకక
ఇచటట ననచ:5-212-A
వయససస:25
లచ: ససస స

తచడడ:డ రరమచచదడ రరజ పషరనపరటట
ఇచటట ననచ:5/217
వయససస:34
లచ: పప

తచడడ:డ పషదబ నరరమరరజ పషరనపరటట
ఇచటట ననచ:5/217
వయససస:55
లచ: పప
418
LML2418622
పపరర: షపక మహమమద రఫస

125-153/333

భరస : మహమమద రసనల షపక
ఇచటట ననచ:5/214
వయససస:49
లచ: ససస స

తచడడ:డ రరమచచదడ రరజ పరషపత
ఇచటట ననచ:5/217
వయససస:26
లచ: ససస స
415
ZOK1227082
పపరర: రరమచచదడ రరజ పషరనపరటట

407
ZOK1353093
పపరర: ససధనకర ఆచనరర కరనపరకక

125-153/331

తచడడ:డ శచకరరచనరర కరనపరకక
ఇచటట ననచ:5/212-A
వయససస:27
లచ: పప

తచడడ:డ రరమ చచదడయయ కరనపరకక
ఇచటట ననచ:5/212-A
వయససస:46
లచ: పప

తచడడ:డ ఖమజమయమ షపక
ఇచటట ననచ:5/214
వయససస:62
లచ: పప
412
ZOK1113059
పపరర: శరకవరణణ పరషపత

125-153/330

125-153/943

తచడడ:డ వనచకటరమణ పగడనల
ఇచటట ననచ:5-217
వయససస:26
లచ: పప
125-153/343

420
ZOK0662619
పపరర: షషషక షబబనన

125-153/344

భరస : షషషక మహమమద రఫస
ఇచటట ననచ:5/218
వయససస:32
లచ: ససస స
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421
ZOK1381482
పపరర: షపక ఖమదర బ

125-154/12

భరస : షపక అల సరహహబ
ఇచటట ననచ:5/218
వయససస:56
లచ: ససస స
424
ZOK1420389
పపరర: చచషతనయ యలమచచ

125-154/13

125-153/347

125-154/14

125-153/350

125-154/17

125-154/19

125-153/352

తచడడ:డ ననగ రరజ పచచనగబనల
ఇచటట ననచ:5/224
వయససస:23
లచ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

434
ZOK1497429
పపరర: వనచకటటశశరరడ కకచడనరర

437
ZOK0586479
పపరర: నరమలమ ననగరబబ యనన

440
ZOK1570738
పపరర: కకత మమలమల

443
ZOK1394345
పపరర: రరమ పచచనగబనల

125-153/353

446
LML2424463
పపరర: గరరరజజ పచచగబనలమ
భరస : ననగరరజ
ఇచటట ననచ:5-224
వయససస:50
లచ: ససస స

125-154/24

429
ZOK0941048
పపరర: ఏబడహహచ సయయద

125-153/349

432
ZOK0658336
పపరర: మలడ శశరర ఆకకల

125-154/15

125-145/1128

435
ZOK1497437
పపరర: వజయ లకమమ కకచడనరర

125-154/16

భరస : వనచకటటశశరరడ కకచడనరర
ఇచటట ననచ:5/221
వయససస:47
లచ: ససస స
125-153/946

438
ZOK1497569
పపరర: మమలక కకత

125-154/18

తచడడ:డ మమలమల కకత
ఇచటట ననచ:5/222
వయససస:30
లచ: ససస స
125-154/20

441
ZOK0461210
పపరర: రరమకకకషష పచచస
ర చల

125-153/351

తచడడ:డ శకనవరస మమరరస పస
ఇచటట ననచ:5/223
వయససస:40
లచ: పప
125-154/21

444
ZOK1704832
పపరర: రరజకశశరర మలలజ

125-154/22

భరస : శవ రరమమచనరర మలలజ
ఇచటట ననచ:5/223
వయససస:49
లచ: ససస స
125-153/947

447
ZOK1497049
పపరర: ససపడజ పచచనగననడ

125-154/23

తచడడ:డ నగరరజ పచచనగననడ
ఇచటట ననచ:5/224
వయససస:24
లచ: ససస స

125-153/948 450
449
ZOK1115188
ZOK1631985
పపరర: ససధ పరరమళ బబయ జవనగర
పపరర: జశశచత ననగవటట

భరస : గబరరరరజ రరవప
ఇచటట ననచ:5-225
వయససస:84
లచ: ససస స

125-153/346

భరస : వనచకట ససబబయయ
ఇచటట ననచ:5/221
వయససస:44
లచ: ససస స

భరస : రమమష పచచనగబనల
ఇచటట ననచ:5/223
వయససస:49
లచ: ససస స

తచడడ:డ కకషష మమరరస పస
ఇచటట ననచ:5/224
వయససస:62
లచ: పప
448
ZOK1497239
పపరర: ససపడజ పచచనగబనల

125-145/1127

తచడడ:డ కకత ననరరయణ
ఇచటట ననచ:5/222
వయససస:56
లచ: పప

భరస : రరమకకకషష పస
ఇచటట ననచ:5/223
వయససస:38
లచ: ససస స
445
ZOK0471268
పపరర: ననగరరజ పచచనచగబల

431
ZOK0646919
పపరర: వనచకట ససబబయయ ఆకకల

426
ZOK0815730
పపరర: మలడ కరరరరననడ
డ డడ గడడ

తచడడ:డ మహబమబ బబషర సయయద
ఇచటట ననచ:5/220
వయససస:30
లచ: పప

భరస : రజన కకమమర
ఇచటట ననచ:5-222
వయససస:41
లచ: ససస స

భరస : కకత మమలమల
ఇచటట ననచ:5/222
వయససస:51
లచ: ససస స
442
ZOK0461228
పపరర: లకడమ పచచస
ర చల

125-153/348

తచడడ:డ చనన గచగయయ కకచడనరర
ఇచటట ననచ:5/221
వయససస:47
లచ: పప

భరస : అబబబల సతస ర షపక
ఇచటట ననచ:5/221
వయససస:65
లచ: ససస స
439
ZOK1570696
పపరర: కకత వనచకట ససబబమమ

428
ZOK0815797
పపరర: శశష రరడడడ అన ారల

125-153/945

తచడడ:డ బబలగచగరరరడడడ గడడ
ఇచటట ననచ:5/219-A
వయససస:33
లచ: పప

తచడడ:డ చననయయ
ఇచటట ననచ:5/221
వయససస:49
లచ: పప

తచడడ:డ మదర సరహహబ షపక
ఇచటట ననచ:5/221
వయససస:62
లచ: పప
436
ZOK1570795
పపరర: భలణస షపక

125-153/345

తచడడ:డ వనచకట రరడడడ అన ారల
ఇచటట ననచ:5/219-A
వయససస:51
లచ: పప

భరస : సయద వససమ అహమద
ఇచటట ననచ:5/220
వయససస:32
లచ: ససస స
433
ZOK1569573
పపరర: అబబబల సతస ర షపక

425
ZOK0815706
పపరర: జయససలలచన అన ారల

423
ZOK0124180
పపరర: కకరణ కకమమర ఈరపరరజ
తచడడ:డ వనచకటటశశర రరజ ఈరపరరజ
ఇచటట ననచ:5-219
వయససస:36
లచ: పప

భరస : శశషరరడడడ అచఆల
ఇచటట ననచ:5/219-A
వయససస:40
లచ: ససస స

భరస : బబలగచగరరరడడడ గడడ
ఇచటట ననచ:5/219-A
వయససస:43
లచ: ససస స
430
ZOK1713734
పపరర: సయద షబన భబణబ

125-153/944

భరస : అలడ సరహహబ
ఇచటట ననచ:5-218-A
వయససస:57
లచ: ససస స

తచడడ:డ శకనవరససలక యలమచచ
ఇచటట ననచ:5/219
వయససస:23
లచ: పప
427
ZOK0815763
పపరర: సవతరరమమ గడడ

422
ZOK2021285
పపరర: ఖమదర బ షపక

125-154/348

తచడడ:డ శకనవరససలక ననగవటట
ఇచటట ననచ:5-226
వయససస:20
లచ: పప
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451
LML2425973
పపరర: రరజకశశరమమమ వరడనడ

125-153/354

భరస : ససబబడమణయమఆచనరర వడడ
ఇచటట ననచ:5/226A
వయససస:62
లచ: ససస స
454
LML2419885
పపరర: రవకకమమరఆచనరర వరడనడ

125-153/357

125-153/360

125-153/951

125-154/25

125-153/361

125-154/29

125-153/956

తచడడ:డ గరపస కకరరటటరర
ఇచటట ననచ:5-232
వయససస:24
లచ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

464
ZOK1497106
పపరర: అవననశ గబచటటరర

467
ZOK1497296
పపరర: రహహమథ షపక

470
LML1859008
పపరర: పషచచలయయ ఆలచ

473
ZOK2021319
పపరర: ససబడమణయఎచ అలమచ

125-153/958

125-154/26

459
ZOK0645614
పపరర: రరమయయ గబచటటరర

125-153/953
462
ZOK2021293
పపరర: లకడమదదవమమ ఇటటకల ఇటటకల

465
ZOK0592733
పపరర: రరహహమత షపక

125-154/27

468
ZOK1497320
పపరర: ఇసరడ షపక

తచడడ:డ గరపస ఆచనరర కకరరటటరర
ఇచటట ననచ:5/232
వయససస:21
లచ: ససస స

125-152/1171

125-154/28

తలడ : రహహమథ షపక
ఇచటట ననచ:5/228
వయససస:25
లచ: ససస స
125-153/954

471
ZOK0959876
పపరర: శక కరచత కచబబషగరరర

125-153/955

తలడ : భబగయ లకడమ కచబబషగరరర
ఇచటట ననచ:5-229
వయససస:30
లచ: పప
125-153/957

474
ZOK1497395
పపరర: అలచ భబగయ లకడమ

125-154/30

భరస : కక శవ రరమయయ
ఇచటట ననచ:5/229
వయససస:52
లచ: ససస స

125-153/959 477
476
ZOK1372176
LML2419018
పపరర: మలడ కరరరరన రరయల అడపరల
పపరర: గరపస ఆచనరర కకరరటటరర

479
ZOK1674050
పపరర: మమత కకరరటటరర

125-153/950

భరస : మమలమనన షపక
ఇచటట ననచ:5/228
వయససస:56
లచ: ససస స

తచడడ:డ శశషయయ అడపరల
ఇచటట ననచ:5-230C
వయససస:23
లచ: పప
125-153/961

125-153/359

భరస : కకషషమమచనరర ఇటటకల
ఇచటట ననచ:5-227
వయససస:62
లచ: ససస స

తచడడ:డ పషచచలయయ అలమచ
ఇచటట ననచ:5-229
వయససస:45
లచ: పప

భరస : గరపస ఆచనరర జ
ఇచటట ననచ:5-230
వయససస:43
లచ: ససస స
478
ZOK1296797
పపరర: ససవర కకమమర కకరరటటరర

125-153/952

తచడడ:డ నరసయయ
ఇచటట ననచ:5-229
వయససస:81
లచ: పప

భరస : పషచచలయయ
ఇచటట ననచ:5-229
వయససస:71
లచ: ససస స
475
LML2423044
పపరర: ననగమణణమమ కకరరటటరర

461
ZOK0663948
పపరర: నఖత గబచటటరర

456
ZOK0715425
పపరర: ననగమణణ వడడ

తచడడ:డ మజరస
ఇచటట ననచ:5-227
వయససస:52
లచ: పప

భచధసవప: ససరజదదబన షపక
ఇచటట ననచ:5/228
వయససస:55
లచ: ససస స

భచధసవప: రహహమథ షపక
ఇచటట ననచ:5/228
వయససస:58
లచ: పప
472
ZOK2021301
పపరర: శరరదమమ ఆలచ

125-153/949

తచడడ:డ రరమయయ
ఇచటట ననచ:5/227
వయససస:20
లచ: పప

తచడడ:డ బబషర సయయద
ఇచటట ననచ:5/228
వయససస:41
లచ: ససస స
469
ZOK1497338
పపరర: మమలమన షపక

458
ZOK0489690
పపరర: మమలత ఆకకపరటట

125-153/356

భరస : ససధనకర ఆచనరర వడడ
ఇచటట ననచ:5/226-A
వయససస:32
లచ: ససస స

తచడడ:డ రరమయమయ గబచటటరర
ఇచటట ననచ:5-227
వయససస:28
లచ: ససస స

తచడడ:డ గబచటటరర రరమయయ
ఇచటట ననచ:5/227
వయససస:23
లచ: ససస స
466
ZOK1282888
పపరర: వరహహదన సయయద

125-153/358

భరస : శవకకమమర రరడడ ఏ
ఇచటట ననచ:5-227
వయససస:48
లచ: ససస స

భరస : రరమయయ
ఇచటట ననచ:5-227
వయససస:45
లచ: ససస స
463
ZOK1380468
పపరర: గబచటటరర వజజ త

455
ZOK0715417
పపరర: ససరయకకమమరర ననగవనటట

453
LML2419877
పపరర: ససధనకరచనరర వరడనడ
తచడడ:డ ససబడమణయమమచనరర వడడ
ఇచటట ననచ:5/226-A
వయససస:41
లచ: పప

భరస : శకనవరససలక నగవనటట
ఇచటట ననచ:5/226-A
వయససస:42
లచ: ససస స

భరస : చచదడశశఖరచనరర మమమసనర
ఇచటట ననచ:5/226C
వయససస:37
లచ: ససస స
460
ZOK0649889
పపరర: వజయ కకమమరర గబచటటరర

125-153/355

తచడడ:డ ససబబబరరయడనఆచనరర వడడ
ఇచటట ననచ:5/226-A
వయససస:65
లచ: పప

తచడడ:డ ససబబడమణయమఆచనరర వడడ
ఇచటట ననచ:5/226-A
వయససస:38
లచ: పప
457
LML2426112
పపరర: మమధవ మమమసనరర

452
LML2419869
పపరర: ససబబడమణయమఆచనరర వరడనడ

125-153/960

తచడడ:డ గబరరననధచ
ఇచటట ననచ:5-232
వయససస:49
లచ: పప
125-154/31

480
ZOK1703552
పపరర: మననజ కకమమర పడడగ

125-154/32

తచడడ:డ రమమశ కకమమర పడడగ
ఇచటట ననచ:5/232
వయససస:24
లచ: పప
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481
ZOK1282862
పపరర: జరషబబన షపక

125-153/362

భరస : అమర బబషర షపక
ఇచటట ననచ:5/232-1
వయససస:56
లచ: ససస స
484
ZOK1144724
పపరర: దదననశ ఆచనరర కకతష
స రర

125-153/966

125-154/34

490
ZOK1684976
పపరర: యగకశశర ఆచనరర కకతత
స రర

125-154/37

తచడడ:డ హననమచతత
ఇచటట ననచ:5-232-A-1
వయససస:55
లచ: పప

భరస : కరరణనకరరబబబ
ఇచటట ననచ:5-232-B
వయససస:69
లచ: ససస స
125-153/974

502
ZOK1282813
పపరర: జజయత తనళపరక

125-153/977

భరస : ససరకష తనళపరక
ఇచటట ననచ:5-232-C
వయససస:31
లచ: ససస స
125-153/980

తచడడ:డ రరమబడడ
ఇచటట ననచ:5-233
వయససస:41
లచ: పప
508
ZOK2021343
పపరర: లకకమ తతలసమమ
భరస : రరమబడడ
ఇచటట ననచ:5-233
వయససస:61
లచ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-154/35

491
ZOK2021327
పపరర: శశషయయ అడపరల

125-153/962

494
LML2426054
పపరర: దనలకకమదదవ పదదగర

125-153/969

492
ZOK2021335
పపరర: శకదదవ అడపరల

125-153/970
495
LML2419620
పపరర: వనచకటపవనకకమమర తరరననగరరర

125-153/972

125-153/973
498
ZOK0387324
పపరర: వనచకట శకనవరససలక తరరణగరరర

తచడడ:డ వనచకట కరరణనకర బబబబ
ఇచటట ననచ:5-232-B
వయససస:45
లచ: పప

125-153/975 501
500
ZOK1132257
ZOK1229740
పపరర: వనచకట ససహససన తరరనగరరర
పపరర: లకకమదదవ పపరడపత

భరస : వనచకట పవన కకమమర తరరనగరరర
ఇచటట ననచ:5-232-B
వయససస:28
లచ: ససస స

భరస : వనచకటటసస పపరడపత
ఇచటట ననచ:5-232-C
వయససస:48
లచ: ససస స

503
ZOK1282821
పపరర: ససరకష తనళపరక

504
ZOK0086645
పపరర: వనచకటససబబమమ గచధచ

125-153/978

తచడడ:డ గరవచదయయ అహచనరర తనళపరక
ఇచటట ననచ:5-232-C
వయససస:33
లచ: పప

భరస : మబనయయ
ఇచటట ననచ:5-233
వయససస:38
లచ: ససస స

506
ZOK0387340
పపరర: వనచకటశవ చదటట మలడ

507
ZOK0387381
పపరర: రరమబడడ కరకరడ

తచడడ:డ రమబడడ కరకరడ
ఇచటట ననచ:5/233
వయససస:38
లచ: పప

125-153/963

తచడడ:డ వనచకటకరరణనకరబబబబ
ఇచటట ననచ:5-232-B
వయససస:40
లచ: పప

497
ZOK0086629
పపరర: వరలకడమ టట

509
ZOK2284347
పపరర: మలడ కరరరరనయయ కరకరడ

125-154/36

భరస : శశషయయ
ఇచటట ననచ:5-232/A
వయససస:42
లచ: ససస స

125-153/981

తచడడ:డ నడడపస ననగనన చదటట మలడ
ఇచటట ననచ:5-233
వయససస:35
లచ: పప
125-153/983

489
ZOK1683697
పపరర: నటరరజ సరశమ తరరనగరర
భచధసవప: లకడమనరసమమ తరరనగరర
ఇచటట ననచ:5/232-1
వయససస:67
లచ: పప

భరస : వనచకట శకనవరససలక తరరనగరర
ఇచటట ననచ:5-232-B
వయససస:35
లచ: ససస స

499
ZOK0387555
పపరర: వనచకట కరరణనకర బబబబ
తరరణగరరర
తచడడ:డ శశషయయ
ఇచటట ననచ:5-232-B
వయససస:71
లచ: పప

505
ZOK0124305
పపరర: ననగ రవచదడ బబబబ కరకరడ

488
ZOK1683689
పపరర: భబగయ చచతలచచరరవప

భరస : రమమశకకమమర
ఇచటట ననచ:5-232-A-1
వయససస:52
లచ: ససస స
125-153/971

125-154/33

భరస : నటరరజ సరశమ
ఇచటట ననచ:5/232-1
వయససస:59
లచ: ససస స

తచడడ:డ ససబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5-232/A
వయససస:48
లచ: పప
125-153/968

125-153/965

125-153/967 486
485
ZOK1169904
ZOK1619907
పపరర: యగకశశర ఆచనరర కకతష
పపరర: లకడమ నరసమమ తరరననగరరర
స రర

భరస : శకనవరససలక చచతలచచరరవప
ఇచటట ననచ:5/232-1
వయససస:39
లచ: ససస స

తచడడ:డ రవచదడ ఆచనరర కకతత
స రర
ఇచటట ననచ:5/232-1
వయససస:24
లచ: పప

483
LML2423069
పపరర: రదమమమ కకతష
స రర
భరస : రవచదనడ చనరర
ఇచటట ననచ:5-232-1
వయససస:42
లచ: ససస స

తచడడ:డ రవచదడ ఆచనరర
ఇచటట ననచ:5-232-1
వయససస:28
లచ: పప

487
ZOK1675156
పపరర:  

భరస :   
ఇచటట ననచ:5/232-1
వయససస:60
లచ: ససస స

496
ZOK0086603
పపరర: వనచకటలకడమ దదవ తరరనగరర

125-153/964

తచడడ:డ లకమయయ ఆచనరర
ఇచటట ననచ:5-232-1
వయససస:57
లచ: పప

తచడడ:డ రవచదడ ఆచనరర బబకరణ
ఇచటట ననచ:5-232-1
వయససస:26
లచ: పప

493
LML2419968
పపరర: రమమశకకమమర పదదగర

482
LML2419026
పపరర: రవచదనడ ఆచనరర కకతష
స రర

125-153/976

125-153/979

125-153/982

తచడడ:డ హహసపసన
ఇచటట ననచ:5-233
వయససస:70
లచ: పప
125-154/1182

510
ZOK2284354
పపరర: పసడయచకర అబబగరరర

125-154/1183

భరస : మలడ కరరరరనయయ కరకరడ
ఇచటట ననచ:5/233
వయససస:34
లచ: ససస స
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511
ZOK0489195
పపరర: మలడ కరరరరనయయ కరకరడ

125-153/984

తచడడ:డ రరమబడడ కరకరడ
ఇచటట ననచ:5-233-A
వయససస:39
లచ: పప
514
ZOK1418797
పపరర: రజజక సరహహబ షపక

125-154/39

125-154/351

125-154/354

125-154/40

125-154/43

125-154/46

భచధసవప: శవ శచకర కరథద
ఇచటట ననచ:5/238
వయససస:73
లచ: పప
532
LML1867076
పపరర: వజయకకమమరర యస

125-154/352

125-154/357

తచడడ:డ కకషషమమచనరర యయస
ఇచటట ననచ:5-238
వయససస:50
లచ: ససస స

516
ZOK1172691
పపరర: రచగ రరవప బబ డడడ

519
ZOK1054485
పపరర: ససరకఖ పచడడగరలక

125-154/355 522
521
ZOK1313220
LML1859743
పపరర: వనచకట ససబబయయ పచదసగగల
పపరర: ససబబయయ కతస

524
ZOK1497452
పపరర: రఫసఊన షపక

527
ZOK1497486
పపరర: మమలమల షపక

125-154/41

525
ZOK1497460
పపరర: మమలమన షపక

125-154/44

528
ZOK1631068
పపరర: ననగజజయత కరథద

తచడడ:డ బబష షపక
ఇచటట ననచ:5/238
వయససస:22
లచ: పప

భరస : శవశచకర కరథద
ఇచటట ననచ:5/238
వయససస:23
లచ: ససస స

125-154/145
530
ZOK2245884
పపరర: అచసయత సరయ కకమమర
వసరశబడహమనన
తచడడ:డ వనచకట రమణచనరర వసరశబడహమనన
ఇచటట ననచ:5/238
వయససస:19
లచ: పప

531
LML1858638
పపరర: పడభబకర వడడ
తచడడ:డ ననగభమషణచ వడడ
ఇచటట ననచ:5-238
వయససస:51
లచ: పప

533
LML1868140
పపరర: యమససమన షపక

534
LML1868314
పపరర: రరజకశశరర వడడ

125-154/358

తచడడ:డ సతనసర సరబ సయయద
ఇచటట ననచ:5-238
వయససస:52
లచ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

539
ZOK1054584
పపరర: రరఫసవపన సయయద
భరస : అకబర బబషర సయయద
ఇచటట ననచ:5-238
వయససస:51
లచ: ససస స

125-154/42

125-154/45

125-154/356

125-154/359

భరస : వనచకట రమన ఆచనరర
ఇచటట ననచ:5-238
వయససస:47
లచ: ససస స

తచడడ:డ నరససచహహలక
ఇచటట ననచ:5-238
వయససస:33
లచ: పప
125-154/363

125-153/986

తచడడ:డ బబష షపక
ఇచటట ననచ:5/238
వయససస:21
లచ: ససస స

125-154/360 536
125-154/361 537
535
ZOK0387399
ZOK0941675
ZOK0941683
పపరర: యస ఎచ జలమన బబషర యస
పపరర: దసరర వనణబ కససచ సషటట వనచకట
పపరర: ఈశశరర కససచ సషటట వనచకట

538
ZOK1054576
పపరర: అకబర బబషర సయయద

125-154/353

తచడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5-238
వయససస:42
లచ: పప

భరస : జలమన బబష
ఇచటట ననచ:5-238
వయససస:42
లచ: ససస స

తచడడ:డ రహమతతలమడ
ఇచటట ననచ:5-238
వయససస:63
లచ: పప

125-154/350

భరస : వనచకటయయ
ఇచటట ననచ:5-237-A
వయససస:31
లచ: ససస స

తచడడ:డ అనవర షపక
ఇచటట ననచ:5/238
వయససస:23
లచ: ససస స

భరస : రసనల షపక
ఇచటట ననచ:5/238
వయససస:22
లచ: ససస స
529
ZOK1631290
పపరర: చనన ససబబరరయబడడ కరథద

518
ZOK1054477
పపరర: వనచకటయయ పచడడగరలక

125-154/38

తచడడ:డ రచగ సరయ
ఇచటట ననచ:5-236-C
వయససస:58
లచ: పప

తచడడ:డ ససబబయయ పచదసగగల
ఇచటట ననచ:5-237-A
వయససస:46
లచ: పప

తచడడ:డ టటపస సరహహబ
ఇచటట ననచ:5/238
వయససస:32
లచ: పప
526
ZOK1497478
పపరర: అసమత షపక

125-154/349

తచడడ:డ వనచకటససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-237-A
వయససస:31
లచ: పప

భరస : వనచకట ససబబయయ పచదసగగల
ఇచటట ననచ:5-237-A
వయససస:50
లచ: ససస స
523
ZOK1497445
పపరర: బబష షపక

515
LML1858265
పపరర: ససబబయయ ఆచనరర ఎదసరరరర

513
ZOK1418789
పపరర: హహమలత పపల
భరస : రజజక సరహహబ షపక
ఇచటట ననచ:5/235
వయససస:39
లచ: ససస స

తచడడ:డ ఈశశరయయ ఎదసరరరర
ఇచటట ననచ:5-235
వయససస:44
లచ: పప

తచడడ:డ చచచగలలసస చచతలచదరరవప
ఇచటట ననచ:5-237
వయససస:60
లచ: పప
520
ZOK1313212
పపరర: రరమ ససబబమమ పచదసగగల

125-153/985

భరస : మలడ కరరరరనయయ కరకరడ
ఇచటట ననచ:5-233-A
వయససస:35
లచ: ససస స

తచడడ:డ మహహదదబన గగస
ఇచటట ననచ:5/235
వయససస:40
లచ: పప
517
ZOK2021368
పపరర: ససబడమణయచ చచతలచదరరవప

512
ZOK1227116
పపరర: పసడయమచక అబబగరరర

125-154/362

తచడడ:డ దసరర వనణబ
ఇచటట ననచ:5-238
వయససస:35
లచ: పప
125-154/364

540
ZOK1308501
పపరర: లకడమ దదవమమ షరబబ

125-154/365

భరస : కకషషమమచనరర షరబబ
ఇచటట ననచ:5-238
వయససస:70
లచ: ససస స
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541
ZOK1308519
పపరర: వజయ కకమమరర షరబబ

125-154/366

తచడడ:డ కకషషమమచనరర షరబబ
ఇచటట ననచ:5-238
వయససస:43
లచ: ససస స
544
ZOK2021376
పపరర: అనచత లకడమ టట.వ

125-154/369

125-154/371

125-154/370

125-154/1187

125-154/1185

551
LML2420099
పపరర: రరమకకమమరఆచనరర ఆరరరర

554
ZOK1496975
పపరర: ససరకశ అరవ

546
ZOK1684018
పపరర: ససరకశ వసల

549
ZOK2286763
పపరర: సరశత బతల

125-154/372

125-154/48

555
ZOK1702604
పపరర: రరజజశచ సయద
తచడడ:డ అకబరరబష సయద
ఇచటట ననచ:5/238-5
వయససస:23
లచ: ససస స

556
ZOK0642355
పపరర: హబబ బశర సషషయద

557
ZOK0900226
పపరర: అబబబల అజజ సయయద

558
LML1860352
పపరర: వనచకటరమణ ఆచనరర వడడ

559
LML2419943
పపరర: రరజగరపరల చరరగబడక
తచడడ:డ దసరరడరమమవరరమ
ఇచటట ననచ:5-238-A
వయససస:34
లచ: పప
562
ZOK1720663
పపరర: తరరనగరర మననకడ శశషరదదడ

125-154/50

తచడడ:డ వనణబ గగపరల కరతదరగచడడ
ఇచటట ననచ:5-239
వయససస:26
లచ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-154/379

563
ZOK1720713
పపరర: కకమచడనరర శరకవణణ

125-154/382

566
ZOK0662965
పపరర: నరమలమదదవ కరఠకరర గచడడ

125-154/51

569
ZOK1497130
పపరర: వనచకట అరవచద తరరనగరర
తచడడ:డ వనచకటటశశర పడసరద
ఇచటట ననచ:5/240
వయససస:22
లచ: పప

561
LML2426096
పపరర: బబవననశశరర చరరగబడక

125-154/380

564
ZOK0662940
పపరర: చనన సనబబషబయమ కతదరగచడడ

125-154/381

తచడడ:డ ససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-239
వయససస:85
లచ: పప
125-154/383

భరస : వనణబ గరపరల
ఇచటట ననచ:5-239
వయససస:50
లచ: ససస స
125-154/385

125-154/377

భరస : దసరదరరమశరమ
ఇచటట ననచ:5-238-A
వయససస:58
లచ: ససస స

భరస : టట సరయ హరర హర పడసరద
ఇచటట ననచ:5/238-B
వయససస:27
లచ: ససస స

తచడడ:డ రరమయయ
ఇచటట ననచ:5-239
వయససస:70
లచ: పప
568
ZOK1221464
పపరర: పడదదప కరతదరగచడడ

560
LML2420008
పపరర: దశరరదనరరమ శతడ చరరగబడక

125-154/49

తచడడ:డ ననగభమషణచ వడడ
ఇచటట ననచ:5-238-A
వయససస:58
లచ: పప

తచడడ:డ రరజగరపరలసరశమ
ఇచటట ననచ:5-238-A
వయససస:68
లచ: పప

తచడడ:డ తరరనగరర పరరర సరరథద
ఇచటట ననచ:5/238-B
వయససస:29
లచ: ససస స
565
ZOK0662957
పపరర: వనణబగరపరల కతదరగచడడ

125-154/376

తచడడ:డ ఖమససచ సరహహబ సయయద
ఇచటట ననచ:5-238-5
వయససస:52
లచ: పప
125-154/378

125-154/373

భరస : వనణబగరపరలచనరర అరరరర
ఇచటట ననచ:5-238-4
వయససస:40
లచ: ససస స

తచడడ:డ మధసఎసవనషడడహన ఆచనరర అరవ
ఇచటట ననచ:5/238-5
వయససస:28
లచ: పప

తచడడ:డ రరజజక మయమ
ఇచటట ననచ:5-238-5
వయససస:45
లచ: పప

125-154/1186

552
LML2427540
పపరర: అరరరర పదనమవత అరరరర

భరస : ససబడహమణయచ ఆచనరర అరరరర
ఇచటట ననచ:5-238-4
వయససస:75
లచ: ససస స
125-154/375

125-154/47

భరస : పషచచలయయ బతల
ఇచటట ననచ:5/238-1-A
వయససస:34
లచ: ససస స

తచడడ:డ శవశచకరఆచనరర
ఇచటట ననచ:5-238-4
వయససస:40
లచ: పప
125-154/374

125-154/368

తచడడ:డ వనచకటరమణ ఆచనరర వసల
ఇచటట ననచ:5/238-1
వయససస:29
లచ: పప

తచడడ:డ రరధయయ బతల
ఇచటట ననచ:5/238-1-A
వయససస:39
లచ: పప

భరస : రరధయయ బతల
ఇచటట ననచ:5/238-1-A
వయససస:55
లచ: ససస స
553
ZOK0899999
పపరర: చచచగమమ అరరరర

545
ZOK2021384
పపరర: షరరబబ శకధరరచనరర

548
ZOK2286755
పపరర: పషచచలయయ బతల

543
ZOK1311976
పపరర: మమలమల సయయద
తచడడ:డ హబబ బబషర సయయద
ఇచటట ననచ:5-238
వయససస:24
లచ: పప

తచడడ:డ కకషషమమచనరర
ఇచటట ననచ:5-238
వయససస:42
లచ: పప

భరస : చచదడశశఖరరరవ చటట
డ రర
ఇచటట ననచ:5-238-1
వయససస:62
లచ: ససస స
550
ZOK2286797
పపరర: శదబమమ బతల

125-154/367

తచడడ:డ అకబర బబషర సయయద
ఇచటట ననచ:5-238
వయససస:24
లచ: ససస స

భరస : వనచకటటసశర పడసరద టట.వ
ఇచటట ననచ:5-238
వయససస:47
లచ: ససస స
547
LML2426195
పపరర: మచజళ చటట
డ రర

542
ZOK1311968
పపరర: రరజశచ సయయద

567
ZOK0900341
పపరర: సరయ పలడ వ కతచరగచడడ

125-154/384

తచడడ:డ వనణబగరపరల
ఇచటట ననచ:5-239
వయససస:27
లచ: ససస స
125-154/52

570
ZOK1497171
పపరర: వనచకట గగతమ థదరరనగరరర

125-154/53

తచడడ:డ వనచకటటశశర పడసరద
ఇచటట ననచ:5/240
వయససస:21
లచ: ససస స
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125-154/386
571
LML2419042
పపరర: వనచకట సరయ హరర హర పడసరద
తరరనగరర
తచడడ:డ పరరబసరరధద
ఇచటట ననచ:5-240
వయససస:32
లచ: పప

భరస : శశషయయ
ఇచటట ననచ:5-240
వయససస:92
లచ: ససస స

574
ZOK2021418
పపరర: టట.వ. వనచకటటశశరపడసరద

575
ZOK2021426
పపరర: టట.వ. పరరబసరరధద

125-154/389

తచడడ:డ శశషయయ
ఇచటట ననచ:5-240
వయససస:53
లచ: పప

572
ZOK2021392
పపరర: అనచతమమ పరవససస

125-154/54

578
ZOK1003458
పపరర: పదనమవత కడడయమల

తచడడ:డ కడడయమల ససబబరరమయయ ఆచనరర
ఇచటట ననచ:5/241
వయససస:59
లచ: పప

భరస : ససబడమణయ ఎచ ఆచనరర
ఇచటట ననచ:5-241
వయససస:48
లచ: ససస స

580
ZOK0389809
పపరర: కరకరరననషర షపక

581
ZOK0899965
పపరర: మనన కడడయమల

125-154/393

భరస : సరయపసరర
ఇచటట ననచ:5-241-A
వయససస:48
లచ: ససస స

భరస : చలపత
ఇచటట ననచ:5-242
వయససస:67
లచ: ససస స
586
LML1859123
పపరర: ససబబరరయబడడ వరరకకచట
తచడడ:డ ససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-242-A
వయససస:87
లచ: పప
589
ZOK0124156
పపరర: హరరకకషషమమచనరర వరరకకచట

125-154/402

125-154/405

125-154/394

584
ZOK1243492
పపరర: నరకశ గబచదడత

125-154/397

వయసస 01-01-2021 నటక

125-154/395

585
LML1858992
పపరర: ససబబరరమయయ వరరకకచట

125-154/398

తచడడ:డ ససబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5-242-A
వయససస:62
లచ: పప

125-154/400 588
587
LML1859149
LML2423309
పపరర: ననగనరససచహ చనరర వరరకకచట
పపరర: ననగలకడమ వరరకకచట

590
ZOK0124297
పపరర: అనలకకమమర వరరకకచట

593
ZOK1145086
పపరర: రకణబక చచనననరర

125-154/401

భరస : ససబబబరరయబడడ వరరకకచట
ఇచటట ననచ:5-242-A
వయససస:50
లచ: ససస స
125-154/403

591
ZOK0140293
పపరర: పడభబవత వరరకకచట

125-154/404

భరస : ననగ నరససచహచనరర వరరకకచట
ఇచటట ననచ:5-242-A
వయససస:36
లచ: ససస స
125-154/1189

599
ZOK1284280
పపరర: లకడమ నరససచహ దదచక
తచడడ:డ ససబబ నరససచహహలక దదచక
ఇచటట ననచ:5-246
వయససస:24
లచ: పప

594
LML2423143
పపరర: జయశక అలదదనన

125-154/406

భరస : మబగరలకలశరమనజననడ
డ డడ
ఇచటట ననచ:5-245
వయససస:37
లచ: ససస స
125-154/408

తచడడ:డ పడహడద మగరలకలశ
ఇచటట ననచ:5-245
వయససస:31
లచ: పప
125-154/56

582
ZOK0900416
పపరర: రరడడడ గఫరర షపక
తచడడ:డ సరయపసర షపక
ఇచటట ననచ:5-241-A
వయససస:30
లచ: పప

భరస : వరససదదవ ఆచనరర చచనననరర
ఇచటట ననచ:5-243
వయససస:49
లచ: ససస స

తచడడ:డ తయమల రరడడడ మగరలకలశ
ఇచటట ననచ:5-245
వయససస:43
లచ: పప

125-154/392

తచడడ:డ చనన బబదచన సరహహబ
ఇచటట ననచ:5-241-A
వయససస:53
లచ: పప

125-154/407 596
595
ZOK1182922
ZOK1243609
పపరర: రరమన జల రరడడ మగరలకరవర
పపరర: రరజకశ మగరలకలశ

భరస : ఈశశరయయ పప డ దబటటరర
ఇచటట ననచ:5/246
వయససస:58
లచ: ససస స

579
ZOK0387357
పపరర: సరయబ పసర షపక

తచడడ:డ ససబబరరమయయఆచనరర
ఇచటట ననచ:5-242-A
వయససస:33
లచ: పప

భరస : హరరకకషషమమచనరర
ఇచటట ననచ:5-242-A
వయససస:28
లచ: ససస స

598
ZOK1675685
పపరర: ననగమమ పప డ దబటటరర

125-154/391

తచడడ:డ ససబబరరమయయ
ఇచటట ననచ:5-242-A
వయససస:37
లచ: పప

తచడడ:డ ససబబబరరయబడడ వరరకకచట
ఇచటట ననచ:5-242-A
వయససస:35
లచ: పప
592
ZOK1045500
పపరర: ననగమణణ వరరకకచట

125-154/1174
576
ZOK2272631
పపరర: తరరనగరర వనచకట కకదచడ
భబరరఠరశజ
తచడడ:డ తరరనగరర వనచకటటశశర పడసరద
ఇచటట ననచ:5/240
వయససస:19
లచ: పప

తచడడ:డ చలపత గబచదడత
ఇచటట ననచ:5-242
వయససస:37
లచ: పప
125-154/399

125-154/388

125-154/390

భరస : సనరయ కకమమర కడడయమల
ఇచటట ననచ:5-241-A
వయససస:27
లచ: ససస స
125-154/396

573
ZOK2021400
పపరర: ససమత .టట.వ
భరస : పరరరసరరథద
ఇచటట ననచ:5-240
వయససస:52
లచ: ససస స

తచడడ:డ శశషయయ
ఇచటట ననచ:5-240
వయససస:58
లచ: పప

577
ZOK1385996
పపరర: కడడయమల ససబడమణయచ ఆచనరర

583
LML1866219
పపరర: లకమమ గబచడనడత

125-154/387

597
ZOK1385988
పపరర: దదపక సరయ డదచక

125-154/55

తచడడ:డ ససబబనరససచహహలక డదచక
ఇచటట ననచ:5/246
వయససస:22
లచ: పప
125-154/409

600
LML1866482
పపరర: గచగమమ పస ల

125-154/410

భరస : వనణబగరపరల
ఇచటట ననచ:5-246-A
వయససస:42
లచ: ససస స
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601
LML2420040
పపరర: వనణబ పస ల

125-154/411

తచడడ:డ ననరరయణ పస ల
ఇచటట ననచ:5-246-A
వయససస:49
లచ: పప
604
LML2419992
పపరర: వశశరరపరఆచనరర దరరడ

125-154/414

125-154/417

125-154/57

125-154/421

125-154/1190

625
ZOK1386010
పపరర: పవన కకమమర ఆచనరర కడప

125-153/363

భరస : శకనవరససలకఆచనరర
ఇచటట ననచ:5-250
వయససస:36
లచ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-154/58

614
ZOK1054618
పపరర: రవచదడ కకమమర రథదకకచదద

125-154/427

620
LML2423101
పపరర: ననగలకకమ మబగరలకరలకవర

623
ZOK1132265
పపరర: కకషష వనణణ మబనగపరటట

125-154/419

612
ZOK0662973
పపరర: నరససమమ ఆచనరర వనదసరరరర

125-154/422

125-154/420

615
LML1884592
పపరర: సతయననరరయణ పసడడగబ

125-154/1188

తచడడ:డ పషదబ కరళయయ పసడడగబ
ఇచటట ననచ:5/248-1
వయససస:44
లచ: పప

125-154/425

621
ZOK1054592
పపరర: వనచకట జజయసట చ మబనగపరటట

125-154/426

తచడడ:డ కకషష మమరరస మబనగపరటట
ఇచటట ననచ:5-249-A
వయససస:30
లచ: ససస స
125-154/428

624
ZOK1132273
పపరర: కకషష మమరరస మబనగపరటట

125-154/429

తచడడ:డ ననరరయణ మబనగపరటట
ఇచటట ననచ:5-249-A
వయససస:65
లచ: పప
125-154/431

భరస : చచదడయయ ఆచనరర
ఇచటట ననచ:5-250
వయససస:53
లచ: ససస స

125-154/433 630
629
ZOK0390443
ZOK1674597
పపరర: శకనవరససలక ఆచనరర మమరర పలడ
పపరర: ఉరరమల అచకనన గరరర

తచడడ:డ రరమచచదడచనరర
ఇచటట ననచ:5-250
వయససస:43
లచ: పప

125-154/424

భరస : మధససనధన రరవప
ఇచటట ననచ:5-248 UP STAIRS
వయససస:123 లచ: ససస స

125-154/430 627
626
ZOK0253229
ZOK0389510
పపరర: రరమచనబ య
పపరర: లకడమ దదవమమ మరరకపలడ
న మయఆచనరర మరరకపలడ

తచడడ:డ గచగయయ
ఇచటట ననచ:5-250
వయససస:63
లచ: పప
125-154/432

609
ZOK2021459
పపరర: ససరకష డదచక

125-154/423 618
617
LML1831056
LML2401925
పపరర: మధససనదన రరవప ధధరననధసల
పపరర: శశబబరరణణ దధరరనదసల

భరస : కకషష మమరరస మబనగపరటట
ఇచటట ననచ:5-249-A
వయససస:56
లచ: ససస స
125-154/59

125-154/416

తచడడ:డ వనచగయయ ఆచనరర వనదసరర
ఇచటట ననచ:5-248
వయససస:80
లచ: పప

భరస : పడహళడధ
ఇచటట ననచ:5-249-A
వయససస:60
లచ: ససస స

తచడడ:డ శకనవరససల ఆచనరర కడప
ఇచటట ననచ:5/250
వయససస:24
లచ: పప
628
ZOK0389593
పపరర: ససదబ దశశరర మరరకపలడ

611
ZOK1720937
పపరర: ససజజత కకనసపత

606
LML2426161
పపరర: జయలకడమ డదచక

తచడడ:డ ససబబరరయబడడ డదచక
ఇచటట ననచ:5-247
వయససస:41
లచ: పప

తచడడ:డ లకకమననరరయణ
ఇచటట ననచ:5-248 UP STAIRS
వయససస:54
లచ: పప

భరస : ఆరరరర రరజశశఖర ఆచరర
ఇచటట ననచ:5/249-A
వయససస:28
లచ: ససస స
622
ZOK1091305
పపరర: వనచకట కరచత కకరణ
మబనగపరటట
తచడడ:డ కకషష మమరరస మబనగపరటట
ఇచటట ననచ:5-249-A
వయససస:31
లచ: పప

125-154/418

తచడడ:డ పరచడడ రచగయయ రథదకకచదద
ఇచటట ననచ:5-248
వయససస:41
లచ: పప

భరస : సతయననరరయణ పసడడగబ
ఇచటట ననచ:5/248-1
వయససస:40
లచ: ససస స
619
ZOK1357789
పపరర: యస కక హదదయమ కగసర

608
ZOK2021442
పపరర: ఇచదదరర దదచకర

125-154/413

భరస : ససరకష
ఇచటట ననచ:5-247
వయససస:36
లచ: ససస స

భరస : ననగరచదడ కకనసపత
ఇచటట ననచ:5/248
వయససస:38
లచ: ససస స

భరస : రవచదడ కకమమర రథదకకచదద
ఇచటట ననచ:5-248
వయససస:38
లచ: ససస స
616
ZOK0518100
పపరర: మచజల పసడడగబ

125-154/415

భరస : నరససచహహలక
ఇచటట ననచ:5-247
వయససస:40
లచ: ససస స

తచడడ:డ ఈశశరయయ కకనసపత
ఇచటట ననచ:5/248
వయససస:39
లచ: పప
613
ZOK1054600
పపరర: ఆశర జజయత రథదకకచదద

605
LML2426146
పపరర: ససజజతన దరరడ

603
LML2419893
పపరర: ససబబడననయమమచనరర దరరడ
తచడడ:డ శకరరమమలమచనరర
ఇచటట ననచ:5-247
వయససస:52
లచ: పప

భరస : ససబబడమణయమఆచనరర
ఇచటట ననచ:5-247
వయససస:44
లచ: ససస స

తచడడ:డ ససబబరరయబడడ డదచక
ఇచటట ననచ:5-247
వయససస:47
లచ: పప
610
ZOK1720788
పపరర: ననగరచదడ కకనసపత

125-154/412

తచడడ:డ నరససచహలక పస ల
ఇచటట ననచ:5-246-A
వయససస:74
లచ: పప

తచడడ:డ శకరరమలమచనరర
ఇచటట ననచ:5-247
వయససస:67
లచ: పప
607
ZOK1372168
పపరర: ససబబ నరససచహహలక డదచక

602
LML2420057
పపరర: ననరరయణ పస ల

125-154/60

భరస : వజయభబసణర రరడడడ అచకనన గరరర
ఇచటట ననచ:5/250A
వయససస:57
లచ: ససస స
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631
ZOK1674605
పపరర: సరగజమమ మచచనరర

125-154/61

భరస : రరమచచదడ మచచనరర
ఇచటట ననచ:5/250A
వయససస:45
లచ: ససస స
634
ZOK1144302
పపరర: మహన రరడడ పస తస పస

125-154/435

125-154/438

125-154/64

638
ZOK2021467
పపరర: పడభబవతమమ ఇటటకల

641
LML1866508
పపరర: ససజజత టచగబటటరర

125-154/442

644
LML1866490
పపరర: అరరణన ఏటటకఅలమ

తచడడ:డ గరవచదయయ ఏటటకఅలమ
ఇచటట ననచ:5-252-UPSTAIR
వయససస:44
లచ: పప
125-154/67

125-154/69

తచడడ:డ బబలమననరసరరకదబ ద మలలడ ల
ఇచటట ననచ:5/254
వయససస:32
లచ: పప
655
ZOK0258152
పపరర: గరరరజ మలలడ ల

భరస : బబలనరరస రరడడడ
ఇచటట ననచ:5-254
వయససస:57
లచ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-154/440

125-154/448

125-154/444

125-154/65

125-154/441
642
ZOK1298165
పపరర: ససవర పడసరద ఆచనరర టచగబటటర

645
ZOK0456251
పపరర: వనచకట కరవయ ఏటటకఅలమ

648
ZOK1385970
పపరర: పడసనన పప డ దబటటరర

125-154/1191

651
ZOK1497346
పపరర: మలలడ ల గబణ శశఖర రరడడడ

653
ZOK1497551
పపరర: బల నరస రరడడడ మలలడ ల

654
LML2419976
పపరర: ససబబబరకడడడ మలలడ ల

భరస : ససబబబ రరడడడ
ఇచటట ననచ:5-254
వయససస:52
లచ: ససస స

125-154/445

భరస : శకనవరససలక ఏటటకఅలమ
ఇచటట ననచ:5-252-UPSTAIR
వయససస:31
లచ: ససస స

తచడడ:డ మలలడ ల ససబబ రరడడ
ఇచటట ననచ:5/254
వయససస:20
లచ: పప

659
ZOK2021509
పపరర: కళళవత మలలడ ల

125-154/63

125-154/66

భచధసవప: రశ చచనననరర
ఇచటట ననచ:5/253
వయససస:42
లచ: పప

125-154/70

125-154/68

125-154/447

తచడడ:డ నరససమమరకడకడ
ఇచటట ననచ:5-254
వయససస:59
లచ: పప
125-154/449

తచడడ:డ నరససచహరరడడడ మలలడ ల
ఇచటట ననచ:5-254
వయససస:48
లచ: పప
125-154/451

639
ZOK1680909
పపరర: లమవణయ వఠళళరర అణణనగరరర

తచడడ:డ చనన నరససచహమచనరర పప డ దసబటటరర
ఇచటట ననచ:5/253
వయససస:48
లచ: పప

656
ZOK0941667
పపరర: భబసణర రరడడడ మలలడ ల

125-154/437

తచడడ:డ మమధవ ఆచనరర టచగబటటర
ఇచటట ననచ:5-252-A
వయససస:25
లచ: పప

తచడడ:డ నరససచహ రరడడడ మలలడ ల
ఇచటట ననచ:5/254
వయససస:56
లచ: పప

భరస : భబసణర రరడడడ
ఇచటట ననచ:5-254
వయససస:40
లచ: ససస స
658
ZOK2021491
పపరర: సరవతడమమ మలలడ ల

650
ZOK0941378
పపరర: రరమబబడమమచ పప డ దసబటటరర

636
ZOK0095794
పపరర: ననగరరజ ఆచనరర ఇటటకల

తచడడ:డ భబసణర రరడడడ వఠళళరర అణణనగరరర
ఇచటట ననచ:5/252A
వయససస:22
లచ: ససస స

భరస : పడసనన పప డ దబటటరర
ఇచటట ననచ:5/253
వయససస:30
లచ: ససస స

తచడడ:డ నరససచహ ఆచనరర
ఇచటట ననచ:5/253
వయససస:50
లచ: పప
652
ZOK1497544
పపరర: గరరరపస
డ రదదద
డ దబ మలలడ ల

125-154/439

భరస : ససబబడ మనయచ ఆచనరర ఏటటకఅలమ
ఇచటట ననచ:5-252-UPSTAIR
వయససస:45
లచ: ససస స

125-154/446 647
646
ZOK2021483
ZOK1385962
పపరర: శకనవరససలక ఆచనరర ఏటటకఅలమ
పపరర: రశ చచనననరర

125-154/434

తచడడ:డ గరవచదయయ ఆచరర ఆచనరర
ఇచటట ననచ:5-252
వయససస:48
లచ: పప

భరస : మమధవరచనరర
ఇచటట ననచ:5-252-A
వయససస:42
లచ: ససస స

తచడడ:డ గరవచదయయ ఏటటకకల
ఇచటట ననచ:5-252-UPSTAIR
వయససస:46
లచ: పప

649
ZOK1622315
పపరర: కకషష పప డ దసబటటరర

125-154/436

భరస : గరవచదయయచనరర
ఇచటట ననచ:5-252
వయససస:62
లచ: ససస స

భచధసవప: టచగబటటరర శరకవణణ
ఇచటట ననచ:5/252-A
వయససస:20
లచ: ససస స
643
ZOK0259085
పపరర: ససబడబబనయచ ఆచనరర ఏటటకకల

635
ZOK1313246
పపరర: పపడమకకమమర రరడడ పస తచ

633
ZOK1143577
పపరర: ఉమమమహహశవరర పప తస పస
భరస : మహన రరడడ
ఇచటట ననచ:5-250-A
వయససస:51
లచ: ససస స

తచడడ:డ మహన రరడడ పస తచ
ఇచటట ననచ:5-250-A
వయససస:24
లచ: పప

భరస : ననగరరజజ ఆచరర
ఇచటట ననచ:5-252
వయససస:36
లచ: ససస స
640
ZOK1570860
పపరర: టచగబటటరర శరకవణణ

125-154/62

భరస : నరససచహ రరడడడ నలమససదన
ఇచటట ననచ:5/250A
వయససస:46
లచ: ససస స

తచడడ:డ వనచకట రరమ రరడడ
ఇచటట ననచ:5-250-A
వయససస:56
లచ: పప
637
ZOK0259713
పపరర: ససజజత ఇటటకల

632
ZOK1674613
పపరర: శకదదవ నలమససదన

657
ZOK0948689
పపరర: శశకలజ మలలడ ల

125-154/450

తచడడ:డ బబలనరస రరడడ మలలడ ల
ఇచటట ననచ:5-254
వయససస:28
లచ: ససస స
125-154/452

660
ZOK2021517
పపరర: ననరరయణమమ మలలడ ల

125-154/453

భరస : నరససచహ రరడడడ
ఇచటట ననచ:5-254
వయససస:82
లచ: ససస స
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661
ZOK2021525
పపరర: మబరళ మహన రరడడ మలలడ ల

125-154/454

తచడడ:డ నరససచహరరడడడ
ఇచటట ననచ:5-254
వయససస:44
లచ: పప
664
LML2427565
పపరర: మలలలమ ససజజతన

125-154/456

125-154/459

125-154/462

125-154/465

125-154/468

125-154/471

125-154/473

తచడడ:డ ససబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5-259
వయససస:58
లచ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

674
ZOK1091222
పపరర: జబన షపక

677
ZOK2021558
పపరర: బబనస షపక

680
AAP1167080
పపరర: సయయద హజరర

683
ZOK2276368
పపరర: శచషరద పరవన షపక

125-154/74

686
ZOK2246171
పపరర: సరయ కకషష కకసనరర

125-154/466

689
LML2422533
పపరర: హరర కకషష పడసరద ససదబవటచ
తచడడ:డ రరజకశశర రరవప
ఇచటట ననచ:5-260
వయససస:35
లచ: పప

669
LML1859297
పపరర: అబబబల హఫసజ షపక

125-154/461

672
ZOK0790279
పపరర: అశశక అహమమద షపక

125-154/464

675
ZOK1298157
పపరర: వరససమ అహమద షపక

125-154/467

తచడడ:డ అబబబల కలచ షపక
ఇచటట ననచ:5-257
వయససస:26
లచ: పప
125-154/469

678
ZOK2021566
పపరర: సలమమ పరరశన షపక

125-154/470

భరస : అహమమద బబషర
ఇచటట ననచ:5-257
వయససస:44
లచ: ససస స
125-154/72

681
LML2420248
పపరర: జహహరబశర సషషయద

125-154/472

తచడడ:డ బదనలమడ
ఇచటట ననచ:5-257-B
వయససస:53
లచ: పప
125-154/1178

684
ZOK1570811
పపరర: కకసనరర రరప

125-154/73

తచడడ:డ కకసనరర ససరరచదడ బబబబ
ఇచటట ననచ:5/259
వయససస:22
లచ: ససస స
125-154/146

తచడడ:డ ససరకచదడ బబబబ కకసనరర
ఇచటట ననచ:5/259
వయససస:19
లచ: పప
125-154/475

125-154/458

తచడడ:డ అబబబల కలమమ
ఇచటట ననచ:5-257
వయససస:30
లచ: పప

భరస : ససరకశ బబబబ
ఇచటట ననచ:5/257-c
వయససస:45
లచ: ససస స

తచడడ:డ కకసనరర ససరరచదడ బబబబ
ఇచటట ననచ:5/259
వయససస:23
లచ: ససస స
688
ZOK2021590
పపరర: కకసనరర ససరకచదడ బబబబ

125-154/463

భరస : షపక అశశక అహమద
ఇచటట ననచ:5/257-B
వయససస:27
లచ: ససస స

తచడడ:డ అబబబల హఫసజ షపక
ఇచటట ననచ:5-257-C
వయససస:24
లచ: ససస స
685
ZOK1570852
పపరర: కకసనరర శరకవణణ

671
LML2426286
పపరర: రరహహససలమసనన శశక

666
LML2426260
పపరర: లకకమదదవ గజకరలమ

తచడడ:డ ఏస.ఇ.అజజ
ఇచటట ననచ:5-257
వయససస:54
లచ: పప

భరస : అబబబల హనఫ
ఇచటట ననచ:5-257
వయససస:41
లచ: ససస స

భరస : జహహర బబషర
ఇచటట ననచ:5-257
వయససస:47
లచ: ససస స
682
ZOK1309905
పపరర: ఉజమయమ పరరశన షపక

125-154/460

భరస : ఫసరరజ షపక
ఇచటట ననచ:5-257
వయససస:36
లచ: ససస స

భరస : అబబబల అజజ
ఇచటట ననచ:5-257
వయససస:77
లచ: ససస స
679
ZOK2021574
పపరర: ఆయయశర సయయద

668
ZOK1497502
పపరర: పవన కకమమర రరడడడ గజరల

125-154/71

భరస : చచదడమహనరకడకడ
ఇచటట ననచ:5-256
వయససస:42
లచ: ససస స

తచడడ:డ అహమమద బబషర
ఇచటట ననచ:5-257
వయససస:33
లచ: ససస స

తచడడ:డ అబబబల కలచ షపక
ఇచటట ననచ:5-257
వయససస:28
లచ: ససస స
676
ZOK2021541
పపరర: మలడ క బబగచ షపక

125-154/457

తచడడ:డ చచదడ మహన రరడడ గజరల
ఇచటట ననచ:5-256
వయససస:22
లచ: పప

తచడడ:డ అబబబల అజజ
ఇచటట ననచ:5-257
వయససస:54
లచ: పప
673
ZOK0900457
పపరర: జబన తనజ షపక

665
LML2420123
పపరర: చచదడమహన గజరల

663
ZOK1674134
పపరర: బబలకకషష రరడడడ మలలడ ల
తచడడ:డ పడభబకర రరడడడ మలలడ ల
ఇచటట ననచ:5/255
వయససస:22
లచ: పప

తచడడ:డ చదనననరకడకడ
ఇచటట ననచ:5-256
వయససస:44
లచ: పప

భరస : రరమచచదడ రరడడడ
ఇచటట ననచ:5-256
వయససస:68
లచ: ససస స
670
LML2419174
పపరర: అబబబల కలమమ షపక

125-154/455

తచడడ:డ నరససచహరరడడడ
ఇచటట ననచ:5-254
వయససస:51
లచ: పప

భరస : పడభబకర రకడకడ
ఇచటట ననచ:5-255
వయససస:39
లచ: ససస స
667
ZOK0521773
పపరర: అమమనమమ గడబచ

662
ZOK2021533
పపరర: పడభబకర రరడడడ మలలడ ల

687
ZOK2021582
పపరర: శవజజయత కకసనరర

125-154/474

భరస : ససరకచదడ బబబబ
ఇచటట ననచ:5-259
వయససస:50
లచ: ససస స
125-154/476

690
LML2423127
పపరర: రరమ దదవ ససదబవటచ

125-154/477

భరస : రరజకశశర రరవప ససదబవటచ
ఇచటట ననచ:5-260
వయససస:52
లచ: ససస స
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691
ZOK1674589
పపరర: లఖత రరడడడ అలదదనన

125-154/75

తచడడ:డ వనచకట శవ రరడడడ అలదదనన
ఇచటట ననచ:5/263
వయససస:23
లచ: ససస స
694
ZOK0715482
పపరర: ననయబడడ గరరచటడ

125-154/478

125-154/481

125-154/484

125-154/487

125-153/987

125-154/490

125-154/493

125-154/443

తచడడ:డ వనచకట ససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-274
వయససస:31
లచ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-154/483

702
LML2420115
పపరర: దసరరర పడసరద ఈనననన

125-154/486

710
ZOK1540921
పపరర: రరమతతలశమమ తతట

713
ZOK0715441
పపరర: పదనమ పపల

716
LML2420206
పపరర: దయమనచద వవమమ

719
ZOK1045492
పపరర: ససబబబరరయబడడ వచదవరసస
తచడడ:డ వనచకట ససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-274
వయససస:28
లచ: పప

125-154/489

తచడడ:డ వరయయ
ఇచటట ననచ:5-267
వయససస:28
లచ: పప
125-153/988

708
ZOK1226993
పపరర: సరయ కకరణ కకమమర తతట

125-153/989

తచడడ:డ మలడ కరరరరన తతట
ఇచటట ననచ:5-268
వయససస:26
లచ: ససస స
125-154/491

711
LML1859925
పపరర: వనచకటరమణ ఓబననన

125-154/492

తచడడ:డ ననరరయణ
ఇచటట ననచ:5-272
వయససస:62
లచ: పప
125-154/494

714
ZOK2239499
పపరర: ధనలకడమ తతరక

125-154/147

భరస : కకచడయయ తతరక
ఇచటట ననచ:5/274
వయససస:32
లచ: ససస స
125-154/495

తచడడ:డ వరదయయ
ఇచటట ననచ:5-274
వయససస:44
లచ: పప
125-154/497

699
LML2426393
పపరర: నరసమమ తషరరకర

125-154/488 705
704
ZOK1313261
ZOK1144351
పపరర: దదవ ఉమ వజయ లకడమ ఇచడడ
పపరర: మబన బబడహయయ నననసబబల

707
ZOK0784272
పపరర: రరమ తతలశమమ తతట

125-154/480

తచడడ:డ ననగకశశర రవవ
ఇచటట ననచ:5-264
వయససస:39
లచ: పప

భరస : డదచక యలడ యయ
ఇచటట ననచ:5-273
వయససస:56
లచ: ససస స

తచడడ:డ గరపరల తతరక
ఇచటట ననచ:5/274
వయససస:40
లచ: పప
718
ZOK1045476
పపరర: శవ కకషష వచదవరసస

125-154/485

భరస : మలడ కరరరరన తతట
ఇచటట ననచ:5-268
వయససస:47
లచ: ససస స

భరస : వనచకట రమణ
ఇచటట ననచ:5-272
వయససస:52
లచ: ససస స
715
ZOK2239564
పపరర: కకచడయయ తతరక

701
LML2420107
పపరర: ననగకశశర రవవ ఈనననన

696
ZOK1313253
పపరర: వనచకట శవ రరడడ అలదదనన

భరస : గచగయయ
ఇచటట ననచ:5-263-A
వయససస:66
లచ: ససస స

భరస : మలడ కరరరరన
ఇచటట ననచ:5-268
వయససస:58
లచ: ససస స

తచడడ:డ వరయయ
ఇచటట ననచ:5-268
వయససస:36
లచ: పప
712
LML1867779
పపరర: లకకమనరసమమ ఓబననన

125-154/482

భరస : దసరర పడసరద ఇచడడ
ఇచటట ననచ:5-264
వయససస:28
లచ: ససస స

తచడడ:డ వనచకటయయ
ఇచటట ననచ:5-268
వయససస:57
లచ: పప
709
ZOK0253237
పపరర: మబన కకషష ఎన

698
LML2426377
పపరర: వనచకటమమమ తషరరకర

125-154/298

తచడడ:డ ససబబబరరడడడ అలదదనన
ఇచటట ననచ:5-263
వయససస:52
లచ: పప

తచడడ:డ పపలలషయమయ
ఇచటట ననచ:5-264
వయససస:64
లచ: పప

భరస : ననగకశశర
ఇచటట ననచ:5-264
వయససస:54
లచ: ససస స
706
ZOK0521120
పపరర: మలడ కరరరరన తతట

125-154/479

భరస : పపచచలయయ
ఇచటట ననచ:5-263-A
వయససస:49
లచ: ససస స

భరస : ఏ.వ. ససవర రరడడడ
ఇచటట ననచ:5-264
వయససస:44
లచ: ససస స
703
LML2426419
పపరర: శశషరరతనమ ఈనననన

695
ZOK0715508
పపరర: చచననమమ గరరచటడ

693
ZOK1726447
పపరర: రశ తతరక
భరస : రవ తతరక
ఇచటట ననచ:5/263
వయససస:22
లచ: ససస స

భరస : ననయబడడ
ఇచటట ననచ:5-263
వయససస:45
లచ: ససస స

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇచటట ననచ:5-263
వయససస:62
లచ: ససస స
700
LML1867787
పపరర: అమరరవత అలదచన

125-154/76

తచడడ:డ వనచకట శవ రరడడడ అలదచన
ఇచటట ననచ:5/263
వయససస:22
లచ: ససస స

తచడడ:డ వనచకటటష
ఇచటట ననచ:5-263
వయససస:46
లచ: పప
697
ZOK2021608
పపరర: చచచగమమ అలదచన

692
ZOK1675321
పపరర: కకససమ రరడడడ అలదచన

717
LML2426427
పపరర: జజయత వవమమ

125-154/496

భరస : దయమనచద
ఇచటట ననచ:5-274
వయససస:41
లచ: ససస స
125-154/498

125-154/499
720
ZOK2021616
పపరర: గగరరససబబనరసమమ వచదవరసస

భరస : వనచకటససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-274
వయససస:50
లచ: ససస స
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721
ZOK2260685
పపరర: జయదదపసప తతరక

125-154/1169

తచడడ:డ వనచకటరమణ తతరక
ఇచటట ననచ:5/274
వయససస:19
లచ: ససస స
724
ZOK0792887
పపరర: వనచకటససమ వచదవరసస

125-154/501

125-154/504

125-154/78

733
ZOK1076679
పపరర: పపషషనష లత అరరకటట

125-154/81

125-154/82

125-154/511

125-154/512

125-153/990

732
ZOK0259093
పపరర: రరడడడ పడసరద ఆరరకటట

125-154/509 738
737
ZOK1091289
LML2423176
పపరర: ననగ శకనవరససలక మబమమడడ
పపరర: పషచచలమమ మబమమడడ

743
ZOK0642843
పపరర: చచదడకలమ బబ మమమవరమ

746
ZOK1089508
పపరర: లలకకశ పవజజరర

749
ZOK2021657
పపరర: అరరణ పవజజరర
భరస : ససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-281
వయససస:42
లచ: ససస స

125-154/506

125-154/80

125-154/508

తచడడ:డ చననససబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5-276-1
వయససస:50
లచ: పప
125-154/510

భరస : సదనశవ మబమమడడ
ఇచటట ననచ:5/278
వయససస:35
లచ: ససస స
125-154/83

741
ZOK1497072
పపరర: మమత బబ మమవరచ

125-154/84

తచడడ:డ కకషష రరడడడ బబ మమవరచ
ఇచటట ననచ:5/279-1
వయససస:21
లచ: ససస స
125-154/513

744
ZOK1208025
పపరర: మమనక బబ మమవరచ

125-154/514

తచడడ:డ కకషష రరడడడ బబ మమవరచ
ఇచటట ననచ:5-279-A
వయససస:26
లచ: ససస స
125-154/85

తచడడ:డ ససబబయయ
ఇచటట ననచ:5/281
వయససస:26
లచ: పప
125-154/87

729
LML2426344
పపరర: రరజకశశరర ఈసచపటట

125-154/507 735
734
ZOK1213057
ZOK2021632
పపరర: వనచకట ననగ పడసనన అరరకటట
పపరర: ఆరరకటట శకనవరససలక

740
ZOK1704980
పపరర: ససరరచదడ ఆరరకటట

125-154/503

తచడడ:డ ఆచజననయబలక
ఇచటట ననచ:5/276
వయససస:37
లచ: పప

భరస : కకషష రకడకడ
ఇచటట ననచ:5-279-A
వయససస:45
లచ: ససస స

భరస : వనచకటససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-280-C
వయససస:62
లచ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-154/79

తచడడ:డ దసరర యయ ఆరరకటట
ఇచటట ననచ:5/279
వయససస:27
లచ: పప

తచడడ:డ నరసర రకడకడ
ఇచటట ననచ:5-279-A
వయససస:54
లచ: పప

తచడడ:డ రరమయయ
ఇచటట ననచ:5/281
వయససస:58
లచ: పప

731
LML2423168
పపరర: వనచకటససబబమమ అరరకటట

726
ZOK1321942
పపరర: ససపసడయ వచదవరసస

భరస : శకనన
ఇచటట ననచ:5-275A
వయససస:36
లచ: ససస స

తచడడ:డ చననయయ మబమమడడ
ఇచటట ననచ:5-277
వయససస:39
లచ: పప

తచడడ:డ ననరరయణ మబమమడడ
ఇచటట ననచ:5-278
వయససస:40
లచ: పప

748
ZOK2021640
పపరర: పవజజరర ససబబయయ

125-154/505

తచడడ:డ శకనవరససలక అరరకటట
ఇచటట ననచ:5-276-1
వయససస:25
లచ: పప

భరస : ననగ శకనవరససలక మబమమడడ
ఇచటట ననచ:5/277
వయససస:27
లచ: ససస స

745
LML2426021
పపరర: రరజమమ దదవరదసరర చ

728
LML2420164
పపరర: శకనస ఈసచపటట

125-154/500

తచడడ:డ వనచకట ససబబయయ వచదవరసస
ఇచటట ననచ:5-275
వయససస:23
లచ: ససస స

భరస : ఆచజననయబలక
ఇచటట ననచ:5/276
వయససస:63
లచ: ససస స

భరస : రరడడడ పడసరద
ఇచటట ననచ:5/276
వయససస:37
లచ: ససస స

742
ZOK0642397
పపరర: కకషష రకడకడ బబ మమమవరమ

125-154/502

తచడడ:డ వనచకటటశశరరలక
ఇచటట ననచ:5-275A
వయససస:39
లచ: పప

730
LML2419067
పపరర: వ.యన.పస. ఆచజననయబలక
అరరకటట
తచడడ:డ ఎ.సస. ససబబయయ
ఇచటట ననచ:5/276
వయససస:63
లచ: పప

739
ZOK0259143
పపరర: సదనశవ మబమమడడ

725
ZOK1045484
పపరర: వనచకట ససజన వచదవరసస

723
ZOK0258186
పపరర: ససదనరరన వచదవరసస
భరస : వనచకటససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-275
వయససస:52
లచ: ససస స

తచడడ:డ వనచకట ససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-275
వయససస:27
లచ: ససస స

భరస : శకనవరససలక
ఇచటట ననచ:5-275
వయససస:44
లచ: ససస స

736
ZOK1702208
పపరర: నవయ శరచత మబమమడడ

125-154/77

తచడడ:డ శకనవరససలక ఆరరకటట
ఇచటట ననచ:5/275
వయససస:22
లచ: ససస స

తచడడ:డ వనచకట ససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-275
వయససస:29
లచ: ససస స
727
ZOK2021624
పపరర: మమధవ ఆరరకరటట

722
ZOK1677541
పపరర: వనచకట ననగజజయత ఆరరకటట

747
ZOK1213065
పపరర: బబలమజ పవజజరర

125-154/86

తచడడ:డ ససబబయయ పవజజరర
ఇచటట ననచ:5/281
వయససస:25
లచ: పప
125-154/515

750
ZOK2021665
పపరర: ససబబమమ పవజజరర

125-154/516

భరస : రరమయయ
ఇచటట ననచ:5-281
వయససస:72
లచ: ససస స
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751
ZOK2021673
పపరర: చనన భబసణర పవజజరర

125-154/517

తచడడ:డ రరమయయ పవజజరర
ఇచటట ననచ:5-281
వయససస:41
లచ: పప
754
ZOK0900846
పపరర: సస మమససచదనర పవజజరర

125-154/90

125-154/519

125-154/522

758
ZOK2021681
పపరర: ససబబబరరవప పపజజరర

761
ZOK1076554
పపరర: లకడమ దదవ పవజజరర

125-154/524

764
ZOK0456244
పపరర: కకకషషవనణణ మమకణడ

తచడడ:డ గచగయయ
ఇచటట ననచ:5-284
వయససస:35
లచ: ససస స

767
ZOK0792879
పపరర: శరకవణణ కకననటట

తచడడ:డ గచగయయ కకననటట
ఇచటట ననచ:5-284
వయససస:25
లచ: పప

భరస : రరమ ససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-285
వయససస:67
లచ: ససస స
775
ZOK0642868
పపరర: లతన సరన

తచడడ:డ ససబబయయ శశటట
ఇచటట ననచ:5-286
వయససస:71
లచ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

773
ZOK1290089
పపరర: వనచకటటశశరరడ పబబత

125-154/536

776
ZOK1497288
పపరర: గరయతడ మమడన

125-154/525

779
LML2403319
పపరర: భబగయలకకమ మమడన
భరస : వనచకటటష
ఇచటట ననచ:5-286
వయససస:59
లచ: ససస స

759
ZOK2021699
పపరర: భబగయమమ పవజజరర

125-154/521

762
ZOK1570092
పపరర: పదమ శక మబమమడడ

125-154/92

765
ZOK0792820
పపరర: గచగయయ కకననటట

125-154/526

తచడడ:డ వనచకట ససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-284
వయససస:58
లచ: పప
125-154/528

768
ZOK1275545
పపరర: కకననటట అచజనమమ

125-154/529

భరస : కకననటట గచగయయ
ఇచటట ననచ:5-284
వయససస:55
లచ: ససస స
125-154/531

771
LML2405959
పపరర: రరమ ససబబయయ పచ

125-154/532

తచడడ:డ చనన వనచకట ససబబయయ పచచత
ఇచటట ననచ:5-285
వయససస:82
లచ: పప
125-154/534

774
ZOK1290097
పపరర: హహమ బచదస పబబత

125-154/535

భరస : వనచకటటశశరరడ పబబత
ఇచటట ననచ:5-285
వయససస:38
లచ: ససస స
125-154/93

భరస : నగరరజ మమడన
ఇచటట ననచ:5/286
వయససస:28
లచ: ససస స
125-154/537

125-154/518

తచడడ:డ బబలససబడమణయచ మబమమడడ
ఇచటట ననచ:5/283
వయససస:23
లచ: ససస స

తచడడ:డ రరమ ససబబయయ పబబత
ఇచటట ననచ:5-285
వయససస:50
లచ: పప

భరస : శకనవరససలక
ఇచటట ననచ:5-285-A
వయససస:45
లచ: ససస స
778
LML2403301
పపరర: వనచకటటష మమడన

125-154/523

తచడడ:డ యస. వనచకటయయ
ఇచటట ననచ:5-285
వయససస:47
లచ: పప
125-154/533

756
ZOK0521781
పపరర: బబల చరడదశశరర పవజజరర

భరస : ససబబబరరవప
ఇచటట ననచ:5-282
వయససస:43
లచ: ససస స

తచడడ:డ గచగయయ
ఇచటట ననచ:5-284
వయససస:30
లచ: ససస స

125-154/530 770
769
ZOK1275552
LML1858075
పపరర: పవన సరయ శకనవరస కకననటట
పపరర: శకనవరససలక సరనన

772
ZOK0648089
పపరర: రరమ ససబబమమ పబబత

125-154/520

భరస : ససబబబరరమ
ఇచటట ననచ:5-283
వయససస:68
లచ: ససస స
125-154/527

125-154/89

భరస : రరమయయ
ఇచటట ననచ:5-282
వయససస:47
లచ: ససస స

భరస : రరమయయ పవజజరర
ఇచటట ననచ:5-282-A
వయససస:67
లచ: ససస స

తచడడ:డ నరససచహహలక
ఇచటట ననచ:5-283
వయససస:71
లచ: పప
766
ZOK0792861
పపరర: గచగరదదవ కకననటట

125-154/91

తచడడ:డ రరమయయ
ఇచటట ననచ:5-282
వయససస:47
లచ: పప

తచడడ:డ రరమయయ పవజజరర
ఇచటట ననచ:5-282-A
వయససస:49
లచ: పప
763
ZOK0456038
పపరర: వనణబ గరపరల ఉమమడడ

755
ZOK1412618
పపరర: శకధర దసరర పడసరద

753
ZOK0773911
పపరర: లకకమ దదవ పపజజరర
తచడడ:డ వనచకట రమణ
ఇచటట ననచ:5/281B
వయససస:29
లచ: ససస స

తచడడ:డ శకధర నరససచహ రరవప
ఇచటట ననచ:5/282
వయససస:22
లచ: పప

తచడడ:డ ససబబబరరవప పవజజరర
ఇచటట ననచ:5-282
వయససస:25
లచ: పప
760
ZOK0573535
పపరర: మణణరరమ పపజజరర

125-154/88

తచడడ:డ వనచకట రమన
ఇచటట ననచ:5/281B
వయససస:30
లచ: పప

తచడడ:డ ససబబబరరవప పవజజరర
ఇచటట ననచ:5/282
వయససస:29
లచ: పప
757
ZOK1216267
పపరర: భబరర వ పవజజరర

752
ZOK0663005
పపరర: శకనవరససలక పవజజరర

777
ZOK1721265
పపరర: తతరక గగరమమ

125-154/94

భరస : తతరక గరపరల
ఇచటట ననచ:5/286
వయససస:55
లచ: ససస స
125-154/538

780
LML2403327
పపరర: ననగరరజ మమడన

125-154/539

తచడడ:డ వనచకటటశ
ఇచటట ననచ:5-286
వయససస:34
లచ: పప
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781
LML2403335
పపరర: నవనకకమమర మమడన

125-154/540

తచడడ:డ వనచకటటశ
ఇచటట ననచ:5-286
వయససస:37
లచ: పప
784
ZOK2021707
పపరర: రతనమమ మచడనడ

125-154/542

125-154/544

125-154/547

125-154/550

125-154/96

125-154/97

125-154/556

తచడడ:డ ననగనన
ఇచటట ననచ:5/294
వయససస:54
లచ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

794
ZOK2021723
పపరర: వనచకటససబబమమ చవల

797
LML2426369
పపరర: వనచకట లకమమ కరణణపరక

800
ZOK1297977
పపరర: హమదన బబగమ షపక

803
ZOK1298009
పపరర: అతఫ షపక

125-154/1173

806
ZOK1381615
పపరర: వడచడ సశరష లత

125-154/551

809
ZOK1213073
పపరర: ననగ తచజకసశరర వడచడ
తచడడ:డ రచగ సరశమ వడచడ
ఇచటట ననచ:5/294
వయససస:26
లచ: ససస స

789
ZOK1313295
పపరర: కకషష రరడడడ మరరరవప

125-154/546

792
ZOK1054626
పపరర: సచదదప చనవలమ

125-154/549

795
ZOK2021731
పపరర: ససజజత చవల

125-154/552

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5-289
వయససస:47
లచ: ససస స
125-154/553

798
ZOK2275873
పపరర: కరణణపరకచ నరకశచనరర

125-154/1176

తచడడ:డ కరణణపరకచ ససబడమణయచ ఆచనరర
ఇచటట ననచ:5/291
వయససస:35
లచ: పప
125-154/554

801
ZOK1297985
పపరర: నజర అహమద షపక

125-154/555

తచడడ:డ ససలమర సరహహబ షపక
ఇచటట ననచ:5-292
వయససస:48
లచ: పప
125-154/557

804
ZOK1298090
పపరర: మహమమద అలస ఫ షపక

125-154/558

తచడడ:డ నజర అహమద షపక
ఇచటట ననచ:5-292
వయససస:33
లచ: పప
125-152/879

తచడడ:డ వడచడ రచగసరశమ
ఇచటట ననచ:5/294
వయససస:24
లచ: ససస స
125-154/99

125-154/95

తచడడ:డ ససబబబరరయబడడ చవల
ఇచటట ననచ:5-289
వయససస:32
లచ: పప

తచడడ:డ నజర అహమద షపక
ఇచటట ననచ:5-292
వయససస:25
లచ: పప

తచడడ:డ ససబబరరయబడడ చవల
ఇచటట ననచ:5/292-b
వయససస:18
లచ: పప
808
ZOK0773937
పపరర: రచగ సరశమ వడదడ దదరనస
ర ల

125-154/548

భరస : నజర అహమద షపక
ఇచటట ననచ:5-292
వయససస:45
లచ: ససస స

తచడడ:డ నజర అహమద షపక
ఇచటట ననచ:5-292
వయససస:25
లచ: పప
805
ZOK2272581
పపరర: సచతతష చవల

791
ZOK0643767
పపరర: ననరరయణమమ చనపల

786
ZOK1393925
పపరర: మహమమద షపక

తచడడ:డ చననప రరడడ మరరరవప
ఇచటట ననచ:5-288
వయససస:49
లచ: పప

భరస : చదచగయయ
ఇచటట ననచ:5-291
వయససస:38
లచ: ససస స

తచడడ:డ శకనవరససలక శరన
ఇచటట ననచ:5/292
వయససస:23
లచ: పప
802
ZOK1297993
పపరర: మహమమద తనవర షపక

125-154/545

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5-289
వయససస:82
లచ: ససస స

తచడడ:డ ఇసరమయల ఖమన పఠరన
ఇచటట ననచ:5/290
వయససస:28
లచ: ససస స
799
ZOK1674456
పపరర: దదలప కకమమర శరన

788
ZOK1313287
పపరర: శరయమల మరరరవప

125-154/541

తచడడ:డ గలలశర షపక
ఇచటట ననచ:5/288
వయససస:33
లచ: పప

భరస : ససబబబరరయడన
ఇచటట ననచ:5-289
వయససస:56
లచ: ససస స

తచడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5-289
వయససస:27
లచ: ససస స
796
ZOK1141324
పపరర: సలమమ పఠరన

125-154/543

భరస : కకషష రరడడడ మరరరవప
ఇచటట ననచ:5-288
వయససస:44
లచ: ససస స

తచడడ:డ ససబబబరరయడన
ఇచటట ననచ:5-289
వయససస:56
లచ: పప
793
ZOK1144385
పపరర: శరకవణణ చవల

785
ZOK2021715
పపరర: అమరరవత మచడన

783
ZOK0253252
పపరర: ససబబరరయబడడ మచడడ
తచడడ:డ యచ. పపలడ యయ
ఇచటట ననచ:5-287
వయససస:62
లచ: పప

తచడడ:డ ససబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5-287
వయససస:47
లచ: ససస స

భరస : మహమమద షపక
ఇచటట ననచ:5-288
వయససస:32
లచ: ససస స
790
LML2422012
పపరర: ససబబబరరయడన చవల

125-153/991

తచడడ:డ ససబబబరరయబడడ మచడడ
ఇచటట ననచ:5-287
వయససస:40
లచ: పప

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5-287
వయససస:62
లచ: ససస స
787
ZOK1313279
పపరర: అమమన షపక

782
ZOK1192665
పపరర: కననయయ మచడడ

807
ZOK0773929
పపరర: అచకమమ వడదడ దదరనస
ర ల

125-154/98

భరస : రచగ సరశమ
ఇచటట ననచ:5/294
వయససస:48
లచ: ససస స
125-154/100

810
ZOK1497353
పపరర: సచధయ వడచడ

125-154/101

తచడడ:డ రచగ సరశమ వడచడ
ఇచటట ననచ:5/294
వయససస:21
లచ: ససస స
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811
LML2422004
పపరర: దనమదర పదదదమ

125-154/559

తచడడ:డ పసఛచషయమ
ఇచటట ననచ:5-294
వయససస:62
లచ: పప
814
LML1867761
పపరర: ననగభమషణమమ మనననరర

125-154/561

125-154/564

125-154/567

125-154/104

125-154/571

125-154/574

125-154/577

తచడడ:డ శవయయ కకచడయయగరరర
ఇచటట ననచ:5/304-A
వయససస:41
లచ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

824
LML1867878
పపరర: ససధన పసడడగబ

827
LML2422061
పపరర: శకనవరససలక బచగరత

830
ZOK0489740
పపరర: జబబదనబబనస సషషయద

833
LML2397461
పపరర: రరడడడ కకమమర పషరనపరటట

125-154/580

836
ZOK2021764
పపరర: లకకమ మబమమడడ

125-154/569

839
ZOK0259804
పపరర: సచతమమమ కకననడఈహగరరర
భరస : ససబబబనన
ఇచటట ననచ:5-304-A
వయససస:44
లచ: ససస స

819
ZOK0477331
పపరర: మహన రరడడడ దదససరరడడడ

125-154/566

822
ZOK1674449
పపరర: శకలలఖమ మమలమసన

125-154/103

825
ZOK0715466
పపరర: లకడమపసడయమచక

125-154/570

తచడడ:డ శకనవరససలక
ఇచటట ననచ:5-298-1
వయససస:30
లచ: ససస స
125-154/572

828
ZOK1353218
పపరర: ససకకమమర కచదసల

125-154/573

తచడడ:డ ససబడమణయచ కచదసల
ఇచటట ననచ:5-299
వయససస:36
లచ: పప
125-154/575

831
ZOK0941659
పపరర: షరకకరరననస షపక

125-154/576

భరస : అబబబల రహహమ షపక
ఇచటట ననచ:5-300
వయససస:37
లచ: ససస స
125-154/578

834
LML2397479
పపరర: కకకషషవనణణ పషరనపరటట

125-154/579

భరస : రరడకకమమర
డడ
ఇచటట ననచ:5-301
వయససస:38
లచ: ససస స
125-154/581

భరస : రరమయయ
ఇచటట ననచ:5-303-1
వయససస:54
లచ: ససస స
125-154/106

125-154/563

తచడడ:డ అమరననధ రరడడ మమలమసన
ఇచటట ననచ:5/295-5
వయససస:24
లచ: ససస స

తచడడ:డ శకనవరససలక
ఇచటట ననచ:5-301
వయససస:41
లచ: పప

భరస : మహన కకషష
ఇచటట ననచ:5-302
వయససస:31
లచ: ససస స
838
ZOK0904152
పపరర: రరడడయయ కకచడయయగరరర

125-154/568

భరస : రఫఊసదదబన
ఇచటట ననచ:5-300
వయససస:49
లచ: ససస స

తచడడ:డ రరఫసఉదదబన సయయద
ఇచటట ననచ:5-300
వయససస:25
లచ: పప
835
ZOK0642801
పపరర: పడశరచత అకకరర

821
ZOK2021749
పపరర: ససబబమమ వచదవరసస

816
LML2427599
పపరర: మనననరర లకకమ పడసననన

తచడడ:డ యలమడరరడడడ
ఇచటట ననచ:5-295
వయససస:58
లచ: పప

తచడడ:డ వనచకటససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-299
వయససస:40
లచ: పప

తచడడ:డ హహహదరసరహహబ
ఇచటట ననచ:5-300
వయససస:59
లచ: పప
832
ZOK1213081
పపరర: సస హహల సయయద

125-154/565

భరస : శకనవరససలక
ఇచటట ననచ:5-298-1
వయససస:52
లచ: ససస స

తచడడ:డ ససబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5-298-1
వయససస:56
లచ: పప
829
LML2421998
పపరర: రఫస ాసదదబన సషషయద

818
ZOK0477299
పపరర: హహహమమవత దదససరరడడ

125-154/560

భరస : పడవణ కకమమర
ఇచటట ననచ:5-295
వయససస:34
లచ: ససస స

భరస : వరరరఘవపలక
ఇచటట ననచ:5-295
వయససస:80
లచ: ససస స

భరస : పడడతచచ దనమదర
ఇచటట ననచ:5/296
వయససస:46
లచ: ససస స
826
ZOK2021756
పపరర: పసడడగబశకనవరససలక

125-154/562

భరస : మహననడ
డ డడ
ఇచటట ననచ:5-295
వయససస:50
లచ: ససస స

తచడడ:డ మహన రరడడ దదసస రరడడ
ఇచటట ననచ:5-295
వయససస:28
లచ: ససస స
823
ZOK1553718
పపరర: పడడతచచ మమత

815
LML2403475
పపరర: కకమమరర దరరసర

813
LML1858018
పపరర: మనననరర పడవన కకమమర
తచడడ:డ వనచకటససబబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5-295
వయససస:41
లచ: పప

తచడడ:డ రరమయయఆచనరర దరరసర
ఇచటట ననచ:5-295
వయససస:31
లచ: ససస స

తచడడ:డ మహననడ
డ డడ
ఇచటట ననచ:5-295
వయససస:37
లచ: పప
820
ZOK1121763
పపరర: హహమ లత దదసస రరడడ

125-154/102

తలడ : లకడమ దదవ చచతన
ఇచటట ననచ:5/295
వయససస:21
లచ: ససస స

భరస : వనచకటససబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5-295
వయససస:62
లచ: ససస స
817
ZOK0477265
పపరర: శకనవరససలకరరడడడ దదససరరడడడ

812
ZOK1632579
పపరర: నరజజకడ చచతన

837
ZOK0259762
పపరర: శరచతలకడమ ఆకకరర

125-154/105

భరస : ససవపడసరద
ఇచటట ననచ:5/304
వయససస:37
లచ: ససస స
125-154/582

840
ZOK0941634
పపరర: ససబబనన కకచడయగరరర

125-154/583

తచడడ:డ చలమయయ
ఇచటట ననచ:5-304-A
వయససస:70
లచ: పప
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841
LML1860378
పపరర: శవయయ కకచడయయగరరర

125-154/584

తచడడ:డ నరససహహలక
ఇచటట ననచ:5-304-B
వయససస:67
లచ: పప
844
ZOK1427111
పపరర: వనచకటటష ఓరచపరడడ

తచడడ:డ శవయయ
ఇచటట ననచ:5-304-B
వయససస:54
లచ: ససస స
125-154/107

తచడడ:డ రతనయయ ఓరచపరడడ
ఇచటట ననచ:5/304-C
వయససస:26
లచ: పప
847
ZOK0715573
పపరర: దదలడమమ ఆకకరర

125-154/588

భరస : ససభబశ కకపచల
ఇచటట ననచ:5/306
వయససస:26
లచ: ససస స
853
ZOK1243468
పపరర: ననగ సరయ ఆకకరర

125-154/593

125-154/596

125-154/599

భరస : ససరకశ
ఇచటట ననచ:5-307-1
వయససస:36
లచ: ససస స

854
ZOK1243500
పపరర: పరశతచమమ ఆకకరర

857
LML2419075
పపరర: ఆకకరరవరసస

860
ZOK2021871
పపరర: అమకటబలమమమ అకకరర

125-154/602

863
ZOK1552660
పపరర: లత ఆకకరర

125-154/603

866
ZOK1379403
పపరర: జజయత ఆకకరర

వయసస 01-01-2021 నటక

125-154/594

852
ZOK0642447
పపరర: ఉపపచదడ అకకరర

125-154/592

855
ZOK1243518
పపరర: కకపచ సరశమ ఆకకరర

125-154/595

తచడడ:డ ననరరయణ సరశమ ఆకకరర
ఇచటట ననచ:5-306
వయససస:61
లచ: పప
125-154/597

858
ZOK0642884
పపరర: జమబనన అకకరర

125-154/598

భరస : వసన
ఇచటట ననచ:5-307
వయససస:43
లచ: ససస స
125-154/600

861
ZOK2021889
పపరర: ఆకకరరరరజజ

125-154/601

తచడడ:డ పసరయయ
ఇచటట ననచ:5-307
వయససస:47
లచ: పప
125-154/110

864
ZOK1682723
పపరర: జజయత ఆకకరర

125-154/111

తచడడ:డ రరజ ఆకకరర
ఇచటట ననచ:5/307-1
వయససస:21
లచ: ససస స
125-154/604

తచడడ:డ రరజజ ఆకకరర
ఇచటట ననచ:5-307-1
వయససస:22
లచ: ససస స

భరస : రరజజ
ఇచటట ననచ:5-307-A
వయససస:41
లచ: ససస స

125-154/108

తచడడ:డ కకపపచసరశమ
ఇచటట ననచ:5-306
వయససస:33
లచ: పప

తచడడ:డ రరజ ఆకకరర
ఇచటట ననచ:5/307-1
వయససస:20
లచ: ససస స

125-154/606 869
868
LML1867795
LML1867803
పపరర: వజయ రరచకకమమర ఆకకరర
పపరర: కరరణ ఆకకరర

భరస : రరమ కకమమర
ఇచటట ననచ:5-307-A
వయససస:40
లచ: ససస స

125-154/591

భరస : పసరయయ
ఇచటట ననచ:5-307
వయససస:62
లచ: ససస స

తచడడ:డ గచగయయ
ఇచటట ననచ:5-307
వయససస:68
లచ: పప
865
ZOK0642900
పపరర: ఉమమమహహశశరర మబమమదద

851
ZOK0253260
పపరర: శవ పడసరద ఆకకరర

849
ZOK1496983
పపరర: మబమమడడ రరమచచదడయయ

తచడడ:డ లలట మబమమడడ వనచకట రరయబలక
ఇచటట ననచ:5/305-B
వయససస:41
లచ: పప

తచడడ:డ పసరయయ
ఇచటట ననచ:5-307
వయససస:41
లచ: పప

తచడడ:డ పసరయయ ఆకకరర
ఇచటట ననచ:5-307
వయససస:42
లచ: పప
862
ZOK2021897
పపరర: ఆకకరరపసరయయ

125-154/590

భరస : కకపచ సరశమ ఆకకరర
ఇచటట ననచ:5-306
వయససస:61
లచ: ససస స

భరస : ననరరయణసరశమ
ఇచటట ననచ:5-306
వయససస:92
లచ: ససస స
859
ZOK2021863
పపరర: రరచ కకమమర ఆకకరర

848
ZOK1243450
పపరర: మహన కకషష ఆకకరర

125-154/587

భరస : రరజగరపరల మబమమడడ
ఇచటట ననచ:5-305
వయససస:42
లచ: ససస స

తచడడ:డ కకపచసరశమ
ఇచటట ననచ:5-306
వయససస:38
లచ: పప

తచడడ:డ కకపచ సరశమ ఆకకరర
ఇచటట ననచ:5-306
వయససస:28
లచ: పప
856
ZOK2021855
పపరర: కరచతమమ ఆకకరర

125-154/1184 846
845
ZOK2284404
LML2423184
పపరర: అశశక కకమమర రరజ కకరస రపత
పపరర: పదనమవత మబమమడడ

తచడడ:డ కకపచ సరశమ ఆకకరర
ఇచటట ననచ:5-305
వయససస:36
లచ: పప
125-154/109

125-154/586

తచడడ:డ శవయయ
ఇచటట ననచ:5-304-B
వయససస:31
లచ: పప

తలడ : కక వనచకట ససబబమమ
ఇచటట ననచ:5/304-d
వయససస:21
లచ: పప

భరస : తతలససరరవప
ఇచటట ననచ:5-305
వయససస:55
లచ: ససస స
850
ZOK1420371
పపరర: ననగమణణ కకపచల

125-154/585 843
842
ZOK0259770
ZOK0642454
పపరర: వనచకటనరసమమ కకచడయయగరరర
పపరర: భరత కకచడచషయమయగరరర

867
ZOK2021905
పపరర: ససరకష మబమమడడ

125-154/605

తచడడ:డ రరమయయ మబమమడడ
ఇచటట ననచ:5-307-1
వయససస:41
లచ: పప
125-154/607

870
ZOK0253286
పపరర: రమమశ మబమమదద

125-154/608

తచడడ:డ గచగరరరమ
ఇచటట ననచ:5-307-A
వయససస:54
లచ: పప
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871
ZOK0259853
పపరర: సరసశత మబమమదద

125-154/609

భరస : రమమశ
ఇచటట ననచ:5-307-A
వయససస:50
లచ: ససస స
874
ZOK0489179
పపరర: శచకర శరమ గబచపరరస

తచడడ:డ ననరరయణశరరమ
ఇచటట ననచ:5-308-A
వయససస:74
లచ: పప
125-153/364

తలడ : కననమమ గబచపరరస
ఇచటట ననచ:5/309
వయససస:72
లచ: పప
877
ZOK1674654
పపరర: లకడమననరరయణ ఆకకరర

125-154/113

125-154/614

125-154/617

125-154/117

881
ZOK1313329
పపరర: వరననల లకడమ పడసనన

884
ZOK1497114
పపరర:  

887
ZOK1497080
పపరర: జయపడద పరటట

125-154/619

890
ZOK2021921
పపరర: జయమపడదన వవమమ

తచడడ:డ రహమబటటలమడ
ఇచటట ననచ:5/328
వయససస:62
లచ: పప
125-154/121

భరస : ససరకశ ఆచనరర అరవ
ఇచటట ననచ:5/331
వయససస:20
లచ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

896
ZOK1676741
పపరర: సరబ ర హహసపన బదదశలక

125-154/115

899
ZOK1569995
పపరర: ఖదర బబష షపక
తచడడ:డ బబడదన షబ షపక
ఇచటట ననచ:5/331
వయససస:70
లచ: పప

125-154/613

882
ZOK1144393
పపరర: వరససదదవ రరజ కకరస రపరటట

125-154/616

885
ZOK1497122
పపరర: శకనసవరససలక రరజ కకరస రపత

125-154/116

తచడడ:డ వససదదవ రరజ
ఇచటట ననచ:5/321
వయససస:20
లచ: పప
125-154/118

888
ZOK0642462
పపరర: శకనవరస రరవప వవమమ

125-154/618

తచడడ:డ మమణణవరరడచషయమ
ఇచటట ననచ:5-324
వయససస:47
లచ: పప
125-154/620

891
ZOK2021939
పపరర: వవమమమబనవరదయయ

125-154/621

తచడడ:డ వనచకటససబబయయ
ఇచటట ననచ:5-324
వయససస:63
లచ: పప
125-154/120

125-154/733
894
ZOK2241313
పపరర: మహమమద శబబర హహసపన షపక

తచడడ:డ మమహరరదదదన జలమన బబష షపక
ఇచటట ననచ:5/328
వయససస:19
లచ: పప
125-154/122

తచడడ:డ ఇమమమ సరహహబ బదదశలక
ఇచటట ననచ:5/329
వయససస:48
లచ: పప
125-154/124

879
ZOK1249128
పపరర: వనచకట రమణ వరరన ారల

తచడడ:డ నరస రరజ
ఇచటట ననచ:5-317-B
వయససస:44
లచ: పప

భరస : జలమన బబష
ఇచటట ననచ:5/328
వయససస:45
లచ: ససస స

భరస : సరబర షపక
ఇచటట ననచ:5/329
వయససస:35
లచ: ససస స
898
ZOK1497221
పపరర: లకడమ పడసనన అరవ

125-154/615

భరస : మబనవరదయయ
ఇచటట ననచ:5-324
వయససస:41
లచ: ససస స

125-154/119 893
892
ZOK1631159
ZOK1631167
పపరర: మమహరరదదదన జలమన బబష షపక
పపరర: యశమన షపక

125-154/612

తచడడ:డ ససబబయయ వరరన ారల
ఇచటట ననచ:5-317
వయససస:47
లచ: పప

భరస : మమరరస పరటట
ఇచటట ననచ:5/324
వయససస:41
లచ: ససస స

భరస : మబనవరదయయ
ఇచటట ననచ:5-324
వయససస:57
లచ: ససస స

895
ZOK1676733
పపరర: షబన షపక

125-154/114

తచడడ:డ ససధకర రరజ
ఇచటట ననచ:5/321
వయససస:24
లచ: పప

తచడడ:డ వససదదవ రరజ
ఇచటట ననచ:5/321
వయససస:20
లచ: ససస స
889
ZOK2021913
పపరర: పచడరరభబయ వవమమ

878
ZOK1497411
పపరర: సరయ చరణ వరరణనలమ

876
LML2425007
పపరర: ననగమణణ గబచపరరస
భరస : శచకర శరమ గబచపరరస
ఇచటట ననచ:5-309
వయససస:58
లచ: ససస స

తచడడ:డ వరననల వనచకట రమణ
ఇచటట ననచ:5-317
వయససస:24
లచ: ససస స

భరస : నరస రరజ
ఇచటట ననచ:5-317-B
వయససస:80
లచ: ససస స
886
ZOK1497148
పపరర: మధవ కకరస ప
ర త

125-154/112

తచడడ:డ వనచకట రమణ వరరననలమ
ఇచటట ననచ:5/317
వయససస:20
లచ: పప

భరస : వరననల వనచకట రమణ
ఇచటట ననచ:5-317
వయససస:41
లచ: ససస స
883
ZOK1144419
పపరర: వనచకరటమమ కకరస రపరటట

875
ZOK1496991
పపరర: గబచపరరస కమలమకర శరమ

125-154/611

తచడడ:డ శచకర శరమ గబచపరరస
ఇచటట ననచ:5-308-A
వయససస:37
లచ: పప

తచడడ:డ గబచపరరస శచకర శరమ
ఇచటట ననచ:5/309
వయససస:35
లచ: పప

తలడ : లకడమనరసమమ ఆకకరర
ఇచటట ననచ:5/316
వయససస:38
లచ: పప
880
ZOK1313311
పపరర: వరననల ననగ ససలలచన

125-154/610 873
872
LML2421089
ZOK0387548
పపరర: ననరరయణశచకరరశరససస స గచపరరస
పపరర: సస మ శశఖర వరమ గబచపరరస

897
ZOK1713668
పపరర: మహమమద అయమబ షపక

125-154/123

తచడడ:డ గబలమచ మహబమబ షపక
ఇచటట ననచ:5/329
వయససస:52
లచ: పప
125-154/125

900
ZOK1701614
పపరర: లకడమ పడసన అరవ

125-154/126

భచధసవప: ససరకశ అరవ
ఇచటట ననచ:5/331
వయససస:20
లచ: ససస స
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901
ZOK0087783
పపరర: ఫఫజయ షపక

125-154/622

భరస : అబబబల సరబ
ఇచటట ననచ:5-331
వయససస:34
లచ: ససస స
904
ZOK1054519
పపరర: ఖమదర బబషర షపక

125-154/625

125-154/628

125-154/631

125-154/128

125-154/148

125-154/633

125-154/1192

తచడడ:డ రమణ
ఇచటట ననచ:5-335
వయససస:27
లచ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

914
ZOK1724079
పపరర: ససమయమ షపక

917
ZOK1394329
పపరర: లకడమ పడసనన కకచక

920
ZOK2021954
పపరర: లకడమదదవ వవదదటట

923
LML2424224
పపరర: మధసలత పరననచ

125-154/133

926
ZOK0259077
పపరర: హరర పడసరద ఒడదటట

125-153/365

929
ZOK1321934
పపరర: భబరత ఒడదటట
తచడడ:డ నరససచహహలక ఒడదటట
ఇచటట ననచ:5-335
వయససస:23
లచ: ససస స

909
ZOK1011402
పపరర: మధససనదన ఆచనరర అరవ

125-154/630

912
ZOK1497205
పపరర: మహమమద నషసరరదదబన షపక

125-154/127

915
ZOK1497197
పపరర: అససమ కగసర పటబన

125-154/129

భరస : జయవపదదబన పటబన
ఇచటట ననచ:5/333
వయససస:24
లచ: ససస స
125-154/130

918
ZOK1394337
పపరర: రరధన కకకషష కకచక

125-154/131

తచడడ:డ నరససచహహలక కకచక
ఇచటట ననచ:5/334
వయససస:45
లచ: పప
125-154/634

921
ZOK2021962
పపరర: సశరష వవదదటట

125-154/635

భరస : రమణయయ
ఇచటట ననచ:5-334
వయససస:41
లచ: ససస స
125-153/992

924
ZOK1497510
పపరర: మననజ కకమమర ఓడదటట

125-154/132

తచడడ:డ రమణయయ ఓడదటట
ఇచటట ననచ:5/335
వయససస:20
లచ: పప
125-154/636

తచడడ:డ రరమయయ
ఇచటట ననచ:5-335
వయససస:41
లచ: పప
125-154/638

125-154/627

తచడడ:డ ఖససచ షబ షపక
ఇచటట ననచ:5/332
వయససస:45
లచ: పప

తచడడ:డ తరరపలయయ పరననచ
ఇచటట ననచ:5-335
వయససస:33
లచ: ససస స

తచడడ:డ వనచకట ససబబ రరడడడ మగడ
ఇచటట ననచ:5/335
వయససస:62
లచ: పప
928
ZOK1144484
పపరర: మమనక ఒడదటట

125-154/632

భరస : నరససచహహలక
ఇచటట ననచ:5-334
వయససస:42
లచ: ససస స

తచడడ:డ ననగరరజ ఓదదటట
ఇచటట ననచ:5/334-1
వయససస:18
లచ: పప
925
ZOK1684844
పపరర: వనచకట రమణ రరడడడ మగడ

911
ZOK1379411
పపరర: కరరమబననసర షషషక

906
LML2425056
పపరర: కరదదరరననసర సయయద

తచడడ:డ రరమ ఆచనరర
ఇచటట ననచ:5-331-A
వయససస:52
లచ: పప

తచడడ:డ రరధనకకకషష కకచక
ఇచటట ననచ:5/334
వయససస:24
లచ: ససస స

తచడడ:డ రరమయయ
ఇచటట ననచ:5-334
వయససస:46
లచ: పప
922
ZOK2289627
పపరర: శక హరర రరయల ఓదదటట

125-154/629

తచడడ:డ అయమబ షపక
ఇచటట ననచ:5/333
వయససస:21
లచ: ససస స

భరస : అయమబ షపక
ఇచటట ననచ:5/333
వయససస:42
లచ: ససస స
919
ZOK2021947
పపరర: రమణయయ వవడదటట

908
ZOK0899973
పపరర: మననహరమమ అరవ

125-154/624

భరస : రహహహషలడ మ
ఇచటట ననచ:5-331-A
వయససస:56
లచ: ససస స

తచడడ:డ రహమతతళళ షషషక
ఇచటట ననచ:5-331-A
వయససస:23
లచ: ససస స

భరస : మహమమద నససరరదదబన షపక
ఇచటట ననచ:5/332
వయససస:39
లచ: ససస స
916
ZOK2238525
పపరర: కరరమబన షపక

125-154/626

భరస : రరమమచనరర అరవ
ఇచటట ననచ:5-331-A
వయససస:73
లచ: ససస స

భరస : మధససనదన ఆచనరర
ఇచటట ననచ:5-331-A
వయససస:49
లచ: ససస స
913
ZOK1497213
పపరర: అసమ షపక

905
LML2421147
పపరర: రహతషలమడ శక

903
ZOK0715540
పపరర: గగససయమ షపక
భరస : ఖమదర బబష
ఇచటట ననచ:5-331
వయససస:65
లచ: ససస స

తచడడ:డ కలలశర
ఇచటట ననచ:5-331-A
వయససస:63
లచ: పప

తచడడ:డ మధససనదనఆచనరర అరవ
ఇచటట ననచ:5-331-A
వయససస:29
లచ: పప
910
ZOK1011410
పపరర: మణణమమ అరవ

125-154/623

తచడడ:డ ఖమదర బబషర
ఇచటట ననచ:5-331
వయససస:46
లచ: పప

తచడడ:డ బబడనన సరహహబ
ఇచటట ననచ:5-331
వయససస:71
లచ: పప
907
ZOK0715375
పపరర: మహహశ అరవ

902
ZOK0095869
పపరర: అబబబలమడ సరహహబ షపక

927
ZOK0259887
పపరర: రజన ఒడదటట

125-154/637

భరస : హరర పడసరద ఒడదటట
ఇచటట ననచ:5-335
వయససస:37
లచ: ససస స
125-154/639

930
ZOK1325877
పపరర: సరయ దదపసక వవడదటట

125-154/640

తచడడ:డ రమణ వవడదటట
ఇచటట ననచ:5-335
వయససస:23
లచ: ససస స
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931
LML1955525
పపరర: లకకమరరజయచ ఉమమ

125-159/8

భరస : మబననయయ
ఇచటట ననచ:5/335
వయససస:45
లచ: ససస స
934
ZOK1273366
పపరర: పలకకరర రమమష బబబబ

125-160/5

125-154/642

125-154/135

125-154/644

భరస : వరయయ
ఇచటట ననచ:5-335-A-1
వయససస:62
లచ: ససస స
949
ZOK1321926
పపరర: అనసశర పరలకకకరర

125-154/649

125-154/650

భరస : గఫపర
ఇచటట ననచ:5-341
వయససస:36
లచ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-154/137

950
ZOK1674621
పపరర: కకశశర కకమమర కరసరపప

953
ZOK1144526
పపరర: వనచకట రమణ మచచన

125-154/653

125-154/655

956
ZOK1054634
పపరర: మబతతరరజ ఏటటకఅలమ

942
LML1859495
పపరర: ననగరరజ ఓదదటట

945
LML1858208
పపరర: వరయయ పలకకకరర

125-154/647

948
ZOK0773945
పపరర: రవ శచకర పలకకకరర

125-154/645

125-154/648

తచడడ:డ వరయయ
ఇచటట ననచ:5-335-A-1
వయససస:47
లచ: పప
125-154/138

951
ZOK1674647
పపరర: కలచణ కరసరపప

125-154/139

తచడడ:డ శకనవరససలక కరసరపప
ఇచటట ననచ:5/335A-A1
వయససస:24
లచ: ససస స
125-154/651

954
ZOK1298140
పపరర: సనరరయ కకరణ మచచ

125-154/652

తచడడ:డ వనచకట రమణ మచచ
ఇచటట ననచ:5-335-B-1
వయససస:24
లచ: పప
125-154/654

957
ZOK1497536
పపరర: ననర మహమమద షపక

తచడడ:డ చచదడ శశఖర ఆచనరర ఏటటకఅలమ
ఇచటట ననచ:5-340
వయససస:26
లచ: పప

తచడడ:డ షబబర షపక
ఇచటట ననచ:5/341
వయససస:21
లచ: పప

959
ZOK1704360
పపరర: కకషషయయ మమమలపల

960
ZOK1704584
పపరర: రమదదవ మమమలపల

తచడడ:డ మమమలపల గచగనన
ఇచటట ననచ:5/342
వయససస:58
లచ: పప

125-154/643

తచడడ:డ వనచకటయయ పరలకకకరర
ఇచటట ననచ:5-335-A-1
వయససస:67
లచ: పప

తచడడ:డ వనచకటయయ
ఇచటట ననచ:5-335-B-1
వయససస:53
లచ: పప

తచడడ:డ ననరరయణ శరమ
ఇచటట ననచ:5-339
వయససస:42
లచ: పప
958
LML2426617
పపరర: ఆయశర శశక

947
LML2425023
పపరర: రకదదబమమ పలకకకరర

125-152/1173

తచడడ:డ రరమయయ
ఇచటట ననచ:5-335-A
వయససస:42
లచ: పప

తచడడ:డ శకనవరససలక కరసరపప
ఇచటట ననచ:5/335A-A1
వయససస:27
లచ: పప

తచడడ:డ వనచకట రమణ
ఇచటట ననచ:5-335-B-1
వయససస:27
లచ: ససస స
955
ZOK0387506
పపరర: కమలమకర శరమ గచపసడష

125-154/136

భరస : రవశచకర
ఇచటట ననచ:5-335-A-1
వయససస:49
లచ: ససస స

తచడడ:డ రవశచకర పరలకకకరర
ఇచటట ననచ:5-335-A-1
వయససస:23
లచ: ససస స
952
ZOK0904178
పపరర: ససజల మచచ

944
ZOK1674092
పపరర: అనచతమమ కరసరపప

125-154/641

భరస : ఖదర బబష సయయద
ఇచటట ననచ:5/335-A
వయససస:45
లచ: ససస స

భచధసవప: శకనవరససలక కరసరరపప
ఇచటట ననచ:5/335a-1
వయససస:64
లచ: ససస స
125-154/646

936
LML2420016
పపరర: నటరరజ తతతన

125-152/1172 939
938
ZOK1389881
ZOK1389899
పపరర: అబబబల ఖమదర బబష సయద
పపరర: మమహరరజ బబగచ సయయద

941
ZOK1497494
పపరర: దదరచగబల గరరరశచ

125-154/1180

తచడడ:డ వనచకటసరశమ
ఇచటట ననచ:5-335-4
వయససస:53
లచ: పప

తచడడ:డ దదరచగబల ససబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5/335-A
వయససస:23
లచ: పప

భరస : ననగరరజ
ఇచటట ననచ:5-335-A
వయససస:39
లచ: ససస స
946
LML1866755
పపరర: రతనమమ పలకకకరర

125-154/134

తచడడ:డ అబబబల మబనఫ సయద
ఇచటట ననచ:5/335-A
వయససస:54
లచ: పప

తచడడ:డ డదరచగబల ససబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5/335-A
వయససస:25
లచ: పప
943
LML1867100
పపరర: శక దదవ ఓదదటట

935
ZOK1497577
పపరర: వనచకట అపరష లకడమ తతట

933
ZOK2279735
పపరర: వనచకట అపరష లకడమ తతట
భరస : పరలకకరర రమమశ బబబబ
ఇచటట ననచ:5/335-1
వయససస:22
లచ: ససస స

భరస : రమమశ బబబబ పరలకకకరర
ఇచటట ననచ:5/335-4
వయససస:22
లచ: ససస స

భరస : నటరరజ
ఇచటట ననచ:5-335-4
వయససస:47
లచ: ససస స
940
ZOK1418771
పపరర: డదరచగబల యవ తదజ

125-154/1177

తచడడ:డ పస లకమయయ
ఇచటట ననచ:5/335-1
వయససస:34
లచ: పప

తచడడ:డ పలకకరర లకమయయ
ఇచటట ననచ:5-335/2
వయససస:34
లచ: పప
937
LML2426104
పపరర: ఆదద లకకమ థధటబ

932
ZOK2275923
పపరర: పస రమమశ బబబబ

125-154/150

125-154/149

125-154/151

భరస : మమమలపల కకషషయయ
ఇచటట ననచ:5/342
వయససస:51
లచ: ససస స
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961
ZOK0941600
పపరర: మధస బబబబ మమమలపఅల

125-154/656

తచడడ:డ కకషషయయ మమమలపఅల
ఇచటట ననచ:5-342
వయససస:30
లచ: పప
964
ZOK0941592
పపరర: కమల బబషర షపక

125-154/659

125-154/662

125-154/665

125-154/667

125-154/670

125-153/708

974
LML2419117
పపరర: జజఫర హహసపన షపక

977
LML2427649
పపరర: శక మబబనన

980
ZOK0893884
పపరర: ససమత తతలసస

125-158/122

983
ZOK1663061
పపరర: మధవ లత అవపల

125-158/123

986
LML2428217
పపరర: పటబన దదలమకద బబగబమ
భరస : పటబన ననరరలడ ఖమన
ఇచటట ననచ:491-B-1
వయససస:41
లచ: ససస స

125-155/207
988
ZOK1497999
పపరర: వగనన కకమమర రరజ
మమడడదరరజ
తచడడ:డ జయ చచదడ రరజ మమడడదరరజ
ఇచటట ననచ:492-C
వయససస:21
లచ: పప

989
ZOK1498096
పపరర: గలమరర బబగబమ పటబన
తచడడ:డ వలడ సరహహబ పటబన
ఇచటట ననచ:503-1
వయససస:49
లచ: ససస స

969
ZOK0642934
పపరర: ఉమమ ఓరరగచటట

125-154/664

972
ZOK1313352
పపరర: తతట రరమచచదడ

125-154/666

తచడడ:డ తతట వనచకట సరశమ
ఇచటట ననచ:5-349
వయససస:70
లచ: పప
125-154/668

975
LML2422269
పపరర: శశక మబబబరక బశర

125-154/669

తచడడ:డ ఖమదర వలడ
ఇచటట ననచ:5-351
వయససస:34
లచ: పప
125-154/671

978
ZOK2021970
పపరర: బబజజన షపక

125-154/672

భరస : ఖమదరశలడ షపక
ఇచటట ననచ:5-351
వయససస:66
లచ: ససస స
125-155/204

125-158/1127
981
ZOK0635813
పపరర: శరకవణబణమమర యమమమననరర

తచడడ:డ ససబడమణయఎచ యమమమననరర
ఇచటట ననచ:74-E1
వయససస:32
లచ: పప
125-164/182

భరస : ననరరయణ మమదపవరర
ఇచటట ననచ:211
వయససస:50
లచ: ససస స

తచడడ:డ పపలడ యయ
ఇచటట ననచ:466/A
వయససస:33
లచ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/1174

భరస : పషచచల పడసరద చలకల
ఇచటట ననచ:15/518-H
వయససస:33
లచ: ససస స

తచడడ:డ మమరయయ బబ డడడ
ఇచటట ననచ:121-G
వయససస:54
లచ: పప
985
ZOK0206821
పపరర: కకశశర మమరరలడ మ

971
ZOK0773275
పపరర: వననద కకమమర తతట

125-154/661
966
ZOK0941618
పపరర: ననరరయణమమ మగరలకరలకవ

భరస : నరససచహలక
ఇచటట ననచ:5-347
వయససస:39
లచ: ససస స

భరస : శబర బశర
ఇచటట ననచ:5-351
వయససస:34
లచ: ససస స

తచడడ:డ వనచకటయయ
ఇచటట ననచ:5-1381
వయససస:74
లచ: పప
982
ZOK1203983
పపరర: కకషషయయ బబ డడడ

125-154/663

తచడడ:డ ఖమదర వల
ఇచటట ననచ:5-351
వయససస:47
లచ: పప

భరస : జజఫర హహసపన
ఇచటట ననచ:5-351
వయససస:40
లచ: ససస స
979
ZOK0521211
పపరర: ననరరయణ మలవతత

968
ZOK0642496
పపరర: శకనవరససలక దసదచబల

125-154/658

భరస : ససబబబరరయబడడ
ఇచటట ననచ:5-346
వయససస:69
లచ: ససస స

తచడడ:డ రరమ చచదడ తతట
ఇచటట ననచ:5/349
వయససస:27
లచ: పప

తచడడ:డ శకనవరస రరజ
ఇచటట ననచ:5-350
వయససస:26
లచ: పప
976
LML2423234
పపరర: ఫజలత షపక

125-154/660

తచడడ:డ నరససచహలక
ఇచటట ననచ:5-347
వయససస:54
లచ: పప

భరస : నరససచహలక
ఇచటట ననచ:5-347
వయససస:72
లచ: ససస స
973
ZOK1076471
పపరర: సరయ హరరష దసదదబల

965
ZOK0259028
పపరర: అఫర శక

963
LML1866649
పపరర: చనచద బబగచ షపక
భరస : షరజహన
ఇచటట ననచ:5-344
వయససస:62
లచ: ససస స

తచడడ:డ సతనసర
ఇచటట ననచ:5-346
వయససస:59
లచ: పప

భరస : అబబబల ఖమదర షపక
ఇచటట ననచ:5-346
వయససస:70
లచ: ససస స
970
ZOK0642959
పపరర: చననకరణ ఓరరగచటట

125-154/657

తచడడ:డ కకషషయయ
ఇచటట ననచ:5-342
వయససస:27
లచ: పప

తచడడ:డ షరజహన షపక
ఇచటట ననచ:5-344
వయససస:53
లచ: పప
967
ZOK1090554
పపరర: బబజజన షపక

962
ZOK0941626
పపరర: శరకవణ కకమమర మమమలపల

984
ZOK1663384
పపరర: ననరరయణ మమదపవరర

125-164/183

తచడడ:డ చననయయ మమదపవరర
ఇచటట ననచ:211
వయససస:57
లచ: పప
125-155/205

987
ZOK1497981
పపరర: శశధర

125-155/206

తచడడ:డ జయ చచదడ రరజ
ఇచటట ననచ:492-C
వయససస:22
లచ: పప
125-155/985

990
ZOK1556612
పపరర: షసరరన షపక

125-162/1040

భరస : మమల షపక
ఇచటట ననచ:727-1
వయససస:39
లచ: ససస స
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991
ZOK1124767
పపరర: కమల బబషర షపక

125-162/1041

తచడడ:డ మహబమబ సరహహబ షపక
ఇచటట ననచ:742-A
వయససస:53
లచ: పప
994
ZOK1500974
పపరర: ఆశ బ షపక
భరస : బబష షపక
ఇచటట ననచ:762
వయససస:54

125-162/1044

125-162/1047

125-155/1044

125-164/2

125-153/1306

భరస : ససబబయయ కకచడడశశటట
ఇచటట ననచ:D NO 5/152
వయససస:66
లచ: ససస స
1009 ZOK1271949
పపరర: ససరకచదడ సరయ పచచస
ర చల

125-153/1310

1001 ZOK1618727
పపరర: శకనవరససలక ఆదద

1004 ZOK1120732
పపరర: శకనవరసరరవప ససచగనమల

125-154/1162

125-162/1046
996
ZOK1244631
పపరర: సరయ మధస ససధదన గబచడన

999
LML2425619
పపరర: దసరర మమ బటట
ట

125-155/986

భరస : లకడమనరసషషయమ బటటట
ఇచటట ననచ:5471-A
వయససస:49
లచ: ససస స
125-163/1

1002 ZOK1618784
పపరర: చచదడ కల ననయనపలడ

125-163/2

భరస : శకనవరససలక ఆదద
ఇచటట ననచ:00
వయససస:41
లచ: ససస స
125-161/1065

1005 ZOK1132448
పపరర: కకషష వనణణ ససచగనమల

125-161/1066

తచడడ:డ చనన చచచగయయ లలట ససచగనమల
ఇచటట ననచ:A-3 LIC QUARTERS
వయససస:54
లచ: పప

తచడడ:డ శకనవరసరరవప ససచగనమల
ఇచటట ననచ:A-3 LIC QUARTERS
వయససస:40
లచ: ససస స

1007 ZOK0908832
పపరర: హబబ బబలమడ షపక

1008 ZOK0908840
పపరర: రబ రరవప బబగమ షపక

125-153/1307

1010 ZOK0900275
పపరర: పరరశన సయయద

1013 ZOK1428358
పపరర: లఖత
తచడడ:డ శవ రరడడడ
ఇచటట ననచ:DOOR NO 5/263
వయససస:24
లచ: ససస స

125-153/1308

భరస : హబబబబ బబలమడ షపక
ఇచటట ననచ:D NO 5/156A2
వయససస:41
లచ: ససస స
125-154/1160

భరస : హబబ బబషర సయయద
ఇచటట ననచ:DNO 5/238
వయససస:37
లచ: ససస స

తచడడ:డ అబబబల అజజ సయయద
ఇచటట ననచ:DNO 5/238-5
వయససస:27
లచ: ససస స
1015 ZOK1575497
పపరర: భబవననశశరర దగబర పరటట

125-153/993

తచడడ:డ సమద షపక
ఇచటట ననచ:D NO 5/156A2
వయససస:52
లచ: పప

తచడడ:డ ననగరరజ పచచస
ర చల
ఇచటట ననచ:DNO 5/224
వయససస:29
లచ: పప
1012 ZOK0900176
పపరర: సరజయ సయయద

998
LML1859651
పపరర: వనణబగరపరల గరరశపరటట

125-162/1043

తచడడ:డ ననగ ససబబయయ గబచడన
ఇచటట ననచ:855
వయససస:56
లచ: పప

తచడడ:డ ససబబరరజ ఆదద
ఇచటట ననచ:00
వయససస:44
లచ: పప

భరస : మలడ కరరరరన రరవప కసన
స రర
ఇచటట ననచ:00
వయససస:51
లచ: ససస స
1006 ZOK1249094
పపరర: సచకరరమమమ కకచడడశశటట

125-162/1045

తచడడ:డ సస మయయ గరరశపరటట
ఇచటట ననచ:5205
వయససస:53
లచ: పప

భరస : నరససచహహలక బరరగరలమ
ఇచటట ననచ:58506-B1
వయససస:56
లచ: ససస స
1003 ZOK1125146
పపరర: జజనకకలకడమ కసన
స రర

995
ZOK0985301
పపరర: వనచకటటశ వరమ గమడనరర

993
ZOK1316850
పపరర: సజధ సయయద
తచడడ:డ బబషర సయయద
ఇచటట ననచ:752-A1
వయససస:25
లచ: ససస స

తచడడ:డ ససబబ రరజ గమడనరర
ఇచటట ననచ:779-55
వయససస:32
లచ: పప

తచడడ:డ వనచకట రమణ జడడడ
ఇచటట ననచ:868-B15-A
వయససస:22
లచ: పప
1000 ZOK1683853
పపరర: ననగమణణ బరరగరలమ

125-162/1042

భరస : షపక శరధదకé బబష
ఇచటట ననచ:748
వయససస:22
లచ: ససస స

లచ: ససస స

997
ZOK1382944
పపరర: మననహర జడడడ

992
ZOK1556745
పపరర: షపక అరరకయమ బబగబమ

1011 ZOK0900135
పపరర: ఫషషజన సయయద

125-154/1161

భరస : అబబబల అజజ సయయద
ఇచటట ననచ:DNO 5/238-5
వయససస:45
లచ: ససస స
125-154/1163

1014 ZOK1705714
పపరర: అనసష పసడడగబ

125-154/1165

తచడడ:డ శకనవరససలక పసడడగబ
ఇచటట ననచ:DOOR NUMBER 5/298-1
వయససస:25
లచ: ససస స

125-158/1

తచడడ:డ డక ససబడమణయచ
ఇచటట ననచ:#21-c-2
వయససస:20
లచ: ససస స
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పపరరషషలల
ఇతరరలల
మతస త

485
485

ససస సలల

మతస త
530
530

1,015
1,015

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస
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