రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-20
1
ZOK1701754
పపరర: శవ మమరరర మటట

125-152/2

2
ZOK1705797
పపరర: వరరటదడ చచరర కమమటపసటట

తటడడ:డ మమదద బసయయ సససమ మఠట
ఇటటట ననట:4/
వయససస:42
లట: పప

భటధసవప: ససధచరసణణ కమమటపసటట
ఇటటట ననట:4-3-276-B
వయససస:27
లట: పప

4
ZOK1685155
పపరర: జశసటత కకమమర రరడడడ గడడ

5
ZOK0823287
పపరర: జయససధ ఆకరపసటట

125-152/162

తటడడ:డ అశశక కకమమర రరడడడ
ఇటటట ననట:4/228
వయససస:22
లట: పప
7
ZOK1150168
పపరర: మహమద సయయద

125-152/166

10
ZOK2283943
పపరర: సయద గగస తచర

11
ZOK2284008
పపరర: సయద మమహబమబ బభష

125-152/1247

భరర : సయద మమహబమబ బభష
ఇటటట ననట:4/229-3
వయససస:28
లట: ససర స
125-152/169

తటడడ:డ ససదరరన బభబమ నరససపపరట
ఇటటట ననట:4/229 B
వయససస:25
లట: ససర స

తటడడ:డ నచరసయణ
ఇటటట ననట:4-229-B
వయససస:50
లట: పప

భరర : వనటకటయయ కటరర
ఇటటట ననట:4/229-B1
వయససస:55
లట: ససర స
25
ZOK0740472
పపరర: గమరర రసజరసవప కకససగర

125-152/181

125-152/175

భరర : ససదరరన బభబమ నరసపపరట
ఇటటట ననట:4/229-B
వయససస:49
లట: ససర స

26
ZOK0090175
పపరర: శవమమ మమదచదపసటట

125-152/929

29
ZOK1495985
పపరర: కవత మమదదననన

9
ZOK2276954
పపరర: సయద శకకల బభనస

125-152/1240

12
LML2411023
పపరర: మమరళ కకషష వడడట

125-152/168

15
ZOK1496066
పపరర: భరణణ వడడట

125-152/174

తటడడ:డ మమరళ కకషష వడడట
ఇటటట ననట:4/229-A
వయససస:21
లట: పప
18
ZOK1496371
పపరర: పడథసయష నరసపపరట

125-152/176

తటడడ:డ ససదరరన బభబమ
ఇటటట ననట:4/229-B
వయససస:21
లట: ససర స
125-152/1065

125-152/177
21
ZOK2245405
పపరర: కటభరర వజయ కకమమర రసజ

తటడడ:డ కటభరర వనటకటయయ
ఇటటట ననట:4/229B1
వయససస:28
లట: పప
125-152/179

24
ZOK1242924
పపరర: ససబడమణయఎట కటరర

125-152/180

తటడడ:డ వనటకటయయ కటరర
ఇటటట ననట:4/229-B1
వయససస:31
లట: పప
125-152/182

భరర : ఉదయశటకర
ఇటటట ననట:4/229-C
వయససస:72
లట: ససర స

భరర : వనటకటససబబరసయమడడ మడడననన
ఇటటట ననట:4-229-C
వయససస:44
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/170

17
ZOK0090167
పపరర: వనజకడ మమదదపత

23
ZOK1103233
పపరర: వనటకటయయ కటరర

125-152/164

తటడడ:డ ససబబనన వడడట
ఇటటట ననట:4/229-A
వయససస:54
లట: పప

తటడడ:డ చడటగయయ కటరర
ఇటటట ననట:4/229-B1
వయససస:62
లట: పప

తటడడ:డ కకషష మమరరర కకససగర
ఇటటట ననట:4/229-B-2
వయససస:58
లట: పప
28
LML1849504
పపరర: మమధవ మమదదననన

125-152/1248

తటడడ:డ ససదరరన బభబమ నరసపపరట
ఇటటట ననట:4/229-B
వయససస:21
లట: ససర స
125-152/178

6
ZOK1379809
పపరర: వజయ భభససర రరడడడ ఎ

భరర : సయద మహమమద
ఇటటట ననట:4/229-3
వయససస:47
లట: ససర స

14
ZOK1496397
పపరర: ససబడమణయమట నటదచయల

125-152/928 20
19
ZOK0401877
ZOK1567213
పపరర: ససదరరన బభబమ నరసపపరట
పపరర: పడథసయష నరసపపరట

22
ZOK1103217
పపరర: ససధ కటరర

125-152/167

తటడడ:డ రసమయయ
ఇటటట ననట:4/229-A
వయససస:51
లట: పప
125-152/165

125-152/161

తటడడ:డ వనటకట రరడడడ ఎ
ఇటటట ననట:4/229
వయససస:43
లట: పప

తటడడ:డ సయద మహహదద న బభష
ఇటటట ననట:4/229-3
వయససస:32
లట: పప

భరర : మమరళ కకషష వడడట
ఇటటట ననట:4/229-A
వయససస:51
లట: ససర స
16
ZOK1233006
పపరర: ససరరష నరససపపరట

125-152/163

8
ZOK1243013
పపరర: శకకలమ బభనస సయయద
భరర : మహహదదదన బభషస సయయద
ఇటటట ననట:4/229-3
వయససస:47
లట: ససర స

3
ZOK0690792
పపరర: అశశక కకమమర రరడడడ గడడడ
తటడడ:డ యలమలరరడడడ
ఇటటట ననట:4/228
వయససస:45
లట: పప

భరర : వజయమయససర రరడడ
ఇటటట ననట:4/229
వయససస:42
లట: ససర స

తటడడ:డ ఘఘస పసర ససహహబ సయయద
ఇటటట ననట:4/229-3
వయససస:46
లట: పప

13
ZOK1103209
పపరర: పరరమళ వడడట

125-152/1121

27
ZOK2252674
పపరర: భభవన దదపసటట

125-152/352

తలల : రమదదవ దదపసటట
ఇటటట ననట:4/229-C
వయససస:20
లట: ససర స
125-152/1066

తటడడ:డ వనటకట ససబబరసయమడడ మమదదననన
ఇటటట ననట:4/229-C
వయససస:25
లట: ససర స

30
ZOK0985483
పపరర: ఈశసర దదపసటట

125-152/183

తటడడ:డ వనటకటయయ దదపసటట
ఇటటట ననట:4/229-C3
వయససస:46
లట: పప
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31
ZOK0985491
పపరర: రమమదదవ దదపసటట

125-152/184

భరర : ఈశసర దదపసటట
ఇటటట ననట:4/229-C3
వయససస:38
లట: ససర స
34
ZOK0879454
పపరర: హనసమటత రసవప
మమతతకకరర
తటడడ:డ గగరపప మమతతకకరర
ఇటటట ననట:4/230
వయససస:45
లట: పప

125-152/186

37
ZOK1496363
పపరర: హఫసజన షపక

125-152/189

125-152/192

125-152/195

125-152/198

125-152/200

125-152/203

భరర : అహమద అల షపక
ఇటటట ననట:4/235
వయససస:32
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/193

44
ZOK0735944
పపరర: నససబ షపక

47
ZOK2269934
పపరర: మహమమద సమర షపక

50
LML2415164
పపరర: అకసమమ కకటడదరర

53
ZOK1252394
పపరర: ససవస తదజ సమసపన

125-152/931

56
LML2406726
పపరర: లకకరమయయ పటట ట

125-152/196

59
ZOK0879512
పపరర: కకటలఅమమ వనలగచడరల
భరర : రసమ చటదడ రరడడడ వనలగచరల
ఇటటట ననట:4/235-1
వయససస:51
లట: ససర స

39
ZOK2018034
పపరర: రమజ బ షపక

125-152/191

42
LML2410827
పపరర: అకబర బభషస షపక

125-152/194

45
ZOK0879488
పపరర: అకబర బభషస షపక

125-152/197

తటడడ:డ ఘఘస పసర బభషస
ఇటటట ననట:4/234-B
వయససస:52
లట: పప
125-152/1237

48
LML2410843
పపరర: వనటకటటశసరళళ కకటడదరర

125-152/199

తటడడ:డ వనటకటయయ కకటడదరర
ఇటటట ననట:4/235
వయససస:41
లట: పప
125-152/201

51
ZOK1090315
పపరర: బభడమమమజ సమసపన

125-152/202

తటడడ:డ వరబభడమమయయ సమసపన
ఇటటట ననట:4/235
వయససస:26
లట: పప
125-152/204

54
ZOK1459031
పపరర: ససపడజ పటటటట

125-152/205

తటడడ:డ ససబబరసయమడడ పటటటట
ఇటటట ననట:4/235
వయససస:20
లట: ససర స
125-152/932

తటడడ:డ సస మయయ పటట ట
ఇటటట ననట:4-235
వయససస:80
లట: పప
125-152/1067

125-152/188

తటడడ:డ గగసప పసర షపక
ఇటటట ననట:4/234
వయససస:52
లట: పప

తటడడ:డ వర బడహమయయ సమసపన
ఇటటట ననట:4/235
వయససస:24
లట: పప

తటడడ:డ లకకరమయయ పటట ట
ఇటటట ననట:4-235
వయససస:55
లట: పప
58
ZOK1567163
పపరర: నససన
డ షపక

41
ZOK1295658
పపరర: నససబ జజన షపక

125-152/185

భరర : ఖమదర బభషస షపక
ఇటటట ననట:4/231
వయససస:63
లట: ససర స

భరర : వనటకటటససరరల కకటడదరర
ఇటటట ననట:4/235
వయససస:38
లట: ససర స

తటడడ:డ ససబభబరసయమడడ పతదర మ
ఇటటట ననట:4/235
వయససస:24
లట: పప
55
LML2406718
పపరర: ససబభబరసయమడడ పటట ట

125-152/190

తటడడ:డ అకబర బభష షపక
ఇటటట ననట:4/234-B
వయససస:19
లట: పప

తటడడ:డ వనటకటయయ కకటడదరర
ఇటటట ననట:4/235
వయససస:38
లట: పప
52
ZOK1251974
పపరర: ససబడహమణయట పతదర మ

38
ZOK1566991
పపరర: హపసజన షషషక

33
ZOK0879389
పపరర: రసమ దదవ మమతతకకరర

భరర : ఖమదరబశస షపక
ఇటటట ననట:4/231
వయససస:34
లట: ససర స

భరర : అకబర షపక
ఇటటట ననట:4/234-B
వయససస:43
లట: ససర స

తటడడ:డ అకబర బభష షపక
ఇటటట ననట:4/234-B
వయససస:21
లట: ససర స
49
LML2410850
పపరర: రవ కకటడదరర

36
LML2415099
పపరర: సలమమ షపక

125-152/187

తటడడ:డ అలమలబకసశ షపక
ఇటటట ననట:4/233
వయససస:25
లట: ససర స

తటడడ:డ మగదసల భభషస షపక
ఇటటట ననట:4/234-A
వయససస:44
లట: పప
46
ZOK1496033
పపరర: నచదదయమ షపక

35
LML1840594
పపరర: జజన బభష యస

భరర : జజన బభష షషషక
ఇటటట ననట:4/231
వయససస:34
లట: ససర స

భరర : అలమలబకసశ షపక
ఇటటట ననట:4/233
వయససస:50
లట: ససర స
43
LML2412120
పపరర: శఫసవవలమల షపక

భరర : హనసమటత రసవప మమతతకకరర
ఇటటట ననట:4/230
వయససస:37
లట: ససర స

తటడడ:డ ఖమదర బభష షపక
ఇటటట ననట:4/231
వయససస:47
లట: పప

భరర : జన బభష
ఇటటట ననట:4/231
వయససస:34
లట: ససర స
40
ZOK1295633
పపరర: నదర భభణమ షపక

125-152/930
32
ZOK0985509
పపరర: వనటకట ససబబరసయమడడ
మమదదననన
తటడడ:డ ససబబనన మమదదననన
ఇటటట ననట:4-229C OPP INFANTJESUS SC
వయససస:60
లట: పప

57
LML2413201
పపరర: పదచమవత పటటట

125-152/933

భరర : ససబబరసయమడడ పటటట
ఇటటట ననట:4-235
వయససస:50
లట: ససర స
125-152/206

60
ZOK1683804
పపరర: కకటభలమమ వనలగచరల

125-152/207

భరర : రసమచటదడ రరడడడ
ఇటటట ననట:4/235-1
వయససస:50
లట: ససర స
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61
LML2415123
పపరర: వరలకడమ నటదచయల

125-152/208

భరర : శవకకమమర నటదచయల
ఇటటట ననట:4/235-A-3
వయససస:46
లట: ససర స
64
ZOK1325828
పపరర: రమయ బబ వళ

125-152/211

125-152/214

125-152/216

125-152/219

125-152/221

భరర : నరససమమఆచచరర చటతలచదరరవప
ఇటటట ననట:4/235-C
వయససస:37
లట: ససర స
79
LML1849850
పపరర: పదమ నచగ జజయత నచగదదటట

125-152/936

125-152/226

భరర : లకమనన గరదదలకరర
ఇటటట ననట:4-235-D4
వయససస:76
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/217

125-152/229

69
LML2410892
పపరర: రరడడడ వసర పడససద డడ

125-152/215

72
ZOK2018042
పపరర: తతలశమమ దదరసనదసల
దదరసనదసల
భరర : ససదరరనరసవప దదరసనదసల
ఇటటట ననట:4/235-B
వయససస:58
లట: ససర స

125-152/218

తటడడ:డ నరసయయ ఆచచరర చటతలచదరరవప
ఇటటట ననట:4/235-C
వయససస:42
లట: పప

77
ZOK1677277
పపరర: నఖల తచటగరరర

78
LML2410918
పపరర: ససధదర డడ

125-152/222

80
LML1840156
పపరర: వరబడహమయయ యస

83
LML2406734
పపరర: ససబడమణయట వనపషటట

86
LML2413235
పపరర: ఉషస రసణణ వనపషటట

89
ZOK1702505
పపరర: లకమనన గరదదలకరర
తటడడ:డ గటగయయ గరదదలకరర
ఇటటట ననట:4-235-D4
వయససస:85
లట: ససర స

125-152/220
75
LML2410777
పపరర: నరససటహచచరర చటతల చదరరవప

125-152/223

తటడడ:డ ససలలషసయమ డ
ఇటటట ననట:4/235-C
వయససస:32
లట: పప
125-152/224

81
LML2415214
పపరర: రసమమలమమమ బ

125-152/225

భరర : వర బభడమమయయ బ
ఇటటట ననట:4/235-D-1
వయససస:52
లట: ససర స
125-152/227

84
ZOK0690891
పపరర: మహహష వనపషటట

125-152/228

తటడడ:డ ససబభడమనయమ వనపషటట
ఇటటట ననట:4/235D2
వయససస:29
లట: పప
125-152/937

భరర : ససబడమణయట వనపషటట
ఇటటట ననట:4-235-D2
వయససస:51
లట: ససర స
125-152/938

125-152/213

125-152/935
74
ZOK2018067
పపరర: ససదరరన రసవప దదరసనదసల
దదరనదదల
తటడడ:డ చనన ససబబరసయమడడ డదరనదసల
ఇటటట ననట:4-235B
వయససస:74
లట: పప

తటడడ:డ చడటచయయ వనపషటట
ఇటటట ననట:4/235D2
వయససస:55
లట: పప

తటడడ:డ ససబడమణయఎట వనపషటట
ఇటటట ననట:4/235-D2
వయససస:26
లట: పప
88
ZOK1702232
పపరర: శయమల దదవ గరదదలకరర

71
ZOK1103225
పపరర: వరలకడమ కరతరరడడడ

66
ZOK0985525
పపరర: పడశసటత మనననరర

తటడడ:డ ససదరరన రసవప
ఇటటట ననట:4/235-B
వయససస:36
లట: పప

తటడడ:డ వనటకటటశ యస
ఇటటట ననట:4/235D1
వయససస:54
లట: పప

తటడడ:డ పషటచలయయ
ఇటటట ననట:4/235D-1
వయససస:47
లట: పప
85
ZOK1103241
పపరర: నగరశ వనపషటట

125-152/934

తటడడ:డ చడననయయ తచటగరరర
ఇటటట ననట:4/235-c
వయససస:22
లట: పప

భరర : దసరర యయ నగదదటట
ఇటటట ననట:4-235-D
వయససస:45
లట: ససర స
82
LML1840974
పపరర: దసరర యయ యన

68
LML1849546
పపరర: ఉమమ దదవ మనననరర

125-152/210

తటడడ:డ నరససటహహలక మనననరర
ఇటటట ననట:4/235A-3
వయససస:29
లట: పప

భరర : ససధహహహన పషదద ఖమదర ససహహబ
ఇటటట ననట:4/235-B
వయససస:27
లట: ససర స

భరర : శవశటకరరసజ గడడ ట గడడ ట
ఇటటట ననట:4/235-B
వయససస:42
లట: ససర స
76
LML2415024
పపరర: నరమలమ చటతలమచదరరవప

125-152/212

భరర : నరససటహహలక మమనననరర
ఇటటట ననట:4-235-A-4
వయససస:48
లట: ససర స

తటడడ:డ అనటతరసజ గడడ ట
ఇటటట ననట:4/235-B
వయససస:53
లట: పప
73
ZOK2018059
పపరర: కకకషషవనణణ

65
ZOK0985517
పపరర: హరరశ మనననరర

63
ZOK1121557
పపరర: కసరరరక రరడడడ బబ వళ
తటడడ:డ కరశవ రరడడడ బబ వళ
ఇటటట ననట:4/235-A-3
వయససస:29
లట: పప

తటడడ:డ నరససటహహలక మనననరర
ఇటటట ననట:4/235A-3
వయససస:27
లట: పప

తటడడ:డ నచగయయ మమనననరర
ఇటటట ననట:4/235A-4
వయససస:54
లట: పప
70
LML2410926
పపరర: శవ శటకర రసజ గడచడమ

125-152/209

తటడడ:డ నరససటహ రరడడడ లలట బబ వళ
ఇటటట ననట:4/235-A-3
వయససస:61
లట: పప

తటడడ:డ కరశవ రరడడడ బబ వళ
ఇటటట ననట:4/235-A-3
వయససస:23
లట: ససర స
67
LML1840792
పపరర: నరససటహహలక యమ

62
ZOK1121532
పపరర: కరశవరరడడడ బబ వళ

87
ZOK1495969
పపరర: సజవ రసవప దసవవసరర

125-152/230

భటధసవప: రసఢ భభయ దసవవసరర
ఇటటట ననట:4/235-d4
వయససస:66
లట: పప
125-152/1123

90
ZOK0773051
పపరర: శకకటతల పగరడడ

125-152/233

భరర : బభలచదననయయ పగరడడ
ఇటటట ననట:4/235DA
వయససస:44
లట: ససర స

Page 5 of 43

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-20
91
ZOK0773184
పపరర: బభలమ చదననయయ పగరడడ

125-152/234

తటడడ:డ నడడపస చడననయయ
ఇటటట ననట:4/235-DA
వయససస:45
లట: పప
94
ZOK1389451
పపరర: వదచయవత మమడడపవరర

125-150/717

భరర : లకడమ నచరసయణ మమడడపవరర
ఇటటట ననట:4/235-E
వయససస:35
లట: ససర స
97
ZOK0402537
పపరర: ఖజర షపక

125-152/236

తటడడ:డ మహబమబ ససభభన షపక
ఇటటట ననట:4/235-F3
వయససస:41
లట: పప
100
LML2415263
పపరర: ఫరరదచ షపక

125-152/239

125-152/940

భరర : కకటడదరర సరత కకమమర రసజ
ఇటటట ననట:4/235-J
వయససస:54
లట: ససర స
109
ZOK2018083
పపరర: మనమమ పవల

125-152/244

భరర : చటదడయయ పపలమ
ఇటటట ననట:4/236
వయససస:72
లట: ససర స
112
ZOK1670553
పపరర: అరరణ పలకరర
భరర : బభబమరసవప పసలకరర
ఇటటట ననట:4/236-F
వయససస:40
లట: ససర స
115
LML2415313
పపరర: రరడడమమ గటగ

భరర : ససభభన
ఇటటట ననట:4/237
వయససస:34
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

96
LML2415248
పపరర: వదచయలకడమ పస

125-150/718

తటడడ:డ వనటకట ససబబయయ మమడడపవరర
ఇటటట ననట:4/235-E
వయససస:27
లట: పప

భరర : వజయకకమమరరసవ పస
ఇటటట ననట:4/235-E
వయససస:65
లట: ససర స

98
ZOK1121250
పపరర: ననషసద షపక

99
ZOK1121276
పపరర: నచజన బభనస షపక

125-152/237

101
LML2415271
పపరర: శబనచ షపక

104
ZOK0402164
పపరర: మమనర శక

107
ZOK0879629
పపరర: కసవయ కకటడదరర

125-152/247

125-152/240

125-152/238

102
ZOK2018075
పపరర: జనచథ షపక

125-152/939

భరర : మహబమబ ససభభన షపక
ఇటటట ననట:4-235-F3
వయససస:56
లట: ససర స
125-152/941

105
LML2393148
పపరర: ససచరరత చచటకకటడ

125-152/241

భరర : వనటకటశవరసమ పడససద వటకదచరర
ఇటటట ననట:4/235-H
వయససస:46
లట: ససర స
125-152/243

108
LML2406742
పపరర: కకటడదరర శరతతసమమర రసజ

తటడడ:డ సరత కకమమర రసజ కకటడదరర
ఇటటట ననట:4/235-J
వయససస:27
లట: ససర స

తటడడ:డ కకటడదరర రసమరసజ
ఇటటట ననట:4-235J
వయససస:56
లట: పప

110
ZOK0487769
పపరర: పడదదప కకమమర నచగరశశటట

111
ZOK0487785
పపరర: నచగ దదలప కకమమర నచగరశశటట

125-152/943

113
ZOK1670629
పపరర: కకససమ పలకరర

116
ZOK0497438
పపరర: జగదదశ గటగ

119
ZOK1249045
పపరర: ఖమజజ బ షపక
తటడడ:డ మహబమబ ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:4/237-A
వయససస:57
లట: ససర స

125-152/942

125-152/944

తటడడ:డ నచగరసజయయ నచగరశశటట
ఇటటట ననట:4-236-E
వయససస:36
లట: పప
125-152/1068

114
LML2411015
పపరర: రరడడయయ గటగస

125-152/246

తటడడ:డ ససబబయయ గటగస
ఇటటట ననట:4/237
వయససస:59
లట: పప
125-152/248

తటడడ:డ రరడడయయ గటగ
ఇటటట ననట:4/237
వయససస:32
లట: పప
125-152/250

125-152/235

భరర : ఖజర షపక
ఇటటట ననట:4/235-F3
వయససస:36
లట: ససర స

తటడడ:డ బభబమరసవప పలకరర
ఇటటట ననట:4/236-F
వయససస:20
లట: ససర స

భరర : రరడడయయ గటగ
ఇటటట ననట:4/237
వయససస:56
లట: ససర స
118
ZOK1670041
పపరర: సఫసన షసయయద

95
ZOK1389469
పపరర: లకడమ నచరసయణ మమడడపవరర

తటడడ:డ నచగరసజయయ నచగరశశటట
ఇటటట ననట:4-236-E
వయససస:35
లట: పప
125-152/245

125-151/431

తటడడ:డ పస లయయ కకరసకక
ఇటటట ననట:4/235-D OPP INFANT SCHOO
వయససస:44
లట: పప

తటడడ:డ మహబమబ ససభభన
ఇటటట ననట:4-235-F-3
వయససస:46
లట: పప
125-152/242

93
ZOK1100890
పపరర: శకనవసససలక కకరసకక

భరర : శకనవసససలక కకరసకక
ఇటటట ననట:4/235-D OPP INFANT SCHOO
వయససస:35
లట: ససర స

తలల : జనద షపక
ఇటటట ననట:4/235-F-3
వయససస:32
లట: ససర స

తటడడ:డ నచసర ససహహబ
ఇటటట ననట:4-235-F-3
వయససస:71
లట: పప
106
ZOK0488858
పపరర: కకటడదరర ససగమణ

125-151/430

తటడడ:డ ఖమజజ నచయబ రసదల షపక
ఇటటట ననట:4/235-F3
వయససస:41
లట: పప

భరర : మమనర షపక
ఇటటట ననట:4/235-F-3
వయససస:32
లట: ససర స
103
ZOK0401794
పపరర: మహబమబ ససభభన షపక

92
ZOK1100882
పపరర: లకడమ దదవ కకరసకక

117
ZOK0880352
పపరర: వనటకటటశ గటగ

125-152/249

తటడడ:డ రరడడయయ
ఇటటట ననట:4/237
వయససస:27
లట: పప
125-152/251

120
ZOK1495886
పపరర: తససల ట బబగమ సయయద

125-152/252

తటడడ:డ మహబమబ బభష సయయద
ఇటటట ననట:4/237-A
వయససస:23
లట: ససర స
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121
ZOK1673862
పపరర: నరసయణమమ ÌÑåజÝÑÚ

125-152/253

122
ZOK1673870
పపరర: శవ ఆచచరర మలలజలమ

125-152/254

123
ZOK0087809
పపరర: పడవణ కకమమర రసజ పటదదటట

భరర : బభడమమయయ ఆచచరర లమతద ÌÑåజÝÑÚ
ఇటటట ననట:4/237-A
వయససస:50
లట: ససర స

తటడడ:డ బడహమయయ ఆచచరర లమతద మలలజలమ
ఇటటట ననట:4/237-A
వయససస:28
లట: పప

తటడడ:డ వనటకటటశసర రసజ పషటడదటట
ఇటటట ననట:4/238
వయససస:38
లట: పప

124
LML2413243
పపరర: వసణణ పషటడదటట

125
ZOK2018091
పపరర: కవత పటడదటట పషటడదటట

126
ZOK2018109
పపరర: లకడమదదవ పటడదటట

125-152/945

భరర : మధససదధన రసవప సటగరసజ
ఇటటట ననట:4-238
వయససస:45
లట: ససర స
127
ZOK2018117
పపరర: లత పటడదటట పషటడదటట

భరర : వనటకటటశసరరసజ పషటడదటట
ఇటటట ననట:4/238A
వయససస:42
లట: ససర స
125-152/258

భరర : వనటకటటశసరరసజ పషటడదటట
ఇటటట ననట:4/238A
వయససస:44
లట: ససర స
130
ZOK0878092
పపరర: వనటకట లకడమ వటగరపపరట

125-152/261

125-152/259

131
ZOK0878126
పపరర: మమమఠరల వటగరపపరట

125-152/947

125-152/262

132
ZOK1103258
పపరర: శకనవసస వటగరపపరట

137
ZOK0655100
పపరర: శవ కకమమర వల

భరర : ససబడమణయఎట లమకడమపపరట
ఇటటట ననట:4/246
వయససస:68
లట: ససర స
125-152/266

138
ZOK1090349
పపరర: హహమలత లకమపవరసకట

తటడడ:డ చటగల రసయమడడ లకడమపపరట
ఇటటట ననట:4/246
వయససస:32
లట: పప

తటడడ:డ ఎల చటగలమడయమడడ
ఇటటట ననట:4/246
వయససస:26
లట: ససర స

139
ZOK2018133
పపరర: చననవనటకటససబబయయ
లకడమపపరట లకడమపపరట
తటడడ:డ ససబడమణయట లకడమపపరట
ఇటటట ననట:4-246
వయససస:44
లట: పప

125-152/948

140
ZOK1090703
పపరర: తదజవత లకమపవరసకట

141
ZOK1459023
పపరర: చటదన లకమ పపరట

142
ZOK1496009
పపరర: నరజ లకమ పపరట

125-152/270

తటడడ:డ ససబడమణయట లకడమ పపరట
ఇటటట ననట:4-246-1
వయససస:51
లట: పప

145
ZOK1090752
పపరర: హరర కకమమర చననపఅల

146
ZOK0512996
పపరర: ససగమణ దదవ చననపలల

భరర : ససబభడమణయమ
ఇటటట ననట:4/246-A
వయససస:70
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

149
ZOK2018174
పపరర: చటగయయ చననపలల
తటడడ:డ ససబడమణయఎట చననపలల
ఇటటట ననట:4/246-A
వయససస:55
లట: పప

125-152/269

125-152/271

భరర : చనన వనటకటససబబయయ లకహహమపపరట
ఇటటట ననట:4/246-2
వయససస:38
లట: ససర స
125-152/273

తటడడ:డ చటగయయ
ఇటటట ననట:4/246-A
వయససస:33
లట: ససర స
125-152/275

125-152/267

తటడడ:డ పషదద వనటకట ససబబయయ లకమ పపరట
ఇటటట ననట:4/246-1
వయససస:20
లట: ససర స

125-152/949 144
143
ZOK2018141
ZOK0090191
పపరర: పషదదవనటకటససబబయయ లకడమపపరట
పపరర: సడవటత లకకమపపరట

తటడడ:డ పషదద వనటకట ససబబయయ లకమ పపరట
ఇటటట ననట:4/246-1
వయససస:22
లట: ససర స

148
ZOK0690925
పపరర: లకమమ చదననపలల

125-152/268

తటడడ:డ పషదద వనటకట ససబబయయ లకమపవరసకట
ఇటటట ననట:4/246-1
వయససస:26
లట: ససర స

తటడడ:డ చడటగయయ చననపఅల
ఇటటట ననట:4/246A
వయససస:27
లట: పప

125-152/946

125-152/263 135
125-152/264
134
ZOK0476408
ZOK0476457
పపరర: నచగ రతనమమ లకకరమ పపరట
పపరర: రసమ లకకరమమ లకకరమ పపరట

తటడడ:డ చటగల రసయమడడ లకడమపపరట
ఇటటట ననట:4/246
వయససస:32
లట: పప

125-152/272

125-152/260

తటడడ:డ లకమణ వటగరపపరట
ఇటటట ననట:4-243
వయససస:56
లట: పప

భరర : చడటగల రసయమడడ లకడమపపరట
ఇటటట ననట:4/246
వయససస:52
లట: ససర స
125-152/265

129
ZOK1230499
పపరర: అలల శశటట సరససత
భరర : అలల శశటట నచగరససరయయ
ఇటటట ననట:4/242
వయససస:42
లట: ససర స

భరర : లకమణ వటగరపపరట
ఇటటట ననట:4/243
వయససస:80
లట: ససర స

తటడడ:డ ససబడమణయట లకడమపపరట
ఇటటట ననట:4-245
వయససస:53
లట: పప
136
ZOK0512418
పపరర: శవకకమమర లకడమ పపరట

128
ZOK1172816
పపరర: ససబడహమణయట అటగడడ

125-152/257

భరర : వనటకటటశసరరసజ పషటడదటట
ఇటటట ననట:4/238A
వయససస:62
లట: ససర స

తటడడ:డ చననబబ
ఇటటట ననట:4/239
వయససస:31
లట: పప

భరర : శకనవసస వటగరపపరట
ఇటటట ననట:4/243
వయససస:51
లట: ససర స
133
ZOK2018125
పపరర: చడటగల రరరడడ లకడమపపరట

125-152/256

125-152/255

147
ZOK0513002
పపరర: లకడమ దదవ చననపలల

125-152/274

భరర : చటగయయ
ఇటటట ననట:4/246-A
వయససస:52
లట: ససర స
125-152/276

150
ZOK2018166
పపరర: శకనవసససలక చనచపలల

125-152/950

తటడడ:డ ససబడమణయట చనచపలల
ఇటటట ననట:4-246-A
వయససస:52
లట: పప
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151
ZOK0230177
పపరర: ససబడమణయట ననలలల పలలల

125-152/277

తటడడ:డ ససబబరసమయయ
ఇటటట ననట:4/247
వయససస:44
లట: ససర స
154
ZOK0512467
పపరర: ససబడమణయఎట ననలలపలల

125-152/280

155
ZOK1714062
పపరర: శకలతచ పబబత

125-152/282

158
LML2412062
పపరర: యమససన బభషస షపక

161
LML2413458
పపరర: రరహజజన సయయద

భరర : ఘఘస మహహదద న హరరన షపక
ఇటటట ననట:4/255
వయససస:58
లట: ససర స

భరర : అబమదల సతచరర సయయద
ఇటటట ననట:4-255
వయససస:45
లట: ససర స

163
LML2406973
పపరర: మససరన వలల షపక

164
ZOK1553999
పపరర: అఫససనచ షపక

125-152/287

తటడడ:డ హహసపసన ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:4/255-1
వయససస:45
లట: పప
166
LML2413862
పపరర: లలమవతమమ బటడడ

125-152/290

167
ZOK2018208
పపరర: వనటకట నరసమమ పడగసల

తటడడ:డ ససదద రరడడడ
ఇటటట ననట:4/258-A
వయససస:73
లట: పప
125-152/295

తటడడ:డ చననపపరరడడడ బతడర న
ఇటటట ననట:4-260A
వయససస:69
లట: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/952

125-152/955

176
ZOK0690941
పపరర: భరత కకమమర రరడడడ పసటటరర

125-152/288

179
LML2412021
పపరర: శవకకమమర కకపసపల
తటడడ:డ రమనచన కకపసపల
ఇటటట ననట:4/262
వయససస:38
లట: పప

159
ZOK1328160
పపరర: మససహ తసససనమ స షపక

125-152/284

162
LML1850205
పపరర: నదరర హన షపక

125-152/286

165
ZOK1554013
పపరర: మహమమద హహసపన షపక

125-152/289

తటడడ:డ మససరన వలల షపక
ఇటటట ననట:4/255-1
వయససస:24
లట: పప
125-152/953

125-152/291
168
ZOK0087858
పపరర: మమన రసమయయ మమపసప శశటట

తటడడ:డ చటగపప మమపసపశశటట
ఇటటట ననట:4/258A
వయససస:59
లట: పప
125-152/293

171
ZOK0655753
పపరర: అబమదల మజబ యస

125-152/294

తటడడ:డ కరరమమలమల యస
ఇటటట ననట:4/259
వయససస:33
లట: పప
125-152/954

174
ZOK2018224
పపరర: జయమమ గలమల

125-152/296

భరర : శకనవసససలక గళళ
ఇటటట ననట:4/259A
వయససస:57
లట: ససర స
125-152/297

తటడడ:డ వనటకటససబభబరరడడడ పసటటరర
ఇటటట ననట:4/260A
వయససస:30
లట: పప
125-152/956

125-152/951

భరర : మససరన వసల షపక
ఇటటట ననట:4/255-1
వయససస:53
లట: ససర స

తటడడ:డ శకనవసససలక గళల
ఇటటట ననట:4-259
వయససస:45
లట: పప

తటడడ:డ కకకషష సరరడడడ బతడర న
ఇటటట ననట:4-260
వయససస:49
లట: పప
178
ZOK2018240
పపరర: కకషష ఆరరదదద బతర న

173
ZOK2018216
పపరర: వజయ శశఖర గళల

156
ZOK2018182
పపరర: వనటకటరమణ నకసస నకస

భరర : యమససన బభషస షపక షపక
ఇటటట ననట:4/255
వయససస:30
లట: ససర స

తటడడ:డ నచరసయణ గలమల
ఇటటట ననట:4/259
వయససస:43
లట: పప

తటడడ:డ రసమకకషష
ఇటటట ననట:4/259
వయససస:22
లట: ససర స
175
ZOK2018232
పపరర: మధససదధన రరడడడ బతడర న

125-152/283

భరర : వనటకట రమణయయ పడగసల
ఇటటట ననట:4-258
వయససస:68
లట: ససర స

125-152/292 170
169
ZOK1009027
ZOK0475186
పపరర: చనన ససబబ రరడడ బబ చచ రరడడడ
పపరర: రవ కకమమర గళల

125-152/279

తటడడ:డ నచగనన నకస
ఇటటట ననట:4-253
వయససస:58
లట: పప

తటడడ:డ మససరన వలల షపక
ఇటటట ననట:4/255-1
వయససస:22
లట: ససర స

భరర : వనటకటసససమ బటడడ
ఇటటట ననట:4/258
వయససస:52
లట: ససర స

172
ZOK1685197
పపరర: పసడయటకస గమనపటట

125-152/281

తటడడ:డ గగస మదదదన షపక
ఇటటట ననట:4/255
వయససస:34
లట: పప
125-152/285

153
ZOK0230201
పపరర: నచగమమ ననలలల పలలల
భరర : ససబబరసమయయ
ఇటటట ననట:4/247
వయససస:64
లట: ససర స

భరర : శకనవసస నరరటదడ పబబత
ఇటటట ననట:4/251-2
వయససస:26
లట: ససర స

తటడడ:డ హహసపన ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:4/255
వయససస:64
లట: పప
160
ZOK2018190
పపరర: జబద బబగమ షపక

125-152/278

భరర : ససబడమణయట ననలలపలల
ఇటటట ననట:4/247
వయససస:40
లట: ససర స

తటడడ:డ ససబబరసమయయ ననలలపలల
ఇటటట ననట:4/247
వయససస:43
లట: పప
157
LML2412054
పపరర: గగస మహహదద న షపక

152
ZOK0230193
పపరర: ససబబరతన ననలలల పలలల

177
LML2413847
పపరర: పదచమవత బతర న

125-152/298

భరర : కకషసషరరడడడ బతర న
ఇటటట ననట:4/260-A
వయససస:64
లట: ససర స
125-152/299

180
ZOK1221449
పపరర: ససదదయమ భభణమ సయయద

125-152/300

తటడడ:డ హహసపసన ససహహబ సయయద
ఇటటట ననట:4/262
వయససస:27
లట: ససర స
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181
ZOK1670033
పపరర: లమలతయ రసజ

125-148/1163

భరర : శకనవసస రసజ
ఇటటట ననట:4/263
వయససస:27
లట: ససర స
184
ZOK1176529
పపరర: ఉమ మహహశసరర అరరరర

125-152/303

125-152/306

185
ZOK1176537
పపరర: హరరణణ అరరరర

తటడడ:డ శణమమగమ పపతచటబకకస
ఇటటట ననట:4/263-B
వయససస:47
లట: పప
125-152/311

200
ZOK1383918
పపరర: పససపపలలటట యలల మమ

202
ZOK0735704
పపరర: కకరణ మససరన షవలల షపక

203
ZOK0735712
పపరర: మహబమబ బభష షపక

తటడడ:డ మహబమబ బభష షపక
ఇటటట ననట:4/263-D
వయససస:33
లట: పప

భరర : ఖలల బభష దసదడకకల
ఇటటట ననట:4/263-D UPSTAIRS
వయససస:48
లట: ససర స
208
ZOK2018323
పపరర: నచగరసజయయనచగరశశటట
తటడడ:డ ససబడమణయట నచగరశశటట
ఇటటట ననట:4-263E
వయససస:64
లట: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/312

192
LML1841352
పపరర: ఏలల యయ పససపపలమటట

125-152/1069

206
ZOK1220276
పపరర: ఉషసరన నచగరశశటట

209
LML1850429
పపరర: ససశల ఎన
భరర : వజయమరసజ ఎన
ఇటటట ననట:4-263-E
వయససస:75
లట: ససర స

125-152/307

125-152/310

198
ZOK2018299
పపరర: ససబదడమమ పససపపలమటట

125-152/313

భరర : ఏలల యయ పససపపలమటట
ఇటటట ననట:4/263-B
వయససస:48
లట: ససర స
201
ZOK0735696
పపరర: మమహబమబ జజన షపక

125-152/314

భరర : మహబమబ బభష షపక
ఇటటట ననట:4/263-D
వయససస:56
లట: ససర స
125-152/316

204
ZOK1704139
పపరర: ఖలల బభష దసదడకకల

125-152/317

తటడడ:డ పకకరస దసదడకకల
ఇటటట ననట:4/263-D UPSTAIR
వయససస:51
లట: పప
125-152/319

భరర : నచగ దదలప కకమమర నచగరశశటట
ఇటటట ననట:4/263-E
వయససస:31
లట: ససర స
125-152/961

125-152/958

తటడడ:డ ఏలల యయ పససపపలమటట
ఇటటట ననట:4/263-B
వయససస:31
లట: పప

తటడడ:డ ఖమససట ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:4/263-D
వయససస:67
లట: పప
125-152/318

125-152/305

తటడడ:డ రమణయయ పససపపలమటట
ఇటటట ననట:4/263-B
వయససస:56
లట: పప

197
ZOK1496173
పపరర: శకకసటత గనథచలమ

భరర : పససపపలలటట రసమయయ
ఇటటట ననట:4/263-B
వయససస:80
లట: ససర స

125-152/315

189
ZOK2018273
పపరర: పసటడడరటగయయ గనతఅలమ

125-152/309 195
194
LML2413912
ZOK0592881
పపరర: చటదడ కలమ భభరత పపతచటబకకస
పపరర: రరణమక పడససద పససపపలమటట

భరర : రసమయయ పససపపలలటట పససపపలలటట
ఇటటట ననట:4-263 B
వయససస:67
లట: ససర స

205
ZOK1704147
పపరర: మఘల బ దసదడకకల

125-152/1250

తలల : నచగలకడ గణణతషల
ఇటటట ననట:4/263-B
వయససస:25
లట: పప
125-152/960

186
ZOK1176545
పపరర: రసజజ శశఖర అరరరర

తటడడ:డ ససబబయయ
ఇటటట ననట:4-263
వయససస:76
లట: పప

భరర : చటటటబభబమ పపతచటబకకస
ఇటటట ననట:4/263-B
వయససస:43
లట: ససర స

తటడడ:డ ఏలల యయ పససపపలమటట
ఇటటట ననట:4/263-B
వయససస:28
లట: పప
199
ZOK2018307
పపరర: ఎలల మమ

125-152/957

తటడడ:డ మధససదదన రరడడడ బతర న
ఇటటట ననట:4/263
వయససస:19
లట: పప
125-152/308

125-152/302

తటడడ:డ శవశటకర ఆచచరర అరరరర
ఇటటట ననట:4/263
వయససస:33
లట: పప

భరర : మధససదధన రరడడడ బతర న
ఇటటట ననట:4-263
వయససస:45
లట: ససర స

తటడడ:డ పసటడడరటగయయ గణతల
ఇటటట ననట:4-263
వయససస:54
లట: పప

196
ZOK0690958
పపరర: తదజ దదప పససపపలమటట

125-152/304

188
ZOK0497560
పపరర: ఉమ మహహశసరర బతర న

125-152/959 191
190
ZOK2018281
ZOK2287522
పపరర: శకనవసససలక గనతఅలమ గణతల
పపరర: కగశక రరడడడ బతర న

183
ZOK1014877
పపరర: శవసససటకర ఆచచరర అరరరర

తటడడ:డ వరసమమనయయ ఆచచరర అరరరర
ఇటటట ననట:4/263
వయససస:63
లట: పప

భరర : రసజజ శశఖర అరరరర
ఇటటట ననట:4/263
వయససస:33
లట: ససర స

భరర : శకనవసససలక గసననతల
ఇటటట ననట:4/263
వయససస:47
లట: ససర స

193
LML2412088
పపరర: చటటట బభబమ పపతమ బభకక

125-152/301

భరర : శవససటకర ఆచచరర అరరరర
ఇటటట ననట:4/263
వయససస:59
లట: ససర స

భరర : రసమకకమమర ఆచచరర అరరరర
ఇటటట ననట:4/263
వయససస:39
లట: ససర స
187
ZOK2018265
పపరర: నచగలకడమ గననథచలమ

182
ZOK1014869
పపరర: పసరసతమమ అరరరర

207
ZOK2018315
పపరర: ససజజత నచగరశశటట నచగర శశటట

125-152/320

భరర : నగరసజయయ నగరశశటట
ఇటటట ననట:4/263-E
వయససస:56
లట: ససర స
125-152/962

210
ZOK0487793
పపరర: రవపడససద నలమలపలలల

125-152/963

తలల : ససశలమమ
ఇటటట ననట:4-263-E
వయససస:41
లట: పప
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211
ZOK0512988
పపరర: రమమదదవ ససటగటశశటట

125-152/321

భరర : రవటదడ ససటగటశశటట
ఇటటట ననట:4/264
వయససస:62
లట: ససర స
214
ZOK0402610
పపరర: అమద షపక

125-152/964

125-152/965

125-152/327

125-152/1244

125-152/966

221
ZOK0690966
పపరర: ఖమదర బభషస దచవవద

224
ZOK0652081
పపరర: మహబమబ జజన షపక

125-152/331

227
ZOK0652222
పపరర: ఫరరదచ దచవవద

125-152/328

230
ZOK1220284
పపరర: కసశశ షపక మహమమద

125-152/325

219
LML2412112
పపరర: చట బభష షపక

125-152/326

222
ZOK1426402
పపరర: మహమమద ససలలమన షపక

125-152/967

తటడడ:డ చట బభష షపక
ఇటటట ననట:4-267
వయససస:24
లట: పప
125-152/329

225
ZOK1496041
పపరర: రహహమమలమల షపక

125-152/330

తటడడ:డ లమతద షపక ఇబడహహట
ఇటటట ననట:4/267-A
వయససస:40
లట: పప
125-152/332

భరర : దచవవద దచవపద
ఇటటట ననట:4/267-B
వయససస:48
లట: ససర స
125-152/334

216
ZOK1541630
పపరర: యగరష చటదడ శటగటశశటట

తటడడ:డ దచడద ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:4/267
వయససస:50
లట: పప

భరర : గగస మదదదన షపక
ఇటటట ననట:4/267-A
వయససస:71
లట: ససర స

భరర : రహహమమలమల షపక
ఇటటట ననట:4/267-A
వయససస:35
లట: ససర స
229
ZOK0773226
పపరర: నజజట జజన మహమమద

218
ZOK2018349
పపరర: నరరటదడ శటగటశశటట ససటగటశశటట

125-152/323

తటడడ:డ నరరటదడ శటగటశశటట
ఇటటట ననట:4/265
వయససస:20
లట: పప

తటడడ:డ గగస మహహదద న దచవపద
ఇటటట ననట:4/267
వయససస:54
లట: పప

తటడడ:డ చట బభష షపక
ఇటటట ననట:4/267
వయససస:21
లట: పప
226
ZOK1496058
పపరర: హససన షపక

125-152/324

తటడడ:డ నచరసయణ ససటగటశశటట
ఇటటట ననట:4-265
వయససస:49
లట: పప

భరర : ఛచనచబషస షపక
ఇటటట ననట:4/267
వయససస:43
లట: ససర స
223
ZOK2280154
పపరర: మహమమద మసదద షపక

215
ZOK0087841
పపరర: చకకపసణణ గమడడపసటట

213
ZOK2018331
పపరర: రవటదడ ససటగటశశటట
తటడడ:డ నచరసయణ ససటగటశశటట
ఇటటట ననట:4/264
వయససస:65
లట: పప

తటడడ:డ నచగయయ గమడడపసటట
ఇటటట ననట:4/265
వయససస:38
లట: పప

భరర : నరరటదడ ససటగటశశటట
ఇటటట ననట:4-265
వయససస:40
లట: ససర స
220
LML2413953
పపరర: శసకకర భభణమ షపక

125-152/322

తటడడ:డ రవటదడ ససటగటశశటట
ఇటటట ననట:4/264
వయససస:30
లట: పప

తటడడ:డ దసర గరరర
ఇటటట ననట:4-264
వయససస:93
లట: పప
217
LML2413268
పపరర: ససనత ససటగటశశటట

212
ZOK1401678
పపరర: నచరసయణ కపరరర ససటగటశశటట

228
ZOK0488882
పపరర: శసజదచబబగమ షపక

125-152/333

భరర : అజమమదదదన జజన షపక
ఇటటట ననట:4/268
వయససస:49
లట: ససర స
125-152/335

231
ZOK2018356
పపరర: శటషసద బబగట షపక

125-152/336

తటడడ:డ బషసర అహమద మహమమద
ఇటటట ననట:4/268
వయససస:42
లట: పప

భరర : నజమమదదదటజజన షపక మహమమద
ఇటటట ననట:4/268
వయససస:28
లట: ససర స

భరర : మహమమద బషసర అహమమద షపక
ఇటటట ననట:4/268
వయససస:67
లట: ససర స

232
ZOK2018364
పపరర: రబధ బబగట షపక

233
ZOK2018372
పపరర: ససహహరస బబగట షపక

234
ZOK2018380
పపరర: హజరస బబగట షపక

125-152/337

125-152/338

125-152/339

భరర : మహమమద బషసర అహమమద షపక
ఇటటట ననట:4/268
వయససస:46
లట: ససర స

భరర : మహమమద బషసర అహమమద షపక
ఇటటట ననట:4/268
వయససస:45
లట: ససర స

భరర : మహమమద బషసర అహమహద షపక
ఇటటట ననట:4/268
వయససస:42
లట: ససర స

235
ZOK2018398
పపరర: అజమమదదదవ జజన షపక

237
LML2413979
పపరర: రహహమననసస షపక

తటడడ:డ మహమమద బషసర అహమమద షపక
ఇటటట ననట:4-268
వయససస:43
లట: పప

125-152/969
236
ZOK2018406
పపరర: మహమమద నఝఝమమదదదన జజన
షపక
తటడడ:డ మహమమద బషసర అహమమద షపక
ఇటటట ననట:4-268
వయససస:40
లట: పప

భరర : ఈబభడహహమ షపక
ఇటటట ననట:4/268A
వయససస:39
లట: ససర స

238
LML2413987
పపరర: యమసమన షపక

239
LML2412138
పపరర: షపక అలమరఫ షపక

240
LML2413995
పపరర: షపక అఫస డ స షపక

భరర : ఖమదర మహహదద న షపక
ఇటటట ననట:4/268A
వయససస:38
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/968

125-152/341

తటడడ:డ షపక అబమదల జబభబర షపక
ఇటటట ననట:4/268-B
వయససస:48
లట: పప

125-152/342

125-152/340

125-152/343

భరర : షపక అలమరఫ షపక
ఇటటట ననట:4/268-B
వయససస:37
లట: ససర స
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241
ZOK1322668
పపరర: ససహహమ షపక

125-152/344

తటడడ:డ అలమరఫ షపక
ఇటటట ననట:4/268-B
వయససస:23
లట: ససర స
244
ZOK1242874
పపరర: షమట షపక

125-152/346

125-152/349

125-152/355

125-152/972

125-152/357

125-152/360

125-152/363

తటడడ:డ అల ససహబ సయయద
ఇటటట ననట:4/275-A
వయససస:63
లట: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

254
ZOK0908543
పపరర: కరరమమనన షపక

257
ZOK0691030
పపరర: సమరస బభనస షపక

260
ZOK0691071
పపరర: మహమమద అశకఫ షపక

263
LML2406759
పపరర: మమనర షపక

125-152/365

266
ZOK1377894
పపరర: ఖజ షసహబఉదదదన షపక

125-153/4

249
ZOK1090786
పపరర: షపక ససజదచ హబబభ షపక

125-152/354

252
ZOK2018422
పపరర: ఖలదచ బభషస షపక

125-152/971

255
ZOK0691014
పపరర: ఆబద షపక

125-152/356

భరర : షఫసఉలల షపక
ఇటటట ననట:4/270-A
వయససస:45
లట: ససర స
125-152/358

258
ZOK0475756
పపరర: ఇమమమ న షపక

125-152/359

తటడడ:డ అబమదల సతచరర షపక
ఇటటట ననట:4/270-C
వయససస:45
లట: పప
125-152/361

261
ZOK1383819
పపరర: మహమమద సలమమన షపక

125-152/362

తటడడ:డ మమనర బభష షపక
ఇటటట ననట:4/274
వయససస:25
లట: పప
125-152/973

264
ZOK0779363
పపరర: షషషక వససమ

125-152/364

తటడడ:డ షషషక ఖమజజ షహబమదదదన
ఇటటట ననట:4/275
వయససస:29
లట: ససర స
125-152/366

తటడడ:డ అల మయమన షపక
ఇటటట ననట:4/275
వయససస:67
లట: పప
125-152/367

125-152/348

తటడడ:డ అబమదల సతచరర షపక
ఇటటట ననట:4-270
వయససస:42
లట: పప

తటడడ:డ అలససహహబ షపక
ఇటటట ననట:4-274
వయససస:38
లట: పప

భరర : ఖమజజ షహ బమదదదన షపక
ఇటటట ననట:4/275
వయససస:52
లట: ససర స
268
LML2412047
పపరర: అబమదల ససభభన సయయద

125-152/970

తటడడ:డ మమనర బభషస షపక
ఇటటట ననట:4/274
వయససస:29
లట: పప

భరర : మమనర బభష షపక
ఇటటట ననట:4/274
వయససస:54
లట: ససర స
265
ZOK1243286
పపరర: గమలమర ర షపక

251
ZOK2018414
పపరర: శఫసఉలమలహ షపక

246
ZOK0691006
పపరర: కగసర షపక

భరర : షపక మమనరరదదదన షపక
ఇటటట ననట:4/270
వయససస:36
లట: ససర స

భరర : హబబమలమల షపక
ఇటటట ననట:4/270-B
వయససస:44
లట: ససర స

భరర : ఇమమమ న షపక
ఇటటట ననట:4/270-C
వయససస:34
లట: ససర స
262
ZOK1383827
పపరర: అఫసహడ బబగమమ షపక

125-152/353

తటడడ:డ హలద షపక
ఇటటట ననట:4/270
వయససస:29
లట: పప

తటడడ:డ షఫసవపలమల షపక
ఇటటట ననట:4/270-A
వయససస:22
లట: పప
259
ZOK0691055
పపరర: ససలమరనచ షపక

248
ZOK1019513
పపరర: మమనరరదదదన షపక

125-152/1234

భరర : సతచరర షపక
ఇటటట ననట:4/270
వయససస:72
లట: ససర స

తటడడ:డ అబమదల సతచరర సతచరర
ఇటటట ననట:4-270
వయససస:51
లట: పప

తటడడ:డ అబమదల సతచరర షపక
ఇటటట ననట:4-270
వయససస:46
లట: పప
256
ZOK1495977
పపరర: సబర షపక

125-152/347

తటడడ:డ అబమదల సతచరర షపక
ఇటటట ననట:4/270
వయససస:45
లట: పప

తటడడ:డ శఫసఉలమల షపక
ఇటటట ననట:4/270
వయససస:27
లట: ససర స
253
ZOK2018430
పపరర: జజబద బభషస షపకయస

245
ZOK1242882
పపరర: మహమద యమనసస షపక

243
ZOK2260693
పపరర: అదచనన షపక
తటడడ:డ అలర ఫ షపక
ఇటటట ననట:4/268-B
వయససస:18
లట: పప

తటడడ:డ అబమదల జబభబర షపక
ఇటటట ననట:4/269
వయససస:40
లట: పప

తటడడ:డ అబమదల సతచరర షపక
ఇటటట ననట:4/270
వయససస:49
లట: పప
250
ZOK1103266
పపరర: ససన షపక

125-152/345

తటడడ:డ అలర ఫ షపక
ఇటటట ననట:4/268-B
వయససస:22
లట: ససర స

భరర : మహమమద యమనసస షపక
ఇటటట ననట:4/269
వయససస:28
లట: ససర స
247
ZOK1186031
పపరర: యమససన షపక

242
ZOK1495951
పపరర: ససహహమమ షపక

267
ZOK1105825
పపరర: షషషక ఏలమమదదదన

125-156/3

తటడడ:డ షషషక ఖమజజ షహబమదదదన
ఇటటట ననట:4/275
వయససస:27
లట: పప

125-152/368 270
269
ZOK1567056
ZOK1567098
పపరర: సయద హసమత బభనస సయద
పపరర: సయద రఫత బభనస సయద

తటడడ:డ సయద అబమదల ససబహన సయద
ఇటటట ననట:4/275-A
వయససస:25
లట: ససర స

125-152/369

తటడడ:డ సయద అబమదల శభన సయద
ఇటటట ననట:4/275-A
వయససస:27
లట: ససర స
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271
ZOK2018448
పపరర: శటషసద బబగట సయయద

125-152/370

భరర : అబమలల సదబహన షపక
ఇటటట ననట:4/275-A
వయససస:42
లట: ససర స
274
ZOK0691089
పపరర: సలమ షపక

125-152/371

125-152/974

125-152/975

125-152/978

125-152/979

125-152/378

125-152/976

284
ZOK0651992
పపరర: యమససమన షపక

287
LML2413284
పపరర: నచజననసస బబగట షపక

290
ZOK1090836
పపరర: నజర షపక

125-152/380

293
ZOK0735993
పపరర: ఖదదర అహమమద షపక

125-152/376

125-152/980

125-152/379

125-152/381

298
ZOK1670157
పపరర: మహమమద ఇరసరన షపక

299
ZOK2018455
పపరర: షసజదచ బబగట షపక

125-152/385

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/977

285
ZOK0651893
పపరర: అహహమదచ భభనస షపక

125-152/377

288
LML2413292
పపరర: షసజద షపక

125-152/981

291
ZOK1495860
పపరర: షపక రరజజసట బబగమమ

125-152/1071

294
ZOK0735985
పపరర: శశరధచ భభనస షపక

125-152/982

భరర : ఖదదర అహమమద షపక
ఇటటట ననట:4-281
వయససస:34
లట: ససర స

భరర : మహమమద ఆషసక ఇలమహహ పఠసన
ఇటటట ననట:4/283
వయససస:37
లట: ససర స

భరర : అల శశరర ససబ షపక
ఇటటట ననట:4/288
వయససస:42
లట: ససర స

282
LML2406767
పపరర: ఆదదల షపక

భరర : షపక హఫసజ
ఇటటట ననట:4/280-B
వయససస:36
లట: ససర స

125-152/383

తటడడ:డ అలశశర షపక
ఇటటట ననట:4/288
వయససస:22
లట: పప

125-152/375

భరర : నజజమమదదదన షపక
ఇటటట ననట:4-280
వయససస:45
లట: ససర స

296
ZOK0735738
పపరర: మహమమద ఆషసక ఇలమహహ
పటభన
తటడడ:డ రహమతతలమల యమ
ఇటటట ననట:4/283
వయససస:47
లట: పప

125-152/384

279
ZOK0475301
పపరర: అబమదల కరరమ షపక

భరర : ఇనచయ తతలమల షపక
ఇటటట ననట:4/280
వయససస:51
లట: ససర స

తటడడ:డ అబమదల రసదల షపక
ఇటటట ననట:4/281
వయససస:40
లట: పప
125-152/382

125-152/373

తటడడ:డ అబమదల ఖమదర షపక
ఇటటట ననట:4-279
వయససస:35
లట: పప

తటడడ:డ బభషస మయమ షపక
ఇటటట ననట:4/280 A
వయససస:46
లట: పప

తటడడ:డ మహబమబ బభషస యస
ఇటటట ననట:4/281
వయససస:29
లట: పప
295
ZOK0735720
పపరర: శటషసద బబగమ పటభన

281
LML1850742
పపరర: పసయరర జజన షపక

276
ZOK0735977
పపరర: అబమదల మమటతచజ షపక

తటడడ:డ ఫకకకదదదన షపక
ఇటటట ననట:4/279
వయససస:68
లట: పప

భరర : బభషస మయమ షపక
ఇటటట ననట:4-280
వయససస:61
లట: ససర స

భరర : నజర షపక
ఇటటట ననట:4/280 A
వయససస:34
లట: ససర స
292
ZOK0657072
పపరర: మహబమబ హహసపసన యస

125-152/374

భరర : షఫసవపలల షపక
ఇటటట ననట:4/279-D
వయససస:39
లట: ససర స

తటడడ:డ బభషసమయ షపక
ఇటటట ననట:4-280
వయససస:35
లట: పప
289
ZOK0691139
పపరర: సలమమ షపక

278
ZOK0475152
పపరర: మహమమద అససఫ షపక

125-152/1245

భరర : అబమదల ఖరఖరరలమల షపక
ఇటటట ననట:4/276
వయససస:54
లట: ససర స

భరర : అబమదల ఖమదర షపక
ఇటటట ననట:4-279
వయససస:49
లట: ససర స

భరర : ఆససఫ
ఇటటట ననట:4-279
వయససస:29
లట: ససర స
286
LML2406775
పపరర: హఫసజ షపక

125-152/372

తటడడ:డ అబమదల కరరమ షపక
ఇటటట ననట:4/279
వయససస:41
లట: పప

భరర : అబమదల కరరట షపక
ఇటటట ననట:4-279
వయససస:52
లట: ససర స
283
ZOK0879835
పపరర: ఉమమయ హబబభ షపక

275
ZOK0735969
పపరర: అబమదల మజబ షపక

273
ZOK2281483
పపరర: గగహర బనస సషషయద
తటడడ:డ అబదల ససబన సషషయద
ఇటటట ననట:4/275-A
వయససస:21
లట: ససర స

తటడడ:డ అబమదల ఖరఖరరలమల షపక
ఇటటట ననట:4/276
వయససస:30
లట: పప

భరర : భభష షపక
ఇటటట ననట:4-276
వయససస:45
లట: ససర స
280
LML1850734
పపరర: జబబదచ బబగట షపక

125-152/1070

తటడడ:డ ససబహన సయద
ఇటటట ననట:4/275-A
వయససస:21
లట: ససర స

తలల : నజరరన
ఇటటట ననట:4/276
వయససస:31
లట: పప
277
LML2413276
పపరర: నచససరరన షపక

272
ZOK1702018
పపరర: గగహర సయద

297
ZOK0087924
పపరర: రసజజ రతనట ససలస

125-152/983

తటడడ:డ యలల యయ ససలమస
ఇటటట ననట:4-286B
వయససస:54
లట: పప
300
ZOK0651919
పపరర: షసహనచజ షపక

125-152/386

భరర : అబమదల రసదల షపక
ఇటటట ననట:4/289
వయససస:45
లట: ససర స
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301
ZOK0651927
పపరర: గగససయమ షపక

125-152/387

భరర : అబమదల రహహట షపక
ఇటటట ననట:4/289
వయససస:45
లట: ససర స
304
ZOK1317619
పపరర: అబమదల రహహట షపక

125-152/390

125-152/984

125-152/1072

125-152/396

125-152/399

125-152/401

125-152/404

125-152/988

125-152/397

317
ZOK1496074
పపరర: అమర ఖమన నజ

320
ZOK0940974
పపరర: వజయ లకడమ ఆకకల

323
ZOK0270793
పపరర: పసవనశక వలల మమటట

326
ZOK1242957
పపరర: తమపస గమడడససల

125-152/406

329
ZOK1091149
పపరర: మటడడట కసలలశ షపక

309
LML2413318
పపరర: నససన
డ షపక

125-152/985

312
ZOK1090927
పపరర: ఖమజజ పసర షపక

125-152/395

315
LML2413938
పపరర: గగససయమ మణణయమ

125-152/398

భరర : ఈబభడహహమ మనయట
ఇటటట ననట:4/296
వయససస:33
లట: ససర స
125-152/1073

318
LML2412153
పపరర: వనటకట రమన పసలలమ కకనచర

125-152/400

తటడడ:డ వనటకట సససమ
ఇటటట ననట:4/297
వయససస:55
లట: పప
125-152/402

321
ZOK1009035
పపరర: చటదడ శశఖర ఆకకల

125-152/403

తటడడ:డ పసచచయయ ఆకకల
ఇటటట ననట:4/298
వయససస:37
లట: పప
125-152/986

324
ZOK2018463
పపరర: వజయ శశఖర మమటట

125-152/987

తటడడ:డ పసటడడరటగయయ మమటటభ
ఇటటట ననట:4-298
వయససస:55
లట: పప
125-152/989

తటడడ:డ ఆటజననయమలక గమడడససల
ఇటటట ననట:4-298-26
వయససస:39
లట: పప

తటడడ:డ మహబమబ ససహహబ షపక మమటడచయమ
ఇటటట ననట:4/299
వయససస:36
లట: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

314
ZOK1314210
పపరర: నచగరటదడ కకమమరర

125-152/392

తటడడ:డ అలమలబకసశ షపక
ఇటటట ననట:4/291-A
వయససస:52
లట: పప

భరర : వజయశశఖర మమటట
ఇటటట ననట:4-298
వయససస:44
లట: ససర స

భరర : తమపస గమడడససల
ఇటటట ననట:4-298-26
వయససస:38
లట: ససర స
328
ZOK1047548
పపరర: కసలలశ షపక మటడయమ

125-152/394

భరర : చటదడ శశఖర
ఇటటట ననట:4/298
వయససస:31
లట: ససర స

భరర : చటదడ శశఖర ఆకకల
ఇటటట ననట:4/298
వయససస:32
లట: ససర స
325
ZOK1242932
పపరర: ససజజత గమడడససల

311
ZOK1090885
పపరర: రరహనచ షపక

306
ZOK1670538
పపరర: శహనచజ షపక

భరర : గగస బభషస షపక
ఇటటట ననట:4-291
వయససస:42
లట: ససర స

తటడడ:డ షటషసర ఖమన నజ
ఇటటట ననట:4/296
వయససస:20
లట: పప

భరర : వనటకసటరమణ పసలకకటడ
ఇటటట ననట:4/297
వయససస:49
లట: ససర స
322
ZOK1103274
పపరర: వజయ లకడమ ఆకకల

125-152/393

తటడడ:డ వనటకట రసమమడడ కకమమరర
ఇటటట ననట:4/295
వయససస:48
లట: పప

భరర : అమమర ఖమన నచజ
ఇటటట ననట:4/296
వయససస:45
లట: ససర స
319
LML2414001
పపరర: గగపమమ పసలలటకకటడచ

308
ZOK0735951
పపరర: ససజద షపక

125-152/389

భరర : అబమదల రసదల షపక
ఇటటట ననట:4/289-B
వయససస:45
లట: ససర స

భరర : ఖమజజ పసర షపక
ఇటటట ననట:4/291-A
వయససస:40
లట: ససర స

భరర : నచగరటదడ కకమమరర
ఇటటట ననట:4/295
వయససస:43
లట: ససర స
316
ZOK1090950
పపరర: అమన బ నచజ

125-152/391

తటడడ:డ అబమదల రహహమ షపక
ఇటటట ననట:4/290
వయససస:31
లట: పప

భరర : గగస బభష షపక
ఇటటట ననట:4/291
వయససస:44
లట: ససర స
313
ZOK1312867
పపరర: నచగవనణణ కకమమరర

305
ZOK1317627
పపరర: అపసన షపక

303
ZOK1090851
పపరర: ఘఘససయ బబగమ షపక
భరర : లయమ బభషస షపక
ఇటటట ననట:4/289
వయససస:53
లట: ససర స

తటడడ:డ అబమదల రహహట షపక
ఇటటట ననట:4/289
వయససస:23
లట: ససర స

తటడడ:డ ససబమ
ర షపక
ఇటటట ననట:4-289-B
వయససస:50
లట: పప
310
ZOK1438993
పపరర: నససన
డ షపక

125-152/388

తటడడ:డ ససబమబ షపక
ఇటటట ననట:4/289
వయససస:51
లట: పప

తటడడ:డ సబమర ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:4/289
వయససస:60
లట: పప
307
ZOK1671247
పపరర: అబమదల రసదల షపక

302
ZOK0657270
పపరర: అబమదల రసదల యస

327
ZOK1009209
పపరర: కసలలశ షపక మటడయమ

125-152/405

తటడడ:డ మహబమబ ససహహబ షపక మమటడచయమ
ఇటటట ననట:4/299
వయససస:44
లట: పప
125-152/407

తటడడ:డ మహబమబ ససహహబ షపక మటడడట
ఇటటట ననట:4/299
వయససస:36
లట: పప

330
ZOK2018471
పపరర: నచససరరన షపక

125-152/408

భరర : అబమదలమ షపక
ఇటటట ననట:4/299
వయససస:43
లట: ససర స
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331
ZOK0985558
పపరర: ఆషసయమ షపక

125-152/409

భరర : కకరణ బభషస షపక
ఇటటట ననట:4/300
వయససస:28
లట: ససర స
334
ZOK2018489
పపరర: చచడమమ షపక

125-152/410

తటడడ:డ రరడడడ ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:4/300
వయససస:48
లట: పప
125-152/412

భరర : రరడడడ ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:4/300
వయససస:62
లట: ససర స
337
ZOK2269967
పపరర: రసజమమ మటటల

332
ZOK0985574
పపరర: ఖమదర బభషస షపక

335
ZOK0487801
పపరర: కకరణ బభషస షపక

భరర : రమణయయ మటటల
ఇటటట ననట:4/300-B
వయససస:50
లట: ససర స

338
ZOK0476432
పపరర: రసఖబమన షపక

125-152/990

భరర : రసమచటదడ చననగగలల
ఇటటట ననట:4/305A
వయససస:49
లట: ససర స

125-152/413

339
ZOK2018505
పపరర: మహబమబ బభషస షపక

125-152/415

తటడడ:డ రసమయయ నచయడద పషనగలపటట
ఇటటట ననట:4/306
వయససస:66
లట: పప
125-152/418

345
LML2412211
పపరర: శశఖర ఆచచరర కకరకపసటట

భరర : కకషషయయ నచయమడడ పషనగలపటట
ఇటటట ననట:4/306
వయససస:54
లట: ససర స

తటడడ:డ నచగభమషణమ కకరకపసటట
ఇటటట ననట:4/307
వయససస:40
లట: పప

346
LML2414050
పపరర: లకడమ కకరకపసటట

347
LML2414068
పపరర: కలమయన కకరకపత

348
ZOK0592915
పపరర: ససరరటదడ ఆచచరర కకరకపసటట

భరర : ససరరటదడచచరర కకరకపసటట
ఇటటట ననట:4/307
వయససస:42
లట: ససర స
349
ZOK0940966
పపరర: గసయతడ నడమమనదరర

350
ZOK2018521
పపరర: అమమనమమ కకరకపసటట

భరర : నచగరటదడ కకమమర నడమమనదరర
ఇటటట ననట:4/307
వయససస:35
లట: ససర స

భరర : నచగభమషణచచరర కకరకపసటట
ఇటటట ననట:4/307
వయససస:52
లట: ససర స

352
ZOK1380757
పపరర: కడతజ అటబబకసర

353
ZOK1380765
పపరర: సపరర అటబబకసర

125-150/719

తటడడ:డ శటకరర రసవప అటబబకసర
ఇటటట ననట:4/307-1
వయససస:25
లట: ససర స

తటడడ:డ శటకరర రసవప అటబబకసర
ఇటటట ననట:4/307-1
వయససస:23
లట: ససర స

125-152/425
355
ZOK1270602
పపరర: నచగ సతయ ససయ శభరరష
పచచపపలకసస
తటడడ:డ కకశశర కకమమర పచచపపలకసస
ఇటటట ననట:4/307-1
వయససస:24
లట: పప

356
ZOK1567692
పపరర: ససయ పసడయ బనకటట
తటడడ:డ లకడమ నచరసయణ బనకటట
ఇటటట ననట:4/307-1
వయససస:20
లట: ససర స

358
ZOK2018547
పపరర: శరససణణ పచచపపలకసస

359
LML2406841
పపరర: కకశశర కకమమర పచచపపలకసస

భరర : కకశశర కకమమర పచచపపలకసస
ఇటటట ననట:4/307-1
వయససస:49
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/421

భరర : శశఖరచచరర కకరకపసటట
ఇటటట ననట:4/307
వయససస:32
లట: ససర స
125-152/423

125-152/428

125-152/992

125-152/416
342
LML2412229
పపరర: కకషషయయనచయమడడ పపనగలపటట

తటడడ:డ కకషషయయ నచయడద పషనగలపటట
ఇటటట ననట:4/306
వయససస:39
లట: పప
125-152/420

125-152/991

తటడడ:డ సయయద బభషత ఎస
ఇటటట ననట:4-304-B
వయససస:52
లట: పప

తటడడ:డ రసమయయ చననగగలల
ఇటటట ననట:4/305-A
వయససస:54
లట: పప

125-152/417 344
343
LML2412237
LML2414084
పపరర: ఆనటద నచయడద పపనగలపటట
పపరర: రసజజటమమ పషనగలపటట

336
ZOK2018497
పపరర: రరడడడ ససహహబ షపక
తటడడ:డ ఖమదర బభషస షపక
ఇటటట ననట:4-300
వయససస:69
లట: పప

భరర : అబమదల మమనచఫ షపక
ఇటటట ననట:4/304
వయససస:38
లట: ససర స

125-152/414 341
340
LML2414142
LML2409977
పపరర: సస.వనటకటససబబమమ చననగగలల
పపరర: రసమచటదడ చననగగలల

125-152/411

భరర : ఖమదర బభషస షపక
ఇటటట ననట:4/300
వయససస:42
లట: ససర స

తటడడ:డ రరడబభషస
డడ
షపక
ఇటటట ననట:4-300
వయససస:44
లట: పప
125-152/1238

333
ZOK0985590
పపరర: కరరమమననసస బబగమ షపక

125-152/419

125-152/422

తటడడ:డ నచగభమషణమ ఆచచరర కకరకపసటట
ఇటటట ననట:4/307
వయససస:47
లట: పప
125-152/424

351
ZOK2018539
పపరర: నచగభమషణచచచరర కకరకపసటట
రసజటపపట
తటడడ:డ ససబభబచచరర కకరకపసటట
ఇటటట ననట:4-307
వయససస:72
లట: పప

125-150/720

125-151/432
354
ZOK1161934
పపరర: నచగ తదజశసన పచచపపలకసస

125-152/993

తటడడ:డ కకశశర కకమమర
ఇటటట ననట:4/307-1
వయససస:26
లట: ససర స
125-152/426

357
ZOK1567734
పపరర: లకడమ బనకటట

125-152/427

తటడడ:డ లకడమ నచరసయణ బనకటట
ఇటటట ననట:4/307-1
వయససస:20
లట: ససర స
125-152/994

తటడడ:డ ససబబరసయమడడ పచచపపలకసస
ఇటటట ననట:4-307-1
వయససస:56
లట: పప

125-152/995
360
ZOK0878316
పపరర: వనటకట రతనమమ నడమమనదరర

భరర : ససబడమణయఎట నడమమనదరర
ఇటటట ననట:4-307-1
వయససస:64
లట: ససర స
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361
ZOK0878365
పపరర: ససబడమణయఎట నడమమనదరర

125-152/996

తటడడ:డ పసపయయ శశటట నడమమనదరర
ఇటటట ననట:4-307-1
వయససస:66
లట: పప

362
LML2412252
పపరర: ససరరశ ఆచచరర కసకరల
తటడడ:డ చననయయఆచచరర కసకరల
ఇటటట ననట:4/307-B
వయససస:39
లట: పప

125-152/431 365
364
ZOK2018554
LML2414092
పపరర: మటజజలమ సస మశశటట సస మశశటట
పపరర: అనతచ పపనగలపటట

భరర : ఆటజననయమగమపర సస మశశటట
ఇటటట ననట:4/312
వయససస:50
లట: ససర స
367
ZOK2018562
పపరర: శటషసద బబగట షపక

125-152/434

125-152/437

125-152/997

125-152/440

125-152/443

125-152/445

భరర : ఏస.ఏస. పటథ ఎస
ఇటటట ననట:4-321
వయససస:55
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

377
LML2406817
పపరర: రమణయయ కసయల

380
LML2413334
పపరర: సరససతమమ కసయల

383
ZOK1009001
పపరర: పదమజ బబ మమమ

125-152/448

386
ZOK1172790
పపరర: నచరసయణ ఉపపప

125-152/998

389
ZOK0401935
పపరర: కకకషష కసరరరక ససథస
తటడడ:డ ససబడమణయట పటత ససథస
ఇటటట ననట:4-321
వయససస:32
లట: పప

369
ZOK0793414
పపరర: మహబమబ బభషస షపక

125-152/436

372
ZOK1496348
పపరర: రగశన షపక

125-152/1074

375
LML2414035
పపరర: జర.సరగజనమమ

125-152/439

భరర : ససడదడససరయయ జటగట
ఇటటట ననట:4/318-A
వయససస:50
లట: ససర స
125-152/441

378
LML2414019
పపరర: పడససటతకకమమరర కయమలమ

125-152/442

తటడడ:డ రసమనయమయ కసయల
ఇటటట ననట:4/319
వయససస:34
లట: ససర స
125-152/999

381
ZOK1008987
పపరర: వనజ బబ మమమ

125-152/444

తటడడ:డ రఘమరసట గగడ భభమమమ
ఇటటట ననట:4/320
వయససస:28
లట: ససర స
125-152/446

384
ZOK2018570
పపరర: నచగరసణణ బబ మమమ

125-152/447

భరర : రఘమరసట గగడ బబ మమమ
ఇటటట ననట:4/320
వయససస:50
లట: ససర స
125-152/449

తటడడ:డ రసట కకషషయయ
ఇటటట ననట:4/321
వయససస:42
లట: పప
125-152/1001

125-152/433

తటడడ:డ మహబమబ బభష షపక
ఇటటట ననట:4/314-A
వయససస:21
లట: ససర స

తటడడ:డ రఘమరసట గగడ భభమమమ
ఇటటట ననట:4/320
వయససస:27
లట: ససర స

తటడడ:డ రసమకకషషయయ ఉపపప
ఇటటట ననట:4/321
వయససస:43
లట: పప
388
LML1850924
పపరర: వజయలకడమ యస

125-152/438

భరర : రమణయయ కసయల
ఇటటట ననట:4-319
వయససస:52
లట: ససర స

తటడడ:డ రఘమ భభమమమ
ఇటటట ననట:4/320
వయససస:30
లట: ససర స
385
ZOK1009050
పపరర: నచరసయణ ఉపప

374
LML2413326
పపరర: లకడమదదవ కకమమరర

366
ZOK1103282
పపరర: ససబబరసమయయ తతరక

తటడడ:డ ఖమదర ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:4/314-A
వయససస:54
లట: పప

తటడడ:డ ససబబయయ కసయల
ఇటటట ననట:4/319
వయససస:52
లట: పప

తటడడ:డ రమణయయ కసయల
ఇటటట ననట:4/319
వయససస:30
లట: ససర స
382
ZOK1008995
పపరర: తనసజ భభమమమ

125-152/435

భరర : రటగనన కకమమరర
ఇటటట ననట:4-316A
వయససస:55
లట: ససర స

తటడడ:డ ససడదడససరయయ జటగట
ఇటటట ననట:4/318-A
వయససస:26
లట: పప
379
ZOK1008805
పపరర: నచగమణణ కసయల

371
ZOK1069179
పపరర: చచటదదన షపక

125-152/430

తటడడ:డ యలల యయ తతరక
ఇటటట ననట:4/313
వయససస:66
లట: పప

తటడడ:డ మహబమబ బభషస షపక
ఇటటట ననట:4/314-A
వయససస:26
లట: ససర స

తటడడ:డ రటగనచన కకమమరర
ఇటటట ననట:4-316A
వయససస:38
లట: పప
376
ZOK1121581
పపరర: మణణ జటగట

125-152/432

భరర : శటకరయయ పసపనన
ఇటటట ననట:4/314A
వయససస:56
లట: ససర స

తటడడ:డ మహబమబ బభషస షపక
ఇటటట ననట:4/314-A
వయససస:27
లట: పప
373
LML2406791
పపరర: భజరటగసడడ కకమమరర

368
LML2414076
పపరర: లకడమదదవ పసపనన

363
LML2414126
పపరర: ససగమనచ కసకసరసల
భరర : సదరరశసచచరర కసకరల
ఇటటట ననట:4/307-B
వయససస:35
లట: ససర స

భరర : ఆనటద పషనగలపటట
ఇటటట ననట:4/313
వయససస:35
లట: ససర స

భరర : మహబమబ బభషస షపక
ఇటటట ననట:4/314
వయససస:44
లట: ససర స
370
ZOK0793422
పపరర: మహమమద ఇమమమ న షపక

125-152/429

387
LML1841618
పపరర: ససబడమణయ పటత ససథస

125-152/1000

తటడడ:డ వనటకట కకషషయయ ససధస
ఇటటట ననట:4-321
వయససస:60
లట: పప
125-152/1002

390
LML2412203
పపరర: దసరసరవరస పడససద ఉపపప

125-152/450

తటడడ:డ రసమ కకకషనయయ ఉపపప
ఇటటట ననట:4/321-B
వయససస:44
లట: పప
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391
LML2414043
పపరర: శవ తతలసస ఉపవప

125-152/451

భరర : దసరసరవరపడససద ఉపపప
ఇటటట ననట:4/321-B
వయససస:39
లట: ససర స
394
LML2413342
పపరర: సటధయ ఆకరపసటట

125-152/1004

125-152/453

తటడడ:డ ఓబయయ పప లచరల
ఇటటట ననట:4/323A
వయససస:52
లట: పప
400
ZOK1121599
పపరర: రసజరశ పప లచడరల

125-152/456

125-152/1005

125-152/459

398
LML2413359
పపరర: అననపవరష దదవ పస లచడరల

125-152/454

125-152/457

399
ZOK2018588
పపరర: లకడమదదవ పస లచడరల పప లచలల

402
ZOK1496207
పపరర: మఘనక పప లచదరల స

125-152/1007

405
ZOK1357110
పపరర: శశకకమమర యవరసజ

125-152/1009 408
407
LML2406825
LML2413367
పపరర: పపరరరర వనటకటనరససటహ రసవప
పపరర: పపరరరర ఉమ

తటడడ:డ పపరరరర మహన రసవప
ఇటటట ననట:4-325E
వయససస:57
లట: పప

409
ZOK0592741
పపరర: వనషషషవ పచచపపలకసస

125-152/461 411
410
ZOK1009068
ZOK1009076
పపరర: నరససటహరసవప పచచపపలకసస
పపరర: ససపకత పచచపపలకసస

తటడడ:డ ససబభబరసయమడడ రసజటపపట
ఇటటట ననట:4/326
వయససస:53
లట: పప

412
ZOK1121607
పపరర: ససపకత పచచపపలకసస

413
ZOK2018596
పపరర: ససనత పచచపపలకసస

తటడడ:డ నరససటహరసవప పచచపపలకసస
ఇటటట ననట:4/326
వయససస:27
లట: ససర స

125-152/464

125-152/1075

417
LML2414191
పపరర: లకడమదదవ తపపట
భరర : పడభభకరరకడడడ తపపట
ఇటటట ననట:4/328
వయససస:38
లట: ససర స

418
LML2410041
పపరర: పడభభకరరరడడడ తపపతచ

419
ZOK2018620
పపరర: చనన మలల మమ బబ గరపప
భభగర రపప
భరర : వనటకటటశసరరల భభగర రపప
ఇటటట ననట:4/329
వయససస:55
లట: ససర స

420
ZOK0512475
పపరర: హరరగగపసల సస మసషటట

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/462

తటడడ:డ ససబభబరసయమడడ పచచపపలకసస
ఇటటట ననట:4-326
వయససస:61
లట: పప

తటడడ:డ వనటకట ససబబయయ వసయమగమటడల
ఇటటట ననట:4/327
వయససస:70
లట: పప

తటడడ:డ కకషసషరరడడడ తపపపట
ఇటటట ననట:4-328
వయససస:46
లట: పప

125-152/1010

125-152/1011
414
ZOK1154335
పపరర: నరససటహ రసవప పచచపపలకసస

భరర : ససబబరసయమడడ పచచపపలకసస
ఇటటట ననట:4-326
వయససస:80
లట: ససర స
125-152/1013

125-152/1008

తటడడ:డ నరససటహరసవప పచచపపలకసస
ఇటటట ననట:4/326
వయససస:27
లట: ససర స

భరర : నరససటహరసవప పచచపపలకసస
ఇటటట ననట:4/326
వయససస:53
లట: ససర స

125-152/1012 416
415
ZOK2018604
ZOK1670074
పపరర: పదచమవతమమ పచచపపలకసస
పపరర: వనటకటటశసరరల వసయమగమటడల

125-152/458

భరర : పపరరరర వనటకటనరససటహ రసజ
ఇటటట ననట:4-325E
వయససస:52
లట: ససర స

తటడడ:డ నరససమమ రసవప పచచపపలకసస
ఇటటట ననట:4/326
వయససస:32
లట: ససర స
125-152/463

125-152/455

తటడడ:డ యవరసజ కసలశశటట
ఇటటట ననట:4-324
వయససస:34
లట: పప

తటడడ:డ నచగరశసర రసవప శశటట బబ యనచ
ఇటటట ననట:4/324-B2
వయససస:21
లట: పప
125-152/460

125-152/1006

తటడడ:డ పడకసశ పప లచదరల స
ఇటటట ననట:4/324
వయససస:22
లట: ససర స

తటడడ:డ ఓబయయ పస లచదరల
ఇటటట ననట:4-324
వయససస:48
లట: పప
125-152/1241

396
ZOK1008813
పపరర: అరచన రరడడడ ఆకరపసటట

భరర : ఓబమలలసస పప లచరల
ఇటటట ననట:4/323A
వయససస:47
లట: ససర స

401
ZOK1496132
పపరర: ఓబమలలశ పప లచదరల స

404
LML2412435
పపరర: పడకసశ పస లచదరల

125-152/1003

భరర : వకకమ ఆకరపసటట
ఇటటట ననట:4-323
వయససస:37
లట: ససర స

భటధసవప: హరనచథ మలశశటట
ఇటటట ననట:4/324
వయససస:20
లట: పప

భరర : రసజరశ పప లచదరల స
ఇటటట ననట:4/324
వయససస:25
లట: ససర స
406
ZOK2277911
పపరర: పడకసశ శశటట బబ యనచ

395
ZOK1008789
పపరర: సతయనచరసయణ పడససద రరడడడ
ఆకరపసటట
తటడడ:డ చడటగల రరడడడ ఆకరపసటట
ఇటటట ననట:4-323
వయససస:64
లట: పప

393
LML1842293
పపరర: వకకమ ఆకరపసటట
తటడడ:డ రజనకసటత రరడడడ ఆకరపసటట
ఇటటట ననట:4-323
వయససస:39
లట: పప

భరర : పడకసశ పస లచడరల
ఇటటట ననట:4/323A
వయససస:42
లట: ససర స

తటడడ:డ ఓబమలలసస పప లచడరల
ఇటటట ననట:4/324
వయససస:30
లట: పప
403
ZOK1496215
పపరర: లకడమ కకమమరర పప లచదరల స

125-152/452

తటడడ:డ గటగరరరడడడ ఆకరపసటట
ఇటటట ననట:4/323
వయససస:77
లట: పప

భరర : రజనకసటతరరడడడ ఆకరపసటట
ఇటటట ననట:4-323
వయససస:57
లట: ససర స
397
LML1841501
పపరర: ఓబమలలశ పప లచలల

392
LML2410009
పపరర: రజనకసటత రరడడడ అకరపసత

125-152/466

125-152/465

125-152/1014

తటడడ:డ రసమయయ సప మశశటట
ఇటటట ననట:4-329
వయససస:57
లట: పప
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421
ZOK1220334
పపరర: నకకల సస మశశటట

125-152/1015

తటడడ:డ హరరఈ గగపసల సస మశశటట
ఇటటట ననట:4-329
వయససస:26
లట: ససర స

422
ZOK2018612
పపరర: కలమయణణ సస మశశటట

125-152/1016

భరర : హరరగగపసల సస మశశటట
ఇటటట ననట:4-329
వయససస:44
లట: ససర స

125-152/467
423
ZOK1103308
పపరర: ధరమ వనటకట రసట సస మశశటట

తటడడ:డ హరరగగపసల సస మశశటట
ఇటటట ననట:4/330
వయససస:29
లట: పప

125-152/1251 425
424
ZOK2289585
LML1849439
పపరర: సస మశశటట హరర గగపసల సస మశశటట
పపరర: గరతవసణణ పచచపపలకసస
పచచపపలకసస
భటధసవప: సస మశశటట హరర గగపసల
భరర : కకషషమమరరర పచచపపలకసస
ఇటటట ననట:4-330
ఇటటట ననట:4/338
వయససస:56
లట: పప
వయససస:49
లట: ససర స

125-152/468

125-152/470 428
427
ZOK0985608
ZOK1020767
పపరర: తరరణ కకమమర పచచపపలకసస
పపరర: కకషష మమరరర పచచపపలకసస

125-152/471

125-152/469
426
ZOK0879868
పపరర: తరరణ కకమమర పచచపపలకసస

తటడడ:డ రసఘవనటదడరసవప పచచ పపలకసస
ఇటటట ననట:4/338
వయససస:28
లట: పప
429
ZOK1020783
పపరర: ధనలకడమ నగమరరరర

తటడడ:డ రసఘవనటదడ రసవప పచచపపలకసస
ఇటటట ననట:4/338
వయససస:28
లట: పప

తటడడ:డ ససబభబరసయమడడ పచచపపలకసస
ఇటటట ననట:4/338
వయససస:63
లట: పప

భరర : నచగరశసర రసవప నగమరరరర
ఇటటట ననట:4/338
వయససస:58
లట: ససర స

430
ZOK1566884
పపరర: కళళయణణ వవకస

431
LML1840503
పపరర: రసఘవనటదడరసవప పస

432
LML2406858
పపరర: బభలమజ పచచపపలకసస

125-152/473

భరర : మధసససధన గమపర వవకస
ఇటటట ననట:4/338
వయససస:33
లట: ససర స
433
ZOK0793562
పపరర: శసకవసణణ పచచపపలకసస

తటడడ:డ ససబభబరసయమడడ పస
ఇటటట ననట:4-338
వయససస:52
లట: పప
125-152/1019

తటడడ:డ రసఘవనటదడ రసవప పస
ఇటటట ననట:4-338
వయససస:29
లట: ససర స

తటడడ:డ రసఘవనటదడరసవప పచచపపలకసస
ఇటటట ననట:4-338A
వయససస:24
లట: పప

తటడడ:డ వనటకటససబభబరరడడడ జ
ఇటటట ననట:4-341A
వయససస:76
లట: పప

442
LML2414274
పపరర: చదనగమమమ మనదనరర

443
LML2414282
పపరర: పపషపలతచ మనదనరర

125-152/475

భరర : బభలమరసమరరడడడ మనదనరర
ఇటటట ననట:4/342
వయససస:62
లట: ససర స

తటడడ:డ వలలల పప పసచచయయ
ఇటటట ననట:4/344-1
వయససస:20
లట: పప

తటడడ:డ రటగనన కకమమరర
ఇటటట ననట:4/344-B
వయససస:23
లట: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/1023

446
ZOK1312875
పపరర: రసజ కకమమరర

125-152/1026

449
ZOK2018646
పపరర: రతనమమ వలపస
భరర : పసచచయయ వలపస
ఇటటట ననట:4/344F
వయససస:42
లట: ససర స

125-152/1024

441
LML2410124
పపరర: వజయకకమమర బటడచరర

125-152/474

తటడడ:డ నరసషషయమ బటడచరర
ఇటటట ననట:4/342
వయససస:74
లట: పప
125-152/476

444
LML2410116
పపరర: బభలమరసమరరడడ మననర

125-152/1027

తటడడ:డ ససబభబరరడడడ ఎట
ఇటటట ననట:4-342
వయససస:83
లట: పప
125-152/477

తటడడ:డ రటగనన కకమమరర
ఇటటట ననట:4/344-B
వయససస:26
లట: పప
125-152/1242

438
LML1849421
పపరర: వజయలకడమ పస
భరర : రసఘవనటదడ రసవప పస
ఇటటట ననట:4-338A
వయససస:50
లట: ససర స

తటడడ:డ బభలమరసమరరడడ మనదనరర
ఇటటట ననట:4/342
వయససస:37
లట: ససర స
125-152/1076

125-152/1021

తటడడ:డ నచగరశసర రసవప నగమరరరర
ఇటటట ననట:4-338
వయససస:33
లట: పప

తటడడ:డ ససబబరసయమడడ పస
ఇటటట ననట:4-338
వయససస:43
లట: పప

125-152/1025 440
439
ZOK1426741
LML1841972
పపరర: వననద కకమమర పచచపపలకసస
పపరర: వనటకటససబభబరరడడడ గడడకకట

448
ZOK2279008
పపరర: రటగడడ కకమమరర

తటడడ:డ ససబబరసయమడడ పచచపపలకసస
ఇటటట ననట:4-338
వయససస:44
లట: పప

తటడడ:డ కకషష మమరరర పస
ఇటటట ననట:4-338
వయససస:32
లట: ససర స

తటడడ:డ కకషషమమరరర పచచపపలకసస
ఇటటట ననట:4-338
వయససస:23
లట: ససర స

125-152/1018

125-152/1020 435
434
ZOK0879900
ZOK1020791
పపరర: అమకత వలల పచచపపలకసస
పపరర: అభషషక నగమరరరర

125-152/1022 437
436
ZOK1321900
ZOK2018638
పపరర: దదవయ భభరర వ పచచపపలకసస
పపరర: మధససదధన పస

445
ZOK1705060
పపరర: వలలల పప ససయ కకమమర

125-152/1017

125-152/472

447
ZOK1566629
పపరర: రసజ కకమమరర

125-152/478

తటడడ:డ రటగనన కకమమరర
ఇటటట ననట:4/344-B
వయససస:25
లట: పప
125-152/479

450
ZOK2260750
పపరర: ససయ కకమమర వవలపస

125-152/1235

తటడడ:డ పసచచయయ వవలపస
ఇటటట ననట:4/344-F
వయససస:20
లట: పప
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451
ZOK1267385
పపరర: మలల రరడడ ససకట

125-152/480

తటడడ:డ బయపప రరడడడ ససకట
ఇటటట ననట:4/344-I
వయససస:71
లట: పప
454
ZOK1704691
పపరర: మకకబల జజన షపక

125-152/482

125-152/485

125-152/488

125-152/490

125-152/493

125-152/496

125-149/143

భరర : అబమదల అజజ షపక
ఇటటట ననట:4/347-C
వయససస:72
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

464
LML2410165
పపరర: ఇమమమ న

467
ZOK1124247
పపరర: శసకకర షపక

470
ZOK2018703
పపరర: జజనబభషస షపక

473
ZOK1091206
పపరర: షసహహన షపక

125-152/1032

476
LML2414308
పపరర: ఖమదదరరన షపక

125-152/491

479
ZOK2018729
పపరర: గగస మహహదదదన షపక
తటడడ:డ అబమదల అజజ షపక
ఇటటట ననట:4-347C
వయససస:42
లట: పప

459
ZOK1176552
పపరర: మమనచన షపక

125-152/487

462
ZOK2018687
పపరర: నజమహహదద న షపక

125-152/1029

465
ZOK0879959
పపరర: ఫరరదచ షపక

125-152/492

భరర : ఇటఠరయజ షపక
ఇటటట ననట:4/347-A
వయససస:34
లట: ససర స
125-152/494

468
ZOK1124254
పపరర: ఫరరదచ షపక

125-152/495

భరర : ఇటతయమజ షపక
ఇటటట ననట:4/347-A
వయససస:33
లట: ససర స
125-152/1030

471
ZOK0880014
పపరర: సషషదచ షపక

125-152/1031

భరర : ఇలయజ షపక
ఇటటట ననట:4-347-A
వయససస:30
లట: ససర స
125-152/497

474
ZOK1182203
పపరర: అఫసడన షపక

125-152/498

తటడడ:డ కసలలశ షపక
ఇటటట ననట:4/347-B
వయససస:27
లట: ససర స
125-152/499

భరర : ఘఘసమహహదద న షపక
ఇటటట ననట:4/347-C
వయససస:39
లట: ససర స
125-152/501

125-152/484

తటడడ:డ అబమదల అజజ షపక
ఇటటట ననట:4-347
వయససస:51
లట: పప

భరర : ఖమలలషస షపక
ఇటటట ననట:4/347-B
వయససస:46
లట: ససర స

తటడడ:డ రహహమన షరరఫ షపక
ఇటటట ననట:4-347-B
వయససస:48
లట: పప
478
ZOK2018711
పపరర: నదరర హన షపక

125-152/489

తటడడ:డ మరన ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:4-347A
వయససస:72
లట: పప

తటడడ:డ కలలశస షపక
ఇటటట ననట:4/347-B
వయససస:24
లట: పప
475
ZOK1091214
పపరర: కసలలశ షపక

461
ZOK2018679
పపరర: షహహదచ షపక

456
ZOK1020809
పపరర: సస హహల షపక

తటడడ:డ జజన బభషస షపక
ఇటటట ననట:4/347
వయససస:35
లట: పప

భరర : మమనచన షపక
ఇటటట ననట:4/347-A
వయససస:26
లట: ససర స

భరర : ఫసజ షపక
ఇటటట ననట:4/347-A
వయససస:29
లట: ససర స
472
ZOK1389113
పపరర: యశన షపక

125-152/486

తటడడ:డ జజనబశస షపక
ఇటటట ననట:4/347-A
వయససస:36
లట: పప

తటడడ:డ జజన బభషస షపక
ఇటటట ననట:4/347-A
వయససస:38
లట: పప
469
ZOK1314194
పపరర: ఖదదరరననసస షపక

458
ZOK1295666
పపరర: షపక అసల ట షపక

125-152/1028

తటడడ:డ నజమమదదదన షపక
ఇటటట ననట:4/346
వయససస:28
లట: పప

భరర : నజమదదదన షపక
ఇటటట ననట:4/347
వయససస:44
లట: ససర స

భరర : కలలశస షపక
ఇటటట ననట:4/347A
వయససస:59
లట: ససర స
466
ZOK1020817
పపరర: ఫయమజ షపక

125-152/483

తటడడ:డ షపక నజమమదదదన షపక
ఇటటట ననట:4/346
వయససస:26
లట: పప

తటడడ:డ షపక జజన బభష షపక
ఇటటట ననట:4/347
వయససస:44
లట: పప
463
ZOK2018695
పపరర: శసహహనచ షపక

455
ZOK1704931
పపరర: అమర బభష షపక

453
LML2413375
పపరర: నవన షపక
భరర : షషకత అల షపక
ఇటటట ననట:4-345
వయససస:42
లట: ససర స

తటడడ:డ షపక ఖమదర బభష
ఇటటట ననట:4/345 DOWN
వయససస:33
లట: పప

తటడడ:డ నససమమదదదన షపక
ఇటటట ననట:4/346
వయససస:28
లట: ససర స
460
ZOK1280072
పపరర: షపక బభష

125-152/481

భరర : బభషసమయమ షపక
ఇటటట ననట:4/345
వయససస:62
లట: ససర స

భరర : షపక ఖమదర బభష
ఇటటట ననట:4/345 DOWN
వయససస:76
లట: ససర స
457
ZOK1103332
పపరర: శబనమ షపక

452
ZOK2018653
పపరర: తరరననససస షపక

477
ZOK0940958
పపరర: ఘఘస మహహదద న షపక

125-152/500

తటడడ:డ అబమ
ద అజజ
ఇటటట ననట:4/347-C
వయససస:45
లట: పప
125-152/1033

480
ZOK1495928
పపరర: ఠగహహర షపక

125-152/1077

తటడడ:డ గగసప మదదదన షపక
ఇటటట ననట:4/347-C
వయససస:20
లట: పప

Page 18 of 43

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-20
481
ZOK1671122
పపరర: నసరరహన షపక

125-152/1078

భరర : లలట అబమదల అజజ షపక
ఇటటట ననట:4/347-C
వయససస:70
లట: ససర స
484
ZOK2018737
పపరర: ఆయయశస బబగట పఠసన

125-152/504

125-152/506

125-152/509

488
ZOK1091321
పపరర: బభనస షపక

491
ZOK2018745
పపరర: షరరమల షపక

125-152/1252

125-152/513

తటడడ:డ హహసససనఖమన పఠసన
ఇటటట ననట:4/352
వయససస:52
లట: పప

494
ZOK0735753
పపరర: యమససన ఖమన పటభన

తటడడ:డ అబమదల ఖమదర షపక
ఇటటట ననట:4/356
వయససస:31
లట: పప
505
ZOK1495761
పపరర: పసయరరజజన షపక
భరర : అబమదల ఖమదర షపక
ఇటటట ననట:4/356
వయససస:50
లట: ససర స
508
ZOK1459049
పపరర: షటషసర ఖమన నజ
తటడడ:డ అమర ఖమన నజ
ఇటటట ననట:4/356-A
వయససస:44
లట: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/510

125-152/511

492
ZOK2018752
పపరర: కరరమమలమల షపక

125-152/1035

495
ZOK0735761
పపరర: అజజజ పటభన

125-152/512

తటడడ:డ గమలమట మహబమబ ఖమన పఠసన
ఇటటట ననట:4/352
వయససస:30
లట: పప

497
ZOK2018760
పపరర: అమరరన పఠసన

498
ZOK1553031
పపరర: జగహర హహసపన పఠసన

125-152/514

503
ZOK0879793
పపరర: అససమ షపక

506
ZOK1091388
పపరర: ననషమ బదదసల

509
ZOK2018778
పపరర: కరరమమననససస షపక
భరర : పషదద ససలలమమన షపక
ఇటటట ననట:4/356B
వయససస:40
లట: ససర స

125-152/1079

తటడడ:డ గమలమట మహబమబ పఠసన
ఇటటట ననట:4/352
వయససస:24
లట: పప
125-152/528

501
ZOK0475202
పపరర: షపక అబమదల ఖమదడర

125-152/515

తటడడ:డ లలట షపక ఫకకరరదదదన
ఇటటట ననట:4/356
వయససస:63
లట: పప
125-152/517

504
ZOK1567627
పపరర: మఘనక జటక

125-152/518

తటడడ:డ ఓబలలసస జటక
ఇటటట ననట:4/356
వయససస:20
లట: ససర స
125-152/519

భరర : మహమమద ఇకసబల బదదసల
ఇటటట ననట:4/356 A
వయససస:34
లట: ససర స
125-152/1083

125-152/508

తటడడ:డ దససర గరరర షపక
ఇటటట ననట:4-351
వయససస:44
లట: పప

తటడడ:డ అబమదల ఖమదర షపక
ఇటటట ననట:4/356
వయససస:31
లట: ససర స
125-152/1081

489
ZOK1272905
పపరర: శసహహన షపక
తటడడ:డ అమర షపక
ఇటటట ననట:4/351
వయససస:35
లట: ససర స

తలల : ససనల కకమమర ససరరవరట
ఇటటట ననట:4/354
వయససస:23
లట: ససర స
125-152/516

125-152/505

తటడడ:డ గమలమట మహబమబ ఖమన పఠసన
ఇటటట ననట:4/352
వయససస:33
లట: పప

125-152/1080 500
499
ZOK1553122
ZOK2240182
పపరర: గమలమట మహబమబ ఖమన పటభన
పపరర: గమరర దదవ ససరరవరట

502
ZOK0735795
పపరర: ఇమమమ న షపక

125-152/507

భరర : గమలమట మమబమ పఠసన
ఇటటట ననట:4/352
వయససస:44
లట: ససర స

తటడడ:డ హహసపన ఖమన పటభన
ఇటటట ననట:4/352
వయససస:56
లట: పప

486
LML2410207
పపరర: ఖధర భభషస షపక
తటడడ:డ దసర గరరర ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:4/351
వయససస:42
లట: పప

భరర : మహమమద షరరప షపక
ఇటటట ననట:4/351
వయససస:40
లట: ససర స

భరర : అమర షపక
ఇటటట ననట:4\351
వయససస:34
లట: ససర స
496
ZOK0773077
పపరర: మహబమబఖమన ఫటన

125-152/1034

భరర : కరరమమళ షపక
ఇటటట ననట:4/351
వయససస:38
లట: ససర స

భరర : దసర గరర ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:4/351
వయససస:31
లట: ససర స
493
ZOK2290831
పపరర: షహహన షపక

485
ZOK0433466
పపరర: అశకఫ అల బభషస పఠసన

125-152/503
483
ZOK1091297
పపరర: పపతదన ఐషస ఖమనచఎట పటభన

భరర : ఫర న అశకఫ అల ఖమన పస
ఇటటట ననట:4/348
వయససస:33
లట: ససర స

తటడడ:డ రహమమతతలలమహ పఠసన
ఇటటట ననట:4-348
వయససస:38
లట: పప

తటడడ:డ దసర గరరర షపక
ఇటటట ననట:4/351
వయససస:41
లట: పప
490
ZOK1272913
పపరర: గగససయమ షపక

125-152/502

తటడడ:డ ఫతడఖమన పఠసన
ఇటటట ననట:4/348
వయససస:67
లట: పప

భరర : రహమమతతలల పఠసన
ఇటటట ననట:4/348
వయససస:59
లట: ససర స
487
ZOK0940941
పపరర: అమర షపక

482
LML1842095
పపరర: రహమతతలమల యస

125-152/1036
507
ZOK1091412
పపరర: మహమమద ఇకసబల బదదసల

తటడడ:డ ఇమమమ ససహహబ బదదసలక
ఇటటట ననట:4-356A
వయససస:47
లట: పప
125-152/520

510
ZOK2018786
పపరర: మహమమదద షపక

125-152/521

భరర : పషదద ససలలమమన
ఇటటట ననట:4/356B
వయససస:58
లట: ససర స

Page 19 of 43

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-20
511
ZOK2018794
పపరర: పషదద ససలలమమన షపక

125-152/1037

512
ZOK1670801
పపరర: షరరఫపనననసస షపక

తటడడ:డ పషదద మహబమబ ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:4-356B
వయససస:67
లట: పప

భరర : మకకబల బభష షపక
ఇటటట ననట:4/356-B
వయససస:61
లట: ససర స

514
ZOK0655688
పపరర: ఖమదర బభషస షపక

515
ZOK0691170
పపరర: పసతమమ షపక

125-152/523

తటడడ:డ ససలలమమన షపక
ఇటటట ననట:4/356-C
వయససస:32
లట: పప
517
LML2410280
పపరర: హహసపన షపక

125-152/526

125-152/1082

125-152/532

125-152/535

125-152/536

125-152/539

భరర : అబమదల రసదల షపక
ఇటటట ననట:4-363
వయససస:67
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

527
ZOK1567031
పపరర: షస నదర షపక

530
LML2410264
పపరర: ఖమదర భభషస షపక

533
ZOK0773069
పపరర: షసకకర షపక

125-152/542

536
ZOK2243475
పపరర: మససరన షపక

125-152/533

539
LML1850973
పపరర: ఆరరపవన షపక
భరర : ఖమదర బభష షపక
ఇటటట ననట:4-363
వయససస:52
లట: ససర స

519
ZOK0879736
పపరర: అఫసడన షషషక

125-152/529

522
ZOK1047563
పపరర: ఖమజఫసర షపక

125-152/531

525
ZOK1218776
పపరర: ఇమమమ న షపక

125-152/534

తటడడ:డ అనసర షపక
ఇటటట ననట:4/359-A
వయససస:24
లట: పప
125-152/1085

528
ZOK2285443
పపరర: షపక అబమదల రరయమజ

125-152/1249

తటడడ:డ షపక అబమదల రహహట
ఇటటట ననట:4/360mosque street
వయససస:39
లట: పప
125-152/537

531
LML2414381
పపరర: రసజరశసరర కకమమరర

125-152/538

భరర : రటగనన కకమమరర
ఇటటట ననట:4/362
వయససస:44
లట: ససర స
125-152/540

534
ZOK0773085
పపరర: మహమదచదస శశక

125-152/541

తటడడ:డ అబమదలరసదల షపక
ఇటటట ననట:4/363
వయససస:36
లట: పప
125-152/543

తటడడ:డ ఖదర బభష షపక
ఇటటట ననట:4/363
వయససస:24
లట: పప
125-152/1038

125-152/525

తటడడ:డ ససలలమమన
ఇటటట ననట:4/357
వయససస:28
లట: పప

భరర : మమనరఅహమద షపక
ఇటటట ననట:4/363
వయససస:33
లట: ససర స

తటడడ:డ అబమదలరసదల షపక
ఇటటట ననట:4/363
వయససస:33
లట: పప
538
LML1850965
పపరర: పసయరరజజన షపక

125-152/530

తటడడ:డ దసర గరరర ససబ షపక
ఇటటట ననట:4/362
వయససస:49
లట: పప

తటడడ:డ బమడచన షపక
ఇటటట ననట:4/363
వయససస:52
లట: పప
535
ZOK0773093
పపరర: మమనరసఆహమద షపక

524
ZOK1124304
పపరర: ఫరసమనచ బబగట షపక

516
ZOK0880055
పపరర: హబబభ షపక

భరర : మహమమద ఆదదల షషషక
ఇటటట ననట:4/356-UP
వయససస:29
లట: ససర స

తటడడ:డ అనవర బభష షపక
ఇటటట ననట:4/359-A
వయససస:20
లట: ససర స

తటడడ:డ వనటకటరసయడద కకమమరర
ఇటటట ననట:4/362
వయససస:54
లట: పప
532
LML1842277
పపరర: ఖమదర బభష షపక

125-152/527

భరర : మహమమద ఘఘస షపక
ఇటటట ననట:4/357
వయససస:26
లట: ససర స

భరర : అనసర బభషస షపక
ఇటటట ననట:4/359-A
వయససస:46
లట: ససర స
529
LML2410256
పపరర: రటగనన కకమమరర

521
LML2414399
పపరర: మమనన షపక

125-152/522

భరర : ఖమదర బభషస షపక
ఇటటట ననట:4/356-C
వయససస:29
లట: ససర స

భరర : సదలలమమన షపక
ఇటటట ననట:4/357
వయససస:51
లట: ససర స

తటడడ:డ చనన ససలలమమన షపక
ఇటటట ననట:4/357
వయససస:29
లట: పప
526
ZOK1218792
పపరర: ఖమదరరననససస షపక

125-152/524

భరర : అనసరబశస షపక
ఇటటట ననట:4/356-F
వయససస:50
లట: ససర స

తటడడ:డ అబమదల ఖమదర షపక
ఇటటట ననట:4/356 UPSTAIRS
వయససస:34
లట: పప
523
ZOK1047779
పపరర: మహమమద ఘఘస షపక

518
LML2414423
పపరర: ఆలయమ షపక

513
ZOK0655597
పపరర: మఘలమనచ షపక
తటడడ:డ ససలలమన షపక
ఇటటట ననట:4/356-C
వయససస:33
లట: పప

భరర : శఫసఉలమల షపక
ఇటటట ననట:4/356-C
వయససస:38
లట: ససర స

తటడడ:డ అనవర భభషస షపక
ఇటటట ననట:4/356-F
వయససస:32
లట: పప
520
ZOK1495829
పపరర: మహమమద ఆదదల షపక

125-152/1084

537
ZOK2243483
పపరర: కరరమమలమల షపక

125-152/544

తటడడ:డ ఖమదర బభష షపక
ఇటటట ననట:4/363
వయససస:21
లట: పప
125-152/1039

540
ZOK1495993
పపరర: రరబన షపక

125-152/1086

తటడడ:డ గగస అహమమద షపక
ఇటటట ననట:4/363
వయససస:20
లట: ససర స
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541
ZOK0656314
పపరర: వసజద అల షపక

125-152/545

తటడడ:డ మకకబల బభషస షపప
ఇటటట ననట:4/364
వయససస:30
లట: పప
544
ZOK1495878
పపరర: ససజదచ బబగమమ షపక

125-152/1087

125-152/550

125-152/553

125-152/556

125-152/1089

125-159/4

125-152/560

భరర : పడభమదచసయస బమసస
ఇటటట ననట:4/379-4
వయససస:31
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

554
ZOK1684067
పపరర: మమబభశరక షపక

557
ZOK1567114
పపరర: షపక మహమమద హహసపన

560
LML2414316
పపరర: కకషషవనన పస ల

563
LML2414340
పపరర: మమబమజజహన షపక

125-152/1040

566
ZOK0878407
పపరర: లకడమ దదవ బమసస

125-152/557

569
ZOK0880089
పపరర: అహమమద షపక
తటడడ:డ హహసపసన అహమద షపక
ఇటటట ననట:4/382
వయససస:28
లట: ససర స

549
LML2414324
పపరర: మమటతచజ ఖమన పఠసన

125-152/552

552
ZOK0773143
పపరర: మహమమద యమసఫ షపక

125-152/555

555
LML1840388
పపరర: నచగరసజ కర

125-152/1088

తటడడ:డ నచగబమషసనచ ఆచచరర
ఇటటట ననట:4/368
వయససస:43
లట: పప
125-152/1090

558
ZOK1715416
పపరర: దదవ సపటట గసరర

125-152/1091

భరర : ససబబ రరడడడ సపటట గసరర
ఇటటట ననట:4/368
వయససస:62
లట: ససర స
125-152/558

561
LML2410199
పపరర: బభబభఫకకకదదద షపక

125-152/559

తటడడ:డ హహసససమపరస షపక
ఇటటట ననట:4/368B
వయససస:48
లట: పప
125-152/561

564
ZOK1103688
పపరర: లలమదదవ కకలగల

125-152/562

భరర : కచచజజన ససటడదష
ఇటటట ననట:4/371
వయససస:40
లట: ససర స
125-152/563

భరర : బమ రగబబరట లలట బమసస
ఇటటట ననట:4/379-4
వయససస:54
లట: ససర స
125-152/565

125-152/549

తటడడ:డ మహమమద షపక
ఇటటట ననట:4/368
వయససస:42
లట: పప

భరర : బభబభఫకరరదదదన షపక
ఇటటట ననట:4/368-B
వయససస:37
లట: ససర స

తటడడ:డ సస నచజ ససననదశ
ఇటటట ననట:4-371
వయససస:47
లట: పప
568
ZOK0878498
పపరర: పడసనన బమసస

125-152/554

భరర : శశషషయమ పస ల
ఇటటట ననట:4/368-A
వయససస:51
లట: ససర స

భరర : బభబభఫకరరదదదన షపక
ఇటటట ననట:4/368-B
వయససస:39
లట: ససర స
565
ZOK1103670
పపరర: పపడమ కకమమర ససననదశ

551
ZOK0773135
పపరర: సబరస షపక

546
ZOK2018810
పపరర: జనచతతననససస సయయద

భరర : మమకకబల ఖమన పఠసన
ఇటటట ననట:4/368
వయససస:54
లట: ససర స

తటడడ:డ షపక బభపప
ఇటటట ననట:4/368
వయససస:49
లట: పప

భరర : అబమదలమల షపక
ఇటటట ననట:4/368
వయససస:38
లట: ససర స
562
LML2414332
పపరర: ఆఫస షపక

125-152/551

భరర : అబమదలమల
ఇటటట ననట:4/368
వయససస:37
లట: ససర స

తటడడ:డ అబమదలమల షపక
ఇటటట ననట:4/368
వయససస:43
లట: పప
559
ZOK1188649
పపరర: మమబషసర షపక

548
LML2410181
పపరర: మమకకబల ఖమన పఠసన

125-152/547

భరర : గగస ెడమదదదన సయయద
ఇటటట ననట:4/367
వయససస:67
లట: ససర స

భరర : మహమమద యమసఫ షపక
ఇటటట ననట:4/368
వయససస:31
లట: ససర స

తటడడ:డ అబమదల రరహమమన షపక
ఇటటట ననట:4/368
వయససస:22
లట: పప
556
ZOK1495902
పపరర: అబమదలమల షపక

125-152/548

తటడడ:డ రహహట ఖమన పఠసన
ఇటటట ననట:4/368
వయససస:64
లట: పప

భరర : ఓబమలలసస జటక
ఇటటట ననట:4/368
వయససస:34
లట: ససర స
553
ZOK1330786
పపరర: మహమమద జబబర షపక

545
LML2413391
పపరర: షహహదచ సయయద

543
ZOK2018802
పపరర: శరరఫపననసస షపక
భరర : మకకబల బభషస షపక
ఇటటట ననట:4/364
వయససస:52
లట: ససర స

భరర : గగస ెడమదదదన సయయద
ఇటటట ననట:4/367
వయససస:52
లట: ససర స

తటడడ:డ మమకకబల ఖమన పఠసన
ఇటటట ననట:4/368
వయససస:34
లట: పప
550
ZOK0773101
పపరర: లకడమదదవ జటక

125-152/546

తటడడ:డ మఖసబల బభషస షపక
ఇటటట ననట:4/364
వయససస:40
లట: పప

భరర : మహమమద ససజద షపక
ఇటటట ననట:4/364
వయససస:26
లట: ససర స
547
LML2410173
పపరర: ఫసరగజ ఖమన పఠసన

542
ZOK0735746
పపరర: మహమమద ససజద షపక

567
ZOK0878456
పపరర: పడభమదచసయస బమసస రగబబరట

125-152/564

తటడడ:డ బమ రగబబరట
ఇటటట ననట:4/379-4
వయససస:36
లట: పప
125-152/566

570
ZOK1242999
పపరర: హహసపసన అహమమద షపక

125-152/567

తటడడ:డ హహనదనర ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:4/382
వయససస:53
లట: పప
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571
ZOK1243005
పపరర: షసమమ షపక

125-152/568

572
ZOK1566793
పపరర: షబన షపక

125-152/569

125-152/570
573
ZOK1103563
పపరర: సఫవర ఖమనదమ కయమటఖన

భరర : హహసపసన అహమమద షపక
ఇటటట ననట:4/382
వయససస:49
లట: ససర స

భరర : మహబమబ బభష షపక
ఇటటట ననట:4/382
వయససస:25
లట: ససర స

భరర : సబర
ఇటటట ననట:4/382వయససస:27
లట: ససర స

125-152/1041
574
ZOK2018828
పపరర: మహమమద కకె్యతతలల ఖమన
పఠసన
తటడడ:డ అబమదల గఫసర ఖమన పఠసన
ఇటటట ననట:4-382
వయససస:66
లట: పప

125-152/571
575
ZOK0475376
పపరర: కసకక మహమమద య సలమల ఖమన
కసలకవ
తటడడ:డ ఖఫయతతలల ఖమన కసలకవ
ఇటటట ననట:4/382A
వయససస:42
లట: పప

125-152/572
576
ZOK0656298
పపరర: మహమమద హబబమలల కటకసన

తటడడ:డ మహమమద పషషఠరలల ఖమన కటకన
ఇటటట ననట:4/382-A
వయససస:39
లట: పప

125-152/573 578
125-152/574
577
ZOK1103555
ZOK1239343
పపరర: ఫసతమమ ఖమనదమ కయమటఖన
పపరర: అయషస ఖమనదమ కయమట
ఖన
భరర : మహమమద కకఫసయతతలమహ కహ న కయ భరర : మహమమద హబబమలమల ఖమన కయమట ఖ
ఇటటట ననట:4/382-A
ఇటటట ననట:4/382-A
వయససస:58
లట: ససర స
వయససస:37
లట: ససర స

125-152/575
579
ZOK1242858
పపరర: అయసస ఖమనదమ కయమట
ఖన
భరర : మహమమద హబబమలమ ఖమన కయమట ఖ
ఇటటట ననట:4/382-A
వయససస:37
లట: ససర స

580
ZOK1257089
పపరర: ఆయయశస కయమటఖన

125-152/578
582
ZOK1496272
పపరర: అయయషస ఖమనట కసయమఖమణణ

125-152/576

భరర : మహమమద మమటటఉలలమహ ఖమన కయమ
ఇటటట ననట:4/382-A
వయససస:25
లట: ససర స

125-152/577
581
ZOK1496264
పపరర: మహమమద మమతవపలమల ఖమన
కసయమఖమణణ
తటడడ:డ మహమమద కకఫసయతతలమల ఖమన కసయమ
ఇటటట ననట:4/382-a
వయససస:38
లట: పప

భరర : మహమమద మమటటవపలమల ఖమన కసయమఖమ
ఇటటట ననట:4/382-A
వయససస:25
లట: ససర స

584
ZOK0691196
పపరర: రశద అహమద షపక

585
ZOK1091461
పపరర: మహమమద రఫస

125-152/1042
583
ZOK0656264
పపరర: మహమమద వలయమలల ల ఖమన
కయటఖన
తటడడ:డ మహమమద కక ఫసయతతలల ఖమన కర
ఇటటట ననట:4-382-A
వయససస:43
లట: పప

తటడడ:డ హహసషషన అహమమద
ఇటటట ననట:4/382-C
వయససస:29
లట: పప

586
ZOK1495845
పపరర: మమనర షపక

587
ZOK0655662
పపరర: పసతర బభబమ

125-152/1092

భరర : మహమమద రఫస షపక
ఇటటట ననట:4/382-C
వయససస:21
లట: ససర స
589
ZOK0652131
పపరర: రసబయమ బససరర పఠసన

125-152/582

125-152/585

భరర : ఘఘసబశస షపక
ఇటటట ననట:4/395-B
వయససస:47
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

593
ZOK0655001
పపరర: ఖమజజపసర యస

125-152/587

596
ZOK1496231
పపరర: జహహదచ పనచసరర

125-152/583

599
ZOK0735803
పపరర: మఘలమల షపక
తటడడ:డ గగస బభష షపక
ఇటటట ననట:4/395-B
వయససస:31
లట: పప

125-152/1043

591
ZOK0773119
పపరర: జయమఉదదదన పటభన

125-152/584

తటడడ:డ హఫసజలమలఉదదదన పటభన
ఇటటట ననట:4/394
వయససస:30
లట: పప
125-152/586

594
ZOK2254423
పపరర: ననషమ షపక

125-152/1228

భరర : మఘలమల షపక
ఇటటట ననట:4/395
వయససస:25
లట: ససర స
125-152/1093

భరర : మహమమద అల పనచసరర
ఇటటట ననట:4/395-A
వయససస:40
లట: ససర స
125-152/588

588
ZOK0402503
పపరర: షపశ కలల పరటజల
తటడడ:డ ససబడమణయట యస
ఇటటట ననట:4-388
వయససస:52
లట: పప

తటడడ:డ ఖమదర వలల
ఇటటట ననట:4/395
వయససస:41
లట: పప

తటడడ:డ మహమమద అల పనచసరర
ఇటటట ననట:4/395-A
వయససస:21
లట: పప
598
LML2414464
పపరర: నససమభభనస షపక

125-152/581

తటడడ:డ శటషతదదదన ఖమన
ఇటటట ననట:4/394
వయససస:61
లట: పప

తటడడ:డ హఫసజ అలమఉదదదన పఠసన
ఇటటట ననట:4/394
వయససస:29
లట: పప
595
ZOK1496223
పపరర: ససహహలల పనచసరర

590
ZOK0656322
పపరర: హఫసజ అలమలఉదదదన ఖమన

125-152/580

తటడడ:డ మహమమద అయమబ
ఇటటట ననట:4/382-C
వయససస:27
లట: పప

తటడడ:డ రబత
ఇటటట ననట:4/387-D
వయససస:35
లట: పప

భరర : మఫసజ అలకలమదదదన ఖమన
ఇటటట ననట:4/394
వయససస:53
లట: ససర స
592
ZOK0773150
పపరర: సలమఉదదదన పఠసన

125-152/579

597
ZOK1496249
పపరర: మహమమద అల పనచసరర

125-152/1094

తటడడ:డ మహబమబ బభష పనచసరర
ఇటటట ననట:4/395-A
వయససస:50
లట: పప
125-152/589

600
ZOK0773168
పపరర: గగస బభష షపక

125-152/590

తటడడ:డ అబమదల ఖమదర షపక
ఇటటట ననట:4/395-B
వయససస:52
లట: పప
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601
ZOK2018836
పపరర: ఆససయమ బబగట షపక

125-152/591

భరర : ఖజమదదదన షపక
ఇటటట ననట:4/395C
వయససస:57
లట: ససర స
604
ZOK0281998
పపరర: శసజదచ షపక

125-152/594

భరర : ఖమజజమహహదద న షపక
ఇటటట ననట:4/395-C
వయససస:34
లట: ససర స
607
ZOK1014885
పపరర: ఛచన బభషస షపక

125-152/597

125-152/1096

125-152/601

125-152/1045

125-152/604

125-152/606

భరర : వనటకసటరసమయయ
ఇటటట ననట:4/408-A
వయససస:64
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/599

614
ZOK1496256
పపరర: సస న షపక

617
LML2414472
పపరర: సమరస పసటణ

620
ZOK0686972
పపరర: లలమవత కటభరర

623
ZOK0950460
పపరర: ససధచకర ఆలకరర

125-152/609

626
LML2414498
పపరర: వసటతచ పససపపలలటట

125-152/1097

629
ZOK0735837
పపరర: అరరణ లకడమపపరట
భరర : శకనవసససలక లకడమపపరట
ఇటటట ననట:4/408-B
వయససస:41
లట: ససర స

609
ZOK1418367
పపరర: షపక ఇబడహహట

125-152/1095

612
ZOK1091560
పపరర: రసదల షపక

125-152/600

615
LML2412443
పపరర: అమర గగస షపక

125-152/1044

తటడడ:డ అహమద ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:4-401
వయససస:52
లట: పప
125-152/602

618
ZOK0652040
పపరర: హజరస పఠసన

125-152/603

తటడడ:డ అబమదల రహహట పఠసన
ఇటటట ననట:4/402
వయససస:30
లట: ససర స
125-151/433

621
ZOK0476390
పపరర: సరససత కటదల

125-152/605

భరర : పషటచలయయ
ఇటటట ననట:4/407
వయససస:35
లట: ససర స
125-152/607

624
ZOK1091701
పపరర: షకకర షపక

125-152/608

భరర : బభషస ససహహబ లలట షపక
ఇటటట ననట:4/408
వయససస:57
లట: ససర స
125-152/610

భరర : వనటకట కకషషయయ రసజటపపట
ఇటటట ననట:4/408A
వయససస:39
లట: ససర స
125-152/612

125-152/596

తటడడ:డ ఖమదర వలల షసక
ఇటటట ననట:4/396-A
వయససస:39
లట: పప

తటడడ:డ నరససటహహలక ఆలకరర
ఇటటట ననట:4/408
వయససస:29
లట: పప

తటడడ:డ మమకర యమర షపక
ఇటటట ననట:4/408
వయససస:30
లట: పప
628
LML2414480
పపరర: అటకమమ పససపపలలటట

611
ZOK1091495
పపరర: హబబన షపక

125-152/593

తటడడ:డ షపక చటద బభష
ఇటటట ననట:4/396
వయససస:32
లట: పప

భరర : నరససటహరరడడడ
ఇటటట ననట:4/403-A
వయససస:38
లట: ససర స

తటడడ:డ ఖమదర మహహదద న షపక
ఇటటట ననట:4/407
వయససస:70
లట: పప
625
ZOK1540954
పపరర: శసనద షపక

125-152/598

తటడడ:డ రగఫ పఠసన
ఇటటట ననట:4/402
వయససస:32
లట: ససర స

భరర : రగఫ పఠసన
ఇటటట ననట:4/402
వయససస:46
లట: ససర స
622
ZOK0880204
పపరర: గరయమసయస కసశసయ

608
ZOK1014893
పపరర: మబమబ షపక

603
LML2414449
పపరర: ఆససమ షపక

భరర : ఖమజజ పసఏర
ఇటటట ననట:4/396
వయససస:31
లట: ససర స

తటడడ:డ ఖదర వలల షపక
ఇటటట ననట:4/396-A
వయససస:22
లట: ససర స

భరర : అమర గగస షపక
ఇటటట ననట:4-401
వయససస:40
లట: ససర స
619
ZOK2018844
పపరర: హశ రఫవన పఠసన

606
ZOK0880170
పపరర: కరరరరననస షపక

125-152/595

భరర : ఖమదర వలల షపక
ఇటటట ననట:4/396-A
వయససస:52
లట: ససర స

భరర : రసదల షపక
ఇటటట ననట:4/396-A
వయససస:27
లట: ససర స
616
LML2413409
పపరర: జకకర షపక

605
ZOK0592931
పపరర: శహహద షపక

భరర : ఛచన బభషస షపక
ఇటటట ననట:4/396
వయససస:45
లట: ససర స

భరర : షపక ఇబడహహట
ఇటటట ననట:4/396
వయససస:29
లట: ససర స
613
ZOK1272921
పపరర: నజమ షపక

తటడడ:డ ఖమజజమహహదద న షపక
ఇటటట ననట:4/395-C
వయససస:33
లట: ససర స

తటడడ:డ ఖమజజ మహహదద న షపక
ఇటటట ననట:4/395-C
వయససస:30
లట: పప

తటడడ:డ మససరన సహహబ షపక
ఇటటట ననట:4/396
వయససస:64
లట: పప
610
ZOK1418672
పపరర: షపక నజయమ

125-152/592
602
LML2410306
పపరర: మహమద ఖమలద మహహదద న
షపక
తటడడ:డ ఖమజజ మహహదద న షపక
ఇటటట ననట:4/395-C
వయససస:30
లట: పప

125-152/611
627
LML2410314
పపరర: వనటకట రసమయయ పససపపలలటట

తటడడ:డ చననయయ పససపపలలటట
ఇటటట ననట:4/408-A
వయససస:66
లట: పప
125-152/613

630
ZOK0735845
పపరర: శకనవసససలక లకడమపపరట

125-152/614

తటడడ:డ నరససటహలక లకడమపపరట
ఇటటట ననట:4/408-E
వయససస:42
లట: పప
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631
ZOK1220292
పపరర: లలమవత తచళపసక

125-152/615

భరర : రసజజచచరర తచళపసక
ఇటటట ననట:4/409A
వయససస:52
లట: ససర స
634
LML1842343
పపరర: మమదసదకకషష తతట

125-152/617

125-152/620

125-152/623

125-152/626

125-152/1048

125-152/1051

125-152/1

125-152/630

తటడడ:డ షషకత అల షపక
ఇటటట ననట:4/412
వయససస:28
లట: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

639
LML2410322
పపరర: గగతమ తతతచ

125-152/622

642
ZOK0270843
పపరర: మలల కసరసన థదటభ

125-152/625

125-152/1046 645
644
LML1842327
LML1851021
పపరర: మధదసదదహనచరవవ తతట
పపరర: లలమవతమమ తతట

647
LML1851054
పపరర: పదచమవతమమ తతట

650
ZOK1103589
పపరర: మననజ కకమమర తతట

653
ZOK1496181
పపరర: వసణణ తతట

656
ZOK1721257
పపరర: షబన భభణమ సయద

659
ZOK1249029
పపరర: మససరన షపక
తటడడ:డ షషకత అల షపక
ఇటటట ననట:4/412
వయససస:33
లట: పప

125-152/1047

భరర : రసమచటదడయయ తతట తతట
ఇటటట ననట:4-410
వయససస:58
లట: ససర స
125-152/1049

648
LML1851062
పపరర: అనసరసధచ

125-152/1050

భరర : మమదసదకకకషష తతట తతట
ఇటటట ననట:4-410
వయససస:48
లట: ససర స
125-152/627

651
ZOK1566835
పపరర: భభరసఠససజ తతట

125-152/628

తటడడ:డ మధస ససధచన రసవప తతట
ఇటటట ననట:4/410-C
వయససస:23
లట: పప
125-152/629

654
ZOK1496199
పపరర: లకడమ నచరసయణ తతట

125-152/1099

తటడడ:డ లకమయయ తతట
ఇటటట ననట:4/410-E
వయససస:47
లట: పప
125-152/1100

భరర : వససమ అహమద సయద
ఇటటట ననట:4/411
వయససస:32
లట: ససర స
125-152/632

125-152/619

భరర : మదససదదనరసవ తతట
ఇటటట ననట:4/410
వయససస:46
లట: ససర స

భరర : లకడమ నచరసయణ తతట
ఇటటట ననట:4/410-E
వయససస:37
లట: ససర స

భరర : సయద మహబమబ బభష
ఇటటట ననట:4/411
వయససస:56
లట: ససర స
658
ZOK1249011
పపరర: ఇససమయల షపక

125-152/624

తటడడ:డ మధస ససధదన రసవప తతట
ఇటటట ననట:4/410-C
వయససస:26
లట: పప

తటడడ:డ మహన కకమమర తతట
ఇటటట ననట:4 410 D
వయససస:20
లట: పప
655
ZOK1567668
పపరర: సయద షమమ ససలల న

641
ZOK0270835
పపరర: శకదదవ థదటభ

636
LML1842376
పపరర: లకడమనచరసయణ తతట

తటడడ:డ రవకకమమర తతట
ఇటటట ననట:4/410
వయససస:32
లట: పప

భరర : నరససటహహలక తతట
ఇటటట ననట:4-410
వయససస:65
లట: ససర స

తటడడ:డ మమదసద కకషష తతట
ఇటటట ననట:4-410
వయససస:28
లట: ససర స
652
ZOK1495852
పపరర: ససయ పడశసటత తతట

125-152/621

తటడడ:డ ససబబరసయమలక తతట
ఇటటట ననట:4-410
వయససస:51
లట: పప

భరర : రవకకమమర తతట తతట
ఇటటట ననట:4-410
వయససస:49
లట: ససర స
649
ZOK1211515
పపరర: ఉజవసలమ తతట

638
LML2406866
పపరర: రవకకమమర టట

125-152/616

తటడడ:డ లకమమమయమ తతట
ఇటటట ననట:4/410
వయససస:47
లట: పప

భరర : హహమటతకకమమర తతట
ఇటటట ననట:4/410
వయససస:38
లట: ససర స

భరర : నరరటదడ తతట
ఇటటట ననట:4/410
వయససస:42
లట: ససర స
646
LML1851047
పపరర: ఉమమదదవ తతట

125-152/618

తటడడ:డ ససబబరసయమలక టట
ఇటటట ననట:4/410
వయససస:59
లట: పప

భరర : లకడమనచరసయణ తతట
ఇటటట ననట:4/410
వయససస:40
లట: ససర స
643
ZOK0281964
పపరర: శకలకడమ థదటభ

635
LML1842350
పపరర: హహమటత కకమమర తతట

633
LML1842319
పపరర: రసధచకకషషయయ టట
తటడడ:డ నచరసయణశశటట టట
ఇటటట ననట:4/410
వయససస:77
లట: పప

తటడడ:డ రసమచటదడయయ తతట
ఇటటట ననట:4/410
వయససస:45
లట: పప

తటడడ:డ లకమయయ టట
ఇటటట ననట:4/410
వయససస:49
లట: పప
640
ZOK0270827
పపరర: శకవసన థదటభ

125-152/1098

భరర : గమరరపడససద లకడమపపరట
ఇటటట ననట:4/409-B
వయససస:49
లట: ససర స

తటడడ:డ ససబభబరసయడద తతట
ఇటటట ననట:4/410
వయససస:46
లట: పప
637
LML1842384
పపరర: లకడమకసటత టట

632
ZOK1567460
పపరర: బలమమ లకడమపపరట

657
ZOK1248997
పపరర: ఇలయజ షపక

125-152/631

తటడడ:డ షషకత అల షపక
ఇటటట ననట:4/412
వయససస:36
లట: పప
125-152/633

660
ZOK1357128
పపరర: నససరస షపక

125-152/634

భరర : ఇలయజ షపక
ఇటటట ననట:4/412
వయససస:25
లట: ససర స
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661
ZOK1357136
పపరర: ఖఅలమ షపక

125-152/1124

భరర : షస వసత అల షపక
ఇటటట ననట:4-412
వయససస:55
లట: ససర స
664
ZOK0691410
పపరర: జజబడబబగమమ సయయద

125-152/637

125-152/639

125-152/640

125-152/642

125-152/644

125-152/647

125-152/1127

తటడడ:డ గగస మహహదదదన షపక
ఇటటట ననట:4/421
వయససస:79
లట: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

674
ZOK1008904
పపరర: నచయమతతలల ల షపక

677
ZOK1009084
పపరర: మమనర షపక

680
LML2414589
పపరర: ససదదదశసరర పసడడగమ

683
ZOK1243583
పపరర: కకమమర దనకకటట

125-152/652

686
ZOK2018869
పపరర: మటజల కసద
ర రర కసద
ర రర

125-152/1126

689
ZOK0773192
పపరర: అబమదల రరహమన షపక
తటడడ:డ అబమదల ఖమదర షపక
ఇటటట ననట:4/421
వయససస:39
లట: పప

669
ZOK0270850
పపరర: గగససయమ సయయద

125-152/1125

672
ZOK2250439
పపరర: సమరస షపక

125-152/350

675
ZOK0878548
పపరర: మమటతజ షపక

125-152/643

భరర : అబమదల రహమమన షపక
ఇటటట ననట:4/416-B
వయససస:43
లట: ససర స
125-152/645

678
ZOK1220342
పపరర: గగస మహహదద న షపక

125-152/646

తటడడ:డ మహమమద ఓససమన షపక
ఇటటట ననట:4/416-B
వయససస:61
లట: పప
125-152/648

681
LML2414597
పపరర: శకవసన పసడడగమ

125-152/649

భరర : శకకసటత
ఇటటట ననట:4/417
వయససస:36
లట: ససర స
125-152/650

684
ZOK1567593
పపరర: అనస రసఢ అటగడడ

125-152/651

తలల : లకడమ నరసయయ అటగడడ
ఇటటట ననట:4/419-A
వయససస:39
లట: ససర స
125-152/653

భరర : నచగయయ కసద
ర రర
ఇటటట ననట:4/420
వయససస:40
లట: ససర స
125-152/655

125-152/638

తటడడ:డ నచయమథదలమల షపక
ఇటటట ననట:4/416-A
వయససస:21
లట: ససర స

తటడడ:డ కకపసచచరర దనకకటట
ఇటటట ననట:4/418
వయససస:36
లట: పప

భరర : నచగయయ కసద
ర రర
ఇటటట ననట:4/420
వయససస:72
లట: ససర స
688
ZOK0474981
పపరర: అబమదల ఖమదర షపక

125-152/641

భరర : రసదచకకషషయయ పసడడగమ
ఇటటట ననట:4/417
వయససస:72
లట: ససర స

తటడడ:డ పసడడగమ రసధచకకశనయయ
ఇటటట ననట:4-417
వయససస:43
లట: పప
685
ZOK2018851
పపరర: చననమమ కసద
ర రర కసద
ర రర

671
ZOK1496116
పపరర: అజమతతననసస షపక

666
ZOK0652065
పపరర: షహహన సయయద

భరర : గగస సయయద
ఇటటట ననట:4-414
వయససస:45
లట: ససర స

తలల : నదరరహన షపక
ఇటటట ననట:4/416-B
వయససస:28
లట: ససర స

తటడడ:డ శశషషయమ పసడడగమ
ఇటటట ననట:4/417
వయససస:78
లట: పప
682
LML2406890
పపరర: పసడడగమ శకకసటత

125-152/1102

తటడడ:డ మహమమద ఉససమన షపక
ఇటటట ననట:4-416-A
వయససస:52
లట: పప

భరర : ఘఘస మహహదద న షపక
ఇటటట ననట:4/416-B
వయససస:45
లట: ససర స
679
LML2410389
పపరర: రసధచకకషష పసడడగమ

668
ZOK1496330
పపరర: హసషషన బభష సయద

125-152/636

భరర : గగస సయయద
ఇటటట ననట:4/414
వయససస:31
లట: ససర స

భరర : మససరన షపక
ఇటటట ననట:4/415
వయససస:50
లట: ససర స

భరర : నయహతతలల షపక
ఇటటట ననట:4/416-A
వయససస:41
లట: ససర స
676
ZOK0940909
పపరర: నదరర హన షపక

125-152/1101

తటడడ:డ మహబమబ బభష సయద
ఇటటట ననట:4/414
వయససస:27
లట: పప

తటడడ:డ దసస
ల మమయ షపక
ఇటటట ననట:4/415
వయససస:59
లట: పప
673
ZOK0940917
పపరర: జజన బబగట షపక

665
ZOK1495753
పపరర: సమరస సయద

663
ZOK0691394
పపరర: పసతమమబ సయయద
తటడడ:డ అమరబభషస సయయద
ఇటటట ననట:4/413
వయససస:71
లట: పప

తటడడ:డ అమర బభష సయద
ఇటటట ననట:4/413
వయససస:21
లట: ససర స

తటడడ:డ ఘఘస సయయద
ఇటటట ననట:4/414
వయససస:28
లట: పప
670
ZOK1496090
పపరర: మససరన షపక

125-152/635

తటడడ:డ యమకకబమ సయయద
ఇటటట ననట:4/413
వయససస:53
లట: పప

భరర : అమరబశస
ఇటటట ననట:4/413
వయససస:44
లట: ససర స
667
ZOK0985616
పపరర: దచవవద ఇబడహహట సయయద

662
ZOK0691378
పపరర: అమరబభషస సయయద

687
LML2414621
పపరర: హఫసజననస షపక

125-152/654

భరర : ఘఘస బభష షపక
ఇటటట ననట:4/421
వయససస:39
లట: ససర స
125-152/656

690
ZOK1186049
పపరర: రసఖబ జజన షపక

125-152/657

భరర : అబమదల రహహమన షపక
ఇటటట ననట:4/421
వయససస:33
లట: ససర స
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691
LML2413433
పపరర: రఫసవపననసస షపక

125-152/1128

భరర : అబమదల ఖమదర షపక
ఇటటట ననట:4-421-A
వయససస:67
లట: ససర స

125-152/659

తటడడ:డ అబమదలఖమదర షపక
ఇటటట ననట:4/421-B
వయససస:53
లట: పప

694
ZOK1631860
పపరర: షపక ఆరరఫపలమల

125-152/658

తటడడ:డ షపక షఫసవపలమల
ఇటటట ననట:4/421.c
వయససస:20
లట: పప

695
ZOK1009092
పపరర: షకకర షపక

125-152/231

తటడడ:డ ఆరరఫ ఖమజజమయమ షపక
ఇటటట ననట:4/678-J
వయససస:59
లట: పప

698
ZOK0676361
పపరర: ఆరరఫ ఇరసర ద షపక

125-152/661

125-149/142

భరర : చననరరడడయయ కకటడపలల
ఇటటట ననట:4/2912
వయససస:36
లట: ససర స

701
ZOK1701820
పపరర: కకరరన కసణణపకక

125-152/232

తటడడ:డ రటగయయ
ఇటటట ననట:5-79
వయససస:62
లట: పప

704
LML1867084
పపరర: ససదదమమ కసనపసకక

125-153/406

125-153/1152

భరర : ససబడమణయట ఆచచరర
ఇటటట ననట:5-79
వయససస:52
లట: ససర స

125-145/1161

తటడడ:డ లకమమయ ఆచచరర
ఇటటట ననట:5-80
వయససస:40
లట: పప

712
ZOK1684877
పపరర: దదవ నలల గగటడల

713
ZOK1568724
పపరర: లఖన నలమపపజజ

125-153/1235

భరర : వనటకట రమణ నలల గగటడల
ఇటటట ననట:5/81
వయససస:35
లట: ససర స

699
LML2416733
పపరర: పదచమవత కకటడపలల

125-149/141

702
LML1859313
పపరర: చడటగయయ ఆచచరర కసనపసకక

705
LML2426435
పపరర: రరడడమమ కసణణపసకక

125-153/1150

125-153/1153

భరర : నచగభమషణఆచచరర
ఇటటట ననట:5-79
వయససస:38
లట: ససర స
708
ZOK2261295
పపరర: కకనర ప
స కక మలల కసరరర న

125-145/1159

తటడడ:డ కకనర ప
స కక ససబబరసయమడడ ఆచచరర
ఇటటట ననట:5/80
వయససస:23
లట: పప

125-153/1155 711
710
LML1858703
LML1866433
పపరర: నచగభమషణట ఆచచరర కకతత
పపరర: వసణణశక కకతత
ర రర
ర రర

భరర : కకనర ప
స కక ససబబరసయమడడ ఆచచరర
ఇటటట ననట:5/80
వయససస:49
లట: ససర స

125-152/1103

తటడడ:డ ససబడమణయట ఆచచరర
ఇటటట ననట:5-79
వయససస:38
లట: పప

125-153/1154 707
125-145/1158
706
ZOK1540970
ZOK2261287
పపరర: నచగభమషణట ఆచచరర కసనపసకక
పపరర: కకనర ప
స కక ససబబరసయమడడ
ఆచచరర
తటడడ:డ ససబడమణయట ఆచచరర
తటడడ:డ కకనర ప
స కక మమనయయ ఆచచరర
ఇటటట ననట:5-79
ఇటటట ననట:5/80
వయససస:36
లట: పప
వయససస:46
లట: పప

709
ZOK2261345
పపరర: కకనర ప
స కక పపషప

696
ZOK1622455
పపరర: షపక అమమనసలల

భరర : రరడడ యమ
డ
ఆచచరర కకటడపలల
ఇటటట ననట:4/2912
వయససస:38
లట: ససర స

భరర : నరరశ ఆచచరర కసణణపకకస
ఇటటట ననట:5/79
వయససస:21
లట: ససర స
125-153/1151

125-152/660

తటడడ:డ షపక షఫసవపలమల
ఇటటట ననట:4/421.c
వయససస:22
లట: పప

భరర : ఆరరఫ హబబమలల షపక
ఇటటట ననట:4/678-J
వయససస:50
లట: ససర స

700
LML2416741
పపరర: నచగమణణ కకటడపలల

693
LML2414639
పపరర: జరరననబగమ శశక
భరర : శఫసఉలమల షపక
ఇటటట ననట:4/421-B
వయససస:39
లట: ససర స

తటడడ:డ కరరమమలమల షపక
ఇటటట ననట:4/421-C
వయససస:38
లట: ససర స

697
ZOK0676353
పపరర: ఆరరఫ హబబమలల షపక

703
LML1859883
పపరర: ససబడమణయట కసణణపసకక

692
LML2410397
పపరర: శఫసవవలమల ఏస

125-153/1156

భరర : నచగభమషణటఅచచరర
ఇటటట ననట:5-80
వయససస:37
లట: ససర స
125-153/407

తటడడ:డ రసజగగపసల ఆచచరర నలమపపజజ
ఇటటట ననట:5/82
వయససస:20
లట: ససర స

714
ZOK2290591
పపరర: మమకల ఇటదడ

125-153/1335

తటడడ:డ మమకల హనసమటతత
ఇటటట ననట:5/82
వయససస:23
లట: పప

125-153/408 716
125-153/1157 717
125-153/1337
715
ZOK1569508
ZOK1233022
ZOK2290872
పపరర: ససజదచ బబగమమ రహహటఖమన గసరర
పపరర: ససజదచ బబగట రహహట ఖమటగసరర
పపరర: సమరస రహహట ఖమన గసరర షపక

భరర : అబమదల అజట రహహటఖమన గసరర
ఇటటట ననట:5/83
వయససస:38
లట: ససర స

భరర : అబమదల అజమ రహహట ఖమటగసరర
ఇటటట ననట:5-83
వయససస:38
లట: ససర స

తటడడ:డ అబమదల అజట రహహట ఖమన గసరర
ఇటటట ననట:5/83
వయససస:19
లట: ససర స

718
LML2418572
పపరర: నచగరటదడ చలకవసదద

719
ZOK0253153
పపరర: సష భభగయలకడమ చలకవసదద

720
ZOK1251370
పపరర: ససబడమణయట ఆరరట

తటడడ:డ రటగససససమ
ఇటటట ననట:5-84
వయససస:35
లట: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-153/1158

భరర : రటగ నచగరటదడ
ఇటటట ననట:5-84
వయససస:33
లట: ససర స

125-153/1159

125-153/1160

తటడడ:డ నచరసయణ ఆరరట
ఇటటట ననట:5--84
వయససస:41
లట: పప
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721
ZOK1394295
పపరర: మఘనక ఆరరట

125-153/409

భరర : ససబడహమణయట ఆరరట
ఇటటట ననట:5/84-A
వయససస:22
లట: ససర స
724
LML1858737
పపరర: రటగపడససద చలకవసదద

125-153/1163

125-153/1166

125-153/1169

125-153/410

125-153/1174

125-153/1177

734
ZOK1496538
పపరర: రసమయయ ఆరత

737
LML2419679
పపరర: కకటడచరరడడడ ససటగమరరడడడ

740
ZOK0649327
పపరర: కసటతమమ చలమల

125-153/1179 743
742
LML1859065
LML2423861
పపరర: ససబబ రసమ రసజ కకటడదరర
పపరర: రసధచ కకటడదరర

తటడడ:డ దచమదరట
ఇటటట ననట:5-89-B5
వయససస:39
లట: పప
748
ZOK0881236
పపరర: లకడమ భవసన ఆకకరర
భరర : శవయయ
ఇటటట ననట:5-89-B5
వయససస:28
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

746
ZOK0257527
పపరర: కకదటడపసణణ ఆకకరర

125-153/411

749
ZOK1091180
పపరర: భభగయ లకడమ ఆకకరర
తటడడ:డ కకదOడపసణణ
ఇటటట ననట:5-89-B5
వయససస:26
లట: ససర స

125-153/1168

125-153/1171

735
LML1867449
పపరర: రమణమమ సటడచడ

125-153/1172

భరర : శకవవసససల రరడడడ
ఇటటట ననట:5-89
వయససస:49
లట: ససర స
125-153/1175

738
ZOK0389932
పపరర: రమమదదవ అలమలడడ

125-153/1176

భరర : కకటడచరరడడడ
ఇటటట ననట:5-89-B-3
వయససస:52
లట: ససర స
125-153/1178

741
ZOK1496512
పపరర: రరడడమమ కకటడదరర

125-153/412

భరర : వనటకట రసజ కకటడదరర
ఇటటట ననట:5/89-B-5
వయససస:79
లట: ససర స
125-153/1180

744
LML2425817
పపరర: వజయలకడమ ఆకకరర

125-153/1181

భరర : దచమదరమ
ఇటటట ననట:5-89-B5
వయససస:58
లట: ససర స
125-153/1183

తటడడ:డ దచమదరట
ఇటటట ననట:5-89-B5
వయససస:36
లట: పప
125-153/1185

125-153/1165

తటడడ:డ జయరసమ రరడడడ
ఇటటట ననట:5-86
వయససస:28
లట: ససర స

భరర : ససబభబరసమరసజ
ఇటటట ననట:5-89-B5
వయససస:44
లట: ససర స
125-153/1182

729
ZOK2020584
పపరర: నచరసయణమమ తతట

125-153/1170 732
731
ZOK0784249
ZOK0784462
పపరర: జయ రసమ రరడడడ ఉలవనటదసల
పపరర: తనదష వపలల టదల

భరర : రసమచటదడయయ
ఇటటట ననట:5-89-B4
వయససస:66
లట: ససర స

తటడడ:డ వనటకట రసజ
ఇటటట ననట:5-89-B5
వయససస:52
లట: పప

726
ZOK0259168
పపరర: పడససద తతట

భరర : పడభభకర తతట
ఇటటట ననట:5-85
వయససస:47
లట: ససర స

తటడడ:డ రసమరరడడడ
ఇటటట ననట:5-89-B-3
వయససస:60
లట: పప

తటడడ:డ రసమచటదడ యయ
ఇటటట ననట:5-89-B4
వయససస:34
లట: పప

745
ZOK0257519
పపరర: శవయయ ఆకకరర

125-153/1167

తటడడ:డ వనటకట ససబబయయ ఆరత
ఇటటట ననట:5/89
వయససస:75
లట: పప

తటడడ:డ కకటడచరరడడడ
ఇటటట ననట:5-89-B3
వయససస:27
లట: ససర స
739
ZOK0648931
పపరర: రసజశశఖర చదలల

728
ZOK2020576
పపరర: పడభభకర తతట

125-153/1162

తటడడ:డ పడభభకర
ఇటటట ననట:5-85
వయససస:36
లట: పప

తటడడ:డ చనన పపలమల రరడడడ
ఇటటట ననట:5-86
వయససస:52
లట: పప

భరర : రసమయయ
ఇటటట ననట:5/89
వయససస:63
లట: ససర స
736
ZOK0908527
పపరర: పలల వ ససటగట రరడడడ

125-153/1164

తటడడ:డ వనటకట సససమ తతట
ఇటటట ననట:5-85
వయససస:58
లట: పప

భరర : జయరసమ రరడడడ
ఇటటట ననట:5-86
వయససస:42
లట: ససర స
733
ZOK1496520
పపరర: ధనమమ ఆరత

725
LML1866425
పపరర: పపషపలత చలకవసదద

723
ZOK2020568
పపరర: లకడమ పడభభవత చలకవసదద
భరర : రటగసససమ
ఇటటట ననట:5-84-A
వయససస:54
లట: ససర స

భరర : రటగపడససద
ఇటటట ననట:5-84-A-A1
వయససస:38
లట: ససర స

తటడడ:డ పడభభకర తతట
ఇటటట ననట:5-85
వయససస:27
లట: ససర స
730
LML1867118
పపరర: ససజజతమమ వపలటదర

125-153/1161

తటడడ:డ ననమలయయ
ఇటటట ననట:5-84-A
వయససస:70
లట: పప

తటడడ:డ రటగ సససమ చలకవడడ
ఇటటట ననట:5-84--A-A1
వయససస:38
లట: పప
727
ZOK1132240
పపరర: ససయ కకమమరర తతట

722
LML2418580
పపరర: రటగససససమ చలకవసదద

747
ZOK0259044
పపరర: దచమదరట ఆకకరర

125-153/1184

తటడడ:డ పకకరయయ
ఇటటట ననట:5-89-B5
వయససస:66
లట: పప
125-153/1186

750
ZOK1145060
పపరర: జయమమ ఆకరపసటట

125-153/1187

భరర : పపలల యయ లలట ఆకరపసటట
ఇటటట ననట:5-89-B6
వయససస:51
లట: ససర స
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125-153/1188 752
751
ZOK1011600
LML1867522
పపరర: ఓబమలలశసర ఆమమమ ఆకరపసటట
పపరర: వజయ ఇటటకల ఇటటకకల

భరర : నచగసరరర న
ఇటటట ననట:5-89-B7
వయససస:40
లట: ససర స
754
ZOK1289925
పపరర: పషటచలయయ గటడడకకట

భరర : రసమమచచరర
ఇటటట ననట:5-89-C
వయససస:48
లట: ససర స
125-153/1191

తటడడ:డ రసమయయ గటడడకకట
ఇటటట ననట:5-89-C
వయససస:36
లట: పప
757
ZOK1011592
పపరర: పదచమవత గటడడకకట

125-153/1194

760
ZOK0986093
పపరర: చటదడమఘళ నచయమడడ
తరరగగపపల
తటడడ:డ గటగయయ తరరగగపపల
ఇటటట ననట:5-89-E1
వయససస:51
లట: పప

125-153/1195

763
ZOK0649350
పపరర: రరకసరణచ షపక

125-153/1198

125-153/1201

125-153/1336

125-153/1205

భరర : గటగయయ
ఇటటట ననట:5-92
వయససస:70
లట: ససర స

తటడడ:డ రసమచనద య
న మయ
ఇటటట ననట:5-92-A
వయససస:34
లట: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

759
ZOK1313170
పపరర: చచటదదన తరరగగపపల

125-153/1173

761
LML1859628
పపరర: అలశశర షపక

762
ZOK0648964
పపరర: అబమదలమల షపక

125-153/1196

764
LML2420404
పపరర: నససర శక

767
ZOK1496587
పపరర: అకకలమ హససనరస షపక

770
LML1867852
పపరర: గరతచ గమOడడలరర

773
ZOK1351147
పపరర: ససయ దదవయ గమటడద
ల రర

776
ZOK2020626
పపరర: గటగయయ గమOడడలరర

779
ZOK2020634
పపరర: రసమ చటదడయయ నటదచయల
తటడడ:డ నరశటహహలక
ఇటటట ననట:5-92-A
వయససస:56
లట: పప

125-153/1197

తటడడ:డ అలశశర షపక
ఇటటట ననట:5-90-B
వయససస:30
లట: పప
125-153/1199

765
LML2424000
పపరర: జరషబమననసస శశక

125-153/1200

భరర : నససర
ఇటటట ననట:5-91
వయససస:56
లట: ససర స
125-153/414

768
ZOK1376805
పపరర: కరరమమలల షపక

125-153/1202

తటడడ:డ ఖమదర షపక
ఇటటట ననట:5-91-A
వయససస:51
లట: పప
125-153/1203

771
ZOK0259226
పపరర: శకనవససబభబమ గమOడడలరర

125-153/1204

తటడడ:డ గటగయయ
ఇటటట ననట:5-92
వయససస:52
లట: పప
125-153/1206

774
ZOK2020600
పపరర: నచగరసజ గమOడడలరర

125-153/1207

తటడడ:డ గటగయయ
ఇటటట ననట:5-92
వయససస:48
లట: పప
125-153/1209

తటడడ:డ వనటకటయయ
ఇటటట ననట:5-92
వయససస:75
లట: పప
125-153/1211

125-153/1193

తటడడ:డ చటదడమఘళ నచయమడడ తరరగగపపల
ఇటటట ననట:5-89/E-1
వయససస:23
లట: ససర స

తటడడ:డ శకనవసస బభబమ గమటడద
ల రర
ఇటటట ననట:5-92
వయససస:24
లట: ససర స
125-153/1208

756
ZOK1295724
పపరర: రసమమచచరర ఇటటకకల

తటడడ:డ చటదడ మఘళ నచయమడడ తరరగగపపల
ఇటటట ననట:5/89E1
వయససస:20
లట: ససర స

భరర : శకనవసససలక
ఇటటట ననట:5-92
వయససస:42
లట: ససర స

తటడడ:డ శకనవసస బభబమ గమటడద
ల రర
ఇటటట ననట:5-92
వయససస:25
లట: ససర స

778
LML2420354
పపరర: కకశశర నటదచయల

125-153/413

తటడడ:డ నషర షపక
ఇటటట ననట:5/91-A
వయససస:27
లట: ససర స

తటడడ:డ నషర షపక
ఇటటట ననట:5/91-A
వయససస:19
లట: పప

775
ZOK2020618
పపరర: శకకటతలమమ గమOడడలరర

758
ZOK1568260
పపరర: నటదదన తరరగగపపల

125-153/1190

తటడడ:డ ససబభబరసయమడడ ఆచచరర
ఇటటట ననట:5-89-C
వయససస:53
లట: పప

తటడడ:డ ఖమజజమయమ
ఇటటట ననట:5-91
వయససస:59
లట: పప

తటడడ:డ కర నససర షపక
ఇటటట ననట:5-91
వయససస:28
లట: పప

772
ZOK1351139
పపరర: మఘనక గమటడద
ల రర

125-153/1192

తటడడ:డ ఖమజజ మయమ
ఇటటట ననట:5-90-B
వయససస:52
లట: పప

భరర : అలల సపర
ఇటటట ననట:5-90-B
వయససస:41
లట: ససర స

769
ZOK2290856
పపరర: ఎటడడఎ అశమ షపక

755
ZOK1295716
పపరర: పడమల రసణణ ఇటటకకల

753
ZOK1114610
పపరర: మహహశ ఇటటకకల
తటడడ:డ రసమమచచరర
ఇటటట ననట:5-89-C
వయససస:26
లట: పప

తటడడ:డ రసమమచచరర
ఇటటట ననట:5-89-C
వయససస:24
లట: ససర స

భరర : పషటచలయయ
ఇటటట ననట:5-89-D
వయససస:35
లట: ససర స

766
ZOK0662478
పపరర: అలమల బకసశ షపక

125-153/1189

777
LML2420347
పపరర: వనయకకమమర నటదచయల

125-153/1210

తటడడ:డ రసమచనద య
న మయ
ఇటటట ననట:5-92-A
వయససస:33
లట: పప
125-153/1212

780
ZOK2020642
పపరర: యశశదమమ నటదచయల

125-153/1213

భరర : రసమచటదడయయ
ఇటటట ననట:5-92-A
వయససస:50
లట: ససర స
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781
ZOK2261733
పపరర: ససషమ గమటడద
ల రర

125-153/1316

తటడడ:డ శకనవసస బభబమ గమటడద
ల రర
ఇటటట ననట:5/92-A
వయససస:20
లట: ససర స

782
ZOK1389584
పపరర: ససయ తనదజ గమటడద
ల రర

125-153/415

భరర : నగరసజ గమటడద
ల రర
ఇటటట ననట:5/92E
వయససస:23
లట: ససర స

784
LML2420339
పపరర: మమనటదడకకమమరరసజ
రసమమయనట
తటడడ:డ మమనసససమరసజ
ఇటటట ననట:5-92-F
వయససస:36
లట: పప

125-153/1215

787
ZOK0784488
పపరర: నచగ శవససయళ తదజజ
రసమమయమనట
తటడడ:డ మమనసససమ రసజ
ఇటటట ననట:5-92-F
వయససస:29
లట: పప

125-153/1218

783
LML2427532
పపరర: శవ జజయత గమOడడలరర

125-153/1214

భరర : నచగరసజ
ఇటటట ననట:5-92-E
వయససస:42
లట: ససర స

125-153/1216 786
785
LML2423945
ZOK0521658
పపరర: వనటకటససబబమమ రసమమయణమ
పపరర: హరరక దదవ రసమమయణట

భరర : మమనసససమరసజ
ఇటటట ననట:5-92-F
వయససస:59
లట: ససర స

125-153/1217

తటడడ:డ మమనసససమ రసజ
ఇటటట ననట:5-92-F
వయససస:32
లట: ససర స

125-153/1219 789
125-153/1220
788
ZOK2020659
ZOK1114602
పపరర: మమనసససమరసజ రసమమయనట
పపరర: మమనవరపడససదచడజ రసమమయణట

తటడడ:డ మమనరసజ
ఇటటట ననట:5-92-F
వయససస:62
లట: పప

125-153/1221 791
790
ZOK1243062
ZOK1243088
పపరర: బభల మమన రసజ రసమమయణట
పపరర: పదమజ దదవ రసమమయణట

తటడడ:డ బభలమమనరసజ రసమమయణట
ఇటటట ననట:5-92-G
వయససస:26
లట: పప
125-153/1222

125-153/1223
792
ZOK1243096
పపరర: మమన బకటదచవసన రసమమయణట

తటడడ:డ మమన భభససర రసజ రసమమయణట
ఇటటట ననట:5-92-G
వయససస:52
లట: పప

భరర : బభల మమన రసజ రసమమయణట
ఇటటట ననట:5-92-G
వయససస:48
లట: ససర స

తటడడ:డ బభల మమన రసజ రసమమయణట
ఇటటట ననట:5-92-G
వయససస:28
లట: ససర స

793
ZOK2020667
పపరర: భభగవతమమ రసమమయనట

794
LML1867837
పపరర: వజయ నటదచయల

795
LML2423960
పపరర: ససబబమమమ నటదచయల

125-153/1224

భరర : మమన వరపడససద రసవప
ఇటటట ననట:5-92-G
వయససస:69
లట: ససర స
796
ZOK0418681
పపరర: రఘమనచథ నటదచయల

భరర : ససబబనరసయయ
ఇటటట ననట:5-92-H
వయససస:55
లట: ససర స
125-153/1227

తటడడ:డ వజయ
ఇటటట ననట:5-92-H
వయససస:36
లట: పప
799
ZOK1124346
పపరర: ససధదక జఫర షపక

125-153/1230

125-153/416

తటడడ:డ అబమదల సతచరర షపక
ఇటటట ననట:5/94-A
వయససస:22
లట: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

800
ZOK1011576
పపరర: నససన
డ సయయద

803
ZOK1282847
పపరర: ఖమదర బభషస షపక

125-153/1245

806
ZOK1265058
పపరర: రరకససనచ షపక

125-153/1231

809
LML1867258
పపరర: గమలరర బబగట షపక
భరర : అబమదల సతచర షపక
ఇటటట ననట:5-94-A
వయససస:58
లట: ససర స

125-153/1229

801
ZOK1011584
పపరర: మససరన సయయద

125-153/1232

తటడడ:డ శవలల
ఇటటట ననట:5-93-A
వయససస:46
లట: పప
125-153/1233

804
LML2418598
పపరర: జజఫసర హహసపన షపక

125-153/1244

తటడడ:డ ఖమదర బభషస
ఇటటట ననట:5-94
వయససస:34
లట: పప
125-153/1246

భరర : మహమమద సలట షపక
ఇటటట ననట:5-94
వయససస:33
లట: ససర స
125-153/417

798
LML1867142
పపరర: మహబమబ జజన షపక
భరర : మఘలమనచ ససహహబ
ఇటటట ననట:5-93
వయససస:42
లట: ససర స

తటడడ:డ బభషత ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:5-94
వయససస:62
లట: పప

తటడడ:డ ఖమదర బభషస షపక
ఇటటట ననట:5-94
వయససస:34
లట: పప
808
ZOK1386044
పపరర: ఇరసరన షపక

125-153/1228

భరర : మససరన
ఇటటట ననట:5-93-A
వయససస:36
లట: ససర స

భరర : జజఫసర హహసపన షపక
ఇటటట ననట:5/94
వయససస:28
లట: ససర స
805
ZOK1115840
పపరర: మహమమద సలట షపక

797
LML1859339
పపరర: మఘలమనచ ససహహబ షపక

125-153/1226

భరర : నరససమమ మలక
ఇటటట ననట:5-92-H
వయససస:86
లట: ససర స

తటడడ:డ బభషత ససహహబ
ఇటటట ననట:5-93
వయససస:52
లట: పప

తటడడ:డ మఘలమనచ ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:5-93
వయససస:27
లట: పప
802
ZOK1496652
పపరర: ఆశయమ షపక

125-153/1225

807
ZOK1282854
పపరర: ఆరరఫపననసస షపక

125-153/1247

భరర : ఖమదర బభషస షపక
ఇటటట ననట:5-94
వయససస:52
లట: ససర స
125-153/1248

810
ZOK0259200
పపరర: మహమమద ఇలయమజ షపక

125-153/1249

తటడడ:డ అబమదల సతచరర ససహహబ
ఇటటట ననట:5-94-A
వయససస:38
లట: పప
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811
ZOK1019273
పపరర: షమట షపక

125-153/1250

తటడడ:డ అబమదల సతచరర షపక
ఇటటట ననట:5-94-A
వయససస:28
లట: ససర స
814
LML2424125
పపరర: మఘలమన శశక

125-153/418

తటడడ:డ మహమమద ఇలయమజ
ఇటటట ననట:5/95
వయససస:36
లట: ససర స
817
LML2424158
పపరర: లకడమపడసనన లవడడ

125-153/1254

125-153/420

తటడడ:డ బభలమజ ససగల
ఇటటట ననట:5/96
వయససస:30
లట: పప
826
LML2424083
పపరర: కరరమమననసస సషషయద

125-153/1257

125-153/426

125-153/1260

తటడడ:డ ససబబయయ బమరరస
ఇటటట ననట:5-96-B2
వయససస:31
లట: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-153/1255

821
ZOK0387621
పపరర: మహమమద ఇదచడస షపక

824
ZOK2260602
పపరర: రరకన షపక

827
LML2424091
పపరర: బబగమ శశక

830
ZOK0648972
పపరర: రసజరశ కకమమర ససగలమ

833
ZOK0649335
పపరర: నచగరసజమమ ససగల

125-153/1262

836
LML2422624
పపరర: వజయలకడమ బమరరస

125-153/421

839
ZOK1419738
పపరర: బల మణణకసటత బటడరర
తటడడ:డ పషటచలయయ బటడరర
ఇటటట ననట:5/96-B-3
వయససస:23
లట: పప

819
ZOK2276400
పపరర: వనటకట లకడమ మలల రరడడడ

125-153/1328

822
ZOK0478578
పపరర: అఫసఫస షపక

125-153/422

తటడడ:డ ఈటదరరశ
ఇటటట ననట:5/96
వయససస:32
లట: ససర స
125-153/1314

825
LML2418630
పపరర: మససరన వల సయయద

125-153/1256

తటడడ:డ ఖమదర ససహహబ
ఇటటట ననట:5-96-3
వయససస:47
లట: పప
125-153/424

828
ZOK1114537
పపరర: మహహదదదన షపక

125-153/425

తటడడ:డ కరరమమలమల షపక
ఇటటట ననట:5/96-A
వయససస:39
లట: పప
125-153/1258

831
ZOK0648998
పపరర: హకషసకరశవకకమమర ససగలమ

125-153/1259

తటడడ:డ బభలమజ బభబమ
ఇటటట ననట:5-96-A
వయససస:30
లట: పప
125-153/1261

834
ZOK2260610
పపరర: మససరణణ షపక

125-153/1315

భరర : అబమదల షరరఫ షపక
ఇటటట ననట:5/96A
వయససస:30
లట: ససర స
125-153/1263

భరర : ససబబయయ
ఇటటట ననట:5-96-B2
వయససస:52
లట: ససర స
125-153/1265

125-153/1253

భరర : చటదడ రరడడడ మలల రరడడడ
ఇటటట ననట:5/95A
వయససస:41
లట: ససర స

భరర : బభలమజ బభబమ
ఇటటట ననట:5-96-A
వయససస:57
లట: ససర స

తటడడ:డ నరసయయ
ఇటటట ననట:5-96-B2
వయససస:62
లట: పప
838
ZOK1114560
పపరర: అరవటద కకమమర బమరరస

818
ZOK2020675
పపరర: బమజరమమ లవడడ

125-153/1252

తటడడ:డ వనటకసటరసమరసజ లవడడ
ఇటటట ననట:5-95
వయససస:39
లట: పప

తటడడ:డ బభలమజ బభబమ
ఇటటట ననట:5-96-A
వయససస:33
లట: పప

తటడడ:డ చనన వనటకట ససబబయయ
ఇటటట ననట:5-96-A
వయససస:71
లట: పప
835
LML1859206
పపరర: ససబబయయ బమరరసస

816
LML1859933
పపరర: చటదడశశఖర లవడడ

125-153/419

భరర : కరరమమలమల
ఇటటట ననట:5/96A
వయససస:49
లట: ససర స

తటడడ:డ వనటకటయయ
ఇటటట ననట:5/96-A
వయససస:42
లట: పప
832
ZOK0649004
పపరర: బభలమజ బభబమ ససగలమ

815
ZOK1290469
పపరర: దదవ మఉనక లవడడ

భరర : మహహదదదన షపక
ఇటటట ననట:5/96
వయససస:25
లట: ససర స

భరర : మససరనవలల
ఇటటట ననట:5-96-3
వయససస:49
లట: ససర స
829
ZOK1139733
పపరర: మలల కసరరర న పటటటట

తటడడ:డ ససలమర ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:5-94-A
వయససస:61
లట: పప

తటడడ:డ ససలమర ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:5/96
వయససస:57
లట: పప
125-153/423

813
ZOK1182252
పపరర: సతచరర షపక

భరర : చటదడ రరడడడ పస ల చననమమగసరర
ఇటటట ననట:5-94-A
వయససస:39
లట: ససర స

భరర : వనటకటభడమరసజ
ఇటటట ననట:5-95-A
వయససస:57
లట: ససర స

భరర : మహమద ఇ(డచస
ఇటటట ననట:5/96
వయససస:51
లట: ససర స
823
ZOK1180454
పపరర: ససబడహమణయట ససగల

125-153/1251

తటడడ:డ వనటకట రసమ రసజ లవడడ
ఇటటట ననట:5/95
వయససస:26
లట: ససర స

భరర : చటదడశశఖర
ఇటటట ననట:5-95
వయససస:33
లట: ససర స
820
ZOK0086231
పపరర: కరరమమననజజ షపక

812
ZOK1124361
పపరర: శశదదవ పస ల చననమమగసరర

837
ZOK1114545
పపరర: వసన బమరరస

125-153/1264

తటడడ:డ ససబబయయ బమరరస
ఇటటట ననట:5-96-B2
వయససస:26
లట: ససర స
125-153/427

840
ZOK1227009
పపరర: పషటచలయయ బటడచరర

125-153/1266

తటడడ:డ నచరసయణ బటడచరర
ఇటటట ననట:5-96-B3
వయససస:48
లట: పప
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841
ZOK1227025
పపరర: లకమమమ బటడచరర

125-153/1267

భరర : పషటచలయయ బటడచరర
ఇటటట ననట:5-96-B3
వయససస:45
లట: ససర స
844
ZOK1569292
పపరర: మమహతచజ బబగమమ సయద

125-153/428

125-153/1271

125-153/1274

భరర : మహమమద రఫస
ఇటటట ననట:5-96-C5
వయససస:34
లట: ససర స
853
ZOK1712421
పపరర: షపక హబబభ

125-153/430

125-153/1277

125-153/1280

భరర : మహమమద ఇశసక షపక
ఇటటట ననట:5-98
వయససస:43
లట: ససర స

851
ZOK1114586
పపరర: తబడజ బభషస షపక

125-153/11

857
LML2424059
పపరర: రహహమబబ శశక

860
ZOK1243310
పపరర: షమట షపక

125-153/1283

863
ZOK2020691
పపరర: ఖతజజ బ షపక

866
ZOK0908550
పపరర: మహమమద ఇశసక షపక

తటడడ:డ వనటకట రమణ ఆలకకటట
ఇటటట ననట:5-98-A
వయససస:29
లట: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-153/1275

తటడడ:డ వనటకసటరమణ ఆలకకటట
ఇటటట ననట:5-98-A
వయససస:27
లట: పప

852
ZOK1568286
పపరర: శసహహన పరవన షపక

125-153/429

855
ZOK1011550
పపరర: ఫసరగజ బబగట షపక

125-153/1276

భరర : ఇకసబల
ఇటటట ననట:5-96-C7
వయససస:38
లట: ససర స
125-153/1278

858
LML2424067
పపరర: జరరనచ శయమక

125-153/1279

భరర : జఫరరవలల
ఇటటట ననట:5-96-CA
వయససస:39
లట: ససర స
125-153/1281

861
ZOK1257154
పపరర: సమరరన షపక

125-153/1282

తటడడ:డ ససరజ బభషస షపక
ఇటటట ననట:5-97
వయససస:24
లట: ససర స
125-153/1284

864
ZOK0431072
పపరర: అనసషస ఉపపపటటరర

125-153/431

భరర : దవరసజ
ఇటటట ననట:5/97A
వయససస:36
లట: ససర స
125-153/1286

తటడడ:డ సతచరర
ఇటటట ననట:5-98
వయససస:52
లట: పప

125-153/1287 869
868
ZOK0636019
ZOK0908568
పపరర: వనటకట ససవపడససద ఆలకకటట
పపరర: లకడమనచరసయణ ఆలకకటట

125-153/1273

భరర : అజమతతలమల షపక
ఇటటట ననట:5/96-C-7
వయససస:37
లట: ససర స

భరర : ససరజ బభషస
ఇటటట ననట:5-97
వయససస:48
లట: ససర స
125-153/1285

849
LML2418648
పపరర: మహమమద రఫస షపక
తలల : రరహమన బ
ఇటటట ననట:5-96-C5
వయససస:47
లట: పప

తటడడ:డ ససరజ బభషస షపక
ఇటటట ననట:5-97
వయససస:26
లట: ససర స

తటడడ:డ మహమమద ఖమససట షపక
ఇటటట ననట:5-97
వయససస:60
లట: పప
865
LML2424042
పపరర: రసఖసయఖననసస షపక

125-153/1272

భరర : హహసషషనమయమ
ఇటటట ననట:5-96-CA
వయససస:74
లట: ససర స

భరర : ఖలల బభషస
ఇటటట ననట:5-97
వయససస:31
లట: ససర స
862
ZOK2020683
పపరర: ససరజ బభషస షపక

848
LML2426013
పపరర: వనటకటససబబమమ
పపడడరఅమనచనగసరర
భరర : పపటచలయయ
ఇటటట ననట:5-96-C4
వయససస:65
లట: ససర స

854
LML2424075
పపరర: సహనజ శశక

125-153/1270
846
LML2419919
పపరర: వనటకట కకషష పపడడరఅమనచనగసరర

తటడడ:డ పపటచలయయ
ఇటటట ననట:5-96-C4
వయససస:40
లట: పప

భరర : అజరమర మలమల
ఇటటట ననట:5-96-C7
వయససస:37
లట: ససర స

తటడడ:డ మహబమబ బభషస
ఇటటట ననట:5-96-C7
వయససస:44
లట: పప
859
ZOK0908535
పపరర: అయయషస మమనన షపక

125-153/1334

తటడడ:డ మహబమబ బభషస షపక
ఇటటట ననట:5/96-C-7
వయససస:39
లట: పప

భరర : షపక ఠసబడజ బభష
ఇటటట ననట:5/96-C-7
వయససస:24
లట: ససర స
856
ZOK1011568
పపరర: ఇకసబల షపక

845
ZOK2285930
పపరర: పసలలట ససనత ససనత

125-153/1269
843
ZOK1303155
పపరర: బటడచరర వనటకట నరసమమ

భరర : బటడచరర నచరసయణ లలట
ఇటటట ననట:5-96-B3
వయససస:68
లట: ససర స

భరర : పస ససరరశ ససరరశ
ఇటటట ననట:5/96C2
వయససస:38
లట: ససర స

భరర : వనషటకటకకషష
ఇటటట ననట:5-96-C4
వయససస:33
లట: ససర స
850
ZOK1144740
పపరర: హససనచ షపక

125-153/1268

తటడడ:డ పషటచలయయ బటడచరర
ఇటటట ననట:5-96-B3
వయససస:24
లట: పప

తటడడ:డ మససరన వలల సయద
ఇటటట ననట:5/96-C2
వయససస:22
లట: ససర స
847
LML2426005
పపరర: నచగమణణ పషదదరసమననగసరర

842
ZOK1257113
పపరర: లకడమనచరసయణ బటడచరర

867
ZOK2020717
పపరర: నచగమమ అలకకటతచ

125-153/432

భరర : పసచచయయ
ఇటటట ననట:5/98-A
వయససస:87
లట: ససర స
125-153/1288

870
ZOK1114404
పపరర: హరర కకషష ఆలకకటట

125-153/1289

తటడడ:డ వనటకట రమణ ఆలకకటట
ఇటటట ననట:5-98-A
వయససస:26
లట: పప
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871
ZOK2020709
పపరర: వనటకసటరమణ ఆలకకటట

125-153/1290

తటడడ:డ పసచచయయ ఆలకకటట
ఇటటట ననట:5-98-A
వయససస:44
లట: పప
874
ZOK2020725
పపరర: వజయమమమ అలకకOట

125-153/1293

125-153/1294

125-153/1297

125-153/452

125-153/16

125-153/457

తటడడ:డ ససలమర ససహహబ
ఇటటట ననట:5-100-A
వయససస:55
లట: పప

884
ZOK2020741
పపరర: తహహరరననసస షపక

887
LML2424315
పపరర: దసరసర మలరసజ

890
ZOK1569748
పపరర: ససబబరసయమడడ మర

125-153/458

893
LML1867605
పపరర: రతనమమ ఉదదటడపప

125-153/461

896
ZOK0662635
పపరర: మహమమద ఇమరసన శశక

వయసస 01-01-2021 నటక

125-153/453

879
LML2424117
పపరర: శసబయమ సససటభనచ శశక

125-153/1296

882
ZOK0986101
పపరర: హహహదర అల షపక

125-153/451

885
ZOK1244557
పపరర: చడరల గపలల నరరశ

125-153/454

తటడడ:డ చడరల గపలల పసపయయ
ఇటటట ననట:5-100వయససస:28
లట: పప
125-153/455

888
ZOK1353010
పపరర: తతతట షపక

125-153/456

భరర : మససరన బభషస షపక
ఇటటట ననట:5-100-1
వయససస:42
లట: ససర స
125-153/17

891
ZOK1720739
పపరర: ఉమర షపక మహమమద

125-153/18

తటడడ:డ ఇబడహహట షపక
ఇటటట ననట:5/100-A
వయససస:24
లట: పప
125-153/459

894
LML2420701
పపరర: చటగలరసజ మమలరసజ

125-153/460

తటడడ:డ చననబబరసజ
ఇటటట ననట:5-100-A
వయససస:49
లట: పప
125-153/462

తటడడ:డ ఈబభడహహమ
ఇటటట ననట:5-100-A
వయససస:28
లట: పప

భరర : చననవనటకటససబబయయ
ఇటటట ననట:5-100-A
వయససస:67
లట: ససర స

125-153/12

తటడడ:డ మఘలమ ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:5-100
వయససస:36
లట: పప

భరర : వనటకటరమణ
ఇటటట ననట:5-100-A
వయససస:42
లట: ససర స

125-153/464 899
898
ZOK1208744
ZOK2020758
పపరర: మహమమద ఇససమయల షపక
పపరర: రసజరశసరర ఉడటదచపవ

తటడడ:డ ఇబడహహట షపక
ఇటటట ననట:5-100-A
వయససస:25
లట: పప

125-153/450

తటడడ:డ జయరసమమడడ
ఇటటట ననట:5/100-2
వయససస:48
లట: పప

భరర : ఇబడహహట ససహహబ
ఇటటట ననట:5-100-A
వయససస:49
లట: ససర స
895
ZOK0387795
పపరర: ఇబడహహట షపక

881
LML1858539
పపరర: మఉలససహబ శశక

876
ZOK2244952
పపరర: ఆకకల శకధర

తటడడ:డ అబబబద మల జలల
ఇటటట ననట:5-99
వయససస:33
లట: ససర స

భరర : చదటగలరసజ
ఇటటట ననట:5-100-1
వయససస:39
లట: ససర స

తటడడ:డ అనసర బభషస షపక
ఇటటట ననట:5-100-1
వయససస:47
లట: పప
892
LML1867266
పపరర: షసహహదచ బబగట షపక

125-153/1295

భరర : మఘలమ ససహహబ
ఇటటట ననట:5-100
వయససస:61
లట: ససర స

తటడడ:డ మససరన బభష షపక
ఇటటట ననట:5/100-1
వయససస:20
లట: పప
889
ZOK1353028
పపరర: మససరన బభషస షపక

878
LML2424109
పపరర: ససజదచబభనస శశక

125-153/1292

తటడడ:డ ఆకకల వనటకట ససబబయయ
ఇటటట ననట:5/98-E
వయససస:19
లట: పప

తటడడ:డ ససలమర శఇబ
ఇటటట ననట:5-100
వయససస:63
లట: పప

తటడడ:డ మఘలమ ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:5-100
వయససస:28
లట: పప
886
ZOK1496660
పపరర: మహమమద బభష షపక

125-159/7

తటడడ:డ అబమదలజలల
ఇటటట ననట:5-99
వయససస:35
లట: ససర స

తటడడ:డ ఖమదర హహసపన
ఇటటట ననట:5-99
వయససస:74
లట: పప
883
ZOK1208769
పపరర: మహమమద షరరఫ షపక

875
ZOK1578145
పపరర: షపక మహమమద జవనద

873
LML2420438
పపరర: శకనవసససలక అలకకOట
తటడడ:డ పసచచయయ
ఇటటట ననట:5-98-B
వయససస:50
లట: పప

తటడడ:డ షపక సలట బభష
ఇటటట ననట:5/98-B
వయససస:23
లట: పప

తటడడ:డ అబమదల జలల
ఇటటట ననట:5-99
వయససస:39
లట: పప
880
ZOK2020733
పపరర: అబమదల జలల షపక

125-153/1291

భరర : శకవవసససలక
ఇటటట ననట:5-98-B
వయససస:42
లట: ససర స

భరర : వనటకటరమణ
ఇటటట ననట:5-98-B
వయససస:47
లట: ససర స
877
LML1858349
పపరర: ఖమజజ మహహదద న షపక

872
LML1867308
పపరర: ససజజత ఆలకకటట

897
ZOK1170349
పపరర: పడశసటత ఉదదటడట

125-153/463

తటడడ:డ వనటకట రమణ ఉదదటడడ
ఇటటట ననట:5-100-A
వయససస:27
లట: పప
125-153/465

125-153/13
900
ZOK1667484
పపరర: మదన ససషమ మదన వజయ
కకమమర
తటడడ:డ మదన వజయ కకమమర గరదదలకరర జయ
ఇటటట ననట:5/100 B
వయససస:30
లట: ససర స
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901
ZOK1667518
పపరర: జజయతసత పసడయ మదన

125-153/14

902
ZOK1353127
పపరర: చడరల గపలల పసపయయ

125-153/19

తటడడ:డ వజయ కకమమర మదన జయగగరర గరదదలక తటడడ:డ చడరల గపలల వనటకటసససమ సస
ఇటటట ననట:5/100 B
ఇటటట ననట:5/100-B
వయససస:25
లట: ససర స
వయససస:65
లట: పప
904
ZOK1569656
పపరర: రమణమమ చడరల గపలల

125-153/21

భరర : పపపయయ
ఇటటట ననట:5/100-B
వయససస:51
లట: ససర స
907
ZOK0095620
పపరర: వజయ కకమమర మమదన
తటడడ:డ ససబభబరసయమడడ
ఇటటట ననట:5-100-B
వయససస:63
లట: పప
910
ZOK0941279
పపరర: శక హరర గడడడ రసల
తటడడ:డ నరససటహహలక గడడడ రసల
ఇటటట ననట:5-100-B
వయససస:60
లట: పప
913
LML1859032
పపరర: ససవపడససద రరడడడ పసలలటట

125-153/22

125-153/473

908
ZOK0941253
పపరర: మమనస గడడడ రసల

125-153/468

914
LML1866334
పపరర: శసయమలమ దదవ పసలలటట

125-153/474

భరర : ఇటడద
ల రర రసమ మహన రరడడ
ఇటటట ననట:5/100-B-A
వయససస:45
లట: ససర స

922
ZOK1496413
పపరర: ఎటదసలకరర రసజ శశఖర రరడడడ

923
ZOK1353168
పపరర: రసహహల రరడడడ ఈనసడతరర

తటడడ:డ వనటకట నరసయయ నచయమడడ
ఇటటట ననట:5-100-BA
వయససస:74
లట: పప
928
ZOK1705466
పపరర: రచన ఇటడడలరర

భటధసవప: పపడమ ససగర రరడడడ మమమమడడ
ఇటటట ననట:5-100-b-a
వయససస:23
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-153/475

125-153/15

తటడడ:డ రటగ రరడడడ ఏటడడలరర
ఇటటట ననట:5/100 B-A
వయససస:24
లట: ససర స
125-153/25

921
ZOK1380518
పపరర: ఇటడద
ల రర రసహహల రరడడడ

125-153/26

తటడడ:డ ఇటడద
ల రర రసమ మహన రరడడ
ఇటటట ననట:5/100-B-A
వయససస:25
లట: పప
125-153/28

924
ZOK1353176
పపరర: రసమ మహన రరడడ ఈనసడతరర

తటడడ:డ రసమ మహన రరడడ ఈనసడతరర
ఇటటట ననట:5/100B-A
వయససస:25
లట: పప

తటడడ:డ రటగ రరడడడ ఈనసడతరర
ఇటటట ననట:5/100B-A
వయససస:57
లట: పప

926
LML2422632
పపరర: వటధయ వసల బబ లమల

927
ZOK1353192
పపరర: రసజ శశఖర రరడడడ ఏటదదలకరర

125-153/478

భరర : శకరసమమలక నచయమడడ
ఇటటట ననట:5-100-BA
వయససస:55
లట: ససర స
125-153/480

915
LML2422640
పపరర: పసలలటట అనదరసధ

125-153/476 918
917
ZOK1183250
ZOK1353184
పపరర: వనటకట ససబబయయ బమరరగమలమ
పపరర: రచన ఏటడడలరర

920
ZOK1380500
పపరర: ఇటడద
ల రర శకలత

125-153/477

125-153/472

భరర : శవ పడససదరరడడడ
ఇటటట ననట:5-100--B-1
వయససస:40
లట: ససర స

125-153/24
919
ZOK1380492
పపరర: ఇటడద
ల రర రసట మమరళమహన
రరడడడ
తటడడ:డ ఇటడద
ల రర రటగ రరడడడ
ఇటటట ననట:5/100-B-A
వయససస:57
లట: పప

925
LML2418655
పపరర: శకరసమమలక నచయమడడ బబ లమల

125-153/469

తటడడ:డ వనటకటసససమరరడడడ
ఇటటట ననట:5-100--B-1
వయససస:78
లట: పప

తటడడ:డ ససబబరసయమడడ బమరరగమలమ
ఇటటట ననట:5-100-B2
వయససస:42
లట: పప

తటడడ:డ ఎటదసలకరర రటగ రరడడడ
ఇటటట ననట:5/100-B-A
వయససస:22
లట: పప

909
ZOK0941261
పపరర: అణమ దదప గడడడరసల

125-153/471 912
911
ZOK0941287
LML1858398
పపరర: వనటకట రతనమమ నలమల బబ తతల
పపరర: రసదచకకకషష సరరడడడ పసలలటట

భరర : వనటకటససబబయయ బమరగమలమ
ఇటటట ననట:5/100-B-2
వయససస:40
లట: ససర స

125-153/27

125-153/466

తటడడ:డ శక హరర గడడడరసల
ఇటటట ననట:5-100-B
వయససస:32
లట: పప

భరర : రసధచకకకషష సరరడడడ
ఇటటట ననట:5-100--B-1
వయససస:77
లట: ససర స
125-153/23

906
ZOK0086264
పపరర: జయగగరర గరడడలకరర
భరర : వజయ కకమమర మదన
ఇటటట ననట:5-100-B
వయససస:55
లట: ససర స

భరర : శక హరర గడడడ రసల
ఇటటట ననట:5-100-B
వయససస:56
లట: ససర స

తటడడ:డ రసధచకకకషష స రరడడడ పసలలటట
ఇటటట ననట:5-100--B-1
వయససస:43
లట: పప
916
ZOK1668714
పపరర: చటదడకలమవత బమరసగఅలమ

905
ZOK1569714
పపరర: పపపయయ చడరల గపలల

తటడడ:డ శకహరర గడడడ రసల
ఇటటట ననట:5-100-B
వయససస:29
లట: ససర స
125-153/470

125-153/20

భరర : చడరల గపలల పసపయయ సస
ఇటటట ననట:5/100-B
వయససస:51
లట: ససర స

తటడడ:డ వనటకట సససమ
ఇటటట ననట:5/100-B
వయససస:65
లట: పప
125-153/467

903
ZOK1353135
పపరర: చడరల గపలల రమణమమ

929
ZOK1380484
పపరర: ఇటడద
ల రర రసట పడకసశ రరడడడ

125-153/29

125-153/479

తటడడ:డ రటగ రరడడడ
ఇటటట ననట:5-100-BA
వయససస:23
లట: పప
125-153/1236

తటడడ:డ ఇటడద
ల రర రసమ మహన రరడడ
ఇటటట ననట:5/100-B-A
వయససస:22
లట: పప

930
ZOK2245975
పపరర: బభల చటదడ ఆచచరర దరరసస

125-153/366

తటడడ:డ నరససటహ ఆచచరర దరరసస
ఇటటట ననట:5-100/B/A1
వయససస:62
లట: పప
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931
ZOK1496595
పపరర: పవన తదజ దసవవసరర

125-153/32

తటడడ:డ సటజవ రసవప దసవవసరర
ఇటటట ననట:5/100-C-6
వయససస:29
లట: పప
934
ZOK1496603
పపరర: గగపసల కకషష దసవవసరర

125-153/35

125-153/481

125-153/483

125-153/486

125-153/489

125-153/492

125-153/495

భరర : నచగరసజ
ఇటటట ననట:5-102-H2
వయససస:49
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

944
LML2428084
పపరర: సదరమమ కకపపల

947
ZOK1144849
పపరర: మససరన షపక

125-153/38

125-153/487

956
ZOK1496892
పపరర: గమరర రసజ రసవప కకససగర

959
ZOK0941204
పపరర: నచగరసజ కకననర టట
తటడడ:డ ససబభబరసయమడడ
ఇటటట ననట:5-102-H2
వయససస:60
లట: పప

125-153/36

942
ZOK1122704
పపరర: కనకదసరర ఇవసల

125-153/485

945
LML1858240
పపరర: జలమన బభష షపక

125-153/488

తటడడ:డ మయమజజన
ఇటటట ననట:5-102-B
వయససస:57
లట: పప
125-153/490

948
ZOK1145045
పపరర: మమహరసజ బబగట షపక

125-153/491

భరర : మససరన
ఇటటట ననట:5-102-B
వయససస:39
లట: ససర స
125-153/494

తటడడ:డ లలట వనటకట ససబభబరరడడ
ఇటటట ననట:5-102-C
వయససస:41
లట: పప
125-153/496

954
ZOK1496876
పపరర: హరరణణ కకససగర

125-153/37

తటడడ:డ గమరరరసజ రసవప కకససగర
ఇటటట ననట:5/102-h-2
వయససస:21
లట: ససర స
125-153/39

తటడడ:డ కకషష మమరరర కకససగర
ఇటటట ననట:5/102-h-2
వయససస:58
లట: పప
125-153/498

939
ZOK1686146
పపరర: పదమనచభన తలమరర

125-153/493 951
950
ZOK1145029
ZOK1243054
పపరర: నరమల వకకటరరయమ అపసపయ పలల
పపరర: శకనవసససల రరడడ తపపన

953
ZOK0941246
పపరర: శకదదవ కకననర టట

125-153/31

భరర : శకనవసస
ఇటటట ననట:5-102-A
వయససస:38
లట: ససర స

భరర : వనటకట ససబబయయ
ఇటటట ననట:5-102-H1
వయససస:51
లట: ససర స

భరర : గమరరరసజ రసవప కకససగర
ఇటటట ననట:5/102-h-2
వయససస:55
లట: ససర స
958
ZOK0941196
పపరర: భమదదవ కకననర టట

125-153/484

భరర : డడ వ యస రసజ
ఇటటట ననట:5-102-C
వయససస:59
లట: ససర స

తటడడ:డ ససబభబరసయమడడ
ఇటటట ననట:5-102-H1
వయససస:62
లట: పప
955
ZOK1496884
పపరర: రరకకమణణ కకససగర

941
LML2422509
పపరర: నరరన బభబమ సమబథదనచ

936
ZOK1668755
పపరర: పడభభవత పవడదరర

తటడడ:డ గమరవయయ
ఇటటట ననట:5/102
వయససస:55
లట: పప

తటడడ:డ మయజన
ఇటటట ననట:5-102-B
వయససస:46
లట: పప

తటడడ:డ జజసపఫ
ఇటటట ననట:5-102-C
వయససస:72
లట: పప
952
ZOK0941238
పపరర: వనటకట ససబబయయ కకననర టట

125-153/482

భరర : సదరయయ
ఇటటట ననట:5-102-A1
వయససస:79
లట: ససర స

భరర : జలమన బభష షపక
ఇటటట ననట:5-102-B
వయససస:47
లట: ససర స
949
ZOK1144807
పపరర: మననహర అపసపయ పలల

938
LML2423747
పపరర: నచగమమణణమమ

125-153/34

భరర : దదననశ రరడడడ కకట పలల
ఇటటట ననట:5/100C, 1st floor
వయససస:34
లట: ససర స

తలల : జయ దదవ
ఇటటట ననట:5-102-A
వయససస:32
లట: పప

తటడడ:డ గటగసధర రసవప యమవల
ఇటటట ననట:5-102-A
వయససస:46
లట: పప
946
LML2422665
పపరర: జరషనబ బబగమమ షపక

125-153/30

భరర : ససబభబరరడడడ
ఇటటట ననట:5-100-D
వయససస:59
లట: ససర స

భరర : దదవదచనట
ఇటటట ననట:5-102
వయససస:57
లట: ససర స
943
ZOK1183193
పపరర: శకనవసస ఇవసల

935
ZOK1668748
పపరర: దదననశ రరడడడ కకట పలల

933
ZOK1496629
పపరర: దదపసక దసవవసరర
తటడడ:డ సటజవ రసవప దసవవసరర
ఇటటట ననట:5/100-C-6
వయససస:27
లట: ససర స

భటధసవప: పడభభవత పవడదరర
ఇటటట ననట:5/100c, 1st floor
వయససస:39
లట: పప

తటడడ:డ వనటకటరరడడడ
ఇటటట ననట:5-100-D
వయససస:64
లట: పప
940
ZOK2020766
పపరర: జయదదవ కకపపళ

125-153/33

భరర : సటజవ రసవప దసవవసరర
ఇటటట ననట:5/100-C-6
వయససస:56
లట: ససర స

భటధసవప: సటజవ రసవప దసవవసరర
ఇటటట ననట:5/100C-C-6
వయససస:54
లట: పప
937
LML2419786
పపరర: ససబభబరరడడడ వనలగచచరల

932
ZOK1496611
పపరర: రసఢ భభయ దసవవసరర

957
ZOK0908584
పపరర: నఖల తదజ కకననర టట

125-153/497

తటడడ:డ నచగరసజ కకననర టట
ఇటటట ననట:5-102-H2
వయససస:27
లట: పప
125-153/499

960
ZOK0941212
పపరర: రవ తదజ కకననర టట

125-153/500

తటడడ:డ నచగరసజ
ఇటటట ననట:5-102-H2
వయససస:31
లట: పప
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961
ZOK1541176
పపరర: షరరమల కకటజరటట

125-153/501

భరర : రవ తదజ
ఇటటట ననట:5-102-H2
వయససస:26
లట: ససర స
964
ZOK0941154
పపరర: శకవలల కకననర టట

125-153/504

965
ZOK0941162
పపరర: బభల కకషష కకననర టట

125-153/507

968
ZOK1115485
పపరర: రసజమమ కకపపరసజ

971
LML2428092
పపరర: ససజజత చకటట

భరర : బభలమజ కకపపరపప
ఇటటట ననట:5/102-H-5 K.K NIVAS
వయససస:35
లట: ససర స

భరర : వనణమ గగపసల
ఇటటట ననట:5-102-HA
వయససస:54
లట: ససర స

973
ZOK1193077
పపరర: నచగరశసరర మససల

974
ZOK1568039
పపరర: వనటకటమమ రరగమమడడగమలమ

125-152/1170

భరర : రసమ చటదడయయ మససల
ఇటటట ననట:5/104
వయససస:47
లట: ససర స
976
ZOK0908618
పపరర: పవతడ రరగమమడడగమల

125-153/512

భరర : ససరరష బభబమ
ఇటటట ననట:5-105-A1
వయససస:31
లట: ససర స
979
ZOK0782722
పపరర: సలమమన ఖమన పటభన

125-153/44

తటడడ:డ అమర ఖమన పపతదన
ఇటటట ననట:5/107
వయససస:36
లట: పప
985
LML2421790
పపరర: ఆససఫలఖమన పటట న

125-153/514

భరర : మహమమద రఫస షపక
ఇటటట ననట:5-108-1
వయససస:49
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-153/509

972
ZOK0908824
పపరర: వనల చకటట

125-153/41

978
LML1866144
పపరర: షసజజదద బబగట పఠసన

989
ZOK1115576
పపరర: అరసరద షపక
తటడడ:డ మహమమద రఫస షపక
ఇటటట ననట:5-108-1
వయససస:29
లట: పప

125-153/510

125-153/511
975
ZOK0908600
పపరర: ససరరష బభబమ రరగమమడడగమల

977
ZOK1216333
పపరర: ఇమమటశవలల షపక

986
LML2427201
పపరర: కకరశడబబ శశక

125-153/1331

తటడడ:డ వనణమగగపసల
ఇటటట ననట:5-102-HA
వయససస:31
లట: ససర స

125-153/42

125-153/43

భరర : అమర ఖమన
ఇటటట ననట:5/107
వయససస:47
లట: ససర స
125-153/45

981
ZOK1229294
పపరర: షసజజధద పపతదన

125-153/46

భరర : అమర ఖమన లలట పపతదన
ఇటటట ననట:5/107
వయససస:53
లట: ససర స
125-153/48

984
LML2418671
పపరర: రసదల ఖమన పఠసన

125-153/513

తటడడ:డ ఖమదర ఖమన
ఇటటట ననట:5-108
వయససస:63
లట: పప
125-153/515

భరర : రసదలఖమన
ఇటటట ననట:5-108
వయససస:64
లట: ససర స
125-153/521

969
ZOK2280105
పపరర: టట పడసనన లకడమ

తటడడ:డ జయరసమయయ
ఇటటట ననట:5-105-A1
వయససస:41
లట: పప

983
ZOK1296490
పపరర: అబమదలమల షపక

125-153/506

భరర : కకపపరపప బభలమజ
ఇటటట ననట:5/102-H-5
వయససస:35
లట: ససర స

తటడడ:డ ఎట డడ రఫస షపక
ఇటటట ననట:5/108
వయససస:24
లట: పప

తటడడ:డ రసదలఖమన
ఇటటట ననట:5-108
వయససస:34
లట: పప
988
ZOK1115543
పపరర: అటజమన షపక

125-153/508

భరర : ఖమజజ మమదదదన పపతదన
ఇటటట ననట:5/107
వయససస:27
లట: ససర స
125-153/47

966
ZOK0908592
పపరర: భభగయ లకడమ కకపపరపప

భరర : జయరసమయయ రరగమమడడగమలమ
ఇటటట ననట:5/105
వయససస:62
లట: ససర స

980
ZOK1139790
పపరర: షహహన పపతదన

125-153/503

భరర : బభలమజ కకపపరపప
ఇటటట ననట:5-102-H5
వయససస:36
లట: ససర స

తటడడ:డ రమమ
ర లల షపక
ఇటటట ననట:5/106
వయససస:25
లట: పప

తటడడ:డ అమర ఖమన
ఇటటట ననట:5/107
వయససస:28
లట: పప
982
ZOK1243070
పపరర: ఖమజజ మమదదదన పపతదన

125-153/505

భరర : మససరనయయ
ఇటటట ననట:5-102-H5
వయససస:64
లట: ససర స
125-153/40

963
ZOK0941188
పపరర: వశసల కకననర టట
భరర : హరర కకషష
ఇటటట ననట:5-102-H3
వయససస:40
లట: ససర స

తటడడ:డ ససబభబరసయమడడ
ఇటటట ననట:5-102-H4
వయససస:44
లట: పప

తటడడ:డ మససరనయయ
ఇటటట ననట:5-102-H5
వయససస:45
లట: పప
970
ZOK1569557
పపరర: భభగయ లకడమ కకపపరపప

125-153/502

తటడడ:డ ససబభబరసయమడడ
ఇటటట ననట:5-102-H3
వయససస:44
లట: పప

భరర : బభల కకషష
ఇటటట ననట:5-102-H4
వయససస:35
లట: ససర స
967
ZOK1115444
పపరర: బభలమజ కకపసడజ

962
ZOK0941170
పపరర: హరర కకషష కకననర టట

987
LML2427219
పపరర: ఫరరహ శశక

125-153/516

భరర : నవసబఖమన
ఇటటట ననట:5-108
వయససస:38
లట: ససర స
125-153/522

990
ZOK1115519
పపరర: మమహరరననసస షపక

125-153/523

భరర : అబమదల నబ
ఇటటట ననట:5-108-A
వయససస:81
లట: ససర స
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991
ZOK1496785
పపరర: శవ ససయ నచగరటదడ గడడదల

125-153/49

తటడడ:డ వనటకటటశసరరల గడడదల
ఇటటట ననట:5/110
వయససస:22
లట: పప

992
ZOK1496793
పపరర: ససయ పసడయ గడడదల

125-153/50

తటడడ:డ వనటకటటశసరరల గడడదల
ఇటటట ననట:5/110
వయససస:23
లట: ససర స

994
ZOK1706902
పపరర: శశసత చనటత రసజ

125-153/51

తటడడ:డ జయరసమ రసజ చనటత రసజ
ఇటటట ననట:5/110-A
వయససస:24
లట: ససర స

993
ZOK0253211
పపరర: అమరసవతమమ భమమ

125-153/524

భరర : జయరసమ రరడడడ
ఇటటట ననట:5-110-1
వయససస:52
లట: ససర స

995
ZOK1706944
పపరర: తదజశసన చనటత రసజ

125-153/52

తటడడ:డ జయరసమ రసజ చనటత రసజ
ఇటటట ననట:5/110-A
వయససస:20
లట: ససర స

996
LML2422673
పపరర: సరససత ఉదదటడట

125-153/525

భరర : ససబభబరసయమడడ
ఇటటట ననట:5-110-A
వయససస:38
లట: ససర స

125-153/526 998
125-153/527 999
997
ZOK2020774
ZOK2020782
ZOK2020790
పపరర: వనటకటరమన వవదడటదచపవ
పపరర: ససబభబరసయడద వవదడటదచపవ
పపరర: చనన వనటకట ససబబయయ
వవదడటదచపవ
తటడడ:డ చననవనటకటససబబయయ
తటడడ:డ చననవనటకటససబబయయ
తటడడ:డ నచగయయ
ఇటటట ననట:5-110-A
ఇటటట ననట:5-110-A
ఇటటట ననట:5-110-A
వయససస:48
లట: పప
వయససస:51
లట: పప
వయససస:73
లట: పప

125-153/528

1000 ZOK1568500
పపరర: పవతడ ఉదదటడట

125-153/529

125-153/53

తటడడ:డ వనటకటరమణ ఉదదటడట
ఇటటట ననట:5/110-C
వయససస:23
లట: ససర స
1003 ZOK1496835
పపరర: వనటకటటష ఉదదటడట

125-153/530

125-153/531

125-153/533

125-153/536

భరర : నరసరసజ
ఇటటట ననట:5-112-A
వయససస:67
లట: ససర స
1018 ZOK1496447
పపరర: మహన అకకసనగమటటల

తటడడ:డ ఆటజననయమలక అకకసనగమటటల
ఇటటట ననట:5/112-C
వయససస:22
లట: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1010 ZOK0259184
పపరర: శవశటకర రసజ కడడమమళ

1013 ZOK1681493
పపరర: ససకకమమర చచదరర వకసటటట

1016 LML2427276
పపరర: శశకళ సళమమటడచల

1019 LML2418689
పపరర: వనటకటససనల కకమమర రరడడడ
జబబరఏదదద
తటడడ:డ వనటకట రరడడడ జబబరఏదదద
ఇటటట ననట:5-112-C
వయససస:35
లట: పప

125-153/1237

తటడడ:డ చనన రసమససబబరరడడ ఏసస రరడడడ
ఇటటట ననట:5/111
వయససస:53
లట: ససర స
125-153/534

1011 ZOK1115600
పపరర: దదవయ మమదదదరసజ

125-153/535

భరర : శవ శటకర రసజ కడడమమళ
ఇటటట ననట:5-111-1
వయససస:30
లట: ససర స
125-153/57

1014 LML2421832
పపరర: పపనచచలరసజ కసదదమమలమ

125-153/537

తటడడ:డ నరసరసజ
ఇటటట ననట:5-112-A
వయససస:43
లట: పప
125-153/539

భరర : పపనచచలరసజ
ఇటటట ననట:5-112-A
వయససస:33
లట: ససర స
125-153/58

125-153/56

125-153/532 1008 ZOK1716323
1007 ZOK2020816
పపరర: వనటకటససబభబరసజ కసదదమమలమ
పపరర: రసమలకమమ ఏసస రరడడ

తటడడ:డ శటకరయయ వకసటటట
ఇటటట ననట:5/112/2/15
వయససస:21
లట: పప
125-153/538

1005 ZOK1568955
పపరర: ససనటద ఆకరపసటట
భరర : అమరరటదడనచథ రరడడడ ఆకరపసటట
ఇటటట ననట:5/111
వయససస:49
లట: ససర స

తటడడ:డ ససబబరసమ రసజ
ఇటటట ననట:5-111-1
వయససస:37
లట: పప

తటడడ:డ సస వ ససబభబరరడడ
ఇటటట ననట:5-112
వయససస:69
లట: పప
1015 LML2427268
పపరర: ససబబమమమ కసదదమమలమ

125-153/55

తటడడ:డ ససబబరసమరసజ
ఇటటట ననట:5-111
వయససస:41
లట: పప

భరర : వనటకట ససబభబ రసజ
ఇటటట ననట:5-111-1
వయససస:42
లట: ససర స
1012 ZOK0095653
పపరర: వనటకట రరడడడ జబబ రరడడడ

1004 ZOK1568914
పపరర: సపనహ పసడయ ఆకరపసటట

1002 ZOK1170315
పపరర: జరషతతనబ బబ దనపప
భరర : మమరళ
ఇటటట ననట:5-110-C
వయససస:38
లట: ససర స

తటడడ:డ అమరరటదడనచథ రరడడడ ఆకరపసటట
ఇటటట ననట:5/111
వయససస:22
లట: ససర స

తటడడ:డ రగససరసజ
ఇటటట ననట:5-111
వయససస:63
లట: పప
1009 LML2427516
పపరర: భజన వనటకట రమణమమ

125-153/54

తటడడ:డ వనటకటరమణ ఉదదటడట
ఇటటట ననట:5/110-C
వయససస:20
లట: పప

తటడడ:డ ససబబరసయమడడ ఉదదటడట
ఇటటట ననట:5-110-C
వయససస:20
లట: పప
1006 ZOK2020808
పపరర: సదబభబబమరసజ కసదదమమలమ

1001 ZOK1568534
పపరర: బభలమజ ఉదదటడట

1017 LML2427060
పపరర: నచరసయణమమమ లవడడ

125-153/540

భరర : పపనచచలరసజ
ఇటటట ననట:5-112-B
వయససస:64
లట: ససర స
125-153/541

1020 LML2427078
పపరర: వనల రరడడడ జబబ రరడడ

125-153/542

తటడడ:డ వనటకట రరడడడ జబబ రరడడ
ఇటటట ననట:5-112-C
వయససస:35
లట: ససర స
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1021 ZOK0986127
పపరర: లకడమ దదవ అకకసనగమటటల

125-153/543

భరర : రరడడయయ అకకసనగమటటల
ఇటటట ననట:5-112-C
వయససస:27
లట: ససర స
1024 LML2422699
పపరర: వనటకటససబబమమ కతర

125-153/546

భరర : ససబభబరసయమడడ
ఇటటట ననట:5-114
వయససస:35
లట: ససర స
125-153/59

తటడడ:డ చననససబభబరసయడద
ఇటటట ననట:5/115
వయససస:31
లట: పప
125-153/550

భరర : ససబబయయ
ఇటటట ననట:5-115
వయససస:33
లట: ససర స
125-153/553

తటడడ:డ పసపయయ నడమమనదరర
ఇటటట ననట:5-115
వయససస:65
లట: పప
125-153/556

125-153/558

125-153/62

తటడడ:డ షపక షపక
ఇటటట ననట:5/116
వయససస:50
లట: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1029 LML2422129
పపరర: కటటట చనన ససబబయయ

125-153/549

125-153/552

తటడడ:డ ససబడమణయట నడమమనదరర
ఇటటట ననట:5-115
వయససస:33
లట: పప

125-153/554 1035 ZOK1218883
1034 ZOK1218875
పపరర: వనటకట రతనమమ నడమమనదరర
పపరర: గసయతడ నడమమనదరర

1037 ZOK1394311
పపరర: రమమష పటచచగమనల

1040 LML2422749
పపరర: రమమదదవ పలకకకరర

1043 ZOK1667385
పపరర: అలసస ఖతజ బబగమమ షపక

1046 ZOK1668656
పపరర: మహబమబ బభష షపక

1049 ZOK2020964
పపరర: లకడమదదవ కడడమమలల
భరర : ససబబరసమరసజ
ఇటటట ననట:5-116-A
వయససస:57
లట: ససర స

125-153/555

భరర : నచగరటదడకకమమర నడమమనదరర
ఇటటట ననట:5-115
వయససస:35
లట: ససర స
125-153/61

1038 LML1866706
పపరర: శకకటతలమమ పటచచజజ ల

125-153/557

భరర : కకషషమమరరర
ఇటటట ననట:5-115-1
వయససస:87
లట: ససర స
125-153/559

1041 ZOK1268870
పపరర: ఉగక రవటదడ పలకకకరర

125-153/560

తటడడ:డ నరససటహహలక
ఇటటట ననట:5-115-A
వయససస:51
లట: పప
125-153/1238

1044 ZOK1667393
పపరర: హససన బభనస షపక

125-153/1239

తటడడ:డ షపక షపక
ఇటటట ననట:5/116
వయససస:25
లట: ససర స
125-153/1241

తటడడ:డ షపక షపక
ఇటటట ననట:5/116
వయససస:29
లట: పప
125-153/561

125-153/548

125-153/551 1032 ZOK1218859
1031 ZOK1218842
పపరర: నచగరటదడ కకమమర నడమమనదరర
పపరర: హరరవరర న నడమమనదరర

భరర : షపక షపక
ఇటటట ననట:5/116
వయససస:45
లట: ససర స
125-153/1240

125-153/545

తటడడ:డ చనన ససబభబరసయడడ
ఇటటట ననట:5-115
వయససస:42
లట: పప

భరర : ఉగక రవటదడ
ఇటటట ననట:5-115-A
వయససస:44
లట: ససర స

తటడడ:డ షపక షపక
ఇటటట ననట:5/116
వయససస:32
లట: పప

తటడడ:డ నచరసయణ రరడడడ
ఇటటట ననట:5-116-A
వయససస:57
లట: పప

125-153/60

తటడడ:డ కకషష మమరరర పటచచగమనల
ఇటటట ననట:5/115-1
వయససస:53
లట: పప

తటడడ:డ నచగ రసజజ పటచచగమనల
ఇటటట ననట:5-115-1
వయససస:24
లట: ససర స

1048 ZOK0649061
పపరర: అమరనచథ రరడద డ అకరపసటట

1028 LML2427094
పపరర: వనటకటటశసరజజయత కటటట

1023 ZOK2020949
పపరర: రమమదదవ జబబరరడడడ

భరర : పషదదససబబరసయమడడ
ఇటటట ననట:5-114
వయససస:62
లట: ససర స

భరర : ససబడమణయట నడమమనదరర
ఇటటట ననట:5-115
వయససస:61
లట: ససర స

భరర : చననససబబరసయమడడ
ఇటటట ననట:5-115
వయససస:60
లట: ససర స

1045 ZOK1668649
పపరర: షపక షపక

1026 ZOK2020956
పపరర: శసటతమమమ కతర

125-153/547

తటడడ:డ ససబడమణయట నడమమనదరర
ఇటటట ననట:5-115
వయససస:38
లట: పప

1033 ZOK1218867
పపరర: ససబడమణయఎట నడమమనదరర

1042 ZOK1668631
పపరర: శసవసల షపక

1025 ZOK0095679
పపరర: ససబభబరసయమడడ కతర

భరర : చననసదబబషబయమ
ఇటటట ననట:5/115
వయససస:33
లట: ససర స

1030 LML2422723
పపరర: ససవరష కటటట

1039 ZOK1322684
పపరర: ససపడజ పటచచగమనల

భరర : వనటకటరరడడడ
ఇటటట ననట:5-112-C
వయససస:52
లట: ససర స

తటడడ:డ ససబభబరసయమడడ
ఇటటట ననట:5-114
వయససస:53
లట: పప

1027 LML2421717
పపరర: శవశటకర కటటట

1036 ZOK2237303
పపరర: రతనమమమ కసథద

125-153/544
1022 ZOK1144799
పపరర: వనటకట అనల కకమమర జబబ
రరడడడ
తటడడ:డ వనటకట రరడడడ
ఇటటట ననట:5-112-C
వయససస:30
లట: పప

1047 ZOK1674332
పపరర: మహబమబ షపక

125-154/4

తటడడ:డ కమమల బభష షపక
ఇటటట ననట:5/116
వయససస:22
లట: ససర స
125-153/562

1050 LML2421709
పపరర: మమదరససహహబ శక

125-153/63

తటడడ:డ ఖమససమససహహద
ఇటటట ననట:5/117
వయససస:54
లట: పప
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1051 LML2427045
పపరర: జజకకరరన శశక

125-153/64

భరర : మమదరససహహబ
ఇటటట ననట:5/117
వయససస:49
లట: ససర స
1054 ZOK0662775
పపరర: సతశ కకమమర దదవర కకనచడ

125-153/564

125-153/567

125-153/66

125-153/569

125-153/572

125-153/575

125-164/5

తటడడ:డ ససధచకరచచరర
ఇటటట ననట:5-117-D
వయససస:40
లట: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 ZOK0086462
పపరర: సరరసశసరర వడల

1067 LML2422947
పపరర: ససగమణ వగకహల

125-153/69

125-153/570

1059 ZOK1677376
పపరర: రసమససబబ రరడడ చడననరరడడడ

125-154/347

1062 ZOK1568393
పపరర: జనచరరన రసవప తతట

125-153/68

1065 LML1867092
పపరర: రరకకమణమమ పస

125-153/571

భరర : నచరసయణసససమ
ఇటటట ననట:5-117-B
వయససస:68
లట: ససర స
125-153/573

1068 ZOK0253146
పపరర: వశస రరపచచరర వడల

125-153/574

తటడడ:డ నచరసయణచచరర
ఇటటట ననట:5-117-B
వయససస:67
లట: పప

125-153/576 1071 ZOK0908667
1070 ZOK0908642
పపరర: రరడడడ రసమ కకషష పససపపలలటట
పపరర: రసధదక పససపపలలటట

1073 ZOK1048058
పపరర: రరడడడ ఝమనస తతట

1076 LML2421758
పపరర: ససధచకరచచరర దచరల

1079 LML2427144
పపరర: ససజజతమమ దచరల
భరర : ససధచకర ఆచచరర
ఇటటట ననట:5-117-D
వయససస:62
లట: ససర స

125-153/577

భరర : రరడడడ రసమ కకషష పససపపలలటట
ఇటటట ననట:5-117-B
వయససస:39
లట: ససర స
125-164/6

1074 ZOK1048066
పపరర: రమయ కళ తతట

125-164/7

భరర : ససనల కకమమర
ఇటటట ననట:5/117-B
వయససస:31
లట: ససర స
125-153/578

తటడడ:డ పసరయయఆచచరర
ఇటటట ననట:5-117-D
వయససస:67
లట: పప
125-153/580

125-153/566

తటడడ:డ రసమయయ తతట
ఇటటట ననట:5/117-B
వయససస:32
లట: పప

భరర : రసమయయ తతట
ఇటటట ననట:5/117-B
వయససస:53
లట: ససర స

భరర : నచగభమషణట రరడడడ
ఇటటట ననట:5/117D
వయససస:43
లట: ససర స
1078 LML2421774
పపరర: శవశటకరఆచచరర దచరల

125-153/67

తటడడ:డ నచరసయమ సససమ పససపపలలటట
ఇటటట ననట:5-117-B
వయససస:49
లట: పప

తటడడ:డ రసమయయ
ఇటటట ననట:5/117-B
వయససస:33
లట: పప
1075 ZOK1122712
పపరర: శకదదవ నరట రరడడడ

1061 ZOK1568369
పపరర: రసమయయ తతట

1056 ZOK0740415
పపరర: హరరష దదవరకకటడ

తటడడ:డ నరససటహ రరడడడ చడననరరడడడ
ఇటటట ననట:5-117/A
వయససస:50
లట: పప

భరర : జయపడకసష
ఇటటట ననట:5-117-B
వయససస:42
లట: ససర స

తటడడ:డ ససబభబరసయడద
ఇటటట ననట:5-117-B
వయససస:41
లట: పప
1072 ZOK1048025
పపరర: ససనల కకమమర తతట

125-153/568

భరర : వశసరరప ఆచచరర
ఇటటట ననట:5-117B
వయససస:56
లట: ససర స

తటడడ:డ నచరసయణసససమ
ఇటటట ననట:5-117-B
వయససస:49
లట: పప
1069 ZOK0642249
పపరర: వజయ కకమమర ఇటటకల

1058 ZOK2020972
పపరర: రసజరటదడ పడససద దదవరకకటడ

125-153/563

తటడడ:డ రసజరటదడపస
డ సద
ఇటటట ననట:5-117-A
వయససస:28
లట: పప

తటడడ:డ వనటకటయయ తతట
ఇటటట ననట:5/117-B
వయససస:64
లట: పప

తటడడ:డ పస తతలకరయయ
ఇటటట ననట:5-117B
వయససస:52
లట: పప
1066 LML2419554
పపరర: రటగనచద పససపపలలటట

125-153/565

తటడడ:డ ససదచదచచరర దదవరకకటడ
ఇటటట ననట:5-117-A
వయససస:58
లట: పప

తటడడ:డ రసమయయ తతట
ఇటటట ననట:5/117-B
వయససస:32
లట: పప
1063 LML2418879
పపరర: జయపడకసష ఆచచరర వగకహల

1055 ZOK0740373
పపరర: జగదదశ బభబమ దదవర కకటడ

1053 LML2427136
పపరర: కమలమ దదవరకకనచడ
భరర : రసజరనదప
న స
డ సద
ఇటటట ననట:5-117-A
వయససస:44
లట: ససర స

తటడడ:డ రసజరటదడ పడససద
ఇటటట ననట:5-117-A
వయససస:31
లట: పప

భరర : రసజశశఖర ఆచచరర ఇతతకఅలమ
ఇటటట ననట:5-117-A
వయససస:31
లట: ససర స
1060 ZOK1568344
పపరర: ససనల కకమమర తతట

125-153/65

తటడడ:డ జమల బషస
ఇటటట ననట:5/117--3
వయససస:30
లట: పప

తటడడ:డ రసజరటదడ
ఇటటట ననట:5-117-A
వయససస:33
లట: పప
1057 ZOK1351105
పపరర: శసకవసణణ ఇతతకఅలమ

1052 ZOK0649129
పపరర: సలమమన శశక

1077 LML2421766
పపరర: హరరపస
డ సదఆచచరర దచరల

125-153/579

తటడడ:డ ససధచకరఆచచరర
ఇటటట ననట:5-117-D
వయససస:42
లట: పప
125-153/581

1080 LML2427151
పపరర: ససపసన దచరల

125-153/582

భరర : హరరపస
డ సద
ఇటటట ననట:5-117-D
వయససస:37
లట: ససర స
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1081 LML2427169
పపరర: ససరరకస దచరల

125-153/583

భరర : శవకకమమరచచరర
ఇటటట ననట:5-117-D
వయససస:34
లట: ససర స
1084 ZOK0815672
పపరర: జయమమ మమదచద

125-153/584

125-153/586

భరర : వర రరడడడ గడడడ ట
ఇటటట ననట:5-120
వయససస:84
లట: ససర స
1090 ZOK1011519
పపరర: మహహటదడ రరడడడ ఏదద
ద గసరర

125-153/589

భరర : మమనశసర రరడడడ
ఇటటట ననట:5-122
వయససస:61
లట: ససర స
1096 ZOK1569680
పపరర: రసజ కకమమర పపరగహహత

తటడడ:డ ససబబ రసమ రసజ పసమమదసరరర
ఇటటట ననట:5/120
వయససస:29
లట: పప

తటడడ:డ గడడడ మ వర రరడడడ
ఇటటట ననట:5-120
వయససస:60
లట: పప

1088 LML1867902
పపరర: కకషష వనణణ గడడడట

1089 ZOK0782755
పపరర: వనటకట శవ రరడడడ గరడడడట

తటడడ:డ వజయ ససటగ
ఇటటట ననట:5/122-A
వయససస:34
లట: పప

1091 ZOK1496918
పపరర: ససబబరసమరసజ పసమమదసరరర

1094 ZOK0387597
పపరర: మమనశసర రరడడడ బబ మమవరట

1097 ZOK1115634
పపరర: మమరళ కకషష మమడ

తటడడ:డ మమరళ కకషష మమడ
ఇటటట ననట:5-122-A2
వయససస:23
లట: పప

తటడడ:డ పసపయయ
ఇటటట ననట:5-122-B
వయససస:49
లట: పప
1105 ZOK1144872
పపరర: ససరరఖ బబ మమమరట

తటడడ:డ వజడ నరససటహహలక తరరపత
ఇటటట ననట:5/122-B4
వయససస:21
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

1103 ZOK0908709
పపరర: పపషపలత గగగసల

125-153/601

1106 ZOK0086330
పపరర: లకడమదదవ చలమల

125-153/593

1109 ZOK0086371
పపరర: గగరమమ తరరపత
భరర : చననయయ
ఇటటట ననట:5-122-B4
వయససస:69
లట: ససర స

1092 ZOK1496942
పపరర: సరససత హససర

125-153/591

1095 ZOK0573733
పపరర: వదచయవత బబ మమవరట

125-153/594

తటడడ:డ మమనశసర రసవప
ఇటటట ననట:5-122
వయససస:33
లట: ససర స
125-153/595

1098 ZOK1115717
పపరర: వసన మమడ

125-153/596

భరర : మమరళ కకషష
ఇటటట ననట:5-122-A2
వయససస:47
లట: ససర స
125-153/74

1101 ZOK1496439
పపరర: బబ మమవరట ససరరఖ

125-153/75

భరర : బబ మమవరట నచగరశసర రరడడ
ఇటటట ననట:5/122-B
వయససస:38
లట: ససర స
125-153/599

1104 ZOK1144781
పపరర: నచగరశసర రరడడడ బబ మమమరట

125-153/600

తటడడ:డ మమనససర రరడడ
ఇటటట ననట:5-122-B
వయససస:42
లట: పప
125-153/602

భరర : లకడమ రమణ
ఇటటట ననట:5-122-B1
వయససస:46
లట: ససర స
125-153/76

125-153/588

భరర : ససబబరసమ రసజ పసమమదసరరర
ఇటటట ననట:5-120
వయససస:57
లట: ససర స

భరర : పపలల యయ
ఇటటట ననట:5-122-B
వయససస:37
లట: ససర స

భరర : నచగరశసర రరడడడ
ఇటటట ననట:5-122-B
వయససస:36
లట: ససర స
1108 ZOK1496678
పపరర: గరకషమ తరరపత

125-153/590

తటడడ:డ బబ మమవరట మమనశసర రరడడ
ఇటటట ననట:5/122-B
వయససస:41
లట: పప
125-153/598

125-153/585

తటడడ:డ వనటకట రరడడడ
ఇటటట ననట:5-120
వయససస:28
లట: పప

తటడడ:డ వనటకట ససబబయయ
ఇటటట ననట:5-122-A2
వయససస:55
లట: పప

125-153/597 1100 ZOK1496421
1099 ZOK1372036
పపరర: ససనల ససయ కకమమర మమడ
పపరర: బబ మమవరట నచగరశసర రరడడ

1102 ZOK0908691
పపరర: పపలల యయ గగగసల

125-153/587

తటడడ:డ మలలల శ
ఇటటట ననట:5-122
వయససస:78
లట: పప
125-153/73

125-153/71

125-153/72 1086 LML1860147
1085 ZOK1496900
పపరర: ససయ శకవణ కకమమర పసమమదసరరర
పపరర: గడడడ మ వనటకట రరడడడ

తటడడ:డ వనటకట రసజ పసమమదసరరర
ఇటటట ననట:5-120
వయససస:64
లట: పప
125-153/592

1083 ZOK0662767
పపరర: అయయషస జమల షపక
తటడడ:డ జమల బభషస షపక
ఇటటట ననట:5/117-D-3
వయససస:30
లట: ససర స

భరర : వనటకట రరడడడ గడడడ ట
ఇటటట ననట:5-120
వయససస:49
లట: ససర స

తటడడ:డ రరడడపప రరడడడ
ఇటటట ననట:5-120
వయససస:31
లట: పప
1093 ZOK0253336
పపరర: లకడమదదవ బబ మమవరట

125-153/70

భరర : జమలబశస
ఇటటట ననట:5/117-D-3
వయససస:54
లట: ససర స

భరర : చననససబభబరరడడడ మమదచద
ఇటటట ననట:5-119
వయససస:91
లట: ససర స
1087 LML1867886
పపరర: నచగమమ గడడడ ట

1082 LML2427177
పపరర: అకటరబబగమ శశక

1107 ZOK0253344
పపరర: అటజనమమ తరరపత

125-153/603

భరర : వనటకటయయ
ఇటటట ననట:5-122-B1
వయససస:63
లట: ససర స
125-153/604

1110 ZOK0095695
పపరర: వజడ నరససటహహలక తరరపత

125-153/605

తటడడ:డ చననయయ
ఇటటట ననట:5-122-B4
వయససస:50
లట: పప
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1111 ZOK0253351
పపరర: నరమలమ తరరపత

125-153/606

భరర : నరససటహలక
ఇటటట ననట:5-122-B4
వయససస:44
లట: ససర స
1114 LML2422756
పపరర: శసటతకకమమరర తచళపసక

125-153/609

125-153/612

125-153/615

125-153/433

125-153/79

125-153/619

125-153/622

భరర : రసమ చటదడ
ఇటటట ననట:5-123-D3
వయససస:58
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

1124 LML2408672
పపరర: ససయ పడససద సమనసరర

1127 ZOK1404672
పపరర: సమత సమనదరర

1130 LML2422764
పపరర: ససవతడమమ గణపత

1133 ZOK0855397
పపరర: వలలల ససరర తతనదమటఆటట

125-153/1333

1136 LML2422103
పపరర: రసమ చటదడ గడడకకట

125-153/77

1139 ZOK0111443
పపరర: శసకవణ తదజ గడడకకట
తటడడ:డ రసమ చటదడ
ఇటటట ననట:5-123-D3
వయససస:32
లట: పప

1119 ZOK1114297
పపరర: శవనతచ బదదసలక

125-153/614

1122 ZOK1115279
పపరర: ససరరష బభబమ అన మల

125-153/617

1125 LML2417806
పపరర: ససబభబలకమమ సమనసరర

125-153/78

భరర : ససయ పడససద సమనసరర
ఇటటట ననట:5/123-A
వయససస:46
లట: ససర స
125-153/80

1128 LML2418721
పపరర: కకకషషయయ కటభట

125-153/618

తటడడ:డ వనటకటయయ
ఇటటట ననట:5-123-D
వయససస:57
లట: పప
125-153/620

1131 LML2422772
పపరర: మణణమమ కటభట

125-153/621

భరర : కకకషషయయ
ఇటటట ననట:5-123-D
వయససస:47
లట: ససర స
125-153/623

1134 ZOK1243195
పపరర: ఆటజననయమలక గణపత

125-153/624

తటడడ:డ కకషషయయ గణపత
ఇటటట ననట:5-123-D
వయససస:29
లట: పప
125-153/625

తటడడ:డ పషదదయయ
ఇటటట ననట:5-123-D3
వయససస:60
లట: పప
125-153/627

125-153/611

తటడడ:డ రసధయయ
ఇటటట ననట:5-122-E
వయససస:58
లట: పప

భరర : వడల శకనవసససల ఆచచరర
ఇటటట ననట:5-123-D
వయససస:39
లట: ససర స

భరర : ససధకర కటట
ఇటటట ననట:5/123-d
వయససస:30
లట: ససర స
1138 LML2427326
పపరర: శశకల గడడకకట

125-153/616

భరర : కకకషషయయ
ఇటటట ననట:5-123-D
వయససస:46
లట: ససర స

తటడడ:డ కకషషమ ఆచచరర
ఇటటట ననట:5-123-D
వయససస:42
లట: పప
1135 ZOK2284818
పపరర: ససనత కటట

1121 LML2426062
పపరర: రమమదదవ అనమఅలమ

1116 ZOK0253369
పపరర: సదబబరలతమమమ తచలపక

భరర : లకమయయ బదదసలక
ఇటటట ననట:5-122-D
వయససస:30
లట: ససర స

తటడడ:డ ససయపడససద ససమమనదరర
ఇటటట ననట:5/123-A
వయససస:25
లట: ససర స

తటడడ:డ కకషషయయ
ఇటటట ననట:5-123-D
వయససస:37
లట: పప
1132 ZOK0855330
పపరర: శకనవసససలక ఆచచరర వడల

125-153/613

తటడడ:డ కకషషటరసజ సమనసరర
ఇటటట ననట:5/123-A
వయససస:50
లట: పప

తటడడ:డ ససయపడససద ససమమనదరర
ఇటటట ననట:5/123-A
వయససస:22
లట: ససర స
1129 LML2420800
పపరర: ససధచకర కటభ

1118 ZOK0259101
పపరర: లకమయయ బదదసల

125-153/608

భరర : వనటకట రరడడడ
ఇటటట ననట:5-122-B-12
వయససస:59
లట: ససర స

భరర : ససరరశబభబమ
ఇటటట ననట:5-122-E
వయససస:54
లట: ససర స

భరర : ససబబయయ టటగమటటరర
ఇటటట ననట:5/123-1
వయససస:71
లట: ససర స
1126 ZOK1404664
పపరర: మహహత ససమమనదరర

125-153/610

తటడడ:డ కకటడయయ బదదసల
ఇటటట ననట:5-122-C
వయససస:35
లట: పప

తటడడ:డ కకటడయయ బదదసలక
ఇటటట ననట:5-122-D
వయససస:32
లట: ససర స
1123 ZOK2242329
పపరర: పడభభవతమమ టటగమటటరర

1115 ZOK0095703
పపరర: వజయయటదడ రరడడడ తచళపసక

1113 LML1840867
పపరర: సదరయపడకసశ రరడడడ తచళపసక
తటడడ:డ వనటకటరరడడడ తచళపసక
ఇటటట ననట:5-122-B-12
వయససస:40
లట: పప

తటడడ:డ వనటకట రరడడడ
ఇటటట ననట:5-122-B-12
వయససస:41
లట: పప

భరర : కకననడ డయమయ
ఇటటట ననట:5-122-C
వయససస:54
లట: ససర స
1120 ZOK1114347
పపరర: తతలసస బదదసలక

125-153/607

తటడడ:డ చడటగలలడడడడ తచళపసక
ఇటటట ననట:5-122-B-12
వయససస:76
లట: పప

భరర : సదరయపడకసశ రరడడడ తచళపసక
ఇటటట ననట:5-122-B-12
వయససస:36
లట: ససర స
1117 LML2424190
పపరర: చననమమమ బడదసలక

1112 LML1840529
పపరర: వనటకటరరడడడ తచళపసక

1137 LML2422111
పపరర: దదవయ తదజ గడడకకట

125-153/626

తటడడ:డ రసమ చటదడ
ఇటటట ననట:5-123-D3
వయససస:32
లట: పప
125-153/628

1140 ZOK2241446
పపరర: రసజనచ షపక

125-153/265

తటడడ:డ మససరనససహహబ షపక
ఇటటట ననట:5/123-D-A2
వయససస:29
లట: ససర స

Page 40 of 43

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-20
1141 ZOK2241461
పపరర: ఫరరనచ షపక

125-153/266

తటడడ:డ మససరన ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:5/123-D-A-2
వయససస:19
లట: ససర స
1144 LML1866979
పపరర: వససటధర పలల ట రరడడడ

125-153/629

125-153/81

125-153/633

125-153/83

125-153/86

125-153/642

125-153/88

భరర : కరరమ షపక
ఇటటట ననట:5/127H5
వయససస:36
లట: ససర స

వయసస 01-01-2021 నటక

1154 ZOK1568567
పపరర: చతర రటజన ఆరరతకకలమ

1157 LML1859503
పపరర: ససబబ రరడడడ తతమమల

1160 LML2426997
పపరర: కసమమశసరర తతమమల

1163 LML1866839
పపరర: సరససతమమ హసర వరట

125-153/646

1166 ZOK0908725
పపరర: లల పడకసశ రరడడడ సటడచడ

125-153/84

1169 LML2427037
పపరర: ఘఘససననసస శశక
భరర : మహమమద షపక
ఇటటట ననట:5/127H5
వయససస:34
లట: ససర స

1149 LML2418754
పపరర: వజయ కకమమర అరరటభకకల

125-153/632

1152 LML2424596
పపరర: రజన ఆరరతఅకకల

125-153/635

1155 ZOK1114107
పపరర: నచసర ఖమన మటదదజ

125-153/85

తటడడ:డ కరరమ ఖమన మటదదజ
ఇటటట ననట:5/127
వయససస:56
లట: పప
125-153/636

125-153/641
1158 LML1859511
పపరర: దసరర ససవస పడససద రరడడడ తతమమల

తటడడ:డ ససబబ రరడడడ
ఇటటట ననట:5-127-A
వయససస:42
లట: పప
125-153/643

1161 ZOK1496769
పపరర: చటదడ శశఖర రరడడడ తతమమల

125-153/87

తటడడ:డ ససబభబ రరడడ తతమమల
ఇటటట ననట:5/127-B
వయససస:41
లట: పప
125-153/644

1164 ZOK0521203
పపరర: వనటకట కకషష రరడడడ సటడచడ

125-153/645

తటడడ:డ వనటకట రసమ రరడడడ
ఇటటట ననట:5-127-H1
వయససస:58
లట: పప
125-153/647

తటడడ:డ వనటకట కకషష రరడడడ
ఇటటట ననట:5-127-H1
వయససస:27
లట: పప
125-153/89

125-153/631

భరర : హరరనచధ
ఇటటట ననట:5-124-A
వయససస:46
లట: ససర స

భరర : చడటచస రరడడడ హసర వరట
ఇటటట ననట:5-127-D
వయససస:65
లట: ససర స

భరర : వనటకట కకషష రరడడడ
ఇటటట ననట:5-127-H1
వయససస:50
లట: ససర స
1168 LML2427029
పపరర: ఇరసరద శశక

125-153/634

భరర : దసరసరససవపడససదరరడడడ
ఇటటట ననట:5-127-A
వయససస:39
లట: ససర స

భరర : చటదడ శశఖర రరడడడ తతమమల
ఇటటట ననట:5/127-B
వయససస:31
లట: ససర స
1165 ZOK0521682
పపరర: ససనటద సటడచడ

1151 LML2422814
పపరర: ససజజత అరరటభకకల

1146 ZOK1310853
పపరర: వలలల ల ససపడజ

తటడడ:డ పషటచలయయ
ఇటటట ననట:5-124-A
వయససస:52
లట: పప

తటడడ:డ గటగర రరడడడ
ఇటటట ననట:5-127-A
వయససస:62
లట: పప

భరర : ససబభబరరడడడ
ఇటటట ననట:5-127-A
వయససస:57
లట: ససర స
1162 ZOK1496777
పపరర: జజయషష ఇరగట

125-153/82

తటడడ:డ వజయ కకమమర ఆరరతకకలమ
ఇటటట ననట:5/124-B
వయససస:23
లట: పప

భరర : బడహమయయ ససటకర
ఇటటట ననట:5/127-1
వయససస:51
లట: ససర స
1159 LML1867506
పపరర: వజయకకమమరర తతమమల

1148 ZOK1701846
పపరర: నరరశ గణపత

125-153/434

భరర : పలలల టరరడడడ శకనవసస రరడడడ
ఇటటట ననట:5-124-1
వయససస:32
లట: ససర స

భరర : వజయకకమమర
ఇటటట ననట:5-124-A
వయససస:42
లట: ససర స

తటడడ:డ వజయ కకమమర ఆరరతకకలమ
ఇటటట ననట:5/124-B
వయససస:21
లట: పప
1156 ZOK0662668
పపరర: వసర లకడమ సటకరస

125-153/630

తటడడ:డ కకషషయయ గణపత
ఇటటట ననట:5/124-a
వయససస:24
లట: పప

తటడడ:డ పషటచలయయ అరరటభకకల
ఇటటట ననట:5-124-A
వయససస:45
లట: పప
1153 ZOK1568047
పపరర: శసయట సటడర ఆరరతకకలమ

1145 LML2418747
పపరర: ససడ నవసస రరడడడ పలల టరరడడడ

1143 ZOK2241479
పపరర: జరరన షపక
తటడడ:డ మససరన ససహహబ షపక
ఇటటట ననట:5/123-D-A-2
వయససస:24
లట: ససర స

తటడడ:డ వసససటదర పలల టరరడడడ
ఇటటట ననట:5-124-1
వయససస:33
లట: పప

తటడడ:డ పషటచలయయ అరరతకకలమ
ఇటటట ననట:5/124-A
వయససస:61
లట: పప
1150 LML2418762
పపరర: హరరనచధ అరరటభకకల

125-153/267

తటడడ:డ బభబభససహహబ షపక
ఇటటట ననట:5/123-D-A-2
వయససస:53
లట: పప

భరర : గటగర రరడడడ
ఇటటట ననట:5-124-1
వయససస:53
లట: ససర స
1147 ZOK1303148
పపరర: గగపసల కకషష అరరతకకలమ

1142 ZOK2252484
పపరర: మససరన ససహహబ షపక

1167 ZOK1257121
పపరర: వనటకట రసమ రరడడడ సటడచడ

125-153/648

తటడడ:డ వనటకట కకకషష రరడడడ
ఇటటట ననట:5-127-H1
వయససస:26
లట: పప
125-153/90

1170 LML2427011
పపరర: బదరరననసస శశక

125-153/649

భరర : కసదరమహహదద న
ఇటటట ననట:5-127-H5
వయససస:59
లట: ససర స
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1171 ZOK0941147
పపరర: కరరమమలమల షపక

125-153/650

తటడడ:డ ఖమదర మహహదద న
ఇటటట ననట:5-127-H5
వయససస:51
లట: పప

1172 ZOK0456202
పపరర: పడవణ చచవస రరడడ

125-153/651

భరర : రమమశడ
శక డడ
ఇటటట ననట:5-127-HA
వయససస:43
లట: ససర స

1174 ZOK1496710
పపరర: జరషనబ ససలమరనచ షపక

125-153/92

తటడడ:డ దసర గరర షపక
ఇటటట ననట:5/127-H-A-B
వయససస:26
లట: ససర స
125-153/95

1175 ZOK1496728
పపరర: మహమమద ఇరసర ద షపక

భరర : ఇరసర ద షపక
ఇటటట ననట:5/127-H-A-B
వయససస:30
లట: ససర స

1178 ZOK0455840
పపరర: రమమశ రరడడడ మనదనరర

125-153/93

125-153/654

తటడడ:డ ససబభడమణయమ రరడడడ
ఇటటట ననట:5-127-H-AB
వయససస:75
లట: పప

125-153/652

125-153/656

1181 ZOK0662718
పపరర: యమవఠరజజ సటకరస

1184 ZOK1271048
పపరర: రవ తదజ నమమరసజ

1179 ZOK0662684
పపరర: పదచమవత మనదనరర

125-153/96

125-153/657

1185 ZOK1702265
పపరర: వనటకట రరడడడ శసనట రరడడడ
తటడడ:డ తరరపసల రరడడడ శసనట రరడడడ
ఇటటట ననట:5/131-A
వయససస:41
లట: పప

1186 ZOK2260271
పపరర: పడవలల క మమమమమడడసపత

1187 ZOK1113885
పపరర: వనటకట నరరటదడ అన మల

1188 ZOK0476416
పపరర: నచగసజజత లకకరమ పపరట

తటడడ:డ ససరరష బభబమ అన మల
ఇటటట ననట:55-122-E
వయససస:33
లట: పప

1189 ZOK1019521
పపరర: హహమలత లకమపవరసకట

1190 ZOK2020071
పపరర: హహసపన అహమమద షపక

125-152/1053

తటడడ:డ చటగల రసయమడడ లకమపవరసకట
ఇటటట ననట:4246
వయససస:27
లట: ససర స

తటడడ:డ హహనదర ససబ షపక
ఇటటట ననట:4382C
వయససస:52
లట: పప

1192 ZOK1501436
పపరర: పదచమవత లలబక

1193 ZOK0878191
పపరర: రసమజ ఖమనదమ పఠసన

125-164/1220

తటడడ:డ చటగమమచచరర లలబక
ఇటటట ననట:C 18 N
వయససస:25
లట: ససర స
1195 ZOK0985533
పపరర: ఇమమమ న షపక
తటడడ:డ అలశశర షపక
ఇటటట ననట:DNO 4/288
వయససస:27
లట: పప
1198 ZOK1243039
పపరర: ఓబలలసస జటక
తటడడ:డ ఓబయయ జటక
ఇటటట ననట:D NO 4/313-A
వయససస:45
లట: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-153/1113

1196 ZOK0985541
పపరర: ఆలల షపర షపక

125-152/1054

1199 ZOK1243047
పపరర: లవనచకకమమర జటక
తటడడ:డ ఓబమలలసస జటక
ఇటటట ననట:D NO 4/313-A
వయససస:25
లట: పప

125-152/1052

1191 ZOK1705177
పపరర: దటట ట వననద కకమమర దటట ట

125-153/1

భటధసవప: ససధచకర జమమమ
ఇటటట ననట:00
వయససస:21
లట: పప
125-152/1186

1194 ZOK0878225
పపరర: అయమబ ఖమన పఠసన

125-152/1187

తటడడ:డ ఉససమన అల ఖమన పఠసన
ఇటటట ననట:D N O 4/255-A
వయససస:51
లట: పప
125-152/1193

తటడడ:డ మహమమద ససబ షపక
ఇటటట ననట:DNO- 4/288
వయససస:50
లట: పప
125-152/1189

125-153/1242

భరర : వనటకట ససబబయయ
ఇటటట ననట:4246
వయససస:43
లట: ససర స

భరర : ఉససమన అల ఖమన పఠసన
ఇటటట ననట:D N O 4/255-A
వయససస:71
లట: ససర స
125-152/1192

125-153/655

తటడడ:డ పపరరషస తర ట రసజ నమమరసజ
ఇటటట ననట:5-127-J
వయససస:31
లట: పప

తటడడ:డ పపరరషస తర ట రసజ నమమరసజ
ఇటటట ననట:5-127-J
వయససస:30
లట: పప

తటడడ:డ రసమచటదడయయ మమమమమడడసపత
ఇటటట ననట:40
వయససస:18
లట: ససర స

125-153/653

1182 ZOK1249078
పపరర: సదరయతదజ నమమరసజ

భరర : పపరరషస తర ట రసజ నమమరసజ
ఇటటట ననట:5-127-J
వయససస:54
లట: ససర స
125-153/1313

125-153/94

భరర : నచరసయణ రరడడడ
ఇటటట ననట:5-127-H-AB
వయససస:66
లట: ససర స

తటడడ:డ బడహమయయ ససటకర
ఇటటట ననట:5/127-I
వయససస:28
లట: ససర స

1183 ZOK1271030
పపరర: ససదకడణ దదవ నమమరసజ

1176 ZOK1496744
పపరర: మహబమనన షపక
భరర : దసర గరర షపక
ఇటటట ననట:5/127-H-A-B
వయససస:54
లట: ససర స

తటడడ:డ నచరసయణ రరడడడ
ఇటటట ననట:5-127-H-AB
వయససస:41
లట: పప

1180 ZOK0662734
పపరర: నచరసయణ రరడడడ మనదనరర

125-153/91

తటడడ:డ లలట మహబమబ బభష షపక
ఇటటట ననట:5/127-H-A-B
వయససస:59
లట: పప

తటడడ:డ దసర గరర షపక
ఇటటట ననట:5/127-H-A-B
వయససస:35
లట: పప

1177 ZOK1496751
పపరర: షహహన తచజ షపక

1173 ZOK1496702
పపరర: దసర గరర షపక

1197 ZOK1243021
పపరర: హరరత జటక

125-152/1188

తటడడ:డ ఓబమలలసస జటక
ఇటటట ననట:D NO 4/313-A
వయససస:26
లట: ససర స
125-152/1190

1200 ZOK1257147
పపరర: తదజజవత ఏదద
ద గసరర

125-153/1309

తటడడ:డ రరడడపప రరడడ ఏదద
ద గసరర
ఇటటట ననట:DNO 5/120
వయససస:25
లట: ససర స
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రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-20
1201 ZOK0878274
పపరర: రహహమమననసస ఖమనదమ
పఠసన
భరర : అయమయబ ఖమన పఠసన
ఇటటట ననట:D NO 255A
వయససస:46
లట: ససర స

125-152/1191

పపరరషషలల
ఇతరరలల
మతస త

575
575

ససస సలల

మతస త
626
626

1,201
1,201

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస

వయసస 01-01-2021 నటక
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