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నగరపపలక సససస సపధధరణ ఎననకలల, 2021
ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ - మమఖ పతతస
నగరపపలక సససస పపరర

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-01

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 9718

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

94 / 81

0

1

0

1

2

94 / 111

1

0

0

1

3

94 / 141

1

0

0

1

4

94 / 159

1

0

0

1

5

94 / 160

2

0

0

2

6

94 / 206

1

1

0

2

7

94 / 209

0

1

0

1

8

95 / 1

4

5

0

9

9

95 / 2

1

1

0

2

10

95 / 3

6

4

0

10

11

95 / 4

3

4

0

7

12

95 / 5

0

1

0

1

13

95 / 6

6

2

0

8

14

95 / 8

0

5

0

5

15

95 / 10

0

4

0

4

16

95 / 11

0

3

0

3

17

95 / 15

1

1

0

2

18

95 / 16

0

1

0

1

19

95 / 17

0

1

0

1

20

95 / 18

1

1

0

2

21

95 / 19

1

1

0

2

22

95 / 21

1

0

0

1

23

95 / 25

1

4

0

5

24

95 / 30

1

1

0

2

25

95 / 42

1

2

0

3

26

95 / 45

1

2

0

3

27

95 / 46

2

3

0

5

28

95 / 47

1

0

0

1

29

95 / 50

1

3

0

4

30

95 / 51

1

2

0

3

31

95 / 52

1

2

0

3

32

95 / 53

0

1

0

1

33

95 / 56

1

1

0

2

34

95 / 57

1

0

0

1

35

95 / 58

1

1

0

2

36

95 / 59

1

1

0

2

37

95 / 60

2

2

0

4

38

95 / 61

10

9

0

19

39

95 / 62

3

7

0

10

40

95 / 63

324

381

0

705

41

95 / 64

3

8

0

11

42

95 / 65

6

5

0

11

43

95 / 66

1

2

0

3

44

95 / 67

34

41

0

75

45

95 / 68

2

2

0

4

46

95 / 69

0

1

0

1

47

95 / 70

3

4

0

7

48

95 / 72

2

2

0

4

49

95 / 74

1

2

0

3

50

95 / 75

5

1

0

6

51

95 / 76

20

30

0

50

52

95 / 77

4

6

0

10

53

95 / 78

4

11

0

15

54

95 / 79

38

40

0

78

55

95 / 80

21

26

0

47

56

95 / 81

460

481

1

942

57

95 / 82

130

131

0

261

58

95 / 83

286

305

1

592

59

95 / 84

429

437

0

866

60

95 / 85

335

324

0

659

61

95 / 86

118

106

0

224

62

95 / 87

539

903

0

1,442

63

95 / 88

955

718

0

1,673

64

95 / 89

487

526

1

1,014

65

95 / 90

235

161

0

396

66

95 / 91

6

4

0

10

67

95 / 92

6

5

0

11

68

95 / 93

0

4

0

4

69

95 / 94

6

13

0

19

70

95 / 95

5

9

0

14

71

95 / 96

4

4

0

8

72

95 / 97

1

0

0

1

73

95 / 98

1

2

0

3

74

95 / 99

1

1

0

2

75

95 / 100

0

1

0

1

76

95 / 101

0

1

0

1

77

95 / 102

1

0

0

1

78

95 / 103

0

1

0

1

79

95 / 105

1

0

0

1

80

95 / 106

0

1

0

1

81

95 / 112

4

5

0

9

82

95 / 114

1

3

0

4

83

95 / 115

1

1

0

2

84

95 / 116

1

2

0

3

85

95 / 117

0

2

0

2

86

95 / 118

1

2

0

3

87

95 / 121

2

0

0

2

88

95 / 122

0

1

0

1

89

95 / 123

2

3

0

5

90

95 / 124

4

4

0

8

91

95 / 125

1

0

0

1

92

95 / 127

2

0

0

2

93

95 / 133

1

0

0

1

94

95 / 134

0

1

0

1

95

95 / 138

2

2

0

4

96

95 / 139

0

3

0

3

97

95 / 141

1

0

0

1

98

95 / 142

16

16

0

32

99

95 / 143

2

0

0

2

100

95 / 144

0

3

0

3

101

95 / 145

1

1

0

2

102

95 / 146

1

0

0

1

103

95 / 148

0

1

0

1

104

95 / 151

0

1

0

1

105

95 / 152

1

0

0

1

106

95 / 153

0

1

0

1

107

95 / 154

4

4

0

8

108

95 / 155

0

2

0

2

109

95 / 158

1

0

0

1

110

95 / 159

0

1

0

1

111

95 / 160

0

1

0

1

112

95 / 161

1

0

0

1

113

95 / 163

8

6

0

14

114

95 / 166

0

1

0

1

115

95 / 167

2

1

0

3

116

95 / 168

1

1

0

2

117

95 / 169

1

5

0

6

118

95 / 170

80

81

0

161

119

95 / 171

3

3

0

6

120

95 / 172

1

0

0

1

121

95 / 175

0

1

0

1

122

95 / 177

1

0

0

1

123

95 / 179

2

2

0

4

124

95 / 180

3

2

0

5

125

95 / 181

1

0

0

1

126

95 / 185

4

1

0

5

127

95 / 186

1

6

0

7

128

95 / 187

2

1

0

3

129

95 / 188

9

6

0

15

130

95 / 193

12

6

0

18

131

95 / 194

2

0

0

2

132

95 / 197

0

2

0

2

133

95 / 199

1

0

0

1

134

95 / 205

0

2

0

2

135

95 / 215

7

10

0

17

136

95 / 218

1

0

0

1

137

95 / 219

2

3

0

5

138

95 / 220

1

1

0

2

139

95 / 221

0

1

0

1

140

95 / 222

2

2

0

4

141

95 / 223

3

0

0

3

142

1,095 / 69

0

1

0

1

143

1,095 / 86

1

1

0

2

144

1,095 / 89

1

1

0

2

145

1,095 / 91

1

4

0

5

146

1,095 / 94

1

1

0

2

147

1,095 / 96

2

3

0

5

148

1,095 / 97

1

1

0

2

149

1,095 / 99

3

1

0

4

150

1,095 / 100

3

3

0

6

151

1,095 / 101

6

5

0

11

152

1,095 / 102

2

5

0

7

153

1,095 / 178

0

2

0

2

154

1,095 / 185

3

0

0

3

మతస స ఓటరర వవరరలల

4,757

5,010

3

9,770

నగరపపలక సససస ఓటరర జజబతధ
పతచనరణధధధకపరర మరరయమ మమనససపల కమషనరర,
గమసటటరర నగరపపలక సససస

8615 DDN2300499
పపరర: పపభభకర సససగ బబ సదదల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-63/156

తసడడ:ప ససతతరరమసససగ
ఇసటట ననస:55-3-732
వయససస:55
లస: పప
8618 SQX1655661
పపరర: సలలమ బబ లలససపరటట

95-63/159

95-63/162

95-63/165

95-63/168

95-63/171

8625 SQX0018507
పపరర: రజయమ షపక

8628 SQX0265629
పపరర: జగదదశ డడగల

8631 SQX1946326
పపరర: ససరరఖ జసజ

95-63/174

8634 SQX0834754
పపరర: శరరద డడగల

95-63/166

8637 AP150990102643
పపరర: సరమమమజఖస వరటట
ర రర

8623 SQX1683424
పపరర: మననగన డడగల

95-63/164

8626 AP150990102590
పపరర: కకటటశశరమమ డడగర ల

95-63/169

8629 DDN2300168
పపరర: మరరవల షపక
తసడడ:ప జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:55-3-736
వయససస:43
లస: పప

95-63/172

8632 SQX1946300
పపరర: వరబభబబ జసజ

95-63/173

తసడడ:ప చననరరమబలల జసజ
ఇసటట ననస:55-3-737
వయససస:41
లస: పప
95-63/175

8635 AP150990102589
పపరర: కకటటశశరమమ డడగర ల

95-63/178

8638 SQX2335420
పపరర: రవ శసకర గడడగగయమఖల

95-63/759

తసడడ:ప మబరళ కకషష గడడగగయమఖల
ఇసటట ననస:55-3-739
వయససస:39
లస: పప

95-63/847
8639 SQX2561371
పపరర: రరమకకటట సతఖనతరరయణ మగరరస
బలజరపలర
తసడడ:ప భభససర రరవప బలజరపలర
ఇసటట ననస:55-3-739
వయససస:71
లస: పప

95-63/848
8640 SQX2561397
పపరర: రరమకకటట బభల తపపపర సససదరర
బలజరపలర
భరస : రరమకకటట సతఖనతరరయణ మగరరస బలజరపలర
ఇసటట ననస:55-3-739
వయససస:70
లస: ససస స

8641 DDN2296408
పపరర: శరరద
భరస : రరసబభబబ
ఇసటట ననస:55/3/740
వయససస:42
లస: ససస స

8642 AP150990102586
పపరర: పదమశక జజననలగడడ

8643 AP150990105435
పపరర: పదమకరశశరరరవప జజననలగడడ

8644 DDN2297224
పపరర: నతగ శశషమమమ దతరర

తసడడ:ప వదతదదప
ఇసటట ననస:55/3/740
వయససస:58
లస: పప

95-63/176

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:55/3/738
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:55-3-739
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : పదమకరశవరరవప
ఇసటట ననస:55/3/740
వయససస:50
లస: ససస స

95-63/167

95-63/170

తసడడ:ప సరసబ శవ రరవప డడగల
ఇసటట ననస:55/3/738
వయససస:37
లస: పప

95-63/180

95-63/161

భరస : మనతబభబబ
ఇసటట ననస:55/3/736
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చసదప శశఖర
ఇసటట ననస:55/3/738
వయససస:38
లస: ససస స
95-63/177

8620 AP150990105447
పపరర: హనసమసతరరవప మబరరకకపపడడ

భరస : జగదదశ బభబబ డడగల
ఇసటట ననస:55-3-736
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వరబభబబ జసజ
ఇసటట ననస:55-3-737
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సతష బభబబ డడగల
ఇసటట ననస:55-3-738
వయససస:32
లస: ససస స
8636 SQX0890350
పపరర: సతష బభబబ డడగర ల

95-63/163

తసడడ:ప మనత బభబబ
ఇసటట ననస:55/3/736
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:55/3/736
వయససస:52
లస: పప
8633 SQX1683416
పపరర: అనత డడగల

8622 SQX1655448
పపరర: నజరరననసర షపక

95-63/158

తసడడ:ప ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:55/3/734
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:55-3-736
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:55-3-736
వయససస:20
లస: పప
8630 SQX0265603
పపరర: మనతబభబబ డడగర ల

95-63/160

తసడడ:ప మరర వల షపక
ఇసటట ననస:55-3-736
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మరరవళ షపక
ఇసటట ననస:55/3/736
వయససస:38
లస: ససస స
8627 SQX1655430
పపరర: అలమర భక షపక

8619 SQX1655653
పపరర: యయసస బభబబ బబ లలససపరటట

8617 AP150990102591
పపరర: ఈశశరమమ మబరరకకపపడడ

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:55/3/734
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప అమరలసగస బబ లలససపరటట
ఇసటట ననస:55-3-734
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప వసకయఖ బబ లలససపరటట
ఇసటట ననస:55-3-734
వయససస:52
లస: పప
8624 DDN2296218
పపరర: నతగగర బ షపక

95-63/157

భరస : యయసస బభబబ బబ లలససపరటట
ఇసటట ననస:55-3-734
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అమరలసగస బబ లలససపరటట
ఇసటట ననస:55-3-734
వయససస:48
లస: ససస స
8621 SQX1655679
పపరర: అమరలసగస బబ లలససపరటట

8616 SQX1655646
పపరర: పరరససదద కలమమరర బబ లలససపరటట

95-63/181

95-63/179

95-63/182

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:55/3/741
వయససస:54
లస: ససస స
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95-63/183

తసడడ:ప వర గగవసదయఖ ఆచతరర
ఇసటట ననస:55/3/741
వయససస:67
లస: పప
8648 SQX1683325
పపరర: మలర కరరరరన రరవప పబభబల

95-63/186

95-63/188

95-63/191

95-63/194

95-63/197

95-63/200

95-63/761

భరస : శరఖమ పపసరద తతళళళరర
ఇసటట ననస:55-3-753
వయససస:44
లస: ససస స

8658 DDN2296564
పపరర: మన మసచతల

8661 SQX0265447
పపరర: వజయ కలమమర మసచతల

8664 DDN2297083
పపరర: శరసతత కలమమరర నటట వ

8667 SQX1366898
పపరర: కరతన లకససరరజ

95-63/204

8670 SQX1682087
పపరర: ససత మహ లకడమ శవబతస న

95-63/195

8673 DDN2297174
పపరర: శవకలమమరర మసదవ
భరస : ససబభబరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:55/3/753
వయససస:50
లస: ససస స

8653 SQX0021683
పపరర: రసగరరరవప� దనలమల�

95-63/190

8656 SQX0018515
పపరర: రరజఖస� మసచతల�

95-63/193

8659 DDN2297133
పపరర: బబననమమ మసచతల

95-63/196

భరస : పపల
ఇసటట ననస:55/3/745
వయససస:57
లస: ససస స
95-63/198

8662 SQX1462191
పపరర: పరల బబననర మసచతల

95-63/199

తసడడ:ప పరల మసచతల
ఇసటట ననస:55/3/745
వయససస:45
లస: పప
95-63/201

8665 SQX2332450
పపరర: వనసకట శక రరస కకతస

95-63/760

తసడడ:ప రమమష బభబబ కకతస
ఇసటట ననస:55-3-748
వయససస:19
లస: పప
95-63/202

8668 SQX1350727
పపరర: లకడమ లకససరరజ

95-63/203

భరస : శకనవరస రరజ లకససరరజ
ఇసటట ననస:55-3-749
వయససస:49
లస: ససస స
95-63/205

భరస : మజరశ శవబతస న
ఇసటట ననస:55-3-750
వయససస:52
లస: ససస స
95-63/207

95-89/575

భరస : రరజరషరబబబ�
ఇసటట ననస:55-3-745
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరజ లకససరరజ
ఇసటట ననస:55-3-749
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప కరశవ రరజ లకససరరజ
ఇసటట ననస:55-3-749
వయససస:52
లస: పప
8672 SQX1352160
పపరర: పపభభవత తతళళళరర

95-63/192

భరస : పరప రరవప
ఇసటట ననస:55/3/748
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ప రమమష బభబబ కకతస
ఇసటట ననస:55-3-748
వయససస:19
లస: పప
8669 SQX1350768
పపరర: శకనవరస రరజ లకససరరజ

8655 DDN2297141
పపరర: అబగయయలల మసచతల

8650 SQX0035006
పపరర: ఎస పపకరశ రరవప

తసడడ:ప రరమయఖ�
ఇసటట ననస:55-3-744
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ప పపల
ఇసటట ననస:55/3/745
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బటభప
ఇసటట ననస:55/3/747
వయససస:48
లస: ససస స
8666 SQX2332468
పపరర: వనసకట శక లకమణ కకతస

95-63/189

భరస : బబనహర
ఇసటట ననస:55/3/745
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలల
ఇసటట ననస:55-3-745
వయససస:34
లస: పప
8663 DDN2296275
పపరర: రమణ బటభప

8652 SQX1682194
పపరర: పపపమ కలమమర పససపపలలటట

95-63/185

తసడడ:ప ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:55-3-742
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప పపల
ఇసటట ననస:55/3/745
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:55-3-745
వయససస:38
లస: ససస స
8660 SQX0021519
పపరర: రరజరశ బభబబ మసచతల

95-63/187

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:55-3-744
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప పరల బబననర మసచతల
ఇసటట ననస:55-3-745
వయససస:22
లస: ససస స
8657 SQX1102987
పపరర: పపసనన దడవ మతడస

8649 SQX0890384
పపరర: శకనవరస పబభబల

8647 SQX0890392
పపరర: వజయ లకడమ పబభబల

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:55/3/742
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:55/3/742
వయససస:51
లస: పప

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:55-3-744
వయససస:58
లస: ససస స
8654 SQX1655455
పపరర: పసపయమసక మరరస

95-63/184

భరస : వకకమ కలమమర ఇససననరర
ఇసటట ననస:55/3/742
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస పబభబల
ఇసటట ననస:55-3-742
వయససస:21
లస: పప
8651 SQX0018523
పపరర: దదనమనసస� దసలమల�

8646 SQX1488361
పపరర: నతగ మణణ ఇససననరర

8671 SQX1683242
పపరర: లకడమ కలమమరర మసడవ

95-63/206

భరస : పపసరద మసడవ
ఇసటట ననస:55-3-753
వయససస:24
లస: ససస స
95-63/208

8674 SQX1366971
పపరర: ససజయ ససనన త తతళళళరర

95-63/209

తసడడ:ప శరఖమ పపసరద తతళళళరర
ఇసటట ననస:55-3-753
వయససస:24
లస: పప
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8675 SQX1350941
పపరర: శరఖమ పపసరద తతళళ
ర రర

95-63/210

తసడడ:ప శరఖస పపసరద తతళళ
ర రర
ఇసటట ననస:55-3-753
వయససస:28
లస: పప
8678 SQX1945906
పపరర: శరఖసపపసరద తతళళళరర

95-63/213

8679 AP150990105331
పపరర: ససబభబరరవప మసదవ

95-63/215

8682 SQX1809821
పపరర: ససదదప కలమమర దనడ

తసడడ:ప శరఖమ సససదర మమరరగబమమల
ఇసటట ననస:55-3-755
వయససస:22
లస: ససస స
95-63/217

95-63/220

95-63/223

95-63/226

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:55-3-760
వయససస:52
లస: పప

8694 SQX1172246
పపరర: శరసత కలమమరర మకకసల

8697 SQX1324086
పపరర: ఆదదలకడమ దదరరడర

95-63/229

8700 SQX1945989
పపరర: సరయకకషష జటటరర

95-63/218

8703 SQX0890160
పపరర: అసకమమ వవమబల
భరస : గగపరల కకషష
ఇసటట ననస:55-3-761
వయససస:30
లస: ససస స

8683 SQX1803139
పపరర: జజఖత మమరర మమరరగబమమల

95-89/577

8686 SQX0020776
పపరర: శరఖమ సససదర మరరగబమమల

95-89/582

8689 SQX0756288
పపరర: శవలల గరసడర

95-63/219

భరస : రరధతకకషషమగరరస
ఇసటట ననస:55-3-756
వయససస:60
లస: ససస స
95-63/221

8692 SQX0764381
పపరర: రరధతకకషషమగరరస గరసడర

95-63/222

తసడడ:ప నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:55-3-756
వయససస:67
లస: పప
95-63/224

8695 SQX1945971
పపరర: సతష ఆరరమలర

95-63/225

తసడడ:ప రరమకకషష ఆరరమలర
ఇసటట ననస:55-3-759
వయససస:26
లస: పప
95-63/227

8698 AP150990102577
పపరర: పదమ దదరరడర

95-63/228

భరస : శవయఖ దదరరడర
ఇసటట ననస:55-3-760
వయససస:47
లస: ససస స
95-63/230

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప జటటరర
ఇసటట ననస:55-03-760
వయససస:22
లస: పప
95-63/232

95-89/576

తలర : జజన ససదరరనరరవప
ఇసటట ననస:55-3-755
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప దదరరడర
ఇసటట ననస:55-3-760
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:55-3-760
వయససస:72
లస: ససస స
8702 AP150990105385
పపరర: శవయఖ దదరరడర

95-89/579

భరస : ఆనసదబభబబ మకకసల
ఇసటట ననస:55/3/759
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప థతమస
ఇసటట ననస:55/3/759
వయససస:46
లస: పప
8699 AP150990102580
పపరర: నరసమమ దదరరడర

8691 SQX0764274
పపరర: మలర ఖమరరరన రరవప గరసడర

8680 SQX1352129
పపరర: శరఖమ పపసరద తతళళళరర

తసడడ:ప శరఖమ సససదర మమరరగబమమల
ఇసటట ననస:55-3-755
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప రరధతకకషషమగరరస
ఇసటట ననస:55-3-756
వయససస:40
లస: పప

భరస : లలట పపతతప బబ ళళ
ఇసటట ననస:55-3-759
వయససస:33
లస: ససస స
8696 SQX0146753
పపరర: ఆనసద బభబబ మకకసల

95-63/216

భరస : మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:55-3-756
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప రరధతకకషషమగరరస
ఇసటట ననస:55-3-756
వయససస:38
లస: పప
8693 SQX1946037
పపరర: రమమదడవ బబ ళళ

8688 SQX0756049
పపరర: ససజజత గరసడర

95-63/212

తసడడ:ప శరమగఖల తతళళళరర
ఇసటట ననస:55-3-753
వయససస:50
లస: పప

భరస : శరఖమ సససదర
ఇసటట ననస:55-3-755
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:55-3-756
వయససస:29
లస: ససస స
8690 SQX0764258
పపరర: నతగరరజ గరసడర

95-63/214

తసడడ:ప శకనవరస రరవప దనడ
ఇసటట ననస:55-3-754
వయససస:28
లస: పప

95-89/578 8685 SQX0018655
8684 SQX1802784
పపరర: జజఖత ససధ రరణణ మమరరగబమమల
పపరర: వశరలమకడ మమరరగబమమళళ

8677 SQX0020636
పపరర: శవరరమకకకషష పపసరద వసకరయల

తసడడ:ప పప లయఖ
ఇసటట ననస:55-3-753
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటససబభబరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:55/3/753
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప నతగరరజ కకపనతత
ఇసటట ననస:55-3-754
వయససస:27
లస: ససస స

8687 SQX0756155
పపరర: కకటటశశరర గరసడర

95-63/211

తసడడ:ప ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:55-3-753
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప సరమగఖల తతళళళరర
ఇసటట ననస:55-3-753
వయససస:50
లస: పప
8681 SQX1945930
పపరర: రరజఖలకడమ కకపనతత

8676 SQX0020594
పపరర: పపసరద మసడవ

8701 SQX1324136
పపరర: కకసడల రరవప దదరరడర

95-63/231

తసడడ:ప శవయఖ దదరరడర
ఇసటట ననస:55-3-760
వయససస:30
లస: పప
95-63/233

8704 SQX0938274
పపరర: నతగ మణణ తననరర

95-63/234

భరస : శవ గగపస
ఇసటట ననస:55-3-761
వయససస:31
లస: ససస స
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8705 SQX1172303
పపరర: అరరణ తననరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-63/235

భరస : వనసకట
ఇసటట ననస:55-3-761
వయససస:31
లస: ససస స
8708 SQX0938266
పపరర: గగపస తననరర

95-63/238

95-63/241

95-63/244

95-63/247

95-63/242

8715 SQX1655463
పపరర: పప లయఖ వసకరయల

8718 SQX1946060
పపరర: పపసరద నలర బబ తషల

95-63/250

8721 SQX0890442
పపరర: శవ సతఖ నతరరయణ

95-63/245

95-63/248

95-63/251

95-63/253 8727 SQX1946003
8726 AP150990102571
పపరర: బభల తపపపర సససదరర చససడనరర
పపరర: జయ వనసకట నతగ పవన
చససడనరర
భరస : శకనవరస రరవప చససడనరర
తసడడ:ప శకనవరసరరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:55-3-767
ఇసటట ననస:55-3-767
వయససస:51
లస: ససస స
వయససస:28
లస: పప

95-63/254

8729 AP150990105361
పపరర: శకనవరసరరవప చససడనరర

95-89/585

తసడడ:ప ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:55-3-767
వయససస:53
లస: పప
8732 SQX0764233
పపరర: దసరరరరరడడడ తయఖగగర
తసడడ:ప మబనరరడడడ
ఇసటట ననస:55-3-770
వయససస:27
లస: పప

8730 SQX1874585
పపరర: రరజరశశరర పపసకక

8733 SQX1351279
పపరర: ఉదయ భభససర రరడడ
తయఖగగర
తసడడ:ప మబన రరడడ తయఖగగర
ఇసటట ననస:55-3-770
వయససస:25
లస: పప

8716 SQX1945955
పపరర: పపభబ కలమమరర నలర బబ తషల

95-63/246

8719 SQX1172428
పపరర: ససబభబ రరవప

95-63/249

8722 SQX1946375
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గరరర పరటట

95-63/252

8725 SQX1786938
పపరర: సరసశత దడవ గరరర పరటట

95-220/38

భరస : వనసకటటశశర రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:55-3-766
వయససస:60
లస: ససస స
8728 SQX1945617
పపరర: ధనససజయరరవప చససడనరర

95-63/255

తసడడ:ప శకనవరసరరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:55-3-767
వయససస:30
లస: పప

భరస : రమణ పపసకక
ఇసటట ననస:55-3-768
వయససస:22
లస: ససస స
95-63/257

95-63/243

తసడడ:ప శరససససలల గరరర పరటట
ఇసటట ననస:55-3-766
వయససస:66
లస: పప
95-89/584

95-63/256

8713 SQX1655489
పపరర: శకదడవ అదడదపలర

తసడడ:ప అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:55-3-764
వయససస:38
లస: పప

8724 SQX1908318
పపరర: నతగ వనసకట ససబపహమణఖస
గరరర పరటట
తసడడ:ప వనసకటటశశరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:55-3-766
వయససస:36
లస: పప

భరస : నతగ వనసకట ససబపహమణఖస గరరర పరటట
ఇసటట ననస:55-3-766
వయససస:25
లస: ససస స

95-63/240

భరస : పపసరద నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:55-3-764
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప నతసరయఖ
ఇసటట ననస:55-3-765
వయససస:45
లస: పప
95-89/583

8710 SQX1172253
పపరర: ఉపపమమ నతగరడడ

భరస : వనసకట రమమశ బభబబ అదడదపలర
ఇసటట ననస:55-3-763
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప అసకమరరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:55-3-764
వయససస:34
లస: పప

భరస : శవ సతఖ నతరరయణ
ఇసటట ననస:55-3-765
వయససస:34
లస: ససస స
8723 SQX1918754
పపరర: లమవణఖ గరరర పరటట

8712 DDN2301125
పపరర: సరసబయఖ నతగరడడ

95-63/237

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:55-3-762
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబబయఖ వసకరయల
ఇసటట ననస:55-3-763
వయససస:63
లస: పప

భరస : ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:55-3-764
వయససస:36
లస: ససస స
8720 SQX0890301
పపరర: చసదదక
ప టసగబటటరర

95-63/239

తసడడ:ప బచచస
ఇసటట ననస:55-3-762
వయససస:52
లస: పప

భరస : పప లయఖ వసకరయల
ఇసటట ననస:55-3-763
వయససస:54
లస: ససస స
8717 SQX1172196
పపరర: లకకమ నలర బబ తషల

8709 SQX1655497
పపరర: వనసకట రరవప తననరర

8707 SQX0890152
పపరర: తరరపతమమ తననరర

భరస : నరసయఖ తననరర
ఇసటట ననస:55-3-761
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసయఖ తననరర
ఇసటట ననస:55-3-761
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప సరసబయఖ
ఇసటట ననస:55-3-762
వయససస:26
లస: పప
8714 SQX1655471
పపరర: లకడమ కకటటశశరర వసకరయల

95-63/236

భరస : రరమకకటట బసడతరర
ఇసటట ననస:55-3-761
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసయఖ
ఇసటట ననస:55-3-761
వయససస:34
లస: పప
8711 SQX1172386
పపరర: ఉపపసదర నతగరడడ

8706 SQX1683564
పపరర: రమణ బసడతరర

8731 SQX1875541
పపరర: రమణ పపసకక

95-89/586

తసడడ:ప రరమబలల పపసకక
ఇసటట ననస:55-3-768
వయససస:29
లస: పప
95-89/587

8734 SQX0018721
పపరర: భగలకడమ� గగళర�

95-63/258

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:55-3-771
వయససస:46
లస: ససస స
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8735 SQX1655638
పపరర: రరమ శకనస గగలర
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95-63/259

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర గగలర
ఇసటట ననస:55-3-771
వయససస:26
లస: పప
8738 SQX1945716
పపరర: లకడమ పపతతఖష పప ననమబడడ

95-63/261

8739 SQX1593913
పపరర: రజన పప ననమగడడ

95-63/264

8742 DDN2300242
పపరర: రరధకకషష మగరరస పప ననమబడడ

8745 SQX0365718
పపరర: పప ననమగడడ రరజశశఖర

తసడడ:ప అతస లలరర ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:55-3-772
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప రరధతకకషష మగరరస
ఇసటట ననస:55-3-773
వయససస:49
లస: పప

8747 SQX1351238
పపరర: రహమత షపక

8748 SQX0890285
పపరర: సలమ షపక

95-63/267

భరస : చతసద బభషర షపక
ఇసటట ననస:55-3-774
వయససస:52
లస: ససస స
8750 DDN2300150
పపరర: ససభభన షపక

95-63/270

95-63/273

95-63/274

తసడడ:ప రమమశ బభబబ కకతతస
ఇసటట ననస:55-3-778
వయససస:23
లస: ససస స
8759 SQX1682152
పపరర: జయపపధ మమరస

భరస : పపకరశస రరవప మమరస
ఇసటట ననస:55-3-778
వయససస:66
లస: ససస స

8754 SQX1366922
పపరర: సరయ కకషష కకకకసరరల

95-63/277

95-89/589

95-63/263

8743 SQX2327583
పపరర: అతస లలరర శక లకడమ

95-63/762

8746 SQX0890251
పపరర: అసరమ షపక

95-63/266

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:55-3-774
వయససస:31
లస: ససస స
95-63/268

8749 SQX1351642
పపరర: చతసద బభషర షపక

95-63/269

తసడడ:ప జరజలదదన షపక
ఇసటట ననస:55-3-774
వయససస:54
లస: పప
95-63/271

8752 SQX1351881
పపరర: వనసకట శకమనతనరరయణ
కసదగటర
తసడడ:ప నరసససహ రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:55-3-777
వయససస:32
లస: పప

95-63/272

95-89/590

8755 SQX1351451
పపరర: నరసససహ రరవప కసదగటర

95-90/195

తసడడ:ప శక సతఖనతరరయణ బభపపజ కకకకసరరల
ఇసటట ననస:55-3-777
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప చనన నరసససహహలల కసదగటర
ఇసటట ననస:55-3-777
వయససస:71
లస: పప

8757 SQX0891051
పపరర: ససజజత మమరస

8758 SQX0890459
పపరర: సతఖవత మమరస

95-63/275

8760 SQX1655513
పపరర: పదతమవత కకతతస

8763 SQX1682137
పపరర: పపకరశ రరవప మమరస
తసడడ:ప శశషయఖ మమరస
ఇసటట ననస:55-3-778
వయససస:69
లస: ససస స

95-63/276

భరస : మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:55/3/778
వయససస:37
లస: ససస స
95-63/278

భరస : రమమశ బభబబ కకతతస
ఇసటట ననస:55-3-778
వయససస:41
లస: ససస స
95-63/280

8740 SQX1172329
పపరర: నతగమణణ పప ననమబడడ

తసడడ:ప అతస లలరర ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:55-3-772
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:55/3/778
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర మమరస
ఇసటట ననస:55-3-778
వయససస:40
లస: ససస స
8762 SQX1675784
పపరర: రరజరశశరర మమరస

95-63/265

భరస : నరసససహరరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:55-3-777
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప చనన నరసససహహలల కసదదగటర
ఇసటట ననస:55-3-777
వయససస:71
లస: పప
8756 SQX1655505
పపరర: లల భవరన కకతతస

8751 SQX1351329
పపరర: నతసరమమ కసదగటర

95-89/588

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:55/3/772
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప చతన బభషర షపక
ఇసటట ననస:55-3-774
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:55/3/775
వయససస:44
లస: పప
8753 SQX1945898
పపరర: నరసససహరరవప కసదదగటర

95-63/262

తసడడ:ప ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:55/3/772
వయససస:76
లస: పప
95-63/763

8737 SQX0021485
పపరర: వరబభబబ గగళర

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:55-3-771
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప పప ననమగడడ
ఇసటట ననస:55/3/772
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరధతకకషషమగరరస
ఇసటట ననస:55/3/772
వయససస:65
లస: ససస స
8744 SQX2327559
పపరర: అతస లలరర సరయ కకశశర

95-63/260

తసడడ:ప వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:55-3-771
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప రరజశశఖర పప ననమబడడ
ఇసటట ననస:55-3-772
వయససస:21
లస: ససస స
8741 DDN2296317
పపరర: అలవవలలమసగమమ పప ననమబడడ

8736 SQX1172444
పపరర: వనసకటటశశరరర గగళళ

8761 SQX1682145
పపరర: భభరర వ మమరస

95-63/279

భరస : వనసకటటశ మమరస
ఇసటట ననస:55-3-778
వయససస:42
లస: ససస స
95-63/281

8764 SQX0150094
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమరస

95-63/282

తసడడ:ప పపకరశ రరవప
ఇసటట ననస:55/3/778
వయససస:42
లస: పప
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95-63/283

తసడడ:ప పపకరష రరవప
ఇసటట ననస:55/3/778
వయససస:42
లస: పప
8768 SQX2289643
పపరర: వలవల నతగపదమ

95-63/764

95-63/287

భరస : దడవపపభభకర
ఇసటట ననస:55-3-781
వయససస:45
లస: ససస స
8777 SQX0624361
పపరర: కకషషమరరజ గబసటటపలర

95-89/596

95-63/289

95-63/292

95-63/295

భరస : దసరర రరడడడ తయకలర
ఇసటట ననస:55-3-789/1
వయససస:19
లస: ససస స
8792 SQX0265355
పపరర: మబన రరడడడ తయఖగగర
తసడడ:ప ససబభబరరడకడ
ఇసటట ననస:55/3/789/1
వయససస:54
లస: పప

8775 SQX1007210
పపరర: లలత గబసటటపలర

95-89/594

95-62/1004

8781 DDN2297117
పపరర: షరరబబననసర బబగస షపక

8784 SQX1946250
పపరర: తపవవణణ భభగఖస

8787 SQX1952985
పపరర: మబన సరశమ పసడనరర

8790 DDN2297166
పపరర: జనతరద నమమ తయఖకలర

8793 SQX1946169
పపరర: పపసనన పపవరశడ
తసడడ:ప శక రరమ పపసరద పపవరశడ
ఇసటట ననస:55-3-790
వయససస:20
లస: ససస స

8773 SQX1898931
పపరర: మమరర నరమల బసడడ

95-89/592

8776 SQX1007202
పపరర: శవ రరజ గబసటటపలర

95-89/595

8779 SQX1946185
పపరర: వనసకట కలమమర అమబమల

95-63/288

తసడడ:ప అమరరచనసడడ అమబమల
ఇసటట ననస:55-3-784
వయససస:46
లస: పప
95-63/290

8782 SQX0241257
పపరర: లమల బభషర షపక

95-63/291

తసడడ:ప సలస బభషర షపక
ఇసటట ననస:55/3/785
వయససస:33
లస: పప
95-63/293

8785 AP150990102568
పపరర: పసచచమమ వవటభప

95-63/294

భరస : నతగరసదపరరడడడ
ఇసటట ననస:55/3/786
వయససస:67
లస: ససస స
95-63/296

8788 DDN2300291
పపరర: ససబభబరరడడడ వవటభప

95-63/297

తసడడ:ప నతగరసదపరరడడడ
ఇసటట ననస:55/3/786
వయససస:43
లస: పప
95-63/299

భరస : మబనరరడడడ
ఇసటట ననస:55/3/789/1
వయససస:46
లస: ససస స
95-63/301

95-63/286

తసడడ:ప నతగ రరజ
ఇసటట ననస:55-3-782
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప మబన ససబపహమణఖస పసడనరర
ఇసటట ననస:55-03-786
వయససస:26
లస: పప
95-63/298

8770 DDN2300275
పపరర: వనసకట శవ పపపసరద

తసడడ:ప దడవ పపభభకర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:55-3-781
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమబ భభగఖస
ఇసటట ననస:55-3-786
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ రరడడడ వనటప
ఇసటట ననస:55/3/786
వయససస:24
లస: పప
8789 SQX1952167
పపరర: మమధవ తయకలర

95-63/837

భరస : సలసభభషర షపక
ఇసటట ననస:55/3/785
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:55/3/785
వయససస:57
లస: పప
8786 SQX1593905
పపరర: మణణకసఠ వనటప

8772 SQX2514446
పపరర: మమరర వనల బసడడ

8778 SQX1945211
పపరర: రమమదడవ అమబమల

95-89/591

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:55-3-780
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకట కలమమర అమబమల
ఇసటట ననస:55-03-784
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : లమల బభషర షపక
ఇసటట ననస:55-03-785
వయససస:23
లస: ససస స
8783 SQX0265264
పపరర: సలమ భభషర షపక

95-63/285

తసడడ:ప నతగరరజ
ఇసటట ననస:55-3-782
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగరరజ
ఇసటట ననస:55-3-782
వయససస:31
లస: పప
8780 SQX1945948
పపరర: జజన బ షపక

8769 SQX1488353
పపరర: నతగ మణణ కకలమర

తసడడ:ప దడవ పపభభకర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:55-3-781
వయససస:18
లస: ససస స
95-89/593

8767 SQX1471911
పపరర: భభరర వ మమరస

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమరస
ఇసటట ననస:55-3-778
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ పపసరద కకలమర
ఇసటట ననస:55-3-780
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప శరమగఖల రరజ బసడడ
ఇసటట ననస:55/3/781
వయససస:58
లస: పప
8774 SQX0684977
పపరర: సమత బ

95-63/284

తసడడ:ప పపకరశ రరవప
ఇసటట ననస:55/3/778
వయససస:47
లస: పప

భరస : మహహశ వలవల
ఇసటట ననస:55-3-779
వయససస:40
లస: ససస స
8771 SQX1323864
పపరర: దడవ పపభభకర రరవప బసడడ

8766 SQX0890467
పపరర: మబరళ కకషష మమరస

8791 SQX1952274
పపరర: ఉదయ భభససర రరడడడ తయగగర

95-63/300

తసడడ:ప మబన రరడడడ తయగగర
ఇసటట ననస:55-3-789/1
వయససస:25
లస: పప
95-63/302

8794 AP150990102566
పపరర: రరజరశశరర మబరరకకపపడడ

95-63/303

భరస : పపకరసరరవప
ఇసటట ననస:55/3/790
వయససస:44
లస: ససస స
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8795 AP150990102567
పపరర: అనసనరఖ మబరరకకపపడడ

95-63/304

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:55/3/790
వయససస:67
లస: ససస స
8798 SQX1946318
పపరర: పపకరశస రరవప పపవరశడ

95-63/307

95-63/309

95-63/312

95-63/315

95-63/317

95-89/601

95-63/318

తసడడ:ప రరమరరడడడ యమతప
ఇసటట ననస:55/3/797
వయససస:30
లస: పప

8808 SQX0365866
పపరర: సలమస� షపక

8811 SQX0755892
పపరర: చతసదదన షపక

8814 SQX0018382
పపరర: నతగరతనస� కకనతస�

8817 AP150990102561
పపరర: రమమదడవ

95-63/765

8820 SQX1683333
పపరర: వనసకట లకడమ వవటభప

95-89/598

8823 SQX0764191
పపరర: బగససరరడడడ యమతప
తసడడ:ప రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:55/3/797
వయససస:30
లస: పప

8803 AP150990102563
పపరర: నరసమమ

95-63/311

8806 SQX0265280
పపరర: శకనవరస మసడల

95-63/314

8809 SQX0834747
పపరర: షరరఫర పఠరన షపక

95-63/316

భరస : లలకరమన
ఇసటట ననస:55-3-795
వయససస:38
లస: ససస స
95-89/599

8812 SQX0018366
పపరర: ధనలకడమ� కకనతస�

95-89/600

తసడడ:ప గరరటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:55-3-795
వయససస:34
లస: ససస స
95-89/602

8815 SQX1352004
పపరర: హహసపసన బ పఠరన

95-89/603

భరస : మమలమల పఠరన
ఇసటట ననస:55-3-795
వయససస:58
లస: ససస స
95-63/319

8818 SQX0881466
పపరర: ఆనసద ససరరష బభబబ
వశశనతథసన
తసడడ:ప సరబభశవరరవ
ఇసటట ననస:55/3/796
వయససస:32
లస: పప

95-63/320

95-63/321

8821 DDN2296416
పపరర: ధనలకడమ యమతప

95-63/322

భరస : బబసస రరడడడ వవటభప
ఇసటట ననస:55-3-797
వయససస:22
లస: ససస స
95-63/323

95-63/308

తసడడ:ప మబకలసదస మసడల
ఇసటట ననస:55/3/793/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:55/3/796
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప పపననయఖ బబ పపపరర
ఇసటట ననస:55-3-796
వయససస:28
లస: ససస స
8822 SQX1172188
పపరర: హహమ చసదతపరరడడడ యతస ర

95-63/313

భరస : గరరటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:55-3-795
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వరసస
ఇసటట ననస:55/3/796
వయససస:34
లస: ససస స
8819 SQX2170611
పపరర: సరమమజఖస బబ పపపరర

8805 SQX0890210
పపరర: ధనససజయ రరవప

8800 DDN2296309
పపరర: కకషషకలమమరర రరమలమ

తసడడ:ప ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:55/3/793
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:55-3-795
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బభబబ�
ఇసటట ననస:55-3-795
వయససస:38
లస: ససస స
8816 SQX1172238
పపరర: ఆదదలకడమ

95-63/310

తసడడ:ప షసషషదదదన� షపక
ఇసటట ననస:55-3-794
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:55-3-795
వయససస:40
లస: పప
8813 SQX0008086
పపరర: నజరరన షపక�

8802 SQX0890244
పపరర: దసరర కళళఖణణ

95-63/306

భరస : లకకమ నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:55-3-791
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప నతరరయణ
ఇసటట ననస:55/3/793
వయససస:35
లస: పప

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:55/3/794
వయససస:36
లస: ససస స
8810 SQX1683234
పపరర: లలకమన షపక

95-89/597

భరస : ధనససజయ రరవప
ఇసటట ననస:55/3/793
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మసదల
ఇసటట ననస:55-3-793
వయససస:52
లస: ససస స
8807 SQX0834879
పపరర: ఆషర షపక

8799 SQX0052068
పపరర: రరజరశశరర మబరరకకపపడడ

8797 SQX0890137
పపరర: శక రరమ పపసరద మబరరకకపపడడ

తసడడ:ప పపకరశ రరవప
ఇసటట ననస:55/3/790
వయససస:27
లస: పప

భరస : పపకరషరపవప
ఇసటట ననస:55-3-790
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:55/3/791
వయససస:65
లస: పప
8804 SQX1683572
పపరర: నతగరశశరమమ మసదల

95-63/305

తసడడ:ప పపకరశ రరవప
ఇసటట ననస:55/3/790
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప ససబభబరరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:55-3-790
వయససస:50
లస: పప
8801 SQX0853077
పపరర: లకడమ నతగరశశర రరవప రరమలమ

8796 SQX0890145
పపరర: వనసకటటష మబరరకకపపడడ

భరస : రరమరరడడడ యమతప
ఇసటట ననస:55/3/797
వయససస:46
లస: ససస స
95-63/324

8824 SQX0853051
పపరర: రరమరరడడడ

95-63/325

తసడడ:ప సనరఖనతరరయణ యమతప
ఇసటట ననస:55/3/797
వయససస:48
లస: పప
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95-89/604

భరస : రవకలమమర�
ఇసటట ననస:55-3-798
వయససస:38
లస: ససస స
8828 SQX0891044
పపరర: రజయమ ససలమసనత షపక

95-63/328

95-63/331

95-63/333

95-63/336

95-63/339

95-89/607

95-63/342

భరస : శకసతఖనతనరరయణ బభపపజ
ఇసటట ననస:55/3/803
వయససస:53
లస: ససస స

8838 SQX1172451
పపరర: శకదడవ గరరర పరటట

8841 SQX1172402
పపరర: శకనవరస రరవప గరరర పరటట

8844 SQX0020651
పపరర: సతఖనతరరయణ

8847 SQX0399964
పపరర: నతగ వరరర న మటటరర

95-63/345

8850 SQX1206946
పపరర: రమమశ బభబబ కకతతస

95-63/337

8853 AP150990102560
పపరర: ససతతమహలకడమ కకకకసరరల
భరస : బసవసససదరయఖ
ఇసటట ననస:55/3/803
వయససస:82
లస: ససస స

8833 SQX1683341
పపరర: రరమ లకడమ తగరసపపడడ

95-63/332

95-63/335
8836 SQX1172261
పపరర: శవ నతగరశశర రరవప తగరసపపడడ

8839 DDN2296291
పపరర: నరమల గరరర పరటట

95-63/338

భరస : నతగరశశరరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:55/3/801
వయససస:41
లస: ససస స
95-63/340

8842 SQX0018408
పపరర: నతగలకడమ కర

95-89/606

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:55-3-801
వయససస:31
లస: ససస స
95-89/608

8845 SQX0891093
పపరర: వ యస మణణకసఠ గరరర పరటట

95-63/341

తలర : నరమల గరరర పరటట
ఇసటట ననస:55-3-801 VASAVINAGAR 3RDL
వయససస:26
లస: పప
95-63/343

8848 SQX1682863
పపరర: లకడమ చలమలశశటట

95-63/344

భరస : రరమదడవ చలమలశశటట
ఇసటట ననస:55-3-802
వయససస:58
లస: ససస స
95-89/609

తసడడ:ప లకమయఖ కకతతస
ఇసటట ననస:55-3-802
వయససస:50
లస: పప
95-63/346

95-63/330

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:55-3-800
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససరరష బభబబ
ఇసటట ననస:55-3-802
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప పపకరశరరవప
ఇసటట ననస:55-3-802
వయససస:41
లస: పప
8852 DDN1600501
పపరర: సరమమమజఖస కకకకసరరల

95-63/334

తసడడ:ప నతగరరజ
ఇసటట ననస:55-3-801
వయససస:35
లస: పప

భరస : దసరర పపసరద చలమలశశటట
ఇసటట ననస:55-3-802
వయససస:23
లస: ససస స
8849 SQX0422352
పపరర: ససరరష బభబబ మటటరర

8835 SQX1683275
పపరర: సతష బభబబ తగరసపపడడ

8830 SQX0891036
పపరర: నతగగర వరల సయఖద

భరస : శవ నతగరశశర రరవప తగరసపపడడ
ఇసటట ననస:55-3-800
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:55/3/801
వయససస:41
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:55-3-801
వయససస:49
లస: ససస స
8846 SQX1682855
పపరర: కనక దసరర చలమలశశటట

95-89/605

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:55/3/801
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:55/3/801
వయససస:71
లస: ససస స
8843 SQX0008128
పపరర: నతగరతనస ననతకకస

8832 SQX0490508
పపరర: నతగ పదమ� అయనసపపడడ�

95-63/327

తసడడ:ప మహబగబ అల
ఇసటట ననస:55-3-799
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవరరవప తగరసపపడడ
ఇసటట ననస:55-3-800
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప చననబభబబ తగరసపపడడ
ఇసటట ననస:55-3-800
వయససస:51
లస: పప
8840 SQX1578659
పపరర: ఈశశరమమ గరరర పరటట

95-63/329

భరస : వవణబ బభబబ�
ఇసటట ననస:55-3-799
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప తగరసపపడడ
ఇసటట ననస:55-3-800
వయససస:49
లస: ససస స
8837 AP150990105423
పపరర: సరసబశవరరవప తగరసపపడడ

8829 SQX0891028
పపరర: మమలమభ సయఖద

8827 SQX0891077
పపరర: అభదత సయఖద

భరస : వరల అహమద
ఇసటట ననస:55-3-799
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహబగబ అల
ఇసటట ననస:55-3-799
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప వల అహమద
ఇసటట ననస:55-3-799
వయససస:57
లస: పప
8834 DDN2296432
పపరర: సరయకలమమరర తగరసపపడడ

95-63/326

తసడడ:ప నతగగర వల సయఖద
ఇసటట ననస:55-3-799
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అబభబస షపక
ఇసటట ననస:55-3-799
వయససస:32
లస: ససస స
8831 SQX0891069
పపరర: మహబగబ అల సయఖద

8826 SQX1682178
పపరర: షకకర సయఖద

8851 SQX2021830
పపరర: కనక దసరర చలమలశశటట

95-124/632

భరస : దసరర పపసరద చలమలశశటట
ఇసటట ననస:55-3-802
వయససస:22
లస: ససస స
95-63/347

8854 SQX0890376
పపరర: శరరష దడవ కకల

95-63/348

భరస : నరరష కలమర
ఇసటట ననస:55/3/804
వయససస:28
లస: ససస స
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8855 SQX1952977
పపరర: నతగ పదతమవత వసకరయల

95-63/349

భరస : ఎస కర పపసరద వసకరయల
ఇసటట ననస:55-3-804
వయససస:31
లస: ససస స
8858 SQX0265397
పపరర: నరరశ కలమమర కకల

95-63/352

95-63/355

95-63/766

95-89/611

95-63/359

95-63/362

భరస : ఆసజనవయబలల పబబశశటట
ఇసటట ననస:55-3-811
వయససస:70
లస: ససస స
8876 SQX1682079
పపరర: మమనస బతస న

95-63/365

తసడడ:ప యబగసధర కరగరత
ఇసటట ననస:55-3-812 3RD LINE
వయససస:28
లస: పప

95-63/354

8862 SQX1173715
పపరర: వనసకటటష గగడవరరస

భరస : వనసకటటష గగడవరరస
ఇసటట ననస:55-3-805
వయససస:26
లస: ససస స
95-63/356

8865 SQX2205193
పపరర: తరరపతయఖ యయరరవరకర

8868 SQX0764290
పపరర: నతగరశశర రరవప మసతప

95-89/1503

95-63/368

95-89/612

8874 SQX0764365
పపరర: రవతడజ దడవశశటట

95-63/363

8883 SQX1504803
పపరర: కమలమమ కళళఖణణ
భరస : పపసరద రరవప కళళఖణణ
ఇసటట ననస:55-3-813
వయససస:59
లస: ససస స

95-89/610

8869 SQX1226803
పపరర: జమలమ పఠరన

95-63/358

8872 SQX0755900
పపరర: గబరరవరరర న పబబశశటట

95-63/361

భరస : రమమష బభబబ
ఇసటట ననస:55-3-811
వయససస:41
లస: ససస స
8875 SQX0764316
పపరర: రమమష బభబబ పబబశశటట

95-63/364

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:55-3-811
వయససస:48
లస: పప
95-63/366

8878 SQX0861526
పపరర: రరమమ దడవ ఓగరబబ యన

95-63/367

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:55/3/812
వయససస:31
లస: ససస స
95-63/369

తసడడ:ప ససబభబరరవప భభగఖస
ఇసటట ననస:55/3/812
వయససస:31
లస: పప
95-63/767

8866 SQX1601997
పపరర: తరరమల దడవ మసతప

భరస : మహబగబ ససభభన పఠరన
ఇసటట ననస:55/3/810
వయససస:44
లస: ససస స
95-63/360

8880 SQX1504761
పపరర: నతగ గగపరల రరవప భభగఖస

95-63/357

భరస : వసశ కకషష మసతప
ఇసటట ననస:55-3-807
వయససస:24
లస: ససస స

8871 SQX1682095
పపరర: వ యస ఎన శక హరరరన
పబబశశటట
తసడడ:ప రమమశ బభబబ పబబశశటట
ఇసటట ననస:55-3-811
వయససస:22
లస: ససస స

8877 SQX1504779
పపరర: తపవవణణ భభగఖస

8863 SQX1173814
పపరర: శకనవరస రరవప గగడవరరస
తసడడ:ప రరమ లసగరశశరరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:55-3-805
వయససస:58
లస: పప

భరస : నతగ గగపరల రరవప భభగఖస
ఇసటట ననస:55/3/812
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబ రరవప భభగఖస
ఇసటట ననస:55/3/812
వయససస:28
లస: పప
8882 SQX2391381
పపరర: రరజ శశఖర కరగరత

8860 SQX1953025
పపరర: శశశలజ గగడవరరస

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:55-3-811
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప బతస న
ఇసటట ననస:55-3-812
వయససస:30
లస: ససస స
8879 SQX1504811
పపరర: నతగ రరమబ భభగఖస

95-63/353

తసడడ:ప సరసబయఖ
ఇసటట ననస:55-3-807
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:55/3/810
వయససస:51
లస: పప
8873 DDN2297034
పపరర: వనసకటససబబమమ పబబశశటట

8859 SQX0265306
పపరర: నతగరశశరరరవప కకల

భరస : లకడమయఖ యయరరవరకర
ఇసటట ననస:55-3-806
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:55-3-807
వయససస:34
లస: పప
8870 SQX1226795
పపరర: మహబగబ ససభభన పఠరన

95-63/351

తసడడ:ప శకనవరస రరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:55-3-805
వయససస:33
లస: పప

భరస : తరరపత రరడడడ యయరరవర
ఇసటట ననస:55-3-806
వయససస:56
లస: ససస స
8867 SQX0764324
పపరర: వసశకకషష మసతప

8857 SQX0891085
పపరర: సయఖద వల వల అహమద
సయఖద
తసడడ:ప మహబగబ అల సయఖద
ఇసటట ననస:55-3-804
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:55/3/804
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:55-3-805
వయససస:48
లస: ససస స
8864 SQX2205201
పపరర: ఆదదలకడమ యయరరవర

95-63/350

భరస : నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:55/3/804
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:55/3/804
వయససస:37
లస: పప
8861 SQX1952944
పపరర: పదమ గగడవరరస

8856 AP150990102680
పపరర: నతగమలలర శశరరదడవ కకల

8881 SQX1682962
పపరర: రవ కలమమర ఒగబబ యన

95-63/370

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప ఒగబబ యన
ఇసటట ననస:55-3-812
వయససస:35
లస: పప
95-63/371

8884 AP150990102552
పపరర: లకకమకలమమరర మజర టట

95-63/372

భరస : వనసకటటశశరరరగబపరస
ఇసటట ననస:55/3/814
వయససస:69
లస: ససస స
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8885 AP150990105505
పపరర: వనసకటటశశరరరగబపస మమజరటట

95-63/373

తసడడ:ప సససదరరరమయఖ మమజరటట
ఇసటట ననస:55-3-814
వయససస:72
లస: పప
8888 DDN2300952
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బసడర మగడడ

95-63/376

95-63/379

95-63/382

95-63/385

95-63/388

95-89/613

95-89/616

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప మగటకన
ఇసటట ననస:55-3-820
వయససస:39
లస: పప

8898 SQX1952316
పపరర: పదతమవత మననవ

8901 SQX1682608
పపరర: వనసకట ససవర పపసరద చకరస

8904 SQX1462720
పపరర: అననపపరష బలర కలరరస

8907 SQX1675776
పపరర: అననష మతడక

95-63/393

8910 SQX0764167
పపరర: నరసససహరరవప మబతకన

95-63/386

8913 DDN2300879
పపరర: సరసబశవ రరవప మగతకన
తసడడ:ప పపదదబభబయ
ఇసటట ననస:55-3-820
వయససస:55
లస: పప

8893 SQX0150110
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప మమరరస

95-63/381

8896 SQX1952266
పపరర: అయయషర షపక

95-63/384

8899 SQX1952050
పపరర: పపషరపవత మననవ

95-63/387

భరస : లకమయఖ మననవ
ఇసటట ననస:55-3-819
వయససస:81
లస: ససస స
95-63/389

8902 SQX1952225
పపరర: హనసమసత రరవప మననవ

95-63/390

తసడడ:ప లకమయఖ మననవ
ఇసటట ననస:55-3-819
వయససస:60
లస: పప
95-89/614

8905 SQX0008011
పపరర: పదతమవత మననవ

95-89/615

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:55-3-819
వయససస:78
లస: ససస స
95-63/391

8908 SQX1172279
పపరర: పరరశత మగటకన

95-63/392

భరస : వనసకట రరధ మగటకన
ఇసటట ననస:55-3-820
వయససస:31
లస: ససస స
95-63/394

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:55-3-820
వయససస:29
లస: పప
95-63/396

95-63/378

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:55-3-818
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప మతడక
ఇసటట ననస:55-3-820
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ మగటకన
ఇసటట ననస:55-3-820
వయససస:34
లస: ససస స
8912 DDN2300895
పపరర: నతగరరజ మగటకన

95-63/383

భరస : అదద నతరరయణ బలర కలరరస
ఇసటట ననస:55-3-819
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప లకమయఖ�
ఇసటట ననస:55-3-819
వయససస:59
లస: పప
8909 DDN2296333
పపరర: అలవవలల మగటకన

8895 AP150990105496
పపరర: శసకరరరవప మమరస

8890 SQX0835009
పపరర: అననపపరరష మమరస

తసడడ:ప శసకర రరవప
ఇసటట ననస:55-3-817
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప చచనతన కరశవపలల చకరస
ఇసటట ననస:55-3-819
వయససస:43
లస: పప

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:55-3-819
వయససస:45
లస: ససస స
8906 SQX0020719
పపరర: హనసమసత రరవప� మనతన�

95-63/380

భరస : హనసమసత రరవప మననవ
ఇసటట ననస:55-3-819
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమసత రరవప మననవ
ఇసటట ననస:55-3-819
వయససస:24
లస: పప
8903 SQX0008029
పపరర: పపషరపవత మననవ

8892 AP150990102551
పపరర: నతగమణణ మమరస

95-63/375

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:55-3-817
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటయఖ మమరస
ఇసటట ననస:55-3-817
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకట ససవర పపసరద చకరస
ఇసటట ననస:55-3-819
వయససస:38
లస: ససస స
8900 SQX1952282
పపరర: పవన కలమమర మననవ

95-63/377

భరస : శసకరరరవప మమరస
ఇసటట ననస:55-3-817
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప శసకర రరవప
ఇసటట ననస:55-3-817
వయససస:36
లస: పప
8897 SQX1682590
పపరర: సతఖ వనల చకరస

8889 AP150990102553
పపరర: భభరత బబ లలర పలర

8887 DDN2300978
పపరర: రరమకకషష బసడర మగడడ

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప బసడర మగడడ
ఇసటట ననస:55-3-815
వయససస:37
లస: పప

భరస : దసరర పపసరద రరవప బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:55-3-816
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:55-3-817
వయససస:32
లస: ససస స
8894 SQX0150102
పపరర: శకనవరస రరవప మమరస

95-63/374

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:55-3-815
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప చచసచయఖ బసడర మగడడ
ఇసటట ననస:55-3-815
వయససస:70
లస: పప
8891 SQX0755835
పపరర: ససబబలకకమ మమరస

8886 DDN2296986
పపరర: నరమల

8911 DDN2300903
పపరర: వనసకటరరధ మగటకన

95-63/395

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప మగటకన
ఇసటట ననస:55-3-820
వయససస:33
లస: పప
95-63/397

8914 SQX0021725
పపరర: వవణబ కకశశర�

95-89/617

తసడడ:ప చనన రరమబలల�
ఇసటట ననస:55-3-820
వయససస:38
లస: పప
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95-63/768

భరస : వనసకట ససబబరరవప సప మబ
ఇసటట ననస:55-3-821
వయససస:59
లస: ససస స
8918 SQX0890319
పపరర: ససకనతఖ దళరరజల

95-63/399

95-63/402

95-89/620

95-63/404

95-63/407

95-89/624

95-89/628

భరస : కకషష మమరరటరర
ఇసటట ననస:55-3-824
వయససస:34
లస: ససస స

8928 SQX1682939
పపరర: నతగలకడమ కకలనసకకసడ

8931 SQX0007617
పపరర: బభజ షపక�

8934 SQX0021113
పపరర: కకషష మమటటరర

95-63/410

95-89/629

95-63/401

8923 SQX1119016
పపరర: పరపరరరవప దతళళరరజల

95-89/619

8926 SQX1682913
పపరర: మమనక ఆదమకక

95-63/403

తసడడ:ప కకసదలల ఆదమకక
ఇసటట ననస:55-3-823
వయససస:22
లస: ససస స
95-63/405

8929 SQX1682889
పపరర: మబరళ గగడడపరటట

95-63/406

తసడడ:ప యలమసధ గబడడపత
ఇసటట ననస:55-3-823
వయససస:43
లస: పప
95-89/622

8932 SQX0007575
పపరర: పదతమవత కశశటట

95-89/623

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:55-3-823
వయససస:37
లస: ససస స
95-89/626

8935 SQX0020503
పపరర: శకనవరస కశశటట

95-89/627

తసడడ:ప శకరరస
ఇసటట ననస:55-3-823
వయససస:43
లస: పప

95-63/408 8938 SQX1117648
8937 SQX1596222
పపరర: రతన మహలకడమ శ�వవతత మమజట
పపరర: ససకనఖ మమజరటట

భరస : శరఖమ సససదర మమజట
ఇసటట ననస:55-3-824
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:55-3-824
వయససస:34
లస: పప
8942 SQX1028837
పపరర: వనసకట లకడమ జజఖతఖత మమరరటరర

95-89/621

తలర : అదద లకడమ మమటటరర
ఇసటట ననస:55-3-823
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర అదదసకక
ఇసటట ననస:55-3-823
వయససస:47
లస: పప
8939 SQX0365494
పపరర: శరఖమ సససదర మమజరటట

8925 SQX0021188
పపరర: వనసకటటసశరరర దలరరజల

8920 SQX1946359
పపరర: పరపరరరవప ధళళరరజల

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:55-3-822
వయససస:42
లస: పప

భరస : హనఫ�
ఇసటట ననస:55-3-823
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:55-3-823
వయససస:46
లస: ససస స
8936 SQX1596420
పపరర: రవ కకసడల రరవప అదదసకక

95-89/618

భరస : ఏడడకకసదలల కకలనసకకసడ
ఇసటట ననస:55-3-823
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర ఆదమకక
ఇసటట ననస:55-3-823
వయససస:47
లస: పప
8933 SQX0007609
పపరర: వరమమ అదదసకక

8922 SQX0008045
పపరర: నలమ మమధసరర దళరరజల

8940 SQX0365478
పపరర: నతగ ససరరష మమజరటట

95-63/398

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర ధళళరరజల
ఇసటట ననస:55-3-822
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:55-3-822
వయససస:69
లస: పప

భరస : హరరకకషష మతత
స రర
ఇసటట ననస:55-3-823
వయససస:25
లస: ససస స
8930 SQX1682921
పపరర: కకసదలల ఆదమకక

95-63/400

భరస : రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:55-3-822
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:55-3-822
వయససస:52
లస: పప
8927 SQX1682905
పపరర: పరవన మతత
స రర

8919 SQX1946151
పపరర: ఆసజనవయబలల ధళళరరజల

8917 SQX1946425
పపరర: నలమ మమధసరర ధళళరరజల

భరస : ఆసజనవయబలల ధళళరరజల
ఇసటట ననస:55-3-822
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర ధళళరరజల
ఇసటట ననస:55-3-822
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ ధళళరరజల
ఇసటట ననస:55-3-822
వయససస:65
లస: పప
8924 SQX0720086
పపరర: అసజనవయబలల ధళ రరజల

95-63/769

భరస : వనసకట సతఖ నతరరయణ సప మబ
ఇసటట ననస:55-3-821
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పరపర రరవప దళరరజల
ఇసటట ననస:55-3-822
వయససస:32
లస: ససస స
8921 SQX1946144
పపరర: వనసకటటశశరరర ధళళరరజల

8916 SQX2423200
పపరర: లకడమ పపసనన సప మబ

95-63/409

భరస : నతగ ససరరష మమజరటట
ఇసటట ననస:55-3-824
వయససస:30
లస: ససస స
95-63/411

8941 AP150990105566
పపరర: సరసబశవరరవప మమజరటట

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:55-3-824
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప సససదర రరమయఖ మమజరటట
ఇసటట ననస:55-3-824
వయససస:63
లస: పప

95-89/630
8943 SQX1134113
పపరర: ఆనసద ససరరష బభబబ
వశశనతధసన
తసడడ:ప సరసబ శవ రరవప వశశనతధసన
ఇసటట ననస:55-3-824
వయససస:32
లస: పప

8944 SQX0021741
పపరర: హరరకకషష� మమరరటరర�

95-63/412

95-89/631

తసడడ:ప బభపమనయఖ�
ఇసటట ననస:55-3-824
వయససస:33
లస: పప
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8945 SQX1117598
పపరర: వరసస వశశనతధసన
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95-89/632

తసడడ:ప సరసబశవరరవప వశశనతధసన
ఇసటట ననస:55-3-824
వయససస:39
లస: పప
8948 SQX1683440
పపరర: శకలత నలర గగరర

95-63/415

95-63/418

95-63/420

95-63/423

95-89/634

95-63/428

95-63/431

భరస : ఆదదనతరరయణ బళరకలరరస
ఇసటట ననస:55-3-840
వయససస:64
లస: ససస స

8958 AP150990102542
పపరర: ససతమమ బయలడడగబ

8961 SQX1952969
పపరర: నతగ మలలర శశరర మనననస

8964 SQX2552719
పపరర: అసకమమరరవప

8967 SQX1952241
పపరర: గసగ భవరన కసబభల

95-63/434

8970 AP150990105602
పపరర: మమణణకఖ రరవప కటటటవరరపప

95-63/424

8973 SQX0556860
పపరర: భరతలకడమ తతట వరరస
భరస : వరససదడవరరవప
ఇసటట ననస:55-3-840
వయససస:70
లస: ససస స

8953 SQX0008094
పపరర: నలమమ గరదచ

95-89/633

8956 SQX0264317
పపరర: వనసకట రరవప తతకల

95-63/422

8959 SQX1946243
పపరర: రరమమసజనవయబలల సససకర

95-63/425

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర సససకర
ఇసటట ననస:55-3-834
వయససస:31
లస: పప
95-63/426

8962 AP150990102543
పపరర: సరసరరజఖస గసడడకకట

95-63/427

భరస : అసకమమరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:55-3-836
వయససస:56
లస: ససస స
95-63/429

8965 SQX1683317
పపరర: సరమమమజఖస కటటవరపప

95-63/430

భరస : ఆనసద బభబబ కటటవరపప
ఇసటట ననస:55-3-839
వయససస:21
లస: ససస స
95-63/432

8968 SQX1172212
పపరర: ఆనసద బభబబ

95-63/433

తసడడ:ప మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:55-3-839
వయససస:28
లస: పప
95-63/435

తసడడ:ప ఆనసదరరవప కటటటవరరపప
ఇసటట ననస:55-3-839
వయససస:60
లస: పప
95-63/436

95-63/417

తసడడ:ప నతగయఖ
ఇసటట ననస:55-3-833
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప కసబభల
ఇసటట ననస:55-3-839
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప బభపమనయఖ�
ఇసటట ననస:55-3-839
వయససస:59
లస: పప
8972 SQX1952332
పపరర: అననపపరష బళరకలరరస

95-63/421

తసడడ:ప ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:55-3-836
వయససస:60
లస: పప

భరస : మమణణకఖరరవప కటటటవరరపప
ఇసటట ననస:55-3-839
వయససస:42
లస: ససస స
8969 SQX0020438
పపరర: వనసకట రరవప� కసబభల�

8955 SQX0890368
పపరర: భవరన తతకల

8950 AP150990102533
పపరర: తరపతమమ నలర గగర

భరస : నతగరరరరన
ఇసటట ననస:55-3-830
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరజరసదప పపసరద మనననస
ఇసటట ననస:55-3-836
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమబ మనననస
ఇసటట ననస:55-3-836
వయససస:39
లస: పప
8966 AP150990102530
పపరర: నరమల కటటటవరరపప

95-63/419

భరస : నతరరయణ
ఇసటట ననస:55-3-834
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:55-3-834
వయససస:32
లస: పప
8963 SQX1953017
పపరర: రరజరసదప పపసరద మనననస

8952 SQX0038760
పపరర: శకనవరసరరవప నలర గగరర

95-63/414

భరస : నతగరసదపస
ఇసటట ననస:55-3-830
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప తతకల
ఇసటట ననస:55-3-833
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరమమసజనవయబలల సససకర
ఇసటట ననస:55-3-834
వయససస:28
లస: ససస స
8960 SQX0764175
పపరర: ఆసజనవయబలల సససకర

95-63/416

తసడడ:ప నతగరసదపస
ఇసటట ననస:55-3-830
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:55-3-833
వయససస:30
లస: ససస స
8957 SQX1172360
పపరర: అశశన సససకర

8949 AP150990102532
పపరర: శరరగజన నలర గగరర

8947 SQX1792589
పపరర: బభబబ షపక

తసడడ:ప వల షపక
ఇసటట ననస:55-3-827
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప నలర గగరర
ఇసటట ననస:55-3-830
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస నలర గగరర
ఇసటట ననస:55-3-830
వయససస:21
లస: పప
8954 SQX0008060
పపరర: ససధతరరణణ అసగరరరకలల

95-63/413

భరస : భభససర రరవప బససమల
ఇసటట ననస:55-3-827
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస నలర గగరర
ఇసటట ననస:55-3-830
వయససస:25
లస: ససస స
8951 SQX1683432
పపరర: నవన కలమమర నలర గగరర

8946 SQX1683382
పపరర: ససతత రరమయఖ బససమల

8971 SQX0018598
పపరర: శరరధ� కసబభల�

95-89/635

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:55-3-839
వయససస:30
లస: ససస స
95-63/437

8974 SQX0556910
పపరర: వరససదడవరరవప తతట వరరస

95-63/438

తసడడ:ప వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:55-3-840
వయససస:78
లస: పప
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8975 SQX1173822
పపరర: పదమ గగడవరరస
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95-89/637

తసడడ:ప శకనవరస రరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:55-3-840
వయససస:48
లస: ససస స
8978 SQX1946268
పపరర: గరతలకడమ పపలలర టట

95-63/440

95-89/639

95-63/445

95-89/642

95-63/446

95-63/448

95-63/450

తసడడ:ప రవ శసకర ససమ
ఇసటట ననస:55-3-850
వయససస:29
లస: ససస స

8988 SQX1352244
పపరర: ఆదదలకడమ మగడస

8991 SQX0756007
పపరర: నతగమలలర శశరర మననన

8994 SQX1173681
పపరర: రరజజశన షపక

8997 SQX1172204
పపరర: శ లమజ పప బబల

95-63/453

9000 SQX0007930
పపరర: దదవఖజజఖత ఈదర

95-89/643

9003 SQX1682665
పపరర: సలమమ షపక
భరస : ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:55-3-850
వయససస:42
లస: ససస స

8983 SQX1504787
పపరర: ససధదర కలమమర ఆరన

95-63/444

8986 SQX0778258
పపరర: ససనల ఆరన

95-89/641

8989 SQX0020693
పపరర: రరజరసదప పపసరద మమనన

95-89/644

తసడడ:ప రరమబ
ఇసటట ననస:55-3-843
వయససస:41
లస: పప
95-89/645

8992 SQX1462167
పపరర: లకడమ మదసద

95-63/447

భరస : సరసబశవ రరవప మదసద
ఇసటట ననస:55-3-845
వయససస:31
లస: ససస స
95-89/646

8995 SQX1172410
పపరర: పపషపలత పప బబల

95-63/449

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పప బబల
ఇసటట ననస:55-3-848
వయససస:28
లస: ససస స
95-63/451

8998 SQX1172378
పపరర: వనసకటటశశరరర పప బబల

95-63/452

తసడడ:ప ససబభబ రరవప పప బబల
ఇసటట ననస:55-3-848
వయససస:76
లస: పప
95-89/647

భరస : దతనయయలల
ఇసటట ననస:55-3-849
వయససస:43
లస: ససస స
95-63/455

95-63/442

తసడడ:ప కలమమర
ఇసటట ననస:55-3-842
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పప బబల
ఇసటట ననస:55-3-848
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ప దతనయయలల
ఇసటట ననస:55-3-849
వయససస:25
లస: పప
9002 SQX1682582
పపరర: రవ శరమ ససమ

95-89/640

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:55-3-846
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పప బబల
ఇసటట ననస:55-3-848
వయససస:33
లస: ససస స
8999 SQX1172337
పపరర: ఈససబ

8985 SQX1382647
పపరర: వజయ కలమమరర అరణణ

8980 SQX1172311
పపరర: నతగరరజ నకస

తసడడ:ప కలమమర ఆరన
ఇసటట ననస:55-3-842
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరజరసదపపస
ప రద
ఇసటట ననస:55-3-844
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ మదసద
ఇసటట ననస:55-3-845
వయససస:42
లస: పప
8996 SQX1172436
పపరర: అరరణ పప బబల

95-63/443

భరస : శసకర రరవప మగడస
ఇసటట ననస:55-3-843
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప వశశనతథసన
ఇసటట ననస:55-3-844
వయససస:78
లస: ససస స
8993 SQX1462142
పపరర: సరసబశవ రరవప మదసద

8982 SQX1368514
పపరర: పపమల తచలర మ

95-63/439

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:55-3-841
వయససస:32
లస: పప

భరస : కలమమర అరన
ఇసటట ననస:55-3-842
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప మరరయన అరన
ఇసటట ననస:55-3-842
వయససస:63
లస: పప
8990 SQX1683358
పపరర: సరమమమజఖస వశశనతథసన

95-63/441

భరస : వనసకటటశశర రరజ తచలర మ
ఇసటట ననస:55/3/842
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమ రరజ తచలర మ
ఇసటట ననస:55/3/842
వయససస:60
లస: పప
8987 SQX1384221
పపరర: కలమమర అరన

8979 AP150990102556
పపరర: గగవరదనమమ పపలలర టట

8977 SQX1172352
పపరర: భభగఖలకడమ నకస

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:55-3-841
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నతసచతరయఖ పపలలర టట
ఇసటట ననస:55-3-841
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర నకరస
ఇసటట ననస:55-3-841
వయససస:34
లస: పప
8984 SQX1350800
పపరర: వనసకటటసశర రరజ తచలర మ

95-89/638

భరస : ఆదదనతరరయణ�
ఇసటట ననస:55-3-840
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వననద కలమమర పపలలర టట
ఇసటట ననస:55-3-841
వయససస:39
లస: ససస స
8981 SQX1301316
పపరర: నతగరరజ నకరస

8976 SQX0007716
పపరర: అననపపరష బళళగబరరస�

9001 SQX1675362
పపరర: రరషమ సయఖద

95-63/454

భరస : మమననసర బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:55-3-850
వయససస:23
లస: ససస స
95-63/456

9004 DDN2296226
పపరర: షరబరర సయఖద

95-63/457

భరస : జజన సపజద
ఇసటట ననస:55-3-850
వయససస:51
లస: ససస స
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పపరర: వరహహదసననసర షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-63/458

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:55-3-850
వయససస:73
లస: ససస స
9008 SQX2220168
పపరర: షమర షపక

95-63/770

95-63/461

95-63/462

95-63/465

95-63/468

95-63/471

95-63/474

తసడడ:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:55/3/859
వయససస:27
లస: ససస స

9018 SQX0608497
పపరర: ససజజత వకసల గడడ

9021 SQX0609123
పపరర: అసకమమ రరవప వకసలగడడ

9024 SQX1952365
పపరర: లకడమ కకమగమరర

9027 SQX0146902
పపరర: భభససర రరవప కకమగమరర

95-63/477

9030 DDN2296952
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

95-63/466

9033 SQX2295137
పపరర: రరజజయ షపక
తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:55-3-859
వయససస:30
లస: ససస స

9013 SQX0021162
పపరర: ఛతన బభషర షపక

95-89/651

9016 SQX1484229
పపరర: నతగరరజ జరగరన

95-63/464

9019 SQX1952209
పపరర: మణణకసఠ జరగరన

95-63/467

తసడడ:ప చచడడశశర రరవప జరగరన
ఇసటట ననస:55-3-855
వయససస:22
లస: పప
95-63/469

9022 SQX1497313
పపరర: లకడమ అనతత అసకమమశశటట

95-63/470

భరస : నరసససహ రరవప అసకమమశశటట
ఇసటట ననస:55-3-856
వయససస:34
లస: ససస స
95-63/472

9025 SQX1497297
పపరర: శవపరరశత అసకమమశశటట

95-63/473

భరస : అసకమమ రరవప అసకమమశశటట
ఇసటట ననస:55-3-856
వయససస:49
లస: ససస స
95-63/475

9028 SQX0146811
పపరర: నతగరరజ కకమగమరర

95-63/476

తసడడ:ప వనసకట చలస కకమగమరర
ఇసటట ననస:55-3-856
వయససస:40
లస: పప
95-63/478

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:55-3-859
వయససస:42
లస: ససస స
95-63/756

95-89/649

తసడడ:ప చగదడసశరర రరవప జరగరన
ఇసటట ననస:55-3-854
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:55-3-856
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప బభలకకటట అసకమమశశటట
ఇసటట ననస:55-3-856
వయససస:52
లస: పప
9032 SQX2152874
పపరర: అలయ షపక

95-63/463

భరస : భభససర రరవప కకమగమరర
ఇసటట ననస:55-3-856
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప అసకమమ రరవప అసకమమశశటట
ఇసటట ననస:55-3-856
వయససస:32
లస: పప
9029 SQX0853069
పపరర: అసకమమరరవప అసకమమశశటట

9015 AP150990102536
పపరర: హనసమమయమమ జజగరన

9010 SQX0021758
పపరర: సరసబ శవ రరవప వసజజరపప

తసడడ:ప జరజలమఉదదదన
ఇసటట ననస:55-3-852
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప సరయ బభబభ వకసలగడడ
ఇసటట ననస:55-3-855
వయససస:45
లస: పప

భరస : నతగరరజ కకమగమరర
ఇసటట ననస:55-3-856
వయససస:36
లస: ససస స
9026 SQX1497305
పపరర: నరసససహ రరవప అసకమమశశటట

95-89/650

భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:55-3-855
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప చచడడశశర రరవప జరగరన
ఇసటట ననస:55-3-855
వయససస:22
లస: పప
9023 DDN2297190
పపరర: ససజజత కకమగమరర

9012 SQX0007989
పపరర: రహమత షపక�

95-63/460

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:55-3-851
వయససస:43
లస: పప

భరస : లకకమనతరరయణ జజగరన
ఇసటట ననస:55-3-854
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ప లకడమనతరరయణ
ఇసటట ననస:55-3-854
వయససస:48
లస: పప
9020 SQX1952357
పపరర: బభలదతస జరగరన

95-89/648

భరస : ఛతన బభషర�
ఇసటట ననస:55-3-852
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సపడడశశరరరవప జజగరన
ఇసటట ననస:55-3-854
వయససస:46
లస: ససస స
9017 AP150990105403
పపరర: సపడడశశరరరవప జగరన

9009 SQX0007963
పపరర: అరరణ వసజజరపప

9007 SQX0265413
పపరర: మననసర బభషర సయఖద

తసడడ:ప జజనస
ఇసటట ననస:55-3-850
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:55-3-851
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:55-3-852
వయససస:33
లస: పప
9014 AP150990102534
పపరర: కరమమశశరర జజగరన

95-63/459

తసడడ:ప ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:55-3-850
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:55-3-850
వయససస:22
లస: పప
9011 SQX0906511
పపరర: శవ పపసరద తతళళ

9006 SQX1682673
పపరర: షఅమర షపక

9031 DDN2301091
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-63/479

తసడడ:ప భభషర
ఇసటట ననస:55-3-859
వయససస:48
లస: పప
95-63/771

9034 SQX2299956
పపరర: జన బభష షపక

95-63/772

తసడడ:ప కరరమబలర షపక షపక
ఇసటట ననస:55-3-859
వయససస:25
లస: పప
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9035 SQX0021154
పపరర: పపవణమణణ కలమమర మసద

95-89/652

తలర : వజయలకడమ
ఇసటట ననస:55-3-859
వయససస:29
లస: పప
9038 SQX0007765
పపరర: చచజతనఖ బసడర మగడడ�

95-63/481

95-63/484

తసడడ:ప ఆనసదకలమమర ఆవపల
ఇసటట ననస:55-3-864
వయససస:20
లస: పప
9047 SQX2530756
పపరర: రసగనతథ దసరర పస
ప రద రసగనతథ
తసడడ:ప రసగనతథ కసదసరశమ
ఇసటట ననస:55-3-864
వయససస:35
లస: పప
9050 SQX0007807
పపరర: ససధఖ బభలరరజ

95-89/656

95-89/659

95-63/492

తసడడ:ప ఇబపహహస�
ఇసటట ననస:55-3-869
వయససస:32
లస: పప

9048 SQX0007740
పపరర: ననరర షపక�

9051 SQX0007823
పపరర: కళళవత కరశరరజ

9054 SQX1952217
పపరర: రరఫస బబ రరగడడ

9057 SQX1351683
పపరర: షరహహన షపక

95-63/495

9060 SQX1384494
పపరర: ఖమజజ షపక

95-89/654

9063 SQX1385575
పపరర: అబబదల రజజక షపక
తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:55-3-869
వయససస:38
లస: పప

9046 SQX1946136
పపరర: అజమ బభలరరజ

95-63/489

9049 SQX0007815
పపరర: మమధవలత � చతవరలమ

95-89/655

తసడడ:ప అరరరన చతవరలమ
ఇసటట ననస:55-3-864
వయససస:31
లస: ససస స
95-89/657

9052 SQX0021147
పపరర: అజయ� బభలరరజ�

95-89/658

తసడడ:ప పపభభకర�
ఇసటట ననస:55-3-864
వయససస:41
లస: పప
95-63/490

9055 SQX1953033
పపరర: ఖతజజబ షపక

95-63/491

తసడడ:ప బభబబ షపక
ఇసటట ననస:55-3-869
వయససస:20
లస: ససస స
95-63/493

9058 SQX1351782
పపరర: బభజద బ షపక

95-63/494

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:55-3-869
వయససస:52
లస: ససస స
95-63/496

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:55-3-869
వయససస:24
లస: పప
95-63/498

95-63/486

తసడడ:ప పపభభకర బభలరరజ
ఇసటట ననస:55-3-864
వయససస:42
లస: పప

భరస : అబరల షపక
ఇసటట ననస:55-3-869
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:55-3-869
వయససస:23
లస: పప
9062 SQX0021436
పపరర: జజన� షసక�

95-63/488

తసడడ:ప కరసతతరరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:55-3-866
వయససస:22
లస: పప

భరస : అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:55-3-869
వయససస:34
లస: ససస స
9059 SQX1682574
పపరర: రబభబన షపక

9045 SQX1682111
పపరర: ససనల వరమ ఆవపల

9043 SQX1945708
పపరర: కళళవత కరశరరజ
భరస : వనసకట రరమరరజ కరశరరజ
ఇసటట ననస:55-3-864
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమరరజ
ఇసటట ననస:55-3-864
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప వర ననమరరజ�
ఇసటట ననస:55-3-864
వయససస:65
లస: పప
9056 SQX1384791
పపరర: హససనత షపక

95-63/485

భరస : ఫజల�
ఇసటట ననస:55-3-864
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అజయ
ఇసటట ననస:55-3-864
వయససస:33
లస: ససస స
9053 SQX0021253
పపరర: వనసకరటరరమ రరజ� కసససరరజ�

9042 SQX1682129
పపరర: కనక దసరర కరససరరజ

95-63/483

భరస : దసరరరపపసరద రసగనతధ
ఇసటట ననస:55-3-864
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆనసద కలమమర ఆవపల
ఇసటట ననస:55-3-864
వయససస:22
లస: పప
95-63/840

95-63/480

95-63/482 9040 SQX1945740
9039 DDN2300960
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప బసడర మగడడ
పపరర: కరకసత రసగనతధ

తసడడ:ప వనసకట రరమ రరజ కరససరరజ
ఇసటట ననస:55-3-864
వయససస:38
లస: ససస స
95-63/487

9037 SQX1946177
పపరర: నతగరతనస ననతకకస

భరస : రమమష ననతకకస
ఇసటట ననస:55-3-860
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:55-3-861
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప అజమ బభలరరజ
ఇసటట ననస:55-3-864
వయససస:33
లస: ససస స
9044 SQX1945625
పపరర: కగశల వరమ ఆవపల

95-89/653

తసడడ:ప వనసకతతర రరవప�
ఇసటట ననస:55-3-859
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:55-3-861
వయససస:36
లస: ససస స
9041 SQX1946128
పపరర: ససధఖ బభలరరజ

9036 SQX0020545
పపరర: అపరప రరవప� కసబభల�

9061 SQX0021279
పపరర: జలమన� షపక�

95-63/497

తసడడ:ప ఇబపహహస�
ఇసటట ననస:55-3-869
వయససస:30
లస: పప
95-63/499

9064 SQX0021626
పపరర: ఇబపహహస� షపక�

95-63/500

తసడడ:ప అబబదల రజజక�
ఇసటట ననస:55-3-869
వయససస:71
లస: పప
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95-89/660

తసడడ:ప ఇబపహహస�
ఇసటట ననస:55-3-869
వయససస:36
లస: పప
9068 SQX1028886
పపరర: ఆదదలకడమ మమరరటరర

95-63/502

95-89/663

95-63/503

95-63/506

భరస : కరసవ రరఘవ రరవప దసమమన
ఇసటట ననస:55-3-880
వయససస:33
లస: ససస స
9083 SQX1683457
పపరర: చచననయఖ దసమమన
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర దసమమన
ఇసటట ననస:55-3-880
వయససస:59
లస: పప
9086 SQX1683523
పపరర: రజన నననన
భరస : కనకరరరవప నననన
ఇసటట ననస:55-3-881
వయససస:38
లస: ససస స
9089 SQX1946367
పపరర: అననపపరష పపలపరక

భరస : హరరపస
ప రద
ఇసటట ననస:55-3-883
వయససస:34
లస: ససస స

9078 SQX1682186
పపరర: ససనత జలస

9081 SQX1683465
పపరర: వజయ లకడమ దసమమన

9084 SQX1683531
పపరర: లకడమ నననన

9087 SQX1682160
పపరర: సరయ భభరర వ కలసచరపప

95-63/518

9090 DDN2300887
పపరర: కకసడపరటటరర

95-63/507

9093 DDN2296549
పపరర: మమధవ కకలశశటట
భరస : బపహమయఖ కకలశశటట
ఇసటట ననస:55/3/883
వయససస:41
లస: ససస స

95-63/505

9079 DDN2296499
పపరర: దసరర గబసడత

95-63/508

భరస : సపజ దసల
ఇసటట ననస:55-3-878
వయససస:47
లస: ససస స
95-63/510

95-63/511
9082 SQX0288183
పపరర: కరశవ రరఘవవసదప రరవప దసమమన

తసడడ:ప చచననయఖ
ఇసటట ననస:55-3-880
వయససస:32
లస: పప
95-63/513

9085 SQX1675438
పపరర: కకటటశశరర కలసచరపప

95-63/514

తసడడ:ప సరయ భభరర వ కలసచరపప
ఇసటట ననస:55-3-881
వయససస:24
లస: ససస స
95-63/516

9088 SQX1683515
పపరర: కనకరరరవప నననన

95-63/517

తసడడ:ప అసజయఖ నననన
ఇసటట ననస:55-3-881
వయససస:50
లస: పప
95-63/519

తసడడ:ప శవరజ
ఇసటట ననస:55-3-882
వయససస:38
లస: పప
95-63/521

95-89/665

భరస : బభలయఖ�
ఇసటట ననస:55-3-876
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ కలసచరపప
ఇసటట ననస:55-3-881
వయససస:26
లస: పప

భరస : సనరఖ పపకరశరరవప పపలపరక
ఇసటట ననస:55-3-882
వయససస:61
లస: ససస స
9092 SQX0618108
పపరర: సరరతకలమమరర వనమమ

95-63/504 9076 SQX0007781
9075 SQX0007799
పపరర: వనసకట నతగ సతఖవరణణ బబ లశశటట
పపరర: అననపపరష మమ కసదగటర �

తసడడ:ప కనకరరరవప నననన
ఇసటట ననస:55-3-881
వయససస:21
లస: ససస స
95-63/515

95-89/662

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:55-3-875
వయససస:47
లస: పప

భరస : చచననయఖ దసమమన
ఇసటట ననస:55-3-880
వయససస:54
లస: ససస స
95-63/512

9070 SQX1206912
పపరర: మసగమమ చటటటబబ మమ

95-89/664 9073 SQX0764340
9072 SQX0021584
పపరర: శవ రరఘవవసదప రరవప దనమమమన
పపరర: శకనవరసరరవప తమమనవన

భరస : దసరర పపసరద రరవప జలస
ఇసటట ననస:55-3-878
వయససస:33
లస: ససస స
95-63/509

95-63/501

భరస : శవరజ చటటటబబ మమ
ఇసటట ననస:55-3-872
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసరశరరవ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:55-3-876
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప సనరరఖ నతరరయణ రరడడ వనటప
ఇసటట ననస:55-3-876
వయససస:50
లస: పప
9080 SQX0890178
పపరర: అదద లకడమ దసమమన

95-63/773

తసడడ:ప చచననయఖ
ఇసటట ననస:55-3-875
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ వనటప
ఇసటట ననస:55-3-876
వయససస:31
లస: ససస స
9077 SQX1504704
పపరర: శకనవరస రరడడడ వనటప

9069 SQX2169738
పపరర: ������ �������

9067 SQX1945864
పపరర: సపజదసలల గబసడత

తసడడ:ప అపపయఖ గబసడత
ఇసటట ననస:55-3-870
వయససస:76
లస: పప

తలర : ���������� �������
ఇసటట ననస:55-3-871
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తమమనవన
ఇసటట ననస:55-3-875
వయససస:49
లస: ససస స
9074 SQX1504712
పపరర: గసగ పరరశత వనటప

95-89/661

తసడడ:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:55-3-869
వయససస:40
లస: పప

భరస : బపహమయఖ మమరరటరర
ఇసటట ననస:55-3-871
వయససస:49
లస: ససస స
9071 SQX1454453
పపరర: వనసకట కలమమరర నసదదకటభట

9066 SQX1505868
పపరర: అబభరల షపక

9091 SQX1946342
పపరర: శక లకడమ పరరచనరర

95-63/520

తసడడ:ప జగన మహనరరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:55-3-883
వయససస:24
లస: ససస స
95-63/522

9094 SQX0617357
పపరర: ఈశశరమమ వనమమ

95-63/523

భరస : రతనస
ఇసటట ననస:55-3-883
వయససస:57
లస: ససస స
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9095 SQX1683283
పపరర: మహన కలమమర కకలర శశటట

95-63/524

తసడడ:ప బపహమయఖ కకలర శశటట
ఇసటట ననస:55-3-883
వయససస:21
లస: పప
9098 AP150990105478
పపరర: బపమమయఖ కకలశశటట

95-63/527

95-63/529

95-63/532

95-63/775

95-63/535

95-63/538

95-89/669

తసడడ:ప లకడమ నతరరయణ
ఇసటట ననస:55-3-890
వయససస:30
లస: ససస స

9108 SQX2424976
పపరర: అసకకత వకసలగడడ

9111 SQX1172469
పపరర: రరజ పపరరపప గబ

9114 SQX0007849
పపరర: మరరయమమ పపరరపప గబ

9117 SQX1655612
పపరర: షహనతజ బబగస షపక

95-63/541

9120 SQX1682616
పపరర: దదవఖ భభరత సకకల

95-63/776

9123 DDN2296507
పపరర: నతగలకడమ
భరస : జనత
ఇసటట ననస:55-3-890
వయససస:35
లస: ససస స

9103 SQX1504720
పపరర: జజగర కకషష నతగ సతష కసచరర

95-63/531

9106 SQX2475499
పపరర: శకనవరస రరవప మబటకనత

95-63/774

9109 SQX1945682
పపరర: నతగలకడమ పపరరపప గబ

95-63/534

తసడడ:ప రరజ పపనసపప గబ
ఇసటట ననస:55-3-886
వయససస:19
లస: ససస స
95-63/536

9112 SQX1945807
పపరర: రరజజ పపరరపప గబ

95-63/537

తసడడ:ప చసదపశశఖర పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:55-3-886
వయససస:25
లస: పప
95-89/667

9115 SQX1363928
పపరర: రరజ పపరరపప గబ

95-89/668

తసడడ:ప చసదప శశఖర పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:55-3-886
వయససస:25
లస: పప
95-63/539

9118 SQX0890111
పపరర: శరసత కలమమరర చససడనరర

95-63/540

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:55-3-889
వయససస:33
లస: ససస స
95-63/542

తసడడ:ప ససవర పపసరద రరడడ సకకల
ఇసటట ననస:55-3-890
వయససస:21
లస: ససస స
95-63/544

95-89/666

తసడడ:ప నతగభగషషస మబటకనత
ఇసటట ననస:55-3-885
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:55-3-887
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:55-3-889
వయససస:41
లస: పప
9122 SQX1103027
పపరర: హహహసదవ రతతనవళ అమమశశటట

95-63/533

భరస : చసదపశశఖర
ఇసటట ననస:55-3-886
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప గబరవయఖ పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:55-3-886
వయససస:45
లస: పప
9119 SQX0146654
పపరర: వజయ కలమమర చససడనరర

9105 SQX1682947
పపరర: నజర బభషర షపక

9100 SQX0007831
పపరర: సశరష లత పపరరపప గబ

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:55-3-884/1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:55-3-886
వయససస:25
లస: పప

తలర : లత పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:55-3-886
వయససస:31
లస: పప
9116 SQX0021709
పపరర: చసదపశశఖర పపరరపప గబ

95-63/530

తసడడ:ప అసకమమ వకసలగడడ
ఇసటట ననస:55-3-885
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలర యఖ పటభప
ఇసటట ననస:55-3-886
వయససస:20
లస: ససస స
9113 SQX1510842
పపరర: రవసదప పపరరపప గబ

9102 SQX1504738
పపరర: రజన కసచరర

95-63/526

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:55-3-883
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప యమకకబ షపక
ఇసటట ననస:55-3-885
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:55-3-885
వయససస:37
లస: ససస స
9110 SQX1946201
పపరర: మనష పటభప

95-63/528

భరస : జజగర కకషష నతగ సతష కసచరర
ఇసటట ననస:55-3-884/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నజర బభషర మహమమద
ఇసటట ననస:55-3-885
వయససస:27
లస: ససస స
9107 SQX2476430
పపరర: వజయ మబటకనత

9099 SQX1946227
పపరర: జగన మహనరరవప పరరచనరర

9097 SQX1946235
పపరర: వనసకట కకషష పపసరద పరరచనరర

తసడడ:ప జగన మహనరరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:55-3-883
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప కకషష మగరరస పరరచనరర
ఇసటట ననస:55-3-883
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప మబతకన
ఇసటట ననస:55-3-884
వయససస:20
లస: ససస స
9104 SQX1682954
పపరర: రరశరమ మహమమద

95-63/525

తసడడ:ప బపహమయఖ కకలర శశటట
ఇసటట ననస:55-3-883
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప శవనతగరశశరరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:55/3/883
వయససస:44
లస: పప
9101 SQX1946276
పపరర: రరవత మబతకన

9096 SQX1683291
పపరర: మననహర కకలర శశటట

9121 SQX1103068
పపరర: భభరర వ అమమశశటట

95-63/543

తసడడ:ప లకడమ నతరరయణ
ఇసటట ననస:55-3-890
వయససస:27
లస: ససస స
95-63/545

9124 SQX1682624
పపరర: అననపపరష సకకల

95-63/546

భరస : పపసరద రరడడ సకకల
ఇసటట ననస:55-3-890
వయససస:37
లస: ససస స
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9125 SQX1103035
పపరర: వజయ లకడమ అమమశశటట

95-63/547

భరస : లకడమ నతరరయణ
ఇసటట ననస:55-3-890
వయససస:50
లస: ససస స
9128 SQX1792548
పపరర: ససవర పపసరద రరడడ సప కకల

95-63/550

95-89/671

95-63/552

భరస : తరరమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:55-3-891
వయససస:50
లస: ససస స
9137 SQX1655414
పపరర: అమమనసలమర ఖమన పఠరన

95-63/555

తసడడ:ప అనశర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:55-3-892
వయససస:44
లస: పప
9140 SQX1232263
పపరర: ససధఖ నకస

95-89/674

95-63/556

95-89/679

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:55-3-894
వయససస:46
లస: ససస స
9149 SQX0764134
పపరర: పపసనన బభబబ జజననలగడడ

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:55-3-894
వయససస:56
లస: పప

95-89/672

95-89/682

95-89/670

9133 SQX0020347
పపరర: భభససర రరవప కకమగమరర

95-89/673

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:55-3-890
వయససస:39
లస: పప

95-63/553
9135 SQX1514513
పపరర: లకడమ రరఘవవసదప కలమమర
పససపపలలటట
తసడడ:ప తరరమలలసశ రర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:55-3-891
వయససస:28
లస: పప

9136 SQX1655422
పపరర: నససమమ పఠరన

భరస : అమమనసలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:55-3-892
వయససస:36
లస: ససస స

9138 SQX2208197
పపరర: అమమనసలమరఖమన పటట న

9139 SQX2296887
పపరర: నససమ పఠరన

95-63/777

9141 SQX0906552
పపరర: ధనలకకమ కరజజ

9144 SQX1367391
పపరర: శకలకడమ పరరచనరర

95-63/554

Deleted
95-63/778

భరస : అమమనసలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:55-3-892
వయససస:36
లస: ససస స
95-89/675

9142 SQX1118877
పపరర: వనసకట సతఖనతరరయణ సప మబ

95-89/676

తసడడ:ప వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:55-3-892
వయససస:38
లస: పప
95-89/677

9145 SQX1514703
పపరర: జజన బ షపక

95-89/678

తసడడ:ప జగన మహన రరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:55-3-894
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సపజదత షపక
ఇసటట ననస:55-3-894
వయససస:32
లస: ససస స

9147 SQX0007625
పపరర: రతనకలమమరర వరపన

95-89/680

95-89/681
9148 SQX1367367
పపరర: తషలసస వనసకట కకషష పపసరద
పరరచనరర
తసడడ:ప జగన మహన రరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:55-3-894
వయససస:25
లస: పప

95-89/683

9151 SQX0365379
పపరర: పరరచనరర జగననమహన రరవప�

9150 SQX0020602
పపరర: అశశక� కరమననన�
తసడడ:ప ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:55-3-894
వయససస:32
లస: పప

95-89/685

9130 SQX0007971
పపరర: లకడమ కకమగమరర

భరస : వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:55-3-890
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : బభలసరశమ
ఇసటట ననస:55-3-894
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప పదమకరశవ రరవప
ఇసటట ననస:55-3-894
వయససస:30
లస: పప
9152 SQX0021592
పపరర: ఏడడకకసడలల కరమనవన

9132 SQX0007898
పపరర: రరధదక లకడమ బబజసరన�

95-63/549

భరస : భభససర రరవప
ఇసటట ననస:55-3-890
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజరసదపపస
ప రద
ఇసటట ననస:55-3-892
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : జగననమహనరరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:55-3-894
వయససస:41
లస: ససస స
9146 SQX0007633
పపరర: ధనలకడమ కరమనవన

95-63/551

తసడడ:ప అనవర ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:55-3-892
వయససస:43
లస: పప

భరస : అరరరన నకస
ఇసటట ననస:55-3-892
వయససస:27
లస: ససస స
9143 SQX0402644
పపరర: నతగమణణ పరరచనరర

9129 SQX1103001
పపరర: లకడమ నతరరయణ అమమశశటట

9127 DDN2300432
పపరర: జనతత కకలశశటట

తసడడ:ప శవ నతగరశశర రరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:55-3-890
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప కకటటరతనస
ఇసటట ననస:55-3-890
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:55-3-890
వయససస:41
లస: ససస స
9134 AP150990102558
పపరర: ససబబలకడమ పససపపలలటట

95-63/548

భరస : శవనతగరశశరరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:55-3-890
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమరరడడడ సప కకలమ
ఇసటట ననస:55-3-890
వయససస:47
లస: పప
9131 SQX0007880
పపరర: పదతమవత పపలకకసడ�

9126 AP150990102537
పపరర: సరగజన కకలశశటట

9153 SQX0265249
పపరర: రరజజరరవప కరయల
తసడడ:ప రతస యఖ
ఇసటట ననస:55-3-895
వయససస:70
లస: పప

95-89/684

తసడడ:ప కకషషమగరరస�
ఇసటట ననస:55-3-894
వయససస:50
లస: పప
95-63/557

9154 SQX1383777
పపరర: లకడమ వటట
ర రర

95-89/686

భరస : హహమసత కలమమర వటట
ర రర
ఇసటట ననస:55-3-895
వయససస:37
లస: ససస స
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9155 SQX0007641
పపరర: అననపపరషమమ గబసడబబ లల�

95-89/687

భరస : రరజజ�
ఇసటట ననస:55-3-895
వయససస:56
లస: ససస స
9158 SQX2560746
పపరర: సరసబశవరరవప వచతరపప

95-89/1603

95-89/690

95-89/693

95-63/562

95-63/565

95-63/568

95-89/695

భరస : పపసరద
ఇసటట ననస:55-3-902
వయససస:35
లస: ససస స

9168 SQX0007484
పపరర: అసజల కలమమరర మబపరపళ

9171 SQX1655588
పపరర: వరసస మసజల

9174 SQX2379709
పపరర: నసకరరజ చలర

9177 SQX0020701
పపరర: కకటటశశర రరవప� బతష
స ల�

95-63/570

9180 SQX1486670
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-63/563

9183 SQX0624171
పపరర: పపసరదస చసతత
తసడడ:ప సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:55-3-902
వయససస:49
లస: పప

9163 SQX0018358
పపరర: ససనసదమమ� మమసడపసతస �

95-89/692

9166 SQX0007674
పపరర: యమమన బతష
స ల�

95-63/561

9169 SQX0101444
పపరర: నతగమలలర శశరర బబ డడడ

95-63/564

భరస : మబరళ
ఇసటట ననస:55-3-898
వయససస:49
లస: ససస స
95-63/566

9172 SQX1351402
పపరర: దసరరర రరవప దచరసగబల

95-63/567

తసడడ:ప రసగనతయకలలల దచరసగబల
ఇసటట ననస:55-3-898
వయససస:35
లస: పప
95-63/779

9175 SQX0906529
పపరర: మసరసన బ షపక

95-89/694

భరస : ఖమశస
ఇసటట ననస:55-3-898
వయససస:28
లస: ససస స
95-89/696

95-63/569
9178 SQX0834903
పపరర: వనసకట మహ లకడమ వశశనతధసన

భరస : చసదపశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:55-3-899
వయససస:59
లస: ససస స
95-89/697

తసడడ:ప దదలర మద షపక
ఇసటట ననస:55-3-900
వయససస:25
లస: పప
95-89/699

95-63/559

తసడడ:ప సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:55-3-898
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:55-3-898
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:55-3-899
వయససస:67
లస: పప
9182 SQX0617399
పపరర: సతఖవత చసతత

95-63/560

తసడడ:ప శతతరరమయఖ చలర
ఇసటట ననస:55-3-898
వయససస:36
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:55-3-898
వయససస:36
లస: ససస స
9179 SQX0265660
పపరర: చసదప శశఖర వశశనతధసన

9165 SQX1655596
పపరర: శవ నతగరశశరర మసజల

9160 SQX1952936
పపరర: వనసకట పత రరజ చడకలరర

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:55-3-897
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మసజల
ఇసటట ననస:55-3-898
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:55-3-898
వయససస:53
లస: పప
9176 SQX0402511
పపరర: కరక రమమదడవ�

95-89/691

భరస : శకనవరసరరవప మబపరపళ
ఇసటట ననస:55-3-898
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:55-3-898
వయససస:51
లస: ససస స
9173 SQX1655604
పపరర: సరసబశవ రరవప బతష
స ల

9162 SQX0018432
పపరర: సశపనకలమమరర మమసడపసతస

95-89/689

తసడడ:ప ససతతరరమరరజ చడకలరర
ఇసటట ననస:55-3-896
వయససస:72
లస: పప

భరస : వరసస మసజల
ఇసటట ననస:55-3-898
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దసరర రరవప దచరసగబల
ఇసటట ననస:55-3-898
వయససస:33
లస: ససస స
9170 SQX0007666
పపరర: గగరర బతష
స ల�

95-63/558

భరస : రరమరరయబడడ
ఇసటట ననస:55-3-897
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:55-3-897
వయససస:29
లస: పప
9167 SQX1351204
పపరర: యయసస రరణణ దచరసగబల

9159 SQX1953009
పపరర: ససతతరరవమమ చడకలరర

9157 SQX0020644
పపరర: రరజజ కరయల

తసడడ:ప రతస యఖ
ఇసటట ననస:55-3-895
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకటపత రరజ చడకలరర
ఇసటట ననస:55-3-896
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:55-3-896
వయససస:30
లస: ససస స
9164 SQX0764118
పపరర: జమర ఖమససస షపక

95-89/688

తసడడ:ప పపరష చసదప రరవప వటట
ర రర
ఇసటట ననస:55-3-895
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప వచతరపప
ఇసటట ననస:55-3-895
వయససస:36
లస: పప
9161 SQX0756130
పపరర: సలమమ షపక

9156 SQX1384197
పపరర: హహమసత కలమమర వటట
ర రర

9181 SQX1486159
పపరర: దదలర మద షపక

95-89/698

తసడడ:ప రరజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:55-3-900
వయససస:49
లస: పప
95-89/700

9184 SQX0834911
పపరర: లల తతట

95-63/571

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:55-3-903
వయససస:35
లస: ససస స
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9185 DDN2296887
పపరర: భభగఖలకడమ చసదస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-63/572

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:55-3-903
వయససస:57
లస: ససస స
9188 SQX1472000
పపరర: కకకషషవవణణ కకపపపల

95-63/575

95-63/578

95-63/581

95-63/584

95-89/702

95-63/586

95-89/704

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:55-3-918
వయససస:45
లస: ససస స

9198 SQX0264200
పపరర: ససబపహమణఖస బలసర

9201 SQX0020669
పపరర: నతరరయణ మసడతల

9204 SQX1172287
పపరర: జజనసరన రరయపపరస

9207 AP150990102511
పపరర: సరసరరజఖస

95-63/781

9210 SQX2176873
పపరర: శకదడవ అదదసకక

95-63/585

9213 SQX1367508
పపరర: ససధతకర దచరసగబల
తసడడ:ప రసగనతయకలలల దచరసగబల
ఇసటట ననస:55-3-918
వయససస:28
లస: పప

9193 SQX0265645
పపరర: సతఖనతరరయణ వకసలగడడ

95-63/580

9196 SQX0834945
పపరర: సతఖవత వసకదతరర

95-63/583

9199 SQX1173798
పపరర: నతగ శరరష దససపల

95-89/701

తలర : దసరర దససపల
ఇసటట ననస:55-3-912
వయససస:38
లస: ససస స
95-89/703

9202 SQX2077048
పపరర: రవతడజ మసడతల

95-89/1265

తసడడ:ప నతరరయణ మసడతల
ఇసటట ననస:55-3-912
వయససస:18
లస: పప
95-63/587

9205 AP150990105492
పపరర: venkatrao

95-63/588

తసడడ:ప లకకమనతరరయణ
ఇసటట ననస:55-3-915
వయససస:77
లస: పప
95-63/589

9208 SQX2176949
పపరర: చసదప శశఖర అదదసకక

95-63/780

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:55-3-917
వయససస:47
లస: పప
95-122/519

భరస : చసదపశశఖర అదదసకక
ఇసటట ననస:55-3-917
వయససస:38
లస: ససస స
95-63/591

95-63/577

భరస : చసదపశశఖర
ఇసటట ననస:55-3-909
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:55-3-916
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప చసదప శశఖర అదదసకక
ఇసటట ననస:55-3-917
వయససస:20
లస: ససస స
9212 DDN2296895
పపరర: అసజమమ

95-63/582

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:55-3-915
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:55-3-915
వయససస:35
లస: పప
9209 SQX2177004
పపరర: లకడమ పసపయసకర అదదసకక

9195 SQX0264176
పపరర: కరమమశశర రరవప మదసద

9190 AP150990105437
పపరర: రరమమరరవప కకపపపల

తసడడ:ప సరయ బభబబ
ఇసటట ననస:55-3-907
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప ససతతరరమయఖ లలటట
ఇసటట ననస:55-3-912
వయససస:45
లస: పప

భరస : కలపయఖ
ఇసటట ననస:55-3-913
వయససస:53
లస: ససస స
9206 SQX0021469
పపరర: చసదప శశఖర వసకదతరర

95-63/579

తసడడ:ప ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:55-3-910
వయససస:35
లస: పప

భరస : నతరరయణ� మమసడతల
ఇసటట ననస:55-3-912
వయససస:41
లస: ససస స
9203 DDN2296341
పపరర: శకరరవమమ

9192 SQX0834820
పపరర: తపపరష లకడమ షపక

95-63/574

తసడడ:ప నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:55-3-905
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:55-3-908
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:55-3-910
వయససస:33
లస: పప
9200 SQX0007567
పపరర: శకలత � మమసడతల

95-63/576

భరస : ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:55-3-907
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కరమమశశర రరవప మదసద
ఇసటట ననస:55-3-908
వయససస:38
లస: ససస స
9197 SQX0241414
పపరర: ససరరసదప కలమమర బలసర

9189 AP150990102527
పపరర: బలరరవమమ కకపపపల

9187 AP150990105324
పపరర: మహనరరవప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:55-3-903
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:55-3-905
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:55-3-907
వయససస:37
లస: ససస స
9194 SQX1462001
పపరర: రరమమ దడవ మదసద

95-63/573

తసడడ:ప కకషషమగరరస తతట
ఇసటట ననస:55-3-903
వయససస:42
లస: పప

భరస : పపసరద కకపపపల
ఇసటట ననస:55-3-905
వయససస:36
లస: ససస స
9191 SQX0539171
పపరర: ససనత వకసలగడడ

9186 SQX1363498
పపరర: కకటటశశరరరవప తతట

9211 SQX1351170
పపరర: భభరర వ దడరసగబల

95-63/590

భరస : ససధతకర దడరసగబల
ఇసటట ననస:55-3-918
వయససస:25
లస: ససస స
95-63/592

9214 SQX0007583
పపరర: వనసకట రతనస బతష
స ల�

95-89/705

భరస : ససరరష�
ఇసటట ననస:55-3-918
వయససస:32
లస: ససస స
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9215 SQX1563775
పపరర: రమణ ధరమబ
ర లమ
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95-89/706

భరస : రసగనతయకలలల ధరమబ
ర లమ
ఇసటట ననస:55-3-918
వయససస:48
లస: ససస స
9218 SQX1563809
పపరర: రసగనతయకలలల ధరమబ
ర లమ

95-89/709

95-63/595

95-63/598

95-63/601

95-63/602

95-63/605

95-89/713

భరస : మబరళ కకషషమగరరస చససడనరర
ఇసటట ననస:55-3-954
వయససస:52
లస: ససస స

9228 SQX1383413
పపరర: సపజదత షపక

9231 SQX1952951
పపరర: నరరసదప బభబబ అదదసకక

9234 SQX1946409
పపరర: రతనశశఖర వరపనత

9237 SQX0890426
పపరర: రరమబలమమ

95-63/782

9240 SQX2428779
పపరర: కరససస పసర షపక

9243 SQX1655521
పపరర: అరరణత వసస
భరస : ససధతకర వసస
ఇసటట ననస:55-3-958
వయససస:36
లస: ససస స

9223 SQX1946193
పపరర: భభససర కరశ

95-63/597

9226 SQX1945757
పపరర: అశశక కలమమర కరమనవన

95-63/600

Deleted

95-89/710

9229 SQX0021618
పపరర: సపజదసలల� గబసడత�

95-89/711

తసడడ:ప అపయఖ�
ఇసటట ననస:55-3-921
వయససస:71
లస: పప
95-63/603

9232 SQX1952340
పపరర: మబకరశ కలమమర తననరర

95-63/604

తసడడ:ప శకనవరస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:55-3-923
వయససస:27
లస: పప
95-63/606

9235 SQX1118984
పపరర: కకరస ర వరరపన

95-89/712

భరస : రతన శశఖర
ఇసటట ననస:55-3-924
వయససస:26
లస: ససస స
95-63/607

9238 SQX0890400
పపరర: మమసడపగబతస రరమ రరయలల

95-63/609

తసడడ:ప రరమమరరవప
ఇసటట ననస:55-3-933
వయససస:43
లస: పప
95-63/783

తసడడ:ప అహమద షపక
ఇసటట ననస:55-3-933
వయససస:60
లస: పప
95-89/714

95-63/594

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల కరమనవన
ఇసటట ననస:55-3-921
వయససస:31
లస: పప

భరస : యయసస రతనస
ఇసటట ననస:55-3-933
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:55-3-933
వయససస:81
లస: ససస స
9242 AP151000429561
పపరర: ససవరచల చససడనరర

95-63/599

తసడడ:ప సతఖస వరపనత
ఇసటట ననస:55-3-924
వయససస:38
లస: పప

తలర : వలమమ వరపన
ఇసటట ననస:55-3-924
వయససస:39
లస: పప
9239 SQX2428985
పపరర: మహహదదదన బ షపక

9225 SQX1945963
పపరర: ధనలకడమ కరమనవన

9220 SQX1946391
పపరర: అసజల కరశ

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల కరశ
ఇసటట ననస:55-3-920
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప కకసడలల అదదసకక
ఇసటట ననస:55-3-923
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప రతన శశఖర వరపన
ఇసటట ననస:55-3-924
వయససస:26
లస: ససస స
9236 SQX0035055
పపరర: రతన శశఖర వరపన

95-63/596

తసడడ:ప పరకహహర షపక
ఇసటట ననస:55-3-921
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకసడలల అదదసకక
ఇసటట ననస:55-3-923
వయససస:43
లస: ససస స
9233 SQX1946219
పపరర: కకరస ర వరపన

9222 SQX1946383
పపరర: నతగరరరరన కరశ

95-89/708

భరస : భభససర కరశ
ఇసటట ననస:55-3-920
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల కరమనవన
ఇసటట ననస:55-3-921
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కరమనవన
ఇసటట ననస:55-3-921
వయససస:53
లస: పప
9230 SQX1952993
పపరర: వరమమమ అదదసకక

95-63/593

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల కరశ
ఇసటట ననస:55-3-920
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప భదపయఖ కరళ
ఇసటట ననస:55-3-920
వయససస:56
లస: పప
9227 SQX1946078
పపరర: ఏడడకకసడలల కరమనవన

9219 SQX1655562
పపరర: అమరరన సయఖద

9217 SQX0021030
పపరర: ససరరష� బతష
స ల�

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర�
ఇసటట ననస:55-3-918
వయససస:56
లస: పప

భరస : కరరమబలమర సయఖద
ఇసటట ననస:55/3/919
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల కరళ
ఇసటట ననస:55-3-920
వయససస:50
లస: ససస స
9224 SQX1946284
పపరర: ఆసజనవయబలల కరళ

95-89/707

తసడడ:ప రరమ రరవప� కకపపపల
ఇసటట ననస:55-3-918
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర ధరమబ
ర లమ
ఇసటట ననస:55-3-918
వయససస:65
లస: పప
9221 SQX1946292
పపరర: ధనలకడమ కరళ

9216 SQX0021576
పపరర: పపసరద� కకపపపల�

9241 SQX2429538
పపరర: అబదత బబగమ షపక

95-63/784

భరస : ఖససస పసర షపక
ఇసటట ననస:55-3-933
వయససస:52
లస: ససస స
95-63/610

9244 SQX0365346
పపరర: కకసడనరర పరమమశశర రరవప�

95-89/715

తసడడ:ప బభబబ రరవప�
ఇసటట ననస:55-3-958/1
వయససస:32
లస: పప
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9245 SQX2000743
పపరర: శకకరసత చచనసన
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95-63/715

తసడడ:ప శకనవరస రరవప చచనసన
ఇసటట ననస:55-3-976
వయససస:22
లస: పప
9248 SQX2065878
పపరర: కకసడమమ చచనసన

95-67/987

95-63/611

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర భమనవన
ఇసటట ననస:55-3-979
వయససస:49
లస: పప
9257 SQX2191229
పపరర: హహమసత కలమమర దతరపనవన

95-63/787

95-63/615

భసధసవప: నరసజనరరవప చచటట
ఇసటట ననస:55-3-1045
వయససస:30
లస: పప
9266 SQX1301415
పపరర: దసరర పపసరద తతట

95-89/718

తలర : అదసబ షపక
ఇసటట ననస:55-5-1794
వయససస:44
లస: పప

9255 SQX2137883
పపరర: కకషషమగరరస దతరపనవన

95-63/785

95-63/631

95-63/788

9253 SQX1683408
పపరర: షణబమఖ సరయ భమనవన

95-63/613

9256 SQX2188779
పపరర: లకడమ కరసతస దతరపనవన

95-63/786

9259 SQX2349579
పపరర: సపనహ లత భమనవన

95-63/789

తసడడ:ప కకషరష రరవప భమనవన
ఇసటట ననస:55-3-985
వయససస:20
లస: ససస స

9261 SQX1946052
పపరర: రరజశశఖర చగపపర

95-63/616

9262 SQX1945781
పపరర: వర బపహమస చగపపర

95-63/617

తసడడ:ప ససబభబరరవప చగపపర
ఇసటట ననస:55-3-989/3/A
వయససస:53
లస: పప
95-188/1207

9267 SQX1655372
పపరర: ససజజత ఓరరచ

9270 SQX1683556
పపరర: తతర షపక

9273 SQX1682640
పపరర: ససజజత కకలపరకలల
భరస : వనసకట కకషష మగరరస కకలపరకలల
ఇసటట ననస:55-5-1795
వయససస:54
లస: ససస స

9265 MLJ3640497
పపరర: వనసకటటశశరరర రరడడడ బతస న

95-89/717

తసడడ:ప అసకయఖ
ఇసటట ననస:55-5-609
వయససస:73
లస: పప
95-63/629

9268 SQX1655380
పపరర: కకటటశశర రరవప ఓరరచ

95-63/630

తసడడ:ప బసవ లసగస ఓరరచ
ఇసటట ననస:55-5-1793
వయససస:40
లస: పప
95-63/632

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:55-5-1794
వయససస:41
లస: ససస స
95-63/634

95-67/989

భరస : కకషష మగరరస
ఇసటట ననస:55-3-984
వయససస:40
లస: ససస స

9258 SQX2188787
పపరర: జయశక దతరపనవన

9264 SQX2247336
పపరర: శశరరరదడకన షపక

9250 SQX2065894
పపరర: శకదడవ చచనసన

తసడడ:ప కకషష రరవప భమనవన
ఇసటట ననస:55-3-979
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:55-5-1793
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఖమససస సపజదత షపక
ఇసటట ననస:55-5-1794
వయససస:35
లస: ససస స
9272 SQX1683549
పపరర: రహమమన షపక

95-63/612

తసడడ:ప వల అహమద షపక
ఇసటట ననస:55-4
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరవప తతట
ఇసటట ననస:55-5-665
వయససస:25
లస: పప
9269 DDN2296069
పపరర: హససనత షపక

9252 SQX1523944
పపరర: పదతమవత భమనవన

తసడడ:ప వర బపహమస చగపపర
ఇసటట ననస:55-3-989/3/A
వయససస:29
లస: పప
95-89/1527

95-67/986

భరస : శకనవరస చచనసన
ఇసటట ననస:55-3-976
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషష మగరరస
ఇసటట ననస:55-3-984
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వర బపహమస చగపపర
ఇసటట ననస:55-3-989/3/A
వయససస:48
లస: ససస స
9263 SQX2504678
పపరర: మబరళ కకషష చచటట

95-67/988

తసడడ:ప చచననయఖ
ఇసటట ననస:55-3-984
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప కకషష మగరరస
ఇసటట ననస:55-3-984
వయససస:21
లస: పప
9260 SQX1946110
పపరర: వనసకట రమణ చగపపర

9249 SQX2065860
పపరర: అనససనరఖమమ చచనసన

భరస : కకషష రరవప భమనవన
ఇసటట ననస:55-3-979
వయససస:41
లస: ససస స
95-63/614

9247 SQX2065068
పపరర: రరమకకషష చచనసన

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ చచనసన
ఇసటట ననస:55-3-976
వయససస:79
లస: పప

భరస : రరమ కకషష చచనసన
ఇసటట ననస:55-3-976
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషష రరవప భమనవన
ఇసటట ననస:55-3-979
వయససస:27
లస: ససస స
9254 SQX1523936
పపరర: కకషష రరవప భమనవన

95-63/716

తసడడ:ప శకనవరస రరవప చచనసన
ఇసటట ననస:55-3-976
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకట నరసయఖ చచనసన
ఇసటట ననస:55-3-976
వయససస:76
లస: ససస స
9251 SQX1517061
పపరర: లకడమ తపవవణణ

9246 SQX2000719
పపరర: శకవరర న చచనసన

9271 DDN2300119
పపరర: ఖమససససపజదత షపక

95-63/633

తసడడ:ప జజన సపజదసలల షపక
ఇసటట ననస:55-5-1794
వయససస:40
లస: పప
95-63/635

95-63/636
9274 SQX1792530
పపరర: వనసకట అనల కలమమర
కకలపరకలల
తసడడ:ప వనసకట కకషష మగరరస కకలపరకలల
ఇసటట ననస:55-5-1795
వయససస:33
లస: పప
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9275 SQX1682632
పపరర: వనసకట కకషషమగరరస కకలపరకలల

95-63/637

తసడడ:ప గబరరసరశమ కకలపరకలల
ఇసటట ననస:55-5-1795
వయససస:62
లస: పప
95-63/640

9281 SQX1682442
పపరర: ఉమమదడవ శనగపలర

95-63/643

95-63/646

95-63/641

9280 SQX1682772
పపరర: గగరర నతగమణణ అనతన

9282 SQX1682350
పపరర: లకడమ కలమమరర పప కలరర

9285 SQX1682434
పపరర: నతగ రతనమమ మరడడగబ

95-63/649

95-63/652

తసడడ:ప శశషగరరర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:48
లస: పప

9288 SQX1682525
పపరర: సతఖనతరరయణ చసదలలరర

95-63/642

భరస : వనసకట చసదప శశఖర అనతన
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:44
లస: ససస స
95-63/644

9283 SQX1682475
పపరర: వజయ లకడమ మబనగనసరర

95-63/645

భరస : సతఖనతరరయణనత మబనగనసరర
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:48
లస: ససస స
95-63/647

భరస : వర రరగవయమఖ మరడడగబ
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప వరదత
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:34
లస: పప

9293 SQX1682301
పపరర: గబరరవశశటట నడమమననరర

9279 SQX1682327
పపరర: రరజఖ లకడమ గకసథద

భరస : ఈశశర గబపరస పప కలరర
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరవప తటవరరస
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:65
లస: ససస స

9290 SQX1682335
పపరర: మధససనధన రరవప గకసథద

95-63/639
9277 SQX1682533
పపరర: కనకదసరర వనసకట రరమకలమమరర
చసదలలరర
భరస : సతఖనతరరయణ చసదలలరర
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మధససనదన రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:46
లస: ససస స

9287 SQX1682541
పపరర: అజయ కలమమర వరదత

95-63/638

తసడడ:ప గబరరవశశటట నడడమలల
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:24
లస: ససస స

9278 SQX1682558
పపరర: వనసకట గరయతప అరరణత
కసకకపరటట
భరస : వనసకట జజఖత కకషష కసకకపరటట
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:37
లస: ససస స

9284 SQX1682418
పపరర: లకడమ కలమమరర తటవరరస

9276 SQX1682285
పపరర: వణ నడమమననరర

9286 SQX1682277
పపరర: కకరణ కలమమర నడమమననరర

95-63/648

తసడడ:ప గబరరవశశటట నడమమననరర
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:22
లస: పప
95-63/650

9289 SQX1682293
పపరర: వనసకట జజఖత కకషష కసకకపరటట

95-63/651

తసడడ:ప హహమ సససదర రరవప చసదలలరర
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట ససబబ రరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:46
లస: పప

9291 SQX1682780
పపరర: వనసకట చసదప శశఖర అనతన

9292 SQX1682343
పపరర: ఈశశర గబపరస పప కలరర

95-63/653

తసడడ:ప చనన దడవయఖ అనతన
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:49
లస: పప

95-63/654

తసడడ:ప రసగ రరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:51
లస: పప

95-63/655

9294 SQX1682715
పపరర: రరమ మహన రరవప
తషనసగబసటర
తసడడ:ప కకషష మగరరస తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:63
లస: పప

95-63/656

95-63/657
9295 SQX1682566
పపరర: వనసకట ససవర ససబబ రరవప
కసకకపరటట
తసడడ:ప వనసకట కకటటశశర రరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:68
లస: పప

95-63/658

95-63/659

9298 SQX1992031
పపరర: కలససమ నడమననరర

భరస : ఎ వ ఎన శకనవరస రరవప తతటటపరరస
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:45
లస: ససస స

9297 SQX1682400
పపరర: అలవవలల వనసకట నతగ శకనవరస
తతటటపరరస
తసడడ:ప పరసడడ రసగ రరవప తతటటపరరస
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:48
లస: పప

9299 SQX2352615
పపరర: శవ శసకర రరవప రరవపల

9300 SQX2352938
పపరర: జయలకడమ రరవపల

95-63/791

95-63/792
9301 SQX2352920
పపరర: వనసకట వజయ సరయ రరస
రరవపల
తసడడ:ప వనసకట వర పపసరద రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:30
లస: పప

95-63/794

9304 SQX2466886
పపరర: శకనవరస రరవప బననరరవపరర

తసడడ:ప కకటటరరఘవయఖ నడమమననరర
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:53
లస: పప
9296 SQX1682392
పపరర: వసససదర దడవ తతటటపరరస

95-63/790

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల రరవపల
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:51
లస: పప
9302 SQX2352680
పపరర: అనల కలమమర దతష
స రరవపల
తసడడ:ప శవ శసకర రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప గబరరవశశటట నడమననరర
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:47
లస: ససస స
95-63/793

9303 SQX2350437
పపరర: శకనవరస రరవప రరవపల
తసడడ:ప శసకర రరవపల
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:26
లస: పప

95-63/717

95-70/1350

తసడడ:ప వనసకట రరమయఖ బననరరవపరర
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:52
లస: పప
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9305 SQX2472033
పపరర: శవ కలమమరర బననరరవపరర

95-70/1351

భరస : శకనవరస రరవప బననరరవపరర
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:46
లస: ససస స
9308 SQX2046506
పపరర: మమనస మబననలలరర

95-4/976

తసడడ:ప మహన గబపస
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:26
లస: ససస స
9311 SQX2092310
పపరర: వససత తతమమసడడప

95-45/1047

9314 SQX2063774
పపరర: హరర పపసరద జజససస

తసడడ:ప శశషగరరర రరవప మమటర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:23
లస: పప

9309 SQX2099950
పపరర: శశశలజ అటట
ర రర

9310 SQX2086718
పపరర: సతఖవత కరజజ

95-5/873

9317 SQX2122521
పపరర: భభరత దడవ మబనగరల

95-63/719

95-63/796

95-63/799

95-63/802

95-63/805

భరస : రరస బభబబ రచమడడగగ
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:33
లస: ససస స
9329 SQX2134773
పపరర: వనసకట నతగ గరరరధర సనరర

95-63/720

9318 SQX2239572
పపరర: హరర బభబబ రరవ

9321 SQX2118099
పపరర: వర పపసరద మబనగరల

9324 SQX2118131
పపరర: నరద తతనసగబసటర

తసడడ:ప వరరసజనవయ వర పపసరద సనరర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:25
లస: పప

9316 SQX2238178
పపరర: సరసబశవరరవప మబనగరల

95-63/798

95-63/800

9322 SQX2239564
పపరర: రరజరష తతమమసడడప

95-63/801

తసడడ:ప నరసససహరరవప తతమమసడడప
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:41
లస: పప
95-63/803

9325 SQX2239523
పపరర: వనసకటరమణ గబమమడడదల

భరస : మబనగల వర పపసరద తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప చరసజవ గబమమడడదల
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:36
లస: పప

9327 SQX2139103
పపరర: చసదస బభబబ రవ

9328 SQX2239515
పపరర: కలపన పసపయ గబమమడడదల

9330 SQX2522621
పపరర: నతగమలలర శశరర పలర పప తష

9333 SQX1959824
పపరర: పకధదవ రరజ పససపపలలటట
తసడడ:ప గగవసద రరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:30
లస: పప

95-63/795

9319 SQX2118115
పపరర: వరరసజనవయ వర పపసరద రరవప
సనరర
తసడడ:ప పరసడడ రసగరరరవప సనరర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:53
లస: పప

95-63/806

95-63/804

95-63/807

భరస : వనసకటరమణ గబమమడడదల
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:31
లస: ససస స
95-63/839

భరస : హనసమసతరరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:52
లస: ససస స
95-67/972

95-63/718

95-63/797

తసడడ:ప హరర బభబబ రవ
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:32
లస: పప
95-63/808

9313 SQX2063790
పపరర: సరసబపజఖలకకమ పసదదటట

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ మబనగరల
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప మబనగరల
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప శశషయఖ రరచమమడడగబ
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:39
లస: పప
9326 SQX2239556
పపరర: తషలశ రరచమడడగబ

9315 SQX2063808
పపరర: అనసష దడవ కరజజ

95-11/397

భరస : రమమష కలమమర పసదదటట
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప రసగ రరవప రరవ
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:56
లస: పప

భరస : హరర బభబబ వరణణ
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:51
లస: ససస స
9323 SQX2133874
పపరర: రరస బభబబ రరచమమడడగబ

95-45/1048

తసడడ:ప చనన కకషష కరజజ
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప మబనగరల
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:69
లస: ససస స
9320 SQX2118123
పపరర: వరణణ రవ

9312 SQX2092369
పపరర: లవలక దడవ తతడడకకసడ

95-3/1147

తసడడ:ప చనన కకషష కరజజ
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హరరకకషష పపసరద టట వ
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమమసజనవయబలల జజససస
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:38
లస: పప

భరస : పససపపలలటట పకథదశ రరజ
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససవర ససబబ రరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:55-5-1796
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ససధదర అటట
ర రర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప తతమమసడడప
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:64
లస: ససస స

9332 SQX1882414
పపరర: పససపపలలటట వశశ వరణణ

95-219/49 9307 SQX2101392
9306 SQX1700814
పపరర: వనసకట ససవర సనరరఖ కసకకపరటట
పపరర: జజజ నవశశర మమటర

9331 SQX2063972
పపరర: రరజరశ కలమమర పసదదటట

95-64/1209

తసడడ:ప రమమశ కలమమర పసదదటట
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:34
లస: పప
95-67/973

9334 SQX2065654
పపరర: వనసకటటశశరరర గసగర

95-67/991

తసడడ:ప వనసకయఖ గసగర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:71
లస: పప
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9335 SQX2065761
పపరర: లకడమ సరసబపజఖస తతడడకకసడ

95-67/992

భరస : కకషష రరవప వ జ
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:70
లస: ససస స
9338 SQX2065712
పపరర: సరసబశవ రరవప కకణతస

95-67/995

95-67/998

95-67/1001

9342 SQX2065399
పపరర: వనసకట ససబబమమ జజషసట

9345 SQX2065217
పపరర: శశషగరరర రరవప మమటర

95-67/1004

9348 SQX2065605
పపరర: పదమజ రరణణ గబగరరలస

తసడడ:ప పపకరశరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:52
లస: పప

9353 SQX2064921
పపరర: ససతత కలమమరర ససరర

9354 SQX2065480
పపరర: పరరశత కరజజ

95-67/1010

భరస : వరరసజనవయ వర పపసరద రరవప ససరర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:51
లస: ససస స

95-67/997

9343 SQX2065811
పపరర: శవ నతగరశశర రరవప ఏలలరర

95-67/1002

9346 SQX2065944
పపరర: మమధవ కకణతస

95-67/1003

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:54
లస: ససస స
95-67/1005

95-67/1006
9349 SQX2065340
పపరర: చనన ససబబ రరవప తషమమమపలర

తసడడ:ప పపలర యఖ తషమమమపలర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప చచసచస పపననయఖ కలమమరగబసట
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:49
లస: పప

భరస : నతగరశశర రరవప తతమమసడడప
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:49
లస: ససస స

9359 SQX2065746
పపరర: వనసకట హరర కకషష పపసరద
తతడడకకసడ
తసడడ:ప వనసకట గగపరల కకషష రరవప
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:48
లస: పప

95-67/1016

9360 SQX2065423
పపరర: శకనవరస రరవప చచకస

9362 SQX2065043
పపరర: రమమష అలమగరర

95-67/1019

95-67/1011

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర వపడతష
స
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:45
లస: పప

9355 SQX2065506
పపరర: శకనవరస రరవప చచనసన

95-67/1012

తసడడ:ప వనసకట నరసయఖ చచనసన
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:50
లస: పప
95-67/1014

9358 SQX2065324
పపరర: కలససమ కలమమరర తషమమమపలర

95-67/1015

భరస : చనన ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:49
లస: ససస స
95-67/1017

తసడడ:ప పపసరద రరవప చచకస
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:47
లస: పప
9363 SQX2065001
పపరర: ఉదయ శసకర వపడతష
స

95-67/1009

భరస : శకనవరస రరవప శఖమకకలర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : చనన కకషష కరజజ
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:51
లస: ససస స

95-67/1013 9357 SQX2065720
9356 SQX2065076
పపరర: నతగసజనవయబలల కలమమరగబసట
పపరర: ఇసదదరర తతమమసడడప

95-67/1000

తసడడ:ప రగశయఖ ఏలలరర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:56
లస: పప

95-67/1008 9352 SQX2065696
9351 SQX2065555
పపరర: వనసకట నతగ శవ పపసరద పప లశశటట
పపరర: పరమమశశరర శఖమకకలర

తసడడ:ప సనరఖ పపసననసజనవయబలల శఖమకకలర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప అలమగరర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:46
లస: పప

95-67/999

భరస : శకనవరస రరవప గబగరరలస
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:52
లస: ససస స
95-67/1007

9340 SQX2065530
పపరర: లలత అనసమబల
భరస : వనసకట శశష ఫణణ శరమ అనసమబల
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప మమటర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప సనరయఖ తతమమసడడప
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:53
లస: పప
9350 SQX2065589
పపరర: శకనవరసరరవప శఖమకకలర

95-67/996

భరస : రరమసజననయబలల జజషసట
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకయఖ గబగరరలస
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:55
లస: పప
9347 SQX2065738
పపరర: నతగరశశర రరవప తతమమసడడప

9339 SQX2064954
పపరర: వజయ లకడమ పప తత
స రర

95-67/994
9337 SQX2065027
పపరర: వనసకట శశష ఫణణ శరమ అనసమబల

తసడడ:ప శకనవరస మగరరస అనసమబల
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:66
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రరధత కకషష మగరరస
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:60
లస: ససస స
9344 SQX2065795
పపరర: శకనవరస రరవప గబగరరలస

95-67/993

తసడడ:ప వర రరఘవయఖ పసదదటట
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:64
లస: పప
9341 SQX2065910
పపరర: వజయ లకడమ అటట
ర రర

9336 SQX2065241
పపరర: రమమశ కలమమర పసదదటట

9361 SQX2066017
పపరర: అనసరరధ అయధఖ

95-67/1018

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:47
లస: ససస స
95-67/1020

9364 SQX2065845
పపరర: హహమ లత ఏలలరర

95-67/1021

భరస : శవ నతగరశశర రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:45
లస: ససస స
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95-67/1022

తసడడ:ప రరధత కకషష మగరరస అటట
ర రర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:44
లస: పప
9368 SQX2065456
పపరర: సరయ కలమమర నరహరర

95-67/1025

9369 SQX2064988
పపరర: జయ లకడమ వలర సకకసడ

95-67/1028

9372 SQX2065365
పపరర: లకడమ చచకస
భరస : నతగ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:40
లస: ససస స

9374 SQX2065753
పపరర: వరకలల దడవ జజససస

9375 SQX2065613
పపరర: శకనవరసరరవప గసగర

95-67/1031

తసడడ:ప రరమసజనవయబలల జజససస
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:36
లస: ససస స
9380 SQX2065431
పపరర: వనసకట లకడమ హరరత నరహరర

95-67/1037

95-67/1040

95-67/1043

తసడడ:ప శవ నతగరశశర రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:27
లస: పప
9389 SQX2066025
పపరర: లకడమ శరకవణణ అయధఖ

95-67/1046

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:25
లస: ససస స
9392 SQX2064996
పపరర: బభబ లకడమ అలలఖఖ రరణణ
వలర సకకసడ
తసడడ:ప సతఖనతరరయణ వలర సకకసడ
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:22
లస: ససస స

95-67/1029

9381 SQX2065308
పపరర: మమనక తషమమమపలర

9384 SQX2065282
పపరర: పపతషఖష తషమమమపలర

95-67/1032

95-67/1027

9373 SQX2065548
పపరర: పదతమవత అలమగరర

95-67/1030

9376 SQX2065472
పపరర: యగ దదపసస తతమమసడడప

95-67/1033

భరస : రరజరశ తతమమసడడప
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:37
లస: ససస స
95-67/1035

9379 SQX2064970
పపరర: శరత బభబబ కకణతస

95-67/1036

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప కకణతస
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:33
లస: పప
95-67/1038

9382 SQX2065035
పపరర: చచజతనఖ వపడతష

95-67/1039

భరస : ఉదయ శసకర వపడతష
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:30
లస: ససస స
95-67/1041

9385 SQX2065498
పపరర: పవన కలమమర అయధఖ

తసడడ:ప చనన ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:27
లస: పప

95-67/1044
9387 SQX2065159
పపరర: వనసకట నతగ శకహరర మణణదదప
ససరర
తసడడ:ప వరరసజనవయ వర పపసరద రరవప ససరర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:26
లస: పప

9388 SQX2065571
పపరర: హహమ వససత దడవ పలలచనరర
భరస : రరమ కకషష పలలచనరర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:26
లస: ససస స

9390 SQX2065829
పపరర: వనసకట రరఘవవసదప ఏలలరర

9391 SQX2065969
పపరర: దదవఖ సరయ కరజజ

95-67/1047

తసడడ:ప శవ నతగరశశర రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:25
లస: పప
95-67/1049

9370 SQX2064947
పపరర: పపవణ పప తత
స రర

భరస : రమమష అలమగరర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప చనన ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:29
లస: పప
9386 SQX2065837
పపరర: వనసకట శవ నతగరరరరన ఏలలరర

9378 SQX2065779
పపరర: రరమ కకషష పలలచనరర

95-67/1024

తసడడ:ప సరసబ శవ రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప పలలచనరర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరయ కలమమర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:33
లస: ససస స
9383 SQX2065118
పపరర: గగపస చసద అతష
స లలరర

95-67/1026

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గసగర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:38
లస: పప
95-67/1034

9367 SQX2065050
పపరర: హహహమవత పప లశశటట

భరస : వనసకట నతగ శవ పపసరద పప లశశటట
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ వలర సకకసడ
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నతగసజనవయబలల కలమమరగబసట
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:40
లస: ససస స

9377 SQX2065639
పపరర: సపమఖ బతష
స ల

95-67/1023

భరస : శశషగరరర రరవప మమటర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:42
లస: పప
9371 SQX2065803
పపరర: అరరణ కలమమరర కలమమరగబసట

9366 SQX2065175
పపరర: యవ కలమమరర మమటర

9393 SQX2065019
పపరర: అననపపరష అలమగరర
తసడడ:ప రమమష అలమగరర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:22
లస: ససస స

95-67/1042

95-67/1045

95-67/1048

తసడడ:ప చనన కకషష కరజజ
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:24
లస: ససస స
95-67/1050

9394 SQX2064913
పపరర: శక లకడమ కకపరమణణ అతష
స లలరర

95-67/1051

భరస : గగపస చసద అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:21
లస: ససస స
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95-67/1052
9395 SQX2065092
పపరర: భభనస వనసకట పపకరశ
కలమమరగబసట
తసడడ:ప నతగసజనవయబలల కలమమరగబసట
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:19
లస: పప

95-67/1053
9396 SQX2065787
పపరర: వనసకట గగపరల కకషష ససమసత
తతడడకకసడ
తసడడ:ప వనసకట హరర కకషష పపసరద తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప సనరయఖ తతమమసడడప
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:66
లస: పప

9398 SQX2086494
పపరర: వనసకటటశశరరర అచసచత

9399 SQX2064848
పపరర: వరగరచరర రరణబకర దడవ

9400 SQX1922830
పపరర: కకషష కకషప ర వరగరచరర

95-86/1070

తసడడ:ప చచసచస ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:57
లస: పప
9401 SQX2562064
పపరర: నతగ రరజ కలమమరర మమడత

95-63/849

భరస : నతగరశశర రరవప మమడత
ఇసటట ననస:55-5-1799, F NO 111
వయససస:58
లస: ససస స
9404 SQX1949858
పపరర: పససపపలలటట వశశ వరణణ

తసడడ:ప శక రరమ కకషషమగరరస వరగరచరర
ఇసటట ననస:55-5-1799 F No 206
వయససస:57
లస: పప

9402 SQX2562080
పపరర: రమమష కలమమర మమడత

9403 SQX2563161
పపరర: నతగరశశర రరవప మమడత

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప మమడత
ఇసటట ననస:55-5-1799, F NO 111
వయససస:27
లస: పప
95-67/975

9405 SQX0888461
పపరర: శక లకడమ
భరస : అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:55-5-1955
వయససస:26
లస: ససస స

9407 SQX1323914
పపరర: రరజరష మసచ

9408 AP150990105470
పపరర: శరఖసబభబబ మసచ

95-63/662

తసడడ:ప శరఖమ బభబబ మసచ
ఇసటట ననస:55-5-1955
వయససస:33
లస: పప
95-63/665

95-63/668

95-63/671

తసడడ:ప వనసకరటరమణ మగరరస�
ఇసటట ననస:55-8-801
వయససస:41
లస: పప

95-63/663

9417 DDN2296531
పపరర: వననదత వపరర

95-63/674

9420 SQX1682467
పపరర: సతఖనతరరయణ మబనగనసరర

95-63/666

9423 MLJ1650530
పపరర: రమణ � అసగబళళరర�
భరస : గరలలయ� �
ఇసటట ననస:55-8-1984
వయససస:54
లస: ససస స

9409 SQX0052050
పపరర: వనసకట లకడమ గబసటటపలర

95-63/664

9412 AP150990102515
పపరర: దసరర

95-63/667

భరస : కకకషష
ఇసటట ననస:55-5-1963/1
వయససస:57
లస: ససస స
95-63/669

9415 AP150990105454
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప

95-63/670

తసడడ:ప ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:55-5-1964
వయససస:57
లస: పప
95-63/672

9418 SQX1675396
పపరర: సరసబశవ రరవప వపపరర

95-63/673

తసడడ:ప వరబపహమస వపపరర
ఇసటట ననస:55-5-1965
వయససస:40
లస: పప
95-63/675

9421 SQX2099885
పపరర: చనన కకషష కరజ

95-63/721

Deleted

తసడడ:ప ససబబ రరవప మబనగనసరర
ఇసటట ననస:55-5-1976
వయససస:50
లస: పప
95-89/719

95-63/661

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:55-5-1961
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వరబపహమస
ఇసటట ననస:55-5-1965
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప వరబపహమస
ఇసటట ననస:55-5-1965
వయససస:41
లస: పప
9422 SQX0021733
పపరర: శవ పపసరద� రరమమనసజస�

9414 AP150990102517
పపరర: నతగమలలర శశరర

9406 AP150990102520
పపరర: మమరర మసచ
భరస : శరఖసబభబబ
ఇసటట ననస:55-5-1955
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:55-5-1964
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:55-5-1965
వయససస:35
లస: ససస స
9419 DDN2300473
పపరర: బభలకకషష

95-63/660

తసడడ:ప కకషష మగరరస అరరదతల
ఇసటట ననస:55/5/1963
వయససస:43
లస: పప

తలర : దసరర దససపల
ఇసటట ననస:55-5-1964
వయససస:38
లస: ససస స
9416 DDN2296911
పపరర: రరజఖలకడమ

9411 SQX1350792
పపరర: ససబబ రరవప అరరదతల

95-63/851

తసడడ:ప రరమయఖ మమడత
ఇసటట ననస:55-5-1799, F NO 111
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప బబసజమమన
ఇసటట ననస:55-5-1955
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససబభబ రరవప ఆరరదల
ఇసటట ననస:55/5/1963
వయససస:38
లస: ససస స
9413 SQX1945666
పపరర: శరరష దససపల

95-63/850

95-67/1145

95-67/974

భరస : వరగరచరర కకషష కకషప ర
ఇసటట ననస:55-5-1799 FLAT NO 206
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : పకథదశ రరజ
ఇసటట ననస:55-5-1799,PLOT NO. 209
వయససస:26
లస: ససస స

9410 SQX1352087
పపరర: రమణ కలమమరర ఆరరదల

95-67/1054

9397 SQX2138048
పపరర: నరసససహ రరవప తతమమసడడప

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల కరజ
ఇసటట ననస:55-5-1977
వయససస:57
లస: పప
95-87/1033

9424 SQX1363936
పపరర: పపపమయఖ అసగలలరర

95-87/1034

తసడడ:ప గరలయఖ అసగలలరర
ఇసటట ననస:55-8-1984
వయససస:27
లస: పప

Page 32 of 330

9425 SQX1022623
పపరర: శరరధ గసగరరరడడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-87/1035

భరస : రరజశశఖర రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:55-8-1985
వయససస:25
లస: ససస స
9428 SQX0400044
పపరర: శరకవణ ససధఖ మమకర�

95-87/1036

తసడడ:ప లకమయఖ లకడమశశటట
ఇసటట ననస:55-8-1985
వయససస:26
లస: ససస స
95-87/1038

తసడడ:ప వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:55-8-1985
వయససస:29
లస: ససస స
9431 SQX0051920
పపరర: శక లకడమ గరయతప మదతదల

9426 SQX1111715
పపరర: అనసశర లకడమశశటట

9429 SQX0051441
పపరర: దదవఖ ఆకలల

9432 SQX0051433
పపరర: కనక దసరర వరలకడమ� కకనననర�

భరస : యస ఎన యస దసరరర పపసరద మదతదల
ఇసటట ననస:55-8-1985
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప రమణయఖ�
ఇసటట ననస:55-8-1985
వయససస:44
లస: ససస స

9434 SQX0400028
పపరర: జజఖత మమకర�

9435 SQX0051458
పపరర: రతనకలమమరర జసకల�

95-87/1044

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:55-8-1985
వయససస:49
లస: ససస స

95-87/1037

భరస : యలర మసదయఖ పసనవనబబ యన
ఇసటట ననస:55-8-1985
వయససస:27
లస: ససస స
95-87/1039

తసడడ:ప బభలకకషష మగరరస
ఇసటట ననస:55-8-1985
వయససస:31
లస: ససస స
95-87/1041

9427 SQX1496240
పపరర: అరరణ పసనవనబబ యన

9430 SQX0322149
పపరర: శకససధ కకనననర�

95-87/1040

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:55-8-1985
వయససస:33
లస: ససస స
95-87/1042

9433 MLJ3121928
పపరర: రరధదక� ఏచనరర�

95-87/1043

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:55-8-1985
వయససస:47
లస: ససస స
95-87/1045

భరస : అసజ బభబబ�
ఇసటట ననస:55-8-1985
వయససస:50
లస: ససస స

9436 MLJ1641190
పపరర: రరజరశశరర వరసర

95-87/1046

భరస : గణణషరబబబ
ఇసటట ననస:55-8-1985
వయససస:53
లస: ససస స

95-87/1047 9438 SQX1496265
95-87/1048 9439 SQX0624056
9437 SQX1188128
పపరర: వనసకట రరయబడడ గబసడబబ లల
పపరర: యలర మసదయఖ పసనవనబబ యన
పపరర: చసదపశశఖరరరవప� కకనననర�

తసడడ:ప రరధతకకషష మగరరస గబసడబబ లల
ఇసటట ననస:55-8-1985
వయససస:26
లస: పప
9440 SQX1149948
పపరర: తరరపరటయఖ పసనవనబబ యన

తసడడ:ప తరపతయఖ పసనవనబబ యన
ఇసటట ననస:55-8-1985
వయససస:29
లస: పప
95-87/1050

తసడడ:ప నతగయఖ పసనవనబబ యన
ఇసటట ననస:55-8-1985
వయససస:68
లస: పప
9443 MLJ3121506
పపరర: మమహర� షపక�
భరస : మబసస క� �
ఇసటట ననస:55-8-1988
వయససస:45
లస: ససస స
9446 SQX1465260
పపరర: కరరమబలమర పఠరన

95-87/1056

తసడడ:ప కలస�
ఇసటట ననస:55-9-2034
వయససస:30
లస: ససస స

9444 SQX0163113
పపరర: సబహ� షపక�

9447 MLJ1658178
పపరర: అరరణ� వలలర పప�

95-87/1059

9450 MLJ1658202
పపరర: రరమబలమమ� వలలర పప�

95-87/1054

9453 SQX0400176
పపరర: శవ కకషష జ� సపజకస�
తసడడ:ప మలర కరరరరన రరడడడ�
ఇసటట ననస:55-9-2034
వయససస:32
లస: ససస స

9445 AP151000225297
పపరర: మమమమగన అబబదల�

95-87/1055

భరస : గన�
ఇసటట ననస:55-8-1988
వయససస:71
లస: ససస స
95-87/1057

9448 AP151000327630
పపరర: కకషషకలమమరర� వలలర పప�

95-87/1058

భరస : కకసడలరరవప�
ఇసటట ననస:55-8-1989
వయససస:59
లస: ససస స
95-87/1060

భరస : చబలమల� �
ఇసటట ననస:55-8-1989
వయససస:79
లస: ససస స
95-87/1062

95-87/1052

భరస : మహమమద
ఇసటట ననస:55-8-1988
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మసరసనయఖ� �
ఇసటట ననస:55-8-1989
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మసరసనరరవప
ఇసటట ననస:55-8-1989
వయససస:69
లస: ససస స
9452 SQX0325266
పపరర: ననరర హన మహమద�

95-87/1051 9442 AP151000225298
9441 SQX1149930
పపరర: ససబబ నరసమమ పసనవనబబ యన
పపరర: గగససయమ షపక

భరస : మబనతఫ�
ఇసటట ననస:55-8-1988
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప అమగన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:55-8-1988
వయససస:41
లస: పప
9449 MLJ1657378
పపరర: అననపపరషమమ కకసడనరర

తసడడ:ప రమణయఖ�
ఇసటట ననస:55-8-1985
వయససస:39
లస: పప

భరస : తరరపరటయఖ పసనవనబబ యన
ఇసటట ననస:55-8-1985
వయససస:63
లస: ససస స
95-87/1053

95-87/1049

9451 SQX0321851
పపరర: ఖమర జహన�

95-87/1061

తసడడ:ప కలస�
ఇసటట ననస:55-9-2034
వయససస:30
లస: ససస స
95-87/1063

9454 SQX1275917
పపరర: పదతమవత మఖమమటస

95-87/1064

తసడడ:ప రరమచసదప రరవప మఖమమటస
ఇసటట ననస:55-9-2034
వయససస:40
లస: ససస స
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95-87/1065

భరస : కలస�
ఇసటట ననస:55-9-2034
వయససస:45
లస: ససస స
9458 SQX1505397
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ సపజకస

95-87/1068

తసడడ:ప నరస రరడడడ సపజకస
ఇసటట ననస:55-9-2034
వయససస:54
లస: పప
9461 SQX2227437
పపరర: వల షపక

95-86/1295

95-86/1085

తసడడ:ప రతన రరజ పలలర కకన
ఇసటట ననస:55-19-437
వయససస:23
లస: ససస స
9470 SQX2211308
పపరర: వనజకక వనజరార

95-63/758

95-87/1738

95-163/87

95-163/90

తసడడ:ప ససధతకర మబననసగర
ఇసటట ననస:55-59
వయససస:22
లస: ససస స

Deleted

95-88/1249

9465 SQX2036937
పపరర: పపరయఖ మమమడడ

9468 SQX1359406
పపరర: మమరర కలమమరర మదతదల

9471 SQX2262087
పపరర: లకడమ నతరరయణ అలలర

9474 SQX2306934
పపరర: ససబబరరవప చకస

9477 SQX1624692
పపరర: బభజ బభబబ బభదదనవడడ

95-95/1192

9466 SQX1535592
పపరర: తషలసస పప గబల

95-103/553

95-218/616

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:55-29
వయససస:46
లస: పప
95-87/1737

9472 SQX1876010
పపరర: సరయ శరత నలస

95-89/720

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర నలస
ఇసటట ననస:55-36
వయససస:22
లస: పప
95-89/1502

9475 SQX1624700
పపరర: ఝమనస లకడమ చతతపల

95-163/86

భరస : లలకరసదప బపహమస యయరరగరరర
ఇసటట ననస:55-43-215
వయససస:49
లస: ససస స
95-163/88

9478 SQX1625807
పపరర: భవరన శసకర అల
తసడడ:ప గగపస నతయబడడ అల
ఇసటట ననస:55-43-215
వయససస:22
లస: పప

9480 SQX1624726
పపరర: అనసరరధ మరక

9481 SQX1617390
పపరర: ఆనసద పపపప

భరస : పపరష చసదప రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:55-66-524
వయససస:37
లస: ససస స

95-90/196

9469 SQX2046415
పపరర: కరలలష షపక

తసడడ:ప వనసకట సరసబ శవ రరవప బభదదనవడడ
ఇసటట ననస:55-43-215
వయససస:23
లస: పప

9483 SQX1515446
పపరర: మలలర శశరర సససగసశశటట

95-85/746

భరస : రవకలమమర పప గబల
ఇసటట ననస:55-18-65
వయససస:40
లస: ససస స

95-163/91

భరస : కకషష మరక
ఇసటట ననస:55-46-109
వయససస:31
లస: ససస స
95-167/865

9463 SQX0467118
పపరర: చనకరరమబలమర� షపక�
తసడడ:ప అబబదల రహహస�
ఇసటట ననస:55-15-2995
వయససస:46
లస: పప

Deleted

తసడడ:ప వనసకట లకడమ శకపరద
ఇసటట ననస:55-43-215
వయససస:30
లస: పప
9482 SQX2125656
పపరర: మమనక మబననసగర

9462 SQX1909134
పపరర: ఇషర బభబబ షపక

95-89/1499

తసడడ:ప హహసపన వల షపక
ఇసటట ననస:55-13
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప ససతతరరమమసజనవయబలల చకస
ఇసటట ననస:55-37
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససబభశవ రరవ
ఇసటట ననస:55-43-215
వయససస:68
లస: ససస స
9479 SQX1625799
పపరర: మణణ రరజ శకపరద

9460 SQX2382166
పపరర: ఇషర బభబబ షపక

95-85/1157

తసడడ:ప సససహ చలస అలలర
ఇసటట ననస:55-31
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప ససబబరరవప చకస
ఇసటట ననస:55-37
వయససస:24
లస: పప
9476 AP151000597064
పపరర: సరగజనదడవ తతడడబబ యన

9459 SQX2433498
పపరర: వననద బరరగర

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:55-25
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : లకడమ నతరరయణ అలలర
ఇసటట ననస:55-31
వయససస:60
లస: ససస స
9473 SQX2309219
పపరర: వనసకటటష చకస

తలర : శరరష గగగరనవన
ఇసటట ననస:55-9-2034
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట నతగభబషణస మమమడడ
ఇసటట ననస:55-17
వయససస:64
లస: పప
95-92/656

95-87/1067
9457 SQX1561613
పపరర: వనసకట శరకవణ కలమమర గగగరనవన

తసడడ:ప రరమచసదప రరవప మఖమమటస
ఇసటట ననస:55-9-2034
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప హహసపన వల షపక
ఇసటట ననస:55-15-13
వయససస:26
లస: పప

భరస : పపరయఖ మమమడడ
ఇసటట ననస:55-17
వయససస:60
లస: ససస స
9467 SQX2088391
పపరర: నతగ శరణఖ పలలర కకన

95-87/1066

తసడడ:ప ససనవరస బరరగర
ఇసటట ననస:55-9-2115
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప బభష
ఇసటట ననస:55-13-15
వయససస:18
లస: పప
9464 SQX2088037
పపరర: కరరణ కలమమరర మమమడడ

9456 SQX1275990
పపరర: శరసత కలమమరర మఖమమటస

95-180/26

95-163/89

95-181/83

తసడడ:ప అపరపరరవప పపపప
ఇసటట ననస:55-54-781
వయససస:58
లస: పప
9484 SQX0078105
పపరర: వనసకట కలపన యకసల�

95-180/27

భరస : వనసకట రతనస�
ఇసటట ననస:55-66-524
వయససస:36
లస: ససస స
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9485 MLJ3205648
పపరర: కకశశర కలమమర వనమగలలరర

95-180/28

తసడడ:ప రరమససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:55-66-524
వయససస:33
లస: పప
9488 SQX0442582
పపరర: షమన బబగస మహమద�

95-188/94

95-170/80

95-170/83

95-170/86

95-112/1137

95-193/37

95-193/40

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:55-155
వయససస:42
లస: పప

9498 AP151000207370
పపరర: రబయమబ షపక�

9501 SQX0562637
పపరర: వసదవరశ ధనలకడమ

9504 SQX0690347
పపరర: అబరలలననసర షపక

9507 SQX1031970
పపరర: కమమలలదదదన షపక

95-193/43

95-170/87

9493 MLJ3637964
పపరర: అననరరధ� పడవల�

95-170/82

9496 AP151000201063
పపరర: అబబదల సతతసర షపక�

9499 SQX1628553
పపరర: షరహహన ససలమసనత షపక షపక

95-112/1138

9502 SQX1348177
పపరర: పపషరపవత దతసరర

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:55-155
వయససస:45
లస: పప

95-170/88

95-112/1139

భరస : మదన మహన రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:55-86-727
వయససస:58
లస: ససస స
95-193/38

9505 SQX0953273
పపరర: అబబదల హకకస ఖమన పఠరన

95-193/39

తసడడ:ప అబబదల రహమమన పఠరన
ఇసటట ననస:55-93-331
వయససస:27
లస: పప
95-193/41

9508 MLJ1748235
పపరర: ఖమశస � పఠరన�

95-193/42

తసడడ:ప మసరసన ఖమన� �
ఇసటట ననస:55-93-331
వయససస:43
లస: పప

95-193/44 9511 SQX2008316
9510 SQX1061845
పపరర: మహమమద హఫసజ రహమమన
పపరర: అబబదల రహమన ఖమన

9513 SQX0145284
పపరర: రరజరసదప బభబబ� దదనవపపడడ�

95-170/85

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:55-66-1170
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల రహమమన
ఇసటట ననస:55-93-331
వయససస:75
లస: పప
95-86/983

95-170/79

తసడడ:ప ఉసరమన�
ఇసటట ననస:55-66-1009
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ప ఫజలలలలలన యసఎస
ఇసటట ననస:55-93-331
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:55-93-331
వయససస:47
లస: పప
9512 SQX0157982
పపరర: నరమల కలమమర దదనవపపడడ�

95-170/84

భరస : ఇమమమన సరహహబ
ఇసటట ననస:55-93-331
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:55-93-331
వయససస:33
లస: పప
9509 SQX0879759
పపరర: నతససర షపక

9495 MLJ3638632
పపరర: నససమమ� షపక�

9490 SQX1153147
పపరర: శఫసఉలమర మమలక షపక

భరస : రరమసరశమ�
ఇసటట ననస:55-66-880
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:55-86-727
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప హబబబలమర
ఇసటట ననస:55-93-331
వయససస:45
లస: ససస స
9506 SQX0879767
పపరర: జమర షపక

95-170/81

భరస : ఇబపహహసమహమమద�
ఇసటట ననస:55-66-1140
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:55-78-345
వయససస:48
లస: పప
9503 SQX0275453
పపరర: జఫరరలమర సయఖద

9492 SQX0837021
పపరర: మబసతతజ షపక

95-179/22

తసడడ:ప ఇబపహహస ఖలలలలమర షపక
ఇసటట ననస:55-66-778
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఖమలమ�
ఇసటట ననస:55-66-900
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల సతతసర�
ఇసటట ననస:55-66-1136
వయససస:46
లస: పప
9500 SQX0692517
పపరర: నతగరశశర రరవప ఏ

95-170/78

భరస : అబబదల గఫపర
ఇసటట ననస:55-66-780
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : జజనబభషర� �
ఇసటట ననస:55-66-893
వయససస:44
లస: ససస స
9497 MLJ1220607
పపరర: ఉసరమన బభషర షపక�

9489 MLJ3632577
పపరర: రరజఖలకడమ కకమగమరర�

9487 SQX1628629
పపరర: కకట ససరరష కలమమర

తసడడ:ప పసచడచశశర రరవప
ఇసటట ననస:55-66-534
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:55-66-778
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభన
ఇసటట ననస:55-66-778
వయససస:39
లస: పప
9494 MLJ2773190
పపరర: జరరనత� షపక�

95-180/29

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:55-66-524
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప జయమఉదదదన�
ఇసటట ననస:55-66-772
వయససస:53
లస: ససస స
9491 MLJ3630118
పపరర: నతగబల షరరఫ షపక

9486 SQX1077982
పపరర: కకటటశశర రరవప శకరరస

95-193/1122

తసడడ:ప అహమద మహహదద న ఖమన
ఇసటట ననస:55-93-331
వయససస:56
లస: పప
95-86/984

9514 MLJ0885699
పపరర: వనసకటరరమరరడ�డడ మమలపరటట�

95-86/985

తసడడ:ప నతరరయణరరడడడ� �
ఇసటట ననస:55-155
వయససస:45
లస: పప
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9515 SQX0144980
పపరర: రతన రరజ� దతవపలలరర�

95-86/986

తసడడ:ప నతగభగషణస�
ఇసటట ననస:55-155
వయససస:51
లస: పప
9518 SQX2197770
పపరర: సరగజ కకతస

9516 SQX0144956
పపరర: నతగరశశర రరవప� దదనవపపడడ�

తసడడ:ప మబతస యఖ�
ఇసటట ననస:55-155
వయససస:63
లస: పప
95-62/1184

తసడడ:ప సపజదసలల రరడడడ కకతస
ఇసటట ననస:56-2-31
వయససస:26
లస: ససస స

9519 SQX2197853
పపరర: పపతతప రరడడడ కకతస

తసడడ:ప సనరజజ బహదనర ఘసటశరల చతప
ఇసటట ననస:56-2-50
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససనల ఘసటశరల చతప
ఇసటట ననస:56-2-50
వయససస:21
లస: ససస స

9524 SQX2248276
పపరర: ససనత గగవరడ

9525 SQX2277804
పపరర: రరజశశఖర దతసరర

95-168/967

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:56-2-406/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప అలవల
ఇసటట ననస:56-6-927
వయససస:47
లస: ససస స
9530 SQX0402321
పపరర: కకట వనసకట రమణ�

95-87/1071

95-134/31

95-138/30

భరస : కకసడలల పలమస
ఇసటట ననస:56-31-361
వయససస:42
లస: ససస స

95-86/1296

9534 SQX0821355
పపరర: యశశద మహవపతమమజల

95-139/22

95-170/89

9523 SQX0426171
పపరర: ససలమసనత షపజక

95-106/438

9526 SQX2088912
పపరర: ససరరజ షపక

95-87/1200

9529 SQX0883819
పపరర: శరకవణణ సససగమశశటట

95-87/1070

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:56-6-1816
వయససస:32
లస: ససస స
95-87/1072

9532 SQX1499087
పపరర: కలమమర ఉలర సగబల

95-138/27

తసడడ:ప నతగయఖ ఉలర సగబల
ఇసటట ననస:56-13-108
వయససస:24
లస: పప
95-138/28

9535 SQX0821447
పపరర: కరరమబననసర షపక

95-138/29

భరస : మహమమద యగససఫ
ఇసటట ననస:56-31-108
వయససస:78
లస: ససస స

95-139/20 9538 MLJ1742501
9537 SQX0970525
పపరర: మహమమమద రరఫసరయమ ఫరతమ
పపరర: లలమవత బతష
స ల

9540 SQX0879882
పపరర: ఆయయషర ససధదక షపక

9543 SQX1419374
పపరర: ఆరరఫ షపక
తసడడ:ప బభషర షపక
ఇసటట ననస:56-31-361
వయససస:23
లస: పప

95-139/21

భరస : శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:56-31-108
వయససస:38
లస: ససస స
95-193/45

భరస : అబద బభషర షపక
ఇసటట ననస:56-31-361
వయససస:26
లస: ససస స
95-193/47

95-62/1186

తసడడ:ప షరజహన షపక
ఇసటట ననస:56-6-903
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప అబబదల ఘజ
ఇసటట ననస:56-31-108
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవపపసరద ఆదదమగలస
ఇసటట ననస:56-31-108
వయససస:46
లస: ససస స
9542 SQX1551416
పపరర: పదమ పలమస

9531 SQX0883801
పపరర: లకకమ సససగమశశటట

9520 SQX2197796
పపరర: ససధఖ కకతస

భరస : జహహర రహమమన షపజక
ఇసటట ననస:56-2-305
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగ రవసదపనతధ
ఇసటట ననస:56-31-108
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:56-31-108
వయససస:31
లస: పప
9539 SQX0013862
పపరర: మసగమమ ఆదదమగలస

95-60/1198

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:56-6-1816
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:56-31-108
వయససస:35
లస: ససస స
9536 SQX0438457
పపరర: నగగల మరర

9528 SQX1765759
పపరర: సమద షపక

95-180/30

తసడడ:ప సపజదసలల రరడడడ కకతస
ఇసటట ననస:56-2-31
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమమద సరదదక
ఇసటట ననస:56-6-1030
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:56-6-1816
వయససస:46
లస: ససస స
9533 SQX0024158
పపరర: నతగలకడమ జడడగబ

95-62/1185

తసడడ:ప సతఖస దతసరర
ఇసటట ననస:56-6-897
వయససస:38
లస: పప
95-87/1069

9517 MLJ3204567
పపరర: ససరరష కలమమర యమకసల

తసడడ:ప శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:55-66524
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప సపజదసలల రరడడడ కకతస
ఇసటట ననస:56-2-31
వయససస:26
లస: పప

95-60/1197 9522 SQX2354967
9521 SQX2354975
పపరర: ససనల కలమమర ఘసటశరల చతప
పపరర: సరసశత ఘసటశరల చతప

9527 SQX1836949
పపరర: నతగమణణ అలవల

95-86/987

9541 SQX0344283
పపరర: రరకరరన ఖమన� పఠరన�

95-193/46

భరస : అకబర అహమద�
ఇసటట ననస:56-31-361
వయససస:30
లస: ససస స
95-193/48

9544 SQX1583849
పపరర: నగగల మరర వరల షపక

95-193/49

తసడడ:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:56-31-361
వయససస:26
లస: పప
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95-193/50

తసడడ:ప ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:56-31-361
వయససస:32
లస: పప
9548 SQX0614271
పపరర: రరణణ గగపసశశటట �

95-144/15

95-215/105

95-215/108

95-215/111

95-114/612

95-100/713

95-188/97

తసడడ:ప అకబర అల�
ఇసటట ననస:58-66-235
వయససస:31
లస: పప

9561 SQX1628124
పపరర: పససపపలలటట భమమశశర రరవప

9564 SQX0204784
పపరర: హలలమమ బబగస షపక

9567 AP151000657635
పపరర: యగససఫ సయఖద

95-188/100

9570 AP151000660237
పపరర: వజపమమ మమడడకకసడడ

95-114/610

9573 SQX0464438
పపరర: జబవపలమర మహమమద
తసడడ:ప రఫసవపలమర
ఇసటట ననస:58-66-235
వయససస:46
లస: పప

9553 SQX1628975
పపరర: వర శవ లకడమ గసగరశశటట

95-215/107

9556 SQX1629023
పపరర: జజఖత గసగరధర టటకక

95-215/110

9559 SQX1628066
పపరర: పససపపలలటట లకడమ

95-114/611

భరస : పససపపలలటట భమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:56-78-91
వయససస:43
లస: ససస స
95-114/613

9562 SQX1960186
పపరర: అనల రరయననతల

95-97/734

తసడడ:ప బబసజమన రరయననతల
ఇసటట ననస:56-360
వయససస:31
లస: పప
95-188/95

9565 SQX0223362
పపరర: షరకకర షపక

95-188/96

తసడడ:ప మహమమద షఫస
ఇసటట ననస:58-65-231
వయససస:31
లస: పప
95-188/98

9568 SQX1508920
పపరర: జయ వరపనత

95-188/99

తసడడ:ప ససనల కలమమర వరపనత
ఇసటట ననస:58-66-235
వయససస:24
లస: ససస స
95-188/101

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:58-66-235
వయససస:65
లస: ససస స
95-188/103

95-163/92

తసడడ:ప సనరరఖ నతరరయణ టటకక
ఇసటట ననస:56-47-309
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప మహబగబ
ఇసటట ననస:58-65-231
వయససస:55
లస: పప

భరస : కకషప ర
ఇసటట ననస:58-66-235
వయససస:40
లస: ససస స
9572 SQX0104901
పపరర: అజర ర అల సయఖద�

95-215/109

భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:58-65-231
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప బభజద
ఇసటట ననస:58-65-231
వయససస:53
లస: పప
9569 MLJ1733781
పపరర: మమరర ససనత జవనశల

9558 SQX0826891
పపరర: హససనత షపక

9550 SQX1624718
పపరర: కకషష మరక

భరస : శకనవరస రరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:56-47-309
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప పససపపలలటట వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:56-78-91
వయససస:48
లస: పప

భరస : అనల రరయననతల
ఇసటట ననస:56-360
వయససస:28
లస: ససస స
9566 SQX0109181
పపరర: మమలమల

95-215/106

భరస : గన సపజదత
ఇసటట ననస:56-78-91
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హనన సరహహబ�
ఇసటట ననస:56-78-91
వయససస:92
లస: ససస స
9563 SQX1960046
పపరర: ఝనస రరయననతల

9555 SQX0488015
పపరర: కలమమరర పరస

95-193/52

తసడడ:ప ససబభబరరవప మరక
ఇసటట ననస:56-46-109
వయససస:35
లస: పప

భరస : జయబభబబ
ఇసటట ననస:56-47-309
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నతగరసదపస
ఇసటట ననస:56-57-309
వయససస:36
లస: ససస స
9560 MLJ2499416
పపరర: ఖమసససబ షపక�

95-144/16

తసడడ:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:56-47-309
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:56-47-309
వయససస:34
లస: ససస స
9557 SQX0427542
పపరర: లసగమమ దతదసల

9549 SQX1064583
పపరర: సరధస వనసకట ససదఖ రరణణ

9552 SQX1629007
పపరర: ఫరతమమ షపక

9547 SQX0541011
పపరర: వర బపహమచతరర చరరకవపరర

తసడడ:ప బపహమనసద చతరర చరరకవపరర
ఇసటట ననస:56-31-361
వయససస:60
లస: పప

భరస : చసదప శశకర రరవప
ఇసటట ననస:56-31-1078
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప రవచసదప వలపప
ఇసటట ననస:56-47-309
వయససస:24
లస: ససస స
9554 SQX1629015
పపరర: జరరనత షపక

95-193/51

తసడడ:ప జజన సరహహబ�
ఇసటట ననస:56-31-361
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:56-31-1078
వయససస:44
లస: ససస స
9551 SQX1628983
పపరర: రవళ వలపప

9546 SQX0137257
పపరర: కరరమబలమర షపక�

9571 SQX0073403
పపరర: హవరబ� షపక�

95-188/102

భరస : మహబగబ�
ఇసటట ననస:58-66-235
వయససస:72
లస: ససస స
95-188/104

9574 SQX0431072
పపరర: అకబర అల సయఖద

95-188/105

తసడడ:ప మర సరబ జజన�
ఇసటట ననస:58-66-235
వయససస:56
లస: పప
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95-188/106

తసడడ:ప రహసతషలమర
ఇసటట ననస:58-66-235
వయససస:59
లస: పప
9578
పపరర: ఉరరమళ కకదసబ

9576 SQX0104869
పపరర: సయఖద జజన

తసడడ:ప ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:58-66-235
వయససస:72
లస: పప
95-81/973

భరస : శకనవరస పపవణ కలమమర కకదసబ వనసకట
ఇసటట ననస:175 Calvert Driv
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర అబగబరర
ఇసటట ననస:536-88-1
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససబబయఖ యయరరవ
ఇసటట ననస:544-12-2674
వయససస:48
లస: ససస స
9587 SQX2079275
పపరర: ఖజ మహహదద న సయద

భరస : వనసకట ఫణణ కకషప ర వడర మగడడ
ఇసటట ననస:502, VIJAYALAKSHMI GRAND
వయససస:41
లస: ససస స

9585 SQX0018622
పపరర: గసగ భవరన� కసబభల�

95-86/1041

9588 SQX0722462
పపరర: రరతమమ మసడడపపడడ

95-76/1270

9591 SQX2481737
పపరర: శరసత గగడనరర
భరస : శకకరసత చచదరర గగడనరర
ఇసటట ననస:D.NO.15-3-5
వయససస:28
లస: ససస స

9593 SQX2489342
పపరర: శశశలజ మగడ

9594 SQX2020725
పపరర: మహబబననసర షపక

95-86/1313

భరస : వనసకట రమణత రరడడడ మగడ
ఇసటట ననస:D NO 15-4-46/A
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప అహమద బభష సయద
ఇసటట ననస:D NO 15-09-74
వయససస:26
లస: పప
9599 SQX1994698
పపరర: రరమకకషష రరడడడ యరకస

తసడడ:ప శక రరమబలల కడడయమల
ఇసటట ననస:D NO 15-13-195
వయససస:21
లస: పప

9597 SQX1815695
పపరర: అబబదల గఫరర షపక

95-86/1076

95-84/661

9600 SQX1978162
పపరర: సరగర రరడడడ పలపల

9580 SQX0798389
పపరర: బభల సపజదసలల నలర గగసడర

95-86/988

తసడడ:ప సపజదసలల
ఇసటట ననస:503-102
వయససస:32
లస: పప
9583 SQX0810747
పపరర: ధనసజయరరవప గరరకపరటట

9586 SQX2356301
పపరర: పరరశత కరణస

95-89/1504

95-88/1261

9589 SQX2057354
పపరర: జమలమ సయఖద

95-170/1232

Deleted

భరస : జజకకర సయఖద
ఇసటట ననస:2197
వయససస:41
లస: ససస స
95-86/1301

9592 SQX2279974
పపరర: మహమమద హహసపన టటన

95-76/1458

భసధసవప: హజరర మహమద
ఇసటట ననస:D.No 15 3 31
వయససస:46
లస: పప
95-79/919

9595 SQX2339497
పపరర: రమదడవ ఇసదసరరస

95-90/1086

భరస : పపలర రరవప ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:D.NO.15-7-83/1
వయససస:27
లస: ససస స
95-170/1199

9598 SQX1994664
పపరర: ఆఫసపన షపక

95-86/1075

తసడడ:ప అహమద షపక
ఇసటట ననస:D NO 15-12-145
వయససస:19
లస: ససస స
95-86/989

9601 SQX2134179
పపరర: రరమ మగరరస బతష
స ల

95-86/1299

తసడడ:ప పలపల శవ శశఖర రరడడ ఫరదర
ఇసటట ననస:D.no-15-12-219/A, R.T.C C
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:D NO 15-12-229
వయససస:66
లస: పప

9603 SQX1794981
పపరర: లకడమ మమనస మరర

9604 SQX2371169
పపరర: సతఖనతరరయణ జసపరన

భరస : ససతతరరమ రరవప మరర
ఇసటట ననస:D NO 15-13-206
వయససస:32
లస: ససస స

95-89/1198

భరస : లకడమ కరసతతరరవప కరణస
ఇసటట ననస:554-16-3038(15-14-83/41A)
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబబ షపక
ఇసటట ననస:D NO 15-10-54
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప నతగర రరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:D No 15-12-202
వయససస:21
లస: పప
9602 SQX1977651
పపరర: శక హరర కడడయమల

95-89/1199

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:dno15-6-66/2
వయససస:26
లస: ససస స
95-170/1439

95-194/788

తసడడ:ప భషమస
ఇసటట ననస:541-417
వయససస:34
లస: పప

భరస : యహనస
ఇసటట ననస:2022
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:D/NO15-2-70/1 ISRAIL PETA
వయససస:24
లస: ససస స

9596 SQX2195519
పపరర: కమల బభష సయద

95-89/1197

భరస : వనసకటభపవప�
ఇసటట ననస:553-839
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల సయద
ఇసటట ననస:1799 8TH LINE
వయససస:32
లస: పప
9590 SQX1920602
పపరర: షబన షపక

95-81/719

భరస : ఖమససస�
ఇసటట ననస:541-411
వయససస:32
లస: ససస స
95-88/1585

9577 SQX2239267
పపరర: మణణకరసత చమమ
మ లమచడరరవప

తసడడ:ప గణణశ బభబబ చమమ
మ లమచడరర
ఇసటట ననస:62-74-16
వయససస:24
లస: పప

9579 KBB2892958
పపరర: పపరష జజజ న పపసనన పప నననరర

95-86/1216 9582 AP151000225623
9581 SQX2312023
పపరర: వనసకట మహహశ బభబబ అబగబరర
పపరర: జహరరబ షపక�

9584 SQX2433217
పపరర: రమణమమ యయరరవ

95-188/107

95-84/662

95-84/1117

తసడడ:ప తతతయఖ జసపరన
ఇసటట ననస:D NO 15-13-235
వయససస:55
లస: పప
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9605 SQX2391928
పపరర: అరరణ కలమమరర జసపరన

95-84/1118

భరస : సతఖనతరరయణ జసపరన
ఇసటట ననస:D NO 15-13-235
వయససస:52
లస: ససస స
9608 SQX1985506
పపరర: జజససమన తతజ షపక

95-88/1323

Deleted

తసడడ:ప నతగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:D NO 15-14-28
వయససస:20
లస: ససస స
9611 SQX1873884
పపరర: లకడమ మటటటపలర

95-88/1265

భరస : సరసబశవ రరవప మతష
స పలర
ఇసటట ననస:D NO 15-14-93
వయససస:50
లస: ససస స
9614 SQX2087856
పపరర: మమలమల షపక

95-86/1077

Deleted

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:D NO 15-14-112/1
వయససస:40
లస: పప
9617 SQX2361236
పపరర: రరథ యయనరరడడడ

95-89/1519

తలర : అసబటట ధన లకడమ
ఇసటట ననస:D.NO-15-15-127
వయససస:45
లస: ససస స
9620 SQX1978691
పపరర: భభరర వ రరమశశటట

95-90/638

95-81/927

తసడడ:ప పప తష రరజ కకసడవటట
ఇసటట ననస:D NO 15-14-21
వయససస:30
లస: పప

9609 SQX2247666
పపరర: దదవఖ రరకపలర

9610 SQX2384105
పపరర: వజయ పసటర కటటట సపపడడ

తసడడ:ప హనసమసత రరవప రరకపలర
ఇసటట ననస:D NO 15-14-57
వయససస:18
లస: ససస స
95-84/664

9615 SQX2410090
పపరర: లకడమకలమమరర మమడనరర

9616 SQX2464782
పపరర: గగవసదమమ పరరశ

95-88/1781

భరస : శకరరమ మగరరస మమడనరర
ఇసటట ననస:D NO 15-14-150/155
వయససస:68
లస: ససస స

9621 SQX1875608
పపరర: బబషరప అసజమ మహమమద

9624 SQX2433738
పపరర: ససధదర తతనసగబసటర

తసడడ:ప ససరరశ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:D.No.54-3-1274
వయససస:21
లస: ససస స

9629 SQX2481414
పపరర: ససససమ ససమలత కరశరరడడ

9630 SQX2416519
పపరర: కకసడయఖ దతసరర

9633 SQX2189066
పపరర: శకనవరస రరడడడ సనగర
తసడడ:ప మలర రరడడడ సనగర
ఇసటట ననస:DNO 54-17-388
వయససస:52
లస: పప

95-89/1518

భరస : శతతరరమయఖ పరరశ
ఇసటట ననస:D.NO. 15-15-10/A
వయససస:66
లస: ససస స
95-89/1520

9619 MLJ3651536
పపరర: లకడమ బభరరనల

95-90/639

భరస : బభజ బభరరనల
ఇసటట ననస:D NO 15-18-25/5A
వయససస:32
లస: ససస స
95-89/1203

9622 SQX2256410
పపరర: దసరర పస
ప రద శసగరరపప

95-87/1749

తసడడ:ప శవ
ఇసటట ననస:D.No. 54-2-1099
వయససస:25
లస: పప
95-81/928

95-87/1751

9625 SQX2433183
పపరర: వనసకట సరయ ససహశ
తతనసగబసటర
తసడడ:ప నతగరశశర రరవప తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:D NO 54-2-1241
వయససస:19
లస: పప

95-81/929

95-81/931
9628 SQX2173904
పపరర: వ వ ఏస వరపపసరద ససరరపపరపప

తసడడ:ప శవ రరమ మగరరస ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:D.NO- 54-4-1486
వయససస:32
లస: పప
95-81/932

తసడడ:ప రరఘవపలల దతసరర
ఇసటట ననస:D.NO. 54-6-1708
వయససస:54
లస: పప
95-85/869

95-88/1782

95-88/1266

తసడడ:ప కరశయఖ గసజరపలర
ఇసటట ననస:D NO 15-14-94/37
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రసగ రరవప
ఇసటట ననస:DNO.54-2-1241 FLATNO.502A
వయససస:28
లస: పప

భరస : తపరప రరడడ చలకల
ఇసటట ననస:D NO 54-5-1537
వయససస:33
లస: ససస స

9613 SQX1774983
పపరర: రరజరష గసజరపలర

భరస : చటటట బభబబ వగర రర
ఇసటట ననస:D NO 15-14-94/27/4
వయససస:36
లస: ససస స

9618 SQX2364016
పపరర: వనననల కవఖ యయనరరదద

95-84/663

తసడడ:ప డతనయల కటటట సపపడడ
ఇసటట ననస:D NO 15-14-83/B
వయససస:39
లస: పప

9612 SQX1795061
పపరర: వరలకడమ వగర రర

95-81/933 9627 SQX2242303
9626 SQX2363307
పపరర: చచజతనఖ శకరరస కలమమర ఆతమకలరర
పపరర: సరయ జజఖత అననపరరడడ

భరస : నశర వల షపక
ఇసటట ననస:D/NO 54-11-2578
వయససస:36
లస: ససస స

95-86/1300

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:D NO 54-2-1241
వయససస:26
లస: పప

95-81/930

9607 SQX1794999
పపరర: పపదదప కలమమర కకసడవటట

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:D NO 15-13-235/A/2
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప షసషషదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:D NO 15-18-157
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషష మగరరస తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:D NO 54-2-1241
వయససస:60
లస: పప

9632 SQX2021087
పపరర: శశశదత బ షపక

95-84/1119

తలర : రరఢ యయనరరదద
ఇసటట ననస:D.NO-15-15-127
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబ రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:DNo 15-18-137/a,
వయససస:20
లస: పప
9623 SQX2437051
పపరర: నతగరశశర రరవప తతనసగబసటర

9606 SQX2356673
పపరర: నతసచతరయఖ అదదసకక

95-88/1783

9631 SQX2533768
పపరర: వర బపహమస వనసకట సతశ
పప తషల
తసడడ:ప వరభదపయఖ పప తషల
ఇసటట ననస:D NO 54-8-1942
వయససస:32
లస: పప
9634 SQX1866078
పపరర: అబబదలమర షపక

95-15/1161

95-79/879

తసడడ:ప గఫరర షపక
ఇసటట ననస:D.NO:15-6-86
వయససస:23
లస: పప
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9635 SQX1817584
పపరర: ససతమమ గగదత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-81/545

భరస : అచచ రరడడడ గగదత
ఇసటట ననస:D.NO:15-11-137
వయససస:59
లస: ససస స
9638 SQX1775816
పపరర: వనసకటటష యరకససపటట

95-86/992

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర యరకససపటట
ఇసటట ననస:D.NO:15-12-167
వయససస:22
లస: పప
9641 SQX1866755
పపరర: మలర కరరరరన బబ డడపపడడ

95-81/546

95-86/993

తసడడ:ప కరరమబలమర మహమమద
ఇసటట ననస:DOOR NO 15-12-200
వయససస:21
లస: పప
9650 SQX1872076
పపరర: ఏసమమ చమట

95-86/1001

భరస : ఆసజనవయబలల చమట
ఇసటట ననస:DOOR NO 53-7-1009
వయససస:36
లస: ససస స
9653 SQX2366219
పపరర: నతగ సతశ రరడడడ బభచస

95-88/1784

95-86/997

తసడడ:ప అసకనన కనననబబ యన
ఇసటట ననస:DOOR NO:53-7-952
వయససస:42
లస: పప

9642 SQX1776079
పపరర: రవ తడజ రరడడడ కరమరరడడడ

9645 SQX1864982
పపరర: రరనత షపక

9648 SQX1973403
పపరర: అరరణ కలమమరర తతట

95-86/1000

95-88/1263

9643 SQX1873793
పపరర: ససనల కలమమర మమదదనవన

95-76/1271

9646 SQX2176329
పపరర: రహహమమన సయద

95-81/934

తసడడ:ప శబబర సయద
ఇసటట ననస:DOOR NO 15-11-87
వయససస:22
లస: పప
95-86/995

95-86/1302
9649 SQX2413789
పపరర: బభల గసగరధరరరవప పపసపరటట

తసడడ:ప వరయఖ పపసపరటట
ఇసటట ననస:DOOR NO.53-4-713
వయససస:59
లస: పప

9651 SQX1912427
పపరర: శకనవరస రరజ వరడపలర

9652 SQX1883008
పపరర: నతగరరపసణణ అడడ గరరర

9657 SQX1775998
పపరర: మసరసన వల షపక

9660 SQX0989780
పపరర: సరయ శకకర మమకల

9663 SQX1912435
పపరర: నతగ శకదడవ వరడపలర
భరస : శకనవరస రరజ వరడపలర
ఇసటట ననస:DOOR NO: 54-2-997
వయససస:43
లస: ససస స

95-88/1264

తసడడ:ప లకమణ రరవప మమదదనవన
ఇసటట ననస:D.NO:54-9-2116
వయససస:35
లస: పప

95-87/1114

95-81/550

భరస : పవన కలమమర అడడ గరరర
ఇసటట ననస:DOOR NO 54-4-1454
వయససస:29
లస: ససస స
95-76/1272

9655 AP151000228433
పపరర: శవ పరరశత బసడతరర

95-86/996

భరస : శవ బసడతరర
ఇసటట ననస:DOOR NO:53-4-724
వయససస:51
లస: ససస స
95-86/998

9658 SQX1872142
పపరర: ఆదదలకడమ దసరర స

95-86/999

భరస : చచననకరశవపలల దసరర స
ఇసటట ననస:DOOR NO:53-4-757
వయససస:63
లస: ససస స
95-85/771

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ మమకల
ఇసటట ననస:DOOR NO: 53-6-820
వయససస:25
లస: పప
95-85/773

95-88/1262

భరస : సరయ సతఖనతరరయణ దడవరరడడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 15-13-137/A
వయససస:24
లస: ససస స

9654 SQX1815398
పపరర: గరత దతసరర

95-86/991

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ససరస
ఇసటట ననస:D.NO:15-14-72/2
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప మహమమద గగస షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO:53-4-736
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప చచననయఖ దసరర స
ఇసటట ననస:DOOR NO:53-4-757
వయససస:68
లస: పప
9662 SQX1841790
పపరర: శవరరమకకషష కనననబబ యన

9640 SQX1774942
పపరర: సరయ తడజ ససరస

95-84/660

భరస : అమకత రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:DOOR NO:53-3-476
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO:53-4-736
వయససస:31
లస: ససస స
9659 SQX1872290
పపరర: చచననకరశవపలల దసరర స

9639 SQX1794882
పపరర: కకమల చకకవరరస రరమమన

తసడడ:ప రరమరరజ వరడపలర
ఇసటట ననస:DOOR NO 54-2-997
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప లకడమ నరసససహ రరడడడ బభచస
ఇసటట ననస:door no 54-6-1770
వయససస:29
లస: పప
9656 SQX1775980
పపరర: మరరబ షపక

తసడడ:ప శకనవరస రరవప యలమరరస
ఇసటట ననస:D.NO:15-12-155
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 15-2-75
వయససస:21
లస: ససస స
95-86/994

9637 SQX1775832
పపరర: సరయ పపసనన యలమరరస

తసడడ:ప గగవసద రరజలల బచచనబబ యన
ఇసటట ననస:D.NO:15-12-139/A
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప రసగర రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:D.NO:54/7/1884
వయససస:23
లస: పప

భరస : మణణకసఠ రరమససటట
ఇసటట ననస:DO NO 53-6-926
వయససస:31
లస: ససస స
9647 SQX1912690
పపరర: ఇసతయమజ మహమమద

95-86/990

తసడడ:ప శవ రరమమన
ఇసటట ననస:D.NO:15-14-28
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప హనసమసత రరవప బబ డడపపడడ
ఇసటట ననస:D.NO:54-4-1380
వయససస:23
లస: పప
9644 SQX1872399
పపరర: సరయ పసపయమ రరమససటట

9636 SQX1775857
పపరర: ససరరష బచచనబబ యన

9661 SQX1841782
పపరర: కలపనత జజఖత కనననబబ యన

95-85/772

భరస : శవరరమకకషష కనననబబ యన
ఇసటట ననస:DOOR NO:53-7-952
వయససస:29
లస: ససస స
95-87/1113

9664 SQX1834027
పపరర: రరజరశశరర తతనసగర

95-81/547

భరస : గణణష కలమమర తతనసగర
ఇసటట ననస:DOOR NO:54-4-1407
వయససస:44
లస: ససస స
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9665 SQX1834043
పపరర: కళళఖణ వరఖస తతనసగర
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95-81/548

తసడడ:ప గణణష కలమమర తతనసగర
ఇసటట ననస:DOOR NO:54-4-1407
వయససస:21
లస: పప
9668 SQX1794692
పపరర: ఈశశర రరడడడ పససపపల

9666 SQX1834035
పపరర: గణణష కలమమర తతనసగర

95-81/549

తసడడ:ప గగపరలపప తతనసగర
ఇసటట ననస:DOOR NO:54-4-1407
వయససస:49
లస: పప
95-81/552

9667 SQX1794718
పపరర: కలమమరర పససపపల

95-81/551

భరస : సససకక రరడడడ పససపపల
ఇసటట ననస:DOOR NO:54-6-1567, 2ND LA
వయససస:49
లస: ససస స

9669 SQX1794700
పపరర: నతగర రరడడడ పససపపల

95-81/553

9670 SQX1794726
పపరర: ఆర కకకషష ర రరడడడ పససపపల

95-81/554

తసడడ:ప సససకక రరడడడ పససపపల
ఇసటట ననస:DOOR NO:54-6-1567, 2ND LA
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప సససకక రరడడడ పససపపల
ఇసటట ననస:DOOR NO:54-6-1567, 2ND LA
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప సససకక రరడడడ పససపపల
ఇసటట ననస:DOOR NO:54-6-1567, 2ND LA
వయససస:30
లస: పప

9671 SQX1794775
పపరర: సససకక రరడడడ పససపపల

9672 SQX0755843
పపరర: వనసకటటశశరర అనసగగలల

9673 SQX1776160
పపరర: హరర బభబబ కకమమనవన

95-81/555

తసడడ:ప నతగర రరడడడ పససపపల
ఇసటట ననస:DOOR NO:54-6-1567, 2ND LA
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప హరర పపసరద బభబబ అనసగగలల
ఇసటట ననస:DOOR NO:54-6-1786
వయససస:29
లస: ససస స

9674 SQX1873900
పపరర: పపశరసత కలమమర సరరశపలర

9675 SQX1908532
పపరర: పపభభవత బతష
స ల

95-88/1269

తసడడ:ప శకనవరసరరవప సరరశపలర
ఇసటట ననస:DOOR NO:54-8-1934
వయససస:21
లస: పప
9677 SQX1776137
పపరర: బబచచమమ నరరససగ

95-88/1273

95-87/1115

95-88/1267

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కకమమనవన
ఇసటట ననస:DOOR NO:54-6-1833
వయససస:39
లస: పప
95-88/1270

9676 SQX1908516
పపరర: శవరరరడడడ బతష
స ల

95-88/1271

భరస : శవరరరడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:DOOR NO: 54-8-1945
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరపత రరడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:DOOR NO: 54-8-1945
వయససస:32
లస: పప

9678 SQX1776129
పపరర: కరశయఖ నరరససగ

9679 SQX2188399
పపరర: షపక సప హహయల ససదద క

95-88/1274

95-84/1120

భరస : కరశయఖ నరరససగ
ఇసటట ననస:DOOR NO:54-13-2881/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప కకసడయఖ నరరససగ
ఇసటట ననస:DOOR NO:54-13-2881/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప షపక ఫరరద
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 53-13-1380
వయససస:19
లస: పప

9680 SQX2140341
పపరర: వవలలపరర రఘబ వసశ

9681 SQX0411108
పపరర: జజన బభషర సయఖద

9682 SQX1964550
పపరర: యశససశ యలవరరస

95-163/1359

95-76/1273

95-1/923

తసడడ:ప వవలలపరర చరసజవ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 63-178
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప ఇసరమయల సయఖద
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER:53-3-356
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప మలర శశర రరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER:54-7-1903 WA
వయససస:24
లస: ససస స

9683 SQX1819366
పపరర: ససమమమయఖ సయఖద

9684 SQX2365401
పపరర: నతగరసదపమమ కడల

9685 SQX1818863
పపరర: సపజదతవత బలర కసటట

95-89/1202

తసడడ:ప అతన ర సయఖద
ఇసటట ననస:D:NO15-15-157
వయససస:22
లస: ససస స
9686 SQX2502938
పపరర: సరసబశవ రరవప యరకసశశటట

భరస : మధనసనదహరరవ కడల
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:65
లస: ససస స
95-89/1525

9687 SQX2295913
పపరర: శకనవరస రరవప బబ బబబ

భసధసవప: వజయ లకడమ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 106, SUBHAM
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బబ బబబ
ఇసటట ననస:FLAT NO.206
వయససస:45
లస: పప

9689 SQX1873447
పపరర: రరకరసనత సయఖద

9690 SQX2448975
పపరర: షపక మమబబ ససభభన షపక

95-88/1275

తసడడ:ప జజన సయఖద
ఇసటట ననస:FLAT NO-303,BLOCK-6
వయససస:23
లస: ససస స

తలర : షపక మసస నబ షపక
ఇసటట ననస:H NO 54-1-293
వయససస:18
లస: పప

9692 SQX2138246
పపరర: లకడమనతరరయణ పసచసచక

9693 SQX2474914
పపరర: పపవలర క చచదరర దతసరర

తసడడ:ప పరపరరవప పసచసచక
ఇసటట ననస:House No. 41-1-250,
వయససస:21
లస: పప

95-84/1121

95-72/980

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:house number - 25
వయససస:20
లస: ససస స

95-89/1205

భరస : చసదపమమళ బలర కసటట
ఇసటట ననస:FLATNO.105 SAI DURGA APAR
వయససస:67
లస: ససస స
95-86/1303

9688 SQX2353902
పపరర: పదతమవత ఉటటకలరర

95-89/1521

భరస : శకనవరస రరవప ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:39
లస: ససస స
95-87/1763

9691 SQX1857275
పపరర: రమమష పదరర

95-65/1167

తసడడ:ప జయరరవప పదరర
ఇసటట ననస:H NO: 8-19-1/134 B
వయససస:33
లస: పప
95-90/1089

9694 SQX2264497
పపరర: పరవన షపక

95-76/1459

భరస : శకయమజదదదన షపక
ఇసటట ననస:ISRAIL PET
వయససస:39
లస: ససస స
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9695 SQX2211662
పపరర: షరజహన షపక
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95-76/1460

భరస : శశరరజదదదన షపక
ఇసటట ననస:ISRAYAL PET
వయససస:20
లస: ససస స

9696 SQX2545317
పపరర: ఆసజనవయలల భగపలలమ

95-65/1329

తసడడ:ప పరళయ శశటట భగపలలమ
ఇసటట ననస:mangaldas nager
వయససస:52
లస: పప

9698 SQX2329852
పపరర: వసశ కకషష రరడడడ మదసగబల

95-81/938

9697 SQX2169621
పపరర: పదమ కకరర పటట

95-87/1765

తసడడ:ప ఆదదనతరరయణ కకరర పరటట
ఇసటట ననస:MUZILLINAGER
వయససస:43
లస: ససస స

9699 SQX2330140
పపరర: ఉమమమహహశశరరరడడడ మదసగబల

95-81/939

9700 SQX2330736
పపరర: వజయలకడమ మదసగబల

95-81/940

తసడడ:ప ఉమమమహహశశర రరడడ మదసగబల
ఇసటట ననస:New54-4-1488 Old15-11-7
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప బససవరరడడడ మదసగబల
ఇసటట ననస:New54-4-1488Old15-11-82
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఉమమమహహశశరరరడడడ మదసగబల
ఇసటట ననస:New54-4-1488Old15-11-82
వయససస:54
లస: ససస స

9701 SQX2330298
పపరర: జజఖతరమయళ మదసగబల

9702 SQX1883875
పపరర: శకనవరస రరడడడ యకససటట

9703 SQX2351542
పపరర: బభజ బటట

95-81/941

95-88/1276

95-163/1360

తసడడ:ప ఉమమమహహశశరరరడడడ మదసగబల
ఇసటట ననస:New54-4-1488Old15-11-82
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలర రరడడడ యకససటట
ఇసటట ననస:NEW 54-16-3042 OLD 15-14-8
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప పపనన రరవప బటట
ఇసటట ననస:NEW 63-15-1893 16-30-433
వయససస:33
లస: పప

9704 SQX1883891
పపరర: రరజఖ లకడమ యకససటట

9705 SQX1883883
పపరర: మణణకసఠ రరడడడ యకససటట

9706 SQX2322352
పపరర: పనగరరజససపపలలటట రరజ

95-87/1116

95-88/1277

95-84/1122

భరస : శకనవరస రరడడడ యకససటట
ఇసటట ననస:NEW DN 54-16-3042 OLD 15వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ యకససటట
ఇసటట ననస:NEW DN 54-16-3042 OLD 15వయససస:25
లస: పప

భసధసవప: ఎమవనజ దడటటజలస ఎమవనజ
ఇసటట ననస:Rahul Gandhi Nagar 4line
వయససస:30
లస: పప

9707 SQX2533156
పపరర: అననపరరడడడ వనత రరడడడ

9708 SQX2429256
పపరర: మహహశ రరడడడ ఆరర

9709 SQX2561702
పపరర: లకమయఖ బతష
స ల బటటటల

95-89/1570

భరస : అననపరరడడడ ససరరశ
ఇసటట ననస:subham residency
వయససస:43
లస: ససస స
9710 SQX2561744
పపరర: అసజమమ బతష
స ల

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:53101327/5
వయససస:18
లస: పప
95-81/985

భరస : లకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-4-1424
వయససస:54
లస: ససస స
95-88/1096

తసడడ:ప శకనవరసరరవప గణపర
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:22
లస: పప
95-87/1013

తసడడ:ప రరమబలల bathula
ఇసటట ననస:54-19-3225
వయససస:43
లస: పప

9714 SQX1910108
పపరర: శకనవరస రరవప గణపర

9717 MLJ3121274
పపరర: గగసఉననసర షపక�

9712 SQX1910132
పపరర: శవ నతగ కలమమరర గణపర

95-88/1097

9715 SQX0153155
పపరర: కలనప రరడడడ గసగరభవరన

7592 SQX0615682
పపరర: వనసకటరతనస నలర మమకల

95-87/1017

9718 SQX1062223
పపరర: మసరసన షపక

95-87/1018

తసడడ:ప దతవపత
ఇసటట ననస:54-168
వయససస:34
లస: పప

95-83/529

7593 SQX1705276
పపరర: గగపస కకషష సరయ యమధవ
నలర మమకరలమ
తసడడ:ప శకనవరసరరవప నలర మమకరలమ
ఇసటట ననస:54-19-3225
వయససస:23
లస: పప

95-83/532

7596 SQX2176576
పపరర: గగపస కకషష సరయ కలమమర
యమదవ నలర మమకల
తలర : వనసకటరతనస నలర మమకల
ఇసటట ననస:54-19-3225
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:54-19-3225
వయససస:26
లస: ససస స
95-83/531

7595 SQX0536235
పపరర: నలర మమకల శకనవరస రరవప
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-19-3225
వయససస:50
లస: పప

95-83/676

భరస : శకనవరస రరవప కలణప రరడడ
ఇసటట ననస:54-20-3696
వయససస:42
లస: ససస స
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95-83/528

95-88/1095

భరస : శకనవరస రరవప గణపర
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరదతహల�
ఇసటట ననస:54-168
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : పపసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-19-3225
వయససస:37
లస: ససస స
7594 MLJ1660760
పపరర: పపసరద బతష
స ల

95-88/1094

తసడడ:ప కకసడయఖ గణపర
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:47
లస: పప

భరస : అబబదలమల దర�
ఇసటట ననస:54-168
వయససస:45
లస: ససస స

7591 MLJ1650613
పపరర: పదతమవత బతష
స ల

9711 SQX1909597
పపరర: శవ నతగరసదపస ససగస

95-81/984

తసడడ:ప కకషషయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-4-1424
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరమ సపజదయఖ ససగస
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:31
లస: ససస స

9713 SQX1910421
పపరర: కలమఖణ కలమమర గణపర

9716 MLJ3121266
పపరర: రహసతషననసర షపక�

95-84/880

95-83/530

95-83/1150
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7597 SQX1950682
పపరర: రరపశక బబసరన
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95-83/533

భరస : నతగ రరజ బబసరన
ఇసటట ననస:54-19-3226
వయససస:27
లస: ససస స
7600 SQX1950625
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబసరన

95-83/536

95-83/538

7601 SQX1705292
పపరర: ఉమ మహహశశరర శరసనగపరటట

భరస : శకనవరస రరడడ అలర స
ఇసటట ననస:54-19-3232
వయససస:27
లస: ససస స

7609 SQX1708890
పపరర: శకనవరస రరడడడ అలర స

7610 SQX1705367
పపరర: వనసకట రరడడడ అలర స

భరస : తరరపతరరడడడ అలమరస
ఇసటట ననస:54-19-3232
వయససస:58
లస: ససస స
7615 SQX1705425
పపరర: లలలమవత కకన

95-83/547

95-83/550

7616 SQX1705409
పపరర: నతగరరజజ వరపనత

7619 SQX1705383
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వరపన

95-83/553

7622 SQX1705417
పపరర: వనసకట రమణ ససపత

95-83/544

భరస : నతగ మలలర సశర రరవప శనగపరటట
ఇసటట ననస:54-19-3237
వయససస:42
లస: ససస స

7625 SQX0044222
పపరర: శకనవరస ససపత
తసడడ:ప ససగయఖ ససపత
ఇసటట ననస:54-19-3237
వయససస:31
లస: పప

7608 SQX1914613
పపరర: వనసకట రమణ అలర స

95-83/542

7611 SQX1875079
పపరర: గరలలమమ ససపత

95-142/94

భరస : ససగయఖ సమపసమ
ఇసటట ననస:54-19-3232
వయససస:52
లస: ససస స
95-83/545

7614 SQX1705375
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ మబనతసగర

95-83/546

తసడడ:ప నతగర రరడడడ మబననసగర
ఇసటట ననస:54-19-3235
వయససస:45
లస: పప
95-83/548

7617 SQX1705821
పపరర: కకసడయఖ వవపన

95-83/549

తసడడ:ప కకషష వవపన
ఇసటట ననస:54-19-3236
వయససస:24
లస: పప
95-83/551

7620 SQX1710516
పపరర: కకషష వరపనత

95-83/552

తసడడ:ప కకసడయఖ వరపనత
ఇసటట ననస:54-19-3236
వయససస:58
లస: పప
95-83/554

భరస : శకనవరస రరవప ససపత
ఇసటట ననస:54-19-3237
వయససస:25
లస: ససస స
95-83/556

95-83/540

భరస : వనసకట రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:54-19-3232
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషష వరపన
ఇసటట ననస:54-19-3236
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరస ససపత
ఇసటట ననస:54-19-3237
వయససస:26
లస: ససస స
7624 SQX1705490
పపరర: ససనత శనగపరటట

95-83/541

భరస : కకషష వరపనత
ఇసటట ననస:54-19-3236
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషష వవపన
ఇసటట ననస:54-19-3236
వయససస:31
లస: పప
7621 SQX1560359
పపరర: వనసకట రమణ ససపత

7613 SQX1705359
పపరర: జయ లకడమ మబననసగర

95-142/93

తసడడ:ప కరససలల
ఇసటట ననస:54-19-3231
వయససస:40
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరడడడ మబననసగర
ఇసటట ననస:54-19-3235
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : దసరర పపసరద కకన
ఇసటట ననస:54-19-3236
వయససస:42
లస: ససస స
7618 SQX1705870
పపరర: రరధయఖ వవపన

95-83/539

తసడడ:ప తరరపత రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:54-19-3232
వయససస:38
లస: పప
95-142/95

7602 SQX1875061
పపరర: జయ శక కకనవటట

7605 SQX0848432
పపరర: అపరప రరవప కకనవటట

7607 SQX1705342
పపరర: ససనతత అలర స

తసడడ:ప తరరపత రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:54-19-3232
వయససస:34
లస: పప

95-83/537

7604 SQX0848424
పపరర: రరజజ రరవప కకనవటట

95-83/1151
7606 SQX2442093
పపరర: ఉపపలపపసరనతఖ తనసజ శక
ఉపపలపప
తసడడ:ప వనసకట నరసససహరరవప ఉపపలపప
ఇసటట ననస:54-19-3231
వయససస:25
లస: ససస స

95-83/535

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప భబసరన
ఇసటట ననస:54-19-3226
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరజజరరవప కకనవటట
ఇసటట ననస:54-19-3230
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప కరససలల
ఇసటట ననస:54-19-3231
వయససస:35
లస: పప

95-83/543

7599 SQX1951177
పపరర: నతగరరజ భబసరన

తసడడ:ప నతగ మలలర సశర రరవప శనగపరటట
ఇసటట ననస:54-19-3227
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప కకనవటట
ఇసటట ననస:54-19-3231
వయససస:35
లస: ససస స

7612 SQX1874965
పపరర: ససబబమమ అలమరస

95-83/534

భరస : వనసకటటశశర రరవప బబసరన
ఇసటట ననస:54-19-3226
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమకకటయఖ బబసరన
ఇసటట ననస:54-19-3226
వయససస:56
లస: పప
7603 SQX1705334
పపరర: ననకరరనతసనస కకనవటట

7598 SQX1950765
పపరర: వనసకట ససబబమమ బబసరన

7623 SQX1705813
పపరర: వరన ససపరత

95-83/555

తసడడ:ప ససగయఖ ససపరత
ఇసటట ననస:54-19-3237
వయససస:28
లస: ససస స
95-83/557

7626 SQX1705755
పపరర: ఆసజనవయబలల ససపరత

95-83/558

తసడడ:ప ససగయఖ ససపరత
ఇసటట ననస:54-19-3237
వయససస:35
లస: పప
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పపరర: ససగయఖ ససపత
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95-83/559

తసడడ:ప ససబబయఖ ససపత
ఇసటట ననస:54-19-3237
వయససస:56
లస: పప
7630 SQX1710250
పపరర: సతఖవత అమమశశటట

95-83/561

95-83/1154

95-83/564

95-142/96

95-83/569

95-142/97

7640 SQX0615484
పపరర: తషలసస పపనసమచసచ

7643 SQX0378687
పపరర: పపనసమబచసచ శకనవరసరరవప

7646 SQX1705581
పపరర: అమర జజఖత మమదవరపప

95-83/573

7649 SQX0454850
పపరర: జయలకడమ పరలకకలలర

95-83/576

7652 SQX1705797
పపరర: గణపత చచననమలలర
తసడడ:ప హరర కకషష చచననమలలర
ఇసటట ననస:54-19-3583
వయససస:36
లస: పప

7654 SQX0378737
పపరర: పగడతల శకనవరస రరవప

7655 SQX2169423
పపరర: గగపస కకషష పగడతల

95-83/579

తసడడ:ప శకనవరస రరవప పగడతల
ఇసటట ననస:54-19-3585 1ST LINE
వయససస:21
లస: పప

95-83/1153

7635 MLJ1657543
పపరర: లకకమదడవ ఉడడమబల

95-83/563

7638 SQX1710409
పపరర: పపభభకర రరవప బబ దసదలలరర

95-83/566

తసడడ:ప ససతతరరమయఖ బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:54-19-3581
వయససస:48
లస: పప
95-83/567

7641 SQX1560409
పపరర: శకకరసత పపనసమబచస

95-83/568

తసడడ:ప శకనవరస రరవప పపనసమబచస
ఇసటట ననస:54-19-3582
వయససస:27
లస: పప
95-83/570

7644 SQX2128007
పపరర: శకవవణణ పపనసమబచసచ

95-83/1155

భరస : వవణబగగపరల పపనసమబచసచ
ఇసటట ననస:54-19-3582
వయససస:22
లస: ససస స
95-83/571

7647 SQX1710367
పపరర: రరజరశశరర చడనసమలర

95-83/572

భరస : గణపత చడనసమలర
ఇసటట ననస:54-19-3583
వయససస:31
లస: ససస స
95-83/574

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:54-19-3583
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమసత రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:54-19-3583
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప సరసబయఖ
ఇసటట ననస:54-19-3585
వయససస:45
లస: పప

95-83/565

భరస : శకనవరస చతరర మమదవరపప
ఇసటట ననస:54-19-3583
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : భదపయఖ పరలకకలలర
ఇసటట ననస:54-19-3583
వయససస:48
లస: ససస స
7651 SQX1710474
పపరర: కకసడలల పససపపలలటట

7637 MLJ3103421
పపరర: గబరవరరరడడడ ఉడడమబల

7632 SQX2299113
పపరర: లలమవత కకన

భరస : గబరవరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-19-3580
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప వరరసరశమ
ఇసటట ననస:54-19-3582
వయససస:50
లస: పప

భరస : వవణబగగపరల పపనసమబసచస
ఇసటట ననస:54-19-3582
వయససస:23
లస: ససస స
7648 SQX1705565
పపరర: ఈశశరమమ పరలకకలలర

95-83/562

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:54-19-3582
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:54-19-3582
వయససస:29
లస: పప
7645 SQX1875103
పపరర: శకవవణణ పపనసమబసచస

7634 SQX1243625
పపరర: పవన కలమమర నలర గగసడర

95-83/560

తసడడ:ప దసరర పపసరద కకన
ఇసటట ననస:54-19-3240
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప భభససర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-19-3580
వయససస:54
లస: పప

భరస : పపభభకర రరవప బబ దసలలరర
ఇసటట ననస:54-19-3581
వయససస:38
లస: ససస స
7642 SQX0554485
పపరర: పపనసమబచసచ వవణబగగపరల

95-83/1152

తసడడ:ప చన సపజదసలల నలర గగసడర
ఇసటట ననస:54-19-3558
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప గబరవర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-19-3580
వయససస:26
లస: పప
7639 SQX1875053
పపరర: పదమ బబ దసదలలరర

7631 SQX2298164
పపరర: పదతమవత రగతష

7629 SQX1705433
పపరర: ఉపపసదప మజర

తసడడ:ప తవపటట నతయబడడ మజర
ఇసటట ననస:54-19-3238
వయససస:26
లస: పప

భరస : నతగరశశర రరవప రగతష
ఇసటట ననస:54-19-3240
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:ప దసరర పపసరద కకన
ఇసటట ననస:54-19-3240
వయససస:24
లస: పప
7636 SQX1012475
పపరర: వనసకట రరమ రరడడ ఉడమల

95-95/948

భరస : ససఘయ ససపత
ఇసటట ననస:54-19-3237
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబబయఖ అమమశశటట
ఇసటట ననస:54-19-3239
వయససస:71
లస: పప
7633 SQX2299139
పపరర: కరసత సరయ కకన

7628 SQX1723303
పపరర: గననమమ ససపత

7650 SQX0515841
పపరర: లకడమ దసరర

95-83/575

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:54-19-3583
వయససస:58
లస: ససస స
95-83/577

7653 SQX0615294
పపరర: ధనలకడమ పగడతల

95-83/578

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:54-19-3585
వయససస:70
లస: ససస స
95-83/1156

7656 SQX2310324
పపరర: మమలక బబ దసదలలరర

95-83/1157

తసడడ:ప పపభభకర రరవప బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:54-19-3587
వయససస:21
లస: ససస స
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7657 SQX1705300
పపరర: నవన నలర గగసడ
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95-83/580

తసడడ:ప చనన సపజదసలల నలర గగసడ
ఇసటట ననస:54-19-3588
వయససస:21
లస: ససస స
7660 SQX0514414
పపరర: సపజదసలల నలర గగసడ

95-83/583

95-83/1160

95-83/1163

95-83/585

95-83/588

95-83/1167

95-83/590

భరస : శకనవరస రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:54-19-3599
వయససస:26
లస: ససస స

7670 SQX0164996
పపరర: వనసకటటశశరరర తతట

7673 SQX2421832
పపరర: ససబబరరవప చసతల

7676 SQX2431989
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చసతల

7679 SQX2164960
పపరర: బతతల సయఖద

95-83/592

95-83/586

95-83/1165

భరస : బపహమ రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:54-19-3599
వయససస:47
లస: ససస స

95-83/1162

7668 SQX0153452
పపరర: శశశలజ తతట

95-83/584

7671 SQX1951227
పపరర: అసజమమ చసతల

95-83/587

7674 SQX2421873
పపరర: అసజమమ చసతల

95-83/1166

భరస : ససబభబరరవప చసతల
ఇసటట ననస:54-19-3595
వయససస:66
లస: ససస స
95-171/824

7677 SQX1870112
పపరర: శక కవత పరలడడగబ

95-83/589

తసడడ:ప ససవర నతగరశశరరరవప పరలడడగబ
ఇసటట ననస:54-19-3596
వయససస:23
లస: ససస స
95-83/1168

7682 SQX1705243
పపరర: సరయ మబరళ కకషష కటటటక

7685 SQX1836931
పపరర: తరరపతమమ రరయ

7665 SQX2215598
పపరర: సతఖనతరరయణ కకమబమరర

భరస : ససబభబ రరవప చసతల
ఇసటట ననస:54-19-3595
వయససస:66
లస: ససస స

7680 SQX1708841
పపరర: దసరర పపసనన బటట
ట

95-83/591

తసడడ:ప శకనవరస రరవప బటట
ట
ఇసటట ననస:54-19-3597
వయససస:21
లస: ససస స
95-83/593

తసడడ:ప శవ నతగ మలలర శశర రరవప కటటటక
ఇసటట ననస:54-19-3598
వయససస:21
లస: ససస స
95-83/595

95-83/1159

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-19-3593
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:54-19-3596
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బటట
ట
ఇసటట ననస:54-19-3597
వయససస:38
లస: ససస స
7684 SQX1836923
పపరర: లకడమ దసరర రరయ

95-83/1164

తసడడ:ప ససబబరరవప చసతల
ఇసటట ననస:54-19-3595
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవ నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-19-3596
వయససస:59
లస: ససస స
7681 SQX1708411
పపరర: నతగ లకడమ బటట
ట

7667 SQX2216521
పపరర: సబహ షపక

7662 SQX2201663
పపరర: వజయ కలమమర కకనవటట

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప కకమబమరర
ఇసటట ననస:54-19-3589
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప హనసమయఖ చసతల
ఇసటట ననస:54-19-3595
వయససస:79
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కకయ
ఇసటట ననస:54-19-3595
వయససస:53
లస: ససస స
7678 SQX0614768
పపరర: సరమమమజఖస పరలడడగబ

95-83/1161

తసడడ:ప వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:54-19-3593
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప హనయఖ చసతల
ఇసటట ననస:54-19-3595
వయససస:79
లస: పప
7675 SQX2422004
పపరర: సరమమజఖస కకయ

7664 SQX2216562
పపరర: వనసకట రతనస కకమబమరర

95-83/582

తసడడ:ప సరసబమగరరస కకనవటట
ఇసటట ననస:54-19-3588
వయససస:33
లస: పప

భరస : సతస ర షపక
ఇసటట ననస:54-19-3589
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభబ రరవప చసతల
ఇసటట ననస:54-19-3593
వయససస:50
లస: పప
7672 SQX1951201
పపరర: ససబభబ రరవప చసతల

95-83/1158

భరస : నతగరశశర రరవప కకమబమరర
ఇసటట ననస:54-19-3589
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-19-3589
వయససస:35
లస: పప
7669 SQX1951219
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చసతల

7661 SQX2204618
పపరర: వనసకట రమణ పరరమ

7659 SQX1705326
పపరర: బభల సపజధసలల నలర గగసడ

తసడడ:ప చనన సపజదసలల నలర గగసడ
ఇసటట ననస:54-19-3588
వయససస:25
లస: పప

భరస : జజనకక రరమయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:54-19-3588
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర కకనవటట
ఇసటట ననస:54-19-3588
వయససస:28
లస: ససస స
7666 SQX2216455
పపరర: సతస ర షపక

95-83/581

భరస : సపజదసలల
ఇసటట ననస:54-19-3588
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప పపరయఖ
ఇసటట ననస:54-19-3588
వయససస:48
లస: పప
7663 SQX2201630
పపరర: భవన కకనవటట

7658 SQX0515908
పపరర: పపలర మమ నలర గగసడ

7683 SQX0383349
పపరర: కతస క నతగమలలర శశరర�

95-83/594

తసడడ:ప శవ నతగమలలర శశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-19-3598
వయససస:43
లస: ససస స
95-83/596

7686 SQX1836907
పపరర: శకనవరస రరడడ రరయ

95-83/597

తసడడ:ప బపహమ రరడడ రరయ
ఇసటట ననస:54-19-3599
వయససస:30
లస: పప
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7687 SQX0615872
పపరర: అలవవలల నడడకటటట
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95-83/598

భరస : తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:54-19-3600
వయససస:45
లస: ససస స
7690 SQX0554733
పపరర: నడడకటటట తరరపతరరడడడ�

95-83/601

95-83/604

95-83/1169

95-83/608

95-82/668

95-82/671

95-83/610

భరస : కకసడతరరడడడ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:54-20-3605
వయససస:65
లస: ససస స

7700 SQX1704089
పపరర: శశరరకర తలశల

7703 SQX0307009
పపరర: కకషష కకశశర టట

7706 SQX2288173
పపరర: నలమ రరడడడ పగడల

7709 SQX1706001
పపరర: అననపపరష గగదత

95-83/613

7712 SQX0044248
పపరర: శవరరరడడడ సనరరడడడ

95-82/666

7715 SQX0554352
పపరర: ఉడడమబల శకనవరసరరడడడ
తసడడ:ప కకసడతరరడడడ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:54-20-3605
వయససస:38
లస: పప

7695 SQX1950583
పపరర: వజయసత కలమమర కసచరర

95-83/606

7698 SQX1274745
పపరర: వరసవ పసపయమసక మరరయమల

95-83/607

7701 SQX0609883
పపరర: నతగ జజఖత బతస న

95-82/667

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:54-20
వయససస:41
లస: ససస స
95-82/669

7704 SQX1947894
పపరర: శకనవరసరరవప బతస న

95-82/670

తసడడ:ప ఏడడకకసడల రరవప బతస న
ఇసటట ననస:54-20
వయససస:42
లస: పప
95-83/1175

7707 SQX1705987
పపరర: పదమ ఎనసమబల

95-83/609

భరస : వనసకటటసశరరర ఎనసమబల
ఇసటట ననస:54-20-3602
వయససస:50
లస: ససస స
95-83/611

7710 SQX1705607
పపరర: తరరమల రరడడడ గగదత

95-83/612

తసడడ:ప రరమ రరడడ గగదత
ఇసటట ననస:54-20-3603
వయససస:21
లస: పప
95-83/614

తసడడ:ప కకసడత రరడడడ ససరరడడడ
ఇసటట ననస:54-20-3604
వయససస:39
లస: పప
95-83/616

95-83/603

తలర : పదమజ మరరయమల
ఇసటట ననస:54-19-3608
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమ రరడడడ గగదత
ఇసటట ననస:54-20-3603
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శవ రరడడడ ససరరడడడ
ఇసటట ననస:54-20-3604
వయససస:36
లస: ససస స
7714 SQX0398388
పపరర: జయమమ ఉడడమబల

95-83/1170

భరస : శశఖర రరడడడ పగడల
ఇసటట ననస:54-20-364
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప చలపత రరవప ఎనసమబల
ఇసటట ననస:54-20-3602
వయససస:58
లస: పప
7711 SQX0118315
పపరర: కకటటశశరర సనరరడడడ

7697 SQX2388403
పపరర: గగపసశశటట పపషపలత

7692 SQX1950708
పపరర: మమలత కకట

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:54-19-3602
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:54-20
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:54-20
వయససస:71
లస: పప
7708 SQX1705946
పపరర: వనసకటటసశరరర ఎనసమబల

95-83/605

భరస : కకషష కకశశర తలశల
ఇసటట ననస:54-20
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:54-20
వయససస:67
లస: ససస స
7705 AP151000213223
పపరర: సరసబశవరరవప తలశల

7694 SQX1705656
పపరర: నతగరశశర రరవప కకట

95-83/600

తసడడ:ప వనసకటటష కకట
ఇసటట ననస:54-19-3601
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప గగపసశశటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:54-19-3602
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప భగషయఖ
ఇసటట ననస:54-19-3685
వయససస:72
లస: పప
7702 AP151000216112
పపరర: అనసనయ తలససల

95-83/602

తసడడ:ప వనసకయఖ కకట
ఇసటట ననస:54-19-3601
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:54-19-3602
వయససస:27
లస: ససస స
7699 SQX0378745
పపరర: పగడతల సరసబయఖ

7691 SQX1705680
పపరర: మమధసరర కకట

7689 SQX1705938
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ నడడకటటట

తసడడ:ప తరరపత రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:54-19-3600
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:54-19-3601
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నతగరశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:54-19-3601
వయససస:43
లస: ససస స
7696 SQX2317097
పపరర: పపసనన లకడమ కసచరర

95-83/599

భరస : పసచచ రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:54-19-3600
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:ప పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:54-19-3600
వయససస:50
లస: పప
7693 SQX1705714
పపరర: వశరలమకడ కకట

7688 SQX1705888
పపరర: వనసకట ససబబయఖ నడడకటటట

7713 SQX0615914
పపరర: అశశన ఉడడమబల

95-83/615

భరస : శకనవరసరరడడడ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:54-20-3605
వయససస:32
లస: ససస స
95-83/617

7716 SQX0148387
పపరర: వనసకటభకకసడతరరడడడ వపడడమబల

95-83/618

తసడడ:ప చనకకసడతరరడడడ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:54-20-3605
వయససస:72
లస: పప
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95-83/979

తసడడ:ప నతగరశశరరరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:54-20-3605
వయససస:22
లస: పప
7720 SQX2017291
పపరర: సరయ తడజ మరరయమల

95-83/980

95-83/623

95-85/729

95-83/626

95-142/98

95-83/1172

95-83/632

భరస : శవనతగరశశర రరవప మదచద ల
ఇసటట ననస:54-20-3618
వయససస:49
లస: ససస స

7730 SQX1705458
పపరర: తరరపత రరడడడ లకకసరరడడడ

7733 SQX1705532
పపరర: రమమదడవ మమలపరటట

7736 SQX1710607
పపరర: తరరపఠమమ కకమమమర

7739 SQX1202316
పపరర: కకమమరర శకనస

95-83/635

7742 SQX0536417
పపరర: మదచద ల శశశలజ

95-83/627

7745 SQX0943787
పపరర: ఐనవవలల శకకరసత
తసడడ:ప కకపకర రరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:54-20-3618
వయససస:26
లస: పప

7725 SQX2120160
పపరర: సరగజన లకకసరరడడడ

95-83/1171

7728 SQX1705979
పపరర: ధనలకడమ లకకస రరడడడ

95-83/625

7731 SQX2017150
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ లకకసరరడడడ

95-83/981

తసడడ:ప తరరపతరరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-20-3613
వయససస:22
లస: పప
95-83/628

7734 SQX1705524
పపరర: లకకమరరడడడ మమలపరటట

95-83/629

తసడడ:ప తరరపతరరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:54-20-3614
వయససస:39
లస: పప
95-83/630

7737 SQX1202324
పపరర: కకమమరర పదమ

95-83/631

భరస : శకనస కకమగమరర
ఇసటట ననస:54-20-3615
వయససస:42
లస: ససస స
95-83/633

7740 SQX1640432
పపరర: మలలర శశరర ఐనవవలల

95-83/634

భరస : నరరసదప బభబబ ఐనఓలల
ఇసటట ననస:54-20-3618
వయససస:25
లస: ససస స
95-83/636

తసడడ:ప శవనతగరశశర రరవప మదచద ల
ఇసటట ననస:54-20-3618
వయససస:31
లస: ససస స
95-83/638

95-83/622

భరస : తరరపత రరడడడ లకకస రరడడడ
ఇసటట ననస:54-20-3613
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప కకమగమరర
ఇసటట ననస:54-20-3615
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప శవ నతగరశశర రరవప మదచద ల
ఇసటట ననస:54-20-3618
వయససస:28
లస: ససస స
7744 SQX0536268
పపరర: మదచద ల శవకలమమరర

95-85/1072

తసడడ:ప శకనస కకమమమర
ఇసటట ననస:54-20-3615
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస కకమమమర
ఇసటట ననస:54-20-3615
వయససస:23
లస: పప
7741 SQX0683623
పపరర: గరతత లకకమ మదచద ల

7727 SQX2120194
పపరర:

7722 SQX0044099
పపరర: వవణబ జమబమల

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-20-3612
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : లకకమ రరడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:54-20-3614
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప గరదచ మహనసదద రరడడడ
ఇసటట ననస:54-20-3614
వయససస:37
లస: పప
7738 SQX1710508
పపరర: కకటటశశర రరవప కకమమమర

95-83/624

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-20-3613
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప తరరపతరరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-20-3613
వయససస:23
లస: పప
7735 SQX2152098
పపరర: గరదచ అననపపరష రరడడడ

7724 SQX0535971
పపరర: ఆరరకటర శకనవరస రరడడడ

95-83/620

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప జమబమల
ఇసటట ననస:54-20-3609
వయససస:38
లస: పప

భసధసవప: వనసకట రరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-20-3612
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప తరరపత రరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-20-3613
వయససస:22
లస: పప
7732 SQX1874940
పపరర: వనసకరటప కకషష రరడడడ లకకసరరడడడ

95-83/621

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ అరరకటర
ఇసటట ననస:54-20-3611
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-20-3612
వయససస:22
లస: పప
7729 SQX1705441
పపరర: సరయ కకరణ రరడడ లకకసరరడడడ

7721 SQX1951268
పపరర: జజఖత జమబమల

7719 SQX1708874
పపరర: పదమజ మరరయమల

భరస : మలర కరరరరన రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:54-20-3608
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వవణబ జమబమల
ఇసటట ననస:54-20-3609
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ అరరకటర
ఇసటట ననస:54-20-3611
వయససస:33
లస: ససస స
7726 SQX1913334
పపరర: పవన కలమమర రరడడడ లకకసరరడడడ

95-83/619

తసడడ:ప పసచచరరడడడ బగరరడడడ
ఇసటట ననస:54-20-3606
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప మలర కరరరరన రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:54-20-3608
వయససస:22
లస: పప
7723 SQX1640440
పపరర: మలలర శశరర arikatla

7718 SQX0043752
పపరర: చననపరరడడడ భగరరడడడ

7743 SQX0536102
పపరర: మదచద ల పదమజ

95-83/637

తసడడ:ప శవనతగరశశర రరవప మదచద ల
ఇసటట ననస:54-20-3618
వయససస:34
లస: ససస స
95-83/639

7746 SQX1640317
పపరర: నరరసదప బభబబ ఐనవవలల

95-83/640

తసడడ:ప కకపరకర రరవప ఐనఓలల
ఇసటట ననస:54-20-3618
వయససస:32
లస: పప
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7747 SQX0778811
పపరర: శవ నతగరశశర రరవప మదచద ల

95-83/641

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మదచద ల
ఇసటట ననస:54-20-3618
వయససస:51
లస: పప
7750 SQX1640325
పపరర: సరసబ ఉపపపతల

95-83/642

భరస : బభజ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:54-20-3619
వయససస:39
లస: ససస స
7753 SQX1819093
పపరర: తరరమల రరవప కటభట

95-83/645

95-83/648

95-83/651

95-83/654

95-83/657

95-83/660

భరస : ససబభబరరవప పపచకరయల
ఇసటట ననస:54-20-3690
వయససస:45
లస: ససస స

95-83/649

7763 SQX1442227
పపరర: లలక పరవన అమమశశటట

7766 SQX0536136
పపరర: పపచచకరయల కలమమరర

7769 SQX0536110
పపరర: పచచకరయల నతగరశశర రరవప

95-85/730

7772 SQX1951235
పపరర: అజత బబ ద

95-83/652

7775 SQX1215632
పపరర: నతగ రరజ పపచకరయల
తసడడ:ప ససబబ రరవప పపచకరయల
ఇసటట ననస:54-20-3690
వయససస:26
లస: పప

7755 SQX0378828
పపరర: పగడతల శశఖర రరడడడ

95-83/647

7758 SQX0554709
పపరర: ఆళళమగడడ జకకయఖ

95-83/650

7761 SQX0554659
పపరర: పరరసకలశస మహన బభబబ

95-83/653

తసడడ:ప వనసకట రరవప పరరసకలశస
ఇసటట ననస:54-20-3623
వయససస:41
లస: పప
95-83/655

7764 SQX0536367
పపరర: పపచచకరయల ససధఖ

95-83/656

భరస : నతగరశశరరరవప పపచచకరయలల
ఇసటట ననస:54-20-3689
వయససస:32
లస: ససస స
95-83/658

7767 SQX0778829
పపరర: రరమకకషష అమమశశటట

95-83/659

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప అమమశశటట
ఇసటట ననస:54-20-3689
వయససస:28
లస: పప
95-83/661

7770 SQX0455212
పపరర: కకటటశశరరరవప అమమశశటట

95-83/662

తసడడ:ప వనసకటససబయఖ అమమశశటట
ఇసటట ననస:54-20-3689
వయససస:56
లస: పప
95-83/663

భరస : వనసకట బబ ద
ఇసటట ననస:54-20-3690
వయససస:20
లస: ససస స
95-83/665

95-83/644

తసడడ:ప రరమయఖ ఆళరమగడడ
ఇసటట ననస:54-20-3622
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప ససబభబరరవప పపచచకరయలల
ఇసటట ననస:54-20-3689
వయససస:36
లస: పప

భరస : లకడమ నతరరయణ అమమశశటట
ఇసటట ననస:54-20-3689
వయససస:27
లస: ససస స
7774 SQX1705482
పపరర: రమణ పపచకరయల

7760 SQX0615542
పపరర: కకకషషవవణణ పరరసకలశస

7752 SQX1710540
పపరర: రరమమసజమమ కటభట

తసడడ:ప బభలరరడడడ పగడతల
ఇసటట ననస:54-20-3621
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప పపచచకరయలల
ఇసటట ననస:54-20-3689
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప అమమశశటట
ఇసటట ననస:54-20-3689
వయససస:30
లస: పప
7771 SQX1820166
పపరర: ఆదదతఖ అమమశశటట

95-83/646

తలర : రరమకకషష అమమశశటట
ఇసటట ననస:54-20-3689
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప అమమశశటట
ఇసటట ననస:54-20-3689
వయససస:30
లస: ససస స
7768 SQX1013697
పపరర: లకడమ నతరరయణ అమమశశటట

7757 SQX0615690
పపరర: అరరణకలమమరర ఆళళమగడడ

95-83/1174

భరస : ససబభబరరవప కటభట
ఇసటట ననస:54-20-3620
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటభపవప parakusam
ఇసటట ననస:54-20-3623
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : నతరరయణ అమమశశటట
ఇసటట ననస:54-20-3689
వయససస:27
లస: ససస స
7765 SQX1442185
పపరర: రమమదడవ అమమశశటట

95-83/643

భరస : జకకయఖ ఆళరమగడడ
ఇసటట ననస:54-20-3622
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మహన బభబబ పరరకలశస
ఇసటట ననస:54-20-3623
వయససస:30
లస: ససస స
7762 SQX1705748
పపరర: ఆదదతఖ అమమశశటట

7754 SQX0535989
పపరర: కకనత శవలకడమ

7749 SQX2332427
పపరర: హహమలత ఐనవవలల

భరస : ససవరష కలమమర ఐనవవలల
ఇసటట ననస:54-20-3618
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరపసరశమ రరడడ కకన
ఇసటట ననస:54-20-3621
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప నతరప రరడడడ కకన
ఇసటట ననస:54-20-3621
వయససస:39
లస: పప
7759 SQX0615443
పపరర: నరసమమ పరరసకలశస

7751 SQX1640341
పపరర: రమణ జజననకలటట

95-83/1173

భరస : నరసయఖ జజననకలటట
ఇసటట ననస:54-20-3620
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:54-20-3620
వయససస:41
లస: పప
7756 SQX1640416
పపరర: కరరప సరశమ రరడడ కకన

7748 UOG0040758
పపరర: వర వనసకట సతఖనతరరయణ
తమమన
భసధసవప: పదమజ మదచద ల
ఇసటట ననస:54-20-3618
వయససస:39
లస: పప

7773 SQX1951276
పపరర: అనత పపచచకరయలల

95-83/664

భరస : నతగరసదప బభబబ పపచచకరయలల
ఇసటట ననస:54-20-3690
వయససస:20
లస: ససస స
95-83/666

7776 SQX1705516
పపరర: నతగరసదప బభబబ పపచకరయల

95-83/667

తసడడ:ప ససబభబరరవప పపచకరయల
ఇసటట ననస:54-20-3690
వయససస:26
లస: పప
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7777 SQX1705474
పపరర: ససబబ రరవప పపచకరయల

95-83/668

తసడడ:ప నతగయఖ పపచకరయల
ఇసటట ననస:54-20-3690
వయససస:61
లస: పప
7780 SQX1708916
పపరర: రతన కలమమరర ఉదదగరరర

95-83/669

95-83/1176

తసడడ:ప నరసససహ రరవప ఉదదగరరర
ఇసటట ననస:54-20-3691
వయససస:18
లస: పప
7786 SQX0848457
పపరర: జజన షపక

95-83/674

95-83/1288

95-88/1199

95-83/679

95-3/977

తసడడ:ప రరమ కకటట రరడడ పపపపల
ఇసటట ననస:54-20-3700
వయససస:23
లస: ససస స

95-83/675

7796 SQX2029916
పపరర: బభజ ఉపపపతల

7799 SQX2357879
పపరర: ��������� ������

95-83/682

7802 SQX1705706
పపరర: వనసకరయమమ తగల

95-88/1197

7805 SQX1247684
పపరర: ధన లకడమ పపపపల
భరస : వనసగళ రరడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:54-20-3700
వయససస:47
లస: ససస స

7785 SQX0848465
పపరర: రబభబన షపక

95-83/673

7788 SQX2307973
పపరర: హహహమమవత కకసడపప రరడడ

95-83/1177

7791 SQX0362434
పపరర: చసదపశశఖర రరడడడ కకసడపపరరడడడ

95-88/1198

తసడడ:ప చచనతనరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-20-3695
వయససస:32
లస: పప
95-83/677

7794 SQX1869940
పపరర: శకమ కలమమర తతట

95-83/678

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:54-20-3696
వయససస:34
లస: పప
95-3/1144

7797 SQX1274810
పపరర: వజయ లకడమ కకకషససపరటట

95-83/680

భరస : శకనవరస రరడడ కకకషట సపరటట
ఇసటట ననస:54-20-3698
వయససస:34
లస: ససస స
95-81/723

7800 SQX1705730
పపరర: గగతమ కలనపరరడడడ

95-83/681

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కలనపరరడడ
ఇసటట ననస:54-20-3699
వయససస:21
లస: ససస స
95-83/683

భరస : శకనవరస తగల
ఇసటట ననస:54-20-3699
వయససస:39
లస: ససస స
95-83/684

95-83/671

భరస : చచనన రరడడడ కకసడపప రరడడడ
ఇసటట ననస:54-20-3695
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప ���������� ������
ఇసటట ననస:54-20-3699
వయససస:41
లస: పప

భరస : మహబగబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-20-3699
వయససస:30
లస: ససస స
7804 SQX1274778
పపరర: సరయ దసరర మహహష పపపపల

7793 SQX0234534
పపరర: తతట శవమమ

7782 SQX0398487
పపరర: నరసససహరరవప ఉదదగరరర

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:54-20-3692
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర ఉపపపతల
ఇసటట ననస:54-20-3697
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:54-20-3699
వయససస:34
లస: ససస స
7801 SQX1709815
పపరర: బభజ షపక

95-83/672

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-20-3696
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:54-20-3696
వయససస:39
లస: పప
7798 SQX1656594
పపరర: మహన బభషర షపక

7784 SQX1640358
పపరర: పరఖరర జజన షపక

7790 SQX1586025
పపరర: హహహమమవత కకసదపప రరడడ

95-89/1553

తసడడ:ప రరధతకకషషమగరరస ఉదదగరరర
ఇసటట ననస:54-20-3691
వయససస:42
లస: పప

భరస : చచనతన రరడడ కకసదపప రరడడ
ఇసటట ననస:54-20-3695
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప లకమ రరడడడ కకసదపప రరడడ
ఇసటట ననస:54-20-3695
వయససస:57
లస: పప
7795 SQX1869957
పపరర: శకధర తతట

95-83/670

తసడడ:ప రమణయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:54-20-3693
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప తరరపత రరడడడ ఓగరరరల
ఇసటట ననస:54-20-3695
వయససస:42
లస: పప
7792 SQX1579871
పపరర: చచనతన రరడడ కకసదపప రరడడ

7781 SQX1950757
పపరర: జరజ వనసకట లకడమ దసరర రరవప
ఉదదగరరర
తసడడ:ప నరసససహ రరవప ఉదదగరరర
ఇసటట ననస:54-20-3691
వయససస:21
లస: పప

7787 SQX1710581
పపరర: శకనవరస రరవప తమమశశటట

7779 SQX2519437
పపరర: నతగ మలర శశరర సనరఖ

భరస : నతగరశశర రరవప సనరఖ
ఇసటట ననస:54-20-3690
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:54-20-3692
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-20-3692
వయససస:61
లస: పప
7789 SQX2560621
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ ఓగరరరల

95-83/1265

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప సనరఖ
ఇసటట ననస:54-20-3690
వయససస:32
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప ఉదదగరరర
ఇసటట ననస:54-20-3691
వయససస:39
లస: ససస స
7783 SQX2435089
పపరర: సరయ దసరర పపసరద ఉదదగరరర

7778 SQX2492742
పపరర: నతగరశశర రరవప సనరఖ

7803 SQX1595687
పపరర: మహబగబ బభషర షపక

95-85/731

తసడడ:ప ఖమదర వరల షపక
ఇసటట ననస:54-20-3699
వయససస:34
లస: పప
95-83/685

7806 SQX1528217
పపరర: రరమకకటట రరడడ పపపపల

95-83/686

తసడడ:ప వనసగళ రరడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:54-20-3700
వయససస:33
లస: పప
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95-83/687

తసడడ:ప పపసరదస చసదక
ఇసటట ననస:54-20-3700
వయససస:36
లస: పప
7810 SQX0615567
పపరర: శవపరరశత జజననల

95-83/690

95-83/693

95-85/732

95-83/698

95-83/701

95-83/703

95-83/706

భరస : తరరపతరరడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:54-20-3707
వయససస:50
లస: ససస స

7820 SQX1950799
పపరర: రరజగగపరల మలలర పలర

7823 SQX2188175
పపరర: సమధతన షపక

7826 SQX0535948
పపరర: మమలపరటట శవలల

7829 SQX0787283
పపరర: వజపల నతగమలలర శశరర

95-83/709

7832 SQX1640457
పపరర: సరయ లల పపపపల

95-83/699

7835 SQX1187328
పపరర: రరస మహన రరడడ పపపపల
తసడడ:ప తరరపత రరడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:54-20-3707
వయససస:27
లస: పప

7815 SQX1710235
పపరర: సతఖనతరరయణ రరడడ జజననల

95-83/695

7818 SQX0153080
పపరర: మళళళపలర లకడమ

95-83/697

7821 SQX1360262
పపరర: లమవణఖ కకడనరర

95-83/700

భరస : సరయ కకషష కకడనరర
ఇసటట ననస:54-20-3703
వయససస:43
లస: ససస స
95-83/1178

7824 SQX0153247
పపరర: గటర రమణమమ

95-83/702

భరస : ససబబరరమరరడడడ గళళ
ఇసటట ననస:54-20-3705
వయససస:55
లస: ససస స
95-83/704

7827 SQX1705672
పపరర: పపభభవత చలకల

95-83/705

భరస : పపనన రరడడ చలకల
ఇసటట ననస:54-20-3706
వయససస:34
లస: ససస స
95-83/707

7830 SQX0535765
పపరర: మమలపరటట శవరరరడడ

95-83/708

తసడడ:ప వరరరరడడడ మలపరటట
ఇసటట ననస:54-20-3706
వయససస:33
లస: పప
95-83/710

భరస : రరమకకషష రరడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:54-20-3707
వయససస:26
లస: ససస స
95-83/712

95-83/692

భరస : రరజగగపరల
ఇసటట ననస:54-20-3702
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప వవమమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-20-3706
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభబరరడడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:54-20-3706
వయససస:55
లస: పప
7834 SQX0153296
పపరర: పపపపల తరరపఠమమ

95-83/696

భరస : శవరరరడడడ మలపరటట
ఇసటట ననస:54-20-3706
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:54-20-3706
వయససస:50
లస: ససస స
7831 SQX1706027
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ తసగరరరల

7817 SQX1710458
పపరర: మమనక మలలర పలర

7812 SQX0043760
పపరర: శకనవరసరరడడడ జజననల

తలర : కకటట రరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:54-20-3701
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప జలమన
ఇసటట ననస:54-20-3703
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబబ రరడడ గటర
ఇసటట ననస:54-20-3705
వయససస:63
లస: పప
7828 SQX0153270
పపరర: తసగరరరల కకషష కలమమరర

95-83/694

తసడడ:ప ఈశశరయఖ మలలర పలర
ఇసటట ననస:54-20-3702
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప సన దడ రరవప రరజలల కకడనరర
ఇసటట ననస:54-20-3703
వయససస:56
లస: పప
7825 SQX1705912
పపరర: ససబబరరమ రరడడ గటర

7814 SQX0848440
పపరర: కరససలల కకనవటట

95-83/689

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ రరడడ జజననల
ఇసటట ననస:54-20-3701
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప రరజ గగపరల మలలర పలర
ఇసటట ననస:54-20-3702
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజగగపరల మలలర పలర
ఇసటట ననస:54-20-3702
వయససస:25
లస: పప
7822 SQX1360189
పపరర: సరయ కకషష కకడనరర

95-83/691

తసడడ:ప రరజజలల
ఇసటట ననస:54-20-3701
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప జజననల
ఇసటట ననస:54-20-3701
వయససస:24
లస: ససస స
7819 SQX1950617
పపరర: ఈశశర మలలర పలర

7811 SQX0903716
పపరర: రరజ శశఖర రరడడడ జజననల

7809 SQX1705466
పపరర: అసజల జజనల

భరస : కకషష రరడడడ జజనల
ఇసటట ననస:54-20-3701
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ రరడడ జజననల
ఇసటట ననస:54-20-3701
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ రరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:54-20-3701
వయససస:36
లస: పప
7816 SQX1913219
పపరర: దసరర జజననల

95-83/688

తసడడ:ప రరమ కకటట రరడడ పపపపల
ఇసటట ననస:54-20-3700
వయససస:59
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ రరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:54-20-3701
వయససస:54
లస: ససస స
7813 SQX0536029
పపరర: జజననల కకషష రరడడడ

7808 SQX1640424
పపరర: వనసగల రరడడడ పపపపల

7833 SQX1191410
పపరర: శకలత పపపపల

95-83/711

భరస : రరమరరడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:54-20-3707
వయససస:31
లస: ససస స
95-83/713

7836 SQX0536250
పపరర: పపపపల తరరపతరరడడడ

95-83/714

తసడడ:ప రరమరరడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:54-20-3707
వయససస:30
లస: పప
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7837 SQX0535856
పపరర: పపపపల రరమ కకషరష రరడడడ

95-83/715

తసడడ:ప తరరపతరరడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:54-20-3707
వయససస:30
లస: పప
7840 SQX0153221
పపరర: కతస క శవపరరశత

95-83/718

95-83/721

95-83/724

95-83/727

95-83/730

95-83/733

95-83/736

తసడడ:ప అసకమమ రరవప అచచససపటట
ఇసటట ననస:54-20-3760
వయససస:36
లస: పప

7850 SQX0536326
పపరర: ఆవపల మణణదదపసక

7853 SQX0554949
పపరర: అవపల వనసకట రరమరరడడడ

7856 SQX0243261
పపరర: చసడడక ససజజత

7859 SQX0378976
పపరర: శవ జనతరరనమమ శశటట పలర

95-83/740

7862 SQX0535898
పపరర: అచచసశశటట మలలర శశరర

95-83/728

7865 SQX0535740
పపరర: అచచసశశటట అసకమమరరవప
తసడడ:ప ఆదదనతరరయణ అచచససపటట
ఇసటట ననస:54-20-3760
వయససస:60
లస: పప

7845 SQX0615518
పపరర: భవరన గసగవరపప

95-83/723

7848 SQX0536078
పపరర: గసగవరపప సరసబశవ రరవప

95-83/726

7851 SQX0536318
పపరర: ఆవపల వనసకట లకడమ

95-83/729

భరస : వనసకట రరమరరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:54-20-3711
వయససస:29
లస: ససస స
95-83/731

7854 SQX1705615
పపరర: శకనవరస రరడడ ఆవపల

95-83/732

తసడడ:ప యలమర రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:54-20-3711
వయససస:35
లస: పప
95-83/734

7857 SQX1274844
పపరర: హరరనతథ చసడడక

95-83/735

తసడడ:ప రరమమసజనవయబలల చసడడక
ఇసటట ననస:54-20-3714
వయససస:39
లస: పప
95-83/738

7860 SQX1273911
పపరర: వనసకటటశశర రరవప శశటట పలర

95-83/739

తసడడ:ప రరమయఖ శశటట పలర
ఇసటట ననస:54-20-3755
వయససస:36
లస: పప
95-83/741

భరస : రరసబభబబ అచచససపటట
ఇసటట ననస:54-20-3760
వయససస:30
లస: ససస స
95-83/743

95-83/720

తసడడ:ప రరమకకటటశశర రరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:54-20-3710
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప రరమయఖ శశటట పలర
ఇసటట ననస:54-20-3755
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబయఖ శశటట పలర
ఇసటట ననస:54-20-3755
వయససస:70
లస: పప
7864 SQX0535781
పపరర: అచచసశశటట రరసబభబ

95-83/725

భరస : హరనతథ చసడడక
ఇసటట ననస:54-20-3714
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ననన
ఇసటట ననస:54-20-3716
వయససస:48
లస: ససస స
7861 SQX0378869
పపరర: శశటట పలర రరమయఖ

7847 SQX1706084
పపరర: శవ శసకర వననసన

7842 SQX1215335
పపరర: మసజల సరలపటటట

భరస : సరసబశవరరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:54-20-3710
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ఎలమరరరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:54-20-3711
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప పపనతన రరడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:54-20-3711
వయససస:57
లస: పప
7858 SQX0536292
పపరర: మలలర శశరర ననన

95-83/722

భరస : శకనవరస రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:54-20-3711
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : యలర రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:54-20-3711
వయససస:52
లస: ససస స
7855 SQX1705623
పపరర: యలమర రరడడడ ఆవపల

7844 SQX1215368
పపరర: రఘబనతథ రరడడ సరలపటటట

95-83/717

భరస : రఘబనతథ రరడడ సరలపటటట
ఇసటట ననస:54-20-3709
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల వననసన
ఇసటట ననస:54-20-3710
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప అపపయఖ వననసన
ఇసటట ననస:54-20-3710
వయససస:69
లస: పప
7852 SQX1705631
పపరర: వనసకట రతనస ఆవపల

95-83/719

తసడడ:ప గగవసద రరడడడ సరలపటటట
ఇసటట ననస:54-20-3709
వయససస:51
లస: పప

భరస : శవశసకర వననసన
ఇసటట ననస:54-20-3710
వయససస:33
లస: ససస స
7849 SQX1640366
పపరర: ఆసజనవయబలల వననసన

7841 SQX1915024
పపరర: సపసదరఖ సరళపటటట

7839 SQX0153106
పపరర: వనసపటట శవలకడమ

భరస : రమమష వనసపటట
ఇసటట ననస:54-20-3708
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ సరళపటటట
ఇసటట ననస:54-20-3709
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప రఘబనతథరరడడడ సలపపటట
ఇసటట ననస:54-20-3709
వయససస:30
లస: పప
7846 SQX0536383
పపరర: వననసన మహహశశరర

95-83/716

తసడడ:ప తరరపత రరడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:54-20-3707
వయససస:34
లస: పప

భరస : మబరళ
ఇసటట ననస:54-20-3708
వయససస:60
లస: ససస స
7843 SQX0554543
పపరర: సరలపటటట శకనవరస రరడడడ

7838 SQX1705557
పపరర: రరమరరడడడ పపపపల

7863 SQX0535807
పపరర: అచచసశశటట సరసబశవరరవప

95-83/742

తసడడ:ప అసకమమ రరవప అచచససపటట
ఇసటట ననస:54-20-3760
వయససస:31
లస: పప
95-83/744

7866 SQX1215392
పపరర: సపసదరఖ సరలపటటట

95-83/745

భరస : శకనవరస రరడడ సరలపటటట
ఇసటట ననస:54-20-37004
వయససస:25
లస: ససస స
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95-82/672

భరస : అబబదల జలమన షపక
ఇసటట ననస:54-21
వయససస:52
లస: ససస స
7870 SQX1947720
పపరర: అబబదల జలమన షపక

95-82/675

95-83/746

95-83/749

95-83/752

95-83/1180

95-83/755

భరస : రరసబభబబ శశటట
ఇసటట ననస:54-21-3722
వయససస:45
లస: ససస స

7880 SQX1705763
పపరర: వనసకట రరడడడ మగలమ

7883 SQX2170579
పపరర: మగస పదతమవత

7886 SQX1869908
పపరర: ససధతకర నలర గగసడ

95-83/758

7889 SQX0536003
పపరర: ఓలలటట నరజ

95-83/753

7892 SQX1706209
పపరర: శవ నతగ లకడమ శశటట

95-83/1181

95-83/756

7895 SQX1706167
పపరర: గగపస శశటట
తసడడ:ప రరసబభబబ శశటట
ఇసటట ననస:54-21-3722
వయససస:26
లస: పప

95-83/748

7878 SQX0615989
పపరర: భవరన బసడడరరడడడ

95-83/751

7881 SQX2170397
పపరర: మగస వనసకట పపసరద

95-83/1179

7884 SQX1869890
పపరర: పదమ నలర గగసడ

95-83/754

భరస : వరయఖ నలర గగసడ
ఇసటట ననస:54-21-3717
వయససస:33
లస: ససస స
7887 SQX1869544
పపరర: శకనవరసస నలర గగసడ

95-83/757

తసడడ:ప వరయఖ నలర గగసడ
ఇసటట ననస:54-21-3717
వయససస:26
లస: పప
95-83/759

7890 SQX0536193
పపరర: ఓలలటట ఉమమలల

95-83/760

భరస : హరరపస
ప రద ఓలలటట
ఇసటట ననస:54-21-3721
వయససస:58
లస: ససస స
95-83/762

భరస : అనల కలమమర శశటట
ఇసటట ననస:54-21-3722
వయససస:27
లస: ససస స
95-83/764

7875 SQX1526997
పపరర: రరవత ధనపరటట

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర లమతడ
ఇసటట ననస:54-21-3716
వయససస:44
లస: పప

భరస : హరరపస
ప రద ఓలలటట
ఇసటట ననస:54-21-3721
వయససస:32
లస: ససస స
95-83/761

95-86/981

భరస : ససరరష బసదదరరడడడ
ఇసటట ననస:54-21-3716
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప వరయఖ నలర గగసడ
ఇసటట ననస:54-21-3717
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప భదపయఖ వ వవలలటట
ఇసటట ననస:54-21-3721
వయససస:59
లస: పప
7894 SQX1706142
పపరర: భభగఖ లకడమ శశటట

95-83/750

Deleted

తసడడ:ప గరసధద నలర గగసడ
ఇసటట ననస:54-21-3717
వయససస:43
లస: పప
7891 SQX1950567
పపరర: హరర పపసరద వవలలటట

7877 SQX1526989
పపరర: సరసబశవరరవప ధనపరటట

7872 SQX1385484
పపరర: సబహ బబగమ సయఖద

తసడడ:ప సరసబశవరరవప ధనపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3715
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట పపసరద
ఇసటట ననస:54-21-3716
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల చచటట పలర
ఇసటట ననస:54-21-3717
వయససస:36
లస: ససస స
7888 SQX1869551
పపరర: వరయఖ నలర గగసడ

95-83/747

తసడడ:ప కకసడత రరడడడ మగలమ
ఇసటట ననస:54-21-3716
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకట పపసరద
ఇసటట ననస:54-21-3716
వయససస:40
లస: ససస స
7885 SQX1951243
పపరర: శవ కలమమరర చచటట పలర

7874 SQX1710417
పపరర: శరసత పససపపలలటట

95-82/674

భరస : సరరదర సయఖద
ఇసటట ననస:54-21
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషష ధనపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3715
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-21-3716
వయససస:55
లస: ససస స
7882 SQX2265288
పపరర: మగస పదతమవత

95-82/676

తసడడ:ప రసగయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:54-21-3613
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ధనపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3715
వయససస:45
లస: ససస స
7879 SQX0153338
పపరర: ఒసడచడ
ప డడ ఇరమమ�

7871 SQX0401711
పపరర: ఖమదర వల� షపక�

7869 SQX0401802
పపరర: కరలలషర వల షపక

తసడడ:ప ఖమదర వల
ఇసటట ననస:54-21
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప మహబగబ బభషర�
ఇసటట ననస:54-21
వయససస:59
లస: పప

భరస : సససగరరయఖ శశటట పలర
ఇసటట ననస:54-21-1983
వయససస:62
లస: ససస స
7876 SQX1527003
పపరర: లకడమ ధనపరటట

95-82/673

తసడడ:ప ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:54-21
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప అబబదల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:54-21
వయససస:55
లస: పప
7873 SQX1951193
పపరర: మలలర శశరర శశటట పలర

7868 SQX0307157
పపరర: మహబగబ బభషర షపక షపక

7893 SQX1710276
పపరర: అరరణ తతట

95-83/763

భరస : వనసకటటసశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:54-21-3722
వయససస:44
లస: ససస స
95-83/765

7896 SQX1012517
పపరర: అశశక బభబబ శశటట

95-83/766

తసడడ:ప రరసబభబబ శశటట
ఇసటట ననస:54-21-3722
వయససస:30
లస: పప
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7897 SQX1707306
పపరర: అనల కలమమర శశటట
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95-83/767

తసడడ:ప రరసబభబబ శశటట
ఇసటట ననస:54-21-3722
వయససస:32
లస: పప
7900 SQX2366318
పపరర: రరజరశశరర తతట

95-83/1184

95-83/768

95-83/770

95-83/773

95-83/776

95-83/779

95-83/782

తసడడ:ప కనకరరడడడ వజజపల
ఇసటట ననస:54-21-3735
వయససస:53
లస: ససస స

7910 SQX1707322
పపరర: రమణమమ ఉననస

7913 SQX1709823
పపరర: వనసకట లకడమ కళరస కకసడత

7916 SQX1868579
పపరర: మనషర భభగరరరడడడ

7919 SQX1709765
పపరర: హరర బభబబ భభగరరరరరక

95-83/785

7922 SQX1707454
పపరర: శకనవరస రరవప బబ గరరరడడ

95-83/774

7925 SQX1818392
పపరర: నతగ గగవరర న రరడడడ వజజపల

7905 SQX2280741
పపరర: చచదడశశర రరవప పరకలపరటట

95-83/1186

7908 SQX1709575
పపరర: ఆదద నతరరయణ ధసడ

95-83/772

7911 SQX0536060
పపరర: గగడనరర సరసశత

95-83/775

భరస : వనసకటటశశర రరవప గగడనరర
ఇసటట ననస:54-21-3730
వయససస:38
లస: ససస స
95-83/777

7914 SQX1710128
పపరర: ససబబలకడమ కకసడత

95-83/778

భరస : ససబబ రరడడ కకసడత
ఇసటట ననస:54-21-3733
వయససస:60
లస: ససస స
95-83/780

7917 SQX1707413
పపరర: నతగలకడమ భభగరరరడడడ

95-83/781

భరస : శకనవరస రరవప భభగరరరడడ
ఇసటట ననస:54-21-3734
వయససస:44
లస: ససస స
95-83/783

7920 SQX1868454
పపరర: హరర బభబబ భభగరరరడడ

95-83/784

తసడడ:ప శకనవరస రరవప భభగరరరడడ
ఇసటట ననస:54-21-3734
వయససస:30
లస: పప
95-83/786

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప బబ గరరరడడ
ఇసటట ననస:54-21-3734
వయససస:54
లస: పప
95-83/787

95-142/99

తసడడ:ప అచచయఖ ధసడ
ఇసటట ననస:54-21-3728
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప భభగరరరరరక
ఇసటట ననస:54-21-3734
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప భభగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-21-3734
వయససస:54
లస: పప
7924 SQX1915909
పపరర: శకనవరసరరడడడ వజజపల

95-83/771

భరస : హరర బభబబ భభగరరరడడ
ఇసటట ననస:54-21-3734
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప భభగరరరడడ
ఇసటట ననస:54-21-3734
వయససస:44
లస: ససస స
7921 SQX1868728
పపరర: శకనవరస రరవప భభగరరరడడ

7907 SQX1709492
పపరర: తడజ దసడ

7902 SQX1874890
పపరర: రరసబభబబ శశటట

తలర : సరసబపజఖస పరకలపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3723
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప రరమకకషష రరడడడ కళరస కకసడత
ఇసటట ననస:54-21-3733
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభబ రరడడ కకసడత
ఇసటట ననస:54-21-3733
వయససస:33
లస: పప
7918 SQX1868637
పపరర: నతగ లకడమ భభగరరరడడ

95-83/769

భరస : వనసకట రరవప ఉననస
ఇసటట ననస:54-21-3729
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల గగడనరర
ఇసటట ననస:54-21-3730
వయససస:36
లస: పప
7915 SQX1710078
పపరర: కకషష రరడడడ కకసడత

7904 SQX1709708
పపరర: ఆసజనవయబలల నలకసఠ

95-83/1183

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల శశటట
ఇసటట ననస:54-21-3722
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప ఆచచయఖ దసదత
ఇసటట ననస:54-21-3728
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప వనకయఖ ధసడ
ఇసటట ననస:54-21-3728
వయససస:48
లస: పప
7912 SQX0536052
పపరర: గగడనరర వనసకటటశశర రరవప

95-83/1185

తసడడ:ప బపహమస నలకసఠ
ఇసటట ననస:54-21-3723
వయససస:41
లస: పప

భరస : అచచయఖ ధసడ
ఇసటట ననస:54-21-3728
వయససస:44
లస: ససస స
7909 SQX1709542
పపరర: అచచయఖ ధసడ

7901 SQX2201523
పపరర: రరణబక శశటట

7899 SQX2201374
పపరర: శరరష శశటట

భరస : అశశక బభబబ శశటట
ఇసటట ననస:54-21-3722
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గగపస శశటట
ఇసటట ననస:54-21-3722
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల నలసకసత
ఇసటట ననస:54-21-3723
వయససస:31
లస: ససస స
7906 SQX1709500
పపరర: వనసకరయమమ ధసడ

95-83/1182

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల శశటట
ఇసటట ననస:54-21-3722
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:54-21-3722
వయససస:22
లస: ససస స
7903 SQX0118604
పపరర: రరజరశశరర నలస కసఠ

7898 SQX2201440
పపరర: రరసబభబబ శశటట

7923 SQX2110740
పపరర: మణణ శశశత వపననస

95-81/601

తసడడ:ప నతగ మలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:54-21-3735
వయససస:22
లస: ససస స
95-83/788

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ వజజపల రగజ రమణణ వజజపల
ఇసటట ననస:54-21-3735
వయససస:22
లస: పప

7926 SQX1915859
పపరర: నతగ కకటట రరడడ వజజపల

95-83/789

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ వజజపల
ఇసటట ననస:54-21-3735
వయససస:26
లస: పప
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7927 SQX1964022
పపరర: రగజజరమణణ వజజపల
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95-83/790

భసధసవప: శకనవరసరరడడడ వజజపల
ఇసటట ననస:54-21-3735
వయససస:44
లస: పప
7930 SQX1705904
పపరర: ససతమమ సరనకకమబమ

95-83/791

95-83/794

95-83/797

95-83/800

95-83/802

95-83/806

95-83/809

తసడడ:ప సరసబయఖ ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:54-21-3752
వయససస:32
లస: పప

7943 SQX1950658
పపరర: సరయ లకమణ కకరరవ

7946 SQX1950559
పపరర: జనక మహరరజ కటట

7949 SQX1707611
పపరర: ఆయయషర షపక

95-83/812

7952 SQX1271220
పపరర: శరసత పసపయ ససదచపపడడ

7955 SQX1950724
పపరర: అపరపరరవప కటట
తసడడ:ప subbaiah కటట
ఇసటట ననస:54-21-3757
వయససస:68
లస: పప

95-83/796

7938 SQX1869262
పపరర: నతగసరయహరరష రరడడడ
మసడచదద సల
తసడడ:ప కకటటరరడడడ మసడచదద సల
ఇసటట ననస:54-21-3739
వయససస:23
లస: పప

95-83/799

95-83/801

భరస : నతగర రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:54-21-3741
వయససస:47
లస: ససస స
95-83/804

7944 SQX1705854
పపరర: శకనవరస రరడడ అటభర

95-83/805

తసడడ:ప నతగర రరడడడ అటభర
ఇసటట ననస:54-21-3741
వయససస:26
లస: పప
95-83/807

7947 SQX1709856
పపరర: వరసస ఇలమ

95-83/808

తసడడ:ప హరరచసదపయఖ ఇలమ
ఇసటట ననస:54-21-3741
వయససస:51
లస: పప
95-83/810

7950 SQX1707793
పపరర: షరహహదత మహమమద

95-83/811

భరస : అమర మహమమద
ఇసటట ననస:54-21-3742
వయససస:41
లస: ససస స
95-83/813

భరస : శకనవరస రరవప ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:54-21-3752
వయససస:26
లస: ససస స
95-83/815

95-83/793

7935 SQX1707447
పపరర: హనసమసత రరవప గబరజజల

95-83/1187 7941 SQX1706266
7940 SQX2223766
పపరర: కరళ యశశసత రరడడడ మనవడ దసదల
పపరర: పదమ అటర

తసడడ:ప ఎస డక అమరర
ఇసటట ననస:54-21-3742
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప యమససన షపక
ఇసటట ననస:54-21-3742
వయససస:34
లస: పప
7954 SQX1271212
పపరర: శకనవరస రరవప ససదచపపడడ

95-83/798

తసడడ:ప అపప రరవప కటట
ఇసటట ననస:54-21-3741
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప అదద రరడడడ అటభర
ఇసటట ననస:54-21-3741
వయససస:51
లస: పప
7951 SQX1707660
పపరర: సరరదర షపక

7937 SQX1836857
పపరర: నతరరయణమమ మసడడదద సల

7932 SQX1709849
పపరర: అరరణత గబరజజల

తసడడ:ప సరసబశవరరవప గబరజజల
ఇసటట ననస:54-21-3738
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:54-21-3741
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప నతగర రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:54-21-3741
వయససస:27
లస: పప
7948 SQX1710029
పపరర: నతగర రరడడడ అటభర

95-83/795

తసడడ:ప కకటటరరడడడ మనవడ దసదల
ఇసటట ననస:54-21-3739
వయససస:19
లస: పప

భరస : అపరపరరవప కటభట
ఇసటట ననస:54-21-3741
వయససస:57
లస: ససస స
7945 SQX1707280
పపరర: అదద రరడడడ అటర

7934 SQX1709930
పపరర: బభల ఆసజనవయబలల గబరజజల

95-83/983

భరస : బభల ఆసజనవయబలల గబరజజల
ఇసటట ననస:54-21-3738
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకటట రరడడడ మసడడదద సల
ఇసటట ననస:54-21-3739
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగర రరడడడ మసడచదద సల
ఇసటట ననస:54-21-3739
వయససస:49
లస: పప
7942 SQX1707397
పపరర: పపటట లమమ కటభట

95-83/792

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప గబరజజల
ఇసటట ననస:54-21-3738
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ గబరజజల
ఇసటట ననస:54-21-3738
వయససస:70
లస: పప
7939 SQX1818558
పపరర: కకటట రరడడడ మసడచదద సల

7931 SQX1705847
పపరర: కకటట రరడడడ సరనకకమబమ

7929 SQX2040756
పపరర: మణణసపశథత వజజపల

భరస : నతగరగగవరరనవద
ప దద వజజపల
ఇసటట ననస:54-21-3735
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటట రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-21-3736
వయససస:62
లస: పప

భరస : హననమసతష గబరజజల
ఇసటట ననస:54-21-3738
వయససస:36
లస: ససస స
7936 SQX1950773
పపరర: సరసబ శవ రరవప గబరజజల

95-83/982

భరస : శకనతశస రరడడ
ఇసటట ననస:54-21-3735
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకటట రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-21-3736
వయససస:63
లస: ససస స
7933 SQX1707348
పపరర: నతగ మలలర శశరర గబరజజల

7928 SQX2110666
పపరర: రగజ రమణణ వజజపల

7953 SQX1707371
పపరర: శవమమ ససదచపపడడ

95-83/814

భరస : సరసబయఖ ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:54-21-3752
వయససస:54
లస: ససస స
95-83/816

7956 SQX1710102
పపరర: నతగ లకడమ మలబసటట

95-83/817

తలర : నరసమమ మలబసటట
ఇసటట ననస:54-21-3759
వయససస:21
లస: ససస స
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7957 SQX1710151
పపరర: వనసకరయమమమ మలమబభసటట

95-83/818

భరస : శవ నతరరయణ మలమబభసటట
ఇసటట ననస:54-21-3759
వయససస:66
లస: ససస స
7960 SQX1640408
పపరర: శక లకడమ పరలపరటట

95-83/821

7961 SQX1640499
పపరర: పరలపరటట రమణమమ

95-83/824

7964 SQX0378760
పపరర: పరలపరటట చన వనసకటటశశరరర

తసడడ:ప వనసక నరసససగ ఉపపలపప
ఇసటట ననస:54-21-3766
వయససస:22
లస: పప
95-83/830

95-83/833

95-83/836

95-83/839

భరస : అశశక కలమమర నతదచసడర
ఇసటట ననస:54-21-3771
వయససస:33
లస: ససస స

7976 SQX1640390
పపరర: కరకసత వనతరస

7979 SQX1714278
పపరర: కరకసత వనరస

95-83/841

7982 SQX0455113
పపరర: బపహమస పపసపరటట

95-83/831

7985 SQX0615666
పపరర: అనత నతదచసడర
భరస : శకనవరసరరవప నతదచసడర
ఇసటట ననస:54-21-3771
వయససస:36
లస: ససస స

7965 SQX1706225
పపరర: రరమ ఉపపలపప

95-83/826

7968 SQX1705771
పపరర: సరయ కకరణ బరమ

95-83/829

7971 SQX0614404
పపరర: రరధమమ మదసదల

95-83/832

భరస : నరసససహరరవప మదసదల
ఇసటట ననస:54-21-3768
వయససస:61
లస: ససస స
95-83/834

7974 SQX1818582
పపరర: శకదడవ కలపసపరరడడడ

95-83/835

భరస : శకనవరససల రరడడ కలపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:54-21-3769
వయససస:42
లస: ససస స
95-83/837

7977 SQX1640473
పపరర: హహమసత కలమమర వనతరస

95-83/838

తసడడ:ప పపపమనతథ వనతరస
ఇసటట ననస:54-21-3769
వయససస:31
లస: పప
95-85/733

7980 SQX0614792
పపరర: శశశలజ పపసపరటట

95-83/840

భరస : బపహమస పపసపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3770
వయససస:36
లస: ససస స
95-83/842

తసడడ:ప వర నతరరయణ పపసపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3770
వయససస:47
లస: పప
95-83/843

95-83/823

తసడడ:ప పప తష రరజ బరమ
ఇసటట ననస:54-21-3767
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప పపపమమనథ వనరస
ఇసటట ననస:54-21-3769
వయససస:26
లస: పప

భరస : వర నతరరయణ పపసపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3770
వయససస:67
లస: ససస స
7984 SQX0398131
పపరర: వనసకట రమణ నతదచసడర

95-83/828

తసడడ:ప పపపమనతథ వనతరస
ఇసటట ననస:54-21-3769
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప చకకపరణణ రరవప వనతరస
ఇసటట ననస:54-21-3769
వయససస:57
లస: పప
7981 SQX0834689
పపరర: సరవతప పపసపరటట

7973 SQX0554832
పపరర: మదసదల చనన నతరయఖ

7962 SQX1640481
పపరర: పరలపరటట రవతడజ

భరస : వనసక నరసససగ ఉపపలపప
ఇసటట ననస:54-21-3766
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహ రరవప maddula
ఇసటట ననస:54-21-3768
వయససస:45
లస: పప

భరస : పపపమనతథ వనతరస
ఇసటట ననస:54-21-3769
వయససస:49
లస: ససస స
7978 SQX1640382
పపరర: పపపమనతథ వనతరస

95-83/825

భరస : నతగ రరజ గసడడకకటట
ఇసటట ననస:54-21-3768
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహ రరవప మదసదల
ఇసటట ననస:54-21-3768
వయససస:42
లస: పప
7975 SQX1640465
పపరర: నరమల వనతరస

7970 SQX1274588
పపరర: వజయ gandikoti

95-83/820

తసడడ:ప చనన వనసకటటశశరరర పరలపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3763
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప కరససలల ఉపపలపప
ఇసటట ననస:54-21-3766
వయససస:48
లస: పప

భరస : చనన నతరయఖ మదసదల
ఇసటట ననస:54-21-3768
వయససస:26
లస: ససస స
7972 SQX0554444
పపరర: శవనతనరరయణ మదసదల

95-83/822

తసడడ:ప బపహమయఖ పరలపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3763
వయససస:50
లస: పప

95-83/827 7967 SQX1706183
7966 SQX1706241
పపరర: భభరత పకదదశ సరయ ఉపపలపప
పపరర: వనసకట నరసససగ ఉపపలపప

7959 SQX1271246
పపరర: శరసత కలమమరర అచచసశశటట

తసడడ:ప అసకమమ రరవప అచచసశశటట
ఇసటట ననస:54-21-3760
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చనన వనసకటటశశరరర పరలపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3763
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప చనన వనసకటటశశరరర పరలపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3763
వయససస:28
లస: పప

7969 SQX1271238
పపరర: జజనకక మదసదల

95-83/819

తసడడ:ప ససవర నతరరయణ మలబసడడ
ఇసటట ననస:54-21-3759
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప చనన వనసకటటశశరరర పరలపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3763
వయససస:23
లస: ససస స
7963 SQX1640507
పపరర: బపహమశశర రరవప పరలపరటట

7958 SQX1710219
పపరర: ససవర పపసరద మలబసడడ

7983 SQX2362085
పపరర: లకడమ పరలకకలలర

95-83/1189

తసడడ:ప బపహమస పరలకకలలర
ఇసటట ననస:54-21-3770
వయససస:48
లస: ససస స
95-83/844

7986 SQX0614933
పపరర: భగలకడమ నతదచసడర

95-83/845

భరస : వనసకయఖ నతదచసడర
ఇసటట ననస:54-21-3771
వయససస:64
లస: ససస స
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7987 SQX0535955
పపరర: నతదచసడర శకనవరస రరవప

95-83/846

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర నతదచసడర
ఇసటట ననస:54-21-3771
వయససస:41
లస: పప
7990 SQX0378927
పపరర: మమరస పరసడడరసగయఖ

95-83/849

95-83/851

95-83/1190

95-83/855

95-83/858

95-83/861

95-85/735

తసడడ:ప కకటయఖ గగడపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3778
వయససస:27
లస: పప

8000 SQX1706191
పపరర: బసవయఖ పపసపరటట

8003 SQX0535849
పపరర: మబకరసల వనసకట ససబపమణఖస

8006 SQX2081149
పపరర: లకడమ తరపతమమ అననస

8009 SQX2159325
పపరర: పపసరద అననస

95-83/863

8012 SQX1950781
పపరర: కకటటశశరమమ ఐలమ

95-83/856

8015 SQX1225904
పపరర: కకటటశశరరరవప గగడపరటట
తసడడ:ప పరనకరలల గగడపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3778
వయససస:45
లస: పప

7995 SQX1710664
పపరర: బభబబ బబలరసకకసడ

95-83/853

7998 SQX1706100
పపరర: వజయ లకడమ పపసపరటట

95-83/854

8001 SQX0615922
పపరర: వజయలకడమ మబకరసమల

95-83/857

భరస : ససబపహమణఖస మబకరసమల
ఇసటట ననస:54-21-3776
వయససస:45
లస: ససస స
95-83/859

8004 SQX0615971
పపరర: జజఖత కకసపపరరడడ

95-83/860

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకసపపరరడడడ
ఇసటట ననస:54-21-3777
వయససస:32
లస: ససస స
95-83/984

8007 SQX2170728
పపరర: లకడమ అననస

95-83/1192

భరస : పపసరద అననస
ఇసటట ననస:54-21-3777
వయససస:34
లస: ససస స
95-85/1086

8010 SQX1880764
పపరర: నసదదన గగడపరటట

95-83/862

భరస : శకనస గగడపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3778
వయససస:26
లస: ససస స
95-83/864

భరస : రరసబభబబ ఐలమ
ఇసటట ననస:54-21-3778
వయససస:56
లస: ససస స
95-83/866

95-85/734

భరస : బసవయఖ పపసపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3775
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : వనరరకయమ ఆసజనవయలల అననస
ఇసటట ననస:54-21-3777
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప గబడపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3778
వయససస:41
లస: ససస స
8014 SQX1709989
పపరర: శకనస గగడపరటట

95-83/1191

తసడడ:ప పపసరద అననస
ఇసటట ననస:54-21-3777
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమబలల�
ఇసటట ననస:54-21-3777
వయససస:40
లస: పప
8011 SQX1066621
పపరర: నతగరశశరమమ గగడపరటట

7997 SQX2137271
పపరర: కరశసబ బబలరసకకసడ

7992 SQX1714450
పపరర: రరకకమణణ మమరస

తసడడ:ప ఖశశస బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:54-21-3774
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప హనసమసత రరవప మబకరసలమ
ఇసటట ననస:54-21-3776
వయససస:49
లస: పప

భరస : నతగమలలర శశర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:54-21-3777
వయససస:39
లస: ససస స
8008 SQX0379941
పపరర: �మ కకషష పపసరద�

95-83/852

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3775
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప ససబపహమణఖస మబకరసమల
ఇసటట ననస:54-21-3776
వయససస:28
లస: పప
8005 SQX0615807
పపరర: చనన గరజల

7994 SQX1710037
పపరర: పపరమమ బబలరసకకసడ

95-83/848

తసడడ:ప పరసడడ రసగయఖ మమరస
ఇసటట ననస:54-21-3773
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:54-21-3774
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప బసవ సశర రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3775
వయససస:23
లస: పప
8002 SQX1271253
పపరర: శకకరసత మబకరసమల

95-83/850

భరస : బభబబ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:54-21-3774
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబబ
ఇసటట ననస:54-21-3774
వయససస:29
లస: పప
7999 SQX1706134
పపరర: పవన కలమమర పపసపరటట

7991 SQX0383471
పపరర: రవణసమమ మమరరస

7989 SQX1479824
పపరర: ససనత మమరస

తసడడ:ప పరసడడ రసగయఖ మమరస
ఇసటట ననస:54-21-3773
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పరసడడ రసగయఖ మమరరస
ఇసటట ననస:54-21-3773
వయససస:44
లస: ఇ

భరస : మననహర కకలమ
ఇసటట ననస:54-21-3774
వయససస:32
లస: ససస స
7996 SQX2137149
పపరర: మసరసన బబలరసకకసడ

95-83/847

తసడడ:ప లకడమ నరసయఖ నతదచసడర
ఇసటట ననస:54-21-3771
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటయఖ మమరరస
ఇసటట ననస:54-21-3773
వయససస:51
లస: పప
7993 SQX1640374
పపరర: లకడమ కకలమ

7988 SQX0536185
పపరర: నతదచసడర వనసకయఖ

8013 SQX1066589
పపరర: అసకమమరరవప గగడపరటట

95-83/865

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప గగడపరటట
ఇసటట ననస:54-21-3778
వయససస:25
లస: పప
95-83/867

8016 SQX1950856
పపరర: రరసబభబబ ఐలమ

95-83/868

తసడడ:ప హరర చసదపయఖ ఐలమ
ఇసటట ననస:54-21-3778
వయససస:61
లస: పప
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8017 SQX2389443
పపరర: శకధర బభబబ తతడడకకసడ

95-83/1193

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:54-21-3778
వయససస:43
లస: పప

8018 SQX2219004
పపరర: శవ కలమమరర గబరజజల

భరస : శకనస గబరజజల
ఇసటట ననస:54-21-3778
వయససస:42
లస: ససస స

95-83/1196 8021 SQX1710631
8020 SQX2388411
పపరర: వనసకట మణణ రతనస తతడడకకసడ
పపరర: జరన
జ తబ షపక

తసడడ:ప శకధర బభబబ తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:54-21-3778
వయససస:19
లస: పప
8023 SQX2307932
పపరర: యయసశనవమ ద
స దద సరనకకమబమ

95-83/1197

95-82/679

8027 SQX2481026
పపరర: ఆఫరగజ షపక

95-142/101

8030 SQX2165371
పపరర: ఇసదదరర బడడ
భసధసవప: శరరష శరరష
ఇసటట ననస:54-22-3781
వయససస:65
లస: ససస స

95-83/1200
8032 SQX2165363
పపరర: మహన చసదప పవన కలమమర
అబబబ
తలర : శరరష అబబబ
ఇసటట ననస:54-22-3781
వయససస:24
లస: పప

8033 SQX2415206
పపరర: మసగమమ సరనకకమబమ
భరస : ససబబబ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-22-3790
వయససస:71
లస: ససస స

8035 SQX2392173
పపరర: మణణ భభరర వ రరడడడ సరనకకమబమ

8036 SQX2215291
పపరర: మసగమమ సరనకకమబమ

95-81/769

Deleted

తసడడ:ప లకమణ రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-22-3790
వయససస:23
లస: పప

95-83/1203

తసడడ:ప ససబబ రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-22-3790
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప గరనగర రరడడడ చతమల
ఇసటట ననస:54-22-3790
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:54-22-3790
వయససస:33
లస: ససస స

95-82/919

8045 SQX2201952
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కలసదసరర
తసడడ:ప రమణత రరడడడ కలసదసరర
ఇసటట ననస:54-22-3790
వయససస:31
లస: పప

95-185/792

8025 SQX1867647
పపరర: జసశనతథ వనసటపపత

95-82/678

8028 SQX1874783
పపరర: ససవర శసకర రరడడ పపరస

95-142/100

తసడడ:ప కకషష రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:54-22
వయససస:23
లస: పప
95-83/1198

8031 SQX2192672
పపరర: శరరష అబబబ

95-83/1199

భసధసవప: మహన చసదప పవన కలమమర అబబబ
ఇసటట ననస:54-22-3781
వయససస:44
లస: ససస స
95-81/767

8034 SQX2391399
పపరర: యశశసత రరడడడ సరనకకమబమ

95-81/768

తసడడ:ప లకమమనత రరడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-22-3790
వయససస:25
లస: పప
95-83/1201

8037 SQX2365054
పపరర: వనసకట రరడడడ కకసడ

95-83/1202

తసడడ:ప వనసకట నరరర రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:54-22-3790
వయససస:49
లస: పప
95-83/1204

8040 SQX2202653
పపరర: సరసశత సరనకకమబమ

95-83/1205

భరస : లకమణ రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-22-3790
వయససస:43
లస: ససస స
95-83/1207

భరస : కకషష రరడడడ బబ రక
ఇసటట ననస:54-22-3790
వయససస:43
లస: ససస స
95-83/1209

8022 SQX2058923
పపరర: జలమన షపక

తసడడ:ప రరమబ తతతయఖ వనసటపపత
ఇసటట ననస:54-22
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:54-22-3790
వయససస:46
లస: ససస స

95-83/1206 8042 SQX2317873
8041 SQX2383016
పపరర: వనసకట నతరరయణ రరడడడ శరఖమల
పపరర: పపసనన లకడమ బబ రక

8044 SQX2376663
పపరర: నతరరయణ రరడడడ కకసడ

95-82/677

భరస : ససబబ రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-22-3790
వయససస:71
లస: ససస స
8039 SQX2372001
పపరర: నతగ లకడమ కకసడ

95-83/1195

తసడడ:ప ఘన షసదత షపక
ఇసటట ననస:54-21-3779
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-22
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటయఖ గబరజజల
ఇసటట ననస:54-22-3738
వయససస:70
లస: పప

8038 SQX2217370
పపరర: లకమణ రరడడడ సరనకకమబమ

95-83/869

భరస : లకకమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-22
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషష రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:54-22
వయససస:23
లస: పప
8029 SQX1874908
పపరర: సరసబశవ రరవప గబరజజల

8024 SQX0663369
పపరర: లకమమమ పపరస

8019 SQX2392314
పపరర: అలవనలమమ తతడడకకసడ

భరస : శకధర బభబబ తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:54-21-3778
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జరజనతబ షపక
ఇసటట ననస:54-21-3779
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప లకమణ రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-21-3790
వయససస:24
లస: పప
8026 SQX1867670
పపరర: ససవర శసకర రరడడడ పపరస

95-83/1194

8043 SQX2374759
పపరర: శశశలజ చతమల

95-83/1208

భరస : వనసకట నతరరయణ రరడడడ చతమల
ఇసటట ననస:54-22-3790
వయససస:33
లస: ససస స
95-83/1210

95-83/1211
8046 SQX2371516
పపరర: తడజ మణణకరసటటశశర రరవప కకసడ

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:54-22-3790
వయససస:29
లస: పప
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8047 SQX2202026
పపరర: యశశసత రరడడడ సరనకకమబమ

95-83/1212

తసడడ:ప లకమణ రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-22-3790
వయససస:23
లస: పప
95-85/1087

95-83/1218

8054 SQX2219053
పపరర: లమశఖ శక కకట

95-83/1216

8057 SQX1867233
పపరర: వజయ లకడమ కలనసపటట
తలర : గబరరనతధస కలనసపటట
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:62
లస: ససస స

8059 SQX2215473
పపరర: సరసబ రరడడడ దడవగరరర

8060 SQX2218923
పపరర: గఫపర షపక

95-83/1220

తసడడ:ప వనసకట ససబబ రరడడడ దడవగరరర
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:66
లస: పప
95-83/1223

95-83/1226

95-83/1229

భరస : వనసకట రరడడడ జసగ
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:37
లస: ససస స

95-83/1221

8069 SQX2371052
పపరర: శక దడవ దదడడడ

95-83/1232

8072 SQX2363919
పపరర: వవణణ ససనసదస

95-83/1224

8075 SQX2316974
పపరర: వజయ లకడమ మమరరల
భరస : శకవణ కలమమర వనసగళశశటట
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:37
లస: ససస స

8052 SQX2215713
పపరర: నగరజ కకట

95-83/1217

తసడడ:ప బశరఖకరరలల కకట
ఇసటట ననస:54-22-3790/2
వయససస:41
లస: పప
8055 SQX2181527
పపరర: వసశ గబమమడడదల

95-83/1215

8058 SQX1867258
పపరర: గబరరనతధస కలనసపటట

95-81/542

8061 SQX2391456
పపరర: వనసకట రతనస లకస

95-83/1222

8064 SQX2373686
పపరర: లకడమ కరశ రరడడ

95-83/1225

భరస : రరమ చసదప రరడడడ కరశ రరడడ
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:58
లస: ససస స
95-83/1227

8067 SQX2217404
పపరర: పదతమవత దడవగరరర

95-83/1228

Deleted

భరస : సరసబ రరడడడ దడవగరరర
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:55
లస: ససస స
95-83/1230

8070 SQX2396117
పపరర: ససనత బబ డవరరపప

95-83/1231

భరస : శకనవరస బబ డవరరపప
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:46
లస: ససస స
95-83/1233

భరస : ససరరశ బభబబ శకరరమ
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:41
లస: ససస స
95-83/1235

తసడడ:ప లకమణ రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-22-3790
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప వర వనసకటటశశరరర లకస
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:64
లస: పప

భరస : శఖమల సరసబ రరడడ దదడడడ
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప రమణ రరడడడ జసగ
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:41
లస: పప
8074 SQX2217339
పపరర: ససవరష కలమమరర జసగ

8066 SQX2365211
పపరర: ఫరరరరనస ననజటటసగరల లకస

95-83/1214

తసడడ:ప ససబపహమణఖస కలనసపటట
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:77
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస లకస
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప అపప రరవప బబ డవరరపప
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:51
లస: పప
8071 SQX2216398
పపరర: వనసకట రరడడడ జసగ

95-81/541

భరస : ధరమ రరజ ససదరళళరర
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:57
లస: ససస స
8068 SQX2395960
పపరర: శకనవరస బబ డవరరపప

8063 SQX2372506
పపరర: నరమల దడవ ససదరళళరర

8049 SQX2310019
పపరర: మణణ భభరర వ రరడడడ సరనకకమబమ

తసడడ:ప భభససర గబమమడడదల
ఇసటట ననస:54-22-3790 flat 301
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప అహమద షపక
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:64
లస: పప

భరస : యశన షపక
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:63
లస: ససస స
8065 SQX2218774
పపరర: అయయషర బబబ షపక

95-83/1219

తలర : నతగ రరజ కకట
ఇసటట ననస:54-22-3790/2
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ నరరకవపల
ఇసటట ననస:54-22-3790 FLOT 201
వయససస:36
లస: ససస స

8062 SQX2218790
పపరర: షబరరన షపక

95-88/1575

భరస : లకమణ రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-22-3790
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నతగ రరజ కకట
ఇసటట ననస:54-22-3790/2
వయససస:37
లస: ససస స
8056 SQX2378354
పపరర: వరలకడమ నరరకవపల

8051 SQX2385698
పపరర: సరసశత సరనకకమబమ

Deleted

భరస : వనసకట రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:54-22-3790
వయససస:46
లస: ససస స
8053 SQX2219079
పపరర: వనసకట నతగమణణ కకట

95-83/1213

Deleted

తసడడ:ప లకమణ రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-22-3790
వయససస:24
లస: పప
8050 SQX2390060
పపరర: నతగలకడమ కకసడ

8048 SQX2202067
పపరర: మణణ భభరర వ రరడడడ సరనకకమబమ

8073 SQX2317832
పపరర: వవణణ ససనసదస

95-83/1234

భరస : ససరరశ బభబబ ససనసదస
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:40
లస: ససస స
95-83/1236

8076 SQX2370278
పపరర: జజఖతసత లకస

95-83/1237

భరస : వనసకట రతనస లకస
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:36
లస: ససస స
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8077 SQX2215523
పపరర: కకరణ కలమమర రరడడడ దడవగరరర

95-83/1238

తసడడ:ప సరసబ రరడడడ దడవగరరర
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:34
లస: పప
8080 SQX2218873
పపరర: మహహదదదన బభష షపక

95-83/1241

95-83/1244

95-85/1088

Deleted
95-83/1247

తసడడ:ప రజజఖ
ఇసటట ననస:54-22-3795/303
వయససస:32
లస: పప
8092 SQX2002749
పపరర: సరసబ రరడడడ శరఖమల

95-83/1242

8084 SQX2216430
పపరర: లలకరశ రరడడడ జసగ

95-83/1245

95-90/818

తసడడ:ప పపననయఖ శకరరమ
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:43
లస: పప

95-83/1243

8085 SQX2524510
పపరర: రఘబనతథ రరడడ కశరరడడడ

95-83/1279

8088 SQX2159044
పపరర: నజమ బబగబమ షపక

95-83/1246

భరస : మహహదదదన బభష
ఇసటట ననస:54-22-3795/303
వయససస:32
లస: ససస స
95-83/1248

భసధసవప: వజయ లకడమ వనసగళశశటట
ఇసటట ననస:54-22-3795/401
వయససస:30
లస: పప
95-81/602

8082 SQX2317030
పపరర: ససబపమణఖస కలనశశటట

భసధసవప: అశశన కశరరడడ
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:31
లస: పప

8087 SQX2360907
పపరర: ససరరశ బభబబ శకరరమ

8090 SQX2188001
పపరర: శకవణ కలమమర వనసగళశశటట

95-83/1240

తసడడ:ప గబరరనతథస కలనశశటట
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ జసగ
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:18
లస: పప

భరస : సరసబ రరడడడ దడవగరరర
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:55
లస: ససస స

8089 SQX2187227
పపరర: మహహదదదన బభష షపక

8081 SQX2317840
పపరర: రఘబనతథ రరడడ కరశ రరడడ

8079 SQX2391258
పపరర: మహహదదదన బభష షపక

తసడడ:ప రజజక షపక
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప రరమ చసదప రరడడడ కరశ రరడడ
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:31
లస: పప

భరస : రఘబనతథ రరడడడ కరశ రరడడ
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:26
లస: ససస స
8086 SQX2292019
పపరర: పదతమవత దడవగరరర

95-83/1239

తసడడ:ప వనసకట రతనస లకస
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప రజక షపక
ఇసటట ననస:54-22-3795
వయససస:33
లస: పప
8083 SQX2370682
పపరర: అశశన కరశ రరడడ

8078 SQX2371250
పపరర: రఘబ వర లకస

8093 SQX2001386
పపరర: శకదడవ దదడడడ

8091 SQX1977255
పపరర: హరర కకషష రరడడడ శరఖమల

95-81/543

తసడడ:ప సరసబ రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:54-22-3795/F.NO-204
వయససస:27
లస: పప
95-81/603

8094 SQX2000180
పపరర: హరర కకషష రరడడడ శరఖమల

95-81/604

తసడడ:ప హహసపన రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:54-22-3795 , F.NO 204
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరసబ రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:54-22-3795 , F.NO 204
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబ రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:54-22-3795, F.NO 204
వయససస:26
లస: పప

8095 SQX2081818
పపరర: చసదప శశఖర రరడడడ పపరస

8096 SQX2305282
పపరర: షరకకరర షపక

8097 SQX2407310
పపరర: మమధవ రరడడడ తమమ

95-83/882

తసడడ:ప కకషష రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస: 54-22 RAGAVA NAGAR
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఖమదర బభష షపక
ఇసటట ననస:54-22 , 1 LINE
వయససస:33
లస: ససస స

8098 SQX2407013
పపరర: హరర కకరస ర తమమ

8099 SQX2358141
పపరర: ససబభశ చసదప బబ స చసదపపరత

95-88/1579

భరస : మమధవ రరడడడ తమమ
ఇసటట ననస:54-23-90
వయససస:25
లస: ససస స
8101 SQX2358604
పపరర: సరయ కలమమర చసదపపరత

95-90/821

భరస : లలట కలరరక ధరరమ రరవప
ఇసటట ననస:54/23/3803
వయససస:47
లస: ససస స

8102 SQX2358836
పపరర: దడవ నతగ రరజఖ లకడమ చసదపపరత

95-90/819

8105 SQX0042952
పపరర: పరవపలలరర శరకవరణణ�
తసడడ:ప వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:54-24
వయససస:30
లస: ససస స

8100 SQX2358349
పపరర: లలత కలమమరర చసదపపరత

95-90/820

భరస : ససబభష చసదప బబ స చసదపపరత
ఇసటట ననస:54-23-3796/1
వయససస:63
లస: ససస స
95-90/822

భరస : సరయ కలమమర చసదపపరత
ఇసటట ననస:54-23-3796/1
వయససస:43
లస: ససస స
95-84/656

95-88/1578

తసడడ:ప నతగరరరరన రరడడడ
ఇసటట ననస:54-23-90
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప ససబపమణఖస చసదపపరత
ఇసటట ననస:54-23-3796/1
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:ప ససబభష చసదప బబ స చసదపపరత
ఇసటట ననస:54-23-3796/1
వయససస:44
లస: పప
8104 SQX1870625
పపరర: కలరరక శవ పరరశత

95-81/766

8103 SQX2354363
పపరర: వ ఎన హహమసత చసదపపరత

95-90/823

తసడడ:ప సరయ కలమమర చసదపపరత
ఇసటట ననస:54-23-3796/1
వయససస:20
లస: పప
95-82/680

8106 SQX1373067
పపరర: చచననమమ పరవపలలరర

95-82/681

భరస : వనసకటసరశమ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:54-24
వయససస:51
లస: ససస స
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8107 SQX1947928
పపరర: వనసకటసరశమ పరవపలలరర

95-82/682

తసడడ:ప వనసకటయఖ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:54-24
వయససస:53
లస: పప
8110 SQX2476026
పపరర: వనత గబటర పలర

95-82/920

95-82/685

95-82/687

95-82/690

95-82/693

95-83/870

95-82/772

తసడడ:ప వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:54-30
వయససస:49
లస: పప

8120 SQX1704212
పపరర: శవ నతరరయణ రరడడ మమదదర

8123 SQX1704733
పపరర: రషసద షపక

8126 SQX1947795
పపరర: పపరషచసదపరరవప అననసతష

8129 SQX1874767
పపరర: ఐశశరరఖ అనసథస

95-82/699

8132 SQX1369579
పపరర: శక రసగరరరడడడ మదదర

95-82/691

8135 SQX2242949
పపరర: జఫర షపక
తసడడ:ప నతగగర వల
ఇసటట ననస:54-30-28
వయససస:21
లస: పప

8115 SQX2320844
పపరర: ఉమర ఫరరరక షపక

95-82/922

8118 SQX1704758
పపరర: రహమత షపక

95-82/689

8121 SQX1704659
పపరర: ససభభన షపక

95-82/692

తసడడ:ప రషసద షపక
ఇసటట ననస:54-26
వయససస:40
లస: పప
95-82/694

8124 SQX2366607
పపరర: జరజనస లమబదదన షపక

95-82/923

తసడడ:ప కరరస మహమమద
ఇసటట ననస:54-26
వయససస:19
లస: పప
95-82/695

8127 SQX1982883
పపరర: పదమ

95-82/696

భరస : పపరషచసదపరరరవప
ఇసటట ననస:54-28
వయససస:40
లస: ససస స
95-142/102

8130 SQX1390699
పపరర: అనసనయ మదదర

95-82/698

భరస : రసగరరరడడడ మదదర
ఇసటట ననస:54-29
వయససస:42
లస: ససస స
95-82/700

తసడడ:ప పపదద రసగరరరడడడ మదదర
ఇసటట ననస:54-29
వయససస:43
లస: పప
95-85/737

95-81/544

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:54-26
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప పపరష చసదప రరవప అసతష
ఇసటట ననస:54-28
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శక రసగరరరడడడ మదదర
ఇసటట ననస:54-29
వయససస:48
లస: ససస స
8134 SQX0104117
పపరర: ససబభబరరవప� కమమమల�

95-82/688

తసడడ:ప రరమయఖ అననసతష
ఇసటట ననస:54-28
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప పపరష చసదప రరవప అనసతష
ఇసటట ననస:54-28
వయససస:18
లస: ససస స
8131 SQX1390715
పపరర: పపలర మమ మదదర

8117 SQX1704717
పపరర: జలలఖ షపక

8112 SQX0193920
పపరర: ఈశశరమమ కకపప పలల కకపపపఱస

తసడడ:ప జన బభష షపక
ఇసటట ననస:54-25
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-26
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప శవ నతరరయణ మలమబభసటట
ఇసటట ననస:54-27-3751
వయససస:29
లస: పప
8128 SQX2080158
పపరర: ఐశశరఖ అనసతష

95-82/686

తసడడ:ప రసగరరడడడ మమదదర
ఇసటట ననస:54-26
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప జరజనస లబద న షపక
ఇసటట ననస:54-26
వయససస:48
లస: పప
8125 SQX1710177
పపరర: రరమబ మలమబభసటట

8114 MLJ1647601
పపరర: జజనభభషర� షపక�

95-82/684

భరస : కకటటరరడడడ కకపపపఱస
ఇసటట ననస:54-24-1356
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : మహమమద కరరమ షపక
ఇసటట ననస:54-26
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చనన మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:54-26
వయససస:70
లస: ససస స
8122 SQX1704675
పపరర: మహమమద కరరమ షపక

95-82/921

తసడడ:ప గరలబభసహహబ� �
ఇసటట ననస:54-25
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససబభన షపక
ఇసటట ననస:54-26
వయససస:32
లస: ససస స
8119 SQX1704832
పపరర: రగషణ బ షపక

8111 SQX2466118
పపరర: హహమ శక కసదచపప

8109 SQX1982891
పపరర: రరవలక బరస

తసడడ:ప వనసకటటశశరరడడడ బరస
ఇసటట ననస:54-24
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప అజయ బభబబ కసదచపప
ఇసటట ననస:54-24
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-25
వయససస:35
లస: ససస స
8116 SQX1704709
పపరర: అసమ షపక

95-82/683

తసడడ:ప వనసకట సరశమ పవపలలరర
ఇసటట ననస:54-24
వయససస:32
లస: పప

భరస : అశశక కలమమర గబటర పలర
ఇసటట ననస:54-24
వయససస:32
లస: ససస స
8113 SQX1780741
పపరర: హససనత షపక

8108 SQX1982867
పపరర: వనసకట నతగరరరరన పవపలలరర

8133 SQX0455931
పపరర: కలమఖణణ� తమమమల�

95-85/736

భరస : ససబబ రరవప�
ఇసటట ననస:54-30
వయససస:36
లస: ససస స
95-85/1089

8136 MLJ2785194
పపరర: ససధతకర కసద

95-92/607

తసడడ:ప శసకరరరవప కసద
ఇసటట ననస:54-30-3702
వయససస:43
లస: పప
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8137 SQX2043115
పపరర: కకటటశశరమమ మమదదరరడడ

95-16/641

భరస : సరసబరరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:39
లస: ససస స
8140 SQX1842046
పపరర: బభలమమ పపలలగగరర

95-82/703

95-82/706

95-82/709

95-82/712

95-82/715

95-82/718

95-82/775

తసడడ:ప జజనసన వదఖ సరగర చసతల
ఇసటట ననస:54-37, FLAT NO. 102
వయససస:25
లస: పప

8150 SQX1842087
పపరర: వనసకటటశశరరర పపలలగగరర

8153 AP151000213153
పపరర: శకనవరసరరడడడ మమదదరరడడడ

8156 SQX1983196
పపరర: మమనక బటటట

8159 SQX2080125
పపరర: కవత రరడడడ మమదదరరడడడ

95-82/925

8162 SQX2093805
పపరర: కవత రరడడడ ఏమ

95-82/713

8165 SQX2345155
పపరర: నససరత జహ షపక
భరస : అబబదల గఫపర
ఇసటట ననస:54-40
వయససస:45
లస: ససస స

8145 SQX1246355
పపరర: ఝమనస లకడమ కకటట

95-82/708

8148 SQX1817964
పపరర: కరశవ రరడడడ బభపరతష

95-82/711

8151 SQX1030311
పపరర: భభణబ పపకరశ బతష
స ల

95-82/714

తసడడ:ప బతష
స ల బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:38
లస: పప
95-82/716

8154 SQX1246348
పపరర: జగన మహన రరడడ కకటట

95-82/717

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:65
లస: పప
95-82/720

8157 SQX2040392
పపరర: చరరత శక మమదదరరడడడ

95-82/774

తసడడ:ప సరసబరరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:19
లస: ససస స
95-82/776

8160 SQX2200137
పపరర: సరసబరరడడడ మమదదరరడడడ

95-82/924

తసడడ:ప చనన రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:41
లస: పప
95-94/515

తసడడ:ప శకనవరస ఏమ
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:19
లస: ససస స
95-87/1512

95-82/705

తసడడ:ప హనమ రరడడడ బభపరతష
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:39
లస: ససస స
8164 SQX2303592
పపరర: శరకవణ చసదప పపసరద చసతల

95-82/710

తసడడ:ప వనసకట నరసససహరరవప బటటట
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబ రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:19
లస: ససస స
8161 SQX2198547
పపరర: కకటటశశరమమ మమదదరరడడ

8147 SQX1818012
పపరర: నతగరరరరన రరడడడ మమదదరరడడడ

8142 SQX1385211
పపరర: లవణ కకటట

భరస : జగన మహన రరడడ కకటట
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప చనతనరరడడడ
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:51
లస: పప

భరస : పపననయఖ బటటట
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:71
లస: ససస స
8158 SQX2080109
పపరర: చరరత శక మమదదరరడడడ

95-82/707

తసడడ:ప కకసడలల పపలలగగరర
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప కరశవరరడడడ
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:50
లస: పప
8155 SQX1983246
పపరర: శరసబమమ బటటట

8144 SQX0381632
పపరర: గరతత దడవ బభపతష�

95-82/702

తసడడ:ప జగన మహన రరడడ కకటట
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ మమదద రరడడ
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:23
లస: పప
8152 SQX0653873
పపరర: హనమ రరడడడ బభపతష

95-82/704

భరస : హనమరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చననరరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:70
లస: ససస స
8149 SQX1704477
పపరర: నతగరరరరన రరడడడ మమదద రరడడ

8141 SQX0982959
పపరర: శవ పరరశత బతష
స ల

8139 SQX1704022
పపరర: నతగ వరసవ బటట
ట

తసడడ:ప వనసకట నరసససహ రరవప బటట
ట
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : భభనసపపకరష
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:43
లస: ససస స
8146 MLJ3098357
పపరర: తరరపఠమమ మమదదరరడడ

95-82/701

తసడడ:ప హనమ రరడడడ బభపరతష
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పపలలగగరర
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:28
లస: ససస స
8143 AP151000216300
పపరర: అరరణత మమదదరరడడ

8138 SQX1817923
పపరర: మహన లకడమ బభపరతష

8163 SQX2035202
పపరర: సరసబరరడడడ మమదదరరడడడ

95-124/630

తసడడ:ప చనన రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:54-32
వయససస:42
లస: పప
95-84/1111

8166 SQX2343408
పపరర: రహహల అల మహమమద

95-84/1112

తసడడ:ప అబబదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:54-40
వయససస:25
లస: పప
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8167 SQX1113984
పపరర: దడవ నతగససప కలరపరటట
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95-87/817

తలర : ధనలకడమ కలరపరటట
ఇసటట ననస:54-41
వయససస:27
లస: ససస స
8170 SQX1390376
పపరర: మలర క మహమమద

95-87/820

95-87/823

95-88/1201

95-85/738

95-87/826

95-85/740

95-87/831

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:54-45
వయససస:44
లస: ససస స

8180 SQX0399527
పపరర: అబబదల ఆల మహమమద

8183 SQX0051367
పపరర: సయఖద కరరమబన�

8186 SQX0651364
పపరర: గగపరలరరడడడ జకకసరరడడడ

8189 SQX1872449
పపరర: వరససదడవ రరడడ కరసస

95-87/836

8192 MLJ1658889
పపరర: లకకమబభలతపపపర� చసదన�

95-85/739

8195 SQX1116764
పపరర: రరకరసనత ససలమసనత బబగమ
యస కర
తసడడ:ప అమరనమర మ యస కర
ఇసటట ననస:54-46
వయససస:37
లస: ససస స

8175 SQX1573105
పపరర: ఫర హహన షపక

95-88/1200

8178 SQX1410737
పపరర: ససరరష బభబబ బయఖవరపప

95-88/1203

8181 SQX0934190
పపరర: మలలశశరర కరవపరర

95-87/825

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:54-42
వయససస:31
లస: ససస స
95-87/827

8184 SQX1628363
పపరర: ఇసరమయల షపక

95-87/828

తసడడ:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:54-42
వయససస:46
లస: పప
95-85/741

8187 SQX1144583
పపరర: అదడదటట ధనలకడమ

95-87/830

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:54-43
వయససస:28
లస: ససస స
95-87/833

8190 SQX0941468
పపరర: మలర సపరటట వర రరఘవ రరవప

95-87/834

తసడడ:ప కనకయఖ
ఇసటట ననస:54-43
వయససస:53
లస: పప
95-87/837

భరస : రతనశకధర� �
ఇసటట ననస:54-44
వయససస:40
లస: ససస స
95-87/839

95-87/822

తసడడ:ప వనసకట ససబబయఖ బయఖవరపప
ఇసటట ననస:54-41
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట కకషష రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:54-43
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప మలర సపరటట వర రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:54-44
వయససస:28
లస: ససస స
8194 SQX1062132
పపరర: నతగ లకడమ మనన

95-88/1202

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-43
వయససస:40
లస: పప

భరస : పరమమశశర రరవప గణపత
ఇసటట ననస:54-43
వయససస:32
లస: ససస స
8191 SQX0941484
పపరర: మలర సపరటట వరససత

8177 SQX1410828
పపరర: తషలసస రతనస బయఖవరపప

8172 MLJ1658988
పపరర: పరరశత� కకమగమరర�

తసడడ:ప అబబదల జలమల షపక
ఇసటట ననస:54-41
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సతతసర�
ఇసటట ననస:54-42
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-43
వయససస:57
లస: ససస స
8188 SQX1561696
పపరర: రరజరశశరర గణపత

95-87/824

తసడడ:ప అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:54-42
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:54-42
వయససస:34
లస: ససస స
8185 AP151000225437
పపరర: వనసకటరరవమమ జకకసరరడడడ

8174 SQX1390418
పపరర: వవడడకకసడలల లసగరల

95-87/819

భరస : శవరజ� �
ఇసటట ననస:54-41
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససరరష బభబబ బయఖవరపప
ఇసటట ననస:54-41
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అబబదల ఆలస
ఇసటట ననస:54-42
వయససస:37
లస: ససస స
8182 SQX1628371
పపరర: అసరమ బబగస షపక

95-87/821

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప లసగరల
ఇసటట ననస:54-41
వయససస:42
లస: పప

భరస : అబబర ల జలమల
ఇసటట ననస:54-41
వయససస:44
లస: ససస స
8179 SQX0354514
పపరర: జజకకర షపక

8171 SQX0232579
పపరర: మబసతతజ సయఖద

8169 SQX1390319
పపరర: వనసకరయమమ లసగరల

భరస : ఏడడకకసదలల లసగరల
ఇసటట ననస:54-41
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససన బబడడ
ఇసటట ననస:54-41
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మహమదసల హసన�
ఇసటట ననస:54-41
వయససస:71
లస: ససస స
8176 SQX0861765
పపరర: సబపన షపక

95-87/818

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:54-41
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఫజలలలర షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:54-41
వయససస:42
లస: ససస స
8173 AP151000225057
పపరర: అమరరననసర షపక�

8168 SQX0322198
పపరర: శరరష� పపల�

8193 SQX1387548
పపరర: షరహహన షపక

95-87/838

భరస : అబబదల సమద షపక
ఇసటట ననస:54-45
వయససస:35
లస: ససస స
95-87/840

8196 SQX2252906
పపరర: శవ మమల రరడడ ఆర

95-86/1292

తసడడ:ప రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-47
వయససస:38
లస: పప
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పపరర: తస నమ� షపక�
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95-87/841

భరస : అఫరల�
ఇసటట ననస:54-47
వయససస:45
లస: ససస స
8200 SQX2230506
పపరర: శవ మల రరడడ ఆర

95-87/1515

95-88/1589

95-87/844

95-85/742

95-85/843

95-87/845

95-88/1204

భరస : మరరబ షపక
ఇసటట ననస:54-50
వయససస:62
లస: ససస స

8210 SQX0630004
పపరర: మసరసనమమ ఉసడడల�

8213 SQX2078004
పపరర: చతరరసరమ ససలమ న మహమమద

8216 SQX1387613
పపరర: అఫరలలననస షపక

8219 AP151000225313
పపరర: ససమతదడవ కకమగమరర

95-88/1592

8222 SQX1275008
పపరర: షరజహన షపక

95-85/743

8225 SQX1441666
పపరర: మహమమద సరహహబ షపక
తలర : మబసతతజ బబగస షపక
ఇసటట ననస:54-50
వయససస:28
లస: పప

8205 SQX1847243
పపరర: ససబభబ రరడడ మబకలస

95-42/1007

8208 SQX2167146
పపరర: వనసకట లకడమ రరడడమ

95-88/1591

8211 SQX0399113
పపరర: రమమషప సలసరన�

95-85/744

తసడడ:ప కకషష�
ఇసటట ననస:54-49
వయససస:38
లస: పప
95-85/844

8214 SQX2163608
పపరర: చరరషరమ ససలమసనత మహమమద

95-85/1094

తసడడ:ప నజర
ఇసటట ననస:54-49
వయససస:20
లస: ససస స
95-87/846

8217 SQX1273960
పపరర: శవమమ పపటభట

95-87/847

భరస : వనసకటరరవప పపటభట
ఇసటట ననస:54-49
వయససస:66
లస: ససస స
95-88/1205

8220 SQX1908441
పపరర: శకనవరసరరవప కకమగమరర

95-88/1206

తసడడ:ప రరయలల కకమగమరర
ఇసటట ననస:54-49
వయససస:52
లస: పప
95-87/848

తసడడ:ప మహబగబ ససబభన షపక
ఇసటట ననస:54-50
వయససస:25
లస: ససస స
95-87/850

95-88/1588

తసడడ:ప తమమరరడడడ రరడడమ
ఇసటట ననస:54-48
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరయలల
ఇసటట ననస:54-49
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ప నజర మహమమద
ఇసటట ననస:54-49
వయససస:18
లస: ససస స
8224 SQX1441617
పపరర: మబసతతజ బబగస షపక

95-88/1590

భరస : ఖమదర బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-49
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకమగమరర
ఇసటట ననస:54-49
వయససస:43
లస: ససస స
8221 SQX2436673
పపరర: దహహదత ససలమసనత మహమమద

8207 SQX2167138
పపరర: తమమ రరడడడ రరదదమ

8202 SQX2435063
పపరర: లకకమభభరత మబసగర

తసడడ:ప కకషష రరడడడ మబకలస
ఇసటట ననస:54-48
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప నజర మహమమద
ఇసటట ననస:54-49
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:54-49
వయససస:34
లస: ససస స
8218 SQX1908466
పపరర: వససత కలమమరర కకమగమరర

95-42/1006

భరస : మసరసన రరడడడ�
ఇసటట ననస:54-49
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ప అనవర మహమమద
ఇసటట ననస:54-49
వయససస:46
లస: పప
8215 SQX0051854
పపరర: పపసనన పపటట

8204 SQX1847235
పపరర: మమనక మబకలస

95-87/1160

భరస : మహహధర మబసగర
ఇసటట ననస:54-47
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప చనన రసగ రరడడడ రరడడమ
ఇసటట ననస:54-48
వయససస:39
లస: పప

భరస : రమమశ�
ఇసటట ననస:54-49
వయససస:37
లస: ససస స
8212 SQX2085264
పపరర: నజర మహమమద

95-88/1587

తసడడ:ప కకషష రరడడడ మబకలస
ఇసటట ననస:54-48
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:54-48
వయససస:42
లస: పప
8209 SQX0398172
పపరర: శరసత కలమమరర కకలగరన

8201 SQX2434751
పపరర: మహహధర మబసగర

8199 SQX2088557
పపరర: కకషషవనణణ ఆర ఏల

భరస : శవ మల రరడడ ఆర ఏల
ఇసటట ననస:54-47
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప మబసగర
ఇసటట ననస:54-47
వయససస:54
లస: పప

భరస : శవమమల రరడడ ఆర ఎల
ఇసటట ననస:54-47
వయససస:33
లస: ససస స
8206 SQX1387597
పపరర: ఘనసన షపక

95-87/843

తసడడ:ప ఆసన మహమమద షపక
ఇసటట ననస:54-47
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప రమ రరడడడ ఆర
ఇసటట ననస:54-47
వయససస:38
లస: పప
8203 SQX2437440
పపరర: కకషషవవణణ ఆర ఎల

8198 SQX1114024
పపరర: మహమమద మబసస ఫర షపక

8223 SQX1387662
పపరర: అసరమ షపక

95-87/849

భరస : అమన పరషర షపక
ఇసటట ననస:54-50
వయససస:29
లస: ససస స
95-87/851

8226 SQX1387696
పపరర: ఖమదర బభషర షపక

95-87/852

తసడడ:ప అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:54-50
వయససస:55
లస: పప
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8227 SQX0234310
పపరర: అనసషర� గగరసటర �
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95-88/1207

తసడడ:ప బభల శశరర�
ఇసటట ననస:54-50
వయససస:29
లస: ససస స
8230 AP151000225328
పపరర: శకదడవ గగరసటర

95-88/1210

8231 SQX0681270
పపరర: అవనతష గగరసటర

95-88/1213

8234 AP151000219240
పపరర: బభలశశరర గగరసటర

తలర : రరమమ దడవ ససదచాడపపడడ
ఇసటట ననస:54-51
వయససస:24
లస: పప

8237 SQX2199909
పపరర: వనసకటటశశరరర ససదచపపడడ

తసడడ:ప శవ శసకర రరవప ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:54-51
వయససస:24
లస: పప

95-88/1294

95-88/1297

భరస : అబబదల సతతసర షపక
ఇసటట ననస:54-53
వయససస:64
లస: ససస స

95-88/1215

8249 SQX1505678
పపరర: జమలమ షపక

95-88/1220

8252 MLJ1656776
పపరర: శవరరవప� ససపసగబల�

95-88/1593

95-88/1295

8255 MLJ1657758
పపరర: రమమదడవ వవటటరర
భరస : వనసకటటష
ఇసటట ననస:54-54
వయససస:38
లస: ససస స

95-85/745

8238 SQX2176410
పపరర: వనసకటటశశరమమ ససదచపపడడ

95-87/1517

8241 SQX0786996
పపరర: రసగరరరవప ససదచపపడడ

95-88/1216

8244 SQX0916601
పపరర: అధదలకడమ కరరరడడ

95-82/725

భరస : వవసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:54-51-1533
వయససస:68
లస: ససస స
8247 MLJ1443431
పపరర: నతగరశశరరరవప గగల

95-88/1296

తసడడ:ప గగపరలరరవప గగల
ఇసటట ననస:54-51, F.NO.302
వయససస:41
లస: పప
95-88/1218

8250 SQX0777169
పపరర: ఆససఫ షపక

95-88/1219

తసడడ:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:54-52
వయససస:30
లస: పప
95-88/1221

తసడడ:ప చనబభలయఖ� �
ఇసటట ననస:54-52
వయససస:64
లస: పప
95-88/1222

8235 SQX1715374
పపరర: తడజశశ గగరసటర

తసడడ:ప హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:54-51
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:54-52
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదలమర� �
ఇసటట ననస:54-52
వయససస:55
లస: పప
8254 SQX1465252
పపరర: ననరర హన షపక

8246 MLJ1446723
పపరర: ససతతమహలకమ గగల

95-88/1212

భరస : శవ శసకర రరవప ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:54-51
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : గగపరలరరవప గగల
ఇసటట ననస:54-51, F.NO.302
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : నతగరశశర రరవప గగల
ఇసటట ననస:54-51, F.NO.302
వయససస:36
లస: ససస స
8251 MLJ1643196
పపరర: ఇబపహహస షపక� �

95-87/1516

తలర : రమమ దడవ ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:54-51
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల గగల
ఇసటట ననస:54-51, F.NO.302
వయససస:63
లస: పప
8248 SQX0726190
పపరర: నతగపదమ గగల

8243 SQX2150795
పపరర: చరసజవ ససదచపపడడ

8232 AP151000219213
పపరర: వరపపసరద గగరసటర

తసడడ:ప వరపపసరద గగరసటర
ఇసటట ననస:54-51
వయససస:22
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:54-51
వయససస:45
లస: పప
8245 MLJ1446749
పపరర: గగపరలరరవప గగల

95-88/1214

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:54-51
వయససస:43
లస: ససస స
95-88/1217

95-88/1209

తసడడ:ప అసతయఖ
ఇసటట ననస:54-50
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప హనసమయఖ ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:54-51
వయససస:81
లస: పప

95-87/1518 8240 MLJ1664390
8239 SQX2176444
పపరర: వ డక దదలప కలమమర ససదచపపడడ
పపరర: రమమదడవ ససదచపపడడ� �

8242 MLJ1664408
పపరర: శకనవరసరరవప ససదచపపదద�

95-88/1211

తసడడ:ప అసతయఖ
ఇసటట ననస:54-50
వయససస:59
లస: పప
95-87/5

8229 AP151000225135
పపరర: అరరణ గగరసటర

భరస : జజశకకమ గగరసటర
ఇసటట ననస:54-50
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప జజశకకస
ఇసటట ననస:54-50
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప అసతయఖ�
ఇసటట ననస:54-50
వయససస:54
లస: పప
8236 SQX1971100
పపరర: తపనతథ సరయ ససదచాడపపడడ

95-88/1208

తసడడ:ప బభలశశరర�
ఇసటట ననస:54-50
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బభలశశరర
ఇసటట ననస:54-50
వయససస:49
లస: ససస స
8233 MLJ1647072
పపరర: మమమఖల గగరసటర �

8228 SQX0150441
పపరర: శరరష� గగరసటర �

8253 SQX0883777
పపరర: సపవసత కకలకలలరర

95-87/853

భరస : పసపయతమ
ఇసటట ననస:54-53
వయససస:27
లస: ససస స
95-87/854

8256 SQX1561720
పపరర: రవ కలమమర వవటటరర

95-87/855

తసడడ:ప వనసకటటశ కలమమర వవటటరర
ఇసటట ననస:54-54
వయససస:23
లస: పప
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8257 MLJ1658996
పపరర: వనసకటటశశరరర వవటటరర
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95-87/856

తసడడ:ప రరమలసగపప
ఇసటట ననస:54-54
వయససస:48
లస: పప
8260 SQX1505595
పపరర: సపజదసలల షపక

95-87/858

95-88/1595

95-87/861

తసడడ:ప పసరర మహమమద
ఇసటట ననస:54-56
వయససస:35
లస: పప
8269 MLJ1642271
పపరర: శవపరరశత� కలరపరటట�

95-88/1225

భరస : పరమమశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:54-56
వయససస:55
లస: ససస స
8272 MLJ1656420
పపరర: వనసకరటరమణతరరవ కలరపరటట

95-88/1228

95-88/1597

95-87/865

95-87/868

తసడడ:ప గగవరరన�
ఇసటట ననస:54-61
వయససస:55
లస: పప

8265 SQX1440965
పపరర: ఖదదరరననసర మహమమద
భరస : పసరర మహమమద
ఇసటట ననస:54-56
వయససస:63
లస: ససస స

8267 SQX1440809
పపరర: పసరర మహమమద

8268 SQX0861567
పపరర: తపవవణణ గసధస

95-87/862

తసడడ:ప ఇమమమ సరహహబ మహమమద
ఇసటట ననస:54-56
వయససస:72
లస: పప

భరస : ఆనసద బభబబ
ఇసటట ననస:54-56
వయససస:27
లస: ససస స

8270 AP151000225434
పపరర: లకమమమ కలరపరటట�

8271 MLJ1657626
పపరర: నతగరరజ కలరపరటట

95-88/1226

95-88/1229

95-87/863

95-88/1224

95-88/1227

8274 SQX2438471
పపరర: కలదసష షపక

95-88/1596

8277 MLJ1660273
పపరర: వనసకటరతనస రరగబలమడడగబ

95-87/864

భరస : ఓబబలల
ఇసటట ననస:54-57
వయససస:59
లస: ససస స

8279 SQX1387746
పపరర: లకడమ శరకవణణ బతస న

8285 SQX2350593
పపరర: రరవత మబచసమరరక

95-87/860

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-56/2
వయససస:35
లస: పప

8276 MLJ1660158
పపరర: నతగమణణ రరగబలమడడగబ

8282 SQX1248567
పపరర: దదవఖ తడజ ససరస

95-88/1594

తసడడ:ప పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-56
వయససస:36
లస: పప

95-87/866

8280 SQX1117465
పపరర: లకడమ శరకవరణణ బతస న

95-87/867

భరస : పరపరరరవప బతస న
ఇసటట ననస:54-61
వయససస:28
లస: ససస స
95-88/1230

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ససరస
ఇసటట ననస:54-61
వయససస:25
లస: ససస స
95-88/1232

8262 SQX2416626
పపరర: ఇసమయయల జజబఊలమర సయద

భరస : మహబగబ ససభభన మహమమద
ఇసటట ననస:54-56
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప బతస న
ఇసటట ననస:54-61
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శసకర బతస న
ఇసటట ననస:54-61
వయససస:32
లస: ససస స
8284 SQX0398982
పపరర: శకనవరసరరవప శరరస�

95-87/859

తసడడ:ప ఓబబలల
ఇసటట ననస:54-57
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నతరరయణ వనసపరటట
ఇసటట ననస:54-59
వయససస:37
లస: ససస స
8281 SQX1387720
పపరర: అపరష బతస న

8264 SQX1579780
పపరర: అపసన ససలమసనత షపక

8273 MLJ1656412
పపరర: పరమమశశరరరవప� కలరపరటట�

95-87/857

తసడడ:ప గలమరర అలషర సయద
ఇసటట ననస:54-55
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప నతగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-56
వయససస:65
లస: పప

భరస : కలదసష షపక
ఇసటట ననస:54-56/2
వయససస:24
లస: ససస స
8278 SQX1561639
పపరర: నతరరయణమమ వనసపరటట

95-88/1223

భరస : నతగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-56
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ప పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-56
వయససస:38
లస: పప
8275 SQX2446011
పపరర: బభజబ షపక

8261 MLJ1657865
పపరర: గబలమరర అలషర సయఖద�

8259 SQX1505603
పపరర: ఖమసససబ షపక

భరస : సపజదసలల షపక
ఇసటట ననస:54-55
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ప సయఖద అలమరభకడ�
ఇసటట ననస:54-55
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప గబలజజర అలషర సయద
ఇసటట ననస:54-55
వయససస:22
లస: ససస స
8266 SQX1062348
పపరర: ఫరరక మహమమద

95-81/878

భరస : అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:54-55
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప శలమర షపక
ఇసటట ననస:54-55
వయససస:76
లస: పప
8263 SQX2415941
పపరర: ససరరయ సయద

8258 SQX2306876
పపరర: రరషమ సయఖద

8283 SQX0396978
పపరర: కళళవత ససరస�

95-88/1231

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-61
వయససస:49
లస: ససస స
95-87/1669

భరస : అజయ కలమమర రరడడడ మబచసమరరక
ఇసటట ననస:54-63
వయససస:30
లస: ససస స

8286 SQX1911056
పపరర: రరవత మబచసమమరర

95-88/1233

భరస : అజయ కలమమర రరడడడ మబచసమమరర
ఇసటట ననస:54-63
వయససస:30
లస: ససస స
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8287 SQX1911031
పపరర: అసజమమ మబచసమమరర

95-88/1234

8288 SQX1911775
పపరర: అసజమమ మబచసచమరర

95-88/1235

8289 SQX1911015
పపరర: కకటటశశరమమ మబచసమమరర

భరస : లమలనమద రరడడడ మబచసమమరర
ఇసటట ననస:54-63
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : లమలఅనతమదతరరడడ మబచసచమరర
ఇసటట ననస:54-63
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : తరరమల రరడడడ మబచసమమరర
ఇసటట ననస:54-63
వయససస:74
లస: ససస స

95-88/1237
8290 SQX1911338
పపరర: వజయ కలమమర రరడడడ
మబచసచమరర
తసడడ:ప లమలమనసద రరడడ మబచసచమరర
ఇసటట ననస:54/63
వయససస:32
లస: పప

8291 SQX0234559
పపరర: అజయ కలమమర రరడడడ�
మబచచమగరర�
తసడడ:ప లలమనసద రరడడడ�
ఇసటట ననస:54-63
వయససస:39
లస: పప

95-88/1238

8292 SQX0174433
పపరర: తరరమలరరడడడ� మబచసచమమరర�

8293 SQX0174508
పపరర: లమలమనసదరరడడడ� మబచమరర�

8294 SQX2340784
పపరర: అసజమమ మబచసమరరక

95-88/1635

95-88/1240

తసడడ:ప తరరమలరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-63
వయససస:62
లస: పప
8296 SQX2088011
పపరర: శకనవరస లకకససశశటట

95-90/739

తసడడ:ప లకమయఖ లకకససశశటట
ఇసటట ననస:54-64
వయససస:21
లస: పప
8299 SQX1391572
పపరర: వననద వనసకట రరజ పరరశర
తసడడ:ప కకషష మహన బభబబ పరరశర
ఇసటట ననస:54-65
వయససస:24
లస: పప
8302 SQX1911593
పపరర: షరహహద షపక
తసడడ:ప ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:54-65/1
వయససస:25
లస: ససస స
8305 SQX1521500
పపరర: కకరణమయ మమకర

95-87/872

95-87/875

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:54-67
వయససస:36
లస: ససస స

8303 SQX1911551
పపరర: మహమమద రఫస షపక

8306 SQX1062488
పపరర: షరహహన షపక

8309 SQX0905547
పపరర: రవ కలమమర ఓగరబబ ఈనత

95-88/1246

8312 SQX2257764
పపరర: ఖమధర బభష షపక

95-88/1242

8315 SQX1062165
పపరర: షపక బభజ
తసడడ:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:54-67
వయససస:41
లస: పప

95-87/870

8301 SQX0382051
పపరర: పలపల సరసబరరడడడ

95-88/1243

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:54-65
వయససస:73
లస: పప
95-88/1245

8304 MLJ3643830
పపరర: శకకరసత రరడడడ� కకటట�

95-90/52

తసడడ:ప రరజ గగపరల రరడడ �
ఇసటట ననస:54-.65-1570
వయససస:32
లస: పప
95-87/873

8307 AP151000573178
పపరర: పపమలమరరణణ� జటటరర�

95-87/874

భరస : ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:54-66
వయససస:44
లస: ససస స
95-87/876

8310 SQX1412444
పపరర: నతరరయణ రరడడడ తమమశశటట

95-87/877

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ తమమశశటట
ఇసటట ననస:54-66
వయససస:50
లస: పప
95-85/1096

తసడడ:ప అల సరహహబ
ఇసటట ననస:54-67
వయససస:55
లస: పప
95-87/878

95-88/1241

భరస : వవణబ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:54-65
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-66
వయససస:37
లస: పప

భరస : బసవయఖ వసగపరటట
ఇసటట ననస:54-66
వయససస:49
లస: ససస స
8314 SQX1062363
పపరర: ససధతన షపక

8298 SQX0934133
పపరర: రజన నరరన

95-87/869

భరస : ఉసరమన ఘన
ఇసటట ననస:54-66
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభబ రరడడడ బబ గరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-66
వయససస:25
లస: పప
8311 SQX1909803
పపరర: వనసకట రతనస వసగపరటట

8297 SQX1391598
పపరర: రతనకలమమరర పరరశర

తసడడ:ప వల షపక
ఇసటట ననస:54-65/1
వయససస:28
లస: పప

భరస : శరణ కలమమర మమకర
ఇసటట ననస:54-66
వయససస:31
లస: ససస స
8308 SQX1276352
పపరర: ససరరసదప రరడడడ బబ గరరరడడడ

తసడడ:ప లకమయఖ లకడమశశటట
ఇసటట ననస:54-64
వయససస:28
లస: పప

భరస : వర రరడడడ మబవరశ
ఇసటట ననస:54-65
వయససస:97
లస: ససస స
95-88/1244

8295 SQX1327726
పపరర: అనల రరమ లకడమశశటట

భరస : లమలఆనసద రరడడడ మబచసమరరక
ఇసటట ననస:54-63,RAHUL GANDHI NAGAR
వయససస:52
లస: ససస స

8300 SQX1910991
పపరర: తరరపతమమ మబవరశ

95-88/1239

తసడడ:ప తరరమలరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-63
వయససస:58
లస: పప

భరస : కకషష మహన బభబబ పరరశర
ఇసటట ననస:54-65
వయససస:43
లస: ససస స
95-87/871

95-88/1236

8313 SQX2257848
పపరర: అసరమ షపక

95-85/1097

భరస : అమన పరష
ఇసటట ననస:54-67
వయససస:28
లస: ససస స
95-87/879

8316 SQX1275495
పపరర: ఖమజజ రహసతషలర షపక

95-87/880

తసడడ:ప నతయబ రసనల షపక
ఇసటట ననస:54-67
వయససస:42
లస: పప
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95-87/1175

తసడడ:ప బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-67
వయససస:29
లస: పప
8320 SQX0321836
పపరర: శశష రతనస� రరపలలర �

95-87/883

95-87/886

8321 SQX1114057
పపరర: ససబబలకడమ మసతపవరదద

భరస : జజన
ఇసటట ననస:54-70
వయససస:33
లస: ససస స
8332 SQX2083244
పపరర: శకనవరస రరవప పససపపలలటట

95-84/741

95-87/1671

95-87/896

తసడడ:ప నతగర రరడడడ పపల
ఇసటట ననస:54-74
వయససస:60
లస: పప

95-87/893

8336 SQX2378479
పపరర: శవకలమమరర కకలర

8339 SQX2437267
పపరర: లకకమ శసకరరరవప పరమరరస

95-87/897

8342 SQX0883652
పపరర: రరషమ షపక

95-84/742

8345 SQX0161737
పపరర: రహమతష� షపక�
భరస : జలమన�
ఇసటట ననస:54-75
వయససస:47
లస: ససస స

95-87/891

8331 SQX1387860
పపరర: మకలబల బభషర షపక

95-87/894

8334 SQX2186484
పపరర: ఉదయ కలమమర బసపజ

95-87/1670

తసడడ:ప అనతదద బసపజ
ఇసటట ననస:54-71
వయససస:29
లస: పప
95-88/1641

8337 AP151000225359
పపరర: హమమరరభభనస షపక

95-87/895

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:54-72
వయససస:44
లస: ససస స
95-88/1652

8340 SQX1910009
పపరర: పదతమవత కకరసరన

95-88/1247

భరస : వనసకటటశశరరర కకరసరన
ఇసటట ననస:54-73-2842
వయససస:42
లస: ససస స
95-87/898

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:54-74
వయససస:28
లస: ససస స
95-87/900

8328 SQX1440981
పపరర: అసజల దడవ దససపల

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-70
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప నతగరశశరరరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:54-73-2705
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఈశశర రరడడడ పపల
ఇసటట ననస:54-74
వయససస:26
లస: ససస స
8344 SQX1275016
పపరర: ఓబబల రరడడడ పపల

8333 SQX2083384
పపరర: సరగజన పససపపలలటట

95-87/888

భరస : గబరవయఖ దససపల
ఇసటట ననస:54-70
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వర రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:54-71-882
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : బబడడసరహహబ
ఇసటట ననస:54-72
వయససస:48
లస: ససస స
8341 SQX1275826
పపరర: ససనతత పపల

95-87/890

భరస : శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:54-71
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఉదయ కలమమర
ఇసటట ననస:54-71
వయససస:27
లస: ససస స
8338 SQX0161679
పపరర: ఆససయమ షపక

8330 SQX0324491
పపరర: అసజల దససపల�

95-87/885

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:54-69/1
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:54-70
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆదదనతరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:54-71
వయససస:54
లస: పప
8335 SQX2189173
పపరర: ధన కలమమరర బసపజ

95-87/887

తసడడ:ప అబబదల ఖదడర
ఇసటట ననస:54-70
వయససస:25
లస: ససస స
95-87/892

8322 SQX1387803
పపరర: నతగరశశర రరవప కరకలమమనస

8325 SQX0610980
పపరర: రహమమతబ షపక

8327 SQX0994632
పపరర: షపక ఆయయషర

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:54-69/1
వయససస:42
లస: పప

95-87/884

8324 SQX0610964
పపరర: కరరమగన షపక

8326 SQX1274406
పపరర: ససభభన ఖమన పఠరన

95-87/882

భరస : దసరర పపసరద మసతపవరదద
ఇసటట ననస:54-69
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప రరధతకకషరష రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:54-69
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససరరజ
ఇసటట ననస:54-69/1
వయససస:44
లస: ససస స

95-87/889

8319 SQX1114040
పపరర: వజయ లకడమ మసతపవరదద

భరస : సనరఖనతరరయణ శరససస స మసతపవరదద
ఇసటట ననస:54-69
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:ప సనరఖనతరరయణ శరససస స మసతపవరదద
ఇసటట ననస:54-69
వయససస:63
లస: పప

8329 SQX1061951
పపరర: అయయషర షపక

95-87/881

భరస : ఖమజజ వల షపక
ఇసటట ననస:54-69
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రమమశ�
ఇసటట ననస:54-69
వయససస:55
లస: ససస స
8323 SQX1114032
పపరర: దసరర పపసరద మసతపవరదద

8318 SQX1505587
పపరర: రరషమ షపక

8343 AP151000225358
పపరర: మహబగబబబ పఠరన�

95-87/899

భరస : ఖమదర�
ఇసటట ననస:54-74
వయససస:70
లస: ససస స
95-87/901

8346 AP151000225224
పపరర: అమరరననసర షపక

95-87/902

భరస : మహబగబభబషర
ఇసటట ననస:54-75
వయససస:54
లస: ససస స
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95-87/903

భరస : రఫసఅహమద
ఇసటట ననస:54-75
వయససస:61
లస: ససస స
95-81/924

తసడడ:ప కకప దనస గలలపప గగ
ఇసటట ననస:54-76
వయససస:50
లస: పప

8351 SQX2211274
పపరర: ఏలలజజబబఠ కటటకల

95-85/1105

8354 SQX2473619
పపరర: లకడమ పప లలదతసస

8356 SQX2306843
పపరర: వరలకమమమ కసదగటర

8357 SQX2336873
పపరర: నరసససహ రరవప కసదగటర

95-88/1653

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ చలకల
ఇసటట ననస:54-76
వయససస:63
లస: ససస స
95-88/1656

95-87/905

95-87/908

95-87/1177

తసడడ:ప నరసససహరరవప చసతల
ఇసటట ననస:54-80-1950
వయససస:38
లస: పప

95-88/1657

8366 SQX1387894
పపరర: శకనతధ మవశ

8369 SQX2112035
పపరర: అమర హహసపన షపక

95-185/793

8372 SQX1274067
పపరర: నరమల తతట

95-87/906

8375 SQX0684696
పపరర: ఆషర షపక
భరస : మబజబ
ఇసటట ననస:54-81
వయససస:41
లస: ససస స

8355 SQX2462430
పపరర: లకడమ పప లలదతసస

95-85/1107

భరస : వనసకట రరవప పప లలదతసస
ఇసటట ననస:54-76
వయససస:29
లస: ససస స
8358 SQX2306777
పపరర: చనన నరసససహరరవప కసదగటర

95-88/1655

8361 SQX2114221
పపరర: ససరరజన షపక

95-82/788

8364 SQX0684803
పపరర: ఫతమమబ షపక

95-87/907

భరస : రరయమజ
ఇసటట ననస:54-77
వయససస:51
లస: ససస స
95-87/909

8367 SQX2089423
పపరర: జసత షపక

95-87/1176

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:54-77
వయససస:56
లస: ససస స
95-87/1178

8370 SQX2114577
పపరర: శసషషన షపక

95-151/782

భరస : జజన పసర షపక
ఇసటట ననస:54-77
వయససస:50
లస: ససస స
95-87/910

భరస : ససబభబ రరవప తతట
ఇసటట ననస:54-80
వయససస:47
లస: ససస స
95-89/1559

95-82/787

భరస : అమర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:54-77
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన పసర షపక
ఇసటట ననస:54-77
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప జకకకయమ షపక
ఇసటట ననస:54-77
వయససస:64
లస: పప
8374 SQX2523157
పపరర: రతన రరజ చసతల

8363 SQX0684480
పపరర: రరజజశన బబగమ మహమమద

8352 SQX2080653
పపరర: ఆదద లకడమ కసదగటర

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కసదగటర
ఇసటట ననస:54-76
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప మవశ
ఇసటట ననస:54-77
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప దసస గరరర
ఇసటట ననస:54-77
వయససస:54
లస: పప
8371 SQX2058972
పపరర: షబర షపక

95-88/1654

తసడడ:ప రరయమజదదదన హహసపసన
ఇసటట ననస:54-77
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరధతకకషష పపసరద సనరఖదడవర
ఇసటట ననస:54-77
వయససస:55
లస: ససస స
8368 SQX2112563
పపరర: శక జజన పసర షపక

95-85/1106

తసడడ:ప బభల ససబపమణఖస కలరపరటట
ఇసటట ననస:54-76
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప రరయమజదదదన హహసపసన
ఇసటట ననస:54-77
వయససస:30
లస: ససస స
8365 SQX1387928
పపరర: శవకలమమరర సనరఖదడవర

8360 SQX2306553
పపరర: ఆదదలకడమ కసదగటర

95-81/650

భరస : చనన నరసససహ రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:54-76
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కసదగటర
ఇసటట ననస:54-76
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట ససబభబరరవప చలవరదద
ఇసటట ననస:54-76
వయససస:36
లస: ససస స
8362 SQX0684720
పపరర: షబభనత బబగస

95-81/925

Deleted

భరస : వనసకట రరవప పప లలదతసస
ఇసటట ననస:54-76
వయససస:29
లస: ససస స

8349 SQX2067122
పపరర: మమమటట ఏఫపఫరర గరలర పప గబ

తసడడ:ప కమల కలమమర గరలర పప గబ
ఇసటట ననస:54-76
వయససస:19
లస: పప

భరస : కమల కలమమర కటటకల
ఇసటట ననస:54-76
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబబయఖ పప లలదతసస
ఇసటట ననస:54-76
వయససస:36
లస: పప

8359 SQX2336899
పపరర: ససతత లకడమ కసదగటర

95-87/904

భరస : రఫస�
ఇసటట ననస:54-75
వయససస:64
లస: ససస స

8350 SQX2211290
పపరర: కమల కలమమర గలలపప గగ

8353 SQX2473601
పపరర: వనసకట రరవప పప లలదతసస

8348 AP151000225221
పపరర: మబసతతజ ఎమడ�

8373 SQX1274414
పపరర: ససబబ రరవప తతట

95-87/911

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:54-80
వయససస:48
లస: పప
95-87/912

8376 SQX0051862
పపరర: పదమ వత చలమరగబళర�

95-87/913

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:54-81
వయససస:46
లస: ససస స
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8377 SQX1363696
పపరర: లకడమ తరరపతమమ
రరగబలమడడగబ
భరస : శకనస బభబబ రరగబలమడడగబ
ఇసటట ననస:54-83
వయససస:29
లస: ససస స

95-87/914

8380 SQX0905455
పపరర: సరబయమ షపక

95-87/917

95-87/920

95-87/923

95-87/926

95-87/928

95-87/931

95-87/934

భరస : భభససర రరవప గమడడ
ఇసటట ననస:54-87
వయససస:45
లస: ససస స

8390 SQX2293108
పపరర: కకటటశశర రరవప సరదదనవన

8393 SQX0051417
పపరర: అలయమ షపక�

8396 SQX0764423
పపరర: మహమమద మసరసన

8399 SQX1119867
పపరర: దదపసస రరడడడ కసదసల

95-87/937

8402 SQX0755868
పపరర: కకటటశశరమమ రరవపల

95-83/1249

8405 SQX0905513
పపరర: షసషర ఖమర షపక
తసడడ:ప ఆదమ బబడడ
ఇసటట ననస:54-87
వయససస:39
లస: పప

8385 SQX0399873
పపరర: కరసమమ డదగరపరరస�

95-87/922

8388 SQX1498220
పపరర: వనసకట నరసమమ వవమబల

95-87/925

8391 SQX0399832
పపరర: షబనత షపక�

95-87/927

తసడడ:ప హమద�
ఇసటట ననస:54-84
వయససస:29
లస: ససస స
95-87/929

8394 SQX0324558
పపరర: సలమమ షపక�

95-87/930

భరస : హమద�
ఇసటట ననస:54-84
వయససస:47
లస: ససస స
95-87/932

8397 MLJ1645746
పపరర: ఈశశరమమ బతష
స ల

95-87/933

భరస : గబరవరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-85/E
వయససస:59
లస: ససస స
95-87/935

8400 SQX0905497
పపరర: వరహహదసననసర శశక

95-87/936

భరస : షసషర ఖమర షపక
ఇసటట ననస:54-87
వయససస:35
లస: ససస స
95-87/938

భరస : చచననయఖ
ఇసటట ననస:54-87
వయససస:41
లస: ససస స
95-87/940

95-87/919

తసడడ:ప వనసకటటశశరరలల వవమబల
ఇసటట ననస:54-83
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:54-87
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఖమదర బభషర�
ఇసటట ననస:54-87
వయససస:40
లస: ససస స
8404 SQX1441567
పపరర: నతగ లకడమ గమడడ

95-87/924

తసడడ:ప ఇమమమ
ఇసటట ననస:54-84
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప బబ నగర
ఇసటట ననస:54-86
వయససస:65
లస: ససస స
8401 SQX0617100
పపరర: సపజదతన షపక�

8387 MLJ1660331
పపరర: ఆదదలకడమ� పపల�

8382 MLJ1657766
పపరర: రరఖ� పఠరన�

భరస : ససభభన�
ఇసటట ననస:54-83
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : జలమన�
ఇసటట ననస:54-84
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:54-84
వయససస:24
లస: పప
8398 SQX1391358
పపరర: ఈశశరమమ బబ నగర

95-87/921

తసడడ:ప రరమసరశమ సరదదనవన
ఇసటట ననస:54-84
వయససస:48
లస: పప

భరస : అజజ�
ఇసటట ననస:54-84
వయససస:40
లస: ససస స
8395 SQX1479568
పపరర: ఆషసక అహమద షపక

8384 MLJ1662055
పపరర: రరణణ� మతడక�

95-87/916

భరస : మహబగబబసభభన� �
ఇసటట ననస:54-83
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:54-83
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరడడడ యయరకస
ఇసటట ననస:54-83
వయససస:24
లస: పప
8392 SQX0424333
పపరర: షమనత షపక�

95-87/918

భరస : ససధతకర� �
ఇసటట ననస:54-83
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపజక
ఇసటట ననస:54-83
వయససస:62
లస: ససస స
8389 SQX1403054
పపరర: సతఖ రరజశశఖర రరడడ యయరకస

8381 SQX0520759
పపరర: షమ షపక

8379 SQX0905406
పపరర: ఫహన షపక

తసడడ:ప మహమమద రఫస
ఇసటట ననస:54-83
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహమమద రరయమద
ఇసటట ననస:54-83
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నబస షపక
ఇసటట ననస:54-83
వయససస:41
లస: ససస స
8386 SQX0934158
పపరర: నజర షపజక

95-87/915

భరస : పపసరద
ఇసటట ననస:54-83
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహహదదదన బభషర
ఇసటట ననస:54-83
వయససస:35
లస: ససస స
8383 SQX1561878
పపరర: అమనత షపక

8378 SQX0684654
పపరర: శశకళ జ

8403 SQX1117432
పపరర: రరజఖ లకడమ కసదసల

95-87/939

భరస : శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:54-87
వయససస:44
లస: ససస స
95-87/941

8406 SQX1363878
పపరర: వనసకట నతరరయణ పప ననపలర

95-87/942

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ పప ననపలర
ఇసటట ననస:54-87
వయససస:52
లస: పప
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8407 SQX0934166
పపరర: కలమమరర నరరక
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95-87/943

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-87/A
వయససస:31
లస: ససస స
8410 MLJ1654672
పపరర: ధనలకడమ� బబ టర �

95-87/946

95-87/949

95-87/951

95-87/954

95-87/957

95-87/960

95-87/963

తసడడ:ప మమరస బభబబ
ఇసటట ననస:54-92-291
వయససస:19
లస: ససస స

8420 MLJ1649813
పపరర: బభపమమ� పపదద �

8423 AP151000225451
పపరర: శవకలమమరర� వగకహల�

8426 MLJ1655430
పపరర: ఖమసససబ� షపక�

8429 SQX1327577
పపరర: అనశర సయఖద

95-87/966

8432 MLJ1657840
పపరర: నరసమమ� ఉపపలపప�

95-87/955

8435 SQX0137208
పపరర: రషసదత సయఖద
తసడడ:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:54-93-331
వయససస:31
లస: ససస స

8415 MLJ1651884
పపరర: తరరపతమమ� మకరసన�

95-87/950

8418 MLJ1653260
పపరర: అసబకరదడవ� మబవరశ�

95-87/953

8421 SQX1387969
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ బగసస

95-87/956

తసడడ:ప రరమరరడడడ బగసస
ఇసటట ననస:54-91-6
వయససస:64
లస: పప
95-87/958

8424 SQX0232496
పపరర: రరజబ� షపక�

95-87/959

భరస : పపదదఖమససస�
ఇసటట ననస:54-91-12
వయససస:67
లస: ససస స
95-87/961

8427 MLJ1646413
పపరర: వనసకట లకడమ దససడడ

95-87/962

భరస : సరసబ శవ రరడడ దససడడ
ఇసటట ననస:54-91-15
వయససస:57
లస: ససస స
95-87/964

8430 SQX1062314
పపరర: ఖరఖరరన బ షపక

95-87/965

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:54-91-17A
వయససస:33
లస: ససస స
95-87/967

భరస : కననబభబబ� �
ఇసటట ననస:54-91-18
వయససస:64
లస: ససస స
95-88/1742

95-87/948

భరస : రమమశ� �
ఇసటట ననస:54-90/2
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమససస సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:54-91-17
వయససస:39
లస: పప

భరస : తపమగరరసలల� �
ఇసటట ననస:54-91-18
వయససస:54
లస: ససస స
8434 SQX2332054
పపరర: మమరర సపససరర కరక

95-87/952

భరస : ఇమమమమస� �
ఇసటట ననస:54-91-15
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప చచనతన రరడడ మబచసచమమరర
ఇసటట ననస:54-91-16
వయససస:58
లస: పప
8431 MLJ1660943
పపరర: నతగమణణ� కకనవటట�

8417 MLJ1651728
పపరర: రరణణ� మబవరశ�

8412 SQX0383752
పపరర: పలపల వనసకట ససబబమమ

భరస : వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:54-89/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వరబపహహమసదపస�
ఇసటట ననస:54-91-8
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మహహదదదన�
ఇసటట ననస:54-91-14
వయససస:52
లస: ససస స
8428 SQX1187948
పపరర: సతతఖనసద రరడడ మబచసచమమరర

95-84/1114

భరస : ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:54-91-5
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : కరసతతరరవప�
ఇసటట ననస:54-91-8
వయససస:43
లస: ససస స
8425 AP151000189330
పపరర: తతహహరరన� షపక�

8414 SQX2329399
పపరర: రమమదడవ మమకకనవన

95-87/945

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:54-87/C
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : చలపతరరవప� �
ఇసటట ననస:54-90/2
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప మబరళ�
ఇసటట ననస:54-91/3
వయససస:35
లస: ససస స
8422 AP151000216135
పపరర: ససధతరరణణ� ససదదద�

95-87/947

భరస : ఆసజనవయబలల మమకకనవన
ఇసటట ననస:54-89
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ� �
ఇసటట ననస:54-89/1
వయససస:59
లస: ససస స
8419 SQX0051813
పపరర: శరసత�

8411 SQX0402255
పపరర: పస రమణ

8409 SQX0831800
పపరర: పదతమవత భవనస

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-87/A
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప గబరవయఖ
ఇసటట ననస:54-87/B
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-88
వయససస:55
లస: ససస స
8416 MLJ1654557
పపరర: దదనమమ� చచలర�

95-87/944

భరస : ససనలలసమమర
ఇసటట ననస:54-87/A
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప� �
ఇసటట ననస:54-87/A
వయససస:44
లస: ససస స
8413 AP151000228052
పపరర: పరరశత� మమరసరరడ�డడ

8408 SQX0684795
పపరర: సరసశత ఎస

8433 MLJ1661065
పపరర: వ.శకలసతలమదడవ� భమవరపప�

95-87/968

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:54-91-21
వయససస:40
లస: ససస స
95-193/36

8436 SQX0973479
పపరర: పపలమర రరడడడ బబ గగలల

95-86/982

తసడడ:ప పరపస రరడడడ
ఇసటట ననస:54-95
వయససస:71
లస: పప
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8437 SQX2226496
పపరర: శకనవరస రరడడడ సనగర
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95-88/1491

తసడడ:ప మలర రరడడడ సనగర
ఇసటట ననస:54-117-388
వయససస:52
లస: పప

8438 SQX2226512
పపరర: ఉష కలమమరర సనగర

భరస : శకనవరస రరడడడ సనగర
ఇసటట ననస:54-117-388
వయససస:45
లస: ససస స

95-87/1355 8441 SQX2561538
8440 SQX2134369
పపరర: వనసకట నరసయఖ సరగనబబ యన
పపరర: వర లకడమ సరగనబబ ఘన

తసడడ:ప చననయఖ సరగనబబ యన
ఇసటట ననస:54-125
వయససస:69
లస: పప
8443 SQX1441138
పపరర: శక సపమఖ సరగరల

95-87/969

95-87/972

95-87/975

95-87/978

8455 SQX1440932
పపరర: వనసకట జగన మహన రరవప
మదతసస
తసడడ:ప కకషష మగరరస మదతసస
ఇసటట ననస:54-161
వయససస:57
లస: పప

95-87/981

8458 SQX0578575
పపరర: మలలర శశరర� పప ననపలర �

95-87/984

95-87/973

8453 SQX1441484
పపరర: వనసకట రమణ మదతసస

95-87/987

95-87/976

8448 SQX1327379
పపరర: ఉమమ కలలలసస షపక

95-87/979

8457 SQX1386979
పపరర: జరరన షపక

తసడడ:ప కరలన
ఇసటట ననస:54-163
వయససస:35
లస: ససస స

95-87/977

8454 SQX1030527
పపరర: సరసబశవ రరవప గగనసగబసటర

8456 SQX1062025
పపరర: కకషష వవణణ బటభప

8465 SQX0934109
పపరర: హహనత

95-87/974

8451 MLJ1642446
పపరర: పపభభవత కసచచరర

తసడడ:ప రరమయఖ గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:54-161
వయససస:29
లస: పప

8462 SQX0400143
పపరర: లకమమమ� బబ బబల�

95-87/971

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:54-161
వయససస:37
లస: ససస స

95-87/982

95-87/980

95-87/983

భరస : మననసర అహమద షపక
ఇసటట ననస:54-162
వయససస:41
లస: ససస స
95-87/985

8460 MLJ1654086
పపరర: రరధతరరణణ� యసపరరల�

95-87/986

భరస : రరమబ� �
ఇసటట ననస:54-162
వయససస:51
లస: ససస స
95-87/988

భరస : సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:54-162
వయససస:72
లస: ససస స
95-87/990

8445 MLJ1660745
పపరర: సరళ చటటమమల� �

భరస : వనసకట జగన మహన రరవప మదతసస
ఇసటట ననస:54-161
వయససస:49
లస: ససస స

8459 SQX0578617
పపరర: రమమదడవ పపటభట�

95-88/1248

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-151
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:54-162
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పపసనతనసజరరడడడ
ఇసటట ననస:54-162
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప ససరరష�
ఇసటట ననస:54-163
వయససస:34
లస: ససస స

8450 SQX1327361
పపరర: సబర అనసర షపక

8442 SQX1818848
పపరర: కకమల సరగరనబబ యన

భరస : వనసకటకకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:54-149
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:54-162
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మలలర శశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-162
వయససస:47
లస: ససస స

8464 SQX0051409
పపరర: కకషష వవణణ కసచరర �

95-87/970

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:54-153
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట మహన రరవప కసచచరర
ఇసటట ననస:54-161
వయససస:42
లస: ససస స

8461 SQX0163212
పపరర: లకడమ మమరరడడ

8447 SQX0052076
పపరర: సరథస లకడమ�

95-88/1493

తసడడ:ప వనసకట నరసయఖ సరగరనబబ యన
ఇసటట ననస:54-125
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బపహమయఖ�
ఇసటట ననస:54-150
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-152
వయససస:39
లస: పప
8452 MLJ1641372
పపరర: శకదడవ కసచచరర

95-87/1805

భరస : కకషరషరరడడడ మబకలస
ఇసటట ననస:54-149
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పపదబపహమయఖ� �
ఇసటట ననస:54-149
వయససస:55
లస: ససస స
8449 SQX1440288
పపరర: జలమన షపక

8444 SQX1387407
పపరర: అదదలకడమ మబకలస

8439 SQX2226504
పపరర: వషష
ష వరరన రరడడడ సనగర

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ సనగర
ఇసటట ననస:54-117-388
వయససస:23
లస: పప

భరస : నరసయఖ సరగనబబ ఘన
ఇసటట ననస:54-125
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆనసద రరడడడ సరగరల
ఇసటట ననస:54-149
వయససస:26
లస: ససస స
8446 MLJ1662469
పపరర: దడవ దనమమవత� �

95-88/1492

8463 SQX0622415
పపరర: మనససర అహమద షపక

95-87/989

తసడడ:ప సపజదత
ఇసటట ననస:54-162
వయససస:45
లస: పప
95-87/991

8466 SQX0323634
పపరర: శశభభరరణణ సరతషలలరర�

95-87/992

భరస : మహన కకషష�
ఇసటట ననస:54-163
వయససస:36
లస: ససస స
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8467 SQX0756064
పపరర: జజఖతరమయ సరసబ
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95-87/993

భరస : ఎస ఎల ఎన మగరరస
ఇసటట ననస:54-163
వయససస:48
లస: ససస స
8470 SQX0934117
పపరర: షరరమల సపజయద

95-87/996

95-87/999

95-87/1002

95-87/1005

95-87/1008

95-87/1011

95-87/1015

తసడడ:ప ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:54-170
వయససస:32
లస: పప

8480 SQX1275560
పపరర: అననరరధ మబపరపళర

8483 SQX0616821
పపరర: శరసత బబ డడ

8486 MLJ3121282
పపరర: పరఖరరజజన షపక�

8489 SQX0051987
పపరర: అహలమఖదడవ� సమబదతపల�

95-87/1019

8492 SQX1705086
పపరర: సలమమ బబగస షపక

95-87/1006

8495 SQX0617985
పపరర: గకహలకడమ పపనసమల�
భరస : లసగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-171
వయససస:34
లస: ససస స

8475 SQX1387019
పపరర: అమరరదదదన మహమమద

95-87/1001

8478 SQX0324756
పపరర: కనకదసరర బబసరస�

95-87/1004

8481 SQX1275586
పపరర: చసదప శశఖర మబపరపళర

95-87/1007

తలర : సనరరఖ నతరరయణ మబపరపళర
ఇసటట ననస:54-167
వయససస:64
లస: పప
95-87/1009

8484 SQX0322313
పపరర: నతగమలలర శశరర మమడస�

95-87/1010

తసడడ:ప ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-168
వయససస:35
లస: ససస స
95-87/1012

8487 SQX0618181
పపరర: పదతమవత బబ డడ

95-87/1014

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-168
వయససస:52
లస: ససస స
95-87/1016

8490 SQX1868678
పపరర: మసరసన షపక

95-82/728

తసడడ:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:54-169
వయససస:75
లస: పప
95-82/729

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:54-170
వయససస:36
లస: ససస స
95-87/1020

95-87/998

భరస : కకసడలరరవప�
ఇసటట ననస:54-165
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:54-168
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-169
వయససస:64
లస: పప
8494 SQX0624387
పపరర: చననబభబబ పపనసమమల�

95-87/1003

భరస : రఫస�
ఇసటట ననస:54-168
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : దతవపత�
ఇసటట ననస:54-168
వయససస:56
లస: ససస స
8491 SQX0624072
పపరర: సతఖనతరరయణ ససరస�

8477 SQX0942995
పపరర: శకనవరసరరడడడ సససగ రరడడడ

8472 MLJ3122272
పపరర: ఖరఖరరన షపక

తసడడ:ప ఖమజజ మహహనసదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:54-164
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-168
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప షమబ
ర దదదన�
ఇసటట ననస:54-168
వయససస:41
లస: ససస స
8488 MLJ1654904
పపరర: దదలర మద షపక�

95-87/1000

భరస : చసదప శశఖర మబపరపళర
ఇసటట ననస:54-167
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-168
వయససస:29
లస: ససస స
8485 SQX0051821
పపరర: సతస జ� షపక�

8474 SQX0942987
పపరర: సససగర రరడకడ రరజరశశరర

95-87/995

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:54-164
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప పపరరరరడడడ సససగ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-164
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:54-165
వయససస:35
లస: ససస స
8482 SQX0617316
పపరర: భవరన బబ డడ

95-87/997

భరస : పపరర రరడకడ
ఇసటట ననస:54-164
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప Tఇబపహహస
ఇసటట ననస:54-164
వయససస:38
లస: పప
8479 SQX0399972
పపరర: సరమమమజఖస� బబ బబల�

8471 MLJ3121381
పపరర: ఫరరరన� షపక�

8469 SQX0764480
పపరర: సరసబ లకకమనతరరయణ మగరరస

తసడడ:ప రరమమగరరస
ఇసటట ననస:54-163
వయససస:54
లస: పప

భరస : జలమన� �
ఇసటట ననస:54-164
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : భభషర రరవప రరవప రరవ ఎన
ఇసటట ననస:54-164
వయససస:49
లస: ససస స
8476 SQX0810671
పపరర: మలక సయఖద

95-87/994

భరస : దతవపద
ఇసటట ననస:54-163
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మలక
ఇసటట ననస:54-164
వయససస:32
లస: ససస స
8473 SQX1521468
పపరర: పఢతమవత నరరక

8468 SQX1134022
పపరర: సరతషలలరర మసరసన బబ

8493 SQX1705151
పపరర: సలస షపక

95-82/730

తసడడ:ప అబబదలమ షపక
ఇసటట ననస:54-170
వయససస:36
లస: పప
95-87/1021

8496 SQX1117473
పపరర: తషలసస కకకషష సరథస

95-87/1022

భరస : వనసకట పవన కలమమర సరథస
ఇసటట ననస:54-172
వయససస:27
లస: ససస స
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8497 SQX0383869
పపరర: షపక అసమతషననసర�
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95-87/1023

తసడడ:ప రహహస�
ఇసటట ననస:54-172
వయససస:45
లస: ససస స
8500 SQX0321810
పపరర: నతగమణణ పతసగర�

95-87/1026

95-87/1027

95-87/1030

95-52/575

Deleted
95-89/1459

తసడడ:ప హహసపన
ఇసటట ననస:54-215/1
వయససస:46
లస: పప
8515 SQX1868231
పపరర: సరమమమజఖస మగరల

95-83/871

95-72/944

తసడడ:ప కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-1296
వయససస:25
లస: ససస స

95-87/1031

8508 SQX2539641
పపరర: శవ కలమమరర బననరరవపరర

8510 SQX2477701
పపరర: శవ కలమమరర బననరరవపరర

95-65/1266

Deleted

భరస : శకనవరస రరవప బననరరవపరర
ఇసటట ననస:54-214/1
వయససస:46
లస: ససస స
8513 SQX2318400
పపరర: జరజతతన పఠరన

8516 SQX1384411
పపరర: అవనతష రరచరర

8519 SQX2337947
పపరర: అసజల దదసడపరటట

95-82/733

8522 SQX2522217
పపరర: శరరద చసకస

95-89/1460

8525 MLJ3639309
పపరర: రరజగగపరలమరరడడ కకటట
తసడడ:ప వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-1570
వయససస:63
లస: పప

95-87/1029

95-50/851

8511 SQX2471381
పపరర: శవ కలమమరర బననరరవపరర

95-65/1267

Deleted

భరస : శకనవరస రరవప బననరరవపరర
ఇసటట ననస:54-214/1
వయససస:46
లస: ససస స
8514 SQX2308120
పపరర: సలమ షపక

95-89/1461

తసడడ:ప ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:54-215/1
వయససస:18
లస: ససస స
95-89/565

8517 SQX2338416
పపరర: వనసకటటశశరలల దదసడపరటట

95-72/943

తసడడ:ప గసగయఖ దదసడపరటట
ఇసటట ననస:54-276
వయససస:61
లస: పప
95-72/945

8520 SQX0950758
పపరర: శశశలజ కకడచ

95-82/732

భరస : రవ బభబబ కకడచ
ఇసటట ననస:54-280
వయససస:62
లస: ససస స
95-89/1557

భరస : హరరకకషష చసకస
ఇసటట ననస:54-354
వయససస:32
లస: ససస స
95-87/1032

95-142/103

భరస : శకనవరసరరవప బననరరవపరర
ఇసటట ననస:54-214/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర దదసడపరటట
ఇసటట ననస:54-276
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప ఉమమ మమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-280
వయససస:61
లస: పప
8524 SQX1117846
పపరర: కకరణమయ గగరర

8505 SQX1061878
పపరర: రరమసజన యబల రరడడ
మమలపరటట
తసడడ:ప తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:54-179
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప నతగ రరజ చరర
ఇసటట ననస:54-263
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర దదసడపరటట
ఇసటట ననస:54-276
వయససస:46
లస: ససస స
8521 SQX0950766
పపరర: రవ బభబబ కకడచ

8507 SQX1149856
పపరర: బసదస గగరసటర

8502 SQX1874700
పపరర: భభససర రరవప వసగపఅల

95-87/1028

తసడడ:ప ఇబపహహస పఠరన
ఇసటట ననస:54-215/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మధస మగరల
ఇసటట ననస:54-217
వయససస:31
లస: ససస స
8518 SQX2338853
పపరర: భభగఖ లకడమ దదసడపరటట

8504 SQX0883769
పపరర: వరలకకమ కకలకలలరర

95-87/1025

తసడడ:ప బభపయఖ వసగపఅల
ఇసటట ననస:54-178
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప JOACHIM గగరసటర
ఇసటట ననస:54-180
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బననరరవపరర
ఇసటట ననస:54-214/1
వయససస:46
లస: ససస స
8512 SQX2318558
పపరర: ఖమదర వల షపక

95-82/731

తసడడ:ప అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:54-179
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:54-179
వయససస:30
లస: పప
8509 SQX2539682
పపరర: శవ కలమమరర బననరరవపరర

8501 SQX0381004
పపరర: ససబబమమ కకసడచపప�

8499 SQX0764019
పపరర: పపదద బపహమయఖ డడమమవత

తసడడ:ప సప మమ
ర నతయక
ఇసటట ననస:54-172
వయససస:48
లస: పప

భరస : చచనతనరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-178
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప అసకమమ రరవప�
ఇసటట ననస:54-179
వయససస:40
లస: ససస స
8506 SQX1144591
పపరర: అదడదటట శకనస

95-87/1024

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ జకకస రరడడడ
ఇసటట ననస:54-172
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:54-177
వయససస:51
లస: ససస స
8503 SQX0051656
పపరర: భభరత తననరర�

8498 SQX1363902
పపరర: శవశసకర రరడడడ జకకసరరడడడ

8523 SQX2421022
పపరర: పరరశత మమదదనవన

95-88/1768

భరస : లకమణరరవప మమదదనవన
ఇసటట ననస:54-954-9216
వయససస:55
లస: ససస స
95-90/194

8526 SQX2123057
పపరర: పరరశత అచచసశశటట

95-83/1188

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:54-2137-60
వయససస:26
లస: ససస స
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95-90/637

తసడడ:ప జజరరర
ఇసటట ననస:54,-1-307
వయససస:44
లస: పప
8530 SQX1007194
పపరర: శవ నతగరశశరర బసడతరర

95-89/568

95-63/75

95-63/78

95-63/81

95-63/84

8551 SQX2339331
పపరర: లకడమ దడవ రరడడడచరర

95-63/87

భరస : రసనల షపక
ఇసటట ననస:55-2-521
వయససస:51
లస: ససస స

95-63/79

8540 DDN2300192
పపరర: రమమష దదడడ క

8543 SQX0402461
పపరర: వజయలకడమ వనలవరరసపరటట

8546 SQX1682897
పపరర: అరరణ కలమమర వనలవరరర పత

95-63/90

8549 SQX0370866
పపరర: వనలవరరసపరటట తతరనతధ

95-63/82

8552 SQX1504746
పపరర: సమరర సయఖద

8555 SQX1172394
పపరర: అనశర బభషర సయఖద
తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:55-2-521
వయససస:27
లస: పప

95-63/77

8538 AP150990102548
పపరర: పదతమవత దదడడ క

95-63/80

8541 AP150990105455
పపరర: శసకరరరవప దదడడ క

95-63/83

95-63/85

8544 SQX0402537
పపరర: పదమ భభనస వనసకటవరలకడమ
యలవరరసపరటట
భరస : పపరషచసదప రసగరరరవప
ఇసటట ననస:55-2-424
వయససస:48
లస: ససస స

95-63/86

95-63/88

8547 SQX0371799
పపరర: శకనవరసరరవప వనలవరరసపరటట

95-63/89

తసడడ:ప తతరరనతధ
ఇసటట ననస:55-2-424
వయససస:48
లస: పప
95-63/91

8550 SQX2342566
పపరర: శకనవరసరరజ రరడడ చరర

95-89/1500

తసడడ:ప ససబబరరజ రరడడ చరర
ఇసటట ననస:55-2-520/2
వయససస:55
లస: పప
95-63/92

భరస : అనశర బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:55-2-521
వయససస:25
లస: ససస స
95-63/94

8535 SQX1510800
పపరర: రరమబ కకలల
స రర

తసడడ:ప శకరరమబలల
ఇసటట ననస:55-2-311
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప రసగరరరవప
ఇసటట ననస:55-2-424
వయససస:81
లస: పప
95-89/1501

95-63/74

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:55-2-311
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప పపరష చసదప రరవప వనలవరరరపత
ఇసటట ననస:55-2-424
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప రరడడడచరర
ఇసటట ననస:55-2-520/2
వయససస:51
లస: ససస స
8554 SQX1683473
పపరర: ఫరరద బ షపక

8537 SQX1683507
పపరర: గసగమమ దదడడ క

8532 SQX1510818
పపరర: లకడమ కకలల
స రర

తసడడ:ప అసకమమ రరవప కకలల
స రర
ఇసటట ననస:55-2-310
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:55-2-424
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : తతరరనతధ
ఇసటట ననస:55-2-424
వయససస:52
లస: ససస స
8548 SQX0370981
పపరర: పపరషచసదప రసగరరరవప వనలవరరర
పరటట
తసడడ:ప తతరనతధ
ఇసటట ననస:55-2-424
వయససస:52
లస: పప

95-63/76

తసడడ:ప శసకర రరవప
ఇసటట ననస:55-2-311
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప పపరషచసదప రరవప
ఇసటట ననస:55-2-424
వయససస:29
లస: ససస స
8545 SQX0402487
పపరర: వనలవరరరపరటట లత

8534 SQX1510826
పపరర: రవ కకలల
స రర

95-89/567

భరస : రరమబ కకలల
స రర
ఇసటట ననస:55-2-310
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రమమష దదడడ క
ఇసటట ననస:55-2-311
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప శసకర రరవప
ఇసటట ననస:55-2-311
వయససస:33
లస: పప
8542 SQX0402479
పపరర: వనలశరరస పరటట శరరశణణ

95-63/73

తసడడ:ప అసకమమ రరవప కకలల
స రర
ఇసటట ననస:55-2-310
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనస దదడడ క
ఇసటట ననస:55-2-311
వయససస:32
లస: ససస స
8539 DDN1600881
పపరర: శకనస దదడడ క

8531 SQX1510834
పపరర: నతగ మణణ కకలల
స రర

8529 SQX0884155
పపరర: రమణమమ నసడడకటటట

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:55-1-210
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రవ కకలల
స రర
ఇసటట ననస:55-2-310
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అఅకమమ రరవప
ఇసటట ననస:55-2-310
వయససస:33
లస: ససస స
8536 SQX1683309
పపరర: తరరపతమమ దదడడ క

95-63/72

తసడడ:ప గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:55-1-1
వయససస:48
లస: పప

భరస : నతగ రరజ
ఇసటట ననస:55-1-212
వయససస:44
లస: ససస స
8533 SQX0834929
పపరర: నతరరయణమమ కకలలతషరర

8528 SQX0039792
పపరర: రరసబభబబ పపవరశడ

8553 SQX1683499
పపరర: నతసర బ షపక

95-63/93

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:55-2-521
వయససస:26
లస: ససస స
95-63/95

8556 SQX1683481
పపరర: బభజ షపక

95-63/96

తసడడ:ప రసనల షపక
ఇసటట ననస:55-2-521
వయససస:32
లస: పప
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8557 SQX0890228
పపరర: వనసకట రతనస కకలకలలరర

95-63/97

భరస : శవ నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:55-2-553
వయససస:28
లస: ససస స
8560 SQX0890236
పపరర: శవ నతగరశశర రరవప కకలకలలరర

95-63/100

95-63/102

95-63/105

95-63/108

95-63/111

95-63/114

95-63/117

భరస : మమలమల పఠరన
ఇసటట ననస:55-3-724
వయససస:58
లస: ససస స

8570 SQX1567546
పపరర: బభల ససబపహమణఖస ధదడడ క

8573 DDN2300226
పపరర: వర బపహహమశశరరరవప దదడడ క

8576 SQX0890343
పపరర: లతత కలకకవరయయ

8579 SQX0020529
పపరర: అమరరశశర రరవప� కకలకలలరర�

95-89/571

8582 SQX0834721
పపరర: నతగరశశరమమ మసతప

95-63/109

8585 DDN2296721
పపరర: నవషరద షపక
భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:55-3-725
వయససస:34
లస: ససస స

8565 SQX1350578
పపరర: ససధ రరణణ పపనసమమల

95-63/104

8568 SQX1369124
పపరర: నతసచతరమమ పపనసమమల

95-63/107

8571 SQX1369546
పపరర: శకనస పపనసమమల

95-63/110

తసడడ:ప సససదర రరవప పపనసమమల
ఇసటట ననస:55-2-559
వయససస:39
లస: పప
95-63/112

8574 SQX1952191
పపరర: వనసకరయమమ తతలమర

95-63/113

భరస : శశషగరరర రరవప తతలమర
ఇసటట ననస:55-2-570
వయససస:52
లస: ససస స
95-63/115

8577 SQX1683259
పపరర: కళళఖణ కలమమర వరరకలలర

95-63/116

తసడడ:ప చచసగళ రరయబడడ వరరకలలర
ఇసటట ననస:55-2-581
వయససస:22
లస: పప
95-89/569

8580 SQX1486589
పపరర: ఆబద షపక

95-89/570

భరస : దదలర మద షపక
ఇసటట ననస:55-3-90
వయససస:41
లస: ససస స
95-63/126

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:55-3-703
వయససస:56
లస: ససస స
95-63/128

95-63/101

భరస : సససదర రరవప పపనసమమల
ఇసటట ననస:55-2-559
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:55-2-831
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప దదలర మద షపక
ఇసటట ననస:55-3-400
వయససస:23
లస: పప
8584 SQX1945732
పపరర: హహసపసన బ పఠరన

95-63/106

భరస : చచసగల రరయబడడ
ఇసటట ననస:55-2-581
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:55-2-581
వయససస:46
లస: పప
8581 SQX1486225
పపరర: ఆదదల షపక

8567 SQX1792563
పపరర: ఈశశరమమ దదడడ క

8562 SQX1682103
పపరర: శరసత పపనసమల

భరస : శకనస పపనసమమల
ఇసటట ననస:55-2-559
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప అమమమరరవప
ఇసటట ననస:55-2-559
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప చచసగల రరయబడడ వరరరకలలర
ఇసటట ననస:55-2-581
వయససస:20
లస: ససస స
8578 SQX0890335
పపరర: చచసగల రరయబడడ వరరకలలర

95-63/103

తసడడ:ప బభపమమసశర రరవప ధదడడ క
ఇసటట ననస:55-2-559
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప బగసస రరడడడ గసజరబబ యన
ఇసటట ననస:55-2-559
వయససస:40
లస: పప
8575 SQX1946417
పపరర: హరర చసదతన వరరరకలలర

8564 SQX1324219
పపరర: రరజఖలకడమ గసజరబబ యన

95-63/99

తసడడ:ప శకనస పపనసమల
ఇసటట ననస:55-2-559
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అమమరరవప దదడడ క
ఇసటట ననస:55-2-559
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:55-2-559
వయససస:73
లస: ససస స
8572 SQX1323971
పపరర: శవ కరశవ రరడడడ గసజరబబ యన

95-63/757

భరస : శవ కరశవ రరడడ గసజరబబ యన
ఇసటట ననస:55-2-559
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వర బపహహమశశరరరవప
ఇసటట ననస:55-2-559
వయససస:42
లస: ససస స
8569 SQX1324045
పపరర: నతగరశశరమమ పసటట ట

8561 SQX2307296
పపరర: సరయ శక అసచ

8559 SQX1172220
పపరర: సరగజన కకలకలలరర

భరస : శవ లసగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:55-2-553
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప రసబభబబ
ఇసటట ననస:55-2-554/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప బపహహమశశరరరవప దదడడ క
ఇసటట ననస:55-2-559
వయససస:25
లస: ససస స
8566 AP150990102545
పపరర: కనకదసరర దదడడ క

95-63/98

భరస : అమరరశశర రరవప
ఇసటట ననస:55-2-553
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప అమలలశశర రరవప
ఇసటట ననస:55-2-553
వయససస:32
లస: పప
8563 SQX1792555
పపరర: పపతషఖష దదడడ క

8558 SQX1172345
పపరర: దసరరరదడవ కకలకలలరర

8583 SQX1945641
పపరర: పదతమవత రరడడ కకతస

95-63/127

తసడడ:ప కకషష రరడడడ కకతస
ఇసటట ననస:55-3-723
వయససస:36
లస: ససస స
95-63/129

8586 SQX0906479
పపరర: శశషరరతనస అలలమన

95-63/130

భరస : ససధతకర
ఇసటట ననస:55-3-725
వయససస:39
లస: ససస స
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8587 SQX1946011
పపరర: పదతమవత తసడలస
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95-63/131

భరస : రరమబ తసడలస
ఇసటట ననస:55-3-725
వయససస:39
లస: ససస స

95-63/132

భరస : అబబదల జలల షపక
ఇసటట ననస:55-3-725
వయససస:62
లస: ససస స

8590 SQX0265538
పపరర: కరరస మబలమర షపక

95-63/134

తసడడ:ప అబబదల జలల
ఇసటట ననస:55-3-725
వయససస:40
లస: పప

8591 SQX1350842
పపరర: రరమబ తసడలస

95-89/573

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:55-3-725
వయససస:37
లస: ససస స

8594 SQX0234104
పపరర: ఆసజనవయబలల చచటభ

95-63/135

95-63/138

తసడడ:ప గరరటట రరడడడ
ఇసటట ననస:55/3/726/1
వయససస:33
లస: ససస స

8597 SQX1504753
పపరర: అనసత లకడమ నతర

95-63/136

95-63/141

భరస : కరశవపలల పససవపల
ఇసటట ననస:55/3/726/1
వయససస:58
లస: ససస స

8600 AP150990102593
పపరర: ధనలకడమ చలకల

95-63/139

95-63/144

తసడడ:ప గరరటట రరడడడ
ఇసటట ననస:55/3/726/1
వయససస:32
లస: పప

8603 SQX1567579
పపరర: ఓబబలలసస పససవపల

95-63/142

95-63/147

భరస : జజన శరహహబ షపక
ఇసటట ననస:55-3-727
వయససస:45
లస: ససస స

8606 SQX0834994
పపరర: ఆగరనసస కకటటట

95-63/145

95-63/150

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:55-3-727
వయససస:55
లస: పప

8609 SQX1952183
పపరర: వనసకట నతగ లకడమ యలర సశశటట

95-63/148

95-63/153

తసడడ:ప ససవర ఆసజనవయబలల ఏలర సశశటట
ఇసటట ననస:55-3-729
వయససస:27
లస: పప

8612 SQX0853135
పపరర: శవరసజనవయబలల యలర సశశటట
తసడడ:ప రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:55-3-729
వయససస:47
లస: పప

8598 SQX0834739
పపరర: అనసనయమమ కకణతస

95-63/140

8601 SQX1567587
పపరర: ససపతమమ మగలమ

95-63/143

8604 SQX1567538
పపరర: గరరరటట రరడడ కకణతస

95-63/146

8607 SQX0264119
పపరర: రరయపప కకటటట

95-63/149

తసడడ:ప ఆదస
ఇసటట ననస:55-3-727
వయససస:49
లస: పప
95-63/151

తసడడ:ప శవ ఆసజనవయబలల యలర సశశటట
ఇసటట ననస:55-3-729
వయససస:23
లస: ససస స

8611 SQX1350883
పపరర: జయ మణణ కరసత ఏలర సశశటట

95-63/137

తసడడ:ప కకటట రరడడడ కకణతస
ఇసటట ననస:55/3/726/1
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరయపప
ఇసటట ననస:55-3-727
వయససస:48
లస: ససస స

8608 DDN2301026
పపరర: జజనసరహహబ షపక

8595 SQX0265512
పపరర: భభససర రరవప

భరస : కకటట రరడడడ మగలమ
ఇసటట ననస:55/3/726/1
వయససస:90
లస: ససస స

తసడడ:ప కరశవపలల ఓబబలలసస
ఇసటట ననస:55/3/726/1
వయససస:34
లస: పప

8605 DDN2297059
పపరర: ఖతజజబ షపక

95-89/572

భరస : కకటటవరరరరడడడ
ఇసటట ననస:55/3/726/1
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:55/3/726/1
వయససస:59
లస: ససస స

8602 SQX0284109
పపరర: మహహశశర రరడడడ కకణతస

8592 SQX0018531
పపరర: శశషరరతనస� తమమమపలర �

తసడడ:ప చచటభ
ఇసటట ననస:55-3-726
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరమ రరడడడ నతర
ఇసటట ననస:55/3/726/1
వయససస:43
లస: ససస స

8599 SQX1567553
పపరర: చచననమమ పససవపల

95-63/133

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:55-3-725
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప భభససర రరవప
ఇసటట ననస:55-3-726
వయససస:34
లస: పప

8596 SQX0834762
పపరర: ధనలకడమ కకణతస

8589 SQX0018549
పపరర: లకడమ తషమమమపలర

భరస : కకటటశశరరరవప తషమమమపలర
ఇసటట ననస:55-3-725
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ప పసచతకరర తసడలస
ఇసటట ననస:55-3-725
వయససస:48
లస: పప

8593 SQX0018556
పపరర: పదతమవత� తమమమపలర �

8614 DDN2296168
పపరర: కళళఖణణభభయ బబ సదదల

8588 AP150990102585
పపరర: మహబగబ షపక

8610 SQX1352541
పపరర: రతన కలమమరర యలర సశశటట

95-63/152

భరస : శవరసజనవయబలల యలర సశశటట
ఇసటట ననస:55-3-729
వయససస:39
లస: ససస స
95-63/154

8613 SQX1454610
పపరర: రరమబ గగడవరరస

95-89/574

తసడడ:ప శకనవరస రరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:55-3-729
వయససస:25
లస: పప

95-63/155

భరస : ససతతరరమసససగ
ఇసటట ననస:55-3-732
వయససస:49
లస: ససస స
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1
SQX2237543
పపరర: పదతమవత బసగరరర
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95-88/1324

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:1/2 - 4 B
వయససస:30
లస: ససస స
4
SQX2335719
పపరర: హనసమమయమమ దడశస

95-87/1287

95-86/1125

95-86/1044

తసడడ:ప రరమకకటటశశర రరవప కకటభరర
ఇసటట ననస:4-15-64/A
వయససస:31
లస: పప
13
SQX2084085
పపరర: వరసవ కలరక

95-84/684

95-86/1048

95-84/986

95-76/1

భరస : వరరరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:5-12-100
వయససస:56
లస: ససస స
28
SQX2447506
పపరర: ఇసతయమజ షపక
తసడడ:ప అబబదల రశద షపక
ఇసటట ననస:5-18-18
వయససస:28
లస: పప

11
SQX2207496
పపరర: రగహహత పపభభత తషమమల

12
SQX2006682
పపరర: శరసత బభయ బబ సదదల

14
SQX2037513
పపరర: ససభభషసణ కరక

17
SQX1912377
పపరర: నజర షపజక

20
SQX2195634
పపరర: మసరసన షపక

23
MLJ1646348
పపరర: రరమకకషష ససదద తబతస న

26
SQX2346393
పపరర: భవరన గబసజ

95-86/1126

29
SQX1133909
పపరర: వనసకట నతరరయణ రరడడ
వనపపసట
తసడడ:ప కకసడత రరడడడ వనపపసట
ఇసటట ననస:5-1283
వయససస:54
లస: పప

95-86/1043

95-86/1045

భరస : రసజత సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:4-15-77/5
వయససస:35
లస: ససస స
95-86/1046

15
SQX2037489
పపరర: శకవఖ చకటట

95-86/1047

తలర : ససభభషసణ కరక
ఇసటట ననస:4-15-79/4
వయససస:21
లస: ససస స
95-86/1002

18
SQX2294825
పపరర: పపభభకర రరవప తతడడగరరర

95-84/836

తసడడ:ప జరమబసస తతడడగరరర
ఇసటట ననస:4-15-122/4,9TH LANE
వయససస:68
లస: పప
95-86/1210

21
SQX2421121
పపరర: రహమతషలర షపక

95-79/952

భసధసవప: నగరనత షపక
ఇసటట ననస:5-3-19
వయససస:29
లస: పప
95-86/2

24
SQX2337574
పపరర: లకడమ కరసరరస

95-88/1769

భరస : శకనవరసరరవప కరసరరస
ఇసటట ననస:5-7-1007
వయససస:38
లస: ససస స
95-86/1128

భరస : గగపస గబసజ
ఇసటట ననస:5-12-159/13
వయససస:21
లస: ససస స
95-90/809

95-170/1304

9
SQX2013852
పపరర: షపజన రగసప గగరరకపరటట
తసడడ:ప పపసరద బభబబ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:4-15-39
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప పరనకరలరరవప ససదద తబతస న
ఇసటట ననస:5-6-843
వయససస:37
లస: పప
95-84/838

6
SQX2336931
పపరర: శవ కలమమరర మసడ

తసడడ:ప దవపటటరర ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-8-111
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప బభష షపక
ఇసటట ననస:5-3-6-866
వయససస:54
లస: పప

భరస : సపజదసలల మవరశ
ఇసటట ననస:5-3-605
వయససస:49
లస: ససస స
25
SQX2446144
పపరర: శవకలమమరర కకలర

95-84/837

తసడడ:ప గన సపజదసలల షపజక
ఇసటట ననస:4-15-79/A
వయససస:22
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:5-3-6-866
వయససస:48
లస: ససస స
22
MLJ3075322
పపరర: నతగమమ మవరశ

8
SQX2397404
పపరర: జజహనవ దవపటటరర

95-76/1315

భరస : సరసబశవరరవప మసడ
ఇసటట ననస:3-126-10/F
వయససస:54
లస: ససస స

భసధసవప: శకవఖ చకటట
ఇసటట ననస:4-15-79/4
వయససస:40
లస: ససస స

తలర : ససభభషసణ కరక
ఇసటట ననస:4-15-79/4
వయససస:20
లస: పప
19
SQX2155836
పపరర: శరయడ బ షపక

95-87/1288

భసధసవప: శకనవరస
ఇసటట ననస:4/15/66/c1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప వరసవ కలరక
ఇసటట ననస:4-15-78/10A
వయససస:19
లస: ససస స
16
SQX2037505
పపరర: రరకరశ చకటట

5
SQX2260867
పపరర: పపనతనరరడడడ దడశస

3
SQX2321156
పపరర: ఆరరఫర షపక

తసడడ:ప షరరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:1ST LINE MANIPURAM
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటరరడడడ దడశస
ఇసటట ననస:2nd lane laljan basha
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప ససరరశ బభబబ
ఇసటట ననస:3rd line
వయససస:31
లస: ససస స
10
SQX2109668
పపరర: సరయరరస కకటభరర

95-86/1

తసడడ:ప పపసరద రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:1-90
వయససస:21
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ దడశస
ఇసటట ననస:2nd lane
వయససస:50
లస: ససస స
7
SKK1063437
పపరర: వజయ కకరస ర బయఖవరపప

2
SQX1982636
పపరర: రవసదప బభబబ చససడనరర

27
SQX2017234
పపరర: బభష సయద

95-90/662

తసడడ:ప అజస సయద
ఇసటట ననస:5-15-131
వయససస:43
లస: పప
95-86/3

30
MLJ3636719
పపరర: ఫపజజననసర� మహమమద�

95-170/1

భరస : గగస�
ఇసటట ననస:10-10-15
వయససస:40
లస: ససస స
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31
MLJ3636701
పపరర: సపజదతబ� షపక�
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95-170/2

భరస : భక�
ఇసటట ననస:10-10-15
వయససస:40
లస: ససస స
34
SQX2336790
పపరర: యలమసద కకరరవ

95-88/1325

95-90/4

95-76/1496

95-76/1487

95-76/3

95-76/1302

భరస : యమససన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:15-2-57
వయససస:18
లస: ససస స
55
SQX2070464
పపరర: దడవరరజ యడల
తసడడ:ప ఏసస బభనస యడల
ఇసటట ననస:15-2-64
వయససస:22
లస: పప
58
SQX1864933
పపరర: దతస మమచవరపప
తసడడ:ప చలపఠ రరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:15-2-70
వయససస:26
లస: పప

44
SQX2561561
పపరర: అనతస మహమమద

95-76/1497

47
SQX2505071
పపరర: పపవలర క కకలకపప గగ

50
SQX1977784
పపరర: దతసస మమసరపప

53
SQX2005098
పపరర: రవ కలమమర చననస

56
SQX1836550
పపరర: శరసతరరజ యడల

59
SQX2079325
పపరర: మననజ మదడదపప గగ
తసడడ:ప రరజశశఖర మదడదపప గగ
ఇసటట ననస:15-2-87/A
వయససస:19
లస: పప

95-76/1277

45
SQX2410645
పపరర: ఎజజజ ఖటటన మహమమద

95-76/1300

భరస : హహమయగన మహమమద
ఇసటట ననస:15-2-26
వయససస:53
లస: ససస స
95-76/1490

48
SQX2309193
పపరర: మరరయమమ కరక

95-76/1301

తలర : ధనమమ కరక
ఇసటట ననస:15-2-28/C,
వయససస:26
లస: ససస స
95-76/4

51
SQX1865013
పపరర: ఫరన షపక

95-76/5

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:15-2-45
వయససస:30
లస: ససస స
95-76/1275

54
SQX2132363
పపరర: శరసత పపవలర క మకకసల

95-76/1305

తసడడ:ప భరత కలమమర మకకసల
ఇసటట ననస:15-2-63
వయససస:22
లస: ససస స
95-76/8

తసడడ:ప ఆనసదరరవప యడల
ఇసటట ననస:15-2-64A
వయససస:31
లస: పప
95-76/9

95-76/1303
39
SQX2155091
పపరర: మహహమమరరర న నసారరరగబనసతల

తసడడ:ప పపపయఖ మబరరగనసటభలమ
ఇసటట ననస:15-2-6/D
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప భభససర రరవప
ఇసటట ననస:15-2-59
వయససస:26
లస: పప
95-76/1278

95-90/3

95-76/1276 42
41
SQX2016749
SQX2016731
పపరర: పపదకకటమమమ మబరరగనసటటలమ
పపరర: చనకకటమమ మబరరగనసటభలమ

తసడడ:ప శకనస మమసరపప
ఇసటట ననస:15-2-41
వయససస:20
లస: పప
95-76/1304

36
MLJ3644960
పపరర: ఖమససస షహహద

భరస : కకటయఖ నసారరరగబనసతల
ఇసటట ననస:15-2-4
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప సససప నస కకలకపప గగ
ఇసటట ననస:15-2-28/B
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప మటట యఖ ఆరరమళళ
ఇసటట ననస:15-2-36
వయససస:20
లస: ససస స
52
SQX2212645
పపరర: కరరషరమ పఠరన

95-53/703

తసడడ:ప అబబదల సలమస మహమమద
ఇసటట ననస:15-2-25
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప రవ చసదప వలలరపపరస
ఇసటట ననస:15-2-26/A
వయససస:21
లస: ససస స
49
SQX2326122
పపరర: మమనక ఆరరమళళ

38
SQX2104537
పపరర: వరససత గసటట

95-170/4

తసడడ:ప జమమల షరహహద
ఇసటట ననస:15-1-471
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప పపపయఖ మబరరగనసటటలమ
ఇసటట ననస:15-2-6/D
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:15-2-19
వయససస:32
లస: ససస స
46
SQX1865047
పపరర: పసపత వలలరపపరస

95-81/669

తసడడ:ప లసగరరరడడడ గసటట
ఇసటట ననస:15-1-949/2
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మహహశ జసగస జసగస
ఇసటట ననస:15-2-4
వయససస:19
లస: ససస స
43
SQX2504025
పపరర: జరరన షపక

35
SQX2350783
పపరర: మమరసపపరరపప రరమససత

33
MLJ2760254
పపరర: సలస� షపక�

తసడడ:ప అలమరభక�
ఇసటట ననస:10-10-15
వయససస:40
లస: పప

భరస : శవనతరరయణ మమరసపపరరపప
ఇసటట ననస:15-1-115/B
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:15-1-478
వయససస:29
లస: పప
40
SQX2552404
పపరర: అనసష జసగస

95-170/3

తసడడ:ప రహమతషలమర�
ఇసటట ననస:10-10-15
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప మలర యఖ కకరరవ
ఇసటట ననస:10-25-14
వయససస:51
లస: పప
37
SQX0853556
పపరర: అబబదల రజజక షపక

32
MLJ3630647
పపరర: మహమమద� గగస�

57
SQX2404929
పపరర: అనశర ఫసరదచస షపక

95-84/831

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:15-2-66
వయససస:18
లస: ససస స
95-81/569

60
SQX2461903
పపరర: వజయ పపకరశ గగణ

95-76/1299

తసడడ:ప దడవదతనస గగణ
ఇసటట ననస:15-02-92
వయససస:37
లస: పప
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SQX1815224
పపరర: తలక రరవత
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95-76/10

తసడడ:ప దదపక రరవత
ఇసటట ననస:15-2-120/B
వయససస:28
లస: పప
64
SQX2420511
పపరర: గగససయ సరసలణణ

95-76/1308

95-76/1310

95-76/1313

95-81/714

95-88/1376

95-81/712

భరస : శదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:15-4-1484 1ST LINE
వయససస:59
లస: ససస స
82
SQX1679588
పపరర: నళన గణణససన

95-51/75

95-79/928

95-95/44

77
SQX2362929
పపరర: సరయ దదవఖ కరకలమమనస

95-79/923

69
SQX2042026
పపరర: షబభనత షపక

95-50/604

72
SQX2305423
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-76/1314

తసడడ:ప మహమమద షపక
ఇసటట ననస:15-4-18 , 2 LINE
వయససస:19
లస: ససస స
95-76/11

75
SQX1639897
పపరర: శరఖమ బభబబ చతపస

95-76/12

తసడడ:ప నరసససహ రరవప చతపస
ఇసటట ననస:15-4-223
వయససస:49
లస: పప
95-81/654

78
SQX2293629
పపరర: శదదయఖ షపక

95-81/711

తసడడ:ప వనసకట లకమణ కలమమర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:15-04-1405
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:15-4-1484 1ST LINE
వయససస:67
లస: పప

80
SQX2293595
పపరర: బషసరరన షపక

81
SQX2348621
పపరర: ఖజ షపక

95-81/713

83
SQX1679638
పపరర: శకనతధ చసదప

86
SQX0899245
పపరర: మబనన షపక

89
SQX2456929
పపరర: హరరశ అవపల

95-51/76

84
SQX2339984
పపరర: కకరణ కలమమర కలరక

95-81/715

తసడడ:ప గరసధద కలరక
ఇసటట ననస:15-5-1497
వయససస:40
లస: పప
95-79/68

87
SQX2422855
పపరర: అబబదల రజక షపక

95-79/940

తసడడ:ప ఫరరక షపక
ఇసటట ననస:15-6-6/3A
వయససస:23
లస: పప
95-79/924

Deleted

తలర : మలర శశరర అవపల
ఇసటట ననస:15-6-17/1
వయససస:18
లస: పప

95-89/1328

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:15-5-125
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:15-6-4
వయససస:30
లస: ససస స

Deleted

తలర : మలర శశరర అవపల
ఇసటట ననస:15-6-17/1
వయససస:18
లస: పప

74
SQX1639889
పపరర: ధనలకడమ చతపస

95-76/1309

Deleted

తసడడ:ప పపపమ కలమమర చసదప
ఇసటట ననస:15-5-334
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప నతగభబషణస చసదవవలల
ఇసటట ననస:15-6-2
వయససస:56
లస: పప
88
SQX2453140
పపరర: హరరశ అవపల

71
SQX1723105
పపరర: భభగఖవరణణ కరరక

66
SQX2183861
పపరర: కమరరననసర పఠరన

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:15-3-87
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప శదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:15-4-1484 1ST LINE
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నతగరశశరరరవప గణణససన
ఇసటట ననస:15-5-334
వయససస:58
లస: ససస స
85
SQX2329027
పపరర: యలర మసదతచతరర చసదవవలల

95-76/1311

భరస : శరఖమ బభబబ చతపస
ఇసటట ననస:15-4-223
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప మమచవరపప మరరయదతసస
ఇసటట ననస:15-4-225
వయససస:22
లస: ససస స
79
SQX2293488
పపరర: షహహద షపక

68
SQX2130649
పపరర: షకకల షపక

95-76/1307

భరస : మమలమల పఠరన
ఇసటట ననస:15-3-30
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : మమరరయమదతసస కరరక
ఇసటట ననస:15-3-94
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జజన సరగరరలమ
ఇసటట ననస:15-4-185,2ND LANE
వయససస:31
లస: ససస స
76
SQX2457828
పపరర: మమచవరపప ససషమ

95-88/1375

భరస : నతగబల మర షపక
ఇసటట ననస:15-3-50
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప శరమమఖలల మమలసగటన పప లచనరర
ఇసటట ననస:15-3-91(53-3-599)
వయససస:18
లస: పప
73
SQX2446722
పపరర: లల గరకస సరగరరలమ

65
SQX2361608
పపరర: ససభభన షపక

63
SQX2334688
పపరర: సయఖద ఇజహర హజజరర

తసడడ:ప సయఖద ఇరరరన హజజరర
ఇసటట ననస:15-3-1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప మదరసర షపక
ఇసటట ననస:15-3-8/d
వయససస:48
లస: పప

భరస : మహమమద హహసపన టటన
ఇసటట ననస:15-3-31
వయససస:37
లస: ససస స
70
SQX2331395
పపరర: ససదదప పప లచనరర

95-76/1306

తసడడ:ప సయఖద ఇరరరన హజజరర
ఇసటట ననస:15-3-1
వయససస:21
లస: పప

భరస : జకకర హజజరర సరసలణణ
ఇసటట ననస:15-3-3
వయససస:66
లస: ససస స
67
SQX2274702
పపరర: హజరర మహమద

62
SQX2339612
పపరర: సయఖద ఇమమమన హజజరర

90
SQX2188555
పపరర: దడవ చతసదదన బభయ యరకసశశటట

95-79/930

తసడడ:ప తతతతజ సససగ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:15-6-27
వయససస:19
లస: ససస స
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95-90/1125

తసడడ:ప గఫపర షపక
ఇసటట ననస:15-6-31/1
వయససస:22
లస: ససస స
94
SQX2454767
పపరర: నతగ జజఖత కగరర

95-79/933

95-79/2

95-79/889

95-79/5

95-79/938

95-79/941

95-79/7

తసడడ:ప రరమబలల మమకసాస
ఇసటట ననస:15-6-79
వయససస:47
లస: పప

107
SQX2469062
పపరర: యసర జవరద మహమమద

110
SQX2295798
పపరర: ఫయజల రహమన షపక

113
SQX2077154
పపరర: శక లలఖ కకలర

95-79/9

116
SQX2434967
పపరర: సనతఖశ నతయబడడ మమడడ

119
SQX2321297
పపరర: లకమ రరడడడ అలలపన

95-79/935

102
SQX1961408
పపరర: కకరస ర రరడడడ పప సడడగల

95-79/4

105
SQX2122596
పపరర: వరరణ సరయ కకషష రరడడడ
భగమరరడడడ
తసడడ:ప పపతతప రరడడడ భగమరరడడడ
ఇసటట ననస:15-6-47
వయససస:21
లస: పప

95-79/939

108
SQX1866136
పపరర: సరయ రరజరశ రరడడ తతటటరరడడడ

95-79/937

95-79/6

తసడడ:ప తరరపత రరడడడ తతటటరరడడడ
ఇసటట ననస:15-6-56 TAMMA RANGA REDD
వయససస:24
లస: పప
95-79/942

111
SQX2353985
పపరర: షపక ఫపజరగజ

95-79/943

తసడడ:ప షపక జజన
ఇసటట ననస:15-6-66
వయససస:23
లస: పప
95-79/890

114
SQX1947340
పపరర: ఆఖల మహమమద

95-79/8

తసడడ:ప ఫతషలమర మహమమద
ఇసటట ననస:15-6-71
వయససస:26
లస: ససస స
95-79/944

117
SQX2434819
పపరర: పపభభవత మమడడ

95-79/945

భరస : నతయబడడ మమమడడ
ఇసటట ననస:15-6-74
వయససస:35
లస: ససస స
95-79/946

Deleted

తసడడ:ప అపపల రరడడడ అలలపన
ఇసటట ననస:15-6-79
వయససస:28
లస: పప

99
SQX2238897
పపరర: గగవసదమమ వరరకలటట

95-79/936

తసడడ:ప సననబభబబ మమడడ
ఇసటట ననస:15-6-74
వయససస:41
లస: పప
95-79/10

95-79/887

తసడడ:ప అదద నతరరయణ రరడడ పప సడడగల
ఇసటట ననస:15-6-47
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:15-6-67
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప బబడచ
ఇసటట ననస:15-6-73
వయససస:53
లస: పప
118
SQX1918317
పపరర: లసగయఖ మమకస

95-79/3

తసడడ:ప సరదదకéాసల రహమన షపక
ఇసటట ననస:15-6-61/2
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మహబగబ జజన
ఇసటట ననస:15-6-67
వయససస:23
లస: ససస స
115
SQX1918952
పపరర: బబజర

101
SQX1866052
పపరర: రమమష పసటల

104
SQX2477271
పపరర: పపతతప రరడడడ భగమ రరడడడ

96
SQX1988468
పపరర: లకడమ పపమల జజనకక

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ వరరకలటట
ఇసటట ననస:15-6-37
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖలద మహమమద
ఇసటట ననస:15-6-54/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప బజజన శన
ఇసటట ననస:15-6-61
వయససస:18
లస: పప
112
SQX1919216
పపరర: షనసన సయఖద

95-79/888

తసడడ:ప రరమ కకషష రరడడడ భగమ రరడడడ
ఇసటట ననస:15-6-47
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప సరసబ శవ రరవప యలమరవపల
ఇసటట ననస:15-6-49
వయససస:20
లస: ససస స
109
SQX2269611
పపరర: మహహమమహ మమజ షపక

98
SQX2074789
పపరర: శశశలజ గగటట స

95-79/932

భరస : శకనవరస రరవప జజనకక
ఇసటట ననస:15-6-34/C
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల పసటల
ఇసటట ననస:15-6-41
వయససస:28
లస: పప

తలర : రమణ పప సడడగల
ఇసటట ననస:15-6-47
వయససస:21
లస: పప
106
SQX2401958
పపరర: శకలకడమాస యలమరవపల

95-79/934

తసడడ:ప సపజదసలల గగటట స
ఇసటట ననస:15-6-37
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప లసగస శశటట
ఇసటట ననస:15-6-40
వయససస:42
లస: ససస స
103
SQX1961390
పపరర: పపసరదచడ
ప డడ పప సడడగల

95
SQX2128130
పపరర: హరర బభబబ అలర

93
SQX2390953
పపరర: సశరష లత గబసటట

భరస : శకనవరస రరవప గబసటట
ఇసటట ననస:15-6-33/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప అలర
ఇసటట ననస:15-6-34/2 3RD LINE
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప వరరరఘవపలల చరతనతగసడర
ఇసటట ననస:15-06-36
వయససస:72
లస: పప
100
SQX2068567
పపరర: లసగస శశటట దసరర దడవ

95-79/931

భరస : శకనవరస రరవప నవలలరర
ఇసటట ననస:15-6-33
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కగరర
ఇసటట ననస:15-6-34
వయససస:23
లస: ససస స
97
SQX1961275
పపరర: వరసజనవయబలల చరతనతగసడర

92
SQX2475549
పపరర: వర లకడమ మతషకలరర

120
SQX2005718
పపరర: సరయ తడజ రరడడ మదదదకరర

95-79/891

తసడడ:ప మదదదకరర శవ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:15-6-85
వయససస:18
లస: పప
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121
SQX2365575
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ లకకసరరడడడ

95-79/948

తసడడ:ప శవ రరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:15-6-85
వయససస:43
లస: పప
124
SQX2300275
పపరర: సమరరజజఖమ మమలనవడక

95-84/832

95-79/11

95-79/927

95-170/1465

95-81/571

95-79/929

95-79/12

తసడడ:ప ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:15-6-823/1
వయససస:22
లస: ససస స

134
SQX2120483
పపరర: శకదడవ గగపసరరడడడ

137
SQX2117695
పపరర: ససబబ రరడడడ కకలర

140
SQX2017325
పపరర: పరవన షపక

143
SQX1918374
పపరర: మహలకడమ యమ

95-79/886

146
SQX2095123
పపరర: ససధఖ రరణణ రసనమమలమ

95-123/557

149
SQX2411437
పపరర: యహహయమ షపక
తసడడ:ప షరహహనషర షపక
ఇసటట ననస:15-6-1565
వయససస:46
లస: పప

129
SQX2436376
పపరర: వనసకట కకషష రరవప ససరర

95-79/926

132
SQX2030633
పపరర: జజహనవ వరరకలటట

95-90/658

95-89/1233
135
SQX2101715
పపరర: వర రఘబ శశఖర రరడడడ సరనకకమబమ

తలర : వనసకట జయలకడమ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:15-6-234
వయససస:18
లస: పప
95-50/714

138
SQX2117042
పపరర: ససజజత కకలర

95-50/715

భరస : ససబబ రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:15-6-261
వయససస:35
లస: ససస స
95-79/884

141
SQX2017309
పపరర: అబబదల రజజక షపక

95-79/885

తసడడ:ప నససర షపక
ఇసటట ననస:15-6-271
వయససస:20
లస: పప
95-79/13

144
SQX1918408
పపరర: రరజ శశఖర యమ

95-79/14

తసడడ:ప పసచచజచయఖ యమ
ఇసటట ననస:15-6-277/1
వయససస:34
లస: పప
95-95/1132

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ రసనమమలమ
ఇసటట ననస:15-6-279
వయససస:35
లస: ససస స
95-79/947

95-89/5

తసడడ:ప వజయ శశఖర రరడడడ వరరకలటట
ఇసటట ననస:15-6-194
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : లలట పసచచయఖ యమ
ఇసటట ననస:15-6-277/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరపతయఖ చపరపప
ఇసటట ననస:15-6-278
వయససస:25
లస: పప
148
SQX2312718
పపరర: షబభన షపక

95-81/570

భరస : నససర షపక
ఇసటట ననస:15-6-271
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల మలపరటట
ఇసటట ననస:15-6-277/1
వయససస:26
లస: ససస స
145
SQX2056653
పపరర: శకనవరససలల చపరపప

131
SQX2079960
పపరర: వనజషషవ వరరకలటట

126
SQX1875582
పపరర: పపమల గరయస

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర ససరర
ఇసటట ననస:15-6-184
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప తరరపత రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:15-6-261
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ తడననల
ఇసటట ననస:15-6-261
వయససస:48
లస: ససస స
142
SQX1918333
పపరర: నతరరయణమమ మలపరటట

95-79/925

భరస : గగపసరరడడడ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:15-6-230
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : రరజఖ లకడమ గరడడ
ఇసటట ననస:15-6-247
వయససస:29
లస: ససస స
139
SQX2401313
పపరర: రమణ తడననల

128
DWD7454002
పపరర: అదద లకడమ తలపనవన

95-79/950

భరస : ససబభబరరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:15-6-131
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప వజయ శశఖర రరడడడ వరరకలటట
ఇసటట ననస:15-6-194
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అమమనసలర షపక
ఇసటట ననస:15-6-200
వయససస:42
లస: ససస స
136
SQX2078954
పపరర: మసజ భభరర వ గరడడ

95-89/4

భరస : వనసకటటశశర రరవప తలపనవన
ఇసటట ననస:15-6-177
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప అనతన
ఇసటట ననస:15-6-184
వయససస:41
లస: పప
133
SQX2543767
పపరర: ఆరరఫ షపక

125
SQX1898832
పపరర: సరజదత షపక

123
SQX2464881
పపరర: యరకసశశటట దదవఖ తడజ

తసడడ:ప యరకసశశటట కకశశర
ఇసటట ననస:15-6-89/B
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమమద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:15-6-108
వయససస:24
లస: ససస స

తలర : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:15-6-164
వయససస:23
లస: పప
130
SQX2378602
పపరర: సరసబశవరరవప అనతన

95-79/949

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:15-6-85
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప మమలనవడక
ఇసటట ననస:15-6-97
వయససస:61
లస: ససస స
127
SQX1980788
పపరర: ఫణణ శక సరయ వనసకట

122
SQX2220218
పపరర: వనత రరడడడ లకకసరరడడడ

147
SQX2054500
పపరర: వనసకట రరడడడ మబకలస

95-163/961

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:15-06-307
వయససస:18
లస: పప
95-79/921

150
SQX2410405
పపరర: ఆశ షపక

95-79/922

భరస : యహహయమ షపక
ఇసటట ననస:15-6-1565
వయససస:43
లస: ససస స
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151
SQX2541225
పపరర: వససస అకకస షపక
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95-89/1589

తసడడ:ప యహహయమ షపక
ఇసటట ననస:15-6-1565
వయససస:23
లస: పప
95-170/7

తసడడ:ప మసరసనవల సయఖద
ఇసటట ననస:15-7-80
వయససస:24
లస: ససస స
95-90/807

95-170/1218

158
SQX2401032
పపరర: లకడమ చగబరరపరటట

161
SQX2097665
పపరర: మమహబగబ షపక

95-81/572

164
SQX1866987
పపరర: మమమబననసర షపక

తసడడ:ప శవ శసకర మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:15-8-184/B,
వయససస:18
లస: పప
95-170/1470

170
SQX1865971
పపరర: షఫసయ సయఖద
భరస : ససభభన సయఖద
ఇసటట ననస:15-8-192
వయససస:28
లస: ససస స

95-88/1377
172
SQX2412856
పపరర: ������ ������ ������
�������
తసడడ:ప ��������� ������ �������
ఇసటట ననస:15-8-1055
వయససస:34
లస: పప

173
SQX2286516
పపరర: బషసరర షపక
భరస : అలబక షపక
ఇసటట ననస:15-9-2
వయససస:46
లస: ససస స

175
SQX1927979
పపరర: బబ హజప షపక

176
SQX2515419
పపరర: షపక సపజదత

95-170/13

తసడడ:ప కలమమ బభష షపక
ఇసటట ననస:15-9-7
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇజజపయలల మలపరటట
ఇసటట ననస:15-9-17
వయససస:20
లస: ససస స

95-170/1219

179
SQX2221034
పపరర: సశరష అసదచ
తసడడ:ప పపభభకర రరవప అసదచ
ఇసటట ననస:15-9-17
వయససస:18
లస: ససస స

95-94/478

159
SQX1994854
పపరర: హజజర షపక

95-170/1217

162
SQX1881820
పపరర: మహబగబ ససభభన షపక

95-170/10

తసడడ:ప గఫపర షపక
ఇసటట ననస:15-8-143
వయససస:64
లస: పప
95-81/1

165
SQX2057081
పపరర: మమమబననసర షపక

95-81/573

తసడడ:ప సపజధత షపక
ఇసటట ననస:15-8-150a
వయససస:27
లస: పప
95-170/1269

168
SQX1816073
పపరర: అయయషర షపక

95-170/11

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:15-8-190
వయససస:24
లస: ససస స
95-170/12

171
SQX2555225
పపరర: రరజవరశన ఫసరదగస షపజక

95-170/1468

భరస : కరలలషర షపజక
ఇసటట ననస:15-8-192/B
వయససస:24
లస: ససస స
95-170/1274

174
SQX2164135
పపరర: మసరసన బ షపక

95-170/1285

భరస : గనసన షపక
ఇసటట ననస:15-9-4
వయససస:67
లస: ససస స
95-170/1449

తసడడ:ప జనన
ఇసటట ననస:15-9-7
వయససస:48
లస: పప
95-170/1271

156
SQX2094415
పపరర: రజన మమటట ట

భరస : మహమమద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:15-8-141
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:15-8-185
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప పఠరన నవరబ జన నవరబ జన
ఇసటట ననస:15-8-190 jakeer Hussain
వయససస:35
లస: పప

178
SQX2482321
పపరర: ససమత మలపరటట

95-90/808

తసడడ:ప జజన సపజదత షపక
ఇసటట ననస:15-8-150A
వయససస:24
లస: ససస స

95-170/1220 167
166
SQX2057321
SQX2154656
పపరర: రరజ శశషష గగపరల మమలలసపరటట
పపరర: సతతసర షపక

95-170/6

భరస : శకనవరసరరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:15-8-10/D
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:15-8-141
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప సపజధత షపక
ఇసటట ననస:15-8-150
వయససస:21
లస: పప

169
SQX2560829
పపరర: పటభన ఖజజవల పటభన

95-170/1216

భరస : నతగరశశర రరవప చగబరరపరటట
ఇసటట ననస:15-8-71/B
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమమద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:15-8-141
వయససస:19
లస: ససస స
163
SQX2057198
పపరర: బభష షపక

155
SQX1988021
పపరర: మలర క నరరళళ

153
SQX1938224
పపరర: జరరనత సయఖద

తసడడ:ప మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:15-7-80
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష నరరళళ
ఇసటట ననస:15-7-84
వయససస:24
లస: ససస స

భసధసవప: లకడమ చగబరరపరటట
ఇసటట ననస:15-8-71/B
వయససస:55
లస: పప
160
SQX1994813
పపరర: రరహన షపక

95-170/5

తసడడ:ప మసరసనవల సయఖద
ఇసటట ననస:15-7-80
వయససస:21
లస: ససస స

154
SQX1938216
పపరర: మబమన సయఖద

157
SQX2400257
పపరర: నతగరశశర రరవప చగబరరపరటట

152
SQX1938232
పపరర: హససనత సయఖద

177
SQX2467587
పపరర: మసపస మలపరటట

95-170/1270

తసడడ:ప ఇజజపయల మలపరటట
ఇసటట ననస:15-9-17
వయససస:22
లస: పప
95-170/1272

180
SQX2278299
పపరర: ఆదద లకడమ తచలగపలర

95-170/1275

తసడడ:ప జజనస తచలగపలర
ఇసటట ననస:15-9-20
వయససస:25
లస: ససస స
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181
SQX1816180
పపరర: రరషమ పఠరన
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95-170/14

భరస : సరలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:15-9-21
వయససస:26
లస: ససస స
184
SQX1929934
పపరర: సబహ షపజక

95-170/16

95-170/1278

95-170/19

తసడడ:ప రహహస సయఖద
ఇసటట ననస:15-09-25
వయససస:41
లస: పప

188
SQX1866276
పపరర: ఫరహనత షపక
భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:15-9-24
వయససస:23
లస: ససస స
191
SQX2057248
పపరర: నలలఫర షపక

95-170/20

తసడడ:ప కకషష
ఇసటట ననస:15-9-29
వయససస:20
లస: ససస స
95-170/1282

తసడడ:ప చస బభష పఠరన
ఇసటట ననస:15-9-36
వయససస:23
లస: పప
208
SQX2449643
పపరర: ఇబపహహస షపక
తసడడ:ప అజస షపక
ఇసటట ననస:15-9-44
వయససస:22
లస: పప

95-170/1256

200
SQX1961325
పపరర: రరయమజ షపక

95-170/21

189
SQX1930015
పపరర: ఫరతమ బ పఠరన

95-170/18

192
SQX2432383
పపరర: హససన షపక

95-170/1279

203
SQX1834993
పపరర: వహహద షపక

206
SQX2366888
పపరర: జజన తడలగపలర

209
SQX1765601
పపరర: బబజర మహమమద
భరస : ససరజ మహమమద
ఇసటట ననస:15-9-44/A
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నసరసర నసరర
ఇసటట ననస:15-9-26
వయససస:37
లస: ససస స
198
SQX1817659
పపరర: ఆససయ షపక

95-81/2

201
SQX2461077
పపరర: సదదఖ బభష షపక

95-170/1281

తసడడ:ప మహబగబ ససబభన షపక
ఇసటట ననస:15-9-32, 7 LINE
వయససస:43
లస: పప
95-170/22

204
SQX2348225
పపరర: సరజదత షపక

95-170/1283

భసధసవప: కరరమబన షపక
ఇసటట ననస:15-9-35
వయససస:18
లస: ససస స
95-170/1286

తసడడ:ప నరసయఖ తడలగపలర
ఇసటట ననస:15-9-40
వయససస:76
లస: పప
95-170/1287

Deleted

తసడడ:ప ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:15-9-22
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప ఫయమజ షపక
ఇసటట ననస:15-9-28
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:15-9-35
వయససస:32
లస: పప
95-170/1284

95-170/1277

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:15-9-25
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : మబకస ర షపక
ఇసటట ననస:15-9-32
వయససస:20
లస: పప

భరస : సదదఖ బభష షపక
ఇసటట ననస:15-9-32, 7 LINE
వయససస:31
లస: ససస స
205
SQX2286110
పపరర: అలస బభష పఠరన

95-170/1202

భరస : ఆరరఫ బభష షపక
ఇసటట ననస:15-09-27
వయససస:27
లస: ససస స
95-170/1280

186
SQX2460129
పపరర: మహమమద షపక

తసడడ:ప ఇమమమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:15-9-24
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సయద మసరసన సయద మసరసన గగరర
ఇసటట ననస:15-9-26
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన మసరసన గగరర
ఇసటట ననస:15-9-26
వయససస:42
లస: పప

95-170/1221

95-170/1442 195
95-170/1464
194
SQX2507671
SQX2542702
పపరర: సయద సరజదత సయద సరజదత
పపరర: సయద జబన సయద జబన

95-170/1467 197
196
SQX2545515
SQX2360626
పపరర: సయద నసరసర సయద నసరసర
పపరర: సలమ షపక

202
SQX2424505
పపరర: గగససయమ షపక

95-170/17

భరస : అకస ర హహసపన సయఖద
ఇసటట ననస:15-09-25
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప నసరసర సయఖద
ఇసటట ననస:15-9-26
వయససస:23
లస: పప

199
SQX2469104
పపరర: మసజల ఆకలల

95-170/1276

Deleted

Deleted

193
SQX1833060
పపరర: నయళమ సయఖద

185
SQX2468171
పపరర: మహమమద షపక

183
SQX1990373
పపరర: నతగబర బభష షపక

తసడడ:ప అలస బభష షపక
ఇసటట ననస:15-9-21
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:15-9-22
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:15-9-22
వయససస:35
లస: పప
190
SQX1865633
పపరర: అహమద సయఖద

95-170/15

తసడడ:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:15-9-21
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప జజన బభషర షపజక
ఇసటట ననస:15-9-22
వయససస:22
లస: ససస స
187
SQX2480887
పపరర: మహమమద షపక

182
SQX1816131
పపరర: నతగగర బభషర షపక

207
SQX2513901
పపరర: పపణఖవత పటట

95-170/1445

భరస : వనజకలసట రరవప పటట
ఇసటట ననస:15-9-41
వయససస:39
లస: ససస స
95-170/23

210
SQX1765684
పపరర: గగశయమ షపక

95-170/24

భరస : జజకకర షపక
ఇసటట ననస:15-9-44/A
వయససస:41
లస: ససస స
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211
SQX1655935
పపరర: అమరరననసర షపక
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95-170/25

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:15-9-44/A
వయససస:73
లస: ససస స
214
SQX1815604
పపరర: మబసతతజ షపక

95-170/28

95-170/1289

95-170/1223

95-170/1293

95-170/1456

95-170/32

95-170/1296

తసడడ:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:15-9-76 7TH LINE
వయససస:22
లస: ససస స

224
SQX2392934
పపరర: సరరసజ షపక

227
SQX2433878
పపరర: మలర క అహమద షపక

230
SQX2009678
పపరర: ససమసత మమమడతల

233
SQX2459246
పపరర: ఇరరరన మహమమద

95-170/34

236
SQX1865666
పపరర: జమర షపక

95-170/1294

239
SQX1816388
పపరర: సలమమ షపక
భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:15-9-78
వయససస:32
లస: ససస స

219
SQX2235042
పపరర: తహహరర షపక

95-170/1291

222
SQX2228930
పపరర: కరరమబలర షపక

95-170/1292

225
SQX1766104
పపరర: ఫపజరగజ పఠరన

95-170/30

తసడడ:ప పఠరన బభషర
ఇసటట ననస:15-9-66
వయససస:23
లస: పప
95-170/1295

228
SQX1927938
పపరర: మసజ షపక

95-170/31

భరస : ఖదర బభష షపక
ఇసటట ననస:15-9-72
వయససస:22
లస: ససస స
95-170/1225

231
SQX1766179
పపరర: మరర వల సయఖద

95-170/33

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:15-9-74
వయససస:28
లస: పప
95-170/1297

234
SQX1817618
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-81/3

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:15-9-74/1
వయససస:38
లస: ససస స
95-170/35

తసడడ:ప రషసద షపక
ఇసటట ననస:15-9-74/1
వయససస:31
లస: పప
95-170/41

95-170/1288

తసడడ:ప ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:15-9-63/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప ఇకబభల మహమమద
ఇసటట ననస:15-9-74
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:15-9-74/1
వయససస:23
లస: పప
238
SQX1927995
పపరర: షపక హహసపన షపక

95-170/29

తసడడ:ప సరసబశవరరవప మమమడతల
ఇసటట ననస:15-9-72
వయససస:18
లస: పప

భరస : నతగరశశర రరవప పడవల
ఇసటట ననస:15-9-74
వయససస:74
లస: ససస స
235
SQX1816032
పపరర: అబబదల వహబ షపక

221
SQX1865765
పపరర: అబబదలమర షపక

216
SQX2262533
పపరర: రరజజశస షపక

తలర : ఆశయ షపక
ఇసటట ననస:15-9-57
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:15-9-68, 7 LANE
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఖమదర బభషర షపక
ఇసటట ననస:15-9-72
వయససస:23
లస: ససస స
232
SQX2448579
పపరర: పపలర మమ పడవల

95-170/1290

భరస : గఫర షపక
ఇసటట ననస:15-9-64
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప మలర క అహమద షపక
ఇసటట ననస:15-9-68/a, 7 line
వయససస:36
లస: పప
229
SQX1834977
పపరర: సరన కగసర షపక

218
SQX2447209
పపరర: గగససయ షపక

95-170/27

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:15-9-54
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప అనశర షపక
ఇసటట ననస:15-09-60
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:15-9-63/1
వయససస:19
లస: పప
226
SQX2529170
పపరర: ఇరరరన అహమద షపక

95-170/1222

తసడడ:ప రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:15-9-57
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సమఉలమర షపక
ఇసటట ననస:15-9-58
వయససస:39
లస: ససస స
223
SQX2228948
పపరర: శశశదత షపక

215
SQX2057362
పపరర: మహహదదదన షపక

213
SQX1765700
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

తసడడ:ప అబబదల అజమ షపక
ఇసటట ననస:15-9-44/A
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప కలదహవన షపక
ఇసటట ననస:15-9-54
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ప మర షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:15-9-57
వయససస:31
లస: పప
220
SQX1994227
పపరర: ఆరరఫపననసర షపక

95-170/26

తసడడ:ప జకకర షపక
ఇసటట ననస:15-9-44/A
వయససస:20
లస: పప

భరస : అసరద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:15-9-50
వయససస:46
లస: ససస స
217
SQX2282721
పపరర: నజర మహమమద

212
SQX1765627
పపరర: అబబదల హఫసజ షపక

237
SQX1835016
పపరర: నతగబల మరర వల షపక

95-170/36

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:15-9-76
వయససస:25
లస: పప
95-170/37

240
SQX1816321
పపరర: ఇబపహహస షపక

95-170/38

తసడడ:ప గఫపర షపక
ఇసటట ననస:15-9-78
వయససస:31
లస: పప
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241
SQX1816412
పపరర: అమరరన షపక
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95-170/39

భరస : చనన మరరవల షపక
ఇసటట ననస:15-9-82
వయససస:27
లస: ససస స
244
SQX2311017
పపరర: ఏలయమస బభష షపక

95-170/1298

95-170/1299

95-170/40

95-170/1228

95-170/1469

95-170/1261

94-206/1017

95-170/1205

తసడడ:ప ఖమశసబబగ�
ఇసటట ననస:15-10-23
వయససస:36
లస: పప

భసధసవప: అజజ షపక
ఇసటట ననస:15-10-35
వయససస:61
లస: ససస స

254
SQX2201200
పపరర: మసరసన బఇవనజ షపక

257
SQX2299154
పపరర: రరజఖ లకడమ గరదచ

260
SQX1865724
పపరర: షపక అఫరల

263
SQX2295327
పపరర: ఖజ కకససస షపక

95-170/1302

95-86/1123

269
SQX1835024
పపరర: షసషషన షపక
భరస : రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:15-10-35
వయససస:67
లస: ససస స

249
SQX2234177
పపరర: పరరశత బబ సదలపరటట

95-170/1301

భరస : నతగరశశరరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:15-9-92
వయససస:51
లస: ససస స
252
SQX2097590
పపరర: ఆరఫ షపక

95-170/1227

255
SQX2152221
పపరర: మసరసన వల షపక

95-170/1303

258
SQX1979541
పపరర: ఇరశరద సయద

95-170/42

తసడడ:ప జలమన సయద
ఇసటట ననస:15-10-2
వయససస:22
లస: పప
95-170/43

261
SQX1835008
పపరర: వనసకట రమణ తరరకలరర

95-170/44

తసడడ:ప నసరయఖ తరరకలరర
ఇసటట ననస:15-10-14
వయససస:26
లస: పప
95-170/1259

264
AP151000207112
పపరర: షసషషననసర మఘల�

95-170/1204

భరస : బభజబబగ�
ఇసటట ననస:15-10-23
వయససస:36
లస: ససస స
95-170/1206

తసడడ:ప అజస బభష షపక
ఇసటట ననస:15-10-24
వయససస:18
లస: పప
95-81/655

95-170/1463

తసడడ:ప ససబభన షపక
ఇసటట ననస:15-9-93
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప కరరమబటటలమర షపక
ఇసటట ననస:15-10-18
వయససస:26
లస: పప
266
SQX2097566
పపరర: అకకఫ రగషన షపక

246
SQX2540458
పపరర: మబసటభజ బబగబమ షపక

తసడడ:ప మహబగబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:15-9-93
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప షపక అహమద
ఇసటట ననస:15-10-14
వయససస:22
లస: పప

Deleted

268
SQX2266344
పపరర: ననరజహన షపక

95-170/1226

భరస : శకనవరస రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:15-9-219 , 1 LINE
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:15-10-18
వయససస:31
లస: ససస స

265
AP151000201076
పపరర: బభజబబగ మఘల�

251
SQX1995273
పపరర: కరరమబననసర షపక

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:15-9-93
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:15-10-4
వయససస:22
లస: పప
262
NDX2657609
పపరర: రరకన షపక

95-170/1300

భరస : ఖజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:15-9-93
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప రవ నతయక జజరపరల
ఇసటట ననస:15-9-99
వయససస:18
లస: పప
259
SQX2343267
పపరర: జజన షపక

248
SQX2219293
పపరర: మహబబననసర షపక

95-79/17

భరస : మహబగబ పసరన షపక
ఇసటట ననస:15-9-87
వయససస:46
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ప మహబగబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:15-9-93
వయససస:18
లస: పప
256
SQX2555472
పపరర: బభలమజ నతయక జజరపరల

95-170/1462

భరస : అబబదల మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:15-9-89
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:15-9-93
వయససస:53
లస: ససస స
253
SQX2110369
పపరర: జలమన షపక

245
SQX2540409
పపరర: మహబగబ పసరన షపక

243
SQX1866037
పపరర: మహబగబ ససభభన షపక

తసడడ:ప మమలలజల షపక
ఇసటట ననస:15-9-85/A
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప బభఖర అల షపక
ఇసటట ననస:15-9-87
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప అబబదల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:15-9-89
వయససస:45
లస: పప
250
SQX1865682
పపరర: సరమమబననసర షపక

95-79/16

తసడడ:ప లల కకషష కరకలమమనస
ఇసటట ననస:15-9-85
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప శజడ షపక
ఇసటట ననస:15-9-86
వయససస:34
లస: పప
247
SQX2219285
పపరర: అబబదల మసరసన వల షపక

242
SQX1816735
పపరర: లకడమ శశభన కరకలమమనస

267
SQX2417111
పపరర: సతతసర షపక

95-170/1260

తసడడ:ప జన షపక
ఇసటట ననస:15-10-25
వయససస:28
లస: పప
95-170/45

270
SQX1765999
పపరర: అజస షపక

95-170/46

తసడడ:ప అకకమ
ఇసటట ననస:15-10-36
వయససస:21
లస: పప
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SQX2057099
పపరర: మహమమద గగసప షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-170/1207

తసడడ:ప షషకలర షపక
ఇసటట ననస:15-10-37
వయససస:46
లస: పప
274
SQX2470979
పపరర: ఇమమసస షపక

95-170/1262

95-170/1444

95-170/1209

95-170/49

తసడడ:ప టటవ�ాసౘ సస
ఇసటట ననస:15-10-85
వయససస:23
లస: పప
95-170/1266

281
SQX2536910
పపరర: సలస షపక

284
SQX2057206
పపరర: అబబదలమర షపక

287
SQX2401628
పపరర: షపక ససదద క షపక వహబ

95-170/1211

290
SQX2057115
పపరర: మమబబ ససభభన షపక

293
NDX2335354
పపరర: పపశరసత కలమమర తషమశశటట

భరస : అజజ బబగ హజ పరలలస
ఇసటట ననస:15-10-101 , 4TH LINE
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప తషమశశటట
ఇసటట ననస:15-10-102
వయససస:22
లస: పప

295
SQX2046449
పపరర: షబన ఖటటన పటట న

296
SQX1928043
పపరర: సప న షపక

95-170/1203

తసడడ:ప అజజర రరహమన ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:15-10-119
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : యమధద రరడడడ గటటటపలర
ఇసటట ననస:15-11-04
వయససస:51
లస: ససస స

95-170/1459

95-170/1210

299
SQX1867514
పపరర: ససససమథ భవరన కకమమ
తసడడ:ప సతఖనతరరయణ కకమమ
ఇసటట ననస:15-11-15/B
వయససస:22
లస: ససస స

279
SQX1815653
పపరర: అబబదల రహహస

95-170/47

282
SQX2362200
పపరర: రరహన షపక

95-170/1264

285
SQX2341683
పపరర: రరజజశస షపక

95-170/1265

తసడడ:ప ఫయమజ షపక
ఇసటట ననస:15-10-88
వయససస:30
లస: ససస స
95-170/1267

288
SQX2254373
పపరర: ఉమర షపక

95-86/1304

తసడడ:ప ఉమర షపక
ఇసటట ననస:15-10-94
వయససస:23
లస: పప
95-170/1212

291
SQX2057149
పపరర: జరరనత షపక

95-170/1213

భరస : మమబబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:15-10-95
వయససస:42
లస: ససస స
94-206/2

294
SQX2422806
పపరర: శరకకత షపక

95-170/1258

భరస : కలస షపక
ఇసటట ననస:15-10-102
వయససస:29
లస: ససస స
95-170/50

తసడడ:ప రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:15-10-135
వయససస:28
లస: ససస స
95-81/657

95-170/1263

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:15-10-83
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప మర షరహబ షపక
ఇసటట ననస:15-10-95
వయససస:48
లస: పప
95-170/1257

276
SQX2465656
పపరర: నతగబల మర షపక

తసడడ:ప అబబదల రషసద
ఇసటట ననస:15-10-82
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప షపక ససదద క షపక వహబ
ఇసటట ననస:15-10-90
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప బభబబ షపక
ఇసటట ననస:15-10-94
వయససస:30
లస: పప

298
SQX2236297
పపరర: సరవతప గటటటపలర

95-170/1454

తసడడ:ప మబజబ
ఇసటట ననస:15-10-88
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప షపక అబబదలమర షపక వహబ
ఇసటట ననస:15-10-90
వయససస:24
లస: పప

292
SQX2264521
పపరర: కరరషరమ షపక

278
SQX2524643
పపరర: సరధదక షపక

95-170/1255

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:15-10-54
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:15-10-82
వయససస:18
లస: పప

283
SQX1800598
పపరర: జబబర షపక

289
SQX1989110
పపరర: జలమన షపక

95-170/54

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:15-10-77
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప లమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:15-10-82
వయససస:72
లస: పప

286
SQX2400810
పపరర: షపక అబబదలమర షపక వహబ

275
SQX1928068
పపరర: షపక ఇబపహహస షపక

273
SQX2312403
పపరర: రఫస షపక

తసడడ:ప రసనల షపక
ఇసటట ననస:15/10/42
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప షపక బభష షపక
ఇసటట ననస:15-10-48 2ND LANE
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప నజర అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:15-10-65
వయససస:18
లస: ససస స
280
SQX2056026
పపరర: జమల శరహహదత షపక

95-170/1208

తసడడ:ప షపక మహమమద గగసప
ఇసటట ననస:15-10-37
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప గఫర షపక
ఇసటట ననస:15-10-46
వయససస:32
లస: పప
277
SQX2511558
పపరర: నససరర తబసససస సయఖద

272
SQX1989318
పపరర: షపక మహమమద ఇదదస
ప

297
SQX1938208
పపరర: కరరమబననష షపక

95-170/52

భరస : సపజదత
ఇసటట ననస:15-10-146
వయససస:30
లస: ససస స
95-82/2

300
SQX1915941
పపరర: మధససనదన కకమమ

95-82/3

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ కకమమ
ఇసటట ననస:15-11-15/B
వయససస:24
లస: పప
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301
SQX2334258
పపరర: నతగరతనస యలవరరస
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95-81/670

భరస : వనసకటటశశరరర యలవరరస
ఇసటట ననస:15-11-16
వయససస:73
లస: ససస స
304
SQX1972892
పపరర: నతగ సరయ లకడమ ఈదర

95-82/5

95-81/4

తసడడ:ప వజయ కలమమర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:15-11-20
వయససస:33
లస: పప
313
SQX2479905
పపరర: అననపపరషమమ శకరరస

95-81/675

308
SQX1970508
పపరర: పదతమవత దమమమలపరటట

311
SQX2034981
పపరర: శవ తడజ నతగలసగస

314
SQX2260057
పపరర: జజశన థదమబమగరరర

95-81/5

317
SQX2015840
పపరర: హరరవరరన మవశ

95-81/557

320
SQX1794759
పపరర: కకటటశశర రరవప వరరకలలర

95-87/1214

309
SQX1970490
పపరర: వనసకటటశశరరర దమమమలపరటట

95-81/6

312
SQX2482271
పపరర: వనసకటటశశరరర శకరరస

95-81/674

తసడడ:ప కకటయఖ శకరరస
ఇసటట ననస:15-11-24
వయససస:75
లస: పప
95-87/1215

95-81/559

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల మవశ
ఇసటట ననస:15-11-33/3
వయససస:20
లస: పప
95-81/9

306
SQX2334563
పపరర: శరరద ఈదర

తసడడ:ప మబతఖలల దమమమలపరటట
ఇసటట ననస:15-11-17
వయససస:69
లస: పప

Deleted

95-81/8

95-81/672

భరస : శకనవరస రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:15-11-16
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప రవసదప రరడడడ థదమబమగరరర
ఇసటట ననస:15-11-30B
వయససస:18
లస: ససస స

తలర : శశశలజ మవశ
ఇసటట ననస:15-11-33/3
వయససస:25
లస: పప
319
SQX1794742
పపరర: నతగలకడమ వరరకలలర

95-82/6

తసడడ:ప చసదపశశఖర నతగలసగస
ఇసటట ననస:15-11-23
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర శకరరస
ఇసటట ననస:15-11-24
వయససస:70
లస: ససస స
316
SQX1973957
పపరర: మహహసదప మవశ

305
SQX1976323
పపరర: శరరద ఈదర

భరస : వనసకటటశశరరర దమమమలపరటట
ఇసటట ననస:15-11-17
వయససస:63
లస: ససస స
95-81/673

303
SQX2300309
పపరర: నతగబర షరరఫ షపక

తసడడ:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:15-11-16
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:15-11-16
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ రమణ
ఇసటట ననస:15-11-17
వయససస:45
లస: పప
310
SQX2427870
పపరర: పపశరసత కలమమర జజననలగడడ

95-81/671

భరస : శకనవరస రరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:15-11-16
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:15-11-16
వయససస:23
లస: ససస స
307
SQX1866730
పపరర: మహన చకకవరరస రమణ

302
SQX2394609
పపరర: ససజజత నమమగడడ

315
SQX1971332
పపరర: మహహసదప మవశ

95-81/7

తసడడ:ప కకసడల రరవప మవశ
ఇసటట ననస:15-11-33/3
వయససస:25
లస: పప
318
SQX2057602
పపరర: ఆకరశ కలమమర చచననమశశటట

95-81/560

తసడడ:ప శకనవరసరరవప చచననమశశటట
ఇసటట ననస:15-11-33/3
వయససస:18
లస: పప
95-81/10

321
SQX1916683
పపరర: అరఫర షపజక

95-81/11

భరస : కకటటశశర రరవప వరరకలలర
తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప వరరకలలర
తసడడ:ప ఖమదరరశల షపజక
ఇసటట ననస:15-11-33/4 NANDAMURI COLO ఇసటట ననస:15-11-33/4 NANDAMURI COLO ఇసటట ననస:15-11-33/6
వయససస:41
లస: ససస స
వయససస:45
లస: పప
వయససస:22
లస: ససస స
322
SQX1916733
పపరర: బభజ SHAIK

95-81/12

తసడడ:ప ఖమససస షపజక
ఇసటట ననస:15-11-33/6
వయససస:21
లస: పప
325
SQX2406635
పపరర: సటటట బభబబ లలమమ

తసడడ:ప హరరబభబబ యరక
ఇసటట ననస:15-11-33/17
వయససస:28
లస: పప

95-81/691

తసడడ:ప నతరరయణ అదనరర
ఇసటట ననస:15-11-33/9
వయససస:59
లస: పప
95-81/676

తసడడ:ప పపదదద నతయబడడ లలమమ
ఇసటట ననస:15-11-33/10
వయససస:33
లస: పప
328
SQX2325926
పపరర: శవ కకషష యరక

323
SQX2391811
పపరర: వనసకట రరవప అదనరర

326
SQX2362978
పపరర: కకషష రరవప అవప లలరర

329
SQX2394765
పపరర: నతగమలలర శశరర పరరసకలసస
భరస : హరరబభబబ పరరసకలసస
ఇసటట ననస:15-11-33/19
వయససస:57
లస: ససస స

95-81/692

భరస : నరసససహ రరవప శశటట
ఇసటట ననస:15-11-33/9
వయససస:30
లస: ససస స
95-81/677

తసడడ:ప వరయఖ అవప లలరర
ఇసటట ననస:15-11-33/11
వయససస:43
లస: పప
95-81/679

324
SQX2209211
పపరర: ససభభషసణ శశటట

327
SQX2431815
పపరర: దడవ వర పపసరద ఏమమడతబథదనత

95-81/678

తసడడ:ప సరసబశవరరవప ఏమమడతబథదనత
ఇసటట ననస:15-11-33/15
వయససస:24
లస: పప
95-81/680

330
SQX2395614
పపరర: నరరసదప పరరసకలసస

95-81/681

తసడడ:ప హరర బభబబ పరరసకలసస
ఇసటట ననస:15-11-33/19
వయససస:34
లస: పప
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331
SQX2394302
పపరర: తడజశశ పరరసకలసస
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95-81/682

భరస : నరరసదప పరరసకలసస
ఇసటట ననస:15-11-33/19
వయససస:23
లస: ససస స
334
SQX1916972
పపరర: ఆదదలకడమ కకసడత

95-81/14

95-81/17

95-81/558

338
SQX1917004
పపరర: వనసకట రరసబభబబ కకసడత

341
SQX2356384
పపరర: ఆసజనవయబలల నలపప

95-81/686

344
SQX1917111
పపరర: వనసకటటశశరరవప నసదద

347
SQX2222321
పపరర: జజన బభష షపక

తసడడ:ప ససబబరరవప యయమనవన
ఇసటట ననస:15-11-33/40 new 54-2-556
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప ఆడమ శరఫస షపక
ఇసటట ననస:15-11-33/42
వయససస:41
లస: పప

349
SQX1794734
పపరర: శశ కలమమర వరరకలలర

350
SQX2079044
పపరర: షబభజ సయద

95-81/21

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప వరరకలలర
ఇసటట ననస:15-11-33/44 NANDAMURI COL
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప బభజదదదన వల సయద
ఇసటట ననస:15-11-36
వయససస:21
లస: పప

352
SQX2039667
పపరర: భభణబ శక గరల

353
SQX2481257
పపరర: వనసకటటశశరరర తడనతల

95-81/563

తసడడ:ప వనసకట సరయ చసదప శశఖర గరల
ఇసటట ననస:15-11-41/4
వయససస:19
లస: ససస స
355
SQX1866821
పపరర: బబషర హహమ బసదస

95-81/22

భరస : మహన సససగ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:15-11-48
వయససస:40
లస: ససస స

356
SQX1916071
పపరర: చసదప శశఖర కసరపపరస

95-81/684

359
SQX1866649
పపరర: మహన సససగ బబ సదఇల
తసడడ:ప బలరరస సససగ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:15-11-48
వయససస:46
లస: పప

95-81/16

339
SQX1916907
పపరర: వనసకట అపరపరరవప కకసడత

95-81/19

342
SQX2354942
పపరర: నతగరసదపమమ నలపప

95-81/685

భరస : ఆసజనవయబలల నలపప
ఇసటట ననస:15-11-33/36
వయససస:54
లస: ససస స
95-81/20

345
SQX2408680
పపరర: నవన కలమమర కకసకక

95-81/687

తసడడ:ప బభబబ రరవప
ఇసటట ననస:15-11-33/40
వయససస:29
లస: పప
95-81/689

348
SQX2222578
పపరర: మమమమగన

95-81/690

తసడడ:ప కలతషబబదదదన
ఇసటట ననస:15-11-33/42
వయససస:35
లస: ససస స
95-81/561

351
SQX2079002
పపరర: ఇమమమన షపక

95-81/562

తసడడ:ప అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:15-11-40
వయససస:23
లస: పప
95-81/693

354
SQX2478717
పపరర: ససబబరతనస తడనతల

95-81/694

భరస : వనసకటటశశరరర తడనతల
ఇసటట ననస:15-11-43
వయససస:72
లస: ససస స
95-81/23

తసడడ:ప వజయ భభససర కసరపపరస
ఇసటట ననస:15-11-45
వయససస:28
లస: పప
95-81/25

336
SQX1916915
పపరర: వనసకటటశశరమమ కకసడత

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కకసడత
ఇసటట ననస:15-11-33/24/A
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:15-11-43
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : బ కకషష
ఇసటట ననస:15-11-45
వయససస:28
లస: ససస స
358
SQX1866680
పపరర: వజయలకడమ బబ సదఇల

95-81/18

తసడడ:ప నతరరయణ నసదద
ఇసటట ననస:15-11-33/40
వయససస:72
లస: పప
95-81/688

95-81/683

భరస : వనసకట అపరపరరవప కకసడత
ఇసటట ననస:15-11-33/24/A
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప నతరరయణ నలపప
ఇసటట ననస:15-11-33/36
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల నలపప
ఇసటట ననస:15-11-33/36
వయససస:36
లస: పప
346
SQX2146124
పపరర: కకటటశశర రరవప యయమనవన

95-81/15

తసడడ:ప వనసకట అపరపరరవప కకసడత
ఇసటట ననస:15-11-33/24/A
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప యయసప బబ నతగరపప గబ
ఇసటట ననస:15-11-33/26
వయససస:50
లస: పప
343
SQX2333664
పపరర: సతశ నలపప

335
SQX1916956
పపరర: అననష కకసడత

333
SQX2246361
పపరర: శకకరసత మహహమమళళరర

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మహహమమళళరర
ఇసటట ననస:15-11-33/22
వయససస:21
లస: పప

భరస : గగపస కకషష కకసడత
ఇసటట ననస:15-11-33/24/A
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట అపరపరరవప కకసడత
ఇసటట ననస:15-11-33/24/A
వయససస:38
లస: పప
340
SQX2079259
పపరర: ఇసరసక నతగరపప గబ

95-81/13

తసడడ:ప శకనవరసరరవప మహహమలలాస
ఇసటట ననస:15-11-33/22
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకట రరసబభబబ కకసడత
ఇసటట ననస:15-11-33/24/A
వయససస:34
లస: ససస స
337
SQX1916931
పపరర: గగపస కకషష

332
SQX1971621
పపరర: నతగ కలమఖణ మహహమలలాస

357
SQX1916105
పపరర: వజయభభససర కసరపపరస

95-81/24

తసడడ:ప నతగనన
ఇసటట ననస:15-11-45
వయససస:59
లస: పప
95-81/26

360
SQX1975473
పపరర: అరరణ బభయ బబ సదదల

95-81/27

భరస : మహన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:15-11-48
వయససస:52
లస: ససస స

Page 88 of 330

361
SQX1977198
పపరర: అరరణ బభయ బబ సదదల
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95-81/28

భరస : మహన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:15-11-48
వయససస:52
లస: ససస స
364
SQX1866771
పపరర: రజయమ ససలమ త షపక

362
SQX2035475
పపరర: షరలన భభగరదద

95-81/564

తసడడ:ప ఫణణ సతఖ పపసరద భభగరదద
ఇసటట ననస:15-11-48
వయససస:20
లస: ససస స
95-81/50

363
SQX1866797
పపరర: మబసతతజ షపక

95-81/49

భరస : రరజశన షపక
ఇసటట ననస:15-11-52 3RD CROSS RD NAV
వయససస:43
లస: ససస స

365
SQX1867738
పపరర: శన బభషర షపక

95-82/14

366
SQX2079937
పపరర: అనత మసడడపపడడ

95-81/565

తసడడ:ప రరజవరన షపక
ఇసటట ననస:15-11-52 3RD CROSS RD NAV
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప రరజశన షపక
ఇసటట ననస:15-11-52 3RD CROSS RD NAV
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మసడడపపడడ
ఇసటట ననస:15-11-54
వయససస:36
లస: ససస స

367
SQX2360071
పపరర: కకషష చచజతనఖ మబమమరరడడ

368
SQX2432086
పపరర: గవన హరరశ గబసటట

369
SQX1976489
పపరర: జజకకర హహసపసన మహమమద

95-81/695

తసడడ:ప బల భభససర మబమమరరడడ
ఇసటట ననస:15-11-56
వయససస:35
లస: పప
370
SQX1922277
పపరర: షణబమఖ ససదదప రరడడ కలకసలమ

తలర : రరమ కలమమరర దతసరర
ఇసటట ననస:15-11-58
వయససస:20
లస: పప
95-70/15

తసడడ:ప కకషష రరడడడ కలకసలమ
ఇసటట ననస:15-11-61
వయససస:20
లస: పప
373
SQX2550689
పపరర: రజన కలమమరర కలర స

95-81/966

భరస : మలర కరరరరన రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:15-11-64
వయససస:38
లస: ససస స
376
SQX1916162
పపరర: ఆసజనవయబలల పరలగరరర

95-81/31

385
SQX2150746
పపరర: శరకవణణ పరగగలల

95-81/698

తసడడ:ప మహన పరగగలల
ఇసటట ననస:15-11-83
వయససస:47
లస: పప

374
SQX1794643
పపరర: మబననసర షపక

377
SQX2520864
పపరర: జజన సన తచలలకలటర

95-81/33

95-81/30

95-96/1108

386
SQX2057347
పపరర: సతఖవత మమడడగసటభర

95-81/32

389
SQX2552271
పపరర: రరజరశశరర పరగగలల
భరస : మహన పరగగలల
ఇసటట ననస:15-11-83
వయససస:61
లస: ససస స

95-81/566

378
SQX2204873
పపరర: మలర కరరరరన రరవప పప సరన

95-81/697

381
SQX2288322
పపరర: సరయ మహహశ కసదదకటటట

95-81/699

తసడడ:ప గగపరల రరవప కసదదకటటట
ఇసటట ననస:15-11-73
వయససస:23
లస: పప
95-81/34

384
SQX1916246
పపరర: పరపయఖ కలరకవరడడ

95-81/35

భసధసవప: ఝనస అరరణ జజఖతఖత గగలర మగడడ
ఇసటట ననస:15-11-74
వయససస:66
లస: పప
95-170/1214

భరస : మబరళకకషష మమడడగసటభర
ఇసటట ననస:15-11-80
వయససస:50
లస: ససస స
95-81/982

375
SQX2030476
పపరర: సరయ దదవఖ కరకలమమనస

తసడడ:ప నతగభబషణస పప సరన
ఇసటట ననస:15-11-71/A
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప పరపయఖ కలరకవరడడ
ఇసటట ననస:15-11-74
వయససస:35
లస: పప
95-81/700

95-81/965

తసడడ:ప వనసకట లకమణ కలమమర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:15-11-66/B
వయససస:18
లస: ససస స

380
SQX1817535
పపరర: శకనవరస రరవప నలకకసడత

383
SQX1916196
పపరర: రరజవరరన

372
SQX2550671
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ కలర స
తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:15-11-64
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప నలకకసడత
ఇసటట ననస:15-11-71/A, 2ND LINE
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరజవరరన కలరవదద
ఇసటట ననస:15-11-74
వయససస:27
లస: ససస స
388
SQX2561660
పపరర: ససనల కలమమర పరగగలల

95-70/1180

తసడడ:ప సపజదసలల తచలలకలటర
ఇసటట ననస:15-11-71/1A
వయససస:18
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప పప సరన
ఇసటట ననస:15-11-71/A
వయససస:57
లస: ససస స
382
SQX1916212
పపరర: ఝనస అరరణ జజఖతఖత
గగలర మగడడ
భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:15-11-74
వయససస:62
లస: ససస స

371
SQX2033603
పపరర: శక చఠర శక లలత కలమమరర
పరరటభల
తసడడ:ప కకశశర బభబబ పరరటభల
ఇసటట ననస:15-11-62
వయససస:18
లస: ససస స

95-81/29

తసడడ:ప జజన మహమమద
ఇసటట ననస:15-11-60
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:15-11-65/A
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప రమబలల పరలగరరర
ఇసటట ననస:15-11-71
వయససస:30
లస: పప
379
SQX2271666
పపరర: ససజజత పప సరన

95-81/696

387
SQX2561637
పపరర: కకరస ర గబసజ

95-81/981

భరస : వనసకట రమణ గబసజ
ఇసటట ననస:15-11-81
వయససస:27
లస: ససస స
95-83/1283

390
SQX1866656
పపరర: ఇబపహహస బభషర షపక

95-81/36

తసడడ:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:15-11-84
వయససస:33
లస: పప
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391
SQX1966167
పపరర: కవఖ రరణణ కకటట
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95-81/37

తలర : పపసనన కకటట
ఇసటట ననస:15-11-86
వయససస:43
లస: ససస స
394
SQX2144004
పపరర: వర రరడడడ కకటట

95-81/703

95-81/38

95-81/706

95-81/42

95-81/659

95-84/750

95-81/946

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:15-11-115
వయససస:21
లస: పప

404
SQX1982016
పపరర: మహలకడమ కలరపరటట

407
SQX2149607
పపరర: నతగ రతస మమ గసట

410
SQX2315224
పపరర: శకనవరస రరడడడ మమడస

413
SQX2491470
పపరర: శసషరద బబగస పఠరన

95-81/45

416
SQX1883933
పపరర: జయలకమమ గసగరరపప

95-81/43

419
SQX2328425
పపరర: వనసకటటశశర రరవప రరవపరర
తసడడ:ప యలమసద రరవపరర
ఇసటట ననస:15-11-115/A
వయససస:59
లస: పప

399
SQX1952563
పపరర: చసదస pandalaneni

95-81/40

402
SQX2291284
పపరర: వనసకట ససబబమమ కసదదమళర

95-81/658

405
SQX1982024
పపరర: వజయ కలరపరటట

95-81/44

తసడడ:ప బభలమబరళ కలరపరటట
ఇసటట ననస:15-11-101
వయససస:21
లస: పప
95-81/660

408
SQX2149581
పపరర: లకడమ గణణశ గసట

95-81/661

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల గసట
ఇసటట ననస:15-11-101
వయససస:23
లస: పప
95-81/662

411
SQX2315240
పపరర: ఉమ దడవ రగసడత

95-81/663

తసడడ:ప ఫరదర రగసడత తరరపత రరడడ
ఇసటట ననస:15-11-109
వయససస:24
లస: ససస స
95-81/945

414
SQX2491579
పపరర: మబసతతజ పఠరన

95-81/949

భరస : మహబగబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:15-11-112/a,2nd line
వయససస:65
లస: ససస స
95-81/46

భరస : రగశ రరడడడ గసగరరపప
ఇసటట ననస:15-11-114/C
వయససస:44
లస: ససస స
95-85/3

95-81/705

భసధసవప: రరసబభబబ మసడవ
ఇసటట ననస:15-11-100
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : అకకమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:15-11-112/A,2ND LINE
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప రగశ రరడడడ గసగరరపప
ఇసటట ననస:15-11-114/c
వయససస:22
లస: పప
418
SQX1961846
పపరర: రవ సరయ రరవపరర

95-81/41

తసడడ:ప ఫరదర మమడస వర రరడడ
ఇసటట ననస:15-11-109
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప మహబగబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:15-11-112/A
వయససస:42
లస: పప
415
SQX1974476
పపరర: శకకరసత రరడడడ గసగరరపప

401
SQX1963792
పపరర: పపజత యడర

396
SQX2316099
పపరర: భభణబ తడజ బటటటల

తసడడ:ప తషలససదర రరవప పసడతలనవన
ఇసటట ననస:15-11-94
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల గసట
ఇసటట ననస:15-11-101
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ అసదచ
ఇసటట ననస:15-11-106A
వయససస:66
లస: ససస స
412
SQX2491496
పపరర: అకకమ ఖమన పఠరన

95-81/39

భరస : బభలమబరళ కలరపరటట
ఇసటట ననస:15-11-101
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గసట
ఇసటట ననస:15-11-101
వయససస:52
లస: పప
409
SQX2431278
పపరర: కణక దసరర దడవ అసదచ

398
SQX1952621
పపరర: రతన కలమమరర తషలసస

95-81/702

తసడడ:ప శవశసకర పపసరద
ఇసటట ననస:15-11-86
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప యడర
ఇసటట ననస:15-11-98
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప గసట ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:15-11-101
వయససస:20
లస: పప
406
SQX2149565
పపరర: ఏడడకకసడలల గసట

95-81/704

భరస : వనసకటటశశరరర తషలసస
ఇసటట ననస:15-11-94
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప ససజవ రరడడడ గబరకల
ఇసటట ననస:15-11-96
వయససస:20
లస: ససస స
403
SQX1970797
పపరర: గసట అసబకర

395
SQX2135929
పపరర: పపసనన కలమమరర కకటట

393
SQX2400489
పపరర: వరలకడమ ఇమమడడశశటట

భరస : మలర కరరరరన రరవప ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:15-11-86
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వర రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:15-11-86
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : తషలససదర రరవప పసడలనవన
ఇసటట ననస:15-11-94
వయససస:37
లస: ససస స
400
SQX2465599
పపరర: దదపసస గబరకల

95-81/701

తసడడ:ప నరసయఖ ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:15-11-86
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:15-11-86
వయససస:47
లస: పప
397
SQX1952613
పపరర: రజన పసడలనవన

392
SQX2365625
పపరర: మలర కరరరరన రరవప ఇమమడడశశటట

417
SQX1710326
పపరర: రవ సరయ రరవపరర

95-83/2

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:15-11-115
వయససస:21
లస: పప
95-81/664

420
SQX2331684
పపరర: వజయ లకడమ రరవపరర

95-81/665

భసధసవప: వనసకటటశశర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:15-11-115/A
వయససస:47
లస: ససస స
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421
SQX2328193
పపరర: అనసష రరవపరర
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95-81/666

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:15-11-115/A
వయససస:23
లస: ససస స
424
SQX2279800
పపరర: ససగసధదన వవలలపరర

95-82/800

95-82/741

95-81/962

Deleted
95-82/7

95-82/801

95-82/804

95-82/9

తసడడ:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:15-11-138/A
వయససస:20
లస: పప

434
SQX2083178
పపరర: పపదదప రరదపపరటట

437
SQX2411270
పపరర: అయయషర మహమమద

440
SQX1128777
పపరర: జయ లకడమ బరస బరస

443
SQX2188324
పపరర: వనసకట రరడడడ సనరరడడడ

95-82/806

446
SQX1867407
పపరర: అబబదల జబభబర షపక

95-82/742

449
SQX1980275
పపరర: రరస పపసరద శరమ
తసడడ:ప నరరసప ర కసదల
ఇసటట ననస:15-11-159
వయససస:57
లస: పప

429
SQX2544773
పపరర: సరసబశవ రరవప తలశల

95-82/943

432
SQX1968312
పపరర: నతగ వరసవ బటటట

95-81/47

435
SQX2459774
పపరర: మబజజమల మహమమద

95-81/668

తసడడ:ప మగసర మహమమద
ఇసటట ననస:15-11-131
వయససస:21
లస: పప
95-82/802

438
SQX2315984
పపరర: యశన మహమమద

95-82/803

తసడడ:ప మబష మహమమద
ఇసటట ననస:15-11-131
వయససస:23
లస: పప
95-84/214

441
SQX1794817
పపరర: అననపపరష పపసతతఖల

95-82/8

తసడడ:ప ససబభబరరవప పపసతతఖల
ఇసటట ననస:15-11-131/A
వయససస:41
లస: ససస స
95-82/805

444
SQX1705011
పపరర: మహమమద సలస షపక

95-82/10

తసడడ:ప మహమధ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:15-11-137
వయససస:41
లస: పప
95-82/11

తసడడ:ప ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:15-11-138
వయససస:35
లస: పప
95-82/743

95-87/1213

తసడడ:ప వనసకట నరసససహరరవప బటటట
ఇసటట ననస:15-11-127
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప పసచచ రరడడడ సనరరడడడ
ఇసటట ననస:15-11-136
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప సలమస షపక
ఇసటట ననస:15-11-137
వయససస:18
లస: పప
448
SQX2052868
పపరర: ససభభన షపక

95-81/667

భరస : నతగర రరడడడ బరస బరస
ఇసటట ననస:15-11-131
వయససస:39
లస: ససస స

తలర : అననరరధ పపసతతఖల
ఇసటట ననస:15-11-131/A
వయససస:25
లస: పప
445
SQX2315430
పపరర: మమహమమద సప హహల షపక

431
SQX2188035
పపరర: ఫరథదమగన షపక

426
SQX2369197
పపరర: శవరరడడడ మమరసరరడడడ

భసధసవప: అనససయ తలశల
ఇసటట ననస:15-11-123
వయససస:72
లస: పప

భరస : మగసర మహమమద
ఇసటట ననస:15-11-131
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప మగసర మహమమద
ఇసటట ననస:15-11-131
వయససస:18
లస: పప
442
SQX1794809
పపరర: వనసకట రవతడజ పపసతతఖల

95-82/15

తసడడ:ప బబసజమన ఫరపసకకరన రరదపపరటట
ఇసటట ననస:15-11-130/A
వయససస:30
లస: పప

భసధసవప: అయయషర మహమమద
ఇసటట ననస:15-11-131
వయససస:54
లస: పప
439
SQX2408722
పపరర: సమర మహమమద

428
SQX1818038
పపరర: సరసబ రరడడ యరకస

95-82/799

తసడడ:ప కకటట రరడడడ మమరసరరడడడ
ఇసటట ననస:15-11-119
వయససస:57
లస: పప

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:15-11-126/A1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట నరసససహ రరవప బటటట
ఇసటట ననస:15-11-127
వయససస:20
లస: ససస స
436
SQX2411973
పపరర: మగసర మహమమద

95-87/1212

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ వనజ
ఇసటట ననస:15-11-121,
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:15-11-126/A
వయససస:32
లస: పప
433
SQX1968528
పపరర: మమనక బటటట

425
SQX2366649
పపరర: పరశతమమ మమరసరరడడ

423
SQX2447472
పపరర: ససససమ ససమలత కశరరడడ

భరస : తపప రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:15-11-116, raghavanagar 2nd lin
వయససస:32
లస: ససస స

భసధసవప: శవరరడడడ మమరసరరడడడ
ఇసటట ననస:15-11-119
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప తమమ
ఇసటట ననస:15-11-119/A
వయససస:22
లస: పప
430
SQX2523066
పపరర: ససభభన షపక

95-88/1330

తసడడ:ప సరయ తడజ మణణపటట
ఇసటట ననస:15-11-115/a
వయససస:20
లస: పప

భరస : రమమష వవలలపరర
ఇసటట ననస:15-11-119
వయససస:33
లస: ససస స
427
SQX2080240
పపరర: మబరళమహన రరడడ తమమ

422
SQX2241651
పపరర: సరయ తడజ మణణపటట

447
SQX1964345
పపరర: భభణబ పపకరశ భబజకర

95-82/12

తసడడ:ప ఈశశర భబజకర
ఇసటట ననస:15-11-138/a
వయససస:20
లస: పప
95-82/13

450
SQX1916808
పపరర: ససదరరన వరమ మగక

95-81/48

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ మగక
ఇసటట ననస:15-11-334
వయససస:36
లస: పప
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451
SQX1823335
పపరర: తసబనతయకర పరసడడయన

95-83/3

తసడడ:ప తసబనతయకర
ఇసటట ననస:15-11-1267
వయససస:43
లస: పప
454
SQX1774934
పపరర: జజన బభషర షపక

95-86/1005

95-86/1111

95-91/641

95-86/5

95-86/1031

461
SQX1818640
పపరర: నవవద ఖమన ఖమన

464
SQX2154615
పపరర: శరరన షపక

467
SQX1821438
పపరర: మమధవ లత బసడతరర

95-86/8

470
SQX1832104
పపరర: లకడమ PALLA

473
SQX1872324
పపరర: ఫసరగజ ఖమన పఠరన

తసడడ:ప నతగరశశరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:15-12-158 NEAR SMALL CHUR
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప ససభభన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:15-12-159
వయససస:28
లస: పప

475
SQX2288306
పపరర: వనసకటటశశరరర బనర నతధత

476
SQX1775808
పపరర: భవరన జవరశజ

95-86/1094

తసడడ:ప ససబబయఖ
ఇసటట ననస:15-12-160
వయససస:40
లస: పప
478
SQX2340529
పపరర: బబనరరర మనననపలర
తసడడ:ప నతగరశశర రరవప మనననపలర
ఇసటట ననస:15-12-162
వయససస:29
లస: పప

95-86/4

95-86/1091

479
SQX2166361
పపరర: జబర షపక
తసడడ:ప సతస ర షపక
ఇసటట ననస:15-12-165
వయససస:36
లస: పప

459
SQX2525301
పపరర: నతగలకడమ గసజనబబ యన

95-94/602

462
SQX2562577
పపరర: ససభభషసణ అపసపసపత

95-86/1323

465
SQX2077444
పపరర: రరజ శక అసకరల

95-10/577

తసడడ:ప శకనవరసరరవప అసకరల
ఇసటట ననస:15-12-146
వయససస:18
లస: ససస స
95-86/6

468
SQX1872563
పపరర: రరశరమ షపక

95-86/7

తసడడ:ప నతగగర వల షపక
ఇసటట ననస:15-12-151
వయససస:22
లస: ససస స
95-86/9

471
SQX2414936
పపరర: లకడమ పలర

95-86/1092

భరస : రరజరశశఖర రరడడడ పలర
ఇసటట ననస:15-12-158
వయససస:37
లస: ససస స
95-86/11

474
SQX2341444
పపరర: లకడమ తరరపతమమ గబసజ

95-86/1093

భరస : వనసకటటష గబసజ
ఇసటట ననస:15-12-159/13
వయససస:18
లస: ససస స
95-86/12

భరస : దదలప కలమమర జవరశజ
ఇసటట ననస:15-12-161
వయససస:34
లస: ససస స
95-86/1096

95-81/656

భరస : రరజరశ అపసపసపత
ఇసటట ననస:15-12-142
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర పలమర
ఇసటట ననస:15-12-158
వయససస:37
లస: ససస స
95-86/10

456
SQX2212223
పపరర: మణణ కలమమరర యసడపపరటట

భరస : మబరళ కలమమర గసజనబబ యన
ఇసటట ననస:15-12-103
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప బసడతరర
ఇసటట ననస:15-12-150/12
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర రరడడడ పలర
ఇసటట ననస:15-12-158
వయససస:37
లస: ససస స
472
SQX1775790
పపరర: రసజత కలమమర రరడడ చలమర

95-76/13

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:15-12-145
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప దసరర స
ఇసటట ననస:15-12-150/3
వయససస:18
లస: ససస స
469
SQX1912716
పపరర: లకడమ పలర

458
SQX1920693
పపరర: ఫయమజ సయద

95-88/1331

తసడడ:ప శకనవరస రరవప యసడపపరటట
ఇసటట ననస:15-11/A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప తహహర హహసపసన ఖమన
ఇసటట ననస:15-12-127/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : హజ అహమమద షపక
ఇసటట ననస:15-12-145
వయససస:21
లస: ససస స
466
SQX2077360
పపరర: పదతమవత దసరర స

95-83/5

తసడడ:ప మర వల సయద
ఇసటట ననస:15-12-91
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప మహబగబ బభష షపక
ఇసటట ననస:15-12-114
వయససస:42
లస: పప
463
SQX1775915
పపరర: ఖమజజ బ షపక

455
SQX1915396
పపరర: లకమమమ కకసర

453
SQX2391282
పపరర: వనసకటటశశరరర లసగరల

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల లసగరల
ఇసటట ననస:15-11-2632
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససబబ రరడడడ కకసర
ఇసటట ననస:15-11-4304
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : చనన కకసడయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:15-12-65
వయససస:61
లస: ససస స
460
SQX2032894
పపరర: మహమమద రఫస షపక

95-83/4

తసడడ:ప సరయ బభబబ అలపరరస
ఇసటట ననస:15-11-1281
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయగఖస షపక
ఇసటట ననస:15-11-2638
వయససస:26
లస: పప
457
SQX2452605
పపరర: రరఘవమమ పప దదల

452
SQX1828771
పపరర: నతగ జజఖత అలపరరస

477
SQX2340768
పపరర: వశరకసతమమ మనననపలర

95-86/1095

భరస : బబనరరర మనననపలర
ఇసటట ననస:15-12-162
వయససస:29
లస: ససస స
95-86/1097

480
SQX2169878
పపరర: రజయ బబగబమ

95-86/1098

భరస : జబర షపక
ఇసటట ననస:15-12-165
వయససస:32
లస: ససస స
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481
SQX1872464
పపరర: శకనవరస రరవప వడడడరర

95-86/13

తసడడ:ప కకటయఖ లలట వడడడరర
ఇసటట ననస:15-12-165/A
వయససస:49
లస: పప
484
SQX2377125
పపరర: వహరర కసడడన

95-86/1100

95-86/1033

95-86/1029

488
SQX2431401
పపరర: శకనవరస రరవప కతష
స ల

491
SQX2133981
పపరర: వనసకటభపమయఖ కకడతల

95-86/1104

494
SQX2192714
పపరర: దదవఖ ససనత యయఏలబబ ఈనత

తలర : వనసకటనరసమమ చలకల
ఇసటట ననస:15-12-205
వయససస:26
లస: పప

497
SQX1912708
పపరర: యయరరవ శకనవరసరరడడడ

తసడడ:ప వనసకట నరసనన చలకల
ఇసటట ననస:15-12-205
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరజసరణ హతతశల
ఇసటట ననస:15-12-209 NEAR SAI BABA TE
వయససస:24
లస: ససస స

503
SQX1872035
పపరర: రరజసరణ హతతశల

తసడడ:ప నతగరశవరరర శసకర రరవప
ఇసటట ననస:15-12-213
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప ససబబ రరడడడ యకససటట
ఇసటట ననస:15-12-215 rtc colony
వయససస:21
లస: ససస స

95-86/1105

509
SQX1775964
పపరర: మమధవ మఖమమటస
భరస : రమమష బభబబ మఖమమటస
ఇసటట ననస:15-12-220
వయససస:40
లస: ససస స

489
SQX1775766
పపరర: అమర ణ వవమబల

95-86/15

492
SQX2394492
పపరర: యరకస వజయ లకడమ

95-86/1103

495
SQX2164630
పపరర: సతశ బభబబ యయఏలబబ ఈనత

95-86/1305

తసడడ:ప కలమమర సరశమ యయఏలబబ ఈనత
ఇసటట ననస:15-12-204/b
వయససస:25
లస: పప
95-86/17

498
SQX1971969
పపరర: తపలలక రరడడడ చలకల

95-86/18

తలర : వనసకటనరసమమ చలకల
ఇసటట ననస:15-12-205
వయససస:20
లస: పప
95-86/1106

501
SQX2489383
పపరర: నతగరరరదదదన షపక

95-86/1315

తలర : ఫరతమ బబగబమ మహమమద
ఇసటట ననస:15-12-208
వయససస:42
లస: పప
95-86/20

95-84/751

తసడడ:ప రరజరసదప పపసరద మమకల
ఇసటట ననస:15-12-213
వయససస:22
లస: పప
95-94/475

95-86/1319

తసడడ:ప నతగర రరడడడ
ఇసటట ననస:15-12-203
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజ హతతశల
ఇసటట ననస:15-12-209 NEAR SAI BABA TE
వయససస:34
లస: పప

95-84/665 506
505
SQX2082881
SQX2164572
పపరర: చచననస శశటట గగపస నతథ శసక రరవప
పపరర: రరవసత మమకల

508
SQX2093946
పపరర: సరయ శరకవసత యకససటట

95-86/1102

తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:15-12-208
వయససస:22
లస: ససస స
95-86/19

486
SQX2489813
పపరర: జశశసత పరజరరర

భరస : దసరర రరవప వవమబల
ఇసటట ననస:15-12-195
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప యయరరవ సతఖనతరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:15-12-205
వయససస:28
లస: పప

95-86/1034 500
499
SQX2030310
SQX2274165
పపరర: శవ నతగ రరజ కలమమరర చలకల
పపరర: మబజకర అరరర షపక

502
SQX1872019
పపరర: నతగబల మరరబ సయఖద

95-86/1101

భరస : సతశ బభబబ యయఏలబబ ఈనత
ఇసటట ననస:15-12-204/b
వయససస:21
లస: ససస స
95-86/16

95-86/1099

తసడడ:ప వవణబ పరజరరర
ఇసటట ననస:15-12-187
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: శకనవరస రరవప కకడతల
ఇసటట ననస:15-12-198
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:15-12-203
వయససస:21
లస: పప
496
SQX1912724
పపరర: తపనతథ రరడడడ చలకల

95-86/14

తసడడ:ప కలమమర కతష
స ల
ఇసటట ననస:15-12-188
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప వర శసకర రరవప దడవరరడడడ
ఇసటట ననస:15/12/196
వయససస:20
లస: ససస స
493
SQX2431336
పపరర: జగదదశశర రరడడడ యరకస

485
SQX1775824
పపరర: వనసకట చచజతనఖ ఢకకకలలర

483
SQX2475432
పపరర: శకనవరసరరవప పరలకరయల

తసడడ:ప పపదద శవయఖ పరలకరయల
ఇసటట ననస:15-12-176
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప వజయ శశఖర బభబబ ఢకకకలలర
ఇసటట ననస:15-12-186
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప బభజ పప దదల
ఇసటట ననస:15-12-188
వయససస:22
లస: పప
490
SQX2039980
పపరర: సరయ నతగ వనత దడవరరడడ

95-86/1032

తసడడ:ప శకనవరసరరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:15-12-176
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప ఆనసద బభబబ కసడడన
ఇసటట ననస:15-12-183
వయససస:18
లస: పప
487
SQX1985951
పపరర: నతగబల మర పప దదల

482
SQX2087211
పపరర: సతఖ సరయ పరలకరయల

504
SQX2225555
పపరర: రరవసత మమకల

95-81/707

తసడడ:ప రరజరసదప పపసరద మమకల
ఇసటట ననస:15-12-213
వయససస:22
లస: పప
507
SQX2182566
పపరర: పవన కలమమర మమకల

95-86/1306

తసడడ:ప రరజరసదప పపసరద మమకల
ఇసటట ననస:15-12-213
వయససస:18
లస: పప
95-86/21

510
SQX1775972
పపరర: లకడమ లమవణఖ వషష
ష మలకఅలమ

95-86/22

తసడడ:ప శకనవరసరరవప వషష
ష మలకఅలమ
ఇసటట ననస:15-12-223/4
వయససస:21
లస: ససస స
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511
SQX2417590
పపరర: మణణకరసత వలవవటట
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95-86/1107

512
SQX2366763
పపరర: శకనవరసరవ వలవవటట

95-86/1108

తసడడ:ప శకనవరస రరవప వలవవటట
ఇసటట ననస:15-12-224/A RTC COLONY
వయససస:33
లస: పప

భరస : మణణకరసత వలవవటట
ఇసటట ననస:15-12-224/a rtc colony
వయససస:33
లస: ససస స

514
SQX1775782
పపరర: అదద లకడమ ఉపపలపరటట

515
SQX1912799
పపరర: అరరణ కరరసపపడడ

95-86/24

భరస : ససరరష ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:15-12-234
వయససస:30
లస: ససస స
517
SQX1912781
పపరర: ఆతమ రరవప కరరసపపడడ
తసడడ:ప గలయఖ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:15-12-234
వయససస:36
లస: పప
520
SQX1871938
పపరర: రవ శశఖర రరడడడ తషమగమరర
తసడడ:ప కకటటరరడడడ తషమగమరర
ఇసటట ననస:15-12-237
వయససస:33
లస: పప
523
SQX2374007
పపరర: వనసకటటశశరరర అనసనలమ

95-84/752

తలర : భభగఖ లకడమ అనసనలమ
ఇసటట ననస:15-13-04
వయససస:30
లస: పప
526
SQX2336493
పపరర: శకలసతల ససదదస

518
SQX1871953
పపరర: శవ వనసకట కకటట రరడడ పపటటటరర

521
SQX2358208
పపరర: మలమఖదదప భగవనవశశరమ

95-84/777

530
SQX2463297
పపరర: కలసడనరర కలసడనరర

533
SQX1795038
పపరర: ఈశశరమమ కలసదనరర

తసడడ:ప నతరరయణ కలసడనరర
ఇసటట ననస:15-13-17
వయససస:24
లస: పప
95-84/809

తసడడ:ప చన షరభర షపక
ఇసటట ననస:15-13-25
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల ఉపపప
ఇసటట ననస:15-13-38
వయససస:20
లస: ససస స

95-86/1006

95-84/778

95-86/1112

తసడడ:ప హనసమసత రరవప ససదదస
ఇసటట ననస:15-13-16
వయససస:56
లస: పప
95-84/782

531
SQX2326726
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప సపగబ

95-84/783

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర సపగబ
ఇసటట ననస:15-13-17
వయససస:38
లస: పప
95-84/23

534
SQX2460251
పపరర: రరయమజ సయఖద
తసడడ:ప షబబర సయఖద
ఇసటట ననస:15-13-18/A/6
వయససస:29
లస: పప

536
SQX2448132
పపరర: శకకరసత రరడడడ కరథద

537
SQX2447845
పపరర: యలమరరరడడడ యలమరరరడడడ

భరస : రమమశ అసగబలలరర
ఇసటట ననస:15-13-39 4TH LINE
వయససస:26
లస: ససస స

95-86/31

528
SQX2363695
పపరర: శకనవరస రరవప ససదదస

భరస : నతరరయణ రరడడ కలసదనరర
ఇసటట ననస:15-13-17,RTC COLONY MAIN R
వయససస:44
లస: ససస స

539
SQX1803956
పపరర: లల అసగబలలరర

95-86/1110

భరస : వనసకటటశశరరర కలసదసరర
ఇసటట ననస:15-13-11/6
వయససస:25
లస: ససస స

95-84/811

తసడడ:ప యయళళ రరడడడ కరథద
ఇసటట ననస:15-13-30
వయససస:31
లస: పప
95-84/813

95-86/1036

522
SQX2357572
పపరర: ససజజత భగవనవశశరమ

525
SQX1872415
పపరర: కలమఖణణ కలసదసరర

532
SQX2457752
పపరర: కలమఖణ శకనవరస రరడడడ కలసడనరర

538
SQX2157550
పపరర: దసరర భవన ఉపపప

95-86/1109

524
SQX1911437
పపరర: అమరరననసర షపక

527
SQX2234904
పపరర: చసదన ససదదస

95-86/26

భరస : ఆటభమరరవ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:15-12-234
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మలమఖదద భగవనవశశరమ
ఇసటట ననస:15-12-239
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప కలసడనరర కలసడనరర
ఇసటట ననస:15-13-17
వయససస:55
లస: పప

95-84/784

519
SQX2110922
పపరర: అరరణ కరరసపపడడ

తసడడ:ప మమలకకనతడచజయమ భగవనవశశరమ
ఇసటట ననస:15-12-239
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప సప మమశశర రరడడడ కలపస రరడడడ
ఇసటట ననస:15-13-16 2ND FLOOR,REDDY
వయససస:48
లస: పప

535
SQX2255289
పపరర: మహహబబననసర షపక

95-86/28

తసడడ:ప శకనవరసరరవప ససదదస
ఇసటట ననస:15-13-16
వయససస:22
లస: ససస స
95-223/4

516
SQX1775774
పపరర: ఏడడకకసడలల వపలర సగబల
భరస : వరరసజనవయబలల వపలర సగబల
ఇసటట ననస:15-12-234
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మగబబల బభష షపక
ఇసటట ననస:15-13-7
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ససదదస
ఇసటట ననస:15-13-16
వయససస:45
లస: ససస స
529
SQX1805118
పపరర: శకనవరససల రరడడడ కలపస రరడడడ

95-86/25

తసడడ:ప అనసత రరమ రరడడడ పపటటటరర
ఇసటట ననస:15-12-234
వయససస:39
లస: పప
95-86/29

95-86/23

భసధసవప: రమణ రరడడడ తమమమ
ఇసటట ననస:15-12-224/b
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఆతమ రరవప కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:15-12-234
వయససస:32
లస: ససస స
95-86/27

513
SQX1872522
పపరర: మహహశశర రరడడడ తమమమ

95-88/1334

95-84/812

భరస : యలమరరరడడడ యలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:15-13-30/1
వయససస:51
లస: ససస స
95-84/37

540
SQX1977925
పపరర: పరవన షపక

95-84/2

భసధసవప: ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:15-13-46
వయససస:30
లస: ససస స
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541
SQX2328698
పపరర: ఇరరమయ గగలర
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95-86/1113

తసడడ:ప ససగరత రరవప గగలర
ఇసటట ననస:15-13-51
వయససస:55
లస: పప
544
SQX2381317
పపరర: ఫరజల హజజరర సయద

95-84/815

95-84/817

95-86/1116

95-84/818

95-84/819

Deleted

554
SQX2241669
పపరర: సరద ర షపక

95-89/1534

Deleted

95-86/1117

95-88/1336

Deleted

భరస : పసచచ రరడడడ వనసపటట
ఇసటట ననస:15-13-87/1B
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప మలర కరరరరన రరవప నసబగరర
ఇసటట ననస:15-13-95/1
వయససస:40
లస: పప
568
SQX1795095
పపరర: సససధనర కకలమర
భరస : కరశ వశశనతదస కకలమర
ఇసటట ననస:15-13-97 RTC COLONY
వయససస:32
లస: ససస స

95-84/820

566
SQX2421550
పపరర: ససబభబయమమ రరవ

95-84/5

569
SQX1795087
పపరర: కరశ వశశనతదస కకలమర

552
SQX1913615
పపరర: మమలక షపజక

95-84/4

555
SQX1794916
పపరర: హహసపసన షపక

95-84/38

558
SQX2082980
పపరర: షపక అశరక

95-84/681

561
SQX1819325
పపరర: నయళమ ఖమన మహమమద

95-84/6

తసడడ:ప సమఉలమరహ ఖమన మహమమద
ఇసటట ననస:15-13-86/2
వయససస:57
లస: పప
95-88/1337

564
SQX2367936
పపరర: సతఖనతరరయణ చలకల

95-84/822

తసడడ:ప హనసమసతరరవప చలకల
ఇసటట ననస:15-13-95
వయససస:28
లస: పప
95-86/1118

భరస : వనసకటటశశర రరవప రరవ
ఇసటట ననస:15-13-96
వయససస:61
లస: ససస స
95-84/9

95-86/1115

తసడడ:ప షపక హహసపన
ఇసటట ననస:15-13-81/A5
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప కకసడ రరడడడ కణక
ఇసటట ననస:15-13-87/A
వయససస:19
లస: ససస స
95-84/7

549
SQX2337970
పపరర: వరలకడమ దసరరరసపపడడ

తసడడ:ప నతగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:15-13-75, GANDHI NAGAR,
వయససస:31
లస: పప

560
SQX1870633
పపరర: అకకస జవవద షపక

563
SQX2448348
పపరర: నతగ లకడమ కణక

95-84/816

భరస : అహమమద అల
ఇసటట ననస:15-13-73
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : రరకరసనత షపక
ఇసటట ననస:15-13-86/2
వయససస:22
లస: పప

95-84/821

565
SQX1818616
పపరర: చసదపశశఖర నసబగరర

557
SQX2473320
పపరర: కలలసస బ షపక

546
SQX2194926
పపరర: పసఛత రరవప ఓరరచ

భరస : వనసకటపప రరడడడ దసరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:15-13-63
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వల జజన షపక
ఇసటట ననస:15-13-81
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : అబబదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:15-13-83/2
వయససస:72
లస: ససస స
562
SQX2464246
పపరర: మలర శశరర వనసపటట

95-86/1030

తసడడ:ప మహబగబ షపక
ఇసటట ననస:15-13-75
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:15-13-77
వయససస:29
లస: పప
559
SQX2506962
పపరర: ఫరతమబన షపక

551
SQX2316453
పపరర: పపతషఖష రరడడడ దసరరరసపపడడ

95-84/814

తసడడ:ప వనసకయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:15-13-56
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటపప రరడడడ దసరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:15-13-63
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబగబ షపక
ఇసటట ననస:15-13-75
వయససస:44
లస: పప
556
SQX2306819
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-84/3

తసడడ:ప మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:15/13-60
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటపప రరడడడ దసరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:15-13-63
వయససస:19
లస: ససస స
553
SQX2161057
పపరర: సరదర షపక

545
SQX1870765
పపరర: యయటమ
టప తతలమ మమధవ రరవప

548
SQX2110211
పపరర: నబ షపక

543
SQX2244564
పపరర: శరయడ బఇవనజ షపక

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:15-13-54
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప వనజ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:15-13-56
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప గరలబ షపక
ఇసటట ననస:15-13-59
వయససస:24
లస: పప
550
SQX2337988
పపరర: పసపయసకర దసరరరసపపడడ

95-86/1114

భరస : ఇరరమయ గగలర
ఇసటట ననస:15-13-51 2ND LINE
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప అమర బభష హజజరర సయద
ఇసటట ననస:15-13-54
వయససస:42
లస: పప
547
SQX2367811
పపరర: హరరశ అహమద షపక

542
SQX2326528
పపరర: బబజర గగలర

567
SQX1977479
పపరర: రరజ బతష
స ల

95-84/8

తసడడ:ప లకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:15-13-96/B
వయససస:36
లస: పప
95-84/10

తసడడ:ప నరసససహ రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:15-13-97 RTC COLONY
వయససస:38
లస: పప

570
SQX2038362
పపరర: ఫరతమ షపక

95-84/666

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:15-13-101/a
వయససస:36
లస: ససస స
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571
SQX2038263
పపరర: రరకజన షపక
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95-92/622

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:15-13-101/A
వయససస:19
లస: ససస స
574
SQX2301620
పపరర: మబరళ కకషష నతరరశశటట

95-84/754

95-86/33

95-84/11

95-215/7

భరస : రరజరశ కనన రరవపలకకలలర
ఇసటట ననస:15-13-120/A
వయససస:23
లస: ససస స
586
SQX2083152
పపరర: నతగ దసరర అనతథసపత

95-84/667

95-171/20

95-86/1037

581
SQX1914217
పపరర: హహహమవత రరవపలలకఒలలర

95-84/12

582
SQX2506822
పపరర: ననరజహన ఫరటన
తసడడ:ప ఫపజజలమరహ ఖమన
ఇసటట ననస:15--13-120/A
వయససస:42
లస: పప

584
SQX2412070
పపరర: రరమబ పరరమ

585
SQX2411320
పపరర: భభరత పరరమ

590
SQX1870815
పపరర: జగదదశ కకషష సరయ అబగబ

593
SQX1938745
పపరర: శశషమమ మదతసస

తసడడ:ప మలర కరరరరనరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:15-13-123/23 2ND LINE
వయససస:23
లస: పప

భరస : రగశయఖ మమదతసస
ఇసటట ననస:15-13-123/47
వయససస:63
లస: ససస స

595
SQX2092963
పపరర: ససతతరరవమమ చచటట టపలర

596
SQX2097939
పపరర: మహన దసరర చచటట టపలర

95-93/632

95-83/16
579
SQX1915891
పపరర: చనన రరమయఖ రరవపలలకఒలలర

భరస : చనన రరమయఖ రరవపలలకఒలలర
ఇసటట ననస:15-13-120/A
వయససస:45
లస: ససస స

587
SQX2436483
పపరర: వనసకట నతగ బభబబ నలర పరటట

95-84/756

95-81/708

95-84/14

తసడడ:ప తరరపతరరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:15-13-123/19
వయససస:24
లస: పప
95-84/15

591
SQX2082394
పపరర: నవతప కమల అబబబ

95-154/937

తలర : శరరష అబబబ
ఇసటట ననస:15-13-123/23
వయససస:18
లస: పప
95-171/19

594
SQX2103752
పపరర: వనసకటపపయఖ బభససవఅలమ

95-89/1207

తసడడ:ప అసకమమరరవప బభససవఅలమ
ఇసటట ననస:15-13-123/53
వయససస:24
లస: పప
95-171/731

597
SQX2161552
పపరర: వనసకట మణణ రతనస తతడడకకసడ
తసడడ:ప శకధర బభబబ తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:15-13-123/69
వయససస:18
లస: పప

598
SQX2519940
పపరర: గరరకపరటట నతగ భగషణస

599
SQX2077907
పపరర: సతశ ఉబభబపఅల

600
SQX1870757
పపరర: హహమమ జపపడడ

తసడడ:ప శకనస ఉబభబపఅల
ఇసటట ననస:15-13-124
వయససస:19
లస: పప

95-84/757

588
SQX1818509
పపరర: వనసకటటసశరరరరడడడ నడడకటటట

భరస : ససబబ రరవప చచటట టపలర
ఇసటట ననస:15-13-123/53 1 ST LINE
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప గరరకపరటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:15-13-123/b
వయససస:26
లస: పప

95-168/1208

భరస : రరమబ పరరమ
ఇసటట ననస:15-13-122
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప చచటట టపలర
ఇసటట ననస:15-13-123/53 1 ST LINE
వయససస:38
లస: ససస స
95-84/1133

95-86/32

తసడడ:ప వనసకట సరశమ రరవపలలకఒలలర
ఇసటట ననస:15-13-120/a
వయససస:55
లస: పప

తలర : ససరరశర అబగబ
ఇసటట ననస:15-13-123/23
వయససస:21
లస: పప
95-84/16

576
SQX1775923
పపరర: ఇమమమన మహమమద
తసడడ:ప ఉసరమన మహమమద
ఇసటట ననస:15-13-112/4,
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర నలర పరటట
ఇసటట ననస:15-13-123/
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర యయనసమబల
ఇసటట ననస:15-13-123/19,
వయససస:51
లస: ససస స
592
SQX1794866
పపరర: సరయ తడజ మరరయమల

95-84/755

తసడడ:ప రమణయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:15-13-122
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప శకనవసరరర రరవప అనసథసపటట
ఇసటట ననస:15-13-122/A
వయససస:22
లస: ససస స
589
SQX1800531
పపరర: పదమ యయనసమబల

578
SQX2076487
పపరర: సశపన మటభత

95-84/753

Deleted

తసడడ:ప ఏసస రరడడడ
ఇసటట ననస:15-13-118/A
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఫణణ కలమమర తతనకకసడ
ఇసటట ననస:15-13-120/A
వయససస:28
లస: ససస స
583
SQX1910942
పపరర: సరయ పపసనన రరవపలకకలలర

575
SQX2393049
పపరర: చచననరరడడడ సరయకస

573
SQX2406981
పపరర: మహమమద మహమమద

తసడడ:ప మహమమద ఖససస మహమమద
ఇసటట ననస:15-13-108/D
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:15-13-111/A
వయససస:40
లస: పప

భరస : సనరరఖ నతరరయణ తతటకలర
ఇసటట ననస:15-13-118A
వయససస:40
లస: ససస స
580
SQX1914225
పపరర: లకడమ రమదడవ తతనకకసడ

95-88/1332

తసడడ:ప వనసకట రమ రరడడడ మమరసరరడడడ
ఇసటట ననస:15-13-104
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట సరశమ నతరరశశటట
ఇసటట ననస:15-13-109
వయససస:28
లస: పప
577
SQX1872506
పపరర: నతగమణణ తతటకలర

572
SQX2397156
పపరర: మహహశశర రరడడ మమరసరరడడ

95-84/668

95-84/758

95-84/17

భరస : అనల కలమమర జపపడడ
ఇసటట ననస:15-13-125/D
వయససస:22
లస: ససస స
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601
SQX2410884
పపరర: వనసకట లలకరశ పరరమ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-84/759

తసడడ:ప రరమబ పరరమ
ఇసటట ననస:15-13-126/A
వయససస:18
లస: పప
604
SQX2385946
పపరర: లమజర బభబబ పప లవరపప

95-84/762

95-84/1134

95-94/600

95-84/18

95-84/768

611
SQX2280386
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఉలసగసతత

614
SQX1976927
పపరర: గగపరల కకషష చరరమమమళర

617
SQX2159515
పపరర: సరయ కకషష తతట

95-84/771

620
SQX2561447
పపరర: చసదన దదసడడటట

95-84/766

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప యకససటట
ఇసటట ననస:15-13-144
వయససస:23
లస: పప

623
SQX2219111
పపరర: కర రరమరరడడడ యయమరరడడడ

95-84/19

609
SQX2545150
పపరర: షషకలర అబబదల

612
SQX2349538
పపరర: అయఖపప కలరక

95-84/769

95-84/1137

618
SQX2378966
పపరర: అశశక కలమమర చససడనరర

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:15-13-163
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:15-13-164
వయససస:26
లస: ససస స

95-84/770

621
SQX2267466
పపరర: రహమన షపక

95-84/772

తసడడ:ప అలర బకలర షపక
ఇసటట ననస:15-13-141 gandhi nagar
వయససస:22
లస: పప
95-84/773

624
SQX2464741
పపరర: ససబబమమ మలపరటట

95-84/774

భరస : వనసగళ రరడడడ మలపరటట
ఇసటట ననస:15-13-149/B
వయససస:63
లస: ససస స

Deleted

629
SQX1913987
పపరర: ఆసరమబబగస షపక

95-84/669

తసడడ:ప కరసతయఖ చససడనరర
ఇసటట ననస:15-13-138
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప హరర శసకర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:15-13-152/a
వయససస:45
లస: పప
95-84/671

95-84/767

615
SQX2082998
పపరర: సరయ కకషష తతట

95-84/775 626
95-84/776 627
625
SQX2475077
SQX2481109
SQX2083053
పపరర: నతగ శకనవరస రరవప పససపపలలటట
పపరర: నతగ శకనవరస రరవప పససపపలలటట
పపరర: శకకల షపక

628
SQX2083277
పపరర: గగసప బభష షపక

95-89/1595

తసడడ:ప శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:15-13-137/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప జయరరమ రరడడడ యయమరరడడడ
ఇసటట ననస:15-13-146
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప హరర శసకర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:15-13-152/a
వయససస:45
లస: పప

95-84/764

తసడడ:ప మణణ కలరక
ఇసటట ననస:15-13-135/1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప శకనవ రరడడడ దదసడడటట
ఇసటట ననస:15-13-140
వయససస:18
లస: ససస స
95-94/476

606
SQX2387579
పపరర: మమరతమమ పప లవరపప

భసధసవప: అజమ బభష మహమమద
ఇసటట ననస:15-13-133
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:15-13-137/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:15-13-138
వయససస:30
లస: ససస స
622
SQX2086098
పపరర: శవ రరడడడ యకససటట

95-84/765

తసడడ:ప కకషష చరరమమమళర
ఇసటట ననస:15-13-137/A
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప కరసత రరవప గరతపస
ఇసటట ననస:15-13-137/A
వయససస:22
లస: పప
619
SQX2378552
పపరర: షబన ససలమ న షపక

608
SQX2301331
పపరర: ఫపజరగజ అబబదల

95-84/761

తసడడ:ప లమజర బభబబ పప లవరపప
ఇసటట ననస:15-13-128
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప బసవ కకటటశశర రరవప ఉలసగసతత
ఇసటట ననస:15-13-135
వయససస:41
లస: పప

భరస : వరరసజనవయబలల చలమర
ఇసటట ననస:15-13-137
వయససస:28
లస: ససస స
616
SQX2408417
పపరర: శకహరర గరతపస

95-84/763

భసధసవప: అజస బభష
ఇసటట ననస:15-13-133
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప ఉపపప రమమరరవప
ఇసటట ననస:15-13-134/5
వయససస:22
లస: పప
613
SQX1870906
పపరర: నతగ లకడమ చలమర

605
SQX2385540
పపరర: ఏసస ధతనమమ పప లవరపప

603
SQX2418150
పపరర: పదతమవత గరజల

భరస : వర రరఘవయఖ గరజల
ఇసటట ననస:15-13-127
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : లమజర బభబబ పప లవరపప
ఇసటట ననస:15-13-128
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప యశన షపక
ఇసటట ననస:15-13-130-A1
వయససస:33
లస: పప
610
SQX2522449
పపరర: ఉపపప గగపస

95-84/760

తసడడ:ప సనరఖ నతరరయణ ఫరదర
ఇసటట ననస:15-13-127
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప బల శశరర పప లవరపప
ఇసటట ననస:15-13-128
వయససస:52
లస: పప
607
SQX2522787
పపరర: జన షపక

602
SQX2419117
పపరర: గరజల వర రరఘవయఖ

95-84/20

95-84/670

భరస : మతన షపక
ఇసటట ననస:15-13-163
వయససస:28
లస: ససస స
630
SQX1823343
పపరర: ససభభన షపక

95-84/21

తసడడ:ప చసద బభషర షపక
ఇసటట ననస:15-13-164
వయససస:46
లస: పప
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631
SQX2345064
పపరర: ���� ��� �����

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-84/779

తసడడ:ప ���� ���� ���� ����
ఇసటట ననస:15-13-164
వయససస:23
లస: పప
634
SQX2355113
పపరర: నసధదత మబకలస

95-84/780

95-84/786

95-84/788

95-84/789

95-84/791

95-84/675

భరస : సపజదత షపక
ఇసటట ననస:15-13-189
వయససస:24
లస: ససస స
652
SQX2166841
పపరర: పవన కలమమర మమక

641
SQX1913672
పపరర: నతజరరనస షపక

644
SQX2438752
పపరర: రరజత కలరక

95-84/792

647
SQX2078186
పపరర: జరమమమహ ననరరన షపక

తసడడ:ప రరమ మహన రరవప ఎస
ఇసటట ననస:15-13-198, 5TH LINE
వయససస:57
లస: పప

95-84/672

తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:15-13-177/A
వయససస:22
లస: పప
95-84/24

642
SQX2035707
పపరర: యశన షపక

95-84/673

తసడడ:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:15-13-178/B
వయససస:19
లస: పప
95-84/790

645
SQX2436426
పపరర: కకషష కలరక

95-88/1333

తసడడ:ప నరసయఖ కలరక
ఇసటట ననస:15-13-179/1
వయససస:56
లస: పప
95-80/812

648
SQX2011641
పపరర: సపజద షపక

95-84/674

651
SQX1794957
పపరర: సలస సయఖద

తసడడ:ప మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:15-13-191-DWARKAMAYI
వయససస:35
లస: పప

653
SQX1966803
పపరర: శకలలత కడడయమల

654
SQX1819374
పపరర: నతగరశశర రరవప ఆరరపలర

656
SQX1808013
పపరర: పవన కలమమర

95-84/28

659
SQX2082964
పపరర: సపమఖ సలవవసదప
తలర : అరరణ బసక
ఇసటట ననస:15-13-200
వయససస:18
లస: ససస స

95-84/27

95-84/29

తసడడ:ప వనసకట ససబబయఖ ఆరరపలర
ఇసటట ననస:15-13-196
వయససస:53
లస: పప
95-223/6

తసడడ:ప వనసకట ససబబయఖ ఆరరపలర
ఇసటట ననస:15-13-196
వయససస:53
లస: పప
95-84/39

639
SQX2082915
పపరర: ఫయమజ షపక

95-84/26
650
SQX1870609
పపరర: మహన శకలకడమ మసజషర
భబపగబమళ
తసడడ:ప శవ సరయరరస వర పపసరద భబపగబమళ
ఇసటట ననస:15-13-191/B
వయససస:21
లస: ససస స

655
SQX1805126
పపరర: వనసకట ససబబయఖ ఆరరపలర

658
SQX1818699
పపరర: శకనవరస రరవప మసదతలపప

95-84/787

తసడడ:ప నతగబర షపక
ఇసటట ననస:15-13-189
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప శకరరమలల కడడయమల
ఇసటట ననస:15-13-195
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబబయఖ ఆరరపలర
ఇసటట ననస:15-13-196
వయససస:53
లస: పప

95-84/785

తలర : కరరమబన షపక
ఇసటట ననస:15-13-180/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప రఘబ బభబబ మమక
ఇసటట ననస:15-13-192 NEW 53-8-1036
వయససస:19
లస: పప
95-223/5

636
SQX2295525
పపరర: సమర షపక
తసడడ:ప షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:15-13-172
వయససస:27
లస: పప

భరస : మహహశ కలరక
ఇసటట ననస:15-13-179/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమమద ఉసరమన షపక
ఇసటట ననస:15-13-179/A
వయససస:34
లస: పప
649
SQX2011666
పపరర: నతగగర బ షపక

95-84/781

భరస : పసడడ షపక
ఇసటట ననస:15-13-178/B
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషష కలరక
ఇసటట ననస:15-13-179/1
వయససస:28
లస: పప
646
SQX2164077
పపరర: ఖమజ నతయబ రసనల షపక

638
SQX2352300
పపరర: నజమమ షపక

95-86/1007

Deleted

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:15-13-175/d
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఝమన బభష షపక
ఇసటట ననస:15-13-177/B
వయససస:33
లస: ససస స
643
SQX2441152
పపరర: మహహశ కలరక

635
SQX2359982
పపరర: మసజషర అతతస ట

633
SQX1911312
పపరర: ఉష కలమమరర శనగ

భరస : శకనవరస రరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:15-13-165-1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప అతతస ట
ఇసటట ననస:15-13-168/a
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప చతన బభష షపక
ఇసటట ననస:15-13-175/d
వయససస:37
లస: పప
640
SQX2347003
పపరర: శరహహన షపక

95-84/22

తసడడ:ప శకనవరసరరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:15-13-165/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరససలల రరడడడ మబకలస
ఇసటట ననస:15-13-168
వయససస:18
లస: ససస స
637
SQX2352326
పపరర: ససభభన షపక

632
SQX1965425
పపరర: వషష
ష వరర న రరడడడ శనగ

95-84/793
657
SQX2342384
పపరర: శరమబఖయయల వర పపసరద ననమబల

భసధసవప: ఫపర రరనస ననజటటసగరల పపరరగబపప గగ
ఇసటట ననస:15-13-198
వయససస:65
లస: పప
95-84/676

660
SQX2417178
పపరర: అబబదల సతస ర షపక

95-84/794

తసడడ:ప ససభభన
ఇసటట ననస:15-13-200A
వయససస:44
లస: పప
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661
SQX2367142
పపరర: అయయషర బబగబమ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-84/795

భరస : అబబదల సతస ర
ఇసటట ననస:15-13-200A
వయససస:36
లస: ససస స
664
SQX2340313
పపరర: కరరమబననస షపక

95-84/796

95-84/1124

95-84/31

95-84/798

676
SQX2295475
పపరర: లకడమ పపసనన కరసతడమతన

95-84/801

95-84/33

95-145/1063

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గగడనరర
ఇసటట ననస:15-13-236
వయససస:19
లస: ససస స

95-84/678

677
SQX2295996
పపరర: వరసవ కరసతడమతన

95-84/805

95-84/799

95-84/802

672
SQX1993294
పపరర: డడసడడ గణణశ రరడడడ ఏకలల

95-84/800

678
SQX1870286
పపరర: శకనవరస రరడడ లలళర

95-84/41

95-84/32

681
SQX1962661
పపరర: సరయ నతగ ధదరజ కళళళస
తసడడ:ప శకనవరస శరమ కళళళస
ఇసటట ననస:15-13-234/A
వయససస:19
లస: పప

683
SQX2411353
పపరర: రవ ఉడత

684
SQX2411197
పపరర: రమమదడవ ఉడత

భరస : మహహధర మబసగర
ఇసటట ననస:15-13-238/A
వయససస:48
లస: ససస స

95-84/679

675
SQX2375764
పపరర: అరరణ రరడడడ యయకలల

తసడడ:ప హహసపసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:15-13-221,3/4 TH LINE
వయససస:38
లస: పప

689
SQX2448603
పపరర: లకడమ భభరత మబసగర

95-84/797

తసడడ:ప ససత రరమ రరడడ లలళర
ఇసటట ననస:15-13-213/B
వయససస:52
లస: పప

95-84/803

95-84/34

95-84/804

భరస : రవ ఉడత
ఇసటట ననస:15-13-237
వయససస:46
లస: ససస స
95-84/806

భరస : రరజశశఖర ఉడత
ఇసటట ననస:15-13-237
వయససస:25
లస: ససస స
95-84/36

669
SQX2483717
పపరర: రరధదక గరరకపరటట

భరస : భగపరల రరడడడ యయకలల
ఇసటట ననస:15-13-213
వయససస:43
లస: ససస స

680
SQX1819176
పపరర: నగగల పసర షపక

686
SQX2410587
పపరర: దదవఖ లకడమ ఉడత

95-84/748

తసడడ:ప భగపరల రరడడడ ఏకలల
ఇసటట ననస:15-13-213
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప శశషగరరర రరవప ఉడత
ఇసటట ననస:15-13-237
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప రవ ఉడత
ఇసటట ననస:15-13-237
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప రరమదతసస పసలర లటర
ఇసటట ననస:15-13-238
వయససస:63
లస: పప

674
SQX2408532
పపరర: భగపరల రరడడడ యయకలల

666
SQX2481133
పపరర: మధవ నతదచసడర

తసడడ:ప ససబబరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:15-13-210
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహ రరవప కరసతడమతన
ఇసటట ననస:15-13-213
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ బరరకరయల
ఇసటట ననస:15-13-217/A
వయససస:34
లస: ససస స

688
SQX1819275
పపరర: మహన రరవప పసలర లటర

95-84/1125

తసడడ:ప పపదమళర రరడడడ యయజలమ
ఇసటట ననస:15-13-213
వయససస:45
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప కరసతడమతన
ఇసటట ననస:15-13-213
వయససస:41
లస: ససస స

685
SQX2411411
పపరర: రరజశశఖర ఉడత

671
SQX1994862
పపరర: హహమ రరజశశఖర రరడడడ ఏకలల

95-84/677

భరస : శసకరయఖ నతదచసడర
ఇసటట ననస:15/13/206
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప భగపరల రరడడడ ఏకలల
ఇసటట ననస:15-13-213
వయససస:23
లస: పప

673
SQX2296945
పపరర: వనసకట శవ నరసససహ రరవప
కరసతడమతన
తసడడ:ప వరయఖ కరసతడమతన
ఇసటట ననస:15-13-213
వయససస:46
లస: పప

682
SQX2086221
పపరర: పపసనన లకడమ గగడనరర

95-84/30

తసడడ:ప ససబబరరవప దడవరకకసడ
ఇసటట ననస:15-13-206/A
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప గసగరరరడడడ చమమల
ఇసటట ననస:15-13-212/D
వయససస:46
లస: పప

679
SQX1794965
పపరర: అననమమ బరరకరయల

665
SQX1966787
పపరర: లకడమ పపవరశడ

668
SQX2494250
పపరర: బభలమజ దడవరకకసడ

663
SQX2019925
పపరర: మసజషర బబ రక

తసడడ:ప కకషష రరడడడ బబ రక
ఇసటట ననస:15-13-204
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సతఖ నతరరయణ పపవరశడ
ఇసటట ననస:15-13-205
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బభలమజ దడవరకకసడ
ఇసటట ననస:15-13-206/A
వయససస:38
లస: ససస స
670
SQX1818954
పపరర: నతరరయణరరడడడ చమమల

95-84/40

తసడడ:ప పపదదమననయఖ జ
ఇసటట ననస:15-13-203, 2ND LINE
వయససస:42
లస: పప

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:15-13-204
వయససస:60
లస: ససస స
667
SQX2494243
పపరర: వనసకటరమణ దడవరకకసడ

662
SQX1818749
పపరర: అదద నతరరయణ గబనజ

687
SQX1914209
పపరర: పపజత కకలపరక

95-84/35

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కకలపరక
ఇసటట ననస:15-13-238
వయససస:22
లస: ససస స
95-84/807

690
SQX1994896
పపరర: ఏసపటల కకడమల

95-84/680

Deleted

తసడడ:ప ఇజజపయల కకడమల
ఇసటట ననస:15-13-246
వయససస:22
లస: ససస స
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691
SQX2466373
పపరర: అశశన బబ లలర పలర
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95-84/808

భరస : సనరరబటటనత పపవణ కలమమర
ఇసటట ననస:15-13-248/B
వయససస:25
లస: ససస స
694
SQX1948066
పపరర: రమణ రరదపవరపప

95-86/1008

95-86/1012

95-86/1015

95-84/42

భరస : వరససదడవర రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:15-14-4
వయససస:37
లస: ససస స
706
SQX2388361
పపరర: రహహస మహమమద

698
SQX1775139
పపరర: ససనల కలమమర సరమనవన

701
SQX1815570
పపరర: జజఖత చససడనరర

707
SQX2040566
పపరర: అరరరయమ మహమమద

తసడడ:ప జయమవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:15-14-13
వయససస:23
లస: పప

712
SQX1794973
పపరర: జగదదష కకసనరర

713
SQX2371078
పపరర: అజద పరవన షపక

తసడడ:ప దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:15-14-20
వయససస:34
లస: పప

Deleted

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ కరరపరపప
ఇసటట ననస:15-14-21
వయససస:36
లస: పప

95-77/25

95-84/43

702
SQX1818897
పపరర: సరరమమ బబటభపపడడ

95-84/60

716
SQX1803964
పపరర: రజన కరపపరఅపప

719
SQX2376507
పపరర: రజన కరరపరపప
భరస : మహన రరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:15-14-21
వయససస:32
లస: ససస స

95-84/828

భసధసవప: రమజజ
ఇసటట ననస:15-14-7
వయససస:51
లస: పప
95-87/1123

708
SQX2255867
పపరర: సమబదతపల పపలర రరవప

95-87/1218

తసడడ:ప సమబదతపల ససబబరరవప
ఇసటట ననస:15-14-10
వయససస:73
లస: పప
95-1/979

711
SQX2405884
పపరర: కరటటరర బభబ సశపన కరటటరర

95-88/1350

భసధసవప: వక అమరనతథ అమరనతథ
ఇసటట ననస:15-14-15
వయససస:26
లస: ససస స
95-84/824

714
SQX2219574
పపరర: లలమవత కరకరర

95-88/1357

తసడడ:ప పపరయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:15-14-19
వయససస:20
లస: ససస స
95-84/45

717
SQX2341469
పపరర: మహన రరవప కరరపరపప

95-84/825

Deleted

భరస : మహన రరవప కరపపరఅపప
ఇసటట ననస:15-14-21
వయససస:33
లస: ససస స
95-89/1294

95-86/1014

తసడడ:ప నగగలమరర షపక
ఇసటట ననస:15-13-2941
వయససస:48
లస: పప

భరస : అబబదల అజస షపక
ఇసటట ననస:15-14-19
వయససస:37
లస: ససస స
94-111/672

699
SQX1775071
పపరర: బభబబ షపక

705
SQX2383271
పపరర: రశద మహమమద

710
SQX1989904
పపరర: అజజరరదదదన షపక

718
SQX2339299
పపరర: మహన రరవప కరరపరపప

95-86/1013

704
SQX1870468
పపరర: వరససదడవర రరడడడ కరసస

95-87/1221
709
wQN1460443
పపరర: వ ఎన ఎల ఎన బ బభలమ జ
యతరరజల
భసధసవప: వనజ.యస.ఆర.ఆచతరరఖలల కరసడనరర
ఇసటట ననస:15-14-11/A
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట ససబబ రరవప కకసనరర
ఇసటట ననస:15-14-15/B
వయససస:22
లస: పప

95-86/1011

భరస : శకనవరస బబటభపపడడ
ఇసటట ననస:15-14-1, 6TH LINE
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప రశద మహమమద
ఇసటట ననస:15-14-7
వయససస:19
లస: ససస స

95-84/44

696
SQX1775097
పపరర: లలర చచదరర సరమనవన
తసడడ:ప శకనవరస రరవప సరమనవన
ఇసటట ననస:15-13-2941
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట కకషరషరరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:15-14-4
వయససస:41
లస: పప
95-84/829

95-88/1335
693
SQX2288843
పపరర: వశశనతథ యబగసధర నతయబడడ
ఏలలరర
తసడడ:ప సతఖ రరజమనర ఏలలరర
ఇసటట ననస:15-13-258/B
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:15-14-1/B,RAJAKULA COLONY
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : రమజజ
ఇసటట ననస:15-14-7
వయససస:21
లస: పప

715
NDX2648830
పపరర: జమర షపక

95-86/1010

తసడడ:ప జజసఫ చచదరర సరమనవన
ఇసటట ననస:15-13-2941
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప అరర యఖ సరమనవన
ఇసటట ననస:15-13-2941
వయససస:75
లస: పప
703
SQX1870484
పపరర: అనసతలకడమ కరసస

695
SQX1775089
పపరర: గగససయమ బబగమ షపక
భరస : బభబబ షపక
ఇసటట ననస:15-13-2941
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : జజసఫ చచదరర సరమనవన
ఇసటట ననస:15-13-2941
వయససస:65
లస: ససస స
700
SQX1775113
పపరర: జజసఫ చచదరర సరమనవన

95-84/810

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మబసగర
ఇసటట ననస:15-13-258/A
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప రరదపవరపప
ఇసటట ననస:15/13/2861
వయససస:46
లస: ససస స
697
SQX1775105
పపరర: శరసత సరమనవన

692
SQX2413490
పపరర: మహహధర మబసగర

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ కరరపరపప
ఇసటట ననస:15-14-21
వయససస:36
లస: పప
95-89/1295

720
SQX1819416
పపరర: గగపసనతథ కరకరర

95-84/46

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:15-14-21/A
వయససస:26
లస: పప

Page 100 of 330

721
SQX1870658
పపరర: బభజ షపక
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95-84/47

తసడడ:ప బరసత షపక
ఇసటట ననస:15-14-22
వయససస:21
లస: పప
724
SQX2377620
పపరర: అమబమల పపశరసత

722
SQX2083061
పపరర: పపసడచస పపసడచస

95-84/682

తసడడ:ప పపసడచస పపసడచస
ఇసటట ననస:15-14-22
వయససస:20
లస: ససస స
95-87/1249

Deleted

725
SQX2366987
పపరర: అమబమల పపశరసత

723
SQX1655901
పపరర: సరనవపలర నతరరయణ రరడడ

95-84/48

తసడడ:ప సరనవపలర గబరవ రరడడ
ఇసటట ననస:15-14-24
వయససస:39
లస: పప
95-84/826

Deleted

726
SQX2418721
పపరర: అమబమల నతగలకడమ

95-87/1250

తసడడ:ప అమబమల సరయ సనరఖ కకషష పపసరద
ఇసటట ననస:15-14-24/1 6TH LANE
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప అమబమల సరయ సనరఖ కకషష పపసరద
ఇసటట ననస:15-14-24/1, 6TH LANE
వయససస:35
లస: పప

భరస : అమబమల పపశరసత
ఇసటట ననస:15-14-24/1, 6TH LANE
వయససస:26
లస: ససస స

727
SQX2081610
పపరర: బహ హగ

728
SQX1966795
పపరర: సలమమ పఠరన

729
SQX1966811
పపరర: లలత పసదదరర

95-84/683

తసడడ:ప జజ
ఇసటట ననస:15-14-24/B
వయససస:19
లస: ససస స
730
SQX1971613
పపరర: సరయ పపసరర

భరస : ఇమమమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:15-14-28
వయససస:22
లస: ససస స
95-85/18

తసడడ:ప ననకరశశర రరవప పపసరర
ఇసటట ననస:15-14-28
వయససస:29
లస: పప
95-87/3

తసడడ:ప వనసకట అపపరరవప పసదదరర
ఇసటట ననస:15-14-28
వయససస:23
లస: ససస స
95-86/1016

95-85/21

95-85/23

భరస : షపక మహమమద అల
ఇసటట ననస:15-14-33
వయససస:29
లస: ససస స
745
SQX2528974
పపరర: ఆనసద గసధస

95-87/1782

Deleted

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:15-14-41
వయససస:47
లస: పప

95-88/1358

737
SQX2456622
పపరర: జలమన షపక

740
SQX1871839
పపరర: నతరరయణమమ సరణణపఅల

95-88/1361

735
SQX2335214
పపరర: వనసకట కకరస ర పసడలనవన

95-87/1252

95-85/22

741
SQX2244689
పపరర: కరరణ కసబభల

743
SQX1834266
పపరర: షపక మహమమద అల

744
SQX1871599
పపరర: మసజల సససధడ

95-85/24

95-87/1253

95-85/25

భరస : శకధర రరవప సససధడ
ఇసటట ననస:15-14-35
వయససస:38
లస: ససస స
95-88/1360

Deleted

తసడడ:ప పపభభకర గసధస
ఇసటట ననస:15-14-38
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప వర పపసరద గగరసటర
ఇసటట ననస:15-14-47
వయససస:22
లస: ససస స

95-85/20

తసడడ:ప రవసదప బభబబ కలపపల
ఇసటట ననస:15-14-31
వయససస:23
లస: పప

భరస : రగశ రరడడడ కసబభల
ఇసటట ననస:15-14-32
వయససస:24
లస: ససస స

749
SQX1913318
పపరర: తడజశశ గగరసటర

95-88/1359

738
SQX1969344
పపరర: సరయ కకషష కలపపల

భరస : సరణణపఅల నతరరయణమమ సరణణపఅల నతరర
ఇసటట ననస:15-14-32
వయససస:33
లస: ససస స

746
SQX2191351
పపరర: జవన కలమమర గసధస

95-85/1184

భరస : రమమష పసడలనవన
ఇసటట ననస:15-14-28
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక కరలలషర వల
ఇసటట ననస:15-14-33
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప జనతరరన రరవప గసధస
ఇసటట ననస:15-14-38
వయససస:37
లస: పప
748
SQX2172765
పపరర: దతవపద షపక

734
SQX2166817
పపరర: రమమశ పసడలనవన

732
SQX2494201
పపరర: హహహమవత పపరస
భరస : గగవసధ రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:15-14-28
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:15-14-30
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప సన కలపరపల
ఇసటట ననస:15-14-31
వయససస:22
లస: పప
742
SQX1834274
పపరర: షపక నతజయమ

95-85/1183

భసధసవప: కకరస ర పసడలనవన
ఇసటట ననస:15-14-28
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప పసడడ రసగరరరవప నతగళర
ఇసటట ననస:15-14-30
వయససస:33
లస: పప
739
SQX1975689
పపరర: సరయ కకషష కలపరపల

731
SQX2494193
పపరర: రమఖ పపరస

95-84/50

భరస : వనసకట అపపరరవప పసదదరర
ఇసటట ననస:15-14-28
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప గగవసద రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:15-14-28
వయససస:19
లస: ససస స

733
SQX1973197
పపరర: షప బభనత పసదదరర

736
SQX1899145
పపరర: రజన కలమమర నతగళర

95-84/49

95-85/26

747
SQX1882448
పపరర: అసకమమరరవప దనదకటటట

95-87/4

తసడడ:ప వనసకనన దనదకటటట
ఇసటట ననస:15-14-41
వయససస:28
లస: పప
750
SQX2400729
పపరర: అరరల రరజ గగరసటర

95-87/1254

తసడడ:ప మచచల
ఇసటట ననస:15-14-47,5TH LANE
వయససస:24
లస: పప
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751
SQX2331981
పపరర: చరసజవ ససధదపపడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-87/1255

తలర : రరమ దడవ ససధదపపడడ
ఇసటట ననస:15-14-48
వయససస:19
లస: పప
754
SQX2387801
పపరర: నగరజ కలరపరటట

95-86/1120

95-86/1017

95-84/827

తసడడ:ప చసదప శశఖర పసక
ఇసటట ననస:15-14-63/a
వయససస:24
లస: పప

758
SQX2015048
పపరర: దదనవశ నరహరశశటట

761
SQX2342160
పపరర: ఆసరర నస మమలత

95-83/29

భరస : సరసబశవరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:15-14-64/1
వయససస:57
లస: ససస స

764
SQX1972371
పపరర: వనసకట రసగరరరవప గగల

తసడడ:ప సవరయ కకడతరర
ఇసటట ననస:15-14-71
వయససస:46
లస: పప

767
SQX2087880
పపరర: షపక జబ ఊల అహమద షపక

95-86/1019

770
SQX1917665
పపరర: రమఖ శక అబగబరర
తసడడ:ప శకనవరస రరవప అబగబరర
ఇసటట ననస:15-14-72
వయససస:19
లస: ససస స

772
SQX2560712
పపరర: ఆయయష షపక

773
SQX1794619
పపరర: లకడమ మమనస మరర

95-87/1804

భరస : ఖజ రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:15-14-72/2
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప జజనకకరరమయఖ మద
ఇసటట ననస:15-14-77
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:ప రమమరరవప నతరర
ఇసటట ననస:15-14-77
వయససస:21
లస: పప

95-88/1363

776
SQX2407260
పపరర: అబబదల కరరమబలమర షపక

95-85/27

779
SQX1960509
పపరర: అరరణ అవపల
భరస : బసవరరజ అవపల
ఇసటట ననస:15-14-77/B
వయససస:59
లస: ససస స

759
SQX1870443
పపరర: తరరపటమమ పరనవటట

95-84/51

762
MLJ3104189
పపరర: మనసనర షపక

95-83/28

765
SQX1960574
పపరర: శశభభరరణణ గగల

95-86/1018

భరస : వనసకట రసగరరరవప గగల
ఇసటట ననస:15-14-64/1
వయససస:46
లస: ససస స
95-86/1039

768
SQX2087914
పపరర: షపక ససహహహల అహమద షపక

95-86/1079

తసడడ:ప షపక మహమమద షఫసవపలమర
ఇసటట ననస:15-14-71/a
వయససస:21
లస: పప
95-80/22

771
SQX2090181
పపరర: శకనవరస రరవప అబగబరర

95-90/651

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప అబగబరర
ఇసటట ననస:15-14-72
వయససస:52
లస: పప
95-80/23

774
SQX2234987
పపరర: అరరణ కలమమర నతరర

95-87/1258

తసడడ:ప రమమరరవప నతరర
ఇసటట ననస:15-14-77
వయససస:20
లస: పప
95-88/1365

తసడడ:ప రజజక షపక
ఇసటట ననస:15-14-77
వయససస:38
లస: పప
95-88/1367

95-86/1121

తసడడ:ప అబబదల సలస షపక
ఇసటట ననస:15-14-64
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససతతరరమమరరవ మరర
ఇసటట ననస:15-14-75
వయససస:32
లస: ససస స
95-88/1364

756
SQX2273910
పపరర: దదవఖ రరకపలర

భరస : వనసకటటసశరరర పరనవటట
ఇసటట ననస:15-14-63
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక మహమమద షఫసవపలమర
ఇసటట ననస:15-14-71/A
వయససస:23
లస: పప

భసధసవప: శవ నతగరశశర రరవప గబమమ
ఇసటట ననస:15-14-71/B
వయససస:20
లస: పప

778
SQX2234961
పపరర: రరజరశ నతరర

95-86/1038

తసడడ:ప జజగరరరవప గగల
ఇసటట ననస:15-14-64/1
వయససస:47
లస: పప
95-87/1257

95-87/1256

తసడడ:ప హనసమసత రరవప రరకపలర
ఇసటట ననస:15-14-57
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : చసదప శశఖర పసకర
ఇసటట ననస:15-14-63/a
వయససస:59
లస: ససస స

763
SQX1915842
పపరర: సతఖ వత తరరమలశశటట

775
SQX2235489
పపరర: ససబబరరవప మద

95-85/784

తసడడ:ప చసదప రసబభబబ
ఇసటట ననస:15-14-57/1
వయససస:18
లస: పప

760
SQX2341675
పపరర: సరయ చరణ పసక

769
SQX1960442
పపరర: ఈశశర దసరర పపసరద ననతకకస

755
SQX2084911
పపరర: సరయ పపజత మదతల

753
SQX2164796
పపరర: కబర షపక

తసడడ:ప వల షపక
ఇసటట ననస:15-14-50
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప రవ మదతల
ఇసటట ననస:15-14-53
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప చసదప రసబభబబ నరహరశశటట
ఇసటట ననస:15-14-57/1
వయససస:20
లస: పప

766
SQX2472058
పపరర: సనదదరర కకడనరర

95-88/1362

భరస : తమమ రరడడడ రరడడమ
ఇసటట ననస:15-14-48
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప కలరపరటట పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:15-14-52
వయససస:36
లస: పప
757
SQX1960525
పపరర: హరరశ నరహరశశటట

752
SQX2235828
పపరర: వనసకట లకడమ రరడడమ

95-88/1366
777
SQX2248185
పపరర: వనసకట శవ రరమ పపసరద మద

తసడడ:ప ససబబరరవప మద
ఇసటట ననస:15-14-77
వయససస:37
లస: పప
95-86/1020

780
SQX1975895
పపరర: బసవరరజ అవపల

95-87/6

భసధసవప: అరరణ అవపల
ఇసటట ననస:15-14-77/B
వయససస:61
లస: పప
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781
SQX2418341
పపరర: నతగరరరరన రరడడడ మడతల

95-85/892

తలర : ససజజత మడతల
ఇసటట ననస:15-14-79
వయససస:39
లస: పప
784
SQX2162212
పపరర: నరసమమ రరవపల

782
SQX1971704
పపరర: గగపసరరడడడ ఎరకస

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ ఎరకస
ఇసటట ననస:15-14-79
వయససస:24
లస: పప
95-85/893

785
SQX2022424
పపరర: శవ రరడడడ పగడల

భరస : వనసకయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:15-14-81/1B
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప బల చచనన రరడడ పగడల
ఇసటట ననస:15-14-82
వయససస:30
లస: పప

95-87/1124
787
SQX2083228
పపరర: వజయ కలమమర రరడడడ
మబచసచమమరర
తసడడ:ప లమలమనసద రరడడడ మబచసచమమరర
ఇసటట ననస:15-14-82/A
వయససస:30
లస: పప

788
SQX2544542
పపరర: శకనవరస లకకససశశటట
తసడడ:ప లకమయఖ
ఇసటట ననస:15-14-82/B
వయససస:21
లస: పప

790
SQX2238079
పపరర: బపహమస జవసగబల

791
SQX2390656
పపరర: మమరర బబలమర

95-88/1368

తసడడ:ప చసదపమమళ జవసగబల
ఇసటట ననస:15-14-83
వయససస:59
లస: పప
793
SQX1776004
పపరర: రమణమమ చమట

95-87/8

95-87/1263

95-87/1260

95-87/1261

తసడడ:ప మర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:15-14-83/39A
వయససస:29
లస: పప

800
SQX1776145
పపరర: ఖరఖరరనబ షపక

803
SQX2263705
పపరర: మబనరరననసర షపక

95-85/894

806
SQX1914282
పపరర: గగసఖ షపక

95-84/830

809
SQX2370534
పపరర: అమర దదప వజజపల
భరస : కకసడ రరడడడ వజజపల
ఇసటట ననస:15-14-83/41
వయససస:37
లస: ససస స

95-87/1259

789
SQX2163277
పపరర: ససబబబలల జవసగబల

95-86/1122

792
SQX1998236
పపరర: లలత కకషష భమవరపప

95-90/652

తసడడ:ప శకనవరస రరవప భమవరపప
ఇసటట ననస:15-14-83/4
వయససస:20
లస: పప
95-86/1021

795
SQX1971084
పపరర: హహమసత పరమరరస

95-87/9

తసడడ:ప లకడమ శసకర రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:15-14-83/9
వయససస:23
లస: పప
95-86/1308

798
SQX1795004
పపరర: మబరళకకషష రరడడడ దససడడ

95-84/53

తసడడ:ప సరసబశవ రరడడ దససడడ
ఇసటట ననస:15-14-83/16
వయససస:36
లస: పప
95-86/1022

801
SQX2561736
పపరర: షపక పపరమమ

95-87/1806

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:15-14-83/28a
వయససస:38
లస: ససస స
95-88/1369

804
SQX2082667
పపరర: మమహ జబన మహమమద

95-83/898

భసధసవప: హబబ మహమమద
ఇసటట ననస:15-14-83/37
వయససస:22
లస: ససస స
95-84/54

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:15-14-83/38
వయససస:31
లస: ససస స
95-62/1011

786
SQX2372621
పపరర: అరరణ మమరరళర మమరరళర

భరస : బపహమస జవసగబల
ఇసటట ననస:15-14-83
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : బభషష షపక
ఇసటట ననస:15-14-83/35
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : జబవపలమర మహమమద
ఇసటట ననస:15-14-83/37
వయససస:31
లస: ససస స
808
SQX1999192
పపరర: రఫస పఠరన

95-87/1798

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:15-14-83/17A
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప రరధ కకషష మగరరస చసదన
ఇసటట ననస:15-14-83/35
వయససస:43
లస: పప
805
SQX2352367
పపరర: అనసర ఫరతమమ మహమమద

797
SQX2161289
పపరర: నతగ లకడమ జవసగబల

95-84/52

తసడడ:ప గగవసద రరడడడ మమరరళర
ఇసటట ననస:15-14-82/2B
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప బపహమస జవసగబల
ఇసటట ననస:15-14-83/10
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప మబజబబర రరహమన షపక
ఇసటట ననస:15-14-83/16
వయససస:19
లస: పప
802
SQX2367191
పపరర: రతన శకధర చసదన

95-80/813

తసడడ:ప పపజడయఖ బతస న
ఇసటట ననస:15-14-83/9
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప వవసకట నతరరయణ ఎరరక
ఇసటట ననస:15-14-83/9
వయససస:18
లస: పప
799
SQX2340727
పపరర: సమర షపక

794
SQX1909282
పపరర: శసకర బతస న

783
SQX1913631
పపరర: కకటటశశరమమ కలపపల

భరస : రరఢ కకషష మగరరస కలపపల
ఇసటట ననస:15-14-80
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : మహహష బబలమర
ఇసటట ననస:15-14-83/3
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సనరరబభబబ చమట
ఇసటట ననస:15-14-83/7
వయససస:43
లస: ససస స
796
SQX2222933
పపరర: సరయ కకరణ ఎరరక

95-87/7

807
SQX2446847
పపరర: మబనర మహమమద

95-88/1370

తసడడ:ప సతస ర మహమమద
ఇసటట ననస:15-14-83/38
వయససస:34
లస: పప
95-85/895

810
SQX1974807
పపరర: నరరసదప యయపపరర

95-87/10

తసడడ:ప సప మమశశరరరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:15-14-83/41
వయససస:29
లస: పప
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811
SQX1988500
పపరర: సప మమశశర రరవప యయపపరర

95-87/1125

తసడడ:ప గగపరల రరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:15-14-83/41
వయససస:48
లస: పప
814
SQX1989334
పపరర: పపరష పపపప

95-87/1126

తసడడ:ప సప మమశశర రరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:15-14-83/41
వయససస:29
లస: ససస స
95-88/1279

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల పపపప
ఇసటట ననస:15-14-83/41
వయససస:24
లస: పప
817
SQX1775147
పపరర: రరటభ రరణణ సరమనవన

812
SQX1987171
పపరర: అనసష యయపపరర

815
SQX1870278
పపరర: శకలసతల దడవరరడడడ

తసడడ:ప జజసఫ చచదరర సరమనవన
ఇసటట ననస:15-14-83/61
వయససస:48
లస: ససస స

818
SQX2022101
పపరర: సతఖనతరరయణ సససకర

95-84/55

816
SQX2196988
పపరర: షపక అసర స హహసపన

95-86/1040

819
SQX1775154
పపరర: ససరరష గబరరకల
తలర : సరవతప గబరరకల
ఇసటట ననస:15-14-83/65
వయససస:35
లస: పప
822
SQX1025049
పపరర: శవ నతగరరజ తతట

భసధసవప: సరసబశవ రరవప చగదసబబ ఈనత
ఇసటట ననస:15-14-83/73
వయససస:44
లస: ససస స

95-62/1032
821
SQX2466480
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
చగదసబబ ఈనత
భసధసవప: సరసబశవ రరవప చగదసబబ ఈనత
ఇసటట ననస:15-14-83/73
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప ససబభబరరవప తతట
ఇసటట ననస:15-14-83/165
వయససస:26
లస: పప

823
SQX1914472
పపరర: వనసకట శక లకడమ పప టటటపలర

824
SQX0617407
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ శరగస�

825
SQX1873470
పపరర: సరసబయఖ కసదసకలరర

95-62/1031

95-83/30

భరస : రరసబభబబ పప టటటపలర
ఇసటట ననస:15-14-83A
వయససస:34
లస: ససస స
826
SQX1912732
పపరర: శక హరర రరవప నమమగడడ

827
SQX1794908
పపరర: లకడమ తరరపటమమ పరరచనరర

తసడడ:ప వనసకట సరసబశవ రరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:15-14-86/A
వయససస:24
లస: పప

భరస : రమమశ పరరచనరర
ఇసటట ననస:15-14-88
వయససస:22
లస: ససస స

829
SQX1959030
పపరర: మమనక ససదచపపడడ

830
SQX1979186
పపరర: షమ షపక

95-85/31

తసడడ:ప హనసమసతరరవప ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:15-14-92
వయససస:25
లస: ససస స
832
SQX1911114
పపరర: శవ రరమ కకషష బతష
స ల

95-86/1027

తసడడ:ప శకనవరస రరవప గణప
ఇసటట ననస:15-14-94/19
వయససస:22
లస: పప

95-84/56

95-88/1374

836
SQX2435741
పపరర: కకటటశశరర గనతరరపఅల

95-86/1026

839
SQX1912344
పపరర: కకటటశశర రరవప సససగస శశటట
తసడడ:ప రరమ సరశమ సససగస శశటట
ఇసటట ననస:15-14-94/20
వయససస:65
లస: పప

95-86/1025

828
SQX1871490
పపరర: అయయషర షపక

95-85/30

831
SQX2551588
పపరర: లకడమ దడవ కరఠరపఅల

95-87/1801

Deleted

భరస : సరసబశవరరవప కరఠరపఅల
ఇసటట ననస:15-14-93
వయససస:49
లస: ససస స
95-85/32

834
SQX1870724
పపరర: భవరన శసకర దనదయమలమ

95-84/57

తసడడ:ప పప లయఖ దనదయమలమ
ఇసటట ననస:15-14-94/7
వయససస:21
లస: పప
95-88/1372

భరస : కసయఖ గనతరరపఅల
ఇసటట ననస:15-14-94/12
వయససస:39
లస: ససస స
95-84/58

95-85/28

భరస : అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:15-14-90-2
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చలపత రరవప దడవరరజగటటట
ఇసటట ననస:15-14-94/4
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప పప లయఖ దసదతఖల
ఇసటట ననస:15-14-94/7
వయససస:18
లస: ససస స
838
SQX1870591
పపరర: కళళఖణ కలమమర గణప

833
SQX1022516
పపరర: నతగ లకడమ దడవరరజగటటట

95-86/1024

తసడడ:ప ససబబయఖ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:15-14-85/B
వయససస:69
లస: పప

భరస : షపకత షపక
ఇసటట ననస:15-14-93
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:15-14-94
వయససస:27
లస: పప
835
SQX2254712
పపరర: వజయ భభరత దసదతఖల

95-85/29

తసడడ:ప కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:15-14-83/A
వయససస:42
లస: పప
95-86/34

95-88/1371

తసడడ:ప షపక గగసప హహసపన
ఇసటట ననస:15-14-83/55
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప సససకర
ఇసటట ననస:15-14-83/61b
వయససస:39
లస: పప

820
SQX2459527
పపరర: వనసకట ససశల చగదసబబ ఈనత

95-87/1262

భరస : సప మమశశర రరవ యయపపరర
ఇసటట ననస:15-14-83/41
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:15-14-83/43
వయససస:31
లస: ససస స
95-86/1023

813
SQX2414241
పపరర: భవరన యయపపరర

837
SQX2428712
పపరర: మణణ కసట రరపసన గబసట

95-88/1373

తసడడ:ప శవ నతగరశశరరరవప రరపసన గబసట
ఇసటట ననస:15-14-94/14
వయససస:26
లస: పప
95-86/1028

840
SQX2528586
పపరర: రవ మధసర

95-89/1563

తసడడ:ప రరజ మధసర
ఇసటట ననస:15-14-94/20
వయససస:34
లస: పప
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95-83/899 842
841
SQX2081602
SQX2374700
పపరర: వజయ దసరర పపసరద దనదఢతలమ
పపరర: చచననమమ దసదతఖల

తలర : చచనమమ దనదడడలమ
ఇసటట ననస:15-14-94/25
వయససస:23
లస: పప
844
SQX1795020
పపరర: శరఖమ బభబబ శనగపరటట

భరస : చననయఖ దసదతఖల
ఇసటట ననస:15-14-94/25
వయససస:45
లస: ససస స
95-84/59

తసడడ:ప శకనవరసరరవప శనగపరటట
ఇసటట ననస:15-14-95
వయససస:23
లస: పప
847
SQX1975762
పపరర: లకడమ పపవలర క పరరమ

95-88/1

తసడడ:ప ధనససజయరరవప గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:15-14-100/A
వయససస:30
లస: పప
853
SQX2162758
పపరర: కకరణ కకరరనల రరడడడ యయరరవ

95-88/1342

95-87/1219

భరస : ససనల కలమమర ఏపపరర
ఇసటట ననస:15-14-104
వయససస:33
లస: ససస స
859
SQX2390011
పపరర: రతస మమ రరయ

95-87/1220

95-66/828

95-87/1222

తసడడ:ప రమణ రరడడడ చచసచ రరడడడ
ఇసటట ననస:15-14-112
వయససస:48
లస: పప
868
SQX2446045
పపరర: అనసత లకడమ జసగ
తసడడ:ప చచసచ రరడడడ జసగ
ఇసటట ననస:15-14-114
వయససస:38
లస: ససస స

95-88/2

95-88/1340

854
SQX1818996
పపరర: మరర బ డదగబపరరరర

849
SQX2165173
పపరర: తరక రమ రరడడడ కరమరరడడడ

852
SQX2165181
పపరర: వనసకట ససనత కరమరరడడడ

95-88/19

855
SQX1971902
పపరర: పదమ తషరక
భరస : శకనస తషరక
ఇసటట ననస:15-14-104
వయససస:45
లస: ససస స

857
SQX2513331
పపరర: దసరర మమధవ యలవరరస

858
SQX1021815
పపరర: శకనవరస రరడడ గసగర రరడడడ

95-62/1196

95-89/1292

861
SQX2457901
పపరర: వజయ లకడమ గబసడ బబ మమ

95-85/34

95-89/1293

తలర : జగదదశ బభబబ
ఇసటట ననస:15-14-109
వయససస:45
లస: ససస స
95-85/35

864
SQX2082329
పపరర: మహమద నజమమ

95-83/897

తసడడ:ప లకడమ నతరరయణ మగరరస సరసబ
ఇసటట ననస:15-14-111/a 5th lane
వయససస:26
లస: పప

భరస : మహమమద ఇసతయమజ
ఇసటట ననస:15-14-111,
వయససస:23
లస: ససస స

866
SQX2431054
పపరర: దడవనసదప నతథ రరడడ జసగ

867
SQX1794627
పపరర: నతగరరజ కకట

భరస : నతగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:15-14-115
వయససస:63
లస: ససస స

95-88/1341

తసడడ:ప నతరరయణ రరడడ గసగర రరడడడ
ఇసటట ననస:15-14-108
వయససస:28
లస: పప

863
SQX1913490
పపరర: సరయరరస సరసబ

869
MLJ1649219
పపరర: జయసత� కలసభభ�

95-88/1338

95-87/11

భరస : చనన ససభభన డదగబపరరరర
ఇసటట ననస:15-14-101,NEAR KANNA SCHO
వయససస:40
లస: ససస స

860
SQX2439453
పపరర: వర శశఖర రరవప గబసడ బబ మమ

95-85/888

భరస : తరక రమ రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:15-14-100/A
వయససస:20
లస: ససస స

95-87/1223

తసడడ:ప చచసచ రరడడడ జసగ
ఇసటట ననస:15-14-112
వయససస:18
లస: పప
95-88/1343

846
SQX2164903
పపరర: చసదప శశఖర రరడడడ గగలలగగరర

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:15-14-100/A
వయససస:31
లస: పప

భసధసవప: జగదదశ బభబబ బభబబ
ఇసటట ననస:15-14-109
వయససస:61
లస: పప

భరస : మహమమద మబనఫ
ఇసటట ననస:15-14-111
వయససస:57
లస: ససస స
865
SQX2435626
పపరర: చచసచ రరడడడ జసగ

848
SQX1980135
పపరర: పదతమవత పరరమ

851
SQX2149409
పపరర: శకవఖ గబసడడమమడ

95-62/35

తసడడ:ప వనసకట సతఖనతరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:15-14-100
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమమరరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:15-14-107
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కరశ రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:15-14-108
వయససస:46
లస: ససస స
862
SQX2064715
పపరర: మహమమద సబహ ససలమ న

95-2/60

భరస : వసశ కకషష గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:15-14-100/A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప యయననశ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:15-14-101/A
వయససస:18
లస: పప
856
SQX2224921
పపరర: రజన కలమమరర ఏపపరర

845
SQX1984293
పపరర: బబ దనతపప సరయ జగదదష రరడడ

భరస : ఆసజనవయ శరమ పరరమ
ఇసటట ననస:15-14-100/A
వయససస:58
లస: ససస స
95-88/1339

843
SQX1780279
పపరర: నతగలకడమ దసదతఖల

తసడడ:ప చచననయఖ దసదతఖల
ఇసటట ననస:15-14-94/25, 3RD LINE
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప బబ దనపప అసజరనవయబలల రరడడడ
ఇసటట ననస:15-14-96
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప శవ పపసరద పరరమ
ఇసటట ననస:15-14-100/A
వయససస:25
లస: ససస స
850
SQX2172054
పపరర: వసశ కకషష గబసడడమమడ

95-87/1264

95-80/24

తసడడ:ప భభషఖ కరరలల కకట
ఇసటట ననస:15-14-113/3
వయససస:42
లస: పప
95-88/3

870
MLJ1660109
పపరర: అశశక కలమమర కలసభభ

95-88/4

తసడడ:ప నతగరశశరరరవప కలసభభ
ఇసటట ననస:15-14-115
వయససస:49
లస: పప
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871
SQX1776061
పపరర: పపసనన కలమమర బతష
స ల

95-87/13

తసడడ:ప పపభబ దతస బతష
స ల
ఇసటట ననస:15-14-115/A
వయససస:21
లస: పప
95-3/43

తసడడ:ప సనరఖ భభససర రరడడడ దడశస
ఇసటట ననస:15-14-117/a
వయససస:25
లస: పప

875
SQX1998319
పపరర: సనరఖ భభససర రరడడ దడశస

95-3/1025

తలర : వరణణ కలమమరర దడశస
ఇసటట ననస:15-14-117/A
వయససస:19
లస: ససస స

878
SQX1920651
పపరర: సతస బభబబ ఆకలమరరస

95-88/7

తసడడ:ప సతస బభబబ ఆకలమరరస
ఇసటట ననస:15-14-118
వయససస:47
లస: పప

881
SQX2392371
పపరర: మలర కరరరరన రరవప కరననళళ

95-87/1226

884
SQX1882455
పపరర: వననద ఆకలమరరస

95-87/14

887
SQX2257772
పపరర: ననరరణణ పరటటబసడర

తసడడ:ప పరకల రరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:15-14-119/A, 1ST LINE
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససబబరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:15-14-120/1A
వయససస:34
లస: ససస స

889
SQX2560639
పపరర: రరధదక ఓగరరరల

890
SQX1882059
పపరర: ససబబ రరడడడ దదడడ

95-90/1154

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ ఓగరరరల
ఇసటట ననస:15-14-121
వయససస:34
లస: ససస స
95-87/1228

భరస : వనసకటటశశరరర జలలర లర
ఇసటట ననస:15-14-131/4
వయససస:50
లస: ససస స

893
SQX2475606
పపరర: శకనవరస రరవప చసతల

95-87/1224

896
SQX1873736
పపరర: ససధఖ రరణణ ఆకరటట

95-88/8

899
SQX2338093
పపరర: అనసరరధ చతకలరర
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:15-14-132/2
వయససస:34
లస: ససస స

879
SQX1908599
పపరర: నవఖ ఆకలమరరస

95-88/6

882
SQX2161305
పపరర: తడజశశ మవశ

95-87/1225

885
SQX1883867
పపరర: శవ పపసరద ఆకలమరరస

95-88/9

తసడడ:ప సతస బభబబ ఆకలమరరస
ఇసటట ననస:15-14-119/A
వయససస:32
లస: పప
95-85/889

888
SQX1561043
పపరర: కకటటశశర రరవప గబదడదటట

95-85/36

తసడడ:ప రరమయఖ గబదడదటట
ఇసటట ననస:15-14-121
వయససస:23
లస: పప
95-85/37

891
SQX2401792
పపరర: ససత కలమమరర కరరనటట

95-87/1227

భరస : ఉదయ భభససరరరడడడ కరరనటట
ఇసటట ననస:15-14-126
వయససస:54
లస: ససస స
95-87/1229

894
SQX2444891
పపరర: వ సస రరఘవవసదప కలమమర పపరర

95-87/1230

తసడడ:ప ససతతరరమమసజనవయబలల పపరర
ఇసటట ననస:15-14-130
వయససస:35
లస: పప
95-88/10

భరస : ధరరమసధర ఆకరటట
ఇసటట ననస:15-14-130/1
వయససస:38
లస: ససస స
95-89/1542

95-3/1024

భరస : రరజశశఖర రరడడడ మవశ
ఇసటట ననస:15-14-119/A
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగయఖ చసతల
ఇసటట ననస:15-14-128 4TH LINE
వయససస:43
లస: పప
95-1/51

876
SQX1999168
పపరర: వరణణ కలమమరర దడశస

తసడడ:ప సతస బభబబ ఆకలమరరస
ఇసటట ననస:15-14-118
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగర రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:15-14-122/A
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప మలర యఖ చచననస
ఇసటట ననస:15-14-130/1
వయససస:43
లస: పప
898
SQX2512374
పపరర: వజయమమ జలలర లర

95-76/14

భరస : శవ పపసరద ఆకలమరరస
ఇసటట ననస:15-14-119/A
వయససస:21
లస: ససస స

886
SQX1818764
పపరర: కకటట రరడడడ యరకస

95-86/1119

తలర : శశశదత రరడడడ దడశస
ఇసటట ననస:15-14-117/A
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప కరననళళ
ఇసటట ననస:15-14-119
వయససస:36
లస: పప

భరస : నఖలలశ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:15-14-119A
వయససస:24
లస: ససస స

895
SQX1843135
పపరర: ధరరమసధర చచననస

95-3/1023

తసడడ:ప లచచనన ఆకలమరరస
ఇసటట ననస:15-14-118
వయససస:55
లస: పప

880
SQX1908540
పపరర: దసరర లషసమ ఆకలమరరస

873
SQX2216042
పపరర: కలమఖణణ మబదసననరర

భరస : పపసరద రరజ మబదసననరర
ఇసటట ననస:15-14-116/A
వయససస:49
లస: ససస స

భసధసవప: శశశదత రరడడడ దడశస
ఇసటట ననస:15-14-117/A
వయససస:48
లస: పప

877
SQX1999176
పపరర: కకమల దడశస

892
SQX2338788
పపరర: ఏన వ డక ఏస రరమమసజనవయ
శరససస స వప
వ థత
తసడడ:ప ససబపమణఖ శరససస స వప
వ థత
ఇసటట ననస:15-14-127
వయససస:24
లస: పప

95-88/5

తసడడ:ప పపభబ దతస బతష
స ల
ఇసటట ననస:15-14-115/A
వయససస:23
లస: ససస స

874
SQX1983303
పపరర: సపజదత రరడడడ దడశస

883
SQX2316552
పపరర: సరయ సపవసత భవనస

872
SQX1776178
పపరర: అమగలఖ బతష
స ల

897
SQX2504421
పపరర: శక లకడమ జలలర లర

95-89/1526

భరస : కకషష వరదన జలలర లర
ఇసటట ననస:15-14-131/4
వయససస:23
లస: ససస స
95-87/1231

900
SQX2536605
పపరర: ననరరఇలమ షరయయద

95-87/1791

తసడడ:ప అల అసర ర షరయయద
ఇసటట ననస:15-14-133
వయససస:60
లస: పప
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95-88/1344

భసధసవప: శవ పరరశత సనరఖనలమ
ఇసటట ననస:15-14-133
వయససస:55
లస: పప
904
SQX2362499
పపరర: నదదస హహసరన మహమమద

95-87/1233

95-85/781

భరస : శకనవరస రరవప బగరగడడ
ఇసటట ననస:15-14-135
వయససస:32
లస: ససస స
95-88/1345

95-87/1235

భరస : సరసబశవ రరవప ఈమన
ఇసటట ననస:15-14-136
వయససస:65
లస: ససస స

908
SQX2104065
పపరర: శకనవరస రరవప బగరగడడ

911
SQX1842129
పపరర: శవకలమమరర వగకహల

95-88/1346

95-89/1208

95-63/25

తసడడ:ప ఉమ మహహశశర రరవప అసచ
ఇసటట ననస:15-14-138
వయససస:48
లస: పప

95-89/7

95-87/15

భరస : హజ సయఖద
ఇసటట ననస:15-14-139/1
వయససస:36
లస: ససస స

95-99/611

912
SQX1842111
పపరర: వర బపహహమసదపస వగకహల

95-89/8

914
SQX2395168
పపరర: అశశన ఈమన

915
SQX2520815
పపరర: వనసకట వజయ పపణవ ఈమన

917
SQX2386837
పపరర: ససబబరరవప ఈమన

920
SQX2467249
పపరర: రరఘవ రరడడడ సరనకకమబమ

923
SQX1872167
పపరర: హజ సయఖద

926
SQX2104750
పపరర: వనసకట శకలకడమ పపరరమళర

భసధసవప: షపక ససబభన
ఇసటట ననస:15-14-139/4, 11th Line
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ప పపభభకర
ఇసటట ననస:15-14-139/E
వయససస:21
లస: ససస స

928
SQX2089829
పపరర: వనసకట నతగ సరయ పపణవ
వసజనసపరటట
తసడడ:ప రరమ శశషష వసజనసపరటట
ఇసటట ననస:15-14-139,D/1
వయససస:19
లస: పప

929
SQX2419455
పపరర: బల మహహశశరర కకమమనవన

95-87/1121

909
SQX2096741
పపరర: లకడమ బగరగడడ

తసడడ:ప అసజయఖ
ఇసటట ననస:15-14-135/6, SARADA NILAYA
వయససస:58
లస: పప

95-87/1236

భరస : వవనతసటరరథచజయమ కకసడడప
ఇసటట ననస:15-14 - 140
వయససస:37
లస: ససస స

95-87/1777

తసడడ:ప ససబబరరవప ఈమన
ఇసటట ననస:15-14-136
వయససస:18
లస: పప
95-90/772

918
SQX1675743
పపరర: అరరణత కలమమరర బభలనవన

95-63/24

భరస : రరసబభబబ అసచ
ఇసటట ననస:15-14-138
వయససస:45
లస: ససస స
95-87/1237

921
SQX0398586
పపరర: వరభదప రరవప� వరమలలర�

95-85/38

తసడడ:ప సనరఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:15-14-138/1
వయససస:72
లస: పప
95-87/16

తసడడ:ప అహహమమద సయఖద
ఇసటట ననస:15-14-139/1
వయససస:40
లస: పప
95-88/1347

95-87/1234

భరస : వర బపహహమసదపస వగకహల
ఇసటట ననస:15-14-135/6, SARADA NILAYA
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప పప ల రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:15-14-138
వయససస:29
లస: పప

922
SQX1872068
పపరర: హరర సయఖద

906
IJC0746537
పపరర: పసపయసకర బబకరస

భరస : రసగరరరవప బగరగడడ
ఇసటట ననస:15-14-135
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప ఈమన
ఇసటట ననస:15-14-136
వయససస:45
లస: పప

919
SQX1675768
పపరర: రరసబభబబ అసచ

95-87/1232

భరస : బల కకశశర నతయక
ఇసటట ననస:15-14-134/B,7TH CROSSROA
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవరరమ కకషష ఈమన
ఇసటట ననస:15-14-136
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : వరమమ
ఇసటట ననస:15-14-136
వయససస:26
లస: పప

925
SQX2375020
పపరర: షపక మసరసణణ

95-77/26

తసడడ:ప రసగర రరవప బగరగడడ
ఇసటట ననస:15-14-135
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప చనన వనసకట రరడడడ కలమమమత
ఇసటట ననస:15-14-135/2
వయససస:42
లస: పప

916
SQX2366573
పపరర: అనల కలమమర వడచడ సగబసట

905
SQX1815638
పపరర: శరకవరణణ దసమమవటట

903
SQX2368264
పపరర: జనత ససలమసనత సయఖద

భరస : షబబర అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:15-14-134/2
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప పపద బపహమయఖ దసమమవటట
ఇసటట ననస:15-14-134/B
వయససస:23
లస: ససస స

907
SQX2085892
పపరర: అసజమమ బగరగడడ

913
SQX2375566
పపరర: సతఖ వరణణ ఈమన

95-89/6

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:15-14-134
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప షబబర అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:15-14-134/2
వయససస:29
లస: ససస స

910
SQX2370484
పపరర: శకనవరస రరడడడ కలమమమత

902
SQX1874304
పపరర: ఆరరఫ షపక

924
SQX1872282
పపరర: వనసకట దదవఖ జపపడడ

95-87/17

తసడడ:ప ససబపహమణఖస జపపడడ
ఇసటట ననస:15-14-139/3
వయససస:22
లస: ససస స
95-90/649

927
SQX1871417
పపరర: వనసకట శక లకడమ పపరరమమళర

95-85/39

తసడడ:ప పపభభకర పపరరమమళర
ఇసటట ననస:15-14-139/E 11TH LINE
వయససస:22
లస: ససస స
95-82/810

930
SQX2227759
పపరర: సమబదతపల వనసకట
సతఖనతరరయణ
తసడడ:ప సమబదతపల పపలర రరవప
ఇసటట ననస:15-14-140
వయససస:42
లస: పప

95-87/1238
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931
SQX2410611
పపరర: సరయ రరహహల మపరరరస

95-88/1348

తలర : రరధదక మపరరరస
ఇసటట ననస:15-14-140/5
వయససస:25
లస: పప
95-85/40

తసడడ:ప మలర కరరరరన రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:15-14-143
వయససస:22
లస: ససస స
95-87/1241

95-85/43

938
SQX2300770
పపరర: నరరష వస

941
SQX2430155
పపరర: కకషరషరరరన రరడడడ దసడడ

95-87/1244

944
SQX0574327
పపరర: చసదపబభబబ యయసడచడ
ప డడ

95-87/1242

947
SQX2077295
పపరర: నతగ లకడమ పసపయసకర తతడడపరరస

95-85/890

95-87/1245

95-85/44

భరస : ససరర బభబబ
ఇసటట ననస:15-14-150/4
వయససస:23
లస: ససస స

950
SQX1979434
పపరర: నతగ మణణ దసరర

95-85/46

తసడడ:ప వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:15-14-150/35
వయససస:45
లస: పప

953
SQX2378412
పపరర: పదమ ఉపపపథతలమ

95-79/882

95-85/45

తసడడ:ప రమబలల కరక
ఇసటట ననస:15-14-150/39
వయససస:41
లస: పప

956
SQX2502268
పపరర: వనసకట రమణ ససకర

95-88/1352

తసడడ:ప మబరళమహన రరవప పరలశశటట
ఇసటట ననస:15-14-150/66
వయససస:22
లస: పప

భరస : శనవరసరరవప కజ
ఇసటట ననస:15-14-150/73
వయససస:44
లస: ససస స

95-87/1243

945
SQX1917723
పపరర: భబవనవశశరర కకనసకక

95-80/26

948
SQX1882083
పపరర: రరమ దడవ దదడడ

95-88/12

భరస : ససబబ రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:15-14-150
వయససస:46
లస: ససస స
951
SQX2334423
పపరర: భబలకడమ బతషల

95-88/1351

954
SQX2459204
పపరర: పపరష పకథదశ శరఖమగరర

95-88/1355

తసడడ:ప శకనవరస రరవప శరఖమగరర
ఇసటట ననస:15-14-150-38
వయససస:18
లస: పప
95-87/1771

తసడడ:ప చన మసరసన ససకర
ఇసటట ననస:15-14-150/43
వయససస:44
లస: పప

95-18/1002 959
958
SQX2036853
SQX2476000
పపరర: వనసకట పపవణ కలమమర పరలశశటట
పపరర: వజయలకకమ కజ

942
SQX2440774
పపరర: నతగ లకడమ దసడడ

భరస : లకమయఖ బతషల
ఇసటట ననస:15-14-150/18
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప బపహమస ఉపపపథతలమ
ఇసటట ననస:15-14-150/37
వయససస:21
లస: ససస స
95-88/1353

95-88/11

Deleted

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:15-14-150/4
వయససస:23
లస: ససస స

952
SQX0632364
పపరర: ఉపపపతల బపహమస�

939
SQX1962554
పపరర: కకషష ససతతష

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:15-14-149
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నసద కకశశర తతడడపరరస
ఇసటట ననస:15-14-149, FLOT 18
వయససస:22
లస: ససస స

949
SQX1972231
పపరర: నతగ మణణ దసరర

95-85/42

భరస : కకషరషరరరన రరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:15-14-146/A
వయససస:28
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ప పపభభకర రరవప కసదద
ఇసటట ననస:15-14-149/a
వయససస:44
లస: పప

936
SQX1871334
పపరర: లకడమ పరరశత సప మశశటట

భసధసవప: శకనవరస కకనసకక
ఇసటట ననస:15/14/146
వయససస:22
లస: పప

భసధసవప: శకరరమరరడడడ యయసడచడ
ప డడ
ఇసటట ననస:15-14-148/5
వయససస:61
లస: పప
95-88/1349

95-80/25

భరస : మలర కరరరరన రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:15-14-143
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప జయరరమయఖ దసడడ
ఇసటట ననస:15-14-146/A
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప ���� ���
ఇసటట ననస:15-14-148/4
వయససస:67
లస: పప

955
SQX2435519
పపరర: మమరస బభబబ కరక

95-85/41

తసడడ:ప గణణష వస
ఇసటట ననస:15-14-146
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప కలయమగరరస వరపన
ఇసటట ననస:15-14-146A
వయససస:36
లస: పప

946
SQX2394617
పపరర: మసరసన రరవప కసదద

935
SQX1871383
పపరర: మమఘ శరకవఖ సప మశశటట

933
SQX1866151
పపరర: డడసపపలసవఖ సప మశశటట

తసడడ:ప మలర కరరరరన రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:15-14-143
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప మలర కరరరరన రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:15-14-143
వయససస:24
లస: ససస స

940
SQX1871276
పపరర: కరరర కరయన కలయమగరరస

943
SQX2348159
పపరర: ����� ������ ����

95-87/1240

భరస : శకనస అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:15-14-140/a
వయససస:37
లస: ససస స

934
SQX1871474
పపరర: డడసపపల కరవఖ సప మశశటట

937
SQX2279818
పపరర: శవ నతగ సతఖ దసరరర పపసరద
మదతదళ
భసధసవప: శక లకడమ గరయతప మదతదళ
ఇసటట ననస:15-14-146
వయససస:41
లస: పప

932
SQX2283364
పపరర: దసరర అననపపరరడడడ

957
SQX1997899
పపరర: పరరశత కరమనవన

95-90/650

భరస : ససబబరరవప కరమనవన
ఇసటట ననస:15-14-150/51
వయససస:21
లస: ససస స
95-84/823

960
SQX2034007
పపరర: ఓమ సరయ చసద పప నపలర

95-85/782

తలర : మలర శశరర పప నపలర
ఇసటట ననస:15-14-150/79
వయససస:19
లస: పప
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961
SQX2262277
పపరర: జగదదశ గగరర
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95-85/891

Deleted

తసడడ:ప లల శసకర గగరర
ఇసటట ననస:15-14-150/93
వయససస:23
లస: పప

964
SQX2190486
పపరర: ఉమ మహహశశరరరవప బసడడకటర

95-81/709

తసడడ:ప శవ శసకరరరవప బసడడకటర
ఇసటట ననస:15-14-150/110
వయససస:42
లస: పప
967
SQX1168062
పపరర: చలమస మమరర

95-88/13

95-85/47

976
SQX1832112
పపరర: కలమఖణణ కరమరరడడ

95-86/35

974
SQX2221943
పపరర: పపభభకర రరవప కకసడడశశటట

977
SQX1912419
పపరర: రసగసరశమ రరడడడ కరమరరడడడ

95-124/599

983
SQX2503787
పపరర: గగససయ పఠరన

95-90/7

986
SQX0632315
పపరర: జరరగర వవణబగగపరల�

95-88/14

989
SQX1989995
పపరర: కణక లకడమ వలల
ర రర
భరస : దసరర పపసరద వలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-15-1
వయససస:26
లస: ససస స

969
SQX1627209
పపరర: సతష చలక

95-88/15

తసడడ:ప మహన రరవప చలక
ఇసటట ననస:15-14-150/128
వయససస:22
లస: పప
95-88/16

972
SQX2305514
పపరర: నతగమణణ అదడదపలర

95-87/1247

Deleted

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర అదడదపలర
ఇసటట ననస:15-14-150/129 , 1 LINE
వయససస:26
లస: ససస స
95-86/1307

975
SQX2186534
పపరర: నరమల కకసడడశశటట

95-87/1248

భరస : పపభభకర రరవప కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:15-14-152
వయససస:45
లస: ససస స
95-88/18

978
SQX1718949
పపరర: జజఖత శరఖమల

95-90/6

భరస : రరస రరడడడ తపపన
ఇసటట ననస:15-14-152/A-1,F.NO.401
వయససస:39
లస: ససస స
95-88/1356

95-112/1308

95-87/1210
981
SQX2328847
పపరర: అడబభల చరసజవ.వవనసటటశ
అడబభల
భసధసవప: ఏలలరర యబగసదర ఏలలరర
ఇసటట ననస:15/14/154A
వయససస:19
లస: పప

984
SQX1817022
పపరర: నతగమణణ శనగపరటట

95-80/27

భరస : శకనవరస రరవప యస
ఇసటట ననస:15-14-195, 6TH LINE
వయససస:45
లస: ససస స
95-85/48

తసడడ:ప ఉదయ కలమమర�
ఇసటట ననస:15-14-234
వయససస:30
లస: పప
95-87/18

95-87/1246

భరస : శవ నగరజ బసస
ఇసటట ననస:15-14-150/111
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అమమనసలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:15-14-180/39
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప కరళళహససస యస
ఇసటట ననస:15-14-195, 6TH LINE
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప కరలష వరల షపక
ఇసటట ననస:15-14-2982
వయససస:43
లస: పప

971
SQX1775162
పపరర: ఆసజనవయబలల ననకల

980
SQX2356442
పపరర: నతగ వనసకట సరయ తడజ
తషరకపలర
తసడడ:ప శకనవరస రరవప తషరకపలర
ఇసటట ననస:15-14-154
వయససస:18
లస: పప

Deleted

988
SQX1776038
పపరర: మసరసనశల షపక

968
SQX1168021
పపరర: మరరయమమ చచలస

95-87/1122

తసడడ:ప రరఘవపలల దతసరర
ఇసటట ననస:15-14-178/1
వయససస:54
లస: పప

985
SQX1819051
పపరర: శకనవరస రరవప శనగపరటట

966
SQX2457042
పపరర: తపవవణణ బసస

95-81/710

తసడడ:ప బభలరసగ రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:15-14-152/A
వయససస:41
లస: పప

భరస : వజయ కకషష రరడడడ తడతల
ఇసటట ననస:15-14-154
వయససస:19
లస: ససస స
982
SQX2072783
పపరర: కకసడయఖ దతసరర

965
SQX2192003
పపరర: ఝనస లకడమ బసడడకటర

తసడడ:ప పపసరద రరవప కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:15-14-152
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరమ సరశమ రరడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:15-14-152/A
వయససస:33
లస: ససస స
979
SQX2016988
పపరర: అపరష తడతల

తసడడ:ప కరశవరచతరర మమగబలలరర
ఇసటట ననస:15-14-150/98
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప పపదద వనసకటటసశరరర ననకల
ఇసటట ననస:15-14-150/129A
వయససస:34
లస: పప
95-88/1278

95-85/783
963
SQX2085843
పపరర: నతగ సరయ కలమమర మమగబలలరర

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప జ
ఇసటట ననస:15-14-150/93, 2ND LINE
వయససస:44
లస: పప

భరస : మహన రరవప చచలస
ఇసటట ననస:15-14-150/128
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల ననకల
ఇసటట ననస:15-14-150/129A
వయససస:28
లస: ససస స
973
SQX2067288
పపరర: బదరర రరమ మబరళమహన
కలమఖణ ఉదదగరరర
తసడడ:ప కకషష మహన రరవప ఉదదగరరర
ఇసటట ననస:15-14-151
వయససస:38
లస: పప

95-88/17

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప బసడడకటర
ఇసటట ననస:15-14-150/110
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప మహన రరవప
ఇసటట ననస:15-14-150/128
వయససస:25
లస: ససస స
970
SQX1795111
పపరర: అనసత లకడమ ననకల

962
SQX1818913
పపరర: ల అల శసకర గగరర

987
SQX2111011
పపరర: మబసతతజ షపక

95-63/705

భరస : నబ షపక
ఇసటట ననస:15-14-1383
వయససస:33
లస: ససస స
95-87/1127

990
SQX1897735
పపరర: తరపతమమ పప తల

95-89/9

Deleted

తసడడ:ప కలమమర పప తల
ఇసటట ననస:15-15-1
వయససస:22
లస: ససస స
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991
SQX2097293
పపరర: దసరర కకట
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95-89/1209

భరస : ససారరర బభబబ కకట
ఇసటట ననస:15-15-1
వయససస:46
లస: ససస స
994
SQX2063493
పపరర: జహహరరబ షపక

95-65/1168

95-89/1211

95-90/8

భరస : వజయ ససగరశశటట
ఇసటట ననస:15-15-3
వయససస:20
లస: ససస స
95-87/21

95-89/13

95-87/1268

95-121/694

1004 SQX1875830
పపరర: అనశరర సయఖద

1007 SQX2531317
పపరర: నతగరశశర రరవప యమరకబత

1010 SQX2358083
పపరర: రరఘయఖ మసగలపపరర

1013 SQX1901727
పపరర: ఉసరమన పటభన

95-89/11

1016 SQX2016145
పపరర: బభజ షపక

95-87/1787

Deleted

1019 SQX2534477
పపరర: బభజ షపక

95-87/1269

1002 SQX2510402
పపరర: ఫకరరదదదన షపక

95-87/1775

1005 SQX1896273
పపరర: రమజ షపక

95-89/12

1008 SQX1915974
పపరర: శరకకర షపక

95-154/2

1011 SQX2352037
పపరర: మదన గగపరల బబ డడడ

95-90/773

తసడడ:ప సరసబ శవ రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:15-15-29
వయససస:18
లస: పప
95-127/3

95-89/1218

1014 SQX2249654
పపరర: యశన ఖమన పటభన

95-127/827

తసడడ:ప ససభభన ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:15-15-33/1
వయససస:18
లస: పప
1017 SQX2239770
పపరర: జజన బ షపక

95-89/1306

భరస : సపజదత షపక
ఇసటట ననస:15-15-34
వయససస:40
లస: ససస స
95-87/1789

Deleted

తసడడ:ప ఘన శశశదత షపక
ఇసటట ననస:15-15-34/A
వయససస:36
లస: పప

95-89/1212

భరస : కమల బభష షపక
ఇసటట ననస:15-15-26/A
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప శశశదత షపక
ఇసటట ననస:15-15-34
వయససస:22
లస: పప
95-61/1353

999
SQX2016756
పపరర: షహహన షపక

భరస : గఫపర మయ షపక
ఇసటట ననస:15-15-16
వయససస:30
లస: ససస స

Deleted

95-89/1217

95-87/20

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:15-15-13
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప ససభభన ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:15-15-33/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప మమధవరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:15-15-33/A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప ఘన శశశదత షపక
ఇసటట ననస:15-15-34/A
వయససస:36
లస: పప

95-81/568

తసడడ:ప హనసమయఖ మసగలపపరర
ఇసటట ననస:15-15-27/A
వయససస:88
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:15-15-33
వయససస:24
లస: పప

1018 SQX2535581
పపరర: బభజ షపక

1001 SQX2017242
పపరర: అబబదల రజజక షపక

996
SQX1968254
పపరర: సప ఫసయమ షపక

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:15-15-1/B
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమయఖ యమరకబత
ఇసటట ననస:15-15-24
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప దడవర
ఇసటట ననస:15-15-27
వయససస:23
లస: ససస స

1015 SQX2017218
పపరర: లకడమ భవనస

95-89/10

భరస : సపజదత వల సయఖద
ఇసటట ననస:15-15-16
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:15-15-16
వయససస:28
లస: పప

1012 SQX2069706
పపరర: సరయ కలమమర బబ డడడ

998
SQX1897909
పపరర: కలమమరర పలలర

95-89/1296

తసడడ:ప సరదర బభబబ షపక
ఇసటట ననస:15-15-1/6A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:15-15-13
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప వల సయఖద
ఇసటట ననస:15-15-16
వయససస:54
లస: పప

1009 SQX2364974
పపరర: మలర శశరర దడవర

95-87/19

భరస : యయసప బబ పలలర
ఇసటట ననస:15-15-1/134
వయససస:31
లస: ససస స

1000 SQX1917764
పపరర: హరరక ససగరశశటట

1006 SQX1875822
పపరర: సపజదత వల సయఖద

995
SQX1968247
పపరర: జహహరరబ షపక

993
SQX2471712
పపరర: దసరరర దసరరర

తసడడ:ప సససప నస దసరరర
ఇసటట ననస:15-15-1/3
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప సరద ర బభబబ షపక
ఇసటట ననస:15-15-1/6A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప సరదర బభబబ షపక
ఇసటట ననస:15-15-1/6A
వయససస:19
లస: ససస స

1003 SQX1973817
పపరర: జలమన సయఖద

95-89/1210

తసడడ:ప సనరర బభబబ కకల
ఇసటట ననస:15-15-1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప సరదర బభబబ షపక
ఇసటట ననస:15-15-1/6A
వయససస:20
లస: ససస స
997
SQX2111094
పపరర: సప ఫసయమ షపక

992
SQX2105351
పపరర: లకడమాస కకల

1020 SQX1896513
పపరర: నససమ

95-89/14

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:15-15-34/B
వయససస:47
లస: ససస స
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95-87/1270

తసడడ:ప అబబదల రజక షపక
ఇసటట ననస:15-15-38
వయససస:40
లస: పప
1024 SQX2540862
పపరర: రజఖలకడమ బతషల

95-88/20

తసడడ:ప రఫస అహమమద షపక
ఇసటట ననస:15-15-40
వయససస:24
లస: పప
95-61/1364

భరస : వనసకట రరమ రరవప బతషల
ఇసటట ననస:15-15-42
వయససస:31
లస: ససస స
1027 SQX1875665
పపరర: ఝమనస నవపలలరర

1022 SQX1873686
పపరర: అతక అహమమద షపక

1025 SQX2545051
పపరర: వనసకట రమమరరవప బతషల

1028 SQX1876523
పపరర: గబజరల ఝమనస

95-87/1271

భరస : అజజ షపక
ఇసటట ననస:15-15-41/B
వయససస:48
లస: ససస స
95-87/1799

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బతషల
ఇసటట ననస:15-15-42
వయససస:39
లస: పప
95-89/15

1023 SQX2420883
పపరర: మబకస ర షపక

1026 SQX1876382
పపరర: నవరన జత వననతనకలళ

95-90/14

తసడడ:ప రరమకకషష వననతనకలళ
ఇసటట ననస:15-15-42 4TH LINE THARAKA
వయససస:21
లస: ససస స
95-90/9

1029 SQX1876531
పపరర: గబజరల అరరణత

95-90/10

భరస : నతసర రరడడడ నవపలలరర
ఇసటట ననస:15-15-42 TARAKARAMA NAGA
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నతసర రరడడడ నవపలలరర
ఇసటట ననస:15-15-42 TARAKARAMA NAGA
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చచనతనరరడడడ గబజరల
ఇసటట ననస:15-15-42 TARAKARAMA NAGA
వయససస:71
లస: ససస స

1030 SQX1876507
పపరర: నతసర రరడడడ నవపలలరర

1031 SQX2404812
పపరర: సరసబ శవ రరవప మమచరర

1032 SQX2387488
పపరర: శక లకడమ మమచరర

95-90/11

తసడడ:ప రరమ రరడడడ నవపలలరర
ఇసటట ననస:15-15-42 TARAKARAMA NAGA
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప సప మమశశర రరవప మమచరర
ఇసటట ననస:15-15-43
వయససస:33
లస: పప

1033 SQX2015998
పపరర: తరరమలలశశరర మమచరర

1034 SQX2017259
పపరర: హహసరసనత బ షపక

95-170/1215

భరస : శకహరర బభబబ మమచరర
ఇసటట ననస:15-15-43
వయససస:22
లస: ససస స
1036 SQX1883420
పపరర: సరహహరర షపక

95-10/47

95-89/1307

95-89/1308

తసడడ:ప నరసససహరరవప గబసడస
ఇసటట ననస:15-15-63
వయససస:18
లస: ససస స

95-61/1145

1043 SQX2016111
పపరర: గరల సపజదస షపక

95-89/1309

1046 SQX2159689
పపరర: ససధత చచనన బబ యారన

95-87/1128

1049 SQX2531283
పపరర: కకటటశశరమమ యమరకబత
భరస : నతగరశశర రరవప యమరకబత
ఇసటట ననస:15-15-63
వయససస:33
లస: ససస స

1038 SQX0881292
పపరర: రవకరసత

95-87/1792

1041 SQX1718279
పపరర: రరహమమన షపక

95-89/16

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:15-15-55
వయససస:38
లస: పప
95-87/1129

1044 SQX2016152
పపరర: రరజయమ షపక

95-89/1219

తసడడ:ప కససస బబగ షపక
ఇసటట ననస:15-15-57
వయససస:18
లస: ససస స
95-89/1310

భరస : ససరరష చచనన బబ యారన
ఇసటట ననస:15-15-58
వయససస:29
లస: ససస స
95-87/1784

95-61/1365

తలర : హహసదన హహసదన
ఇసటట ననస:15-15-53
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప ఖససస బబగ షపక
ఇసటట ననస:15-15-57
వయససస:21
లస: పప

తలర : రసగయఖ చచనన బబ యారన
ఇసటట ననస:15-15-58
వయససస:31
లస: పప
1048 SQX2529303
పపరర: పపమల గబసడస

1040 SQX2016764
పపరర: రమజ బభనస షపక

1035 SQX2540946
పపరర: షపక కసససబ షపక కసససబ
భరస : షపక నననన షపక నననన
ఇసటట ననస:15-15-46
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ఇషర బభబబ షపక
ఇసటట ననస:15-15-55
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల రశద షపక
ఇసటట ననస:15-15-55
వయససస:20
లస: ససస స
1045 SQX2144376
పపరర: ససరరష చచనన బబ యారన

95-10/578

భరస : సతశ పరరచనరర
ఇసటట ననస:15-15-52
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప రషసద షపక
ఇసటట ననస:15-15-54
వయససస:18
లస: ససస స
1042 SQX2162527
పపరర: అయయషర షపక

1037 SQX2320273
పపరర: గసగర పరరచనరర

95-87/1273

భరస : సరసబ శవ రరవప మమచరర
ఇసటట ననస:15-15-43
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:15-15-43/A
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:15-15-51
వయససస:44
లస: ససస స
1039 SQX2334209
పపరర: ససమమ షపక

95-87/1272

1047 SQX2529295
పపరర: వనసకటటశశరమమ గబసడస

95-87/1783

భరస : నరసససహరరవప గబసడస
ఇసటట ననస:15-15-63
వయససస:49
లస: ససస స
95-87/1786

1050 SQX1896547
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప గబసడస

95-89/17

తసడడ:ప నరసససహ రరవప గబసడస
ఇసటట ననస:15-15-63
వయససస:31
లస: పప

Page 111 of 330

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01

1051 SQX2016178
పపరర: మహనరరవప మశనతపప

95-89/1220

తసడడ:ప దతవద మశనతపప
ఇసటట ననస:15-15-65
వయససస:57
లస: పప
1054 SQX2279529
పపరర: షరహహజజదద బలకకస

95-87/1274

95-89/1312

95-90/13

95-89/1223

95-185/772

95-89/1317

95-61/1355

95-89/1550

95-89/1315

1067 SQX1918150
పపరర: తరరపరల వరళళ

1070 SQX2434231
పపరర: కకటటశశరరరవప దతసరర

1073 SQX2514792
పపరర: మమహహమగద షపక

95-89/20

95-89/1318

1079 SQX1918507
పపరర: లతతశక నసదతఖల
భరస : శకనస బభబబ నసదతఖల
ఇసటట ననస:15-15-105
వయససస:23
లస: ససస స

95-90/12

తసడడ:ప మహన రరవప రరడడ బబ యన
ఇసటట ననస:15-15-69
వయససస:21
లస: ససస స
1062 SQX2016772
పపరర: నతగబభబబ కకడతల

95-76/1274

1065 SQX2447464
పపరర: ససబబమమ అలర స

95-89/1316

1068 SQX2016798
పపరర: రరయమజ షపక

95-89/1224

1071 SQX2434637
పపరర: బబజర దతసరర

95-89/1319

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప దతసరర
ఇసటట ననస:15-15-97
వయససస:30
లస: పప
95-89/1545

1074 SQX2514800
పపరర: సలమ షపక

95-89/1546

Deleted

భరస : మమహహమగద షపక
ఇసటట ననస:15-15-98
వయససస:34
లస: ససస స
95-90/1130

భరస : మమహహమగద షపక
ఇసటట ననస:15-15-98
వయససస:34
లస: ససస స
95-89/1297

1059 SQX1917897
పపరర: పదదమన రరడడడ బబ యన

తసడడ:ప సతస ర షపక
ఇసటట ననస:15-15-94
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప బభబబలమల
ఇసటట ననస:15-15-98
వయససస:35
లస: పప
1076 SQX2531507
పపరర: శలమ షపక

95-89/1311

భరస : తరరపత రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:15-15-87
వయససస:58
లస: ససస స

Deleted

భరస : అససఫ బభష మహమమద
ఇసటట ననస:15-15-98
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఏసస బభబబ ననలపరటట
ఇసటట ననస:15-15-103 , 3 LINE
వయససస:31
లస: ససస స

1064 SQX2159655
పపరర: ఫరతమబన పటట న

1056 SQX2307635
పపరర: కలలశర వల షపక

తసడడ:ప మణణ కకడతల
ఇసటట ననస:15-15-74
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప వనసకయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:15-15-97
వయససస:48
లస: పప

Deleted

1078 SQX2385680
పపరర: రరధ ననలపరటట

95-89/1314

తసడడ:ప మహనరరవప వరళళ
ఇసటట ననస:15-15-94
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప శమమ షపక
ఇసటట ననస:15-15-98
వయససస:60
లస: పప
1075 SQX2516573
పపరర: అఫసపన మహమమద

1061 SQX2400687
పపరర: ఇకబభల షపక

భరస : అలస ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:15-15-84/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:15-15-96
వయససస:38
లస: ససస స
1072 SQX2538221
పపరర: హబబబలర షపక

95-89/1313

తసడడ:ప అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:15-15-69/a
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప లలట ఇబపహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:15-15-88
వయససస:55
లస: పప
1069 SQX2339703
పపరర: ససజజత రరడడడబబ ఈనత

1058 SQX2307650
పపరర: నతగగర వల షపక

95-89/18

తసడడ:ప ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:15-15-69
వయససస:45
లస: పప

Deleted

తసడడ:ప అలస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:15-15-84/1
వయససస:24
లస: పప
1066 SQX2058907
పపరర: మహహదదదన ఖమన పఠరన

95-89/19

తసడడ:ప కరలలషర వల షపక
ఇసటట ననస:15-15-69
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప మహన రరవప రరడడ బబ యన
ఇసటట ననస:15-15-69
వయససస:23
లస: ససస స
1063 SQX2002376
పపరర: ఖమన పఠరన

1055 SQX1875723
పపరర: అఫరనన ఖమన పటభన

1053 SQX1819390
పపరర: వహహద పసళర ళ పరగ

భరస : భభససర పసళర ళ పరగ
ఇసటట ననస:15-15-67
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప అలమ ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:15-15-69
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప కరలలషర వల షపక
ఇసటట ననస:15-15-69
వయససస:23
లస: పప
1060 SQX1917830
పపరర: హరరపసపయమ రరడడడ బబ యన

95-89/1221

తసడడ:ప దతవదస మశనతపప
ఇసటట ననస:15-15-65
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఫసరగజ బభష షపక
ఇసటట ననస:15-15-68
వయససస:23
లస: ససస స
1057 SQX2307643
పపరర: బభజ షపక

1052 SQX2017200
పపరర: గబరవయఖ మశనతపప

95-89/21

1077 SQX2340560
పపరర: అయయషర ససదద క మహమమద

95-89/1320

తసడడ:ప ఖజ మహమమద
ఇసటట ననస:15-15-99
వయససస:27
లస: ససస స
1080 SQX1918895
పపరర: తరరపతమమ బతష
స ల

95-89/22

భరస : రరమబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:15-15-105
వయససస:69
లస: ససస స
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1081 SQX1918556
పపరర: శకనసబభబబ ససధఖల
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95-89/23

తసడడ:ప శకనస ససధఖల
ఇసటట ననస:15-15-105
వయససస:26
లస: పప

95-89/24

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:15-15-110
వయససస:67
లస: ససస స

1084 SQX2509578
పపరర: మసస నమమ షపక

95-89/1540

Deleted

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:15-15-110
వయససస:66
లస: ససస స
1087 SQX2534394
పపరర: నతగమమ షపక

95-89/1577

Deleted

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:15-15-110
వయససస:26
లస: ససస స
1090 SQX2362325
పపరర: సనరకడత దనన

95-89/1299

తసడడ:ప సనరకడత దనన
ఇసటట ననస:15-15-111
వయససస:20
లస: ససస స

1085 SQX2529949
పపరర: మసస నమమ షపక

95-89/1566

Deleted

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:15-15-110
వయససస:66
లస: ససస స
1088 SQX2529915
పపరర: మసస నమమ షపక

95-90/1128

Deleted

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:15-15-110
వయససస:66
లస: ససస స
1091 SQX2507325
పపరర: భవరన బతష
స ల

95-89/1565

భరస : కకటయఖ పపఢకప
ఇసటట ననస:15-15-112
వయససస:60
లస: ససస స

1094 SQX2542140
పపరర: మహ లకడమ పపఢకప

95-61/1336

95-89/1578

భరస : లలరరద గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:15-15-113
వయససస:73
లస: ససస స

1097 SQX1898485
పపరర: శరకవణణ ఆవపల

95-89/25

1086 SQX2530046
పపరర: మసస నమమ షపక

95-89/1568

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:15-15-110
వయససస:66
లస: ససస స
1089 SQX2147973
పపరర: మరరయ దతస సరరశపలర

95-89/1298

తసడడ:ప ఆనసదరరవప సరరశపలర
ఇసటట ననస:15-15-111
వయససస:40
లస: పప
1092 SQX2365351
పపరర: నగరరజ రరచరర

95-89/1300

తసడడ:ప శరమబఖయయల రరచరర
ఇసటట ననస:15-15-112
వయససస:48
లస: పప
95-89/1592

భరస : ఏసస పపఢకప
ఇసటట ననస:15-15-112
వయససస:35
లస: ససస స

1096 SQX2536456
పపరర: దదనమమ గరరనపపడడ

1083 SQX1898659
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:ప బర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:15-15-110
వయససస:77
లస: పప

భరస : శకనవరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:15-15-112
వయససస:35
లస: ససస స

1093 SQX2529873
పపరర: శరసతమమ పపఢకప

2102 MLJ1662097
పపరర: అమరరన షపక

1082 SQX1898675
పపరర: మసస నమమ షపక

1095 SQX2034064
పపరర: ససనల గరరనపపడడ

95-89/1213

తసడడ:ప పరల గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:15-15-113
వయససస:22
లస: పప
95-89/26

భరస : ఆనసద రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:15-15-114
వయససస:33
లస: ససస స

1098 SQX1898501
పపరర: కలమమరర ఆవపల

95-89/27

భరస : రరమబలల ఆవపల
ఇసటట ననస:15-15-114
వయససస:59
లస: ససస స
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95-84/424

భరస : ఖమసససబరర షపక
ఇసటట ననస:53-12-1324
వయససస:55
లస: ససస స
2105 SQX1913730
పపరర: ధన లకడమ నడడకటటట

95-84/903

భరస : అలర బకలర షపక
ఇసటట ననస:53-12-1324
వయససస:40
లస: ససస స
95-84/425

భరస : ససధకర రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-12-1325
వయససస:38
లస: ససస స
2108 SQX1283506
పపరర: శక వనజభవ రరమనతధపపరస

2103 SQX2197044
పపరర: కసమథ షపక

2106 MLJ1662667
పపరర: బభలనతగమమ చటభఖల

2109 SQX0631119
పపరర: మమధవలత యయడడ

తసడడ:ప శకనవరస పపభగజ రరమనతధపపరస
ఇసటట ననస:53-12-1326
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప మమధవలత యమడక
ఇసటట ననస:53-12-1326
వయససస:39
లస: ససస స

95-84/431
2111 SQX0421610
పపరర: శకనవరస పపభబ జ రరమనతధ
పపరస
తసడడ:ప చరసజవ వనసకటటశస రరమనదపపరస
ఇసటట ననస:53-12-1326
వయససస:60
లస: పప

2112 SQX0166421
పపరర: చరసజవ వనసకటటశస రరమనతధ
పపరస
తసడడ:ప చరసజవ రరమనదపపరస
ఇసటట ననస:53-12-1326
వయససస:83
లస: పప

95-85/531

తసడడ:ప ఖమససస పసరర � �
ఇసటట ననస:53-12-1324
వయససస:37
లస: పప
95-84/426

భరస : వరరరరడడడ చటభఖల
ఇసటట ననస:53-12-1325
వయససస:51
లస: ససస స
95-84/428

2104 MLJ1663038
పపరర: అలమరహ బక షపక

2107 SQX1913755
పపరర: ససధకర రరడడడ నడడకటటట

95-84/427

తసడడ:ప కకషష రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-12-1325
వయససస:43
లస: పప
95-84/429

95-84/430
2110 SQX0153643
పపరర: కలససమ కలమమరర రరమనదపపరస

భరస : చరసజవ వనసకటటశస రరమనదపపరస
ఇసటట ననస:53-12-1326
వయససస:78
లస: ససస స
95-84/432

2113 SQX1150010
పపరర: అశశన కకసదమమడడగబల

95-84/433

తసడడ:ప చసదప శశఖర రరడడ కకసదమమడడగబల
ఇసటట ననస:53-12-1327
వయససస:26
లస: ససస స
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పపరర: జజన బబగస షపక
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95-84/434

భరస : ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:53-12-1329
వయససస:38
లస: ససస స
2117 MLJ1650670
పపరర: చచసచమమ కకకషట సపరటట కకకసససపరటట

2115 MLJ1662840
పపరర: నతగబరరబ షపక

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-12-1329
వయససస:54
లస: ససస స
95-84/437

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ కకకషట సపరటట కకకసససపరటట
ఇసటట ననస:53-12-1330
వయససస:52
లస: ససస స

2118 SQX0778605
పపరర: మణణకసఠ రరడడడ కకకషట సపరటట కకకసససపరటట

తసడడ:ప పసచచ రరడడడ కకకషట సపరటట కకకషట సపత
ఇసటట ననస:53-12-1330
వయససస:64
లస: పప

భరస : శక రరమ లకడమ రరడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-12-1341
వయససస:35
లస: ససస స
2126 MLJ1651702
పపరర: గగపరలలప డడడ మమలపరటట

95-84/448

95-84/450

95-84/453

95-84/454

భరస : శకనవరస రరవప కకసడత
ఇసటట ననస:53-12-1346
వయససస:41
లస: ససస స

2130 MLJ1653153
పపరర: వజయ మమలపరటట

2133 SQX2157501
పపరర: అఖల బబ డచపపడడ

2136 MLJ1657741
పపరర: చచననససబభబరరడడ మమలపరటట

95-84/908

2139 SQX2235455
పపరర: శక నవఖ మమలలపత

95-84/709

2142 SQX1225938
పపరర: శకనవరస రరడడడ పప నసదగరల
తసడడ:ప గసగర రరడడడ పప నసదగరల
ఇసటట ననస:53-12-1346
వయససస:42
లస: పప

2122 MLJ3103629
పపరర: లకకమరరడడడ� సరనకకమబమ

95-84/442

2125 MLJ1651801
పపరర: శకరరమరకకమరరడడడ మమలపరటట

95-84/447

2128 MLJ1654185
పపరర: రరధ సపజకస

95-84/449

తసడడ:ప రరమకకషరషరరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-12-1342
వయససస:35
లస: ససస స
95-84/451

2131 MLJ1653179
పపరర: ససబబమమ మమలపరటట

95-84/452

భరస : వనసగళరరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-12-1342
వయససస:55
లస: ససస స
95-84/907

2134 SQX1283167
పపరర: శక లకడమ సససధనజ మమలపరటట

95-85/534

తసడడ:ప చచనతన రరడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-12-1342
వయససస:24
లస: ససస స
95-84/455

2137 MLJ1647387
పపరర: చచనతనకకషరషరరడడడ మమలపరటట
మమలపరటట
తసడడ:ప నతరరయణరరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-12-1343
వయససస:51
లస: పప

95-84/456

95-84/909

2140 SQX1225946
పపరర: రరణబక పప నసదగరల

95-84/457

తసడడ:ప చచనన కకషష రరడడడ మమలలపత
ఇసటట ననస:53-12-1343
వయససస:25
లస: ససస స
95-84/458

95-84/439

తసడడ:ప గగపరలలప డడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-12-1341
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప నతరరయణరరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-12-1343
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:53-12-1343
వయససస:36
లస: పప
2141 SQX0118802
పపరర: మసగ కకసడత కకసడత

95-84/446

భరస : లకడమ గణణశ
ఇసటట ననస:53-12-1342
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నతరరయణరరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-12-1343
వయససస:55
లస: ససస స
2138 SQX2163418
పపరర: లకడమ గణణశ బబ డచపపడడ

2127 SQX2083046
పపరర: అనత బసడక

2119 MLJ1649326
పపరర: శకకరసత రరడడడ కకకసససపటట

తసడడ:ప మలమరరరడ�డడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:53-12-1332
వయససస:49
లస: పప

భరస : చచనతనరరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-12-1342
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసగళరరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-12-1342
వయససస:51
లస: పప
2135 MLJ1653138
పపరర: మహలకడమ మమలపరటట

95-84/441

తసడడ:ప అలల
ర రయఖ బసడక
ఇసటట ననస:53-12-1341
వయససస:21
లస: పప

భరస : చచనతన రరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-12-1342
వయససస:42
లస: ససస స
2132 MLJ1653062
పపరర: చచనతనరరడడడ మమలపరటట

2124 MLJ1653161
పపరర: లలతమమ మమలపరటట

95-84/436

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరడడడ కకషషపత
ఇసటట ననస:53-12-1330
వయససస:38
లస: పప

భరస : గగపరలరరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-12-1341
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప బభలకకటటరరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-12-1341
వయససస:63
లస: పప
2129 SQX1870377
పపరర: వజయ మమలపరటట

95-84/438

భరస : శకనవరసరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:53-12-1331
వయససస:46
లస: ససస స
95-84/445

2116 MLJ1647759
పపరర: మమలమల షపక

తసడడ:ప మదరరసయబ షపక
ఇసటట ననస:53-12-1329
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ కకకసససపరటట
ఇసటట ననస:53-12-1330
వయససస:27
లస: పప

95-84/440 2121 SQX1225979
2120 MLJ1651918
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కకకషట సపరటట కకకషట సపత
పపరర: పదతమవత చలమర

2123 SQX1102680
పపరర: ససనత మమలపరటట

95-84/435

భరస : గసగర రరడడడ పప నసదగరల
ఇసటట ననస:53-12-1346
వయససస:34
లస: ససస స
95-84/459

2143 SQX0044289
పపరర: శకనవరసరరడడడ కకసడత కకసడత

95-84/471

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కకసడత
ఇసటట ననస:53-12-1346
వయససస:44
లస: పప
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2144 SQX2084416
పపరర: వపతవటటశశర రరడడడ సరనకకమబమ

95-84/710

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:53-12-1346
వయససస:46
లస: పప
2147 SQX2083657
పపరర: మసగ కకసడ

95-84/713

95-84/911

Deleted

భరస : శకనవరస రరడడడ కకసడత
ఇసటట ననస:53-12-1346
వయససస:40
లస: ససస స
2153 SQX2157618
పపరర: మమనక సరనకకమబమ

95-84/914

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-12-1346
వయససస:19
లస: ససస స
2156 SQX2155463
పపరర: కరససశశరర కలసదనరర

95-84/916

95-84/462

95-84/465

95-84/917

భరస : ఉదయ భభససర రరడడడ నతరరల
ఇసటట ననస:53-13-1346
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-12-1346
వయససస:22
లస: ససస స

2160 AP151000219438
పపరర: శసకరరరడడడ వజజపల వజజపల

2163 SQX0989632
పపరర: ససధతకర గడడ స

2166 SQX2365419
పపరర: అసజమమ గగపప

95-84/923

2169 SQX2411262
పపరర: రరషమ సయద

95-105/932

2172 SQX0864504
పపరర: ఉదయ భభససర రరడడడ నతరరల
తసడడ:ప సరసబ రరడడడ నతరరల
ఇసటట ననస:53-13-1346
వయససస:41
లస: పప

2152 SQX2161164
పపరర: భభనస పపకరశ రరడడడ కకసడ

95-84/913

2155 SQX2346088
పపరర: రరమరరడడడ కలసదసరర

95-84/915

తసడడ:ప వనసకట సరశమ కలసదసరర
ఇసటట ననస:53-12-1347
వయససస:41
లస: పప
95-84/460

2158 SQX0153759
పపరర: వనసకట లకడమ వజజపల వజజపల

95-84/461

భరస : శసకర రరడడడ వజజపల
ఇసటట ననస:53-12-1348
వయససస:43
లస: ససస స
95-84/463

2161 SQX0989624
పపరర: ససనత గడడ స

95-84/464

భరస : ససధతకర గడడ స
ఇసటట ననస:53-12-1351
వయససస:35
లస: ససస స
95-84/466

2164 AP151000219455
పపరర: శకహరరరరజ కలదదసడడ కలదదసదద

95-84/467

తసడడ:ప వనసకటరరజ కలదదసదద
ఇసటట ననస:53-12-1351
వయససస:67
లస: పప
95-84/918

2167 SQX2363455
పపరర: అకటర షపక

95-84/922

భరస : జఫర షపక
ఇసటట ననస:53-13-137
వయససస:48
లస: ససస స
95-84/924

తసడడ:ప ససభభన సయద
ఇసటట ననస:53-13-137
వయససస:33
లస: ససస స
95-84/469

95-84/910

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:53-12-1346
వయససస:21
లస: పప

భరస : అసజరరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:53-12-1392
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన శశశదత సయద
ఇసటట ననస:53-13-137
వయససస:40
లస: పప
2171 SQX0864496
పపరర: ససససమత నతరరల

95-84/912

2149 SQX2235836
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకసడ

Deleted

తసడడ:ప వనసకయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:53-12-1351
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరస వపగర స
ఇసటట ననస:53-12-1352 , 3 LINE
వయససస:29
లస: ససస స
2168 SQX2410843
పపరర: ససభభన సయద

2151 SQX2246304
పపరర: పపవణ సరనకకమబమ

2157 SQX1914258
పపరర: లకడమ పపసనన వజజపల

95-84/712

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:53-12-1346
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప పపదదమసరసన రరడడడ వజజపల
ఇసటట ననస:53-12-1348
వయససస:53
లస: పప

భరస : హరరరరజ కలదదసదద
ఇసటట ననస:53-12-1351
వయససస:56
లస: ససస స
2165 SQX2477776
పపరర: పపరరషమ వపగర స

95-84/714

తసడడ:ప శసకర రరడడడ వజజపల
ఇసటట ననస:53-12-1348
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప శసకర రరడకడ వజజపల
ఇసటట ననస:53-12-1348
వయససస:26
లస: పప
2162 AP151000225731
పపరర: వజయ కలదదసదద

2148 SQX2083681
పపరర: మబరళమహన మణణదదప రరడడ
కకసడ
తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:53-12-1346
వయససస:18
లస: పప

2154 SQX2062487
పపరర: భభణబ పపకరశ రరడడడ కకసడ

2146 SQX2107241
పపరర: మసగ కకసడ

భరస : శకనవరస రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:53-12-1346
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:53-12-1346
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరమ రరడడడ కలసదనరర
ఇసటట ననస:53-12-1347
వయససస:38
లస: ససస స
2159 SQX0864488
పపరర: రరజ శశశనవరసర రరడడ క వజజపలమ

95-84/711

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:53-12-1346
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:53-12-1346
వయససస:39
లస: ససస స
2150 SQX2156669
పపరర: మసగ కకసడత

2145 SQX2083749
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకసడ

2170 MLJ1653146
పపరర: ససతతరరమబలల మమలపరటట

95-84/468

భరస : చచననకకషరషరరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-13-1343
వయససస:41
లస: ససస స
95-84/470

2173 SQX1711373
పపరర: మసజల బరరదసరరజ

95-84/472

భరస : శవ పపసరద రరజ బరరదసరరజ
ఇసటట ననస:53-13-1350
వయససస:37
లస: ససస స
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2174 MLJ1647429
పపరర: దసరరరదడవ రరళళబసడడ
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95-84/473

భరస : రరమరరజ రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:53-13-1350
వయససస:65
లస: ససస స
2177 SQX0938605
పపరర: కటభ పదతమవత కటభట

95-84/476

95-84/479

95-84/481

95-84/484

95-84/487

95-84/489

95-84/492

తసడడ:ప సరసబశవరరవప కకణణదడ
ఇసటట ననస:53-13-1360
వయససస:36
లస: పప

2187 SQX1273861
పపరర: మమరర కలమమరర మమకల

2190 SQX2495091
పపరర: షరహహద మహమమద

2193 SQX0864454
పపరర: వరయఖ నలర సరడర

2196 SQX0118760
పపరర: కనక దసరర తతట

95-84/495

2199 SQX1283449
పపరర: నతగమలలర శశరర కకణణదడ

95-84/485

2202 SQX1746312
పపరర: మహ వషష
ష కకనదడ
తసడడ:ప సరసబశవ రరవప కకనదడ
ఇసటట ననస:53-13-1360
వయససస:38
లస: పప

95-84/480

2185 SQX0104166
పపరర: ఎగరరరడడడ సరనకకమబమ

95-84/483

2188 SQX1273945
పపరర: కరళ పపసరద మమకల

95-84/486

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:53-13-1355
వయససస:34
లస: పప
95-83/1267

2191 SQX1226118
పపరర: భభరత కలమమరర మరరకపపడడ

95-84/488

భరస : నతగరశశర రరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:53-13-1357
వయససస:65
లస: ససస స
95-84/490

2194 SQX0166280
పపరర: సపజదసలల� నలర కకసడ

95-84/491

తసడడ:ప పపరయఖ� నలర కకసడ
ఇసటట ననస:53-13-1357
వయససస:51
లస: పప
95-84/493

2197 SQX0044339
పపరర: శకనవరసరరవప తతట తతట

95-84/494

తసడడ:ప రరమమరరవప తతట
ఇసటట ననస:53-13-1358
వయససస:47
లస: పప
95-84/496

భరస : మహవషష
ష కకణణదడ
ఇసటట ననస:53-13-1360
వయససస:33
లస: ససస స
95-84/498

2182 SQX1226282
పపరర: జహహరరబ షపక

తసడడ:ప కకటటరరడడడ� సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:53-13-1354/1
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:53-13-1358
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకణణదడ
ఇసటట ననస:53-13-1360
వయససస:31
లస: ససస స
2201 SQX0087270
పపరర: వనసకటటశశరరర కకణణదడ

95-84/482

తసడడ:ప సపజదసలల నలర సరదతర
ఇసటట ననస:53-13-1357
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప సపజదసలల� నలర కకసడ
ఇసటట ననస:53-13-1357
వయససస:52
లస: పప
2198 SQX1283548
పపరర: వనసకట శవ కలమమరర ఆరపత

2184 SQX0290056
పపరర: రమణమమ సరనకకమబమ

95-84/478

భరస : దతద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-13-1354
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : అమర మహమమద
ఇసటట ననస:53-13-1356/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప సపజదసలల నలర సరదతర
ఇసటట ననస:53-13-1357
వయససస:26
లస: పప
2195 SQX0166223
పపరర: రమణ� నలర గగసడ�

95-83/934

భరస : మమకల దసరర పపసరద
ఇసటట ననస:53-13-1355
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప వవసకటటశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:53-13-1355
వయససస:37
లస: పప
2192 SQX0864462
పపరర: సపజదరరవప నలమగసడర

2181 SQX2023083
పపరర: బదసలమర షపక

2179 SQX0938647
పపరర: పపశరసత కలమమర రరడడ కట
తసడడ:ప రరఘవ రరడడడ కట
ఇసటట ననస:53-13-1353
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఏగరరరడ�డడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:53-13-1354/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కరళ పపసరద మమకల
ఇసటట ననస:53-13-1355
వయససస:26
లస: ససస స
2189 SQX0971770
పపరర: దసరర పపసరద మమకల మమకల

95-84/477

తసడడ:ప దతదత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-13-1354
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప వనసకరటరరమయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:53-13-1354
వయససస:72
లస: పప
2186 SQX1273937
పపరర: వనసకట రమణ మమకల

2178 SQX1119800
పపరర: రవ రరజశశఖర రరడడడ కరట

95-84/475
2176 SQX1186841
పపరర: ససవర పపసరద రరజ బరరదసరరజ

తసడడ:ప ససబబరరజ బరరదసరరజ
ఇసటట ననస:53-13-1350
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప రరఘవరరడడడ కరతత
ఇసటట ననస:53-13-1353
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప బభలమరరమ రరడడ కట
ఇసటట ననస:53-13-1353
వయససస:58
లస: పప
2183 SQX1614636
పపరర: ససబభబరరవప కలరరక

95-84/474

భరస : రరమరరజ రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:53-13-1350
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : రరఘవ రరడడడ కటభట
ఇసటట ననస:53-13-1353
వయససస:46
లస: ససస స
2180 SQX0938621
పపరర: రరఘవ రరడడడ కటభ కట

2175 MLJ1644160
పపరర: లకకమనరసమమ రరళళబసడడ

2200 SQX0251322
పపరర: ఝమనస కకణణదడ

95-84/497

భరస : సరసబ శవ రరవప కకణణదడ
ఇసటట ననస:53-13-1360
వయససస:60
లస: ససస స
95-84/499

2203 SQX0044321
పపరర: సరసబశవరరవప కకణణదచ� కకణణదడ

95-84/500

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� కకణణదడ
ఇసటట ననస:53-13-1360
వయససస:69
లస: పప
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2204 SQX1747542
పపరర: షబనత షపక
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95-84/501

భరస : చససట షపక
ఇసటట ననస:53-13-1361
వయససస:23
లస: ససస స
2207 SQX1746601
పపరర: అజమ బభషర మహమమద

95-84/504

95-92/650

భరస : వరరసజనవయబలల వడచడ
ఇసటట ననస:53-13-1363
వయససస:38
లస: ససస స
2216 MLJ3103041
పపరర: సరసబశవరరవప నగరరర

95-83/464

95-90/48

తసడడ:ప దచవవడ ఖమన మహమమద
ఇసటట ననస:53-13-1364/1
వయససస:22
లస: పప
2225 SQX0972752
పపరర: షపక ఫరతమగన

95-83/467

తసడడ:ప మహబగబ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:53-13-1368
వయససస:68
లస: పప

2214 MLJ3121043
పపరర: అసజమమ నగరరర

95-83/462

95-84/921

95-83/470

2229 SQX0721910
పపరర: మబసతతజ బబగస సయఖద

95-90/49

2232 SQX2445617
పపరర: ఆయళషర సయద
భరస : మకలబల హహసపన సయద
ఇసటట ననస:53-13-1368
వయససస:29
లస: ససస స

95-84/506

2215 SQX0778860
పపరర: వనసకట రమమష బభబబ నగరరర

95-83/463

2218 SQX2341592
పపరర: మబసతతజ షపక

95-83/1099

2221 SQX1819192
పపరర: షసషసర హహసపసన మహమమద

95-90/50

తసడడ:ప ససరరజల హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:53-13-1364/1
వయససస:43
లస: పప
95-83/465

2224 SQX1950831
పపరర: సపజలర బ షపక

95-83/466

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:53-13-1367
వయససస:27
లస: ససస స
95-83/468

2227 SQX0972786
పపరర: షపక జజన బభష

95-83/469

తసడడ:ప బభల సపజదత షపక
ఇసటట ననస:53-13-1367
వయససస:33
లస: పప
95-83/471

భరస : మగగబల పసర సయఖద
ఇసటట ననస:53-13-1368
వయససస:54
లస: ససస స
95-83/473

2212 SQX0721936
పపరర: మబనరర పఠరన పఠరన

భరస : నబ షపక
ఇసటట ననస:53-13-1364/1
వయససస:32
లస: ససస స

2220 SQX1776368
పపరర: జకకరరననసర బబగమ మహమమద

2226 SQX0972810
పపరర: షపక అబబదల ఖమదర

95-84/920

తసడడ:ప సరసబశవరరవప నగరరర
ఇసటట ననస:53-13-1364
వయససస:32
లస: పప

2217 SQX2155471
పపరర: భభరత పదదగర పటట

2223 SQX1950849
పపరర: నతగగర బ షపక

2209 SQX2157261
పపరర: షబన షపక

తసడడ:ప ససభభన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-13-1362
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప బభల సపజదత షపక
ఇసటట ననస:53-13-1367
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప కమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-13-1367
వయససస:53
లస: పప
2231 SQX0778852
పపరర: మగగ
ద మ పసర సయఖద

95-84/505

భరస : అబబదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:53-13-1367
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బభల సపజద షపక
ఇసటట ననస:53-13-1367
వయససస:55
లస: ససస స
2228 SQX0972489
పపరర: షపక బభల సపజదత

2211 SQX1271279
పపరర: సలమమ పఠరన

భరస : ససరరజల హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:53-13-1364/1
వయససస:57
లస: ససస స
95-90/667

95-84/503

తసడడ:ప చషసట
ఇసటట ననస:53-13-1361
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పపతతప రరడడడ పదదగర పటట
ఇసటట ననస:53-13-1364
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శబబర హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:53-13-1364/1
వయససస:32
లస: ససస స
2222 SQX2110344
పపరర: షరనవరజ ఖమన మహమమద

95-84/717

భరస : సరసబశవరరవప నగరరర
ఇసటట ననస:53-13-1364
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప చననయగయఖ nagiri
ఇసటట ననస:53-13-1364
వయససస:60
లస: పప
2219 SQX1776350
పపరర: షపక హససనత మహమమద

2208 SQX2110393
పపరర: కరరమబననస షపక

తసడడ:ప శవ రరమ కకషరష రరడడడ పఠరన
ఇసటట ననస:53-13-1362
వయససస:26
లస: ససస స
95-84/507

2206 MLJ3646973
పపరర: జహసగరర షపక

తసడడ:ప ఛతనతబషర షపక
ఇసటట ననస:53-13-1361
వయససస:38
లస: పప

భరస : చతన బభష
ఇసటట ననస:53-13-1361
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప రహహస షపక
ఇసటట ననస:53-13-1361
వయససస:22
లస: పప
2213 SQX0153536
పపరర: నతగమణణ వడచడ

95-84/502

భరస : ఛతన బభషర షపక
ఇసటట ననస:53-13-1361
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప హఫసజ మహమమద
ఇసటట ననస:53-13-1361
వయససస:43
లస: పప
2210 SQX2084499
పపరర: గగస షపక

2205 SQX1746536
పపరర: కరరమబననసర షపక

2230 SQX0284844
పపరర: మహబగబ బభషర సయఖద

95-83/472

తసడడ:ప మగబదసఫసర సయఖద
ఇసటట ననస:53-13-1368
వయససస:32
లస: పప
95-83/1100

2233 SQX1709880
పపరర: శశభభరరణణ కరకరర పపడడ

95-83/474

భరస : చకకకపయఖ కరకరర పపడడ
ఇసటట ననస:53-13-1369
వయససస:34
లస: ససస స
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95-83/475

తసడడ:ప ఆదస కరకరర పపడడ
ఇసటట ననస:53-13-1369
వయససస:42
లస: పప
2237 SQX2229300
పపరర: జకరయఖ పపదద పప గగ

95-133/958

95-84/509

95-84/512

95-84/930

95-84/516

95-84/519

95-84/522

తసడడ:ప రగషయఖ మదతపసస
ఇసటట ననస:53/13/1389
వయససస:45
లస: పప

2247 SQX1870567
పపరర: జజససన కనపరరస

2250 MLJ3122108
పపరర: ససలలచన పగడతల

2253 MLJ1659168
పపరర: రమణ మదదదనన

2256 SQX1573014
పపరర: శకరరస గరతపస

95-84/525

2259 SQX1338400
పపరర: అనసత లకడమ పడకసడర

95-84/514

2262 SQX2083848
పపరర: పరపయఖ జవరశజ
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర జవరశజ
ఇసటట ననస:53-13-1389
వయససస:43
లస: పప

2242 SQX0935841
పపరర: ఫరజలలన షపక

95-84/511

2245 SQX2227353
పపరర: శవ శసకర ఎరరకసససగ

95-84/929

2248 SQX1870526
పపరర: ససజన కనపరరస

95-84/515

తసడడ:ప ససరరష బభబబ కనపరరస
ఇసటట ననస:53-13-1385
వయససస:23
లస: ససస స
95-84/517

2251 MLJ3104502
పపరర: మబరళకకషష పగడతల

95-84/518

తసడడ:ప దసరర పపసరద రరవప పగడతల
ఇసటట ననస:53-13-1385
వయససస:48
లస: పప
95-84/520

2254 MLJ1659523
పపరర: తరరపతమమ మదదదనన

95-84/521

భరస : మమలకకసడయఖ మదదదనన
ఇసటట ననస:53-13-1387
వయససస:70
లస: ససస స
95-84/523

2257 SQX1337907
పపరర: వనసకట రమణ చచననసశశటట

95-84/524

భరస : అసజయఖ చచననసశశటట
ఇసటట ననస:53-13-1389
వయససస:31
లస: ససస స
95-84/526

భరస : రరమయఖ పడకసడర
ఇసటట ననస:53-13-1389
వయససస:37
లస: ససస స
95-84/528

95-84/508

తసడడ:ప లకమయఖ
ఇసటట ననస:53-13-1384
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప కరసతత రరవప గరతపస
ఇసటట ననస:53-13-1388
వయససస:24
లస: పప

భరస : శరఖమ మదతపసస
ఇసటట ననస:53/13/1389
వయససస:34
లస: ససస స
2261 SQX1067157
పపరర: శరఖమ మమదతసస

95-84/513

భరస : నతగరశశరరరవప మదదదనన
ఇసటట ననస:53-13-1387
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ మదదదనన
ఇసటట ననస:53-13-1387
వయససస:50
లస: పప
2258 SQX1067017
పపరర: రరజరశశరర మమదతసస

2244 SQX0945618
పపరర: ససభభన షపక

2239 SQX1889195
పపరర: అజరష చచదరర పపదద

భరస : బబడడ షపక
ఇసటట ననస:53-13-1384
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : దసరర పపసరద రరవప పగడతల
ఇసటట ననస:53-13-1385
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప చరరమమమలమర
ఇసటట ననస:53-13-1387
వయససస:38
లస: ససస స
2255 MLJ1647650
పపరర: నతగరశశరరరవప మదదదనవన

95-84/510

తసడడ:ప ససరరష బభబబ కనపరరస
ఇసటట ననస:53-13-1385
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మబరళకకషష పగడతల
ఇసటట ననస:53-13-1385
వయససస:38
లస: ససస స
2252 MLJ1650308
పపరర: నతగమణణ చరరమమమళళ

2241 SQX0935833
పపరర: బభజ షపక

95-83/936

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప పపదద
ఇసటట ననస:53-13-1383
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప బబదడ షపక
ఇసటట ననస:53-13-1384
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప లకమయఖ ఏరరసససహ
ఇసటట ననస:53-13-1384
వయససస:35
లస: పప
2249 SQX0396598
పపరర: రరగరన పగడతల

95-160/757

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:53-13-1384
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప బసడడ షపక
ఇసటట ననస:53-13-1384
వయససస:46
లస: పప
2246 SQX2165876
పపరర: శవ శసకర ఏరసససగ

2238 SQX2025179
పపరర: అనసష కలపరల

2236 SQX2025211
పపరర: అజయ కలమమర నటట ల

తసడడ:ప వర పపసరద నటట ల
ఇసటట ననస:53-13-1369
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహ రరవప కలపరల
ఇసటట ననస:53-13-1369
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:53-13-1384
వయససస:37
లస: ససస స
2243 SQX0778969
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-83/935

తసడడ:ప నరసససహ రరవప కలపరల
ఇసటట ననస:53-13-1369
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప దడవదతసస పపదద పప గగ
ఇసటట ననస:53-13-1369
వయససస:72
లస: పప
2240 SQX0721985
పపరర: మబనన షపక

2235 SQX2034205
పపరర: అదద లకడమ కలపరల

2260 SQX1226076
పపరర: రరమయఖ పదకసడర

95-84/527

తసడడ:ప పపద యగయఖ పదకసడర
ఇసటట ననస:53-13-1389
వయససస:43
లస: పప
95-84/718

2263 SQX2106151
పపరర: వనసకట రరవప జవరశజ

95-84/719

తసడడ:ప పరపయఖ జవరశజ
ఇసటట ననస:53-13-1389
వయససస:19
లస: పప
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2264 SQX0101964
పపరర: అసమతషననసర మహమమద

95-101/620

భరస : మబనర మహమ ద
ఇసటట ననస:53-13-1389
వయససస:66
లస: ససస స
2267 SQX1747245
పపరర: శకనవరస రరడడడ అరరకటట

95-84/531

95-84/534

95-84/536

95-84/539

95-88/67

95-83/497

95-83/500

తసడడ:ప ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:53-13-2708
వయససస:66
లస: పప

2277 SQX1573022
పపరర: శకనస పటనస

2280 MLJ1646090
పపరర: ససబబలకడమ మజల

2283 SQX0118299
పపరర: వనసకట శవ పపవణ మజజల

95-88/68

95-88/71

2272 SQX0535815
పపరర: వనసకటలకడమ నతరరశశటట

95-84/535

2275 SQX1226027
పపరర: వజయ వనలశశటట

95-84/540

95-84/538

2278 SQX0616417
పపరర: వనసకటటశశరరర వనలశశటట వనలశశటట

95-84/541

తసడడ:ప నరసయఖ వనలశశటట
ఇసటట ననస:53-13-1394
వయససస:59
లస: పప
95-83/495

2281 SQX0778845
పపరర: వనసకట శవ పవన కలమమర
గననవరపప
తసడడ:ప సరసబశవరరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:53-13-1407
వయససస:28
లస: పప

95-83/496

95-83/498

2284 MLJ1646447
పపరర: అరరణ కలమమరర మజల

95-83/499

భరస : వ.యస.ఎస.పపసరద రరవప మజజల
ఇసటట ననస:53-13-1408
వయససస:49
లస: ససస స

95-83/501 2287 MLJ1641463
2286 MLJ1646439
పపరర: వ ఎస ఎస పపసరద రరవప మజజల
పపరర: పపలర యఖ మజజల

95-83/502

తసడడ:ప మసతపయఖ mojala
ఇసటట ననస:53-13-1408
వయససస:85
లస: పప

2289 SQX0123034
పపరర: పపరషచసదపశశఖర రరవప�
ఉపపతషల�
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-13-2708
వయససస:33
లస: పప

95-88/69

2292 SQX0989319
పపరర: వడర మగడడ చతమబసడడశశరర

95-88/72

భరస : శవననరరయణ
ఇసటట ననస:53-13-2709
వయససస:32
లస: ససస స

95-84/533

భరస : వనసకటటసశరరర వనలశశటట
ఇసటట ననస:53-13-1394
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలర యఖ మజజల
ఇసటట ననస:53-13-1408
వయససస:61
లస: పప

భరస : పపరష చసదప శశఖర
ఇసటట ననస:53-13-2708
వయససస:34
లస: ససస స
2291 AP151000219317
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉపపపతల�

95-84/537

తసడడ:ప వ ఎస యస పపసరద రరవప మజజల
ఇసటట ననస:53-13-1408
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ మజజల
ఇసటట ననస:53-13-1408
వయససస:75
లస: ససస స
2288 SQX0861815
పపరర: వవసకట పదమ ఉపపతల

2274 SQX0614867
పపరర: రవణ నతరరశశటట

2269 SQX1226092
పపరర: సతఖనతరరయణ కకతషల

భరస : వనసకటసరశమ� నతరరశశటట
ఇసటట ననస:53-13-1394
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప మజల
ఇసటట ననస:53-13-1407
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏలయఖ గననవరపప
ఇసటట ననస:53-13-1407
వయససస:56
లస: పప
2285 MLJ1649318
పపరర: పరరశతమమ మజల

95-142/73

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పటనస
ఇసటట ననస:53-13-1394
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప కకషషయఖ నతరరశశటట
ఇసటట ననస:53-13-1395
వయససస:49
లస: పప
2282 MLJ1646009
పపరర: సరసబశవరరవప గననవరపప

2271 SQX1873439
పపరర: పరపరరరవప నరరశశటట

95-84/530

తసడడ:ప ససబబయఖ కకతషల
ఇసటట ననస:53-13-1393
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటసరశమ� నతరరశశటట
ఇసటట ననస:53-13-1394
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర వనలశశటట
ఇసటట ననస:53-13-1394
వయససస:29
లస: పప
2279 SQX1774991
పపరర: పరపరరరవప నతరరశశటట

95-84/532

తసడడ:ప కకకషనయఖ నరరశశటట
ఇసటట ననస:53-13-1393
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనస పటనస
ఇసటట ననస:53-13-1394
వయససస:33
లస: ససస స
2276 SQX1075325
పపరర: వనసకటభకకషన వనలశశటట

2268 SQX0615625
పపరర: ససత కకతషల

2266 SQX1336180
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ ఆరరకటర

తసడడ:ప తరరపత రరడడడ అరరకటర
ఇసటట ననస:53-13-1392
వయససస:25
లస: పప

భరస : సతఖస� కకతషల
ఇసటట ననస:53-13-1393
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటరరడడడ� సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:53-13-1393
వయససస:56
లస: పప
2273 SQX1149658
పపరర: రమమదడవ పటనస

95-84/529

భరస : తరరపతరరడడడ ఆరర టర
ఇసటట ననస:53-13-1392
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరపత రరడడడ అరరకటట
ఇసటట ననస:53-13-1392
వయససస:28
లస: పప
2270 SQX0150375
పపరర: వవగరరరడడడ సరనసకకమబమ

2265 SQX0153569
పపరర: రమణ ఆరరకటర

2290 SQX0399170
పపరర: కకసడలరరవప� యబ�

95-88/70

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-13-2708
వయససస:35
లస: పప
2293 SQX1912096
పపరర: గసగ లసకపలర

95-88/73

భరస : నతగరరజ లసకపలర
ఇసటట ననస:53-13-2711
వయససస:30
లస: ససస స
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2294 SQX0175216
పపరర: నతగరరజ� లసకపలర �
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95-88/74

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:53-13-2711
వయససస:39
లస: పప
2297 SQX0079079
పపరర: షపక� మసరసన�

95-88/77

95-88/80

95-88/1283

95-88/81

95-88/84

95-88/87

95-88/90

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-13-2864
వయససస:30
లస: ససస స

95-88/1284

2310 SQX0681072
పపరర: పపసరద ఆవపలమసద

2313 SQX0681098
పపరర: పపసరద గసజరర పలర

2316 SQX0285189
పపరర: ననసకటటశశరరర� గసజరపలర �

95-88/93

2319 SQX0175372
పపరర: పపసరద� వవసపరటట�

95-88/82

2322 SQX1011568
పపరర: కకటటశశర రరవప ఎలల
ర రర
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-13-2864
వయససస:32
లస: పప

95-80/830

2305 SQX2238053
పపరర: ససజయ వరమ బబ నగఅలమ

95-89/1334

2308 SQX1535550
పపరర: లలత మమలపరరజ

95-88/83

భరస : రరజ మమలపరరజ
ఇసటట ననస:53-13-2838
వయససస:45
లస: ససస స
95-88/85

2311 SQX0285122
పపరర: వనసకటరమణ� గసజరపలర �

95-88/86

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-13-2840
వయససస:43
లస: పప
95-88/88

2314 MLJ1660166
పపరర: రతస యఖ� ఉలర సగబల�

95-88/89

తసడడ:ప వనసకటపపయఖ� �
ఇసటట ననస:53-13-2841
వయససస:60
లస: పప
95-88/91

2317 SQX1062637
పపరర: లకడమ దడవ వవసపరటట

95-88/92

భరస : పపసరదస
ఇసటట ననస:53-13-2858
వయససస:33
లస: ససస స
95-88/94

తసడడ:ప గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:53-13-2858
వయససస:40
లస: పప
95-88/96

2302 SQX2077923
పపరర: దదపక కలమమర కటభట

భసధసవప: రతనరరజ బబ నగఅలమ
ఇసటట ననస:53-13-2749
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప బభలయఖ�
ఇసటట ననస:53-13-2856
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:ప బభలయఖ
ఇసటట ననస:53-13-2858
వయససస:33
లస: పప
2321 SQX1011576
పపరర: రమణ ఏలలరర

2307 SQX1479469
పపరర: కరరణ మమలపరరజ

95-88/79

Deleted

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-13-2841
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప చచననకరశవపలల�
ఇసటట ననస:53-13-2855
వయససస:38
లస: పప
2318 SQX1062678
పపరర: శవ నతరరయణ వనసపరటట

2304 SQX2081784
పపరర: గరకస దదవఖ కటభట

2299 SQX0681114
పపరర: నతగరశశర రరవప ఆవపలమసద

తసడడ:ప వజయ కలమమర కటభట
ఇసటట ననస:53-13-2749
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప ససబబయఖ
ఇసటట ననస:53-13-2839
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప పపదగబరవయఖ�
ఇసటట ననస:53-13-2840
వయససస:44
లస: పప
2315 SQX0175257
పపరర: చచననకకషష� దసదడదల�

95-80/829

తసడడ:ప రరజ మమలపరరజ
ఇసటట ననస:53-13-2838
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజ మమలపరరజ
ఇసటట ననస:53-13-2838
వయససస:24
లస: పప
2312 SQX0175620
పపరర: బభలనతరరయణ� దసరర స�

2301 SQX2077980
పపరర: వజయ కలమమర కటభట

95-88/76

తసడడ:ప శశషయఖ
ఇసటట ననస:53-13-2730
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప వజయ కలమమర కటభట
ఇసటట ననస:53-13-2749
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప శశషయఖ�
ఇసటట ననస:53-13-2755
వయససస:49
లస: పప
2309 SQX1479451
పపరర: అరరరన మమలపరరజ

95-88/78

తసడడ:ప గబపయయలల కటభట
ఇసటట ననస:53-13-2749
వయససస:49
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర కటభట
ఇసటట ననస:53-13-2749
వయససస:39
లస: ససస స
2306 SQX0243022
పపరర: చచననయఖ� దసదడదల�

2298 SQX0230961
పపరర: వనసకటటశశరరర� బబ సగబళళరర�

2296 SQX0123299
పపరర: షపక అజగర�

తసడడ:ప మసరసన�
ఇసటట ననస:53-13-2726
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:53-13-2728
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప శశషయఖ�
ఇసటట ననస:53-13-2738
వయససస:43
లస: పప
2303 SQX2081891
పపరర: సరసబభపజఖస కటభట

95-88/75

తసడడ:ప సరసబయఖ లసకపలర
ఇసటట ననస:53-13-2711
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప అమనత సరహహబ�
ఇసటట ననస:53-13-2726
వయససస:59
లస: పప
2300 SQX0175588
పపరర: పప లయఖ� దసదడదల�

2295 SQX1909738
పపరర: కకటటశశర రరవప లసకపలర

2320 SQX1062694
పపరర: బభలయఖ వనసపరటట

95-88/95

తసడడ:ప అలల
ర రయఖ
ఇసటట ననస:53-13-2858
వయససస:54
లస: పప
95-88/97

2323 SQX1295824
పపరర: ఆయపప యమరపప

95-88/98

తసడడ:ప రగశయఖ యమరపప
ఇసటట ననస:53-13-2867
వయససస:25
లస: పప
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2324 SQX1295907
పపరర: వనసకటటశ యమవరపప
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95-88/99

తసడడ:ప రగశయఖ యమరపప
ఇసటట ననస:53-13-2867
వయససస:27
లస: పప
2327 SQX1011600
పపరర: వరమమ పససమరరస

95-88/102

95-88/105

95-88/1390

95-88/110

95-88/113

95-88/116

95-99/621

తసడడ:ప వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:53-14-1394
వయససస:37
లస: పప

2337 SQX1030626
పపరర: ససబభబరరవప రరదపవరపప

2340 SQX1562033
పపరర: అనశర మహమమద

2343 SQX2082857
పపరర: అలవనలల మసగమమ మపసదడవ

2346 SQX2382646
పపరర: పరరశన షపక

95-84/542

2349 SQX0864439
పపరర: రరజవనత బబగమ అబగ
ద లల

95-88/111

2352 SQX2258929
పపరర: రరధ అవపల
భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:53-14-1394
వయససస:35
లస: ససస స

2332 SQX0242792
పపరర: నతగయఖ� దసదడదల�

95-88/107

2335 SQX1011543
పపరర: శవ నతగ రరజ కలనసగబసటర

95-88/109

2338 SQX0231605
పపరర: ససనసబడడ� సయఖద�

95-88/112

తసడడ:ప మసరసన�
ఇసటట ననస:53-13-2887
వయససస:49
లస: పప
95-88/114

2341 SQX0123042
పపరర: గబసతకల చసదడదప ఖర�

95-88/115

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:53-13-2890
వయససస:30
లస: పప
95-84/721

2344 SQX2313062
పపరర: సతష ఉబబపలర

95-84/932

Deleted

తసడడ:ప శకనస ఉబబపలర
ఇసటట ననస:53-14-139
వయససస:19
లస: పప
95-84/939

2347 SQX2363034
పపరర: అబబదల హమద షపక

95-84/840

తసడడ:ప మహమమద గగస షపక
ఇసటట ననస:53.14.141 1
వయససస:72
లస: పప
95-84/543

భరస : అజమ బభష అబబదలల
ఇసటట ననస:53-14-1361
వయససస:35
లస: ససస స
95-84/933

95-88/104

తలర : లకకమ
ఇసటట ననస:53-13-2881
వయససస:27
లస: పప

భరస : రబభబన షపక
ఇసటట ననస:53-14-140/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప చనన రరమయఖ రరవపలకకలలర
ఇసటట ననస:53-14-146
వయససస:22
లస: ససస స
2351 SQX2258903
పపరర: శకనవరస రరడడడ అవపల

95-88/108

భరస : కకషష పపసరద మపసదడవ
ఇసటట ననస:53-14-139
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప రమబలల మపసదడవ
ఇసటట ననస:53-14-139
వయససస:46
లస: పప
2348 SQX1795053
పపరర: పసపయమసక రరవపలకకలలర

2334 SQX1030618
పపరర: లకడమ పపసనతన రరదపవరపప

2329 SQX0635342
పపరర: టటసపలర అనత�

తసడడ:ప శశషయఖ�
ఇసటట ననస:53-13-2878
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప ఆదమ మహమమద
ఇసటట ననస:53-13-2888
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:53-13-2890
వయససస:49
లస: పప
2345 SQX2082816
పపరర: కకషష పపసరద మపసదడవ

95-88/106

తసడడ:ప వనసకరటటశశరరర రరదపవరపప
ఇసటట ననస:53-13-2881
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప కరవపరర
ఇసటట ననస:53-13-2888
వయససస:36
లస: పప
2342 SQX0243071
పపరర: ఆసజనవయబలల� గబసటకల�

2331 SQX0635268
పపరర: కకలకలలరర నతగమణణ�

95-88/101

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:53-13-2870
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభబరరవప రరదపవరపప
ఇసటట ననస:53-13-2881
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : లకకమ
ఇసటట ననస:53-13-2881
వయససస:28
లస: పప
2339 SQX0989293
పపరర: తరరపతయఖ కరవపరర

95-88/103

భరస : అసకమమరరవప�
ఇసటట ననస:53-13-2874
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నతగయఖ దసదచద ల
ఇసటట ననస:53-13-2878
వయససస:42
లస: ససస స
2336 SQX1011550
పపరర: దసరర పపసరద కలనసగబసటర

2328 SQX0175463
పపరర: సరసబశవరరవప లసకపలర

2326 SQX1410687
పపరర: రగశయఖ యమరపప

తసడడ:ప అసకమమ యమరపప
ఇసటట ననస:53-13-2867
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-13-2869
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:53-13-2872
వయససస:49
లస: పప
2333 SQX2148435
పపరర: భభగఖమమ దసదచద ల

95-88/100

తసడడ:ప రగశయఖ యమరపప
ఇసటట ననస:53-13-2867
వయససస:32
లస: పప

భరస : నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-13-2869
వయససస:52
లస: ససస స
2330 SQX0285080
పపరర: కరశయఖ� గసజరపలర �

2325 SQX1341130
పపరర: అనష యమరపప

2350 SQX1505355
పపరర: పరమయఖ కకడతల

95-84/544

తసడడ:ప ససబబ రరవప కకడతల
ఇసటట ననస:53-14-1394
వయససస:74
లస: పప
95-84/934

2353 SQX2290633
పపరర: రరధ ఆవపల

95-84/935

భరస : శకనవరస రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:53-14-1394
వయససస:35
లస: ససస స
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2354 SQX2374387
పపరర: మబరళ కకషష చరరమమమళర

95-84/936

తసడడ:ప కకషష చరరమమమళర
ఇసటట ననస:53-14-1394/1
వయససస:21
లస: పప
2357 SQX1870799
పపరర: కరతతఖయన అవరశరర

95-84/547

95-84/550

95-84/937

Deleted
95-84/554

భరస : గగపరలకకషష వ
ఇసటట ననస:53-14-1398
వయససస:49
లస: ససస స
2369 SQX1640549
పపరర: పపఫపలర మమఘనతథ కకలలసస

95-84/557

95-84/559

95-84/562

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:53-14-1403
వయససస:19
లస: పప

95-84/549

2361 SQX1871144
పపరర: సరయ బభబభ కరససల

భరస : మననసర షపక
ఇసటట ననస:53-14-1396
వయససస:26
లస: ససస స
95-84/551

2364 SQX1873728
పపరర: సరయ బభబబ కరససల

95-142/74

తసడడ:ప వవసకటభదదప కరససల
ఇసటట ననస:53-14-1397
వయససస:23
లస: పప
2367 SQX1640556
పపరర: వనసకట లకడమకలమమరర కకలలసస

2370 SQX2433571
పపరర: లకడమ ససరభ

2373 SQX0166165
పపరర: అనల కలమమర జపపడడ

2376 SQX2387017
పపరర: నరసససహరరవప పరరమ

95-84/563

95-84/943

2379 SQX0398651
పపరర: శకనవరసరరవప అనసతశశటట
ఆనసతశశటట
తసడడ:ప అపరపరరవప ఆనసతశశటట
ఇసటట ననస:53-14-1403
వయససస:42
లస: పప
2382 SQX2495067
పపరర: నతగ దసరర అనసత శశటట
తసడడ:ప శకనవరస రరవప అనసత శశటట
ఇసటట ననస:53-14-1403
వయససస:20
లస: ససస స

2362 SQX1871185
పపరర: వనసకటభదదప కరససల

95-84/552

తసడడ:ప ససబభబరరవప కరససల
ఇసటట ననస:53-14-1397
వయససస:58
లస: పప
2365 SQX0153510
పపరర: శరరష వడడడ

95-84/553

తసడడ:ప గగపరలకకషష వడకడ
ఇసటట ననస:53-14-1398
వయససస:33
లస: ససస స
95-84/555

2368 MLJ1640374
పపరర: గగపరలకకషష వడడడ వడకడ

95-84/556

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప వడకడ
ఇసటట ననస:53-14-1398
వయససస:60
లస: పప
95-84/938

2371 SQX0635276
పపరర: ఉబబవలర కరశమమ ఉబబవలర

95-84/558

భరస : శకనస ఉబబవలర
ఇసటట ననస:53-14-1399
వయససస:45
లస: ససస స
95-84/560

2374 MLJ1661552
పపరర: శవశసకరరరవప జపపడడ

95-84/561

తసడడ:ప రరఘవయఖ జపపడడ
ఇసటట ననస:53-14-1401/1
వయససస:59
లస: పప
95-84/940

తసడడ:ప రమణయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:53-14-1402
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఆనసతశశటట
ఇసటట ననస:53-14-1403
వయససస:38
లస: ససస స
2381 SQX2162816
పపరర: శవ నతగరసదప అనసతశశటట

2359 SQX1442110
పపరర: అసజ షపక

తసడడ:ప రమణ జపపడడ
ఇసటట ననస:53-14-1401/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప నతగ రరజ మలర నవన
ఇసటట ననస:53-14-1402
వయససస:48
లస: పప
2378 SQX0398107
పపరర: మమధవ అనసతసపటట ఆనసతశశటట

95-84/548

భరస : నరసససహహలల ససరభ
ఇసటట ననస:53-14-1398/1
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శవశసకరరకవప జపపడడ
ఇసటట ననస:53-14-1401/1
వయససస:50
లస: ససస స
2375 SQX0971606
పపరర: నతగ రరజ మలర నవన మలర నవన

2358 SQX1870534
పపరర: పపభభకర శరససస స అవరశరర

భరస : పపఫపలర మమఘనతథ కకలలసస
ఇసటట ననస:53-14-1398
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట బసవయఖ కకలలసస
ఇసటట ననస:53-14-1398
వయససస:61
లస: పప
2372 MLJ3121035
పపరర: రమణ జపపడడ

95-84/546

తసడడ:ప వనసకటభదదప కరససల
ఇసటట ననస:53-14-1397
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప శకనస ఉబబపలర
ఇసటట ననస:53-14-1397
వయససస:19
లస: పప
2366 MLJ1640390
పపరర: శవపరరశత వ

2356 SQX1870872
పపరర: వ ఎన యస లకడమ కరమమశశరర
అవరశరర
తసడడ:ప పపభభకర శరససస స అవరశరర
ఇసటట ననస:53-14-1394/A1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప సనరఖనతరరయణ అవరశరర
ఇసటట ననస:53-14-1394/A1
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప ఇమమసస షపక
ఇసటట ననస:53-14-1396
వయససస:46
లస: ససస స
2363 SQX2314482
పపరర: సతష ఉబబపలర

95-84/545

తసడడ:ప పపభభకర శరససస స అవరశరర
ఇసటట ననస:53-14-1394/A1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పపభభకర శరససస స అవరశరర
ఇసటట ననస:53-14-1394/A1
వయససస:56
లస: ససస స
2360 MLJ1640531
పపరర: వహహద షపక

2355 SQX1870997
పపరర: రరధత అవరశరర

2377 SQX2400521
పపరర: తరరపరతమమ పరరమ

95-84/941

భరస : నరసససహరరవప పరరమ
ఇసటట ననస:53-14-1402
వయససస:34
లస: ససస స
95-84/564

2380 SQX2158251
పపరర: నతగ దసరర అనసత శశటట

95-84/942

తసడడ:ప శకనవరస రరవప అనసత శశటట
ఇసటట ననస:53-14-1403
వయససస:21
లస: ససస స
95-84/1129

2383 SQX1870146
పపరర: అనషర షపక

95-84/565

భరస : అబబదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:53-14-1404
వయససస:25
లస: ససస స
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95-84/566

తసడడ:ప హసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-14-1404
వయససస:31
లస: ససస స
2387 SQX1870229
పపరర: అమర ఖమన పఠరన

95-84/569

95-84/572

Deleted
95-84/946

తసడడ:ప అబబదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:53-14-1404
వయససస:24
లస: ససస స
2396 SQX2165777
పపరర: ఖమదర భభషర షపక

95-84/948

95-88/117

95-84/951

95-84/575

భరస : అబబదల హమద షపక
ఇసటట ననస:53-14-1411
వయససస:67
లస: ససస స

2394 SQX2354595
పపరర: రరఖబభ మహమమద

2397 SQX2158095
పపరర: రఖబ మహమమద

2400 SQX1911189
పపరర: దసస గరరర సరహహబ షపక

2403 SQX2066884
పపరర: వనసకట శవ సహహత గననవరపప

2406 SQX1915644
పపరర: బభషర షపక

95-84/577

2409 SQX1948017
పపరర: బభషర షపక

95-84/839

2412 SQX2163368
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:ప మహహదదదన
ఇసటట ననస:53-14-1411
వయససస:41
లస: పప

95-84/571

2392 SQX2196368
పపరర: ఫరతమ షపక

95-84/945

2395 SQX2158103
పపరర: రహమతషననసర షపక

95-84/947

భరస : దతదస షపక
ఇసటట ననస:53-14-1404/1
వయససస:54
లస: ససస స
95-84/949

2398 SQX2157030
పపరర: పరఖరరమ జహరబ అలయస

95-84/950

భరస : మహబగబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:53-14-1405
వయససస:78
లస: ససస స
95-88/118

2401 SQX0734392
పపరర: హహహమమవత రరవపలకకలలర

95-84/573

భరస : చనన రరమయఖ రరవపలకకలలర
ఇసటట ననస:53-14-1406
వయససస:45
లస: ససస స
95-84/722

2404 SQX1066902
పపరర: షమస షపక

95-84/574

భరస : ఖమజజ వరల షపక
ఇసటట ననస:53-14-1408
వయససస:52
లస: ససస స
95-83/503

2407 SQX1948009
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-84/576

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:53-14-1411
వయససస:22
లస: ససస స
95-84/578

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:53-14-1411
వయససస:29
లస: పప
95-84/953

2389 SQX0935171
పపరర: హసన ఖమన పఠరన

భరస : అబబదల గఫరర
ఇసటట ననస:53-14-1404
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:53-14-1411
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:53-14-1411
వయససస:22
లస: ససస స
2411 SQX2196426
పపరర: ఫరతమబననసర షపక

తసడడ:ప అబబదల ఖసదన
ద స షపక
ఇసటట ననస:53-14-1404
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:53-14-1407
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమజజ వరల షపక
ఇసటట ననస:53-14-1408
వయససస:27
లస: పప
2408 SQX1914167
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-84/944

తసడడ:ప మహబగబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-14-1405/2
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప చనన రరమయఖ
ఇసటట ననస:53-14-1406
వయససస:25
లస: పప
2405 SQX1067082
పపరర: బభషర షపక

2391 SQX2196889
పపరర: అబబదల గఫరర షపక

95-84/568

తసడడ:ప అజజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-14-1404
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఖమదర బభషర మహమమద
ఇసటట ననస:53-14-1404/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:53-14-1405/2
వయససస:37
లస: ససస స
2402 SQX2161875
పపరర: రరజరశ కనన రరవపలకకలలర

95-84/570

భరస : ఖమదర బభష షపక
ఇసటట ననస:53.14.1404.1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప దతదస షపక
ఇసటట ననస:53-14-1404/1
వయససస:31
లస: పప
2399 SQX1911197
పపరర: రజయ షపక

2388 SQX0935205
పపరర: ఇమమమన ఖమన పఠరన

2386 SQX1819622
పపరర: ఫరతమమ షపక

భరస : అబబదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:53-14-1404
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప హసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-14-1404
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప అబబదల ఖసదసదస షపక
ఇసటట ననస:53-14-1404
వయససస:59
లస: పప
2393 SQX2198737
పపరర: అనష షపక

95-84/567

భరస : హసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-14-1404
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప హసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-14-1404
వయససస:23
లస: పప
2390 SQX1819598
పపరర: అబబదల గఫరర షపక

2385 SQX1560474
పపరర: వరహహద ఖమన పఠరన

2410 SQX2196483
పపరర: అబబదల హమద షపక

95-84/952

భసధసవప: ఫరతమబననసర షపక
ఇసటట ననస:53-14-1411
వయససస:72
లస: పప
95-84/954

2413 SQX2157600
పపరర: దచలత బబగబమ షపక

95-84/955

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:53-14-1411
వయససస:37
లస: ససస స
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2414 SQX2305738
పపరర: దదలమరద షపక
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95-84/956

భసధసవప: బభష షపక
ఇసటట ననస:53-14-1411
వయససస:37
లస: ససస స
2417 SQX0609859
పపరర: సలస షపక షపక

95-84/579

2418 SQX2494953
పపరర: రహహమబననసర బబగస షపక

95-220/1547

2421 SQX2459980
పపరర: షపక ఫపజజ అహమద షపక

95-84/1127

95-84/958

2419 SQX2531218
పపరర: జవద అహమద షపక

95-84/1135

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-14-1413
వయససస:36
లస: పప
95-84/959

Deleted

95-84/961

2416 SQX2305332
పపరర: అఫప ప జ షపక

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:53-14-1411
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-14-1413
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-14-1413
వయససస:25
లస: పప
2423 SQX2466456
పపరర: షపక మమలమల షపక

95-84/957

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:53-14-1411
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప షబబర షపక
ఇసటట ననస:53-14-1412
వయససస:32
లస: పప
2420 SQX2506335
పపరర: ఫరరరక అహమమద షపక

2415 SQX2305290
పపరర: పరవన షపక

2422 SQX2475028
పపరర: షపక మమలమల షపక

95-84/960

Deleted

తసడడ:ప షపక మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-14-1413 SANKAR NILAYA
వయససస:38
లస: పప

భసధసవప: షపక రహహమబననసరస బబగస షపక
ఇసటట ననస:53-14-1413 SANKAR NILAYAM
వయససస:73
లస: పప

2424 SQX2481646
పపరర: షపక రహహమబననసరస బబగస షపక

2425 SQX2469146
పపరర: షపక జవద అహమద షపక

95-84/962

95-84/963

భసధసవప: షపక రహహమబననసరస బబగస షపక
ఇసటట ననస:53-14-1413 SANKAR NILAYAM
వయససస:73
లస: పప

భరస : షపక మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-14-1413 SANKAR NILAYAM
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-14-1413 SANKAR NILAYAM
వయససస:36
లస: పప

2426 SQX2461028
పపరర: షపక ఫరరరక అహమమద షపక

2427 SQX1747492
పపరర: కరవఖ శక దనదదపసడర

2428 SQX1747278
పపరర: గరరర పరరర సరరధద దనదదపసడర

95-84/964

తసడడ:ప షపక మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-14-1413 SANKAR NILAYAM
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప రమణ కకషప ర దనదదపసడర
ఇసటట ననస:53-14-1414
వయససస:21
లస: ససస స

2429 SQX0043778
పపరర: రరమకకషప ర దనదదపసడర �
దసడడపసడర
తసడడ:ప పరరరసరరధద� దసడడపసడర
ఇసటట ననస:53-14-1414
వయససస:46
లస: పప

95-84/582

2430 SQX1742980
పపరర: ససతమహలకడమ దసడడపనలన

2432 SQX0571406
పపరర: రహసతషననసర షపక� షపక

95-84/584

95-84/965

తలర : అసజమమ వననన
ఇసటట ననస:53-14-1418
వయససస:59
లస: పప

2436 SQX2059251
పపరర: మరబ షపక

95-84/588

2439 MLJ1653419
పపరర: పదతమవత శశసఠర

95-84/585

2442 SQX1014190
పపరర: బభల చసదసపడడ శశసఠర
తసడడ:ప కకషష మగరరస శశసఠర
ఇసటట ననస:53-14-1418
వయససస:68
లస: పప

95-84/583

2434 MLJ1641471
పపరర: మమలమల షపక

95-84/586

తసడడ:ప పపదదమమలమల� షపక
ఇసటట ననస:53-14-1417
వయససస:69
లస: పప
95-186/568

2437 SQX1243658
పపరర: దదపసస అననపపరష వననన

95-84/587

తసడడ:ప నతగ కరమమశశర రరవప వననన
ఇసటట ననస:53-14-1418
వయససస:24
లస: ససస స
95-84/589

భరస : బభల చసదసపడడ శశసఠర
ఇసటట ననస:53-14-1418
వయససస:57
లస: ససస స
95-84/591

2431 MLJ1643691
పపరర: హమనత� షపక
తసడడ:ప మమలమల� షపక
ఇసటట ననస:53-14-1417
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-14-1417
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : నతగ కరమమశశరరరవప వననతన
ఇసటట ననస:53-14-1418
వయససస:50
లస: ససస స
2441 SQX0778639
పపరర: నతగ కరమమశశర రరవప వననన

95-197/29

భరస : మమలమరర� షపక
ఇసటట ననస:53-14-1417
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:53-14-1417
వయససస:86
లస: పప
2438 SQX0354951
పపరర: కలససమ వననన

2433 AP151000225742
పపరర: ఖమసససబ షపక� షపక

95-84/581

తసడడ:ప రరమ కకశశర దనదదపసడర
ఇసటట ననస:53-14-1414
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరమకకశశర దసడడపనలన
ఇసటట ననస:53-14-1414
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రహహమ� షపక
ఇసటట ననస:53-14-1417
వయససస:40
లస: ససస స
2435 SQX2165900
పపరర: మసరసన షపక

95-84/580

2440 SQX0104174
పపరర: దసరర వర పపసరద శశసఠర

95-84/590

తసడడ:ప బభల చసదసపడడ శశసఠర
ఇసటట ననస:53-14-1418
వయససస:36
లస: పప
95-84/592

2443 SQX1711241
పపరర: హససనత షపక

95-84/593

భరస : ఖమదర బభషర షపక
ఇసటట ననస:53-14-1420
వయససస:28
లస: ససస స
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2444 SQX1710946
పపరర: షబనత షపక
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95-84/594

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:53-14-1420
వయససస:29
లస: ససస స
2447 SQX1746288
పపరర: అరరణ కలమమరర డదగరపరరస

95-84/597

95-84/600

95-142/75

95-87/1299

95-83/505

95-83/506

95-85/954

భరస : కకషష మలలర ల
ఇసటట ననస:53-68-95
వయససస:26
లస: ససస స

2457 SQX1836899
పపరర: రరజజశన సయఖద

2460 SQX2209559
పపరర: జజఖత నలమగగనతలన

2463 MLJ1651843
పపరర: రరమకకటటశశరమమ� బటటట�

2466 SQX2310365
పపరర: మహమగద షపక

95-90/810

2469 SQX2440717
పపరర: వనసకట నరసమమ మలలర ల

95-83/504

2472 SQX0426692
పపరర: నతగగర మరర షపక�
తసడడ:ప మదతర సరహహబ�
ఇసటట ననస:53-102
వయససస:54
లస: పప

2452 SQX1746874
పపరర: రరసబభబబ పరలడడగబ

95-84/602

2455 SQX1913995
పపరర: షబర షపక

95-84/603

2458 SQX2353803
పపరర: శకకరసత నరరశశటట

95-84/966

తసడడ:ప పరపరరవప నరరశశటట
ఇసటట ననస:53-17-3054
వయససస:27
లస: పప
95-83/1110

2461 SQX2227494
పపరర: భవన నలర గగసడ

95-87/1301

భరస : శశశదత రరవప నలర గగసడ
ఇసటట ననస:53-21-3719
వయససస:18
లస: ససస స
95-82/421

2464 AP151000213473
పపరర: వనసకటనరసససహరరవప బటటట�

95-82/422

తసడడ:ప పపననయఖ�
ఇసటట ననస:53-32
వయససస:47
లస: పప
95-85/955

2467 SQX2518900
పపరర: అససఫ బభష షపక

95-89/1551

తసడడ:ప అమర షపక
ఇసటట ననస:53-51
వయససస:19
లస: పప
95-84/1020

భరస : వనసకటటశశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:53-68-95
వయససస:49
లస: ససస స
95-84/1022

95-84/599

తసడడ:ప జకకకయ షపక
ఇసటట ననస:53-14-14412
వయససస:64
లస: పప

భరస : అజజ షపక
ఇసటట ననస:53-51
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:53-51
వయససస:36
లస: ససస స
2471 SQX2434983
పపరర: వనసకట రమణ మలలర ల

95-197/30

భరస : వ.నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:53-32
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కలదనస షపక
ఇసటట ననస:53-51
వయససస:57
లస: ససస స
2468 SQX2310381
పపరర: షపహనతజ బబాడగస షపక

2454 SQX1742964
పపరర: నతనన షపక

2449 SQX1710870
పపరర: జజన షపక

తసడడ:ప కకషష మగరరస పరలడడగబ
ఇసటట ననస:53-14-1420
వయససస:65
లస: పప

భరస : వవర నతరరయణ నలమగగనతలన
ఇసటట ననస:53-21-3719
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప రమణ నతదచసడర
ఇసటట ననస:53-21-3775
వయససస:43
లస: పప
2465 SQX2336956
పపరర: సమమబననసర షపక

95-84/601

భరస : అజజదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:53-16-1234/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:53-18-1091
వయససస:33
లస: ససస స
2462 SQX0165266
పపరర: అశశక కలమమర నతదచసడర

2451 MLJ1657998
పపరర: రఫస షపక

95-84/596

తసడడ:ప యమససన షపక
ఇసటట ననస:53-14-1420
వయససస:34
లస: పప

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:53-14-1420
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : బభష
ఇసటట ననస:53-15/1
వయససస:31
లస: ససస స
2459 SQX1779446
పపరర: కరరమబన షపక

95-84/598

తసడడ:ప రషసద షపక
ఇసటట ననస:53-14-1420
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప హహసపసన షపజక
ఇసటట ననస:53-14-1420
వయససస:58
లస: పప
2456 SQX2225381
పపరర: తహహరర షపక

2448 SQX1747583
పపరర: జకకర షపక

2446 SQX1710904
పపరర: రరహన షపక

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:53-14-1420
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప యమససన షపక
ఇసటట ననస:53-14-1420
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప యమససన షపక
ఇసటట ననస:53-14-1420
వయససస:36
లస: పప
2453 SQX1873876
పపరర: యమససన షపజక

95-84/595

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:53-14-1420
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమయఖ డదగరపరరస
ఇసటట ననస:53-14-1420
వయససస:60
లస: ససస స
2450 SQX1710847
పపరర: రహహస షపక

2445 SQX1711068
పపరర: జరరన షపక

2470 SQX2426633
పపరర: కకషష మలలర ల

95-84/1021

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:53-68-95
వయససస:29
లస: పప
95-86/957

2473 SQX1871094
పపరర: లల అసకమమరరవప గరరకపరటట

95-84/604

తసడడ:ప శకనవరసరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:53-104
వయససస:23
లస: పప
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2474 SQX1873504
పపరర: లల అసకమమ రరవప గరరకకపరటట

95-142/76

తసడడ:ప శకనవరసరరవప గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:53-104
వయససస:23
లస: పప
2477 SQX2253888
పపరర: భభరత యయమరరడడడ

95-85/926

2478 SQX2059400
పపరర: గగససయ షపక

95-84/606

2481 SQX1283522
పపరర: శవరకకషష అవరశరర

2484 SQX1417782
పపరర: తలర స మబరళ

తసడడ:ప వనసకట ససబబ రరవప మబటట
ర రర
ఇసటట ననస:53-113
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప తలర స కనక రరజరశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-113
వయససస:37
లస: పప

2486 SQX1746502
పపరర: వనసకట రరవప అవరశరర

2487 SQX1746700
పపరర: కకటటశశరర యరకగగపపల

95-84/609

తసడడ:ప రసగ రరవప అవరశరర
ఇసటట ననస:53-117
వయససస:59
లస: పప
2489 SQX0167403
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-84/612

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-119
వయససస:52
లస: పప
2492 SQX2395069
పపరర: షరరఫ షపక

95-84/900

భరస : ఖమజజ నతయబ రసనల షపక
ఇసటట ననస:53-121
వయససస:31
లస: ససస స
2498 SQX0938662
పపరర: అబబదల హమమద షపక షపక

95-84/618

తసడడ:ప ఉసరమన షపక
ఇసటట ననస:53-121
వయససస:35
లస: పప

95-86/959

2485 SQX1912740
పపరర: అపసరరననసర షపక

95-84/610

2491 SQX0167023
పపరర: మమసనస వరల షపక

2502 SQX1021922
పపరర: అజమ షపక
తసడడ:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:53-121
వయససస:36
లస: పప

95-86/960

2488 SQX0167338
పపరర: ననరర హన షపక

2490 SQX0154245
పపరర: షసషరద షపక

2499 SQX1482322
పపరర: మసరసన వల షపక

95-84/705

భరస : మహమమద ఉసరమన షపక
ఇసటట ననస:53-115
వయససస:84
లస: ససస స

95-84/613

95-84/611

95-84/614

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-120
వయససస:50
లస: పప
95-85/536

2494 SQX2230191
పపరర: మసరసన వల షపక

95-85/929

తసడడ:ప మమససస వల షపక
ఇసటట ననస:53-120 , 3LINE
వయససస:26
లస: పప
95-84/616

2497 SQX0154286
పపరర: షమన షపక

95-84/617

భరస : అబబదలసరరమ� షపక
ఇసటట ననస:53-121
వయససస:37
లస: ససస స
95-84/619

తసడడ:ప మహమమద ఉసరమన షపక
ఇసటట ననస:53-121
వయససస:31
లస: పప
95-84/621

2482 SQX1987510
పపరర: వనసకటరరవప అవరశరర

భసధసవప: కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:53-119
వయససస:52
లస: ససస స

2496 SQX1803105
పపరర: అయయష షపక

95-84/605

తసడడ:ప రసగరరరవప అవరశరర
ఇసటట ననస:53-112
వయససస:58
లస: పప

భరస : ససబభన షపక
ఇసటట ననస:53-121
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:53-121
వయససస:28
లస: పప
2501 SQX0043968
పపరర: ఖమజజ రహసతషలమర షపక షపక

95-84/607

తసడడ:ప మమసససవల షపక
ఇసటట ననస:53-120
వయససస:24
లస: పప
95-84/615

2479 SQX1746486
పపరర: రరజఖ లకడమ అవరశరర

భరస : వనసకట రమణ కలమమర యరకగగపపల
ఇసటట ననస:53-118
వయససస:34
లస: ససస స

2493 SQX1283118
పపరర: జజన బభషర షపక

95-85/535

భరస : వనసకట రరవప అవరశరర
ఇసటట ననస:53-112
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:53-120
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:53-120
వయససస:58
లస: పప
2495 SQX1746767
పపరర: నససమమ షపక

95-187/381

తసడడ:ప వనసకటభపవప అవరశరర
ఇసటట ననస:53-112
వయససస:31
లస: పప
95-84/608

2476 SQX1913565
పపరర: ససభభన షపక

తసడడ:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-110
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:53-110
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటరరవప అవరశరర
ఇసటట ననస:53-112
వయససస:24
లస: పప
2483 SQX1747567
పపరర: పరమమష మబటట
ర రర

95-86/958

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:53-106
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జయ రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:53-110
వయససస:49
లస: ససస స
2480 SQX1640515
పపరర: సరయ మహహష అవరశరర

2475 SQX1244276
పపరర: యమకల బ షపక

2500 SQX0616235
పపరర: గగస షపక� షపక

95-84/620

తసడడ:ప నతజర� షపక
ఇసటట ననస:53-121
వయససస:33
లస: పప
95-84/622

2503 SQX0234526
పపరర: అబబదల కరరమ షపక

95-84/623

తసడడ:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:53-121
వయససస:40
లస: పప
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95-84/624

తసడడ:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:53-121
వయససస:40
లస: పప
2507 SQX2550473
పపరర: షపక ఇమమమన

95-84/1136

95-84/627

95-84/630

95-84/716

95-85/540

95-84/635

94-81/813

95-84/639

భరస : షరఫపదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-126
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన పఠరన
ఇసటట ననస:53-126
వయససస:29
లస: పప

2517 SQX1527375
పపరర: జజబన ససలమ న షపక

2520 SQX1914142
పపరర: జమల షపక

2523 SQX1912617
పపరర: బభజ షపక

2526 SQX1290808
పపరర: మసరత ఫరతమమ షపక

95-84/632

95-84/634

2532 SQX1061696
పపరర: అబబదల ఖలల షపక షపక
తసడడ:ప జజనస షపక
ఇసటట ననస:53-126
వయససస:42
లస: పప

95-84/629

2515 SQX1283209
పపరర: జజన బభషర షపక

95-85/539

2518 SQX0616219
పపరర: అబబదల కరరమ షపక� షపక

95-84/633

2521 SQX2092674
పపరర: బభజ షపక

95-92/649

Deleted

తసడడ:ప రజక షపక
ఇసటట ననస:53-124
వయససస:45
లస: పప
95-87/180

95-84/637

2524 SQX1914100
పపరర: చతమసడడశశరర దడవ గబసటటపలర

95-84/636

తసడడ:ప శసకర గబసటటపలర
ఇసటట ననస:53-125
వయససస:29
లస: ససస స
2527 SQX1914019
పపరర: హబ మబననసర షపక

95-84/638

భరస : ఫజల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:53-126
వయససస:29
లస: ససస స
95-84/640

భరస : అబబదల షషకలర� షపక
ఇసటట ననస:53-126
వయససస:55
లస: ససస స
95-84/642

2512 SQX0167072
పపరర: వహహదత షపక

తసడడ:ప షషకలర� షపక
ఇసటట ననస:53-123
వయససస:32
లస: పప

భరస : హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:53-126
వయససస:25
లస: ససస స
2529 SQX0616011
పపరర: బభజద బ షపక

95-84/626

తసడడ:ప జబభబర షపక
ఇసటట ననస:53-122
వయససస:37
లస: పప

Deleted

Deleted

2531 SQX1290857
పపరర: హహసపసన పఠరన

95-84/631

తసడడ:ప రజజక షపక
ఇసటట ననస:53-124-15
వయససస:45
లస: పప

భరస : అబబదల ఖలల షపక
ఇసటట ననస:53-126
వయససస:30
లస: ససస స
2528 SQX0396945
పపరర: జమలమ షపక షపక

2514 SQX0789958
పపరర: జబబర షపక

2509 SQX1803113
పపరర: నజర షపక

తసడడ:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:53-122
వయససస:43
లస: పప

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:53-124
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:53-124-15
వయససస:21
లస: పప
2525 NDX2699726
పపరర: ఖజజబ షపక

95-84/628

తసడడ:ప అబబదల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:53-123
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : జఫరర మహమమద
ఇసటట ననస:53-123
వయససస:31
లస: ససస స
2522 SQX1914175
పపరర: రజజక షపక

2511 SQX1335315
పపరర: రహహమన షపక

95-85/537

తసడడ:ప అల షపక
ఇసటట ననస:53-121V
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ప మనససర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-122
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:53-122A
వయససస:20
లస: పప
2519 SQX1715531
పపరర: రరహనత మహమమద

95-85/538

తసడడ:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:53-122
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప జబభబర షపక
ఇసటట ననస:53-122
వయససస:47
లస: పప
2516 SQX2110450
పపరర: ఆరరఫ షపక

2508 SQX1283084
పపరర: హలమమబ షపక

2506 SQX1795129
పపరర: కరరమబననస షపక

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:53-121
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:53-121/1
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : జబభబర షపక
ఇసటట ననస:53-122
వయససస:66
లస: ససస స
2513 SQX0789982
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-84/625

తసడడ:ప కకషష మగరరస
ఇసటట ననస:53-121
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప షపక అబబదల కరరస
ఇసటట ననస:53-121/1
వయససస:18
లస: పప
2510 SQX1225888
పపరర: బషసర షపక

2505 SQX1066720
పపరర: రరసబభబబ పరలడడగబ

2530 SQX1579749
పపరర: మమలమ బ షపక

95-84/641

భరస : అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:53-126
వయససస:66
లస: ససస స
95-84/643

2533 SQX0150292
పపరర: షరర పపదదదన షపక

95-84/644

తసడడ:ప అబబదల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:53-126
వయససస:49
లస: పప
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2534 SQX2270254
పపరర: సరరర ర షపక
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95-84/919

తసడడ:ప అకస ర జన షపక
ఇసటట ననస:53-126
వయససస:36
లస: పప
2537 SQX1624528
పపరర: హహమ బసదస మసతపవరదద

95-87/181

95-83/933

95-85/543

95-84/931

భరస : శశఖర మబగడ
ఇసటట ననస:53-134
వయససస:69
లస: ససస స
2549 SQX2080737
పపరర: మసరసన వల పఠరన

95-82/749

తసడడ:ప మసరసనతల న పఠరన
ఇసటట ననస:53-135
వయససస:30
లస: పప
2552 SQX1704253
పపరర: నతగ మలలర శశర రరవప లమవప

95-82/424

95-85/548

తసడడ:ప చనన మసరసన�
ఇసటట ననస:53-140/1
వయససస:35
లస: పప

2544 SQX1117317
పపరర: ససవర రరమ కకషష రరడడడ నరరక

95-85/551

95-85/544

95-78/951

2542 SQX1067603
పపరర: వజయ అనసష గగపప

95-85/542

2545 SQX1067694
పపరర: బబగర మలమర రరడడడ నరరక

95-85/545

తసడడ:ప బబగర మలర రరడడడ నరరక
ఇసటట ననస:53-133
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప చచనతన రరడడ
ఇసటట ననస:53-133
వయససస:63
లస: పప

95-86/1135
2547 SQX2471647
పపరర: శవ సరయ రరస వర పపసరద
భబపగబమళ
తసడడ:ప సతఖ నతరరయణ గబపస భబపగబమళ
ఇసటట ననస:53-134
వయససస:47
లస: పప

2548 SQX2470318
పపరర: ఫణణ పదమజ భబపగబమళ

భరస : శవ సరయ రరస వర పపసరద భబపగబమళ
ఇసటట ననస:53-134
వయససస:44
లస: ససస స

2550 SQX2083442
పపరర: షమన పఠరన

2551 SQX1704287
పపరర: శకవలర లమవప

95-84/720

2553 SQX1113869
పపరర: శరసత గబడడపపడడ

2556 MLJ1658012
పపరర: మరరయమమ గబడడపపడడ

2559 MLJ1660281
పపరర: బసవయఖ గబడడపపడడ�

2562 MLJ1643949
పపరర: వన గబరరనన
భరస : జతడసదర
ఇసటట ననస:53-141
వయససస:36
లస: ససస స

95-89/1335

Deleted

95-82/423

భరస : నతగ మలలర శశర రరవప లమవప
ఇసటట ననస:53-136
వయససస:38
లస: ససస స
95-85/546

2554 SQX1117382
పపరర: సరగజన మబకలస

95-85/547

భరస : శకనవరససలల రరడడ మబకలస
ఇసటట ననస:53-138
వయససస:42
లస: ససస స
95-85/549

2557 SQX1113976
పపరర: భభరత ఏసథన గబడడపపడడ

95-85/550

తసడడ:ప బసవయఖ గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:53-138
వయససస:29
లస: పప
95-85/552

తసడడ:ప ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:53-138
వయససస:67
లస: పప
95-86/963

2539 SQX2038255
పపరర: పదతమవత నతగరరరడడ

భరస : ఫరపనసస రరడడ
ఇసటట ననస:53-133
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:53-138
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషష రరడడడ మబకలస
ఇసటట ననస:53-138
వయససస:48
లస: పప
2561 MLJ3642584
పపరర: ర�ాస� షపక�

95-85/541

భరస : భభరత ఏసథన గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:53-138
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వజర షపక
ఇసటట ననస:53-138
వయససస:45
లస: ససస స
2558 SQX1117366
పపరర: శకనవరససలల రరడడ మబకలస

2541 SQX1149690
పపరర: లకడమ పపసనన నరరక

95-86/961

భరస : లకమ రరడడడ నతగరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-130/A
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:53-135
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆనసద పపసరద లమవప
ఇసటట ననస:53-136
వయససస:48
లస: పప
2555 MLJ3122041
పపరర: పరరశన షపక

95-76/1282

భరస : ససవర రరమ కకషష రరడడడ నరరక
ఇసటట ననస:53-133
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబగర మలమర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-133
వయససస:51
లస: ససస స
2546 SQX2462984
పపరర: హహమలత మబగడ

2538 SQX2038883
పపరర: అశశక కలమమర రరడడడ నతగరరరడడడ

2536 SQX0780924
పపరర: హహసపజసన షపక

తసడడ:ప నతగబల మరర
ఇసటట ననస:53-128
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప లకమ రరడడడ నతగరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-130/A
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప సపజదసల రరడడడ నతగరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-130/A
వయససస:54
లస: పప
2543 SQX1067652
పపరర: నతరరయణమమ నరరక

95-88/1387

తసడడ:ప డదలమ ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:53-126
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప దసరరర పపసరద మసతపవరదద
ఇసటట ననస:53-130
వయససస:22
లస: ససస స
2540 SQX2038768
పపరర: లకకమ రరడడడ నతగరరరడడడ

2535 SQX2431195
పపరర: ఖజ వల పటభన

2560 MLJ3642576
పపరర: ససభభన� పఠరన�

95-86/962

తసడడ:ప ఆహమమద ఖమన�
ఇసటట ననస:53-140/1
వయససస:31
లస: పప
95-85/553

2563 MLJ1643931
పపరర: భభరత గబరరనన

95-85/554

భరస : పరరరమల
ఇసటట ననస:53-141
వయససస:69
లస: ససస స
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2564 SQX1265942
పపరర: అనకరత గబరరనన
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95-85/555

తసడడ:ప వజయ కలమమర గబరరనన
ఇసటట ననస:53-141
వయససస:24
లస: పప
2567 MLJ1650092
పపరర: లకకమశకఅనసపమ� కడడయమల�

95-85/558

95-85/561

95-85/564

95-85/567

95-78/614

95-78/617

95-78/620

2577 SQX0281402
పపరర: వనసకటరరవమమ� జజవశశటట �

2580 AP151000192086
పపరర: ఏసమమ సశరష

2583 SQX1282623
పపరర: దతనయయలల సశరష

2586 SQX2386845
పపరర: మరరయమమ సశరష

95-84/648

2589 SQX1913961
పపరర: జనత షపక

95-86/964

2592 SQX2463073
పపరర: మరరయమమ నలగరలమ
భరస : పపభభకర నలగరలమ
ఇసటట ననస:53-8114
వయససస:37
లస: ససస స

2572 SQX0396838
పపరర: పపసనన లకడమ బబ రరక

95-85/563

2575 SQX1341536
పపరర: వహహదత షపక

95-85/566

2578 SQX1089722
పపరర: మణణయమమ సశరష

95-78/613

భరస : ఏససదతస
ఇసటట ననస:53/322
వయససస:32
లస: ససస స
95-78/615

2581 SQX0463687
పపరర: ససవరరస మమ సశరష

95-78/616

భరస : పపపమదతస
ఇసటట ననస:53/322
వయససస:61
లస: ససస స
95-78/618

2584 SQX0642686
పపరర: సశరష సరమమలల

95-78/619

తసడడ:ప జయ రరవప
ఇసటట ననస:53/322
వయససస:40
లస: పప
95-86/1129

2587 SQX1910967
పపరర: షరహహన పఠరన

95-88/119

భరస : ఫసరగజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-557/2
వయససస:39
లస: ససస స
95-84/649

భరస : శబబర షపక
ఇసటట ననస:53-1412
వయససస:56
లస: ససస స
95-89/88

95-85/560

తసడడ:ప మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-145/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : యయసప బబ సశరష
ఇసటట ననస:53/322
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:ప అదమబ చననస
ఇసటట ననస:53--1008
వయససస:37
లస: పప
2591 SQX1009588
పపరర: జయ వనసకట నతగ పవన
చససడనరర
తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:53-3891
వయససస:28
లస: పప

95-85/565

తసడడ:ప జయరరవ సశరష
ఇసటట ననస:53/322
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప జజసఫ
ఇసటట ననస:53/322
వయససస:66
లస: పప
2588 SQX0163964
పపరర: బసరయయలల చననస

2574 SQX0154641
పపరర: సతఖ జయ పపద బబ రరక

2569 SQX1601898
పపరర: ససవకలమమరర కడడయమల

భరస : కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:53-144
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : జయరరవప
ఇసటట ననస:53/322
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : లలధరర
ఇసటట ననస:53/322
వయససస:68
లస: ససస స
2585 AP151000192319
పపరర: జయరరవప సశరష

95-85/562

భరస : నతగజసగరరయఖ�
ఇసటట ననస:53-145/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఏసప బబ
ఇసటట ననస:53/322
వయససస:46
లస: ససస స
2582 AP151000192268
పపరర: చననమరరయమమ సశరష

2571 MLJ1646876
పపరర: శకరరమబలల కడడయమల

95-85/557

భరస : బభబబరరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:53-142
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-144
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ప మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:53-145/1
వయససస:49
లస: పప
2579 SQX1090307
పపరర: మరరయమమ సశరష

95-85/559

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:53-142
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకట సనరఖ రరమపపకరష
ఇసటట ననస:53-144
వయససస:46
లస: ససస స
2576 MLJ1649995
పపరర: జజననజసదత షపక

2568 MLJ1640259
పపరర: మసగరయమమ� ఇసడడయమల�

2566 MLJ1644012
పపరర: జతడసదర గబరరనన

తసడడ:ప పరరరమల
ఇసటట ననస:53-141
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసపడ
ప డడ �
ఇసటట ననస:53-142
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప శవపపసరద కడడయమల
ఇసటట ననస:53-142
వయససస:31
లస: పప
2573 SQX0154674
పపరర: మనత బబ రరక

95-85/556

తసడడ:ప పరరరమల
ఇసటట ననస:53-141
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప బభబగరరవప� �
ఇసటట ననస:53-142
వయససస:36
లస: ససస స
2570 SQX1022615
పపరర: ససతతరరమ కడడయమల

2565 MLJ1645993
పపరర: మబఖరష గబరరనన

2590 SQX1814987
పపరర: ససశల యడల

95-76/1265

భరస : దయమ రరజ యడల
ఇసటట ననస:53-3483
వయససస:26
లస: ససస స
95-84/1091

2593 SQX2333060
పపరర: హసన మహమడనల

95-84/843

తసడడ:ప ససలమసన సలస మహమడనల
ఇసటట ననస:53-10116/1
వయససస:36
లస: పప
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2594 SQX1906874
పపరర: శకకల షపక
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95-46/1017

తసడడ:ప మహమమద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:54-1-7
వయససస:33
లస: పప
95-89/1448

తసడడ:ప మహమమద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:54-1-7
వయససస:33
లస: పప
2600 SQX1906908
పపరర: పరఖరరజజన షపక

95-46/1019

95-89/1436

95-61/1283

95-87/228

95-61/1356

తసడడ:ప వనసకటభపవప నతన
ఇసటట ననస:54-1-62
వయససస:56
లస: పప

2607 SQX2356863
పపరర: కకటటశశర రరవప పరరచనరర

2610 SQX1912674
పపరర: శకనవరస రరవప నలర

2613 SQX2538197
పపరర: షపక ససభభన షపక ససభభన

95-87/1479

2616 SQX1718667
పపరర: షకకర షపక

95-87/1477

2619 SQX2166395
పపరర: మబనత షపక

95-87/229

2622 SQX2352649
పపరర: అమరరననస షపక
భరస : గగసప బభష షపక
ఇసటట ననస:54-1-66
వయససస:53
లస: ససస స

2599 SQX1718246
పపరర: వనసకనన వవలలపల

95-89/89

95-89/1588
2602 SQX2540011
పపరర: షపక ననర బభష షపక ననర బభష

తసడడ:ప షపక ససబభన షపక ససబభన
ఇసటట ననస:54-1-54/3
వయససస:35
లస: పప
2605 SQX2322832
పపరర: జబబద మమమనసపలర

95-61/1282

2608 SQX2204972
పపరర: గసగర పరరచనరర

95-89/1437

95-61/1354
2611 SQX2538205
పపరర: షపక గగస బఇవనజ షపక గగస బఇవనజ

భసధసవప: షపక ససభభన షపక ససభభన
ఇసటట ననస:54-1-58/3
వయససస:61
లస: ససస స
95-90/1142

2614 SQX2255123
పపరర: శరకకర షపక

95-87/1478

భరస : సరద ర షపక
ఇసటట ననస:54-1-60
వయససస:32
లస: ససస స
95-89/90

2617 SQX2153989
పపరర: అబబదల సతస ర షపక

95-89/1438

తసడడ:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:54-1-60
వయససస:59
లస: పప
95-89/1440

భరస : రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:54-1-60
వయససస:26
లస: ససస స
95-89/91

తసడడ:ప మహబగబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-7
వయససస:51
లస: పప

భరస : సతశ పరరచనరర
ఇసటట ననస:54-1-58
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:54-1-60
వయససస:32
లస: ససస స
95-89/1439

95-89/1447

భరస : దరరయమ మమమనసపలర
ఇసటట ననస:54-1-58
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక హహసపన షపక హహసపన
ఇసటట ననస:54-1-58/3
వయససస:67
లస: పప

భరస : అబబదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:54-1-60
వయససస:46
లస: ససస స
2621 SQX1918945
పపరర: వనసకటటశశరరవప నతన

95-61/1281

తసడడ:ప సనరఖ రరవప నలర
ఇసటట ననస:54-1-58/2
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప అబబదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:54-1-60
వయససస:32
లస: పప
2618 SQX2166387
పపరర: నససమమ షపక

2604 SQX2320257
పపరర: దరరయమ మమమనసపలర

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పరరచనరర
ఇసటట ననస:54-1-58
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ప షపక ససభభన షపక ససభభన
ఇసటట ననస:54-1-58/3
వయససస:36
లస: ససస స
2615 SQX2255685
పపరర: రరయమజ షపక

95-46/1020

తసడడ:ప గసగయఖ మమమనసపలర
ఇసటట ననస:54-1-58
వయససస:72
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప నలర
ఇసటట ననస:54-1-58/2
వయససస:49
లస: ససస స
2612 SQX2538239
పపరర: ఆశ షపక

2601 SQX1906981
పపరర: సనన పప తల

2596 SQX2342111
పపరర: ఖమదర వల షపక

తసడడ:ప కరళ దతసస వవలలపల
ఇసటట ననస:54-1-27
వయససస:56
లస: పప

Deleted

తసడడ:ప దరరయమ మమమనసపలర
ఇసటట ననస:54-1-58
వయససస:32
లస: పప
2609 SQX1912682
పపరర: వజయలకడమ నలర

95-89/1449

తసడడ:ప కలమమర పప తల
ఇసటట ననస:54-1-51
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప లకడమ బవ రరర
ఇసటట ననస:54-1-57/3
వయససస:18
లస: ససస స
2606 SQX2320265
పపరర: ససభభన మమమనసపలర

2598 SQX2353969
పపరర: షకకల షపక
భరస : జకకర షపక
ఇసటట ననస:54-1-7
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:54-1-51
వయససస:22
లస: ససస స
2603 SQX2340594
పపరర: తనసజ బవ రరర

95-46/1018

Deleted

భరస : జజకకర షపక
ఇసటట ననస:54-1-7
వయససస:32
లస: ససస స
2597 SQX2353100
పపరర: జకకర షపక

2595 SQX1906932
పపరర: జజకకర షపక

2620 SQX1826999
పపరర: శవలకడమ నతతతణణ

95-46/1021

భరస : వనసకటటసశర రరవప నతతతణణ
ఇసటట ననస:54-1-62
వయససస:52
లస: ససస స
95-89/1441

2623 SQX2430858
పపరర: జన బభష షపక

95-89/1442

తసడడ:ప అబబదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:54-1-66
వయససస:41
లస: పప
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2624 SQX2430973
పపరర: నససమబననసర షపక
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95-89/1443

భరస : జన బభష షపక
ఇసటట ననస:54-1-66
వయససస:36
లస: ససస స

95-89/1444

తసడడ:ప జన బభష షపక
ఇసటట ననస:54-1-66
వయససస:20
లస: పప

2627 SQX1563734
పపరర: రరహహజజమ పఠరన

95-89/92

తసడడ:ప మహహదదదన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-1-68
వయససస:24
లస: ససస స
95-89/95

తసడడ:ప మహహదదదన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-1-68
వయససస:23
లస: పప

2628 MLJ1662352
పపరర: సరజద� పఠరన�

95-89/93

2629 SQX1717859
పపరర: సరబర షపక

2631 MLJ3645314
పపరర: మగకరటకర� షపక�

95-89/96

2634 SQX2097806
పపరర: దసరర పపసరద చరరల

95-6/928

2635 SQX2159622
పపరర: నసరర హన షపక
భరస : మరవల షపక
ఇసటట ననస:54-1-72
వయససస:49
లస: ససస స

2636 SQX2165561
పపరర: రరషమ షపక

2637 SQX2234813
పపరర: ఆరరఫ షపక

2638 SQX2234730
పపరర: జమర బసస షపక

2639 SQX2389005
పపరర: రజయ షపక
భరస : నతగగర
ఇసటట ననస:54-1-72
వయససస:37
లస: ససస స
2642 SQX2235307
పపరర: నసదద వరహన రరడడడ వనమరరడడడ

95-89/1454

95-89/99

భరస : మసరసన వల మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-90
వయససస:30
లస: ససస స

2643 SQX2539161
పపరర: కరక మలర శశరర

2646 SQX0884171
పపరర: షపక మసరసనబ

95-89/102

2649 SQX2279982
పపరర: శశశదత షపక

95-89/1586

2652 SQX1896844
పపరర: అమమజజన మహమమద
భరస : బభష మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-90
వయససస:59
లస: ససస స

2641 SQX1898857
పపరర: జగదదష కలమమర వవమబల

95-89/98

2644 SQX2192557
పపరర: బబ జన షపక

95-87/1489

Deleted

భరస : గగస పసర షపక
ఇసటట ననస:54-1-77
వయససస:44
లస: ససస స
95-89/100

2647 SQX0684894
పపరర: బభజ షపక

95-89/101

తసడడ:ప ఫకకర
ఇసటట ననస:54-1-80
వయససస:27
లస: ససస స
95-89/1455

తసడడ:ప పఖరర షపక
ఇసటట ననస:54-1-80
వయససస:35
లస: పప
95-89/103

95-89/1453

తసడడ:ప వనసకట సరశమ వవమబల
ఇసటట ననస:54-1-73
వయససస:57
లస: పప

తలర : మసరసన వల
ఇసటట ననస:54-1-79
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : షబర
ఇసటట ననస:54-1-80
వయససస:51
లస: ససస స
2651 SQX1896794
పపరర: కగసరఖ మహమమద

95-89/97

భరస : రరజ ససకలమమర కరక
ఇసటట ననస:54-1-74
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గగసప పసర షపక
ఇసటట ననస:54-1-78
వయససస:44
లస: ససస స
2648 SQX0684860
పపరర: రసనల బ షపక

2640 SQX1898873
పపరర: సతఖవత వవమబల

95-89/1450

తసడడ:ప మర వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-72
వయససస:29
లస: పప

భరస : జగదదష కలమమర వవమబల
ఇసటట ననస:54-1-73
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప మహన రరడడడ వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-1-73
వయససస:25
లస: పప
2645 SQX1898469
పపరర: బబ జజన షపక

95-89/1452

తసడడ:ప యబససబ బభష షపక
ఇసటట ననస:54-1-72
వయససస:33
లస: పప
95-90/817

95-89/1446

తసడడ:ప ఇబపహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-1-68
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప శవ నతగ మలర శశర రరవప చరరల
ఇసటట ననస:54-1-70
వయససస:21
లస: పప

భరస : యబససబ బభష షపక
ఇసటట ననస:54-1-72
వయససస:37
లస: ససస స

95-89/94

2632 SQX2173284
పపరర: మహహదదదన ఖమన పఠరన

తసడడ:ప శవ నతగ మలర శశర రరవప చరరల
ఇసటట ననస:54-1-70
వయససస:20
లస: పప
95-89/1451

95-89/1445

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-1-68
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప సరరర ర�
ఇసటట ననస:54-1-68
వయససస:59
లస: పప
95-3/1143

2626 SQX2431302
పపరర: యశన షరరఫ షపక

తసడడ:ప జన బభష షపక
ఇసటట ననస:54-1-66
వయససస:18
లస: పప

భరస : మహహదదదనతల న�
ఇసటట ననస:54-1-68
వయససస:47
లస: ససస స

2630 SQX1535584
పపరర: రబభబన పఠరన

2633 SQX2082444
పపరర: నలలనద స చరరల

2625 SQX2432896
పపరర: వససమ అకకస షపక

2650 SQX2512804
పపరర: మసరసన షపక

95-89/1543

తసడడ:ప పకకర షపక
ఇసటట ననస:54-1-80
వయససస:32
లస: పప
95-89/104

2653 SQX1896778
పపరర: ఆరరఫ మహమమద

95-89/105

తసడడ:ప హజరత మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-90
వయససస:32
లస: పప
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2654 SQX1896810
పపరర: మసరసన వల మహమమద

95-89/106

తసడడ:ప మబనశర బభష మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-90
వయససస:34
లస: పప
2657 SQX1718550
పపరర: మహబగబ షపక

95-89/109

95-89/1458

95-89/112

95-89/113

95-89/116

95-90/55

95-90/58

తసడడ:ప యయసస పరదస నవలపరటట
ఇసటట ననస:54-1-171
వయససస:24
లస: పప

2667 SQX0684704
పపరర: మబసతతజ బబగస

2670 SQX1505801
పపరర: శరథర షపక

2673 SQX1384734
పపరర: మసరసన బ షపక

2676 AP151000219028
పపరర: జజన షపక�

95-89/120

2679 SQX0583310
పపరర: నతగమమ� నవలపరటట�

95-89/114

2682 SQX1898410
పపరర: ఏసప బబ నవలపరటట
తసడడ:ప యయసస పరదస నవలపరటట
ఇసటట ననస:54-1-171
వయససస:27
లస: పప

2662 SQX0943134
పపరర: నజర మహమమద

95-60/1098

2665 MLJ3639598
పపరర: ఖమశస షపక

95-90/54

2668 SQX1383892
పపరర: రజయమబ షపక

95-89/115

భరస : నతగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:54-1-139
వయససస:40
లస: ససస స
95-89/117

2671 MLJ3645546
పపరర: కకటటశశర రరవప� బబలమర�

95-89/118

తసడడ:ప శవ�
ఇసటట ననస:54-1-139
వయససస:51
లస: పప
95-90/56

2674 MLJ3639648
పపరర: లమలల షపక

95-90/57

తసడడ:ప గన సపజదత
ఇసటట ననస:54-1-139
వయససస:51
లస: పప
95-90/59

2677 SQX1718675
పపరర: సరసబభపజఖస మదదదకసటట

95-89/119

భరస : గజరసదప మదదదకసటట
ఇసటట ననస:54-1-140
వయససస:69
లస: ససస స
95-89/121

భరస : ఏససపరదస�
ఇసటట ననస:54-1-171
వయససస:44
లస: ససస స
95-89/123

95-89/111

తసడడ:ప నతసరరసహహబ
ఇసటట ననస:54-1-135
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన�
ఇసటట ననస:54-1-139
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప గజరసదప రరవప మదదదకసటట
ఇసటట ననస:54-1-140
వయససస:53
లస: పప
2681 SQX1898394
పపరర: దడవరరజ నవలపరటట

95-90/53

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:54-1-139
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప గననజసదత
ఇసటట ననస:54-1-139
వయససస:51
లస: పప
2678 SQX1717792
పపరర: మదదదకసటట రరమబ

2664 MLJ3103793
పపరర: బలమల షపక

2659 SQX1027060
పపరర: షపక గఫరర

తసడడ:ప అబబదల ఖయబఖస మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-94/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప మమదతర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-139
వయససస:44
లస: పప

భరస : నతగరరజ తతట
ఇసటట ననస:54-1-139
వయససస:30
లస: ససస స
2675 MLJ3639655
పపరర: సపజదత షపక

95-59/1271

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:54-1-139
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-139
వయససస:41
లస: పప
2672 SQX1570135
పపరర: సరసబభపజఖస తతట

2661 SQX0943191
పపరర: రరహనత ససలమసనత షపక

95-89/108

తసడడ:ప షపక సతతసర
ఇసటట ననస:54-1-91/A
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప బషసర
ఇసటట ననస:54-1-134
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:54-1-136
వయససస:35
లస: పప
2669 SQX1383561
పపరర: నతగగర మరరవల షపక

95-89/110

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:54-1-94/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలమల�
ఇసటట ననస:54-1-131
వయససస:35
లస: పప
2666 SQX1718717
పపరర: బలమల షపక

2658 SQX1027011
పపరర: షపక షహనతజ

2656 SQX1718402
పపరర: నససమమ షపక

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-1-91
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : షపక గఫరర
ఇసటట ననస:54-1-91/A
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-94
వయససస:63
లస: పప
2663 MLJ3640067
పపరర: మసరసనశల� షపక�

95-89/107

తసడడ:ప బబడచ షపక
ఇసటట ననస:54-1-91
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబడడ షపక
ఇసటట ననస:54-1-91
వయససస:53
లస: ససస స
2660 SQX2272466
పపరర: ససభభన షపక

2655 SQX1896240
పపరర: హససన షపక

2680 SQX0611368
పపరర: చననమమమయ� వలలర ప�

95-89/122

భరస : పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:54-1-171
వయససస:64
లస: ససస స
95-89/124

2683 MLJ3639937
పపరర: ఏససపరదస నవలపరటట

95-89/125

తసడడ:ప గగపయఖ
ఇసటట ననస:54-1-171
వయససస:49
లస: పప
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95-89/126

తసడడ:ప యహహ షషవ సరరశపలర
ఇసటట ననస:54-1-176
వయససస:21
లస: ససస స
2687 SQX0611426
పపరర: కకషషకలమమరర� రరమచచటట �

95-89/129

95-89/132

95-89/135

95-89/138

95-89/141

95-89/144

95-89/145

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:54-1-181
వయససస:74
లస: పప

2697 MLJ3103892
పపరర: వనసకటరరవప� మహసకరళ�

2700 SQX1206904
పపరర: ఇమమమన షపక

2703 SQX2541985
పపరర: శలమ షపక

2706 SQX1505751
పపరర: జహహ
హ న షపక

95-89/148

2709 SQX0684548
పపరర: వనసకట రమణమమ ఎన

95-89/139

2712 SQX2159374
పపరర: వనసకటటష చలమర
తసడడ:ప శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:54-1-181
వయససస:21
లస: పప

2692 MLJ3121605
పపరర: మసగ� మహసకరళ�

95-89/134

2695 MLJ3640034
పపరర: నససర సయఖద

95-89/137

2698 MLJ3103827
పపరర: వనసకటటశశరరర మహసకరళ�

95-89/140

తసడడ:ప అచచయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-179
వయససస:76
లస: పప
95-89/142

2701 MLJ3645520
పపరర: కరరమగలమర� శశక�

95-89/143

తసడడ:ప మమలమల�
ఇసటట ననస:54-1-180
వయససస:56
లస: పప
95-89/1591

2704 SQX2544492
పపరర: హబబబలర షపక

95-90/1150

భసధసవప: ఇమమమన షపక ఇమమమన
ఇసటట ననస:54-1-180
వయససస:54
లస: పప
95-89/146

2707 SQX1897149
పపరర: లకడమ గగచపరఠరల

95-89/147

భరస : ససధదర కలమమర గగచపరఠరల
ఇసటట ననస:54-1-181
వయససస:36
లస: ససస స
95-89/149

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-1-181
వయససస:73
లస: ససస స
95-89/151

95-89/131

తసడడ:ప హసన
ఇసటట ననస:54-1-179
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఆదమ షరఫస షపక
ఇసటట ననస:54-1-181
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అచచయ
ఇసటట ననస:54-1-181
వయససస:72
లస: ససస స
2711 MLJ3639887
పపరర: అచచయఖ చచలర మ

95-89/136

భరస : మమహహమగద షపక మమహహమగద
ఇసటట ననస:54-1-180
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప రసనల షపక
ఇసటట ననస:54-1-181
వయససస:24
లస: ససస స
2708 SQX0611327
పపరర: అననపపరష చచలర మ

2694 SQX0906347
పపరర: బపహమయఖ మహసకరళ

2689 SQX1505827
పపరర: ఇసపక సరరశ పలర

భరస : వనసకటభపవప� �
ఇసటట ననస:54-1-179
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప హబబబలర షపక
ఇసటట ననస:54-1-180
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప షమమ షపక
ఇసటట ననస:54-1-180
వయససస:60
లస: పప
2705 SQX1310168
పపరర: సమరర షపక

95-89/133

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:54-1-179
వయససస:41
లస: పప

భరస : హబబబలర షపక
ఇసటట ననస:54-1-180
వయససస:55
లస: ససస స
2702 SQX1897958
పపరర: హబబబలర షపక

2691 SQX0906339
పపరర: కకటటశశరర మహసకరళ

95-89/128

తసడడ:ప యహహశశ సరరశ పలర
ఇసటట ననస:54-1-176/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-1-179
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప హసన�
ఇసటట ననస:54-1-179
వయససస:34
లస: పప
2699 SQX1382688
పపరర: షమమ షపక

95-89/130

భరస : బపహమయఖ
ఇసటట ననస:54-1-179
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-1-179
వయససస:29
లస: పప
2696 MLJ3640042
పపరర: నససర� షపక�

2688 MLJ1663871
పపరర: మరరయదతసస సరరశపలర �

2686 AP151000225619
పపరర: మబనన సరరశపలర �

భరస : యయహహ ఘవ�
ఇసటట ననస:54-1-176
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-176
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-176/1
వయససస:51
లస: పప
2693 SQX0623900
పపరర: ఆసజనవయబలల మహసకరళ

95-89/127

భరస : మహహయదతసస� �
ఇసటట ననస:54-1-176
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-176
వయససస:54
లస: ససస స
2690 MLJ3639952
పపరర: యయహహ షషవ సరరశపలర �

2685 MLJ3121597
పపరర: ససమత� సరరశపలర �

2710 SQX1505744
పపరర: ఆదస షరఫస షపక

95-89/150

తసడడ:ప చనన కరశమ షపక
ఇసటట ననస:54-1-181
వయససస:31
లస: పప
95-89/1345

2713 AP151000225615
పపరర: లకకమనతసచతరమమ మమడడ�

95-89/152

భరస : భభససరరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-182
వయససస:61
లస: ససస స
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2714 MLJ3639853
పపరర: వనసకటదసరరరరరవప� మమడడ�

95-89/153

తసడడ:ప భభససరరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-182
వయససస:37
లస: పప
2717 SQX2353977
పపరర: కకసడత రరడడడ ఇసకకలలర

95-90/814

95-89/156

95-89/1523

95-89/160

95-89/163

95-89/166

95-89/169

తసడడ:ప మదరరస
ఇసటట ననస:54-1-201
వయససస:54
లస: పప

2727 SQX1596305
పపరర: శరహహ షపక

2730 SQX0402503
పపరర: వలర భనవన నతగపదతమవత�

2733 MLJ3639572
పపరర: గగససరరర� షపక�

2736 SQX2234771
పపరర: ససజజత రరయపరటట

95-89/170

2739 SQX0286245
పపరర: శవ� చసత�

95-89/161

2742 SQX1913623
పపరర: మబనత షపక
తసడడ:ప బజజన షపక
ఇసటట ననస:54-1-203
వయససస:24
లస: ససస స

2722 MLJ1661859
పపరర: మహమమద రఫస అహమద షపక

95-89/158

2725 SQX1896984
పపరర: పరరశన షపక

95-89/159

2728 SQX0684753
పపరర: బబజజన షపక

95-89/162

భరస : గగస పసర
ఇసటట ననస:54-1-186
వయససస:44
లస: ససస స
95-89/164

2731 SQX1896968
పపరర: షరహహద షపక

95-89/165

తసడడ:ప వకకల షపక
ఇసటట ననస:54-1-186
వయససస:25
లస: పప
95-89/167

2734 MLJ1663392
పపరర: అబబదల వకకల

95-89/168

తసడడ:ప అబబదలమల దర
ఇసటట ననస:54-1-186
వయససస:64
లస: పప
95-89/1347

2737 SQX2235505
పపరర: లకడమ యడర పలర

95-89/1348

భరస : భభససర యడర పలర
ఇసటట ననస:54-1-191/1
వయససస:35
లస: ససస స
95-89/171

భరస : అసజబభబబ�
ఇసటట ననస:54-1-201
వయససస:49
లస: ససస స
95-89/173

95-89/155

తసడడ:ప షరరఫఉదదదన షపక
ఇసటట ననస:54-1-186
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:54-1-191/1
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆదసఖమన పఠరన�
ఇసటట ననస:54-1-191/A
వయససస:39
లస: పప
2741 MLJ1656511
పపరర: సతతసర షపక

95-61/1370

తసడడ:ప దసస గరర�
ఇసటట ననస:54-1-186
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఆదమమ
ల న
ఇసటట ననస:54-1-191
వయససస:71
లస: ససస స
2738 MLJ1657154
పపరర: ఈససబభల న� పఠరన�

2724 SQX2542066
పపరర: రహమన షపక

2719 MLJ3121811
పపరర: మహమగదత� షపక�

తసడడ:ప అబబదలపహహమ
ఇసటట ననస:54-1-184
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-1-186
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ప వఖల మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-186
వయససస:31
లస: పప
2735 AP151000225611
పపరర: రహహమబననసర పఠరన

95-89/157

భరస : ఇమమమన షపక
ఇసటట ననస:54-1-186
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అబబదలశకకల
ఇసటట ననస:54-1-186
వయససస:59
లస: ససస స
2732 MLJ3645488
పపరర: రహహమ మహమమద

2721 SQX1596271
పపరర: ఇమమమన షపక

95-95/1387

భరస : మహమదపఫస� �
ఇసటట ననస:54-1-184
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప వకకల షపక వకకల
ఇసటట ననస:54-1-186
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప గగసరల న
ఇసటట ననస:54-1-186
వయససస:28
లస: ససస స
2729 MLJ1663004
పపరర: బలససరహ మహమద

95-89/154

తసడడ:ప మభగసరబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-184
వయససస:35
లస: పప

భరస : పఠరన షరరఫ షరరఫ
ఇసటట ననస:54-1-185
వయససస:32
లస: ససస స
2726 SQX0685099
పపరర: రరషరమ షపక

2718 SQX0617050
పపరర: సలమమ ససలమసనత షపక�

2716 SQX2159382
పపరర: లకడమ మమడడ

భరస : వనసకట దసరర రరవప మమడడ
ఇసటట ననస:54-1-182
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప రఫస అహమద�
ఇసటట ననస:54-1-184
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏస డడ రఫస అహమద
ఇసటట ననస:54-1-184
వయససస:26
లస: పప
2723 SQX2497048
పపరర: పఠరన రజయ రజయ

95-89/1346

తసడడ:ప భభససర రరవప మమడడ
ఇసటట ననస:54-1-182
వయససస:29
లస: ఇ

తసడడ:ప గగవసదస రరడడడ ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:54-1-183
వయససస:49
లస: పప
2720 SQX1102961
పపరర: అజజ అహమద షపక

2715 SQX2139277
పపరర: చరసజవ మమడడ

2740 MLJ1657550
పపరర: హజర� షపక�

95-89/172

భరస : సతతసర�
ఇసటట ననస:54-1-201
వయససస:54
లస: ససస స
95-84/650

2743 SQX0616664
పపరర: జరరనత షపక

95-89/174

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:54-1-203
వయససస:49
లస: ససస స

Page 134 of 330

2744 SQX1897719
పపరర: ససలమసన షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-89/175

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:54-1-203
వయససస:22
లస: పప
2747 MLJ3639879
పపరర: బభజ� షపక�

95-89/178

95-8/1238

95-89/181

95-89/184

95-89/187

95-89/190

95-89/193

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-210
వయససస:39
లస: ససస స

2757 MLJ3640059
పపరర: సరసబశవరరవప� నవలపరటట�

2760 SQX1301134
పపరర: రరహన అబబదల

2763 SQX0583294
పపరర: జజఖత� చచననస�

2766 MLJ3645439
పపరర: ఖనర�దసస� షపక�

95-89/196

2769 SQX2421337
పపరర: కరకసత కలమమర చటటటమఅలమ

95-89/185

2772 SQX0906321
పపరర: సరళ నవలపరటట
భరస : సనరర బభబబ
ఇసటట ననస:54-1-210
వయససస:50
లస: ససస స

2752 SQX0884130
పపరర: మలలశశరర మమకల

95-89/180

2755 AP151000225202
పపరర: ససనత చటటటమమల

95-89/183

2758 MLJ3645454
పపరర: పపదద చచనతనరరవప జసగరల�

95-89/186

తసడడ:ప పరపయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-207
వయససస:42
లస: పప
95-89/188

2761 SQX1397018
పపరర: రమదడవ యరకబభటట

95-89/189

భరస : మబతతఖలయఖ యరకబభటట
ఇసటట ననస:54-1-208
వయససస:32
లస: ససస స
95-89/191

2764 SQX0873075
పపరర: యయరకబభటట జజనకమమ

95-89/192

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:54-1-208
వయససస:64
లస: ససస స
95-89/194

2767 SQX0780700
పపరర: మబతతఖలయఖ యరకబభటట

95-89/195

తసడడ:ప హనసమయఖ
ఇసటట ననస:54-1-208
వయససస:47
లస: పప
95-89/1351

తసడడ:ప చనన శరసబయఖ చటటటమఅలమ
ఇసటట ననస:54-1-209
వయససస:21
లస: పప
95-89/198

95-89/1350

భరస : సరసబశవరరవప చటటటమమల
ఇసటట ననస:54-1-207
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల హమద�
ఇసటట ననస:54-1-208
వయససస:38
లస: పప

భరస : వజయ బభబబ కలనల
ఇసటట ననస:54-1-209
వయససస:28
లస: ససస స
2771 SQX0611053
పపరర: ససజజత� నసదదకటర �

95-89/182

భరస : రమమష బభబబ�
ఇసటట ననస:54-1-208
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప షరరఫ ఉదదదన
ఇసటట ననస:54-1-208
వయససస:27
లస: పప
2768 SQX1897206
పపరర: షషషపలమ కలనల

2754 SQX0684522
పపరర: శవకలమమరర జర

2749 SQX2152676
పపరర: ఇసరమయల షపక

భరస : యయససబభబబ
ఇసటట ననస:54-1-207
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రహహస అబబదల
ఇసటట ననస:54-1-208
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబబదల ఖసదసదస షపక
ఇసటట ననస:54-1-208
వయససస:34
లస: ససస స
2765 SQX1569815
పపరర: షపక హహసపసన

95-89/179

తసడడ:ప చనన�
ఇసటట ననస:54-1-207
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప పరపయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-207
వయససస:47
లస: పప
2762 SQX1301399
పపరర: పరరశన షపక

2751 MLJ3645447
పపరర: రహహమ� శశక�

95-89/177

తసడడ:ప బభబబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-203
వయససస:27
లస: పప

భరస : చనతనరరవప
ఇసటట ననస:54-1-207
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ నవలపరటట
ఇసటట ననస:54-1-207
వయససస:51
లస: ససస స
2759 AP151000219284
పపరర: సరసబశవరరవప చటటటమమల�

95-89/1349

తసడడ:ప అబబదల హమద�
ఇసటట ననస:54-1-204
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:54-1-207
వయససస:31
లస: ససస స
2756 AP151000225203
పపరర: సరసబభపజఖస నవలపరటట

2748 SQX2173300
పపరర: నసరరహన షపక

2746 SQX1454560
పపరర: ఖమజజ షపక

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:54-1-203
వయససస:31
లస: పప

భరస : బభబబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-203
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : హమద
ఇసటట ననస:54-1-204
వయససస:57
లస: ససస స
2753 SQX0684530
పపరర: ఎసపటరర ఎన

95-89/176

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:54-1-203
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప అలమరబక�
ఇసటట ననస:54-1-203
వయససస:57
లస: పప
2750 SQX1844570
పపరర: అమరరననసర షపక

2745 SQX1454099
పపరర: ససదదదక షపక

2770 SQX1897537
పపరర: పవన కకరస ర నసదదకటర

95-89/197

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప నసదదకటర
ఇసటట ననస:54-1-210
వయససస:20
లస: ససస స
95-89/199

2773 SQX0906370
పపరర: రమణ అననపరరడడడ

95-89/200

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:54-1-211
వయససస:40
లస: ససస స
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2774 SQX1897123
పపరర: భభససర అననపపరరడడడ
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95-89/201

తసడడ:ప అననపప రరడడడ
ఇసటట ననస:54-1-211
వయససస:20
లస: పప
2777 SQX0906388
పపరర: శకనవరసరరవప అననపరరడడ

95-89/204

95-89/206

95-89/207

95-89/210

95-8/1239

95-89/213

95-89/216

తసడడ:ప నవరబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-223
వయససస:29
లస: పప

2787 SQX2340701
పపరర: ననర పటభన

2790 SQX1897982
పపరర: జరరనత సపజయద

2793 SQX1898014
పపరర: వరమమ నరరక

2796 SQX1876036
పపరర: అఫప ప జ మహమమద

95-89/219

2799 AP151000225201
పపరర: అనసర షపక

95-87/1348

2802 SQX1117549
పపరర: శరరరదదదన షపక
తసడడ:ప నవరబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-223
వయససస:31
లస: పప

2782 SQX2344885
పపరర: డడవడ గడడ స

95-87/1347

2785 SQX1896935
పపరర: తరరపటమమ బతషల

95-89/209

2788 SQX2163103
పపరర: రరజరశశరర బతష
స ల

95-89/1353

భరస : రరమబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-1-220
వయససస:31
లస: ససస స
95-89/211

2791 SQX1876218
పపరర: నతజయమతహహససన మహమమద

95-89/212

తసడడ:ప అబబదల సలమస మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-222
వయససస:36
లస: ససస స
95-89/214

2794 SQX1876275
పపరర: ఇలయమస మహమమద

95-89/215

తసడడ:ప అబబదల సలమస మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-222
వయససస:35
లస: పప
95-89/217

2797 SQX1898048
పపరర: జన సయఖద

95-89/218

తసడడ:ప మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:54-1-222
వయససస:61
లస: పప
95-89/220

భరస : నవరబబ
ఇసటట ననస:54-1-223
వయససస:51
లస: ససస స
95-89/222

95-89/205

భరస : ఆనసద రరవప బతషల
ఇసటట ననస:54-1-213
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల సలమస మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-222
వయససస:40
లస: పప

భరస : నసరరల వద
ఇసటట ననస:54-1-223
వయససస:34
లస: ససస స
2801 SQX1117556
పపరర: మహమమద బభషర షపక

95-89/208

భరస : తరరపతయఖ నరరక
ఇసటట ననస:54-1-222
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల సలమస మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-222
వయససస:37
లస: పప
2798 SQX0684993
పపరర: నతగగర బ షపక

2784 SQX1896919
పపరర: కకటటశశరర వలలర పప

2779 MLJ3645645
పపరర: నతగరశశర రరవప� ఏరకబత�

తసడడ:ప రరసబభబబ గడడ స
ఇసటట ననస:54-1-213
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప జన సపజయద
ఇసటట ననస:54-1-222
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:54-1-222
వయససస:54
లస: ససస స
2795 SQX1876093
పపరర: అలమసఫ మహమమద

95-10/640

భరస : శభన ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:54-1-214
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అబబదల సలమస మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-222
వయససస:67
లస: ససస స
2792 SQX1898022
పపరర: కరరమబన సయఖద

2781 SQX2019545
పపరర: శవమమ మమరస

95-89/203

తసడడ:ప హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-212
వయససస:35
లస: పప

భరస : దసరర రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:54-1-213
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస నసదతఖల
ఇసటట ననస:54-1-213
వయససస:26
లస: పప
2789 SQX1844604
పపరర: అబదత బబగస మహమమద

95-83/1282

భరస : అజయ బభబబ మమరస
ఇసటట ననస:54-1-213
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనస బభబబ నసదతఖల
ఇసటట ననస:54-1-213
వయససస:23
లస: ససస స
2786 SQX1896711
పపరర: శకనస బభబబ నసదతఖల

2778 SQX2527091
పపరర: లకడమ పరరశత ఇటకలమ

2776 SQX1102946
పపరర: భవరన శసకర అననపరరడడ

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:54-1-211
వయససస:27
లస: పప

భరస : చన దసరర రరవప ఇటకలమ
ఇసటట ననస:54-1-212
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప మబతతఖలయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-212
వయససస:79
లస: పప
2783 SQX1896752
పపరర: లత శక నసదతఖల

95-89/202

తసడడ:ప శకనవరస రరవప అననపపరరడడ
ఇసటట ననస:54-1-211
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:54-1-211
వయససస:45
లస: పప
2780 MLJ3645637
పపరర: హనసమయఖ� ఏరకబభటట�

2775 SQX1505777
పపరర: వరసస అననపపరరడడ

2800 SQX0684951
పపరర: కలలససదత బబగస షపక

95-89/221

భరస : నతభ సరహహబ
ఇసటట ననస:54-1-223
వయససస:74
లస: ససస స
95-89/223

2803 MLJ3645355
పపరర: ననర లలహహదత� షపక�

95-89/224

తసడడ:ప నబ సరహహబ�
ఇసటట ననస:54-1-223
వయససస:41
లస: పప
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2804 SQX1897834
పపరర: నజమమ షపక
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95-89/225

తసడడ:ప హజ బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-1-224
వయససస:35
లస: పప
95-89/227

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:54-1-229
వయససస:24
లస: ససస స
2810 SQX1898261
పపరర: మబనన సయఖద

2808 SQX2152635
పపరర: బషసద షపక

95-89/228

2811 SQX1897768
పపరర: షరహహదత షపక

95-89/231

2814 SQX0286088
పపరర: వనసకటకనకదసరర రరమమనసజస

తసడడ:ప సతఖనతనరరయణరరవప
ఇసటట ననస:54-1-233
వయససస:49
లస: పప
95-89/237

95-89/240

95-89/242

తసడడ:ప బభబబరరవప తననరర
ఇసటట ననస:54-1-239
వయససస:32
లస: పప

95-89/235

2826 SQX1873660
పపరర: హససనత షపక

95-89/245

2829 SQX2235166
పపరర: భభనస కలసచతల

95-89/238

2832 SQX2160190
పపరర: సమరర షపక
తసడడ:ప రససల షపక
ఇసటట ననస:54-1-239
వయససస:24
లస: ససస స

95-89/1356

2812 SQX1897784
పపరర: బభష షపక

95-89/230

2815 SQX1301159
పపరర: రరమమనసజస అమమమజ

95-89/233

2818 SQX0611400
పపరర: వజయలకడమ జజఖతషల

95-89/236

2821 MLJ3645397
పపరర: రరజరశ జజఖతషల

95-89/239

తసడడ:ప మధస కలమమర జజఖతషల
ఇసటట ననస:54-1-237
వయససస:33
లస: పప
95-89/1357

2824 SQX1873710
పపరర: శరహహన షపక

95-89/241

తసడడ:ప రసనల షపక
ఇసటట ననస:54-1-239
వయససస:20
లస: ససస స
95-89/243

2827 SQX1897354
పపరర: బల కకషష కలసచల

95-89/244

తసడడ:ప బభబబ కలసచల
ఇసటట ననస:54-1-239
వయససస:37
లస: పప
95-89/1358

భరస : బభబబ కలసచతల
ఇసటట ననస:54-1-239
వయససస:61
లస: ససస స
95-89/1360

2809 SQX2244101
పపరర: ఆదమ షఫస షపక

భరస : మధస కలమమర
ఇసటట ననస:54-1-237
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రసనల షపక
ఇసటట ననస:54-1-239
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:54-1-239
వయససస:52
లస: పప
2831 SQX2235299
పపరర: ససతతష తననరర

2823 SQX2159705
పపరర: రజయమ జజఖతషల

తసడడ:ప వకకల
ఇసటట ననస:54-1-227
వయససస:23
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ లలట
ఇసటట ననస:54-1-233
వయససస:77
లస: ససస స

భసధసవప: రరజరష జజఖతషల
ఇసటట ననస:54-1-237
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బభలకకషష కలసచల
ఇసటట ననస:54-1-239
వయససస:31
లస: ససస స
2828 SQX1873421
పపరర: రసనల షపక

95-89/232

భరస : ఆసజనవయబలల చసత
ఇసటట ననస:54-1-237
వయససస:62
లస: ససస స

తలర : వజయ లకడమ జజఖతషల
ఇసటట ననస:54-1-237
వయససస:38
లస: పప
2825 SQX1897362
పపరర: వజయ కలసచల

2820 SQX1897743
పపరర: శవ లల చసత

95-89/1354

తసడడ:ప వరల బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-1-231
వయససస:24
లస: పప

భరస : హమద అబబదల
ఇసటట ననస:54-1-234
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:54-1-237
వయససస:61
లస: ససస స
2822 MLJ3645389
పపరర: ససరరష జజఖతషల

95-89/229

భరస : వ.వ.నతగరరజ
ఇసటట ననస:54-1-233
వయససస:37
లస: ససస స

95-89/234 2817 SQX1897610
2816 MLJ3104072
పపరర: వరవనసకట నతగరరజ రరమమనసజస
పపరర: అమరరననసర అబబదల

2806 SQX2244127
పపరర: ఫపజజ జహన మహమమద

తసడడ:ప బభజత
ఇసటట ననస:54-1-230
వయససస:32
లస: పప

భరస : వరల బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-1-231
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప అజస షపక
ఇసటట ననస:54-1-231
వయససస:43
లస: పప

2819 SQX0051805
పపరర: చసతత శవ లల

95-89/1355

తసడడ:ప ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:54-1-230
వయససస:52
లస: పప

భరస : బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:54-1-231
వయససస:36
లస: ససస స
2813 SQX1898238
పపరర: బభషర షపక

95-89/226

Deleted

తసడడ:ప నననన షపక
ఇసటట ననస:54-1-224
వయససస:25
లస: ససస స
2807 SQX1897420
పపరర: సమరర షపక

2805 SQX1897792
పపరర: ఖదర బభష షపక

2830 SQX2235521
పపరర: బభబబ రరవప కలసచతల

95-89/1359

తసడడ:ప రరఘవన కలసచతల
ఇసటట ననస:54-1-239
వయససస:60
లస: పప
95-89/1361

2833 SQX0906404
పపరర: మబసతతజ సయఖద

95-89/246

భరస : నజర
ఇసటట ననస:54-1-241
వయససస:41
లస: ససస స
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2834 SQX1505819
పపరర: కరజజ వల షపక
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95-89/247

తసడడ:ప బభబబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-241
వయససస:25
లస: పప
2837 SQX0934463
పపరర: అననపపరష అనవడ

95-87/230

95-87/233

95-87/236

95-87/239

Deleted
95-87/242

తసడడ:ప జర.నతగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-1-243
వయససస:52
లస: పప
2852 SQX0617183
పపరర: ఆయషర షపక

95-89/250

తసడడ:ప కకషరషరరరన రరవప గగల
ఇసటట ననస:54-1-244
వయససస:37
లస: పప

95-87/237

2847 SQX0934471
పపరర: మలలశశరర అనవడ

95-87/240

భరస : మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-1-243
వయససస:62
లస: ససస స
2850 SQX1505454
పపరర: ససభభన దదగరపరరస

2853 SQX2057065
పపరర: అయయషర షపక

95-87/245

2856 SQX1416594
పపరర: ధనలకడమ తతకల

2859 SQX1579772
పపరర: మసరసన బ షపక

95-87/243

2862 SQX1416586
పపరర: శకనవరసరరవప తతకల
తసడడ:ప పపదద చలమయఖ తతకల
ఇసటట ననస:54-1-244
వయససస:43
లస: పప

95-87/235

2845 MLJ0885285
పపరర: రరమససలలచనతదడవ జజలమరరడడ

95-87/238

2848 SQX1872639
పపరర: సబర షపక

95-87/241

2851 SQX2089878
పపరర: అయయషర షపక

95-87/1156

భరస : సబర షపక
ఇసటట ననస:54-1-243
వయససస:40
లస: ససస స
95-169/773

95-87/246

2854 SQX1505546
పపరర: లలత కలససమ చసకస

95-87/244

తసడడ:ప దయమసరగర చసకస
ఇసటట ననస:54-1-244
వయససస:24
లస: ససస స
2857 SQX0383836
పపరర: మమడనరర మమధవ�

95-87/247

తసడడ:ప నతగబపహమచతరర�
ఇసటట ననస:54-1-244
వయససస:44
లస: ససస స
95-87/249

భరస : మహబగబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-1-244
వయససస:61
లస: ససస స
95-87/251

2842 SQX1912484
పపరర: వషష
ష వరరన అనసతష

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-1-243
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తతకల
ఇసటట ననస:54-1-244
వయససస:39
లస: ససస స
95-87/248

95-87/232

భరస : రరమచసదతపరరడడడ
ఇసటట ననస:54-1-243
వయససస:38
లస: ససస స

Deleted

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-244
వయససస:44
లస: ససస స
2861 SQX1444389
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస గగల

2844 MLJ3716883
పపరర: శవకలమమరర జజలరరడడ గరరర

2839 SQX0400127
పపరర: మహహశశరర దతసరర

తసడడ:ప నరసససహ చరర అనసతష
ఇసటట ననస:54-1-242
వయససస:35
లస: పప

భరస : సబర షపక
ఇసటట ననస:54-1-243
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శవ పప రరమళళ
ఇసటట ననస:54-1-244
వయససస:32
లస: ససస స
2858 SQX0617761
పపరర: పరరశత కరమశశటట �

95-87/234

తసడడ:ప ససబబ రరయబడడ దదగరపరరస
ఇసటట ననస:54-1-243
వయససస:63
లస: పప

భరస : సరబర
ఇసటట ననస:54-1-243
వయససస:39
లస: ససస స
2855 SQX1276709
పపరర: రమమదడవ పప రరమళళ

2841 SQX1627100
పపరర: రవసదప పపలవరరస

95-89/249

భరస : రరసబభబబ
ఇసటట ననస:54-1-242
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమచసదతపరరడడడ
ఇసటట ననస:54-1-243
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : షబర షపక
ఇసటట ననస:54-1-243
వయససస:40
లస: ససస స

2849 MLJ0885194
పపరర: రరమచసదపరరడడడ జజలరరడడడ

95-87/231

తసడడ:ప చసదపశశఖర పపలవరరస
ఇసటట ననస:54-1-242
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప వరరసరశమ కకలకలలరర
ఇసటట ననస:54-1-242
వయససస:60
లస: పప
2846 SQX1872654
పపరర: ఆయయష షపక

2838 SQX1912476
పపరర: సపభభగఖ వత అనసతష

2836 SQX0906412
పపరర: నజర సయఖద

తసడడ:ప అధమ
ఇసటట ననస:54-1-241
వయససస:48
లస: పప

భరస : వషష
ష వరర న అనసతష
ఇసటట ననస:54-1-242
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప కకలకలలరర
ఇసటట ననస:54-1-242
వయససస:56
లస: ససస స
2843 SQX1206995
పపరర: అపరపరరవప కకలకలలరర

95-89/248

తసడడ:ప ఆదతస�
ఇసటట ననస:54-1-241
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:54-1-242
వయససస:32
లస: ససస స
2840 SQX1207019
పపరర: నరమల కకలకలలరర

2835 MLJ3645363
పపరర: నజర� సయసద�

2860 SQX1444157
పపరర: యలర మసదయఖ పసనననబబ యన

95-87/250

తసడడ:ప తరరపతయఖ పసనవనబబ యన
ఇసటట ననస:54-1-244
వయససస:35
లస: పప
95-87/252

2863 SQX0622944
పపరర: శకనవరసరరవప రరమశశటట �

95-87/253

తసడడ:ప శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-244
వయససస:47
లస: పప
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2864 SQX1444181
పపరర: తరరపతయఖ పసనవనబబ యన

95-87/254

తసడడ:ప నతగయఖ పసనవనబబ యన
ఇసటట ననస:54-1-244
వయససస:68
లస: పప
2867 MLJ3645611
పపరర: మహబగబ ససభభన షపక

95-89/251

95-87/257

95-87/260

95-87/1354

95-87/264

95-87/267

95-87/270

తసడడ:ప అబబదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:54-1-249
వయససస:36
లస: పప

2880 SQX1561522
పపరర: వనసకటటశశరరర బగదతటట

2883 SQX0051599
పపరర: శరనమయ� కర�

2886 SQX0051938
పపరర: కవత పరలవరదద�

95-87/273

2889 SQX1505520
పపరర: గగస మహమమద

95-89/1362

2892 SQX2391100
పపరర: ఫరరరనత షపక
భరస : హనన షపక
ఇసటట ననస:54-1-249
వయససస:30
లస: ససస స

2872 SQX0051615
పపరర: కలల
ర రర వనసకట తషలసస�

95-87/259

2875 SQX1214337
పపరర: వనసకట లకమమమమ యమదగరరర

95-87/262

2878 SQX1444413
పపరర: కరరమగన షపక

95-87/263

భరస : మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:54-1-248
వయససస:43
లస: ససస స
95-87/265

95-87/266
2881 SQX1505462
పపరర: మహమధ జజరరన మహమమద

తసడడ:ప మహమమద కరలలశ మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-249
వయససస:25
లస: ససస స
95-87/268

2884 SQX0266494
పపరర: కరశశశరర మమడస

95-87/269

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:54-1-249
వయససస:38
లస: ససస స
95-87/271

2887 SQX1505470
పపరర: మహమధ పరపస మహమమద

95-87/272

భరస : మహమమద జలమన మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-249
వయససస:49
లస: ససస స
95-87/274

తసడడ:ప జలమన మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-249
వయససస:49
లస: పప
95-89/1363

95-87/256

భరస : రరమయఖ యమదగరరర
ఇసటట ననస:54-1-247
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:54-1-249
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-249
వయససస:55
లస: ససస స
2891 SQX2383206
పపరర: హనన షపక

95-87/261

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-1-249
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బభలమజ
ఇసటట ననస:54-1-249
వయససస:44
లస: ససస స
2888 SQX0051573
పపరర: ససదఖ వరన జరటట �

2877 SQX2345759
పపరర: అసమమ పరవన షపక

2869 SQX0051607
పపరర: కలల
ర రర రరపరదడవ�

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-1-246
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప పపసటయఖ బగదతటట
ఇసటట ననస:54-1-248
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:ప బభలమజ
ఇసటట ననస:54-1-249
వయససస:27
లస: ససస స
2885 SQX0883876
పపరర: సవతత లమలమ

95-87/258

భరస : అమర జన షపక
ఇసటట ననస:54-1-247
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:54-1-248
వయససస:46
లస: ససస స
2882 SQX0883884
పపరర: లమలమ బభగఖశక

2874 SQX1717263
పపరర: శరసతరరమ పరకసడర

95-87/1353

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-1-246
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబరరవప పరకసడర
ఇసటట ననస:54-1-246
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప మహబగబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-247
వయససస:33
లస: పప
2879 SQX1214311
పపరర: మలలర సవరర తతదదబబ యన

95-87/255

భరస : కకషష రరవప
ఇసటట ననస:54-1-246
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప శవయఖ పరకసడర
ఇసటట ననస:54-1-246
వయససస:27
లస: పప
2876 SQX2346542
పపరర: అమర జజన షపక

2868 SQX0322545
పపరర: ససరరఖమ శవ పరరశత కలనపరరడడ

2871 SQX0934489
పపరర: కమల యమసనసరర

2866 SQX2159275
పపరర: శశశదత బభనస షపక

భరస : మహమమద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:54-1-244
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససతతరరమయఖ కలనపరరడడడ
ఇసటట ననస:54-1-245
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప గసగరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:54-1-246
వయససస:37
లస: ససస స
2873 SQX1754688
పపరర: ససరరష పరకసడర

95-87/1352

తసడడ:ప పసర షరహహద షపక
ఇసటట ననస:54-1-244
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప ఘరర సరహహబ
ఇసటట ననస:54-1-244
వయససస:61
లస: పప
2870 MLJ1646611
పపరర: శశశలజ� గసగవరపప�

2865 SQX2159283
పపరర: మహమమద హహసపన షపక

2890 SQX2237204
పపరర: రరమ రరవప జరటట

95-88/1504

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర జరటట
ఇసటట ననస:54-1-249
వయససస:59
లస: పప
95-89/1364

2893 SQX2237196
పపరర: భభనస పసపయ జరటట

95-88/1505

భరస : సరసబ శవ రరవప జరటట
ఇసటట ననస:54-1-249(OLD 15-14-149)
వయససస:20
లస: ససస స
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2894 SQX0324236
పపరర: అసజన యరకస�
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95-87/275

తసడడ:ప వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-1-250
వయససస:41
లస: ససస స
2897 SQX0051391
పపరర: ఈశ�ా్వరమమ� అమబదపలర �

95-87/278

95-89/252

95-89/255

95-8/1240

95-87/284

95-89/260

95-89/263

తసడడ:ప అదద శశషయఖ కలనల
ఇసటట ననస:54-1-253
వయససస:29
లస: ససస స

2907 SQX1872829
పపరర: ఫపననసస షపక

2910 SQX1385096
పపరర: భభరత మకరస

2913 SQX1718204
పపరర: ఫసదదస జ

2916 SQX1718352
పపరర: రహహమన సయఖద

95-89/266

2919 MLJ1652668
పపరర: నతగరశశరరరవప� మకరస�

95-87/282

2922 SQX1484245
పపరర: దడవరపలర డతల హదస
తసడడ:ప దడవరపలర రరజజ సతష
ఇసటట ననస:54-1-253
వయససస:35
లస: ససస స

2902 SQX1352277
పపరర: కలలశ షపక

95-89/254

2905 MLJ3645264
పపరర: ఇరరగర రరమబలల షపక

95-89/257

2908 SQX1872647
పపరర: ఫసపదదస గగమరసవల

95-87/283

భరస : ఖమదర వల గగమరసవల
ఇసటట ననస:54-1-252
వయససస:28
లస: ససస స
95-89/258

2911 SQX1718436
పపరర: షరరఫపననసర షపక

95-89/259

భరస : అబబదల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:54-1-252
వయససస:27
లస: ససస స
95-89/261

2914 SQX1898113
పపరర: ఫసరద గస గగమమరసవల

95-89/262

భరస : ఖమదర వరల గగమమరసవల
ఇసటట ననస:54-1-252
వయససస:28
లస: ససస స
95-89/264

2917 SQX1385666
పపరర: ఇసరమఇల షపక

95-89/265

తసడడ:ప గగస బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-1-252
వయససస:25
లస: పప
95-89/267

తసడడ:ప రరసబభబబ�
ఇసటట ననస:54-1-252
వయససస:37
లస: పప
95-87/285

95-87/280

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:54-1-251
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప షబబర సయఖద
ఇసటట ననస:54-1-252
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప రరసబభబబ మకరస
ఇసటట ననస:54-1-252
వయససస:34
లస: పప
2921 SQX0905828
పపరర: ఉషర కలనల

95-89/256

భరస : ఖమదర వల జ
ఇసటట ననస:54-1-252
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరసబభబబ
ఇసటట ననస:54-1-252
వయససస:54
లస: ససస స
2918 SQX1385260
పపరర: దడవకలమమర మకరస

2904 MLJ3645249
పపరర: జరజనసలర బబదతన షపక

2899 SQX0462069
పపరర: ఏసమమ బసదచల�

తసడడ:ప గగస పసరర షపక
ఇసటట ననస:54-1-251
వయససస:30
లస: పప

భరస : దడవ కలమమర మకరస
ఇసటట ననస:54-1-252
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వరనతగరశశర రరవప మకరస
ఇసటట ననస:54-1-252
వయససస:29
లస: ససస స
2915 SQX0611293
పపరర: వజయమమ మకరస

95-89/253

భరస : అబబదల రహహమమన
ఇసటట ననస:54-1-252
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప ఉమమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-1-252
వయససస:41
లస: పప
2912 SQX1383322
పపరర: నతగ లకడమ మకరస

2901 SQX0794701
పపరర: యశశద ఇరరగర

95-87/277

భరస : లకమయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-250
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప మమససన శరబ
ఇసటట ననస:54-1-251
వయససస:42
లస: పప

భరస : అబబదల రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:54-1-252
వయససస:27
లస: ససస స
2909 SQX0372284
పపరర: అసదచ వనసకటటశశర రరవప

95-87/279

భరస : సరసబయమఖ
ఇసటట ననస:54-1-251
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమబలల
ఇసటట ననస:54-1-251
వయససస:37
లస: పప
2906 SQX1844547
పపరర: ఫపననసస షపక

2898 SQX1561746
పపరర: హహమ లత మననవ

2896 SQX0051540
పపరర: కకసనరర పదమ�

భరస : ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-250
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మననవ
ఇసటట ననస:54-1-250
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమబలల
ఇసటట ననస:54-1-251
వయససస:28
లస: ససస స
2903 SQX0794776
పపరర: సరసబయఖ ఇరరగర

95-87/276

భరస : చసదప శశఖర�
ఇసటట ననస:54-1-250
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సప మశశఖర�
ఇసటట ననస:54-1-250
వయససస:47
లస: ససస స
2900 SQX0794719
పపరర: ససభ గరత ఇరరగర

2895 SQX0402669
పపరర: శవ పరరశత పపలవరరస�

2920 AP151000219135
పపరర: రరసబభబబ మకరస

95-89/268

తసడడ:ప రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-1-252
వయససస:56
లస: పప
95-87/286

2923 SQX0950584
పపరర: లకడమ కలనల

95-87/287

భరస : అదద శశషయఖ కలనల
ఇసటట ననస:54-1-253
వయససస:44
లస: ససస స
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2924 SQX0755991
పపరర: నతగలకడమ కరతనవన
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95-89/269

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:54-1-253
వయససస:32
లస: ససస స
2927 SQX1530741
పపరర: సలస షపక

95-89/272

95-87/289

95-87/292

95-89/275

95-87/1356

95-89/279

95-89/1366

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:54-1-255
వయససస:33
లస: ససస స

2937 SQX0906453
పపరర: మగబబల షపక

2940 SQX1383256
పపరర: రరకరసనత షపక

2943 MLJ1660448
పపరర: రఫస షపక�

2946 SQX2161644
పపరర: రరహన షపక

95-87/294

2949 SQX1312172
పపరర: ససబభబరరవప తతట

95-89/276

2952 SQX1383595
పపరర: బభజ మబనసరస షపక
భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-255
వయససస:48
లస: ససస స

2932 SQX1417691
పపరర: వనసకరయమమ అడపర

95-87/291

2935 SQX0906396
పపరర: ఖమదర బభషర పసఠన

95-89/274

2938 SQX2159333
పపరర: హజరర షపక

95-89/1365

భరస : ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:54-1-254
వయససస:28
లస: ససస స
95-89/277

2941 MLJ1663137
పపరర: షరహహన� షపక�

95-89/278

భరస : హహసపసనతబష� �
ఇసటట ననస:54-1-254/1
వయససస:41
లస: ససస స
95-89/280

2944 SQX2539872
పపరర: బలకకస షరహహజజదద షపక

95-90/1146

తసడడ:ప ఫసరగజ బభష షపక బభష
ఇసటట ననస:54-1-254/2
వయససస:23
లస: ససస స
95-89/1367

2947 SQX1312198
పపరర: రతనకలమమరర నడడసపలర

95-87/293

భరస : నతగర ఈశశర రరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:54-1-255
వయససస:27
లస: ససస స
95-87/295

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:54-1-255
వయససస:48
లస: పప
95-89/281

95-87/288

తసడడ:ప గగరరయమ
ఇసటట ననస:54-1-254
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప హహసపసన బభష షపక
ఇసటట ననస:54-1-254/4
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప తతట
ఇసటట ననస:54-1-255
వయససస:37
లస: ససస స
2951 SQX1384577
పపరర: రరజజశన షపక

95-89/273

తసడడ:ప మరరసరహహబ�
ఇసటట ననస:54-1-254/1
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:54-1-254/3
వయససస:24
లస: ససస స
2948 SQX1312164
పపరర: నరమలమ తతట

2934 SQX0611343
పపరర: కరరమబన షపక

2929 SQX0051375
పపరర: యస వ బ అరరణత కలమమరర�

భరస : ససబబరరడడడ అడపర
ఇసటట ననస:54-1-254
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:54-1-254/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:54-1-254/1
వయససస:51
లస: ససస స
2945 SQX2173599
పపరర: రరజజశన షపక

95-87/290

తసడడ:ప అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:54-1-254
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప లతఫ మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-254/1
వయససస:60
లస: పప
2942 MLJ1663111
పపరర: శలమ షపక

2931 SQX0051979
పపరర: చచసచమమ ససపసగబల�

95-89/271

తసడడ:ప శవ రరవప�
ఇసటట ననస:54-1-254
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదలపహహమ
ఇసటట ననస:54-1-254
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదలపహహమ
ఇసటట ననస:54-1-254
వయససస:39
లస: పప
2939 SQX2370831
పపరర: ఇకరబల మహమమద

95-89/1244

భరస : శవ రరవప�
ఇసటట ననస:54-1-254
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : బపహమరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-1-254
వయససస:69
లస: ససస స
2936 MLJ1661875
పపరర: మహమదఇకరబల షపక

2928 SQX2110237
పపరర: అఫరసన షపక

2926 SQX1382605
పపరర: శశఖర ఖరటటనవన

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప ఖరటటనవన
ఇసటట ననస:54-1-253
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-1-253
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:54-1-254
వయససస:56
లస: ససస స
2933 SQX0611376
పపరర: మసగమమ మరర�

95-89/270

భరస : ససబపమణఖస
ఇసటట ననస:54-1-253
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప పపసటట సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-253
వయససస:42
లస: పప
2930 SQX0051730
పపరర: మసగమమ చలమర�

2925 SQX0684639
పపరర: రమన కర

2950 SQX2451854
పపరర: కరరమబన షపక కరరమబన

95-87/1357

భరస : ఎసససకర కరరమబలర కరరమబలర
ఇసటట ననస:54-1-255
వయససస:54
లస: ససస స
95-89/282

2953 SQX0884213
పపరర: షపక షకకలమ

95-89/283

భరస : ససబభన
ఇసటట ననస:54-1-255
వయససస:52
లస: ససస స
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2954 SQX0286096
పపరర: వజయ సప మశశటట
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95-89/284

భరస : చసదపయఖ
ఇసటట ననస:54-1-255
వయససస:54
లస: ససస స
2957 MLJ1660489
పపరర: షబబర� షపక�

95-89/287

95-89/290

95-89/293

95-87/297

95-87/300

95-89/297

95-89/300

తసడడ:ప నతగరరజ
ఇసటట ననస:54-1-263
వయససస:26
లస: పప

2967 SQX0763854
పపరర: సతఖ రరజశశఖర రరడడ యయరకస

2970 SQX1301118
పపరర: రతనవళ జకలసట

2973 SQX1896612
పపరర: ససనల గరరనపపడడ

2976 MLJ3645496
పపరర: జలమన� షపక�

95-89/303

2979 SQX1718709
పపరర: కలమమరర అలలవ

95-87/298

2982 MLJ3645512
పపరర: ఖమససస శరర�ా్ షపక
తసడడ:ప ఖమససస
ఇసటట ననస:54-1-263
వయససస:41
లస: పప

2962 SQX1134063
పపరర: సమమబననసర షపక

95-89/292

2965 SQX1149963
పపరర: తససనమ ఖమన పఠరన

95-87/296

2968 SQX1441344
పపరర: రరషసమ తతటభటత

95-87/299

భరస : జనతరర న తతటభటత
ఇసటట ననస:54-1-260
వయససస:47
లస: ససస స
95-89/295

2971 MLJ3103447
పపరర: యయససదతసస జగబసటర

95-89/296

తసడడ:ప యహనస
ఇసటట ననస:54-1-260
వయససస:61
లస: పప
95-89/298

2974 MLJ3645504
పపరర: ఇబభపహహస ఖలలలలమర� షపక�

95-89/299

తసడడ:ప జలమన�
ఇసటట ననస:54-1-262
వయససస:31
లస: పప
95-89/301

2977 SQX1596370
పపరర: వనస మనక రరచరర

95-89/302

తసడడ:ప నతగ రరజ రరచరర
ఇసటట ననస:54-1-263
వయససస:23
లస: ససస స
95-89/304

భరస : రరమబలల ఆవపల
ఇసటట ననస:54-1-263
వయససస:59
లస: ససస స
95-89/306

95-89/289

తసడడ:ప అయగబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-1-257
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప మమల�
ఇసటట ననస:54-1-262
వయససస:56
లస: పప

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:54-1-263
వయససస:46
లస: ససస స
2981 SQX0763904
పపరర: దదపక రరచరర

95-89/294

తసడడ:ప పపల గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:54-1-262
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప లలరరద�
ఇసటట ననస:54-1-262
వయససస:51
లస: పప
2978 MLJ1657576
పపరర: శశషరరతనస రరచరర

2964 MLJ3645413
పపరర: ఆదస షపక�

2959 MLJ3647773
పపరర: లకమయఖ� సప మశశటట �

తసడడ:ప ఆదస
ఇసటట ననస:54-1-256
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దతనయయలల జకలసట
ఇసటట ననస:54-1-260
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప పరల గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:54-1-262
వయససస:26
లస: ససస స
2975 MLJ3104429
పపరర: పరల గరరనపపడడ�

95-89/291

తసడడ:ప శకనవరస రరడడ యయరకస
ఇసటట ననస:54-1-258
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప ఆనసద తతటభటత
ఇసటట ననస:54-1-260
వయససస:56
లస: పప
2972 SQX1897016
పపరర: జజఖత గరరనపపడడ

2961 MLJ3103900
పపరర: చసదపయఖ� సప మశశటట �

95-89/286

తసడడ:ప చసదపయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-255
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప అబబదల ఖమదర�
ఇసటట ననస:54-1-256
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప సపజదసలల దనదడకలల
ఇసటట ననస:54-1-257
వయససస:37
లస: పప
2969 SQX1440684
పపరర: జనతరరన తతటభటత

95-89/288

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:54-1-255
వయససస:69
లస: పప

భరస : ఆదతస�
ఇసటట ననస:54-1-256
వయససస:50
లస: ససస స
2966 SQX1114016
పపరర: మసరసన వల దనదడకలల

2958 MLJ3103801
పపరర: రవబభబబ� సప మశశటట �

2956 SQX1030790
పపరర: అబబదల రరమనత షపక

తసడడ:ప మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:54-1-255
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప చసదపయఖ� �
ఇసటట ననస:54-1-255
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప మరరసరహహబ�
ఇసటట ననస:54-1-255
వయససస:59
లస: పప
2963 SQX0286179
పపరర: షరరరననసర షపక�

95-89/285

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-255
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప కరరమబలమర�
ఇసటట ననస:54-1-255
వయససస:37
లస: పప
2960 MLJ1660083
పపరర: కరరమబలమర� షపక�

2955 SQX1484864
పపరర: అబబదల సతతసర షపక

2980 SQX1384320
పపరర: తడజ రరచరరర

95-89/305

తసడడ:ప నతగ రరజ చరరర
ఇసటట ననస:54-1-263
వయససస:25
లస: పప
95-89/307

2983 MLJ1657451
పపరర: గరతతదడవ దసనన� �

95-89/308

భరస : గసగరధరరరవప� �
ఇసటట ననస:54-1-264
వయససస:45
లస: ససస స
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2984 SQX1596347
పపరర: లలకరశ దసనన
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95-89/309

తసడడ:ప గసగరధర దసనన
ఇసటట ననస:54-1-264
వయససస:23
లస: పప
2987 SQX1718469
పపరర: నతగమమ షపక

95-89/311

95-89/314

95-89/1369

95-87/303

95-89/318

95-89/321

95-89/324

95-89/326

Deleted

తసడడ:ప ఇబపహహస మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-276/2
వయససస:41
లస: పప

2997 SQX2190114
పపరర: అమనసలమర షపక

3000 SQX0610881
పపరర: కనకమమలకడమ� తగరసపపడడ�

3003 MLJ1656438
పపరర: చనతనరరవప� తగరసపపడడ�

3006 SQX2152718
పపరర: మహమగద షపక

95-87/1359

3009 SQX1173731
పపరర: బభషర షపక

95-87/1358

తసడడ:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:54-1-276/2
వయససస:38
లస: ససస స

2992 MLJ3647732
పపరర: మసరసన వరల� షపక�

95-89/316

2995 SQX1872407
పపరర: ఇబపహహస ఖలల షపక

95-87/302

2998 SQX1897875
పపరర: హహహమమవత తగరస పపడడ

95-89/317

తసడడ:ప చనన రరవప తగరస పపడడ
ఇసటట ననస:54-1-269
వయససస:24
లస: ససస స
95-89/319

3001 SQX1896182
పపరర: చనన రరవప తగరస పపడడ

95-89/320

Deleted

తసడడ:ప నతగమయఖ తగరస పపడడ
ఇసటట ననస:54-1-269
వయససస:53
లస: పప
95-89/322

3004 SQX0610865
పపరర: షరహహదత� షపక�

95-89/323

భరస : సలస�
ఇసటట ననస:54-1-270
వయససస:40
లస: ససస స
95-89/1370

3007 MLJ1658483
పపరర: పరరశన� షపక�

95-89/325

భరస : ఖమజ� �
ఇసటట ననస:54-1-274
వయససస:47
లస: ససస స
95-89/327

తసడడ:ప ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:54-1-274
వయససస:30
లస: పప
3012 MLJ1660265
పపరర: అపసర షపక

95-89/313

తసడడ:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:54-1-266
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప మహబగబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-272
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప శభస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-1-274
వయససస:21
లస: పప

3011 SQX2414910
పపరర: ఖలల ఇసరసక మహమమద

95-87/301

తసడడ:ప నతగమయఖ� �
ఇసటట ననస:54-1-269
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప ఖమజ� �
ఇసటట ననస:54-1-271
వయససస:37
లస: ససస స
3008 SQX1898162
పపరర: ఉసరమన పఠరన

2994 SQX1912518
పపరర: కకరణ గరత తగరస పపడడ

2989 SQX1874569
పపరర: ఇబపహహస ఖలలలలమరహ షపక

తసడడ:ప మసరసన�
ఇసటట ననస:54-1-265
వయససస:41
లస: పప

భరస : చనతనరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-269
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగమయఖ తగరస పపడడ
ఇసటట ననస:54-1-269
వయససస:53
లస: పప
3005 MLJ1663574
పపరర: అఫప ప జ� షపక�

95-89/315

తసడడ:ప సలస
ఇసటట ననస:54-1-266
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప చనతనరరవప
ఇసటట ననస:54-1-269
వయససస:29
లస: ససస స
3002 SQX1896877
పపరర: చనన రరవప తగరస పపడడ

2991 MLJ3639960
పపరర: రరజరష� రరమశశటట �

95-89/1368

తసడడ:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:54-1-265
వయససస:21
లస: పప

భరస : తగరస పపడడ
ఇసటట ననస:54-1-266
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప పపసటభసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-266
వయససస:43
లస: పప
2999 SQX0884114
పపరర: తగరసపపడడ కకరణ గరత

95-89/312

తసడడ:ప వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-265
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప వరరష గబరకపపసరల
ఇసటట ననస:54-1-265
వయససస:18
లస: ససస స
2996 SQX1872365
పపరర: సలస షపక

2988 SQX1897339
పపరర: ఉమ మహహశశరర కకట

2986 SQX2163087
పపరర: భవన పపసరద రరడడడబబ యన

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప రరడడ బబ యన
ఇసటట ననస:54-1-264
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప మమరయఖ కకట
ఇసటట ననస:54-1-265
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప దమబమ
ఇసటట ననస:54-1-265
వయససస:30
లస: పప
2993 SQX2245272
పపరర: పరవన గబరకపపసరల

95-89/310

తసడడ:ప బపహమనసదస
ఇసటట ననస:54-1-264
వయససస:46
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-1-264/A
వయససస:26
లస: ససస స
2990 SQX1897321
పపరర: శకనవరస రరవప దమబమ

2985 AP151000219288
పపరర: గసగరధరరరవప దసనన

3010 MLJ1658475
పపరర: ఖమజజ� షపక�

95-89/328

తసడడ:ప మరరసరహహబ�
ఇసటట ననస:54-1-274
వయససస:57
లస: పప
95-89/329

3013 SQX1897701
పపరర: రరబన మహమమద

95-89/330

తసడడ:ప కలల ఇశరక మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-276/3
వయససస:20
లస: ససస స
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3014 SQX1873538
పపరర: సమరర షపక
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95-89/331

Deleted

తసడడ:ప రసనల షపక
ఇసటట ననస:54-1-277
వయససస:24
లస: ససస స
3017 SQX1873835
పపరర: మనససర అల షపక

95-89/334

తసడడ:ప బభబబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-277
వయససస:25
లస: పప
3020 SQX2097053
పపరర: ఫపజజలమర షపక

95-89/1246

95-89/338

95-89/339

95-89/340

95-89/1371

Deleted
95-89/345

తసడడ:ప అబబదల జజన షపక
ఇసటట ననస:54-1-282/1
వయససస:34
లస: పప
3038 SQX2361491
పపరర: సరబరర మహమమద

తలర : షపక జమల
ఇసటట ననస:54-1-291
వయససస:21
లస: పప

95-89/1247

3024 SQX1872688
పపరర: జరజతషన బ షపక

3027 SQX1872605
పపరర: రజయమ షపక

3030 SQX1233584
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

3033 SQX1718006
పపరర: ఆససయమ షపక

95-87/304

95-87/1362

3039 MLJ3104031
పపరర: రషసద� షపక�

95-87/306

3042 MLJ3644820
పపరర: మహహష� రరమశశటట �
తసడడ:ప వవసకయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-292
వయససస:35
లస: పప

3022 SQX2429413
పపరర: ఆశ షపక

95-87/1360

3025 SQX1872589
పపరర: మహమమద హహసపసన షపక

95-87/305

3028 SQX1872613
పపరర: షకకల షపక

95-87/307

తసడడ:ప జజనమయమ షపక
ఇసటట ననస:54-1-281
వయససస:32
లస: పప
95-89/341

3031 MLJ3639762
పపరర: అబబదలమర షపక�

95-89/342

తసడడ:ప హబబబలల�
ఇసటట ననస:54-1-282
వయససస:44
లస: పప
95-89/343

3034 SQX1717958
పపరర: మమమమబననసర షపక

95-89/344

భరస : అబబదల జజన షపక
ఇసటట ననస:54-1-282/1
వయససస:53
లస: ససస స
95-61/1363

3037 SQX2368348
పపరర: ఈససబ మహమమద

95-87/1361

తసడడ:ప ఇబపహహస మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-291
వయససస:38
లస: పప
95-89/346

తసడడ:ప మసరసన�
ఇసటట ననస:54-1-291
వయససస:48
లస: పప
95-89/1372

95-89/336

తసడడ:ప దదనత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-280
వయససస:78
లస: పప

భరస : అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:54-1-282/1
వయససస:30
లస: ససస స
3036 SQX2540722
పపరర: ఆదద నతరరయణ వరరక

3019 SQX1896653
పపరర: బభబబ షపక

తసడడ:ప సలమస షపక
ఇసటట ననస:54-1-279
వయససస:18
లస: ససస స

తలర : umadive వరరక
ఇసటట ననస:54-1-284
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరయమజ మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-291
వయససస:31
లస: ససస స
3041 SQX2147296
పపరర: షపక గగసప బభష

3021 SQX2103901
పపరర: షబన షపక

95-89/333

తసడడ:ప గగసప షపక
ఇసటట ననస:54-1-277
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:54-1-282
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-1-282
వయససస:43
లస: ససస స
3035 SQX1717917
పపరర: అమర జజన షపక

95-89/335

తసడడ:ప మబఖస యమర షపక
ఇసటట ననస:54-1-281
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:54-1-282
వయససస:31
లస: ససస స
3032 SQX2235257
పపరర: సమమబన షపక

3018 SQX1873785
పపరర: బభబబ షపక

3016 SQX1897073
పపరర: మననసర అల షపక

తసడడ:ప బభబబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-277
వయససస:25
లస: పప

భరస : హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-280
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:54-1-280
వయససస:44
లస: పప
3029 SQX1233576
పపరర: అమనత షపక

భరస : బభబబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-277
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఫపజజలమర షపక
ఇసటట ననస:54-1-277
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-1-279
వయససస:56
లస: ససస స
3026 MLJ3645462
పపరర: రమమష బభబబ� చడననస�

95-89/332

తసడడ:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:54-1-277
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప సలమస షపక
ఇసటట ననస:54-1-277
వయససస:32
లస: పప
3023 MLJ3121498
పపరర: కకటమమ మహసకరళ

3015 SQX1873298
పపరర: సపజదతన షపక

3040 MLJ3644499
పపరర: రరమ కకషష� జరరపపరపప�

95-89/347

తసడడ:ప వనసకట రసగయస�
ఇసటట ననస:54-1-291
వయససస:71
లస: పప
95-87/308

3043 SQX2270304
పపరర: దదలమరద షపక

95-88/1506

భరస : సలమస షపక
ఇసటట ననస:54-1-292
వయససస:54
లస: ససస స
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3044 SQX1718212
పపరర: కగసర షపక
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95-89/348

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:54-1-292
వయససస:33
లస: ససస స
95-79/26

భరస : ససరజ షపక
ఇసటట ననస:54-1-293
వయససస:34
లస: ససస స
95-79/29

Deleted

తసడడ:ప మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-293
వయససస:64
లస: పప

95-87/1364

తసడడ:ప ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:54-1-295
వయససస:40
లస: పప
95-87/310

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-296
వయససస:40
లస: ససస స
95-87/313

భరస : రసగ రరవప
ఇసటట ననస:54-1-296
వయససస:68
లస: ససస స

95-87/1363

తసడడ:ప సతస ర షపక
ఇసటట ననస:54-1-293
వయససస:41
లస: పప
3054 SQX0884148
పపరర: షపక అసరమ

3057 SQX0618272
పపరర: ససపపరష మమ కకలమరర�

3060 SQX1908631
పపరర: పరవన షపక

95-90/1136

Deleted

3065 SQX1718790
పపరర: రమఖ అసకరళళ

95-89/350

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప అసకరళళ
ఇసటట ననస:54-1-302
వయససస:23
లస: ససస స

3063 SQX2535961
పపరర: పరరశన షపక

95-89/566

95-87/311

95-88/120

3072 SQX2121002
పపరర: హహమబసదస వసకరయలపరటట
తసడడ:ప రరమ కకషష వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:54-1-304
వయససస:26
లస: ససస స

95-87/309

3058 SQX0617431
పపరర: వససమత చతపలమడడగబ�

95-87/312

3061 SQX2534618
పపరర: పరరశన షపక

95-87/1790

Deleted

95-90/1138

95-89/351

3064 SQX1908656
పపరర: రహమన షపక

95-88/121

తసడడ:ప జన షపక
ఇసటట ననస:54-1-299
వయససస:38
లస: పప
3067 SQX1718766
పపరర: ఉమ మహహశ అసకరళళ

95-89/352

తసడడ:ప శవయఖ అసకరళళ
ఇసటట ననస:54-1-302
వయససస:26
లస: పప
95-89/1374

తసడడ:ప జన షపక
ఇసటట ననస:54-1-302
వయససస:27
లస: ససస స
95-89/1376

3055 SQX0618801
పపరర: బభజ షపక�

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:54-1-297/1
వయససస:21
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:54-1-302
వయససస:36
లస: పప

95-89/1373

భరస : రరమలసగయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-296
వయససస:68
లస: ససస స

Deleted

3069 SQX2173268
పపరర: పరరశన షపక

3052 SQX2222115
పపరర: సలమస షపక

భరస : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:54-1-296
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:54-1-302
వయససస:56
లస: ససస స
95-89/353

95-79/28

తసడడ:ప మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-293
వయససస:64
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:54-1-297/1
వయససస:21
లస: ససస స
3066 SQX1173673
పపరర: జరరన బబగస షపక

3049 SQX1918275
పపరర: దదలర మద షపక

Deleted

తసడడ:ప జన షపక
ఇసటట ననస:54-1-297
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:54-1-297/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:54-1-304
వయససస:44
లస: ససస స

3051 SQX2286953
పపరర: రహహస షపక

95-79/25

భరస : సలమస షపక
ఇసటట ననస:54-1-293
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-296
వయససస:63
లస: ససస స

3059 SQX1117069
పపరర: శవ కలమమరర గగరర

3071 SQX2163186
పపరర: జయ లకడమ వసకరయలపరటట

95-79/27

భరస : చతన
ఇసటట ననస:54-1 295
వయససస:34
లస: ససస స

3056 SQX0616979
పపరర: రమ చతపలమడడగబ�

3068 SQX1167759
పపరర: షపక కరలలష వరల

3048 SQX1918226
పపరర: మసరసన బ షపక

3046 SQX1918267
పపరర: షబన బబగబమ షపక

తసడడ:ప శబబర షపక
ఇసటట ననస:54-1-293
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:54-1-293
వయససస:41
లస: ససస స

3050 SQX1918283
పపరర: సలమస షపక

3062 SQX2534717
పపరర: పరరశన షపక

95-89/349

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-1-292
వయససస:35
లస: పప

3047 SQX1703222
పపరర: షరరమల షపక

3053 SQX2196012
పపరర: చతనత షపక

3045 SQX1718618
పపరర: మసరసన వల షపక

95-89/1377

3070 SQX2152791
పపరర: రరమ కకషష వసకరయలపరటట

95-89/1375

తసడడ:ప కకటదతస వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:54-1-304
వయససస:53
లస: పప
3073 SQX2165827
పపరర: వషష
ష పసపయ వసకరయలపరటట

95-89/1378

తసడడ:ప రరమ కకషష వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:54-1-304
వయససస:21
లస: ససస స
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3074 SQX1718634
పపరర: ఎసపస ర రరణణ పరసస
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95-89/354

భరస : ఖరఖరరలమర సయద
ఇసటట ననస:54-1-306
వయససస:88
లస: ససస స
95-89/1379

తసడడ:ప బభబబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-306
వయససస:32
లస: పప
3080 SQX1897594
పపరర: ససధ చచననబబ యన

95-89/357

95-90/61

95-87/1365

95-90/64

95-90/67

95-90/70

తసడడ:ప సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-309
వయససస:71
లస: పప

3087 SQX1895499
పపరర: అరరణ పపదద

3090 MLJ1658053
పపరర: రరమకకషష� వపడత�

3093 AP151000228299
పపరర: రతస మమ ఆరరగ

3096 MLJ3645116
పపరర: బభజ� షపక�

95-90/73

95-90/76

95-90/62

3079 SQX1876580
పపరర: తషలసస అననపప రరడడ

95-90/60

3082 SQX2235158
పపరర: ఆదదసబ సయఖద

95-89/1382

3085 SQX2542355
పపరర: షపక అజజ షపక అజజ

95-85/1189

3088 SQX1895424
పపరర: ఖమససస బ షపక

95-90/63

భరస : ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:54-1-308
వయససస:51
లస: ససస స
95-90/65

3091 MLJ1652098
పపరర: సరసబశవరరవప� వపడత�

95-90/66

తసడడ:ప పపరయఖ� �
ఇసటట ననస:54-1-308
వయససస:73
లస: పప
95-90/68

3094 SQX0402586
పపరర: షపక రషసద�

95-90/69

తసడడ:ప అజజ�
ఇసటట ననస:54-1-309
వయససస:29
లస: పప
95-90/71

3097 SQX1134139
పపరర: మహన రరవప చలకర

95-90/72

తసడడ:ప మబతస యఖ
ఇసటట ననస:54-1-309
వయససస:31
లస: పప

3099 SQX0402545
పపరర: వనసకట సరయ పపసరద�
అడబభల�
తసడడ:ప రరజజరతనస�
ఇసటట ననస:54-1-309
వయససస:52
లస: పప

95-90/74

3102 SQX0403600
పపరర: సరసబశవరరవప� మపరరస�

95-90/77

తసడడ:ప రరమసరశమ�
ఇసటట ననస:54-1-309
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ప ఎ అసజయఖ
ఇసటట ననస:54-1-306
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప షపక నననన షపక నననన
ఇసటట ననస:54-1-308
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప రహహమ�
ఇసటట ననస:54-1-309
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప బభషసద� �
ఇసటట ననస:54-1-309
వయససస:51
లస: పప
3101 SQX0403618
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప� మపరరస�

95-79/955

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:54-1-309
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇబపహహస� �
ఇసటట ననస:54-1-309
వయససస:41
లస: పప
3098 MLJ1644277
పపరర: మబబబల� షపక�

3084 SQX2215911
పపరర: హససన షపక

95-89/356

భరస : నతగబర మర సయఖద
ఇసటట ననస:54-1-306/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:54-1-308
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-1-309
వయససస:31
లస: ససస స
3095 MLJ1652817
పపరర: అబబదలపహహమ� షపక�

95-89/1381

భరస : రమమశ పపదద
ఇసటట ననస:54-1-308
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమ కకషష వపడత
ఇసటట ననస:54-1-308
వయససస:26
లస: పప
3092 SQX1083799
పపరర: కకషష వవణణ వపనతనస

3081 SQX2139301
పపరర: నతగబర మర సయఖద

3076 SQX1875624
పపరర: రరడడడ రరమయఖ

భరస : రరమయఖ అననపప రరడడ
ఇసటట ననస:54-1-306
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆశశ షపక
ఇసటట ననస:54-1-308
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమకకషష వపడతత
ఇసటట ననస:54-1-308
వయససస:42
లస: ససస స
3089 SQX1188896
పపరర: లకడమ మణణకసఠ వపడత

95-89/1380

తసడడ:ప కరరమబలర సయఖద
ఇసటట ననస:54-1-306/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప చనన
ఇసటట ననస:54-1-307
వయససస:27
లస: పప
3086 SQX2193431
పపరర: రరషస కలమమర వపడతత

3078 SQX2139970
పపరర: ఆసమ షపక
తసడడ:ప బభష షపక
ఇసటట ననస:54-1-306
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససరరశ చచననబబ యన
ఇసటట ననస:54-1-306/1
వయససస:29
లస: ససస స
3083 SQX0881243
పపరర: ఏసయఖ మబనతనగర

95-89/355

Deleted

భరస : డడవడ రరజ పరసస
ఇసటట ననస:54-1-306
వయససస:29
లస: ససస స
3077 SQX2139137
పపరర: జన బభష షపక

3075 SQX1897727
పపరర: బబజజన సయద

3100 SQX0402594
పపరర: షపక అజజ�

95-90/75

తసడడ:ప రవపఫ�
ఇసటట ననస:54-1-309
వయససస:55
లస: పప
3103 SQX2300325
పపరర: శసతతష కలమమర కరసరన

95-87/1366

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కరసరన
ఇసటట ననస:54-1-311
వయససస:24
లస: పప
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3104 SQX2458487
పపరర: ససతతశ కలమమర కరసరన

95-87/1367

తసడడ:ప శకనవరసరరవప కరసరన
ఇసటట ననస:54-1-311
వయససస:23
లస: పప
3107 SQX2096907
పపరర: ఝనస లకడమ గగరర

95-89/1250

95-87/1368

95-89/358

95-61/1373

95-90/1151

95-89/1385

95-90/78

తసడడ:ప యగసఫ షపక
ఇసటట ననస:54-1-324
వయససస:25
లస: ససస స

95-61/1366

3120 SQX2160141
పపరర: అషసఫ
ప పననసర షపక

3123 SQX2173334
పపరర: శవ లకడమ చటటటమమల

3126 SQX2505436
పపరర: మసగమమ బతష
స ల

95-89/1387

3129 SQX2235117
పపరర: ననరజహన షపక

95-87/1370

3132 SQX1056903
పపరర: షపక బజబ
భరస : షపక నతసర సరహహబ
ఇసటట ననస:54-1-324
వయససస:26
లస: ససస స

95-84/738

3115 SQX2542470
పపరర: షపక జరరనత షపక జరరనత

95-61/1371

3118 SQX2357630
పపరర: నజనత షపక

95-87/1371

తసడడ:ప ననవన షపక
ఇసటట ననస:54-1-319
వయససస:25
లస: ససస స
95-89/1383

3121 SQX2159648
పపరర: ఆరరఫర ఫపరఅఖమన పటట న

95-89/1384

తసడడ:ప అలమఖమన పటట న
ఇసటట ననస:54-1-320
వయససస:25
లస: ససస స
95-89/1386

3124 SQX1847250
పపరర: భవరన బతష
స ల

95-42/1005

భరస : శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-1-322
వయససస:28
లస: ససస స
95-90/1110

3127 SQX2505691
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

95-90/1111

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-1-322
వయససస:41
లస: పప
95-89/1388

భరస : నతగబర మర షపక
ఇసటట ననస:54-1-323
వయససస:30
లస: ససస స
95-87/1372

3112 SQX2084580
పపరర: జగదదశ గగరర

భసధసవప: షపక బభజ షపక బభజ
ఇసటట ననస:54-1-319
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-1-322
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప గల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:54-1-323
వయససస:39
లస: పప
3131 SQX2362952
పపరర: నతగబర షపక

3117 SQX2363968
పపరర: ఖమదర బభష షపక

95-89/1252

Deleted

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:54-1-321
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరఘవయఖ ఇనకకలలర
ఇసటట ననస:54-1-322
వయససస:36
లస: ససస స
3128 SQX2235364
పపరర: నతగబర మర షపక

3114 SQX2540961
పపరర: షపక నననన షపక నననన

3109 SQX2017226
పపరర: ససరరశ యనమల

తసడడ:ప లల శసకర గగరర
ఇసటట ననస:54-1-315
వయససస:23
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-320
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప చటటటమమలమ
ఇసటట ననస:54-1-321
వయససస:32
లస: పప
3125 SQX1200740
పపరర: మమధవ లత ఇనకకలలర

95-87/1369

తసడడ:ప హజ బభష షపక
ఇసటట ననస:54-1-319
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప షపక నననన షపక నననన
ఇసటట ననస:54-1-319
వయససస:35
లస: పప
3122 SQX2235224
పపరర: రరమబ చటటటమమలమ

3111 SQX2421691
పపరర: షకకల షపక

95-89/1249

తసడడ:ప భబజసగ యనమల
ఇసటట ననస:54-1-313
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప షపక మసరసన షపక మసరసన
ఇసటట ననస:54-1-319
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ప షపక నననన షపక నననన
ఇసటట ననస:54-1-319
వయససస:30
లస: పప
3119 SQX2546117
పపరర: షపక ససబభన షపక ససబభన

95-89/1251

భరస : నజమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:54-1-314
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లకడమ నతరరయణ కడడయస
ఇసటట ననస:54-1-315
వయససస:45
లస: ససస స
3116 SQX2542553
పపరర: షపక బభజ షపక బభజ

3108 SQX2102630
పపరర: శకనవరస కలమఖణ చకకవరరస గగరర

3106 SQX2103596
పపరర: కరమమశశర రరవప గగరర

తసడడ:ప రసగ రరవప గగరర
ఇసటట ననస:54-1-312
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప కరమమశశర రరవప గగరర
ఇసటట ననస:54-1-312
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప హహసపన సయద
ఇసటట ననస:54-1-314
వయససస:42
లస: పప
3113 SQX1898709
పపరర: ధన లకడమ కడడయస

95-89/1248

భరస : రసగ రరవప గగరర
ఇసటట ననస:54-1-312
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : కరమమశశర రరవప గగరర
ఇసటట ననస:54-1-312
వయససస:43
లస: ససస స
3110 SQX2369072
పపరర: నజమబదదదన సయద

3105 SQX2103448
పపరర: శవ కలమమరర గగరర

3130 SQX2421105
పపరర: అససఫ షపక

95-79/956

తసడడ:ప రహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:54-1-324
వయససస:36
లస: పప
95-89/360

3133 SQX0399725
పపరర: మబసతతజ బబగస షపక

95-89/361

భరస : అససన
ఇసటట ననస:54-1-324
వయససస:36
లస: ససస స
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3134 SQX0684779
పపరర: అమమషర పరరశన
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95-89/362

భరస : అమబనసళళ
ఇసటట ననస:54-1-324
వయససస:36
లస: ససస స
3137 SQX0764498
పపరర: ఆససఫ షపక

95-89/365

95-89/367

95-89/370

95-89/373

95-89/376

95-89/1255

95-87/1374

తసడడ:ప బభలమ కకషష
ఇసటట ననస:54-1-329/1
వయససస:59
లస: పప

3147 SQX0618835
పపరర: నతరరయణమమ మసదత�

3150 MLJ3640026
పపరర: శకనవరసరరవప� బబ డడడ పలర �

3153 SQX1987247
పపరర: పపషప లల అసబటట

3156 SQX0286203
పపరర: గగసఖ� షపక�

95-89/381

3159 SQX1385047
పపరర: జయసత వళళళ

95-89/374

3162 SQX1872811
పపరర: షమస షపక
భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:54-1-332
వయససస:39
లస: ససస స

3142 SQX0611319
పపరర: రమమదడవ� రరమసపటట �

95-89/369

3145 MLJ3639994
పపరర: పసచచయఖ రరమశశటట

95-89/372

3148 SQX1896620
పపరర: వలయబళర షపక

95-89/375

తసడడ:ప షబబర బభబబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-327
వయససస:30
లస: పప
95-89/377

3151 SQX1933571
పపరర: బబ డడడ పలర రరమ రరవప

95-89/378

తసడడ:ప బబ డడడ పలర సససహదదప
ఇసటట ననస:54-1-328
వయససస:67
లస: పప
95-89/1256

3154 SQX1986561
పపరర: వజయ కలమఖణణ బబ డడడపలర

95-89/1257

భరస : శకనవరస రరవప బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:54-1-328
వయససస:32
లస: ససస స
95-89/379

3157 SQX1897818
పపరర: రరయమజ షపక

95-89/380

తసడడ:ప సతతసర షపక
ఇసటట ననస:54-1-329
వయససస:23
లస: పప
95-89/382

తసడడ:ప మహనరరవప వళళళ
ఇసటట ననస:54-1-329/1
వయససస:27
లస: ససస స
95-89/384

95-89/366

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:54-1-326
వయససస:81
లస: పప

భరస : కరరమబలమర�
ఇసటట ననస:54-1-329
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప మగలన�
ఇసటట ననస:54-1-329
వయససస:42
లస: పప
3161 MLJ3645561
పపరర: మహన రరవప వలమర

95-89/371

భరస : రరసబభబబ అసబటట
ఇసటట ననస:54-1-328
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : బభలకకషష వలతషసడడ
ఇసటట ననస:54-1-329
వయససస:57
లస: ససస స
3158 MLJ3645082
పపరర: సతతసర� షపక�

3144 MLJ3640018
పపరర: శకనస రరమశశటట

3139 SQX0617803
పపరర: ధనలకడమ పసజజ�

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:54-1-326
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-328
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప సరసబయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:54-1-328
వయససస:55
లస: పప
3155 SQX2202372
పపరర: దనమమ వలతషసడడ

95-89/368

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:54-1-327
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : లకకమనతరరయణ
ఇసటట ననస:54-1-328
వయససస:38
లస: ససస స
3152 SQX1986553
పపరర: రరసబభబబ అసబటట

3141 SQX0540526
పపరర: వరలకడమ రరమశశటట

95-89/364

తసడడ:ప గసగరధర రరవప�
ఇసటట ననస:54-1-325
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప పసచచయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:54-1-326
వయససస:40
లస: పప

భరస : షబబర బభబబ
ఇసటట ననస:54-1-327
వయససస:50
లస: ససస స
3149 SQX0684571
పపరర: వరలకకమ బ

95-89/1253

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:54-1-326
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-326
వయససస:39
లస: పప
3146 SQX0618561
పపరర: ఫరతమమ షపక

3138 SQX1994524
పపరర: తరరపరల వళళళ

3136 SQX0764464
పపరర: అమమనసలమర షరరఫ షపక

తసడడ:ప ఖమససస షరరఫ
ఇసటట ననస:54-1-324
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప మహన రరవప వళళళ
ఇసటట ననస:54-1-324 3RD LINE
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప కరమయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-325
వయససస:56
లస: పప
3143 MLJ3640000
పపరర: నతగరరజ� రరమశశటట �

95-89/363

తసడడ:ప రరస తషలర �
ఇసటట ననస:54-1-324
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప అబబదల ఖమదర
ఇసటట ననస:54-1-324
వయససస:40
లస: పప
3140 MLJ3644630
పపరర: గసగరధర� పసజజ�

3135 SQX0035022
పపరర: షపక ఇససబ�

3160 SQX1384999
పపరర: దతనమమ వలతషసడడ

95-89/383

భరస : బభల కకషష వలతషసడడ
ఇసటట ననస:54-1-329/1
వయససస:57
లస: ససస స
95-87/314

3163 SQX1872845
పపరర: షరరఫ షపక

95-87/315

తసడడ:ప గఫరర షపక
ఇసటట ననస:54-1-332
వయససస:44
లస: పప
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3164 SQX2191153
పపరర: షరరఫ షపక
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95-87/1376

తసడడ:ప గఫరర
ఇసటట ననస:54-1-332
వయససస:44
లస: పప
3167 SQX1912526
పపరర: లకడమ భవనస

95-87/316

95-87/1380

95-87/1382

Deleted
95-88/122

భరస : మమలక బభష షపక
ఇసటట ననస:54-1-338
వయససస:22
లస: ససస స
3179 SQX2235125
పపరర: హమద సయఖద

95-87/1383

95-89/1392

Deleted
95-89/389

తసడడ:ప కకసడ రరడడడ దడశస
ఇసటట ననస:54-1-340
వయససస:36
లస: పప
3188 SQX2153724
పపరర: రరమబ మదదదకసటట

తసడడ:ప శవ శసకర సససగ కతప
ఇసటట ననస:54-1-340
వయససస:28
లస: ససస స

3174 SQX2160299
పపరర: మలర క షపక

95-89/1391

3180 SQX2234797
పపరర: హబబగన సయఖద

3183 SQX1896224
పపరర: శరరద దడశస

95-89/1394

3189 SQX2139228
పపరర: వశశసత కకసన

95-89/385

3192 MLJ3639614
పపరర: ససబభనతల న పఠరన
తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:54-1-340/1
వయససస:44
లస: పప

95-87/317

3175 SQX1895804
పపరర: బలమల షపక

95-90/79

3178 SQX1895788
పపరర: మమలక బభష షపక

95-90/80

తసడడ:ప మహమమద షపక
ఇసటట ననస:54-1-338
వయససస:28
లస: పప
95-87/1384

3181 SQX1909068
పపరర: నతగబర షపక

95-88/123

భరస : శశశదత షపక
ఇసటట ననస:54-1-339
వయససస:25
లస: ససస స
95-89/386

3184 SQX0618702
పపరర: గగహర షపక�

95-89/388

భరస : షరరఫ�
ఇసటట ననస:54-1-340
వయససస:35
లస: ససస స
95-89/1339

3187 SQX2173433
పపరర: సరసబపజఖస మదదదకసటట

95-89/1393

భరస : గజరసదప మదదదకసటట
ఇసటట ననస:54-1-340
వయససస:69
లస: ససస స
95-89/1395

తసడడ:ప మబరళ కకసన
ఇసటట ననస:54-1-340
వయససస:29
లస: పప
95-89/1397

3172 SQX1912500
పపరర: సమరర బబగబమ షపక

తసడడ:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:54-1-336
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకటట రరడడడ దడశస
ఇసటట ననస:54-1-340
వయససస:33
లస: ససస స
3186 SQX2235208
పపరర: శకకరసత కకసన

95-87/1379

Deleted

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:54-1-336
వయససస:54
లస: ససస స
3177 SQX1897685
పపరర: సరధదక షపక

3169 SQX2359081
పపరర: రహమద బ షపక

భరస : ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-336
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప మబరళ కకసన
ఇసటట ననస:54-01-340
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప గజరసదప రరవప మదదదకసటట
ఇసటట ననస:54-1-340
వయససస:53
లస: పప
3191 SQX2118214
పపరర: లకడమ జవన దసరర కతప

95-87/1381

తసడడ:ప గఫపర సయఖద
ఇసటట ననస:54-1-339
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప ఘన సపజద షపక
ఇసటట ననస:54-1-339
వయససస:36
లస: పప
3185 SQX1897008
పపరర: కకటట రరడడడ దడశస

3171 SQX2165579
పపరర: నతగగర షపక

95-62/1183

భరస : ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-335
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:54-1-338
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : గఫపర సయఖద
ఇసటట ననస:54-1-339
వయససస:49
లస: ససస స
3182 SQX2173417
పపరర: బభజ షపక

95-87/1378

తసడడ:ప ససరజదదదన షపక
ఇసటట ననస:54-1-335
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:54-1-336
వయససస:35
లస: పప
3176 SQX1909118
పపరర: శరఫసయ షపక

3168 SQX2349710
పపరర: ఖమససస సరహహబ షపక

3166 SQX2214534
పపరర: ససబబమమ భవనస

భరస : మమధవరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:54-1-333
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప నతసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-335
వయససస:77
లస: పప

భరస : శరరజ షపక
ఇసటట ననస:54-1-335
వయససస:44
లస: ససస స
3173 SQX2193449
పపరర: బలమల షపక

95-87/1377

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:54-1-332
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మమధవరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:54-1-333
వయససస:21
లస: ససస స
3170 SQX2351211
పపరర: కరరమబన షపక

3165 SQX2190122
పపరర: షమమ షపక

3190 SQX2144277
పపరర: పపదదపసస పప లలదతసస

95-89/1396

తసడడ:ప నతగరరరరనరరవప పప లలదతసస
ఇసటట ననస:54-1-340
వయససస:28
లస: ససస స
95-90/81

3193 SQX2268142
పపరర: జజన షపక

95-87/1385

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-1-341
వయససస:51
లస: పప
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3194 SQX2118230
పపరర: బలమల షపక
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95-89/1398

తసడడ:ప అనశర షపక
ఇసటట ననస:54-1-341
వయససస:36
లస: పప

3195 SQX1895671
పపరర: నససమమ షపక

95-90/82

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:54-1-341
వయససస:48
లస: ససస స

3197 SQX2173557
పపరర: శరహహన పటటట

95-90/815

భరస : ననర షబ పటటట
ఇసటట ననస:54-1-344
వయససస:30
లస: ససస స

3198 SQX2386621
పపరర: రమణ ఆకలననరర

95-90/83

తసడడ:ప అపరపరరవప తతట
ఇసటట ననస:54-1-345
వయససస:34
లస: పప

3201 MLJ1660687
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకలననరర

95-87/1386

3199 SQX2172856
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ ఆకలననరర

95-89/1400

భరస : శకనవరస రరవప ఆకలననరర
ఇసటట ననస:54-1-345
వయససస:38
లస: ససస స
95-90/84

తసడడ:ప రరమమరరవప
ఇసటట ననస:54-1-345
వయససస:42
లస: పప

3203 MLJ3639481
పపరర: అనశర

95-89/1399

తసడడ:ప వనననర షబ పటటట
ఇసటట ననస:54-1-344
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమ రరవప ఆకలననరర
ఇసటట ననస:54-1-345
వయససస:57
లస: ససస స

3200 SQX1570127
పపరర: నతగరరజ తతట

3196 SQX2173748
పపరర: ననర షరహబ పటటట

3202 AP151000219041
పపరర: రరమమరరవప ఆకలననరర

95-90/85

తసడడ:ప శవయఖ
ఇసటట ననస:54-1-345
వయససస:61
లస: పప

95-90/86

తసడడ:ప గ�ానరరమయమ
ఇసటట ననస:54-1-345
వయససస:61
లస: పప

3204 MLJ3645017
పపరర: శకకరసత మచరర
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95-90/87

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:54-1-346
వయససస:30
లస: పప
3207 SQX2173318
పపరర: నజరరననసర షపక

95-89/1401

95-89/390

95-89/393

భరస : వనసకటటశశర రరవప కరతనవన
ఇసటట ననస:54-1-354
వయససస:42
లస: ససస స

3211 MLJ3647765
పపరర: శకనవరసరరవప కకడతల

3214 SQX1205948
పపరర: దసరర వర పపసరద మమకర

95-89/396

3217 SQX2525137
పపరర: సమబరరజజఖమ మమక
భరస : ఆదదశశషష మమక
ఇసటట ననస:54-1-352
వయససస:79
లస: ససస స

95-89/397

3209 SQX2205169
పపరర: సరసబపజఖస కకడతల

95-89/391

95-79/958

3212 MLJ1655299
పపరర: వనసకటటశశరరర పససపపలలటట�

95-89/392

తసడడ:ప చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-351
వయససస:62
లస: పప
95-89/394

3215 SQX0719393
పపరర: ఆదదశశషష మమకర

95-89/395

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:54-1-352
వయససస:28
లస: పప
95-90/1126

3218 SQX2271104
పపరర: మహహబ షపక

95-87/1388

Deleted

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:54-1-354
వయససస:46
లస: ససస స

95-61/1340 3221 SQX2352706
3220 SQX2511194
పపరర: శసషరద బబగబమ శసషరద బబగబమ
పపరర: అబబదల కరరస షపక

తలర : అబబదల సతస ర అబబదల సతస ర
ఇసటట ననస:54-1-355
వయససస:72
లస: ససస స

95-88/1550

భరస : ససబపమణయమస కకడతల
ఇసటట ననస:54-1-351
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప చటటటయఖ మమకర
ఇసటట ననస:54-1-352
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప ఆదదశశషష
ఇసటట ననస:54-1-352
వయససస:46
లస: పప
3219 SQX1897933
పపరర: వనసకట రమణ కరతనవన

95-87/1387

తసడడ:ప ససబపమణఖస
ఇసటట ననస:54-1-351
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మమక
ఇసటట ననస:54-1-352
వయససస:24
లస: పప
3216 MLJ3639549
పపరర: శకనవరసరరవప మమక

3208 SQX2280469
పపరర: ససబపమణఖస నలస

3206 SQX2271658
పపరర: పదమ మదరమడడఆ

భరస : గబరర మగరరస మదరమడడఆ
ఇసటట ననస:54-1-347
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆదదనతరరయమనవ నలస
ఇసటట ననస:54-1-350
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-1-351
వయససస:35
లస: ససస స
3213 SQX1896638
పపరర: రసజత కలమమర మమక

95-90/88

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:54-1-346
వయససస:46
లస: పప

భరస : అఫరల షపక
ఇసటట ననస:54-1-349
వయససస:20
లస: ససస స
3210 SQX0617126
పపరర: మణణ కరడతల

3205 MLJ1657477
పపరర: శకనవరసరరవప మమచరర

95-87/1389

తసడడ:ప అబబదల ఖసడనస షపక
ఇసటట ననస:54-1-355
వయససస:66
లస: పప
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3222 SQX2352961
పపరర: రజయ బబగబమ షపక
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95-87/1390

భరస : అబబదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:54-1-355
వయససస:58
లస: ససస స
3225 SQX2353027
పపరర: ఉబబదసలమర షపక

95-87/1393

95-89/399

95-90/1114

Deleted
95-90/1118

Deleted

భరస : ఆరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-356
వయససస:26
లస: ససస స
3237 SQX2538924
పపరర: షకకల మహమమద

95-90/1144

95-87/1394

తసడడ:ప శరమబఖయయల నసదదగస
ఇసటట ననస:54-1-363
వయససస:19
లస: ససస స

95-90/1116

Deleted

భరస : ఆరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-356
వయససస:26
లస: ససస స
3235 SQX2536696
పపరర: షకకల మహమమద

95-90/1140

Deleted

భరస : ఆరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-356
వయససస:26
లస: ససస స
3238 SQX2538965
పపరర: షకకల మహమమద

95-90/1145

3241 SQX2160158
పపరర: మహహబ షపక

95-89/1402

Deleted

95-89/1404

3244 SQX0617167
పపరర: శవపరరశత నరరక�

95-89/402

భరస : ఈశశర�
ఇసటట ననస:54-1-361
వయససస:36
లస: ససస స
95-89/404

తసడడ:ప మహబగబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-1-362
వయససస:22
లస: పప
3249 SQX2459741
పపరర: పపమల నసదదగస

3232 SQX2510451
పపరర: షకకల మహమమద

3247 SQX0624296
పపరర: పరల నరరక�

3250 SQX1897925
పపరర: లలడడయమ వరనపప
భరస : రరజవ కలమమర వరనపప
ఇసటట ననస:54-1-363
వయససస:28
లస: ససస స

95-90/1113

3230 SQX0719351
పపరర: జజనబభషర సయఖద

95-89/401

3233 SQX2510485
పపరర: షకకల మహమమద

95-90/1117

Deleted

భరస : ఆరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-356
వయససస:26
లస: ససస స
3236 SQX2536712
పపరర: షకకల మహమమద

95-90/1141

Deleted

భరస : ఆరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-356
వయససస:26
లస: ససస స
3239 SQX2544419
పపరర: షకకల మహమమద

95-90/1149

Deleted

భరస : ఆరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-356
వయససస:26
లస: ససస స
3242 SQX2152577
పపరర: ససభభన షపక

95-89/1403

తసడడ:ప బభష షపక
ఇసటట ననస:54-1-359
వయససస:25
లస: పప
3245 SQX0618728
పపరర: జయలకడమ నరరక�

95-89/403

భరస : పరల�
ఇసటట ననస:54-1-362
వయససస:35
లస: ససస స
95-89/405

తసడడ:ప పపద తరరపత�
ఇసటట ననస:54-1-362
వయససస:38
లస: పప
95-87/1395

3227 SQX2509842
పపరర: అబబదల సతస ర అబబదల సతస ర

తసడడ:ప బభబబ
ఇసటట ననస:54-1-356
వయససస:31
లస: పప

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:54-1-359
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప బభష షపక
ఇసటట ననస:54-1-359
వయససస:23
లస: ససస స
3246 SQX1897560
పపరర: ఫకరరదదదన షపక

95-89/400

భరస : ఆరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-356
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:54-1-359
వయససస:29
లస: పప
3243 SQX2173243
పపరర: మబనత షపక

3229 SQX1896588
పపరర: ఆజగరరర బబగస మహమమద

95-87/1392

తసడడ:ప అబబదల మబనఫ (లలట) అబబదల మబనఫ (
ఇసటట ననస:54-1-355
వయససస:37
లస: పప

Deleted

భరస : ఆరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-356
వయససస:26
లస: ససస స
3240 SQX2354553
పపరర: మబజబ బభష షపక

95-89/398

భరస : హజజరరర మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-356
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఆరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-356
వయససస:26
లస: ససస స
3234 SQX2510501
పపరర: షకకల మహమమద

3226 SQX1368084
పపరర: అబబదల సతస ర అబబదల సతస ర

3224 SQX2270452
పపరర: మబబన షపక

తసడడ:ప అబబదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:54-1-355
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల మబనఫ అబబదల
ఇసటట ననస:54-1-355
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఆరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-356
వయససస:27
లస: ససస స
3231 SQX2510048
పపరర: షకకల మహమమద

95-87/1391

తసడడ:ప అబబదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:54-1-355
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:54-1-355
వయససస:27
లస: పప
3228 SQX1896687
పపరర: షకకలమ మహమమద

3223 SQX2352946
పపరర: జబన షపక

3248 MLJ3644697
పపరర: దడవయఖ� మమకల�

95-89/406

తసడడ:ప గరలయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-362
వయససస:42
లస: పప
95-89/407

3251 SQX1897750
పపరర: పపమల నసదదగస

95-89/408

భరస : సప మబలల నసదదగస
ఇసటట ననస:54-1-364
వయససస:21
లస: ససస స
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3252 MLJ3644606
పపరర: నతగరశశర రరవప మమచవరపప

95-90/89

తసడడ:ప చనతన
ఇసటట ననస:54-1-366
వయససస:31
లస: పప
3255 SQX1872738
పపరర: బషసద షపక

95-87/318

95-87/1398

95-89/411

95-89/414

95-89/417

95-89/420

95-89/423

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:54-1-375
వయససస:46
లస: పప

95-89/412

3268 SQX1301183
పపరర: వవణబగగపరల మసడవ

3271 SQX1173749
పపరర: కరలలషర వలర షపక

3274 SQX2531531
పపరర: మబనర బభష షపక

95-79/30

3277 SQX1818855
పపరర: గగరర మమచవరపప

95-89/415

3280 SQX0905422
పపరర: కకతస యఖ మమచవరరపప
తసడడ:ప నరశశశయఖ
ఇసటట ననస:54-1-375
వయససస:74
లస: పప

95-89/410

3263 SQX1206862
పపరర: వరలకడమ ససగరశశటట

95-89/413

3266 SQX0755975
పపరర: శశషరరతనస ససగరరరడడడ

95-89/416

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:54-1-373
వయససస:86
లస: ససస స
95-89/418

3269 SQX0763599
పపరర: జజఖత బభబబ ససగరశశటట

95-89/419

తసడడ:ప పరసడడరసగ రరవప ససగరశశటట
ఇసటట ననస:54-1-373
వయససస:31
లస: పప
95-89/421

3272 SQX1195768
పపరర: షపక మహబగబ జజన

95-89/422

తసడడ:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:54-1-373
వయససస:40
లస: పప
95-61/1351

3275 SQX1505504
పపరర: నసద కకషప ర తతడడపరరస

95-87/319

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-1-374
వయససస:38
లస: పప
95-87/320

తసడడ:ప కకటయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:54-1-375
వయససస:27
లస: ససస స
95-87/322

3260 SQX1897297
పపరర: హనఫ షపక

భరస : రరసబభబబ ససగరశశటట
ఇసటట ననస:54-1-373
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:54-1-373/3
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకటయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:54-1-375
వయససస:54
లస: ససస స
3279 MLJ3639523
పపరర: నరసయఖ మమచవరపప

3265 SQX1505728
పపరర: శకలకడమ మమధసస

95-87/1397

భరస : షపక
ఇసటట ననస:54-1-372
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:54-1-373
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప రరమసరశమ
ఇసటట ననస:54-1-373
వయససస:83
లస: పప
3276 SQX1816693
పపరర: అచచమమ మమచవరపప

95-89/409

తసడడ:ప రరజరశశర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:54-1-373
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప పరసడడరసగ రరవప ససగరశశటట
ఇసటట ననస:54-1-373
వయససస:34
లస: పప
3273 SQX0764001
పపరర: పరసడడరసగరరరవప ససగరశశటట

3262 SQX1206888
పపరర: లకడమ దసరర ససగరశశటట

3257 SQX2159630
పపరర: బషసద షపక

Deleted

భరస : వవణబ మమధసస
ఇసటట ననస:54-1-373
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-1-373
వయససస:27
లస: పప
3270 SQX0763649
పపరర: రరసబభబబ ససగరశశటట

3259 SQX1898311
పపరర: ఆశకఫపన షపక

95-89/1406

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-1-369
వయససస:21
లస: పప

భరస : జజఖత బభబబ ససగరశశటట
ఇసటట ననస:54-1-373
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వవణబగగపరల మసడవ
ఇసటట ననస:54-1-373
వయససస:30
లస: ససస స
3267 SQX1897305
పపరర: యబససబ షపక

95-87/1396

భరస : ఇమమసస షపక
ఇసటట ననస:54-1-372
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక
ఇసటట ననస:54-1-372
వయససస:56
లస: పప
3264 SQX1301357
పపరర: మమనక మసడవ

3256 SQX2159697
పపరర: బభజ షపక

3254 SQX2152536
పపరర: కరరమబలర షపక

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-1-368
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-1-369
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-372
వయససస:39
లస: పప
3261 SQX1897289
పపరర: వల షపక

95-89/1405

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:54-1-368
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-1-369
వయససస:21
లస: పప
3258 SQX2253680
పపరర: ఇమమసస షపక

3253 SQX2160166
పపరర: వజర షపక

3278 MLJ3644705
పపరర: కకటటశశర రరవప మమచవరపప

95-87/321

తసడడ:ప కకటయస
ఇసటట ననస:54-1-375
వయససస:31
లస: పప
95-87/323

3281 SQX1977016
పపరర: శకలకడమ మమచవరపప

95-221/7

తసడడ:ప నరసయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:54-1-375
వయససస:20
లస: ససస స
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3282 SQX1505512
పపరర: కకషష కలమమరర తతడడపరరస

95-87/324

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-1-376
వయససస:58
లస: ససస స
3285 SQX2163046
పపరర: రరబబమమ నరరక

95-87/1401

95-89/1407

95-90/90

95-89/426

95-87/326

95-90/91

95-58/1193

తసడడ:ప మహన రరవప
ఇసటట ననస:54-1-380
వయససస:31
లస: పప

3295 SQX2159416
పపరర: సతఖవత దతసరర

3298 SQX1897388
పపరర: ఇబపహహస సయద

3301 MLJ3639416
పపరర: సనరఖనతరరయణరరవప కకటభరర

3304 MLJ3121803
పపరర: నరమల మషనపప

95-89/430

3307 SQX1479436
పపరర: ససకనఖ కకలర పర

95-89/1410

3310 SQX1505900
పపరర: నతగరశశర రరవప కరకలమమనస
తసడడ:ప శవయఖ
ఇసటట ననస:54-1-380
వయససస:41
లస: పప

3290 SQX2139251
పపరర: షమల షపక

95-89/1409

3293 SQX1897776
పపరర: వజయ దతసరర

95-89/425

3296 SQX0167536
పపరర: లకడమ ఆరవపలర

95-87/325

భరస : యయససరతనస
ఇసటట ననస:54-1-379
వయససస:44
లస: ససస స
95-89/427

3299 MLJ3639531
పపరర: యయససరతనస అరవపలర �

95-89/428

తసడడ:ప కకటయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-379
వయససస:46
లస: పప
95-90/92

3302 SQX1889468
పపరర: షపజక వహహదత

95-89/429

భరస : షపజక మమన
ఇసటట ననస:54-1-379/1
వయససస:24
లస: ససస స
95-87/327

3305 AP151000225261
పపరర: శరరద మషనపప

95-87/328

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:54-1-380
వయససస:49
లస: ససస స
95-89/431

భరస : రరసబభబబ కకలర పర
ఇసటట ననస:54-1-380
వయససస:33
లస: ససస స
95-89/433

95-87/1403

తసడడ:ప చనన దతసరర
ఇసటట ననస:54-1-378
వయససస:23
లస: పప

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:54-1-380
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప గబరవయఖ మషనపప
ఇసటట ననస:54-1-380
వయససస:21
లస: ససస స
3309 SQX0763862
పపరర: పపపమ కలమమర మషనపప

95-89/424

తసడడ:ప నతగయఖ
ఇసటట ననస:54-1-379
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:ప పపరషచసదప రరవప శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:54-1-380
వయససస:30
లస: ససస స
3306 SQX1876119
పపరర: నతగమణణ మషనపప

3292 SQX1897313
పపరర: ధన లకడమ దతసరర

3287 SQX2352425
పపరర: ఆశ షపక

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:54-1-377
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప గఫపర సయద
ఇసటట ననస:54-1-379
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:54-1-379
వయససస:34
లస: పప
3303 SQX2075760
పపరర: జజఖతసతదడవ శకసగరరపరటట

95-89/1408

భరస : చనన దతసరర
ఇసటట ననస:54-1-378
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-379
వయససస:61
లస: ససస స
3300 SQX0667949
పపరర: పరమమశశర రరవప కటభరర

3289 SQX2139269
పపరర: ఖలల షపక

95-87/1400

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-1-377
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప చనన దతసరర
ఇసటట ననస:54-1-378
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆనసద రరవప�
ఇసటట ననస:54-1-378
వయససస:39
లస: పప
3297 AP151000225260
పపరర: కకటమమ ఆరవపలర �

95-87/1402

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-1-377
వయససస:28
లస: పప

భరస : షపక
ఇసటట ననస:54-1-377
వయససస:58
లస: ససస స
3294 MLJ3645090
పపరర: రరమబ� బతష
స ల�

3286 SQX2352581
పపరర: ససభభన షపక

3284 SQX2159358
పపరర: వనసకట నరసయఖ నరక

తసడడ:ప నరసయఖ నరక
ఇసటట ననస:54-1-376
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప అబబదల షపక
ఇసటట ననస:54-1-377
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:54-1-377
వయససస:52
లస: పప
3291 SQX1895655
పపరర: బజన షపక

95-87/1399

భరస : నరసయఖ నరక
ఇసటట ననస:54-1-376
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసయఖ నరరక
ఇసటట ననస:54-1-376
వయససస:34
లస: ససస స
3288 SQX2152742
పపరర: ససభభన షపక

3283 SQX2159341
పపరర: మమరరగగసడమమమ నరక

3308 SQX1505918
పపరర: పపశరసత కరకలమమనస

95-89/432

భరస : నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-1-380
వయససస:35
లస: ససస స
95-89/434

3311 SQX2104800
పపరర: రసబభబబ కకలర పర

95-89/1259

తసడడ:ప రసబభబబ కకలర పర
ఇసటట ననస:54-1-380
వయససస:37
లస: పప
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95-89/1260

భరస : పపపమ కలమమర మశనతపప
ఇసటట ననస:54-1-380
వయససస:18
లస: ససస స
95-90/95

భరస : శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-1-383
వయససస:47
లస: ససస స
95-90/98

తసడడ:ప చనన
ఇసటట ననస:54-1-383
వయససస:49
లస: పప
95-90/101

95-90/104

తసడడ:ప మసరసన�
ఇసటట ననస:54-1-383
వయససస:81
లస: పప
95-87/1406

95-89/1412

95-91/617

3325 SQX2270486
పపరర: ఫరతమ బ షపక

95-90/102

3328 SQX0719484
పపరర: షరరఫ షపక

3331 SQX2271583
పపరర: ఫపజరగజ షపక

3334 MLJ3644978
పపరర: అఫ�ల షపక

95-87/1407

3337 SQX2356723
పపరర: ఈససబ ఖమన పఠరన

95-87/1404

తసడడ:ప సససదర రరవప మబనగరల పపరర
ఇసటట ననస:54-1-388
వయససస:33
లస: పప

3340 SQX1895705
పపరర: ఝనస మబనగరల పపరర
భరస : శకనస మబనగరల పపరర
ఇసటట ననస:54-1-388
వయససస:30
లస: ససస స

3320 SQX1482504
పపరర: శకనవరసశరమ కజ

95-90/100

3323 SQX1895598
పపరర: కరరమబలర షపక

95-90/103

3326 SQX2271443
పపరర: జరరనత షపక

95-87/1405

Deleted

భరస : బబరరన షపక
ఇసటట ననస:54-1-384
వయససస:49
లస: ససస స
95-89/435

3329 SQX2160125
పపరర: జరరనత షపక

95-89/1411

Deleted

భరస : బబరరన షపక
ఇసటట ననస:54-1-384
వయససస:49
లస: ససస స
95-89/1413

3332 SQX1897859
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప అనతన

95-89/436

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ అనతన
ఇసటట ననస:54-1-385
వయససస:31
లస: పప
95-90/105

3335 MLJ1653393
పపరర: బభషర షపక

95-90/106

తసడడ:ప అబబదలమల దర� �
ఇసటట ననస:54-1-386
వయససస:54
లస: పప
95-87/1408

తసడడ:ప ఖమదర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-1-387
వయససస:54
లస: పప
95-89/437

95-90/97

తసడడ:ప ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:54-1-383
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప బభషర
ఇసటట ననస:54-1-386
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఈససబ ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:54-1-387
వయససస:58
లస: ససస స
3339 SQX1897347
పపరర: శకనవరస మబనగరల పపరర

3322 MLJ3643897
పపరర: శకనవరస ససభభష చసదపబబ స�
యయలలశశరరప�
తసడడ:ప వరర పపసరద�
ఇసటట ననస:54-1-383
వయససస:40
లస: పప

3317 MLJ3639515
పపరర: రబభబన� షపక�

తసడడ:ప సరసబమగరరస కజ
ఇసటట ననస:54-1-383
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప మబకలసస షపక
ఇసటట ననస:54-1-384
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శవ కకటటశశర రరవప అనన
ఇసటట ననస:54-1-385
వయససస:29
లస: ససస స
3336 SQX2350601
పపరర: షకకల పటభన

95-90/99

తసడడ:ప బబరరన
ఇసటట ననస:54-1-384
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప మబకలసస షపక
ఇసటట ననస:54-1-384
వయససస:24
లస: పప
3333 SQX1895135
పపరర: శవ పరరశత అనన

3319 MLJ3639507
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-90/94

తసడడ:ప ఇసరమయల�
ఇసటట ననస:54-1-383
వయససస:37
లస: పప

భరస : అబబదల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:54-1-384
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : మబకలసస షపక
ఇసటట ననస:54-1-384
వయససస:41
లస: ససస స
3330 SQX2271567
పపరర: మర షరరఫ షపక

95-90/96

తసడడ:ప ఇసరమయల
ఇసటట ననస:54-1-383
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప సరసబమగరరస కరజజ
ఇసటట ననస:54-1-383
వయససస:49
లస: పప

3327 SQX2270940
పపరర: కరరమగన షపక

3316 SQX1895648
పపరర: బభష షపక

3314 SQX1072032
పపరర: సబహ షపక

భరస : జజకకర హహసపసన
ఇసటట ననస:54-1-383
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:54-1-383
వయససస:20
లస: పప

3318 SQX0853549
పపరర: సపజదసలల మలర వరపప

3324 MLJ1654029
పపరర: ఇసరమయల� షపక�

95-90/93

భరస : రబబన షపక
ఇసటట ననస:54-1-383
వయససస:30
లస: ససస స

3315 SQX1439000
పపరర: మలలర శశరర బతష
స ల

3321 SQX0402552
పపరర: శకనవరస శరమ కరజజ

3313 SQX1895614
పపరర: షపదతబ షపక

3338 SQX2270155
పపరర: హససన షపక

95-87/1409

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:54-1-387
వయససస:31
లస: పప
95-90/107

3341 SQX2152601
పపరర: జజన బభష షపక

95-89/1414

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-1-389
వయససస:52
లస: పప
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పపరర: మసరసన బ షపక
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95-89/1415

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-390
వయససస:45
లస: ససస స
3345 SQX2195956
పపరర: గబలరర బబగస షపక

95-87/1410

95-87/1413

95-89/1416

95-87/331

95-90/111

95-89/438

95-89/1418

తసడడ:ప ఇబపహహస� �
ఇసటట ననస:54-1-398
వయససస:38
లస: పప

3355 SQX0623330
పపరర: శకకరసత చసడప�

3358 AP151000225254
పపరర: యయససరరజఖస కలసచతల�

3361 SQX1717933
పపరర: శకనస దడవర

3364 SQX2536688
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప గబసడస

95-87/335

3367 SQX0616912
పపరర: తతహహరర మహమమద

95-87/332

3370 MLJ1660208
పపరర: ఈసనబ� మహమద�
తసడడ:ప ఇబపహహస� �
ఇసటట ననస:54-1-398
వయససస:40
లస: పప

3350 SQX2235133
పపరర: ఖమససస బ షపక

95-87/1414

3353 MLJ3639499
పపరర: షషపపరరమయమ షపక

95-90/109

3356 SQX1083773
పపరర: కలషర వల షపక

95-90/110

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:54-1-396
వయససస:36
లస: పప
95-87/333

3359 SQX2253078
పపరర: తరరపతమమ గసడససరర

95-87/1415

భరస : నగరశశరరరవప గసడససరర
ఇసటట ననస:54-1-397
వయససస:35
లస: ససస స
95-89/439

3362 SQX2139210
పపరర: పప లయఖ పపదతల

95-89/1417

తసడడ:ప ఎరకయఖ పపదతల
ఇసటట ననస:54-1-397
వయససస:52
లస: పప
95-90/1139

3365 SQX1274125
పపరర: మరరయమమ మసచవరపప

95-87/334

భరస : కకటటశశర రరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:54-1-398
వయససస:25
లస: ససస స
95-87/336

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:54-1-398
వయససస:70
లస: ససస స
95-87/338

95-87/1412

తసడడ:ప అనశర
ఇసటట ననస:54-1-395
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహ రరవప గబసడస
ఇసటట ననస:54-1-397
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:54-1-398
వయససస:36
లస: ససస స
3369 MLJ1660190
పపరర: రరయమజ� మహమద�

95-90/108

తసడడ:ప రరఘవపలల దడవర
ఇసటట ననస:54-1-397
వయససస:62
లస: పప

భరస : పప లయఖ పపదతల
ఇసటట ననస:54-1-397
వయససస:43
లస: ససస స
3366 SQX0618256
పపరర: నరసమమ నరరక

3352 SQX1908268
పపరర: మసరసన బ షపజక

3347 SQX2160257
పపరర: కరరషరమ బభనస షపక

భరస : భకరరర షపక
ఇసటట ననస:54-1-395
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : సససగయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-397
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనస దడవర
ఇసటట ననస:54-1-397
వయససస:52
లస: ససస స
3363 SQX2159713
పపరర: కకటమమ పపదతల

95-88/124

తసడడ:ప వనసకటభపమ�
ఇసటట ననస:54-1-396
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:54-1-396
వయససస:41
లస: పప
3360 SQX1718493
పపరర: నతగమణణ దడవర

3349 SQX1909092
పపరర: కరరషరమ బభనస షపక

95-87/330

తసడడ:ప కరలలష వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-393
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-395
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అనశర�
ఇసటట ననస:54-1-396
వయససస:56
లస: ససస స
3357 MLJ3104213
పపరర: అసజతషలమర షపక

95-87/1411

తసడడ:ప కరలలషర వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-393
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-395
వయససస:19
లస: పప
3354 SQX0167171
పపరర: ఖరరమగన షపక�

3346 SQX2193456
పపరర: బభజ షపక

3344 SQX1912567
పపరర: నతగగర వల షపక

తసడడ:ప కలలశర వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-393
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప కరలలష వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-393
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప కరలలష వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-393
వయససస:20
లస: పప
3351 SQX2139285
పపరర: శకకల షపక

95-87/329

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:54-1-391
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కరలలష వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-393
వయససస:42
లస: ససస స
3348 SQX2236180
పపరర: నతగగర వల షపక

3343 SQX0617902
పపరర: వరణణ వసకరయలపరటట

3368 MLJ3644713
పపరర: శకనస వసకరయల పరటట

95-87/337

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:54-1-398
వయససస:33
లస: పప
95-87/339

3371 MLJ3639754
పపరర: ఇసరసక మహమమద�

95-87/340

తసడడ:ప ఇబపహహస�
ఇసటట ననస:54-1-398
వయససస:44
లస: పప
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95-87/341

భరస : ఖదదర సయఖద
ఇసటట ననస:54-1-401
వయససస:29
లస: ససస స
3375 SQX2234748
పపరర: సలస ఖమన పటభన

95-87/1416

95-89/1419

95-87/346

95-87/349

95-87/352

95-87/355

95-87/358

భరస : సరశమ రరడడ దససడడ
ఇసటట ననస:54-1-405
వయససస:30
లస: ససస స

3385 SQX0618298
పపరర: రరప కకలమరర�

3388 MLJ1662238
పపరర: మకలబల షపక

3391 SQX1276931
పపరర: అఖల షపక

3394 SQX0616953
పపరర: కమల కలనసనవన

95-87/361

3397 MLJ3103637
పపరర: ఖమజజ వల� షపక�

95-87/350

3400 SQX2534311
పపరర: గబరవమమ కలగరన
భరస : లకమయఖ కలగరన
ఇసటట ననస:54-1-405 , 1 LINE
వయససస:38
లస: ససస స

3380 SQX1276899
పపరర: బభజద బ షపక

95-87/345

3383 SQX0168278
పపరర: దదలర మద షపక

95-87/348

3386 SQX0617639
పపరర: మసగమమ కలనరరడడడ�

95-87/351

భరస : సపజదతరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-1-403
వయససస:58
లస: ససస స
95-87/353

3389 SQX0764449
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-87/354

తసడడ:ప సతతసర
ఇసటట ననస:54-1-403
వయససస:31
లస: పప
95-87/356

3392 SQX0617670
పపరర: పదమ చసడప�

95-87/357

భరస : నతగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-405
వయససస:41
లస: ససస స
95-87/359

3395 SQX0616714
పపరర: మమమమబననసర షపక�

95-87/360

భరస : ససలలమమన�
ఇసటట ననస:54-1-405
వయససస:63
లస: ససస స
95-87/362

తసడడ:ప మహమమద షరరఫ�
ఇసటట ననస:54-1-405
వయససస:54
లస: పప
95-89/1420

95-87/1418

భరస : మమబబషర
ఇసటట ననస:54-1-403
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వర పససపత నతరరయణ
ఇసటట ననస:54-1-405
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమజజ వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-405
వయససస:24
లస: పప
3399 SQX2160182
పపరర: లకడమ తపవవణణ దససడడ

95-87/347

తలర : మబనన షపక
ఇసటట ననస:54-1-405
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-405
వయససస:43
లస: ససస స
3396 SQX1274182
పపరర: ఆససఫ షపక

3382 SQX1363456
పపరర: మహబగబ బ షపక

3377 SQX2159390
పపరర: రరమకకషష వననతనకలల

తసడడ:ప పరకహహర షపక
ఇసటట ననస:54-1-403
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అబబదలసతతసర
ఇసటట ననస:54-1-403
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ప అలమరబక
ఇసటట ననస:54-1-403
వయససస:44
లస: పప
3393 SQX0618769
పపరర: వజయలకడమ కకలమరర�

95-87/344

భరస : రరమమహన రరవప�
ఇసటట ననస:54-1-403
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరజరసదప పపసరద
ఇసటట ననస:54-1-403
వయససస:62
లస: ససస స
3390 SQX0719336
పపరర: మహబగబ సరహహబ షపక

3379 SQX1276493
పపరర: ఫరనత ససలమసనత షపక

95-87/343

తసడడ:ప శవ వననతనకలల
ఇసటట ననస:54-1-401
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఖమససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-403
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరహమమన
ఇసటట ననస:54-1-403
వయససస:42
లస: ససస స
3387 SQX0617795
పపరర: లకడమనరసమమ కలనసనవన

95-87/1417

తసడడ:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:54-1-403
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరజరశ రమమసపటట
ఇసటట ననస:54-1-403
వయససస:31
లస: ససస స
3384 MLJ3121449
పపరర: షమమ షపక

3376 SQX2159366
పపరర: బబగస పటభన

3374 SQX1912468
పపరర: సమఉలమర షపక

తసడడ:ప ఖలఉలమర షపక
ఇసటట ననస:54-1-401
వయససస:33
లస: పప

భరస : సలస ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:54-1-401
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమకకషష వననతనకలల
ఇసటట ననస:54-1-401
వయససస:18
లస: పప
3381 SQX1327817
పపరర: గరయతప రమమసపటట

95-87/342

భరస : సమఉలమర షపక
ఇసటట ననస:54-1-401
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన పటభన
ఇసటట ననస:54-1-401
వయససస:60
లస: పప
3378 SQX2139293
పపరర: హరరశ వననతనకలల

3373 SQX1912450
పపరర: నతగబర షపక

3398 MLJ3644812
పపరర: లసగయమఖ� రరడబబ
కడ యనత�

95-87/363

తసడడ:ప వవసకయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-405
వయససస:81
లస: పప
95-90/1135

3401 SQX1390806
పపరర: ససభభన బభషర షపక

95-87/364

తసడడ:ప సలమమ షపక
ఇసటట ననస:54-1-408
వయససస:41
లస: పప
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95-87/365

తసడడ:ప మహబగబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-409
వయససస:36
లస: పప
95-87/1420

తసడడ:ప మహబగబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-409
వయససస:36
లస: పప
3408 SQX1391200
పపరర: జబన షపక

95-87/368

95-87/371

95-87/1422

Deleted
95-89/443

భరస : బభషర�
ఇసటట ననస:54-1-411
వయససస:46
లస: ససస స
3420 SQX1385302
పపరర: బభషర షపక

95-89/446

95-87/375

భరస : కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-1-414
వయససస:42
లస: ససస స

95-87/372

3415 SQX1874049
పపరర: ఆశతషన షపక

95-142/81

Deleted

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:54-1-410
వయససస:41
లస: ససస స
3418 SQX1385708
పపరర: జబర షపక

3421 SQX0622662
పపరర: నతగబర భభషర షపక�

3424 MLJ3640125
పపరర: జజనస షపక

95-89/448

3427 SQX0168880
పపరర: నననబ షపక�

95-89/444

3430 MLJ3645207
పపరర: వజయ� కకసడడప�
తసడడ:ప వశశశశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-1-414
వయససస:32
లస: పప

3407 SQX0234500
పపరర: ఖమసససబ షపక�

95-89/441

3410 SQX0934372
పపరర: సలమ షపక

95-87/370

3413 SQX2238418
పపరర: కరరమబలర షపక

95-87/1421

3416 SQX1505769
పపరర: ధనలకడమ తగరరస పపదద

95-89/442

భరస : నతగరరజ తగరరస పపదద
ఇసటట ననస:54-1-411
వయససస:32
లస: ససస స
3419 SQX1384536
పపరర: ఖమససస షపక

95-89/445

తసడడ:ప బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-1-411
వయససస:29
లస: పప
95-87/373

3422 MLJ3640174
పపరర: బభజ షపక

95-87/374

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:54-1-412
వయససస:41
లస: పప
95-89/447

3425 SQX2542769
పపరర: అశకఫపన షపక

95-90/1147

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:54-1-412
వయససస:58
లస: ససస స
95-89/449

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:54-1-413
వయససస:49
లస: ససస స
95-87/376

భరస : మహబగబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-409
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:54-1-410
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప ఖమశస
ఇసటట ననస:54-1-412
వయససస:51
లస: పప

భరస : మసరసనశల�
ఇసటట ననస:54-1-413
వయససస:38
లస: ససస స
3429 SQX1116848
పపరర: ఝమనస లకడమ గగరర

3412 SQX1912542
పపరర: కరరమబలర షపక

95-87/1419

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:54-1-410
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప ససలలమబన�
ఇసటట ననస:54-1-412
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప ఖమశస�
ఇసటట ననస:54-1-412
వయససస:70
లస: పప
3426 SQX0168971
పపరర: సరరసజ� షపక�

95-87/369

తసడడ:ప బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-1-411
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:54-1-411
వయససస:42
లస: పప
3423 MLJ3640158
పపరర: జజన షపక�

3409 SQX1391259
పపరర: ఆససఫర షపక

3404 SQX2393031
పపరర: ఖమశసబ షపక

భరస : మహబగబ�
ఇసటట ననస:54-1-409
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదలమల దర షపక
ఇసటట ననస:54-1-410
వయససస:47
లస: పప

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:54-1-410
వయససస:41
లస: ససస స

3417 AP151000225622
పపరర: జమలమ షపక�

95-89/440

తసడడ:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:54-1-410
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఈససబ�
ఇసటట ననస:54-1-410
వయససస:35
లస: ససస స
3414 SQX2234755
పపరర: ఆశఠన షపక

3406 SQX0168823
పపరర: నతగగర బ� షపక�
భరస : ససభభన�
ఇసటట ననస:54-1-409
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:54-1-410
వయససస:25
లస: ససస స
3411 SQX0617191
పపరర: జజససమన మహమమద�

95-87/366

Deleted

భరస : ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:54-1-409
వయససస:38
లస: ససస స
3405 SQX2246817
పపరర: ససభభన షపక

3403 SQX1872712
పపరర: ససభభన షపక

3428 AP151000225625
పపరర: మసరసనబ షపక�

95-89/450

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:54-1-413
వయససస:61
లస: ససస స
95-87/377

3431 SQX1403062
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-87/378

తసడడ:ప సరతత� షపక
ఇసటట ననస:54-1-414
వయససస:41
లస: పప
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3432 SQX0622605
పపరర: మహనరరవప నసదవనస�

95-87/379

తసడడ:ప కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-414
వయససస:42
లస: పప
3435 SQX2235109
పపరర: రషసద షపక

95-87/1423

Deleted
95-87/382

భరస : నరశసహరరవప� �
ఇసటట ననస:54-1-415
వయససస:46
లస: ససస స
3441 MLJ1655950
పపరర: నరసససహస దతసరర

95-87/385

95-87/387

95-89/453

95-87/389

3453 SQX0622720
పపరర: నతగరశశరరరవప చసడడప�

95-87/392

95-87/383

3442 SQX0622985
పపరర: ససబభబరరవప కకలమరర�

3445 SQX0618447
పపరర: రతనకలమమరర యనమల�

3448 SQX2253094
పపరర: జరరనత సయద

3451 SQX0623181
పపరర: కకటటశశరరరవప చతపలమడడగబ�

3454 SQX0623827
పపరర: వనసకటటశశరరర కకలల
ర రర�

95-87/386

తసడడ:ప రరసబభబబ చమకలరరస
ఇసటట ననస:54-1-417
వయససస:38
లస: పప

3457 MLJ3644465
పపరర: బషమ� గరరకపరటట�

95-87/388

3460 SQX0402453
పపరర: ససరరకకసడ కకటటశశరమమ�
భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-1-418
వయససస:75
లస: ససస స

3440 SQX0623017
పపరర: రవ చతపలమడడగబ�

95-87/384

3443 SQX2337681
పపరర: పపజత రరడబబ
డడ ఈనత

95-87/1424

3446 SQX2363323
పపరర: జరరన సయద

95-87/1425

భరస : బభబబ సయద
ఇసటట ననస:54-1-416
వయససస:50
లస: ససస స
95-87/1426

3449 SQX2504959
పపరర: చమకలరరస అదద లకడమ

95-60/1263

భరస : చమకలరరస శరఖసబభబబ
ఇసటట ననస:54-1-417
వయససస:35
లస: ససస స
95-87/390

3452 SQX0622837
పపరర: నరసససహరరవప కకలమరర�

95-87/391

తసడడ:ప ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-417
వయససస:49
లస: పప
95-87/393

3455 MLJ1664002
పపరర: ససబభబరరవప కలసచతల�

95-87/394

తసడడ:ప సససగయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-417
వయససస:53
లస: పప
95-89/455

తసడడ:ప నతగ భగషణస�
ఇసటట ననస:54-1-417
వయససస:63
లస: పప
95-87/396

95-89/452

తసడడ:ప సరసబశవరరవప రరడడ బబ ఈనత
ఇసటట ననస:54-1-415
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప శశషయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-417
వయససస:50
లస: పప
95-89/454

3437 SQX1366807
పపరర: బభజ షపక

తసడడ:ప రరమ లసగయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-415
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప రరమ లసగయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-417
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-417
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-418
వయససస:65
లస: ససస స

3439 MLJ3645124
పపరర: నతగరరజ దతసరర

95-87/381

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:54-1-414
వయససస:24
లస: పప

భరస : బభబబ సయద
ఇసటట ననస:54-1-416/1
వయససస:50
లస: ససస స

3450 SQX0622886
పపరర: వషష
ష వరరన రరవప�
చతపలమడడగబ�
తసడడ:ప లకకమ నతరరయణ�
ఇసటట ననస:54-1-417
వయససస:35
లస: పప

3459 SQX0617563
పపరర: పరరశత నసదనవనస�

భరస : మమలమల�
ఇసటట ననస:54-1-414
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససరరష�
ఇసటట ననస:54-1-416
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:54-1-416
వయససస:38
లస: పప

3456 SQX1385443
పపరర: శరఖమబభబగ చమకలరరస

95-89/451

తసడడ:ప రసగయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-415
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:ప భబజసగరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-416
వయససస:29
లస: ససస స
3447 SQX1122738
పపరర: ఖమజజ షపక

3436 AP151000225624
పపరర: మరర షపక�

3434 MLJ3640133
పపరర: మహబగబ షపక

తసడడ:ప హజరత
ఇసటట ననస:54-1-414
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహ
ఇసటట ననస:54-1-415
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప అనమయఖ
ఇసటట ననస:54-1-415
వయససస:51
లస: పప
3444 SQX0618223
పపరర: మసజల యనమల�

95-87/380

తసడడ:ప మహబగబ�
ఇసటట ననస:54-1-414
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప బబజర షపక
ఇసటట ననస:54-1-414
వయససస:22
లస: పప

3438 MLJ3121308
పపరర: ససతతమహలకడమ� దతసరర�

3433 MLJ3640141
పపరర: మమలమల షపక�

3458 SQX0618314
పపరర: జజజ న పపసననతసబ ఆరర

95-87/395

భరస : వనసకట నతగమధస కకషష
ఇసటట ననస:54-1-418
వయససస:34
లస: ససస స
95-87/397

3461 SQX2339893
పపరర: షపక కరరమ

95-87/1427

భరస : షపక మజన
ఇసటట ననస:54-1-418
వయససస:41
లస: ససస స
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3462 SQX2342434
పపరర: జజససమన షపక
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95-87/1428

తసడడ:ప షపక మమజమ
ఇసటట ననస:54-1-418
వయససస:22
లస: ససస స
3465 AP151000219018
పపరర: మజన షపక�

95-89/458

95-89/461

95-89/464

95-89/467

95-87/1429

95-87/1432

95-87/1433

తసడడ:ప హహసపసన మదసకలరర
ఇసటట ననస:54-1-423
వయససస:26
లస: పప

3475 SQX0624353
పపరర: వనసకట నతగ మధస ఆరర�

3478 SQX2348738
పపరర: వరలయమ బ షపక

3481 MLJ3644481
పపరర: మసరసన వల షపక

3484 SQX1173632
పపరర: రరబయమబ షపక

95-89/471

3487 SQX1505736
పపరర: ససలమ త షపక

95-87/398

95-87/1430

3490 SQX1173764
పపరర: ఖమదర బభషర షపక
తసడడ:ప మహబగబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-423
వయససస:45
లస: పప

3470 SQX1383363
పపరర: మసరసన బ షపక

95-89/463

3473 SQX0242719
పపరర: ఖరఖరరన షపక�

95-89/466

3476 SQX0622993
పపరర: వర పశపత నతరరయణ�
చసడడప�
తసడడ:ప కకటయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-421
వయససస:71
లస: పప
3479 SQX2340586
పపరర: మసరసన వల షపక

95-87/399

95-87/1431

భసధసవప: వలయమబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-422
వయససస:42
లస: పప
95-89/468

3482 SQX2113678
పపరర: జజఖత చలలక

95-78/965

భరస : నసనర బభబబ మదసకలరర
ఇసటట ననస:54-1-423
వయససస:25
లస: ససస స
95-89/469

3485 MLJ1658368
పపరర: ఖమశసబ� మదసకలరర�

95-89/470

భరస : హహసపసన� �
ఇసటట ననస:54-1-423
వయససస:45
లస: ససస స
95-89/472

తసడడ:ప షమబ
ర దదదన షపక
ఇసటట ననస:54-1-423
వయససస:24
లస: పప
95-89/474

95-89/460

భరస : వల�
ఇసటట ననస:54-1-420
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ఖమదర బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-1-423
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మసరసన� �
ఇసటట ననస:54-1-423
వయససస:74
లస: ససస స
3489 SQX1173665
పపరర: నతగగర బభబబ మదసకలరర

95-89/465

తసడడ:ప గరలబ
ఇసటట ననస:54-1-422
వయససస:43
లస: పప

భరస : నతగగర బభబబ చలలక
ఇసటట ననస:54-1-423
వయససస:25
లస: ససస స
3486 MLJ1658376
పపరర: సపజదతబ� మదసకలరర�

3472 SQX1897024
పపరర: మసరసన బ షపక

3467 SQX1385765
పపరర: హససనత షపక

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-420
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:54-1-422
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-422
వయససస:37
లస: ససస స
3483 SQX2306207
పపరర: జజఖత చలలక

95-89/462

తసడడ:ప లకమయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-421
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:54-1-422
వయససస:58
లస: పప
3480 SQX2343200
పపరర: వలయమబ షపక

3469 SQX1383538
పపరర: కరరమమ పఠరన

95-89/457

భరస : అజమ షపక
ఇసటట ననస:54-1-420
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మరవల షపక
ఇసటట ననస:54-1-420
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:54-1-420
వయససస:34
లస: పప
3477 SQX2349470
పపరర: శదదయఖ షపక

95-89/459

భరస : ఖమదర బభషర పఠరన
ఇసటట ననస:54-1-420
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మరరవల�
ఇసటట ననస:54-1-420
వయససస:41
లస: ససస స
3474 MLJ3644473
పపరర: మరరవరల షపక

3466 SQX1898725
పపరర: సరద ర షపక

3464 AP151000225074
పపరర: ఖరరమ షపక�

భరస : మబన�
ఇసటట ననస:54-1-418
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప మరరవరల షపక
ఇసటట ననస:54-1-419
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:54-1-420
వయససస:29
లస: ససస స
3471 SQX0611228
పపరర: జమల� షపక�

95-89/456

తసడడ:ప మజన షపక
ఇసటట ననస:54-1-418
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప ననవనసరహహబ�
ఇసటట ననస:54-1-418
వయససస:48
లస: పప
3468 SQX0884163
పపరర: మరరయమమ తతళళ
ర రర

3463 SQX1898147
పపరర: జససమన షపక

3488 SQX1173657
పపరర: పపసనవ బభబబ మదసకలరర

95-89/473

తసడడ:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:54-1-423
వయససస:25
లస: పప
95-89/475

3491 MLJ1656206
పపరర: హహసపన� మదసకలరర�

95-89/476

తసడడ:ప మసరసన� �
ఇసటట ననస:54-1-423
వయససస:49
లస: పప
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3492 SQX1875970
పపరర: రమజజ షపక
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95-89/477

భరస : ఇకబల బభష షపక
ఇసటట ననస:54-1-424/3
వయససస:43
లస: ససస స
3495 SQX1521559
పపరర: మమబబల షపక

95-87/400

95-87/1435

95-87/403

95-89/482

95-89/1421

95-89/484

95-89/487

భరస : అచచరరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:54-1-435
వయససస:49
లస: ససస స

3505 SQX2284230
పపరర: వనసకనన వరరపలమ

3508 SQX2181600
పపరర: నతగగర మర వల షపజక

3511 SQX0365551
పపరర: సరన రరమలసగరశశర రరవప�

3514 SQX0623926
పపరర: దసరరరరరవప వలలర ప�

95-89/490

3517 MLJ3103736
పపరర: పప లరరడడడ సపనగ�

95-87/1437

3520 SQX0168765
పపరర: హహసపసనబ� షపక�
భరస : మదరరసహహబ�
ఇసటట ననస:54-1-436
వయససస:84
లస: ససస స

3500 SQX1912583
పపరర: ససతమమ గరరకపరటట

95-87/402

3503 SQX1384569
పపరర: నతగమణణ దడవర

95-89/481

3506 AP151000225488
పపరర: హహసపసనబ షపక�

95-89/483

భరస : మమలమల�
ఇసటట ననస:54-1-431
వయససస:51
లస: ససస స
95-89/1422

3509 SQX2352565
పపరర: షకకల షపక

95-89/1423

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-431
వయససస:30
లస: ససస స
95-89/485

3512 MLJ3640075
పపరర: శకనవరసరరవప తరరపస�

95-89/486

తసడడ:ప చసదపయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-432
వయససస:46
లస: పప
95-89/488

3515 SQX0623884
పపరర: పపలమరరరడడడ తమమనవన�

95-89/489

తసడడ:ప చనన వరరరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-1-433
వయససస:33
లస: పప
95-89/491

తసడడ:ప అచచరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-1-433
వయససస:76
లస: పప
95-89/492

95-87/1434

భరస : బభబబ దడవర
ఇసటట ననస:54-1-428
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:54-1-433
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప పప లరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-1-433
వయససస:49
లస: పప
3519 SQX1898196
పపరర: ఈశశరమమ శనగ

95-89/480

తసడడ:ప లకమఆ�
ఇసటట ననస:54-1-432
వయససస:42
లస: పప

భరస : అచచరరడడడ చనగ
ఇసటట ననస:54-1-433
వయససస:49
లస: ససస స
3516 MLJ3640083
పపరర: చనన అచచరరడడడ సపనగ�

3502 SQX1717776
పపరర: ససతమమ గరరకపరటట

3497 SQX2284297
పపరర: రమలకడమ వరరపలమ

భరస : భషమ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:54-1-427
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన షపజక
ఇసటట ననస:54-1-431
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-432
వయససస:44
లస: ససస స
3513 SQX1383942
పపరర: పదమ చనగ

95-87/1436

తసడడ:ప కరలదతస వరరపలమ
ఇసటట ననస:54-1-429
వయససస:52
లస: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:54-1-431
వయససస:59
లస: ససస స
3510 AP151000225414
పపరర: ఆదదలకడమ తరరపస�

3499 SQX2283893
పపరర: ఆదదలకడమ వరరపపల

95-89/479

భరస : వనసకమమ వరరపలమ
ఇసటట ననస:54-1-426
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : భషమ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:54-1-427
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబయఖ దడవర
ఇసటట ననస:54-1-428
వయససస:36
లస: పప
3507 SQX2393148
పపరర: హహసపన బ షపక

95-87/401

తసడడ:ప నగరశశరరరవప వరరపపల
ఇసటట ననస:54-1-426
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : భషమ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:54-1-427
వయససస:58
లస: ససస స
3504 SQX1385161
పపరర: బభబబ దడవర

3496 SQX1521542
పపరర: మసరటసవరల షపక

3494 SQX1875954
పపరర: ఇకబల బభష షపక

తసడడ:ప వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-424/3
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప చననకరశస షపక
ఇసటట ననస:54-1-425
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప వనసకనన వరరపలమ
ఇసటట ననస:54-1-426
వయససస:28
లస: పప
3501 SQX1872530
పపరర: ససతమమ గరరకపరటట

95-89/478

తసడడ:ప ఇకబల బభష షపక
ఇసటట ననస:54-1-424/3
వయససస:22
లస: పప

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:54-1-425
వయససస:24
లస: ససస స
3498 SQX2284057
పపరర: నగరశశరరరవప వరరపలమ

3493 SQX1875947
పపరర: మహబగబ బభష షపక

3518 SQX2357861
పపరర: బల వనసకట కకషష రరడడడ శనగ

95-89/1424

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:54-1-433
వయససస:20
లస: పప
95-89/493

3521 MLJ3640091
పపరర: మబతతఖలయఖ� ఎరరకవత�

95-89/494

తసడడ:ప హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-436
వయససస:43
లస: పప
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95-89/495

భరస : రరఘవపలల దడవర
ఇసటట ననస:54-1-446
వయససస:63
లస: ససస స
3525 SQX1385492
పపరర: రఫస షపక

95-89/498

95-87/1442

95-89/502

95-89/505

95-87/1444

95-87/1447

95-89/507

తసడడ:ప అబబదల రరహమమన
ఇసటట ననస:54-1-463
వయససస:31
లస: పప

3535 SQX2290831
పపరర: సరయ దడవర

3538 SQX2341857
పపరర: జహహరరబ షపక

3541 SQX2296572
పపరర: షపక అబబదల రహహస షపక

3544 SQX2452720
పపరర: బబజజన సయద

95-87/1443

3547 SQX2297158
పపరర: ఇసతయమజ పఠరన

95-87/1445

3550 SQX2152684
పపరర: భభనస పటభన
భరస : గగసప బభష పటభన
ఇసటట ననస:54-1-463
వయససస:30
లస: ససస స

95-89/501

3533 SQX1384775
పపరర: మసరసన బ షపక

95-89/504

3536 SQX1872886
పపరర: రరమజజ షపక

95-87/404

3539 SQX2330280
పపరర: నతగబర బభష షపక

95-87/1446

తసడడ:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:54-1-462
వయససస:26
లస: పప
95-87/1448

3542 SQX1718154
పపరర: రరమజజ షపక

95-89/506

భరస : నతగగర షపక
ఇసటట ననస:54-1-462
వయససస:27
లస: ససస స
95-87/1449

95-87/1452

3545 SQX2297315
పపరర: రహహమబననసర పఠరన

95-87/1450

భరస : ఆడమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-1-463
వయససస:62
లస: ససస స
3548 SQX2336444
పపరర: గగస బభష షపక

95-87/1453

Deleted

భరస : యబసఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-1-463
వయససస:32
లస: ససస స
95-87/1454

3530 SQX1718808
పపరర: నతయబ రసనల షపక

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-1-462
వయససస:27
లస: ససస స

Deleted

95-87/1451

95-87/1441

భరస : పపద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-1-459
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ఖరఖరరలమర సయద
ఇసటట ననస:54-1-463
వయససస:88
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆడమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-1-463
వయససస:34
లస: పప
3549 SQX2351997
పపరర: గగస బభష షపక

95-89/503

తసడడ:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:54-1-462
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప కలస షపక
ఇసటట ననస:54-1-462
వయససస:28
లస: పప
3546 SQX2297117
పపరర: యబసఫ ఖమన పఠరన

3532 SQX0168799
పపరర: ఆషరబ షపక

3527 SQX2253664
పపరర: నతయబపసనల షపక

తసడడ:ప వనననర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-457
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:54-1-462
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక షపక
ఇసటట ననస:54-1-462
వయససస:26
లస: పప
3543 SQX1718311
పపరర: నతగగర షపక

95-89/500

తసడడ:ప రగశయ దడవర
ఇసటట ననస:54-1-461
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:54-1-462
వయససస:53
లస: పప
3540 SQX2338937
పపరర: షపక నతగబర బభష షపక

3529 SQX1383280
పపరర: ఖతజజ బ షపక

95-89/497

తసడడ:ప వనననర షరహబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-457
వయససస:21
లస: పప

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:54-1-459
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప పపద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-1-459
వయససస:38
లస: పప
3537 SQX2342004
పపరర: ఖససస షపక

95-89/499

భరస : వనసనర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-457
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప మమసస షపక
ఇసటట ననస:54-1-457
వయససస:46
లస: పప
3534 SQX1384270
పపరర: షరరఫ షపక

3526 MLJ3644853
పపరర: ఖమససస పసరర� షపక�

3524 SQX1385906
పపరర: కరరమబన షపక

భరస : ఖమససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:54-1-456
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప చన మసరసన�
ఇసటట ననస:54-1-456
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప వనననర సహబ
ఇసటట ననస:54-1-457
వయససస:19
లస: పప
3531 SQX1384551
పపరర: వనసనర సరహహబ షపక

95-89/496

తసడడ:ప ఖమససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:54-1-456
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:54-1-456
వయససస:27
లస: పప
3528 SQX2257855
పపరర: కరరమబలర షపక

3523 SQX1383983
పపరర: ఆషర బ షపక

తసడడ:ప అబబదల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:54-1-463
వయససస:31
లస: పప
95-89/1425

3551 MLJ3644929
పపరర: సరరర ర బభబబ� షపక�

95-90/112

తసడడ:ప ఇసన�
ఇసటట ననస:54-1-463
వయససస:40
లస: పప
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3552 SQX0402560
పపరర: పపద సరసబయఖ� పపటటట�

95-90/113

తసడడ:ప చననయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-464
వయససస:66
లస: పప
3555 SQX2234821
పపరర: సనన పప తల

95-87/1456

95-89/1427

95-87/407

95-89/1429

95-90/116

95-87/410

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:54-1-471
వయససస:37
లస: ససస స

95-87/1458

95-90/114

3568 SQX2352821
పపరర: రరమలకడమ ససగరశశటట

3571 MLJ1664358
పపరర: మహనతపవప� రరడబబ
డడ యన�

95-87/412

3574 SQX0616987
పపరర: మరరబ షపక�

95-90/816

3577 SQX1390731
పపరర: నరసమమ దసరరర

95-90/117

3580 SQX0168427
పపరర: ఆషర� షపక�
భరస : అబబదలమర�
ఇసటట ననస:54-1-471
వయససస:41
లస: ససస స

3563 SQX1872472
పపరర: నతగగర షపక

95-87/408

తసడడ:ప కరససస షపక
ఇసటట ననస:54-1-468
వయససస:28
లస: పప
3566 MLJ3639325
పపరర: వనసకటటశశరరర� ససగరశశటట �

95-90/115

3569 SQX0617951
పపరర: బబ షపక�

95-87/409

3572 SQX0166967
పపరర: ఖసరరన� షపక�

95-87/411

భరస : బభషసద�
ఇసటట ననస:54-1-470
వయససస:47
లస: ససస స
95-87/413

3575 MLJ3644275
పపరర: భభససరరరవప� మబపపపవరపప�

95-90/118

తసడడ:ప ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-470
వయససస:40
లస: పప
95-87/415

భరస : జయ రరజ దసరరర
ఇసటట ననస:54-1-471
వయససస:27
లస: ససస స
95-87/417

95-87/406

భరస : బభషర�
ఇసటట ననస:54-1-469
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జమమలమస�
ఇసటట ననస:54-1-470
వయససస:89
లస: ససస స
95-87/414

3560 SQX1912534
పపరర: వనసకయమమ అమరరవత

తసడడ:ప రరమసరశమ�
ఇసటట ననస:54-1-468
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ప లసగయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-469
వయససస:40
లస: పప

భరస : శశఖర దసగరర
ఇసటట ననస:54-1-471
వయససస:27
లస: ససస స
3579 SQX0402412
పపరర: పపటటట నతగవజయ�

3565 MLJ3639333
పపరర: శసకరరరవప� ససగరశశటట �

95-87/1457

భరస : యలమసద అమరరవత
ఇసటట ననస:54-1-467
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప ససగరశశటట
ఇసటట ననస:54-1-468
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఫరరద�
ఇసటట ననస:54-1-470
వయససస:53
లస: ససస స
3576 SQX1276477
పపరర: జజఖత దసగరర

95-89/1428

తసడడ:ప రరమసరశమ�
ఇసటట ననస:54-1-468
వయససస:66
లస: పప

భరస : మహనరరవప� �
ఇసటట ననస:54-1-469
వయససస:41
లస: ససస స
3573 SQX0617332
పపరర: చన ఖమసససబ షపక�

3562 SQX2219913
పపరర: వనసకయమమ అమరరవత

3557 SQX2160216
పపరర: దసరర పపసరద వలల
ర రర
తసడడ:ప వనసకట రరడడడ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:54-1-466
వయససస:32
లస: పప

Deleted

తసడడ:ప నతరరయణ రరడకడ
ఇసటట ననస:54-1-468
వయససస:40
లస: పప
3570 MLJ1663996
పపరర: రమమదడవ� రరడబబ
డడ యన�

95-89/1426

భరస : యలమసద అమరరవత
ఇసటట ననస:54-1-467
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వజయ ససగరశశటట
ఇసటట ననస:54-1-468
వయససస:20
లస: ససస స
3567 MLJ3647815
పపరర: మమధవ రరడకడ బవనస

3559 SQX2244184
పపరర: కనక లకడమ వలల
ర రర

95-87/1455

Deleted

భరస : దసరర పపసరద
ఇసటట ననస:54-1-466
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప యలమసద అమరరవత
ఇసటట ననస:54-1-467
వయససస:28
లస: పప
3564 SQX2173573
పపరర: హరరక ససగరశశటట

3556 SQX2159721
పపరర: పదమ పప తల

3554 SQX2236172
పపరర: తరపతమమ పప తల

తసడడ:ప కలమమర పప తల
ఇసటట ననస:54-1-465
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కలమమర పప తల
ఇసటట ననస:54-1-465
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:54-1-466
వయససస:69
లస: ససస స
3561 SQX1274638
పపరర: నరసససహ రరవప అమరరవత

95-87/405

తసడడ:ప శసకరరరవప ససగరసపటట
ఇసటట ననస:54-1-465
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప కలమమర పప తల
ఇసటట ననస:54-1-465
వయససస:20
లస: పప
3558 SQX2160232
పపరర: వనసకట ససబబమమ వలల
ర రర

3553 SQX1274794
పపరర: వజయ ససగరసపటట

3578 SQX0934331
పపరర: కలమమరర గగగబల

95-87/416

భరస : యయసప బబ
ఇసటట ననస:54-1-471
వయససస:32
లస: ససస స
95-87/418

3581 SQX0610915
పపరర: పరరశత� ఆకలల�

95-87/419

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-471
వయససస:42
లస: ససస స
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3582 SQX0165969
పపరర: జరరన� షపక�
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95-87/420

భరస : ననరరదదదన�
ఇసటట ననస:54-1-471
వయససస:44
లస: ససస స
3585 SQX1122811
పపరర: అబబదల గఫపర షపక

95-87/423

95-87/425

95-90/120

95-87/427

95-87/430

95-87/1459

95-89/509

భరస : వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-1-476
వయససస:51
లస: ససస స

3595 SQX0610857
పపరర: లకడమ వవలలపరర�

3598 SQX1505579
పపరర: మబనతన షపక

3601 SQX0684712
పపరర: నతగలకకమ ఎన

3604 MLJ1659424
పపరర: శవ రరడకడ నతరర

95-87/435

3607 SQX0166488
పపరర: దదలర మద షపక

95-87/428

3610 SQX0166041
పపరర: అజమగన� షపక�
భరస : జజన�
ఇసటట ననస:54-1-476
వయససస:69
లస: ససస స

3590 SQX1897693
పపరర: చననమమమయ నరక

95-89/508

3593 MLJ3644283
పపరర: రరజ దసరరర

95-90/122

3596 AP151000225187
పపరర: మమధవ గబతస �

95-87/429

భరస : సతఖనతనరరయణ�
ఇసటట ననస:54-1-473
వయససస:56
లస: ససస స
95-87/431

3599 SQX0720094
పపరర: జజనస షపక

95-87/432

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:54-1-473
వయససస:57
లస: పప
95-87/433

3602 SQX0166082
పపరర: నతసరమమ నతరర

95-87/434

భరస : ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:54-1-474
వయససస:61
లస: ససస స
95-90/123

3605 SQX1896018
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పరరస

95-90/124

తసడడ:ప ససతతరరమయఖ పరరస
ఇసటట ననస:54-1-475
వయససస:42
లస: పప
95-87/436

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:54-1-476
వయససస:38
లస: ససస స
95-87/438

95-87/424

తసడడ:ప శరఖమసన దసరరర
ఇసటట ననస:54-1-472
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:54-1-474
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఖమదర�
ఇసటట ననస:54-1-476
వయససస:37
లస: ససస స
3609 AP151000225196
పపరర: పప లలరమమ బభల�

95-90/121

భరస : శవరరడడడ
ఇసటట ననస:54-1-474
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససబభబ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-1-474
వయససస:39
లస: ససస స
3606 SQX0165829
పపరర: ఖమజజపరరశన� షపక�

3592 MLJ3644317
పపరర: మరరయదతసస నరరక

3587 SQX1275115
పపరర: కలమమరర నరరక

భరస : చలపత రరవప నరక
ఇసటట ననస:54-1-472
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమ షపక
ఇసటట ననస:54-1-473
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప మబనన
ఇసటట ననస:54-1-473
వయససస:19
లస: ససస స
3603 SQX1301209
పపరర: రరఘవమమ బభల

95-87/426

భరస : చసదపశశఖర�
ఇసటట ననస:54-1-473
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఖమదరశల�
ఇసటట ననస:54-1-473
వయససస:71
లస: ససస స
3600 SQX2300788
పపరర: రరకరసనత షపక

3589 SQX1871995
పపరర: మసరసనమమ నరరక

95-87/422

భరస : మమరరయ దతసస నరరక
ఇసటట ననస:54-1-472
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-472
వయససస:33
లస: పప

భరస : మబనతన
ఇసటట ననస:54-1-473
వయససస:35
లస: ససస స
3597 AP151000225598
పపరర: ఫరతమమబ షపక�

95-90/119

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:54-1-472
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-472
వయససస:31
లస: పప
3594 SQX1095885
పపరర: మలర క బబగస షపక

3586 MLJ3639424
పపరర: పరమమష కకటభరర

3584 SQX1121680
పపరర: ఫతమబనసర షపక

భరస : అబబదల గఫరర
ఇసటట ననస:54-1-471
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప సనరఖనతరరయణ రరవప� కకఠరరర
ఇసటట ననస:54-1-471/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : చలపత
ఇసటట ననస:54-1-472
వయససస:30
లస: ససస స
3591 MLJ3644309
పపరర: మసరసన వసకరయలసర�టట

95-87/421

భరస : సరససప నస
ఇసటట ననస:54-1-471
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప షరరఫ లలట షపక
ఇసటట ననస:54-1-471
వయససస:65
లస: పప
3588 SQX0618348
పపరర: బబజర నరరక

3583 MLJ1662584
పపరర: ఎలషరమమ దసరరర

3608 SQX0167056
పపరర: ఖమరర హ� షపక�

95-87/437

భరస : మజద�
ఇసటట ననస:54-1-476
వయససస:49
లస: ససస స
95-87/439

3611 SQX2144491
పపరర: ఖమధర షపక

95-89/1430

తసడడ:ప జన షపక
ఇసటట ననస:54-1-476
వయససస:40
లస: పప
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3612 SQX0881185
పపరర: అకమల షపజక
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95-90/125

తసడడ:ప బభషర
ఇసటట ననస:54-1-476
వయససస:33
లస: పప
3615 SQX2235554
పపరర: నజర షపక

95-87/1460

95-87/1462

95-87/441

95-90/1115

95-90/1133

Deleted
95-90/132

తసడడ:ప కరసతత రరవప
ఇసటట ననస:54-1-479
వయససస:51
లస: పప
3633 SQX1479394
పపరర: రరకరసనత బబగస షపక

95-90/133

భరస : బభష పటభన
ఇసటట ననస:54-1-483
వయససస:46
లస: ససస స

95-90/129

3625 SQX2510949
పపరర: నససన
ప షపక

3628 SQX2532083
పపరర: మసరసన బఇవనజ షపక

95-90/1119

3634 MLJ3645298
పపరర: కరరమబల షపక

95-90/1156

3637 SQX1274851
పపరర: సమమబన షపక

3640 SQX2173326
పపరర: మసరసన ఖమన పఠరన
తసడడ:ప బభష పఠరన
ఇసటట ననస:54-1-483
వయససస:26
లస: పప

95-90/128

3623 MLJ3639374
పపరర: మసరసనశల షపక

95-90/130

3626 SQX2510964
పపరర: అబబదల రజజక షపక

95-90/1120

Deleted

95-90/1134

3629 SQX0881235
పపరర: నతగరరజ వడడడ

95-90/131

తసడడ:ప గగరరశసకర
ఇసటట ననస:54-1-479
వయససస:25
లస: పప
95-87/1464

3632 SQX1718519
పపరర: కరరమబననసర షపక

95-89/510

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:54-1-480
వయససస:59
లస: ససస స
95-90/134

3635 SQX2010163
పపరర: మసరసన సయఖద

95-89/1261

భరస : జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:54-1-481
వయససస:48
లస: ససస స
95-87/442

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-1-482
వయససస:43
లస: ససస స
95-87/1465

3620 MLJ3639358
పపరర: మజద షపక

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-478
వయససస:29
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-478
వయససస:43
లస: ససస స
3631 SQX2244119
పపరర: కరరమబననసర షపక

95-87/440

తసడడ:ప ఫకలరరదదదన
ఇసటట ననస:54-1-478
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప రరమబలల
ఇసటట ననస:54-1-480
వయససస:34
లస: పప

భరస : మసరసన వల సయద
ఇసటట ననస:54-1-481
వయససస:18
లస: ససస స
3639 SQX2246791
పపరర: అమరరన పటభన

3622 SQX1895747
పపరర: నససన
ప షపక

3617 SQX0167122
పపరర: పదతమవత గబసడస

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:54-1-477
వయససస:54
లస: పప

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:54-1-480
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబగబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-1-480
వయససస:24
లస: ససస స
3636 SQX2562973
పపరర: ఫరతమ సయద

95-87/1463

భరస : అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:54-1-478
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-478
వయససస:43
లస: ససస స
3630 MLJ3644341
పపరర: గగరరశసకర వడడడ

3619 SQX2352805
పపరర: కమకన షపక

95-90/127

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:54-1-477
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:54-1-478
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-478
వయససస:20
లస: ససస స
3627 SQX2532075
పపరర: మసరసన బఇవనజ షపక

95-87/1461

భరస : మజద షపక
ఇసటట ననస:54-1-477
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:54-1-478
వయససస:31
లస: ససస స
3624 SQX2510378
పపరర: రమజ షపక

3616 SQX2235174
పపరర: దదలర ద పటభన

3614 AP151000219274
పపరర: కలలశ శశక

తసడడ:ప ఖమదరశల
ఇసటట ననస:54-1-476
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప సలస ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:54-1-476/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:54-1-477
వయససస:59
లస: పప
3621 SQX0934349
పపరర: పరతమ

95-90/126

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:54-1-476
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప జన షపక
ఇసటట ననస:54-1-476/1
వయససస:31
లస: పప
3618 SQX2246858
పపరర: మజద షపక

3613 MLJ3639366
పపరర: ఖమదర షపక

3638 SQX0611079
పపరర: పపభభవత� మమచవరపప�

95-87/443

భరస : నరసయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-483
వయససస:41
లస: ససస స
95-89/1431

3641 SQX2173193
పపరర: ఫరరద బ పఠరన

95-89/1432

తసడడ:ప ఖదర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-1-483
వయససస:22
లస: ససస స
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3642 MLJ3639408
పపరర: షరరఫ పఠరన
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95-90/135

తసడడ:ప బభషర
ఇసటట ననస:54-1-483
వయససస:37
లస: పప
3645 SQX2364206
పపరర: పప లలరమమ బల

95-87/1466

95-87/444

95-90/141

95-90/144

95-90/146

95-90/149

95-87/1468

తసడడ:ప చసదప శశఖర వవలలపరర
ఇసటట ననస:54-1-491
వయససస:24
లస: పప

3655 MLJ3639382
పపరర: ససబభన షపక

3658 SQX1895770
పపరర: లకడమ గబసడస

3661 SQX0810689
పపరర: ఖమజజ షపజక

3664 SQX2195972
పపరర: శరహహన షపక

95-90/150

3667 MLJ1662790
పపరర: రరమలకడమ� వననతనకలల�

95-90/145

3670 MLJ3644572
పపరర: ససలమర షపక
తసడడ:ప ససదదయస
ఇసటట ననస:54-1-491
వయససస:32
లస: పప

3650 SQX2160208
పపరర: నతగగర బ షపక

95-89/1433

3653 MLJ3644358
పపరర: రహహమబలమర షపక

95-90/143

3656 SQX0610899
పపరర: ఆశరరశదస కకటభరర

95-87/445

భరస : సనరఖనతరరయణ కకటభరర
ఇసటట ననస:54-1-488
వయససస:51
లస: ససస స
95-90/147

3659 SQX1895523
పపరర: నతగరరజ గబసడస

95-90/148

తసడడ:ప రమణయఖ గబసడస
ఇసటట ననస:54-1-489
వయససస:27
లస: పప
95-87/446

3662 SQX2253045
పపరర: మబనన షపక

95-87/1467

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-490
వయససస:53
లస: ససస స
95-87/1469

3665 SQX2234789
పపరర: మసరసన వల షపక

95-89/1434

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-1-490
వయససస:58
లస: పప
95-87/447

భరస : రరమకకకషష� �
ఇసటట ననస:54-1-491
వయససస:41
లస: ససస స
95-90/151

95-90/139

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:54-1-487
వయససస:36
లస: పప

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:54-1-490
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వలర
ఇసటట ననస:54-1-490
వయససస:29
లస: పప
3669 SQX1886902
పపరర: మసరసన రరవప వవలలపరర

95-90/142

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:54-1-490
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-490
వయససస:33
లస: పప
3666 SQX0881227
పపరర: భభజ షపజక

3652 SQX0881201
పపరర: మహమమద సయమఖదస

3647 MLJ3104734
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ బభల

భరస : రహమతషలమలన షపక
ఇసటట ననస:54-1-487
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మణణకసఠ గబసడస
ఇసటట ననస:54-1-489
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప రమణ
ఇసటట ననస:54-1-489
వయససస:32
లస: పప
3663 SQX2235059
పపరర: షఫసయమ బ షపక

95-90/140

తసడడ:ప ఫకలకదదదన
ఇసటట ననస:54-1-487
వయససస:52
లస: పప

భరస : నగరజ గబసడస
ఇసటట ననస:54-1-489
వయససస:21
లస: ససస స
3660 MLJ3644556
పపరర: మణణకసఠ గబసడస

3649 MLJ3639440
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకలల

95-90/137

తసడడ:ప సతస రరడడడ
ఇసటట ననస:54-1-484
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ప బభబబ
ఇసటట ననస:54-1-487
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:54-1-487
వయససస:46
లస: పప
3657 SQX1895515
పపరర: ససత మహలకడమ గబసడస

95-90/138

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-1-485
వయససస:49
లస: పప

భరస : రహసతషలర షపక
ఇసటట ననస:54-1-487
వయససస:31
లస: ససస స
3654 MLJ3644366
పపరర: కరరమబలమర షపక

3646 SQX1776285
పపరర: శవనగర రరడడడ బభల

3644 AP151000219009
పపరర: కకటయఖ మమచవరరపప

తసడడ:ప నరసయఖ
ఇసటట ననస:54-1-483/1
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరడడడ బభల
ఇసటట ననస:54-1-484
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:54-1-485
వయససస:29
లస: పప
3651 SQX1511337
పపరర: నతగగర బ షపక

95-90/136

తసడడ:ప లమల అహమమద
ఇసటట ననస:54-1-483
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ బల
ఇసటట ననస:54-1-484
వయససస:52
లస: ససస స
3648 SQX1274893
పపరర: బభజ ఆకలల

3643 MLJ3639390
పపరర: బభషర పఠరన

3668 SQX0167668
పపరర: అసజమమ ఇమమడడ�

95-87/448

భరస : కరశయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-491
వయససస:71
లస: ససస స
95-90/152

3671 MLJ3644564
పపరర: ససదదయస షపక

95-90/153

తసడడ:ప ఖమససస�
ఇసటట ననస:54-1-491
వయససస:56
లస: పప
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3672 MLJ3644580
పపరర: గబరరమగరరస మమదరమమటర

95-90/154

తసడడ:ప గబరవయఖ
ఇసటట ననస:54-1-491/1
వయససస:46
లస: పప
3675 MLJ3644382
పపరర: శవ వసకరయల పరటట

95-90/157

95-87/1471

95-89/513

95-79/959

95-87/451

95-87/454

భరస : శబర షపక
ఇసటట ననస:54-1-496
వయససస:48
లస: ససస స

95-89/1435

95-87/449

3688 SQX0684613
పపరర: దడవ ఎన

3691 SQX0365288
పపరర: షపక జజన బభషర�

95-87/457

3694 MLJ3645066
పపరర: కకషప ర అసబటట

95-87/452

3697 SQX0286054
పపరర: రషసద� షపక�

95-87/455

3700 SQX0617217
పపరర: అమరరన పఠరన�
భరస : ఖమససస�
ఇసటట ననస:54-1-496
వయససస:55
లస: ససస స

3683 MLJ3639473
పపరర: జజన బభషర

95-90/159

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:54-1-494
వయససస:61
లస: పప
3686 SQX0402370
పపరర: షపక అజజజ�

95-87/450

3689 SQX0034843
పపరర: చసదప శకకరనస �

95-87/453

3692 SQX0034934
పపరర: చసదప వనసకట రరవప�

95-87/456

తసడడ:ప సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-495
వయససస:51
లస: పప
95-90/160

3695 MLJ3645199
పపరర: ఏసన బభబబ నవలపరటట

95-90/161

తసడడ:ప పపకరష రరవప
ఇసటట ననస:54-1-495
వయససస:37
లస: పప
95-87/458

భరస : ఖమససస�
ఇసటట ననస:54-1-496
వయససస:39
లస: ససస స
95-87/460

95-89/512

తసడడ:ప వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:54-1-495
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప రరసబభబబ�
ఇసటట ననస:54-1-495
వయససస:36
లస: పప
95-79/960

3680 SQX1718733
పపరర: అమన బభషర షపక

భరస : జజన బభషర�
ఇసటట ననస:54-1-495
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప సపజదత వల�
ఇసటట ననస:54-1-495
వయససస:42
లస: పప

భరస : నతగగర వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-495/1
వయససస:26
లస: ససస స
3699 SQX1327668
పపరర: మజహ ర షపక

3685 SQX0685057
పపరర: పపతషష కలనసనవన

95-87/1470

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-1-494
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:54-1-495
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:54-1-495
వయససస:87
లస: పప
3696 SQX2205086
పపరర: శభన షపక

95-89/511

తసడడ:ప పపసననకలమమర
ఇసటట ననస:54-1-495
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబబరరజరసదపపస
ప రద
ఇసటట ననస:54-1-495
వయససస:39
లస: పప
3693 SQX0719849
పపరర: ఆసజనవయబలల కటభట

3682 SQX2159671
పపరర: సలమ షపక

3677 SQX2253037
పపరర: అమన బభష షపక

Deleted

Deleted

భరస : వనసకరటభపవప�
ఇసటట ననస:54-1-495
వయససస:49
లస: ససస స
3690 SQX0719369
పపరర: పపసననకలమమర కలనసనవన

3679 SQX1897545
పపరర: సలమ షపక

95-90/156

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-1-494
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-1-494
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగగర షపక
ఇసటట ననస:54-1-495
వయససస:32
లస: పప
3687 SQX0051748
పపరర: చసధప అరరణత కలమమరర�

95-90/158

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-1-494
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప సపజదత షపక
ఇసటట ననస:54-1-494
వయససస:22
లస: పప
3684 SQX2213718
పపరర: నతగబర వల షపక

3676 MLJ3647807
పపరర: కకటయఖ వసకరయలపరటట

3674 MLJ3644390
పపరర: దసరరర పపసరద వసకరయల పరటట

తసడడ:ప కకటయస
ఇసటట ననస:54-1-493
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప శవరరతప వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:54-1-493
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-1-494
వయససస:18
లస: పప
3681 SQX1718121
పపరర: బభజ షపక

95-90/155

తసడడ:ప మసరసనతపవప
ఇసటట ననస:54-1-492
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:ప కకటయస
ఇసటట ననస:54-1-493
వయససస:42
లస: పప
3678 SQX2253029
పపరర: ఆరరఫ బభష షపక

3673 MLJ3639457
పపరర: చసదపశశఖర వవలలపరర

3698 SQX1872852
పపరర: హహసపన బ షపక

95-87/459

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:54-1-496
వయససస:39
లస: ససస స
95-87/461

3701 AP151000225603
పపరర: ఆషరబ షపక�

95-87/462

భరస : గరలబర రరఫ�
ఇసటట ననస:54-1-496
వయససస:61
లస: ససస స
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95-87/463

తసడడ:ప ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-496
వయససస:47
లస: పప
3705 SQX2361392
పపరర: జహహర షపక

95-87/1472

95-90/163

95-87/467

95-87/1476

95-87/470

95-87/473

95-87/476

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:54-1-500/1
వయససస:47
లస: ససస స

3715 MLJ1657808
పపరర: వసదన� పరరచనరర�

95-87/479

95-87/468

3710 MLJ3645231
పపరర: శకనవరస� పసతసగర�

95-87/466

3713 SQX2352235
పపరర: తతర షపక

95-87/1475

3716 SQX0325456
పపరర: మమహర రజన ఓలలటట

95-87/469

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:54-1-497/1
వయససస:43
లస: ససస స

95-87/471 3719 SQX0321240
3718 MLJ1642735
పపరర: వనసకటకరమమరతనస� మటటటపలర �
పపరర: పదమ చలమర�

3721 MLJ3645272
పపరర: మహహష బభబబ� సమబదతపల�

3724 SQX0685164
పపరర: ససనత ఎన

3727 SQX0051532
పపరర: శకలత చలమర�

3730 SQX0461087
పపరర: రరజఖలకడమ శకఅగరరపప�
భరస : మహహష�
ఇసటట ననస:54-1-500/1
వయససస:51
లస: ససస స

95-87/472

భరస : నతగరరజ�
ఇసటట ననస:54-1-497/2
వయససస:37
లస: ససస స
95-87/474

3722 MLJ3639705
పపరర: సరసబశవరరవప మమచరర

95-87/475

తసడడ:ప సప మమశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-1-499
వయససస:34
లస: పప
95-87/477

3725 SQX0051839
పపరర: మమధవ యయరర

95-87/478

తసడడ:ప నతన కలమమర
ఇసటట ననస:54-1-500
వయససస:38
లస: ససస స
95-87/480

భరస : వనసకట సరశమ�
ఇసటట ననస:54-1-500/1
వయససస:31
లస: ససస స
95-87/482

95-90/162

భరస : రరహమన షపక
ఇసటట ననస:54-1-497
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబపమణఖస
ఇసటట ననస:54-1-500
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప మహహష�
ఇసటట ననస:54-1-500/1
వయససస:30
లస: ససస స
3729 SQX0455253
పపరర: లకడమ ఉపపతల�

95-87/1474

తసడడ:ప ససబభబ రరయబడడ�
ఇసటట ననస:54-1-499
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:54-1-499
వయససస:61
లస: పప
3726 SQX0461103
పపరర: ససజత� శకసగరరపప�

3712 SQX2280493
పపరర: రరహమన షపక

3707 MLJ1659473
పపరర: సరసబశవరరవప బబ డడడ

తసడడ:ప వవసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:54-1-497
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరయనతగమహనరరవప� �
ఇసటట ననస:54-1-497/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప సప మమశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-1-499
వయససస:32
లస: పప
3723 MLJ1659465
పపరర: సప మమశశరరరవప మమచరర

95-90/164

తసడడ:ప సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:54-1-497/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:54-1-497/1
వయససస:49
లస: ససస స
3720 MLJ3639713
పపరర: కకరణ కలమమర మమచరర

3709 MLJ3645074
పపరర: భదప రరవప శరలమ

95-87/465

తసడడ:ప చసదపయఖ
ఇసటట ననస:54-1-496
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప నతగగర షపక
ఇసటట ననస:54-1-497
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప రరహమన షపక
ఇసటట ననస:54-1-497
వయససస:20
లస: పప
3717 SQX0406017
పపరర: శకనవరసరరవప ఓలలటట

95-87/1473

తసడడ:ప రరమబలల
ఇసటట ననస:54-1-496/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప వవసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-1-497
వయససస:46
లస: పప
3714 SQX2353175
పపరర: నతగగర బభష షపక

3706 SQX2273969
పపరర: పరఖరరజజన షపక

3704 SQX0624114
పపరర: ఖమససస పఠరన�

తసడడ:ప ఖమససస పసరర�
ఇసటట ననస:54-1-496
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:54-1-496
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప చసదపయఖ
ఇసటట ననస:54-1-496
వయససస:51
లస: పప
3711 MLJ3644986
పపరర: నతన కలమమర� మరర �

95-87/464

తసడడ:ప గరలబ షరర�ా్�
ఇసటట ననస:54-1-496
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:54-1-496
వయససస:28
లస: పప
3708 AP151000219259
పపరర: శకనవరసరరవప బబ డడడ

3703 MLJ3639697
పపరర: ఖమససమ బబగ � షపక�

3728 SQX0323758
పపరర: కరమమశశరర గబసజ�

95-87/481

భరస : చనతన రరవప�
ఇసటట ననస:54-1-500/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-87/483

3731 SQX0455188
పపరర: భగలకడమ బతష
స ల�

95-87/484

భరస : లకమయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-500/1
వయససస:74
లస: ససస స
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95-87/485

తసడడ:ప పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-500/1
వయససస:31
లస: పప
3735 MLJ3645025
పపరర: శక హరరబభబబ మచరర

95-87/488

95-87/491

95-87/494

95-87/497

95-87/500

95-87/503

95-87/506

భరస : మసరసన� �
ఇసటట ననస:54-1-508
వయససస:69
లస: ససస స

3745 SQX1392042
పపరర: షరజహన బబగస షపక

3748 SQX0322578
పపరర: రరజరతనస అడబభల�

3751 SQX0051425
పపరర: తతట లల�

3754 SQX0624098
పపరర: కరకసత కరశమమల�

95-87/509

3757 SQX0685008
పపరర: ఆససయమ షపక

95-87/498

3760 MLJ3644796
పపరర: నతగగర బభషర� షపక�
తసడడ:ప వల�
ఇసటట ననస:54-1-508
వయససస:31
లస: పప

3740 MLJ3645009
పపరర: కరసతతరరవప దతసరర

95-87/493

3743 SQX0856377
పపరర: శశశత మలర శశటట

95-87/496

3746 SQX0611301
పపరర: మబకరసకర షపక

95-87/499

భరస : బభబబ
ఇసటట ననస:54-1-505
వయససస:51
లస: ససస స
95-87/501

3749 MLJ3644457
పపరర: సరసబశవ రరవప� రరడబబ
డడ యన�

95-87/502

తసడడ:ప లసగయమఖ�
ఇసటట ననస:54-1-505
వయససస:38
లస: పప
95-87/504

3752 SQX1505496
పపరర: షపక అకబర అల

95-87/505

తసడడ:ప మహమమద రహమతష
స ల మహమమద
ఇసటట ననస:54-1-506
వయససస:29
లస: పప
95-87/507

3755 SQX0719526
పపరర: ఇససబ షపక

95-87/508

తసడడ:ప రహమతషలమర
ఇసటట ననస:54-1-506
వయససస:32
లస: పప
95-87/510

భరస : ఇరరరన
ఇసటట ననస:54-1-508
వయససస:31
లస: ససస స
95-87/512

95-87/490

తసడడ:ప హరర వనసకట నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-1-505
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప అలల
ర రయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-506
వయససస:32
లస: పప

భరస : నతగగర బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-1-508
వయససస:30
లస: ససస స
3759 MLJ1661024
పపరర: షరకకరర� షపక�

95-87/495

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-1-506
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప ఫపపసచచస�
ఇసటట ననస:54-1-506
వయససస:30
లస: పప
3756 SQX1363399
పపరర: గగససయమ షపక

3742 SQX1008838
పపరర: గగరర దడవ వలలర పప

3737 SQX0685198
పపరర: శవ పరరశత డడ

తసడడ:ప ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-1-503
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-1-505
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ప ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-505
వయససస:39
లస: పప
3753 SQX0623942
పపరర: వననద గడదస�

95-87/492

భరస : జరజనసలమబబదదదన షపక
ఇసటట ననస:54-1-505
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:54-1-505
వయససస:57
లస: ససస స
3750 SQX1276451
పపరర: మరవల షపక

3739 SQX0684688
పపరర: వనసకటటశశరమమ వ

95-87/487

భరస : కరసతతరరవప
ఇసటట ననస:54-1-503
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : దసరర పపసరద
ఇసటట ననస:54-1-505
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప ఎ వ యస పపసరద�
ఇసటట ననస:54-1-505
వయససస:41
లస: ససస స
3747 SQX0756106
పపరర: ఆదదలకడమ తతట

95-87/489

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:54-1-503
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబబ షపక
ఇసటట ననస:54-1-505
వయససస:27
లస: ససస స
3744 SQX0321661
పపరర: ససత మహలకడమ అడబభల�

3736 MLJ3645215
పపరర: రరమగ� చటటట మమలమ�

3734 SQX1601955
పపరర: నరసయఖ దమబమ

తసడడ:ప రరమయఖ దమబమ
ఇసటట ననస:54-1-500/1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-1-502
వయససస:31
లస: పప

భరస : సతఖనతనరరయణ� �
ఇసటట ననస:54-1-503
వయససస:46
లస: ససస స
3741 SQX1274141
పపరర: కరరమబన షపక

95-87/486

తసడడ:ప నరసయఖ�
ఇసటట ననస:54-1-500/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప సప మమశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-1-502
వయససస:31
లస: పప
3738 MLJ3121589
పపరర: రరతషపప తషరరజ� �

3733 MLJ3644416
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� దమబమ�

3758 MLJ3121191
పపరర: జమల� షపక�

95-87/511

భరస : రషసద� �
ఇసటట ననస:54-1-508
వయససస:43
లస: ససస స
95-87/513

3761 SQX1392026
పపరర: నతగగర బభషర షపక

95-87/514

తసడడ:ప వల షపక
ఇసటట ననస:54-1-508
వయససస:32
లస: పప
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95-87/515

తసడడ:ప మసరసన� �
ఇసటట ననస:54-1-508
వయససస:38
లస: పప
3765 MLJ1655315
పపరర: మసరసన� షపక�

95-87/518

95-87/521

95-82/544

95-89/515

95-89/1352

95-81/65

95-81/770

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:54-2-534
వయససస:61
లస: పప

3775 SQX1396796
పపరర: లలయమమ చసతలచచరరవప

3778 SQX1994292
పపరర: అమరనతథ ససదద తబతష
స ల

3781 SQX2428415
పపరర: నతగజజఖత రరవపల

3784 SQX0322172
పపరర: వనసకరయమమ కకసడవటట

95-81/772

3787 SQX0467001
పపరర: నతగమలలర శశరర� పరరసకలశస�

95-89/516

3790 SQX1297259
పపరర: తచజజసశన పరమకలసస
భరస : నరరసదప పరమకలసస
ఇసటట ననస:54-2-534
వయససస:24
లస: ససస స

3770 SQX0616870
పపరర: మబజహర షపక�

95-87/523

3773 SQX1352038
పపరర: లమజరమమ నసబగరర

95-89/514

3776 SQX1396606
పపరర: సపరమమ గబమమడడ

95-89/517

భరస : సపలశరరజ గబమమడడ
ఇసటట ననస:54-1-2162
వయససస:32
లస: ససస స
95-89/1245

3779 SQX1898477
పపరర: గగసప పసర షపక

95-89/518

తసడడ:ప దసస గరర షపక
ఇసటట ననస:54-1-7815
వయససస:68
లస: పప
95-81/735

3782 SQX2092062
పపరర: అసమథనసరన సయఖద

95-91/673

తసడడ:ప నజమబదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:54-2-143
వయససస:21
లస: ససస స
95-81/66

3785 SQX2290658
పపరర: వనసకట నతగ దసరర యయమనవన

95-81/771

భరస : కకటటశశర రరవప యయమనవన
ఇసటట ననస:54-2-526
వయససస:46
లస: ససస స
95-81/67

భరస : హరరబభబబ�
ఇసటట ననస:54-2-534
వయససస:56
లస: ససస స
95-81/69

95-87/520

భరస : లమజరర నసబగరర
ఇసటట ననస:54-1-2033/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:54-2-501
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప యయమనవన
ఇసటట ననస:54-2-526
వయససస:24
లస: పప
3789 SQX0022566
పపరర: హరరబభబబ పరసకలశస

95-89/1344

తసడడ:ప రరజశశఖర రరవపల
ఇసటట ననస:54-2-108/2
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బలమల షపక
ఇసటట ననస:54-2-341
వయససస:31
లస: ససస స
3786 SQX2290849
పపరర: సరయ దసరర పపసరద యయమనవన

3772 SQX2164051
పపరర: భభగఖమమ చటటటమమల

3767 MLJ1663616
పపరర: నససస షపక�

భరస : రఫస�
ఇసటట ననస:54-1-522
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప రవ శసకర ససదద తబతష
స ల
ఇసటట ననస:54-1-2622
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వరల షపజక
ఇసటట ననస:54-2-53
వయససస:23
లస: ససస స
3783 SQX2221935
పపరర: జజన బఇవనజ షపక

95-87/522

భరస : చలపతరరవప చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:54-1-2148
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప పసచచయఖ పప తల
ఇసటట ననస:54-1-2165
వయససస:54
లస: పప
3780 SQX1917053
పపరర: సలమమ షపజక

3769 MLJ3639739
పపరర: రఫసక షపక

95-87/517

భరస : రఫసక�
ఇసటట ననస:54-1-519
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-1-1321
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప కకప రరవప చన మబసజ
ఇసటట ననస:54-1-2085
వయససస:22
లస: పప
3777 SQX2139244
పపరర: కలమమర పప తల

95-87/519

తసడడ:ప ఖమససస
ఇసటట ననస:54-1-519
వయససస:61
లస: పప

భరస : ససదరరన వరమ మక
ఇసటట ననస:54-1-1256/11
వయససస:33
లస: ససస స
3774 SQX1897230
పపరర: వరరణ చన మబసజ

3766 SQX1403070
పపరర: అబబదల రషసద షపక

3764 SQX1274364
పపరర: అబబదల గఫరర షపక

తసడడ:ప షరరఫ లలట షపక
ఇసటట ననస:54-1-508
వయససస:66
లస: పప

తలర : జమలమ షపక
ఇసటట ననస:54-1-508
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప చచసగయఖ
ఇసటట ననస:54-1-519
వయససస:44
లస: పప
3771 SQX1780758
పపరర: మకదసల మక

95-87/516

తసడడ:ప వల�
ఇసటట ననస:54-1-508
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప గగస� �
ఇసటట ననస:54-1-508
వయససస:74
లస: పప
3768 SQX0720052
పపరర: ససబభబరరవప ఉసచతల

3763 MLJ3644804
పపరర: ఇమమమ సర� షపక�

3788 SQX0022558
పపరర: నరరసదప పరసకలశస

95-81/68

తసడడ:ప హరరబభబబ
ఇసటట ననస:54-2-534
వయససస:35
లస: పప
95-82/545

3791 SQX1410935
పపరర: అసజనతదడవ మలర పపదద

95-81/70

భరస : హరరబభబబ మలర పపదద
ఇసటట ననస:54-2-534/1
వయససస:52
లస: ససస స
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3792 SQX1410844
పపరర: హరరబభబబ మలర పపదదద
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95-81/71

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మలర పపదదద
ఇసటట ననస:54-2-534/1
వయససస:57
లస: పప
3795 SQX0042713
పపరర: షపక హహసపసన బ

95-81/74

95-81/773

95-81/77

95-81/775

95-81/778

95-81/81

95-81/84

భరస : దసరర రరవప
ఇసటట ననస:54-2-554
వయససస:44
లస: ససస స

95-81/78

3808 SQX2316131
పపరర: వజయ భవరన బతస న

3811 SQX1917202
పపరర: గగపస పసబల

3814 SQX2240919
పపరర: శరకవణణ పపననమబచన

95-81/86

3817 SQX2490357
పపరర: శవ పప థతబథసన

95-81/776

3820 SQX0118000
పపరర: మబతషకల దసరర రరవప�
తసడడ:ప సనరఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:54-2-554
వయససస:49
లస: పప

95-47/725

3803 SQX0022376
పపరర: సరసబశవరరవప� సరయనవడడ�

95-81/79

3806 SQX2316206
పపరర: శక రసజన బతస న

95-81/777

భరస : అమర లసగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-2-542
వయససస:35
లస: ససస స
95-81/779

3809 SQX1917236
పపరర: వనసకట ససనత PAMBALA

95-81/80

భరస : సతఖనతరరయణ రరడడ పసబల
ఇసటట ననస:54-2-546
వయససస:27
లస: ససస స
95-81/82

3812 SQX1917145
పపరర: సతఖనతరరయణ రరడడ పసబల

95-81/83

తసడడ:ప బపహమ రరడడ పసబల
ఇసటట ననస:54-2--546
వయససస:27
లస: పప
95-81/780

3815 SQX0042556
పపరర: కకసడత శవ సరసబభపజఖస�

95-81/85

భరస : ససరరష�
ఇసటట ననస:54-2-547
వయససస:35
లస: ససస స
95-81/942

తసడడ:ప అపపరరవప పప థతబథసన
ఇసటట ననస:54-2-550
వయససస:52
లస: పప
95-81/87

3800 SQX2086247
పపరర: వనసకట జగదదశ సపజనవడక

తసడడ:ప శవ శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:54-2-540
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప పపననమబచన
ఇసటట ననస:54-2-546
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:54-2-547
వయససస:34
లస: పప
3819 SQX0042341
పపరర: ఎస అమబమలల

3805 SQX2316602
పపరర: అమరలసగరశశర రరవప బతస న

95-81/76

Deleted

తసడడ:ప బపహమ రరడడ పసబల
ఇసటట ననస:54-2-546
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప చచసచసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-2-546
వయససస:56
లస: పప
3816 SQX0118018
పపరర: కకసడత ససరరష�

3802 SQX1917251
పపరర: రరవసత శశశనవదద

3797 SQX0585042
పపరర: ఆదసషఫస షపక�

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప సపజనవడక
ఇసటట ననస:54-2-540
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప అమరలసగరశశర రరవప బతస న
ఇసటట ననస:54-2-542
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : బపహమ రరడడ పసబల
ఇసటట ననస:54-2-546
వయససస:44
లస: ససస స
3813 SQX0464644
పపరర: బపహమరరడడడ పసబల�

95-81/774

తసడడ:ప వనసకట రతనస బతస న
ఇసటట ననస:54-2-542
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప అమర లసగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-2-542
వయససస:21
లస: ససస స
3810 SQX1917178
పపరర: పరరశత పసబల

3799 SQX2429843
పపరర: మహబగబ షపక

95-81/73

తలర : మసరసన బ�
ఇసటట ననస:54-2-539
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ప సరసబ శవ రరవప శశశనవదద
ఇసటట ననస:54-2-540
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప సపజనవడక
ఇసటట ననస:54-2-540 1ST LINE
వయససస:19
లస: పప
3807 SQX2316180
పపరర: వనసకట దసరర మహహశశరర బటటటన

95-81/75

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-2-539
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:54-2-540
వయససస:39
లస: ససస స
3804 SQX2134245
పపరర: వనసకట జగదదశ సపజనవడక

3796 SQX1325886
పపరర: మసరసన వరల షపక

3794 SQX1917087
పపరర: బషసరర బ షపజక

భరస : మసరసన వల షపజక
ఇసటట ననస:54-2-539
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆదమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:54-2-539
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-2-539
వయససస:22
లస: ససస స
3801 SQX0607911
పపరర: అరరణ సర�ాసనవడడ

95-81/72

తసడడ:ప మసరసన వల షపజక
ఇసటట ననస:54-2-539
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఆదమ షరఫస
ఇసటట ననస:54-2-539
వయససస:64
లస: ససస స
3798 SQX2426617
పపరర: శలమ షపక

3793 SQX1917061
పపరర: పరరశన షపజక

3818 SQX2490365
పపరర: జగదదశ పప థతబథసన

95-81/943

తసడడ:ప శవ పప థతబథసన
ఇసటట ననస:54-2-550
వయససస:25
లస: పప
95-81/88

3821 SQX2243848
పపరర: జమల షపక

95-81/781

తసడడ:ప హసన అహమమద షపక
ఇసటట ననస:54-2-554
వయససస:33
లస: ససస స
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3822 SQX2551380
పపరర: మహబగబ జన షపక
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95-81/967

తసడడ:ప ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:54-2-554
వయససస:37
లస: పప
3825 SQX0421214
పపరర: రవకలమమర� వరరకలలర�

95-81/91

95-81/93

95-81/96

95-81/99

95-81/102

95-81/105

95-81/108

తసడడ:ప సపజదసలల తడడకపలర
ఇసటట ననస:54-2-867
వయససస:34
లస: పప

3835 SQX0022582
పపరర: బభలసరశమ కలసచతల

3838 SQX1916824
పపరర: మహబబ ససభభన సయఖద

3841 SQX1133446
పపరర: వరససల రతన లలమకలమమరర

3844 SQX0022608
పపరర: కకషరష రరడడడ పపపపల

95-81/111

3847 SQX1952761
పపరర: నతగమణణ తడడకపలర

95-81/100

3850 SQX1716547
పపరర: వనసకటటశశరరర తడడకపలర
తసడడ:ప సపజదసలల తడడకపలర
ఇసటట ననస:54-2-867
వయససస:37
లస: పప

3830 SQX0042440
పపరర: కలసచతల అసకమమ

95-81/95

3833 SQX0022657
పపరర: ససరరష కలసచతల

95-81/98

3836 SQX1916865
పపరర: వరజదత సయఖద

95-81/101

భరస : ససభభన సయఖద
ఇసటట ననస:54-2-839
వయససస:48
లస: ససస స
95-81/103

3839 SQX0466979
పపరర: మధసషరలన పపపపల

95-81/104

తసడడ:ప కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:54-2-839/1
వయససస:29
లస: ససస స
95-81/106

3842 SQX0467654
పపరర: నతగజజఖత� పపపపల�

95-81/107

భరస : కకషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-2-839/1
వయససస:47
లస: ససస స
95-81/109

3845 SQX1133438
పపరర: వరససల ధనవశశర రరవప

95-81/110

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-2-839/1
వయససస:54
లస: పప
95-81/112

భరస : వనసకటటశశరరర తడడకపలర
ఇసటట ననస:54-2-867
వయససస:30
లస: ససస స
95-85/602

95-116/364

తసడడ:ప బభలసరశమ
ఇసటట ననస:54-2-836
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప గబరరవరరడడడ
ఇసటట ననస:54-2-839/1
వయససస:51
లస: పప

భరస : వర భదప రరవప తడడకపలర
ఇసటట ననస:54-2-867
వయససస:23
లస: ససస స
3849 SQX1716430
పపరర: వరభదప రరవప తడడకపలర

95-81/97

భరస : ధనవశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-2-839/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషరష రరడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:54-2-839/1
వయససస:26
లస: పప
3846 SQX1952605
పపరర: శరకవణణ తడడకపలర

3832 SQX0022533
పపరర: శరసత కలమమర కలసచతల

3827 SQX1830728
పపరర: కకటమమ బబ సకలరర

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:54-2-836
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప సపజదత సయఖద
ఇసటట ననస:54-2-839
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప ధనవశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-2-839/1
వయససస:32
లస: ససస స
3843 SQX1480086
పపరర: మణణకరసత రరడడడ పపపపల

95-81/94

తసడడ:ప పపదద శరసతయఖ
ఇసటట ననస:54-2-836
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప మమబబససభన సయఖద
ఇసటట ననస:54-2-839
వయససస:21
లస: పప
3840 SQX0922757
పపరర: వరససల వవసకట నతగ పదమజజ

3829 SQX0042382
పపరర: కలసచతల రమమదడవ

95-81/90

భరస : శరశయఖ బబ సకలరర
ఇసటట ననస:54-2-555
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ప బభలసరశమ
ఇసటట ననస:54-2-836
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప బభలసరశమ
ఇసటట ననస:54-2-836
వయససస:40
లస: పప
3837 SQX1916881
పపరర: ఉసరమన సయఖద

95-81/92

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:54-2-836
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బభలసరశమ
ఇసటట ననస:54-2-836
వయససస:56
లస: ససస స
3834 SQX0022640
పపరర: పసచచయఖ కలసచతల

3826 SQX0465120
పపరర: వరరసజనవయబలల� మలలర స�

3824 SQX0042572
పపరర: వరరకలల శవ నతగరసదపస�

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-2-555
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:54-2-555
వయససస:48
లస: పప

భరస : శరసత కలమమర కలసచతల
ఇసటట ననస:54-2-836
వయససస:23
లస: ససస స
3831 SQX0042598
పపరర: కలసచతల వనసకటభలకడమ

95-81/89

భరస : వరరసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:54-2-555
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-2-555
వయససస:33
లస: పప
3828 SQX1917038
పపరర: లకడమ దసరర కలసచతల

3823 SQX0042614
పపరర: మలర స బభజ�

3848 SQX1952811
పపరర: లకడమ తడడకపలర

95-81/113

భరస : సపజదసలల తడడకపలర
ఇసటట ననస:54-2-867
వయససస:55
లస: ససస స
95-85/603

3851 SQX1716489
పపరర: సపజదసలల తడడకపలర

95-85/604

తసడడ:ప సపజదసలల తడడకపలర
ఇసటట ననస:54-2-867
వయససస:65
లస: పప
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3852 SQX2387165
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తచసపలర

95-81/782

తసడడ:ప రసగరరరవప తచసపలర
ఇసటట ననస:54-2-974
వయససస:42
లస: పప
3855 SQX2046670
పపరర: శరఖస కలషస భభయ బబ సదదల

95-4/970

95-81/963

95-81/585

95-81/727

95-81/729

95-88/126

95-87/1491

తసడడ:ప శకనవరస చసదదక
ప
ఇసటట ననస:54-2-1069/1
వయససస:34
లస: ససస స

3865 SQX2288280
పపరర: దసరర రరవప కలసచల

3868 SQX2208650
పపరర: శశషగరరర నతరరన

3871 SQX1716695
పపరర: చసధప శశఖర కరలశశటట

3874 SQX2134146
పపరర: నతగ లకడమ నలబబ ఈనత

95-161/1017

3877 SQX1871664
పపరర: సలస షపక

95-81/728

3880 SQX2073385
పపరర: తతర శకనవరస చసడడక
తసడడ:ప మదన గగపరల రరవప చసడడక
ఇసటట ననస:54-02-1069/1
వయససస:39
లస: పప

3860 SQX2258838
పపరర: అలవవలమమ సనరరడడడ

95-81/726

3863 SQX2071470
పపరర: ససజజత పపటట

95-123/539

3866 SQX2287845
పపరర: వరలకడమ కలసచల

95-85/1073

తసడడ:ప శకనవరసరరవప కలసచల
ఇసటట ననస:54-2-1044
వయససస:22
లస: ససస స
95-81/730

3869 SQX1912393
పపరర: లకడమ రరజఖస తరరమల శశటట

95-88/125

భరస : ససధతకర తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:54-2-1051
వయససస:43
లస: ససస స
95-85/605

3872 SQX2193720
పపరర: జయ శక నలబబ ఈనత

95-81/731

భరస : బభలసరశమ నలబబ ఈనత
ఇసటట ననస:54-2-1054
వయససస:44
లస: ససస స
95-87/1492

3875 SQX2293454
పపరర: రమణ బతషల

95-81/732

భరస : కకసడయఖ బతషల
ఇసటట ననస:54-2-1060
వయససస:29
లస: ససస స
95-85/606

తసడడ:ప షమబ
ర దదదన షపక
ఇసటట ననస:54-2-1068
వయససస:22
లస: పప
95-87/1494

95-81/724

భరస : వనసకటటశశరరర పపటట
ఇసటట ననస:54-2-1031
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : బభలసరశమ నలబబ ఈనత
ఇసటట ననస:54-2-1054
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబయఖ ననగబల
ఇసటట ననస:54-2-1062
వయససస:86
లస: పప
3879 SQX2373108
పపరర: లకడమ శరరష చసదదక
ప

95-85/833

తసడడ:ప ససబబ రరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:54-2-1053
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప మరరయనన నలర బబ యన
ఇసటట ననస:54-2-1054
వయససస:54
లస: పప
3876 SQX2526317
పపరర: ససబబ రరవప ననగబల

3862 SQX2085397
పపరర: దదనవశ పపటభట

3857 SQX2401347
పపరర: వనసకటటశశరరర కరతతన

భరస : రరమ కకటట రరడడ
ఇసటట ననస:54-2-1008
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరవప నతరరన
ఇసటట ననస:54-2-1048
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప ససబభబరరవప తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:54-2-1051
వయససస:57
లస: పప
3873 SQX2134005
పపరర: బభలసరశమ నలబబ యనత

95-81/725

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:54-2-1044
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప కకటటరరడడడ దడశస
ఇసటట ననస:54-2-1047 , 2 LINE
వయససస:38
లస: పప
3870 SQX1912385
పపరర: ససధతకర తరరమల శశటట

3859 SQX2258630
పపరర: రరమ కకటట రరడడ సనరరడడడ

95-87/524

తసడడ:ప రమబలల కరతతన
ఇసటట ననస:54-2-1005
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పపటభట
ఇసటట ననస:54-2-1031
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కలసచల
ఇసటట ననస:54-2-1044
వయససస:42
లస: ససస స
3867 SQX2197051
పపరర: పపననరరడడడ దడశస

95-81/114

తసడడ:ప నరరరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-2-1008
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల పపటభట
ఇసటట ననస:54-2-1031
వయససస:53
లస: పప
3864 SQX2288298
పపరర: ఆదదలకకమ కలసచల

3856 SQX1969823
పపరర: అరరణ బభయ బబ సదదల

3854 SQX1505561
పపరర: మలలర శశరర చసకస

భరస : దయమసరగర చసకస
ఇసటట ననస:54-2-998
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శభనతత సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:54-2-1003
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:54-2-1006
వయససస:55
లస: ససస స
3861 SQX2079796
పపరర: వనసకటటశశరరర పపటభట

95-81/783

తసడడ:ప దయమసరగర చసకరస
ఇసటట ననస:54-2-998
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప బబ సదదల బబ సదదల
ఇసటట ననస:54-2-1003
వయససస:19
లస: పప
3858 SQX2539831
పపరర: కలమమరర దతసరర

3853 SQX2400588
పపరర: అననష చసకరస

3878 SQX2359958
పపరర: తర శకనవరసస చసడడక

95-87/1493

తసడడ:ప మదన గగపరల రరవప చసడడక
ఇసటట ననస:54-2-1069/1
వయససస:39
లస: పప
95-124/625

3881 SQX2047249
పపరర: లకడమ శరరష చసడడక

95-222/1165

భరస : తతర శకనవరస చసడడక
ఇసటట ననస:54-2-1069/1
వయససస:34
లస: ససస స
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3882 SQX1871615
పపరర: ఆధదలకడమ జగసటట
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95-85/607

Deleted

భరస : వజయ కలమమర జగసటట
ఇసటట ననస:54-2-1070
వయససస:31
లస: ససస స
3885 SQX2287910
పపరర: పపవణ కలమమర నరరక

95-81/734

తలర : పదతమ నరరక
ఇసటట ననస:54-2-1071
వయససస:31
లస: పప
3888 SQX2221430
పపరర: ససబబయమమ బతష
స ల

95-87/1334

95-4/971

95-124/628

95-87/526

95-85/610

95-85/1075

తసడడ:ప వనసకయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:54-2-1083/2
వయససస:34
లస: పప

3892 SQX2067148
పపరర: లలథర సమబదతపల

3895 SQX2073591
పపరర: రవ చసదప సమబదతపల

3898 SQX2163400
పపరర: వనసకటటశశరరర దతసరర

3901 SQX2235778
పపరర: కకటయఖ దతసరర

3904 SQX2163392
పపరర: వనసకయమమ దతసరర

95-85/836

3907 SQX2159465
పపరర: కకటటశశర రరవప దతసరర

95-87/1158

3910 SQX2098135
పపరర: కలమమరర దతసరర
భరస : వనసకటటశరరవప దతసరర
ఇసటట ననస:54-2-1083/3
వయససస:32
లస: ససస స

95-87/1333

3890 SQX2090256
పపరర: భభణబ పపకరశ బతష
స ల

95-90/710

3893 SQX2030864
పపరర: రరజరష సమబదతపల

95-124/627

తసడడ:ప లలథర సమబదతపల
ఇసటట ననస:54-2-1074
వయససస:34
లస: పప
95-125/661

3896 SQX1312289
పపరర: ఆరగగఖస అలమరడడ

95-87/525

భరస : ససదరరన రరవప అలమరడడ
ఇసటట ననస:54-2-1076
వయససస:66
లస: ససస స
95-81/736

3899 SQX1832047
పపరర: జజఖత దతసరర

95-85/609

తసడడ:ప కకటయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:54-2-1083
వయససస:21
లస: ససస స
95-85/1074

3902 SQX2128866
పపరర: వనసకయఖ దతసరర

95-87/1495

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:54-2-1083
వయససస:66
లస: పప
95-81/737

3905 SQX2085462
పపరర: కకటమమ దతసరర

95-85/835

భరస : సరసబయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:54-2-1083/2
వయససస:41
లస: ససస స
95-85/1076

తసడడ:ప వనసకయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:54-2-1083/2
వయససస:40
లస: పప
95-85/1078

3887 SQX2221422
పపరర: కకటటశశరరరవప బతష
స ల

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-2-1071
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:54-2-1083/2
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : చనన వనసకయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:54-2-1083/2
వయససస:32
లస: ససస స
3909 SQX2158798
పపరర: చనన వనసకయఖ దతసరర

95-87/1335

తసడడ:ప సరసబయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:54-2-1083
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప వనసకయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:54-2-1083/1
వయససస:43
లస: పప
3906 SQX2107365
పపరర: కకటమమ దతసరర

3889 SQX2221448
పపరర: శవ పరరశత బతష
స ల

95-81/733

తసడడ:ప నతగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-02-1071
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:54-2-1083
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర దతసరర
ఇసటట ననస:54-2-1083
వయససస:40
లస: ససస స
3903 SQX2158780
పపరర: సరసబయఖ దతసరర

95-85/834

తసడడ:ప లలథర సమబదతపల
ఇసటట ననస:54-2-1074
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప ససదరరన రరవప అలమరడడ
ఇసటట ననస:54-2-1076
వయససస:43
లస: పప
3900 SQX1832054
పపరర: సరగజన దతసరర

3886 SQX2086080
పపరర: కకటటశశరమమ బతష
స ల

3884 SQX2287936
పపరర: భభససర రరవప నరరక

భసధసవప: పదతమవత నరరక
ఇసటట ననస:54-2-1071
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప మషప సమబదతపల
ఇసటట ననస:54-2-1074
వయససస:63
లస: పప

భరస : రరజరష సమబదతపల
ఇసటట ననస:54-2-1074
వయససస:30
లస: ససస స
3897 SQX1312180
పపరర: రరజరష అలమరడడ

భరస : రరమబలల కరతతన
ఇసటట ననస:54-2-1070
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : భభనస పపకరష బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-02-1071
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : లలథర సమబదతపల
ఇసటట ననస:54-2-1074
వయససస:53
లస: ససస స
3894 SQX2072007
పపరర: జయ భభరత బడడడ క

95-85/608

భరస : కకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-2-1071
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-02-1071
వయససస:64
లస: ససస స
3891 SQX2043040
పపరర: కళళవత సమబదతపల

3883 SQX1871656
పపరర: కకటమమ కరతతన

3908 SQX2128858
పపరర: సరమమజఖస దతసరర

95-85/1077

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-2-1083/2
వయససస:37
లస: ససస స
95-1/1150

3911 SQX2286623
పపరర: సప మ షరకర యకససటట

95-81/738

తసడడ:ప చనన కకసడయఖ యకససటట
ఇసటట ననస:54-2-1084/1
వయససస:32
లస: పప
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3912 SQX2059194
పపరర: లకడమ దడవ బసడడ
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95-186/576

భరస : సతఖనతరరయణ రరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:54-2-1084/1
వయససస:31
లస: ససస స
3915 SQX1871508
పపరర: శకనవరసరరవప కరజజ

95-85/612

95-85/1081

95-85/837

95-85/1083

95-94/512

95-81/740

95-1/1151

భరస : సరసబశవ రరవప అనతనబతష
స న
ఇసటట ననస:54-2-1107
వయససస:65
లస: ససస స

3925 SQX2080422
పపరర: మణణ తలల
ర రర

3928 SQX2058931
పపరర: నతగ దసరర కకసడ

3931 SQX2314169
పపరర: ససబపమణఖస జవరశజ

3934 SQX2066215
పపరర: శశశలజ లకకసరరడడడ

95-85/1084

3937 SQX2069532
పపరర: రమణ లకకస రరడడడ

95-82/771

3940 SQX2123651
పపరర: పపనతనరరవప మబపపనవన
తసడడ:ప వనసకటరరవప మబపపనవన
ఇసటట ననస:54-2-1107
వయససస:65
లస: పప

3920 SQX1913326
పపరర: శరణ పరఠక శసభబ

95-85/613

3923 SQX2118776
పపరర: సరగజ దడవ పఠక

95-85/1082

3926 SQX2086122
పపరర: మసగమమ తలల
ర రర

95-85/839

భరస : వనసకటటశశరరర తలల
ర రర
ఇసటట ననస:54-2-1092
వయససస:54
లస: ససస స
95-185/791

3929 SQX2059202
పపరర: రరమబ తలల
ర రర

95-186/577

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర తలల
ర రర
ఇసటట ననస:54-2-1092
వయససస:36
లస: పప
95-81/741

3932 SQX2314086
పపరర: పరరశత జవరశజ

95-81/742

భరస : ససబపమణఖస
ఇసటట ననస:54-2-1098
వయససస:48
లస: ససస స
95-68/835

3935 SQX2000594
పపరర: గగపరల రరడడడ లకకసరరడడడ

95-85/840

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-2-1099
వయససస:22
లస: పప
95-124/629

భరస : శకనవరస రరడడడ లకకస రరడడడ
ఇసటట ననస:54-2-1099
వయససస:41
లస: ససస స
95-81/117

95-85/1080

భరస : శరమ పఠక
ఇసటట ననస:54-2-1091
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-2-1099
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప సపజదత రరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-2-1099
వయససస:44
లస: పప
3939 SQX1970292
పపరర: సరమమమజఖస అనతనబతష
స న

95-85/838

భసధసవప: పరరశత
ఇసటట ననస:54-2-1098
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ లకకస రరడడడ
ఇసటట ననస:54-2-1099
వయససస:22
లస: పప
3936 SQX2169910
పపరర: శకనవరస రరడడడ లకకసరరడడడ

3922 SQX1999325
పపరర: సనరఖ భవరన జలలర డ

3917 SQX2176766
పపరర: నతగరసదప బభబబ సరన

తసడడ:ప జజదసబసష పరఠక శసభబ
ఇసటట ననస:54-2-1090
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప రసగరరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:54-2-1092
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప పరపరరవప కలయమలమ
ఇసటట ననస:54-2-1093
వయససస:20
లస: పప
3933 SQX2098333
పపరర: గగపరల రరడకడ లకకస రరడడడ

95-87/1496

భరస : రరమబ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:54-2-1092
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర తలల
ర రర
ఇసటట ననస:54-2-1092
వయససస:29
లస: పప
3930 SQX2302826
పపరర: గగపస కలయమలమ

3919 SQX2243236
పపరర: బలరరస సరన

95-85/611

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:54-2-1089
వయససస:31
లస: పప

భరస : గగపస జలలర డ
ఇసటట ననస:54-2-1090
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప శసభబ శరమ పఠక
ఇసటట ననస:54-2-1091
వయససస:18
లస: పప
3927 SQX2087963
పపరర: హరరకకషష తలల
ర రర

95-85/1079

తసడడ:ప రరమలసగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-2-1089
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప జలమడ
ఇసటట ననస:54-2-1090
వయససస:22
లస: పప
3924 SQX2118818
పపరర: అసకకత కలమమర పపతతహస

3916 SQX2176584
పపరర: వనసకయఖ సరన

3914 SQX1871516
పపరర: నతగమలలర శశరర కరజజ

భరస : శకనవరసరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:54-2-1085
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప లకమయఖ
ఇసటట ననస:54-2-1089
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:54-2-1089
వయససస:27
లస: ససస స
3921 SQX1998624
పపరర: వనసకటటష జలమడ

95-81/739

తసడడ:ప రరజ శశఖర రరవపల
ఇసటట ననస:54-2-1084/2
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప బభలకకషష కరజజ
ఇసటట ననస:54-2-1085
వయససస:46
లస: పప
3918 SQX2224699
పపరర: కరమమశశరర దడవ సరన

3913 SQX2422988
పపరర: నతగ మధసపసపయ రరవపల

3938 SQX1970318
పపరర: శకనవరస రరవప అనతనబతష
స న

95-81/116

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప అనతనబతష
స న
ఇసటట ననస:54-2-1107
వయససస:41
లస: పప
95-81/743

3941 SQX2146850
పపరర: లకడమ మబపరపనవన

95-81/744

భరస : పపనన రరవప మబపరపనవన
ఇసటట ననస:54-2-1107
వయససస:56
లస: ససస స
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3942 SQX2146835
పపరర: వజయ లకడమ మబపరపనవన

95-81/745

తసడడ:ప పపనతనరరవప మబపరపనవన
ఇసటట ననస:54-2-1107
వయససస:36
లస: ససస స
3945 SQX2270288
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప గబమమడడ

95-81/747

95-87/1497

95-3/1145

95-81/749

95-91/672

95-81/750

95-87/1502

భరస : వనసకటటశశరరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:54-2-1226
వయససస:32
లస: ససస స

3955 SQX2338341
పపరర: ససశల చచనసనపరటట

3958 SQX2093516
పపరర: గగవసదమమ బతషల

3961 SQX2442598
పపరర: సపమఖ గటట

3964 SQX2498699
పపరర: సరసబశవ రరవప గబమమదల

95-177/1352

3967 SQX1994318
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వలలర పప

95-87/1500

3970 SQX2079135
పపరర: సశపన రగత
తసడడ:ప రరమమసజనవయ రగత
ఇసటట ననస:54-2-1226
వయససస:26
లస: ససస స

3950 SQX2347664
పపరర: జజఖత బతష
స ల

95-87/1499

3953 SQX2337897
పపరర: గగపరల కకషష చచనసనపరటట

95-4/1266

3956 SQX2338275
పపరర: వనసకటటశశర రరవప శకపరదద

95-87/1501

తసడడ:ప రమమష బభబబ శకపరదద
ఇసటట ననస:54-2-1163
వయససస:38
లస: పప
95-94/513

3959 SQX2082436
పపరర: నతగరరజ బతష
స ల

95-95/1190

తసడడ:ప లకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-2-1163
వయససస:39
లస: పప
95-81/751

3962 SQX2442911
పపరర: సరయ రగహహత గటట

95-81/752

తసడడ:ప శవ రరమ కకషష మగరరస గటట
ఇసటట ననస:54-2-1175
వయససస:24
లస: పప
95-81/956

3965 SQX2506616
పపరర: వనసకయమమ గబమమదల

95-175/1066

భరస : వనసకట రరవప గబమమదల
ఇసటట ననస:54-2-1208
వయససస:35
లస: ససస స
95-81/586

తసడడ:ప వరరసరశమ వలలర పప
ఇసటట ననస:54-2-1226
వయససస:36
లస: పప
95-81/588

95-85/1085

తసడడ:ప కకటయఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:54-2-1163
వయససస:94
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరవప గబమమదల
ఇసటట ననస:54-2-1208
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప కసయఖ గబమమదల
ఇసటట ననస:54-2-1208
వయససస:43
లస: పప
3969 SQX1994359
పపరర: లకడమ వలలర పప

95-4/972

తసడడ:ప శవ రరమ కకషష మగరరస గటట
ఇసటట ననస:54-2-1175
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప రతస యఖ గటట
ఇసటట ననస:54-2-1175
వయససస:51
లస: పప
3966 SQX2504645
పపరర: వనసకట రరవప గబమమదల

3952 SQX2047223
పపరర: నతగ లకడమ బతష
స ల

3947 SQX2269959
పపరర: ఉమ మహహశశరర గబమమడడ

భరస : నతగమలలర శశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-2-1153/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నగరజ బతషల
ఇసటట ననస:54-2-1163
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష మగరరస గటట
ఇసటట ననస:54-2-1175
వయససస:46
లస: ససస స
3963 SQX2442119
పపరర: శవ రరమ కకషష మగరరస గటట

95-87/1498

భరస : గగపరల కకషషయఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:54-2-1163
వయససస:88
లస: ససస స

తసడడ:ప లకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-2-1163
వయససస:37
లస: పప
3960 SQX2442358
పపరర: శక వరణణ గటట

3949 SQX2349884
పపరర: నతగ మలలర శశర రరవప బతష
స ల

95-85/614

తసడడ:ప వనసకట ససబబ రరవప గబమమడడ
ఇసటట ననస:54-2-1108
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగ రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-2-1163
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రమమష శకపరదద
ఇసటట ననస:54-2-1163
వయససస:58
లస: ససస స
3957 SQX2092146
పపరర: శవ నతగ రరజ బతష
స ల

95-81/748

తసడడ:ప లకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-2-1153/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : లకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-2-1163
వయససస:59
లస: ససస స
3954 SQX2335040
పపరర: వజయలకడమ శకపరదద

3946 SQX2270114
పపరర: వనసకట రమణమమ గబమమడడ

3944 SQX1970300
పపరర: జజఖతఖత అనతనబతష
స న

భరస : శకనవరస రరవప అనతనబతష
స న
ఇసటట ననస:54-2-1107
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబ రరవప గబమమడడ
ఇసటట ననస:54-2-1108
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప చన పపజడయఖ బటటటన
ఇసటట ననస:54-2-1142/1
వయససస:37
లస: పప
3951 SQX2094381
పపరర: పసచచమమ బతష
స ల

95-81/746

తసడడ:ప పపనతనరరవప మబపరపనవన
ఇసటట ననస:54-2-1107
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప వర రరఘవయఖ గబమమడడ
ఇసటట ననస:54-2-1108
వయససస:63
లస: పప
3948 SQX2396281
పపరర: పరపరరవప బటటటన

3943 SQX2146884
పపరర: ఫణణ కలమమర మబపరపనవన

3968 SQX1993450
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వలలర పప

95-81/587

తసడడ:ప వర సరశమ వలలర పప
ఇసటట ననస:54-2-1226
వయససస:35
లస: పప
95-81/589

3971 SQX2079119
పపరర: రమఖ మదతదల

95-81/590

తసడడ:ప రరమమసజనవయ మదతదల
ఇసటట ననస:54-2-1226
వయససస:22
లస: ససస స
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పపరర: ఆనసద రగత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-85/841

తసడడ:ప రసబభబబ రగత
ఇసటట ననస:54-2-1226
వయససస:29
లస: పప
3975 SQX1916451
పపరర: ససనత చసత

95-96/960

భరస : వనసకటటశశర రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:54-2-1226
వయససస:32
లస: ససస స
95-81/119

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ చసత
ఇసటట ననస:54-2-1229
వయససస:32
లస: ససస స
3978 SQX1149435
పపరర: వషష
ష వరరన ఏలలసశరపప

3973 SQX2005791
పపరర: లకడమ వలలర పప

3976 SQX1916436
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ చసత

3979 SQX1916329
పపరర: శకనవరసరరడడడ అనననస

95-81/120

95-81/592

తసడడ:ప వరయఖ యడర
ఇసటట ననస:54-2-1229/1
వయససస:46
లస: పప
3984 SQX1511279
పపరర: లలత బసతకటర

95-81/125

3980 SQX1079780
పపరర: వనసకట నతగ అపరపరరవప
కరసడడగ
ప బల
తలర : చననమమలల
ఇసటట ననస:54-2-1229
వయససస:34
లస: పప

95-81/124

95-81/593

3983 SQX1986173
పపరర: నతగ గగపస యడర

95-81/594

95-81/128

95-81/131

95-81/134

తసడడ:ప శవయఖ�
ఇసటట ననస:54-2-1238
వయససస:58
లస: పప

95-81/129

3991 SQX0147785
పపరర: చరసజవ� పతప�

3994 SQX1916352
పపరర: ససబభబయమమ కకపపపల

95-81/137

3997 SQX0042325
పపరర: ఆలమ వనసకట రమణ�

95-81/132

4000 SQX2366300
పపరర: వరబభబబ అల
తసడడ:ప శవయఖ అల
ఇసటట ననస:54-2-1238/2
వయససస:23
లస: పప

3989 SQX0194100
పపరర: ఝమనస రరణణ� పతప�

95-81/130

3992 SQX0181693
పపరర: మమరరతకలమమర పతప

95-81/133

తసడడ:ప చన అసజనవయబలల
ఇసటట ననస:54-2-1236
వయససస:35
లస: పప
95-81/135

3995 SQX1916410
పపరర: అకసయఖ కకపపపల

95-81/136

తసడడ:ప కకటయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:54-2-1237
వయససస:43
లస: పప
95-81/138

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:54-2-1238
వయససస:49
లస: ససస స
95-81/140

95-81/127

భరస : మమరరతకలమమర�
ఇసటట ననస:54-2-1236
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అకసయఖ KOPPULA
ఇసటట ననస:54-2-1237
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవయఖ ఆలమ
ఇసటట ననస:54-2-1238
వయససస:24
లస: ససస స
3999 SQX0638585
పపరర: శవయఖ ఆలమ�

3988 SQX1916774
పపరర: LEELAVATHI PATRI

3986 SQX0022541
పపరర: శవరరమకకకషష రరడడడ బసతకటర
తసడడ:ప కకషషమగరరస రరడడడ
ఇసటట ననస:54-2-1232
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప చన అసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:54-2-1236
వయససస:33
లస: పప

తలర : అననపపరషమమ
ఇసటట ననస:54-2-1236
వయససస:41
లస: పప
3996 SQX1916592
పపరర: నతగరశశరమమ ఆలమ

95-81/126

భరస : చరసజవ పతప
ఇసటట ననస:54-2-1236
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చనన అసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:54-2-1236
వయససస:56
లస: ససస స
3993 SQX0464628
పపరర: నతగరరజ పతప

తసడడ:ప కకషష యడర
ఇసటట ననస:54-2-1229/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : కకషష మగరరస రరడడడ�
ఇసటట ననస:54-2-1232
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషషమగరరసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-2-1232
వయససస:50
లస: పప
3990 SQX0194092
పపరర: అననపపరషమమ� పతప�

3985 SQX0042515
పపరర: బసటటకటర పరమమశశరర�

95-81/121

95-81/123

భరస : కకషష యడర
ఇసటట ననస:54-2-1229/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పపవణ కలమమర బసతకటర
ఇసటట ననస:54-2-1232
వయససస:46
లస: ససస స
3987 SQX0464941
పపరర: పపవణ కలమమర రరడడడ� బసతకటర �

3982 SQX2019677
పపరర: ససధ రరణణ యడర

3977 SQX1831775
పపరర: మహలకడమ అనననస
భరస : లకకమరరడడడ అనననస
ఇసటట ననస:54-2-1229
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస ససభభష చసదప బబ స ఏలలసశరప తసడడ:ప లకకమరరడడడ అనననస
ఇసటట ననస:54-2-1229
ఇసటట ననస:54-2-1229
వయససస:27
లస: పప
వయససస:28
లస: పప
3981 SQX2019685
పపరర: కకషష యడర

95-81/118

తసడడ:ప వనసకట నతగ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:54-2-1229
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ చసత
ఇసటట ననస:54-2-1229
వయససస:35
లస: ససస స
95-81/122

3974 SQX1079335
పపరర: బభలమణణ కసదడగ
ప బల

3998 SQX1916642
పపరర: వర బభబబ ఆలమ

95-81/139

తసడడ:ప శవయఖ ఆలమ
ఇసటట ననస:54-2-1238
వయససస:23
లస: పప
95-87/1503

4001 SQX1079368
పపరర: ససనత లమలస

95-81/141

భరస : సతస బభబబ
ఇసటట ననస:54-2-1239
వయససస:26
లస: ససస స
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95-81/142

భరస : నతగ రరజ
ఇసటట ననస:54-2-1239
వయససస:27
లస: ససస స
4005 SQX1079491
పపరర: తరరపతమమ పపపపల

95-81/145

95-81/148

95-81/146

4009 SQX0022616
పపరర: వనసకట రరవప� ఆదనరర�

95-81/144

4007 SQX0042283
పపరర: ఆదనరర ఆదదలకడమ

95-81/147

భరస : నతరరయణ
ఇసటట ననస:54-2-1241
వయససస:35
లస: ససస స
95-81/149

తసడడ:ప నతరరయణ�
ఇసటట ననస:54-2-1241
వయససస:60
లస: పప

4010 SQX2454163
పపరర: లకడమ నతరరయణ ఆతమకలరర
తసడడ:ప రరమయఖ ఆతమకలరర
ఇసటట ననస:54-2-1241 Flat 502
వయససస:82
లస: పప

4012 SQX2453629
పపరర: వనసకట లకడమ నతరరయణ
ఆతమకలరర
తసడడ:ప వనసకట రసగ రరవప ఆతమకలరర
ఇసటట ననస:54-2-1241 Flat no 502
వయససస:24
లస: పప

95-81/755

95-81/756
4013 SQX2456093
పపరర: నతగ సరయ వనసకట సపమఖ
ఆతమకలరర
భరస : చచజతనఖ శక రరస కలమమర ఆతమకలరర
ఇసటట ననస:54-2-1241, flat 502
వయససస:22
లస: ససస స

95-81/757

4015 SQX2169928
పపరర: రరధ కకషష వవణణ కసఠసనవన

95-81/758

4016 SQX2169258
పపరర: రమఖ మమధవ కసఠసనవన

తసడడ:ప వరయఖ కసఠసనవన
ఇసటట ననస:54-2-1241, Flat no- 402
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరమ కకషష కసఠసనవన
ఇసటట ననస:54-2-1241, Flat no- 402
వయససస:50
లస: ససస స

95-81/760 4018 SQX2401768
4017 SQX2150571
పపరర: మహన ఆదదతఖ వర కసఠసననాడన
పపరర: అబబదల జలమల షపక

95-81/722

4019 SQX0042366
పపరర: ఆదనరర అనతత�

95-81/150

తసడడ:ప అబబదల రహమన
ఇసటట ననస:54/2/1241,FLAT NO 405
వయససస:44
లస: పప

4020 SQX0042275
పపరర: ఆదనరర ససబభబయమమ�

95-81/152 4022 SQX0043166
4021 SQX0022681
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప� ఆదనరర�
పపరర: మమడపరటట అనతతకలమమరర�

95-81/151

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:54-2-1242
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:54-2-1242
వయససస:33
లస: పప
95-81/154

భరస : శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:54-2-1243
వయససస:59
లస: ససస స
4026 SQX2079168
పపరర: కకసడల రరవప కకరరన

95-81/595

తసడడ:ప నతగ భగషణస కకరరన
ఇసటట ననస:54-2-1243
వయససస:44
లస: పప
4029 SQX1794684
పపరర: అరరణత చచననసశశటట
భరస : శకనవరస రరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:54-2-1245
వయససస:36
లస: ససస స

4024 SQX0022715
పపరర: ఈ వ ఎల కకటటరతనస
మరరబబ యన
తసడడ:ప శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:54-2-1243
వయససస:30
లస: పప

95-81/155

4027 SQX0793653
పపరర: మసరసనమమ షపక

95-81/157

4030 SQX0779736
పపరర: ఖమససస షపక
తసడడ:ప ఖమదర
ఇసటట ననస:54-2-1245
వయససస:58
లస: పప

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-2-1242
వయససస:30
లస: ససస స
95-81/153

భరస : చలమయఖ�
ఇసటట ననస:54-2-1243
వయససస:34
లస: ససస స
4025 SQX0022574
పపరర: శవ రరమయఖ మరరబబ యన

95-81/156

తసడడ:ప కకటటరతనస
ఇసటట ననస:54-2-1243
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:54-2-1244
వయససస:73
లస: ససస స
95-81/159

95-81/759

తసడడ:ప రరమ కకషష కసఠసనవన
ఇసటట ననస:54-2-1241, Flat No- 402
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమ కకషష కసఠసనవన
ఇసటట ననస:54-2-1241, Flat no- 402
వయససస:22
లస: పప

4023 SQX0042358
పపరర: దసరరరకలమమరర మరరబబ యన

95-81/753

95-81/754

భరస : వనసకట రసగ రరవప ఆతమకలరర
ఇసటట ననస:54-2-1241 Flat 502
వయససస:46
లస: ససస స
4014 SQX2193563
పపరర: రరమ కకషష కసఠసనవన

4006 SQX1324904
పపరర: రమణ రరడడడ పపపపల

4004 SQX1123645
పపరర: లమలస సత బభబబ

తసడడ:ప పపదద నతయబడడ
ఇసటట ననస:54-2-1239
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:54-2-1240
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:54-2-1241
వయససస:38
లస: పప
4011 SQX2456259
పపరర: బపమరరసబ ఆతమకలరర

95-81/143

తసడడ:ప ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:54-2-1239
వయససస:35
లస: పప

భరస : రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-2-1240
వయససస:34
లస: ససస స
4008 SQX0022590
పపరర: నతరరయణ ఆదనరర

4003 SQX1079517
పపరర: నతగ రరజ బబతత

4028 SQX1501205
పపరర: ఖమదర వల షపక

95-81/158

తసడడ:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:54-2-1244
వయససస:28
లస: పప
95-81/160

4031 SQX1978139
పపరర: ఆకరశ కలమమర చచననమశశటట

95-81/162

తసడడ:ప శకనవరస రరవప చచననమశశటట
ఇసటట ననస:54-2-1245
వయససస:19
లస: పప
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4032 SQX1986223
పపరర: శకనవరస రరవప చచననమశశటట

95-81/596

తసడడ:ప చచననమశశటట అయఖనన
ఇసటట ననస:54-2-1245
వయససస:45
లస: పప
4035 SQX1716257
పపరర: నతగరశశరమమ కకడనరర

95-85/615

భరస : వరయఖ కకడనరర
ఇసటట ననస:54-2-1246
వయససస:54
లస: ససస స
4038 SQX2165447
పపరర: గణపత పసలపపడడ

95-81/762

95-81/976

95-81/163

95-81/166

95-81/167

95-81/170

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప కలకటర పలర
ఇసటట ననస:54-2-1256
వయససస:36
లస: పప

4042 SQX2560605
పపరర: శకనవరససలల తతక

4045 SQX1082510
పపరర: రమమ దడవ పపపపల

4048 SQX2352524
పపరర: ననరర హన కకలర

4051 SQX0328625
పపరర: శవకకషష యరరక

4054 SQX0181669
పపరర: జలమన భభషర సయఖద

95-82/546

4057 SQX1379453
పపరర: నతగమణణ కలకటర పలర

95-81/977

4060 SQX1579608
పపరర: శకనవరస రరవప చచననస శశటట
తసడడ:ప అయఖనతన చచననస శశటట
ఇసటట ననస:54-2-1256
వయససస:44
లస: పప

4040 SQX2560589
పపరర: నరసససహ రరవపలపలర

95-81/975

4043 SQX2561405
పపరర: కకటటశశరమమ తతక

95-81/980

Deleted

భరస : బబ వనజయ తతక
ఇసటట ననస:54-2-1248
వయససస:48
లస: ససస స
95-81/164

4046 SQX0042531
పపరర: బ వనసకట లకడమ�

95-81/165

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:54-2-1250/1
వయససస:51
లస: ససస స
95-81/764

4049 SQX2140663
పపరర: ఫసరగజ బభబబ కకలర

95-81/765

తసడడ:ప గబరరనతథస కకలర
ఇసటట ననస:54-2-1251
వయససస:34
లస: పప
95-81/168

4052 SQX1916543
పపరర: మసరసన బ సయయద

95-81/169

భరస : జలమన బభషర సయయద
ఇసటట ననస:54-2-1255
వయససస:26
లస: ససస స
95-81/171

4055 SQX1916485
పపరర: జజనకక రరమయఖ గగడవలర

95-81/172

తసడడ:ప పపననయఖ గగడవలర
ఇసటట ననస:54-2-1255
వయససస:62
లస: పప
95-81/173

భరస : బభల రరజ కలకటర పలర
ఇసటట ననస:54-2-1256
వయససస:32
లస: ససస స
95-81/175

95-81/761

తసడడ:ప ఎరకయఖ రరవపలపలర
ఇసటట ననస:54-2-1248
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:54-2-1255
వయససస:40
లస: పప

భరస : జలమన బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:54-2-1255
వయససస:26
లస: ససస స
4059 SQX1379503
పపరర: బభల రరజ కలకటర పలర

95-81/763

తసడడ:ప హరరబభబబ
ఇసటట ననస:54-2-1254
వయససస:41
లస: పప

భరస : జజనకక రరమయఖ గగడవలర
ఇసటట ననస:54-2-1255
వయససస:50
లస: ససస స
4056 SQX1297317
పపరర: మసరసనబ సయఖద

4039 SQX2166304
పపరర: మమణణకఖసబ పసలపపడడ

95-81/598

తసడడ:ప సరసబ శవ రరవప శశటట
ఇసటట ననస:54-2-1247
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఫసరగజ బభబబ కకలర
ఇసటట ననస:54-2-1251
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హరరబభబబ
ఇసటట ననస:54-2-1254
వయససస:48
లస: ససస స
4053 SQX1916519
పపరర: శక దడవ గగడవలర

4037 SQX2250777
పపరర: నరసససహరరవప శశటట

95-85/616

భరస : వజయ రరమ రరడడ
ఇసటట ననస:54-2-1250
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప అపరపరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:54-2-1250/1
వయససస:27
లస: పప
4050 SQX0194159
పపరర: భభగఖ లకడమ యరరక

4036 SQX1715879
పపరర: వరయఖ కకడనరర

తసడడ:ప బబ వనజయ తతక
ఇసటట ననస:54-2-1248
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప వజయ రరమ రరడడడ పపపరపల
ఇసటట ననస:54-2-1250
వయససస:20
లస: ససస స
4047 SQX1916568
పపరర: వనసకటటష బబ సదలపరటట

తసడడ:ప కకసడల రరవప కకరరన
ఇసటట ననస:54-2-1246
వయససస:19
లస: పప

భరస : గణపత పసలపపడడ
ఇసటట ననస:54-2-1248
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బబ వనజయ తతక
ఇసటట ననస:54-2-1248
వయససస:48
లస: ససస స
4044 SQX1916618
పపరర: మమనక పపపపల

తసడడ:ప వరసజనవయబలల మలర స
ఇసటట ననస:54-2-1245 15-11-33-43
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:54-2-1246
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ప భదపస పసలపపడడ
ఇసటట ననస:54-2-1248
వయససస:46
లస: పప
4041 SQX2560597
పపరర: కకటటశశరమమ తతక

95-81/197 4034 SQX2079184
4033 SQX1965672
పపరర: సరయ వనసకట శవ పపసరద మలర స
పపరర: మణణదదపక కకరరన

4058 SQX0043018
పపరర: మవశ శశశలజ

95-81/174

భరస : ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:54-2-1256
వయససస:42
లస: ససస స
95-81/176

4061 SQX0022483
పపరర: ఏడడకకసడలల� మబవశ�

95-81/177

తసడడ:ప ససబబ రరవప�
ఇసటట ననస:54-2-1256
వయససస:49
లస: పప
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4062 SQX1614461
పపరర: రరజజ రరజరశశరర మవశ

95-81/178

తసడడ:ప రరమ కకషష మవశ
ఇసటట ననస:54-2-1257
వయససస:22
లస: ససస స
4065 SQX1079392
పపరర: శరఖమల చసతకరయల

95-81/181

95-81/184

95-81/187

4074 SQX2079085
పపరర: సమర షపక

95-81/599

95-81/191

95-81/194

95-81/188

4075 SQX0481317
పపరర: వనసకట ససబబయఖ గకసధద

4078 SQX1361419
పపరర: రరజఖస గకసధడ

4081 SQX0042291
పపరర: సయఖద వరలబ

95-81/600

4084 SQX2369296
పపరర: శరసత శశటట

95-68/621

భరస : బ ఏ సలస షపక
ఇసటట ననస:54-2-3790/3
వయససస:35
లస: ససస స

4087 SQX1629049
పపరర: శవ జజఖత బనవరత

95-81/192

4090 SQX1629031
పపరర: ఎజజజ మహమమద
తసడడ:ప రఫస మహమమద
ఇసటట ననస:54-3-107
వయససస:23
లస: పప

95-81/186

4073 SQX0147678
పపరర: హరరబభబబ యరరక

95-81/189

4076 SQX1361278
పపరర: అరరణ కలమమరర గకసధడ

95-81/190

4079 SQX0042101
పపరర: దతసరర శవ కలమమరర

95-81/193

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-2-1261
వయససస:35
లస: ససస స
95-81/195

4082 SQX0022665
పపరర: కకటటశశర రరవప� దతసరర�

95-81/196

తసడడ:ప శశషగరరర రరవప�
ఇసటట ననస:54-2-1261
వయససస:41
లస: పప
95-88/1574

4085 FLR1412725
పపరర: బ ఏ సలస షపక

95-88/1576

భసధసవప: సలమ బబగస షపక
ఇసటట ననస:54-2-3790/3
వయససస:35
లస: పప
95-215/98

భరస : గగపస నతయక బనవరత
ఇసటట ననస:54-3-107
వయససస:27
లస: ససస స
95-215/100

4070 SQX1123637
పపరర: శశఖర చసతకరయల

భరస : వనసకటనతరరయమణ గకసధడ
ఇసటట ననస:54-2-1260
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప దతసస శశటట
ఇసటట ననస:54-2-1932
వయససస:28
లస: ససస స
95-88/1577

95-81/183

తసడడ:ప ససబపమణఖస
ఇసటట ననస:54-2-1259
వయససస:53
లస: పప

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:54-2-1261
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కకసడల రరవప కకరరన
ఇసటట ననస:54-2-1294
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల అజమ సయఖద
ఇసటట ననస:54-3-107
వయససస:22
లస: పప

4072 SQX1916337
పపరర: ససలమర షపక

4067 SQX1916287
పపరర: షహనతజ షపక

తసడడ:ప రమణ
ఇసటట ననస:54-2-1259
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ గకసధడ
ఇసటట ననస:54-2-1260
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర రరవప�
ఇసటట ననస:54-2-1261
వయససస:56
లస: ససస స

4089 SQX1629072
పపరర: ఖమజజ మమనసదదదన సయఖద

95-81/185

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ గకసధద
ఇసటట ననస:54-2-1260
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గకసధడ
ఇసటట ననస:54-2-1260
వయససస:32
లస: ససస స

4086 SGI0013664
పపరర: సలమ బబగస షపక

4069 SQX1121946
పపరర: యయరక సరయ కలమమర

95-81/180

భరస : ససలమర షపక
ఇసటట ననస:54-2-1259
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమశస సరయబబ షపక
ఇసటట ననస:54-2-1259
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప శలమర షపక
ఇసటట ననస:54-2-1259
వయససస:19
లస: పప

4083 SQX2079556
పపరర: పరరశత కకరరన

95-81/182

తసడడ:ప హరర బభబబ
ఇసటట ననస:54-2-1259
వయససస:26
లస: పప

4071 SQX1079756
పపరర: వనసకట సతఖ అపరపరరవప
పపసటకకట
తసడడ:ప అదద నతరరయణ
ఇసటట ననస:54-2-1259
వయససస:43
లస: పప

4080 SQX0042473
పపరర: దతసరర కలమమరర�

4066 SQX1079467
పపరర: పపషప లత పపసటకకట

4064 SQX0181750
పపరర: రరమకకకషష మవరశ�

తసడడ:ప ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:54-2-1257
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకట సతఖ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:54-2-1259
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప ససలమర షపక
ఇసటట ననస:54-2-1259
వయససస:22
లస: పప

4077 SQX1361344
పపరర: ససబబబలల గకసధడ

95-81/179

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:54-2-1257
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:54-2-1259
వయససస:32
లస: ససస స
4068 SQX1916303
పపరర: షబబర బభషర షపక

4063 MLJ3098027
పపరర: ససలలచన రరణణ మవరశ

4088 SQX1629080
పపరర: ధనలకడమ పలర బబ తషల

95-215/99

భరస : దసరర రరవప పలర బబ తషల
ఇసటట ననస:54-3-107
వయససస:29
లస: ససస స
95-215/101

4091 SQX1629056
పపరర: జకకర షపక

95-215/102

తసడడ:ప జల బన షపక
ఇసటట ననస:54-3-107
వయససస:42
లస: పప
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4092 SQX1629064
పపరర: పరమ నతయక కరతవరత

95-215/103

4093 SQX1039388
పపరర: నతగ మణణ పలలకలరర

తసడడ:ప గనయ నతయక
ఇసటట ననస:54-3-107
వయససస:87
లస: పప

భరస : సతతఖనసదస పలలకలరర
ఇసటట ననస:54-3-107
వయససస:51
లస: ససస స

95-219/48
4095 SQX1039800
పపరర: బభల మణణకసఠ అనసత పవన
కలమమర పబబశశటట
తసడడ:ప పపరషచసదప రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:54-3-107
వయససస:30
లస: పప

4096 SQX1915966
పపరర: కరరస నతజ సయఖద
భరస : నససర సయఖద
ఇసటట ననస:54-3-306/1
వయససస:34
లస: ససస స

4098 SQX1446013
పపరర: అబబదల రషసద షపక

4099 SQX0401893
పపరర: జలమన షపక షపక

95-82/548

తసడడ:ప అబబదల మజద షపక
ఇసటట ననస:54-3-510
వయససస:46
లస: పప
4101 SQX2239507
పపరర: పదతమవత పపనసగగసడ

95-215/1462

95-215/104

95-82/547

95-82/549

4102 SQX2163996
పపరర: కసససరర కలమమరర వకసలగడడ

95-81/785

భరస : శకనవరసరరవప బబ బబబ
ఇసటట ననస:54-3-1283
వయససస:43
లస: ససస స
4113 SQX2464832
పపరర: ఫణణ కలమమర కలరనఅలమ

95-85/618

95-86/974

4109 SQX2481190
పపరర: నతగ మణణ తనననరర
భరస : కకటటశశరరవప తనననరర
ఇసటట ననస:54-3-1283
వయససస:35
లస: ససస స

4111 SQX2379378
పపరర: ససదదప చచదరర కలలవకలరర

4112 SQX2194207
పపరర: తరరపతరరవప కలల
ర రర

4114 SQX2095271
పపరర: ససదదప చచదరర కరలలవకలరర

95-87/1505

4117 SQX2081016
పపరర: పపవణ కలమమర వవమబల

తసడడ:ప వనసకట పసచచయఖ వశశనతధసన
ఇసటట ననస:54-3-1283
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప రరమమరరవప వవమబల
ఇసటట ననస:54-3-1283
వయససస:35
లస: పప

4119 SQX2049880
పపరర: అననపపరష వవమబల

4120 SQX2464592
పపరర: శక హరరష కలరరనల

95-85/818

95-86/1291

95-88/1580

తసడడ:ప మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:54-3-1283
వయససస:46
లస: పప
95-95/1185

Deleted

4116 SQX1874460
పపరర: సరసబశవ రరవప వశశనతధసన

భరస : రరమ రరవప వవమబల
ఇసటట ననస:54-3-1283
వయససస:56
లస: ససస స

95-215/1463

తసడడ:ప శకనవరససలల తలర పనవన
ఇసటట ననస:54/3/1283
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట నతరరయణ రరడడ వనపపసట
ఇసటట ననస:54-3-1283
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటష కరలలవకలరర
ఇసటట ననస:54-03-1283
వయససస:18
లస: పప

95-153/687

4103 SQX2163988
పపరర: భభససర రరవప వకసలగడడ

4106 SQX2085827
పపరర: ఏస కర టట పపసనన తలర పనవన

తసడడ:ప వ ఏ పస ఏస ఆర ఆసజనవయబలల కలరనఅ
ఇసటట ననస:54-3-1283
వయససస:40
లస: పప
95-142/83

95-81/784

4105 SQX1880418
పపరర: సరసబశవరరవప వశశనతధసన

తసడడ:ప వనసకటటష కలలవకలరర
ఇసటట ననస:54-3-1283
వయససస:18
లస: పప
95-88/1581

4100 SQX2253490
పపరర: కరమమశశర రరవప పపనసగగసడ

తసడడ:ప ససబబ రరవప వకసలగడడ
ఇసటట ననస:54-3-1274 FLAT NO 403
వయససస:66
లస: పప

4108 SQX1133917
పపరర: వవమమ రరడడడ వనపపసట

95-87/1504

95-82/550

భరస : భభససర రరవప వకసలగడడ
ఇసటట ననస:54-3-1274 FLAT NO 403
వయససస:65
లస: ససస స

4107 SQX2085785
పపరర: వనసగమ నతయబడడ తలర పనవన

4110 SQX2297794
పపరర: హహమలత బబ బబబ

4097 SQX1916055
పపరర: శవరన పసదదరర

తసడడ:ప నతగబర పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:54-3-1274
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట పసచచయఖ వశశనతధసన
ఇసటట ననస:54-3-1283
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరససలల తలర పనవన
ఇసటట ననస:54/3/1283
వయససస:21
లస: పప

95-219/47

తసడడ:ప వనసకట అపపరరవప పసదదరర
ఇసటట ననస:54-3-406 4TH CROSS ROAD
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప రరకరష గబపస గబసడత
ఇసటట ననస:54-3-1274,FLAT NO:201,SUBH
వయససస:28
లస: పప
95-85/819

4094 MLJ3766417
పపరర: కలససమకలమమరర కకనగగలర �

భరస : దసరరరరరవప�
ఇసటట ననస:54-3-107
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప దరరఖ షపక
ఇసటట ననస:54-3-510
వయససస:45
లస: పప

భరస : కరమమశశరరరవప పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:54-3-1274
వయససస:47
లస: ససస స
4104 SQX1849595
పపరర: వనసకటటష గబసడత

95-219/46

95-143/713

4115 SQX1874106
పపరర: ధనలకడమ వశశనతధసన

95-142/82

భరస : సరసబశవ వశశనతధసన
ఇసటట ననస:54-3-1283
వయససస:58
లస: ససస స
4118 SQX2049385
పపరర: రరమ రరవప వవమబల

95-152/855

తసడడ:ప పపలర యఖ వవమబల
ఇసటట ననస:54-3-1283
వయససస:62
లస: పప
95-81/786

తసడడ:ప వ ఏ పస యస ఆర ఆసజనవయబలల కలరరన
ఇసటట ననస:54-3-1283 FLOT NO 403
వయససస:28
లస: పప

4121 SQX2252922
పపరర: కలల
ర రర సశపన

95-85/1090

భరస : కలల
ర రర తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:54-3-1283 F NO 101
వయససస:39
లస: ససస స
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4122 SQX2263721
పపరర: రరజరశశరర ఏలలరర
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95-81/787

4123 SQX2263614
పపరర: వ వ ఏన ఏస రమఖ వనమబల

95-81/788

4124 SQX2183408
పపరర: కకశశర ఏలలరర

95-85/1091

భరస : కకశశర ఏలలరర
భరస : పపవణ కలమమర వనమబల
తసడడ:ప బసవయఖ ఏలలరర
ఇసటట ననస:54-3-1283 HIGHWAY HEIGHTS ఇసటట ననస:54-3-1283 HIGHWAY HEIGHTS ఇసటట ననస:54-3-1283 HIGHWAY HEIGHTS
వయససస:51
లస: ససస స
వయససస:32
లస: ససస స
వయససస:58
లస: పప
4125 SQX2085421
పపరర: హహమసత కలమమర కరలలవకలరర

95-85/842

తసడడ:ప వనసకటటష కరలలవకలరర
ఇసటట ననస:54-3-1283,
వయససస:21
లస: పప
4128 SQX2405470
పపరర: అచచయఖ యడర

95-81/790

తసడడ:ప కకసడయఖ యడర
ఇసటట ననస:54-3-1305
వయససస:49
లస: పప
4131 SQX2079705
పపరర: ససమలత యయరరచతరరర

4126 SQX2466738
పపరర: శక హరరశ కలరనఅలమ

95-88/1582

తసడడ:ప వ ఏ పస ఏస ఆర ఆసజనవయబలల కలరనఅ
ఇసటట ననస:54-3-1283,FLOT NO 403
వయససస:28
లస: పప

భరస : అచచయఖ యడర
ఇసటట ననస:54-3-1305
వయససస:51
లస: ససస స

4129 SQX2393270
పపరర: అనల చచదరర యడర

4130 SQX2072718
పపరర: మమరసన యయరరచతరరర

95-81/791

తసడడ:ప అచచయఖ యడర
ఇసటట ననస:54-3-1305
వయససస:30
లస: పప
95-86/1065

4127 SQX2386639
పపరర: అసకమమ యడర

95-81/789

95-82/773

తసడడ:ప రవ చసదప శశఖర బభబబ యయరరచతరరర
ఇసటట ననస:54-3-1305
వయససస:27
లస: పప

4132 SQX2072858
పపరర: బబసటట రరబబకర అవవ యయరరచతరరర

95-94/514

95-102/759
4133 SQX2061596
పపరర: రవ చసదపశశఖర బభబబ యయరరచతరరర

భరస : రవ చసదపశశఖర బభబబ యయరరచతరరర
ఇసటట ననస:54-3-1305
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప రవ చసదప శశఖర బభబబ యయరరచతరరర
ఇసటట ననస:54-3-1305
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప జయరరవప యయరరచతరరర
ఇసటట ననస:54-3-1305
వయససస:60
లస: పప

4134 SQX2072817
పపరర: బబట
జస ట పపవలర క యయరరచతరరర

4135 SQX2343804
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ జకకస రరడడడ

4136 SQX2349116
పపరర: పరరశతమమ జకకసరరడడ

95-142/679

తసడడ:ప రవ చసదప శశఖర బభబబ యయరరచతరరర
ఇసటట ననస:54-3-1305
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప నరస రరడడడ జకకస రరడడడ
ఇసటట ననస:54-3-1305/1
వయససస:68
లస: పప

4137 SQX2344588
పపరర: వమల దదడడ

4138 SQX2343291
పపరర: మమఘన దదడడ

95-87/1508

భరస : శకనవరస రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:54-3-1305/1
వయససస:42
లస: ససస స
4140 SQX2394062
పపరర: లకడమ కకసడపప రరడడ

95-87/1511

Deleted
95-81/953

4141 SQX2382661
పపరర: లకడమ కకసడపప రరడడ

95-87/1509

4139 SQX2394427
పపరర: వనసకట రరడడడ కకసడపప రరడడడ

95-87/1510

తసడడ:ప లకమరరడడడ కకసడపప రరడడడ
ఇసటట ననస:54-3-1305/1/FF/202
వయససస:44
లస: పప
95-89/1462

Deleted

భరస : వనసకటరరడడడ కకసడపప రరడడడ
ఇసటట ననస:54-3-1305/1/FF/202
వయససస:37
లస: ససస స
4144 SQX1153766
పపరర: శరఖమల అకక

95-87/1507

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ జకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-3-1305/1
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:54-3-1305/1
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ కకసడపప రరడడడ
ఇసటట ననస:54-3-1305/1/FF/202
వయససస:37
లస: ససస స
4143 MLJ3737517
పపరర: శకనవరస రరవప అకక

95-87/1506

95-81/954

4142 SQX2340453
పపరర: ఆనసద మణణకసట ఆకక

95-81/793

తసడడ:ప శకనవరసరరవప అకక
ఇసటట ననస:54-3-1305plot number 402
వయససస:25
లస: పప
4145 SQX1296624
పపరర: గబరర ఫణణసదప అకక

95-158/829

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప అకక
ఇసటట ననస:54-3-1305,FLAT NO 402
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అకక
ఇసటట ననస:54-3-1305,FLAT NO 402
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప అకక
ఇసటట ననస:54-3-1305,FLAT NO 402
వయససస:24
లస: పప

4146 SQX2338119
పపరర: వనసకట ఫణణ కకషప ర వడర మగడడ

4147 SQX1367920
పపరర: లమజర నసబగరర

4148 SQX1368019
పపరర: గరలయఖ నసబగరర

95-81/792

తసడడ:ప రరమమరరవప వడర మగడడ
ఇసటట ననస:54-3-1305, FLAT NO.502
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప నతగయఖ నసబగరర
ఇసటట ననస:54-3-2033/1
వయససస:47
లస: పప

4149 SQX1368860
పపరర: వజయ కలమమరర మసద

4150 SQX1368720
పపరర: రరమమ రరవప యబడడలర

భరస : వనసకయఖ మసద
ఇసటట ననస:54-3-2146
వయససస:49
లస: ససస స

95-89/521

తసడడ:ప ససగమమశశర రరవప యబడడలర
ఇసటట ననస:54-3-2146
వయససస:54
లస: పప

95-89/519

95-89/520

తసడడ:ప ఆశరరశదస నసబగరర
ఇసటట ననస:54-3-2034/1
వయససస:28
లస: పప
95-89/522

4151 SQX2235430
పపరర: వర రరడడడ కకలర

95-88/1583

తసడడ:ప రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:54-3-2699
వయససస:61
లస: పప
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4152 SQX2389690
పపరర: రరస దదనవశ కసధత
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95-88/1584

తసడడ:ప ఫరదర కసధత
ఇసటట ననస:54-3-2917/2
వయససస:39
లస: పప
4155 SQX1704501
పపరర: సరశత ఉతసడత

95-82/552

95-82/555

95-82/558

95-81/834

95-112/1135

95-81/862

95-86/975

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1357
వయససస:45
లస: ససస స

4165 SQX2374627
పపరర: రరవత కలసచతల

4168 AP151000468291
పపరర: రరధతకకషషమగరరస పససమరరస

4171 SQX2229458
పపరర: అనసష కలడడమబల

4174 SQX0381228
పపరర: మలలర శశరర కకపప లలలల

95-81/200

4177 AP151000213285
పపరర: పపసరదరరడడడ కకపప పలల

95-81/835

4180 MLJ1651637
పపరర: శకనవరసరరడడడ జసగర
తసడడ:ప బబచచరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1357
వయససస:51
లస: పప

4160 SQX1704600
పపరర: నళన కరసత కరవపరర

95-82/557

4163 SQX2080406
పపరర: యశశసత తడజ ఉథసడ

95-82/777

4166 SQX2363059
పపరర: లకడమ కలసచల

95-81/836

భరస : ససనల కలసచల
ఇసటట ననస:54-4-144/1
వయససస:24
లస: ససస స
95-112/1136

4169 SQX2381119
పపరర: రశద షపక

95-89/1464

Deleted

తసడడ:ప బబజర షపక
ఇసటట ననస:54-4-414
వయససస:22
లస: పప
95-81/863

4172 SQX1579756
పపరర: యశశధ దడవ మబససననరర

95-85/619

భరస : రరమ కకషష మబససననరర
ఇసటట ననస:54-4-677
వయససస:65
లస: ససస స
95-81/198

4175 SQX0193946
పపరర: మలలర శశరర కకపప పలల

95-81/199

భరస : పపసరదరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1356
వయససస:41
లస: ససస స
95-81/201

తసడడ:ప కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1356/1
వయససస:48
లస: పప
95-81/203

95-82/554

తసడడ:ప పపసరద రరవప ఉథసడత
ఇసటట ననస:54-4
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1356
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1356
వయససస:45
లస: పప
4179 SQX0193987
పపరర: వరలకడమ జసగర

95-82/559

తసడడ:ప రమమశ కలడడమబల
ఇసటట ననస:54-4-497
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:54-4-756
వయససస:43
లస: ససస స
4176 AP151000213152
పపరర: శకనవరసరరడడడ కకపప పలల

4162 SQX1345074
పపరర: పపసరద రరవప ఉతసడత

4157 MLJ3122165
పపరర: ససనత� ఉతస సడ�

తసడడ:ప రరస మహన రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:54-4
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప బబచచయఖ
ఇసటట ననస:54-4-338
వయససస:77
లస: పప

భరస : రవ కలమమర జజల
ఇసటట ననస:54-4-435
వయససస:39
లస: ససస స
4173 MLJ3649407
పపరర: లకడమ తమమశశటట

95-82/556

భరస : శకనవరససలల కలసచతల
ఇసటట ననస:54-4-144/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప రరధతకకషషమగరరస
ఇసటట ననస:54-4-338
వయససస:54
లస: పప
4170 SQX2394211
పపరర: పదతమవత జజల

4159 MLJ3121878
పపరర: అననరరధ� ఉతస సడ�

95-82/551

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:54-4
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప గగపరల రరవప ఉతసడత
ఇసటట ననస:54-4
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కలసచతల
ఇసటట ననస:54-4-144/1
వయససస:35
లస: పప
4167 AP151000468350
పపరర: ససబభబరరవప పససమరరస

95-82/553

తసడడ:ప గగపరలరరవప� �
ఇసటట ననస:54-4
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప గగపరల రరవప ఉతతససడ
ఇసటట ననస:54-4
వయససస:54
లస: పప
4164 SQX2371599
పపరర: శకనవరసస కలసచతల

4156 SQX1704592
పపరర: లకడమ శక అనపమ కరవపరర

4154 SQX1704485
పపరర: లలహహత ఉతసడత

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ఉతసడత
ఇసటట ననస:54-4
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నళన కరసత కరవపరర
ఇసటట ననస:54-4
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పపసరద� �
ఇసటట ననస:54-4
వయససస:42
లస: ససస స
4161 SQX1947639
పపరర: శకనవరసరరవప ఉతతససడ

95-81/794

తసడడ:ప నతగయఖ రకససన
ఇసటట ననస:54-4
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ఉతసడత
ఇసటట ననస:54-4
వయససస:22
లస: ససస స
4158 MLJ3122033
పపరర: నతగలత� ఉతస సడ�

4153 SQX2170504
పపరర: సరసబశవ రరవప రకససన

4178 SQX1400613
పపరర: నతగ నళన మమనక జసగర

95-81/202

తసడడ:ప శకనవరస రరడడ జసగర
ఇసటట ననస:54-4-1357
వయససస:26
లస: ససస స
95-81/204

4181 SQX0194001
పపరర: ఇసదదర అరరగరళ

95-81/205

భరస : సనరఖపపభభకరససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-4-1359
వయససస:53
లస: ససస స
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95-81/206

తసడడ:ప పపభభకర రరవప
ఇసటట ననస:54-4-1359
వయససస:38
లస: పప
4185 SQX2330272
పపరర: సతఖనతరరయణ కకమమమ

95-81/796

తసడడ:ప నతగరశశరరరవప కకమమమ
ఇసటట ననస:54-4-1361
వయససస:48
లస: పప
4188 SQX2228203
పపరర: ససభరమనఖమ మదసదలలరర

95-81/799

95-81/210

95-81/213

95-81/216

95-81/605

95-81/220

భరస : వవసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-4-1371
వయససస:35
లస: ససస స

95-81/211

4195 SQX0591594
పపరర: బతష
స ల మసగమమ�

4198 SQX0194050
పపరర: శరరష గగళర�

4201 SQX2040236
పపరర: కలమమరర ససదదరరడడడ

4204 SQX0917013
పపరర: శకనవరస రరవప ససడడరరడడ

95-82/560

4207 SQX1133347
పపరర: తచనతల దడవసపన

95-81/214

4210 AP151000216034
పపరర: మమలమబ మహమమద�
భరస : జలమన�
ఇసటట ననస:54-4-1371
వయససస:43
లస: ససస స

4190 SQX1215954
పపరర: శకనవరస రరవప నమమగడడ

95-81/209

4193 SQX0042200
పపరర: కసడడకటటట చసదదక
ప �

95-81/212

4196 SQX1410885
పపరర: మణణషపకర కరనసళ

95-81/215

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప కరనసళ
ఇసటట ననస:54-4-1367
వయససస:26
లస: పప
95-81/217

4199 AP151000213395
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆలపరటట

95-81/218

తసడడ:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1368
వయససస:71
లస: పప
95-81/606

4202 SQX1831759
పపరర: రతనరరఖ జజననలగడడ

95-81/219

భరస : పపకరష జజననలగడడ
ఇసటట ననస:54-4-1369
వయససస:25
లస: ససస స
95-81/221

4205 SQX2367431
పపరర: పసపయసకర పరగగలల

95-81/800

భరస : గగపసనతథ
ఇసటట ననస:54-4-1369
వయససస:22
లస: ససస స
95-81/222

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:54-4-1370
వయససస:43
లస: ససస స
95-81/224

95-81/798

భరస : గగపరల రరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1367
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషష మగరరస లలట
ఇసటట ననస:54-4-1369
వయససస:44
లస: పప

భరస : పపశరసత కలమమర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:54-4-1369
వయససస:25
లస: ససస స
4209 SQX0916510
పపరర: లకకమ కలమమరర కనమరర పపడడ

4192 AP151000213499
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కరననళళ�

4187 SQX2169290
పపరర: అనసత లకడమ మదసదలలరర

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:54-4-1365
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ససదదరరడడ
ఇసటట ననస:54-4-1368
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప హననక
ఇసటట ననస:54-4-1369
వయససస:28
లస: ససస స
4206 SQX1297382
పపరర: మహహమమ కలమమరర జజననలగడడ

95-81/208

భరస : నతగ శశషగరరర రరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1368
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:54-4-1368
వయససస:58
లస: ససస స
4203 SQX1008523
పపరర: మమరర పపసనన జజననలగడడ

4189 MLJ1640499
పపరర: ససబభబయమమ నమమగడడ

95-81/795

భరస : ససబపమణఖస మదసదలలరర
ఇసటట ననస:54-4-1361
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:54-4-1367
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప హరరబభబబ�
ఇసటట ననస:54-4-1367
వయససస:47
లస: పప
4200 SQX2026912
పపరర: వనసకటరతనస ఆలపరటట

95-81/797

తసడడ:ప రతస యఖ�
ఇసటట ననస:54-4-1366
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:54-4-1367
వయససస:53
లస: ససస స
4197 SQX0117697
పపరర: కసడడకటటట గగపరల రరవప�

4186 SQX2228187
పపరర: వనసకట రరథతణత మదన
ద రర

4184 SQX2328565
పపరర: సరసశత కకమమమ

భరస : నతగరశశర రరవప కకమమమ
ఇసటట ననస:54-4-1361
వయససస:84
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-4-1365
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1365
వయససస:69
లస: పప
4194 MLJ3098142
పపరర: వససతకలమమరర కరననళళ� �

95-81/207

భరస : పపసరద మదన
ద రర
ఇసటట ననస:54-4-1361
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప పపసరద మదసదలలరర
ఇసటట ననస:54-4-1361
వయససస:29
లస: పప
4191 SQX0327767
పపరర: కకటటశశరరరవప నమమగడడ �

4183 SQX0181529
పపరర: సనరఖపపభభకర ససబభబరరవప
అరరగరళళ
తసడడ:ప నతయబడడ
ఇసటట ననస:54-4-1359
వయససస:59
లస: పప

4208 MLJ3098332
పపరర: కకషషవవణణ కకమమమ

95-81/223

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:54-4-1370
వయససస:48
లస: ససస స
95-81/225

4211 SQX0307181
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప
కనమరర పపడడ�
తసడడ:ప లసగర రరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1371
వయససస:40
లస: పప

95-81/226
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4212 AP151000213086
పపరర: జలమన మహమమద�

95-81/227

తసడడ:ప బభష�
ఇసటట ననస:54-4-1371
వయససస:51
లస: పప
95-81/801

తసడడ:ప చనన వరగయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1372
వయససస:57
లస: పప
95-81/230

తసడడ:ప అపరపరరవప తడర
ఇసటట ననస:54-4-1373
వయససస:32
లస: ససస స
95-81/233

తసడడ:ప బభల కకటటశశర రరవప శకరరస
ఇసటట ననస:54-4-1373
వయససస:26
లస: పప

95-81/236

95-81/231

95-81/803

95-81/232
4220 SQX1517475
పపరర: తరరమల వనసకట సతఖవత తడర

భరస : అపరప రరవప తడర
ఇసటట ననస:54-4-1373
వయససస:54
లస: ససస స
95-81/234

4223 SQX1517467
పపరర: అపరపరరవప తడర

95-81/235

తసడడ:ప కకసడయఖ తడర
ఇసటట ననస:54-4-1373
వయససస:64
లస: పప

4225 SQX1501320
పపరర: జయసత భబవనవశశరరకస

95-81/237

తసడడ:ప రమణయఖ భబవనవశశరరకస
ఇసటట ననస:54-4-1375
వయససస:29
లస: ససస స
95-81/239

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ భబవనవశశరస
ఇసటట ననస:54-4-1375
వయససస:54
లస: పప

4228 SQX1344928
పపరర: లకడమ దడవమమ భబవనవశశరస

95-81/240

4231 MLJ3098225
పపరర: అసకమమ బతష
స ల�

95-82/561

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:54-4-1377
వయససస:38
లస: పప

4234 AP151000213215
పపరర: సరటలన బసడతరర

95-81/241

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:54-4-1377
వయససస:19
లస: పప

4237 SQX2550390
పపరర: రరజరశశరర బసడతరర

95-81/244

4240 SQX2027464
పపరర: వజయ కలమమర ఎడర
తసడడ:ప రరజరశ ఖనతన ఎడర
ఇసటట ననస:54-4-1379
వయససస:23
లస: పప

95-82/562

4232 AP151000216224
పపరర: అచచమమ బసడతరర

95-81/242

4235 SQX2114171
పపరర: సరటలన బభబబ బసడరర

95-81/607

భసధసవప: రరజరశశరర
ఇసటట ననస:54-4-1377
వయససస:38
లస: పప
95-81/964

భరస : సరటలన బభబబ బసడతరర
ఇసటట ననస:54-4-1377
వయససస:31
లస: ససస స
95-81/608

4229 SQX1344969
పపరర: రమణయఖ భబవనవశశరస

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:54-4-1377
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:54-4-1377
వయససస:44
లస: పప
95-81/804

95-81/238

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ భబవనవశశరస
ఇసటట ననస:54-4-1375
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:54-4-1377
వయససస:56
లస: ససస స
95-81/243

4226 SQX1501338
పపరర: వనసకట కకషష భబవనవశశరరకస

తసడడ:ప రమణయఖ భబవనవశశరరకస
ఇసటట ననస:54-4-1375
వయససస:26
లస: పప

భరస : రమణయఖ భబవనవశశరస
ఇసటట ననస:54-4-1375
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-4-1377
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప ఎడర
ఇసటట ననస:54-4-1379
వయససస:41
లస: పప

4222 SQX1517459
పపరర: వనసకట కకసడల రరవప తడర

4217 SQX2149342
పపరర: వనసకట ససనత దడవర
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4227 SQX1952662
పపరర: రమణయఖ భబవనవశశరస

4239 SQX2029239
పపరర: రరజరష ఖనతన ఎడర

4219 SQX0962365
పపరర: నతగరరజ తలపపరరడడ

95-81/229

తసడడ:ప యయససలల
ఇసటట ననస:54-4-1372
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప అపరపరరవప తడర
ఇసటట ననస:54-4-1373
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప రమణయఖ భబవనవసశరస
ఇసటట ననస:54-4-1375
వయససస:29
లస: ససస స

4236 SQX2148880
పపరర: లలకరష బటటటల

95-81/802

భరస : అపపల నతయబడడ
ఇసటట ననస:54-4-1373
వయససస:44
లస: ససస స

4221 SQX1186510
పపరర: శకనవరస శకరరస

4233 MLJ1652676
పపరర: రవసదపబభబబ బసడతరర

4216 SQX2164895
పపరర: ససశల దడవర

4214 SQX0779702
పపరర: వనసకట రరడడడ యరరకడర

తసడడ:ప నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1372
వయససస:45
లస: పప

భరస : యయససలల
ఇసటట ననస:54-4-1372
వయససస:55
లస: ససస స

4218 SQX1517442
పపరర: కనకదసరర దడవ తడర

4230 SQX1400639
పపరర: జజఖత బతష
స ల

95-81/228

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1372
వయససస:42
లస: ససస స

4215 SQX2149326
పపరర: యయసలల దడవర

4224 SQX1324805
పపరర: మమత భబవనవసశరస

4213 SQX0793752
పపరర: వజయలకడమ యరరకడర

4238 SQX1445577
పపరర: రఘబ శకనవరస రరచకకసడ

95-81/245

తసడడ:ప సరసబయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:54-4-1379
వయససస:43
లస: పప
95-81/609

4241 SQX2026888
పపరర: అశశన ఎడర

95-81/610

తసడడ:ప రరజరష కనతన ఎడర
ఇసటట ననస:54-4-1379
వయససస:20
లస: ససస స
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4242 SQX2274322
పపరర: రతన కలమమరర ఎడర
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95-85/1093

భరస : రరజరశ ఖనతన ఎడర
ఇసటట ననస:54-4-1379
వయససస:36
లస: ససస స
4245 SQX1215863
పపరర: ససవర సపమఖ ఓలలటట

95-81/248

95-81/251

95-81/805

95-81/612

95-81/807

95-81/972

భరస : మకలబల షపక
ఇసటట ననస:54-4-1393
వయససస:55
లస: ససస స

4255 SQX2066504
పపరర: హహమలత పప లమన

4258 SQX2378156
పపరర: గరరరజ మబదదగగసడ

4261 SQX1970920
పపరర: అలలఖఖ మబతస నవన

95-81/256

4264 SQX0042770
పపరర: షపక అఖల� షపక

95-81/259

4267 SQX1441252
పపరర: మకలబల షపక

95-81/250

95-81/253
4250 SQX1866805
పపరర: వనసకట మహన కకషష మదదదగబసటర

4253 SQX1992551
పపరర: ఆదద నతరరయణ రరవపరర

95-81/611

తసడడ:ప చచసచస రరమయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:54-4-1386
వయససస:59
లస: పప
95-69/965

4256 SQX2065670
పపరర: చసదప కరశవ రరవప పప లమన

95-116/383

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప పప లమన
ఇసటట ననస:54-4-1387
వయససస:34
లస: పప
95-81/808

4259 SQX2411833
పపరర: సరయ శరరష మబదదగగసడ

95-81/809

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:54-4-1390
వయససస:26
లస: ససస స
95-81/254

4262 SQX1970912
పపరర: అలలఖఖ మబతస నవన

95-81/255

Deleted

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మబతస నవన
ఇసటట ననస:54-4-1392
వయససస:23
లస: ససస స
95-81/257

తసడడ:ప మకలబల� షపక
ఇసటట ననస:54-4-1393
వయససస:32
లస: ససస స

4265 SQX1441187
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-81/258

భరస : జబభబర షపక
ఇసటట ననస:54-4-1393
వయససస:35
లస: ససస స
95-81/260

తసడడ:ప ఏససబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-4-1393
వయససస:64
లస: పప

95-81/968 4270 SQX2553758
4269 SQX2553741
పపరర: లల మబకలసద రరవప తరరవదసల
పపరర: మనక తరరవదసల

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర తరరవదసల
ఇసటట ననస:54-4-1394
వయససస:71
లస: పప

95-81/806

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మబతస నవన
ఇసటట ననస:54-4-1392
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మబతస నవన
ఇసటట ననస:54-4-1392
వయససస:25
లస: పప
4266 SQX1441310
పపరర: అమమరరన షపక

4252 SQX2199313
పపరర: మహహష పలలర కకన

4247 SQX1215830
పపరర: దసరర శకనవరస అవనతశ ఓలలటట

తసడడ:ప హనసమసత రరవప మదదదగబసటర
ఇసటట ననస:54-4-1385
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:54-4-1390
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప సససగయఖ మబదదకకసడ
ఇసటట ననస:54-4-1391
వయససస:63
లస: పప
4263 SQX1972926
పపరర: రరఘవవసదప మబతస నవన

95-81/252

భరస : చసదప కరశవ రరవప పప లమన
ఇసటట ననస:54-4-1387
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప రసగ రరవప మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:54-4-1390
వయససస:46
లస: పప
4260 SQX2555043
పపరర: వరరసజనవయబలల మబదదకకసడ

4249 SQX0922880
పపరర: పలలర కకనత సరలమ

95-81/247

తసడడ:ప మధససనధనతరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:54-4-1384
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప రతనరరజ పలలర కకన
ఇసటట ననస:54-4-1385
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఆదద నతరరయణ రరవపరర
ఇసటట ననస:54-4-1386
వయససస:50
లస: ససస స
4257 SQX2378222
పపరర: శకనవరస రరవప మబదదగగసడ

95-81/249

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:54-4-1385
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప పలలర కకన
ఇసటట ననస:54-4-1385
వయససస:44
లస: పప
4254 SQX1992544
పపరర: వరలకడమ రరవపరర

4246 SQX0323527
పపరర: ఉమమదడవ ఓలలటట�

4244 SQX1215798
పపరర: ఫణణ మమఘన ఓలలటట

తసడడ:ప మధససనధనతరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:54-4-1384
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మధససనధన రరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1384
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటట లసగస�
ఇసటట ననస:54-4-1384
వయససస:52
లస: పప
4251 SQX2232015
పపరర: రతనరరజ పలలర కకన

95-81/246

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:54-4-1380
వయససస:51
లస: ససస స

తలర : మధససనధనతరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:54-4-1384
వయససస:29
లస: ససస స
4248 SQX0327643
పపరర: మధససనధన రరవప ఓలలటట�

4243 MLJ1642578
పపరర: రరజరశశరర బబ డడపపడడ

4268 SQX1909852
పపరర: ఇమమమన షపక

95-88/127

తసడడ:ప అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:54-4-1393
వయససస:24
లస: పప
95-81/969

తసడడ:ప లల మబకలసద రరవప తరరవదసల
ఇసటట ననస:54-4-1394
వయససస:25
లస: ససస స

4271 SQX2553766
పపరర: లకడమ పరరశత తరరవదసల

95-81/970

భరస : లల మబకలసద రరవప తరరవదసల
ఇసటట ననస:54-4-1394
వయససస:57
లస: ససస స
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4272 SQX0042820
పపరర: బసడర శకదడవ�
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95-81/261

భరస : వనసకట ససబభబ రరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1395
వయససస:32
లస: ససస స
4275 SQX0327825
పపరర: పపరషచసదపరరవప బసడర

95-81/264

4281 SQX1952795
పపరర: శక లకడమ మబకరసమ

4282 SQX2143402
పపరర: వవరరలమ వనసకట లకడమ

95-81/265

భరస : నరసససహరరవప మబకరసమ
ఇసటట ననస:54-4-1400
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:ప వరరసరశమ
ఇసటట ననస:54-4-1402
వయససస:48
లస: పప
95-82/778

95-81/269

95-81/614

తసడడ:ప శక రరమ మగరరస బభదస
ఇసటట ననస:54-4-1404
వయససస:35
లస: పప

95-64/1148

4291 SQX1794783
పపరర: పదమజరరణణ గరలలర

4294 SQX1511238
పపరర: అలలర రరస పపసరద బభదస

95-81/616 4297 SQX2110864
4296 SQX2106771
పపరర: ఆసజనవయ వరపపసరద బభపనపలర
పపరర: లకమమమ బభపనపలర

4299 SQX1410679
పపరర: లకడమ ససవరష యకసల
భరస : గగవసద రరజ యకసల
ఇసటట ననస:54-4-1405
వయససస:55
లస: ససస స

95-81/270

95-81/273

4300 SQX1410646
పపరర: వనసకట సరమమమజఖ లకడమ
కరకలమమనస
భరస : గగవసదరరవపపపట కరకలమమనస
ఇసటట ననస:54-4-1405
వయససస:73
లస: ససస స

95-81/266

4286 SQX2079606
పపరర: నతగ లకడమ వనమబల

95-81/615

95-81/268
4289 SQX1794767
పపరర: తపపపర అసజన రసగ సరయ శక
గరలలర
తసడడ:ప గరలలర వనసకట సరయ చసదప శశఖర
ఇసటట ననస:54-4-1404
వయససస:22
లస: ససస స

4292 SQX1505272
పపరర: నతగమలర కరసబ బభదస

95-81/271

4295 MLJ0852202
పపరర: వనసకట సరయ చసదప శశఖర గరలలర

95-81/274

తసడడ:ప వనసకట సనరఖ నతరరయణ గరలలర
ఇసటట ననస:54-4-1404
వయససస:50
లస: పప
95-81/617

భరస : ఆసజనవయ వరపపసరద బభపనపలర
ఇసటట ననస:54-4-1404
వయససస:62
లస: ససస స
95-81/276

4283 SQX0323659
పపరర: అనసరరధ బతష
స ల�

భరస : శక రరమ మగరరస బభదస
ఇసటట ననస:54-4-1404
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ప శక రరమ మగరరస బభదస
ఇసటట ననస:54-4-1404
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప శశషరదదప బభపనపలర
ఇసటట ననస:54-4-1404
వయససస:67
లస: పప

95-86/1066

భరస : వనసకనన బభబబ వనమబల
ఇసటట ననస:54-4-1403
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరయ చసదప శశఖర గరలలర
ఇసటట ననస:54-4-1404
వయససస:45
లస: ససస స
95-81/272

4280 SQX2087666
పపరర: జయ లకడమ చలర

భరస : గగవసద రరజలల�
ఇసటట ననస:54-4-1402
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సనరఖనతరరయణ గరలలర
ఇసటట ననస:54-4-1404
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర గబపరస బభదస
ఇసటట ననస:54-4-1404
వయససస:35
లస: ససస స
4293 SQX1511246
పపరర: వనసకటటశశర గబపస బభదస

95-81/813

4285 SQX2079622
పపరర: వనసకనన బభబబ వనమబల

4288 SQX1794031
పపరర: రసగనతయకమమ గరలలర

95-81/810

భరస : పపసరద చలర
ఇసటట ననస:54-4-1397
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:54-4-1403
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప వనసకనన బభబబ వనమబల
ఇసటట ననస:54-4-1403
వయససస:20
లస: పప
4290 SQX1614487
పపరర: లలత పపననస

95-81/812

భరస : సరసబశవ రరవప వవరరలమ
ఇసటట ననస:54-4-1400
వయససస:54
లస: ససస స
95-81/267

4277 SQX2144350
పపరర: భభగఖ లకడమ అడడససమలర

భరస : అచసఖత రరమ భరత అడడససమలర
ఇసటట ననస:54-4-1395
వయససస:69
లస: ససస స

4279 SQX2121572
పపరర: పదమజ అడడససమలర
భరస : రవ కకరణ అడడససమలర
ఇసటట ననస:54-4-1395
వయససస:43
లస: ససస స

4287 SQX2080505
పపరర: రరజ కలమమర వనమబల

95-81/613

తసడడ:ప పపరష చసదపరరవప బసడర
ఇసటట ననస:54-4-1395
వయససస:34
లస: పప
95-81/811

95-81/263
4274 SQX0631291
పపరర: జకకసరరడడడ రరజశశఖర రరడడడ జజకకసరరడడడ

తసడడ:ప నరరసరరడడడ జజకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1395
వయససస:32
లస: పప

4276 SQX2107514
పపరర: వనసకట ససబబరరవప బసడర

తసడడ:ప అచసఖత రరమ భరత అడడససమలర
ఇసటట ననస:54-4-1395
వయససస:46
లస: పప

4284 SQX0327676
పపరర: గగవసదరరజ రరజలల బతష
స ల

95-81/262

భరస : పపరష చసదప రరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1395
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1395
వయససస:64
లస: పప
4278 SQX2118909
పపరర: రవ కకరణ అడడససమలర

4273 SQX0042671
పపరర: బసడర శవ పరరశత�

4298 SQX1410760
పపరర: నతగ లకడమ కరకలమమనస

95-81/275

భరస : వనసకట లకమణ కలమమర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:54-4-1405
వయససస:46
లస: ససస స
95-81/277

4301 SQX1410729
పపరర: వనసకట లకమణ కలమమర
కరకలమమనస
తసడడ:ప గగవసదరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:54-4-1405
వయససస:49
లస: పప

95-81/278
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భరస : రమమష ఒరరస
ఇసటట ననస:54-4-1406
వయససస:28
లస: ససస స
4305 SQX2115178
పపరర: కకషష శశశలల తననరర

95-81/620

95-64/1207

95-81/815

95-81/281

95-81/621

95-81/817

95-81/819

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-4-1413
వయససస:66
లస: ససస స

95-90/711

4318 SQX2090934
పపరర: పపలర రరవప మబదదగగసడ

4321 SQX2480762
పపరర: రరణణ సససదరర పపల

4324 SQX2150472
పపరర: వనసకట నతగమణణ మగరల

95-87/1513

4327 SQX0381087
పపరర: భవత దతసరర�

95-81/282

4330 MLJ1651645
పపరర: శకనవరసరరవప� దతసరర�
తసడడ:ప కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:54-4-1413
వయససస:39
లస: పప

95-81/814

4313 SQX1866706
పపరర: దదవఖ శక గజరలకకసడ

95-81/280

4316 MLJ1652726
పపరర: శకనవరసరరవప గజరలకకసడ

95-81/283

తసడడ:ప రరమబలల
ఇసటట ననస:54-4-1409
వయససస:50
లస: పప
95-90/712

4319 SQX2441137
పపరర: నతగ లకడమ బబ సదదల

95-81/816

భరస : రవ రరజ సససగ
ఇసటట ననస:54-4-1410
వయససస:43
లస: ససస స
95-81/818

4322 SQX2088425
పపరర: పరరశత రరయ

95-87/1159

తసడడ:ప చచసచ రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:54-4-1410
వయససస:20
లస: ససస స
95-81/820

4325 SQX2150449
పపరర: వనసకటటశశరరర మగరల

95-81/821

భసధసవప: గబరవయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1412
వయససస:30
లస: పప
95-81/284

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1413
వయససస:32
లస: ససస స
95-81/286

4310 SQX2469542
పపరర: గరయతప మదదగబసట

తసడడ:ప శకనవరసరరవప గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:54-4-1409
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-4-1412
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరరసదప బభబబ
ఇసటట ననస:54-4-1412
వయససస:31
లస: ససస స
4329 AP151000216213
పపరర: నతరరయణమమ దతసరర

4315 SQX1867126
పపరర: దదనవశ కలమమర గజరలకకసడ

95-64/1149

Deleted

భరస : వసశ బబ సదదల
ఇసటట ననస:54-4-1410
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:54-4-1412
వయససస:34
లస: పప
4326 SQX2137032
పపరర: ధరరమలమ అడపరల

4312 MLJ3104338
పపరర: శవశశఖర యలవరరస

4307 SQX1970128
పపరర: రమమదడవ యలవరరస

తసడడ:ప మబరళ కకషష మదదగబసట
ఇసటట ననస:54-4-1407
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప సససగయఖ మగనడ గగనతడ
ఇసటట ననస:54-4-1409
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ప రవ రరజ సససగ
ఇసటట ననస:54-4-1410
వయససస:23
లస: పప
4323 SQX2161503
పపరర: నరరసదప బభబబ అడపరల

95-81/279

తసడడ:ప శకనవరసరరవప గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:54-4-1409
వయససస:23
లస: పప

భరస : పపలర రరవప మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:54-4-1409
వయససస:61
లస: ససస స
4320 SQX2431971
పపరర: వసశ కకషష సససగ బబ సడత

4309 SQX1972504
పపరర: కరరరసక వరఖస

95-81/619

భరస : శవ శశఖర యలవరరస
ఇసటట ననస:54-4-1407
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:54-4-1407
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:54-4-1409
వయససస:43
లస: ససస స
4317 SQX2079671
పపరర: బబలలర మమ మబదదగగసడ

95-82/926

తసడడ:ప గణణష కలమమర
ఇసటట ననస:54-4-1407
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప మబరళ కకషష మదదగబసట
ఇసటట ననస:54-4-1407
వయససస:27
లస: ససస స
4314 MLJ1652734
పపరర: ధనలకడమ� గజరలకకసడ�

4306 SQX2200640
పపరర: బపహమయఖ తననరర

4304 SQX2110260
పపరర: కకటటశశరమమ ఒరరస

భరస : కకటటశశర రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:54-4-1406
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప వరయఖ తననరర
ఇసటట ననస:54-4-1406
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప శశఖర యలవరరర
ఇసటట ననస:54-4-1407
వయససస:18
లస: ససస స
4311 SQX2466241
పపరర: గరయతప మదదగబసట

95-81/618

భరస : బపహమయఖ తననరర
ఇసటట ననస:54-4-1406
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప బపహమయఖ తననరర
ఇసటట ననస:54-4-1406
వయససస:30
లస: ససస స
4308 SQX2102549
పపరర: లమశఖ చచదరర యలవరరర

4303 SQX2115160
పపరర: ధనలకడమ బపహమస తననరర

4328 SQX0381053
పపరర: పపభభవత దతసరర

95-81/285

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-4-1413
వయససస:39
లస: ససస స
95-81/287

4331 AP151000213028
పపరర: వనసకటససబభబరరవప దతసరర�

95-81/288

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1413
వయససస:48
లస: పప
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4332 MLJ1655232
పపరర: కకటటశశరరరవప దతసరర� �

95-81/289

తసడడ:ప కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:54-4-1413
వయససస:69
లస: పప
4335 AP151000216151
పపరర: వజయలకడమ జఅగర

4333 SQX1531343
పపరర: శకలకడమ అరరపసరరల

భరస : నతగరరజ అరరపసరరల
ఇసటట ననస:54-4-1414
వయససస:37
లస: ససస స
95-81/291

భరస : శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1415
వయససస:54
లస: ససస స

4336 SQX0465195
పపరర: శసకరరరడడడ జసగర

తలర : వజయలకడమ
ఇసటట ననస:54-4-1416
వయససస:31
లస: పప

భరస : పపభభకరరరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1418
వయససస:59
లస: ససస స
4344 SQX0104430
పపరర: కకటటశశరరరవప చతవల

95-81/298

95-81/301

95-81/303

95-81/306

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1423
వయససస:61
లస: పప

4348 SQX0402016
పపరర: ససదదయఖ శలలవపరర

4351 AP151000216004
పపరర: వవణబ మమధవ ఆలలరర

4354 SQX2168912
పపరర: డమరరక సరయ పసపయ ఆలలరర

95-81/307

4357 MLJ3098209
పపరర: హహహమమవత కకటట

95-81/299

4360 SQX2030070
పపరర: జజఖసన రరడడ కసదసల
భరస : సతఖనతరరయణ రరడడ కకటట
ఇసటట ననస:54-4-1423
వయససస:27
లస: ససస స

4340 SQX2207363
పపరర: పదతమవత ఏనసకకలల

95-81/823

4343 AP151000213273
పపరర: వనసకటటశశరరర చతవల

95-81/297

4346 AP151000216216
పపరర: లలత ససలవవరర

95-81/300

భరస : ససదరయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1421
వయససస:48
లస: ససస స
95-81/302

4349 SQX2341923
పపరర: లలత కలమమరర ససలవనరర

95-81/824

భరస : శదదయఖ ససలవనరర
ఇసటట ననస:54-4-1421
వయససస:47
లస: ససస స
95-81/304

4352 AP151000216002
పపరర: ససతతమహలకడమ ఆలలరర�

95-81/305

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1422
వయససస:81
లస: ససస స
95-81/825

4355 SQX2288363
పపరర: కసదదకటటట సరయ మహహసదప

95-81/826

తసడడ:ప కసదదకటటట గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:54-4-1422
వయససస:22
లస: పప
95-81/308

భరస : శవకలకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1423
వయససస:54
లస: ససస స
95-81/310

95-81/293

తసడడ:ప కరటమరరజ
ఇసటట ననస:54-4-1420
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస ఆలలరర
ఇసటట ననస:54-4-1422
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప శవకకషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-4-1423
వయససస:29
లస: ససస స
4359 AP151000213289
పపరర: శవకకషరషరరడడడ కకటట

95-81/296

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:54-4-1422
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమమరరవప
ఇసటట ననస:54-4-1422
వయససస:53
లస: పప
4356 SQX0323014
పపరర: తరసగరణణ కకటట�

4345 SQX0403469
పపరర: అసబక శలవనరర

4337 AP151000216128
పపరర: ఓసకరరమమ ఇనసకకలలర

తసడడ:ప కకషష రరడడడ ఏనసకకలల
ఇసటట ననస:54-4-1416
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప శశషయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1421
వయససస:58
లస: పప

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1422
వయససస:48
లస: ససస స
4353 AP151000213027
పపరర: వనసకటశకనవరసరరవప ఆలలరర

95-81/622

తసడడ:ప ససదదయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1421
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప ససదదయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1421
వయససస:27
లస: పప
4350 AP151000216391
పపరర: ఈశశరమమ ససలవవరర

4342 AP151000213232
పపరర: పపభభకరరరవప ఓగరరరల�

95-81/822

భరస : కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1416
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ప చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1418
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ప కరటమరరజ
ఇసటట ననస:54-4-1420
వయససస:64
లస: పప
4347 SQX1013150
పపరర: అవనతష ససలవవరర

95-81/292

భరస : కకషష రరడడడ దడవరపలర
ఇసటట ననస:54-4-1416
వయససస:53
లస: ససస స
95-81/295

4334 SQX2339455
పపరర: ఈశశరమమ ససలవనరర

తసడడ:ప శశషయఖ ససలవనరర
ఇసటట ననస:54-4-1414
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప బబచచరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1415
వయససస:61
లస: పప

95-81/294 4339 SQX2079564
4338 SQX0118075
పపరర: దడవరపలర మహన ససమసత రరడడ
పపరర: వజయ లకడమ దడవరపలర

4341 AP151000216285
పపరర: కమల ఓగరరరల�

95-81/290

4358 SQX0327841
పపరర: సతఖనతరరయణ రరడడ కకటట�

95-81/309

తసడడ:ప శవ కకషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-4-1423
వయససస:31
లస: పప
95-81/623

4361 SQX2561686
పపరర: జజఖత బతష
స ల బటటటల

95-81/983

తసడడ:ప లకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-4-1424
వయససస:31
లస: ససస స
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4362 SQX2142719
పపరర: అనసష వవలలరర
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95-81/827

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1426
వయససస:23
లస: ససస స
4365 SQX1186478
పపరర: వజయ లకడమ మమమలమ

95-81/311

95-81/314

95-81/317

95-81/624

95-81/830

95-81/320

95-81/323

తసడడ:ప నతగరసదప రరవప చలమర
ఇసటట ననస:54-4-1432
వయససస:36
లస: పప

4375 SQX2148443
పపరర: వజయ లకడమ శలస

4378 SQX2471001
పపరర: వసశ కకాసషష రరమశశటట

4381 SQX1410901
పపరర: నతగ మలలర శశరర దసరరరసపపడడ

4384 SQX1480102
పపరర: లలనన బభబబ దసరరరసపపడడ

95-81/326

4387 SQX1480011
పపరర: కలపన కకల

95-81/828

4390 SQX2166007
పపరర: కకటటశశరర చలమర
భరస : నతగరరజ చలమర
ఇసటట ననస:54-4-1432
వయససస:31
లస: ససస స

4370 SQX1867183
పపరర: వసశ కకషష రరమశశటట

95-81/316

4373 MLJ1656719
పపరర: చసదనసతఖపపసరద

95-81/319

4376 SQX2467165
పపరర: శకనవరస రరవప రరమశశటట

95-81/829

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:54-4-1428
వయససస:42
లస: పప
95-81/831

4379 SQX2467298
పపరర: పకథదశ వరమ రరమశశటట

95-81/832

తసడడ:ప శకనవరసరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:54-4-1428
వయససస:19
లస: పప
95-81/321

4382 SQX0916452
పపరర: శవ పరరశత కసజల

95-81/322

భరస : రరమ రరడకడ
ఇసటట ననస:54-4-1429
వయససస:58
లస: ససస స
95-81/324

4385 SQX0465146
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ దసరరరసపపడడ�

95-81/325

తసడడ:ప వనసకటభపప రరడడడ�
ఇసటట ననస:54-4-1429
వయససస:63
లస: పప
95-81/327

భరస : లలనన బభబబ దసరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:54-4-1429
వయససస:39
లస: ఇ
95-81/328

95-81/313

తసడడ:ప భభససరరరవప
ఇసటట ననస:54-4-1428
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప రరజశశఖర రరడడడ దసరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:54-4-1429
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప లకకమ రరడడ కరసజల
ఇసటట ననస:54-4-1429
వయససస:69
లస: పప
4389 SQX1978683
పపరర: నతగరరజ చలమర

95-81/318

భరస : రరజశశకర రరడడడ దసరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:54-4-1429
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరమ రరడడ కరసజల
ఇసటట ననస:54-4-1429
వయససస:39
లస: పప
4386 SQX1205153
పపరర: వనసకట రరమ రరడడ కరసజల

4372 SQX1119107
పపరర: శకనవరస రరవప రరమశశటట

4367 MLJ1658905
పపరర: మమధవ చసదన

తసడడ:ప శకనవరసరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:54-4-1428
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:54-4-1428
వయససస:21
లస: పప

భరస : లకకమ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1429
వయససస:31
లస: ససస స
4383 SQX1205138
పపరర: వనసకట లకకమ రరడడ కరసజల

95-81/315

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1428
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:54-4-1428
వయససస:41
లస: ససస స
4380 SQX0916460
పపరర: పపతతఖష కసజల

4369 SQX0916429
పపరర: జయలకకమ చసదన

95-6/926

భరస : సతఖపపసరద
ఇసటట ననస:54-4-1428
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:54-4-1428
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప సతఖ పపసరద చసదన
ఇసటట ననస:54-4-1428
వయససస:18
లస: పప
4377 SQX2473668
పపరర: లత రరమశశటట

95-81/312

భరస : భభససర రరవప లలట
ఇసటట ననస:54-4-1428
వయససస:68
లస: ససస స

తలర : అరరణత మమమలమ
ఇసటట ననస:54-4-1428
వయససస:25
లస: పప
4374 SQX2029007
పపరర: ఉదయ భభససర చసదన

4366 SQX0194266
పపరర: లత� రరమశశటట �

4364 SQX2033777
పపరర: పకథదశ వరమ రరమశశటట

తసడడ:ప శకనసవరసరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:54/4/1428
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1428
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరశరరర
ఇసటట ననస:54-4-1428
వయససస:64
లస: ససస స
4371 SQX1149443
పపరర: లల కకషష అశశక మమమలమ

95-6/925

తసడడ:ప శకనసవరసరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:54/4/1428
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప మమమలమ
ఇసటట ననస:54-4-1428
వయససస:31
లస: ససస స
4368 AP151000216039
పపరర: వరమమ రరమశశటట

4363 SQX2045011
పపరర: పకథదశ వరమ రరమశశటట

4388 MLJ2799641
పపరర: సరవతపమమ� మబసత�

95-94/454

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1429
వయససస:47
లస: ససస స
95-81/833

4391 SQX2527612
పపరర: రరఢ ఇరర

95-92/788

తలర : మసగమమ ఇరర
ఇసటట ననస:54-4-1432
వయససస:32
లస: ససస స

Page 189 of 330

4392 SQX2527836
పపరర: రరఢ ఇరర
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95-93/787

Deleted

తలర : మసగమమ ఇరర
ఇసటట ననస:54-4-1432
వయససస:32
లస: ససస స

4395 SQX1410950
పపరర: ససధతకర రరడడల రరవపరర

95-81/331

తసడడ:ప ఓబబల రరడడడ రరవపరర
ఇసటట ననస:54-4-1436
వయససస:33
లస: పప
4398 SQX0779629
పపరర: రరజరష మబదదగగసడ

95-81/334

95-81/837

95-81/338

95-81/341

95-81/344

95-82/563

భరస : ససరరష బభబబ
ఇసటట ననస:54-4-1446
వయససస:43
లస: ససస స

4402 SQX2380178
పపరర: చచసచమమ కలసచతల

4405 SQX0962662
పపరర: హహమలత మమకల

4408 SQX0962167
పపరర: అసజనవయబలల పరలగరరర

4411 AP151000213455
పపరర: కకటటశశరరరవప కకషటమబ�

4414 SQX2206779
పపరర: ససతమమ చడరరకలమమల

95-81/346

4417 SQX0663120
పపరర: మరరక అసజల

95-205/734

4420 MLJ1653237
పపరర: నతగరరపమమ మరరక
భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-4-1446
వయససస:68
లస: ససస స

95-81/333

4400 AP151000213238
పపరర: శవయఖ మబదదగగసడ�

95-81/336

4403 SQX0381558
పపరర: జజనమమ చలమర�

95-81/337

భరస : నతగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1445
వయససస:30
లస: ససస స
95-81/339

4406 SQX0042747
పపరర: చలమర మలర శశరర�

95-81/340

భరస : నతగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1445
వయససస:53
లస: ససస స
95-81/342

4409 AP151000213469
పపరర: ససబభబరరవప కకషటస

95-81/343

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-4-1445
వయససస:44
లస: పప
95-81/345

4412 SQX2206753
పపరర: ఓమ శవ వర నతరరయణ
దమమలపరటట
తసడడ:ప మసగయఖ దమమలపరటట
ఇసటట ననస:54-4-1445
వయససస:32
లస: పప

95-81/838

95-89/1463

4415 SQX1879360
పపరర: లమల గసగరధర సససగ కతప

95-21/1092

తసడడ:ప బభలమజ సససగ కతప
ఇసటట ననస:54-4-1446
వయససస:45
లస: పప
95-81/347

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:54-4-1446
వయససస:31
లస: ససస స
95-81/349

4397 MLJ1651983
పపరర: అనసనయ మబదదగగఅడ� �

తసడడ:ప రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1440
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరఘవపలల చడరరకలమమల
ఇసటట ననస:54-4-1445
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:ప ససరరష బభబబ పపరరకలమ
ఇసటట ననస:54-4-1446
వయససస:22
లస: ససస స
4419 SQX0381483
పపరర: జయపపద పపరరకల

95-81/335

తసడడ:ప యలమసద�
ఇసటట ననస:54-4-1445
వయససస:71
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప కకకషటస
ఇసటట ననస:54-4-1445
వయససస:73
లస: ససస స
4416 SQX1866623
పపరర: లమవణఖ పపరరకలమ

4399 SQX0117788
పపరర: మబదదగగసడ కకరణ కలమమర

95-81/330

భరస : శవయఖ� �
ఇసటట ననస:54-4-1440
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప పపదద రరమబలల
ఇసటట ననస:54-4-1445
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:54-4-1445
వయససస:56
లస: పప
4413 SQX1410364
పపరర: కర రతస మమ కకకషటస

95-81/332

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:54-4-1445
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-4-1445
వయససస:61
లస: ససస స
4410 SQX0464792
పపరర: చలమర నతగరశశర రరవప�

4396 SQX0631259
పపరర: ఓబబలరరడడడ� రరవపరర�

4394 SQX0467183
పపరర: లకడమకలమమరర� రరవపరర�

భరస : ఓబబలలప డడడ�
ఇసటట ననస:54-4-1436
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కలసచతల
ఇసటట ననస:54-4-1441
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1445
వయససస:37
లస: ససస స
4407 SQX0607903
పపరర: రతమమకకకషటమబ

భరస : ససతతరరమయఖ గబడపరటట
ఇసటట ననస:54-4-1433
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప శవయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1440
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కలసచతల
ఇసటట ననస:54-4-1441
వయససస:32
లస: పప
4404 SQX0194282
పపరర: అనసరరధ� కకషటమబ�

95-81/329

తసడడ:ప ససతతరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-4-1436
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప శవయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1440
వయససస:29
లస: పప
4401 SQX2372977
పపరర: ససనల కలసచతల

4393 SQX0194597
పపరర: జజనకక గగడపరటట

4418 SQX1866920
పపరర: ససధఖ బభయ కతప

95-81/348

భరస : లమల గసగరధర సససగ కతప
ఇసటట ననస:54-4-1446
వయససస:35
లస: ససస స
95-81/350

4421 AP151000213493
పపరర: సతఖ నతరరయణ మరరక

95-81/351

తసడడ:ప ససబభబరరవప మరరక
ఇసటట ననస:54-4-1446
వయససస:41
లస: పప
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4422 SQX1867225
పపరర: ససరరష బభబబ పపరరకలమ

95-81/352

తసడడ:ప లజజరరస పపరరకలమ
ఇసటట ననస:54-4-1446
వయససస:50
లస: పప

4423 AP151000213472
పపరర: ససబభబ రరవప మరరక

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1446
వయససస:73
లస: పప

95-56/948 4426 SQX2078285
4425 SQX2102531
పపరర: సనరఖ నతరరయణ రరడడ ఇమమరరదద
పపరర: ససబబమమ ఇమమమ రరడడ

తసడడ:ప నరసఈ రరడడడ ఇమమరరదద
ఇసటట ననస:54-4-1447
వయససస:56
లస: పప
4428 SQX1866847
పపరర: శకనవరసరరవప నలకకసడ

95-81/355

4429 SQX2172229
పపరర: మహలకమమమ మలపరటట
భరస : లకడమ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1448
వయససస:79
లస: ససస స

4431 SQX2206746
పపరర: శవ పరరశత దమమలపరటట

4432 SQX2172260
పపరర: శరరద మబకలస

95-81/841

భరస : మసగయఖ దమమలపరటట
ఇసటట ననస:54-4-1448
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప దమమలపరటట
ఇసటట ననస:54-4-1448
వయససస:22
లస: ససస స
4437 SQX0307306
పపరర: రమమశ బభబబ మనతన

95-81/358

95-58/1127

95-81/363

భరస : అసకమమ రరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1461
వయససస:74
లస: ససస స

95-81/842

4441 SQX0793695
పపరర: ససధ పప లక

4444 SQX1831809
పపరర: గగపస కకషష గగడపరటట

95-81/626

4447 SQX2018844
పపరర: భభగఖ లకడమ వవమబల

95-81/356

4450 AP151000213293
పపరర: వనసకటసరశమ అలర డడ
తసడడ:ప అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:54-4-1461
వయససస:48
లస: పప

4430 SQX2234763
పపరర: మసగయఖ దమమలపరటట

95-81/840

4433 SQX2172237
పపరర: పదమ మలపరటట

95-81/843

4436 SQX0381525
పపరర: దమయసత మనతన

95-81/357

భరస : రమమష బభబబ
ఇసటట ననస:54-4-1451
వయససస:51
లస: ససస స
95-81/359

4439 MLJ1643543
పపరర: శకనవరసచకకవరరస� భగదతటట�

95-81/360

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:54-4-1453
వయససస:49
లస: పప
95-81/361

4442 SQX0779686
పపరర: జజఖత పపకరష రరడడడ పప లక

95-81/362

తసడడ:ప చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1454
వయససస:35
లస: పప
95-81/364

4445 SQX1831825
పపరర: ససతతరరమయఖ గగడపరటట

95-81/365

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర గగడపరటట
ఇసటట ననస:54-4-1459
వయససస:53
లస: పప
95-81/627

తసడడ:ప శకనవరస వవమబల
ఇసటట ననస:54-4-1460
వయససస:18
లస: ససస స
95-81/367

95-81/354

తసడడ:ప లకడమ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1448
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప ససతతరరమయఖ గగడపరటట
ఇసటట ననస:54-4-1459
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరస వవమబల
ఇసటట ననస:54-4-1460
వయససస:33
లస: ససస స
4449 AP151000216239
పపరర: మణణమమ అలర డడ�

4438 MLJ1643550
పపరర: లకడమశరరద� భగదతటట�

4427 SQX1866888
పపరర: ససనత నలకకసడ

తసడడ:ప వరయఖ దమమలపరటట
ఇసటట ననస:54-4-1448
వయససస:63
లస: పప

భరస : జజఖత పపకరష రరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1454
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ససతతరరమయఖ గగడపరటట
ఇసటట ననస:54-4-1459
వయససస:21
లస: ససస స
4446 SQX2020311
పపరర: ఉమ వవమబల

95-81/839

భరస : శకనవరసచకకవరరస� �
ఇసటట ననస:54-4-1453
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమసత రరవప అడడ గరరర
ఇసటట ననస:54-4-1454
వయససస:32
లస: పప
4443 SQX1831841
పపరర: తషలసస గగడపరటట

4435 SQX0194308
పపరర: ధనలకడమ మనతన

95-81/625

భరస : శకనవరసరరవప నలకకసడ
ఇసటట ననస:54-4-1447
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకశశర బభబబ
ఇసటట ననస:54-4-1451
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప సదతనసద రరవప
ఇసటట ననస:54-4-1451
వయససస:55
లస: పప
4440 SQX1494236
పపరర: పవన కలమమర అడడ గరరర

95-80/837

భరస : నతరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1448
వయససస:45
లస: ససస స
95-81/844

4424 SQX2029338
పపరర: రరజరష పపరరకల

తసడడ:ప ససరరష బభబబ పపరరకల
ఇసటట ననస:54-4-1446
వయససస:19
లస: పప

భరస : సనరఖనతరరయణ ఇమమమ రరడడ
ఇసటట ననస:54-4-1447
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవరరవప నలకకసడ
ఇసటట ననస:54-4-1447 WORD NO 15
వయససస:47
లస: పప

4434 SQX2206738
పపరర: శక వదఖ దమమలపరటట

95-81/353

4448 MLJ3098282
పపరర: రరజఖలకడమ� అలర డడ�

95-81/366

భరస : వనసకటసరశమ� �
ఇసటట ననస:54-4-1461
వయససస:39
లస: ససస స
95-81/368

4451 SQX1111673
పపరర: రరజఖలకడమ గబసడతబతస న

95-81/369

భరస : శకనవరస రరవప గబసడతబతస న
ఇసటట ననస:54-4-1462
వయససస:30
లస: ససస స
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4452 SQX1110071
పపరర: వజయ కలమమరర గబసడతబతస న

95-81/370

భరస : చసదపయఖ గబసడతబతస న
ఇసటట ననస:54-4-1462
వయససస:59
లస: ససస స
4455 SQX0042796
పపరర: మదసగబల శరరష�

95-81/373

95-81/376

95-81/847

95-81/378

95-80/838

95-81/628

95-81/852

తసడడ:ప వదతఖ సరగర యలర మమటట
ఇసటట ననస:54-4-1472
వయససస:29
లస: ససస స

4465 SQX2227940
పపరర: సరసబశవ రరవప బటటటల

4468 SQX1572941
పపరర: వససత లకడమ కలసచతల

4471 SQX2170678
పపరర: ఆదదనతరరయణ తరరమలశశటట

4474 SQX2146637
పపరర: ససనత బగదతటట

95-81/979

4477 SQX2328755
పపరర: దదపసస బతషల

4480 SQX1501353
పపరర: ససవరష కలమమరర ఇసటటరర
భరస : వదతఖ సరగర యలర మమటట
ఇసటట ననస:54-4-1472
వయససస:52
లస: ససస స

4460 SQX2150993
పపరర: రరజరశ రరడడడ ససగ

95-81/846

4463 SQX0916403
పపరర: రరణబక బతష
స ల

95-81/377

95-81/849

95-56/949
4466 SQX2095727
పపరర: మణణకయమమమ తరరమల శశటటాసాస
ాసా్
భరస : ఆదద నతరరయణ తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:54-4-1466
వయససస:54
లస: ససస స

95-81/379

4469 SQX1952712
పపరర: నతగ కకరణమయ కలసచతల

95-81/380

తసడడ:ప శకనస కలసచతల
ఇసటట ననస:54-4-1466
వయససస:22
లస: ససస స
95-81/850

4472 SQX2341899
పపరర: శకహరర బబరరసస

95-81/851

తసడడ:ప కకటయఖ బబరరసస
ఇసటట ననస:54-4-1466
వయససస:30
లస: పప
95-81/853

4475 SQX2561025
పపరర: రమమదడవ మక

95-81/978

భరస : రరమకకషష మక
ఇసటట ననస:54-4-1467
వయససస:36
లస: ససస స
95-81/854

తసడడ:ప వనసకటటష బతషల
ఇసటట ననస:54-4-1470
వయససస:18
లస: ససస స
95-81/381

95-81/375

తసడడ:ప పసచచయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1465
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బభలమజ చకకవరరస
ఇసటట ననస:54-4-1467
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమకకషష మక
ఇసటట ననస:54-4-1467
వయససస:18
లస: పప
4479 SQX1501262
పపరర: మననగన సరరణణ యలర మమటట

95-81/848

తసడడ:ప గగపయఖ తరరమమలలసటటట
ఇసటట ననస:54-4-1466
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-4-1467
వయససస:46
లస: పప
4476 SQX2561033
పపరర: సరయ మక

4462 SQX2246197
పపరర: నతగమణణ పపబబగరరర

4457 SQX0307223
పపరర: శనగ చచజతనఖ రరడడడ

తసడడ:ప గల రరడడడ ససగ
ఇసటట ననస:54-4-1463
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప శకనస కలసచతల
ఇసటట ననస:54-4-1466
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కరళళశశర రరవప హరరదతసనలమ
ఇసటట ననస:54-4-1466
వయససస:31
లస: ససస స
4473 SQX2146611
పపరర: బభలమజ చకకవరరస బగదతటట

95-81/845

తసడడ:ప వనసకయఖ బటటటల
ఇసటట ననస:54-4-1465
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప శకనస
ఇసటట ననస:54-4-1466
వయససస:20
లస: ససస స
4470 SQX2079812
పపరర: శక దడవ హరరదతసనలమ

4459 SQX2356012
పపరర: రరజరశశరర ఇసటటరర

95-81/372

తసడడ:ప గరలరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1463
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప గగవసద రరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1463
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1465
వయససస:47
లస: ససస స
4467 SQX2078244
పపరర: హహమ బసదస కలసచతల

95-81/374

భరస : పపసరద రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:54-4-1463
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప పపభభకర రరవప సలగఅలమ
ఇసటట ననస:54-4-1463
వయససస:33
లస: ససస స
4464 SQX0916676
పపరర: కలమమరర బతష
స ల

4456 AP151000216247
పపరర: అసజమమ శనగ

4454 AP151000213240
పపరర: చసదపయఖ గబసడతబతష
స న

తసడడ:ప నతగయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1462
వయససస:74
లస: పప

భరస : గరలరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1463
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప సససరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1463
వయససస:61
లస: పప
4461 SQX2355964
పపరర: యయలజబబఠ సలగఅలమ

95-81/371

తసడడ:ప చసదపయఖ గబసడతబతస న
ఇసటట ననస:54-4-1462
వయససస:42
లస: పప

భరస : పపశరసత రరడడడ�
ఇసటట ననస:54-4-1463
వయససస:38
లస: ససస స
4458 AP151000213276
పపరర: గరలరరడడడ శశనగ

4453 SQX1110030
పపరర: శకనవరస రరవప గబసడతబతస న

4478 SQX2267052
పపరర: తరరపతయఖ డడరసగబల

95-88/1586

తసడడ:ప నరసయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1470
వయససస:54
లస: పప
95-81/382

4481 SQX0916973
పపరర: మననజ అహమద యలర మటట

95-81/383

తసడడ:ప వధతఖసరగర
ఇసటట ననస:54-4-1472
వయససస:30
లస: పప
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4482 SQX0916924
పపరర: వదతఖ సరగర యలర మటట

95-81/384

తసడడ:ప పపభబదతసస
ఇసటట ననస:54-4-1472
వయససస:58
లస: పప
4485 SQX1867076
పపరర: కవత చలమర

95-81/385

95-81/388

95-81/391

95-81/394

95-81/397

95-81/400

95-81/403

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ తలకకల
ఇసటట ననస:54-4-1480
వయససస:24
లస: ససస స

4495 SQX0662973
పపరర: మసరసన బ షపక

4498 AP151000216072
పపరర: కకషష కలమమరర కకమమమ

4501 SQX0962555
పపరర: నసకరశశరర చలమర

4504 SQX0962274
పపరర: శకనవరస రరవప చలమర

95-81/406

4507 SQX1953769
పపరర: వవసకట రమణ కలసభ

95-81/395

4510 SQX1400530
పపరర: కలమఖణణ తలకకల
తసడడ:ప శకనవరస రరడడ తలకకల
ఇసటట ననస:54-4-1480
వయససస:26
లస: ససస స

4490 AP151000216182
పపరర: వనసకరయమమ ఉపపపతల

95-81/390

4493 AP151000213014
పపరర: నతగబలల ఉపపతషల

95-81/393

4496 AP151000213433
పపరర: మబసరస అహమమద ఆల

95-81/396

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:54-4-1476
వయససస:44
లస: పప
95-81/398

4499 AP151000213192
పపరర: రరజజరరవప కకమమ

95-81/399

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:54-4-1478
వయససస:46
లస: పప
95-81/401

4502 SQX0194407
పపరర: శకదడవ� చలమర�

95-81/402

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1479
వయససస:40
లస: ససస స
95-81/404

4505 SQX0962829
పపరర: శకనవరస రరవప చలమర

95-81/405

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-4-1479
వయససస:46
లస: పప
95-8/1241

భరస : పపసరద కలసభ
ఇసటట ననస:54-4-1480
వయససస:44
లస: ససస స
95-81/408

95-81/387

తసడడ:ప వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1474
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప నతగయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1479
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-4-1479
వయససస:58
లస: పప
4509 SQX1400589
పపరర: కలపన తలకకల

95-81/392

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:54-4-1479
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నతగయఖ�
ఇసటట ననస:54-4-1479
వయససస:53
లస: ససస స
4506 SQX0962688
పపరర: నతగయఖ చలమర

4492 SQX0147454
పపరర: శవ ఉపపపతల

4487 SQX1411057
పపరర: శకనవరస రరవప చలమర

భరస : నతగబలల
ఇసటట ననస:54-4-1474
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:54-4-1478
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1478
వయససస:74
లస: పప
4503 AP151000216164
పపరర: బభలకలమమరర చలమర�

95-81/389

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:54-4-1476
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1478
వయససస:37
లస: ససస స
4500 AP151000213181
పపరర: సరసబశవరరవప కకమమ

4489 SQX0916767
పపరర: నతగలకకమ వపపపపతల

95-96/958

తసడడ:ప కరశయఖ చలమర
ఇసటట ననస:54-4-1473
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప నతగబలల
ఇసటట ననస:54-4-1474
వయససస:37
లస: పప

భరస : మబసరసఅహమదఆల
ఇసటట ననస:54-4-1476
వయససస:38
లస: ససస స
4497 SQX0467696
పపరర: పరవవ� కకమమ�

95-81/386

తసడడ:ప నతగబలల
ఇసటట ననస:54-4-1474
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగబలల ఉపపపతల
ఇసటట ననస:54-4-1474
వయససస:33
లస: పప
4494 MLJ1659721
పపరర: షకకలమ షపక

4486 SQX0194365
పపరర: వజయకలమమరర చలమర�

4484 SQX2095875
పపరర: నసదదన తసడతప

తసడడ:ప ససతయఖ తసడతప
ఇసటట ననస:54-04-1472
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-4-1473
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శవ కలమమర
ఇసటట ననస:54-4-1474
వయససస:29
లస: ససస స
4491 SQX1916113
పపరర: వనసకట రరమ కకషష ఉపపపతల

95-92/652

తసడడ:ప వదఖ సరగర యలర మమటట
ఇసటట ననస:54-04-1472
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప చలమర
ఇసటట ననస:54-4-1473
వయససస:24
లస: ససస స
4488 SQX0916817
పపరర: పరరశత ఉపపపతల

4483 SQX2091353
పపరర: మననజ ఆహరద యలర మమటట

4508 SQX1952696
పపరర: కరవఖశక తతళళకకళ

95-81/407

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ తతళళకకళ
ఇసటట ననస:54-4-1480
వయససస:22
లస: ససస స
95-81/409

4511 MLJ3098308
పపరర: అరరణకలమమరర తలకకల

95-81/410

భరస : శకననతసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1480
వయససస:48
లస: ససస స
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4512 AP151000213281
పపరర: శకనవరసరరడడడ తలకకల

95-81/411

తసడడ:ప కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1480
వయససస:55
లస: పప
4515 SQX2162923
పపరర: పపసరద కలసబ

95-81/855

95-81/415

95-81/417

95-90/824

95-81/961

95-81/420

95-81/423

భరస : పరశతసశర రరవప వనలగ
ఇసటట ననస:54-4-1493
వయససస:51
లస: ససస స

4525 SQX0307348
పపరర: మబరళ పరగగలల

4528 SQX2554657
పపరర: హరరత పరగగలల

4531 SQX1866672
పపరర: భభవన కకసడపలర

4534 SQX1952647
పపరర: తరరణ కకసడపలర

95-81/426

4537 SQX1952829
పపరర: సరసబశవ రరవప కలరక

95-81/418

4540 SQX1866581
పపరర: వనసకటటశ వనలగ
తసడడ:ప పరశతసశర రరవప వనలగ
ఇసటట ననస:54-4-1493
వయససస:31
లస: పప

4520 MLJ1653948
పపరర: బసగరరమమ పపనమసచ

95-81/416

4523 SQX2358943
పపరర: మహన రరవప పపనసమచచ

95-81/858

4526 SQX2498418
పపరర: పపపమ మననహర పరగగలల

95-81/955

తసడడ:ప ససనల కలమమర పరగగలల
ఇసటట ననస:54-4-1489
వయససస:22
లస: పప
95-81/971

4529 SQX1149450
పపరర: రవ శసకర రరవపలకకలలర

95-81/419

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ రరవపలకకలలర
ఇసటట ననస:54-4-1490
వయససస:41
లస: పప
95-81/421

4532 SQX1866953
పపరర: ఝమనస లకకమ రరణణ కకసడపలర

95-81/422

భరస : శవరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:54-4-1491
వయససస:43
లస: ససస స
95-81/424

4535 SQX1952787
పపరర: పపవణ కలమమర కలరక

95-81/425

తసడడ:ప పపవణ కలమమర కలరక
ఇసటట ననస:54-4-1491
వయససస:37
లస: పప
95-81/427

తసడడ:ప రరమ కకషషయఖ కలరక
ఇసటట ననస:54-4-1491
వయససస:65
లస: పప
95-81/428

95-81/414

తసడడ:ప కకషష మగరరస
ఇసటట ననస:54-4-1485
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ప శవ రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:54-4-1491
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప సరసబయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:54-4-1491
వయససస:47
లస: పప
4539 SQX1866631
పపరర: రరధ వనలగ

95-81/857

తసడడ:ప ససవర రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:54-4-1491
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప కలరక
ఇసటట ననస:54-4-1491
వయససస:59
లస: ససస స
4536 SQX1867159
పపరర: ససవర రరవప కకసడపలర

4522 SQX2357838
పపరర: తసగమమ పపనసమచచ

4517 SQX0118067
పపరర: చడకలరర ససధదర కలమమర

భరస : కకషషమగరరస
ఇసటట ననస:54-4-1485
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : ససరరష కలమమర బకకస
ఇసటట ననస:54-4-1489
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప శవరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:54-4-1491
వయససస:22
లస: ససస స
4533 SQX1952571
పపరర: మలలర శశరర కలరక

95-82/564

తసడడ:ప మహన
ఇసటట ననస:54-4-1489
వయససస:34
లస: పప

తలర : రరజరశశరర పరగగలల
ఇసటట ననస:54-4-1489
వయససస:45
లస: ససస స
4530 SQX1866961
పపరర: భభవన కకసడపలర

4519 SQX1704220
పపరర: రవతడజ మబదదగగసడ

95-81/413

తసడడ:ప చడకలరర కరశవరరవప
ఇసటట ననస:54-4-1483
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకషష మగరరస
ఇసటట ననస:54-4-1485
వయససస:79
లస: ససస స

భసధసవప: మహనరరవప పపరరమసచత
ఇసటట ననస:54-4-1486
వయససస:62
లస: పప
4527 SQX2521540
పపరర: హరరత పరగగలల

95-81/856

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:54-4-1483
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప కకషషమగరరస
ఇసటట ననస:54-4-1485
వయససస:65
లస: పప
4524 SQX2299949
పపరర: శవరరమమగరరస శరరపపరపప

4516 SQX2118149
పపరర: వనసకట రమణ కలసబ

4514 SQX1604850
పపరర: వనసకటటశశరరర తషలసస

తసడడ:ప కకటయఖ తషలసస
ఇసటట ననస:54-4-1480
వయససస:61
లస: పప

భరస : పపసరద కలసబ
ఇసటట ననస:54-4-1480
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1483
వయససస:66
లస: పప
4521 SQX0145243
పపరర: మహనరరవప పపనసమసచ

95-81/412

తసడడ:ప తమమయఖ కలసబ
ఇసటట ననస:54-4-1480
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప తమయ కలసబ
ఇసటట ననస:54-4-1480
వయససస:57
లస: పప
4518 AP151000213431
పపరర: కరశవరరవప చడకలరర

4513 SQX1952589
పపరర: పపసరద కలసబ

4538 SQX2227718
పపరర: లకడమ పపసనన కలరక

95-81/859

భరస : పపవణ కలమమర కలరక
ఇసటట ననస:54-4-1491
వయససస:32
లస: ససస స
95-81/429

4541 SQX2079994
పపరర: పరరశథదసశరర రరవప వనలగ

95-81/629

భసధసవప: రరఢ వనలగ
ఇసటట ననస:54-4-1493
వయససస:55
లస: పప
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95-81/430

భరస : మమధవరరవప� �
ఇసటట ననస:54-4-1494
వయససస:38
లస: ససస స
4545 AP151000213057
పపరర: శకనవరసరరవప కరననళళ

95-81/433

95-81/434

95-82/566

95-81/864

95-82/568

95-90/713

95-82/569

తసడడ:ప ససతతవససతరరవప
ఇసటట ననస:54-5-1499
వయససస:40
లస: ససస స

4555 SQX2170645
పపరర: లలత చచరరకల

4558 SQX1866722
పపరర: శకలత చటటటటట

4561 SQX2091429
పపరర: శకనవరస చటటటటట

4564 SQX2510626
పపరర: గగవసధ రరడడడ పపరస

95-81/439

4567 SQX0194472
పపరర: ధనలకడమ లకకసరరడడ

95-81/865

4570 MLJ1652866
పపరర: పరవనకలమమరర కసదదమళళ
తసడడ:ప ససతతవససతరరవప
ఇసటట ననస:54-5-1499
వయససస:40
లస: ససస స

4550 SQX1868439
పపరర: అపసర పఠరన

95-82/565

4553 SQX1803972
పపరర: సరయ కకషష రరడడడ సరనకకమబమ

95-83/510

4556 SQX2308260
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ గరదచ

95-167/864

తసడడ:ప సరసబరరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:54-5-245
వయససస:25
లస: పప
95-81/436

4559 SQX1867175
పపరర: శకనవరసరరవప చటటటటట

95-81/437

తసడడ:ప కకసడయఖ చటటటటట
ఇసటట ననస:54-5-1495
వయససస:38
లస: పప
95-90/714

4562 SQX2139723
పపరర: దదపక కలమమర కటట

95-90/1094

Deleted

తసడడ:ప వజయ కలమమర కటట
ఇసటట ననస:54-5-1495
వయససస:27
లస: పప
95-85/1186

4565 SQX0194456
పపరర: అరరణ లకకసరరడడ

95-81/438

భరస : పపసరదరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1498
వయససస:40
లస: ససస స
95-81/440

భరస : శసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1498
వయససస:64
లస: ససస స
95-81/441

95-81/861

తసడడ:ప రసగ రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-4-3736
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప malla reddy పపరస
ఇసటట ననస:54-5-1497
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప శసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1498
వయససస:42
లస: ససస స
4569 MLJ1652841
పపరర: చచజతవఖసపవసత కసదదమళళ

95-82/567

తసడడ:ప కకసడయఖ చటటటటట
ఇసటట ననస:54-5-1495
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప దడవసహయస దతసరర
ఇసటట ననస:54-5-1496
వయససస:51
లస: ససస స
4566 SQX0655910
పపరర: వరలకడమ లకకసరరడడ

4552 SQX1870153
పపరర: మసరసన రరవప రరకరసన

4547 SQX2391845
పపరర: గగపసనతథ బభడడశ

భరస : కగసర పఠరన
ఇసటట ననస:54-4-1540
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస చటటటటట
ఇసటట ననస:54-5-1495
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరస చటటటటట
ఇసటట ననస:54-5-1495
వయససస:47
లస: ససస స
4563 SQX1373539
పపరర: బభబ ససపపరష స దతసరర

95-81/435

భరస : రరఘవవసదప రరవప చచరరకల
ఇసటట ననస:54-5-057
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కర అబబదల అలమ� భసమ
ఇసటట ననస:54-5-1442
వయససస:47
లస: ససస స
4560 SQX2091452
పపరర: శకలత చటటటటట

4549 MLJ1645720
పపరర: సరసబరరడడడ యరకస

95-81/432

తసడడ:ప శకనవరసరరవప బభడడశ
ఇసటట ననస:54-4-1494
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప నతగయఖ రరకరసన
ఇసటట ననస:54-4-1776
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ప లకడమనతరరయణ చచరరకల
ఇసటట ననస:54-5-057
వయససస:35
లస: పప
4557 SQX0564724
పపరర: షమస బభనన� భసమ

95-81/860

తసడడ:ప అరరరనరరడడడ
ఇసటట ననస:54-4-1526
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప నససర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-4-1540
వయససస:34
లస: పప
4554 SQX2178291
పపరర: రరఘవవసదప రరవప చచరరకల

4546 SQX2389740
పపరర: శకనవరసరరవప బభడడశ

4544 AP151000213044
పపరర: మమధవరరవప కరననళళ�

తసడడ:ప శవయఖ�
ఇసటట ననస:54-4-1494
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప తరరపపత రరయబడడ బభడడశ
ఇసటట ననస:54-4-1494
వయససస:50
లస: పప

భరస : అరరరన రరడడడ�
ఇసటట ననస:54-4-1526
వయససస:63
లస: ససస స
4551 SQX1868470
పపరర: కరరమబలమర పఠరన

95-81/431

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1494
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప శవయఖ
ఇసటట ననస:54-4-1494
వయససస:47
లస: పప
4548 SQX0403550
పపరర: నతగరతనస యరకస�

4543 AP151000216374
పపరర: సరమమమజఖస కరననళళ

4568 SQX1187245
పపరర: శసకర రరడడడ లకకసరరడడడ

95-82/570

తసడడ:ప దదబభబరరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1498
వయససస:67
లస: పప
95-81/442

4571 MLJ1652858
పపరర: శవరసజన కసదదమళళ

95-81/443

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:54-5-1499
వయససస:43
లస: ససస స
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4572 AP151000216168
పపరర: అరరణకలమమరర కసదదమళళ

95-81/444

భరస : వససతరరవప
ఇసటట ననస:54-5-1499
వయససస:58
లస: ససస స
4575 SQX0631168
పపరర: ససతత వససత రరవప కసదదమళళ

95-81/447

95-81/448

95-81/450

95-81/452

95-81/455

95-81/458

95-81/460

తసడడ:ప నతరరయణ రరడడడ తమబమగరరర
ఇసటట ననస:54-5-1509
వయససస:44
లస: పప

4585 AP151000216403
పపరర: రరజ కలమమరర మమదదగరన

4588 AP151000216267
పపరర: కవత నతరర

4591 SQX0145177
పపరర: వనసకటటశశరరర చలకర

4594 SQX0663229
పపరర: కనకదసరర దడవ అసదచ

95-64/1150

4597 SQX2094555
పపరర: రరజ కలమమరర థదమబమగరరర

95-81/453

4600 SQX2305415
పపరర: రరజ కలమమరర తమబమగరరర
భరస : వనసకట రరడడడ తమబమగరరర
ఇసటట ననస:54-5-1509
వయససస:40
లస: ససస స

4580 SQX2079234
పపరర: రమణ రరడడడ యరకస

95-81/632

4583 SQX1640630
పపరర: ససరరసదప రరడడడ నతరర

95-89/523

4586 SQX0585091
పపరర: శకనవరసరరడడడ నతరర�

95-81/454

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-5-1506
వయససస:54
లస: పప
95-81/456

4589 MLJ1660497
పపరర: పదతమవత చలకర

95-81/457

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-5-1507
వయససస:54
లస: ససస స
95-81/459

4592 SQX1306555
పపరర: నరరసదప రరడడడ నతరర

95-82/571

తసడడ:ప శకనవరస రరడడ నతరర
ఇసటట ననస:54-5-1507
వయససస:24
లస: పప
95-81/461

4595 SQX0653881
పపరర: సనరఖపపకరష బభబబ అసదచ

95-81/462

తసడడ:ప వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:54-5-1507/1
వయససస:44
లస: పప
95-64/1208

భసధసవప: వనసకట రరడడడ టట
ఇసటట ననస:54-5-1509
వయససస:41
లస: ససస స
95-81/866

95-81/631

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ నతరర
ఇసటట ననస:54-5-1504
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:54-5-1507/1
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-5-1509
వయససస:68
లస: ససస స
4599 SQX2305829
పపరర: వనసకటరరడడడ తమబమగరరర

95-81/451

తసడడ:ప సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1507
వయససస:57
లస: పప

భరస : సనరఖపపకరషరబబబ
ఇసటట ననస:54-5-1507/1
వయససస:35
లస: ససస స
4596 SQX1830439
పపరర: మసరసన బ షపక

4582 SQX0194530
పపరర: షపక జరరన�

4577 SQX2079721
పపరర: వనసకట నతగ అసజనదడవ నతగళర

తసడడ:ప అరఙన యరకస
ఇసటట ననస:54-5-1501
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1507
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1507
వయససస:52
లస: పప
4593 SQX0789149
పపరర: శరరద అసదచ

95-81/449

భరస : జనతరర న రరవప
ఇసటట ననస:54-5-1506
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1507
వయససస:46
లస: ససస స
4590 AP151000213004
పపరర: సరసబరరడడడ నతరర

4579 SQX0916577
పపరర: అసజరరడడడ యనతన

95-81/446

భరస : ససరరశ నతగళర
ఇసటట ననస:54-5-1499
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర�
ఇసటట ననస:54-5-1504
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : జనతరరన రరవప� �
ఇసటట ననస:54-5-1506
వయససస:62
లస: ససస స
4587 AP151000216245
పపరర: భభగఖలకడమ నతరర

95-81/630

తసడడ:ప అసకక రరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1501
వయససస:67
లస: పప

భరస : హఫసజ�
ఇసటట ననస:54-5-1504
వయససస:39
లస: ససస స
4584 MLJ1644210
పపరర: ఉమమమహహశశరర మమదదగరన� �

4576 SQX2079762
పపరర: ససరరశ నతగళర

4574 SQX0145219
పపరర: బభల మబరళ కలరపరటట

తసడడ:ప మమలమ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:54-5-1499
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరమయఖ నతగళర
ఇసటట ననస:54-5-1499
వయససస:47
లస: పప

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1501
వయససస:60
లస: ససస స
4581 SQX0194555
పపరర: సయఖద ననరర�

95-81/445

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-5-1499
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప రరఘవపలల కసదదమళళ
ఇసటట ననస:54-5-1499
వయససస:61
లస: పప
4578 AP151000216205
పపరర: పదతమవత యనతన

4573 SQX0631077
పపరర: మసడవ రరసబభబబ

4598 SQX1884154
పపరర: పవన కలమమర తరరమలశశటట

95-81/463

తసడడ:ప అజయ బభబబ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:54-5-1509
వయససస:27
లస: పప
95-81/867

4601 SQX2305464
పపరర: నవన కలమమర రరడడడ తమబమగరరర

95-81/868

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ తమబమగరరర
ఇసటట ననస:54-5-1509
వయససస:21
లస: పప
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95-81/869

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1509
వయససస:20
లస: ససస స
4605 SQX1082460
పపరర: తనసజజ అరరకటర

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ థదమబమగరరర
ఇసటట ననస:54-5-1509
వయససస:21
లస: పప
95-81/464

తసడడ:ప శవనతగర రరడడ
ఇసటట ననస:54-5-1510
వయససస:25
లస: ససస స
4608 SQX0962738
పపరర: నతగవరరన అరరకటర

95-81/467

95-81/470

4609 AP151000216379
పపరర: వజయలకడమ ఆరర

4612 SQX1952597
పపరర: కగశక చచసగలశశటట

95-81/473

4615 SQX0653857
పపరర: నతసరయఖ శరసశశటట

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:54-5-1511
వయససస:24
లస: పప
95-82/770

95-81/480

తసడడ:ప గరలబ షపక
ఇసటట ననస:54-5-1517
వయససస:59
లస: పప

4624 SQX1559907
పపరర: సరసశత ససపత

95-81/483

4627 SQX1952548
పపరర: గగససయమ షపక

95-81/474

4630 SQX2274033
పపరర: అబబదల బరర షపక
తసడడ:ప ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:54-5-1517
వయససస:39
లస: పప

95-81/469

4613 SQX0916940
పపరర: శవ నతగరరరడడడ అరరకటర

95-81/472

4616 SQX1061654
పపరర: ఉమమదడవ ఆరర

95-81/475

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1511
వయససస:26
లస: ససస స
95-81/477

4619 SQX2167427
పపరర: రమమశ బభబబ శరసశశటట

95-81/870

తసడడ:ప నతసరయఖ శరసశశటట
ఇసటట ననస:54-5-1512
వయససస:49
లస: పప
95-81/478

4622 SQX1867142
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస పపదద

95-81/479

తసడడ:ప పస కర ఎన కకటటశశరరరవప పపదద
ఇసటట ననస:54-5-1513
వయససస:37
లస: పప
95-81/481

4625 SQX1559865
పపరర: రరజరశ కలమమర ససపత

95-81/482

తసడడ:ప పపసరద ససపత
ఇసటట ననస:54-5-1516
వయససస:38
లస: పప
95-81/484

భరస : మహమమద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:54-5-1517
వయససస:40
లస: ససస స
95-81/633

4610 SQX1952779
పపరర: కలమమరర చచసగలశశటట

తసడడ:ప వవసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1510
వయససస:54
లస: పప

భరస : పపసరద ససపత
ఇసటట ననస:54-5-1516
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప కరజస అల మహమమద
ఇసటట ననస:54-5-1516
వయససస:50
లస: పప
4629 SQX2038388
పపరర: మకలబల జజన షపక

95-81/471

భరస : కకషష నతగ కకటటశశర రరవప పపదద
ఇసటట ననస:54-5-1513
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ఫపజజ అల మహమమద
ఇసటట ననస:54-5-1516
వయససస:45
లస: ససస స
4626 SQX1252485
పపరర: ఫపజజ అల మహమమద

4621 SQX1952753
పపరర: ఉమమ దడవ పపదద

95-81/466

భరస : ససబభబరరవప చచసగలశశటట
ఇసటట ననస:54-5-1510
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1511
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప నతసరయఖ ససరసశశటట
ఇసటట ననస:54-05-1512
వయససస:49
లస: పప
4623 SQX1412360
పపరర: జరరన మహమమద

95-81/468

తసడడ:ప పపదద నతసరయఖ
ఇసటట ననస:54-5-1510
వయససస:73
లస: పప

95-81/476 4618 SQX0631275
4617 SQX1480110
పపరర: దసరరరసరయ మణణకరసత రరడడ ఆరర
పపరర: ఆరర వనసకట రరడడడ

4607 SQX1952720
పపరర: ధన లకడమ వరరశశటట
భరస : రరఘవవసదప రరవప వరరశశటట
ఇసటట ననస:54-5-1510
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభబరరవప చచసగలశశటట
ఇసటట ననస:54-5-1510
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప అపపయఖ పపదద
ఇసటట ననస:54-5-1510
వయససస:73
లస: పప

4620 SQX2017085
పపరర: రమమశ బభబబ ససరసశశటట

95-81/465

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1510
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నతసరయఖ
ఇసటట ననస:54-5-1510
వయససస:63
లస: ససస స
4614 SQX0779595
పపరర: కకషష నతగ కకటటశశరరరవప పపదద

4606 SQX0507921
పపరర: తరరమలదడవ ససరసశశటట

95-159/666

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1509
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రమమషరబబబ
ఇసటట ననస:54-5-1510
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నతగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1510
వయససస:47
లస: ససస స
4611 MLJ1648195
పపరర: కరమమశశరర ససరసశశటట

95-87/1519 4604 SQX2079952
4603 SQX2253524
పపరర: నవన కలమమర రరడడడ థదమబమగరరర
పపరర: ససచరరత తమగమ గరరర

4628 SQX1952837
పపరర: మహమమద ఖమససస షపక

95-81/485

తసడడ:ప మహమమద ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-5-1517
వయససస:40
లస: పప
95-89/1465

4631 SQX2274140
పపరర: రరహన షపక

95-89/1466

భరస : అబబదల బరర షపక
ఇసటట ననస:54-5-1517
వయససస:38
లస: ససస స
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4632 SQX1505389
పపరర: వజయ లకడమ పసచపరళ

95-87/527

భరస : లలమ కకషష సరయ పసచపరళ
ఇసటట ననస:54-5-1520
వయససస:26
లస: ససస స
4635 SQX1444298
పపరర: లలమ కకషష సరయ పసచపరళ

95-87/530

95-82/927

95-94/516

95-81/635

95-82/928

4642 SQX0194613
పపరర: మబతహర షపక

4645 SQX2300598
పపరర: పపవళక రరడడడ యరకస

95-84/739

4648 SQX2303378
పపరర: కసఠరకర సప మల

95-81/486

4651 SQX1835099
పపరర: జయ లకడమ సప మల

95-82/573

4640 SQX2092179
పపరర: మబసరసన జబబబన షపక

95-91/674

4643 SQX2079358
పపరర: శకనవరస రరడడడ యరకస

95-81/634

తసడడ:ప అరజసయమ రరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:54-5-1526
వయససస:48
లస: పప
95-81/871

4646 SQX2300531
పపరర: రరమమసజ నయమరరదద యరకస

95-81/872

తసడడ:ప సరసబ రరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:54-5-1526
వయససస:19
లస: పప
95-82/929

తసడడ:ప ససధకర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1527
వయససస:22
లస: ససస స
95-81/503

4637 AP151000657650
పపరర: యస ఎ అజజ షపక�

తసడడ:ప అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:54-5-1524
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబ రరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:54-5-1526
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:54-5-1526
వయససస:21
లస: పప
4650 SQX1835073
పపరర: ససషమ సప మల

4639 SQX2198208
పపరర: మబసరసన జబన షపక

95-87/529

తసడడ:ప బభజజన
ఇసటట ననస:54-5-1524
వయససస:47
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:54-5-1526
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప గగవసద రరడడడ గసగసరన
ఇసటట ననస:54-5-1526
వయససస:44
లస: ససస స
4647 SQX2084457
పపరర: ససదదప యరకస

95-82/572

తసడడ:ప అజజ షపక
ఇసటట ననస:54-5-1524
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:54-5-1524
వయససస:41
లస: ససస స
4644 SQX2040046
పపరర: లకడమ గసగసరన

4636 SQX1868900
పపరర: మమహతత ససలమసనత షపక

4634 SQX1444314
పపరర: మననజ కలమమర పసచపరళ

తసడడ:ప శకనవరసరరవప పసచపరళ
ఇసటట ననస:54-5-1520
వయససస:25
లస: పప

భరస : అబబదల అజజద షపక
ఇసటట ననస:54-5-1524
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:54-5-1524
వయససస:22
లస: ససస స
4641 SQX2093458
పపరర: మమహతత ససలమసనత షపక

95-87/528

భరస : శకనవరసరరవప పసచపరళ
ఇసటట ననస:54-5-1520
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప పసచపరళ
ఇసటట ననస:54-5-1520
వయససస:28
లస: పప
4638 SQX2198158
పపరర: అసమ ఫరరరనత షపక

4633 SQX1444355
పపరర: గరయతప పసచపరళ

4649 SQX1835081
పపరర: కరసతక సప మల

95-81/502

తసడడ:ప ససధతకర రరడడడ సప మల
ఇసటట ననస:54-5-1527 2ND LANE RAGHAV
వయససస:23
లస: ససస స
95-81/504

4652 SQX1835065
పపరర: ససధతకర రరడడడ సప మల

95-81/505

తసడడ:ప ససధతకర రరడడడ సప మల
భరస : ససధతకర రరడడడ సప మల
తసడడ:ప ససబభబ రరడడ సప మల
ఇసటట ననస:54-5-1527 2ND LANE RAGHAV ఇసటట ననస:54-5-1527 2ND LANE RAGHAV ఇసటట ననస:54-5-1527 2ND LANE RAGHAV
వయససస:25
లస: ససస స
వయససస:44
లస: ససస స
వయససస:51
లస: పప
4653 SQX1952803
పపరర: లకడమ దడవ తతమబ

95-81/487

భరస : బభల ఈశశర రరడడడ తతమబ
ఇసటట ననస:54-5-1528
వయససస:49
లస: ససస స
4656 SQX1952654
పపరర: బభల ఈశశర రరడడడ తతమబ

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1532
వయససస:29
లస: ససస స

95-81/488

భరస : గబరవ రరడడడ తతమబ
ఇసటట ననస:54-5-1528
వయససస:71
లస: ససస స
95-81/490

తసడడ:ప గబరవ రరడడడ తతమబ
ఇసటట ననస:54-5-1528
వయససస:51
లస: పప
4659 SQX1952738
పపరర: భభరత కరమ రరడడ

4654 SQX1952555
పపరర: రసగ లకమమమ తతమబ

4657 SQX1889112
పపరర: లకడమ తరరపతమమ వలర స

4660 SQX1400563
పపరర: వనసకట రమణత రరడడడ కరమ రరడడ
తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కరమ రరడడ
ఇసటట ననస:54-5-1532
వయససస:36
లస: పప

95-81/489

తసడడ:ప బభల ఈశశర రరడడ తతమబ
ఇసటట ననస:54-5-1528
వయససస:24
లస: పప
95-81/491

తసడడ:ప శవయఖ వలర స
ఇసటట ననస:54-5-1529
వయససస:23
లస: ససస స
95-81/493

4655 SQX1952704
పపరర: వనసకట శకకరసత రరడడడ తతమబ

4658 SQX1889096
పపరర: శవయఖ వలర స

95-81/492

తసడడ:ప ససబభబరరవప వలర స
ఇసటట ననస:54-5-1529
వయససస:58
లస: పప
95-81/494

4661 SQX2314797
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ కరమరరడడడ

95-81/873

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1532
వయససస:35
లస: పప
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95-82/574

తసడడ:ప లకమ రరడడడ గసగరరరవప
ఇసటట ననస:54-05-1532
వయససస:48
లస: పప
4665 SQX1952688
పపరర: కలమమర బభబబ రరవపరర

95-81/497

95-81/875

95-82/575

95-82/578

95-81/636

95-82/779

95-81/500

తసడడ:ప గగరర రరడడడ బరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1536
వయససస:32
లస: పప
4686 SQX1947589
పపరర: పరవన ఊడడమగడడ

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1537
వయససస:32
లస: పప

95-82/576

4675 SQX0916593
పపరర: రరమమహన రరడడ ఆవపల

4678 SQX2054161
పపరర: నహహద బబగస మహమమద

95-82/581

95-82/579

95-81/637

95-82/780

4684 SQX0916650
పపరర: గగరర రరడడడ బబజరరడడడ

95-81/501

4690 SQX2080216
పపరర: శకనవరస రరడడడ గసగవరపప
తసడడ:ప వనసకట రరడడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:54-5-1537
వయససస:37
లస: పప

95-81/959

4673 SQX1505876
పపరర: హరరక రరవపరర

95-82/577

4676 SQX0779553
పపరర: వరబపహమచతరర పరనసగసటట

95-82/580

4679 SQX2078913
పపరర: సబహ బబగబమ మహమమద

95-81/638

తసడడ:ప హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:54-5-1535 WARD 15
వయససస:47
లస: ససస స
4682 SQX1866789
పపరర: పరవన ఊడడమగడడ

95-81/499

భరస : వనసకట రరజ ఊడడమగడడ
ఇసటట ననస:54-5-1536
వయససస:32
లస: ససస స
4685 UXZ0667800
పపరర: రరజఖ లకడమ పససగళ

95-81/877

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1536
వయససస:25
లస: ససస స
95-82/582

తసడడ:ప ససతతరరమచసదప ఊడడమగడడ
ఇసటట ననస:54-5-1536
వయససస:33
లస: పప
95-82/584

4670 SQX2516508
పపరర: శకనవరససలల రరడడడ కతరరదద

తసడడ:ప కకషషమగరరస
ఇసటట ననస:54-5-1533
వయససస:59
లస: పప

4681 SQX2080083
పపరర: అఖస రరననసర బబగబమ
మహమమద
తసడడ:ప హహసపన మహమమద
ఇసటట ననస:54-5-1535 WARD 15
వయససస:49
లస: ససస స

4687 SQX1704196
పపరర: వనసకట రరజ ఊడడమగడడ

95-81/874

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-5-1533
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప తపప రరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1536
వయససస:68
లస: పప

తలర : వనసకట రరజ ఊడడమగడడ
ఇసటట ననస:54-5-1536
వయససస:31
లస: ససస స
4689 SQX0779538
పపరర: తపరపరరడడడ చలకల

4672 SQX1704766
పపరర: రమఖశక ఆవపల

4667 SQX2151884
పపరర: రరమ మహన రరడడ అవపల

తసడడ:ప పపద వనసకట రరడడడ కతరరదద
ఇసటట ననస:54-5-1533
వయససస:40
లస: పప

భరస : గగస మహమమద
ఇసటట ననస:54-5-1535
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప హహసపన మహమమద
ఇసటట ననస:54-5-1535 WARD 15
వయససస:60
లస: ససస స
4683 SQX1030303
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ బరరడడడ

95-81/876

తసడడ:ప రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1533
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప హహసపన మహమమద
ఇసటట ననస:54-5-1535
వయససస:46
లస: పప
4680 SQX2080042
పపరర: శహహదత బబగబమ మహమమద

4669 SQX2325645
పపరర: శశశలజ పప దదల

95-81/496

తసడడ:ప రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1533
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప రరమ మహన రరడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:54-5-1533
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరమమహన రరడడ
ఇసటట ననస:54-5-1533
వయససస:34
లస: ససస స
4677 SQX2078889
పపరర: గగస మహమమద

95-81/498

భసధసవప: నగరశ పప దదల
ఇసటట ననస:54-5-1533
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమ మహన రరడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:54-5-1533
వయససస:21
లస: ససస స
4674 SQX0916585
పపరర: సరగజన దడవ ఆవపల

4666 SQX1952670
పపరర: రరమ మహన రరడడ ఆవపల

4664 SQX1952639
పపరర: ఆదదలకడమ కరరరడడడ

భరస : వనసకట రరడడడ కరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1533
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమరరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:54-5-1533
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప మలర యఖ పప దదల
ఇసటట ననస:54-5-1533
వయససస:29
లస: పప
4671 SQX1704782
పపరర: అనల దడవ ఆవపల

95-81/495

భరస : రరమ మహన రరడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:54-5-1533
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:54-5-1533
వయససస:28
లస: పప
4668 SQX2325991
పపరర: నగరశ పప దదల

4663 SQX1952746
పపరర: సరగజన దడవ ఆవపల

4688 SQX0779694
పపరర: జనతరదన రరడడడ చలకల

95-82/583

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1537
వయససస:30
లస: పప
95-82/781

4691 SQX2453058
పపరర: మసజషర చలకల

95-82/930

భరస : చలకల జనతరర న రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:54-5-1537
వయససస:31
లస: ససస స
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4692 SQX0855320
పపరర: కకటటశశర రరవప కకనసగగలల

95-82/585

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:54-5-1538
వయససస:49
లస: పప
4695 SQX1705029
పపరర: ననరరలర ఖమన పఠరన

95-82/588

95-82/591

95-82/594

95-82/597

95-82/600

95-82/603

95-82/605

భరస : కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1544
వయససస:29
లస: ససస స

4705 SQX0564740
పపరర: కర అబబదల అలమ�

4708 SQX1704246
పపరర: శవ కలమమరర మమలలపరటట

4711 SQX0611285
పపరర: ఉషరరరణణ� కరననళళ�

4714 SQX1982990
పపరర: మబరళ కకసడ

95-87/1561

4717 SQX2368850
పపరర: వససత ససశల

95-82/598

4720 SQX2091791
పపరర: రరధ తమబమగరరర
భరస : రవసదప రరడడడ తమబమగరరర
ఇసటట ననస:54-6-1544
వయససస:37
లస: ససస స

4700 SQX0135871
పపరర: గరయస రమణతరరడడడ

95-82/593

4703 SQX1705052
పపరర: షమర షపక

95-82/596

4706 SQX1705102
పపరర: సపజదత షపక

95-82/599

తసడడ:ప మహమమద కరససస షపక
ఇసటట ననస:54-5-1542
వయససస:55
లస: పప
95-82/601

4709 MLJ3098084
పపరర: ససతతరరవమమ� కసభభల�

95-82/602

భరస : ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:54-5-1543
వయససస:74
లస: ససస స
95-87/531

4712 MLJ1648047
పపరర: కకషషవవణణ కకసడత

95-82/604

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6
వయససస:74
లస: ససస స
95-84/651

4715 SQX2252088
పపరర: సమబదతపల అనసనరఖ

95-87/1547

భరస : సమబదతపల పపలర రరవప
ఇసటట ననస:54-6-16/9
వయససస:68
లస: ససస స
95-81/879

4718 SQX1505652
పపరర: వ కర యస యస రరమమరరవప
యసడపలర
తసడడ:ప కకషష మగరరస యసడపలర
ఇసటట ననస:54-6-1544
వయససస:33
లస: పప

95-88/128

95-90/715

4721 SQX2142685
పపరర: నరమల కకసడడశశటట

95-81/880

భరస : వససత వనసగళ రరవప
ఇసటట ననస:54-6-1544
వయససస:33
లస: ససస స
95-88/1298

95-82/590

తసడడ:ప సపజదత షపక
ఇసటట ననస:54-5-1542
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:54-6
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట కకసడ రరడడడ యకససటట
ఇసటట ననస:54-6-162
వయససస:21
లస: పప
4719 SQX2111250
పపరర: వజయ లకడమ బజరస

95-82/595

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-5-1684
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప లకకమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6
వయససస:77
లస: పప
4716 SQX2163012
పపరర: మమధవ రరడడడ యకససటట

4702 SQX0564732
పపరర: రజయమ బబగస�

4697 SQX0135707
పపరర: గరయస జయ లకడమ

తసడడ:ప చసదప రరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1541
వయససస:53
లస: పప

భరస : భభససర రరడడడ మమలలపరటట
ఇసటట ననస:54-5-1543
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప నతరరయణ రరడడడ మలలపరటట
ఇసటట ననస:54-5-1543
వయససస:46
లస: పప
4713 MLJ1644475
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ కకసడత

95-82/592

తసడడ:ప అబబదల హహహ�
ఇసటట ననస:54-5-1542
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప కర అబబదల రహహస సరహహబ�
ఇసటట ననస:54-5-1542
వయససస:80
లస: పప
4710 SQX1704683
పపరర: బభససర రరడడడ మలలపరటట

4699 SQX0683193
పపరర: పపవణ కలమమర గరయస

95-82/587

తసడడ:ప రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1541
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అబబదల హహహ�
ఇసటట ననస:54-5-1542
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ప సపజదత షపక
ఇసటట ననస:54-5-1542
వయససస:29
లస: పప
4707 SQX0564757
పపరర: అబబదల హహహ�

95-82/589

తసడడ:ప రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1541
వయససస:28
లస: పప

భరస : సపజదత షపక
ఇసటట ననస:54-5-1542
వయససస:49
లస: ససస స
4704 SQX1705078
పపరర: మహమమద సలస షపక

4696 SQX1868397
పపరర: నససర ఖమన పఠరన

4694 SQX1868009
పపరర: కగసర పఠరన

భరస : నససర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-5-1540
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప సరరదర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-5-1540
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప రమణతరరడడడ
ఇసటట ననస:54-5-1541
వయససస:32
లస: ససస స
4701 SQX1704808
పపరర: మమమమగన షపక

95-82/586

భరస : కరరమబలమర పఠరన
ఇసటట ననస:54-5-1540
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప నససర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-5-1540
వయససస:34
లస: పప
4698 SQX0425975
పపరర: పపసననకలమమరర గరయస

4693 SQX1867993
పపరర: రహహమమ పఠరన

భరస : పపభభకర రరవప కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:54-6-1545
వయససస:44
లస: ససస స
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4722 SQX2251288
పపరర: పపభభకర రరవప కకసడడశశటట

95-87/1520

తసడడ:ప పపసరదరరవప కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:54-6-1545
వయససస:48
లస: పప
4725 SQX2478774
పపరర: లకకత భభరర వ కకసడడశశటట

95-88/1600

95-81/881

95-81/884

95-88/131

95-81/885

95-88/132

95-118/910

Deleted
95-87/1521

భరస : రమణరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1550
వయససస:37
లస: ససస స
4749 SQX2072403
పపరర: మమగరన దదడడ
తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:54-6-1556/1
వయససస:21
లస: ససస స

95-88/129

4735 SQX2471902
పపరర: వసశ కకషష వవలలరర

4738 SQX2376184
పపరర: వనసకట రరస తడజ అడబభల

4741 MLJ1641489
పపరర: గరరరజకలమమరర పరవపలలరర

4744 SQX2041739
పపరర: రమణరరడడడ బజరస

95-88/1602

95-81/886

4750 SQX1866763
పపరర: అబబదల రరహమమన షపక
తసడడ:ప రరజశన షపక
ఇసటట ననస:54-6-1560
వయససస:24
లస: పప

95-81/883

4733 SQX1889559
పపరర: నరసససహరరడడడ ఈవపరర

95-88/130

4736 SQX2077600
పపరర: పరసడడ రసగ శసఖరపప

95-80/839

4739 NDX1839457
పపరర: భభణబ సరయ శక కసదచపప

95-81/887

భరస : సరయ పపశరసత అడబభల
ఇసటట ననస:54-6-1548
వయససస:24
లస: ససస స
95-81/506

4742 AP151000213126
పపరర: అమమయఖ చచదరర పరవపలలరర

95-81/507

తసడడ:ప లకకమనతరరయణ
ఇసటట ననస:54-6-1549
వయససస:31
లస: పప
95-80/840

4745 SQX2088870
పపరర: కకషష రరడడడ బజరస

95-87/1161

తసడడ:ప రమణ రరడడడ బజరస
ఇసటట ననస:54-6-1550
వయససస:18
లస: పప
95-81/888

తసడడ:ప మహన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:54-6-1552
వయససస:18
లస: పప
95-17/848

4730 SQX2328938
పపరర: ససత థసపకలలమ

తసడడ:ప చనన ఆసజనవయబలల శసఖరపప
ఇసటట ననస:54-6-1547, PLOT NO.S9
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర రరడడడ బజరస
ఇసటట ననస:54-6-1550
వయససస:40
లస: పప
4747 SQX2162360
పపరర: ససరరసదప సససగ బబ సదదల

95-81/639

తసడడ:ప బబచచ రరడడడ ఈవపరర
ఇసటట ననస:54-6-1547
వయససస:32
లస: పప

భరస : అమమయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:54-6-1549
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప రవసదప రరడడడ తమబమగరరర
ఇసటట ననస:54-6-1549
వయససస:18
లస: ససస స
4746 SQX2243202
పపరర: నతగరసదప బజరస

4732 SQX1889542
పపరర: రరణణ ఈవపరర

4727 SQX2038198
పపరర: శసకర రరడడడ మబతతఖల

భరస : వనసకటటశశర రరవప థసపకలలమ
ఇసటట ననస:54-6-1546
వయససస:56
లస: ససస స

భసధసవప: సరయ పపశరసత అడబభల
ఇసటట ననస:54-6-1548
వయససస:26
లస: పప

తలర : పదతమవత అడబభల
ఇసటట ననస:54-6-1548
వయససస:25
లస: పప
4743 SQX2066587
పపరర: జజషష తమబమగరరర

95-81/882

తసడడ:ప ద వవలలరర
ఇసటట ననస:54-6-1547
వయససస:22
లస: పప

భసధసవప: సరయ పపశరసత అడబభల
ఇసటట ననస:54-6-1548
వయససస:45
లస: ససస స
4740 SQX1188409
పపరర: సరయ పపశరసత అడబభల

4729 SQX2326775
పపరర: వనసకటటశశర రరవప థసపకలలమ

95-88/1599

తసడడ:ప నతగ భగషణ రరడడడ మబతతఖల
ఇసటట ననస:54-6-1546
వయససస:44
లస: పప

భరస : నరసససహరరడడడ ఈవపరర
ఇసటట ననస:54-6-1547
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:54-6-1547
వయససస:44
లస: పప
4737 SQX2372266
పపరర: పదతమవతతహహ అడబభల

95-90/165

తసడడ:ప రసగయఖ థసపకలలమ
ఇసటట ననస:54-6-1546
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప వరయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:54-6-1547
వయససస:39
లస: పప
4734 SQX0681122
పపరర: శకనవరసరరవప కరటటరర

4726 SQX1563882
పపరర: పపసరద రరవప కకసడడశశటట

4724 SQX2475572
పపరర: లకకత భభరర వ కకసడడశశటట

తసడడ:ప పపభభకర రరవప కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:54-6-1545
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప అసజయఖ కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:54-6-1545
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ప రగయఖ తషపకలల
ఇసటట ననస:54-6-1546
వయససస:65
లస: పప
4731 SQX2423515
పపరర: ససరరశ కసచరర

95-88/1598

తసడడ:ప పపసరదరరవప కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:54-6-1545
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప పపభభకర రరవప కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:54-6-1545
వయససస:18
లస: పప
4728 SQX2335677
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తషపకలల

4723 SQX1563866
పపరర: పపభభకర రరవప కకసడడశశటట

4748 SQX2380376
పపరర: వజయ లకడమ బసదదల

95-87/1522

భరస : మహన సససగ సససగ
ఇసటట ననస:54-6-1552
వయససస:38
లస: ససస స
95-81/508

4751 SQX1998731
పపరర: రరజజశన షపక

95-81/640

తసడడ:ప బభష షపక
ఇసటట ననస:54-6-1560
వయససస:47
లస: పప
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4752 SQX2067403
పపరర: రరకరష చచదరర మసడడపపడడ

95-70/1199

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మసడడపపడడ
ఇసటట ననస:54-6-1561
వయససస:19
లస: పప
4755 SQX2035236
పపరర: చననపరరడడడ కకట

95-81/641

95-81/643

Deleted
95-87/1523

Deleted

తసడడ:ప ఆనసద ఠగటభటథద
ఇసటట ననస:54-6-1566
వయససస:62
లస: పప
4764 SQX2327377
పపరర: సశరరప పపరల

95-87/1526

తసడడ:ప మమధవన పపరల
ఇసటట ననస:54-6-1566
వయససస:44
లస: పప
4767 SQX2083939
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ జకకస రరడడడ

95-143/714

95-87/1528

భరస : మసరసన రరవప కసదద
ఇసటట ననస:54-6-1568
వయససస:35
లస: ససస స
4773 SQX2389930
పపరర: లకడమ కలమమరర కకటర

95-87/1529

భరస : అసజ రరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:54-6-1569
వయససస:47
లస: ససస స
4776 SQX2391035
పపరర: సశరరజఖస కకతతరర

భరస : గగపరల రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:54-6-1570
వయససస:54
లస: ససస స

4759 SQX2025294
పపరర: శకనవరస తతటభటత

95-81/644

తసడడ:ప హరరన తతటభటత
ఇసటట ననస:54-6-1566
వయససస:34
లస: పప
4762 SQX2327328
పపరర: ససజజత ఠగటభటథద

4768 SQX2270007
పపరర: అనసత లకడమ గసగవరపప

95-88/1604

95-87/1524

95-81/511

4760 SQX2315885
పపరర: శకనవరస తతటట త

95-81/889

4763 SQX2367373
పపరర: సరసశత మమరసరరడడడ

95-87/1525

భరస : శవ రరడడడ మమరసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1566
వయససస:52
లస: ససస స
95-51/469

4766 SQX2079432
పపరర: పరరశతమమ జకకస రరడడ

95-81/645

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ జకకస రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1566/1
వయససస:65
లస: ససస స
95-87/1527

4769 MLJ1643451
పపరర: వనసకట రమణమమ గసగవరపప

95-88/1603

భరస : వనసకట శవ రరడడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:54-6-1567
వయససస:34
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకట శవ రరడడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:54-6-1567
వయససస:57
లస: ససస స

95-88/133
4771 SQX1283746
పపరర: పవన ఎన వ ఆర యస
గబపరస మతష
స పలర
తసడడ:ప సరయ నతగ మహన రరవప మతష
స పలర
ఇసటట ననస:54-6-1568
వయససస:26
లస: పప

4772 SQX2396059
పపరర: అసజ రరడడడ కకటర
తసడడ:ప రరమరరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:54-6-1569
వయససస:58
లస: పప

4774 SQX2394245
పపరర: అభ రరస కకటర

4775 SQX1960426
పపరర: అభ రరమ కకటర

95-87/1530

4777 SQX2036515
పపరర: అచసఖత రరవప కరతరరడడ

4780 SQX2161495
పపరర: కరరణ కసబభల
భరస : రగసస రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1570
వయససస:24
లస: ససస స

95-81/890

95-88/134

తలర : లకడమ కలమమరర కకటర
ఇసటట ననస:54-6-1569
వయససస:22
లస: పప
95-90/716

తసడడ:ప సతఖస సపజదస కరతరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1569
వయససస:36
లస: పప
95-81/891

4757 SQX1916139
పపరర: హహహమవత తతటట థచజల

తసడడ:ప హరరన తతటట త
ఇసటట ననస:54-6-1566
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప హరరన ఠగటభటథద
ఇసటట ననస:54-6-1566
వయససస:58
లస: ససస స
4765 SQX2062768
పపరర: వమల దదడడ

95-81/510

తసడడ:ప హరరన తతటట థచజల
ఇసటట ననస:54-6-1566
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప అసజ రరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:54-6-1569
వయససస:23
లస: పప

భరస : సనరఖ నతరరయణ కకతతరర
ఇసటట ననస:54-6-1569
వయససస:76
లస: ససస స
4779 SQX2457646
పపరర: వజయ లకడమ కకటట

95-81/642

తసడడ:ప శకనవరసరరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:54-6-1566/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప నరరస రరడడడ జకకస రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1566/1
వయససస:78
లస: పప
4770 SQX2394005
పపరర: ససధఖ రరణణ కసదద

4756 SQX2037836
పపరర: ధనలకడమ కకట

4754 SQX1501296
పపరర: శకనవరస రరవప మసడపపడడ

తసడడ:ప రగశయఖ మసడపపడడ
ఇసటట ననస:54-6-1561
వయససస:48
లస: పప

భరస : చననపరరడడడ కకట
ఇసటట ననస:54-6-1563
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆనసద తతటభటత
ఇసటట ననస:54-6-1566
వయససస:62
లస: పప
4761 SQX2327492
పపరర: హరరన ఠగటభటథద

95-81/509

భరస : వనసకటటసశరరర కనననకసటట
ఇసటట ననస:54-6-1561
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటరరడడడ కకట
ఇసటట ననస:54-6-1563
వయససస:39
లస: పప
4758 SQX2025310
పపరర: హరరన తతటభటత

4753 SQX1501312
పపరర: జయ లకడమ కనననకసటట

4778 SQX2036499
పపరర: వజయ లకడమ కరతరరడడడ

95-90/717

భరస : అచసఖత రరవప కరతరరడడ
ఇసటట ననస:54-6-1569
వయససస:33
లస: ససస స
95-81/892

4781 SQX2317451
పపరర: వజయలకడమ కకటట

95-87/1531

భరస : రరజ గగపరల రరడడ కకటట
ఇసటట ననస:54-6-1570
వయససస:53
లస: ససస స
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95-87/1532

తసడడ:ప రరజ గగపరల రరడడ కకటట
ఇసటట ననస:54-6-1570
వయససస:32
లస: పప
4785 SQX1917459
పపరర: మసరసన బ షపక

95-81/512

95-81/515

95-95/1186

95-81/518

95-87/532

95-148/717

95-88/137

తసడడ:ప రరమచసదప చతరరఖలల
ఇసటట ననస:54-6-1579
వయససస:37
లస: ససస స

4795 SQX1952522
పపరర: రవకలమమర మబతరరడడడ

4798 NDX1390459
పపరర: శకలత యయసడచడ
ప డడ

4801 SQX2351849
పపరర: కకషష కలమమరర కకతస

4804 SQX0578211
పపరర: శకరరమరరడడడ యయసడచడ
ప డడ

95-81/894

4807 SQX2159531
పపరర: యగరనసద రరడడడ అననపరరడడడ

95-81/519

4810 SQX2395952
పపరర: శశ జజఖత మమడడకకసడనరర
భరస : హసపబసడ మమడడకకసడనరర
ఇసటట ననస:54-6-1579
వయససస:31
లస: ససస స

4790 SQX1917376
పపరర: మరరవల షపక

95-81/517

4793 SQX2098473
పపరర: సరసబశవరరవప బసడర

95-1/1152

4796 SQX2079465
పపరర: హరర కకాసషష బసడర

95-81/646

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప బసడర
ఇసటట ననస:54-6-1578
వయససస:20
లస: పప
95-87/1535

4799 SQX1873272
పపరర: సరయ కకషష బసడర

95-88/135

తసడడ:ప సరసబశవరరవప బసడర
ఇసటట ననస:54-6-1578
వయససస:24
లస: పప
95-87/1536

4802 SQX0721878
పపరర: మమధవ చతమరరస

95-88/136

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:54-6-1578/1
వయససస:44
లస: ససస స
95-88/138

4805 SQX2335693
పపరర: నతరరయణ సరశమ ఉడత

95-81/893

తసడడ:ప రమబలల ఉడత
ఇసటట ననస:54-6-1579
వయససస:67
లస: పప
95-87/1537

తసడడ:ప సరసబ రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1579
వయససస:50
లస: పప
95-87/1539

95-81/514

తసడడ:ప కకాసషష మగరరస బసడర
ఇసటట ననస:54-6-1578
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప చసదపబభబబ
ఇసటట ననస:54-6-1578/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : నతరరయణ సరశమ ఉడత
ఇసటట ననస:54-6-1579
వయససస:57
లస: ససస స
4809 AEJ1450204
పపరర: కకషషవవణణ కరసడనరర

95-172/568

భరస : ఈశశర కకషష కకతస
ఇసటట ననస:54-6-1578/1
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-6-1578/1
వయససస:75
లస: ససస స
4806 SQX2334910
పపరర: శఖమల దడవ ఉడత

4792 SQX2038313
పపరర: అసకక రరడడడ ఆవపల

4787 SQX1917491
పపరర: ససబభన బ షపక

తసడడ:ప పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-6-1576
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకరరమరరడడడ యయసడచడ
ప డడ
ఇసటట ననస:54-6-1578
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప బసడర
ఇసటట ననస:54-6-1578
వయససస:51
లస: ససస స
4803 SQX0722744
పపరర: సరగజన చతమరరస

95-81/516

తసడడ:ప నరసససహరరవప మబతరరడడ
ఇసటట ననస:54-6-1578
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప సరసబ శవ రరవప బసడర
ఇసటట ననస:54-6-1578
వయససస:26
లస: పప
4800 SQX2087781
పపరర: రరజఖస బసడర

4789 SQX1917418
పపరర: జజన బభషర షపక

95-87/1534

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-6-1576
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససభభబ రరడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:54-06-1576
వయససస:33
లస: పప

భరస : రవ కలమమర మబతరరడడ
ఇసటట ననస:54-6-1578
వయససస:32
లస: ససస స
4797 SQX1627167
పపరర: లకడమ నతరరయణ బసడర

95-81/513

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-6-1576
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:54-06-1576
వయససస:29
లస: ససస స
4794 SQX1952530
పపరర: కళళఖణణ మబతరరడడ

4786 SQX1917301
పపరర: సపజదతబ షపక

4784 SQX2461341
పపరర: భవరన కకటట

భరస : శకనతథ రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:54-6-1570
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:54-6-1576
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప మరరవల షపక
ఇసటట ననస:54-6-1576
వయససస:30
లస: పప
4791 SQX2038990
పపరర: లకడమ దడవ మమడస

95-87/1533

తసడడ:ప శకనతథ రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:54-6-1570
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప మరరవల షపక
ఇసటట ననస:54-6-1576
వయససస:30
లస: ససస స
4788 SQX1917335
పపరర: జజన సపజదత షపక

4783 SQX2317402
పపరర: భవన కకటట

4808 SQX2159549
పపరర: గగవసదమమ అననపరరడడ

95-87/1538

భరస : యగరనసద రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1579
వయససస:39
లస: ససస స
95-89/1467

4811 SQX1393974
పపరర: పరరశత అడబభల

95-88/139

భరస : శవ పపసరద దతసరర
ఇసటట ననస:54-6-1581
వయససస:54
లస: ససస స
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95-88/140

తసడడ:ప బభబబ రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:54-6-1581
వయససస:55
లస: పప
95-88/142

తసడడ:ప మమబబలమ షపక
ఇసటట ననస:54-6-1582
వయససస:29
లస: ససస స
95-88/1299

95-90/1092

95-88/146

భరస : మహబగబ ససభభన
ఇసటట ననస:54-6-1584
వయససస:66
లస: ససస స

95-90/718

4822 SQX2459378
పపరర: నతగమణణ బసరబథదన

4825 SQX2039758
పపరర: హహసపన షరరఫ షపక

95-87/1540

4830 SQX2080356
పపరర: శవ రరమయఖ లలకస

95-90/1106

95-82/782

95-90/720

95-80/30

4834 SQX2129153
పపరర: శరత బభబబ మసదతడ

95-88/1605

4837 SQX2027480
పపరర: దసరర పపసనన ససదదపలర

95-87/1541

95-87/1542

4840 SQX2101129
పపరర: కరశ రరడడడ కరమరరడడడ
తసడడ:ప రసగరరరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1597
వయససస:44
లస: పప

95-88/145

4826 SQX2039741
పపరర: షహనతజ షపక

95-90/721

4829 SQX0122713
పపరర: పరలవరదద వనసకటటశశరరర�

95-88/147

4832 SQX2113843
పపరర: ససతలకడమ లలకస

95-88/1300

4835 SQX2129138
పపరర: అరరణ బబ డడ పరటట

95-87/1543

భరస : శరత బభబబ మసదతడ
ఇసటట ననస:54-6-1590
వయససస:54
లస: ససస స
95-81/647

భరస : పవన కలమమర ససదదపలర
ఇసటట ననస:54-6-1591
వయససస:21
లస: ససస స
95-80/31

4823 SQX0861625
పపరర: రహమత షపక

భరస : శవ రరమయఖ లలకస
ఇసటట ననస:54-6-1589
వయససస:62
లస: ససస స

Deleted

భరస : రమణ యయరరవ
ఇసటట ననస:54-6-1590
వయససస:31
లస: ససస స

95-90/719

తసడడ:ప నరసయఖ�
ఇసటట ననస:54-6-1586
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప ససదరరన రరవప మసదతడ
ఇసటట ననస:54-6-1590
వయససస:58
లస: పప
95-88/148

4820 SQX2091312
పపరర: అనత శక నతలలబబ యయనత

భరస : హహసపన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:54-6-1584
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ రరమయఖ లలకస
ఇసటట ననస:54-6-1589
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప ససబభబరరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:54-6-1590
వయససస:41
లస: పప
4836 SQX1873512
పపరర: వనసకటనతరరయమణమమ యయరరవ

4831 SQX2159440
పపరర: వజయ కలమమర లలకస

95-88/144

భరస : సరరర ర
ఇసటట ననస:54-6-1584
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పరరచనరర
ఇసటట ననస:54-6-1585
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప రరమ కకటటశశర రరవప లలకస
ఇసటట ననస:54-6-1589
వయససస:66
లస: పప
4833 SQX1866250
పపరర: రమణ యయరరవ

4828 SQX2137305
పపరర: ఏడడకకసడలల పరరచనరర

4817 SQX1011592
పపరర: చచజతనఖ తతట

భరస : శకనవరస రరవప నతలలబబ యయనత
ఇసటట ననస:54-6-1582
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబగబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-6-1584
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల పరరచనరర
ఇసటట ననస:54-6-1585
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమచసదతప రరడడడ జజలరరడడడగరరర
ఇసటట ననస:54-6-1594
వయససస:23
లస: ససస స

4819 SQX2091338
పపరర: శకనవరస రరవప నలర బబ యన

95-88/141

భరస : బభజరరవప
ఇసటట ననస:54-6-1582
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప బసరబథదన
ఇసటట ననస:54-6-1582
వయససస:36
లస: ససస స

4824 SQX0861658
పపరర: మరభ షపక

4839 SQX1866235
పపరర: శవలల జజలరరడడడగరరర

95-88/143

తసడడ:ప వనసకటపపయఖ నలర బబ యన
ఇసటట ననస:54-6-1582
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-6-1582
వయససస:40
లస: ససస స

4827 SQX2159572
పపరర: నరమల పరరచనరర

4816 SQX1011618
పపరర: భభరర వ తతట

4814 SQX1295808
పపరర: షరహహదత షపక

తసడడ:ప మమబబలమ షపక
ఇసటట ననస:54-6-1582
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప నరరససహరరవప
ఇసటట ననస:54-6-1582
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప లకడమ నతరరయణ తతట
ఇసటట ననస:54-6-1582
వయససస:61
లస: పప
4821 SQX2432854
పపరర: పదమ సరనకకమబమ

95-80/841

భరస : నరసససహ రరవప తతట
ఇసటట ననస:54-6-1582
వయససస:51
లస: ససస స

4815 SQX1340181
పపరర: షబన షపక

4818 SQX2040475
పపరర: నరసససహ రరవప తతట

4813 SQX2038065
పపరర: ఉమ మహహశశరర తతట

95-3/1146

4838 SQX2190676
పపరర: శరకవణణ మమడస

95-87/1544

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:54-6-1591
వయససస:19
లస: ససస స
4841 SQX1917848
పపరర: వనసకట ససబమమ కరమరరడడ

95-80/32

భరస : రసగ రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1597
వయససస:83
లస: ససస స
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4842 SQX2077790
పపరర: వనసకట ససబబమమ కరమరరడడ

95-80/842

భరస : రసగర రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1597
వయససస:83
లస: ససస స
4845 SQX0988873
పపరర: ఈశశరమమ కరమరరడడ

95-88/149

95-88/152

95-88/153

4854 SQX2030039
పపరర: సరయ బభబబ మనన

95-90/724

95-87/1545

4852 SQX2039865
పపరర: కకషష మగరరస మనన

4855 SQX1880350
పపరర: ధనలకడమ వశశనతధసన

95-87/1549

4858 SQX2357408
పపరర: తడజ కపపర లమల

95-90/722

భరస : యమఘన నతరరయణ శరససస స
ఇసటట ననస:54-6-1608
వయససస:72
లస: ససస స

4861 SQX2113280
పపరర: ససధఖ రరణణ సతషలలరర

95-88/1787

95-87/1162

4866 SQX2249324
పపరర: అననపపరష పపదద రరడడడ

95-87/1554

భరస : తరరపత రరడడడ పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1611
వయససస:44
లస: ససస స

4864 SQX2180966
పపరర: వనసకట రరమకకషష ససరరష
సరతషలలరర
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర సరతషలలరర
ఇసటట ననస:54-6-1610
వయససస:44
లస: పప
4867 SQX1200617
పపరర: పపపమ కలమమరర సరతషలలరర

95-87/1550

4870 SQX0118778
పపరర: రరధదక మపరత�
భరస : నతగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-6-1612
వయససస:49
లస: ససస స

95-87/1546

4853 SQX2032589
పపరర: మలర శశరర మనన

95-90/723

4856 SQX2359248
పపరర: బభలమజ లమల

95-87/1548

4859 SQX2245710
పపరర: యజజ నతరరయణ శరససస స చలర

95-87/1551

తసడడ:ప ససబపహమణఖస
ఇసటట ననస:54-6-1608
వయససస:75
లస: పప
95-85/845

4862 MLJ3122082
పపరర: ససధతఖరరణణ సరతషలలరర

95-87/533

భరస : యస.వ.రర.కర. ససరరష
ఇసటట ననస:54-6-1610
వయససస:42
లస: ససస స
95-87/1553

4865 SQX2146132
పపరర: తరరపత రరడడడ పపదద రరడడడ

95-81/895

తసడడ:ప నతగర రరడడడ పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1611
వయససస:53
లస: పప
95-88/154

4868 SQX2249340
పపరర: తరరపత రరడడడ పపదద రరడడడ

95-88/1606

Deleted

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:54-6-1611
వయససస:42
లస: ససస స
95-88/1607

4850 SQX2364115
పపరర: సతఖవత మరరశశటట

తసడడ:ప నరరరమ లమల
ఇసటట ననస:54-6-1607/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకట రరమకకషష ససరరశ
ఇసటట ననస:54-6-1610
వయససస:42
లస: ససస స

4863 SQX2114163
పపరర: వనసకట రరమకకషష ససరరశ
సతషలలరర
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-6-1610
వయససస:44
లస: పప

95-88/151

భరస : కకషష మగరరస మనన
ఇసటట ననస:54-6-1606
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప బభలమజ లమల
ఇసటట ననస:54-6-1607/1
వయససస:25
లస: పప
95-87/1552

4847 SQX1908425
పపరర: కసస రవసదప రరడడడ కరమరరడడడ

భరస : మలర కరరరరన రరవప మరరశశటట
ఇసటట ననస:54-6-1599
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప వశశనతధసన
ఇసటట ననస:54-6-1607
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : బభలమజ లమల
ఇసటట ననస:54-6-1607/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:54-6-1611
వయససస:21
లస: పప

4849 SQX2364172
పపరర: మలర కరరరరన రరవప మరరశశటట

95-80/844

తసడడ:ప కసస రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1597
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప సదతనసద రరవప మనన
ఇసటట ననస:54-6-1606
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప కకషష మగరరస మనన
ఇసటట ననస:54-6-1606
వయససస:42
లస: పప

4869 SQX2161578
పపరర: రవ తడజ సరతషలలరర

95-88/150

తసడడ:ప లకడమ కరసతయఖ మరరశశటట
ఇసటట ననస:54-6-1599
వయససస:76
లస: పప

4851 SQX0382275
పపరర: వనసకట రరఘవవసదప అవనతశ
అకలల
తసడడ:ప బభలకకషష మగరరస
ఇసటట ననస:54-6-1601
వయససస:29
లస: పప

4860 SQX2245686
పపరర: రరజఖ లకడమ చలర

4846 SQX0988824
పపరర: కకటభ సరలమమ

4844 SQX2077774
పపరర: కరశ వశశనతథ రరడడ కరమరరడడడ

తసడడ:ప కరశరరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1597
వయససస:23
లస: పప

భరస : పప లరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1597
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప కరశ రరడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1597
వయససస:23
లస: పప

4857 SQX2360113
పపరర: సవత లమల

95-80/843

భరస : కరశరరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1597
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1597
వయససస:41
లస: ససస స
4848 SQX1873496
పపరర: కరశ వశశనతథ రరడడ కరమరరడడడ

4843 SQX2077808
పపరర: బభల ఈశశరమమ కరమరరడడ

తసడడ:ప నతగర రరడడడ పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1611
వయససస:53
లస: పప
95-88/155

4871 SQX0079095
పపరర: మపరరస� నతగరశశరరరవప�

95-88/156

తలర : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:54-6-1612
వయససస:55
లస: పప
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4872 SQX2493393
పపరర: రరజ గగపరల సరయ ససరరశ
అననపపరరడడడ
తలర : శక దడవ అననసపలర
ఇసటట ననస:54-6-1613
వయససస:20
లస: పప

95-85/1177

4875 SQX2358448
పపరర: వనసకట ససబబరరవప పపదద రరడడడ

95-87/1555

95-88/1301

95-88/1304

భరస : వనసకట శవ శశషగరరర రరవప కకట
ఇసటట ననస:54-6-1616
వయససస:41
లస: ససస స
4884 SQX2224954
పపరర: వనసకటటశశరరర కకట

95-88/1608

తసడడ:ప బసవయఖ
ఇసటట ననస:54-6-1616
వయససస:78
లస: పప
4887 SQX1959865
పపరర: వనసకట శవ శశష గరరర రరవప కకట

4876 SQX1874031
పపరర: శకలకడమ జరటట

4879 SQX1986280
పపరర: వనసకటటశశరరర కకట

4886 SQX2088490
పపరర: సరయ దదనవశ కలమమర కకట

4888 SQX2475762
పపరర: అనసారష కకసతతడ

4894 SQX2166452
పపరర: బచసచ లమవణఖ

4897 SQX0681353
పపరర: రరమరరడడడ తమమనవన
తసడడ:ప శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1619
వయససస:30
లస: పప

4899 SQX1880376
పపరర: వనసకట రమఖ మననస

4900 SQX2085686
పపరర: హరరబభబబ మననస

95-85/620

95-88/1303

4885 SQX2093268
పపరర: ధనలకడమ కకట

95-90/725

తసడడ:ప ససబబ నతయబడడ మననస
ఇసటట ననస:54-6-1624
వయససస:45
లస: పప

95-88/1306

95-90/726

తసడడ:ప శశషగరరర రరవప కకట
ఇసటట ననస:54-6-1616
వయససస:23
లస: పప
95-81/896

4889 SQX2170025
పపరర: రరమ కకటటశశరమమ చతగసరరడడ

95-87/1556

భరస : రరమ కకటటరరడడడ చతగసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1617
వయససస:67
లస: ససస స
95-88/161

4892 SQX2472215
పపరర: అమరరనధస మనననస

95-88/1609

తసడడ:ప కకషష బభబబ మనననస
ఇసటట ననస:54-6-1617
వయససస:29
లస: పప
95-87/1559

భరస : బచసచ రమమశ బభబబ
ఇసటట ననస:54-6-1618
వయససస:31
లస: ససస స
95-87/1560

4880 SQX1986272
పపరర: సపజదతరతనస కకట

తసడడ:ప వనసకట శవ శశషగరరర రరవప కకట
ఇసటట ననస:54-6-1616
వయససస:22
లస: పప

భరస : సమబదతపల వనసకట సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:54-6-1619
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప హరర బభబబ మననస
ఇసటట ననస:54-6-1624
వయససస:22
లస: ససస స

95-88/1302

భరస : కకషష బభబబ
ఇసటట ననస:54-6-1617
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప బచసచ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:54-6-1618
వయససస:41
లస: పప
4896 SQX2252112
పపరర: సమబదతపల ససధఖ రరణణ

తసడడ:ప వరభదపయఖ�
ఇసటట ననస:54-6-1615
వయససస:59
లస: పప

4883 SQX1986264
పపరర: సరయ దదనవష కలమమర కకట

4891 SQX1111749
పపరర: పదతమవత మనననస

95-87/1558

95-88/159

95-88/1305
4882 SQX1986298
పపరర: వనసకట శవ శశష పరరమళ లకడమ
పపవరశడ
భరస : వనసకట సతఖ గబరర పపసరద పపవరశడ
ఇసటట ననస:54-6-1616
వయససస:30
లస: ససస స

4890 SQX2471522
పపరర: కకషష బభబబ మనననస
తసడడ:ప వనసకయఖ మనననస
ఇసటట ననస:54-6-1617
వయససస:58
లస: పప

4877 SQX0122879
పపరర: జరటట శవరజ�

భరస : వనసకటటశశరరర కకట
ఇసటట ననస:54-6-1616
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకసతతడ
ఇసటట ననస:54-6-1617
వయససస:30
లస: ససస స

95-87/1557

95-84/740

తసడడ:ప బసవయఖ కకట
ఇసటట ననస:54-6-1616
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశఏలల కకట
ఇసటట ననస:54-6-1616 NEAR RAMALAYAM
వయససస:51
లస: పప

4893 SQX2166445
పపరర: బచసచ రమమశ బభబబ

95-88/158

భరస : వనసకట శవ శశష గరరర రరవప కకట
ఇసటట ననస:54-6-1616
వయససస:42
లస: ససస స
95-88/160

4874 SQX2053437
పపరర: నఖల జరటట

తసడడ:ప శవరజ జరటట
ఇసటట ననస:54-6-1615
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవరజ జరటట
ఇసటట ననస:54-6-1615
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : భభససర రరవప పపరసశశటట
ఇసటట ననస:54-6-1615
వయససస:71
లస: ససస స
4881 SQX1986256
పపరర: ధన లకడమ కకట

95-88/157

భరస : వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-6-1613
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1615
వయససస:72
లస: పప
4878 SQX2053452
పపరర: సరవతప పపరసశశటట

4873 SQX0118737
పపరర: నరసమమ పస�

95-88/162
4895 SQX0122697
పపరర: బచసచ వనసకట నరసససహ రరవప�

తసడడ:ప కరశవశశనతథస�
ఇసటట ననస:54-6-1618
వయససస:64
లస: పప
95-88/163

4898 SQX2161560
పపరర: వనసకట నతగ రరషసత మదసద

95-87/1562

తసడడ:ప భభససర రరవప
ఇసటట ననస:54-6-1623
వయససస:21
లస: ససస స
95-85/846

4901 SQX2085652
పపరర: రమమదడవ మననసమననస

95-85/847

భరస : హరరబభబబ మననస
ఇసటట ననస:54-6-1624
వయససస:44
లస: ససస స
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పపరర: భరత మననస
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95-85/1095

తసడడ:ప హరర బభబబ మననస
ఇసటట ననస:54-6-1624
వయససస:20
లస: పప

4903 SQX1874254
పపరర: రమఖ మననస

తసడడ:ప హరర బభబబ మననస
ఇసటట ననస:54-6-1624
వయససస:22
లస: ససస స

4905 SQX2053510
పపరర: గబరరనతథ శకనవరస రరవప
తమమన
తసడడ:ప చటటటయఖ తమమన
ఇసటట ననస:54-6-1626
వయససస:44
లస: పప

95-85/848

4908 SQX2329415
పపరర: ధన లకడమ మననన

95-81/898

4906 SQX2359610
పపరర: గరత కలమమరర తమమన

4909 SQX2245934
పపరర: ససనత బతషల

తలర : సశరరజఖ లకడమ బతషల
ఇసటట ననస:54-6-1648
వయససస:34
లస: పప
95-87/1565

95-87/1568

95-81/951

95-88/164

తసడడ:ప ససబబ రరడడడ ససగబ
ఇసటట ననస:54-6-1666
వయససస:44
లస: పప

95-87/1566

4921 SQX2533784
పపరర: అఫరల అహమమద షపక

4924 SQX1819044
పపరర: నతరరయణ రరవప రగనసకక

95-88/166

95-90/729

4927 SQX0681197
పపరర: నఖలలష రరడడ భవనస

95-88/1307

4910 SQX2034080
పపరర: రరఘవవసదప అననస

95-75/1134

తసడడ:ప భభససర రరవప అననస
ఇసటట ననస:54-6-1648
వయససస:27
లస: పప
4913 SQX2034114
పపరర: పదతమవత అననస

95-90/727

4916 SQX2264893
పపరర: ససతమమ యమరస

95-87/1567

భరస : పపలర రరడడడ యమరస
ఇసటట ననస:54-6-1649
వయససస:51
లస: ససస స
95-88/1308

4919 SQX2495034
పపరర: మబసతతజ షపక

95-81/950

భరస : అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:54-6-1654
వయససస:49
లస: ససస స
95-89/1573

4922 MLJ1643774
పపరర: వనసకట శవ రరడడడ గసగవరపప

95-88/165

4925 SQX2341428
పపరర: నఖలలష రరడడడ భవనస

95-87/1569

తసడడ:ప చసదప శశఖర రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:54-6-1665
వయససస:32
లస: పప
95-88/167

4928 SQX2036291
పపరర: వనసకటరరవమమ మదదదకర

తసడడ:ప ససవర రరజజ చసదప శశఖర భవనస
ఇసటట ననస:54-6-1665
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర రరడడడ మదదదకర
ఇసటట ననస:54-6-1666
వయససస:57
లస: ససస స

4930 SQX2036283
పపరర: జజనస లకడమ ససగబ

4931 SQX2029064
పపరర: ససరరష కలమమర రరడడడ ససగబ

భరస : శవ రరడడడ ససగబ
ఇసటట ననస:54-6-1666
వయససస:39
లస: ససస స

95-88/1612

భసధసవప: లకమ రరడడడ పత
ఇసటట ననస:54-6-1657, Plot No-17
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప వనసకయఖ రగనసకక
ఇసటట ననస:54-6-1662
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప శవ రరజ చసదపశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1665
వయససస:28
లస: పప
4929 SQX2036242
పపరర: శవర రరడడడ ససగబ

4918 SQX2081933
పపరర: పదతమవత యమరస

4907 SQX2053809
పపరర: గరత కలమమరర తమమన

భరస : రరఘవవసదప అననస
ఇసటట ననస:54-6-1648
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:54-6-1654
వయససస:25
లస: పప

భరస : నతరరయణ రరవప రగనసకక
ఇసటట ననస:54-6-1662
వయససస:44
లస: ససస స
4926 SQX0680983
పపరర: అఖలలష రరడకడ భవనస

95-88/1611

భరస : కకటట రరడడడ యమరస
ఇసటట ననస:54-6-1649
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:54-6-1654
వయససస:23
లస: పప
4923 SQX1776087
పపరర: ఉమ రగనసకక

95-88/1610

భరస : పపలర రరడడడ యమరస
ఇసటట ననస:54-6-1649
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇ పపలర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1649
వయససస:35
లస: పప
4920 SQX2495059
పపరర: ఫహహస అహమద షపక

4915 SQX2129898
పపరర: ససతమమ యమరస

95-81/897

భరస : గబరరనతథ శకనవరస రరవప తమమన
ఇసటట ననస:54-6-1626
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకషష రర0 బతషల
ఇసటట ననస:54-6-1648
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటరరడడడ యమరస
ఇసటట ననస:54-6-1649
వయససస:61
లస: పప
4917 SQX2340305
పపరర: యయరరమ కకటట రరడడడ

95-87/1563

భరస : ఆసజనవయ అరరణ పపసరద బతషల
ఇసటట ననస:54-6-1645
వయససస:31
లస: ససస స

95-87/1564 4912 SQX2225688
4911 SQX2136620
పపరర: ఆసజనవయ అరరణ పపసరద బతషల
పపరర: సశరరజఖ లకడమ బతషల

4904 SQX2474427
పపరర: రరఘవ రవ శసకర పపతస

తసడడ:ప వనసకట ససబబ రరవప పపతస
ఇసటట ననస:54-6-1625,BESIDE BADRAKAL
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తమమన
ఇసటట ననస:54-6-1626
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గగపరలరరవప మననన
ఇసటట ననస:54-6-1627
వయససస:67
లస: ససస స

4914 SQX2129914
పపరర: పపలర రరడడడ యమరస

95-142/84

95-90/730

95-90/728

95-90/731

తసడడ:ప శవ రరడడడ ససగబ
ఇసటట ననస:54-6-1666
వయససస:20
లస: పప
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4932 SQX2159226
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరననరర

95-87/1570

తసడడ:ప శవరరసపపసరద కరననరర
ఇసటట ననస:54-6-1668 LAST LINE
వయససస:56
లస: పప
4935 SQX1818921
పపరర: రహమత సయఖద

95-87/534

4936 SQX2376382
పపరర: షపక గగససయమ

95-88/168

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:54-6-1672
వయససస:68
లస: ససస స

4939 SQX2051217
పపరర: కకటటశశరమమ కకడతల

95-87/1572

95-87/536

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:54-6-1673
వయససస:71
లస: ససస స

4942 SQX1390822
పపరర: పపభభకర పపరరమమళర

95-155/722

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:54-6-1678
వయససస:28
లస: పప

4945 SQX2355436
పపరర: ససధదర కలమమర కసదసకలరర

95-87/537

95-80/846

తసడడ:ప సనరఖ భభససర రరడడడ దడశస
ఇసటట ననస:54-6-1680
వయససస:19
లస: ససస స

4948 SQX2054468
పపరర: కకటటశశరమమ లకకసరరడడడ

95-87/1576

భరస : సనరఖ భభససర రరడడడ దడశస
ఇసటట ననస:54-6-1680
వయససస:40
లస: ససస స
4953 SQX2025096
పపరర: భబమమశశర రరవప సమబదతపల

95-81/648

95-90/732

95-87/540

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-6-1684
వయససస:39
లస: ససస స
4959 SQX0122911
పపరర: కళళఖణ కలమమర కననకకరర
తసడడ:ప రరమచసదప చతరరఖలల కసదనరర
ఇసటట ననస:54-6-1685
వయససస:33
లస: పప

4954 SQX0684852
పపరర: వరసససధర రరణణ వసజమగరర

95-87/538

4943 SQX2255065
పపరర: షబన షపక

4946 SQX2074417
పపరర: కకటటరరడడడ లకకసరరడడడ

4952 SQX0145201
పపరర: భమమశశర రరవప సమబదతపల

95-87/539

4955 SQX0422329
పపరర: వనసకట శశషషబభబబ గగమఠస�
తసడడ:ప శశషరచతరరఖలల�
ఇసటట ననస:54-6-1683
వయససస:67
లస: పప

4957 SQX0399717
పపరర: కకటటశశరరరవప కరనసళళ�

4958 SQX2133726
పపరర: గబరవ రరవప గజర

తసడడ:ప గబరవరరవప�
ఇసటట ననస:54-6-1685
వయససస:35
లస: పప

95-75/1135

4949 SQX2040863
పపరర: సనరఖ భభససర రరడడ దడశస

తసడడ:ప వనసకట శశషష బభబబ గగమమతషస
ఇసటట ననస:54-6-1683
వయససస:40
లస: ససస స

4960 SQX0573170
పపరర: వజయవరర న రరవప గజజర�

95-87/1574

95-87/1163

95-90/166

తసడడ:ప ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-6-1681
వయససస:32
లస: పప

95-88/170

తసడడ:ప శవలసగస�
ఇసటట ననస:54-6-1684
వయససస:69
లస: పప
95-88/171

95-87/535

తసడడ:ప నతగర రరడడడ దడశస
ఇసటట ననస:54-6-1680
వయససస:48
లస: పప

భరస : భమమశశర రరవప సమబదతపల
ఇసటట ననస:54-6-1681
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబరరయబడడ సమబదతపల
ఇసటట ననస:54-6-1681
వయససస:56
లస: పప
4956 SQX0611269
పపరర: మణణకలమమరర� కరననళళ�

4951 SQX1275909
పపరర: పదతమవత దడవ సమబదతపల

4940 MLJ1643717
పపరర: పదతమవత� పపరరమమళళ�

తసడడ:ప వర రరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1680
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1680
వయససస:56
లస: ససస స
95-87/1164

95-87/1573

భరస : అజజ షపక
ఇసటట ననస:54-6-1675B
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:54-6-1678
వయససస:24
లస: పప

4947 SQX2029940
పపరర: కకమల దడశస

4937 SQX2373991
పపరర: షపక ససబభన

భరస : పపభభకర రరవప� �
ఇసటట ననస:54-6-1673
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలమరరరవప పపరరమమళర
ఇసటట ననస:54-6-1673
వయససస:49
లస: పప
95-87/1575

95-88/1613

తలర : షపక మసరసణణ
ఇసటట ననస:54-6-1672
వయససస:80
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కకడతల
ఇసటట ననస:54-6-1672
వయససస:68
లస: ససస స

4941 MLJ1661578
పపరర: ధనలకడమ పపరరమమళళ

4934 YAV2739706
పపరర: మధస ససధతన కరసరర

తసడడ:ప పపకరశ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1670 ,GROND FLOOR
వయససస:49
లస: పప

తలర : షపక మసరసణణ
ఇసటట ననస:54-6-1672
వయససస:89
లస: ససస స

4938 SQX0461962
పపరర: కకటటశశరమమ� కకడతల�

4950 SQX2025344
పపరర: వరణణ కలమమరర దడశస

95-87/1571

తసడడ:ప మధస ససధతన
ఇసటట ననస:54-6-1670, G FLOOR
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అహమమద సయఖద
ఇసటట ననస:54-6-1671
వయససస:56
లస: ససస స

4944 SQX2356574
పపరర: బల వనసకట కకషష కసదసకలరర

4933 SQX2396497
పపరర: హహమజ కరసరర

95-88/169

95-87/1577

తసడడ:ప రరమమగరరస గజర
ఇసటట ననస:54-6-1685
వయససస:60
లస: పప
95-88/172

4961 SQX0573196
పపరర: శకనవరసరరవప గజజర�

95-88/173

తసడడ:ప పపభబ పపసరద�
ఇసటట ననస:54-6-1685
వయససస:38
లస: పప
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4962 SQX2330819
పపరర: రమణ అననపపరరడడడ
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95-81/899

భరస : బగదదడశశర రరవప అననపపరరడడ
ఇసటట ననస:54-6-1690
వయససస:50
లస: ససస స
4965 SQX2350551
పపరర: లకడమ కణక దసరర అననపపరరడడడ

95-81/902

95-88/174

Deleted
95-75/1136

తసడడ:ప పపరరకడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1693
వయససస:55
లస: పప
4974 SQX1776103
పపరర: యబగసధర రరవప బమమడడ

95-88/176

తసడడ:ప ధరమరరవప బమమడడ
ఇసటట ననస:54-6-1695
వయససస:43
లస: పప
4977 SQX0786863
పపరర: మణణకకరణ మదసదల

95-88/177

95-87/542

95-87/1165

తసడడ:ప నతగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-6-1708
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప బభబబ షపక
ఇసటట ననస:54-6-1692
వయససస:42
లస: పప

95-88/180

4972 SQX2283240
పపరర: జజఖత యగరశ కలమమర
అననపపరరడడడ
తసడడ:ప శకనస అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1694
వయససస:22
లస: పప

95-87/1579

4970 SQX2459154
పపరర: బభజద బ షపక

95-88/1615

4975 SQX1820943
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప పపదద రరడడడ

95-75/1110

4973 SQX1776095
పపరర: తడజవత బమమడడ

95-88/175

భరస : యబగసధర రరవప బమమడడ
ఇసటట ననస:54-6-1695
వయససస:36
లస: ససస స

4978 SQX2043313
పపరర: పదతమవత ఏచనరర

4981 SQX1531855
పపరర: వనసకట సరయ చసద యయచనరర

4984 SQX1899111
పపరర: వనసకట కకషష సరశమ ససదదపలర

4987 SQX0516195
పపరర: వనసకట శవ ససరరష� రరతసశశటట �

4990 SQX0051763
పపరర: పదమజ కరసడనరర
తసడడ:ప రరమచసదప చతరరఖలల కరసడనరర
ఇసటట ననస:54-6-1711
వయససస:31
లస: ససస స

4976 SQX1832153
పపరర: రతనకలమమరర పపదద రరడడడ

95-87/541

భరస : వనసకటససబభబరరవప పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1697
వయససస:63
లస: ససస స
95-4/969

4979 SQX1987726
పపరర: ససధతరరణణ కసదసల

95-6/1161

భరస : నరసససహ రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:54-06-1698
వయససస:42
లస: ససస స
95-87/543

4982 SQX1531830
పపరర: వనసకట హరరత ATmakuri

95-87/544

భరస : మమరససడడయయలల ఆఠరమకలరర
ఇసటట ననస:54-6-1700
వయససస:29
లస: ససస స
95-88/178

4985 SQX0988790
పపరర: మమరస రరడడడ రరధత

95-88/179

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1706
వయససస:35
లస: ససస స
95-88/181

తసడడ:ప లకమణరరవప�
ఇసటట ననస:54-6-1706
వయససస:52
లస: పప
95-88/183

95-87/1578
4967 SQX2338903
పపరర: బగదదడశశర రరవప అననపపరరడడ

భరస : మబషసర షపక
ఇసటట ననస:54-6-1692
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప శవయఖ ససదదపలర
ఇసటట ననస:54-6-1704
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటససవరససరరశ�
ఇసటట ననస:54-6-1706
వయససస:44
లస: ససస స
4989 SQX0104554
పపరర: మమధవరరడడడ� మవశ�

95-88/1614

తసడడ:ప శకనవరస రరవప యయచనరర
ఇసటట ననస:54-6-1698
వయససస:25
లస: పప

భరస : లకడమ నరసససహరరవప ఆతమకలరర
ఇసటట ననస:54-6-1700
వయససస:53
లస: ససస స
4986 SQX0468157
పపరర: నరమద� రతతఎసశశటట �

4969 SQX2458107
పపరర: మబషసర షపక

95-81/901

తసడడ:ప నరసససహరరవప అననపపరరడడ
ఇసటట ననస:54-6-1690
వయససస:51
లస: పప

భరస : పపరష చసదప రరవప ఏచనరర
ఇసటట ననస:54-06-1698
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప యయచనరర
ఇసటట ననస:54-6-1698
వయససస:27
లస: ససస స
4983 SQX2071496
పపరర: గరరరజ కలమమరర ఆతమకలరర

95-81/903

తసడడ:ప నతగరశశరరరవప పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1697
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:ప కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:54-6-1697
వయససస:28
లస: పప
4980 SQX1531848
పపరర: వనసకట తడజశశ యయచనరర

4966 SQX2380483
పపరర: సరరజన దడవ అననపపరరడడ

4964 SQX2346930
పపరర: శకకరసత అననపపరరడడడ

తసడడ:ప బగదదడశశర రరవప అననపపరరడడ
ఇసటట ననస:54-6-1690
వయససస:29
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప అననపపరరడడ
ఇసటట ననస:54-6-1690
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అసజ రరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:54-6-1691
వయససస:47
లస: ససస స

4971 SQX2074888
పపరర: పపససనతనజ రరడడ మమరరడడడ

95-81/900

తసడడ:ప బగదదడశశర రరవప అననపపరరడడ
ఇసటట ననస:54-6-1690
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకకరసత అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1690
వయససస:29
లస: ససస స
4968 SQX1285684
పపరర: లకడమ కలమమరర కకటర

4963 SQX2383693
పపరర: నరసససహ రరవప అననపపరరడడ

4988 SQX0104547
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ� మబవశ�

95-88/182

తసడడ:ప మమదవ రరడడడ�
ఇసటట ననస:54-6-1708
వయససస:33
లస: పప
95-87/545

4991 MLJ3122280
పపరర: కకకషషవవణణ కరసడనరర

95-87/546

తసడడ:ప రరమచసదతపచతరరఖలల
ఇసటట ననస:54-6-1711
వయససస:38
లస: ససస స
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4992 SQX2361368
పపరర: శకనస బతష
స ల
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95-87/1580

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-6-1712
వయససస:51
లస: పప
4995 SQX2257277
పపరర: రరజఖలకకమ బతష
స ల

95-88/1616

95-81/948

95-82/784

95-90/733

95-88/1617

95-87/1588

95-87/547

భరస : జయ కలమమర ననననపరగ
ఇసటట ననస:54-6-1755
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప రరలర
ఇసటట ననస:54-6-1758
వయససస:25
లస: పప

95-87/1583

5008 SQX2410777
పపరర: రవ తడజ మననవ

5011 SQX2387983
పపరర: రవతడజ మననవ

95-87/1585

95-87/1591

5017 MLJ1972942
పపరర: శకనవరసరరవప రరలర

95-81/904

95-87/1589

5020 SQX2369627
పపరర: సరసబశవ రరవప ఈమన
తసడడ:ప వజయ రరమయఖ ఈమన
ఇసటట ననస:54-6-1759
వయససస:75
లస: పప

5003 SQX2287241
పపరర: ససనత పపదద

95-87/1584

5006 SQX2462604
పపరర: లకడమ చసత

95-87/1586

5009 SQX2298065
పపరర: హహమలత మననవ

95-87/1587

భరస : శకనవరసరరవప మననవ
ఇసటట ననస:54-6-1754
వయససస:49
లస: ససస స
5012 SQX2414175
పపరర: శకనవరసరరవప మననవ

95-88/1618

తసడడ:ప రరఢ కకషష మగరరస మననవ
ఇసటట ననస:54-6-1754
వయససస:57
లస: పప
95-87/548

5015 SQX2358901
పపరర: వరభదపరరవప వరమలలర

95-87/1590

తసడడ:ప ససరఖనతరరయణ వరమలలర
ఇసటట ననస:54-6-1757
వయససస:72
లస: పప
95-81/905

తసడడ:ప రరమయఖ రరలర
ఇసటట ననస:54-6-1758
వయససస:56
లస: పప
95-88/1620

95-88/185

భరస : రమణ రరవప చసత
ఇసటట ననస:54-6-1753/1
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప మననవ
ఇసటట ననస:54-6-1754
వయససస:31
లస: పప
5014 SQX1276287
పపరర: జయ కలమమర ననననపరగ

5000 SQX0573154
పపరర: రరమకకకషష రరరడడడ తడతల�

భరస : నరరసదప పపదద
ఇసటట ననస:54-6-1719
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటయఖ ననననపరగ
ఇసటట ననస:54-6-1755
వయససస:55
లస: పప

భరస : వరభదపరరవప వరమలలర
ఇసటట ననస:54-6-1757
వయససస:65
లస: ససస స
5019 NDX1408310
పపరర: వనసకట దసరర పపసరద రరలర

5005 SQX2457695
పపరర: రమణ రరవప చసత

95-81/947

తసడడ:ప గగపరల రరడడడ�
ఇసటట ననస:54-6-1718
వయససస:44
లస: పప

Deleted

Deleted

5016 SQX2357895
పపరర: అనససయ వరమలలర

95-88/184

తసడడ:ప శకనవరసరరవప మననవ
ఇసటట ననస:54-6-1754
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప మననవ
ఇసటట ననస:54-6-1754
వయససస:31
లస: పప

5013 SQX1275131
పపరర: ససవరష కళళవత కరవపరర

5002 SQX2287266
పపరర: నరరసదప పపదద

4997 SQX2491546
పపరర: పరస అలవనలల
భరస : వనసకటటశశరరర పరస
ఇసటట ననస:54-6-1717
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:ప శక రరమబలల చసత
ఇసటట ననస:54-6-1753/1
వయససస:62
లస: పప

భరస : రమణ రరవప చసత
ఇసటట ననస:54-6-1753/1
వయససస:58
లస: ససస స
5010 SQX2336261
పపరర: రవ తడజ మననవ

95-82/783

తసడడ:ప నతగరశశరరవప పపదద
ఇసటట ననస:54-6-1719
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప నరరసదప పపదద
ఇసటట ననస:54-6-1719
వయససస:21
లస: ససస స
5007 SQX2326205
పపరర: లకడమ చసత

4999 SQX0516179
పపరర: వజయ కకషరష రరడడడ తడతల�

95-87/1582

Deleted

తసడడ:ప వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-6-1718
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప నరరసదప పపదద
ఇసటట ననస:54-6-1719
వయససస:19
లస: ససస స
5004 SQX2014355
పపరర: నవఖ పపదద

4996 SQX2080034
పపరర: ససబపమణణఖశశరర మరడతన

4994 SQX2364735
పపరర: దసరర పపసనన ససదదపలర

భరస : పవన కలమమర ససదదపలర
ఇసటట ననస:54-6-1712
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరజరశశర చతరర మరడతన
ఇసటట ననస:54-6-1715
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలర యఖ పరస
ఇసటట ననస:54-6-1717
వయససస:79
లస: పప
5001 SQX2014421
పపరర: దదవఖ పపదద

95-87/1581

తసడడ:ప శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-6-1712
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-6-1712
వయససస:27
లస: ససస స
4998 SQX2491561
పపరర: వనసకటటశశరరర పరస

4993 SQX2361525
పపరర: గగపస బతష
స ల

5018 Mlj1971928
పపరర: ఆదదలకడమ రరలర

95-88/1619

భరస : శకనవరసరరవప రరలర
ఇసటట ననస:54-6-1758
వయససస:51
లస: ససస స
95-87/1592

5021 SQX2376093
పపరర: శవరరమకకషష ఈమన

95-87/1593

తసడడ:ప సరసబశవరరవప ఈమన
ఇసటట ననస:54-6-1759
వయససస:41
లస: పప
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5022 SQX1207001
పపరర: చసదప శశఖర రరడడడ వసత

95-87/549

తసడడ:ప రవ ససజవ రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:54-6-1762
వయససస:27
లస: పప
95-81/520

తసడడ:ప కకషషయఖ పపలవరరర
ఇసటట ననస:54-6-1766
వయససస:21
లస: ససస స
95-81/523

భరస : నతగరసదపస మనన
ఇసటట ననస:54-6-1769
వయససస:43
లస: ససస స
95-81/906

తసడడ:ప నతగరసదపస మనన
ఇసటట ననస:54-6-1769
వయససస:18
లస: పప
95-88/1621

95-88/1622

Deleted
95-89/1468

భరస : హరర పపసరద డడకతత
ఇసటట ననస:54-6-1770/1
వయససస:53
లస: ససస స
95-86/978

95-87/1595

5035 SQX2491447
పపరర: లకడమ డడకతత

5038 SQX2455905
పపరర: లకడమ డడకతత

95-81/944

95-88/1623

Deleted

5044 SQX0461848
పపరర: కకసడడప హనసమసత రరవప�

95-87/1599

5047 SQX2168797
పపరర: పపరష లకడమ కలమమరర గసగరశశటట

95-86/976

5050 SQX2364560
పపరర: రరమ కకషష కసకకపరటట
తసడడ:ప లకడమ నతరరయణ కసకకపరటట
ఇసటట ననస:54-6-1775
వయససస:58
లస: పప

95-81/649

5033 SQX2167195
పపరర: పపరరషమ కటకసశశటట

95-87/1596

5036 SQX2455558
పపరర: కకశశర రరడడడ సనగఅలమ

95-87/1597

5039 SQX1134055
పపరర: నవన శనగల

95-88/1786

భరస : కకషప ర రరడడ
ఇసటట ననస:54-6-1770/1
వయససస:32
లస: ససస స
5042 SQX1872696
పపరర: సరసబభపజఖస GADDAM

95-86/977

భరస : చననబభబయ గడడ స
ఇసటట ననస:54-6-1771
వయససస:60
లస: ససస స
95-88/186

5045 SQX2168813
పపరర: వనసకట ససబబమమ గసగరశశటట

95-87/1598

భరస : వనసకట రతనస గసగరశశటట
ఇసటట ననస:54-6-1772
వయససస:69
లస: ససస స
95-87/1600

భరస : శకనవరస రరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:54-6-1772
వయససస:40
లస: ససస స
95-87/1602

5030 SQX1989086
పపరర: పరవన వనసకట రతనస మనన

తసడడ:ప లకమరరడడడ సనగఅలమ
ఇసటట ననస:54-6-1770/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : హరర పపసరద డడకతత
ఇసటట ననస:54-6-1770/1
వయససస:53
లస: ససస స

5041 SQX1872241
పపరర: శవ మమనక నశరసకరర

95-81/522

భరస : సప మశశఖర కటకసశశటట
ఇసటట ననస:54-6-1770
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప వవణబగగపరల రరవప�
ఇసటట ననస:54-6-1771/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రతనస గసగరశశటట
ఇసటట ననస:54-6-1772
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరడడడ కలమమమత
ఇసటట ననస:54-6-1774
వయససస:18
లస: ససస స

5032 SQX2126944
పపరర: లకడమ నరసససహ రరడడ బభచస

5027 SQX1867092
పపరర: కకషషయఖ పపలవరరర

తసడడ:ప నతగరసదపస మనన
ఇసటట ననస:54-6-1769
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప రరసబభబబ నశరసకరర
ఇసటట ననస:54-6-1771
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజల గడడ స
ఇసటట ననస:54-6-1771
వయససస:65
లస: పప

5049 SQX2367779
పపరర: సరయ కలమఖణణ కలమమత

95-81/524

భరస : హరర పపసరద డడకతత
ఇసటట ననస:54-6-1770/1
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హరర పపసరద డడకతత
ఇసటట ననస:54-6-1770/1
వయససస:53
లస: ససస స

5046 SQX2168789
పపరర: శకనవరస రరవప గసగరశశటట

5029 SQX1984285
పపరర: నతగరసదపస మనన

95-87/1594

తసడడ:ప రరమయఖ పపలవరరర
ఇసటట ననస:54-6-1766
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప బపహమ రరడడడ బభచస
ఇసటట ననస:54-6-1770
వయససస:57
లస: పప

భరస : లకడమ నరసససహ రరడడడ బభచస
ఇసటట ననస:54-6-1770
వయససస:45
లస: ససస స

5043 SQX1872092
పపరర: చననబభబయ గడడ స

95-81/521

తసడడ:ప సదతనసద రరవప మనన
ఇసటట ననస:54-6-1769
వయససస:48
లస: పప

5031 SQX2193902
పపరర: భభరర వ వనసకట యయశశసథ మనన

5040 SQX2451086
పపరర: లకడమ డడకతత

5026 SQX1867019
పపరర: అసజమమ పపలవరరస

5024 SQX2176154
పపరర: రవ ససజవ రరడడడ వసత

భసధసవప: శకనవరస రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:54-6-1762
వయససస:55
లస: పప

భరస : కకషషయఖ పపలవరరస
ఇసటట ననస:54-6-1766
వయససస:47
లస: ససస స

5028 SQX1983733
పపరర: రరమ దడవ మనన

5037 SQX2449361
పపరర: లకడమ డడకతత

95-87/1166

భరస : రవ ససజవ రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:54-6-1762
వయససస:52
లస: ససస స

5025 SQX1866557
పపరర: లకడమ భభరర వ పపలవరరర

5034 SQX2418507
పపరర: ఉమ మహహశశరర బభచస

5023 SQX2040020
పపరర: రరజరశశరర వసత

5048 SQX2230829
పపరర: బకసదతవరణణ గసగరశశటట

95-87/1601

తసడడ:ప శకనవరస రరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:54-6-1772
వయససస:21
లస: ససస స
95-87/1603

5051 SQX2419612
పపరర: శకనవరస రరవప వడచడ సగబసట

95-87/1604

తలర : వరమమ వడచడ సగబసట
ఇసటట ననస:54-6-1775
వయససస:56
లస: పప
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పపరర: కలమఖణణ కసకకపరటట
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95-87/1605

భరస : రజనకలమమర కసకకపరటట
ఇసటట ననస:54-6-1775
వయససస:30
లస: ససస స
5055 SQX2369676
పపరర: పరరశత కసకకపరటట

95-88/1624

భరస : రరమకకషష కసకకపరటట
ఇసటట ననస:54-6-1775
వయససస:53
లస: ససస స
5058 SQX2529535
పపరర: సరయ కలమమర వలర సశశటట

95-88/187

5056 SQX1285551
పపరర: వనసకరయమమ కరససల

95-88/189

95-89/1564

5059 SQX2536944
పపరర: జజఖత సశరరప వలర సశశటట

5057 SQX2356590
పపరర: రగహహణణ కలమమరర కకసడవవటట

95-89/1583

5060 NDX1263987
పపరర: వనసకట నతగరశశర రరవప
పపసపరటట
తసడడ:ప మలర యఖ పపసపరటట
ఇసటట ననస:54-6-1781
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట నతగరశశర రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:54-6-1781
వయససస:19
లస: పప

తలర : శవ కలమమరర
ఇసటట ననస:54-6-1783
వయససస:32
లస: పప

5064 AP151000225106
పపరర: జయశక వసజనసపరటట

5065 SQX2162030
పపరర: శవ కలమమరర మబవశ

5066 SQX2162055
పపరర: రరజశశఖర మబవశ

భరస : రరమశశషష
ఇసటట ననస:54-6-1783
వయససస:51
లస: ససస స
5067 SQX2230902
పపరర: కనకదసరర రరవపరర

95-88/1627

భరస : వనసకట దసరర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:54-6-1784
వయససస:31
లస: ససస స
5070 SQX2345049
పపరర: కలమవత దదసతకలరరస
భరస : బపహమనసద బభబబ దదసతకలరరస
ఇసటట ననస:54-6-1785
వయససస:49
లస: ససస స
5073 SQX2357796
పపరర: వనసకటటశశరర అనసగగలల

95-87/1613

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మరరక
ఇసటట ననస:54-6-1787
వయససస:18
లస: ససస స
5079 SQX2394831
పపరర: బబ జజన షపక
భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:54-6-1793
వయససస:41
లస: ససస స

5068 SQX2475150
పపరర: వనసకట దసరర రరవప రరవపరర

5069 SQX2348316
పపరర: వనసకటటశశరరవప దదసతకలరరస

95-87/1610

5071 SQX2348688
పపరర: బపహమనసద బభబబ దదసతకలరరస

5074 MLJ3104130
పపరర: హరరపస
ప రదతబబబ అనసగగలల

5077 SQX2091999
పపరర: శకనవరస రరవప మరరక

5080 SQX2378636
పపరర: ఇబపహహస షపక
తసడడ:ప సపజదత షపక
ఇసటట ననస:54-6-1793
వయససస:44
లస: పప

95-81/908

తసడడ:ప బపహమనసద బభబబ దదసతకలరరస
ఇసటట ననస:54-6-1785
వయససస:27
లస: పప
95-88/1628

5072 SQX2358638
పపరర: శవ రరజఖ లకడమ అనసగగలల

95-87/1612

భరస : హరర పపసరద బభబబ అనసగగలల
ఇసటట ననస:54-6-1786
వయససస:45
లస: ససస స
95-90/167

5075 SQX2317022
పపరర: శకనవరస రరవప మరరక

95-87/1614

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప మరరక
ఇసటట ననస:54-6-1787
వయససస:45
లస: పప
95-91/675

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-6-1787
వయససస:46
లస: పప
95-81/909

95-87/1609

భసధసవప: దదలప కలమమర గబసడబబ మమ
ఇసటట ననస:54-6-1783
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప రరమరరవప
ఇసటట ననస:54-6-1786
వయససస:43
లస: పప
95-87/1615

95-81/907

భసధసవప: దదలప కలమమర గబసడబబ మమ
ఇసటట ననస:54-6-1783
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబబయఖ దదసతకలరరస
ఇసటట ననస:54-6-1785
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప హరర పపసరద బభబబ అనసగగలల
ఇసటట ననస:54-6-1786
వయససస:28
లస: ససస స
5076 SQX2318996
పపరర: రరషసక పవన కలమమరర మరరక

95-87/1608

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ రరవపరర
ఇసటట ననస:54-6-1784, 8TH LINE
వయససస:32
లస: పప
95-87/1611

95-87/1606

95-87/1607

95-88/1626 5063 SQX2230209
5062 SQX2246403
పపరర: శవ సరయ అనసదదప పపసపరటట
పపరర: రరజశశఖర మబవశ

భరస : వనసకట నతగరశశర రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:54-6-1781
వయససస:52
లస: ససస స
95-87/550

95-88/188

భరస : రవ కలమమర కకసడవవటట
ఇసటట ననస:54-6-1776/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరయ కలమమర వలర సశశటట
ఇసటట ననస:54-6-1777/1
వయససస:34
లస: ససస స
95-88/1625

5054 SQX0786855
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప కరకరపరటట

తసడడ:ప ఆదదనతరరయణ
ఇసటట ననస:54-6-1775
వయససస:56
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప కరససల
ఇసటట ననస:54-6-1776
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:ప లకమణరరవప వలర సశశటట
ఇసటట ననస:54/06/1777/1
వయససస:38
లస: పప
5061 NDX1263979
పపరర: సరల పపతపత

5053 SQX0786822
పపరర: బభలనతగ పపసనన కలమమర
కరకరపరటట
తసడడ:ప వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-6-1775
వయససస:29
లస: పప

5078 SQX2037455
పపరర: పవన కలమమరర మరరక

95-94/517

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మరరక
ఇసటట ననస:54-6-1787
వయససస:18
లస: ససస స
95-87/1616

5081 SQX2396026
పపరర: హహమయగన షపక

95-88/1629

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:54-6-1793
వయససస:21
లస: పప
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5082 SQX2339539
పపరర: ఉష రరణణ గగగరరరడడడ
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95-87/1617

తసడడ:ప బపహమ రరడడడ గగగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1794
వయససస:55
లస: ససస స
5085 SQX2355626
పపరర: నతగరసదప మణణ భభరర వ ససదద సల

5083 SQX2341584
పపరర: బపహమ రరడడడ గగగరరరడడడ

తసడడ:ప ససత రరడడడ గగగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1794
వయససస:51
లస: పప
95-81/910

తసడడ:ప ససబపమణఖస ససదద సల
ఇసటట ననస:54-6-1795
వయససస:27
లస: పప

5086 SQX2362861
పపరర: అనసష కకలలర

తసడడ:ప నరసససహరరవప మబకసపరటట
ఇసటట ననస:54-6-1796
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:54-6-1797
వయససస:37
లస: పప

95-82/610

95-87/1623

95-87/1626

భరస : మధస చసద పపరర
ఇసటట ననస:54-6-1811
వయససస:23
లస: ససస స
5106 SQX0571208
పపరర: హహమలత డడమమవతష

95-88/192

తసడడ:ప అమనసదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:54-6-1814
వయససస:27
లస: పప

95-82/609

5090 SQX1006881
పపరర: మబకసపరటట వ నతరరయణ

95-88/190

5093 SQX1869825
పపరర: పవన కళళఖణ బతష
స ల

95-82/607

5096 SQX2194322
పపరర: రరహన షపక

95-81/911

భరస : సలమవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:54-6-1800
వయససస:40
లస: ససస స
95-82/611

5099 SQX2037752
పపరర: తతజదదదన షపక

95-82/785

తసడడ:ప సలమవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:54-6-1800
వయససస:21
లస: పప

95-87/1624 5102 SQX2358059
5101 SQX2364776
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప పరటటబసడర
పపరర: శవ కలమమరర పరటటబసడర

95-87/1625

తసడడ:ప భభనస వర పపసరద రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:54-6-1810
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:54-6-1810
వయససస:43
లస: ససస స

5104 SQX0145151
పపరర: మధస చసదస పపరర

5105 SQX2227676
పపరర: పపదద కకటటశశరరరవప వరదత

95-90/168

5107 SQX0454728
పపరర: బభలకకశశర� ధసమమవత�

5110 SQX2391779
పపరర: బషసరరదదదన సయఖద
తసడడ:ప అమనసదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:54-6-1814
వయససస:21
లస: పప

95-81/912

తసడడ:ప వనసకటరరవప వరదత
ఇసటట ననస:54-6-1812
వయససస:47
లస: పప
95-88/193

తసడడ:ప పపద బపహమయఖ�
ఇసటట ననస:54-6-1813
వయససస:31
లస: పప
95-87/551

95-88/1630

తసడడ:ప ససవర శసకర పపసరదస బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-6-1798/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప ససతతరరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:54-6-1811
వయససస:43
లస: పప

భరస : పపదద బపహమయఖ
ఇసటట ననస:54-6-1813
వయససస:32
లస: ససస స
5109 SQX1276071
పపరర: మహమమద అల సయఖద

95-82/606

తసడడ:ప సలమవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:54-6-1800
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప బబరననదదన షపక
ఇసటట ననస:54-6-1800
వయససస:44
లస: పప
5103 SQX2346468
పపరర: లఖత రరణణ పపరర

5098 SQX1968148
పపరర: తజదదదన షపక

5087 SQX2408946
పపరర: ససబపహమణఖస ససదద సల

తసడడ:ప కకషష మగరరస
ఇసటట ననస:54-6-1796
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప గబరరవపలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-6-1798/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప జయమవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:54-6-1800
వయససస:24
లస: పప
5100 SQX2166643
పపరర: సలమవపదదదన షపక

95-87/1622

భరస : ససవర శకనవరస పపసరదస బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-6-1798/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప శకరరమ మగరరసయ వవరర
ఇసటట ననస:54-6-1798/1
వయససస:36
లస: పప

95-87/1619

తసడడ:ప పపననయఖ ససదద సల
ఇసటట ననస:54-6-1795
వయససస:55
లస: పప

5092 SQX1869734
పపరర: ససవరచల దడవ బతష
స ల

95-82/608 5095 SQX1869635
5094 SQX1870013
పపరర: ఆసజనవయ అరరణ పపకరశ వవరర
పపరర: ససవ శసకర పపసరదస బతష
స ల

5097 SQX1962547
పపరర: అజజరరదదదన షపక

95-87/1620

భరస : నతగ అనల కలమమర మబకసపరటట
ఇసటట ననస:54-6-1796
వయససస:32
లస: ససస స
95-88/191

5084 SQX2333110
పపరర: వజయ సరయ రరడడడ గగగరరరడడడ

తసడడ:ప బపహమ రరడడడ గగగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1794
వయససస:25
లస: పప

భరస : నతగరసదప మణణ భభరర వ ససదద సల
ఇసటట ననస:54-6-1795
వయససస:29
లస: ససస స

95-87/1621 5089 SQX2290153
5088 SQX2290146
పపరర: నతగ అనల కలమమర మబకసపరటట
పపరర: శక లత మబకసపరటట

5091 SQX0123216
పపరర: సమబదతపల రరజశశఖర�

95-87/1618

5108 MLJ1655786
పపరర: పపదబపహమయఖ దనమమవత

95-90/169

తసడడ:ప సప మమ
ర నతయక
ఇసటట ననస:54-6-1813
వయససస:43
లస: పప
95-87/1627

5111 SQX0683599
పపరర: జబబద బబగస సయఖద

95-88/194

భరస : అమనసదదదన
ఇసటట ననస:54-6-1814
వయససస:56
లస: ససస స
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5112 MLJ1651173
పపరర: అమనసదదదన సయఖద
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95-90/170

తసడడ:ప హమదసదదదన
ఇసటట ననస:54-6-1814
వయససస:43
లస: పప
5115 SQX2032324
పపరర: వనసకట లకడమ దడవ కరకలమమనస

95-1/1153

భరస : రరమ కకషప ర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:54-6-1815,PLOT NO 84
వయససస:41
లస: ససస స

5113 SQX2032340
పపరర: రరమ కకషప ర కరకలమమనస

5121 SQX2369221
పపరర: హరరనతథ బభబబ గగడవరరస

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:54-6-1815
వయససస:33
లస: ససస స

95-6/930
5116 SQX2034510
పపరర: శకరరమ లకడమనతరరయణ
కరకలమమనస
తసడడ:ప రరమ కకషప ర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:54-6-1815,PLOT NO 84
వయససస:19
లస: పప

5117 SQX0550574
పపరర: పపరర ససధతరరణణ�

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:54-6-1819
వయససస:37
లస: పప
5124 SQX1614941
పపరర: దదనవష బభబబ తషమమల

95-88/198

95-75/1138

95-90/734

95-87/1636

తసడడ:ప నతగయఖ కసచచరర
ఇసటట ననస:54-6-1829
వయససస:67
లస: పప

5128 SQX2168607
పపరర: మరసరహహబ షపక

5131 SQX2352722
పపరర: పపసరద సరరశపలర

5134 SQX0550426
పపరర: మమతసగర మలలర శశరర�

95-90/736

5137 SQX2135721
పపరర: హహమ కరశలమశ గగడ కసచరర

95-87/1633

5140 SQX2432144
పపరర: లకడమ కకనసకక
భరస : శకనవరస రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:54-6-1830
వయససస:45
లస: ససస స

5120 SQX2423291
పపరర: లకడమ భవన నలమదదప

95-87/1630

5123 SQX1627191
పపరర: పపసనన దసరర కసచచరర

95-88/197

5126 SQX1607508
పపరర: అశశక కలమమర బబ లశశటట

95-88/200

5129 SQX2168615
పపరర: మహబగబ షపక

95-87/1634

భరస : మరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-6-1823
వయససస:63
లస: ససస స
95-81/913

5132 SQX2431153
పపరర: రతన కలమమరర సరరశపలర

95-87/1635

భరస : పపసరద సరరశపలర
ఇసటట ననస:54-6-1824
వయససస:35
లస: ససస స
95-88/201

5135 SQX2037448
పపరర: మననజ కలమమర మపరరస

95-90/735

తసడడ:ప కకషష మపరరస
ఇసటట ననస:54-6-1827
వయససస:26
లస: పప
95-87/1637

తసడడ:ప వనసకట మహన రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:54-6-1829
వయససస:18
లస: పప
95-88/203

భరస : సరయ�
ఇసటట ననస:54-6-1816
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప పరప రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:54-6-1821
వయససస:43
లస: పప

భరస : మహన రరవప�
ఇసటట ననస:54-6-1827
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప మహన రరవప మమతసగర
ఇసటట ననస:54-6-1827
వయససస:23
లస: పప
5139 AP151000219203
పపరర: చన రసగయఖ కసచచరర

95-88/199

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప సరరశపలర
ఇసటట ననస:54-6-1824
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహరరవప పసలర
ఇసటట ననస:54-6-1825
వయససస:54
లస: పప
5136 SQX2037497
పపరర: జరజ కకషన చసద మమతసగర

5125 SQX1607516
పపరర: లకడమ దడవ బబ లసపటట

95-88/195

భరస : బభలకకషష కసచచరర
ఇసటట ననస:54-6-1820
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప మమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-6-1823
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప మమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-6-1823
వయససస:66
లస: పప
5133 SQX2396760
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ డ

95-87/1632

భరస : అశశక కలమమర బబ లసపటట
ఇసటట ననస:54-6-1821
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-6-1823
వయససస:64
లస: ససస స
5130 SQX2090314
పపరర: మర సరహహబ షపక

5122 SQX2366391
పపరర: శరకవసత గగడవరరస

95-87/1628

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప నలమదదప
ఇసటట ననస:54-6-1818
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : హరరనతథ బభబబ గగడవరరస
ఇసటట ననస:54-6-1819
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప మలర ఖమరరరన రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:54-6-1820
వయససస:22
లస: పప
5127 SQX2074557
పపరర: మహబగబ షపక

95-87/1629

భరస : వవ0కటటశరరవప నలమదరర
ఇసటట ననస:54-6-1818
వయససస:36
లస: ససస స
95-87/1631

5114 SQX2242790
పపరర: ససనయన వననన

తసడడ:ప లకడమ నతరరయణ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:54-6-1815
వయససస:43
లస: పప

95-88/196 5119 SQX2439479
5118 SQX0554154
పపరర: సరథస వనసకటశవ పవనససమమర�
పపరర: పదమవత నలమదతరర

తసడడ:ప ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:54-6-1816
వయససస:34
లస: పప

95-75/1137

5138 AP151000219074
పపరర: వనసకట మహన రరవప కసచచరర

95-88/202

తసడడ:ప చన రసగయఖ కసచచరర
ఇసటట ననస:54-6-1829
వయససస:47
లస: పప
95-81/914

5141 SQX2423010
పపరర: వనసకటటష కకనసకక

95-87/1638

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:54-6-1830
వయససస:32
లస: పప
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95-87/1639

భరస : వనసకటటష కకనసకక
ఇసటట ననస:54-6-1830
వయససస:26
లస: ససస స
5145 SQX2258523
పపరర: సరసబపజఖస వరజరఅలమ

95-81/915

95-96/959

95-88/206

5149 SQX1122639
పపరర: అపరష కకమమనవన

5152 SQX2352060
పపరర: అనతనరరవప కలసచతల

95-87/1643

5155 SQX2393015
పపరర: హరరపస
ప రద కలసచతల

భరస : మబరళమహన కకషష
ఇసటట ననస:54-6-1834
వయససస:36
లస: ససస స

5158 SQX2230753
పపరర: ఇసదదరరదడవ సరతషలలరర

తసడడ:ప వనసకట జగన మహనరరవప
ఇసటట ననస:54-6-1835
వయససస:25
లస: ససస స
95-87/1649

5166 SQX2134286
పపరర: రరఘవమమ మదసగబల

95-87/1652

తసడడ:ప వనసకట శశషషబభబబ గగమమతషస
ఇసటట ననస:54-6-1838
వయససస:36
లస: పప

95-87/1644

5150 SQX1573121
పపరర: తరరమల సరయ కకరణ బబ డ

5153 SQX2352276
పపరర: వనసకరయమమ కలసచతల

5156 SQX2352532
పపరర: వనసకట మహలకడమ కలసచతల

95-87/1646

5159 SQX2265924
పపరర: మహనకకషష సరతషలలరర

95-87/1648

5162 SQX2040350
పపరర: ఆసథదన రరడడడ మబతతఖల

5164 SQX2366698
పపరర: రరయమప రరడడడ కకమమ రరడడ

5165 SQX2367423
పపరర: రరయమప రరడడడ కకమమ రరడడ

తసడడ:ప రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:54-6-1838
వయససస:45
లస: పప

95-87/1645

95-87/1647

95-82/786

తసడడ:ప భభగఖ రరడడడ మబతతఖల
ఇసటట ననస:54-6-1838
వయససస:56
లస: పప

5170 MLJ1651322
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� లలకసల�

95-87/1642

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప సరతషలలరర
ఇసటట ననస:54-6-1834
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట జగన మహన రరవప మదతసస
ఇసటట ననస:54-6-1835
వయససస:22
లస: పప

5167 SQX2366581
పపరర: లలరర
డ మయర కకమమ రరడడ

95-88/205

భరస : హరరపస
ప రద
ఇసటట ననస:54-6-1833
వయససస:28
లస: ససస స

95-87/1650

95-87/1653

భరస : రరయప రరడడడ కకమమ రరడడ
ఇసటట ననస:54-6-1838
వయససస:55
లస: ససస స
95-88/208

95-88/1309

భరస : అనతనరరవప
ఇసటట ననస:54-6-1833
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప పపకరశ రరడడడ కకమమ రరడడ
ఇసటట ననస:54-6-1838
వయససస:61
లస: పప

భరస : చచసచత రరడడడ మదసగబల
ఇసటట ననస:54-6-1838
వయససస:59
లస: ససస స
5169 SQX0419499
పపరర: హరర కకశశర గగమమతషస

95-87/1641

Deleted

తసడడ:ప నతగర రరడడడ మదసగబల
ఇసటట ననస:54-6-1838
వయససస:66
లస: పప

5147 SQX2041077
పపరర: పరరశత బతష
స ల

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప బబ డ
ఇసటట ననస:54-6-1832
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప సరతషలలరర
ఇసటట ననస:54-6-1834
వయససస:58
లస: ససస స

95-81/916 5161 SQX2159432
5160 SQX2188266
పపరర: వనసకట శవ నతగ మలర క మదతసస
పపరర: వనసకట సరయ తడజ మదతసస

5163 SQX2252237
పపరర: చచసచత రరడడడ మదసగబల

95-88/204

తసడడ:ప అనతనరరవప
ఇసటట ననస:54-6-1833
వయససస:33
లస: పప
95-78/966

95-88/1632

భరస : మబరళమహన బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-6-1831
వయససస:26
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకరయమమ
ఇసటట ననస:54-6-1833
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ప అనతనరరవప కలసచతల
ఇసటట ననస:54-6-1833
వయససస:35
లస: పప
5157 SQX2113520
పపరర: శశబ రరణణ సతషలలరర

95-87/1640

భరస : హరరబభబబ
ఇసటట ననస:54-6-1832
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమ రరజ
ఇసటట ననస:54-6-1832
వయససస:81
లస: పప
5154 SQX2337608
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కలసచతల

5146 SQX2141778
పపరర: గగపరల రరడడడ వరజరఅలమ

5144 SQX2422756
పపరర: భబవనవశశరర కకనసకక

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:54-6-1830
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప రరఘవ రరడడడ వరజరఅలమ
ఇసటట ననస:54-6-1831
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-06-1831
వయససస:33
లస: పప
5151 SQX0848754
పపరర: కకషషస రరజ కలససపపడడ

95-88/1631

తలర : కకటటశశర రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:54-6-1830
వయససస:55
లస: పప

భరస : గగపరల రరడడడ వరజరఅలమ
ఇసటట ననస:54-6-1831
వయససస:59
లస: ససస స
5148 SQX2039915
పపరర: మబరళమహన బతష
స ల

5143 SQX2420941
పపరర: శకనవరస రరవప కకనసకక

95-87/1651

తసడడ:ప పపకరశ రరడడడ కకమమ రరడడ
ఇసటట ననస:54-6-1838
వయససస:61
లస: పప
5168 SQX0861906
పపరర: నతగ చచజతనఖ లలకసల

95-88/207

భరస : వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-6-1838
వయససస:32
లస: ససస స
95-88/209

5171 SQX1188698
పపరర: జఉదదదన షపక

95-88/210

తసడడ:ప బగరరనదదదన షపక
ఇసటట ననస:54-6-1838
వయససస:51
లస: పప
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5172 SQX0790261
పపరర: రరయపరరడడడ kommareddy

95-88/211

తసడడ:ప పపకరశరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1838
వయససస:59
లస: పప
5175 AP151000225108
పపరర: అలవవలమమ కసచచరర

95-87/552

95-87/1169

95-87/1655

95-87/1172

95-88/214

95-88/217

95-88/220

5185 SQX1286161
పపరర: రరన సపమఖ ననననపరగ

5188 SQX1832229
పపరర: రసగ శశశలజ బబజసరన

5191 SQX1286203
పపరర: పపపమ కలమమర ననననపరగ

5194 SQX1200559
పపరర: శవ రరమ పపసరద నటభట

95-87/1656

5197 SQX2164721
పపరర: లకమమమ మమడస

95-88/212

5200 SQX0242743
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప� తషమమల�
తసడడ:ప బసవయఖ�
ఇసటట ననస:54-6-1844
వయససస:48
లస: పప

5180 SQX2235190
పపరర: శకనవరసరరవప చడకలరర

95-87/1654

5183 SQX2089043
పపరర: సరసబససవ రరవప తడడబబ యన

95-87/1171

5186 SQX1573097
పపరర: ఉమమ మహహశశరర తతడడబబ యన

95-88/213

భరస : సరసబశవ రరవప తతడడబబ యన
ఇసటట ననస:54-6-1841
వయససస:33
లస: ససస స
95-88/215

5189 SQX1200633
పపరర: రరమమ దడవ నటభట

95-88/216

భరస : శవరరమ పపసరద
ఇసటట ననస:54-6-1841
వయససస:51
లస: ససస స
95-88/218

5192 SQX0381012
పపరర: దతసరర కకటటశశరరరవప�

95-88/219

తసడడ:ప కకషషమగరరస�
ఇసటట ననస:54-6-1841
వయససస:32
లస: పప
95-88/221

5195 MLJ1661883
పపరర: సనరఖనతరరయణ మబతతఖల

95-88/222

తసడడ:ప ససబభబరరవప మబతతఖల
ఇసటట ననస:54-6-1841
వయససస:66
లస: పప
95-87/1657

భరస : ససబభబరరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:54-6-1842
వయససస:62
లస: ససస స
95-88/223

95-87/1168

తసడడ:ప ససబభబరరవప తడడబబ యన
ఇసటట ననస:54-6-1841
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:54-6-1841
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప లకకమ రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:54-6-1842
వయససస:75
లస: పప
5199 MLJ1662824
పపరర: వనసకటశవససబభబరరవప�
శఖమకకలర �
తసడడ:ప రరమకకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:54-6-1843
వయససస:63
లస: పప

95-89/1599

తసడడ:ప జరజ కలమమర ననననపరగ
ఇసటట ననస:54-6-1841
వయససస:26
లస: పప

తలర : వజయలకడమ బబజసరన
ఇసటట ననస:54-6-1841
వయససస:42
లస: పప
5196 SQX2162675
పపరర: ససబభబరరడడడ మమడస

5182 SQX2552313
పపరర: శశశలజ మమడగస

5177 SQX2001626
పపరర: శవ నతగలకడమ కసచరర

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చడకలరర
ఇసటట ననస:54-6-1840
వయససస:43
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరరన బబజసరన
ఇసటట ననస:54-6-1841
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ కకలర
ఇసటట ననస:54-6-1841
వయససస:67
లస: ససస స
5193 SQX1832179
పపరర: మలర ఖమరరరన బబజసరన

95-87/1170

తసడడ:ప జరజ కలమమర ననననపరగ
ఇసటట ననస:54-6-1841
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జయరరస మబతతఖల
ఇసటట ననస:54-6-1841
వయససస:40
లస: ససస స
5190 SQX0947119
పపరర: సరసశత కకలర

5179 SQX2002665
పపరర: పపసనన దసరర కసచరర

95-88/1311

తసడడ:ప చన రసగయఖ
ఇసటట ననస:54-6-1839
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ మమడగస
ఇసటట ననస:54-6-1840
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప తడడబబ యన
ఇసటట ననస:54-6-1841
వయససస:33
లస: ససస స
5187 SQX0861740
పపరర: శకవరణణ మబతతఖల

95-87/1167

భరస : బభలకకషష కసచరర
ఇసటట ననస:54-6-1839
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చడకలరర
ఇసటట ననస:54-6-1840
వయససస:34
లస: ససస స
5184 SQX2089084
పపరర: ఉమమ మహహశశరర తడడబబ యన

5176 SQX1998723
పపరర: చన రసగయఖ కసచరర

5174 SQX2040301
పపరర: భభగఖ లత మబతతఖల

తసడడ:ప ఆసథదన మబతతఖల
ఇసటట ననస:54-6-1838
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:54-6-1839
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ప చన రసగయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:54-6-1839
వయససస:33
లస: పప
5181 SQX2235448
పపరర: అనసరరధ చడకలరర

95-88/1310

భరస : ఆసథదన మబతతఖల
ఇసటట ననస:54-6-1838
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : చన రసగయఖ కసచచరర
ఇసటట ననస:54-6-1839
వయససస:58
లస: ససస స
5178 SQX2003614
పపరర: బభలకకషష కసచరర

5173 SQX2040582
పపరర: శరసతమమ మబతతఖల

5198 SQX2164937
పపరర: రగశ రరడడడ మమడస

95-87/1658

తసడడ:ప ససబభబరరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:54-6-1842
వయససస:32
లస: పప
95-88/224

5201 SQX2256188
పపరర: లమవణఖ పస

95-87/1659

భరస : చచననకరశవరరడడడ పస
ఇసటట ననస:54-6-1845
వయససస:32
లస: ససస స
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5202 MLJ1650506
పపరర: శకనవరసరరవప� వసకరయల�

95-88/225

తసడడ:ప రరమసరశమ� �
ఇసటట ననస:54-6-1847
వయససస:74
లస: పప
5205 SQX2448736
పపరర: లలత ససపపజ పపర

5203 SQX1020684
పపరర: వనసకట శరకవణణ పపరర

తసడడ:ప శకనవరస రరవప పపరర
ఇసటట ననస:54-6-1848
వయససస:26
లస: ససస స
95-87/1660

5208 SQX0123224
పపరర: పపరర మధస చసదస�

5209 SQX0454389
పపరర: వనసకటభచసదపశశఖర� పపరర�

95-88/228

తసడడ:ప కకటట ససతతరరమమసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:54-6-1848
వయససస:32
లస: పప
95-88/232

95-88/235

95-87/1663

తసడడ:ప శక రరమ మగరరస వåరర
ఇసటట ననస:54-6-1850
వయససస:33
లస: ససస స
5220 SQX1340256
పపరర: మమధవ బబ గగలల

95-88/237

95-88/240

తసడడ:ప భభససర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1855
వయససస:19
లస: పప

95-87/1661

95-82/612

5207 SQX0399238
పపరర: నతగమననజ కలమమర పపరర

5210 MLJ1651579
పపరర: వనసకట చచసచస రరఘవవసదప
కలమమర పపరర
తసడడ:ప ససతతరరమమసజనవయబలల� �
ఇసటట ననస:54-6-1848
వయససస:38
లస: పప

95-88/230

5213 AP151000219384
పపరర: వనసకటకకటట
ససతతరరమమసజనవయబలల పపరర
తసడడ:ప సప మమశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-6-1848
వయససస:60
లస: పప

95-88/234

5216 SQX2395648
పపరర: రరమ సతఖ లకడమ ఊరరట

5218 SQX2370997
పపరర: లలత పరమమశశరర ఊరరట

5219 SQX0947101
పపరర: మమధవ బబ గగలల

95-87/1664

5221 MLJ1648609
పపరర: చనపరపసరరడడడ� బబ గగలల�

5224 SQX1882612
పపరర: నతరరయణమమ తననరర

5227 SQX2137388
పపరర: నతగ లకడమ కరమరరడడ

5230 SQX2224384
పపరర: యకససటట రరమకకషష రరడడడ
తసడడ:ప యకససటట వనలలగగసడ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1855
వయససస:27
లస: పప

95-88/227

తసడడ:ప వనసకట లలమధన శసకర రరవప
ఇసటట ననస:54-6-1848
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససబపమణఖ శరససస స ఊరరట
ఇసటట ననస:54-6-1850
వయససస:41
లస: ససస స

95-87/1662

95-88/236

భరస : పపదద పరపస రరడడ బబ గగలల
ఇసటట ననస:54-6-1853
వయససస:34
లస: ససస స
95-88/238

5222 SQX1562082
పపరర: పపదద పరపస రరడడ బబ గగలల

95-88/239

తసడడ:ప పపలమరరరడడడ బబ గగలల
ఇసటట ననస:54-6-1853
వయససస:43
లస: పప
95-88/241

5225 SQX2059491
పపరర: నరసససహ రరవప తనననరర

95-88/1312

తసడడ:ప వనసకట ససబబయఖ తనననరర
ఇసటట ననస:54-6-1854
వయససస:61
లస: పప
95-87/1665

భరస : భభససర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1855
వయససస:42
లస: ససస స
95-87/1667

95-85/622

తసడడ:ప వనసకట లకడమ నరసససహ శరససస స ఊరరట
ఇసటట ననస:54-6-1850
వయససస:52
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:54-6-1854
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప బభల రసగ రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1855
వయససస:44
లస: పప
5229 SQX2137370
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ కరమరరడడడ

5215 SQX2371433
పపరర: ససబపమణఖ శరససస స ఊరరట

తసడడ:ప పపలమరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:54-6-1853
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప పరపసరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-6-1853
వయససస:66
లస: పప
5226 SQX1979293
పపరర: భభససర రరడడడ కరమరరడడడ

95-88/233

తసడడ:ప వనసకట ససబపమణఖ శరససస స ఊరరట
ఇసటట ననస:54-6-1850
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప చనన పరపస రరడడ బబ గగలల
ఇసటట ననస:54-6-1853
వయససస:35
లస: ససస స
5223 AP151000219391
పపరర: పపలమరరరడడడ బబ గగలల�

5212 SQX0454405
పపరర: శసకరరరవప� పసరర�
తసడడ:ప సప మమశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-6-1848
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప చచసచయఖ
ఇసటట ననస:54-6-1848
వయససస:88
లస: పప
5217 SQX2408326
పపరర: గరత వవరర

95-88/229

తసడడ:ప వనసకటససతతరరమమసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:54-6-1848
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప సప మమశశర రరవప పపరర
ఇసటట ననస:54-6-1848
వయససస:54
లస: పప
5214 AP151000219177
పపరర: సప మమశశరరరవప పపరర

95-88/226

Deleted

భరస : రరమ కకటటరరడడడ చతగసరరడడల
ఇసటట ననస:54-6-1848
వయససస:67
లస: ససస స

5204 SQX1020668
పపరర: వనసకట పరవన పపరర

తసడడ:ప శకనవరస రరవప పపరర
ఇసటట ననస:54-6-1848
వయససస:29
లస: ససస స

5206 SQX1586033
పపరర: రరమ కకటటశశరమమ చతగసరరడడ

భరస : వనసకట చచసచస రరఘవవసదప కలమమర పపర
ఇసటట ననస:54-6-1848
వయససస:29
లస: ససస స

5211 AP151000219047
పపరర: శకనవరస రరవప పపరర

95-85/621

5228 SQX2137222
పపరర: నరజ లకడమ కరమరరడడ

95-87/1666

తసడడ:ప భభససర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1855
వయససస:20
లస: ససస స
95-88/1633

5231 SQX2224392
పపరర: యకససటట జజఖత

95-88/1634

భరస : యకససటట రరమకకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1855
వయససస:25
లస: ససస స
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5232 SQX1880772
పపరర: రసగ సరశమ రరడడ కరమరరడడడ

95-87/553

తసడడ:ప బభల రసగర రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1856
వయససస:41
లస: పప
5235 SQX1627217
పపరర: కలమఖణణ కరమరరడడ

95-90/171

95-81/917

95-82/616

తసడడ:ప కరరమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:54-6-1858
వయససస:28
లస: ససస స
5244 SQX1831908
పపరర: కరరమబదదదన షపక
తసడడ:ప జజనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-6-1858
వయససస:54
లస: పప
5247 SQX2040467
పపరర: శవ నతరరయణ రరడడ శరఖమల

95-90/737

95-88/243

తసడడ:ప బభషష షపక
ఇసటట ననస:54-6-3032
వయససస:40
లస: పప

5237 SQX1916014
పపరర: రమమష కలశశటట

95-82/614

5242 SQX1869478
పపరర: షహహదత బబగస షపక

95-82/617

5240 SQX1831924
పపరర: యమససమన భభనస షపక

95-82/615

తసడడ:ప కరరమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:54-6-1858
వయససస:27
లస: ససస స
5243 SQX1831932
పపరర: రషసద జజన షపక

95-82/618

తసడడ:ప కరరమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:54-6-1858
వయససస:24
లస: పప

5245 SQX1570275
పపరర: అసజన శరఖమల

95-90/172

5246 SQX1870245
పపరర: షరహహదత బబగస షపక

95-82/620

భరస : కరరమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:54-6-1858 SRIKANTH NAGAR
వయససస:45
లస: ససస స

5248 SQX2038057
పపరర: పపశరసత శరఖమల

95-90/738

5249 SQX1285445
పపరర: జజఖత పసపయమ సససగస శశటట

95-88/244

5252 SQX2357747
పపరర: వనసకట రవ కలమమర కకసడవవటట

95-87/554

5257 SQX1276980
పపరర: అబబదల రహహస షపక

95-87/555

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:54-6-2655
వయససస:27
లస: పప
5260 SQX2326403
పపరర: ససత తషపకలల
భరస : వనసకటటశశరర రరవప తషపకలల
ఇసటట ననస:54-6-15469
వయససస:56
లస: ససస స

95-87/1668

తసడడ:ప ససబబరరవప కకసడవవటట
ఇసటట ననస:54-6-1975
వయససస:43
లస: పప

95-88/246 5255 SQX2159564
5254 SQX0399311
పపరర: యలమసదయఖ పసననబబ యన�
పపరర: వనసకట నతగ శవ రరపనతథ
మడడడ
తసడడ:ప నతగయఖ�
తసడడ:ప భభససర రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:54-6-2041
ఇసటట ననస:54-06-2623
వయససస:50
లస: పప
వయససస:18
లస: పప

95-87/557

95-88/242

భరస : శకనవరసరరవప సససగస శశటట
ఇసటట ననస:54-6-1892
వయససస:24
లస: ససస స

95-88/245

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:54-6-2655
వయససస:53
లస: ససస స
5259 SQX1275453
పపరర: హజ బభషర షపక

95-81/918

భరస : లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:54-6-1894
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ప యలమసదయఖ
ఇసటట ననస:54-6-2041
వయససస:25
లస: పప
5256 SQX1276964
పపరర: సపజర బనస షపక

5239 SQX2268704
పపరర: మహన శశషష కలమమరర
భభగవతషల
భరస : రమమనతథ బహవతషలమ
ఇసటట ననస:54-6-1858
వయససస:47
లస: ససస స

5251 SQX0988899
పపరర: దసరర భభరత ఇకలసరరస

95-87/1174

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ కలశశటట
ఇసటట ననస:54-6-1857
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప శవ నతరరయణ రరడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:54-6-1858, ECOPRIDE
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససబపమణఖస శరససస స వపరరత
ఇసటట ననస:54-6-1892
వయససస:40
లస: ససస స
5253 SQX0861559
పపరర: నతగ సరయ పసననబబ యన

95-82/613

భరస : శవనతరరయమణ రరడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:54-6-1858
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప అమమ రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:54-6-1858, ECOPRIDE
వయససస:66
లస: పప
5250 SQX1463942
పపరర: రమమ సతఖ లకడమ వపరరత

5236 SQX1916006
పపరర: మధవ లత కలశశటట

భరస : కరరమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:54-6-1858
వయససస:45
లస: ససస స
95-82/619

5234 MLJ1454149
పపరర: వజయలకడమ లసకకరరడడడ

భరస : venkatsubbareddy లసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1856
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రమమష కలశశటట
ఇసటట ననస:54-6-1857
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప భభవనతరరయణ భభగవతషల
ఇసటట ననస:54-6-1858
వయససస:50
లస: పప
5241 SQX1831882
పపరర: పరరశన భభనన షపక

95-87/1173

తసడడ:ప శవరరమరరడడడ లసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1856
వయససస:52
లస: పప

భరస : రసగ సరశమ రరడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6-1856
వయససస:33
లస: ససస స
5238 SQX2268720
పపరర: రమమనతథ భభగవతషల

5233 MLJ1441658
పపరర: వనసకటససబభబరరడడడ లసకకరరడడడ

5258 SQX1020635
పపరర: ఖమశజజ మమనసదదదన షపక

95-87/1336

95-87/556

తసడడ:ప మహమమద నజర షపక
ఇసటట ననస:54-6-2655
వయససస:30
లస: పప
95-88/1601

5261 MLJ1648096
పపరర: ఉమమదడవ కకసడత

95-82/726

భరస : ససజవరరడడడ
ఇసటట ననస:54-6a
వయససస:50
లస: ససస స
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5262 SQX0916619
పపరర: ససజవ రరడడడ గబరరకల
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95-82/727

తసడడ:ప సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-6a
వయససస:50
లస: పప

5263 SQX1501361
పపరర: సబహ ససలమసనత షపక

95-81/525

తసడడ:ప అనతసరర బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-7
వయససస:23
లస: ససస స

5265 MLJ1646678
పపరర: తతహహరరబబగస షపక

95-81/527

భరస : అబబదలలమనర
ఇసటట ననస:54-7
వయససస:42
లస: ససస స

5266 MLJ1646603
పపరర: తససర మ షపక

95-81/530

భరస : జజనబభషర
ఇసటట ననస:54-7
వయససస:60
లస: ససస స

5269 SQX1501270
పపరర: రరహమమతషలర అబబదల

95-81/528

95-81/533

తసడడ:ప అబబదల మబనర అబబదల
ఇసటట ననస:54-7
వయససస:24
లస: పప
5274 MLJ1646868
పపరర: అబబదల మబనర

5272 SQX1079624
పపరర: అబబదల రహహమన

95-81/531

తసడడ:ప కరరమ
ఇసటట ననస:54-7
వయససస:47
లస: పప

5275 SQX1535386
పపరర: అబబదల జలమన షపక

95-81/534

95-81/539

తసడడ:ప అబబదలఅజస
ఇసటట ననస:54-7
వయససస:68
లస: పప

5278 SQX1133396
పపరర: అబబదల రరహమమన

95-81/537

95-85/623

తసడడ:ప లసగరరరడడడ మమడగస
ఇసటట ననస:54-7-1862
వయససస:22
లస: ససస స

5281 SQX2479244
పపరర: హహమ శక మమమల

5273 MLJ1646587
పపరర: అనతసర బభషర షపక

95-85/1099

తసడడ:ప లసగర రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:54-7-1862
వయససస:19
లస: పప

95-81/540

5279 SQX1187187
పపరర: అబబదల రహహస షపక

95-82/621

తసడడ:ప అబబదల జలమన షపక
ఇసటట ననస:54-7
వయససస:26
లస: పప
95-85/1098

5283 SQX2476232
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మమమల

95-86/1293

తసడడ:ప సరసబశవరరవప మమమల
ఇసటట ననస:54-7-1862
వయససస:42
లస: పప
95-88/1636

భరస : సరసబశవ రరవప మమమల
ఇసటట ననస:54-7-1862
వయససస:67
లస: ససస స

5286 SQX2476844
పపరర: శకనవరస రరవప మమమల

95-88/1639

5289 SQX1479493
పపరర: నరమల జజఖత మడక
భరస : బబసజమన మడక
ఇసటట ననస:54-7-1863
వయససస:37
లస: ససస స

5284 SQX1880780
పపరర: గరతక సరయ మమమల

95-87/558

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మమమల
ఇసటట ననస:54-7-1862
వయససస:22
లస: పప
95-88/1637

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప మమమల
ఇసటట ననస:54-7-1862
వయససస:49
లస: పప

Deleted

తసడడ:ప సరసబశవరరవప మమమల
ఇసటట ననస:54-7-1862
వయససస:42
లస: పప

95-81/538

తసడడ:ప శకనవరసరరవప మమమల
ఇసటట ననస:54-7-1862
వయససస:25
లస: ససస స

5282 SQX2300481
పపరర: సరయ మహహశ రరడడ మమడస

5288 SQX2475473
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మమమల

95-81/535

5276 MLJ1644590
పపరర: ఇసరమయలలబగ� మహమమద�
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5285 SQX2478493
పపరర: సరసబభపజఖస మమమల

95-81/532

తసడడ:ప అబబదలమరబబగ� �
ఇసటట ననస:54-7
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప జలమన
ఇసటట ననస:54-7
వయససస:28
లస: పప

5280 SQX1832070
పపరర: గరత మమడగస

5270 SQX1501445
పపరర: అబబదల అజజ షపక

తసడడ:ప జజనభభషర
ఇసటట ననస:54-7
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప అబబదల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:54-7
వయససస:55
లస: పప

5277 MLJ1640796
పపరర: జజనభభషర షపక

95-81/529

తసడడ:ప అనతసరర బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-7
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప సరతర
ఇసటట ననస:54-7
వయససస:41
లస: పప
95-81/536

5267 SQX1535378
పపరర: అలయమ పరరశన షపక
భరస : అబబదల జలమన షపక
ఇసటట ననస:54-7
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల మబనర అబబదల
ఇసటట ననస:54-7
వయససస:23
లస: పప

5271 SQX1501288
పపరర: అజజమతషలర అబబదల

95-81/526

భరస : అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:54-7
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అనతసర బభషర
ఇసటట ననస:54-7
వయససస:44
లస: ససస స

5268 MLJ1641547
పపరర: పరఖరరజజన షపక

5264 SQX1215897
పపరర: రహహమమ బబగమ షపక

5287 SQX2484392
పపరర: అరరణ కలమమరర మమమల

95-88/1638

భరస : శకనవరసరరవప మమమల
ఇసటట ననస:54-7-1862
వయససస:44
లస: ససస స
95-88/247

5290 SQX1479485
పపరర: బబసజమన మడక

95-88/248

తసడడ:ప ససబబయఖ మడక
ఇసటట ననస:54-7-1863
వయససస:40
లస: పప
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5291 SQX1871730
పపరర: సరలమన దయమకర మసద

95-85/624

తసడడ:ప సతతఖనసదస మసద
ఇసటట ననస:54-7-1864
వయససస:51
లస: పప
5294 SQX1074665
పపరర: శవ లకడమ బజరస

95-88/249

95-90/740

5298 SQX2039782
పపరర: వనసకట రమణ గబసజ

95-82/942

95-87/1672

తసడడ:ప నతరప రరడడడ జజలలప డగరాస
డడ
ఇసటట ననస:54-7-1881/1
వయససస:84
లస: పప

5299 SQX2030021
పపరర: సరళ వ

95-80/850

భరస : రవసదప నతథ టభగగర వ
ఇసటట ననస:54-7-1881/1
వయససస:40
లస: ససస స

95-87/1673

5310 SQX2029981
పపరర: శరరద గబసజ

95-88/1640

తసడడ:ప వనసకట నతరరయణ రరడడడ జజలలప డడడగరరర
ఇసటట ననస:54-7-1881/1
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:54-7-1881/1
వయససస:61
లస: ససస స

5312 SQX2448470
పపరర: లవ కలమమర గళళళ

5313 SQX1285437
పపరర: భభగఖ లకడమ తతమబ

95-85/1102

Deleted

తసడడ:ప చసచయఖ గళళళ
ఇసటట ననస:54-7-1882
వయససస:44
లస: పప

95-88/255

తలర : రసగ లకమమమ తతమబ
ఇసటట ననస:54-7-1882
వయససస:47
లస: పప

95-87/1676

5319 SQX0266288
పపరర: జజఖత బజరరమ
భరస : వనసకటటసశర రరడడడ బజరరమ
ఇసటట ననస:54-7-1883
వయససస:31
లస: ససస స

5305 SQX2290641
పపరర: రమదడవ బబ లర

95-87/1674

5308 SQX1911874
పపరర: బసడడ శసకర రరడడడ జజలరరడడడగరరర

95-88/252

తసడడ:ప వనసకట నతరరయణ రరడడడ జజలరరడడడగరరర
ఇసటట ననస:54-7-1881/1
వయససస:20
లస: పప
95-90/741

5311 SQX2039766
పపరర: రవసదప నతథ టభగగర వడచడ

95-90/742

తసడడ:ప నతరరయణపప వడచడ
ఇసటట ననస:54-7-1881/1
వయససస:51
లస: పప
95-88/253

5314 SQX0786905
పపరర: బభల కకషష రరడడడ తతమబ

95-88/254

తసడడ:ప చనన ఈశశర రరడడ తతమబ
ఇసటట ననస:54-7-1882
వయససస:26
లస: పప
95-90/743

తసడడ:ప చసచయఖ గళళళ
ఇసటట ననస:54-7-1882
వయససస:44
లస: పప
95-90/745

95-85/1101

భరస : బపహమ రరడడడ బబ లర
ఇసటట ననస:54-7-1881/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప చనన ఈశశర రరడడ తతమబ
ఇసటట ననస:54-7-1882
వయససస:24
లస: ససస స
5316 SQX2039923
పపరర: లవ కలమమర గళళళ

5302 SQX2158541
పపరర: ఈశశర రరడడడ జజలలప డడడగరరర

తసడడ:ప వనసకట నతరరయణ రరడడడ జజలలప డడడగరరర
ఇసటట ననస:54-7-1881/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : పపదద నతగర రరడడడ జజలలప డడడగరరర
ఇసటట ననస:54-7-1881/1
వయససస:73
లస: ససస స

5309 SQX2133700
పపరర: శవ లకడమ జజలలప డగరరర
డడ

తసడడ:ప దతమదర గబసటట
ఇసటట ననస:54-7-1882/1
వయససస:22
లస: పప

95-80/849

5304 SQX2133718
పపరర: వనసకట లకమమమ జజలలప డడడగరరర

తసడడ:ప బపహమ రరడడడ బబ లర
ఇసటట ననస:54-7-1881/1
వయససస:21
లస: పప

5318 SQX2005619
పపరర: అఖల రరజ గబసటట

95-88/251

95-85/1100

భరస : వనసకట నతరరయణ రరడడడ జజలలప డగరాస
డడ
ఇసటట ననస:54-7-1881/1
వయససస:41
లస: ససస స

5315 SQX1776152
పపరర: చనన ఈశశర రరడడ తతమబ

5296 SQX1872985
పపరర: వనసకట ససబబ రరడడ జలరరడడడ
గరరర
తసడడ:ప చనన నతగరరరడడ జలరరడడడ గరరర
ఇసటట ననస:54-7-1881
వయససస:42
లస: పప

5301 SQX2260644
పపరర: వనసకట నతరరయణ రరడడడ
జజలలప డడడగరరర
తసడడ:ప పపదద నతగర రరడడడ జజలలప డడడగరరర
ఇసటట ననస:54-7-1881/1
వయససస:50
లస: పప

95-87/1675 5307 SQX2290575
5306 SQX2257483
పపరర: వర నతరరయణమమ జజలలప డగరరర
పపరర: జగదదశ బబ లర
డడ

95-80/848

95-88/250

తసడడ:ప కకటటశశర గబసజ
ఇసటట ననస:54-7-1881/1
వయససస:42
లస: పప

తలర : శరరద గబసజ
ఇసటట ననస:54-7-1881/1
వయససస:36
లస: పప
5303 SQX2257343
పపరర: పపదద నతగర రరడడడ జజలలప డడడగరరర

5295 SQX0827055
పపరర: వనసకట ససబభబ రరడడ బబజరస

5293 SQX2034239
పపరర: వనసకటటష మమగసటట

తసడడ:ప శవయఖ మమగసటట
ఇసటట ననస:54-7-1881
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:54-7-1881
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటష నలర ననకల
ఇసటట ననస:54-7-1881
వయససస:28
లస: ససస స
5300 SQX2523330
పపరర: అసకమమరరవప గనగర

95-86/979

భరస : సరలమన దయమకర మసద
ఇసటట ననస:54-7-1864
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబ రరడడ
ఇసటట ననస:54-7-1881
వయససస:29
లస: ససస స
5297 SQX2028157
పపరర: రరజఖ లకడమ నలర ననకల

5292 SQX1872480
పపరర: వజయ లకడమ ననతకకస

5317 SQX2040376
పపరర: సపవసత గగడవరరస

95-90/744

భరస : హరరనతథ బభబబ గగడవరరస
ఇసటట ననస:54-7-1882/1
వయససస:33
లస: ససస స
95-85/625

5320 MLJ3714672
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ బజరరమ

95-88/256

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ బజరరమ
ఇసటట ననస:54-7-1883
వయససస:38
లస: పప
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5321 SQX2167526
పపరర: లకడమ పసపయ కరమరరడడ
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95-87/1677

తసడడ:ప రసగరరరడకడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-7-1884
వయససస:18
లస: ససస స
5324 SQX2245058
పపరర: రవ తడజ రరడడడ కరమరరడడడ

95-154/1223

95-88/260

95-81/919

95-88/1642

95-86/1067

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-7-1892
వయససస:30
లస: పప

5337 MLJ3632957
పపరర: నతగలకడమ పడవల�

5329 SQX0025163
పపరర: గగవసదసరరజ� పపయ�

95-88/262

తసడడ:ప రరమబలల�
ఇసటట ననస:54-7-1885
వయససస:48
లస: పప
95-81/920

5332 SQX2426278
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పడవల

95-87/1679

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప పడవల
ఇసటట ననస:54-7-1886
వయససస:56
లస: పప
95-80/851

5335 SQX2086213
పపరర: వనసకట రమణ మమగసటట

95-85/849

భరస : శవయఖ మమగసటట
ఇసటట ననస:54-7-1887
వయససస:52
లస: ససస స
95-89/1522

5338 SQX2090082
పపరర: రరకరష మమగసటట

95-90/746

95-90/747

95-87/1680
5340 SQX2166858
పపరర: ఏన వ వ ఏస ఏల దసరర రరణబక
కకరళర
తసడడ:ప అదద వషష
ష కకరళర
ఇసటట ననస:54-7-1888
వయససస:19
లస: ససస స

95-88/1313
5341 SQX1987254
పపరర: ఎన వ వ ఎస ఎల దసరర రరణబక
కకరళర
తసడడ:ప ఆదదవషష
ష కకరళర
ఇసటట ననస:54-7-1888
వయససస:19
లస: ససస స

95-88/263

5343 MLJ3103942
పపరర: లకకమనతరరయణ� అణబరగతష�

5344 SQX0515874
పపరర: శరరష పపల

95-88/264

తసడడ:ప ననసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:54-7-1890/1
వయససస:45
లస: పప
95-88/266

భరస : సరసబశవ రరవప పపల
ఇసటట ననస:54-7-1891
వయససస:52
లస: ససస స
5348 SQX0945725
పపరర: శకనవరస రరవప సససగసశశటట

5334 SQX2078392
పపరర: శవయఖ మమగసటట

95-88/259

తసడడ:ప శవయఖ మమగసటట
ఇసటట ననస:54-7-1887
వయససస:29
లస: పప

భరస : లకకమనతరరయణ� �
ఇసటట ననస:54-7-1890/1
వయససస:36
లస: ససస స
5345 SQX1562140
పపరర: అరరణత పపల

5331 SQX2373090
పపరర: రరణబక దడవ పడవల

5326 SQX0454645
పపరర: పపనతనరరవప నకస

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-7-1887
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ కకనతథస
ఇసటట ననస:54-7-1887
వయససస:27
లస: ససస స
5342 MLJ3121555
పపరర: ధనలకడమ� అణబరగతష�

95-88/261

తసడడ:ప వనసకట రరవప మమగసటట
ఇసటట ననస:54-7-1887
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప కకసడ రరడడడ కకనతథస
ఇసటట ననస:54-7-1887
వయససస:32
లస: పప
5339 SQX2091361
పపరర: మహహశశరర కకనతథస

5328 SQX0454611
పపరర: వరకలమమర నకస

95-88/258

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:54-7-1885
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశర రరవప పడవల
ఇసటట ననస:54-7-1886
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప పడవల
ఇసటట ననస:54-7-1886
వయససస:56
లస: పప
5336 SQX2087377
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకనతథస

95-87/1678

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:54-7-1885
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప పడవల
ఇసటట ననస:54-7-1886
వయససస:50
లస: ససస స
5333 SQX2373959
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పడవల

5325 SQX2171775
పపరర: చసదప శశఖర పప లలబబ యన

5323 SQX1774967
పపరర: రసగర రరడడడ కరమరరడడడ

తసడడ:ప బభల రసగర రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-7-1884
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప శకరరమబలల
ఇసటట ననస:54-7-1885
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:54-7-1885
వయససస:36
లస: పప
5330 SQX2426682
పపరర: రరణబక దడవ పడవల

95-88/257

భరస : రసగర రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-7-1884
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప రసగ రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54/7/1884
వయససస:22
లస: పప
5327 SQX0454603
పపరర: రవ నకరస

5322 SQX1899061
పపరర: అరరణ కరమరరడడడ

5346 SQX0516211
పపరర: సరసబశవ రరవప పపల

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:54-7-1891
వయససస:36
లస: ససస స
95-88/267

తసడడ:ప పరపయఖ
ఇసటట ననస:54-7-1891
వయససస:67
లస: పప
95-85/626

5349 SQX0945717
పపరర: కకటటశశర రరవప సససగసశశటట
తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:54-7-1892
వయససస:59
లస: పప

95-88/265

5347 SQX2039857
పపరర: మమధవ పపల

95-90/748

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప పపల
ఇసటట ననస:54-7-1891
వయససస:38
లస: ససస స
95-85/627

5350 SQX0989004
పపరర: శసగసశశటట లకడమ

95-88/268

భరస : కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:54-7-1892
వయససస:55
లస: ససస స
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5351 SQX0988840
పపరర: శకనవరస రరవప శసగసశశటట

95-88/269

తసడడ:ప కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:54-7-1892
వయససస:30
లస: పప
5354 SQX2093243
పపరర: అబబదల కరరస మహమమద

95-4/973

95-88/274

95-88/1645

95-88/276

95-85/851

95-123/622

95-90/749

5364 SQX0989020
పపరర: శకనవరస రరవప కటట మగరర

5367 SQX2493633
పపరర: ససబబ రరడడడ మమడస

5370 SQX1715218
పపరర: జయ ససససమత రరడడ మమటట ట

95-85/630

5375 SQX1394055
పపరర: అనసత లకడమ మమలలసపరటట

95-88/278

5373 SQX1715325
పపరర: శకనవరస రరడడడ మమటట ట

95-88/277

భరస : కనకర రరవప మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:54-7-1901
వయససస:32
లస: ససస స

95-85/1180

5379 SQX1985829
పపరర: శవ కకషష యలవరరస
తసడడ:ప మలర శశర రరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:54-7-1903
వయససస:26
లస: పప

95-88/1644

5362 SQX0989079
పపరర: లకడమ అనసరరధ కటట మగరర

95-88/275

5365 SQX2081073
పపరర: రమజ షపక

95-85/850

5368 SQX2493641
పపరర: రగశ రరడడడ మమడస

95-85/1181

తసడడ:ప ససబబ రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:54-7-1899
వయససస:32
లస: పప
95-85/628

5371 SQX1715192
పపరర: భభరత మమటట ట

95-85/629

భరస : శకనవరస రరవప మమటట ట
ఇసటట ననస:54-7-1900
వయససస:44
లస: ససస స
95-85/631

5374 SQX2087468
పపరర: కణక రరవప మమలలపత

95-86/1068

తసడడ:ప చననరథచజయమ మమలలపత
ఇసటట ననస:54-7-1901
వయససస:42
లస: పప
95-88/279

భరస : మసగయఖ
ఇసటట ననస:54-7-1901
వయససస:36
లస: ససస స
95-90/750

5359 SQX2405603
పపరర: కరరస అబబదల

భరస : బభబబ షపక
ఇసటట ననస:54-7-1899
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప నతరరయణ రరడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:54-7-1900
వయససస:48
లస: పప
5376 SQX0396689
పపరర: నతగరసదపస కలసచతల

95-88/273

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:54-7-1896
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:54-7-1900
వయససస:21
లస: ససస స

5372 SQX1715283
పపరర: వనసకట శవ దసరర సరగర రరడడ
మమటట ట
తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:54-7-1900
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప కనకరరవప మలలసపరటట
ఇసటట ననస:54-7-1901
వయససస:18
లస: పప

5361 SQX2090124
పపరర: సనయ ససలమసనత మహమమద

5356 SQX0399675
పపరర: రహహస అబబదల

తసడడ:ప మహమమద నజర అహమద
ఇసటట ననస:54-7-1895
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప లకడమ రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:54-7-1899
వయససస:75
లస: పప

భరస : ససబబ రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:54-7-1899
వయససస:62
లస: ససస స

5378 SQX2090165
పపరర: జగదదశ మలలసపరటట

95-88/1643

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-7-1897
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబబ షపక
ఇసటట ననస:54-7-1899
వయససస:24
లస: పప
5369 SQX2512788
పపరర: లకమమమ మమడస

5358 SQX2236123
పపరర: మలర క మహమమద

95-88/271

తసడడ:ప నజర అహమద
ఇసటట ననస:54-7-1895
వయససస:43
లస: పప

భరస : అబబదల కరరస మహమమద
ఇసటట ననస:54-7-1895
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప చన హనసమయఖ
ఇసటట ననస:54-7-1896
వయససస:73
లస: పప
5366 SQX2081107
పపరర: యగనసస షపక

95-88/272

భరస : అబబదల రహహస మహమమద
ఇసటట ననస:54-7-1895
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : హసపబసడ అబబదలసరరస
ఇసటట ననస:54-7-1895
వయససస:32
లస: ససస స
5363 SQX0848689
పపరర: హనసమయఖకరరరపలర

5355 SQX0399436
పపరర: మహమగద మహమద

5353 SQX1960558
పపరర: అశశక కలమమర గబదడదటట

తసడడ:ప గగవసద రరవప గబదడదటట
ఇసటట ననస:54-7-1893
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప నజర అహమద
ఇసటట ననస:54-7-1895
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప అకబర బభషర మహమమద
ఇసటట ననస:54-7-1895
వయససస:69
లస: పప
5360 SQX2403111
పపరర: సనయ ససలమసనత మహమమద

95-88/270

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:54-7-1892
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ప నజర అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:54-7-1895
వయససస:36
లస: పప
5357 SQX1486746
పపరర: నజర అహమద మహమమద

5352 SQX0988832
పపరర: కకటటశశరరవప శసగసశశటట

5377 SQX0361477
పపరర: మసగయఖ కలసచతల

95-88/280

తసడడ:ప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:54-7-1901
వయససస:43
లస: పప
95-6/931

5380 SQX0864777
పపరర: రజన యమలవరరర

95-85/632

భరస : మలశశరరవప
ఇసటట ననస:54-7-1903
వయససస:47
లస: ససస స
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95-88/281
5381 SQX0285338
పపరర: బ యస యస యన
మలలర శశరరరవప
తసడడ:ప యలవరర
సరసబశవరరవప
స యలవరరసయలవరరసయల
ఇసటట ననస:54-7-1903
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప బసవ శసకర శవ నతగ మలలర శశరరరవప య తసడడ:ప బసవ శసకర శవ నతగ మలలర శశరరరవప య
ఇసటట ననస:54-7-1903,WARD NO 15
ఇసటట ననస:54-7-1903,WARDNO 15
వయససస:23
లస: ససస స
వయససస:26
లస: పప

5384 SQX2103935
పపరర: బభలమజ చససచస

5385 SQX2226264
పపరర: శకలకడమ చససచస

95-61/1121

తసడడ:ప చన కకసడయఖ చససచస
ఇసటట ననస:54-7-1904
వయససస:42
లస: పప
5387 SQX1562041
పపరర: వవదవత బతష
స ల

95-88/283

95-88/286

95-88/289

95-88/292

95-88/1647

95-88/294

తసడడ:ప రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:54-7-1907
వయససస:44
లస: పప

5394 SQX0380220
పపరర: బభలమజ బతష
స ల

5397 SQX0380550
పపరర: వనసకట రరవప బతష
స ల

5400 SQX1786417
పపరర: అబబదల రహహస షపక

5403 MLJ3122017
పపరర: మమధవ పపసపరటట

95-88/297

5406 AP151000219296
పపరర: శకహరర పపసపరటట

95-88/290

5409 SQX1715127
పపరర: పదతమవత వరరణతసస
భరస : అజయ కలమమర వరరణతసస
ఇసటట ననస:54-7-1908
వయససస:35
లస: ససస స

95-86/1069

5389 SQX1911973
పపరర: ధనలకడమ బతష
స ల

95-88/285

5392 SQX1911940
పపరర: దదలప బతష
స ల

95-88/288

5395 SQX0380386
పపరర: ఓరరస ఆసజనవయబలల

95-88/291

తసడడ:ప వవసకటటశశర రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:54-7-1904
వయససస:36
లస: పప
95-88/293

5398 SQX2432490
పపరర: షరరఫ గడడ స

95-88/1646

తసడడ:ప హహసపన గడడ స
ఇసటట ననస:54-7-1904
వయససస:41
లస: పప
95-84/652

5401 SQX1714856
పపరర: అబబదల రహహస షపక

95-85/633

తసడడ:ప మహమమద సయఖద షపక
ఇసటట ననస:54-7-1905
వయససస:22
లస: పప
95-88/295

5404 AP151000225178
పపరర: నతగరశశరమమ పపసపరటట

95-88/296

భరస : శకహరర
ఇసటట ననస:54-7-1906
వయససస:67
లస: ససస స
95-88/298

తసడడ:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:54-7-1906
వయససస:71
లస: పప
95-88/300

5386 SQX2087260
పపరర: నతగ పపథసఖష చససచస

తసడడ:ప తరరపత సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-7-1904
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససధతకర
ఇసటట ననస:54-7-1906
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప శకహరర
ఇసటట ననస:54-7-1906
వయససస:45
లస: పప
5408 AP151000219395
పపరర: వరబపహమస పపసపరటట

95-88/287

తసడడ:ప మహమమద సయద షపక
ఇసటట ననస:54-7-1905
వయససస:25
లస: పప

భరస : అబబదల సయళద సయద
ఇసటట ననస:54-7-1905
వయససస:43
లస: ససస స
5405 MLJ1640457
పపరర: ససదతకర పపసపరటట

5391 SQX1911916
పపరర: చసదపశశఖర బతష
స ల

95-88/1315

భరస : తరరపత సరశమ
ఇసటట ననస:54-7-1904
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప వరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-7-1904
వయససస:55
లస: పప

భరస : షరరఫ గడడ స
ఇసటట ననస:54-7-1904
వయససస:29
లస: ససస స
5402 SQX1873967
పపరర: నజరరననసర బబగస షపక

95-88/284

తసడడ:ప వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-7-1904
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప వరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-7-1904
వయససస:50
లస: పప
5399 SQX2160174
పపరర: కరరమబన గడడ స

5388 SQX0383562
పపరర: సరవతప ఒరరస

5383 SQX1984608
పపరర: శవకకషష యలవరరర

తసడడ:ప బభలమజ చససచస
ఇసటట ననస:54-7-1904
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరపత సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-7-1904
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-7-1904
వయససస:32
లస: పప
5396 SQX1911932
పపరర: తరరపత సరశమ బతష
స ల

95-85/1103

భరస : ఆసజనవయబలల ఒరరస
ఇసటట ననస:54-7-1904
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-7-1904
వయససస:48
లస: ససస స
5393 SQX1467423
పపరర: సరసబశవరరవప బతష
స ల

95-88/1314

భరస : బభలమజ చససచస
ఇసటట ననస:54-7-1904
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బభలమజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-7-1904
వయససస:28
లస: ససస స
5390 SQX0402743
పపరర: రరణబక దడవ బతష
స ల

5382 SQX1984590
పపరర: యశససశ యలవరరర

5407 AP151000225197
పపరర: ససబభబయమమ పపసపరటట

95-88/299

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:54-7-1907
వయససస:57
లస: ససస స
95-85/634

5410 SQX1714625
పపరర: వనసకట దదనవష వరరణతసస

95-85/635

తసడడ:ప శకనవరస రరవప వరరణతసస
ఇసటట ననస:54-7-1908
వయససస:21
లస: పప
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5411 SQX1715150
పపరర: అజయ బభబబ వరరణతసస

95-85/636

తసడడ:ప లకమయఖ వరరణతసస
ఇసటట ననస:54-7-1908
వయససస:43
లస: పప
5414 MLJ3121647
పపరర: లకడమ� వరరణతసస�

95-88/302

95-88/305

95-85/853

95-88/308

95-88/311

5421 SQX1994649
పపరర: సరయ వదఖ వవటపరలలస

5424 AP151000225125
పపరర: వనసకటనరసమమ శశషస

5427 SQX0454108
పపరర: శకనవరసరరవప� వరరణతసస�

95-80/34

5430 SQX1849520
పపరర: హససనత షపక

తసడడ:ప వరరయమ వనసకయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:32
లస: పప

5433 SQX2335644
పపరర: కకషష వవణణ ఒరరస

తసడడ:ప వనసకట ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:40
లస: ససస స

5439 SQX0635300
పపరర: రరమనవన పదమజ
భరస : లకడమ నతరరయమణమగరరస
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:42
లస: ససస స

5419 SQX1714997
పపరర: ఏడడకకసదలల శశషస

95-85/637

5422 SQX1953363
పపరర: పపసననలకడమ వరరణతసస

95-88/307

95-88/309

5425 SQX1953298
పపరర: షణబమఖ వనసకట నతగ సరయ
వరరణతసస
తసడడ:ప శకనవరసరరవప వరరణతసస
ఇసటట ననస:54-7-1909
వయససస:20
లస: పప

95-88/310

95-88/312

5428 SQX2004133
పపరర: పదతమవత శశషస

95-90/751

భరస : నరసససహరరవప శశషస
ఇసటట ననస:54-7-1909
వయససస:32
లస: ససస స
95-80/35

5431 SQX2335164
పపరర: అసజమమ నలర పరటట

95-81/921

తసడడ:ప అకసయఖ శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:45
లస: ససస స
95-81/923

5434 SQX0941427
పపరర: సగరల పదతమవత

95-85/638

భరస : అనమ రరడకడ
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:34
లస: ససస స
95-88/313

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:29
లస: ససస స
95-88/315

95-88/304

తసడడ:ప శకనవరసరరవప VARANASI
ఇసటట ననస:54-7-1909
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:29
లస: ససస స

95-85/639 5436 SQX1849546
5435 SQX0632240
పపరర: రరమనవన లకడమనతరరయణమగరరస�
పపరర: అసరమ షపక

5438 SQX0834572
పపరర: పదమ వత తతడడకకసడ

95-85/854

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:44
లస: ససస స
95-81/922

5416 AP151000219318
పపరర: అజయ బభబబ వరరణతసస

తసడడ:ప ససబభబ రరవప శశషస
ఇసటట ననస:54-7-1909
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప ననసకటరరమయఖ�
ఇసటట ననస:54-7-1909
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననర ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:23
లస: ససస స
5432 SQX2335016
పపరర: రసగరరజ ఒరరస

95-88/306

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-7-1909
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:54-7-1909
వయససస:41
లస: పప
5429 SQX1849538
పపరర: జజససమన షపక

5418 SQX0173575
పపరర: లకమయఖ వరరణతసస�

95-88/301

తసడడ:ప లకమయఖ
ఇసటట ననస:54-7-1908
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ వవటపరలలస
ఇసటట ననస:54-7-1909
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:54-7-1909
వయససస:45
లస: ససస స
5426 SQX0454082
పపరర: నరసససహరరవప� శశషస�

95-88/303

తసడడ:ప మలర యఖ�
ఇసటట ననస:54-7-1908
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ వవటపరలలస
ఇసటట ననస:54-7-1909
వయససస:25
లస: ససస స
5423 SQX0155671
పపరర: ససతతరరవమమ వరరణతసస

5415 AP151000225123
పపరర: అనసనయమమ వరరరణతసస

5413 MLJ1659366
పపరర: పదమ వరరణతసస

భరస : అజమ
ఇసటట ననస:54-7-1908
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:54-7-1908
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప లకమయఖ
ఇసటట ననస:54-7-1908
వయససస:50
లస: పప
5420 SQX1994748
పపరర: హహమబసదస వవటపరలలస

95-85/852

తసడడ:ప శకనవరస రరవప వరరణతశ
ఇసటట ననస:54-7-1908
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:54-7-1908
వయససస:35
లస: ససస స
5417 AP151000219186
పపరర: శకనవరసరరవప వరరణతసస

5412 SQX2074599
పపరర: నతగరసదప కలమమర వరరణతశ

5437 SQX0398115
పపరర: లకడమ తతడడకకసడ�

95-88/314

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:30
లస: ససస స
95-88/316

5440 SQX0396713
పపరర: వరరసజనవయ దడవ తతడడకకసడ�

95-88/317

భరస : రరధతకకషషమగరరస�
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:60
లస: ససస స
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5441 AP151000225038
పపరర: రగజజనమమ మరరయమల

95-88/318

భరస : పపసరద
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:62
లస: ససస స
5444 SQX0122986
పపరర: రరఘవ రరవప తతడడకకసడ

95-88/321

95-88/324

తసడడ:ప అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:50
లస: పప
5450 SQX2338556
పపరర: ససనత జరరపరపప

95-84/1113

95-87/560

95-87/563

తసడడ:ప శకనవరసరరవప చసతత
ఇసటట ననస:54-7-1915
వయససస:24
లస: పప
5462 SQX2385482
పపరర: రరణణ సరరశపలర

95-88/1650

తసడడ:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:54-8
వయససస:30
లస: ససస స

95-85/1104

5454 AP151000225052
పపరర: చచసచసలకడమ పపరర ర

95-87/561

95-87/569

95-87/564

5449 SQX1965573
పపరర: రఘబనతధ జరరపరపప

95-82/622

5452 SQX0051904
పపరర: వనసకట మమరరత నతగ జజఖత�
బచచ�
భరస : వనసకటభచలస�
ఇసటట ననస:54-7-1915
వయససస:31
లస: ససస స

95-87/559

5455 AP151000225246
పపరర: వజయలకడమ పపరర ర

95-87/562

5458 AP151000225054
పపరర: శకలకడమ పపరర ర

95-87/565

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:54-7-1915
వయససస:59
లస: ససస స
95-88/1648

5461 SQX2339471
పపరర: మహలకడమ జరరరపప

95-88/1649

భరస : రరమకకషష జరరరపప
ఇసటట ననస:54-7-1915
వయససస:63
లస: ససస స

95-88/1651 5464 SQX0756197
5463 SQX2169993
పపరర: గగతస కకటటశశరరరవప జరరపరపప
పపరర: భభరత తతమబ

5466 SQX1560284
పపరర: ఇలయజ షపక

5469 SQX1389411
పపరర: దదలమవర హహసపసన సయఖద
తసడడ:ప అహమమద హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:54-8-42E
వయససస:37
లస: పప

95-87/567

భరస : చనన ఈశశర రరడడ తతమబ
ఇసటట ననస:54-7-1982
వయససస:43
లస: ససస స
95-82/623

తసడడ:ప అహమద షపక
ఇసటట ననస:54-8
వయససస:30
లస: పప
95-88/948

95-88/323

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:54-7-1915
వయససస:48
లస: ససస స

5457 SQX0617993
పపరర: మలలర శశరర మనతన�

5460 SQX2340024
పపరర: రరమకకషష జరరపరపప

5446 SQX0861930
పపరర: అనమ రరడడడ సగరల

తసడడ:ప రరమకకషష జరరపరపప
ఇసటట ననస:54-7-1915
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప రఘబనతథ జరరపరపప
ఇసటట ననస:54-7-1915
వయససస:18
లస: పప

భరస : సపజదత�
ఇసటట ననస:54-7/B
వయససస:44
లస: ససస స
5468 SQX1030634
పపరర: మబనత షపక

95-88/325

తసడడ:ప వనసకట రసగయఖ జరరపరపప
ఇసటట ననస:54-7-1915
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప సరరశపలర
ఇసటట ననస:54-7-1915
వయససస:42
లస: ససస స
5465 SQX0167973
పపరర: జజనబ షపక�

5448 SQX0399915
పపరర: రరధతకకషషమగరరస తతడడకకసడ�

భరస : కకషషమగరరస�
ఇసటట ననస:54-7-1915
వయససస:57
లస: ససస స
95-87/566

95-88/320

తసడడ:ప లకకమ రరడడ
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:47
లస: పప

భరస : సప మమశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-7-1915
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:54-7-1915
వయససస:56
లస: ససస స
5459 SQX1391762
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చసతత

95-88/322

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప సరరశపలర
ఇసటట ననస:54-7-1915
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరయబభబభ�
ఇసటట ననస:54-7-1915
వయససస:36
లస: ససస స
5456 AP151000225055
పపరర: రరజరశశరర పపరర ర

5445 SQX0122929
పపరర: రరమనవన లకడమ నతరరయణ
మగరరస
తసడడ:ప వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:44
లస: పప

5451 SQX2390102
పపరర: శకనవరసరరవప సరరశపలర

5443 SQX1285452
పపరర: గరరర బభబబ కకమగమరర

తసడడ:ప వర బపహమనసదస కకమగమరర
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:65
లస: పప

భరస : రఘబనతథ జరరపరపప
ఇసటట ననస:54-7-1915
వయససస:38
లస: ససస స
5453 SQX0618207
పపరర: శవనతగమలలర శశరర మనతన�

95-88/319

తసడడ:ప రరధతకకషష మగరరస�
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప రరధతకకకషష మగరరస
ఇసటట ననస:54-7-1914
వయససస:44
లస: పప
5447 SQX0123547
పపరర: జలమన షపక

5442 SQX0399568
పపరర: శకనవరసరరవప తతడడకకసడ�

5467 SQX2243459
పపరర: ఫరతమబన షపక

95-82/931

భరస : తతజదదదన బభబభ వల షపక
ఇసటట ననస:54-8
వయససస:64
లస: ససస స
95-87/570

5470 SQX2029965
పపరర: శకదడవ కసదసల

95-79/902

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:54-8-51
వయససస:33
లస: ససస స
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5471 SQX2005395
పపరర: అబబదల గన షపక
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95-80/852

Deleted

తసడడ:ప ఖమససస వల షపక
ఇసటట ననస:54-8-196
వయససస:19
లస: పప

5474 SQX0864751
పపరర: వవసకట ససజజతత చతసడడరరర

95-85/640

భరస : వవసకట వరర పపసరద
ఇసటట ననస:54-8-1916
వయససస:31
లస: ససస స
5477 SQX1832062
పపరర: రసగనతయకమమ గబడడవరడ

95-85/642

95-87/577

95-85/1108

95-87/579

95-87/582

95-87/585

భరస : రరమబలల కకరర
ఇసటట ననస:54-8-1921
వయససస:52
లస: ససస స

5481 SQX1393180
పపరర: శకలత కకలర పర

5484 UPD0227447
పపరర: నవన మరరస

5487 SQX0934299
పపరర: పదతమవత మమనస

5490 SQX1505447
పపరర: వనసకట శకధర పరమరరస

5493 MLJ1662410
పపరర: భవరన వనసపరరల

95-85/647

5496 SQX2165504
పపరర: గరరరధర రరడడడ దదసత రరడడడ

95-88/326

5499 SQX0383802
పపరర: నలర మతష మమణణకఖస�
తసడడ:ప మమణణకఖ రరవప�
ఇసటట ననస:54-8-1921
వయససస:58
లస: ససస స

95-87/576

5479 SQX0554204
పపరర: కకలర పర హరరచసదపశశఖర

95-85/644

5482 SQX1393255
పపరర: కలససమ కలమమరర కకలర పర

95-88/327

భరస : రవసదప బభబబ కకలర పర
ఇసటట ననస:54-8-1918
వయససస:54
లస: ససస స
95-87/1681

5485 SQX1327692
పపరర: శరహహన పఠరన

95-87/578

భరస : రఫస పఠరన
ఇసటట ననస:54-8-1920
వయససస:28
లస: ససస స
95-87/580

5488 SQX1505439
పపరర: ఆదదలకడమ పరమరరస

95-87/581

భరస : వనసకటటసశర రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:54-8-1920
వయససస:55
లస: ససస స
95-87/583

5491 SQX1116871
పపరర: హరరష మబకసపరటట

95-87/584

తసడడ:ప నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:54-8-1920
వయససస:37
లస: పప
95-85/645

5494 AP151000225315
పపరర: లకకమ వనసపరరల

95-85/646

భరస : లకకమనతరరయణ
ఇసటట ననస:54-8-1921
వయససస:62
లస: ససస స
95-85/1109

తసడడ:ప శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-8-1921
వయససస:23
లస: పప
95-87/587

5476 SQX0471516
పపరర: షపక కరరమబలమర

తసడడ:ప నతగభగషణస
ఇసటట ననస:54-8-1918
వయససస:41
లస: పప

భరస : వజయయరఖర
ఇసటట ననస:54-8-1921
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప లకడమనతరరయణ
ఇసటట ననస:54-8-1921
వయససస:48
లస: పప
5498 SQX0883710
పపరర: కకటమమ కకరర

95-85/643

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:54-8-1920
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప ససబబ రరవప కటకసశశటట
ఇసటట ననస:54-8-1920
వయససస:57
లస: పప
5495 MLJ1662287
పపరర: వజయశ కర వనసపరరల

5478 AP151000225510
పపరర: కలససమకలమమరర కకలర పర�

95-87/572

తసడడ:ప అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:54-8-1916
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకషష బభబబ
ఇసటట ననస:54-8-1920
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-8-1920
వయససస:72
లస: ససస స
5492 SQX1149880
పపరర: పపరష చసదప రరవప కటకసశశటట

95-85/641

భరస : ససరరశ మరరస
ఇసటట ననస:54-8-1919
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదప రరవప కటకసశశటట
ఇసటట ననస:54-8-1920
వయససస:46
లస: ససస స
5489 SQX0883868
పపరర: బసవమమ కలసచతల

5475 SQX0864769
పపరర: వవసకట పపసరద చతసడడరరర

5473 SQX1206987
పపరర: వణ మమధసరర వసత

తసడడ:ప రవ ససజవ రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:54-8-1762
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : హరర చసదప శశఖర కకలర పర
ఇసటట ననస:54-8-1918
వయససస:43
లస: ససస స

భసధసవప: నవన
ఇసటట ననస:54-8-1919
వయససస:42
లస: పప
5486 SQX1149898
పపరర: దసరర భవరన కటకసశశటట

భరస : గబరరమగరరస� �
ఇసటట ననస:54-8-996
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రవసదపబభబబ�
ఇసటట ననస:54-8-1918
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హరరచసదపశశఖర కకలర పర
ఇసటట ననస:54-8-1918
వయససస:44
లస: ససస స
5483 UPD0261123
పపరర: ససరరశ మరరస

95-87/571

తసడడ:ప వవసకట సరశమ
ఇసటట ననస:54-8-1916
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బగదతటట
ఇసటట ననస:54-8-1917
వయససస:66
లస: ససస స
5480 SQX0685081
పపరర: శకలత కకలర పర

5472 MLJ3121969
పపరర: పదతమవత� మమదరమమటర�

5497 SQX0383810
పపరర: నలర మతష ఆనసద కలమమరర�

95-87/586

తసడడ:ప నతగయఖ�
ఇసటట ననస:54-8-1921
వయససస:36
లస: ససస స
95-87/588

5500 SQX0383794
పపరర: దడవ నరమద దడవ�

95-87/589

తసడడ:ప ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:54-8-1921
వయససస:78
లస: ససస స
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5501 SQX2165223
పపరర: హరరక వనసపరరల
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95-88/1658

తసడడ:ప వజయ శశఖర
ఇసటట ననస:54-8-1921
వయససస:18
లస: ససస స
5504 MLJ3122322
పపరర: లలమ దదసతరరడడడ

95-85/648

95-85/651

95-87/593

95-88/328

95-88/331

95-85/652

95-85/653

తసడడ:ప అపపరరవప
ఇసటట ననస:54-8-1930
వయససస:40
లస: పప

5514 SQX1015222
పపరర: గగపసనతధ వరకర

5517 SQX2235075
పపరర: అబబదల రరహమన షపక

5520 MLJ1652890
పపరర: నతగరసదపమమ� సగరల�

5523 SQX1716646
పపరర: కకటటశశర రరవప చతవల

95-85/655

5526 SQX1716661
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-88/329

5529 SQX2136422
పపరర: పపషప మమడ
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:54-8-1930
వయససస:27
లస: ససస స

5509 MLJ1653641
పపరర: అసజలదడవ� ససదద తబతస న�

95-87/592

5512 SQX1440551
పపరర: కకషషవరర న జలలర ళర

95-87/595

5515 SQX0930313
పపరర: ఆమరరనధ వరకర

95-88/330

తసడడ:ప హరనతధ బభబబ వరకర
ఇసటట ననస:54-8-1924
వయససస:28
లస: పప
95-88/1660

5518 SQX2192623
పపరర: రరజజశన షపక

95-88/1661

తసడడ:ప అబబదల అజస
ఇసటట ననస:54-8-1927
వయససస:20
లస: పప
95-88/332

5521 MLJ1652080
పపరర: బభలకకషరషరరడ�డడ సగరల�

95-88/333

తసడడ:ప ఇనతనరరడడడ� �
ఇసటట ననస:54-8-1928
వయససస:44
లస: పప
95-85/654

5524 SQX0989657
పపరర: జజఖత మబవశల

95-88/334

భరస : చసదపశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-8-1929
వయససస:31
లస: ససస స
95-85/656

తసడడ:ప గనసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-8-1930
వయససస:50
లస: పప
95-85/1111

95-85/650

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర జలలర ళర
ఇసటట ననస:54-8-1923
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప గగపరల రరవప చతవల
ఇసటట ననస:54-8-1929
వయససస:65
లస: పప

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:54-8-1930
వయససస:45
లస: ససస స
5528 SQX2165231
పపరర: సరసబశవరరవప మమడస

95-87/594

భరస : ఇనతనరరడడడ� �
ఇసటట ననస:54-8-1928
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప చతవల
ఇసటట ననస:54-8-1929
వయససస:59
లస: ససస స
5525 SQX1717008
పపరర: సరమవపననసర షపక

5511 MLJ1662121
పపరర: కకటటశశరమమ� దసరర స�

5506 SQX1716851
పపరర: రరజశశకర రరడడడ దదసతరరడడడ

భరస : పప తషలలరర� �
ఇసటట ననస:54-8-1923
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల అజస షపక
ఇసటట ననస:54-8-1927
వయససస:22
లస: పప

భరస : మలమరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-8-1928
వయససస:71
లస: ససస స
5522 SQX1717073
పపరర: రరమనసమమ చతవల

95-87/591

తసడడ:ప హరనతథ బభబబ వరకర
ఇసటట ననస:54-8-1924
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప అబబదల ససభభన
ఇసటట ననస:54-8-1927
వయససస:46
లస: పప
5519 SQX0397265
పపరర: వనజదడహహ జకకసరరడడడ�

5508 SQX1440866
పపరర: శక లకడమ జలలర ల

95-88/1659

తసడడ:ప శకనవరస రరడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:54-8-1923
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరమబలల� �
ఇసటట ననస:54-8-1923
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ దదసత రరడడడ
ఇసటట ననస:54-8-1923
వయససస:43
లస: ససస స
5516 SQX0777177
పపరర: అబబదల అజమ షపక

95-85/649

భరస : కకషష వరరన జలలర ల
ఇసటట ననస:54-8-1923
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-8-1923
వయససస:50
లస: ససస స
5513 SQX1285502
పపరర: లల దదసత రరడడడ

5505 AP151000225268
పపరర: రమణమమ దదసతరరడడడ

5503 SQX2166627
పపరర: రరజఖలకడమ బతషల

తసడడ:ప శకనస
ఇసటట ననస:54-8-1922
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకసడతరరడడడ
ఇసటట ననస:54-8-1923
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప కకసడతరరడడడ
ఇసటట ననస:54-8-1923
వయససస:51
లస: పప
5510 SQX0324822
పపరర: మలలర శశరర పలమర

95-87/590

భరస : రరమబలల కకరర
ఇసటట ననస:54-8-1922
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-8-1923
వయససస:41
లస: ససస స
5507 AP151000219060
పపరర: శకనవరసరరడడడ దదసతరరడడడ

5502 SQX0883728
పపరర: వవసకటపదతమ కకరర

5527 SQX2227049
పపరర: బబజరమమ మమడస

95-85/1110

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:54-8-1930
వయససస:59
లస: ససస స
95-85/1112

5530 SQX2137214
పపరర: చనన మరరయమమ మమడ

95-85/1113

భరస : వవణబ మమడ
ఇసటట ననస:54-8-1930
వయససస:21
లస: ససస స
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5531 SQX2250603
పపరర: చననమరరయమమ మమడ

95-85/1114

భరస : వవణబ
ఇసటట ననస:54-8-1930
వయససస:21
లస: ససస స
5534 AP151000225363
పపరర: కకటటశశరమమ గగననగబసటర

95-85/657

95-85/659

95-88/337

95-85/662

95-87/1684

95-88/338

95-88/341

తసడడ:ప రరమ రరవప సనగవరపప
ఇసటట ననస:54-8-1933
వయససస:43
లస: పప

5544 SQX0565002
పపరర: రఫసౘా్ అహమద షపక

5547 SQX2383735
పపరర: రరజరశశరర వరకర

5550 SQX1062801
పపరర: సమనత ఖమన పఠరన

5553 SQX0998286
పపరర: జరరన ఖమన పఠరన

95-88/344

5556 MLJ2678019
పపరర: అయగబ ఖమన పఠరన

95-85/663

5559 AP151000225352
పపరర: శతతరరవమమ చటటటటట�
భరస : గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:54-8-1933/1
వయససస:82
లస: ససస స

5539 SQX1873330
పపరర: కరరమబలమర బభషష షపక

95-88/336

5542 SQX1959055
పపరర: రమజ అహమమద షపజక

95-85/661

5545 SQX2372779
పపరర: సపజదత షపక

95-87/1683

తసడడ:ప మహహదదదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-8-1933
వయససస:72
లస: పప
95-87/1685

5548 SQX2323830
పపరర: రమజ అహమద షపక

95-87/1686

తసడడ:ప రఫసక అహమద షపక
ఇసటట ననస:54-8-1933
వయససస:19
లస: పప
95-88/339

5551 SQX1910496
పపరర: శవ లల శనగవరపప

95-88/340

భరస : కకషష శనగవరపప
ఇసటట ననస:54-8-1933
వయససస:34
లస: ససస స
95-88/342

5554 SQX1340272
పపరర: మననసర అహమమద షపక

95-88/343

తసడడ:ప సపజదత షపక
ఇసటట ననస:54-8-1933
వయససస:46
లస: పప
95-88/345

తసడడ:ప యమకలబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-8-1933
వయససస:59
లస: పప
95-90/173

95-80/36

తసడడ:ప రఫసక అహమమద SHAIK
ఇసటట ననస:54-8-1933
వయససస:20
లస: పప

భరస : అయగబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-8-1933
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప సపజదత
ఇసటట ననస:54-8-1933
వయససస:52
లస: పప
5558 SQX1896000
పపరర: కకషష సనగవరపప

95-85/660

తసడడ:ప అయగబ ఖమన
ఇసటట ననస:54-8-1933
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:54-8-1933
వయససస:41
లస: ససస స
5555 MLJ3103975
పపరర: రఫసకరహమద షపక

5541 SQX1959071
పపరర: రరబనత ససలమసనత షపజక

5536 SQX1866219
పపరర: మమమమబనస షపక

తసడడ:ప బభషర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-8-1932
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర వరకర
ఇసటట ననస:54-8-1933
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప అయగబ ఖమన
ఇసటట ననస:54-8-1933
వయససస:28
లస: ససస స
5552 AP151000225386
పపరర: నససమబమమసస షపక

95-88/335

తసడడ:ప సపజదత
ఇసటట ననస:54-8-1933
వయససస:48
లస: పప

భరస : సపజదత షపక
ఇసటట ననస:54-8-1933
వయససస:68
లస: ససస స
5549 SQX0722199
పపరర: షబ నస పరరశన ఖమన పఠరన

5538 SQX1873397
పపరర: జకకర హహసపసన షపక

95-88/1662

భరస : కరరమబలమర బభషష షపక
ఇసటట ననస:54-8-1932
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప రఫసక అహమమద సయయద
ఇసటట ననస:54-8-1933
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప సపజదత
ఇసటట ననస:54-8-1933
వయససస:45
లస: పప
5546 SQX2372910
పపరర: ఫపజజననసర షపక

95-85/658

తసడడ:ప కరరమబలమర బభషష షపక
ఇసటట ననస:54-8-1932
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప గబరరవరరరడడడ� �
ఇసటట ననస:54-8-1932
వయససస:66
లస: పప
5543 SQX0565044
పపరర: మనససనర అహమద షపక

5535 SQX1016949
పపరర: యగరసశర రరవప గగనసగబసటర

5533 SQX2227031
పపరర: అశశక చకకవరరస మమడస

తసడడ:ప పపరష చసదప రరవప
ఇసటట ననస:54-8-1930
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప రరమయఖ గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:54-8-1931
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప ఏకరసబరస గబసటటపలర
ఇసటట ననస:54-8-1932
వయససస:22
లస: పప
5540 MLJ1658319
పపరర: పపదససబభబరరడడడ మమరరస� �

95-87/1682

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:54-8-1930
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:54-8-1931
వయససస:57
లస: ససస స
5537 SQX1714211
పపరర: సరయ కకషష గబసటటపలర

5532 SQX2250652
పపరర: వవణబ మమడ

5557 SQX2440683
పపరర: నససమబననసర షపక

95-88/1663

భరస : రఫసక అహమద షపక
ఇసటట ననస:54-8-1933
వయససస:45
లస: ససస స
95-88/346

5560 MLJ1657618
పపరర: అమరలసగరశశరరరవప� చటటటటట�

95-88/347

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:54-8-1933/1
వయససస:39
లస: పప
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5561 MLJ3104148
పపరర: కకటటశశరరరవప చటటటటట� �

95-88/348

తసడడ:ప గబరవయఖ� �
ఇసటట ననస:54-8-1933/1
వయససస:64
లస: పప
5564 SQX1188144
పపరర: మమణణకఖమమ జమలల
ర మడడ

95-87/596

95-88/349

95-88/351

95-85/1115

95-89/1469

95-6/932

95-88/353

తసడడ:ప వనసకటటవరరర ఒరరస
ఇసటట ననస:54-8-1943
వయససస:40
లస: పప

5574 SQX2446599
పపరర: ససమత గగల

5577 SQX1776053
పపరర: వనసకట నతగ మణణ కకట

5580 SQX2253649
పపరర: గగసఖ షపక

5583 SQX2095776
పపరర: రరమమ రరవప గగరరపన

95-85/1116

5586 SQX2483865
పపరర: వవళళసగరణణ రరణణ కకమమమలపరటట

95-87/1687

95-87/597

95-87/1688

5572 SQX2219434
పపరర: శకనవరసరరవప కకమమమ

95-79/961

5575 SQX0989244
పపరర: మసససగరరమ చచదరర

95-88/352

5578 SQX2089126
పపరర: శవ కలమమరర కకలర

95-87/1181

5581 SQX2248201
పపరర: పరఖరర షపక

95-87/1689

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:54-8-1939
వయససస:41
లస: ససస స
95-52/462

5584 SQX2066272
పపరర: హహమ బసదస గగరరపన

95-68/836

భరస : రరమ రరవప గగరరపన
ఇసటట ననస:54-8-1943
వయససస:40
లస: ససస స
95-85/1117

95-87/1182

Deleted

భరస : నగరష కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:54-8-1943
వయససస:47
లస: ససస స

95-90/1153

భరస : వర రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:54-8-1937
వయససస:56
లస: ససస స

Deleted

5589 SQX2017671
పపరర: వవళళసగరణణ రరణణ కకమమమలపరటట

5569 SQX1857549
పపరర: సనరఖకలమమరర బబతసచరర

తసడడ:ప మతరరమ
ఇసటట ననస:54-8-1936
వయససస:33
లస: పప

భరస : నగరశ కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:54-8-1943
వయససస:47
లస: ససస స
95-87/599

95-87/1180

తసడడ:ప అపరపరరవప కకమమమ
ఇసటట ననస:54-8-1936
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప వర రరఘ వపలల గగరరపన
ఇసటట ననస:54-8-1943
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప సససకకరరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-8-1943
వయససస:55
లస: పప
5588 SQX1912658
పపరర: చనన సససదర రరవప ఒరరస

95-88/1316

భరస : సదత అల షపక
ఇసటట ననస:54-8-1939
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : మబరరచడత
ఇసటట ననస:54-8-1940
వయససస:34
లస: ససస స
5585 SQX2368934
పపరర: నరసససహహలల కరమరరడడడ

5571 SQX2055648
పపరర: హరరరత మనతన

5566 SQX2089258
పపరర: రరణణ సరరశపలర

భరస : శకనవరసరరవప బబతసచరర
ఇసటట ననస:54-8-1934
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ కకట
ఇసటట ననస:54-8-1936/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:54-8-1939
వయససస:19
లస: పప
5582 SQX1062652
పపరర: దసరరకసహవరర ససలమసనత షపక

95-88/350

భరస : కకషరషరరరన రరవప గగల
ఇసటట ననస:54-8-1936
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకమమ
ఇసటట ననస:54-8-1936
వయససస:33
లస: ససస స
5579 SQX2029015
పపరర: ఆరరఫ షపక

5568 SQX1145680
పపరర: మమదతసస శశధర

95-85/1190

భరస : శకనవరస రరవప సరరశపలర
ఇసటట ననస:54-8-1934
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప మనతన
ఇసటట ననస:54-8-1935
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అపపరరవప కకమమ
ఇసటట ననస:54-8-1936
వయససస:73
లస: ససస స
5576 SQX2217891
పపరర: ససజజత కకమమ

95-87/1179

తసడడ:ప చన వనసకట రమణ మగరరస
ఇసటట ననస:54-8-1934
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప సదతనసద రరవప�
ఇసటట ననస:54-8-1935
వయససస:50
లస: పప
5573 SQX2218030
పపరర: సరమమజఖస కకమమ

5565 SQX2088698
పపరర: శకనవరస రరవప సరరశపలర

5563 SQX1857515
పపరర: శకనవరసరరవప బబతసచరర

తసడడ:ప అపపయమఖ బబతసచరర
ఇసటట ననస:54-8-1934
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప సరరశపలర
ఇసటట ననస:54-8-1934
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-8-1934
వయససస:39
లస: ససస స
5570 SQX0234369
పపరర: శకనవరస రరవప మనన�

95-83/1291

తసడడ:ప శకనవరసరరవప బబతసచరర
ఇసటట ననస:54-8-1934
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప జమలల
ర మడడ
ఇసటట ననస:54-8-1934
వయససస:64
లస: ససస స
5567 SQX1145698
పపరర: మమదతసస రగజజ లత

5562 SQX1857564
పపరర: గరతతసజల బబతసచరర

5587 SQX1912666
పపరర: కకషషవనణణ ఒరరస

95-87/598

భరస : చనన సససదర రరవప
ఇసటట ననస:54-8-1943
వయససస:37
లస: ససస స
5590 SQX2055390
పపరర: వరనతరరయణ తననరర

95-87/1183

తసడడ:ప బపహమయఖ తననరర
ఇసటట ననస:54-8-1943
వయససస:41
లస: పప
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పపరర: జమర అబబదల
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95-87/1184

తసడడ:ప గఫపర అబబదల
ఇసటట ననస:54-8-1943
వయససస:39
లస: పప
5594 SQX2176634
పపరర: ధరరమసదప కలమమర చచలకకచచరర

95-87/1690

95-87/1693

Deleted
95-89/1596

Deleted

తసడడ:ప ధరరమసదప కలమమర చడలకకచడరర ర
ఇసటట ననస:54-8-1943
వయససస:19
లస: పప
5603 SQX1440320
పపరర: బభపమమ బగసరన

95-87/601

భరస : సరసబశవ రరవప బగసరన
ఇసటట ననస:54-8-1944
వయససస:69
లస: ససస స
5606 SQX2088664
పపరర: కకటట రతనస పప దదల

95-87/1188

95-30/1099

95-85/1187

భరస : కకటటరరడడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:54-8-1951
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : చసదప శశఖర బబ సతష
ఇసటట ననస:54-8-1943
వయససస:24
లస: ససస స
5601 SQX1984657
పపరర: శక వషష
ష వరరన గగరరపన

95-87/1695

95-87/1187

5599 SQX2541365
పపరర: నగరశ కకమమమలపరటట

భరస : పపసరద బగసరన
ఇసటట ననస:54-8-1944
వయససస:37
లస: ససస స

5604 SQX1440403
పపరర: పపసరద బగసరన

5605 SQX1394006
పపరర: దసరరర కలమమరర కనత

5607 SQX2112357
పపరర: అరరణ చసతల

5610 SQX2283554
పపరర: పదమజ వపదదతసటట

5613 SQX2029924
పపరర: శక కరసత రరడడడ కరసస

5616 SQX2224947
పపరర: దదవఖ వరణణ యరమల

5619 SQX2091775
పపరర: సప మ సససదర రరడడడ గసగవరపప
తసడడ:ప కకటట రరడడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:54-8-1951
వయససస:61
లస: పప

95-87/1692

95-89/1590

5602 SQX1440361
పపరర: వనసకట రమణ బగసరన

తసడడ:ప రరమ రరవప గగరరపన
ఇసటట ననస:54-8-1943,F.NO.403 SRI
వయససస:18
లస: పప
95-87/602

95-87/600

95-88/354

భరస : నరసససహ చతరర కనత
ఇసటట ననస:54-8-1947
వయససస:31
లస: ససస స
95-88/1317

5608 SQX2522308
పపరర: అరరణ చసతల

95-89/1558

భరస : రతన రరజ చసతల
ఇసటట ననస:54-08-1950
వయససస:33
లస: ససస స
95-85/1118

5611 SQX2283398
పపరర: శక నకరతన నల

95-85/1119

తసడడ:ప భభససర రరవప నల
ఇసటట ననస:54-8-1951
వయససస:22
లస: పప
95-87/1189

5614 SQX2283653
పపరర: భభససర రరవప నల

95-87/1694

తసడడ:ప చలపత నల
ఇసటట ననస:54-8-1951
వయససస:54
లస: పప
95-88/1665

భరస : ససజవ కలమమర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-8-1951
వయససస:33
లస: ససస స
95-88/1667

5596 SQX2457877
పపరర: రరకరశ కలమమర కకమమమలపరటట

తసడడ:ప మణణయఖ కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:54-8-1943
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప కకసడ రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:54-8-1951
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప జనతరరనన
ఇసటట ననస:54-8-1951
వయససస:19
లస: ససస స
5618 SQX2434157
పపరర: పరరశత గసగవరపప

95-88/1664

భరస : భభససర రరవప నల
ఇసటట ననస:54-8-1951
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:54-8-1951
వయససస:57
లస: పప
5615 SQX2325454
పపరర: సరయ మనస తతటట త

5598 SQX2368538
పపరర: వనసకట ససజజత బబ సతష

95-87/1186

తసడడ:ప నగరశ కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:54-8-1943
వయససస:25
లస: పప

భరస : రతన రరజ
ఇసటట ననస:54-8-1950
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప భభససర రరవప నల
ఇసటట ననస:54-8-1951
వయససస:25
లస: పప
5612 SQX2512127
పపరర: కకసడ రరడడడ కరసస

95-87/1691

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప బగసరన
ఇసటట ననస:54-8-1944
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప బభజ పప దదల
ఇసటట ననస:54-8-1950
వయససస:21
లస: ససస స
5609 SQX2283414
పపరర: శక చడతన నల

5595 SQX2176808
పపరర: వనల చచలకకచచరర

5593 SQX2055622
పపరర: గగతమ తననరర

భరస : వరనతరరయణ తననరర
ఇసటట ననస:54-8-1943
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ధరరమసదప కలమమర చచలకకచచరర
ఇసటట ననస:54-8-1943
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప ధరరమసదప కలమమర చడలకకచడరర ర
ఇసటట ననస:54-8-1943
వయససస:19
లస: పప
5600 SQX2546166
పపరర: చనమయ కలమమర చడలకకచడరర ర

95-87/1185

భరస : అబబదల జమర షపక
ఇసటట ననస:54-8-1943
వయససస:35
లస: ససస స

భసధసవప: వనల చచలకకచచరర
ఇసటట ననస:54-8-1943
వయససస:48
లస: పప
5597 SQX2219921
పపరర: చనమయ కలమమర చడలకకచడరర ర

5592 SQX2081966
పపరర: రహహమమ షపక

5617 SQX2437796
పపరర: కకటట కకరన రరడడడ గసగవరపప

95-88/1666

తసడడ:ప సప మసససదర రరడడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:54-8-1951
వయససస:27
లస: పప
95-90/752

5620 SQX2091684
పపరర: ఇసదదరర గరసధద కరసస

95-90/753

భరస : కకసడ రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:54-8-1951
వయససస:52
లస: ససస స
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5621 SQX2273431
పపరర: దసరరర పపసరద రరడడడ సకకల

95-90/1091

95-94/518

Deleted

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ సకకల
ఇసటట ననస:54-8-1951
వయససస:26
లస: పప
5624 SQX2058642
పపరర: రషసద అబబదల

5622 SQX2093920
పపరర: కకసడ రరడడడ కరసస

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:54-8-1951
వయససస:57
లస: పప
95-87/1190

5625 SQX2030658
పపరర: ఫరరరన అబబదల

95-87/1191

5623 SQX2094175
పపరర: ససత మహ లకకమ గసడడ

భరస : సప మ సససదర రరడడడ గసడడ
ఇసటట ననస:54-8-1951
వయససస:51
లస: ససస స
5626 SQX1275040
పపరర: ఇరరరన షపక

తసడడ:ప రహహస అబబదల
ఇసటట ననస:54-8-1951, FLOT NO.302
వయససస:52
లస: పప

భరస : రషసద అబబదల
ఇసటట ననస:54-8-1951, FLOT NO.302
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:54-8-1952
వయససస:28
లస: పప

5627 SQX2371656
పపరర: అమరరననసర మహమమద

5628 SQX2373702
పపరర: ఫజలలలమర షరరఫ మహమమద

5629 SQX2350189
పపరర: మలర క మహమమద

95-87/1696

భరస : ఫజజలలలమర షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:54-8-1952
వయససస:69
లస: ససస స
5630 SQX2363703
పపరర: శకధర మమమళరపలర

తసడడ:ప హసన మహమమద
ఇసటట ననస:54-8-1952
వయససస:49
లస: పప
95-87/1699

తసడడ:ప సరయ బభబబ మమమళరపలర
ఇసటట ననస:54-8-1952
వయససస:39
లస: పప
5633 SQX2379006
పపరర: శవ నగరశశరరరవప ధరణణకకట

95-88/1668

95-88/357

95-88/1670

95-30/931

తసడడ:ప రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:54-8-1956
వయససస:48
లస: పప

5637 SQX0540567
పపరర: కటకసశశటట వరరసజనవయబలల

5640 SQX2526176
పపరర: రరఢ మరస రరడడడ

5643 SQX0935973
పపరర: భభగఖ లకకమ కలల
ర రర

95-88/361

5646 SQX1579855
పపరర: ససబపమణఖఎస కలల
ర రర

95-88/358

5649 SQX0989582
పపరర: నతగబల మరర షపక
తసడడ:ప మహబగబ వల
ఇసటట ననస:54-8-1956
వయససస:49
లస: పప

95-87/1701

5635 SQX0930289
పపరర: ఫణణ కలమమర కటకసశశటట

95-88/356

5638 SQX2245702
పపరర: భభగఖ లకడమ కకనపపరరడడ

95-88/1669

భరస : సరయ బభబబ
ఇసటట ననస:54-8-1953
వయససస:66
లస: ససస స
95-94/603

5641 SQX2526192
పపరర: శకనవరస రరడడడ మరస రరడడడ

95-96/1118

తసడడ:ప వనసకట సరశమ రరడడ మరస రరడడడ
ఇసటట ననస:54-8-1954
వయససస:41
లస: పప
95-88/359

5644 SQX0155648
పపరర: పదతమవత జకకసరరడడడ

95-88/360

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:54-8-1956
వయససస:47
లస: ససస స
95-88/362

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:54-8-1956
వయససస:23
లస: పప
95-88/364

5632 SQX2374452
పపరర: షబజ ఫరతమ మహమమద

తసడడ:ప V ఆసజనవయబలల కటకసశశటట
ఇసటట ననస:54-8-1953
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:54-8-1956
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఆదదరరడడడ
ఇసటట ననస:54-8-1956
వయససస:62
లస: ససస స
5648 SQX0848580
పపరర: శకనవరస రరవప కలల
ర రర

95-88/355

భరస : శకనవరస రరడడడ మరస రరడడడ
ఇసటట ననస:54-8-1954
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:54/8/1956
వయససస:21
లస: ససస స
5645 SQX0155606
పపరర: వరమమ జకకసరరడడడ

5634 SQX0777110
పపరర: వనసకటటశ కటకసశశటట

95-87/1698

తసడడ:ప షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:54-8-1952
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-8-1953
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప అశశక
ఇసటట ననస:54-8-1953
వయససస:25
లస: ససస స
5642 SQX1818244
పపరర: మణణ మమలమ కలల
ర రర

95-87/1700

తసడడ:ప వరరసజనవయబలల కటకసశశటట
ఇసటట ననస:54-8-1953
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప వరరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:54-8-1953
వయససస:32
లస: పప
5639 SQX2163590
పపరర: అనసష కకలగరన

5631 SQX2346732
పపరర: సరశత మమమళరపలర

95-87/603

భరస : షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:54-8-1952
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకధర మమమళరపలర
ఇసటట ననస:54-8-1952
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబరరవప ధరణణకకట
ఇసటట ననస:54-8-1952
వయససస:31
లస: పప
5636 SQX0122648
పపరర: కటకసశశటట సరయ కలమమర

95-87/1697

95-94/519

5647 SQX0848663
పపరర: చసదప శశఖర రరడడడ జకకసరరడడడ

95-88/363

తసడడ:ప కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:54-8-1956
వయససస:30
లస: పప
95-88/365

5650 AP151000219496
పపరర: కకటటరరడడడ జరకకసరరడడడ

95-88/366

తసడడ:ప ఆదదరరడడడ
ఇసటట ననస:54-8-1956
వయససస:51
లస: పప
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95-88/1671

భరస : వనసకటటశశర రరవప పపదద
ఇసటట ననస:54-8-1956
వయససస:42
లస: ససస స
5654 SQX2313005
పపరర: జజససమన తతజ షపక

95-85/1120

5655 SQX2029023
పపరర: రఫస షపక

95-88/367

5658 SQX0683375
పపరర: హససనతషపక

5661 SQX1960459
పపరర: జజఖతసత దడవ కలల
ర రర

తసడడ:ప మమలనత మహమమద ససదద క షపక
ఇసటట ననస:54-8-1959
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రమణ రరడడడ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:54-8-1959
వయససస:24
లస: ససస స

5663 SQX1714971
పపరర: సరహహ షపక

5664 SQX2173763
పపరర: షరహహన ససలమసనత పఠరన

95-85/664

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:54-8-1960
వయససస:27
లస: ససస స
5666 SQX2417699
పపరర: ఆషరపరఖరర సయఖద

95-88/1672

95-87/607

5670 SQX2087328
పపరర: సబబరరననసర మహమమద

95-87/1194

5675 SQX2250579
పపరర: మహబబననసర షపక

95-87/1703

95-88/371

95-86/1294

5679 SQX1393040
పపరర: మహమమద అల షపక
తసడడ:ప కరలలషర వల షపక
ఇసటట ననస:54-8-1961
వయససస:28
లస: పప

95-88/369

5662 SQX1967124
పపరర: వనసకట నతరరయణ రరడడడ కలల
ర రర

95-88/372

5665 MLJ1659309
పపరర: నతగరతస మమ దసదడదల

95-87/605

భరస : పప లయఖ
ఇసటట ననస:54-8-1960
వయససస:39
లస: ససస స
95-90/754

5668 SQX1188185
పపరర: సరయ లకడమ వనసపరటట

95-87/606

భరస : నతగరరజ వనసపరటట
ఇసటట ననస:54-8-1961
వయససస:24
లస: ససస స
95-87/1192

5671 SQX2029213
పపరర: రహమన షపక

95-87/1193

తసడడ:ప రషసద షపక
ఇసటట ననస:54-8-1961
వయససస:49
లస: పప
95-87/1702

భరస : అబబదల రషసద
ఇసటట ననస:54-8-1961
వయససస:71
లస: ససస స
95-88/373

భరస : ఖమససస వరల
ఇసటట ననస:54-8-1961
వయససస:37
లస: ససస స
95-88/375

5659 SQX1908482
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ కలల
ర రర

95-87/1195 5674 SQX2250587
5673 SQX2088722
పపరర: ఖమదర మహహదద న మహమమద
పపరర: రహమబ
స ననసర షపక

5676 SQX0935940
పపరర: ఫపజజననసర షపక

95-87/604

తసడడ:ప వనసకట రమణ రరడడడ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:54-8-1959
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప ఖజ మహహదద న మహమమద
ఇసటట ననస:54-8-1961
వయససస:29
లస: పప

భరస : రహమన బభబబ షపక
ఇసటట ననస:54-8-1961
వయససస:42
లస: ససస స

5656 SQX0162768
పపరర: భవరన� దడవరరజగటటట�

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:54-8-1959
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఖజ మహహదద న మహమమద
ఇసటట ననస:54-8-1961
వయససస:69
లస: ససస స

5672 SQX2089514
పపరర: లకడమ సతఖ ససబపమణఖస
అకలమమరరస
తసడడ:ప సతస బభబబ అకలమమరరస
ఇసటట ననస:54-8-1961
వయససస:34
లస: పప

భరస : సపజదతవల
ఇసటట ననస:54-8-1961
వయససస:57
లస: ససస స

95-88/368

తసడడ:ప అబబదలమర ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:54-8-1960
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప కకసడయఖ వనసపరటట
ఇసటట ననస:54-8-1961
వయససస:27
లస: పప

5678 AP151000225293
పపరర: ఝససదడబగస షపక

5667 SQX2090215
పపరర: అజమతషలమర ఖమన పటభన

95-142/85

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-8-1959
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అజమతషలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-8-1960
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఇబపహహస సయఖద
ఇసటట ననస:54-8-1960
వయససస:63
లస: ససస స
5669 SQX1188201
పపరర: నతగరరజ వనసపరటట

95-79/901

భరస : నతగగల మరర
ఇసటట ననస:54-8-1959
వయససస:41
లస: ససస స
95-88/370

5653 SQX1873991
పపరర: మణణమమల కలల
ర రర

తసడడ:ప శకనవరసరరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:54-8-1956
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప సదత అల షపక
ఇసటట ననస:54-8-1959
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:54-8-1959
వయససస:39
లస: ససస స
5660 SQX0104505
పపరర: నతగబల మరర షపక

95-95/1191

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప పపదద
ఇసటట ననస:54-8-1956
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగబల మర షపక
ఇసటట ననస:54-8-1958
వయససస:20
లస: ససస స
5657 SQX1908490
పపరర: రమమదడవ కలల
ర రర

5652 SQX2073195
పపరర: తడజ శక పపదద

5677 SQX1393321
పపరర: షకకల షపక

95-88/374

భరస : కరలలషర వల షపక
ఇసటట ననస:54-8-1961
వయససస:41
లస: ససస స
95-88/376

5680 SQX1393008
పపరర: కరలలషర వల షపక

95-88/377

తసడడ:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:54-8-1961
వయససస:43
లస: పప
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95-88/378

తసడడ:ప ఖమససస�
ఇసటట ననస:54-8-1961
వయససస:72
లస: పప
5684 SQX2193142
పపరర: లకడమ దడవ ఆకలమరరస

95-88/1675

95-85/665

95-85/1121

95-88/380

95-88/383

95-88/385

95-87/1196

భరస : గగపసరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-8-1969
వయససస:53
లస: ససస స

5694 MLJ1656743
పపరర: ఉమమశసకర కరలశశటట

5697 SQX2341543
పపరర: వనసకరయమమ కరలశశటట

5700 SQX1285668
పపరర: మననహర మబపరపళర

5703 SQX2227023
పపరర: రరహన షపక

95-87/1704

5706 SQX1899210
పపరర: హససన షపక

95-88/381

5709 SQX1188730
పపరర: జకకర ఖమన పఠరన
తసడడ:ప మహబగబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-8-1969
వయససస:25
లస: పప

95-87/608

5692 MLJ1656149
పపరర: నతగమణణ కరలశశటట

95-88/379

5695 AP151000219130
పపరర: శకనవరసరరవప కరలశశటట

95-88/382

తసడడ:ప రరమమరరవప
ఇసటట ననస:54-8-1963
వయససస:45
లస: పప
95-88/1677

5698 SQX1285643
పపరర: శరసత పరశతనవన

95-88/384

తసడడ:ప చసదప శశఖర మబపరపళర
ఇసటట ననస:54-8-1964
వయససస:32
లస: ససస స
95-88/386

5701 MLJ1662865
పపరర: బభలనతగమమ మతడక

95-87/610

భరస : బభలకకటయఖ
ఇసటట ననస:54-8-1965
వయససస:74
లస: ససస స
95-88/1678

5704 MLJ1659911
పపరర: ససపపరష చచనననరర

95-87/611

భరస : చచననయఖ
ఇసటట ననస:54-8-1966
వయససస:39
లస: ససస స
95-88/387

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:54-8-1968
వయససస:34
లస: ససస స
95-88/389

5689 SQX1505405
పపరర: పపసరద రరగల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:54-8-1963
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : దతదత హహసపజన
ఇసటట ననస:54-8-1965
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప అపసర షపక
ఇసటట ననస:54-8-1968
వయససస:30
లస: పప
5708 AP151000225234
పపరర: నతగరరజఖలకడమ మబవశల�

95-87/609

తసడడ:ప చసదప శశఖర మబపరపళర
ఇసటట ననస:54-8-1964
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప రహహస బబగస షపక
ఇసటట ననస:54-8-1965
వయససస:19
లస: ససస స
5705 SQX2385862
పపరర: యశన షపక

5691 SQX1505413
పపరర: సరమమమజస రరగల

95-89/1262

తసడడ:ప లకమయఖ రరగల
ఇసటట ననస:54-8-1962
వయససస:33
లస: పప

భరస : రమమరరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:54-8-1963
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : హననమసతష తతడడశశటట
ఇసటట ననస:54-8-1964
వయససస:54
లస: ససస స
5702 SQX2089654
పపరర: రరజజశస బబగస షపక

95-85/666

తసడడ:ప రరమమరరవప
ఇసటట ననస:54-8-1963
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప హనసమయఖ
ఇసటట ననస:54-8-1963
వయససస:66
లస: పప
5699 SQX1505637
పపరర: లకడమ దడవ తతడడశశటట

5688 MLJ1659853
పపరర: బరలత షపక

5686 SQX2093557
పపరర: లకడమ దడవ అకలమమరరస
భరస : సతఖ ససబపమణఖస అకలమమరరస
ఇసటట ననస:54-8-1961
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ రరగల
ఇసటట ననస:54-8-1963
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:54-8-1963
వయససస:57
లస: ససస స
5696 MLJ1655802
పపరర: రరమమరరవప కరలశశటట

95-88/1676

తసడడ:ప కరరమ
ఇసటట ననస:54-8-1962
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప రమమరరవప కలశశటట
ఇసటట ననస:54-8-1963
వయససస:43
లస: పప
5693 AP151000225016
పపరర: వనసకరయమమ కరలశశటట

5685 SQX2418309
పపరర: అబబర ల గన షపక

95-88/1674
5683 SQX2192375
పపరర: ఖమదర మహహదద న మహమమద

తసడడ:ప ఖమజ మహహదద న
ఇసటట ననస:54-8-1961
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప ఖమశస వల షపక
ఇసటట ననస:54-8-1961
వయససస:19
లస: పప

భరస : బరసత
ఇసటట ననస:54-8-1962
వయససస:36
లస: ససస స
5690 SQX2339166
పపరర: శకనవరసరరవప కలశశటట

95-88/1673

తసడడ:ప రషసద
ఇసటట ననస:54-8-1961
వయససస:49
లస: పప

భరస : లకడమ సతఖ ససబపమణఖస
ఇసటట ననస:54-8-1961
వయససస:27
లస: ససస స
5687 SQX0935932
పపరర: భభనస బ షపక

5682 SQX2283547
పపరర: రహమన షపక

5707 SQX1899236
పపరర: బభష షపక

95-88/388

తసడడ:ప షరరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:54-8-1968
వయససస:37
లస: పప
95-88/390

5710 SQX0173633
పపరర: చసదపశశఖరరరడడడ మబవశల

95-88/391

తసడడ:ప గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-8-1969
వయససస:44
లస: పప
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95-88/392

భరస : వనసకటటష జజననకలటట
ఇసటట ననస:54-8-1970
వయససస:30
లస: ససస స
5714 SQX0173674
పపరర: సరసబశవరరవప నతగళర

95-88/395

95-85/1122

95-88/397

95-88/400

95-88/403

95-88/406

95-87/612

భరస : మహనససగ
ఇసటట ననస:54-8-1976
వయససస:59
లస: ససస స

5724 SQX0123026
పపరర: గసధస పపభభకర

5727 AP151000225458
పపరర: జయలకడమ� జరకకసరర�ా్డడ�

5730 MLJ1663491
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ జరకకసరరడడడ

5733 MLJ1662147
పపరర: ధనలకడమ� ససకలరరస�

95-88/1679

5736 SQX2440352
పపరర: గరయతప పపరరశశటట

95-88/401

5739 SQX1391127
పపరర: వనసకట ససధ మబనగరల
భరస : ససధతకర మబనగరల
ఇసటట ననస:54-8-1977
వయససస:37
లస: ససస స

5719 MLJ1662428
పపరర: శకదడవ గకసధస

95-88/396

5722 SQX0123257
పపరర: గసధస ఆనసద�

95-88/399

5725 MLJ3103728
పపరర: జనతరరనరరవప గకసధస

95-88/402

తసడడ:ప లకడమనతరరయణ
ఇసటట ననస:54-8-1971
వయససస:74
లస: పప
95-88/404

5728 AP151000225474
పపరర: నతగరసదపమమ� జరకకసరర�ా్డడ�

95-88/405

భరస : వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-8-1972
వయససస:70
లస: ససస స
95-88/407

5731 SQX1716901
పపరర: సపజదత బ షపక

95-85/668

భరస : నగగల పసర షపక
ఇసటట ననస:54-8-1974
వయససస:34
లస: ససస స
95-87/613

5734 SQX1579863
పపరర: అసకమమరరవప దనదకటటట

95-88/408

తసడడ:ప వనసకనన దనదకటటట
ఇసటట ననస:54-8-1974
వయససస:28
లస: పప
95-88/1680

భరస : చసదపశశఖర పపరరశశటట
ఇసటట ననస:54-8-1974
వయససస:31
లస: ససస స
95-87/614

95-85/667

తసడడ:ప జనతరరనరరవప�
ఇసటట ననస:54-8-1971
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరమమహనరరవప� �
ఇసటట ననస:54-8-1974
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర దసడకటటట
ఇసటట ననస:54-8-1974
వయససస:56
లస: పప
5738 AP151000189286
పపరర: అనసరరధతబభయ చతహన

95-88/398

తసడడ:ప కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:54-8-1972
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:ప రరమమహనరరవప� �
ఇసటట ననస:54-8-1974
వయససస:38
లస: ససస స
5735 SQX2433704
పపరర: వనసకనన దసడకటటట

5721 SQX0989665
పపరర: వర రరఘవమమ గసధస

5716 SQX0681056
పపరర: శరత బభబబ పపనసమమల

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:54-8-1971
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-8-1972
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-8-1972
వయససస:26
లస: పప
5732 MLJ1662592
పపరర: నతగరరజరశశరర� ససకలరరస�

95-87/1705

తసడడ:ప జనతరర నరరవప
ఇసటట ననస:54-8-1971
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-8-1972
వయససస:35
లస: ససస స
5729 SQX0861781
పపరర: సరయ కకషష రరడడడ జకకస

5718 SQX2456473
పపరర: ఆనసద గసధస

95-88/394

తసడడ:ప ససబభబరరవప పపనసమమల
ఇసటట ననస:54-8-1971
వయససస:31
లస: పప

భరస : జనతరర న రరవప
ఇసటట ననస:54-8-1971
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప జనతరరనరరవప
ఇసటట ననస:54-8-1971
వయససస:44
లస: పప
5726 SQX0861773
పపరర: మలలశశరర జకకస రరడడడ

95-80/37

తసడడ:ప జనతరర న రరవప గసధస
ఇసటట ననస:54-8-1971
వయససస:37
లస: పప

భరస : పపభభకర�
ఇసటట ననస:54-8-1971
వయససస:43
లస: ససస స
5723 SQX0454165
పపరర: గసధస ససరరష

5715 SQX1947399
పపరర: ఆనసద GANDHAM

5713 SQX1173582
పపరర: అసకమమ నతగళర

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:54-8-1970
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప జనతరర న రరవప గసధస
ఇసటట ననస:54-8-1971
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప పపభభకర గసధస
ఇసటట ననస:54-8-1971
వయససస:20
లస: పప
5720 AP151000225316
పపరర: లకడమ గకసధస�

95-88/393

భరస : వనసకటరమణ� �
ఇసటట ననస:54-8-1970
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరమయఖ నతగళర
ఇసటట ననస:54-8-1970
వయససస:54
లస: పప
5717 SQX2346161
పపరర: జవన కలమమర గసధస

5712 MLJ1663897
పపరర: మనతకలమమరర� వసగవవలల�

5737 SQX1716968
పపరర: బబగమ షపక

95-85/670

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:54-8-1975
వయససస:70
లస: ససస స
95-87/615

5740 SQX1023936
పపరర: శకనవరస కసచరర

95-87/616

తసడడ:ప రవనయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:54-8-1977
వయససస:27
లస: పప
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95-87/617

తసడడ:ప పపరషచసదప రరవప మబనగరల
ఇసటట ననస:54-8-1977
వయససస:41
లస: పప
5744 SQX1024439
పపరర: దసరర భవరన వనసపరటట

95-87/618

95-87/621

95-87/624

95-87/627

95-87/630

95-87/633

95-87/636

తసడడ:ప సతతసర మహమమద
ఇసటట ననస:54-8-1988
వయససస:39
లస: పప

5754 SQX0322693
పపరర: పరరశత ససకలల�

5757 SQX1391440
పపరర: నతగలకడమ ఉలర సగబల

5760 MLJ1660471
పపరర: కరశమమ ఉలర సగబల

5763 SQX1391481
పపరర: నతగరరజ ఉలర సగబల

95-87/639

5766 MLJ1656933
పపరర: శశభభరరణణ� పపలగస�

95-87/628

5769 SQX1389452
పపరర: లమవణఖ పపలగస
తసడడ:ప లకడమ నతరరయణ పపలగస
ఇసటట ననస:54-8-1989
వయససస:25
లస: ససస స

5749 SQX1561589
పపరర: వరలకడమ దసరర స

95-87/623

5752 SQX1561456
పపరర: లకడమ నతరరయణ దసరర స

95-87/626

5755 MLJ1662113
పపరర: జరజనదదబ షపక

95-87/629

భరస : ఖమదరశల
ఇసటట ననస:54-8-1983
వయససస:54
లస: ససస స
95-87/631

5758 SQX1389932
పపరర: నతగమణణ ఉలర సగబల

95-87/632

భరస : అసకమమరరవప ఉలర సగబల
ఇసటట ననస:54-8-1985
వయససస:26
లస: ససస స
95-87/634

5761 SQX1062116
పపరర: పదమ వత నగరరర

95-87/635

భరస : శశష గరరర
ఇసటట ననస:54-8-1985
వయససస:60
లస: ససస స
95-87/637

5764 SQX1389890
పపరర: అసకమమరరవప ఉలర సగబల

95-87/638

తసడడ:ప రతస యఖ ఉలర సగబల
ఇసటట ననస:54-8-1985
వయససస:32
లస: పప
95-87/640

భరస : లకకమనతరరయణ� �
ఇసటట ననస:54-8-1987
వయససస:45
లస: ససస స
95-87/641

95-87/620

తసడడ:ప గబరవయఖ దసరర స
ఇసటట ననస:54-8-1981
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప రతస యఖ ఉలర సగబల
ఇసటట ననస:54-8-1985
వయససస:29
లస: పప

భరస : గగస హహసపసన
ఇసటట ననస:54-8-1986
వయససస:52
లస: ససస స
5768 SQX1388017
పపరర: రహహస మహమమద

95-87/625

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:54-8-1985
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర కకరనతసస
ఇసటట ననస:54-8-1985
వయససస:23
లస: పప
5765 SQX0322529
పపరర: నససమమ అకస ర షపక

5751 MLJ1662311
పపరర: అసజమమ దసరర స

5746 SQX1023720
పపరర: గబరవమమ వనసపరటట

భరస : లకడమ నతరరయణ దసరర స
ఇసటట ననస:54-8-1981
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప రతస యఖ ఉలర సగబల
ఇసటట ననస:54-8-1985
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-8-1985
వయససస:34
లస: ససస స
5762 SQX1601948
పపరర: నతగరరజ కకరనతసస

95-87/622

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:54-8-1982
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సతతసర
ఇసటట ననస:54-8-1984
వయససస:79
లస: ససస స
5759 SQX0685214
పపరర: మసదకలమమరర ఎ

5748 MLJ1657923
పపరర: నతగ మలలర శశరర బభయ బబ సదదల

95-87/1709

భరస : బభలయఖ వనసపరటట
ఇసటట ననస:54-8-1978
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చనగబరవయఖ
ఇసటట ననస:54-8-1981
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబయఖ దసరర స
ఇసటట ననస:54-8-1981
వయససస:60
లస: పప
5756 MLJ1661966
పపరర: ఖమదరరబ షపక

95-87/619

తసడడ:ప మహన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:54-8-1980
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-8-1981
వయససస:54
లస: ససస స
5753 SQX1561811
పపరర: గబరవయఖ దసరర స

5745 SQX0755876
పపరర: ధనలకడమ కసటట

5743 SQX2363760
పపరర: ససతతరరమయఖ బటప

తసడడ:ప ససబబయఖ బటప
ఇసటట ననస:54-8-1977
వయససస:66
లస: పప

భరస : కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-8-1978
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప బభలయఖ వనసపరటట
ఇసటట ననస:54-8-1978
వయససస:28
లస: పప
5750 SQX0162115
పపరర: వరమమ� పపపప�

95-87/1337

భరస : శతతరరమయఖ బటప
ఇసటట ననస:54-08-1977
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శవ నతరరయణ వనసపరటట
ఇసటట ననస:54-8-1978
వయససస:26
లస: ససస స
5747 SQX1023738
పపరర: చరసజవ వనసపరటట

5742 SQX2355535
పపరర: అదద లకడమ బటప

5767 SQX0922864
పపరర: గగవసదయఖ బబ యపరటట

95-88/409

తసడడ:ప రరమయఖ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:54-8-1987
వయససస:48
లస: పప
95-87/642

5770 SQX1390459
పపరర: జమలమ సయఖద

95-87/643

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:54-8-1989
వయససస:26
లస: ససస స
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95-87/644

భరస : అబభబస ఖమన�
ఇసటట ననస:54-8-1989
వయససస:36
లస: ససస స
5774 SQX1579798
పపరర: లకడమ నతరరయణ పపలగస

95-87/647

95-87/650

95-87/653

95-87/656

95-87/659

95-87/662

95-87/665

భరస : అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:54-8-1997
వయససస:63
లస: ససస స

5784 MLJ3121738
పపరర: హరరత మమలలసపరటట

5787 AP151000225406
పపరర: రరజఖలకడమ మసదతల�

5790 AP151000225378
పపరర: లకకమసరమమమజఖస చమకలరరస

5793 SQX2437317
పపరర: లకకమ పసపయమసక సరసబ

95-87/667

5796 SQX0617738
పపరర: ఇసతయమజ షపక

95-87/657

5799 SQX1441195
పపరర: నతగరశశరమమ ఆకలల
భరస : వనసకట రతనస ఆకలల
ఇసటట ననస:54-8-1997
వయససస:70
లస: ససస స

5779 SQX1008879
పపరర: సరయ నతగ వలర అనసగగలల

95-87/652

5782 MLJ3122223
పపరర: ఇసదదర చమకలరరస

95-87/655

5785 AP151000225140
పపరర: లలమరరణణ చమకలరరస

95-87/658

భరస : రరమమగరరస
ఇసటట ననస:54-8-1994
వయససస:45
లస: ససస స
95-87/660

5788 SQX0616748
పపరర: లకడమ బగరగడడ �

95-87/661

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:54-8-1994
వయససస:65
లస: ససస స
95-87/663

5791 SQX1008804
పపరర: రరఘవమమ అనసగగలల

95-87/664

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:54-8-1994
వయససస:94
లస: ససస స
95-88/1681

5794 SQX0905471
పపరర: వరలకకమ సససకరర

95-87/666

తలర : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:54-8-1996
వయససస:32
లస: ససస స
95-87/668

భరస : అసజదసలమర
ఇసటట ననస:54-8-1997
వయససస:32
లస: ససస స
95-87/670

95-87/649

తసడడ:ప వనసకటరరమమగరరస
ఇసటట ననస:54-8-1994
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప నతరరయణ మగరరస సరసబ
ఇసటట ననస:54-8-1995
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప దతదత పసర సయఖద
ఇసటట ననస:54-8-1997
వయససస:26
లస: ససస స
5798 SQX1062587
పపరర: నససమమ షపక

95-87/654

భరస : రరమమగరరస
ఇసటట ననస:54-8-1994
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:54-8-1995
వయససస:42
లస: ససస స
5795 SQX1389981
పపరర: షహనతజ సయఖద

5781 MLJ3122249
పపరర: మన చమకలరరస

5776 MLJ3121365
పపరర: చచననమమ� జవరజ�

తసడడ:ప హరర పపసరద బభబబ
ఇసటట ననస:54-8-1994
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మమధవరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-8-1994
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-8-1994
వయససస:67
లస: ససస స
5792 MLJ1652189
పపరర: భవరన సససకర

95-87/651

భరస : ససరరషరబబబ
ఇసటట ననస:54-8-1994
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : హరర పపసరద బభబబ
ఇసటట ననస:54-8-1994
వయససస:54
లస: ససస స
5789 SQX0164756
పపరర: అననపపరషమమ మరరక

5778 MLJ1658715
పపరర: రరమససత మబదసననరర

95-87/646

భరస : లకమయఖ� �
ఇసటట ననస:54-8-1991
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటరరమమగరరస
ఇసటట ననస:54-8-1994
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:54-8-1994
వయససస:40
లస: ససస స
5786 SQX1008812
పపరర: శవ రరజఖ లకకమ అనసగగలల

95-87/648

భరస : వనసకటభపవప
ఇసటట ననస:54-8-1992
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : శకకరసత�
ఇసటట ననస:54-8-1994
వయససస:32
లస: ససస స
5783 MLJ3122181
పపరర: దడవ మరరక

5775 SQX1274489
పపరర: పపభబ దతస బతష
స ల

5773 SQX0934224
పపరర: నససమబననసర సపజయద

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:54-8-1989
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప అమకత రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-8-1989
వయససస:47
లస: పప

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:54-8-1992
వయససస:44
లస: ససస స
5780 SQX0617266
పపరర: లకడమ మమనస దతసరర�

95-87/645

భరస : మసరసన జజన�
ఇసటట ననస:54-8-1989
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమయఖ పపలగస
ఇసటట ననస:54-8-1989
వయససస:46
లస: పప
5777 MLJ1657139
పపరర: పదమ మబదసననరర

5772 SQX0322263
పపరర: అకస రరననసర�

5797 SQX1173566
పపరర: రరకరసనత షపక

95-87/669

భరస : షకకల అహమమద షపక
ఇసటట ననస:54-8-1997
వయససస:34
లస: ససస స
95-87/671

5800 SQX1479592
పపరర: వనసకట రతనస ఆకలల

95-87/672

తసడడ:ప గగపయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:54-8-1997
వయససస:75
లస: పప
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95-87/673

భరస : చతసద బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-8-2001
వయససస:31
లస: ససస స
5804 SQX0162867
పపరర: రమణమమ� పసచచపరటట�

95-87/676

95-87/679

తసడడ:ప ససబభబరరవప చతతరసస
ఇసటట ననస:54-8-2003
వయససస:30
లస: పప
5813 SQX0164830
పపరర: రరణణ పడవల

95-87/685

95-87/688

95-87/691

95-87/694

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:54-8-2005
వయససస:49
లస: ససస స

5814 AP151000225229
పపరర: అననపపరష మమచరర �

5817 SQX1391234
పపరర: చచదరర గరనరస

5820 SQX0322404
పపరర: నతగమలలర శశరర కలనపపరరడ�డడ

5823 SQX0934232
పపరర: శరరద గటభలల

95-87/697

5826 SQX1390566
పపరర: వరలకడమ కసదసకలరర

95-87/686

5829 SQX1390590
పపరర: పదమ కసదసకలరర
భరస : సరసబశవరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:54-8-2005
వయససస:58
లస: ససస స

95-87/681

5812 SQX0164889
పపరర: ససవరష లకడమ పడవల

95-87/684

5815 SQX0051888
పపరర: లత నతదచళళ�

95-87/687

భరస : వరబభబబ�
ఇసటట ననస:54-8-2004
వయససస:49
లస: ససస స
95-87/689

5818 SQX1025080
పపరర: మబనన షపక

95-87/690

భరస : రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:54-8-2005
వయససస:29
లస: ససస స
95-87/692

5821 SQX1390509
పపరర: అసజమమ కసదసకలరర

95-87/693

భరస : ససతతరరమయఖ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:54-8-2005
వయససస:37
లస: ససస స
95-87/695

5824 MLJ1657089
పపరర: అమనతమమహతతబ� షపక�

95-87/696

తసడడ:ప కలతషబబదదదన� �
ఇసటట ననస:54-8-2005
వయససస:41
లస: ససస స
95-87/698

భరస : ససబభబరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:54-8-2005
వయససస:43
లస: ససస స
95-87/700

5809 SQX1391614
పపరర: కమల బభషర షపక

భరస : దసరరరపపసరద
ఇసటట ననస:54-8-2004
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:54-8-2005
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చసధప శశఖర�
ఇసటట ననస:54-8-2005
వయససస:43
లస: ససస స
5828 SQX0162545
పపరర: పదమ మసదతరపప

95-87/683

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:54-8-2005
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబలలర యఖ�
ఇసటట ననస:54-8-2005
వయససస:39
లస: ససస స
5825 SQX0051649
పపరర: బబడడడ రరజ సరయ ససధ�

5811 SQX1392000
పపరర: శక లకడమ పగడతల

95-87/678

తసడడ:ప బశద షపక
ఇసటట ననస:54-8-2003
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప హరసససగ రరమ గరనరస
ఇసటట ననస:54-8-2004
వయససస:26
లస: పప

భరస : రవరరజసససగ
ఇసటట ననస:54-8-2005
వయససస:29
లస: ససస స
5822 SQX0323337
పపరర: భభరత లసగసశశటట �

95-87/680

భరస : సప మమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-8-2004
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:54-8-2004
వయససస:54
లస: ససస స
5819 SQX0684878
పపరర: అనసష బభబబ బ

5808 MLJ1658673
పపరర: కకటమమ� చడతరరసస�

95-87/675

భరస : మహమమద సరదదక
ఇసటట ననస:54-8-2003
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస పగడతల
ఇసటట ననస:54-8-2004
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రతనస
ఇసటట ననస:54-8-2004
వయససస:44
లస: ససస స
5816 MLJ1662733
పపరర: తరరమలమదడవ� దతసరర�

95-87/677 5806 SQX0756239
5805 MLJ1660885
పపరర: ఇసదదరరపసపయదరరరన� పసచచపరటట�
పపరర: మహమమద ననరర హన బబగస

భరస : ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:54-8-2003
వయససస:51
లస: ససస స
95-87/682

5803 SQX0618629
పపరర: యయసమమ వసకరయలపరటట�

భరస : శవ�
ఇసటట ననస:54-8-2003
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పపసరదరరడడడ� �
ఇసటట ననస:54-8-2003
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-8-2003
వయససస:46
లస: ససస స
5810 SQX1024603
పపరర: చరసజవ చతతరసస

95-87/674

భరస : రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:54-8-2002
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరమకకషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-8-2003
వయససస:38
లస: ససస స
5807 SQX0162800
పపరర: కకసడమమ పసచచపరటట�

5802 MLJ1662139
పపరర: నరసమమ� ఉపపప�

5827 SQX1274091
పపరర: ననరర హన షపక

95-87/699

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-8-2005
వయససస:47
లస: ససస స
95-87/701

5830 MLJ3122090
పపరర: రహహమబననసర� షపక�

95-87/702

భరస : కలతషబబదదదన� �
ఇసటట ననస:54-8-2005
వయససస:59
లస: ససస స
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5831 SQX1026179
పపరర: రహమ తషలర షపక
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95-87/703

తసడడ:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:54-8-2005
వయససస:30
లస: పప
5834 SQX0162560
పపరర: లకడమ� బబ సబలలటట�

5832 SQX0905851
పపరర: మహహశ రరడకడ జకసరరడకడ

తసడడ:ప కకటట రరడకడ
ఇసటట ననస:54-8-2005
వయససస:32
లస: పప
95-87/706

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-8-2006
వయససస:54
లస: ససస స

5835 MLJ1660315
పపరర: శకనతగమణణ దసరర స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప చగడడబబ యన
ఇసటట ననస:54-8-2007
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:54-8-2009
వయససస:30
లస: ససస స
5843 SQX1521526
పపరర: అమర హహసపసన షపక

95-87/715

95-87/718

95-87/721

95-87/724

భరస : నతగరరరడడడ లలట పప తషరరడడ
ఇసటట ననస:54-8-2017
వయససస:44
లస: ససస స

5847 MLJ3121837
పపరర: కకషషచచజతనఖ ఈమన

5850 SQX0883702
పపరర: మలలర శశరర సససకర

5853 SQX1062298
పపరర: బభబబ రరవప సనరరనళళ

95-87/727

5856 SQX1363621
పపరర: అననష పపటట

95-87/716

5859 SQX0399980
పపరర: నతగమణణ� సపజకస�
భరస : మలర కరరరరన రరడడడ�
ఇసటట ననస:54-8-2017
వయససస:52
లస: ససస స

5839 SQX0719898
పపరర: శవ మహసకరళ

95-87/711

5842 SQX1024595
పపరర: వనసకట కకశశర గబరరకల

95-87/714

5845 SQX0321893
పపరర: వసససధర� వనరస�

95-87/717

భరస : నతగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-8-2012
వయససస:54
లస: ససస స
95-87/719

5848 SQX0323840
పపరర: శవపరరశత సరరనలమర

95-87/720

భరస : బభబబ రరవప సరరనలమర
ఇసటట ననస:54-8-2014
వయససస:43
లస: ససస స
95-87/722

5851 SQX1496273
పపరర: సతఖవరణణ ఈమన

95-87/723

భరస : సరసబశవ రరవప ఈమన
ఇసటట ననస:54-8-2014
వయససస:66
లస: ససస స
95-87/725

5854 SQX0683557
పపరర: పపమల కటటట మగపడడ

95-87/726

భరస : పసటర వజయ
ఇసటట ననస:54-8-2015
వయససస:38
లస: ససస స
95-87/728

తసడడ:ప శవయఖ పపటట
ఇసటట ననస:54-8-2017
వయససస:27
లస: ససస స
95-87/730

95-87/708

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ గబర రరరల
ఇసటట ననస:54-8-2009
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:54-8-2014
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప దతసస పపరరకళ లలట
ఇసటట ననస:54-8-2015
వయససస:29
లస: పప
5858 SQX1021393
పపరర: కలమమరర పప తషరరడడడ

95-87/713

భరస : పపలమరరరడకడ సససకర
ఇసటట ననస:54-8-2014
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:54-8-2014
వయససస:73
లస: ససస స
5855 SQX1206979
పపరర: రతన బభబబ పపరరకళ

5844 SQX0074153
పపరర: హరరపసపయ� కలసడనరర�

5836 SQX0611335
పపరర: ససబబమమ� ఎలవరరత�

తసడడ:ప శసకరరరవప
ఇసటట ననస:54-8-2008
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-8-2014
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లమలమ భవరన
ఇసటట ననస:54-8-2014
వయససస:46
లస: ససస స
5852 SQX0324152
పపరర: హనసమమయమమ ససరరన ఎలమర�

95-87/710

భరస : వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-8-2011
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప భవనస లమలమ
ఇసటట ననస:54-8-2014
వయససస:25
లస: ససస స
5849 SQX0755959
పపరర: లకకమభవరన లమలమ

5841 SQX1363746
పపరర: సరవతపమమ గబరరకల

95-87/705

భరస : పరబపహమస�
ఇసటట ననస:54-8-2007
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ గబరరకల
ఇసటట ననస:54-8-2009
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన పసరర షపక
ఇసటట ననస:54-8-2010
వయససస:30
లస: పప
5846 SQX1188235
పపరర: మమనక లమలమ

95-87/707

భరస : చతసదతబష షపక
ఇసటట ననస:54-8-2008
వయససస:29
లస: ససస స
95-87/712

5833 SQX0611350
పపరర: దసరర � అరవపలర �

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:54-8-2006
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గబరరసరశమ
ఇసటట ననస:54-8-2007
వయససస:40
లస: ససస స

95-87/709 5838 SQX0883744
5837 SQX1275347
పపరర: సరసబ శవ రరవప చగడడబబ యన
పపరర: హససనత షపక

5840 SQX0934174
పపరర: నతగ మణణ గబరకల

95-87/704

5857 SQX0934182
పపరర: ఉపపలపప రమణ

95-87/729

తసడడ:ప కనతన బభబబ
ఇసటట ననస:54-8-2017
వయససస:33
లస: ససస స
95-87/731

5860 SQX0324699
పపరర: పస వ మనతకడ పపరరసగబలస�

95-87/732

భరస : సరయనతథన�
ఇసటట ననస:54-8-2017
వయససస:66
లస: ససస స
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5861 SQX0325399
పపరర: కకటటరతనస మబతకన�
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95-87/733

భరస : హహసపసన�
ఇసటట ననస:54-8-2017
వయససస:78
లస: ససస స
5864 SQX1020700
పపరర: లకడమ తరరమల మగస

95-87/736

5865 SQX0402297
పపరర: గగససయమ బబగస�

95-87/739

5868 SQX0402289
పపరర: షపక మలమన�

తసడడ:ప శవ నతరరయణ
ఇసటట ననస:54-8-2020
వయససస:30
లస: పప
95-87/745

5874 AP151000225462
పపరర: రమమదడవ బబ ధనపప�

5877 SQX1310200
పపరర: ఉషర రరణణ పరపగసటట

తసడడ:ప వనసకట చలపత రరవప కకనగళళ
ఇసటట ననస:54-8-2021
వయససస:62
లస: పప

భరస : నతగరశశర రరవప పరపగసటట
ఇసటట ననస:54-8-2026/1
వయససస:27
లస: ససస స

5879 SQX1704576
పపరర: రరజఖ లకడమ మమనకకసడ

5880 SQX0663005
పపరర: వనసకట ససబబలకకమ గజరల

95-82/624

భరస : వనసకట బభలమజ మమనకకసడ
ఇసటట ననస:54-9
వయససస:32
లస: ససస స
5882 SQX1373554
పపరర: చసదప శశఖర రరడడడ గజరల

95-82/627

తసడడ:ప ససరఖనతరరయణ సససహదదప
ఇసటట ననస:54-9-204
వయససస:50
లస: పప

95-87/743

95-85/671

5886 SQX1716414
పపరర: ఏలషర పపరరపప గబ

95-87/746

5889 SQX2257533
పపరర: లకకమ సససహదదప
భరస : సతఖనతరరయణ సససహదదప
ఇసటట ననస:54-9-204
వయససస:44
లస: ససస స

5869 SQX1061902
పపరర: వనసకరయమమ పపల

95-87/741

5872 SQX0400192
పపరర: హరరత� కకనగగళర�

95-87/744

5875 SQX0400101
పపరర: భభరత� కకనగగళళ�

95-87/747

భరస : శవ నతగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-8-2021
వయససస:52
లస: ససస స
95-89/525

5878 SQX1390889
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-87/749

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:54-8/B
వయససస:25
లస: ససస స
95-82/625

5881 SQX1704568
పపరర: వనసకట బభలమజ మణణకకసడ

95-82/626

తసడడ:ప వర వనసకట రరమ మహనరరవప మమనకక
ఇసటట ననస:54-9
వయససస:33
లస: పప
95-82/628

5884 SQX2313443
పపరర: నతగ మలర శశరర గజరల

95-82/932

భరస : చసదప శశఖర రరడడడ గజరల
ఇసటట ననస:54-9వయససస:38
లస: ససస స
95-85/672

తసడడ:ప బబజర పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:54-9-22-50
వయససస:22
లస: పప
95-87/1714

95-87/738

తసడడ:ప శవ నతగరశశరర రరవప�
ఇసటట ననస:54-8-2021
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-9
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ప బబజర పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:54-9-22-50
వయససస:22
లస: పప
5888 SQX2195410
పపరర: సతఖనతరరయణ సససహదదప

5883 SQX0653691
పపరర: తరరమలరరడడడ

5866 SQX0052027
పపరర: మనతకడ కకడనరర

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-8-2020
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:54-9
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరమల రరడడడ గజరల
ఇసటట ననస:54-9
వయససస:42
లస: పప
5885 SQX1716307
పపరర: రరజరష పపరరపప గబ

95-87/740

భరస : అసజరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-8-2021
వయససస:49
లస: ససస స
95-87/748

95-87/735

భరస : ససధదర
ఇసటట ననస:54-8-2020
వయససస:37
లస: ససస స

తలర : వరమమ
ఇసటట ననస:54-8-2020
వయససస:61
లస: పప

భరస : మబరళ� �
ఇసటట ననస:54-8-2021
వయససస:38
లస: ససస స
5876 SQX1390020
పపరర: శవ నతగరశశర రరవప కకనగళళ

95-87/737

భరస : అబబదల హఫసజ�
ఇసటట ననస:54-8-2020
వయససస:55
లస: ససస స

95-87/742 5871 SQX1062090
5870 SQX1116913
పపరర: భవరన దసరరర పపసరద మమదతల
పపరర: కకటటశశర రరవప పపల

5863 SQX0905562
పపరర: సఈ దదపసస యరలనగడడ

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-8-2020
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హఫసజలమర�
ఇసటట ననస:54-8-2020
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రవ రరజ సససగ�
ఇసటట ననస:54-8-2020
వయససస:40
లస: ససస స

5873 MLJ1652924
పపరర: చనపదమ� సససగసశశటట �

95-87/734

భరస : అబబదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:54-8-2019
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకశశర మగస
ఇసటట ననస:54-8-2020
వయససస:29
లస: ససస స
5867 SQX0402305
పపరర: బబ సదదల నతగలకడమ�

5862 SQX1595893
పపరర: షకకలమ షపక

5887 SQX2381432
పపరర: నతగరశశర రరవప పపలవరరస

95-89/1470

తసడడ:ప శరససన పపలవరరస
ఇసటట ననస:54-9-198
వయససస:30
లస: పప
95-87/1715

5890 SQX2257673
పపరర: వనయ కలమమర సససహదదప

95-87/1716

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ సససహదదప
ఇసటట ననస:54-9-204
వయససస:26
లస: పప
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95-87/1717

భరస : వనయ కలమమర సససహదదప
ఇసటట ననస:54-9-204
వయససస:24
లస: ససస స
5894 SQX1441260
పపరర: ససనసద కసబసపరటట

95-87/750

95-88/413

95-88/416

95-88/418

95-88/421

95-88/424

95-88/426

తసడడ:ప నతరరయణ�
ఇసటట ననస:54-9-1981
వయససస:45
లస: పప

5904 MLJ1651900
పపరర: సరయససమన తతట

5907 AP151000225029
పపరర: నరరమల మమదల

5910 AP151000219038
పపరర: సనరఖనతరరయణ మమదతల

5913 SQX1871359
పపరర: వనసకట దసరర పరవన మతషకలరర

95-88/427

5916 AP151000225154
పపరర: ససపపరష పపరరమమళ�

95-88/419

5919 MLJ1642230
పపరర: ససబభబరరవప మదసకలరర
తసడడ:ప ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:54-9-1981
వయససస:50
లస: పప

5899 SQX0122762
పపరర: సరధస బభపమనయఖ�

95-88/415

5902 AP151000225305
పపరర: వమల తతట

95-88/417

5905 MLJ1651892
పపరర: నతగరశశరరరవప తతట

95-88/420

తసడడ:ప నతగభగషణస
ఇసటట ననస:54-9-1978
వయససస:68
లస: పప
95-88/422

5908 SQX0796987
పపరర: ససతత మహలకకమ ఎస

95-88/423

తలర : సనరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:54-9-1979/1
వయససస:73
లస: ససస స
95-88/425

5911 SQX1716216
పపరర: వనసకట దసరర మతషకలరర

95-85/674

భరస : ససబబ రరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:54-9-1980
వయససస:21
లస: ససస స
95-85/675

5914 SQX1959097
పపరర: పపతషఖష మతషకలరర

95-85/676

తసడడ:ప ససబభబరరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:54-9-1981
వయససస:20
లస: ససస స
95-88/428

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:54-9-1981
వయససస:52
లస: ససస స
95-88/430

95-88/412

భరస : నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-9-1978
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభబరరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:54-9-1981
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-9-1981
వయససస:40
లస: ససస స
5918 AP151000219194
పపరర: శకనవరస పపనసమమళ�

95-85/673

తసడడ:ప రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:54-9-1979/1
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:54-9-1980
వయససస:47
లస: పప
5915 MLJ1642222
పపరర: పదతమవత మదసకలరర

5901 SQX1186981
పపరర: దడవ నతగససప కలరపరటట

5896 SQX1464015
పపరర: భవనతనరరయణ వపటటకలరర

తసడడ:ప లసగయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-1976
వయససస:66
లస: పప

భరస : రవ
ఇసటట ననస:54-9-1979/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప సనరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:54-9-1979/1
వయససస:54
లస: పప
5912 AP151000219254
పపరర: శకనవరసరరవప మదసకలరర

95-88/414

తసడడ:ప నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-9-1978
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప రవ మమదతల
ఇసటట ననస:54-9-1979
వయససస:22
లస: ససస స
5909 AP151000219153
పపరర: రవ మమదతల

5898 SQX0123059
పపరర: సరధస హరరకకషష�

95-76/1298

తసడడ:ప పపదనరసససహరరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:54-9-1956
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప సనరర బభబబ కలరపరటట
ఇసటట ననస:54-9-1978
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-9-1978
వయససస:38
లస: పప
5906 SQX1884352
పపరర: నతగ శరరష మమదతల

95-87/751

తసడడ:ప బపమననతయబడడ�
ఇసటట ననస:54-9-1976
వయససస:30
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:54-9-1977
వయససస:32
లస: ససస స
5903 MLJ1653732
పపరర: సరయకకరణ తతట

5895 SQX1441153
పపరర: రరజశశఖర కసబసపరటట

5893 SQX2075323
పపరర: ససపపరష మమ పపననమగలమ

భరస : ససబబ రరవప పపననమగలమ
ఇసటట ననస:54-9-1131
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప చననయఖ కసబసపరటట
ఇసటట ననస:54-9-1924
వయససస:34
లస: పప

భరస : బపహమయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-1976
వయససస:61
లస: ససస స
5900 SQX1339002
పపరర: సరబరర అనసర షపక

95-89/526

భరస : మమరరయమబభబబ గసటటన
ఇసటట ననస:54-9-227/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర కసబసపరటట
ఇసటట ననస:54-9-1924
వయససస:33
లస: ససస స
5897 SQX0155762
పపరర: లకకమ� సరథస�

5892 SQX1397240
పపరర: నవన గసటటన

5917 MLJ3104585
పపరర: లసగరశశరరరవప� పపరరమమళళ�

95-88/429

తసడడ:ప ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:54-9-1981
వయససస:39
లస: పప
95-88/431

5920 MLJ3104577
పపరర: ససబభబరరవప పపనసమమళ�

95-88/432

తసడడ:ప చచననయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-1981
వయససస:61
లస: పప
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5921 AP151000219282
పపరర: ఆసజనవయబలల మదసకలరర

95-88/433

తసడడ:ప ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-9-1981
వయససస:71
లస: పప
5924 MLJ1651132
పపరర: హనసమసతరరవప రరకపలర

95-88/436

95-88/1682

95-112/1310

భరస : రరజశన అహమద షపక
ఇసటట ననస:54-9-1987
వయససస:40
లస: ససస స
5933 SQX2480028
పపరర: షపక నలలఫర పరవన షపక

5925 SQX0722694
పపరర: రరమలకకమ శరఖమల పపవపశల

5928 SQX1614875
పపరర: నలమ బబ యపరటట

95-88/437

5926 SQX0456442
పపరర: ససబభబరరవప� పపవశల�

95-87/752

5929 SQX2505899
పపరర: సబన పరరశన షపక

95-88/438

95-89/1530

తసడడ:ప నతరయఖ గరరర గగవసదయఖ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:54-9-1987
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజజశన అహమద షపక
ఇసటట ననస:54-9-1987
వయససస:19
లస: ససస స

5931 SQX2526507
పపరర: రరజశన అహమద షపక

5932 SQX2464253
పపరర: షపక రరజశన అహమద షపక

5934 SQX2466290
పపరర: షపక సబహ పరవన షపక

95-88/435

తసడడ:ప నరసససహస�
ఇసటట ననస:54-9-1984
వయససస:66
లస: పప

95-112/1332

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:54-9-1987
వయససస:44
లస: పప
95-88/1684

5923 AP151000225304
పపరర: నతగరశశరమమ రరకపలర

భరస : శశషరరరవప
ఇసటట ననస:54-9-1982
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-9-1984
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప కజమ అల మహమమద
ఇసటట ననస:54-9-1986
వయససస:45
లస: పప
5930 SQX2506004
పపరర: నలలఫర పరవన షపక

95-88/434

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:54-9-1982
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప శశషరరరవప
ఇసటట ననస:54-9-1982
వయససస:59
లస: పప
5927 SQX2343382
పపరర: షపకత అల మహమమద

5922 MLJ1642404
పపరర: నతగలకడమ రరకపలర

95-88/1683

భసధసవప: షపక నలలఫర పరవన షపక
ఇసటట ననస:54-9-1987 OPP KANNASCHOO
వయససస:44
లస: పప
95-89/1471

5935 SQX1173590
పపరర: పవన రరజ వరసస రరడడ

95-88/439

భరస : షపక రరజశన అహమద షపక
తసడడ:ప షపక రరజశన అహమద షపక
భరస : కకరణ కలమమర వరసస రరడడ
ఇసటట ననస:54-9-1987 OPP KANNASCHOO ఇసటట ననస:54-9-1987 OPP KANNASCHOO ఇసటట ననస:54-9-1988
వయససస:39
లస: ససస స
వయససస:19
లస: ససస స
వయససస:40
లస: ససస స
5936 SQX0861534
పపరర: పపభభవత వరససరరడడడ

95-88/440

భరస : నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-9-1988
వయససస:63
లస: ససస స
5939 SQX2078343
పపరర: శఫసక అహమద షపక

95-80/853

95-85/1124

తసడడ:ప సరసబయఖ
ఇసటట ననస:54-9-1989
వయససస:36
లస: పప

95-80/854

5943 SQX2242840
పపరర: గబఫపన భభష షపక

95-88/444

5946 SQX0989202
పపరర: జహహద ససలమసన షపక

95-85/1125

5949 SQX0988972
పపరర: షఫసక అహమమద షపక
తసడడ:ప జజబర
ఇసటట ననస:54-9-1989
వయససస:38
లస: పప

5941 SQX2245280
పపరర: షరకకర ససలమసనత

95-85/1123

5944 SQX0989178
పపరర: జమల ససలమసన షపక

95-88/443

భరస : షఫసక అహమమద
ఇసటట ననస:54-9-1989
వయససస:35
లస: ససస స
95-88/445

భరస : జలమన బభషర
ఇసటట ననస:54-9-1989
వయససస:43
లస: ససస స
95-88/447

95-88/442

భరస : జజబర
ఇసటట ననస:54-9-1989
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప జలమన బభష
ఇసటట ననస:54-9-1989
వయససస:23
లస: పప

భరస : అలమసఫ
ఇసటట ననస:54-9-1989
వయససస:38
లస: ససస స
5948 SQX0989129
పపరర: శకనవరస రరవప కసదసకలరర

5940 SQX2078335
పపరర: జమల ససలమసనత షపక

5938 SQX0989566
పపరర: నతగరశశర రరవప వరససరరడడ
తసడడ:ప రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:54-9-1988
వయససస:70
లస: పప

భరస : శఫసక అహమద షపక
ఇసటట ననస:54-9-1989
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జలమన బభష
ఇసటట ననస:54-9-1989
వయససస:40
లస: ససస స
5945 SQX0989160
పపరర: హససనత ససలమసనత మహమమద

95-88/441

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-9-1988
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప జబర షపక
ఇసటట ననస:54-9-1989
వయససస:39
లస: పప
5942 SQX2242832
పపరర: అబబదల జహహదతససలమసనత షపక

5937 SQX1173574
పపరర: కకరణ కలమమర వరససరరడడ

5947 SQX0989228
పపరర: షరకకర ససలమసన షపక

95-88/446

భరస : జజబర
ఇసటట ననస:54-9-1989
వయససస:64
లస: ససస స
95-88/448

5950 SQX0989236
పపరర: అలమసఫ మహమమద

95-88/449

తసడడ:ప అనశర
ఇసటట ననస:54-9-1989
వయససస:40
లస: పప
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పపరర: జలమన షపక
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95-88/450

తసడడ:ప జజబర
ఇసటట ననస:54-9-1989
వయససస:51
లస: పప
5954 SQX1285890
పపరర: యమయయలల బతష
స ల

95-88/451

95-88/1689

95-88/1692

Deleted
95-85/677

తసడడ:ప సయఖద
ఇసటట ననస:54-9-1992
వయససస:58
లస: పప
5966 SQX0362152
పపరర: బభజ షపక�

95-88/454

95-80/855

95-88/459

తసడడ:ప సస బబరరడడడ సనరరడడడ
ఇసటట ననస:54-9-2000
వయససస:48
లస: పప

95-90/755

5964 SQX0619775
పపరర: అబబదల రగ�ార షపక�

5967 SQX0231266
పపరర: రఫస� షపక�

5970 SQX1908961
పపరర: మమహననర షపక

5973 SQX2367340
పపరర: షషకలర షపక

95-89/1472

5976 SQX2377471
పపరర: జజనస షపక

5979 SQX2347060
పపరర: సరయ సరతశక రరడడ సనరరడడడ
తసడడ:ప నతరరయణరరడడడ సనరరడడడ
ఇసటట ననస:54-9-2000
వయససస:18
లస: పప

5959 SQX2437705
పపరర: రరజజశన షపక

95-88/1691

5962 SQX2191443
పపరర: సరసబపజఖస కటట

95-90/1093

భరస : వజయ కలమమర కటట
ఇసటట ననస:54-9-1990/1
వయససస:39
లస: ససస స
95-88/452

5965 SQX0176024
పపరర: యగననస� షపక�

95-88/453

తసడడ:ప మమలమల�
ఇసటట ననస:54-9-1992
వయససస:32
లస: పప
95-88/455

5968 SQX0485862
పపరర: షపక మమలమల�

95-88/456

తసడడ:ప సపజదతసరహహబ�
ఇసటట ననస:54-9-1992
వయససస:50
లస: పప
95-88/457

5971 SQX1908987
పపరర: పరరశజ మబషరరఫ షపజక

95-88/458

తసడడ:ప అబబదల ఖమదర షపజక
ఇసటట ననస:54-9-1994
వయససస:20
లస: పప
95-88/1693

5974 SQX2438547
పపరర: పరరశన షపక

95-88/1694

భరస : షషకలర షపక
ఇసటట ననస:54-9-1995
వయససస:38
లస: ససస స
95-87/1710

తసడడ:ప మసపజన షపక
ఇసటట ననస:54-9-1999
వయససస:65
లస: పప
95-87/1197

95-88/1688

Deleted

తసడడ:ప బభష షపక
ఇసటట ననస:54-9-1990/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-9-1995
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప షషకలర షపక
ఇసటట ననస:54-9-1995
వయససస:19
లస: పప
5978 SQX2041010
పపరర: నతరరయణ రరడడడ సనరరడడడ

5961 SQX2091387
పపరర: ఫజయమ షపక

5956 SQX2290989
పపరర: పపసనన కలమమర బతషల

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-9-1990-1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:54-9-1994
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరమ పపసరద కకలర మరర
ఇసటట ననస:54-9-1995
వయససస:34
లస: ససస స
5975 SQX2419141
పపరర: వససస అకకస షపక

95-88/1690

తసడడ:ప మమలమల�
ఇసటట ననస:54-9-1992
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:54-9-1993
వయససస:56
లస: ససస స
5972 SQX1873223
పపరర: భభరత కకలర మరర

5958 SQX2440386
పపరర: బభషర షపక

95-88/1686

తసడడ:ప పపభబదతస బతషల
ఇసటట ననస:54-9-1990
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప మమలమల�
ఇసటట ననస:54-9-1992
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప మమలమల�
ఇసటట ననస:54-9-1992
వయససస:34
లస: పప
5969 SQX2034619
పపరర: పరరశత బసడడ

95-88/1687

తసడడ:ప హబబ షపక
ఇసటట ననస:54-9-1990-1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-9-1990-1
వయససస:20
లస: ససస స
5963 SQX0632018
పపరర: షపక మమలమల

5955 SQX2291011
పపరర: అమగలఖ బతషల

5953 SQX2367415
పపరర: గబఫరపన బభషర అబబర ల

తసడడ:ప జలమన బభషర అబబర ల
ఇసటట ననస:54-9-1989
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప పపభబ దతస బతషల
ఇసటట ననస:54-9-1990
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అబబర ల హబబ షపక
ఇసటట ననస:54-9-1990-1
వయససస:65
లస: ససస స
5960 SQX2438539
పపరర: ఫరజయమ షపక

95-88/1685

తసడడ:ప జజబర
ఇసటట ననస:54-9-1989
వయససస:48
లస: పప

భరస : పపభబ దతస బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-9-1990
వయససస:41
లస: ససస స
5957 SQX2434579
పపరర: బబజజన షపక

5952 SQX2161511
పపరర: జలమన భభష అబబదల

5977 SQX2386522
పపరర: రరయమజ షపక

95-87/1711

తసడడ:ప జజనస షపక
ఇసటట ననస:54-9-1999
వయససస:37
లస: పప
95-88/1695

5980 SQX2039998
పపరర: సరయ సరతశక రరడడ సనరరడడడ

95-89/1263

తసడడ:ప నతరరయణ రరడడడ సనరరడడడ
ఇసటట ననస:54-9-2000
వయససస:19
లస: పప
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95-90/756

భరస : నతరరయణ రరడడడ సనరరడడడ
ఇసటట ననస:54-9-2000
వయససస:43
లస: ససస స
95-88/462

5987 SQX1874486
పపరర: నతజమననసర షపక

95-88/464

95-88/466

95-88/468

95-89/1474

95-88/471

95-88/474

5994 SQX0362327
పపరర: వససస అకకమ మహమమద

5997 SQX2361954
పపరర: సదదక మహమద

6000 SQX0123158
పపరర: జసగర మణణకరసత రరడడడ�

6003 SQX2112027
పపరర: మలన షపక

95-90/758

6006 SQX2161545
పపరర: వనసకయమమ మబతతఖల

95-88/469

6009 SQX0362251
పపరర: రవరరజ సససగ బ�
తసడడ:ప బలరరస సససగ�
ఇసటట ననస:54-9-2020
వయససస:47
లస: పప

5989 SQX2368876
పపరర: అబబదల రజక షపక

95-89/1473

5992 SQX2037992
పపరర: రబభబన సయఖద

95-82/789

5995 SQX0362350
పపరర: కలమ మహమమద�

95-88/470

తసడడ:ప అకబర సరహహబ�
ఇసటట ననస:54-9-2015
వయససస:56
లస: పప
95-89/1475

5998 SQX2038008
పపరర: సరధదఖసన సయద

95-90/757

భరస : రబబన సయద
ఇసటట ననస:54-9-2015
వయససస:33
లస: ససస స
95-88/472

6001 AP151000219231
పపరర: హపసజ ఉలమర షపక�

95-88/473

తసడడ:ప అబబదల హ పసజ�
ఇసటట ననస:54-9-2016
వయససస:46
లస: పప
95-88/1318

6004 SQX2137081
పపరర: రరయమజ షపక

95-88/1696

తసడడ:ప మహమమద సలస షపక
ఇసటట ననస:54-9-2016
వయససస:19
లస: పప
95-87/1712

భరస : కకషషమగరరస
ఇసటట ననస:54-9-2017
వయససస:74
లస: ససస స
95-117/669

95-87/1149

తసడడ:ప ననరరలర సయఖద
ఇసటట ననస:54-9-2015
వయససస:36
లస: పప

భరస : అబబదల హఫసజ
ఇసటట ననస:54-9-2016
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప అకబర షపక
ఇసటట ననస:54-9-2016
వయససస:42
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప శలస
ఇసటట ననస:54-9-2017
వయససస:40
లస: ససస స

95-88/467

తసడడ:ప రరజగగపరల రరడడ �
ఇసటట ననస:54-9-2016
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన�
ఇసటట ననస:54-9-2016
వయససస:69
లస: పప

6008 SQX2066264
పపరర: లకడమ పపసనన శలస

5991 SQX1647825
పపరర: సరఫపరర బబగమ

5986 SQX2039063
పపరర: జబన షపక

తసడడ:ప ఖదర షపక
ఇసటట ననస:54-9-2002
వయససస:29
లస: పప

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:54-9-2015
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మహమమద సలస
ఇసటట ననస:54-9-2016
వయససస:36
లస: ససస స

6005 SQX2038941
పపరర: మహమమద సలస షపక

95-88/465

తసడడ:ప మహమమద కలస
ఇసటట ననస:54-9-2015
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప అయగబ షపక
ఇసటట ననస:54-9-2015
వయససస:48
లస: పప

6002 AP151000219086
పపరర: అబబదలన పసజ షపక�

5988 SQX1874510
పపరర: అబబదల రహహస షపక

95-88/461

భరస : అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:54-09-2002
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అబబదల బఖ మహమమద
ఇసటట ననస:54-9-2014
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:ప సలస షపక మహమమద
ఇసటట ననస:54-9-2015
వయససస:21
లస: ససస స

5999 SQX0722488
పపరర: జజన బ షపక

95-88/463

తసడడ:ప ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:54-9-2002
వయససస:33
లస: పప

భరస : జహహర అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:54-9-2014
వయససస:38
లస: ససస స

5996 SQX2363828
పపరర: మదచ సలస షపక

5985 SQX0399006
పపరర: వనసకటభపవప నలలర బబ యన�

5983 SQX0399378
పపరర: నలర బబ యన భభనసచసదప�

తసడడ:ప వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2001
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశరరర�
ఇసటట ననస:54-9-2001
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:54-9-2002
వయససస:51
లస: ససస స

5993 SQX1874452
పపరర: ఇషరపత షపక మహమమద

95-88/460

భరస : వనసకట రరవప నలర బబ యన
ఇసటట ననస:54-9-2001
వయససస:52
లస: ససస స

5984 SQX0123208
పపరర: వనసకట ససదదప కకషష�
నలలర బబ యన�
తసడడ:ప వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2001
వయససస:31
లస: పప

5990 SQX1614925
పపరర: నజనన ససలమసనత సయఖద

5982 SQX1562116
పపరర: ఈశశరర నలర బబ యన

6007 SQX2084572
పపరర: శశషగరరర రరవప శలస

95-88/1319

తసడడ:ప నరసససహ రరవప శలస
ఇసటట ననస:54-9-2017
వయససస:53
లస: పప
95-88/475

6010 SQX0176065
పపరర: రసగరరరవప� కలనపరరడ�డడ

95-88/476

తసడడ:ప ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2022
వయససస:45
లస: పప
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95-87/753

భరస : వనసకట మబరళకకషష
ఇసటట ననస:54-9-2023
వయససస:31
లస: ససస స
6014 SQX0883751
పపరర: శవపరరశత చలమర

95-87/754

95-87/756

95-87/758

95-88/483

95-88/485

95-88/1697

95-80/856

తసడడ:ప మబసరసక
ఇసటట ననస:54-9-2029
వయససస:27
లస: పప

6024 SQX2248227
పపరర: అతఖ పరరశన షపక

6027 SQX0989210
పపరర: మహమమద అజజజ

6030 SQX2144087
పపరర: మమహర ససలమసన మహమమద

6033 SQX2416659
పపరర: అతతఖ పరరశన షపక

95-170/1234

6036 SQX0988808
పపరర: మమధవ యయలలశశరపప

95-87/1713

6039 SQX0242644
పపరర: మబసస క షపక
తసడడ:ప గన
ఇసటట ననస:54-9-2029
వయససస:53
లస: పప

6019 SQX0756056
పపరర: వజయకలమమరర బబ సతపపడడ

95-87/757

6022 SQX0988964
పపరర: మబనతఫ మహమమద

95-88/482

6025 SQX0988931
పపరర: రరజజశన రరహమత సయఖద

95-88/484

భరస : ఎజజజ
ఇసటట ననస:54-9-2028
వయససస:32
లస: ససస స
95-88/486

6028 AP151000219172
పపరర: అబబదల మహమమద

95-88/487

తసడడ:ప గన
ఇసటట ననస:54-9-2028
వయససస:56
లస: పప
95-88/1698

6031 SQX2139095
పపరర: ఫసయమజ మహమమద

95-88/1699

తసడడ:ప మబషరటక మహమమద
ఇసటట ననస:54-9-2028
వయససస:26
లస: పప
95-88/1700

6034 SQX2087229
పపరర: శకనవరస రరవప మదసఠరరర

95-90/759

తసడడ:ప సనతఖశ రరవప మదసఠరరర
ఇసటట ననస:54-9-2028/1
వయససస:28
లస: పప
95-88/488

భరస : వనజ బ ససదరరనస
ఇసటట ననస:54-9-2029
వయససస:52
లస: ససస స
95-88/490

95-88/479

తసడడ:ప గన
ఇసటట ననస:54-9-2027
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప అబబర ల సలస షపక
ఇసటట ననస:54-9-2028/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మధసటటరర
ఇసటట ననస:54-9-2028/1
వయససస:21
లస: ససస స
6038 SQX0989095
పపరర: ఫపజయమజ షపక

95-88/481

భరస : మబషరటక
ఇసటట ననస:54-9-2028
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప మబసరసక
ఇసటట ననస:54-9-2028/1
వయససస:24
లస: పప
6035 SQX2057289
పపరర: రరమ దడవ మదసఠరరర

6021 SQX0989103
పపరర: రరయమజ మహమమద

6016 SQX0454009
పపరర: రరధతకకషషమగరరస గబసడబబ లల

భరస : కకకసస సదతసస
ఇసటట ననస:54-9-2027
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప మబనతఫ
ఇసటట ననస:54-9-2028
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప అబబదల గన
ఇసటట ననస:54-9-2028
వయససస:49
లస: పప
6032 SQX2078301
పపరర: రహమతషలమర మహమమద

95-88/480

తసడడ:ప అబబదల సలస
ఇసటట ననస:54-9-2028
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప మబనతఫ
ఇసటట ననస:54-9-2028
వయససస:32
లస: పప
6029 SQX2144095
పపరర: మబసరసక మహమమద

6018 SQX0988956
పపరర: మబసతతజ బబగస షపక

95-88/478

తసడడ:ప రరధతకకషషమగరరస గబసడబబ లల
ఇసటట ననస:54-9-2025
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప మహమమద
ఇసటట ననస:54-9-2027
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప రజజక
ఇసటట ననస:54-9-2027
వయససస:76
లస: పప
6026 SQX0988923
పపరర: ఇసతయమజ మహమమద

95-87/755

భరస : జజన
ఇసటట ననస:54-9-2026
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప కకకసస న దతసస బబ నస పపరర
ఇసటట ననస:54-9-2027
వయససస:28
లస: పప
6023 AP151000219173
పపరర: అబబదల గన

6015 SQX0162172
పపరర: లకడమ కకమమమ�

6013 SQX0362236
పపరర: అబభబస ఖమన పస�

తసడడ:ప మదతర ఖమన�
ఇసటట ననస:54-9-2023
వయససస:44
లస: పప

భరస : నతగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2025
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : అలల
ర రయఖ
ఇసటట ననస:54-9-2026
వయససస:33
లస: ససస స
6020 SQX1561845
పపరర: కరసతతరరవప బబ తపపరర

95-88/477

తసడడ:ప సపజదత�
ఇసటట ననస:54-9-2023
వయససస:39
లస: పప

భరస : నతగరశశరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:54-9-2024
వయససస:27
లస: ససస స
6017 SQX0755827
పపరర: నతగలకడమ అదడదపలర

6012 SQX0399485
పపరర: మసరసన జజన షపక�

6037 SQX1248542
పపరర: ఫణణ చసదప ఏలలసశరపప

95-88/489

తసడడ:ప బభల ససదరరరనస ఏలలసశరపప
ఇసటట ననస:54-9-2029
వయససస:24
లస: పప
95-88/491

6040 MLJ1662436
పపరర: బ. ససదరరనమ ాౄ.

95-88/492

తసడడ:ప సప మయమజలల
ఇసటట ననస:54-9-2029
వయససస:61
లస: పప
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6041 AP151000225345
పపరర: రరమలకడమ గబమమడడ�

95-87/759

భరస : ననకరరజ�
ఇసటట ననస:54-9-2030
వయససస:66
లస: ససస స
6044 SQX0051870
పపరర: వనసకట రమణ�

95-87/760

95-88/1701

95-87/763

95-88/1704

95-89/530

95-89/1476

తసడడ:ప శకనస కసటట
ఇసటట ననస:54-9-2040/1
వయససస:19
లస: ససస స

6054 AP151000225226
పపరర: వజయలకడమ కకసడత�

6057 SQX1008796
పపరర: ఆససయమ బబగస షపక

6060 SQX2457885
పపరర: అదద లకడమ తడలగపలర

95-87/1718

6063 SQX2365971
పపరర: ఏసస కలమమరర కసటట

95-87/764

6066 SQX2415339
పపరర: శరసత తడలగపలర

95-87/766

6069 SQX1817303
పపరర: రమమదడవ జలరరడడడ గరరర

95-88/1703

6052 SQX0848697
పపరర: గగస బభషర షపక

95-88/494

6055 SQX1369025
పపరర: వజయ కలమమరర కనపరరస

95-89/529

6058 SQX1008861
పపరర: తషలసస బబ లలర దసదల

95-87/767

భరస : ఏడడకకసడలల బబ లలర దసదల
ఇసటట ననస:54-9-2038
వయససస:45
లస: ససస స
95-89/1477

95-89/1478

6061 SQX2534014
పపరర: అదద లకడమ తడలగపలర

95-89/1574

Deleted

తసడడ:ప జనన తడలగపలర
ఇసటట ననస:54-9-2040
వయససస:25
లస: ససస స
6064 SQX2415362
పపరర: ససభభన షపక

95-89/1479

తసడడ:ప ఫరరద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-9-2040/1
వయససస:31
లస: పప
95-89/1481

భరస : ససభభన తడలగపలర
ఇసటట ననస:54-9-2040/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-89/1483

6049 SQX2224293
పపరర: అమరరననసర షపక

భరస : డడవడ రరజ కనపరరస
ఇసటట ననస:54-9-2035
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనస కసటట
ఇసటట ననస:54-9-2040/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-89/1480

95-87/762

తసడడ:ప నతయబబ రసనల
ఇసటట ననస:54-9-2034
వయససస:38
లస: పప

Deleted

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:54-9-2040/1
వయససస:31
లస: పప
6068 SQX2413508
పపరర: లమవణఖ కకసడ

95-88/493

తసడడ:ప జనన తడలగపలర
ఇసటట ననస:54-9-2040
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగరరరడడడ అలవల
ఇసటట ననస:54-9-2040/1
వయససస:21
లస: పప
6065 SQX2412526
పపరర: దశరథ రరడడడ కకసడ

6051 SQX0362533
పపరర: శకనవరసరరవప కర�

6046 AP151000225491
పపరర: రమణమమ ఉపపపతల

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:54-9-2033
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బభజ వల
ఇసటట ననస:54-9-2037
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప జనన తడలగపలర
ఇసటట ననస:54-9-2040
వయససస:25
లస: ససస స
6062 SQX2413672
పపరర: రరమ ససబబ రరడడ అలవల

95-88/1702

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2035
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:54-9-2035
వయససస:45
లస: ససస స
6059 SQX2458990
పపరర: అదద లకడమ తడలగపలర

6048 SQX2219988
పపరర: అమరరననసర షపక

95-89/528

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-9-2032
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2034
వయససస:38
లస: పప

భరస : గగసప బభష షపక
ఇసటట ననస:54-9-2034
వయససస:33
లస: ససస స
6056 SQX1351915
పపరర: లకడమ మబరరకకపపడడ

95-87/761

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:54-9-2033
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బభదరయఖ� �
ఇసటట ననస:54-9-2034
వయససస:45
లస: ససస స
6053 SQX2345536
పపరర: ఫరరనన షపక

6045 SQX0905398
పపరర: ధనరర లసకపలర

6043 SQX1585720
పపరర: పపకరశ గగనసగబసటర

తసడడ:ప నతగయఖ గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:54-9-2030
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప ససబభశవ రరవప
ఇసటట ననస:54-9-2032
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప ససటభన షపక
ఇసటట ననస:54-9-2033
వయససస:37
లస: పప
6050 MLJ1661073
పపరర: రమణ� కకషటసశశటట �

95-89/527

తసడడ:ప పపకరష గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:54-9-2030
వయససస:25
లస: పప

భరస : నతగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-9-2031
వయససస:41
లస: ససస స
6047 SQX2221471
పపరర: జజన షపక

6042 SQX1366773
పపరర: చకకవరరస గగనసగబసటర

6067 SQX2414373
పపరర: రరధదక అలవల

95-89/1482

భరస : రరమ ససబబ రరడడ అలవల
ఇసటట ననస:54-9-2040/1
వయససస:24
లస: ససస స
95-80/857

భరస : వనసకట ససబబ రరడడ జలరరడడడ గరరర
ఇసటట ననస:54-9-2040, 5TH LANE
వయససస:39
లస: ససస స

95-88/1705
6070 SQX2241131
పపరర: వనసకట ససబభబ రరడడ జజల రరడడడ
గరరర
తసడడ:ప చనన నతగర రరడడ జజల రరడడడ గరరర
ఇసటట ననస:54-9-2040, 5TH LANE
వయససస:41
లస: పప

Page 245 of 330

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01

6071 SQX2283620
పపరర: వరలకడమ జజల రరడడడ గరరర

95-88/1706

6072 SQX1819101
పపరర: వనసకట కకకషష వవణణ జజలరరడడడగరరర

95-90/760

తసడడ:ప వనసకట ససబభబ రరడడడ జజల రరడడడ గరరర
ఇసటట ననస:54-9-2040, 5TH LANE
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబభబరరడడడ జజలరరడడడగరరర
ఇసటట ననస:54-9-2040, 5TH LANE
వయససస:22
లస: ససస స

6074 SQX1367839
పపరర: పదమ భతస న

6075 SQX1416115
పపరర: మసగ మబదదల

95-89/532

భరస : చసదపశశఖర భతస న
ఇసటట ననస:54-9-2044/1
వయససస:52
లస: ససస స
6077 SQX2256436
పపరర: రసబభబబ దతసరర
తసడడ:ప శవనతరరయణ దతసరర
ఇసటట ననస:54-9-2050
వయససస:37
లస: పప
6080 SQX2161586
పపరర: మహహశశరర దతసరర

95-88/1708

95-89/1485

95-88/1711

95-88/496

95-88/1713

తసడడ:ప చచననయఖ
ఇసటట ననస:54-9-2115
వయససస:44
లస: పప

6087 SQX2369338
పపరర: పపసరద చగపపవరరపప

6090 SQX0930297
పపరర: మమలమ కకసడయఖ చగపపరపప

6093 SQX2091635
పపరర: అనల కలమమర చగఫరపప

95-89/1487

6096 SQX2467819
పపరర: హననమమయమ కక0డక

95-89/1486

6099 SQX2245744
పపరర: శరరష కకరకపరటట
భరస : అసకమమ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:54-9-2116
వయససస:32
లస: ససస స

95-88/1707

6082 SQX2338481
పపరర: వనసకయమమ వవలకకచతరరర

95-89/1484

6085 SQX2453843
పపరర: చ0దయ వలప

95-88/1710

తసడడ:ప ల0గయక వలపప
ఇసటట ననస:54-9-2108
వయససస:30
లస: పప
95-85/1128

6088 SQX0930362
పపరర: వనసకట రమణ చగపపరపప

95-88/495

భరస : మమల కకసడయఖ చగపపరపప
ఇసటట ననస:54-9-2109
వయససస:39
లస: ససస స
95-88/497

6091 SQX2359479
పపరర: అసజమమ చగపపవరరపప

95-88/1712

భరస : పపసరద చగపపవరరపప
ఇసటట ననస:54-9-2109
వయససస:31
లస: ససస స
95-90/761

6094 SQX2281020
పపరర: శకనవరస రరడడడ దడశస

95-90/1090

తసడడ:ప కకసడతరరడడడ దడశస
ఇసటట ననస:54-9-2109
వయససస:43
లస: పప
95-85/1129

భరస : కరరరవప కక0డక
ఇసటట ననస:54-9-2114
వయససస:38
లస: ససస స
95-88/499

6079 SQX2165603
పపరర: రసబభబబ దతసరర

భసధసవప: పపరరశవర దసత వవలకకచతరరర
ఇసటట ననస:54-9-2081
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ చగపపరపప
ఇసటట ననస:54-9-2109
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప కకసడయఖ చగపపరపప
ఇసటట ననస:54-9-2110
వయససస:19
లస: ససస స
6098 SQX0681080
పపరర: శకనవరస రరవప బరరగర

95-88/1709

తసడడ:ప కకసడయఖ
ఇసటట ననస:54-9-2109
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప శవయఖ చగపపవరపప
ఇసటట ననస:54-9-2109
వయససస:18
లస: పప
6095 SQX2384345
పపరర: మమధసరర చగపపరపప

6084 SQX2338747
పపరర: కకషష వవణణ వవలకకచతరరర

95-87/768

తసడడ:ప శవనతరరయణ దతసరర
ఇసటట ననస:54-9-2050
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప శవయఖ
ఇసటట ననస:54-9-2109
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప చసదపశశఖర పపలర వరరర
ఇసటట ననస:54-9-2109
వయససస:29
లస: పప
6092 SQX2381754
పపరర: మణణకసఠ చగపపవరపప

95-85/1127

భరస : వరసజనవయబలల వవలకకచతరరర
ఇసటట ననస:54-9-2081
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : చసదపయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:54-9-2108
వయససస:29
లస: ససస స
6089 SQX1285510
పపరర: శశధర పపలర వరరర

6081 SQX2336618
పపరర: పపరరశవర దసత వవలకచతరరర

6076 SQX1628702
పపరర: వనతయక రరడడడ మమరస రరడడడ
తసడడ:ప కకటట రరడడడ మమరస రరడడడ
ఇసటట ననస:54-9-2049
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప పపరయఖ వవలకచతరరర
ఇసటట ననస:54-9-2081
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప పపరయఖ వవలకకచతరరర
ఇసటట ననస:54-9-2081
వయససస:37
లస: పప
6086 SQX2443265
పపరర: సరమమజఖస వలలర పప

95-89/533

భరస : రసబభబబ దతసరర
ఇసటట ననస:54-9-2050
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరసబభబబ
ఇసటట ననస:54-9-2050
వయససస:33
లస: ససస స
6083 SQX2337814
పపరర: వరసజనవయబలల వవలకకచతరరర

6078 SQX2255255
పపరర: మహహశశరర దతసరర

95-89/531

భరస : మహబగబ బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:54-9-2044
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప మబదదల
ఇసటట ననస:54-9-2048/1
వయససస:43
లస: ససస స
95-85/1126

6073 SQX1898824
పపరర: ఫపజజననసర బబగస మహమమద

6097 SQX0930305
పపరర: లకకమ బభరరగర

95-88/498

భరస : శకనవరస రరవప బభరరగర
ఇసటట ననస:54-9-2115
వయససస:42
లస: ససస స
95-85/1130

6100 SQX2192326
పపరర: వనసకట ససనల కలమమర
మమదదనవన
తసడడ:ప లకమణ రరవప మమదదనవన
ఇసటట ననస:54-9-2116
వయససస:34
లస: పప

95-88/1714

Page 246 of 330

6101 SQX2294957
పపరర: కలమమరర కలకసమగడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-87/1719

తసడడ:ప మమరస కలకసమగడడ
ఇసటట ననస:54-9-2118
వయససస:22
లస: ససస స
6104 SQX2093482
పపరర: మహహసదప గబసజ

95-94/520

95-89/563

95-89/1488

95-87/1722

95-89/536

95-89/539

95-89/542

95-89/545

భరస : శరససన
ఇసటట ననస:54-9-2198/1
వయససస:49
లస: ససస స

6109 SQX2362663
పపరర: ససధతరరణణ అడడడపలర

95-85/1131

6112 SQX2432953
పపరర: అసజమమ ననకల

95-87/1721

భరస : వనసకటటశశరరర ననకల
ఇసటట ననస:54-9-2129
వయససస:51
లస: ససస స

6117 SQX1397000
పపరర: రరణణ శఖ

6120 SQX1367797
పపరర: నరరస కలమమరర కటభట

95-89/537

95-89/540

95-89/538

6121 SQX1368837
పపరర: నరసససహ రరజ కటభట

95-89/541

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప కటభట
ఇసటట ననస:54-9-2162
వయససస:35
లస: పప
95-89/543

6126 SQX1396754
పపరర: కకపరదతనస చలక

95-89/546

భరస : కకపరదతనస చలక
ఇసటట ననస:54-9-2200/1
వయససస:44
లస: ససస స

6118 SQX1563742
పపరర: నతగరరజ ఎస
తసడడ:ప అపరపరరవప ఎస
ఇసటట ననస:54-9-2161
వయససస:32
లస: పప

6123 SQX1142991
పపరర: వనసకట గసగ కలమమరర
అనమరర పపడడ
భరస : రరజ అనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:54-9-2182/3
వయససస:34
లస: ససస స

6129 SQX1396655
పపరర: రరజరశశరర చలక

95-89/535

తసడడ:ప పపకరష రరవప నకస
ఇసటట ననస:54-9-2152
వయససస:42
లస: పప

6124 SQX1143007
పపరర: రరజ అనమరర పపడడ

95-89/544

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర అనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:54-9-2182/3
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప అచచయఖ చలక
ఇసటట ననస:54-9-2187
వయససస:46
లస: పప
95-87/1723

95-89/1562

95-89/534 6115 SQX1396572
6114 SQX1368670
పపరర: నతగ శకనవరస రరవప బబలరసకకసడ
పపరర: లలకయఖ నకస

భరస : సరసబశవ రరవప కటభట
ఇసటట ననస:54-9-2162
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ పసపన
ఇసటట ననస:54-9-2186
వయససస:51
లస: ససస స
6128 SQX2301125
పపరర: శకలసతల పపలవరరర

95-89/1489

భరస : రమమష శఖ
ఇసటట ననస:54-9-2157
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరపతయఖ కటభట
ఇసటట ననస:54-9-2162
వయససస:72
లస: పప
6125 SQX1397307
పపరర: ననకలమమ పసపన

6111 SQX2365781
పపరర: నతగమణణ అదడపలర

6106 SQX2527042
పపరర: లకడమ బబ రక

భరస : భభససర అడడడ పలర
ఇసటట ననస:54-9-2127
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ పపసరద బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:54-9-2146
వయససస:49
లస: పప

భరస : యయగయఖ అరరగరల
ఇసటట ననస:54-9-2162
వయససస:58
లస: ససస స
6122 SQX1396499
పపరర: సరసబశవరరవప కటభట

95-89/564

Deleted

తసడడ:ప యయససధతనస నసబగరర
ఇసటట ననస:54-9-2156
వయససస:24
లస: పప
6119 SQX1397158
పపరర: బభలమమ అరరగరల

6108 SQX1834183
పపరర: మధస కలమమర దతసరర

95-89/1552

భసధసవప: మధస కలమమర దతసరర
ఇసటట ననస:54-9-2125
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర అదడపలర
ఇసటట ననస:54-9-2127
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర ననకల
ఇసటట ననస:54-9-2129
వయససస:46
లస: పప
6116 SQX1367151
పపరర: నతగరరజ నసబగరర

95-144/543

తసడడ:ప సరసబశవరరవప దతసరర
ఇసటట ననస:54-9-2125,
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పసలర
ఇసటట ననస:54-9-2127
వయససస:43
లస: ససస స
6113 SQX2430619
పపరర: పపదద ఆసజనవయబలల ననకల

6105 SQX2084945
పపరర: కలమఖణణ గబసజ

6103 SQX2519346
పపరర: నతగ రరజ కలమమరర సశరష

భరస : బపహమర చరర సశరష
ఇసటట ననస:54-9-2118
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:54-9-2118
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మధస కలమమర దతసరర
ఇసటట ననస:54-9-2125,
వయససస:32
లస: ససస స
6110 SQX2374239
పపరర: రతన కలమమరర అడడడపలర

95-87/1720

భరస : మహహసదప గబసజ
ఇసటట ననస:54-9-2118
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:54-9-2118
వయససస:23
లస: పప
6107 SQX1834175
పపరర: వరలకడమ దతసరర

6102 SQX2159473
పపరర: ససనత గబసజ

6127 SQX0861328
పపరర: మరరయమమ నయనదల

95-89/547

భరస : బభబబ రరవప
ఇసటట ననస:54-9-2190
వయససస:46
లస: ససస స
95-89/548

6130 SQX1396705
పపరర: రగజజ ససగరల

95-89/549

భరస : వనసకటరమణ ససగరల
ఇసటట ననస:54-9-2201/1
వయససస:43
లస: ససస స
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6131 SQX2387884
పపరర: మహబగబ ససభభన షపక

95-85/1132

తసడడ:ప ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:54-9-2202
వయససస:51
లస: పప
6134 SQX2476240
పపరర: శకలకడమ ఒరరస

6132 SQX1285536
పపరర: ఖయబస షపక

తసడడ:ప మహబగబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-9-2202
వయససస:27
లస: పప
95-85/1134

6135 SQX1310226
పపరర: వనసకటటష బబ యపరటట

తసడడ:ప చననయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:54-9-2203
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప పపసరద బబ యపరటట
ఇసటట ననస:54-9-2203/1
వయససస:23
లస: పప

95-88/501
6137 SQX1062777
పపరర: వవణబ గగపరల రరవప వసకరయల
పత
తసడడ:ప వరరసజనవయబలల వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:54-9-2205
వయససస:48
లస: పప

6138 SQX2420156
పపరర: శకదడవ వనసకటపత
భరస : వవణబగగపరల రరవప వనసకటపత
ఇసటట ననస:54-9-2205
వయససస:41
లస: ససస స

6140 SQX2239994
పపరర: చటటటమడడగబల శవ శసకర

6141 SQX0162263
పపరర: జజఖత� చసటటటమడడగబల�

95-85/1136

తసడడ:ప రరమమరరవప చటటటమడడగబల
ఇసటట ననస:54-9-2206
వయససస:37
లస: పప
6143 SQX1980325
పపరర: జజఖత చటటటమడడగబ

95-88/503

95-90/763

95-88/1717

తసడడ:ప జగనతనథస�
ఇసటట ననస:54-9-2210
వయససస:44
లస: పప

6150 SQX2300994
పపరర: జవ రతనస వరడపలర

95-87/1199

6153 SQX1248559
పపరర: అనత బతష
స ల

95-87/1198

6156 SQX0399055
పపరర: వనసకట దసరరరరరవప బతష
స ల�

95-88/504

6159 SQX1117754
పపరర: గరరర బభబబ వనలగలలటట
తసడడ:ప ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:54-9-2210
వయససస:49
లస: పప

6139 SQX2007136
పపరర: రరషమ లసక

95-90/762

6142 SQX0122796
పపరర: వలపప దసరరరపపసరద

95-88/502

6145 SQX2234854
పపరర: శవ శసకర చటటటమడడగబలమ

95-88/1716

తసడడ:ప రమమరరవప చటటటమడడగబలమ
ఇసటట ననస:54-9-2206
వయససస:38
లస: పప
95-90/1102

95-85/1137

6148 SQX1911643
పపరర: మరరయ బభబబ వరడపలర

95-88/505

తసడడ:ప జవరతనస వరడపలర
ఇసటట ననస:54-9-2209
వయససస:20
లస: పప
6151 SQX2336329
పపరర: జవ రతనస వరడపలర

95-88/1718

Deleted

తసడడ:ప యకకబ వరడపలర
ఇసటట ననస:54-9-2209 , 1 LINE
వయససస:46
లస: పప
95-88/506

6154 SQX1283803
పపరర: శరఖమల బగరబతష
స ల

95-88/507

భరస : వనసకటటష బగరబతష
స ల
ఇసటట ననస:54-9-2210
వయససస:28
లస: ససస స
95-88/509

తలర : లకమయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2210
వయససస:31
లస: పప
95-88/511

95-85/1135

తసడడ:ప సరసబభపజఖస
ఇసటట ననస:54-9-2206
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకట దసరరర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-9-2210
వయససస:25
లస: ససస స
95-88/508

6136 SQX2395408
పపరర: నతగరశశరమమ మనననస

భరస : సతశ లసక
ఇసటట ననస:54-9-2205/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప యకకబ వరడపలర
ఇసటట ననస:54-9-2209 , 1 LINE
వయససస:46
లస: పప

భరస : పపసరద�
ఇసటట ననస:54-9-2210
వయససస:48
లస: ససస స
6158 SQX0399584
పపరర: పపసరద కనకరరజ�

95-88/1715

Deleted

తసడడ:ప గరరర బభబబ వనలగలలటట
ఇసటట ననస:54-9-2210
వయససస:25
లస: ససస స
6155 SQX0571299
పపరర: రగజజ కనకరరజ�

6147 SQX2460947
పపరర: కలమఖణణ గబసటక

95-85/1133

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-9-2204
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ గబసటక
ఇసటట ననస:54-9-2206
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప జవరతనస వరడపలర
ఇసటట ననస:54-9-2209
వయససస:25
లస: పప
6152 SQX2089373
పపరర: దదవఖ శక వనలగలలటట

95-89/550

తసడడ:ప రమమరరవప చటటటమడడగబల
ఇసటట ననస:54-9-2206
వయససస:38
లస: పప

భరస : శవ శసకర చటటటమడడగబలమ
ఇసటట ననస:54-9-2206
వయససస:34
లస: ససస స
6149 SQX2363158
పపరర: యకకబబ వరడపలర

6144 SQX1980333
పపరర: శవ శసకర చటటటమడడగబల

6133 SQX2451532
పపరర: లకకమన రరవప మనననస

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప మనననస
ఇసటట ననస:54-9-2203
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2206
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవశసకర చటటటమడడగబ
ఇసటట ననస:54-9-2206
వయససస:35
లస: ససస స
6146 SQX2091049
పపరర: జజఖత చటటటమడడగబలమ

95-88/500

6157 SQX1283779
పపరర: వనసకటటష బగరబతష
స ల

95-88/510

తసడడ:ప పపదద రరజ బగరబతష
స ల
ఇసటట ననస:54-9-2210
వయససస:32
లస: పప
95-88/512

6160 SQX2091494
పపరర: దసరర దడవ వనలగలలటట

95-90/764

తసడడ:ప గరరర బభబబ వవలమగబలమటట
ఇసటట ననస:54-9-2210
వయససస:23
లస: ససస స
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6161 SQX2468080
పపరర: ఫణణ పదమజ భబపగబమళ

95-90/1096

6162 SQX2300424
పపరర: సరవతప వనలగలలటట

భరస : శవ సరయ రరస వర పపసరద భబపగబమళ
ఇసటట ననస:54-9-2210
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : గరరర బభబబ వనలగలలటట
ఇసటట ననస:54-9-2210 , 1 LINE
వయససస:47
లస: ససస స

6164 SQX2300895
పపరర: గరరర బభబబ వనలగలలటట

6165 SQX2300572
పపరర: దదవఖ శక వనలగలలటట

95-87/1724

తసడడ:ప ససబబ రరవప వనలగలలటట
ఇసటట ననస:54-9-2210 , 1 LINE
వయససస:50
లస: పప
6167 SQX2080539
పపరర: పరరశత కరమనవన

95-82/790

95-88/514

95-66/860

95-88/1720

95-88/521

తసడడ:ప చనన అబభబయ�
ఇసటట ననస:54-9-2217
వయససస:48
లస: పప
95-88/523

తసడడ:ప చన రరమయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2223
వయససస:33
లస: పప

95-88/517

6177 SQX0122838
పపరర: జవశల వనసకటటశశరరర�

95-88/519

తసడడ:ప గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2217
వయససస:33
లస: పప
6180 SQX0516161
పపరర: శవ శసకరరచతరర బసడడకటర �

6183 MLJ1658616
పపరర: శకనవరస రరడకడ గరదచ

95-85/1140

6186 SQX0383000
పపరర: కకలవననసన జజహనవ�

6189 SQX0381970
పపరర: కకలవననసన వశశశశశర రరవప�
తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2223
వయససస:59
లస: పప

6169 SQX0381707
పపరర: కరమనవన వనసకట ససబభబరరవప�

95-88/513

తసడడ:ప కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2215
వయససస:30
లస: పప
6172 SQX0399295
పపరర: శవరరమకకకషష తషమమలచరర �

95-88/516

6175 SQX0399287
పపరర: చటటటటట అమరలసగరశశర రరవప�

95-88/518

95-88/520
6178 SQX1062900
పపరర: ఆర వ గగపరల చతరర బసడడకరటర

తసడడ:ప శసకర రరవప
ఇసటట ననస:54-9-2217
వయససస:36
లస: పప
95-88/522

6181 SQX2341998
పపరర: వజయ లకడమ బసడడకతతర

95-88/1721

భరస : శసకరరవప బసడడకతతర
ఇసటట ననస:54-9-2217
వయససస:61
లస: ససస స
95-88/524

6184 SQX0123422
పపరర: మబతతసనవన రరమయఖ�

95-88/525

తసడడ:ప నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2220
వయససస:66
లస: పప
95-88/526

తసడడ:ప వశశశశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2223
వయససస:30
లస: ససస స
95-88/528

95-87/1726

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2216
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:54-9-2219
వయససస:44
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప చటటటటట
ఇసటట ననస:54-9-2221
వయససస:62
లస: ససస స
6188 SQX0467332
పపరర: బసడతరర శరఖమ బభబబ�

6174 SQX0122853
పపరర: బగసస రరమమసజనవయబలల�

6166 SQX2300762
పపరర: కరళ శవ పపసరద వనలగలలటట

తసడడ:ప అసజయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2215
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటభచతరర�
ఇసటట ననస:54-9-2217
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2218
వయససస:62
లస: పప
6185 SQX2251908
పపరర: కకటటశశరమమ చటటటటట

95-88/515

తసడడ:ప వసదనస�
ఇసటట ననస:54-9-2216
వయససస:38
లస: పప

Deleted

6182 SQX0399931
పపరర: బపమరరచతరర సశరష�

95-88/1719

తసడడ:ప ప�నసనరఅగర�
ఇసటట ననస:54-9-2215
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవ నగరజ బసస
ఇసటట ననస:54-9-2216/1
వయససస:18
లస: ససస స

6179 SQX0123505
పపరర: అదడపలర వనసకటటశశరరర�

6171 SQX0461889
పపరర: మహహశ� శకసగరపప�

95-85/1139

తసడడ:ప గరరరబభబబ వనలగలలటట
ఇసటట ననస:54-9-2210 , 1 LINE
వయససస:19
లస: పప

Deleted

భరస : గరరర బభబబ వరలగరళళటట
ఇసటట ననస:54-9-2216
వయససస:47
లస: ససస స
6176 SQX2163061
పపరర: తపవవణణ బసస

95-87/1725

భరస : ససబబరరవప కరమనవన
ఇసటట ననస:54-9-2211
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప నతరరయణరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-9-2215
వయససస:46
లస: పప
6173 SQX2064806
పపరర: సరవతప వరలగరళళటట

6168 SQX2334647
పపరర: పరరశత కరమనవన

6163 SQX2300812
పపరర: దసరరర దడవ వనలగలలటట

తసడడ:ప గరరరబభబబ వనలగలలటట
ఇసటట ననస:54-9-2210 , 1 LINE
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప గరరరబభబబ వనలగలలటట
ఇసటట ననస:54-9-2210 , 1 LINE
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప కరమనవన
ఇసటట ననస:54-9-2211
వయససస:21
లస: ససస స
6170 SQX0122747
పపరర: సరనకకమబమ శకనవరస రరడడడ�

95-85/1138

6187 SQX0467266
పపరర: బసడతరర రరజరశ�

95-88/527

తసడడ:ప చన రరమయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2223
వయససస:32
లస: పప
95-88/529

6190 SQX0399360
పపరర: ససరరసన కరశరరడడ �

95-88/530

తసడడ:ప కరశరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-9-2224
వయససస:49
లస: పప
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6191 SQX0122770
పపరర: మమగబలలరర కరశవచతరర�

95-88/531

తసడడ:ప లకకమనతరరయణ చతరర�
ఇసటట ననస:54-9-2225
వయససస:47
లస: పప
6194 SQX2327138
పపరర: అదద లకడమ జలలబబ ఈనత

95-85/1141

95-88/534

95-88/537

95-85/1142

95-88/541

95-85/1143

95-85/1145

తసడడ:ప చనన మలర కరరరరన అలలగబలల
ఇసటట ననస:54-9-2242
వయససస:21
లస: పప

6204 SQX0104083
పపరర: మణణమమల శకనస�

6207 SQX0399071
పపరర: కకసడలరరవప బబసరస�

6210 SQX2355907
పపరర: ధన లకడమ అనసత

6213 SQX2370799
పపరర: మమనక చలమర

95-88/1726

6216 SQX2419026
పపరర: కకసడల రరవప బబసరస

95-88/539

6219 SQX1911692
పపరర: అయఖపప చలర
తసడడ:ప నతగరసదపస చలర
ఇసటట ననస:54-9-2242
వయససస:26
లస: పప

6199 SQX0104539
పపరర: అనసత పపరష చసదప రరవప�

95-88/536

6202 SQX2379725
పపరర: రరమ రరవప జలలబబ ఈనత

95-89/1490

6205 SQX0381897
పపరర: నలర మతష నతగయఖ�

95-88/540

తసడడ:ప మమణణకఖరరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2229
వయససస:43
లస: పప
95-88/542

6208 SQX0399469
పపరర: బబసరస వనసకట రతనస�

95-88/543

తసడడ:ప గగపయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2230
వయససస:64
లస: పప
95-85/1144

6211 SQX0399337
పపరర: చలమర వనసకటసరశమ�

95-88/544

తసడడ:ప పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2231
వయససస:34
లస: పప
95-88/1724

6214 SQX2431575
పపరర: ఉదయ లకడమ గగరర

95-88/1725

భరస : శసకర గగరర
ఇసటట ననస:54-9-2234
వయససస:40
లస: ససస స
95-88/1727

తసడడ:ప వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:54-9-2238
వయససస:39
లస: పప
95-88/545

95-88/533

తసడడ:ప పసచచచయమ జలలబబ ఈనత
ఇసటట ననస:54-9-2227
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరజ చలమర
ఇసటట ననస:54-9-2232
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతనస బస
ఇసటట ననస:54-9-2238
వయససస:63
లస: ససస స
6218 SQX1911684
పపరర: సరగజ అలలగబలల

95-88/538

భరస : వనసకటటశశరరర అనసత
ఇసటట ననస:54-9-2231
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప చలమర
ఇసటట ననస:54-9-2232
వయససస:20
లస: ససస స
6215 SQX2354926
పపరర: వనసకయమమ బస

6201 SQX1505645
పపరర: పపద వనసకటటశశరరలల ననకల

6196 SQX1561910
పపరర: దవదస అదడదపలర

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2227
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రతనస�
ఇసటట ననస:54-9-2230
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప భమ శసకర రరవప అనసత
ఇసటట ననస:54-9-2231
వయససస:63
లస: పప
6212 SQX2448249
పపరర: పవన ఉపపప

95-88/535

తసడడ:ప నతగభగషణస�
ఇసటట ననస:54-9-2228
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప బపహమయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2229
వయససస:65
లస: పప
6209 SQX2355865
పపరర: వనసకటటశశరరర అనసత

6198 SQX0399352
పపరర: కరతషపలర మమరరయ దతసస�

95-88/1723

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర అదడదపలర
ఇసటట ననస:54-9-2227
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప ససబబయఖ ననకల
ఇసటట ననస:54-9-2227
వయససస:68
లస: పప

భరస : కరశ రరడడడ ససరసరన
ఇసటట ననస:54-9-2228
వయససస:44
లస: ససస స
6206 SQX0381855
పపరర: నలర మతష మమణణకఖరరవప�

95-88/532

తసడడ:ప ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2227
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప భమ శసకరరకవప�
ఇసటట ననస:54-9-2227
వయససస:61
లస: పప
6203 SQX2326809
పపరర: రతనమమ ససరసరన

6195 SQX1062934
పపరర: సపజనఖ వపననస

6193 SQX2160372
పపరర: జజఖత బకస

భరస : సమమలల బకస
ఇసటట ననస:54-9-2226
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:54-9-2227
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-9-2227
వయససస:30
లస: పప
6200 SQX0286658
పపరర: అనసత వనసకటటశశరరర�

95-88/1722

తసడడ:ప పప తయఖ బకస
ఇసటట ననస:54-9-2226
వయససస:45
లస: పప

భరస : రమమరరవప జలలబబ ఈనత
ఇసటట ననస:54-9-2227
వయససస:40
లస: ససస స
6197 SQX1062884
పపరర: భభససర అదడదపలర

6192 SQX2186609
పపరర: సమమలల బకస

6217 SQX2256782
పపరర: నతగరసదప రరవప చలర

95-81/926

తసడడ:ప నతగయఖ
ఇసటట ననస:54-9-2242
వయససస:50
లస: పప
95-88/546

6220 SQX2374312
పపరర: నతగరసదప రరవప చలర

95-88/1728

భసధసవప: నతగమణణ చలర
ఇసటట ననస:54-9-2242
వయససస:50
లస: పప
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6221 SQX2374270
పపరర: నతగమణణ చలర
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95-88/1729

భరస : నతగరసదప రరవప చలర
ఇసటట ననస:54-9-2242
వయససస:41
లస: ససస స
6224 SQX1416107
పపరర: ధనలకడమ మబదదల

95-89/551

95-87/1729

95-88/549

95-89/554

95-88/1733

Deleted
95-88/550

తసడడ:ప శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2258
వయససస:33
లస: పప
6242 SQX2354868
పపరర: భభరత వసకరయలపరటట

95-88/1735

భరస : మహన రరవప పరలశశటట
ఇసటట ననస:54-9-2264
వయససస:42
లస: ససస స

95-89/552

95-88/553

95-88/1731

6229 SQX1911668
పపరర: రరజరష పపరరపప గబ

95-88/548

6232 SQX1397083
పపరర: చటటట మమ గసధససరర

95-89/553

6235 SQX2355253
పపరర: పపభభకర రరడడడ మమడగస

95-88/1732

తసడడ:ప యమనతదద రరడడడ
ఇసటట ననస:54-9-2256
వయససస:44
లస: పప
95-88/1734

తసడడ:ప పపభభకర రరడడడ మమడగస
ఇసటట ననస:54-9-2256
వయససస:20
లస: ససస స

6238 SQX2206829
పపరర: రరధ మమడగస

95-89/1491

భరస : పపభభకర రరడడడ మమడగస
ఇసటట ననస:54-9-2256
వయససస:41
లస: ససస స

6240 SQX1535543
పపరర: గగపస పపటట

95-88/551

95-85/1146
6241 SQX2226165
పపరర: సతశ కలమమర వసకరయలపరటట

తసడడ:ప అరరణ పపసరద వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:54-9-2262
వయససస:30
లస: పప

95-88/1736 6244 SQX0399063
6243 SQX2225175
పపరర: సతష కలమమర వసకరయలపరటట
పపరర: వరససదడవ మగరరస ఓలలటట�

6246 SQX1561787
పపరర: వనసకట పపవణ కలమమర పరలశశటట

6249 SQX2381705
పపరర: మహన రరవప పరలశశటట
తసడడ:ప బలరరమ మగరరస పరలశశటట
ఇసటట ననస:54-9-2264
వయససస:50
లస: పప

95-88/552

తసడడ:ప శకశశలస�
ఇసటట ననస:54-9-2263
వయససస:37
లస: పప
95-87/769

తసడడ:ప మహన రరవప పరలశశటట
ఇసటట ననస:54-9-2264
వయససస:23
లస: పప
95-88/1737

95-87/1728

భరస : వనసకటటశశరరర గసధససరర
ఇసటట ననస:54-9-2254/1
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప అరరణ పపసరద వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:54-9-2262
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2263
వయససస:66
లస: పప
6248 SQX2163111
పపరర: మలర శశరర దడవ పరలశశటట

6231 SQX1416081
పపరర: తరరపతమమ గసధససరర

6237 SQX2354827
పపరర: దదవఖ మమడగస

6226 SQX2318251
పపరర: పపపమ కలమమరర మమరరగ

తసడడ:ప బబజర పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:54-9-2250
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప వర సరశమ పపటట
ఇసటట ననస:54-9-2259
వయససస:24
లస: పప

భరస : అరరణ పపసరద వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:54-9-2262
వయససస:62
లస: ససస స
6245 SQX0399402
పపరర: ఓలలటట శకశశలమబ�

95-88/547

తసడడ:ప యమనతదద రరడడడ మమడగస
ఇసటట ననస:54-9-2256
వయససస:44
లస: పప

భరస : పపభభకర రరడడడ మమడగస
ఇసటట ననస:54-9-2256
వయససస:41
లస: ససస స
6239 SQX0381947
పపరర: సశరష పపవణ�

6228 SQX1911676
పపరర: మరరయమమ

6234 SQX2206811
పపరర: పపభభకర రరడడడ మమడగస

95-89/1264

భరస : ఆసజనవయబలల మమరరగ
ఇసటట ననస:54-9-2249
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ గసధససరర
ఇసటట ననస:54-9-2254/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గసధససరర
ఇసటట ననస:54-9-2254/1
వయససస:32
లస: పప
6236 SQX2354769
పపరర: రరఢ మమడగస

95-87/1727

భరస : బబజర పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:54-9-2250
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప బబజర పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:54-9-2250
వయససస:22
లస: పప
6233 SQX1416073
పపరర: వనసకయఖ గసధససరర

6225 SQX2317964
పపరర: ఆసజనవయబలల మమరరగ

6223 SQX2102903
పపరర: జగన కలమమర పప ననపలర

తసడడ:ప మలలర శశరరరవప పప ననపలర
ఇసటట ననస:54-9-2248
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప మబసలయఖ మమరరగ
ఇసటట ననస:54-9-2249
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల మమరరగ
ఇసటట ననస:54-9-2249
వయససస:21
లస: పప
6230 SQX1911650
పపరర: ఎలష పపరరపప గబ

95-88/1730

భరస : నతగరసదప రరవప
ఇసటట ననస:54-9-2242
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప మబదదల
ఇసటట ననస:54-9-2248/1
వయససస:31
లస: ససస స
6227 SQX2317485
పపరర: అభనవ మమరరగ

6222 SQX2210151
పపరర: నతగమమ చలర

6247 SQX0381814
పపరర: పపరరపప గబ బబజర�

95-88/554

తసడడ:ప యయససరతనస�
ఇసటట ననస:54-9-2264
వయససస:45
లస: పప
95-89/1492

95-154/1028
6250 SQX2092377
పపరర: వనసకట కళళఖణ కలమమర పరలశశటట

తసడడ:ప మహన రరవప పరలశశటట
ఇసటట ననస:54-9-2264
వయససస:19
లస: పప
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6251 SQX2355212
పపరర: పపమ కలమమరర బసస
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95-85/1147

భరస : రరజ రతనస బసస
ఇసటట ననస:54-9-2265
వయససస:42
లస: ససస స
6254 SQX0399303
పపరర: శకనవరసరరవప బబ బబల�

95-88/557

95-88/558

95-88/560

95-88/563

95-166/49

95-88/1740

95-88/567

తసడడ:ప ఖసదసదస షపక
ఇసటట ననస:54-9-2273/1
వయససస:39
లస: పప

6264 SQX2335107
పపరర: ఆదదలకడమ చలర

6267 SQX1397265
పపరర: పపమల యయరకగబసటర

6270 SQX0381756
పపరర: మరర కకసడతరరడడ �

6273 SQX0399733
పపరర: శశషయఖ ఓటటట సరయ�

95-88/570

6276 SQX0122945
పపరర: ఆమబదతలపలర సప మశశఖర�

95-88/1739

6279 SQX0399477
పపరర: ససబభబరరవప పపటటటట�
తసడడ:ప భగషణస�
ఇసటట ననస:54-9-2275
వయససస:55
లస: పప

6259 SQX1912070
పపరర: ససభభషసణ బతష
స ల

95-88/559

6262 SQX0399410
పపరర: చలమర నతగరరజ�

95-88/562

6265 SQX0101451
పపరర: పపటట వర సరశమ�

95-88/564

తసడడ:ప రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2268
వయససస:50
లస: పప
95-89/556

6268 SQX1396507
పపరర: రవ యయరకగబసడర

95-89/557

తసడడ:ప దడవయఖ యయరకగబసడర
ఇసటట ననస:54-9-2269/1
వయససస:32
లస: పప
95-88/565

6271 SQX0399147
పపరర: మణణమమల రరమబ�

95-88/566

తసడడ:ప నతగభగషణస�
ఇసటట ననస:54-9-2271
వయససస:42
లస: పప
95-88/568

6274 SQX0461913
పపరర: వనలజల శకనవరస�

95-88/569

తసడడ:ప రరజ�
ఇసటట ననస:54-9-2273
వయససస:39
లస: పప
95-88/571

తసడడ:ప బభపమనయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2273
వయససస:50
లస: పప
95-89/558

95-85/1148

తసడడ:ప ససతతరరమయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2267
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2273
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప సరసతయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2273
వయససస:50
లస: పప
6278 SQX1596511
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

95-88/561

తసడడ:ప బపహమరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-9-2271
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప పపసరద రరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2272
వయససస:49
లస: పప
6275 SQX0381467
పపరర: శరఖమగరర శకనవరస రరవప�

6261 SQX0949230
పపరర: శసకర సరయ ససపసగబల

6256 SQX2338457
పపరర: పరరర శరరరధద రరవ

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-9-2267
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రవ యయరకగబసటర
ఇసటట ననస:54-9-2269/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:54-9-2270
వయససస:56
లస: ససస స
6272 SQX0104570
పపరర: పపలవరరర చసదపశశఖర�

95-88/1738

భరస : శకనవరసరరవప చలర
ఇసటట ననస:54-9-2267
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససపసగబల శసకర సరయ
ఇసటట ననస:54-9-2268
వయససస:25
లస: ససస స
6269 SQX2355840
పపరర: ఖససస బఇవనజ షపక

6258 SQX2165595
పపరర: ససరరశ బభబబ రరవ

95-88/556

తసడడ:ప శకనవరసరరవప రరవ
ఇసటట ననస:54-9-2266
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప శవరరవప
ఇసటట ననస:54-9-2267
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప ససతతరరమయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2267
వయససస:47
లస: పప
6266 SQX2116291
పపరర: బభసధవ కరశబబ యన

95-89/555

తసడడ:ప పరరర సరరధద రరవ
ఇసటట ననస:54-9-2266
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:54-9-2267
వయససస:19
లస: పప
6263 SQX0399261
పపరర: చలమర శకనవరసరరవప�

6255 SQX1367706
పపరర: వషషవ కటభట

6253 SQX0454660
పపరర: బగసస రరజరతనస�

తసడడ:ప చనన దచజవ సహయస�
ఇసటట ననస:54-9-2265
వయససస:46
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కటభట
ఇసటట ననస:54-9-2265/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పరరర సరరధద రరవ
ఇసటట ననస:54-9-2266
వయససస:41
లస: ససస స
6260 SQX1912021
పపరర: మణణకసఠ చలమర

95-88/555

తసడడ:ప రరజజరతనస
ఇసటట ననస:54-9-2265
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:54-9-2265
వయససస:57
లస: పప
6257 SQX1467464
పపరర: భగలకడమ కలమమరర రరవ

6252 SQX1062868
పపరర: శరసత పసపయమ బగసస

6277 SQX0681338
పపరర: పరరద శసరరధద బసడడకటర

95-88/572

తసడడ:ప గరసధదశరమ
ఇసటట ననస:54-9-2273
వయససస:52
లస: పప
95-88/573

6280 SQX2335552
పపరర: బభజ కలవరమమ మణణమమలమ

95-85/1149

భరస : రరమబ మణణమమలమ
ఇసటట ననస:54-9-2276
వయససస:39
లస: ససస స
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95-85/1150

భరస : శశధర పపలవరరస
ఇసటట ననస:54-9-2278
వయససస:24
లస: ససస స
95-88/576

తసడడ:ప ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2279
వయససస:40
లస: పప
95-88/578

తసడడ:ప కకటయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2281
వయససస:59
లస: పప
95-88/581

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-9-2283
వయససస:44
లస: ససస స
95-89/1607

95-88/579

6291 SQX0988865
పపరర: జజకకర హహసపసన సయఖద

6294 SQX1912120
పపరర: చచననకరశశరర తతకల

95-88/586

తసడడ:ప వనసకట రమణ ససకర
ఇసటట ననస:54-9-2288
వయససస:21
లస: ససస స

6297 SQX2382000
పపరర: కకసడమమ ఉపపపతల

95-88/582

95-88/588

తసడడ:ప కనక దసరర రరవప వవదసలర పలర
ఇసటట ననస:54-9-2296/1
వయససస:41
లస: పప

6300 SQX1596578
పపరర: శకనవరసరరవప మబదదల

95-88/584

తసడడ:ప ఆశరరశదస పరరశపప గబ
ఇసటట ననస:54-9-2298/1
వయససస:59
లస: పప

6303 SQX1368175
పపరర: డడవడ రరజ కనపరరస

95-87/1730

భరస : కకసడరరడడడ మర
ఇసటట ననస:54-9-2322
వయససస:34
లస: ససస స

6306 SQX2235406
పపరర: నతగమణణ దసరర దతసరర

95-89/559

6309 SQX2449627
పపరర: రవ కలమమర పగరడడపలర
తసడడ:ప రరజజ రతనస పగరడడపలర
ఇసటట ననస:54-9-2371
వయససస:44
లస: పప

6292 SQX0454249
పపరర: కటభట జనతరరనతచతరర�

95-88/583

6295 SQX1912104
పపరర: వనసకట మలలర శశర రరవప తతకల

95-88/585

6298 SQX1873868
పపరర: ససజజత వవదసలర పలర

95-88/587

6301 SQX2271179
పపరర: వర పపకరశ పప ససపప గగ

95-89/1493

తసడడ:ప ససమమన
ఇసటట ననస:54-9-2298
వయససస:18
లస: పప
95-89/561

6304 SQX1352335
పపరర: నరసమమ పపల

95-89/562

భరస : సరసబయఖ పపల
ఇసటట ననస:54-9-2306/1
వయససస:66
లస: ససస స
95-88/1744

తసడడ:ప ససరరబభబబ దతసరర
ఇసటట ననస:54-9-2365
వయససస:23
లస: ససస స
95-88/589

95-88/580

భరస : కకటటశశర రరవప వవదసలర పలర
ఇసటట ననస:54-9-2296/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప మమణణకఖ రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:54-9-2305
వయససస:44
లస: పప
95-88/1743

6289 SQX0382663
పపరర: హరర కకషషబభబబ� దతసరర�

తసడడ:ప శకనవరస రరవప తతకల
ఇసటట ననస:54-9-2286
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప జగనతనడవ మబదదల
ఇసటట ననస:54-9-2297/1
వయససస:43
లస: పప
95-89/560

95-88/577

తసడడ:ప బపహమయఖ ఆచతరర�
ఇసటట ననస:54-9-2283
వయససస:50
లస: పప

భరస : బపహమస ఉపపపతల
ఇసటట ననస:54-9-2295
వయససస:42
లస: ససస స

6299 SQX1873819
పపరర: కకటటశశర రరవప వవదసలర పలర

6286 SQX1283829
పపరర: నతగ జజఖత ససదద త బతషన

తసడడ:ప శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2282
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప తతకల
ఇసటట ననస:54-9-2286
వయససస:22
లస: ససస స

6296 SQX1963594
పపరర: దదపసస ససకర

తసడడ:ప వరయఖ ప
ఇసటట ననస:54-9-2368
వయససస:82
లస: పప

6288 SQX0681239
పపరర: హరరబభబబ బబరరక

95-88/575

భరస : శవబభల ససదద త బతషన
ఇసటట ననస:54-9-2280
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖసదన
ద న
ఇసటట ననస:54-9-2283
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప గరరర ఏసస దతసస
ఇసటట ననస:54-9-2285
వయససస:29
లస: పప

6308 SQX1911718
పపరర: బపహమయఖ కటట

95-88/1741

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-9-2282
వయససస:29
లస: పప

6290 SQX0683573
పపరర: సగమమ బబరరక

6305 SQX2334845
పపరర: గకహలకడమ మర

6285 SQX2335057
పపరర: ససమత ఏలజఅలమ

6283 SQX0681189
పపరర: సరసబ శవ రరవప ససదద తబతస న

తసడడ:ప బపమమయఖ
ఇసటట ననస:54-9-2279
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఏలజఅలమ
ఇసటట ననస:54-9-2279
వయససస:38
లస: ససస స

6287 SQX0122861
పపరర: వనలకచరర పపరయఖ�

6302 SQX1352376
పపరర: ఆనసద పరరశపప గబ

95-88/574

తసడడ:ప చసదపశశఖర పపలవరరర
ఇసటట ననస:54-9-2278
వయససస:22
లస: పప

6284 SQX0381426
పపరర: చచరరకలరర నతగరశశరరరవప�

6293 SAA0894858
పపరర: గరరర ససవరష రరజ

6282 SQX1960483
పపరర: రవసదప పపలవరరర

6307 SQX2470854
పపరర: ఉసరమన షపక

95-85/1151

తసడడ:ప మహబగబ షపక
ఇసటట ననస:54-9-2367
వయససస:51
లస: పప
95-85/1152

6310 SQX1911734
పపరర: రగజ పగరడడపలర

95-88/590

తసడడ:ప రవ కలమమర పగరడడపలర
ఇసటట ననస:54-9-2371
వయససస:20
లస: ససస స
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6311 SQX1911759
పపరర: రరజ కలమమర పగరడడపలర

95-88/591

భరస : రవ కలమమర పగరడడపలర
ఇసటట ననస:54-9-2371
వయససస:39
లస: ససస స
95-87/1731

భరస : వషష
ష మబతపత సరగర
ఇసటట ననస:54-9-2372
వయససస:79
లస: ససస స
6317 SQX2427425
పపరర: గగపస పపసడడర

95-87/1734

95-87/1736

95-88/594

95-85/1153

95-85/1154

95-83/1274

భరస : మననహరర దమబమ
ఇసటట ననస:54-9-2379
వయససస:31
లస: ససస స

6324 SQX2160398
పపరర: ఆశరరశదస బబ సత పపరర

6327 SQX1912146
పపరర: ససరరశ మలర వరపప

6330 SQX2341873
పపరర: రవసదప బభబబ పపదద

6333 SQX2113348
పపరర: నరమల దమబమ

95-88/1750

6336 SQX2305209
పపరర: నరమల దమబమ

95-88/1747

6339 SQX2101806
పపరర: లకమయఖ బతష
స ల
తసడడ:ప గబరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-9-2379
వయససస:55
లస: పప

6316 SQX2430551
పపరర: నతగరరజ సరగర

95-87/1733

6319 SQX2474021
పపరర: లసగమమ బటటటల

95-88/1746

6322 SQX1911627
పపరర: ససరరశ ఉపపతషల

95-88/593

6325 SQX2165587
పపరర: మమరస మమ బబ నతమ పపరర

95-88/1748

భరస : ఆశరరశదస బబ నతమ పపరర
ఇసటట ననస:54-9-2375
వయససస:48
లస: ససస స
95-88/595

6328 SQX2334514
పపరర: కరరణ మలర వరపప

95-88/1749

భరస : సపజదసలల మలర వరపప
ఇసటట ననస:54-9-2377
వయససస:41
లస: ససస స
95-89/1495

6331 SQX2345353
పపరర: శరసత కలమమరర పపదద

95-89/1496

భరస : రవసదప బభబబ పపదద
ఇసటట ననస:54-9-2378
వయససస:36
లస: ససస స
95-88/1320

6334 SQX2112324
పపరర: ససమలత దమబమ

95-88/1321

భరస : యలర యఖ
ఇసటట ననస:54-9-2379
వయససస:30
లస: ససస స
95-88/1751

భరస : సససదర రరవప దమబమ
ఇసటట ననస:54-9-2379
వయససస:53
లస: ససస స
95-88/1753

భరస : రవ కలమమర పగరడడపలర
ఇసటట ననస:54-9-2371
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస ఉపపతషల
ఇసటట ననస:54-9-2374
వయససస:23
లస: పప

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:54-9-2379
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప నరమల దమబమ
ఇసటట ననస:54-9-2379
వయససస:57
లస: పప
6338 SQX2305159
పపరర: ససమ లత దమబమ

95-88/592

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప పపదద
ఇసటట ననస:54-9-2378
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప చనన బబజర కకశనమమసత
ఇసటట ననస:54-9-2379
వయససస:23
లస: పప
6335 SQX2304996
పపరర: నరసయఖ దమబమ

6321 SQX1911635
పపరర: సశపన ఉపపపతల

95-89/1494

భరస : నతగరశశర రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:54-9-2373
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:ప సపజదసలల మలర వరపప
ఇసటట ననస:54-9-2377
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప రవసదప బభబబ పపదద
ఇసటట ననస:54-9-2378
వయససస:19
లస: పప
6332 SQX2506343
పపరర: దసరర రరవప కకశనమమసత

95-87/1735

తసడడ:ప సనరఖ పపకరశస బబ సత పపరర
ఇసటట ననస:54-9-2375
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప గబరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-9-2376
వయససస:55
లస: పప
6329 SQX2349249
పపరర: రరహహల రరజ పపదద

6318 SQX2383453
పపరర: గగపస పపసడడర

6313 SQX2447886
పపరర: శవ కలమమరర పగరడడపలర

తసడడ:ప కనకరరరవప సరగర
ఇసటట ననస:54-9-2372
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప శకనస ఉపపపతల
ఇసటట ననస:54-9-2374
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస ఉపపపతతల
ఇసటట ననస:54-9-2374
వయససస:27
లస: పప
6326 SQX2236511
పపరర: లకమయఖ బతష
స ల

95-87/1732

తసడడ:ప కణక రరవప పపసడడర
ఇసటట ననస:54-9-2372
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప శకనస ఉపపపతల
ఇసటట ననస:54-9-2374
వయససస:18
లస: పప
6323 SQX1911619
పపరర: రవ ఉపపపతతల

6315 SQX2427565
పపరర: పదమ పపసడడర
భరస : కనకరరరవప పపసడడర
ఇసటట ననస:54-9-2372
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప కనకరరవప పపసడడర
ఇసటట ననస:54-9-2372
వయససస:19
లస: పప
6320 SQX2352250
పపరర: జజత పపకరశ ఉపపపఠగలమ

95-88/1745

Deleted

తసడడ:ప రవ కలమమర పగరడడపలర
ఇసటట ననస:54-9-2371
వయససస:22
లస: పప
6314 SQX2444453
పపరర: లకడమ కసఠస సరగర

6312 SQX2447175
పపరర: శవ కలమమరర పగరడడపలర

6337 SQX2305134
పపరర: యలర య దమబమ

95-88/1752

తసడడ:ప నరసయఖ దమబమ
ఇసటట ననస:54-9-2379
వయససస:35
లస: పప
95-199/959

6340 SQX2235638
పపరర: సరసబపజఖస వనలపప

95-88/1754

భరస : వనసకటటశశరరర వనలపప
ఇసటట ననస:54-9-2384
వయససస:63
లస: ససస స
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6341 SQX1911304
పపరర: ఏడడకకసడలల ఉలర సగబల

95-88/596

భరస : వరసజనవయబలల ఉలర సగబల
ఇసటట ననస:54-9-2385
వయససస:35
లస: ససస స
6344 SQX1030543
పపరర: మఉనక రరణణ బభలనత

6342 SQX1911296
పపరర: వరసజనవయబలల వపలర సగబల

95-88/597

తసడడ:ప రరజయఖ వపలర సగబల
ఇసటట ననస:54-9-2385
వయససస:38
లస: పప
95-88/598

6345 SQX1030535
పపరర: ఉదయ లకడమ బభలనత

6343 SQX2384428
పపరర: బభలల పససపపలలటట

తసడడ:ప బభలయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:54-9-2386
వయససస:25
లస: పప
95-88/599

6346 SQX2041770
పపరర: మహన రరవప ఈపపరర

తసడడ:ప వనసకట ససవర పపసరద రరవప బభలనత
ఇసటట ననస:54-9-2387
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససవర పపసరద రరవప బభలనత
ఇసటట ననస:54-9-2387
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప సలలమన ఈపపరర
ఇసటట ననస:54-9-2389
వయససస:61
లస: పప

6347 SQX2078509
పపరర: రమదడవ ఏపపరర

6348 SQX2190064
పపరర: మననజ కలమమర ఏపపరర

6349 SQX2030567
పపరర: రమమ దడవ ఈపపరర

95-80/859

భరస : మహన రరవప ఏపపరర
ఇసటట ననస:54-9-2389
వయససస:44
లస: ససస స
6350 SQX2352011
పపరర: మలర శశరర తమమ
తలర : నతగరరరరన రరడడడ తమమ
ఇసటట ననస:54-9-2390
వయససస:52
లస: ససస స
6353 SQX2072957
పపరర: భభరర వ అమగలఖ ససరరణణల

95-93/659

తసడడ:ప బభబబ రరవప ససరరణణల
ఇసటట ననస:54-9-2440
వయససస:20
లస: ససస స
6356 SQX1953249
పపరర: అఫప
వ జజ బబగస మహమమద

95-88/600

95-88/603

తసడడ:ప రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2445
వయససస:32
లస: పప
6362 SQX0122804
పపరర: గగపసశశటట శకనవరస రరవప�

95-88/606

భరస : సదత ససవర రరవప తషరసపలర
ఇసటట ననస:54-9-2450
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబబ రరవప ససరరణణల
ఇసటట ననస:54-9-2440
వయససస:20
లస: ససస స

6354 SQX2095206
పపరర: రరమకకటమమ మహసకరళ

6355 SQX2071827
పపరర: గగపసచసద పసననబబ ఇన

6357 SQX0619932
పపరర: తతజదదదన మహమమద

95-98/747

95-88/609

95-88/601

6360 SQX0362590
పపరర: కకషష కలమమర జ�

6361 SQX0362640
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జ�

95-88/604

6369 SQX1393917
పపరర: శరరద తషరసపలర
భరస : అసకమమ తషరసపలర
ఇసటట ననస:54-9-2450
వయససస:66
లస: ససస స

95-88/602

95-88/605

తసడడ:ప శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2445
వయససస:41
లస: పప
95-88/607

6364 SQX0122952
పపరర: కలల
ర రర పవన కలమమర�

95-88/608

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2447
వయససస:34
లస: పప
95-88/1758

తసడడ:ప శకనవరస రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:54-9-2447
వయససస:18
లస: పప
95-88/611

95-123/540

6358 SQX0848671
పపరర: ఖమజజ మహహదద న మహమమద
తసడడ:ప ఖమజజ మహహదద న
ఇసటట ననస:54-9-2444
వయససస:51
లస: పప

6366 SQX2181329
పపరర: రఘబ సరయ గగపసశశటట

95-19/1271

తసడడ:ప యలమసదయఖ పసననబబ ఇన
ఇసటట ననస:54-9-2440
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప ఖమజజ మహహదద న మహమమద
ఇసటట ననస:54-9-2444
వయససస:29
లస: పప

6363 SQX0362624
పపరర: శకనవరసరరవప జ�

95-118/911

6352 SQX2090892
పపరర: భభరత ససరరణణల

తసడడ:ప ససతతరరమయఖ లమతడ అచసతనతన
ఇసటట ననస:54-9-2395, FLAT NO.305
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:54-9-2445
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప శశషయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2447
వయససస:56
లస: పప
6368 SQX1393941
పపరర: హహహమమవత తషరసపలర

95-88/1757

తసడడ:ప శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2445
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరమయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2445
వయససస:49
లస: పప
6365 SQX0122903
పపరర: కలల
ర రర వనసకటటశశర రరవప�

6351 SQX2475085
పపరర: శకనవరస రరవప అచసతనతన

95-80/858

భరస : మబరళమహన రరవప ఈపపరర
ఇసటట ననస:54-9-2389
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:54-9-2440
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమజ మహమమద
ఇసటట ననస:54-9-2444
వయససస:23
లస: ససస స
6359 SQX0123125
పపరర: జరటట సరసబశవ రరవప�

95-88/1756

తసడడ:ప మహన రరవప ఏపపరర
ఇసటట ననస:54-9-2389
వయససస:23
లస: పప
95-85/1155

95-88/1755

6367 SQX1393859
పపరర: అనతత తషరసపలర

95-88/610

భరస : శకనవరస రరవప తషరసపలర
ఇసటట ననస:54-9-2450
వయససస:35
లస: ససస స
95-88/612

6370 SQX1393537
పపరర: సదత శవ రరవప తషరసపలర

95-88/613

తసడడ:ప అసకమమ తషరసపలర
ఇసటట ననస:54-9-2450
వయససస:43
లస: పప
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6371 SQX1393602
పపరర: శకనవరస రరవప తషరసపలర

95-88/614

తసడడ:ప అసకమమ తషరసపలర
ఇసటట ననస:54-9-2450
వయససస:44
లస: పప
6374 SQX0322057
పపరర: లమవణఖ� గగపసశశటట �

95-87/770

95-88/616

95-88/619

95-88/620

95-88/622

95-88/624

తసడడ:ప నతగభగషణస
ఇసటట ననస:54-9-2456
వయససస:63
లస: పప
6392 SQX2163079
పపరర: గగతస మబథకరణణ

95-88/1762

95-88/1759

6384 SQX1390665
పపరర: గబరవయఖ బబ జజర

6387 SQX1289850
పపరర: చటటట వనసకట వజయ కలమమర
బబ జజర
తసడడ:ప గబరవయఖ బబ జజర
ఇసటట ననస:54-9-2455
వయససస:40
లస: పప
6390 SQX2165652
పపరర: కబర మబతకన

6393 SQX2163053
పపరర: రరవత మబథకరణణ

95-88/625

6396 SQX1304294
పపరర: సనరజ షపక

95-87/774

తసడడ:ప నరసయఖ గబసటట
ఇసటట ననస:54-9-2459, NEAR KANNA TEC
వయససస:64
లస: పప

6399 SQX1647742
పపరర: వర లకడమ పసతసగర

6379 SQX1980200
పపరర: శసకర ననాడనతవత

95-88/618

6382 SQX1776020
పపరర: నతగ రరకరష బసడర

95-87/773

6385 SQX1289801
పపరర: లమవణఖ బబ జజర

95-88/621

భరస : చటటట వనసకట వజయ కలమమర బబ జజర
ఇసటట ననస:54-9-2455
వయససస:33
లస: ససస స
95-88/623

6388 SQX1496232
పపరర: హసపసన మబతకరన

95-87/775

తసడడ:ప వనసకయఖ మబతకరన
ఇసటట ననస:54-9-2456
వయససస:78
లస: పప
95-88/1760

6391 SQX2236149
పపరర: అరరణ మబతకన

95-88/1761

భరస : కబర మబతకన
ఇసటట ననస:54-9-2456
వయససస:43
లస: ససస స
95-88/1763

6394 SQX2165660
పపరర: రరణబక మబతకన

95-88/1764

తసడడ:ప కబర మబతకన
ఇసటట ననస:54-9-2456
వయససస:20
లస: ససస స
95-88/626

తసడడ:ప మహబగబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-9-2458
వయససస:25
లస: పప
95-88/655

95-87/772

తసడడ:ప శకనవరస రరవప బసడర
ఇసటట ననస:54-9-2454
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప కబర మబథకరణణ
ఇసటట ననస:54-9-2456
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప కరశవచతరర మమగబలలరర
ఇసటట ననస:54-9-2458
వయససస:25
లస: పప
6398 SQX1821594
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గబసటట

6381 SQX2295517
పపరర: శకనవరస రరడడడ తచలలకలటర

6376 SQX0402354
పపరర: నతసచతరమమ� గగపసశశటట

తసడడ:ప హనసమమనస
ర ననాడనతవత
ఇసటట ననస:54-9-2453
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప హసపజసన మబతకన
ఇసటట ననస:54-9-2456
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప కబర మబథకరణణ
ఇసటట ననస:54-9-2456
వయససస:24
లస: పప
6395 SQX1467530
పపరర: శశషగరరర మమగబలలరర

95-88/617

తసడడ:ప చటటటయఖ బబ జజర
ఇసటట ననస:54-9-2455
వయససస:64
లస: పప

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:54-9-2455
వయససస:54
లస: ససస స
6389 SQX0681247
పపరర: రవసదపనతద ఠరగగర పసనపరల

6378 SQX1976455
పపరర: కకరణ నవనతవత

95-89/1497

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2451
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప బభజ రరడడడ తచలలకలటర
ఇసటట ననస:54-9-2453
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప బసడర
ఇసటట ననస:54-9-2454
వయససస:24
లస: పప
6386 SQX0988998
పపరర: సరవతప బబ జజర

95-87/771

తసడడ:ప శసకర నవనతవత
ఇసటట ననస:54-9-2453
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప శసకర నవనతవత
ఇసటట ననస:54-9-2453
వయససస:25
లస: పప
6383 SQX1776186
పపరర: వనసకట రమమష బసడర

6375 SQX1149922
పపరర: సశపన గగపసశశటట

6373 SQX2413664
పపరర: నఖత తషరకపలర

తసడడ:ప సదతశవరరవప తషరకపలర
ఇసటట ననస:54-9-2450
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:54-9-2451
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శసకర ననాడనతవత
ఇసటట ననస:54-9-2453
వయససస:48
లస: ససస స
6380 SQX1980192
పపరర: దదలప కలమమర నవనతవత

95-88/615

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర తషరసపలర
ఇసటట ననస:54-9-2450
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:54-9-2451
వయససస:36
లస: ససస స
6377 SQX1975747
పపరర: శశభభరరణణ బభయ ననాడనతవత

6372 SQX1393685
పపరర: అసకమమ తషరసపలర

6397 SQX0362509
పపరర: వనసకట రరడడడ కకట�

95-88/627

తసడడ:ప ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-9-2458
వయససస:53
లస: పప
95-88/656

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప పసతసగర
ఇసటట ననస:54-9-2459, R.T.C COLONY
వయససస:34
లస: ససస స

6400 SQX2169985
పపరర: వసస అనవర మహమమద

95-88/1765

తసడడ:ప హహసపన మహమమద
ఇసటట ననస:54-9-2462/1
వయససస:31
లస: పప
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పపరర: అబద బబగస షపక
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95-88/1766

భరస : వసస అనవర మహమమద
ఇసటట ననస:54-9-2462/1
వయససస:30
లస: ససస స

6402 SQX1880400
పపరర: కలమమర రరజజ పరరష

95-142/86

6405 SQX2090009
పపరర: మబసతతజ బబగబమ మహమమద

తసడడ:ప కకషష మహన బభబబ పరరసర
ఇసటట ననస:54-09-2463
వయససస:22
లస: పప

భరస : బభష మహమమద
ఇసటట ననస:54-9-2466
వయససస:63
లస: ససస స

6407 SQX2091692
పపరర: వహహద సయద

6408 SQX1393438
పపరర: మలర క మహమమద

95-154/1025

భరస : షరజహన సయద
ఇసటట ననస:54-09-2466
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2468
వయససస:75
లస: పప
6413 SQX0989509
పపరర: సపజనఖ మలర సపరటట

95-88/634

Deleted
95-88/637

Deleted

తసడడ:ప నతగరశశరరరవప మమరరలర
ఇసటట ననస:54-9-2469
వయససస:39
లస: పప

6419 AP151000219305
పపరర: శకనవరసరరవప గగటట స

95-88/640

తసడడ:ప ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-9-2470
వయససస:50
లస: పప
6422 SQX1375618
పపరర: సపజనఖ ననకల

95-88/643

తసడడ:ప ఓబబల రరడడడ�
ఇసటట ననస:54-9-2471
వయససస:29
లస: పప

95-88/628

95-88/632

95-88/635

6423 SQX0629915
పపరర: లకకమదడవ కమన�

95-88/646

6426 SQX1467563
పపరర: శవయఖ అననపపరరడడ

6429 SQX0620054
పపరర: బభలకకషరషరరడడడ కమమ�
తసడడ:ప ఎలలకకసడతరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-9-2471
వయససస:35
లస: పప

6412 SQX0989483
పపరర: వరససత మలర సపరటట

95-88/633

6415 SQX0989491
పపరర: పదతమవత మలర సపరటట

95-88/636

Deleted

95-88/638

6418 AP151000225069
పపరర: సరమమమజఖస గగటట స

95-88/639

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-9-2470
వయససస:72
లస: ససస స
95-88/641

6421 SQX0930339
పపరర: మహన లకకమ మమధత

95-88/642

భరస : వనసకట శవ రరమ పపసరద
ఇసటట ననస:54-9-2471
వయససస:36
లస: ససస స
95-88/644

6424 SQX1465039
పపరర: అసజమమ అననపపరరడడ

95-88/645

భరస : వనసకటటశశరరర అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:54-9-2471
వయససస:56
లస: ససస స
95-88/647

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:54-9-2471
వయససస:27
లస: పప
95-88/649

95-88/630

భరస : వర రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:54-9-2469
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:54-9-2469
వయససస:38
లస: పప
6420 SQX0629923
పపరర: చననలకడమ కమన�

6409 SQX0399741
పపరర: గబరవయఖ దససపరల�

తసడడ:ప వర రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:54-9-2469
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చచనతన కరశవ రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:54-9-2469
వయససస:32
లస: ససస స
6417 SQX1340769
పపరర: చచనతనకరశవ రరవప మహసకరళ

95-124/626

తసడడ:ప కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:54-9-2468
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఎలలగగసడతరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-9-2471
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప పపభబసపవ గరటట పరటట
ఇసటట ననస:54-9-2471
వయససస:26
లస: పప
6428 SQX0461020
పపరర: ఈశశర రరడడడ� పపల�

6414 SQX1333541
పపరర: వజయ లకడమ మహసకరళ

6406 SQX2072213
పపరర: నససమ మహమమద
భరస : సలస ఖమన మహమమద
ఇసటట ననస:54-09-2466
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష రరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-9-2471
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పపదద ఆసజనవయబలల ననకల
ఇసటట ననస:54-9-2471
వయససస:45
లస: ససస స
6425 SQX1046136
పపరర: పపపమ చసదప గగటటటపరటట

95-90/765

తసడడ:ప ఖమససస
ఇసటట ననస:54-9-2468
వయససస:79
లస: పప

భరస : ధనయఖ మమరరలర
ఇసటట ననస:54-9-2469
వయససస:32
లస: ససస స
6416 SQX0989517
పపరర: ధనయఖ మమరరలర

6411 SQX0330944
పపరర: బభషర మహమమద

95-88/1767

తసడడ:ప సవరయఖ కకడనరర
ఇసటట ననస:54-9-2463
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప బభషర మహమమద
ఇసటట ననస:54-9-2468
వయససస:24
లస: ససస స
95-88/631

6403 SQX2437697
పపరర: ససధదర కకడనరర

Deleted

తసడడ:ప కకషష మహన పరరష
ఇసటట ననస:54-09-2463
వయససస:22
లస: ససస స

6404 SQX1874429
పపరర: కలమమర రరజజ పరరసర

6410 SQX0399428
పపరర: కకసడయఖ దససపల�

95-85/678

6427 SQX0777185
పపరర: శరసత వరర న గగటటటపరటట

95-88/648

తసడడ:ప పపభబసపవ
ఇసటట ననస:54-9-2471
వయససస:28
లస: పప
95-88/650

6430 MLJ3104981
పపరర: రరమకకషరషరరడ�డడ కమమ�

95-88/651

తసడడ:ప వనలగగసడతరరడడడ� �
ఇసటట ననస:54-9-2471
వయససస:38
లస: పప

Page 257 of 330

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01

6431 MLJ1653088
పపరర: వనసకటశవరరసపపసరద మమదత

95-88/652

తసడడ:ప ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-9-2471
వయససస:41
లస: పప

6432 MLJ3104973
పపరర: వనలగగసడతరరడడడ� కమమ�

95-88/653

తసడడ:ప గబరవరరరడడడ� �
ఇసటట ననస:54-9-2471
వయససస:64
లస: పప

6434 SQX2358760
పపరర: వననద బసగర

95-89/1498

తసడడ:ప శకనవరస బసగర
ఇసటట ననస:54-9-2569
వయససస:24
లస: పప

6435 SQX2167070
పపరర: జయ శక కకనవటట

95-82/629

భరస : పపభభకర రరడడడ గజరల
ఇసటట ననస:54-10
వయససస:26
లస: ససస స

95-83/1250

6436 SQX2167062
పపరర: రరజలమమ కకనవటట

95-85/1156

భరస : కరససలల కకనవటట
ఇసటట ననస:54-9-3231 1ST LINE
వయససస:63
లస: ససస స

95-82/630
6438 SQX0467209
పపరర: తరరపతమమ గజరరల� మసచసమరర

భరస : ఏదసకకసడలరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-10
వయససస:64
లస: ససస స
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6439 MLJ1649151
పపరర: తరరమలమమ� గజరల�

95-82/631

భరస : పపలమరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:54-10
వయససస:79
లస: ససస స
6442 SQX2110179
పపరర: అన షపక

6445 SQX2360733
పపరర: నతగబరరబ షపక

95-87/1150

95-85/1006

95-145/1081

95-88/659

6446 SQX2102887
పపరర: శకహరర రరవప తషపరకలల

6449 MLJ1660430
పపరర: శవపరరశత ఎరకస

6452 SQX2369023
పపరర: కకటటశశరమమ కలపపల

95-88/660

6455 AP151000225461
పపరర: నతగలకడమ గమడడ

95-64/1206

6458 SQX2362523
పపరర: వజయ కలమమర నతరర
తసడడ:ప శకనవరస రరవప నతరర
ఇసటట ననస:54-10-2479
వయససస:30
లస: పప

6444 SQX2434074
పపరర: ఉదయభభససర మమమలవరపప

95-88/1413

6447 SQX0455972
పపరర: వనసకటరమణమమ తషపరకలల

95-88/726

భరస : శక హరర రరవప
ఇసటట ననస:54-10-2473
వయససస:63
లస: ససస స
95-88/657

6450 MLJ1653039
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఎరకస

95-88/658

తసడడ:ప కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:54-10-2474
వయససస:49
లస: పప
95-88/1414

6453 SQX1887462
పపరర: హలమమ షపక

95-83/511

భరస : ఇనయతషలర షపక
ఇసటట ననస:54-10-2476
వయససస:35
లస: ససస స
95-88/661

భరస : భభససరరరవప
ఇసటట ననస:54-10-2477/1
వయససస:43
లస: ససస స
95-88/663

95-82/633

తసడడ:ప దడవదతనస మమమలవరపప
ఇసటట ననస:54-10-1980
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరధత కకషషమగరరస కలపపల
ఇసటట ననస:54-10-2475
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ప రహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:54-10-2476
వయససస:38
లస: పప
6457 AP151000219126
పపరర: చసదపశశఖర గసగరశశటట �

95-91/669

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-10-2474
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప ననర అహమద�
ఇసటట ననస:54-10-2475
వయససస:54
లస: పప
6454 SQX1910280
పపరర: ఇనయతషలమర షపక

6443 SQX2092278
పపరర: బభషర షపక

6441 MLJ3094489
పపరర: ఏడడకకసడలరరడడడ గజరల�

తసడడ:ప పపలమరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-10
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ప రసగయఖ తషపరకలల
ఇసటట ననస:54-10-2473
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ప శకహరర రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:54-10-2473
వయససస:38
లస: పప
6451 SQX0123075
పపరర: షపక అబబదల అజజ�

95-82/632

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:54-10-253
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:54-10-2431
వయససస:21
లస: ససస స
6448 SQX2086338
పపరర: రసగనతథ తషపరకలల

6440 SQX1053479
పపరర: పపభభకర రరడడడ గజరల

తసడడ:ప ఏడడ కకసడల రరడడ గజరల
ఇసటట ననస:54-10
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససబభన షపక
ఇసటట ననస:54-10-253
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప చచననకరశవరరవప�
ఇసటట ననస:54-10-2477/1
వయససస:66
లస: పప

95-88/654

తసడడ:ప జజనకకరరమయఖ
ఇసటట ననస:54-9-2471
వయససస:76
లస: పప

భరస : రరజ రరవప కకనవటట
ఇసటట ననస:54-9-3231 1ST LINE
వయససస:28
లస: ససస స

6437 SQX1053487
పపరర: రరవత గజరల

6433 AP151000219118
పపరర: ససబభబరరవప మమదత

6456 AP151000219125
పపరర: భభససరరరవప గమడడ

95-88/662

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-10-2477/1
వయససస:54
లస: పప
95-85/1007

6459 SQX2362606
పపరర: వనసకట రమణ నతరర

95-88/1415

భరస : శకనవరస రరవప నతరర
ఇసటట ననస:54-10-2479
వయససస:43
లస: ససస స
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పపరర: శకమహలకడమ భవరర
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95-88/664

భరస : వరబపహమస
ఇసటట ననస:54-10-2480
వయససస:40
లస: ససస స
6463 AP151000219236
పపరర: ఇసరగరలబ షపక

95-88/667

95-88/670

95-88/673

95-88/1416

95-87/777

95-85/1008

95-88/678

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-10-2493
వయససస:33
లస: ససస స

6473 SQX2406288
పపరర: అరరణ ఆవపల

6476 SQX0455675
పపరర: పదతమవత� పరలలటట�

6479 SQX1898980
పపరర: శశశదత బ షపక

6482 SQX2420412
పపరర: ఖససస డదగబపరరస

95-85/1009

95-88/1417

6468 SQX0234401
పపరర: కబర� మబతకరన�

6471 SQX0747907
పపరర: మమగస వనసకట కకషప ర

6474 SQX0322826
పపరర: సపఖఖ పరలలటట�

95-88/674

6477 SQX0399774
పపరర: కకటటశశరరరవప పరలలటట�

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-10-2493
వయససస:19
లస: పప

95-90/175

95-87/776

95-88/675

తసడడ:ప దసరర యఖ�
ఇసటట ననస:54-10-2487
వయససస:78
లస: పప
95-88/676

6480 SQX1909258
పపరర: శశశదతబ షపక

95-88/677

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:54-10-2491
వయససస:66
లస: ససస స
95-88/1418

6483 SQX1895150
పపరర: మరబ షపక

95-91/618

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:54-10-2491
వయససస:40
లస: ససస స

95-87/1338 6486 SQX2219962
6485 SQX2409662
పపరర: జజఖతరమయ దతమదర మమరరత
పపరర: రమదడవ మమరస

6488 SQX2219939
పపరర: బభజ షపక

95-88/672

తసడడ:ప శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-10-2487
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఫణణ కలమమర డక వ వ ఏస
ఇసటట ననస:54-10-2492
వయససస:44
లస: ససస స
95-88/1420

95-88/669

తసడడ:ప మగస రమణయఖ
ఇసటట ననస:54-10-2481
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప చనన ససభభన డదగబపరరస
ఇసటట ననస:54-10-2491
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప చనన నతగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-10-2492
వయససస:46
లస: పప
6487 SQX2160273
పపరర: ఖరఖరరసబ షపక

95-90/174

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-10-2491
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-10-2491
వయససస:44
లస: పప
6484 SQX2244069
పపరర: పపదద పపదద రరడడడ మరస

6470 SQX0747915
పపరర: మమగస నతగరసదప బభబబ

6465 SQX0156083
పపరర: అరరణత� మబతకరన�

తసడడ:ప హసన�
ఇసటట ననస:54-10-2480/1
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-10-2487
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:54-10-2491
వయససస:19
లస: ససస స
6481 SQX1909670
పపరర: ఖససస షపక

95-88/671

భరస : బసవరరజ ఆవపల
ఇసటట ననస:54-10-2483/1
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-10-2487
వయససస:46
లస: ససస స
6478 SQX2360568
పపరర: ఖమశసబ షపక

6467 AP151000219225
పపరర: వరబపహమస భవరర�

95-88/666

భరస : కబర�
ఇసటట ననస:54-10-2480/1
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప రమణయఖ
ఇసటట ననస:54-10-2481
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప కకషరషరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:54-10-2483/1
వయససస:61
లస: పప
6475 SQX0322768
పపరర: పదతమవత పరలలటట�

95-88/668

తసడడ:ప సనరఖపపకరశరరవప�
ఇసటట ననస:54-10-2480/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప వరబపహమస� �
ఇసటట ననస:54-10-2480/1
వయససస:79
లస: పప
6472 SQX2433159
పపరర: బరవరరజ ఆవపల

6464 MLJ1660141
పపరర: శకదడవ� కసదత�

6462 MLJ3103017
పపరర: అబబదలపషసద షపక

తసడడ:ప ఇసరగరలబ
ఇసటట ననస:54-10-2480
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:54-10-2480/1
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : సనరఖపపకరశరరవప
ఇసటట ననస:54-10-2480/1
వయససస:63
లస: ససస స
6469 MLJ1644855
పపరర: సనరఖపపకరశరరవప భవరర� �

95-88/665

భరస : గరలబ
ఇసటట ననస:54-10-2480
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆదతమ
ఇసటట ననస:54-10-2480
వయససస:68
లస: పప
6466 MLJ1662782
పపరర: అమమమజ భవరర

6461 AP151000225295
పపరర: ఖమదర బ షపక

95-88/1419

భరస : పపదద రరడడడ మమరస
ఇసటట ననస:54-10-2492
వయససస:36
లస: ససస స
95-92/747

6489 SQX2446839
పపరర: మహహశశరర సరగల

95-88/1421

భరస : వర బపహమస సరగల
ఇసటట ననస:54-10-2495
వయససస:34
లస: ససస స
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పపరర: షకకరర షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-88/679

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:54-10-2496
వయససస:32
లస: ససస స
6493 SQX2255974
పపరర: మసరసన షపక

95-88/1422

6494 SQX2236685
పపరర: మమలమల షపక

95-74/559

భరస : కకకసస స బభబబ గదడద
ఇసటట ననస:54-10-2501
వయససస:36
లస: ససస స

6497 SQX2072999
పపరర: బభజ బభబబ పలర

95-90/674

తసడడ:ప యలమసద పలర
ఇసటట ననస:54-10-2501
వయససస:55
లస: పప

6500 SQX2436756
పపరర: వవదవలర పససపపలలటట

95-186/573

6503 SQX1920735
పపరర: దసరర గసప
భరస : శవ గసప
ఇసటట ననస:54-10-2506
వయససస:36
లస: ససస స

6505 SQX2080497
పపరర: ఉదయభభససర మమమలపరపప

6506 SQX2076552
పపరర: కరవఖ మమమలపరపప

95-19/1270

తసడడ:ప దడవ దతనస మమమలపరపప
ఇసటట ననస:54-10-2510
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప దడవదతనస మలర వరపప
ఇసటట ననస:54-10-2520
వయససస:38
లస: పప
95-85/1010

తసడడ:ప నతరరయణరరడడడ� �
ఇసటట ననస:54-10-2522
వయససస:41
లస: పప

95-90/1105

6512 SQX2425106
పపరర: వనసకట లకడమ గసగరరరడడడ

95-88/683

6515 SQX1463934
పపరర: రరహహద షపక

95-76/1266

6518 SQX1614933
పపరర: అబబదల హక మహమమద
తసడడ:ప అబబదల బభఖ మహమమద
ఇసటట ననస:54-10-2522
వయససస:46
లస: పప

6498 SQX2072932
పపరర: హహమబసదస పలర

95-74/561

6501 SQX2070357
పపరర: శవ నతగరశశర రరవప పలర

95-121/722

6504 SQX1910389
పపరర: శవ గసప

95-88/681

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గసప
ఇసటట ననస:54-10-2506
వయససస:43
లస: పప
95-78/964

6507 SQX2137263
పపరర: ఉష రరణణ మమమలపరపప

95-88/1424

భరస : దడవదతనస మమమలపరపప
ఇసటట ననస:54-10-2520
వయససస:54
లస: ససస స
95-88/1426

6510 SQX2441251
పపరర: కరవఖ మమలరవరపప

95-88/1427

భరస : ఉదయ భభససర మమలరవరపప
ఇసటట ననస:54-10-2520
వయససస:20
లస: ససస స
95-87/1339

6513 SQX0420380
పపరర: ససనతత� గసగరరరడ�డడ

95-88/682

భరస : రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-10-2522
వయససస:35
లస: ససస స
95-88/684

తసడడ:ప అబబదల అజమ షపక
ఇసటట ననస:54-10-2522
వయససస:24
లస: పప
95-88/686

95-57/1279

తసడడ:ప యలర మసదయఖ పలర
ఇసటట ననస:54-10-2501
వయససస:54
లస: పప

భరస : నతరరయణ రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-10-2522
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అబబదల హక మహమమద
ఇసటట ననస:54-10-2522
వయససస:36
లస: ససస స
6517 MLJ1659333
పపరర: రరమరరడడడ� గసగరరరడ�డడ

6509 SQX2425700
పపరర: కవఖ మలర వరపప

6495 SQX2102465
పపరర: ససరరసదప బభబబ గడడడ

తసడడ:ప శవ నతగరశశర రరవప పలర
ఇసటట ననస:54-10-2501
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఉదయ భభససర మలర వరపప
ఇసటట ననస:54-10-2520
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-10-2522
వయససస:20
లస: ససస స
6514 SQX1614917
పపరర: జమలమ బబగస మహమమద

95-74/560

భరస : ఉదయభభససర మమమలపరపప
ఇసటట ననస:54-10-2510
వయససస:31
లస: ససస స
95-88/1425

95-88/1288

తసడడ:ప కకకసస న బభబబ గడడడ
ఇసటట ననస:54-10-2501
వయససస:20
లస: పప

భరస : వటల రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:54-10-2501
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబబరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:54-10-2501
వయససస:23
లస: ససస స

6511 SQX2158723
పపరర: ససమత గసగరరరడడడ

95-88/1423

తసడడ:ప వనసకయఖ పలర
ఇసటట ననస:54-10-2501
వయససస:35
లస: పప

6499 SQX2091270
పపరర: రరమయఖ పలర

6492 SQX2081214
పపరర: శరకకర షపక

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:54-10-2496
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-10-2496
వయససస:40
లస: పప

6496 SQX2072908
పపరర: వరలకడమ గదడద

6508 SQX2429090
పపరర: ఉదయ భభససర మలర వరపప

95-88/680

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-10-2496
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప మమబహహ షపక
ఇసటట ననస:54-10-2496
వయససస:72
లస: పప

6502 SQX2059228
పపరర: లలత నలర మమకల

6491 SQX1909977
పపరర: మమలమల షపక

6516 SQX1062827
పపరర: శకనవరస రరడడ గసగరరరడడడ

95-88/685

తసడడ:ప నతరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:54-10-2522
వయససస:28
లస: పప
95-88/687

6519 SQX0989152
పపరర: నతరరయణరరడడడ గసగరరరడడడ

95-88/688

తసడడ:ప చనరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-10-2522
వయససస:67
లస: పప
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95-88/1428

భరస : నతరరయణ రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-10-2522
వయససస:50
లస: ససస స
6523 SQX2349520
పపరర: రహమత జహహర సయఖద

95-87/1341

95-88/689

95-88/692

95-88/695

95-88/698

95-88/1431

95-88/701

తసడడ:ప మహబగబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-10-2529
వయససస:27
లస: ససస స

6533 SQX0173872
పపరర: శకనవరసరరడడడ� కరసరర�

6536 MLJ1660091
పపరర: నతగరశశరరరవప కలసబ� �

6539 SQX2367464
పపరర: రరణణ నలగరరర

6542 SQX2234870
పపరర: వనసకట ససబబమమ కరసరర

95-87/778

6545 SQX0883678
పపరర: బభననబ సయఖద

95-88/696

6548 SQX1526948
పపరర: బబజర దద గరపరరస
భరస : బభల దదగరపరరస
ఇసటట ననస:54-10-2529
వయససస:38
లస: ససస స

6528 MLJ1659077
పపరర: సరమమమజఖస� కలసభభ�

95-88/691

6531 AP151000225101
పపరర: ససబబమమ కరసరర

95-88/694

6534 AP151000219448
పపరర: రమమష బభబబ కర�

95-88/697

తసడడ:ప నతగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-10-2524
వయససస:51
లస: పప
95-88/699

6537 SQX2235802
పపరర: హలమమ షపక

95-88/1430

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:54-10-2524
వయససస:58
లస: ససస స
95-88/1432

6540 SQX1909522
పపరర: శరమమ బబజరస

95-88/700

భరస : నతగరశశర రరవప బబజరస
ఇసటట ననస:54-10-2525
వయససస:56
లస: ససస స
95-88/1433

6543 SQX1188375
పపరర: శవ పపసరద గసట

95-88/702

తసడడ:ప మలర యఖ గసట
ఇసటట ననస:54-10-2527
వయససస:29
లస: పప
95-87/779

భరస : ఆదమ సయఖద
ఇసటట ననస:54-10-2529
వయససస:48
లస: ససస స
95-88/703

95-76/1296

భరస : ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:54-10-2524
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబ రరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:54-10-2525
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:54-10-2529
వయససస:31
లస: ససస స
6547 SQX0861591
పపరర: రజయమ పఠరన

95-88/693

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:54-10-2524
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప శకరరమబలల బసడడ
ఇసటట ననస:54-10-2525
వయససస:40
లస: పప
6544 SQX0685040
పపరర: కలలసమ సయఖద

6530 SQX0466755
పపరర: సరగజన� కలసభభ�

6525 SQX2031615
పపరర: గరయతప కలసభభ

భరస : అశశకలసమమర� �
ఇసటట ననస:54-10-2524
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప రగశయఖ� �
ఇసటట ననస:54-10-2524
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ప మబరళ
ఇసటట ననస:54-10-2524
వయససస:48
లస: ససస స
6541 SQX1873157
పపరర: రవ కలమమర బసడడ

95-88/690

తసడడ:ప ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-10-2524
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప కకసడతరరడడడ
ఇసటట ననస:54-10-2524
వయససస:66
లస: పప
6538 SQX2353613
పపరర: మమణణకఖ లకడమ కకసన

6527 SQX0989368
పపరర: మహమమద హససనత బబగస

95-87/1340

తసడడ:ప రమమష బభబబ కలసభభ
ఇసటట ననస:54-10-2524
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రమమషరబబబ�
ఇసటట ననస:54-10-2524
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:54-10-2524
వయససస:42
లస: పప
6535 AP151000219158
పపరర: ససబభబరరడడడ కకపరర

95-76/1267

భరస : రహహస బబగస
ఇసటట ననస:54-10-2524
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-10-2524
వయససస:37
లస: ససస స
6532 MLJ1653005
పపరర: నతగరరరడడడ � కరసరర�

6524 SQX1920750
పపరర: హహసపన షపక

6522 SQX2346120
పపరర: రఫసక మహమమద

తసడడ:ప అబబదల అజజ మహమమద
ఇసటట ననస:54-10-2523
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:54-10-2524
వయససస:61
లస: పప

భరస : నతగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-10-2524
వయససస:34
లస: ససస స
6529 SQX0455980
పపరర: చచననలకడమ� కరసరర�

95-88/1429

భరస : శకనవరసరరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-10-2522
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రఫసక మహమమద
ఇసటట ననస:54-10-2523
వయససస:36
లస: ససస స
6526 SQX0455683
పపరర: రవణమమ� కరసరర�

6521 SQX2433894
పపరర: ససమత గసగరరరడడడ

95-87/1148
6546 SQX1995158
పపరర: ఫణణాసాసాఅదబభబబ గబసడబబ మమ

తసడడ:ప వాసరశశఖరరరవప గబసడబబ మమ
ఇసటట ననస:54 10 2529
వయససస:18
లస: పప
95-88/704

6549 MLJ1655737
పపరర: ఫరతమమ పఠరన

95-88/705

భరస : మహబగబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-10-2529
వయససస:52
లస: ససస స
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6550 SQX0123554
పపరర: జగదదశ బభబబ గబసడతబబ మమ

95-88/706

తసడడ:ప వరరరఖర రరవప గబసడతబబ మమ
ఇసటట ననస:54-10-2529
వయససస:33
లస: పప
95-88/709

తసడడ:ప శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:54-10-2529
వయససస:50
లస: పప
95-88/1434

95-87/1342

95-186/574

95-88/1438

భరస : మహబగబ ససభభన ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:54-10-2533
వయససస:54
లస: ససస స
6568 SQX1912609
పపరర: కలమ షపక

95-87/780

భరస : నతగగర షపక
ఇసటట ననస:54-10-2534
వయససస:42
లస: ససస స
6571 SQX2419109
పపరర: అననపపరషమమ బబ సకలరర

95-88/1441

6574 SQX1714658
పపరర: భభరర వ సరయ రరస తనకరళ

6560 SQX1910181
పపరర: రరకకయమ బ పఠరన

6563 SQX2085355
పపరర: ఖమజ ఖమన పఠరన

95-85/680

95-88/712

6558 SQX2107001
పపరర: షబన షపక

95-85/821

6561 SQX2449460
పపరర: అఫరసనత షపక

95-85/822

95-88/1436

95-88/1437
6564 SQX2388643
పపరర: మహబగబ ససభభన ఖమన పటభన

తసడడ:ప మహబగబ ససభభన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-10-2533
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప ఖజ ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:54-10-2533
వయససస:58
లస: పప

6566 SQX2394732
పపరర: షరరరక ఖమన పటభన

6567 SQX2165546
పపరర: రజన కలమమరర ఏపపరర

95-88/1439

95-85/1011

తసడడ:ప మహబగబ ససభభన ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:54-10-2533
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససనల కలమమర ఏపపరర
ఇసటట ననస:54-10-2534
వయససస:34
లస: ససస స

6569 SQX1909647
పపరర: నతగగర షపక

6570 SQX2221885
పపరర: ససనల కలమమర ఏపపరర

6572 SQX1953231
పపరర: హహమ బసదస కకపపపరరవపరర

6575 SQX1871755
పపరర: లకడమ నరసససహరరవప తనకరళళ

6578 SQX1573071
పపరర: కకషన బతష
స ల
తసడడ:ప జలరరడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-10-3695
వయససస:36
లస: పప

95-88/711

భరస : ససభభన లమతడ షపక
ఇసటట ననస:54-10-2531
వయససస:47
లస: ససస స

95-88/713

95-88/1440

తసడడ:ప రరజ బభబబ ఏపపరర
ఇసటట ననస:54-10-2534
వయససస:40
లస: పప
95-88/714

6573 SQX1953355
పపరర: వనసకట సతఖ కకపపపరరవపరర

95-88/715

తసడడ:ప హరర పపసరద రరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:54-10-2536
వయససస:35
లస: పప
95-85/681

6576 SQX1467589
పపరర: ససబబ నతరరయణమమ
పసనవనబబ యన
భరస : తరరపతయఖ పసనవనబబ యన
ఇసటట ననస:54-10-2545
వయససస:63
లస: ససస స

95-88/716

95-88/718

6579 SQX1947597
పపరర: మమనక రరడడడ చసతలపపడడ

95-82/634

తసడడ:ప రరఘవవసదపరరవప తనకరళళ
ఇసటట ననస:54-10-2537
వయససస:56
లస: పప
95-88/717

6555 SQX0231571
పపరర: వరరరఖరరరవ గబసడతబబ మమ

తసడడ:ప సపజదసలల షపక
ఇసటట ననస:54-10-2531
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతష కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:54-10-2536
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప లకడమ నరసససహ రరవప తనకరళ
ఇసటట ననస:54-10-2537
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:54-10-2579
వయససస:45
లస: పప

95-88/1435

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:54-10-2534
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బబ సకలరర
ఇసటట ననస:54-10-2535
వయససస:35
లస: ససస స

6577 SQX0848762
పపరర: నతరరయణ రరడడడ తమమశశటట

6557 SQX2366722
పపరర: అరరణ దడవత

95-88/708

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల గబసడతబబ మమ
ఇసటట ననస:54-10-2529
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఖజ వల పఠరన
ఇసటట ననస:54-10-2531
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నతగగర షపజక
ఇసటట ననస:54-10-2531
వయససస:41
లస: ససస స
6565 SQX2395077
పపరర: అబధ బబగబమ పటభన

95-88/710

భరస : వనసకటకకషరష రరవప దడవత
ఇసటట ననస:54-10-2529
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన లలట షపక
ఇసటట ననస:54-10-2531
వయససస:27
లస: పప
6562 SQX2099448
పపరర: కలమ షపక

6554 SQX0861617
పపరర: మహబగబ ఖమన పఠరన

6552 SQX1586017
పపరర: గగపరల రరడడడ జకకసరరడడడ

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరడడడ జకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-10-2529
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప జమమల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-10-2529
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర దడవత
ఇసటట ననస:54-10-2529
వయససస:42
లస: పప
6559 SQX2446383
పపరర: బభష షపక

95-88/707

తసడడ:ప ఆదస సయఖద
ఇసటట ననస:54-10-2529
వయససస:29
లస: పప

6553 SQX0079103
పపరర: శకనవరసరరవప� చసతత�

6556 SQX2366805
పపరర: వనసకట కకషరష రరవప దడవత

6551 SQX0681031
పపరర: షరరఫ సయఖద

తసడడ:ప కకసడత రరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:54-11
వయససస:22
లస: ససస స
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95-82/635

భరస : మధససనదన రరడడడ
ఇసటట ననస:54-11
వయససస:42
లస: ససస స

6581 MLJ1649300
పపరర: లకడమ చసతలపపడడ

భరస : కకసడత రరడడడ
ఇసటట ననస:54-11
వయససస:44
లస: ససస స

95-82/638 6584 MLJ1645522
6583 SQX1947738
పపరర: తరరణ కలమమర రరడడడ చసతలపపడడ
పపరర: మధససనధనరరడడడ చసతలపపడడ

తసడడ:ప కకసడత రరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:54-11
వయససస:21
లస: పప
6586 MLJ1648203
పపరర: వనసకటససబభబరరడడడ చసతలపపడడ

95-82/641

95-83/512

95-87/783

95-87/785

95-87/788

95-88/719

తసడడ:ప రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:54-11-2460/1
వయససస:53
లస: పప

6596 AP151000225337
పపరర: శశషమమ� గసగరరరడ�డడ

6599 SQX1274455
పపరర: మమనక ససదచపపడడ

6602 SQX1295899
పపరర: వసశ పసపయ చలర గబళళ

95-88/722

6605 SQX0123497
పపరర: చలర గబళర అనల వరపపసరద�

95-87/784

6608 SQX1285791
పపరర: మధససనదనరరవప తషపరకలల
తసడడ:ప చడననకరశశరరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:54-11-2473
వయససస:31
లస: పప

6588 AP151000219289
పపరర: మహనరరవప మషనపప

95-90/177

6591 SQX0617076
పపరర: సతఖవత ససతస�

95-87/782

6594 SQX2235760
పపరర: శకకనఖ గరశ

95-88/1442

భరస : వజయ కలమమర గరశ
ఇసటట ననస:54-11-2041
వయససస:28
లస: ససస స
95-87/786

6597 SQX0162362
పపరర: షకకలమ� షపక�

95-87/787

భరస : దతదతఫసర�
ఇసటట ననస:54-11-2045
వయససస:40
లస: ససస స
95-87/789

6600 SQX1389767
పపరర: మలలర శశరర ససదచపపడడ

95-87/790

భరస : హనసమసతరరవప ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:54-11-2047
వయససస:47
లస: ససస స
95-88/720

6603 SQX1234905
పపరర: లకడమ పలమర

95-88/721

భరస : శవ నతగరశశర రరవప పలమర
ఇసటట ననస:54-11-2460/1
వయససస:45
లస: ససస స
95-88/723

తసడడ:ప శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-11-2460/1
వయససస:31
లస: పప
95-88/725

95-82/640

భరస : పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:54-11-2039
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అనల వర పపసరద చలర గబళళ
ఇసటట ననస:54-11-2460/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:54-11-2460/1
వయససస:30
లస: పప
6607 SQX0123513
పపరర: చలమరగబళర శకనవరస రరవప�

95-87/781

తసడడ:ప హనసమసత రరవప ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:54-11-2047
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బభజ బభబబ పలమర
ఇసటట ననస:54-11-2460/1
వయససస:24
లస: ససస స
6604 SQX0123307
పపరర: చలమరగబళర పవన కలమమర�

6593 SQX1389718
పపరర: నతగరశశరరరవప గరశ

6585 AP151000213479
పపరర: కకసడతరరడడడ చసతలపపడడ�

తసడడ:ప దతవదస
ఇసటట ననస:54-11-380
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరమసరశమరరడడ �
ఇసటట ననస:54-11-2044
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : నతగమలలర శశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-11-2046
వయససస:54
లస: ససస స
6601 SQX1234897
పపరర: లలత పలమర

95-90/176

తసడడ:ప వరయఖ గరశ
ఇసటట ననస:54-11-2041
వయససస:53
లస: పప

భరస : పరపసరరడడడ� �
ఇసటట ననస:54-11-2043
వయససస:57
లస: ససస స
6598 SQX0234435
పపరర: ఝమనస� జలలర డ�

6590 SQX1440882
పపరర: భభరర వ చదలవరడ

95-82/637

తసడడ:ప ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-11
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప నతగమలలర శశర రరడడడ చదలవరడ
ఇసటట ననస:54-11-2039
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప గరశ
ఇసటట ననస:54-11-2041
వయససస:29
లస: పప
6595 MLJ1661172
పపరర: అసజమమ� చసతత�

95-82/639

తసడడ:ప దతవదస
ఇసటట ననస:54-11-380
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప బకరరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-11-1291
వయససస:53
లస: పప
6592 SQX1389551
పపరర: వజయ కలమమర గరశ

6587 AP151000219292
పపరర: గబరవయఖ మషనపప

6582 MLJ1648138
పపరర: మసగమమ చసతలపపడడ

భరస : వనసకటససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:54-11
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:54-11
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప కకసడతరరడడడ
ఇసటట ననస:54-11
వయససస:75
లస: పప
6589 SQX1950815
పపరర: దతరరయమ హహసపసన షపక

95-82/636

6606 SQX1340371
పపరర: గగపస తపలలక నతథ సనరఖదడవర

95-88/724

తసడడ:ప రరధ కకషష పపసరద సనరఖదడవర
ఇసటట ననస:54-11-2460/1
వయససస:39
లస: పప
95-88/727

6609 SQX2141133
పపరర: రరవత చసత

95-88/1443

తసడడ:ప పరపస రరడడడ చసత
ఇసటట ననస:54-11-2525
వయససస:28
లస: ససస స
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6610 AP151000225390
పపరర: ధనలకడమ పరరచనరర

95-88/728

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-11-2535
వయససస:53
లస: ససస స
6613 MLJ1653633
పపరర: ససబభబరరవప పరరచనరర

95-88/731

95-88/734

95-88/737

95-88/740

95-88/743

95-88/745

95-88/748

తసడడ:ప మహమద మబసరసపర
ఇసటట ననస:54-11-2542
వయససస:30
లస: పప

6623 MLJ1664176
పపరర: మగసర కలమబలమర � షపక�

6626 SQX2387397
పపరర: రరకన ససలమ న బబగబమ షపక

6629 SQX0681288
పపరర: ఖమజజ మహహదద న

6632 MLJ1646983
పపరర: అమర హమమ
ర శశక�

95-88/1444

6635 SQX2393742
పపరర: ఖమజ మహహదద న షపక

95-88/741

6638 SQX2334712
పపరర: హససన బబగబమ షపక
తసడడ:ప మబసస ఫర మహమమద
ఇసటట ననస:54-11-2542
వయససస:28
లస: ససస స

6618 MLJ3104692
పపరర: మహబగబ షపక�

95-88/736

6621 SQX0118513
పపరర: కరతషన షపక�

95-88/739

6624 MLJ1663988
పపరర: ఇసరమయల షపక�

95-88/742

తసడడ:ప ఇబపహహస�
ఇసటట ననస:54-11-2538
వయససస:46
లస: పప
95-87/1343

6627 AP151000225070
పపరర: జహరరససలమసన షపక

95-88/744

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:54-11-2541
వయససస:42
లస: ససస స
95-88/746

6630 SQX0242693
పపరర: సలమమబదదదన షపక

95-88/747

తసడడ:ప అమర హసజజ
ఇసటట ననస:54-11-2541
వయససస:35
లస: పప
95-88/749

6633 AP151000219098
పపరర: హసనఅహమమద షపక�

95-88/750

తసడడ:ప మసరసనతసహహబ�
ఇసటట ననస:54-11-2541
వయససస:86
లస: పప
95-89/1340

తసడడ:ప అమర హమర షపక
ఇసటట ననస:54-11-2541
వయససస:31
లస: పప
95-88/752

95-88/733

భరస : ఇబపహహస�
ఇసటట ననస:54-11-2538
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప హసన అహమమద�
ఇసటట ననస:54-11-2541
వయససస:68
లస: పప

భరస : శవ రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-11-2541
వయససస:28
లస: ససస స
6637 SQX0681007
పపరర: జజన భభషర షపక

95-88/738

తసడడ:ప అమర హసజజ
ఇసటట ననస:54-11-2541
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప అహమమద
ఇసటట ననస:54-11-2541
వయససస:51
లస: పప
6634 SQX2363638
పపరర: రరజరశశరర సరనకకమబమ

6620 SQX0155788
పపరర: షరహహదతబబగస� షపక�

6615 AP151000225512
పపరర: అమనతబ షపక�

తసడడ:ప జజన అహమమద�
ఇసటట ననస:54-11-2536
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:ప అమర హసజ షపక
ఇసటట ననస:54-11-2541
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అమర హసజ
ఇసటట ననస:54-11-2541
వయససస:53
లస: ససస స
6631 AP151000219106
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-88/735

తసడడ:ప ఇబపహహస� �
ఇసటట ననస:54-11-2538
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప హహసపసన�
ఇసటట ననస:54-11-2538
వయససస:71
లస: పప
6628 MLJ1647270
పపరర: అతస ర బబగస షపక

6617 SQX1529132
పపరర: సమద షపక

95-88/730

భరస : మహబగబ�
ఇసటట ననస:54-11-2536
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఇసరమయలల�
ఇసటట ననస:54-11-2538
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇసరమయల జబవపలమర షపక
ఇసటట ననస:54-11-2538
వయససస:22
లస: పప
6625 SQX0104562
పపరర: ఇబపహహస షపక�

95-88/732

తసడడ:ప మహబగబ షపక
ఇసటట ననస:54-11-2536
వయససస:43
లస: పప

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:54-11-2538
వయససస:35
లస: ససస స
6622 SQX1911429
పపరర: మబజమమల షపక

6614 AP151000225587
పపరర: షపక ఖమజజబ

6612 MLJ1657048
పపరర: ఎలయమబభబబ� పరరచనరర�

తసడడ:ప ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:54-11-2535
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఎస కర ఆల
ఇసటట ననస:54-11-2536
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబగబ�
ఇసటట ననస:54-11-2536
వయససస:40
లస: పప
6619 SQX0155812
పపరర: గరరబబనసరస బబగస షపక

95-88/729

తసడడ:ప ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:54-11-2535
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-11-2535
వయససస:59
లస: పప
6616 SQX0231654
పపరర: మహబగబశల� షపక�

6611 MLJ1660463
పపరర: రమమష� పరరచనరర�

6636 SQX1479519
పపరర: ఫణణ మమధసరర పససపపలలటట

95-88/751

తసడడ:ప బబ స పససపపలలటట
ఇసటట ననస:54-11-2542
వయససస:32
లస: ససస స
95-88/1445

6639 SQX1873587
పపరర: పలర వ బబ టర

95-88/753

తసడడ:ప సససదర రరవప బబ టర
ఇసటట ననస:54-11-2543
వయససస:22
లస: ససస స
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6640 SQX0848796
పపరర: సరసబ రరడడడ నతరర
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95-88/754

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2543
వయససస:36
లస: పప
6643 SQX1914415
పపరర: శసషరద షపక

95-83/513

95-88/759

95-88/760

95-88/763

6650 SQX1627795
పపరర: రరజమణణ పత

6653 SQX0861716
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-88/765

6656 SQX2392090
పపరర: చనన రసనల షపక

95-87/791

6659 SQX1006865
పపరర: మబనత మహమమద
భరస : యమససన
ఇసటట ననస:54-11-2551
వయససస:28
లస: ససస స

6661 SQX2078210
పపరర: మబనన షపక

6662 SQX2498459
పపరర: అననపపరష మమ రరయల

95-80/831

భరస : అలస ఫ షపక
ఇసటట ననస:54-11-2552
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-11-2552
వయససస:33
లస: పప
6667 SQX2542454
పపరర: అననపపరషమమ రరయల

6665 SQX2440949
పపరర: మబన షపక

95-87/1797

6668 SQX1910157
పపరర: అననపపరష మమ రరయల

95-88/764

6648 SQX2242519
పపరర: శసషరద షపక

95-88/1447

6651 SQX1627787
పపరర: కసచయఖ పత

95-88/762

6654 SQX2359602
పపరర: మరబ డదగబపరరస

95-88/1448

భరస : చనన ససభభన డదగబపరరస
ఇసటట ననస:54-11-2549
వయససస:40
లస: ససస స
95-88/1449

6657 SQX2372712
పపరర: చనన రసనల షపక

95-88/1450

తసడడ:ప అబబదల షరహహర షపక
ఇసటట ననస:54-11-2549/1
వయససస:49
లస: పప
95-88/766

6660 SQX1006873
పపరర: యమససన మహమమద

95-88/767

తసడడ:ప మగబబల వహబ
ఇసటట ననస:54-11-2551
వయససస:30
లస: పప
95-83/1268

6663 SQX2085629
పపరర: శవ పరరశత రరయల

95-85/823

భరస : రరసబభబబ రరయల
ఇసటట ననస:54-11-2552
వయససస:36
లస: ససస స
95-85/1013

6666 SQX2542447
పపరర: అననపపరష మమ రరయల

95-87/1796

Deleted

భరస : రమబలల రరయల
ఇసటట ననస:54/11/2552
వయససస:74
లస: ససస స
95-88/768

Deleted

భరస : రమబలల రరయల
ఇసటట ననస:54-11-2552
వయససస:74
లస: ససస స

95-88/758

తసడడ:ప కకటయఖ పత
ఇసటట ననస:54-11-2548
వయససస:66
లస: పప

భరస : అలమప షపక
ఇసటట ననస:54-11-2552
వయససస:28
లస: ససస స

Deleted

భరస : రమబలల రరయల
ఇసటట ననస:54/11/2552
వయససస:74
లస: ససస స

95-88/761

భరస : రమబలల రరయల
ఇసటట ననస:54/11/2552
వయససస:74
లస: ససస స
95-85/1012

6645 SQX1579848
పపరర: హహమ కకరణ మబససననరర

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:54-11-2547
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల షరహహర షపక
ఇసటట ననస:54-11-2549/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : మఘబబల వరహబ మహమమద
ఇసటట ననస:54-11-2551
వయససస:51
లస: ససస స

6664 SQX2442176
పపరర: అలస ఫ షపక

95-88/1446

తసడడ:ప సపజదసలల షపక
ఇసటట ననస:54-11-2549
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప చనన రససల షపక
ఇసటట ననస:54-11-2549/1
వయససస:21
లస: పప
6658 SQX1188078
పపరర: సమమ
ద న మహమమద

6647 SQX2242634
పపరర: మసరసన వల షపక

95-88/756

తసడడ:ప రరమ కకషష మబససననరర
ఇసటట ననస:54-11-2547
వయససస:37
లస: పప

భరస : కసచయఖ పత
ఇసటట ననస:54-11-2548
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-11-2549
వయససస:36
లస: ససస స
6655 SQX1909761
పపరర: సమర బభష షపక

95-88/757

తసడడ:ప అబబదల ఆససస
ఇసటట ననస:54-11-2547
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర కకనగరర
ఇసటట ననస:54-11-2548
వయససస:37
లస: ససస స
6652 SQX0861708
పపరర: నతగగర బ షపక

6644 AP151000225063
పపరర: లకడమ మమడనరర�

6642 MLJ1649367
పపరర: జమలమబబగస షపక�

భరస : చనపసనల�
ఇసటట ననస:54-11-2545
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వరబపహమచతరర�
ఇసటట ననస:54-11-2547
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబపమణఖస
ఇసటట ననస:54-11-2547
వయససస:77
లస: పప
6649 SQX1627803
పపరర: రమదడవ కకనగరర

95-88/755

తసడడ:ప గగపరలరరవప� �
ఇసటట ననస:54-11-2543
వయససస:49
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-11-2547
వయససస:27
లస: ససస స
6646 SQX0227926
పపరర: వరబపసహచతరరఖలల మమడనరర

6641 MLJ1654649
పపరర: సససదరరరవప� బబ టర �

6669 SQX2091122
పపరర: రసబభబబ రరయల

95-90/675

తసడడ:ప శరసబయఖ రరయల
ఇసటట ననస:54-11-2552
వయససస:40
లస: పప
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6670 SQX2425890
పపరర: రరమకకషష రరడడడ కమమ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-90/1104

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:54-11-2552
వయససస:33
లస: పప
95-64/1435

భరస : అలబక షపక
ఇసటట ననస:54-11-2554
వయససస:36
లస: ససస స
6676 SQX0396606
పపరర: శరసత శక తతమబ�

95-88/770

95-88/773

95-88/1453

95-88/774

భరస : ఫరరక మహమమద
ఇసటట ననస:54-11-2554/1
వయససస:23
లస: ససస స
6688 SQX0464990
పపరర: ససభభన మహమమద

95-88/777

95-92/653

తసడడ:ప రరమయఖ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:54-11-2557
వయససస:72
లస: పప

95-88/1451

6683 SQX2090348
పపరర: కణక దసరర దడవ తతమబ

95-88/781

95-90/676

6675 SQX2205268
పపరర: రగశన షపక

95-87/1344

6678 SQX0155861
పపరర: కనకదసరరరదడవ� తతమబ�

6681 SQX2190197
పపరర: కకశశర బభబబ మమమలపరపప

6684 SQX2109734
పపరర: రరవత తరరమలశశటట
తలర : సటయమవత తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:54-11-2554
వయససస:18
లస: ససస స

6686 SQX0998054
పపరర: జహహర బబగస షపక

6687 SQX0998062
పపరర: రగషన జమర షపక

6689 SQX0795823
పపరర: వరపపసరద

6692 AP151000225100
పపరర: రమణ మబసడర పరటట

6695 SQX1910330
పపరర: ససబబబలల కరరసపపడడ

6698 SQX2236164
పపరర: నతగమణణ కర
భరస : భరత కలమమర కర
ఇసటట ననస:54-11-2557
వయససస:31
లస: ససస స

95-88/772

95-88/1452

95-90/677

భరస : మహన రరవప నతయబడడ తతమబ
ఇసటట ననస:54-11-2554
వయససస:56
లస: ససస స
95-88/775

95-88/776

తసడడ:ప నతయబ రసనల షపక
ఇసటట ననస:54-11-2554/1
వయససస:34
లస: పప
95-88/778

6690 SQX2202273
పపరర: గణణశ రరడడడ మసదతర

95-88/1454

తసడడ:ప సససదర రరడడడ మసదతర
ఇసటట ననస:54-11-2555
వయససస:62
లస: పప
95-88/779

6693 AP151000219037
పపరర: సరసబశవరరవప మబసడర పరటట

95-88/780

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:54-11-2556
వయససస:51
లస: పప
95-88/782

భరస : గలయఖ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:54-11-2557
వయససస:59
లస: ససస స
95-88/784

భరస : పపజడయఖ బతస న
ఇసటట ననస:54-11-2553
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ప దడవదతనస
ఇసటట ననస:54-11-2554
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:54-11-2556
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటభపమయఖ�
ఇసటట ననస:54-11-2556
వయససస:84
లస: పప
6697 SQX1911791
పపరర: గలయఖ కరరసపపడడ

6680 SQX2242642
పపరర: సతఖ వత తరరమలశశటట

95-88/769

భరస : మహనరరవపనతయబడడ�
ఇసటట ననస:54-11-2554
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-11-2554/1
వయససస:54
లస: పప

భరస : గణణశ రరడడడ మసదర
ఇసటట ననస:54-11-2555
వయససస:51
లస: ససస స
6694 AP151000219383
పపరర: కకటటశశరరరవప దడశనవన�

95-88/771

భరస : నతయబ రసనల షపక
ఇసటట ననస:54-11-2554/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప పసరర
ఇసటట ననస:54-11-2554/1
వయససస:39
లస: పప
6691 SQX2091072
పపరర: ససబబబలల మసదర

6677 SQX0234336
పపరర: శవకలమమరర� తతమబ�

6672 SQX1340785
పపరర: నతగరశశరమమ బతస న

తసడడ:ప అహమద షపక
ఇసటట ననస:54-11-2554
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:54-11-2554
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కకశశర బభబబ
ఇసటట ననస:54-11-2554
వయససస:34
లస: ససస స
6685 SQX1573139
పపరర: కరరషరమ మహమమద

95-65/1265

తసడడ:ప మహనరరవపనతయబడడ�
ఇసటట ననస:54-11-2554
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-11-2554
వయససస:55
లస: పప
6682 SQX2144129
పపరర: కరసత శక మమమలపరపప

6674 SQX2213759
పపరర: జన బభష షపక
తసడడ:ప అలబక షపక
ఇసటట ననస:54-11-2554
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప మహనరరవప�
ఇసటట ననస:54-11-2554
వయససస:30
లస: ససస స
6679 SQX0998070
పపరర: నతయబ రసనల షపక

95-167/818

Deleted

తసడడ:ప వనలలగగసడ రరడడడ కమమ
ఇసటట ననస:54-11-2552
వయససస:35
లస: పప
6673 SQX2213858
పపరర: మబసటభజ షపక

6671 SQX2056661
పపరర: అలస ఫ షపక

6696 AP151000219400
పపరర: శకనసబభబబ దడవనవన�

95-88/783

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-11-2557
వయససస:53
లస: పప
95-88/1455

6699 SQX2090702
పపరర: వనసకట లకడమ చడజరర

95-90/678

భరస : వనసకటటశశరరర చడజరర
ఇసటట ననస:54-11-2557
వయససస:35
లస: ససస స
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6700 SQX2035483
పపరర: భరత నతయబడడ కకషషస సపటట

95-90/679

తసడడ:ప రరమ యగర కకషషస సపటట
ఇసటట ననస:54-11-2557
వయససస:34
లస: పప

6701 SQX2094068
పపరర: సరయ తరరమల గసగరదర చలమర

తసడడ:ప శకనవరసరరవప చలమర
ఇసటట ననస:54-11-2557
వయససస:18
లస: పప

6703 MLJ1658038
పపరర: దశరధరరమయఖ� ఎలనరరస�

95-88/786

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:54-11-2558
వయససస:64
లస: పప

6704 SQX2167179
పపరర: కకషష కలమమరర వలలర పప

95-88/788

భరస : లకమణ వలలర పప
ఇసటట ననస:54-11-2559
వయససస:34
లస: ససస స

6707 SQX1910462
పపరర: ననరజహన మహమమద

95-88/791

తసడడ:ప కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:54-11-2559
వయససస:40
లస: పప

6710 MLJ1661818
పపరర: రరమబ వలలర పప

95-88/794

తసడడ:ప యశన మరన గణణ మహమమద
ఇసటట ననస:54-11-2559
వయససస:43
లస: పప

6713 MLJ1658871
పపరర: కకసడలరరవప� వలలర పప�

తసడడ:ప ఆషసక హమద మబహమమద
ఇసటట ననస:54-11-2559
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ లకస
ఇసటట ననస:54-11-2563
వయససస:68
లస: పప
95-88/800

95-88/1461

Deleted

తసడడ:ప చనన ససభభన డదగబపరరస
ఇసటట ననస:54-11-2565
వయససస:23
లస: పప

95-88/792

6711 SQX0228007
పపరర: మసరసనతపవప వలర పప

95-88/793

తసడడ:ప కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:54-11-2559
వయససస:42
లస: పప
95-88/795

6722 SQX2236115
పపరర: వనసకట రమణ యయరరవ

95-88/1462

6725 SQX2034627
పపరర: వశరశస కలమమరర ఎరరవ

95-88/796

భరస : శవ పపసరద పరరమ
ఇసటట ననస:54-11-2568
వయససస:49
లస: ససస స

95-88/1456

6717 SQX1909332
పపరర: శకనవరసరరవప పపనసమల

95-88/797

తసడడ:ప నతరరయణ పపనసమల
ఇసటట ననస:54-11-2561
వయససస:41
లస: పప
95-88/798

6720 SQX0122895
పపరర: యయరరవ యయననష రరడడడ�

95-88/799

తసడడ:ప రరజశశఖర రరడడడ�
ఇసటట ననస:54-11-2564
వయససస:39
లస: పప
95-88/1459

6723 SQX2284909
పపరర: మమరర రగజ నడడకటటట

95-88/1460

తసడడ:ప రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2564
వయససస:37
లస: ససస స
95-90/680

భరస : షరలస రరజ ఎరరవ
ఇసటట ననస:54-11-2564
వయససస:20
లస: ససస స
6728 SQX1573147
పపరర: మణణ కలమమరర పరరమ

6714 SQX2139327
పపరర: భభరర వ మణణకసఠ వలలర పప
తసడడ:ప మసరసన రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:54-11-2559
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరజశశఖర రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:54-11-2564
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : షరలలమ రరజ ఎరరవ
ఇసటట ననస:54-11-2564
వయససస:20
లస: ససస స
6727 SQX2168672
పపరర: బభష డదగబపరరస

95-88/790

తసడడ:ప రరజశశఖర రరడడడ�
ఇసటట ననస:54-11-2564
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:54-11-2564
వయససస:64
లస: పప
6724 SQX2433951
పపరర: వశరశస కలమమరర ఎరరవ

6719 SQX0123539
పపరర: యయరరవ ఫలలమబ రరజరరడడ �

95-88/787

6708 SQX1188714
పపరర: పససపపలలటట ఫసనరవషసకర
పససపపలలటట
తసడడ:ప పప బస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:54-11-2559
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పనసమలర
ఇసటట ననస:54-11-2561
వయససస:31
లస: ససస స
95-88/1458

6705 SQX1910447
పపరర: ఇసపత జహన

95-88/789

తసడడ:ప చబలమల� �
ఇసటట ననస:54-11-2559
వయససస:64
లస: పప

95-88/1457 6716 SQX1909308
6715 SQX2322303
పపరర: జననతషల ఫసరద గస మబహమమద
పపరర: కకటటశశరమమ పనసమలర

95-88/785

తసడడ:ప ఆశక హమద
ఇసటట ననస:54-11-2559
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:54-11-2559
వయససస:40
లస: పప

6712 SQX1908896
పపరర: ఆశక హమద మహమమద

6721 MLJ1662378
పపరర: రరజశశఖరరరడ�డడ ఏరరవ�

95-87/1345

భరస : ఆశక హమద మహమమద
ఇసటట ననస:54-11-2559
వయససస:38
లస: ససస స

6709 MLJ1658111
పపరర: లకమణ వలలర పప

6702 SQX0848655
పపరర: రరమ రరవప యలవతస

తసడడ:ప దశరధ
ఇసటట ననస:54-11-2558
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకసడలరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:54-11-2559
వయససస:49
లస: ససస స

6706 SQX1909589
పపరర: ససనత వలలర పప

6718 SQX2194819
పపరర: గబరవ రరడడడ లకస

95-94/510

6726 SQX2521839
పపరర: లకడమ తతట

95-112/1326

భరస : ససరరశ తతట
ఇసటట ననస:54-11-2564
వయససస:30
లస: ససస స
95-88/801

6729 MLJ1657980
పపరర: శవపపసరద� పరరమ�

95-88/802

తసడడ:ప రరమగమరరస� �
ఇసటట ననస:54-11-2568
వయససస:54
లస: పప
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6730 MLJ3104767
పపరర: ఆసజనవయశరమ� పరరమ�

95-88/803

తసడడ:ప రరమగమరరస� �
ఇసటట ననస:54-11-2568
వయససస:64
లస: పప
6733 SQX1285833
పపరర: జరజనబబ షపక

95-88/805

95-88/808

95-80/832

95-88/809

95-88/812

95-154/1026

తసడడ:ప రరమసరశమ రరడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2575
వయససస:44
లస: ససస స

6743 SQX1911833
పపరర: నతగ మలర శశరర వలలర పప

95-88/810

6746 SQX1909878
పపరర: యగయఖ నసదతఖల

6749 SQX1274000
పపరర: శవ లకడమ రరయ

95-88/815

6752 SQX2388841
పపరర: నతగ లకడమ రరయ

95-88/814

6755 SQX1909027
పపరర: అబబదల సతతసర

6758 SQX2437994
పపరర: శరరద గసగరరరడడడ
భరస : వనసకటరరడడడ శరరద
ఇసటట ననస:54-11-2575
వయససస:24
లస: ససస స

95-6/927

6741 SQX1985589
పపరర: వనసకటటశశరరర అవపల

95-85/824

తసడడ:ప చనన నతగయఖ అవపల
ఇసటట ననస:54-11-2571
వయససస:61
లస: పప
6744 SQX1909829
పపరర: రరజరతనస నసదతఖల

95-88/811

6747 SQX2039014
పపరర: నవన కలమమర అవపల

95-90/681

Deleted

95-87/792

6750 SQX1912492
పపరర: ససబబ రరడడడ కకట

95-87/793

తసడడ:ప పప ల రరడడడ కకట
ఇసటట ననస:54-11-2572
వయససస:57
లస: పప
95-89/1341

6753 SQX2393361
పపరర: శశషమమ గసగరరరడడడ

95-84/1105

భరస : రరమసరశమ రరడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2575
వయససస:68
లస: ససస స
95-88/816

తసడడ:ప అబబదల రవపఫ
ఇసటట ననస:54-11-2575
వయససస:43
లస: పప
95-88/1465

6738 SQX2037398
పపరర: వజయ కలమమరర అవపల

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర అవపల
ఇసటట ననస:54-11-2571
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:54-11-2572
వయససస:20
లస: ససస స
95-86/1288

95-88/807

భరస : యగయఖ నసదతఖల
ఇసటట ననస:54-11-2571
వయససస:77
లస: ససస స

తలర : రతస మమ రరయ
ఇసటట ననస:54-11-2572
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమసరశమ రరడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2575
వయససస:45
లస: పప
6757 SQX2437572
పపరర: రరమచసదతప రరడడడ గసగరరరడడడ

95-84/1104

తసడడ:ప శశషయఖ నసదతఖల
ఇసటట ననస:54-11-2571
వయససస:78
లస: పప

భరస : ససబబ రరడడడ కకట
ఇసటట ననస:54-11-2572
వయససస:34
లస: ససస స
6754 SQX2394336
పపరర: రరమ చసదప రరడడడ గసగరరరడడడ

6740 SQX2235661
పపరర: నవన కలమమర అవపల

6735 SQX1463967
పపరర: మబనర బబజగ మహమమద

భరస : వనసకటటశశరరర అవపల
ఇసటట ననస:54-11-2571
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల వలలర పప
ఇసటట ననస:54-11-2571
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర అవపల
ఇసటట ననస:54-11-2571
వయససస:49
లస: ససస స
6751 SQX1908938
పపరర: నతగ లకడమ కకట

95-88/1463

Deleted

తసడడ:ప యగయఖ నసదతఖల
ఇసటట ననస:54-11-2571
వయససస:44
లస: పప
6748 SQX2092104
పపరర: వజయ కలమమరర అవపల

6737 SQX2283224
పపరర: దదవఖ గగలలగగరర

95-88/804

తసడడ:ప కరరమబలమర బబజగ మహమమద
ఇసటట ననస:54-11-2569
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర అవపల
ఇసటట ననస:54-11-2571
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల నసదతఖల
ఇసటట ననస:54-11-2571
వయససస:33
లస: ససస స
6745 SQX1873603
పపరర: ఆసజనవయబలల నసదతఖల

95-88/806

భరస : చసదప శశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2570
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప చన నతగయఖ అవపల
ఇసటట ననస:54-11-2571
వయససస:61
లస: పప
6742 SQX1873645
పపరర: నతగ మలలర శశరర నసదతఖల

6734 SQX1911254
పపరర: జబబర బబగ మహమమద

6732 SQX1417683
పపరర: షమన బబజగ మహమమద

భరస : కరరమబలమర బబజగ మహమమద
ఇసటట ననస:54-11-2569
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమబలర బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:54-11-2569
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప అబబదల సతతసర మహమమద
ఇసటట ననస:54-11-2569
వయససస:52
లస: పప
6739 SQX2078467
పపరర: వనసకటటశశరరర అవపల

95-85/682

తసడడ:ప ననక రరజ పపమమడడ
ఇసటట ననస:54-11-2569
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నతయబ రసనల షపక
ఇసటట ననస:54-11-2569
వయససస:64
లస: ససస స
6736 SQX1417675
పపరర: కరరమబలమర బబజగ మహమమద

6731 SQX1871623
పపరర: ఉమమహహశశరర పపమమడడ

6756 SQX2433530
పపరర: సపషమమ గసగరరరడడడ

95-88/1464

భరస : రరమసరశమ రరడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2575
వయససస:67
లస: ససస స
95-88/1466

6759 SQX2366375
పపరర: మహహశశర రరడడడ గసగరరరడడడ

95-88/1467

తసడడ:ప రరమమచసదతప రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2575
వయససస:18
లస: పప
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6760 SQX2331544
పపరర: జయరరస మబతతఖల
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95-85/1014

తసడడ:ప సనరఖ నతరరయణ మబతతఖల
ఇసటట ననస:54-11-2576
వయససస:41
లస: పప
6763 SQX0989012
పపరర: రరమకకషష రరడడడ గసగరరరడడడ

95-88/819

95-85/684

95-88/820

95-142/89

95-88/823

95-88/826

95-88/1469

తసడడ:ప అబబదలపఫ�స
ఇసటట ననస:54-11-2581
వయససస:54
లస: పప

6773 SQX0834622
పపరర: కకటటశశరమమ పసనబబ యన

95-88/829

95-88/821

6782 SQX2088987
పపరర: సస నరరరరరడడడ జకకసరరడడడ

6785 SQX0420299
పపరర: పదతమవత చదలవరడ

6788 SQX2096410
పపరర: నతగ మలర శశర రరడడడ చదలవరడ
తసడడ:ప సరసబ రరడడడ చదలవరడ
ఇసటట ననస:54-11-2581
వయససస:48
లస: పప

95-85/825

6771 SQX1874577
పపరర: యలర మసదయఖ పసననబబ యన

95-142/88

6774 AP151000225327
పపరర: భభగఖమమ గగరసటర

95-88/822

భరస : మమమకకల
ఇసటట ననస:54-11-2579
వయససస:43
లస: ససస స
95-88/825

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:54-11-2579
వయససస:69
లస: ససస స
95-88/827

6780 SQX1295923
పపరర: తరరమల రరడడడ చదలవరడ

95-88/828

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ చదలవరడ
ఇసటట ననస:54-11-2580
వయససస:27
లస: పప
95-87/1151

6783 SQX2087559
పపరర: ససదఖ రరణణ చదలవరడ

95-87/1152

తసడడ:ప నతగ మలర శశర రరడడడ చదలవరడ
ఇసటట ననస:54-11-2581
వయససస:20
లస: ససస స
95-88/830

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2581
వయససస:43
లస: ససస స
95-88/832

6768 SQX2074193
పపరర: యలర మసదయఖ పసననబబ ఇన

95-88/824 6777 SQX1596065
6776 SQX0584581
పపరర: ససబభబయమమ� పసననబబ యన�
పపరర: యయఏల బ షపక

6779 AP151000219251
పపరర: జజశకకమ గగరసటర

95-85/683

తసడడ:ప ససబభబరరవప పసననబబ యన
ఇసటట ననస:54-11-2578
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప కరశరరడడడ జకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2581
వయససస:29
లస: పప

భరస : హహసఇన�
ఇసటట ననస:54-11-2581
వయససస:54
లస: ససస స
6787 SQX0285304
పపరర: అబబదలమల దర� షపక�

95-142/87

తసడడ:ప అసతయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:54-11-2579
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప లమలమసవల షపక
ఇసటట ననస:54-11-2580
వయససస:48
లస: పప
6784 SQX0156398
పపరర: సజదత� షపక�

6770 SQX1874353
పపరర: కకటటశశరమమ పసననబబ యన

6765 SQX1880392
పపరర: కకటటశశరమమ పసననబబ యన

తసడడ:ప ససబభబ రరవప పసననబబ ఇన
ఇసటట ననస:54-11-2578
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:54-11-2579
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభబరరవప కలనపరరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2579
వయససస:38
లస: పప
6781 SQX2437416
పపరర: దతదతపసర షపక

95-85/685

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:54-11-2579
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వరపపసరద
ఇసటట ననస:54-11-2579
వయససస:43
లస: ససస స
6778 SQX0231431
పపరర: ససతతరరమయఖ కలనపరరడడడ

6767 SQX1880459
పపరర: ససబభబరరవప పసననబబ యన

95-88/818

తలర : ఏలర మనదరరవ పసననబబ యన
ఇసటట ననస:54-11-2578
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : యలర మసదయఖ పసననబబ యన
ఇసటట ననస:54-11-2578
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగయఖ పసననబబ యన
ఇసటట ననస:54-11-2578
వయససస:68
లస: పప
6775 AP151000225136
పపరర: గగరసటర సరసబభపజఖ లకకమ

95-88/1468

తసడడ:ప నతగయఖ పసననబబ యన
ఇసటట ననస:54-11-2578
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ప రరమసరశమ రరడడ �
ఇసటట ననస:54-11-2578
వయససస:34
లస: పప
6772 SQX1874593
పపరర: ససబబ రరవప పసననబబ యన

6764 SQX2366441
పపరర: జయరరస మబతతఖల

6762 SQX0861732
పపరర: అనసరరధ గసగరరరడడడ

భరస : రరమ చసదప రరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2576
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప సనరఖనతరరయణ మబతతఖల
ఇసటట ననస:54-11-2576
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప ససబభబరరవప పసననబబ యన
ఇసటట ననస:54-11-2578
వయససస:38
లస: పప
6769 SQX0079194
పపరర: రరజశశఖర రరడ�డడ జ�

95-88/817

భరస : రరమ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2576
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమసరశమ రరడడ
ఇసటట ననస:54-11-2576
వయససస:41
లస: పప
6766 SQX1880442
పపరర: యలర మసదయఖ పసననబబ యన

6761 SQX0861724
పపరర: పదతమవత గసగరరరడడడ

6786 SQX0175687
పపరర: శకనవరసరరడడడ చదలవరడ

95-88/831

తసడడ:ప సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2581
వయససస:52
లస: పప
95-89/1240

6789 SQX2078384
పపరర: పపతతప రరడడడ గరయస

95-80/833

తసడడ:ప తరరపతరరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:54-11-2582
వయససస:34
లస: పప
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6790 SQX2081842
పపరర: ససనత గరయస
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95-83/972

భరస : పపతతప రరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:54-11-2582
వయససస:22
లస: ససస స
6793 AP151000225326
పపరర: వనసకటటశశరమమ ససదచపపడడ

95-88/833

95-88/836

95-83/973

95-88/1470

95-88/1471

95-88/843

95-88/1474

భరస : బబనరరర శకనవరస తతమమసడడప
ఇసటట ననస:54-11-2599
వయససస:24
లస: ససస స

6803 SQX0989939
పపరర: చసత అసజమమ

6806 SQX1873025
పపరర: రరమ దడవ బబ ధనపప

6809 SQX2154342
పపరర: కకసడలరరవప వలలర పప

6812 SQX2091106
పపరర: లకడమ దడవ కరఠరపఅల

95-85/688

6815 SQX2090678
పపరర: శరరష ఆకలల

95-88/841

6818 SQX2163129
పపరర: అబబదల రబబన షపక
తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-11-2600
వయససస:37
లస: పప

95-91/670

6801 SQX1341072
పపరర: సరటలన కకకసటఫర వనలరసపలర

95-88/839

6804 SQX1872928
పపరర: లకడమ చసత

95-88/840

6807 SQX1873124
పపరర: పరరశత బబ ధనపప

95-88/842

భరస : వనసకట నతరరయణ రరడడడ బబ ధనపప
ఇసటట ననస:54-11-2589
వయససస:47
లస: ససస స
95-88/1472

6810 SQX2260362
పపరర: మసరసన రరవప వలలర పప

95-88/1473

తసడడ:ప కకసడలరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:54-11-2592
వయససస:42
లస: పప
95-90/682

95-90/683

తసడడ:ప భభణబ పపకరశ ఆకలల
ఇసటట ననస:54-11-2598
వయససస:26
లస: ససస స
95-88/845

6798 SQX2072445
పపరర: శకనవరస రరడడడ గరయస

భరస : అనవరరడడడ చసత
ఇసటట ననస:54-11-2585
వయససస:25
లస: ససస స

Deleted

95-88/844

95-88/835

తసడడ:ప బబనన వనలరసపలర
ఇసటట ననస:54-11-2584
వయససస:70
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప కరఠరపఅల
ఇసటట ననస:54-11-2596
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప భభనస పపకరష ఆకలల
ఇసటట ననస:54-11-2598
వయససస:23
లస: పప
6817 SQX1910165
పపరర: వనసకట రసగ భభరర వ తతమమసడడప

95-88/838

తసడడ:ప సబబలమలల వలలర పప
ఇసటట ననస:54-11-2592
వయససస:51
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:54-11-2592
వయససస:35
లస: ససస స
6814 SQX1908912
పపరర: సరయ తడజ ఆకలల

6800 SQX1340710
పపరర: కలమమరర యలర సపలర

6795 SQX0123356
పపరర: షపక ఖమజజ మహహదద న�

తసడడ:ప తరరపత రరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:54-11-2582
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల బబ ధనపప
ఇసటట ననస:54-11-2589
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప అచచరరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2589
వయససస:56
లస: పప
6811 SQX2260255
పపరర: అరరణ కలమమరర వలలర పప

95-88/837

భరస : పరపస రరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2585
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప పరపస రరడడడ చసత
ఇసటట ననస:54-11-2585
వయససస:37
లస: పప
6808 MLJ1660570
పపరర: అసజనవయబలలరరడడడ భభధనవప

6797 AP151000219500
పపరర: శవశసకరరకవప ససదచపపదద

95-85/687

తసడడ:ప అబబదల ఖమదర�
ఇసటట ననస:54-11-2582
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకకసటఫర యలర సపలర
ఇసటట ననస:54-11-2584
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప యలర సపలర
ఇసటట ననస:54-11-2584
వయససస:36
లస: పప
6805 SQX2140895
పపరర: హనమ రరడడడ చసత

95-88/834

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-11-2582
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:54-11-2582 6TH LINE
వయససస:58
లస: పప
6802 SQX2389997
పపరర: పపవణ కలమమర యలర సపలర

6794 SQX1899095
పపరర: శవ కకషష నరహరర శశటట

6792 SQX1913508
పపరర: శవ కకషష నరర హరరశశటట

తసడడ:ప అపపలసరశమ నరరశశటట
ఇసటట ననస:54-11-2582
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప అపపల సరశమ నరహరర శశటట
ఇసటట ననస:54-11-2582
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-11-2582
వయససస:56
లస: పప
6799 SQX2081677
పపరర: తరరపత రరడడడ గరయస

95-85/686

భరస : శవ కకషష నర హరర శశటట
ఇసటట ననస:54-11-2582
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:54-11-2582
వయససస:48
లస: ససస స
6796 SQX0453894
పపరర: హనసమసతరరవప ససదచపపదద

6791 SQX1913532
పపరర: హరరక నరహరర శశటట

6813 SQX2445955
పపరర: సరల దదసడడటట

95-90/1103

భరస : శకనవరస రరడడడ దదసడడటట
ఇసటట ననస:54-11-2596
వయససస:38
లస: ససస స
6816 SQX2090637
పపరర: యమబన ఆకలల

95-90/684

తసడడ:ప భభణబ పపకరశ ఆకలల
ఇసటట ననస:54-11-2598
వయససస:25
లస: ససస స
95-88/1475

6819 SQX2096592
పపరర: రమజ షపక

95-98/746

భరస : అబబదలమపబబన షపక
ఇసటట ననస:54-11-2600
వయససస:33
లస: ససస స
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6820 SQX1872225
పపరర: రరమ కకషష రరడడడ పసచచపరటట

95-86/980

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ పసచచపరటట
ఇసటట ననస:54-11-2601
వయససస:39
లస: పప
6823 AP151000219293
పపరర: వనసకటరరడడడ పసచచపరటట�

95-88/848

6827 SQX2087625
పపరర: ఈశశరమమ మలర పపరస
భరస : వనసకటటశశరరర మలర పపరస
ఇసటట ననస:54-11-2601/3
వయససస:61
లస: ససస స

6829 SQX2165017
పపరర: సరయజగదదష రరడడడ బబ దనపప

6830 SQX2096451
పపరర: హరర బభబబ మబపరరరసపత

95-88/1476

తసడడ:ప అసజనవయబలల రరడడడ బబ దనపప
ఇసటట ననస:54-11-2601/6
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:54-11-2602
వయససస:58
లస: పప
6835 SQX2025120
పపరర: ఆసజనవయబలల నతరర

95-87/1153

95-88/854

95-86/1062

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2606 , 6 LINE
వయససస:64
లస: పప

6839 SQX0362087
పపరర: భభనస పపకరష ఆకలల

6842 SQX2110476
పపరర: ససబభన మమభబ పఠరన

95-87/1774

6845 SQX2107019
పపరర: సలమస షపక

95-88/1477

6848 SQX0619908
పపరర: శవభభససరరరవప లకరస�
తసడడ:ప శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-11-2610
వయససస:35
లస: పప

6831 SQX1341023
పపరర: నతగరశశర రరవప మటటటపలర

95-88/850

6834 SQX2274744
పపరర: మబషరరప పరరశజ

95-85/1015

తసడడ:ప అబబదల ఖదర పరరశజ
ఇసటట ననస:54-11-2603
వయససస:19
లస: పప
95-88/852

6837 SQX0758318
పపరర: అరరసధత తతమమసడడప

95-88/853

భరస : రరమ మహనరరవప
ఇసటట ననస:54-11-2603
వయససస:56
లస: ససస స
95-88/855

6840 SQX2402188
పపరర: పరరశజమశశరర షపక

95-88/1478

తసడడ:ప ఫరదర షపక అబబదల ఖదర
ఇసటట ననస:54-11-2603
వయససస:19
లస: పప
95-86/1063

6843 SQX2110781
పపరర: కరరమబననసర షపక

95-87/1154

భరస : ఖలలర ల షపక
ఇసటట ననస:54-11-2605
వయససస:31
లస: ససస స
95-90/687

తసడడ:ప మహహమమడ షపక
ఇసటట ననస:54-11-2605
వయససస:31
లస: పప
95-88/1479

95-90/686

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:54-11-2602
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-11-2605
వయససస:36
లస: పప

భసధసవప: అయయషర షపక
ఇసటట ననస:54-11-2605
వయససస:30
లస: పప
6847 SQX2279768
పపరర: వనసకట రరడడడ కరమరరడడడ

95-89/1243

తసడడ:ప వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:54-11-2603
వయససస:47
లస: పప

భరస : అబబదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:54-11-2605
వయససస:43
లస: ససస స
6844 SQX2510386
పపరర: సలమస షపక

6836 SQX1908870
పపరర: వనసకట రమణ నతరర

6828 SQX2037414
పపరర: శకనవరస రరవప మలర పపరస
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మలర పపరస
ఇసటట ననస:54-11-2601/3
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల నతరర
ఇసటట ననస:54-11-2603
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట శవరరమమరరవప
ఇసటట ననస:54-11-2603
వయససస:38
లస: పప
6841 SQX2110583
పపరర: సజదత షపక

95-86/1061

తసడడ:ప నతగ కకషష రరవప చతమరరస
ఇసటట ననస:54-11-2602
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన రరవప నతరర
ఇసటట ననస:54-11-2603
వయససస:59
లస: పప
6838 SQX0752931
పపరర: బబనరరర శకనవరస తతమమసడడప

6833 SQX2427862
పపరర: కకషప ర బభబబ చతమరరస

95-89/1242

భరస : రరమ కకషష పసచచపత
ఇసటట ననస:54-11-2601
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహ రరవప మబపరరరసపత
ఇసటట ననస:54-11-2601/7
వయససస:46
లస: పప
95-88/851

95-88/847

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ పసచతచపరటట
ఇసటట ననస:54-11-2601
వయససస:43
లస: పప

భరస : హరరబభబబ మబపరరసపటట
ఇసటట ననస:54-11-2601
వయససస:43
లస: ససస స
95-90/685

6822 SQX1909514
పపరర: పపసరద రరడడడ పసచతచపరటట

95-89/1241 6825 SQX2070514
6824 SQX2104131
పపరర: వనసకట రరజఖ లకడమ మబపరరసపటట
పపరర: రమణ పసచచపత

తసడడ:ప వనసకట నతరరయణ రరడడడ బబ డనపప
ఇసటట ననస:54-11-2601
వయససస:26
లస: పప

6832 SQX1325712
పపరర: సరసబశవ రరవప మటటటపలర

95-88/846

భరస : నతగర రరడడడ పప తష రరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2601
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-11-2601
వయససస:86
లస: పప
6826 SQX2090439
పపరర: కకషష రరడడడ బబ డనపప

6821 SQX1908854
పపరర: కలమమరర పప తత రరడడ

6846 SQX2107050
పపరర: అయయషర షపక

95-90/688

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:54-11-2605
వయససస:27
లస: ససస స
95-88/856

6849 SQX0619858
పపరర: శకనవరసరరవప లకరస�

95-88/857

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:54-11-2610
వయససస:50
లస: పప
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95-88/1480

భరస : శవభభససరరరవప లలమవత
ఇసటట ననస:54-11-2610
వయససస:29
లస: ససస స
6853 SQX0787036
పపరర: శరమగఖల బబ సతపపడడ

95-88/860

95-88/863

95-90/1097

95-88/866

95-88/869

95-88/871

95-88/1482

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప గరశ
ఇసటట ననస:54-11-2627
వయససస:25
లస: ససస స

6863 SQX0861682
పపరర: వసససధర నతరర

6866 SQX0174870
పపరర: శకనవరసరరవప� నతరర �

6869 SQX0175133
పపరర: రరమకకకషష� ఎరరమగడడ�

6872 SQX2053296
పపరర: రజయ షపక

95-88/873

6875 SQX1908383
పపరర: శకనవరస రరవప అలమర

95-88/867

6878 SQX0989350
పపరర: ససనత ఎలర బబ యన
తసడడ:ప అనసతరరమబలల
ఇసటట ననస:54-11-2627
వయససస:28
లస: ససస స

6858 SQX2091536
పపరర: నతగ రరజ చతపల

95-90/689

6861 SQX0330977
పపరర: ఖవరజ� సయఖద�

95-88/865

6864 SQX0861674
పపరర: వవసకట లకకమ నతరర

95-88/868

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:54-11-2620
వయససస:31
లస: ససస స
95-88/870

6867 SQX2391993
పపరర: మసస నబ దదగరపరరస

95-89/1342

తసడడ:ప బల దదగరపరరస
ఇసటట ననస:54-11-2620
వయససస:18
లస: ససస స
95-88/872

6870 SQX2009082
పపరర: తపనతథ ఏరరమబదద

95-90/690

తసడడ:ప రరమకకషష
ఇసటట ననస:54-11-2622
వయససస:24
లస: పప
95-87/1155

6873 SQX2081776
పపరర: బభజ బ షపక

95-88/1289

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:54-11-2625
వయససస:44
లస: ససస స
95-88/874

తసడడ:ప వరయఖ అలమర
ఇసటట ననస:54-11-2626
వయససస:44
లస: పప
95-88/876

95-88/862

తసడడ:ప సపజదత సరహహబ�
ఇసటట ననస:54-11-2619
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప నతగబల మర షపక
ఇసటట ననస:54-11-2625
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప అలమర
ఇసటట ననస:54-11-2626
వయససస:38
లస: ససస స
6877 SQX1021898
పపరర: ససశల గరశ

95-88/864

తసడడ:ప వరయఖ�
ఇసటట ననస:54-11-2622
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప వనసకయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:54-11-2624
వయససస:33
లస: పప
6874 SQX1908409
పపరర: అనసరరధ అలమర

6860 SQX1341320
పపరర: గగససయమ సయఖద

6855 SQX0786830
పపరర: కకకసస సదతసస బబ సతపపడడ

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చతపల
ఇసటట ననస:54-11-2617
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:54-11-2620
వయససస:33
లస: పప

భరస : వరయఖ మకరసన
ఇసటట ననస:54-11-2621
వయససస:30
లస: ససస స
6871 SQX2144442
పపరర: సతఖనతరరయణ కకసడ

95-88/1481

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:54-11-2620
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:54-11-2620
వయససస:32
లస: పప
6868 SQX1910041
పపరర: వర లకడమ మకరసన

6857 SQX2283778
పపరర: లకడమ దడవ చతపల

95-88/859

తసడడ:ప దడవదతనస
ఇసటట ననస:54-11-2612
వయససస:64
లస: పప

భరస : బభవరజ సయఖద
ఇసటట ననస:54-11-2619
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప హనమరరడడడ చసత
ఇసటట ననస:54-11-2619
వయససస:67
లస: పప
6865 SQX0861690
పపరర: సరసబ శవ రరవప నతరర

95-88/861

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-11-2617
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక మమలమల షపక
ఇసటట ననస:54-11-2617
వయససస:38
లస: పప
6862 SQX1373729
పపరర: పరపసరరడడడ చసత

6854 SQX0787051
పపరర: దడవదతనస బబ సతపపడడ

6852 SQX1341437
పపరర: మమరర పపతమ ఏలర సపలర

భరస : మరరయదతసస ఏలర సపలర
ఇసటట ననస:54-11-2612
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప కకకసస సదతసస
ఇసటట ననస:54-11-2612
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప పరపసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2617
వయససస:39
లస: పప
6859 SQX2472397
పపరర: షపక ఫపజజ అహమద షపక

95-88/858

తసడడ:ప కరసత రరవప బబ సతపపరర
ఇసటట ననస:54-11-2612
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప కకకసస సదతసస
ఇసటట ననస:54-11-2612
వయససస:26
లస: పప
6856 SQX0362053
పపరర: మధస ససధన రరడడడ చసతత

6851 SQX1562090
పపరర: వననననల బబ నస పపరర

6876 SQX1874171
పపరర: శరకవణ ససధఖ రరణణ ఎలర బబ యన

95-88/875

భరస : రవ ఎలర బబ యన
ఇసటట ననస:54-11-2627
వయససస:23
లస: ససస స
95-88/877

6879 SQX0156208
పపరర: వర కలమమరర� వనలరబబ యన�

95-88/878

భరస : రరజరశ�
ఇసటట ననస:54-11-2627
వయససస:36
లస: ససస స
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95-88/879

భరస : నతగరశశర రరవప గరశ
ఇసటట ననస:54-11-2627
వయససస:48
లస: ససస స
6883 MLJ1661495
పపరర: రరజరష యయలబబ ఈనత

95-88/882

95-88/885

తసడడ:ప హనసమయఖ దదనకకసడ
ఇసటట ననస:54-11-2630
వయససస:54
లస: పప
6892 MLJ1658491
పపరర: మబరళ� సససగసశశటట �
తసడడ:ప కలచడలరరవప� �
ఇసటట ననస:54-11-2632
వయససస:45
లస: పప
95-88/892

6898 SQX0402263
పపరర: ఆకలల ససత

95-87/794

6893 SQX1286096
పపరర: చసదపశశఖర నతగలసగస

6896 SQX2263994
పపరర: నగరష పరరచనరర

6899 SQX1874320
పపరర: భవరన రరగర

95-88/895

6902 SQX1910272
పపరర: నససమ షపక

95-88/890

6905 SQX0156331
పపరర: సరగజన� రరగర�

95-87/1346

95-88/893

6908 SQX1874247
పపరర: సరగర రరగర
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర రరగర
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:28
లస: పప

95-88/888

6894 SQX1874221
పపరర: శవ పరరశత లకస

95-88/891

6897 SQX2037968
పపరర: నగరష పరరచనరర

95-90/691

Deleted

తసడడ:ప ససబభబ రరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:54-11-2635
వయససస:35
లస: పప
6900 SQX1596123
పపరర: సరయ లకడమ రరగర

95-88/894

భరస : సరగర రరగర
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:26
లస: ససస స
95-88/896

6903 SQX1910306
పపరర: పరరశత బబ దనపప

95-88/897

భరస : వనసకట నతరరయణ రరడడడ బబ దనపప
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:47
లస: ససస స
95-88/899

భరస : వనసకటటసశరరరరవ�
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:58
లస: ససస స
95-88/901

6891 SQX1286047
పపరర: భబవనవశశరర నతగలసగస

భరస : శకనవరససలల లకస
ఇసటట ననస:54-11-2634
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఖయబఖస షపక
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:43
లస: ససస స
95-88/898

95-88/887

భరస : చసదప శశఖర నతగలసగస
ఇసటట ననస:54-11-2632
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప రరయనన రరగర
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరయనన�
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయబఖస షపక
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:23
లస: పప

95-83/1287

Deleted

తసడడ:ప ఖయబఖస షపక
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:25
లస: ససస స

6907 SQX1910256
పపరర: మబజబ షపక

6890 SQX2555407
పపరర: దసరర దదనకకసడ

6888 SQX0989335
పపరర: అసకక రరడడడ పపరస
తసడడ:ప హనమ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2629
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప ససబభబరరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:54-11-2635
వయససస:35
లస: పప

భరస : భభనస పపకరష
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:42
లస: ససస స

6904 SQX0156232
పపరర: సతఖవత� రరగర�

95-88/886

తసడడ:ప నసదకకకషష లలట నతగలసగస
ఇసటట ననస:54-11-2632
వయససస:51
లస: పప

6895 SQX0173740
పపరర: శవవరవనసకటరమణతరరవప�
రరమశశటట �
తసడడ:ప కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-11-2634
వయససస:41
లస: పప

6901 SQX1910231
పపరర: జన బబగబమ షపక

6887 SQX0989459
పపరర: శకనవరస రరడడడ పపరస

95-88/884

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2629
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవ కకటటశశరరరవప దదనకకసడ
ఇసటట ననస:54-11-2630
వయససస:43
లస: ససస స
95-88/889

95-88/881

95-88/883 6885 SQX0989327
6884 MLJ1661560
పపరర: అనసతరరమబలల� ఎలర బబ యన�
పపరర: పదమశక పపరస

తసడడ:ప పపదద అసకక రరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2629
వయససస:35
లస: పప
95-83/1284

6882 SQX0330985
పపరర: రవ ఎలర బబ యన

తసడడ:ప అనసతరరమబలల
ఇసటట ననస:54-11-2627
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప మలర యఖ� �
ఇసటట ననస:54-11-2627
వయససస:59
లస: పప

భరస : అసకక రరడడడ
ఇసటట ననస:54-11-2629
వయససస:54
లస: ససస స
6889 SQX2553634
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప దదనకకసడ

95-88/880

భరస : అనసత రరమబలల ఎలర బబ యన
ఇసటట ననస:54-11-2627
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప అనసతరరమబలల� �
ఇసటట ననస:54-11-2627
వయససస:36
లస: పప
6886 SQX0989269
పపరర: కకటటశశరమమ పపరస

6881 SQX1873777
పపరర: వనసకట రమణ ఎలర బబ యన

6906 SQX1874262
పపరర: దసరర మహహష రరగర

95-88/900

తసడడ:ప రరయనన రరగర
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:23
లస: పప
95-88/902

6909 SQX1909787
పపరర: సరగర రరగర

95-88/903

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర రరగర
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:28
లస: పప
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6910 SQX1908821
పపరర: పరమమశశర రరవప గణపత

95-88/904

తసడడ:ప రవసదప బభబబ గణపత
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:30
లస: పప
6913 SQX0123174
పపరర: రరగర వనసకటటశశర రరవప�

95-88/907

95-88/1485

95-88/909

95-90/693

95-87/1117

95-90/178

95-83/974

భరస : అబబదల రబభబన
ఇసటట ననస:54-11-2648
వయససస:33
లస: ససస స

6923 SQX2173375
పపరర: హహసపన బ షపక

6926 SQX0848614
పపరర: జలమన షపక

6929 SQX2026847
పపరర: తరరపతమమ గసట

6932 SQX2388122
పపరర: జజసఫ కలమమర కసదసకలరర

95-88/1489

6935 SQX2383412
పపరర: మణణ దదప కసదసకలరర

95-86/1289

6938 SQX0034884
పపరర: షపక జజన బభషర
తసడడ:ప జజన సపజదత
ఇసటట ననస:54-11-2648
వయససస:33
లస: పప

6918 SQX1289603
పపరర: షసషరద షపక

95-88/908

6921 SQX0681221
పపరర: రఫసఅహమద మహమద

95-88/911

6924 SQX2173367
పపరర: అయయషర షపక

95-86/1290

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:54-11-2643
వయససస:28
లస: ససస స
95-88/912

6927 SQX2145720
పపరర: ఇబపహహస షపక

95-88/1486

తసడడ:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:54-11-2643
వయససస:49
లస: పప
95-80/834

6930 SQX0989467
పపరర: మహబగబ పఠరన

95-88/913

భరస : ఖమదర
ఇసటట ననస:54-11-2644
వయససస:70
లస: ససస స
95-88/1487

6933 SQX2388080
పపరర: నతగరసదపస శఖమ

95-88/1488

భరస : జజసఫ కలమమర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:54-11-2646
వయససస:36
లస: ససస స
95-89/1343

తసడడ:ప జజసఫ కలమమర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:54-11-2646
వయససస:20
లస: పప
95-87/796

95-88/1484

తసడడ:ప గరలబ అహమద
ఇసటట ననస:54-11-2642
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ప మమణణకఖ రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:54-11-2646
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప జజసఫ కలమమర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:54-11-2646
వయససస:19
లస: ససస స
6937 SQX0684969
పపరర: రరమజ షపక

95-88/910

భరస : సరసబయఖ గసట
ఇసటట ననస:54-11-2644
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప మబజబ షపక
ఇసటట ననస:54-11-2646
వయససస:21
లస: ససస స
6934 SQX2386241
పపరర: వనన మననహ కసదసకలరర

6920 SQX0777250
పపరర: మహమమద రఫస షపక

6915 SQX2144426
పపరర: జన బభష షపక

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:54-11-2642
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబగబ ససభభన
ఇసటట ననస:54-11-2643
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప మహబగబ ససబభన షపక
ఇసటట ననస:54-11-2643
వయససస:28
లస: పప
6931 SQX2082378
పపరర: షమమబననసర షపక

95-90/692

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:54-11-2643
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస: 54-11-2643
వయససస:28
లస: ససస స
6928 SQX1213826
పపరర: మహమమద సరహహబ షపక

6917 SQX2090413
పపరర: శక హరర రరవప నమమగడడ

95-88/906

తసడడ:ప ఖయబఖస షపక
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప మహబగబ ససభభన
ఇసటట ననస:54-11-2642
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:54-11-2642
వయససస:37
లస: పప
6925 SQX2089019
పపరర: హజర షపక

95-88/1483

తసడడ:ప ససభ శవ రరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప రఫస అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:54-11-2642
వయససస:37
లస: పప
6922 SQX2090074
పపరర: బషపర మహమమద

6914 SQX2153781
పపరర: రరజరశశరర గణపత

6912 SQX0123109
పపరర: రరగర రరయనన�

తసడడ:ప అపయఖ�
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:71
లస: పప

భరస : పరమమశశర రరవప గణపత
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయగఖమ షపక
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:25
లస: పప
6919 SQX1909001
పపరర: బషసర మహమమద

95-88/905

తసడడ:ప రమమరరవప తతట
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప అపపయఖ�
ఇసటట ననస:54-11-2638
వయససస:71
లస: పప
6916 SQX2433357
పపరర: మబజబ షపక

6911 SQX1910215
పపరర: ససరరశ తతట

6936 SQX1149831
పపరర: రజయమ బబగమ షపక

95-87/795

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-11-2648
వయససస:29
లస: ససస స
95-87/797

6939 SQX0034793
పపరర: షపక జజన సపజదత

95-87/798

తసడడ:ప ఇబపహహస సరహహబ
ఇసటట ననస:54-11-2648
వయససస:58
లస: పప
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95-88/914

భరస : జజనఅహమద�
ఇసటట ననస:54-11-2648
వయససస:42
లస: ససస స
6943 SQX0123232
పపరర: షపక జజన అహమద�

95-88/917

95-88/920

6949 SQX1233261
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-88/923

95-88/926

95-88/929

95-88/932

95-88/924

6953 SQX0361790
పపరర: రహహమమన షపక

6956 SQX0681262
పపరర: గగస భభషర షపక

6959 SQX0681130
పపరర: అబబదల అలమ షపక

95-83/1141

6962 MLJ1655729
పపరర: కకషషకలమమరర� �

95-88/927

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-11-2652
వయససస:41
లస: ససస స

6965 MLJ1640507
పపరర: ససభభషసణణ ధనళపళళళ�

95-88/930

6968 MLJ1640143
పపరర: రమమశ� ధనళపరళళ�
తసడడ:ప ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:54-11-2652
వయససస:41
లస: పప

95-88/922

6951 SQX0722421
పపరర: వహహదత షపక

95-88/925

6954 SQX0787010
పపరర: సరరదర షపక

95-88/928

6957 SQX0681304
పపరర: అబబదల అజస

95-88/931

తసడడ:ప అబబదల ఖమదర
ఇసటట ననస:54-11-2651
వయససస:31
లస: పప
95-88/933

6960 SQX0361766
పపరర: అబబదల ఖమదర షపక�

95-88/934

తసడడ:ప ఇమమమ�
ఇసటట ననస:54-11-2651
వయససస:55
లస: పప
95-88/935

6963 SQX0156000
పపరర: కరరమబన� షపక�

95-88/936

భరస : ససలలమమన�
ఇసటట ననస:54-11-2652
వయససస:37
లస: ససస స
95-88/938

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:54-11-2652
వయససస:53
లస: ససస స
95-88/940

6948 SQX0722272
పపరర: సలమమ షపక

తసడడ:ప అబబదల ఖమదర
ఇసటట ననస:54-11-2651
వయససస:27
లస: పప

భరస : లలకరనధ� �
ఇసటట ననస:54-11-2652
వయససస:37
లస: ససస స
95-88/937

95-88/919

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:54-11-2651
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల ఖమదర
ఇసటట ననస:54-11-2651
వయససస:37
లస: పప

భరస : చననపప రరడడడ బగరరదదద
ఇసటట ననస:54-11-2652
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమజజవల�
ఇసటట ననస:54-11-2652
వయససస:39
లస: పప

6950 SQX0683425
పపరర: ఫరతమ షపక

6945 AP151000225212
పపరర: మబసతతజరబగస మహమమద

భరస : అబబదల అజజ
ఇసటట ననస:54-11-2651
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప అమరరబషర
ఇసటట ననస:54-11-2651
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప హసన
ఇసటట ననస:54-11-2651
వయససస:34
లస: పప

6967 SQX0230995
పపరర: ససలలమమన� షపక�

95-88/921

తసడడ:ప భభషర
ఇసటట ననస:54-11-2651
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప అబబదల ఖమదర
ఇసటట ననస:54-11-2651
వయససస:27
లస: పప

6964 SQX0231928
పపరర: సరరత� అబగబరర�

6947 SQX0361816
పపరర: రగషన రరజ మహమమద

95-88/916

భరస : రఫస అహమమద
ఇసటట ననస:54-11-2649
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అబబదల అలమ
ఇసటట ననస:54-11-2651
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అబబదల ఖమదస
ఇసటట ననస:54-11-2651
వయససస:62
లస: ససస స

6961 SQX2246569
పపరర: నతగరసదపస బగరరడడడ

95-88/918

తలర : మబసతతజ బబగస
ఇసటట ననస:54-11-2649
వయససస:28
లస: పప

భరస : అబబదల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:54-11-2651
వయససస:28
లస: ససస స

6958 SQX0777219
పపరర: అబబదల కరరస షపక

6944 SQX1606393
పపరర: పఠరన అపసర పరరశన

6942 SQX0681312
పపరర: ఇబపహహస ఖలల షపక

తసడడ:ప జజన సపఖద షపక
ఇసటట ననస:54-11-2648
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప పఠరన హహసపసన బభషర
ఇసటట ననస:54-11-2649
వయససస:23
లస: ససస స

6946 SQX0989558
పపరర: మహమమద రమజ రరజ
మహమమద రమజ రరజ
తసడడ:ప మహమమద రఫస అహమమద
ఇసటట ననస:54-11-2649
వయససస:27
లస: పప

6955 SQX0777201
పపరర: యగససఫ షపక

95-88/915

భరస : జజననజసదత
ఇసటట ననస:54-11-2648
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇబపహహస సరహహబ�
ఇసటట ననస:54-11-2648
వయససస:51
లస: పప

6952 SQX0683433
పపరర: అపసర షపఅపసర షపక

6941 SQX0834655
పపరర: మరరననసరబబగస షపక

6966 MLJ1640135
పపరర: శవమమ� అబగబరర�

95-88/939

భరస : నతగరసదపస� �
ఇసటట ననస:54-11-2652
వయససస:65
లస: ససస స
95-88/941

6969 SQX1283902
పపరర: బభబబరరవప ససరరనల

95-88/942

తసడడ:ప వనసకయఖ ససరరనల
ఇసటట ననస:54-11-2652
వయససస:45
లస: పప
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6970 AP151000225419
పపరర: హసనబ షపక�

95-88/943

భరస : షపజదత�
ఇసటట ననస:54-11-2654
వయససస:62
లస: ససస స
6973 SQX1273978
పపరర: జజన షపక

95-87/800

6974 SQX1276428
పపరర: మహమమద ఇసరసక షపక

95-88/945

6977 SQX0398339
పపరర: రమజజ మహమమద�

6980 MLJ1642495
పపరర: మమమమబననసర� షపక�

భరస : వనసకట ససత రరమమసజనవయ శరమ పపలపర
ఇసటట ననస:54-11-2656
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర� �
ఇసటట ననస:54-11-2656
వయససస:42
లస: ససస స

6982 MLJ1642032
పపరర: కరరమబలమర షపక�

6983 SQX2135960
పపరర: నససర ఖమన పఠరన

95-88/952

భరస : నససర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-11-2656
వయససస:55
లస: ససస స
6988 SQX1910082
పపరర: మణణ కసట గణపర

95-88/955

95-82/644

భరస : రరధతకకషషమగరరస
ఇసటట ననస:54-12-2460/1
వయససస:48
లస: ససస స

95-88/1490

95-88/953

6989 SQX0194688
పపరర: ఎసడచడ
ప డడ � శవ నతగరశశరర�

6992 SQX1207084
పపరర: పపద అసజ రరడడ ఎసదచడ
ప డడ

95-88/956

6995 SQX1573113
పపరర: నరరప బభయ బబ సదదల

95-82/642

6998 SQX1340645
పపరర: మరరయ దతసస యలర సపలర
తసడడ:ప కకకసటఫర యలర సపలర
ఇసటట ననస:54-12-2612
వయససస:34
లస: పప

6978 SQX0681148
పపరర: మహమమద యగససఫ

95-88/947

6981 SQX1285593
పపరర: వనసకట ససత రరమమసజనవయ
శరమ పపలపరటట
తసడడ:ప గగపరలకకషష మగరరస పపలపరటట
ఇసటట ననస:54-11-2656
వయససస:51
లస: పప

95-88/951

6984 SQX2080547
పపరర: మబనశర పఠరన

95-92/654

తసడడ:ప నతసపసర పఠరన
ఇసటట ననస:54-11-2656
వయససస:27
లస: పప
6987 SQX1020643
పపరర: వనసకట రరడడడ రరయ

95-88/954

6990 SQX1385252
పపరర: సప మ సససదర రరడడ ఎసదచడ
ప డడ

95-82/643

తసడడ:ప పపద అసజ రరడడ ఎసదచడ
ప డడ
ఇసటట ననస:54-12
వయససస:35
లస: పప
95-82/645

6993 SQX2451078
పపరర: డ డ

95-85/1028

తసడడ:ప డ డ
ఇసటట ననస:54-12-268
వయససస:20
లస: పప
95-88/957

భరస : వరపపసరద బబ సదఇల
ఇసటట ననస:54-12-1003
వయససస:39
లస: ససస స
95-88/959

95-87/802

తసడడ:ప కరసస రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:54-11-2665
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప బబ లమర రరడడడ ఎసదచడ
ప డడ
ఇసటట ననస:54-12
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప వరర పపసరద సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:54-12-1003
వయససస:20
లస: ససస స
6997 SQX0156364
పపరర: లకకమసకలసతల ఎలలరర

95-88/950

తసడడ:ప ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-12
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప పపదద అసజ రరడడడ�
ఇసటట ననస:54-12
వయససస:41
లస: పప
6994 SQX1908359
పపరర: శరఖస ఖసషస బబజ బబ సదదల

6986 SQX1514695
పపరర: రతస మమ రరయ

6975 SQX1274034
పపరర: మమలమల షపక

తసడడ:ప ఈబభపహహమ
ఇసటట ననస:54-11-2655
వయససస:29
లస: పప

భరస : కరసస రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:54-11-2665
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప గణపర
ఇసటట ననస:54-11-2901
వయససస:24
లస: పప
6991 SQX0181875
పపరర: ఎసడచడ
ప డడ � ఆనసద రరడ�డడ

95-88/946

తసడడ:ప సరద ర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-11-2656
వయససస:61
లస: పప
95-95/1187

95-87/799

తసడడ:ప దతద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-11-2655
వయససస:57
లస: పప

Deleted

తసడడ:ప ససభభన�
ఇసటట ననస:54-11-2656
వయససస:60
లస: పప
6985 SQX2095230
పపరర: కగసర పఠరన

95-87/801

భరస : రషసద�
ఇసటట ననస:54-11-2655
వయససస:43
లస: ససస స
95-88/949

6972 SQX1276394
పపరర: మహమమద ఖసదన
ద స షపక

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:54-11-2655
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:54-11-2655
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఇబపహహస� �
ఇసటట ననస:54-11-2655
వయససస:42
లస: ససస స
6979 SQX1327502
పపరర: శకవదతఖ పపలపరటట

95-88/944

తసడడ:ప ఖమదరసరహహబ�
ఇసటట ననస:54-11-2654
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:54-11-2655
వయససస:25
లస: పప
6976 MLJ1647288
పపరర: జరబన � షపక�

6971 AP151000219105
పపరర: సపజదత షపక�

6996 SQX1909035
పపరర: శకనస దడవరరజగటటట

95-88/958

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర దడవరరజగటటట
ఇసటట ననస:54-12-2426
వయససస:40
లస: పప
95-88/960

6999 SQX1911247
పపరర: నరసమమ రవల

95-88/961

తసడడ:ప వనసకయఖ రవల
ఇసటట ననస:54-12-2656
వయససస:33
లస: ససస స
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7000 MLJ1663525
పపరర: సశపన పపలలగబజర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-88/962

తసడడ:ప పపసరదరరవప
ఇసటట ననస:54-12-2657
వయససస:36
లస: ససస స
7003 MLJ1640069
పపరర: పపవణ కలమమర� పపలలగబజ�

95-88/965

95-88/1494

95-85/1017

Deleted
95-85/1019

భరస : పపదద రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:54-12-2660
వయససస:40
లస: ససస స
7015 SQX1884394
పపరర: భభనస శక కసదసల

95-90/180

95-88/969

95-88/972

భరస : మహహదదదన షపజక
ఇసటట ననస:54-12-2666
వయససస:53
లస: ససస స

95-85/1018

తసడడ:ప రమణ రరవప సససధడ
ఇసటట ననస:54-12-2658
వయససస:46
లస: పప
7013 MLJ3104296
పపరర: పపదదదరరడ�డడ కసదసల�

7016 SQX1832344
పపరర: శవ రరమ రరడడ కసదసల

7019 SQX0348219
పపరర: నతగమణణ� బతష
స ల�

7022 SQX1062710
పపరర: శవ నతరరయణ మమదతల

95-88/975

7025 SQX0777284
పపరర: సరధదక మహమద

95-88/967

7028 SQX1917772
పపరర: ఖమససస వరల షపజక
తసడడ:ప మహహదదదన షపజక
ఇసటట ననస:54-12-2666
వయససస:31
లస: పప

7008 SQX2182301
పపరర: దజ ద

95-88/1496

7011 SQX2171254
పపరర: వనసకయఖ రరవపల

95-87/1349

7014 SQX1917962
పపరర: భభనసశక కసదసల

95-90/179

తసడడ:ప పపదద రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:54-12-2660
వయససస:22
లస: ససస స
95-90/181

7017 SQX1910405
పపరర: చసదప శశఖర రరడడడ యకససటట

95-88/968

తసడడ:ప నతరప రరడడడ యకససటట
ఇసటట ననస:54-12-2663
వయససస:35
లస: పప
95-88/970

7020 MLJ1659036
పపరర: కకషరషరరడ�డడ బతష
స ల�

95-88/971

తసడడ:ప గబరవరరరడడడ� �
ఇసటట ననస:54-12-2664
వయససస:38
లస: పప
95-88/973

7023 SQX1062751
పపరర: షపక ఇమమమన

95-88/974

తసడడ:ప రహమతషననసర
ఇసటట ననస:54-12-2665
వయససస:25
లస: పప
95-88/976

తసడడ:ప అబబదల వదనద
ఇసటట ననస:54-12-2665
వయససస:50
లస: పప
95-80/38

95-85/1016

భసధసవప: నరసయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:54-12-2658
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-12-2664
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ప మహబగబ ససభభన
ఇసటట ననస:54-12-2665
వయససస:43
లస: పప
7027 SQX1917806
పపరర: ఖమససస బ షపజక

7010 SQX2296028
పపరర: శకధర రరవప సససధడ

7005 SQX2336105
పపరర: నతగమణణ నరరల

తసడడ:ప కటటటటటత జజ
ఇసటట ననస:54-12-2657/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-12-2664
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప గబరవరరరడడడ� �
ఇసటట ననస:54-12-2664
వయససస:40
లస: పప
7024 SQX0777268
పపరర: మహహదదదన భభషర షపక

95-88/1495

తసడడ:ప పపదదద రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:54-12-2660
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:54-12-2664
వయససస:26
లస: ససస స
7021 MLJ1664069
పపరర: ససబభబరరడడడ� బతష
స ల�

7007 SQX2182293
పపరర: ఉదయ బభససర రరడడడ నరరల

95-88/964

భరస : సరసబరరడడడ నరరల
ఇసటట ననస:54-12-2657/1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగరరరడడడ� �
ఇసటట ననస:54-12-2660
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప పపదదదరరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:54-12-2660
వయససస:22
లస: ససస స
7018 SQX0861880
పపరర: వవసకట మమధవ బతష
స ల

95-88/966

తసడడ:ప సరసబ రరడడడ నరర
ఇసటట ననస:54-12-2657/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప రమణతరరవప సససధడ
ఇసటట ననస:54-12-2658
వయససస:46
లస: పప
7012 SQX2428654
పపరర: పరరశత కసదసల

7004 MLJ1663368
పపరర: పపసరదరరవప� పపలలగబజర�

7002 MLJ1640150
పపరర: శకకరసత� పపలలగబజర�

తసడడ:ప పపసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:54-12-2657
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప బసవయఖ� �
ఇసటట ననస:54-12-2657
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ప ససబభబరరడడడ నరరల
ఇసటట ననస:54-12-2657/1
వయససస:60
లస: పప
7009 SQX2253623
పపరర: శకధర రరవప సససధడ

95-88/963

భరస : పపసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:54-12-2657
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప పపసరదరరవప�
ఇసటట ననస:54-12-2657
వయససస:41
లస: పప
7006 SQX2324473
పపరర: సరసబరరడడడ నరరల

7001 MLJ1663533
పపరర: భభరత� పపలలగబజర�

7026 SQX0777243
పపరర: మహబగబ ససభభన షపక

95-88/977

తసడడ:ప మహహదదదన భభషర
ఇసటట ననస:54-12-2665
వయససస:67
లస: పప
95-80/39

7029 SQX2367985
పపరర: జజకకర హహసపజన షపక

95-85/1020

తసడడ:ప కలమమ షపక
ఇసటట ననస:54-12-2666
వయససస:22
లస: పప
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7030 SQX2199651
పపరర: జజకకర హహసపన షపక
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95-88/1497

తసడడ:ప కలమమ షపక
ఇసటట ననస:54-12-2666
వయససస:23
లస: పప
7033 SQX1909415
పపరర: నతగ ససబపమణఖస రరవపరర

95-88/980

95-87/803

95-88/983

95-80/40

95-83/1276

95-88/989

తసడడ:ప నరసససహ రరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-12-2673
వయససస:49
లస: పప

7043 SQX1908334
పపరర: పదమ కకవపశరర

7046 SQX2271708
పపరర: శక హరర మమమలమ

7049 SQX0322354
పపరర: కలమఖణణ� రరజల�

95-88/992

7052 SQX1569971
పపరర: చసదపశశఖర సససహ బబ సదదల

95-88/995

7055 SQX2317949
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ గరదద

95-88/986

7038 MLJ1645670
పపరర: లకకమనరససమబమ కరకరన

95-87/805

7041 MLJ1645183
పపరర: పసచతచహరర� కరకరన�

95-88/985

7044 MLJ1653435
పపరర: కరసతతరరవప� ససదద �

95-88/987

తసడడ:ప కకటటలసగరచతరర� �
ఇసటట ననస:54-12-2671
వయససస:48
లస: పప
95-85/1021

7047 SQX0861823
పపరర: కకరణమయ మడతల

95-88/988

భరస : నతగరరరరన రరడడడ
ఇసటట ననస:54-12-2673
వయససస:27
లస: ససస స
95-88/990

7050 SQX0861807
పపరర: అనల కలమమర రరజల

95-88/991

తసడడ:ప పపసచల రరడడడ
ఇసటట ననస:54-12-2673
వయససస:28
లస: పప
95-88/993

7053 SQX1561969
పపరర: శకనవరసరరవప నతరర

95-88/994

తసడడ:ప మసరసన రరవప నతరర
ఇసటట ననస:54-12-2673
వయససస:46
లస: పప
95-85/1022

తసడడ:ప బసవపపనతనరరవప బబ గరదద
ఇసటట ననస:54-12-2674
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ యయరరఆ
ఇసటట ననస:54-12-2674
వయససస:32
లస: పప

95-88/982

తసడడ:ప ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:54-12-2670
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ప జగదదశశర సససహ బబ సదదల
ఇసటట ననస:54-12-2673
వయససస:46
లస: పప

95-85/1024 7058 SQX2259265
7057 SQX2343010
పపరర: సతఖనతరరయణ రరడడడ సరనకకమబమ
పపరర: లకడమ రరడడడ యయరరఆ

తసడడ:ప తరరపరలల రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-12-2674
వయససస:33
లస: పప

95-88/984

భరస : పపసచలరరడ�డడ
ఇసటట ననస:54-12-2673
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-12-2673
వయససస:36
లస: పప
7054 SQX0361717
పపరర: పపసచలరరడడడ రరజల�

7040 MLJ1644681
పపరర: ససబభబరరవప� కరకరన�

7035 SQX1149971
పపరర: అపరపరరవప కకనవటట

భరస : పసచతచ హరర
ఇసటట ననస:54-12-2670
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మమమలమ
ఇసటట ననస:54-12-2673
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప రహహమ బభషర�
ఇసటట ననస:54-12-2673
వయససస:32
లస: ససస స
7051 SQX0861799
పపరర: నతగరరరరన రరడడడ మడతల

95-87/804

భరస : చనన నతసచతరయఖ కకవపశరర
ఇసటట ననస:54-12-2671
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మమమలమ
ఇసటట ననస:54-12-2673
వయససస:23
లస: ససస స
7048 SQX0456046
పపరర: షఫరపజ నవరజ� షపక�

7037 MLJ3121621
పపరర: అసకమమ కరకరన

95-88/979

తసడడ:ప దడవపడడ కకనవటట
ఇసటట ననస:54-12-2669
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప పసచతచహరర� �
ఇసటట ననస:54-12-2670
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప తరరపతసరశమ కకవపశరర
ఇసటట ననస:54-12-2671
వయససస:42
లస: పప
7045 SQX2510063
పపరర: లకడమ సరయ మమమలమ

95-88/981

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-12-2670
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప పసచతచహరర� �
ఇసటట ననస:54-12-2670
వయససస:41
లస: పప
7042 SQX1917756
పపరర: చనన నతసచతరయఖ కకవపశరర

7034 SQX1149989
పపరర: అశశన కకనవటట

7032 SQX1909423
పపరర: నతగరసదపమమ రరవపరర

భరస : మలర కరరరరన రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:54-12-2668
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప కకనవటట
ఇసటట ననస:54-12-2669
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జజనకక రరమయఖ కరకరన
ఇసటట ననస:54-12-2670
వయససస:32
లస: ససస స
7039 MLJ1644673
పపరర: జజనకకరరమయఖ� కరకరన�

95-88/978

భరస : నతగ ససబపమణఖస రరవపరర
ఇసటట ననస:54-12-2668
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప మలర కరరరరన రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:54-12-2668
వయససస:34
లస: పప
7036 SQX1327536
పపరర: ఝమనస కరకరన

7031 SQX1899004
పపరర: శక లకడమ రరవపరర

7056 SQX2345080
పపరర: అనసరరధ బబ గదద

95-85/1023

భరస : వనసకటటశశర రరవప బబ గదద
ఇసటట ననస:54-12-2674
వయససస:41
లస: ససస స
95-85/1025

7059 SQX1911585
పపరర: ఆధద నరరయణమమ సరనకకమబమ

95-88/996

భరస : సతఖసనతరరయణ రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-12-2674
వయససస:33
లస: ససస స
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7060 SQX2262301
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ యయరరవరకర

95-88/1498

తసడడ:ప లకడమ రరడడడ యయరరవరకర
ఇసటట ననస:54-12-2674
వయససస:68
లస: పప
7063 SQX1911841
పపరర: మరరయమమ గబడడపరటట

95-88/997

95-88/998

95-88/1001

95-88/1501

7070 SQX0174326
పపరర: ససరరష� బబ నగర�

7073 SQX2341329
పపరర: నతగమణణ మటటటపలర

95-88/1005

7076 MLJ3103967
పపరర: ఈశశరరరవప� మటటటపలర �

95-88/1011

7079 SQX2046498
పపరర: సరయ శవరన కకలలసస
తసడడ:ప రరమమనసద సరగర కకలలసస
ఇసటట ననస:54/12/2681
వయససస:20
లస: ససస స

7081 SQX1335760
పపరర: నమమత మటటటపలర

7082 SQX0499939
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మటటటపలర

95-222/646

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప మతష
స పలర
ఇసటట ననస:54-12-2681
వయససస:27
లస: పప

Deleted

భరస : ఉమ మహహశ రరడడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:54-12-2683
వయససస:23
లస: ససస స
7087 SQX2447357
పపరర: కకటటశశరర యమరకగగపపల

భరస : రమణ కలమమరర యమరకగగపపల
ఇసటట ననస:54-12-2683
వయససస:34
లస: ససస స

95-88/1002

95-85/1032

7085 SQX2341022
పపరర: సతఖవత బబ సదలపప

95-85/1029

భరస : ఆదదనతరరయణ
ఇసటట ననస:54-12-2683
వయససస:45
లస: ససస స

7068 SQX0362103
పపరర: ఆదదనతరరయణ రరడడడ బబ దనపప

95-88/1000

7071 SQX0174250
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� బబ నగర�

95-88/1003

7074 SQX1909696
పపరర: సరయ సకజన మటటటపలర

95-88/1004

తసడడ:ప ఈశశరరరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:54-12-2680
వయససస:22
లస: ససస స
95-88/1006

7077 SQX2108439
పపరర: నతగ మణణ మటటటపలర

95-90/694

భరస : ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-12-2680
వయససస:41
లస: ససస స
95-142/677

7080 SQX0506964
పపరర: ఆషరదడవ మటటటపలర

95-222/645

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-12-2681
వయససస:37
లస: ససస స
95-222/1269

7083 SQX2525624
పపరర: నతగ భగ లకడమ పరలలరర

95-83/1280

Deleted

భరస : ఉమ మహహశ రరడడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:54-12-2683
వయససస:23
లస: ససస స
95-85/1030

భరస : రరజ బబ సదలపప
ఇసటట ననస:54-12-2683
వయససస:47
లస: ససస స
7088 SQX0161828
పపరర: శవపరరశత దతశరకరచరర

95-85/1027

తసడడ:ప హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:54-12-2679
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-12-2681
వయససస:54
లస: పప
95-83/1281

7065 SQX2243988
పపరర: గగతమ యయరరవ

తసడడ:ప వనసకట నతరరయణ రరడడ బబ దనపప
ఇసటట ననస:54-12-2679
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:54-12-2680
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప ఉమమమహహశశర రరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:54-12-2680 5TH LINE
వయససస:31
లస: పప

7084 SQX2525673
పపరర: నతగ భగ లకడమ పరలలరర

95-88/999

భరస : ఈశశరరరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:54-12-2680
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప ఈశశర రరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:54-12-2680
వయససస:21
లస: పప
7078 SQX0173930
పపరర: వసశ కకషష మటటటపలర

7067 SQX0861922
పపరర: ససజవ లకడమ బబ నగర

95-88/1500

భరస : రరమ కకషరష రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:54-12-2679
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-12-2679
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప లకడమ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:54-12-2679
వయససస:68
లస: పప
7075 SQX1911064
పపరర: వరరన మటటటపలర

95-85/1026

భరస : మహన
ఇసటట ననస:54-12-2679
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:54-12-2679
వయససస:39
లస: పప
7072 SQX2189645
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ యయరరవ

7064 SQX2243970
పపరర: రరమ కకషరష రరడడడ యయరరవ

7062 SQX2180826
పపరర: గగతమ యయరరవరకర

తసడడ:ప రరమ కకషష రరడడడ యయరరవరకర
ఇసటట ననస:54-12-2674
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:54-12-2679
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:54-12-2679
వయససస:29
లస: ససస స
7069 SQX0174375
పపరర: మహన� బబ నగర�

95-88/1499

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప యయరరవరకర
ఇసటట ననస:54-12-2674
వయససస:31
లస: పప

భరస : చచసచయఖ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:54-12-2676
వయససస:38
లస: ససస స
7066 SQX0861914
పపరర: ఉష బబ నగర

7061 SQX2201788
పపరర: రరమ కకషష యయరరవరకర

7086 SQX2342368
పపరర: రరజ బబ సదలపప

95-85/1031

తసడడ:ప జగనతధస బబ సదలపప
ఇసటట ననస:54-12-2683
వయససస:39
లస: పప
95-87/806

7089 SQX0161786
పపరర: మలలర శశరర దతశరకరచరర

95-87/807

భరస : వనసకటససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:54-12-2683
వయససస:54
లస: ససస స
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7090 SQX2357465
పపరర: సరవతప కలలర
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95-87/1350

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కలలర
ఇసటట ననస:54-12-2683
వయససస:27
లస: ససస స
7093 SQX2165967
పపరర: సతఖవత బబ సదలపప

95-88/1502

Deleted
95-85/1033

తసడడ:ప తరరపత రరడడడ tanigundala
ఇసటట ననస:54-12-2685
వయససస:31
లస: పప
7099 SQX0796995
పపరర: రరధత కకషష మగరరస చచననసశశటట

7105 SQX2315646
పపరర: మణణకరసతరరడడడ జసగ

95-88/1010

95-83/1144

95-90/812

95-88/1013

తసడడ:ప మహమమద హసపసన షపక
ఇసటట ననస:54-13-2691
వయససస:21
లస: పప

95-88/1008

7100 SQX2258341
పపరర: వర లకడమ పగడతల

7103 SQX2230100
పపరర: శరరష రరణణ వవపపరర

7106 SQX2315299
పపరర: పదతమవత జసగ

7109 SQX1911411
పపరర: లకడమ పసపయ సగరల

95-88/1016

7112 MLJ1655836
పపరర: వనసకటటశశరరరడ�డడ మమరసరరడడడ�

95-83/1142

7115 SQX1911221
పపరర: శవ కలమమరర మబసత

95-83/1145

7118 SQX1716356
పపరర: మబసరసఖఖమ మహమమద
తసడడ:ప హసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:54-13-2691
వయససస:22
లస: పప

95-88/1009

7101 SQX2230134
పపరర: హరరశ కలమమర వవపపరర

95-83/1143

7104 SQX2318798
పపరర: రరజగగపరలరరడడడ జసగర

95-85/1005

తసడడ:ప బబచచరరడడడ
ఇసటట ననస:54/13-29-27
వయససస:60
లస: పప
95-90/813

95-88/1014

95-88/1012
7107 SQX1911379
పపరర: శవ కకటటశశరమమ
కలపపనబబ యన
భరస : వనసకట శవ పపసరద కలపపనబబ యన
ఇసటట ననస:54-13-29/48
వయససస:30
లస: ససస స

7110 SQX1911395
పపరర: ఆనసద రరడడడ సగరల

95-88/1015

తసడడ:ప ఇనతనరరడడడ సగరల
ఇసటట ననస:54-13-65
వయససస:53
లస: పప
95-88/1017

7113 SQX1911163
పపరర: షరహహన షపక

95-88/1018

భరస : ఖదర మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:54-13-2689
వయససస:22
లస: ససస స
95-88/1020

భరస : సతఖనతరరయణ మబసత
ఇసటట ననస:54-13-2689
వయససస:51
లస: ససస స
95-85/689

7098 SQX1486852
పపరర: తరరపతయఖ కకమమ

తసడడ:ప వనసకట సనరఖ మహన రరవప వవపపరర
ఇసటట ననస:54-12-3772
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప తరరపతరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:54-13-2688
వయససస:59
లస: పప
95-88/1019

95-83/975

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప కకమమ
ఇసటట ననస:54-12-2705
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఆనసద రరడడడ సగరల
ఇసటట ననస:54-13-65
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రమమశ వడర పపడడ
ఇసటట ననస:54-13-2689
వయససస:43
లస: ససస స
7117 SQX1716364
పపరర: అలమబదదదన మహమమద

7097 SQX0797035
పపరర: వరలకకమ ససహహచ

7095 SQX2105419
పపరర: నతగ లకడమ తతణణగబనతడళళ
భరస : శకనవరస రరడడడ తతణణగబనతడళళ
ఇసటట ననస:54-12-2685
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరజగగపరలరరడడడ
ఇసటట ననస:54/13-29-27
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-13-2645
వయససస:43
లస: ససస స
7114 SQX1911502
పపరర: రమణ వడర పపడడ

తసడడ:ప జగనతనధస బబ సదలపప
ఇసటట ననస:54-12-2683
వయససస:39
లస: పప

భరస : హరరశ కలమమర వవపపరర
ఇసటట ననస:54-12-3779
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-13-29/48
వయససస:34
లస: ససస స
7111 SQX1289710
పపరర: శశశలజ సరనకకమబమ

95-88/1503

భరస : శకనవరస రరవప పగడతల
ఇసటట ననస:54-12-3585 1ST LINE
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజగగపరల రరడడ జసగ
ఇసటట ననస:54/13 -29-27
వయససస:29
లస: పప
7108 SQX1911361
పపరర: ఉదయ చసదదక
ప గసగరరరడడడ

7094 SQX2163764
పపరర: రరజ బబ సదలపప

95-88/1007
7092 MLJ1647767
పపరర: వనసకటససబభబరరడడడ� దతశరకరచరర �

తసడడ:ప ససబభబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:54-12-2683
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరధత కకషష మగరరస
ఇసటట ననస:54-12-2705
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప గగవసదయఖ
ఇసటట ననస:54-12-2705
వయససస:68
లస: పప
7102 SQX2230118
పపరర: వనసకట సనరఖ మహనరరవప
వవపపరర
తసడడ:ప తరరమల రరవప వవపపరర
ఇసటట ననస:54-12-3779
వయససస:55
లస: పప

95-87/1351

తసడడ:ప తరరపతయఖ కలలర
ఇసటట ననస:54-12-2683
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరజ బబ సదలపప
ఇసటట ననస:54-12-2683
వయససస:47
లస: ససస స

7096 SQX2316586
పపరర: శకనవరస రరడడడ tanigundala

7091 SQX2358778
పపరర: వనసకటటశశరరర కలలర

7116 SQX1911353
పపరర: వనసకట కకషష రరవప గబరరజజల

95-88/1021

తసడడ:ప కకసడయఖ గబరరజజల
ఇసటట ననస:54-13-2689
వయససస:68
లస: పప
95-85/690

7119 SQX2186203
పపరర: ననరర హన షపక

95-85/1034

భరస : మసరసనవల షపక
ఇసటట ననస:54-13-2691
వయససస:57
లస: ససస స
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7120 SQX1062843
పపరర: ఫరతమ షపక
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95-88/1022

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:54-13-2691
వయససస:41
లస: ససస స
7123 SQX1340587
పపరర: హహసపసన షపక

95-88/1025

95-90/695

95-85/1035

95-88/1030

95-88/1031

95-88/1034

95-85/693

భరస : రరమమరరవప చలర గబలర
ఇసటట ననస:54-13-2705/1
వయససస:71
లస: ససస స

7133 SQX2097426
పపరర: నతగ లకడమ ఉలసగగలమర

7136 SQX1289504
పపరర: వనసకరయమమ బగసస

7139 MLJ1662253
పపరర: వనసకటటశశరరర బగచ�

7142 SQX1913359
పపరర: వనసకట నతరరయణ ఎరరక

95-90/696

7145 SQX1887488
పపరర: వరలకడమ చలర గబలర

95-11/396

7148 SQX2417814
పపరర: శవకలమమరర వవమగరర
భరస : పరమమశశరరరవప వవమగరర
ఇసటట ననస:54-13-2705/1
వయససస:48
లస: ససస స

7128 SQX1715788
పపరర: మరరయస బ షపక

95-85/691

7131 SQX1911080
పపరర: మరరయసబ షపక

95-88/1029

7134 SQX2235844
పపరర: అసజల యయకరససత

95-88/1507

భరస : వనసకట రరడడడ యయకరససత
ఇసటట ననస:54-13-2698
వయససస:34
లస: ససస స
95-88/1032

7137 SQX1486753
పపరర: పసపతస కకలకలలరర

95-88/1033

తసడడ:ప అపరపరరవప కకలకలలరర
ఇసటట ననస:54-13-2699
వయససస:33
లస: పప
95-88/1035

7140 SQX1913383
పపరర: శక దడవ ఎరరక

95-85/692

భరస : వనసకట నతరరయణ ఎరరక
ఇసటట ననస:54-13-2705
వయససస:39
లస: ససస స
95-85/694

7143 SQX2085561
పపరర: వజయ లకకమ పరమరరస

95-85/826

భరస : ససకరన పరమరరస
ఇసటట ననస:54-13-2705
వయససస:43
లస: ససస స
95-85/695

భరస : పవన కలమమర చలర గబలర
ఇసటట ననస:54-13-2705/1
వయససస:23
లస: ససస స
95-88/1508

95-88/1027

భరస : జజహన అహమద షపక
ఇసటట ననస:54-13-2692
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప శదదయఖ ఎరరక
ఇసటట ననస:54-13-2705
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప ససకరన పరమరరస
ఇసటట ననస:54-13-2705
వయససస:22
లస: పప
7147 SQX2369213
పపరర: సరగజన చలర గబలర

95-88/1028

తసడడ:ప రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-13-2699
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట నతరరయణ ఎరరక
ఇసటట ననస:54-13-2705
వయససస:20
లస: పప
7144 SQX2090884
పపరర: హహమసత పరమరరస

7130 SQX1911072
పపరర: పరరశన షపక

7125 MLJ1659390
పపరర: తపమగరరసలల� కకనవటట�

భరస : జజన అహమద
ఇసటట ననస:54-13-2692
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ బగసస
ఇసటట ననస:54-13-2699
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:54-13-2699
వయససస:40
లస: పప
7141 SQX1913409
పపరర: వనసకట సరయ ఎరరక

95-90/1107

భరస : శకనవరస రరవప ఉలసగగలమర
ఇసటట ననస:54-13-2695
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమకకటట రరడడ బగసస
ఇసటట ననస:54-13-2699
వయససస:28
లస: ససస స
7138 MLJ1655513
పపరర: రరమకకటటరరడడడ� బగచ�

7127 SQX2429751
పపరర: లకడమ దడవ పమమ

95-88/1024

తసడడ:ప మమలకమయఖ� �
ఇసటట ననస:54-13-2691
వయససస:59
లస: పప

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:54-13-2692
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన అహమద షపక
ఇసటట ననస:54-13-2692
వయససస:34
లస: పప
7135 SQX1289470
పపరర: రరణణ బగసస

95-88/1026

భరస : వనలలగగసడ రరడడడ పమమ
ఇసటట ననస:54-13-2691
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:54-13-2692
వయససస:36
లస: ససస స
7132 SQX1511311
పపరర: మసరసన వల షపక

7124 SQX0399667
పపరర: గగస హహసపసన షపక�

7122 SQX0174581
పపరర: నతగరరజ� తగరసపపడడ�

తసడడ:ప మమరయఖ�
ఇసటట ననస:54-13-2691
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప మహమద ఖమససస�
ఇసటట ననస:54-13-2691
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప ఫరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:54-13-2691
వయససస:68
లస: పప
7129 SQX2467736
పపరర: పకకరమమ షపక

95-88/1023

తసడడ:ప అపరపరరవప కకలకలలరర
ఇసటట ననస:54-13-2691
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప జజన అహమద షపక
ఇసటట ననస:54-13-2691
వయససస:49
లస: పప
7126 SQX2091080
పపరర: మసరసన వల షపక

7121 SQX1524397
పపరర: అసకమమరరవప కకలకలలరర

7146 SQX2086163
పపరర: పదతమవత చతలర గగలమర

95-85/827

భరస : శకనవరస రరవప చలర గబలర
ఇసటట ననస:54-13-2705/1
వయససస:46
లస: ససస స
95-88/1509

7149 SQX2440238
పపరర: పదతమవత చలర గబళళ

95-88/1510

భరస : శకనవరసరరవప చలర గబళళ
ఇసటట ననస:54-13-2705/1
వయససస:46
లస: ససస స
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7150 SQX1715085
పపరర: అమనత షపక
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95-85/696

భరస : నబ స షపక
ఇసటట ననస:54-13-2705/2
వయససస:41
లస: ససస స
7153 SQX1910314
పపరర: రరఢ కకషష మగరరస ఏలలరర

95-88/1037

7154 SQX1887470
పపరర: బబదతరరర అసగబలలరర

95-88/1039

7157 SQX2160356
పపరర: వనసకట రమణ ఉపపపటభలమ
భరస : వనసకటటశశర రరవప ఉపపపటభలమ
ఇసటట ననస:54-13-2708
వయససస:58
లస: ససస స

7159 SQX2288454
పపరర: ససధఖ దతసరర

7160 SQX2087906
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఉపపపటభలమ

95-88/1513

భరస : రవసదప కలమమర దతసరర
ఇసటట ననస:54-13-2708
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప నతనయఖ వడర మగడడ
ఇసటట ననస:54-13-2709
వయససస:63
లస: పప
7165 SQX2393387
పపరర: వనసకట రమణ వవమబల

95-88/1515

95-90/182

95-90/698

తసడడ:ప పప లయఖ దసదతఖల
ఇసటట ననస:54/13/2738
వయససస:53
లస: పప

95-90/697

7169 SQX2101020
పపరర: పపసరద లసకపలర

7172 SQX2091668
పపరర: దసరర మసదలపప

95-88/1043

7175 SQX1912047
పపరర: గబరవమమ రసపరటట

95-91/671

7178 SQX1948033
పపరర: దసరర రరగల
భరస : పపభబదతసస రరగల
ఇసటట ననస:54/13/2739
వయససస:26
లస: ససస స

7158 SQX2165611
పపరర: శకదడవ రరసస

95-88/1512

7161 SQX2288447
పపరర: రవసదప కలమమర దతసరర

95-88/1514

7164 SQX2092922
పపరర: ఏసస మలర క ననమబల

95-93/658

తసడడ:ప శకనస ననమబల
ఇసటట ననస:54-13-2725
వయససస:21
లస: ససస స
95-88/1516

7167 SQX1909050
పపరర: కలమమరర ఆవపలమసద

95-88/1041

భరస : నతగరశశర రరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:54-13-2730
వయససస:34
లస: ససస స
95-89/1254

7170 SQX0848630
పపరర: పసపయతమ కకలకలలరర

95-88/1042

తసడడ:ప అపరప రరవప
ఇసటట ననస:54-13-2732
వయససస:31
లస: పప
95-90/699

7173 SQX2273076
పపరర: భరదతశజ రరడడడ సకకల

95-90/1101

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ సకకల
ఇసటట ననస:54-13-2734
వయససస:27
లస: పప
95-88/1044

భరస : శకనవరస రసపరటట
ఇసటట ననస:54-13-2737
వయససస:50
లస: ససస స
95-88/1046

95-88/1038

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర దతసరర
ఇసటట ననస:54-13-2708/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : మసరసన మసదలపప
ఇసటట ననస:54-13-2734
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రసపరటట
ఇసటట ననస:54-13-2737
వయససస:33
లస: ససస స
7177 SQX1948041
పపరర: భవరన శసకర దసదతఖల

7166 SQX2385524
పపరర: మసగ వనమబల

7155 SQX1910207
పపరర: శశటట రరజరశశరర రరసస రస

భరస : కకసడలరరవప రసస
ఇసటట ననస:54-13-2708
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభశవ రరవప లసకపలర
ఇసటట ననస:54-13-2731
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల మసదలపప
ఇసటట ననస:54-13-2734
వయససస:35
లస: పప
7174 SQX1911486
పపరర: మలలర శశరర రసపరటట

95-88/1511

తలర : వనసకట రమణ వనమబల
ఇసటట ననస:54-13-2727
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నగరష ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:54-13-2730
వయససస:34
లస: ససస స
7171 SQX2091700
పపరర: మసరసన మసదలపప

7163 SQX2092575
పపరర: చసదప శశఖర ననమబల

95-85/698

భరస : శశటట చనన బబజర రరసస రస
ఇసటట ననస:54-13-2707
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ననమబల
ఇసటట ననస:54-13-2725
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప అసకమమ వవమబల
ఇసటట ననస:54-13-2727
వయససస:53
లస: పప
7168 SQX1884220
పపరర: కలమమరర ఆవపలమసద

95-85/699

తసడడ:ప ససబబయఖ ఉపపపటభలమ
ఇసటట ననస:54-13-2708
వయససస:63
లస: పప
95-88/1040

7152 SQX1715028
పపరర: రరధ కకషష మగరరస ఏలలరర

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:54-13-2705/2
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప గలయఖ అసగబలలరర
ఇసటట ననస:54-13-2707
వయససస:23
లస: పప

భరస : పపరష చసదపశశఖర రరవప ఉపపపతల
ఇసటట ననస:54-13-2708
వయససస:29
లస: ససస స

7162 SQX1909167
పపరర: బపహమయఖ వడర మగడడ

95-85/697

తసడడ:ప అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:54-13-2705/2
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:54-13-2705/2
వయససస:60
లస: పప
7156 SQX1774975
పపరర: పదతమవత ఉపపపతల

7151 SQX1715036
పపరర: నబస షపక

7176 SQX1912203
పపరర: కరశవపలల రసపరటట

95-88/1045

తసడడ:ప శకనవరస రసపరటట
ఇసటట ననస:54-13-2737
వయససస:30
లస: పప
95-88/1047

7179 SQX1948256
పపరర: ధన లకడమ రరగళళ

95-88/1048

తలర : పపసరద రరగళళ
ఇసటట ననస:54/13/2739
వయససస:30
లస: ససస స
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7180 SQX1912294
పపరర: పపభబ దతసస రరగరలమ
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95-88/1049

తసడడ:ప లకమయఖ రరగరలమ
ఇసటట ననస:54/13/2739
వయససస:29
లస: పప
7183 SQX2356541
పపరర: నతగ జజఖత గనతరరపఅల

95-88/1518

95-79/957

95-88/1520

95-88/1053

95-88/1056

7190 SQX2067718
పపరర: శక చసదదక
ప దసదతఖల

7193 SQX1912336
పపరర: తరరపతమమ కకరరన

7196 SQX1908623
పపరర: లకడమ తరరపతమమ వటపమ

95-88/1059

7199 SQX1908706
పపరర: నతగరరజ వటపమ

7202 SQX1909530
పపరర: అబబదల అజస మహమమద

భసధసవప: మహమమదతబబదలఅజస షపక
ఇసటట ననస:54-13-2849
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప నతగగరషరహబ మహమమద
ఇసటట ననస:54-13-2849
వయససస:60
లస: పప

7204 SQX1909571
పపరర: కరరమబలర షపక

7205 SQX1909191
పపరర: గబరరసరశమ దసరర స

95-88/1065

తసడడ:ప అబబదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:54-13-2850
వయససస:45
లస: పప
7207 SQX1976521
పపరర: నతగరరజ రరదపవరపప
తసడడ:ప ససబభబరరవప రరదపవరపప
ఇసటట ననస:54-13-2861
వయససస:25
లస: పప

95-90/700

95-88/1054

7208 SQX1909456
పపరర: మమనక ఆవపల
తసడడ:ప రరమబల ఆవపల
ఇసటట ననస:54/13/2863
వయససస:24
లస: ససస స

7188 SQX2447316
పపరర: శకలకడమ దసదతఖల

95-88/1519

7191 SQX1910355
పపరర: యమబన మలపరరజ

95-88/1052

7194 SQX1908581
పపరర: బబ జజన షపక

95-88/1055

భరస : తతజదదదన షపక
ఇసటట ననస:54-13-2847
వయససస:34
లస: ససస స
95-88/1057

7197 SQX1909043
పపరర: దసరర భవరన బబ మమలలటట

95-88/1058

భరస : యలమర రరవప బబ మమలలటట
ఇసటట ననస:54-13-2848
వయససస:21
లస: ససస స
95-88/1060

7200 SQX1909159
పపరర: యలమర రరవప బభసబబలలటట

95-88/1061

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప బభసబబలలటట
ఇసటట ననస:54-13-2848
వయససస:30
లస: పప
95-88/1063

7203 SQX1909563
పపరర: నజమమ షపక

95-88/1064

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:54-13-2850
వయససస:35
లస: ససస స
95-88/1066

తసడడ:ప ససబబయఖ దసరర స
ఇసటట ననస:54/13/2854
వయససస:43
లస: పప
95-88/1067

95-52/461

భరస : అరరరన మలపరరజ
ఇసటట ననస:54-13-2838
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభబరరవప వటపమ
ఇసటట ననస:54-13-2848
వయససస:27
లస: పప
95-88/1062

7185 SQX2063113
పపరర: శక లకడమ దసదతఖల

తసడడ:ప బల దసదతఖల
ఇసటట ననస:54-13-2743
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ వటపమ
ఇసటట ననస:54-13-2848
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బబ సగబళళరర
ఇసటట ననస:54-13-2848
వయససస:20
లస: పప
7201 SQX1909555
పపరర: షసరర షపక

95-88/1051

భరస : వనసకటటశశరరర కకరరన
ఇసటట ననస:54/13/2842
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమజజవళ షపజక
ఇసటట ననస:54-13-2847
వయససస:38
లస: పప
7198 SQX1908763
పపరర: అయఖపప బబ సగబళళరర

7187 SQX1912310
పపరర: భవరన శసకర దసదతఖల

95-88/1517

తసడడ:ప బభల దసదతఖల
ఇసటట ననస:54-13-2743
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప బభల దసదతఖల
ఇసటట ననస:54-13-2743
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకరనతసస
ఇసటట ననస:54/13/2842
వయససస:42
లస: ససస స
7195 SQX1912351
పపరర: తతజదదదన షపజక

95-90/184

తసడడ:ప బభల దసదతఖల
ఇసటట ననస:54/13/2743
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప బభల దసదతఖల
ఇసటట ననస:54-13-2743
వయససస:18
లస: ససస స
7192 SQX1948025
పపరర: పదతమవత కకరనతసస

7184 SQX1214022
పపరర: శశకళ గసజర పలర

7182 SQX2435428
పపరర: నతగరతనస గనతరరపఅల

భరస : వనసకట రమణ గనతరరపఅల
ఇసటట ననస:54-13-2742
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పపసరద గసజర పలర
ఇసటట ననస:54-13-2742
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బల దసదతఖల
ఇసటట ననస:54-13-2743
వయససస:50
లస: ససస స
7189 SQX2264778
పపరర: శక చసదదక
ప దసదతఖల

95-88/1050

తసడడ:ప లసగయఖ చచనననరర
ఇసటట ననస:54-13-2740
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రమణ గనతరరపఅల
ఇసటట ననస:54-13-2742
వయససస:18
లస: ససస స
7186 SQX2213999
పపరర: పదమ దసదతఖల

7181 SQX1912401
పపరర: చచననయఖ చచనననరర

7206 SQX1716018
పపరర: వర లకడమ వసగరరర

95-85/700

భరస : చటటట బభబబ
ఇసటట ననస:54-13-2860
వయససస:35
లస: ససస స
95-88/1068

7209 SQX1911106
పపరర: గబరవమమ ఆవపల

95-88/1069

భరస : మలలర శశరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:54/13/2863
వయససస:42
లస: ససస స
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7210 SQX1913540
పపరర: కకటటశశర రరవప సససగస శశటట

95-85/701

తసడడ:ప రరమ సరశమ సససగస శశటట
ఇసటట ననస:54-13-2866
వయససస:65
లస: పప
7213 MLJ1661107
పపరర: లకడమ నరసమమ సససగసశశటట

95-87/810

95-88/1071

95-85/1036

95-88/1075

95-85/702

95-88/1078

భరస : ససబభబరరవప గటటట
ఇసటట ననస:54-13-2885
వయససస:45
లస: ససస స

7220 SQX2388775
పపరర: శవపరరశత చలమర

7223 SQX1948231
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తచసపలర

7226 SQX0379982
పపరర: గరరరన అపరపరరవప�

7229 SQX1912278
పపరర: రవణమమ దదదద చల

95-87/812

7232 SQX1912237
పపరర: గగవసదమమ జమమలమడక

95-87/1373

95-88/1085

7235 SQX1909019
పపరర: ఓబబలల రరగబలమడడగబ

7218 SQX1909845
పపరర: తరరపరతమమ చలర

7221 SQX1874544
పపరర: సరసబభపజఖస తననరర

95-88/1076

95-88/1074

95-85/703

7224 SQX2405694
పపరర: నతగరశశరరరవప చలమర

95-88/1521

తసడడ:ప ససబబరరయబడడ చలమర
ఇసటట ననస:54-13-2870
వయససస:37
లస: పప
7227 SQX1908680
పపరర: జజఖత గసజరపలర

95-88/1077

భరస : రరజరష గసజరపలర
ఇసటట ననస:54/13/2872
వయససస:28
లస: ససస స
95-88/1079

7230 SQX1912260
పపరర: ససబభబరరవప దసదతఖల

95-88/1080

తసడడ:ప పపరయఖ దసదతఖల
ఇసటట ననస:54/13/2872
వయససస:31
లస: పప
95-88/1081

7233 SQX1579889
పపరర: నతగ దసరరరరరవప దసదడదల

95-88/1082

తసడడ:ప నతగయఖ దసదడదల
ఇసటట ననస:54-13-2878
వయససస:23
లస: పప
95-88/1084

7236 SQX2145738
పపరర: ఏడడకకసడలల బబ లలర దసల

తసడడ:ప మమరససడడయబలల రరగబలమడడగబ
ఇసటట ననస:54-13-2881
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ప పరపరరవప బబ లలర దసల
ఇసటట ననస:54-13-2883/2
వయససస:48
లస: పప

7238 SQX1909175
పపరర: వనసకటటష గటటట

7239 SQX1909233
పపరర: నతగరసదప గటటట

తసడడ:ప ససబభబరరవప గటటట
ఇసటట ననస:54-13-2885
వయససస:22
లస: పప

95-88/1073

భరస : పపరష చసదప రరవప తననరర
ఇసటట ననస:54-13-2870
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససదదయఖ జమమలమడక
ఇసటట ననస:54-13-2874
వయససస:21
లస: ససస స
95-88/1083

95-88/1070

భరస : పపదద నతగయఖ చలర
ఇసటట ననస:54-13-2868
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప దదదద చల
ఇసటట ననస:54-13-2872
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప నతరరయణ వనసపటట
ఇసటట ననస:54/13/2881
వయససస:22
లస: పప
7237 SQX1909225
పపరర: గరయతప గటటట

95-88/1072

తసడడ:ప సతస రరజ�
ఇసటట ననస:54-13-2871
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప పపలర యఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:54/13/2874
వయససస:36
లస: పప
7234 SQX1908607
పపరర: నరరష వనసపటట

7217 SQX1910025
పపరర: రమణ యమవరపప

95-87/809

భరస : వనసకటటష ఎమవరపప
ఇసటట ననస:54-13-2867
వయససస:24
లస: ససస స

Deleted

భరస : రరజరష దసదడదలమ
ఇసటట ననస:54-13-2872
వయససస:28
లస: ససస స
7231 SQX1832161
పపరర: పపద కనకయఖ బలలససపరటట

7215 SQX1909472
పపరర: తరరపతమమ ఎమవరపప

తసడడ:ప రసగరరరవప తచసపలర
ఇసటట ననస:54/13/2870
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:54-13-2871
వయససస:29
లస: పప
7228 SQX1909183
పపరర: జజఖత దసదడదలమ

95-87/811

భరస : నతగరశశరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:54-13-2870
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బభల నతరరయణ దసరర స
ఇసటట ననస:54-13-2870
వయససస:32
లస: ససస స
7225 SQX0380022
పపరర: గరరరన నరసససహ రరవప�

7214 SQX1391523
పపరర: చసదపశశఖర సససగసశశటట

భరస : రగశయఖ యమవరపప
ఇసటట ననస:54-13-2867
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప పపదద నతగయఖ చలమర
ఇసటట ననస:54-13-2870
వయససస:52
లస: పప
7222 SQX1909217
పపరర: రరఢ దసరర స

7212 MLJ1655323
పపరర: తషలససనతగమలలర శశరర�
సససగసశశటట �
తసడడ:ప కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:54-13-2866
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:54-13-2866
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఆనష యమవరపప
ఇసటట ననస:54-13-2867
వయససస:27
లస: ససస స
7219 SQX2329944
పపరర: ససబబరరయబడడ చలమర

95-87/808

భరస : చసదపశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:54-13-2866
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:54-13-2866
వయససస:59
లస: ససస స
7216 SQX1909209
పపరర: నతగలకడమ యమవరపప

7211 SQX0321364
పపరర: నతగమణణ సససగసశశటట

95-88/1086

95-88/1522

95-88/1087

తసడడ:ప ససబభబరరవప గటటట
ఇసటట ననస:54-13-2885
వయససస:25
లస: పప
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95-89/1389

తసడడ:ప ససనసన బబడచ సయఖద
ఇసటట ననస:54-13-2886
వయససస:23
లస: పప
7243 SQX1821255
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

95-88/1089

95-80/835

తసడడ:ప త హ
ఇసటట ననస:54-13-2895
వయససస:39
లస: పప
95-88/1291

95-85/828

భరస : ఏససబభబబ అసగబళళరర
ఇసటట ననస:54-13-2899
వయససస:21
లస: ససస స
95-84/1106

95-88/1525

95-88/1524

7253 SQX2043917
పపరర: ఏససబభబబ అసగబలలరర

7256 SQX2441327
పపరర: భభరర వ సరయ గగడవలర

7259 SQX2336923
పపరర: గరలయఖ అసగలలరర

95-88/1528

7262 SQX2144434
పపరర: యయససదతసస అసగబలలరర

95-118/909

భసధసవప: గరలయఖ అసగబలలరర
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:26
లస: పప

7265 SQX2310274
పపరర: సరమమలల అసగబలలరర

95-85/1037

Deleted

7268 SQX2460996
పపరర: పరరర సరయ గగడవలర
తసడడ:ప రసబభబబ గగడవలర
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:21
లస: పప

95-88/1290

7251 SQX2557189
పపరర: పపపమసససగ బబ సదదల

95-81/974

7254 SQX2470631
పపరర: పరరర సరయ గగడవలర

95-83/1146

7257 SQX1909613
పపరర: పపభభవత ససగస

95-88/1093

తసడడ:ప రరమ సపజదయఖ ససగస
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:20
లస: ససస స
95-88/1526

7260 SQX2459949
పపరర: చచడడశశరర నడడసపలర

95-88/1527

భరస : అపరపరరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:51
లస: ససస స
95-88/1529

7263 SQX2144210
పపరర: లకడమ బతష
స ల

95-88/1530

భరస : అన బభలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:27
లస: ససస స
95-88/1532

95-88/1533
7266 SQX2308633
పపరర: వనసకట పపషరపసజల అసగబలలరర

Deleted

తసడడ:ప గరలయఖ అసగబలలరర
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:21
లస: పప
95-88/1534

7248 SQX1995588
పపరర: వనసకటటశశర రరవప

తసడడ:ప రరమబభబబ గగడవలర
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప గరలలయఖ అసగబలలరర
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:34
లస: పప
95-88/1531

95-88/1091

తసడడ:ప శసబబ పపసరద సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:54-13-2895/2
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటయఖ అసగలలరర
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:63
లస: పప

భరస : రసబభబబ గగడవలర
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమబభబబ గగడవలర
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:21
లస: పప

7250 SQX2219954
పపరర: అపపమమ చమమల

7245 SQX1795145
పపరర: శవ రరమ కకషష బతష
స ల

తసడడ:ప రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:54-13-2895
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప రసబభబబ గగడవలర
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటయఖ అసగలలరర
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:63
లస: పప

7267 SQX2470995
పపరర: పరరర సరయ గగడవలర

95-88/1092

తసడడ:ప గరలయఖ అసగబలలరర
ఇసటట ననస:54-13-2899
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప ససరఖనతరరయణ నడడసపలర
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:57
లస: పప

7264 SQX2318335
పపరర: ఏససబభబబ అసగబలలరర

7247 SQX1821263
పపరర: వనసకటటశశరరవప చమమల

95-88/1088

తసడడ:ప ఏడడకకసదలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-13-2892/1
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరమ కకటయఖ చమమల
ఇసటట ననస:54-13-2895
వయససస:81
లస: ససస స

7252 SQX2030195
పపరర: వనసకట పపషరపసజల అసగబళళరర

7261 SQX2439636
పపరర: కలమఖణణ గగడవలర

95-88/1090

తసడడ:ప రరమకకటయఖ చమమల
ఇసటట ననస:54-13-2895
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప తత ప
ఇసటట ననస:54-13-2895
వయససస:24
లస: పప

7258 SQX2310258
పపరర: గరలయఖ అసగలలరర

7244 SQX1795137
పపరర: శరకవరణణ బతష
స ల

7242 SQX0196162
పపరర: బ చసదపకళ

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:54-13-2892
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-13-2892/1
వయససస:26
లస: ససస స

7246 SQX1995679
పపరర: శక లత ద

7255 SQX2467686
పపరర: అపరపరరవప నడడసపలర

95-88/1523

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బబ సగబళళపస
ఇసటట ననస:54-13-2888
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-13-2892
వయససస:42
లస: పప

7249 SQX1995604
పపరర: మమరఖ డ

7241 SQX2416121
పపరర: ధతమస బబ సగబళళరర

భరస : ఏససబభబబ అసగబలలరర
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:21
లస: ససస స
95-88/1535

7269 SQX2090967
పపరర: వనసకట రమణ అసగబలలరర

95-90/701

భరస : వనసకటటష అసగబలలరర
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:24
లస: ససస స
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95-154/1027

తలర : శవ పరరశత బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-13-2901
వయససస:32
లస: పప
95-90/702

తసడడ:ప శకనవరస రరవప టసగబటటరర
ఇసటట ననస:54-13-2909
వయససస:18
లస: పప
95-88/1536

Deleted
95-88/1539

భరస : శరసబయఖ ఎరకమల
ఇసటట ననస:54-13-2916
వయససస:38
లస: ససస స
7282 SQX2090397
పపరర: దసరర భవన గరరక

95-92/655

తసడడ:ప శకనవరస రరవప గరరక
ఇసటట ననస:54-13-2918/1
వయససస:23
లస: ససస స
7285 SQX2444560
పపరర: వనసకట శవ కలమమరర భభగరనవన

95-87/1375

భరస : శకనవరస రరవప భభగరనవన
ఇసటట ననస:54-13-2923
వయససస:48
లస: ససస స
7288 SQX2026862
పపరర: అమనత షపక

95-1/1148

95-88/1099

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ మబకసర
ఇసటట ననస:54-13-2934
వయససస:43
లస: ససస స

95-88/1537

భరస : రరజ బభబబ ఏపపరర
ఇసటట ననస:54-13-2916
వయససస:55
లస: ససస స
7280 SQX2093540
పపరర: దడవర మణణ ఏపపరర

95-89/1258

95-88/1544

95-85/829

7278 SQX2159556
పపరర: శరసబయఖ యరకమల

95-88/1538

తసడడ:ప వనసకయఖ యరకమల
ఇసటట ననస:54-13-2916
వయససస:43
లస: పప
95-94/511

7281 SQX2059186
పపరర: పసపయ యరకమల

95-186/575

తసడడ:ప రరజ బభబబ ఏపపరర
ఇసటట ననస:54-13-2916
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప శరసబయఖ యరకమల
ఇసటట ననస:54-13-2916
వయససస:19
లస: ససస స

95-88/1540
7283 SQX2146603
పపరర: ఏమ వ ఏస సరయ పవన శరమ
కలరపరటట
తసడడ:ప వనసకట రరమకకషష శరమ కలరపరటట
ఇసటట ననస:54-13-2920
వయససస:23
లస: పప

7284 SQX2146587
పపరర: దదవఖ కలారరపరటట

తసడడ:ప వనసకట రరమ కకషష శరమ కలారరపరటట
ఇసటట ననస:54-13-2920
వయససస:21
లస: ససస స

7286 SQX2444719
పపరర: శకనవరస రరవప భభగరనవన

7287 SQX2312379
పపరర: అపరష యయపపరర

95-89/1390

7289 SQX2242758
పపరర: వనసకటలకడమ బతషల

7292 SQX1908797
పపరర: నబ స షపక

7295 SQX2004299
పపరర: లకడమ దడవ కరమరరడడ

95-88/1541

95-83/1147

భరస : శసకర కలమమర యయపపరర
ఇసటట ననస:54-13-2927
వయససస:38
లస: ససస స
95-84/1107

7290 SQX2242774
పపరర: యలమసద బతష
స ల

95-84/1108

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:54-13-2928
వయససస:36
లస: పప
95-88/1100

తసడడ:ప అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:54-13-2928
వయససస:54
లస: పప

భరస : జజగ రరవప గగల
ఇసటట ననస:54-13-2932
వయససస:67
లస: ససస స
7297 UYD0701749
పపరర: రమ దడవ మబకసర

7277 SQX2190072
పపరర: దడవ మణణ ఏపపరర

7275 SQX2085520
పపరర: రరజ బభబబ ఏపపరర
తసడడ:ప సలమస ఏపపరర
ఇసటట ననస:54-13-2916
వయససస:69
లస: పప

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:54-13-2928
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప నబ స షపక
ఇసటట ననస:54-13-2928
వయససస:20
లస: పప
7294 SQX2104164
పపరర: సతఖవత గగల

95-90/703

తసడడ:ప ససబబరరవప భభగరనవన
ఇసటట ననస:54-13-2923
వయససస:41
లస: పప

భరస : నబ షర షపక
ఇసటట ననస:54-13-2928
వయససస:42
లస: ససస స
7291 SQX1911858
పపరర: రహమతతలమర షపక

7274 SQX2090041
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ చదలవరడ

95-88/1098
7272 SQX1882976
పపరర: హహమ శవరరమ కకషష టసగబటటరర

తసడడ:ప శకనవరస రరవప టసగబటటరర
ఇసటట ననస:54-13-2909
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ చదలవరడ
ఇసటట ననస:54-13-2910
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప సలమస ఏపపరర
ఇసటట ననస:54-13-2916
వయససస:69
లస: పప
7279 SQX2160315
పపరర: ససరరక ఎరకమల

95-59/1439

తసడడ:ప శకరరమ మగరరస టసగబటటరర
ఇసటట ననస:54-13-2909
వయససస:41
లస: పప

7273 SQX2017747
పపరర: బభల శకరరమ మగరరస టసగబటటరర

7276 SQX2224913
పపరర: రరజ బభబబ ఏపపరర

7271 SQX2542819
పపరర: శకనవరసరరవప టసగబటటరర

7293 SQX2235414
పపరర: రహమతతలమర షపక

95-88/1542

తసడడ:ప నబ షర షపక
ఇసటట ననస:54-13-2928
వయససస:20
లస: పప
95-83/976

7296 SQX2161198
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ మబకసర

భరస : చనన వనసకట ససబబ రరడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-13-2934
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప బభల వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:54-13-2934
వయససస:44
లస: పప

7298 SQX2004323
పపరర: చనన వనసకట ససబబ రరడడ
కరమరరడడడ
తసడడ:ప ససబబ రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:54-13-2934
వయససస:64
లస: పప

7299 SQX2050946
పపరర: రరమ దడవ మబకసర

95-90/704

95-88/1543

95-155/721

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ మబకసర
ఇసటట ననస:54-13-2934
వయససస:43
లస: ససస స
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7300 SQX2234920
పపరర: వనసకట శవ సతఖ నతరరయణ
మదచద ల
తసడడ:ప సరయ బభబబ మదచద ల
ఇసటట ననస:54-13-2938
వయససస:46
లస: పప

95-88/1545

7303 SQX2434306
పపరర: లనత వరణణ శక మలర రరడడడ

95-88/1548

భరస : శకనవరసరరడడడ మలర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-13-2938-1
వయససస:37
లస: ససస స
7306 SQX1909274
పపరర: ఖససస పణఖస

95-88/1103

95-85/1039

భరస : అనశర సయద
ఇసటట ననస:54-13-2942
వయససస:32
లస: ససస స
7315 SQX0834671
పపరర: అసజన కసదసకలరర

95-88/1106

95-90/185

95-88/1109

95-88/1112

తసడడ:ప నతగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-13-2948
వయససస:65
లస: పప
7327 MLJ3104668
పపరర: శవరరరడడడ� ఈమన�
తసడడ:ప సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:54-13-2952
వయససస:61
లస: పప

7307 SQX2186658
పపరర: పపవణ రరడడడ కసదసల

7310 SQX2076560
పపరర: అనవర సయఖద

7313 SQX1289702
పపరర: వనసకట రరడడడ సరనకకమబమ

7316 SQX1340215
పపరర: ససబబ రరవప కసదసకలరర

7319 SQX1371053
పపరర: ససతతరరమయఖ కసదసకలరర

95-88/1549

95-87/1157

95-88/1104

95-85/1038

7311 SQX2077212
పపరర: సదదక షపక

95-88/1292

7314 SQX0989194
పపరర: కసదసకలరర సశపన

95-88/1105

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:54-13-2946
వయససస:31
లస: ససస స
95-88/1107

7317 SQX1339069
పపరర: సరసబశవరరవప కసదసకలరర

95-88/1108

తసడడ:ప ససబబయఖ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:54-13-2946
వయససస:63
లస: పప
95-90/186

7320 SQX2422186
పపరర: ఉదయ చసదదక
ప గసగరరరడడడ

95-85/1040

భరస : కకటట రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-13-2948
వయససస:34
లస: ససస స
95-88/1110

7325 SQX1286138
పపరర: బభల చచననమమ బబ లలససపరటట

95-88/1113

తసడడ:ప మసతపరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:54-13-2952
వయససస:69
లస: పప

7308 SQX2335339
పపరర: కరశస సయఖద

భరస : అనవర షపక
ఇసటట ననస:54-13-2942
వయససస:31
లస: ససస స

7322 SQX1911205
పపరర: వనసకట శవ పపసరద
కలపపనబబ యన
తసడడ:ప ససబబరరవప కలపపనబబ యన
ఇసటట ననస:54-13-2948
వయససస:41
లస: పప

7328 MLJ1660356
పపరర: సరసబరరడడడ� ఈమన�

95-88/1102

తసడడ:ప మసరసన సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:54-13-2942
వయససస:71
లస: పప

7323 SQX1874379
పపరర: కకటట రరడడడ గసగరరరడడడ

95-88/1111

తసడడ:ప రరమ కకషష రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-13-2948
వయససస:42
లస: పప

భరస : పపద కకనయఖ బబ లలససపరటట
ఇసటట ననస:54-13-2952
వయససస:34
లస: ససస స
95-88/1115

95-88/1547

తసడడ:ప ఖససస పణఖస
ఇసటట ననస:54-13-2939
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:54-13-2946
వయససస:73
లస: పప

భరస : కకటట రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-13-2948
వయససస:35
లస: ససస స
7324 SQX0284992
పపరర: రరమకకషరషరరడ�డడ గసగరరరడ�డడ

7305 SQX1909266
పపరర: జన బభష పణఖస

95-88/1101

తసడడ:ప సరసబయఖ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:54-13-2946
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప రవ రరజజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:54-13-2946
వయససస:24
లస: పప
7321 SQX1874361
పపరర: ఉదయ చసదదక
ప గసగరరరడడడ

7304 SQX1909241
పపరర: ఖమశసబ పణఖస

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-13-2945
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససతయఖ
ఇసటట ననస:54-13-2946
వయససస:33
లస: ససస స
7318 SQX1317990
పపరర: వసశ కకషష సససగ బబ సదదల

భరస : బభబబరరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:54-13-2938/1
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖససస సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:54-13-2942
వయససస:39
లస: పప
95-89/1532

7302 SQX2434322
పపరర: శవకలమమరర కడడయమల

భరస : వనసకట శవ సతఖ నతరరయణ మదచద ల
ఇసటట ననస:54-13-2938
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:54-13-2940
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఖమససస సయఖద
ఇసటట ననస:54-13-2942
వయససస:57
లస: ససస స
7312 SQX2506186
పపరర: సరధదక సయద

95-88/1546

భరస : ఖససస పణఖస
ఇసటట ననస:54-13-2939
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప పపద సరయబబ పణఖస
ఇసటట ననస:54-13-2939
వయససస:46
లస: పప
7309 SQX2331726
పపరర: మమలమబ సయఖద

7301 SQX2234912
పపరర: యచన కకవధత శక మదచద ల

7326 SQX1285874
పపరర: మబనరరననసర షపక

95-88/1114

భరస : బభషష షపక
ఇసటట ననస:54-13-2952
వయససస:54
లస: ససస స
95-88/1116

7329 MLJ3103025
పపరర: నతరరయణ� పరశస�

95-88/1117

తసడడ:ప కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:54-13-2952
వయససస:79
లస: పప
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7330 SQX1874403
పపరర: శబర షపక
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95-142/90

తసడడ:ప జఅమర షపక
ఇసటట ననస:54-14-29/59
వయససస:22
లస: పప
7333 SQX1909373
పపరర: ఇబపహహస షపక

95-88/1120

95-88/1123

95-88/1124

95-88/1127

95-83/977

95-88/1128

భరస : హజ సయఖద
ఇసటట ననస:54-14-2956/2
వయససస:36
లస: ససస స

95-88/1125

7346 SQX1880384
పపరర: షబబర మహమమద

7349 MLJ1661263
పపరర: వనసకటటశశరమమ కలరపరటట

95-85/707

7352 SQX0243212
పపరర: జసషసదత బబగస� షపక�

95-83/514

7355 SQX0670943
పపరర: అబబదల షషకలర షపక

95-85/704

7358 SQX2326130
పపరర: హజ సయఖద
తసడడ:ప దచలమ సయఖద
ఇసటట ననస:54-14-2956/2
వయససస:44
లస: పప

7338 SQX1912575
పపరర: బభజ షపక

95-87/813

7341 SQX1909951
పపరర: నతససమయమ షపక

95-88/1126

7344 SQX1929413
పపరర: మహమమద ఖససస షపక

95-194/42

7347 SQX1887454
పపరర: రవ కలమమర పసనపరటట

95-83/515

తసడడ:ప చన యలమసద పసనపరటట
ఇసటట ననస:54-14-2952
వయససస:25
లస: పప
95-85/705

7350 MLJ1661131
పపరర: శవశసకరరరవప కలరపరటట

95-85/706

తసడడ:ప శవశసకరరరవప de
ఇసటట ననస:54-14-2955
వయససస:48
లస: పప
95-85/708

7353 SQX0234492
పపరర: ససభభన� షపక�

95-85/709

తసడడ:ప షషకలర�
ఇసటట ననస:54-14-2956
వయససస:38
లస: పప
95-85/711

తసడడ:ప మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:54-14-2956
వయససస:65
లస: పప
95-85/712

భరస : నగరజ రరగళర
ఇసటట ననస:54-14-95/A
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప బబడడసర షపక
ఇసటట ననస:54-14-1410
వయససస:68
లస: పప

భరస : షషకలర�
ఇసటట ననస:54-14-2956
వయససస:53
లస: ససస స
95-85/710

95-88/1122

తసడడ:ప నతసరరరడన షపక
ఇసటట ననస:54-14-834
వయససస:59
లస: పప

భరస : శవశసకరరరవప కటభట
ఇసటట ననస:54-14-2955
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప షషకలర
ఇసటట ననస:54-14-2956
వయససస:40
లస: పప
7357 SQX1887520
పపరర: యమససమన

7343 SQX1951284
పపరర: సరయ పపసనన రరవపళళకకలలర

7335 SQX1909357
పపరర: నతగమణణ రరగళర

Deleted

తసడడ:ప జమర మహమమద
ఇసటట ననస:54-14-1997
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప షషకలర�
ఇసటట ననస:54-14-2956
వయససస:35
లస: ససస స
7354 SQX0243352
పపరర: సరదసలర షపక

7340 SQX1909936
పపరర: బభష షపక

95-88/1119

తసడడ:ప కరలలషర వరల షపక
ఇసటట ననస:54-14-393
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరజరష కనతన రరవపళళకకలలర
ఇసటట ననస:54-14-1406
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప మమరయఖ� �
ఇసటట ననస:54-14-2953
వయససస:40
లస: పప
7351 SQX0243329
పపరర: మహబగబ� షపక�

95-142/678

తసడడ:ప నతససమయమ షపక
ఇసటట ననస:54-14-834
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప హరరదతసనలమ
ఇసటట ననస:54-14-1466
వయససస:34
లస: పప
7348 MLJ1661941
పపరర: రరమకకషష� తగరసపపడడ�

7337 SQX2083475
పపరర: గణపత షపక
తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-14-232
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప రరమ కకషష కననజయమ
ఇసటట ననస:54-14-1398
వయససస:41
లస: పప
7345 SQX2081362
పపరర: కరళళశశర రరవప హరరదతసనలమ

95-88/1121

Deleted

తసడడ:ప సపజదత షపక
ఇసటట ననస:54-14-834
వయససస:23
లస: ససస స
7342 SQX1912369
పపరర: vinod kumar కననజయమ

7334 SQX1909399
పపరర: హహసపన బ షపక

7332 SQX1909407
పపరర: జలమన షపక

తసడడ:ప అనవర షపక
ఇసటట ననస:54-14-77/7
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:54-14-77/A
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప మబతస యఖ చచలస
ఇసటట ననస:54-14-150/128
వయససస:49
లస: పప
7339 SQX1909928
పపరర: కరరమబన షపక

95-88/1118

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:54-14-77/7
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:54-14-77/7
వయససస:49
లస: పప
7336 SQX1168039
పపరర: మహన రరవప చచలస

7331 SQX1909381
పపరర: హజరర షపక

7356 SQX2340487
పపరర: శశశదతబ షపక

95-87/1438

భరస : మబజబబర రరహమన షపక
ఇసటట ననస:54-14-2956
వయససస:40
లస: ససస స
95-85/1041

7359 SQX2301927
పపరర: దచల సయఖద

95-87/1439

తసడడ:ప ఆదస సయఖద
ఇసటట ననస:54-14-2956 , 3 LINE
వయససస:76
లస: పప
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7360 SQX2173383
పపరర: ఖససస బ పఠరన
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95-88/1551

భరస : పసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-14-2957
వయససస:42
లస: ససస స
7363 MLJ1647171
పపరర: యమససన � సయఖద�

95-88/1130

7364 SQX2091742
పపరర: మసనద అహమద సయఖద

95-85/714

భరస : నజర� �
ఇసటట ననస:54-14-2959
వయససస:41
లస: ససస స

7367 MLJ1652106
పపరర: సరధదక� షపక�

95-85/717

తసడడ:ప సరరదర� �
ఇసటట ననస:54-14-2959
వయససస:47
లస: పప

7370 MLJ1647940
పపరర: నజర మహమమద

95-88/1552

7373 SQX2355097
పపరర: ససరఖనతరరయణ చదలవరడ

తసడడ:ప బబబజయమ జనతగమరరపఅల
ఇసటట ననస:54-14-2974
వయససస:21
లస: ససస స
95-88/1131

7379 SQX0397877
పపరర: నతగరసదపమమ మబచసచమమరర

7382 SQX1872969
పపరర: రరమ రరడడ గబననసరరడడడ

తసడడ:ప సతతఖనసద రరడడ మబచసచమమరర
ఇసటట ననస:54-14-2976
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప ససబబ రరడడడ గబననసరరడడడ
ఇసటట ననస:54-14-2976
వయససస:35
లస: పప

7384 SQX1911270
పపరర: వరలకడమ దససడడ

7385 MLJ1646033
పపరర: శవరరరడడడ దససడడ

95-88/1136

భరస : మబరళ కకషష దససడడ
ఇసటట ననస:54-14-2977
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-14-2977
వయససస:57
లస: పప

95-85/718

95-88/1553

7388 SQX1847813
పపరర: ఉసరమన షపక
తసడడ:ప ఖమదర మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:54-14-2979
వయససస:30
లస: పప

7368 MLJ1647882
పపరర: బభజ� మహమమద

95-85/716

7371 SQX2356483
పపరర: లకడమ రరజఖస చదలవరడ

95-85/1042

7374 SQX2404374
పపరర: లకడమ రరజఖస చదలవరడ

95-88/1554

భరస : సనరఖ నతరరయణ చదలవరడ
ఇసటట ననస:54-14-2972
వయససస:65
లస: ససస స
95-90/706

7377 SQX2059442
పపరర: వనసకటటష పపదకసడర

95-187/383

తసడడ:ప రరమయఖ పపదకసడర
ఇసటట ననస:54-14-2975
వయససస:20
లస: పప
95-88/1132

7380 SQX0231480
పపరర: ససధతకర రరడడడ మబచసచమమరర

95-88/1133

తసడడ:ప సతతఖనసద రరడడ మబచసచమమరర
ఇసటట ననస:54-14-2976
వయససస:31
లస: పప
95-88/1135

7383 SQX2231249
పపరర: సపవసత మబచసచమమరర

95-88/1555

భరస : ససధతకర రరడడడ మబచసచమమరర
ఇసటట ననస:54-14-2976
వయససస:22
లస: ససస స
95-88/1137

తసడడ:ప కకటటరరడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:54-14-2977
వయససస:60
లస: పప
95-90/707

95-85/713

భరస : ససరఖనతరరయణ చదలవరడ
ఇసటట ననస:54-14-2972
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : సతతఖనసద రరడడ మబచసచమమరర
ఇసటట ననస:54-14-2976
వయససస:50
లస: ససస స
95-88/1134

7365 MLJ1650316
పపరర: ననషత� మహమమద

తసడడ:ప సరరదర� �
ఇసటట ననస:54-14-2959
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప బల గబరవయఖ చచననమశశటట
ఇసటట ననస:54-14-2975
వయససస:36
లస: పప

భరస : పపదదప మబచసచమమరర
ఇసటట ననస:54/14/2976
వయససస:26
లస: ససస స

7387 SQX1998574
పపరర: సరసబ శవ రరడడ

95-85/715

తసడడ:ప చలపత రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:54-14-2972
వయససస:74
లస: పప

95-86/1064 7376 SQX2090777
7375 SQX2087492
పపరర: చనన బబబలల జనతగమరరపఅల
పపరర: అసజయఖ చచననమశశటట

95-88/1129

భరస : జమర �
ఇసటట ననస:54-14-2959
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప సరరదర �
ఇసటట ననస:54-14-2959
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప చలపత రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:54-14-2972
వయససస:74
లస: పప

7381 SQX0231530
పపరర: పపదదప రరడడడ మబచసచమమరర

95-90/705

తసడడ:ప సరరదర� �
ఇసటట ననస:54-14-2959
వయససస:40
లస: పప

7369 MLJ1647890
పపరర: జమర మహమమద

7362 SQX1823350
పపరర: జరరనత సయఖద

భరస : యమససన సయఖద
ఇసటట ననస:54-14-2958
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప యమససన సయఖద
ఇసటట ననస:54-14-2958
వయససస:19
లస: పప

7366 MLJ1650324
పపరర: ఉమమసలమమ� మహమమద

7378 SQX1776111
పపరర: అమకత మబచసచమమరర

95-89/1544

తసడడ:ప మహబగబ పటభన
ఇసటట ననస:54-14-2957
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప మహబగబ� �
ఇసటట ననస:54-14-2958
వయససస:46
లస: పప

7372 SQX2392421
పపరర: సనరఖ నతరరయణ చదలవరడ

7361 SQX2514305
పపరర: పసర ఖమన పటభన

7386 SQX2191070
పపరర: మధవ ఉపపలపప

95-88/1556

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:54-14-2977
వయససస:59
లస: ససస స
95-45/1008

7389 SQX2154169
పపరర: ససలమ న షపక

95-85/1043

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:54-14-2979
వయససస:20
లస: ససస స
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95-88/1138

భరస : హహసరమన షపక
ఇసటట ననస:54-14-2979
వయససస:26
లస: ససస స
7393 SQX2252971
పపరర: ఉసరమన షపక

95-85/1044

95-88/1559

95-90/187

95-82/648

95-82/910

95-85/1045

భరస : దసరర పపసరద రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:54-15-3012
వయససస:60
లస: ససస స

7403 SQX0307066
పపరర: రరమమరరవప మణణశశరర

7406 SQX2203081
పపరర: హరర కలమమర వసజ

7409 SQX2318772
పపరర: గగససయ షపక

95-85/720

7412 SQX0122663
పపరర: షపక అలమరబక�

95-82/649

7415 SQX2082840
పపరర: ఫణణసదప అసబల కరట

95-82/911

95-85/1046

7418 SQX1953348
పపరర: వనసకటటశశరర మటటటపలర
భరస : వవణబగగపరల మటటటపలర
ఇసటట ననస:54-15-3016
వయససస:44
లస: ససస స

95-88/1560

7401 SQX0380964
పపరర: శశషమమ మణణసపరర

95-82/647

7404 SQX2137818
పపరర: ఉష రరణణ మబకస

95-82/909

7407 SQX1249409
పపరర: ససభభన వసరసదస గరరర

95-90/188

తసడడ:ప ఇమమససర వసరసదస గరరర
ఇసటట ననస:54-15-2990
వయససస:44
లస: పప
7410 SQX0471375
పపరర: ఫహహమమ షపక

95-85/719

భరస : చనకరరమబలమర
ఇసటట ననస:54-15-2993
వయససస:36
లస: ససస స
95-85/721

7413 SQX2085140
పపరర: తకకకస షపక

95-85/830

తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:54-15-2993
వయససస:21
లస: ససస స
95-85/831

తసడడ:ప శవనతరరయణ అసబల కరట
ఇసటట ననస:54-15-2996/A
వయససస:26
లస: పప
95-85/1048

7398 SQX2236214
పపరర: పపవణ కలమమర భమవరపప

భరస : రరమబ మబకస
ఇసటట ననస:54-15
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల రహహస�
ఇసటట ననస:54-15-2993
వయససస:49
లస: పప
95-85/722

95-88/1558

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:54-15
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:54-15-2992
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప అలమర బక షపక
ఇసటట ననస:54-15-2994
వయససస:22
లస: పప
7417 SQX2376408
పపరర: తషలశ రరళరబసడడ

95-82/646

Deleted

భరస : అలమరబక
ఇసటట ననస:54-15-2993
వయససస:43
లస: ససస స
7414 SQX1871805
పపరర: మహమమద అసరరస షపక

7400 SQX1614511
పపరర: లల పసపయమసక మబకస

7395 SQX2257285
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:ప శకనవరస రరవప భమవరపప
ఇసటట ననస:54-14-4229
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప బభలయఖ వసజ
ఇసటట ననస:54-15
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప బకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-15-2992
వయససస:38
లస: పప
7411 SQX0471383
పపరర: షమమ షపక

95-88/1140

తసడడ:ప గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:54-15
వయససస:68
లస: పప

భరస : హరర కలమమర వసజ
ఇసటట ననస:54-15
వయససస:35
లస: ససస స
7408 SQX2318749
పపరర: ఇసరమయల షపక

7397 SQX1911098
పపరర: మమనక కలరపరటట

95-88/1557

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-14-2982
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమబ మబకస
ఇసటట ననస:54-15
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమమరరవప
ఇసటట ననస:54-15
వయససస:35
లస: పప
7405 SQX2132553
పపరర: షహహనత బబగస వసజ

95-87/1440

తసడడ:ప శసకర రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:54-14-2989
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప వర సరశమ భమవరపప
ఇసటట ననస:54-14-4229
వయససస:44
లస: పప
7402 SQX0307074
పపరర: రవసదప మణణశశరర

7394 SQX2252963
పపరర: మహబగబ షపక

7392 SQX2256931
పపరర: మసరసన షపక

తసడడ:ప ఖమససస
ఇసటట ననస:54-14-2981
వయససస:38
లస: పప

తలర : ఉసరమన షపక
ఇసటట ననస:54-14-2982
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-14-2982
వయససస:26
లస: ససస స
7399 SQX1188938
పపరర: శకనవరస రరవప భమవరపప

95-88/1139

తసడడ:ప కననబభబబ� �
ఇసటట ననస:54-14-2979
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప ఖదర షపక
ఇసటట ననస:54-14-2982
వయససస:30
లస: పప
7396 SQX2260313
పపరర: దసరర బ షపక

7391 MLJ1661479
పపరర: రమణ� ఉపపలపప�

7416 SQX2338630
పపరర: అసబల కరట లకడమ

95-85/1047

భరస : అసబల కరట శవ
ఇసటట ననస:54-15-2996 /A
వయససస:47
లస: ససస స
95-88/1141

7419 SQX1874064
పపరర: వజయ లకడమ మసడచదద సల

95-88/1142

భరస : వనసకట ససబభబరరడడడ మసడచదద సల
ఇసటట ననస:54-15-3018
వయససస:32
లస: ససస స
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95-88/1143 7421 SQX0234427
7420 SQX1874098
పపరర: వనసకట ససబభబరరడడడ మసడచదద సల
పపరర: కకటటశశరరరవప� బబ డబబ యన�

తసడడ:ప రరమసరశమ రరడడ మసడచదద సల
ఇసటట ననస:54-15-3018
వయససస:36
లస: పప
7423 SQX0242883
పపరర: మబరళ� గబరజజల�

తసడడ:ప రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:54-15-3018
వయససస:57
లస: పప
95-88/1146

తసడడ:ప ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:54-15-3022
వయససస:37
లస: పప
7426 SQX0861583
పపరర: శకనవరస రరవప జసగరల

95-88/1150

95-85/1049

95-82/652

95-82/912

95-88/1293

95-85/1051

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:54-16-3025
వయససస:32
లస: ససస స

7433 SQX1410331
పపరర: శరరద గబడడకసదసల

7436 SQX2200350
పపరర: లకడమ గబడడ కసదసల

7439 YAV2739441
పపరర: ససజజత వడకచర

7442 SQX0848770
పపరర: రరమబలల కకరర

95-87/573

7445 SQX1275164
పపరర: యమససమన ససలమసనత

95-82/653

7448 SQX1286245
పపరర: అబబదల జజవద మహమమద
తలర : యమససమన ససలమసనత
ఇసటట ననస:54-16-3025
వయససస:25
లస: పప

7428 SQX1289769
పపరర: లకడమ కరసతత రరవప కరణస

95-88/1152

7431 SQX0380774
పపరర: వనసకట నతగలకడమ బజరస

95-82/651

7434 SQX0307173
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ బజరస

95-82/654

తసడడ:ప శరభభ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-16
వయససస:38
లస: పప
95-82/913

7437 SQX2086502
పపరర: లకకమ గబడడకసదసల

95-85/832

భరస : పపసరద గబడడకసదసల
ఇసటట ననస:54-16
వయససస:61
లస: ససస స
95-87/1480

7440 SQX2406775
పపరర: గగపస కకరర

95-85/1050

తసడడ:ప రరమబలల కకరర
ఇసటట ననస:54-16-3024
వయససస:22
లస: పప
95-88/1153

7443 MLJ1662956
పపరర: రరమబలల� దసరర స�

95-88/1154

తసడడ:ప చచననయఖ� �
ఇసటట ననస:54-16-3024
వయససస:79
లస: పప
95-87/574

భరస : అబబదల సలమస మహమమద
ఇసటట ననస:54-16-3025
వయససస:48
లస: ససస స
95-88/1155

95-88/1149

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:54-16
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమయఖ
ఇసటట ననస:54-16-3024
వయససస:61
లస: పప

తలర : యమససమన ససలమసనత
ఇసటట ననస:54-16-3025
వయససస:27
లస: ససస స
7447 SQX0989384
పపరర: గగసఖ షపక

95-82/650

తసడడ:ప ససబరరడక
ఇసటట ననస:54-16-1270
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమబలల కకరర
ఇసటట ననస:54-16-3024
వయససస:19
లస: ససస స
7444 SQX1327759
పపరర: హబబభ మహమమద

7430 SQX1385682
పపరర: కలమఖణణ గబడడకసదసల

7425 SQX1586876
పపరర: శకనవరస ససదతబతస న

తసడడ:ప కకసడయఖ కరణస
ఇసటట ననస:54-15-3024
వయససస:58
లస: పప

భరస : పపసరద గబడడ కసదసల
ఇసటట ననస:54-16
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రరజక షపక
ఇసటట ననస:54-16-304
వయససస:41
లస: ససస స
7441 SQX2407567
పపరర: వజయ లకడమ కకరర

95-88/1151

భరస : రరమబలల గబడడకసదసల
ఇసటట ననస:54-16
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమబలల
ఇసటట ననస:54-16
వయససస:67
లస: పప
7438 SQX2113637
పపరర: శశశదత షపక

7427 MLJ1657493
పపరర: పప తషలలరర� ససదద తబతస న�

95-88/1145

తసడడ:ప పప తషలలరర ససదతబతస న
ఇసటట ననస:54-15-3024
వయససస:22
లస: పప

భరస : రమమష బభబబ గబడడకసదసల
ఇసటట ననస:54-16
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప పపసరద గబడడకసదసల
ఇసటట ననస:54-16
వయససస:37
లస: ససస స
7435 SQX2128627
పపరర: పపసరద గబడడకసదసల

95-88/1147

తసడడ:ప శకరరమబలల� �
ఇసటట ననస:54-15-3024
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప మహహదద న ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-15-3083
వయససస:40
లస: పప
7432 SQX1331693
పపరర: సరళ గబడడకసదసల

7424 SQX0174672
పపరర: అఫరల� షపక�

7422 MLJ1646199
పపరర: రరధతకకషషమగరరస� చసదన�

తసడడ:ప నతసచతరయఖ� �
ఇసటట ననస:54-15-3020
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:ప జజన సపజదత�
ఇసటట ననస:54-15-3022
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-15-3024
వయససస:38
లస: పప
7429 SQX2375939
పపరర: హసనననలమర పఠరన

95-88/1144

7446 MLJ1663699
పపరర: అసమతషననసర ఎసడడఎ

95-87/575

భరస : అబబదలసలమస� �
ఇసటట ననస:54-16-3025
వయససస:66
లస: ససస స
95-88/1156

7449 SQX0989392
పపరర: రఫస మహమమద షపక

95-88/1157

తసడడ:ప సతస ర
ఇసటట ననస:54-16-3025
వయససస:35
లస: పప
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7450 MLJ1664184
పపరర: అబబదల అహద మహమమద

95-88/1158

తసడడ:ప అబబదల కలస మహమమద
ఇసటట ననస:54-16-3025
వయససస:44
లస: పప
7453 SQX1640572
పపరర: యరకగగపపల వజయ

95-85/723

95-88/1161

95-85/726

95-83/1148

95-87/1481

95-85/1054

తసడడ:ప ససభభన మహమమద
ఇసటట ననస:54-16-3040
వయససస:19
లస: పప
7471 SQX2165421
పపరర: వనసకట కకసడరరడడడ బసడడ

95-87/1483

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:54-16-3046
వయససస:41
లస: ససస స

95-85/1053

7463 SQX2284891
పపరర: కలమమరర మమచచరర

7466 SQX2356954
పపరర: పదమజ బబ లలర

95-87/1486

95-88/1561

7458 SQX1882992
పపరర: అసజల కలదదసడడ

95-85/725

7461 SQX2081800
పపరర: నతగర రరడడడ ఏలలరర

95-83/978

7464 SQX1275404
పపరర: మబన పరరశన షపక

95-87/814

భరస : హజ బభషర షపక
ఇసటట ననస:54-16-3032
వయససస:35
లస: ససస స
95-88/1562

7467 SQX2351740
పపరర: పరరశత కరణస

95-87/1482

భరస : శకనవరస రరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:54-16-3038(15-14-83/4D)
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లకడమ కరసతత రరవప
ఇసటట ననస:54-16-3038 (15-14-83/41A)
వయససస:55
లస: ససస స

7469 SQX1775048
పపరర: ససపసపయ రరడడడ యకససటట

7470 SQX1776046
పపరర: లకడమ సపవసత బసడడ

95-88/1163

7472 SQX2123008
పపరర: శశబభరరణణ బసడడ

7475 SQX2278745
పపరర: రజజక షపక

7478 SQX2355618
పపరర: పరవన షపక
భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:54-16-3046
వయససస:26
లస: ససస స

95-87/815

తసడడ:ప వనసకట కకసడత రరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:54-16-3044
వయససస:21
లస: ససస స
95-87/1484

7473 SQX2163293
పపరర: వనసకట సపమఖ బసడడ

95-87/1485

తసడడ:ప వనసకట కకసడత రరడడడ
ఇసటట ననస:54-16-3044
వయససస:22
లస: ససస స
95-85/1055

తసడడ:ప ఖదర షపక
ఇసటట ననస:54-16-3046
వయససస:44
లస: పప
95-85/1057

95-85/1052

తసడడ:ప రరమచసదప రరడడడ ఏలలరర
ఇసటట ననస:54-16-3030
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట కకసడతరరడడడ
ఇసటట ననస:54-16-3044
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట కకసడరరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:54-16-3044
వయససస:20
లస: ససస స
7477 SQX2278885
పపరర: శశశదత షపక

7460 SQX2158871
పపరర: ఝనస రరణణ కలదదసడడ

7455 SQX2311462
పపరర: జలమన షపక

భరస : శవ రరమ రరజ కలదదసడడ
ఇసటట ననస:54-16-3029
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మణణకసఠ రరడడడ యకససటట
ఇసటట ననస:54-16-3042
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమచసదప రరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:54-16-3044
వయససస:47
లస: పప
7474 SQX2165108
పపరర: లకడమ సపవసత బసడడ

95-88/1162

భరస : మరరయదతసస
ఇసటట ననస:54-16-3030
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:54-16-3032
వయససస:76
లస: ససస స
7468 SQX2244317
పపరర: మహహదదదన మహమమద

7457 MLJ1662030
పపరర: మరరఖమన� పఠరన�

95-88/1160

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-16-3028
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప శవ రరమ రరజ కలదదసడడ
ఇసటట ననస:54-16-3029
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగర రరడడడ ఏలలరర
ఇసటట ననస:54-16-3030
వయససస:65
లస: పప
7465 SQX2167807
పపరర: మసరసన బ షపక

95-85/724

తసడడ:ప ఉసపసనతల న� �
ఇసటట ననస:54-16-3028
వయససస:54
లస: పప

భరస : శవ రరమ రరజ
ఇసటట ననస:54-16-3029
వయససస:37
లస: ససస స
7462 SQX2173391
పపరర: చసదప రరడడడ ఏలలరర

7454 SQX1265900
పపరర: రహహమమన ఖమన పఠరన

7452 MLJ1663715
పపరర: అబబదలసలమస� మహమమద�

తసడడ:ప వజరఅహమద� �
ఇసటట ననస:54-16-3025
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ప జమమల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-16-3028
వయససస:41
లస: పప

భరస : అమమనసలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:54-16-3028
వయససస:28
లస: ససస స
7459 SQX1640622
పపరర: కలదదసడడ అసజల కలదదసడడ

95-88/1159

తసడడ:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:54-16-3025
వయససస:49
లస: పప

భరస : సనరరబభబబ యరకగగపపల
ఇసటట ననస:54-16-3028
వయససస:52
లస: ససస స
7456 SQX1882984
పపరర: గగససయ పఠరన

7451 SQX1467613
పపరర: సలమమనతహమద షపక

7476 SQX2263457
పపరర: చతసదబ ననర బభష

95-85/1056

భరస : ననర బభష
ఇసటట ననస:54-16-3046
వయససస:43
లస: ససస స
95-87/1487

7479 SQX2235794
పపరర: పరరశన షపక

95-88/1563

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:54-16-3046
వయససస:30
లస: ససస స
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95-90/191

భరస : అహమద హహసపన సయఖద
ఇసటట ననస:54-16-3046
వయససస:52
లస: ససస స
7483 SQX2094993
పపరర: ఇబపహహస షపక

95-95/1189

95-88/1165

95-88/1168

95-88/1171

95-82/655

95-82/915

95-85/1058

తసడడ:ప శకనవరసరరవప శవరదద
ఇసటట ననస:54-17-3055
వయససస:19
లస: పప

7493 SQX0285247
పపరర: రరమబ� శవరజ�

7496 SQX0307041
పపరర: రరసబభబబ కకట

7499 SQX1874858
పపరర: నతగకనఖ కకట

7502 SQX2335669
పపరర: శవమమ కలపపల

95-88/1174

7505 SQX0615617
పపరర: శవరజ నతగరసదపస�

95-88/1172

7508 SQX1624510
పపరర: మహన సససగ చచహన
తసడడ:ప ససరరన జ సససహ చచహన
ఇసటట ననస:54-17-3056
వయససస:69
లస: పప

7488 SQX1289736
పపరర: గగపస కకషష ససకల

95-88/1167

95-88/1170
7491 SQX1562132
పపరర: శవ నతగ మలలర శశర రరవప బబ లలర

7494 SQX1062793
పపరర: రహమ తషలర షపక

95-88/1173

తసడడ:ప జలమన
ఇసటట ననస:54-16-3070
వయససస:37
లస: పప
95-82/656

7497 SQX2257129
పపరర: భభనస కకషష కకట

95-82/914

తసడడ:ప రసబభబబ కకట
ఇసటట ననస:54-17
వయససస:30
లస: పప
95-142/91

7500 SQX2173821
పపరర: ఖమజ షపక

95-88/1565

తసడడ:ప గగస
ఇసటట ననస:54-17-3053
వయససస:64
లస: పప
95-85/1059

7503 SQX2323434
పపరర: శకనవరసస నరరశశటట

95-85/1060

తసడడ:ప పరపరరవప నరరశశటట
ఇసటట ననస:54-17-3054
వయససస:20
లస: పప
95-88/1175

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:54-17-3055
వయససస:59
లస: ససస స
95-88/1566

95-88/1164

తసడడ:ప శకనవరస రరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:54-16-3060
వయససస:23
లస: పప

భరస : మహన రరవప కలపపల
ఇసటట ననస:54-17-3054
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:54-17-3055
వయససస:39
లస: ససస స
7507 SQX2191252
పపరర: నతగ మలలర శశరరరవప శవరదద

95-88/1169

భరస : రరసబభబబ కకట
ఇసటట ననస:54-17
వయససస:53
లస: ససస స

తలర : వనసకటటశశరరర కలపపల
ఇసటట ననస:54-17-3054
వయససస:56
లస: పప
7504 SQX0615310
పపరర: దసరర శవరజ�

7490 MLJ1662741
పపరర: రరమమహనరరవప� ససకలరరస�

7485 SQX0314161
పపరర: ననరర బభషర�

తసడడ:ప రరమ మహన రరవప ససకల
ఇసటట ననస:54-16-3052
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-17
వయససస:56
లస: పప

భరస : భభణబ కకషష కకట
ఇసటట ననస:54-17
వయససస:28
లస: ససస స
7501 SQX2336550
పపరర: మహన రరవప కలపపల

95-88/1166

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర�
ఇసటట ననస:54-16-3060
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరసబభబబ కకట
ఇసటట ననస:54-17
వయససస:53
లస: ససస స
7498 SQX2257244
పపరర: కసచన కకట

7487 SQX1465047
పపరర: శకలసతల దడవరరడడడ

95-90/193

తసడడ:ప సపజదసలల మసరసన�
ఇసటట ననస:54-16-3048
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:54-16-3052
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప పపలమర రరడడడ గసజ
ఇసటట ననస:54-16-3060
వయససస:25
లస: పప
7495 SQX1947563
పపరర: నతగ కనఖ కకట

95-88/1564

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ దడవరరడడడ
ఇసటట ననస:54-16-3052
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట సరశమ రరడడ దడవరరడడడ
ఇసటట ననస:54-16-3052
వయససస:36
లస: పప
7492 SQX1289405
పపరర: శకనవరస రరడడడ గసజ

7484 SQX2263697
పపరర: నజమ షపక

7482 SQX1895945
పపరర: గగసప జన షపక

తసడడ:ప రజజక షపక
ఇసటట ననస:54-16-3046
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:54-16-3046 ,5 LINE
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శక గగపస తపనతథ ససకల
ఇసటట ననస:54-16-3050
వయససస:23
లస: ససస స
7489 SQX1467662
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ దడవరరడడడ

95-90/192

తసడడ:ప అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:54-16-3046
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:54-16-3046
వయససస:30
లస: పప
7486 SQX1874395
పపరర: లకడమ తరరపతమమ ససకల

7481 SQX1895978
పపరర: మర వల షపక

7506 SQX0174755
పపరర: శకనవరసరరవప� శవరజ�

95-88/1176

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:54-17-3055
వయససస:48
లస: పప
95-87/816

7509 SQX0989418
పపరర: లకడమ మమధవ బభయ చచహన

95-88/1177

భరస : నతగ రరమ సససగ
ఇసటట ననస:54-17-3056
వయససస:31
లస: ససస స
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7510 MLJ1663319
పపరర: లకమయఖ� జవరజ�
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95-88/1178

తసడడ:ప వనసకటనరసయఖ� �
ఇసటట ననస:54-17-3056
వయససస:59
లస: పప
7513 SQX0228106
పపరర: జజన బభబబ� షపక�

95-88/1181

95-88/1567

95-88/1184

95-88/1185

95-88/1187

95-82/659

95-76/1297

95-85/1062

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప నరరససగ
ఇసటట ననస:54-18-3092
వయససస:28
లస: పప
7537 SQX2256915
పపరర: హరత అపసపశశటట
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:54-18-3130
వయససస:33
లస: ససస స

95-87/1488

7523 MLJ3103611
పపరర: కకటటశశరరరవప� సససకర�

7526 SQX1560078
పపరర: ధనలకడమ ససగబ

7529 SQX0307090
పపరర: వనసకటసరశమ రరడడడ ససగబ

7532 SQX2382877
పపరర: కకసడత రరడడడ సరనకకమబమ

95-88/1186

7518 SQX2108413
పపరర: శకకరసత శశటట

7521 SQX2190239
పపరర: ఖతజజ పఠరన

95-82/657

95-80/836

7527 SQX0380808
పపరర: రమణమమ ససగబ

95-82/658

భరస : వనసకట సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:54-18
వయససస:50
లస: ససస స
95-82/660

7530 SQX2363794
పపరర: ఓబబలరరడడడ అననపపరరడడడ

95-84/1110

తసడడ:ప సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:54-18-392
వయససస:54
లస: పప
95-84/1109

7533 SQX2388171
పపరర: కవత సరనకకమబమ
భరస : కకసడత రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-18-3092
వయససస:35
లస: ససస స

7535 SQX2374122
పపరర: చనన తరరపత రరడడ ఆవపల

7536 SQX2342848
పపరర: రమమదడవ ఆవపల

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:54-18-3130
వయససస:65
లస: ససస స

95-88/1568

7524 SQX2008746
పపరర: శశశలజ కసదసల

తసడడ:ప చన ఏలల గగసద రరడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:54-18-3092
వయససస:41
లస: పప

7538 SQX2245231
పపరర: పరరశత అపసపసపటట

95-90/709

భరస : మమధవ రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:54-17-3088
వయససస:30
లస: ససస స

95-85/1063

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:54-18-3093
వయససస:37
లస: పప
95-83/1149

95-88/1183

భరస : హసననలమర
ఇసటట ననస:54-17-3083
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగరరరడడడ
ఇసటట ననస:54-18
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప బభబబ షపక
ఇసటట ననస:54-18-2883/5
వయససస:33
లస: పప
7534 SQX2483691
పపరర: చనన కకటటశశరరరవప నరరససగ

7520 SQX2243251
పపరర: హసననలమర పఠరన

7515 SQX1283852
పపరర: అసరమ ఫరరరనత షపక

తసడడ:ప లకమయఖ శశటట
ఇసటట ననస:54-17-3070
వయససస:42
లస: పప

భరస : శశధర రరడడ ససగబ
ఇసటట ననస:54-18
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటసరశమ రరడడడ�
ఇసటట ననస:54-18
వయససస:34
లస: పప
7531 SQX2075265
పపరర: జలమన బభష షపక

95-90/708

తసడడ:ప అసజయఖ� �
ఇసటట ననస:54-17-3084
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ప చననప రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:54-17-3088
వయససస:36
లస: పప
7528 SQX0307082
పపరర: శశధర రరడడడ ససగబ�

7517 SQX2109817
పపరర: కరమమశశరర శశటట

95-88/1180

తసడడ:ప గగస హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:54-17-3062
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప మహహదదదన ఖమన
ఇసటట ననస:54-17-3083
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:54-17-3084
వయససస:46
లస: పప
7525 SQX1911536
పపరర: మమధవ రరడడడ కసదసల

95-88/1182

భరస : గగవసదయఖ శశటట
ఇసటట ననస:54-17-3070
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటభపవప� �
ఇసటట ననస:54-17-3082
వయససస:46
లస: పప
7522 MLJ3103561
పపరర: శవశసకర� సససకర�

7514 MLJ1663145
పపరర: బభజ� షపక�

7512 SQX1285999
పపరర: అసర స షపక

తసడడ:ప షబబర షపక
ఇసటట ననస:54-17-3058
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప ఖమదరశల� �
ఇసటట ననస:54-17-3060
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమకకషష శకనవరస తరర నగరర
ఇసటట ననస:54-17-3063
వయససస:42
లస: ససస స
7519 MLJ1657212
పపరర: చరసజవ� మబదసననరర�

95-88/1179

భరస : అసర స షపక
ఇసటట ననస:54-17-3058
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమదర వల�
ఇసటట ననస:54-17-3060
వయససస:33
లస: పప
7516 SQX2211787
పపరర: అసజల తరర నగరర

7511 SQX1285932
పపరర: ఖరఖరరన షపక

95-85/1061

95-85/1064

భరస : చనన తరరపత రరడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:54-18-3093
వయససస:32
లస: ససస స
95-85/1065

7539 SQX2245199
పపరర: శకనవరస రరవప అపసపసపటట

95-85/1066

తసడడ:ప ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-18-3130
వయససస:35
లస: పప
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7540 SQX2256956
పపరర: మణణకసఠ అసబటట
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95-88/1569

తసడడ:ప వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:54-18-3130
వయససస:19
లస: పప
7543 SQX2260099
పపరర: పపభబ కకరణ చచరరకలరర

95-85/1067

7544 SQX2180594
పపరర: శవ కలమమరర మబసత

95-88/1572

7547 SQX2269322
పపరర: ససజజత రరడడడ

7550 SQX0174821
పపరర: శకనవరసరరవప� చడతరరసస�

తసడడ:ప ససబభబరరవప చడతరరసస
ఇసటట ననస:54-18-3134
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:54-18-3134
వయససస:39
లస: పప

95-88/1190
7552 SQX1206961
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
చగడడబబ యన
తసడడ:ప కకటటశశర రరవప చగడడబబ యన
ఇసటట ననస:54-18-3135
వయససస:25
లస: పప

7553 SQX1899020
పపరర: కరజ బ షపక
భరస : శకనస
ఇసటట ననస:54-18-3136
వయససస:40
లస: ససస స

7555 SQX1911122
పపరర: శకనస షపక

7556 SQX2242360
పపరర: రఘబ రరమ రరడడ సససకర

95-88/1193

తసడడ:ప మమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:54-18-3136
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:54-18-3218
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబ రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:54-18-3219
వయససస:62
లస: ససస స
7564 SQX1705185
పపరర: అరరరయమ ససలమసనత సయఖద

తసడడ:ప ఖమససస సయఖద
ఇసటట ననస:54-19
వయససస:51
లస: పప

7562 SQX2274249
పపరర: నరరయణమమ అవపల

95-82/662

7565 SQX1868611
పపరర: గగససయమ సయఖద

95-88/1188

7568 SQX2276269
పపరర: ససజవ రరడడద తమమ
తసడడ:ప వనసకట రరమ రరడడడ తమమ
ఇసటట ననస:54-19
వయససస:63
లస: పప

95-88/1571

7548 SQX2269256
పపరర: ఈశశర రరడడడ రరడడడ

95-88/1573

7551 MLJ1661610
పపరర: ససబభబరరవప� చడతరరసస�

95-88/1189

తసడడ:ప ననసకటససబబయఖ� �
ఇసటట ననస:54-18-3134
వయససస:64
లస: పప
95-88/1191

7554 SQX1911130
పపరర: మమలమల షపక

95-88/1192

తసడడ:ప శకనస షపక
ఇసటట ననస:54-18-3136
వయససస:28
లస: పప
95-87/1490

7557 SQX1834126
పపరర: నతగ మలలర శశరర కలల
ర రర

95-88/1194

భరస : వనసకటటశశర రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:54-18-3218
వయససస:43
లస: ససస స
95-88/1196

7560 SQX2273639
పపరర: ససబబ రరడడడ అవపల

95-85/1069

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:54-18-3219
వయససస:67
లస: పప
95-85/1071

7563 SQX1705169
పపరర: ఫరరనన ససలమసనత సయఖద

95-82/661

తసడడ:ప ఖదదరకరలర సయఖద
ఇసటట ననస:54-19
వయససస:21
లస: ససస స
95-82/663

భరస : ఖమదదరరలర గగస సయఖద
ఇసటట ననస:54-19
వయససస:46
లస: ససస స
95-82/665

7545 SQX2179406
పపరర: నరసమమ చచరరకలరర

తసడడ:ప పరరరరఈ రరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-18-3133
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప చసదప షరకర అవపల
ఇసటట ననస:54-18-3219
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖదదరకరలర సయఖద
ఇసటట ననస:54-19
వయససస:22
లస: ససస స
7567 SQX1705201
పపరర: ఖదదరరలర సయఖద

95-85/1068

తసడడ:ప ఎరకయఖ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:54-18-3218
వయససస:46
లస: పప
95-85/1070

95-89/1457

భరస : పప లలశశర రరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:54-18-3132 7TH LINE
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:54-18-3218
వయససస:44
లస: పప

95-88/1195 7559 SQX1834100
7558 SQX1834118
పపరర: సరయ శసకర కకషష తడజ కలల
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కలల
ర రర
ర రర

7561 SQX2274207
పపరర: కకటటశశరమమ అవపల

95-88/1570

భరస : ఈశశర రరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:54-18-3133
వయససస:37
లస: ససస స
95-83/1289

7542 SQX2245223
పపరర: ససబబరతనస మమకల

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:54-18-3130
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ మబసత
ఇసటట ననస:54-18-3132 7TH LINE
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పపభబ కకరణ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:54-18-3132 7TH LINE
వయససస:20
లస: ససస స
7549 SQX2561322
పపరర: వనసకట రమమష చడతరరసస

95-89/1456

తసడడ:ప గబరవయఖ
ఇసటట ననస:54-18-3130
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప పప లలశశర రరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:54-18-3132 7TH LINE
వయససస:22
లస: పప
7546 SQX2179349
పపరర: భభగఖ లకడమ చచరరకలరర

7541 SQX2245207
పపరర: ససబభబరరవప అపసపసపటట

7566 MLJ1664432
పపరర: రమమదడవ తమమమ

95-82/664

భరస : ససజవరరడడడ
ఇసటట ననస:54-19
వయససస:57
లస: ససస స
95-82/916

7569 SQX2200202
పపరర: ససదతకర రరడడడ తమమ

95-82/917

తసడడ:ప ససజవ రరడడడ తమమ
ఇసటట ననస:54-19
వయససస:36
లస: పప
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పపరర: అరరణ కలమమరర తమమ
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95-82/918

భరస : ససధకర రరడడడ తమమ
ఇసటట ననస:54-19
వయససస:34
లస: ససస స
95-84/655

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ తమమ
ఇసటట ననస:54-19
వయససస:63
లస: పప
95-95/946

తలర : రరజజ రరవప కకనవటట
ఇసటట ననస:54-19-3130
వయససస:28
లస: ససస స
95-83/518

భరస : నతగరసదపస తతట
ఇసటట ననస:54-19-3220
వయససస:67
లస: ససస స
95-83/521

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:54-19-3220
వయససస:81
లస: పప

95-95/947

7580 SQX0451914
పపరర: తతట ఉదయ కకరణ కలమమర

7583 SQX1283340
పపరర: ధనలకడమ చడజ

95-83/522

భరస : సరసబశవ రరవప కటభట
ఇసటట ననస:54-19-3223
వయససస:60
లస: ససస స

7586 SQX1705250
పపరర: సరసబశవరరవప కటభట

95-83/519

భరస : రరసబభబబ
ఇసటట ననస:54-19-3224
వయససస:33
లస: ససస స

7589 SQX0508689
పపరర: పదతమవత కకల

95-85/727

7578 SQX0466805
పపరర: తతట రమమదడవ

7581 SQX0463570
పపరర: తతట సరయ దదలప కలమమర

7584 SQX1283316
పపరర: రరమమసజనవయబలల చడజ

95-83/523

7587 SQX0150284
పపరర: శకకరసత కటభట

95-83/526

1100 SQX1819630
పపరర: బభబబ రరవప నయమణదల

భరస : వవణబ మబరగ గబసడడ
ఇసటట ననస:15-15-119/20
వయససస:29
లస: ససస స

1103 SQX1819150
పపరర: జజఖత తతట

95-89/28

1106 SQX1897271
పపరర: శకనస వలలర పప
తసడడ:ప పపలర యఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:15-15-121
వయససస:27
లస: పప

95-83/524

7590 SQX1705268
పపరర: భభరత నలర మమకరల

95-83/527

1101 NDX2578425
పపరర: చసడడ ఏససబభబబ పపలపరరరర

94-141/671

తసడడ:ప శరససన పపలపరరరర
ఇసటట ననస:15-15-119/19
వయససస:21
లస: పప
95-89/30

భరస : వనసకటటశ తతట
ఇసటట ననస:15-15-119/20
వయససస:30
లస: ససస స
95-89/32

95-85/728

తసడడ:ప శకనవరస రరవప నలర మమకరల
ఇసటట ననస:54-19-3225
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప నతరరయణ సరశమ నయమణదల
ఇసటట ననస:15-15-119/18
వయససస:58
లస: పప
95-89/29

95-83/520

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:54-19-3223
వయససస:45
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01

భరస : నతగగల మర వల షపక
ఇసటట ననస:15-15-119
వయససస:34
లస: ససస స

95-83/517

తసడడ:ప లకడమ నతరరయణ చడజ
ఇసటట ననస:54-19-3221
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:54-19-3224
వయససస:41
లస: ససస స

95-89/1301

95-83/516

తసడడ:ప నతగరసదపఎస తతట
ఇసటట ననస:54-19-3220
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప భగషయఖ కటభట
ఇసటట ననస:54-19-3223
వయససస:34
లస: పప
95-83/525

7575 SQX1705284
పపరర: యబగరసదదప చతరర శనగపరటట

తసడడ:ప నతగరసదప తతట
ఇసటట ననస:54-19-3220
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : లకడమ నతరరయణ చడజ
ఇసటట ననస:54-19-3221
వయససస:50
లస: ససస స

7585 SQX0153205
పపరర: కటభట నతగరశశరమమ� కటభట

భరస : పపదదబడరర కకషషస శశటట
ఇసటట ననస:15-15-120/B
వయససస:49
లస: ససస స

7577 SQX1723261
పపరర: వనసకట రమణ అలమరస

95-84/654

తసడడ:ప నతగ మలలర శశశర రరవప శనగపరటట
ఇసటట ననస:54-19-1996
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప నతగరసదపస
ఇసటట ననస:54-19-3220
వయససస:31
లస: పప

7582 SQX0536094
పపరర: ఉదదదగరరర రరధతకకషష మగరరస

1105 SQX1898790
పపరర: నరసమమ కకషషస శశటట

95-142/92

భరస : వనసకట రరడడడ అలమరస
ఇసటట ననస:54-19-3131
వయససస:31
లస: ససస స

7579 SQX0469957
పపరర: తతట అసజమమ

1102 SQX1819077
పపరర: యశశద రరణణ గబసడడ

7574 SQX1874817
పపరర: గగససయమ సయఖద

7572 SQX1980234
పపరర: ససలమ న మహమమద

భరస : మహహదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:54-19
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఖదదరరల సయఖద
ఇసటట ననస:54-19
వయససస:46
లస: ససస స

7576 SQX1723238
పపరర: జయ శక కకనవటట

1099 SQX2182574
పపరర: రజయ బ షపక

95-84/653

భరస : హహదయతషలమర మహమమద
ఇసటట ననస:54-19
వయససస:27
లస: ససస స

7573 SQX1982669
పపరర: ససజవ రరడడడ తమమ

7588 SQX0153429
పపరర: కనకదసరర వపదదగరరర

7571 SQX1980259
పపరర: ఆయయష తబసససస మహమమద

1104 SQX1819135
పపరర: మధస లత కలకసనకక

95-89/31

భరస : వనసకటటసశరరర కలకసనకక
ఇసటట ననస:15-15-119/20
వయససస:31
లస: ససస స
95-89/33

1107 SQX2533099
పపరర: బబజర తమమనవన

95-89/1569

తలర : పపలర రరడడడ తమమనవన
ఇసటట ననస:15-15-121
వయససస:36
లస: ససస స
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1108 SQX1875921
పపరర: గగపస వనసకట అజయ తమమన

95-89/34

1109 SQX2049435
పపరర: భభరరరవకర తమమన

తసడడ:ప గబరరనతథ శకనవరస రరవప తమమన
ఇసటట ననస:15-15-125
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప తమమన
ఇసటట ననస:15-15-125
వయససస:18
లస: ససస స

1111 SQX2390912
పపరర: కరరమబలర షపక

1112 SQX1908292
పపరర: రరమ తడజ యణణరరడడడ

95-89/1303

తసడడ:ప వనననర షపక
ఇసటట ననస:15-15-125
వయససస:18
లస: పప
1114 SQX1875699
పపరర: లల నతగ వజయ లకడమ కనకస

95-89/37

1115 SQX2549566
పపరర: హనసమయఖ యయరకబత

1118 SQX2293033
పపరర: ఇలమఖస షపక

తసడడ:ప మబతతఖలల యరకబభటట
ఇసటట ననస:15-15-131/D OPP CHURCH
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:ప సతస ర షపక
ఇసటట ననస:15-15-140
వయససస:23
లస: పప

1120 SQX2405108
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అపసపకటర

1121 SQX2405546
పపరర: ఇసదతపణణ అపసపకటర

95-87/1265

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప అపసపకటర
ఇసటట ననస:15-15-151/A
వయససస:46
లస: పప
1123 SQX1981042
పపరర: అమరరదదదన మహమమద

95-89/40

95-89/45

95-89/46

తసడడ:ప వర బపహమస వపరర
ఇసటట ననస:15-16-13
వయససస:41
లస: పప

95-89/1304

1130 SQX1810969
పపరర: అపరపరరవప గగరరససపపడడ

95-63/26

1133 SQX2396208
పపరర: సరయ కలమమర వపపరర

95-87/1266

1136 SQX2212249
పపరర: పపసనన అలకలసట
భరస : శకనవరసరరవప అలకలసట
ఇసటట ననస:15-16-16
వయససస:28
లస: ససస స

1116 SQX1819572
పపరర: జజనకమమ యరకబభటట

95-89/38

1119 SQX2016780
పపరర: భగఖలకడమ కరసరన

95-89/1215

1122 SQX2188829
పపరర: వజయ కకషష అపసపకటర

95-87/1267

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప అపసపకటర
ఇసటట ననస:15-15-151/A
వయససస:20
లస: పప
95-89/41

1125 SQX1819556
పపరర: లలడడయమ వరష పప

95-89/43

భరస : రరజవపసమమర వరష పప
ఇసటట ననస:15-15-153
వయససస:28
లస: ససస స
95-89/1598

1128 SQX2272201
పపరర: మరరస బ షపక

95-89/1305

తసడడ:ప ననరరరహహదహ షపక
ఇసటట ననస:15-15-182
వయససస:18
లస: ససస స
95-67/20

1131 SQX1819523
పపరర: నతగ లకడమ గగరరససపపడడ

95-89/47

భరస : అపరపరరవప గగరరససపపడడ
ఇసటట ననస:15-16-6
వయససస:32
లస: ససస స
95-63/736

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప వపపరర
ఇసటట ననస:15-16-13
వయససస:20
లస: పప
95-89/48

95-89/36

భరస : శకనవరస రరవప కరసరన
ఇసటట ననస:15-15-150
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప దసరర రరవప గగరరససపపడడ
ఇసటట ననస:15-16-6
వయససస:34
లస: పప

తలర : శరరష దససపల
ఇసటట ననస:15-16-11
వయససస:19
లస: ససస స
1135 SQX1818939
పపరర: సరసబశవ రరవప వపరర

1127 SQX2550341
పపరర: జయపపద తషమమల

1113 SQX1875798
పపరర: రరమ తడజ యయనరరదద

భరస : హనసమయఖ యరకబభటట
ఇసటట ననస:15-15-131/D OPP CHURCH
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమమరరవ తషమమల
ఇసటట ననస:15-15-174
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : షరరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:15-15-455
వయససస:43
లస: ససస స
1132 SQX1946029
పపరర: భభనస రరఖ దససపల

95-89/1597

తసడడ:ప అమరరదదదన ససదద క
ఇసటట ననస:15-15-152
వయససస:23
లస: పప

భరస : వషష
ష వరరన అనసథస
ఇసటట ననస:15-15-159
వయససస:32
లస: ససస స
1129 SQX1898287
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

1124 SQX1981059
పపరర: ససదదదక మహమమద

95-89/1302

తలర : రరధ యయనరరదద
ఇసటట ననస:15-15-127/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప అపసపకటర
ఇసటట ననస:15-15-151/A
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప ససదదదక మహమమద
ఇసటట ననస:15-15-152
వయససస:20
లస: పప
1126 SQX1819481
పపరర: సపభభగఖవత అనసథస

95-89/35

తసడడ:ప మబతఖలల యయరకబత
ఇసటట ననస:15-15-131/d
వయససస:72
లస: పప
95-89/39

1110 SQX2348605
పపరర: ససభభనబ షపక

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:15-15-125
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : రరధత యణణరరడడడ
ఇసటట ననస:15-15-127/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకట సరయ బభబబ కనకస
ఇసటట ననస:15-15-131/A
వయససస:21
లస: ససస స
1117 SQX1819358
పపరర: హనసమయఖ యరకబభటట

95-89/1214

1134 SQX2433886
పపరర: వ సరయతడజ వపపరర

95-63/737

తసడడ:ప ఏమ సరసబశవరరవప వపపరర
ఇసటట ననస:15-16-13
వయససస:18
లస: పప
95-63/741

1137 SQX2469468
పపరర: లల ఆమన తపవరష

95-63/742

భరస : చతమసడడశశర రరవప తపవరష
ఇసటట ననస:15-16-16
వయససస:27
లస: ససస స
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1138 SQX2267748
పపరర: భభరత తపపరష
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95-63/743

భరస : సరయ కలమమర తపవరష
ఇసటట ననస:15-16-16
వయససస:18
లస: ససస స
1141 SQX1776228
పపరర: ససత రరమ రరజ చడకలరర

95-89/60

1139 SQX1776210
పపరర: పపషపలత చడకలరర

95-89/58

1140 SQX1776194
పపరర: ససతతరరవమమ చడకలరర

భరస : ససత రరమ రరజ చడకలరర
ఇసటట ననస:15-16-36,VASAVI NAGAR,6TH
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట పతస రరజ చడకలరర
ఇసటట ననస:15-16-36,VASAVI NAGAR,6TH
వయససస:66
లస: ససస స

1142 SQX1776202
పపరర: వనసకట పత రరజ చడకలరర

1143 SQX2475697
పపరర: నలవవణణ బతషల

95-89/61

తసడడ:ప వనసకట పత రరజ చడకలరర
ఇసటట ననస:15-16-36,VASAVI NAGAR,6TH
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప ససతత రరమ రరజ చడకలరర
ఇసటట ననస:15-16-36,VASAVI NAGAR,6TH
వయససస:72
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప బతషల
ఇసటట ననస:15-16-38
వయససస:25
లస: ససస స

1144 SQX2037372
పపరర: ససషసత పపసరద తమమశశటట

1145 SQX2026540
పపరర: మధసలత తమమశశటట

1146 SQX2028843
పపరర: అదద లకడమ తమమశశటట

95-63/710

భసధసవప: ధనరరజ తమమశశటట
ఇసటట ననస:15-16-39
వయససస:21
లస: పప
1147 SQX2396646
పపరర: వరసస మసజల
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మసజల
ఇసటట ననస:15-16-43
వయససస:31
లస: పప
1150 SQX1819408
పపరర: గబనత శక తమమనవన

95-89/49

95-179/894

95-64/1255

తసడడ:ప పపకరశరరవప పపత
ఇసటట ననస:15-16-51/f
వయససస:22
లస: పప
1159 SQX2254530
పపరర: హసశనర చటటటబబ మమ

95-63/746

భరస : శకనవరసర రరవప జరటట
ఇసటట ననస:15-16-70/4
వయససస:35
లస: ససస స

95-63/841

1154 SQX2081263
పపరర: నలర జరర శవ నతగరశశర రరవప

95-63/32

95-63/712

95-63/27

95-89/1524
1152 MLJ3656303
పపరర: వనసకట ఆదదలకడమ కనమరర పపడడ

1155 SQX2246544
పపరర: నలర జరర వనసకట రమణ

95-179/895

తసడడ:ప నలర జరర వరరసరశమ
ఇసటట ననస:15-16-50 VASTHRA NAGAR
వయససస:60
లస: పప

భరస : నలర జరర శవ నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:15-16-50 VASTHRA NAGAR
వయససస:53
లస: ససస స

1157 SQX1945799
పపరర: ససజజత కకసడపరటటరర

1158 SQX1945633
పపరర: కకటట రతనస కకసడపరటటరర

95-63/28

1160 SQX1945914
పపరర: లమవణఖ నననన

1163 SQX1682228
పపరర: ససకనఖ బబ మమనవడడ

1166 NDX3184975
పపరర: శకాసనవరసరరవప జరటట
తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప జరటట
ఇసటట ననస:15-16-70/A
వయససస:49
లస: పప

95-63/29

భరస : శవరజ కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:15-16-53
వయససస:71
లస: ససస స
95-63/30

1161 SQX1682210
పపరర: అరరణ బబ మమనవడడ

95-63/31

భరస : రఘబ బబ మమనవడడ
ఇసటట ననస:15-16-70
వయససస:32
లస: ససస స
95-63/33

భరస : కరసతమమ బబ మమనవడడ
ఇసటట ననస:15-16-70
వయససస:52
లస: ససస స
95-63/35

1149 SQX1952233
పపరర: పపసరద కకపపపల

భరస : వనసకటటశశరరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:15-16-48/2
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప కనకరరరవప నననన
ఇసటట ననస:15-16-55
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప వచతరపప
ఇసటట ననస:15-16-70
వయససస:39
లస: ససస స
1165 SQX1682707
పపరర: ససజజత బబ మమనవన

1151 MLJ3654688
పపరర: వనసకటటశశరరవప కనమరర పపడడ

95-90/653

తసడడ:ప రరమమరరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:15-16-45
వయససస:39
లస: పప

భరస : బభలకకషష కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:15-16-53
వయససస:37
లస: ససస స

తలర : మసగమమ
ఇసటట ననస:15-16-54/F/1.
వయససస:22
లస: పప
1162 SQX1952290
పపరర: అరరణ వచతరపప

95-65/1212

తసడడ:ప గగవసద రరవప
ఇసటట ననస:15-16-48/2
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప నలర జరర శవ నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:15-16-50
వయససస:29
లస: పప
1156 SQX2428936
పపరర: హహమసత పపత

1148 SQX2389237
పపరర: శవనతగరశశరర మసజల

95-63/744

భరస : ధనరరజ తమమశశటట
ఇసటట ననస:15-16-39
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వరసస మసజల
ఇసటట ననస:15-16-43
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప తమమనవన
ఇసటట ననస:15-16-48
వయససస:21
లస: ససస స
1153 SQX2248565
పపరర: నలర జరర రరఘవవసదప సరయ

95-63/711

భరస : ధనరరజ తమమశశటట
ఇసటట ననస:15-16-39
వయససస:19
లస: ససస స
95-63/745

95-89/59

1164 SQX1952175
పపరర: సరసబ శవరరవప వచతరపప

95-63/34

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప వచతరపప
ఇసటట ననస:15-16-70
వయససస:44
లస: పప
94-159/765

1167 SQX1682202
పపరర: సపసదరఖ కకలకలలరర

95-63/36

భరస : శవ కకషష కకలకలలరర
ఇసటట ననస:15-16-70/B
వయససస:28
లస: ససస స
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1168 SQX2338143
పపరర: సపసదరఖ కకలకలలరర
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95-63/747

భరస : శవ కకషష
ఇసటట ననస:15-16-70/B
వయససస:32
లస: ససస స
1171 SQX1898758
పపరర: మబనర సయద

95-89/51

95-89/1225

95-63/38

95-63/843

95-63/40

95-63/706

95-63/39

1181 SQX2539336
పపరర: భభగఖ లకడమ మబరరగబడడ

1184 SQX1946334
పపరర: సతఖనతరరయణ కకడనరర

1187 SQX1988732
పపరర: వనసకట శక రరస కకతస

95-70/1381

1190 SQX2124568
పపరర: తడలలగబ

95-63/41

1193 SQX0018671
పపరర: శశభభరరణణ మమరరగబమమళళ

95-63/37

1179 SQX1974443
పపరర: మసరసన బ షపక

95-89/54

1182 SQX2426070
పపరర: షపజలమ భభనస షపక

95-63/733

1185 SQX1682871
పపరర: దసరర పపసరద చలమలశశటట

95-63/43

తసడడ:ప లకడమ చలమలశశటట
ఇసటట ననస:15-16-112
వయససస:30
లస: పప
95-63/707

95-63/735

తసడడ:ప తడలలగబ తడలలగబ
ఇసటట ననస:15-16-117
వయససస:36
లస: పప
95-89/1321

1176 SQX1970193
పపరర: పపశరసత టలచచటర

తసడడ:ప మరవల
ఇసటట ననస:15-16-110/A
వయససస:19
లస: ససస స

Deleted

95-123/526

95-89/52

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:15-16-110
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప రమమశ బభబబ కకతస
ఇసటట ననస:15-16-112
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప ససరరష బభబబ మటటరర
ఇసటట ననస:15-16-112
వయససస:18
లస: పప
1192 SQX0018762
పపరర: బలస దదనమమ మమరరగబమలర

1178 SQX1682699
పపరర: రమణ వవతప

1173 SQX1973924
పపరర: మసడచల సరయరరస

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ టలచచటర
ఇసటట ననస:15-16-109
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప నతగరరజ కకడనరర
ఇసటట ననస:15-16-111
వయససస:36
లస: పప

తలర : పదతమవత కకతస
ఇసటట ననస:15-16-112
వయససస:19
లస: పప
1189 SQX2071777
పపరర: సరయకకషష మటటరర

95-63/732

భరస : పపసరదరరవప మబరరగబడడ
ఇసటట ననస:15-16-110/4
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ కకడనరర
ఇసటట ననస:15-16-111
వయససస:32
లస: ససస స
1186 SQX2057792
పపరర: శకరరస కకతస

1175 SSY0227652
పపరర: చసదదక
ప గబడడపరటట

95-89/50

తసడడ:ప మసడచల శకనవరస
ఇసటట ననస:15-16-99/53
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససబబ రరడడ వవతప
ఇసటట ననస:15-16-110
వయససస:38
లస: ససస స

భసధసవప: భభగఖ లకడమ మబరరగబడడ
ఇసటట ననస:15-16-110/4
వయససస:66
లస: పప
1183 SQX1946433
పపరర: నతగ లకడమ కకడనరర

94-209/1063

భరస : మబరళ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:15-16-103
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ టలచచటర
ఇసటట ననస:15-16-109
వయససస:47
లస: ససస స
1180 SQX2539591
పపరర: పపసరదరరవప మబరరగబడడ

1172 NDX3224540
పపరర: లకడమ కకలకలలరర

1170 SQX1898774
పపరర: ఆశయఫసరద గసస సయద

భరస : మబనర సయద
ఇసటట ననస:15-16-86/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవ పపసరద కకలకలలరర
ఇసటట ననస:15-16-92
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర నతగరశశటట
ఇసటట ననస:15-16-100
వయససస:22
లస: పప
1177 SQX1967488
పపరర: కకషష కలమమరర టలచచటర

95-63/748

తసడడ:ప అమమరరశశరగక
ఇసటట ననస:15-16-70/B
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప మర సయద
ఇసటట ననస:15-16-86/1
వయససస:38
లస: పప
1174 SQX2068922
పపరర: ఏసస బభబబ నతగరశశటట

1169 SQX2328953
పపరర: శవ కకషష కకలకలలరర

1188 SQX2332120
పపరర: లకడమ హరరక కపసలవరయ

95-63/734

తసడడ:ప తరరమల కరరరసక కపసలవరయ
ఇసటట ననస:15-16-112
వయససస:20
లస: ససస స
1191 SQX1918457
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గరరర పరటట

95-89/55

తసడడ:ప శరససససలల గరరకపరటట
ఇసటట ననస:15-16-124
వయససస:66
లస: పప
95-89/1322

1194 SQX2307692
పపరర: వశరలమకడ మమరరగబమమల

భరస : ససదరరనరరవప లలటట
ఇసటట ననస:15-16-134
వయససస:81
లస: ససస స

తలర : బలస దదనసగర
ఇసటట ననస:15-16-134
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శరఖస సససదర మమరరగబమమల
ఇసటట ననస:15-16-134
వయససస:39
లస: ససస స

95-89/1602
1195 SQX2560654
పపరర: రరమకకటట సరయ ససతతషస
బలజరపలర
భరస : రరమకకటట ఫణణ కకషష నతరరయణ మగరరస బల
ఇసటట ననస:15-16-134
వయససస:32
లస: ససస స

95-89/1605
1196 SQX2561363
పపరర: రరమకకటట ఫణణ కకషష
నతరరయణమగరరస బలజరపలర
తసడడ:ప రరమకకటట సతఖనతరరయణ మగరరస బలజరప
ఇసటట ననస:15-16-134
వయససస:41
లస: పప

1197 SQX2316933
పపరర: రవ తడజ మమరరగబమమల

95-89/1323

95-98/764

తసడడ:ప శరఖస కలమమర మమరరగబమమల
ఇసటట ననస:15-16-134
వయససస:20
లస: పప
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1198 SQX1952258
పపరర: వరలకడమ తతలమర
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95-63/44

భరస : గగపస చసద తతలమర
ఇసటట ననస:15-16-136
వయససస:25
లస: ససస స
1201 SQX2028173
పపరర: గరరరధర గబరకస

95-63/708

95-63/48

95-63/739

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ కకతస
ఇసటట ననస:15-16-157
వయససస:42
లస: పప
1210 SQX2389922
పపరర: సబత చగబరరపరటట
భరస : మమహర కలమమర చగబరరపరటట
ఇసటట ననస:15-16-163
వయససస:43
లస: ససస స
1213 SQX2312874
పపరర: ఖమశస షపక

95-171/806

95-90/774

తసడడ:ప అపపల నతయబడడ తతళళపరరడడ
ఇసటట ననస:15-18-1
వయససస:22
లస: ససస స
1222 SQX1803865
పపరర: వనయ తతట

తసడడ:ప ససధకర రరడడడ కకతస
ఇసటట ననస:15-18-7
వయససస:20
లస: పప

95-63/49

95-89/62

95-89/56

1206 SQX1945591
పపరర: ససబభబ రరవప పప ననమబడడ

95-63/50

తసడడ:ప రరధత కకషష మగరరస పప ననమబడడ
ఇసటట ననస:15-16-154
వయససస:47
లస: పప

1208 SQX2451961
పపరర: భభరర వ రరడడడ కకతస

1209 SQX2386316
పపరర: మమహర కలమమర చగబరరపరటట

95-63/740

1211 SQX1874494
పపరర: నతగబమన వవలలపల

1214 SQX1882323
పపరర: లకడమ పససపపలలటట

1217 SQX2008175
పపరర: వనసకట సరయ తడజ కరజ

1220 SQX1876432
పపరర: శరరద తతళపరరడడడ

1223 SQX2408136
పపరర: వనయ తతత

1226 SQX1975929
పపరర: వనసకట నతగ భబవనవశశర రరడడ
తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:15-18-7/A
వయససస:21
లస: పప

95-89/1324

తసడడ:ప బసవవశశర రరవప చగబరరపరటట
ఇసటట ననస:15-16-163
వయససస:47
లస: పప
95-89/57

1212 SQX1856533
పపరర: లకడమ లమవణఖ మమణణకరఖల

95-63/51

భసధసవప: లకడమ లమవణఖ మమణణకరఖల
ఇసటట ననస:15-16-188
వయససస:22
లస: ససస స
95-163/2

1215 SQX1882315
పపరర: అసకయఖ పససపపలలటట

95-163/3

తసడడ:ప పపదద అసకయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:15-16-1853
వయససస:46
లస: పప
95-90/654

1218 SQX1775121
పపరర: మననజ సరమనవన

95-88/21

భరస : ససనల కలమమర సరమనవన
ఇసటట ననస:15-17-3085
వయససస:37
లస: ససస స
95-90/16

1221 SQX1876622
పపరర: అపరపల నతయబడడ తతళపరరడడ

95-90/17

తసడడ:ప సమబదపస తతలమరపరరడడడ
ఇసటట ననస:15-18-1
వయససస:53
లస: పప
95-90/787

తసడడ:ప శకనవరస రరవప తతత
ఇసటట ననస:15-18-2
వయససస:21
లస: పప
95-89/63

1203 SQX1803931
పపరర: నతగరసదపస చవత

తసడడ:ప రరధత కకషష మగరరస పప ననమబడడ
ఇసటట ననస:15-16-151
వయససస:49
లస: పప

భరస : అపరపల నతయబడడ తతలమరపరరడడడ
ఇసటట ననస:15-18-1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:15-18-2
వయససస:22
లస: పప
1225 SQX1972439
పపరర: శరఖస సససదర రరడడడ కకతస

1205 SQX1945997
పపరర: రరజశశఖర పప ననమబడడ

తసడడ:ప శకనవరసరరవప కరజ
ఇసటట ననస:15-17-148 near
వయససస:18
లస: పప
95-90/15

95-63/46

భరస : భభససర రరవప చవత
ఇసటట ననస:15-16-143
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : అసకయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:15-16-1853
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కరజ
ఇసటట ననస:15-17-148
వయససస:18
లస: పప
1219 SQX1876408
పపరర: అలలఖఖ తతళళపరరడడ

95-63/47

భరస : భగషణస వవలలపల
ఇసటట ననస:15-16-165/3
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:15-16-823/1
వయససస:23
లస: పప
1216 SQX2299642
పపరర: వనసకట సరయ తడజ కరజ

1202 SQX1367284
పపరర: శరరష లకససరరజ

తసడడ:ప కకషష రరడడడ కకతస
ఇసటట ననస:15-16-157
వయససస:19
లస: ససస స
95-89/1325

1200 SQX1952308
పపరర: శశషగరరర రరవప తతలమర

తసడడ:ప పసచచయఖ తతలమర
ఇసటట ననస:15-16-136
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరజ లకససరరజ
ఇసటట ననస:15-16-140
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప పదమ కరశవ రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:15-16-147
వయససస:33
లస: ససస స
1207 SQX2479715
పపరర: కకషష రరడడడ కకతస

95-63/45

తసడడ:ప శశషగరరర రరవప తతలమర
ఇసటట ననస:15-16-136
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప చచసచయఖ గబరకస
ఇసటట ననస:15-16-136
వయససస:37
లస: పప
1204 SQX1945773
పపరర: ఉమమ దడవ జజననలగడడ

1199 SQX1952324
పపరర: గగపస చసద తతలమర

1224 SQX2407229
పపరర: రరస శక మణణకరసత తతత

95-90/788

తసడడ:ప శకనవరస రరవప తతత
ఇసటట ననస:15-18-2/b
వయససస:24
లస: పప
95-89/64

1227 SQX2518728
పపరర: షపక ససఫసయమ

95-63/838

తసడడ:ప షపక ఈససబ
ఇసటట ననస:15-18-12
వయససస:21
లస: ససస స
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1228 SQX1819341
పపరర: జయ రరవప కకట
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95-89/65

తసడడ:ప ఆటచయఖ కకట
ఇసటట ననస:15-18-16
వయససస:31
లస: పప
1231 SQX2248417
పపరర: శరసత పరలడడగబ

95-90/789

Deleted
95-89/1587

95-89/1606

95-89/1230

95-90/18

95-117/651

95-90/794

95-90/1152

భరస : షపక జజన బభష
ఇసటట ననస:15-18-61/b
వయససస:35
లస: ససస స
1255 SQX2082006
పపరర: తషలశ భవన కటకమమసటటట
తసడడ:ప నతగభబషణస కటకమమసటటట
ఇసటట ననస:15-18-67
వయససస:25
లస: ససస స

95-89/1327

1244 SQX1918101
పపరర: జజఖత కటటట నబబ యన

1247 SQX1873017
పపరర: నతగ మలలర సవరర ససదతబతషన

1250 SQX2249365
పపరర: సనరఖ సతఖ రరమ వనసకట కకషరష
రరడడడ సతస
తసడడ:ప రరమ కకషరష రరడడడ సతస
ఇసటట ననస:15-18-51/A
వయససస:48
లస: పప
1253 SQX1970441
పపరర: జగదదశ కలమమర పప గబల

1256 SQX2479632
పపరర: భగఖలకడమ తతట
భరస : వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:15-18-71/B
వయససస:43
లస: ససస స

95-90/791

1236 SQX2334365
పపరర: మసగ కలరరక

95-90/792

తసడడ:ప పపజడడబభబబ కలరరక
ఇసటట ననస:15-18-28/4
వయససస:32
లస: ససస స
1239 SQX2104784
పపరర: వజయ బభబబ చటటటపప లల

95-89/1229

1242 SQX2030617
పపరర: నగగలమరరవఅల షపక

95-90/656

తసడడ:ప బభబభవల షపక
ఇసటట ననస:15-18-42
వయససస:20
లస: పప
95-89/66

1245 SQX2104461
పపరర: జయ భభరత రరడడడ అలర

95-89/1231

తసడడ:ప అసజ రరడడడ అలర
ఇసటట ననస:15-18-45
వయససస:39
లస: పప
95-89/67

1248 SQX1874189
పపరర: అసకమమ రరవప రగతష

95-89/68

తసడడ:ప నతగరశశరరరవప రగతష
ఇసటట ననస:15-18-50
వయససస:25
లస: పప
95-90/795

1251 SQX1819671
పపరర: శబబర హహసపసన మహమమద

95-89/69

తసడడ:ప ససరరజల హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:15-18-60
వయససస:47
లస: పప
95-89/71

తసడడ:ప రవకలమమర పప గబల
ఇసటట ననస:15-18-65
వయససస:22
లస: పప
95-89/1232

1233 SQX2220358
పపరర: శసకర రరడడడ గరడడ

తసడడ:ప ఈశశరరరవప చటటటపప లల
ఇసటట ననస:15-18-33
వయససస:19
లస: పప

భరస : హరరష ససదతబతషన
ఇసటట ననస:15-18-47/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ అలర
ఇసటట ననస:15-18-50
వయససస:18
లస: ససస స
1252 SQX2549525
పపరర: షపక రమజ బబగబమ

95-90/793

భరస : శకనవరసరరవప కటటట నబబ యన
ఇసటట ననస:15-18-43/2
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జయ భభరత రరడడడ అలర
ఇసటట ననస:15-18-45
వయససస:35
లస: ససస స
1249 SQX2248961
పపరర: సశపన రరణణ అలర

95-170/1466

1238 SQX2470375
పపరర: నతఖమథనలమర షపక

1241 SQX2384436
పపరర: అసప ప జ సయద

95-90/786

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ గరడడ
ఇసటట ననస:15-18-26/2
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప మహబబబ సయద
ఇసటట ననస:15-18-41/2
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప అరరర
ఇసటట ననస:15-18-42/A 1/2 LINE
వయససస:24
లస: పప
1246 SQX2066249
పపరర: రజఖలకడమ అలర

తసడడ:ప శకనవరసరరవప పరలడడగబ
ఇసటట ననస:15-18-20
వయససస:18
లస: ససస స

భసధసవప: రహసతషలమర షపక షపక
ఇసటట ననస:15-18-31
వయససస:30
లస: పప

భసధసవప: లకడమ పపసనన మమచచరర
ఇసటట ననస:15-18-35
వయససస:37
లస: పప
1243 SQX1876317
పపరర: సరయ జజనసన అరరర

95-90/790

భరస : శకనవరస గగమమ
ర త
ఇసటట ననస:15-18-28
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ కకసడమడడగబల
ఇసటట ననస:15-18-29
వయససస:52
లస: ససస స
1240 SQX2016129
పపరర: కకటటశశర రరవప పలర పప తష

1232 SQX2163483
పపరర: శరసత పరలడడగబ

1235 SQX2544021
పపరర: మహలకడమ గగమమ
ర త

1230 SQX2443463
పపరర: హనఫ షపక

తసడడ:ప అబబదల షపక
ఇసటట ననస:15-18-18
వయససస:30
లస: పప

Deleted

భరస : శకనవరస గగమమ
ర త
ఇసటట ననస:15-18-28
వయససస:30
లస: ససస స
1237 SQX2561595
పపరర: అరరణ కకసడమడడగబల

95-90/785

తసడడ:ప అబబదల షపక
ఇసటట ననస:15-18-18
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప పరలడడగబ
ఇసటట ననస:15-18-20
వయససస:18
లస: ససస స
1234 SQX2539674
పపరర: మహలకడమ గగమమ
ర త

1229 SQX2445104
పపరర: హనఫ షపక

1254 SQX2374882
పపరర: అననష పప గబల

95-90/796

తసడడ:ప రవకలమమర పప గబల
ఇసటట ననస:15-18-65
వయససస:22
లస: ససస స
95-90/797

1257 SQX2482115
పపరర: భగఖలకడమ తతట

95-90/798

Deleted

భరస : వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:15-18-71/B
వయససస:43
లస: ససస స
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1258 SQX2472918
పపరర: అపపరరవప తతట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-90/799

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:15-18-71/B
వయససస:22
లస: పప
95-90/20

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:15-18-76
వయససస:34
లస: పప
95-90/802

95-90/22

తసడడ:ప రమణ బజసతప
ఇసటట ననస:15-18-94
వయససస:25
లస: ససస స
95-90/803

95-89/73

తసడడ:ప మమరరత వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:15-18-107/1
వయససస:20
లస: పప

1268 SQX2103117
పపరర: లకడమ పరరశత పప తరర సక

1271 SQX2399947
పపరర: షపక అలమర బక

1274 SQX1896141
పపరర: కవఖ వషష
ష మలకల

95-90/25

భరస : కకటటశశర రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:15-18-114
వయససస:34
లస: ససస స

1277 SQX2171338
పపరర: కకటటశశర రరవప రరడడ

95-90/657

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:15-18-115/A, 3 rd LINE
వయససస:48
లస: పప
95-89/75

తసడడ:ప KONDAIAH చసకస
ఇసటట ననస:15-18-117/B
వయససస:20
లస: ససస స

1280 SQX2452209
పపరర: కరరణ కలమమరర అమకత పపడడ

95-89/1326

1266 SQX2533669
పపరర: వనసకట ససవరష లకడమ చతటపగడడ

1269 SQX2287704
పపరర: శవ లకడమ సప డడసపత

95-90/23

95-90/775

1275 SQX1876366
పపరర: శశషగరరర రరవప పసననఎసశశటట

95-90/24

తసడడ:ప శకనస పసననఎసశశటట
ఇసటట ననస:15-18-113/A
వయససస:25
లస: పప
95-90/776

1278 SQX2088086
పపరర: రరషమ షపక

95-96/924

తసడడ:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:15-18-115/a 3rd Line
వయససస:21
లస: ససస స
95-90/777

1281 SQX1969146
పపరర: నతగ శశశత గసపల
భరస : శకనవరస రరవప గసపల
ఇసటట ననస:15-18-117/b
వయససస:22
లస: ససస స

1283 SQX1918424
పపరర: మమధసరర రరణణ వధసలమబడడ

1284 SQX2058626
పపరర: నతగ శశశత గసపల

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప కకల
ఇసటట ననస:15-18-118/1
వయససస:37
లస: ససస స

95-90/804

1272 SQX2365138
పపరర: షపక ఫరతమ బ

భరస : పపపమ కలమమర అమకతపపడడ
ఇసటట ననస:15-18-116/A MANI HOT CENT
వయససస:32
లస: ససస స

1286 SQX2071561
పపరర: కలపణ కకల

95-89/1572

భరస : షపక అలమర బక
ఇసటట ననస:15-18-103
వయససస:36
లస: ససస స

95-89/76

95-89/74

95-89/1228

Deleted

భరస : చసకస కకసడయఖ వధసలమబడడ
ఇసటట ననస:15-18-117/B
వయససస:47
లస: ససస స
95-146/745

95-90/801

భరస : సతఖ గగపరల సప డడసపత
ఇసటట ననస:15-18-94. 3RD LANE
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప వర శసకర రరవప
ఇసటట ననస:15-18-114
వయససస:32
లస: పప
95-89/1227

1263 SQX2337939
పపరర: చరసజవ చడటల

భరస : శకనవరసరరవప చతటపగడడ
ఇసటట ననస:15-18-94
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప మమరరత వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:15-18-107/1
వయససస:23
లస: ససస స

1276 SQX1876291
పపరర: అనసశర రరడడడ

తసడడ:ప మలర కరరరరన రరవప కకల
ఇసటట ననస:15-18-118/1
వయససస:48
లస: పప

95-90/21

తసడడ:ప షపక వల సరహహబ
ఇసటట ననస:15-18-103
వయససస:39
లస: పప

1273 SQX1970649
పపరర: వనసకట ససమసత వషష
ష మలకల

1285 SQX2055721
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప కకల

1265 SQX1876341
పపరర: వనసకట రమణమమ సరనకకమబమ

95-90/19

భరస : పపసరద చడటల
ఇసటట ననస:15-18-79
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల పప తరర సక
ఇసటట ననస:15-18-94
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప బభలకకటయఖ సప డడసపత
ఇసటట ననస:15-18-94, 3RD LANE
వయససస:65
లస: పప

1282 SQX1918341
పపరర: కరవఖ చసకస

95-90/800

తసడడ:ప రరఘవ రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:15-18-88
వయససస:56
లస: ససస స

1267 SQX1776269
పపరర: జయ సరయ శరణఖ బజసతప

1279 SQX2089241
పపరర: షపక ఖససస

1262 SQX2337889
పపరర: పపసరద చడతల

1260 SQX1876440
పపరర: వనసకటనరసమమ కలరరక

భరస : సరసబశవ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:15-18-76
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప అసజయఖ చడతల
ఇసటట ననస:15-18-79
వయససస:36
లస: పప

భరస : రసజత కలమమర బసడతరరపలర
ఇసటట ననస:15-18-81
వయససస:33
లస: ససస స

1270 SQX2299857
పపరర: సతఖ గగపరల సప డడసపత

95-170/1268

తసడడ:ప మహమగద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:15-18-75
వయససస:20
లస: ససస స

1261 SQX1876465
పపరర: రరజరశ కలరరక

1264 SQX2273662
పపరర: సతఖ శకలకడమ బసడతరరపలర

1259 SQX2453751
పపరర: అనశర పఠరన

భరస : శకనవరస రరవప గసపల
ఇసటట ననస:15-18-117/b
వయససస:21
లస: ససస స
95-154/938

1287 SQX2171544
పపరర: శకకరసత చలమర

95-90/778

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:15-18-119
వయససస:22
లస: పప
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95-90/35

తసడడ:ప మసరసన నలర మమకల
ఇసటట ననస:15-18-119 4TH LINE
వయససస:30
లస: పప
1291 SQX1832294
పపరర: జబర షపక

95-90/29

1292 SQX2410041
పపరర: శకధర తతట

95-90/780

1295 MLJ1657113
పపరర: మమరరగకస
ర � కకణతస�

1298 SQX2533289
పపరర: వరణణ దబబకలటట

తసడడ:ప శశఖర వదదద
ఇసటట ననస:15-18-141 3 RD LINE NEAR LO
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల దబబకలటట
ఇసటట ననస:15-18-145
వయససస:19
లస: ససస స

1300 SQX2260602
పపరర: షరబభజ షపక

1301 SQX2282051
పపరర: రమమష శలస

95-90/782

తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:15-18-149/A
వయససస:22
లస: పప
1303 SQX1876598
పపరర: వహహదత షపక

95-90/31

95-90/34

95-86/37

Deleted

తసడడ:ప అకబర బభష అలస ఫ
ఇసటట ననస:15-25-1368
వయససస:30
లస: పప

1315 SQX2489359
పపరర: ఎసససకర వహహననసర బబగబమ
భరస : షపక అబబదల ఖయబఖస
ఇసటట ననస:15-34-75
వయససస:41
లస: ససస స

95-89/1571

95-86/1314

95-90/36

1296 SQX2273415
పపరర: మమరర మమనక మసడతదద

1299 SQX2179620
పపరర: షపక మహబగబ ససభభన

95-90/783

95-90/32

1302 SQX2408870
పపరర: భభరర వ నతగ శవ సరయ తడజ
గగనసగబసటర
తసడడ:ప ఆసజనవయబలల గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:15-18-151
వయససస:18
లస: పప
1305 SQX1832260
పపరర: కకసడయఖ చసకస

1313 SQX2046654
పపరర: వనసకట రమణ బభబబ బడడగబ

భరస : శకనవరస రరవప మరక
ఇసటట ననస:15-41
వయససస:22
లస: ససస స

95-90/784

తసడడ:ప గబరవయఖ చసకస
ఇసటట ననస:15-18-177/B
వయససస:49
లస: పప
95-86/36

భరస : మమహబగబ బభష బభషర షపక
ఇసటట ననస:15-19-160
వయససస:27
లస: ససస స
95-90/805

1311 NDX3073129
పపరర: అలస ఫ మహమమద

94-160/526

తసడడ:ప అకబర బభష అలస ఫ
ఇసటట ననస:15-25-1368
వయససస:30
లస: పప
95-219/796

తసడడ:ప రరమ రరవప
ఇసటట ననస:15-34-34/3
వయససస:20
లస: పప
1316 SQX2085934
పపరర: హహహమవత మరక

95-90/781

95-90/33

95-116/431 1308 SQX1585944
1307 SQX2535938
పపరర: మహననర రరవవజజ మహమమద
పపరర: నజమ షపక

1310 SQX2253938
పపరర: జరరనత షపక

95-90/771

తసడడ:ప ససలమసన
ఇసటట ననస:15-18-147
వయససస:53
లస: పప

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:15-21-56
వయససస:45
లస: ససస స
94-160/527

1293 SQX1882117
పపరర: వనసకట రరమయఖ తతట

భరస : కకశశర బభబబ కకణతస
ఇసటట ననస:15.18.135a
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇనయతషలమర
ఇసటట ననస:15-19-32
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చసదప శశఖర చసదన
ఇసటట ననస:15-19-160
వయససస:31
లస: ససస స
1312 NDX3134384
పపరర: అలస ఫ మహమమద

95-90/30

తసడడ:ప మహబగబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:15-18-156/3
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కకటభటరర
ఇసటట ననస:15-18-741
వయససస:69
లస: ససస స
1309 SQX1585951
పపరర: వజయ శరసత చసదన

1304 SQX1876481
పపరర: అమర జజన షపక

95-90/28

తసడడ:ప రరఘవయఖ తతట
ఇసటట ననస:15-18-120 4TH LINE
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప శలస
ఇసటట ననస:15-18-150
వయససస:27
లస: పప

భరస : అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:15-18-156/3
వయససస:39
లస: ససస స
1306 MLJ3653102
పపరర: మణణకలమమరర కకటభరర

95-90/779

భరస : జకకయఖ� konatham
ఇసటట ననస:15-18-135A
వయససస:60
లస: ససస స
95-90/37

1290 SQX1832278
పపరర: మలర క షపక

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:15-18-119/82
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:15-18-120
వయససస:42
లస: పప

భరస : గబరరమగరరస బసడడ
ఇసటట ననస:15-18-126
వయససస:72
లస: ససస స
1297 SQX1776376
పపరర: నవన వదదద

95-90/27

తసడడ:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:15-18-119/82
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:15-18-119/82
వయససస:30
లస: పప
1294 SQX2444628
పపరర: సతఖవత బసడడ

1289 SQX1832310
పపరర: జరరన షపక

1314 SQX2489334
పపరర: షపక ఆససఖమ కగసర

95-86/1312

తసడడ:ప షపక అబబదల ఖయబఖస
ఇసటట ననస:15-34-75
వయససస:18
లస: ససస స
95-1/980

1317 SQX0249573
పపరర: తతరరర కకసడ ససజజత

95-169/13

భరస : రవ
ఇసటట ననస:15-51-366
వయససస:43
లస: ససస స
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1318 AP151000204214
పపరర: రరహన షపక

95-169/14

భరస : నవరబ
ఇసటట ననస:15-51-366
వయససస:56
లస: ససస స
1321 SQX0372219
పపరర: మనతనన షపక

95-169/17

95-171/21

95-64/1479

95-179/898

95-88/1354

95-87/1276

Deleted
95-77/1023

తసడడ:ప ససమమన పపఢడపప గ
ఇసటట ననస:16-5-22
వయససస:53
లస: పప
1342 SQX2082873
పపరర: దసరర పస
ప రద పలలర సపరటట

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప అలర స
ఇసటట ననస:16-8-218
వయససస:22
లస: పప

95-18/1003

1331 SQX2202844
పపరర: సశపన పరలపరటట

1334 SQX2496594
పపరర: శకలకడమ పసదచస

1337 SQX2398535
పపరర: ఉమ మహహశశరరరవప బకసస

95-83/1017

95-81/952

95-77/814

1343 SQX2066603
పపరర: వనసకట పదమ బభనతదలపత

95-87/1277

1346 SQX2076206
పపరర: దసరర నతదచసడర
తసడడ:ప నతగరశశర రరవప నతదచసడర
ఇసటట ననస:16-8-218
వయససస:18
లస: ససస స

95-66/829

1329 SQX2562247
పపరర: ఆసజనవయబలల చలమర

95-90/1155

1332 SQX2283463
పపరర: సరయ మహహష కలమమర
అననపపరరడడడ
తసడడ:ప శకనస అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:15-14140/a
వయససస:19
లస: పప

95-87/1239

1335 SQX2355998
పపరర: ఉపపతల వనసకటటష వనసకటటష

95-87/1211

1338 SQX2518041
పపరర: కనఖ కలమమర గకసథద

95-205/867

భరస : కకషష మగరరస ఏస ఆర
ఇసటట ననస:16-3-18
వయససస:73
లస: ససస స
95-77/27

1341 SQX1639921
పపరర: రవ తడజ కకపపపల

95-77/28

తసడడ:ప ససరరష కకపపపల
ఇసటట ననస:16/8/98
వయససస:21
లస: పప
95-70/1182

భరస : పసచడచశశరరరవ బభనతదలపత
ఇసటట ననస:16-8-213
వయససస:25
లస: ససస స
95-77/29

1326 SQX2064723
పపరర: రరయమజ షపక

తసడడ:ప ఉపపతల బపహమస బపహమస
ఇసటట ననస:15_14_150\37
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప అచచయఖ బకసస
ఇసటట ననస:16-1-193
వయససస:36
లస: పప
1340 SQX1639947
పపరర: రమఖ తడజ కకపపల

95-89/77

తసడడ:ప రరఘవపలల చలమర
ఇసటట ననస:15-211-65/A
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ససరరష కకపపల
ఇసటట ననస:16/8/98
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప పలలర సపరటట
ఇసటట ననస:16/8/124
వయససస:19
లస: పప
1345 SQX1978212
పపరర: వజయ అమరనతథ అలర స

1328 SQX2047793
పపరర: అఖల గటటనవన

1323 SQX1898360
పపరర: రరషమ షపక

తసడడ:ప దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:15-65-79
వయససస:33
లస: పప

భరస : జయపరల రరడడడ పసదచస
ఇసటట ననస:15_11_56
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబబ షపక
ఇసటట ననస:16-1-145/A
వయససస:24
లస: పప
1339 SQX1725563
పపరర: సరసబయఖ పపఢడపప గ

95-65/1169

తసడడ:ప శకనవరస రరవప పరలపరటట
ఇసటట ననస:15-13126/16
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప లల శసకర గగరర
ఇసటట ననస:15-14150/93
వయససస:22
లస: పప
1336 SQX2453124
పపరర: మహమమద ఇమమమన షపక

1325 SQX2064517
పపరర: ఫరరనన షపక

95-169/16

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:15-55-13
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప హరర గటటనవన
ఇసటట ననస:15-90
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:15-8175/5
వయససస:64
లస: ససస స
1333 SQX2426500
పపరర: గగపస కకషష గగరర

95-87/22

భరస : రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:15-65-79
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప పపసరదరరవప మబరరగబడడ
ఇసటట ననస:15-76-110/4
వయససస:41
లస: ససస స
1330 SQX2377596
పపరర: లతఫపననసరస సయఖద

1322 SQX1912591
పపరర: షహహన షపక

1320 AP151000204076
పపరర: ససబబమమ కకటపరటట�

భరస : నతరరయణరరడడడ�
ఇసటట ననస:15-51-366
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:15-55-13
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప పసచచయఖ వలలర టట
ఇసటట ననస:15-59-49
వయససస:30
లస: పప
1327 SQX2507408
పపరర: ససనత మబరరగబడడ

95-169/15

భరస : మహమమదతల శస
ఇసటట ననస:15-51-366
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:15-51-366
వయససస:54
లస: పప
1324 SQX1938448
పపరర: కకపరరరవప వలలర టట

1319 AP151000204391
పపరర: జబబదత షపక

1344 SQX2075596
పపరర: పదమ బదలపత

95-77/816

భరస : శవ బభనతదలపత
ఇసటట ననస:16-8-213
వయససస:47
లస: ససస స
95-77/817

1347 SQX1639939
పపరర: సరగగరన వషష
ష మలకల

95-77/30

భరస : శవ రతన పపసరద వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:16/10/73/A
వయససస:34
లస: ససస స
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1348 SQX2081461
పపరర: జజహహద షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-83/901

భరస : కరరమబలౣ షపక
ఇసటట ననస:16-16-262
వయససస:45
లస: ససస స
95-79/20

తసడడ:ప ససబభబ రరడకడ వజజపల
ఇసటట ననస:16-19-239, (60/109),
వయససస:65
లస: పప
95-83/902

95-85/785

95-163/990

95-170/1230

95-170/1231

95-90/40

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:26-22-49,
వయససస:20
లస: ససస స

1361 SQX1834985
పపరర: సలమమ ఉమమమ

1364 SQX1816255
పపరర: అయయషర సయఖద

1367 MLJ3649258
పపరర: సనరరఖపపభ పరలలరర

1370 SQX2000289
పపరర: రరకడ దడవరరజ అతష
స లలరర

95-88/23

1373 SQX2427417
పపరర: జజన మయ షపక

95-170/56

1376 MLJ3065471
పపరర: అసబబతసర కరరక
తసడడ:ప బభబబరరవప కరరక
ఇసటట ననస:31-2-374
వయససస:33
లస: పప

1356 SQX1920347
పపరర: పసపయసకర తరరవధద

95-163/69

1359 SQX2347771
పపరర: వలసన బబతపపడడ

95-65/1213

1362 SQX2057156
పపరర: పఠరన షనసన పఠరన

95-170/1229

భరస : పఠరన అకబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-5-23
వయససస:23
లస: ససస స
95-170/57

1365 SQX2069482
పపరర: గగపస కకషష ననతలపత

95-89/1234

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ననతలపత
ఇసటట ననస:19-13-102
వయససస:19
లస: పప
95-90/38

1368 MLJ3648821
పపరర: అననపపరష మమ� తతట�

95-90/39

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:19-65-234
వయససస:70
లస: ససస స
95-79/895

1371 SQX2035442
పపరర: సరయలల అసగరల అతష
స లలరర

95-79/896

తసడడ:ప దడవరరజ అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:21-4-39
వయససస:18
లస: ససస స
95-88/1379

భసధసవప: జజన మహమమద షపక
ఇసటట ననస:24-33-34
వయససస:44
లస: పప
95-81/574

95-86/38

తసడడ:ప పపపమమనసదస బబతపపడడ
ఇసటట ననస:16-67/A
వయససస:48
లస: పప

భసధసవప: ఫణణపవనకలమమర యడ
ఇసటట ననస:21-4-39
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప శసకర గగష
ఇసటట ననస:21-11-21
వయససస:36
లస: పప
1375 SQX2053890
పపరర: శవ రరణబక దడవ తమమశశటట

95-78/943

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:19-65-234
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన�
ఇసటట ననస:19-65-234
వయససస:34
లస: పప
1372 SQX1911890
పపరర: గణణశ గగష

1358 SQX2076792
పపరర: చసద బభష షపక

1353 SQX1821321
పపరర: కకమగమరర హరరక చరరత

భరస : భరత కలమమర తరరవధద
ఇసటట ననస:16-30-104
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అల ఉదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:17-9-32/1
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : మమలకకమమద మయమ యరక
ఇసటట ననస:19-14-15/A
వయససస:43
లస: ససస స
1369 MLJ3644333
పపరర: నజర� షపక�

95-79/951

భరస : ఇబపహహస ఫపజజ మహమమద
ఇసటట ననస:17-2-61B
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప గగసప ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-9-31/1
వయససస:18
లస: పప
1366 SQX2057230
పపరర: ససజజత యరక

1355 SQX2238210
పపరర: నలమ రరవనళళ

95-79/21

తసడడ:ప కకమగమరర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:16-24-20,HOUSE NO.805
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:16-31-118
వయససస:39
లస: పప

భరస : పసడడ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:17-2-3/191
వయససస:35
లస: ససస స
1363 SQX2039105
పపరర: శరబభజఖమన పఠరన

95-88/1280

తసడడ:ప వనసకట నతరరయణ రరవనళళ
ఇసటట ననస:16-27-120
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప మలర యఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:16-30-359
వయససస:48
లస: పప
1360 SQX2054807
పపరర: లకడమ గబడడపరటట

1352 SQX2071355
పపరర: గగపస కకషష కటటట బబ యన

1350 MLJ3622081
పపరర: రరమకకటమమ వజజపల

భరస : చసదపమమళరరడడడ వజజపల
ఇసటట ననస:16-19-239, (60/109)
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కటటట బబ యన
ఇసటట ననస:16-22-30
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప కకషషరరడడడ పప లమమర
ఇసటట ననస:16-27-12
వయససస:20
లస: పప
1357 SQX2086023
పపరర: నగరజ మరరయమల

95-65/27

తసడడ:ప వరయఖ చతవరల
ఇసటట ననస:16-17/1
వయససస:72
లస: పప

1351 MLJ3618774
పపరర: చసదపమమల వజజపలమ

1354 SQX2082618
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ పప లమమర

1349 SQX1923101
పపరర: గసగరరజ చతవరల

1374 SQX2454924
పపరర: అరరణ మదచద ల

95-84/834

భరస : వవణబ మదడల
ఇసటట ననస:25-25-141
వయససస:44
లస: ససస స
95-68/13

1377 SQX2034700
పపరర: నతగ సరయ మమనక పరపసనవన

95-67/981

Deleted

తసడడ:ప ఆదదశశషష పరపసనవన
ఇసటట ననస:36-9-763
వయససస:21
లస: ససస స
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1378 SQX1524348
పపరర: షరనతవరజ అల షపక
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95-86/40

తసడడ:ప రబభబన షపక
ఇసటట ననస:43-4-766
వయససస:24
లస: పప
1381 SQX1951524
పపరర: అబబదల మబనతఫ షపక

95-115/504

95-85/233

95-86/1248

95-84/67

95-85/236

95-85/239

95-85/242

భరస : నతగబర జన షపక
ఇసటట ననస:53-7-953
వయససస:28
లస: ససస స

1391 SQX2435154
పపరర: లకడమ రరజఖస కకకసనరర

1394 SQX0154732
పపరర: తసగవరన� మబతస రస ఫయల�

1397 MLJ1656321
పపరర: వజయభభససరరరడడడ తయఖగగర

1400 SQX2083707
పపరర: గగవసదమమ పసదదసటట

95-85/981

1403 SQX2379766
పపరర: శకనవరస రరడడడ గబసటక

95-84/1037

1406 MLJ1653518
పపరర: రగజజబబబ చలవవసదప
తసడడ:ప వనసకటరరజ
ఇసటట ననస:53-7-953
వయససస:47
లస: పప

1386 SQX0778910
పపరర: వజయ భభససరరరడడడ తపరపల

95-85/235

1389 SQX2133890
పపరర: ఇసదదరరపసపయదరరరన రరయల

95-86/1250

1392 SQX2435071
పపరర: రరజఖ లకడమ కకకసనరర

95-84/1038

భరస : మమణణకఖలరరవప చచననస
ఇసటట ననస:53-7-952
వయససస:38
లస: ససస స
95-85/237

1395 MLJ1643493
పపరర: శవమమ తయఖగగర

95-85/238

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-952
వయససస:55
లస: ససస స
95-85/240

1398 SQX0168112
పపరర: రరజజన మబతతరసగరయమల

95-85/241

తసడడ:ప గగవసదన కలటటనయమర
ఇసటట ననస:53-7-952
వయససస:62
లస: పప
95-85/807

1401 SQX2083665
పపరర: శవ నతగ గగవరద న రరడడడ పసదదసటట

95-85/808

తసడడ:ప వనసకట కకటటరరడడడ పసదదసటట
ఇసటట ననస:53-7-952
వయససస:33
లస: పప
95-86/1251

తసడడ:ప పసచచ రరడడడ గబసటక
ఇసటట ననస:53-7-952
వయససస:32
లస: పప
95-84/732

95-65/1163

భరస : నరసససహరరవప రరయల
ఇసటట ననస:53-7-950
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకటట రరడడడ పసదదసటట
ఇసటట ననస:53-7-952
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబ శవరరవప చచననస
ఇసటట ననస:53-7-952
వయససస:40
లస: పప
1405 SQX2077691
పపరర: రరహన షపక

95-86/1249

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-952
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-952
వయససస:69
లస: పప
1402 SQX2429975
పపరర: మమణణకరఖల రరవప చచననస

1388 SQX2133924
పపరర: నరసససహరరవప రరయల

1383 SQX1923317
పపరర: చనన వనసకట రరడడడ తచపపలమర

తసడడ:ప చన వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-950
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరజన�
ఇసటట ననస:53-7-952
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజన మబతతపసడడల
ఇసటట ననస:53-7-952
వయససస:24
లస: పప
1399 MLJ1652270
పపరర: వనసకటరరడడడ తయఖగగర

95-85/234

తసడడ:ప హనసమసత రరవప కకకపసనరర
ఇసటట ననస:53-7-952
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వజయభభససరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-952
వయససస:33
లస: ససస స
1396 SQX1265959
పపరర: అభరరజ మబతతపసడడల

1385 MLJ1643485
పపరర: వమల చలవవసదప

95-86/41

తసడడ:ప బషరల రరడడ తచపపలమర
ఇసటట ననస:53-7-950
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల రరయల
ఇసటట ననస:53-7-950
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప అబబదల సలస షపక
ఇసటట ననస:53-7-952
వయససస:21
లస: పప
1393 MLJ1643501
పపరర: లకకమసరమమమజఖస తయఖగగర

95-87/117

భరస : రగజజబబబ
ఇసటట ననస:53-7-950
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప బక రరడడడ తచపపల
ఇసటట ననస:53-7-950
వయససస:73
లస: పప
1390 SQX1870187
పపరర: సరజద అల షపక

1382 SQX1275214
పపరర: అలవవణణ ననమబల

1380 SQX1133974
పపరర: శకనవరస రరవప వపటటకలరర

తసడడ:ప సససగరయఖ
ఇసటట ననస:52-65-725
వయససస:51
లస: పప

భరస : హవల కకరణ ననమబల
ఇసటట ననస:53-7-949
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గగపస రరడడడ పసస
ఇసటట ననస:53-7-950
వయససస:27
లస: ససస స
1387 SQX2303188
పపరర: చనన వనసకట రరడడడ తచపపల

95-83/32

భరస : అసకమమరరవప అచచసశశటట
ఇసటట ననస:51-21-3732
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:53-7-765
వయససస:48
లస: పప
1384 SQX1913524
పపరర: రమమ దడవ పసస

1379 SQX1709872
పపరర: వనసకట రమణ అచచసశశటట

1404 SQX2435204
పపరర: లలత కలమమరర కకసనరరర

95-87/1319

భరస : హనసమసతరరవప కకసనరర
ఇసటట ననస:53-7-952
వయససస:56
లస: ససస స
95-85/243

1407 SQX2077618
పపరర: తజన నవశ హ

95-85/809

భరస : క క
ఇసటట ననస:53-7-953
వయససస:58
లస: ససస స
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1408 SQX2076636
పపరర: కరజ షపక
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95-88/1287

తసడడ:ప కయగఖమ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:53-7-953
వయససస:36
లస: పప
1411 SQX2390201
పపరర: ఈస షపక

95-86/1252

95-86/1255

95-85/245

తసడడ:ప హహదతయతషలమర
ఇసటట ననస:53-7-954
వయససస:30
లస: ససస స
95-85/248

తసడడ:ప హహదయతషలమరహ� �
ఇసటట ననస:53-7-954
వయససస:38
లస: పప
95-85/250

తసడడ:ప సస వ నతరరయణ రరడడ మరర
ఇసటట ననస:53-7-956
వయససస:24
లస: పప
95-85/253

95-87/1144

తసడడ:ప నతరరయణరరడడడ మర
ఇసటట ననస:53-7-956
వయససస:21
లస: పప

1418 MLJ1649839
పపరర: కకమలత తతడవయ

1421 MLJ1649474
పపరర: హహదయతషలమర� మహమమద�

95-85/256

95-85/246

95-86/1254

1416 SQX2389666
పపరర: రరహనత షపక

95-86/1257

1419 SQX1624965
పపరర: రహమతషలమర మహమమద

95-85/247

తసడడ:ప హహదయతషలలమహ మహమమద
ఇసటట ననస:53-7-954
వయససస:26
లస: పప
95-85/249

1422 SQX0659797
పపరర: రజయమససలమసన మహమమద

95-85/504

భరస : హహదయతషలమర
ఇసటట ననస:53-7-954
వయససస:53
లస: ససస స

1424 SQX0779033
పపరర: చన వనసకట నతరరయణ రరడడ
మర
తసడడ:ప గబరవ రరడడడ మర
ఇసటట ననస:53-7-956
వయససస:50
లస: పప

95-85/251

1427 SQX2086379
పపరర: అరరణ కలమమర రరడడడ మర

95-85/810

1425 MLJ3103959
పపరర: శకనవరసరరవప� దనపరటట�

95-85/252

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:53-7-956
వయససస:49
లస: పప
1428 SQX2160307
పపరర: పదమ మర

95-85/902

తసడడ:ప చనన వనసకట నతరరయణ రరడడ మర
ఇసటట ననస:53-7-956
వయససస:21
లస: పప

భరస : చనన వనసకట నతరరయణ రరడడ మర
ఇసటట ననస:53-07-956
వయససస:42
లస: ససస స

1430 SQX0323550
పపరర: కరవఖ ససఖవరసస

1431 MLJ1648070
పపరర: రమమదడవ� ససఖవరసస�

95-85/254

1433 MLJ1648088
పపరర: అమయఖచచదరర� ససఖవరసస�

1436 SQX2158145
పపరర: పపషరపవత మదదద
భరస : రరమ గగపరల మదదద
ఇసటట ననస:53-7-959
వయససస:59
లస: ససస స

95-85/255

భరస : అమయఖచచదరర� �
ఇసటట ననస:53-7-957
వయససస:48
లస: ససస స
95-85/257

తసడడ:ప సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:53-7-957
వయససస:58
లస: పప
95-11/545

1413 SQX2388379
పపరర: ఖజ షపక

భరస : నతగగర జజన షపక
ఇసటట ననస:53-7-953/A
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప అననయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:53-7-957
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప అమమయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:53-7-957
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస మదదద
ఇసటట ననస:53-7-959
వయససస:84
లస: ససస స

95-86/1256

తసడడ:ప అబబదలమర� �
ఇసటట ననస:53-7-954
వయససస:69
లస: పప

1423 SQX1265967
పపరర: వనసకట శవ రరమ రరడడ మరర

1435 SQX2133197
పపరర: యశశదమమ మదదద

1415 SQX2392264
పపరర: నతగబర జజన షపక

95-85/244

తసడడ:ప ఖయబఖస జజన షపక
ఇసటట ననస:53-7-953/A
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:53-7-954
వయససస:38
లస: ససస స

1420 MLJ1649110
పపరర: అబబదలమర� మహమమద�

1432 SQX0043992
పపరర: కరరరసక ససకవరసస

95-86/1253

తసడడ:ప ఖయగన ఖమన షపక
ఇసటట ననస:53-7-953/A
వయససస:32
లస: పప

1417 SQX0935882
పపరర: నజరర ససలమసనత మహమమద

1429 SQX2079895
పపరర: అరరణ కలమమర రరడడడ మర

1412 SQX2393957
పపరర: గగససయ ససలమసనత షపక

1410 MLJ1655489
పపరర: రసనల షపక

తసడడ:ప అలమరభక
ఇసటట ననస:53-7-953/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఈసర షపక
ఇసటట ననస:53-7-953/A
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53-7-953/A
వయససస:36
లస: ససస స

1426 SQX0398495
పపరర: చనవనసకటనతరరయమనతరరడడడ�
మరర�
తసడడ:ప గబరవరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-7-956
వయససస:53
లస: పప

95-84/733

భరస : రసనల షపక
ఇసటట ననస:53-7-953/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప మహహదదదన జజన షపక
ఇసటట ననస:53-7-953/A
వయససస:38
లస: పప
1414 SQX2392454
పపరర: షకకల షపక

1409 SQX2083202
పపరర: ఆశ షపక

1434 SQX2076891
పపరర: షకకల షపక

95-85/811

భరస : కరజ షపక
ఇసటట ననస:53-7-958
వయససస:36
లస: ససస స
95-84/1039

1437 SQX2132801
పపరర: రరమ గగపరల మదదద

95-85/982

తసడడ:ప వనసకట రతనస మదదద
ఇసటట ననస:53-7-959
వయససస:68
లస: పప
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1438 SQX2137180
పపరర: ససనత మడడడ
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95-85/983

తసడడ:ప రరమగగపరల
ఇసటట ననస:53-7-959
వయససస:31
లస: ససస స
1441 SQX1959048
పపరర: రసగ రరడడడ మమదదరరడడడ

95-85/260

95-86/1258

95-85/263

95-85/266

95-85/269

95-83/37

95-86/1260

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:53-7-981
వయససస:46
లస: ససస స

1451 SQX0154468
పపరర: మబసతతజ� షపక�

1454 SQX0323600
పపరర: ఘన సపజదత� షపక�

1457 SQX1915537
పపరర: కరరమబలర షపక

1460 SQX1911601
పపరర: శసషరద బబగబమ షపక

95-85/267

1463 SQX0471409
పపరర: ససధఖ కరననరర

95-85/270

1466 MLJ1649375
పపరర: పపమలమరరణణ కరననరర
భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-7-981
వయససస:47
లస: ససస స

95-90/1098

1449 MLJ1650209
పపరర: జకకకయమ� షపక�

95-85/265

1452 SQX0787218
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-85/268

1455 SQX2428159
పపరర: కరరమబలర షపక

95-87/1320

తసడడ:ప ఇమమమ బక షపక
ఇసటట ననస:53-7-965
వయససస:58
లస: పప
95-83/38

1458 SQX2325785
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-86/1259

తసడడ:ప ఫకలకదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-7-966
వయససస:66
లస: పప
95-88/57

95-85/276

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-7-981
వయససస:33
లస: ససస స
95-85/278

1446 SQX2416063
పపరర: ససమత కకమరగరరర

తసడడ:ప ఇమమసబకలర
ఇసటట ననస:53-7-965
వయససస:57
లస: ససస స

Deleted

95-86/1278

95-85/262

తసడడ:ప హసన� �
ఇసటట ననస:53-7-964
వయససస:38
లస: పప

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:53-7-966
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభబరరడడడ దడవవరపప
ఇసటట ననస:53-7-980
వయససస:45
లస: పప
1465 SQX0834663
పపరర: భభగఖలకడమ గరరకపరటట

95-85/264

తసడడ:ప ఫకలకదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-7-966
వయససస:66
లస: పప

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:53-7-966
వయససస:58
లస: ససస స
1462 SQX2427623
పపరర: అసజ రరడడడ దడవవరపప

1448 SQX1196238
పపరర: సయఖద సలస

1443 SQX1020437
పపరర: కకటటశశర రరవప పపల

తసడడ:ప వనసకటభదదప కకమరగరరర
ఇసటట ననస:53-7-961
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమబలమర�
ఇసటట ననస:53-7-965
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:53-7-966
వయససస:23
లస: ససస స
1459 SQX2325694
పపరర: షసషరద బబగమ షపక

95-90/672

భరస : కరరమబలర �
ఇసటట ననస:53-7-965
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఇమమస బక�
ఇసటట ననస:53-7-965
వయససస:50
లస: ససస స
1456 SQX1915560
పపరర: మగఖజకర అరరర షపక

1445 SQX2091585
పపరర: ససధఖ రరణణ గటర

95-85/259

తసడడ:ప వరయఖ పపల
ఇసటట ననస:53-7-961
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:53-7-964
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఘన సపజదత షపక
ఇసటట ననస:53-7-965
వయససస:24
లస: ససస స
1453 SQX0154435
పపరర: అషపపపననసర� షపక�

95-85/261

భరస : వనసకట శవ రరడడడ గటర
ఇసటట ననస:53-7-961
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సలస
ఇసటట ననస:53-7-964
వయససస:31
లస: ససస స
1450 SQX1595729
పపరర: రరషమ షపక

1442 SQX0399493
పపరర: సరసబయఖ� కరకరర �

1440 SQX1020452
పపరర: వనసకమమ పపల

భరస : కకటటశశర రరవప పపల
ఇసటట ననస:53-7-961
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప పపదద కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:53-7-961
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకసడయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:53-7-961
వయససస:67
లస: ససస స
1447 SQX1196220
పపరర: సయఖద సలమమ రరజజశన

95-85/258

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:53-7-961
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప వవసకటరరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-961
వయససస:40
లస: పప
1444 SQX2353456
పపరర: జయలకడమ కరకరర

1439 SQX0396788
పపరర: ధనలకడమ కరకరర

1461 SQX2088649
పపరర: కకరసన ఎడర

95-87/1145

భరస : శతతరరస ఎడర
ఇసటట ననస:53-7-979
వయససస:29
లస: ససస స
1464 SQX0154823
పపరర: హననమసతష గగపమమ

95-85/277

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:53-7-981
వయససస:37
లస: ససస స
95-85/279

1467 MLJ1650563
పపరర: రరమ ససతమమ చతసతలలపడడ

95-85/280

భరస : తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:53-7-981
వయససస:51
లస: ససస స
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1468 MLJ1643121
పపరర: రరమతషలసమమ నతరరన

95-85/281

భరస : ఆదదనతరరయణ
ఇసటట ననస:53-7-981
వయససస:79
లస: ససస స
1471 SQX2410561
పపరర: పవన రరఘవవసదప హజరర

95-86/1279

95-85/285

95-85/288

95-85/290

95-85/813

95-85/292

95-85/296

భరస : శవ దసరరరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-987
వయససస:50
లస: ససస స

1481 SQX1416354
పపరర: రవ కలమమర వడర మగడడ

1484 SQX2182087
పపరర: శరత బభబబ కపపల

1487 SQX1880327
పపరర: కరరమబననసర బబగస షపక

1490 SQX0288423
పపరర: కకషరషరరడడడ బబ రరక

95-85/297

1493 SQX0396986
పపరర: జజఖతరమయ బదపపపరస

95-85/291

1496 SQX1023803
పపరర: కర.జయశక
భరస : కర.చ.పపలర యఖ
ఇసటట ననస:53-7-987
వయససస:65
లస: ససస స

1476 SQX0779041
పపరర: ససరరష కలమమర శశసఠర

95-85/287

1479 SQX2325900
పపరర: బలరరస మగరరస వడతడదద

95-85/986

1482 SQX2111110
పపరర: వనసకట నతరరయణ రరడడడ శరఖమల

95-85/812

తసడడ:ప గసగర రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:53-7-984
వయససస:43
లస: పప
95-86/1280

1485 SQX2165249
పపరర: రరగర శరత కపపల

95-88/1409

భరస : శరత బభబబ కపపల
ఇసటట ననస:53-7-984
వయససస:38
లస: ససస స
95-85/293

1488 SQX0778563
పపరర: సమర షపక

95-85/295

తసడడ:ప షరరఫ
ఇసటట ననస:53-7-986
వయససస:28
లస: పప
95-86/861

1491 SQX2405843
పపరర: గగస షపక

95-86/1281

తసడడ:ప బబజర షపక
ఇసటట ననస:53-7-986
వయససస:20
లస: పప
95-85/298

తసడడ:ప శవ దసరర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-987
వయససస:29
లస: ససస స
95-85/300

95-85/284

తసడడ:ప రరజ రరవప వడతడదద
ఇసటట ననస:53-7-982
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప ఓబబలరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-986
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప రరజవవలల
ఇసటట ననస:53-7-987
వయససస:30
లస: ససస స
1495 SQX0396960
పపరర: ఉమమమహహశశరర బదపపపరస

95-85/289

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-7-986
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప షరరఫ
ఇసటట ననస:53-7-986
వయససస:30
లస: పప
1492 SQX0323097
పపరర: రమఖ కకషష రరజవవలల

1478 MLJ1647692
పపరర: శవరరమకకషష శశసఠర

1473 SQX1959113
పపరర: రరమ పపదద సటట

తసడడ:ప ససవర రరమ కకషష శశసఠర
ఇసటట ననస:53-7-982
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప కపపల
ఇసటట ననస:53-7-984
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప కకషష రరడడడ బబ రక
ఇసటట ననస:53-7-985
వయససస:22
లస: ససస స
1489 SQX0778894
పపరర: షరబర షపక

95-85/286

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప వడర మగడడ
ఇసటట ననస:53-7-983
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట నతరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-984
వయససస:33
లస: ససస స
1486 SQX1912856
పపరర: మసజషర బబ రక

1475 MLJ1655422
పపరర: సరమమమజఖస చచబబప లల

95-85/283

భరస : బలరరస పపదద సటట
ఇసటట ననస:53-7-982
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప లకమయఖ
ఇసటట ననస:53-7-982
వయససస:58
లస: పప

భరస : రవ కలమమర వడర మగడడ
ఇసటట ననస:53-7-983
వయససస:37
లస: ససస స
1483 SQX2105773
పపరర: శశశలజ శఖమల

95-87/1321

భరస : వవమమరరవప
ఇసటట ననస:53-7-982
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప నవసపన నతయబడడ
ఇసటట ననస:53-7-982
వయససస:40
లస: పప
1480 SQX1346783
పపరర: శక పపరష వడర మగడడ

1472 SQX2431005
పపరర: సరయ పపదదప హజరర

1470 MLJ1643063
పపరర: ఆదదవరరరయణ నతరరన

తసడడ:ప వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:53-7-981
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప హజరర
ఇసటట ననస:53-7-981
వయససస:21
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష శశసఠర
ఇసటట ననస:53-7-982
వయససస:48
లస: ససస స
1477 SQX0617423
పపరర: బలరరస పపదద సటట

95-85/282

తసడడ:ప నతరరయమణదతసస
ఇసటట ననస:53-7-981
వయససస:51
లస: పప

తలర : ససజజత హజరర
ఇసటట ననస:53-7-981
వయససస:21
లస: పప
1474 MLJ1653252
పపరర: కకటటశశరర శశసఠర

1469 SQX0231787
పపరర: శకనవరసరరవప హననమసతష

1494 SQX0154799
పపరర: శవ నతగరసదపస రరజవవలల

95-85/299

భరస : సరసబశవ రరవప రరజవవలల
ఇసటట ననస:53-7-987
వయససస:48
లస: ససస స
95-85/301

1497 SQX0312637
పపరర: హరర కకషష రరజవవలల

95-85/302

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప రరజవవలల
ఇసటట ననస:53-7-987
వయససస:29
లస: పప
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95-85/303

తసడడ:ప శవ దసరర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-987
వయససస:31
లస: పప
1501 SQX0118372
పపరర: మమధవ నతదచసడర

95-85/306

95-86/1083

95-87/1146

95-85/310

95-85/313

95-86/864

95-84/74

భసధసవప: వనసకట నరరష
ఇసటట ననస:53-7-990
వయససస:38
లస: పప

1511 MLJ1642727
పపరర: నగరషరబబబ� తతడడవరయ�

1514 MLJ3651262
పపరర: నతగలకకమ కకసడ

1517 SQX0281410
పపరర: శశషగరరర రరవప తతడడవరయ

1520 SQX0535864
పపరర: శశగబ వనసకట శకలకడమ శశగబ

95-84/77

1523 SQX0163709
పపరర: వనసకరటరమమశ బభబబ శశగబ

95-85/311

1526 AP151000225033
పపరర: పదతమవత యడర పరటట�
భరస : వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:53-7-990
వయససస:67
లస: ససస స

1506 SQX2470532
పపరర: సపజనఖ సజర

95-86/1283

1509 SQX0398313
పపరర: నసదదన తతడడవరయ

95-85/309

1512 SQX0398768
పపరర: ససతతరరమయఖ చతమకలరర�

95-85/312

తసడడ:ప లకకమ నతరరయణ�
ఇసటట ననస:53-7-989
వయససస:46
లస: పప
95-86/862

1515 SQX0853234
పపరర: జయశక కసటభ

95-86/863

భరస : చనన పపలర యఖ
ఇసటట ననస:53-7-989
వయససస:64
లస: ససస స
95-86/865

1518 SQX0972406
పపరర: వవసకట శవ నతగ శశగబ
జజఖతరమయ
తసడడ:ప వవసకట నరరష బభబబ శశగబ
ఇసటట ననస:53-7-990
వయససస:26
లస: ససస స

95-84/73

95-84/75

1521 AP151000225008
పపరర: వనసకటరతనస శశగబ

95-84/76

భరస : వనసకటటశశరరర శశగబ
ఇసటట ననస:53-7-990
వయససస:59
లస: ససస స
95-84/78

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప శశగబ
ఇసటట ననస:53-7-990
వయససస:40
లస: పప
95-84/1044

95-85/308

భరస : నగరశ బభబబ
ఇసటట ననస:53-7-989
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప శశగబ
ఇసటట ననస:53-7-990
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర శశగబ
ఇసటట ననస:53-7-990
వయససస:33
లస: పప
1525 SQX2161479
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప శశగబ

95-84/1043

తసడడ:ప ససబబయఖ
ఇసటట ననస:53-7-989
వయససస:68
లస: పప

భరస : రమమష బభబబ శశగబ
ఇసటట ననస:53-7-990
వయససస:30
లస: ససస స
1522 SQX0163758
పపరర: వనసకట నరరశ శశగబ

1508 SQX2297463
పపరర: మబరళ పసపయసకర కడప

1503 SQX0043877
పపరర: శకనవరసరరడడడ కకటర �

భరస : గగరర శసకర సజర
ఇసటట ననస:53-7-988
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-989
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట నరరస రరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-989
వయససస:50
లస: పప
1519 SQX0571125
పపరర: కకషషవవణణ శశగబ� శశగబ

95-86/1282

తసడడ:ప శశషగరరరరరవప� �
ఇసటట ననస:53-7-989
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:53-7-989
వయససస:66
లస: పప
1516 MLJ3642550
పపరర: వనసకట రరడడడ కకసడత

1505 SQX2464188
పపరర: గగరర శసకర రరవప సజర

95-85/305

తసడడ:ప గబరరవరరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-7-988
వయససస:46
లస: పప

భరస : పప తష రరజ
ఇసటట ననస:53-7-989
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:53-7-989
వయససస:57
లస: ససస స
1513 SQX0044388
పపరర: శశషగరరరరరవప తతడడవరయ�

95-85/307

తసడడ:ప వనసకయఖ సజర
ఇసటట ననస:53-7-988
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:53-7-988
వయససస:19
లస: ససస స
1510 AP151000225026
పపరర: జయలకడమ తతడడవరయ

1502 SQX0118455
పపరర: వనసకట రమణ కకటర

1500 SQX0344895
పపరర: బరసపపరస దసరరరరరడడడ

తసడడ:ప కరశవరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-987
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-988
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప పపనవచలలజయమ నతదచసడర
ఇసటట ననస:53-7-988
వయససస:52
లస: పప
1507 SQX2089332
పపరర: శమత రరడడడ కకటర

95-85/304

తసడడ:ప రరమ రరవప రరజవవలల
ఇసటట ననస:53-7-987
వయససస:54
లస: పప

భరస : శసకరయఖ
ఇసటట ననస:53-7-988
వయససస:41
లస: ససస స
1504 SQX2087344
పపరర: శసకరయఖ నతదచసడర

1499 SQX0168393
పపరర: సరసబశవ రరవప రరజవవలల

1524 AP151000219034
పపరర: వనసకటటశశర రరవప శశగబ

95-84/79

తసడడ:ప సతఖనతరరయణ శశగబ
ఇసటట ననస:53-7-990
వయససస:62
లస: పప
95-85/315

1527 MLJ1654201
పపరర: రరమ� యడర పరటట�

95-84/1123

భరస : హనసమసతరరవప� �
ఇసటట ననస:53-7-990 5TH LINE
వయససస:38
లస: ససస స
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1528 MLJ1641513
పపరర: హనసమసతరరవప యడర పరటట�

95-85/316

తసడడ:ప వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:53-7-990 5TH LINE
వయససస:51
లస: పప
1531 SQX0941385
పపరర: కకసడపరటటరర ధనలకకమ

95-85/317

95-85/320

95-142/62

95-84/1092

95-85/360

95-84/1047

95-85/362

తసడడ:ప అహమమద సయఖద
ఇసటట ననస:53-8-1040
వయససస:39
లస: పప

1541 SQX2452480
పపరర: రరజరశ తతట

1544 SQX2126928
పపరర: కకషష కకలగరన

1547 SQX2121630
పపరర: మమరససడడయబలల సససకర

1550 SQX1714237
పపరర: వనసకటటశ వవపపరర

95-25/698

1553 SQX1814573
పపరర: సలమమ సయఖద

95-84/1093

1556 SQX1913185
పపరర: వరసజనవయబలల అసదచ
తసడడ:ప జగనతనథ రరవప అసదచ
ఇసటట ననస:53-8-1040
వయససస:44
లస: పప

1536 SQX1871102
పపరర: వజయ కలమమర రరడడ కకసడత

95-84/150

1539 SQX2236909
పపరర: చసపటట లకడమ తరరమల

95-84/1052

1542 SQX1914951
పపరర: ఎలష డరర

95-83/48

తసడడ:ప శక రమబలల డరర
ఇసటట ననస:53-8-1035
వయససస:44
లస: పప
95-85/990

1545 SQX2323517
పపరర: రరణణ బబలరసకకసడ

95-84/1046

భరస : శవ నతగ మలర శశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:53-8-1036
వయససస:41
లస: ససస స
95-85/991

1548 SQX2121762
పపరర: రరణబక దడవ సససకర

95-85/992

భరస : మమరససడడయబలల సససకర
ఇసటట ననస:53-8-1036
వయససస:36
లస: ససస స
95-85/363

1551 MLJ1659184
పపరర: సరసబయఖ గబసటట

95-85/364

తసడడ:ప కరళళససస స
ఇసటట ననస:53-8-1038
వయససస:78
లస: పప
95-25/699

భరస : హబబ సయఖద
ఇసటట ననస:53-8-1040
వయససస:35
లస: ససస స
95-25/701

95-85/319

తసడడ:ప చసపటట శకనవరస రరజ
ఇసటట ననస:53-8-10-42 6TH LINE
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప హరరబభబబ వవపపరర
ఇసటట ననస:53-8-1038
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప ఆసజనవయబలల చకరస
ఇసటట ననస:53-8-1040
వయససస:31
లస: ససస స
1555 SQX1814151
పపరర: హబబ సయఖద

95-84/1045

తసడడ:ప బభబబరరవప సససకర
ఇసటట ననస:53-8-1036
వయససస:39
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:53-8-1038
వయససస:61
లస: ససస స
1552 SQX1652098
పపరర: వషష
ష పసపయమ చకరస

1538 SQX2284644
పపరర: ఏడడకకసడలల చచననబబ యన

1533 SQX0671347
పపరర: వనసకట కకషష దసపటట

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కకసడత
ఇసటట ననస:53-7-9088
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప రరజరరవప
ఇసటట ననస:53-8-1035
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప రఘబ బభబబ మమక
ఇసటట ననస:53-8-1036
వయససస:22
లస: పప
1549 AP151000225644
పపరర: అనసతలకకమ గబసటట

95-90/671

తసడడ:ప వదఖ సరగర తతట
ఇసటట ననస:53-8-114/33
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఎలష డరర
ఇసటట ననస:53-8-1035
వయససస:41
లస: ససస స
1546 SQX2400844
పపరర: షరరష మమక

1535 SQX2090488
పపరర: పపకరశ కలమమర శశసటట

95-84/80

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:53-7-991
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప రమబలల చచనన బబ యన
ఇసటట ననస:53-8-10 42
వయససస:50
లస: పప

భరస : బభబబ బగరగ
ఇసటట ననస:53-8-114
వయససస:41
లస: ససస స
1543 SQX1912955
పపరర: భభరత డరర

95-85/318

తసడడ:ప శవ రరమ కకషష శశసటట
ఇసటట ననస:53-7-1996
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కకసడత
ఇసటట ననస:53-07-9088
వయససస:27
లస: పప
1540 SQX2469773
పపరర: జజరర మమరర బగరగ

1532 SQX1477869
పపరర: నవన కలమమర చసతలపపడడ

1530 SQX0152553
పపరర: కకషషమగరరస� కకసడనరర

భరస : వనసకటభచతరర కకసడనరర
ఇసటట ననస:53-7-991
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరపత రరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:53-7-991
వయససస:23
లస: పప

తలర : రరమససతమమ
ఇసటట ననస:53-7-991
వయససస:27
లస: పప
1537 SQX1873892
పపరర: వజయ కలమమర రరడడడ konda

95-86/1284

భరస : వనసకట రతనమ యడర పరటట
ఇసటట ననస:53-7-990 5TH LINE
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : వర బపహహమశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-7-991
వయససస:32
లస: ససస స
1534 SQX0779017
పపరర: నతగభగషణస చసతలపపడడ

1529 SQX2302511
పపరర: పదతమవత యడర పరటట

1554 SQX1652130
పపరర: రమమదడవ చకరస

95-25/700

భరస : ఆసజనవయబలల చకరస
ఇసటట ననస:53-8-1040
వయససస:43
లస: ససస స
95-85/365

1557 SQX2284271
పపరర: మహన రరవప పససపపలలటట

95-84/1048

తసడడ:ప రరమ కకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:53-8-1042
వయససస:68
లస: పప
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1558 SQX2284354
పపరర: నతగ మలర శశరర పససపపలలటట

95-84/1049

భరస : మహన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:53-8-1042
వయససస:64
లస: ససస స
1561 SQX1887553
పపరర: ననరజహన బబగబమ షపక

95-85/366

95-85/815

95-85/370

95-85/373

95-84/1053

1568 SQX1715481
పపరర: వనసకరయమమమ మసచతల

1571 MLJ1657006
పపరర: కకషప ర అరవపలర

1574 SQX2087724
పపరర: రరఘవ రరడడడ మలపరటట

95-85/376

1577 SQX0118745
పపరర: వజయదసరరరదడవ మదదదశశటట

తసడడ:ప ససతత రరస మదదదశశటట
ఇసటట ననస:53-8-1046
వయససస:29
లస: పప
95-83/49

భరస : అనసపమ రరడడడ నరరల
ఇసటట ననస:53-8-1047
వయససస:42
లస: ససస స

1583 SQX1915370
పపరర: శకరర గబసజ

95-85/374

1586 SQX0354704
పపరర: జరరనత సయఖద�
భరస : బభబబ�
ఇసటట ననస:53-8-1049
వయససస:36
లస: ససస స

1566 SQX1715440
పపరర: శకలకడమ తతలలచనరర

95-85/369

1569 SQX0154393
పపరర: అసజమమ అరవపలర

95-85/372

1572 SQX1989474
పపరర: జయ భభరత నరరల

95-83/948

తసడడ:ప అనసపమ రరడడడ నరరల
ఇసటట ననస:53-8-1044
వయససస:21
లస: ససస స
95-86/1084

1575 SQX1579764
పపరర: శవ నతగ రరణణ మదదదశశటట

95-85/375

భరస : అజయ కలమమర వరమ మదదదశశటట
ఇసటట ననస:53-8-1046
వయససస:23
లస: ససస స
95-85/377

1578 MLJ1649870
పపరర: ససనతతదడవ మదదదశశటట

95-85/378

భరస : ససతతరరస
ఇసటట ననస:53-8-1046
వయససస:47
లస: ససస స
95-85/380

1581 MLJ1650175
పపరర: ససతతరరస మదచద శశటట

95-85/381

తసడడ:ప హనసమయఖ
ఇసటట ననస:53-8-1046
వయససస:67
లస: పప
95-83/50

భరస : రరజరసదప గబసజ
ఇసటట ననస:53-8-1047
వయససస:27
లస: ససస స
95-84/1055

95-85/368

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:53-8-1043
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరపతరరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:53-8-1046
వయససస:31
లస: పప

భరస : శవ నగరజ లకస
ఇసటట ననస:53-8-1047
వయససస:26
లస: ససస స
1585 SQX2355220
పపరర: పదతమవత నరరల

95-85/371

తసడడ:ప ససతత రరస
ఇసటట ననస:53-8-1046
వయససస:31
లస: ససస స

95-85/379 1580 SQX1912948
1579 SQX1569948
పపరర: అజయ కలమమర వరమ మదదదశశటట
పపరర: శకనవరస రరడడడ గరయస

1563 SQX1887546
పపరర: ఇసతయమజ బభష షపక

భరస : ఆసజనవయబలల తతలలచనరర
ఇసటట ననస:53-8-1043
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ మలపరటట
ఇసటట ననస:53-8-1044
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:53-8-1046
వయససస:28
లస: ససస స

1582 SQX1915586
పపరర: లకడమ లకస

95-88/59

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:53-8-1043
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:53-8-1044
వయససస:33
లస: ససస స
1576 SQX1912963
పపరర: లకడమ గరయస

1565 SQX1911155
పపరర: కలలశర షపక

95-84/1051

తసడడ:ప కలలశర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1042
వయససస:23
లస: పప

భరస : గగవరర న మసచతల
ఇసటట ననస:53-8-1043
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజ తతలలచనరర
ఇసటట ననస:53-8-1043
వయససస:40
లస: పప
1573 SQX2157592
పపరర: సరయ కలమమరర మలసపరటట

95-85/367

తసడడ:ప ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1042
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకశశర
ఇసటట ననస:53-8-1043
వయససస:36
లస: ససస స
1570 SQX1715689
పపరర: ఆసజనవయబలల తతలలచనరర

1562 SQX1913144
పపరర: తరరన కలమమర చచననబబ యన

1560 SQX2284156
పపరర: రరథత కకాసషష పససపపలలటట

తసడడ:ప మహన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:53-8-1042
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప ఎడడకకసడలల చననబబ యన
ఇసటట ననస:53-8-1042
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరజ
ఇసటట ననస:53-8-1042
వయససస:20
లస: ససస స
1567 SQX0396994
పపరర: రరధదక అరవపలర

95-84/1050

భరస : ఎడడకకసడలల చచనన బబ యన
ఇసటట ననస:53-8-1042
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1042
వయససస:28
లస: ససస స
1564 SQX1992510
పపరర: హరరత చసపటట

1559 SQX2284446
పపరర: శవ పరరశత చచననబబ యన

1584 SQX2356988
పపరర: అనసపమ రరడడడ నరరల

95-84/1054

తసడడ:ప సరసబ రరడడడ నరరల
ఇసటట ననస:53-8-1047
వయససస:44
లస: పప
95-85/382

1587 SQX1912997
పపరర: రరజరశశరర పపనసమబడడ

95-85/383

భరస : రరజశశఖర పపనసమబడడ
ఇసటట ననస:53-8-1049
వయససస:44
లస: ససస స
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95-85/384

భరస : బభబబ�
ఇసటట ననస:53-8-1049
వయససస:45
లస: ససస స
1591 SQX0350017
పపరర: సయఖద జహహర�

95-85/387

95-85/390

95-84/152

95-84/155

95-84/158

95-85/421

95-85/423

తసడడ:ప అల సయఖద
ఇసటట ననస:53-8-1234
వయససస:40
లస: పప

1601 SQX0228064
పపరర: మబఖమసకర అహమమద షపక

1604 SQX2158301
పపరర: శకవదఖ కరసరర

1607 MLJ1643683
పపరర: వజయరరమరరడడడ కరసర

1610 SQX0535922
పపరర: దతసరర అరరణ దసరర

95-85/426

1613 SQX0535716
పపరర: దతసరర శకనవరస చకకవరరస

95-84/156

1616 MLJ1651041
పపరర: శకనవరసరరవప పసతతన
తసడడ:ప లకమణరరవప పసతతన
ఇసటట ననస:53-8-1318
వయససస:44
లస: పప

1596 SQX0615419
పపరర: నసరర ఫరతమమ షపక

95-84/151

1599 SQX0154310
పపరర: మలర క బబగస షపక

95-84/154

1602 SQX0167452
పపరర: ఇజజక అహమమద షపక

95-84/157

తసడడ:ప ఫకకర అహమమద షపక
ఇసటట ననస:53-8-1052
వయససస:46
లస: పప
95-84/1089

1605 MLJ1650845
పపరర: ఆదచమమ కరసర

95-85/420

భరస : వజయరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-8-1126
వయససస:56
లస: ససస స
95-85/422

1608 SQX2351864
పపరర: రరధతకకషష దతసరర

95-84/1090

తసడడ:ప శకనవరస చకకవరరస దతసరర
ఇసటట ననస:53-8-1128
వయససస:21
లస: ససస స
95-85/424

1611 SQX0535872
పపరర: దతసరర జయశక

95-85/425

భరస : రరధతకకషషమగరరస
ఇసటట ననస:53-8-1128
వయససస:72
లస: ససస స
95-85/427

తసడడ:ప రరధతకకషషమగరరస
ఇసటట ననస:53-8-1128
వయససస:50
లస: పప
95-83/200

95-85/389

భరస : ఫకకర అహమద షపక
ఇసటట ననస:53-8-1052
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రవసదప బభబబ
ఇసటట ననస:53-8-1128
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప రరధతకకషషమగరరస
ఇసటట ననస:53-8-1128
వయససస:50
లస: పప
1615 MLJ1659994
పపరర: యగసఫ అల సయఖద

95-84/153

తసడడ:ప రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-8-1126
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస చకకవరరస దతసరర
ఇసటట ననస:53-8-1128
వయససస:25
లస: ససస స
1612 SQX0535724
పపరర: దతసరర రవసదప బభబబ

1598 SQX0615260
పపరర: నససమమ బబగస షపక

1593 SQX0044149
పపరర: అబబదల రరహమమన సయఖద�

భరస : మబకకసయమర అహమద షపక
ఇసటట ననస:53-8-1052
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష రరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-8-1126
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప జయరరమ రరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-8-1126
వయససస:34
లస: పప
1609 SQX1086314
పపరర: మమన కకషష దతసరర

95-85/391

తసడడ:ప ఫకకర అహమమద షపక
ఇసటట ననస:53-8-1052
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1052
వయససస:73
లస: పప
1606 SQX0616300
పపరర: రరమకకషష రరడడడ కరసరర

1595 SQX0848481
పపరర: శవ నతరరయణ మలమసపపరపప

95-85/386

తసడడ:ప బభబబ�
ఇసటట ననస:53-8-1049
వయససస:36
లస: పప

భరస : మహబగబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1052
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబగబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1052
వయససస:20
లస: పప
1603 SQX0167544
పపరర: ఫకకర అహమద షపక

95-85/388

తసడడ:ప మబకలసదరరవప
ఇసటట ననస:53-8-1051
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఇజజజ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1052
వయససస:36
లస: ససస స
1600 SQX1913847
పపరర: మహమమద రకకబ షపక

1592 SQX0043661
పపరర: రహమతషలమర సయఖద�

1590 SQX1913011
పపరర: నకరరశ పపనసమబడడ

తసడడ:ప రరజశశఖర పపనసమబడడ
ఇసటట ననస:53-8-1049
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప బభబబ�
ఇసటట ననస:53-8-1049
వయససస:32
లస: పప

భరస : శవననరరయణ�
ఇసటట ననస:53-8-1051
వయససస:24
లస: ససస స
1597 SQX0154344
పపరర: రరజశనత బబగస షపక

95-85/385

భరస : బభబబ�
ఇసటట ననస:53-8-1049
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబబ�
ఇసటట ననస:53-8-1049
వయససస:30
లస: పప
1594 SQX0154369
పపరర: వజయ లకడమ� వసకరపపరపప�

1589 SQX0354720
పపరర: సయఖద జజన బబగస�

1614 SQX0535757
పపరర: దతసరర రరధతకకషషమగరరస

95-85/428

తసడడ:ప వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:53-8-1128
వయససస:82
లస: పప
95-83/201

1617 SQX1707892
పపరర: ధనలకడమ మమదతసస

95-83/202

భరస : రఘబనద రరవప మమదతసస
ఇసటట ననస:53-8-1882
వయససస:44
లస: ససస స
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1618 SQX1708155
పపరర: రఘబనతథ రరవప నదతసన

95-83/203

తసడడ:ప కకషషమగరరస నదతసన
ఇసటట ననస:53-8-1882
వయససస:51
లస: పప
1621 SQX2394716
పపరర: సరయ చసదపశశఖర మమరరళర

95-84/1094

95-87/1325

95-87/1327

95-85/433

95-85/436

95-85/439

95-85/441

తసడడ:ప ససభభన ఖమన
ఇసటట ననస:53-9-1145
వయససస:31
లస: పప

1631 SQX1889435
పపరర: యలర బబ యన రరజ రరజరశశరర

1634 SQX0354530
పపరర: జజహహద పఠరన

1637 SQX1910728
పపరర: ఖజ మహహదద న షపక

1640 SQX1887496
పపరర: ససలమరరబ షపక

95-85/444

1643 SQX0617209
పపరర: ససభభన షపక�

95-85/434

1646 SQX1338756
పపరర: రరషమ సయఖద
భరస : నతగగర బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:53-9-1146
వయససస:33
లస: ససస స

1626 SQX1912880
పపరర: ఇమమమ బ మహమమద

95-85/432

1629 SQX2343820
పపరర: అజజరరదదదన మహమమద

95-87/1329

1632 SQX1871789
పపరర: షరహహర పఠరన

95-85/435

తసడడ:ప మమలమల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-9-1142
వయససస:21
లస: ససస స
95-85/437

1635 SQX0350066
పపరర: రహహస షపక

95-85/438

తసడడ:ప కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:53-9-1142
వయససస:45
లస: పప
95-88/60

1638 SQX1061829
పపరర: రజయ బబగస షపక

95-85/440

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:53-9-1143
వయససస:43
లస: ససస స
95-85/442

1641 SQX1186916
పపరర: హజరత అల షపక

95-85/443

తసడడ:ప మహబగబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:53-9-1143
వయససస:24
లస: పప
95-85/445

తసడడ:ప గన సరహహబ�
ఇసటట ననస:53-9-1143
వయససస:45
లస: పప
95-85/1001

95-85/431

తసడడ:ప ససరజదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:53-9-1137
వయససస:28
లస: పప

తలర : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:53-9-1143
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభన
ఇసటట ననస:53-9-1143
వయససస:25
లస: పప
1645 SQX2166155
పపరర: ఫసరగజ ఖమన పఠరన

95-87/1328

తసడడ:ప రహహస షపక
ఇసటట ననస:53-9-1142/2
వయససస:20
లస: పప

భరస : గనసన సరహహబ షపజక
ఇసటట ననస:53-9-1143
వయససస:65
లస: ససస స
1642 SQX1061811
పపరర: షబబర అల షపక

1628 SQX2344125
పపరర: అజజ బబగబమ మహమమద

1623 SQX1880343
పపరర: శకనస దగబరల

తసడడ:ప ససరజదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:53-9-1137
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మమలమల ఖమన�
ఇసటట ననస:53-9-1142
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:53-9-1142
వయససస:52
లస: పప
1639 SQX1640606
పపరర: Silarbi Shaik

95-87/1326

భరస : శశశలల
ఇసటట ననస:53-9-1139
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:53-9-1142
వయససస:39
లస: ససస స
1636 SQX0228270
పపరర: మమలమల ఖమన పఠరన

1625 SQX2395515
పపరర: అరరణ మమరరళర

95-85/429

తసడడ:ప వనసకటయఖ దగబరల
ఇసటట ననస:53-9-1135
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససరజదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:53-9-1137
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప రరవననతల పపదద రరమమరరవప
ఇసటట ననస:53-9-1139
వయససస:25
లస: ససస స
1633 SQX0354639
పపరర: అబద షపక

95-85/430

తసడడ:ప గగవసద మమరరళర
ఇసటట ననస:53-9-1135
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదల కరరస మహమమద
ఇసటట ననస:53-9-1137
వయససస:59
లస: పప
1630 SQX1889443
పపరర: ఏకలల పపమల

1622 SQX1880319
పపరర: సరవతప దగబరల

1620 SQX1913037
పపరర: ఫణణ కలమమరర పప ననపలర

భరస : వనసకట నతరరయణ పప ననపలర
ఇసటట ననస:53-9-1134
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనస దగబరల
ఇసటట ననస:53-9-1135
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగవసద రరడడడ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:53-9-1135
వయససస:59
లస: ససస స
1627 SQX2345338
పపరర: ససరజదదదన మహమమద

95-83/204

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:53-8-7092
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప గగవసద రరడడడ మమరరళర
ఇసటట ననస:53-9-1135
వయససస:27
లస: పప
1624 SQX2395192
పపరర: కకటట రతనస మదన
ద రర

1619 SQX1708296
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

1644 SQX2159606
పపరర: రహమత పఠరన

95-85/1000

భరస : ససభభన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-9-1145
వయససస:47
లస: ససస స
95-84/174

1647 SQX1134006
పపరర: ఖమదర బభషర షపక షపక

95-84/175

తసడడ:ప మహబగబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:53-9-1146
వయససస:28
లస: పప
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1648 SQX1338798
పపరర: నతగగర బభషర సయఖద

95-84/176

తసడడ:ప ససలమర సయఖద
ఇసటట ననస:53-9-1146
వయససస:38
లస: పప
1651 SQX2393312
పపరర: వనసకట రమణ పపటట

95-87/1330

1660 SQX1871565
పపరర: షరహహదత సయఖద

95-85/448

95-84/1098

95-85/449

95-85/450

95-85/453

తసడడ:ప అబబదల ఖసదలస�
ఇసటట ననస:53-9-1151
వయససస:71
లస: పప

95-84/1099

1661 SQX2344182
పపరర: కలలసస మరజజ

1664 SQX1912906
పపరర: ఖరఖరరన షపక

1667 SQX1913268
పపరర: సరద ర షపక

95-85/456

1670 SQX2428894
పపరర: జరరన షపక

95-87/1331

1673 SQX0150433
పపరర: అమకతవలర � అసదచ�

95-85/451

1676 SQX2100360
పపరర: సరరఠజ పఠరన
తసడడ:ప కరరమబలర పఠరన
ఇసటట ననస:53-9-1152
వయససస:27
లస: ససస స

95-84/1097

1659 SQX2344935
పపరర: షహహన మరరర

95-84/1100

1662 SQX1874270
పపరర: మౘా్ఠరయర షపక

95-142/70

1665 SQX1913243
పపరర: షరరరన షపక

95-85/452

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:53-9-1150/1
వయససస:24
లస: ససస స
95-85/454

1668 SQX1913276
పపరర: మహమమద అల షపక

95-85/455

తసడడ:ప శలమర జన
ఇసటట ననస:53-9-1150/1
వయససస:28
లస: పప
95-83/1140

1671 SQX2188712
పపరర: దదవఖ పపకరశ రరపలర

95-84/1101

తసడడ:ప రమమశ రరపలర
ఇసటట ననస:53-9-1150/3
వయససస:31
లస: పప
95-85/457

భరస : నతగ భదడశ
ప శరరడడ�
ఇసటట ననస:53-9-1151
వయససస:63
లస: ససస స
95-85/459

1656 SQX2344638
పపరర: అజస బబగ మరజజ

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:53-9-1149
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-9-1150/2
వయససస:26
లస: ససస స
95-87/1332

95-85/447

భరస : షరహబ బబగ మరర
ఇసటట ననస:53-9-1149
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప శలమర జజన షపక
ఇసటట ననస:53-9-1150/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప అబబదల సతతసర షపక
ఇసటట ననస:53-9-1150/a
వయససస:29
లస: పప
1675 SQX0150318
పపరర: అమమనసలమర� షపక�

1658 SQX2343911
పపరర: సరహహబ బబగ మరజజ

1653 SQX0571323
పపరర: షకకలమ షపక�

తసడడ:ప షరర అల మరజజ
ఇసటట ననస:53-9-1149
వయససస:65
లస: పప

భరస : బభబబ షపక
ఇసటట ననస:53-9-1150
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమమద కససస
ఇసటట ననస:53-9-1150/1
వయససస:51
లస: పప
1672 SQX2433852
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-84/177

తసడడ:ప సరహహబ బబగ మరజజ
ఇసటట ననస:53-9-1149
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:53-9-1150/1
వయససస:25
లస: ససస స
1669 SQX1913300
పపరర: జజన షపక

1655 SQX1870427
పపరర: ఖమజజ వరల సయఖద

95-84/1096

భరస : అమమనసలమర�
ఇసటట ననస:53-9-1148
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ప అజస బబగ మరజజ
ఇసటట ననస:53-9-1149
వయససస:44
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-9-1150
వయససస:27
లస: ససస స
1666 SQX1887538
పపరర: కగసర షపక

95-85/446

తసడడ:ప అహ మమద సయఖద
ఇసటట ననస:53-9-1149
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఖమజజ వరల సయఖద
ఇసటట ననస:53-9-1149
వయససస:40
లస: ససస స
1663 SQX1913078
పపరర: షఫసయమ షపక

1652 SQX1887561
పపరర: దదలమరద షపక

1650 SQX2161172
పపరర: ససభభన షపక

తసడడ:ప హనఫ షపక
ఇసటట ననస:53-9-1146
వయససస:52
లస: పప

భరస : మహబగబ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-9-1148
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప అమమనసలమర�
ఇసటట ననస:53-9-1148
వయససస:32
లస: పప
1657 SQX2343754
పపరర: షమమబననసర బబగబమ
మహమమద
భరస : అజస బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:53-9-1149
వయససస:54
లస: ససస స

95-84/1095

తసడడ:ప చలమయఖ పపటట
ఇసటట ననస:53-9-1146
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటభపవప పపటట
ఇసటట ననస:53-9-1146
వయససస:35
లస: పప
1654 SQX0150326
పపరర: బభజ� షపక�

1649 SQX2386753
పపరర: వనసకటభపవప పపటట

1674 SQX0150367
పపరర: నతగబదడశ
ప శరరడడ అసదచ

95-85/458

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:53-9-1151
వయససస:67
లస: పప
95-2/1343

1677 SQX1046110
పపరర: నతహహద పపరరనజ పఠరన

95-85/460

తసడడ:ప పఠరన మహబగబ ససభభన
ఇసటట ననస:53-9-1152
వయససస:30
లస: ససస స
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95-85/461

భరస : మమహబగ ససబభన
ఇసటట ననస:53-9-1152
వయససస:52
లస: ససస స
1681 SQX0864637
పపరర: మహబగబ ససభభన పఠరన

95-85/464

95-85/466

95-25/702

95-85/471

95-85/474

95-85/478

95-85/469

1691 SQX0154500
పపరర: చసదపకలమమరర గగల

1694 SQX1715986
పపరర: సమనసలమర షపక

1697 SQX1173400
పపరర: వనజజ దడవ కరజజ

95-85/481

1700 SQX1265744
పపరర: శక లకడమ సససగసశశటట

95-85/472

1703 SQX0616474
పపరర: నతగ లకమణ మమదరబబ యన

1686 SQX0243220
పపరర: వనసకటటసశరరర� కకడకమమలమ�

95-85/468

1689 SQX0864652
పపరర: అనసరరధత గగల

95-85/470

1692 SQX1715416
పపరర: హహసపసన షపక

95-85/473

తసడడ:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-9-1157
వయససస:28
లస: పప
95-85/475

1695 SQX1715671
పపరర: వర ఆసజనవయబలల అసదచ

95-85/476

తసడడ:ప జగనతనథ రరవప అసదచ
ఇసటట ననస:53-9-1157
వయససస:43
లస: పప
95-85/479

1698 SQX1173392
పపరర: సరమమమజఖస కరజజ

95-85/480

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:53-9-1159
వయససస:66
లస: ససస స
95-85/482

భరస : బభపర రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:53-9-1159/1
వయససస:38
లస: ససస స
95-85/484

95-85/465

తసడడ:ప వవసకట మహనరరవప
ఇసటట ననస:53-9-1157
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:53-9-1159
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : సరమమమజఖస
ఇసటట ననస:53-9-1159
వయససస:42
లస: పప
1702 SQX1595703
పపరర: నరరసదప మమదరబబ యన

1688 SQX1716042
పపరర: షబనత షపక

1683 SQX1561019
పపరర: భవఖ శక కకడచమల

తసడడ:ప వనసకటససబయఖ�
ఇసటట ననస:53-9-1153
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:53-9-1157
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:53-9-1157
వయససస:64
లస: పప
1699 SQX1173376
పపరర: శకనవరస కరజజ

95-85/467

తసడడ:ప వనసకరటమహనరరవ
ఇసటట ననస:53-9-1157
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-9-1157
వయససస:30
లస: పప
1696 SQX0848507
పపరర: వనసకట మహన రరవప గగల

1685 SQX1061779
పపరర: చచజతనఖ కలమమర కకదదమమల

95-85/463

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కకడచమల
ఇసటట ననస:53-9-1153
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సపజదసలల షపక
ఇసటట ననస:53-9-1157
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వరరసజనవయబలల అసదచ
ఇసటట ననస:53-9-1157
వయససస:39
లస: ససస స
1693 SQX1715630
పపరర: హసపసన షపక

95-85/1002

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-9-1153
వయససస:26
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-9-1157
వయససస:46
లస: ససస స
1690 SQX1715424
పపరర: ఉషరరన ఆసజనవయబలల అసదచ

1682 SQX2179919
పపరర: సరరతతజ పటభన

1680 SQX0864645
పపరర: మహబగబ తతజ పటభన

తసడడ:ప మమహబగబ ససబభన
ఇసటట ననస:53-9-1152
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప పపద కరరమబలర
ఇసటట ననస:53-9-1152
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-9-1153
వయససస:51
లస: ససస స
1687 SQX1652114
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-85/462

తసడడ:ప మహబగబ ససబభన పఠరన
ఇసటట ననస:53-9-1152
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప హహసపసన ఖమన
ఇసటట ననస:53-9-1152
వయససస:63
లస: పప
1684 SQX0118562
పపరర: పపమల కలమమరర కకడడమమల�

1679 SQX0864660
పపరర: మహబగబ ఫయమజ పటభన

1701 SQX1265918
పపరర: బభపర రరవప సససగసశశటట

95-85/483

తసడడ:ప వనసకయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:53-9-1159/1
వయససస:40
లస: పప
95-85/485

1704 SQX1017004
పపరర: నతగ రరమబ మమదరబబ యన

95-85/486

తసడడ:ప చనన నతగరశశర రరవప మమదరబబ యన
ఇసటట ననస:53-9-1160
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప చన నతగరశశర రరవప మమదరబబ యన
ఇసటట ననస:53-9-1160
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప చన నతగరశశర రరవప మమదరబబ యన
ఇసటట ననస:53-9-1160
వయససస:26
లస: పప

1705 SQX0396622
పపరర: భభరత మమదరబబ యన

1706 SQX0399030
పపరర: నతగరశశరరరవప మమదరగబయ

1707 SQX2157626
పపరర: చతనత షపక

భరస : నతగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-9-1160
వయససస:43
లస: ససస స

95-85/487

తసడడ:ప పరపయఖ
ఇసటట ననస:53-9-1160
వయససస:51
లస: పప

95-85/488

95-84/1102

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:53-9-1162
వయససస:47
లస: ససస స
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1708 SQX2448645
పపరర: కరరమబన షపక
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95-85/1003

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:53-9-1162
వయససస:43
లస: ససస స
1711 SQX1188037
పపరర: నళన కకడతల

95-87/174

95-87/177

95-94/507

1715 SQX0162883
పపరర: పదతమవత చదలవరడ�

1718 SQX1915198
పపరర: దడవ రరయల మదన
ద రర

95-83/207

1721 SQX1915172
పపరర: పసచచయఖ శరఖమ మదన
ద రర

1724 SQX2470367
పపరర: రరహన షపక

తసడడ:ప అబబదల జబబర షపక
ఇసటట ననస:53-10-123/6 GANDHI NAGAR
వయససస:38
లస: పప

భరస : గగసప షపక
ఇసటట ననస:53-10-124
వయససస:35
లస: ససస స

1726 SQX2081008
పపరర: మహమమద మహహదద న షపక

1727 MLJ3598836
పపరర: షపక షరయసరస షమమ షపక

95-83/924

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:53-10-165
వయససస:59
లస: పప
1729 SQX0044347
పపరర: జలమన షపక షపక

95-84/180

తసడడ:ప దసస గరరర మననస
ఇసటట ననస:53-10-1020
వయససస:30
లస: పప

95-83/205

95-84/183

1733 SQX2111052
పపరర: రరమ దడవ వరసస రరడడ

95-83/208

1736 SQX2107597
పపరర: షమల పఠరన
భరస : నజర పఠరన
ఇసటట ననస:53-10-1034
వయససస:37
లస: ససస స

1716 SQX2083889
పపరర: సలమ షపక

95-84/685

1719 SQX1915164
పపరర: పకథదశ శరఖమ మదన
ద రర

95-83/206

1722 SQX1911213
పపరర: ఫరతమబన షపక

95-88/61

భరస : అబబదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:53-10-123-4
వయససస:72
లస: ససస స
95-83/1076

1725 SQX2121440
పపరర: ఖమజజబ షపక

95-84/879

భరస : అబబదల ఖలల షపక
ఇసటట ననస:53-10-126
వయససస:30
లస: ససస స
95-84/178

1728 SQX0118430
పపరర: జబబదత షపక షపక

95-84/179

భరస : నతగగర షపక
ఇసటట ననస:53-10-166
వయససస:59
లస: ససస స
95-84/181

1731 SQX1225870
పపరర: మజద షపక

95-84/182

తసడడ:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-10-166
వయససస:40
లస: పప
95-78/948

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:53-10-309
వయససస:44
లస: ససస స
95-85/903

95-87/176

తసడడ:ప శరఖమ బభబబ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:53-10-123
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప షపక మహబగబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:53-10-166
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:53-10-166
వయససస:61
లస: పప
1735 SQX2316610
పపరర: మసరసన రరవప మననస

1730 SQX0882316
పపరర: మహమమద ఆరరఫ షపక

1713 SQX1188029
పపరర: పపసరద కకడతల

భరస : మహమమద మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:53-10-1/165
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : షపక మహమమద ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-10-166
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప నతసర షపక
ఇసటట ననస:53-10-166
వయససస:36
లస: పప
1732 SQX0044313
పపరర: నతసర షపక షపక

95-87/178

తసడడ:ప శరఖమ బభబబ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:53-10-123
వయససస:26
లస: పప
95-83/209

95-84/1103

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప కకడతల
ఇసటట ననస:53-9-1924
వయససస:43
లస: పప

భరస : శరఖమ బభబబ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:53-10-123
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప శరఖమ బభబబ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:53-10-123
వయససస:22
లస: పప
1723 SQX1869395
పపరర: అబబదల కరరస షపక

95-87/175

భరస : నతగమలలర శశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-9-2037
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఆరరఫ ఎసససకర
ఇసటట ననస:53-10-1/165
వయససస:20
లస: ససస స
1720 SQX1915222
పపరర: పసపతస శరఖమ మదన
ద రర

1712 SQX0321471
పపరర: లసగమమ సనరర�

1710 SQX2158236
పపరర: మకéా్ఠరయర షపక

భరస : ససభభన షపకక
ఇసటట ననస:53-9-1199
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-9-1924
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:ప వరయఖ�
ఇసటట ననస:53-9-2036
వయససస:50
లస: పప
1717 SQX2093797
పపరర: కరరశరమ

95-85/1004

తసడడ:ప జన షపక
ఇసటట ననస:53-9-1162
వయససస:42
లస: పప

భరస : పపసరద కకడతల
ఇసటట ననస:53-9-1924
వయససస:39
లస: ససస స
1714 SQX0624049
పపరర: శకనవరసరరవప గబదదసటట�

1709 SQX2118867
పపరర: కరరమబలమర షపక

1734 SQX2338861
పపరర: పదతమవత మననస

95-84/841

భరస : దసస గరరర మననస
ఇసటట ననస:53-10-1020
వయససస:48
లస: ససస స
95-83/908

1737 SQX1013671
పపరర: సరజదత మహమమద

95-83/210

భరస : అబబదలమర మహమమద
ఇసటట ననస:53-10-1073
వయససస:36
లస: ససస స
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1738 MLJ3104254
పపరర: అబబదలమర మహమమద
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95-83/211

తసడడ:ప ఫపజజలమర మహమమద
ఇసటట ననస:53-10-1073
వయససస:44
లస: పప
1741 SQX2393874
పపరర: వజయ కలమమరర గగకనకకసడ

95-84/842

Deleted
95-84/185

తసడడ:ప రరఘవ రరడడడ మలమర
ఇసటట ననస:53-10-1163
వయససస:49
లస: పప
1747 SQX1746965
పపరర: రజయమ షపక

95-84/187

95-84/190

95-84/192

భరస : అసమతషలమర బబగబమ
ఇసటట ననస:53-10-1167
వయససస:41
లస: ససస స
1756 SQX0945634
పపరర: అసమతషలమరహ మహమమద

95-84/195

95-84/688

భరస : హసన మహమడనల
ఇసటట ననస:53-10-1167/1
వయససస:30
లస: ససస స

95-87/1133

1748 SQX1746932
పపరర: గగససయమ షపక

95-84/188

95-85/489

1754 SQX0935866
పపరర: రషసద ససలమసనత మహమమద

95-84/193

1760 SQX2084721
పపరర: షహన పటభన

95-84/691

1763 SQX2084283
పపరర: శశయబ పటభన

1766 SQX0903690
పపరర: కరరమగన సయఖద
భరస : రహహమమన సపజడ
ఇసటట ననస:53-10-1168/1
వయససస:42
లస: ససస స

95-84/184

భరస : సరసబ రరడడ మగల
ఇసటట ననస:53-10-1163
వయససస:43
లస: ససస స
1746 SQX1187153
పపరర: హమదత షపక

95-84/186

1749 SQX1746825
పపరర: షరరఫర షపక

95-84/189

95-84/191
1752 SQX0935817
పపరర: ఫరహహమద ససలమసనత మహమమద

తలర : రషసద ససలమసనత మహమమద
ఇసటట ననస:53-10-1167
వయససస:27
లస: ససస స
1755 SQX0945626
పపరర: రహసతషలమర మహమమద

95-84/194

తలర : రషసదత ససలమసనత మహమమద
ఇసటట ననస:53-10-1167
వయససస:30
లస: పప
95-84/686

1758 SQX2084333
పపరర: సకకన సయద

95-84/687

భరస : జలమన సయద
ఇసటట ననస:53-10-1167
వయససస:48
లస: ససస స
95-84/689

1761 SQX2106904
పపరర: అబబదల రహహమమన సయద

95-84/690

తసడడ:ప జలమన సయద
ఇసటట ననస:53-10-1167
వయససస:26
లస: పప
95-84/692

తసడడ:ప మడడన ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:53-10-1167
వయససస:21
లస: పప
95-84/844

1743 SQX1747062
పపరర: పదతమవత మగల

తసడడ:ప నతసర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1166
వయససస:33
లస: పప

1751 SQX1871698
పపరర: ససవర సరసబ నతగరశశర రరవప
జనన
తసడడ:ప రరసబభబబ జనన
ఇసటట ననస:53-10-1166
వయససస:29
లస: పప

1757 SQX2083327
పపరర: జలమన సయఖద

95-83/1031

భరస : శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1166
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మడడన ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:53-10-1167
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప మహహదదదన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-10-1167
వయససస:23
లస: పప
1765 SQX2411569
పపరర: హజరర షపక

1745 SQX2087955
పపరర: శభన బఇవనజ షపక

తసడడ:ప ఉమర సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1167
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప అలర బకలర ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:53-10-1167
వయససస:45
లస: పప
1762 SQX2083533
పపరర: ఇమమమన ఖమన పఠరన

Deleted

భరస : ఆనసద రరజ గగకనకకసడ
ఇసటట ననస:53-10-1107
వయససస:46
లస: ససస స

తలర : సలమబననసర మహమమద
ఇసటట ననస:53-10-1167
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబదలమర మహమమద
ఇసటట ననస:53-10-1167
వయససస:51
లస: పప
1759 SQX2083574
పపరర: మడడన ఖమన పటభన

95-89/1528

భరస : మజద షపక
ఇసటట ననస:53-10-1166
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప నతజర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1166
వయససస:39
లస: పప
1753 SQX0154229
పపరర: జరరనతససలమసనత బబగమ

1742 SQX2504710
పపరర: వజయ కలమమరర గగకనకకసడ

1740 SQX2215689
పపరర: కరరమబన షపక

తసడడ:ప సదదఖ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1091
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1164
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1166
వయససస:33
లస: ససస స
1750 SQX1746973
పపరర: దసస గరరర షపక

95-83/212

తసడడ:ప గఫపర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1091
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఆనసద రరజ గగకనకకసడ
ఇసటట ననస:53-10-1107
వయససస:46
లస: ససస స
1744 SQX1747013
పపరర: సరసబ రరడడడ మలమర

1739 SQX1779453
పపరర: షపక సరదదక

1764 SQX2107035
పపరర: అయయషర షపక

95-84/693

తసడడ:ప అబబదల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1167
వయససస:20
లస: ససస స
95-84/196

1767 SQX1290626
పపరర: బభషర సయఖద

95-84/197

తసడడ:ప రహహమన సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1168/1
వయససస:25
లస: పప

Page 318 of 330

1768 SQX1225995
పపరర: రహహమన సయఖద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-01
95-84/198

తసడడ:ప సరలలహ సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1168/1
వయససస:47
లస: పప
1771 SQX1560649
పపరర: షసషసర షపక

95-84/201

95-84/845

95-83/1033

95-84/846

తసడడ:ప రహహస సయద
ఇసటట ననస:53-10-1172/1
వయససస:32
లస: పప
1783 SQX1715622
పపరర: మహమమద అయగబ షపక

95-85/492

తసడడ:ప షబబర బభషర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1172/1
వయససస:26
లస: పప
1786 SQX2424349
పపరర: యశమన షపక

95-87/1294

95-84/209

95-85/494

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1174
వయససస:27
లస: పప

95-84/203

1776 SQX2358497
పపరర: రహహస సయద

95-83/1032

1778 SQX1604058
పపరర: తహహనయత కలలలసస షపక
మహమమద
భరస : షబబర బభషర షపక మహమమద
ఇసటట ననస:53-10-1172/1
వయససస:51
లస: ససస స

95-84/205

1779 SQX1711233
పపరర: షబబర బభషర యస కర
మహమమద
తసడడ:ప ఖమససస పసరన
ఇసటట ననస:53-10-1172/1
వయససస:56
లస: పప

95-84/206

1781 SQX1715515
పపరర: మహమమద అసరమ షపక

95-85/490

1782 SQX1715564
పపరర: ఆయయషర మహమమద షపక

95-85/491

తసడడ:ప మహమమద షబబర బభషర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1172/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమమద షబబర బభషర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1172/1
వయససస:28
లస: ససస స

1784 SQX1715713
పపరర: మహమమద ఇలయమస షపక

1785 SQX2425130
పపరర: యశన సయద

95-85/493

1787 SQX1334242
పపరర: రరషరమ షపక

1790 SQX2165769
పపరర: జకకకయమ షపక

1793 SQX1715465
పపరర: నజమ బబగ

1796 SQX0150383
పపరర: మసరసనశల షపక
తసడడ:ప బకరరరసరహహబ
ఇసటట ననస:53-10-1174
వయససస:50
లస: పప

95-85/904

తసడడ:ప రహహస సయద
ఇసటట ననస:53-10-1172/1
వయససస:29
లస: పప
95-84/207

1788 SQX1283134
పపరర: షబన షపక

95-84/208

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1173
వయససస:25
లస: ససస స
95-84/847

1791 SQX2278950
పపరర: ఫరతమబన షపక

95-84/848

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1174
వయససస:41
లస: ససస స
95-85/495

భరస : అసదసలమర బబగ
ఇసటట ననస:53-10-1174
వయససస:47
లస: ససస స
95-85/497

1773 SQX0398735
పపరర: సపజదసలల షపక

తసడడ:ప మహబగబ ససభభన సయద
ఇసటట ననస:53-10-1172/1
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1173
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1174
వయససస:26
లస: ససస స
1795 SQX1215012
పపరర: అబబదల రజక బభషర షపక

95-84/204

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1173
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1173
వయససస:43
లస: ససస స
1792 SQX1341577
పపరర: నగరనత షపక

1775 SQX0150425
పపరర: రహమతషననసర బబగస సయఖద

95-84/200

తసడడ:ప ఖమససస సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:53-10-1170
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప మహమమద అకబర షసక
ఇసటట ననస:53-10-1172/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1172/1
వయససస:24
లస: ససస స
1789 SQX0787226
పపరర: మహబ షపక

95-84/202

భరస : ఇరరరన సపజడ
ఇసటట ననస:53-10-1171
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రహహస సయద
ఇసటట ననస:53-10-1172/1
వయససస:54
లస: ససస స
1780 SQX2424364
పపరర: ఖజ సయద

1772 SQX0778944
పపరర: షబబర షపక షపక

1770 SQX1226019
పపరర: షజజదద షపక

భరస : సపజదసలల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1170
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప సపజదత షపక
ఇసటట ననస:53-10-1170
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1170
వయససస:23
లస: ససస స
1777 SQX2421543
పపరర: మమమమగన సయద

95-84/199

తసడడ:ప ఇసరమయల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1170
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప సపజదత షపక
ఇసటట ననస:53-10-1170
వయససస:24
లస: పప
1774 SQX2186237
పపరర: షబన షపక

1769 SQX1711035
పపరర: తశర స షపక

1794 SQX1560797
పపరర: నతగగర బభషర షపక

95-85/496

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1174
వయససస:23
లస: పప
95-85/498

1797 SQX1715382
పపరర: అసదసలమర బబగ మహమమద

95-85/499

తసడడ:ప అనశర బబగ
ఇసటట ననస:53-10-1174
వయససస:62
లస: పప
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1798 SQX1614784
పపరర: మహమమద ఆయయష షపక

95-84/210

తసడడ:ప మహమమద షబబర బభషర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1174/1
వయససస:28
లస: ససస స
1801 SQX1614800
పపరర: అరరణత కలమమరర రరడడ చస

95-84/212

భరస : రరమమసజ రరడడ రరడచడ స
ఇసటట ననస:53-10-1176
వయససస:36
లస: ససస స
1804 SQX1914092
పపరర: వనసకట చననరరడడడ బరస

95-84/216

95-84/849

Deleted

తసడడ:ప లకమయఖ తషమమ
ఇసటట ననస:53-10-1176
వయససస:52
లస: పప
1813 SQX2110641
పపరర: సరసబశవ రరవప గలర

95-84/694

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-10-1177
వయససస:59
లస: పప
1816 SQX1913839
పపరర: దదపసక గగపప

95-84/220

95-84/223

భరస : సలమస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1181
వయససస:41
లస: ససస స

1805 SQX1614818
పపరర: రరమమసజ రరడడ రరడచడ స

95-84/850

95-84/217

95-84/215

1806 SQX1128769
పపరర: నతగర రరడడడ బరస బరస

95-84/218

తసడడ:ప చచసచ రరడడడ బరస బరస
ఇసటట ననస:53-10-1176
వయససస:49
లస: పప

95-85/500 1809 SQX2357259
1808 SQX1282961
పపరర: వనసకట రఘబ చసదప రరడడడ బరస
పపరర: శకనస తషమమ

1811 SQX2110468
పపరర: నతరర రరజ గలర

95-78/947

భరస : సరబససవర రరవప గలర
ఇసటట ననస:53-10-1177
వయససస:50
లస: ససస స
1814 SQX2083491
పపరర: మరబ షపక

1817 SQX1614669
పపరర: హరరపసపయ గగపప

1820 SQX1225920
పపరర: శవర రరడడ గగపప

1823 SQX2341949
పపరర: సరసబ శవ రరవప కకమబమరర

1826 MLJ3103249
పపరర: సలమమ అబబదల
తసడడ:ప వహహద సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1181
వయససస:35
లస: పప

95-85/905

తసడడ:ప లకమయఖ తషమమ
ఇసటట ననస:53-10-1176
వయససస:52
లస: పప
1812 SQX1711191
పపరర: వనసకట కళళఖణ మమగస

95-84/219

తసడడ:ప వనసకట పపసరద మమగస
ఇసటట ననస:53-10-1177
వయససస:21
లస: పప
95-84/695

1815 SQX2082725
పపరర: బభజ షపక

95-141/470

తసడడ:ప బభబబ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1177
వయససస:43
లస: పప
95-84/221

1818 SQX1795046
పపరర: హరరత గగపప

95-84/222

తసడడ:ప శకనవరస రరడడ గగపప
ఇసటట ననస:53-10-1178
వయససస:24
లస: ససస స
95-84/224

1821 SQX1022797
పపరర: శకనవరస రరడడ గగపప

95-84/225

తసడడ:ప అసజ రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:53-10-1178
వయససస:47
లస: పప
95-85/906

తసడడ:ప బపహమస కకమబమరర
ఇసటట ననస:53-10-1179
వయససస:53
లస: ససస స
95-84/226

95-83/213

భరస : శకనస తషమమ
ఇసటట ననస:53-10-1176
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప అసజ రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:53-10-1178
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప పపరర రరడడడ యనన
ఇసటట ననస:53-10-1178
వయససస:33
లస: పప
1825 SQX1711142
పపరర: రజయమ షపక

1803 SQX1914001
పపరర: వజయ తషమమ

95-84/213

తసడడ:ప శవర రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:53-10-1178
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస తషరక
ఇసటట ననస:53-10-1178
వయససస:27
లస: పప
1822 SQX2198489
పపరర: శకనవరస రరడడడ యనన

1802 SQX1913854
పపరర: పదమ మటట

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1177
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:53-10-1178
వయససస:20
లస: ససస స
1819 SQX1794890
పపరర: నతగరరజ తషరక

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:53-10-1176
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప నతగర రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:53-10-1176
వయససస:23
లస: పప
95-187/380

1800 SQX1914571
పపరర: వషష
ష వరర న రరడడడ శనగ

తసడడ:ప మహమమద అకబర బభషర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1174/1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప వరరసజనవయ రరడడడ రరడచడ స
ఇసటట ననస:53-10-1176
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:53-10-1176
వయససస:47
లస: ససస స
1810 SQX2059475
పపరర: శకనస తషమమ

95-84/211

భరస : శకనస మటట
ఇసటట ననస:53-10-1176
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప నగరరరడడడ బరస
ఇసటట ననస:53-10-1176
వయససస:21
లస: పప
1807 SQX2157469
పపరర: వజయ లకడమ తషమమ

1799 SQX1614792
పపరర: మహమమద ఎలయమస షపక

1824 SQX2197952
పపరర: ధన లకడమ కకమబమరర

95-96/1092

భరస : శశష బపహమస కకమబమరర
ఇసటట ననస:53-10-1179
వయససస:74
లస: ససస స
95-84/227

1827 SQX0150409
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-84/228

తసడడ:ప మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1182
వయససస:48
లస: పప
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1828 SQX1988542
పపరర: రసనల షపక
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95-84/696

తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1182
వయససస:20
లస: పప
1831 SQX0778621
పపరర: ఇలమఖజ షపక షపక

95-84/231

95-84/234

95-84/237

95-84/851

95-84/240

95-84/243

95-84/238

1841 SQX2059285
పపరర: కరమబనన షపక

1844 SQX1102748
పపరర: దదప వరసస రరడడ

1847 SQX1338087
పపరర: నతగగర శక

95-84/246

1850 SQX2109940
పపరర: అబబదల అజజ షపక

95-186/566

1836 SQX1102771
పపరర: కరరమబననసర షపక

95-84/236

1839 SQX0455048
పపరర: శకరరమబలల గరరర

95-84/239

1842 SQX2096170
పపరర: మసరసన వల షపక

95-96/957

తసడడ:ప జనన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1187
వయససస:42
లస: పప
95-84/241

1845 SQX0154195
పపరర: ఆఫజల షపక

95-84/242

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1188
వయససస:38
లస: ససస స
95-84/244

1848 SQX1102722
పపరర: కకషప ర బభబబ వరసస రరడడ

95-84/245

తసడడ:ప నతగరశశర రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:53-10-1188
వయససస:44
లస: పప
95-84/697

తసడడ:ప అబబదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1188
వయససస:39
లస: పప
95-84/247

95-84/233

తసడడ:ప పప తషరరజ గరరర
ఇసటట ననస:53-10-1186
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:ప వరల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1188
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప చసద బభషర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1188
వయససస:59
లస: పప
1852 SQX1819234
పపరర: రరధ కకషష పసపయ జలలరర

1838 SQX1119677
పపరర: నబ షపక

1833 SQX0615146
పపరర: షరకకర షపక షపక

భరస : నబ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1186
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకషప ర బభబబ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:53-10-1188
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1188
వయససస:46
లస: ససస స
1849 SQX1226209
పపరర: మసరసన వల షపక

95-84/235

భరస : నభ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1186
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నతగగర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1188
వయససస:24
లస: ససస స
1846 SQX1225987
పపరర: హససనత షపక

1835 SQX0989764
పపరర: అజమబననస షపక

95-84/230

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1184
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1186
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప అబబదలమర
ఇసటట ననస:53-10-1186
వయససస:36
లస: పప
1843 SQX1640531
పపరర: హససన షపక

95-84/232

తసడడ:ప నతబ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1186
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకరరమబలల గరరర
ఇసటట ననస:53-10-1186
వయససస:73
లస: ససస స
1840 SQX2161156
పపరర: ఖదదర షపక

1832 SQX1017541
పపరర: ససబభన షపక

1830 SQX0778589
పపరర: ఫసరగజ షపక షపక

తసడడ:ప సరరదర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1183/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1183/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప షమబనస గరనస
ఇసటట ననస:53-10-1184
వయససస:47
లస: పప
1837 SQX0455915
పపరర: బభగఖమమ గరరర

95-84/229

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1183/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప సరరదర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1183/1
వయససస:30
లస: పప
1834 SQX0616516
పపరర: మసరసన వల షపక

1829 SQX1017533
పపరర: రజయమ షపక

1851 SQX2110047
పపరర: జరజనతబ తతజ షపక

95-84/698

భరస : అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1188
వయససస:38
లస: ససస స

95-84/248 1854 SQX1746668
1853 SQX1173319
పపరర: వజయ లకడమ జలలరర జలలరర
పపరర: శశషర రతనస కకలర పర

95-84/249

భరస : నతగ సరయ వనసకట సతఖ కకషష జలలరర
ఇసటట ననస:53-10-1189
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లకడమ వనసకట రమణ నతగరశశర రరవప జ
ఇసటట ననస:53-10-1189
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ కకలర పర
ఇసటట ననస:53-10-1189
వయససస:74
లస: ససస స

95-84/250
1855 SQX1173335
పపరర: సతఖనతరరయణ జలలరర
జలలరర
తసడడ:ప లకడమ వనసకట రమణ నతగరశశర రరవప జ
ఇసటట ననస:53-10-1189
వయససస:34
లస: పప

95-84/251
1856 SQX1173327
పపరర: నతగ సరయ వనసకట సతఖ కకషష
జలలరర
తసడడ:ప లకడమ వనసకట రమణ నతగరశశర రరవప జ
ఇసటట ననస:53-10-1189
వయససస:36
లస: పప

1857 SQX1173301
పపరర: నతగరశశరరరవప జలలరర

95-84/252

తసడడ:ప వశశశశశర రరవప జలలరర జలలరర
ఇసటట ననస:53-10-1189
వయససస:59
లస: పప
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1858 SQX1579707
పపరర: జరరనత షపక
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95-84/253

భరస : ఖమజజ వరల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1190
వయససస:32
లస: ససస స
1861 SQX1579715
పపరర: ఖమజజ వరల షపక

95-84/256

95-84/258

95-84/261

95-84/264

95-84/267

95-84/269

95-84/272

భరస : హనఫ సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1196
వయససస:33
లస: ససస స

1871 SQX0166975
పపరర: ససబభబరరడడడ భవనస

1874 SQX2197200
పపరర: సపలశ రరజ శశసటట

1877 SQX0154070
పపరర: మలలర శశరర శశసఠర

1880 SQX0455816
పపరర: రరమమరరవప శశసఠర

95-84/274

1883 SQX2084143
పపరర: అరరర సయఖద

95-84/265

1886 SQX0989970
పపరర: ఇసదదరర జజఖత గగకనకకసడ
తసడడ:ప ఆనసద రరజ గగకనకకసడ
ఇసటట ననస:53-10-1197
వయససస:29
లస: ససస స

1866 SQX0154120
పపరర: పపమలమదడవ భవనస

95-84/260

1869 SQX1453034
పపరర: శవ కకషష మలలర ల

95-84/263

1872 SQX1914118
పపరర: చసడత షపక

95-84/266

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1193
వయససస:47
లస: ససస స
95-84/853

1875 SQX1020411
పపరర: నసధనత పసపయధరసన శశసఠర

95-84/268

తసడడ:ప రరమమరరవప శశసఠర
ఇసటట ననస:53-10-1194
వయససస:33
లస: ససస స
95-84/270

1878 SQX1020395
పపరర: అనల కలమమర శశసఠర

95-84/271

తసడడ:ప సతఖ నతరరయణ శశసఠర
ఇసటట ననస:53-10-1194
వయససస:31
లస: పప
95-84/273

1881 SQX2329704
పపరర: రమమరరవప శశసటట

95-84/854

తసడడ:ప లకమయఖ శశసటట
ఇసటట ననస:53-10-1194
వయససస:64
లస: పప
95-84/699

భరస : హనఫ సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1196
వయససస:34
లస: ససస స
95-84/856

95-84/852

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:53-10-1192
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప లకమయఖ శశసఠర
ఇసటట ననస:53-10-1194
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1196
వయససస:22
లస: ససస స
1885 SQX2157840
పపరర: అరరర సయద

95-84/262

భరస : రరమమరరవప శశసఠర
ఇసటట ననస:53-10-1194
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖ నతరరయణ శశసఠర
ఇసటట ననస:53-10-1194
వయససస:33
లస: పప
1882 SQX1913821
పపరర: శరహహన ఫరతమ షపక

1868 SQX1747153
పపరర: హహమ ఫనసదప రరడడడ భవనస

1863 SQX2157519
పపరర: హససన షపక

భరస : ససబభబరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:53-10-1192
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప సరయ కలమమర శశసటట
ఇసటట ననస:53-10-1193
వయససస:49
లస: పప

భరస : సరయకలమమర శశసఠర
ఇసటట ననస:53-10-1194
వయససస:37
లస: ససస స
1879 SQX1018101
పపరర: పవన కలమమర శశసఠర

95-84/259

తసడడ:ప బపహమరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:53-10-1192
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప షపక షపక
ఇసటట ననస:53-10-1193
వయససస:58
లస: పప
1876 SQX0154112
పపరర: కలమమరర శశసఠర

1865 SQX1711175
పపరర: ధన లకడమ మలలర ల

95-84/255

భరస : ఖమధర బభష
ఇసటట ననస:53-10-1190
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:53-10-1192
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:53-10-1192
వయససస:56
లస: పప
1873 SQX1914050
పపరర: ఖససస షపక

95-84/257

భరస : శవ కకషరష మలలర ల
ఇసటట ననస:53-10-1192
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప బపహమరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:53-10-1192
వయససస:67
లస: ససస స
1870 SQX1453018
పపరర: శకనవరస రరవప మలలర ల

1862 SQX0564948
పపరర: యగసఫ షపక షపక

1860 SQX0564955
పపరర: ఖమదర భభషర షపక షపక

తసడడ:ప యగసఫ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1190
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప సలమస
ఇసటట ననస:53-10-1190
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప ససబబ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:53-10-1192
వయససస:21
లస: ససస స
1867 SQX0154146
పపరర: సరమమమజఖస భవనస

95-84/254

భరస : యగససఫ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1190
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప యబససబ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1190
వయససస:38
లస: పప
1864 SQX1747179
పపరర: వ యస పసపయమసక భవనస

1859 SQX1226001
పపరర: అశకఫర షపక

1884 SQX2204667
పపరర: హనఫ సయఖద

95-84/855

భసధసవప: అరరర సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1196
వయససస:39
లస: పప
95-84/275

1887 SQX1794858
పపరర: లకడమ కరసరర

95-84/276

భరస : వజయమరరమరరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-10-1197
వయససస:31
లస: ససస స
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1888 SQX1560615
పపరర: వనసకట రమణ కరసరర
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95-84/277

భరస : వనసకరటరరమరరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-10-1197
వయససస:32
లస: ససస స
1891 SQX0617449
పపరర: రరజరసదప చకకవరరస గగకనకకసడ

95-84/280

95-84/283

తసడడ:ప ససబభబరరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-10-1197
వయససస:45
లస: పప
1897 SQX2157576
పపరర: శక దడవ కరసరర

95-84/857

95-84/287

95-85/501

95-84/290

95-115/524

భరస : శకనవరస రరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:53-10-1982
వయససస:36
లస: ససస స

95-84/858

1907 SQX2235786
పపరర: ఓసకరర రరడడడ సరనకకమబమ

1910 SQX1779461
పపరర: వనసకట రతనమమ తమమనవన

95-83/371

1913 SQX1709997
పపరర: అచచమమ ఏరరవ

95-84/288

1916 SQX1950807
పపరర: జహహరర షపక
భరస : ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:53-10-12169
వయససస:20
లస: ససస స

1896 SQX1338632
పపరర: వనసకట ససబభబ రరడడ కరసరర

95-84/285

1899 SQX1710953
పపరర: అసరమ షపక

95-84/286

1902 SQX0616490
పపరర: ఆదసషఫస షపక షపక

95-84/289

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1197/1
వయససస:45
లస: పప
95-85/502

1905 SQX1206045
పపరర: గడడడడ పదతమకర రరవప

95-85/503

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:53-10-1197/1
వయససస:41
లస: పప
95-84/859

1908 SQX2342988
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ యకససటట

95-85/907

తసడడ:ప నతరప రరడడడ యకససటట
ఇసటట ననస:53-10-1198
వయససస:28
లస: పప
95-83/369

1911 MLJ1654128
పపరర: వనసకటరమణ నడడకటటట

95-83/370

భరస : వనసకట రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-10-1293
వయససస:43
లస: ససస స
95-83/372

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:53-10-1295
వయససస:44
లస: ససస స
95-85/925

95-84/282

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1197/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరయ కకషష రరడడడ తమమనవన
ఇసటట ననస:53-10-1293
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటసరశమరరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-10-1293
వయససస:54
లస: పప
1915 SQX2348381
పపరర: నసకరసశరర నడడసపలర

1904 SQX1196188
పపరర: గడడడడ శశ కలమమర

1893 SQX0617365
పపరర: వజయరరమరరడడడ కరసరర కరసరర

తసడడ:ప రగషస రరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-10-1197
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ప బభల రగసస రరడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:53-10-1198
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఓసకరర రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:53-10-1198
వయససస:30
లస: ససస స
1912 MLJ1657279
పపరర: వనసకటరరడడడ నడడకటటట

95-84/284

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:53-10-1197/1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప రరఘవయఖ డదగరపరరస
ఇసటట ననస:53-10-1198
వయససస:66
లస: పప
1909 SQX2065357
పపరర: రరధ సరనకకమబమ

1895 SQX1338814
పపరర: ఆనసద రరజ గగకనకకసడ

1901 SQX1252303
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

95-84/279

తసడడ:ప వనసకట ససబభబరరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-10-1197
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1197/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:53-10-1197/1
వయససస:36
లస: ససస స
1906 SQX1746361
పపరర: వనసకట రరమయఖ డదగరపరరస

95-84/281

తసడడ:ప తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1197
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1197/1
వయససస:40
లస: ససస స
1903 SQX1196196
పపరర: గడడడడ రరజరజ లకడమ

1892 SQX0044297
పపరర: వసశ చకకవరరస గగకనకకసడ
గగకనకకసడ
తసడడ:ప ఆనసద రరజ గగకనకకసడ
ఇసటట ననస:53-10-1197
వయససస:32
లస: పప

1898 SQX2163350
పపరర: భభరర వ రరడడడ కరసరర

1890 SQX0154039
పపరర: వనసకటనరసమమ కరసరర

భరస : ససబభబరరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-10-1197
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప ఎలజజ రరవప గగకనకకసడ
ఇసటట ననస:53-10-1197
వయససస:47
లస: పప

భరస : తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1197
వయససస:36
లస: ససస స
1900 SQX0615187
పపరర: కరరమబన షపక షపక

95-84/278

భరస : ఆనసద రరజ గగకనకకసడ
ఇసటట ననస:53-10-1197
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆనసదరరజ గగకనకకసడ
ఇసటట ననస:53-10-1197
వయససస:30
లస: పప
1894 SQX0166793
పపరర: తరరపతరరడడడ కరసరర

1889 SQX1579723
పపరర: వజయ కలమమరర గగకనకకసడ

1914 SQX1709955
పపరర: మధససనధన రరడడ ఏరరవ

95-83/373

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:53-10-1295
వయససస:27
లస: పప
95-83/374

1917 SQX1950575
పపరర: జజససమన షపక

95-83/375

భరస : ఇలయమజ షపక
ఇసటట ననస:53-10-12169
వయససస:25
లస: ససస స
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1918 SQX1950716
పపరర: కరరమబన షపక
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95-83/376

భరస : సరరర ర షపక
ఇసటట ననస:53-10-12169
వయససస:52
లస: ససస స
1921 SQX1746643
పపరర: మననసర షపక

95-84/296

95-83/383

95-84/299

95-84/302

95-84/305

95-84/308

95-84/310

95-84/313

తసడడ:ప దసరర రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:53-11-1270
వయససస:37
లస: పప
1945 SQX1535451
పపరర: శవరరమ కకషష రరవప
పరలడడగబల
తసడడ:ప సనరఖనతరరయణ పరలడడగబల
ఇసటట ననస:53-11-1270
వయససస:58
లస: పప

95-84/300

1931 SQX1013689
పపరర: శమమ షపక

1934 SQX0931907
పపరర: శఫసఉలమర షపక

1937 SQX2431161
పపరర: మమహబగబ బభష షపక

1940 SQX1535469
పపరర: ససగబణ పరలడడగబల

95-84/303

1926 SQX2436590
పపరర: వటల రరవప పససపపలలటట

1929 SQX0398370
పపరర: ఆశర షపక

95-84/301

1932 SQX1017038
పపరర: సలమమ షపక

95-84/304

95-84/306

1935 SQX0044412
పపరర: జబవపలమర షపక� షపక

95-84/307

తసడడ:ప అనఫ� షపక
ఇసటట ననస:53-11-1267/1
వయససస:36
లస: పప
95-84/882

1938 SQX1195479
పపరర: అనత కలమమరర మహసకరళ

95-84/311

1941 SQX1195503
పపరర: ససబభబయమమ మహసకరళ
భరస : దసరర రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:53-11-1270
వయససస:63
లస: ససస స

1943 SQX1195511
పపరర: నతగ రరజ మహసకరళ

1944 SQX1195495
పపరర: శకనవరస రరవప మహసకరళ

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:53-11-1271
వయససస:22
లస: ససస స

95-84/309

భరస : రవ చసదప బభబబ మహసకరళ
ఇసటట ననస:53-11-1270
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవరరమ కకషష రరవప పరలడడగబల
ఇసటట ననస:53-11-1270
వయససస:55
లస: ససస స

1946 SQX1746593
పపరర: వనసకట అననష శరఖమల

95-84/881

భరస : శఫసఉలమర షపక
ఇసటట ననస:53-11-1267/1
వయససస:30
లస: ససస స

95-84/314

తసడడ:ప దసరర రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:53-11-1270
వయససస:39
లస: పప
95-84/316

95-83/925

భరస : బభబబలమల షపక
ఇసటట ననస:53-11-1267
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:53-11-1268
వయససస:34
లస: పప

భరస : నతగ రరజ మహసకరళ
ఇసటట ననస:53-11-1270
వయససస:38
లస: ససస స
1942 SQX1195487
పపరర: రవ చసదప బభబబ మహసకరళ

1928 SQX1711050
పపరర: నతగగర షపక

1923 SQX2010767
పపరర: వవపపరర ససబబరరవప వవపపరర

తసడడ:ప రరజ నతయబడడ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:53-11-1220
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప హనఫ షపక షపక
ఇసటట ననస:53-11-1267/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:53-11-1267/1
వయససస:59
లస: పప
1939 SQX1195529
పపరర: మమధవ మహసకరళ

95-84/298

భరస : జజబఉలమర షపక
ఇసటట ననస:53-11-1267/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:53-11-1267/1
వయససస:54
లస: ససస స
1936 SQX1016899
పపరర: హనఫ షపక

1925 SQX1746809
పపరర: లకడమ దడవ

95-84/295

తసడడ:ప హరర బభబబ వవపపరర
ఇసటట ననస:53-11-120-3
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-11-1267
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప జజకకర షపక
ఇసటట ననస:53-11-1267
వయససస:45
లస: పప
1933 SQX1016881
పపరర: రషసదత షపక

95-84/297

భరస : బబబక కలమమర దడవ
ఇసటట ననస:53-11-1060
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-11-1267
వయససస:21
లస: ససస స
1930 SQX0398503
పపరర: బభబబలమల షపక

1922 SQX1747088
పపరర: ఇసరమయల షపక

1920 SQX1746734
పపరర: నసదదన కలసధత

తసడడ:ప నతగ రరజ కలసధత
ఇసటట ననస:53-11
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప అపసర షపక
ఇసటట ననస:53-11
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరధదక షపక
ఇసటట ననస:53-11-283
వయససస:31
లస: ససస స
1927 SQX1711019
పపరర: ససనన బ షపక

95-83/377

తసడడ:ప సతతసర షపక
ఇసటట ననస:53-10-12169
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప వరహహద షపక
ఇసటట ననస:53-11వయససస:30
లస: పప
1924 SQX1915750
పపరర: రరహన షపక

1919 SQX1950609
పపరర: సరరర ర షపక

95-84/312

95-84/315

తసడడ:ప దసరర రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:53-11-1270
వయససస:43
లస: పప
95-84/317

1947 SQX1226183
పపరర: బభల రతమమ శరఖమల

95-84/318

భరస : వనసకట రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:53-11-1271
వయససస:41
లస: ససస స
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95-84/319

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:53-11-1271
వయససస:24
లస: పప
1951 SQX1467746
పపరర: రగశమమ తరరమమరరడడ

95-85/521

1952 SQX1266023
పపరర: వరద రరడడడ తరరమలరరడడడ

95-84/321

1955 SQX1747047
పపరర: చచనతన రరడడ సపజకస

95-85/522

1958 SQX0243139
పపరర: లకడమ కలమమరర రరవపల

95-85/520

1953 SQX1746726
పపరర: రరధ సపజకస

95-84/320

భరస : చచనతన రరడడ సపజకస
ఇసటట ననస:53-11-1272
వయససస:34
లస: ససస స
95-84/322

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ సపజకస
ఇసటట ననస:53-11-1272
వయససస:41
లస: పప
95-84/324

1950 SQX1265884
పపరర: కససమమ తరరమలరరడడడ

భరస : తరరపత రరడడడ తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1271
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప అచచ రరడడడ తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1271
వయససస:83
లస: పప

భరస : చచనతనరరడడడ సయకస
ఇసటట ననస:53-11-1272
వయససస:50
లస: ససస స
1957 SQX1186882
పపరర: అననజ రరవపల

95-84/883

తసడడ:ప చననప రరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1271
వయససస:46
లస: పప

భరస : వరడ రరడడడ తరరమమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1271
వయససస:63
లస: ససస స
1954 SQX0153833
పపరర: ఈశశరమమ సపజకస

1949 SQX2164069
పపరర: వనసకట రరడడడ శరఖమల

1956 SQX0166587
పపరర: వనసకటరరడడడ సపజకస

95-84/323

తసడడ:ప వనసగళరరడడడ సయకస
ఇసటట ననస:53-11-1272
వయససస:59
లస: పప
95-84/325

1959 SQX1024975
పపరర: వనల దదపసస పళళళ

95-84/326

తసడడ:ప వనసకట నతగ శకనవరసరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:53-11-1274
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట నతగ శకనవరస రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:53-11-1274
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప వర రరఘవయఖ పళళళ
ఇసటట ననస:53-11-1276
వయససస:25
లస: ససస స

1960 SQX1024959
పపరర: కళళఖణణ పళళళ

1961 SQX1024934
పపరర: కలమమరర పళళళ

1962 SQX1024900
పపరర: ఝమనస లకడమ గసట

95-84/327

భరస : గగపసనతద యమదవ పళళళ
ఇసటట ననస:53-11-1276
వయససస:31
లస: ససస స
1963 SQX1024967
పపరర: వసశ కకషష పళళళ

భరస : వర రరఘవయఖ పళళళ
ఇసటట ననస:53-11-1276
వయససస:51
లస: ససస స
95-84/330

తసడడ:ప వర రరఘవయఖ పళళళ
ఇసటట ననస:53-11-1276
వయససస:27
లస: పప
1966 SQX1024926
పపరర: వర రరఘవయఖ పళళళ

95-84/333

95-84/336

తసడడ:ప గరలబ శహహద షపక
ఇసటట ననస:53-11-1299
వయససస:54
లస: పప

1967 AP151000225638
పపరర: సరమమమజఖస చలమర� చలమర

1970 SQX1337097
పపరర: షకకల షపక

95-84/339

1973 SQX0349886
పపరర: మబసరసక ఆల మహమమద

95-84/334

1976 SQX0398750
పపరర: బభజ ఫరహహద షపక
తసడడ:ప మమలమబ షపక
ఇసటట ననస:53-11-1299
వయససస:60
లస: పప

95-84/332

1968 MLJ3103777
పపరర: నతగధరరమరరవప� చలమర

95-84/335

తసడడ:ప కకసడలరరవప� చలమర
ఇసటట ననస:53-11-1277
వయససస:39
లస: పప
95-84/337

1971 SQX0354746
పపరర: ననరర హన షపక

95-84/338

భరస : బభజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-11-1299
వయససస:62
లస: ససస స
95-84/340

తసడడ:ప బభజ షహహద మహమమద
ఇసటట ననస:53-11-1299
వయససస:32
లస: పప
95-84/342

1965 SQX1024942
పపరర: గగపసనతథ యమదవ పళళళ
తసడడ:ప వర రరఘవయఖ పళళళ
ఇసటట ననస:53-11-1276
వయససస:32
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-11-1299
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలలన బభషర షపక
ఇసటట ననస:53-11-1299
వయససస:24
లస: పప
1975 SQX1336966
పపరర: మసరసన షపక

95-84/331

భరస : కకసడలరరవప� చలమర
ఇసటట ననస:53-11-1277
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : పపలలన భభషర షపక
ఇసటట ననస:53-11-1299
వయససస:44
లస: ససస స
1972 SQX1461508
పపరర: ఎజజజ అహమద షపక

1964 SQX1024918
పపరర: వనయ చచజతనఖ గసట

95-84/329

భరస : వజరసదప రరవప గసట
ఇసటట ననస:53-11-1276
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప వజరసదప రరవప గసట
ఇసటట ననస:53-11-1276
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప లకమణ సరశమ పళళళ
ఇసటట ననస:53-11-1276
వయససస:56
లస: పప
1969 SQX0683482
పపరర: బభజద బబగ షపక

95-84/328

1974 SQX0671255
పపరర: పపలలన భభషర షపక

95-84/341

తసడడ:ప ఇమమమ సరహహద షపక
ఇసటట ననస:53-11-1299
వయససస:50
లస: పప
95-84/343

1977 SQX1746445
పపరర: అఖల మమరరసరరడడ

95-84/344

తసడడ:ప వనసకట రరమ రరడడ మమరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1300
వయససస:22
లస: ససస స
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1978 SQX1711118
పపరర: దసరర మనషర మమరరసరరడడ

95-84/345

తసడడ:ప వనసకరటరరమ రరడడడ మమరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1300
వయససస:26
లస: ససస స
1981 SQX1711217
పపరర: మలర క షపక

95-84/348

95-84/888

Deleted
95-84/352

భరస : కకషష తతమబ
ఇసటట ననస:53-11-1301
వయససస:29
లస: ససస స
1990 SQX1338731
పపరర: ససధ పప నసదగరల

95-84/355

95-84/358

95-84/361

95-84/362

తసడడ:ప ససబబ రరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1304
వయససస:36
లస: పప

1988 MLJ1652601
పపరర: సరగజన తతమబ

1991 SQX1338681
పపరర: లకడమ రరడడ పప నసదగరల

1994 SQX0941369
పపరర: సరసబభపజఖస మమకల

1997 SQX2156891
పపరర: లకడమ కణక

2000 SQX0722165
పపరర: షకకలమ షపక షపక

95-84/365

2003 MLJ1654912
పపరర: రరమరరడడడ మమదదరరడడడ

95-84/353

2006 SQX2084473
పపరర: లకడమ మమదదరరడడ
భరస : రమ రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1304
వయససస:32
లస: ససస స

95-84/350

1986 SQX0864546
పపరర: దదవఖ తతమబ

95-84/351

1989 MLJ1662964
పపరర: కకషష తతమబ

95-84/354

తసడడ:ప రరఘవపలల తతమబ
ఇసటట ననస:53-11-1301
వయససస:59
లస: పప
95-84/356

1992 SQX1461284
పపరర: శకదడవ బసకర

95-84/357

తసడడ:ప నతరరయణ రరడడ బసకర
ఇసటట ననస:53-11-1303
వయససస:25
లస: ససస స
95-84/359

1995 SQX1487751
పపరర: మలలర శశరర బసకర

95-84/360

భరస : నతరరయణ రరడడ బసకర
ఇసటట ననస:53-11-1303
వయససస:48
లస: ససస స
95-84/890

1998 SQX2161487
పపరర: నతగరసదప రరడడడ కనక

95-84/891

తసడడ:ప రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1303
వయససస:20
లస: పప
95-84/363

2001 MLJ1649847
పపరర: ససబబమమ మమదదరరడడ

95-84/364

భరస : నతరరయణరరడడడ� మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1304
వయససస:60
లస: ససస స
95-84/366

తసడడ:ప నతరరయణరరడడడ� మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1304
వయససస:42
లస: పప
95-84/702

1983 MLJ1653427
పపరర: వనసకటరరమరరడడడ మమరసరరడడడ

తసడడ:ప కకషష తతమబ
ఇసటట ననస:53-11-1301
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:53-11-1304
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప అహమద షపక
ఇసటట ననస:53-11-1304
వయససస:26
లస: పప
2005 SQX2084044
పపరర: హనసమమన రరడడడ భమరరడడడ

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:53-11-1300
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1303
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనలలగగసడ సరశమ ఆరరబసడర
ఇసటట ననస:53-11-1304
వయససస:29
లస: ససస స
2002 SQX0864520
పపరర: మహబగబబనసపసఐన షపక

95-84/889

భరస : ఏడడకకసడలల మమకల
ఇసటట ననస:53-11-1303
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల మమకల
ఇసటట ననస:53-11-1303
వయససస:24
లస: పప
1999 SQX1913813
పపరర: శరరద ఆరరబసడర

1985 SQX2157485
పపరర: మలర క షపక

95-84/347

తసడడ:ప తరరపతరరడడడ మరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1300
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప పపరర రరడడడ పప నసదగరల
ఇసటట ననస:53-11-1302
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప శవరరరడడడ� సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:53-11-1303
వయససస:35
లస: ససస స
1996 SQX1579731
పపరర: వనసకటటశ మమకల

95-84/349

భరస : కకషష తతమబ
ఇసటట ననస:53-11-1301
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : లకడమ రరడడ పప నసదగరల
ఇసటట ననస:53-11-1302
వయససస:40
లస: ససస స
1993 MLJ1652619
పపరర: ససభభషసణణ� సరనకకమబమ

1982 SQX1746841
పపరర: వర లకడమ పరలడడగబ

1980 SQX0153965
పపరర: లకకమకలమమరర మరసరరడడడ

భరస : వనసకరటరరమరరడడడ మరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1300
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరసబభబబ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:53-11-1300
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-11-1300
వయససస:48
లస: ససస స
1987 SQX1338020
పపరర: దదపసక తతమబ

95-84/346

భరస : శవ రరడడడ మమరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1300
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:53-11-1300
వయససస:48
లస: ససస స
1984 SQX2449544
పపరర: మలర క షపక

1979 SQX1746403
పపరర: కవత మమరరసరరడడడ

2004 SQX0778951
పపరర: అహమద షపక షపక

95-84/367

తసడడ:ప మహబగబ వల షపక
ఇసటట ననస:53-11-1304
వయససస:54
లస: పప
95-84/703

2007 SQX2241172
పపరర: పదమ దదసతరరడడడ

95-84/892

తసడడ:ప సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1304
వయససస:33
లస: ససస స
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2008 SQX2064442
పపరర: అసజమమ మలపరటట
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95-64/1200

భరస : నతరరయణ మలపరటట
ఇసటట ననస:53-11-1305
వయససస:61
లస: ససస స
2011 MLJ1649656
పపరర: రగజజ ఏరరసస

95-84/370

95-15/885

తసడడ:ప వజరసదపరరవప� బబ లమరపలర
ఇసటట ననస:53-11-1310
వయససస:66
లస: పప

95-185/788

తసడడ:ప యలమసద రరడడడ గరదడ
ఇసటట ననస:53-11-1306
వయససస:49
లస: పప
95-84/375

2021 SQX2243194
పపరర: అబబదల అజస షపక

95-84/376

2024 SQX2083921
పపరర: మహరరజ షపక

95-85/927

2027 SVF5990007
పపరర: లసగర రరడడడ సరనకకమబమ

95-84/704

2030 SQX1498790
పపరర: ససజనఖ మకకసల

95-84/894

2033 SQX0104125
పపరర: ససరరసదపకలమమర బబ లమరపలర

95-84/379

2036 SQX0153916
పపరర: సతఖవత జవరజ
భరస : పపసరద జవరజ
ఇసటట ననస:53-11-1312
వయససస:42
లస: ససస స

95-84/377

2028 SQX2376150
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ సరనకకమబమ

95-84/895

2031 SQX1746759
పపరర: జయపపద కలమమరర ఉపపలపరటట

95-84/380

భరస : రవకలమమర ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:53-11-1310
వయససస:57
లస: ససస స
95-84/382

తసడడ:ప రవకలమమర బబ లమరపలర
ఇసటట ననస:53-11-1310
వయససస:37
లస: పప
95-84/384

2025 MLJ1661032
పపరర: రమణమమ సరనకకమబమ

తలర : రమణమమ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:53-11-1309
వయససస:33
లస: పప

భరస : వజయయసదప కలమమర బబ లమరపలర
ఇసటట ననస:53-11-1310
వయససస:36
లస: ససస స
95-84/381

95-95/1181

భరస : తరరపతరరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:53-11-1309
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : రమణమమ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:53-11-1309
వయససస:35
లస: పప
95-85/525

2022 SQX2095073
పపరర: రహసతషలర షపక
తసడడ:ప అబబదలఅజజ షపక
ఇసటట ననస:53-11-1307
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప మహమమద షపక
ఇసటట ననస:53-11-1308
వయససస:23
లస: ససస స
95-84/378

2019 SQX2093961
పపరర: ననరర హన షపక
భరస : అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:53-11-1307
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలమల
ఇసటట ననస:53-11-1307
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప రవకలమమర బబ లమరపలర
ఇసటట ననస:53-11-1310
వయససస:37
లస: పప
2035 SQX0104133
పపరర: రవకలమమర� బబ లమరపలర

తసడడ:ప రమమశ అవసరనపలర
ఇసటట ననస:53-11-1305
వయససస:27
లస: పప

2018 SQX2058980
పపరర: వసకట రరడడడ గరదడ

తసడడ:ప వనసకరరడడడ అరరకటర
ఇసటట ననస:53-11-1309
వయససస:53
లస: పప
2032 SQX0104190
పపరర: వజరసదప కలమమర� బబ లమరపలర

95-84/372

95-84/893

తసడడ:ప కరశరరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:53-11-1309
వయససస:59
లస: పప
2029 SQX1336883
పపరర: తరరపత రరడడడ అరరకటర

2013 SQX1913862
పపరర: కరకసత కలమమర అవసరనపలర

95-84/374

భరస : షఫసఉలమర షపక
ఇసటట ననస:53-11-1308
వయససస:38
లస: ససస స
2026 MLJ1661149
పపరర: తరరపతరరడడడ సరనకకమమ

95-84/371

95-84/373 2016 MLJ3103579
2015 MLJ3122231
పపరర: శకలకడమ రరయలపలర � రరయలపలర
పపరర: శకనవరసరరవప రరయలపలర �
రరయలపలర
భరస : శకనవరసరరవప� రరయలపలర
తసడడ:ప సరసబయఖ� రరయలపలర
ఇసటట ననస:53-11-1306
ఇసటట ననస:53-11-1306
వయససస:33
లస: ససస స
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప అబబదల అజస షపక
ఇసటట ననస:53-11-1307
వయససస:24
లస: పప
2023 SQX0398206
పపరర: మబసతతజ షపక షపక

95-84/369

95-83/932

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1306
వయససస:37
లస: ససస స
2020 SQX1914043
పపరర: రహమతషలమర షపక

2012 SQX1914027
పపరర: అసజమమ మలర పరటట

2010 SQX1913888
పపరర: భవన అవసరనపలర

భరస : కరకసత కలమమర అవసరనపలర
ఇసటట ననస:53-11-1305
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నతరరయణ రరడడడ మలర పసస
ఇసటట ననస:53-11-1305
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప రరయల పలర
ఇసటట ననస:53-11-1306
వయససస:19
లస: ససస స
2017 SQX2242550
పపరర: మహలకడమ గరదచ

95-84/368

తసడడ:ప శకనవరస రరడడ యయరరసస
ఇసటట ననస:53-11-1305
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ ఏరసస
ఇసటట ననస:53-11-1305
వయససస:38
లస: ససస స
2014 SQX2108348
పపరర: పపవణ దసరర రరయల పలర

2009 SQX1746916
పపరర: సపవసత యయరరసస

2034 SQX0399089
పపరర: షఫసఉలమర షపక షపక

95-84/383

తసడడ:ప మహమద షపక
ఇసటట ననస:53-11-1310
వయససస:45
లస: పప
95-84/385

2037 SQX1913680
పపరర: ఖజ బభబబ షపక

95-84/386

తసడడ:ప బభబబ లమల షపక
ఇసటట ననస:53-11-1312
వయససస:21
లస: పప
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2038 SQX0166694
పపరర: పపసరద జవరశజ
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95-84/387

తసడడ:ప సనరరబభబబ జవరశజ
ఇసటట ననస:53-11-1312
వయససస:52
లస: పప
2041 SQX2241990
పపరర: అనత బసడడ

95-84/898

95-84/389

95-84/392

95-84/395

95-84/398

95-84/401

95-84/404

తసడడ:ప అసజయఖ
ఇసటట ననస:53-11-1318
వయససస:39
లస: పప

2051 SQX1452929
పపరర: పపసరద పప లశశటట

2054 SQX1343953
పపరర: లకడమ ససరరష పససపపలలటట

2057 MLJ1645589
పపరర: వరకరశవరరవప బబ డడడపరటట

2060 MLJ3122264
పపరర: లకడమ కటకస

95-84/407

2063 MLJ3104841
పపరర: ఆదదనతరరయణరరవప కటకస

95-84/396

2066 SQX0398834
పపరర: అసజయఖ కరరనటట
తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:53-11-1318
వయససస:68
లస: పప

2046 SQX1452846
పపరర: ససతత పప లశశటట

95-84/391

2049 SQX1572974
పపరర: రరజరశశరర నతగస

95-84/394

2052 SQX1017558
పపరర: సతష కటభట

95-84/397

తసడడ:ప సనరర బభబబ కటభట
ఇసటట ననస:53-11-1314
వయససస:39
లస: పప
95-84/399

2055 SQX1344084
పపరర: అమరరనద పససపపలలటట

95-84/400

తసడడ:ప హరర శసకర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:53-11-1315
వయససస:38
లస: పప
95-84/402

2058 SQX1149682
పపరర: పపసటట వజయ లకడమ పపసటట

95-84/403

భరస : ఏడడకకసడలల పపసటట
ఇసటట ననస:53-11-1318
వయససస:33
లస: ససస స
95-84/405

2061 SQX0466813
పపరర: కమలమకర కటకస

95-84/406

తసడడ:ప ఆదదనతరరయణ కటకస
ఇసటట ననస:53-11-1318
వయససస:36
లస: పప
95-84/408

తసడడ:ప ససబభబరరవప కటకస
ఇసటట ననస:53-11-1318
వయససస:47
లస: పప
95-85/527

95-84/388

తసడడ:ప వనసకట రరమయఖ నతగస
ఇసటట ననస:53-11-1313
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ఆదదనతరరయణ కటకస
ఇసటట ననస:53-11-1318
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమబలల పపసటట
ఇసటట ననస:53-11-1318
వయససస:40
లస: పప
2065 SQX0398701
పపరర: వనసకట రమణ కరరనటట

95-84/393

తసడడ:ప వనసకయఖ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:53-11-1316
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప ఆదదనతరరయణ కటకస
ఇసటట ననస:53-11-1318
వయససస:35
లస: ససస స
2062 SQX1123926
పపరర: పపసటట ఏడడకకసడలల పపసటట

2048 SQX1572982
పపరర: నతగ మలలర శశరర లసగసశశటట

2043 SQX1452705
పపరర: రరజఖ లకడమ పప లశశటట

భరస : పపసరద పప లశశటట
ఇసటట ననస:53-11-1313
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అమరరనథ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:53-11-1315
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:53-11-1316
వయససస:65
లస: ససస స
2059 SQX0787259
పపరర: అనల కలమమర కటకస

95-84/390

తసడడ:ప శకరరమబలల పప లశశటట
ఇసటట ననస:53-11-1313
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప వశశనతధస కటభట
ఇసటట ననస:53-11-1314
వయససస:59
లస: పప
2056 MLJ1645910
పపరర: హహహమమవత బబ డడ పరటట

2045 SQX1453547
పపరర: వజయ లకడమ పప లశశటట

95-84/897

భరస : కకషష పప లశశటట
ఇసటట ననస:53-11-1313
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప లసగసశశటట
ఇసటట ననస:53-11-1313
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప పపసరద పప లశశటట
ఇసటట ననస:53-11-1313
వయససస:40
లస: పప
2053 SQX0166611
పపరర: సనరరబభబబ కటభట

95-84/899

తసడడ:ప పపసరద పప లశశటట
ఇసటట ననస:53-11-1313
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సనరరబభబబ కటభట
ఇసటట ననస:53-11-1313
వయససస:51
లస: ససస స
2050 SQX1452838
పపరర: కకషష పప లశశటట

2042 SQX2246338
పపరర: నవన కలమమర బసడడ

2040 SQX2157634
పపరర: సరళ బసడడ

భరస : అలల
ర రయఖ
ఇసటట ననస:53-11-1312
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప అలల
ర రయఖ
ఇసటట ననస:53-11-1312
వయససస:18
లస: పప

భరస : సతష కటభట
ఇసటట ననస:53-11-1313
వయససస:34
లస: ససస స
2047 SQX0153890
పపరర: పరరశత కటభట

95-84/896

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:53-11-1312
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప అలల
ర రయఖ
ఇసటట ననస:53-11-1312
వయససస:21
లస: ససస స
2044 SQX1560714
పపరర: సశరష లత కటభట

2039 SQX2161404
పపరర: అలల
ర రయఖ బసడడ

2064 SQX0398198
పపరర: వరలకడమ కరరనటట

95-85/526

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:53-11-1318
వయససస:56
లస: ససస స
95-85/528

2067 SQX1283415
పపరర: అబబదల అలమ షపక

95-85/529

తసడడ:ప అబబదల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:53-11-1319
వయససస:43
లస: పప
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2068 SQX2091619
పపరర: శమమర షపక
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95-90/665

భరస : అబబదల అలస షపక
ఇసటట ననస:53-11-1319
వయససస:37
లస: ససస స
2071 SQX1915131
పపరర: సరయ తడజ మమడభగశ

95-83/436

95-85/928

95-84/708

95-84/906

95-83/1098

95-84/412

95-84/415

తసడడ:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-12-1321
వయససస:22
లస: పప

2081 SQX2459683
పపరర: రరయమజ సయద

2084 SQX1149518
పపరర: అనసశ కలమమర తతపసలర

2087 SQX1226274
పపరర: రమణ సరనకకమబమ

2090 SQX0455022
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ సరనకకమబమ

95-84/418

2093 SQX0153726
పపరర: షకకరర షపక

95-83/1096

2096 SQX1283472
పపరర: ఖలలలలమర షపక
తసడడ:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-12-1321
వయససస:25
లస: పప

2076 SQX2451052
పపరర: దదపసమకర బసరబటటట న

95-84/904

2079 SQX2438372
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ సరనకకమబమ

95-81/720

2082 SQX2459642
పపరర: ఇసతయమజ సయద

95-83/1097

తసడడ:ప షబబర సయద
ఇసటట ననస:53-12-1221
వయససస:27
లస: పప
95-83/437

2085 SQX0153692
పపరర: గబరవమమ సరనకకమబమ

95-84/411

భరస : తరరపతరరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:53-12-1320
వయససస:35
లస: ససస స
95-84/413

2088 SQX1290733
పపరర: మహహష రరడడడ సరనకకమబమ

95-84/414

తసడడ:ప తరరపత రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:53-12-1320
వయససస:24
లస: పప
95-84/416

2091 SQX0789966
పపరర: తరరపతరరడడడ సరనకకమబమ

95-84/417

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:53-12-1320
వయససస:49
లస: పప
95-84/419

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-12-1321
వయససస:53
లస: ససస స
95-84/901

95-83/1095

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:53-12-134/6
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప ససబభబరరడడడ� సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:53-12-1320
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప రరమరరడడడ యకససటట
ఇసటట ననస:53-12-1320
వయససస:59
లస: పప
2095 SQX2167831
పపరర: జబబగలమర షపక

95-84/905

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:53-12-1320
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ యకససటట
ఇసటట ననస:53-12-1320
వయససస:27
లస: పప
2092 SQX1023217
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ యకససటట

2078 SQX2169118
పపరర: వరససదడవ రరడడడ మమలపరటట

2073 SQX2395085
పపరర: పదమ కకకలసరర

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప బసరబటటట న
ఇసటట ననస:53-12-133
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప వననద కలమమర తతపసలర
ఇసటట ననస:53-12-1233
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ యకససటట
ఇసటట ననస:53-12-1320
వయససస:44
లస: ససస స
2089 SQX1023233
పపరర: రరమకకషష రరడడడ యకససటట

95-84/410

తసడడ:ప షబబర సయద
ఇసటట ననస:53-12-1221
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఇసతయమజ షపక
ఇసటట ననస:53-12-1221
వయససస:26
లస: ససస స
2086 SQX1023209
పపరర: వనసకట రమణ యకససటట

2075 SQX1914233
పపరర: రరజరశశరర మగడ

95-90/1100

భరస : కకటట రరడడడ కకకలసరర
ఇసటట ననస:53-11-4278
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప చచననరరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-12-134
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ రగశమమ
ఇసటట ననస:53-12-134/6
వయససస:74
లస: ససస స
2083 SQX2443166
పపరర: రజయ ససలమసనత షపక

95-84/409

భరస : వనసకటరరడడడ మగడ
ఇసటట ననస:53-12-13-38
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప చచనన రరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-12-134
వయససస:26
లస: పప
2080 SQX2438729
పపరర: రగశమమ సరనకకమబమ

2072 SQX1746395
పపరర: వనసకట రరడడడ శరఖమల

2070 SQX2272839
పపరర: సతఖవత సకకల

భరస : శకనవరస రరడడడ సకకల
ఇసటట ననస:53-11-1319
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప చననప రరడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:53-11-1971
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప కకటట రరడడడ కకకలసరర
ఇసటట ననస:53-11-4278
వయససస:19
లస: ససస స
2077 SQX2083905
పపరర: వరసస దడవ రరడడడ మమలపరటట

95-90/666

తసడడ:ప అబబదల అలస షపక
ఇసటట ననస:53-11-1319
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప సససదర రసగన మమడభగశ
ఇసటట ననస:53-11-1366
వయససస:21
లస: పప
2074 SQX2396042
పపరర: ససషమ సరయ కకకలసరర

2069 SQX2090546
పపరర: అబబదల అజస షపక

2094 SQX0166462
పపరర: జలమన షపక

95-84/420

తసడడ:ప షసలమచచ షపక
ఇసటట ననస:53-12-1321
వయససస:52
లస: పప
95-85/530

2097 SQX1290717
పపరర: నతగ జజఖత పగడతల

95-84/421

తసడడ:ప చచనతన రరడడ పగడతల
ఇసటట ననస:53-12-1322
వయససస:24
లస: ససస స
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2098 SQX1338368
పపరర: వనసకట రమణ పగడతల

95-84/422

భరస : చచనతన రరడడ పగడతల
ఇసటట ననస:53-12-1322
వయససస:38
లస: ససస స
2101 SQX2158228
పపరర: పదతమవత గగపప

2099 SQX1338335
పపరర: చచనతన రరడడ పగడతల

95-84/423

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ పగడతల
ఇసటట ననస:53-12-1322
వయససస:49
లస: పప

2100 SQX1998152
పపరర: శరకవణణ గగపప

95-84/706

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:53-12-1322
వయససస:22
లస: ససస స

95-84/902

భరస : శకనవరస రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:53-12-1322
వయససస:41
లస: ససస స

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
4,733

ససత సలల
4,982

ఇతరరలల
3

మతత స
9,718

4,733

4,982

3

9,718
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