రజసపట పరపలక ససఘస ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-29
1
ZOK0650937
పపరర: భభననమత బబ గగబతత న

125-151/1091

తలల : పదదదవత బబ గబతన
ఇఇటట ననఇ:4-1-704 OR 4/96
వయసనస:34
లఇ: ససత స
4
ZOK0655654
పపరర: అససఫ బభషగ షపక

125-149/708

125-149/712

125-149/711

125-150/643

125-149/716

125-150/645

125-149/721

తఇడడ:డ మహబమబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-A-D
వయసనస:25
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

14
ZOK1316546
పపరర: కగళచరణ ధధళపగటట

17
ZOK0488817
పపరర: హహహమలవత దరరదశశటట

20
ZOK1664598
పపరర: హ గ

23
ZOK0778852
పపరర: అబబబల రరహమలన షపక

125-149/724

26
ZOK1581958
పపరర: మబఇతదజ షపక

125-150/644

29
LML2411429
పపరర: ఓబబలలసధబబనదన భవనదసఫ
తఇడడ:డ సనబబయణ భవనదసఫ
ఇఇటట ననఇ:4/66B
వయసనస:68
లఇ: పప

9
ZOK2270676
పపరర: శలద షపక

125-149/864

125-149/714
12
ZOK0676072
పపరర: రవ సనధదకర బభబబ పగగడలల

15
LML2411437
పపరర: వజయకలమలర ధరరదశశటట

125-149/715

తఇడడ:డ వజయబభసకర ధరరదశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/65D
వయసనస:34
లఇ: పప
125-149/717

18
LML2409761
పపరర: చచనదనరరడడడ కకనద

125-149/718

తఇడడ:డ శశనవగసనలల రరడడడ కకన
ఇఇటట ననఇ:4/65-D-6
వయసనస:36
లఇ: పప
125-149/719

21
ZOK0512228
పపరర: సతదతర షపక

125-149/720

తఇడడ:డ సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-1
వయసనస:60
లఇ: పప
125-149/722

24
ZOK1101187
పపరర: జబర షపక

125-149/723

తఇడడ:డ అబబబల సతదతర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-1
వయసనస:29
లఇ: పప
125-149/725

భరత : మహబమబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-A-D
వయసనస:40
లఇ: ససత స
125-149/727

125-149/710

తఇడడ:డ గఇగయణ పగడల
ఇఇటట ననఇ:4/65-B
వయసనస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబబబల సతదతర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-1
వయసనస:28
లఇ: పప

భరత : చదనన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-A
వయసనస:38
లఇ: ససత స
28
ZOK1581974
పపరర: యలశన షపక

125-149/713

తఇడడ:డ హ
ఇఇటట ననఇ:4/66
వయసనస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతదతర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-1
వయసనస:34
లఇ: పప
25
ZOK1418045
పపరర: అలయ షపక

11
ZOK0488791
పపరర: అమమతవలల పగడదల

6
ZOK1381631
పపరర: సనబడమణణఇ దనలపగటట

భరత : సదదఖ పగష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/65A1
వయసనస:39
లఇ: ససత స

భరత : వజయభభససర
ఇఇటట ననఇ:4/65-D
వయసనస:42
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వవఇకటటటయల
ఇఇటట ననఇ:4-65-I-1
వయసనస:59
లఇ: పప
22
ZOK0512251
పపరర: అబబబల గఫఫర షపక

125-149/863

తఇడడ:డ వజయ భభససర ధధళపగటట
ఇఇటట ననఇ:4-65B
వయసనస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట సనబబయణ ధరరదశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/65-D
వయసనస:63
లఇ: పప
19
LML2402188
పపరర: కమషషమమరరత ఆచదరర భభనదలల

8
ZOK2270668
పపరర: మహమదద ఫగరరక షపక

125-149/707

తఇడడ:డ శశనవగసనలల దనలపగటట
ఇఇటట ననఇ:4/65-A
వయసనస:46
లఇ: పప

భరత : సనధదకర బభబబ పగడదల
ఇఇటట ననఇ:4/65-B
వయసనస:54
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వజయ భభససర ధధళపగటట
ఇఇటట ననఇ:4-65B
వయసనస:31
లఇ: పప
16
LML2411361
పపరర: వజయ బభససర ధరరదశశటట

125-149/709

తఇడడ:డ సదదఖ పగష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/65A1
వయసనస:18
లఇ: పప

భరత : సనబడమణణఇ దనలపగటట
ఇఇటట ననఇ:4/65-A UPSTAIRS
వయసనస:43
లఇ: ససత స
13
ZOK1316538
పపరర: కమషష మహన ధధళపగటట

5
ZOK0923665
పపరర: అలయజ బభషగ షపక

3
ZOK0651471
పపరర: పరరరన షపక
భరత : ఆసఫఫ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/65-3
వయసనస:46
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అససఫ బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/65-3
వయసనస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖససఇ సగబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/65-A1
వయసనస:48
లఇ: పప
10
ZOK1381623
పపరర: లకడద దనలపగటట

125-149/705

తఇడడ:డ బభబభవలల సగహహబ కడప
ఇఇటట ననఇ:4/65-1
వయసనస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ సగహహబ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/65-3
వయసనస:53
లఇ: పప
7
ZOK1495167
పపరర: సదదఖ పగష షపక

2
ZOK1273168
పపరర: రగఫఫన బభషగ కడప

27
ZOK1581966
పపరర: మహబమబ బభష షపక

125-149/726

తఇడడ:డ సగదక వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-A-D
వయసనస:45
లఇ: పప
125-149/728

30
LML2414233
పపరర: అమదనమద తలశశటట

125-149/729

భరత : కమషషమమరరత తలశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/66-D
వయసనస:68
లఇ: ససత స
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31
LML2414241
పపరర: దదకకయన తలశశటట

125-149/730

భరత : రమమష తలశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/66-D
వయసనస:40
లఇ: ససత స

125-149/731 33
32
ZOK1664333
ZOK1383835
పపరర: ఆదదలకమద భమసమమదఅరగమ
పపరర: షపక మసగతన

తఇడడ:డ సనబబరగయబడడ
ఇఇటట ననఇ:4/66E
వయసనస:46
లఇ: ససత స

125-149/733 35
34
ZOK1664523
ZOK1664614
పపరర: సఇపఫరషమద భమసమమదఅరగమ
పపరర: మలబసపన షపక

భరత : వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:4/66-E
వయసనస:50
లఇ: ససత స
37
ZOK1665827
పపరర: మనస భమసమమదఅరగమ
తఇడడ:డ సనబబరగయబడడ
ఇఇటట ననఇ:4/66-E
వయసనస:20
లఇ: ససత స
40
LML2408508
పపరర: శవపడసగద కసధ
త రర

125-149/739

125-149/742

125-149/745

125-149/748

125-149/751

భరత : షపక ఖలదర బభషగ
ఇఇటట ననఇ:4-66J
వయసనస:41
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

44
ZOK0651059
పపరర: తదజననషగ షపక

47
ZOK1666973
పపరర: కరరమబలల షపక

50
ZOK1316447
పపరర: సగజత షపక

53
ZOK1288554
పపరర: షపక షకకల

125-149/753

56
ZOK0939993
పపరర: ఖలదర బభషగ షపక

125-149/743

59
ZOK1489574
పపరర: చఇ బభష సయద
తఇడడ:డ ఖససఇ సగహహబ సయద
ఇఇటట ననఇ:4/67
వయసనస:52
లఇ: పప

125-149/738

42
ZOK0651034
పపరర: షరరదల షపక

125-149/741

45
LML2408623
పపరర: సగధక వల షపక

125-149/744

తఇడడ:డ కమల సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66H
వయసనస:79
లఇ: పప
125-149/746

48
ZOK0651133
పపరర: కరరమబననషగ షపక

125-149/747

భరత : బభబభ ఫకలశదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-H
వయసనస:44
లఇ: ససత స
125-149/749

51
ZOK1316454
పపరర: బభబభ ఫకలశదదబన షపక

125-149/750

తఇడడ:డ షపర అహదద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-H
వయసనస:60
లఇ: పప
125-143/516

54
ZOK0512905
పపరర: అకత ర బబగమ షపక

125-149/752

భరత : సతదతర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-I
వయసనస:55
లఇ: ససత స
125-149/754

తఇడడ:డ హహసపసన సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-I
వయసనస:69
లఇ: పప
125-151/1100

39
ZOK1273150
పపరర: మహమదద మబసత ఫగ షపక

భరత : ఛదన బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-G
వయసనస:46
లఇ: ససత స

భరత : షపక రసధల
ఇఇటట ననఇ:4/66-I
వయసనస:28
లఇ: ససత స

భరత : బభబబ సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-I
వయసనస:49
లఇ: ససత స
58
LML2412609
పపరర: షపక గబలలబజన

125-149/740

తఇడడ:డ బభబభ ఫకలశదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-H
వయసనస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ బభబ ఫకరరదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-H
వయసనస:21
లఇ: ససత స
55
ZOK0651018
పపరర: రరహన పరరరన షపక

41
ZOK0432658
పపరర: వనఇకట రమణమద కసధ
త రర

125-149/735

తఇడడ:డ ఛదన బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66G
వయసనస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ చఇద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66h
వయసనస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ బభబభ ఫకలశదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-H
వయసనస:28
లఇ: పప
52
ZOK1581776
పపరర: సమన షపక

125-149/737

భరత : సగదక వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-G
వయసనస:70
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కరరమబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66h
వయసనస:20
లఇ: పప
49
ZOK0923681
పపరర: సలఇ షపక

38
ZOK1242593
పపరర: సమనద షపక

36
ZOK1665355
పపరర: వనఇకటటశ భమసపత
తఇడడ:డ ఓబయణ
ఇఇటట ననఇ:4/66-E
వయసనస:58
లఇ: పప

భరత : శఇకరయణ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-G
వయసనస:49
లఇ: ససత స

భరత : బభబబ సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/66-G
వయసనస:46
లఇ: ససత స
46
ZOK1666742
పపరర: షమమర షపక

125-149/734

భరత : ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-F
వయసనస:40
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ శఇకరయణ కసధ
త రర
ఇఇటట ననఇ:4/66-G
వయసనస:44
లఇ: పప
43
ZOK0651042
పపరర: షమమ సయణద

తఇడడ:డ షపక మహమదద సగహహబ
ఇఇటట ననఇ:4/66-E
వయసనస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలబబ వలల
ఇఇటట ననఇ:4/66-E
వయసనస:34
లఇ: పప
125-149/736

125-149/732

57
ZOK0940008
పపరర: రసధల షపక

125-149/755

తఇడడ:డ ఖలదర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/66-I
వయసనస:41
లఇ: పప
125-140/8

60
ZOK1495159
పపరర: రవ కలమలర తతలల

125-149/757

తఇడడ:డ ఓబయణ తతలల
ఇఇటట ననఇ:4/67
వయసనస:44
లఇ: పప
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125-149/758
61
ZOK1581826
పపరర: మసగతనయణ మలమళల
నదమబబ లలటయల గగరర
తఇడడ:డ వనఇకటసగరమ మలమళల నదమబబ లలటయల గ
ఇఇటట ననఇ:4/67
వయసనస:69
లఇ: పప

భరత : ఏమ ఏన మసగతనయణ
ఇఇటట ననఇ:4/67
వయసనస:66
లఇ: ససత స

64
ZOK1709401
పపరర: కమల బభష షపక

65
ZOK1003391
పపరర: షరరదల మగల

125-149/761

తఇడడ:డ హహసపన సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67
వయసనస:39
లఇ: పప
67
ZOK1705037
పపరర: శగఇభవణణ గడడ

62
ZOK1581842
పపరర: సనబబ నరసమద చచపఫరర

125-149/759

68
LML1850783
పపరర: అఇజనమద ఉమదడడశశటట

125-149/811

66
ZOK1495746
పపరర: థధరరపగథమలద తతలల

125-149/813

69
ZOK1003136
పపరర: నదరగయణమద బలపప గబ

భరత : పపదబ సనబభబరగయబడడ ఉమదడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-1D
వయసనస:55
లఇ: ససత స

భరత : గఇగయణ బలపప గబ
ఇఇటట ననఇ:4/67-2
వయసనస:39
లఇ: ససత స

125-149/815
70
ZOK1218651
పపరర: చననసనబభబరగయబడడ
ఓరఇపగడడ
తఇడడ:డ చనన వనఇకట సనబబయణ ఓరఇపగడడ
ఇఇటట ననఇ:4/67-2
వయసనస:29
లఇ: పప

71
ZOK1665421
పపరర: కవత ఆయనవన

72
ZOK1003698
పపరర: మసగతన వల షపక

తలల : సనబబమద
ఇఇటట ననఇ:4/67-2
వయసనస:25
లఇ: ససత స

73
ZOK1581404
పపరర: అయశగ బభనన సయద

74
ZOK1664507
పపరర: సరరష లత ఆయనవమ

భరత : అబబబల అజమ సయద
ఇఇటట ననఇ:4/67-2-13
వయసనస:42
లఇ: ససత స
76
ZOK0512012
పపరర: పపఇచలయణ బలపప గబ
తఇడడ:డ నదగయణ బలపప గబ
ఇఇటట ననఇ:4/67-2-A
వయసనస:42
లఇ: పప
79
LML2407161
పపరర: వరద దఇడధ

125-150/648

80
ZOK1047738
పపరర: ఆరరఫగ బభనన షపక

125-150/670

83
ZOK1312800
పపరర: వగరయ నదయక మబదవథ

125-150/671

86
ZOK0512574
పపరర: ఫఫరరజ షపక
భరత : అలలలబకగశ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-8-H
వయసనస:48
లఇ: ససత స

88
ZOK2270866
పపరర: పరరరజ షపక ఆరరఫ

89
ZOK0923343
పపరర: రతనమద పపడకల

వయసస 01-01-2021 నటక

125-150/746

భరత : సనబబయణ పపడకల
ఇఇటట ననఇ:4/67-9-K
వయసనస:47
లఇ: ససత స

125-149/817

75
ZOK0511915
పపరర: నదగయణ బలపప గబ

125-149/820

తఇడడ:డ నదగయణ బలపప గబ
ఇఇటట ననఇ:4/67-2-A
వయసనస:44
లఇ: పప
125-149/822

78
ZOK0432724
పపరర: సరరజ దఇడడ

125-149/823

భరత : వరద దఇడడ
ఇఇటట ననఇ:4/67-2D
వయసనస:39
లఇ: ససత స
125-149/824

81
ZOK1242445
పపరర: శగకకరరన బబగమ షపక

125-150/669

భరత : అమర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67-4-16
వయసనస:49
లఇ: ససత స
125-149/825

తఇడడ:డ తగమర నదయక మబదవథ
ఇఇటట ననఇ:4/67-4-G-A-33
వయసనస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ జయ చఇదడ రరడడడ యరశగబఇటల
ఇఇటట ననఇ:4-67-7-12
వయసనస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ హబబబలల షపక ఆరరఫ
ఇఇటట ననఇ:4/67-8-j
వయసనస:18
లఇ: పప

125-149/819

భరత : ఇలయలస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-4-10
వయసనస:31
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ లకద నదయక వననవత
ఇఇటట ననఇ:4-67-4-A13
వయసనస:41
లఇ: పప
85
ZOK0940164
పపరర: హమషఫకరష రరడడడ యరశగబఇటల

77
ZOK0512020
పపరర: గఇగయణ బలపప గబ

125-149/814

తఇడడ:డ మహబమబ బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-2-1
వయసనస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదగయణ బలపప గబ
ఇఇటట ననఇ:4/67-2-A
వయసనస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసఫఇహలల దఇడడ
ఇఇటట ననఇ:4-67/2D
వయసనస:42
లఇ: పప
82
ZOK0922790
పపరర: సనఇకయ నదయక వననవత

125-149/816

భరత : శవ
ఇఇటట ననఇ:4/67-2-13-A
వయసనస:24
లఇ: ససత స
125-149/821

125-151/1293

భరత : రవ కలమలర తతలల
ఇఇటట ననఇ:4/67
వయసనస:35
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ చకశపగణణ గడడ
ఇఇటట ననఇ:4/67-1
వయసనస:20
లఇ: ససత స

125-149/818

125-149/760

భరత : శశనవగసనలల
ఇఇటట ననఇ:4/67
వయసనస:46
లఇ: ససత స

భరత : హబబబలల మగల
ఇఇటట ననఇ:4/67-0
వయసనస:49
లఇ: ససత స
125-149/812

63
ZOK1664366
పపరర: ఇఇదనమత చనవపలల

84
ZOK2279594
పపరర: మబదవగత హరరత

125-149/874

భరత : వజయ నదయక
ఇఇటట ననఇ:4/67-4-G-A-33
వయసనస:20
లఇ: ససత స
125-149/827

87
ZOK1704857
పపరర: ఖలల అహదద షపక

125-149/826

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-8.J
వయసనస:29
లఇ: పప
125-149/828

90
ZOK0676288
పపరర: కకరణకలమలర సపటట ఇ

125-149/829

తఇడడ:డ వవఇకటరమన సపటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:4/67-12
వయసనస:28
లఇ: పప
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91
ZOK0676296
పపరర: భభరత సపటట ఇ

125-149/830

తఇడడ:డ వవఇకటరమన సపటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:4/67-12
వయసనస:28
లఇ: ససత స
94
ZOK0652107
పపరర: రగమబలమద చదలలరర

125-149/833

125-149/836

125-149/839

125-149/842

125-149/870

తఇడడ:డ కకఇడయణ చలకల
ఇఇటట ననఇ:4/67-B
వయసనస:25
లఇ: ససత స
109
ZOK0650986
పపరర: నదగమణణ వర

125-149/847

101
ZOK1273143
పపరర: ఇఇతయలజ షపక

125-149/850

115
LML2406247
పపరర: కకఇడయణ చలకల

125-149/840

తఇడడ:డ లకదయణ చలకల
ఇఇటట ననఇ:4/67D
వయసనస:47
లఇ: పప
118
ZOK0676387
పపరర: సనబబయణ ఉమదడడ శశటట
తఇడడ:డ సనబభబరగయడధ ఉమదడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67D
వయసనస:29
లఇ: పప

125-149/838

125-149/841
102
LML2411064
పపరర: నదరగయణ సగరమ దచవర శశటట

భరత : చనన సనబభబరగయడధ ఉమదడడ శశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-B
వయసనస:52
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకట సనబబరగజ రరడడ చరల
ఇఇటట ననఇ:4/67-B
వయసనస:55
లఇ: ససత స

107
ZOK0656116
పపరర: రరయలజ షపక

108
LML2408532
పపరర: సనబడమణణఇ వర

125-149/845

125-149/844

125-149/846

తఇడడ:డ పపదబ సనబబయణ వర
ఇఇటట ననఇ:4/67-C2
వయసనస:51
లఇ: పప
125-149/848

113
ZOK0587469
పపరర: రహమతతనస షపక

116
ZOK0676098
పపరర: మహబమబ బభషగ సయణద

119
LML1850767
పపరర: సనబబమద ఉమదడడశశటట
భరత : వనఇకటసనబబయణ ఉమదడడ శశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-D
వయసనస:74
లఇ: ససత స

111
ZOK1494293
పపరర: మమనక వర

125-149/849

తఇడడ:డ సనబడమణణఇ వర
ఇఇటట ననఇ:4/67-C2
వయసనస:24
లఇ: ససత స
125-150/1

114
ZOK2286730
పపరర: శవ శఇకర మలలల ల

125-149/880

తఇడడ:డ శవయణ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:4/67-d
వయసనస:23
లఇ: పప
125-150/3

తఇడడ:డ ననవనసగహహబ సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67D
వయసనస:56
లఇ: పప
125-150/5

99
ZOK0512632
పపరర: పదదదవతమద నదగరగ

125-149/843 105
104
ZOK0648865
ZOK1581271
పపరర: రగమసధబబమలద ఊమలదడడ శశటట
పపరర: అదద లకడద రరడడ చరల

110
ZOK0655886
పపరర: మహహశ బభబబ వర

125-149/835

తఇడడ:డ నదరగయణ దచవర శశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-A-1
వయసనస:47
లఇ: పప

భరత : మహబమబ బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-C4-A
వయసనస:49
లఇ: ససత స
125-150/2

96
ZOK0432914
పపరర: చదన బబగఇ షపక

భరత : లకడద నదరగయణ నదగరగ
ఇఇటట ననఇ:4/67-A
వయసనస:79
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సనబడమణణఇ వర
ఇఇటట ననఇ:4/67-C2
వయసనస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ జఫగర అల పఠగన
ఇఇటట ననఇ:4/67-C-2
వయసనస:27
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-149/837

తఇడడ:డ మమలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-B-A1
వయసనస:43
లఇ: పప

భరత : సనబడమణయలఇ వర
ఇఇటట ననఇ:4/67-C2
వయసనస:45
లఇ: ససత స
112
ZOK1330778
పపరర: సలలదన ఖలన పఠగన

98
ZOK0512624
పపరర: చఇదదడవత నదగరగ

125-149/832

భరత : ఖలదర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67A
వయసనస:53
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అనరర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-A
వయసనస:24
లఇ: పప

భరత : నదగరశరరరగవప పపదబ బబడడడ
ఇఇటట ననఇ:4/67-A2
వయసనస:54
లఇ: ససత స
106
ZOK2278414
పపరర: రరవత చలకల

125-149/834

భరత : వనటకలఇట ఆచదరర నగర
ఇఇటట ననఇ:4/67-A
వయసనస:56
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కగలలషగ సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-A
వయసనస:61
లఇ: పప
103
ZOK0512640
పపరర: నదగసనబబమద పపదబ బబడడడ

95
ZOK1495126
పపరర: చఇదడ శశఖర చదళళరర

93
ZOK0655423
పపరర: ఓబయణ చదలలరర
తఇడడ:డ పపదబ ఓబయణ చదలలరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-12A
వయసనస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఓబయణ చదళళరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-12-A
వయసనస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖదర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67A
వయసనస:21
లఇ: పప
100
ZOK1208645
పపరర: ఖలదర బభషగ షపక

125-149/831

తఇడడ:డ కలలశగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-12
వయసనస:55
లఇ: పప

భరత : ఓబయణ చదలలరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-12-A
వయసనస:40
లఇ: ససత స
97
ZOK1704675
పపరర: మమల బభష షపక

92
ZOK0778910
పపరర: గగస బభషగ షపక

117
ZOK0676106
పపరర: గగస తదరగ సయణద

125-150/4

తఇడడ:డ మహబమబ బభషగ సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67D
వయసనస:29
లఇ: ససత స
125-150/6

120
ZOK0512608
పపరర: వనఇకటసనబబమద వవఇటటకకమబద

125-150/7

భరత : సనబబయణ వవఇటటకకమబద
ఇఇటట ననఇ:4/67-D
వయసనస:57
లఇ: ససత స
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121
ZOK0512921
పపరర: హససనద సయణద

125-150/8

భరత : మహబమబ బభషగ సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-D
వయసనస:52
లఇ: ససత స
124
ZOK0739300
పపరర: షఫఫవపననసగ షపక

125-150/9

భరత : మమలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D
వయసనస:61
లఇ: ససత స
125-150/11

భరత : మహమదద బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D
వయసనస:51
లఇ: ససత స
127
ZOK1273127
పపరర: వనఇకటసనబబమద మలలల ల

122
ZOK0587535
పపరర: ఘఉసనననసగ షపక

భరత : శవ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:4/67-D
వయసనస:41
లఇ: ససత స

125
ZOK1047589
పపరర: మసగతన షపక

125-150/12

128
ZOK1273135
పపరర: సనబబమద మలలల ల

125-150/15

భరత : షగహహమ షగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D1
వయసనస:24
లఇ: ససత స
136
ZOK1379338
పపరర: ఆయమబ షపక

125-150/23

భరత : మమలలల సయద
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-1
వయసనస:27
లఇ: ససత స
142
LML2412633
పపరర: నససమబన బబగమబ షపక

125-150/21

125-151/1101

137
ZOK1379353
పపరర: సబహ షపక

125-150/24

125-150/27

125-151/1102

146
ZOK0655357
పపరర: మలలల ష ఉమదడడశశటట

తఇడడ:డ పపదబ సనబభబరగయబడడ ఉమదడడ శశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-1-C
వయసనస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ సనబభబరగయబడడ ఉమదడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-D1-C
వయసనస:30
లఇ: పప

148
ZOK1713726
పపరర: ఉమలపత చటట

149
ZOK0676676
పపరర: జగదదష చటటట

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరల చటట
ఇఇటట ననఇ:4/67D-1-D
వయసనస:56
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-150/32

తఇడడ:డ ఉమలపత చటటట
ఇఇటట ననఇ:4/67D1-D
వయసనస:30
లఇ: పప

125-150/19

135
ZOK1003227
పపరర: షబబర వలల షపక

125-150/22

138
ZOK1419118
పపరర: హఫఫజన షపక

125-150/25

141
ZOK0432666
పపరర: వనఇకటసనబబమద చటటట

125-150/28

భరత : ఉమలపత చటటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-1-A
వయసనస:49
లఇ: ససత స

భరత : అలల సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67-D1A
వయసనస:74
లఇ: ససత స
125-150/29

132
ZOK1131036
పపరర: మహమదద ఘమస షపక

భరత : అలల బకష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-1
వయసనస:50
లఇ: ససత స

140
LML2408565
పపరర: శవకమషష చటటట

143
LML2412641
పపరర: నననబ షపక

125-150/672

తఇడడ:డ ఖలదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-1
వయసనస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఉమలపత చటటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-1-A
వయసనస:33
లఇ: పప

భరత : మహబమబ బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67-D1A
వయసనస:45
లఇ: ససత స
145
LML2408540
పపరర: శవ పడసగద ఉమదడడ శశటట

134
ZOK1379361
పపరర: ఫరరఖ షపక

తఇడడ:డ షబబర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-1
వయసనస:29
లఇ: ససత స
125-150/26

129
ZOK0487843
పపరర: వనఇకట లకడద చలకల

తఇడడ:డ ఫకకర షబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D1
వయసనస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ షబబర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D1
వయసనస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ షబబర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-1
వయసనస:23
లఇ: పప
139
ZOK1419134
పపరర: నజరరన సయద

125-150/18

తఇడడ:డ మహమదద గగస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D1
వయసనస:30
లఇ: పప
125-150/20

125-150/13

భరత : కకఇడయణ చలకల
ఇఇటట ననఇ:4-67-D
వయసనస:44
లఇ: ససత స

125-151/462 131
130
LML2415990
ZOK0676205
పపరర: సఇధణమల బభనమలలల టటపపనదన
పపరర: మహమదద జబబటర షపక

133
ZOK1379346
పపరర: రరషద షపక

126
ZOK1273119
పపరర: శవజజణత మలలల ల
తఇడడ:డ శవ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:4/67-D
వయసనస:27
లఇ: ససత స

తలల : నదగమబన మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:4/67-D
వయసనస:63
లఇ: ససత స

భరత : అపపయలణ తపపన
ఇఇటట ననఇ:4/67-D
వయసనస:72
లఇ: ససత స

125-150/10

తఇడడ:డ ఉమలపత ఊ
ఇఇటట ననఇ:4/67-D
వయసనస:33
లఇ: పప

భరత : రరయలజ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D
వయసనస:29
లఇ: ససత స
125-150/14

123
ZOK0656728
పపరర: జగదదశ యమ

144
LML2406239
పపరర: సనబబరగయబడడ ఉమదడడశశటట

125-150/17

తఇడడ:డ వనఇకట సనబబయణ ఉమదడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67D/1-C
వయసనస:55
లఇ: పప
125-150/30

147
ZOK1713791
పపరర: సనమలత చటట

125-150/31

భరత : శవ శఇకరయణ చటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-1-D
వయసనస:34
లఇ: ససత స
125-150/33

150
ZOK1185926
పపరర: జరటబబననసగ బబగఇ షపక

125-150/34

భరత : చదఇద బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D2
వయసనస:58
లఇ: ససత స
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151
LML2415594
పపరర: నససబ జన శశక

125-151/463

భరత : మహమదద గగస షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-2
వయసనస:49
లఇ: ససత స
154
ZOK1425065
పపరర: షపహహన శ షపక

152
ZOK2238624
పపరర: షపక రరషద
భరత : షపక హహసపన అల
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-3
వయసనస:28
లఇ: ససత స

125-149/764

తఇడడ:డ మరన సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 d3
వయసనస:76
లఇ: పప

155
ZOK1425081
పపరర: రమజ బ షపక

125-150/35

తఇడడ:డ వనఇకటసనబబయణ యమ
ఇఇటట ననఇ:4/67D3-3
వయసనస:59
లఇ: పప

160
ZOK0391003
పపరర: జమలల సయణద

161
ZOK0402776
పపరర: నణమలతతలల సయణద

125-150/37

భరత : హబబబలల సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-3A
వయసనస:66
లఇ: ససత స
125-150/40

భరత : ఇనదయతతలలల సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-3A
వయసనస:37
లఇ: ససత స
125-150/43

తఇడడ:డ సనబడమణణ ఆచదరర బఇడడకకటటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-4
వయసనస:64
లఇ: పప
125-150/46

125-150/49

125-150/52

వయసస 01-01-2021 నటక

176
ZOK0651166
పపరర: లతఫగ షపక

125-150/44

179
ZOK0940305
పపరర: శశనవగసనలల జడ
తఇడడ:డ గఇగయణ
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-6-C
వయసనస:35
లఇ: పప

125-150/16

162
ZOK0491092
పపరర: ఇనయతతలల సయణద

125-150/39

165
ZOK0940040
పపరర: నదగ రతన బఇడడకకటటట

125-150/42

168
ZOK0675819
పపరర: లకడదదచవ కకన

125-150/45

భరత : శశనవగసనలల రరడడ కకన
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-5
వయసనస:50
లఇ: ససత స
125-150/47

171
ZOK1614932
పపరర: మదన మహన రరడడ కకన

125-150/48

తఇడడ:డ శశనవగసనలల రరడడడ కకన
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-5
వయసనస:30
లఇ: పప
125-150/50

174
ZOK0923038
పపరర: అదద లలకమద మలలల ల

125-150/51

భరత : చననయణ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:4/67-D6
వయసనస:55
లఇ: ససత స
125-150/53

తఇడడ:డ కరరమబలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D6B
వయసనస:36
లఇ: ససత స
125-150/752

159
ZOK0491076
పపరర: గబలలఇ హబబబలలల సయణద

భరత : బభడమమ యణ బఇడడకకటటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-D4
వయసనస:55
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ చననయణ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:4/67-D6
వయసనస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన చచనయణ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-6
వయసనస:28
లఇ: ససత స

భరత : శశనవగసనలల జడద
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-6-C
వయసనస:32
లఇ: ససత స

125-150/41

167
ZOK1003177
పపరర: రగజమద బఇడడకటటట

173
ZOK0922816
పపరర: చననయణ మలలల ల

125-149/766

తఇడడ:డ హబబబలల సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-3A
వయసనస:46
లఇ: పప

భరత : చతనన రరడడడ కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-5
వయసనస:25
లఇ: ససత స

భరత : రఫఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-5-3
వయసనస:33
లఇ: ససత స

178
ZOK0940602
పపరర: పడసనన జడద

125-150/38

164
ZOK0472753
పపరర: హససనద బబగఇ షపక

170
ZOK1495001
పపరర: నదగవనణణ కకఇడ

156
ZOK1425099
పపరర: రరహన షపక

తఇడడ:డ లలట రసధల సగహహబ సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-D 3A
వయసనస:80
లఇ: పప

భరత : సనబడమణణ ఆచదరర బఇడడకకటటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-4
వయసనస:84
లఇ: ససత స

భరత : చతనదన రరడడ కకఇడద
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-5
వయసనస:26
లఇ: ససత స

175
ZOK0923020
పపరర: లకడద మలలల ల

125-150/36

భరత : అబబబల రహహమలన గబలలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D4
వయసనస:53
లఇ: ససత స

166
ZOK1003169
పపరర: బడహదయణ ఆచదరర బఇడడకకటటట

125-149/763

భరత : జజబర అల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 D3
వయసనస:38
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ హబబబలల సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-3A
వయసనస:39
లఇ: పప

163
ZOK1101195
పపరర: నజమబననసగ సయణద

172
ZOK1494103
పపరర: ఆశయ షపక

125-149/765

158
LML1841964
పపరర: చనన సనబభబరగయబడడ యబ

తఇడడ:డ వనఇకట సనబబమద ఓ సనబబయణ
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-3
వయసనస:34
లఇ: ససత స

153
ZOK1425057
పపరర: జజబర అల షపక
తఇడడ:డ షపహహన శ షపహహన శ
ఇఇటట ననఇ:4/67 D3
వయసనస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖలదర ఖలన ఖలదర ఖలన
ఇఇటట ననఇ:4/67 d3
వయసనస:71
లఇ: ససత స

157
ZOK1373026
పపరర: నరదల ఓనత కకమబద

169
ZOK1273101
పపరర: నదగవవణణ కకఇడద

125-149/291

177
ZOK1726272
పపరర: డచవడ అచవవల రతన

125-149/139

తఇడడ:డ సభభపత అచవవల
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-6-C
వయసనస:39
లఇ: పప
125-150/753

180
ZOK1003201
పపరర: మలల క బబగఇ షపక

125-150/54

భరత : అబబబల రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67D-6D
వయసనస:47
లఇ: ససత స
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181
LML2414217
పపరర: మలల కగ బబగమ శశక

125-151/464

భరత : అబబబల రశద షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/67D-6D
వయసనస:48
లఇ: ససత స
184
ZOK0084574
పపరర: రమణదరరడడడ తతఇగగ

125-150/55

125-150/57

125-150/60

125-143/518

125-150/62

125-150/65

తఇడడ:డ సఫరజదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67/D-H-A
వయసనస:24
లఇ: ససత స
205
ZOK1672005
పపరర: సఫరజదదబన షపక
తఇడడ:డ అహదద బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67/D-H-A
వయసనస:56
లఇ: పప
208
ZOK1664341
పపరర: హహసపనద షపక
భరత : మలబసపన
ఇఇటట ననఇ:4/67E
వయసనస:38
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

194
ZOK0781344
పపరర: తహరరననసగ షపక

197
ZOK0897050
పపరర: షగజహన షపక

200
ZOK1494590
పపరర: సఫరజదదబన షపటఖ

203
ZOK1494632
పపరర: సమన షపటఖ

206
ZOK1309129
పపరర: మహమదద అల పఠగన

125-143/519

209
ZOK0512699
పపరర: పఫచచమద కగయల
భరత : కగఇతయణ కగయల
ఇఇటట ననఇ:4/67-E
వయసనస:77
లఇ: ససత స

125-150/59

125-143/517

195
ZOK0651448
పపరర: అనఇతలకడద ఉమదదదశశటట

125-150/61

భరత : శవ పడసగద ఉమదడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-DC
వయసనస:31
లఇ: ససత స
125-150/63

198
ZOK1379379
పపరర: నససబబన షపక

125-150/64

భరత : నజర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-C
వయసనస:33
లఇ: ససత స
125-149/804

201
ZOK1494608
పపరర: రరహన బబగబమ షపటఖ

125-149/805

తఇడడ:డ సఫరజదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67/D-H-A
వయసనస:22
లఇ: ససత స
125-149/807

204
ZOK0921503
పపరర: సనలలతన అహదద షపక

125-150/66

తఇడడ:డ సఫరగజదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-H-A
వయసనస:28
లఇ: పప
125-149/767

తఇడడ:డ బభషగ పఠగన
ఇఇటట ననఇ:4/67 DL
వయసనస:25
లఇ: పప
125-150/68

125-150/56

తఇడడ:డ గమడడ సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D C
వయసనస:55
లఇ: పప

భరత : సఫరజదదబన షపటఖ
ఇఇటట ననఇ:4/67/D-H-A
వయసనస:45
లఇ: ససత స
125-151/1294

189
ZOK1383843
పపరర: సమరగ షపక

125-149/762 192
191
ZOK1218693
ZOK0781351
పపరర: మహబమబ బభషగ యస ఎఇ
పపరర: శఫఫఉలలల షపక

భఇధనవప: గబలజజర బభష గడడకకట
ఇఇటట ననఇ:4/67/D-H-A
వయసనస:87
లఇ: పప
125-149/806

186
ZOK0739318
పపరర: బభషత షపక

భరత : నజజమబదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-A1
వయసనస:23
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ శబర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-DC
వయసనస:36
లఇ: పప

భరత : షఫఫఉలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-C
వయసనస:50
లఇ: ససత స
202
ZOK1494616
పపరర: ఫరగమ నద బబగబమ షపటఖ

125-150/58

భరత : షఫసవపలలల
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-C
వయసనస:50
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ షబర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-DC
వయసనస:34
లఇ: పప
199
ZOK1379387
పపరర: తహహరరననసగ షపక

188
ZOK0739334
పపరర: మమలలల షపక

125-150/649

తఇడడ:డ ఖలదర సగబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-DA
వయసనస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ అలల సగహహబ యస ఎఇ
ఇఇటట ననఇ:4/67 D B
వయసనస:49
లఇ: పప

భరత : నజర బభష
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-C
వయసనస:34
లఇ: ససత స
196
ZOK0897043
పపరర: షగహహమ షగ షపక

125-149/292

తఇడడ:డ బభషత షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-DA
వయసనస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-A1
వయసనస:35
లఇ: పప
193
ZOK0781336
పపరర: నససబబననసగ షపక

185
ZOK2240448
పపరర: షపక అబబబల అజజ

183
ZOK1316637
పపరర: నరరశ కకటటట
తఇడడ:డ లకడద నరసయణ కకటటట
ఇఇటట ననఇ:4-67/D7
వయసనస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ షపక సడక గగస
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-A
వయసనస:22
లఇ: పప

భరత : జలలన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-DA
వయసనస:33
లఇ: ససత స
190
ZOK1581131
పపరర: నజజమబదదబన షపక

125-151/465

భరత : అబబబలరహమలన షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/67D-6D
వయసనస:79
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ చననపప రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4/67-D-50
వయసనస:59
లఇ: పప
187
ZOK0739326
పపరర: ఆరరఫపననసగ షపక

182
LML2414225
పపరర: జరటనదబబ శశక

207
ZOK0897076
పపరర: ఉసద షపక

125-150/67

భరత : షగజహన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67DL
వయసనస:30
లఇ: ససత స
125-150/69

210
ZOK0592972
పపరర: కగఇతయణ కగయల

125-150/70

తఇడడ:డ బభలవనఇకటసనబబయణ కగయల
ఇఇటట ననఇ:4/67-E
వయసనస:80
లఇ: పప
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211
ZOK0655894
పపరర: మమమననదదబన షపక

125-150/71

తఇడడ:డ మమలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-E
వయసనస:48
లఇ: పప
214
ZOK1242551
పపరర: మబనర షపక

125-149/769

215
ZOK1242569
పపరర: మబజబ షపక

125-149/772

218
ZOK0432575
పపరర: వజయ భభరత కగలల

తఇడడ:డ వనఇకటసనబబయణ యస
ఇఇటట ననఇ:4/67-E6
వయసనస:56
లఇ: పప
125-150/77

125-150/80

125-150/83

125-150/86

భరత : శశనవగస ఆచదరర బబటకలరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-F-2
వయసనస:47
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

230
LML1841832
పపరర: బభలసనబడమణణఇ డడ

233
ZOK1724236
పపరర: అసల ఇ షపక

125-150/88

236
ZOK0923533
పపరర: నదగలకలకమద మలచవరఇ

125-150/78

239
LML1840560
పపరర: ఆదదనదరగయణరరడడడ సఫ
తఇడడ:డ రగమరరడడడ సస
ఇఇటట ననఇ:4/67F3
వయసనస:67
లఇ: పప

219
LML2408607
పపరర: నదగరగజ కలల

125-150/73

222
ZOK0512517
పపరర: ఫఫయజఖలన పఠగన

125-150/76

225
ZOK1668375
పపరర: హసఫన సయద

125-150/79

భరత : ఫజలలలలల సయద
ఇఇటట ననఇ:4/67-F
వయసనస:39
లఇ: ససత స
125-150/81

228
ZOK1721638
పపరర: దచవరశశటట వనఇకటటష

125-150/82

తఇడడ:డ దచవరశశటట నదరగయణ
ఇఇటట ననఇ:4/67-F
వయసనస:39
లఇ: పప
125-150/84

231
ZOK1121680
పపరర: రగజరశరరర దదఇటట

125-150/85

భరత : బభల సనబడమణణఇ దదఇటట
ఇఇటట ననఇ:4/67F1
వయసనస:69
లఇ: ససత స
125-149/140

234
ZOK1682442
పపరర: సబహ షపక

125-150/87

తఇడడ:డ ఇసగదయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-F2
వయసనస:20
లఇ: ససత స
125-150/89

భరత : కమషషమలచదరర మలచవరఇ
ఇఇటట ననఇ:4/67-F-2
వయసనస:59
లఇ: ససత స
125-150/91

125-149/771

తఇడడ:డ ఖరరఇ ఖలన పఠగన
ఇఇటట ననఇ:4/67-E-11
వయసనస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇమలమ ఖససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-F2
వయసనస:19
లఇ: పప

భరత : ఇసగదయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-F2
వయసనస:36
లఇ: ససత స
238
ZOK0923558
పపరర: నరదల బబటకలరర

125-150/75

తఇడడ:డ వనఇకట సనబబయణ డడ
ఇఇటట ననఇ:4/67F1
వయసనస:71
లఇ: పప

భరత : నదగరశరర సనరగ
ఇఇటట ననఇ:4/67-F1
వయసనస:66
లఇ: ససత స
235
ZOK1683929
పపరర: మసగతణణ షపక

227
ZOK1668425
పపరర: షమమ బబగబమ షపక

216
ZOK1242577
పపరర: కరరమబననసగ షపక

తఇడడ:డ సనబభబరగయడధ కలల
ఇఇటట ననఇ:4/67-E-2
వయసనస:47
లఇ: పప

భరత : శభన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-F
వయసనస:33
లఇ: ససత స

భరత : దతవరశశటట వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:4/67-F
వయసనస:34
లఇ: ససత స
232
ZOK1315159
పపరర: సనశలమద సనరగ

125-150/72

తఇడడ:డ ఖజజమయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-F
వయసనస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబమన సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-F
వయసనస:38
లఇ: పప
229
ZOK1721646
పపరర: దతవరశశటట లకడదదచవ

224
ZOK1668292
పపరర: మహబమబ బభష షపక

125-149/768

భరత : అలఇ బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 E 2
వయసనస:43
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ పసరన ఖలన పఠగన
ఇఇటట ననఇ:4/67-E-11
వయసనస:34
లఇ: పప

భరత : మహబమబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-F
వయసనస:55
లఇ: ససత స
226
ZOK1668409
పపరర: శభన షపక

125-149/770

భరత : నదగరగజ కగలల
ఇఇటట ననఇ:4/67E2
వయసనస:45
లఇ: ససత స

125-150/74 221
220
ZOK0655340
ZOK0512004
పపరర: రఘబ కలమలర వనఇకటసనబబయణ
పపరర: ఖరరఇ ఖలన పఠగన

213
ZOK1242544
పపరర: అలమ బభషగ షపక
తఇడడ:డ మహమదద ఖలసఫఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 E 2
వయసనస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ అలమ బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 E 2
వయసనస:33
లఇ: పప

భరత : మబజబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 E 2
వయసనస:25
లఇ: ససత స

223
ZOK1668243
పపరర: రహహమ బ షపక

125-150/673

భరత : కగఇతయణ కగయల
ఇఇటట ననఇ:4-67-E
వయసనస:38
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అలమ బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 E 2
వయసనస:31
లఇ: పప
217
ZOK1242585
పపరర: రగఫఫఉననసగ షపక

212
LML2412526
పపరర: నదరగయణ గగయతడ కగయల

237
ZOK0923541
పపరర: రగజరశరరర మలచవరఇ

125-150/90

భరత : పడతదప ఆచదరర మలచవరఇ
ఇఇటట ననఇ:4/67-F-2
వయసనస:31
లఇ: ససత స
125-150/92

240
LML1849447
పపరర: లకమద సగప

125-151/1103

భరత : ఆదదనదరగయణ రరడడడ శగప
ఇఇటట ననఇ:4-67-F-3
వయసనస:53
లఇ: ససత స
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125-150/93
241
ZOK1273069
పపరర: మహమదద అమలననలలల షరరఫ
షపక
తఇడడ:డ మహమదద మహహదబ దన షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67F6
వయసనస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ రఘబ కలమలర బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-F6
వయసనస:30
లఇ: ససత స

244
ZOK0921776
పపరర: అనల కలమలర రరడడ గరపఫరరడడడ

245
ZOK1077198
పపరర: నధరగ షపక

125-150/96

తఇడడ:డ రగమరరడడడ గరపఫ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:4/67-F6
వయసనస:38
లఇ: పప
247
ZOK1565993
పపరర: వవనసటభఠగన సఇకర

125-151/467

125-149/775

భరత : మహమదద రఫఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G
వయసనస:32
లఇ: ససత స
256
ZOK1494277
పపరర: సఫరజదదబన షపక

125-150/104

తఇడడ:డ యమననస సయద
ఇఇటట ననఇ:4-67-G
వయసనస:21
లఇ: పప
262
ZOK0432849
పపరర: లకడద వర పడసనన నజమలన
తఇడడ:డ పపఇచలయణ నజమలన
ఇఇటట ననఇ:4/67 G-1
వయసనస:34
లఇ: ససత స
265
LML2412724
పపరర: ఎరరకలమద నజమలన
భరత : లకమయణ నజమలన
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-1
వయసనస:83
లఇ: ససత స
268
ZOK0650754
పపరర: సనబబమద అఇదదరగజ
భరత : శశషమల రగజ అఇదదరగజ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G2
వయసనస:64
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

251
ZOK0512376
పపరర: వనఇకటరమణ కగయల

125-150/99

254
ZOK1494251
పపరర: సఫదదబక బభష షపక

257
ZOK1581743
పపరర: నటరగజ బబససనవన

260
ZOK1581735
పపరర: లకడద దచవ బబససనవన

263
LML2406270
పపరర: లకదయణ యన

266
ZOK2015873
పపరర: పసరమద నజమలన

125-150/102

269
ZOK1540897
పపరర: మమరర సనవరష బబలలఇ
భరత : సనరరష రవ కలమలర బబలలఇ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G2
వయసనస:53
లఇ: ససత స

252
ZOK1101294
పపరర: అజదత బ షపక

125-150/100

255
ZOK1494269
పపరర: హససన షపక

125-150/103

భరత : సఫదబ దక బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G
వయసనస:38
లఇ: ససత స
125-150/105

258
ZOK0476200
పపరర: మహమమదద హబబ షపక

125-150/674

తఇడడ:డ ఖలదర హహసపన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67-G
వయసనస:47
లఇ: పప
125-150/716

261
LML2408615
పపరర: పపఇచల కలమలర నజమలన

125-149/783

తఇడడ:డ పపఇచలయణ నజమలన
ఇఇటట ననఇ:4/67 G-1
వయసనస:31
లఇ: పప
125-150/109

264
LML2407849
పపరర: ధననఇజయ నజమలన

125-150/110

తఇడడ:డ పపఇచదలయణ నజమలన
ఇఇటట ననఇ:4/67-G1
వయసనస:32
లఇ: పప
125-150/112

భరత : పపఇచలయణ నజమలన
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-1
వయసనస:50
లఇ: ససత స
125-150/149

125-149/774

భరత : అబబబల ఖలదర లలట షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G
వయసనస:63
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ బబరశయణ యలన
ఇఇటట ననఇ:4/67-G1
వయసనస:82
లఇ: పప
125-150/111

125-150/98

భరత : ఆరరఫ అబబబల మబననఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 G
వయసనస:41
లఇ: ససత స

భరత : నటరగజ బససనవన
ఇఇటట ననఇ:4/67-G
వయసనస:65
లఇ: ససత స
125-149/784

246
ZOK1003250
పపరర: నధర షపక

125-149/773 249
248
ZOK1276485
ZOK1276493
పపరర: ఆరరఫ అబబబల మబననఫ షపక
పపరర: షగహహన షపక

తఇడడ:డ ఎలల యణ బబససనవన
ఇఇటట ననఇ:4/67-g
వయసనస:71
లఇ: పప
125-150/675

125-150/95

భరత : ఇమలమ ఖలసఫఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-F-A
వయసనస:45
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కలలశగ సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G
వయసనస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ సఫదదబక బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G
వయసనస:21
లఇ: పప
259
ZOK1703909
పపరర: అబబబకర సయద

125-150/97

తఇడడ:డ వనఇకటయణ కగయల
ఇఇటట ననఇ:4/67-G
వయసనస:33
లఇ: పప
125-150/101

243
ZOK0651364
పపరర: శశషమద బఇడదరర
భరత : రఘబకలమలర బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-F6
వయసనస:46
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఆరరఫ ఖరఖరరలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 G
వయసనస:42
లఇ: పప

భరత : ఖరఖరరలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 G
వయసనస:74
లఇ: ససత స
253
ZOK1101310
పపరర: షమమ షపక

125-150/94

భరత : ఇమలమ కసఫఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67FA
వయసనస:45
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రగమయణ బఇడరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-F-A
వయసనస:23
లఇ: ససత స
250
ZOK1276501
పపరర: మబఇతదజ బబగఇ షపక

242
ZOK0651356
పపరర: సగయ తతలసఫ బఇడదరర

267
ZOK1664374
పపరర: సనబబమద గవన

125-150/148

భరత : నరసఫఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:4/67G2
వయసనస:38
లఇ: ససత స
125-150/150

270
ZOK1664481
పపరర: నరసఫఇహహలల గగన

125-150/151

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:4/67-G2
వయసనస:45
లఇ: పప
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271
ZOK0676122
పపరర: శశకగఇత శశఇకరపలలల

125-150/152

తఇడడ:డ శశనవగసనలల శశఇకరపలలల
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-2
వయసనస:29
లఇ: పప
274
LML2407039
పపరర: శశహరర షపఇకరపలల

125-150/676

125-150/157

125-150/160

125-150/162

125-150/165

125-150/168

125-150/171

భరత : మలబబ షబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G9
వయసనస:80
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

284
ZOK1101245
పపరర: అబబబల లతఫ షపక

287
ZOK1298603
పపరర: కరరమబలలల షపక

290
ZOK1273093
పపరర: సలలద షపక

293
ZOK1316462
పపరర: ఆయయశగ షపక

125-150/173

296
ZOK1676626
పపరర: అఇకమద జరరపఫటట

125-150/163

299
LML2417988
పపరర: కమల బ షపక
భరత : మదర సబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-9
వయసనస:56
లఇ: ససత స

279
ZOK1160530
పపరర: సనబభబరగయబడడ గబరగశల

125-150/159

282
LML1849702
పపరర: ఫగతమల బ షపక

125-151/1104

285
ZOK1137810
పపరర: ఫఫజజన షపక

125-150/164

తఇడడ:డ సగహహబ పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G4
వయసనస:30
లఇ: పప
125-150/166

288
ZOK1298611
పపరర: గబలలల ర షపక

125-150/167

భరత : సగహహబ పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G4
వయసనస:57
లఇ: ససత స
125-150/169

291
ZOK1379395
పపరర: చదన బభషగ షపక

125-150/170

తఇడడ:డ ఖలససమ సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G7
వయసనస:46
లఇ: పప
125-150/172

294
ZOK1676600
పపరర: నరసఫఇహహలల జరరపఫటట

125-139/9

తఇడడ:డ వరయణ జరరపఫటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-8
వయసనస:51
లఇ: పప
125-150/174

భరత : నరసఫఇహహలల జరరపఫటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-8
వయసనస:45
లఇ: ససత స
125-150/176

125-150/156

భరత : మసగతన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67-G3
వయసనస:57
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ చదఇద బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-7
వయసనస:23
లఇ: ససత స

భరత : నదరగయణ జరరరశపపటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-8
వయసనస:48
లఇ: ససత స
298
ZOK1581107
పపరర: జరటన బ షపక

125-150/161

తఇడడ:డ చదఇద బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G7
వయసనస:24
లఇ: ససత స

భరత : చదఇద బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-7
వయసనస:40
లఇ: ససత స
295
LML2417996
పపరర: రరడమద
చడ
జరరరపపటట

281
ZOK0497412
పపరర: మసగతన షపక

276
ZOK0676155
పపరర: రగమ చఇదడయణ ఈరర

తఇడడ:డ అఇజయణ గబరగశల
ఇఇటట ననఇ:4/67-G3
వయసనస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ సగహహబ పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G4
వయసనస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబమబ బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67G-4A
వయసనస:29
లఇ: పప
292
ZOK0432567
పపరర: షహహదద బబగఇ షపక

125-150/158

తఇడడ:డ ఖలదర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G4
వయసనస:26
లఇ: పప

భరత : కరరమబలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G4
వయసనస:33
లఇ: ససత స
289
ZOK1020080
పపరర: అబబబల అజజ షపక

278
ZOK0676189
పపరర: సనధదర ఈరర

125-150/154

తఇడడ:డ చనన నరసయణ ఈరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-G2-1
వయసనస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ అఇజ సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-3
వయసనస:82
లఇ: పప

భరత : ఖలదర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G4
వయసనస:46
లఇ: ససత స
286
ZOK1298595
పపరర: యలసఫదన షపక

125-150/155

తఇడడ:డ రగమ చఇదడయణ ఈరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-G2-1
వయసనస:28
లఇ: పప

భరత : మసగతన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-3
వయసనస:77
లఇ: ససత స
283
ZOK0432583
పపరర: జరరనద బబగఇ షపక

275
ZOK0512590
పపరర: శగఇతకలమలరర ఈరర

273
ZOK1664515
పపరర: చతఇచనలకడద పగలలకలరర
భరత : చతఇగల రగజ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-2
వయసనస:51
లఇ: ససత స

భరత : రగమచఇదడయణ ఈరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-2-1
వయసనస:56
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రగమ చఇదడయలణ ఈరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-G2-1
వయసనస:32
లఇ: ససత స
280
ZOK0487942
పపరర: ఫగతమల షపక

125-150/153

తఇడడ:డ షబబర అల సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-2
వయసనస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవగసనలల షపఇకరపలల
ఇఇటట ననఇ:4-67G2
వయసనస:33
లఇ: పప
277
ZOK0676171
పపరర: సనజత ఈరర

272
ZOK1251784
పపరర: అసఫఫ అల సయణద

297
ZOK1676642
పపరర: నదరగయణ జరరపఫటట

125-150/175

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలల జరరపఫటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-8
వయసనస:24
లఇ: పప
125-150/177

300
ZOK1495043
పపరర: ఖనరరకద బబగఇ సయద

125-150/113

భరత : యమననస సయద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-10
వయసనస:37
లఇ: ససత స
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301
ZOK1495050
పపరర: అబబబకర సయద

125-150/114

తఇడడ:డ యమననస సయద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-10
వయసనస:20
లఇ: పప
304
ZOK2244093
పపరర: షపక శలద

125-150/302

125-150/118

125-150/121

125-150/123

125-150/126

భరత : షరరరదదన సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-12-B
వయసనస:51
లఇ: ససత స
319
ZOK1704907
పపరర: హజరగ షపక

125-150/130

125-150/133

తఇడడ:డ అమర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-16
వయసనస:26
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-150/122

314
ZOK1101468
పపరర: అసగద సయణద

125-150/136

125-150/124

318
ZOK1581214
పపరర: సయద తససల మ

326
ZOK1160563
పపరర: అమబదలల గబఇడదడత

329
ZOK1316587
పపరర: మసగతన పరరరన షపక
తఇడడ:డ మత బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G16A
వయసనస:25
లఇ: ససత స

125-150/749

315
ZOK1268565
పపరర: షరరరదదబన సయణద

317
ZOK1581172
పపరర: సయద మమహహ హనసగ

323
ZOK1195289
పపరర: మహమదద కరరమబలలల షపక

125-150/120

312
ZOK2282432
పపరర: అయయష సఫదద ఖల షపక

తఇడడ:డ మయజన సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-12-B
వయసనస:50
లఇ: పప

125-150/128

125-150/125

125-150/129

భరత : సయద ఖజ మహహవపదదబన
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-12-B
వయసనస:26
లఇ: ససత స
125-150/131

321
ZOK1101484
పపరర: మహమదద హబబ షపక

125-150/132

తఇడడ:డ ఖలదర హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-12-B1
వయసనస:45
లఇ: పప
125-150/134

324
ZOK1195297
పపరర: నససఇ షపక

125-150/135

భరత : మహమదద కరరమబలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-14
వయసనస:43
లఇ: ససత స
125-150/137

భరత : బడహదయణ గబఇడదడత
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-16
వయసనస:33
లఇ: ససత స
125-150/139

309
LML2418341
పపరర: రజయలబబగఇ షపక

తఇడడ:డ మమలలన మయజన సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-12-B
వయసనస:26
లఇ: ససత స

320
ZOK0472878
పపరర: హజరగ షపక

125-150/117

తఇడడ:డ షపక బషసర
ఇఇటట ననఇ:4/67-g-12-a
వయసనస:18
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మహమదద కసఫఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-14
వయసనస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయణ గబఇడదడత
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-16
వయసనస:37
లఇ: పప
328
ZOK1722537
పపరర: తజదదబన షపక

311
ZOK1540913
పపరర: యలససదన షపక

306
ZOK1326404
పపరర: తససనమ బబగఇ మగల

భరత : బషసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-12-A
వయసనస:43
లఇ: ససత స

భరత : హబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67G-12-B
వయసనస:41
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సనధదకర మమరరత ఏమబక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-13-A
వయసనస:34
లఇ: ససత స
325
ZOK1160548
పపరర: ఉపపఇదడ గబఇడదడత

125-150/119

భరత : సయద మయలణజజన
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-12-B
వయసనస:60
లఇ: ససత స

భరత : మహమదద హబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G12-B
వయసనస:38
లఇ: ససత స
322
LML2418366
పపరర: నదగలకడద దచవ ఏమమకగ

308
LML2418325
పపరర: రజయలబ షపక

125-150/301

భరత : శశరగబ బబగ మగల
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-11-A
వయసనస:50
లఇ: ససత స

తలల : షగహహదద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67G-12A
వయసనస:34
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మమలలనద మయజన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-12B
వయసనస:26
లఇ: ససత స
316
ZOK1268573
పపరర: పరరరన షపక

125-150/116

భరత : ననవన సబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-12-A
వయసనస:74
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ బబదతన సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-12-A
వయసనస:46
లఇ: పప
313
ZOK1101476
పపరర: సలలద షపక

305
ZOK0656181
పపరర: సప హరబ బబయగ మగల

303
ZOK2245835
పపరర: షపక మహమదద సలఇ
తఇడడ:డ షపక అబబబల రజజక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G11
వయసనస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసనస మ బబయగ మగల
ఇఇటట ననఇ:4/67-G11A
వయసనస:36
లఇ: పప

భరత : హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-12-A
వయసనస:44
లఇ: ససత స
310
ZOK1218685
పపరర: బషసర షపక

125-150/115

తఇడడ:డ రఘబ పటనఇ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G11
వయసనస:37
లఇ: పప

భరత : షపక మహమదద సలఇ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-11
వయసనస:50
లఇ: ససత స
307
LML2418317
పపరర: మహబమబ జజన షపక

302
ZOK0708487
పపరర: వగసన పటనఇ

327
ZOK1242437
పపరర: యజజస బభషగ షపక

125-150/138

తఇడడ:డ అమర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-16
వయసనస:29
లఇ: పప
125-150/140

330
ZOK1494129
పపరర: ఫరగమ నద షపక

125-150/141

తఇడడ:డ మత బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G16A
వయసనస:21
లఇ: ససత స
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331
ZOK1494137
పపరర: గగసప కరరఇ షపక

125-150/142

తఇడడ:డ మత బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G16A
వయసనస:21
లఇ: పప
334
ZOK0432559
పపరర: కరరమబన షపక

భరత : వవఇకట సగరమ అయనవన
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-16-A
వయసనస:49
లఇ: ససత స
125-150/677

భరత : మత బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67-G-16-A
వయసనస:44
లఇ: ససత స
337
ZOK0676478
పపరర: నధర జహన షపక

125-150/178

125-150/181

125-150/184

125-150/187

125-150/192

125-150/195

తఇడడ:డ నబ ఖలన పటభన
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-17 C-2
వయసనస:22
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

344
LML2418499
పపరర: ఉరరకకఇడమలద కననవ

347
LML1840859
పపరర: కమలల సగహహబ షపక

350
ZOK0432492
పపరర: నగరన షపక

353
ZOK0432476
పపరర: గఇగమద బయ

125-150/747

356
ZOK1419670
పపరర: సబహ షపక

125-150/185

359
ZOK1454313
పపరర: మసగతన షపక
తఇడడ:డ మహబమబ బభషగ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-17-D
వయసనస:57
లఇ: పప

125-150/180

342
LML2418473
పపరర: గఇగమద జడడబబదనకలల

125-150/183

345
LML2408011
పపరర: నరసఫఇహలల గబఇడదడయల

125-150/186

తఇడడ:డ నరసనదన గబఇడదడయల
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-16-O
వయసనస:42
లఇ: పప
125-150/188

348
ZOK0432682
పపరర: తహహరరన షపక

125-150/189

భరత : కమలల బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67G-17
వయసనస:34
లఇ: ససత స
125-150/193

351
LML2407799
పపరర: రగఘవపలల కరసగరపఫ

125-150/194

తఇడడ:డ సనబబయణ కరసగరపప
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-17-B
వయసనస:74
లఇ: పప
125-150/196

354
ZOK1581354
పపరర: బయణ హరరత

125-150/197

తఇడడ:డ బయణ జయరగమయణ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-17-C
వయసనస:20
లఇ: ససత స
125-150/198

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G17-C1
వయసనస:23
లఇ: ససత స
125-150/191

339
LML2408102
పపరర: ఓబబలలసన వడల

భరత : సనఇకనన జడడబబకలల
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-16-M
వయసనస:42
లఇ: ససత స

భరత : జయరగమయణ బయ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-17-C
వయసనస:42
లఇ: ససత స

భరత : మహమదద గగస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-17-C
వయసనస:32
లఇ: ససత స
358
ZOK1494673
పపరర: అససఫ ఖలన పటభన

125-150/182

భరత : కమలల బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67G-17-A
వయసనస:41
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సనబబయణ బయ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-17-C
వయసనస:51
లఇ: పప
355
ZOK2272235
పపరర: ఫగతమలబ షపక

341
LML2408003
పపరర: సనఇకనన జడడబబదనకలలల

125-150/146

తఇడడ:డ బసవయణ వడల
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-16-H
వయసనస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ చదఇద సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67G17
వయసనస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ చదఇద సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-17-A
వయసనస:46
లఇ: పప
352
LML2407807
పపరర: జయరగమయణ బయ

125-150/179

భరత : కమషషపగప కననవ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-16-N
వయసనస:44
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అఇజనవయబలల వడల
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-16-W
వయసనస:36
లఇ: పప
349
LML2407831
పపరర: కమల సగహహబ షపక

338
LML2408052
పపరర: లకమయణ మమకల

336
ZOK0676460
పపరర: చదఇద బభషగ షపక
తఇడడ:డ గగస సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-16-C
వయసనస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ హననమఇతత జడడబబకలల
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-16-M
వయసనస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ అఇజనయణ కననవ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-16-N
వయసనస:49
లఇ: పప
346
LML2408086
పపరర: తమదయణ వడల

125-150/145

తఇడడ:డ సఇజపగప మమకల
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-16-D
వయసనస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ అఇజనయణ వడల
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-16-H
వయసనస:47
లఇ: పప
343
LML2408078
పపరర: కమషషపగప కననవ

335
ZOK1077214
పపరర: రవ బటటటపటల

125-150/144

భరత : వవఇకట సగరమ అయనవన
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-16-A
వయసనస:32
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ పగఇడడ రఇగనన బటటటపటల
ఇఇటట ననఇ:4/67-G16-A1
వయసనస:27
లఇ: పప

భరత : చదఇద బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-16-C
వయసనస:42
లఇ: ససత స
340
LML2408110
పపరర: హననమఇతత వడల

125-150/143 333
332
LML2418507
LML2418515
పపరర: వవఇకట సనబబమలద ఆయయనవన
పపరర: లకడద దచవ ఆయయనవన

357
ZOK1494665
పపరర: అఖల ఖలన పటభన

125-150/190

తఇడడ:డ నబ ఖలన పటభన
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-17 C-2
వయసనస:24
లఇ: పప
125-150/199

360
ZOK1581677
పపరర: బభబభజ షపక

125-150/200

తఇడడ:డ మసగతన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-17-d
వయసనస:29
లఇ: పప
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361
ZOK1581685
పపరర: అలల బకష షపక

125-150/201

తఇడడ:డ మసగతన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-g-17-d
వయసనస:25
లఇ: పప
364
LML2407575
పపరర: రగఘవపలల కరసగరపఫ

125-150/203

125-150/206

125-150/209

125-150/212

125-150/215

125-150/218

125-150/220

తఇడడ:డ కరరమబలలల సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-20
వయసనస:28
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

374
ZOK1003300
పపరర: జబవగలల బభషగ షపక

377
ZOK1176495
పపరర: హఫఫజన షపక

380
ZOK1316520
పపరర: అబబబల లతఫ సయణద

383
ZOK0676239
పపరర: రరహనద పరరరన కటటకగ

125-150/745

386
ZOK0920489
పపరర: మనధసర సయణద

125-150/213

389
ZOK0920513
పపరర: మలలక సయణద
తఇడడ:డ కరరమబలలల సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-20
వయసనస:31
లఇ: పప

369
ZOK1121706
పపరర: మబబభరక షపక

125-150/208

372
ZOK1003284
పపరర: నజయల బబగఇ షపక

125-150/211

375
ZOK1003326
పపరర: జలలన బభషగ షపక

125-150/214

తఇడడ:డ గగస బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-18-A
వయసనస:35
లఇ: పప
125-150/216

378
ZOK1316504
పపరర: అనసగ బబగమ షపక

125-150/217

తఇడడ:డ కరరమబలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-18-A
వయసనస:23
లఇ: ససత స
125-150/219

381
ZOK2286771
పపరర: మమమననదదబన సయద

125-150/751

తఇడడ:డ జహహర అహదద సయద
ఇఇటట ననఇ:4-67-G18C
వయసనస:41
లఇ: పప
125-150/221

384
ZOK1494863
పపరర: మహమదద షపక

125-150/222

తఇడడ:డ లలలలసహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G19-A
వయసనస:32
లఇ: పప
125-150/223

తఇడడ:డ కరరమబలలల సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-20
వయసనస:30
లఇ: పప
125-150/225

125-150/205

భరత : ఖలల బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-18-A
వయసనస:35
లఇ: ససత స

భరత : దరగబర వలల కటటక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-19-A
వయసనస:44
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ దరగబర వలల కటటక
ఇఇటట ననఇ:4-67-G-19-A
వయసనస:19
లఇ: పప
388
ZOK0920505
పపరర: మహసఫన సయణద

125-150/210

తఇడడ:డ మననదదబన సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-18-C
వయసనస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ అలలల బకగష కటటక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-19-A
వయసనస:48
లఇ: పప
385
ZOK2270288
పపరర: మహమదద వలల కటటక

371
ZOK1003276
పపరర: గగసపనన షపక

366
ZOK0739417
పపరర: వనఇకట సగరమ చనకగస

తఇడడ:డ కమల బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G18A
వయసనస:34
లఇ: పప

భరత : జలలన బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-18-A
వయసనస:31
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కరరనధలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-18-A
వయసనస:31
లఇ: పప
382
ZOK0676221
పపరర: దరగబర వలల కటటక

125-150/207

తఇడడ:డ గగస బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-18-A
వయసనస:30
లఇ: పప

భరత : ఖలల బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-18-A
వయసనస:36
లఇ: ససత స
379
ZOK1676618
పపరర: హఫసజ షపక

368
ZOK1101492
పపరర: కరరమబలలల షపక

125-150/202

తఇడడ:డ సనబబనన చనకస
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-18
వయసనస:44
లఇ: పప

భరత : గగస బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-18-A
వయసనస:57
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ గగస బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-18-A
వయసనస:37
లఇ: పప
376
ZOK1176487
పపరర: నజయల షపక

125-150/204

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G18A
వయసనస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ కరరమబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-18A
వయసనస:20
లఇ: పప
373
ZOK1003292
పపరర: ఖలల బభషగ షపక

365
ZOK0432344
పపరర: జబబదద షపక

363
ZOK0433029
పపరర: పగరరత కగసగరపప
భరత : రగఘబవపలల కరసగరపప
ఇఇటట ననఇ:4/67G18
వయసనస:49
లఇ: ససత స

భరత : కరరమబలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-18
వయసనస:43
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకట సగరమ చనకస
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-18
వయసనస:35
లఇ: ససత స
370
ZOK1676667
పపరర: అబబబల వససఫ షపక

125-149/776

భరత : సనబబయణ చనకస
ఇఇటట ననఇ:4/67 G 18
వయసనస:65
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రగఘవపలల కరసగరపప
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-18
వయసనస:49
లఇ: పప
367
ZOK0739425
పపరర: సనమత చనకగస

362
ZOK0923731
పపరర: రగజమద చనకస

387
ZOK0920497
పపరర: తహససన బబగమ సయణద

125-150/224

తఇడడ:డ కరరమబలలల సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-20
వయసనస:29
లఇ: ససత స
125-150/226

390
ZOK1294792
పపరర: తనరన సయణద

125-150/227

తఇడడ:డ కరరమబలలల సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-20
వయసనస:26
లఇ: ససత స
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391
ZOK1676006
పపరర: లతఫపననసగస సయద

125-150/228

భరత : కరరమబలల సయద
ఇఇటట ననఇ:4/67-g-20
వయసనస:47
లఇ: ససత స
394
ZOK1101500
పపరర: సరరరప పసనపపలలటట

125-150/231

125-150/234

125-150/237

398
ZOK1316421
పపరర: సపపర సయణద

401
ZOK1668474
పపరర: అబబబల రహహమలన సయద

125-150/239

404
ZOK0922931
పపరర: దదలల లద షపక

తఇడడ:డ వనఇకటయణ తరరమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-24
వయసనస:42
లఇ: పప
125-150/245

భరత : మసగతన లలట ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-30
వయసనస:43
లఇ: ససత స
412
ZOK1003359
పపరర: సతణఇ వటటటకళ

125-149/785

తఇడడ:డ నరసయణ శశరగమ
ఇఇటట ననఇ:4/67 G-A
వయసనస:51
లఇ: పప
418
ZOK1137836
పపరర: షపహనదజ షపక
తఇడడ:డ ఖలదర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-GA
వయసనస:29
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-150/238

125-150/240

405
ZOK1380724
పపరర: షపక అబబబల రహహమలన

125-150/243

411
ZOK1631118
పపరర: రరడడడ లకమద సగణణపఈ

తఇడడ:డ మమణణసఫఇహ ననలల లరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A
వయసనస:64
లఇ: పప

125-150/241

408
ZOK1629344
పపరర: యశశదమద సగణణపఈ

410
ZOK1003342
పపరర: నదరగయణ ఉటటటకగళళ

419
LML2411080
పపరర: కకశశర బభబబ ననలల లరర

125-150/678

తఇడడ:డ షపక మహబమబ బభష
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-20-2
వయసనస:22
లఇ: పప

125-150/246

125-150/244

125-150/247

భరత : రగమచఇదడయణ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-30
వయసనస:55
లఇ: ససత స
125-149/809

414
ZOK1668342
పపరర: సహదచవయణ కఇదనకలరర

125-150/248

తఇడడ:డ చతఇగలరగయబడడ కఇదనకలరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-31
వయసనస:57
లఇ: పప
125-150/249

భరత : ఖలదర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-GA
వయసనస:52
లఇ: ససత స
125-150/251

402
ZOK1705789
పపరర: షపక సపటఈదహమలద

భరత : రగమ మహన
ఇఇటట ననఇ:4/67-G30
వయసనస:40
లఇ: ససత స

416
ZOK0432302
పపరర: మబఇతదజ షపక

125-150/236

తఇడడ:డ షపక అబబబలలల
ఇఇటట ననఇ:4-67-G-20 1 USMAN NAGAR
వయసనస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ సహదచవయణ కఇదనకలరర
ఇఇటట ననఇ:4/67/G-31
వయసనస:28
లఇ: ససత స
125-149/786

399
ZOK1316439
పపరర: హఫఫజన సయణద

భరత : సనబభబరగయబడడ తరరమల శశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-24
వయసనస:36
లఇ: ససత స

413
ZOK0923509
పపరర: మమనక కఇదనకలరర

125-150/233

భరత : మసగతన సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-20-1
వయసనస:25
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ చననపప ఉటటటకగళళ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-30
వయసనస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదరగయణ వటటటకళ
ఇఇటట ననఇ:4/67 G-30-1
వయసనస:36
లఇ: పప
415
ZOK1581388
పపరర: పడభభకర శశరగమ

125-150/235

భరత : మహబమబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-20-2
వయసనస:41
లఇ: ససత స

125-150/242 407
406
LML2411494
ZOK0587568
పపరర: సనబభబరగయడడ తరరమలశశటట
పపరర: మలలల శరరర తరరమల శశటట

396
ZOK1294842
పపరర: ఖలదర బభషగ సయణద
తఇడడ:డ నధర బభషగ సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-20-1
వయసనస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ నధర బభష సయద
ఇఇటట ననఇ:4/67G-20-1
వయసనస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖలదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-20-2
వయసనస:47
లఇ: పప

409
ZOK1003334
పపరర: రగజ సనలలచన ఆవపల

125-150/232

భరత : అబబబల రహహమన సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-20-1
వయసనస:34
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అబబబల రహహమలన సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G20-1
వయసనస:58
లఇ: పప
403
ZOK0922709
పపరర: మహబమబ బభష షపక

395
ZOK1294834
పపరర: మసగతన సయణద

125-150/230
393
ZOK0655399
పపరర: నరసఫఇహ రగవప పసనపపలలటట

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలల పసనపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-20-1
వయసనస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ నధర బభషగ సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-20-1
వయసనస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ నధర బభషగ సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-20-1
వయసనస:39
లఇ: పప
400
ZOK1294818
పపరర: నధర బభషగ సయణద

125-150/229

తఇడడ:డ జఫగర సయద
ఇఇటట ననఇ:4/67-g-20
వయసనస:59
లఇ: పప

భరత : నరసఫఇహ రగవప పసనపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-20-1
వయసనస:29
లఇ: ససత స
397
ZOK1316413
పపరర: అబబబల రహహమన సయణద

392
ZOK1676014
పపరర: కరరమబలల సయద

417
ZOK1137828
పపరర: అలమబన షపక

125-150/250

తఇడడ:డ ఖలదర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-GA
వయసనస:27
లఇ: ససత స
125-150/252

420
LML2411130
పపరర: కకరణకలమలర ననలల లరర

125-150/253

తఇడడ:డ కకశశరకలమలర ననలల లరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A
వయసనస:33
లఇ: పప
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421
LML2412666
పపరర: జజణతమద ననలల లరర

125-150/254

భరత : కకషప ర బభబబ ననలల లరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A
వయసనస:52
లఇ: ససత స
424
LML2415552
పపరర: పడవణ ననలల లరర

125-150/257

125-150/260

125-150/263

125-150/265

125-149/782

భరత : ఐమన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 G.A.6
వయసనస:28
లఇ: ససత స
439
ZOK1311653
పపరర: శశశల భభణబ షపక

125-150/650

125-150/268

తఇడడ:డ శగణమ నదయక బభననత
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A-43
వయసనస:51
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/1295

434
ZOK1101203
పపరర: సనచరరత మసరగఇడ

125-150/680

125-150/679

438
ZOK1632264
పపరర: షపక అబబబర రహహఇ

446
ZOK0843186
పపరర: గగపగల నదయక ననమలవథ

449
ZOK0923210
పపరర: లకడద భభయ బభననఠ
భరత : రగమబ నదయక బభననత
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A-43
వయసనస:41
లఇ: ససత స

125-150/264

435
ZOK1494194
పపరర: ఐమన షపక

437
ZOK1631597
పపరర: షపక సఫధ

443
ZOK0922808
పపరర: రగమన జ నదయక వననవథ

125-150/262

432
ZOK1077222
పపరర: సనధదలతద మసరగనడ

తఇడడ:డ దనరర యణ అలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4/67 G.A.6
వయసనస:32
లఇ: పప

125-150/266

125-149/781

125-150/267

తఇడడ:డ పప కల జఇగమయణ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A6
వయసనస:33
లఇ: పప
125-150/651

441
ZOK1684679
పపరర: షపక అససఫ

125-150/652

తఇడడ:డ షపక షఫసవపలలల
ఇఇటట ననఇ:4-67/G/A/6
వయసనస:21
లఇ: పప
125-150/269

444
ZOK0923012
పపరర: పగరరతమద వననవథ

125-150/270

తఇడడ:డ సనఇకయ నదయక వననవత
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A13
వయసనస:38
లఇ: ససత స
125-150/271

తఇడడ:డ శగణమ నదయక ననమవత
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A-38
వయసనస:41
లఇ: పప
125-150/273

429
ZOK0923624
పపరర: ఖలదర బ షపక

తఇడడ:డ నదగరఇదడ పడసగద మసగరగఇద
ఇఇటట ననఇ:4-67-G-A-3
వయసనస:28
లఇ: ససత స

440
ZOK1669944
పపరర: షపక రరహన షపక

125-150/259

తఇడడ:డ నదగరఇదడ పడసగద మసరగనడ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A-3
వయసనస:29
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ లకద నదయక వననవత
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A13
వయసనస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకలకమనదయక వననవత
ఇఇటట ననఇ:4-67-G-A-13
వయసనస:31
లఇ: ససత స
448
ZOK0923152
పపరర: రగమబ నదయక బభననఠ

431
ZOK1673821
పపరర: చచదధ సగహహబ సనఇకరశల

426
ZOK1581313
పపరర: సనజజత శశరగమ

భరత : చరటట సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A-2
వయసనస:59
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ షపక షఫసవపలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67/G/A/6
వయసనస:20
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ గరవఇదన నదయక వననవత
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A12
వయసనస:34
లఇ: పప
445
ZOK0922782
పపరర: రగమబడడ నదయక వననవత

125-150/261

భరత : షపక అబబబర రహహఇ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A6
వయసనస:29
లఇ: ససత స

భరత : మహమదద షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67/G/A/6
వయసనస:23
లఇ: ససత స
442
ZOK0922659
పపరర: రవఇదడ నదయక మడవత

428
ZOK0923574
పపరర: ఛదన బ సనఇకరసనల

125-150/256

భరత : పడభభకర శశరగమ
ఇఇటట ననఇ:4/67G-A
వయసనస:46
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ పకకర సగహహబ సనఇకరశల
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A-2
వయసనస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ రగమ రగజ లలట మసరగనడ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A-3
వయసనస:58
లఇ: పప
436
ZOK1494202
పపరర: సమయల షపక

125-150/258

భరత : మబసగ సనఇకరసనల
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A-2
వయసనస:39
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సఫడడ సగహహబ సనఇకరశల
ఇఇటట ననఇ:4/67-GA-2
వయసనస:43
లఇ: పప
433
ZOK1077230
పపరర: నదగరఇదడ పడసగద మసరగనడ

425
ZOK1272525
పపరర: నససమ షపక

423
LML2415545
పపరర: శరరష ననలల లరర
తఇడడ:డ కకశశర బభబబ ననలల లరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A
వయసనస:36
లఇ: ససత స

భరత : దసత గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A
వయసనస:33
లఇ: ససత స

భరత : మహబమబ సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-GA 2
వయసనస:53
లఇ: ససత స
430
ZOK1681394
పపరర: మమసగ సనఇకరశల

125-150/255

తఇడడ:డ కకశశర బభబబ ననలల లరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A
వయసనస:38
లఇ: ససత స

భరత : కకశశర బభబబ ననలల లరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A
వయసనస:34
లఇ: ససత స
427
ZOK1248898
పపరర: నధరల హన షపక

422
LML2415537
పపరర: సరరష లతద ననలల లరర

447
ZOK0923335
పపరర: బభలమద ననమలవథ

125-150/272

భరత : గగపగల నదయక ననమవత
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A-38
వయసనస:36
లఇ: ససత స
125-150/274

450
ZOK1666767
పపరర: రహఇతతలలల ఆరరఫ

125-150/275

తఇడడ:డ యమననస ఆరరఫ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A-A
వయసనస:23
లఇ: పప
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451
ZOK1666775
పపరర: అకగస రరనశగ ఆరరఫ

125-150/276

భరత : యమననస ఆరరఫ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A-A
వయసనస:46
లఇ: ససత స
454
ZOK1321892
పపరర: ఆరరఫ రరబయల షపక

125-150/278

125-150/281

125-150/284

125-150/285

125-150/682

125-149/779

125-149/780

తఇడడ:డ కలమ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 GDA
వయసనస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

464
ZOK1494236
పపరర: మహమదద హహమమమర షపక

467
ZOK1077248
పపరర: మహబమబ బభషగ షపక

470
ZOK1020056
పపరర: షగజహన షపక

473
ZOK1316629
పపరర: రరజజరన సయణద

125-150/290

476
ZOK1494731
పపరర: అయయషగ షపక

125-150/286

479
ZOK1077057
పపరర: అబబబల కలమ అజజద షపక
తఇడడ:డ జమలలలదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G D A
వయసనస:58
లఇ: పప

459
ZOK0923236
పపరర: నరరర ష సయణద

125-150/283

462
ZOK1704105
పపరర: బల కలమలర మమరరత ఎమబక

125-150/108

125-150/681
465
LML2412328
పపరర: హరరధర కలమలర బభబబ ఎమబకగ

తఇడడ:డ సనధదకర మమరరత ఎమబకగ
ఇఇటట ననఇ:4-67-GC
వయసనస:33
లఇ: పప
125-149/777

468
ZOK1077255
పపరర: మమహరరననసగ షపక

125-149/778

భరత : మహబమబ బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 G C-2
వయసనస:66
లఇ: ససత స
125-149/788

471
ZOK0656199
పపరర: సఫకకఇదర షపక

125-150/287

తఇడడ:డ మమలలనద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-GC2
వయసనస:41
లఇ: పప
125-150/288

474
ZOK1215137
పపరర: శఇషగద బబగఇ సయణద

125-150/289

భరత : నజమబదదబన సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-C-3
వయసనస:41
లఇ: ససత స
125-150/291

భరత : కరరమబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-GC-4
వయసనస:44
లఇ: ససత స
125-149/789

125-150/280

తఇడడ:డ సనధకర మమరరత ఎమబక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G/C
వయసనస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ నజమబదదబన సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67GC3
వయసనస:24
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అబబబల రహహమన సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-C-3
వయసనస:52
లఇ: పప
478
ZOK1077073
పపరర: అమల ద షపక

125-149/787

తఇడడ:డ మహబమబ బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 GC-2
వయసనస:32
లఇ: పప

భరత : యమననస సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67 G C3
వయసనస:42
లఇ: ససత స
475
ZOK1215145
పపరర: నజమబదదబన సయణద

461
ZOK1664556
పపరర: వనఇకట సనబబమద కగయల

456
ZOK0676338
పపరర: అబబబల సలఇ సయణద

భరత : అబబబల సలఇ సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-B
వయసనస:48
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ పకకర సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 G C-2
వయసనస:70
లఇ: పప

భరత : షగజహన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 G C-2
వయసనస:32
లఇ: ససత స
472
ZOK1150077
పపరర: ఖనరరలద బబగఇ సయణద

125-150/282

తఇడడ:డ మహమదద గగస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-C-0
వయసనస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససతదరగమయణ అమమకగ
ఇఇటట ననఇ:4-67-G-C
వయసనస:66
లఇ: పప
469
ZOK1077263
పపరర: సనద షపక

458
ZOK0923129
పపరర: అబబబల రరహమన సయణద

125-150/106

తఇడడ:డ అబబబల రహమలన సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-GB
వయసనస:59
లఇ: పప

భరత : వనఇకటయణ కగయల
ఇఇటట ననఇ:4/67 G-C
వయసనస:61
లఇ: ససత స

భరత : సధధదకర మమరరత యమబక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-C
వయసనస:57
లఇ: ససత స
466
LML2412310
పపరర: సనధదకర మమరరత ఎమబకగ

125-150/279

తఇడడ:డ రసధల సబ సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-B
వయసనస:87
లఇ: పప

భరత : హరరధర కలమలర యమబక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-B-A
వయసనస:36
లఇ: ససత స
463
ZOK0512665
పపరర: లలల దచవ యమబక

455
ZOK0676320
పపరర: షబభనద బభనన సయణద

453
ZOK1494988
పపరర: షబన షపక
భరత : సదక వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G A B
వయసనస:24
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అబబబల సలమ సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-GB
వయసనస:29
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అబబబల సలఇ సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-GB
వయసనస:26
లఇ: పప
460
LML2418358
పపరర: గఇగగ దచవ యమబక

125-150/277

తఇడడ:డ యమననస ఆరరఫ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A-A
వయసనస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆరరఫ అబమబభకర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-A-B
వయసనస:23
లఇ: ససత స
457
ZOK1041599
పపరర: షహహద సయణద

452
ZOK1666809
పపరర: ఇరగరన ఆరరఫ

477
ZOK1581081
పపరర: మహమదద అఫఫడదద షపక

125-150/292

తఇడడ:డ కరరమబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-GC-4
వయసనస:21
లఇ: పప
125-150/107

480
ZOK1077081
పపరర: ఛదన బభషగ షపక

125-150/293

తఇడడ:డ అలల బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67GDA
వయసనస:68
లఇ: పప
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481
ZOK1077040
పపరర: సగన షపక

125-150/294

తఇడడ:డ అమల
ల ద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-GDA
వయసనస:29
లఇ: ససత స
484
ZOK0950726
పపరర: మహమదద అయమబ షపక

125-150/297

125-150/304

125-149/790

125-150/310

125-150/312

125-150/458

125-150/316

భరత : జహహద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-K
వయసనస:24
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

494
ZOK2243996
పపరర: ఖదర మహహదబ దన షపక

497
ZOK1494913
పపరర: శమహ షపక

500
ZOK2280840
పపరర: అఇజమద ధదరగవథ

503
ZOK1430735
పపరర: మహమదద అల షపక

125-150/319

506
ZOK1494996
పపరర: నససబ జజన సయద

125-150/311

509
ZOK1703016
పపరర: కరరమబలల షపక
తఇడడ:డ మహబమబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-K
వయసనస:38
లఇ: పప

489
ZOK0739292
పపరర: షకకల షపక

125-150/306

492
ZOK1279967
పపరర: రహమలత బ షపక

125-150/309

495
ZOK2279446
పపరర: సయద ఉమర సయద

125-149/872

తఇడడ:డ సయద యమననస
ఇఇటట ననఇ:4-67Ge3
వయసనస:18
లఇ: పప
125-150/313

498
ZOK1703958
పపరర: కమషసద బబగఇ సయద

125-150/314

భరత : యమననస సయద
ఇఇటట ననఇ:4/67-GE-3
వయసనస:38
లఇ: ససత స
125-149/875

501
ZOK0512483
పపరర: అకకర వలల షపక

125-150/315

తఇడడ:డ ఖలదర సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-F
వయసనస:57
లఇ: పప
125-150/317

504
LML2418432
పపరర: రగమసధబబమలద దకనపఫ

125-150/318

భరత : రగమనయలణ దకణపప
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-H
వయసనస:42
లఇ: ససత స
125-150/320

భరత : మబకశమ సయద
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-K
వయసనస:31
లఇ: ససత స
125-150/322

125-149/808

భరత : ఖలదర హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-E-2
వయసనస:76
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అకబర అల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-GF-1
వయసనస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖలదర హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-K
వయసనస:59
లఇ: పప
508
ZOK1581933
పపరర: షమమ షపక

125-150/308

భరత : రగమబలల ధదరగవథ
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-E5
వయసనస:66
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అకబర అల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-GF-1
వయసనస:27
లఇ: ససత స
505
LML2411122
పపరర: మసగతన షపక

491
ZOK1101518
పపరర: షహహద బభషగ షపక

486
ZOK1684026
పపరర: మహహఇదడ మబదదమáలల

భరత : బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-E1
వయసనస:46
లఇ: ససత స

భరత : అబబబల అజద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-E-3
వయసనస:26
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఖససఇ సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-E3
వయసనస:57
లఇ: పప
502
ZOK1298629
పపరర: ఖదదర మబబనద షపక

125-150/305

తఇడడ:డ కమల సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-E-2
వయసనస:65
లఇ: పప

భరత : అబబబల అజస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-E3
వయసనస:27
లఇ: ససత స
499
ZOK1724384
పపరర: మహబమబ బభష షపక

488
ZOK1311661
పపరర: చతననమద మబడడమమల

125-150/296

తఇడడ:డ వనఇకటటష మబదదమáలల
ఇఇటట ననఇ:4/67/G/E
వయసనస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖలదర మహహదబ దన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-E2
వయసనస:30
లఇ: పప

భరత : ఖలదర మహహదబ దన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-E-2
వయసనస:50
లఇ: ససత స
496
ZOK1316603
పపరర: షమహ షపక

125-150/303

భరత : వనఇకటటష మబడడమమల
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-E
వయసనస:65
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఖలదర మహహదబ దన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 GE 2
వయసనస:28
లఇ: పప
493
ZOK1279975
పపరర: హబబబననసగ బబగఇ షపక

485
ZOK0950734
పపరర: హఫఫజన షపక

483
ZOK1077099
పపరర: నధర జహన బబగమ షపక
భరత : అబబబల కలమ అజజద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-GDA
వయసనస:55
లఇ: ససత స

భరత : మహమదద అయమబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-D-B
వయసనస:37
లఇ: ససత స

భరత : బభషత షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-GE
వయసనస:45
లఇ: ససత స
490
ZOK1101526
పపరర: జజబర షపక

125-150/295

తఇడడ:డ అబబబల కలమ అజజద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-GDA
వయసనస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖలదర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-D-B
వయసనస:42
లఇ: పప
487
ZOK1311679
పపరర: షకకల బబగమ షపక

482
ZOK1077065
పపరర: అససఫ షపక

507
ZOK1581867
పపరర: పరవన షపక

125-150/321

భరత : మసగతన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-K
వయసనస:45
లఇ: ససత స
125-150/323

510
LML2415487
పపరర: జహరఅబ శశక

125-151/468

భరత : ఖలదరహహసపటన షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-K
వయసనస:79
లఇ: ససత స
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511
ZOK1003367
పపరర: రగజరశరరర బమరల కలఇట

125-150/324

భరత : రరడడడ రగజ బబరల కలఇట
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-K-1
వయసనస:43
లఇ: ససత స
514
ZOK1703032
పపరర: కరరమబలల షపక

125-150/327

125-150/330

125-150/333

125-150/336

125-150/339

125-150/343

125-150/346

భరత : ఫఫయజదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-H-10
వయసనస:29
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

524
ZOK0676114
పపరర: జజజ న వనత పలలకలరర

527
ZOK0432732
పపరర: హజరగ గగబర టటరర

530
ZOK0655795
పపరర: మహమదద ఇఇతయజ షపక

533
ZOK0650838
పపరర: ననషగద బబగఇ షపక

125-150/349

536
ZOK0676254
పపరర: సబహ సనలలతనద షపక

125-150/337

539
ZOK1160589
పపరర: ఆరరఫగ బభనన షపక
భరత : ఇలయజ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-H-10
వయసనస:32
లఇ: ససత స

519
ZOK1581727
పపరర: నససబ జజన షపక

125-150/332

522
ZOK1581891
పపరర: ఖలదర బభష షపక

125-150/335

525
ZOK1664705
పపరర: మహమదద అల మగల

125-150/338

తఇడడ:డ హబబబలల మగల
ఇఇటట ననఇ:4/67-g-z-12
వయసనస:22
లఇ: పప
125-150/341

528
ZOK0650762
పపరర: సఫరగజననషగ షపక

125-150/342

భరత : చదఇద బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-H10
వయసనస:66
లఇ: ససత స
125-150/344

531
ZOK0592790
పపరర: ఫయజదదబన షపక

125-150/345

తఇడడ:డ చదఇద బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-H-10
వయసనస:39
లఇ: పప
125-150/347

534
ZOK0655787
పపరర: జమమధర చదఇద బభషగ షపక

125-150/348

తఇడడ:డ మహమదద గగస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-H-10
వయసనస:71
లఇ: పప
125-150/350

భరత : మబనర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-H-10
వయసనస:37
లఇ: ససత స
125-150/352

125-150/329

తఇడడ:డ ఖలదర హహసపన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-M
వయసనస:48
లఇ: పప

భరత : రరయలజ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-H-10
వయసనస:31
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ చదఇద బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-H-10
వయసనస:37
లఇ: పప
538
ZOK1101534
పపరర: జబన షపక

125-150/334

తఇడడ:డ చదఇద బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-H10
వయసనస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ చదఇద బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-H-10
వయసనస:44
లఇ: పప
535
ZOK0676247
పపరర: ఇలయలస షపక

521
ZOK1581883
పపరర: నధరజహన షపక

516
ZOK1494970
పపరర: మహమదద నధర పఠగన

భరత : కరరమబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-L
వయసనస:43
లఇ: ససత స

భరత : మసగతన గగబర టటరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-H-1
వయసనస:54
లఇ: ససత స

భరత : మబననర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-H10
వయసనస:33
లఇ: ససత స
532
ZOK0592865
పపరర: రరయలజ షపక

125-150/331

తఇడడ:డ చఇగల రగజ పలలకలరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-R
వయసనస:29
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ లకమయణ నజమలన
ఇఇటట ననఇ:4/67H
వయసనస:66
లఇ: పప
529
ZOK0650820
పపరర: షబహ షపక

518
ZOK1581511
పపరర: మమలలన షపక

125-150/326

తఇడడ:డ బభష పఠగన
ఇఇటట ననఇ:4/67-GL
వయసనస:24
లఇ: పప

భరత : ఖలదర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-M
వయసనస:43
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఖలదర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-M
వయసనస:22
లఇ: పప
526
ZOK2015881
పపరర: పపఇచలయణ నజమలన

125-150/328

తఇడడ:డ కరరమబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-L
వయసనస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖలదర హహసపన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-L
వయసనస:57
లఇ: పప
523
ZOK1581941
పపరర: ఇమలమ న షపక

515
ZOK1494962
పపరర: షగహహరగ పగఠఇ

513
ZOK1160621
పపరర: మహబమబ చదఇద షపక
భరత : మహబమబ బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-K2
వయసనస:56
లఇ: ససత స

భరత : బభషగ పగఠఇ
ఇఇటట ననఇ:4/67-GL
వయసనస:51
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కరరమబలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-L
వయసనస:25
లఇ: పప
520
ZOK1581917
పపరర: కరరమబలల షపక

125-150/325

తఇడడ:డ నరసఫఇహ రగజ బబరల కలఇట
ఇఇటట ననఇ:4/67-G-K-1
వయసనస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబమబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-g-k2
వయసనస:38
లఇ: పప
517
ZOK1242601
పపరర: మమలలనద షపక

512
ZOK1003375
పపరర: రరడడడ రగజ బమరల కలఇట

537
ZOK0676262
పపరర: మబనర బభషగ షపక

125-150/351

తఇడడ:డ చదఇద బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-H-10
వయసనస:47
లఇ: పప
125-150/353

540
ZOK1684000
పపరర: rubeena

125-150/354

భరత : షపక మహమదద ఇఇతయలజ
ఇఇటట ననఇ:4/67-h-10
వయసనస:23
లఇ: ససత స
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541
ZOK1494566
పపరర: హససన షపక

125-150/340

భరత : హహసపన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-H/14
వయసనస:38
లఇ: ససత స
544
ZOK2284511
పపరర: వససఇ అకశఇ షపక

125-149/878

125-150/358

125-150/361

125-150/364

125-150/367

125-150/370

125-150/373

తఇడడ:డ నటరగజ తపపననగగరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-K-UP
వయసనస:22
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

554
ZOK0812371
పపరర: సనగబణ సఇజపఫరర

557
ZOK1384684
పపరర: చఇడడ సఇజపఫరర

560
ZOK1581800
పపరర: నలలమమసత వనఇకట రమణ

563
ZOK1683556
పపరర: పదదదవత బబ గబథదనద

125-150/684

566
ZOK0922592
పపరర: పడసగద పపదబబబడడడ

125-150/365

569
LML1841147
పపరర: నటరగజ తపపననగగరర

549
ZOK2015907
పపరర: చకశపగణణరరడడడ గగడడ

125-150/360

552
ZOK0950676
పపరర: వజయ గగపగల బబ గగ

125-150/363

555
ZOK0812496
పపరర: యవరగజ సఇజపఫరర

125-150/366

తఇడడ:డ పపఇచలయణ సఇజపఫరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-J
వయసనస:51
లఇ: పప
125-150/368

558
ZOK1581768
పపరర: నలలమమసత సనబబలకదమద

125-150/369

భరత : నలలమమసత చననబబ
ఇఇటట ననఇ:4/67-J
వయసనస:71
లఇ: ససత స
125-150/371

561
ZOK1664382
పపరర: సరసరత టటపపననగగరర

125-150/372

భరత : నటరగజ
ఇఇటట ననఇ:4/67K
వయసనస:43
లఇ: ససత స
125-150/653

564
ZOK1684273
పపరర: రగఘవయణ బబ గబథదనద

125-150/654

తఇడడ:డ వనఇకటయణ బబ గబథదనద
ఇఇటట ననఇ:4-67/k1
వయసనస:68
లఇ: పప
125-150/374

తఇడడ:డ సనబబనన పపదబబబడడడ
ఇఇటట ననఇ:4/67K2
వయసనస:39
లఇ: పప
125-150/376

125-150/357

తఇడడ:డ నరసయణ బబ గగ
ఇఇటట ననఇ:4/67-I-1
వయసనస:63
లఇ: పప

భరత : రగఘవయణ బబ గబథదనద
ఇఇటట ననఇ:4-67/k1
వయసనస:61
లఇ: ససత స

భరత : నదగరగజ పపదబబబదదబ
ఇఇటట ననఇ:4-67-K1
వయసనస:31
లఇ: ససత స
568
ZOK1393362
పపరర: మమనక తపపననగగరర

125-150/362

తలల : నలలమమసత చననబబ
ఇఇటట ననఇ:4/67-J
వయసనస:49
లఇ: పప

భరత : పడసగద పపదబబబడడడ
ఇఇటట ననఇ:4/67-K1
వయసనస:31
లఇ: ససత స
565
ZOK0922865
పపరర: సఫదదమల పపదబబబడడడ

551
ZOK0950668
పపరర: వనయ తచజ బబ గగ

546
LML2418127
పపరర: లకడద దచవ గగడడ

తఇడడ:డ సనబభబరరడడడ గగడడ
ఇఇటట ననఇ:4/67-I
వయసనస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ యబవరగజ సఇజపఫరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-J
వయసనస:22
లఇ: పప

భరత : నలలమమసత వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:4/67-J
వయసనస:46
లఇ: ససత స
562
ZOK0922840
పపరర: పడసనన పపదబబబడడడ

125-150/359

భరత : యవ రగజజ సఇజపఫరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-J
వయసనస:44
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ నలల ఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-J
వయసనస:25
లఇ: పప
559
ZOK1581792
పపరర: నలలమమసత లకడదదచవ

548
ZOK2015899
పపరర: వనఇకటరరడడడ గగడడ

125-150/683

భరత : చకశపగణణ రరడడడ గగడడ
ఇఇటట ననఇ:4/67-I
వయసనస:50
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వజయ గగపగల బబ గగ
ఇఇటట ననఇ:4/67-I-1
వయసనస:30
లఇ: పప

భరత : వజయ గగపగల బబ గగ
ఇఇటట ననఇ:4/67-I-1
వయసనస:49
లఇ: ససత స
556
ZOK1379320
పపరర: సగయ కలమలర నలల ఇశశటట

125-150/356

తఇడడ:డ వవఇకటసనబభబరరడడడ గగడడ
ఇఇటట ననఇ:4/67-I
వయసనస:85
లఇ: పప

తఇడడ:డ వజయ గగపగల బబ గగ
ఇఇటట ననఇ:4/67-I-1
వయసనస:33
లఇ: పప
553
ZOK0950684
పపరర: వజయ లకడద బబ గగ

545
ZOK1393354
పపరర: అయయషగ సయద

543
LML2407112
పపరర: అబబబలలల షపక
తఇడడ:డ బభబభసగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67H14
వయసనస:82
లఇ: పప

భరత : నదణమతహహలల సయద
ఇఇటట ననఇ:4/67-H-16A
వయసనస:22
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకట రరడడడ గగడడ
ఇఇటట ననఇ:4/67-I
వయసనస:76
లఇ: ససత స
550
ZOK0950650
పపరర: వఇశ కమషష బబ గగ

125-150/355

భరత : రహమతతలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-H-14
వయసనస:25
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ నవగబజజన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-H-16
వయసనస:34
లఇ: పప
547
ZOK1003383
పపరర: వనఇకటమద గగడడ

542
ZOK1494574
పపరర: రజయ తలలరర షపక

567
LML1850056
పపరర: సరసరత తపపననగగరర

125-150/375

భరత : నటరగజ తపపననగగరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-K-UP
వయసనస:44
లఇ: ససత స
125-149/791

తఇడడ:డ పపదబ సనబబనన తపపననగగరర
ఇఇటట ననఇ:4/67 K UP STAIRS
వయసనస:54
లఇ: పప

570
ZOK1077206
పపరర: సనరరష తపపననగగరర

125-149/792

తఇడడ:డ నటరగజ తపపననగగరర
ఇఇటట ననఇ:4/67 K UP STAIRS
వయసనస:26
లఇ: పప
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571
ZOK1494210
పపరర: ఇసగదయల షపక

125-149/793

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 L
వయసనస:24
లఇ: పప
574
ZOK0472670
పపరర: ఫరహద షపక

125-150/379

125-150/382

125-150/385

578
ZOK1124197
పపరర: ఫరగల నద షపక

581
LML2408128
పపరర: రగమనయలణ టటపగపఏపఅల

125-150/388

584
ZOK2241958
పపరర: ఇబడహహఇ షపక

భరత : కరరమబలలల బబడతడ న
ఇఇటట ననఇ:4/67-L3
వయసనస:38
లఇ: ససత స
125-150/393

125-150/396

తఇడడ:డ ఖలదర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-P
వయసనస:30
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

593
ZOK1215095
పపరర: యలలలరరడడడ చగపగప

125-150/399

596
ZOK0940065
పపరర: తదహహర షపక

125-150/298

599
ZOK1494558
పపరర: ఘమససన షపక
భరత : అబబబలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-P
వయసనస:70
లఇ: ససత స

579
ZOK1137844
పపరర: అబబబల రహహఇ షపక

125-150/384

582
LML2408136
పపరర: రగజజ మహన తపగపయపలల

125-150/387

585
ZOK0922824
పపరర: కరరమబలలల బమడతన సగహహబ

125-150/389

తఇడడ:డ హహసపసన పసర బమడతన సగహహబ
ఇఇటట ననఇ:4/67-L3
వయసనస:44
లఇ: పప
125-150/391

588
ZOK2241941
పపరర: సనమయ బబగఇ షపక

125-150/392

భరత : ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-L-3
వయసనస:47
లఇ: ససత స
125-150/394

591
ZOK0649186
పపరర: రసఫమబననషగ షపక

125-150/395

భరత : ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-L8
వయసనస:38
లఇ: ససత స
125-150/397

594
LML2417798
పపరర: ఆదద లకమలద సమనధరర

125-150/398

భరత : కమషషమ రగజ సమననరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-N
వయసనస:74
లఇ: ససత స
125-150/400

భరత : షబబర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-P
వయసనస:41
లఇ: ససత స
125-150/402

125-150/381

తఇడడ:డ రగమనయలణ తపగపయపలల
ఇఇటట ననఇ:4/67-L-2
వయసనస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ రగజగరపగలలడడడడ చగపగప
ఇఇటట ననఇ:4/67-M
వయసనస:27
లఇ: పప

భరత : ఖలదర బభషగ దదవఫద
ఇఇటట ననఇ:4/67-P
వయసనస:43
లఇ: ససత స
598
ZOK0940081
పపరర: మబబభరక షపక

125-150/386

భరత : సనధదకర చతననఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-L4
వయసనస:41
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67LI
వయసనస:63
లఇ: పప
595
LML2412740
పపరర: ఫరరదద దదవఫద

590
ZOK0651372
పపరర: అరరణద చతననఇశశటట

576
ZOK0651505
పపరర: లకడద దచవ తపగపయపలల

తఇడడ:డ మదదర సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-L2
వయసనస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబదదనసగబ గగరర కరరమబలల
ఇఇటట ననఇ:4/67-L3
వయసనస:22
లఇ: పప

భరత : అఇజనవయబలల చతననఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-L4
వయసనస:31
లఇ: ససత స
592
ZOK0475103
పపరర: జలలల షపక

125-150/383

తఇడడ:డ ఈశరరయణ కకచగగరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-L-3
వయసనస:56
లఇ: ససత స

125-150/390 587
586
ZOK0922832
ZOK1432475
పపరర: కగసర బభనన బబడతడన సగహహబ
పపరర: బబదదన సగబ గగరర హహసపన

125-150/378

తలల : రవనమద తపగపయపలల
ఇఇటట ననఇ:4/67-L2
వయసనస:51
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ యలల యణ తపగపఎపలల
ఇఇటట ననఇ:4/67-L-2
వయసనస:60
లఇ: పప

భరత : అబబబల రహహమ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-L-2
వయసనస:54
లఇ: ససత స

589
ZOK0651299
పపరర: రగజరశరరర చతననఇశశటట

125-150/380

తఇడడ:డ అబబబల రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-L2
వయసనస:31
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అబబబల రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-L2
వయసనస:31
లఇ: పప
583
LML2416071
పపరర: రరహన బబగఇ షపక

575
ZOK1495142
పపరర: చఇదడకల తపపపపలల

573
ZOK0655878
పపరర: ఇబడహహఇ షపక
తఇడడ:డ మకలబల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-L1
వయసనస:56
లఇ: పప

భరత : రగజమహన తపపపపలల
ఇఇటట ననఇ:4/67l2
వయసనస:22
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అబబబల రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-L2
వయసనస:26
లఇ: పప
580
ZOK1137968
పపరర: ఇఇతయలజ షపక

125-150/377

తఇడడ:డ జల లలదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67L1
వయసనస:36
లఇ: పప

భరత : జల లలదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67L2
వయసనస:56
లఇ: ససత స
577
ZOK1077545
పపరర: జమల బభషగ షపక

572
ZOK0087445
పపరర: ఫరరక షపక

597
ZOK0940073
పపరర: రహమలతతలల షపక

125-150/401

తఇడడ:డ అబబబల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-P
వయసనస:27
లఇ: పప
125-150/403

600
LML2418044
పపరర: అయయషగ షపక

125-150/404

భరత : కరరమమలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-P-1
వయసనస:44
లఇ: ససత స
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601
ZOK1664549
పపరర: అయయషగ పటభన

125-150/405

భరత : చఇ ఖలన పటభన
ఇఇటట ననఇ:4/67-Q
వయసనస:36
లఇ: ససత స
604
ZOK1307297
పపరర: దరగబరరన షపక

125-150/407

125-150/410

125-150/413

125-150/414

125-150/686

125-150/416

125-150/419

తఇడడ:డ లలతచ గగవఇదయణ చలపత
ఇఇటట ననఇ:4/67-W
వయసనస:55
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

614
ZOK1612860
పపరర: ననరలహన సయణద

617
ZOK1667229
పపరర: సనబబనన అబబసపత

620
ZOK0676379
పపరర: కగసఫదన షపక

623
ZOK0650770
పపరర: శఇషగద బబగమ సయణద

125-150/422

626
ZOK1131044
పపరర: ఫఫర దదస షపక

125-150/415

629
ZOK1494939
పపరర: ఆరరఫ రరబయల షపక
తఇడడ:డ ఆరరఫ అబమబకర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67- W 1
వయసనస:22
లఇ: ససత స

609
ZOK1494400
పపరర: సమనద షపక

125-150/412

612
ZOK2261279
పపరర: రబయలబ సయణద

125-149/859

615
ZOK1248914
పపరర: రవతచజ నమదరగజ

125-150/685

తఇడడ:డ పపరరషప తత ఇ రగజ నమదరగజ
ఇఇటట ననఇ:4-67S
వయసనస:30
లఇ: పప
125-150/661

618
ZOK1667245
పపరర: వనఇకటసనబబమద అబబసపత

125-150/662

భరత : అబబసపత సనబబనన
ఇఇటట ననఇ:4-67/T
వయసనస:42
లఇ: ససత స
125-150/417

621
ZOK0432351
పపరర: పగపజ షపక

125-150/418

భరత : హహసపన సగబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67U1
వయసనస:76
లఇ: ససత స
125-150/420

624
ZOK1077297
పపరర: గగస బభషగ షపక

125-150/421

తఇడడ:డ అనరర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W
వయసనస:34
లఇ: పప
125-150/423

తఇడడ:డ అనరర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W
వయసనస:26
లఇ: ససత స
125-150/425

125-150/409

భరత : ఏమ అకశమబదదబన
ఇఇటట ననఇ:4-67/S
వయసనస:35
లఇ: ససత స

భరత : మబబర అల సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-VT
వయసనస:46
లఇ: ససత స

భరత : అనరర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W
వయసనస:56
లఇ: ససత స
628
ZOK1682756
పపరర: సతణనదరగయణ చలపత

125-149/857

భరత : యమసనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67U
వయసనస:41
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కరరమబలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-V
వయసనస:34
లఇ: ససత స
625
ZOK1101559
పపరర: గబలలబ జజన షపక

611
ZOK2260362
పపరర: అకశమబదదబన మహమదద

606
ZOK1368695
పపరర: తల హ షపక

భరత : తదహహర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-R
వయసనస:22
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అబబసపత వనఇకటయణ
ఇఇటట ననఇ:4-67/T
వయసనస:63
లఇ: పప

తలల : కసఫదన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67U
వయసనస:45
లఇ: పప
622
ZOK0432419
పపరర: సబనద షపక

125-150/411

భరత : హహసపటన సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-S
వయసనస:69
లఇ: ససత స

భరత : పపరరషప తత ఇ రగజ నమదరగజ
ఇఇటట ననఇ:4-67S
వయసనస:54
లఇ: ససత స
619
ZOK0676346
పపరర: యమసఫ షపక

608
ZOK1494392
పపరర: నదజయల షపక

125-150/406

తఇడడ:డ కమలల బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-R
వయసనస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ దసత గరరర
ఇఇటట ననఇ:4-67/S
వయసనస:58
లఇ: పప

భరత : మసగతన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-S
వయసనస:40
లఇ: ససత స
616
ZOK1248948
పపరర: సనడకడనదచవ నమదరగజ

125-150/408

భరత : తల హ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-R
వయసనస:22
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అయమబ ఖలన పటభన
ఇఇటట ననఇ:4/67-R
వయసనస:25
లఇ: ససత స
613
ZOK1101542
పపరర: మబన షపక

605
ZOK1307305
పపరర: తదహహర షపక

603
ZOK1307289
పపరర: కమలల బభషగ షపక
తఇడడ:డ హహసపన సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-R
వయసనస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ కమలల బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-R
వయసనస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ కమల బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-R
వయసనస:22
లఇ: పప
610
ZOK1494582
పపరర: అలయల కగననఇ పటభన

125-149/794

తఇడడ:డ అబబబల రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 R
వయసనస:48
లఇ: పప

భరత : కమలల బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-R
వయసనస:46
లఇ: ససత స
607
ZOK1494384
పపరర: సగజద షపక

602
ZOK0940099
పపరర: మమలలనద షపక

627
ZOK1669241
పపరర: లలత చలపత

125-150/424

భరత : సతణనదరగయణ చలపత
ఇఇటట ననఇ:4/67-W
వయసనస:50
లఇ: ససత స
125-149/795

630
ZOK1495027
పపరర: సబహ షపక

125-150/426

భరత : అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W1
వయసనస:28
లఇ: ససత స
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631
ZOK1495035
పపరర: అహమద షపక

125-150/427

తఇడడ:డ రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-w1
వయసనస:33
లఇ: పప
634
ZOK0778969
పపరర: వవఇకట దదనవష బభబబ బబ డద

125-150/430

125-147/925

125-150/687

125-150/459

125-150/460

125-150/463

125-150/754

తఇడడ:డ షపక బబడచన సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67W9
వయసనస:54
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

644
ZOK1704436
పపరర: రరడడడ మహహశ ఇఇడధ
ల రర

647
LML2417962
పపరర: మసగతన షపక

650
ZOK1003631
పపరర: రరహమలన షపక

653
LML2407914
పపరర: నరసఫఇహలల కటమ శశటట

125-150/468

656
LML2418036
పపరర: మహనధర షపక

125-149/796

659
ZOK1101575
పపరర: సగవతడమద సనధ
తఇడడ:డ రగమయణ దనగరర నవన
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-9
వయసనస:49
లఇ: ససత స

639
ZOK2288645
పపరర: ఆసగదబబగఇ షపక

125-149/884

642
LML1849918
పపరర: అహమదద బ షపక

125-151/1107

645
ZOK2288686
పపరర: బల చఇదడ శశఖర కటమమసత

125-149/885

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలల కటమమసత
ఇఇటట ననఇ:4/67w7
వయసనస:39
లఇ: పప
125-150/461

648
ZOK0923368
పపరర: సనహసఫన జరసటదద

125-150/462

భరత : చటటట బభబబ జరసటదద
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-7
వయసనస:52
లఇ: ససత స
125-150/464

651
ZOK1121755
పపరర: సధచచతన ననలటటర

125-150/465

తఇడడ:డ చటటట బభబబ ననలటటర
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-7
వయసనస:27
లఇ: పప
125-150/466

654
LML2408276
పపరర: మమహబమబ సగబ షపక

125-150/467

తఇడడ:డ ఖలదర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-8
వయసనస:76
లఇ: పప
125-150/469

భరత : జలలన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-8
వయసనస:34
లఇ: ససత స
125-150/471

125-151/1106

భరత : నబ సగబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67-W3
వయసనస:67
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మపపరయణ కటఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-7-1
వయసనస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబమబ సగబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-8
వయసనస:39
లఇ: పప
658
ZOK1495175
పపరర: షపక కమల బభష షపక

125-150/755

తఇడడ:డ ఇమలమ సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-7
వయసనస:45
లఇ: పప

భరత : షపక ఖలశఇ పసర
ఇఇటట ననఇ:4/67/W/7
వయసనస:44
లఇ: ససత స
655
LML2408284
పపరర: జలలన షపక

641
ZOK2291466
పపరర: షపక మసగతన

636
LML1849652
పపరర: షఇషగద బబగఇ సయణద

భరత : అలమబరరద షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67/W/2
వయసనస:23
లఇ: ససత స

భరత : కమల భభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-7
వయసనస:48
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సమమలల ననలటటరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-7
వయసనస:55
లఇ: పప
652
ZOK2291151
పపరర: షపక పటటమ షపక

125-147/926

తఇడడ:డ నరసయణ ఇఇడధ
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4/67- w7
వయసనస:24
లఇ: పప

భరత : రరహమలన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W7
వయసనస:37
లఇ: ససత స
649
ZOK0923384
పపరర: చటటట బభబబ నవలటటరర

638
ZOK1385319
పపరర: షగనవగజ షపటక

125-150/429

భరత : మబసననధర అల సయణద
ఇఇటట ననఇ:4-67-W1
వయసనస:43
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ షపక నబ సగహహబ
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-3
వయసనస:43
లఇ: పప

భరత : సతణనదరగయణ చలపత
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-6
వయసనస:51
లఇ: ససత స
646
ZOK1101567
పపరర: నససమల షపక

125-151/1105

భరత : గగస పసర షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W2
వయసనస:48
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కమషషయణ పపదబ బబడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-67-W-2-3
వయసనస:38
లఇ: పప
643
LML2417939
పపరర: లలతద చళపతద

635
LML2412757
పపరర: మబఇతదజ బబగఇ సయణద

633
ZOK0778951
పపరర: వవఇకట లకడద బబ డద
భరత : రగధద కమషషయణ బబ డద
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-1
వయసనస:31
లఇ: ససత స

భరత : మహబమబ భభష సయణద
ఇఇటట ననఇ:4-67W1
వయసనస:40
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ షగమర షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W2
వయసనస:50
లఇ: పప
640
ZOK0402545
పపరర: రమమశ పపదబ బబడడడ

125-150/428

భరత : రగధదకమషషయణ బబ డద లకడద
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-1
వయసనస:45
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రగధద కమషషయణ బబ డద
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-1
వయసనస:30
లఇ: పప
637
ZOK1385301
పపరర: గగస పసర షపటక

632
LML1849942
పపరర: నరసమద బబ డదలకడద

657
ZOK0432971
పపరర: మహహషఫ షపక

125-150/470

భరత : జజకకర హహసపన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-8
వయసనస:36
లఇ: ససత స
125-150/472

660
ZOK1566504
పపరర: రగగ సఇదణ దనగరర నవన

125-151/469

తలల : సవతడమద
ఇఇటట ననఇ:4/67W9
వయసనస:22
లఇ: ససత స
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661
ZOK1566470
పపరర: రగమయణ దనగరర నవన

125-151/470

తలల : సవతడమద
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-9
వయసనస:51
లఇ: పప
664
ZOK1077313
పపరర: రఫఫవఫన షపక

125-150/433

125-150/436

125-150/439

125-150/442

125-149/797

125-149/800

674
ZOK1267997
పపరర: మఙర డదమ హహసపసన షపక

677
ZOK0921529
పపరర: ఫగతమబన షపక

680
ZOK1716943
పపరర: అఫసడన షపక

125-150/660

683
ZOK1242619
పపరర: సనబడమణణఇ చటల

125-150/447

686
ZOK1077123
పపరర: లకడద పడసనన నరపపశశటట
భరత : రఇగ సగరమ నరపపశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-W20
వయసనస:31
లఇ: ససత స

688
LML2407104
పపరర: ఖలదర వలల పఠగన

689
ZOK0488015
పపరర: శమలద బబగఇ పఠగన

వయసస 01-01-2021 నటక

125-150/688

భరత : ఖలదర వలల పఠగన
ఇఇటట ననఇ:4-67-W-21
వయసనస:41
లఇ: ససత స

125-150/435

669
ZOK0676395
పపరర: లలతలకడద కలపగపల

125-150/438

672
ZOK0650713
పపరర: కరరమబననషగ షపక

125-150/441

భరత : అబబబల రహహమ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W12
వయసనస:49
లఇ: ససత స
125-150/443

675
LML2407583
పపరర: రగమ కమషషయణ జజడద

125-150/444

తఇడడ:డ రఇగయణ జజడద
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-12
వయసనస:57
లఇ: పప
125-149/798

678
ZOK0921560
పపరర: అరలద షపక

125-149/799

తఇడడ:డ సగబ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 W-13
వయసనస:29
లఇ: పప
125-149/801

681
ZOK1494160
పపరర: అబబబల రసధల సయద

125-150/445

తఇడడ:డ అబబబల ఖలదర సయద
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-13
వయసనస:33
లఇ: పప
125-150/446

తఇడడ:డ సనబభబరగయబడడ చటల
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-13A
వయసనస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదబ రఇగ నదయకలలల నరపపశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-W20
వయసనస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసధల ఖలన పఠగన
ఇఇటట ననఇ:4-67W21
వయసనస:56
లఇ: పప

125-150/440

భరత : మహమద ఏలలయస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 W-13
వయసనస:24
లఇ: ససత స

భరత : మహమదద ఇసహకé షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 W-13
వయసనస:19
లఇ: ససత స
685
ZOK1077107
పపరర: రగమబడడ నదరపపశశటట

671
ZOK1705011
పపరర: మహబమబ చఇద షపక

666
ZOK1215178
పపరర: అబబబల జజసఫమ షపక

భరత : వవఇకటరమణ కలపపల
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-11
వయసనస:34
లఇ: ససత స

భరత : సబ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 W-13
వయసనస:60
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సగబ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 W-13
వయసనస:33
లఇ: పప
682
ZOK1724590
పపరర: ఫరరమన బబగమ షపక

125-150/437

తఇడడ:డ అబబబల రహహమ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W12
వయసనస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ సహ బ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 W-13
వయసనస:31
లఇ: పప
679
ZOK1014810
పపరర: మహమదద ఇలయలస షపక

668
ZOK1494525
పపరర: శఇషతదదన షగయయద

125-150/432

తఇడడ:డ అబబబల మబనదఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-10
వయసనస:26
లఇ: పప

భరత : మహబమబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-11
వయసనస:55
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఖలదర హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W12
వయసనస:55
లఇ: పప
676
ZOK0512319
పపరర: మహమదద ఇసగహక షపక

125-150/434

తఇడడ:డ అల సగహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/67-W11
వయసనస:58
లఇ: పప

భరత : కరరమబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-11
వయసనస:25
లఇ: ససత స
673
ZOK0656074
పపరర: అబబబల రహహమ షపక

665
ZOK1101583
పపరర: అబబబల మబనదఫ షపక

663
ZOK1077305
పపరర: మసగతన షపక
తఇడడ:డ అబబబల మబనదఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W10
వయసనస:30
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అబబబల కరరఇ సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W10
వయసనస:55
లఇ: పప

భరత : శఇషతదదబన సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/67-W11
వయసనస:49
లఇ: ససత స
670
ZOK1705003
పపరర: రరషద షపక

125-150/431

తఇడడ:డ అబబబల మబనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67w10
వయసనస:22
లఇ: పప

భరత : అబబబల మబనదఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W10
వయసనస:43
లఇ: ససత స
667
ZOK1494517
పపరర: గబలలబ జజన సయయద

662
ZOK1580711
పపరర: సలఇ షపక

684
ZOK1565829
పపరర: బభయ వనఇకట సనబబమద

125-151/1187

భరత : బభయ చతఇగయణ
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-13A
వయసనస:61
లఇ: ససత స
125-150/448

687
ZOK0398206
పపరర: కవత నదరపపశశటట

125-151/471

భరత : రగమబడడ నరరపపశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-W20
వయసనస:35
లఇ: ససత స
125-150/689

690
ZOK0497461
పపరర: సగదకలననసగ పఠగన

125-150/690

తఇడడ:డ రసధల ఖలన పఠగన
ఇఇటట ననఇ:4-67-W-21
వయసనస:33
లఇ: ససత స
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691
ZOK1494335
పపరర: మలల క బబగబమ షపక

125-150/449

భరత : అబబబల రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-23
వయసనస:56
లఇ: ససత స
694
ZOK1494368
పపరర: అబబబల రహహఇ షపక

125-150/452

695
ZOK1494376
పపరర: సగదఖనన పటభన

125-150/692

698
ZOK1215079
పపరర: రగమచఇదడ కలఇచఇ

తఇడడ:డ నననల ఇద రగవప గబఱఱ ఇ కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:4/67WA
వయసనస:67
లఇ: పప
125-150/694

125-150/474

125-150/480

125-150/483

తఇడడ:డ ఖలదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X8-1
వయసనస:22
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

710
ZOK1121771
పపరర: మహబమబబననసగ సయణద

713
ZOK1494533
పపరర: వనఇకయణ ఆలలరర

125-150/486

716
ZOK1632306
పపరర: కరరమబననసగ షపక

125-150/476

719
ZOK0472621
పపరర: హబదదబ షపక
భరత : ఖలజజమయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67-X-8-8-M
వయసనస:73
లఇ: ససత స

699
ZOK1215087
పపరర: సననతద కలఇచఇ

125-150/455

702
ZOK0739169
పపరర: యలసఫదన షపక

125-150/475

705
ZOK0281378
పపరర: రఘబరగమ రరడడ మలరరడడడ

125-150/477

తఇడడ:డ నదరగయణ మలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-5
వయసనస:52
లఇ: పప
125-150/478

708
ZOK1673326
పపరర: శవమద అలలపప

125-150/479

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:4/67-X8
వయసనస:23
లఇ: పప
125-150/481

711
ZOK1121813
పపరర: మహబమబ బభషగ షపక

125-150/482

తఇడడ:డ బబడతన సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8
వయసనస:49
లఇ: పప
125-150/484

714
ZOK1581032
పపరర: గగస పసర షపటక

125-150/485

తఇడడ:డ అబబబల రజజక షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-1
వయసనస:46
లఇ: పప
125-150/487

తఇడడ:డ ఖలదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-1
వయసనస:53
లఇ: ససత స
125-150/489

125-150/691

భరత : మసగతన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-1
వయసనస:35
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలల ఆలలరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8
వయసనస:21
లఇ: పప

భరత : ఘమస పసర షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-1
వయసనస:39
లఇ: ససత స
718
ZOK1494426
పపరర: సమర షపక

125-150/693

భరత : మహబమబ బభషగ సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8
వయసనస:52
లఇ: ససత స

భరత : మహబమబ బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8
వయసనస:35
లఇ: ససత స
715
ZOK1581073
పపరర: రబయ షపటక

707
ZOK0655233
పపరర: వసఇత రగవప గరరల

696
LML2412344
పపరర: రమమష పపదబబబదదబ

భరత : రగమచఇదడ కలఇచఇ
ఇఇటట ననఇ:4/67W-25
వయసనస:49
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సమల గరరల
ఇఇటట ననఇ:4/67-X8
వయసనస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబమబ బభషగ సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8
వయసనస:31
లఇ: పప
712
ZOK1160639
పపరర: పరరరన షపక

125-150/454

భరత : అనరర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-4
వయసనస:42
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సనబబరగయబడడ కదదరర
ఇఇటట ననఇ:4/67X.8.0
వయసనస:61
లఇ: పప
709
ZOK0655308
పపరర: గగసప పసర సయణద

704
ZOK0488023
పపరర: శగహర బభనన షపక

125-150/451

తఇడడ:డ కమషషయణ పపదబబబదదబ
ఇఇటట ననఇ:4-67-W23
వయసనస:38
లఇ: పప

భరత : వనఇకటనదరగయలణ గబరశఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:4-67-W-B-R
వయసనస:55
లఇ: ససత స

భరత : మహమదద ఫసఫఉలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67-X3
వయసనస:46
లఇ: ససత స
706
ZOK1664531
పపరర: పపదబ వనఇకట రమణ కదదరర

125-150/453

తఇడడ:డ లలట చలపత కలఇచఇ
ఇఇటట ననఇ:4/67W-25
వయసనస:52
లఇ: పప

125-150/473 701
700
ZOK0475095
ZOK0472530
పపరర: వనఇకట నదరగయణ గబఱఱ ఇ కకఇడద
పపరర: ఉషగదచవ గబఱఱ ఇ కకఇడద

693
ZOK1494350
పపరర: శరగజ షపక
తఇడడ:డ అబబబల రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-23
వయసనస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ రసధల ఖలన పటభన
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-23
వయసనస:31
లఇ: ససత స

భరత : కమషషయణ పపదబబబదదబ
ఇఇటట ననఇ:4-67-W-23
వయసనస:69
లఇ: ససత స

703
ZOK0472514
పపరర: హబద బభనన షపక

125-150/450

తఇడడ:డ అబబబల రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-23
వయసనస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఫకరరదదబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-W-23
వయసనస:61
లఇ: పప
697
ZOK0432963
పపరర: చఇగమద పపదబబబదదబ

692
ZOK1494343
పపరర: హమదద షపక

717
ZOK1632397
పపరర: ఖదర వలల షపక

125-150/488

తఇడడ:డ జరటననలబబ న షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-1
వయసనస:60
లఇ: పప
125-150/695

720
ZOK1121839
పపరర: అబబబల మబనఫ షపక

125-149/802

తఇడడ:డ అబబబల సతదతరర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67 X-8-A
వయసనస:27
లఇ: పప
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721
ZOK0923491
పపరర: అబబబల సతదతర షపక

125-150/490

తఇడడ:డ దదవగన ఖలదర సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-A
వయసనస:59
లఇ: పప
724
LML1841451
పపరర: మసగతన వలల షపక

125-151/541

125-150/492

125-150/698

125-150/699

125-150/496

125-150/499

125-150/501

తఇడడ:డ షగహహద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67X-8M
వయసనస:32
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

734
LML2407120
పపరర: మత బభష షపటక

737
ZOK0651257
పపరర: పపదబకస పగలలఇ

740
LML2407047
పపరర: ఖధర బభషగ షపక

743
ZOK1003763
పపరర: అలలలబకగశ షపక

125-150/702

746
LML2407070
పపరర: అకబర బభష షపక

125-150/700

749
ZOK0676429
పపరర: షగహహద అల షపక
తఇడడ:డ కజమయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67X-8M
వయసనస:37
లఇ: పప

729
ZOK0432955
పపరర: హజజరగ బబగఇ షపక

125-150/697

732
ZOK0398024
పపరర: కరరమబన షపక

125-150/494

735
ZOK1047845
పపరర: అలలలబకగశ షపక

125-150/495

తఇడడ:డ మత బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-G-1
వయసనస:26
లఇ: పప
125-150/497

738
ZOK0651240
పపరర: సరరష లత పగలలఇ

125-150/498

తఇడడ:డ వసఇత రగవప పగలలఇ
ఇఇటట ననఇ:4/67-X8-I
వయసనస:37
లఇ: ససత స
125-150/701

741
ZOK1003680
పపరర: మమహతదజ షపక

125-150/500

భరత : మసగతన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-L
వయసనస:35
లఇ: ససత స
125-150/502

744
ZOK1137877
పపరర: మసగతన షపక

125-150/503

తఇడడ:డ అలలలబకగశ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-L
వయసనస:38
లఇ: పప
125-150/703

తఇడడ:డ ఖలదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67-X-8-L-5
వయసనస:64
లఇ: పప
125-150/505

125-150/299

భరత : మదదన బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-G
వయసనస:45
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఖలదర సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-L
వయసనస:66
లఇ: పప

భరత : ఖలదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67-X8-L
వయసనస:43
లఇ: ససత స
748
ZOK0676411
పపరర: పరరరన షపక

125-150/493

తఇడడ:డ గగస పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67X8K
వయసనస:56
లఇ: పప

భరత : అలలలబకగశ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-L
వయసనస:60
లఇ: ససత స
745
ZOK0472522
పపరర: ఖదదరరననసగ షపక

731
ZOK0475244
పపరర: రగఇ మహన మలశశటట

726
ZOK2239424
పపరర: ఖలదర మబహహదదన షపక

భరత : ఖలదర మదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67-X-8F
వయసనస:35
లఇ: ససత స

భరత : వసఇత రగవప పగలలఇ
ఇఇటట ననఇ:4/67-X8I
వయసనస:67
లఇ: ససత స

భరత : ఖలదర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67X8K
వయసనస:42
లఇ: ససత స
742
ZOK1003748
పపరర: పగణరరజజన షపక

125-150/696

తఇడడ:డ బబడతన సగహహబ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4-67-X-8-G
వయసనస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖలసఫఇ సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-H
వయసనస:69
లఇ: పప
739
ZOK0432930
పపరర: పరరరనదల బబగఇ షపక

728
ZOK0432443
పపరర: శఇషగద బబగఇ షపక

125-150/456

తఇడడ:డ అబబబల రసధల సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-x-8f
వయసనస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదరగయణ మలశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67X8G
వయసనస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ వరయలణ కకటటనవన
ఇఇటట ననఇ:4-67X8G
వయసనస:42
లఇ: పప
736
ZOK1273051
పపరర: అలలల బకష సయణద

125-151/1079

భరత : అబబబల ఖలదర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67-X-8F
వయసనస:54
లఇ: ససత స

భరత : అబబబల సతదతర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67-X-8F
వయసనస:53
లఇ: ససత స
733
LML2407088
పపరర: రగమపడసగద కకటటనవన

725
LML1850544
పపరర: షమమ షపక

723
ZOK1724905
పపరర: మహమదద అబబబకర షపక
తఇడడ:డ మసగతన వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-B
వయసనస:19
లఇ: పప

భరత : మసగతన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-B
వయసనస:44
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అబబబల ఖలదర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X8-F
వయసనస:41
లఇ: పప
730
ZOK0432997
పపరర: నధరల హన షపక

125-150/491

తఇడడ:డ అబబబల సతత ర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-A
వయసనస:25
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఖలదర సగహహబ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-B
వయసనస:54
లఇ: పప
727
ZOK0740589
పపరర: ఆశక షపక

722
ZOK1581750
పపరర: అనసగ బభనన షపక

747
ZOK1121854
పపరర: అతక షపక

125-150/504

భరత : షఇషసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-M
వయసనస:28
లఇ: ససత స
125-150/506

750
ZOK0676437
పపరర: షఇషపర షపక

125-150/507

తఇడడ:డ కజమయ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67X-8M
వయసనస:33
లఇ: పప
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751
ZOK1720317
పపరర: షపక రరబన

125-150/508

భరత : షపక సరల
ఇఇటట ననఇ:4/67X-8M
వయసనస:26
లఇ: ససత స
754
ZOK1581578
పపరర: అబబబల మబనఫ షపక

752
LML2407054
పపరర: శగరగల షపక
తఇడడ:డ ఖలజజమయల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67X8M
వయసనస:36
లఇ: పప

125-150/664

755
ZOK1137851
పపరర: నదగ అనధష కదదరర

తఇడడ:డ ఖదర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67/X-8-M. 2ND FLOOR
వయసనస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ కదదరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-O
వయసనస:31
లఇ: ససత స

757
ZOK1494699
పపరర: మమమనద పపడకల

758
ZOK1581339
పపరర: రగజ పపడకల

125-150/511

తలల : రతనమద పపడకల
ఇఇటట ననఇ:4/67-x-8-Q
వయసనస:21
లఇ: ససత స
760
ZOK0676551
పపరర: వవఇకటయణ పపలపతతరర

125-150/515

భరత : కమషషయణ కలకకరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8R
వయసనస:49
లఇ: ససత స
766
ZOK0922543
పపరర: నరరఇదడ కలకకరర

125-150/522

తఇడడ:డ మబనయణ ఒమద
ఇఇటట ననఇ:4/67X8S
వయసనస:54
లఇ: పప
772
ZOK1271188
పపరర: లకడద శశగఇక మటభట

125-150/528

764
ZOK0922519
పపరర: మనషగ కలకకరర

767
ZOK0922576
పపరర: పడతతణష కలకకరర

770
ZOK1242684
పపరర: వసఇత కఇటభ

773
LML2440105
పపరర: వవణబగరపగల గబపగత మటభట

125-150/529 776
775
ZOK0739268
ZOK0739276
పపరర: రగమలఇజనవయబలల వవఇకనన గగరర
పపరర: గగరర వవఇకననగగరర

తఇడడ:డ సనబబనన గబజలపఫనవన
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-12
వయసనస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-150/532

759
ZOK0676569
పపరర: సనబభబ లకడద పపఫపరర

125-150/514

125-150/517 762
761
ZOK0676585
ZOK0676593
పపరర: రగజరఇదడ పడసగద పపలపతత
పపరర: శవకళయణణణ పపలపతత
త రర
త రర

125-150/518

భరత : రగజరఇదడ పడసగద పపలపపతతరర
ఇఇటట ననఇ:4/67X8-Q
వయసనస:33
లఇ: ససత స
125-150/520

765
ZOK0922535
పపరర: కమషషయణ కలకకరర

125-150/521

తఇడడ:డ రగమయణ కలకకరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8R
వయసనస:61
లఇ: పప
125-150/523

768
ZOK1580927
పపరర: తచజరశరరర కలకకరర

125-150/524

భరత : నరరఇదడ కలకకరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-R
వయసనస:24
లఇ: ససత స
125-150/526

771
ZOK0394742
పపరర: అనధరగధ మలలలపత

125-150/527

భరత : వవణబగరపగల గబపగత మటభట
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8T
వయసనస:55
లఇ: ససత స
125-150/707

తఇడడ:డ లకదయణ మటభట
ఇఇటట ననఇ:4-67-X-8-T
వయసనస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశరగమబలల వనఇకనన గగరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-12
వయసనస:55
లఇ: పప

125-150/510
756
ZOK1137869
పపరర: నదగ సగయ వశర భభరత కదదరర

భరత : రగమలఇగయణ పపఫపరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-X8-Q
వయసనస:51
లఇ: ససత స

భరత : శశధర ఒమద
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8S
వయసనస:45
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వవణబ గగపగల గబపగత మటభట
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-T
వయసనస:24
లఇ: పప

778
ZOK1356286
పపరర: సగయ కలమలర గబజలపఫనవన

125-150/512

తఇడడ:డ కమషషయణ కలకకరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8R
వయసనస:32
లఇ: ససత స
125-150/525

125-150/663

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ కదదరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-O
వయసనస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ కమషషయణ కలకకరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8R
వయసనస:27
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కమషషయణ కలకకరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8R
వయసనస:33
లఇ: పప
769
ZOK0475145
పపరర: శశధర ఒమద

125-150/509

తఇడడ:డ రరడడయణ పపలపతతరర
ఇఇటట ననఇ:4/67X8-Q
వయసనస:44
లఇ: పప
125-150/519

753
ZOK1581669
పపరర: ఫమదద షపక

భరత : అబబబల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67/X-8-M 2ND FLOOR
వయసనస:35
లఇ: ససత స

తలల : రతనమద పపడకల
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-8-Q
వయసనస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయణ పపలపతతరర
ఇఇటట ననఇ:4/67X8-Q
వయసనస:71
లఇ: పప
763
ZOK0922501
పపరర: లకడద దచవ కలకకరర

125-150/706

774
ZOK0663203
పపరర: లకడద శశరతద మటభట

125-150/708

తఇడడ:డ వవణబగరపగల గబపగత మటభట
ఇఇటట ననఇ:4-67-X-8-T
వయసనస:28
లఇ: ససత స
125-150/530

777
ZOK1077321
పపరర: శశకర వనఇకననగగరర

125-150/531

భరత : రగమలఇజనవయబలల వనఇకనన గగరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-12
వయసనస:46
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రగమలఇజనవయబలల వనఇకననగగరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-12
వయసనస:26
లఇ: పప

779
ZOK1356294
పపరర: లకడద నరసమద గబజలపఫనవన

780
ZOK1704790
పపరర: ఒర లకడద దచవ

భరత : సనబబనన గబజలపఫనవన
ఇఇటట ననఇ:4/67-X-12
వయసనస:73
లఇ: ససత స

125-150/533

125-150/534

భరత : గబజపఫనవన సగయ కలమలర
ఇఇటట ననఇ:4/67-x-12
వయసనస:28
లఇ: ససత స
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781
ZOK1494228
పపరర: షమర షపక

125-150/704

భరత : షబర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67-X-12
వయసనస:33
లఇ: ససత స

782
ZOK0472936
పపరర: ఉమలమహహశరరమద కదదరర
భరత : పపదబ వనఇకట రమణ కదదరర
ఇఇటట ననఇ:4/67X80
వయసనస:53
లఇ: ససత స

125-150/536 785
784
ZOK0512772
ZOK1003789
పపరర: వనఇకట నరసమద పఇదదళలపలల
పపరర: జజరరన షపక

భరత : లకడద నదరగయణ పఇదదళలపలల
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-1
వయసనస:54
లఇ: ససత స
787
ZOK1003813
పపరర: జబర బభషగ షపక

125-150/539

125-150/542

125-150/545

125-150/548

125-150/550

125-150/552

తలల : మమమమబననసగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-9
వయసనస:28
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

797
ZOK1383884
పపరర: రశద షపక

800
ZOK1389493
పపరర: నరరశ ఆమబదదల

803
ZOK0096644
పపరర: శవ పడసగద మల రగజ

125-150/553

806
ZOK1101591
పపరర: వనఇకట సతణ జవన మమఇట

125-150/546

809
ZOK1494418
పపరర: ఆశయల షపక
తఇడడ:డ బషసర అహమదద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-9
వయసనస:23
లఇ: ససత స

789
ZOK0739359
పపరర: చదమఇడచశరరర రగసనరర

125-150/541

792
ZOK1494889
పపరర: శవగకమషష పపదబబబడడడ

125-150/544

795
ZOK0511907
పపరర: శవ కమషష పపదబబబదదద

125-150/547

తఇడడ:డ నదగరశరర రగవప పపదబబబదదద
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-3
వయసనస:33
లఇ: పప
125-150/549

798
LML2407278
పపరర: సనబబయణ పపనదనఇ

125-150/709

తఇడడ:డ వవఇకటసనబబయణ పపనదనఇ
ఇఇటట ననఇ:4-67Z-3
వయసనస:92
లఇ: పప
125-147/927

801
ZOK0488072
పపరర: సనబబమద అమబదదల

125-150/551

భరత : వనఇకటనరసయణ ఆమబదదల
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-6
వయసనస:44
లఇ: ససత స
125-150/742

804
LML2448405
పపరర: రగజరశరరర మల రగజ

125-150/743

భరత : సఫవపడసగద మలయలళ
ఇఇటట ననఇ:4-67-Z-6
వయసనస:33
లఇ: ససత స
125-150/554

తఇడడ:డ సతణనదరగయణ మమఇట
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-7
వయసనస:29
లఇ: పప
125-150/555

125-150/538

తఇడడ:డ నదగరశరర రగవప పపదబబబడడడ
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-2
వయసనస:34
లఇ: పప

భఇధనవప: రగజరశరరర మల రగజ
ఇఇటట ననఇ:4-67-Z-6
వయసనస:44
లఇ: పప

భరత : సతణనదరగయణ మమఇట
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-7
వయసనస:36
లఇ: ససత స
808
ZOK1273010
పపరర: షబనద షపక

125-150/543

తఇడడ:డ సనబబరగయబడడ ఆమబదదల
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-6
వయసనస:23
లఇ: పప

భరత : సనబబరగయబడడ
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-6
వయసనస:55
లఇ: ససత స
805
ZOK0488098
పపరర: భభరత మమఇటభ

794
ZOK0488056
పపరర: వరమద పపననఇ

786
ZOK1003805
పపరర: సనలలతన షపక

తఇడడ:డ సనబబనరసయణ రగసనరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-2
వయసనస:29
లఇ: ససత స

భరత : మమసగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-3
వయసనస:46
లఇ: ససత స

భరత : లకడద నదరగయణ సఫఇగమల
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-5
వయసనస:45
లఇ: ససత స
802
ZOK1665637
పపరర: యలనదమద ఆమబదదల

125-150/540

భరత : సనబబయణ పపనదనఇ
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z3
వయసనస:46
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఖలదర హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-3
వయసనస:39
లఇ: పప
799
ZOK1020106
పపరర: నదగరశరరర సఫఇగమల

791
ZOK1494871
పపరర: నదగ సనబబమద పపదబబబడడడ

125-150/705

తఇడడ:డ మసగతన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-1
వయసనస:29
లఇ: పప

భరత : నదగరశరర పపదబబబడడడ
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-2
వయసనస:54
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ నదగరశరర రగవప పపదబబబడడడ
ఇఇటట ననఇ:4/67Z3
వయసనస:39
లఇ: పప
796
ZOK1357060
పపరర: మమసగ షపక

125-150/537

భరత : జబర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-1
వయసనస:26
లఇ: ససత స

భరత : సధబబనరసయణ రగసనరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-2
వయసనస:49
లఇ: ససత స
793
ZOK0512103
పపరర: చకశవరరత పపదబబబడడడ

788
ZOK1185934
పపరర: ఐషగ షపక

783
ZOK0433722
పపరర: మమలన షపక
భరత : అకబర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67-X80
వయసనస:59
లఇ: ససత స

భరత : మసగతన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-1
వయసనస:59
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మసగతన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-1
వయసనస:32
లఇ: పప
790
ZOK0739367
పపరర: పపఇచలమలద రగసనరర

125-150/535

807
ZOK0476184
పపరర: సతణ నదరగయణ మమఇట

125-150/710

తఇడడ:డ పగఇడడరఇగయణ మమఇట
ఇఇటట ననఇ:4-67-Z-7
వయసనస:65
లఇ: పప
125-150/556

810
ZOK1581701
పపరర: గఇగదచవ పపటడడకకఇడల

125-150/557

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలల పపటడడకకఇడల
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-9
వయసనస:20
లఇ: ససత స
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811
ZOK1185983
పపరర: నయయమ బభషగ సయణద

125-150/558

తఇడడ:డ మసగతన సగహహబ సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-10
వయసనస:65
లఇ: పప
814
ZOK1494848
పపరర: చఇ బభష షపక

125-149/810

125-150/561

125-150/711

125-150/564

125-150/566

125-150/569

125-150/572

తఇడడ:డ రమణయణ అయనవన
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-13A
వయసనస:34
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

824
LML2407344
పపరర: రగమమమరరత బఇడదరర

827
ZOK1019547
పపరర: నవన నకసల

830
LML2407245
పపరర: మలల యణ ఓరఇపగడడ

833
ZOK1101617
పపరర: బభషగ షపక

125-156/1

836
ZOK1581263
పపరర: అబబబల అజమ సయద

125-150/712

839
ZOK1077552
పపరర: రమణమద పటనఇ
భరత : రఘబ పటనఇ
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-13A
వయసనస:60
లఇ: ససత స

819
ZOK1427939
పపరర: మబనన షపక

125-150/668

822
ZOK0512145
పపరర: చననసనబభబరగయబడడ కకరరవ

125-150/563

825
ZOK0488148
పపరర: వరలకడద నకసల

125-150/565

భరత : నరసఫఇహహలల నకసలల
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-12
వయసనస:49
లఇ: ససత స
125-150/567

828
ZOK1150093
పపరర: ఖలల బభషగ షపక

125-150/568

తఇడడ:డ గగస బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-12
వయసనస:27
లఇ: పప
125-150/570

831
ZOK1218586
పపరర: రగజరశరరర ఓరఇపగడడ

125-150/571

భరత : మలల యణ ఓరఇపగడడ
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-12-B
వయసనస:33
లఇ: ససత స
125-150/573

834
ZOK1220235
పపరర: యలజజడన షపక

125-150/574

భరత : మహమదద నసఫర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-12-C
వయసనస:26
లఇ: ససత స
125-150/575

తఇడడ:డ అబబబల రరహమన సయద
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-13
వయసనస:48
లఇ: పప
125-150/577

125-150/560

తఇడడ:డ నదగయణ కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-11-A
వయసనస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమదద ఖలసఫమ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-12-C
వయసనస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ బభషగ
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-12-C
వయసనస:35
లఇ: పప
838
ZOK0655449
పపరర: శవ అయనవన

125-150/562

తఇడడ:డ పకకరయణ ఓరఇపగడడ
ఇఇటట ననఇ:4/67Z-12-A-1
వయసనస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-12-C
వయసనస:38
లఇ: పప
835
ZOK0471086
పపరర: నససర బభషగ యసఎఇ

821
ZOK0512137
పపరర: వశరనదథ కకరరవ

816
ZOK0488122
పపరర: పడభభవత ఆకలల

భరత : చఇ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67/Z-11
వయసనస:42
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలల నకసల
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-12
వయసనస:30
లఇ: పప

భరత : ఖలల బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-12
వయసనస:23
లఇ: ససత స
832
ZOK1101609
పపరర: జకకర షపక

125-150/667

తఇడడ:డ రగజయలణ బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:4-67Z-11-A
వయసనస:42
లఇ: పప

భరత : గగస బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-12
వయసనస:41
లఇ: ససత స
829
ZOK1494509
పపరర: మలన షపక

818
ZOK1427913
పపరర: చఇ బభష షపక

125-162/2

భరత : పఫచచయణ ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z11
వయసనస:56
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ చననసనబభబరగయబడడ కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-11-A
వయసనస:28
లఇ: పప

భరత : చనన సనబబరగయబడడ కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-11-A
వయసనస:56
లఇ: ససత స
826
ZOK0778928
పపరర: షమమ షపక

125-150/559

తఇడడ:డ అకబర సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67/Z-11
వయసనస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ పఫచచయణ ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:4-67Z-11
వయసనస:33
లఇ: పప
823
ZOK1494814
పపరర: లత కకరరవ

815
ZOK0432526
పపరర: లలటలల బఇడదరర

813
ZOK1009670
పపరర: నససన
డ షపక
భరత : శనవజ బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67/Z-10
వయసనస:28
లఇ: ససత స

భరత : రగమ మమరరత బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z11
వయసనస:39
లఇ: ససత స

భరత : కగరరతక పవన కలమలర ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z11
వయసనస:31
లఇ: ససత స
820
LML2407336
పపరర: కగరరతక పవన కలమలర అకలల

125-150/666

తఇడడ:డ నయయమ బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67/Z-10
వయసనస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ అకబర సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67/Z-11
వయసనస:47
లఇ: పప
817
ZOK0651497
పపరర: అననపఫరష ఆకలల

812
ZOK1316397
పపరర: శనవజ బభషగ షపక

837
ZOK0651562
పపరర: వనఇకగటమద అయనవన

125-150/576

భరత : సనబబనన అయనవన
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z13A
వయసనస:76
లఇ: ససత స
125-150/578

840
ZOK1003722
పపరర: నదరగయణమద కగటఇసపటట

125-150/579

భరత : వనఇకటయణ కటఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-13-A
వయసనస:75
లఇ: ససత స
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841
ZOK1003821
పపరర: రగమయణ కగటఇ శశటట

125-150/580

తఇడడ:డ నదరగయణమద కగటఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-13-A
వయసనస:45
లఇ: పప
125-150/665

భరత : ఫరరక షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67/Z/14
వయసనస:30
లఇ: ససత స

845
ZOK1495092
పపరర: నదగమణణ కకఇడయణ గగరర

125-150/584

భరత : గఇగయణ బలపప గబ
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-A
వయసనస:41
లఇ: ససత స

848
LML2407252
పపరర: జననయణ కకఇడయణగగరర

125-149/803

భరత : కమషష రరడడడ పప ల
ఇఇటట ననఇ:4/68
వయసనస:44
లఇ: ససత స

125-150/713

846
ZOK0488171
పపరర: పగరరత కకఇడయణ గగరర

849
LML2407286
పపరర: వనఇకటటశ కకఇడయణగగరర

854
ZOK1495530
పపరర: సనసఫదత కరసగరపఫ

125-151/476

855
LML1841840
పపరర: పపలల యణ కర
తఇడడ:డ మపరయణ కర
ఇఇటట ననఇ:4/68-1
వయసనస:59
లఇ: పప

856
LML1850643
పపరర: లకమద కగటఇశశటట

857
ZOK0512756
పపరర: మఇజల కగటఇ సపటట

858
ZOK1003839
పపరర: శశరరఖ కగటఇసపటట

859
LML2407377
పపరర: శశనన కటమమసటటట
తఇడడ:డ పపలల యణ కటఇససటట
ఇఇటట ననఇ:4-68-1
వయసనస:36
లఇ: పప
862
ZOK1101625
పపరర: వనఇకటటశరరరల తరరమలన

125-151/484

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరల తరరమలన
ఇఇటట ననఇ:4/68-2-A
వయసనస:25
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/482

863
ZOK1101633
పపరర: రగజజ రగజరశరరర తరరమలన

125-151/486

125-151/485

861
ZOK1003862
పపరర: లకడద దచవ పప ల

125-151/483

864
LML2406320
పపరర: కమషగష రరడడడ పప లల

125-151/1109

తఇడడ:డ శశషగ రరడడడ పప లల
ఇఇటట ననఇ:4-68-2
వయసనస:56
లఇ: పప

125-151/487 867
866
ZOK1232958
ZOK1101641
పపరర: మలల కగరరల న ఆచదరర శశమఇతతల
పపరర: పడశగఇత కకడధరర

తలల : శగమలమద శశమఇతతల
ఇఇటట ననఇ:4/68-2 4 P
వయసనస:43
లఇ: పప
125-151/489

125-151/481

తఇడడ:డ కమషష రరడడడ పప ల
ఇఇటట ననఇ:4/68-2
వయసనస:28
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకటటశరరరల తరరమలణణ
ఇఇటట ననఇ:4/68-2
వయసనస:42
లఇ: ససత స

భరత : మలల కగరరల న శశమఇతతల
ఇఇటట ననఇ:4/68-2 4 P
వయసనస:38
లఇ: ససత స
868
ZOK1252519
పపరర: బభల పవన వరద తరరమలన

860
ZOK0512111
పపరర: రఘబరగమ రరడడడ పప ల

125-151/478

భరత : శశనవగసనలల
ఇఇటట ననఇ:4/68-1
వయసనస:32
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కమషగషరరడడడ పప ల
ఇఇటట ననఇ:4/68-2
వయసనస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతణనదరగయణ టట
ఇఇటట ననఇ:4/68-2
వయసనస:55
లఇ: పప
865
ZOK1232933
పపరర: అరరణద శశమఇతతల

125-151/480

తఇడడ:డ పపలల యణ కర
ఇఇటట ననఇ:4/68-1
వయసనస:32
లఇ: ససత స
125-151/1108

125-151/474

తఇడడ:డ వనఇకటటశ యమ
ఇఇటట ననఇ:4/68
వయసనస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రగఘవపలల కరసగరపఫ
ఇఇటట ననఇ:4/68
వయసనస:24
లఇ: ససత స

భరత : పపలల యణ కర
ఇఇటట ననఇ:4/68-1
వయసనస:59
లఇ: ససత స

125-150/714

తఇడడ:డ జననయణ కకఇడయణగగరర
ఇఇటట ననఇ:4-67Z-A
వయసనస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రగఘవపలల కరసగరపఫ
ఇఇటట ననఇ:4/68
వయసనస:21
లఇ: పప
125-151/479

125-150/583

125-151/473 852
851
ZOK0811092
ZOK0940123
పపరర: వనఇకట రగఘవపలల కరసగరపప
పపరర: పడసగద ఊటటకలరర

తఇడడ:డ రగఘవలల కర
ఇఇటట ననఇ:4/68
వయసనస:45
లఇ: పప
125-151/475

125-150/582

భరత : జననయణ కకఇడయణ గగరర
ఇఇటట ననఇ:4/67-ZA
వయసనస:44
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సనబబరగమయణ కకఇడయణగగరర
ఇఇటట ననఇ:4-67Z-A
వయసనస:64
లఇ: పప
125-151/472

843
ZOK1242676
పపరర: యలససదన షపక
భరత : ఫరరక షపక
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z14
వయసనస:33
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకటటష కకఇడయణ గగరర
ఇఇటట ననఇ:4/67 Z-A
వయసనస:26
లఇ: ససత స

847
ZOK0923202
పపరర: వనఇకట సనబబమద బలపప గబ

853
ZOK1495522
పపరర: రమమష కరసగరపఫ

125-150/581

భరత : వగసన పటనఇ
ఇఇటట ననఇ:4/67-Z-13-Z
వయసనస:30
లఇ: ససత స

844
ZOK1625896
పపరర: యలససదన షపక

850
ZOK0432898
పపరర: రగమ సనబబమద పప ల

842
ZOK0708511
పపరర: చదమఇడచశరరర పటనఇ

869
ZOK1683465
పపరర: అరరణ శశమఇతతల

125-151/488

తఇడడ:డ పడభభకర రగవప కకడధరర ఎల
ఇఇటట ననఇ:4/68-2A
వయసనస:28
లఇ: పప
125-151/490

భరత : మలల కగరరల న ఆచదరర శశమఇతతల
ఇఇటట ననఇ:4/68-2-A
వయసనస:37
లఇ: ససత స

125-151/491
870
ZOK1683481
పపరర: మలల కగరరల న ఆచదరర శశమఇతతల

తఇడడ:డ కకటయణ ఆచదరర శశమఇతతల
ఇఇటట ననఇ:4/68-2-A
వయసనస:42
లఇ: పప
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871
ZOK1495720
పపరర: శశ పఫజ తరరమణణ

125-151/1296

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరల తరరమణణ
ఇఇటట ననఇ:4/68-2A
వయసనస:22
లఇ: ససత స
874
ZOK0739185
పపరర: అలయల శశక

125-151/493

125-151/496

భరత : జనదరసన పపటట
ఇఇటట ననఇ:4/68-6
వయసనస:39
లఇ: ససత స
883
LML2411049
పపరర: జయరగమయణ చచవఫరర
తఇడడ:డ ఓబయణ చతవపరర
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-1
వయసనస:72
లఇ: పప
886
LML2415370
పపరర: సనభభసఫన చచపపఫరర

125-151/506

125-151/477

తఇడడ:డ లకడదపత ఒమద
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-D
వయసనస:24
లఇ: పప
895
LML2407633
పపరర: చఇద బభషగ షపక

భరత : అబబబల రరహమన సపటడ
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-E
వయసనస:71
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/500

884
LML2411056
పపరర: పపఇచలయణ చచవఫరర

125-151/512

879
ZOK1266296
పపరర: సమర సయణద

125-151/498

882
ZOK0656231
పపరర: జనదరదన పపటట

125-151/501

125-151/504

885
LML2415362
పపరర: బదరగవత చచపపఫరర

125-151/505

భరత : జయరగమయణ చతపపపరర
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-1
వయసనస:61
లఇ: ససత స

125-151/507 888
887
ZOK0740597
ZOK0740605
పపరర: వజయలరగఘవపలల పపపగపల
పపరర: కలపన పపపగపల

890
ZOK0897092
పపరర: కనక దనరర మద వలబబ జ

893
ZOK1160654
పపరర: శగశవగణణ వవమద

896
ZOK0778977
పపరర: రరకగసనద బబగమ షపక
భరత : చఇద బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-D3
వయసనస:40
లఇ: ససత స

125-151/515

125-151/495

తఇడడ:డ చఇదడయణ పపటట
ఇఇటట ననఇ:4/68-6
వయసనస:44
లఇ: పప

125-151/509

891
ZOK1702521
పపరర: రవఇదడ ఆచదరర అరరరర

125-151/1297

తఇడడ:డ చఇదడయణ అరరరర
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-C
వయసనస:49
లఇ: పప
125-151/510

894
ZOK0739250
పపరర: శగలన రరడడడ చపఫపడడ

125-151/511

తఇడడ:డ వవఇకట రమన రరడడడ చదపఫడడ
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-D1
వయసనస:32
లఇ: ససత స
125-151/513

897
ZOK1003912
పపరర: అబద బబగఇ సయణద

125-151/514

భరత : మబజబర రరహమన సపటడ
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-E
వయసనస:36
లఇ: ససత స

125-151/516 900
899
ZOK1003995
ZOK0656272
పపరర: మబజబభర రహహమన సయణద
పపరర: ఫజల సయణద

తఇడడ:డ అబబబల రరహమన సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-E
వయసనస:46
లఇ: పప

125-151/508

భరత : వజయలరగఘవపలల పపపగపల
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-4D
వయసనస:43
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ లకడదపత ఒమద
ఇఇటట ననఇ:4/68-6D
వయసనస:27
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ దసత గరరరషపబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-D3
వయసనస:46
లఇ: పప
898
ZOK1003961
పపరర: షహహదద బబగమ సయణద

881
ZOK0587485
పపరర: లకడద నరసపటయల పపతద

భరత : వఈకలఇటఇ వలబబ జ
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-C
వయసనస:67
లఇ: ససత స
125-150/585

భరత : వనఇకట రగఘవపలల కరసరపప
ఇఇటట ననఇ:4/68-3
వయసనస:49
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అబబబల హకకమ సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/68-5
వయసనస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలల పపపగపల
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-4D
వయసనస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ దసత గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68/6/C
వయసనస:23
లఇ: ససత స
892
ZOK1324029
పపరర: రగజశశఖర ఒమద

125-151/497

తఇడడ:డ జయరగమయణ చతవపరర
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-1
వయసనస:44
లఇ: పప

భరత : పపఇచలయణ చతపపపరర
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-1
వయసనస:34
లఇ: ససత స
889
ZOK1495506
పపరర: ఖదదరరన షపక

878
ZOK1266239
పపరర: సమరరన సపటయద

భరత : చఇదడయలణ పపటట
ఇఇటట ననఇ:4/68-6
వయసనస:73
లఇ: ససత స
125-151/503

125-151/492

భరత : శశనవగసనలల ఊటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:4/68-4
వయసనస:39
లఇ: ససత స

భరత : సమర సపటయద
ఇఇటట ననఇ:4/68-5
వయసనస:37
లఇ: ససత స
125-151/499

873
ZOK0488189
పపరర: వనఇకటలకలకమద కరసగరపప

125-151/494 876
875
ZOK0950742
ZOK1279983
పపరర: వజయ కలమలర ఊటటకలరర
పపరర: పడమల ఊటటకలరర

తఇడడ:డ వనఇకటటసన ఊటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:4/68-4
వయసనస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవగసనలల ఉటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:4/68-4
వయసనస:25
లఇ: ససత స
880
ZOK0512707
పపరర: పదదదవత పఫతత

125-151/1396

తఇడడ:డ కలల నగరగజ
ఇఇటట ననఇ:4-68-2A Usman Nagar-2
వయసనస:19
లఇ: ససత స

భరత : అయబబ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/68-4
వయసనస:41
లఇ: ససత స
877
ZOK1279991
పపరర: అనత ఉటటకలరర

872
ZOK2272722
పపరర: కలల చరరరత కరలల

125-151/517

తఇడడ:డ అబబబల రహహమన సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/68-6E1
వయసనస:39
లఇ: పప
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901
ZOK1101682
పపరర: హహహమలవత టఇగబటటరర

125-151/518

భరత : సనరరష రరడడడ టఇగబటటరర
ఇఇటట ననఇ:4/68-6F
వయసనస:53
లఇ: ససత స
904
ZOK1218727
పపరర: చఇద బభషగ షపక

125-151/521

125-151/523

125-151/525

భరత : పపఇచలయణ చతపఫరర
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-J
వయసనస:61
లఇ: ససత స
913
ZOK1211739
పపరర: సఇతమలద యయరశఇశశటట
భరత : రగమచఇదడయణ యయరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-J-1
వయసనస:57
లఇ: ససత స
916
ZOK1242650
పపరర: సగహహ బభనన సయణద

125-151/543

125-151/502

908
ZOK1251909
పపరర: అనరర బభషగ దదవఫద

911
ZOK1211713
పపరర: రవ కలమలర యయరశఇశశటట

912
ZOK1211721
పపరర: రగఇచఇదడయణ యయరశఇశశటట

923
ZOK1160688
పపరర: కమషష మమరరత తలల శశటట

926
ZOK1566140
పపరర: అమనదబ షపక
భరత : బబడచన సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-7
వయసనస:81
లఇ: ససత స

928
ZOK0897977
పపరర: అరఫగత షపక

929
ZOK0432781
పపరర: హరకణదబబగమ షపక
భరత : జజవద షపటక
ఇఇటట ననఇ:4-68-7-9
వయసనస:47
లఇ: ససత స

125-151/1298

125-151/1110

125-151/527

తఇడడ:డ వనఇకట సనబబయణ యయరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-J-1
వయసనస:61
లఇ: పప
125-151/529

915
ZOK1242643
పపరర: మబజజహహద సయణద

125-151/542

తఇడడ:డ ఖలదర వలల సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/68-6K
వయసనస:26
లఇ: పప

917
ZOK1137885
పపరర: సనబడహదణణఇ ఓరఇపగడడ

125-151/550
925
ZOK1215228
పపరర: ఫకలరరదదబన బబదతన సగహహబ
షపటక
తఇడడ:డ బబదతన సగహహబ ఫకకర సగహహబ శశక
ఇఇటట ననఇ:4/68-7
వయసనస:50
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/526

914
ZOK1242668
పపరర: ఖలదర వలల సయణద

తఇడడ:డ శశరగమబలల తలసపటట
ఇఇటట ననఇ:4/68-6N
వయసనస:70
లఇ: పప

125-151/552

909
ZOK0402529
పపరర: బభలనరసఫఇహహలల చచపఫరర
తఇడడ:డ జయరగమయణ చతపపరర
ఇఇటట ననఇ:4-68-6-I
వయసనస:44
లఇ: పప

భరత : చఇదడ ఆచదరర అరరరర
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-M
వయసనస:69
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ జజవద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-7-9
వయసనస:28
లఇ: పప

125-151/524

125-151/544

918
ZOK1101732
పపరర: కకరణ కలమలర ఓరఇపగడడ

125-151/545

తఇడడ:డ సనబడహదణణఇ ఓరఇపగడడ
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-K1
వయసనస:37
లఇ: పప
125-151/546

తఇడడ:డ చఇదడయణ ఆచదరర ఆచదర
ఇఇటట ననఇ:4/68-6M
వయసనస:51
లఇ: పప
125-151/1299

906
ZOK1565654
పపరర: రరయలజ బభష షపక

తఇడడ:డ దదవఫద మహమదద రసధల దదవఫద
ఇఇటట ననఇ:4/68-6I
వయసనస:53
లఇ: పప

920
ZOK0655118
పపరర: రవఇదడ ఆచదరర ఆచదర

125-151/520

తఇడడ:డ చదఇద బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-G
వయసనస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటసనబబయణ ఓరఇపగడడ
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-K
వయసనస:71
లఇ: పప

తఇడడ:డ సనబభబరరడడడ మలలల
ఇఇటట ననఇ:4/68-6 L
వయసనస:45
లఇ: పప
922
ZOK1702547
పపరర: అమరగవతమద అరరరర

125-151/522

తఇడడ:డ ఖలదరటసగహహబ సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/68-6K
వయసనస:64
లఇ: పప

భరత : ఖలదర వలల సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/68-6K
వయసనస:52
లఇ: ససత స
919
ZOK0940610
పపరర: వనఇకట రరడడడ మలలల

905
ZOK1218735
పపరర: ఘబడడ బ షపక

తఇడడ:డ రగమచఇదడయణ యయరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-J-1
వయసనస:39
లఇ: పప
125-151/528

903
ZOK0433094
పపరర: షపరరఫపన షపక
భరత : చఇదదబషగ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/68-6G
వయసనస:44
లఇ: ససత స

భరత : ఖలదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-6G
వయసనస:73
లఇ: ససత స

భరత : బభల నరసఫఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:4/68-6I
వయసనస:38
లఇ: ససత స
910
ZOK0281352
పపరర: బదదడవత చచపఫరర

125-151/519

తఇడడ:డ గగస పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-6f
వయసనస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖలదర వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-6G
వయసనస:48
లఇ: పప
907
ZOK1101708
పపరర: సనశల చచవఫరర

902
ZOK1677459
పపరర: మనసధర షపక

921
ZOK0651760
పపరర: వనజ అరరరర

125-151/547

భరత : రవనబ న ఆచదరర అరరరర
ఇఇటట ననఇ:4/68-6-M
వయసనస:45
లఇ: ససత స
125-151/548

924
ZOK1160696
పపరర: రమమశ తలల శశటట

125-151/549

తఇడడ:డ కమషష మమరరత తలసపటట
ఇఇటట ననఇ:4/68-6N
వయసనస:43
లఇ: పప
125-151/1188

927
LML2406338
పపరర: జజవనద శక

125-151/551

తఇడడ:డ అమరరలలల షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/68-7-9
వయసనస:57
లఇ: పప
125-151/1111

125-151/553
930
ZOK0940172
పపరర: జయ చఇదడ రరడడడ యరశగబఇటల

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ ఎరశగబఇటల
ఇఇటట ననఇ:4/68-7-12
వయసనస:63
లఇ: పప
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931
ZOK0398149
పపరర: లలవణణ గబఇదడత

125-151/1112

భరత : వజయకలమలర గబ
ఇఇటట ననఇ:4-68-7-A
వయసనస:43
లఇ: ససత స
934
ZOK0487926
పపరర: సననత కమదర

125-151/556

125-151/558

938
LML2412781
పపరర: భభనన షపక

125-151/560

941
ZOK0651075
పపరర: సనజజత కకడధరర

125-151/1301

944
LML1841089
పపరర: సనబబయణ పఫ
తఇడడ:డ సనబబయణ పపటట
ఇఇటట ననఇ:4/68-8
వయసనస:66
లఇ: పప

946
ZOK0676619
పపరర: సరరష లతద పనతల

947
ZOK0281329
పపరర: శశహరర బభబబ పనతదల

125-151/564

తఇడడ:డ హరరబభబమ పనదథల
ఇఇటట ననఇ:4/68-8
వయసనస:33
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మహమదద షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/68-8A
వయసనస:36
లఇ: పప
952
ZOK1077354
పపరర: సదఖనన షపక

125-151/568

125-151/570

125-151/573

భరత : లలట వనఇకట సనబబయణ నలమరర
ఇఇటట ననఇ:4/68-8-C
వయసనస:56
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/561

953
LML2407351
పపరర: మహమదద శక

956
ZOK1273937
పపరర: వనఇకటటశ నలమరర

939
ZOK0651067
పపరర: వజయ కలమలరర కకడధరర

942
ZOK1495290
పపరర: యశన షపక

125-151/562

945
LML1849934
పపరర: యలల మద పనతల

125-151/559

125-151/1300

125-151/563

భరత : సనబబయణ పఇథదల
ఇఇటట ననఇ:4/68-8
వయసనస:57
లఇ: ససత స
125-151/1115

948
ZOK2281517
పపరర: షపక అయశగ షపక

125-150/748

భరత : షపక దరగబర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68/8/a
వయసనస:28
లఇ: ససత స
125-151/566

951
ZOK1077347
పపరర: షబనద షపక

125-151/567

భరత : మహబమబ బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-8A
వయసనస:32
లఇ: ససత స
125-151/1116

954
ZOK1004068
పపరర: సనబబరతనమద తతలలపప టట

125-151/569

భరత : యలనదదద నదయబడడ తతలలపప టట
ఇఇటట ననఇ:4/68-8-B
వయసనస:54
లఇ: ససత స
125-151/571

957
ZOK1273960
పపరర: రగజరశరరర నలమరర

తఇడడ:డ వనఇకట సనబబయణ నలమరర
ఇఇటట ననఇ:4/68-8-C
వయసనస:41
లఇ: పప

భరత : వనఇకటటశ నలమరర
ఇఇటట ననఇ:4/68-8-C
వయసనస:40
లఇ: ససత స

959
ZOK0791772
పపరర: పడశగఇత ఇఇజరటట

960
ZOK1725654
పపరర: మహమదదదనసర షపక

భరత : వనఇకటటశరరరల ఏఇజరటట
ఇఇటట ననఇ:4-68-8-C
వయసనస:46
లఇ: ససత స

125-151/1113

తఇడడ:డ అబబబల రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-7-D GROUND FLOOR
వయసనస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమదదహహసపటన శక
ఇఇటట ననఇ:4-68-8-A
వయసనస:66
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసఫఇహహలల న
ఇఇటట ననఇ:4/68-8-C
వయసనస:49
లఇ: పప
958
ZOK1273978
పపరర: సనబబ నరసమద నలమరర

950
ZOK0432765
పపరర: శఇషగద షపక

936
ZOK0433128
పపరర: ఖరఖరరననసగ షపక

భరత : లకడద నరసయణ కకడధరర
ఇఇటట ననఇ:4/68-7D
వయసనస:65
లఇ: ససత స

భరత : మహమదద షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/68-8A
వయసనస:40
లఇ: ససత స

భరత : ఖదర బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-8A
వయసనస:35
లఇ: ససత స
955
ZOK0791780
పపరర: వనఇకటటశరరరల నధమరస

125-151/1114

తఇడడ:డ సనబబయణ ప
ఇఇటట ననఇ:4-68-8
వయసనస:38
లఇ: పప
125-151/565

125-151/555

భరత : నననన సగబ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4-68-7-B
వయసనస:46
లఇ: ససత స

తలల : వజయకలమలరర కకడధరర
ఇఇటట ననఇ:4/68-7-D
వయసనస:40
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మహబమబ బభష నవగబ
ఇఇటట ననఇ:4/68-7-D, GROUND FLOOR
వయసనస:29
లఇ: ససత స

949
LML2407450
పపరర: మహమదదబశగ శక

125-151/557

భరత : ఫకలశదదదన షపటక
ఇఇటట ననఇ:4-68-7C
వయసనస:57
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ లకడద నరసయణ కకడధరర
ఇఇటట ననఇ:4/68-7D
వయసనస:41
లఇ: పప
943
ZOK1495308
పపరర: ఖదదరరన నవగబ

935
ZOK0676601
పపరర: మసగతన షపక

933
LML2408185
పపరర: వరగచదరర కమదర
తఇడడ:డ శఇకరగచదరర కమదర
ఇఇటట ననఇ:4/68-7-B
వయసనస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననవనసగహహబ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/68-7-B
వయసనస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ రగఘవపలల కరసరపప
ఇఇటట ననఇ:4/68-7-C
వయసనస:28
లఇ: పప
940
ZOK0656165
పపరర: మధనసధదన గగడ కకడధరర

125-151/554

తఇడడ:డ నననన సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-7B
వయసనస:26
లఇ: పప

భరత : వరగచదరర కమదరగ
ఇఇటట ననఇ:4/68-7-B
వయసనస:39
లఇ: ససత స
937
ZOK0923186
పపరర: గబరర సగరమ కరసగరపప

932
ZOK1101674
పపరర: యలసఫన షపక

125-151/1117

125-151/572

125-150/300

తఇడడ:డ నదజరగబశగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-9
వయసనస:19
లఇ: పప
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961
ZOK0940131
పపరర: హససనద షపక

125-151/574

భరత : నజర బభషగ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/68-9
వయసనస:45
లఇ: ససత స
964
ZOK0432518
పపరర: సనబబమద కడద దదసరర

125-151/1119

125-151/1121

125-151/532

125-151/534

125-151/537

125-150/587

125-151/577

తఇడడ:డ అహమద బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68c
వయసనస:23
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

974
ZOK1356336
పపరర: సగఫపరగ బభనన సయణద

977
ZOK1383850
పపరర: షపక మబఇతదజ బబగఇ

980
ZOK2241222
పపరర: షపక అబబబల సలలఇ

983
ZOK0488197
పపరర: చఇద బబగఇ పఠగన

125-151/580

986
ZOK1495381
పపరర: అనసర పటభన

125-151/535

989
ZOK1121862
పపరర: ఉమ శఇకర ఉమదడడ
తఇడడ:డ రగమ చఇదడయణ ఉమదడడ
ఇఇటట ననఇ:4/68-C
వయసనస:40
లఇ: పప

125-151/531

972
LML1850684
పపరర: నజరరననసగ షపక

125-151/1122

975
ZOK1538495
పపరర: మబఇటభజ బబగఇ షపక

125-151/536

భరత : నజర బభష
ఇఇటట ననఇ:4/68-12
వయసనస:42
లఇ: ససత స
125-150/586

978
ZOK0655019
పపరర: హమద షపక

125-151/576

తఇడడ:డ అమర షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/68-75
వయసనస:31
లఇ: పప
125-151/216

981
ZOK2241230
పపరర: షపక అబబబల రరహమన

125-151/217

తఇడడ:డ షపక రఫఫ
ఇఇటట ననఇ:4/68-A
వయసనస:19
లఇ: పప
125-151/578

984
ZOK0923087
పపరర: మహబమబ ఖలన షపక

125-151/579

తఇడడ:డ అకబర ఖలన షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/68-B
వయసనస:31
లఇ: పప
125-151/581

తఇడడ:డ అకబర ఖలన పటభన
ఇఇటట ననఇ:4/68-B
వయసనస:21
లఇ: పప
125-151/582

969
ZOK1077586
పపరర: మబఇతదజ బబగమ షపక

భరత : మహబమబ బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-68-11
వయసనస:53
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అకబర బభషగ పఠగన
ఇఇటట ననఇ:4/68-B
వయసనస:36
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మహబమబ సగహహబ
ఇఇటట ననఇ:4/68-B
వయసనస:51
లఇ: పప
988
ZOK1495365
పపరర: ఆయషగ షపక

125-151/533

తఇడడ:డ షపక రఫఫ
ఇఇటట ననఇ:4/68-A
వయసనస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖలదర సగహహబ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/68-A-7-B
వయసనస:57
లఇ: పప
985
ZOK0940156
పపరర: అకబర ఖలన పఠగన

971
ZOK1495241
పపరర: అసల ఇ బభష షపక

125-151/1302

భరత : సలఇ మహమదద ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-11
వయసనస:51
లఇ: ససత స

భరత : షపక నజర బభష
ఇఇటట ననఇ:4/68-12-A
వయసనస:43
లఇ: ససత స

భరత : మసగతన వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-A
వయసనస:50
లఇ: ససత స
982
ZOK0512129
పపరర: ననవనసగహహబ షపక

125-151/530

భరత : అబబబల రహహమలన సయణద
ఇఇటట ననఇ:4/68-12
వయసనస:34
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మసగతన బభష
ఇఇటట ననఇ:4/68-12
వయసనస:44
లఇ: పప
979
ZOK0739433
పపరర: షమమ షపక

968
ZOK1077578
పపరర: మహమమద బభషగ షపక

966
ZOK1426394
పపరర: మహమదద నదసఫర షపక
తఇడడ:డ నజర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-9
వయసనస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమమద బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-11
వయసనస:33
లఇ: పప

భరత : నధర బభష సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/68-12
వయసనస:53
లఇ: ససత స
976
ZOK1538503
పపరర: నజర బభష షపక

125-151/1120

తఇడడ:డ మహమదద హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-11
వయసనస:63
లఇ: పప

భరత : అసల ఇ బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-11
వయసనస:27
లఇ: ససత స
973
ZOK0739201
పపరర: దదలల లడ బబగమ సపటయద

965
ZOK0472589
పపరర: ఈశరరమద కగదద దదసరర

125-151/1118
963
LML2406361
పపరర: చనన సనబభబరగయడడ కడదదసరర

తఇడడ:డ బభలల చననయణ కడదదసరర
ఇఇటట ననఇ:4-68-9
వయసనస:42
లఇ: పప

భరత : సనబభబరగయబడడ కగదద దదసరర
ఇఇటట ననఇ:4-68-9
వయసనస:41
లఇ: ససత స

భరత : మహబమబ సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-68-10
వయసనస:49
లఇ: ససత స
970
ZOK1101765
పపరర: షఅమర షపక

125-151/575

తఇడడ:డ పసరర సగహహబ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/68-9
వయసనస:56
లఇ: పప

భరత : బభలచతననయణ
ఇఇటట ననఇ:4-68-9
వయసనస:61
లఇ: ససత స
967
ZOK0432773
పపరర: జరటతతన బ షపక

962
ZOK0940149
పపరర: నజర బభషగ షపక

987
ZOK0714642
పపరర: దదలల లధ బబగమ షపక

125-150/588

భరత : సగదక గగస
ఇఇటట ననఇ:4/68-B-A
వయసనస:50
లఇ: ససత స
125-151/583

990
ZOK1121870
పపరర: భభగణ లకడద ఉమదడడ

125-151/584

భరత : ఉమ శఇకర ఉమదడడ
ఇఇటట ననఇ:4/68-C
వయసనస:30
లఇ: ససత స
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991
ZOK1565290
పపరర: సనహహహల షపక

125-151/585

తఇడడ:డ అహదద బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-C
వయసనస:21
లఇ: పప
994
ZOK1705813
పపరర: అహమద బభష షపక

125-151/1304

995
ZOK0656355
పపరర: సనరరష రరడడడ ఎఇ

125-150/590

తఇడడ:డ శఇకరయణ జరటట
ఇఇటట ననఇ:4/68-D
వయసనస:31
లఇ: ససత స

998
ZOK0739466
పపరర: శఇకరయణ జటటట

125-151/586

125-151/588

భఇధనవప: వజయభభససర జరటట
ఇఇటట ననఇ:4/68D
వయసనస:35
లఇ: పప

1001 ZOK1438902
పపరర: శఇకరమద పప రరమలమళల

125-150/591

భఇధనవప: శరరష మదర ఇన లల
ఇఇటట ననఇ:4/68D
వయసనస:58
లఇ: ససత స
1006 ZOK1382076
పపరర: మహమదద రఫఫ షపక

125-151/589

125-150/592

125-151/3

125-151/592

భరత : మహబమబ ఛదన బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-H
వయసనస:47
లఇ: ససత స

125-150/593

1013 LML2414258
పపరర: హబబభ శశక

125-151/595

1016 ZOK1672898
పపరర: గగస బభష మహమద

125-151/590

1019 ZOK1406826
పపరర: కవత నగరఇ

1002 LML1850536
పపరర: వరలకడద జటటట

125-151/1124

1005 ZOK1417625
పపరర: వజయభభససర జరటట

125-151/1307

1008 ZOK2272854
పపరర: పటభన హసఫన బబగఇ పటభన

125-151/1401

1011 ZOK0656397
పపరర: యమసఫ సయణద

125-151/591

తఇడడ:డ ఘమస పసర సపటడ
ఇఇటట ననఇ:4/68-F
వయసనస:41
లఇ: పప
125-151/593

1014 LML2410108
పపరర: మమనదఫ బశగ శక

125-151/594

తఇడడ:డ మహమదదహనఫ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/68-G
వయసనస:46
లఇ: పప
125-151/1308

తఇడడ:డ మసగతన మహమద
ఇఇటట ననఇ:4/68-G
వయసనస:56
లఇ: పప
125-150/594

125-151/587

భరత : పటభన అఇజద ఖలన
ఇఇటట ననఇ:4-68-E
వయసనస:45
లఇ: ససత స

భరత : మమనదఫ బశగ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/68G
వయసనస:37
లఇ: ససత స

భరత : ఈబభడహహమ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/68-G
వయసనస:64
లఇ: ససత స
1018 ZOK0923327
పపరర: నధరగణణ బబగమ షపక

1010 LML2418119
పపరర: సతదజ సపటయద

999
ZOK1356310
పపరర: వజయ భభససర జరతత

భఇధనవప: శఇకరయణ జరటట
ఇఇటట ననఇ:4/68D SIVAJINAGAR
వయసనస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ గగస ఫసర సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/68-F
వయసనస:33
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ నటరగజ మతత రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4/68-F
వయసనస:55
లఇ: పప
1015 LML2414266
పపరర: మసగతరర శశక

125-151/1306

భరత : మహమదద రఫఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-E
వయసనస:52
లఇ: ససత స

భరత : షగయయద గరష పసర
ఇఇటట ననఇ:4/68-F
వయసనస:54
లఇ: ససత స
1012 ZOK1160662
పపరర: సనరరష రరడడ మబతత
త రరడడడ

1007 ZOK1382084
పపరర: నససమబననసగ షపక

125-150/589

భరత : శఇకరయణ జటటట
ఇఇటట ననఇ:4-68-D
వయసనస:45
లఇ: ససత స

భఇధనవప: శరరష జరటట
ఇఇటట ననఇ:4/68D
వయసనస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ కగలలషగ సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-E
వయసనస:59
లఇ: పప
1009 ZOK2241776
పపరర: షగయయద తహహరరననసగ

1004 ZOK1495597
పపరర: వఇశకమషష పప రరమలమళల

996
ZOK0739441
పపరర: చతటతనణ జరటట

తఇడడ:డ శఇకరయణ జరతత
ఇఇటట ననఇ:4/68D
వయసనస:51
లఇ: పప

భఇధనవప: వజయభభససర జరటట
ఇఇటట ననఇ:4/68D
వయసనస:60
లఇ: ససత స
125-151/1305

125-151/1303

తఇడడ:డ శఇకరయణ జరటట
ఇఇటట ననఇ:4/68-D
వయసనస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ పఫచచయణ జరటట
ఇఇటట ననఇ:4/68-D
వయసనస:57
లఇ: పప

1000 ZOK1438894
పపరర: వఇశకమషష పప రరమలమళల

993
ZOK1673458
పపరర: సబహ సనలల న షపక
భరత : అహదద బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-C
వయసనస:45
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రరడడడ ఎఇ
ఇఇటట ననఇ:4/68-C6
వయసనస:56
లఇ: పప

997
ZOK0739458
పపరర: శరరష జరటట
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125-151/1123

భరత : రగమచఇదడయణ ఉమదడడ
ఇఇటట ననఇ:4-68-C
వయసనస:55
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మహబమబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-C
వయసనస:55
లఇ: పప

1003 ZOK1495589
పపరర: శఇకరమద పప రరమలమళల

992
LML2412807
పపరర: సరసరత ఊమదదద

1017 ZOK1711290
పపరర: షపక ఖలల అహదద

125-151/1309

తఇడడ:డ షపక ఇబడహహఇ
ఇఇటట ననఇ:4/68-G
వయసనస:25
లఇ: పప
125-150/595

భరత : వనఇకట సనబబయణ ఆచదరర నగరఇ
ఇఇటట ననఇ:4/68-H
వయసనస:41
లఇ: ససత స

125-151/596
1020 ZOK0923095
పపరర: మహమదద ఛదన బభషగ షపక

తఇడడ:డ కగలలశ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/68-H
వయసనస:51
లఇ: పప
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1021 ZOK1566363
పపరర: నదగరశవగరర నగరఇ

125-151/1310

తఇడడ:డ ఈశరరయణ నగరఇ
ఇఇటట ననఇ:4/68-H
వయసనస:45
లఇ: ససత స
1024 ZOK1566223
పపరర: హససన షపక

125-151/598

125-151/1218

125-151/1070

125-151/1072

125-151/1075

125-151/1078

1048 ZOK1121201
పపరర: సనజజత అననమలలగబఇడఇ

125-151/1082

1034 ZOK0898769
పపరర: షమన ఉదయర రర

1037 ZOK1011733
పపరర: గడబఇ బబ షపక

1040 ZOK0650929
పపరర: పదదదవత బబ గబతత న

125-151/1085

125-151/1073

1029 LML2407369
పపరర: రఘబరగమరరడడడ మలలరరడడడ

125-151/1219

125-151/1071
1032 ZOK0823154
పపరర: సనబభబరగయబడడ ఏడదదధరర

1035 ZOK0736439
పపరర: అలల షపర షపక

125-151/1074

తఇడడ:డ రహహమలన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/93
వయసనస:50
లఇ: పప
125-151/1076

1038 ZOK0736447
పపరర: హబబబన షపక

125-151/1077

భరత : అల షపర షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/93-A
వయసనస:35
లఇ: ససత స
125-151/1080

1041 ZOK0686899
పపరర: హరర బబ గగబతత న

125-151/1081

తఇడడ:డ నరసఫఇహలల బ
ఇఇటట ననఇ:4/96
వయసనస:44
లఇ: పప

125-151/1083 1044 ZOK2017093
1043 ZOK0511923
పపరర: సధరణపడకగశ అననమలలగబఇడఇ
పపరర: గణణశ అన మలగబఇడఇ

1046 ZOK2017119
పపరర: సననత అననమబమమఇడఇ

1049 LML2410801
పపరర: రగమనయలణ కరతద
తఇడడ:డ అనఇతయణ కరట
ఇఇటట ననఇ:4/98
వయసనస:79
లఇ: పప

125-151/1084

తఇడడ:డ సఫదబయణ అన మలగబఇడఇ
ఇఇటట ననఇ:4/97
వయసనస:55
లఇ: పప
125-151/1086

భరత : గణణశ అననమబమమఇడఇ
ఇఇటట ననఇ:4/97
వయసనస:48
లఇ: ససత స
125-152/884

125-151/1126

తఇడడ:డ పగపయణ యడదర
ఇఇటట ననఇ:4/92
వయసనస:80
లఇ: పప

తఇడడ:డ గణణశ అననమలలగబఇడఇ
ఇఇటట ననఇ:4/97
వయసనస:30
లఇ: పప

భరత : గణణశ అననమలలగబఇడఇ
ఇఇటట ననఇ:4/97, BESIDE ANDHRA BANK
వయసనస:51
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/1363

భరత : లకడద నరసఫఇహహలల బబ గబతత న
ఇఇటట ననఇ:4/96
వయసనస:73
లఇ: ససత స

భరత : హనధమఇతత రరబభబ
ఇఇటట ననఇ:4/96-A
వయసనస:52
లఇ: ససత స
1045 ZOK2017101
పపరర: రగమసనబబమద
అననమలగబఇడఇ ఏ
భరత : సఫదబయణ ఏ
ఇఇటట ననఇ:4/97
వయసనస:85
లఇ: ససత స

1031 ZOK1495647
పపరర: సనబబరగయబడడ కళళళ

1026 LML2402204
పపరర: భభగణలకడద భభనదలల

తఇడడ:డ నదరగయణరరడడడ మలల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-68-X-5
వయసనస:52
లఇ: పప

భరత : ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/93
వయసనస:62
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సనబబరగయబడడ ఇఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:4/94-A
వయసనస:73
లఇ: పప
1042 ZOK0985475
పపరర: లకడదదచవ రరబభబ

125-151/599

భరత : పకకర శగహహబ ఉదయగరరర
ఇఇటట ననఇ:4/92-B
వయసనస:35
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మలసఇ బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/93
వయసనస:71
లఇ: పప
1039 ZOK1011741
పపరర: సనబబరగయబడడ ఇఇటటరర

1028 ZOK1137893
పపరర: అననపఫరష ఓరఇపగడడ

125-151/597

భరత : కమషషమలచదరర
ఇఇటట ననఇ:4-68-I-1
వయసనస:53
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సనబబరగయబడడ కళళళ
ఇఇటట ననఇ:4/88-A
వయసనస:31
లఇ: పప

భరత : సనబభబరగయబడడ పడదచధరర
ఇఇటట ననఇ:4/92
వయసనస:65
లఇ: ససత స
1036 ZOK0736454
పపరర: ఇబడహహఇ షపక

125-151/1125

భరత : సనబడహదణణఇ ఓరఇపగడడ
ఇఇటట ననఇ:4/68-K-1
వయసనస:61
లఇ: ససత స

భరత : సనబభబరగయడధ కర
ఇఇటట ననఇ:4/88-A
వయసనస:64
లఇ: ససత స
1033 ZOK0823162
పపరర: రఇగమద పడదచధరర

1025 LML2402196
పపరర: సనధదకర ఆచదరర భభనదలల

1023 ZOK1566215
పపరర: మబజబ షపక
తఇడడ:డ మసగతన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-H-23
వయసనస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ కమషషమలచదరర
ఇఇటట ననఇ:4-68-I-1
వయసనస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకశషషమలచదరర బబ నదల
ఇఇటట ననఇ:4-68-i-1
వయసనస:29
లఇ: పప
1030 ZOK0686881
పపరర: ఆదచమద కలలల

125-151/218

తఇడడ:డ షపక సడక వల
ఇఇటట ననఇ:4/68-H-23
వయసనస:50
లఇ: పప

భరత : మసగతన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/68-H-23
వయసనస:46
లఇ: ససత స
1027 ZOK1020759
పపరర: సగయ కమషష బబ నదల

1022 ZOK2250546
పపరర: షపక మసగతన

1047 ZOK0432500
పపరర: అమరగ షపక

125-151/1087

భరత : ఖలదర బభషగ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/97-GA
వయసనస:49
లఇ: ససత స
125-151/1088

1050 ZOK2017127
పపరర: పగఇడడరఇగనదథ సఫఇగఇశశటట

125-151/1089

తఇడడ:డ వనఇకట సనబబయణ సఫఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/98
వయసనస:72
లఇ: పప
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1051 ZOK2017135
పపరర: వమలకలమలర సఫఇగఇశశటట

125-151/1090

భరత : పగఇడడరఇగనదథ సఫఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/98
వయసనస:60
లఇ: ససత స

1052 LML2410819
పపరర: శశనవగసనలల ఆచదరర ఏల
తఇడడ:డ సనబభబచదరర
ఇఇటట ననఇ:4/101
వయసనస:51
లఇ: పప

1054 ZOK1399229
పపరర: వగగగరఇ సనఇదచశ

125-151/6

తఇడడ:డ రగమజ సనఇదచశ
ఇఇటట ననఇ:4/101
వయసనస:33
లఇ: పప

1055 ZOK1684455
పపరర: సనబబమద కకఇడచటట

125-151/8

1058 LML2412914
పపరర: పదదజ సఇధదణవఇదనఇ

తఇడడ:డ ఆరగసట లకదయణ
ఇఇటట ననఇ:4/103
వయసనస:52
లఇ: పప
125-151/15

125-151/16

125-151/19

భరత : రవ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:4/110
వయసనస:42
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సనబబరగయబడడ నదమల
ఇఇటట ననఇ:4/110
వయసనస:48
లఇ: పప
1078 ZOK0512400
పపరర: సధరణతచజ నదమల
తఇడడ:డ వనఇకటసనబభబరగవ నదమ
ఇఇటట ననఇ:4/113
వయసనస:38
లఇ: పప
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125-151/13

1067 ZOK0777581
పపరర: అలమబననసగ సపటయద

1070 ZOK2237253
పపరర: గరపగలకమషష దనవఫరరర

125-152/3

125-151/1364

1065 ZOK2017150
పపరర: సనధదకర సతదణనఇదఇ

125-151/14

1068 ZOK0777599
పపరర: కమబరరదదబన సపటయద

125-152/4

తఇడడ:డ సరఫపదదబన
ఇఇటట ననఇ:4/106
వయసనస:48
లఇ: పప
125-151/17

1071 ZOK2237261
పపరర: సఇజవరగవప దనవఫరరర

125-151/18

భఇధనవప: సతణనదరగయణ రగవప దనవఫరరర
ఇఇటట ననఇ:4/107A
వయసనస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతణనదరగయణ రగవప దనవఫరరర
ఇఇటట ననఇ:4/107A
వయసనస:59
లఇ: పప

1073 ZOK2237279
పపరర: మఇజల నదమల

1074 ZOK2237287
పపరర: సనబభబరగవప నదమల

125-151/20

1076 ZOK0472639
పపరర: గఇగబలమద ఉగబర

1079 ZOK0823048
పపరర: సనధదర కలమలర నదమల
తఇడడ:డ వనఇకటసనబభబ రగవప నదమల
ఇఇటట ననఇ:4/113
వయసనస:28
లఇ: పప

125-151/21

తఇడడ:డ సనబబరగయబడడ
ఇఇటట ననఇ:4/110
వయసనస:56
లఇ: పప
125-151/23

భరత : శవయణ ఉగబర
ఇఇటట ననఇ:4/113
వయసనస:39
లఇ: ససత స
125-151/25

125-151/10

తఇడడ:డ రఇగ రగవప
ఇఇటట ననఇ:4/104
వయసనస:55
లఇ: పప

భరత : సనబభబరగవప
ఇఇటట ననఇ:4/110
వయసనస:44
లఇ: ససత స
125-151/22

1059 LML2412922
పపరర: లత సఇధదణవఇదనఇ

భరత : వవఇకట సనబబయణ కకవపరర
ఇఇటట ననఇ:4/103
వయసనస:38
లఇ: ససత స

భరత : కమబరరదదబన
ఇఇటట ననఇ:4/106
వయసనస:38
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ యలనదదద రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4/107A
వయసనస:43
లఇ: పప

1075 ZOK2237295
పపరర: రవ శఇకర నదమల

125-151/12

తఇడడ:డ నదరయణ
ఇఇటట ననఇ:4/104
వయసనస:37
లఇ: పప

భరత : సఇజవ రగవప దనవఫరరర
ఇఇటట ననఇ:4/106
వయసనస:52
లఇ: ససత స

1072 LML2415065
పపరర: గబరరలకడద నదమల

125-151/9

1062 ZOK0667857
పపరర: శరరశ కకవఫరర

1064 ZOK0655563
పపరర: రగమసగరమ

125-150/457

తఇడడ:డ లకదయణ
ఇఇటట ననఇ:4/103
వయసనస:40
లఇ: పప

1061 ZOK2017143
పపరర: మహనకమషష సతదణనఇదనదమ

1063 ZOK1703438
పపరర: మననహర అరసట

125-151/5

1056 ZOK1997410
పపరర: దనరర యణ గఇపల

భరత : సనధదకర సఇధదణవఇదనఇ
ఇఇటట ననఇ:4/103
వయసనస:52
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రఇగ రగవప సతదణనఇదనదమ
ఇఇటట ననఇ:4/103
వయసనస:50
లఇ: పప

1069 ZOK0087460
పపరర: వనఇకట సనబబ రరడడడ చటటటల

125-151/7

భరత : మహన కమషష రగవప సఇధదణవఇదనఇ
ఇఇటట ననఇ:4/103
వయసనస:40
లఇ: ససత స

125-151/11
1060 ZOK1566314
పపరర: వనఇకట పడసనన శశత
సనదడనవఇధనమ
తఇడడ:డ మహన కమషష రగవప సఇధదణవఇదనఇ
ఇఇటట ననఇ:4/103
వయసనస:21
లఇ: ససత స
125-151/1365

1053 LML2415057
పపరర: సనధదరగన ఏల
భరత : శశనవసధలలచదరర
ఇఇటట ననఇ:4/101
వయసనస:43
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకట సగరమ కకఇడచటట
ఇఇటట ననఇ:4/102-1
వయసనస:66
లఇ: ససత స

1057 LML2406460
పపరర: వనఇకట రమణరగవప
సతణవగనదదనమ
తఇడడ:డ రఇగ రగవప సతణవగనదదనమ
ఇఇటట ననఇ:4/103
వయసనస:52
లఇ: పప

1066 ZOK2017168
పపరర: రగధదభభయ దనవఫరరర

125-151/4

1077 ZOK0475715
పపరర: శవయణ వపగబర

125-151/24

తఇడడ:డ నదరగయణ వపగబర
ఇఇటట ననఇ:4/113
వయసనస:45
లఇ: పప
125-151/26

1080 ZOK0512236
పపరర: అబబబల జబభబర షపక

125-151/27

తఇడడ:డ ఖలసఫఇ సగహహబ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/113-C
వయసనస:57
లఇ: పప
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1081 ZOK1565456
పపరర: అఫసర షపక

125-151/1191

తఇడడ:డ అబబబల ఖదర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/114
వయసనస:26
లఇ: పప
1084 ZOK1077891
పపరర: బబజజన పతత ఖలన

125-151/35

125-151/37

భరత : రగమనయలణ సరరరపలల
ఇఇటట ననఇ:4/114-D
వయసనస:37
లఇ: ససత స
1093 ZOK0783092
పపరర: వవఇకట సనబబయణ కగలల

125-151/42

125-151/45

125-151/48

125-151/1128

125-151/1127

125-152/5

1089 LML2418192
పపరర: సఫదబమలద సరరరపలల

125-151/39

1092 ZOK1363241
పపరర: పడసనన కకలల

125-151/41

తఇడడ:డ వనఇకట సనబబయణ కకలల
ఇఇటట ననఇ:4/114E
వయసనస:23
లఇ: ససత స
125-151/43

1095 ZOK1185306
పపరర: హరరనదథ రరడడ కకమదన

125-151/44

తఇడడ:డ నరస రరడడడ కకమదన
ఇఇటట ననఇ:4/114E3
వయసనస:39
లఇ: పప

1097 ZOK1150119
పపరర: పరఇధదమ రరడడడ గడడ

125-151/46

1098 ZOK1150127
పపరర: నదగమణణ గడడ

125-151/47

భరత : పరఇధదమ రరడడడ గడడ
ఇఇటట ననఇ:4/114E-3
వయసనస:50
లఇ: ససత స

1100 LML1840420
పపరర: రగమకకశషషయణ ఇమదడడసపటట

125-151/49

1101 ZOK0940362
పపరర: రమమశ ఇమదడడశశటట

125-151/50

తఇడడ:డ సనబబరగమయణ ఇమదడడససటట
ఇఇటట ననఇ:4/114F
వయసనస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ రగమకమషషయణ ఇమదడడససటట
ఇఇటట ననఇ:4/114-F
వయసనస:41
లఇ: పప

1103 LML1849348
పపరర: వజయమద ఇమదడడశశటట

125-151/1405
1104 ZOK2281020
పపరర: ఇమదడడ శశటట సనరరశ ఇమదడడ శశటట

భరత : రగమకకశషషయణ ఈ
ఇఇటట ననఇ:4-114-F
వయసనస:52
లఇ: ససత స

125-151/1406
1105 ZOK2281038
పపరర: ఏమలదడడసపత రమణమద
ఏమలదడడసపత
భరత : ఏమలదడడసపత సనరరశ ఏమలదడడసపత
ఇఇటట ననఇ:4-114-F1
వయసనస:36
లఇ: ససత స

1106 ZOK0783068
పపరర: వజయమద పపనగలపగటట

125-151/1129

తఇడడ:డ ఇమదడడ శశటట రగమకమషషయణ ఇమదడడ శశటట
ఇఇటట ననఇ:4-114-F
వయసనస:43
లఇ: పప
125-151/51

భరత : సనబడమణణఇ పపనగలపటట
ఇఇటట ననఇ:4/114-G1
వయసనస:50
లఇ: ససత స

125-151/53 1109 ZOK1136408
1108 ZOK0783084
పపరర: రగమలఇజనవయబలల పపనగలపగటట
పపరర: లకడద గగయతడ జఇగగ

తఇడడ:డ సనబడమణణ ఎఇ నదయబడడ పపనగలపగటట
ఇఇటట ననఇ:4/114-G1
వయసనస:26
లఇ: పప

1086 ZOK0897464
పపరర: నదగరఇదడ పప ల

భరత : పపఇచలయణ సరరరపలల
ఇఇటట ననఇ:4/114-D
వయసనస:62
లఇ: ససత స

1094 LML2418234
పపరర: వవఇకట రమణమద కకలల

భరత : రమమశ ఇమలదదదచచత
ఇఇటట ననఇ:4-114F
వయసనస:31
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/38

తఇడడ:డ రగమ రరడడ గడడ
ఇఇటట ననఇ:4/114E-3
వయసనస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట సనబబయణ కకలల
ఇఇటట ననఇ:4/114-E-6
వయసనస:29
లఇ: పప
1102 ZOK1671684
పపరర: సనకనణ ఇమలదదదచచత

1088 LML1840123
పపరర: పపఇచలయణ సరరరపలల

1091 LML2406478
పపరర: సరరరపలలల రమణయణ

125-151/34

తఇడడ:డ జయలనన
ఇఇటట ననఇ:4/114-C
వయసనస:42
లఇ: పప

భరత : వవఇకట సనబబయణ కర
ఇఇటట ననఇ:4/114-E-2
వయసనస:55
లఇ: ససత స

భరత : హరరనదథ రరడడడ కకమదన
ఇఇటట ననఇ:4/114E3
వయసనస:30
లఇ: ససత స
1099 ZOK0736389
పపరర: సగయపడతదప కకలల

125-151/36

తఇడడ:డ సరరరపలలల పపఇచలయణ
ఇఇటట ననఇ:4-114-D
వయసనస:43
లఇ: పప

తలల : వవఇకట రమణమద
ఇఇటట ననఇ:4/114-E
వయసనస:52
లఇ: పప
1096 ZOK1185314
పపరర: లకడద సరరరప కకమదన

1085 ZOK0985467
పపరర: జజవద పతత ఖలన

తఇడడ:డ నదగయణ సరరరపలల
ఇఇటట ననఇ:4/114D
వయసనస:67
లఇ: పప
125-151/40

1083 ZOK0985459
పపరర: అససఫ షపక
తఇడడ:డ ఘమస బభషగ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/114A
వయసనస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఘమస బభషగ పతత ఖలన
ఇఇటట ననఇ:4/114A-1
వయసనస:37
లఇ: పప

భరత : నరసఫఇహ రరడడడ బ
ఇఇటట ననఇ:4/114-C1
వయసనస:64
లఇ: ససత స
1090 LML2418200
పపరర: లకడద దచవ సరరర పలల

125-151/33

భరత : మహమదద షరరఫ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/114-2
వయసనస:66
లఇ: ససత స

భరత : ఘమస బభషగ పతత ఖలన
ఇఇటట ననఇ:4/114-A
వయసనస:48
లఇ: ససత స
1087 LML2418184
పపరర: యశశదమద బమసస రరడడడ

1082 ZOK0651570
పపరర: నధరల హన బబగమ షపక

భరత : వజయ మబరళ గగయతడ
ఇఇటట ననఇ:4/114-H
వయసనస:37
లఇ: ససత స

1107 ZOK0783076
పపరర: సనబడమణణఇ పపనగలపగటట

125-151/52

తఇడడ:డ సఇజవ నదయబడడ పపనగలపటట
ఇఇటట ననఇ:4/114-G1
వయసనస:55
లఇ: పప
125-152/6

125-152/7
1110 ZOK1138156
పపరర: వజయ మబరళ గగయతడ జఇగగ

తఇడడ:డ నరసఫఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:4/114-H
వయసనస:49
లఇ: పప
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1111 ZOK0497503
పపరర: ఆయషగ షపక

125-151/54

భరత : జలలన షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/114-I
వయసనస:44
లఇ: ససత స
1114 ZOK0897522
పపరర: మహమదద రఫఫ షపక

125-151/56

125-151/58

125-151/60

125-151/63

125-151/1131

125-151/66

125-151/1134

తఇడడ:డ బభషత తఇగగరర
ఇఇటట ననఇ:4/114-K4
వయసనస:53
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1124 ZOK0656041
పపరర: అనల కలమలర చటటటటట

1127 ZOK0401836
పపరర: అజయ కలమలర చతచటట

1130 ZOK0651604
పపరర: కరరసగద షపక

1133 ZOK0497511
పపరర: నధరల హన బబగఇ షపక

125-151/69

1136 ZOK1077842
పపరర: రగకరశ కలమలర రరడడ మబదదబ

125-151/64

1139 ZOK1077867
పపరర: అబబబల అజఇ షపక
తఇడడ:డ మహమదద షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/114-K4
వయసనస:60
లఇ: పప

1119 ZOK1724376
పపరర: బబ ఆయషగ షపక

125-151/757

1122 ZOK0587386
పపరర: ధనశశ నదఇదతపపగగరర

125-151/62

1125 ZOK1363159
పపరర: రగణణ కడడయలల

125-151/65

భరత : ససతదరగమయణ కడడయలల
ఇఇటట ననఇ:4/114-K
వయసనస:60
లఇ: ససత స
125-151/1132

1128 ZOK1704469
పపరర: రగణణ కడడయలల

125-151/1369

భరత : ససతదరగమయణ కడడయలల
ఇఇటట ననఇ:4/114-K
వయసనస:59
లఇ: ససత స
125-151/67

1131 ZOK0402081
పపరర: రహహమబలలల షపక

125-151/1133

తఇడడ:డ అహమదద షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-114-K-2
వయసనస:40
లఇ: పప
125-151/68

1134 ZOK1631779
పపరర: పసడత మరరపఫరర

125-151/1370

తఇడడ:డ పడకగశఇ మరరపఫరర
ఇఇటట ననఇ:4/114-K-3
వయసనస:23
లఇ: ససత స
125-151/31

తఇడడ:డ వనఇకటటసరర రరడడడ మబదదబ
ఇఇటట ననఇ:4/114 K-4
వయసనస:27
లఇ: పప
125-151/71

125-151/1368

భరత : అనల కలమలర యన
ఇఇటట ననఇ:4/114-K
వయసనస:32
లఇ: ససత స

భరత : మహమదద షరరఫ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/114K-2A
వయసనస:64
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ హనఫసగహహబ సపటడ
ఇఇటట ననఇ:4/114-K3-A
వయసనస:59
లఇ: పప
1138 LML2406494
పపరర: మహమదద షగఫఫ తఇగగరర

125-151/61

భరత : రహహమబలలల షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/114-K2
వయసనస:30
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అహమదద షరరఫ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4-114-K-2
వయసనస:47
లఇ: పప
1135 LML2408334
పపరర: మమహబమబబశగ సపటయద

1121 ZOK0897530
పపరర: సనబభబరగయబడడ చ టటట టట

1116 ZOK1713759
పపరర: షపక మహమదద సలఇ

తఇడడ:డ మహమదద సలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/114-J UP STAIRS
వయసనస:19
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సనబభబరగయబడడ చతచటట
ఇఇటట ననఇ:4-114-K
వయసనస:36
లఇ: పప

భరత : కరరమబలలల షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/114K2
వయసనస:33
లఇ: ససత స
1132 ZOK0402222
పపరర: కరరమబలలల షపక

125-151/59

తఇడడ:డ సనబభబరగయబడడ చటటటటట
ఇఇటట ననఇ:4/114-K
వయసనస:42
లఇ: పప

భరత : అజజ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4-114-K
వయసనస:62
లఇ: ససత స
1129 ZOK0651620
పపరర: అఫసర భభణబ షపక

1118 ZOK1100858
పపరర: అకత రరననస బబగమ షపక

125-151/55

తఇడడ:డ షపక అజజ
ఇఇటట ననఇ:4/114-J
వయసనస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ సనబబనన సఫ
ఇఇటట ననఇ:4/114K
వయసనస:73
లఇ: పప

తఇడడ:డ సనబభబరగయబడడ సఫ
ఇఇటట ననఇ:4/114-K
వయసనస:33
లఇ: పప
1126 LML2412930
పపరర: జలలఖల బ షపక

125-151/57

భరత : మహమదద సలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/114J UPSTAIRS
వయసనస:39
లఇ: ససత స

భరత : సనబభబరగయబడడ చటటటటట
ఇఇటట ననఇ:4/114K
వయసనస:66
లఇ: ససత స
1123 ZOK0656033
పపరర: వననద కలమలర చటటటటట

1115 ZOK0940354
పపరర: రరహనద షపక

1113 LML2406486
పపరర: అజజ షపక
తఇడడ:డ రహహమ సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/114-J
వయసనస:57
లఇ: పప

భరత : మహమదద రఫఫ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/114-J
వయసనస:43
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అజజ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/114J UPSTAIRS
వయసనస:48
లఇ: పప
1120 ZOK0398156
పపరర: జయమద మఇదపఅల

125-151/1130

భరత : ఖలదర వల షపటక
ఇఇటట ననఇ:4-114-I
వయసనస:75
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ హజజ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/114-J
వయసనస:45
లఇ: పప
1117 ZOK1100841
పపరర: మహమదద సలఇ షపక

1112 LML1849249
పపరర: అబబబలలననసగ షపక

125-151/70
1137 ZOK1538487
పపరర: మహమదద సమర షపక టటఇగగరర

తఇడడ:డ మహమదద శగఫఫ
ఇఇటట ననఇ:4/114K4
వయసనస:20
లఇ: పప
125-151/72

1140 ZOK1077875
పపరర: రహమతతననసగ షపక

125-151/73

భరత : అబబబల అజఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/114-K4
వయసనస:49
లఇ: ససత స
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1141 ZOK1186015
పపరర: వనఇకటటసరర రరడడడ మబదదబ

125-151/74

తఇడడ:డ చనన సనబబ రరడడ మబదదబ
ఇఇటట ననఇ:4/114-K4
వయసనస:62
లఇ: పప
1144 ZOK0736421
పపరర: మబననయణ మసగల

125-151/76

125-151/1136

125-151/1373

125-151/29

125-151/80

125-151/83

125-151/86

భరత : సయద ఇరగరన
ఇఇటట ననఇ:4/114-k-13
వయసనస:21
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

1154 ZOK1252428
పపరర: నకకత సఫదబ

1157 ZOK1100866
పపరర: సరరజనమదమ సఫదబ

1160 ZOK0472845
పపరర: షమధ షపక

1163 LML2407625
పపరర: ఖలద షపక

125-151/89

1166 ZOK1161876
పపరర: జలలన షపక

125-151/30

125-151/78

1152 ZOK1077818
పపరర: రగధదక సఫదబ

125-151/28

1155 ZOK1011774
పపరర: వనఇకట నరరసఇహ రగవప కకలలల

125-151/79

తఇడడ:డ వనఇకటటసరరరల కకలలల
ఇఇటట ననఇ:4/114-K10
వయసనస:63
లఇ: పప
125-151/81

1158 ZOK0472688
పపరర: షబనద షపక

125-151/82

భరత : కరరమమల షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/114K11
వయసనస:36
లఇ: ససత స
125-151/84

1161 ZOK0782904
పపరర: కరరమబలలల షపక

125-151/85

తఇడడ:డ అబబబల రరహదన షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/114K-11
వయసనస:51
లఇ: పప
125-151/87

1164 ZOK0658930
పపరర: సనబబబలమద ఉగబర

125-151/88

భరత : రగమయణ ఉగబర
ఇఇటట ననఇ:4/114-K-13
వయసనస:72
లఇ: ససత స
125-151/90

తఇడడ:డ ఖరరఏఇ సగహహబ షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/114-K-13
వయసనస:60
లఇ: పప
125-151/1404

1149 LML1840834
పపరర: శశనవగసనలల బబ డడచదరగల

భరత : సనధదకర రరడడడ సఫదబ
ఇఇటట ననఇ:4/114- K - 10
వయసనస:46
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ జలలన షపక
ఇఇటట ననఇ:4/114-K-13
వయసనస:35
లఇ: పప

భరత : రరడడయణ ఉగబర
ఇఇటట ననఇ:4/114-K-13
వయసనస:40
లఇ: ససత స
1168 ZOK2280527
పపరర: షపక షగహ జబన

125-151/1374

భరత : అబబబల రహహమన సఫల క
ఇఇటట ననఇ:4/114K11
వయసనస:36
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రగమయణ ఉగబర
ఇఇటట ననఇ:4/114-K-13
వయసనస:47
లఇ: పప
1165 ZOK0659219
పపరర: సనభభషఫణణ ఉగబర

1151 ZOK1538453
పపరర: సనమతడ మగల కలర

125-151/1135

తఇడడ:డ వనఇకటసనబబయణ
ఇఇటట ననఇ:4/114K-6-1
వయసనస:52
లఇ: పప

భరత : నదరగయణ రరడడ సఫదబ
ఇఇటట ననఇ:4/114-K-10
వయసనస:73
లఇ: ససత స

భరత : మహమదద ఘమస షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/114K11
వయసనస:45
లఇ: ససత స
1162 LML2371763
పపరర: రరడడయణ ఉగమ
ర

125-151/1372

తఇడడ:డ సనధదకర రరడడడ సఫదబ
ఇఇటట ననఇ:4/114- K -10
వయసనస:25
లఇ: ససత స

భరత : నరరసఇహ రగవప కకలలల
ఇఇటట ననఇ:4/114-K10
వయసనస:52
లఇ: ససత స
1159 ZOK0472837
పపరర: సఘర షపక

1148 ZOK1495605
పపరర: నవన పపదబబబడడడ

1146 LML2412955
పపరర: పపడమలత బబ డడచతరల
భరత : శశనవగసనలల బబ డడచతరల
ఇఇటట ననఇ:4-114-K6
వయసనస:38
లఇ: ససత స

భరత : సనబడమణణఇ
ఇఇటట ననఇ:4/114-K7
వయసనస:24
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ నదరగయణ రరడడడ సఫదబ
ఇఇటట ననఇ:4/114- K - 10
వయసనస:50
లఇ: పప
1156 ZOK1011782
పపరర: ససతదలకడద కకలలల

125-151/77

తఇడడ:డ రమణయణ పపదబబబడడడ
ఇఇటట ననఇ:4/114-k6
వయసనస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ శఇకరయణ
ఇఇటట ననఇ:4/114K7
వయసనస:33
లఇ: పప
1153 ZOK1077826
పపరర: సనధదకర రరడడడ సఫదబ

1145 ZOK0736413
పపరర: రగణణమద మసగల

125-151/1371
1143 ZOK1565563
పపరర: మహమదద సమర షపక టటఇగగరర

తఇడడ:డ మహమదద శగఫఫ టటఇగగరర
ఇఇటట ననఇ:4/114-K-4
వయసనస:20
లఇ: పప

భరత : మబననయణ
ఇఇటట ననఇ:4/114-K-6
వయసనస:56
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకటసనబబయణ బ
ఇఇటట ననఇ:4-114-K-6
వయసనస:87
లఇ: ససత స
1150 ZOK1538446
పపరర: సనబడమణణఇ మగల కలవ

125-151/75

తఇడడ:డ మహమదద షగఫఫ తఇగగరర
ఇఇటట ననఇ:4/114-K-4
వయసనస:24
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ చలమయణ
ఇఇటట ననఇ:4/114-K6
వయసనస:62
లఇ: పప
1147 LML1849199
పపరర: కగఇతమద బబ డడసపలల

1142 ZOK1280049
పపరర: సగజదద బభనన షపక తఇగగరర

1167 ZOK1287705
పపరర: శగహహల నససన
డ షపక

125-151/91

భరత : ఖలలద షపక
ఇఇటట ననఇ:4/114-K-13
వయసనస:25
లఇ: ససత స

125-151/1366 1170 ZOK1676931
125-151/1367
1169 ZOK1676907
పపరర: ఉమదడడ దదమదర రరడడ ఉమదడడ
పపరర: ఉమదడడ సఫవగలవగణదణ ఉమదడడ

తఇడడ:డ ఉమదడడ యలనదదద రరడడ యలనదదద రరడడ
ఇఇటట ననఇ:4/114 k15
వయసనస:27
లఇ: పప

భరత : ఉమదడడ దదమదర రరడడ దదమదర రరడడ
ఇఇటట ననఇ:4/114 k15
వయసనస:27
లఇ: ససత స
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1171 ZOK1495357
పపరర: సఫఇదధజ లగరశశటట

125-151/32

తఇడడ:డ శదబయణ లగరశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/114 K-20
వయసనస:24
లఇ: ససత స
1174 LML2412963
పపరర: లలలవత ధరరదసపటట

125-151/1137

125-149/852

125-149/855

125-151/1217

125-150/733

125-150/736

1184
పపరర: మఖదబ ర షపక

1187
పపరర: ఆరరఫ షపక

1190
పపరర: రగషఫద షపక

125-150/739

1193
పపరర: రరహన బభనన షపక

125-137/840

1196 ZOK0472654
పపరర: రగజమద మబదబనధరర
భరత : శఇకరయణ సగగరనదల
ఇఇటట ననఇ:8-48-B
వయసనస:51
లఇ: ససత స

1198 LML2415610
పపరర: బభబమద కడప

1199 ZOK1565191
పపరర: అమర బభష షపక

వయసస 01-01-2021 నటక

125-151/466

తఇడడ:డ ఖలదర బభష లలతచ షపక
ఇఇటట ననఇ:22/74
వయసనస:33
లఇ: పప

125-149/851

1179 ZOK1280080
పపరర: తబసనమ షపక ఆరరఫ

125-149/854

1182 ZOK0488783
పపరర: సనశల చచపఫరర

125-151/540

భరత : బభలనరసఫఇహహలల చతపఫరర
ఇఇటట ననఇ:4/686I
వయసనస:39
లఇ: ససత స
125-150/731

1185
పపరర: ఆయషగ పఠగన
భరత : ఆరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:8
వయసనస:28

125-150/734

125-150/732

లఇ: ససత స

1188
పపరర: సన షపక

125-150/735

భరత : షగజహన షపక
ఇఇటట ననఇ:8
వయసనస:31
లఇ: ససత స
125-150/737

1191
పపరర: సలమ బ షపక

125-150/738

భరత : మమలలన షపక
ఇఇటట ననఇ:8
వయసనస:56
లఇ: ససత స
125-150/740

భరత : సఫకకఇదర షపక
ఇఇటట ననఇ:8
వయసనస:34
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ బభలమÞనâయల బబ గబథదనద
ఇఇటట ననఇ:8-43/t3
వయసనస:25
లఇ: పప

భరత : వగలసగహహబ కడప
ఇఇటట ననఇ:9/52-c/5
వయసనస:60
లఇ: ససత స

125-151/539

తఇడడ:డ మమలలన షపక
ఇఇటట ననఇ:8
వయసనస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఫకకర సగహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:8
వయసనస:59
లఇ: పప
1195 ZOK1684794
పపరర: భరత కమషష నటట

1181 ZOK0488775
పపరర: సనభభషఫణణ చచపఫరర

1176 ZOK1494947
పపరర: మమమమబననసగ షపక

తఇడడ:డ హబబబలల షపక ఆరరఫ
ఇఇటట ననఇ:4/678-J
వయసనస:25
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మమలలన షపక
ఇఇటట ననఇ:8
వయసనస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమలలన షపక
ఇఇటట ననఇ:8
వయసనస:40
లఇ: పప
1192
పపరర: మమలలన షపక

125-149/853

తఇడడ:డ మమలలన షపక
ఇఇటట ననఇ:8
వయసనస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబమబ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:8
వయసనస:31
లఇ: పప
1189
పపరర: సఫకకఇదర షపక

1178 ZOK1495076
పపరర: అఖలలఇడచశరరర కలమదగరరర

125-151/93

భరత : మగబబల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/671z/12
వయసనస:63
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ పపఇచలయణ చతపఫరర
ఇఇటట ననఇ:4/686I
వయసనస:34
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ చఇదడ మమళ కకఇకల
ఇఇటట ననఇ:4/M3A
వయసనస:22
లఇ: ససత స
1186
పపరర: షగజహన షపక

125-151/1138

భరత : సనబబనరసయణ కలమదగరరర
ఇఇటట ననఇ:4/677-2
వయసనస:21
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఆరరఫ హబబబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/678-J
వయసనస:22
లఇ: పప
1183 ZOK1703537
పపరర: సరరరపరగణణ కకఇకల

1175 ZOK0432807
పపరర: పగరరతమద దరరకశశటట

1173 LML2411601
పపరర: సతణనదరగయణ ధరరదసపటట
తఇడడ:డ సనబభబరగయడధ ధదరరదశశటట
ఇఇటట ననఇ:4/114-M
వయసనస:65
లఇ: పప

భరత : సతణనదరగయణ దరరకశశటట
ఇఇటట ననఇ:4-114M
వయసనస:62
లఇ: ససత స

భరత : కమల బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:4/674
వయసనస:42
లఇ: ససత స
1180 ZOK1427962
పపరర: ఆరరఫ షపక

125-151/92

భరత : అబబబల రహహమన షపటక
ఇఇటట ననఇ:4/114K111
వయసనస:75
లఇ: ససత స

భరత : శశ హరర డడ
ఇఇటట ననఇ:4-114M
వయసనస:43
లఇ: ససత స
1177 ZOK1709393
పపరర: షమమ షపక

1172 ZOK0472597
పపరర: అలయల రహహమన షపక

1194
పపరర: ఆసఫయల పరరరన షపక

125-150/741

భరత : మఖదబర షపక
ఇఇటట ననఇ:8
వయసనస:34
లఇ: ససత స
125-149/756

1197 LML2409969
పపరర: బభబయణ కడప

125-149/704

తఇడడ:డ వగల సగహహబ కడప
ఇఇటట ననఇ:9-52-c/5
వయసనస:38
లఇ: పప
125-151/104

1200 ZOK0651158
పపరర: ఖదదరరననసగ షపక

125-151/105

భరత : కరరమబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:114-L1
వయసనస:37
లఇ: ససత స

Page 42 of 43

