రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-28
1
ZOK1289958
పపరర: వవవకట యవరరజ భభగరరజ

125-150/596

తవడడ:డ రరడడడ రరజ భభగరరజ
ఇవటట నవవ:4/69
వయససస:24
లవ: పప
4
ZOK0921594
పపరర: శవషరద బబగమ పపతతన

125-151/600

125-151/603

భరస : ఇలయఖస అల ఖఖన పపతతన
ఇవటట నవవ:4/69-1-A
వయససస:28
లవ: ససస స
13
ZOK0921750
పపరర: హబబన పపతతన

125-151/609

125-151/612

తవడడ:డ ఇమఖమఖ
మ న పటటన
ఇవటట నవవ:4/69A1
వయససస:72
లవ: పప
22
ZOK0253674
పపరర: వరలకడక రరజమకగరరర

125-151/1220

వయసస 01-01-2021 నటక

11
ZOK0921727
పపరర: శన పపతతన

125-151/607

125-151/1313

125-151/610

125-151/613

125-151/605

12
ZOK0921735
పపరర: మమహతదబ పపతతన

125-151/608

15
LML1841246
పపరర: షఫసఅలఖఖన పఫ

125-151/611

18
ZOK0676650
పపరర: నదగజజయత బబ గరరరజ

125-151/614

భరస : వవవకటససబటబరరవప బబ గరరజ
ఇవటట నవవ:4/69-A
వయససస:36
లవ: ససస స

20
LML2407518
పపరర: వవవకటటచలపత యఖరరల

125-151/617

21
ZOK0433391
పపరర: వవవకటటశ భబసమబదరమ

125-151/618

తవడడ:డ ఓబయయ బబసమబదడవ
ఇవటట నవవ:4/69-A-1
వయససస:44
లవ: పప
125-151/1221

24
ZOK1495407
పపరర: రజయఖ కరనసవ పటటన

125-151/1312

భరస : ఉసరకన అల ఖఖన పటటన
ఇవటట నవవ:4/69A1
వయససస:58
లవ: ససస స
125-151/1314

తవడడ:డ వవవకట చలపత యలల
ఇవటట నవవ:4/69-A1
వయససస:24
లవ: పప
125-151/620

9
LML2407500
పపరర: ఇవతయఖజ పటట న

తవడడ:డ మహబబబ ఖఖన పటట న
ఇవటట నవవ:4/69A
వయససస:37
లవ: పప

17
ZOK2016301
పపరర: మహబబబ ఖఖన పఠరన

26
ZOK1541614
పపరర: శరనవరససలల యలల

125-151/602

భరస : షరఫఫ అల ఖఖన పపతతన
ఇవటట నవవ:4/69-1-A
వయససస:27
లవ: ససస స

14
ZOK0281436
పపరర: నదగరరణణ మఖడపపల

23
ZOK0587428
పపరర: జజయత వరక

6
ZOK0488213
పపరర: ననరర హన బబగవ పఠరన

తవడడ:డ మహబబబఖఖన పటట న
ఇవటట నవవ:4/69-1-A
వయససస:32
లవ: పప

భరస : వవవకట చలపత వరక
ఇవటట నవవ:4-69-A1
వయససస:48
లవ: ససస స

భరస : ఫఫఫరరజ ఖఖన పటటన
ఇవటట నవవ:4/69A1
వయససస:33
లవ: ససస స
28
ZOK2016327
పపరర: శవకరరరడరరజ
డడ
బబ గరరజ
బబ గరరజ
తవడడ:డ ససబబరరమరరజ బబ గరరజ
ఇవటట నవవ:4/69A-3
వయససస:47
లవ: పప

125-151/604

తవడడ:డ కకషషయయ యరల
ఇవటట నవవ:4/69-A-1
వయససస:52
లవ: పప

భరస : శవకరరరడరరజ
డడ
రరజమకగరరర
ఇవటట నవవ:4-69-A1
వయససస:44
లవ: ససస స
25
ZOK1495415
పపరర: పరరదన కరనసవ పటటన

8
LML2407492
పపరర: శమశరఅలఖఖన పటట న

తవడడ:డ అబటబస అల పటట న
ఇవటట నవవ:4/69A
వయససస:59
లవ: పప
125-151/616

125-151/1311

భరస : రఫఫ అలల ఖఖన పఠరన
ఇవటట నవవ:4/69-1A
వయససస:34
లవ: ససస స

భరస : బటబబ మఖదపపల
ఇవటట నవవ:4/69-3
వయససస:37
లవ: ససస స

భరస : మహబబ ఖఖన పటట న
ఇవటట నవవ:4/69A
వయససస:52
లవ: ససస స
19
ZOK1495423
పపరర: ఉసరకనఅల ఖఖన పటటన

125-151/601

భరస : ఫఫరరజ అల ఖఖన పపతతన
ఇవటట నవవ:4/69-1-A
వయససస:31
లవ: ససస స

భరస : షవషసర అల ఖఖన పపతతన
ఇవటట నవవ:4/69-1-A
వయససస:31
లవ: ససస స
16
ZOK2016293
పపరర: శవషరద బబగవ పఠరన

5
ZOK0921636
పపరర: ఇలయఖస అల ఖఖన పపతతన

తవడడ:డ మహబబబఖఖన
ఇవటట నవవ:4/69-1-A
వయససస:37
లవ: పప
125-151/606

3
ZOK1427590
పపరర: నరరశ అవగడడ
తవడడ:డ లకడకనరసయయ అవగడడ
ఇవటట నవవ:4/69
వయససస:24
లవ: పప

తవడడ:డ మహబబబ ఖఖన పపతతన
ఇవటట నవవ:4/69/1A
వయససస:29
లవ: పప

తవడడ:డ మహబబబఖఖన పటట న
ఇవటట నవవ:4/69-1-A
వయససస:41
లవ: పప
10
ZOK0921685
పపరర: నజనన పపతతన

125-150/597

తవడడ:డ భభగరరజ రరడడడ రరజ
ఇవటట నవవ:4/69
వయససస:19
లవ: పప

భరస : మహబబబ ఖఖన పపతతన
ఇవటట నవవ:4/69/1A
వయససస:66
లవ: ససస స
7
LML2407484
పపరర: రఫఫఖఖన పటటన

2
ZOK2238897
పపరర: భభగరరజ సరయ భరదదదజ

29
ZOK2016335
పపరర: వవవకట ససబబరరజ బబ గరరజ
బబ గరరజ
తవడడ:డ ససబబరరమరరజ బబ గరరజ
ఇవటట నవవ:4/69A-3
వయససస:42
లవ: పప

27
ZOK2016319
పపరర: సరసదత బబ గరరజ బబ గరరజ

125-151/619

భరస : రరడరరజ
డడ
బబ గరరజ
ఇవటట నవవ:4/69A-3
వయససస:45
లవ: ససస స
125-151/621

30
ZOK2016343
పపరర: రరడడడ రరజ బబ గరరరజ

125-151/622

తవడడ:డ ససబబరరమరరజ బబ గరరజ
ఇవటట నవవ:4/69A-3
వయససస:52
లవ: పప
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31
ZOK2016350
పపరర: ససబబరరమరరజ బబ గరరజ
బబ గరరజ
తవడడ:డ ససబబరరజ బబ గరరజ
ఇవటట నవవ:4/69A-3
వయససస:83
లవ: పప

125-151/623

34
ZOK0923475
పపరర: నదరరయణమక పఫరరయవరవ

125-151/625

32
ZOK2237246
పపరర: రరమబలమక బబ గరరజ
భరస : ససబబరరమరరజ
ఇవటట నవవ:4/69A-3
వయససస:72
లవ: ససస స

భరస : గరరరధర రరడడడ పఫరరయవరవ
ఇవటట నవవ:4/69-A4
వయససస:45
లవ: ససస స

35
ZOK1077370
పపరర: సఫరరష పఫరరయవరవ

తలల : నరరయణమక పఫరరయవరవ
ఇవటట నవవ:4/69a-4
వయససస:22
లవ: పప

తవడడ:డ గవగయయ గలశశటట
ఇవటట నవవ:4/69A/5
వయససస:66
లవ: పప
43
ZOK0402602
పపరర: ఎవననహర కలమఖర గరలశశటట

125-151/1223

125-151/632

125-151/635

125-151/638

భరస : వవవకటయయ
ఇవటట నవవ:4/69-C
వయససస:72
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

47
ZOK0432922
పపరర: పదదకవత పఫదద బబదద

50
LML2407641
పపరర: జలఖన షఫఫక

53
ZOK0676700
పపరర: శరరవణ కలమఖర ఉగబ
గ

125-151/641

56
ZOK0433409
పపరర: శరనవరససలల కరటవ సఫటట

125-151/1224

59
ZOK0676643
పపరర: వజయ కలమఖరన బననడ లల
తవడడ:డ బటలన
ఇవటట నవవ:4/69-C
వయససస:52
లవ: పప

125-151/1222
39
ZOK0432856
పపరర: వవవకటలకలకమక భబ సమబదడవ

42
ZOK1565233
పపరర: లకడక దతవ ససదరపప

125-151/630

125-151/631
45
ZOK1004134
పపరర: వవవకట ససబబమక బబ లఖలపపరవ

భరస : కకషష బబ లపపరవ
ఇవటట నవవ:4/69-A7
వయససస:51
లవ: ససస స
125-151/633

48
ZOK0950767
పపరర: సఫవర కలఖ కకటపరటట

125-151/634

భరస : రరవచవదడయయ కకటపరటట
ఇవటట నవవ:4/69-B
వయససస:48
లవ: ససస స
125-151/636

51
ZOK0472738
పపరర: లకడక నరసమక ఉగబగ

125-151/637

భరస : రరమచవదడయయ ఉగబగ
ఇవటట నవవ:4/69B2
వయససస:51
లవ: ససస స
125-151/639

54
ZOK1566249
పపరర: ఝఖనస వపగబ
గ

125-151/640

తవడడ:డ రరమచవదడయయ వపగబ
గ
ఇవటట నవవ:4/69-B2
వయససస:23
లవ: ససస స
125-151/642

తవడడ:డ వవవకటయయ కతవశశటట
ఇవటట నవవ:4/69C
వయససస:49
లవ: పప
125-151/644

125-151/627

భరస : రవ గలసపత
ఇవటట నవవ:4/69-A5
వయససస:33
లవ: ససస స

తవడడ:డ రరమచనద య
న ఖయ ఉగబగ
ఇవటట నవవ:4/69-B2
వయససస:33
లవ: పప

తవడడ:డ నదరరయణ ఉగబగ
ఇవటట నవవ:4/69B-2
వయససస:60
లవ: పప
58
ZOK0488312
పపరర: వవవకటమక కరటవ శశటట

125-151/629

తవడడ:డ నబసరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/69-B-1
వయససస:46
లవ: పప

తవడడ:డ రరమచవదడయయ వపగబగ
ఇవటట నవవ:4/69-B2
వయససస:28
లవ: పప
55
LML2407609
పపరర: రరమచవదడయయ ఉగబ
గ

44
ZOK0923517
పపరర: రరజమక గరలశశటట

36
ZOK1257055
పపరర: గరరరధర రరడడడ పఫరరయవరవ

భరస : ఓబయయ భబ
ఇవటట నవవ:4-69-A-4A
వయససస:69
లవ: ససస స

భరస : రమణయయ పఫదదబబదదద
ఇవటట నవవ:4/69-B
వయససస:45
లవ: ససస స

భరస : జలఖన షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/69B1
వయససస:41
లవ: ససస స
52
ZOK0676312
పపరర: కళళయణ కలమఖర వపగబగ

125-151/628

భరస : రరమ చవదడ జ
ఇవటట నవవ:4-69-A-5
వయససస:63
లవ: ససస స

తవడడ:డ కకషషయయ పఫదదబబదదద
ఇవటట నవవ:4/69B
వయససస:51
లవ: పప
49
ZOK0497487
పపరర: హససనద షపక

41
ZOK0592840
పపరర: రవ కలమఖర గలసపటట

125-151/1402

తవడడ:డ చనన ససబబరర పఫరరయవరవ
ఇవటట నవవ:4/69-A-4
వయససస:55
లవ: పప

తవడడ:డ రరమచవదడ గలశశటట
ఇవటట నవవ:4/69-A5
వయససస:41
లవ: పప

తవడడ:డ రరమచవదడ గలశశటట
ఇవటట నవవ:4-69-A-5
వయససస:36
లవ: పప
46
LML2407591
పపరర: రరమనయఖయ పపదదబబడడడ

125-151/626

తవడడ:డ కకషష బలపపరమబ
ఇవటట నవవ:4/69-A4-A
వయససస:35
లవ: పప
125-151/615

33
ZOK2275527
పపరర: షకకల భటణబ షపక
భరస : మసరసన షపక
ఇవటట నవవ:4/69-a3
వయససస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ గరరరధర రరడడడ పఫరరయవరవ
ఇవటట నవవ:4/69-A-4
వయససస:26
లవ: ససస స

125-151/1315 38
37
ZOK1565860
LML2407526
పపరర: ససకలమఖర రరడడడ పఫరరయవరవ
పపరర: నరరశ కలమఖర బలఖలపపరమ.

40
ZOK0923483
పపరర: రరమ చవదడ గరలశశటట

125-151/624

57
ZOK0432633
పపరర: ససధదరరణణ కరటవ శశటట

125-151/643

భరస : శరనవరససలల
ఇవటట నవవ:4/69-C
వయససస:44
లవ: ససస స
125-151/645

60
ZOK0778985
పపరర: లకడక బననడలలల

125-151/646

భరస : వజయ కలమఖర బబ వడదలల
ఇవటట నవవ:4/69-C
వయససస:48
లవ: ససస స

Page 4 of 42

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-28
61
ZOK0779009
పపరర: లలహహత బవదదలల
వజయకలమఖర
తవడడ:డ వజయ కలమఖర బవదదలల
ఇవటట నవవ:4/69-C
వయససస:29
లవ: ససస స
64
ZOK1681097
పపరర: సఫవసవదదప కటమమసత

125-151/647

125-151/1189

తవడడ:డ శరనవరససలల కటమమసత
ఇవటట నవవ:4/69 c
వయససస:22
లవ: పప
67
LML2410066
పపరర: అబబదలరశద శక

125-151/655

125-150/598

125-151/1317

125-151/219

125-151/657

125-155/1

భరస : నయఖమతతలఖల షపక
ఇవటట నవవ:4/70-1
వయససస:28
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-150/599

74
ZOK2272839
పపరర: షపక షమర షపక

77
ZOK2243145
పపరర: బటనస సయద

80
ZOK0432310
పపరర: సరబరరన షపక

83
LML2408433
పపరర: పరపనసరహహబ శక

125-151/661

86
ZOK0432872
పపరర: నససన
డ షపక

125-151/1399

89
ZOK1671312
పపరర: మహహయబదదదన షపక
తవడడ:డ పరపరన సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/70-1
వయససస:42
లవ: పప

125-151/1316

69
LML1850163
పపరర: అమననబ షపక

125-151/1226

72
ZOK1294875
పపరర: ననర చచసఫకన షపక

125-150/600

75
ZOK0651943
పపరర: ఇవదదరమక వటటటకలల

125-151/656

తవడడ:డ నదరరయణ
ఇవటట నవవ:4/69-G1-6A
వయససస:38
లవ: ససస స
125-151/220

78
ZOK1565928
పపరర: ఆమనదహ దదవపద

125-151/1318

తవడడ:డ ఖదర బటష దదవపద
ఇవటట నవవ:4/69-G-2
వయససస:21
లవ: ససస స
125-151/658

81
ZOK0398263
పపరర: సరమమన షపక

125-151/1227

భరస : నవరజ జజన షపక
ఇవటట నవవ:4-70
వయససస:38
లవ: ససస స
125-151/659

84
LML2408441
పపరర: నజరఅహమద శక

125-151/660

తవడడ:డ పరపనసరహహబ
ఇవటట నవవ:4/70-1
వయససస:36
లవ: పప
125-151/662

తవడడ:డ మహదదదన షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/70-1
వయససస:34
లవ: ససస స
125-151/1319

66
ZOK1721745
పపరర: షపక బదనదసబ గరరర ఇజజజ
హహసపన
తవడడ:డ కరరమబలల షపక
ఇవటట నవవ:4/69D
వయససస:21
లవ: పప

భరస : అబబదల ఖఖదర సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/69-F
వయససస:25
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఖఖదరసరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/70-1
వయససస:76
లవ: పప

తవడడ:డ పరపనసరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/70-1
వయససస:34
లవ: పప
88
ZOK1565951
పపరర: మబబషసర షపక

71
ZOK1294859
పపరర: మమలఖనద సరహహబ షపక

125-151/653

భరస : అబబదల గఫపర సరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4-69-E
వయససస:72
లవ: ససస స

భరస : పవన సరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/70
వయససస:54
లవ: ససస స

భరస : షపక నజర అహమకద షపక
ఇవటట నవవ:4-70
వయససస:30
లవ: ససస స
85
LML2408482
పపరర: నదయమతతలఖల శక

125-151/1225

భరస : గగస పసర సయద
ఇవటట నవవ:4/69-G-2
వయససస:48
లవ: ససస స

భరస : నదరరయణ
ఇవటట నవవ:4/69-G16-A
వయససస:56
లవ: ససస స
82
ZOK1377373
పపరర: షపక జజసఫకన షపక

68
LML1850114
పపరర: షరహహదద బబగవ షపక

తవడడ:డ షపక షమర
ఇవటట నవవ:4-69-G
వయససస:19
లవ: ససస స

తవడడ:డ హహసపన సరహహబ సయద
ఇవటట నవవ:4/69-G-2
వయససస:54
లవ: పప
79
ZOK0651935
పపరర: సరరజనమక వటటటకలల

125-151/654

తవడడ:డ ఖఖదర సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/69-F
వయససస:68
లవ: పప

భరస : మమలఖన షపక
ఇవటట నవవ:4/69-F
వయససస:52
లవ: ససస స
76
ZOK2243137
పపరర: గగస పసర సయద

65
ZOK0475350
పపరర: వవవకట ససబబయయ నదగబటల

63
ZOK1077412
పపరర: పవతడ బవదదలలల
తవడడ:డ వజయకలమఖర బవదదలలల
ఇవటట నవవ:4/69-C
వయససస:26
లవ: ససస స

భరస : మమలఖనద షఫఫక
ఇవటట నవవ:4-69-E
వయససస:47
లవ: ససస స

తవడడ:డ మమలఖనద షపక
ఇవటట నవవ:4/69 F
వయససస:26
లవ: పప
73
ZOK1672658
పపరర: షరహహద బబగబమ షపక

125-151/652

తవడడ:డ ససబబ నరసయయ
ఇవటట నవవ:4/69D
వయససస:68
లవ: పప

తవడడ:డ అబబదలరహమఖన
ఇవటట నవవ:4/69-D6-D
వయససస:49
లవ: పప
70
ZOK1137901
పపరర: అబబదల ఖఖదర షపక

62
ZOK0778993
పపరర: ససనల కలమఖర బవదదలలల
వజయకలమఖరన
తవడడ:డ వజయకలమఖరన బవదదలలల
ఇవటట నవవ:4/69-C
వయససస:29
లవ: పప

87
ZOK1124189
పపరర: సరఫరరజ అహమద షపక

125-151/663

తవడడ:డ పరపన సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/70-1
వయససస:31
లవ: పప
125-151/1320

90
ZOK0472944
పపరర: దదలల ఖద షపక

125-151/664

భరస : వషద అహకద షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/70-2
వయససస:33
లవ: ససస స
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91
ZOK0985269
పపరర: నసరర అహమకద షపక

125-151/665

తవడడ:డ పరపన సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/70-2
వయససస:41
లవ: పప
94
LML1841725
పపరర: జజనబటష ఏన.

125-151/666

125-151/669

125-151/1321

125-151/671

125-151/674

125-151/677

125-151/680

తవడడ:డ సలమ బటషర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/70-E
వయససస:31
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

104
LML2408763
పపరర: అబబదలఖఖదర శక

107
LML2417913
పపరర: శఫఫఉలఖల శశక

110
ZOK1077602
పపరర: అబబదల అలఖవ షపక

113
ZOK2016368
పపరర: గగస బ సయయద

125-151/683

116
ZOK0676536
పపరర: గగస మహహదద న షపక

125-151/672

119
ZOK0676510
పపరర: సలమ బటషర షపక
తవడడ:డ గగస మహహదద న షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/70-E
వయససస:43
లవ: పప

99
ZOK1298637
పపరర: హరరన రషసద షపక

125-150/601

102
ZOK2283729
పపరర: షపక షమమ బటనస

125-151/1411

105
LML2408771
పపరర: మహమకదరఫస శక

125-151/673

తవడడ:డ అబబదలఖధర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/70-C
వయససస:45
లవ: పప
125-151/675

108
LML2417921
పపరర: హససనద శశక

125-151/676

భరస : మహమకద రఫస షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/70-C
వయససస:38
లవ: ససస స
125-151/678

111
ZOK1137919
పపరర: చవద బటషర షపక

125-151/679

తవడడ:డ అబబదల ఖఖదర షపక
ఇవటట నవవ:4/70-C
వయససస:39
లవ: పప
125-151/681

114
LML2417863
పపరర: శకకలఖ సఫఫయద

125-151/682

తవడడ:డ రసనల సఫఫయఖడ
ఇవటట నవవ:4/70-D
వయససస:44
లవ: ససస స
125-151/684

తవడడ:డ గబడదనడబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/70E
వయససస:78
లవ: పప
125-151/686

125-151/668

భరస : షపక మహబబబ బటష
ఇవటట నవవ:4/70-A-2
వయససస:36
లవ: ససస స

తవడడ:డ జబటబర సరహహబ సయయద
ఇవటట నవవ:4/70D
వయససస:87
లవ: ససస స

తవడడ:డ గగస మహహదద న షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/70E
వయససస:62
లవ: పప
118
ZOK0676502
పపరర: తససనద షపక

125-151/1410

తవడడ:డ అబబదల ఖఖదర షపక
ఇవటట నవవ:4/70-C
వయససస:48
లవ: పప

తవడడ:డ మసరసన ఖఖన పటట న
ఇవటట నవవ:4/70D
వయససస:32
లవ: పప
115
ZOK0676528
పపరర: మమహరరననసర షపక

101
ZOK2283711
పపరర: షపక మబబన

96
ZOK0512962
పపరర: రమజజ నడడగడడ

తవడడ:డ మహబబబ బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/70-A2
వయససస:26
లవ: పప

భరస : అబబదల ఖఖదర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/70-C
వయససస:69
లవ: ససస స

తవడడ:డ అబబదల ఖఖదర షపక
ఇవటట నవవ:4/70-C
వయససస:41
లవ: పప
112
ZOK0475251
పపరర: అఫఫ డ ్్జ ఖఖన పఠరన

125-151/670

తవడడ:డ ఫకలరఢడన షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/70-C
వయససస:78
లవ: పప

భరస : అబబదల ఆలమ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/70-C
వయససస:36
లవ: ససస స
109
ZOK1077594
పపరర: మబబటరక బటషర షపక

98
ZOK0811217
పపరర: హఫఫజన షపక

125-150/750

భరస : జజన బటషర నదదగడడ
ఇవటట నవవ:4/70-A
వయససస:46
లవ: ససస స

తవడడ:డ షపక మహబబబ బటష
ఇవటట నవవ:4/70-A-2
వయససస:18
లవ: ససస స

భరస : మబబటరక షపక
ఇవటట నవవ:4/70-B
వయససస:33
లవ: ససస స
106
LML2417855
పపరర: హహ మమరర శశక

125-151/667

భరస : దరరబర షపక
ఇవటట నవవ:4/70-A1
వయససస:37
లవ: ససస స

తవడడ:డ మహమకద గగసప షపక
ఇవటట నవవ:4/70-A2
వయససస:47
లవ: పప
103
ZOK1101781
పపరర: రరకకబ షపక

95
ZOK0511972
పపరర: జజకకర హహసపసన నడడగడడ

93
ZOK2284966
పపరర: ఉమఖ గరడడ
భరస : ససబటబరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/70-A
వయససస:49
లవ: ససస స

తవడడ:డ జజన బటషర నదదగడడ
ఇవటట నవవ:4/70-A
వయససస:31
లవ: పప

తవడడ:డ ఖఖదర బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/70-A1
వయససస:44
లవ: పప
100
ZOK1565399
పపరర: మహబబబ బటష షపక

125-148/1159

తవడడ:డ జన బటష నదదదగడడ
ఇవటట నవవ:4/70-A
వయససస:23
లవ: పప

తవడడ:డ హహసఫఫన సరహహబ ననరరరశ
ఇవటట నవవ:4/70A
వయససస:51
లవ: పప
97
ZOK0811167
పపరర: దరరబర షపక

92
ZOK1379577
పపరర: జజబర నదదదగడడ

117
ZOK1391069
పపరర: శవ శవకరయయ చటట

125-151/685

తవడడ:డ ఉమఖపత చటట
ఇవటట నవవ:4/70E
వయససస:42
లవ: పప
125-151/687

120
LML2408466
పపరర: శరనస కసన
స రర

125-151/688

తవడడ:డ శవకరయయ కసన
స రర
ఇవటట నవవ:4/70-F
వయససస:47
లవ: పప
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121
LML2408516
పపరర: బటలకకషషయయ కసన
స రర

125-151/689

తవడడ:డ శవకరయయ కసన
స రర
ఇవటట నవవ:4/70-F
వయససస:38
లవ: పప
124
ZOK0991191
పపరర: శరన రరయపరటట

125-151/692

125-151/695

125-151/698

125-151/700

125-151/703

125-151/706

125-151/709

తవడడ:డ ఇమఖమ సరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/71D
వయససస:82
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

134
ZOK1172709
పపరర: సరరజ పఫదదబబదదద

137
ZOK0676718
పపరర: గగస బటషర షపక

140
ZOK0923582
పపరర: హమదద బవదత

143
ZOK0512731
పపరర: నదజయఖ షపక

125-151/712

146
ZOK1495464
పపరర: మహమకద ఫరరరక షపక

125-151/701

149
ZOK0922725
పపరర: అబబ బటకర షపక
తవడడ:డ అబబదల కరరవ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/71-D
వయససస:27
లవ: పప

129
ZOK0656140
పపరర: శరనవరససలల చతతస

125-151/697

132
ZOK1565340
పపరర: షమమ పటటన

125-151/1322

135
LML2417897
పపరర: మణణ రతన చతతస

125-151/702

తవడడ:డ మలల కరరరరన చటటట
ఇవటట నవవ:4/71-4
వయససస:34
లవ: ససస స
125-151/704

138
ZOK0779033
పపరర: బబబబజజన షపక

125-151/705

భరస : అబబదల సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/71-B
వయససస:76
లవ: ససస స
125-151/707

141
LML1850239
పపరర: గగసఫయఖ శశక షఫఫక

125-151/708

భరస : గఫర శహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/71C
వయససస:63
లవ: ససస స
125-151/710

144
ZOK0651539
పపరర: నజమ షపక

125-151/711

భరస : మహబబబ బటషర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/71-C
వయససస:42
లవ: ససస స
125-151/713

తవడడ:డ మహబబబ బటష షపక
ఇవటట నవవ:4/71-C
వయససస:20
లవ: పప
125-151/715

125-151/694

భరస : ఖఖదర వరల పటటన
ఇవటట నవవ:4/71-2
వయససస:40
లవ: ససస స

భరస : గఫరర సరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/71-C
వయససస:42
లవ: ససస స

భరస : గఫరర సరహహబ లలట షపక
ఇవటట నవవ:4/71-C
వయససస:73
లవ: ససస స
148
ZOK2016376
పపరర: అబబదల ఖఖదర షపక

125-151/699

భరస : అహకద బటషర బవడ
ఇవటట నవవ:4/71-B
వయససస:39
లవ: ససస స

తవడడ:డ గఫపర సరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/71-C
వయససస:53
లవ: పప
145
ZOK0651588
పపరర: ఘమస బ షపక

131
ZOK1565324
పపరర: ఖఖదర వరల పటటన

126
LML2417905
పపరర: పరయరరజజన శశక

తవడడ:డ వవవకటటసదరరల చటటట
ఇవటట నవవ:4/71-2
వయససస:55
లవ: పప

తవడడ:డ అబబదల సరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/71-B
వయససస:55
లవ: పప

భరస : ఘమస బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/71-B
వయససస:46
లవ: ససస స
142
ZOK0511956
పపరర: మహబబబ బటషర షపక

125-151/696

భరస : ఈశదరయయ పఫదదబబదదద
ఇవటట నవవ:4/71-3-A
వయససస:38
లవ: ససస స

తవడడ:డ హహసఫఫనసరహహబ బవడ
ఇవటట నవవ:4/71B
వయససస:44
లవ: పప
139
ZOK0779041
పపరర: సరరసజ బబగమ షపక

128
LML2417830
పపరర: నరరపర చతతస

125-151/691

భరస : అలఖల బకరశ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/71-1
వయససస:43
లవ: ససస స

తవడడ:డ రసనల ఖఖన పటటన
ఇవటట నవవ:4/71-2
వయససస:42
లవ: పప

తవడడ:డ నరసయయ పఫదద బబదదద
ఇవటట నవవ:4/71-3
వయససస:54
లవ: పప
136
LML2411411
పపరర: ఆహమఖద బశర బవదత

125-151/693

భరస : ససదరకన చటటట
ఇవటట నవవ:4/71-2
వయససస:37
లవ: ససస స

తవడడ:డ శరనవరససలల చటటట
ఇవటట నవవ:4/71-2
వయససస:30
లవ: పప
133
LML2408755
పపరర: ఈశదరయయ పపదద బబడడడ

125
LML2408748
పపరర: అలఖలబకరస శక

123
ZOK1020114
పపరర: బడమరరవబక ఎ
భరస : బటల కకషషయయ కసన
స రర
ఇవటట నవవ:4/70-F
వయససస:36
లవ: ససస స

తవడడ:డ కమలసరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/71-1
వయససస:50
లవ: పప

భరస : శరనవరససలల చటటట
ఇవటట నవవ:4/71-2
వయససస:62
లవ: ససస స
130
ZOK0656157
పపరర: పపరషచవదడ చతతస

125-151/690

భవధసవప: శరనస కసన
స రర
ఇవటట నవవ:4/70-F
వయససస:33
లవ: ఇ

భరస : షరరఫ రరయపరటట
ఇవటట నవవ:4/71
వయససస:29
లవ: ససస స
127
LML2417822
పపరర: పడభటవత చతతస

122
ZOK0940727
పపరర: రరజరశదరర కసన
స రర

147
LML2412815
పపరర: ననరర హన షపక

125-151/714

భరస : అబబదల కరరమ షపక
ఇవటట నవవ:4/71D
వయససస:42
లవ: ససస స
125-151/716

150
ZOK1121714
పపరర: రరవ జత బటషర షపక

125-151/717

తవడడ:డ జజనసళ బటషర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/71-D
వయససస:42
లవ: పప
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151
ZOK2016384
పపరర: అబబదల కరరమ షపక

125-151/718

తవడడ:డ అబబదల ఖఖదర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/71-D
వయససస:52
లవ: పప
154
ZOK0676726
పపరర: అబబదల అలమ షపక

125-151/721

125-151/724

125-151/727

125-151/1228

125-151/731

125-151/1229

125-151/735

భరస : జలఖన షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/72
వయససస:39
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

164
ZOK2281053
పపరర: షపక శరహహన షపక

167
ZOK1432483
పపరర: మహమకద అయబబ షపక

170
ZOK0432757
పపరర: షకకరరననసర సయద

173
ZOK0651455
పపరర: అససన షపక

125-151/738

176
ZOK1077487
పపరర: జబన షపక

125-151/1407

179
ZOK0897126
పపరర: తడవవణణ కకనవటట
భరస : ఆవజనవయబలల కకనవటట
ఇవటట నవవ:4/72
వయససస:38
లవ: ససస స

159
ZOK0921842
పపరర: ఇమఖమన ఖఖన షపక

125-151/726

162
ZOK1077461
పపరర: అబబదల లతఫ షపక

125-151/729

165
ZOK0922717
పపరర: అబబదల కరరవ షపక

125-151/730

తవడడ:డ అబబదల ఖదర షపక
ఇవటట నవవ:4/71-E1
వయససస:58
లవ: పప
125-151/1323

168
ZOK1121698
పపరర: మబవతదజ బబగవ షపక

125-151/732

భరస : మహబబబ బటషర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/71-E-2
వయససస:28
లవ: ససస స
125-151/733

171
ZOK0655696
పపరర: అలహ మకద సయయద

125-151/734

తవడడ:డ ఖఖదర బటషర సయయద
ఇవటట నవవ:4/71F
వయససస:28
లవ: పప
125-151/736

174
ZOK0651000
పపరర: రరహన సయద

125-151/737

తవడడ:డ ఖఖదర బటషర సయయద
ఇవటట నవవ:4/71-F1
వయససస:30
లవ: ససస స
125-151/739

భరస : మమలఖల సయయద
ఇవటట నవవ:4/71-F1
వయససస:35
లవ: ససస స
125-151/741

125-151/723

తవడడ:డ సబటరన షపక
ఇవటట నవవ:4/71-E
వయససస:26
లవ: పప

భరస : బటషర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/71-F
వయససస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఖఖదర బటషర సయయద
ఇవటట నవవ:4/71-F1
వయససస:35
లవ: పప
178
ZOK0472787
పపరర: మహబబబ జజన షపక

125-151/728

భరస : ఖఖదర బటషర సఫఫడ
ఇవటట నవవ:4/71F
వయససస:56
లవ: ససస స

తవడడ:డ హహసపన సరహహబ సయయద
ఇవటట నవవ:4/71-F
వయససస:60
లవ: పప
175
ZOK1077479
పపరర: మమలఖల సయయద

161
ZOK1004167
పపరర: శహనద ఫరరరన షపక

156
ZOK2016400
పపరర: అబబదల శకలర షపక

తవడడ:డ సబటరన షపక
ఇవటట నవవ:4/71-E
వయససస:34
లవ: పప

తవడడ:డ అబబదల కరరవ షపక
ఇవటట నవవ:4/71-E1
వయససస:22
లవ: పప

తవడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇవటట నవవ:4-71-E-2
వయససస:38
లవ: పప
172
LML2411460
పపరర: ఖఖదర బటష సయయద

125-151/725

భరస : షపక అబబదల లతఫ షపక
ఇవటట నవవ:4-71-E
వయససస:21
లవ: ససస స

భరస : అబబదల కరరవ షపక
ఇవటట నవవ:4/71-E1
వయససస:48
లవ: ససస స
169
ZOK1268524
పపరర: మహబబబ బటషర షపక

158
LML2417889
పపరర: ననర జహనభటనస శశక

125-151/720

తవడడ:డ గబడడ సరబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/71E
వయససస:59
లవ: పప

భరస : అబబదల బశద షపక
ఇవటట నవవ:4/71-E
వయససస:33
లవ: ససస స

భరస : గబడడసరబ షపక
ఇవటట నవవ:4-71-E
వయససస:72
లవ: ససస స
166
ZOK0922949
పపరర: ననర జహన షపక

125-151/722

భరస : సబజన షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/71-E
వయససస:49
లవ: ససస స

భరస : ఇమఖమన ఖఖన షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/71-E
వయససస:30
లవ: ససస స
163
LML2412823
పపరర: జరఫతతన బ షపక

155
ZOK2016392
పపరర: మమమమబననసరస షపక

153
ZOK0511964
పపరర: అబబదల లతఫ షపక
తవడడ:డ అబబదల ససకకర షపక
ఇవటట నవవ:4/71E
వయససస:30
లవ: పప

భరస : అబబదల శకలర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/71E
వయససస:47
లవ: ససస స

తవడడ:డ సబజన షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/71-E
వయససస:33
లవ: ససస స
160
ZOK0921867
పపరర: యఖసఫకన యస

125-151/719

తవడడ:డ అబబదల షతకలర షపక
ఇవటట నవవ:4/71E
వయససస:35
లవ: పప

తవడడ:డ అబబదలఖ షతకలర షపక
ఇవటట నవవ:4/71E
వయససస:29
లవ: పప
157
LML2417814
పపరర: సబహ ససలఖసన శశక

152
ZOK0475392
పపరర: అబబదల బశద షపక

177
ZOK0432641
పపరర: ఉమఖదతవ కకనవటట

125-151/740

భరస : ఈశదరయయ కకనవటట
ఇవటట నవవ:4/72
వయససస:50
లవ: ససస స
125-151/742

180
ZOK2016418
పపరర: ఈశదరయయ కకనవటట కర

125-151/743

తవడడ:డ కకషటయయ కర
ఇవటట నవవ:4/72
వయససస:44
లవ: పప
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181
ZOK2016426
పపరర: ఆవజనవయబలల కకనవటట కర

125-151/744

తవడడ:డ కకషటయయ కర
ఇవటట నవవ:4/72
వయససస:50
లవ: పప
184
ZOK0401810
పపరర: వరససవ షపక

125-151/747

125-151/750

125-151/753

భరస : హహసపన బటష షపక
ఇవటట నవవ:4/72-A1
వయససస:43
లవ: ససస స
193
ZOK1495738
పపరర: యశన బటష షపక

125-151/1325

125-151/758

125-151/761

125-151/764

భరస : నవరబ ఫరరరక బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/73A
వయససస:33
లవ: ససస స
208
ZOK1019752
పపరర: షషకత అల నవరబ
తవడడ:డ అహమద
బటషర నవరబ
ఇవటట నవవ:4/73-A
వయససస:39
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

191
ZOK1495639
పపరర: యశకన షపక

192
ZOK1495613
పపరర: హహసపన బటష షపక

125-151/754

194
ZOK1215194
పపరర: శరరన సయయద

197
ZOK1357078
పపరర: అఫఫడన సయయద

200
ZOK1161835
పపరర: బటబమక కకతస పలల

203
ZOK1242783
పపరర: సలఖక షపక

206
ZOK2016434
పపరర: అహమకద బటషర నవరబ

209
ZOK1220706
పపరర: మఖసదవ నవరబ
తవడడ:డ అహమద బటషర నవరబ
ఇవటట నవవ:4/73-A
వయససస:37
లవ: పప

125-151/749

125-151/752

125-151/1324

తవడడ:డ మహబబబ సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/72-A1
వయససస:48
లవ: పప
125-151/755

195
ZOK1242429
పపరర: మమలన సయయద

125-151/756

తవడడ:డ బటషర సయయద
ఇవటట నవవ:4/72-A2
వయససస:28
లవ: ససస స
125-151/759

198
ZOK1161769
పపరర: మమలఖల కకతస పలల

125-151/760

తవడడ:డ చననయయ కకతస పలల
ఇవటట నవవ:4/73
వయససస:38
లవ: పప
125-151/762

201
ZOK1220862
పపరర: బటబబలల కకతస పలల

125-151/763

తవడడ:డ చననయయ కకతస పలల
ఇవటట నవవ:4/73
వయససస:43
లవ: పప
125-151/765

204
ZOK1325810
పపరర: మహమకద జకరరయఖ షపక

125-151/766

తవడడ:డ అనదర షపక
ఇవటట నవవ:4/73-1
వయససస:23
లవ: పప
125-151/768

తవడడ:డ ఇబడహహవ బటషర నవరబ
ఇవటట నవవ:4/73A
వయససస:64
లవ: పప
125-151/770

189
ZOK1077503
పపరర: మహమకద సలవ సయయద
తవడడ:డ అలఖలబకరశ సయయద
ఇవటట నవవ:4/72-A1
వయససస:34
లవ: పప

భరస : మహమకద హరరన షపక
ఇవటట నవవ:4/73-1
వయససస:30
లవ: ససస స
125-151/767

186
ZOK1288026
పపరర: హజరర షపక

భరస : అలఖహ బకష మహమకద ఖససవ సయద
ఇవటట నవవ:4/72-A1
వయససస:43
లవ: ససస స

భరస : చననయయ కకతస పలల
ఇవటట నవవ:4/73
వయససస:62
లవ: ససస స

భరస : నరసఫఫయఖ పఫడబబదద
ఇవటట నవవ:4/73-1
వయససస:69
లవ: ససస స
205
ZOK0898009
పపరర: నవరబ ఫమదద షపక

125-151/751

తవడడ:డ బటషర సయయద
ఇవటట నవవ:4/72-A2
వయససస:23
లవ: ససస స

భరస : మమలఖల కకతస పలల
ఇవటట నవవ:4/73
వయససస:37
లవ: ససస స
202
LML2418218
పపరర: జయమక పపదదబబడడ

188
ZOK0651315
పపరర: మమలయఖ సయద

125-151/746

తవడడ:డ మబనరరదదదన షపక
ఇవటట నవవ:4/72-A
వయససస:24
లవ: ససస స

తవడడ:డ బటషర సయయద
ఇవటట నవవ:4/72-A2
వయససస:26
లవ: ససస స

తవడడ:డ బటష సయయద
ఇవటట నవవ:4/72-A2
వయససస:25
లవ: పప
199
ZOK1161801
పపరర: అమదద కకతస పలల

125-151/748

తవడడ:డ హహసపన బటష షపక
ఇవటట నవవ:4/72-A1
వయససస:23
లవ: ససస స

తవడడ:డ హహసపన బటష షపక
ఇవటట నవవ:4/72-A1
వయససస:20
లవ: పప
196
ZOK1273044
పపరర: మహమకద అల సయయద

185
ZOK0432393
పపరర: హససనద బబగవ షపక

183
ZOK0281485
పపరర: హహబర ట సయయద
భరస : మహబబబ పసర సయయద
ఇవటట నవవ:4/72-A
వయససస:33
లవ: ససస స

భరస : మణణరరదదదన షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/72-A
వయససస:50
లవ: ససస స

భరస : హహసపసన బటషర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/72-A1
వయససస:42
లవ: ససస స
190
ZOK1495621
పపరర: షమమ షపక

125-151/745

తవడడ:డ ఖఖదర హహసససన షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/72-A
వయససస:63
లవ: పప

తవడడ:డ మబనరరదదదన షపక
ఇవటట నవవ:4/72-A
వయససస:31
లవ: పప
187
ZOK0432799
పపరర: సలవ షపక

182
LML2411452
పపరర: మబణణరరదదదన శక

207
ZOK2016442
పపరర: కరరమబననసరస నవరబ

125-151/769

భరస : అహమకద బటషర నవరబ
ఇవటట నవవ:4/73A
వయససస:57
లవ: ససస స
125-151/771

210
ZOK1363233
పపరర: షరహహదద నవరబ

125-151/772

భరస : షషకత అల నవరబ
ఇవటట నవవ:4/73-A
వయససస:29
లవ: ససస స
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211
ZOK0897993
పపరర: నవరబ ఫరరరక బటషర షపక

125-151/1230

212
ZOK2272797
పపరర: నవరబ ఫరరర నవరబ

తవడడ:డ నవరబ అహమద బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4-73-A
వయససస:44
లవ: పప

భరస : నవరబ మఖసదవ
ఇవటట నవవ:4-73-A
వయససస:26
లవ: ససస స

214
ZOK2016459
పపరర: జమలఖ బబగవ షపక

215
ZOK2016467
పపరర: ఖఖజజ బ షపక

125-151/773

భరస : సఫరరజదదదన
ఇవటట నవవ:4/73B
వయససస:54
లవ: ససస స
217
ZOK1203843
పపరర: సఫరరజదదదన షపక

125-151/776

125-151/779

125-151/782

125-151/785

125-151/788

125-151/790

తవడడ:డ సమర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/73-G
వయససస:47
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

227
ZOK0940693
పపరర: మహమకద అలస ఫ షపక

230
ZOK0488700
పపరర: షపక హహషననర బబగవ

233
ZOK2016475
పపరర: సదస బ షపక

125-151/793

236
ZOK1363217
పపరర: శరహహనద షపక

125-151/783

239
ZOK1100726
పపరర: హమదద షపక
భరస : దరరబర బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/73-G
వయససస:39
లవ: ససస స

219
ZOK0432617
పపరర: బటనస షపక

125-151/778

222
ZOK1273234
పపరర: జజరరన షపక

125-151/781

125-151/784
225
LML2406395
పపరర: ఖదర వల జఫపర సరహహబ షపక

తవడడ:డ జఫర షబ షపక
ఇవటట నవవ:4/73E
వయససస:62
లవ: పప
125-151/786

228
ZOK0940701
పపరర: మహమకద తత్ఫక షపక

125-151/787

తవడడ:డ ఖఖదర వలల షపక
ఇవటట నవవ:4/73-E
వయససస:35
లవ: పప
125-151/1231

231
ZOK0512657
పపరర: షపక చవ బబగవ

125-151/789

భరస : షపక ఖఖదర వరల
ఇవటట నవవ:4/73-E-1
వయససస:56
లవ: ససస స
125-151/791

234
ZOK0940685
పపరర: శరహహర బ షపక

125-151/792

భరస : అకబర అల షపక
ఇవటట నవవ:4/73-F
వయససస:41
లవ: ససస స
125-151/794

భరస : మమలఖ షపక
ఇవటట నవవ:4/73-F
వయససస:22
లవ: ససస స
125-151/795

125-151/775

భరస : షకకర షపక
ఇవటట నవవ:4/73-C
వయససస:28
లవ: ససస స

భరస : అలబటష షపక
ఇవటట నవవ:4/73F
వయససస:68
లవ: ససస స

తవడడ:డ అలల బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/73-F
వయససస:42
లవ: పప
238
ZOK0940255
పపరర: దరరబర షపక

125-151/780

తవడడ:డ షపక ఖఖదర వలల
ఇవటట నవవ:4-73E
వయససస:35
లవ: ససస స

తవడడ:డ మహబబబ సరహహబ యస
ఇవటట నవవ:4/73F
వయససస:39
లవ: పప
235
ZOK1363209
పపరర: మమలఖ షపక

224
ZOK0897175
పపరర: ఘస పసర షపక

216
ZOK1176396
పపరర: జహహరరదదదన షపక

భరస : ఖఖదర బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/73-C
వయససస:49
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఖఖదర వవవకట షపక
ఇవటట నవవ:4/73-E
వయససస:34
లవ: పప

భరస : మహమకద అలస ఫ షపక
ఇవటట నవవ:4/73-E
వయససస:24
లవ: ససస స
232
LML1840511
పపరర: అకబర అల యస

125-151/777

తవడడ:డ జమఖల సరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/73-D
వయససస:84
లవ: పప

తవడడ:డ హహసరససన ఖఖన పటట న
ఇవటట నవవ:4/73-E
వయససస:32
లవ: పప
229
ZOK1310887
పపరర: షహహన షపక

221
ZOK1160761
పపరర: షకకర షపక

125-148/1160

తవడడ:డ సఫరరజదదదన షపక
ఇవటట నవవ:4/73-B
వయససస:39
లవ: పప

తవడడ:డ షరజహన షపక
ఇవటట నవవ:4/73-C
వయససస:37
లవ: పప

భరస : షరజహన షపక
ఇవటట నవవ:4/73-C
వయససస:50
లవ: ససస స
226
ZOK0656918
పపరర: ఫఫఫరరజ ఖఖన పఠరన

125-151/774

తవడడ:డ సఫరరజదదదన షపక
ఇవటట నవవ:4/73-B
వయససస:29
లవ: పప

తవడడ:డ కమల సబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/73-C
వయససస:28
లవ: ససస స
223
ZOK1280015
పపరర: జజహహదద షపక

218
ZOK1239624
పపరర: మననసర షపక

213
ZOK1389444
పపరర: మహబబబ జజన షపక
తవడడ:డ సఫరరజదదదన షపక
ఇవటట నవవ:4/73-B
వయససస:23
లవ: ససస స

భరస : ఖఖసఫవ సరబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/73B
వయససస:74
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఖఖసఫవ సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/73-B
వయససస:67
లవ: పప
220
ZOK0909020
పపరర: జరరనద షపక

125-151/1398

237
ZOK1495704
పపరర: మమల షపక

125-151/1327

తవడడ:డ అలబటష షపక
ఇవటట నవవ:4/73-F
వయససస:41
లవ: పప
125-151/796

240
ZOK2016483
పపరర: కరరమబన షపక

125-151/797

భరస : హనఫ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/73I
వయససస:57
లవ: ససస స
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241
LML2409498
పపరర: మహమకద హనఫ షపక

125-151/798

తవడడ:డ కలలశర షపక
ఇవటట నవవ:4/73-I
వయససస:64
లవ: పప
244
ZOK0898041
పపరర: షహహదద షపక

125-151/799

125-151/802

తవడడ:డ వవవకటరమన మఖరరమమమ
ఇవటట నవవ:4/73-K
వయససస:43
లవ: పప
253
ZOK2278026
పపరర: షపక గలఖరర బబగవ షపక

125-151/1403

125-151/807

125-151/810

125-151/812

125-151/815

భరస : హబబబలఖల ఖఖన పటట న
ఇవటట నవవ:4/74-A
వయససస:47
లవ: ససస స
268
LML2412831
పపరర: కలతతబటటననశర షపక
భరస : అలఖలబఖష షపక
ఇవటట నవవ:4-74-A
వయససస:47
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

251
ZOK0089490
పపరర: వజయఖరతనమక మరరమమన

257
ZOK0686766
పపరర: వకకల బటబటజన శశక

260
ZOK2016491
పపరర: సనఫఫయఖ బ షపక వకకల

125-151/1232

263
LML2411544
పపరర: శరవరల శక

246
ZOK0472563
పపరర: అసరక షపక

125-151/801

249
ZOK2272672
పపరర: జససవ షపక

125-151/1392

తవడడ:డ అనవర షపక
ఇవటట నవవ:4/73-J-1
వయససస:19
లవ: పప
125-151/805

252
ZOK0089516
పపరర: భటరత మరరమమన

125-151/806

భరస : రవకలమఖర మమరరమఖమ
ఇవటట నవవ:4/73-K
వయససస:38
లవ: ససస స
125-151/1408

255
ZOK1713445
పపరర: మబజజహహదనల ఇసరలవ షపక

125-151/1326

తవడడ:డ అబబదలఖల షపక
ఇవటట నవవ:4/73#1X2
వయససస:21
లవ: పప
125-151/808

258
ZOK0686774
పపరర: దసస గరరర షపక వకకల

125-151/809

తవడడ:డ సరదస మయఖ షపక వకకల
ఇవటట నవవ:4/74
వయససస:71
లవ: పప
125-151/811

భరస : దసస గరరర షపక వకకల
ఇవటట నవవ:4/74
వయససస:61
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఖఖదర వల షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/74A
వయససస:71
లవ: పప
265
ZOK0736520
పపరర: జరరనద బబగవ పరటటన

125-151/803

తవడడ:డ దసస గరరర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/74
వయససస:37
లవ: పప

భరస : బటబజజన షపక వకకల
ఇవటట నవవ:4/74
వయససస:30
లవ: ససస స
262
LML2406403
పపరర: అలఖలబకష యస

248
ZOK1363258
పపరర: మహమకద జకరరయఖ షపక

254
ZOK2281491
పపరర: షపక పరవన షపక

125-151/1393

భరస : అనదర షపక
ఇవటట నవవ:4/73-J1
వయససస:43
లవ: ససస స

భరస : షపక మఖబబ బటష షపక
ఇవటట నవవ:4-73-L
వయససస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ దసస గరరర దదసదగరరర
ఇవటట నవవ:4/74
వయససస:31
లవ: పప
259
ZOK1019760
పపరర: షమల షపక వకకల

125-151/800

భరస : వవవకరటమవ మఖరరమమన
ఇవటట నవవ:4/73-K
వయససస:59
లవ: ససస స

భరస : షపక బటష షపక
ఇవటట నవవ:4-73-L
వయససస:52
లవ: ససస స
256
ZOK0686758
పపరర: వకకల జవషఫద షపక

245
ZOK0651679
పపరర: రరశరక షపక

తవడడ:డ అనదర షపక
ఇవటట నవవ:4/73-J1
వయససస:25
లవ: పప
125-151/804

243
ZOK2272680
పపరర: మహమకద అల షపక
తవడడ:డ సయదవల షపక
ఇవటట నవవ:4/73-I-3
వయససస:23
లవ: పప

భరస : మహమకద తదఫఫక షపక
ఇవటట నవవ:4/73-J
వయససస:32
లవ: ససస స

తవడడ:డ మమదదర సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/73-J1
వయససస:53
లవ: పప
250
LML2411445
పపరర: రవ కలమఖర మఖరరమమమ

125-151/1395

తవడడ:డ మహమకద సజద షపక
ఇవటట నవవ:4/73-I
వయససస:21
లవ: ససస స

భరస : ఖఖదర హహసపసన షపక
ఇవటట నవవ:4/73J
వయససస:46
లవ: ససస స
247
ZOK0655498
పపరర: షపక అనవర

242
ZOK2272714
పపరర: ఫరరనద బటనస షపక

261
ZOK1566181
పపరర: హహనద షపక వకకల

125-151/1328

భరస : జవషసర షపక వకకల
ఇవటట నవవ:4/74
వయససస:21
లవ: ససస స
125-151/813

264
LML2406833
పపరర: హబబబలల ఖఖన పఠరన

125-151/814

తవడడ:డ అలఖలబకరస షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/74A
వయససస:42
లవ: పప

తవడడ:డ దఉఠఖఖన పటట న
ఇవటట నవవ:4/74-A
వయససస:48
లవ: పప

125-151/816
266
ZOK0897209
పపరర: మహమకద యబనసస ఖఖన
పఠరన
తవడడ:డ హబబబలఖల ఖఖన పఠరన
ఇవటట నవవ:4/74-A
వయససస:27
లవ: పప

125-151/817
267
ZOK1280023
పపరర: మహమకద ఇబడహహవఖఖన పఠరన

తవడడ:డ హబబబలఖల ఖఖన పఠరన
ఇవటట నవవ:4/74-A
వయససస:24
లవ: పప

269
ZOK2016509
పపరర: శరహహనద ఆరరఫ షపక

270
ZOK0898066
పపరర: ఆరరఫ అమరరదదదన షపక

భరస : ఖఖదర మహహదద న షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/74B
వయససస:51
లవ: ససస స

125-151/818

125-151/819

తవడడ:డ ఆరరఫ ఖఖదర మహహదద న షపక
ఇవటట నవవ:4/74-B
వయససస:33
లవ: పప
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271
ZOK0898082
పపరర: కరరషరక షపక

125-151/820

భరస : ఆరరఫ అమరరదదదన షపక
ఇవటట నవవ:4/74-B
వయససస:28
లవ: ససస స
274
LML2406411
పపరర: ఖదదశ మహహదద న అరవ

125-151/1233

125-151/824

125-151/827

125-151/830

125-151/833

125-151/835

125-151/837

తవడడ:డ సతదసర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/76A
వయససస:45
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

284
ZOK1220722
పపరర: శరహహన బబగమ షపక

287
ZOK1496322
పపరర: కరరమబన షపక

290
ZOK1004548
పపరర: శరనవరస రరవప కరరనటట

293
ZOK0940669
పపరర: కరలలశ షపక

125-151/221

296
ZOK2016541
పపరర: అనదసర బటషర షపక

125-151/831

299
ZOK2016574
పపరర: ఫఫరరజ షపక
భరస : సతదసర షపక
ఇవటట నవవ:4/76A
వయససస:59
లవ: ససస స

279
ZOK2016525
పపరర: హససనద బటనస సయయద

125-151/826

282
ZOK1004191
పపరర: యగనమక మలసఫటట

125-151/829

285
ZOK1221167
పపరర: మబనదఫ షపక

125-151/832

తవడడ:డ మమలఖనద బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/75-A
వయససస:37
లవ: పప
125-152/1058

288
ZOK0651745
పపరర: సరసదత నల

125-151/834

భరస : ససబటడమణయమ నవలల
ఇవటట నవవ:4/75-B
వయససస:38
లవ: ససస స
125-156/2

291
ZOK2016533
పపరర: జజన బటషర షపక

125-151/836

తవడడ:డ రసనల షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/75C
వయససస:44
లవ: పప
125-151/838

294
ZOK1121128
పపరర: నదసఫర షపక

125-151/839

తవడడ:డ రసనల షపక
ఇవటట నవవ:4/75-C
వయససస:31
లవ: పప
125-151/840

తవడడ:డ సతదసర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/76A
వయససస:42
లవ: పప
125-151/842

125-151/1329

భరస : నరసఫవహహలల మలశశటట
ఇవటట నవవ:4/75-A
వయససస:41
లవ: ససస స

తవడడ:డ రసనల షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/75-C
వయససస:44
లవ: పప

తవడడ:డ అబబదల సతస ర షపక
ఇవటట నవవ:4/76-A
వయససస:39
లవ: పప
298
ZOK2016566
పపరర: అనదర షపక

125-151/828

తవడడ:డ ససబబరరజ కరరనటట
ఇవటట నవవ:4/75-B
వయససస:40
లవ: పప

భరస : జజన బటషర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/75-C
వయససస:42
లవ: ససస స
295
ZOK2248946
పపరర: అనదర బటష షపక

281
ZOK0686782
పపరర: పడమలఖ కకడనరర

276
ZOK1495563
పపరర: ఖఖదర మహహదద న ఆరరఫ

భరస : మమలఖనదబటష సయయద
ఇవటట నవవ:4/75A
వయససస:52
లవ: ససస స

భరస : బడడలల షపక
ఇవటట నవవ:4/75-A
వయససస:43
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబయయ నల
ఇవటట నవవ:4/75-B
వయససస:40
లవ: పప
292
ZOK0940651
పపరర: కరరమబన షపక

125-151/825

భరస : మబనఫ షపక
ఇవటట నవవ:4/75-A
వయససస:26
లవ: ససస స

తవడడ:డ మమలఖనద బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/75-A
వయససస:35
లవ: పప
289
ZOK0655217
పపరర: ససబడమణయవ నల

278
ZOK0782912
పపరర: మమలఖనద బటష సయయద

125-151/822

తవడడ:డ మరన షబ ఆరరఫ
ఇవటట నవవ:4/74-C
వయససస:62
లవ: పప

భరస : నదగయయ కకడనరర
ఇవటట నవవ:4/75-A
వయససస:66
లవ: ససస స

తవడడ:డ లకలకమయయ మలశశటట
ఇవటట నవవ:4/75-A
వయససస:76
లవ: పప
286
ZOK1242833
పపరర: జజబద షపక

125-151/823

తవడడ:డ ఉమర అల సయయద
ఇవటట నవవ:4/75A
వయససస:55
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకరటరమణ నదలమరర
ఇవటట నవవ:4/75-A
వయససస:31
లవ: పప
283
ZOK1004225
పపరర: నరసఫవహహలల మలశశటట

275
ZOK1495555
పపరర: శరహహన షపక

273
ZOK1298173
పపరర: నదససరరదదదన షపక ఆరరఫ

తవడడ:డ ఖఖదర మహహదద న షపక ఆరరఫ
ఇవటట నవవ:4/74-B
వయససస:34
లవ: పప

భరస : ఖఖదర మహహదద న ఆరరఫ
ఇవటట నవవ:4/74-C
వయససస:55
లవ: ససస స

భరస : రమణయయ యల
ఇవటట నవవ:4/75
వయససస:52
లవ: ససస స
280
ZOK0511949
పపరర: శవకలమఖర నలమఖరర

125-151/821

భరస : నససరరదదదన షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/74-B
వయససస:30
లవ: ససస స

తవడడ:డ మరన సరహహబ అరవ
ఇవటట నవవ:4-74-B
వయససస:60
లవ: పప
277
ZOK2016517
పపరర: లకడకదతవ నలల మఖరర యల

272
ZOK0940677
పపరర: జజఫఫష షపక

297
ZOK2016558
పపరర: సతదసర షపక

125-151/841

తవడడ:డ ఖఖదర సరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/76A
వయససస:70
లవ: పప
125-151/843

300
ZOK0511931
పపరర: ఇసరకయల షపక

125-151/844

తవడడ:డ సతదసర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/76-A
వయససస:32
లవ: పప
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301
ZOK1221159
పపరర: ఇసరకయల షపక

125-151/845

తవడడ:డ అబబదల సతదసర షపక
ఇవటట నవవ:4/76-A
వయససస:28
లవ: పప
304
ZOK1242742
పపరర: అకబర అల షపక

125-151/848

125-151/850

భరస : లయఖకత షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/76-B
వయససస:33
లవ: ససస స
313
ZOK0587576
పపరర: రహహదద బబగవ షపక

125-151/855

308
ZOK0488379
పపరర: షమవ షపక

311
ZOK1554369
పపరర: రహహమ షపక

125-151/857

భరస : ససబటబరరవప సవకల
ఇవటట నవవ:4/78-2-1
వయససస:53
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబటబరరయడ చటల
ఇవటట నవవ:4/78-A
వయససస:49
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/856

125-151/862

326
ZOK0433045
పపరర: కలమఖరర చటల

125-152/882

329
ZOK0488387
పపరర: శరయమల కలషఫటట
భరస : శరనసవరససలల కలశశటట
ఇవటట నవవ:4/78B
వయససస:39
లవ: ససస స

125-151/852

312
ZOK0587394
పపరర: షమవ షపక

125-151/854

315
ZOK0472571
పపరర: ససనత ఉమకడడ

125-151/1235

125-151/1331
318
ZOK1684190
పపరర: లకడకనరరయణమక కలసలలరర

భరస : వవవకటససబబయయ అనసగరలల
ఇవటట నవవ:4/77, UPSTAIR
వయససస:50
లవ: ససస స

125-151/1333

321
ZOK1176404
పపరర: యఖణదయయ తతకఅలఖ

125-151/858

తవడడ:డ మబసలయయ తతకఅలఖ
ఇవటట నవవ:4/78
వయససస:38
లవ: పప
125-151/865

324
ZOK0940578
పపరర: గవగరవత సఫరరర

125-151/861

భరస : రమమష సఫరరర
ఇవటట నవవ:4/78/13
వయససస:42
లవ: ససస స
125-151/866

భరస : ససబడమణయవ చటల
ఇవటట నవవ:4/78A
వయససస:47
లవ: ససస స
125-151/868

309
ZOK0587493
పపరర: తసఫల వ షపక

భరస : చవదడశశఖర
ఇవటట నవవ:4-77
వయససస:39
లవ: ససస స

317
ZOK1121177
పపరర: హకషఫ కరశ రరడడ యయరరగబవటల

323
ZOK0432690
పపరర: నదగససబబమక జర(రపఫ తత

125-151/1234

భరస : నవజ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/76-I-3
వయససస:42
లవ: ససస స

భరస : ఈశదరయయ
ఇవటట నవవ:4/78-6
వయససస:52
లవ: ససస స

తవడడ:డ గరవవదరరవప సఫరరర
ఇవటట నవవ:4/78/13
వయససస:53
లవ: పప
328
LML2407740
పపరర: శవకరయయ చటటల

125-151/1330

తవడడ:డ గవగయయ కలసలలరర
ఇవటట నవవ:4/77, UPSTAIR
వయససస:74
లవ: పప
125-151/863

306
ZOK1220854
పపరర: మబనద బ షపక

భరస : షబబర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/76-B
వయససస:36
లవ: ససస స

తవడడ:డ జయచవదడ రరడడడ యయరరగబవటల
ఇవటట నవవ:4/77-A
వయససస:34
లవ: పప

తవడడ:డ ధనసజయ అనసగరలల
ఇవటట నవవ:4/77, UPSTAIR
వయససస:56
లవ: పప

325
ZOK0940594
పపరర: రమమష సఫరరర

125-151/851

314
ZOK0592832
పపరర: చవదడశశఖర ఊమకదద

125-151/1332 320
319
ZOK1684208
ZOK1684430
పపరర: వవవకట ససబబయయ అనసగరలల
పపరర: రరమచవదడయయ కలసలలరర

125-151/847

భరస : అకబర అల షపక
ఇవటట నవవ:4-76-A
వయససస:33
లవ: ససస స

తవడడ:డ కకనడ యఖయ ఉమకడడ
ఇవటట నవవ:4/77
వయససస:49
లవ: పప

భరస : నదరరయణ సరదమ దతవరశశటట
ఇవటట నవవ:4/77-5
వయససస:38
లవ: ససస స

322
ZOK0089524
పపరర: శశభటరరణణ సవకల

125-151/849

భరస : ఖససవ షపక
ఇవటట నవవ:4/76-B
వయససస:62
లవ: ససస స

భరస : మహమకద గగస షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/76-I-3
వయససస:39
లవ: ససస స
316
ZOK0587477
పపరర: భటగయ లకడక దతవర సపటట

305
ZOK1242767
పపరర: ఫఫఫరరజ షపక

భరస : షరకకర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/76-B
వయససస:34
లవ: ససస స
125-151/853

303
ZOK1242734
పపరర: హఫఫఫర షపక
భరస : అనదసర బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/76-A
వయససస:29
లవ: ససస స

భరస : సతదసర షపక అబబదల
ఇవటట నవవ:4/76-A
వయససస:64
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఖఖసఫవ షపక
ఇవటట నవవ:4/76-B
వయససస:44
లవ: పప
310
ZOK0782920
పపరర: హహసరన భటనస షపక

125-151/846

తవడడ:డ ఖఖదర సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/76-A
వయససస:69
లవ: పప

తవడడ:డ సతదసర షపక అబబదల
ఇవటట నవవ:4/76-A
వయససస:34
లవ: పప
307
LML2407724
పపరర: షబబర షపక

302
ZOK1242726
పపరర: సతదసర షపక అబబదల

327
ZOK0433060
పపరర: ససబబబలల చటల

125-151/867

భరస : ససబటబరరయబడడ చటల
ఇవటట నవవ:4/78A
వయససస:72
లవ: ససస స
125-151/869

330
ZOK2016582
పపరర: శరనవరససలల కలశశటట కర

125-151/870

తవడడ:డ వవవకటయయ కర
ఇవటట నవవ:4/78B
వయససస:54
లవ: పప
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331
ZOK0736496
పపరర: వవవకట ససబబమక కలశశటట

125-151/871

భరస : వవవకటయయ కలశశటట
ఇవటట నవవ:4/78-B
వయససస:71
లవ: ససస స
334
ZOK0402560
పపరర: వవవకటటకకషషయయ కరలశశటట

125-151/1237

125-151/1238

125-151/877

125-151/879

125-151/1335

భరస : కలల ఖఖన పఠరన
ఇవటట నవవ:4/78-E
వయససస:46
లవ: ససస స
349
ZOK1672567
పపరర: పవన కలమఖర యలల

338
LML2407757
పపరర: మమలఖ సరహహబ సఫఫయద

341
ZOK0736512
పపరర: ససమయఖ షపక

344
ZOK1218768
పపరర: వవవకటటసదరరల గగడ సరనగరన

తవడడ:డ వవవకట చలపత యలల
ఇవటట నవవ:4/78-G
వయససస:25
లవ: పప

భరస : ఖఖదర సరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/78-H
వయససస:39
లవ: ససస స
358
LML1849835
పపరర: రషసదద భటణబ సయయద
భరస : కమల సరహహబ సయయద
ఇవటట నవవ:4-78-H
వయససస:46
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/878

125-151/880

345
ZOK1495431
పపరర: కలల ఖఖన పఠరన

348
ZOK0655720
పపరర: శవ పడసరద చచదరర చచదరర

125-151/881

359
LML1850726
పపరర: ఫరతమఖ బ సయయద
భరస : కమఖల సరబ సయయద
ఇవటట నవవ:4-78-H
వయససస:77
లవ: ససస స

125-151/1239

125-151/1334

125-151/882

తవడడ:డ నదరరయణ సఫ
ఇవటట నవవ:4/78-G
వయససస:35
లవ: పప
125-151/1240

351
ZOK0433102
పపరర: వజయకలమఖరర నలల వ శశటట

125-151/884

భరస : వవవకటసదరరల యన
ఇవటట నవవ:4/78-G1
వయససస:43
లవ: ససస స
125-151/859

354
ZOK1273242
పపరర: లకడక గరడడ డలలరర

125-151/860

భరస : శవ పడకరశ గరడడ డలలరర
ఇవటట నవవ:4/78 H
వయససస:31
లవ: ససస స
125-151/886

తవడడ:డ సఫదదయయ గరడడ డలలరర
ఇవటట నవవ:4/78-H
వయససస:34
లవ: పప
125-151/1241

342
ZOK0398164
పపరర: శవషరద బబగవ సయయద

347
ZOK0655225
పపరర: మఖరయయ పఫదదబబడడడ

356
ZOK1230713
పపరర: శవ పడకరశ గరడడ డలలరర

125-151/876

భరస : మమలఖసరహహబ సయయద
ఇవటట నవవ:4-78-D
వయససస:63
లవ: ససస స

తవడడ:డ కమలఖసహహబ సయయద
ఇవటట నవవ:4/78 H
వయససస:27
లవ: ససస స
125-151/885

339
LML2407765
పపరర: అహకసద అల సయయద

తవడడ:డ అమర ఖఖన పఠరన
ఇవటట నవవ:4/78-E
వయససస:60
లవ: పప

350
LML2406429
పపరర: వవవకటటశదరరల నలల వశశటట

125-151/874

తవడడ:డ మమలఖ సహహబ సయయద
ఇవటట నవవ:4/78-D
వయససస:41
లవ: పప

తవడడ:డ చననయయ నలల వశశటట
ఇవటట నవవ:4-78-G
వయససస:46
లవ: పప

తవడడ:డ నలలమమసత వవవకటటశదరరల
ఇవటట నవవ:4-78G1
వయససస:18
లవ: ససస స

336
ZOK0736702
పపరర: ఆయషర షపక

తవడడ:డ పఫదద వవవకట ససబబయయ సరనగరన
ఇవటట నవవ:4/78-E
వయససస:63
లవ: పప

125-151/1394 353
352
ZOK2272698
ZOK1185991
పపరర: నలలమమసత వనత నలలమమసత
పపరర: నదజనన సయయద

355
ZOK0587436
పపరర: మమమమబననషర షపక

125-151/875

తవడడ:డ వవవకటయయ పఫ
ఇవటట నవవ:4/78-F10
వయససస:54
లవ: పప
125-151/883

125-151/1236

భరస : మహమకద అఖల షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/78-C
వయససస:35
లవ: ససస స

భరస : ఇరరరన బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/78-D
వయససస:30
లవ: ససస స

భరస : మఖరయయ ఎవ
ఇవటట నవవ:4/78E
వయససస:44
లవ: ససస స
346
ZOK1495449
పపరర: అలమబననసర పఠరన

125-151/873

తవడడ:డ నబసరహహబ సయయద
ఇవటట నవవ:4/78-D
వయససస:65
లవ: పప

భరస : అహమకద అల సయయద
ఇవటట నవవ:4/78-D
వయససస:34
లవ: ససస స
343
ZOK2016590
పపరర: మఖరమక పఫదదబబదదద ఎవ

335
ZOK0736694
పపరర: మహమకద అఖల షపక

333
ZOK0402040
పపరర: వవవకటయయ కరలశశటట
తవడడ:డ వవవకరటరరమయయ కలశశటట
ఇవటట నవవ:4-78-B
వయససస:83
లవ: పప

తవడడ:డ మహమకద అయబబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/78-C
వయససస:45
లవ: పప

భరస : మహమకద అల సయయద
ఇవటట నవవ:4-78-C
వయససస:47
లవ: ససస స
340
ZOK0648774
పపరర: వరహహదద బబగవ సయయద

125-151/872

తవడడ:డ లకడక నదరరయణ ధరకవరవ
ఇవటట నవవ:4/78-B
వయససస:28
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటయయ కలశశటట
ఇవటట నవవ:4-78-B
వయససస:45
లవ: పప
337
LML1849736
పపరర: హససనద బబగవ సయయద

332
ZOK0782938
పపరర: లకడక సరయ ధరకవరవ

357
ZOK1298181
పపరర: చవద బటషర సయయద

125-151/887

తవడడ:డ కమల సరహహబ సయయద
ఇవటట నవవ:4/78-H
వయససస:34
లవ: ససస స
125-151/1242

360
ZOK1495456
పపరర: జజకకర హహసపన సయద

125-151/1384

తవడడ:డ కమల సరహహబ సయద
ఇవటట నవవ:4-78-H
వయససస:20
లవ: పప
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361
ZOK0433078
పపరర: ససనతద ధరకవరవ

125-151/888

భరస : లకడక నదరరయణ ధరకవరవ
ఇవటట నవవ:4/78-H2
వయససస:49
లవ: ససస స
364
ZOK1704295
పపరర: మమనక ధరకవరవ

125-151/1336

125-151/893

125-151/1243

125-151/897

125-151/1416

125-151/901

125-151/903

తవడడ:డ ఖఖలలసరహహద షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/78-I-A
వయససస:64
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

374
LML2407658
పపరర: ఈశదరయయ జరరపఫ టట

377
ZOK0897241
పపరర: వవవకటటశదరరల మనగ

380
ZOK0648923
పపరర: భబవన తతజ యయరరగబవటల

383
ZOK0401901
పపరర: షమవపలఖల షపక

125-151/906

386
ZOK1014851
పపరర: శవరకరవత తతజ పఫదదబబడడడ

125-151/898

389
LML2407674
పపరర: శడకవరల శక
తవడడ:డ బరరమసరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/78-I-B
వయససస:82
లవ: పప

369
ZOK1566165
పపరర: వవవకటటశదరరల గగడ సనదగన

125-151/895

125-151/1337
372
ZOK1684869
పపరర: వజయలకడక దచవమక కకనవటట

375
ZOK0402271
పపరర: మలల కరరరరన బదతదలల

125-151/1244

తవడడ:డ వవవకటటశ బదతదలల
ఇవటట నవవ:4-78-I-6
వయససస:35
లవ: పప
125-151/899

378
ZOK0897274
పపరర: పదదకవత దతవ మనగ

125-151/900

భరస : వవవకటటశదరరల మనగ
ఇవటట నవవ:4/78-I-7
వయససస:45
లవ: ససస స
125-151/902

381
ZOK1495548
పపరర: వజయ మరరపలల

125-151/1245

తలల : శరరద మరరరపలల
ఇవటట నవవ:4-78-i-9
వయససస:32
లవ: పప
125-151/904

384
ZOK2016608
పపరర: గగస మహహదదదన షపక

125-151/905

తవడడ:డ ఖఖదర హహసపన షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/78-I-9-A
వయససస:72
లవ: పప
125-151/907

తవడడ:డ మరన పఫదదబబడడడ
ఇవటట నవవ:4/78-I-10
వయససస:28
లవ: పప
125-151/909

125-151/892

తవడడ:డ నదరయయ సరయ
ఇవటట నవవ:4/78-I-1
వయససస:54
లవ: ససస స

తవడడ:డ గగస మహహదదన షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/78-I-9-A
వయససస:31
లవ: పప

భరస : మఖరయయ ప
ఇవటట నవవ:4/78-I10
వయససస:51
లవ: ససస స
388
LML2407666
పపరర: ఖఖదరవరల శక

125-151/896

తవడడ:డ జయ చవదదడరరడడడ ఎరరగబవటల
ఇవటట నవవ:4/78-I9
వయససస:30
లవ: ససస స

తవడడ:డ గగస మహహదద న షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/78-I-9-A
వయససస:43
లవ: పప
385
ZOK0651489
పపరర: మఖరమక పఫదదబబడడడ

371
ZOK0651554
పపరర: ససశలమక తదడతపలల

366
ZOK0736538
పపరర: సరసదత సనగరన

తవడడ:డ పఫదద వవవకటససబబయయ సనదగన
ఇవటట నవవ:4/78-I
వయససస:63
లవ: పప

తవడడ:డ శశషయయ మనగ
ఇవటట నవవ:4/78-I-7
వయససస:50
లవ: పప

తవడడ:డ రరమ రరడడడ గగలల
ఇవటట నవవ:4/78-I-8
వయససస:48
లవ: ససస స
382
ZOK0253278
పపరర: కరరమబలఖల షపక

125-151/894

తవడడ:డ జజడయయ జర
ఇవటట నవవ:4/78-I-6
వయససస:60
లవ: పప

తవడడ:డ జరరరపఫ తతల ఈశదరయయ
ఇవటట నవవ:4/78-I-6
వయససస:19
లవ: పప
379
ZOK1139907
పపరర: నరకల గగలల

368
ZOK1220748
పపరర: చదవద బటషర షపక

125-151/890

భరస : వవవకటటశదరరల సనగన
ఇవటట నవవ:4/78-I
వయససస:60
లవ: ససస స

భరస : చవదడ శశఖర తడడపలల
ఇవటట నవవ:4/78-I1
వయససస:62
లవ: ససస స

భరస : శరనవరససలల సనగన
ఇవటట నవవ:4/78-I-2
వయససస:36
లవ: ససస స
376
ZOK2285567
పపరర: జరరరపఫ తతల లలకరశ

125-151/891

తవడడ:డ ఖఖదర వల షపక
ఇవటట నవవ:4/78-I
వయససస:47
లవ: పప

భరస : ఖఖదర వల షఫఫక
ఇవటట నవవ:4-78-I
వయససస:67
లవ: ససస స
373
ZOK0897225
పపరర: పదకజ శనగరన

365
ZOK0736504
పపరర: చవదడ శశఖర చతడనరర

363
LML2407708
పపరర: లకడకనదరరయణ ధరకవరమ
తవడడ:డ రరమచనద య
న ఖయ డడ
ఇవటట నవవ:4/78H-2
వయససస:56
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబరరమయయ చచదదరర
ఇవటట నవవ:4/78-I
వయససస:62
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటటశదరరల సనగమ
ఇవటట నవవ:4/78-I
వయససస:31
లవ: ససస స
370
LML1849827
పపరర: జహహరరబ షపక

125-151/889

తవడడ:డ లకడక నదరరయణ ధరకవరవ
ఇవటట నవవ:4/78-H-2
వయససస:26
లవ: ససస స

తవడడ:డ లకడక నదరరయణ ధరకవరవ
ఇవటట నవవ:4/78-H2
వయససస:25
లవ: ససస స
367
ZOK0736546
పపరర: ససససలఖ సనగరన

362
ZOK1303122
పపరర: మమనక ధరకవరవ

387
ZOK1242791
పపరర: శర కరవత పఫదదబబడడడ

125-151/908

తవడడ:డ ససకలమఖరన పఫదదబబడడడ
ఇవటట నవవ:4/78-I-10
వయససస:30
లవ: పప
125-151/910

390
ZOK0488049
పపరర: వజయ లకడక ఆవపల

125-151/911

భరస : నరసఫవహహలల అవపల
ఇవటట నవవ:4/78-K
వయససస:61
లవ: ససస స
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391
ZOK0511881
పపరర: లకడక నరసఫవహ ఆవపల

125-151/912

తవడడ:డ లకడక నరసఫవహ అవపల
ఇవటట నవవ:4/78-K
వయససస:66
లవ: పప
394
ZOK0897282
పపరర: ససభటషఫణణ ఆవపల

125-151/1246

125-151/915

125-151/1248

125-151/649

125-151/919

125-151/922

125-151/1251

తవడడ:డ కకసనరర శవ శవకర
ఇవటట నవవ:4/79-C
వయససస:21
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

404
ZOK0488411
పపరర: కలష బ షపక

407
LML2407773
పపరర: పడకరశమ మఖరరరరర

410
ZOK1298199
పపరర: మహమకద షకకర షపక

413
ZOK1565886
పపరర: షమన అవజమ షపక

125-151/1390

416
LML2406437
పపరర: శవశవకర కకసనరర

125-151/917

419
LML2412856
పపరర: లకడక కకసనరర
భరస : శవశవకర కకసనరర
ఇవటట నవవ:4-79C
వయససస:36
లవ: ససస స

399
LML1849058
పపరర: షరహహదద బబగవ సయయద

125-151/1247

402
ZOK0475749
పపరర: వవవకటటశ బదతదలల

125-151/1250

405
LML1840057
పపరర: మహబబబ బటష షపక

125-151/918

తవడడ:డ దసససమయఖ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/79-A
వయససస:64
లవ: పప
125-151/920

408
ZOK0512095
పపరర: సరదక వలల షపక

125-151/921

తవడడ:డ మహబబబ బటషర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/79-A
వయససస:29
లవ: పప
125-151/923

411
ZOK1383926
పపరర: షరహహనద బబగవ షపక

125-151/924

భరస : సరదక వలల షపక
ఇవటట నవవ:4/79-A
వయససస:22
లవ: ససస స
125-151/1340

414
ZOK1682467
పపరర: మసరసణణ షపక

125-151/1341

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇవటట నవవ:4/79-A
వయససస:36
లవ: ససస స
125-151/925

తవడడ:డ లకడక నరసయయ కకసనరర
ఇవటట నవవ:4/79-C
వయససస:40
లవ: పప
125-151/927

125-151/1339

తవడడ:డ వవవకటయయ బదతదల
ఇవటట నవవ:4-79-1-9
వయససస:69
లవ: పప

భరస : జబర బటష షపక
ఇవటట నవవ:4/79-A
వయససస:22
లవ: ససస స

భరస : హహహదర అల షపక
ఇవటట నవవ:4/79-A
వయససస:27
లవ: ససస స
418
ZOK1495498
పపరర: కకసనరర మధసన కలమఖర

125-151/1249

తవడడ:డ మహబబబ బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/79-A
వయససస:27
లవ: పప

భరస : పడకరశవ మఖరరబరర
ఇవటట నవవ:4-79A
వయససస:50
లవ: ససస స
415
ZOK2261519
పపరర: షబన షపక

401
ZOK1383801
పపరర: బటష షపక

396
ZOK1565621
పపరర: ససభటషఫణ అవపల

భరస : నయఖబ బటష బబగవమ
ఇవటట నవవ:4-79
వయససస:60
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటయయ యమ
ఇవటట నవవ:4/79-A
వయససస:60
లవ: పప

భరస : ఇసరకఈల షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/79-A
వయససస:41
లవ: ససస స
412
LML2412849
పపరర: పపడమలత మఖరబరర

125-151/916

భరస : హహసపన సరహ బ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/79A
వయససస:79
లవ: ససస స

భరస : మహబబబ బటషర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/79-A
వయససస:58
లవ: ససస స
409
ZOK0648808
పపరర: మసరస ణణ శశక

398
ZOK0940560
పపరర: దదమదర చలపరటట

125-151/914

భరస : హరర బటబబ అవపల
ఇవటట నవవ:4/78-K
వయససస:28
లవ: ససస స

తవడడ:డ మసరసన వలల షపక
ఇవటట నవవ:4-79
వయససస:33
లవ: పప

తవడడ:డ మహబబబ బటష షపక
ఇవటట నవవ:4-79-A
వయససస:19
లవ: పప
406
LML1849033
పపరర: ఘమససననస బబగవ షపక

125-151/1338

తవడడ:డ సతయనదరరయణ చలపరటట
ఇవటట నవవ:4/79
వయససస:27
లవ: పప

తవడడ:డ షపక ఇబడహహవ
ఇవటట నవవ:4-79
వయససస:46
లవ: పప
403
ZOK1724541
పపరర: మహమకద ఇరరరన షపక

395
ZOK1565605
పపరర: హరర బటబబ అవపల

393
ZOK0512749
పపరర: సరద లత ఆవపల
తవడడ:డ లకడక నరసఫవహ అవపల
ఇవటట నవవ:4/78-K
వయససస:33
లవ: ససస స

తవడడ:డ లకడక నరసఫవహవ అవపల
ఇవటట నవవ:4/78-K
వయససస:36
లవ: పప

తవడడ:డ సతయనదరరయణ చలపత
ఇవటట నవవ:4/79
వయససస:29
లవ: పప
400
ZOK1373604
పపరర: మసరసన షపక

125-151/913

భరస : చవగయయ అవపల
ఇవటట నవవ:4/78-K
వయససస:86
లవ: ససస స

భరస : హరర బటబబ ఆవపల
ఇవటట నవవ:4-78-K
వయససస:29
లవ: ససస స
397
ZOK0782946
పపరర: వదదయ సరగర చలపత

392
ZOK0512541
పపరర: రరమబలఖమక ఆవపల

417
ZOK0655175
పపరర: ఉపపవదడ బలపపరవ

125-151/926

తవడడ:డ రరమయయ బలపపరవ
ఇవటట నవవ:4/79-C
వయససస:37
లవ: పప
125-151/1252

420
ZOK2016921
పపరర: సఫదదమక మమమలపలల పలల

125-151/928

భరస : ససబబరరమయయ పఫ
ఇవటట నవవ:4/79D
వయససస:77
లవ: ససస స
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421
ZOK2016939
పపరర: నదరరయణమక మమమలపలల ఎవ

125-151/929

భరస : నదరరయణ ఎవ
ఇవటట నవవ:4/79D
వయససస:46
లవ: ససస స
424
ZOK1363225
పపరర: మసరసన షపక

125-151/932

125-151/1342

125-151/1385

125-151/1254

125-151/940

125-151/1343

125-151/1256

125-151/945

తవడడ:డ అల సరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/81
వయససస:71
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

440
ZOK1682384
పపరర: కరరమబలల షపక

443
ZOK0651307
పపరర: పరరదద బటనస షపక

446
ZOK0782961
పపరర: ఖఖదర బటష షపక

449
ZOK0782995
పపరర: అజమఖబ షపక
భరస : మమహబబబ బశర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/81
వయససస:61
లవ: ససస స

125-151/1253

432
ZOK0897290
పపరర: ససజజత కనశశటట

125-151/937

125-151/939

తవడడ:డ గవగనన నరరగరవడల
ఇవటట నవవ:4/80-B
వయససస:34
లవ: పప
125-151/941

438
ZOK0897324
పపరర: రహహమన సయయద

125-151/942

తవడడ:డ జఫరర సరహహబ సయయద
ఇవటట నవవ:4/80-B-A
వయససస:54
లవ: పప
125-151/1344

441
ZOK2016954
పపరర: అమరరననసర షపక

125-151/1255

భరస : అబబదల జలల ల షపక
ఇవటట నవవ:4-80-C
వయససస:51
లవ: ససస స
125-151/943

444
ZOK0651737
పపరర: ఆసఫయఖ శశక

125-151/944

తవడడ:డ శబర వలల షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/81
వయససస:34
లవ: ససస స
125-151/946

తవడడ:డ మహబబబ బటష షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/81
వయససస:53
లవ: పప
125-151/948

429
ZOK0397877
పపరర: ఖసరరలద గబలఖవ సయయద

125-151/938 435
434
ZOK2016947
LML2407856
పపరర: నరసమక తదళలపరక తదళళపరక
పపరర: చవదడ శశఖర నదరరగరవడల

437
ZOK0897316
పపరర: ఫరరరనద సయయద

125-151/934

భరస : ససరరష బటబబ కర
ఇవటట నవవ:4/80-A
వయససస:46
లవ: ససస స

తవడడ:డ సబర వలల షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/81
వయససస:31
లవ: ససస స

భరస : జబబదనలఖల షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/81
వయససస:38
లవ: ససస స
448
ZOK0782987
పపరర: మహబబబ బటష షపక

125-151/936

తవడడ:డ మసరసన షపక
ఇవటట నవవ:4/80-b-a
వయససస:33
లవ: పప

తవడడ:డ మహమకద ఖఖసఫవ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4-80-C
వయససస:61
లవ: పప
445
ZOK0782953
పపరర: రరషరక షపక

431
LML2406445
పపరర: జజఫర బటష యస

426
ZOK1248989
పపరర: లయఖకత అలల ఆర కర

భరస : అమరద బటషర సయయద
ఇవటట నవవ:4-80-1
వయససస:43
లవ: ససస స

భరస : రరహమన సయయద
ఇవటట నవవ:4/80-B-A
వయససస:45
లవ: ససస స

భరస : కరరమబలల షపక
ఇవటట నవవ:4/80-b-a
వయససస:30
లవ: ససస స
442
ZOK2016962
పపరర: అబబదల జలల షపక

125-151/935

భరస : గవగనన తదళళపరక
ఇవటట నవవ:4/80B
వయససస:62
లవ: ససస స

భరస : రవ కలమఖర అవకయయగరరర
ఇవటట నవవ:4/80-B
వయససస:35
లవ: ససస స
439
ZOK1681170
పపరర: ఆరరఫర బబగమ షపక

428
ZOK1319870
పపరర: మరర అలరసరస షపక

125-151/931

తవడడ:డ మహమకద ఖఖసఫవ ఆర కర
ఇవటట నవవ:4/80
వయససస:39
లవ: పప

తవడడ:డ మసరసన సరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/80A
వయససస:52
లవ: పప

భరస : జజఫర బటష తరరమల
ఇవటట నవవ:4-80-A
వయససస:51
లవ: ససస స
436
ZOK1077933
పపరర: లకడక పడసనన నదరరగరవడల

125-151/933

తవడడ:డ జఫరర బటష షపక
ఇవటట నవవ:4/80-1
వయససస:23
లవ: పప

తవడడ:డ జఫరర బటష షపక
ఇవటట నవవ:4-80-1
వయససస:20
లవ: పప
433
LML2412864
పపరర: లకడక పడసనన తరరమల

425
ZOK1004308
పపరర: కలమ షపక

423
ZOK1100734
పపరర: నదరరయణ మమమలపఅల
తవడడ:డ ససబబరరమయయ మమమలపఅల
ఇవటట నవవ:4/79-D
వయససస:53
లవ: పప

భరస : మహమకద జఫరర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/80
వయససస:45
లవ: ససస స

తవడడ:డ మహమకద ఖఖసఫవ ఆర కర
ఇవటట నవవ:4/80
వయససస:38
లవ: పప
430
ZOK1566025
పపరర: అకబర బటష షపక

125-151/930

తవడడ:డ నదరరయణ మమమలపలల
ఇవటట నవవ:4/79-D
వయససస:33
లవ: పప

తవడడ:డ ఇబడహహవ షపక
ఇవటట నవవ:4/79E
వయససస:46
లవ: పప
427
ZOK1495571
పపరర: లయఖకత అల ఆర కర

422
LML2407864
పపరర: ససరరశ మమమలపఅల

447
ZOK0782979
పపరర: అబబదల కలఖవ షపక

125-151/947

తవడడ:డ మహబబబ బటష షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/81
వయససస:41
లవ: పప
125-151/949

450
ZOK0783035
పపరర: సలఖక షపక

125-151/950

భరస : అబబదల కలఖమ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/81
వయససస:38
లవ: ససస స

Page 17 of 42

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-28
451
ZOK1019778
పపరర: ఫరరక బటషర షపక

125-151/951

తవడడ:డ మహబబబ బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/81
వయససస:59
లవ: పప
454
ZOK0651232
పపరర: ఖఖదర బ షపక

125-151/954

455
ZOK0651190
పపరర: సఫహర బటనస షపక

125-151/959

458
ZOK0940537
పపరర: ఇమఖమన షపక

125-151/957

461
ZOK0655043
పపరర: ఆశరరఫ షఫఫక

125-151/953

456
ZOK0655290
పపరర: మమలఖ షఫఫక

125-151/958

తవడడ:డ బబడతసరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/81-A
వయససస:66
లవ: పప
125-151/960

తవడడ:డ మమలఖ షపక
ఇవటట నవవ:4/81-A
వయససస:39
లవ: పప
125-151/1258

453
ZOK1232982
పపరర: రరఖ పస
భరస : ఖఖదర బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/81
వయససస:43
లవ: ససస స

భరస : మమలఖ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/81-A
వయససస:53
లవ: ససస స

తవడడ:డ మమలఖ షపక
ఇవటట నవవ:4/81-A
వయససస:30
లవ: పప
460
ZOK1383793
పపరర: మబబన ససలఖసనద

125-151/952

భరస : ఫరరక బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/81
వయససస:51
లవ: ససస స

భరస : ఖఖదర బ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/81వయససస:52
లవ: ససస స
457
ZOK0657379
పపరర: ఇఫరడన షపక

452
ZOK1019786
పపరర: కసఫవ బ షపక

459
ZOK1383751
పపరర: ఇవతయఖజ షపక

125-151/1257

తవడడ:డ మమల షపక
ఇవటట నవవ:4-81-A
వయససస:24
లవ: పప
125-151/961

125-151/962
462
LML2415644
పపరర: షమవ అఖస రర అలయఖస వహహద
బబగవ షపక
భరస : మకల
ద వ బటషర అలయఖస గగసప బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/81-B
వయససస:53
లవ: ససస స

125-151/964

465
ZOK0783027
పపరర: షహహద బటషర సయయద

భరస : ఇమఖమన షపక
ఇవటట నవవ:4-81-A
వయససస:33
లవ: ససస స

తవడడ:డ జలఉదదదన షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/81-AD
వయససస:40
లవ: పప

125-151/963
463
ZOK0950775
పపరర: మకల
ద వ బటషర అలయస గగస
బటష షపక
తవడడ:డ బబడతన సరహహబ అలయస అబబదల సతదసర
ఇవటట నవవ:4/81-B
వయససస:61
లవ: పప

464
ZOK1014836
పపరర: శరహడ షపక

తవడడ:డ మఖసదవ బటషర ఘమసరబషర షపక
ఇవటట నవవ:4/81-B
వయససస:32
లవ: పప

తవడడ:డ శవలల సయయద
ఇవటట నవవ:4/81-BA
వయససస:55
లవ: పప

466
ZOK1495399
పపరర: షపక మహబబబ బటష షపక

467
ZOK1357102
పపరర: షపక మహబబబ బటషర షఫఫక

125-151/967
468
ZOK1540749
పపరర: సయయద బషపరరననసర సయయద

125-151/955

తవడడ:డ షపక అలల బకష
ఇవటట నవవ:4/81 C
వయససస:50
లవ: పప
469
ZOK2240976
పపరర: మహమకద రఫఫ షపక

తవడడ:డ షపక అలఖల బకరశ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/81-C
వయససస:51
లవ: పప
125-151/538

తవడడ:డ అలల బకరష షపక
ఇవటట నవవ:4/81-C1
వయససస:47
లవ: పప
472
ZOK0897340
పపరర: రరమమమఆ మబడత

125-151/969

భరస : ఖలల అహకద పఠరన
ఇవటట నవవ:4/83B
వయససస:40
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/956

473
ZOK2016988
పపరర: ఇమఖమ సరబ షపక

125-151/972

476
ZOK1186007
పపరర: అసరక ససలఖసన సయయద

125-151/970

479
ZOK0940487
పపరర: నజయ షపక
తవడడ:డ మదదర శషపబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/83-B
వయససస:29
లవ: ససస స

125-151/968

474
ZOK2016996
పపరర: ఛదన బబగవ షపక

125-151/971

భరస : ఇమఖమ సరబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/83
వయససస:54
లవ: ససస స
125-151/973

భరస : అబబదల సతదసర సయయద
ఇవటట నవవ:4/83
వయససస:29
లవ: ససస స
125-151/974

471
ZOK0897332
పపరర: సరరత మబడత
భరస : రరమయయ మబడడ
ఇవటట నవవ:4/82
వయససస:41
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఖఖదర సరబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/83
వయససస:62
లవ: పప

తవడడ:డ ఇమఖమసబ సయయద
ఇవటట నవవ:4/83
వయససస:41
లవ: పప
478
ZOK1100759
పపరర: మబబనద బబగవ పఠరన

470
ZOK0898140
పపరర: షకకల షపక

భరస : షపక మహబబబ బటషర సయయద
ఇవటట నవవ:4/81-C
వయససస:42
లవ: ససస స

భరస : మహమకద రఫఫ షపక
ఇవటట నవవ:4/81/C 1
వయససస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ లకలకమయయ మబడడ
ఇవటట నవవ:4/82
వయససస:56
లవ: పప
475
ZOK0686790
పపరర: అబబదల సతదసర సయయద

125-151/966

125-151/965

477
ZOK2032167
పపరర: శరరవణణ బ

125-161/776

భరస : రరజనన పపలల
ల రర
ఇవటట నవవ:4/83
వయససస:25
లవ: ససస స
125-151/975

480
ZOK0940495
పపరర: కరరమబలఖల షపక

125-151/976

తవడడ:డ తదర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/83-B
వయససస:39
లవ: పప
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481
ZOK0940503
పపరర: తదర షపక

125-151/977

భరస : కరరమబలఖల షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/83-B
వయససస:34
లవ: ససస స
484
LML2408631
పపరర: సహదతవర గరవవదస

125-151/979

125-151/982

125-151/1345

125-152/883

125-152/1061

125-151/984

125-151/986

భరస : అనసర షపక
ఇవటట నవవ:4/84-C
వయససస:24
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

494
ZOK1495779
పపరర: శరరధమక చవతగబవట

497
ZOK1389436
పపరర: దతవ శర భబదతవఊల

500
ZOK1495373
పపరర: షపక అరరకయఖ షపక

503
ZOK0650911
పపరర: జజరరన బబగమ షపక

125-151/989

506
ZOK1077917
పపరర: ఖఖదర బటషర షపక

125-152/1059

509
ZOK2017010
పపరర: షమబ
ల దదదన సయయద
తవడడ:డ హహసపన సయయద
ఇవటట నవవ:4/84D
వయససస:76
లవ: పప

489
ZOK0488478
పపరర: సఫదదమఖక గరవవదస

125-151/1260

492
ZOK1684323
పపరర: యలల మక అగబ

125-151/1347

495
ZOK1495787
పపరర: ససరరశ డడవక

125-152/1060

తవడడ:డ నదరరయణ డడవక
ఇవటట నవవ:4/84
వయససస:21
లవ: పప
125-148/1161

498
LML1850494
పపరర: అనదర షపక

125-151/983

భరస : ఎవ.డడ. సలవ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/84A
వయససస:43
లవ: ససస స
125-151/1348

501
LML2411791
పపరర: చదవద బశర శక

125-151/985

తవడడ:డ హహసఫఫనసబ ఎస
ఇవటట నవవ:4/84-B
వయససస:44
లవ: పప
125-151/987

504
ZOK0656207
పపరర: అనదసర షపక

125-151/988

తవడడ:డ కమల బటషర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/84-C
వయససస:30
లవ: పప
125-151/990

తవడడ:డ కమఖల బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/84-C
వయససస:32
లవ: పప
125-151/1350

125-151/981

భరస : కకవడయయ అగబ
ఇవటట నవవ:4/84
వయససస:75
లవ: ససస స

భరస : కమల బటషర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/84-C
వయససస:51
లవ: ససస స

తవడడ:డ కరదర సహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/84-C
వయససస:61
లవ: పప
508
ZOK1424456
పపరర: రరషఫక అసల వ బటబబ

125-151/1346

తవడడ:డ షపక మహమకద సలవ షపక
ఇవటట నవవ:4/84A
వయససస:21
లవ: ససస స

భరస : చదవద బటష షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/84-B
వయససస:44
లవ: ససస స
505
ZOK0940461
పపరర: కమల సహహబ షపక

491
ZOK1566116
పపరర: ససరరశ డడవక

486
ZOK1566058
పపరర: శవ చవతగబవట

భరస : గవగబలయయ గరవవదస
ఇవటట నవవ:4-84
వయససస:79
లవ: ససస స

భరస : శరనవరససలల భబదతవఊల
ఇవటట నవవ:4/84-11-F
వయససస:25
లవ: ససస స

భరస : అలఖల బకరశ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/84A
వయససస:68
లవ: ససస స
502
ZOK0252726
పపరర: వలఖవబ షపక

125-151/1259

భరస : శవ చవతగబవట
ఇవటట నవవ:4/84
వయససస:27
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఈశదరయయ చవతగబవట
ఇవటట నవవ:4/84
వయససస:28
లవ: పప
499
ZOK2017002
పపరర: రరఫఫఉన షపక

488
ZOK0481465
పపరర: ససశల గరవవదస

125-151/1400

తవడడ:డ ఈశదరయయ చవతగబవట
ఇవటట నవవ:4/84
వయససస:28
లవ: పప

తవడడ:డ నదరరయణ డడవక
ఇవటట నవవ:4/84
వయససస:20
లవ: పప

తవడడ:డ ఈశదరయయ చవత కలవట
ఇవటట నవవ:4/84
వయససస:29
లవ: పప
496
ZOK1495795
పపరర: శవ చవతగబవట

125-151/980

భరస : సహదతవ గరవవదస
ఇవటట నవవ:4-84
వయససస:44
లవ: ససస స

తవడడ:డ పఫవచలయయ చవతకలవట
ఇవటట నవవ:4/84
వయససస:63
లవ: పప
493
ZOK0897365
పపరర: సఫవర చవతద కలవట

485
ZOK0782888
పపరర: పడభటవతమక పఫ ల

483
ZOK2272847
పపరర: షపక గగసఫయ బబగబమ షపక
భరస : షపక సలవ
ఇవటట నవవ:4-83-B
వయససస:45
లవ: ససస స

భరస : వవవకటటష పఫ ల
ఇవటట నవవ:4/84
వయససస:65
లవ: ససస స

భరస : శవ చవతగబవట
ఇవటట నవవ:4/84
వయససస:27
లవ: ససస స
490
ZOK1495225
పపరర: ఈశదరయయ చవతకలవట

125-151/978

తవడడ:డ ఘమస మహహదద న పఠరన
ఇవటట నవవ:4/83-B
వయససస:49
లవ: పప

తవడడ:డ గవగబలయయ గరవవదస
ఇవటట నవవ:4/84
వయససస:57
లవ: పప
487
ZOK1566082
పపరర: శరరధమక చవతగబవట

482
ZOK1100742
పపరర: జలఖన బటషర పఠరన

507
ZOK1419977
పపరర: అననద షపక

125-151/1349

భరస : ఖఖదర బటష షపక
ఇవటట నవవ:4/84-C
వయససస:22
లవ: ససస స
125-151/991

510
LML2412872
పపరర: పరయరరజజన సయయద

125-151/1261

భరస : షమబ
ల దదదన సయయద
ఇవటట నవవ:4-84D
వయససస:69
లవ: ససస స
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511
ZOK0397935
పపరర: లకడక దతవ యసనరర

125-151/1262

భరస : ససబడమణయవ యసనరర
ఇవటట నవవ:4-84-E
వయససస:59
లవ: ససస స
514
ZOK1394246
పపరర: సఫ నయఖ షపక

125-151/993

125-151/994

125-151/997

భరస : మహబబబ బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/84-F-1 UPSTAIR
వయససస:32
లవ: ససస స
523
ZOK0940438
పపరర: అజకత అరరఫ

125-151/1000

125-151/1003

125-151/1005

125-151/1007

భరస : ససబబరరయబడడ వకకవటట
ఇవటట నవవ:4-84-F6
వయససస:55
లవ: ససస స
538
ZOK0782896
పపరర: అకకల పఫ ల
భరస : గవగరధర పఫ ల
ఇవటట నవవ:4/84-F11
వయససస:39
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

521
ZOK0402180
పపరర: ససలలమఖన అరర

522
ZOK0940420
పపరర: యఖసఫకన అరరఫ

524
ZOK0940446
పపరర: అబబదల అరరఫ

527
LML1841634
పపరర: ఖలల ఆరరఫ

530
LML1840321
పపరర: చననయయ కర

533
ZOK1538479
పపరర: నరసమక మమమలపల

536
ZOK0782862
పపరర: వవవకటటష పఫ ల

125-151/998

539
LML1849819
పపరర: ససబబలకమక కవదల
భరస : ససబబరరయబడడ కవడల
ఇవటట నవవ:4-84-F-12
వయససస:63
లవ: ససస స

125-151/996

125-151/999

భరస : అజకత అరరరజ
ఇవటట నవవ:4/84-F2
వయససస:27
లవ: ససస స
125-151/1001

525
ZOK0940453
పపరర: సలఖక ఖఖన అరరఫ

125-151/1002

భరస : అబబదల అరరఫ
ఇవటట నవవ:4/84-F-2
వయససస:29
లవ: ససస స
125-151/1004

528
ZOK0397984
పపరర: రహమఖత బ బ

125-151/1264

భరస : అనఫ బ
ఇవటట నవవ:4-84-F-2
వయససస:63
లవ: ససస స
125-151/1006

531
ZOK2289452
పపరర: పపజత కవడల

125-151/1419

తవడడ:డ చననయయ కవడల
ఇవటట నవవ:4/84-F-5
వయససస:18
లవ: ససస స
125-151/1008

534
LML2406452
పపరర: ససబబరరయబడడ వరకకరవత

125-151/1009

తవడడ:డ ససబబయయ వ
ఇవటట నవవ:4/84F-6
వయససస:62
లవ: పప
125-151/1010

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ పఫ ల
ఇవటట నవవ:4/84-F11
వయససస:70
లవ: పప
125-151/1012

125-151/1352

519
LML2411700
పపరర: శరమఊసలఖ సఫఫయద
తవడడ:డ మమహబబబ సయయద
ఇవటట నవవ:4/84-F
వయససస:33
లవ: పప

భరస : నరసఫవహహలల
ఇవటట నవవ:4/84-F6
వయససస:53
లవ: ససస స
125-151/1265

516
ZOK1565266
పపరర: సఫ న షపక

తవడడ:డ మహమకద యబససఫ షపక
ఇవటట నవవ:4/84F
వయససస:53
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటయయ కర
ఇవటట నవవ:4/84F-5
వయససస:55
లవ: పప

తవడడ:డ ససబటబరరయబడడ ఒకనదటట
ఇవటట నవవ:4/84-F6
వయససస:35
లవ: పప
535
LML1849231
పపరర: జయలకడక వకరకవత

125-151/995

తవడడ:డ యవ.హనఫ అరరఫ
ఇవటట నవవ:4/84F-2
వయససస:39
లవ: పప

భరస : ఖలల అరరఫ
ఇవటట నవవ:4/84-F3-1
వయససస:43
లవ: ససస స
532
ZOK0281287
పపరర: నదగరశదర రరవప ఒకకవటట

518
LML2411718
పపరర: మహమకద రరఫఫౘ షపక

125-151/992

తవడడ:డ ఇబడహహవ షపక
ఇవటట నవవ:4/84-E1
వయససస:22
లవ: ససస స

తవడడ:డ హనఫ అరరఫ
ఇవటట నవవ:4/84-F-2
వయససస:39
లవ: పప

తవడడ:డ యవడడ.సరహహబ స
ఇవటట నవవ:4/84F-2
వయససస:72
లవ: పప
529
ZOK0648832
పపరర: రరకసరనద ఆరరఫ

125-151/1263

తవడడ:డ అనఫ అరర
ఇవటట నవవ:4/84-F2
వయససస:38
లవ: పప

తవడడ:డ హనఫ అరరఫ
ఇవటట నవవ:4/84-F-2
వయససస:36
లవ: పప
526
LML1840107
పపరర: ఆరరఫ హనఫ యస

515
LML2412880
పపరర: షహనదజ బబగమ షపక

513
ZOK2017028
పపరర: ఇబడహహవ షపక
తవడడ:డ రజజక సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/84E1
వయససస:49
లవ: పప

భరస : ఇబడహహవ షపక
ఇవటట నవవ:4-84E1
వయససస:41
లవ: ససస స

భరస : రరఫఫక షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/84F
వయససస:42
లవ: ససస స
520
ZOK1273259
పపరర: మలల కర షపక

125-151/1351

తవడడ:డ మసరసన వలల షపక
ఇవటట నవవ:4/84-E
వయససస:22
లవ: పప

తవడడ:డ ఇబడహహవ షపక
ఇవటట నవవ:4/84-E-1
వయససస:25
లవ: ససస స
517
LML1850346
పపరర: మబనరర మహమద షఫఫక

512
ZOK1566280
పపరర: నశల షపక

537
ZOK0782870
పపరర: గవగరధర పఫ ల

125-151/1011

తవడడ:డ వవవకటటష పఫ ల
ఇవటట నవవ:4/84-F11
వయససస:39
లవ: పప
125-151/1266

540
ZOK1100791
పపరర: ససబడహకణయవ వవమబల

125-151/1013

తవడడ:డ ససబటబరరయబడడ వవమబల
ఇవటట నవవ:4/84F-13
వయససస:65
లవ: పప
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541
ZOK1100809
పపరర: లకడక రతన వవమబల

125-151/1014

భరస : ససబడమణయవ వవమబల
ఇవటట నవవ:4/84F-13
వయససస:61
లవ: ససస స
544
ZOK1356328
పపరర: లఖవణయ మదళళ పలల

125-151/1267

125-151/1015
542
LML2411593
పపరర: వవవకటససబబయయ మదలల పలల
,
తవడడ:డ శవకరయయ మదలల పలల
ఇవటట నవవ:4/84-F-14
వయససస:54
లవ: పప

భరస : వవవకట ససబబయయ ఎవ
ఇవటట నవవ:4/84-F-14
వయససస:53
లవ: ససస స

545
LML1840248
పపరర: వవవకటయయ గరవవదస

546
LML1849165
పపరర: రతనకలమఖరర గరవవదస

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ మదళళ పలల
ఇవటట నవవ:4-84-F-14
వయససస:25
లవ: ససస స

తవడడ:డ గవగబలయయ గరవవదస
ఇవటట నవవ:4/84F-16
వయససస:45
లవ: పప

547
ZOK1420124
పపరర: శరనవరసస గరవవద

548
ZOK1420132
పపరర: అపరష గగవవదస

125-151/1353

తవడడ:డ వవవకటయయ గరవవద
ఇవటట నవవ:4/84f-16
వయససస:23
లవ: పప
550
ZOK0651380
పపరర: పఫరరజ బబగమ షపక

125-151/1018

553
ZOK0783043
పపరర: రబటబన బటషర షపక

554
ZOK0398016
పపరర: ఫరరదద షపక

125-151/1021

తవడడ:డ జలఖన బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/84-F-17
వయససస:30
లవ: పప
125-151/1022

125-151/1025

తవడడ:డ చనన కమల కర
ఇవటట నవవ:4/84-G
వయససస:59
లవ: పప
562
ZOK0488536
పపరర: సరవతడ భటనద కతస

557
ZOK1280031
పపరర: మహమకద ఇసరకయల
కకతస కకవడఎవ
తవడడ:డ బటబబ కకతస కకవడఎవ
ఇవటట నవవ:4/84-G
వయససస:36
లవ: పప

భరస : లకడక నదరరయణ బ
ఇవటట నవవ:4/84-H
వయససస:49
లవ: ససస స

563
ZOK1008631
పపరర: నరకద ఊటటకలర

తవడడ:డ జయ రమ రరడడడ పపతదస
ఇవటట నవవ:4/84-J
వయససస:48
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

569
LML2412906
పపరర: అబ వపననసరస షపక
భరస : మసరసన సరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/86
వయససస:45
లవ: ససస స

125-151/1355

125-151/1020

125-151/1270

తవడడ:డ గగస పసర పసర
ఇవటట నవవ:4-84-F-A
వయససస:49
లవ: పప
125-151/1023

558
ZOK1004381
పపరర: ఇమఖమన కర

125-151/1024

తవడడ:డ బటబబ కర
ఇవటట నవవ:4/84-G
వయససస:28
లవ: పప
125-151/1026

తవడడ:డ నదరరయణ బ
ఇవటట నవవ:4/84-H
వయససస:44
లవ: పప
125-151/1028

564
ZOK1008656
పపరర: లకడక దతవ ఊటటకలరర

125-151/1029

భరస : శవకర నదరరయణ యబ
ఇవటట నవవ:4/84-H
వయససస:49
లవ: ససస స
125-151/1031

తవడడ:డ శవకర నదరరయణ యబ
ఇవటట నవవ:4/84-H
వయససస:26
లవ: ససస స
125-151/1190

555
ZOK0402248
పపరర: మహమకద అనఫ షపక

125-151/1356 561
560
ZOK1565381
LML2411650
పపరర: మహమకద ఇసరకయల కకటట వ
పపరర: లకడకనదరరయణ బనదకటటట

125-151/1030 566
565
ZOK1011626
ZOK1100817
పపరర: శవకర నదరరయణ ఊటటకలరర
పపరర: శశదతద ఉటటకలరర

568
ZOK1672518
పపరర: వవవకట ససబబ రరడడడ పపతదస

125-151/1269

భరస : శవకర నదరరయణ యబ
ఇవటట నవవ:4/84-H
వయససస:29
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటయయ ఊటటకలరర
ఇవటట నవవ:4/84-H
వయససస:59
లవ: పప

549
ZOK1420140
పపరర: వవవకట నకకత గగవవదస

భరస : షఫఫక మహబబబ జలన బటషర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/84-F-17
వయససస:54
లవ: ససస స

తవడడ:డ బటబబ కకటట వ
ఇవటట నవవ:4/84-G
వయససస:30
లవ: పప
125-151/1027

125-151/1268

తవడడ:డ వవవకటయయ గగవవదస
ఇవటట నవవ:4/84F-16
వయససస:25
లవ: ససస స

భరస : మహమకద అనఫ షపక
ఇవటట నవవ:4-84-F-A
వయససస:38
లవ: ససస స

భరస : బటబబ కర
ఇవటట నవవ:4/84G
వయససస:48
లవ: ససస స
559
ZOK1004357
పపరర: బటబబ కర

125-151/1354

125-151/1019 552
551
LML2411668
ZOK0648659
పపరర: షపక మహబబబ జలఖన బటష
పపరర: షఫఫక షరహహదద బబగవ

తవడడ:డ షపక ఖదర సరహహబ
ఇవటట నవవ:4/84-F-17
వయససస:63
లవ: పప

125-151/1016

భరస : వవవకటయయ గరవవదస
ఇవటట నవవ:4-84-F-16
వయససస:43
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటయయ గగవవదస
ఇవటట నవవ:4/84f-16
వయససస:26
లవ: ససస స

తవడడ:డ మహమకద జలఖన బటషర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/84-F17
వయససస:30
లవ: ససస స

556
ZOK2017036
పపరర: హససనద కకతస మ కర

125-151/1017

543
ZOK0686857
పపరర: శశరలజ మదలల పలల

567
ZOK0488544
పపరర: రరణబక పపతదస

125-151/1032

భరస : వవవకట ససబటబరరడడడ పపటట
ఇవటట నవవ:4/84-J
వయససస:39
లవ: ససస స
125-151/1033

125-151/1034
570
ZOK0897399
పపరర: ఈశదరయయ ఆచదరర మవగపటనవ

తవడడ:డ సఫవర నవద ఆచదరర ఎవ
ఇవటట నవవ:4/86
వయససస:30
లవ: పప
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571
ZOK0897407
పపరర: ససజజన మవగపటనవ

125-151/1035

భరస : ఈశదరయయ ఆచదరర ఎవ
ఇవటట నవవ:4/86
వయససస:28
లవ: ససస స
574
ZOK1672062
పపరర: ఉసరకన షపక

125-151/1038

125-151/1359

125-151/1039

125-151/1042

125-151/1360

581
ZOK0088005
పపరర: అల సరహహబ షపక

584
ZOK0655670
పపరర: మహమకద ఇరరరన షఫఫక

125-151/1045

587
ZOK1011642
పపరర: నససబర టన షపక

125-151/1040

తవడడ:డ ఇసరకయల బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4/86-B
వయససస:31
లవ: పప

590
ZOK0823097
పపరర: మఖధవ మవగపటనవ

125-151/1358

579
ZOK1671940
పపరర: షమన షపక

125-151/1361

582
ZOK0940404
పపరర: యబసఫ షపక

125-151/1041

తవడడ:డ మహబబబ బటషర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/86A
వయససస:28
లవ: పప
125-151/1043

125-151/1044
585
ZOK1310812
పపరర: అల సహహబ మహబబబ బటషర

తవడడ:డ మహబబబ బటషర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/86-A
వయససస:39
లవ: పప
125-151/1046

భరస : మహమకద సరధదక షపక
ఇవటట నవవ:4/86-AI
వయససస:37
లవ: ససస స
125-151/1048

576
ZOK1428275
పపరర: మహబబబ జజన షపక

భరస : సలవ షపక
ఇవటట నవవ:4/86
వయససస:48
లవ: ససస స

తవడడ:డ అబబదల షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/86-A
వయససస:34
లవ: పప

తవడడ:డ మసరసన సరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/86A-1
వయససస:34
లవ: పప
589
ZOK1011659
పపరర: మబబటరక అల షపక

578
ZOK1671924
పపరర: సలఖకన షపక

125-151/1037

భరస : కమఖల బటష షపక
ఇవటట నవవ:4/86
వయససస:47
లవ: ససస స

తవడడ:డ మహబబబ బటషర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/86A
వయససస:40
లవ: పప

భరస : మహబబబ బటషర శశక
ఇవటట నవవ:4/86A
వయససస:55
లవ: ససస స
586
ZOK0940396
పపరర: మహమకద ఇరరరన షపక

125-151/1357

తవడడ:డ సలవ షపక
ఇవటట నవవ:4/86
వయససస:23
లవ: పప

తవడడ:డ మహబబబ బటషర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/86A
వయససస:37
లవ: పప
583
ZOK2017044
పపరర: దదలల ఖద బబగవ షపక

575
ZOK1428267
పపరర: కమల బటష షపక

573
ZOK1203850
పపరర: హససనద షపక
భరస : హహడడయతతలల షపక
ఇవటట నవవ:4/86
వయససస:37
లవ: ససస స

తవడడ:డ బటపప సరహహబ షపక
ఇవటట నవవ:4/86
వయససస:59
లవ: పప

తవడడ:డ కమల బటష షపక
ఇవటట నవవ:4/86
వయససస:22
లవ: పప
580
ZOK0087999
పపరర: ససకవదర షపక

125-151/1036

తలల : దదలల ఖద బబగమ షపక
ఇవటట నవవ:4/86
వయససస:32
లవ: పప

తవడడ:డ బటష షపక
ఇవటట నవవ:4/86
వయససస:21
లవ: పప
577
ZOK1428283
పపరర: ఖలద ససలఖసన షపక

572
ZOK0940412
పపరర: కలవదదర షపక

588
LML1850627
పపరర: కరరమబననసర షపక

125-151/1047

భరస : ఇసరకయల బటష షపక
ఇవటట నవవ:4/86B
వయససస:47
లవ: ససస స
125-151/1049

భరస : మహహశ ఆచదరర మవగపటనవ
ఇవటట నవవ:4/87
వయససస:33
లవ: ససస స

125-151/1050
591
ZOK0940388
పపరర: మననహర ఆచదరర మవగపటనవ

తవడడ:డ పరమమశదర ఆచదరర ఎవ
ఇవటట నవవ:4/87
వయససస:34
లవ: పప

125-151/1051 593
125-151/1052 594
592
ZOK1011998
ZOK2017051
ZOK2017069
పపరర: వవవకట ససబటబరరడడడ బబజరరడడడ
పపరర: శవరనవదవ మవగపటనవ ఎవ
పపరర: సరరజమక మవగపటనవ ఎవ

తవడడ:డ వవవకట ససబటబరరడడడ బ
ఇవటట నవవ:4/87
వయససస:73
లవ: పప

తవడడ:డ నదగభబషణవ ఎవ
ఇవటట నవవ:4/87
వయససస:69
లవ: పప

భరస : శవరనవదవ ఎవ
ఇవటట నవవ:4/87
వయససస:57
లవ: ససస స

125-151/1054 596
125-151/1055 597
595
ZOK2017077
ZOK2017085
ZOK1220359
పపరర: పరమమశదరయయ మవగపటనవ ఎవ
పపరర: మలలల శదరమక మవగపటనవ ఎవ
పపరర: మహహశదరర కడడయఖల

తవడడ:డ నదగభబషణవ ఎవ
ఇవటట నవవ:4/87A
వయససస:65
లవ: పప

భరస : పరమమశదరయయ ఎవ
ఇవటట నవవ:4/87A
వయససస:54
లవ: ససస స

125-151/1057
598
ZOK1229435
పపరర: ససబబరరయబడడ ఆచదరర
కడడయఖల
తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ ఆచదరర కడడయఖల
ఇవటట నవవ:4/87-A
వయససస:42
లవ: పప

599
ZOK0281311
పపరర: మహహష మవగపటనవ

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/1053

125-151/1056

భరస : ససబబరరయబడడ ఆచదరర కడడయఖల
ఇవటట నవవ:4/87-A
వయససస:32
లవ: ససస స
125-151/1271

తవడడ:డ పరమమశదరయయ ఆచదరర మవగపటనవ
ఇవటట నవవ:4-87-A
వయససస:37
లవ: పప

600
ZOK1495233
పపరర: కలమఖర మవగపటనవ

125-151/1362

తవడడ:డ శవరనవద ఆచదరర మవగపటనవ
ఇవటట నవవ:4/87-A
వయససస:22
లవ: పప
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601
ZOK0897415
పపరర: గరత మవగపటనవ

125-151/1058

భరస : బటల SUBRAMANYAM
ఇవటట నవవ:4/87-B
వయససస:32
లవ: ససస స
604
ZOK1242825
పపరర: అరరణద దతవ మవగపటనవ

ఆచ
125-151/1061

భరస : మననహర ఆచదరర మవగపటనవ
ఇవటట నవవ:4/87-B
వయససస:30
లవ: ససస స

602
ZOK0897423
పపరర: బటల SUBRAMANYA
ఆచదరర మవగపటనవ
తవడడ:డ PARAMESWARAIAH
ఇవటట నవవ:4/87-B
వయససస:33
లవ: పప

125-151/1059

605
ZOK1672492
పపరర: నవన పపవడడల రర

125-151/1062

తవడడ:డ మబనవవదర ఆచదరర పపవడడల రర
ఇవటట నవవ:4/87-B
వయససస:22
లవ: పప

125-151/1064 608
607
ZOK0783100
ZOK1011691
పపరర: రఘబపత రరవ ఈటమఖరరరరవ
పపరర: ససజజత చవతకలవట

తవడడ:డ నదరరయణ రరవప ఈ
ఇవటట నవవ:4/87-E
వయససస:40
లవ: పప
610
ZOK0708461
పపరర: రరజ డదలఖ

125-151/1067

తవడడ:డ గరలయయ డడలల
ఇవటట నవవ:4/87-F
వయససస:45
లవ: పప
125-151/94

612
ZOK1383942
పపరర: షఫఫక సఫరడన ఫరతమఖ

614
ZOK1538438
పపరర: లకడక దతవ ఏమఖకడడసపత

617
ZOK0736579
పపరర: జయపడకరష పఫలల

భరస : ఖఖదర వలల నవతతరర
ఇవటట నవవ:4/127
వయససస:53
లవ: ససస స
125-151/101

తవడడ:డ సవగరరకమల
ఇవటట నవవ:4/135
వయససస:38
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/1375

623
ZOK0397927
పపరర: భటరత గననమవత

125-151/102

626
ZOK0475723
పపరర: సరదమ దదసస సఫదదవ

125-151/95

629
ZOK0511998
పపరర: మఖడసరదమ తనసశ కకటట
తవడడ:డ సవగరరకమల
ఇవటట నవవ:4/135
వయససస:34
లవ: పప

125-151/106

618
ZOK1495316
పపరర: ఖఖదర వలల నవతతరర

125-151/96

తవడడ:డ నవతతరర పసరర షరహహద లఖతత
ఇవటట నవవ:4/127
వయససస:60
లవ: పప
125-151/98

621
ZOK1495340
పపరర: శల భటణబ నవతతరర

125-151/99

తవడడ:డ ఖఖదర వలల నవతతరర
ఇవటట నవవ:4/127
వయససస:22
లవ: ససస స
125-151/1139

125-151/1140
624
ZOK0402156
పపరర: వవవకటససబబయయ పపననద మవడడ

తవడడ:డ ససబబయయ పఫ
ఇవటట నవవ:4-128-A
వయససస:59
లవ: పప
125-151/1141

తవడడ:డ ససకరమన సఫదదవ
ఇవటట నవవ:4-130-A
వయససస:56
లవ: పప
125-151/107

615
ZOK1723816
పపరర: తతవగ హహమవత
తవడడ:డ తతవగ చవదడ శశఖర రరడడడ
ఇవటట నవవ:4/117 a/b
వయససస:24
లవ: ససస స

భరస : వవవకటససబబయయ జ
ఇవటట నవవ:4-128-A
వయససస:58
లవ: ససస స

భరస : సఫదదవ సరదమ దదసస
ఇవటట నవవ:4/130A
వయససస:55
లవ: ససస స
628
ZOK0511980
పపరర: కవడదసరదమ తనసశ కకటట

620
ZOK1495332
పపరర: శరరకల బబగబమ నవతతరర

125-151/1069

తవడడ:డ షపక ఖజ మహహదద న
ఇవటట నవవ:4/87-F
వయససస:23
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఖఖదర వలల నవతతరర
ఇవటట నవవ:4/127
వయససస:27
లవ: ససస స

తవడడ:డ అహకద బటషర షపక నవరబ
ఇవటట నవవ:4/128-3-1
వయససస:40
లవ: పప
625
ZOK0472902
పపరర: మఖరస రరపపరర

125-151/1068

తవడడ:డ పఫచరయయ పఫలల
ఇవటట నవవ:4/127
వయససస:34
లవ: పప
125-151/97

125-151/1063

125-151/1066
609
ZOK0708453
పపరర: అనత కలమఖరర మడపఫ తతల

611
ZOK1011725
పపరర: రరజరశదరమక బబజరరడడ

616
ZOK1724749
పపరర: తతవగ రరణణ శశదత

622
LML2411510
పపరర: ఇలయఖస షపక నవరబ

125-151/1065

భరస : రరజ ఎవ
ఇవటట నవవ:4/87-F
వయససస:44
లవ: ససస స

భరస : ససబడమణయవ
ఇవటట నవవ:4/115
వయససస:43
లవ: ససస స

తవడడ:డ తతవగ చవదడ శశఖ రరడడడ
ఇవటట నవవ:4/117-a.b
వయససస:19
లవ: ససస స

606
ZOK1011675
పపరర: నజరరరల భటనస షపక

భరస : రఘబపత రరవప ఈటటమఖరరరరవ
ఇవటట నవవ:4/87-E
వయససస:38
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబటబరరయబడడ ఇమకడడశశటట
ఇవటట నవవ:4/115
వయససస:58
లవ: పప
125-151/648

తవడడ:డ పరమమశదరయయ ఆచదరర మవగపఠమ
ఇవటట నవవ:4/87-B
వయససస:28
లవ: పప

భరస : ఖఖదర మహహదద న షపక
ఇవటట నవవ:4/87-D
వయససస:30
లవ: ససస స

భరస : వవవకట ససబటబరరడడ బ
ఇవటట నవవ:4/87-F
వయససస:72
లవ: ససస స

613
ZOK1077859
పపరర: ససబడమణయఎవ ఇమకడడశశటట

619
ZOK1495324
పపరర: హససన నవతతరర

ఆచదరర ఎవ

125-151/1060
603
ZOK1139915
పపరర: మననహర ఆచదరర మవగపఠమ

627
ZOK1672930
పపరర: వరరణకలమఖర చచనననరర

125-151/1192

తవడడ:డ వవవకటరమణ చచనననరర
ఇవటట నవవ:4/134
వయససస:21
లవ: పప
125-151/108

630
ZOK1161892
పపరర: పరమమశవరర తనససఫ కటట

125-151/109

భరస : కకవడద సరదమ
ఇవటట నవవ:4/135
వయససస:29
లవ: ససస స
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631
ZOK1011766
పపరర: రరధ గబమకడడ

125-151/110

భరస : రవగనదయకలలల
ఇవటట నవవ:4/139-B
వయససస:44
లవ: ససస స
634
ZOK1273283
పపరర: రరజరశ బవడడ

125-151/1143

125-151/117

125-151/1272

125-151/120

125-151/122

125-152/9

భరస : గబవడదలయయ సఫ మమససల
ఇవటట నవవ:4/141-D
వయససస:70
లవ: ససస స
125-151/126

644
LML2406502
పపరర: శవ కకషష రరడడడ నరరరడడడ

647
ZOK1221142
పపరర: కరవతమక సఫ మఖససల

650
ZOK1181999
పపరర: సరయ మఖదసరర

653
LML2412369
పపరర: శవ నదగయయ కకతస పలల

125-151/128

656
LML2417434
పపరర: జజయత మగరదదసన

125-151/121

తవడడ:డ మమడనరర శరనవరససలల మమడనరర
ఇవటట నవవ:4-141E2
వయససస:20
లవ: ససస స

659
LML2408946
పపరర: రమన కకటటకకనడ లల
తవడడ:డ లకమమమయఖ కకతకకవడలల
ఇవటట నవవ:4/141E3
వయససస:44
లవ: పప

125-152/8

642
ZOK0686931
పపరర: వజయలకడక అరరష

125-151/119

125-151/1146
645
ZOK0398222
పపరర: రవగనదయకమక అవఆథరరజ

భరస : కనకయయ అననతరరజ
ఇవటట నవవ:4-141-A
వయససస:37
లవ: ససస స
125-151/123

648
LML2417285
పపరర: రరమబలమఖక మబతదయల

125-151/124

భరస : ససబటబనద మబతదయల
ఇవటట నవవ:4/141-D
వయససస:70
లవ: ససస స
125-151/125

125-151/1414
651
ZOK2284081
పపరర: నదడదధదలఖ కకరణ నదడదధదలఖ

తవడడ:డ రరడడపర నదడదధదలఖ
ఇవటట నవవ:4-141-E
వయససస:20
లవ: పప
125-151/1147

654
LML2408938
పపరర: తరరపలల మగరదదసన

125-151/127

తవడడ:డ మననరఅపరర మగదదసస
ఇవటట నవవ:4/141E2
వయససస:59
లవ: పప
125-151/129

తవడడ:డ తరరపరలల మగదదసస
ఇవటట నవవ:4/141-E2
వయససస:33
లవ: ససస స
125-151/1417

639
ZOK0476440
పపరర: లకడక దతవ దవరనదమ

భరస : ససరరష అరరష
ఇవటట నవవ:4/141-5
వయససస:35
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబటబరరయడడ కకతస పలల
ఇవటట నవవ:4-141-E1
వయససస:39
లవ: పప

భరస : రరడడయయ నదడల
ఇవటట నవవ:4/141-E2
వయససస:43
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/118

తవడడ:డ యఖణదయయ మఖదసరర
ఇవటట నవవ:4/141-E
వయససస:26
లవ: పప

భరస : శవ నదగయయ కకతస పలల
ఇవటట నవవ:4/141-E-1
వయససస:33
లవ: ససస స

658
ZOK2285583
పపరర: మమరదరరర వరలకడక మమరదరరర

641
ZOK0686923
పపరర: ససరరష బటబబ అరరసర

125-151/1144
636
ZOK0475798
పపరర: వవవకరటరమణయయ ఆకరపరటట

భరస : రరజ
ఇవటట నవవ:4/141-2
వయససస:61
లవ: ససస స

భరస : గబవడదలయయ సఫ మఖససల
ఇవటట నవవ:4/141D
వయససస:70
లవ: ససస స

649
ZOK1008797
పపరర: కరవతమక సఫ మమససల

655
LML2417426
పపరర: రరధదకర నడదదల

125-151/1145

తవడడ:డ శవలవగర రరడడడ నరరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/141-A
వయససస:36
లవ: పప

తవడడ:డ చనన చవటయయ మబతదయల
ఇవటట నవవ:4/141D
వయససస:74
లవ: పప

652
LML2417251
పపరర: ససలలచనద కకటపలల

638
ZOK0402453
పపరర: శవకకషష రరడడడ నరరరడడడ

125-151/1142

తవడడ:డ ససబబరరమయయ ఆకరపరటట
ఇవటట నవవ:4-141-0
వయససస:42
లవ: పప

తవడడ:డ శవకరయయ అరరస
ఇవటట నవవ:4/141-5
వయససస:45
లవ: పప

భరస : ససబబయయ
ఇవటట నవవ:4/141A
వయససస:50
లవ: ససస స
646
LML2408888
పపరర: ససబటబనద మబతదయల

125-151/112

తవడడ:డ సఫదదదలవగ రరడడడ నరరరరడడడ
ఇవటట నవవ:4-141-2
వయససస:37
లవ: పప

తవడడ:డ యయససరతనవ బవడడ
ఇవటట నవవ:4-141/3
వయససస:63
లవ: పప
643
ZOK2017184
పపరర: వవవకటససబబమక .పఫ పఫళల

635
ZOK1383934
పపరర: కకరణ బవడడ

633
ZOK1273275
పపరర: దదవయ బవడడ
భరస : రరజరశ బవడడ
ఇవటట నవవ:4-140
వయససస:28
లవ: ససస స

తవడడ:డ పడసరద బవడడ
ఇవటట నవవ:4/141
వయససస:27
లవ: పప

తవడడ:డ రరజ
ఇవటట నవవ:4/141-2
వయససస:34
లవ: పప
640
ZOK1495654
పపరర: పడసరద రరవప బవడడ

125-151/111

భరస : పడసరదరరవప
ఇవటట నవవ:4/140
వయససస:46
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఆనవద రరవప బవడడ
ఇవటట నవవ:4-140
వయససస:31
లవ: పప
637
ZOK0475178
పపరర: రమమశ దవరనదమ

632
ZOK0652198
పపరర: పడభటవత బవడడ

657
ZOK0488577
పపరర: లకడకదతవ మగరరరజ

125-151/1148

భరస : తరరపరలల మగరరజ
ఇవటట నవవ:4-141-E2
వయససస:63
లవ: ససస స
125-151/130

660
LML2417244
పపరర: రరధద పడతతయష చటటట

125-151/131

భరస : రమమశ బటబబ చటటట
ఇవటట నవవ:4/141-F
వయససస:37
లవ: ససస స
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661
LML2408789
పపరర: రరమనయఖయ నపతల పఅల

125-151/132

తవడడ:డ వవవకటనదరయయ నపరటలపలల
ఇవటట నవవ:4/141G
వయససస:82
లవ: పప
664
LML2417418
పపరర: పడమలఖ నపరటల పలల

125-151/135

125-151/138

125-151/140

668
ZOK1495217
పపరర: ఉమ లకడక ఉపపర

671
LML2417236
పపరర: కరరమబన సయయద

125-152/10

674
LML2408904
పపరర: దదమదరరరడడడ నసకరరదద

భరస : బటలరరడడడ నసకరరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/141-I
వయససస:69
లవ: ససస స

677
LML2417335
పపరర: సకజన ననకర రరడడ

భరస : నరసఫవహ రరజ ఏ
ఇవటట నవవ:4/141J
వయససస:45
లవ: ససస స

తవడడ:డ రరమయయ కలవ
ఇవటట నవవ:4/141-J
వయససస:65
లవ: పప
685
ZOK1203868
పపరర: నరరశ మగరదదసస

125-151/113

భరస : నరరశ మబగదదసస
ఇవటట నవవ:4/141-L
వయససస:34
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/143

669
LML2408979
పపరర: కరరమబలఖల సఫఫయద

125-151/139

672
ZOK0635672
పపరర: రరడడడ సఫవర పఫదదబబదదద

125-151/142

675
LML2408912
పపరర: భటరత కలమఖరరరడడడ నసకరరదద

125-151/146

678
LML2417343
పపరర: మహహతద ననకర రరడడ

125-151/147

భరస : భరత కలమఖర నసకరరరడడ
ఇవటట నవవ:4/141-I
వయససస:39
లవ: ససస స
125-151/149

681
ZOK0915811
పపరర: గవగరధర కరలవ

125-151/150

తవడడ:డ బబషఫయయ కలవ
ఇవటట నవవ:4/141-J
వయససస:42
లవ: పప

125-151/1149 684
683
LML1840024
ZOK0975005
పపరర: నరసఫవహకరరజ అనవతరరజ
పపరర: శరనస పపయల

686
LML2408987
పపరర: మలల కరరరరన యగదదసన

689
LML2417277
పపరర: శవ లకమమక వవవపటట
భరస : వవవకట ససబబయయ వవవపటట
ఇవటట నవవ:4/141-L-1
వయససస:62
లవ: ససస స

125-151/144

తవడడ:డ బటలరరడడడ నసకరరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/141I
వయససస:44
లవ: పప

125-152/11

తవడడ:డ వవవకట ససబబయయ పపయల
ఇవటట నవవ:4/141-K
వయససస:33
లవ: పప
125-151/152

తవడడ:డ వవవకటరమన యగదదసస
ఇవటట నవవ:4/141L
వయససస:33
లవ: పప
125-151/154

125-151/137

తవడడ:డ జనదరసన పఫదదబబదదద
ఇవటట నవవ:4/141-H-4
వయససస:29
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబరరజ ఏ
ఇవటట నవవ:4-141J
వయససస:51
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకట రమణ మగరదదసస
ఇవటట నవవ:4/141 L
వయససస:41
లవ: పప
688
LML2412997
పపరర: భటగయలకడక మబగదదసస

125-151/141

భరస : గవగరధర కలవ
ఇవటట నవవ:4/141-J
వయససస:39
లవ: ససస స
125-151/151

666
ZOK2017192
పపరర: నదగభబషణమక ఉపపర

తవడడ:డ అమరబశర సయయద
ఇవటట నవవ:4/141H1
వయససస:41
లవ: పప

భరస : ధదమదదర రరడడ నసకరరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/141-I
వయససస:42
లవ: ససస స

125-151/148 680
679
LML1849751
ZOK0914011
పపరర: వవవకటససబబమక అనవతరరజ
పపరర: రరమలకడక కరలవ

682
ZOK1252436
పపరర: రరషయయ కలవ

125-151/1193

తవడడ:డ బటలరరడడడ నసకరరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/141I
వయససస:47
లవ: పప
125-151/145

125-151/134

భరస : శవకరయయ ఉపపర
ఇవటట నవవ:4/141-H
వయససస:71
లవ: ససస స

తవడడ:డ అమర భటషర సయయద
ఇవటట నవవ:4/141-H-1
వయససస:33
లవ: ససస స

భరస : రరడడడ సఫవర పఫదద బబదదద
ఇవటట నవవ:4/141-H-4
వయససస:28
లవ: ససస స
676
LML2417327
పపరర: కకషష వవణణ ననక రరడడ

125-151/136

భరస : శవ పడసరద ఉపపర
ఇవటట నవవ:4/141-H
వయససస:30
లవ: ససస స

భరస : కరరమబలఖల సయయద
ఇవటట నవవ:4/141-H-1
వయససస:38
లవ: ససస స
673
ZOK1121219
పపరర: సరయ లఖవణయ పఫదద బబదదద

665
LML2408953
పపరర: శవపడసరద ఉపపర

663
LML2417400
పపరర: కకషషవవణమక పప లచచరల
భరస : శవయయ పప లచచరల
ఇవటట నవవ:4/141-G
వయససస:40
లవ: ససస స

తవడడ:డ శవకరరరయఖ ఉపపర
ఇవటట నవవ:4/141H
వయససస:38
లవ: పప

తవడడ:డ కకవడయయ ఉపపర
ఇవటట నవవ:4/141-H
వయససస:76
లవ: పప
670
LML2417210
పపరర: సలక సయయద

125-151/133

తవడడ:డ రరమనయఖయ నపరటలపలల
ఇవటట నవవ:4/141G
వయససస:46
లవ: పప

భరస : రమమశ బటబబ యన
ఇవటట నవవ:4/141-G
వయససస:38
లవ: ససస స
667
ZOK2017200
పపరర: శవకరయయ ఉపపర

662
LML2408797
పపరర: రమమశబటబబ నపతదల పలల

687
ZOK1186023
పపరర: నదగరసదరయయ గగడ కకడనరర

125-151/153

తవడడ:డ ఈశదరయయ కకడనరర
ఇవటట నవవ:4/141L
వయససస:38
లవ: పప
125-151/155

690
ZOK0475137
పపరర: చవగల రరడడడ నదగ

125-151/156

తవడడ:డ నదరరయణ రరవప నదగ
ఇవటట నవవ:4/141M
వయససస:71
లవ: పప

Page 25 of 42

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-28
125-151/1150 692
691
LML2412989
ZOK1011790
పపరర: మహహశదరమమఖ మబగదదసస
పపరర: మమత దతసబబ యన

భరస : రమణయయ మబగదదసస
ఇవటట నవవ:4-141M
వయససస:60
లవ: ససస స
694
ZOK1377902
పపరర: కకరస ర దచసబబ యన

భరస : నదరరయణ దతసబబ యన
ఇవటట నవవ:4/141-M1
వయససస:50
లవ: ససస స
125-151/159

తవడడ:డ నదరరయణ దచసబబ యన
ఇవటట నవవ:4/141-M1
వయససస:22
లవ: ససస స

695
ZOK1394253
పపరర: ససవదర బటబబ బటలరరజ

భరస : ససవదర బటబబ బటలరరజ
ఇవటట నవవ:4/141-M-1 SIDE
వయససస:53
లవ: ససస స

701
ZOK1011808
పపరర: పవన కలమఖర ఆకరపరటట

భరస : శవ శవకర నదయబడడ అమకనవన
ఇవటట నవవ:4/141-M2
వయససస:50
లవ: ససస స

తవడడ:డ రరమమబరరస ఆకరపరటట
ఇవటట నవవ:4/141-M2
వయససస:30
లవ: పప

703
ZOK0474221
పపరర: రరమమబరరస అకరపరటట

704
LML2417293
పపరర: ఖజజబ శశక

125-151/1151

తవడడ:డ రరమమబరరస అకరపరటట
ఇవటట నవవ:4-141-M2
వయససస:55
లవ: పప
706
LML2406510
పపరర: నరరశ యగదదసస

125-151/169

707
ZOK2261691
పపరర: హరల పఫడయ కకవడమబరర
తలల : జజనకమక కకవడమబరర
ఇవటట నవవ:4/141-M-9
వయససస:18
లవ: ససస స

709
LML2408862
పపరర: మలల కరరరరనరరడడడ నరరరరరదదద

710
ZOK0089532
పపరర: సరయ తతజ నరరరడడడ

125-151/171

తవడడ:డ సఫదదలవగరరడడడ నరరరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/141Q
వయససస:35
లవ: పప

తవడడ:డ చననపపరరడడడ నరరరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/141-Q
వయససస:64
లవ: పప
715
ZOK0897688
పపరర: నదగయయ తదటట

భరస : పరపననద లవగపపరవ
ఇవటట నవవ:4/141-S
వయససస:34
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

713
LML2412971
పపరర: అమకనమక నదరరడడ

125-151/115

716
ZOK0897886
పపరర: నదగరశదర సరయ తదటట

125-151/165

719
ZOK1100908
పపరర: హరర కకషష కలమకరర
తవడడ:డ బడమర యయ ఆచదరర కలమకరర
ఇవటట నవవ:4/142-E
వయససస:31
లవ: పప

125-151/1194

699
ZOK1077800
పపరర: పవన కలమఖర బటలరరజ

125-151/163

125-151/166
702
ZOK2017218
పపరర: అరరణకలమఖరర ఆకరపరటట ఆకరపరటట

భరస : రరమబకరరస ఆకరపరటట
ఇవటట నవవ:4/141-M2
వయససస:50
లవ: ససస స
125-151/167

705
LML2417301
పపరర: సమరర శక

125-151/168

భరస : శబర షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/141-M3
వయససస:36
లవ: ససస స
125-151/1391

708
ZOK1139923
పపరర: భటరతమక ఉమకడడ

125-151/170

భరస : లలట నరసఫవహ రరడడ ఉమకడడ
ఇవటట నవవ:4/141-N
వయససస:54
లవ: ససస స
125-151/172

711
ZOK1011816
పపరర: నదగమక నరరరడడడ

125-151/173

భరస : లలట చననపరరడడ నరరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/141-Q
వయససస:92
లవ: ససస స
125-151/1152

714
ZOK0897670
పపరర: నదగ లకలకమక తదటట

125-151/114

భరస : నదగయయ
ఇవటట నవవ:4/141 R
వయససస:62
లవ: ససస స
125-151/116

తవడడ:డ నదగయయ
ఇవటట నవవ:4/141 R
వయససస:30
లవ: పప
125-151/176

696
ZOK1495662
పపరర: కకరస ర దతశబబ యన

తవడడ:డ ససవదర బటబబ బటలరరజ
ఇవటట నవవ:4/141-M-1 SIDE
వయససస:32
లవ: పప

భరస : సఫదద లవగరరరడడడ నదరరడడడ
ఇవటట నవవ:4-141Q
వయససస:60
లవ: ససస స

తవడడ:డ చనన ససబబనన
ఇవటట నవవ:4/141 R
వయససస:66
లవ: పప
718
LML2417392
పపరర: శరరదద లవగరపపరమ

125-151/162

తవడడ:డ సఫదదలవగరరరడడ నరరరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/141-Q
వయససస:33
లవ: ససస స
125-151/174

125-151/158

తవడడ:డ నదరరయణ దతశబబ యన
ఇవటట నవవ:4/141-M1
వయససస:22
లవ: ససస స

భరస : షరరఫ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/141-M3
వయససస:60
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకరటరమణయయ యగదదసస
ఇవటట నవవ:4/141M-3
వయససస:50
లవ: పప

712
ZOK2017226
పపరర: సఫదద లవదదరరడడడ నరరరడడడ నరరరరడడడ

125-151/160

తవడడ:డ ససవదర బటబబ బటలరరజ
ఇవటట నవవ:4/141-M-1 SIDE
వయససస:30
లవ: పప
125-151/164

693
ZOK1271063
పపరర: మనద దతసరబబ యన
తవడడ:డ నదరరయణ దతసరబబ యన
ఇవటట నవవ:4/141-M1
వయససస:24
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససవదర రరజ బటలరరజ
ఇవటట నవవ:4/141-M-1
వయససస:54
లవ: పప

125-151/161 698
697
ZOK1077784
ZOK1077792
పపరర: వవవకట ససబబమక బటలరరజ
పపరర: సఫవర కలమఖర బటలరరజ

700
LML2417319
పపరర: పడభటవత అమకనవన

125-151/157

717
LML2417384
పపరర: నదరరయణమఖక పఫలలలఖ

125-151/175

భరస : శరనవరససలల పఫలల లలల
ఇవటట నవవ:4/141-S
వయససస:52
లవ: ససస స
125-151/177

720
ZOK1176420
పపరర: హరరబటబబ మబగదదస

125-151/178

తవడడ:డ నదగరరజ మబగదదస
ఇవటట నవవ:4/143
వయససస:27
లవ: పప
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721
LML2408805
పపరర: నదగరరజ మగరదదసన

125-151/179

తవడడ:డ వనసనరపరర మగదదసస
ఇవటట నవవ:4/143A
వయససస:59
లవ: పప
724
LML2412948
పపరర: కరరమబన షపక తవగరరర

125-151/182

125-151/185

125-151/188

125-151/191

125-151/1195

125-151/192

125-151/195

తవడడ:డ వవవకటరరడడడ సరగరల
ఇవటట నవవ:4/156B
వయససస:48
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

734
LML2408813
పపరర: శరమవత వరరదబబ యన

737
LML2406528
పపరర: ససడ కరవత వడతడ బబ యన

740
ZOK0736595
పపరర: చవదడ శశఖర వరరదబబ యన

743
ZOK1495209
పపరర: ఆదదమబలవ శర దతవ

125-141/815

125-151/200

746
ZOK1632983
పపరర: అరవవద కసఫరరడడడ

729
LML2417442
పపరర: వవవకట రరధద వరడడ బబ యయనద

125-151/187

732
ZOK2017242
పపరర: శరహరర వదదదబబ యన

125-151/190

తవడడ:డ శవ శవకర వదదదబబ యన
ఇవటట నవవ:4/151
వయససస:54
లవ: పప
125-151/1153

735
ZOK1121227
పపరర: శరనవరస వరయశ వ

125-152/904

తవడడ:డ శరహరర వ
ఇవటట నవవ:4-151
వయససస:26
లవ: పప
125-151/1154

738
LML2413003
పపరర: అమరరవత వదదదబబ యన

125-151/1155

భరస : శరధర వదదదబబ యన
ఇవటట నవవ:4-152
వయససస:37
లవ: ససస స
125-151/193

741
ZOK0736603
పపరర: శరదతవ ఆదదమబలమబ

125-151/194

భరస : చవదడ శశఖర అధదమబలలమ
ఇవటట నవవ:4/153
వయససస:48
లవ: ససస స
125-151/196

744
ZOK2017259
పపరర: శరనవరససలల వదదదబబ యన
వడడడ బబ యన
తవడడ:డ వసవతయయ వడడడ బబ యన
ఇవటట నవవ:4/153
వయససస:49
లవ: పప

125-151/197

125-151/198

747
ZOK0488585
పపరర: ససలలచన సగరల

125-151/199

భరస : చవదడశశఖర
ఇవటట నవవ:4/153
వయససస:48
లవ: ససస స

భరస : చవ బటష సయద
ఇవటట నవవ:4/154
వయససస:40
లవ: ససస స
748
ZOK2017267
పపరర: చవదదడరరడడడ సగరల సరగరల

125-151/189

తవడడ:డ వసవతయయ వరరదబబ యన
ఇవటట నవవ:4/153
వయససస:49
లవ: పప

తవడడ:డ వసవతయ
ఇవటట నవవ:4/153
వయససస:47
లవ: పప
745
ZOK1490119
పపరర: సరచఫక సయద

731
ZOK0655431
పపరర: శరధర వదదదబబ యన

125-151/184

భరస : శరకరనస వడడడ బబ యన
ఇవటట నవవ:4/151
వయససస:36
లవ: ససస స

తవడడ:డ శవకరయయ వడతడ బబ యన
ఇవటట నవవ:4-152
వయససస:37
లవ: పప

భరస : వసవతయయ వడడడ బబ యన
ఇవటట నవవ:4/153
వయససస:66
లవ: ససస స
742
ZOK1495191
పపరర: చవదడ శశఖర

125-151/186

తవడడ:డ శవ శవకర వరరదబబ యన
ఇవటట నవవ:4-151
వయససస:30
లవ: పప

తవడడ:డ శర హరర వరరర బబ యనద
ఇవటట నవవ:4/151-2
వయససస:21
లవ: ససస స
739
ZOK0651877
పపరర: లకడక దతవ వడడ బబ యన

728
ZOK1683507
పపరర: హససన సయద

726
ZOK0897571
పపరర: వరమక యగనవ
భరస : నరసఫవహహలల
ఇవటట నవవ:4/144-K-A
వయససస:75
లవ: ససస స

తవడడ:డ శవ శవకర వడడడ బబ యన
ఇవటట నవవ:4/151
వయససస:35
లవ: పప

భరస : శర హరర వ
ఇవటట నవవ:4/151
వయససస:47
లవ: ససస స
736
ZOK1495480
పపరర: శరలలఖ వరరర బబ యనద

125-151/183

భరస : మసరసన సయద
ఇవటట నవవ:4/149
వయససస:54
లవ: ససస స

భరస : శవ శవకర వడడడ బబ యన
ఇవటట నవవ:4/151
వయససస:66
లవ: ససస స
733
ZOK1208660
పపరర: కనక దసరగ వ

725
ZOK0897555
పపరర: అదద లకడక యగనవ

125-151/181
723
ZOK2017234
పపరర: రతనమక మగదదసస మగదదసస

భరస : నదగరరజ మగదదసస
ఇవటట నవవ:4/143-A
వయససస:55
లవ: ససస స

భరస : ససధదకర
ఇవటట నవవ:4/144-K-A
వయససస:33
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరసఫవహహలల
ఇవటట నవవ:4/144-K-A
వయససస:48
లవ: పప
730
ZOK0651984
పపరర: వవవకట లకడక వదదబబ యన

125-151/180

తవడడ:డ నదగరరజ మగదదసస
ఇవటట నవవ:4/143-A
వయససస:32
లవ: పప

భరస : మహమకద షరఫఫ తవగరరర
ఇవటట నవవ:4/144-K4
వయససస:45
లవ: ససస స
727
ZOK0897605
పపరర: ససధదకర యగనవ

722
ZOK0655415
పపరర: ససరరష బటబబ ఎవ

తవడడ:డ నరసఫవహ రరడడడ కసఫరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/156
వయససస:35
లవ: ససస స

భరస : చవదడ రరడడడ సరగరల
ఇవటట నవవ:4/156B
వయససస:38
లవ: ససస స

125-151/201
749
ZOK0898967
పపరర: రరమ ససబబ రరడడ
నవదదమవడలవ
తవడడ:డ పఫదద పపళల రరడడడ నవదదమవడలవ
ఇవటట నవవ:4/157
వయససస:55
లవ: పప

750
ZOK0898991
పపరర: రరడడమక నవదదమవడలవ

125-151/202

భరస : రరమ ససబబ రరడడ నవదదమవడలవ
ఇవటట నవవ:4/157
వయససస:43
లవ: ససస స
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751
ZOK1221431
పపరర: హరర పఫడయఖ నవధదమవడలవ

125-151/203

752
ZOK0398172
పపరర: శవషరద షపక

125-151/1156

753
ZOK1538461
పపరర: సరయ రరహహత రరడడ
నవదదమవడలవ
తవడడ:డ రరమ ససబబరరడడ
ఇవటట నవవ:4/157
వయససస:21
లవ: పప

తవడడ:డ రరమ ససబబ రరడడ నవధదమవడలవ
ఇవటట నవవ:4/157
వయససస:25
లవ: ససస స

భరస : మహబబబ బటషర షపక
ఇవటట నవవ:4-157
వయససస:38
లవ: ససస స

754
LML1840727
పపరర: హరరపస
డ రద రరడడడ యస

125-151/205 756
755
ZOK2017275
LML1849090
పపరర: వవవకట ససబటబరరడడడ సగరల సరగరల
పపరర: చవదడమక సగరల

125-151/204

తవడడ:డ ససబటబరరడడడ సరగరల
ఇవటట నవవ:4/158
వయససస:38
లవ: పప
757
ZOK1540939
పపరర: బడహకనవద రరడడడ సరగరల

తవడడ:డ గవగరరరడడడ సరగరల
ఇవటట నవవ:4/158
వయససస:69
లవ: పప
125-151/1158

తవడడ:డ వవవకటససబటబ రరడడడ సరగరల
ఇవటట నవవ:4-158
వయససస:35
లవ: పప
760
LML2416840
పపరర: రరమలకకమఖక గవఠత

125-151/206

125-151/1159

125-163/4

125-152/12

125-151/1200

తవడడ:డ అరల కకషషయయ
ఇవటట నవవ:4/160-c
వయససస:26
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/1199

770
ZOK0656132
పపరర: చవదడశశఖర రరడడడ సగరల

773
ZOK0433003
పపరర: నదగమణణ ఆదదనద

125-151/223

776
ZOK0402677
పపరర: లకడకనరసరరడడడ కటటరర

125-151/209

779
LML2409217
పపరర: ససబటబరరయడన మనసకల
తవడడ:డ చననకనకయయ మనసకల
ఇవటట నవవ:4/160D
వయససస:44
లవ: పప

125-151/208

765
ZOK1636372
పపరర: ససబబమక తల0

125-151/1377

125-151/210
768
ZOK2017309
పపరర: వవవకట రమణదరరడడడ సగరల సరగరల

తవడడ:డ గవగరరరడడడ సరగరల
ఇవటట నవవ:4/159A
వయససస:57
లవ: పప
125-151/211

771
ZOK0783126
పపరర: శశధర రరడడ సగరల

125-151/212

తవడడ:డ వవవకటరమణద రరడడడ సగరల
ఇవటట నవవ:4/159A1
వయససస:26
లవ: పప
125-151/213

774
LML2409118
పపరర: ఆదదనదసపనకరరరడడడ ఆడడన

125-151/222

తవడడ:డ నరసఫమర రరడడడ ఆడడన
ఇవటట నవవ:4/160A
వయససస:45
లవ: పప
125-151/1160

తవడడ:డ నరసరరడడడ కటటరర
ఇవటట నవవ:4-160B
వయససస:47
లవ: పప
125-152/13

762
ZOK2017283
పపరర: శవరరరడడడ సగరల సరగరల

భరస : జయరరమ రరడడడ తల0
ఇవటట నవవ:4/159
వయససస:66
లవ: ససస స

భరస : శవకర రరడడడ ఆడడన
ఇవటట నవవ:4/160
వయససస:38
లవ: ససస స

భరస : లకడక నరసరరరడడ కటటరర
ఇవటట నవవ:4/160-B
వయససస:41
లవ: ససస స
778
ZOK1380732
పపరర: అరల గణణష

767
ZOK2017291
పపరర: వజయలకడక సగరల యయస

125-151/1198

తవడడ:డ కకరషష రరరడడడ సగరల
ఇవటట నవవ:4/159
వయససస:44
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటరమణద రరడడడ సగరల
ఇవటట నవవ:4/159A1
వయససస:29
లవ: పప

భరస : చవదడశశఖర రరడడడ సగరల
ఇవటట నవవ:4/159A-1
వయససస:27
లవ: ససస స
775
LML2416774
పపరర: చవదడకలఖ కటరర

125-151/207

భరస : వవవకటరమణదరరడడడ సరగరల
ఇవటట నవవ:4/159A
వయససస:48
లవ: ససస స

భరస : మహన
ఇవటట నవవ:4/159-A
వయససస:34
లవ: ససస స
772
RCR0661034
పపరర: సదరష లత సగరల

764
ZOK1636364
పపరర: జయరరమ రరడడడ తల౸

759
ZOK1540376
పపరర: పడతదప చపరల
తవడడ:డ వవవకట ససబబనన చపరల
ఇవటట నవవ:4/158
వయససస:47
లవ: పప

తవడడ:డ యయరరకళ రరడడడ తల౸
ఇవటట నవవ:4/159
వయససస:72
లవ: పప

తవడడ:డ జయరరమయయ తలల వ
ఇవటట నవవ:4/159
వయససస:37
లవ: పప
769
ZOK0592725
పపరర: మధసమత అరరరర

125-151/1197

భరస : శశష రరడడడ తలలవ
ఇవటట నవవ:4/159
వయససస:39
లవ: ససస స

భరస : సఫవరరరడడడ సరగరల
ఇవటట నవవ:4-159
వయససస:40
లవ: ససస స
766
ZOK0894346
పపరర: మఖరరత వర పడసరద తలల వ

761
ZOK1703404
పపరర: లలత తలలవ

125-151/1157

భరస : వవవకటససబటబ రరడడడ సరగరల
ఇవటట నవవ:4-158
వయససస:52
లవ: ససస స

భరస : పడతదప చపరల
ఇవటట నవవ:4/158
వయససస:36
లవ: ససస స

భరస : వవవకటసరదమ గబణత
ఇవటట నవవ:4/158-A
వయససస:36
లవ: ససస స
763
LML2413029
పపరర: రరజరశదరర సరగరల

758
ZOK1540368
పపరర: లత చపరల

125-151/1196

777
LML2409126
పపరర: నరసఫవహలల కలవచమ

125-151/224

తవడడ:డ నదరయయ కలవచచవ
ఇవటట నవవ:4/160C
వయససస:42
లవ: పప
125-151/225

780
ZOK0648980
పపరర: రరడడమక ఏలకచచరల

125-151/226

భరస : చనన ఎలకచచరల
ఇవటట నవవ:4/160D
వయససస:41
లవ: ససస స
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781
LML2416766
పపరర: రరడడమక మనసకల

125-151/227

భరస : ససబటబరరయడన మనసకల
ఇవటట నవవ:4/160-D
వయససస:39
లవ: ససస స
784
ZOK2272771
పపరర: వరలకడక మణబకల

125-151/1397

125-151/1161

భరస : నరసఫవహహలల కలవచచవ
ఇవటట నవవ:4-160-E
వయససస:38
లవ: ససస స
790
ZOK0783217
పపరర: ససజన కరనపప

125-151/234

125-151/237

125-151/239

తవడడ:డ టటమకరరదద చచపఫరడడ
ఇవటట నవవ:4/162-2
వయససస:46
లవ: పప
802
LML2417103
పపరర: సరలఖ కలమఖరర చపఫరడడ

125-151/245

125-151/248

తవడడ:డ వరయఖయ ఉదదదడవ
ఇవటట నవవ:4/162-4
వయససస:37
లవ: ససస స
808
ZOK0652214
పపరర: జజయత చపఫడడ
తవడడ:డ బడహకనవదరరడడడ చచపఫరడడ
ఇవటట నవవ:4/162-B
వయససస:30
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

788
LML2409209
పపరర: చననబబ బటలపఫ గబ

789
ZOK0897902
పపరర: మవజల బలపఫ గబ

125-151/232

791
LML2409159
పపరర: రఘబరరమరరడడడ చపఫరడడ

794
LML2416790
పపరర: ససపడజజ చపఫరడడ

797
LML2417046
పపరర: సరలఖ చపఫరడడ

800
LML2417087
పపరర: రరమలకకమఖక చపఫరడడ

803
LML2417111
పపరర: ఉమఖ దతవ నమఖకకయఖలఖ

125-151/235

792
LML2409167
పపరర: కకశశరకలమఖరరరడడడ చపఫరడడ

125-151/238

795
ZOK0773341
పపరర: అరరణ కరనసగ

125-151/240

798
LML2409027
పపరర: తమకరరడడడ చపఫరడడ

125-152/14

125-151/241

తవడడ:డ కకవడదరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/162-2
వయససస:71
లవ: పప
125-151/243

801
LML2417095
పపరర: లకడక దతవమఖక చపఫరడడ

125-151/244

భరస : కకవడ రరడడడ చచపఫరడడ
ఇవటట నవవ:4/162-2
వయససస:89
లవ: ససస స
125-151/246

804
LML2417129
పపరర: లకడకనరసమక ఉడవదమ
భరస : వరయఖయ ఉదదదవడవ
ఇవటట నవవ:4/162-4
వయససస:57
లవ: ససస స

806
ZOK1100916
పపరర: రరధ సఫరరవవళల

807
ZOK1100924
పపరర: సరసదత సఫరరవవళల

భరస : వవవకట రరమయయ గరజల
ఇవటట నవవ:4/162-B
వయససస:74
లవ: ససస స

125-151/236

భరస : లకడ కరవతరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/162
వయససస:37
లవ: ససస స

భరస : వవవకట ససబటబరరడడడ నమకకరయల
ఇవటట నవవ:4/162-3
వయససస:42
లవ: ససస స

809
ZOK0793539
పపరర: రమణమక గరజల

125-151/233

తవడడ:డ రఘబరరమరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/162
వయససస:33
లవ: పప

125-151/249

భరస : వవవకట రమణ రరదడ
ఇవటట నవవ:4/162B
వయససస:42
లవ: ససస స
125-151/251

125-151/231

భరస : చననబబ బలపఫ గబ
ఇవటట నవవ:4/160-G
వయససస:36
లవ: ససస స

భరస : తమఖక రరడడ చచపపరదద
ఇవటట నవవ:4/162-2
వయససస:62
లవ: ససస స

భరస : ససబటబ రరడడడ చచపఫరడడ
ఇవటట నవవ:4/162-2
వయససస:47
లవ: ససస స
805
LML2417137
పపరర: శరనయనద ఊధదవదమ

భరస : ససనవఫయఖ టట
ఇవటట నవవ:4/160E
వయససస:49
లవ: ససస స

భరస : బడహకనవదరరడడడ చచపఫరడడ
ఇవటట నవవ:4/162-1
వయససస:49
లవ: ససస స
125-151/242

786
LML2416865
పపరర: వజయ థదరరమబలకకనదడ

తవడడ:డ చననవరయఖయ తరరమల కకవడ
ఇవటట నవవ:4/160E
వయససస:56
లవ: పప

తవడడ:డ రఘబరరమరరడడడ చచపఫరడడ
ఇవటట నవవ:4/162
వయససస:32
లవ: ససస స

తవడడ:డ కకవడదరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/162-1
వయససస:59
లవ: పప
799
LML2411809
పపరర: ససరరశ కలమఖరరరడడడ చపఫరడడ

125-151/230

తవడడ:డ కకవడదరరడడడ చదపఫడడ
ఇవటట నవవ:4/162
వయససస:59
లవ: పప

భరస : రఘబరరమరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/162
వయససస:49
లవ: ససస స
796
LML2408995
పపరర: బడహకనవదరరడడడ చపఫరడడ

785
LML2409134
పపరర: తరరమలఖకకనదడ ససనవఫయఖ

125-151/229
783
ZOK1357094
పపరర: అమల ఆశర పఫడయ కకవడనరర

భరస : మబరళ
ఇవటట నవవ:4/160-D
వయససస:23
లవ: ససస స

తవడడ:డ నదగయయ
ఇవటట నవవ:4/160G
వయససస:39
లవ: పప

తలల : లకడక దతవ
ఇవటట నవవ:4/161
వయససస:30
లవ: ససస స
793
LML2416782
పపరర: కలఖవత చపఫరడడ

125-151/228

తవడడ:డ ససబబయయ వవఫ
ఇవటట నవవ:4/160-D
వయససస:51
లవ: పప

తవడడ:డ మణబకల ససబబరరయబడడ
ఇవటట నవవ:4-160-D
వయససస:21
లవ: ససస స
787
ZOK0398131
పపరర: జయమక కలవచవ

782
ZOK0592873
పపరర: చనన యయలకచతరల ర

125-151/247

125-151/250

భరస : వవవకటయయ సఫరరవవళల
ఇవటట నవవ:4/162B
వయససస:65
లవ: ససస స
125-151/252

125-151/253
810
ZOK0793547
పపరర: నదగరశదర రరవప కరడడ బబసఫగరరర

తలల : ససబటబరరయబడడ కరడడ బబసఫగరరర
ఇవటట నవవ:4/162-B
వయససస:48
లవ: పప
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811
ZOK1683788
పపరర: వరలకడక కరరడడ బసఫగరరర

125-151/254

భరస : నదగరశదర రరవప
ఇవటట నవవ:4/162-B
వయససస:44
లవ: ససస స
814
LML2416824
పపరర: గరతద లకడక కలమకరర

125-151/255

భరస : అమరనదథ కర
ఇవటట నవవ:4/162C
వయససస:62
లవ: ససస స
817
ZOK0472910
పపరర: పడమల బబడడ రరడడడ గరరర

125-151/1201 813
812
ZOK1565498
ZOK1232990
పపరర: ససమవత కలమఖర కరరడడబబశగరరర
పపరర: రవగ సరదమ వడడగబరర

తవడడ:డ నదగరశదర రరవప కరరడడబబశగరరర
ఇవటట నవవ:4/162-b
వయససస:20
లవ: పప

తవడడ:డ పఫదదయయ వడడగబరర
ఇవటట నవవ:4/162-B
వయససస:36
లవ: పప

815
LML2416832
పపరర: లకడకదతవ సఫ

816
ZOK1672526
పపరర: షపక గగస బటష

125-151/256

భరస : అమరనదథ సఫ
ఇవటట నవవ:4/162C
వయససస:39
లవ: ససస స
125-151/258

818
ZOK1671353
పపరర: రరమ చవదడయయ చచనననరర

125-152/15

125-151/257

తవడడ:డ షపక అనదర బటష
ఇవటట నవవ:4/164-a
వయససస:20
లవ: పప
125-151/259

819
ZOK1672922
పపరర: ఈశదరర చచనననరర

125-151/260

భరస : చచవదడ శశఖర రరడడడ
ఇవటట నవవ:4/165
వయససస:43
లవ: ససస స

తవడడ:డ గవగర శశటట చచనననరర
ఇవటట నవవ:4/166
వయససస:50
లవ: పప

భరస : ్రమ చవ్ఁదయ చచనననరర
ఇవటట నవవ:4/166
వయససస:33
లవ: ససస స

125-151/261
820
ZOK2017317
పపరర: రరజరశదరమక చపఫరడడ బబడడ రరడడడ
గరరర
భరస : వవవకటససబటబరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/166
వయససస:46
లవ: ససస స

125-151/262
821
ZOK2017325
పపరర: వవవకట ససబబ రరడడడ చపఫరడడ బబడడ
రరడడడ గరరర
తవడడ:డ నడడపఫ ససబబ రరడడ చపఫరడడ బబడడ రరడడడ గరరర
ఇవటట నవవ:4/166
వయససస:54
లవ: పప

822
ZOK1672591
పపరర: గవగర శశటట చచనననరర
తవడడ:డ వవవకట సరదమ చచనననరర
ఇవటట నవవ:4/166
వయససస:77
లవ: పప

125-151/263
823
ZOK1356302
పపరర: భరత కలమఖర రరడడడ చపఫరడడ బబదదద
రరడడడ గరరర
తవడడ:డ వవవకట ససబటబ రరడడడ చపఫరడడ బబదదద రరడడడ గర
ఇవటట నవవ:4/166-A
వయససస:24
లవ: పప

824
ZOK0736645
పపరర: చవదడ శశఖర రరడడడ సస బ

825
ZOK2284487
పపరర: జయమక కకతస పలల

తవడడ:డ చనన ససబటబ రరడడ
ఇవటట నవవ:4/166-A-2
వయససస:49
లవ: పప

826
ZOK0656330
పపరర: నటరరజ కలమఖర దదనస
న

827
ZOK0783209
పపరర: అబబదల రఫస సయయద

125-151/265

తవడడ:డ బటల ససబడమణయవ
ఇవటట నవవ:4/167F1
వయససస:36
లవ: పప
829
LML2416972
పపరర: వజయకలమఖరర కకమబకరర

125-151/268

125-151/270

తవడడ:డ వవవకరటరరమరరడడడ గడదవ
ఇవటట నవవ:4-170A
వయససస:33
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

833
ZOK0651950
పపరర: లఖవణయ సనపరయ

125-151/1204

836
ZOK1713353
పపరర: గరనన చవదడ రరడడడ కకటట పప లల

125-151/1203

839
LML2411817
పపరర: అకకకశవకరయయ
తవడడ:డ రరమయయ
ఇవటట నవవ:4/170-B
వయససస:52
లవ: పప

125-151/267

831
ZOK1150135
పపరర: ససబడమణయఎవ సరవబ

125-151/269

తలల : వవవకటలకలకమక సరవబ
ఇవటట నవవ:4/169A
వయససస:25
లవ: పప
125-151/271

834
ZOK1232974
పపరర: ధరక రరవప సనపప

125-151/272

తవడడ:డ రరమచవదడయయ సనపప
ఇవటట నవవ:4/170
వయససస:36
లవ: పప
125-151/1205

తవడడ:డ గవగరరరడడడ కకటట పప లల
ఇవటట నవవ:4/170
వయససస:44
లవ: పప
125-151/1162

828
LML2409043
పపరర: శశఖరబటబబ కకమబకరర
తవడడ:డ దతవరరజ
ఇవటట నవవ:4/169
వయససస:46
లవ: పప

భరస : ధరరకరరవప
ఇవటట నవవ:4/170
వయససస:34
లవ: ససస స

భరస : గవగర చవదడ రరడడడ కకటట పప లల
ఇవటట నవవ:4/170
వయససస:34
లవ: ససస స
838
LML2406536
పపరర: ససడ కరవత రరడడడ గడదవ

125-151/266

తవడడ:డ శశఖర బటబబ కకమబకరర
ఇవటట నవవ:4/169
వయససస:21
లవ: ససస స

తవడడ:డ మహబబబ ఖఖన
ఇవటట నవవ:4/169-A
వయససస:30
లవ: పప
835
ZOK1713346
పపరర: రరమ లకమక కకటట పప లల

830
ZOK1495696
పపరర: సవధయ కకమబకరర

125-151/1415

భరస : కకతస పలల శశషయయ
ఇవటట నవవ:4/167-2
వయససస:53
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఆహమకద
ఇవటట నవవ:4/168
వయససస:32
లవ: పప

భరస : శశఖరబటబబ
ఇవటట నవవ:4/169
వయససస:42
లవ: ససస స
832
ZOK0656413
పపరర: ఇలయఖస ఆలఖఖన

125-151/264

125-151/1202

837
ZOK1672666
పపరర: నదగరశదరమక గడడ వ

125-151/1378

భవధసవప: శర కరవత రరడడడ గడడ వ
ఇవటట నవవ:4/170
వయససస:61
లవ: ససస స
125-151/273

840
LML2417582
పపరర: కనకమఖక వరమఖపత

125-151/274

భరస : వవవకటటఫయఖ
ఇవటట నవవ:4/170-B
వయససస:42
లవ: ససస స
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841
ZOK0270918
పపరర: లకడక అకకక

125-151/1163

భరస : శవకర అకకక
ఇవటట నవవ:4-170B
వయససస:52
లవ: ససస స

842
ZOK0472720
పపరర: రరజజ కలరరవ

125-151/275

భరస : రరమఖవజనవయబలల
ఇవటట నవవ:4/171
వయససస:33
లవ: ససస స

844
ZOK1220763
పపరర: నరసఫవహ రరడడడ రరక

125-151/277

843
ZOK0475418
పపరర: రరమఖవజనవయబలల మధసర

125-151/276

తవడడ:డ యయరర సరదమ
ఇవటట నవవ:4/171
వయససస:38
లవ: పప

845
ZOK1220789
పపరర: నదగమణణ రరక

125-151/278

846
LML2409084
పపరర: నదగయయ వతస కరల

125-151/279

తవడడ:డ వవవకట రరడడడ రరక
భరస : నరసఫవహ రరడడడ రరక
తవడడ:డ చననపరర వ
ఇవటట నవవ:4/171 YERRABALLI RAJAMPET ఇవటట నవవ:4/171 YERRABALLI RAJAMPET ఇవటట నవవ:4/172
వయససస:50
లవ: పప
వయససస:45
లవ: ససస స
వయససస:54
లవ: పప
847
LML2409142
పపరర: వవవకటటశ బటలఖరరజ

125-151/280

848
LML2416881
పపరర: హహమవత బటలరరజ

125-151/281

849
ZOK1410067
పపరర: కరకక మహలకడక

తవడడ:డ ససబటడమణయమరరజ బటల రరజ
ఇవటట నవవ:4/172A
వయససస:32
లవ: పప

భరస : ససబటడమణయమరరజ బటలరరజ
ఇవటట నవవ:4/172-A
వయససస:49
లవ: ససస స

భరస : కరకక తరరపరలల
ఇవటట నవవ:4/172-A
వయససస:40
లవ: ససస స

850
ZOK1418839
పపరర: కరకక తరరపరలల

851
ZOK1495688
పపరర: గరవరసన కరకక

852
ZOK1566405
పపరర: తరరపరలల కరకక

125-151/283

తవడడ:డ కరకక పఫవచలయయ
ఇవటట నవవ:4/172-A
వయససస:44
లవ: పప
853
ZOK1566439
పపరర: మహ లకడక కరకక

తవడడ:డ తరరపరలల కరకక
ఇవటట నవవ:4/172-A
వయససస:20
లవ: పప
125-151/1208

భరస : తరరపరలల కరకక
ఇవటట నవవ:4/172-A
వయససస:40
లవ: ససస స
125-151/286

తవడడ:డ రమణ కరయల
ఇవటట నవవ:4/173
వయససస:31
లవ: పప
125-151/1164

862
ZOK1100932
పపరర: శరవరణణ చపఫరడడ

125-151/290

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/287

860
LML2416931
పపరర: ససబటబలకమమక మలల శశటట

125-151/291

125-151/288

869
ZOK0252841
పపరర: ససబబనన కర
తవడడ:డ వవవకటయయ కర
ఇవటట నవవ:4/177C
వయససస:52
లవ: పప

125-144/842

861
ZOK2017333
పపరర: నదరరయణరరడడడ చపఫరడడ సఫ

125-151/289

తవడడ:డ పఫదద ససబటబరరడడ సఫ
ఇవటట నవవ:4/177A
వయససస:69
లవ: పప
125-139/10

తవడడ:డ పపలల యయ చవతద
ఇవటట నవవ:4/177-B
వయససస:35
లవ: పప
125-151/292

భరస : నదరరయణరరడడడ కటటరర
ఇవటట నవవ:4/177-B
వయససస:66
లవ: ససస స
125-151/294

858
ZOK1570670
పపరర: సదరష లత ఠమకరరదద

125-151/1165 864
863
LML2409092
ZOK1269472
పపరర: వవవకట ససబబరరమ రరడడ చపఫడడ
పపరర: రరమఖవజనవయబలల చవతద

866
LML2416949
పపరర: లకడక దతవమక కటరర

125-151/285

భరస : ససరరవదడనదథ రరడడడ ఠమకరరదద
ఇవటట నవవ:4/174-A
వయససస:36
లవ: ససస స

తవడడ:డ నదరరయణ రరడడ చపఫడడ
ఇవటట నవవ:4-177-A
వయససస:36
లవ: పప

తవడడ:డ చనదనప రరడడడ తతవగ
ఇవటట నవవ:4/177B
వయససస:52
లవ: పప

భరస : చవదడశశఖరరరడడడ తతవగ
ఇవటట నవవ:4/177-B
వయససస:47
లవ: ససస స

857
LML2416980
పపరర: సరణణపఈ అవజనమక

855
ZOK0783142
పపరర: లకడక తలఖరర
భరస : ససదరకన తలరర
ఇవటట నవవ:4/173
వయససస:31
లవ: ససస స

భరస : జయరరమగగడ మఖలశశటట
ఇవటట నవవ:4/177
వయససస:79
లవ: ససస స

భరస : వవవకటససబబరరమరరడడడ చచపఫరడడ
ఇవటట నవవ:4/177-A
వయససస:38
లవ: ససస స

868
ZOK2017341
పపరర: నదగరశదరమక తతవగర తతవగ

125-151/284

భరస : రరమకకషష సరనపరయ
ఇవటట నవవ:4/173-A
వయససస:39
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటససబటబ రరడడడ త
ఇవటట నవవ:4-176
వయససస:36
లవ: పప

865
ZOK2017358
పపరర: చవదదడశశఖరరరడడడ తతవగ తతవగ

854
ZOK0783134
పపరర: ససదరలన తలఖరర

125-151/1207

తవడడ:డ చనన పఫవచలయయ కరకక
ఇవటట నవవ:4/172-A
వయససస:43
లవ: పప

తవడడ:డ శరనవరససలల తలఖరర
ఇవటట నవవ:4/173
వయససస:33
లవ: పప

856
ZOK0783159
పపరర: శరనస కరయల

859
ZOK0487603
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ తదళపరక

125-151/1206

125-151/282

867
ZOK0686949
పపరర: సరదత కవచరల

125-151/293

తవడడ:డ ససబటబనన కవచరల
ఇవటట నవవ:4/177-B
వయససస:29
లవ: ససస స
125-151/295

870
LML2413037
పపరర: లకడకదతవమక కరవచర

125-151/296

భరస : ససబబనన
ఇవటట నవవ:4/177-C
వయససస:57
లవ: ససస స
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871
LML2417574
పపరర: సషజనయ కరవచర

125-151/297

తవడడ:డ ససబటబనద
ఇవటట నవవ:4/177-C
వయససస:35
లవ: ససస స
874
ZOK0883323
పపరర: జయససధ తదళపరక

తవడడ:డ నదరరయణరరడడడ తదళళపరక
ఇవటట నవవ:4/178
వయససస:45
లవ: పప
125-152/16

భరస : మబరళ మహన రరడడ
ఇవటట నవవ:4/178
వయససస:40
లవ: ససస స
877
ZOK1277830
పపరర: గవగరధర రరడడడ నరరరడడడ

125-151/302

తవడడ:డ గవగరరరడడడ లలట నరరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/178-B3
వయససస:55
లవ: పప
880
ZOK0883307
పపరర: పరవన నదరర రరడడ

125-152/17

125-151/1169

125-151/304

తవడడ:డ బటషర సయయద
ఇవటట నవవ:4/178-C
వయససస:39
లవ: పప
892
ZOK1380922
పపరర: రవచవదడ వవవపరటట

125-148/1162

భరస : ఓబయయ తచలల
ఇవటట నవవ:4/179-B
వయససస:36
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

879
ZOK2288660
పపరర: పడనదయనదథ రరడడడ నరరరడడడ

125-151/1166

881
ZOK0397950
పపరర: ఓబబలమక దదగబ

884
ZOK0402024
పపరర: నదరరయణరరడడడ దగబగ

887
ZOK1019794
పపరర: వవవకట సఫవర కలవచవ

890
ZOK1272764
పపరర: మబబటరక సయయద

893
ZOK1203892
పపరర: వవవకటయయ వవవపరటట

125-151/311

896
LML2411882
పపరర: రరజ మఖధచలల

125-151/1167

899
LML2417533
పపరర: రమఖదతవ మలలపమ
భరస : చవదడ మహన యవ
ఇవటట నవవ:4/182
వయససస:41
లవ: ససస స

125-151/1418

882
ZOK0398008
పపరర: రమణమక డతగర

125-151/1168

భరస : నదరరయణరరడడడ డతగ
ఇవటట నవవ:4-178-B-4
వయససస:78
లవ: ససస స
125-151/1170

885
ZOK0782839
పపరర: ససబబమక కలవచవ

125-151/303

భరస : రమణయయ కలవచచవ
ఇవటట నవవ:4/178B5
వయససస:48
లవ: ససస స
125-151/305

888
ZOK1176453
పపరర: వవవకటపడసరద కలవచవ

125-151/306

తవడడ:డ వవవకరటరమణ కలవచవ
ఇవటట నవవ:4/178-B5
వయససస:26
లవ: పప
125-151/1171

891
ZOK0782854
పపరర: ఈశదరమక పప నన

125-151/308

భరస : శరరరమబలల పపన
ఇవటట నవవ:4/178-G5
వయససస:35
లవ: ససస స
125-151/309

894
ZOK1011824
పపరర: శరరవణణ వవవపరటట

125-151/310

తవడడ:డ వవవకటయయ వవవపరటట
ఇవటట నవవ:4/179-A
వయససస:28
లవ: ససస స
125-151/312

తవడడ:డ మలల యయ మదతళల
ఇవటట నవవ:4/179B
వయససస:40
లవ: పప
125-151/314

125-151/300

తవడడ:డ ఏన గవగధర రరడడడ
ఇవటట నవవ:4-178-b-3
వయససస:18
లవ: పప

తవడడ:డ ససబబరరయబడడ వవవపరటట
ఇవటట నవవ:4/179
వయససస:49
లవ: పప

తవడడ:డ ఓబయయ తచలల
ఇవటట నవవ:4/179B
వయససస:42
లవ: పప
898
LML2417590
పపరర: మణణమఖక తచల

878
ZOK1176438
పపరర: పరవన నరరరడడడ

భరస : యయజడ సయయద
ఇవటట నవవ:4-178-C
వయససస:26
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటయయ వవవపరటట
ఇవటట నవవ:4/179
వయససస:23
లవ: పప
895
LML2411874
పపరర: హనసమవతత థతలఖ

భరస : గవగరధర రరడడడ నరరరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/178 B-3
వయససస:32
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకరటరమణ కలవచవ
ఇవటట నవవ:4/178-B5
వయససస:29
లవ: పప
125-151/307

876
LML2417517
పపరర: పరరదత నరరరడడడ

భరస : మబరళ మహన రరడడ తదళళపరక
ఇవటట నవవ:4/178-A
వయససస:44
లవ: ససస స

తవడడ:డ పఫచరరరడడడ దగబగ
ఇవటట నవవ:4-178-B-4
వయససస:83
లవ: పప

తవడడ:డ నదగరష పప ననవ
ఇవటట నవవ:4/178-B5
వయససస:45
లవ: పప
889
ZOK1272772
పపరర: యయజడ సయయద

125-151/301

భరస : రవఘనదయకలలల డదగ
ఇవటట నవవ:4-178-B-4
వయససస:48
లవ: ససస స

భరస : గబర రపర పరళళ
ల రర
ఇవటట నవవ:4-178-B-4
వయససస:43
లవ: ససస స
886
ZOK0782847
పపరర: పప నదన శరరరమబలల

875
ZOK1218743
పపరర: జయ ససధ తదళళపరక

125-151/299

భరస : ససబటబరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/178
వయససస:72
లవ: ససస స

తవడడ:డ గవగరధర రరడడడ నరరరడడడ
ఇవటట నవవ:4-178-B-3
వయససస:28
లవ: ససస స

తవడడ:డ గవగరధర రరడడడ
ఇవటట నవవ:4/178B 3
వయససస:26
లవ: ససస స
883
ZOK0398230
పపరర: బలఖవత పరలలరర

125-151/298 873
872
LML2406544
ZOK2017366
పపరర: మబరళమహన రరడడ తదళళపరక
పపరర: యలల మక చపరడడ

897
LML2417608
పపరర: సరరజన మఖధతలఖ

125-151/313

భరస : రరజ మదతళల
ఇవటట నవవ:4/179-B
వయససస:37
లవ: ససస స
125-151/315

900
ZOK1685130
పపరర: శలక సయద

125-151/316

తవడడ:డ రహమతతలఖల సయద
ఇవటట నవవ:4/182
వయససస:32
లవ: ససస స
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901
ZOK0879165
పపరర: లకడక దతవ చటటటపసరఏదదద

125-152/18

భరస : నదరరయణ చటటటపఫరదదద
ఇవటట నవవ:4/182
వయససస:44
లవ: ససస స
904
ZOK0736629
పపరర: జయలలత కవభవ

125-151/318

905
ZOK2017374
పపరర: అమరరవత కవభవ

125-151/321

భరస : రవ శవకరరరడడడ బబడడ రరడగరరర
డడ
ఇవటట నవవ:4/183-A
వయససస:40
లవ: ససస స

భవధసవప: నదగమక రరడడడ
ఇవటట నవవ:4/186
వయససస:72
లవ: పప

భరస : అజయబకమఖర రరడడడ చపఫడడ
ఇవటట నవవ:4/186-B
వయససస:37
లవ: ససస స
919
ZOK0651976
పపరర: శరరష చపఫడడ
తవడడ:డ జయరరమ రరడడడ సఫ
ఇవటట నవవ:4/189
వయససస:30
లవ: ససస స
922
ZOK2017457
పపరర: రరజనకరవత రరడడడ చపఫరడడ

125-151/343

తవడడ:డ చనన ససబటబరరడడ చపఫడడ
ఇవటట నవవ:4/189A
వయససస:43
లవ: పప
925
LML2413078
పపరర: వజయలకడక చపఫడడ

911
ZOK2017408
పపరర: ససలలచనమక బబడదడరరడగరరర
డడ
బబదదదరరడడడ
భరస : పడతదపరరడడడ బబదదదరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/183-A
వయససస:62
లవ: ససస స

భరస : రజనకరవత రరడడడ చపఫడడ
ఇవటట నవవ:4-189A
వయససస:40
లవ: ససస స
928
LML2417483
పపరర: నదగరతనమఖక కవదసకలరర
భరస : సహదతవయయ కవదసకలరర
ఇవటట నవవ:4/191
వయససస:57
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/325

917
LML2392124
పపరర: ఆదదలకడక బటల

125-151/326

125-142/658

125-151/341

923
ZOK2017465
పపరర: ససబబమక చపఫరడడ చచపఫరడడ

125-151/344

929
LML2417491
పపరర: అమరరవత కవదసకలరర
తవడడ:డ సహదతవయయ కవదసకలరర
ఇవటట నవవ:4/191
వయససస:32
లవ: ససస స

915
ZOK2017424
పపరర: నదగమక చపఫరడడ చచపఫరడడ

125-151/337

125-151/339
918
LML1840032
పపరర: జయరరమరరడడడ చపఫరడడ చచపఫరడడ

తవడడ:డ నదరపపరరడడడ సఫ
ఇవటట నవవ:4/189
వయససస:54
లవ: పప
921
ZOK2017440
పపరర: చననమక చపఫరడడ చచపఫరడడ

125-151/342

భరస : జయరరమరరడడడ సఫ
ఇవటట నవవ:4/189
వయససస:52
లవ: ససస స
924
LML2406577
పపరర: వవణబగరపరల రరడడ చపఫరడడ

125-151/1173

తవడడ:డ ససబబమక చపఫడడ
ఇవటట నవవ:4-189A
వయససస:38
లవ: పప
125-151/1210

తవడడ:డ చననపర వటటటకరల
ఇవటట నవవ:4/190-A
వయససస:55
లవ: పప
125-151/346

125-151/1172

భరస : సతయనదరరయణరరడడడ సఫ
ఇవటట నవవ:4/186-A
వయససస:62
లవ: ససస స

920
ZOK2017432
పపరర: వవవకట ససబటబరరడడడ చపఫరడడ
చచపఫరడడ
తవడడ:డ నదరపపరరడడడ సఫ
ఇవటట నవవ:4/189
వయససస:59
లవ: పప

926
ZOK1672864
పపరర: నదరరయణ వటటటకరల

912
LML2406551
పపరర: రవశవకర రరడడడ బబడడ రరడడడ
తవడడ:డ పడతదప రరడడడ బబడడ రరడడడ
ఇవటట నవవ:4-183A
వయససస:37
లవ: పప

భరస : చననససబటబరరడడ సఫ
ఇవటట నవవ:4/189A
వయససస:67
లవ: ససస స
125-151/1174

125-151/320

తవడడ:డ పడతప రరడడడ బ
ఇవటట నవవ:4/183-A
వయససస:32
లవ: ససస స

భరస : రమన
ఇవటట నవవ:4/188-1, D
వయససస:44
లవ: ససస స
125-151/340

906
ZOK2017382
పపరర: వవవగళ రరడడడ కలవభవ
తవడడ:డ నదరరయణరరడడడ కలవభవ
ఇవటట నవవ:4/183
వయససస:56
లవ: పప

తవడడ:డ ససబటబరరడడడ సఫ
ఇవటట నవవ:4/186A
వయససస:71
లవ: పప
125-151/338

125-151/317

125-151/322 909
125-151/323
908
LML1849587
LML2417525
పపరర: యఖనదదమక బబడదడరరడగరరర
పపరర: అరరణద కలమఖరర బబడద రరడడ గరరర
డడ
బ

125-151/1209 914
913
ZOK1672799
ZOK2017416
పపరర: సతయనదరరయణ రరడడడ చపఫరడడ
పపరర: సతయనదరరయణ చపఫరడడ సఫ

916
LML2413060
పపరర: శశదత చపఫడడ

125-151/319

భరస : కకవడదరరడడడ బ
ఇవటట నవవ:4/183-A
వయససస:67
లవ: ససస స
125-151/324

903
ZOK0690685
పపరర: దదలప కలమఖర రరడడడ ఖమకవ
తవడడ:డ వవవగల రరడడడ
ఇవటట నవవ:4/183
వయససస:28
లవ: పప

భరస : వవవగల రరడడడ కవభవ
ఇవటట నవవ:4/183
వయససస:47
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబరరడడడ బ
ఇవటట నవవ:4/183A
వయససస:69
లవ: పప
910
ZOK1011832
పపరర: తతలసఫ పలలల

125-152/19

తవడడ:డ వవవకటపరర
ఇవటట నవవ:4/182
వయససస:38
లవ: పప

తవడడ:డ వవవగల రరడడడ కవభవ
ఇవటట నవవ:4/183
వయససస:28
లవ: ససస స
907
ZOK2017390
పపరర: పడతదప రరడడడ బబడగ గరరడడడ గరరర

902
ZOK0879223
పపరర: నదరరయణ చటటటపఫరరడడడ

927
LML2411833
పపరర: బటబబరరవ కవదసకలరర

125-151/345

తవడడ:డ సహదతవవఫయఖ కవదసకలరర
ఇవటట నవవ:4/191
వయససస:34
లవ: పప
125-151/347

930
ZOK2017473
పపరర: సహహడవయయ కవదసకలరర

125-151/348

తవడడ:డ చచవగల రరడడడ కవదసకలరర
ఇవటట నవవ:4/191
వయససస:55
లవ: పప
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931
LML2416899
పపరర: వజయకలమఖరర పపలఖ

125-151/349

భరస : గరపరలయయ పపలఖ
ఇవటట నవవ:4/191A
వయససస:46
లవ: ససస స
934
ZOK0783175
పపరర: ససమతడమక కకమకరర

125-151/350

భరస : వవవకటశవరరడడడ నరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/191-A
వయససస:79
లవ: ససస స
125-151/352

భరస : మహన రరవప కలమకరర
ఇవటట నవవ:4/191-A
వయససస:50
లవ: ససస స
937
ZOK1673474
పపరర: కకమబకరర ససమతడ

932
LML2416956
పపరర: ససబబమఖక నరరరడడ

935
ZOK1011899
పపరర: సరదత కకమక

938
ZOK1673490
పపరర: కకమబకరర సరదత

125-151/353

125-151/1379
936
ZOK1673300
పపరర: కకమబకరర మబరళమహన రరవప

తవడడ:డ కకమబకరర పడభబ దదస
ఇవటట నవవ:4/191-A
వయససస:54
లవ: పప
125-151/1381

939
LML2409035
పపరర: నదగరశదరరరడడడ నరరరడడడ

భరస : కకమబకరర మబరళమహన రరవప
ఇవటట నవవ:4/191-A
వయససస:48
లవ: ససస స

తవడడ:డ కకమబకరర మబరళమహన రరవప
ఇవటట నవవ:4/191-A
వయససస:26
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటటశరరడడడ నరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/191-A--1
వయససస:48
లవ: పప

940
LML2416998
పపరర: హరరత నరరరడడడ

941
ZOK0089862
పపరర: వససవధర నరరరడడడ

942
ZOK2017481
పపరర: ససమతడ నరరరరడడడ నరరడడడ

125-151/355

భరస : వరనదరరయణరరడడడ నరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/191-B
వయససస:32
లవ: ససస స
943
ZOK0402206
పపరర: మహహధర రరడడడ నరరరడడడ
తవడడ:డ నదరరయణరరడడడ యన
ఇవటట నవవ:4-191-B
వయససస:36
లవ: పప
946
ZOK1193036
పపరర: నదగవవణణ వవటటటకళ

944
LML2417012
పపరర: పరలకలరర శరవతద

125-151/360

947
ZOK1193044
పపరర: అమకనమక వటటకఅలఖ

తవడడ:డ వవవకటయయ కకమటటగబవట
ఇవటట నవవ:4/192
వయససస:73
లవ: పప
125-151/366

భరస : వవవకట ససబటబరరడడడ బబదద రరడడడ
ఇవటట నవవ:4/194
వయససస:49
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/361

125-151/368

956
LML2406601
పపరర: వవవకటససబటబరరడడడ బ

125-151/364

959
ZOK0708446
పపరర: ససరరవదడ రరడడడ బబడడ రరడగరరర
డడ

125-151/359

948
ZOK1242809
పపరర: రవ కకషష కకమటటగబవట

125-151/362

951
ZOK0475285
పపరర: వవవకటససబబయయ సరవబ

125-151/365

తవడడ:డ ససబబయయ సరవబ
ఇవటట నవవ:4/193
వయససస:53
లవ: పప
125-151/367

954
LML1850270
పపరర: వవవకటలకడక సవబ

125-151/1176

భరస : వవవకటససబబయయ సరవబ
ఇవటట నవవ:4-193
వయససస:44
లవ: ససస స
125-151/369

తవడడ:డ ససబటబరరడడడ బ
ఇవటట నవవ:4/194
వయససస:54
లవ: పప
125-151/371

945
ZOK0783118
పపరర: లలత కకమటటగబవటల

తవడడ:డ ససబటబరరయబడడ కకమటటగబవట
ఇవటట నవవ:4/192
వయససస:25
లవ: పప

భరస : పడసరద ఉదదవడవ
ఇవటట నవవ:4/193
వయససస:28
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబటబరరడడడ బ
ఇవటట నవవ:4/194
వయససస:53
లవ: పప
958
LML2417194
పపరర: ఇవదదరమక బబదడద రరడడడ

953
ZOK0794073
పపరర: శశకళ ఉదదవడవ

125-151/357

తవడడ:డ ససబబరరయడడ కకమతగబవట
ఇవటట నవవ:4/192
వయససస:31
లవ: ససస స

భరస : నదగయయ సరవబ
ఇవటట నవవ:4/193
వయససస:84
లవ: ససస స

తవడడ:డ జయరరమయయ ఉదదవడవ
ఇవటట నవవ:4/193
వయససస:36
లవ: పప
955
LML1840172
పపరర: ససధదకర రరడడడ బ

125-151/358

భరస : నదగయయ వదటటటకఅలఖ
ఇవటట నవవ:4/192
వయససస:45
లవ: ససస స

125-151/363 950
949
ZOK1242817
LML2417020
పపరర: ససబబ రరయబడడ కకమటటగబవట
పపరర: నరసమక సరవబట

125-151/354

భరస : వరనదరరయణరరడడడ నరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/191-B
వయససస:57
లవ: ససస స

భరస : వవవకటససబబయయ పరలకలరర
ఇవటట నవవ:4/192
వయససస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ నదగయయ వదటటటకఅలఖ
ఇవటట నవవ:4/192
వయససస:28
లవ: ససస స

952
ZOK0793554
పపరర: పడసరద ఉదదవడవ

125-151/356

భరస : నదగరశదర రరడడడ నరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/191-B
వయససస:42
లవ: ససస స
125-151/1175

125-151/351

తవడడ:డ వవవకట నదరరయణ కలమకరర
ఇవటట నవవ:4/191-A
వయససస:54
లవ: పప

తవడడ:డ మహన రరవప కకమక
ఇవటట నవవ:4/191-A
వయససస:28
లవ: ససస స
125-151/1380

933
ZOK0783167
పపరర: మహన రరవప కకమకరర

957
LML2417178
పపరర: ససబబమఖక బబదడద రరడడ

125-151/370

భరస : చనన ససబటబరరడడ బబదద రరడడడ
ఇవటట నవవ:4/194
వయససస:84
లవ: ససస స
125-151/372

తవడడ:డ వవవకట ససబటబరరడడ బబడడ రరడగరరర
డడ
ఇవటట నవవ:4/194
వయససస:32
లవ: పప

960
ZOK0793588
పపరర: ససరరవదడ రరడడడ బబదదదరరడడడ గరరర

125-152/20

తవడడ:డ వవవకట ససబటబ రరడడ
ఇవటట నవవ:4/194
వయససస:32
లవ: పప
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961
LML1840222
పపరర: ససబటబరరమరరడడడ బ

125-151/373

962
ZOK0783183
పపరర: ససనతద బబడడ రరడగరరర
డడ

తవడడ:డ చనన ససబటబరరడడ బ
ఇవటట నవవ:4/194A
వయససస:47
లవ: పప

తవడడ:డ ససధదకర రరడడడ బబడడ రరడగరరర
డడ
ఇవటట నవవ:4/194-A
వయససస:29
లవ: ససస స

125-151/376
964
ZOK1011915
పపరర: ససబబరతనమక
చపఫడడబబడదడరరడడ దడడరర
భరస : ససధదకర రరడడడ చచపపరదద బబదద రరడడడ గరరర
ఇవటట నవవ:4/194-A
వయససస:52
లవ: ససస స

965
LML2417160
పపరర: లకడక దతవ బబదడద రరడడ

968
ZOK0736637
పపరర: ససబబరతనమక కటటరర
భరస : నదగరరరడడడ కటటరర
ఇవటట నవవ:4/197
వయససస:62
లవ: ససస స

970
LML2417061
పపరర: జజయత కకమతగవతద

971
LML2417152
పపరర: ఇవదదరర ఓవటటమటట

భరస : ససబటబరరయడన కమటట గబవట
ఇవటట నవవ:4/198
వయససస:32
లవ: ససస స

తవడడ:డ రరమకకషష రరడడడ ఒవటటమటట
ఇవటట నవవ:4/198
వయససస:34
లవ: ససస స

973
ZOK1495472
పపరర: శరవరణణ వవతమతదస

974
ZOK1672393
పపరర: రరమ కకషష రరడడడ ఒవటటమటట

125-151/1212

తవడడ:డ రరమకకషష రరడడడ వవతమతదస
ఇవటట నవవ:4/198
వయససస:27
లవ: ససస స
976
ZOK2284073
పపరర: ఆకరపరటట లకకణ ఆకరపరటట
తవడడ:డ ఆకరపరటట దసరగ యయ ఆకరపరటట
ఇవటట నవవ:4-198-B
వయససస:20
లవ: పప
979
LML2417145
పపరర: లకడక దతవ ఒవటటమటట

125-151/386

భరస : రరమకకషష రరడడడ ఒవటటమటట
ఇవటట నవవ:4/198-D
వయససస:54
లవ: ససస స
982
ZOK0651968
పపరర: శరదతవ కకమబకరర

125-151/389

భరస : వవవకట రమణ కకడనరర
ఇవటట నవవ:4/201
వయససస:47
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/379

125-151/1214

125-151/382

969
LML2417053
పపరర: గవగమక కకమతగవతద

125-151/380

972
ZOK0512079
పపరర: పరడతర రరడడ వవతమటట

125-151/383

తవడడ:డ రరమకకషష రరడడడ వవతమటట
ఇవటట నవవ:4/198
వయససస:32
లవ: పప
125-151/1213

975
ZOK2284065
పపరర: ఆకరపరటట పడనదథద ఆకరపరటట

125-151/1412

తవడడ:డ ఆకరపరటట దసరగ యయ ఆకరపరటట
ఇవటట నవవ:4-198-B
వయససస:19
లవ: ససస స
125-151/384

978
LML2417079
పపరర: నదగలకడక పఫలలమ

తవడడ:డ రరమకకషష రరడడడ వవతమటట
ఇవటట నవవ:4/198-B YERRABALLI
వయససస:28
లవ: ససస స

భరస : రవశవకర పఫలలమ
ఇవటట నవవ:4/198-C
వయససస:46
లవ: ససస స

980
ZOK1266981
పపరర: సరళ నడధల

981
LML2406619
పపరర: ఈశదర రరడడడ కకమక రరడడ

125-151/387

125-151/385

125-151/388

తవడడ:డ ససబటబరరడడడ కకమకరరడడ
ఇవటట నవవ:4/199
వయససస:57
లవ: పప

125-151/390 984
125-151/391
983
ZOK1100957
ZOK2017499
పపరర: దదనవష కలమఖర రరడడ కకమకరరడడ
పపరర: రరజరశదరర కకమకరరడడ కకమకరరడడడ

986
ZOK0736611
పపరర: సమత చపఫరడడ

భరస : ఈశదరరరడడడ కకమకరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/199
వయససస:44
లవ: ససస స
125-151/392

తవడడ:డ జయచవదడ రరడడడ చచపఫరడడ
ఇవటట నవవ:4/200
వయససస:29
లవ: ససస స
125-151/394

125-151/378
966
ZOK1565597
పపరర: ససజతద చపఫరడడ బబదడరరదద దడడరర

భరస : ససబటబరరయడన కమటట గబవట
ఇవటట నవవ:4/198
వయససస:44
లవ: ససస స

తవడడ:డ ఈశదర రరడడడ కకమకరరడడడ
ఇవటట నవవ:4/199
వయససస:26
లవ: పప

భరస : చచనన రరడడడ మమకల
ఇవటట నవవ:4/199
వయససస:43
లవ: ససస స
988
ZOK1242841
పపరర: అవజమక కకడనరర

977
ZOK0651869
పపరర: శరవరణణ వవతమటట

125-151/375

తవడడ:డ ససబబరరమ రరడడ చపఫరడడ బబదడరరదద దడడరర
ఇవటట నవవ:4/194-B
వయససస:21
లవ: ససస స

భరస : ఆవజనవయబలల నడధల
ఇవటట నవవ:4/198-E
వయససస:41
లవ: ససస స

భరస : శవ శవకర రరడడడ కకమబకరర
ఇవటట నవవ:4/199
వయససస:43
లవ: ససస స
985
ZOK1672260
పపరర: పడవణ మమకల

125-151/377

భవధసవప: పడతదప రరడడడ ఒవటటమటట
ఇవటట నవవ:4/198
వయససస:62
లవ: పప
125-151/1413

963
ZOK1011873
పపరర: ససమవతరరడడడ సస బ
తవడడ:డ ససధదకర రరడడడ సస బ
ఇవటట నవవ:4/194-A
వయససస:27
లవ: పప

భరస : ససబబరరమ రరడడ బబదద రరడడడ
ఇవటట నవవ:4/194-B
వయససస:43
లవ: ససస స

125-151/1211
967
ZOK1565530
పపరర: సరయ రరడడడ చపఫరడడ
బబదడరరడగరరర
డడ
తవడడ:డ ససబబరరమ రరడడడ చపఫరడడ బబదడరరదద దడడరర
ఇవటట నవవ:4/194-B
వయససస:23
లవ: పప
125-151/381

125-151/374

989
ZOK2017507
పపరర: రరమబలమక చపఫరడడ చచపపరదద
భరస : నడడపఫ ససబటబరరడడ సఫ
ఇవటట నవవ:4/201
వయససస:68
లవ: ససస స

987
LML2417038
పపరర: సరరతద చపఫరడడ

125-151/393

భరస : జయచవదడరరడడడ సఫ
ఇవటట నవవ:4/201
వయససస:33
లవ: ససస స
125-151/395

990
ZOK2017515
పపరర: నదగ మణణమక చపఫరడడ

125-151/396

భరస : జయచవదదడరరడడడ సఫ
ఇవటట నవవ:4/201
వయససస:47
లవ: ససస స
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125-151/1177 992
991
ZOK2017523
ZOK2017531
పపరర: నడడపఫససబటబ రరడడడ చపఫరడడ సఫ
పపరర: జయచవదదడ రరడడడ చపఫరడడ సఫ

తవడడ:డ కకవడద రరడడడ సఫ
ఇవటట నవవ:4-201
వయససస:84
లవ: పప
994
ZOK0648956
పపరర: శరరరదణణ ఎవ

తవడడ:డ నడడపఫససబటబ రరడడ సఫ
ఇవటట నవవ:4-201
వయససస:54
లవ: పప
125-151/397

భరస : వవవకటటసదరరల ఎవ
ఇవటట నవవ:4/201-C
వయససస:47
లవ: ససస స
997
ZOK0475624
పపరర: శవ శవకరయయ నవలల లరర

125-151/1180

125-151/400

998
ZOK1495282
పపరర: గరరశరక సఫ దసవ

125-151/402

1001 ZOK2017556
పపరర: పరలకకవడదడయబడడ వడచవ

1004 ZOK0880329
పపరర: ఇసరకయల షపక

125-151/404

1007 ZOK2017572
పపరర: రరమబలమక కఠరరర కటటరర

తవడడ:డ నరసఫవహ రరడడడ కర
ఇవటట నవవ:4-203A
వయససస:41
లవ: పప
125-152/22

భరస : నదగరశదరరరడడడ కటటరర
ఇవటట నవవ:4/203C
వయససస:49
లవ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-152/21

125-151/409

1016 ZOK2017580
పపరర: బటలమబనరరడడడ కఠరరర

125-151/406

1019 ZOK1242759
పపరర: వదదద వవవకట రమణ వడడడ
తవడడ:డ వదదద చననయయ వదద
ఇవటట నవవ:4/204
వయససస:32
లవ: పప

999
LML1840701
పపరర: ససరరవదడనదధరరడడడ యస

125-151/399

1002 LML2406650
పపరర: హర నదరరయణ వ

125-151/401

1005 LML2417475
పపరర: వజయ లకడక ఫపజపపణణన

125-151/403

1008 ZOK1495514
పపరర: ససనత కటటరర

125-151/407

భరస : మధస ససధదన రరడడ కటటరర
ఇవటట నవవ:4/203-A
వయససస:38
లవ: ససస స
125-151/1183

125-151/1409
1011 ZOK2281509
పపరర: కటటరర లకడకనరరసరరదద కటటరర

తవడడ:డ కటటరర నరసఫవహ కటటరర
ఇవటట నవవ:4-203-A
వయససస:44
లవ: పప
125-151/405

1014 ZOK1011931
పపరర: పదదకవత వడచవ

125-151/408

భరస : హరర నదరరయణ వడచవ
ఇవటట నవవ:4/203B
వయససస:32
లవ: ససస స
125-151/1184

తవడడ:డ నదగమబన రరడడడ
ఇవటట నవవ:4-203B
వయససస:62
లవ: పప
125-151/411

125-151/1179

భరస : వవవకట రమన ఫపగబపపణణన
ఇవటట నవవ:4/203 -1
వయససస:47
లవ: ససస స

భరస : పరలకకవడ రరయబడడ వడచవ
ఇవటట నవవ:4/203 B
వయససస:37
లవ: ససస స

భరస : బటలమబనరరడడడ కటటరర
ఇవటట నవవ:4/203-B
వయససస:52
లవ: ససస స
1018 ZOK2017614
పపరర: లకడకదతవ కఠరరర కటటరర

1013 LML2417467
పపరర: శవమఖక వడవ

996
ZOK0402032
పపరర: ఓబబలపత చనన
హననమవతయయగరరర
తవడడ:డ నదగపర సఫ
ఇవటట నవవ:4-202
వయససస:43
లవ: పప

తవడడ:డ రరమయయ వరద
ఇవటట నవవ:4/202D
వయససస:39
లవ: పప

తవడడ:డ నరసఫవహ రరడడడ
ఇవటట నవవ:4-203A
వయససస:50
లవ: పప

భరస : మధససనదన రరడడడ కటటరర
ఇవటట నవవ:4/203-A
వయససస:38
లవ: ససస స
1015 ZOK2017598
పపరర: భటగయమక కఠరరర కథనస

125-151/1181

భరస : నరసఫవహరరడడడ కటటరర
ఇవటట నవవ:4/203A
వయససస:48
లవ: ససస స

125-151/1182 1010 ZOK2017564
1009 LML1840610
పపరర: మధససనదనరరడడడ యబ కటరర
పపరర: పడహలఖలదరరడడడ కఠరరర

125-151/1215

తవడడ:డ వ.యన.రరడడడ ఎస
ఇవటట నవవ:4/202-1
వయససస:52
లవ: పప

తవడడ:డ అకబర
ఇవటట నవవ:4/203
వయససస:28
లవ: పప

భరస : పల హలఖలడ రరడడడ కటటరర
ఇవటట నవవ:4/203 A
వయససస:45
లవ: ససస స

1012 ZOK1131028
పపరర: ససనతద కటటరర

125-151/1216

తవడడ:డ రరమయయ వడచవ
ఇవటట నవవ:4-202B
వయససస:51
లవ: పప

తవడడ:డ నదగరశదర రరడడడ కటటరర
ఇవటట నవవ:4/203
వయససస:31
లవ: ససస స
1006 LML2417459
పపరర: శరరదద కటరర

125-151/398

తవడడ:డ ససరరవదడనదథ రరడడడ సఫ దసవ
ఇవటట నవవ:4/202
వయససస:22
లవ: ససస స

భరస : వవవకట నదరరయణరరడడడ ఎస
ఇవటట నవవ:4/202-1
వయససస:77
లవ: ససస స
1003 ZOK1176446
పపరర: భటరగ వ కటటరర

995
ZOK2017549
పపరర: ససహహ
హ లత సప దసవ

993
ZOK1495258
పపరర: మమనక అయయల
తవడడ:డ నరసరరడడడ అయయల
ఇవటట నవవ:4/201-B
వయససస:25
లవ: ససస స

భరస : ససరరవదడనదథ రరడడ సప దసవ
ఇవటట నవవ:4/202
వయససస:48
లవ: ససస స

తవడడ:డ రవగయయ నవలలరర
ఇవటట నవవ:4-202
వయససస:35
లవ: పప
1000 LML1850502
పపరర: వవవకట ససబబమక సఫ డడవ

125-151/1178

1017 ZOK2017606
పపరర: లకమక కఠరరర కటటరర

125-151/410

భరస : నదగమబనరరడడడ కటటరర
ఇవటట నవవ:4/203C
వయససస:82
లవ: ససస స
125-151/412

1020 ZOK0655381
పపరర: పఫఫయఖజ షపక

125-151/413

తవడడ:డ ఇమఖవసరహహబ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/210-A
వయససస:63
లవ: పప
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1021 ZOK1705581
పపరర: షపక మమటట ల యఖససకన షపక

125-151/1382

తవడడ:డ మహబబబ బటష షపక
ఇవటట నవవ:4/670-1A
వయససస:22
లవ: ససస స

125-151/864

భరస : మహమకద షరరఫ షఫఫక
ఇవటట నవవ:4/741-F
వయససస:48
లవ: ససస స

1024 ZOK1495266
పపరర: కస వవవకట రమణ

125-151/100

తవడడ:డ కస చవదడ శశఖర బటబబ
ఇవటట నవవ:4/12706
వయససస:33
లవ: పప
1027 ZOK1137570
పపరర: సవజయ దదప టవగబటటరర

1022 ZOK0432740
పపరర: శరఫఫవపన షపక

1025 ZOK1495274
పపరర: కస చవదడ శశఖర

తవడడ:డ సవజవయయ టవగబటటరర
ఇవటట నవవ:9-406B
వయససస:26
లవ: పప

1028 ZOK0471664
పపరర: సవజవయయ టవగబటటరర

125-151/1376

125-140/1232

125-140/583

1033 ZOK2004703
పపరర: లకడకదతవ గబజపఫనవన

125-140/584

1036 ZOK0211128
పపరర: రవకలమఖర పటటటవ
తవడడ:డ మదనగరపరలయయ పటటటవ
ఇవటట నవవ:9/410
వయససస:38
లవ: పప
1039 ZOK0922451
పపరర: కవత పతతస మ
తవడడ:డ శవ శవకరయయ పతతస మ
ఇవటట నవవ:9/410
వయససస:31
లవ: ససస స
1042 ZOK0933060
పపరర: శరకరనస గబజపఫనవన

125-140/591

తవడడ:డ రరమచవదడయయ
ఇవటట నవవ:9/414
వయససస:28
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-140/587

125-140/593

125-140/1236

1043 ZOK1161025
పపరర: సరలమక గబజపఫనవన

1038 ZOK0922444
పపరర: తడవవణణ పతతస మ

1041 ZOK0656660
పపరర: శర కరవత గజపఫనవన

125-140/592

తవడడ:డ రరమచవదడయయ గబజరల
ఇవటట నవవ:9/414
వయససస:26
లవ: పప

125-140/588

125-140/590

125-140/1237
1044 LML1895192
పపరర: ససబటబరరయడన గబజపఫనవన

తవడడ:డ వవవకటయయ
ఇవటట నవవ:9-410-A
వయససస:57
లవ: పప

125-151/1279 1047 ZOK0736660
1046 ZOK0656249
పపరర: సఫవర ససబబనదరసయయ మబవత
పపరర: నదగమణణ మబవత

1049 ZOK1150044
పపరర: గవగ హరరపస
డ రద గబజరల

125-140/585

తవడడ:డ ససబటబరరయబడడ
ఇవటట నవవ:9/410-A
వయససస:31
లవ: పప

తవడడ:డ నరసఫవహహలల మబవత
ఇవటట నవవ:9/413 YERRABALLI
వయససస:43
లవ: పప
125-140/594

1035 ZOK1188482
పపరర: లకడక నరసమక పపటటటట

భరస : రరజశశఖర పతతస మ
ఇవటట నవవ:9/410
వయససస:35
లవ: ససస స

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇవటట నవవ:9/410-A
వయససస:55
లవ: ససస స

తవడడ:డ చననయయ
ఇవటట నవవ:9/413
వయససస:58
లవ: పప
1048 ZOK0773556
పపరర: గవగర కలమఖర సజరల

1037 ZOK0739870
పపరర: పపరషచవదడ పరలలవ

1040 LML1895390
పపరర: రరజశశఖర పతతస మ

125-140/1234
1032 LML1893189
పపరర: చనన వవవకటయయ గబజపఫనవన

భరస : నరసఫవహహలల పపటటటట
ఇవటట నవవ:9/409-A
వయససస:40
లవ: ససస స

తవడడ:డ మదనగరపరలయయ
ఇవటట నవవ:9-410
వయససస:41
లవ: పప

తవడడ:డ ససబటబరరయబడడ గబజపఫనవన
ఇవటట నవవ:9/410-A
వయససస:31
లవ: పప
1045 LML1893288
పపరర: రరమచవదడయయ గబజజలఖ

1034 ZOK1188474
పపరర: నరసఫవహహలల పపటటటట

తవడడ:డ శవ శవకర
ఇవటట నవవ:9/410
వయససస:32
లవ: పప
125-140/589

125-140/1233
1029 ZOK0476481
పపరర: ససబబలకలకమక టవగబటటరర

తవడడ:డ ససబబయయ
ఇవటట నవవ:9-409
వయససస:77
లవ: పప

తవడడ:డ నదరరయణ పపటటటట
ఇవటట నవవ:9/409-A
వయససస:48
లవ: పప
125-140/586

125-140/581

భరస : సవజవయయ
ఇవటట నవవ:9-406-B
వయససస:53
లవ: ససస స

125-140/582 1031 ZOK1123975
1030 ZOK0199935
పపరర: వవవకటటశదర వరపడసరద గబజపఫనవన
పపరర: వవవకట ససధదర కలమఖర
గబజపఫనవన
తవడడ:డ వవవకటయయ గబజపఫనవన
తవడడ:డ వవవకటయయ గబజపఫనవన
ఇవటట నవవ:9/409
ఇవటట నవవ:9/409
వయససస:32
లవ: పప
వయససస:26
లవ: పప

భరస : చనన వవవకటయయ
ఇవటట నవవ:9-409
వయససస:59
లవ: ససస స

1026 ZOK0652560
పపరర: సరదత టవగబటటరర
తవడడ:డ సవజవయయ
ఇవటట నవవ:9/406-B
వయససస:30
లవ: ససస స

తవడడ:డ బటలయయ
ఇవటట నవవ:9-406-B
వయససస:57
లవ: పప

125-140/1235

125-151/1383

తవడడ:డ ఆరరఫపలఖల షపక
ఇవటట నవవ:4/775
వయససస:22
లవ: పప

తవడడ:డ కస ససబబరరయబడడ
ఇవటట నవవ:4/12706
వయససస:71
లవ: పప
125-140/1231

1023 ZOK1565431
పపరర: కరరమబలల షపక

125-151/1280

భరస : సఫవర ససబబ నరసయయ మబవత
ఇవటట నవవ:9/413 YERRABALLI
వయససస:35
లవ: ససస స
125-140/595

1050 ZOK0773481
పపరర: గవగర జజయత గబజరల

125-140/596

తవడడ:డ రరమ చవదడయయ
ఇవటట నవవ:9/414/B
వయససస:30
లవ: ససస స
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1051 ZOK0773499
పపరర: జయమక గబజరల

125-140/597

భరస : రరమచవదడయయ
ఇవటట నవవ:9/414/B
వయససస:61
లవ: ససస స
1054 LML2378040
పపరర: శశషయయ ఈవపరటట

125-140/1239

125-140/1242

125-140/600

125-140/603

125-140/606

125-140/609

125-140/1245

తవడడ:డ జయకలమఖర
ఇవటట నవవ:9-425
వయససస:33
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 ZOK0921958
పపరర: వవవకటససబబయయ వవవపరటట

1067 ZOK1304302
పపరర: సఫవపడసరద యగనవ

1070 ZOK0635656
పపరర: నరకల కరకరల

1073 LML2383784
పపరర: వజయలకడక కసల

125-140/611

1076 ZOK1680263
పపరర: దచశమక పబబబలలట

125-140/604

1079 ZOK2005056
పపరర: వవవకటససబబమక పబబలలటట
భరస : సవజవయయ
ఇవటట నవవ:9-425
వయససస:53
లవ: ససస స

1059 ZOK1014950
పపరర: వవవకటససబబమక రరమగలలల

125-140/599

1062 LML2383768
పపరర: కకషషవవన వవవపటట

125-140/602

1065 ZOK1433028
పపరర: ససలలచన కరసరరవప

125-140/605

భరస : ఆదదనదరరయణ కరసరరవప
ఇవటట నవవ:9/416-A
వయససస:29
లవ: ససస స
125-140/607

1068 ZOK2005049
పపరర: వవవకటససబబమక .వవఫ

125-140/608

భరస : నదరరయణ
ఇవటట నవవ:9/418
వయససస:49
లవ: ససస స
125-140/610

1071 LML2378073
పపరర: రవ రరమగరళళళ

125-140/1244

తవడడ:డ నదగససబబయయ రరమగరళళళ
ఇవటట నవవ:9-419
వయససస:38
లవ: పప
125-140/1246

1074 LML1894971
పపరర: ఓబల వవవకరటరమణ ఓబల

125-140/1247

తవడడ:డ తరరపరలల
ఇవటట నవవ:9-423
వయససస:46
లవ: పప
125-140/612

భరస : సవజవయయ పబబబలలట
ఇవటట నవవ:9/425
వయససస:75
లవ: ససస స
125-140/1248

125-140/1241

భరస : వవవకటరమన
ఇవటట నవవ:9/416
వయససస:37
లవ: ససస స

భరస : లకడక నరసఫవహలల కసల
ఇవటట నవవ:9-419
వయససస:51
లవ: ససస స

భరస : ససబబయయ
ఇవటట నవవ:9/425
వయససస:67
లవ: ససస స
1078 LML2380392
పపరర: దతవవరపడసరద మఖరర

125-140/601

భరస : మబనరతనవ ఆచదరర కరకరల
ఇవటట నవవ:9/419
వయససస:47
లవ: ససస స

భరస : రవ రరమగళల
ఇవటట నవవ:9-419
వయససస:35
లవ: ససస స
1075 ZOK0653014
పపరర: సవజవమక ఊమఖకడడసపత

1061 LML2378057
పపరర: వవవకరటరమణ వవవపరటట

1056 LML2384527
పపరర: అరరణద వవవపటట

భరస : ఓబనన రరమగలలల
ఇవటట నవవ:9/415-G1
వయససస:42
లవ: ససస స

తవడడ:డ నదరరయణ యగనవ
ఇవటట నవవ:9/418
వయససస:24
లవ: పప

భరస : వవవకటససబబయయ
ఇవటట నవవ:9/418-C
వయససస:61
లవ: ససస స
1072 LML2381663
పపరర: గవగరదతవ రరమగళల

125-140/1243

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ
ఇవటట నవవ:9/416-A
వయససస:75
లవ: పప

తవడడ:డ నదరరయణ
ఇవటట నవవ:9/418
వయససస:31
లవ: పప
1069 ZOK0922113
పపరర: జయ లకలకమక పతతస మ

1058 ZOK2004711
పపరర: సషవదరయ ఇమరటట

125-140/1238

తవడడ:డ శశషఫయఖ
ఇవటట నవవ:9-415-G
వయససస:34
లవ: ససస స

తవడడ:డ నరసఫవహహలల వవవపరటట
ఇవటట నవవ:9/416
వయససస:36
లవ: పప

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ వవవపరటట
ఇవటట నవవ:9/416A
వయససస:42
లవ: పప
1066 ZOK0656496
పపరర: నరహరర యగనవ

125-140/1240

భరస : శశషయయ
ఇవటట నవవ:9-415-G
వయససస:49
లవ: ససస స

తవడడ:డ నదగససబబయయ రరమగలలల
ఇవటట నవవ:9/415-G1
వయససస:46
లవ: పప
1063 ZOK0921966
పపరర: శవనదరరయఖణ వవవపరటట

1055 LML2383800
పపరర: అమరరవత మఖలఖరరజ

1053 LML2378024
పపరర: గవగబలయయ మలరరజ
తవడడ:డ పఫచరయయ మలరరజ
ఇవటట నవవ:9-415-G
వయససస:62
లవ: పప

భరస : నదరరయణ
ఇవటట నవవ:9-415-G
వయససస:35
లవ: ససస స

తవడడ:డ శశషయయ వవవపరటట
ఇవటట నవవ:9-415-G
వయససస:28
లవ: పప
1060 ZOK1014968
పపరర: ఓబనన రరమగలలల

125-140/598

భరస : వవవకటససబబయయ
ఇవటట నవవ:9/415-A
వయససస:64
లవ: ససస స

తవడడ:డ నదగయయ
ఇవటట నవవ:9-415-G
వయససస:53
లవ: పప
1057 ZOK0788463
పపరర: శరనస వవవపరటట

1052 ZOK0922121
పపరర: సఫవర లకలకమక వవవపరటట

1077 ZOK1683135
పపరర: గణణశ బటబబ పబబబలలట

125-140/613

తవడడ:డ సవజవయయ పబబబలలట
ఇవటట నవవ:9/425
వయససస:50
లవ: ససస స
125-140/1249

1080 ZOK0656603
పపరర: మసరసన జలలల ల

125-140/614

తవడడ:డ దసస గరరర
ఇవటట నవవ:9/426
వయససస:44
లవ: పప

Page 38 of 42

రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-28
1081 ZOK0686071
పపరర: శరహరర సవజవవఫయఖ పస

125-140/615

తవడడ:డ సవజవయయ
ఇవటట నవవ:9/426
వయససస:29
లవ: పప
125-140/618

తవడడ:డ దసస గరరర
ఇవటట నవవ:9/426
వయససస:37
లవ: పప
125-140/621

తవడడ:డ నదగయయ
ఇవటట నవవ:9/426
వయససస:33
లవ: ససస స
125-140/624

తవడడ:డ రరమయయ కరమఖటట
ఇవటట నవవ:9/426
వయససస:41
లవ: పప
125-140/627

భరస : ఫతత మహమకద పటటన
ఇవటట నవవ:9/426
వయససస:33
లవ: ససస స
125-140/1251

భరస : లకలకమయయ నలల బబ తతల
ఇవటట నవవ:9/426-2
వయససస:39
లవ: ససస స
125-140/634

125-140/1253

వయసస 01-01-2021 నటక

1091 ZOK1323567
పపరర: సఫదదమక కకమటట

125-140/625

125-140/1256

125-140/628

1089 ZOK1319912
పపరర: అచరమక కలవచవ

125-140/623

1092 ZOK1489632
పపరర: ఫతత మహమకద మనసనరర

125-140/626

1095 LML2384550
పపరర: రరజమఖ మఖరర

125-140/1250

భరస : జయకలమఖర
ఇవటట నవవ:9-426
వయససస:54
లవ: ససస స

1097 ZOK0086884
పపరర: ససనతద సవపత

125-140/629

1098 ZOK0921453
పపరర: బటల వర రరడడ నదగరళల

125-140/630

తవడడ:డ రరమరరడడడ
ఇవటట నవవ:9/426-1
వయససస:60
లవ: పప

1100 ZOK1304344
పపరర: తరరపరలల పప దదల

125-140/632

1101 ZOK1304385
పపరర: వజయబకమఖర పప దదల

125-140/633

తవడడ:డ తరరపరలల పప దదల
ఇవటట నవవ:9/426-2
వయససస:24
లవ: పప

1103 ZOK1100874
పపరర: శరనస దదసరర

125-140/635

1104 LML2384535
పపరర: రజయఖ

125-140/1252

భరస : మసరసన
ఇవటట నవవ:9-426-5A
వయససస:39
లవ: ససస స
125-140/1254

1107 LML2381648
పపరర: లకడక కకరపప

తవడడ:డ వవవకట నరసఫవహహలల కకరపప
ఇవటట నవవ:9-426-6A
వయససస:47
లవ: పప

భరస : ఏడడకకవదలల కకరపప
ఇవటట నవవ:9-426-6A
వయససస:41
లవ: ససస స

1109 ZOK2005072
పపరర: హహసపన బ రరపపపడవటట

1110 ZOK1123801
పపరర: సరసదతమక యడవలల

భరస : ససభటన
ఇవటట నవవ:9-427-A
వయససస:64
లవ: ససస స

125-140/620

తవడడ:డ ససభటన ఖఖన మనసనరర
ఇవటట నవవ:9/426
వయససస:36
లవ: పప

1094 ZOK1625342
పపరర: ససపఫడయ చకటట

1106 LML2378016
పపరర: ఏడడకకవదలల కకరపప

1086 ZOK0921446
పపరర: లకడక దతవ నదగరళల

భరస : పఫవచలయయ కలవచవ
ఇవటట నవవ:9/426
వయససస:40
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ దదసరర
ఇవటట నవవ:9/426-4
వయససస:28
లవ: పప

భరస : దసస గరరర
ఇవటట నవవ:9-426-5A
వయససస:54
లవ: ససస స

భరస : రరమచవదదడరరడడడ వవననపపస
ఇవటట నవవ:9-426-6-B
వయససస:48
లవ: ససస స

125-140/622

తవడడ:డ కకవడయయ పప దదల
ఇవటట నవవ:9/426-2
వయససస:48
లవ: పప

భరస : వవవకట ససబబయయ దదసరర
ఇవటట నవవ:9/426-4
వయససస:40
లవ: ససస స

1108 ZOK1384205
పపరర: వవవకట లకడక వవననపపస

1088 ZOK1252204
పపరర: పఫవచలయయ కలవచవ

భరస : నదగయయ
ఇవటట నవవ:9/426-1
వయససస:50
లవ: ససస స
125-140/631

125-140/617

భరస : బటల వరరరరడడ
ఇవటట నవవ:9/426
వయససస:52
లవ: ససస స

భరస : జనదరస న చకటట
ఇవటట నవవ:9/426
వయససస:20
లవ: ససస స

తవడడ:డ తరరపరలల
ఇవటట నవవ:9-426
వయససస:56
లవ: పప

1105 ZOK2005064
పపరర: పతమఖ జలలలఖ

125-140/619

భరస : ఆవజనవయబలల కకమటట
ఇవటట నవవ:9/426
వయససస:39
లవ: ససస స

1093 ZOK1489681
పపరర: మబసరకన మనసనరర పటటన

1102 ZOK0897647
పపరర: లకడక దతవ దదసరర

1085 ZOK0788869
పపరర: హరర గణణశ సవపత

తవడడ:డ నరసయయ కలవచవ
ఇవటట నవవ:9/426
వయససస:46
లవ: పప

1090 ZOK1323534
పపరర: ఆవజనవయబలల కరమఖటట

1083 ZOK0788786
పపరర: సరదత సవపతస
తవడడ:డ నదగయయ
ఇవటట నవవ:9/426
వయససస:32
లవ: ససస స

తవడడ:డ నదగయయ సవపత
ఇవటట నవవ:9/426
వయససస:28
లవ: పప

1087 ZOK1122597
పపరర: లఖవణయ సవపత

1099 ZOK1276444
పపరర: అవజనమక నలల బబ తతల

125-140/616

తవడడ:డ నదగయయ
ఇవటట నవవ:9/426
వయససస:29
లవ: ససస స

1084 ZOK0788802
పపరర: శశషవల జలలల లఖ

1096 ZOK0410472
పపరర: నదగయయ సవపత

1082 ZOK0788489
పపరర: సరదన సవపతస

125-140/1257

125-140/1255

125-140/636

భరస : నరస రరజ యడవలల
ఇవటట నవవ:9/430
వయససస:57
లవ: ససస స
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1111 ZOK0511485
పపరర: గవగమక గరగబవరరర

125-140/637

భరస : నరసఫవహరరడడడ
ఇవటట నవవ:9/432
వయససస:62
లవ: ససస స
1114 ZOK0473462
పపరర: తరక రరమ చచవగ

125-140/640

125-140/1258

125-140/643

125-140/646

125-140/648

125-140/651

125-140/1263

తవడడ:డ ససబబయయ
ఇవటట నవవ:9-444
వయససస:79
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1124 ZOK1130160
పపరర: పఫవకక రరజ బబ యన

1127 ZOK0922345
పపరర: ససధదర వదవ

1130 ZOK2285021
పపరర: వడచవ బబజర వడచవ

1133 ZOK0474247
పపరర: కళళధర బటబబ యగనవ

125-140/654

1136 ZOK0983875
పపరర: లకడక పడసనన కరవవరర

125-140/647

1139 LML2378123
పపరర: రరడయయ
చడ
మలలల పవ
తవడడ:డ చననపర
ఇవటట నవవ:9-445
వయససస:62
లవ: పప

1119 LML1901073
పపరర: సరవతడమఖక పబబలలటట

125-140/1260

1122 ZOK0656553
పపరర: శవ రజజబబ యన

125-140/645

1125 LML2381705
పపరర: జయమక రరజబబ యన

125-140/1261

భరస : శవకరయయ రరజబబ యన
ఇవటట నవవ:9-439
వయససస:50
లవ: ససస స
125-140/649

1128 ZOK0937450
పపరర: ససధదకర వరవ

125-140/650

తవడడ:డ బటల ససబడహకణయవ
ఇవటట నవవ:9/440
వయససస:28
లవ: పప
125-140/1445

1131 LML2378115
పపరర: బటలరరజ సవగరరజ

125-140/1262

తవడడ:డ జయ రరమ రరజ సవగరరజ
ఇవటట నవవ:9-442
వయససస:51
లవ: పప
125-140/652

1134 ZOK1489921
పపరర: పలల రమణమక పలల

125-140/653

భరస : హసఫబవడ
ఇవటట నవవ:9/443
వయససస:20
లవ: ససస స
125-140/655

భరస : మలల కరరరరన
ఇవటట నవవ:9/444
వయససస:42
లవ: ససస స
125-140/1264

125-140/642

తవడడ:డ శవకయయ
ఇవటట నవవ:9/439
వయససస:31
లవ: పప

తవడడ:డ రరమయయ
ఇవటట నవవ:9/443
వయససస:31
లవ: పప

భరస : శవ కలమఖర
ఇవటట నవవ:9/444
వయససస:37
లవ: ససస స
1138 LML2380210
పపరర: ససబబ రరయబడడ కరవవరర

125-140/644

భరస : వడచవ ససధదర వడచవ
ఇవటట నవవ:9-440
వయససస:32
లవ: ససస స

భరస : బటలఖరరజ
ఇవటట నవవ:9-442
వయససస:48
లవ: ససస స
1135 ZOK0511725
పపరర: వజయ కలమఖరర కరవవరర

1121 ZOK0922030
పపరర: అమరరనథ ఇడదగరత

1116 ZOK0084111
పపరర: కరశవశదనదథ పబబబలలటట

భరస : వవవకటటశదరరల
ఇవటట నవవ:9-436-A
వయససస:60
లవ: ససస స

తవడడ:డ బటల ససబడమణయఎవ వడచవ
ఇవటట నవవ:9/440
వయససస:29
లవ: పప

భరస : ససధదర
ఇవటట నవవ:9/440
వయససస:33
లవ: ససస స
1132 LML2383941
పపరర: నరజజ సవగమరరజ

125-140/1259

తవడడ:డ శవకరయయ రరజ బబ యన
ఇవటట నవవ:9/439
వయససస:28
లవ: ససస స

భరస : బటల ససబడమణయఎవ
ఇవటట నవవ:9/440
వయససస:46
లవ: ససస స
1129 ZOK1378553
పపరర: బబజర పఫఫడకలల

1118 ZOK0410498
పపరర: శరనసవరససలల పస య న

125-140/639

తవడడ:డ వవవకటటసదరరల
ఇవటట నవవ:9/435-A
వయససస:42
లవ: పప

తవడడ:డ కకషషపర
ఇవటట నవవ:9/436-E
వయససస:41
లవ: పప

తవడడ:డ శవకరయయ
ఇవటట నవవ:9/439
వయససస:31
లవ: పప
1126 ZOK0921693
పపరర: భటగయ లకడక వదవ

125-140/641

తవడడ:డ వవవకటటసదరరల
ఇవటట నవవ:9-435B
వయససస:58
లవ: పప

భరస : అమరరనథ
ఇవటట నవవ:9/436-C
వయససస:36
లవ: ససస స
1123 ZOK0656561
పపరర: పడవణ రజజబబ యన

1115 ZOK0476093
పపరర: పరపమక చచవగ

1113 ZOK0473413
పపరర: నదరరయణ చచవగ
తవడడ:డ వవవకటయయ
ఇవటట నవవ:9/435
వయససస:80
లవ: పప

భరస : ఏలల యయ
ఇవటట నవవ:9/435
వయససస:61
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటసరదమ
ఇవటట నవవ:9-435B
వయససస:38
లవ: ససస స
1120 ZOK0922105
పపరర: రరకకమణణ ఇడదగగటటట

125-140/638

భరస : సఫవర శవకర బబసఫ
ఇవటట నవవ:9/433
వయససస:35
లవ: ససస స

తవడడ:డ నదరరయణ చచవగ
ఇవటట నవవ:9/435
వయససస:42
లవ: పప
1117 ZOK0404749
పపరర: హహమలత పబబలలటట

1112 ZOK1304419
పపరర: సవధయ రరవ చచఫతనయ బబసఫ

1137 ZOK1695741
పపరర: హరరహర కలమఖర కరవవరర

125-140/656

తవడడ:డ మలల కరరరరన కరవవరర
ఇవటట నవవ:9/444
వయససస:21
లవ: పప
125-140/1265

1140 LML2380228
పపరర: మలల కరరరరన కరవవరర

125-140/1266

తవడడ:డ ససబబ రరయబడడ
ఇవటట నవవ:9-445
వయససస:51
లవ: పప
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1141 ZOK1211499
పపరర: మణణమక సటటట

125-140/657

భరస : ససబటబరరయబడడ సటటట
ఇవటట నవవ:9/446
వయససస:52
లవ: ససస స
1144 LML2380038
పపరర: నరసఫవహలల సతస

125-140/1267

125-140/1270

125-140/662

125-140/1272

125-140/665

125-140/668

125-140/670

125-140/672

తవడడ:డ సబటరన షపక
ఇవటట నవవ:DNO 4/71
వయససస:28
లవ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1160 ZOK0985566
పపరర: గవగబలమక వదచగగటటట

1163 ZOK0985582
పపరర: అనతద కలవచపర

1166 ZOK1137547
పపరర: మబరళ మడక

1169 ZOK0933177
పపరర: షసరరన నవరబ
భరస : ఇలయఖస నవరబ
ఇవటట నవవ:DNO4/73-A
వయససస:29
లవ: ససస స

125-140/661

1152 LML2378131
పపరర: పఫ తన పడసరద పబబలఖటట

125-140/1271

125-140/664

భరస : లకలకమయయ
ఇవటట నవవ:9/448-A
వయససస:30
లవ: ససస స
125-140/666

1158 ZOK0773408
పపరర: వజయలకమక యజజ వ

125-140/667

భరస : శవకరయయ
ఇవటట నవవ:9/451-A
వయససస:47
లవ: ససస స
125-140/669

1161 LML2380111
పపరర: ససధదరబటబబ రరమచటటట

125-140/1274

తవడడ:డ నదగరరజ
ఇవటట నవవ:9-451-A
వయససస:39
లవ: పప
125-140/671

1164 ZOK1384197
పపరర: తతలసమక ఎదదగగటటట

125-140/1275

భరస : మధస ఎదదగగటటట
ఇవటట నవవ:9-451-C
వయససస:24
లవ: ససస స
125-140/673

తవడడ:డ చననయయ
ఇవటట నవవ:9/451-E
వయససస:40
లవ: పప
125-150/725

1149 ZOK0652792
పపరర: సరసదతమక పబబబలలటట

125-140/1273 1155 ZOK0511444
1154 LML1895051
పపరర: వవవకటససబబయయ అపరనపలలల
పపరర: శరరవరణణ పబబబలలటట

1157 ZOK0985749
పపరర: నదరరయణమక కలవచపర

125-140/1269

తవడడ:డ చచవగల రరయబడడ
ఇవటట నవవ:9-448
వయససస:36
లవ: పప

భరస : గబర రపర కలవచపర
ఇవటట నవవ:9/451-C
వయససస:29
లవ: ససస స

భరస : మబనవఇఆ మమడక
ఇవటట నవవ:9/451-E
వయససస:62
లవ: ససస స
1168 ZOK0920562
పపరర: మహమకద ఆదదల షపక

125-140/663

భరస : నదరరయణ వదచగగటటట
ఇవటట నవవ:9/451-A
వయససస:46
లవ: ససస స

భరస : యఖనడచఫయఖ
ఇవటట నవవ:9/-451-C
వయససస:49
లవ: ససస స
1165 ZOK1130129
పపరర: రతనమక మమడక

1151 ZOK0656645
పపరర: కకశశర బటబబ పబబబలలటట

1146 ZOK2005080
పపరర: ససబబమఖక సతస

భరస : చతవగలరరయడన
ఇవటట నవవ:9/448
వయససస:72
లవ: ససస స

భరస : చననపర కలవచపర
ఇవటట నవవ:9/451
వయససస:69
లవ: ససస స

భరస : రరమచవదడయయ
ఇవటట నవవ:9/451-A
వయససస:54
లవ: ససస స
1162 LML2383982
పపరర: నదగరతన మఖధసరర

125-140/660

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ
ఇవటట నవవ:9-448-1
వయససస:47
లవ: పప

తవడడ:డ నదరరయణ ఇడదగరత
ఇవటట నవవ:9/451
వయససస:30
లవ: పప
1159 ZOK0983867
పపరర: మలలల శదరర పససరలలటట

1148 ZOK0652370
పపరర: ససధద ఉదసమఖలఖ

125-140/659

భరస : ససబబయయ
ఇవటట నవవ:9-446-A
వయససస:74
లవ: ససస స

తవడడ:డ చవగల రరయబడడ
ఇవటట నవవ:9/448
వయససస:42
లవ: పప

భరస : లకకయయ
ఇవటట నవవ:9-448
వయససస:54
లవ: ససస స
1156 ZOK0985632
పపరర: మధస ఇడదగరఠర

125-140/1268

భరస : కకశశర బటబబ
ఇవటట నవవ:9/448
వయససస:41
లవ: ససస స

తవడడ:డ లకలకమయయ
ఇవటట నవవ:9/448
వయససస:33
లవ: పప
1153 ZOK2005098
పపరర: రరజరశవరమమఖ పబబలలటట

1145 LML2383834
పపరర: లకడకనదరరయఖనమఖక సటటట

1143 LML2380020
పపరర: ససబబ రరయబడడ సతస
తవడడ:డ ససబబయయ
ఇవటట నవవ:9/-446-A
వయససస:59
లవ: పప

తవడడ:డ సనబటబరరరదన
ఇవటట నవవ:9-446-A
వయససస:36
లవ: ససస స

తవడడ:డ వవవకటససబబయయ
ఇవటట నవవ:9-447
వయససస:36
లవ: పప
1150 ZOK0656462
పపరర: రరడవర
డడ
పడసరద పబబబలలటట

125-140/658

భరస : నరసఫవహహలల సటటట
ఇవటట నవవ:9/446
వయససస:25
లవ: ససస స

తవడడ:డ ససబబ రరయబడడ
ఇవటట నవవ:9-446-A
వయససస:37
లవ: పప
1147 LML2380079
పపరర: శరకరవత మఖనవనరర

1142 ZOK1220094
పపరర: మమత సటటట

1167 ZOK1242775
పపరర: అరరణదదతవ మవగపటనవ

125-151/1282

భరస : మననహర ఆచదరర మవగపటనవ
ఇవటట నవవ:87-B
వయససస:30
లవ: ససస స
125-151/1290

1170 ZOK0898017
పపరర: రరషరక షపక

125-151/1285

భరస : జహహరరదదదన షపక
ఇవటట నవవ:DNO 4/73-B
వయససస:29
లవ: ససస స
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