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1
ZOK2291144
పపరర: జయమమ ఆకకపపటట

125-139/1506

భరస : ఏ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1
వయససస:50
లఇ: ససస స
4
ZOK2280352
పపరర: ఫకరరదదదన వనమగల

125-139/1483

125-139/1291

125-139/542

125-139/545

125-139/1296

125-139/1299

125-139/1301

భరస : ససబబరపయగడడ
ఇఇటట ననఇ:9-52D-4
వయససస:64
లఇ: ససస స
25
LML1893718
పపరర: వరభదడయయ తతమమలకలఇటల
తఇడడ:డ వరయయ తతమమలగగఇటల
ఇఇటట ననఇ:9-52-D5
వయససస:42
లఇ: పప

11
ZOK1303460
పపరర: మమలయ షపక

14
LML2385128
పపరర: గగససయయబబగఇ పఠపన

17
LML1903491
పపరర: ససబబమయమ సపననదనపలల

20
ZOK0937286
పపరర: గరత ఒఇటటకకమగమ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/544

తఇడడ:డ మమలయ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/52-D-2-3
వయససస:33
లఇ: పప
125-139/1293

15
LML2378503
పపరర: జజఫర పఠపన

125-139/1295

తఇడడ:డ ఇమయఇఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-52-D3
వయససస:42
లఇ: పప
125-139/1297

18
ZOK1312529
పపరర: సపజద షపక

125-139/1298

తఇడడ:డ ఇసపమయల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-52-D3A
వయససస:26
లఇ: పప
125-139/491

21
ZOK1321785
పపరర: శవ సపయ మరరయయల

23
LML2380681
పపరర: ససధనమయ తతమమలగగఇట

24
LML1893700
పపరర: బడహమయయ తతమమలగగఇటల

125-139/492

125-139/1300

125-139/1302

తఇడడ:డ వరయయ తతమమలగగఇటల
ఇఇటట ననఇ:9-52-D5
వయససస:39
లఇ: పప
125-139/1304

భరస : వరభదడయయ తతమమలగగఇటల
ఇఇటట ననఇ:9-52-D5
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద హనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-52-D6
వయససస:53
లఇ: ససస స

125-139/541

12
ZOK0739813
పపరర: గగసపసర షపక

తఇడడ:డ మలలల ససరయయ మరరయయల
ఇఇటట ననఇ:9-52-D4
వయససస:24
లఇ: పప

26
LML1902089
పపరర: రకణగకప తతమమలగగఇటల

125-139/1290

9
LML2380665
పపరర: రకషపమ షపక

భరస : సతష కలమయర పసచచయయ ఒఇటటకకమగమ
ఇఇటట ననఇ:9/52 D4
వయససస:36
లఇ: ససస స

125-139/1306 29
28
LML2380673
LML2380699
పపరర: ననగలకమమ తతమమలకలఇట
పపరర: నజమగన షపక

భరస : వరయయ తతమమలగగఇటల
ఇఇటట ననఇ:9-52-D5
వయససస:62
లఇ: ససస స

125-139/543

భరస : బడహమయయ తతమమలగగఇట
ఇఇటట ననఇ:9/52 D-5
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-139/1303

6
LML2378768
పపరర: రపజ గగగగటటరర

భరస : మమలయ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/52-D2
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-52D-3
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇసపమయల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-52-D3-A
వయససస:28
లఇ: పప
22
LML1903228
పపరర: గఇగమమ మరపయలయ

125-139/540

భరస : జజఫర పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-52D3
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : మమలయ
ఇఇటట ననఇ:9-52D-3
వయససస:52
లఇ: ససస స
19
ZOK1686732
పపరర: ఖలద షపక

8
ZOK0652578
పపరర: మనమమ ఒఇటటకకమగమ

125-140/995

తఇడడ:డ పసరయయ గగగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:9-52-D
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఘమస షపక
ఇఇటట ననఇ:9/52-D2
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ బభబన సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/52-D-3
వయససస:75
లఇ: పప
16
LML1901339
పపరర: బబ శశఖ

125-139/1289

భరస : ససబబయయ ఒఇటటకకమగమ
ఇఇటట ననఇ:9/52-D1
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : గగస మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:9/52-D2
వయససస:64
లఇ: ససస స
13
LML2378511
పపరర: సపదక వలల షపక

5
LML1903269
పపరర: ఫపతమయ గగగ
గ టటరర

3
LML2379345
పపరర: చచననకకశవపలల
తఇడడ:డ గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:5/25
వయససస:70
లఇ: పప

భరస : పసరయయ గగగగటట
డ రర
ఇఇటట ననఇ:9-52-D
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : రపజ గగగగటట
డ రర
ఇఇటట ననఇ:9-52-D
వయససస:31
లఇ: ససస స
10
LML2385169
పపరర: పపయరరజజన షపక

125-140/23

భరస : చచననకకశవపలల
ఇఇటట ననఇ:5/25
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వ ఎజజజ
ఇఇటట ననఇ:9/52-42
వయససస:18
లఇ: పప
7
ZOK0727016
పపరర: భభనసబ గగగగటటరర

2
LML2382968
పపరర: యయఇగఅమయమ మయవలపపలల

27
LML2376986
పపరర: వరయయ తతమమలగగఇటల

125-139/1305

తఇడడ:డ మలల యయ తతమమలగగఇటల
ఇఇటట ననఇ:9-52-D5
వయససస:74
లఇ: పప
125-139/1307

30
ZOK1607480
పపరర: లకడమ తతమమలకలఇటల

125-139/546

తఇడడ:డ వరభదడయయ తతమమలకలఇటల
ఇఇటట ననఇ:9/52-D-6-D
వయససస:21
లఇ: ససస స
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31
ZOK0657296
పపరర: కమల బభషప షపక

125-139/548

తఇడడ:డ మమలయ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/52-D-23
వయససస:40
లఇ: పప
34
ZOK1252246
పపరర: గగససపసర షపక

125-139/551

35
ZOK1303478
పపరర: శపలహ షపక

125-139/1309

38
ZOK0914110
పపరర: ఖతజ గనననరర పలల

41
ZOK2002608
పపరర: హహసపన సపబ తతపపకలల

తఇడడ:డ హహసపసన సపహహబ తతపపకలల
ఇఇటట ననఇ:9/52E1
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖయదర సపహహబ తతపపకలల
ఇఇటట ననఇ:9/52E1
వయససస:53
లఇ: పప

43
ZOK1564657
పపరర: మహబగబ బభష శశక

44
LML1893684
పపరర: దరపబర షపక

125-139/556

తఇడడ:డ మహమమద అల శశక
ఇఇటట ననఇ:9/52-E1
వయససస:21
లఇ: పప
46
LML1903020
పపరర: రహమతబ తతపపకలల

125-139/1313

125-139/1315

50
ZOK0685420
పపరర: శశషపదదడ మలశశటట

125-139/1318

53
LML1902501
పపరర: శశదచవ బఇడనరర

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9-52H
వయససస:70
లఇ: పప
125-139/1323

తఇడడ:డ పపదద ససబబరపయగడడ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9-52H1
వయససస:48
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/554

39
ZOK0982612
పపరర: మమలయ తతపపకలల

42
ZOK1564582
పపరర: మసపసన శశక

125-139/557

45
LML2380707
పపరర: రరఖ సపనన షపక

125-139/1311

125-139/555

125-139/1312

భరస : దరబర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-52-E1
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-140/971

48
LML1895408
పపరర: దసస గరరర తతపపకలల

125-139/1314

తఇడడ:డ ఖయదర సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-52E3
వయససస:68
లఇ: పప
125-139/1316

51
LML2380988
పపరర: మగనరప సయయద

125-139/1317

భరస : అబదల అజజ
ఇఇటట ననఇ:9-52G3
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-139/1319

54
LML1903731
పపరర: రపధదకప బఇడనరర

125-139/1320

భరస : బభలససబడమణయఇ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9-52H
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-139/1322

57
ZOK1391317
పపరర: వనఇకట సపయ బఇడనరర

తఇడడ:డ పపదద ససబబరపయగడడ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9-52-H
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగకఇదడ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9/52-H1
వయససస:23
లఇ: పప

59
ZOK1321777
పపరర: ససపన బఇడనరర

60
LML1903749
పపరర: ససజజతన బఇడనరర

తఇడడ:డ ననగకఇదడ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9-52-H1
వయససస:23
లఇ: ససస స

125-139/1308

తఇడడ:డ మహమమద అల శశక
ఇఇటట ననఇ:9/52-E1
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : పపదదససబబరపయగడడ
ఇఇటట ననఇ:9-52H
వయససస:43
లఇ: ససస స

125-139/1321 56
55
ZOK2002624
LML1894245
పపరర: పపదదససబభబరపయగడడ బఇడనరర
పపరర: బభలససబడమణయఇ బఇడనరర

36
ZOK0674978
పపరర: ఖయదర వలల తతపపకలల

తఇడడ:డ ఖయదర బభషప తతపపకలల
ఇఇటట ననఇ:9-52-E
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ రపమయయ మలశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-52-G
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ కమల సపబ
ఇఇటట ననఇ:9-52-G3
వయససస:45
లఇ: పప

58
ZOK2002632
పపరర: ననగకఇదడ బఇడనరర

125-139/1310

తఇడడ:డ హహసపన సపహహబ తతపకలల
ఇఇటట ననఇ:9/52E1
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : సతష మలశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-52-G
వయససస:42
లఇ: ససస స
52
ZOK2002616
పపరర: అబగదల అజజ సయయద

47
ZOK1566132
పపరర: ఇలయయస తతపకలల

125-139/550

తఇడడ:డ ఖయదర సపహహబ తతపపకలల
ఇఇటట ననఇ:9-52E
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ హనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/52-E-1
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : హహసపనసబ
ఇఇటట ననఇ:9-52E-1
వయససస:45
లఇ: ససస స
49
LML2380715
పపరర: శశలత మలశశటట

125-139/552

భరస : రససల గనననరరపలల
ఇఇటట ననఇ:9-52-E
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-139/553

33
ZOK0949224
పపరర: ఫరపరన షపక
భరస : కమల బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/52-D-23
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : ఘమస పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:9/52-D-23
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : ఖయదర వలల తతపపకలల
ఇఇటట ననఇ:9-52-E
వయససస:49
లఇ: ససస స
40
ZOK1186817
పపరర: అనసప తతపపకలల

125-139/549

తఇడడ:డ మమలయ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/52-D-23
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమలయ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/52-D-23
వయససస:33
లఇ: పప
37
LML1901990
పపరర: ఫపతమయ తతపపకలల

32
ZOK0917973
పపరర: ఖలల బభషప షపక

125-139/1324

125-139/559

125-139/1325

భరస : ననగకఇదడ
ఇఇటట ననఇ:9-52H-1
వయససస:43
లఇ: ససస స
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61
ZOK1391267
పపరర: పపరసత అలలల

125-139/560

భరస : శశనవపససలల అలలల
ఇఇటట ననఇ:9/52-H2
వయససస:31
లఇ: ససస స
64
ZOK0675025
పపరర: వనఇకట ససబబమయమ కకడడదచలయ

125-139/562

125-139/1329

125-139/1327

125-139/565

68
LML2379642
పపరర: అబగదలరససల షపక

125-139/563

66
LML2380442
పపరర: మలలల ష మయమళల

69
ZOK1379650
పపరర: ఆకకరర దదవయ

71
ZOK1675420
పపరర: మలల కరరరన ఆకలల

125-139/566

72
LML1903251
పపరర: తతలసమమ మరరయయల

125-139/1332 75
74
ZOK0657064
ZOK1357847
పపరర: శవకకషష రపయల మరరయయల
పపరర: దసరపగఇజల మరరయయల

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ మరరయయల
ఇఇటట ననఇ:9-52J
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : శవ కకషష మరరయయల
ఇఇటట ననఇ:9-52J
వయససస:23
లఇ: ససస స

76
ZOK0663229
పపరర: ఆకకరర ససపడజ

77
ZOK0982802
పపరర: షరరఫప గగగగటభటరర

78
ZOK1272467
పపరర: ఖయదర బభషప గగగగటటరర

భరస : ఆకకరర మధస
ఇఇటట ననఇ:9/52-J
వయససస:30
లఇ: ససస స

125-139/493

భరస : ఎఇ డడ ఇసపమయల గగగటటటరర
ఇఇటట ననఇ:9/52 J1
వయససస:41
లఇ: ససస స

79
LML2377026
పపరర: మహమమద ఇసపమయల
గగగగటటరర
తఇడడ:డ ఖయదర బభషప గగగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:9/52- J1
వయససస:44
లఇ: పప

125-139/495

82
ZOK1679950
పపరర: నససమ గపగగగటటరర

125-139/569

80
ZOK1270636
పపరర: హహమయగన గగగగటటరర

125-139/567

81
ZOK1272376
పపరర: మమమమగనషప గగగగటటరర

తఇడడ:డ మహమమద ఇసపమయల గగగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:9/52-J1
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : హహమయగన గగగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:9/52-J1
వయససస:24
లఇ: ససస స

83
ZOK1679968
పపరర: ఖయదర బభష గపగగగటటరర

84
ZOK0084269
పపరర: మననహర చటటట

125-139/570

తఇడడ:డ పపదద రపజ సపహహబ గపగగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:9/52-J1
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయయ చటటట
ఇఇటట ననఇ:9/52-J-1
వయససస:49
లఇ: పప

85
LML2385250
పపరర: కవత చటటట

86
ZOK0168120
పపరర: శశనవపసన జవనగర

87
ZOK0404822
పపరర: గరతన బభయ జవనగర

భరస : మననహర చటటట
ఇఇటట ననఇ:9-52-J-1
వయససస:45
లఇ: ససస స
88
LML1903145
పపరర: దదలలదన షపక
భరస : చఇబభష షపక
ఇఇటట ననఇ:9-53
వయససస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/1279

తఇడడ:డ అపపన చనరరయలల జవనగర
ఇఇటట ననఇ:9-52 L
వయససస:67
లఇ: పప
125-139/1336

89
LML2385219
పపరర: హపస జన షపక
భరస : అబగదల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-53
వయససస:34
లఇ: ససస స

125-139/1330

125-139/1333

125-139/494

తఇడడ:డ పపధరపజ సపహహబ గగగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:9/52 J1
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమమద ఇసపమయల గపగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:9/52-J1
వయససస:20
లఇ: ససస స
125-139/1334

125-139/564

భరస : వనఇకటససబబయయ మరరయయల
ఇఇటట ననఇ:9-52J
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ మరరయయల
ఇఇటట ననఇ:9-52J
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-159/1261

125-139/1328

భరస : ఆకకరర కపరరసక
ఇఇటట ననఇ:9/52-J
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పకకరయయ ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:9/52-J
వయససస:75
లఇ: పప
125-139/1331

125-139/561

తఇడడ:డ ససబబరపయగడడ మయమళల
ఇఇటట ననఇ:9-52-H4
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబగబ హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:9/52J
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : మలల కరరరన ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:9/52-J
వయససస:63
లఇ: ససస స
73
ZOK0594556
పపరర: రరపప దచవ మరరయయల

65
LML2378560
పపరర: ససబబరపయగడడ మయమళల

63
ZOK0675017
పపరర: శఇకరయయ కకడడదచలయ
తఇడడ:డ ససబబయయ కకడడదదలయ
ఇఇటట ననఇ:9/52H3
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపల కకఇడయయ మయవళళ
ఇఇటట ననఇ:9-52-H4
వయససస:67
లఇ: పప

భరస : ససబభబరపయగడడ మయమళల
ఇఇటట ననఇ:9-52-H4
వయససస:57
లఇ: ససస స
70
ZOK1675404
పపరర: మహనమమ ఆకలల

125-139/1326

తఇడడ:డ ననగకఇదడ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9-52-H2
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : శఇకరయయ కకడడదదలయ
ఇఇటట ననఇ:9/52-H3
వయససస:65
లఇ: ససస స
67
LML2385292
పపరర: సపలమమ మయమళల

62
ZOK1161033
పపరర: ససభభషసణణ బఇడనరర

125-139/568

125-139/571

125-139/1335

భరస : శశనవపస జవనగర
ఇఇటట ననఇ:9-52L
వయససస:69
లఇ: ససస స
125-139/1337

90
ZOK1713254
పపరర: అబగదల షపక

125-139/1338

తఇడడ:డ ఖయదర బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-53
వయససస:43
లఇ: పప
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91
ZOK2002640
పపరర: చనఇద బభషప షపక

125-139/1339

తఇడడ:డ ఖయదర బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-53
వయససస:52
లఇ: పప
94
ZOK1389097
పపరర: షపక మహమద షరరఫ

125-137/1444

125-139/1340

125-139/577

125-139/1501

125-139/1348

125-139/580

125-139/1352

భరస : రపమససబబయయ తరరపత
ఇఇటట ననఇ:9/58
వయససస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

104
ZOK0727065
పపరర: యయససమన షపక

107
ZOK0084012
పపరర: అనఫ బభషప షపక

110
LML1903079
పపరర: అమరరన షపక

113
ZOK1071349
పపరర: శబగనర షపక

125-139/1353

116
ZOK1071273
పపరర: ఖయదర బ షపక

125-139/578

119
ZOK0685271
పపరర: అబగదల మగననఫ షపక
తఇడడ:డ రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:9/58
వయససస:41
లఇ: పప

99
ZOK0084160
పపరర: కమల బభషప షపక

125-139/576

102
LML2385508
పపరర: శఇషపద బబగఇ తతపపకలల

125-139/1346

105
LML1893114
పపరర: మహబగబ సపబ షపక

125-139/1347

తఇడడ:డ మహహదద న సపబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-55
వయససస:73
లఇ: పప
125-139/1349

108
ZOK1303619
పపరర: అరరరయయ తబగసఇ షపక

125-139/579

తఇడడ:డ ఖయదర బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/56
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-139/1350

111
LML1903137
పపరర: కరరమగననసప షపక

125-139/1351

భరస : ఖయదర బభషప షపషకక
ఇఇటట ననఇ:9-56A
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-139/581

114
ZOK1241199
పపరర: ఇమయమన షపక

125-139/582

తఇడడ:డ సపహహబ పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:9/57
వయససస:36
లఇ: పప
125-139/1354

భరస : సపహహబ పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-57
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-139/583

125-139/575

భరస : మమలయల తతపపకలల
ఇఇటట ననఇ:9-54-B
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ఇమయమన షపక
ఇఇటట ననఇ:9/57
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననననసపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-57
వయససస:62
లఇ: పప
118
LML2385342
పపరర: ఆదదలకడమ తరరపత

125-139/1345

భరస : నసర బభషప
ఇఇటట ననఇ:9-56A
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : మహమగద హనఫప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-56A
వయససస:69
లఇ: ససస స
115
LML2378578
పపరర: సపహహబ పసర షపక

101
LML2385151
పపరర: శకకలయ షపక

96
ZOK1425883
పపరర: షపక బషసరరన

తఇడడ:డ మగగగల బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/54
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-55
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ షపక మహమమద హనఫ
ఇఇటట ననఇ:9/56-A
వయససస:47
లఇ: పప
112
LML2380731
పపరర: ఖయససఇ బ షపక

125-139/1341

భరస : హనఫ బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/55
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబగబ సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-55
వయససస:39
లఇ: పప
109
ZOK1481738
పపరర: షపక ఖయదర బభష

98
LML1903335
పపరర: మసపసన సయయద

125-139/573

భరస : షపక మయ బభష
ఇఇటట ననఇ:9/53-A
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : కమల బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-54
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖదర షబ తతపకలల
ఇఇటట ననఇ:9/54-b
వయససస:52
లఇ: పప
106
LML2378453
పపరర: రరయయజ అహమమద షపక

125-139/574

భరస : ఇమయఇహహసపన సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-53G
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మకకబల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/54
వయససస:24
లఇ: పప
103
ZOK2289221
పపరర: మమలయల తతపకలల

95
ZOK1270685
పపరర: సపజద షపక

93
ZOK1564848
పపరర: సపఇబ శవయయ బఇడరర
తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ బఇడరర
ఇఇటట ననఇ:9/53-1
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమమద శరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/53-A
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ నననన సపబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-53-A
వయససస:58
లఇ: పప
100
ZOK1482652
పపరర: నజర షపక

125-139/572

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9/53-1
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ లలట షపక నననన షబ
ఇఇటట ననఇ:9/53-A
వయససస:66
లఇ: పప
97
ZOK2002657
పపరర: మహమమద షరరఫ షపక

92
ZOK1082270
పపరర: శవ మలల కపరరరన బఇడనరర

117
ZOK2252294
పపరర: నసరజహన షపక

125-138/837

భరస : చఇ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:9/58
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-139/584

120
ZOK0949190
పపరర: జలయన షపక

125-139/585

తఇడడ:డ రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:9/58
వయససస:36
లఇ: పప
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121
LML1902964
పపరర: దదల షపద షపక

125-139/1355

భరస : రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:9-58
వయససస:50
లఇ: ససస స
124
LML2385318
పపరర: జజబనన

125-139/1358

125-139/1361

125-139/587

125-139/1363

తఇడడ:డ మగసస ఫప సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-59
వయససస:61
లఇ: పప
136
ZOK1564541
పపరర: నఖత తరరపత

125-139/590

125-139/591

125-139/594

భరస : వలసపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-63
వయససస:70
లఇ: ససస స
148
LML2385359
పపరర: ఇమయన షపక
తఇడడ:డ అసపలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-63-1
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

131
ZOK0982653
పపరర: మదర సపహహబ సయయద

125-139/588

132
ZOK1248674
పపరర: ఖదదరరననసప షపక
భరస : ఘమస బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/59
వయససస:29
లఇ: ససస స

134
ZOK2284339
పపరర: షమమ బబగఇ షపక

135
ZOK1173046
పపరర: శశ వపన పపదద రకడడడ

125-139/1498

137
ZOK1303502
పపరర: మహమమద షపక

140
ZOK1185769
పపరర: నసర బభషప షపక

143
ZOK1389410
పపరర: అలఇ షపక

146
LML2382448
పపరర: బశరరన షపక

149
LML2385391
పపరర: రహహ మగననన షపక
భరస : మహమమదహన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-63-A
వయససస:54
లఇ: ససస స

125-139/1360

125-139/586

125-139/589

125-138/1233

భరస : బభల ఓబగల రకడడ పపదద రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/59-A
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-139/1364

138
ZOK1303510
పపరర: మహమమద సపహహల షపక

125-139/1365

తఇడడ:డ మహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:9-60
వయససస:24
లఇ: పప
125-139/592

141
ZOK1303601
పపరర: సస హహల షపక

125-139/593

తఇడడ:డ నసరపబషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/60-A
వయససస:23
లఇ: పప
125-137/1445

144
ZOK1680008
పపరర: షబరరన షపక

125-139/595

తఇడడ:డ గగసప బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:9/63
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-139/1367

భరస : అబభబస అల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-63
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-139/1369

129
ZOK1082171
పపరర: అశసక షపక

తఇడడ:డ హహసపసన సపహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:9/59
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:డ గగస బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:9/63
వయససస:25
లఇ: పప
125-139/1366

126
ZOK2002665
పపరర: రషసద షపక

తఇడడ:డ అబగదల రససల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/58 UPSTAIR
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఛనన సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/60-A
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : అబగదల ఘణణ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/61
వయససస:36
లఇ: ససస స
145
LML1902550
పపరర: జమగరరడ బ షపక

125-139/1362

తఇడడ:డ మహబగబ బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-60
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : మహమయద షపక
ఇఇటట ననఇ:9/60-1
వయససస:44
లఇ: ససస స
142
ZOK0652727
పపరర: హమసరప షపక

128
ZOK2002681
పపరర: పపపబ షపక

125-139/1357

తఇడడ:డ సతనసర సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-58
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : ఏస అబగదల ఖయదర
ఇఇటట ననఇ:9/59
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రపమససబబయయ తరరపత
ఇఇటట ననఇ:9/60
వయససస:24
లఇ: ససస స
139
ZOK0936924
పపరర: శఇషపద బబగఇ షపక

125-139/1359

భరస : సతనసర సపబ
ఇఇటట ననఇ:9-58
వయససస:92
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబగదల ఖయదర షపక
ఇఇటట ననఇ:9/59
వయససస:31
లఇ: పప
133
LML2377406
పపరర: అబగదల ఖయదర షపక

125
LML2385326
పపరర: గగససయయ

123
LML2378586
పపరర: ఛనన భభష షపక
తఇడడ:డ సతనసర సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-58
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : మగనన
ఇఇటట ననఇ:9-58
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : గగస మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:9-58
వయససస:54
లఇ: ససస స
130
ZOK0782698
పపరర: సలఇ బభష షపక

125-139/1356

తఇడడ:డ పపదద ససబబయయ తరరపత
ఇఇటట ననఇ:9-58
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : జలయన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-58
వయససస:32
లఇ: ససస స
127
ZOK2002673
పపరర: మయదనర బ షపక

122
LML2377034
పపరర: రపమససబబయయ తరరపత

147
LML1902782
పపరర: మహబగబ జజన సయయద

125-139/1368

భరస : అసల ఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-63-1
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-139/1370

150
ZOK0657015
పపరర: అబభబస అలల షపక

125-139/1371

తఇడడ:డ కమల సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-63-A
వయససస:49
లఇ: పప
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151
ZOK2282390
పపరర: వరలకడమ కఇఠ

125-139/1492

భరస : కక శరత బభబగ
ఇఇటట ననఇ:9/63-A
వయససస:27
లఇ: ససస స
154
ZOK1675057
పపరర: సమన షపక

125-139/596

125-139/1375

125-139/599

125-139/600

125-139/603

125-139/606

125-139/1381

125-139/609

125-139/1385

తఇడడ:డ వనఇకటససబభబ రకడడడ తతమమలకరర
ఇఇటట ననఇ:9-74
వయససస:31
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

164
ZOK1119537
పపరర: జకషననబ కడప

167
ZOK1119727
పపరర: సమయయ కడప

170
ZOK1119776
పపరర: బభబభరన కడప

173
ZOK0983792
పపరర: హరప వరద న తరరపత

125-139/598

159
ZOK0915944
పపరర: కమల బభషప షపక

125-139/1377

162
ZOK2002699
పపరర: అల షపర షపక

125-139/1379

తఇడడ:డ బభషష షపక
ఇఇటట ననఇ:9-65-B
వయససస:48
లఇ: పప
125-139/601

165
ZOK1119669
పపరర: జహహర కడప

125-139/602

భరస : అబగదల రజజక కడప
ఇఇటట ననఇ:9/68-B2
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-139/604

168
ZOK1119750
పపరర: అబగదల రజజక కడప

125-139/605

తఇడడ:డ బభబభరన కడప
ఇఇటట ననఇ:9/68-B2
వయససస:40
లఇ: పప
125-139/607

171
ZOK1119784
పపరర: ఇసపమయల కడప

125-139/1380

తఇడడ:డ బభబభరన కడప
ఇఇటట ననఇ:9-68B2
వయససస:44
లఇ: పప
125-139/1382

తఇడడ:డ రపమ ససబబయయ తరరపత
ఇఇటట ననఇ:9-69
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర మరరయయల
ఇఇటట ననఇ:9/73
వయససస:37
లఇ: పప
178
ZOK0594275
పపరర: భభససర రకడడడ తతమమలకరర

125-139/1378

తఇడడ:డ బభబన సపహహబ కడప
ఇఇటట ననఇ:9/68-B2
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ బభబభరన కడప
ఇఇటట ననఇ:9-68-B2
వయససస:38
లఇ: పప
175
ZOK0937310
పపరర: ససబడమణయఇ మరరయయల

161
LML1902394
పపరర: పపయరర జజన షపక

156
ZOK1482033
పపరర: ఖయససమ షపక

తఇడడ:డ ఖయదర బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-65-A
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : బభబభరన కడప
ఇఇటట ననఇ:9/68-B2
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభబభరన కడప
ఇఇటట ననఇ:9/68-B2
వయససస:36
లఇ: పప
172
ZOK1119834
పపరర: అబగదలయల కడప

125-139/1376

భరస : ఇబడహహఇ సపహహబ కడప
ఇఇటట ననఇ:9/68-B2
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : ఇసపమయల కడప
ఇఇటట ననఇ:9/68-B2
వయససస:41
లఇ: ససస స
169
ZOK1119768
పపరర: ఇబడహహఇ సపహహబ కడప

158
ZOK0915886
పపరర: షపవలల షపక

125-139/1373

తఇడడ:డ ఖయదర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:9/65-A
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : అలషపర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-65B
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : శవలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/65-B1
వయససస:24
లఇ: ససస స
166
ZOK1119685
పపరర: అయయషప కడప

125-139/597

తఇడడ:డ ఖయదర బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-65-A
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ షపక అల షపర
ఇఇటట ననఇ:9/65-B
వయససస:25
లఇ: ససస స
163
ZOK1389360
పపరర: రరబయ షపక

155
ZOK0657080
పపరర: ఖయదర బభషప షపక

153
ZOK1303536
పపరర: షపహహన షపక
తఇడడ:డ మహమద అమఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-63-B
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇమయమ సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/65-A
వయససస:66
లఇ: పప

భరస : ఖయదర బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-65-A
వయససస:46
లఇ: ససస స
160
ZOK1564376
పపరర: షపక అమన

125-139/1372

తఇడడ:డ ఖయదరవలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-63-B
వయససస:80
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమమద అమఫ
ఇఇటట ననఇ:9/63D
వయససస:22
లఇ: ససస స
157
LML2385375
పపరర: మహరరననసప శశక

152
LML2378990
పపరర: మహమమద హనఫ షపక

174
ZOK0657387
పపరర: చఇటట కకఇడడగపరర

125-139/608

తఇడడ:డ పపఇచలయయ కకఇడగపరర
ఇఇటట ననఇ:9/72
వయససస:45
లఇ: పప

125-139/1383 177
176
LML1893619
ZOK0594184
పపరర: వనఇకట ససబభబరకడడడ తతమమలకరర
పపరర: దదలప రకడడడ తతమమలకరర

125-139/1384

తఇడడ:డ రపమససబభబరకడడ తతమమలకరర
ఇఇటట ననఇ:9-74
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటససబభబ రకడడడ తతమమలకరర
ఇఇటట ననఇ:9-74
వయససస:30
లఇ: పప

179
ZOK0916173
పపరర: రపజకశ కవపడడ

125-139/1387
180
ZOK0982778
పపరర: కకదఇడ రపమరకడడ తతమమలకరర

తఇడడ:డ ధరమయయ కవపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-74
వయససస:32
లఇ: పప

125-139/1386

తఇడడ:డ రపమససబబరకడడడ తతమమలకరర
ఇఇటట ననఇ:9-74
వయససస:54
లఇ: పప
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181
ZOK2002707
పపరర: ససజజతన తతమమలకరర

125-139/1388

భరస : వనఇకటససబభబరకడడడ తతమమలకరర
ఇఇటట ననఇ:9-74
వయససస:44
లఇ: ససస స

125-139/1389 183
182
LML1893239
LML1901891
పపరర: రపమమహన రకడడ తతమమలకరర
పపరర: కకటటశసరర తతమమలకరర

తఇడడ:డ రపమససబభబరకడడ తతమమలకరర
ఇఇటట ననఇ:9-74-1
వయససస:43
లఇ: పప

125-139/1391 185
184
ZOK2002715
ZOK2002723
పపరర: రపమలకమమ తతమమలకరర
పపరర: పదనమవత తతమయమళళరర

భరస : రపమససబభబరకడడడ తతమమలకరర
ఇఇటట ననఇ:9-74-1
వయససస:69
లఇ: ససస స
187
LML2385409
పపరర: నషసళ తతమమలకరర

125-139/1392

భరస : కకదఇడరపమరకడడడ తతమమలకరర
ఇఇటట ననఇ:9-74-3
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-139/611

తఇడడ:డ వనఇకటశవప రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/75
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : రపమమహన రకడడ తతమమలకరర
ఇఇటట ననఇ:9-74-1
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-139/610
186
LML2378602
పపరర: పడవణ కలమయర రకడడ
తతమమలకరర
తఇడడ:డ వనఇకట శవ రకడడడ తతమమలకరర
ఇఇటట ననఇ:9/75
వయససస:31
లఇ: పప

125-139/612 189
188
ZOK2002731
ZOK2002749
పపరర: వనఇకటశవప రకడడ తతమమలకరర
పపరర: ససబబమమ తతమమలకరర

తఇడడ:డ చననససబభబరకడడ అలయయస సససబభబరకడడ
ఇఇటట ననఇ:9/75
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ రపమససబభబరకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-75-3
వయససస:37
లఇ: పప

193
ZOK2003473
పపరర: రతనకలమయరర కటభరర

195
ZOK1122472
పపరర: శరరష చపసపడడ

భరస : రపమససబభబరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-75-3
వయససస:58
లఇ: ససస స
196
ZOK0640417
పపరర: అరవఇద యయసఇ

125-140/972

197
ZOK1161256
పపరర: రమయదచవ యయససరర

125-139/1398

200
ZOK2003481
పపరర: అమరననథ రకడడడ కటభరర

భరస : ససబభబరకడడడ తతమమలకరర
ఇఇటట ననఇ:9-80
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-139/1404

తఇడడ:డ పపదద ససబభబరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-82
వయససస:59
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

206
LML2380798
పపరర: జయమమ కటభరర

125-139/1399

209
LML1902154
పపరర: వనఇకట రమణమమ కటరర
భరస : ససబభబరపమరకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-82
వయససస:51
లఇ: ససస స

125-139/1397

198
ZOK0982901
పపరర: శపశవపణణ కటభరర

125-139/615

125-139/1400
201
LML1903616
పపరర: వనజజకమమ తతమయమళళరర

భరస : ససబభబరకడడడ తతమమలకరర
ఇఇటట ననఇ:9-80
వయససస:74
లఇ: ససస స
125-139/1402

204
LML2380780
పపరర: వజయకలమయరర కటభరర

125-139/1403

భరస : ననగభగషన రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-81
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-139/1405

భరస : ననగకశసర రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-81-A
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-139/1406

125-139/1395

భరస : ససబబరపమ రకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9/78
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలయలరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-81
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలయలరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-81-A
వయససస:54
లఇ: పప
208
LML1894740
పపరర: ససబబరపమ రకడడడ కటభరర

125-140/973

తఇడడ:డ దశరథరపమ రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-79
వయససస:41
లఇ: పప

125-139/1401 203
202
ZOK2003499
LML2377075
పపరర: చనన రకడడడమమ తతమమలకరర
పపరర: ననగభగషణఇ రకడడడ కటభరర

192
LML1893817
పపరర: ససబబరపమరకడడడ కటభరర

తఇడడ:డ పడభభకర రకడడడ చపసపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-76
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : రపమమగరరస
ఇఇటట ననఇ:9/77-G11
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : దశరథరపమరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-79
వయససస:60
లఇ: ససస స

205
LML2377067
పపరర: ననగకశసరరకడడడ కటభరర

125-139/614

భరస : పడభభకర రకడడడ చపసడడ
ఇఇటట ననఇ:9/76
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9/77G-9N
వయససస:32
లఇ: పప
199
LML1903350
పపరర: రపమససబబమమ కటభరర

194
ZOK1193002
పపరర: ఈశసరమమ చపసడడ

125-139/613

భరస : వనఇకటశవప రకడడ తతమమలకరర
ఇఇటట ననఇ:9/75
వయససస:56
లఇ: ససస స

125-139/1393 191
125-139/1394
190
LML1894211
LML2377042
పపరర: నరససఇహ రకడడడ తతమమలకరర
పపరర: రపజకష కలమయర రకడడ
తతమమలకరర
తఇడడ:డ చనన ససబభబరకడడ తతమమలకరర
తఇడడ:డ వనఇకట శవపరకడడడ తతమమలకరర
ఇఇటట ననఇ:9-75
ఇఇటట ననఇ:9-75
వయససస:69
లఇ: పప
వయససస:33
లఇ: పప
125-139/1396

125-139/1390

207
ZOK0594523
పపరర: భభరగ వ కటరర

125-139/616

తఇడడ:డ ససబబరపమ రకడడ కటరర
ఇఇటట ననఇ:9/82
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-139/1407

210
LML2380467
పపరర: రవతచజజ రకడడడ కటభరర

125-139/1408

తఇడడ:డ ససబబ రపమ రకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-82
వయససస:32
లఇ: పప
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211
ZOK0594531
పపరర: మమతన కటభరర

125-139/617

భరస : ససరకష రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9/82-A
వయససస:34
లఇ: ససస స
214
LML2380814
పపరర: రపమలకమమ కటభరర

212
ZOK1310259
పపరర: ససహససన పలల ఇ రకడడడ
భరస : ససదరలన రకడడడ కటరర
ఇఇటట ననఇ:9/82-A
వయససస:29
లఇ: ససస స

125-139/1410

భరస : చనన ససబభబరకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-82A
వయససస:68
లఇ: ససస స

215
LML1894799
పపరర: ససదరలన రకడడడ కటభరర

తఇడడ:డ చనన ససబభబ రకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-82-A
వయససస:43
లఇ: పప

125-139/1412

భరస : ససబబరపయగడడ
ఇఇటట ననఇ:9-83
వయససస:47
లఇ: ససస స

221
ZOK0511410
పపరర: శవ జజయత వకసల

125-139/1415

125-139/620

216
LML2380806
పపరర: అనసరపధ కటభరర

219
LML2378628
పపరర: రపమచఇదడ వకసల

125-139/1418

తఇడడ:డ కటభరర వనఇకట రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/84
వయససస:56
లఇ: పప

224
ZOK0657106
పపరర: ససనల కలమయర రకడడడ కటభరర

125-139/621

225
LML1901644
పపరర: లకడమదచవ కటరర

తఇడడ:డ రపమచఇదడ రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9/85
వయససస:36
లఇ: పప

226
ZOK2003549
పపరర: రపమచఇదడ రకడడడ కటభరర

125-139/1422 228
227
LML1894070
LML2377091
పపరర: వజయ భభససర రకడడడ కటభరర
పపరర: ససధనకర వకసల

తఇడడ:డ వనఇకట రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-85
వయససస:51
లఇ: పప
229
ZOK0674994
పపరర: ససబబలకడమ వకసల
భరస : ససధనకర వకసల
ఇఇటట ననఇ:9/87
వయససస:29
లఇ: ససస స
232
ZOK1489525
పపరర: ససపసడయ ఓనట కకమయమ
భరస : ససధకర
ఇఇటట ననఇ:9/88
వయససస:24
లఇ: ససస స
235
LML2378693
పపరర: ససధనకర ఒఇటటకకమగమ

125-139/1425

125-139/1427

231
ZOK0652552
పపరర: మమనకప ఒఇటట కకమగమ

125-139/1423

234
LML2378685
పపరర: ససనల బభబగ ఓఇటటకకమగమ

125-139/1424

తఇడడ:డ యయననదయయ ఒఇటటకకమగమ
ఇఇటట ననఇ:9-88
వయససస:34
లఇ: పప

125-139/627 237
236
ZOK2003564
LML2380475
పపరర: వకసల చనన ససబబరపయగడడ
పపరర: చదషతనయ కలమయర వకసల

239
ZOK2003556
పపరర: లలయవత వకసల

125-139/625

భరస : ససనల ఒఇటట కకమగమ
ఇఇటట ననఇ:9/88
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వకసల నడడపస ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/88-1
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన ససబభబరపయగడడ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9-88-1
వయససస:29
లఇ: పప
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125-139/624

భరస : యయననదద ఒఇటటకకమగమ
ఇఇటట ననఇ:9-88
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యయననదయయ ఒఇటటకకమగమ
ఇఇటట ననఇ:9-88
వయససస:33
లఇ: పప
238
ZOK0675033
పపరర: జగదదశ కలమయర వకకలయ

230
ZOK1680990
పపరర: శరరష వకసల

233
LML1903053
పపరర: రపజమమ ఒఇటటకకమగమ

125-139/622

తఇడడ:డ చనన ససబబరపయగడడ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9/87
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : చదషతనయ కలమయర వకసల
ఇఇటట ననఇ:9/87
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-139/626

125-139/1420

భరస : రపమచఇదడ రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-85
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబభబరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-85-A
వయససస:36
లఇ: పప
125-139/623

125-139/1416

125-139/619
222
ZOK2003523
పపరర: కటభరర వనఇకట ననరపయణ రకడడ

భరస : కటభరర వనఇకట ననరపయణ రకడడ
ఇఇటట ననఇ:9/84
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-139/1421

125-139/1413

తఇడడ:డ ససబబరపయగడడ
ఇఇటట ననఇ:9-83
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : రపమససబబయయ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9-83
వయససస:33
లఇ: ససస స

223
ZOK2003531
పపరర: కటభరర అమరపవత

125-139/1409

భరస : ససరయననరపయణ రకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-82-A
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరపయగడడ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9-83
వయససస:34
లఇ: పప
125-139/1417

213
LML1893049
పపరర: ససరకష రకడడడ కటభరర
తఇడడ:డ చనన ససబభబరకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-82A
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన ససబభబరకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-82-A
వయససస:38
లఇ: పప

125-139/1414 218
217
ZOK2003507
LML1893312
పపరర: ససరయ ననరపయణ రకడడ కటభరర
పపరర: రపమససబబయయ వకసల

220
LML2380822
పపరర: వనఇకటససబబమమ వకసల

125-139/618

125-139/1426

తఇడడ:డ చనన ససబబరపయగడడ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9-88-1
వయససస:32
లఇ: పప
125-139/1428

భరస : చననససబబరపయగడడ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9-88-1
వయససస:49
లఇ: ససస స

240
ZOK1385327
పపరర: ససఇగఇశశటట లకడమ

125-137/1446

భరస : ససఇగఇశశటట ననగపరరరన
ఇఇటట ననఇ:9/88-A
వయససస:29
లఇ: ససస స
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241
ZOK1385335
పపరర: ససఇగఇశశటట ననగపరరరన

125-137/1447

242
ZOK0916140
పపరర: ససబభబరపయగడడ ససఇగఇశశటట

తఇడడ:డ ససఇగఇశశటట ససబభబరపయగడడ
ఇఇటట ననఇ:9/88-A
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసచచయయ ససఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/88-A
వయససస:69
లఇ: పప

244
ZOK0917544
పపరర: లకడమ ససఇగఇ శశటట

245
ZOK0917916
పపరర: ననగరజజన ససఇగఇ శశటట

125-139/1430

భరస : ననగపరరరన ససఇగఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:9-88-A
వయససస:29
లఇ: ససస స

125-139/628

125-139/1431

125-139/1433 248
247
LML2377109
ZOK2245686
పపరర: వనఇకటససబబయయ వకసల వకసల
పపరర: కడప షరరరదదదన

250
ZOK1421205
పపరర: ఫజల దదదన కడప
తఇడడ:డ నసర బభష కడప
ఇఇటట ననఇ:9/90-1
వయససస:30
లఇ: పప
253
LML1901255
పపరర: ససబబమమ వకసల

125-139/1434

125-139/1436

246
ZOK2003572
పపరర: అమరపవత వకసల
భరస : ససబడమణయఇ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9-88-A
వయససస:52
లఇ: ససస స
249
ZOK2245678
పపరర: కడప బబ

251
ZOK1421239
పపరర: శబనమ కడప

125-139/630

252
ZOK2245652
పపరర: కక నసర బభష సపహహబ

254
ZOK1565001
పపరర: శశనవపససలల మగలకపలలవప

125-139/631

255
ZOK0652453
పపరర: ససబబమమ మయమడసరర

257
ZOK1214881
పపరర: ససదరలన మగరలకపలలవ

125-139/1438
258
ZOK2003580
పపరర: వనఇకటససబబయయ మగరల కపలస

125-139/1437

259
ZOK1627934
పపరర: శపశవఇత చటల

260
ZOK1185827
పపరర: వనఇకటటశ ఈ

261
ZOK1482710
పపరర: వనఇకటటష వకసల

125-139/632

తఇడడ:డ వనఇకటభడమయయ ఈ
ఇఇటట ననఇ:9/97
వయససస:28
లఇ: పప
125-139/1439

263
LML2377117
పపరర: రపమయయ వకసల

125-139/1440

264
LML2378636
పపరర: ససబడమణయఇ వకసల

తఇడడ:డ చనన చఇగల రపయగడడ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9-97
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ రపమయయ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9-97
వయససస:32
లఇ: పప

265
LML2380772
పపరర: నరమల కటభరర

266
ZOK2003598
పపరర: జయమమ వకసల

267
ZOK0917742
పపరర: వనఇకట రమణ పస కపల

భరస : అమరననధ రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-97
వయససస:38
లఇ: ససస స
268
LML1896182
పపరర: పడభభకర పస కల
తఇడడ:డ వనఇకట రపమయయ పస కల
ఇఇటట ననఇ:9-97-A
వయససస:63
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/1443

భరస : రపమయయ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9-97
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-139/1444

269
LML1903913
పపరర: అకసయయ పస కల
భరస : ససబబరపయగడడ పస కల
ఇఇటట ననఇ:9-97-A
వయససస:49
లఇ: ససస స

125-139/633

తఇడడ:డ రపమయయ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9/97
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : చననచఇగఇల రపయగడడ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9-97
వయససస:57
లఇ: ససస స
125-139/1442

125-139/1435

భరస : రమణయయ మయమడసరర
ఇఇటట ననఇ:9-92
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయయ మగరల కపలస
ఇఇటట ననఇ:9-92-A
వయససస:48
లఇ: పప

262
LML1902972
పపరర: పసరమమ వకసల

125-139/700

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ మగలకపలలవప
ఇఇటట ననఇ:9/91-A
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ మగరలకపలలవ
ఇఇటట ననఇ:9-92-A
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : వనయ కలమయర
ఇఇటట ననఇ:9/92-A
వయససస:29
లఇ: ససస స

125-139/399

తఇడడ:డ కక బభబన సపహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-90-1
వయససస:66
లఇ: పప

భరస : వనఇకటససబబయయ మగరల కపలస
ఇఇటట ననఇ:9-92A
వయససస:44
లఇ: ససస స
125-140/974

125-139/1432

తఇడడ:డ కడప నసరబభషప సపహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-90-1
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : ఫజలలదదదన కడప
ఇఇటట ననఇ:9/90-1
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : చననవనఇకటయయ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9-91
వయససస:64
లఇ: ససస స
256
LML1903129
పపరర: రపజమమ మగరల కపలస

125-139/290

తఇడడ:డ కడప నసర బభష
ఇఇటట ననఇ:9/90-1
వయససస:28
లఇ: పప
125-139/629

125-139/1429

తఇడడ:డ పపదద ససబబయయ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9-88-A
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబ రపయగడడ ససఇగఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:9-88-A
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదద ససబబయయ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9-89
వయససస:53
లఇ: పప

243
LML1895150
పపరర: ససబడమణయఇ వకసల

125-139/1441

125-139/634

తఇడడ:డ ససబభబరపయగడడ పస కపల
ఇఇటట ననఇ:9/97-A
వయససస:38
లఇ: పప
125-139/1445

270
ZOK0675090
పపరర: భరత కలమయర పస కల

125-139/1446

తఇడడ:డ పడభభకర పస కల
ఇఇటట ననఇ:9-97-A
వయససస:29
లఇ: పప
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271
ZOK0916108
పపరర: శపశవణణ పస కల

125-139/1447

తఇడడ:డ పడభభకర పస కల
ఇఇటట ననఇ:9-97-A
వయససస:27
లఇ: ససస స

272
ZOK0810425
పపరర: శవ శఇకర పడసపద కపలస
తఇడడ:డ బభల గఇగయయ కపలస
ఇఇటట ననఇ:9/98
వయససస:47
లఇ: పప

274
ZOK1438910
పపరర: కలవ ససమఇత

125-139/637

తఇడడ:డ లలట కలవ మననహర
ఇఇటట ననఇ:9/98
వయససస:23
లఇ: పప
125-139/638

125-139/1449 276
275
ZOK0916124
LML2380855
పపరర: ససబబ లకలలమమ ససఇగమశశటట
పపరర: లకడమ కపలలవ

278
ZOK0914151
పపరర: వనఇకట లకలలమమ కథన

తఇడడ:డ రపమకకషషమ ననయగడడ గగడడపపటట
ఇఇటట ననఇ:9/99A
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : వనఇకటయయ కథ
ఇఇటట ననఇ:9-99-C
వయససస:67
లఇ: ససస స

280
ZOK0685230
పపరర: రమణయయ గఇడడకకట

281
ZOK0685214
పపరర: శశతచజ గఇడడకకట

125-139/1452

తఇడడ:డ రమణయయ గఇడడకకట
ఇఇటట ననఇ:9-99D
వయససస:56
లఇ: పప

284
LML2385631
పపరర: అఇజనమమ ఓఇటటకకమగమ

తఇడడ:డ ససబబరపయగడడ ఒఇటటకకమగమ
ఇఇటట ననఇ:9-99-D-1
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : ససరకష ఒఇటటకకమగమ
ఇఇటట ననఇ:9-99-D-1
వయససస:35
లఇ: ససస స

286
LML1903608
పపరర: ససబల లకమమ ఓఇటటకకమగమ

287
LML2385656
పపరర: పడమలయ ఓఇటటకకమగమ

125-139/1457

భరస : ససబబరపయగడడ ఒఇటటకకమగమ
ఇఇటట ననఇ:9-99-D-2
వయససస:67
లఇ: ససస స
289
LML2377125
పపరర: మగరళ వకసల జజగగళల

125-139/1451

125-139/1450

279
ZOK0685206
పపరర: శశ హరర గఇడడకకట

125-139/639

తఇడడ:డ రమణయయ గఇడడకకట
ఇఇటట ననఇ:9/99-D
వయససస:30
లఇ: పప
125-139/1453

282
ZOK0685222
పపరర: లలతకలమయరర గఇడడకకట

125-139/1454

భరస : రమణయయ గఇడడకకట
ఇఇటట ననఇ:9-99-D
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-139/1456

285
ZOK1217968
పపరర: మసపసన షపక

125-139/640

తఇడడ:డ మరన సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/99D2
వయససస:27
లఇ: పప
125-139/1458

భరస : వనఇకటససబబయయ ఒఇటటకకమగమ
ఇఇటట ననఇ:9-99-D-2
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-139/656

125-139/636

భరస : శవశఇకర పడసపద కపలలవ
ఇఇటట ననఇ:9-99
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణయయ గఇడడకకట
ఇఇటట ననఇ:9-99-D
వయససస:28
లఇ: పప
125-139/1455

273
ZOK1265447
పపరర: శవ కలమయర కపలస
తఇడడ:డ మననహర కపలస
ఇఇటట ననఇ:9/98
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : ససబభబరపయగడడ ససఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-98-A
వయససస:59
లఇ: ససస స

277
ZOK0809758
పపరర: రఘగ గగడడపపటట

283
LML1894997
పపరర: ససరకష ఓఇటటకకమగమ

125-139/635

288
ZOK0949299
పపరర: జయఇత వకసల జజగగలల

125-139/45

భరస : మగరళ వకసల జజగగలల
ఇఇటట ననఇ:9/100
వయససస:28
లఇ: ససస స

125-139/657 291
125-139/658
290
LML2378784
LML2380863
పపరర: ససనల కలమయర వకసల జజగగళల
పపరర: ససబబలకమమ వకసలజజగగళళ

తఇడడ:డ ససబబ రపయగడడ వకసల జజగగగ ళళ
ఇఇటట ననఇ:9-100
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబభబరపయగడడ వకసల జజగగళల
ఇఇటట ననఇ:9-100
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : ససబబరపయగడడ వకసల జజగగగ ళళ
ఇఇటట ననఇ:9-100
వయససస:54
లఇ: ససస స

292
LML2384394
పపరర: గగరర వపకకలయ జజగగళల

293
ZOK0809857
పపరర: నలయవత వకసల జజగగళళ

294
ZOK2003614
పపరర: ససబడహమణయఇ వకసల జజగగగ ళళ

125-139/659

భరస : ససబడమణయఇ వకసల జజగగగ ళళ
ఇఇటట ననఇ:9-100
వయససస:38
లఇ: ససస స
295
LML1895465
పపరర: రపజజరకడడడ కటభరర

భరస : ససనల కలమయర వకసల జజగగళల
ఇఇటట ననఇ:9-100
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-139/46

తఇడడ:డ రపమరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9/100-A
వయససస:53
లఇ: పప
298
ZOK2003622
పపరర: లకడమ కపలలవ
భరస : బభలయయ కపలలవ
ఇఇటట ననఇ:9-101
వయససస:51
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/660

296
ZOK0685180
పపరర: హరలవరదన కపలలవ

తఇడడ:డ ససబబరపయగడడ వకసల జజగగగ ళళ
ఇఇటట ననఇ:9-100
వయససస:41
లఇ: పప
125-139/662

తఇడడ:డ బభలయయ కపలలవ
ఇఇటట ననఇ:9-101
వయససస:29
లఇ: పప
125-139/664

299
ZOK2003630
పపరర: బభలయయ కపలలవ
తఇడడ:డ గఇగయయ కపలలవ
ఇఇటట ననఇ:9-101
వయససస:58
లఇ: పప

125-139/661

297
ZOK1035675
పపరర: వషత
ష వరర న కపలలవ

125-139/663

తఇడడ:డ బభలయయ కపలలవ
ఇఇటట ననఇ:9-101
వయససస:26
లఇ: పప
125-139/665

300
LML1893759
పపరర: ససబభబరపయగడడ వకస ల

125-139/666

తఇడడ:డ ససబబరపమయయ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9-103
వయససస:67
లఇ: పప
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301
LML1901503
పపరర: వనఇకటససబబమమ వకసల

125-139/667

భరస : ససబబరపయగడడ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9-103
వయససస:53
లఇ: ససస స
304
LML1901529
పపరర: పదనమవత బబలలఇకకఇడ

125-139/669

125-139/49

125-139/702

125-139/704

125-139/52

125-139/709

125-139/710

తఇడడ:డ ససబబనన ఇఇడడలరర
ఇఇటట ననఇ:9/118
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

314
ZOK0168195
పపరర: ససరకఇదడ వకసల

317
ZOK1082288
పపరర: సపయ సస మశల

320
ZOK1673888
పపరర: యశశసన కటభరర

323
ZOK2003648
పపరర: లకమమమ కటభరర

125-139/57

326
LML1893767
పపరర: పసచచయయ ఇఇడస
ల రర

125-139/706

329
ZOK1290444
పపరర: మయధవ ఇఇడడలరర
భరస : ససబడమణయఇ ఎఇడస
ల రర
ఇఇటట ననఇ:9/118
వయససస:26
లఇ: ససస స

309
LML2385516
పపరర: లకడమదచవ వకసల

125-139/701

312
ZOK1483890
పపరర: చఇదడకల వకసల

125-139/51

315
ZOK0937039
పపరర: ససధదర కలమయర వకసల

125-139/707

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9-106
వయససస:31
లఇ: పప
125-139/708

318
ZOK0983636
పపరర: నరకఇదడ రకడడడ ఒఇటటదద స

125-139/53

తఇడడ:డ చననప రకడడ ఒఇటటదద స
ఇఇటట ననఇ:9/-110
వయససస:30
లఇ: పప
125-139/54

321
ZOK1676071
పపరర: అనసష రకడడడ కటభరర

125-139/55

తఇడడ:డ రపజజరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/110-A
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-139/711

324
ZOK1391275
పపరర: పపదదకసయయ కకలవల

125-139/56

భరస : కకటట రకడడడ కకలవల
ఇఇటట ననఇ:9/111
వయససస:74
లఇ: ససస స
125-139/58

తఇడడ:డ ససబబనన ఇఇడస
ల రర
ఇఇటట ననఇ:9/118
వయససస:57
లఇ: పప
125-139/61

125-139/48

భరస : ససరకఇదడ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9/106
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : రపమరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-110-A
వయససస:69
లఇ: ససస స

భరస : షఫసవపలయల సయద
ఇఇటట ననఇ:9/112-B
వయససస:26
లఇ: ససస స
328
ZOK1290436
పపరర: ససబడమణయఎఇ ఇఇడడలరర

125-139/703

తఇడడ:డ రపజజరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/110-A
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : రపజజరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-110-A
వయససస:46
లఇ: ససస స
325
ZOK1720283
పపరర: యశమన సయద

311
ZOK1119917
పపరర: సపయ కకప ఒఇటటకకమగమ

306
LML2378701
పపరర: శశషయయ వకసల

భరస : శశషయయ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9-105
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడసపద సస మశల
ఇఇటట ననఇ:9-107
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : చననపరకడడడ ఒఇటటదద స
ఇఇటట ననఇ:9-110
వయససస:51
లఇ: ససస స
322
LML1903889
పపరర: శశదచవ కటభరర

125-139/50

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9-106
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ రపఇ పడసపద సస మమససల
ఇఇటట ననఇ:9/107
వయససస:26
లఇ: పప
319
LML2386282
పపరర: రమయదచవ ఓననటదద స

308
ZOK0657361
పపరర: ససనల కలమయర వకసల

125-139/668

తఇడడ:డ ససబబరపయగడడ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9/105
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశ ఒఇటటకకమగమ
ఇఇటట ననఇ:9-105
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణయఇ ఎన
ఇఇటట ననఇ:9-106
వయససస:43
లఇ: ససస స
316
ZOK0916116
పపరర: సపయ కకషష సస మమససల

125-139/670

తఇడడ:డ శశషయయ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9/105
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:9-105
వయససస:41
లఇ: ససస స
313
LML1902121
పపరర: ననరపయణమమ ఎన

305
LML1901537
పపరర: మననమమ వకసల

303
LML1896158
పపరర: రపజశశఖర వకసల
తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-104
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : రపజశశఖర వకసల
ఇఇటట ననఇ:9-104
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశషయయ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9/105
వయససస:29
లఇ: పప
310
ZOK0652586
పపరర: భభగయలకడమ ఒఇటటకకమగమ

125-139/47

తఇడడ:డ రపజశశఖర వకసల
ఇఇటట ననఇ:9/104
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : శశధర రపవప
ఇఇటట ననఇ:9-104
వయససస:56
లఇ: ససస స
307
ZOK0657346
పపరర: ససధనకర వకసల

302
ZOK1552504
పపరర: లకడమ ససనఇద వకసల

327
LML1901792
పపరర: బగజరమమ ఇఇడస
ల రర

125-139/59

భరస : పసచచయయ ఇఇడస
ల రర
ఇఇటట ననఇ:9/118
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-139/62

330
ZOK0168831
పపరర: పసచచమమ వకసల

125-139/674

భరస : ససబబరపయగడడ వకసల
ఇఇటట ననఇ:9/118
వయససస:64
లఇ: ససస స
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331
ZOK0652263
పపరర: ససజనయ మరరయయల

125-139/712

భరస : శవ శఇకర మరరయయల
ఇఇటట ననఇ:9-118-1
వయససస:33
లఇ: ససస స
334
ZOK0657171
పపరర: శవ శఇకర మరరయయల

125-139/715

125-139/64

125-139/720

125-139/723

125-139/724

125-139/727

125-139/66

భరస : దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-119-E
వయససస:40
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

344
ZOK1269480
పపరర: ససజజత చఇతన

347
ZOK2003655
పపరర: చనన ససబడమణయఇ బఇడనరర

350
LML2380897
పపరర: సపవతడ కటభరర

353
ZOK1483585
పపరర: దన బఇడరర

125-139/675

356
LML1896208
పపరర: వనఇకటసపసమ బఇడనరర

125-139/65

359
LML2385557
పపరర: వరలకడమ కటరర
భరస : మగనకకషషరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-119-F
వయససస:57
లఇ: ససస స

339
LML2380905
పపరర: జయమమ మరరయయల

125-139/719

342
ZOK0727008
పపరర: ఫపషరగజననసప షపక

125-139/722

345
ZOK1421270
పపరర: వజయ లకడమ మరరయయల

125-139/717

భరస : ననగరపజ మరరయయల
ఇఇటట ననఇ:9-119/A-5
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-139/725

348
LML1896141
పపరర: మహహశసర రకడడడ కటభరర

125-139/726

తఇడడ:డ మలయలరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-119-B2
వయససస:43
లఇ: పప
125-139/728

351
ZOK2279982
పపరర: ససజన కటభరర

125-139/1481

తఇడడ:డ కక మహహశసర రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/119-b2
వయససస:18
లఇ: ససస స
125-139/67

354
ZOK1689793
పపరర: పదనమవత బఇడరర

125-139/68

భరస : వనఇకటసపసమ బఇడరర
ఇఇటట ననఇ:9/119-D
వయససస:45
లఇ: ససస స
125-139/729

తఇడడ:డ నరససఇహహలల బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9-119-D
వయససస:59
లఇ: పప
125-139/731

125-139/63

భరస : మగభభరక షపక
ఇఇటట ననఇ:9-119-A
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటష బఇడరర
ఇఇటట ననఇ:9/119-D
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట సపసమ బఇడరర
ఇఇటట ననఇ:9/119-D
వయససస:45
లఇ: ససస స
358
LML1902832
పపరర: మసపసన షపక

125-139/721

భరస : మహహష రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-119-B2
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటష బఇడరర
ఇఇటట ననఇ:9/119-d
వయససస:25
లఇ: ససస స
355
ZOK1724327
పపరర: పదనమవత బఇడరర

341
LML1903855
పపరర: నసరర హన బబగఇ షపక

336
ZOK0833104
పపరర: ఆషసయయ బబగఇ షపక

భరస : ససబబనన మరరయయల
ఇఇటట ననఇ:9-119A
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9-119-B
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : మలయలరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-119-B2
వయససస:67
లఇ: ససస స
352
ZOK1421247
పపరర: ధన బఇడరర

125-139/718

భరస : రపమయఇజననయగలల చఇతన
ఇఇటట ననఇ:9/119-A-5
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చలమయయ మరరయయల
ఇఇటట ననఇ:9-119-A-5
వయససస:71
లఇ: పప
349
LML2380889
పపరర: ననగమమ కటభరర

338
LML2377141
పపరర: ససబబనన మరరయయల

125-139/714

భరస : అజజరథ నజమగదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:9/119-A
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : రహమతతలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-119-A
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రహమతతలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-119-A
వయససస:36
లఇ: పప
346
LML2377398
పపరర: ననరపయణ మరరయయల

125-139/716

తఇడడ:డ చలయయ మరరయయల
ఇఇటట ననఇ:9-119A
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబభన సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-119-A
వయససస:60
లఇ: పప
343
ZOK0833096
పపరర: హజరపత నజమగదదదన షపక

335
LML2381119
పపరర: పడభభవతమమ మరరయయల

333
ZOK0657155
పపరర: ఓబయయ మమడడసపటట
తలల : ఉమ మహహశసరర మమడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-118-1
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : ననరపయణ మరరయయల
ఇఇటట ననఇ:9-119
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబగబ బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/119-A
వయససస:39
లఇ: పప
340
LML1896083
పపరర: రహమతతలయల షపక

125-139/713

భరస : ఓబయయ మమడడ శశటట
ఇఇటట ననఇ:9-118-1
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబనన మరరయయల
ఇఇటట ననఇ:9-118-1
వయససస:48
లఇ: పప
337
ZOK1071430
పపరర: మగబభరక షపక

332
ZOK0652297
పపరర: ఉమయమహహశసరర మమడడ శశటట

357
ZOK0675082
పపరర: వనఇకటటష బఇడనరర

125-139/730

తఇడడ:డ వనఇకట సపసమ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9-119-D
వయససస:33
లఇ: పప
125-139/732

360
ZOK1564319
పపరర: వఇశ కకషష రకడడడ చపసపడడ

125-139/69

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబ రకడడడ చపసపడడ
ఇఇటట ననఇ:9/120-A
వయససస:23
లఇ: పప
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361
ZOK1564475
పపరర: పలల వ చపసపడడ

125-139/70

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబ రకడడడ చపసపడడ
ఇఇటట ననఇ:9/120-a
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-139/735

తఇడడ:డ అజద ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-120--C-1
వయససస:37
లఇ: పప
367
ZOK2003663
పపరర: ససజజత కకమమ

125-139/737

భరస : చఇదడశశఖర రకడడడ తతమమలకరర
ఇఇటట ననఇ:9-121
వయససస:60
లఇ: ససస స
125-139/738

125-137/1448

125-139/740

125-139/744

125-139/746

భరస : వనఇకటరపమరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-125
వయససస:64
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/72

377
LML2377158
పపరర: ననరప రకడడడ చపసపడడ

380
ZOK0168930
పపరర: హహహమయవత కటరర

383
ZOK1354299
పపరర: శశవణ కలమయర రకడడ చపసపడడ

125-139/76

386
LML1903533
పపరర: పదనమవతమమ కటభరర

125-139/73

389
LML2377174
పపరర: వనఇకటరపమ రకడడడ కటభరర
తఇడడ:డ లకడమ రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-125
వయససస:68
లఇ: పప

125-139/641

372
ZOK2003671
పపరర: జయమమ గజరల

125-139/739

375
LML2380921
పపరర: సతయ ససరరప రపణణ

125-139/74

భరస : ననరప రకడడడ చపసడడ
ఇఇటట ననఇ:9/123
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-139/741

378
ZOK2003697
పపరర: చనన ససబభబరకడడ కటభరర

125-139/743

తఇడడ:డ పపపస రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-124
వయససస:77
లఇ: పప
125-139/75

381
ZOK2003713
పపరర: అఇకపలమమ కటభరర

125-139/745

భరస : చననససబభబరకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-124-B
వయససస:69
లఇ: ససస స
125-139/747

384
ZOK1676295
పపరర: పవన కలమయర రకడడ చపసపడడ

125-139/748

తఇడడ:డ మణణశఇకర రకడడడ చపసపడడ చపసపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-124-B-8
వయససస:21
లఇ: పప
125-139/749

భరస : ససధనకర కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-124-D
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-139/751

369
ZOK2252591
పపరర: శఇషపద షపక

భరస : బడహమనఇద రకడడడ గజరల
ఇఇటట ననఇ:9-122A
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మణణ శఇకరరకడడడ చపసపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-124-B-8
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససదనకర రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9/124-D
వయససస:37
లఇ: పప
388
LML1903525
పపరర: అఇజనమమ కటభరర

374
ZOK1318443
పపరర: శపశవఇత గజరల

125-139/736
366
LML1893874
పపరర: చఇదడశశఖర రకడడడ తతమమలకరర

భరస : లయతచ షపక అల
ఇఇటట ననఇ:9/122
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడశశఖర రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9/124-B
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చననససబభబ రకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-124-B
వయససస:45
లఇ: పప
385
LML2377166
పపరర: ససబబనరసపరకడడడ కటభరర

125-139/1491

తఇడడ:డ చననరపమ రకడడ చపసపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-123
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : వనఇకటససబభబరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-124A
వయససస:56
లఇ: ససస స
382
ZOK2003721
పపరర: చఇదడ శశఖర రకడడడ కటభరర

371
ZOK0735340
పపరర: శతతడజజ ససఇహ గజరల

125-139/734

తఇడడ:డ పపదద ససబభబరకడడ తతమమలకరర
ఇఇటట ననఇ:9-121
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ చదనననరకడడడ గజరల
ఇఇటట ననఇ:9/122-B
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : చననరపమరకడడడ చపసపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-123
వయససస:74
లఇ: ససస స
379
ZOK2003705
పపరర: ననగమమ కటభరర

125-139/71

తఇడడ:డ బడహమనఇద రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/122-A
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననయయ మనననఇ
ఇఇటట ననఇ:9/122B
వయససస:23
లఇ: ససస స
376
LML1903905
పపరర: రపమలకమమ చపసపడడ

365
ZOK0211037
పపరర: మననజ కలమయర రకడడ
తతమమలకరర
తఇడడ:డ చఇదడశశఖర రకడడడ తతమమలకరర
ఇఇటట ననఇ:9/121
వయససస:31
లఇ: పప
368
ZOK2281269
పపరర: జకశనవ గజరల

363
LML2385540
పపరర: భగదచవ చపసపడడ
భరస : వనఇకటససబభబరకడడడ చపసపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-120A
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : టట మననజ కలమయర రకడడ
ఇఇటట ననఇ:9/121
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహ రకడడడ గజరల
ఇఇటట ననఇ:9-122
వయససస:39
లఇ: ససస స
373
ZOK1478601
పపరర: లకడ పడసనన మనననఇ

125-139/733

తఇడడ:డ ససబభబరకడడడ చపసపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-120A
వయససస:57
లఇ: పప

364
ZOK0511063
పపరర: జజవద అల ఖయన పఠపన

370
LML2380913
పపరర: ననగకఇదడమమ గజరల

362
LML2378735
పపరర: వనఇకటససబభబరకడడడ చపసపడడ

387
LML1895663
పపరర: లకడమకపఇత రకడడడ కటరర

125-139/750

తఇడడ:డ వనఇకటరపమ రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-125
వయససస:42
లఇ: పప
125-139/752

390
ZOK2003739
పపరర: రజనకపఇత రకడడడ కటభరర

125-139/753

తఇడడ:డ వనఇకటరపమ రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-125
వయససస:43
లఇ: పప
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391
ZOK0475988
పపరర: సరళ కటభరర

125-139/77

భరస : రజనకపఇత రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9/125A
వయససస:38
లఇ: ససస స
394
ZOK2003747
పపరర: మధసససదన రకడడడ కటభరర

125-139/756

125-139/80

125-139/759

125-139/762

125-139/765

125-139/768

125-139/771

భరస : చననరపమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-131
వయససస:84
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

404
ZOK2003788
పపరర: లకడమతతలశమమ చపసపడడ

407
ZOK0983602
పపరర: వనఇకట రవ కకరణ చపసపడడ

410
ZOK1119909
పపరర: శశసత డచగప

413
ZOK1354265
పపరర: నవన కలమయర మగఇటభ

125-139/83

416
LML2379063
పపరర: రమమష బభబగ మగఇతన

125-139/763

419
ZOK0937427
పపరర: జజనకకపతస పపవపసడడ
తఇడడ:డ నరససఇహహలల పపవపసడడ
ఇఇటట ననఇ:9-131
వయససస:38
లఇ: పప

399
LML2379055
పపరర: రపమససబభబరకడడ కటరర

125-139/758

402
ZOK2003770
పపరర: తతలశమమ కటభరర

125-139/761

405
LML1903368
పపరర: ససవపదనడమమ డచగ

125-139/764

భరస : సపఇబశవపరకడడ
ఇఇటట ననఇ:9-129
వయససస:52
లఇ: ససస స
125-139/766

408
ZOK2003796
పపరర: సపఇబశవరకడడడ డచగప

125-139/767

తఇడడ:డ వనఇకట రకడడడ డచగప9-129
ఇఇటట ననఇ:9-129
వయససస:53
లఇ: పప
125-139/769

411
LML2386175
పపరర: భభగయ లకడమ డచగ

125-139/770

భరస : వనఇకట రమణన రకడడడ డచగ
ఇఇటట ననఇ:9-129-B
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-139/81

414
ZOK1482314
పపరర: తనమయ మగఇత

125-139/82

తఇడడ:డ రమమశబభబగ మగఇత
ఇఇటట ననఇ:9/130
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-139/772

తఇడడ:డ పపఇచలయయ మగఇత
ఇఇటట ననఇ:9-130
వయససస:54
లఇ: పప
125-139/773

125-139/79

భరస : రపమససబభబరకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమమష మగఇటభ
ఇఇటట ననఇ:9/130
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : రమమశబభబగ మగఇత
ఇఇటట ననఇ:9/130
వయససస:49
లఇ: ససస స
418
LML2385599
పపరర: లకమయమ చపసపడడ

125-139/760

తఇడడ:డ సపఇబ ససవప రకడడ డచగప
ఇఇటట ననఇ:9-129-A
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రకడడడ డచగ
ఇఇటట ననఇ:9-129-B
వయససస:44
లఇ: పప
415
ZOK1482322
పపరర: ససజజత జఇక

401
ZOK2003762
పపరర: వససఇధర కటభరర

396
ZOK0594580
పపరర: పపవపన కటభరర

తఇడడ:డ ననగరరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:75
లఇ: పప

తలల : లకడమ తతలశమమ చపసపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-129
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-129వయససస:84
లఇ: ససస స
412
ZOK2003804
పపరర: వనఇకట రమణనరకడడడ డచగ

125-139/757

భరస : వనఇకటననరపరకడడడ చపసపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-128
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపఇబశవ రకడడ డచగప
ఇఇటట ననఇ:9-129
వయససస:28
లఇ: పప
409
LML1901925
పపరర: ఈశపసరమయమ డచగ

398
LML2377182
పపరర: శవ రకడడడ పప ననఇరకడడడ

125-139/755

తఇడడ:డ ససబబరపమ రకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9/126
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : ససబబరపమరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:59
లఇ: ససస స

తలల : లకడమ తతలసమమ చపసపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-128
వయససస:30
లఇ: పప
406
ZOK0685172
పపరర: లలకకససర రకడడడ డచగప

125-139/78

తఇడడ:డ రపమచఇదడ రకడడడ పప ననఇరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగర రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:63
లఇ: పప
403
ZOK0594333
పపరర: వనణగగగపపల రకడడ చపసపడడ

395
LML2378750
పపరర: ననగపరరరన రకడడడ కటరర

393
LML2386167
పపరర: ససబబ లకడమ కటభరర
భరస : మధసససధన రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-125-A
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరపమ రకడడ కటరర
ఇఇటట ననఇ:9/126
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరపమరకడడడ కటరర
ఇఇటట ననఇ:9/126
వయససస:39
లఇ: ససస స
400
ZOK2003754
పపరర: ససబబరపమ రకడడడ కటభరర

125-139/754

భరస : చననససబభబరకడడ
ఇఇటట ననఇ:9-125A
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చననససబభబ రకడడ
ఇఇటట ననఇ:9-125-A
వయససస:43
లఇ: పప
397
ZOK0918070
పపరర: మయధసరర కటరర

392
LML1903566
పపరర: ఈశపసరమయమ కటరర

417
ZOK1564681
పపరర: వర లకడమ చపసపడడ

125-139/84

తఇడడ:డ ననరపయణ రకడడడ చపసపడడ
ఇఇటట ననఇ:9/131
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-139/774

420
LML2416907
పపరర: వరలకడమ నరరకడడడ

125-151/1278

భరస : ససవప శశకపఇత రకడడడ నరరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/131
వయససస:32
లఇ: ససస స

Page 16 of 42

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-26
125-139/775 422
421
LML2378826
LML2385607
పపరర: ససబబ రపయగడడ నగగబబ తతల
పపరర: అమరపవత నగగబబ తతల

తఇడడ:డ పసచచయయ నగగబబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-131-A
వయససస:57
లఇ: పప
424
ZOK1321769
పపరర: పడతతయష ననగగబబ తతల

భరస : ససబభబరపయగడడ
ఇఇటట ననఇ:9-131-A
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-139/85

425
LML2385862
పపరర: వనఇకటలకడమ పపవపసడడ

తఇడడ:డ ససబభబరపయగడడ ననగగబబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9/131-C
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : జజనకకపత పపవపసడడ
ఇఇటట ననఇ:9-132
వయససస:39
లఇ: ససస స

427
LML2385797
పపరర: వజయలకడమ నరరకడడడ

428
ZOK1303684
పపరర: అనల కలమయర రకడడ కటభరర

125-139/780

భరస : కకషషరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-132-A
వయససస:60
లఇ: ససస స
430
ZOK1399021
పపరర: రవఇదడ రకడడడ కటభరర

125-139/88

125-139/783

125-139/786

125-141/817

తఇడడ:డ వనఇకటససబభబరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-136
వయససస:41
లఇ: పప

437
ZOK2003846
పపరర: రపమససబభబ రకడడ కటరర

440
LML2377208
పపరర: వనఇకట ససబభబరకడడడ డచగ

125-139/791

443
LML1902311
పపరర: ససబభబలకమయమ కటరర

446
LML2385664
పపరర: భగవననశసరర కటభరర
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భరస : రపమ ససబభబరకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-136
వయససస:52
లఇ: ససస స

125-139/779

429
ZOK1399013
పపరర: లయవణయ కటభరర

125-139/87

432
ZOK2003812
పపరర: యరపశమగన రకడడడ కటరర

125-139/782

తఇడడ:డ గఇగర రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-133
వయససస:78
లఇ: పప
125-139/784

435
LML1902188
పపరర: పదనమవతమమ కటరర

125-139/785

భరస : రపమససబభబరకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-134
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-139/787

438
ZOK2003853
పపరర: మగరళ మహన రకడడ కటభరర

125-139/788

తఇడడ:డ రపమససబభబ రకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-134
వయససస:43
లఇ: పప
125-139/789

441
LML2378552
పపరర: మధస ఆకకరర

125-139/790

తఇడడ:డ మలల కపరరరన ఆకకరర
ఇఇటట ననఇ:9-135
వయససస:40
లఇ: పప
125-139/792

444
LML1902303
పపరర: వనఇకటలకమమ కటభరర

125-139/794

భరస : వనఇకటససబభబ రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-135-B
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-139/796

భరస : ననగ మహన రకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-136
వయససస:36
లఇ: ససస స

125-139/798 449
448
ZOK0915654
ZOK0982596
పపరర: నరససఇహ పడసపద కమలయపపరఇ
పపరర: రపమససబబమమ కటభరర

తఇడడ:డ బబ జరయయ కమలయపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:9-136
వయససస:48
లఇ: పప

125-139/781

భరస : లకడమరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-135-A
వయససస:54
లఇ: ససస స
125-139/795

426
LML2378917
పపరర: శవ శశకపఇత రకడడడ నరకడడడ

తఇడడ:డ వనఇకట ససబభబరకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9/133
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవపససలరకడడడ డచగ
ఇఇటట ననఇ:9-134-B4
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకడమ రకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-135-A
వయససస:35
లఇ: పప
445
LML1895614
పపరర: ననగమహన రకడడ కటభరర

125-139/86

తఇడడ:డ గఇగర రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-134
వయససస:68
లఇ: పప

భరస : కణక వరరన నసక రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/134
వయససస:50
లఇ: ససస స
442
LML1894260
పపరర: ససరపయ పడకపశ రకడడడ కటభరర

434
ZOK2003838
పపరర: జయమమ కటభరర

125-139/777

తఇడడ:డ కకశషష పరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-132-A
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : యరశమగనరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-133
వయససస:74
లఇ: ససస స

భరస : మగరళమహన రకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-134
వయససస:37
లఇ: ససస స
439
ZOK1681162
పపరర: అదద లకడమ చపసపడడ

125-139/778

భరస : వనఇకటససబభబరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-133
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యరశమగన రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-133
వయససస:48
లఇ: పప
436
LML1902196
పపరర: లకడమదచవ కటభరర

431
LML1901040
పపరర: వజయ కటరర

423
LML2385615
పపరర: అభనయ నగగబబ తతల
భరస : శశకపఇత
ఇఇటట ననఇ:9-131-B
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబభబరకడడడ కటరర
ఇఇటట ననఇ:9/133
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ససబభబరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9/133
వయససస:22
లఇ: పప
433
ZOK2003820
పపరర: వనఇకటససబభబ రకడడడ కటభరర

125-139/776

447
ZOK0914268
పపరర: కళళవత కమలయపపరఇ

125-139/797

భరస : నరససఇహ పడసపద కమలయపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:9-136
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-139/799

450
ZOK1291103
పపరర: రకడడయయ రకడడడ కటభరర

125-139/800

తఇడడ:డ ససరయననరపయణ రకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-136
వయససస:24
లఇ: పప
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125-139/801 452
451
ZOK1303676
ZOK2003879
పపరర: లల హరరకకశషష గగడ కమలయపపరఇ
పపరర: ససరయననరపయణ రకడడ కటభరర

తఇడడ:డ నరససఇహ పడసపద కమలయపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:9-136
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ మగగర రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-136వయససస:51
లఇ: పప

454
ZOK1564897
పపరర: నరససఇహ రకడడడ వఇగగలక

455
ZOK1564921
పపరర: రపధదక వఇగగలక

125-139/90

తఇడడ:డ పపఇచల రకడడడ పపఇచల రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/136-A
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకడమ రకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-136A
వయససస:42
లఇ: పప

461
LML1894476
పపరర: తరరపపలల పపదదవనఇగపరర

భరస : ససరపయ ననరపయణ రకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-136B
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరపయణ పపదదవనఇగపరర
ఇఇటట ననఇ:9-136-B2
వయససస:52
లఇ: పప

463
ZOK0685297
పపరర: సఇతతష కలమయర పపదదవనఇగపరర

464
ZOK0685305
పపరర: సఇయగకస పపదదవనఇగపరర

125-139/826

తఇడడ:డ తరరపపలల పపదదవనఇగపరర
ఇఇటట ననఇ:9-136-B2
వయససస:31
లఇ: పప
466
LML1902295
పపరర: లకడమదచవ బబ కససఇ

125-139/828

125-139/807

125-139/832

భరస : మహహఇదడననథ కకటగరరర
ఇఇటట ననఇ:9/137-B
వయససస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/824

473
ZOK1389121
పపరర: గగగగగలల రపజకఇదడ పడసపద రకడడడ

125-139/834

476
ZOK0404889
పపరర: వనఇకట సపసత పపసల

125-139/827

479
LML1896216
పపరర: రమమష ఓఇటటకకమగమ

459
ZOK1676030
పపరర: అనత కటభరర

125-139/92

462
LML1901545
పపరర: హహహమయవత

125-139/825

465
ZOK1481464
పపరర: బబ కససఇ నరససఇహహలల

125-139/93

తఇడడ:డ బబ కససఇ పపఇచలయయ
ఇఇటట ననఇ:9/136-B3
వయససస:52
లఇ: పప
125-139/829

468
ZOK0656827
పపరర: రపమగ బఇడడ

125-139/830

తఇడడ:డ రపమ మహన బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:9-136-B-3
వయససస:42
లఇ: పప
125-139/831

471
ZOK1481548
పపరర: కటభరర లకడమ దచవమమ

125-139/94

భరస : లలట కటభరర ననగర రకడడ
ఇఇటట ననఇ:9/136-C
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-137/1449

474
LML2385672
పపరర: ససకనయ గగగరగళల

125-139/833

భరస : రపజకఇదడపస
డ పద గగగరగళల
ఇఇటట ననఇ:9-137
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-139/835

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబరపవప పపసల
ఇఇటట ననఇ:9-137A
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-139/96

125-139/803

భరస : తరరపపలల పపదదవనఇగపరర
ఇఇటట ననఇ:9-136-B2
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగగగగలల పడతనప రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/137
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబభబరపయగడడ చనలవపదద
ఇఇటట ననఇ:9-137A
వయససస:39
లఇ: పప
478
ZOK1137687
పపరర: అరరణ కలపపల

470
ZOK0404657
పపరర: ససనతన డచగప

456
LML1901685
పపరర: యయణనదమమ కటరర

తఇడడ:డ ససరయననరపయణ రకడడ
ఇఇటట ననఇ:9/136-B
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటససబభబరకడడడ డచగ
ఇఇటట ననఇ:9-136-BA
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : రపమగ బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:9-136-D3
వయససస:31
లఇ: ససస స
475
ZOK0381640
పపరర: పడవన కలమయర చలవపదద

125-139/805

తఇడడ:డ నరససఇహహలల బబ కససఇ
ఇఇటట ననఇ:9-136-B3
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : శశనవపససల రకడడడ డచగ
ఇఇటట ననఇ:9-136B A
వయససస:73
లఇ: ససస స
472
ZOK0511360
పపరర: వనజ బఇడడ

467
ZOK0987224
పపరర: రవతచజ బబ కససఇ

125-139/89

భరస : ససబబరపమరకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-136A
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తరరపపలల పపదదవనఇగపరర
ఇఇటట ననఇ:9-136-B2
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహహలల బబ కససఇ
ఇఇటట ననఇ:9-136B3
వయససస:49
లఇ: ససస స
469
ZOK0404665
పపరర: ఈశసరమమ డచగప

125-139/91

తఇడడ:డ మగగర రకడడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-136-A
వయససస:52
లఇ: పప
125-139/806

453
ZOK0594663
పపరర: భభరత కపటభరర
తఇడడ:డ ససబబరపమరకడడడ కపటభరర
ఇఇటట ననఇ:9/136-A
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహ రకడడడ వఇగగలక
ఇఇటట ననఇ:9/136-A
వయససస:31
లఇ: ససస స

125-139/804 458
457
ZOK0510909
LML1893981
పపరర: ననగపఇజననయగలల రకడడ కటభరర
పపరర: ససబబరపమరకడడడ కటభరర

460
LML1903822
పపరర: రపమససబబమమ కటభరర

125-139/802

477
ZOK1137679
పపరర: మహహఇదడననథ కకటగరరర

125-139/95

తఇడడ:డ రపమకకషషయయ కకటగరరర
ఇఇటట ననఇ:9/137-B
వయససస:38
లఇ: పప
125-139/836

తఇడడ:డ ససబబరపయగడడ ఒఇటటకకమగమ
ఇఇటట ననఇ:9-138
వయససస:41
లఇ: పప

480
LML2385623
పపరర: నలయవత ఒఇటటకకమగమ

125-139/837

భరస : రమమష ఒఇటటకకమగమ
ఇఇటట ననఇ:9-138
వయససస:39
లఇ: ససస స
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481
LML2378941
పపరర: తతలససరపమ ఒఇటటకకమగమ

125-139/839

తఇడడ:డ ససబబయయ ఒఇటటకకమగమ
ఇఇటట ననఇ:9-139
వయససస:34
లఇ: పప
125-139/842

భరస : ససబబరపయగడడ చనఇగల గపరర
ఇఇటట ననఇ:9-141
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-139/844

488
LML2378867
పపరర: ఇమయఇ హహసపసన సయయద

125-139/845

491
ZOK0810052
పపరర: కకషష మగరరస యమమనసరర

125-139/847

496
LML1901578
పపరర: చదఇచసలకమమ తనళళపపక

497
LML1901594
పపరర: గరరరజజ తనళళపపక

భరస : ససబబరపవప తనళళపపక
ఇఇటట ననఇ:9-148
వయససస:80
లఇ: ససస స

125-139/853 500
499
ZOK0511311
ZOK1489376
పపరర: రపమయతతలసస దచవ తనళళపపక
పపరర: లకడమదచవ ఠపలపక

తఇడడ:డ వనఇకట కకషషయయ తనళళపపక
ఇఇటట ననఇ:9-149
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట కకషషయయ తనళలపక
ఇఇటట ననఇ:9-149
వయససస:21
లఇ: ససస స

502
ZOK1674639
పపరర: ఆదదతయ వపనననఇ

503
LML2378545
పపరర: మలల కపరరరన ఆకలరర

తఇడడ:డ రపధ కకషష మగరరస వపనననఇ
ఇఇటట ననఇ:9/150
వయససస:37
లఇ: పప
125-139/1490

భరస : శశనవపససలల నకస
ఇఇటట ననఇ:9-150A
వయససస:45
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/846

489
ZOK0932500
పపరర: ససతనరపఇ ససదదవటఇ

125-139/98

125-139/99
492
ZOK1123728
పపరర: అరవఇద భరదనసజ తనళళపపక

తఇడడ:డ వనఇకటటశసర పడసపద తనళళపపక
ఇఇటట ననఇ:9/147
వయససస:30
లఇ: పప

506
ZOK1627777
పపరర: నకస శశ వదయ

509
ZOK2003929
పపరర: భభగయమమ నకస
భరస : చదఇచయయ నకస
ఇఇటట ననఇ:9-150A
వయససస:75
లఇ: ససస స

125-139/849

భరస : వనఇకటటససర పడసపద తనళళపపక
ఇఇటట ననఇ:9-147
వయససస:49
లఇ: ససస స
125-139/851

125-139/852
498
LML2377257
పపరర: వనఇకట బలరపమ కకషష తనళపపక

తఇడడ:డ వనఇకట కకషషయయ తనళపపక
ఇఇటట ననఇ:9-149
వయససస:34
లఇ: పప
125-139/854

501
ZOK2003911
పపరర: వనఇకట కకషషయయ తనళళపపక

125-139/855

తఇడడ:డ ససబభబ రపవప తనళళపపక
ఇఇటట ననఇ:9-149
వయససస:63
లఇ: పప
125-139/856

504
ZOK2280998
పపరర: ఫణణ కకషష మగరరస ఏన

125-139/1489

తఇడడ:డ ఏన మగరళ మగరళమహన రపవప
ఇఇటట ననఇ:9/150
వయససస:49
లఇ: పప
125-139/101

తఇడడ:డ నకస శశనవపససలల
ఇఇటట ననఇ:9/150-A
వయససస:21
లఇ: పప
125-139/857

125-139/843

తఇడడ:డ రపజససధనకర ససదదవటఇ
ఇఇటట ననఇ:9/143
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ పకకరయయ ఆకలరర
ఇఇటట ననఇ:9-150
వయససస:72
లఇ: పప

భరస : ఏన ఫణణ కకషష మగరరస
ఇఇటట ననఇ:9-150
వయససస:44
లఇ: ససస స
508
LML1902063
పపరర: శశదచవ నకపస

125-139/97

భరస : వనఇకకకశషషయయ తనళళపపక
ఇఇటట ననఇ:9-149
వయససస:59
లఇ: ససస స

125-139/100

486
LML2377216
పపరర: మగన శఇకర రకడడడ చపసపడడ

125-139/848 495
494
ZOK2003895
ZOK2003903
పపరర: వనఇకటటససర పడసపద తనళళపపక
పపరర: భగవననశసరర తనళపపక

తఇడడ:డ గరరడయయ తనళళపపక
ఇఇటట ననఇ:9-147
వయససస:55
లఇ: పప

125-139/850

125-139/841

తఇడడ:డ ననగరరకడడడ చపసపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-141-A
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబ రపమయయ యమమనసరర
ఇఇటట ననఇ:9-143
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటససర పడసపద తనళళపపక
ఇఇటట ననఇ:9-147
వయససస:27
లఇ: ససస స

505
ZOK2281004
పపరర: వససఇధర ఏన

125-139/1482

తఇడడ:డ కమయల సపహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:9/142
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : కకషష మగరరస యమమనసరర
ఇఇటట ననఇ:9-143
వయససస:35
లఇ: ససస స
493
ZOK1123736
పపరర: శపశవణణ తనళళపపక

485
ZOK2279990
పపరర: గరత చచనగలగపరర

483
LML2378859
పపరర: సతష కలమయర ఒఇటటకకమగమ
తఇడడ:డ ససబబయయ ఒఇటటకకమగమ
ఇఇటట ననఇ:9-139-1
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ సస ససబబరపయగడడ
ఇఇటట ననఇ:9/141
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : మగన శశఖర రకడడడ చపసపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-141-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
490
ZOK0809972
పపరర: భగవననశసరర యమమనసరర

125-139/840

తఇడడ:డ యలల యయ ఒఇటటకకమగమ
ఇఇటట ననఇ:9-139
వయససస:59
లఇ: పప

484
ZOK2003887
పపరర: సరగజమమ చదఇగల గపరర

487
LML2380970
పపరర: లలత చపసపడడ

482
ZOK0168203
పపరర: ససబబయయ ఒఇటటకకమగమ

507
ZOK1627785
పపరర: నకస శశనధద

125-139/102

తఇడడ:డ నకస శశనవపససలల
ఇఇటట ననఇ:9/150-A
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-139/858

510
LML1893957
పపరర: శశనవపససలల నకపస నకస

125-139/859

తఇడడ:డ చదఇచయయ నకస
ఇఇటట ననఇ:9-150-A
వయససస:53
లఇ: పప
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511
ZOK2283745
పపరర: శశనధద నకస

125-139/1494

తఇడడ:డ ఏన శశనవపససలల
ఇఇటట ననఇ:9/150-A
వయససస:23
లఇ: ససస స
514
ZOK1648492
పపరర: వషత
ష వరరరన నకస

125-139/105

515
LML1893247
పపరర: మహహశ కలమయర నకస

125-139/862

518
LML2377356
పపరర: సపయ పడసపద నకస

భరస : మహహశ కలమయర నకస
ఇఇటట ననఇ:9-151
వయససస:37
లఇ: ససస స

521
LML2385748
పపరర: ఖజజబ షపక

తఇడడ:డ శశషయయ చనరకపలల
ఇఇటట ననఇ:9-152
వయససస:73
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటభడమ శరమ చనరకపలలల
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:75
లఇ: పప
529
ZOK0915910
పపరర: వనఇకట ససబబయయ మగనగ

125-139/106

125-139/109

తఇడడ:డ వలలల పప గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9/157
వయససస:61
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

530
LML1894203
పపరర: వనఇకటరమణ పసడడగగ

125-139/877

125-139/112

519
LML2378958
పపరర: ఫణణకలమయర నకపస

522
LML2381002
పపరర: ననగమణణ నకస

125-139/869

525
LML1901958
పపరర: వనఇకటససబబమమ మగఇగ

125-139/872

528
ZOK0381657
పపరర: ధరణణశసర శరమ చనరకపలల

125-139/866

125-139/870

125-139/873

తఇడడ:డ కకపపకర శరమ చనరకపలలల
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:37
లఇ: పప
125-139/107

531
ZOK0936999
పపరర: వజయలకడమ పసడడగగ

125-139/108

భరస : వనఇకట రమణ పసడడగగ
ఇఇటట ననఇ:9/154-B
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-139/876

భరస : వనఇకటటసస చనగలమరరశ
ఇఇటట ననఇ:9-154-C
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-139/110

537
ZOK1680198
పపరర: వలలల పప లకడమ దచవ

భరస : మగరళమహన ఆచనరర అనననమయల
ఇఇటట ననఇ:9/157
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : వపలలఉ వనఇకట కలమయర
ఇఇటట ననఇ:9/157
వయససస:50
లఇ: ససస స

539
LML2377315
పపరర: రఇగయయ మయఇడల

540
LML2381028
పపరర: శశభ మఇడల

తఇడడ:డ రపమయయ మయఇడల
ఇఇటట ననఇ:9-157
వయససస:57
లఇ: పప

125-139/864

భరస : ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:64
లఇ: ససస స

125-139/875 534
533
LML2380350
LML2381036
పపరర: ససబబనరససఇహహలల పపవపసడడ
పపరర: లకలలమమ చనగలమరరశ

536
ZOK1679836
పపరర: మయధసరర దచవ చనపపడడ

125-139/861

భరస : పపరదసపరపధద నకస
ఇఇటట ననఇ:9-151 A
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇడయయ పపవపసడడ
ఇఇటట ననఇ:9-154-C
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : ననరపయణ మలయల
ఇఇటట ననఇ:9-156
వయససస:47
లఇ: ససస స
538
ZOK1680255
పపరర: వలలల పప వనఇకట కలమయర

125-139/867

తఇడడ:డ వనఇకటయయ పసడడగగ
ఇఇటట ననఇ:9/154-B
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకపటరమణ పసడడగగ
ఇఇటట ననఇ:9/154-B
వయససస:24
లఇ: ససస స
535
LML1901198
పపరర: ఈశసరమమ మలయల

527
LML2381010
పపరర: ఇఇదదరమమ చనరకపలల

516
LML1902071
పపరర: వశపలకమమ నకస

తఇడడ:డ సపయ పడసపద నకస
ఇఇటట ననఇ:9-151
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : కకపపకర శరమ చనరకపలల
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయయ మగనగ
ఇఇటట ననఇ:9/154-A
వయససస:54
లఇ: పప
532
ZOK1277368
పపరర: శరరష పసడడగగ

125-139/863

భరస : వనఇకటననరపయణశరమ చనరకపలలల
ఇఇటట ననఇ:9-152
వయససస:69
లఇ: ససస స
125-139/871

125-139/104

భరస : సపయపడసపద నకస
ఇఇటట ననఇ:9-151
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : పకలసరరదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-151-5
వయససస:55
లఇ: ససస స

125-139/868 524
523
ZOK0199562
ZOK2003937
పపరర: వనఇకట ననరపయణ శరమ చనరకపలల
పపరర: ససబబలకడమ చనరకపలలల

526
LML2377299
పపరర: కకపపకర శరమ చనరకపలలల

125-139/860

తఇడడ:డ వనఇకయయ నకస
ఇఇటట ననఇ:9-151
వయససస:69
లఇ: పప
125-139/865

513
ZOK1071372
పపరర: శశజయ నకస
భరస : రజనకపఇత రపవప నకస
ఇఇటట ననఇ:9/150-B
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపయపడసపద నకస
ఇఇటట ననఇ:9-151
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపయపడసపద నకపస
ఇఇటట ననఇ:9-151
వయససస:33
లఇ: పప
520
ZOK0739938
పపరర: హహరణమయ నకస

125-139/103

తఇడడ:డ మగరళమహన రపవప నకస
ఇఇటట ననఇ:9/150-B
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : ఫణణ కలమయర నకస
ఇఇటట ననఇ:9/151
వయససస:33
లఇ: ససస స
517
LML2377281
పపరర: గగపసననధ నకపస

512
ZOK0983776
పపరర: రజనకపఇత రపవప నకస

125-139/878

125-139/111

125-139/879

భరస : పడసపద మఇడల
ఇఇటట ననఇ:9-157
వయససస:35
లఇ: ససస స
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541
ZOK0949182
పపరర: మఇడల పడసపద

125-139/880

తఇడడ:డ బడహమయయ మఇడల
ఇఇటట ననఇ:9-157
వయససస:36
లఇ: పప
544
LML1903293
పపరర: వనఇకటససబబమమ మఇడల

542
ZOK1312594
పపరర: వనఇకట ససబబయయ మఇడల
తఇడడ:డ రఇగయయ మఇడల
ఇఇటట ననఇ:9/157-A
వయససస:27
లఇ: పప

125-139/881

భరస : రఇగయయ మఇడల
ఇఇటట ననఇ:9-157A
వయససస:51
లఇ: ససస స

545
ZOK2003952
పపరర: సఇజవరపయగడడ మఇడల

భరస : పసచచయయ ననగగపస తతల
ఇఇటట ననఇ:9/157-C
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-139/884

భరస : శశనవపససలల చనగలమరరశ
ఇఇటట ననఇ:9-157-C
వయససస:37
లఇ: ససస స
553
ZOK0937419
పపరర: కకషష పపవపసడడ

125-139/887

543
ZOK1489509
పపరర: వపసఇత గగజరల

125-139/116

భరస : వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:9/157-A
వయససస:21
లఇ: ససస స
125-139/882

తఇడడ:డ తరరపపలల మఇడల
ఇఇటట ననఇ:9-157-A
వయససస:51
లఇ: పప

125-139/118 548
547
ZOK0511642
ZOK0916025
పపరర: వనఇకటససబబమమ ననగగపస తతల
పపరర: ననగరపజ ననగగబబ తతల

550
LML2385730
పపరర: జజయత చనగలమరరశ

125-139/115

546
ZOK1489517
పపరర: సఇజమమ గగజరల

125-139/117

భరస : ససబబరపయగడడ
ఇఇటట ననఇ:9/157-A1
వయససస:48
లఇ: ససస స
125-139/119

549
LML2377331
పపరర: ససరకష చనగలమరరశ

తఇడడ:డ వనఇకట రపమయయ ననగబబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9/157-C
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటష చనగలమరరశ
ఇఇటట ననఇ:9-157-C
వయససస:35
లఇ: పప

551
ZOK0510966
పపరర: పసచచయయ నగగపస తతల

552
ZOK0914052
పపరర: వనఇకటమమ నగగబబ తతల

125-139/885

125-139/883

125-139/886

తఇడడ:డ వనఇకట రపమయయ నగగపస తతల
ఇఇటట ననఇ:9-157-C
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రపమయయ నగగబబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-157-C
వయససస:64
లఇ: ససస స

554
ZOK0511576
పపరర: నఫసష పఠపన

555
ZOK0410514
పపరర: ఆబద అలల ఖయన పఠపన

125-139/120

125-139/888

తఇడడ:డ నరససఇహహలల పపవపసడడ
ఇఇటట ననఇ:9-157-C
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : ఆబద ఆలఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9/157-C-1
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆజజ ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-157C1
వయససస:33
లఇ: పప

125-139/121
556
ZOK1564632
పపరర: వనఇకట మలల కపరరరన
మధసరపభరపతమ
తఇడడ:డ సతయననరపయణ మధసరపభరపతమ
ఇఇటట ననఇ:9/157-C-1A
వయససస:52
లఇ: పప

125-139/122
557
ZOK1564707
పపరర: ఇఇదదరప కలమయరర
మధసరపభరపతమ
భరస : వనఇకట మలల కపరరరన మధసరపభరపతమ
ఇఇటట ననఇ:9/157-C-1A
వయససస:48
లఇ: ససస స

125-139/889
558
ZOK0510859
పపరర: వనఇకటసతయననరపయయణ శరమ
మధసరభభరతఇ
తఇడడ:డ వనఇకటషపశయయ మధసర భభరతఇ
ఇఇటట ననఇ:9-157-C-1A
వయససస:78
లఇ: పప

125-139/890 560
125-139/891 561
125-139/892
559
ZOK0511337
ZOK0727057
ZOK0937005
పపరర: జయలకలలమమ మధసరభభరతఇ
పపరర: పడసనన కలమయరర మదసరభభరతఇ
పపరర: వనఇకట రమణ శరమ మధసర
భభరతఇ
భరస : వనఇకటసతయననరపయయణ శరమ మధసర భభరత భరస : వనఇకట రమణ శరమ మదసరభభరతఇ
తఇడడ:డ వనఇకట సతయ ననరపయణ శరమ మధసర
ఇఇటట ననఇ:9-157-C-1A
ఇఇటట ననఇ:9-157-C-1A
ఇఇటట ననఇ:9-157-C-1A
వయససస:76
లఇ: ససస స
వయససస:41
లఇ: ససస స
వయససస:51
లఇ: పప

562
ZOK0937013
పపరర: చఇదడ శశఖర మధసరభభరతఇ

125-139/893

తఇడడ:డ వనఇకట సతయ ననరపయణ శరమ మధసర
ఇఇటట ననఇ:9-157-C-1A
వయససస:44
లఇ: పప

563
ZOK2254357
పపరర: నఖల మధసర భభరతఇ

తలల : పడసనన కలమయరర మధసరభభరతమ
ఇఇటట ననఇ:9/157-c-1a
వయససస:19
లఇ: ససస స

125-139/894 566
565
ZOK0936882
ZOK0685248
పపరర: ననగరపజ శరమ మధసర భభరతఇ
పపరర: శవ శఇకర వలలల పప

తఇడడ:డ సతయ ననరపయణ మధసర భరతఇ
ఇఇటట ననఇ:9-157-C-A
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట కలమయర వలలల పప
ఇఇటట ననఇ:9/157-E
వయససస:35
లఇ: పప

568
ZOK0685289
పపరర: శశసతన వలలల పప

569
ZOK0918047
పపరర: అశశక కలమయర వలలల పప

తఇడడ:డ వనఇకట కలమయర వలలల పప
ఇఇటట ననఇ:9/157-E
వయససస:29
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/125

125-139/1465

తఇడడ:డ వనఇకట కలమయర వలలల పప
ఇఇటట ననఇ:9/157-E
వయససస:29
లఇ: పప

125-139/123

564
ZOK1574516
పపరర: తచజశసన మధసరపభరపతమ

125-139/1500

తఇడడ:డ వనఇకట మలల కపరరరన మధసరపభరపతమ
ఇఇటట ననఇ:9/157-C-1A
వయససస:20
లఇ: ససస స
567
ZOK0685263
పపరర: అనత వలలల పప

125-139/124

భరస : శవ శఇకర వలలల పప
ఇఇటట ననఇ:9/157-E
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-139/126

570
ZOK1161058
పపరర: బలరపఇ రగతత

125-139/127

తఇడడ:డ వనఇకటననరపయణ రగతత
ఇఇటట ననఇ:9/157-E
వయససస:37
లఇ: పప
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571
ZOK2003960
పపరర: లకడమదచవ వలలల పప

125-139/895

భరస : వనఇకటకలమయర వలలల పప
ఇఇటట ననఇ:9-157E
వయససస:43
లఇ: ససస స
574
ZOK1611540
పపరర: బటటట శశధర కలమయర

125-139/114

125-139/129

578
LML2385755
పపరర: లకడమదచవ నలల బబ తతల

125-139/900

581
ZOK0983701
పపరర: ఉసపనమమ గగఇడస
ల రర

125-139/902

584
ZOK0983727
పపరర: ఖయదరయయ గగఇడస
ల రర
తఇడడ:డ పపదదబబ గగఇడడలరర
ఇఇటట ననఇ:9-161
వయససస:74
లఇ: పప

125-139/905
586
ZOK1119610
పపరర: బభల సపయ ససనత అలలక
గఇజకలఇట
తఇడడ:డ సపఇబ ససవ రపవప గఇజకలఇట
ఇఇటట ననఇ:9-161-A
వయససస:26
లఇ: పప

587
LML2377349
పపరర: పడభభకర రపవప రఇపపటట
తఇడడ:డ బభలయయ రఇపపటట
ఇఇటట ననఇ:9-162-1
వయససస:52
లఇ: పప

589
LML2381044
పపరర: వజయలకడమదచవ రఇపపటట

590
LML2385714
పపరర: రతనమ కరణఇశశటట

125-139/908

భరస : పడభభకర రపవప రఇపపటట
ఇఇటట ననఇ:9-162-1
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరపయగడడ పసలలఇ
ఇఇటట ననఇ:9-162-2
వయససస:49
లఇ: పప
595
LML1901586
పపరర: ససబబరతనమమ కకటట

తఇడడ:డ పపరరసపరధద నకస
ఇఇటట ననఇ:9/164b
వయససస:44
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

593
ZOK1173004
పపరర: ననగలకడమ పసలలఇ

125-139/914

596
ZOK0982604
పపరర: గరత రపణణ నకస

125-139/156

599
ZOK0739896
పపరర: హహమలత నకపస
భరస : భభరగ వ మననహర నకపస
ఇఇటట ననఇ:9/164-B
వయససస:36
లఇ: ససస స

125-139/897

579
ZOK2003986
పపరర: ససబబరపయగడడ నలల బబ తతల

125-139/899

582
ZOK0983693
పపరర: హససనన గగఇడస
ల రర

125-139/901

భరస : చఇదడ గగఇడస
ల రర
ఇఇటట ననఇ:9-161
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-139/903

585
LML2386183
పపరర: ననగ లకడమ తనళళపపక

125-139/904

భరస : సపఇబశవ రపవప తనళళపపక
ఇఇటట ననఇ:9-161-A
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-139/906

588
LML2378909
పపరర: రపమకకషష కరణఇ శశటట

125-139/907

తఇడడ:డ నరసయయ కరణఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:9-162-1
వయససస:64
లఇ: పప
125-139/909

591
ZOK0937336
పపరర: కపరరసక పసలలఇ

125-139/910

తఇడడ:డ రవ శఇకర పసలలఇ
ఇఇటట ననఇ:9-162-2
వయససస:28
లఇ: పప
125-139/912

594
LML1893866
పపరర: భవపన శఇకర కకటట

125-139/913

తఇడడ:డ కకషషమగరరస కకటట
ఇఇటట ననఇ:9-164
వయససస:45
లఇ: పప
125-139/915

భరస : వనఇకట ననగకఇదడ నకస
ఇఇటట ననఇ:9-164A
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-139/157

576
LML1896117
పపరర: ఓబయయ ససరరగరరర

తఇడడ:డ గఇగగలయయ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-158
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : రవ శఇకర పసలలఇ
ఇఇటట ననఇ:9-162-2
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : కకషషమగరరస కకటట
ఇఇటట ననఇ:9-164
వయససస:76
లఇ: ససస స
598
ZOK1646819
పపరర: వనఇకట ననగకఇదడ నకస

125-139/898

భరస : రపమకకషష కరణఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-162-1
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-139/911

125-139/113

తఇడడ:డ ఓబయయ ససరరగరరర
ఇఇటట ననఇ:9-157-H
వయససస:83
లఇ: పప

భరస : ఖయదరయయ
ఇఇటట ననఇ:9/161
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖయదరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-161
వయససస:49
లఇ: పప

592
ZOK1149997
పపరర: రవ శఇకర పసలలఇ

125-139/128

భరస : యయరరకలలషయయ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-158
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగగలయయ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-158
వయససస:50
లఇ: పప
583
ZOK0983719
పపరర: చఇదడ గగఇడస
ల రర

575
ZOK1433051
పపరర: బ వనణగగగపపల

573
ZOK1564970
పపరర: బటటట రకడడడ రపణణ
భరస : బటటట శశధర కలమయర
ఇఇటట ననఇ:9/157 F
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బ వనఇకటడమణ
ఇఇటట ననఇ:9/157-F
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససదరయయ జజలయ
ఇఇటట ననఇ:9/158
వయససస:20
లఇ: పప
580
ZOK2003994
పపరర: ఎరరకలయయ నలల బబ తతల

125-139/896

భరస : కలమయర వలలల పప
ఇఇటట ననఇ:9-157E
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బటటట వనణగగగపపల
ఇఇటట ననఇ:9/157 F
వయససస:44
లఇ: పప
577
ZOK1481365
పపరర: వనణగ జజలయ

572
ZOK2003978
పపరర: రతనమమ వలలల పప

125-139/916
597
LML1896190
పపరర: ఉమయమహహశసర రపవప అడడ గఇటట

తఇడడ:డ శశషయయ అడడ గఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-164-A
వయససస:49
లఇ: పప
125-139/158

125-139/159
600
ZOK1217927
పపరర: శపశవణ కలమయర యమయమనసరర

తఇడడ:డ వనఇకట ససబడహమణయఇ యమయమనసరర
ఇఇటట ననఇ:9/164-B
వయససస:32
లఇ: పప
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601
ZOK1217943
పపరర: ససరష గరత యమయమనసరర

125-139/160

602
ZOK2289239
పపరర: ససనత చఇగల గపరర

భరస : వనఇకట ససబడహమణయఇ యమయమనసరర
ఇఇటట ననఇ:9/164-B
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : ససధకర సప మమససలయ
ఇఇటట ననఇ:9/165
వయససస:38
లఇ: ససస స

604
ZOK1193093
పపరర: గగపస కకషష చదఇగళగపరర

605
ZOK1393271
పపరర: రపణణ చనపలమడడగగ

125-139/162

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర చదఇగళగపరర
ఇఇటట ననఇ:9/165-A
వయససస:37
లఇ: పప
607
ZOK1272780
పపరర: లకడమ కల చదఇగలగపరర

125-139/919

125-139/921

125-139/924

125-139/925

125-139/168

125-139/927

తఇడడ:డ మయయసపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/175-D
వయససస:43
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

617
ZOK2004000
పపరర: ఖయదర బ షపక

620
ZOK1682731
పపరర: షపక మసపసణణ

623
ZOK1379593
పపరర: అయయషప షపక

125-139/172

626
ZOK1680040
పపరర: శఇషపద బబగగమ షపక

125-139/165

629
ZOK1161066
పపరర: తనబబజ
డ షపక
తఇడడ:డ పపప సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/177
వయససస:27
లఇ: పప

125-139/164

612
LML2380459
పపరర: ఎజజజ వనమగల

125-139/923

615
ZOK1696764
పపరర: మసపసణణ షపక

125-139/166

భరస : షపక అబగదల రశద
ఇఇటట ననఇ:9/173
వయససస:40
లఇ: ససస స
125-139/926

618
ZOK1675016
పపరర: యశన వలల షపక

125-139/167

తఇడడ:డ షపక అబగదల రశద
ఇఇటట ననఇ:9/174
వయససస:33
లఇ: పప
125-139/169

621
ZOK1683812
పపరర: రజయ ససలయసనన షపక

125-139/170

తఇడడ:డ షపక అబగదల రశద
ఇఇటట ననఇ:9/174
వయససస:26
లఇ: ససస స
125-137/1450

624
ZOK0685404
పపరర: మహమమద మగసపర ఫ శశక

125-139/171

తఇడడ:డ మహమమద హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:9/175
వయససస:46
లఇ: పప
125-139/173

భరస : షపక ఖజ
ఇఇటట ననఇ:9/175
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-139/174

609
ZOK1484005
పపరర: మహమద జబర షపక

తఇడడ:డ మసపసన వనమగల
ఇఇటట ననఇ:9-172
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : మనససర షపక
ఇఇటట ననఇ:9/175
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద మగసస ఫప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/175
వయససస:32
లఇ: ససస స
628
ZOK0982661
పపరర: ఖయదర బభషప షపక

125-139/922

భరస : షపక అబగదల రశద
ఇఇటట ననఇ:9/174
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : అబగదల రససద షపక
ఇఇటట ననఇ:9-174
వయససస:48
లఇ: ససస స
625
ZOK0982570
పపరర: షమఇ షపక

614
ZOK1694215
పపరర: నససబ షపక

125-139/918

తఇడడ:డ మహమద రససల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/171
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : మదనర సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-173
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపక అబగదల రశద
ఇఇటట ననఇ:9/174
వయససస:23
లఇ: ససస స
622
LML1902758
పపరర: మసపసన షపక

125-139/920

తఇడడ:డ షపక అబగదల రశద
ఇఇటట ననఇ:9/173
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన ఖయన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-173
వయససస:39
లఇ: ససస స
619
ZOK1680933
పపరర: qమగఇటభజ షపక

611
ZOK0511550
పపరర: షపక మహమమద నదదన షపక

606
LML2381051
పపరర: లకడమదచవ చదఇగలగపరర
భరస : చఇదడ శశఖర చఇగలగపరర
ఇఇటట ననఇ:9-165A
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద రససల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-171
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : ఎజజజ వనమగల
ఇఇటట ననఇ:9-172
వయససస:45
లఇ: ససస స
616
ZOK0914573
పపరర: ఛనన బబగఇ షపక

125-139/163

భరస : ససధనకర ససదదవటఇ
ఇఇటట ననఇ:9-169
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద హనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-171
వయససస:37
లఇ: ససస స
613
LML2386134
పపరర: జబన వనమగల

608
LML1902824
పపరర: సతయమమ ససదదవటఇ

125-139/161
603
ZOK0916074
పపరర: వనఇకట ససబబయయ చదఇగల గపరర

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర చదఇగలగపరర
ఇఇటట ననఇ:9/165-A
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : శఇకర చనపలమడడగగ
ఇఇటట ననఇ:9/165-A
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : గగపస కకషష చదఇగలగపరర
ఇఇటట ననఇ:9-165-A
వయససస:27
లఇ: ససస స
610
LML2385888
పపరర: ససమర షపక

125-139/1502

627
ZOK1303668
పపరర: బశరరన షపక

125-139/928

భరస : మహమమద హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-175
వయససస:62
లఇ: ససస స
125-139/175

630
LML1895754
పపరర: ఆయగబగఖయన పఠపన

125-139/929

తఇడడ:డ జలల ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-177
వయససస:37
లఇ: పప
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631
LML2386209
పపరర: పఠపన ఫరపరనన

125-139/930

భరస : పఠపన అయగబ ఖయన
ఇఇటట ననఇ:9-177
వయససస:36
లఇ: ససస స
634
LML1901438
పపరర: ఆయషప బ షపక

125-139/931

125-139/180

125-139/934

125-139/937

125-139/1486

125-139/184

125-139/130

తఇడడ:డ సస వ ససబబనన చఇతల
ఇఇటట ననఇ:9-188-B
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

644
ZOK2004018
పపరర: రమజజ బ షపక

647
ZOK0937146
పపరర: ససఫసయయన షపక

650
ZOK0937096
పపరర: మఇజననధ తరరపత

653
ZOK1688381
పపరర: ససఇధస గగఇడడబబ యన

125-139/956

656
ZOK0535484
పపరర: హహమఇత చఇతల

125-139/938

659
LML2377273
పపరర: నకపస భభరగ వ మననహర నకస
తఇడడ:డ పపరద సపరదద నకస
ఇఇటట ననఇ:9/188-B9
వయససస:39
లఇ: పప

639
LML1901123
పపరర: ఖయతతనబ షపక

125-139/933

642
ZOK0917189
పపరర: మహబగబ బభషప షపక

125-139/936

645
LML2377364
పపరర: ఖయదర వలల షపక

125-139/939

తఇడడ:డ మహమమద సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-182-A
వయససస:74
లఇ: పప
125-139/182

648
LML1895119
పపరర: రపమకకశషషయయ ననయగడడ జ

125-139/183

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:9/185
వయససస:59
లఇ: పప
125-139/941

651
ZOK1119503
పపరర: సతష వపకసల

125-139/185

తఇడడ:డ ససబడమమణయఇ వపకసల
ఇఇటట ననఇ:9/188
వయససస:26
లఇ: పప
125-139/186

654
LML1859453
పపరర: వనఇకటససబబనన చఇతల

125-139/942

తఇడడ:డ గఇగయయ చఇతల
ఇఇటట ననఇ:9-188/B
వయససస:62
లఇ: పప
125-139/957

తఇడడ:డ సస వ ససబబనన చఇతల
ఇఇటట ననఇ:9-188/B
వయససస:30
లఇ: పప
125-139/959

125-139/179

తఇడడ:డ వలల సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : హహమఇత చఇతల
ఇఇటట ననఇ:9/188-B
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట ససబబనన చఇతల
ఇఇటట ననఇ:9-188/B
వయససస:51
లఇ: ససస స
658
LML2419224
పపరర: కపరరసక చఇతల

125-139/935

తఇడడ:డ పసచచయయ తరరపత
ఇఇటట ననఇ:9-187
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : కపరరసక చఇతల
ఇఇటట ననఇ:9-188/b
వయససస:30
లఇ: ససస స
655
LML1867332
పపరర: లకడమదచవ చఇతల

641
ZOK0917148
పపరర: జకషతతన బ షపక

636
ZOK1680693
పపరర: మహమమద ఫరరక షపక

భరస : కమయల సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:79
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/184-A
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ రపమకకషష గగడడపపటట
ఇఇటట ననఇ:9/185
వయససస:21
లఇ: పప
652
ZOK2238335
పపరర: శపశవణణ ఐనఇపపడడ

125-139/181

తఇడడ:డ కమల సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ఏస అబగదలయల
ఇఇటట ననఇ:9/183
వయససస:59
లఇ: ససస స
649
ZOK1627793
పపరర: ససమఇత గగడడపపటట

638
ZOK1722669
పపరర: కమల బభష షపక

125-139/178

తఇడడ:డ షపక మహమమద రససల
ఇఇటట ననఇ:9/178-A
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : మహబగబ బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమమద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:27
లఇ: పప
646
ZOK2280899
పపరర: చఇ బఇవనష షపక

125-139/932

తఇడడ:డ మయ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:9/182
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : మదర సపహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:67
లఇ: ససస స
643
ZOK0937112
పపరర: షపమర బభషప షపక

635
ZOK0982588
పపరర: సరద మ షపక

633
ZOK1303650
పపరర: రరకపసనన షపక
తఇడడ:డ పపప సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/177-A
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపపసపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-177-A
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ మయ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:9/182
వయససస:20
లఇ: పప
640
LML2385920
పపరర: అజమగననసప సయయద

125-139/177

తఇడడ:డ పపప సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/177-A
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : పపప సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-177-A
వయససస:50
లఇ: ససస స
637
ZOK1696970
పపరర: వససఇ బభష షపక

632
ZOK1186809
పపరర: తనబబజ
డ షపక

657
ZOK0904285
పపరర: హరరక చఇతల

125-139/958

తఇడడ:డ సస వ ససబబనన చఇతల
ఇఇటట ననఇ:9-188/B
వయససస:27
లఇ: ససస స
125-139/187

660
ZOK0675074
పపరర: శఇకరయయ పససపపలలటట

125-139/188

తఇడడ:డ వనఇకట సపసమ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9/189
వయససస:45
లఇ: పప
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661
LML1902865
పపరర: లకడమమమ పససపపలలటట

125-139/960

భరస : వనఇకటసపసమ
ఇఇటట ననఇ:9-189
వయససస:62
లఇ: ససస స
664
ZOK0476515
పపరర: యయగవత పససపపలలటట

125-139/961

భరస : వనఇకట రమన పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-189A
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-139/963

భరస : శఇకరయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-189-A
వయససస:41
లఇ: ససస స
667
ZOK1383744
పపరర: పససపపలలటట శశనవపససలల

662
LML2381085
పపరర: ఉమయమహహశసరర పససపపలలటట

665
LML2377380
పపరర: శవయయ పససపపలలటట

తఇడడ:డ వనఇకటసపసమ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-189-A
వయససస:48
లఇ: పప
125-139/964

తఇడడ:డ లకలలమయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-190
వయససస:50
లఇ: పప
125-139/189

668
ZOK1019695
పపరర: వనఇకట రమణ పససపపలలటట

125-139/962
663
ZOK0471748
పపరర: వనఇకపటరమణయయ పససపపలలటట

666
LML2381093
పపరర: లకడమదచవ పససపపలలటట
భరస : శవయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-190
వయససస:43
లఇ: ససస స

125-139/966

669
ZOK1270222
పపరర: ససబబ రతన పససపపలలటట

తఇడడ:డ పససపపలలటట శవయయ
ఇఇటట ననఇ:9/190-a
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ శవయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-190-A
వయససస:27
లఇ: పప

125-139/191
670
ZOK1270230
పపరర: లకడమ నరససఇహ కలమయర
పససపపలలటట
తఇడడ:డ వనఇకట రమణ పడసపద పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9/191
వయససస:33
లఇ: పప

671
ZOK2241966
పపరర: డనడకకయన పససపపలలటట
భరస : వనఇకట కకషషయయ అలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:9/191
వయససస:30
లఇ: ససస స

673
LML1902915
పపరర: శఇకరమమ పససపపలలటట

125-139/969 675
674
ZOK0471706
ZOK1045153
పపరర: వనఇకపటరమనపడసపద పససపపలలటట
పపరర: మగరరస పటటట

125-139/968

భరస : వనఇకట రమణ పడసపద పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-191
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకమయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-191
వయససస:48
లఇ: పప

676
LML2385979
పపరర: ససరష లతన ధనకకఇడగపరర

677
ZOK1276451
పపరర: అఖల ధనకకఇదసగపరర

125-139/970

భరస : శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-193
వయససస:53
లఇ: ససస స
679
ZOK2289486
పపరర: షబన అజమ షపక
తఇడడ:డ ఉసపమన అల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/197
వయససస:19
లఇ: ససస స
682
ZOK1354257
పపరర: అఖబ షపక

125-139/194

తఇడడ:డ గగస మహమమద
ఇఇటట ననఇ:9/200
వయససస:22
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

683
ZOK1421296
పపరర: జగదదశసరర తతట

125-139/195

686
ZOK1185850
పపరర: మహమమద ఇమయమన షపక

689
ZOK2004026
పపరర: వలల సపబగ కటభరరపలల
తఇడడ:డ వలల సపబ కటభరరపలల
ఇఇటట ననఇ:9/200
వయససస:69
లఇ: పప

125-139/967

125-139/192

తఇడడ:డ పఇడరర చదటట పటటట
ఇఇటట ననఇ:9/192
వయససస:43
లఇ: పప
125-139/193

678
LML2385961
పపరర: భభరత కకఇడలగపరర

125-139/971

భరస : ససబబనరసయయ కకఇడలగపరర
ఇఇటట ననఇ:9-197
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-153/1302

681
LML2427524
పపరర: షరరఫపన షపక

125-153/1303

భరస : ఉసపమన అల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/197
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-139/972

684
ZOK1379585
పపరర: సఫసయ షపక

125-137/1451

తఇడడ:డ మహమమద గగస షపక
ఇఇటట ననఇ:9/200
వయససస:22
లఇ: ససస స
125-139/196

తఇడడ:డ వలల సపబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/200
వయససస:24
లఇ: పప
125-139/198

672
LML1902873
పపరర: ససబబలకమమ పససపపలలటట
భరస : రపమయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-191
వయససస:84
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడ తతట
ఇఇటట ననఇ:9-199-3
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపబ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:9/200
వయససస:27
లఇ: పప
688
ZOK1627801
పపరర: మహమమద సమర షపక

125-139/642

తఇడడ:డ అల సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/197
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ అనర ర బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/198
వయససస:23
లఇ: పప
685
ZOK0937120
పపరర: ఫరరక షపక

680
LML1858026
పపరర: ఉసపమన అల షపక

125-139/190

భరస : లకడమ నరససఇహ కలమయర పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9/191
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకరయయ ధనకకఇదసగపరర
ఇఇటట ననఇ:9/195
వయససస:25
లఇ: పప
125-139/1503

125-139/965

687
ZOK1185876
పపరర: అహహషప షపక

125-139/197

భరస : ఇమయమన షపక
ఇఇటట ననఇ:9/200
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-139/199

690
ZOK1612241
పపరర: సమరప బబగగమ షపక

125-139/200

తఇడడ:డ షబ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:9/200 A
వయససస:21
లఇ: ససస స
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691
ZOK1161082
పపరర: సపబ జజన షపక

125-139/201

తఇడడ:డ గగస మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:9/200-A
వయససస:55
లఇ: పప
694
LML1902428
పపరర: మహబగబ జజన షపక

125-139/974

125-139/203

125-139/204

125-139/978

125-139/980

125-139/981

125-139/984

తఇడడ:డ ఖయజ పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-210
వయససస:49
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

704
ZOK1241090
పపరర: ఆరరఫ షపక

707
ZOK0937088
పపరర: శరరరదదదన షపక

710
LML1894906
పపరర: అబగదల షపక

713
LML2386084
పపరర: రకహజజన షపక

125-139/987

716
ZOK0916900
పపరర: మగనన షపక

125-139/206

719
ZOK1270628
పపరర: జకకర షపక
తఇడడ:డ మహమమద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/212
వయససస:27
లఇ: పప

699
ZOK2291052
పపరర: రరహన కతనరరపఅల

125-139/1505

702
LML1903558
పపరర: నసరర హన షపక

125-139/977

705
LML2386001
పపరర: కలమయరర కకననడ టట

125-139/979

భరస : మలల కపరరరన కకఇడచటట
ఇఇటట ననఇ:9-207-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
125-139/207

708
ZOK1489426
పపరర: శశరపమ శపమగయయయల

125-139/208

తఇడడ:డ శశరపమ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:9/208
వయససస:21
లఇ: పప
125-139/982

711
LML2386068
పపరర: ఫససహ షపక

125-139/983

భరస : గగస పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-208-A
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-139/985

714
ZOK0937104
పపరర: ఆకకబ షపక

125-139/986

తఇడడ:డ అబగ
ల ల రహహమన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-208-C
వయససస:34
లఇ: పప
125-139/988

భరస : దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-209
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-139/990

125-139/202

భరస : మహబగబబభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-206
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : మదనర సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-208-C
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబగదల రహహమన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-208-C
వయససస:45
లఇ: పప
718
LML1893148
పపరర: దసస గరరర షపక

125-139/205

తఇడడ:డ మసపసన సపబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-208-A
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : ఆల షపర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-208-C
వయససస:37
లఇ: ససస స
715
ZOK1071422
పపరర: అలల షపర షపక

701
ZOK1391630
పపరర: మహమమద గగస షపక

696
ZOK0987216
పపరర: గగస షపక

భరస : ఏస ననయబ రససల
ఇఇటట ననఇ:9/204
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అలయల భభకపశ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/208
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-208A
వయససస:55
లఇ: ససస స
712
LML2386076
పపరర: జయబగన షపక

125-139/976

తఇడడ:డ బభషప మదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:9/207A
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : ఖయజజ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-207-A
వయససస:30
లఇ: ససస స
709
LML1902014
పపరర: జకషబగననసప షపక

698
LML2385987
పపరర: జరరనన షపక

125-153/1304

తఇడడ:డ కమయల సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/202
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబగబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:9/206
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : అబగదల రహహమన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-207
వయససస:32
లఇ: ససస స
706
ZOK0937211
పపరర: సలయమబబగఇ షపక

125-139/975

భరస : మహమమద గగస షపక
ఇఇటట ననఇ:9-202
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద గగస షపక
ఇఇటట ననఇ:9/206
వయససస:28
లఇ: ససస స
703
ZOK0652412
పపరర: రరబన షపక

695
ZOK1303643
పపరర: అశశఫ షపక

693
LML2424661
పపరర: లకడమ పడసననన రఇడనఈ
భరస : చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:9/201
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమమద ఘమస షపక
ఇఇటట ననఇ:9-201-A
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ సరరర సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/202
వయససస:71
లఇ: పప
700
ZOK1379601
పపరర: సదకఉననషప షపక

125-139/973

భరస : మలలల శసరయయ మరరయయల
ఇఇటట ననఇ:9-201
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : ఇబభడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-201A
వయససస:47
లఇ: ససస స
697
ZOK1119792
పపరర: నసర బభషప షపక

692
ZOK0169052
పపరర: కకశషషవనణణ మరరయయల

717
ZOK0916926
పపరర: దసస గరరర షపక

125-139/989

తఇడడ:డ ఇమయమ సపబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-209
వయససస:41
లఇ: పప
125-139/210

720
ZOK1421254
పపరర: షపక షబభన

125-139/211

భరస : షపక మహమమద రఫస
ఇఇటట ననఇ:9/212
వయససస:34
లఇ: ససస స
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721
ZOK1564202
పపరర: షపక మమలయన

125-139/212

తఇడడ:డ షపక జజకకర
ఇఇటట ననఇ:9/212
వయససస:20
లఇ: ససస స
724
ZOK0510800
పపరర: జబర షపక

125-139/993

125-138/1234

తఇడడ:డ ఖససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/213
వయససస:20
లఇ: ససస స
730
ZOK1082049
పపరర: మగనవర హహసపసన షపక

125-139/215

125-139/218

125-139/996

తఇడడ:డ శబబర హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-213
వయససస:24
లఇ: ససస స
742
ZOK2283752
పపరర: కగసర షపక

125-139/1495

భరస : రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:9/215
వయససస:39
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

729
ZOK0937260
పపరర: సలయమ షపక

125-139/213

731
ZOK1303635
పపరర: అననసర షపక

734
ZOK1612282
పపరర: కకమగన షపక

737
ZOK0917346
పపరర: రఫస షపక

740
ZOK2004034
పపరర: కరరమగననసప షపక

743
ZOK0652479
పపరర: నససమయ షపక

125-139/1002

746
ZOK0652248
పపరర: మగబనన బబగమ శశక

125-139/216

749
ZOK0473397
పపరర: మహబగబ బభష షపక
తఇడడ:డ హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:9/215
వయససస:60
లఇ: పప

125-139/1488

125-139/214

732
ZOK1484062
పపరర: శఫసజలయల

125-139/217

తఇడడ:డ శబబర
ఇఇటట ననఇ:9/213
వయససస:21
లఇ: పప
125-139/219

735
ZOK0916835
పపరర: అబగదల కరరఇ షపక

125-139/995

తఇడడ:డ ఖయదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-213
వయససస:35
లఇ: పప
125-139/997

738
ZOK0937138
పపరర: నజర షపక

125-139/998

తఇడడ:డ ఖయదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-213
వయససస:27
లఇ: పప
125-139/1000

741
LML2385912
పపరర: ఖయదదరరననసప షపక

125-139/1001

భరస : షబబర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-213-A
వయససస:39
లఇ: ససస స
125-139/220

744
ZOK0950387
పపరర: మహమగద బభషప షపక

125-139/221

తఇడడ:డ జలయన బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/214
వయససస:27
లఇ: పప
125-139/1003

తఇడడ:డ జలయన భభష షపక
ఇఇటట ననఇ:9-214
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-139/222

125-139/992

భరస : మగనవర హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:9/213
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జలయన బశప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/214
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబగబ సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-214
వయససస:53
లఇ: పప
748
LML2382018
పపరర: జమలయ షపక

728
ZOK0656843
పపరర: ఖయదర వలల షపక

భరస : ఖయదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-213
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : ఏస రరయయజ
ఇఇటట ననఇ:9/213-A
వయససస:40
లఇ: ససస స
745
LML1893668
పపరర: జలయన బభష షపక

తఇడడ:డ ఏస మహబగబ బభష
ఇఇటట ననఇ:9/212
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖయదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-213
వయససస:43
లఇ: పప
125-139/999

726
ZOK2280980
పపరర: మహమమద రఫస షపక

తఇడడ:డ యస మహమమద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : వలల ఖదర
ఇఇటట ననఇ:9/213
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : అబగదల కరరఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-213
వయససస:31
లఇ: ససస స
739
ZOK1304146
పపరర: ఫరపరనన షపక

125-139/994

తఇడడ:డ ఖయదర వపల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/213
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : ఖదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/213
వయససస:45
లఇ: ససస స
736
ZOK0917304
పపరర: శపమమగననసపస షపక

725
ZOK1241132
పపరర: జజకకర షపక

723
LML2377414
పపరర: యమ.డడ. అలషపర షపక
తఇడడ:డ ఉసపమన సపబ
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/213
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ కమయల సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/213
వయససస:55
లఇ: పప
733
ZOK1489350
పపరర: ఖరరమగన షపక

125-139/991

భరస : మహమమద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమమద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:32
లఇ: పప
727
ZOK1563501
పపరర: షపహహద షపక

722
LML1902261
పపరర: హససనన

747
ZOK2004042
పపరర: శపహహనన షపక

125-139/1004

భరస : జలయనబభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-214
వయససస:46
లఇ: ససస స
125-139/223

750
ZOK0936957
పపరర: ఫపతమయ షపక

125-139/225

భరస : మహబగబ బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/215
వయససస:49
లఇ: ససస స
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751
ZOK0936965
పపరర: తనహహరరన షపక

125-139/226

భరస : రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:9/215
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-139/229

తఇడడ:డ రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:9/215
వయససస:25
లఇ: పప
125-139/1005

125-139/1008

758
LML1902238
పపరర: ఫరరదన బభనస షపక

761
ZOK1082296
పపరర: మహమమద ఉమమర షపక

125-139/232

తఇడడ:డ మహమమద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/215-A
వయససస:24
లఇ: పప

764
ZOK1312644
పపరర: మమహ షపక

767
ZOK1312602
పపరర: సలఇ షపక

తఇడడ:డ షపక మహబగబ బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-215-A
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జలయసరపవప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-215-A
వయససస:36
లఇ: పప

769
ZOK0511568
పపరర: శశన హయత షపక

770
ZOK0916967
పపరర: మసపసన వలల షపక

125-139/1014

భరస : మహమమద ఇసపసక షపక
ఇఇటట ననఇ:9-215-A-1
వయససస:34
లఇ: ససస స
125-139/236

భరస : గగసప మహహదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:9/215-C
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/1009

125-139/1017

776
ZOK0917999
పపరర: సలఇ బభషప షపక

125-139/233

779
LML1903434
పపరర: పరరసన షపక
భరస : గగసఅమదదనన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-215C
వయససస:54
లఇ: ససస స

759
ZOK0511071
పపరర: మహమమద అలయసబ షపక

125-139/1007

762
ZOK1489970
పపరర: మహమమద ఎశపక షపక

125-140/12

765
ZOK1270693
పపరర: మహమమద ఉసపమన షపక

125-139/1010

తఇడడ:డ మహమమద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-215-A
వయససస:25
లఇ: పప
125-139/1012

768
ZOK0511113
పపరర: మహమమద ఇసపసక షపక

125-139/1013

తఇడడ:డ మహమమద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-215-A-1
వయససస:37
లఇ: పప
125-139/234

771
ZOK0917106
పపరర: ఫరపర న షపక

125-139/235

భరస : మసపసన వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/215-B
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-139/1015

774
LML1894930
పపరర: జహహర ఖయన పఠపన

125-139/1016

తఇడడ:డ అబగదల రహహమయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-215-B
వయససస:52
లఇ: పప
125-139/237

తఇడడ:డ గగస మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:9/215C
వయససస:34
లఇ: పప
125-139/239

125-139/231

తఇడడ:డ మహమమద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/215
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : జహహర ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-215B
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : ఖయదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-215-B
వయససస:59
లఇ: ససస స
778
ZOK1636158
పపరర: సలమ షపక

773
LML1903459
పపరర: గగలయరర బబగఇ పఠపన

756
ZOK1675081
పపరర: నససబగన షపక

తఇడడ:డ మహమమద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-215
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖయదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/215-B
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:9/215-B
వయససస:31
లఇ: ససస స
775
ZOK1035774
పపరర: నసరర హన షపక

125-139/1006

భరస : సలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/215-A
వయససస:29
లఇ: ససస స
125-139/1011

125-139/228

భరస : షపక వజర బభష
ఇఇటట ననఇ:9/215
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమమద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-215
వయససస:26
లఇ: పప

763
ZOK1303734
పపరర: మహమమద ఎఝర షపక

772
ZOK1071307
పపరర: నజమగన షపక

125-139/230

భరస : యఇ.డడ. అల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-215
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖయదర మహహదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-215
వయససస:67
లఇ: పప

766
ZOK1279679
పపరర: షపక తహహరరన షపక

755
ZOK1303528
పపరర: మహమమద యయకలబ షపక

753
ZOK0982687
పపరర: ససరరష మనగ
భరస : ఆఇజననయగలల మనగప
ఇఇటట ననఇ:9/215
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇషసర రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:9/215
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ రఇతతమయయయ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-215
వయససస:65
లఇ: పప
760
ZOK0511121
పపరర: మహమమద అల షపక

125-139/227

తఇడడ:డ మహబగబ బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/215
వయససస:33
లఇ: పప

754
ZOK1241074
పపరర: మహమమద యశన షపక

757
LML1893486
పపరర: ఖయదర వలల షపక

752
ZOK0937070
పపరర: మగబభరక షపక

777
ZOK0918138
పపరర: బశరరనసప షపక

125-139/238

భరస : సలఇ బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/215C
వయససస:30
లఇ: ససస స
125-139/1018

780
LML1894922
పపరర: గగసప మహహదద న షపక

125-139/1019

తఇడడ:డ మహబగబ సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-215-C
వయససస:68
లఇ: పప
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781
ZOK0918013
పపరర: ససరపజ షపక

125-139/1020

తఇడడ:డ గగస మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:9-215-C
వయససస:29
లఇ: పప
784
ZOK0199638
పపరర: మనససర షపక

125-139/241

125-139/242

125-139/1022

125-139/246

125-139/249

125-139/251

125-139/254

భరస : ససబబయయ ససరరపసరపళల
ఇఇటట ననఇ:9-220
వయససస:64
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

794
ZOK1564079
పపరర: రపగరపటట మహమద రఫస

797
ZOK0984105
పపరర: పపదద ఖయససఇ టఇగగటటరర

800
ZOK1391283
పపరర: సపజదనభభనస షపక

803
ZOK0984071
పపరర: తనససఫ ఖయనఇ పఠపన

125-139/1026

806
ZOK0199612
పపరర: అకబర అల ఖయన పఠపన

125-139/247

809
ZOK0916843
పపరర: శశనవపససలల నలల బబ తతల
తఇడడ:డ యయరరకపలయయ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9/220-A
వయససస:28
లఇ: పప

789
ZOK1690304
పపరర: అయయషప కఇతల

125-139/244

792
ZOK0476101
పపరర: సపఇతమమ తతపపకలల

125-139/245

795
ZOK0917643
పపరర: ఖయదర బ టఇగగటటరర

125-139/248

భరస : పపదద ఖయససమ టఇగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:9/218
వయససస:51
లఇ: ససస స
125-139/250

798
ZOK0685396
పపరర: ఫపతమ టఇగగటటరర

125-139/1025

భరస : పపదద ఖయససఇ టఇగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:9-218
వయససస:33
లఇ: ససస స
125-139/252

801
ZOK0199596
పపరర: శబబర అల ఖయన పఠపన

125-139/253

తఇడడ:డ కపలల ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9/219
వయససస:70
లఇ: పప
125-139/255

804
ZOK0984089
పపరర: సబబర ఖయన పఠపన

125-139/256

తఇడడ:డ షబబర అల ఖయన
ఇఇటట ననఇ:9/219
వయససస:40
లఇ: పప
125-139/1027

తఇడడ:డ శబబర ఆలఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-219
వయససస:38
లఇ: పప
125-139/1029

125-138/1115

భరస : నతనడసవలల తతపపకలల
ఇఇటట ననఇ:9/217
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : అకబర అల ఖయన
ఇఇటట ననఇ:9/219
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : షబబర అలఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-219
వయససస:62
లఇ: ససస స
808
ZOK2004067
పపరర: ససబబమమ ససరరపసరపళల

125-139/1023

తఇడడ:డ మమల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/218-A
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : శబభదర ఆలఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9/219
వయససస:35
లఇ: ససస స
805
LML2382042
పపరర: గగలయబ జజన పఠపన

791
LML2377455
పపరర: ఖయససమ యరశబభబగల

786
ZOK2252229
పపరర: కఇతల అయయషప

భరస : కఇతల రగశన సపహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/216
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇమయమ ఖయససఇ
ఇఇటట ననఇ:9/218
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖయదర బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/218-A
వయససస:26
లఇ: పప
802
ZOK0475913
పపరర: అమమన జజన పఠపన

125-139/243

తఇడడ:డ రపగరపటట ననతశ
డ వఅల
ఇఇటట ననఇ:9/217
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : ఖయససఇ
ఇఇటట ననఇ:9/218
వయససస:32
లఇ: ససస స
799
ZOK1082262
పపరర: మహమమద యగనసస షపక

788
ZOK1312685
పపరర: రపబయయ కమమ ల

125-139/240

తఇడడ:డ కఇతల రగశన సపహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/216
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గపయన యరశబభబగల
ఇఇటట ననఇ:9-216-B
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : రపగరపటట మహమద రఫస
ఇఇటట ననఇ:9/217
వయససస:21
లఇ: ససస స
796
ZOK0984097
పపరర: ఘసపబ టఇగగటటరర

125-139/1021

భరస : మసపసన కమమ ల
ఇఇటట ననఇ:9/216
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : ఖయదర బభషప కపఇతల
ఇఇటట ననఇ:9-216
వయససస:69
లఇ: ససస స
793
ZOK1564020
పపరర: రపగరపటట అనసష

785
ZOK0433524
పపరర: షఇషసర బభషప షపక

783
ZOK0475939
పపరర: అయయషప షపక
భరస : మనససర షపక
ఇఇటట ననఇ:9/215D
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపన సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-215-D
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖయదర బభషప కమమ ల
ఇఇటట ననఇ:9/216
వయససస:42
లఇ: పప
790
ZOK2004059
పపరర: ఖయదరమమ కఇతల

125-139/1479

భరస : షపక శరపజ
ఇఇటట ననఇ:9/215C
వయససస:19
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభషప మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:9/215-D
వయససస:45
లఇ: పప
787
ZOK1312610
పపరర: రగషణ సపహహబ కపఇతల

782
ZOK2277812
పపరర: షపక ఫరరధ

807
ZOK1071380
పపరర: రవ మఇడల

125-139/1028

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ మఇడల
ఇఇటట ననఇ:9-220
వయససస:29
లఇ: పప
125-139/258

810
ZOK0652305
పపరర: సపషరప ఖయనమ పఠపన

125-139/1030

భరస : జవపద అల ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-220-A
వయససస:31
లఇ: ససస స
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811
ZOK1489400
పపరర: శశననథ మఇడల

125-139/259

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయయ మఇడల
ఇఇటట ననఇ:9/220-B
వయససస:22
లఇ: పప
814
LML2384469
పపరర: ససబభబననరసమయమ మయఇడల

125-139/1033

823
ZOK0511774
పపరర: జరరనన షపక

815
LML1902220
పపరర: తనహహరరననసప పఠపన

125-139/1036

818
ZOK2254753
పపరర: జహహద అల ఖయన పటభన

125-139/1034

821
LML2384402
పపరర: నససబగన పఠపన

125-139/1466

భరస : కరరమగలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/220-D
వయససస:40
లఇ: ససస స

824
ZOK2269819
పపరర: హహమమర షపక

816
LML1903640
పపరర: రశద పటభన

125-139/1035

819
ZOK1724475
పపరర: జకకయయ పటభన

125-140/109

తఇడడ:డ అఇజద అల ఖయన పటభన
ఇఇటట ననఇ:9/220-C
వయససస:19
లఇ: ససస స
125-139/1038

భరస : సపజదఅలఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-220-C-1
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-139/261

125-139/1032

భరస : అఇజద అల ఖయన పటభన
ఇఇటట ననఇ:9-220C
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇజద అల ఖయన పటభన
ఇఇటట ననఇ:9/220-C
వయససస:18
లఇ: పప
125-139/1037

813
LML2384451
పపరర: రమణమమ మఇడల
భరస : వనఇకటససబబయయ మఇడల
ఇఇటట ననఇ:9-220-B-1
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : అజజజజ న పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-220C
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అజజ ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-220-C
వయససస:51
లఇ: పప
820
ZOK0656868
పపరర: సపజద అల ఖయన పఠపన
దనరరఫ
తఇడడ:డ అజజ ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-220-C1
వయససస:43
లఇ: పప

125-139/1031

తఇడడ:డ వనఇకటయయ మఇడల
ఇఇటట ననఇ:9-220-B
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటషయయ మయఇడల
ఇఇటట ననఇ:9-220-B-1
వయససస:70
లఇ: ససస స
817
LML1893130
పపరర: అమరద ఆలఖయన పఠపన

812
ZOK0949240
పపరర: వనఇకట ససబబయయ మఇడల

822
ZOK0511766
పపరర: హహమయఇ బ షపక

125-139/260

భరస : సపదక వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/220-D
వయససస:75
లఇ: ససస స
125-139/1475

825
ZOK2269876
పపరర: జబబషర అల షపక

125-139/1476

తఇడడ:డ కరరమగలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/220-D
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరరమగలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/220-D
వయససస:18
లఇ: పప
125-139/264
828
ZOK0685321
పపరర: మహమమద హబబగలయల షపక

తఇడడ:డ వర వనఇకట ససబడమణయఇ అకలసమహఇత
ఇఇటట ననఇ:9/220-D-1
వయససస:27
లఇ: ససస స

125-139/263
827
ZOK0987273
పపరర: వర వనఇకట ససబడమణయఎఇ
అకలసమహఇత
తఇడడ:డ దసరగ పడసపద రపవప అకలసమహఇత
ఇఇటట ననఇ:9/220-D-1
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమలయ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/220-D2
వయససస:30
లఇ: పప

829
ZOK1489392
పపరర: షబన బబగగమ షపక

830
ZOK1489384
పపరర: పననసరర జవనషరరయయ షపక

831
LML1893015
పపరర: మమలయ షపక

826
ZOK0987265
పపరర: జగదదశసరర అకలసమహఇత

125-139/262

125-139/265

భరస : మహమమద హబబగలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/220-D2
వయససస:22
లఇ: ససస స
832
LML1901826
పపరర: షరరఫపననసప షపక

భరస : మహమమద ఫజలలలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/220-D-2
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-139/1040

భరస : మమలయ
ఇఇటట ననఇ:9-220-D2
వయససస:55
లఇ: ససస స
835
ZOK1303726
పపరర: మహమమద ఇమయమన షపక

తఇడడ:డ అజజ ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9/220-H
వయససస:50
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

833
ZOK1071406
పపరర: మహమమద కరరమగళల షపక

125-139/291

836
ZOK1686120
పపరర: నరమల దచవ గరల

125-139/1041

839
ZOK1322155
పపరర: సబహ పఠపన
తఇడడ:డ మససద అల ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9/220-H
వయససస:24
లఇ: ససస స

834
ZOK1292762
పపరర: శశనవపససలల పససపపలలటట

125-139/257

తఇడడ:డ వనఇకటటశ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9/220 E
వయససస:39
లఇ: పప
125-139/292

భరస : పదమననభయయ
ఇఇటట ననఇ:9/220-E
వయససస:56
లఇ: ససస స
125-139/294

125-139/1039

తఇడడ:డ అలల సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-220-D2
వయససస:65
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమలయ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-220-D2
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖయదర బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/220E
వయససస:38
లఇ: పప
838
LML1895853
పపరర: మససద అల ఖయన పఠపన

125-139/266

837
ZOK1686138
పపరర: పదమననభయయ గరల

125-139/293

భఇధసవప: నరమల దచవ
ఇఇటట ననఇ:9/220-E
వయససస:60
లఇ: పప
125-139/295

840
ZOK1322163
పపరర: ఖలద అల ఖయన పఠపన

125-139/296

తఇడడ:డ మససద అల ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9/220-H
వయససస:23
లఇ: పప
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841
ZOK1481506
పపరర: బలయల అల ఖయన పటభన

125-139/297

తఇడడ:డ మససద అల ఖయన పటభన
ఇఇటట ననఇ:9/220-H
వయససస:21
లఇ: పప
844
ZOK1489533
పపరర: సస నయ తలల

125-139/298

125-139/1044

125-138/1235

125-139/1046

125-139/304

125-139/1050

125-139/307

తఇడడ:డ కమల బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/224-A
వయససస:24
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

854
LML1902691
పపరర: ఫపతమయ గగగగటటరర

857
LML1894831
పపరర: వపజదఅల ఖయన పఠపన

860
ZOK1161108
పపరర: వనఇకటరమణ వపకకసలఇ

863
LML1893379
పపరర: మమలయల షపక

125-139/1053

866
ZOK1303700
పపరర: ససమహ షపక

125-139/1047

869
ZOK1068791
పపరర: మగబనన షపక
తఇడడ:డ కమల బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-224-A
వయససస:26
లఇ: ససస స

849
ZOK2279768
పపరర: మహబగబ బ షపక

125-139/1480

852
ZOK1722677
పపరర: సరపసజ షపక

125-139/302

855
ZOK1309822
పపరర: వపహహద అల ఖయన పఠపన

125-139/303

తఇడడ:డ వపజద అల ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9/223-B
వయససస:23
లఇ: పప
125-139/1048

858
ZOK1310754
పపరర: వపజద అల ఖయన పఠపన

125-139/1049

తఇడడ:డ అజజ ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-223-B
వయససస:57
లఇ: పప
125-139/305

861
ZOK1161116
పపరర: కకషష కలమయరర వపకకసలఇ

125-139/306

భరస : వనఇకటరమణ ఉకకసలఇ
ఇఇటట ననఇ:9/223-E
వయససస:66
లఇ: ససస స
125-139/1051

864
LML2385029
పపరర: హససననబబగఇ షపక

125-139/1052

భరస : మమలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-224
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-139/1054

తఇడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-224
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-139/308

125-139/300

భరస : కమల బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:9/223-1
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఉసపమన సపబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-224
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇమయఇబభష షపక
ఇఇటట ననఇ:9-224
వయససస:48
లఇ: పప
868
ZOK1303775
పపరర: షబన షపక

125-139/1045

తఇడడ:డ ససబబయయ ఉకకసలఇ
ఇఇటట ననఇ:9/223-E
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ వపకకసలఇ
ఇఇటట ననఇ:9/223-E
వయససస:34
లఇ: ససస స
865
ZOK0982794
పపరర: దసస గరరర షపక

851
LML1902675
పపరర: ఖయదరమమ గగగగటటరర

846
ZOK0915589
పపరర: ససరపయ పడకపశ తలల

భరస : ఏస నబ షబ
ఇఇటట ననఇ:9/222-C
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అజస ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-223-B
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : వపజద అల ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-223-B
వయససస:44
లఇ: ససస స
862
ZOK1161132
పపరర: సపసత వపకకసలఇ

125-139/301

భరస : మమలయ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-223A
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వపజద అల ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9/223-B
వయససస:25
లఇ: పప
859
ZOK1310762
పపరర: ఫపషరగజ పఠపన

848
ZOK1304138
పపరర: శఇసపద షపక

125-139/1043

తఇడడ:డ దచవదనసస తలల
ఇఇటట ననఇ:9/220-J
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : జమయల సపబ గగగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:9-223
వయససస:82
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపక మహబగబ బభష
ఇఇటట ననఇ:9-223-1
వయససస:24
లఇ: పప
856
ZOK1310135
పపరర: షపహహద అల ఖయన పఠపన

125-139/299

భరస : ఛనన తనర షపక
ఇఇటట ననఇ:9/222-C
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబగబ బభష
ఇఇటట ననఇ:9/223
వయససస:24
లఇ: పప
853
ZOK1564491
పపరర: షపక ఖయలలబష

845
ZOK0914409
పపరర: అయయషప పరరసన షపక

843
ZOK0652461
పపరర: చనఇద బ ఎరశ బభబగ
భరస : ఖయససమయయయ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-220-H
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : ససరపయ పడకపశ తలయల
ఇఇటట ననఇ:9/220-J
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట దనసస మరరశ
ఇఇటట ననఇ:9-220J
వయససస:37
లఇ: ససస స
850
ZOK1563931
పపరర: ఖలల బభష షపక

125-139/1042

భరస : మససద అల ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-220-H
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససరయ పడకపశ
ఇఇటట ననఇ:9/220J
వయససస:20
లఇ: ససస స
847
ZOK1082213
పపరర: వజయ కలమయరర మరరశ

842
LML1902253
పపరర: ఖదదరరననసప పఠపన

867
ZOK1303718
పపరర: ససభభన షపక

125-139/1055

తఇడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-224
వయససస:24
లఇ: పప
125-139/1056

870
ZOK1119479
పపరర: షపజహన షపక

125-139/1057

భరస : కమల బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-224-A
వయససస:53
లఇ: ససస స
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871
LML2382299
పపరర: లతఫప షపక

125-139/310

తఇడడ:డ సపబ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:9/225
వయససస:33
లఇ: ససస స
874
ZOK0199646
పపరర: బభషప మహహదద న షపక

125-139/1059

125-139/1062

125-139/312

878
ZOK2004075
పపరర: సలమయ బ షపక

881
ZOK2004083
పపరర: షమఇ షపక

125-139/1066

884
ZOK0511857
పపరర: శఇషపద షపక మమటటల

887
ZOK1383710
పపరర: మగనర షపక

భరస : వర వనఇకట ససబడమణయఇ అకలసమహఇత
ఇఇటట ననఇ:9-230-D-1
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : మహబగబ బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/231-A
వయససస:40
లఇ: ససస స

889
ZOK0987166
పపరర: సపదదఖయ షపక

890
ZOK1071414
పపరర: మహమమద ఉమర షపక

125-139/315

తఇడడ:డ మహబగబ బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/233
వయససస:27
లఇ: ససస స
892
ZOK2004109
పపరర: శపహహనన షపక

125-139/1072

తఇడడ:డ అనసర హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-234
వయససస:24
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/1065

125-139/318

896
LML1903376
పపరర: జలలఖయ షపక

125-139/1067

899
ZOK1304104
పపరర: ఆఫపసబ షపక
తఇడడ:డ అనసర హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-234
వయససస:24
లఇ: పప

879
LML1903392
పపరర: ఫపతమయ షపక

125-139/1064

882
LML1894013
పపరర: అకబర షపక

125-139/313

885
ZOK2004091
పపరర: జమకతతననసప షపక

125-139/1068

భరస : సపదక వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-230
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-139/314

888
LML2378834
పపరర: శశ కపఇత నగగబబ తతల

125-139/1070

తఇడడ:డ ససబబ రపయగడడ నగగబబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-231-B
వయససస:34
లఇ: పప
125-139/316

891
LML1893429
పపరర: మహబగబ బభషప షపక

125-139/1071

తఇడడ:డ అబగదల సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-233
వయససస:59
లఇ: పప
125-139/317

894
LML1902246
పపరర: ఫపషరగజ పఠపన

125-139/1073

భరస : పస. వజదనల ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-233-B
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-139/1074

భరస : దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-234
వయససస:69
లఇ: ససస స
125-139/1109

125-139/1061

తఇడడ:డ బగదనన సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/227-A
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమలయ గగగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:9/233-A
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:9/234
వయససస:64
లఇ: ససస స
898
ZOK1303759
పపరర: అసల ఇ షపక

893
ZOK1322502
పపరర: సలయమ గగగగటటరర

876
ZOK0511279
పపరర: నసరర హన షపక

భరస : ఖయదర వల
ఇఇటట ననఇ:9-226
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబగబ బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/233
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : మహబగబ బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-233
వయససస:54
లఇ: ససస స
895
LML1902451
పపరర: పపపబ షపక

125-139/1063

భరస : సఇపసర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-229
వయససస:36
లఇ: ససస స
125-139/1069

125-139/1058

భరస : మయజబగల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-225
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : అకబర బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-227
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : రఇతషసపబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-229
వయససస:64
లఇ: ససస స
886
ZOK0987240
పపరర: కనక దసరగ అకలసమహఇత

125-139/1060

భరస : బభషప మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:9-225-A
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అకబర షపక
ఇఇటట ననఇ:9/227
వయససస:37
లఇ: పప
883
LML1902899
పపరర: రహమత బ షపక

875
ZOK0510818
పపరర: మకకబల బభషప షపక

873
LML2382471
పపరర: రజయయ శశక
భరస : ఆహమయద హహసపషన
ఇఇటట ననఇ:9-225
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖయదర బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-225
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపబ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-225
వయససస:51
లఇ: పప
880
ZOK0199653
పపరర: అబగదల మగనఫ షపక

125-139/311

భరస : గఫపర షపక
ఇఇటట ననఇ:9/225
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససలయర సపబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-225
వయససస:69
లఇ: పప
877
ZOK0657262
పపరర: అహమద హహసపసన షపక

872
LML2382315
పపరర: శకకలయ షపక

897
LML2377497
పపరర: జజవద షపక

125-139/1075

తఇడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-234
వయససస:36
లఇ: పప
125-139/1110

900
ZOK1680156
పపరర: అయయషప షపక

125-140/13

భరస : షపక జవద
ఇఇటట ననఇ:9/234
వయససస:30
లఇ: ససస స
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901
LML1901305
పపరర: రమజజబ షపక

125-139/319

భరస : మహబగబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:9/237
వయససస:67
లఇ: ససస స
904
ZOK1357805
పపరర: అరరరయయ షపక

125-139/321

125-139/1114

125-139/1116

125-139/1118

125-139/1121

125-139/326

125-139/329

భరస : మహమమద యగససఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-243-B
వయససస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

914
ZOK1130970
పపరర: అబగదలయల గగగగటటరర

917
ZOK0986994
పపరర: మగనఫ షపక

920
ZOK0983677
పపరర: మహబగబ బభషప షపక

923
ZOK0937179
పపరర: జలయన షపక

125-139/1124

926
LML1902857
పపరర: షమమ బబగఇ షపక

125-139/1119

929
LML1903210
పపరర: గగలయబ జజన షపక
భరస : అబగదలహసఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-243-C
వయససస:42
లఇ: ససస స

909
ZOK0936973
పపరర: అబగ
ల ల కరరమ షపక

125-139/322

912
LML1903194
పపరర: గగససయయ షపక

125-139/1117

915
ZOK1161157
పపరర: ఖయదర బభషప షపక

125-139/1120

తఇడడ:డ షపబగదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-240-A
వయససస:36
లఇ: పప
125-139/324

918
ZOK0987000
పపరర: ఫరపర నన షపక

125-139/325

భరస : మగనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/242
వయససస:31
లఇ: ససస స
125-139/327

921
ZOK1391259
పపరర: షపక సబహ

125-139/328

తఇడడ:డ షపక మహబగబ బభష
ఇఇటట ననఇ:9/243
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-139/1122

924
ZOK0982828
పపరర: సమనన షపక

125-139/1123

భరస : మహబగబ బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-243
వయససస:38
లఇ: ససస స
125-139/1125

భరస : రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:9-243-A
వయససస:35
లఇ: ససస స
125-139/1126

125-139/1113

భరస : ఖయససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-239
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భభషప మదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-243
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఘస మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:9-243-A
వయససస:43
లఇ: పప
928
ZOK1119487
పపరర: అయయష షపక

125-139/323

తఇడడ:డ ఘమస మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:9/243
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబగబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:9/243
వయససస:22
లఇ: ససస స
925
LML1895598
పపరర: రఫస షపక

911
ZOK1489368
పపరర: హహమమర షపక

906
ZOK0199687
పపరర: జలయన బభషప షపక

తఇడడ:డ అకబర షపక
ఇఇటట ననఇ:9/238-A
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపధక వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/242
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : ఘమస మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:9/243
వయససస:72
లఇ: ససస స
922
ZOK1481795
పపరర: సబహ షపక

125-139/1115

తఇడడ:డ పసరరసపబ గగగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:9-240
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసరర సపహహబ గపగగటటరర
ఇఇటట ననఇ:9-240-A
వయససస:24
లఇ: పప
919
ZOK0982695
పపరర: ఆససయయ బబగఇ షపక

908
ZOK1214899
పపరర: హససనన షపక

125-139/1111

తఇడడ:డ ఖయదర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-238
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖయససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/239
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : పసరరసపహహబ గగగగ టటరర
ఇఇటట ననఇ:9-240
వయససస:43
లఇ: ససస స
916
ZOK1303809
పపరర: అమయనసలయల గగగగ టటరర

125-139/1112

భరస : ఖయదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-238
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : అబగదల ఖరరఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-238-A
వయససస:28
లఇ: ససస స
913
ZOK0198945
పపరర: మమలయన గగగగటటరర

905
LML2382109
పపరర: హజరప షపక

903
ZOK1354828
పపరర: రషసద షపక
తఇడడ:డ మహబగబ బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-237
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : జలయన బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:9-238
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖయదర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-238
వయససస:33
లఇ: పప
910
ZOK0936981
పపరర: అరరరయయ షపక

125-139/320

భరస : రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:9/237
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : సలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/238
వయససస:24
లఇ: ససస స
907
ZOK0199695
పపరర: సలఇ షపక

902
LML1903152
పపరర: మగననబబగఇ షపక

927
ZOK1615947
పపరర: మహమమద యగసఫ షపక

125-139/330

తఇడడ:డ మహమమద ఖససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/243-b
వయససస:32
లఇ: పప
125-139/1127

930
ZOK1071331
పపరర: శఇశద షపక

125-139/331

తఇడడ:డ బభషప మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:9/243-D
వయససస:35
లఇ: పప
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931
LML1903541
పపరర: జననత షపక

125-139/1128

భరస : బభషపమదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-243D
వయససస:47
లఇ: ససస స
934
ZOK0983628
పపరర: ససధనకర గగఱఱ ఇ కకఇడన

125-139/333

125-139/335

125-139/1133

125-139/1468

125-139/1135

125-139/1137

125-139/1138

భరస : షపక గకయయస మహహదదన
ఇఇటట ననఇ:9/255
వయససస:23
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

944
ZOK0214148
పపరర: అబగదల ఖయదర షపక

947
LML2382216
పపరర: రజయయ షపక

950
ZOK1481977
పపరర: ఫపతమ ఖదచరపబభద

953
LML2381168
పపరర: ఫమదన షపక

125-139/342

956
LML2379071
పపరర: అకబర షపక

125-139/337

959
LML2382356
పపరర: రహమతబ ఈసఇపలల
భరస : వపలసపహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/256
వయససస:67
లఇ: ససస స

942
ZOK2255040
పపరర: షపక నజరరలయల

125-139/1467

945
ZOK1678036
పపరర: షమమ షపక

125-139/338

భరస : అబగదల ఖయదర షపక
ఇఇటట ననఇ:9/250-C
వయససస:25
లఇ: ససస స
125-139/1136

948
ZOK1308857
పపరర: మహమమద ననసర షపక

125-139/339

తఇడడ:డ చనఇద బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/250-D
వయససస:26
లఇ: పప
125-139/340

951
ZOK1482694
పపరర: సలయమన షపక

125-139/341

తఇడడ:డ చఇ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:9/251
వయససస:20
లఇ: పప
125-139/1139

954
ZOK1241140
పపరర: అబగదల రహహమన షపక

125-139/1140

తఇడడ:డ రమగ
స సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-252
వయససస:46
లఇ: పప
125-139/1141

తఇడడ:డ కపశఇసపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-254
వయససస:57
లఇ: పప
125-139/343

125-139/1132

తఇడడ:డ షపక అబగదక రకహమన
ఇఇటట ననఇ:9/248
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : చనన బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:9-251
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : హహసపషన సపహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/253
వయససస:37
లఇ: ససస స
958
ZOK1564368
పపరర: షపక మమలయన

125-139/1134

భరస : హఫసజలయల ఖయన ఖదచరపబభద
ఇఇటట ననఇ:9/251
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబగబ సపబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-251
వయససస:43
లఇ: పప
955
ZOK1489558
పపరర: కరమగనన షపక

941
LML2377562
పపరర: షఫస షపక

939
LML1901222
పపరర: ససబబరతన కకటపపటట
భరస : మధసససదన కకటపపటట
ఇఇటట ననఇ:9-246
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : షబర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-250-C
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : చనన బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-250-D
వయససస:42
లఇ: ససస స
952
LML2377588
పపరర: చనన బభష షపక

125-139/1131

తఇడడ:డ ససలయర సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/250-C
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : ససలయర సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-250-C
వయససస:41
లఇ: ససస స
949
LML1903384
పపరర: అలయయ షపక

938
LML1893551
పపరర: మధసససదన కకటపపటట

125-139/1130
936
ZOK0594416
పపరర: ఈశసర జయయ పడకపష గగరశఇకకఇడ

తఇడడ:డ శశరపమగలల గగరశఇ కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:9-245
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబగదల రహమయన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-248
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : షపక నజరరలయల
ఇఇటట ననఇ:9/248
వయససస:36
లఇ: ససస స
946
LML2382208
పపరర: జరరననబ షపక

125-139/334

తఇడడ:డ ఎలల యయ కకటపపటట
ఇఇటట ననఇ:9-246
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబగదల రహహమన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-248
వయససస:45
లఇ: పప
943
ZOK2255123
పపరర: షపక పరవన

935
ZOK1686765
పపరర: రతనమమ తషపలల

125-139/332
933
ZOK0983610
పపరర: మఇజ భభరగ వ గగఱఱ ఇ కకఇడన

భరస : ససధనకర గగరశఇ కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:9/244
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : రపజగగపపల తషపలల
ఇఇటట ననఇ:9/244
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మధసససదన కకటపపటట
ఇఇటట ననఇ:9/246
వయససస:23
లఇ: పప
940
LML2377554
పపరర: నజరరలయల షపక

125-139/1129

భరస : శఇషపద షపక
ఇఇటట ననఇ:9-243-D
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశరపమగలల గగరశఇ కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:9/244
వయససస:46
లఇ: పప
937
ZOK1682145
పపరర: మగరళ కకషష కకటపపటట

932
ZOK1071315
పపరర: మగనన షపక

957
LML2385037
పపరర: ఖజజబ శశక

125-139/1142

భరస : అఖయబర
ఇఇటట ననఇ:9-254
వయససస:43
లఇ: ససస స
125-139/344

960
ZOK1214931
పపరర: ఆయయశప షపక

125-139/345

భరస : ఈసఇపఅల బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:9/256
వయససస:31
లఇ: ససస స
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961
ZOK1312552
పపరర: అబగదల కరరమ షపక

125-139/346

తఇడడ:డ అబగదల హమద షపక
ఇఇటట ననఇ:9/257
వయససస:29
లఇ: పప
964
ZOK0652602
పపరర: హజరప షపక

125-139/1144

125-137/1452

125-139/350

125-139/1150

125-139/1151

125-139/1153

125-139/1155

125-139/1158

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-261
వయససస:34
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-139/349
969
ZOK1186288
పపరర: మహబగబ బభషప మనసనరర

972
ZOK1482280
పపరర: మగఇటభజ మనసనరర

125-139/351

తఇడడ:డ మహబగబ బభష
ఇఇటట ననఇ:9/258-2
వయససస:20
లఇ: ససస స

977
LML2381184
పపరర: జకషబగననసప షపక

980
LML2381176
పపరర: ఆయయశప షపక

983
ZOK0982836
పపరర: ఖదసరరననసప షపక

986
ZOK1357169
పపరర: షఇషసర అల షపక

989
ZOK2266070
పపరర: పటభన రకహమన ఖయన
తఇడడ:డ పటభన జఫర అల ఖయన
ఇఇటట ననఇ:9/261-A
వయససస:34
లఇ: పప

125-139/352

తఇడడ:డ ఖయదర వపల సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/259
వయససస:51
లఇ: పప
125-139/353

978
ZOK2004125
పపరర: నసరర హన షపక

125-139/1152

భరస : చనఇద బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-259A
వయససస:64
లఇ: ససస స
125-139/1154

981
ZOK1379619
పపరర: మనససర అల షపక

125-139/354

తఇడడ:డ మకస సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/260
వయససస:28
లఇ: పప
125-139/1156

984
ZOK0982844
పపరర: యయససన షపక

125-139/1157

తఇడడ:డ మకపససపబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-260
వయససస:37
లఇ: పప
125-139/355

తఇడడ:డ మకస సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/260-A
వయససస:46
లఇ: పప
125-139/1159

125-139/1146

125-139/1148 975
974
ZOK1354281
ZOK1252261
పపరర: వరపఇజననయ పడసపద ఉలసల
పపరర: అకబర అల షపక

భరస : యశన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-260
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : మయకససపబభ
ఇఇటట ననఇ:9-260వయససస:64
లఇ: ససస స
988
ZOK0735365
పపరర: ఖయజజ షపక

125-139/1147

భరస : అకబర అల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-259-A
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసనసపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-260
వయససస:68
లఇ: పప
985
LML1901313
పపరర: ఖకఖరరననసప షపక

971
ZOK1119925
పపరర: మసపసన మనసనరర

966
ZOK2004117
పపరర: జమలయ షపక

తఇడడ:డ మమలయ షబ మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:9/258
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : ఖయదర వలల సబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/259A
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-259-A
వయససస:77
లఇ: పప
982
LML1895804
పపరర: ఛనన బభషప షపక

125-139/348

తఇడడ:డ ననరపయణ ఉలసల
ఇఇటట ననఇ:9-258 UPSTAIR
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ నననన సపహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-259
వయససస:35
లఇ: పప
979
LML1895036
పపరర: ఖయదర వలల సపహహబ షపక

968
ZOK0685628
పపరర: అబగదల రగఫ శశక

125-139/1143

భరస : అబగదల హమద షపక
ఇఇటట ననఇ:9-257
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబగబ బభషప మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:9-258
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : వలల
ఇఇటట ననఇ:9-258-2
వయససస:62
లఇ: ససస స
976
ZOK1311562
పపరర: శఫసఉలయల సయయద

125-139/1145

తఇడడ:డ వలల సపహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/258
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : అబగదల రగఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/258
వయససస:36
లఇ: ససస స
973
LML2382224
పపరర: ఖమరరనబ శశక

965
ZOK0657197
పపరర: అహమద షపక

963
LML1893833
పపరర: అబగదల హమద షపక
తఇడడ:డ పసరర సపబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-257
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబగదల హమద షపక
ఇఇటట ననఇ:9-257
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : వలల షబ లయతచ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/258
వయససస:61
లఇ: ససస స
970
ZOK1481399
పపరర: ూసూసజర షపక

125-139/347

భరస : అబగదల కరరమ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/257
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : అహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:9-257
వయససస:30
లఇ: ససస స
967
ZOK1389428
పపరర: ఖమగ
మ న బ షపక

962
ZOK1312628
పపరర: హససనన బబగఇ షపక

987
LML2382414
పపరర: పతమయ షపక

125-139/356

భరస : మయబగసపబ
ఇఇటట ననఇ:9/261
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-139/1471

990
ZOK2266088
పపరర: పటభన జఫపర అల ఖయన

125-139/1472

తఇడడ:డ పటభన యగసఫ ఖయన
ఇఇటట ననఇ:9/261-A
వయససస:58
లఇ: పప
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991
ZOK2266104
పపరర: పటభన సజదన

125-139/1473

తఇడడ:డ పటభన రకహమన ఖయన
ఇఇటట ననఇ:9/261-A
వయససస:30
లఇ: పప
994
ZOK1675099
పపరర: అయయషప షపక

125-139/358

125-139/1160

125-139/1163

125-139/362

125-139/1166

125-139/1169

125-139/366

తఇడడ:డ అఫసడద అల ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-267-B
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 LML1903723
పపరర: లతన బబ నఇ

1007 LML2382190
పపరర: కరరమగన షపక

1010 ZOK0086801
పపరర: అచసటల ననసరరయస షపక

1013 ZOK1483957
పపరర: జకకశయ షపక

125-139/369

1016 LML1896265
పపరర: అసరఫ అల ఖయన పఠపన

125-139/1165

1019 LML2382000
పపరర: మగనన షపక
భరస : మహమమదగగస షపక
ఇఇటట ననఇ:9-267-B
వయససస:39
లఇ: ససస స

999
LML2379204
పపరర: గగవఇదపప చచననన

125-139/1162

1002 ZOK1217745
పపరర: పటభటభ రపమయయ బబ నఇ

125-139/361

1005 ZOK1691286
పపరర: షపక మహమమద యశన షపక

125-139/363

తఇడడ:డ షపక అలల బకపష అలల బకపష
ఇఇటట ననఇ:9/267
వయససస:22
లఇ: పప
125-139/1167

1008 ZOK0199711
పపరర: ఖయదర బభషప షపక

125-139/1168

తఇడడ:డ ఇసపమయల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-267
వయససస:37
లఇ: పప
125-139/364

1011 ZOK0917775
పపరర: ఖయదర బభషప షపక

125-139/365

తఇడడ:డ మమలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/267-A
వయససస:35
లఇ: పప
125-139/367

1014 ZOK1483981
పపరర: అమన షపక

125-139/368

భరస : జకకశయ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/267-A
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-139/1170

తఇడడ:డ గఫపర ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-267-B
వయససస:65
లఇ: పప
125-139/1172

125-139/360

తఇడడ:డ ససబబయయ బబ నఇ
ఇఇటట ననఇ:9/264
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/267-A
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ షపక మహబగబ సపహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/267-A
వయససస:60
లఇ: పప
1018 LML2377612
పపరర: హఫసజలయల ఖయన పఠపన

125-139/1164

భరస : ననబరపససల
ఇఇటట ననఇ:9/267-A
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : ఖయదర బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/267-A
వయససస:34
లఇ: ససస స
1015 ZOK1699701
పపరర: షపక మమలయల

1001 LML2382687
పపరర: వరలకడమ చచననన

996
ZOK1248658
పపరర: మహమమద హహసపసన షపక

తఇడడ:డ పపదదగగవఇదపప
ఇఇటట ననఇ:9-263A
వయససస:68
లఇ: పప

భరస : ఖయదర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:9-267
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : మథర సపహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-267
వయససస:37
లఇ: ససస స
1012 ZOK1035758
పపరర: శశరరన బభనస షపక

125-139/1161

భరస : పటభటభరపమయ బబ నఇ
ఇఇటట ననఇ:9-264
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : మమలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-267
వయససస:49
లఇ: ససస స
1009 ZOK0511840
పపరర: రరజజసన సయయద

998
ZOK1312636
పపరర: నబహ షపక

125-139/357

తఇడడ:డ హసన సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/263
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : గగవఇదపప
ఇఇటట ననఇ:9-263-A
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పటభటబ రపమయయ
ఇఇటట ననఇ:9/264
వయససస:20
లఇ: ససస స
1006 LML2381192
పపరర: గగససన షపక

125-139/359

తఇడడ:డ మహమమద హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-263
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగవఇదపప
ఇఇటట ననఇ:9-263A
వయససస:37
లఇ: పప
1003 ZOK1489566
పపరర: అనసష బబ ణఇ

995
ZOK1681014
పపరర: రశద షపక

993
ZOK1383736
పపరర: మమలయల షపక
తఇడడ:డ రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:9/262-F
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ కమయల షబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/262-F
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : మహమమద హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-263
వయససస:47
లఇ: ససస స
1000 LML2380533
పపరర: కకశషష కకశశర చదనన

125-139/1474

భరస : పటభన జఫర అల ఖయన
ఇఇటట ననఇ:9/261-A
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : రశద షపక
ఇఇటట ననఇ:9/262-F
వయససస:40
లఇ: ససస స
997
LML2382265
పపరర: మహబగబ జజన షపక

992
ZOK2266450
పపరర: పటభన శపహహధ

1017 LML2377604
పపరర: ఇననయతతలయల ఖయన పఠపన

125-139/1171

తఇడడ:డ అశశఫ అల ఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-267-B
వయససస:37
లఇ: పప
125-139/1173

1020 ZOK0473439
పపరర: మహమమద గగస షపక

125-139/1174

తఇడడ:డ బభషప మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:9-267-B
వయససస:47
లఇ: పప
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1021 ZOK0652537
పపరర: ఫరరదన శశక

125-139/1175

భరస : మమహబగబ బశప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-267-B
వయససస:38
లఇ: ససస స
1024 ZOK1312537
పపరర: ససఫసయయన షపక

125-139/1176

125-139/372

భరస : ఆయయతతలయలఖయన పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9-267-E
వయససస:38
లఇ: ససస స
1033 ZOK1617380
పపరర: బబగషప నససరదరన షపక
తఇడడ:డ నససరదన
ర షపక
ఇఇటట ననఇ:9/270
వయససస:67
లఇ: పప
1036 ZOK0916876
పపరర: మగబభరక షపక

125-139/1181

125-139/1185

భరస : అబభబస షపక
ఇఇటట ననఇ:9-270
వయససస:39
లఇ: ససస స
1042 ZOK0652677
పపరర: అదదలకమయమ అనసమల

125-139/1187

125-139/1189

భరస : ససరయననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:9-273
వయససస:46
లఇ: ససస స
1048 ZOK0937443
పపరర: ననగ రపజ కకటపపటట
తఇడడ:డ బకసయయ కకటపపటట
ఇఇటట ననఇ:9-274
వయససస:34
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1031 ZOK0281238
పపరర: రషసద షపక

1034 LML2381200
పపరర: మకకబల జజన షపక

1037 ZOK0917239
పపరర: మగనర షపక

125-139/374

1032 ZOK0917270
పపరర: మగబనన బ

125-139/1179

125-139/375

1035 LML2381218
పపరర: జజరరననబ షపక

125-139/1180

భరస : అజజదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-270
వయససస:53
లఇ: ససస స
125-139/1182

1038 ZOK0936940
పపరర: వజర బ షపక

తఇడడ:డ మహమమద నససరరదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-270
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : బభషప సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-270
వయససస:81
లఇ: ససస స

1040 ZOK2004489
పపరర: వపజరబ షపక

1041 ZOK0652669
పపరర: లకడమ దచవ అనసమయలయ

1043 ZOK1217893
పపరర: శశకపఇత ససఇగఇశశటట

125-139/373

తఇడడ:డ బభబగశప నససరరదదదన బ
ఇఇటట ననఇ:9/270
వయససస:27
లఇ: పప

125-139/1186

125-139/1183

125-139/377

భరస : ససబభడమణయమ
ఇఇటట ననఇ:9/272
వయససస:41
లఇ: ససస స
125-139/378

1044 LML2377620
పపరర: ససరయననరపయణ ససఇగఇశశటట

125-139/1188

తఇడడ:డ ససరపయ ననరపయణ ససఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/273
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననవనఇకటససబబయయ ససఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-273
వయససస:53
లఇ: పప

1046 LML2382364
పపరర: రపమగలమయమ కకటపపటట

1047 LML1893908
పపరర: బకసయయ కకటపపటట

125-139/379

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/274
వయససస:70
లఇ: ససస స
125-139/1191

1029 ZOK0199737
పపరర: హయతతలయల పఠపన
తఇడడ:డ అషడఫ అల పఠపన
ఇఇటట ననఇ:9/267E
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : మసపసన సపబ
ఇఇటట ననఇ:9-270
వయససస:84
లఇ: ససస స

భరస : ససబడమణయఇ అనసమల
ఇఇటట ననఇ:9-272
వయససస:32
లఇ: ససస స
1045 LML2381242
పపరర: ననగవనణణ శఇగఇశశటట

125-139/1493

భరస : బభబగషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-270
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభబగశప నససరరదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-270
వయససస:29
లఇ: పప
1039 ZOK1203603
పపరర: అసపమన బబగఇ షపక

1028 ZOK2282473
పపరర: షపబరప షపక

125-139/371

తఇడడ:డ లయతచ షపక అమర
ఇఇటట ననఇ:9/267-C
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ కమల సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/267F
వయససస:45
లఇ: పప
125-139/376

125-139/370

125-139/1177 1026 ZOK1421189
1025 ZOK1312545
పపరర: షపక మహమమద ససహహహల షపక
పపరర: షపక ఆరరఫపలయల

భఇధసవప: షపక ఆరరఫపలయల
ఇఇటట ననఇ:9/267-C
వయససస:42
లఇ: ససస స
125-139/1178

1023 LML2382323
పపరర: అనశప షపక
భరస : ఆహమయద
ఇఇటట ననఇ:9/267-B1
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపక అహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:9-267-B1
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ లయతచ షపక అమర బభష
ఇఇటట ననఇ:9/267-C
వయససస:23
లఇ: ససస స
1030 ZOK0982703
పపరర: మహహర పఠపన

125-140/14

భరస : అషడఫ ఆల
ఇఇటట ననఇ:9/267B
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపక అహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:9-267-B1
వయససస:25
లఇ: పప
1027 ZOK1421197
పపరర: షపక రకషమ

1022 LML1903939
పపరర: జరరన తనజ

1049 ZOK2004497
పపరర: వజయ కకటపపటట
భరస : బకసయయ
ఇఇటట ననఇ:9-274
వయససస:56
లఇ: ససస స

125-139/1190

తఇడడ:డ పపదద ససబబయయ కకటపపటట
ఇఇటట ననఇ:9-274
వయససస:68
లఇ: పప
125-139/1192

1050 ZOK1203629
పపరర: ననగరపజ కకటపపటట

125-139/380

తఇడడ:డ బకసయయ కకటపపటట
ఇఇటట ననఇ:9/274A
వయససస:34
లఇ: పప
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1051 ZOK1307263
పపరర: వజయయమమ కకటపపటట

125-139/381

భరస : బకసయయ కకటపపటట
ఇఇటట ననఇ:9/274-A
వయససస:58
లఇ: ససస స
1054 ZOK2004505
పపరర: ససబబమయమ కకటపపటట

125-139/1194

125-139/1196

125-139/1198

125-139/388

125-139/389

125-139/390

125-140/16

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-287
వయససస:66
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 ZOK0652867
పపరర: హహమజ చటభల

1067 LML1893734
పపరర: చఇదడశశఖర చటభల

1070 ZOK1188508
పపరర: పపకఈరమమ కపలలవపలల

1073 LML2377653
పపరర: అచసయత బబ నఇ

125-140/19

1076 ZOK1123918
పపరర: వనఇకట లకమమమ బఇగపరర

125-139/1199

1079 LML1901511
పపరర: శపరదనదచవ
భరస : భభససర పఇతతల
ఇఇటట ననఇ:9-287
వయససస:60
లఇ: ససస స

125-139/1197

1062 ZOK0982851
పపరర: భభణగ చటల

125-139/387

1065 ZOK0982885
పపరర: రకడడపప చటల

125-139/1200

తఇడడ:డ ససవ పడసపద చటల
ఇఇటట ననఇ:9-278
వయససస:43
లఇ: పప
125-139/1201

1068 LML1901362
పపరర: లకడమ దచవ

125-139/1202

భరస : చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:9-279
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-139/391

1071 ZOK1276048
పపరర: అనసశప కకరరవ

125-140/15

తఇడడ:డ అదద ననరపయణ కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:9/284
వయససస:24
లఇ: ససస స
125-140/17

1074 ZOK0685693
పపరర: అనరరదర గఇగకయ బబ నమ

125-140/18

తఇడడ:డ అచసథన బబ నఇ
ఇఇటట ననఇ:9/286A
వయససస:29
లఇ: పప
125-140/20

భరస : బభల ససబబయయ తతట
ఇఇటట ననఇ:9/286A
వయససస:61
లఇ: ససస స
125-140/992

1059 ZOK0828212
పపరర: వరపఇజననయగలల యస

భరస : రకడడపప చటల
ఇఇటట ననఇ:9/278
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసచచయయ బబ నఇ
ఇఇటట ననఇ:9/286A
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ అచసత
ఇఇటట ననఇ:9/286A
వయససస:27
లఇ: ససస స
1078 LML1893742
పపరర: బభసకర పఇతతల

125-139/386

తఇడడ:డ ససబబన కపలలవపలల
ఇఇటట ననఇ:9/280
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : అచసయత
ఇఇటట ననఇ:9/286A
వయససస:48
లఇ: ససస స
1075 ZOK1122670
పపరర: అఇజల పడసనన బబ నఇ

1061 LML2377646
పపరర: శవ పడసపద చటల

125-139/384

తఇడడ:డ శశ రపమగలల యస
ఇఇటట ననఇ:9-276-A1
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదద పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-279
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ గగరవయ కపలలవపలల
ఇఇటట ననఇ:9/280
వయససస:65
లఇ: పప
1072 LML1902030
పపరర: ససజజతన బబ నమ

125-139/385

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర చటల
ఇఇటట ననఇ:9-278
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర చటల
ఇఇటట ననఇ:9/279
వయససస:25
లఇ: పప
1069 ZOK1188490
పపరర: ససబబన కపలలవపలల

1058 ZOK0922154
పపరర: మననజ ససఇహల

1056 ZOK0685602
పపరర: నరకష బభబగ కలఇతనల
తఇడడ:డ బభలయ నరససఇహలల
ఇఇటట ననఇ:9/276-A
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదద పసచచయయ చటల
ఇఇటట ననఇ:9/278
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : శవ పడసపద చటల
ఇఇటట ననఇ:9/278
వయససస:66
లఇ: ససస స
1066 ZOK1220086
పపరర: సపయ వవనక చటల

125-139/1195

భరస : వరఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:9/276A1
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : కమలసపహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-277
వయససస:69
లఇ: ససస స
1063 ZOK0982877
పపరర: అరరణన కలమయరర చటల

1055 ZOK1123991
పపరర: మలల క సయయద

125-139/1193
1053 LML1894294
పపరర: చనన ససబబరపయగడడ కకటపపటట

తఇడడ:డ చనన ససబబయయ కకటపపటట
ఇఇటట ననఇ:9-275
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : మయకలబల బభషప సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-276
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : బభలనరససఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:9-276-A
వయససస:49
లఇ: ససస స
1060 LML2382489
పపరర: బబగఇ సయయద

125-139/382

భరస : ననగరపజ కకటపపటట
ఇఇటట ననఇ:9/274-A
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : చననససబబయయ కకటపపటట
ఇఇటట ననఇ:9-275
వయససస:90
లఇ: ససస స
1057 ZOK2004513
పపరర: సఇటటమయమ కరరనటభలయ

1052 ZOK1323591
పపరర: గపయతడ మలలల ల

1077 ZOK0985699
పపరర: మధస రపమయఇజజరర

125-140/21

తఇడడ:డ శఇకరయయ రపమయఇజజరర
ఇఇటట ననఇ:9/287
వయససస:28
లఇ: పప
125-140/993

1080 LML2377661
పపరర: హరరననరపయణ పఇతతల

125-140/22

తఇడడ:డ భభససర పఇతతల
ఇఇటట ననఇ:9/287A
వయససస:35
లఇ: పప
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1081 ZOK2261436
పపరర: నలమ పప లలదనసస

125-140/1390

భరస : పస హరరననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:9/287-A
వయససస:33
లఇ: ససస స

1082 LML2379337
పపరర: వనఇకటపడసపద మవళ పలలల

125-140/994

తఇడడ:డ చదననన కకశవపలల
ఇఇటట ననఇ:9-289
వయససస:34
లఇ: పప

1083 ZOK1620624
పపరర: అబగదలయల షపక

125-138/1236

తఇడడ:డ అకబర సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/291
వయససస:56
లఇ: పప

125-139/1203 1085 ZOK0674952
125-139/1204 1086 ZOK0652776
1084 ZOK0674945
పపరర: రమణమమ మగసలమడడగగ
పపరర: లకడమననరపయణ మగసలమడడగగ
పపరర: రమణమమ మగసలమడడగగ

భరస : లకడమ ననరపయణ మగసలమడడగగ
ఇఇటట ననఇ:9-291
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రగశయయ మగసలమడడగగ
ఇఇటట ననఇ:9-291
వయససస:47
లఇ: పప

1087 LML2379287
పపరర: ఈశసరయయ మగదమగ

125-140/997 1089 ZOK1252212
1088 LML2382786
పపరర: వనఇకటససబబమమ మగదనమగ
పపరర: హహసపన

125-140/996

తఇడడ:డ ససబభబనన
ఇఇటట ననఇ:9-291
వయససస:41
లఇ: పప
1090 ZOK1357797
పపరర: అల బభషప షపక
తఇడడ:డ అబగదలయల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-291
వయససస:24
లఇ: పప
1093 LML2381275
పపరర: ససబబలకమమ ననగససరపల

125-140/26

125-140/29

125-140/32

125-140/35

భరస : ననగససబబ రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/292-B
వయససస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1097 ZOK0685644
పపరర: యయససమన పపతఅన

1100 ZOK1565738
పపరర: శపశవఇత చటల

1103 ZOK0476085
పపరర: అఇజన ననగసరళ

125-140/38

1106 LML2382505
పపరర: వనఇకటససబబమమ కపలసపటట

125-140/30

1109 LML2381291
పపరర: మయబగబ మనసనరర
తలల : మయబగబ మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:9-292-B
వయససస:75
లఇ: ససస స

1095 ZOK0657288
పపరర: లలకకశ కలమయర చటభల

125-140/28

1098 ZOK0685677
పపరర: వనయ కలమయర చటభల

125-140/31

తఇడడ:డ బభలయ చఇగకగయయ
ఇఇటట ననఇ:9/292-A
వయససస:32
లఇ: పప
125-140/33

1101 LML1895697
పపరర: ఈశసరయయ ననగపపల

125-140/34

తఇడడ:డ బకసయయ
ఇఇటట ననఇ:9/292-A1
వయససస:77
లఇ: పప
125-140/36

1104 ZOK1695873
పపరర: మధవ కలశశటట

125-140/37

భఇధసవప: పవన కలశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/292A3
వయససస:28
లఇ: ససస స
125-140/1001

భరస : చచఇగలరపయడస
ఇఇటట ననఇ:9-292A3-1
వయససస:50
లఇ: ససస స
125-140/39

125-140/25

తఇడడ:డ బభల వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/292
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : శవ కలమయర
ఇఇటట ననఇ:9/292-A1
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చదఇగలరపయగడడ కలశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/292-A3
వయససస:22
లఇ: పప
1108 ZOK0199026
పపరర: లకడమకలయ మనననఇ

125-140/27

భరస : వనయ కలమయర చటల
ఇఇటట ననఇ:9/292-A
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : మలల కపరరరన
ఇఇటట ననఇ:9/292-A1
వయససస:37
లఇ: ససస స
1105 ZOK1430834
పపరర: పవన కలమయర కలశశటట

1094 ZOK0199786
పపరర: లకడమ శశకపఇత చటల

1092 LML2379139
పపరర: బభలవనఇకటససబబయయ చటభల
తఇడడ:డ చనన ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/292
వయససస:61
లఇ: పప

భరస : కరరమగలయల పపతఅన
ఇఇటట ననఇ:9/292A
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : బభల చదఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9/292-A
వయససస:57
లఇ: ససస స
1102 ZOK0475897
పపరర: రతన ననగసరళ

125-140/1000

తఇడడ:డ బభలవనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/292
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : లలకకష కలమయర చటభల
ఇఇటట ననఇ:9/292
వయససస:33
లఇ: ససస స
1099 ZOK0922170
పపరర: భభరగ వ చటల

1091 ZOK1566561
పపరర: షపక అబగదలయల

125-140/998

తఇడడ:డ అబగదలయల
ఇఇటట ననఇ:9-291
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ షపక అకబర సపబ
ఇఇటట ననఇ:9-291
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : ఈశసరయయ ననగససరపల
ఇఇటట ననఇ:9/292
వయససస:39
లఇ: ససస స
1096 ZOK1566033
పపరర: ననగపరరమళ చనవల

తఇడడ:డ మగసలమడడగగ
ఇఇటట ననఇ:9/291
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : ఈశసరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-291
వయససస:37
లఇ: ససస స
125-140/999

125-140/24

1107 ZOK0914722
పపరర: మహబగబ బ మనసనరర

125-139/1205

భరస : మమలయల మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:9-292-B
వయససస:55
లఇ: ససస స
125-140/1002

1110 LML2382588
పపరర: ఈశసరమమ చఇతనకలఇతన

125-140/40

భరస : ననగససబభబరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/292-B-3
వయససస:69
లఇ: ససస స
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1111 ZOK1123744
పపరర: మమటట భల మసపసన షపక

125-140/41

1112 ZOK1123751
పపరర: మమటట ల మగబన మసపసన షపక

తఇడడ:డ మమటట భల మహబగబ సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/293
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : మమటట భల మసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:9/293
వయససస:45
లఇ: ససస స

1114 ZOK1676683
పపరర: మహమమద బ పటభన

1115 ZOK1141274
పపరర: మమలయల మనసనరర

125-140/44

భరస : శబబర పటభన
ఇఇటట ననఇ:9/293-A
వయససస:34
లఇ: ససస స
1117 ZOK1273895
పపరర: జజన బభషప షపక

125-140/46

125-140/1455

125-140/51

125-140/54

125-140/56

125-140/1004

తఇడడ:డ పటభన ఖయదర బభష
ఇఇటట ననఇ:9/299
వయససస:37
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1127 LML2381325
పపరర: జజనబబగఇ కఇదనసరర

1130 ZOK0652875
పపరర: సమరప కపటటరర

1133 ZOK1721125
పపరర: రహమతషలయల సయద

125-140/1403

1136 ZOK1277392
పపరర: హబబన షపక

125-140/52

1139 ZOK1715390
పపరర: ,,
తఇడడ:డ ..
ఇఇటట ననఇ:9/299
వయససస:36
లఇ: పప

1119 ZOK1252022
పపరర: రపఇపడసపద బబ నఇ

125-140/48

1122 ZOK0511782
పపరర: మమటట భల తతతఇ షపక

125-140/49

1125 ZOK1232644
పపరర: నరససఇహహలల బగదనరపప

125-140/53

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ బగదనరపప
ఇఇటట ననఇ:9/297-B
వయససస:69
లఇ: పప
125-140/55

1128 LML2381341
పపరర: ఫపతమయ బ కటభరర

125-140/1003

భరస : హజరత కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9-298వయససస:55
లఇ: ససస స
125-140/57

1131 ZOK1565779
పపరర: కటభరర హజరత

125-140/58

తఇడడ:డ లలట కటభరర బభబగ సపహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/298-A
వయససస:58
లఇ: పప
125-140/1005

1134 ZOK2277036
పపరర: సయద షబన

125-140/1402

భరస : సయద రహమతషలయల
ఇఇటట ననఇ:9-298-c-1
వయససస:32
లఇ: ససస స
125-140/59

భరస : ఖయదర బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/299
వయససస:66
లఇ: ససస స
125-140/61

125-140/45

భరస : మమటట భల ఏమయద షపక
ఇఇటట ననఇ:9/297/B
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖయదర వలల సయద
ఇఇటట ననఇ:9-298-C-1
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ సయద ఖయదర వలల
ఇఇటట ననఇ:9-298-c-1
వయససస:41
లఇ: పప
1138 ZOK1329002
పపరర: పటభన రఫస

125-140/50

తఇడడ:డ హజరత
ఇఇటట ననఇ:9/298-A
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : రహమతషలయల సయద
ఇఇటట ననఇ:9-298-C-1
వయససస:32
లఇ: ససస స
1135 ZOK2277077
పపరర: సయద రహమతషలయల

1124 ZOK0652420
పపరర: కపఇతమయమ పస లక

1116 ZOK0685651
పపరర: మలల కప మమటటల శశక

తఇడడ:డ ఆఇజననయగలల బబ నఇ
ఇఇటట ననఇ:9/296
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : ససదదయయ కఇదనసరర
ఇఇటట ననఇ:9/298
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : బభబగసపహహబ సపగరననల
ఇఇటట ననఇ:9/298-A
వయససస:47
లఇ: ససస స
1132 ZOK1720978
పపరర: షబన సయద

125-140/47

భరస : వననగననన
ఇఇటట ననఇ:9/297-B
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహహలల పపనన
ఇఇటట ననఇ:9/297-B
వయససస:65
లఇ: ససస స
1129 LML2381333
పపరర: ఖయదరరబ సపగరననల

1121 ZOK2004539
పపరర: ననజనసప షపక

125-140/43

భరస : జజన బశప
ఇఇటట ననఇ:9/294
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : ఖయదర హహసపన
ఇఇటట ననఇ:9/297-A
వయససస:73
లఇ: ససస స

భరస : ఇమయమకపససమ
ఇఇటట ననఇ:9/297-B
వయససస:39
లఇ: ససస స
1126 ZOK1232651
పపరర: లలయవతమమ పపనన

125-139/1206

భరస : ఆఇజననయగలల బబ నఇ
ఇఇటట ననఇ:9/296
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : జ దసస గరర సపహహబ
ఇఇటట ననఇ:9/297
వయససస:69
లఇ: ససస స
1123 LML2382794
పపరర: పసరఅమబ టఇగగటటరర

1118 LML2381309
పపరర: ససజజత బబ నఇ

1113 ZOK1676659
పపరర: శబబర పటభన
తఇడడ:డ ఇమయమ ఖయన పటభన
ఇఇటట ననఇ:9/293-A
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖయదర సపబ మనసనరర
ఇఇటట ననఇ:9-293-B-1
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబగబ సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/294
వయససస:44
లఇ: పప
1120 ZOK2288694
పపరర: పసరపమ బ గపగగటటరర

125-140/42

1137 ZOK1328996
పపరర: పటభన మమలయన

125-140/60

భరస : పటభన రఫస
ఇఇటట ననఇ:9/299
వయససస:23
లఇ: ససస స
125-140/62

1140 LML2381358
పపరర: హసనఅబ షపక

125-140/1006

భరస : కపశఎఇ సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-299
వయససస:74
లఇ: ససస స
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1141 ZOK0433623
పపరర: బభషప షపక

125-140/1007

తఇడడ:డ కపశఎఇ సపబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-299
వయససస:44
లఇ: పప
1144 ZOK0657213
పపరర: నవన మణణ మరరయయల

125-140/64

125-140/67

125-140/69

125-139/392

తఇడడ:డ అలయలబకపశ
ఇఇటట ననఇ:9/300-B
వయససస:41
లఇ: పప
1159 ZOK0652487
పపరర: రపమయయ పసడడగగ

125-140/75

భరస : ససధనకర కడడయయల
ఇఇటట ననఇ:9/306
వయససస:30
లఇ: ససస స
1165 ZOK2285401
పపరర: మగదఇ ససధదర

భరస : ఓబయయ
ఇఇటట ననఇ:9/309
వయససస:76
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/70

125-140/1448

1154 ZOK0916090
పపరర: జలయన బభషప షపక

125-139/393

1157 ZOK1123892
పపరర: మసపసన షపక

1160 ZOK0914888
పపరర: ఈశసరమమ కడడయయల

125-140/74

1169 ZOK1122621
పపరర: మయలత కకడడదల
తఇడడ:డ ననగ వనఇకట గగరర పడసపద
ఇఇటట ననఇ:9/1770
వయససస:32
లఇ: ససస స

125-140/68

1152 LML2381986
పపరర: మసపసన శశక

125-140/71

1155 LML1903285
పపరర: శపహహదన శశఖ

125-140/72

1158 LML2382661
పపరర: గగససయయ శశక

125-140/1010

భరస : గగసమహహదద న
ఇఇటట ననఇ:9-302
వయససస:74
లఇ: ససస స
125-139/394

1161 LML2382653
పపరర: ససబబననరసమమ మననవరఇ

125-140/76

భరస : రపమచఇదడ మననవరఇ
ఇఇటట ననఇ:9/305
వయససస:35
లఇ: ససస స

1163 ZOK1137604
పపరర: ససధనకర కకడఇయయల

1166 ZOK0471680
పపరర: వనఇకటటశ మరరయయల

1149 LML2381374
పపరర: పరరసన షపక

భరస : మమలయ
ఇఇటట ననఇ:9/300-B
వయససస:54
లఇ: ససస స

125-140/77

1164 ZOK0083980
పపరర: దదరసపసమ ననయక మగద

125-140/78

తఇడడ:డ ససరకష ననయక
ఇఇటట ననఇ:9/307
వయససస:50
లఇ: పప
125-140/79

తఇడడ:డ చలమయయ
ఇఇటట ననఇ:9/309
వయససస:73
లఇ: పప
125-140/81

125-140/66

భరస : మహమమదమమలయ
ఇఇటట ననఇ:9/300A-1
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబభబరపయగడడ కకడఇయయల
ఇఇటట ననఇ:9/306
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ మగదఇ ఈశసరయయ
ఇఇటట ననఇ:9/308
వయససస:19
లఇ: పప
1168 ZOK2004562
పపరర: లకమయమ కపమతమ

1151 ZOK0511543
పపరర: ఫపతమయ షపక

భరస : ససబభబరపయగడడ కడడయయల
ఇఇటట ననఇ:9/305
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-139/395

1146 ZOK1381441
పపరర: మరరయయల పలల వ

భరస : అబగ బకపసరపవప ససదద క షపక
ఇఇటట ననఇ:9/300A
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : మమలయనన షపక
ఇఇటట ననఇ:9/300-B
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : మలల కపరరరన
ఇఇటట ననఇ:9/304
వయససస:33
లఇ: ససస స
1162 ZOK1173053
పపరర: రజన కడడయయల

125-140/1009

తఇడడ:డ అబగదల రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9/300-B
వయససస:52
లఇ: పప
125-140/73

125-140/63

భరస : మరరయయల నరకశ రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9/300
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద ఖయన
ఇఇటట ననఇ:9/300-A-1
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : జలయన బభషప షపక
ఇఇటట ననఇ:9/300-B
వయససస:55
లఇ: ససస స
1156 ZOK0937591
పపరర: మమలయనన షపక

125-140/65

భరస : రఇగకగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-300-1
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపక మమలయ
ఇఇటట ననఇ:9/300-A
వయససస:29
లఇ: ససస స
1153 ZOK0914078
పపరర: సపబరరననస బబగఇ షపక

1145 ZOK1215020
పపరర: నరకశ రకడడడ మరరయయల

1148 LML2382711
పపరర: వనఇకటససబబమమ మలయల

1143 LML2381366
పపరర: రతనమమ మరరయయల
భరస : కకషషయయ మరరయయల
ఇఇటట ననఇ:9/300
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషషయయ మరరయయల
ఇఇటట ననఇ:9/300
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : నరకష రకడడడ మరరయయల
ఇఇటట ననఇ:9/300
వయససస:24
లఇ: ససస స
1150 ZOK0685750
పపరర: షపక రరహన

125-140/1008

భరస : బభష
ఇఇటట ననఇ:9-299
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:9/300
వయససస:31
లఇ: పప
1147 ZOK1384148
పపరర: పలల వ మరరయయల

1142 ZOK2004547
పపరర: ఆపస డ జ షపక

1167 ZOK2004554
పపరర: లకమయమ మరరయయల

125-140/80

భరస : వనఇకటటసస
ఇఇటట ననఇ:9/309
వయససస:59
లఇ: ససస స
125-139/176

1170 ZOK1614460
పపరర: మహమమద నససర షపక

125-139/209

తఇడడ:డ అలశశర షపక
ఇఇటట ననఇ:9/2089-C
వయససస:20
లఇ: పప
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1171 ZOK2280907
పపరర: మహమమద ఠగఫస షపక

125-139/1487

తఇడడ:డ ఏస మమలయల
ఇఇటట ననఇ:19/204
వయససస:22
లఇ: పప
1174 ZOK1674928
పపరర: ఏశరకదదద అననపపరకడడడ

1172 ZOK1565571
పపరర: షపక అరలద అల

125-140/104

తఇడడ:డ షపక అకబర అల
ఇఇటట ననఇ:259-A
వయససస:21
లఇ: పప
125-159/1262

1173 ZOK1482009
పపరర: జరరన ఖయన ఖయదరపబభద

125-139/132

భరస : అషడఫ అల ఖయన ఖయదరపబభద
ఇఇటట ననఇ:267-B
వయససస:56
లఇ: ససస స

1175 ZOK1684182
పపరర: లకడమ సపఇదన అననపపరకడడ

125-159/1263

1176 ZOK0511378
పపరర: లయవణయ కటభరర

125-139/808

తఇడడ:డ ససఇదర రమ రకడడడ అననపపరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:993-A
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససఇదర రమ రకడడడ అననపపరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:993-A
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : ననగపఇజననయగలల రకడడ కటభరర
ఇఇటట ననఇ:9136
వయససస:29
లఇ: ససస స

1177 ZOK0199976
పపరర: మహమమద యగసఫ షపక

1178 LML2377521
పపరర: అబగదల హసఇ షపక

1179 JMG3791738
పపరర: హహమ బఇదస కకపపల

125-139/1208

తఇడడ:డ మహమమద బభనమ
ఇఇటట ననఇ:9243/
వయససస:34
లఇ: పప
1180 ZOK0922394
పపరర: వనఇకట దనసస మరరశ

125-139/131

తఇడడ:డ రఇతతసపబ షపక
ఇఇటట ననఇ:-243-C
వయససస:47
లఇ: పప
125-139/1463

తఇడడ:డ చననబబ మరరశ
ఇఇటట ననఇ:HNO: 9/277 MANNUR
వయససస:39
లఇ: పప

125-139/1462

భరస : రకడడపప బరర
ఇఇటట ననఇ:D No 9/208
వయససస:32
లఇ: ససస స

1181 ZOK2286904
పపరర: రజనల వఇడనన

125-139/1499

భరస : బబ ణఇ రపఇపడసపద
ఇఇటట ననఇ:lingala street
వయససస:18
లఇ: ససస స
పపరరషషలల

ఇతరరలల
మతస త

554
554

ససస సలల

మతస త
627
627

1,181
1,181

పరపలక ససఘస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
రజసపట పరపలక ససఘస
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