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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-10

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 9047

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 / 13

1

0

0

1

2

94 / 19

0

1

0

1

3

94 / 72

0

1

0

1

4

94 / 148

1

0

0

1

5

94 / 151

1

0

0

1

6

94 / 156

1

1

0

2

7

94 / 162

0

1

0

1

8

94 / 166

3

5

0

8

9

94 / 174

2

0

0

2

10

94 / 197

0

2

0

2

11

94 / 225

0

1

0

1

12

94 / 235

0

1

0

1

13

94 / 238

0

1

0

1

14

95 / 1

2

1

0

3

15

95 / 2

1

0

0

1

16

95 / 3

0

2

0

2

17

95 / 4

4

2

0

6

18

95 / 5

3

6

0

9

19

95 / 6

0

1

0

1

20

95 / 17

0

2

0

2

21

95 / 20

1

0

0

1

22

95 / 21

0

2

0

2

23

95 / 24

1

0

0

1

24

95 / 35

0

1

0

1

25

95 / 37

1

1

0

2

26

95 / 38

0

1

0

1

27

95 / 44

0

1

0

1

28

95 / 45

2

1

0

3

29

95 / 48

0

1

0

1

30

95 / 54

1

0

0

1

31

95 / 55

1

0

0

1

32

95 / 57

2

0

0

2

33

95 / 63

1

1

0

2

34

95 / 69

1

0

0

1

35

95 / 70

0

1

0

1

36

95 / 72

1

0

0

1

37

95 / 80

1

0

0

1

38

95 / 83

0

2

0

2

39

95 / 85

0

1

0

1

40

95 / 86

2

0

0

2

41

95 / 87

5

14

0

19

42

95 / 91

0

2

0

2

43

95 / 92

1

2

0

3

44

95 / 93

1

0

0

1

45

95 / 94

7

4

0

11

46

95 / 95

10

13

0

23

47

95 / 96

2

1

0

3

48

95 / 97

1

1

0

2

49

95 / 98

1

0

0

1

50

95 / 99

1

0

0

1

51

95 / 101

3

5

0

8

52

95 / 102

1

0

0

1

53

95 / 103

0

1

0

1

54

95 / 104

2

0

0

2

55

95 / 105

1

1

0

2

56

95 / 106

1

0

0

1

57

95 / 112

1

1

0

2

58

95 / 113

1

0

0

1

59

95 / 114

0

1

0

1

60

95 / 115

2

0

0

2

61

95 / 116

0

1

0

1

62

95 / 117

1

1

0

2

63

95 / 118

0

1

0

1

64

95 / 121

5

1

0

6

65

95 / 122

2

2

0

4

66

95 / 123

0

3

0

3

67

95 / 124

2

3

0

5

68

95 / 125

3

4

0

7

69

95 / 127

1

0

0

1

70

95 / 128

3

2

0

5

71

95 / 129

0

2

0

2

72

95 / 130

1

0

0

1

73

95 / 132

1

1

0

2

74

95 / 133

1

0

0

1

75

95 / 136

1

0

0

1

76

95 / 137

2

2

0

4

77

95 / 139

1

0

0

1

78

95 / 141

2

1

0

3

79

95 / 142

0

4

0

4

80

95 / 143

2

1

0

3

81

95 / 144

2

5

0

7

82

95 / 145

0

1

0

1

83

95 / 146

2

0

0

2

84

95 / 147

3

5

0

8

85

95 / 148

4

4

0

8

86

95 / 149

8

7

0

15

87

95 / 150

0

2

0

2

88

95 / 151

241

235

0

476

89

95 / 152

489

550

0

1,039

90

95 / 153

2

6

0

8

91

95 / 154

12

17

0

29

92

95 / 155

33

46

0

79

93

95 / 156

438

452

0

890

94

95 / 157

643

702

0

1,345

95

95 / 158

422

419

0

841

96

95 / 159

357

340

0

697

97

95 / 160

136

137

1

274

98

95 / 161

325

356

0

681

99

95 / 162

17

23

0

40

100

95 / 163

9

7

0

16

101

95 / 164

5

5

0

10

102

95 / 165

18

17

0

35

103

95 / 166

266

284

0

550

104

95 / 173

0

1

0

1

105

95 / 174

101

78

0

179

106

95 / 175

37

37

0

74

107

95 / 178

1

2

0

3

108

95 / 179

1

1

0

2

109

95 / 188

5

7

0

12

110

95 / 189

2

2

0

4

111

95 / 190

1

2

0

3

112

95 / 191

1

0

0

1

113

95 / 192

9

10

0

19

114

95 / 193

27

30

0

57

115

95 / 194

214

249

0

463

116

95 / 195

173

196

0

369

117

95 / 196

62

49

0

111

118

95 / 197

195

165

0

360

119

95 / 198

54

43

0

97

120

95 / 199

6

5

0

11

121

95 / 201

1

0

0

1

122

95 / 205

0

1

0

1

123

95 / 212

0

1

0

1

124

95 / 219

1

1

0

2

125

95 / 220

0

1

0

1

126

95 / 222

1

0

0

1

127

95 / 224

1

1

0

2

128

1,095 / 150

0

1

0

1

129

1,095 / 162

0

1

0

1

130

1,095 / 169

1

2

0

3

131

1,095 / 170

3

4

0

7

132

1,095 / 171

0

1

0

1

133

1,095 / 172

0

2

0

2

134

1,095 / 173

2

3

0

5

135

1,095 / 175

1

2

0

3

136

1,095 / 176

2

3

0

5

137

1,095 / 180

2

2

0

4

138

1,095 / 181

1

2

0

3

139

1,095 / 214

3

0

0

3

140

1,095 / 217

1

0

0

1

4,444

4,641

1

9,086

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

1
SQX2285153
పపరర: అననారష ననదదసడర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-10
95-195/1323

తసడడ:డ చనయయగగగయయ ననదదసడర
ఇసటట ననస:1
వయసనస:20
లస: ససస స
4
SQX1928480
పపరర: గగలజజర షపక

95-195/3

భరస : సనబబయఖ పప టర పరటట
ఇసటట ననస:10-11-1054
వయసనస:53
లస: ససస స
95-195/5

భరస : మసరసన జన షపక
ఇసటట ననస:10-17-16
వయసనస:29
లస: ససస స
7
SQX2072619
పపరర: మణణకలమయర నరగడర

2
SQX1575911
పపరర: రరమ లకడక పటర పరటట

తసడడ:డ రరఘవ ఆసజననయగలల నరగడర
ఇసటట ననస:16-4-30
వయసనస:20
లస: పప

5
NDX3251808
పపరర: సననత మగలలలరర

94-72/1409

8
SQX1758119
పపరర: ననగ రతతమక బదనదల

95-37/11

తసడడ:డ హరర బబబగ మగతనఖల
ఇసటట ననస:16-8-208
వయసనస:23
లస: పప
16
SQX2533065
పపరర: బబలమక చటటమటట

95-45/1196

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:16-10-21
వయసనస:35
లస: పప
22
SQX2074359
పపరర: ననగమణణ గడదనసస

95-125/641

95-105/920

తసడడ:డ వనసకట సనబడమణఖస అల
ఇసటట ననస:16-15-81
వయసనస:19
లస: పప

17
SQX2067668
పపరర: శవననగరశశర రరవప పసనపపలలటట

95-94/483

95-94/548

23
SQX2067866
పపరర: అహకద షపక

29
SQX2030815
పపరర: భగవ మగరళ తసగగళర
తసడడ:డ కకషష తసగగళర
ఇసటట ననస:16-15-273/8
వయసనస:20
లస: పప

95-96/926

15
SQX2067460
పపరర: దనరర భవన కకసరరజ

95-92/623

18
SQX2541639
పపరర: సరయ రరస చదనతమశశటస ట

95-45/1198

21
SQX2073336
పపరర: సరయ బబబగ పపల

95-99/612

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:16-10-25/A
వయసనస:18
లస: పప
95-94/480

24
SQX2088532
పపరర: ససపపరష జజటబవథస

95-97/744

భరస : సరశమ ననయక జజటబవథస
ఇసటట ననస:16-12-1862
వయసనస:22
లస: ససస స
95-224/1262

తసడడ:డ వనసకట సనబబరరవప ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:16-14-1036
వయసనస:20
లస: పప
95-136/956

12
SQX2027290
పపరర: ససధఖ జజఖత రరడడ బబ ఈనన

తలర : ననగ రరణణ చదనతమశశటస ట
ఇసటట ననస:16-8-540
వయసనస:29
లస: పప

20
SQX2165942
పపరర: పడశరసత యయనర లసపత

26
SQX2263416
పపరర: దదలప కలమయర ఆతకకలరర

95-127/782

భరస : రమమశ బబబగ కకసరరజ
ఇసటట ననస:16-8-406
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:16-11-777
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:16-14-38/1
వయసనస:21
లస: ససస స
28
SQX2546638
పపరర: గగపస రరజ అల

95-93/634

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యయనర లసపత
ఇసటట ననస:16-10-21
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట వర పడసరద గడదనసస
ఇసటట ననస:16-10-96
వయసనస:48
లస: ససస స
25
SQX2025476
పపరర: లలత భవన బబ డపరటట

14
SQX2092815
పపరర: కకటటరగడడడ పప టర పలర

తసడడ:డ రరసబబబగ పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:16-8-446
వయసనస:35
లస: పప
95-94/479

9
SQX1989755
పపరర: ఉమమశ రరజ

తసడడ:డ దననయఖ రరడడడబబ ఈనన
ఇసటట ననస:16-6-3
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవ రగడడడ పప టర పలర
ఇసటట ననస:16-8-353
వయసనస:28
లస: పప

భరస : శవ కకటట రగడడ చటటమటట
ఇసటట ననస:16-8-443/A
వయసనస:48
లస: ససస స
19
SQX2067205
పపరర: మహన కలమయర ఏలలరర

95-95/1134

తసడడ:డ కకషష బసస
ఇసటట ననస:16-5-73
వయసనస:18
లస: ససస స
95-45/1188

95-91/642

తలర : ఝనస రరణణ
ఇసటట ననస:16-4-52
వయసనస:19
లస: పప

95-95/1135 11
10
SQX2073757
SQX2058873
పపరర: వనయ కలమయర సదనరబబ యనన
పపరర: మమఘన బసస

13
SQX2509743
పపరర: పడదదప కలమయర మగతనఖల

6
SQX2080380
పపరర: వజయ లకడక కరరరమమరర
తసడడ:డ కరలలబగ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:16-01-169
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట సనబబయఖ బదనదల
ఇసటట ననస:16-4-52
వయసనస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప సదనరబబ యనన
ఇసటట ననస:16-5-9/1
వయసనస:18
లస: పప

95-195/4

తసడడ:డ వనసకట రమణ పప టర పరటట
ఇసటట ననస:10-11-1104
వయసనస:25
లస: పప

భరస : సససవన మగలలలరర
ఇసటట ననస:16
వయసనస:25
లస: ససస స
95-124/602

3
SQX1575473
పపరర: వనసకట రమణ పప టర పరటట

27
SQX1788959
పపరర: మహ లకడక నలజరర

95-95/46

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలజరర
ఇసటట ననస:16-15-50
వయసనస:22
లస: ససస స
95-117/652

30
SQX2035426
పపరర: శకవనణణ వనరరచరర

95-125/642

తసడడ:డ సరసబయఖ వనరరచరర
ఇసటట ననస:16-16-17
వయసనస:18
లస: ససస స
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95-190/1312

తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:16-16-46
వయసనస:20
లస: ససస స
34
SQX2106292
పపరర: దనరర పలకలలరర

95-123/527

35
SQX1900778
పపరర: బసవయఖ పప తషలలరర

95-125/643

38
SQX2074169
పపరర: జహర షపక

41
SQX2121838
పపరర: ననరరయణ మమరరస కలరకల

తలర : తడషసతన అదదసకక
ఇసటట ననస:16-17-182
వయసనస:21
లస: పప

46
SQX2467991
పపరర: ససగవరపప ససగవరపప

47
SQX2069664
పపరర: సరయ తతజ గగసటటపలర

95-198/1226

తసడడ:డ సనబబయఖ శనగవరపప
ఇసటట ననస:16-17-1571
వయసనస:57
లస: పప

50
SQX2511848
పపరర: జజగరశశర రరవప గగవరరర శశటస ట
తసడడ:డ సనబబరరవప గగవరరర శశటస ట
ఇసటట ననస:16-18-108
వయసనస:56
లస: పప

95-197/538
52
SQX2170892
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప
లఘగవరపప
తసడడ:డ గగపరల కకషషరరవప లఘగవరపప
ఇసటట ననస:16-18-110
వయసనస:57
లస: పప

53
SQX1883438
పపరర: శవ తతజ శసగరర
తసడడ:డ లకడక ననరరయణ శసగరర
ఇసటట ననస:16-18-114
వయసనస:21
లస: పప

55
MLJ1745637
పపరర: దననసజయ

56
MLJ1747385
పపరర: జ. పపడమమసద �

95-197/5

తసడడ:డ పపడమ చసద జ
ఇసటట ననస:16-18-1672
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ కలయఖణ చకకవరరస శకకసఠస
ఇసటట ననస:16-19-13
వయసనస:18
లస: ససస స

95-114/774

39
SQX2073807
పపరర: షకకలయ షపక

95-125/645

తసడడ:డ అబగదల రహహమ షపక
ఇసటట ననస:16-16-302
వయసనస:33
లస: ససస స
95-92/703

42
SQX2084275
పపరర: శవ సరయ పడవణ నడడమగకసల

59
SQX2085215
పపరర: హరర పసడయ జకస
తసడడ:డ శకనవరస రరవప జకస
ఇసటట ననస:16-19-120
వయసనస:18
లస: ససస స

95-94/482

తసడడ:డ రమమశ నడడమగకసల
ఇసటట ననస:16-17-136/5
వయసనస:19
లస: పప
95-197/537

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ససగపలర
ఇసటట ననస:16-17-1571
వయసనస:52
లస: ససస స
95-154/985

48
SQX2094241
పపరర: శరసత ననమల

95-197/494

తసడడ:డ సరయ బబబగ ననమల
ఇసటట ననస:16-18-94
వయసనస:32
లస: ససస స
95-137/773

51
SQX1924760
పపరర: అశశక కలమయర పలకలలరర

95-197/2

భసధనవప: అకయ
ఇసటట ననస:16-18-110
వయసనస:33
లస: పప
95-197/3

54
MLJ1746148
పపరర: వనసకరయమక

95-197/4

భరస : సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:16-18-1672
వయసనస:78
లస: ససస స
95-197/6

తసడడ:డ సనబబబరరవప జ
ఇసటట ననస:16-18-1672
వయసనస:58
లస: పప
95-144/527

36
SQX2524742
పపరర: రహమతషనతసర షపక

95-101/586 45
44
SQX2061513
SQX2468973
పపరర: రరహహల సనసకతనయన అదదసకక
పపరర: లకడక కలమయరర సనగపలర

భరస : నరరశ కలమయర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:16-18-106
వయసనస:26
లస: ససస స

58
SQX2084630
పపరర: శకనధద శకకసఠస

95-125/644

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:16-18-28
వయసనస:20
లస: పప
95-197/1

95-95/1133

భరస : ససరజదదదన షపక
ఇసటట ననస:16-16-258
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ కలరకల
ఇసటట ననస:16-17-132
వయసనస:52
లస: పప

95-130/676
43
SQX2077105
పపరర: లకడక వనసకట మణణ రఘగ సరయ
కలమయర కలరక
తసడడ:డ సనరరశ కలరక
ఇసటట ననస:16-17-147
వయసనస:18
లస: పప

49
SQX1879048
పపరర: అఖల గగసటటపలర

95-125/4

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:16-16-268
వయసనస:43
లస: ససస స
95-121/695

33
SQX2040624
పపరర: శరరష పపటస

తసడడ:డ ఆసజరననయగలల పపటస
ఇసటట ననస:16-16-97
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటవరరర పప తషలలరర
ఇసటట ననస:16-16-171
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ హహసససన షపక
ఇసటట ననస:16-16-268
వయసనస:46
లస: పప
40
SQX2068971
పపరర: ఎనవఎస శవ రరమ కకషష
మణణకరసత గకసథద
తలర : రజఖలకడక గకసథద
ఇసటట ననస:16-17-36
వయసనస:19
లస: పప

95-117/653

భరస : గగపస బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:16-16-89
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : శకమననతరరయణ పరలకరళళరర
ఇసటట ననస:16-16-97
వయసనస:51
లస: ససస స
37
SQX2073898
పపరర: బబబగ షపక

32
SQX2066223
పపరర: అననరరధ బబ డదపపడడ

57
SQX1053123
పపరర: వరససత వనలవల

95-197/7

భరస : బసవ కలమయర వనలవల
ఇసటట ననస:16-18-1679
వయసనస:29
లస: ససస స
95-144/526

60
SQX1908771
పపరర: నరగసదడ బబబగ అమర

95-146/28

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప అమర
ఇసటట ననస:16-19-123
వయసనస:43
లస: పప
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61
SQX1817733
పపరర: అరరణన చల శవ పడసరద చలయర

95-146/29

భరస : సరసబశవరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:16-19-239/A
వయసనస:68
లస: ససస స
95-160/739

తసడడ:డ అమయననలర సయద
ఇసటట ననస:16-20-2747/99
వయసనస:33
లస: పప
67
SQX2006328
పపరర: రరకరశ చసత

95-149/449

95-155/696

68
SQX2005544
పపరర: చదచతనఖ వవనక చసత

95-149/3

71
SQX2343721
పపరర: ఇసదదరర బబ డడడపలర

95-149/451

95-128/3

తసడడ:డ లకకణ రగడడ బబ డ
ఇసటట ననస:16-20-21
వయసనస:21
లస: ససస స
66
SQX1977339
పపరర: ఫణణసదడ తననతరర

95-149/2

69
SQX2307072
పపరర: మయధవ లత పపటస పరకల

95-149/471

భరస : వరరసరశమ పపటస పరకల
ఇసటట ననస:16-21-27
వయసనస:27
లస: ససస స
95-147/725

భరస : ఉదయ భబససర శరససస స బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:16-21-41
వయసనస:64
లస: ససస స
95-149/453

63
SQX1699792
పపరర: శకలకడక బబ డ

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:16-21-18
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర చసత
ఇసటట ననస:16-21-23
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల అపసలచదరర
ఇసటట ననస:16-21-31
వయసనస:70
లస: పప
73
SQX2013498
పపరర: సరయ లఖత భరదనశజ రరఖల

65
SQX2030112
పపరర: వనసకట మకదనల గగమయక
తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరర గగమయక
ఇసటట ననస:16-21-11
వయసనస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబ రరవప చసత
ఇసటట ననస:16-21-23
వయసనస:18
లస: పప
70
SQX1874502
పపరర: గగపరల రరవప అపసలచదరర

95-154/1184

Deleted

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప చలయర
ఇసటట ననస:16-19-147
వయసనస:45
లస: పప
64
SQX2054294
పపరర: ఇఫరడన సయద

62
SQX2484335
పపరర: ఈశశరర అసబటట

72
SQX2350742
పపరర: గరత గరయతడ బబ డడడపలర

95-147/726

భరస : వశశననథ ఫణణ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:16-21-41
వయసనస:24
లస: ససస స

74
SQX1874197
పపరర: ససమఖ మలసకలరరసవరర అదదసకక

95-149/4

75
SQX2085272
పపరర: సనరరశ బమరరగగల

95-144/528

తలర : వనసకట ననగ హననమయయమక రరఖల
ఇసటట ననస:16-21-43
వయసనస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట వరఖస మమరరస అదదసకక
ఇసటట ననస:16-21-49
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వర భదడస
ఇసటట ననస:16-21-57
వయసనస:44
లస: పప

76
SQX2413698
పపరర: వనసకట పదనకవత అజజరపప

భరస : సరయ ససతనరరమయసజననయగలల అజజరపప
ఇసటట ననస:16-21-58/1
వయసనస:54
లస: ససస స

95-151/859
77
SQX2414472
పపరర: సరయ ససతనరరమయసజననయగలల
అజజరపప
తసడడ:డ సతఖననరరయణ అజజరపప
ఇసటట ననస:16-21-58/1
వయసనస:61
లస: పప

95-151/860
78
SQX2376374
పపరర: సరయ ససతనరరమయసజననయగలల
అజజరపప
తసడడ:డ సతఖననరరయణ అజజరపప
ఇసటట ననస:16-21-58/1
వయసనస:61
లస: పప

79
RKK1261528
పపరర: శకత కలసచత

80
SQX1979582
పపరర: భరదనశజ అవరశరర

81
SQX2430056
పపరర: సరయ బబబగ ఆతకకలరర

95-147/727

95-149/511

భరస : అననశశ కలమయర ఆచమమమసత
ఇసటట ననస:16-21-63
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వవఎఎసఎస మమరరస అవరశరర
ఇసటట ననస:16-21-67
వయసనస:21
లస: పప

82
SQX2430072
పపరర: సరయ లకకణ కలమయర
ఆతకకలరర
తసడడ:డ సరయ బబబగ ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:16-21-74
వయసనస:30
లస: పప

95-115/537

85
SQX2089209
పపరర: రరజరశశరర లకసరరజ

95-150/577

83
SQX2086973
పపరర: సరయ శవ నరసససహ శరక
లకసరరజ
తసడడ:డ ససతనరరమ శశషష లకసరరజ
ఇసటట ననస:16-21-86
వయసనస:24
లస: పప
86
SQX1820273
పపరర: రరజరశశరమక కలరరక

భరస : సరయ శవ నరసససహ శరక లకసరరజ
ఇసటట ననస:16-21-86
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:16-21-88
వయసనస:77
లస: ససస స

88
SQX1790773
పపరర: పరరశత కకపపలరరవపరర

89
SQX1914605
పపరర: అనల కలమయర శకరరమలల

భరస : సతఖననరరయణ కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:16-21-119
వయసనస:59
లస: ససస స

95-148/7

95-156/25

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శకరరమలల
ఇసటట ననస:16-21-120/3
వయసనస:21
లస: పప

95-115/536

తసడడ:డ కకటయఖ ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:16-21-74
వయసనస:61
లస: పప
95-147/691

84
SQX1914696
పపరర: ఝనస మయణణకఖ లకడక దదరగడర

95-148/8

తసడడ:డ రమమశ దదరగడర
ఇసటట ననస:16-21-86
వయసనస:20
లస: ససస స
95-147/10

87
SQX2207462
పపరర: శవరరస చదచతనఖ అలర స

95-149/470

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప అలర స
ఇసటట ననస:16-21-118
వయసనస:19
లస: పప
95-148/9

90
SQX2106516
పపరర: ఇసదనమత శకరరమగల

95-149/448

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శకరరమగల
ఇసటట ననస:16-21-120/3
వయసనస:18
లస: ససస స
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91
SQX1941830
పపరర: ససమఖ బసడడ
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95-149/5

తసడడ:డ చసదడశశఖర బసడడ
ఇసటట ననస:16-21-121
వయసనస:22
లస: ససస స
94
SQX1874445
పపరర: ఫణణసదడ ధసళపపడడ

95-149/7

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప ధసళపపడడ
ఇసటట ననస:16-21-134
వయసనస:29
లస: పప
97
SQX1812437
పపరర: వరమక చదననతపరటట

92
SQX1817451
పపరర: వనసకట సనబబబరరవప తనతరర

భరస : ఫణణసదడ ధసళపపడడ
ఇసటట ననస:16-21-134
వయసనస:25
లస: ససస స

95
SQX2051605
పపరర: వనసకట ననగలకడక వణగకలరర

96
SQX1918168
పపరర: రరజఖలకడక నలర బబ యన

95-156/730

తసడడ:డ శకనవరసరగడడడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:16-22-36
వయసనస:18
లస: ససస స
95-159/17

98
SQX2025534
పపరర: వరభదడ రరవప పసనపపలలటట
తసడడ:డ శరసబయఖ పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:16-23-29
వయసనస:61
లస: పప

95-155/19
100
SQX1810340
పపరర: అనసరరధ ఉరఫ
వనసకరయయమక తతటకలర ఉరఫ
భరస : వనబడడ
సకట
డ ల రరవప తతటకలర ఉరఫ బడడడల
ఇసటట ననస:16-25-7
వయసనస:59
లస: ససస స

101
SQX2460756
పపరర: భగవననశశరర కకమరర

95-157/1239

భరస : రరఆయజ షపక
ఇసటట ననస:16-25-1336
వయసనస:29
లస: ససస స

104
SQX2158434
పపరర: వనసకట రరమ లసగ దదకడతషలల
అవరశరర
తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస అవరశరర
ఇసటట ననస:16-26-10
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ కలమయర జలలరర
ఇసటట ననస:16-26-14
వయసనస:23
లస: ససస స

109
SQX2190924
పపరర: సరయరరకరశ గజవలర

110
SQX2012789
పపరర: శకనవరస రరవప కకలశశటస ట

95-160/740

95-151/875

102
SQX1990647
పపరర: దదవఖవలర కకలచలమ

95-151/876

105
SQX2513315
పపరర: గగరర రరజ రరవప రసగననధస

107
SQX1853233
పపరర: వనత జలలరర

95-156/26

108
SQX1971670
పపరర: అనల కలమయర సనఖవరసస

95-151/12

తసడడ:డ శసకర రరవప సనఖవరసస
ఇసటట ననస:16-26-19/1/A
వయసనస:32
లస: పప
95-156/731

111
SQX2017374
పపరర: కవఖ తతజశశ కకలశశటస ట

తసడడ:డ రరమకకషష సనరర
ఇసటట ననస:16-26-29 KOTA BAZER
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:16-26-32
వయసనస:23
లస: పప

115
SQX2194132
పపరర: మయనసస దతవ వవలలటట

116
SQX1915339
పపరర: రగహహత తటవరరస

117
SQX1880848
పపరర: సనధనలకడక గరదసశశటస ట

95-156/732

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలశశటస ట
ఇసటట ననస:16-26-28
వయసనస:22
లస: ససస స
95-151/878

95-151/13

తసడడ:డ ఉదయ భబససర రరవప తటవరరస
ఇసటట ననస:16-27-4
వయసనస:23
లస: పప
119
SQX1882208
పపరర: వర వనసకట పవన కలయఖణ
గరదసశశటస ట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరదసశశటస ట
ఇసటట ననస:16-27-7
వయసనస:23
లస: పప

95-151/974

తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప రసగననధస
ఇసటట ననస:16-26-11
వయసనస:18
లస: పప

113
SQX2250264
పపరర: శక హరర సనరర

95-151/15

95-159/660

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస కకలచలమ
ఇసటట ననస:16-25-175
వయసనస:20
లస: ససస స

95-156/733
112
SQX2033819
పపరర: ససహహచ వ సరయ మణణకసట
ననగరరజ లసగమలలర
తసడడ:డ బబల ఆసజననయగలల లసగమలలర
ఇసటట ననస:16-26-29
వయసనస:20
లస: పప

118
SQX1882224
పపరర: వర వనసకట తరరణ సరయ కకషష
గరదసశశటస ట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరదసశశటస ట
ఇసటట ననస:16-27-7
వయసనస:22
లస: పప

95-157/1238

తసడడ:డ బబబగ పపడల
ఇసటట ననస:16-23-126/4
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకలశశటస ట
ఇసటట ననస:16-26-28
వయసనస:51
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప వవలలటట
ఇసటట ననస:16-27-2
వయసనస:52
లస: ససస స

95-159/16

99
SQX2052447
పపరర: వనసకటటశశరరర పపడల

తసడడ:డ రరమకకషష గజవలర
ఇసటట ననస:16-26-20
వయసనస:19
లస: పప

95-151/879

95-149/6

భరస : కకటటశశర రరవప నలర బబ యన
ఇసటట ననస:16-22-144
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణ రరవప కకమరర
ఇసటట ననస:16-25-32
వయసనస:22
లస: ససస స

95-156/852
106
SQX2272573
పపరర: రసగననధస లకడక నరరసన
రసగననధస
తసడడ:డ రసగననధస లకడక నరసససహ రరవప రసగనన
ఇసటట ననస:16-26-11 ward number 16
వయసనస:24
లస: ససస స
95-151/877

93
SQX1874346
పపరర: లకడక ధసళపపడడ

తసడడ:డ శవ రరమకకషష మమరరస తనతరర
ఇసటట ననస:16-21-128
వయసనస:39
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప చదననతపరటట
ఇసటట ననస:16-22-144
వయసనస:81
లస: ససస స

103
SQX2052694
పపరర: నసరరహహన షపక

95-148/10

114
SQX1882075
పపరర: వనణగ గగపరల పలర పప తష

95-156/27

95-151/14

భరస : వర వనసకట అశశక కలమయర గరదసశశటస ట
ఇసటట ననస:16-27-7
వయసనస:24
లస: ససస స
95-151/16

120
SQX2382257
పపరర: రరధదక రరచపపడడ

95-151/895

భరస : మలర కరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:16-27-7
వయసనస:45
లస: ససస స

Page 8 of 306

121
SQX2425742
పపరర: ననగగసదడమక యపపనన
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95-151/897

భరస : పపరషచసదడ రరవప యపపనన
ఇసటట ననస:16-27-9
వయసనస:72
లస: ససస స
124
SQX1994474
పపరర: శవకలమయరర పసలర

95-151/761

95-151/18

95-151/881

95-151/884

95-151/886

95-151/889

95-124/601

తసడడ:డ శశటస ట శకరరమలల కకమరర
ఇసటట ననస:16-27-48
వయసనస:55
లస: పప

134
SQX2479350
పపరర: దనరర జజజన పడసనత హరర

137
SQX2233682
పపరర: వనల తడడకమళర

140
SQX2408177
పపరర: గగరరమఅలయ పలర పప తష

143
SQX2037844
పపరర: ససరఖ తతజ ననటకస

95-158/788

95-151/885

129
SQX2299246
పపరర: శకమననతరరయణ పలర పప తష

132
SQX2478758
పపరర: మలర కరరరజన శరససస స జజనపరటట

135
SQX2048056
పపరర: రరహహతఖ లకడక దతశ

భరస : కకసడయఖ కలపలల
ఇసటట ననస:16-27-48
వయసనస:44
లస: ససస స

95-151/883

95-151/766

95-151/887

138
SQX2233724
పపరర: నవఖ శక తడడకమళర

95-151/888

తసడడ:డ భబససర రరవప తడడకమళర
ఇసటట ననస:16-27-30
వయసనస:21
లస: ససస స
95-151/890

95-151/891
141
SQX2412575
పపరర: వనసకట శవ ననగ ఆసజననయగలల
పలర పప తష
తసడడ:డ చనత పపనత రరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:16-27-30,
వయసనస:37
లస: పప

95-151/767

144
SQX2162287
పపరర: లకడక కకమయరర తదలలగగ

95-156/853

భసధనవప: పరరశత రరమ సరశమ
ఇసటట ననస:16-27-43
వయసనస:43
లస: ససస స

95-151/768 147
146
SQX2038685
SQX1960970
పపరర: వనసకట శవ సరయ నలర బబ తషల
పపరర: కకటటశశరమక అసబటట

149
SQX2197994
పపరర: మలర శశరర కలపలల

95-151/880

తసడడ:డ శకనవరసన దతశ
ఇసటట ననస:16-27-30
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:16-27-44
వయసనస:24
లస: పప
95-151/892

95-151/17

తసడడ:డ సదన శవ రరవప జజనపరటట
ఇసటట ననస:16-27-23
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప ననటకస
ఇసటట ననస:16-27-43
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ సనబబరరవప కకననటట
ఇసటట ననస:16-27-43
వయసనస:35
లస: పప
148
SQX2197689
పపరర: శశటస ట నగరశశరరరవప కకమరర

95-151/882

తసడడ:డ వనసకట రతతస కకసజరటట
ఇసటట ననస:16-27-30,
వయసనస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద ఉపపలగననన
ఇసటట ననస:16-27-43
వయసనస:55
లస: పప
145
SQX2052900
పపరర: శకనవరస కకననటట

131
SQX2481828
పపరర: మలర కరరరజన శరససస స జజనపరటట

126
SQX1808245
పపరర: కరకరపరరస సనజజత

తసడడ:డ మయణణకఖరరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:16-27-23
వయసనస:62
లస: పప

తసడడ:డ భబససర రరవప తడడకమళర
ఇసటట ననస:16-27-30
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధకకషష మమరరస పలర పప తష
ఇసటట ననస:16-27-30,
వయసనస:64
లస: పప
142
SQX2072130
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపపలగననన

95-151/765

భరస : మలర కరరరజన శరససస స జజనపరటట
ఇసటట ననస:16-27-23
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససర రరవప తడడకమళర
ఇసటట ననస:16-27-30
వయసనస:22
లస: ససస స
139
SQX2413714
పపరర: చనత పపనత రరవప పలర పప తష

128
SQX2110278
పపరర: తతజ పవన కలమయర వలయ

95-151/977

భరస : కరకరపరరస వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:16-27-15
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సదన శవ రరవప జజనపరటట
ఇసటట ననస:16-27-23
వయసనస:35
లస: పప

భరస : మలర కరరరజన శరససస స జజనపరటట
ఇసటట ననస:16-27-23
వయసనస:26
లస: ససస స
136
SQX2191831
పపరర: వనల తడడకమళర

95-151/762

తసడడ:డ దనరర పడసరద వలయ
ఇసటట ననస:16-27-20
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ సదన శవ రరవప జజనపరటట
ఇసటట ననస:16-27-23
వయసనస:35
లస: పప
133
SQX2482099
పపరర: దనరర జజజన పడసనత హరర

125
SQX2090157
పపరర: మలర కరరరజన రగడడడ పప లమమర

123
SQX2535573
పపరర: సదనశవరరవప ఇపరలయ

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప ఇపరలయ
ఇసటట ననస:16-27-9
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకషషరగడడడ పప లమమర
ఇసటట ననస:16-27-12
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష చసతపలర
ఇసటట ననస:16-27-20
వయసనస:21
లస: ససస స
130
SQX2480333
పపరర: మలర కరరరజన శరససస స జజనపరటట

95-151/898

భరస : సదనశవ రరవప ఇపస
ఇసటట ననస:16-27-9
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : భబడమరరదదద పసలర
ఇసటట ననస:16-27-12
వయసనస:26
లస: ససస స
127
SQX1850619
పపరర: ననగ సససధసర చసతపలర

122
SQX2445344
పపరర: వనసకట సననత ఇపస

95-158/42

భరస : శవ ననగరశశర రరవప సదమ
ఇసటట ననస:16-27-47
వయసనస:67
లస: ససస స
95-151/893

150
SQX2266476
పపరర: కకసడయఖ కలపలల

95-157/1373

తసడడ:డ సనబబయఖ కలపలల
ఇసటట ననస:16-27-48
వయసనస:49
లస: పప
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95-151/894

తలర : ఉమమహహశశరర బబతపపడడ
ఇసటట ననస:16-27-52
వయసనస:22
లస: ససస స
95-151/19

తసడడ:డ లకకణ రరవప ససఖయకకలర
ఇసటట ననస:16-27-67
వయసనస:28
లస: పప
95-152/952

భరస : మహబమబ బబష పఠరన
ఇసటట ననస:16-27-83
వయసనస:30
లస: ససస స
95-157/1374

95-152/8

95-155/697

95-152/14

95-123/528

95-152/954

167
SQX1956002
పపరర: హజర పఠరన

170
SQX2348357
పపరర: షకకల షపక

173
SQX1789841
పపరర: కలలసన బ షపక

95-152/946

176
SQX2390748
పపరర: బషసర షపక

95-152/9

179
SQX2413136
పపరర: ఫణణసదడ తతలలటట
తసడడ:డ ఏస/ఓ నగరజ ఫరదర
ఇసటట ననస:16-27-129
వయసనస:30
లస: పప

95-152/953

162
SQX2165918
పపరర: హహనన సయద

95-156/855

165
SQX1969997
పపరర: షకకల అహకద షపక

95-152/10

తసడడ:డ రగహమన షపక
ఇసటట ననస:16-27-94
వయసనస:32
లస: పప
95-152/11

168
SQX1851344
పపరర: ఛనన బబషర షపక

95-152/13

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:16-27-110
వయసనస:51
లస: పప
95-152/944

171
SQX2347672
పపరర: చనన బబష షపక

95-157/1372

తసడడ:డ ఖయజ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:16-27-112
వయసనస:47
లస: పప
95-161/2

174
SQX2207553
పపరర: లకడక రరవనళళ

95-152/945

భరస : వనసకట ననరరయణ రరవనళళ
ఇసటట ననస:16-27-120
వయసనస:44
లస: ససస స
95-152/947

తసడడ:డ అననసరర షపక
ఇసటట ననస:16-27-127
వయసనస:28
లస: పప
95-152/834

159
SQX2403970
పపరర: షపక అసమయ షపక

భరస : మనససర
ఇసటట ననస:16-27-93
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : ఖయజజవల షపక
ఇసటట ననస:16-27-118
వయసనస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరవనళళ
ఇసటట ననస:16-27-120
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మగలలచటట
ఇసటట ననస:16-27-129
వయసనస:26
లస: పప

164
SQX1915362
పపరర: జలయన షపక

95-151/896

తలర : సహహక ఆశయ ఆశయ
ఇసటట ననస:16-27-86
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : చనన బబష షపక
ఇసటట ననస:16-27-112
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అమయననలర షపక
ఇసటట ననస:16-27-117
వయసనస:18
లస: ససస స

178
SQX2013217
పపరర: అశశక కలమయర మగలలచటట

95-157/57

భరస : అబగదలయరహ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:16-27-110
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : దనద హయత షపక
ఇసటట ననస:16-27-111
వయసనస:28
లస: ససస స

175
SQX2207546
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరవనళళ

161
SQX2326486
పపరర: ఫజల సయద

156
SQX2190148
పపరర: ఇకబల మహమకద

Deleted

తసడడ:డ యమసనఫ షపక
ఇసటట ననస:16-27-94
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ జజకకర షపక
ఇసటట ననస:16-27-105
వయసనస:23
లస: పప

172
SQX2030856
పపరర: ఆఫసడన గమలశననర షపక

158
SQX1882034
పపరర: ఫసయయజ షపక

95-156/854

తసడడ:డ ఇబడహహస మహమకద
ఇసటట ననస:16-27-80
వయసనస:63
లస: పప

తసడడ:డ కరరస సయద
ఇసటట ననస:16-27-93
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ అకస ర షపక
ఇసటట ననస:16-27-94
వయసనస:24
లస: పప

169
SQX1808427
పపరర: షకకల షపక

95-152/7

తసడడ:డ మమలయల షపక
ఇసటట ననస:16-27-83
వయసనస:21
లస: పప

భరస : తనజశజ కలరరషస
ఇసటట ననస:16-27-87/C , 2 LINE
వయసనస:26
లస: ససస స

166
SQX2049542
పపరర: షరరఫ షపక

155
SQX1981984
పపరర: పవన కలమయర ససఖయకకలర

153
SQX2331288
పపరర: కకరరటట గసట

తసడడ:డ శవ శసకర పడసరద గసట
ఇసటట ననస:16-27-65
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ లకకణ రరవప ససఖయకకలర
ఇసటట ననస:16-27-67
వయసనస:28
లస: పప

157
SQX2179190
పపరర: షకకల పఠరన

163
SQX1718097
పపరర: షరరఫ షపక

95-152/6

భరస : తరరపరటయఖ వనమమరర
ఇసటట ననస:16-27-52
వయసనస:43
లస: ససస స

154
SQX1971274
పపరర: పవన కలమయర ససఖయకకలర

160
SQX2262947
పపరర: నహహదన కలరరషస

152
SQX1851484
పపరర: రరమ దతవ వనమమరర

177
SQX2012714
పపరర: అశశక కలమయర మగలలచటట

95-152/833

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మగలలచటట
ఇసటట ననస:16-27-129
వయసనస:26
లస: పప
95-152/948

180
SQX2030344
పపరర: కరరస ఖయన పఠన

95-141/446

తసడడ:డ గగస ఖయన పఠన
ఇసటట ననస:16-27-133
వయసనస:18
లస: పప
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181
SQX2431096
పపరర: మహమకద ఖయన పఠరన

95-152/949

తసడడ:డ ఆడమ శరఫస ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:16-27-133
వయసనస:85
లస: పప
184
SQX1980291
పపరర: గగససయయ పరవన సయఖద

95-151/20

భరస : అజజస బబబగ సయఖద
ఇసటట ననస:16-27-148/d
వయసనస:37
లస: ససస స

182
SQX2089381
పపరర: పడవణ కలమయర వషష
ష మలకల

తసడడ:డ చసదడ మహన వడనడణస
ఇసటట ననస:16-27-143
వయసనస:20
లస: పప

185
SQX1851369
పపరర: ససవర ననగ దదవఖ ససరరశశటస ట

186
SQX2540714
పపరర: శవ ననగ కకరణ ససరరశశటస ట

95-152/17

95-161/732

95-152/21

95-152/24

95-152/27

తసడడ:డ బబజ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:16-28-31
వయసనస:20
లస: పప

95-152/19

200
SQX1851294
పపరర: మణణ కలమయర దతవరశశటస ట

203
SQX2180057
పపరర: వనసకట రమణ కరలచరర

95-152/29

206
SQX1717826
పపరర: రరబయ షపక

95-152/22

209
SQX1899616
పపరర: చసదడ కరసత చనసడసరర
తసడడ:డ రమమష బబబగ చనసడసరర
ఇసటట ననస:16-28-32
వయసనస:21
లస: పప

192
SQX2387140
పపరర: సరయ రరజరసదడ ససరరశశటస ట

95-152/976

195
MLJ1164151
పపరర: వనసకట శవ పడసరద భమపత

95-152/20

198
SQX1851237
పపరర: పదక దనసరర

95-152/23

భరస : కకటటశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:16-28-15/3
వయసనస:22
లస: ససస స
95-152/25

201
SQX1851492
పపరర: శశషగరరరరరవప తడడకమళ

95-152/26

తసడడ:డ సనబబబరరవప తడడకమళ
ఇసటట ననస:16-28-17
వయసనస:22
లస: పప
95-152/972

204
SQX1851443
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-152/28

భరస : ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:16-28-22
వయసనస:42
లస: ససస స
95-152/30

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:16-28-29
వయసనస:29
లస: ససస స
95-161/3

95-152/835

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప భమపత
ఇసటట ననస:16-28-12
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ పసచమయఖ కరలచరర
ఇసటట ననస:16-28-20
వయసనస:43
లస: పప

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:16-28-22
వయసనస:32
లస: ససస స
208
SQX1919679
పపరర: షరరరక ఖయన పఠరన

197
SQX1882125
పపరర: శరఖస పడసరద శశటస ట

189
SQX2028884
పపరర: ఆఫసడన బబగమ షపక

తసడడ:డ లకడక శకనవరస రరవప ససరరశశటస ట
ఇసటట ననస:16-28-5
వయసనస:19
లస: పప

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప దతవరశశటస ట
ఇసటట ననస:16-28-16/A
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ సనబబబరరవప తడడకమళ
ఇసటట ననస:16-28-17
వయసనస:22
లస: పప
205
SQX1973890
పపరర: హఫసజజ షపక

95-152/951

తసడడ:డ వరరసరశమ శశటస ట
ఇసటట ననస:16-28-13
వయసనస:59
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:16-28-15/3
వయసనస:26
లస: పప
202
SQX1851518
పపరర: సరయ కకషష తడడకమళ

194
SQX1851468
పపరర: శక దతవ మయననపలర

95-152/1172

తసడడ:డ అకబర అల షపక
ఇసటట ననస:16-27-164
వయసనస:18
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప మయననపలర
ఇసటట ననస:16-28-12
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : శరఖస పడసరద శశటస ట
ఇసటట ననస:16-28-13
వయసనస:49
లస: ససస స
199
SQX1851245
పపరర: కకటటశశర రరవప దనసరర

95-156/734

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:16-27-169
వయసనస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప ఎరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:16-28-8
వయసనస:23
లస: ససస స
196
SQX1882141
పపరర: వసరలకకక శశటస ట

191
SQX2174076
పపరర: కరలలష షపక

95-152/15

తసడడ:డ వనసకట రరవప ససరరశశటస ట
ఇసటట ననస:16-27-152
వయసనస:19
లస: పప

భరస : శశగదన షపక
ఇసటట ననస:16-27-156
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపర రరవప కకలయర
ఇసటట ననస:16-27-169
వయసనస:20
లస: పప
193
SQX2035939
పపరర: అననరరధ ఎరకసశశటస ట

95-152/16

తసడడ:డ వనసకట రరవప ససరరశశటస ట
ఇసటట ననస:16-27-152
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : సనరగసదడ పపలగగజజ
ఇసటట ననస:16-27-154
వయసనస:26
లస: ససస స

183
SQX1973965
పపరర: పకథదశ సరసబశవ రరవప వడనడణస

తసడడ:డ శవ బడహహకశశర రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:16-27-137
వయసనస:29
లస: పప

95-152/950 188
187
SQX2178572
SQX2051530
పపరర: దదవనన శరసత కలమయరర పపలగగజజ
పపరర: రరజజశస బబగస షపక

190
SQX1970052
పపరర: పడవణ కలమయర కకలయర

95-151/763

207
SQX1717743
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-152/31

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:16-28-29
వయసనస:36
లస: పప
95-121/3

210
SQX2070571
పపరర: సనజజత చనసడసరర

95-121/696

భరస : రమమశ బబబగ చనసడసరర
ఇసటట ననస:16-28-32
వయసనస:40
లస: ససస స
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211
SQX2022812
పపరర: చసదడ కరసత చనసడసరర

95-121/697

తసడడ:డ రమమశ బబబగ చనసడసరర
ఇసటట ననస:16-28-32
వయసనస:20
లస: పప
214
SQX1789866
పపరర: mehamooda షపక

95-161/4

95-152/1157

95-152/34

95-152/975

తసడడ:డ మగసటబజదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:16-28-53
వయసనస:33
లస: ససస స
229
SQX1851187
పపరర: సలమయ షపక

95-152/40

95-121/698

తసడడ:డ పరల వనసకయఖ మసడర
ఇసటట ననస:16-28-64A
వయసనస:40
లస: పప

224
SQX1799618
పపరర: రరజజ అమకనబబ యన

230
SQX1851211
పపరర: అసకతషనతసర షపక

233
SQX2523116
పపరర: అజమగదదదన మహమకద

95-161/831

236
SQX2205797
పపరర: మబన షపక

95-152/35

239
SQX2469625
పపరర: శకనవరస మసడర
తసడడ:డ పరల వనసకయఖ మసడర
ఇసటట ననస:16-28-64A
వయసనస:40
లస: పప

95-152/33

95-155/1062
222
SQX2513141
పపరర: సయద హసకత ఆఫసడన సయద

225
SQX1838556
పపరర: ససరరజ అహమద షపక

95-152/36

తసడడ:డ ససలయర షపక
ఇసటట ననస:16-28-50
వయసనస:50
లస: పప
95-152/38

228
SQX1772201
పపరర: జఉదదదన మహమకద

95-152/39

తసడడ:డ మగసటబజదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:16-28-53
వయసనస:33
లస: పప
95-152/41

231
SQX1851195
పపరర: హహసపసన షరరఫ షపక

95-152/42

తసడడ:డ మహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:16-28-55
వయసనస:42
లస: పప
95-143/1030

234
SQX2048908
పపరర: ననగరసదడస పసడడగగరరళర

95-152/840

భరస : శకనవరస రరవప పసడడగగరరళర
ఇసటట ననస:16-28-57
వయసనస:45
లస: ససస స
95-152/977

తసడడ:డ మకకన
ఇసటట ననస:16-28-57,
వయసనస:22
లస: పప
95-152/978

219
SQX1718014
పపరర: సనలయసనన సయఖద

తసడడ:డ సయద మగషరసక అహకద మగషరసక
ఇసటట ననస:16-28-40
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మగసతనజదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:16-28-57
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ హహహదర షరరఫ
ఇసటట ననస:16-28-57
వయసనస:18
లస: పప
238
SQX2466225
పపరర: శకనవరస మసడర

95-152/974

భరస : మహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:16-28-55
వయసనస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పసడడగగరరళర
ఇసటట ననస:16-28-57
వయసనస:49
లస: పప
235
SQX2162949
పపరర: షరహబజ షరరఫ మహమకద

221
SQX2145092
పపరర: అసరక షపక

227
SQX1772193
పపరర: ఫరతమగనతసర మహమకద

95-152/1154

భరస : తనబబజ
డ సయఖద
ఇసటట ననస:16-28-40
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : మగసటబజదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:16-28-53
వయసనస:71
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:16-28-55
వయసనస:37
లస: ససస స
232
SQX2069615
పపరర: శకనవరస రరవప పసడడగగరరళర

95-152/1161

తసడడ:డ కరటస రరజ అమకనబబ యన
ఇసటట ననస:16-28-48
వయసనస:23
లస: పప
95-152/37

216
SQX2519379
పపరర: జజన బఇవనచ మహమకద
భరస : ఇసతయయజ మహమకద
ఇసటట ననస:16-28-39
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : హబబగల రహమన
ఇసటట ననస:16-28-40
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : దనదన షపక
ఇసటట ననస:16-28-44/6/1
వయసనస:66
లస: ససస స
226
SQX1772185
పపరర: జకకర సనలయసనన మహమకద

95-161/5

తసడడ:డ ఇబడహహస మహమకద
ఇసటట ననస:16-28-39
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ అజజ షపక
ఇసటట ననస:16-28-40
వయసనస:23
లస: పప
223
SQX2362366
పపరర: మమమమగనతసర షపక

215
SQX1789882
పపరర: కరరమగలయర షపక

218
SQX2528552
పపరర: అబగదల గణణ మహమకద

95-152/973
213
SQX2328391
పపరర: సరయ శశగలజ జహనవ చనసడసరర

తసడడ:డ రమమశ బబబగ చనసడసరర
ఇసటట ననస:16-28-32
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అజమ షపక
ఇసటట ననస:16-28-34
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలర మహమకద
ఇసటట ననస:16-28-39
వయసనస:37
లస: పప
220
SQX1974641
పపరర: అబగదల రగహకన షపక

95-152/32

భరస : రమమశ బబబగ చనసడసరర
ఇసటట ననస:16-28-32
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : కరరమగలయర షపక
ఇసటట ననస:16-28-34
వయసనస:32
లస: ససస స
217
SQX2522019
పపరర: ఇసతయయజ మహమకద

212
SQX1966969
పపరర: సనజజత చనసడసరర

237
SQX2405215
పపరర: వనసకట రమణ కరలచనరరర

95-156/857

తసడడ:డ పసచమయఖ కరలచనరరర
ఇసటట ననస:16-28-60
వయసనస:43
లస: పప
95-152/979

240
SQX2315661
పపరర: భగవననశశరర బబ డన

95-152/980

భరస : శకనవరస బబ డన
ఇసటట ననస:16-28-64A
వయసనస:35
లస: ససస స
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95-152/1160

తసడడ:డ పరల వనసకయఖ మసడర
ఇసటట ననస:16-28-64A
వయసనస:40
లస: పప
244
SQX1882166
పపరర: వనసకటటశశరరర బబలశశటస ట

95-152/45

95-161/731

95-152/984

95-152/842

95-152/987

95-152/1155

95-157/1240

తసడడ:డ బబబర బబష బబగ షపక
ఇసటట ననస:16-28-115
వయసనస:21
లస: ససస స

254
SQX2329043
పపరర: మబనన షపక

257
SQX1808518
పపరర: మహహశ కలమయర పప లయగసగ

260
SQX2279792
పపరర: ననరరన మహమకద

263
SQX1717966
పపరర: సనత వరరకలసట

95-152/836

266
SQX2477057
పపరర: హహసపన బ షపక

95-152/986

269
SQX2470128
పపరర: షమమ షపక
భరస : సనభబన షపక
ఇసటట ననస:16-28-118
వయసనస:33
లస: ససస స

249
SQX2144103
పపరర: లలకరష కలమయర పపరరమయళళ

95-152/983

252
SQX2069490
పపరర: పడవణ కలమయర కకలయర

95-121/699

255
SQX2022374
పపరర: గలర మగరళధర గలర

95-152/843

భసధనవప: సససదరఖ గలర
ఇసటట ననస:16-28-84 ,3rd line
వయసనస:28
లస: పప
95-152/46

258
SQX2252666
పపరర: శకనవరస నసల

95-161/832

తసడడ:డ నననయఖ నసల
ఇసటట ననస:16-28-90
వయసనస:21
లస: పప
95-152/988

261
SQX1813104
పపరర: ససవర పటబతల

95-161/6

తసడడ:డ దతవరలసగ చనరర పటబతల
ఇసటట ననస:16-28-104
వయసనస:36
లస: పప
95-152/47

264
SQX2163145
పపరర: సలయకన ఫరరరస షపక

95-152/955

తసడడ:డ అనశర బబష షపక
ఇసటట ననస:16-28-106
వయసనస:19
లస: పప
95-152/956

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:16-28-110
వయసనస:64
లస: ససస స
95-166/1043

95-152/841

తసడడ:డ పరపరరవప కకలయర
ఇసటట ననస:16-28-83
వయసనస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనణగ బబబగ వరరకలసట
ఇసటట ననస:16-28-106
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ అసజ దనసరర
ఇసటట ననస:16-28-110
వయసనస:19
లస: ససస స
268
SQX2056109
పపరర: నలలఫర షపక

95-152/985

తసడడ:డ నసర మహమకద
ఇసటట ననస:16-28-97
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : అబగదల రగఫ షపక
ఇసటట ననస:16-28-105
వయసనస:73
లస: ససస స
265
SQX2048767
పపరర: అనత దనసరర

251
SQX2333524
పపరర: అబగదల రజజక షపక

246
SQX2014298
పపరర: నవఖ కలసనమ పప లశశటస ట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపరరమయళళ
ఇసటట ననస:16-28-81A
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ సనబబబరరవప పప లయగసగ
ఇసటట ననస:16-28-89
వయసనస:31
లస: పప

భరస : మహమకద గగసప షపక
ఇసటట ననస:16-28-95/1
వయసనస:25
లస: ససస స
262
SQX2052728
పపరర: జయయబఊనతసర షపక

95-152/982

తసడడ:డ మహహవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:16-28-83
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : కరమమశశర రరవప కరలలగమరర
ఇసటట ననస:16-28-88
వయసనస:46
లస: ససస స
259
SQX2519874
పపరర: శరహహన షపక

248
SQX2279032
పపరర: మమనక గగల

95-152/44

తసడడ:డ సనరరశ బబబగ పప లశశటస ట
ఇసటట ననస:16-28-75
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మగజబ షపక
ఇసటట ననస:16-28-82
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరవప కకలర
ఇసటట ననస:16-28-83
వయసనస:19
లస: పప
256
SQX2452183
పపరర: కలమయరర కరలలగమరర

95-152/981

తసడడ:డ వనణగ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:16-28-77
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:16-28-82
వయసనస:33
లస: పప
253
SQX2048783
పపరర: పడవణ కలమయర కకలర

245
SQX2329266
పపరర: శకనవరసరరవప బబలశశటస ట

243
SQX1882182
పపరర: లకడక బబలశశటస ట

భరస : వనసకటశశశశరరర బబలశశటస ట
ఇసటట ననస:16-28-68
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబలశశటస ట
ఇసటట ననస:16-28-68
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస పప లశశటస ట
ఇసటట ననస:16-28-75
వయసనస:44
లస: పప
250
SQX2332294
పపరర: నజర షపక

95-152/43

భరస : ననగగల షపక
ఇసటట ననస:16-28-66
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బబలశశటస ట
ఇసటట ననస:16-28-68
వయసనస:66
లస: పప
247
SQX2016939
పపరర: సనరరశ బబబగ పప లశశటస ట

242
SQX1915578
పపరర: షసషరద షపక

267
SQX2426229
పపరర: బబజ షపక

95-156/856

తసడడ:డ షసకత షపక
ఇసటట ననస:16-28-112
వయసనస:32
లస: ససస స
95-152/957

270
SQX2475200
పపరర: హహసపన బ షపక

95-152/958

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:16-28-118 3RD LINE
వయసనస:64
లస: ససస స

Page 13 of 306

271
SQX1765692
పపరర: పరఖరర జజన షపక
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95-161/7

భరస : జగకకయయ షపక
ఇసటట ననస:16-28-119
వయసనస:68
లస: ససస స
274
SQX2088565
పపరర: రమదతవ గసగరశశటస ట

95-148/710

95-152/959

95-152/961

95-152/48

95-96/925

95-139/1094

95-151/899

తసడడ:డ అయమబ మహమకద
ఇసటట ననస:16-28-147
వయసనస:24
లస: పప

95-152/963
282
SQX2430288
పపరర: ననగ హరర హర ననథ హరర
మయణణకఖస
తసడడ:డ రరజరసదడ రరవప హరర మయణణకఖస
ఇసటట ననస:16-28-130
వయసనస:28
లస: పప

95-152/49

95-152/838
285
SQX1994607
పపరర: ననగగాతాసదడ బబబగ పపరసబగదసర

287
SQX2144640
పపరర: సనగగణకరర గసగరశశటస ట

290
SQX2408631
పపరర: ఎడడకకసడలల బటటసల

293
SQX2542025
పపరర: అననష దనమశశటస ట దనమశశటస ట

95-151/770

296
SQX2226256
పపరర: సరయ లకడక వలలర పప

95-152/964

299
SQX2050169
పపరర: సనభబన బబగ
తసడడ:డ శలయర బబగ
ఇసటట ననస:16-28-147
వయసనస:58
లస: పప

288
SQX2439891
పపరర: సననత మమటస ట

95-152/931

తసడడ:డ పడసరద రగడడడ మమటస ట
ఇసటట ననస:16- 28-140
వయసనస:33
లస: ససస స
95-152/965

291
SQX2417889
పపరర: అసకమక బటటసల

95-152/966

భరస : ఏడడ కకసడలల బటటసల
ఇసటట ననస:16-28-142
వయసనస:43
లస: ససస స
95-151/979

294
SQX2002541
పపరర: ససతతష కలమయర వలలర పప

95-151/769

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వలలర పప
ఇసటట ననస:16-28-144/1
వయసనస:21
లస: పప
95-152/967

భరస : ఏసనపరదస వలలర పప
ఇసటట ననస:16-28-144/1
వయసనస:20
లస: ససస స
95-152/50

95-157/1375

తసడడ:డ చనత పపరసబగదసర
ఇసటట ననస:16-28-135
వయసనస:23
లస: పప

భరస : నరరశ దనమశశటస ట నరరశ దనమశశటస ట
ఇసటట ననస:16-28-144
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : ఏసనపరదస వలలర పప
ఇసటట ననస:16-28-144/1
వయసనస:20
లస: ససస స
298
SQX1808468
పపరర: హబబగలర మహమకద

95-152/962

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బటటసల
ఇసటట ననస:16-28-142
వయసనస:46
లస: పప

భరస : కలమయర బటటసల
ఇసటట ననస:16-28-143/3
వయసనస:26
లస: ససస స
295
SQX2002962
పపరర: సరయ లకడక వలలర పప

284
SQX1970375
పపరర: శకనవరస జజజరర

95-161/727

279
SQX2464824
పపరర: వనసకట సరయ రరఘవనసదడ
కలమయర ససకల
తలర : ననగలకడక ససకల
ఇసటట ననస:16-28-124
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ గసగరశశటస ట
ఇసటట ననస:16-28-138
వయసనస:83
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బటటసల
ఇసటట ననస:16-28-142
వయసనస:21
లస: పప
292
SQX2241396
పపరర: శరకవణ లకడక బటటసల

281
SQX2175792
పపరర: రమదతవ గసగరశశటస ట

276
SQX2094332
పపరర: లలయవత గసగరశశటస ట

95-152/960

తసడడ:డ మయధవ రరవప జజజరర
ఇసటట ననస:16-28-134
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమ బడహకస గసగరశశటస ట
ఇసటట ననస:16-28-137
వయసనస:18
లస: పప
289
SQX2235273
పపరర: వనసకటటష బటటసల

278
SQX2171841
పపరర: లకడక ఠననససడ గగణషస

95-161/726

భరస : దనరర రరవప గసగరశశటస ట
ఇసటట ననస:16-28-121
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : రరమ సనబబయఖ
ఇసటట ననస:16-28-130
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:16-28-132
వయసనస:42
లస: పప
286
SQX2096147
పపరర: శసకర గసగరశశటస ట

95-152/837

తలర : ననగమణణ గగణషస
ఇసటట ననస:16-28-124
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : మయణణకఖస రరజరసదడ రరవప హరర
ఇసటట ననస:16-28-130
వయసనస:59
లస: ససస స
283
SQX1915602
పపరర: రససల షపక

275
SQX2111516
పపరర: దనరర రరవప గసగరశశటస ట

273
SQX2114338
పపరర: రగహన ఎసససకగ

తలర : ఖదదర ఎసససకగ
ఇసటట ననస:16-28-120
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ సనబబయఖ గసగరశశటస ట
ఇసటట ననస:16-28-121
వయసనస:38
లస: పప

భసధనవప: వనసగమయసబ ససకల
ఇసటట ననస:16-28-124
వయసనస:47
లస: ససస స
280
SQX2426872
పపరర: మయణణకఖస సరసశత హరర

95-161/829

భరస : రరయయజ బబష షపక
ఇసటట ననస:16-28-119
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : రరమ సనబబయఖ గసగరశశటస ట
ఇసటట ననస:16-28-121
వయసనస:62
లస: ససస స
277
SQX2449809
పపరర: ననగలకడక ససకల

272
SQX2116457
పపరర: యశకన షపక

297
SQX2002558
పపరర: ఎడడకకసడలల వలలర పప

95-161/728

తసడడ:డ చనతబబబయ వలలర పప
ఇసటట ననస:16-28-144/1
వయసనస:53
లస: పప
95-155/698

300
SQX1813021
పపరర: సరయ కకశశర కకనపరరస

95-161/8

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకనపరరస
ఇసటట ననస:16-28-147
వయసనస:29
లస: పప
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301
SQX1989680
పపరర: అసర స మహమకద
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95-161/729

తలర : ఆరరఫర మహమకద
ఇసటట ననస:16-28-147
వయసనస:24
లస: పప
304
SQX2012854
పపరర: శకకరసత పలర పప

302
SQX2394914
పపరర: మరరయమక డతరసగగల

95-152/968

తసడడ:డ రసబబబగ డతరసగగల
ఇసటట ననస:16-28-149/2
వయసనస:24
లస: ససస స
95-151/771

తసడడ:డ చసదడ పలర పప
ఇసటట ననస:16-28-150
వయసనస:22
లస: పప

305
SQX2319291
పపరర: రరజకలమయర పపసడనఖల

95-151/21

95-152/969

306
SQX2253391
పపరర: ఇసదనమత పలర పప

308
SQX1859057
పపరర: జయలకడక సనవరమల నసదదపరటట

95-161/9

309
SQX2024339
పపరర: ననరరయణ వలలర పప

భరస : వరసన దతవర జననరరన గగపరస నసదదపరటట
ఇసటట ననస:16-28-151
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ చననతనతనసబ వలలర పప
ఇసటట ననస:16-28-152/1
వయసనస:22
లస: పప

310
SQX2199859
పపరర: వలలర పప సనవరరస వలలర పప

311
SQX2132777
పపరర: కణక రతత రరజరశ పపరరరర

312
SQX2113660
పపరర: సశరష లత పపరరరర

భరస : శవ కలమయర వలలర పప
ఇసటట ననస:16-28-152/1
వయసనస:20
లస: ససస స
313
SQX2113413
పపరర: సతఖ శకవలర పపరరరర

95-178/1028

తసడడ:డ చనద స
న పఖరరరర
ఇసటట ననస:16-28-153
వయసనస:24
లస: ససస స
316
SQX2068302
పపరర: సశపత మమసడడ

95-197/495

భరస : సతఖననరరయణ మమసడడ
ఇసటట ననస:16-31-30/81
వయసనస:36
లస: ససస స
319
SQX2462885
పపరర: సనబగబలల పపలదనసన
భరస : వనసకట సనబబయఖ పపలదనసన
ఇసటట ననస:16-32-95/2
వయసనస:56
లస: ససస స
322
SQX1766575
పపరర: సనభబన షపక

95-162/25

భరస : పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:16-28-153
వయసనస:42
లస: ససస స

314
SQX2471852
పపరర: శకఖకకలనస మహన లకడక
సరయ గరయతడ శకఖకకలనస
తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఫథరస
ఇసటట ననస:16-28-156
వయసనస:20
లస: ససస స

95-161/830

315
SQX2070845
పపరర: హరరక ఉనన
ర టటరర

317
SQX2049310
పపరర: సరశత వనమమరర

95-152/846

320
SQX2521334
పపరర: వసశ పసడయ గల

323
SQX2076370
పపరర: గగనతయఖ గగపస పపసరర

95-153/684

326
SQX2528644
పపరర: అకబర సయద

95-91/760

భరస : మలర కరరరజన రగడడడ చమలమరరక
ఇసటట ననస:17-20-13,MAGDUM NAGAR 3R
వయసనస:39
లస: ససస స

329
SQX2222610
పపరర: గరతన మణణ మరరయయల
తసడడ:డ శకనన మరరయయల
ఇసటట ననస:17-20-1230/8
వయసనస:19
లస: ససస స

95-160/741

95-122/433

318
SQX2474161
పపరర: మయరరత మహన రరవప
అననమయలశశటస ట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అననమయలశశటస ట
ఇసటట ననస:16-32-35
వయసనస:21
లస: పప

95-151/901

321
SQX2034254
పపరర: రరధ చటటసబబ మక

95-162/765

భరస : బబలయజ చటటసబబ మక
ఇసటట ననస:16-32-105/A 1st LANE
వయసనస:41
లస: ససస స
95-94/481

324
SQX2049815
పపరర: సనబబ రరవప సప లగస

95-153/685

తసడడ:డ గగరవయఖ సప లగస
ఇసటట ననస:17-2-3/217
వయసనస:36
లస: పప
95-105/1048

తసడడ:డ మహమకద సయద
ఇసటట ననస:17-2-32/A
వయసనస:30
లస: పప
95-21/41

95-152/839

తసడడ:డ శవ ఉనన
ర టటరర
ఇసటట ననస:16-30-166
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పపసరర
ఇసటట ననస:16-127
వయసనస:33
లస: పప

భరస : సనబబరరవప బరక
ఇసటట ననస:17-2-25/5
వయసనస:62
లస: ససస స
328
SQX1811975
పపరర: లకడక రరజఖస ఛమలమరరక

తసడడ:డ ఏస ఏస పపరషచసదడ రరవప పపరరరర
ఇసటట ననస:16-28-153
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ నగరశశరరరవప గల
ఇసటట ననస:16-32/105
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలయల షపక
ఇసటట ననస:16-32-106
వయసనస:51
లస: పప
325
SQX2090900
పపరర: శవ రరణణ బరక

95-37/825

తసడడ:డ సరరశశశరరరవప
ఇసటట ననస:16-32-5
వయసనస:18
లస: ససస స
95-152/989

95-152/970

తలర : చసదడ పలర పప
ఇసటట ననస:16-28-150
వయసనస:18
లస: ససస స

భరస : వసనదతవ జననరరన గగపస నసదదపరటట
ఇసటట ననస:16-28-151
వయసనస:27
లస: ససస స
95-152/971

95-161/730

తసడడ:డ రసబబబగ డతరసగగల
ఇసటట ననస:16-28-149/2
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ సనభదడ రరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:16-28-150
వయసనస:42
లస: పప

307
SQX1967405
పపరర: జయలకడక సనవరమల నసదదపరటట

303
SQX2013241
పపరర: కకషష డతరసగగల

327
SQX2070779
పపరర: రరవసత సరయ మగలపపవపశ

95-122/434

తసడడ:డ రరమకకషష మగలపపవపశ
ఇసటట ననస:17-2-82/J 1s t line
వయసనస:19
లస: పప
95-21/1314

330
SQX2206886
పపరర: రరజ మరరయయల

95-24/686

తసడడ:డ శకనన మరరయయల
ఇసటట ననస:17-20-1230/8
వయసనస:18
లస: పప
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331
SQX2220424
పపరర: కలచపపడడ ఏసనబబబగ

95-20/646

తసడడ:డ కర సరలమన
ఇసటట ననస:17-36-908
వయసనస:21
లస: పప
334
SQX1344746
పపరర: జజహర బ సయద

95-195/95

95-195/98

95-195/101

95-195/104

95-195/112

95-195/115

95-195/118

భరస : వరరసజననయగలల కకరకపప లల
ఇసటట ననస:61-1
వయసనస:41
లస: ససస స

344
SQX2423747
పపరర: శవ ననగలకడక ఓరరమ

347
SQX1575689
పపరర: లకడక యరవ

350
SQX1114750
పపరర: సనబడహకణఖస తనద న

353
SQX1140508
పపరర: రమయ దతవ బటటస

95-195/121

356
SQX1570507
పపరర: ననగ గగతమ కకరకపప లల

95-195/1379

359
SQX1301811
పపరర: మణణకసఠ రవతతజ కకరకపప లల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకరకపప లల
ఇసటట ననస:61-1
వయసనస:27
లస: పప

339
SQX1344761
పపరర: మరర హహసపసన షపక

95-195/100

342
AP151000666551
పపరర: జజన బబషర షపక�

95-195/103

345
SQX2025336
పపరర: మహబమబ బ షపక

95-195/1227

భరస : మహహదదదన షరరఫ
ఇసటట ననస:36-15-7108
వయసనస:65
లస: ససస స
95-195/113

348
SQX1575648
పపరర: వనసకట రమణ యరవ

95-195/114

తసడడ:డ యయగయఖ యరవ
ఇసటట ననస:56-11-1069
వయసనస:37
లస: పప
95-195/116

351
SQX1540625
పపరర: పదనకవత కలరరక

95-195/117

భరస : శవ సతఖననరరయణ కలరరక
ఇసటట ననస:56-11-1076
వయసనస:52
లస: ససస స
95-195/119

354
SQX1445635
పపరర: లకడక పసడయయసక మమక

95-195/120

తలర : శవ లల మమక
ఇసటట ననస:56-146
వయసనస:26
లస: ససస స
95-159/51

357
SQX1343573
పపరర: వనసకట లకకక దనరర అలలఖఖ
కకరకపప లల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకరకపప లల
ఇసటట ననస:61-1
వయసనస:29
లస: ససస స

95-159/52

95-159/54

360
AP151000540265
పపరర: వరరసజననయగలల కకరకపప డ లల కకర
పప డ లల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకర పప డ లల
ఇసటట ననస:61-1
వయసనస:48
లస: పప

95-159/55

తసడడ:డ వరరసజననయగలల కకరకపప లల
ఇసటట ననస:61-1
వయసనస:23
లస: ససస స
95-159/53

95-195/97

తసడడ:డ అబగదల సలయస�
ఇసటట ననస:33-64-1028
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బటటస
ఇసటట ననస:56-11-1223
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : రరమరగడడడ మమక
ఇసటట ననస:56-146
వయసనస:47
లస: ససస స
358
MLJ2669778
పపరర: ననగపరవన కకరకపప లల

95-195/102

తసడడ:డ వనసకయఖ తనద న
ఇసటట ననస:56-11-1069
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ సనబబరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:56-11-1076
వయసనస:61
లస: పప
355
SQX1445601
పపరర: శవ లల మమక

341
SQX0465328
పపరర: లకకయఖ జడల

336
AP151000669091
పపరర: గరలబ షపక

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:33-64-1028
వయసనస:32
లస: పప

భరస : శకనన యరవ
ఇసటట ననస:56-11-1069
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ యగయఖ యరవ
ఇసటట ననస:56-11-1069
వయసనస:38
లస: పప
352
SQX1540617
పపరర: శవ సతఖననరరయణ కలరరక

95-195/99

భరస : వనసకటటష ఓరరమ
ఇసటట ననస:34-18-51
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబయఖ యయరరవ
ఇసటట ననస:56-11-1067
వయసనస:33
లస: పప
349
SQX1575556
పపరర: శకనన యరవ

338
SQX0648089
పపరర: చన వనసకటటశశరరర చసతగగసట

95-195/1223

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:33-64-1028
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చన కకటయఖ
ఇసటట ననస:33-64-1028
వయసనస:37
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ మహసకరళ
ఇసటట ననస:34-07-641/7
వయసనస:32
లస: ససస స
346
SQX1331776
పపరర: శకనవరసనలల యయరరవ

95-195/96

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:33-64-1028
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ చనననబషర� �
ఇసటట ననస:33-64-1028
వయసనస:36
లస: పప
343
SQX1398073
పపరర: సరళ దతవ మహసకరళ

335
SQX0645390
పపరర: దనకవత ఆలపరటట

333
SQX2087179
పపరర: గగలజజర సయద

భరస : అల సయద
ఇసటట ననస:25-11-1216
వయసనస:52
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:33-64-1028
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ జడల
ఇసటట ననస:33-64-1028
వయసనస:27
లస: పప
340
MLJ1732973
పపరర: ఆససఫ� షపక�

95-112/1157

తసడడ:డ రమయసజనఉలల గణణత
ఇసటట ననస:17-1210/1/1
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : నసర బబష సయద
ఇసటట ననస:33-64-1028
వయసనస:31
లస: ససస స
337
SQX0310664
పపరర: బబలకకషష జడల

332
SQX2041069
పపరర: గరయతడ గణణత
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361
SQX2079200
పపరర: ఈశశర కరలమగర
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95-161/768

తసడడ:డ ధనపరల రగడడడ కరలమగర
ఇసటట ననస:61-1-2
వయసనస:23
లస: పప
364
SQX2399491
పపరర: శకనన పసదదళర

95-159/738

95-161/44

95-161/844

95-161/48

371
MLJ1121847
పపరర: కకటటశశరమక నసకమసచ

374
SQX1764323
పపరర: అలవనల డతరసగగల

95-161/51

377
MLJ1171446
పపరర: అయయఖరగడడడ బతష
స ల

380
SQX1468264
పపరర: చనతమక భజసతడ

95-174/124

383
AP151000501476
పపరర: షమమ షపక

తసడడ:డ సనభబష చసదడబబ స దతవప
ఇసటట ననస:61-1-7
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-1-7
వయసనస:52
లస: పప

95-161/49

95-161/52

389
SQX0220939
పపరర: సనభబష చసదడ బసన దతవప
తసడడ:డ పపచడడ యయచనరరఖలల పపచడడ
ఇసటట ననస:61-1-7
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ అసకమక రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-4
వయసనస:25
లస: పప
369
SQX1556440
పపరర: అసకమక రరవప ససతల

95-161/46

372
SQX0355313
పపరర: అసకమక నలపప

95-161/47

375
MLJ2709046
పపరర: ఆదదలకడక బతష
స ల

95-161/50

378
SQX2166775
పపరర: ఆదదలకడక వలలర పప

95-152/1060

భరస : ననరరయణ వలలర పప
ఇసటట ననస:61-1-7
వయసనస:47
లస: ససస స
95-161/54

381
MLJ1122365
పపరర: మసరసనబ షపక

95-174/123

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:61-1-7
వయసనస:39
లస: ససస స
95-174/125

384
SQX0147579
పపరర: ననగమల మరర షపక

95-174/126

తసడడ:డ రహమయన షపక
ఇసటట ననస:61-1-7
వయసనస:31
లస: పప
95-174/128

తసడడ:డ వనసకట రమణ కలరక
ఇసటట ననస:61-1-7
వయసనస:38
లస: పప
95-174/130

95-152/70

భరస : ఐయయ రగడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-6
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : రహమయన షపక
ఇసటట ననస:61-1-7
వయసనస:50
లస: ససస స

95-174/127 386
385
SQX0604066
SQX0146555
పపరర: వనసకట ననగ శరత కలమయర దతవప
పపరర: గగపసకకషష కలరరక

366
SQX1717545
పపరర: కలమయర బతష
స ల

భరస : శరకవణ కలమయర� నలపప
ఇసటట ననస:61-1-5
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : ఏడడ కకసడలల భజసతడ
ఇసటట ననస:61-1-7
వయసనస:63
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:61-1-7
వయసనస:46
లస: ససస స

388
SQX0147629
పపరర: రహమయన షపక

95-174/122

తసడడ:డ రరమగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-6
వయసనస:47
లస: పప
95-161/53

95-174/771

తసడడ:డ కకషష ససతల
ఇసటట ననస:61-1-4
వయసనస:41
లస: పప

భరస : శశఖర డతరసగగల
ఇసటట ననస:61-1-6
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : వరరరఘవపలల డతరసగగల
ఇసటట ననస:61-1-7
వయసనస:31
లస: ససస స
382
AP151000501149
పపరర: రహయయబ షపక

95-161/45

తసడడ:డ రసగయఖ ననకమసచ
ఇసటట ననస:61-1-4
వయసనస:73
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-6
వయసనస:45
లస: ససస స
379
SQX1764737
పపరర: గగతమ డతరసగగల

368
SQX1556267
పపరర: బగలర ససతల
భరస : అసకమక రరవప ససతల
ఇసటట ననస:61-1-4
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప నలపప
ఇసటట ననస:61-1-5
వయసనస:32
లస: పప
376
MLJ1171115
పపరర: అమగకదన బతష
స ల

95-159/739

Deleted

భరస : కలమయర బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-4
వయసనస:21
లస: ససస స
373
SQX0355297
పపరర: శరకవణ కలమయర యన నలపప

365
SQX2399509
పపరర: నరసససహ రరవప పసదదళర

363
SQX2549806
పపరర: శవమక కరలసగర

భరస : ధనపరల రగడడడ కరలసగర
ఇసటట ననస:61-1-2
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనన పసదదళర
ఇసటట ననస:61-1-3
వయసనస:26
లస: పప

భరస : బబలయయసన వలలర పప
ఇసటట ననస:61-1-4
వయసనస:26
లస: ససస స
370
SQX2229052
పపరర: శరకవణణ బతష
స ల

95-174/770

తసడడ:డ దదరగగసరశమ రగడడ కలసగర
ఇసటట ననస:61-1-2
వయసనస:61
లస: పప

తసడడ:డ గరపయఖ పసదదళర
ఇసటట ననస:61-1-3
వయసనస:55
లస: పప
367
SQX1764299
పపరర: లకడక వలలర పప

362
SQX2549798
పపరర: ధనపరల కలసగర

387
SQX0630962
పపరర: శకనవరసరరవప మలర స

95-174/129

తసడడ:డ వనసకటసరశమ మలర స
ఇసటట ననస:61-1-7
వయసనస:46
లస: పప
95-174/131

390
AP151000498165
పపరర: వనసకటరమణ కలరరక

95-174/132

తసడడ:డ సరసబయఖ కలరక
ఇసటట ననస:61-1-7
వయసనస:61
లస: పప
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391
MLJ1172022
పపరర: చనతమయకయ బతష
స ల
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95-161/55

భరస : కరళదనసన
ఇసటట ననస:61-1-8
వయసనస:47
లస: ససస స
394
SQX0151431
పపరర: హహసపసన షపక

95-174/134

95-161/58

95-161/61

95-161/64

95-161/67

95-161/70

95-161/73

తసడడ:డ సరసబయఖ పపదల
ఇసటట ననస:61-1-12
వయసనస:34
లస: పప

404
SQX1597394
పపరర: అసకమక బతష
స ల

407
SQX1597378
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల

410
SQX0068908
పపరర: లకడక దతరసగగల

413
MLJ1166735
పపరర: ఆదదమక దతరసగగల

95-161/76

416
SQX1919273
పపరర: వరలకడక పపదనల

95-161/65

419
SQX1346965
పపరర: ససజవ రరవప దతరసగగల
తసడడ:డ పపరరమయళళర దతరసగగల
ఇసటట ననస:61-1-12
వయసనస:34
లస: పప

399
SQX1764224
పపరర: లకడక బతష
స ల

95-161/60

402
SQX1764828
పపరర: హరర బబబగ దనరర స

95-161/63

405
SQX0710848
పపరర: వరరరఘవపలల డతరసగగల

95-161/66

తసడడ:డ రరమగ దతరసగగల
ఇసటట ననస:61-1-10
వయసనస:30
లస: పప
95-161/68

408
SQX1764679
పపరర: మగరరగరష పలర పప

95-161/69

తసడడ:డ మణణకసఠ పలర పప
ఇసటట ననస:61-1-10
వయసనస:59
లస: పప
95-161/71

411
SQX1764307
పపరర: తసగమన దతరసగల

95-161/72

భరస : నటరరజ దతరసగల
ఇసటట ననస:61-1-11
వయసనస:47
లస: ససస స
95-161/74

414
SQX0068783
పపరర: రరజరశ దతరసగగల

95-161/75

తసడడ:డ కలపలరగడడడ
ఇసటట ననస:61-1-11
వయసనస:34
లస: పప
95-161/77

భరస : వనసకటటశశరరర పపదనల
ఇసటట ననస:61-1-12
వయసనస:29
లస: ససస స
95-161/79

95-161/57

తసడడ:డ రరమ సరశమ దనరర స
ఇసటట ననస:61-1-9
వయసనస:63
లస: పప

భరస : కకషరషరగడడడ దతరసగగల
ఇసటట ననస:61-1-11
వయసనస:58
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసదలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-12
వయసనస:26
లస: ససస స
418
SQX1919281
పపరర: వనసకటటశశరరర పపదనల

95-161/62

భరస : రరజరశ దతరసగగల
ఇసటట ననస:61-1-11
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : హరర బబబగ దనరర స
ఇసటట ననస:61-1-11
వయసనస:51
లస: ససస స
415
SQX1764885
పపరర: ససధఖ బతష
స ల

401
SQX1346841
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల

396
SQX1346890
పపరర: సనగగణ బతష
స ల

భరస : గణణష బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-9
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-10
వయసనస:46
లస: పప

భరస : కలమయర దనరర స
ఇసటట ననస:61-1-11
వయసనస:26
లస: ససస స
412
SQX1764851
పపరర: సరగజన దనరర స

95-161/59

భరస : ఏడడకకసదలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-10
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బబబగ దనరర స
ఇసటట ననస:61-1-10
వయసనస:31
లస: పప
409
SQX1764877
పపరర: ననగ మణణ దనరర స

398
SQX1764190
పపరర: మగనతమక బతష
స ల

95-174/133

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-9
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-9
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ కనతపల చలయర
ఇసటట ననస:61-1-10
వయసనస:22
లస: ససస స
406
SQX1764836
పపరర: హరర బబబగ దనరర స

95-174/135

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-9
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సనసదర రరవప సవరస
ఇసటట ననస:61-1-9
వయసనస:33
లస: పప
403
SQX1764257
పపరర: దనరర చలయర

395
SQX0232769
పపరర: ఇబడహహస షపక

393
SQX0151381
పపరర: సనభబన షపక

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:61-1-8
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-1-8
వయసనస:49
లస: పప

భరస : బబబగ బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-9
వయసనస:29
లస: ససస స
400
SQX1764687
పపరర: యలమసద సవరస

95-161/56

తసడడ:డ సరసబయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:61-1-8
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-1-8
వయసనస:43
లస: పప
397
SQX1341262
పపరర: ఆనసదద బతష
స ల

392
SQX1764695
పపరర: బమమననథస వలలర పప

417
SQX1346221
పపరర: రరణణ దతరసగగల

95-161/78

భరస : ససజవ రరవప దతరసగగల
ఇసటట ననస:61-1-12
వయసనస:31
లస: ససస స
95-161/80

420
SQX1608258
పపరర: రరధ నలర జగరర

95-174/136

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలర జగరర
ఇసటట ననస:61-1-12
వయసనస:23
లస: ససస స
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421
SQX1153097
పపరర: ఇసదన లకడక ఆవశశటస ట
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95-174/137

భరస : బబలయజ రరవప ఆవశశటస ట
ఇసటట ననస:61-1-12
వయసనస:31
లస: ససస స
424
SQX1764901
పపరర: వలర దతరసగగల

95-161/81

95-174/140

95-174/143

95-161/86

95-161/89

95-174/145

95-161/91

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:61-1-17
వయసనస:40
లస: పప

434
SQX1764976
పపరర: వర లకడక జరసగగల

437
SQX1406330
పపరర: కరళప దతరసగగల

440
MLJ2687234
పపరర: బసవ ఇసదన మమళ ననలవలర

443
SQX1764745
పపరర: మరరయమక వనలర లల

95-161/94

446
SQX1764729
పపరర: పరవన దనసరర

95-161/87

449
SQX2222867
పపరర: తరపతరరవప ససతల
తసడడ:డ కలపలసరశమ ససతల
ఇసటట ననస:61-1-17
వయసనస:26
లస: పప

429
AP151000498061
పపరర: శశషగరరరరరవప దతననవకకసడ

95-174/142

432
SQX0068528
పపరర: కరలపల దతరసగగల

95-161/85

435
SQX1370709
పపరర: లకడక దతరసగగల

95-161/88

భరస : కరళప దతరసగగల
ఇసటట ననస:61-1-15
వయసనస:28
లస: ససస స
95-161/90

438
MLJ2691731
పపరర: బసవకరతనఖయన ననలవలర

95-174/144

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ననలవలర
ఇసటట ననస:61-1-15
వయసనస:39
లస: ససస స
95-174/146

441
AP151000498086
పపరర: కకటటశశరరరవప ననలవలర

95-174/147

తసడడ:డ వరబసవయఖ ననలవలర
ఇసటట ననస:61-1-15
వయసనస:70
లస: పప
95-161/92

444
SQX1764356
పపరర: శకకరసత పలర పప

95-161/93

తసడడ:డ చసదడ పలర పప
ఇసటట ననస:61-1-16
వయసనస:23
లస: పప
95-161/95

భరస : వరసన దనసరర
ఇసటట ననస:61-1-17
వయసనస:33
లస: ససస స
95-161/97

95-161/83

తసడడ:డ వనసకటయఖ దతరసగగల
ఇసటట ననస:61-1-14
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : గగవసదన వలలరల
ఇసటట ననస:61-1-16
వయసనస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ వనలర లల
ఇసటట ననస:61-1-16
వయసనస:25
లస: పప
448
SQX1764711
పపరర: వరసన దనసరర

95-161/84

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ననలవలర
ఇసటట ననస:61-1-15
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప చసదన
ఇసటట ననస:61-1-16
వయసనస:46
లస: ససస స
445
SQX1764752
పపరర: శవ కలమయర వనలర లల

431
SQX1764943
పపరర: అసజల చలయర

426
SQX1341429
పపరర: కలమయర బతష
స ల

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దతననవకకసడ
ఇసటట ననస:61-1-13
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ దతరసగగల
ఇసటట ననస:61-1-15
వయసనస:33
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప ననలవలర
ఇసటట ననస:61-1-15
వయసనస:66
లస: ససస స
442
MLJ1171768
పపరర: శకనవరసరరవప చసద

95-174/141

భరస : కకప రగడడడ జరసగగల
ఇసటట ననస:61-1-15
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆయయ రగడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-15
వయసనస:23
లస: పప
439
MLJ3718400
పపరర: భవరన ననలవలర

428
AP151000501159
పపరర: వరలకడక దతననవకకసడ

95-174/139

తసడడ:డ కరళదనసన బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-13
వయసనస:27
లస: పప

భరస : మణణ చలయర
ఇసటట ననస:61-1-14
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసద చలయర
ఇసటట ననస:61-1-14
వయసనస:35
లస: పప
436
SQX1764331
పపరర: రరజ బతష
స ల

95-161/82

భరస : కకటటశశరరరవప దతననవకకసడ
ఇసటట ననస:61-1-13
వయసనస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ లలట పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:61-1-13
వయసనస:59
లస: పప
433
SQX1764950
పపరర: మణణ చలయర

425
SQX1764927
పపరర: చనకసమక దతరసగగల

423
SQX0294538
పపరర: శకహరర పపటస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పపటస స
ఇసటట ననస:61-1-12
వయసనస:48
లస: పప

భరస : వనసకయఖ దతరసగగల
ఇసటట ననస:61-1-13
వయసనస:54
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప దతననవకకసడ
ఇసటట ననస:61-1-13
వయసనస:44
లస: ససస స
430
SQX1583153
పపరర: కకటటశశరరరవప పసనపపలలటట

95-174/138

భరస : నరసససహరరవప పపటస స
ఇసటట ననస:61-1-12
వయసనస:70
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ దతరసగగల
ఇసటట ననస:61-1-13
వయసనస:26
లస: ససస స
427
MLJ2692010
పపరర: శవ పరరశత ధతననవకకసడ

422
AP151000501515
పపరర: భబరతమక పపటస స

447
MLJ1166586
పపరర: రమణ బతష
స ల

95-161/96

భరస : నరసససహరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-17
వయసనస:48
లస: ససస స
95-161/835

450
SQX1762657
పపరర: వనసకట వనత గగమక

95-174/148

తసడడ:డ చన వనసకటటసశరరర గగమక
ఇసటట ననస:61-1-17
వయసనస:21
లస: ససస స
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95-174/149 452
451
SQX0452037
MLJ3718392
పపరర: యశశధర దతవ కకమకనబబ యన
పపరర: వనసకట సననత గగమయక

95-174/150

95-174/151
453
SQX0454397
పపరర: వజయకలమయరర కకమకనబబ యన

భరస : ఉమయ మహహశశరరరవప కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:61-1-17
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : చనత వనసకటటశశరరర గగమయక
ఇసటట ననస:61-1-17
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : ఉమయ మహహశశరరరవప కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:61-1-17
వయసనస:58
లస: ససస స

95-174/152
454
SQX0271320
పపరర: హహమయసకర రరవప
కకమకనబబ యన
తసడడ:డ ఉమయ మహహశశర రరవప కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:61-1-17
వయసనస:33
లస: పప

95-174/153
455
SQX0287524
పపరర: తడననథ ననగ రరఘవనసదడ రరజ
కకమకనబబ యన
తసడడ:డ ఉమయ మహహశశర రరవప కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:61-1-17
వయసనస:38
లస: పప

456
SQX0542225
పపరర: చనత వనసకటటశశరరర గగమయక
తసడడ:డ వనసకట సరశమ గగమయక
ఇసటట ననస:61-1-17
వయసనస:46
లస: పప

457
SQX0245407
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
కకమకనబబ యన
తసడడ:డ అసకమక కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:61-1-17
వయసనస:63
లస: పప

458
SQX2450583
పపరర: నజల షపక

459
SQX1765106
పపరర: సరసబబడజఖస చలయర

460
MLJ1166602
పపరర: బబలమక చలయర� �

95-174/155

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:61-1-17
వయసనస:19
లస: ససస స
95-161/99

భరస : కనతపల� �
ఇసటట ననస:61-1-18
వయసనస:53
లస: ససస స
463
SQX1289280
పపరర: కకషష వనణణ తరరవదనల

95-194/719

461
SQX1764208
పపరర: వనసకటటష బతష
స ల

95-174/154

95-161/98

భరస : కలమయర చలయర
ఇసటట ననస:61-1-18
వయసనస:42
లస: ససస స
95-161/100

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-18
వయసనస:21
లస: పప

462
SQX1762756
పపరర: ధనలకడక అసబరస

95-174/156

భరస : దతవనసదడననథ గగపరస అసబరస
ఇసటట ననస:61-1-18
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : రరజజ వనసకట శవ ననగరసదడస తరరవదనల
ఇసటట ననస:61-1-18
వయసనస:44
లస: ససస స

95-174/158 465
95-174/159
464
SQX1762517
SQX1289181
పపరర: గణణష వనసకట సరయ అసబరస
పపరర: రరజజ వనసకట ససవర ననగరసదడస
తరరవదనల
తసడడ:డ దతవనసదడననథ గగపరస అసబరస
తసడడ:డ పడభబకర రరవప తరరవదనల
ఇసటట ననస:61-1-18
ఇసటట ననస:61-1-18
వయసనస:21
లస: పప
వయసనస:46
లస: పప

466
SQX1762426
పపరర: దతవనసదడననధ గగపరస అసబరస

467
SQX1289231
పపరర: పడభబకర రరవప తరరవధనల

95-174/157

95-174/160

తసడడ:డ జయ రరస అసబరస
ఇసటట ననస:61-1-18
వయసనస:49
లస: పప
469
SQX1762996
పపరర: శశశతన మదనదల

తసడడ:డ ననగరసదడస తరరవధనల
ఇసటట ననస:61-1-18
వయసనస:78
లస: పప
95-174/163

భరస : సతఖననరరయణ గగపరస మదనదల
ఇసటట ననస:61-1-18/1
వయసనస:31
లస: ససస స
472
SQX1049320
పపరర: ససతతష తతజ సనతధద

95-174/166

473
SQX0706671
పపరర: ఫణణ కలమయర గగడడవరడ

95-174/169 476
475
SQX1762343
SQX1049353
పపరర: సతఖననరరయణ గగపరస మదనదల
పపరర: ననగరశశర రరవప సనతధద

భరస : ననగరశశర రరవప సనతధద
ఇసటట ననస:61-1-18/1
వయసనస:52
లస: ససస స

479
SQX2342277
పపరర: ససధఖ పపననమగడడ
భరస : శసకర రరవప పపననమగడడ
ఇసటట ననస:61-1-19
వయసనస:35
లస: ససస స

95-174/165

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప సనతధద
ఇసటట ననస:61-1-18/1
వయసనస:24
లస: పప
95-174/167

95-174/170

తసడడ:డ పపలర యఖ సనతదద
ఇసటట ననస:61-1-18/1
వయసనస:54
లస: పప
95-174/707

95-174/162

95-174/164 471
470
MLJ2439156
SQX1762392
పపరర: వనసకటసతఖపదనకవత గగడడవరడ
పపరర: రసగ దదప సనతధద

తసడడ:డ ననగ మలర ఖయరరజన రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-1-18/1
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖయరరజన గగపరస మదనదల
ఇసటట ననస:61-1-18/1
వయసనస:38
లస: పప

468
SQX1049205
పపరర: సడవసత గగడడవరడ

భరస : వజయ పవన కలమయర గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-1-18/1
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : ననగమలర ఖయరరజనరరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-1-18/1
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-1-18/1
వయసనస:25
లస: పప

478
SQX2438430
పపరర: పదనకవత కకనకసడర

95-174/161

95-174/168
474
MLJ2435238
పపరర: వజయ పవన కలమయర
గగడడవరడ
తసడడ:డ ననగ మలర కరరరజన రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-1-18/1
వయసనస:36
లస: పప
95-174/171
477
MLJ2435204
పపరర: ననగమలర ఖయరరజనరరవప గగడడవరడ

తసడడ:డ సనబబబరరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-1-18/1
వయసనస:66
లస: పప
95-132/904

480
SQX1765072
పపరర: కకసడమక పసదదలర

95-161/101

భరస : శకనన పసదదలర
ఇసటట ననస:61-1-19
వయసనస:40
లస: ససస స
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481
SQX1347203
పపరర: వలలర మక బతష
స ల
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95-161/102

భరస : చదనతయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-19
వయసనస:31
లస: ససస స
484
SQX1765098
పపరర: శకనన పసదదలర

95-161/105

95-174/174

95-174/177

95-161/106

95-174/180

95-174/183

95-161/111

తసడడ:డ శవయఖ అతన
ఇసటట ననస:61-1-22
వయసనస:45
లస: పప

494
SQX1764364
పపరర: రవ చసదడ మగదదసగగల

497
AP151000501523
పపరర: పదక బబదదననడడ

500
MLJ1166560
పపరర: చకకపరణణ వలలర పప

503
MLJ2691970
పపరర: ననగమణణ ఆతన

95-174/186

506
SQX1288787
పపరర: బబజ బబబగ ఆతన

95-161/107

509
AP151000498243
పపరర: శకనవరసరరవప ఆతన
తసడడ:డ శవయఖ అతన
ఇసటట ననస:61-1-22
వయసనస:52
లస: పప

489
AP151000498454
పపరర: సతఖననరరయణ బబదదననడడ

95-174/176

492
AP151000498422
పపరర: పపదదవనసకటటశశరరర బబదదననడడ

95-174/179

495
SQX1370741
పపరర: జజసఫ చలయర

95-161/108

తసడడ:డ కలమయర చలయర
ఇసటట ననస:61-1-20
వయసనస:30
లస: పప
95-174/181

498
AP151000501260
పపరర: భమలకడక బబదదననడడ

95-174/182

భరస : పపద వనసకటటశశరరర బబదదననడడ
ఇసటట ననస:61-1-20
వయసనస:61
లస: ససస స
95-161/109

501
MLJ1166503
పపరర: రరసబబబగ దతరసగగల

95-161/110

తసడడ:డ పపరరమయళళళ దతరసగగల
ఇసటట ననస:61-1-21
వయసనస:46
లస: పప
95-174/184

504
SQX1288746
పపరర: ససవర కలమయరర ఆతన

95-174/185

భరస : శకనవరస రరవప ఆతన
ఇసటట ననస:61-1-22
వయసనస:43
లస: ససస స
95-174/187

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆతన
ఇసటట ననస:61-1-22
వయసనస:24
లస: పప
95-174/189

95-174/173

తసడడ:డ లసగమమరరస
ఇసటట ననస:61-1-19
వయసనస:70
లస: పప

భరస : శరఖమగససదర అతన
ఇసటట ననస:61-1-22
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : శవయఖ అతన
ఇసటట ననస:61-1-22
వయసనస:67
లస: ససస స
508
AP151000498244
పపరర: శరఖమసనసదర ఆతన

95-174/178

తసడడ:డ సనబడమణఖస వలలర పప
ఇసటట ననస:61-1-21
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : చకకపరణణ వలలర పప
ఇసటట ననస:61-1-22
వయసనస:39
లస: ససస స
505
AP151000501262
పపరర: సరమయమ జఖస ఆతన

491
AP151000498204
పపరర: పపదసతఖననరరయణ బబదదననడడ

486
SQX1288704
పపరర: గగపస కకషష బబదదనదద

తసడడ:డ లసగమమరరస బబదదననడడ
ఇసటట ననస:61-1-19
వయసనస:55
లస: పప

భరస : రతస యఖ బబదదననడడ
ఇసటట ననస:61-1-20
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగమమరరస బబదదననడడ
ఇసటట ననస:61-1-20
వయసనస:50
లస: పప
502
MLJ1166578
పపరర: అసకమక వలలర పప

95-174/175

తసడడ:డ నటరరజ మగదదసగగల
ఇసటట ననస:61-1-20
వయసనస:28
లస: పప

భరస : చనవనసకటటశశరరర బబదదననడడ
ఇసటట ననస:61-1-20
వయసనస:45
లస: ససస స
499
AP151000498400
పపరర: చనవనసకటటశశరరర బబదదననడడ

488
SQX0294496
పపరర: శకనవరస రగడడడ లకకసరగడడడ

95-161/104

తసడడ:డ చనత సతఖననరరయణ బబదదనదద
ఇసటట ననస:61-1-19
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ లసగమమరరస బబదదననడడ
ఇసటట ననస:61-1-19
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-20
వయసనస:23
లస: పప
496
AP151000501036
పపరర: లకడక బబదదననడడ

95-174/172

తసడడ:డ ఏలయరరగడడడ లకకసరగడడడ
ఇసటట ననస:61-1-19
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ లసగమమరరస బబదదననడడ
ఇసటట ననస:61-1-19
వయసనస:55
లస: పప
493
SQX1764117
పపరర: శవ బతష
స ల

485
MLJ2691087
పపరర: సనజజత లకకసరగడడడ

483
MLJ2709111
పపరర: దనరరరరరవప బతష
స ల

తసడడ:డ రరమగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-19
వయసనస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరగడడడ లకకసరగడడడ
ఇసటట ననస:61-1-19
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదవనసకటటశశరరర బబదదననడడ
ఇసటట ననస:61-1-19
వయసనస:36
లస: పప
490
AP151000498380
పపరర: రతస యఖ బబదదననడడ

95-161/103

తసడడ:డ శకనన పసదదలర
ఇసటట ననస:61-1-19
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ పసదదలర
ఇసటట ననస:61-1-19
వయసనస:55
లస: పప
487
MLJ1120278
పపరర: సనరరషషసమయర బబదదననడడ

482
SQX1765064
పపరర: నరసససహ రరవప పసదదలర

507
SQX1288829
పపరర: వననద కలమయర ఆతన

95-174/188

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆతన
ఇసటట ననస:61-1-22
వయసనస:27
లస: పప
95-174/190

510
AP151000498277
పపరర: శవయఖ ఆతన

95-174/191

తసడడ:డ వరరసరశమ అతన
ఇసటట ననస:61-1-22
వయసనస:70
లస: పప
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511
MLJ1167865
పపరర: ననగమక వలలర పప
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95-161/112

భరస : చనతతసబ వలలర పప
ఇసటట ననస:61-1-23
వయసనస:30
లస: ససస స
514
SQX1346411
పపరర: సపలశ వలలర పప

95-161/114

95-161/117

95-161/120

95-161/841

95-161/123

95-161/126

95-161/129

తసడడ:డ రరమగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-28
వయసనస:62
లస: పప

524
AP151000498193
పపరర: శకనవరసరరవప ఆరరదనఖల

527
SQX1765056
పపరర: సరసశత పపదదల

530
SQX1347039
పపరర: చదలలర మక బతష
స ల

533
SQX2451672
పపరర: పరరశత భజనస న

95-161/130

536
SQX1764174
పపరర: అదదలకడక వలలర పప

95-174/193

539
SQX2442648
పపరర: పవన కలయఖణ భజనన న
తసడడ:డ అడడ కకసడలల భజనన న
ఇసటట ననస:61-1-28
వయసనస:19
లస: పప

519
SQX0068817
పపరర: రమమశ వలలర పప

95-161/119

522
SQX2295640
పపరర: యయసస డసప వలలర పప

95-161/840

525
SQX1764281
పపరర: కనతపల చలయర

95-161/122

తసడడ:డ సనబబబరరయగడడ చలయర
ఇసటట ననస:61-1-25
వయసనస:54
లస: పప
95-161/124

528
SQX1764703
పపరర: కకషష డతరసగగల

95-161/125

తసడడ:డ రరసబబబగ డతరసగగల
ఇసటట ననస:61-1-26
వయసనస:24
లస: పప
95-161/127

531
SQX1765049
పపరర: పరరశత పపదల

95-161/128

భరస : సరసబయఖ పపదల
ఇసటట ననస:61-1-27
వయసనస:48
లస: ససస స
95-152/1056

534
SQX2177202
పపరర: పవన కలయఖణ భజసతడ

95-152/1057

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:61-1-28
వయసనస:19
లస: పప
95-161/131

తసడడ:డ ననరరయణ వలలర పప
ఇసటట ననస:61-1-28
వయసనస:47
లస: ససస స
95-161/133

95-161/116

భరస : యయదనకకనడ లల వలలర పప
ఇసటట ననస:61-1-24
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల భజనస న
ఇసటట ననస:61-1-28
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమయర చలయర
ఇసటట ననస:61-1-28
వయసనస:28
లస: ససస స
538
SQX1765031
పపరర: కరళదనస బతష
స ల

95-161/121

భరస : అసకమక రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-27
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ పళళర పప
ఇసటట ననస:61-1-27
వయసనస:49
లస: పప
535
SQX1764141
పపరర: లకడక చలయర

521
SQX1764232
పపరర: ఏడడకకసడలల వలలర పప

516
SQX0746792
పపరర: కకటమక పపదనల

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వలలర పప
ఇసటట ననస:61-1-24
వయసనస:32
లస: పప

భరస : ససవర పపదదల
ఇసటట ననస:61-1-26
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపర రగడడడ జరసగగల
ఇసటట ననస:61-1-26
వయసనస:28
లస: పప
532
SQX0710780
పపరర: ఏడడకకసడలల పలలర పప

95-161/118

తసడడ:డ అసజయఖ అరదనఖల
ఇసటట ననస:61-1-24
వయసనస:50
లస: పప

భరస : రరజరష జరసగల
ఇసటట ననస:61-1-26
వయసనస:28
లస: ససస స
529
SQX1764133
పపరర: రరజరష జరసగగల

518
SQX0068593
పపరర: ఎసన పరదమ వలలర పప

95-161/113

భరస : కకటటష పపదనల
ఇసటట ననస:61-1-24
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతబబబయ వలలర పప
ఇసటట ననస:61-1-24
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఏసనపరదస వలలర పప
ఇసటట ననస:61-1-24
వయసనస:20
లస: ససస స
526
SQX1764125
పపరర: లకడక జరసగల

95-161/115

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వలలర పప
ఇసటట ననస:61-1-24
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వలలర పప
ఇసటట ననస:61-1-24
వయసనస:33
లస: పప
523
SQX2295897
పపరర: సరయ లకడక వలలర పప

515
MLJ1164920
పపరర: కలమయరర వలలర పప

513
SQX1764109
పపరర: అలవనలల చలయర

తసడడ:డ కలమయర చలయర
ఇసటట ననస:61-1-24
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల వలలర పప
ఇసటట ననస:61-1-24
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వలలర పప
ఇసటట ననస:61-1-24
వయసనస:22
లస: పప
520
SQX1346635
పపరర: రరజ వలలర పప

95-174/192

తసడడ:డ చలపత రరవప వనలరసపటస ట
ఇసటట ననస:61-1-23
వయసనస:47
లస: పప

భరస : రరజజ వలలర పప
ఇసటట ననస:61-1-24
వయసనస:31
లస: ససస స
517
SQX1764273
పపరర: ససతతష కలమయర వలలర పప

512
SQX0400564
పపరర: వనసకటటశశరరర వనలశశటస ట

537
SQX1764166
పపరర: ననరరయణ వలలర పప

95-161/132

తసడడ:డ చనతతసబ వలలర పప
ఇసటట ననస:61-1-28
వయసనస:50
లస: పప
95-161/842

540
SQX2021699
పపరర: శవరరమ నలయపప

95-141/474

తసడడ:డ వనసకటబడవప నలయపప
ఇసటట ననస:61-1-29
వయసనస:28
లస: పప
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SQX1765023
పపరర: ననగమక దతరసగగల
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95-161/134

భరస : రరస బబబగ దతరసగగల
ఇసటట ననస:61-1-29
వయసనస:40
లస: ససస స
544
SQX2162519
పపరర: వనసకటబడవప నలయపప

95-161/843

95-161/138

95-161/141

95-174/195

95-174/198

95-174/201

95-174/204

తసడడ:డ శకనవరసన మదనదల
ఇసటట ననస:61-1-37
వయసనస:21
లస: పప

554
SQX0221200
పపరర: వనసకట కకషష రరవప అపలన

557
SQX0542340
పపరర: ననగ రమమష బబబగ చతపపరర

560
SQX0295329
పపరర: మయధవ కలరరక

563
SQX0845602
పపరర: శకనవరస రరవప కలరరక

95-174/207

566
SQX1762715
పపరర: కకటటశశరర అలమమరర

95-174/196

569
SQX0284596
పపరర: అనల కలమయర సరదస
తసడడ:డ రరధనకకకషష మమరరస సరదస
ఇసటట ననస:61-1-37
వయసనస:33
లస: పప

549
SQX1370386
పపరర: జజగయఖ చదరరకలరర

95-161/140

552
AP151000501044
పపరర: లకకకకలమయరర అపలన

95-174/194

555
SQX1080290
పపరర: వనసకట పదనకవత చతపపరర

95-174/197

భరస : రమమశ బబబగ చతపపరర
ఇసటట ననస:61-1-31
వయసనస:46
లస: ససస స
95-174/199

558
SQX0221259
పపరర: వనసకట ఈశశర పడసరద గగగరరలస

95-174/200

తసడడ:డ వనసకట రతతస గగగరరలస
ఇసటట ననస:61-1-31
వయసనస:70
లస: పప
95-174/202

561
AP151000501089
పపరర: రమయదతవ గగమయక

95-174/203

భరస : మహనరరవప గగమక
ఇసటట ననస:61-1-32
వయసనస:48
లస: ససస స
95-174/205

564
SQX0221275
పపరర: సరదనక మహనరరవప గగమయక

95-174/206

తసడడ:డ యలర మసదయఖ గగమక
ఇసటట ననస:61-1-32
వయసనస:50
లస: పప
95-174/208

భరస : కకశశర అలమమరర
ఇసటట ననస:61-1-37
వయసనస:44
లస: ససస స
95-174/210

95-161/137

భరస : వనసకటకకషరషరరవప అపలన
ఇసటట ననస:61-1-30
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కలరక
ఇసటట ననస:61-1-32
వయసనస:45
లస: పప

భరస : పరపరరరవప మదదదన
ఇసటట ననస:61-1-35
వయసనస:70
లస: ససస స
568
SQX1762533
పపరర: భబససర మదనదల

95-161/142

భరస : ననగరరజ కలరక
ఇసటట ననస:61-1-32
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కలరక
ఇసటట ననస:61-1-32
వయసనస:55
లస: ససస స
565
AP151000501087
పపరర: భమలకడక మదదదన

551
SQX1764414
పపరర: కలమయర చలయర

546
SQX1764422
పపరర: సశరరప చలయర

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చదరరకలరర
ఇసటట ననస:61-1-30
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరసబశవరరవప చతపపరర
ఇసటట ననస:61-1-31
వయసనస:50
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కలరక
ఇసటట ననస:61-1-32
వయసనస:40
లస: ససస స
562
AP151000501410
పపరర: సరమయమ జఖమగ కలరరక

95-161/139

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప అపలన
ఇసటట ననస:61-1-30
వయసనస:50
లస: పప

భరస : వనసకట ఈశశర పడసరద గగగరరలస
ఇసటట ననస:61-1-31
వయసనస:61
లస: ససస స
559
MLJ1122324
పపరర: సరరత కలరరక

548
SQX1765015
పపరర: మలలర సరశరర బతష
స ల

95-161/769

భరస : డతవడ రరజ చలయర
ఇసటట ననస:61-1-30
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదన చలయర
ఇసటట ననస:61-1-30
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప అపలన
ఇసటట ననస:61-1-30
వయసనస:24
లస: పప
556
SQX0197384
పపరర: చసదనడవత గగగరరలస

95-161/136

భరస : కనతయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-30
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదన చలయర
ఇసటట ననస:61-1-30
వయసనస:39
లస: పప
553
SQX1105221
పపరర: బబల తతజ హరరశ అపలన

545
SQX1765007
పపరర: శరసత బతష
స ల

543
SQX2001923
పపరర: దనరర మక నలపప

భరస : శవరరస నలపప
ఇసటట ననస:61-1-29
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : కనతయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-1-30
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరలల చదరరకలరర
ఇసటట ననస:61-1-30
వయసనస:42
లస: ససస స
550
SQX1764398
పపరర: చలయర డతవడ

95-161/135

భరస : మగరరగరశ పలర పప
ఇసటట ననస:61-1-29
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప నలయపప
ఇసటట ననస:61-1-29
వయసనస:54
లస: పప
547
SQX1370295
పపరర: రమణ చదరరకలరర

542
SQX1764380
పపరర: చసదడ పలర పప

567
AP151000501400
పపరర: రరదనదతవ సరదస

95-174/209

భరస : రరధనకకషష సరదస
ఇసటట ననస:61-1-37
వయసనస:58
లస: ససస స
95-174/211

570
SQX1762582
పపరర: కకశశర అలమమరర

95-174/212

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర అలమమరర
ఇసటట ననస:61-1-37
వయసనస:38
లస: పప
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SQX1981190
పపరర: భరదనశజ జటటరర
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95-157/69

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ జటటరర
ఇసటట ననస:61-1-47
వయసనస:20
లస: పప
574
SQX0220988
పపరర: బబల మగరళ కకషష గటబస

95-174/215

95-174/218

95-174/221

95-155/731

95-159/58

95-194/47

95-151/345

తసడడ:డ రరసపడసరద జవరశజ
ఇసటట ననస:61-2-34
వయసనస:24
లస: ససస స

584
MLJ2669067
పపరర: అనసరరధ జడ

587
SQX1601294
పపరర: నఫససర బబనన పఠరన

590
AP151000666561
పపరర: ఆబద ఆలఖయన షపక

593
MLJ1172949
పపరర: కలమయరర� జవరశజ�
భరస : రరమమమసరద� �
ఇసటట ననస:61-2-34
వయసనస:59
లస: ససస స

95-151/348

తసడడ:డ కరశయఖ�
ఇసటట ననస:61-2-34
వయసనస:59
లస: పప
598
SQX1461011
పపరర: సరసబబడజఖ జవరశజ

95-174/222

579
SQX0146662
పపరర: వనసకట రగడడడ వటటసచదరర

95-174/220

582
SQX0102475
పపరర: సనబబబరరవప చదరరకలపలర

95-174/223

95-159/56

585
AP151000543277
పపరర: పపషల జడ జడ

95-194/45

588
SQX0937979
పపరర: నసరజ హన పఠరన

95-194/46

భరస : అబద ఆల ఖయన
ఇసటట ననస:61-2
వయసనస:35
లస: ససస స
95-194/48

591
SQX0914937
పపరర: సరజద అల ఖయన పటబసన

95-194/49

తసడడ:డ సలయకన ఖయన
ఇసటట ననస:61-2
వయసనస:47
లస: పప
95-151/346

594
MLJ1172436
పపరర: రరమమమసరద� జవరశజ�

95-151/347

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:61-2-34
వయసనస:59
లస: పప
95-151/805

తసడడ:డ సనధనకర రరవప వలవనటట
ఇసటట ననస:61-2-34
వయసనస:20
లస: ససస స

95-152/72 600
599
SQX1460963
SQX2474856
పపరర: లలయ వజయ కలమయర జవరశజ
పపరర: లలత కలమయరర కలరపరటట

తసడడ:డ రరస పడసరద జవరశజ
ఇసటట ననస:61-2-34
వయసనస:26
లస: పప

95-159/57

భరస : సరసబశవరరవప జడ
ఇసటట ననస:61-2
వయసనస:60
లస: ససస స

95-151/804 597
596
SQX2011625
SQX2012128
పపరర: వనసకట సరయ కలమయరర వలవనటట
పపరర: లకడక అపరష వలవనటట

భరస : సతఖననరరయణ వలవనటట
ఇసటట ననస:61-2-34
వయసనస:73
లస: ససస స
95-152/71

95-174/217

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప చతరరకలపలర
ఇసటట ననస:61-1-167
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల సలయస షపక
ఇసటట ననస:61-2
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:61-2-31
వయసనస:59
లస: పప
595
MLJ1170927
పపరర: సరసబశవరరవప� జవరశజ�

581
MLJ3717782
పపరర: సరగజన చదరరకలపలర

576
SQX0232884
పపరర: దనరర పడసరద గటబస

తసడడ:డ కకషష రగడడడ వటటసచదరర
ఇసటట ననస:61-1-59
వయసనస:61
లస: పప

భరస : యయససన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-2
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : సరజగత షపక
ఇసటట ననస:61-2
వయసనస:45
లస: ససస స
592
AP151000558336
పపరర: సతఖననరరయణ అననమగల

95-174/219

భరస : రరసబబబగ జడ
ఇసటట ననస:61-2
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప జడ
ఇసటట ననస:61-2
వయసనస:44
లస: పప
589
SQX0466532
పపరర: వరహహదన షపక

578
SQX0147223
పపరర: ననగరరగడడడ వటటసచదరర

95-174/214

తసడడ:డ వనసకట రరవప గటబస
ఇసటట ననస:61-1-58
వయసనస:39
లస: పప

భరస : రరమచసదడరరవప చతరరకలపలర
ఇసటట ననస:61-1-167
వయసనస:90
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబబబగ జడ
ఇసటట ననస:61-2
వయసనస:18
లస: పప
586
AP151000540271
పపరర: రరసబబబగ జడ

95-174/216

తసడడ:డ వనసకట రగడడడ వటటసచదరర
ఇసటట ననస:61-1-59
వయసనస:39
లస: పప

భరస : సనబబ రరవప చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:61-1-167
వయసనస:38
లస: ససస స
583
SQX2051407
పపరర: కరరరసక జడ

575
SQX0542217
పపరర: కకషష మహన గటబస

573
SQX1080357
పపరర: శకదతవ బసడడ

భరస : వనసకటటసశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:61-1-58
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప గటబస
ఇసటట ననస:61-1-58
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:61-1-58
వయసనస:47
లస: పప
580
MLJ3717790
పపరర: ససవర రరమ లకడక జగలలర పఅల

95-174/213

భరస : దనరరర పడసరద గటబస
ఇసటట ననస:61-1-58
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప గటబస
ఇసటట ననస:61-1-58
వయసనస:35
లస: పప
577
AP151000498284
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బసడడ

572
SQX1136978
పపరర: గటబస ననగ మలలర శశరర

95-157/1519

భరస : మదనససధన రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:61-2-34
వయసనస:47
లస: ససస స
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95-151/349

తసడడ:డ సదనశవ రరవప యపపల
ఇసటట ననస:61-2-35
వయసనస:28
లస: ససస స
604
SQX1245076
పపరర: ససధఖ పప లమమర

95-151/352

95-151/355

95-151/358

95-151/361

95-151/364

95-151/366

95-152/73

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:61-2-41
వయసనస:24
లస: ససస స

614
MLJ1172840
పపరర: బడహక రగడడడ పసలర

617
SQX2212231
పపరర: ననగ రరణణ ఇమకడడ

620
MLJ1164821
పపరర: వనసకరయమక రరచ

623
AP151000561089
పపరర: రరధనరరణణ గకసధద

95-151/371

626
AP151000558154
పపరర: శసకరరరవప గకసధద�

95-151/362

629
SQX1289595
పపరర: శవ పరరశత మయయకకటట

609
AP151000561514
పపరర: సతఖవత పప లమమర

95-151/357

612
SQX0758839
పపరర: దనరరరరగడడడ పప లమమర

95-151/360

615
SQX0426320
పపరర: బడహక రగడడడ� పప లమమర�

95-151/363

తసడడ:డ వనసకటటశశర రగడ�డడ
ఇసటట ననస:61-2-38
వయసనస:35
లస: పప
95-157/1520

618
SQX1088765
పపరర: లయవణఖ రరస

95-151/365

తసడడ:డ మలలర సశర రరవప రరస
ఇసటట ననస:61-2-39
వయసనస:27
లస: ససస స
95-151/367

621
AP151000561166
పపరర: శక రసగమక అసబరపప

95-151/368

భరస : వరయఖ అసబరపప
ఇసటట ననస:61-2-39
వయసనస:65
లస: ససస స
95-151/369

624
AP151000561243
పపరర: రమయదతవ గకసధద

95-151/370

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:61-2-40
వయసనస:24
లస: ససస స
95-151/372

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:61-2-40
వయసనస:35
లస: పప
95-151/374

95-151/354

తసడడ:డ రరమకకషరషరగడడడ
ఇసటట ననస:61-2-38
వయసనస:30
లస: పప

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:61-2-40
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:61-2-40
వయసనస:24
లస: పప
628
AP151000561036
పపరర: పదకజజరరణణ నసతలపరటట

95-151/359

భరస : మలర కరరరజనరరవప
ఇసటట ననస:61-2-39
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : రవ కలమయర కరకరపరరస
ఇసటట ననస:61-2-39
వయసనస:23
లస: ససస స
625
SQX0462440
పపరర: దదలప గకసధద

611
AP151000561513
పపరర: ధనలకడక పసలర

606
MLJ3745403
పపరర: కలలన పప లమమర�

భరస : కరశవరగడడడ
ఇసటట ననస:61-2-38
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : వరసజననయగలల ఇమకడడ
ఇసటట ననస:61-2-38
వయసనస:53
లస: ససస స

భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:61-2-39
వయసనస:38
లస: ససస స
622
SQX1582684
పపరర: ఆలలఖఖ కరకరపరరస

95-151/356

తసడడ:డ శవరరమకకషరషరగడడడ
ఇసటట ననస:61-2-38
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఇవశలలదన
ఇసటట ననస:61-2-38
వయసనస:35
లస: పప
619
MLJ3745981
పపరర: లకడక రరచ�

608
MLJ3745411
పపరర: అసజలదతవ పప లమమర�

95-151/351

తసడడ:డ కకషరషరగడ�డడ
ఇసటట ననస:61-2-38
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషరషరగడడడ
ఇసటట ననస:61-2-38
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష రగడడడ పసలర
ఇసటట ననస:61-2-38
వయసనస:35
లస: పప
616
AP151000558430
పపరర: కకషరషరగడడడ పప లమమర

95-151/353

తసడడ:డ కకషరషరగడ�డడ
ఇసటట ననస:61-2-38
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : కకషరషరగడ�డడ
ఇసటట ననస:61-2-38
వయసనస:46
లస: ససస స
613
MLJ1172733
పపరర: లకడక పడసనత ఇగగటటరర

605
SQX1245050
పపరర: సరశత పప లమమర

603
SQX1266866
పపరర: పపరష చసదడ రరవప యపపల

తసడడ:డ సదనశవ రరవప యపపల
ఇసటట ననస:61-2-35
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ కరశవరగడడడ పప లమమర
ఇసటట ననస:61-2-38
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : బడహకరగడడడ
ఇసటట ననస:61-2-38
వయసనస:32
లస: ససస స
610
MLJ3745429
పపరర: ధనలకడక పప లమమర�

95-151/350

భరస : సదనశవరరవప
ఇసటట ననస:61-2-35
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవరగడడడ పప లమమర
ఇసటట ననస:61-2-38
వయసనస:24
లస: ససస స
607
SQX0761536
పపరర: మయధవ పప లమమర

602
MLJ1166677
పపరర: సననత యపపల

627
SQX0525386
పపరర: ధనలకడక కరకరర �

95-151/373

భరస : వనసకట పడకరశ�
ఇసటట ననస:61-2-41
వయసనస:24
లస: ససస స
95-151/375

భరస : ససరఖ ననగ మలలర శశర రరవప మయయకకటట
ఇసటట ననస:61-2-41
వయసనస:24
లస: ససస స

630
SQX0525477
పపరర: వనసకట వజయలకడక కరకరర

95-151/376

భరస : వనసకట మహనరరవప
ఇసటట ననస:61-2-41
వయసనస:24
లస: ససస స
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631
SQX0449330
పపరర: చదసబర రతత కలమయర
మయయకకటట
తసడడ:డ ససరఖ ననగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:61-2-41
వయసనస:24
లస: పప

95-151/377

634
SQX0519884
పపరర: వనసకట మహన రరవప కరకరర

95-151/380

95-151/378

తసడడ:డ వనసకట మహన రరవప�
ఇసటట ననస:61-2-41
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:61-2-41
వయసనస:24
లస: పప
637
SQX1882646
పపరర: శక పపజత నసతషలపరటట

632
SQX0519983
పపరర: వనసకట పడకరష కరకరర �

95-154/1233
635
SQX2400430
పపరర: రరజ లకడక నరసససహ రరవప
కకపలరపప
తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప కకపలరపప
ఇసటట ననస:61-2-41/1
వయసనస:50
లస: పప
95-151/382

తసడడ:డ నసతషలపరటట వనసకట పడసరద
ఇసటట ననస:61-2-42
వయసనస:23
లస: ససస స

638
AP151000561035
పపరర: వనసకట రమయ దతవ
నసతషలపరటట
భరస : వనసకట పడసరద నసతషలపరటట
ఇసటట ననస:61-2-42
వయసనస:52
లస: ససస స

640
AP151000558011
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నసతలపరటట

641
SQX2048619
పపరర: రమయదతవ నసతలపరటట

95-151/806

95-151/381

95-151/384

తసడడ:డ వనసకయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:61-2-42
వయసనస:79
లస: పప
643
SQX1984327
పపరర: ఆసజననయగలల వలల
ర రర
తసడడ:డ సససహదదడ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-2-43
వయసనస:72
లస: పప
646
SQX0203976
పపరర: అహలయఖ వలల
ర రర

95-151/385

95-151/388

95-161/143

తసడడ:డ సరమమగలర ఖయన
ఇసటట ననస:61-2-44
వయసనస:50
లస: పప

95-151/386

653
SQX1765965
పపరర: ఆశర బ షపక

95-161/146

656
MLJ2709061
పపరర: సతష కలమయర చటటసటట

95-151/389

659
SQX1765957
పపరర: మహమకద షర షపక
తసడడ:డ అహమకద షపక
ఇసటట ననస:61-2-44
వయసనస:51
లస: పప

95-151/383

642
SQX1984301
పపరర: అనల కలమయర వలల
ర రర

95-2/1248

645
SQX1983956
పపరర: అహలఖ వలల
ర రర

95-5/879

648
AP151000561334
పపరర: వనసకటరతతమక వనమన

95-151/387

651
SQX2093136
పపరర: ఇసతయయజ ఖయన పఠరన

95-157/1301

తసడడ:డ అయమబ పఠరన
ఇసటట ననస:61-2-44
వయసనస:26
లస: పప
95-161/144

95-161/145
654
MLJ2709053
పపరర: వజయ కలమయరర కరసతమహసతష

భరస : కకషరషరరవప కరసతమహసతష
ఇసటట ననస:61-2-44
వయసనస:61
లస: ససస స
95-161/147

తసడడ:డ కకషరషరరవప చటటసటట
ఇసటట ననస:61-2-44
వయసనస:35
లస: పప
95-161/149

639
AP151000558031
పపరర: వనసకట పడసరద నసతలపరటట

భరస : ననగరశఅరరరవప
ఇసటట ననస:61-2-43
వయసనస:24
లస: ససస స

తలర : మహమకద ష షపక
ఇసటట ననస:61-2-44
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద షర షపక
ఇసటట ననస:61-2-44
వయసనస:27
లస: పప
658
MLJ2709913
పపరర: అయమబ ఖయన మహమకద

650
AP151000558081
పపరర: ఆసజననయగలల వలల
ర రర

భరస : రరజ లకడక నరసససహ రరవప కకపలరపప
ఇసటట ననస:61-2-41/1
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : అనల కలమయర వలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-2-43
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సససహదదడ
ఇసటట ననస:61-2-43
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప చటటసటట
ఇసటట ననస:61-2-44
వయసనస:37
లస: ససస స
655
SQX1765981
పపరర: మగశస క అహమద షపక

95-5/878

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:61-2-43
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల వలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-2-43
వయసనస:24
లస: పప
652
MLJ2709079
పపరర: రజన చటటసటట

647
AP151000561454
పపరర: రరజఖలకడక వలల
ర రర

95-161/1013

తసడడ:డ సససహదదడ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-2-43
వయసనస:42
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల వలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-2-43
వయసనస:60
లస: ససస స

భరస : అనల కలమయర
ఇసటట ననస:61-2-43
వయసనస:24
లస: ససస స
649
AP151000558033
పపరర: అనల కలమయర వలల
ర రర

644
SQX1983931
పపరర: రజఖలకడక వలల
ర రర

636
SQX2511673
పపరర: మయధవ కకపలరపప

95-151/379

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:61-2-42
వయసనస:53
లస: పప

భరస : అరరణ కలమయర నసతలపరటట
ఇసటట ననస:61-2-42
వయసనస:40
లస: ససస స
95-5/877

633
SQX1289652
పపరర: ససరఖ ననగ మలలర శశర రరవప
మయయకకటట
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మయయకకటట
ఇసటట ననస:61-2-41
వయసనస:24
లస: పప

657
SQX0644724
పపరర: ఆరరఫర మహమకద

95-161/148

తసడడ:డ అయమబ ఖయన
ఇసటట ననస:61-2-44
వయసనస:46
లస: ససస స
95-161/150

660
SQX2320778
పపరర: కకషషరరవప చటటసటట

95-161/885

తసడడ:డ రసగరరరవప చటటసటట
ఇసటట ననస:61-2-44
వయసనస:64
లస: పప
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95-161/886

తసడడ:డ కకషషరరవప చటటసటట
ఇసటట ననస:61-2-44
వయసనస:31
లస: ససస స
664
MLJ1173319
పపరర: సనజజత రరపలర

95-161/152

95-161/155

95-161/158

95-161/161

95-151/390

95-161/162

95-161/165

తసడడ:డ సనబబ రరవప పరదరరర
ఇసటట ననస:61-2-47
వయసనస:58
లస: పప
685
SQX0525956
పపరర: వరసన దతవర జననరరన గగపరస
నసదదపరటట
తసడడ:డ రరమచదడమమరరస నసదదపరటట
ఇసటట ననస:61-2-48
వయసనస:32
లస: పప

95-161/167

688
SQX0740910
పపరర: పదనకవత పపరరరర

95-161/170

భరస : రగజన బబబగ పపరరరర
ఇసటట ననస:61-2-49
వయసనస:51
లస: ససస స

671
AP151000564312
పపరర: మగరళకకషష లలకరల

674
SQX2166148
పపరర: సనజజత చచడస

677
MLJ1162932
పపరర: లకకకననరరయణ శరససస స రరవపరర

680
SQX0955419
పపరర: సనబబబ రరవప పరదరరస

666
SQX0065938
పపరర: జయలకడక కలమయరర కర

95-161/154

669
SQX1045476
పపరర: హరరష లలకల

95-161/157

తసడడ:డ మగరళ కకషష లలకల
ఇసటట ననస:61-2-45
వయసనస:26
లస: పప
95-161/159

672
SQX0068916
పపరర: బబలచసదడ మమళ చనకస

95-161/160

తసడడ:డ కకటట వరయఖ చనకస
ఇసటట ననస:61-2-45
వయసనస:66
లస: పప
95-161/888

675
SQX2317808
పపరర: సతఖ మయరరత జయలకడక
పపసడనఖల
భరస : రరజకలమయర పపసడనఖల
ఇసటట ననస:61-2-45
వయసనస:36
లస: ససస స

95-151/391

678
SQX1717586
పపరర: జయ సరయ పవన శరససస స
రరవపరర
తసడడ:డ లకడక ననరరయణ రరవపరర
ఇసటట ననస:61-2-47
వయసనస:22
లస: పప

95-161/163

681
SQX0065888
పపరర: శవ రరమకకకషష గకసధద

తసడడ:డ సరసబమమరరస
ఇసటట ననస:61-2-47
వయసనస:48
లస: పప

భరస : శవ రరమకకకషష గకసధద
ఇసటట ననస:61-2-47
వయసనస:45
లస: ససస స
682
SQX1069716
పపరర: కలమయర సరశమ పరదరరర

95-161/156

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:61-2-45
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : లకకకననరరయణ శరససస స
ఇసటట ననస:61-2-47
వయసనస:47
లస: ససస స
679
SQX0065847
పపరర: దనడకకయన గకసధద

668
AP151000564256
పపరర: కలసనమ కలమయరర జ

95-161/151

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:61-2-45
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశననధస లలకరల
ఇసటట ననస:61-2-45
వయసనస:66
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:61-2-45
వయసనస:67
లస: పప
676
MLJ1167287
పపరర: పదకజ రరవపరర

95-161/153

భరస : మగరళకకషష లలకరల
ఇసటట ననస:61-2-45
వయసనస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవరరవప రరపలర
ఇసటట ననస:61-2-45
వయసనస:44
లస: పప
673
SQX0063438
పపరర: అపరలరరవప టట

665
MLJ1164888
పపరర: నరకలయ రరపలర

663
MLJ1173301
పపరర: దదవఖ రరపలర

భరస : వనసకటరతతస రరపలర
ఇసటట ననస:61-2-45
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : ససజవరరవప రరపలర
ఇసటట ననస:61-2-45
వయసనస:59
లస: ససస స

భరస : బబల చసదడమమళ చనకస
ఇసటట ననస:61-2-45
వయసనస:63
లస: ససస స
670
MLJ1173293
పపరర: వనసకటరతతస రరపలర

95-161/887

తసడడ:డ అయమబ మహమకద
ఇసటట ననస:61-2-44
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససజవరరవప రరపలర
ఇసటట ననస:61-2-45
వయసనస:39
లస: ససస స
667
SQX0525725
పపరర: శవ సరమయమ జఖ లకడక చనకస

662
SQX2128346
పపరర: అసర స మహమకద

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గకసధద
ఇసటట ననస:61-2-47
వయసనస:47
లస: పప

95-161/890
683
SQX2165686
పపరర: ఏమ సస సపఖరరసఈసరరక
రరవపరర
తసడడ:డ లకడక ననరరయణ శరససస స రరవపరర
ఇసటట ననస:61-2-47
వయసనస:23
లస: పప

684
SQX0355438
పపరర: లకకకపసడయదరరరన నసదదపరటట
భరస : రరసబబబగ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:61-2-48
వయసనస:48
లస: ససస స

686
SQX0355453
పపరర: మణణకసఠకలమయర నసదదపరటట

687
MLJ1164441
పపరర: రరమచసదడమమరరస నసదదపరటట

తసడడ:డ రరసబబబగ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:61-2-48
వయసనస:31
లస: పప
689
AP151000564463
పపరర: హననమ ఎ
భరస : రమమష ఎ
ఇసటట ననస:61-2-49
వయసనస:52
లస: ససస స

95-152/74

95-161/164

తసడడ:డ కలమయర సరశమ పరదరరస
ఇసటట ననస:61-2-47
వయసనస:29
లస: పప

95-161/168

95-161/889

95-161/166

95-161/169

తసడడ:డ సనబబబరరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:61-2-48
వయసనస:57
లస: పప
95-161/171

690
SQX1398859
పపరర: సనబగబలల గగలకరరస

95-161/172

భరస : సనబబబ రరవప గగలకరరస
ఇసటట ననస:61-2-49
వయసనస:64
లస: ససస స
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691
AP151000564380
పపరర: అనతపపరష పపరరరర

95-161/173

భరస : అపరలరరవప పపరరరర
ఇసటట ననస:61-2-49
వయసనస:24
లస: ససస స
694
SQX0068759
పపరర: ససతతష కకరణ పపరరరర

95-161/176

తసడడ:డ రరజన బబబగ పపరరరర
ఇసటట ననస:61-2-49
వయసనస:30
లస: పప
697
MLJ3735560
పపరర: సతఖననరరయణ ఆకలల

95-161/179

95-161/180

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కకలయర
ఇసటట ననస:61-2-52
వయసనస:43
లస: పప
706
SQX0354621
పపరర: చరణ కలమయర రచనమ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రచనమ
ఇసటట ననస:61-2-53
వయసనస:30
లస: పప
709
SQX2170447
పపరర: చసదడ శశఖర రగడడడ దదసత రగడడడ

95-161/893

698
SQX2112167
పపరర: పపరషచసదడరరవప పపరరరర

701
SQX1469486
పపరర: లకడక ససరఖవత రరకపలర

704
SQX0525915
పపరర: లలత రచనమ

707
MLJ1169366
పపరర: సతఖననరరయణ యస

710
SQX2397644
పపరర: భబరర వ కకషష దదసతరగడడడ

95-161/895

713
SQX2455731
పపరర: పవన కలమయర మదస
ద రర

95-156/770

716
SQX1242528
పపరర: తతజశశ మయలలసపరటట

699
SQX2320752
పపరర: సరయ కకషష అలర

95-161/181

702
MLJ2710077
పపరర: సనబబబరరవప ఎ.వ

95-161/182

తసడడ:డ శకకకషష
ఇసటట ననస:61-2-51
వయసనస:55
లస: పప
95-161/184

705
MLJ2709194
పపరర: లలత శకకరకకలనన

95-161/185

భరస : సతఖననరరయణ శకకరకకలనన
ఇసటట ననస:61-2-53
వయసనస:47
లస: ససస స
95-161/187

95-161/892
708
SQX2406940
పపరర: BHARGAVI KRISHNA
DONTHIREDDY
భరస : CHANDRASEKHAR DONTHIREDDY
ఇసటట ననస:61-2-53
వయసనస:24
లస: ససస స

95-161/894

711
SQX1398834
పపరర: సప మమశశర రరవప చసడడపటర

95-161/188

తసడడ:డ సనబబబ రరవప చసడడపటర
ఇసటట ననస:61-2-54
వయసనస:54
లస: పప
95-161/896

714
SQX2453454
పపరర: భగడగగవరల కలచభభటబర

95-161/897

భసధనవప: పవన కలమయర మదస
ద రర
ఇసటట ననస:61-2-54
వయసనస:27
లస: ససస స
95-161/189

717
AP151000564059
పపరర: శవలకకక యమ

భసధనవప: పవన కలమయర మదస
ద రర
ఇసటట ననస:61-2-54
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎస వ యస ఎ పడసరద మయలలసపరటట
ఇసటట ననస:61-2-55
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : పడసరదన
ఇసటట ననస:61-2-55
వయసనస:54
లస: ససస స

95-161/191
718
SQX1045369
పపరర: సరయ నరసససహ రరవప మలలర స
పరటట
తసడడ:డ వనసకట శవ ఆసజననయ పడసరద మయలలసప
ఇసటట ననస:61-2-55
వయసనస:28
లస: పప

719
AP151000564484
పపరర: పడసరదన యమ

720
SQX0151340
పపరర: ససజవరరవప యన

తసడడ:డ ససతనరరవమక యమ
ఇసటట ననస:61-2-55
వయసనస:59
లస: పప

95-161/891

తసడడ:డ సనబబరరవప అలర
ఇసటట ననస:61-2-50/1
వయసనస:23
లస: పప

భసధనవప: భకగగ వలర కలచభభటబర
ఇసటట ననస:61-2-54
వయసనస:39
లస: పప
95-161/1030

95-161/178

తసడడ:డ అపరలరరవప పపరరరర
ఇసటట ననస:61-2-49
వయసనస:59
లస: పప

భరస : చసదడ షసయర రగడడడ
ఇసటట ననస:61-2-53vard no16
వయసనస:24
లస: ససస స

తలర : భకగగ వలర కలచభభటబర
ఇసటట ననస:61-2-54
వయసనస:58
లస: ససస స
715
NVR0557613
పపరర: భకగగ వలర కలచభభటబర

696
AP151000564454
పపరర: రరజన బబబగ పపరరరర

95-161/177

తసడడ:డ మలర ఖయరరజనరరవప
ఇసటట ననస:61-2-53
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ దదసత రగడడడ రగడడడ
ఇసటట ననస:61-2-53vard no16
వయసనస:33
లస: పప
712
SQX2459600
పపరర: శక లకడక కలచభభటబర

695
SQX0068486
పపరర: శకకరసత పపరరరర

భరస : వనసకటటశశర రరవప రచమ
ఇసటట ననస:61-2-53
వయసనస:47
లస: ససస స
95-161/186

95-161/175

తసడడ:డ రగజన బబబగ పపరరరర
ఇసటట ననస:61-2-49
వయసనస:29
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ రరకపలర
ఇసటట ననస:61-2-51
వయసనస:88
లస: ససస స
95-161/183

693
SQX0746768
పపరర: అపరలజ పపరరరర

తసడడ:డ యస యస పపరష చసదడ రరవప పపరరరర
ఇసటట ననస:61-2-49
వయసనస:24
లస: పప

భసధనవప: సశరష లత
ఇసటట ననస:61-2-49/1
వయసనస:52
లస: పప

భరస : సనబబబరరవప ఏ
ఇసటట ననస:61-2-51
వయసనస:44
లస: ససస స
703
SQX0525964
పపరర: పరపరరరవప కకలయర

95-161/174

తసడడ:డ రరజన బబబగ పపరరరర
ఇసటట ననస:61-2-49
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:61-2-49
వయసనస:76
లస: పప
700
MLJ1172501
పపరర: సరసబబడజఖస ఏ

692
SQX1303494
పపరర: నలకసఠ చనరర పపరరరర

95-161/192

95-161/190

95-161/193

తసడడ:డ ససతనరరవమక
ఇసటట ననస:61-2-55
వయసనస:62
లస: పప
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SQX1766294
పపరర: దనరర భవరన గకసథద
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95-161/194

భరస : పపరష చసదడ పడతనప గకసథద
ఇసటట ననస:61-2-56
వయసనస:32
లస: ససస స
724
MLJ1166966
పపరర: పడతనప గకసదద

95-161/197

95-161/200

95-161/203

95-161/206

95-161/209

731
SQX1153535
పపరర: దతవశశటస ట శక హరర

734
SQX1475855
పపరర: శకనవరసరరవప ససరగ

737
SQX1475863
పపరర: వనసకట ననరరయణ ససరగ

95-161/212

740
SQX0355388
పపరర: శకలసతల ఏలలరర

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప గగడడమద
ఇసటట ననస:61-2-58
వయసనస:70
లస: పప
95-161/218

తసడడ:డ యలమసద బబ లశశటస ట
ఇసటట ననస:61-2-59
వయసనస:68
లస: పప

746
SQX1469379
పపరర: లకకణ కలమయర బబ లశశటస ట

95-161/207

749
SQX1586785
పపరర: జయసత బచనమ
భరస : చసదడ శశఖర రరవప బచనమ
ఇసటట ననస:61-2-60
వయసనస:30
లస: ససస స

729
MLJ1167675
పపరర: ససధనఖరరణణ డడ

95-161/202

732
SQX1469403
పపరర: వనసకట రమణ ససరగ

95-161/205

735
SQX0746818
పపరర: సతఖననరరయణ దతవశశటస ట

95-161/208

తసడడ:డ సనబబబరరవప దతవశశటస ట
ఇసటట ననస:61-2-57
వయసనస:56
లస: పప
95-161/210

738
SQX0355263
పపరర: కరసచన గగడడమమడ

95-161/211

భరస : కకదసడ రరస గగడడమమడ
ఇసటట ననస:61-2-58
వయసనస:40
లస: ససస స
95-161/213

741
SQX1139865
పపరర: కకదసడరరమ గగడడమమడ

95-161/214

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగడడమమడ
ఇసటట ననస:61-2-58
వయసనస:42
లస: పప
95-161/216

744
SQX1766013
పపరర: హరరక బబ లశశటస ట

95-161/217

భరస : లకడక కలమయర బబ లశశటస ట
ఇసటట ననస:61-2-59
వయసనస:31
లస: ససస స
95-161/219

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబ లశశటస ట
ఇసటట ననస:61-2-59
వయసనస:34
లస: పప
95-161/221

95-161/199

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ ససరగ
ఇసటట ననస:61-2-57
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ జకసరయఖ మయడడరళయ
ఇసటట ననస:61-2-59
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-2-59
వయసనస:54
లస: ససస స
748
SQX1469387
పపరర: సరసబశవ రరవప బబ లశశటస ట

95-161/204

భరస : మలర కరరరజన రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:61-2-58
వయసనస:88
లస: ససస స

95-161/215 743
742
MLJ1173764
SQX1597493
పపరర: చనతసతఖననరరయణ గగడడమద
పపరర: ఆషసయయ మయడడరళయ

726
SQX0746842
పపరర: అనసష దతవశశటస ట

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-2-57
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయ ససరగ
ఇసటట ననస:61-2-57
వయసనస:62
లస: పప

భరస : చన సతఖననరరయణ గగడడమమడ
ఇసటట ననస:61-2-58
వయసనస:69
లస: ససస స

745
AP151000564277
పపరర: రరజఖలకకక

95-161/201

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ ససరగ
ఇసటట ననస:61-2-57
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-2-57
వయసనస:58
లస: పప
739
MLJ1173772
పపరర: ధనలకడక గగడడమమడ

728
SQX1765262
పపరర: సరరశన ససరగ

95-161/196

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దతవశశటస ట
ఇసటట ననస:61-2-57
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దతవశశటస ట
ఇసటట ననస:61-2-57
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర లసగస
ఇసటట ననస:61-2-57
వయసనస:33
లస: పప
736
MLJ1166727
పపరర: సతఖననరరయణ డడ

95-161/198

భరస : శకనవరస ససరగ
ఇసటట ననస:61-2-57
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ ససరగ
ఇసటట ననస:61-2-57
వయసనస:57
లస: ససస స
733
SQX0525899
పపరర: పవన కలమయర లసగస

725
MLJ1166867
పపరర: మణణ గకసదద

723
MLJ1166974
పపరర: ననగలకడక గకసదద

భరస : బబలకకటటశశరరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:61-2-56
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటటశశరరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:61-2-56
వయసనస:40
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ ససరగ
ఇసటట ననస:61-2-57
వయసనస:29
లస: ససస స
730
SQX1765247
పపరర: వజయ కలమయరర ససరగ

95-161/195

భరస : మణణ గకసధద
ఇసటట ననస:61-2-56
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటటశశరరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:61-2-56
వయసనస:37
లస: పప
727
SQX1475848
పపరర: సనదదపసస మయలయ ససరగ

722
SQX0837831
పపరర: శశషష కలమయరర గకసధద

747
MLJ1164433
పపరర: అశశకలసమయర బబ లశశటస ట

95-161/220

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబ లశశటస ట
ఇసటట ననస:61-2-59
వయసనస:37
లస: పప
95-151/392

750
SQX1582866
పపరర: భబననమత బచనమ

95-151/393

భరస : వనసకట కరసస వశశననధస బచనమ
ఇసటట ననస:61-2-60
వయసనస:52
లస: ససస స
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SQX1585548
పపరర: వనణగ గరపరల బచనమ
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95-151/394

తసడడ:డ కరసస వశశననధస బచనమ
ఇసటట ననస:61-2-60
వయసనస:25
లస: పప
754
SQX1357798
పపరర: మణణ తతజ నసతలపరటట

95-151/398

95-194/50

భరస : ఆససమ షపక
ఇసటట ననస:61-3
వయసనస:39
లస: ససస స

95-151/399

95-194/53

తసడడ:డ అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:61-3
వయసనస:48
లస: పప

761
SQX2139798
పపరర: షఫసఖ అహకద షపక

95-194/51

తసడడ:డ అబగదల లయఖత
ఇసటట ననస:61-3
వయసనస:26
లస: ససస స

764
SQX2234599
పపరర: సలస అల ఖయన

95-194/780

తసడడ:డ షఫసక అహకద
ఇసటట ననస:61-3
వయసనస:20
లస: ససస స

767
SQX2324309
పపరర: ఉమర పటబన

95-194/783

95-194/54

తసడడ:డ దనవపద ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-3/1
వయసనస:78
లస: పప

770
SQX2541126
పపరర: చసదడ శశఖర కకమగకరర

95-166/1208

773
SQX1466649
పపరర: మగరళ రరమన మగకరసమల

95-194/52

762
SQX2223956
పపరర: సరజదన షపక

95-194/781

765
SQX2139780
పపరర: జహహర అహమకద షపక

95-194/784

768
SQX2358950
పపరర: లకడక ఆకకజ

95-192/1007

భరస : హసపబసడ ఆకకజ
ఇసటట ననస:61-3/1
వయసనస:67
లస: ససస స
95-195/1584

భరస : దనరర కకమగకరర
ఇసటట ననస:61-3/1
వయసనస:23
లస: ససస స
95-151/401

759
AP151000666559
పపరర: ఆససఫ షపక

తసడడ:డ షఫసఖ అహమద
ఇసటట ననస:61-3
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:61-3/1
వయసనస:19
లస: పప

769
SQX1929496
పపరర: బబషర పఠరన

95-161/1025

భరస : షఫసక షపక
ఇసటట ననస:61-3
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరదర అల ఖయన
ఇసటట ననస:61-3
వయసనస:22
లస: పప
95-194/785

756
SQX2536522
పపరర: బషసరర షపక

తసడడ:డ అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:61-3
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:61-3
వయసనస:47
లస: పప
95-194/782

95-151/397

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:61-2-1318
వయసనస:18
లస: ససస స

భరస : ఖయలక షపక
ఇసటట ననస:61-3
వయసనస:40
లస: ససస స

760
MLJ1739986
పపరర: ఖలబ షపక

772
SQX1289512
పపరర: లకకక భబరత మగకరసమల

755
AP151000558030
పపరర: అరరణ కలమయర నసతలపరటట

758
MLJ3161528
పపరర: ఫరరజనన షపక

753
MLJ1164680
పపరర: వజయలకడక� అసబబరపప�

భరస : వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:61-2-351
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:61-2-351
వయసనస:46
లస: పప

757
MLJ3161486
పపరర: హససనన షపక

766
SQX2143808
పపరర: గగససయ సనలయసనన షపక

95-151/395

తసడడ:డ ననగయఖ బచనమ
ఇసటట ననస:61-2-60
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట పడసరద నసతలపరటట
ఇసటట ననస:61-2-351
వయసనస:24
లస: పప

763
SQX2186070
పపరర: అయయషర ఖటటన

752
SQX1585530
పపరర: వనసకట కరశవశశననథస బచనమ

95-151/402

771
SQX1289488
పపరర: లకకక మయరరత పడసనత
మగకరసమల
భరస : మగరళ రరమన మగకరసమల
ఇసటట ననస:61-3-59
వయసనస:42
లస: ససస స

95-151/400

774
SQX1582841
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప బచనమ

95-151/403

భరస : వనసకట అపరలరరవప మగకరసమల
ఇసటట ననస:61-3-59
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట అపరలరరవప మగకరసమల
ఇసటట ననస:61-3-59
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కరసస వశశననధస బచనమ
ఇసటట ననస:61-3-60
వయసనస:32
లస: పప

775
MLJ3745122
పపరర: గరయతడ శక సతఖ కగ

776
SQX0761452
పపరర: శశషమక లకడక కరలలరర

95-151/405

95-151/406
777
MLJ3745114
పపరర: శకవరన అలయయస రసగమక
కకపలలర
భరస : వనసకట రమణ సనరరసదడననథ కకపలలర
ఇసటట ననస:61-3-61
వయసనస:60
లస: ససస స

95-151/408

780
SQX0758649
పపరర: ససతతష కరళళళరర

95-151/404

భరస : గణణష
ఇసటట ననస:61-3-61
వయసనస:26
లస: ససస స
778
MLJ3745155
పపరర: వనతత టట�
భరస : కకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:61-3-61
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : రరఘవనసదడ రరవప
ఇసటట ననస:61-3-61
వయసనస:58
లస: ససస స
95-151/407

779
SQX0990507
పపరర: కరళళళరర ననరరయణ రరవప
తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప
ఇసటట ననస:61-3-61
వయసనస:58
లస: పప

95-151/409

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప
ఇసటట ననస:61-3-61
వయసనస:30
లస: పప
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781
MLJ1166065
పపరర: శకనవరసరరవప దతవరకకసడ

95-151/410

తసడడ:డ రరఘవనసదడరరవప దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:61-3-61
వయసనస:39
లస: పప
784
SQX0758573
పపరర: వనసకట రమణ సనరరసదడ ననథ
కకపలలర
తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:61-3-61
వయసనస:39
లస: పప
787
SQX2255743
పపరర: అమరననథ పపలర భటర

95-151/413

95-152/1086

95-151/416

95-151/419

95-151/422

95-151/425

తసడడ:డ నరసరరగడడడ
ఇసటట ననస:61-3-69
వయసనస:31
లస: పప

95-151/417

95-151/428

95-151/415

792
SQX0105544
పపరర: రరఘవనసదడరరవప దతవరకకసడ

797
AP151000561091
పపరర: ననగలకడక అవరశరర

800
AP151000561374
పపరర: లకడక రసగననధస

803
SQX1511931
పపరర: వనసకట రమణణ దరరర

806
MLJ3745262
పపరర: పరమమశశరమక వ�

809
SQX1466631
పపరర: కకటటశశర రరవప మరరకపపడడ
తసడడ:డ హననమయఖ మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:61-3-69
వయసనస:40
లస: పప

95-151/418

95-151/421

భరస : ఎ.వ.ఆర. దదకడతషలల
ఇసటట ననస:61-3-67
వయసనస:63
లస: ససస స
95-151/423

798
AP151000558214
పపరర: రరధనకకషషమమరరస అవరశరర

95-151/424

తసడడ:డ వనసకటరరమలసగదదకడతషలల
ఇసటట ననస:61-3-67
వయసనస:63
లస: పప
95-151/426

95-151/427
801
AP151000558288
పపరర: లకకకనరసససహరరవప రసగననధస

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:61-3-68
వయసనస:63
లస: పప
95-151/429

804
SQX1159095
పపరర: మలలర శశరర మరరకపపడడ

95-151/430

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-3-69
వయసనస:40
లస: ససస స
95-151/432

భరస : సరసబరగడడడ�
ఇసటట ననస:61-3-69
వయసనస:31
లస: ససస స
95-151/434

789
SQX0940916
పపరర: కరవనరర దతవరకకసడ

95-151/420 795
794
SQX0244434
MLJ3745213
పపరర: హననమసతషరరవప మణగగమరర�
పపరర: ననగలకడక సరశత అవరశరర

తసడడ:డ వనసకయఖ దరరర
ఇసటట ననస:61-3-69
వయసనస:27
లస: ససస స
95-151/431

95-147/814

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-3-64
వయసనస:74
లస: పప

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:61-3-68
వయసనస:63
లస: ససస స

భరస : నరరసరగడడడ�
ఇసటట ననస:61-3-69
వయసనస:31
లస: ససస స
808
SQX0758482
పపరర: భబససర రగడడడ ఇగగటటరర

791
SQX0491266
పపరర: కకషష కకశశర దతవరకకసడ�

786
SQX2442309
పపరర: రరజ వనసకట

భరస : రరఘవనసదడరరవప దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:61-3-64
వయసనస:63
లస: ససస స

భరస : రరధకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-3-67
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగననధరరవప
ఇసటట ననస:61-3-68
వయసనస:63
లస: పప
805
MLJ3745254
పపరర: హహహమయవత ఐ�

95-157/1522

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:61-3-66
వయసనస:63
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:61-3-68
వయసనస:63
లస: ససస స
802
AP151000558307
పపరర: గగపరలరరవప రసగననధస

788
SQX2256139
పపరర: సనపడజ పపలర భటర

95-151/412

తసడడ:డ అనసత కకషష వనసకట
ఇసటట ననస:61-3-63
వయసనస:71
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:61-3-64
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-3-67
వయసనస:63
లస: ససస స
799
AP151000561322
పపరర: లకడకసనధ రసగననధస

95-151/414

భరస : అమరననథ పపలర భటర
ఇసటట ననస:61-3-63
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : హననమసతరరవప�
ఇసటట ననస:61-3-66
వయసనస:60
లస: ససస స
796
MLJ3745221
పపరర: సనజజత అవరశరర

785
SQX0235580
పపరర: పస.యల ననరరయణరరవప

783
SQX0758615
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప కరళళళరర

తసడడ:డ గగపరలకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:61-3-61
వయసనస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:61-3-61
వయసనస:60
లస: పప

భరస : రరధకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-3-64
వయసనస:80
లస: ససస స
793
SQX0203794
పపరర: లకడక మణగగరర�

95-151/411

తసడడ:డ గగపరలకకషష మమరరస�
ఇసటట ననస:61-3-61
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ శక కకషష పపలర భటర
ఇసటట ననస:61-3-63
వయసనస:41
లస: పప
790
AP151000561071
పపరర: రరమలకడక పతడ

782
SQX0519900
పపరర: శకనవరస టట�

807
SQX0758797
పపరర: జయపడకరష రగడడడ ఇగగటటరర

95-151/433

తసడడ:డ నరసరరగడడడ
ఇసటట ననస:61-3-69
వయసనస:31
లస: పప
95-151/435

810
SQX0758623
పపరర: నరసరరగడడడ ఇగగటటరర

95-151/436

తసడడ:డ ఓబగల రగడడడ
ఇసటట ననస:61-3-69
వయసనస:31
లస: పప
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811
SQX2048361
పపరర: పవనదదతనఖ మరరకపపడడ

95-151/807

తసడడ:డ కకటటశశరరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:61-3-69
వయసనస:18
లస: పప
814
MLJ1170786
పపరర: జజఖతరకయ జలలరర

95-151/439

95-151/442

తసడడ:డ సనబబబరరవప�
ఇసటట ననస:61-3-70
వయసనస:63
లస: పప
820
AP151000558570
పపరర: ఆదదననరరయణ జలలరర

95-151/445

95-151/448

95-151/451

95-151/454

95-151/457

భరస : శసకరరరవ
ఇసటట ననస:61-3-74
వయసనస:64
లస: ససస స

95-151/446

830
SQX0519991
పపరర: శకనవరస రరవప కకట

833
MLJ1166693
పపరర: రజతననయగడడ సనసకర

95-151/460

836
AP151000558175
పపరర: శకనవరసరరవప సనసకర

95-151/449

839
SQX0552992
పపరర: పస కగ చకకవరరస సనఖవరసస�
తసడడ:డ శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:61-3-74
వయసనస:25
లస: పప

819
AP151000558322
పపరర: పరసడడరసగరరరవప జలలరర

95-151/444

822
SQX0525402
పపరర: వనసకట శరరద కకట�

95-151/447

825
AP151000561464
పపరర: ససతరరమమక కకట

95-151/450

భరస : హననమసతరరవప
ఇసటట ననస:61-3-72
వయసనస:80
లస: ససస స
95-151/452

828
MLJ1165166
పపరర: పడదదప కలమయర కకట

95-151/453

తసడడ:డ లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:61-3-72
వయసనస:36
లస: పప
95-151/455

831
AP151000558261
పపరర: లకకకననరరయణ కకట

95-151/456

తసడడ:డ హననమసతరరవప
ఇసటట ననస:61-3-72
వయసనస:60
లస: పప
95-151/458

834
AP151000561137
పపరర: సరగజన సనసకర�

95-151/459

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:61-3-73
వయసనస:43
లస: ససస స
95-151/461

తసడడ:డ పరపయఖననయగడడ
ఇసటట ననస:61-3-73
వయసనస:25
లస: పప
95-151/463

95-151/441

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:61-3-72
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : పరరద సరరధద
ఇసటట ననస:61-3-73
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-3-73
వయసనస:25
లస: పప
838
SQX0882696
పపరర: నరకలయ దతవ సనఖవరసస

827
SQX0519975
పపరర: మణణకసఠ అవననశ కకట

816
SQX0507871
పపరర: శరకవణ కలమయర జలలరర

తసడడ:డ సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-3-70
వయసనస:63
లస: పప

తసడడ:డ హననమసత రరవప
ఇసటట ననస:61-3-72
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస పపననగగననన
ఇసటట ననస:61-3-73
వయసనస:33
లస: ససస స
835
AP151000558103
పపరర: పరరదసరరధద సనసకర

95-151/443

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:61-3-72
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:61-3-72
వయసనస:39
లస: పప
832
SQX1110329
పపరర: పరవన మమరరస పపననగగననన

818
MLJ1166784
పపరర: హహమయసగద గగపరస జలలరర

824
AP151000561311
పపరర: రరప కకట

95-151/438

తసడడ:డ సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-3-70
వయసనస:63
లస: పప

భరస : లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:61-3-72
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:61-3-72
వయసనస:25
లస: పప
829
MLJ1164649
పపరర: భరతషసమయర కకట

95-151/440

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:61-3-70
వయసనస:63
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-3-72
వయసనస:23
లస: ససస స
826
SQX1186379
పపరర: తరరణ కకట

815
SQX0564690
పపరర: బబల రరజరష కలమయర�
కలరపరటట�
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:61-3-70
వయసనస:63
లస: పప

821
AP151000558385
పపరర: సనబబబరరవపజలలరర

813
SQX0508531
పపరర: ననగసశరష జలలరర

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:61-3-70
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-3-70
వయసనస:63
లస: పప

తసడడ:డ సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-3-70
వయసనస:63
లస: పప
823
AP151000561582
పపరర: శరరధ కకట

95-151/437

భరస : హహమయసగద గగపరస
ఇసటట ననస:61-3-70
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-3-70
వయసనస:63
లస: ససస స
817
SQX0564674
పపరర: ఫణణసదడ కలమయర జలలరర�

812
MLJ3745189
పపరర: సననత జలలరర

837
SQX0975755
పపరర: ననగపపరరషమ సనఖవరసస

95-151/462

భరస : అనల కలమయర
ఇసటట ననస:61-3-74
వయసనస:30
లస: ససస స
95-151/464

840
AP151000558099
పపరర: సనఖవరసస శసకరరరవప

95-151/465

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:61-3-74
వయసనస:25
లస: పప
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841
SQX2199644
పపరర: వరసవ సనఖవరసస
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95-151/949

842
MLJ1169275
పపరర: సరవతడ చసతలపపడడ

భరస : చకకవరరస సనఖవరసస
ఇసటట ననస:61-3-74
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-3-75
వయసనస:28
లస: ససస స

95-151/468
844
SQX1088757
పపరర: వనసకట పవన కలమయర
పప నతపలర
తసడడ:డ వనసకట సనబడహకణఖ శరక పప నతపలర
ఇసటట ననస:61-3-75
వయసనస:30
లస: పప

845
SQX1110378
పపరర: ఆదదతఖ చసతలపపడడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:61-3-75
వయసనస:31
లస: పప

847
MLJ1166339
పపరర: శకనవరసరరవప చసతలపపడడ

848
SQX2199818
పపరర: లలహహత కలమయర బబ లశశటస ట

95-151/471

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-3-75
వయసనస:62
లస: పప
850
SQX1850916
పపరర: వనసకట లకడక కరవఖ గసగరశశటస ట

95-151/472

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గసగరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-3-77
వయసనస:25
లస: ససస స

856
AP151000561475
పపరర: సరసశత మణగగమరర�

846
SQX1088674
పపరర: వనసకట సనబడహకనఖ శరక
పప నతపలర
తసడడ:డ రరమ కకషషయఖ పప నతపలర
ఇసటట ననస:61-3-75
వయసనస:59
లస: పప

95-151/470

95-151/950

849
SQX2281046
పపరర: శకవఖ బబ లశశటస ట

95-151/951

95-151/473
851
SQX1850890
పపరర: లకడక కలమయరర ఎ ఎల కలమయరర
గసగరశశటస ట
భరస : సతఖననరరయణ సతఖస గసగరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-3-77
వయసనస:46
లస: ససస స

852
SQX1850692
పపరర: కరకసత కలమయర గసగరశశటస ట

95-151/476

857
MLJ1161892
పపరర: రరణగకరలకడక� పప లలపలర �

95-151/952

95-151/479

860
SQX1957554
పపరర: ధనలకడక షరరబగ

95-151/482
862
SQX1957562
పపరర: గగపస కకషష తనసజ కలమయర
రరచపపడడ
తసడడ:డ వనసకట మగరళధర రరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:61-3-79
వయసనస:22
లస: పప

863
SQX1957521
పపరర: చసదడ శశఖర షరరబగ

95-151/477

తసడడ:డ చదనతకకషషయఖ� �
ఇసటట ననస:61-3-79
వయసనస:64
లస: పప
95-151/487

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గసగరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-3-77
వయసనస:23
లస: పప
855
SQX2313401
పపరర: బబబ గసధస

95-157/1523

858
SQX1957547
పపరర: వజయ లకడక రరచపపడడ

95-151/478

భరస : వనసకట మగరళధర రరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:61-3-79
వయసనస:42
లస: ససస స
95-151/480

861
SQX1959246
పపరర: పవన కకషష కళయఖణ రరచపపడడ

95-151/483

95-151/484
864
MLJ1161793
పపరర: గణణశ చసదడ కలమయర పప లలపలర

తసడడ:డ వనసకట సనబబ రరవప పప లలపలర
ఇసటట ననస:61-3-79
వయసనస:35
లస: పప
95-151/486

867
SQX1255042
పపరర: పపషరలసజల పప లలపలర

95-152/75

తసడడ:డ వనసకట వరరసజననయగలల షరరబగ
ఇసటట ననస:61-3-79
వయసనస:64
లస: పప

భరస : గణణశ చసదడ కలమయర పప లలపలర
ఇసటట ననస:61-3-79
వయసనస:27
లస: ససస స

869
AP151000558194
పపరర: శకమననతరరయణ పలర పప తష

870
SQX2158459
పపరర: ననగ సననత ఆలలరర

తసడడ:డ మయణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:61-3-80
వయసనస:35
లస: పప

95-151/481

తసడడ:డ వనసకట మగరళధర రరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:61-3-79
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతతస షరరబగ
ఇసటట ననస:61-3-79
వయసనస:30
లస: పప

95-151/485 866
865
MLJ1160951
SQX1957588
పపరర: వనసకటసనబబబరరవప� పప లలపలర �
పపరర: వనసకట రతతస షరరబగ

95-151/474

తసడడ:డ సనబబబరరవప గసధస
ఇసటట ననస:61-3-77
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసనబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:61-3-79
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతతస షరరబగ
ఇసటట ననస:61-3-79
వయసనస:60
లస: ససస స

భరస : శకమననతరరయణ
ఇసటట ననస:61-3-80
వయసనస:35
లస: ససస స

95-151/469

తసడడ:డ పడసరద రరవప బబ లశశటస ట
ఇసటట ననస:61-3-75
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకట సనబబబరరవప�
ఇసటట ననస:61-3-79
వయసనస:71
లస: ససస స

868
SQX0235283
పపరర: రరజఖలకడక పలర పప తష

95-151/467

తసడడ:డ సనబబబరరవప గసధస
ఇసటట ననస:61-3-77
వయసనస:22
లస: పప

భరస : పదకననభరరవప�
ఇసటట ననస:61-3-77/1
వయసనస:35
లస: ససస స
859
MLJ3745502
పపరర: వనసకట సనజజత పప లలపలర �

843
MLJ1169283
పపరర: ఉభయభబరతదతవ�
చసతలపపడడ�
భరస : ననగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:61-3-75
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప బబ లశశటస ట
ఇసటట ననస:61-3-75
వయసనస:20
లస: పప

95-151/475 854
853
SQX1851088
SQX2313179
పపరర: సతఖననరరయణ సతఖస గసగరశశటస ట
పపరర: తరరపతయఖ గసధస

తసడడ:డ రరమ సనబయఖ గసగరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-3-77
వయసనస:54
లస: పప

95-151/466

95-151/488

95-151/953

భరస : నరసససహ రరవప ఆలలరర
ఇసటట ననస:61-3-80
వయసనస:37
లస: ససస స
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871
MLJ1168079
పపరర: సనమలత కలరరవనళళ
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95-151/489

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:61-3-81
వయసనస:38
లస: ససస స
874
AP151000561435
పపరర: వనసకటలకడక కలరరవనళళ

872
AP151000561583
పపరర: వకలళయదతవ కలరరవనళళ

95-151/490

భరస : సనబబతబరరవప
ఇసటట ననస:61-3-81
వయసనస:51
లస: ససస స
95-151/492

భరస : కళషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-3-81
వయసనస:54
లస: ససస స

875
AP151000558238
పపరర: అమర ననధ కలరవనళళ

873
AP151000561436
పపరర: శవధనలకడక కలరరవనళళ�

95-151/491

భరస : వనసకటకకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:61-3-81
వయసనస:54
లస: ససస స
95-151/493

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-3-81
వయసనస:44
లస: పప

876
AP151000558026
పపరర: రమమష కలరరవనళళ

95-151/494

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-3-81
వయసనస:48
లస: పప

95-151/495 878
95-151/496 879
95-151/954
877
AP151000558582
AP151000558071
SQX2204733
పపరర: వనసకట సనబబబ రరవప కలరరవనళళ
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప కలరరవనళళ
పపరర: కగవహహచ కకషన చదచతనఖ కలరరవనలయ

తసడడ:డ కకషష మమరరస కలరరవనళళ
ఇసటట ననస:61-3-81
వయసనస:53
లస: పప
880
SQX1401223
పపరర: పడసనత వసకరయల

తసడడ:డ కళషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-3-81
వయసనస:63
లస: పప
95-152/76

తసడడ:డ పరమగలల వసకరయల
ఇసటట ననస:61-3-81
వయసనస:29
లస: ససస స
883
AP151000561293
పపరర: లలయవత సరగర

95-151/499

95-151/502

95-151/503

95-151/506

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:61-3-86
వయసనస:52
లస: పప

95-174/714

890
MLJ3745551
పపరర: రరధదక చదకరస

893
AP151000558303
పపరర: శకనవరసరరవపచదకరస

95-151/509

896
SQX1119784
పపరర: భబవన పపననగరసడ

95-151/504

899
SQX0662031
పపరర: లకకకకలమయరర వకసలగడడ
భరస : సనరఖచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:61-3-87
వయసనస:64
లస: ససస స

95-151/501

888
SQX2299030
పపరర: మహలకడక ఆలపరటట

95-174/715

891
MLJ3745635
పపరర: పదనకవత బబడడద

95-151/505

భరస : వనసకట లకడక ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:61-3-84
వయసనస:71
లస: ససస స
95-151/507

95-151/508
894
SQX0449355
పపరర: వనసకట లకడక ననరరయణరరవప�
బబడడద�
తసడడ:డ కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:61-3-84
వయసనస:47
లస: పప

95-151/510

897
MLJ2747186
పపరర: రరజఖలకడక పపననగరసడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:61-3-86
వయసనస:25
లస: ససస స
95-151/512

885
AP151000558357
పపరర: శకరరమమమరరస సరగర

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-3-83
వయసనస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతననరరయణ
ఇసటట ననస:61-3-84
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ చదకస నననరరయణ
ఇసటట ననస:61-3-84
వయసనస:25
లస: పప
898
SQX0429373
పపరర: శకనవరసరరవప పపననగరసడ

887
SQX2299014
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఆలపరటట

95-151/498

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-3-83
వయసనస:70
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-3-84
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:61-3-84
వయసనస:25
లస: ససస స
895
AP151000558217
పపరర: ననరరయణ చదకరస

95-151/500

తసడడ:డ శశషరదదర
డ రవప
ఇసటట ననస:61-3-83
వయసనస:81
లస: పప

భరస : శవసరయపడసరద
ఇసటట ననస:61-3-83/1
వయసనస:48
లస: ససస స
892
MLJ3745544
పపరర: సనశల చదకరస

884
AP151000558583
పపరర: ససరఖకలమయర సరగర

882
SQX0940940
పపరర: ననగమణణ సరగర
భరస : సనరఖ కలమయర
ఇసటట ననస:61-3-83
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస సరగర
ఇసటట ననస:61-3-83
వయసనస:71
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ సరగర
ఇసటట ననస:61-3-83
వయసనస:71
లస: పప
889
AP151000561520
పపరర: వజయలకడక కకలర పర

95-151/497

భరస : శకనవరస సప మయయజల
ఇసటట ననస:61-3-82
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:61-3-83
వయసనస:71
లస: ససస స
886
SQX1245092
పపరర: ననగరశశరరరవప సరగర

881
SQX1717321
పపరర: మనన కలమయరర సప మయయజల

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప కలరరవనలయ
ఇసటట ననస:61-3-81
వయసనస:31
లస: పప

95-151/511

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-3-86
వయసనస:25
లస: ససస స
95-151/514

900
SQX1717230
పపరర: లకడక గకసథద

95-151/515

భరస : సరసబశవరరవప గకసథద
ఇసటట ననస:61-3-88
వయసనస:63
లస: ససస స
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901
MLJ1165653
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప మయరడడగగ

95-151/516

తసడడ:డ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:61-3-88
వయసనస:39
లస: పప
904
SQX1717172
పపరర: సరసబశవరరవప గకసథద

95-151/519

95-151/522

భరస : బబలయసజననయగలల
ఇసటట ననస:61-3-95
వయసనస:48
లస: ససస స
913
SQX1771849
పపరర: రమఖ కకషష చదదళర

95-151/809

భరస : రమమష కలమయర చదదళర
ఇసటట ననస:61-3-95
వయసనస:29
లస: ససస స
916
MLJ1167147
పపరర: ఉషరరరణణ లసగమలలర

95-151/528

భరస : శవశసకరబబబగ
ఇసటట ననస:61-3-96
వయసనస:45
లస: ససస స

908
AP151000543396
పపరర: వమలకలమయరర మటటసపలర

911
MLJ1166099
పపరర: బబలయసజననయగలల లసగమలలర

925
AP151000561476
పపరర: జయపడద జజలలరర

95-151/537

95-151/526

915
MLJ3745312
పపరర: ఆదదలకడక మమడడగరరర
భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:61-3-96
వయసనస:25
లస: ససస స

917
SQX0592048
పపరర: ననగరరజ మమడడగరరర

918
MLJ1165901
పపరర: శవశసకరరబబగ లసగమలలర

923
MLJ1166719
పపరర: రరపరననగలకడక జలలరర

926
MLJ1161660
పపరర: శశషరరతతస సరమ

929
SQX1582775
పపరర: బబలకకషష జలలరర
తసడడ:డ పపసడరరకరకడడ జలలరర
ఇసటట ననస:61-3-98
వయసనస:43
లస: పప

95-151/524

95-151/808

95-151/955
914
SQX2387173
పపరర: CH Vసరయ మణణకరసత నగరజ
లసగమలలర
తసడడ:డ బబల ఆసజననయగలల లసగమలలర
ఇసటట ననస:61-3-95
వయసనస:20
లస: పప
95-151/529

95-151/527

95-151/530

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-3-96
వయసనస:25
లస: పప
95-151/532

95-151/533
921
SQX0940924
పపరర: తననజజ వమల కలమయరర సరమ

భరస : వనసకట ననగ శవ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-3-98
వయసనస:25
లస: ససస స
95-151/535

924
MLJ1161652
పపరర: వనసకటరతతస� సరమ�

95-151/536

భరస : వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:61-3-98
వయసనస:25
లస: ససస స
95-151/538

భరస : పరలసకయఖ
ఇసటట ననస:61-3-98
వయసనస:31
లస: ససస స
95-151/540

912
SQX1656099
పపరర: రమమష కలమయర చదదళర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ చదదళర
ఇసటట ననస:61-3-95
వయసనస:41
లస: పప

భరస : రమమషషసమయర
ఇసటట ననస:61-3-98
వయసనస:63
లస: ససస స

భరస : పపసాసడరరకరకడడ
ఇసటట ననస:61-3-98
వయసనస:63
లస: ససస స

909
MLJ1165950
పపరర: రరఘవనసదడరరవప మటటసపలర
తసడడ:డ హననమసతరరవప
ఇసటట ననస:61-3-94
వయసనస:56
లస: పప

భరస : వరరసజననయగలల సరమ
ఇసటట ననస:61-3-98
వయసనస:31
లస: ససస స
95-151/534

928
MLJ1161637
పపరర: వనసకటననగశవకకటటశశరరరవప
సరమ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-3-98
వయసనస:25
లస: పప

95-151/523

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-3-95
వయసనస:56
లస: పప

95-151/531 920
919
SQX1527649
SQX1232172
పపరర: వనసకట లకడక పడసనత జలలరర
పపరర: వనసకట పదకజ సరమ

922
MLJ3745270
పపరర: కనకమహలకడక తనయయరర
జలలరర
భరస : చసదడ శశఖర జలలరర
ఇసటట ననస:61-3-98
వయసనస:41
లస: ససస స

95-151/521

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-3-94
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:61-3-96
వయసనస:25
లస: పప

భరస : హరర పడసరద జలలరర
ఇసటట ననస:61-3-98
వయసనస:31
లస: ససస స

95-151/518

95-151/520 906
905
SQX1357731
MLJ3745619
పపరర: శరకవణణ లకడక ససజనఖ మటటసపలర
పపరర: లకడక కకట

భరస : హననమసతరరవప
ఇసటట ననస:61-3-94
వయసనస:73
లస: ససస స
95-151/525

903
MLJ1165695
పపరర: రరమయరరవప మయరడడగగ

తసడడ:డ రరఘనయఖ
ఇసటట ననస:61-3-88
వయసనస:64
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప మటటసపలర
ఇసటట ననస:61-3-94
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : రరఘవనసదడరరవప
ఇసటట ననస:61-3-94
వయసనస:49
లస: ససస స
910
MLJ1165521
పపరర: సనజజత లసగమలలర

95-151/517

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గకసధద
ఇసటట ననస:61-3-88
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ కరశవ సరశమ గకసథద
ఇసటట ననస:61-3-88
వయసనస:72
లస: పప
907
AP151000543397
పపరర: వనసకటపదనకవత మటటసపలర

902
SQX1957596
పపరర: ననగ సనరరష గకసధద

927
MLJ1161611
పపరర: వరరసజననయగలల� సరమ�

95-151/539

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:61-3-98
వయసనస:25
లస: పప
95-151/541

930
AP151000558436
పపరర: హరరపస
డ రద జలలరర

95-151/542

తసడడ:డ పపసడరరకరకడడ
ఇసటట ననస:61-3-98
వయసనస:63
లస: పప
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931
SQX1582718
పపరర: చసదడశశఖర జలలరర
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95-151/543

తసడడ:డ పపసడరరకరకడడ జలలరర
ఇసటట ననస:61-3-98
వయసనస:50
లస: పప
934
SQX2157154
పపరర: పరరరసరరధద జలలరర

95-151/956

935
MLJ3745338
పపరర: ఆర.యమ సనవరష లకడక�

936
MLJ3745361
పపరర: కరకసత బ

95-151/547

939
SQX0707604
పపరర: వ వ ఎస వ పడసరద
బడహకజజసనఖల
తసడడ:డ సప మయయజలల
ఇసటట ననస:61-3-99
వయసనస:25
లస: పప

95-151/550

95-194/786

941
SQX2347359
పపరర: డ డ

942
SQX1765510
పపరర: శసకర కకలశశటస ట

95-161/222

95-152/77

95-133/960

తసడడ:డ డ డ
ఇసటట ననస:61-3-163 ANANDAPETA
వయసనస:65
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-3-318
వయసనస:56
లస: పప

944
SQX1440908
పపరర: అనసరరధ బబడమయకజజసనల

945
SQX0642389
పపరర: శకలకడక బడహకజజసనఖల

95-151/551

భరస : మణణకసఠ శరససస స బబడమయకజజసనల
ఇసటట ననస:61-3-352
వయసనస:31
లస: ససస స

95-151/553 947
946
SQX0642488
SQX1853324
పపరర: ససతనరరమశరససస స బడహకజజఖశఖలల
పపరర: నససహ బబగస షపక

తసడడ:డ జజఖశఖలలశరక
ఇసటట ననస:61-3-352
వయసనస:31
లస: పప
95-158/961

952
MLJ3739323
పపరర: రఘగననగరసదడకలమయర అమకశశటస ట

950
MLJ3744190
పపరర: రతతకలమయరర అమకశశటస ట

95-156/39

తసడడ:డ శసకరరరవప అమక శశటస ట
ఇసటట ననస:61-4
వయసనస:31
లస: పప

953
AP151000540482
పపరర: శసకరరరవప అమకశశటస ట

95-159/59

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కనగరరర
ఇసటట ననస:61-4
వయసనస:33
లస: పప

956
SQX2206928
పపరర: అససఫ షపక

95-159/62

959
SQX1939891
పపరర: పరఖరరజస షపక
భరస : అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:61-4
వయసనస:74
లస: ససస స

951
AP151000543280
పపరర: రరజఖలకడక అమకశశటస ట

95-159/60

954
SQX1373216
పపరర: శరసత కనగరరర

95-165/37

భరస : శకనవరస రరవప కనగరరర
ఇసటట ననస:61-4
వయసనస:25
లస: ససస స
95-165/845

తసడడ:డ అబగదల నబ
ఇసటట ననస:61-4
వయసనస:40
లస: పప
95-194/55

95-157/70

భరస : శసకరరరవప అమకశశటస ట
ఇసటట ననస:61-4
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడకననరరయణ అమకశశటస ట
ఇసటట ననస:61-4
వయసనస:62
లస: పప
95-165/38

948
SQX1838820
పపరర: పరఖరరజజన షపక
భరస : అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:61-4
వయసనస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరకవప అమక శశటస ట
ఇసటట ననస:61-4
వయసనస:33
లస: ససస స
95-159/61

95-151/552

భరస : జజఖసనఖలల
ఇసటట ననస:61-3-352
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : గన షపక
ఇసటట ననస:61-4
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:61-4
వయసనస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ గన షపక
ఇసటట ననస:61-4
వయసనస:22
లస: ససస స

95-151/546

95-151/549
938
SQX0592469
పపరర: ఆర.యమ.వ రరఘవనసదడ
కలమయర
తసడడ:డ ఆర.యమ.వ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:61-3-99
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ వర సరశమ తతట
ఇసటట ననస:61-3-351
వయసనస:29
లస: పప

958
SQX1939818
పపరర: నససహ బబగస షపక

తసడడ:డ పరలసకయఖ
ఇసటట ననస:61-3-98
వయసనస:25
లస: పప

95-151/548

943
SQX1372150
పపరర: వనసకటటశశరరర తతట

955
SQX1391473
పపరర: శకనవరస రరవప కనగరరర

95-151/545

భరస : వ.వ.యస.వ పడసరద
ఇసటట ననస:61-3-99
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : డ డ
ఇసటట ననస:61-3-163
వయసనస:60
లస: ససస స

949
SQX1948165
పపరర: పరఖరరజన షపక

933
MLJ1162940
పపరర: వనసకటటశశరరరవప సరమ

భరస : ఆర.యమ.వ రరఘవనసదడ కలమయర�
ఇసటట ననస:61-3-99
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:61-3-99
వయసనస:25
లస: ససస స
940
SQX2351856
పపరర: డ డ

95-151/544

తసడడ:డ పపసడరరకరకడడ
ఇసటట ననస:61-3-98
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ కలమయర జలలరర
ఇసటట ననస:61-3-98
వయసనస:19
లస: పప
937
MLJ3745320
పపరర: ఆర.యమ శరసత

932
SQX1582726
పపరర: రమమష కలమయర జలలరర

957
SQX2206944
పపరర: హససన షపక

95-165/846

భరస : అససఫ
ఇసటట ననస:61-4
వయసనస:39
లస: ససస స
95-194/56

960
SQX1939859
పపరర: గన షపక

95-194/57

తసడడ:డ అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:61-4
వయసనస:38
లస: పప
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961
SQX1214014
పపరర: గన షపక
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95-195/122

తసడడ:డ అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:61-4
వయసనస:38
లస: పప
964
AP151000546192
పపరర: కలసనమకలమయరర జలలరర

95-160/234

95-160/237

95-160/240

95-158/960

95-159/66

95-160/243

95-160/246

తసడడ:డ గగరరలసగయఖ వసకరయల
ఇసటట ననస:61-4-104
వయసనస:66
లస: పప

974
SQX1618224
పపరర: వరసవ తనడడకకసడ

977
SQX2296382
పపరర: దనరర ధభకలటట

980
AP151000546207
పపరర: వనసకరయమక తనడడకకసడ

983
AP151000546386
పపరర: ననగమరర తనడడకకసడ

95-160/866

986
SQX2320489
పపరర: దనరర దబబకలటట

95-159/64

989
SQX2276814
పపరర: అరరణ కకసతనడ
భరస : శరత కలమయర కకసతనడ
ఇసటట ననస:61-4-105
వయసనస:38
లస: ససస స

969
SQX0364505
పపరర: రరమచసదడరరవప గగరకస

95-160/239

972
SQX1726793
పపరర: దనరర దబబబకలటట

95-158/959

975
SQX0519322
పపరర: మహలకడక ససదద నరస� సస ధన రస

95-159/65

భరస : సనరరష బబబగ� ససడడ న రస
ఇసటట ననస:61-4-103
వయసనస:32
లస: ససస స
95-159/749

978
SQX0770503
పపరర: పరమమశశరర తనడడకకసడ

95-160/242

భరస : కరశవ రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:61-4-103
వయసనస:42
లస: ససస స
95-160/244

981
SQX1467456
పపరర: వజయ కకషష తనడడకకసడ

95-160/245

తసడడ:డ ననగమర తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:61-4-103
వయసనస:23
లస: పప
95-160/247

984
SQX2296358
పపరర: వజయ ధభకలటట

95-160/865

భరస : అసకమక రరవప ధభకలటట
ఇసటట ననస:61-4-103
వయసనస:48
లస: ససస స
95-160/867

భరస : మయధవరరవప దబబకలటట
ఇసటట ననస:61-4-103
వయసనస:25
లస: ససస స
95-160/249

95-160/236

భరస : మయధవ రరవప దబబబకలటట
ఇసటట ననస:61-4-103
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబబరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:61-4-103
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ అసకమక రరవప ధభకలటట
ఇసటట ననస:61-4-103
వయసనస:31
లస: పప
988
MLJ2675106
పపరర: సరసబశవరరవప వసకరయల

95-160/241

భరస : సనబబబరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:61-4-103
వయసనస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబబరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:61-4-103
వయసనస:47
లస: పప
985
SQX2296622
పపరర: మయధవరరవప ధభకలటట

971
AP151000546199
పపరర: సరసబశవరరవప గగడడవరడ

966
AP151000546190
పపరర: వరసనదతవరరవప జలలరర

తసడడ:డ రరఘవయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:61-4-102/1
వయసనస:60
లస: పప

భరస : మయధవరరవప ధభకలటట
ఇసటట ననస:61-4-103
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : ననగమర తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:61-4-103
వయసనస:46
లస: ససస స
982
AP151000546208
పపరర: కరశవరరవప తనడడకకసడ

95-160/238

తసడడ:డ కరశవ రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:61-4-103
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమర తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:61-4-103
వయసనస:25
లస: పప
979
AP151000546388
పపరర: శకదతవ తనడడకకసడ

968
AP151000546202
పపరర: శరఖమలయకలమయరర గగడడవరడ

95-159/63

తసడడ:డ సరసబయఖ జలలరర
ఇసటట ననస:61-4-101
వయసనస:85
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణమమరరస గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-4-102/1
వయసనస:80
లస: పప

భరస : అసకమకరరవప దబబబకలటట
ఇసటట ననస:61-4-103
వయసనస:48
లస: ససస స
976
SQX1301688
పపరర: బల రరమ కకషష తనడడకకసడ

95-160/235

భరస : రరమయసజననయగలల గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-4-102/1
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణమమరరస గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-4-102/1
వయసనస:75
లస: పప
973
SQX1726918
పపరర: వజయ దబబబకలటట

965
AP151000546450
పపరర: వశశననధ కలమయర జలలరర

963
SQX0381350
పపరర: శకనరజ� జలలరర�

భరస : వశశననథ కలమయర� జ లల రర
ఇసటట ననస:61-4-101
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసనదతవరరవప జలలరర
ఇసటట ననస:61-4-101
వయసనస:44
లస: పప

భరస : రమమష కటబబతస న
ఇసటట ననస:61-4-102
వయసనస:36
లస: ససస స
970
AP151000546201
పపరర: రరమయసజననయగలల గగడడవరడ

95-152/78

తసడడ:డ అసకమక రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:61-4-14
వయసనస:24
లస: పప

భరస : వరసనదతవరరవప జలలరర
ఇసటట ననస:61-4-101
వయసనస:70
లస: ససస స
967
SQX1099903
పపరర: వనజ కటబబతస న

962
SQX1717529
పపరర: శకనవరస బతష
స ల

987
MLJ2675270
పపరర: అనససరఖమక వసకరయల

95-160/248

భరస : సరసబశవరరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:61-4-104
వయసనస:61
లస: ససస స
95-160/868

990
SQX1726884
పపరర: అరరణన కకసతద

95-158/958

భరస : సరత కలమయర కకసతద
ఇసటట ననస:61-4-106
వయసనస:38
లస: ససస స
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991
AP151000546223
పపరర: ససరఖపడభ కకసతడ

95-160/250

992
AP151000546222
పపరర: వరలకడక కకసతడ

భరస : రరమసనబడహకణఖచనరరఖలల కకసతడ
ఇసటట ననస:61-4-106
వయసనస:59
లస: ససస స

భరస : సరరశశశరరరవప కకసతడ
ఇసటట ననస:61-4-106
వయసనస:77
లస: ససస స

994
MLJ2675387
పపరర: ననగ వరవనసకట శరత కలమయర
కకసతడ
తసడడ:డ సరరశశశరరరవప కకసతడ
ఇసటట ననస:61-4-106
వయసనస:39
లస: పప

95-160/253

995
SQX1858679
పపరర: సహ జ పసడయయ నడడమగకసల

997
AP151000546226
పపరర: కలయఖణణ నడడమగకసల

95-160/256

95-160/259

95-162/169

భరస : పప తషరరజ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-4-109
వయసనస:34
లస: ససస స
1006 SQX1941657
పపరర: కనక దనరర లకడక పరరరపలర

95-160/254

95-160/257

తసడడ:డ
ఇసటట ననస:61-4-109
వయసనస:62
లస: పప

1004 SQX1448860
పపరర: పప తషరరజ తషళళళరర

1005 MLJ3743911
పపరర: కనక దనరర లకడక పరరరపలర

95-162/170

1009 SQX1325431
పపరర: రవ మణణ కరసత కకలశశటస ట

1010 SQX1324516
పపరర: అమరరతథ కకలశశటస ట

95-160/266

తసడడ:డ ననగరశశర గగపరస కలరపరటట
ఇసటట ననస:61-4-114
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:61-4-114
వయసనస:48
లస: ససస స

95-160/270
1015 SQX1325258
పపరర: శక ననగ వనసకట పవన కలమయర
కలరపరటట
తసడడ:డ కకటట రరజజ మలలర సశర రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:61-4-114
వయసనస:25
లస: పప

1016 AP151000546219
పపరర: ననగరశశరరరవప కలరపరటట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ కలరపరటట
ఇసటట ననస:61-4-114
వయసనస:55
లస: పప

1018 SQX1605072
పపరర: ధనలకడక తదలర యకలల

1019 SQX1973791
పపరర: పరవన మయజరటట

95-159/67

1008 SQX1324722
పపరర: వనసకట భబరత కకలసపటస ట

95-160/264

భరస : అమరరతథ కకలసపటస ట
ఇసటట ననస:61-4-113
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరరసరశమ కకలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-4-113
వయసనస:52
లస: పప

95-160/267 1013 AP151000546220
1012 SQX1325316
పపరర: వనసకట లకడక ననగమణణ కలరపరటట
పపరర: వనసకటపదనకవత కలరపరటట

భరస : హరర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:61-4-116
వయసనస:64
లస: ససస స

95-160/258

భరస : పరరశత శసకర వర పడసరద పరరరపలర
ఇసటట ననస:61-4-112
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : పరరశత శసకర వర పడసరద పరరరపలర
ఇసటట ననస:61-4-112
వయసనస:45
లస: ససస స

95-118/879

999
SQX0711366
పపరర: సశరరజఖలకడక నడడమగకసల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-4-109
వయసనస:25
లస: పప

95-160/263

తసడడ:డ అమరరతథ కకలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-4-113
వయసనస:23
లస: పప

95-160/255

95-160/260 1002 AP151000546229
95-160/261
1001 SQX1064013
పపరర: సనరరష కలమయర నడడమగకసల
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నడడమగకసల

1007 SQX1064237
పపరర: పరరశత శసకర వర పడసరద
పరరరపలర
తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస పరరరపలర
ఇసటట ననస:61-4-112
వయసనస:51
లస: పప

95-160/265

996
SQX1248161
పపరర: చసదడకళ గగరకస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-4-109
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద సరసబయఖ తషళళళరర
ఇసటట ననస:61-4-109
వయసనస:38
లస: పప
95-160/262

95-160/252

భరస : శకకరసత గగరకస
ఇసటట ననస:61-4-108
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప గగరకస
ఇసటట ననస:61-4-108
వయసనస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-4-109
వయసనస:47
లస: ససస స
1003 SQX1448902
పపరర: ననగ లకడక తషళళ
ర రర

998
SQX1248153
పపరర: శకకరసత గగరకస

993
SQX0615179
పపరర: దనమదరరరవప కకసతడ

తసడడ:డ సనబడమణఖస కకసతడ
ఇసటట ననస:61-4-106
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ బడహకస నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-4-108
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : బడహకస నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-4-108
వయసనస:45
లస: ససస స
1000 AP151000546228
పపరర: సనబబబయమక నడడమగకసల

95-160/251

1011 SQX0797431
పపరర: మరరత ఫణణ కలమయర కలరపరటట

95-159/68

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-4-114
వయసనస:27
లస: పప
95-160/268

1014 AP151000546221
పపరర: ఝయనసలకడక కలరపరటట

95-160/269

భరస : కకటటరరజమలలర శశరరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:61-4-114
వయసనస:56
లస: ససస స
95-160/271

1017 AP151000546218
పపరర: కకటటరరజ మలలర శశరరరవప
కలరపరటట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ కలరపరటట
ఇసటట ననస:61-4-114
వయసనస:63
లస: పప

95-160/272

95-94/455

1020 SQX1727023
పపరర: వనసకటటసశరర రరవప చనవల

95-158/957

భరస : జజశల ననగ ససదదప కలమయర మయజరటట
ఇసటట ననస:61-4-117
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటసశరర రరవప చనవల
ఇసటట ననస:61-4-117
వయసనస:52
లస: పప
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1021 SQX1248096
పపరర: సరమయమ జఖ లకడక మయజరటట

95-160/273

1022 SQX1763515
పపరర: ధన లకడక దతసన

భరస : యగగరసధర నలకసటటశశర రరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-4-117
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప దతసన
ఇసటట ననస:61-4-117
వయసనస:58
లస: ససస స

1024 SQX1248070
పపరర: నలకసటటశశర రరవప మయజరటట

1025 SQX1763531
పపరర: పడసరద రరవప దతసన

95-160/276

తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-4-117
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దతసన
ఇసటట ననస:61-4-117
వయసనస:62
లస: పప

1027 SQX2240000
పపరర: రరజత రమణణ కలమయరర
పలకలలరర
భరస : నరరష
ఇసటట ననస:61-5
వయసనస:29
లస: ససస స

95-155/860

1028 MLJ2669737
పపరర: వనసకటపదనకవత ఆవపల

1030 MLJ3735875
పపరర: గగపసననయగడడ ఆవపల

95-159/71

95-192/1008

95-194/60

1031 SQX1362045
పపరర: రరజజ రరజరశశరర పరలకలలరర

1034 SQX0914978
పపరర: ఫరరజనన పరరశన షపక

1037 SQX1078287
పపరర: ఫరతమయ బబగస షపక

95-194/63

1040 SQX0914994
పపరర: అబగదల సనభబన షపక

1043 SQX1938984
పపరర: ఆశ సనరభ

భరస : వనసకట శవ మలర కరరరజన రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:61-5
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరష సనరభ
ఇసటట ననస:61-5-74
వయసనస:25
లస: ససస స

1045 SQX1939008
పపరర: కకపరరరవప సనరభ

1046 SQX1556564
పపరర: కవత లసగరల

95-175/378

తసడడ:డ ఆదమ సనరభ
ఇసటట ననస:61-5-74
వయసనస:64
లస: పప
1048 SQX1556911
పపరర: సనజత బబలరసకకసడ
భరస : శవరరమకకషష బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:61-5-119
వయసనస:31
లస: ససస స

95-159/69

95-162/171

1049 SQX0521187
పపరర: శవరరమకకకషష బబలరసకకసడ
తసడడ:డ గగరవయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:61-5-119
వయసనస:29
లస: పప

95-159/70

1032 SQX1275651
పపరర: దతవ వర పడసనత పలకలలరర

95-166/50

భరస : అశశక బబబగ పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-5
వయసనస:32
లస: ససస స
95-194/58

1035 SQX0914986
పపరర: నహహదన బబగస షపక

95-194/59

తసడడ:డ అబగదల రహహమ
ఇసటట ననస:61-5
వయసనస:36
లస: ససస స
95-194/61

1038 AP151000669523
పపరర: ఆషడఫఉనతసర షపక

95-194/62

భరస : అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:61-5
వయసనస:59
లస: ససస స
95-194/64

1041 AP151000666558
పపరర: అబగదల సలమ షపక

95-194/65

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:61-5
వయసనస:48
లస: పప
95-175/376

1044 SQX1939016
పపరర: కకపమక సనరభ

95-175/377

భరస : కకషష రరవప సనరభ
ఇసటట ననస:61-5-74
వయసనస:61
లస: ససస స
95-160/278

భరస : శకనవరసరరవప లసగరల
ఇసటట ననస:61-5-118
వయసనస:43
లస: ససస స
95-159/72

1029 MLJ2669679
పపరర: పరరశతదతవ ఆవపల
భరస : గగపసననయగడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:61-5
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమ
ఇసటట ననస:61-5
వయసనస:29
లస: పప
95-194/859

95-160/869

భరస : దతవనసదడరరవప మమదదసలలరర
ఇసటట ననస:61-4-176
వయసనస:52
లస: ససస స

భరస : అహమకద షపక
ఇసటట ననస:61-5
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రహహమ
ఇసటట ననస:61-5
వయసనస:28
లస: పప
1042 SQX2553899
పపరర: ధనలకడక ఆవపల

1026 SQX2304921
పపరర: మలర శశరర మమదదసలలరర

తసడడ:డ అహమకద షపక
ఇసటట ననస:61-5
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:61-5
వయసనస:35
లస: ససస స
1039 SQX0914960
పపరర: అబగదల షషకలర షపక

95-160/277

భరస : నటరరజ పరలకలలరర
ఇసటట ననస:61-5
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:61-5
వయసనస:68
లస: ససస స
1036 SQX1078394
పపరర: షమల షపక

95-160/275
1023 SQX1248104
పపరర: జజశల ననగ ససదదప కలమయర
మయజరటట
తసడడ:డ యగగరసధర నలకసటటశశర రరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-4-117
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ గగపసననయగడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:61-5
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ భకకలల ఆవపల
ఇసటట ననస:61-5
వయసనస:63
లస: పప
1033 SQX2411692
పపరర: అశకఫపనతసర షపక

95-160/274

1047 SQX1556655
పపరర: శకనవరసరరవప లసగరల

95-160/279

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:61-5-118
వయసనస:53
లస: పప
95-159/73

1050 SQX1760412
పపరర: రరణణ యదదనపపడడ

95-160/280

భరస : శవ శసకర రరవప యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:61-5-119
వయసనస:46
లస: ససస స
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1051 AP151000546138
పపరర: కమలమక యదదనపపడడ

95-160/281

భరస : ననరరయణరరవప యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:61-5-119
వయసనస:76
లస: ససస స
1054 AP151000546139
పపరర: నరసససహరరవప తషళళ
ర రర

95-160/284

తసడడ:డ పపదననరరయణ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-5-120
వయసనస:62
లస: పప
1057 SQX0198523
పపరర: రమయ వడనరదద

95-160/285

95-160/288

భరస : వనసకటబచలస తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-5-124
వయసనస:72
లస: ససస స
1066 AP151000546144
పపరర: వనసకటబచలస తషళళళరర

95-160/294

95-156/775

తసడడ:డ హరర కకషష కకలర పర
ఇసటట ననస:61-5-125
వయసనస:26
లస: ససస స
1072 SQX2052827
పపరర: పరసడడ రసగర రరవప కకలర పర

1056 SQX2418366
పపరర: వనసకట రవ తతజ వడనరదద

95-154/1235

95-158/795

1058 AP151000546147
పపరర: ననగరసదడమగ తషళళళరర

95-160/286

1061 SQX1325084
పపరర: నసదదన అవసత గగసటటపలర

95-160/289

1064 SQX1099861
పపరర: అకయ కలమయర గగసటటపలర

95-160/292

95-160/287

1062 MLJ2676138
పపరర: లనన తషళళళరర

95-160/290

1065 MLJ2675916
పపరర: ననగరశశరరరవప తషళళళరర

95-160/293

తసడడ:డ వనసకటబచలస తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-5-124
వయసనస:44
లస: పప

1067 SQX2264018
పపరర: ననగ ససపతకలమయర తషళళరర

95-159/751

1068 SQX2124170
పపరర: సరహహత పసడయ తషళళరర

95-160/870

తసడడ:డ ననగ శకనవరసరరవప తషళళరర
ఇసటట ననస:61-5-124/2
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననగ శకనవరసరరవప తషళళరర
ఇసటట ననస:61-5-124/2
వయసనస:18
లస: ససస స

1070 SQX2225415
పపరర: హరర కకషష కకలర పర

1071 SQX2163715
పపరర: హరర కకషష కకలర పర

95-156/1031

1073 SQX2052835
పపరర: లకడక కకలర పర

95-156/1032

తసడడ:డ పరసడడ రసగర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:61-5-125
వయసనస:32
లస: పప
95-158/796

1074 SQX2136539
పపరర: హరర కకషష కకలర పర

95-158/839

తసడడ:డ పరసడడ రసగర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:61-5-125
వయసనస:32
లస: పప
95-159/752

భరస : వర వనసకట సతఖననరరయణ గగపరస మడడడ
ఇసటట ననస:61-5-126
వయసనస:47
లస: ససస స
1078 SQX2225209
పపరర: వరలకడక కలమయరర మదదద

1079 SQX2344042
పపరర: ననగ భబరర వ రరమగడడ మదదద

95-159/755

భరస : వర వనసకట లకడక సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-5-126
వయసనస:47
లస: ససస స

1059 MLJ2675700
పపరర: మగరళ వడనరదద

భరస : ననగరశశరరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-5-124
వయసనస:44
లస: ససస స

1076 SQX2225183
పపరర: వర వనసకట సతఖననతరరయణ
గగపస మదదద
తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:61-5-126
వయసనస:56
లస: పప

95-159/754

95-159/750

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప వడనరదద
ఇసటట ననస:61-5-123
వయసనస:53
లస: పప

భరస : పరసడడ రసగర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:61-5-125
వయసనస:49
లస: ససస స
95-157/1524

95-160/283

తసడడ:డ మగరళ వడనరదద
ఇసటట ననస:61-5-123
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడ రసగర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:61-5-125
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస కకలర పర
ఇసటట ననస:61-5-125
వయసనస:62
లస: పప
1075 SQX2346039
పపరర: వరలకడక కలమయరర మడడడ

1055 SQX2265395
పపరర: ననగరసదడస తషళళళరర

తసడడ:డ చన రతస యఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-5-124
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-5-124
వయసనస:80
లస: పప
1069 SQX2051514
పపరర: బసదన కకలర పర

భరస : నరసససహరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-5-120
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-5-124
వయసనస:27
లస: ససస స
95-160/291

1053 AP151000546140
పపరర: సనబబరతనతలల తషళళ
ర రర

తసడడ:డ ననరరయణరరవప యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:61-5-119
వయసనస:42
లస: పప

భరస : ససరరబబబగ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-5-123
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతతస తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-5-123
వయసనస:60
లస: పప
1063 AP151000546143
పపరర: రరమతషలసస తషళళళరర

95-160/282

భరస : ససరర బబబగ తషళళళరర
ఇసటట ననస:61-5-123
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : మగరళ వడనరదద
ఇసటట ననస:61-5-123
వయసనస:45
లస: ససస స
1060 AP151000546146
పపరర: ససరరబబబగ తషళళళరర

1052 AP151000546137
పపరర: శవశసకరరరవప యదదనపపడడ

95-159/753
1077 SQX2345841
పపరర: వర వనసకట సతఖననరరయణ మదదద

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప మదదద
ఇసటట ననస:61-5-126
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ వర వనసకట సతఖననరరయణ మదదద
ఇసటట ననస:61-5-126
వయసనస:18
లస: పప

1080 SQX2225217
పపరర: ననగ భబరర వ రమగడడ మదదద

95-159/756

తసడడ:డ వర వనసకట సతఖ ననరరయణ గగపస
ఇసటట ననస:61-5-126
వయసనస:18
లస: పప
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1081 SQX2454171
పపరర: సనబబ రరవప ఇమకడడ శశటస ట

95-156/1033

తసడడ:డ పపలర రరవప ఇమకడడ శశటస ట
ఇసటట ననస:61-5-127
వయసనస:43
లస: పప
95-159/74

భరస : ననగ రరజ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:61-5-127
వయసనస:36
లస: ససస స
95-159/758

భరస : కకటటశశరరరవప బరరక
ఇసటట ననస:61-5-142
వయసనస:60
లస: ససస స
1093 SQX1726504
పపరర: రగశమక యసమక

95-159/887

భరస : శవయఖ యసమక
ఇసటట ననస:61-5-143
వయసనస:58
లస: ససస స
1096 SQX1832435
పపరర: లకకమక గగసడన

95-160/299

1088 SQX1354596
పపరర: ఆదదననరరయణ మమరరస గమడదపప

95-160/302

1094 SQX1726470
పపరర: లకడక యసస

95-159/888

1100 SQX1556473
పపరర: సనధ ససథపరరపప

తసడడ:డ వనసకట గగరవయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:61-5-146
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ యయసనదనస పప కరల
ఇసటట ననస:61-5-147
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమదనసన పగడనల
ఇసటట ననస:61-5-147
వయసనస:60
లస: పప

95-160/300

1109 SQX2246270
పపరర: లకడక పడసనత మదదదననన
తసడడ:డ శకనన
ఇసటట ననస:61-5-173
వయసనస:24
లస: ససస స

95-160/295

1092 SQX1727064
పపరర: వనసకట పడసరద రరవప యసస

95-95/973

1095 SQX1832419
పపరర: లకడక తనయయరర ఐనవవలల

95-160/298

1098 SQX1187500
పపరర: సచదతవ ఉడత

95-160/301

భరస : కకటటశశర రరవప ఉడత
ఇసటట ననస:61-5-145
వయసనస:79
లస: ససస స
95-160/303

1101 SQX0198580
పపరర: వనసకటరమణ బబలరసకకసడ

95-160/304

భరస : వనసకటగమరవయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:61-5-146
వయసనస:44
లస: ససస స
95-160/306

1104 SQX0797159
పపరర: రఘగరరమ పగడనల

95-159/77

తసడడ:డ శసకర బబబగ పగడనల
ఇసటట ననస:61-5-147
వయసనస:27
లస: పప
95-160/308

భరస : శసకర బబబగ పగడనల
ఇసటట ననస:61-5-147
వయసనస:57
లస: ససస స
95-160/310

1089 SQX1445015
పపరర: కకషష కలమయరర సరవరరరల

భరస : పరసడడరసగరరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:61-5-145
వయసనస:58
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరజన ససథపరరపప
ఇసటట ననస:61-5-146
వయసనస:33
లస: ససస స

1106 AP151000546154
పపరర: అనతపపరష పగడనల

95-159/757

తసడడ:డ శవయఖ యసస
ఇసటట ననస:61-5-143
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకటటశశరరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:61-5-146
వయసనస:49
లస: పప
95-160/307

1086 SQX2453462
పపరర: సనబబ రరవప ఇమకడడ శశటస ట

భరస : జర వ ఆర ఎస మహన రరవప సరవరరరల
ఇసటట ననస:61-5-142
వయసనస:55
లస: ససస స
95-160/297

95-160/305 1103 SQX0198564
1102 SQX1337550
పపరర: వనసకట నవన కలమయర బబలరసకకసడ
పపరర: వనసకటగగరవయఖ బబలరసకకసడ

1108 AP151000546345
పపరర: శసకర బబబగ పగడనల

95-159/76

1091 SQX1445056
పపరర: జర వ ఆర ఎస మహన రరవప
సవరరల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ సవరరల
ఇసటట ననస:61-5-142
వయసనస:63
లస: పప

1097 SQX1832427
పపరర: సనబబమక చకరస

95-156/1035

తసడడ:డ పపలర రరవప ఇమకడడ శశటస ట
ఇసటట ననస:61-5-127
వయసనస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరయఖ చకరస
ఇసటట ననస:61-5-145
వయసనస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట గగరవయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:61-5-146
వయసనస:23
లస: ససస స

1105 SQX1760388
పపరర: మహహమయ కలమయరర పప కరల

95-159/75

భరస : పడసరద రరవప యసస
ఇసటట ననస:61-5-143
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గగసడన
ఇసటట ననస:61-5-145
వయసనస:59
లస: ససస స
1099 SQX1337618
పపరర: అమకతవలర బబలరసకకసడ

1085 SQX1091198
పపరర: ననగ రరజ పరలడడగగ

తసడడ:డ యలర యఖ గమడదపప
ఇసటట ననస:61-5-142
వయసనస:83
లస: పప
95-160/296

1083 SQX2454197
పపరర: నరకల యమకడడ శశటస ట

భరస : సనబబ రరవప యమకడడ శశటస ట
ఇసటట ననస:61-5-127
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:61-5-127
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ పపలర రరవప ఇమకడడ శశటస ట
ఇసటట ననస:61-5-127
వయసనస:43
లస: పప
1090 AP151000546213
పపరర: ననగమలలర శశరర బరరక

95-156/1034

తసడడ:డ పపలర రరవప ఇమకడడ శశటస ట
ఇసటట ననస:61-5-127
వయసనస:43
లస: పప

1084 SQX1091222
పపరర: పరలడడగగ సశపత పరలడడగగ

1087 SQX2453660
పపరర: సనబబ రరవప ఇమకడడ శశటస ట

1082 SQX2454304
పపరర: సనబబ రరవప ఇమకడడ శశటస ట

1107 SQX0629782
పపరర: శరకవణ కలమయర పగడనల

95-160/309

తసడడ:డ శసకర బబబగ పగడనల
ఇసటట ననస:61-5-147
వయసనస:33
లస: పప
95-158/840

1110 SQX2048692
పపరర: లకడక కకట

95-151/810

భరస : సనబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:61-5-1082
వయసనస:66
లస: ససస స
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95-166/51

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-6
వయసనస:25
లస: ససస స
1114 MLJ1168905
పపరర: రతతకలమయరర పలకలలరర

1112 MLJ1170026
పపరర: నళన పలకలలరర

95-166/52

తసడడ:డ శవరరవప
ఇసటట ననస:61-6
వయసనస:36
లస: ససస స
95-166/54

భరస : ససవరరరవప
ఇసటట ననస:61-6
వయసనస:60
లస: ససస స

1115 SQX0749986
పపరర: యశశసత పలకలలరర

95-166/57

తసడడ:డ శవరరవప
ఇసటట ననస:61-6
వయసనస:37
లస: పప

1118 MLJ1168806
పపరర: నటరరజ పలకలలరర

95-166/55

95-166/60

తసడడ:డ కకషషమక పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-6
వయసనస:65
లస: పప

1121 AP151000546315
పపరర: సనబగబలల లసగరల

95-166/58

95-159/759

భరస : ననగ భమషణస పసనతసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-6-148
వయసనస:57
లస: ససస స

1124 SQX2369353
పపరర: లకడక రరజఖస పసనతసశశటస ట

95-160/311

తసడడ:డ పరలకరళళరర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-6-149
వయసనస:58
లస: పప
1129 MLJ3740826
పపరర: ననగశవజజఖతమణణకలమయరర�
లసగస
భరస : ఏడడకకసడలల� లసగస
ఇసటట ననస:61-6-150
వయసనస:43
లస: ససస స
1132 SQX2274173
పపరర: యగరశశరర పసడడకకటట

95-159/760

1130 SQX1471051
పపరర: సరకరత జలకసటట

95-160/955

భరస : వనసకట ననరరయణ పసడడకకటట
ఇసటట ననస:61-6-150
వయసనస:25
లస: ససస స

1133 SQX1091123
పపరర: శకదతవ డదగరపరరస

1122 NDX2873792
పపరర: లకడక రరజఖస పసననమమసత

94-162/1359

1125 SQX2562452
పపరర: లకడక పరలకరళళరర

95-160/953

1128 SQX2562841
పపరర: శవ కలమయరర పరలకరళళరర

95-159/79

1131 MLJ3735859
పపరర: ఏడడకకసడలల� జలకసటట�

95-159/81

భరస : పడసరద డదగరపరరస
ఇసటట ననస:61-6-151
వయసనస:46
లస: ససస స

95-159/82

తసడడ:డ పడసరద డదగరపరరస
ఇసటట ననస:61-6-151
వయసనస:23
లస: పప
1137 SQX1597758
పపరర: శరకవణ ససధఖ చదలవరడ
భరస : సనబడహకణఖస చదలవరడ
ఇసటట ననస:61-6-152
వయసనస:28
లస: ససస స

95-159/80

తసడడ:డ ననగభమషణస� జల కసటట
ఇసటట ననస:61-6-150
వయసనస:48
లస: పప
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1134 SQX1597873
పపరర: రరజరశశర రరవప డదగరపరరస

95-160/956

తసడడ:డ పరలకరళళరర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-6-149
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల జలకసటట
ఇసటట ననస:61-6-150
వయసనస:24
లస: పప
95-159/761

95-166/59

భరస : పరలకరళళరర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-6-149
వయసనస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ పరలకరళళరర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-6-149
వయసనస:60
లస: ససస స
95-159/78

1119 SQX0673590
పపరర: శకనవరసరరవప పలకలలరర

భరస : ననగ భమషణస పసననమమసత
ఇసటట ననస:61-6-148
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : ననగ భమషణస
ఇసటట ననస:61-6-148
వయసనస:56
లస: ససస స

95-160/954 1127 SQX2562833
1126 SQX2562791
పపరర: హననమసత రరవప పరలకరళళరర
పపరర: వనసకట సనబబమక పరలకరళళరర

95-166/56

తసడడ:డ కకషషమక
ఇసటట ననస:61-6
వయసనస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప లసగరల
ఇసటట ననస:61-6-118
వయసనస:59
లస: ససస స

1123 SQX2364792
పపరర: లకడక రరజఖస పసనతసశశటస ట

1116 MLJ1168665
పపరర: నరరష పలకలలరర
తసడడ:డ ససవర రరవప
ఇసటట ననస:61-6
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససవరరరవప
ఇసటట ననస:61-6
వయసనస:40
లస: పప

1120 MLJ1169846
పపరర: శవ రరవప పలకలలరర

95-166/53

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-6
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:61-6
వయసనస:27
లస: పప

1117 MLJ1168459
పపరర: అశశక బబబగ పలకలలరర

1113 SQX0667337
పపరర: వజయ పలకలలరర

1135 SQX1091214
పపరర: పడసరద డదగరపరరస

95-159/83

తసడడ:డ పప త రరజరశశర రరవప డదగరపరరర
ఇసటట ననస:61-6-151
వయసనస:53
లస: పప
95-159/84

1138 MLJ3744323
పపరర: తతజశశ� పపవశల�
భరస : శకధర� పపవశ ల
ఇసటట ననస:61-6-152
వయసనస:36
లస: ససస స

1136 SQX2018653
పపరర: నవన కలమయర మయననపలర

95-159/671

తసడడ:డ వనసకట పడసరద మయననపలర
ఇసటట ననస:61-6-151
వయసనస:25
లస: పప
95-159/85

1139 AP151000543301
పపరర: మయధవ చదలవరడ

95-159/86

భరస : అపరలరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:61-6-152
వయసనస:55
లస: ససస స
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1140 SQX0747212
పపరర: సనబడహకణఖస చదలవరడ

95-159/87

తసడడ:డ అపరలరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:61-6-152
వయసనస:35
లస: పప
1143 AP151000540295
పపరర: అపరలరరవప చదలవరడ

95-159/90

95-158/46

1149 MLJ2662534
పపరర: శకనవరసరరవప వరరశశటస ట

95-159/95

95-159/98

95-160/313

95-160/316

95-159/96

1153 SQX1343615
పపరర: సనధనరరణణ తతట

1156 AP151000546013
పపరర: సరమయమ జఖమగ తతట

1159 SQX1521567
పపరర: ననగరరజ తతట

95-160/319

1162 SQX1556713
పపరర: శక రరమ మమరరస తతట

95-159/99

తసడడ:డ రరఘవయఖ తతట
ఇసటట ననస:61-6-159
వయసనస:62
లస: పప

1165 AP151000546010
పపరర: రసగరరరవప తతట

95-160/314

1168 SQX2484244
పపరర: దనరర పడసరద వలయ
తసడడ:డ సప మరరజ వలయ
ఇసటట ననస:61-6-160
వయసనస:39
లస: పప

95-159/94

1151 MLJ2669745
పపరర: శరఖమల .యలవరరస

95-159/97

1154 SQX1248054
పపరర: ధన లకడక తతట

95-160/312

1157 AP151000546012
పపరర: వజయ లకడక తతట

95-160/315

భరస : శక రరమ మమరరస తతట
ఇసటట ననస:61-6-159
వయసనస:57
లస: ససస స
95-160/317

1160 SQX1508185
పపరర: గగపస కకషష తతట

95-160/318

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:61-6-159
వయసనస:29
లస: పప
95-160/320

1163 MLJ2675965
పపరర: కరమమశశరరరవప తతట

95-160/321

తసడడ:డ రరఘవయఖ తతట
ఇసటట ననస:61-6-159
వయసనస:53
లస: పప
95-160/323

తసడడ:డ రరఘవయఖ తతట
ఇసటట ననస:61-6-159
వయసనస:66
లస: పప
95-152/1088

1148 MLJ2662443
పపరర: నలసమల వరరశశటస ట

భరస : గగపస కకషష తతట
ఇసటట ననస:61-6-159
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తతట
ఇసటట ననస:61-6-159
వయసనస:53
లస: పప
95-160/322

95-159/92

భరస : ననగరశశరరరవప య ల పరరర
ఇసటట ననస:61-6-157
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగర రరవప తతట
ఇసటట ననస:61-6-159
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస తతట
ఇసటట ననస:61-6-159
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ సప మరరజ వలయ
ఇసటట ననస:61-6-160
వయసనస:39
లస: పప

1150 MLJ2663128
పపరర: లకకణరరవప వరరశశటస ట

1145 AP151000543462
పపరర: రమయదతవ వరరశశటస ట

తసడడ:డ లకకణరరవప వరర శశటస ట
ఇసటట ననస:61-6-155
వయసనస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:61-6-159
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప తతట
ఇసటట ననస:61-6-159
వయసనస:82
లస: ససస స

1167 SQX2479459
పపరర: దనరర పడసరద వలయ

95-159/93

భరస : శక రరమ మమరరస తతట
ఇసటట ననస:61-6-158
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : సరయ చసదడశశఖర తతట
ఇసటట ననస:61-6-159
వయసనస:30
లస: ససస స

1164 AP151000546009
పపరర: శకరరమమమరరస తతట

1147 MLJ3744398
పపరర: ననగపరవన వరరశశటస ట

95-159/89

భరస : లకకణరరవప వరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-6-154
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరదడయఖ వరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-6-155
వయసనస:75
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:61-6-157
వయసనస:28
లస: పప

1161 SQX0198275
పపరర: సరయచసదడశశఖర తతట

95-159/91

భరస : నలసమల వరర శశటస ట
ఇసటట ననస:61-6-155
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణరరవప వరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-6-155
వయసనస:47
లస: పప

1158 AP151000546003
పపరర: సరమయమ జఖస తతట

1144 AP151000540294
పపరర: హరరబబబగ చదలవరడ

1142 SQX0633560
పపరర: పపవపశల శకధర� పపవశ ల

తసడడ:డ శకరరమకకషష� పపవశ ల
ఇసటట ననస:61-6-152
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ సనబబబరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:61-6-152
వయసనస:64
లస: పప

1146 SQX1857440
పపరర: చసదడ ననగ లకడక సరయ
వరరశశటస ట
తసడడ:డ పరసడడ రసగ వటల వరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-6-155
వయసనస:23
లస: ససస స

1155 SQX1248229
పపరర: ననగ పడశరసత తతట

95-159/88

తసడడ:డ హరరబబబగ చదలవరడ
ఇసటట ననస:61-6-152
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ సనబబబరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:61-6-152
వయసనస:59
లస: పప

1152 SQX1090992
పపరర: పవన కలమయర యలవరరర

1141 MLJ3735909
పపరర: బబలకకషష చదలవరడ

1166 SQX2479376
పపరర: దనరర పడసరద వలయ

95-152/1087

తసడడ:డ సప మరరజ వలయ
ఇసటట ననస:61-6-160
వయసనస:39
లస: పప
95-152/1089

1169 SQX2242956
పపరర: పవన కలమయర చనవల

95-159/762

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-6-160
వయసనస:19
లస: పప
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పపరర: శరరద చనవల
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95-160/324

భరస : వనసకటటశశరరరవప చనవల
ఇసటట ననస:61-6-160
వయసనస:40
లస: ససస స
1173 AP151000546021
పపరర: తరరపతమక చనవరల

95-160/325

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ చనవల
ఇసటట ననస:61-6-160
వయసనస:42
లస: పప
95-160/327

భరస : మయణణకఖరరవప చనవరల
ఇసటట ననస:61-6-160/1
వయసనస:53
లస: ససస స
1176 SQX1763887
పపరర: పడమల దతవ జయవరపప

1171 MLJ2675874
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చనవల

1174 SQX1726967
పపరర: రరజజ లకడక దతవ జయవరపప

1177 SQX1763986
పపరర: జయ కకషష జయవరపప

95-160/326

తసడడ:డ గసగ రరజ ననలపరటట
ఇసటట ననస:61-6-160
వయసనస:52
లస: పప
95-95/974

భరస : ననగరసశరర రరవప జయవరపప
ఇసటట ననస:61-6-161
వయసనస:72
లస: ససస స
95-160/329

1172 SQX1475756
పపరర: శసకర ననలపరటట

1175 SQX1763903
పపరర: పడసనత జయవరపప

95-160/328

భరస : జయ కకషష జయవరపప
ఇసటట ననస:61-6-161
వయసనస:32
లస: ససస స
95-160/330

95-160/331
1178 SQX1763994
పపరర: పరసడడరసగ రరవప జయవరపప

భరస : పరసడడరసగ రరవప జయవరపప
ఇసటట ననస:61-6-161
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప జయవరపప
ఇసటట ననస:61-6-161
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ చన సనబబబరరవప జయవరపప
ఇసటట ననస:61-6-161
వయసనస:80
లస: పప

1179 SQX1763499
పపరర: మమనక పప ననతగసటట

1180 SQX0896779
పపరర: లకకక పప ననతగసటట

1181 SQX1324664
పపరర: శకనవరసరరవప పప ననతగసటట

95-160/332

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప ననతగసటట
ఇసటట ననస:61-6-162
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పప ననతగసటట
ఇసటట ననస:61-6-162
వయసనస:39
లస: ససస స

95-160/335 1183 SQX1763937
1182 SQX1763911
పపరర: ననగ వనసకట హహమలత తరరవదద
పపరర: గగరరవరర న తరరవధద

భరస : మగరళ మహన తరరవధద
ఇసటట ననస:61-6-162/2
వయసనస:39
లస: ససస స
1185 SQX1764026
పపరర: తరరపత రరవప తరరవధద

95-160/338

1186 MLJ3744265
పపరర: సనజజత ఆలపరటట�

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:61-6-163
వయసనస:55
లస: పప

95-159/100

1187 MLJ3739448
పపరర: వనసకటసనబబయఖ� ఆలపరటట�

95-159/101

తసడడ:డ జగననకహనరరవప� ఆల పరటట
ఇసటట ననస:61-6-162/5
వయసనస:47
లస: పప

95-159/102

1195 SQX1153659
పపరర: ఇసదదర దతవ బబపనపలర

95-160/341

1198 MLJ1056654
పపరర: శకనవరసరరవప కరకలమయనన
తసడడ:డ లకకకననరరయణ కరకలమయనన
ఇసటట ననస:61-6-164
వయసనస:57
లస: పప

1193 AP151000546371
పపరర: రరమచసదడరరవప తడపపరమలలర

95-160/342

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:61-6-163
వయసనస:80
లస: పప
95-159/103

1196 SQX1153634
పపరర: యస కరమమశశర రరవప
బబపనపలర
తసడడ:డ మగరళ కకషష బబపనపలర
ఇసటట ననస:61-6-164
వయసనస:27
లస: పప

95-159/104

95-160/343

1199 MLJ2675098
పపరర: ఈశశరచసదడవదనఖసరగర
కరకలమయనన
తసడడ:డ లకకకననరరయణ కరకలమయనన
ఇసటట ననస:61-6-164
వయసనస:64
లస: పప

95-160/344

భరస : మగరళ కకషష బబపనపలర
ఇసటట ననస:61-6-164
వయసనస:42
లస: ససస స
95-159/105

95-160/339

భరస : రరమచసదడరరవప తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:61-6-163
వయసనస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ బదదన
డ నథ తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:61-6-163
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-6-164
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల బబపనపలర
ఇసటట ననస:61-6-164
వయసనస:52
లస: పప

95-160/337

భరస : బదదన
డ నథ
ఇసటట ననస:61-6-163
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బదదన
డ నథ తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:61-6-163
వయసనస:24
లస: పప

1197 SQX1187021
పపరర: మగరళ కకషష బబపనపలర

1184 SQX1764000
పపరర: ననగవనసకట మగరళ మహన
తరరవధద
తసడడ:డ తరరపత రరవప తరరవధద
ఇసటట ననస:61-6-162/2
వయసనస:44
లస: పప

95-159/764 1190 AP151000546047
1189 SQX2458115
పపరర: వర రరజఖ లకడక థదప
పపరర: కనకసనశల తడపపరమలలర
డ పరరమలల

95-160/340 1192 SQX1045146
1191 SQX1325209
పపరర: వమల యశశసత తడపపరమలలర
పపరర: దతవననథ తతజ తడపపరమలలర

1194 SQX0993998
పపరర: పడసనత గగసటటపలర

95-160/336

భరస : వనసకటసనబబయఖ� ఆల పరటట
ఇసటట ననస:61-6-162/5
వయసనస:37
లస: ససస స
95-159/763

95-160/334

తసడడ:డ మలర యఖ పప ననతగసటట
ఇసటట ననస:61-6-162
వయసనస:47
లస: ఇ

భరస : తరరపత రరవప తరరవధద
ఇసటట ననస:61-6-162/2
వయసనస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ తరరవధద
ఇసటట ననస:61-6-162/2
వయసనస:68
లస: పప
1188 SQX2474377
పపరర: బదదన
డ నథ తడపపరమలలర

95-160/333

Page 44 of 306

1200 SQX1007251
పపరర: పదకజ బబ డడ
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భరస : వనసకట సతఖ రరమ కకషరషరరవప బబ డడ
ఇసటట ననస:61-6-166
వయసనస:44
లస: ససస స

95-159/107
1201 SQX1007269
పపరర: వనసకట సతఖ రరమకకషరషరరవప
బబ డడ
తసడడ:డ బ వ కగ యస తషలసస రరమగ బబ డడ
ఇసటట ననస:61-6-166
వయసనస:48
లస: పప

భరస : రరసబబబగ కరరరమగరర
ఇసటట ననస:61-6-166
వయసనస:43
లస: ససస స

1203 AP151000546057
పపరర: అమరరశశరర గగసటటపలర

1204 MLJ1057207
పపరర: రరసబబబగ కరరరమమరర

1205 AP151000546056
పపరర: ననరరయణరరవప గగసటటపలర

95-159/106

95-160/346

భరస : ననరరయణరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-6-166
వయసనస:50
లస: ససస స
1206 SQX0521153
పపరర: శవ కలమయర తషళళళరర

తసడడ:డ గగపరలకకషషయఖ కరరరమగరర
ఇసటట ననస:61-6-166
వయసనస:46
లస: పప
95-159/108

తసడడ:డ జయలకడక తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-167
వయసనస:32
లస: పప
1209 SQX0462317
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తషళళళరర

1207 MLJ1054659
పపరర: జయలకడక తషళళ
ర రర

95-160/351

1210 AP151000546486
పపరర: చలపతరరవప తషళళ
ర రర

తసడడ:డ జగననకహనరరవప పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:61-6-168
వయసనస:36
లస: పప

1213 MLJ1054493
పపరర: లకడక తషళళ
ర రర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-169
వయసనస:25
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప రగతష
ఇసటట ననస:61-6-177
వయసనస:31
లస: ససస స
1221 SQX0770487
పపరర: ననగరశశర రరవప రగతష

95-160/360

తసడడ:డ రరమయఖ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-178
వయసనస:73
లస: పప

95-160/355

1222 MLJ3737970
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడతపరటట

95-160/362

1225 AP151000546077
పపరర: అనతపపరష కకసడతపరటట

95-160/358

1228 SQX0128785
పపరర: శవ రరమతషలసస తషళళళరర
భరస : రమణనరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-179
వయసనస:51
లస: ససస స

1211 MLJ1053198
పపరర: శరకవణణ పపలలర టటకలరరస

95-160/353

1214 SQX1248112
పపరర: వననద కలమయర తషళళ
ర రర

95-160/356

1217 SQX0519280
పపరర: సతఖవత రగతష

95-159/109

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప రగతష
ఇసటట ననస:61-6-177
వయసనస:28
లస: ససస స
95-159/111

1220 SQX0770529
పపరర: సరమయమ జఖస రగతష

95-160/359

భరస : ననగరశశర రరవప రగతష
ఇసటట ననస:61-6-177
వయసనస:60
లస: ససస స
95-159/112

1223 SQX0770545
పపరర: సనభబషసణణ కకసడడపరటట

95-160/361

భరస : శకనవరస రరవప కకసడడపరటట
ఇసటట ననస:61-6-178
వయసనస:27
లస: ససస స
95-160/363

భరస : వనసకటబదదడ కకసడతపరటట
ఇసటట ననస:61-6-178
వయసనస:60
లస: ససస స
95-160/365

95-160/350

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-169
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబదదడ కకసడతపరటట
ఇసటట ననస:61-6-178
వయసనస:35
లస: పప

భరస : బబపయఖ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-178
వయసనస:50
లస: ససస స
1227 AP151000546076
పపరర: సనబబబ రరవప తషళళ
ర రర

1219 SQX0459545
పపరర: శకనవరస రరవప రగతష

1208 AP151000546062
పపరర: శభబవత తషళళ
ర రర

తసడడ:డ మహహష పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:61-6-168
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప రగతష
ఇసటట ననస:61-6-177
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపదద ననగయఖ రగతష
ఇసటట ననస:61-6-177
వయసనస:65
లస: పప
1224 AP151000546075
పపరర: భబరత తషళళ
ర రర

95-160/352

తసడడ:డ లకకయఖ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-169
వయసనస:50
లస: పప
95-159/110

95-160/348

భరస : చలపతరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-167
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-169
వయసనస:48
లస: ససస స

95-160/357 1216 AP151000546072
1215 SQX1064005
పపరర: లకకణ పవన కలమయర తషళళళరర
పపరర: సతఖననరరయణ తషళళ
ర రర

1218 SQX0519298
పపరర: శవ దనరరరభవరన రగతష

95-160/349

తసడడ:డ కలచతలరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-167
వయసనస:60
లస: పప
95-160/354

95-160/345

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-6-166
వయసనస:55
లస: పప

భరస : జజనకకరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-167
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-167
వయసనస:38
లస: పప
1212 SQX1763408
పపరర: మహహశ పపలలర టటకలరరస

95-160/347

1202 MLJ2675288
పపరర: కననఖ కలమయరర కరరరమమరర

1226 AP151000546074
పపరర: బబపయఖ తషళళళరర

95-160/364

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-178
వయసనస:54
లస: పప
95-160/366

1229 SQX1556622
పపరర: రరమకకషష తషళళళరర

95-160/367

తసడడ:డ సనబబబరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-179
వయసనస:40
లస: పప
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1230 AP151000546079
పపరర: ససరరబబబగ తషళళ
ర రర

95-160/368

తసడడ:డ సనబబబరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-179
వయసనస:50
లస: పప
1233 SQX0128397
పపరర: రమణనరరవప తషళళ
ర రర

1231 SQX0484113
పపరర: మమత తషళళ
ర రర

భరస : ససరరబబబగ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-180
వయసనస:45
లస: ససస స
95-160/371

తసడడ:డ రరమయఖ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-180
వయసనస:61
లస: పప

1234 SQX2276830
పపరర: రమణరరవప తనళళ
ర రర

తసడడ:డ పరనకరల రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:61-6-181
వయసనస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పప నసతరర
ఇసటట ననస:61-6-183
వయసనస:34
లస: ససస స
1242 MLJ2675114
పపరర: ధరక రరవప పప నసతరర

95-160/376

95-160/379

1243 AP151000546096
పపరర: రమమష బబబగ పప నసతరర

1246 SQX0151274
పపరర: శక కరసత తషలల
ర రర

95-159/116

1249 SQX0780387
పపరర: కళయఖణణ యయరరమమళళ

తసడడ:డ పసచమయఖ మయరరమళర
ఇసటట ననస:61-6-186
వయసనస:63
లస: పప

1252 SQX0462267
పపరర: మమత తషళళ
ర రర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చనత o
ఇసటట ననస:61-6-187
వయసనస:26
లస: పప

తలర : నససమయ
ఇసటట ననస:61-7
వయసనస:29
లస: పప

95-160/377

1258 SQX0915025
పపరర: అబగదల అససఫ షపక
తలర : నససమయ
ఇసటట ననస:61-7
వయసనస:30
లస: పప

1238 SQX1832450
పపరర: ససజనఖ పప నసతరర

95-160/372

1241 SQX1556499
పపరర: సరమయమ జఖస పప నసతరర

95-160/375

1244 MLJ1056787
పపరర: రరధ తషళళళరర

95-160/378

భరస : శకనవరసరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-184
వయసనస:54
లస: ససస స
95-160/380

1247 MLJ1055680
పపరర: శకనవరసరరవప తషళళళరర

95-160/381

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-184
వయసనస:59
లస: పప
95-159/117

1250 SQX0747279
పపరర: అజయ యయరర మమ ళళ

95-159/118

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప యయ రర మమ ళళ
ఇసటట ననస:61-6-186
వయసనస:29
లస: పప
95-160/382

95-194/66

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-7
వయసనస:52
లస: ససస స
95-194/68

95-159/113

భరస : లలట ననగభమషణస పప నసతరర
ఇసటట ననస:61-6-183
వయసనస:82
లస: ససస స

భరస : ససరరబబబగ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-186
వయసనస:48
లస: ససస స

95-159/120 1255 SQX0915041
1254 SQX0923789
పపరర: ననగ సరయ మణణ వరరణ చనతస
పపరర: నససమగనతసర షపక

1257 SQX0915017
పపరర: అబగదల రహమయన షపక

95-160/374

భరస : రరమచసదడరరవప యయరరమమళళ
ఇసటట ననస:61-6-186
వయసనస:50
లస: ససస స
95-159/119

1235 SQX0381517
పపరర: ననగలకడక గగసటటరర

భరస : ధరరకరరవప పప నసతరర
ఇసటట ననస:61-6-183
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-184
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప యయరరమమళళ
ఇసటట ననస:61-6-186
వయసనస:26
లస: ససస స
1251 SQX1597816
పపరర: రరమచసదడ రరవప మయరరమళర

95-159/115

తసడడ:డ ననగభమషణస పప నసతరర
ఇసటట ననస:61-6-183
వయసనస:65
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-184
వయసనస:75
లస: ససస స
1248 SQX0780346
పపరర: రగజశక సరశత యయరరమమళళ

1240 AP151000546097
పపరర: ననగరసదడమగ పప నసతరర

95-160/370

భరస : మధనససధన రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:61-6-181
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబగ పప నసతరర
ఇసటట ననస:61-6-183
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబగ పప నసతరర
ఇసటట ననస:61-6-183
వయసనస:38
లస: పప
1245 AP151000546100
పపరర: లలయవత తషళళ
ర రర

95-160/871

భరస : ధరక రరవప పప నసతరర
ఇసటట ననస:61-6-183
వయసనస:28
లస: ససస స
95-160/373

1232 AP151000546090
పపరర: శకనవరసరరవప తషళళ
ర రర

తసడడ:డ రమణనరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-180
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6-180
వయసనస:78
లస: పప

95-159/114 1237 SQX1187336
1236 SQX0313072
పపరర: మధనససదన రరవప గగసటటరర
పపరర: ససజనఖ పప నసతరర

1239 SQX1099838
పపరర: సనధన రరణణ పప నసతరర

95-160/369

1253 SQX1226175
పపరర: యస వ ఎన యస ఏమ
ససరరఖ శరత చనతస
తసడడ:డ శకనవరస రరవప చనతస
ఇసటట ననస:61-6-186
వయసనస:24
లస: పప
1256 SQX0915033
పపరర: అబగదల ఖయదర షపక

95-160/383

95-194/67

తలర : నససమయ షపక
ఇసటట ననస:61-7
వయసనస:28
లస: పప
95-194/69

1259 SQX0427948
పపరర: వషష
ష పసడయ కలరగళళ

95-174/224

భరస : రమమష కలరగళళ
ఇసటట ననస:61-7-189
వయసనస:38
లస: ససస స
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1260 MLJ2687036
పపరర: భదతశ
డ శర రరవప కపలల
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95-174/225

తసడడ:డ నరసససహరరవప కపలల
ఇసటట ననస:61-7-192
వయసనస:53
లస: పప
1263 SQX0652305
పపరర: బబ సన కపలల

95-175/380

95-174/228

95-174/231

95-174/232

95-174/235

95-98/748

95-174/238

భరస : వనసకటబడవప పలగరన
ఇసటట ననస:61-7-201/1
వయసనస:55
లస: ససస స

1273 AP151000501377
పపరర: సతఖవరణణ కపలల

1276 MLJ2691236
పపరర: జయలకకక యలయరవపల

1279 SQX0607655
పపరర: వజయలకడక పలగరన

1282 AP151000501255
పపరర: సరమయమ జఖమగ ఓరరగసటట

95-174/241

1285 AP151000498105
పపరర: సతఖననరరయణ ఓరరగసటట

95-174/233

1288 MLJ1125103
పపరర: శకకరసత పలగరన
తసడడ:డ వనసకటబడవప పలగరన
ఇసటట ననస:61-7-201/1
వయసనస:41
లస: పప

1268 AP151000498377
పపరర: శకకరసత కపలల

95-174/230

1271 SQX2368173
పపరర: కమల పటస ణనల

95-166/1213

1274 AP151000501375
పపరర: మహలకడక కపలల

95-174/234

భరస : హననమసతరరవప కపలల
ఇసటట ననస:61-7-194
వయసనస:68
లస: ససస స
95-175/381

1277 AP151000501201
పపరర: వనసకటసనబబమక పలగరన

95-175/382

భరస : సతఖననరరయణ పలగరన
ఇసటట ననస:61-7-195
వయసనస:68
లస: ససస స
95-174/236

1280 SQX1825579
పపరర: శశషమక పలగరన

95-174/237

భరస : సనబబబరరవప పలగరన
ఇసటట ననస:61-7-199
వయసనస:76
లస: ససస స
95-174/239

1283 SQX0220194
పపరర: కకటటశశర రరవప ఓరరగసటట

95-174/240

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఒరరగసటట
ఇసటట ననస:61-7-200
వయసనస:31
లస: పప
95-174/242

తసడడ:డ సరసబయఖ ఒరరగసటట
ఇసటట ననస:61-7-200
వయసనస:70
లస: పప
95-174/243

95-174/227

భరస : భమ లసగ చరర పటస ణనల
ఇసటట ననస:61-7-194
వయసనస:66
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ ఒరరగసటట
ఇసటట ననస:61-7-200
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఒరరగసటట
ఇసటట ననస:61-7-200
వయసనస:44
లస: పప
1287 MLJ1125335
పపరర: రతతకలమయరర పలగరన

95-162/866

భరస : శకనవరసరరవప పలగరన
ఇసటట ననస:61-7-199
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవరరవప ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:61-7-200
వయసనస:27
లస: ససస స
1284 SQX0221382
పపరర: సరసబశవరరవప ఓరరగసటట

1270 SQX2399970
పపరర: శవ పటబతల

1265 MLJ1125400
పపరర: లకకక కపలల

తసడడ:డ హననమసతరరవప కపలల
ఇసటట ననస:61-7-193
వయసనస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప యళరవపల
ఇసటట ననస:61-7-195
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కర
ఇసటట ననస:61-07-198
వయసనస:45
లస: పప
1281 SQX1289025
పపరర: శక లకడక ఓరరగసటట

95-174/229

భరస : ససజయ కలమయర కపలల
ఇసటట ననస:61-7-194
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ హననమసతరరవప కపలల
ఇసటట ననస:61-7-194
వయసనస:37
లస: పప
1278 SQX2017952
పపరర: రమమశ కర

1267 AP151000498180
పపరర: శవననరరశశరరరవప కపలల

95-175/379

భరస : శవననగరశశరరరవప కపలల
ఇసటట ననస:61-7-193
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవలసగ పటబతల
ఇసటట ననస:61-7-194
వయసనస:36
లస: పప

భరస : పవన కలమయర కపలల
ఇసటట ననస:61-7-194
వయసనస:28
లస: ససస స
1275 SQX0221390
పపరర: పవననసమయర కపలల

95-38/800

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కపలల
ఇసటట ననస:61-7-193
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ కపలల
ఇసటట ననస:61-7-193
వయసనస:72
లస: పప
1272 SQX1617788
పపరర: భవరన కపలల

1264 SQX2082824
పపరర: పరవన షపక

1262 SQX1839364
పపరర: రరణగక కపలల

భరస : ననగరశశర రరవప కపలల
ఇసటట ననస:61-7-192
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరహకతషఇలయ షపక
ఇసటట ననస:61-7-193
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ కపలల
ఇసటట ననస:61-7-193
వయసనస:60
లస: ససస స
1269 AP151000498185
పపరర: సతఖననరరయణ కపలల

95-174/226

తసడడ:డ కకటయఖ పలగరన
ఇసటట ననస:61-7-192
వయసనస:62
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప కపలల
ఇసటట ననస:61-7-192
వయసనస:44
లస: పప
1266 AP151000501254
పపరర: కకటటశశరమక కపలల

1261 AP151000498370
పపరర: వరయఖ పలగరన

1286 SQX2277663
పపరర: సరసబశవ రరవప ఓరరగసటట

95-174/717

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:61-7-200
వయసనస:38
లస: పప
95-174/244

1289 MLJ1125111
పపరర: వజయకకషష పలగరన

95-174/245

తసడడ:డ వనసకటబడవప పలగరన
ఇసటట ననస:61-7-201/1
వయసనస:45
లస: పప
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1290 MLJ2686160
పపరర: వనసకటబడవప పలగరన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-10
95-174/246

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలగరన
ఇసటట ననస:61-7-201/1
వయసనస:70
లస: పప
1293 SQX0977785
పపరర: వరయఖ పలగన

95-159/122

95-159/125

95-198/1189

95-194/71

95-152/901

95-151/554

95-159/129

భరస : సతఖననరరయణ చనత
ఇసటట ననస:61-8-206
వయసనస:41
లస: ససస స

1303 AP151000540206
పపరర: సరసబశవరరవప పరదరరస

1306 SQX2051621
పపరర: రసజజన షపక

95-159/132

95-159/126

1298 MLJ2686426
పపరర: మయధవరరవప గగమయక

95-174/248

1301 SQX1939578
పపరర: రరకరసనన షపక

95-194/70

1304 SQX0661454
పపరర: తషలసస రరజరశశరర తతసడతపప

95-156/776

1307 SQX2052744
పపరర: మసరసన వల షపక

95-157/1303

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:61-8-29
వయసనస:68
లస: పప

95-159/127 1310 AP151000543255
1309 SQX0747329
పపరర: రరమ సతష కలమయర కలనశశటస ట
పపరర: శక దతవ తషళళళరర

1312 AP151000540405
పపరర: సనబడమణఖస రరచగగలర

1315 SQX2145902
పపరర: ఆశ బబగగమ మహమకద

1318 MLJ3742764
పపరర: సననత సరదస
భరస : సనరరష బబబగ సరడస
ఇసటట ననస:61-8-206
వయసనస:36
లస: ససస స

95-159/182

భరస : ఉమయమహహశశర రరవప తతసడదపపఇసటట ననస:61-8-21 3-1
వయసనస:48
లస: ససస స

95-159/128

భరస : శకనవరసరరవప� తషళళళరర
ఇసటట ననస:61-8-124
వయసనస:39
లస: ససస స
95-159/130

1313 AP151000540246
పపరర: ననగశకనవరసరరవప తషళళ
ర రర

95-159/131

తసడడ:డ జగననతధస తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-8-125-2
వయసనస:47
లస: పప
95-152/1090

భరస : సలస ఖయన మహమకద
ఇసటట ననస:61-8-195
వయసనస:53
లస: ససస స
95-152/1091

95-159/124

భరస : కరససస షపక
ఇసటట ననస:61-8
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరచగగలర
ఇసటట ననస:61-8-124-4
వయసనస:58
లస: పప

తసడడ:డ మయణణకఖరరవప చనవల
ఇసటట ననస:61-8-160/1
వయసనస:29
లస: పప
1317 SQX2478204
పపరర: వనసకట శవ రరధదక చనత

95-161/905

తసడడ:డ మలర ఖయరరజన రరవప
ఇసటట ననస:61-8-111
వయసనస:34
లస: పప

భరస : సనబడమణఖస రరచగగలర
ఇసటట ననస:61-8-124-4
వయసనస:53
లస: ససస స
1314 SQX1063007
పపరర: చనవల కకటటశశరరరవప

1300 SQX2238301
పపరర: తససన షపక

1295 MLJ2663672
పపరర: శరరష కలమయర మయరస

తసడడ:డ సనబబబరరవప గగమక
ఇసటట ననస:61-7-203
వయసనస:52
లస: పప

భరస : సతస ర షపక
ఇసటట ననస:61-8-29
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓబగలల రగడడడ
ఇసటట ననస:61-8-38
వయసనస:47
లస: పప
1311 AP151000543384
పపరర: వజయకలమయరర రరచగగలర

95-174/247

తసడడ:డ పపలయరరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:61-8-3
వయసనస:62
లస: పప

భరస : ఉమమర షపక
ఇసటట ననస:61-8-29
వయసనస:33
లస: ససస స
1308 SQX0758813
పపరర: కరశవరగడడడ పప లమమర

1297 MLJ2692002
పపరర: శరరదమక గగమయక

95-159/121

తసడడ:డ దనరరరరరవప
ఇసటట ననస:61-7-203
వయసనస:40
లస: పప

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-7-2536
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:61-8
వయసనస:50
లస: పప
1305 SQX2048890
పపరర: బబజద బ షపక

95-159/123

భరస : సనబబబరరవప గగమక
ఇసటట ననస:61-7-203
వయసనస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన మగల
ఇసటట ననస:61-7-798
వయసనస:47
లస: పప
1302 SQX1939693
పపరర: ఖయససస షపక

1294 AP151000543286
పపరర: వజయలకడక మయరస

1292 SQX0977793
పపరర: పపరష కలమయరర పలగరన

భరస : వరయఖ పలగరన
ఇసటట ననస:61-7-202
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : దనరరరరరవప మయరస
ఇసటట ననస:61-7-203
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మయరస
ఇసటట ననస:61-7-203
వయసనస:68
లస: పప
1299 SQX2078350
పపరర: షబబర మగల

95-156/40

తసడడ:డ వరయఖ పలగరన
ఇసటట ననస:61-7-202
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ పలగరన
ఇసటట ననస:61-7-202
వయసనస:48
లస: పప
1296 AP151000540486
పపరర: దనరరరరరవప మయరస

1291 SQX1916857
పపరర: సరయ ననగ పరవన పలగరన

1316 SQX2145878
పపరర: సలస ఖయన మహమకద

95-159/766

తసడడ:డ సమఉలయర ఖయన మహమకద
ఇసటట ననస:61-8-195
వయసనస:61
లస: పప
95-159/133

1319 MLJ3742756
పపరర: పరమమశశరర సరదస

95-159/134

భరస : రరమకకకషష సరడస
ఇసటట ననస:61-8-206
వయసనస:42
లస: ససస స
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1320 SQX1343664
పపరర: ననగరరణణ నడడమగకసల

95-159/135

1321 MLJ3740297
పపరర: పదనకవత సరదస

భరస : పపరష వనసకట ననరరయణ సరశమ నడడమ
ఇసటట ననస:61-8-206
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప సరడస
ఇసటట ననస:61-8-206
వయసనస:59
లస: ససస స

1323 SQX1529694
పపరర: వర వనసకట సననల కలమయర
కకట
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:61-8-206
వయసనస:35
లస: పప

95-159/138

1324 MLJ3738119
పపరర: రవకలమయర కకటబ

1326 MLJ3735339
పపరర: రరమకకషష సరదస

95-159/141

95-159/139

95-159/767

1332 AP151000543141
పపరర: కకటటశశరమక సరధస సరదస

95-159/145

1330 SQX2481422
పపరర: సతఖననరరయణ చనత

95-159/142

95-159/148

తసడడ:డ గగపరల కకషషమమరరస కనకచరర
ఇసటట ననస:61-8-207
వయసనస:56
లస: పప

95-159/768

95-159/140

1328 MLJ3738093
పపరర: ననగరశశరరరవప కకటబ

95-159/143

1331 MLJ3740313
పపరర: అనతపపరష పప టటరర

95-159/144

భరస : రఘగరమమష బబబగ పప టటరర
ఇసటట ననస:61-8-207
వయసనస:45
లస: ససస స

1333 AP151000543140
పపరర: వనసకటసనబబమక పప టటరర
పప టటరర
భరస : వనసకటరతతస పప టటరర
ఇసటట ననస:61-8-207
వయసనస:73
లస: ససస స

95-159/146

1336 SQX2244465
పపరర: రమఖ సనధ రరణణ పప తతరర

95-159/769

1334 AP151000540479
పపరర: రఘగరరమమష బబబగ పప టటరర

95-152/1092
1337 SQX2465144
పపరర: మనక వనసకట వరసవ ఆలపరటట

తసడడ:డ అసకమకరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:61-8-207,YADAV BAZAR
వయసనస:21
లస: ససస స

95-157/1526 1340 SQX2207819
1339 SQX2464360
పపరర: మనక వనసకట వరసవ ఆలపరటట
పపరర: భబరత పపనసమగచస

95-152/1000

భరస : శవ అసకమకరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:61--8-207,YADAV BAZAR
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమకరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:61-8-207,YADAV BAZAR
వయసనస:21
లస: ససస స

భసధనవప: మమనక పపనసమగచస
ఇసటట ననస:61-08-208
వయసనస:43
లస: ససస స

1341 SQX1857606
పపరర: తనజ షపక

1342 SQX1762863
పపరర: మమనక పపననమగచనమ

1343 MLJ3742780
పపరర: భమలకడక ససదగరన

95-158/47

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:61-8-208
వయసనస:46
లస: ససస స
1344 MLJ2670578
పపరర: శవగగరర ఆరరధనఖల
భరస : రరమకకషష ఆరరదనఖల
ఇసటట ననస:61-8-208
వయసనస:43
లస: ససస స
1347 SQX1762889
పపరర: భబరర వ సరయ ఆరరధనఖల
తసడడ:డ రరమకకషష ఆరరధనఖల
ఇసటట ననస:61-8-208
వయసనస:23
లస: పప

95-159/149

తసడడ:డ ఫణణసదడ పపననమగచనమ
ఇసటట ననస:61-8-208
వయసనస:21
లస: ససస స
95-159/151

1345 AP151000543144
పపరర: భబరత ఆరరదనఖల

1348 MLJ3738150
పపరర: హననమసతరరవప ససదగరన

95-159/150

భరస : హననమసతరరవప ససదగరన
ఇసటట ననస:61-8-208
వయసనస:38
లస: ససస స
95-159/152

భరస : బసవపపనతయఖ ఆరరదనఖల
ఇసటట ననస:61-8-208
వయసనస:75
లస: ససస స
95-159/154

95-159/147

తసడడ:డ వనసకటరతతస పప టటరర
ఇసటట ననస:61-8-207
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ రఘగ రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:61-8-207
వయసనస:21
లస: ససస స
95-154/1237

1325 MLJ3735321
పపరర: సనరరష బబబగ సరదస

తసడడ:డ వరయఖ కకటబ
ఇసటట ననస:61-8-206
వయసనస:72
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ చనత
ఇసటట ననస:61-8-206
వయసనస:43
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప సరడస
ఇసటట ననస:61-8-207
వయసనస:68
లస: ససస స

95-159/137

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప సరడస
ఇసటట ననస:61-8-206
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ సరడస
ఇసటట ననస:61-8-206
వయసనస:69
లస: పప

1329 SQX2270247
పపరర: బబల కకషష సరయ బబబగ
కకలపరకలల
తసడడ:డ వనసకట రతతస కకలపరకలల
ఇసటట ననస:61-8-206
వయసనస:64
లస: పప

1338 SQX2472330
పపరర: ననగమలలర శశరర ఆలపరటట

1327 MLJ3735347
పపరర: కకటటశశరరరవప సరదస

1322 MLJ3742731
పపరర: రరజకలమయరర కకటబ

భరస : ననగరశశరరరవప కకటబ
ఇసటట ననస:61-8-206
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసనబబబ రరవప కకటబ
ఇసటట ననస:61-8-206
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప సరడస
ఇసటట ననస:61-8-206
వయసనస:48
లస: పప

1335 MLJ3735412
పపరర: భబససర కనకచరర

95-159/136

1346 SQX1762871
పపరర: నరరసదడ సరయ ఆరరధనఖల

95-159/153

తసడడ:డ రరమకకషష ఆరరధనఖల
ఇసటట ననస:61-8-208
వయసనస:22
లస: పప
95-159/155

తసడడ:డ మధనససధన రరవప ససదగరన
ఇసటట ననస:61-8-208
వయసనస:40
లస: పప

1349 MLJ1052190
పపరర: రరమకకషష ఆరరధనఖల

95-159/156

తసడడ:డ బసవపపనతయఖ ఆరరదనఖల
ఇసటట ననస:61-8-208
వయసనస:48
లస: పప
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95-159/157 1351 SQX1969195
1350 MLJ3738143
పపరర: మధనససధన రరవప ససదగరన
పపరర: జలయన షపక

తసడడ:డ హననమసతరరవప ససదగరన
ఇసటట ననస:61-8-208
వయసనస:73
లస: పప
1353 SQX1963479
పపరర: ఖదర షపక

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:61-8-208
వయసనస:26
లస: పప
95-159/161

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:61-8-208
వయసనస:54
లస: పప
1356 SQX0661330
పపరర: ననగపడవలర క భవశశటస ట

95-159/163

95-159/166

95-159/169

1360 AP151000543151
పపరర: రరజఖలకడక కనకచరర

1363 MLJ3739695
పపరర: దదవరకర కనకచరర

95-159/171

1366 MLJ2664084
పపరర: వనసకటననగశశఖర తనడడబబ యన

95-159/173

1369 AP151000543155
పపరర: ఉమయదతవ తనడడబబ యన
భరస : శవశసకర రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:61-8-212
వయసనస:65
లస: ససస స

1371 SQX1966290
పపరర: కరకసత పసడయ కకసడడమగటర

1372 SQX2286755
పపరర: శఖమల తనడడబబ యన

95-159/450

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద కకసడడమగటర
ఇసటట ననస:61-8-212
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప పప లశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-213
వయసనస:45
లస: ససస స
1377 MLJ3739745
పపరర: శశషగరరరరరవప పప లశశటస ట
తసడడ:డ హరరననరరయణ పప లశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-213
వయసనస:51
లస: పప

95-159/167

1375 SQX0661462
పపరర: వజయలకకక పప టటస

95-159/170

1378 SQX0671743
పపరర: రరమసనబబబరరవప పప టటస
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప టటస
ఇసటట ననస:61-8-213
వయసనస:67
లస: పప

95-159/165

1361 MLJ3739703
పపరర: రరఘవనసదడబబబగ కనకచరర

95-159/168

1364 SQX2300614
పపరర: భబససర కరనకకచరర

95-159/771

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస కరనకకచరర
ఇసటట ననస:61-8-210 OLD 16-18-11
వయసనస:55
లస: పప
95-159/172

1367 SQX1966399
పపరర: శవ పరరశత కకసడడమగటర

95-149/437

భరస : రరజరసదడ పడసరద కకసడడమగటర
ఇసటట ననస:61-8-212
వయసనస:50
లస: ససస స
95-159/174

1370 SQX1966381
పపరర: రరజరసదడ పడసరద కకసడడమగటర

95-159/449

తసడడ:డ అబబనత కకసడడమగటర
ఇసటట ననస:61-8-212
వయసనస:55
లస: పప
95-159/765

1373 SQX1937754
పపరర: లకడకదనరర యకసల

95-159/175

భరస : శకనవరసరరవప యకసల
ఇసటట ననస:61-8-213
వయసనస:27
లస: ససస స
95-159/177

భరస : రరమసనబబబరరవప పప టటస
ఇసటట ననస:61-8-213
వయసనస:54
లస: ససస స
95-159/179

1358 AP151000543223
పపరర: పదక కనకచరర

తసడడ:డ దదవరకర కనకచరర
ఇసటట ననస:61-8-210
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:61-8/212
వయసనస:38
లస: ససస స
95-159/176

95-159/162
1355 SQX1286450
పపరర: ననగ వనసకట వదనఖధరర కనకకచరర

భరస : దదవరకర కనకచరర
ఇసటట ననస:61-8-210
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:61-8-211
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ శవశసకర రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:61-8-212
వయసనస:39
లస: ససస స

1374 MLJ3743002
పపరర: లకకకకలమయరర పప లశశటస ట

95-159/164

తసడడ:డ గగపరలకకషషమమరరస కనకచరర
ఇసటట ననస:61-8-210
వయసనస:58
లస: పప

భరస : రవ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:61-8-211
వయసనస:36
లస: ససస స
1368 SQX1582239
పపరర: శరఖమల తనడడబబ యన

1357 MLJ2670586
పపరర: రరధదకర కనకచరర

95-159/160

తసడడ:డ భబససర కనకకచరర
ఇసటట ననస:61-8-210
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : గగపరలకకషషమమరరస కనకచరర
ఇసటట ననస:61-8-210
వయసనస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజయ గగపరల భబవశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-210
వయసనస:43
లస: పప
1365 MLJ2669059
పపరర: ఉమయశరరషర తనడడబబ యన

95-159/770

భరస : భబససరరరవప కనకచరర
ఇసటట ననస:61-8-210
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప బబ లశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-210
వయసనస:60
లస: ససస స
1362 SQX1010867
పపరర: ససజయ గగపరల భబవశశటస ట

1354 SQX2136455
పపరర: భబరత పపనసమగచస

1352 SQX1963495
పపరర: తనజ షపక

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:61-8-208
వయసనస:46
లస: ససస స

భసధనవప: మమనక పపనసమగచస
ఇసటట ననస:61-8-208
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : ససజయ గగపరల భవశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-210
వయసనస:28
లస: ససస స
1359 AP151000543150
పపరర: లకకకననగరతతస బబ లశశటస ట

95-159/158

1376 SQX1937762
పపరర: శకనవరసరరవప యకసల

95-159/178

తసడడ:డ రరమయరరవప యకసల
ఇసటట ననస:61-8-213
వయసనస:34
లస: పప
95-159/180

1379 SQX1519083
పపరర: రరజరశశరర తటవరరర

95-159/181

భరస : శకనవరస తటవరరర
ఇసటట ననస:61-8-213-1
వయసనస:34
లస: ససస స
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95-159/183 1381 SQX2422566
1380 SQX0671966
పపరర: ఉమయ మహహశశర రరవప తతసడతపప
పపరర: లలత కలమయరర పరదరరస

తసడడ:డ అపరలరరవప తతసడదపప
ఇసటట ననస:61-8-213-1
వయసనస:53
లస: పప
1383 SQX2423069
పపరర: శకనవరస తనటవరరర

భరస : కకషష రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:61-8-213/1
వయసనస:67
లస: ససస స
95-159/774

తసడడ:డ ఈశశర పడసరద తనటవరరర
ఇసటట ననస:61-8-213/1
వయసనస:39
లస: పప
1386 SQX0661389
పపరర: జయపడద శవసగస

95-159/772

95-159/185

1384 SQX2450963
పపరర: లకడక సనమ తరరమలపపరర

95-159/773

భరస : ఈశశర పడసరద తనటవరరర
ఇసటట ననస:61-8-213/1
వయసనస:62
లస: ససస స
95-157/1527

1385 MLJ3743077
పపరర: ననగరసదడస� మగగలలరర

95-159/184

భరస : నటరరజ ఆనసద గగపస తరరమలయపపరర
ఇసటట ననస:61-8-214
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� మగగలలరర
ఇసటట ననస:61-8-214
వయసనస:39
లస: ససస స

1387 AP151000543157
పపరర: శశషరరతతస తరరమలపపరర

95-159/187
1388 MLJ3738259
పపరర: మలర ఖయరరజనరరవప తరరమలపపరర

భరస : రరమరరజ శవసగస
ఇసటట ననస:61-8-214
వయసనస:53
లస: ససస స

భరస : కరశవశశననధస తరరమలపపరర
ఇసటట ననస:61-8-214
వయసనస:68
లస: ససస స

95-159/188
1389 MLJ3738242
పపరర: నటరరజ ఆనసద గగపస
తరరమలపపరర
తసడడ:డ కరశవశశననథస తరరమలపపరర
ఇసటట ననస:61-8-214
వయసనస:33
లస: పప

1390 MLJ3738275
పపరర: వనసకటటశశరరర మగగలలరర

95-159/186

తసడడ:డ కరశవశరశధస తరరమలపపరర
ఇసటట ననస:61-8-214
వయసనస:30
లస: పప
95-159/189

తసడడ:డ గగరరతథస� మగగలలరర
ఇసటట ననస:61-8-214
వయసనస:43
లస: పప

95-159/191 1393 MLJ1050731
1392 SQX0671768
పపరర: కరశ వశశననదస తరరమలయపపరర
పపరర: లకకకపడసనత యయయవరరస

తసడడ:డ గగవసద తరరమలపపరర
ఇసటట ననస:61-8-214
వయసనస:82
లస: పప

1382 SQX2422731
పపరర: వర లకడక తనటవరరర

95-159/190

తసడడ:డ రరజ శవసగస
ఇసటట ననస:61-8-214
వయసనస:55
లస: పప
95-159/192

భరస : చనరరమయఖ యయయవరరస
ఇసటట ననస:61-8-216
వయసనస:41
లస: ససస స

1394 MLJ3743085
పపరర: మయధవలత యయయవరరస

95-159/193

భరస : చనరరమయఖ యయయవరరస
ఇసటట ననస:61-8-216
వయసనస:43
లస: ససస స

1395 SQX1618208
పపరర: వనసకట సనబడహకణఖ సరయ
కలమయర యయయవరరస
తసడడ:డ చనరరమయఖ యయయవరరస
ఇసటట ననస:61-8-216
వయసనస:22
లస: పప

95-159/194

1398 SQX1918119
పపరర: యయమన వనసకట సతఖదతవ
ఇమకడడశశటస ట
భరస : శకనవరసన ఇమకడడశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-217
వయసనస:33
లస: ససస స

95-159/196

1401 MLJ3743242
పపరర: దనరరరకలమయరర అదదదపలర

95-159/199

1402 SQX1762954
పపరర: వరలకడక పదక కలమయరర
తడపపరమలలర
భరస : సనబబబరరయగడడ తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:61-8-217/1
వయసనస:48
లస: ససస స

95-159/200

95-159/201
1403 SQX1286625
పపరర: బబల ననగ మణణసదడ కలమయర
అదతదపలర
తలర : దనరర కలమయరర అదతదపలర
ఇసటట ననస:61-8-217-1
వయసనస:24
లస: పప

95-159/202

1405 SQX1762947
పపరర: సనబబబరరయగడడ తడపపరమలలర

95-159/203

1406 SQX1556952
పపరర: సరయ ననగ శరత కలమయర
అడదడ పలర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప అడదడపలర
ఇసటట ననస:61-8-217.1
వయసనస:23
లస: పప

95-159/526

95-158/797

1409 SQX1771773
పపరర: సనజజత అచనత

95-159/204

భరస : సతష అననత
ఇసటట ననస:61-8-218
వయసనస:33
లస: ససస స

1399 SQX1762988
పపరర: పదక జజగరర మమడడ

95-159/197

1408 SQX2053056
పపరర: సతష అననత
తసడడ:డ శసకర రరవప అననత
ఇసటట ననస:61-8-218
వయసనస:35
లస: పప

95-5/882

1400 SQX1762970
పపరర: లకడక పడసనత ఇమకడడశశటస ట

95-159/198

భరస : ఆసజననయగలల ఇమకడడశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-217
వయసనస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతతస తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:61-8-217/1
వయసనస:57
లస: పప
95-141/475

1397 SQX1983949
పపరర: వరసస
తసడడ:డ ససతనరరమయ0జనయమలల
ఇసటట ననస:61-8-217
వయసనస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:61-8-217
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అదదదపలర
ఇసటట ననస:61-8-217-1
వయసనస:51
లస: పప
1407 SQX2082121
పపరర: రరగసనధ అననత

95-159/195

తసడడ:డ దదచవశరక యయయవరరస
ఇసటట ననస:61-8-216
వయసనస:50
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప అదతదపలర
ఇసటట ననస:61-8-217-1
వయసనస:46
లస: ససస స
1404 MLJ3738432
పపరర: శకనవరసరరవప అదదదపలర

1396 MLJ3738291
పపరర: చనరరమయఖ యయయవరరస

1391 SQX0672030
పపరర: రరమరరజ శవసగస

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:61-8-218
వయసనస:30
లస: ససస స
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1410 SQX1286492
పపరర: లకడక కలమయరర అచనమ త

95-159/205

1411 MLJ3743150
పపరర: శకలత ఏలలమరర

భరస : ససత ససరరఖ మణణకసఠ అచనమ త
ఇసటట ననస:61-8-218
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : బడహకయఖ ఏలలమరర
ఇసటట ననస:61-8-218
వయసనస:39
లస: ససస స

1413 SQX1918085
పపరర: సనజజత అచనత

1414 MLJ3743135
పపరర: భడమరరసబ ఆలమమరర

95-159/208

భరస : రమయరరవప అచనత
ఇసటట ననస:61-8-218
వయసనస:58
లస: ససస స
1416 SQX1202936
పపరర: హననమసత రరవప కకరరకపప లల

1420 MLJ3735503
పపరర: రరమ చసదడ రరవప కకరకపప డ లల

95-159/215

1421 SQX1468439
పపరర: శకలలఖ తతసడపప

తసడడ:డ వరయఖ కకరకపప లల
ఇసటట ననస:61-8-218
వయసనస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:61-8-221
వయసనస:52
లస: పప

95-159/216

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప తతసడపప
ఇసటట ననస:61-8-219
వయసనస:24
లస: ససస స

95-159/217

1423 MLJ3735420
పపరర: లకడక వనసకట మణణ కలమయర
పపరర
తసడడ:డ శవననతరరయణ పపరర
ఇసటట ననస:61-8-219
వయసనస:34
లస: పప

95-159/218

95-159/219
1424 MLJ3738358
పపరర: వనసకట ననగరరజరష మణణకలమయర
పపరర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపరర
ఇసటట ననస:61-8-219
వయసనస:35
లస: పప

95-159/220

1426 MLJ3738341
పపరర: శవన ననరరయణ పపరర

95-159/221

1427 SQX1782788
పపరర: వనసకట సరయ మణణ దదప
కలమయర తనసడపప
తసడడ:డ ననగరశ�వరరరవ తనసడపప
ఇసటట ననస:61-8-219
వయసనస:22
లస: పప

95-188/108

95-188/110

1430 SQX1782846
పపరర: వనసకట రరజరశ నసబమరర

95-188/111

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప పపరర పపరర
ఇసటట ననస:61-8-219
వయసనస:58
లస: పప
95-188/109

1429 SQX1782721
పపరర: పదక చసదలలరర
భరస : శకనవరసరరవప చసదలలరర
ఇసటట ననస:61-8-220
వయసనస:42
లస: ససస స

95-159/222

1432 SQX2171585
పపరర: దదననశ రరవపరర

తసడడ:డ ససరఖననరరయణరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:61-8-220
వయసనస:32
లస: పప
95-157/1528

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరవపరర
ఇసటట ననస:61-8-221
వయసనస:21
లస: పప
95-159/224

భరస : శవశసకరరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-8-221
వయసనస:57
లస: ససస స
1437 SQX2244481
పపరర: వనసకటటశశరరర రరవపరర

భరస : సదనశవరరవప దనస రర
ఇసటట ననస:61-8-218
వయసనస:70
లస: ససస స

95-159/214

తసడడ:డ సనరరష బబబగ కకలర పర
ఇసటట ననస:61-8-220/1
వయసనస:26
లస: పప
1434 SQX0618439
పపరర: అరరణ గగసటటపలర

95-159/210

95-159/213
1418 SQX1209429
పపరర: ససత ససరరఖ మణణకసఠ అచనమ
త
తసడడ:డ రరమయరరవప అచనమ త
ఇసటట ననస:61-8-218
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసదలలరర
ఇసటట ననస:61-8-220
వయసనస:21
లస: ససస స
1431 SQX1771807
పపరర: సరయ శక హరర కకలర పర

1415 MLJ3744018
పపరర: రరజకలమయరర దనసరర

95-159/212

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతసడపప
ఇసటట ననస:61-8-219
వయసనస:44
లస: పప
1428 SQX1782754
పపరర: మమనక చసదలలరర

95-159/209

1417 MLJ3735511
పపరర: ఎన వ వ ననరరయణ
కకరరకపప లల
తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కకరరకపప లల
ఇసటట ననస:61-8-218
వయసనస:30
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప తతసడపప
ఇసటట ననస:61-8-219
వయసనస:43
లస: ససస స
1425 MLJ3738440
పపరర: ననగరశశరరరవప తతసడపప

95-159/207

95-159/211

తసడడ:డ మయలకకసడలరరవప ఏలలమరర
ఇసటట ననస:61-8-218
వయసనస:49
లస: పప
1422 MLJ3743267
పపరర: ధనలకడక తతసడపప

1412 MLJ1057538
పపరర: అసజన కలమయరర పపరర

భరస : శవన ననరరయణ పపరర పపరర
ఇసటట ననస:61-8-218
వయసనస:51
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడరరవప అలమగరర
ఇసటట ననస:61-8-218
వయసనస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కకరరకపప లల
ఇసటట ననస:61-8-218
వయసనస:26
లస: పప
1419 MLJ3738374
పపరర: బడహకయఖ ఏలలమరర

95-159/206

1435 SQX0948935
పపరర: రరఘవమక రరవపరర

1438 SQX2129575
పపరర: వనసకటటశశరరర రరవపరర
తసడడ:డ రరమ కకటయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:61-8-221
వయసనస:52
లస: పప

95-159/223

భరస : వనసకటటశశరరర రరవపరర
ఇసటట ననస:61-8-221
వయసనస:46
లస: ససస స
95-159/225

భరస : రరమ కకటయయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:61-8-221
వయసనస:75
లస: ససస స
95-159/775

1433 SQX1763259
పపరర: లకడక రరవపరర

1436 SQX0614032
పపరర: శవశసకర రరవప గగసటటపలర

95-159/226

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-8-221
వయసనస:62
లస: పప
95-159/776

1439 SQX2244556
పపరర: దదననశ రరవపరర

95-159/777

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-8-221
వయసనస:21
లస: పప
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1440 SQX2361582
పపరర: సనవరష సనధ గరదసశశటస ట

95-152/1093

భరస : ననగరశశర రరవప గరదసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-222
వయసనస:46
లస: ససస స
1443 MLJ3739810
పపరర: కగశక డదసకగన

95-159/228

95-159/231

95-159/234

95-159/237

95-159/240

95-159/243

95-159/246

తసడడ:డ ననగరరజ దరరర
ఇసటట ననస:61-8-229
వయసనస:30
లస: పప

1453 SQX1763077
పపరర: వరభదడయఖ కకలశశటస ట

1456 MLJ3735495
పపరర: హననమసతరరయగగపస బమరగర

1459 SQX0123661
పపరర: ఫణణసదడ బబబగ బమరగర

1462 MLJ3740412
పపరర: సనజనఖ రరణణ దరరర

95-159/249

1465 SQX1245928
పపరర: యశశవసత చకకవరరస దరరర

95-159/238

1468 SQX1800143
పపరర: వనసకటటశశర రరవప లసకకటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప లసకకటట
ఇసటట ననస:61-8-229
వయసనస:49
లస: పప

95-159/233

1451 SQX1556895
పపరర: పదనకవత గరధసశశటస ట

95-159/236

1454 SQX1763036
పపరర: శశషగరరర రరవప మగడడగరరర

95-159/239

తసడడ:డ హననమసతరరవప మగడడగరరర
ఇసటట ననస:61-8-226
వయసనస:69
లస: పప
95-159/241

1457 SQX0056580
పపరర: ననగ నరకల బమరగర

95-159/242

భరస : ఫణణసదడ బబబగ బమరగర
ఇసటట ననస:61-8-228
వయసనస:32
లస: ససస స
95-159/244

1460 MLJ2663946
పపరర: మగరళకకషష బమరగర

95-159/245

తసడడ:డ హననమసతరరవప బగరగర
ఇసటట ననస:61-8-228
వయసనస:69
లస: పప
95-159/247

1463 MLJ3740404
పపరర: సనజ రరణణ దరరర

95-159/248

తసడడ:డ ననగరరజ దరరర
ఇసటట ననస:61-8-229
వయసనస:34
లస: ససస స
95-159/250

తసడడ:డ ననగరరజ దరరర
ఇసటట ననస:61-8-229
వయసనస:25
లస: పప
95-159/252

1448 SQX1763051
పపరర: శకనవరసరరవప వనచనమ

భరస : వనసకటటశశరరర గరధసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-226
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ దరరర
ఇసటట ననస:61-8-229
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ దరరర
ఇసటట ననస:61-8-229
వయసనస:54
లస: ససస స
1467 MLJ3735636
పపరర: శకమసత చకకవరరస దరరర

95-159/235

తసడడ:డ మగరళకకషష బమరగర
ఇసటట ననస:61-8-228
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ దరరర
ఇసటట ననస:61-8-229
వయసనస:28
లస: ససస స
1464 AP151000543168
పపరర: రమయదతవ దరరర

1450 SQX1763085
పపరర: సనజజత కకలశశటస ట

95-159/230
1445 MLJ3739786
పపరర: వనసకటరఘగరరస డదసకగన దదసకగన

తసడడ:డ సనబబయఖ వనచనమ
ఇసటట ననస:61-8-225
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ మగరళకకషష బగరగర
ఇసటట ననస:61-8-227
వయసనస:42
లస: పప

భరస : మగరళకకషష బగరగర
ఇసటట ననస:61-8-228
వయసనస:60
లస: ససస స
1461 SQX0780338
పపరర: పదకశక దరరర

95-159/232

తసడడ:డ పపలర యఖ కకలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-226
వయసనస:48
లస: పప

భరస : హననమసతయఖగగపస బగరగర
ఇసటట ననస:61-8-227
వయసనస:39
లస: ససస స
1458 MLJ2669216
పపరర: సనవరష లకకక బమరగర

1447 MLJ3738267
పపరర: శకకరసత మదనదలలరర

95-159/227

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దదసకగన
ఇసటట ననస:61-8-223
వయసనస:59
లస: పప

భరస : వరభదడయఖ కకలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-226
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప యకసల
ఇసటట ననస:61-8-226
వయసనస:44
లస: పప
1455 MLJ3743390
పపరర: హహమలత బమరగర

95-159/229

తసడడ:డ కకటయఖ� మదనదలలరర
ఇసటట ననస:61-8-224
వయసనస:46
లస: పప

భరస : గరరర బబబగ యకసల
ఇసటట ననస:61-8-226
వయసనస:40
లస: ససస స
1452 SQX1763002
పపరర: గరరర బబబగ యకసల

1444 MLJ3738416
పపరర: సరయ శశరసక డదసకగన

1442 MLJ3740370
పపరర: వనసకటలకకక డదసకగన

భరస : వనసకటరఘగరరస దదసకగన
ఇసటట ననస:61-8-223
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరఘగరరస దదసకగన
ఇసటట ననస:61-8-223
వయసనస:31
లస: పప

భరస : శకకరసత� మదనదలలరర
ఇసటట ననస:61-8-224
వయసనస:40
లస: ససస స
1449 SQX1763028
పపరర: రతతమయల యకసల

95-159/778

తసడడ:డ రరగవయఖ గదస శశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-222
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరటరఘగరరస దదసకగన
ఇసటట ననస:61-8-223
వయసనస:29
లస: పప
1446 MLJ3743051
పపరర: అరరణకలమయరర మదనదలలరర

1441 SQX2449700
పపరర: ననగరశశర రరవప గరదసశశటస ట

1466 MLJ3738705
పపరర: వనసకట కకషష మగతనఖల

95-159/251

తసడడ:డ శవననగరశశరరరవప మగతనఖల
ఇసటట ననస:61-8-229
వయసనస:29
లస: పప
95-159/253

1469 MLJ3742863
పపరర: గరరరజ చరరకవపరర

95-159/254

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చరరకవపరర
ఇసటట ననస:61-8-230
వయసనస:46
లస: ససస స
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తసడడ:డ ఉమయమహహశశర రరవప� మమడసరర
ఇసటట ననస:61-8-230
వయసనస:33
లస: పప

95-159/256
1471 SQX1136523
పపరర: సరవతడ కలశవకకలనన
కలశవకకలనన
భరస : రరధ కకషష మమరరస కలశవకకలనన
ఇసటట ననస:61-8-231
వయసనస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబబరరవప బబపనపలర
ఇసటట ననస:61-8-231
వయసనస:37
లస: పప

1473 SQX1834894
పపరర: ఉపపసదడ గగపరస పపవరశడ

1474 SQX2276384
పపరర: ననగ మహహశ రరబబబగమనననన

1475 SQX2510188
పపరర: దదపక పచమపపలలసన

95-159/255

95-159/257

తసడడ:డ భమ రరజ పపవరశడ
ఇసటట ననస:61-8-232
వయసనస:48
లస: పప
1476 SQX1464890
పపరర: భబరత భమపత

తసడడ:డ సపచదనలల రరబబబగమనననన
ఇసటట ననస:61-8-234
వయసనస:18
లస: పప
95-159/258

భరస : గగరరమమరరస భమపత
ఇసటట ననస:61-8-237
వయసనస:34
లస: ససస స
1479 MLJ3743416
పపరర: ససయన కలమయరర పపటటవ
డ ప

95-159/261

95-159/264

తసడడ:డ రరఘవయఖ కకలర పర
ఇసటట ననస:61-8-238
వయసనస:58
లస: పప
1485 AP151000543171
పపరర: రమణమక భమపత

95-159/259

1480 MLJ3740636
పపరర: పదనకవత కకలర పర

95-159/265

95-159/262

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:61-8-241
వయసనస:57
లస: పప

1497 MLJ2670339
పపరర: హరరపసడయ గగడడవరడ

95-159/272

95-159/673
1484 SQX2053254
పపరర: ననగ వనసకట సరయ కసఠ మనస
మయననపలర
తసడడ:డ సననఖశ రరవప మయననపలర
ఇసటట ననస:61-8-238
వయసనస:22
లస: ససస స

95-159/266

1487 SQX0519405
పపరర: పపషలలల దదరగడర

1486 SQX0519421
పపరర: ససధనఖరరణణ దదరగడర

1489 SQX2178515
పపరర: కనఖ కలమయరర సరతవలర

1495 SQX2366086
పపరర: సతష చసదడ మగరరరరశశటస ట

1498 SQX1763168
పపరర: అరరణ కలమయరర మగరరరరశశటస ట
భరస : సతఖననరరయణ మగరరరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-245
వయసనస:43
లస: ససస స

95-159/267

భరస : సనరరష దదరగడర
ఇసటట ననస:61-8-241
వయసనస:33
లస: ససస స
95-159/782

1490 SQX2172450
పపరర: దతవనసదడ రవ కలమయర సరతవలర

95-159/783

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:61-8-241
వయసనస:36
లస: పప
95-159/268

1493 MLJ3735552
పపరర: ఎస.ఆర. కలమయర వకసలగడడ

95-159/269

తసడడ:డ హరరననథ బబబగ వకసలగడడ
ఇసటట ననస:61-8-242
వయసనస:31
లస: పప
95-152/1094

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మగరరరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-245
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ జజశలయసప మననధరరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-8-245
వయసనస:42
లస: ససస స

95-159/263

95-159/672

భరస : శవహరననధబబబగ వకసలగడడ
ఇసటట ననస:61-8-242
వయసనస:53
లస: ససస స
95-159/270

1481 MLJ3738622
పపరర: ననగరరజ పపటటవ
డ ప

1483 SQX2053239
పపరర: మలర శశరర మయననపలర

95-159/784 1492 MLJ3740495
1491 SQX2172443
పపరర: వనసకట ననగ సనధ రరణణ సరతవలర
పపరర: పదకవత వకసలగడడ

1494 MLJ3735586
పపరర: వనసకటశవహరరననధబబబగ
వకసలగడడ
తసడడ:డ ననరరయణనరరవప వకసలగడడ
ఇసటట ననస:61-8-242
వయసనస:59
లస: పప

95-159/260

తసడడ:డ శశష ఆలలశరయయ పపటటవ
డ ప
ఇసటట ననస:61-8-238
వయసనస:52
లస: పప

భరస : రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:61-8-241
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : దతవనసదడ రవ కలమయర
ఇసటట ననస:61-8-241
వయసనస:36
లస: ససస స

1478 MLJ3738598
పపరర: గగరరమమరరస భమపత

భరస : రరమగరరమగ లయల పడభగజ కకలర పర
ఇసటట ననస:61-8-238
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయరరవప దదరగడర
ఇసటట ననస:61-8-241
వయసనస:31
లస: ససస స
95-159/781

95-159/858

తసడడ:డ వనసకటరరవప భమపత
ఇసటట ననస:61-8-237
వయసనస:31
లస: పప

భరస : సననఖశ రరవప మయననపలర
ఇసటట ననస:61-8-238
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప భమపత
ఇసటట ననస:61-8-239
వయసనస:52
లస: ససస స
1488 SQX2178523
పపరర: రరమచసదడ రరవప సరతవలర

1477 MLJ3738580
పపరర: శకనవరసరరవప భమపత

95-159/779

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ పచమపపలలసన
ఇసటట ననస:61-8-236
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప భమపత
ఇసటట ననస:61-8-237
వయసనస:31
లస: పప

భరస : ననగరరజ� పపటటవ
డ ప
ఇసటట ననస:61-8-238
వయసనస:47
లస: ససస స
1482 MLJ2662583
పపరర: రరమగ లయల పడభగజ కకలర పర

95-159/780

1472 SQX2233054
పపరర: శవ పడసరద బబపనపలర

1496 SQX1763119
పపరర: హహహమయవత గగరకస

95-159/271

భరస : సనరరసదడ గగరకస
ఇసటట ననస:61-8-245
వయసనస:29
లస: ససస స
95-159/273

1499 MLJ2670347
పపరర: జజఖతతత గగడడవరడ

95-159/274

తసడడ:డ జజశలయసప మననధరరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-8-245
వయసనస:44
లస: ససస స
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95-159/275

1501 SQX1763101
పపరర: సనరరసదడ గగరకస

భరస : జజశలసప మననధరరవప� గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-8-245
వయసనస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబబరరవప గగరకస
ఇసటట ననస:61-8-245
వయసనస:30
లస: పప

95-159/278
1503 SQX1763150
పపరర: వనసకట ససతనరరమయసజననయగలల
బచనమ
తసడడ:డ రసగరరరవప బచనమ
ఇసటట ననస:61-8-245
వయసనస:55
లస: పప

1504 SQX1763093
పపరర: వనసకట సనబబబరరవప గగరకస
తసడడ:డ చన సనబబబరరయగడడ గగరకస
ఇసటట ననస:61-8-245
వయసనస:57
లస: పప

1506 MLJ3745536
పపరర: బ.కగ వజయలకడక

1507 MLJ3745528
పపరర: సరమయమ జఖస బచనమ

95-151/555

95-159/276

1502 SQX1763143
పపరర: ఖయజజ బబబగ బచనమ

95-159/277

తసడడ:డ వనసకట ససత రరమయసజననయగలల బచనమ
ఇసటట ననస:61-8-245
వయసనస:33
లస: పప
95-159/279

1505 SQX1763176
పపరర: సతఖననరరయణ మగరరరరశశటస ట

95-159/280

తసడడ:డ సనబబబరరవప మగరరరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-245
వయసనస:56
లస: పప
95-151/556

1508 SQX0592105
పపరర: బ.కగ. సరయ సతష కలమయర

95-151/557

తసడడ:డ బ.వ.యస.యస. రరమయసజననయగలల
ఇసటట ననస:61-8-246
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : బ.వ.యస.యస. రరమయసజననయగలల
ఇసటట ననస:61-8-246
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బ.వ.యస.యస రరమయసజననయగలల
ఇసటట ననస:61-8-246
వయసనస:32
లస: పప

1509 SQX0003251
పపరర: చదనతకరశవరరవప బచనమ

1510 SQX0642561
పపరర: బ.వ.యస.యస.
రరమయసజననయగలల
తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:61-8-246
వయసనస:32
లస: పప

1511 SQX1755081
పపరర: హహహమయవత గగఱఱ స

95-151/558

తసడడ:డ రరమయసజననయగలల
ఇసటట ననస:61-8-246
వయసనస:32
లస: పప
1512 SQX1755073
పపరర: యతరరజ కలమయరర గగఱఱ స

95-157/72

భరస : వనసకట సనబబబరరవప గగఱఱ స
ఇసటట ననస:61-8-246
వయసనస:55
లస: ససస స
1515 SQX2283638
పపరర: సరసబశవరరవప గరరర పరటట

1513 SQX1770403
పపరర: సనరరసదడ గగఱఱ స

95-151/559

తసడడ:డ వనసకట సనరరసదడ గగఱఱ స
ఇసటట ననస:61-8-246
వయసనస:29
లస: ససస స
95-157/73

తసడడ:డ వనసకట సనబబబరరవప గగఱఱ స
ఇసటట ననస:61-8-246
వయసనస:30
లస: పప
95-157/1529

తసడడ:డ సనబబయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:61-8-246
వయసనస:64
లస: పప

1516 SQX2283745
పపరర: లకడక పరరశత గరరర పరటట

95-159/785

1521 SQX1763127
పపరర: కకమల లయశఖ కరలపరతపప

95-159/281

1519 SQX2351286
పపరర: చదసచన లకడక గగసటటరర

95-157/1530

95-159/786

భరస : సరసబశవ రరవప వ గగసటటరర
ఇసటట ననస:61-8-246
వయసనస:54
లస: ససస స
95-159/282

1524 AP151000543415
పపరర: పదనకవత గగడడగరసటర

95-159/285

భరస : నరసససహరరవప గగడడగగసటర
ఇసటట ననస:61-8-248
వయసనస:48
లస: ససస స
1527 MLJ3738648
పపరర: ననగరరజ పపరర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పపరర
ఇసటట ననస:61-8-248
వయసనస:46
లస: పప

1525 MLJ3743499
పపరర: ధనలకడక గగడడగగసటర

1528 AP151000540434
పపరర: నరసససహరరవప గగడడగరసటర
గగడడగరసటర
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప గగడడగగసటర
ఇసటట ననస:61-8-248
వయసనస:50
లస: పప

1517 SQX2283786
పపరర: మధన వనసకట సనబబరరవప
గరరర పరటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:61-8-246
వయసనస:41
లస: పప

95-157/1531

95-159/787
1520 SQX2351351
పపరర: వనసకట శవ కలమయర గగసటటరర

1523 MLJ3743457
పపరర: వజయలకడక పపరర

95-159/283

భరస : ననగరరజ పపరర
ఇసటట ననస:61-8-248
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప గగడడగగసటర
ఇసటట ననస:61-8-248
వయసనస:82
లస: ససస స
95-159/287

95-157/74

తసడడ:డ రరజ రరజరశశర రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:61-8-246
వయసనస:32
లస: పప

1522 SQX1763135
పపరర: టట వ సనబడహకణఖ రఘగరరస
కలపతపప
భరస : టట వనసకట సనబడహకణఖ రఘగరరస కరలపరతప తసడడ:డ భబససర శరక కలపతపప
ఇసటట ననస:61-8-247
ఇసటట ననస:61-8-247
వయసనస:32
లస: ససస స
వయసనస:41
లస: పప
95-159/284

1514 SQX1770395
పపరర: వనసకట సనబబబరరవప గగఱఱ స
తసడడ:డ చనత సనబబబరరయగడడ గగఱఱ స
ఇసటట ననస:61-8-246
వయసనస:57
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:61-8-246
వయసనస:60
లస: ససస స

1518 SQX2427037
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప
గగసటటరర
తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ గగసటటరర
ఇసటట ననస:61-8-246
వయసనస:63
లస: పప

95-157/71

1526 SQX1369884
పపరర: అశశక కలమయర మగతనఖల

95-159/286

తసడడ:డ శవననగరశశర రరవప మగతనఖల
ఇసటట ననస:61-8-248
వయసనస:27
లస: పప
95-159/288

1529 MLJ3738697
పపరర: శవననగరశశర రరవప మగతనఖల

95-159/289

తసడడ:డ అపరలరరవప మగతనఖల
ఇసటట ననస:61-8-248
వయసనస:56
లస: పప
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1530 SQX2279602
పపరర: రరజఖ లకడక పపప పపలలయ

95-159/788

భరస : శసకరస
ఇసటట ననస:61-8-248
వయసనస:38
లస: ససస స
95-159/291

భరస : అమయకజరరవప మగలలర టట
ఇసటట ననస:61-8-249
వయసనస:39
లస: ససస స
95-151/561

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకససరర
ఇసటట ననస:61-8-250
వయసనస:36
లస: పప
95-159/293

భరస : మలర కరరరజన రరవప అలలర
ఇసటట ననస:61-8-251
వయసనస:34
లస: ససస స
95-157/1532

భరస : ససతనరమసతనఖ గరసధద గకసథద
ఇసటట ననస:61-8-252
వయసనస:61
లస: ససస స
1545 MLJ1057983
పపరర: దనరర పడవణ అలలర

95-159/298

తసడడ:డ మలర కరరరజనన అలలర
ఇసటట ననస:61-8-252
వయసనస:32
లస: పప
1548 SQX1763226
పపరర: లకడక ససమఖ కకనగల

95-159/300

95-159/303

తసడడ:డ రరమయరరవప కకనగళర
ఇసటట ననస:61-8-253
వయసనస:53
లస: పప
95-158/49

భరస : పరమగలల
ఇసటట ననస:61-8-255
వయసనస:26
లస: ససస స

1537 SQX2425205
పపరర: సరసబశవ రరవప కకససరర

95-159/790

1535 SQX1941749
పపరర: ధనలకడక కకససరర

95-151/560

1538 SQX2422335
పపరర: లకడక సనజజత కకససరర

95-159/791

భరస : సరసబశవ రరవప కకససరర
ఇసటట ననస:61-8-250
వయసనస:53
లస: ససస స

1540 SQX1245944
పపరర: సరయ కకషష అలలర

95-159/294

1541 AP151000540189
పపరర: మలర ఖయరరజనరరవప అలలర alle

తసడడ:డ మలర ఖయరరజన రరవప అలలర
ఇసటట ననస:61-8-251
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటటననగయఖ alle
ఇసటట ననస:61-8-251
వయసనస:63
లస: పప

95-159/296
1543 SQX1763200
పపరర: వనసకట ననగసరయ పడశరసత శదర
వనమయ
తసడడ:డ రరమచసదడరరవప వనమయ
ఇసటట ననస:61-8-252
వయసనస:22
లస: ససస స

1544 SQX1763192
పపరర: గజలకడక వనమ

1546 SQX1763184
పపరర: రరమ చసదడరరవప వనమ

1549 SQX1763218
పపరర: సరయ రమఖశక కకనగల

95-159/297

భరస : రరమచసదడరరవప వనమ
ఇసటట ననస:61-8-252
వయసనస:41
లస: ససస స
95-159/792
1547 SQX2237477
పపరర: ఓమ సరయ ననగ వనసకట వనచషషవ
వనమ
తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప వనమ
ఇసటట ననస:61-8-252
వయసనస:18
లస: ససస స

95-159/301

1550 MLJ3743564
పపరర: లలతకలమయరర కకనగళర

95-159/302

తసడడ:డ లకడక నరసససహరరవప కకనగల
ఇసటట ననస:61-8-253
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : లకకకనరసససహరరవప కకనగళర
ఇసటట ననస:61-8-253
వయసనస:39
లస: ససస స

1552 SQX2376556
పపరర: రవ శసకర వనసపటట

1553 SQX2386233
పపరర: వజయ లకడక వనసపటట

1555 MLJ2669398
పపరర: పదనకవత తదలర యకలల

1558 SQX1019976
పపరర: పపరష చసదడ కలమయర
వసకరయల
తసడడ:డ పరమగలల వసకరయల
ఇసటట ననస:61-8-255
వయసనస:26
లస: పప

95-159/295

95-159/299

95-152/1095

95-157/1533

భరస : రవ శసకర వనసపటట
ఇసటట ననస:61-8-254
వయసనస:42
లస: ససస స
95-158/50

భరస : రరమబడహకస తదలరకలల
ఇసటట ననస:61-8-254
వయసనస:73
లస: ససస స
95-151/562

95-159/290

భరస : సతష కకససరర
ఇసటట ననస:61-8-250
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబడమణఖస వనసపటట
ఇసటట ననస:61-8-254
వయసనస:52
లస: పప

భరస : సనబబబరరవప యకసల
ఇసటట ననస:61-8-254
వయసనస:44
లస: ససస స
1557 MLJ3740479
పపరర: సరసబబడజఖ లకడక వసకరయల

95-159/292

తసడడ:డ మయధవరరవప వనమ
ఇసటట ననస:61-8-252
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ లకడక నరసససహరరవప కకనగల
ఇసటట ననస:61-8-253
వయసనస:22
లస: ససస స

1554 MLJ2669554
పపరర: కరదనరరశశరర యకసల

1534 MLJ3738671
పపరర: అమయకజ రరవప మగలలర టట

తసడడ:డ సతఖస కకససరర
ఇసటట ననస:61-8-250
వయసనస:55
లస: పప

1539 SQX1491380
పపరర: శవ కలమయరర అలలర

1532 SQX1597725
పపరర: రరజరరజరశశరర గగసటటరర

భరస : వనసకట శవ కలమయర గగసటటరర
ఇసటట ననస:61-8-249
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహక o మగలలర టట
ఇసటట ననస:61-8-249
వయసనస:49
లస: పప

1536 SQX1941756
పపరర: సతష కకససరర

1551 MLJ3738721
పపరర: లకడక నరసససహరరవప కకనగళర

95-159/789

తసడడ:డ భబససర రరవప
ఇసటట ననస:61-8-248
వయసనస:22
లస: పప

1533 MLJ3743481
పపరర: గగరర మగలలర టట

1542 SQX2433001
పపరర: సతఖవత గకసథద

1531 SQX2279776
పపరర: శసకరస పపప పపలలయ

1556 MLJ3736907
పపరర: ఆసజననయ పడసరద కరరలరపప

95-158/51

తసడడ:డ హననమసతరరవప కరరలరపప
ఇసటట ననస:61-8-254
వయసనస:50
లస: పప
95-151/563

1559 MLJ3735545
పపరర: పరమగలల వసకరయల

95-151/564

తసడడ:డ సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-8-255
వయసనస:26
లస: పప
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1560 SQX2083236
పపరర: అననత పపరష తషటటస పలర

95-142/684

భరస : రవసదడ పడసరద తషటటస పలర
ఇసటట ననస:61-8-256
వయసనస:54
లస: ససస స
95-151/567

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:61-8-256
వయసనస:60
లస: పప
95-152/897

భరస : మకయ రవప జలలరర
ఇసటట ననస:61-8-256
వయసనస:40
లస: ససస స
1569 SQX0758771
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బటడగగసట

95-151/570

95-157/1534

95-151/573

95-151/576

95-157/1535

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:61-8-268
వయసనస:27
లస: ససస స

95-157/75

1579 SQX2333359
పపరర: లకడక వనదనళర

1582 SQX2340644
పపరర: సరసబరగడడడ వనదనళర

95-151/577

1585 SQX0243840
పపరర: గగరవయఖ గసగరశశటస �ట

95-159/793

1588 SQX1209734
పపరర: మహన మణణకసఠ నటబకస
తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప నటబకస
ఇసటట ననస:61-8-268
వయసనస:26
లస: పప

1568 SQX0204438
పపరర: వసనసధరరదతవ� బటడగగసట�

95-151/569

1571 AP151000561304
పపరర: వరలకడక గమడదపప

95-151/571

1574 SQX0662064
పపరర: సశపత వనదతలర

95-151/572

తసడడ:డ సరసబ రగడడడ
ఇసటట ననస:61-8-265
వయసనస:30
లస: ససస స
95-151/574

1577 AP151000561233
పపరర: లకడక వనదనళళ

95-151/575

భరస : సరసబరగడడడ
ఇసటట ననస:61-8-266
వయసనస:50
లస: ససస స
95-152/1096

1580 SQX2441426
పపరర: ఆదద లకడక డతగల

95-152/1097

భరస : శకనవరస రరవప డతగల
ఇసటట ననస:61-8-266
వయసనస:35
లస: ససస స
95-157/1536

1583 SQX2439511
పపరర: శకనవరస రరవప డతగల

95-157/1537

తసడడ:డ ససత రరమయఖ డతగల
ఇసటట ననస:61-8-266
వయసనస:41
లస: పప
95-151/578

తసడడ:డ గణణశశర రరవప�
ఇసటట ననస:61-8-267
వయసనస:27
లస: పప
95-151/580

95-151/957

భరస : పపదదమసరసన రరవప గమడదపప
ఇసటట ననస:61-8-261
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపస రగడడడ వనదనళర
ఇసటట ననస:61-8-266
వయసనస:50
లస: పప

భరస : గగరవయఖ�
ఇసటట ననస:61-8-267
వయసనస:27
లస: ససస స
1587 SQX0204560
పపరర: పదక నలర బబ తషల�

1576 SQX0244665
పపరర: పవన కలమయర రగడడ వనదనళళ

1565 SQX2158400
పపరర: మగఖఖ పడణ రరవప జలలరర

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:61-8-260
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబరగడడడ వనదనళర
ఇసటట ననస:61-8-266
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపసరగడడడ వనదనళర
ఇసటట ననస:61-8-266
వయసనస:84
లస: ససస స
1584 SQX0204503
పపరర: సనమలత గసగరశశటస �ట

95-151/811

తసడడ:డ సరసబరగడడడ వనదనళళ
ఇసటట ననస:61-8-265
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ పరపసరగడడడ
ఇసటట ననస:61-8-266
వయసనస:53
లస: పప
1581 SQX2340602
పపరర: మణణకఖమక వనదనళర

1567 SQX1994201
పపరర: తతజ పవన కలమయర

1573 SQX2299261
పపరర: ఇననయతషలయర ఖయన పఠరన

95-151/566

తసడడ:డ హననమసత రరవప జలలరర
ఇసటట ననస:61-8-256
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఖయధర ఖయన
ఇసటట ననస:61-8-264
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రగడడడ
ఇసటట ననస:61-8-265
వయసనస:27
లస: పప
1578 AP151000558200
పపరర: సరసబరగడడడ వనదనళళ

95-151/568

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బటడగగసట
ఇసటట ననస:61-8-260
వయసనస:21
లస: పప

భరస : ఇనయతషలర ఖయన
ఇసటట ననస:61-8-264
వయసనస:32
లస: ససస స
1575 SQX0947515
పపరర: వజయయసదడ రగడడడ వనదనళర

1564 AP151000558130
పపరర: వనసకటలకడకనరసససహమమరరస
తతటటపలర
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:61-8-256
వయసనస:26
లస: పప

1570 SQX1855279
పపరర: తతజ గణణష బటడగగసట

1562 AP151000561081
పపరర: హహమలత తతటటపలర

భరస : వనసకటనరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:61-8-256
వయసనస:65
లస: ససస స

తలర : వ దనరర వజయ
ఇసటట ననస:61-8-257
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-8-260
వయసనస:57
లస: పప
1572 SQX2327997
పపరర: జగచబగన పఠరన

95-151/565

భరస : వనసకటశవశరకమకకషషశరససస స
ఇసటట ననస:61-8-256
వయసనస:54
లస: ససస స

1563 AP151000558131
పపరర: వనసకటశవకకషషశరససస స తతటటపలర

1566 SQX2090421
పపరర: రరధనమయధవ జలలరర

1561 AP151000561079
పపరర: ననగలకడక తతటటపలర

1586 MLJ3745791
పపరర: గరరరజజదతవ ననటకస�

95-151/579

భరస : మలర ఖయరరజనరరవప�
ఇసటట ననస:61-8-268
వయసనస:34
లస: ససస స
95-151/581

1589 SQX0223115
పపరర: వనసకటటశశరరర నలర బబ తషల�

95-151/582

తసడడ:డ ససజవయఖ నలర బబ తషల�
ఇసటట ననస:61-8-268
వయసనస:26
లస: పప
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1590 SQX0460022
పపరర: మలర ఖయరరజనరరవప ననటకస�

95-151/583

తసడడ:డ బబలకకటయఖ�
ఇసటట ననస:61-8-268
వయసనస:34
లస: పప
1593 SQX1266767
పపరర: అనసత లకడక పసకకసల

95-151/585

95-151/588

95-151/590

95-152/79

95-157/77

95-157/80

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:41
లస: ససస స
1611 SQX1381292
పపరర: రమణ బదదడ

95-157/83

తసడడ:డ వర శసకర రరవప
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:27
లస: పప

95-151/591

1603 MLJ3745726
పపరర: కకటటశశరమక అసబటట

95-151/593

95-157/86

95-157/78

1609 SQX0860882
పపరర: జజనస జగరరకపప తత

95-157/81

1615 SQX1557257
పపరర: శకకరసత మకగసన

1618 SQX1856608
పపరర: మహహశశర రరవప అసబటట
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:34
లస: పప

1601 MLJ2743748
పపరర: పపరయఖ శరరమళళ

95-151/592

1604 SQX1856574
పపరర: లలత శవ జజఖత అసబటట

95-157/76

1607 SQX1568932
పపరర: పదకజ రరబబబ

95-157/79

భరస : ననగ రరజ రరబబబ
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:39
లస: ససస స
1610 SQX0534206
పపరర: ధనలకడక మగనగర

95-157/82

భరస : శసకర రరవప మగనగర
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:43
లస: ససస స
95-157/84

1613 SQX1746296
పపరర: కకరణ కకశశర మగనగ

95-157/85

తసడడ:డ వర శసకర రరవప మగనగ
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:23
లస: పప
95-157/87

తసడడ:డ శకనన
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:24
లస: పప
95-157/89

95-151/589

భరస : మహహశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:25
లస: ససస స

1606 SQX0982447
పపరర: ఎసపస రరరరణణ దదపలలపపడడ
దదపలపపడడ
భరస : భమషణస
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:39
లస: ససస స

1612 SQX0136358
పపరర: భబరత కసతతటట

1598 MLJ2747749
పపరర: గగవసదమక� శరరమళళ�

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:61-8-271
వయసనస:27
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచమయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:25
లస: పప
1617 SQX0982405
పపరర: అవననష మగనగర

1600 SQX0462325
పపరర: బడహహకసదడరరవప ససరరమళళ�

95-151/587

భరస : పపరయఖ� �
ఇసటట ననస:61-8-271
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : జవహర
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప బదదడ
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:50
లస: ససస స
1614 SQX1461136
పపరర: శకకరసత కసచరర

95-156/1036

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచమయఖ
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:34
లస: ససస స
1608 SQX0135988
పపరర: రరణగకరదతవ కరసతటట

1597 SQX2178556
పపరర: లకడక పరరశత పసకకసల

1595 SQX0223156
పపరర: శకనన పసకకసల�
తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:61-8-270
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ�
ఇసటట ననస:61-8-271
వయసనస:27
లస: పప

భరస : పపరయఖ ససరరమలర
ఇసటట ననస:61-8-271
వయసనస:27
లస: ససస స
1605 SQX1178160
పపరర: లకడక మకరసన మకగసన

95-151/586

భరస : గలయఖ పసకకసల
ఇసటట ననస:61-8-270
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష కలమయర కనపరరరర
ఇసటట ననస:61-8-271
వయసనస:34
లస: పప
1602 SQX1332519
పపరర: నవఖ ససరరమలర

1594 SQX0204610
పపరర: ఆదదలకకమక పసకకసల�

95-160/771
1592 SQX2053676
పపరర: వనసకట శవ సరయ నలర బబ తషల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:61-8-269
వయసనస:25
లస: పప

భరస : లకకయఖ�
ఇసటట ననస:61-8-270
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలయఖ�
ఇసటట ననస:61-8-270
వయసనస:26
లస: పప
1599 SQX1574442
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప కనపరరరర

95-151/584

భరస : ససజవయఖ�
ఇసటట ననస:61-8-269
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : శకనన పసకకసల
ఇసటట ననస:61-8-270
వయసనస:25
లస: ససస స
1596 AP151000558572
పపరర: లకకయఖ పసకకసల�

1591 MLJ1167832
పపరర: లకకమక నలర బబ తషల�

1616 SQX1178145
పపరర: కకరణ కకషప ర మగనగర

95-157/88

తసడడ:డ వర శసకర రరవప
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:25
లస: పప
95-157/90

1619 SQX0529552
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరసతతటట

95-157/91

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:47
లస: పప
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1620 SQX1328765
పపరర: భమషణస దదపలలపపడడ

95-157/92

తసడడ:డ ఎసపస రర రరణణ దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:52
లస: పప
1623 MLJ3745932
పపరర: సరయకలమయరర ఆకలనసరర�

95-151/594

95-151/597

95-151/600

95-143/717

95-86/1072

95-152/1099

95-154/1239

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:61-8-284
వయసనస:49
లస: ససస స

1633 SQX2052066
పపరర: అసరక షపక

1636 SQX2049294
పపరర: నగరనన

1639 SQX2107910
పపరర: జకరరర షపక

1642 SQX2403673
పపరర: తరరపతయఖ వనమమరర

95-152/1102

1645 SQX2055846
పపరర: పడసనత లకడక రరవనళర

95-157/1302

1648 AP151000561392
పపరర: పదనకవత గరరకపరటట
భరస : శవననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-8-284
వయసనస:53
లస: ససస స

1628 SQX0223537
పపరర: సశరరప కకతస �

95-151/599

1631 SQX2032365
పపరర: కరరమగలర బబగ మరరజ

95-159/674

1634 SQX1763275
పపరర: మణణరతతస కలరపరటట

95-159/304

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద కలరపరటట
ఇసటట ననస:61-8-278
వయసనస:22
లస: ససస స
95-152/898

1637 SQX2124295
పపరర: అజర ర అల షపక

95-152/1098

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-8-279
వయసనస:20
లస: పప
95-154/1047

1640 SQX2245637
పపరర: అబగదల రశద షపక

95-154/1238

తసడడ:డ బబబగ
ఇసటట ననస:61-8-279
వయసనస:24
లస: పప
95-152/1100

1643 SQX2404036
పపరర: రమదతవ వనమమరర

95-152/1101

భరస : తరరపతయఖ వనమమరర
ఇసటట ననస:61-8-280
వయసనస:43
లస: ససస స
95-165/797

భరస : లకడక ననరరయణ రరవనళర
ఇసటట ననస:61-8-282
వయసనస:26
లస: ససస స
95-152/81

95-151/596

తసడడ:డ అసదనలర బబగ మరరజ
ఇసటట ననస:61-8-276
వయసనస:62
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ వనమమరర
ఇసటట ననస:61-8-280
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ వనమమరర
ఇసటట ననస:61-8-280
వయసనస:20
లస: ససస స
1647 MLJ2747780
పపరర: భబగఖలకడక గరరకపరటట� �

95-151/812

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-8-279
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-8-279
వయసనస:23
లస: పప
1644 SQX2404309
పపరర: ననగలకడక వనమమరర

1630 SQX2034528
పపరర: మగసతనజ బబగస

1625 MLJ1173970
పపరర: శకనవరస ఆకలనసరర

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:61-8-274
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ సనబబన
ఇసటట ననస:61-8-279
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-8-279
వయసనస:20
లస: పప
1641 SQX2260743
పపరర: అబగదల రశద షపక

95-151/598

తసడడ:డ అబగదల షపక
ఇసటట ననస:61-8-277
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-8-279
వయసనస:20
లస: పప
1638 SQX2171452
పపరర: అసర ర అల షపక

1627 MLJ3745916
పపరర: నగరరజకలమయరర కకతనస�

95-157/94

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆకలనసరర
ఇసటట ననస:61-8-273
వయసనస:43
లస: పప

భరస : కరరమగలర బబగ మరరజ
ఇసటట ననస:61-8-276
వయసనస:53
లస: ససస స

భరస : అబగదల అలమ షపక
ఇసటట ననస:61-8-277
వయసనస:54
లస: ససస స
1635 SQX2071785
పపరర: జన బబష షపక

95-151/595

భరస : పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:61-8-274
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:61-8-274
వయసనస:38
లస: పప
1632 SQX2072684
పపరర: ఆశయయ షపక

1624 SQX1232354
పపరర: ననగరరజ ఆకలనసరర

1622 SQX0061291
పపరర: వర శసకర రరవప మగనగర

తసడడ:డ వనసకట సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:55
లస: పప

తసడడ:డ సనరరష ఆకలనసరర
ఇసటట ననస:61-8-273
వయసనస:25
లస: పప

భరస : సశరరప కకతస
ఇసటట ననస:61-8-274
వయసనస:29
లస: ససస స
1629 SQX0286369
పపరర: పరసడడరసగరరరవప కకతస

95-157/93

తసడడ:డ వనసకట సనబబబరరవప మగనగ
ఇసటట ననస:61-8-272
వయసనస:54
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:61-8-273
వయసనస:24
లస: ససస స
1626 SQX1508052
పపరర: కకషష ససజనఖ కకతస

1621 SQX1746338
పపరర: వర శసకర రరవప మగనగ

1646 SQX0022244
పపరర: కకషష కలమయరర గరరకపరటట�

95-152/80

తసడడ:డ శవర ననగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:61-8-284
వయసనస:30
లస: ససస స
95-152/82

1649 AP151000561393
పపరర: ననరరయణమక గరరకపరటట�

95-152/83

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:61-8-284
వయసనస:70
లస: ససస స
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1650 SQX0003137
పపరర: రమమశ బబబగ గరరకపరటట�

95-152/84

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:61-8-284
వయసనస:31
లస: పప
1653 SQX2148195
పపరర: షపక మహమద వహహడ

95-152/1104

95-152/88

95-152/91

95-152/899

95-152/95

95-152/900

95-152/100

తసడడ:డ షపక సలస బబష
ఇసటట ననస:61-8-290
వయసనస:18
లస: ససస స

1663 SQX2084861
పపరర: శవ రరధదక కసదనల

1666 SQX0642504
పపరర: మయరససడతయగలల కసదనల

1669 AP151000558351
పపరర: మలర ఖయరరజనరరవప గరరకపరటట

1672 SQX0519959
పపరర: మగనర షపక

95-152/103

1675 SQX2331072
పపరర: షపక సలస బబష

95-144/551

1678 SQX0871376
పపరర: ఫరర సనలయసనన షపక
తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:61-8-292
వయసనస:28
లస: ససస స

1658 MLJ1172246
పపరర: జజకకరరరసపన� �

95-152/90

1661 SQX1371731
పపరర: కలమయర సరశమ మదలయయర

95-152/93

1664 SQX0642355
పపరర: లకడకకలమయరర కసదనల

95-152/94

భరస : ఉదయ
ఇసటట ననస:61-8-288
వయసనస:39
లస: ససస స
95-152/96

1667 AP151000558066
పపరర: ఉదయ కసదనల

95-152/97

తసడడ:డ రరధన కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-8-288
వయసనస:45
లస: పప
95-152/98

1670 SQX1028159
పపరర: పసరర బ మహమకద

95-152/99

భరస : అబగదల రషసద మహమకద
ఇసటట ననస:61-8-290
వయసనస:27
లస: ససస స
95-152/101

1673 SQX1029603
పపరర: అబగదల రషసద మహమకద

95-152/102

తసడడ:డ సనభబన మహమకద
ఇసటట ననస:61-8-290
వయసనస:38
లస: పప
95-152/1105

తసడడ:డ షపక జలయన
ఇసటట ననస:61-8-290
వయసనస:43
లస: పప
95-152/1107

95-152/87

తసడడ:డ సనబడహకణఖస మదలయయర
ఇసటట ననస:61-8-286
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ అననసరర షపకర
ఇసటట ననస:61-8-290
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ అననసరర షపకర
ఇసటట ననస:61-8-290
వయసనస:40
లస: పప
1677 SQX2329480
పపరర: షపక రగషసణణ

95-152/92

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:61-8-289
వయసనస:70
లస: పప

తసడడ:డ షపక సలస బబషర
ఇసటట ననస:61-8-290
వయసనస:22
లస: పప
1674 SQX0520015
పపరర: షపక జహహర షపక

1660 AP151000558172
పపరర: శవయఖ జవరశదద�

1655 MLJ3747003
పపరర: లకకకదతవ జవరశజ�

తసడడ:డ సనఛననననషర� �
ఇసటట ననస:61-8-286
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-8-288
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ రరవప కసదనల
ఇసటట ననస:61-8-288
వయసనస:19
లస: పప
1671 SQX1838622
పపరర: షపక హహసపసన బబష

95-152/89

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ కసదనల
ఇసటట ననస:61-8-288
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-8-288
వయసనస:80
లస: ససస స
1668 SQX2048916
పపరర: అనల కకషష కసదనల

1657 SQX1772078
పపరర: వనసకట కకషష పడసరద జవరశదద

95-152/1103

భరస : సనబబయఖ�
ఇసటట ననస:61-8-286
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:61-8-286
వయసనస:46
లస: పప

భరస : సతస ర షపక
ఇసటట ననస:61-8-286
వయసనస:76
లస: ససస స
1665 AP151000561100
పపరర: గసగరపరరశత కసదనల

95-152/86

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:61-8-286
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ జజనఖయన� �
ఇసటట ననస:61-8-286
వయసనస:37
లస: పప
1662 SQX2049104
పపరర: అసకత బ షపక

1654 AP151000561118
పపరర: పదకజ జవరశదద�

1652 SQX2148179
పపరర: సయద ఇమయమ న

తసడడ:డ సయద జలయన
ఇసటట ననస:61-8-284
వయసనస:30
లస: పప

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:61-8-286
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:61-8-286
వయసనస:70
లస: ససస స
1659 MLJ2743821
పపరర: మహబమబబబ న� పఠరన�

95-152/85

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-8-284
వయసనస:57
లస: పప

భరస : సయద ఇమయమ న
ఇసటట ననస:61-8-284
వయసనస:27
లస: ససస స
1656 AP151000561121
పపరర: చసపసరమక జవరశదద�

1651 MLJ2743524
పపరర: శవననగరశశరరరవప గరరకపరటట

1676 SQX2329746
పపరర: షపక ఫరతమగనతసర

95-152/1106

భరస : షపక సలస బబష
ఇసటట ననస:61-8-290
వయసనస:40
లస: ససస స
95-161/223

1679 SQX0525675
పపరర: రరజజశనన షపక

95-161/224

తసడడ:డ ఇలయయజ షపక
ఇసటట ననస:61-8-292
వయసనస:34
లస: ససస స
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95-161/225

తసడడ:డ ఇసతయయజ షపక
ఇసటట ననస:61-8-292
వయసనస:35
లస: ససస స
1683 SQX0525592
పపరర: ఇలయయజ షపక

95-161/228

95-161/231

95-161/234

95-161/237

95-161/240

95-161/241

95-161/244

భరస : తచససఫ
ఇసటట ననస:61-8-294
వయసనస:44
లస: ససస స

1693 SQX0644583
పపరర: హహసపసనననషర షపక

1696 SQX1772177
పపరర: షపక ఫరరరన

1699 SQX1765288
పపరర: జజనబ షపక

1702 SQX0200717
పపరర: మసరసన బబగస

95-161/247

1705 SQX0200568
పపరర: మహమకద ఖయన

95-161/238

1708 SQX2066611
పపరర: షరహహన షపక
భరస : సరబజర షపక
ఇసటట ననస:61-8-295
వయసనస:32
లస: ససస స

1688 SQX0200410
పపరర: జకకరరనతసర షపక

95-161/233

1691 SQX0837799
పపరర: మహబగ సనభబన షపక

95-161/236

1694 SQX0200675
పపరర: ఉమకరర షపక

95-161/239

తసడడ:డ సనకలర షపక
ఇసటట ననస:61-8-293
వయసనస:42
లస: పప
95-152/104

1697 SQX2254019
పపరర: తచససఫ షపక

95-157/1538

తసడడ:డ నససమగదదదన
ఇసటట ననస:61-8-294
వయసనస:44
లస: పప
95-161/242

1700 SQX1765304
పపరర: బబజద బ షపక

95-161/243

భరస : ఉమమర షపక
ఇసటట ననస:61-8-294
వయసనస:33
లస: ససస స
95-161/245

1703 SQX1020205
పపరర: అబదన షపక

95-161/246

భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:61-8-294
వయసనస:49
లస: ససస స
95-161/248

తసడడ:డ జమవపనతసర
ఇసటట ననస:61-8-294
వయసనస:48
లస: పప
95-161/906

95-161/230

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:61-8-293
వయసనస:31
లస: పప

భరస : మహమకద ఖయన
ఇసటట ననస:61-8-294
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:61-8-294
వయసనస:28
లస: పప
1707 SQX2204816
పపరర: ఆససయ బబగస షపక

95-161/235

భరస : మహబమబ సనబబన షపక
ఇసటట ననస:61-8-294
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:61-8-294
వయసనస:34
లస: ససస స
1704 SQX1020189
పపరర: మరర వరల షపక

1690 SQX0200501
పపరర: మత పఠరన

1685 SQX0525923
పపరర: మహమకద షపక

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-8-293
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : షపక అబగదల రహహస
ఇసటట ననస:61-8-294
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:61-8-294
వయసనస:26
లస: ససస స
1701 SQX1765296
పపరర: రరమన షపక

95-161/232

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:61-8-293
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ జబబబరర షపక
ఇసటట ననస:61-8-293
వయసనస:46
లస: పప
1698 SQX1018176
పపరర: మహససనన షపక

1687 SQX0644716
పపరర: జరరనన షపక

95-161/227

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:61-8-292
వయసనస:69
లస: పప

భరస : బకరరర పఠరన
ఇసటట ననస:61-8-293
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:61-8-293
వయసనస:38
లస: పప
1695 SQX0200477
పపరర: బబబగ షపక

95-161/229

భరస : హహసపసనననషర షపక
ఇసటట ననస:61-8-293
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:61-8-293
వయసనస:54
లస: ససస స
1692 MLJ2709186
పపరర: సతనసర షపక

1684 SQX0994970
పపరర: ఎజజస షపక

1682 SQX0525758
పపరర: ఇసతయయజ షపక

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:61-8-292
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:61-8-292
వయసనస:40
లస: పప

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:61-8-293
వయసనస:36
లస: ససస స
1689 SQX0200600
పపరర: హమతషనతసర షపక

95-161/226

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:61-8-292
వయసనస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:61-8-292
వయసనస:39
లస: పప
1686 SQX0200782
పపరర: రసజజనన షపక

1681 SQX0526012
పపరర: నసరరనతసర షపక

1706 SQX1020197
పపరర: కరలలషర షపక

95-161/249

తసడడ:డ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:61-8-294
వయసనస:50
లస: పప
95-70/1201

1709 SQX0003285
పపరర: హహసపసన ఖయన మహమకద�

95-152/105

తసడడ:డ సలస ఖయన�
ఇసటట ననస:61-8-295
వయసనస:31
లస: పప
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95-152/106

తసడడ:డ సమఉలయరహ
ఇసటట ననస:61-8-295
వయసనస:41
లస: పప
1713 AP151000564679
పపరర: గఫర ఖయన

95-161/251

95-152/107

95-161/254

95-161/257

95-152/109

1720 SQX0355214
పపరర: సబహ మహమకద

1723 AP151000564337
పపరర: మగసతనజ షపక

1726 SQX1405225
పపరర: సబహ షపక

95-161/262

1729 AP151000564204
పపరర: రవకలమయర

1732 SQX1369843
పపరర: జకకర షపక

భరస : సతష జమయల పపరర
ఇసటట ననస:61-8-299,SURYA NAGAR 1ST
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:61-8-300
వయసనస:37
లస: ససస స

1734 MLJ3747425
పపరర: సనజజత పతస

1735 MLJ3747417
పపరర: వనసకటసనబబమక పతస

95-152/112

భరస : దనరరరపడసరద
ఇసటట ననస:61-8-301
వయసనస:34
లస: ససస స
1737 SQX1030014
పపరర: శరరష బబరరగర
భరస : వర ననరరయణ బబరరగర
ఇసటట ననస:61-8-302
వయసనస:26
లస: ససస స

95-161/255

95-161/259

1738 SQX0943308
పపరర: నరసమక కకసడపలర
భరస : వనసకటటశశరరర కకసడపలర
ఇసటట ననస:61-8-302
వయసనస:35
లస: ససస స

1718 SQX0871384
పపరర: రరజజశన మహమకద

95-161/253

1721 AP151000564032
పపరర: రరహననబబగస మహమకద

95-161/256

1724 MLJ1172782
పపరర: మహబమబగసబబన షపక

95-161/260

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:61-8-298
వయసనస:37
లస: పప
95-152/110

1727 AP151000564027
పపరర: ధనలకకక

95-161/261

భరస : రవకలమయర
ఇసటట ననస:61-8-299
వయసనస:43
లస: ససస స
95-161/263

1730 SQX2056059
పపరర: రసజత కలమయర చదరరకలరర

95-166/1080

తసడడ:డ రవ కలమయర చదరరకలరర
ఇసటట ననస:61-8-299
వయసనస:20
లస: పప
95-152/111

1733 SQX1398719
పపరర: షబబర షపక

95-161/264

తసడడ:డ ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:61-8-300
వయసనస:44
లస: పప
95-152/113

భరస : వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:61-8-301
వయసనస:73
లస: ససస స
95-161/265

95-161/907

భరస : సలమ మహమకద
ఇసటట ననస:61-8-296
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణమక
ఇసటట ననస:61-8-299
వయసనస:49
లస: పప
95-161/392

1715 SQX2320810
పపరర: రగహన బబగగమ పఠరన

తసడడ:డ సలమ మహమకద
ఇసటట ననస:61-8-296
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : అబగదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:61-8-299
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమయర చదరరకలరర
ఇసటట ననస:61-8-299
వయసనస:23
లస: పప
1731 SQX1839059
పపరర: కకషష కలమయరర జమయల పపరర

95-152/108

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:61-8-298
వయసనస:59
లస: ససస స

భరస : అబగదల అజయస
ఇసటట ననస:61-8-299
వయసనస:40
లస: ససస స
1728 SQX1765221
పపరర: పకథదశ రరజ చదరరకలరర

1717 SQX1004159
పపరర: నసర యమ డడ

95-161/250

భరస : గఫర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-8-295
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : జజన మహమకద
ఇసటట ననస:61-8-296
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమ మహమకద
ఇసటట ననస:61-8-296
వయసనస:43
లస: పప
1725 SQX1249664
పపరర: సభహ షపక

95-161/252

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:61-8-296
వయసనస:44
లస: పప

భరస : జలయన మహమకద
ఇసటట ననస:61-8-296
వయసనస:28
లస: ససస స
1722 AP151000564293
పపరర: మహమకద జజన

1714 MLJ2709871
పపరర: జఫరరలయర ఖయన

1712 SQX0525881
పపరర: మహమకద రజజక ఖయన

తసడడ:డ సలస ఖయన mohammad
ఇసటట ననస:61-8-295
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరమమగలర ఖయన
ఇసటట ననస:61-8-295
వయసనస:46
లస: పప

భరస : నసర
ఇసటట ననస:61-8-296
వయసనస:37
లస: ససస స
1719 SQX0871392
పపరర: సలయక మహమకద

95-155/733

భరస : గఫర అల పఠరన
ఇసటట ననస:61-8-295
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జమవపనతసర
ఇసటట ననస:61-8-295
వయసనస:43
లస: పప
1716 SQX1004142
పపరర: రజయయ యమ డడ

1711 SQX2050524
పపరర: రహహనన బబగస పఠరన

1736 SQX2167237
పపరర: గగపస తరరమలలశ అవపల

95-152/1108

తసడడ:డ రమణ అవపల
ఇసటట ననస:61-8-301
వయసనస:22
లస: పప
95-161/266

1739 SQX0200972
పపరర: వనసకటమక

95-161/267

భరస : పపదదవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-8-302
వయసనస:43
లస: ససస స
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1740 AP151000564203
పపరర: వనసకటటశశరరర పపదద

95-161/268

తసడడ:డ వనసకటయఖ పపదద
ఇసటట ననస:61-8-302
వయసనస:42
లస: పప
1743 SQX0981498
పపరర: దనరర భవరన గరరసరల

95-152/114

95-153/691

95-95/1199

95-162/174

95-162/784

95-152/118

95-152/121

భరస : వనసటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-8-306
వయసనస:38
లస: ససస స

1753 SQX1597626
పపరర: అలసరహహబ షపక

1756 SQX2096204
పపరర: నజక షపక

1759 SQX0286237
పపరర: వర ననరరయణ బరరగగ�

1762 SQX1398750
పపరర: సనబగబలల కలలగమరర

95-161/909

1765 SQX2219103
పపరర: వర ననరరయణ బరరగర

95-162/175

1768 SQX0201103
పపరర: ససజవమక కగ
భరస : అచమయఖ కగ
ఇసటట ననస:61-8-306
వయసనస:59
లస: ససస స

1748 SQX1765718
పపరర: అచమమక నలర బబ తష

95-161/271

1751 SQX1587429
పపరర: మహమకద రఫస షపక

95-162/173

1754 SQX2073393
పపరర: ఖజజవల షపక

95-162/783

తసడడ:డ అబగల రగఫ షపక
ఇసటట ననస:61-8-304
వయసనస:53
లస: పప
95-162/785

1757 MLJ3747409
పపరర: సననత బరరగగ�

95-152/117

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:61-8-305
వయసనస:31
లస: ససస స
95-152/119

1760 SQX0286286
పపరర: శకనవరసనలల బరరగగ�

95-152/120

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:61-8-305
వయసనస:36
లస: పప
95-161/272

1763 SQX2214849
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బరరగర

95-161/908

తసడడ:డ వరయఖ బరరగర
ఇసటట ననస:61-8-305
వయసనస:63
లస: పప
95-161/910

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బరరగర
ఇసటట ననస:61-8-305
వయసనస:33
లస: పప
95-161/273

95-152/116

తసడడ:డ అలసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-8-304
వయసనస:33
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప కలలగమరర
ఇసటట ననస:61-8-305
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప బరరగర
ఇసటట ననస:61-8-305
వయసనస:56
లస: ససస స
1767 SQX0201152
పపరర: కలమయరర కకసడతపలర

95-162/172

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:61-8-305
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:61-8-305
వయసనస:61
లస: పప
1764 SQX2214898
పపరర: సనబగబలల బరరగర

1750 SQX1587411
పపరర: అబద బబగస షపక

1745 SQX0981506
పపరర: వరసన గరరసరల

భరస : బబలయఖ నలర బబ తష
ఇసటట ననస:61-8-303
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:61-8-304
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-8-305
వయసనస:51
లస: ససస స
1761 SQX0460295
పపరర: వనసకటటశశరరర బరరగగ

95-154/1048

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-8-304
వయసనస:65
లస: పప

భరస : ఖయజజ వల షపక
ఇసటట ననస:61-8-304
వయసనస:47
లస: ససస స
1758 MLJ3747391
పపరర: సనబగబలల బరరగగ

1747 SQX2091460
పపరర: అనత దనసరర

95-161/270

తసడడ:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:61-8-303
వయసనస:29
లస: పప

భరస : అలసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-8-304
వయసనస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప తషపరకలలల
ఇసటట ననస:61-8-304
వయసనస:65
లస: పప
1755 SQX2073518
పపరర: నసపమయ షపక

95-152/115

తసడడ:డ ఆసజననయగలల దనసరర
ఇసటట ననస:61-8-303
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖయజజ వల షపక
ఇసటట ననస:61-8-304
వయసనస:31
లస: పప
1752 SQX0571539
పపరర: చసదడశశఖర తషపరకలల

1744 SQX0981514
పపరర: లకకక గరరసరల

1742 SQX0871400
పపరర: వనసకటటశశరరర కకసడపలర

తసడడ:డ వనసకటయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:61-8-302
వయసనస:48
లస: పప

భరస : దననయయలల
ఇసటట ననస:61-8-303
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : రసజజన భజసతడ
ఇసటట ననస:61-8-303
వయసనస:42
లస: ససస స
1749 SQX2030971
పపరర: ఖదర బబషర షపక

95-161/269

తసడడ:డ వనసకటయఖ కగ
ఇసటట ననస:61-8-302
వయసనస:46
లస: పప

భరస : వరసన
ఇసటట ననస:61-8-303
వయసనస:26
లస: ససస స
1746 SQX2049559
పపరర: మగణణమక భజసతడ

1741 SQX0644666
పపరర: చనతవనసకటటశశరరర కగ

1766 SQX1838572
పపరర: శకనవరసన కకసడతపలర

95-152/122

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడతపలర
ఇసటట ననస:61-8-306
వయసనస:21
లస: పప
95-161/274

1769 SQX0201079
పపరర: అచమయఖ కగ

95-161/275

తసడడ:డ వనసకటయఖ కగ
ఇసటట ననస:61-8-306
వయసనస:64
లస: పప
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1770 SQX2056125
పపరర: వనసకట కలయఖణ కకసడతపలర

95-166/1081

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడపలర
ఇసటట ననస:61-8-306
వయసనస:18
లస: పప
1773 SQX1718162
పపరర: చసదడ శశఖర తషపరకలల

95-152/124

95-161/278

95-161/281

95-155/734

95-161/283

95-198/1190

95-161/287

తసడడ:డ సలయస షపక
ఇసటట ననస:61-8-314
వయసనస:31
లస: ససస స

1783 SQX2051597
పపరర: రమణ మసడల

1786 AP151000564196
పపరర: వరయఖ మసడర

1789 SQX1568965
పపరర: ఫరతమయ షపక

1792 SQX1568981
పపరర: బబజ షపక

95-152/1109

1795 SQX2373140
పపరర: ఉసరకన షపక

95-156/777

1798 SQX1045286
పపరర: హజజరర బ షపక
భరస : మసరసన షపచక
ఇసటట ననస:61-8-314
వయసనస:42
లస: ససస స

1778 SQX1370204
పపరర: రరస కలమయర సపలస

95-161/280

1781 SQX2049336
పపరర: ధన లకడక మసడర

95-152/902

1784 AP151000564219
పపరర: వనసకటరమణ మసడర

95-161/282

భరస : వరయఖ మసడర
ఇసటట ననస:61-8-309
వయసనస:43
లస: ససస స
95-161/284

1787 SQX2056117
పపరర: రగషక షపక

95-166/1082

భరస : బబసస షపక
ఇసటట ననస:61-8-311/1
వయసనస:24
లస: ససస స
95-161/285

1790 SQX1568999
పపరర: మగజససమ సనలన న షపక

95-161/286

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-8-312
వయసనస:33
లస: ససస స
95-161/288

1793 SQX1568973
పపరర: జహసగరర బబషర షపక

95-161/289

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-8-312
వయసనస:35
లస: పప
95-161/911

తసడడ:డ ఇబడహహస బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-8-313
వయసనస:19
లస: పప
95-159/794

95-161/277

తసడడ:డ వరయఖ మసడర
ఇసటట ననస:61-8-309
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-8-312
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-8-313
వయసనస:20
లస: ససస స
1797 SQX2290591
పపరర: హజరర షపక

95-152/125

భరస : జహసగరర బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-8-312
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-8-312
వయసనస:59
లస: ససస స
1794 SQX2445708
పపరర: ఆశయ షపక

1780 AP151000561417
పపరర: బషసరరనతస షపక

1775 SQX0746610
పపరర: కనకదనరర తషపరకలల

తసడడ:డ సనబడమణఖఎస సపలస
ఇసటట ననస:61-8-308
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ మసడర
ఇసటట ననస:61-8-309
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-8-311/1
వయసనస:26
లస: పప
1791 SQX1568957
పపరర: మహబమబ షపక

95-161/279

భరస : వరయఖ మసడల
ఇసటట ననస:61-8-309
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ మసడర
ఇసటట ననస:61-8-309
వయసనస:24
లస: పప
1788 SQX2068047
పపరర: అబగదల ఖదర బబష షపక

1777 AP151000564479
పపరర: బసవమక తషపరకలల

95-152/123

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:61-8-308
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయయల షపక
ఇసటట ననస:61-8-309
వయసనస:60
లస: ససస స

భరస : బదసరఅలయ మసడర
ఇసటట ననస:61-8-309
వయసనస:42
లస: ససస స
1785 SQX1412162
పపరర: శకకరనస మసడర

95-161/276

భరస : కరమమశశరరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:61-8-308
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరస తషపరకలల
ఇసటట ననస:61-8-308
వయసనస:59
లస: పప
1782 SQX2049849
పపరర: తషలశమక మసడర

1774 SQX1597261
పపరర: ఝయనస రరణణ సలయస

1772 SQX1955988
పపరర: గసగ తషపరకలల

భరస : మరరయపల తషపరకలల
ఇసటట ననస:61-8-307
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప సలయస
ఇసటట ననస:61-8-308
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ తషపరకలల
ఇసటట ననస:61-8-308
వయసనస:47
లస: ససస స
1779 AP151000564513
పపరర: కరమమశశరరరవప తషపరకలల

95-5/883

తసడడ:డ శకనన నలర పప తషల
ఇసటట ననస:61-8-306/1
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:61-8-307
వయసనస:33
లస: పప
1776 AP151000564230
పపరర: భబరత తషపరకలల

1771 SQX2070415
పపరర: పసడయసకర నలర పప తషల

1796 SQX2251957
పపరర: సరదర షపక

95-157/1539

తసడడ:డ మహ బబష
ఇసటట ననస:61-8-314
వయసనస:41
లస: పప
95-161/290

1799 SQX2245660
పపరర: నసరజహన షపక

95-161/912

భరస : సరరదర
ఇసటట ననస:61-8-314
వయసనస:34
లస: ససస స
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95-152/126

భరస : అబజల�
ఇసటట ననస:61-8-315
వయసనస:31
లస: ససస స
1803 MLJ3747607
పపరర: రగహమయన షపక�

95-152/129

95-152/132

95-161/291

95-161/294

95-161/297

95-161/300

95-152/137

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:29
లస: పప

1813 AP151000564164
పపరర: కరరమగన షపక

1816 MLJ2710184
పపరర: పపదదజమయవల షపక

1819 MLJ3747557
పపరర: రహహతషనతసర సయఖద�

1822 MLJ3747516
పపరర: సలమయ షపక

95-152/142

1825 MLJ3747532
పపరర: కరరమగన షపక�

95-161/295

1828 SQX0245639
పపరర: రరయయ�ా్ బబషర షపక
తసడడ:డ ఖయజజ బబషర
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:30
లస: పప

1808 SQX0642579
పపరర: బబజ షపక

95-152/134

1811 MLJ2710226
పపరర: గగససయయ షపక

95-161/293

1814 AP151000564162
పపరర: నసరజ హ షపచక

95-161/296

భరస : భబషర షపచక
ఇసటట ననస:61-8-315
వయసనస:62
లస: ససస స
95-161/298

1817 MLJ2709970
పపరర: చనతజమయవల షపక

95-161/299

తసడడ:డ భబషర షపక
ఇసటట ననస:61-8-315
వయసనస:38
లస: పప
95-152/135

1820 SQX1186585
పపరర: ఆయయశర బబగమ మహమకద

95-152/136

తసడడ:డ ఇబడహహస మహమకద
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:32
లస: ససస స
95-152/139

1823 MLJ3747524
పపరర: బబజజన షపక

95-152/140

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:51
లస: ససస స
95-152/143

భరస : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:61
లస: ససస స
95-152/148

95-152/131

భరస : పపదదజమయవల షపక
ఇసటట ననస:61-8-315
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : ఖయజజ
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : బబషష�
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:55
లస: ససస స
1827 MLJ3744448
పపరర: రహసతషలయర సయఖద

95-161/292

తసడడ:డ బబషష�
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : సనభబన
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:31
లస: ససస స
1824 MLJ3747540
పపరర: జగచబగనతసర సయఖద�

1810 SQX1529744
పపరర: బజన షపక

1805 MLJ3747508
పపరర: ఇమయమబ షపక

తసడడ:డ ఉమర అల
ఇసటట ననస:61-8-315
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ భబషర షపక
ఇసటట ననస:61-8-315
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ తషమలర షపక
ఇసటట ననస:61-8-315
వయసనస:51
లస: పప
1821 SQX0832881
పపరర: హససనన షపక

95-152/133

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-8-315
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:61-8-315
వయసనస:23
లస: పప
1818 AP151000564126
పపరర: బబజ షపక

1807 SQX1138008
పపరర: సనభబన షపక

95-152/128

భరస : గఫపర
ఇసటట ననస:61-8-315
వయసనస:76
లస: ససస స

భరస : చనత జమయల వల షపక
ఇసటట ననస:61-8-315
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : హనఫర షపక
ఇసటట ననస:61-8-315
వయసనస:41
లస: ససస స
1815 SQX1766039
పపరర: అకబర బబషర షపక

95-152/130

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:61-8-315
వయసనస:39
లస: పప

భరస : కరరమగలయర షపక
ఇసటట ననస:61-8-315
వయసనస:29
లస: ససస స
1812 MLJ2710218
పపరర: మహబబ షపక

1804 MLJ3747573
పపరర: నసరజ హన షపక

1802 MLJ3747623
పపరర: కరరమగన షపక�

భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:61-8-315
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : బబషష
ఇసటట ననస:61-8-315
వయసనస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషష
ఇసటట ననస:61-8-315
వయసనస:32
లస: పప
1809 SQX1508219
పపరర: షమక షపక

95-152/127

భరస : ఖయససస పసరర�
ఇసటట ననస:61-8-315
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : ఖయససస�
ఇసటట ననస:61-8-315
వయసనస:45
లస: ససస స
1806 SQX0642538
పపరర: కరరమగలయర షపక

1801 MLJ3747581
పపరర: ఖయమయబ షపక�

1826 SQX1119743
పపరర: శకనవరస మహసకరళ

95-152/145

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:28
లస: పప
95-152/149

1829 SQX0245647
పపరర: ఫపచయయ� బబషర షపక

95-152/150

తసడడ:డ ఖయజజ బబషర
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:30
లస: పప
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95-152/151

తసడడ:డ అలయరఉదదదన
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:34
లస: పప
1833 SQX0707216
పపరర: మహబమబ సనభబన షపక

95-152/154

95-152/157

95-152/904

95-161/302

95-161/305

95-161/308

95-161/311

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:61-8-317
వయసనస:43
లస: ససస స

1843 SQX1765171
పపరర: మమమమగనతసరస షపక

1846 AP151000564382
పపరర: ఇమయసబ షపక

1849 SQX1766211
పపరర: సలస షపక

1852 MLJ2710150
పపరర: మమలయల షపక

95-161/314

1855 SQX1919380
పపరర: యయససకన షపక

95-161/303

1858 SQX1765148
పపరర: వరహద సయఖద
భరస : మగనవరర సయఖద
ఇసటట ననస:61-8-317
వయసనస:44
లస: ససస స

1838 SQX2049120
పపరర: అకబర బబష షపక

95-152/903

1841 SQX1765205
పపరర: తహససన షపక

95-161/301

1844 SQX1766229
పపరర: జగచబగననసర సయఖద

95-161/304

భరస : బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:61
లస: ససస స
95-161/306

1847 SQX1766047
పపరర: షరజహన షపక

95-161/307

తసడడ:డ వరహ బ షపక
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:29
లస: పప
95-161/309

1850 MLJ1172386
పపరర: ననగమరరబగ షపక

95-161/310

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:37
లస: పప
95-161/312

1853 SQX1765932
పపరర: బబషర సయఖద

95-161/313

తసడడ:డ పపదద బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:61
లస: పప
95-161/315

తసడడ:డ హబబగలర షపక
ఇసటట ననస:61-8-317
వయసనస:26
లస: ససస స
95-161/317

95-152/156

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వహబ షపక
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:61-8-317
వయసనస:20
లస: ససస స
1857 SQX1919398
పపరర: సలమ షపక

95-152/1110

తసడడ:డ వరహ బ షపక
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ అషషరరవ షపక
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:47
లస: పప
1854 SQX1919489
పపరర: అనశర షపక

1840 SQX2446508
పపరర: జరరన షపక

1835 SQX0245621
పపరర: ఖయజజ బబషర షపక

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:22
లస: పప

భరస : గవపర షపక
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ అల షపక
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:31
లస: పప
1851 AP151000564147
పపరర: ఖయజజ షపక

95-152/158

భరస : అల షపక
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:54
లస: ససస స

భరస : వహబ షపక
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:64
లస: ససస స
1848 SQX1765197
పపరర: బబబగ షపక

1837 SQX0460261
పపరర: కకషరషరరవప చటటస టట�

95-152/153

తసడడ:డ రజజక
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:53
లస: పప

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:24
లస: ససస స
1845 AP151000564181
పపరర: షకకల షపక

95-152/155

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:64
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:19
లస: పప
1842 SQX1766245
పపరర: సరజదన షపక

1834 SQX1556689
పపరర: మసరసన షపక

1832 SQX0245613
పపరర: ఖయజజ వరల� షపక�

తసడడ:డ భబషసద�
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ జకకకయ షపక
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ పపదద బబషష�
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:59
లస: పప
1839 SQX2049062
పపరర: సనబబన షపక

95-152/152

తసడడ:డ ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ సలమయ
ఇసటట ననస:61-8-316
వయసనస:40
లస: పప
1836 MLJ3744430
పపరర: బబషర సయఖద�

1831 SQX0245654
పపరర: సనభబన షపక�

1856 SQX1764810
పపరర: జహద సయఖద

95-161/316

తసడడ:డ మగనవరర సయఖద
ఇసటట ననస:61-8-317
వయసనస:28
లస: ససస స
95-161/318

1859 SQX1919547
పపరర: మమమగనతసర షపక

95-161/319

భరస : అల షపక
ఇసటట ననస:61-8-317
వయసనస:54
లస: ససస స
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95-161/320

భరస : జకరరయయ షపక
ఇసటట ననస:61-8-317
వయసనస:68
లస: ససస స
1863 SQX1764778
పపరర: ఇమయమ న సయఖద

95-161/323

95-161/913

95-161/916

95-152/1111

95-161/787

95-152/160

95-152/163

భరస : వరదరరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:61-8-321
వయసనస:33
లస: ససస స

1873 SQX2180040
పపరర: లకడక కలమయరర పటబతల

1876 SQX2072973
పపరర: పరరశత కకలశశటస ట

1879 SQX0245670
పపరర: షరజహన షపక

1882 SQX2056091
పపరర: అమకత లకడక కకలశశటస ట

95-161/330

1885 SQX1765478
పపరర: కలమయర బబబగ తతరరటట

95-152/1112

1888 AP151000564009
పపరర: ఇసదదరరదతవ మహసకరళ
భరస : వరదరరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:61-8-321
వయసనస:56
లస: ససస స

1868 SQX2160828
పపరర: బబబగ షపక

95-161/915

1871 SQX1919646
పపరర: ఫరతమ షపక

95-161/327

1874 SQX1765494
పపరర: పరరశత కకలశశటస ట

95-161/328

భరస : శసకరయఖ కకలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-318
వయసనస:41
లస: ససస స
95-124/636

1877 SQX0761650
పపరర: రహహమగన షపక

95-152/159

భరస : ఖనరరషసత
ఇసటట ననస:61-8-319
వయసనస:48
లస: ససస స
95-152/161

1880 SQX0245662
పపరర: సలస షపక

95-152/162

తసడడ:డ వహబ
ఇసటట ననస:61-8-319
వయసనస:32
లస: పప
95-166/1083

1883 SQX1765445
పపరర: పడవలర క తతరరటట

95-161/329

తసడడ:డ కలమయర బబబగ తతరరటట
ఇసటట ననస:61-8-320
వయసనస:21
లస: ససస స
95-161/331

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తతరరటట
ఇసటట ననస:61-8-320
వయసనస:45
లస: పప
95-161/332

95-161/326

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:61-8-317/B
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర కకలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-319
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమయర బబబగ తతరరటట
ఇసటట ననస:61-8-320
వయసనస:23
లస: పప
1887 SQX1766302
పపరర: రరణగక మహసకరళ

95-161/917

తసడడ:డ వహబ
ఇసటట ననస:61-8-319
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:61-8-319
వయసనస:48
లస: పప
1884 SQX1765452
పపరర: తతజ సరయ తతరరటట

1870 SQX2160810
పపరర: అనసర షపక

1865 SQX1919448
పపరర: ఖజ షపక

తసడడ:డ అల షపక
ఇసటట ననస:61-8-317
వయసనస:31
లస: పప

భరస : శసకర కకలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-319
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-8-319
వయసనస:25
లస: పప
1881 SQX1137992
పపరర: బలరద షపక

95-161/914

భసధనవప: బడహకస
ఇసటట ననస:61-8-318
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అల సయద
ఇసటట ననస:61-8-318
వయసనస:54
లస: పప
1878 SQX1508060
పపరర: ఉమర ఫరరరక షపక

1867 SQX2238285
పపరర: ఫరతమ షపక

95-161/322

తసడడ:డ అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:61-8-317
వయసనస:54
లస: పప

భరస : ఫయయజ షపక
ఇసటట ననస:61-8-317
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : భబమయమ పపచతనన
ఇసటట ననస:61-8-318
వయసనస:51
లస: ససస స
1875 SQX2082188
పపరర: మమనవరర సయద

95-161/324

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:61-8-317
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అల షపక
ఇసటట ననస:61-8-317
వయసనస:31
లస: పప
1872 SQX2210003
పపరర: లకడక కలమయరర పపచతనన

1864 SQX1919356
పపరర: రరయయజ బబష షపక

1862 SQX1919455
పపరర: ఫయయజ బబష షపక

తసడడ:డ ఖజ బబష షపక
ఇసటట ననస:61-8-317
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఖజ బబష షపక
ఇసటట ననస:61-8-317
వయసనస:30
లస: పప

భరస : జకరరయయ షపక
ఇసటట ననస:61-8-317
వయసనస:68
లస: ససస స
1869 SQX2237931
పపరర: బబబగ షపక

95-161/321

తసడడ:డ మగనశర సయఖద
ఇసటట ననస:61-8-317
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ మగనవరర సయఖద
ఇసటట ననస:61-8-317
వయసనస:28
లస: పప
1866 SQX2238293
పపరర: పరఖరర జజన షపక

1861 SQX1597246
పపరర: ఇరరరన సయఖద

1886 SQX2236305
పపరర: బబజ షపక

95-157/1540

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:61-8-321
వయసనస:36
లస: ససస స
95-161/333

1889 MLJ2709129
పపరర: వనసకట రమమష మహసకరళ

95-161/334

తసడడ:డ వరద రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:61-8-321
వయసనస:41
లస: పప
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1890 AP151000564214
పపరర: వరదరరవప మహసకరళ

95-161/335

తసడడ:డ వరయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:61-8-321
వయసనస:64
లస: పప
1893 SQX2116200
పపరర: ననగ మసజరర పప ననతడ

95-152/164

95-152/167

95-152/170

95-152/173

95-152/176

95-152/1171

95-161/338

తసడడ:డ మహకమద ఖయషసస శశక షపక
ఇసటట ననస:61-8-325
వయసనస:56
లస: పప

1903 SQX0832949
పపరర: మహబమబ జజన షపక

1906 SQX2350767
పపరర: అమనన షపక

1909 SQX2488161
పపరర: అలవనలల పపరసబగదసర

1912 MLJ1164490
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-161/341

1915 MLJ1164482
పపరర: కరరమగలయర షపక

95-152/174

1918 MLJ1173863
పపరర: రససల షపక
తసడడ:డ చనమహమకదనబ శస షపక
ఇసటట ననస:61-8-325
వయసనస:59
లస: పప

95-152/169

1901 MLJ3747474
పపరర: ఖయదర బ షపక

95-152/172

1904 SQX0833012
పపరర: కరరమగలయర షపక

95-152/175

తసడడ:డ ఖయససస
ఇసటట ననస:61-8-324
వయసనస:50
లస: పప
95-152/1113

1907 SQX2344950
పపరర: మహబమబ జన షపక

95-152/1114

తసడడ:డ షఫసవపలయర షపక
ఇసటట ననస:61-8-324
వయసనస:32
లస: పప
95-153/801

1910 SQX2539286
పపరర: ననగగసదడ బబబగ పపరసబగదసర

95-156/1073

తసడడ:డ చనత పపరసబగదసర
ఇసటట ననస:61-8-324
వయసనస:24
లస: పప
95-161/339

1913 MLJ1165000
పపరర: ఖయదరరబ షపక

95-161/340

భరస : చనమహమకదనబ శస షపచక
ఇసటట ననస:61-8-325
వయసనస:80
లస: ససస స
95-161/342

తసడడ:డ మహమకదనబ ససస షపక
ఇసటట ననస:61-8-325
వయసనస:46
లస: పప
95-161/344

1898 MLJ3747482
పపరర: ఉమయమహహశతరర పప ననతడ

భరస : ఖయశస
ఇసటట ననస:61-8-324
వయసనస:81
లస: ససస స

భరస : ఖరరమగలయర షపక
ఇసటట ననస:61-8-325
వయసనస:45
లస: ససస స

తలర : ఉమయ మహహశశరర పప ననతడ
ఇసటట ననస:61-8-325
వయసనస:32
లస: పప
1917 MLJ1165091
పపరర: షరఫస వపలయర షపక

95-152/171

భరస : చనత పపరసబగదసర
ఇసటట ననస:61-8-324
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:61-8-325
వయసనస:45
లస: ససస స
1914 SQX1398784
పపరర: ననగ మహహష పప ననతడ

1900 MLJ3747458
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-152/166
1895 MLJ3747490
పపరర: ననగ పడసనత మహహశశరర పప ననతడ

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:61-8-324
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : షఫసవపలయర షపక
ఇసటట ననస:61-8-324
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత పపరమబధర
ఇసటట ననస:61-8-324
వయసనస:19
లస: పప
1911 MLJ1173152
పపరర: నజనన షపక

95-152/168

తసడడ:డ షఫసవపలయర
ఇసటట ననస:61-8-324
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఖయససస
ఇసటట ననస:61-8-324
వయసనస:54
లస: పప
1908 SQX2539559
పపరర: సరయ రరకరష పపరసబదసర

1897 MLJ3747466
పపరర: రరజజశనన పఠరన

95-161/337

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:61-8-324
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : కరరమగలయర
ఇసటట ననస:61-8-324
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలయర
ఇసటట ననస:61-8-324
వయసనస:31
లస: పప
1905 SQX0833046
పపరర: షఫసవపలయర షపక

95-152/165

భరస : ఖయశస
ఇసటట ననస:61-8-324
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : షబవపలయర
ఇసటట ననస:61-8-324
వయసనస:48
లస: ససస స
1902 SQX0832972
పపరర: షమస షపక

1894 SQX0832923
పపరర: ననగ మసజరర పప ననతడ

1892 SQX0201640
పపరర: లకకక యస ససకల

భరస : కరలలమసరసన రరవప ససకల
ఇసటట ననస:61-8-323
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:61-8-324
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలయర
ఇసటట ననస:61-8-324
వయసనస:30
లస: ససస స
1899 SQX0603316
పపరర: అమనన షపక

95-161/336

తసడడ:డ కరళ మసరసన రరవప ససకల
ఇసటట ననస:61-8-323
వయసనస:27
లస: ససస స

తలర : ఉమ మహహశశరర పప ననతడ
ఇసటట ననస:61-8-324
వయసనస:28
లస: ససస స
1896 SQX0832931
పపరర: రగహనన షపక

1891 SQX0994442
పపరర: వనసగమయసబ ససకల

1916 MLJ1168988
పపరర: రషసద షపక

95-161/343

తసడడ:డ హజరరబ తతన షపక
ఇసటట ననస:61-8-325
వయసనస:51
లస: పప
95-161/345

1919 SQX2214237
పపరర: రరమ దతవ పపలగస

95-152/1115

భరస : రరమ కకట రగడడ పపలగస
ఇసటట ననస:61-8-328
వయసనస:44
లస: ససస స
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పపరర: పసచతమసశరర పపకరటట
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95-152/177

భరస : బబబగ రరవప పపకరటట
ఇసటట ననస:61-8-329
వయసనస:55
లస: ససస స
1923 SQX1255158
పపరర: అనల రగడడడ పపకరటట

95-152/180

95-161/346

95-161/349

95-161/352

95-161/355

95-161/358

భరస : వనసకటటశశరరరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-8-332
వయసనస:42
లస: ససస స

1933 SQX1045591
పపరర: శరరష బదదడ

1936 SQX0201715
పపరర: సనగగణ చసతల

1939 SQX2216067
పపరర: మగరళ కకషష చసతల

1942 SQX2456531
పపరర: జయపడద మయజరటట

95-161/359 1945 SQX2093441
1944 SQX0871442
పపరర: ననగ వర వనసకట రరజరష కకలర పర
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మయజరటట

1947 MLJ3747441
పపరర: కరరమగన షపక
భరస : బబజ
ఇసటట ననస:61-8-333
వయసనస:32
లస: ససస స

95-161/353

95-161/348

1948 MLJ3747433
పపరర: గగససయయ షపక
భరస : బబజ
ఇసటట ననస:61-8-333
వయసనస:36
లస: ససస స

95-161/351

1934 SQX1045617
పపరర: సరసబశవ రరవప బదదడ

95-161/354

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బదదడ
ఇసటట ననస:61-8-330
వయసనస:35
లస: పప
95-161/356

1937 SQX0644658
పపరర: వనసకటరరవప చసతల

95-161/357

తసడడ:డ గగపయఖ చసతల
ఇసటట ననస:61-8-331
వయసనస:62
లస: పప
95-161/918

1940 SQX2456663
పపరర: జయపడద మయజరటట

95-152/1116

భరస : వనసకటటశశరరరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-8-332
వయసనస:42
లస: ససస స
95-157/1541

1943 SQX2456499
పపరర: జయపడద మయజరటట

95-159/795

భరస : వనసకటటశశరరరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-8-332
వయసనస:42
లస: ససస స
95-161/788

1946 SQX2164333
పపరర: ననగ వర వనసకట రరగ సనపసడయ
గగలర
భరస : కర ఆర మమరరస గగలర
ఇసటట ననస:61-8-332
వయసనస:36
లస: ససస స

95-161/919

95-152/184

1949 SQX1209718
పపరర: శశష కలమయరర కకలర పర

95-152/185

తసడడ:డ సనబబరరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-8-332
వయసనస:49
లస: పప
95-152/183

1928 SQX1765916
పపరర: సతఖవత చసతపలర

తసడడ:డ వర రగడడడ పపయయసటట
ఇసటట ననస:61-8-329
వయసనస:60
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-8-332
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద కకలర పర
ఇసటట ననస:61-8-332
వయసనస:36
లస: పప

95-152/182

95-161/350 1931 SQX1765890
1930 SQX1765924
పపరర: వజయ శకనవరస రగడడ పపయయసటట
పపరర: బబబగ రరవప పపయయసటట

తసడడ:డ వనసకటరరవప చసతల
ఇసటట ననస:61-8-331
వయసనస:32
లస: పప
95-152/1117

1925 SQX1255133
పపరర: బబబగ రరవప పపకరటట

భరస : ననరరయణ రగడడ చసతపలర
ఇసటట ననస:61-8-329
వయసనస:76
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప చసతల
ఇసటట ననస:61-8-331
వయసనస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయల చసతల
ఇసటట ననస:61-8-331
వయసనస:69
లస: పప
1941 SQX2453793
పపరర: జయపడద మయజరటట

95-161/347

భరస : సరసబశవ రరవప బదదడ
ఇసటట ననస:61-8-330
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : మగరళ కకషష చసతల
ఇసటట ననస:61-8-331
వయసనస:26
లస: ససస స
1938 MLJ1172253
పపరర: శశషగరరరరరవప చసతల

1927 SQX1765874
పపరర: పసచతసరశరర పపకగటట

95-152/179

తసడడ:డ వరర రగడడ పపకరటట
ఇసటట ననస:61-8-329
వయసనస:70
లస: పప

తసడడ:డ బబబగ రరవప పపయయసటట
ఇసటట ననస:61-8-329
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బదదడ
ఇసటట ననస:61-8-330
వయసనస:29
లస: ససస స
1935 SQX1142975
పపరర: సరయ లకడక చసతల

95-152/181

భరస : బబబగ రరవప పపకరటట
ఇసటట ననస:61-8-329
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ రరవప పపయయసటట
ఇసటట ననస:61-8-329
వయసనస:33
లస: పప
1932 SQX0525709
పపరర: శకకరసత బదదడ

1924 SQX1255141
పపరర: వజయ శకనవరస రగడడ పపకరటట

1922 SQX1209692
పపరర: సరవతడ యయజజ

భరస : కకషషమమరరస యకకల
ఇసటట ననస:61-8-329
వయసనస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ రరవప పపకరటట
ఇసటట ననస:61-8-329
వయసనస:37
లస: పప

భరస : అనల రగడడడ పపకరటట
ఇసటట ననస:61-8-329
వయసనస:23
లస: ససస స
1929 SQX1765908
పపరర: అనల రగడడడ పపయయసటట

95-152/178

భరస : ననరరయణ రగడడ చసతపలర
ఇసటట ననస:61-8-329
వయసనస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ రరవప పపకరటట
ఇసటట ననస:61-8-329
వయసనస:33
లస: పప
1926 SQX1739093
పపరర: సనపసడయ పపకరటట

1921 SQX1255026
పపరర: సతఖవత చసతపలర

భరస : పడసరద రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:61-8-333
వయసనస:55
లస: ససస స
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1950 SQX0433508
పపరర: జమల షపక
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95-152/186

భరస : సమద
ఇసటట ననస:61-8-333
వయసనస:59
లస: ససస స
1953 SQX0662122
పపరర: వమల కకసరననపలర

95-152/189

95-161/362

95-161/365

95-161/368

95-161/371

95-158/841

95-151/958

భరస : పడసరద రగడడడ మమటస ట
ఇసటట ననస:61-8-345
వయసనస:55
లస: ససస స

1963 MLJ1167626
పపరర: రరమబడహకస జ

1966 MLJ1167808
పపరర: గణణశశరరరవప జ

1969 SQX2084614
పపరర: తడననథ గసగరశశటస ట

1972 SQX2199289
పపరర: సరయ శవ చమలదదననత

95-157/1542

1975 SQX2173128
పపరర: వనసకట రమణ కలశశటస ట

95-161/369

1978 SQX0066043
పపరర: పడసరద రగడడడ మమటస ట
తసడడ:డ బగగర రగడడడ మమటస ట
ఇసటట ననస:61-8-345
వయసనస:64
లస: పప

1958 AP151000564269
పపరర: వనసకటపడబబవత బబచకటర

95-161/364

1961 MLJ1167618
పపరర: ఆదదలకడక జ

95-161/367

1964 MLJ1166461
పపరర: వనసకటరరవప బబచకటర

95-161/370

తసడడ:డ పసచమయఖ బబచకటర
ఇసటట ననస:61-8-335
వయసనస:46
లస: పప
95-161/372

1967 SQX2027712
పపరర: దనరర పడసరద బబచకతనర

95-161/789

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబచకతనర
ఇసటట ననస:61-8-335
వయసనస:22
లస: పప
95-149/465

1970 SQX2089498
పపరర: రరమబడహకస గసగరశశటస ట

95-151/813

తసడడ:డ గణణశశర రరవప గసగరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-338
వయసనస:40
లస: పప
95-151/959

1973 SQX1765163
పపరర: జయపడద మయజరటట

95-161/373

భరస : వనసకటటశశరరరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-8-339
వయసనస:43
లస: ససస స
95-157/1543

భరస : శకనవరస రరవప కలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-341
వయసనస:45
లస: ససస స
95-161/375

95-161/361

భరస : గణణశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-8-335
వయసనస:62
లస: ససస స

తలర : ఆదదలకడక చమలదదననత
ఇసటట ననస:61-8-339
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-341
వయసనస:48
లస: పప
1977 SQX0065714
పపరర: రరజఖలకడక మమటస ట

95-161/366

తసడడ:డ రరస బడహకస గసగరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-338
వయసనస:19
లస: పప

భరస : అసజయఖ చమలదదననత
ఇసటట ననస:61-8-339
వయసనస:46
లస: ససస స
1974 SQX2173136
పపరర: శకనవరస రరవప కలశశటస ట

1960 MLJ1167576
పపరర: అసకమక బబచకటర

1955 SQX0955427
పపరర: సససదరఖ బబయకటర

భరస : వనసకటరరవప బబచకటర
ఇసటట ననస:61-8-335
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:61-8-335
వయసనస:67
లస: పప

భరస : శశటస ట ననగరశశర రరవప కకమరర
ఇసటట ననస:61-8-337
వయసనస:51
లస: ససస స
1971 SQX2199040
పపరర: అదద లకడక చమలదదననత

95-161/363

తసడడ:డ గణణశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-8-335
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ పసచమయఖ బబచకటర
ఇసటట ననస:61-8-335
వయసనస:52
లస: పప
1968 SQX2197630
పపరర: శశటస ట కకటటశశరమక కకమరర

1957 SQX1582882
పపరర: ననగలకడక చమలదదననత

95-152/188

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబచకటర
ఇసటట ననస:61-8-335
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప బబచకటర
ఇసటట ననస:61-8-335
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబయకటర
ఇసటట ననస:61-8-335
వయసనస:30
లస: పప
1965 MLJ1166636
పపరర: సరసబశవరరవప బబచకటర

95-161/360

భరస : ఆదదననరరయణ చమలదదననత
ఇసటట ననస:61-8-335
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ చమలయదదననత
ఇసటట ననస:61-8-335
వయసనస:46
లస: ససస స
1962 SQX0068635
పపరర: గగరరకలమయర బబయకటర

1954 SQX1346155
పపరర: పపజత బబచకటర

1952 SQX0433086
పపరర: అబగదల అహకద

తసడడ:డ మమలయల
ఇసటట ననస:61-8-333
వయసనస:73
లస: పప

భరస : గగరర కలమయర బబచకటర
ఇసటట ననస:61-8-335
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : రరమబడహకస
ఇసటట ననస:61-8-335
వయసనస:38
లస: ససస స
1959 SQX1766278
పపరర: ఆదదలకడక చమలయదదననత

95-152/187

తసడడ:డ అబగదల అహకద
ఇసటట ననస:61-8-333
వయసనస:44
లస: పప

భరస : రరమకహనరరవప
ఇసటట ననస:61-8-334
వయసనస:40
లస: ససస స
1956 MLJ1167634
పపరర: రమణమక జ

1951 SQX0432609
పపరర: మమలయల షపక

1976 SQX1354075
పపరర: సననతన పపమక

95-161/374

భరస : సరసబశవ రరవప పపమక
ఇసటట ననస:61-8-345
వయసనస:25
లస: ససస స
95-161/376

1979 AP151000564298
పపరర: మసగమక

95-161/377

భరస : ననరరయణరగడడడ యన
ఇసటట ననస:61-8-346
వయసనస:52
లస: ససస స
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1980 SQX1370634
పపరర: శకనవరస రగడడడ కలమర
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95-161/378

తసడడ:డ ధనపరల రగడడ కలమగర
ఇసటట ననస:61-8-346
వయసనస:33
లస: పప
1983 SQX1774413
పపరర: సరయలకడక రరచ

95-151/601

95-161/381

95-161/384

95-161/387

95-161/390

95-161/791

95-151/603

తసడడ:డ మగరళమహన మమచ రలకల
ఇసటట ననస:61-8-350
వయసనస:35
లస: పప

1993 MLJ1164201
పపరర: సతఖననరరయణ పగడనల

1996 SQX0871459
పపరర: ననరరయణ బసవరరజ

1999 SQX2511707
పపరర: కకషష కలమయరర పరలలరర

2002 MLJ1161728
పపరర: వజయకలమయర� ననననత�

95-151/960

2005 SQX2198430
పపరర: వనసకట పడకరష కటస మమరర

95-161/388

2008 SQX2339851
పపరర: కకశశర కలమయర మమచ రలకల
తసడడ:డ మగరళమహన మమచ రలకల
ఇసటట ననస:61-8-350
వయసనస:32
లస: పప

1988 MLJ1170984
పపరర: సరమయమ జఖస భకలసల

95-161/383

1991 AP151000564104
పపరర: జయమక పగడనల

95-161/386

1994 MLJ1170489
పపరర: మగకససటట భకలసల

95-161/389

తసడడ:డ వనసకటయఖ భకలసల
ఇసటట ననస:61-8-347
వయసనస:51
లస: పప
95-161/391

1997 SQX2068724
పపరర: సనధనకర రరవప దనమశశటస ట

95-161/790

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దనమశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-347
వయసనస:63
లస: పప
95-123/621

2000 SQX1556275
పపరర: తషలసస కలమయరర పపసడనఖల

95-151/602

భరస : పరసడడ రసగ రరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:61-8-350
వయసనస:62
లస: ససస స
95-151/604

2003 SQX2034569
పపరర: వనసకట పడశరసత కటస మమరర

95-151/814

తసడడ:డ కకషష మమరరస కటస మమరర
ఇసటట ననస:61-8-350
వయసనస:21
లస: పప
95-151/961

తసడడ:డ కకషష మమరరస కటస మమరర
ఇసటట ననస:61-8-350
వయసనస:19
లస: పప
95-152/1118

95-152/1149

భరస : చలపత రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:61-8-347
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబబరరవప�
ఇసటట ననస:61-8-350
వయసనస:41
లస: పప

భరస : కకషషమమరరస కటస మమరర
ఇసటట ననస:61-8-350
వయసనస:40
లస: ససస స
2007 SQX2340693
పపరర: అశశక కలమయర మమచ రలకల

95-161/385

భరస : కలమయర పరలలరర
ఇసటట ననస:61-8-350
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-8-350
వయసనస:75
లస: ససస స
2004 SAA0612473
పపరర: భబగఖ లకడక కటస మమరర

1990 MLJ1166388
పపరర: రరమకకటమక వనమగల

1985 SQX2502797
పపరర: సశపత కకలల
ర రర

భరస : మగకససటట భకలసల
ఇసటట ననస:61-8-347
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయ కకషషయఖ బసవరరజ
ఇసటట ననస:61-8-347
వయసనస:83
లస: పప

తసడడ:డ ఖదర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-8-349
వయసనస:40
లస: పప
2001 AP151000561198
పపరర: ససరఖకలమయరర ననననత

95-161/382

తసడడ:డ చలపతరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:61-8-347
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:61-8-347
వయసనస:74
లస: పప
1998 SQX2073955
పపరర: సననవపలయర ఖయన పఠరన

1987 SQX0068742
పపరర: జగదనసబ మగగడ

95-161/380

భరస : పపరష కలమయర కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-08-347
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప వనమగల
ఇసటట ననస:61-8-347
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సనధనకర రరవప దనమశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-347
వయసనస:32
లస: పప
1995 AP151000564105
పపరర: చలపత రరవప పగడనల

95-152/1148

భరస : దనరర రరవప మగగడ
ఇసటట ననస:61-8-347
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సనధనకర రరవప దనమశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-347
వయసనస:54
లస: ససస స
1992 SQX0355230
పపరర: నరరశ దనమశశటస ట

1984 SQX2502789
పపరర: పపరష కలమయర కకలల
ర రర

1982 SQX1597329
పపరర: ధనపరల రగడడ కలసగర

తసడడ:డ దదరగగసరశమ రగడడ కలసగర
ఇసటట ననస:61-8-346
వయసనస:61
లస: పప

తసడడ:డ శవ వర పడసరద కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-08-347
వయసనస:43
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ పగడనల
ఇసటట ననస:61-8-347
వయసనస:32
లస: ససస స
1989 AP151000564483
పపరర: శక వరన దనమశశటస ట

95-161/379

తసడడ:డ రరమరగడడడ
ఇసటట ననస:61-8-346
వయసనస:59
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖయరరజన రరవప రరచ
ఇసటట ననస:61-8-347
వయసనస:23
లస: ససస స
1986 SQX1030006
పపరర: సనలలఖయ పగడనల

1981 AP151000564473
పపరర: ననరరయణరగడడడ యన

2006 SQX1255034
పపరర: వరణణ పడసనత నననత

95-152/190

భరస : వజయ కలమయర నననత
ఇసటట ననస:61-8-350
వయసనస:34
లస: ససస స
95-152/1119

2009 SAA0612499
పపరర: కకషషమమరరస కటస మమరర

95-152/1152

భసధనవప: భబగఖలకడక కటస మమరర
ఇసటట ననస:61-8-350
వయసనస:44
లస: పప
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2010 SQX2051670
పపరర: సనబడమణఖస పరలలరర
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95-156/778

తసడడ:డ కలమయర పరలలరర
ఇసటట ననస:61-8-350
వయసనస:26
లస: పప
2013 SQX1574459
పపరర: ససమఖ లత అసబరపప

95-151/605

95-151/608

95-151/611

95-151/614

95-151/617

తసడడ:డ వనసకట రరవప చతబబడ నలల
ఇసటట ననస:61-8-357
వయసనస:42
లస: పప

2026 MLJ1167584
పపరర: పడసరద� తతట�

2018 SQX0460147
పపరర: సనబడహకణఖస అసబరపప

95-151/610

95-151/612

2021 AP151000558474
పపరర: తరరమలరరవప అసబబరపప�

95-151/613

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:61-8-351
వయసనస:62
లస: పప
95-151/615

2024 SQX1466664
పపరర: పరరశత తతట

95-151/616

భరస : పడసరద తతట
ఇసటట ననస:61-8-351/1
వయసనస:30
లస: ససస స
95-151/618

2027 AP151000558468
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తతట

95-151/619

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:61-8-351/1
వయసనస:46
లస: పప

95-151/621 2030 SQX1582734
95-151/622
2029 SQX1582742
పపరర: ససతతషర తతజశశ బడహకజజఖసనఖల
పపరర: శక రరమ చసదడ మమరరస
బడహకజజసనఖల
తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మమరరస బడహకజజఖసనఖల
తసడడ:డ ససత రరమయసజననయగలల బడహకజజసనఖల
ఇసటట ననస:61-8-353
ఇసటట ననస:61-8-353
వయసనస:23
లస: ససస స
వయసనస:49
లస: పప

95-151/623

2032 AP151000558386
పపరర: రరమయసజననయగలల పపననగరసడర

95-151/624

తసడడ:డ అచమయఖ పపననగరసడర
ఇసటట ననస:61-8-354
వయసనస:43
లస: పప
95-152/1120

భరస : ాన
ఇసటట ననస:61-8-357
వయసనస:25
లస: ససస స
2037 SQX1286518
పపరర: వనసకట సనబబరరవప చతబబడ నలల

2023 AP151000558475
పపరర: వరయఖ అసబబరపప

95-151/607

95-151/620

భరస : రరమసజగననయగలల
ఇసటట ననస:61-8-354
వయసనస:43
లస: ససస స
2034 SQX2468809
పపరర: ానాన

2020 MLJ1165877
పపరర: దనరర పస
డ రద వళళ

2015 SQX1556259
పపరర: ననగలకడక అసబరపప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప అసబరపప
ఇసటట ననస:61-8-351
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:61-8-351/1
వయసనస:46
లస: పప

భరస : ససతనరరమశరససస స
ఇసటట ననస:61-8-352
వయసనస:31
లస: ససస స
2031 AP151000561474
పపరర: పదకజజఖత పపననగరసడర

95-151/609

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:61-8-351
వయసనస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-8-351/1
వయసనస:46
లస: ససస స
2028 SQX0642371
పపరర: అననరరధ బడహకజజసనఖల

2017 MLJ3745486
పపరర: పదక కళళళపలర

95-159/306

భరస : తరరమల రరవప అసబరపప
ఇసటట ననస:61-8-351
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మయణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:61-8-351
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ అరరజనరరవప కళళపలర
ఇసటట ననస:61-8-351
వయసనస:52
లస: పప
2025 AP151000561170
పపరర: గగరమక తతట

95-151/606

భరస : సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-8-351
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబబరరవప కళళపలర
ఇసటట ననస:61-8-351
వయసనస:30
లస: పప
2022 SQX1582700
పపరర: సనబబబరరవప కళళపలర

2014 SQX1245084
పపరర: మణణ వళళ

2012 SQX1176321
పపరర: శకమననతరరయణ చమట

తసడడ:డ లకకయఖ చమట
ఇసటట ననస:61-8-350
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ దనరర పడసరద వళళ
ఇసటట ననస:61-8-351
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : దనరర పడసరద వలయర
ఇసటట ననస:61-8-351
వయసనస:43
లస: ససస స
2019 SQX1582759
పపరర: గగపస కళళపలర

95-159/305

భరస : శకమననతరరయణ చమట
ఇసటట ననస:61-8-350
వయసనస:51
లస: ససస స

భరస : సనబడహకణఖస అసబరపప
ఇసటట ననస:61-8-351
వయసనస:24
లస: ససస స
2016 SQX1440742
పపరర: దనరర వజయ వలయర

2011 SQX1176313
పపరర: లకడక భవరన చమట

95-159/309

2033 SQX2072072
పపరర: ననగ పడజజ అననమలశశటస ట

95-124/637

తసడడ:డ వనసకట మణణకరసత అననమలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-357
వయసనస:25
లస: ససస స

95-159/307 2036 SQX1618216
95-159/308
2035 SQX0618504
పపరర: మననకలమయరర చతబబడ లల చతబబడ లల
పపరర: సరయ రరజరశ కలమయర
అననమలశశటస ట
భరస : వనసకట సనబబబరరవప చతబబడ లల
తసడడ:డ వనసకట ననగ రమమశ అననమలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-357
ఇసటట ననస:61-8-357
వయసనస:31
లస: ససస స
వయసనస:23
లస: పప
95-159/310 2039 SQX2294270
2038 MLJ3738739
పపరర: వనసకటననగ రమమష అననమయలశశటస ట
పపరర: భబణగ మత కకతత
స రర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప అననమయలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-357
వయసనస:57
లస: పప

95-159/796

తసడడ:డ కకతత
స రర రరమ రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:61-8-357
వయసనస:73
లస: ససస స
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2040 SQX2298867
పపరర: లకడక కకతత
స రర
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95-159/797

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష కకతత
స రర
ఇసటట ననస:61-8-357
వయసనస:22
లస: ససస స
2043 MLJ3743572
పపరర: ననగమణణ అననమలశశటస ట

95-159/311

2044 MLJ3740545
పపరర: ఉమ దతవ పరదరరస పరదరరస

95-159/312

2047 AP151000540178
పపరర: గరతనమహనరరవప గగడడవరడ
గగడడవరడ
తసడడ:డ గగపరలకకకషషమమరరస గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-8-358
వయసనస:62
లస: పప

95-159/315

95-159/648

2050 SQX2381028
పపరర: సరసబ శవ రరవప తషమమకపలర

95-152/1121

తసడడ:డ లకకయఖ చకరస
ఇసటట ననస:61.8-358
వయసనస:62
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:61-8-358/16
వయసనస:61
లస: పప

95-159/317
2052 SQX1045112
పపరర: అరరణ కలమయర చమట చమక
ట
తసడడ:డ శకమననతరరయణ చమక ట
ఇసటట ననస:61-8-359
వయసనస:30
లస: పప

2053 SQX1136507
పపరర: లకకణ రరవప చమక ట
తసడడ:డ శకమననతరరయణ చమక ట
ఇసటట ననస:61-8-359
వయసనస:35
లస: పప

2055 MLJ3740560
పపరర: కకషషకలమయరర మగవశల
మగవశవల
భరస : సతఖననరరయణ మగవశవల
ఇసటట ననస:61-8-361
వయసనస:60
లస: ససస స

95-159/320

2056 SQX1512004
పపరర: ఉమయ మహహశశర రరవప
పమడడమరరక
తసడడ:డ కకషష మమరరస పమడడమరరక
ఇసటట ననస:61-8-361
వయసనస:33
లస: పప

95-159/321

2058 SQX1512020
పపరర: కకషష మమరరస పమడడమరర

95-159/323

2059 MLJ2664282
పపరర: సతఖననరరయణ మగవశల
మగవశవల
తసడడ:డ సనబబబరరవప మగవశవల
ఇసటట ననస:61-8-361
వయసనస:64
లస: పప

95-159/324

2062 SQX1883669
పపరర: దదవఖ పడసనత గగఱఱ స

95-159/325

2061 SQX2428761
పపరర: కకమల తనయ

95-159/801

భరస : హరర కకషష తనయ
ఇసటట ననస:61-8-361
వయసనస:33
లస: ససస స
2064 MLJ3740578
పపరర: కకటటశశరమక తతననగసటర
భరస : వనసకటరతతస తననగగసటర
ఇసటట ననస:61-8-362
వయసనస:55
లస: ససస స

2065 MLJ3738788
పపరర: పవన కలమయర తతననగగసటర

తసడడ:డ వనసకట సనబబబరరవప గగఱఱ స
ఇసటట ననస:61-8-362
వయసనస:38
లస: పప

95-159/318

తసడడ:డ పరపసశశటస ట తషననగగసటర
ఇసటట ననస:61-8-362
వయసనస:72
లస: పప

95-159/313

2048 AP151000540177
పపరర: వనసకట గగపరల కకషష మమరరస
గగడడవరడ
తసడడ:డ పపలయరరరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-8-358
వయసనస:87
లస: పప

95-159/316

2051 SQX2381127
పపరర: పదనక వత తషమమకపలర

95-159/799

2054 SQX1512038
పపరర: భబగఖ లకడక పమడడమరర

95-159/319

భరస : కకషష మమరరస పమడడమరర
ఇసటట ననస:61-8-361
వయసనస:52
లస: ససస స
95-159/322
2057 MLJ3735677
పపరర: మదననకహనకలమయర మగవశల

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మగవశవల
ఇసటట ననస:61-8-361
వయసనస:39
లస: పప
2060 SQX2422475
పపరర: హరర కకషష తనయ

95-159/800

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తనయ
ఇసటట ననస:61-8-361
వయసనస:40
లస: పప
2063 SQX1834902
పపరర: వనధ శకలకడక చలకల

95-159/327

భరస : ననగరరజ చలకల
ఇసటట ననస:61-8-362
వయసనస:32
లస: ససస స
95-159/329

తసడడ:డ వనసకటరతతస తషననగగసటర
ఇసటట ననస:61-8-362
వయసనస:34
లస: పప

95-159/331 2068 MLJ3738770
2067 SQX1883651
పపరర: బబల మలర ఖయరరజన రరవప గగఱఱ స
పపరర: వనసకట రతతస తతననగగసటర

2045 AP151000543484
పపరర: సరవతడ గగడడవరడ గగడడవరడ

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:61-8-358/16
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : బబల మలర ఖయరరజన రరవప గగఱఱ స
ఇసటట ననస:61-8-362
వయసనస:26
లస: ససస స
95-159/328

95-179/1056

భరస : గగపరలకకషషమమరరస గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-8-358
వయసనస:80
లస: ససస స

95-159/314

తసడడ:డ నరసయఖ పమడడమరర
ఇసటట ననస:61-8-361
వయసనస:56
లస: పప

2042 SQX2298735
పపరర: శవ రరమ కకషష కకతత
స రర

తసడడ:డ రరమ రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:61-8-357
వయసనస:53
లస: పప

భరస : గరతమహన రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:61-8-358
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తషమమకపలర
ఇసటట ననస:61-8-358
వయసనస:31
లస: పప
2049 SQX1597899
పపరర: రసగయఖ చకరస

95-159/798

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష కకతత
స రర
ఇసటట ననస:61-8-357
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటననగరమమష అననమలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-358
వయసనస:48
లస: ససస స
2046 SQX1771799
పపరర: కలమయర తషమమకపలర

2041 SQX2298446
పపరర: రరజఖ లకడక కకతత
స రర

2066 MLJ3735685
పపరర: నరరష తతననగగసటర

95-159/330

తసడడ:డ వనసకటరతతస తషననగగసటర
ఇసటట ననస:61-8-362
వయసనస:36
లస: పప
95-159/333

2069 SQX1468470
పపరర: ననగ సనవరమల పప లశశటస ట

95-159/334

తలర : సరసబశవ రరవప పప లశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-363
వయసనస:29
లస: ససస స
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95-159/335

భరస : సరసబశవ రరవప పప లశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-363
వయసనస:52
లస: ససస స

2071 AP151000543196
పపరర: శకవలర దతవ బబజవరడ బబజవరడ

95-159/336

భరస : షణకఖచసదడకలమయర బబజవరడ
ఇసటట ననస:61-8-363
వయసనస:59
లస: ససస స

2072 AP151000540493
పపరర: షణకఖచసదడకలమయర బబజవరడ
బబజవరడ
తసడడ:డ ననరరయణరరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:61-8-363
వయసనస:68
లస: పప

95-159/338 2074 SQX1226050
95-159/339
2073 AP151000543198
పపరర: శరసత లకడక కలమయరర తడడకమలర
పపరర: బ వ పస ఏమ కకశశర
తడడకమలర
భరస : రరమమకహనరరవప తడడకమలర
తసడడ:డ రరమమహన రరవప తడడకమలర
ఇసటట ననస:61-8-364
ఇసటట ననస:61-8-364
వయసనస:59
లస: ససస స
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస తడడకమలర
ఇసటట ననస:61-8-364
వయసనస:60
లస: పప

2076 SQX1471028
పపరర: ననగ దదపసస కరకరర

2078 SQX1782820
పపరర: శకలసతల నసబమరర

95-159/341

తసడడ:డ కకషషనజననయగలల కరకరర
ఇసటట ననస:61-8-365
వయసనస:27
లస: ససస స
95-188/113

తసడడ:డ కకషష రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:61-8-365
వయసనస:62
లస: పప
95-159/345

తసడడ:డ చచడతశశర రరవప దనచతపలర
ఇసటట ననస:61-8-366
వయసనస:34
లస: పప

2080 SQX1226068
పపరర: రగజజ కలమయరర దనచతపలర

95-159/343

2083 SQX1226084
పపరర: సనరరష కలమయర దనచతపలర

2086 SQX2178895
పపరర: రరజరరవప మతస

భరస : తడననథ కలమయర
ఇసటట ననస:61-8-368 C/O KRISHNAVENI
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ మతస
ఇసటట ననస:61-8-370
వయసనస:37
లస: పప

2088 AP151000543205
పపరర: శరసతకలమయరర పరదరరస పరదరరస

2089 SQX1354539
పపరర: వనయ కలమయర పరదరరర

95-159/349

భరస : సరసబశవరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:61-8-370
వయసనస:58
లస: ససస స
2091 SQX1763283
పపరర: శవ ననగమలలర శశరర కకటట

95-159/346

భరస : చసదడశశఖర రరవప కకటట
ఇసటట ననస:61-8-371
వయసనస:50
లస: ససస స

95-157/1544

95-159/355

2097 SQX2131399
పపరర: నవఖ శక భమతనపలర

95-159/804

2092 SQX1763309
పపరర: తరరపత కకట

2095 SQX2432441
పపరర: చనయ ననగ సనమసత పరదరరస

95-159/350

భరస : మయరససడతయ శరససస స మమడతపలర
ఇసటట ననస:61-8-371/1
వయసనస:49
లస: ససస స

2084 AP151000549084
పపరర: చచడతశశర రరవప దనచతపలర

95-159/347

2087 SQX1812569
పపరర: హరరరత లకడక గగఱఱ స

95-159/348

2090 AP151000543209
పపరర: సనగగణ పరదరరస పరదరరస

95-159/351

భరస : శవననరరయణమమరరస పరదరరస
ఇసటట ననస:61-8-371
వయసనస:50
లస: ససస స
95-159/353

2093 SQX0123729
పపరర: శరకవణ కలమయర పరదరరస

95-159/354

తసడడ:డ శవననరరయణ మమరరస పరదరరస
ఇసటట ననస:61-8-371
వయసనస:30
లస: పప
95-159/802

తసడడ:డ శవ ననరరయణ మమరరస పరదరరస
ఇసటట ననస:61-8-371
వయసనస:27
లస: పప
2098 SQX1370030
పపరర: లయవణఖ మమడతపలర

95-159/344

తసడడ:డ పడసరద గగఱఱ స
ఇసటట ననస:61-8-370
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప కకట
ఇసటట ననస:61-8-371
వయసనస:23
లస: పప

2094 AP151000540211
పపరర: శవననతరరయణమమరరస పరదరరస
పరదరరస
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:61-8-371
వయసనస:57
లస: పప

2081 MLJ1161306
పపరర: ధనలకడక దనచతపలర

తసడడ:డ పపలయరరరవప దనచతపలర
ఇసటట ననస:61-8-366
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరదరరర
ఇసటట ననస:61-8-370
వయసనస:25
లస: పప
95-159/352

95-188/112

భరస : చచడతశశర రరవప దనచతపలర
ఇసటట ననస:61-8-366
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చచడతశశర రరవప దనచతపలర
ఇసటట ననస:61-8-366
వయసనస:35
లస: పప
95-152/1122

95-159/340
2075 AP151000540201
పపరర: రరమమహన రరవప తడడకమలర

భరస : ససరఖననరరయణరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:61-8-365
వయసనస:53
లస: ససస స

భరస : సనరరష కలమయర దనచతపలర
ఇసటట ననస:61-8-366
వయసనస:34
లస: ససస స

2082 SQX1226134
పపరర: సననల దనచతపలర

భరస : అనల కలమయర భమతనపలర
ఇసటట ననస:61-8-371
వయసనస:23
లస: ససస స

95-159/342

తసడడ:డ శవ రరమకకషష కరకరర
ఇసటట ననస:61-8-365
వయసనస:58
లస: పప

2079 SQX1782804
పపరర: ససరరఖ ననరరయణ నసబమరర

2085 SQX2476570
పపరర: దనరర బబయ గరదర నడక

2077 SQX1763234
పపరర: కకషషఆసజననయగలల కరకరర

95-159/337

2096 SQX2245652
పపరర: నవఖ శక భమతనపలర

95-159/803

భరస : అనల కలమయర భమతనపలర
ఇసటట ననస:61-8-371
వయసనస:23
లస: ససస స
95-159/356

2099 MLJ3743739
పపరర: ఈశశరర వసకరయల

95-159/357

భరస : మలర ఖయరరజనరరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:61-8-371/1
వయసనస:57
లస: ససస స
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2100 SQX1369975
పపరర: మయరససడతయ శరససస స మమడతపలర

95-159/358

తసడడ:డ రరధయఖ మమడతపలర
ఇసటట ననస:61-8-371/1
వయసనస:50
లస: పప
2103 MLJ3743648
పపరర: ససధనఖరరణణ పరదరరస

95-159/359

95-160/384

2104 AP151000543208
పపరర: అసజన దతవ పరదరరస

95-159/364

2107 MLJ3740594
పపరర: వనసకటరతతమక పరదరరస పరదరరస

2110 MLJ3740602
పపరర: వనసకట సనభబషసణణ ఏలకర

95-159/367

2113 MLJ3744422
పపరర: రరమవలర పస
డ నత కలసటటగరరర

తసడడ:డ వనసకట పడసరద కకతస గగరర
ఇసటట ననస:61-8-375
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ హననమసతరరవప కలసటట గగరర
ఇసటట ననస:61-8-375
వయసనస:47
లస: పప
95-159/376

తసడడ:డ వరయఖ భమపత
ఇసటట ననస:61-8-377
వయసనస:74
లస: పప

2122 MLJ1051556
పపరర: రతతకలమయరర భమపత

95-159/379

2125 MLJ1051564
పపరర: వజయశశఖర భమపత

95-159/366
2111 SQX1176339
పపరర: వర మలలర శశరర బబ మకనబబ యన
బబ మకనబబ యన
భరస : బబలగగరవయఖ బబ మకమనబబ యన
ఇసటట ననస:61-8-375
వయసనస:33
లస: ససస స

95-159/368

2114 MLJ3743655
పపరర: ధనలకడక ఎలకర

2128 SQX0381285
పపరర: శవ పరరశత గమడదపప గగడదపప
భరస : శవశసకరరరవప గమడదపప
ఇసటట ననస:61-8-378
వయసనస:55
లస: ససస స

95-159/369

భరస : వరరరఘవయఖ ఎలక
ఇసటట ననస:61-8-375
వయసనస:61
లస: ససస స
95-159/371

2117 SQX1233998
పపరర: వనసకట పడసరద కకతస గగరర

95-159/372

తసడడ:డ సరసబయఖ కకతస గగరర
ఇసటట ననస:61-8-375
వయసనస:45
లస: పప
95-159/374

2120 AP151000540476
పపరర: వరరరఘవయఖ ఎలలకర

95-159/375

తసడడ:డ బగరకయయఖ ఎలలక
ఇసటట ననస:61-8-375
వయసనస:66
లస: పప
95-159/377

2123 MLJ3740610
పపరర: ఉష భమపత

95-159/378

భరస : వజయ శశఖర భమపత
ఇసటట ననస:61-8-377
వయసనస:38
లస: ససస స
95-159/380

తసడడ:డ కకషష భమపత
ఇసటట ననస:61-8-377
వయసనస:38
లస: పప
95-159/382

95-159/363

95-159/365

భరస : చసదడశశఖర భమపత
ఇసటట ననస:61-8-377
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : కకషష భమపత
ఇసటట ననస:61-8-377
వయసనస:58
లస: ససస స
2127 MLJ1050202
పపరర: కకషష భమపత

2119 SQX1233972
పపరర: రరజయఖ యరకగరరర

2108 AP151000543549
పపరర: సశరష లత కసదదకటర కసదదకటర
భరస : సరసబశవరరవప కసదదకటర
ఇసటట ననస:61-8-374
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత రరజయఖ యరకగరరర
ఇసటట ననస:61-8-375
వయసనస:47
లస: పప

భరస : మధన దననల
ఇసటట ననస:61-8-377
వయసనస:34
లస: ససస స
2124 MLJ1051812
పపరర: రరమగలమక భమపత

95-159/362

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ ఎలక
ఇసటట ననస:61-8-375
వయసనస:39
లస: పప
95-159/373

95-159/361

తసడడ:డ ఆదదశశషరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:61-8-372
వయసనస:41
లస: పప

భరస : ననగరరజ కలసతగగరర
ఇసటట ననస:61-8-375
వయసనస:41
లస: ససస స

95-159/370 2116 MLJ3738804
2115 SQX1091099
పపరర: నరసజన సరయ బబబగ కకతస గగరర
పపరర: శకకరసత పడసరద ఎలకర

2121 MLJ1051838
పపరర: అనసరరధ దననల

2105 MLJ1057017
పపరర: యశశసతషసమయర పరదరరస

భరస : వనసకట సనభబషసణణ ఎలక
ఇసటట ననస:61-8-375
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : రరజయఖ యరకగరరర
ఇసటట ననస:61-8-375
వయసనస:33
లస: ససస స

2118 MLJ3738812
పపరర: ననగరరజ కలసటటగరరర

95-159/360

భరస : ననగరశశరరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:61-8-373
వయసనస:85
లస: ససస స

భరస : రరమయరరవప కసదదకటర
ఇసటట ననస:61-8-374
వయసనస:76
లస: ససస స
2112 SQX1233964
పపరర: సశరష యరకగరరర

95-159/806
2102 SQX2351385
పపరర: వనసకట అనల కలమయర
వసకరయల
తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:61-8-371/1
వయసనస:32
లస: పప

భరస : అదద శశషరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:61-8-372
వయసనస:63
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప పపటర
ఇసటట ననస:61-8-372
వయసనస:65
లస: ససస స
2109 AP151000543211
పపరర: ననగరతతస కసదదకటర కసదదకటర

95-159/805

తసడడ:డ సనబబ రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:61-8-371/1
వయసనస:61
లస: పప

భరస : యశశసత కలమయర పరదరరస
ఇసటట ననస:61-8-372
వయసనస:39
లస: ససస స
2106 AP151000546453
పపరర: ననగకకషషవనణణ పపటర

2101 SQX2432417
పపరర: మలర కరరరజన రరవప వసకరయల

2126 MLJ1051549
పపరర: చసదడశశఖర భమపత

95-159/381

తసడడ:డ కకషష భమపత
ఇసటట ననస:61-8-377
వయసనస:42
లస: పప
95-159/383

2129 AP151000543440
పపరర: వనసకరయమక ఎలక ఎలక

95-159/384

భరస : పడసరదరరవప ఎలక
ఇసటట ననస:61-8-378
వయసనస:65
లస: ససస స
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2130 AP151000540534
పపరర: రమమష బబబగ ఎలక

95-159/385

తసడడ:డ పడసరదరరవప� ఎలక
ఇసటట ననస:61-8-378
వయసనస:43
లస: పప
2133 SQX1354547
పపరర: ననగరసదడ కలమయర కలరపరటట

2131 AP151000540535
పపరర: సనబబబరరవప ఎలక

95-159/386

తసడడ:డ పడసరదరరవప ఎలక
ఇసటట ననస:61-8-378
వయసనస:45
లస: పప
95-159/388

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద కలరపరటట
ఇసటట ననస:61-8-378/1
వయసనస:25
లస: పప

భరస : రరజరసదడపస
డ రదన కలరరపరటట
ఇసటట ననస:61-8-378/1
వయసనస:55
లస: ససస స

2134 MLJ3743663
పపరర: ననగలకడక బచనమ

95-159/389

భరస : ససతనరరమయసజననయగలల బచనమ
ఇసటట ననస:61-8-379
వయసనస:46
లస: ససస స

95-159/391 2137 SQX1301787
2136 MLJ1058064
పపరర: ససతనరరమయసజననయగలల బచనమ
పపరర: సరయ సరరరక వనసపటట

తసడడ:డ లకకకనరసససహరరవప బచనమ
ఇసటట ననస:61-8-379
వయసనస:52
లస: పప
2139 MLJ3743697
పపరర: భబరత పసలర లటర
భరస : వరవససతరరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:61-8-381
వయసనస:61
లస: ససస స
2142 MLJ3738838
పపరర: వరవససతరరవప పసలర లటర
తసడడ:డ వనసకటపలయఖ పసలర లటర
ఇసటట ననస:61-8-381
వయసనస:66
లస: పప
2145 SQX1771823
పపరర: పవన కలమయర ఏదసరరరర

95-159/392

2140 MLJ3738853
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పసలర లటర

95-159/395

2143 NDX2513836
పపరర: లకడక తరరపతమక ఎదనరరరర

94-197/29

2146 SQX1257022
పపరర: అననష తషళళళరర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:61-8-383
వయసనస:24
లస: ససస స

95-159/402
2148 SQX1245951
పపరర: శవ రరమ కకషష పడసరద
తషళళళరర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:61-8-383
వయసనస:26
లస: పప

2149 SQX1763317
పపరర: హహదనయతషలయర బబగ మగల
తసడడ:డ బజరరలయర బబగ మగల
ఇసటట ననస:61-8-383
వయసనస:44
లస: పప

2151 SQX2533594
పపరర: మహలకడక చసదదలల

2152 SQX2541696
పపరర: ఝయనస లకడక వనమమరర

భరస : వనసకటటశశరరర చసదదలల
ఇసటట ననస:61-8-384
వయసనస:63
లస: ససస స
2154 SQX1245993
పపరర: మయధవ తషననగగసటర
భరస : నరరసదడ బబబగ తషననగగసటర
ఇసటట ననస:61-8-384
వయసనస:33
లస: ససస స
2157 SQX2181501
పపరర: కరశవశశననథ పపరరమళర
తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ పపరరమళర
ఇసటట ననస:61-8-384
వయసనస:50
లస: పప

95-159/807

95-159/396

2144 SQX1771831
పపరర: ఏదసరరరర శవ కలమయరర

95-159/398

2147 AP151000543218
పపరర: రతతకలమయరర తషళళ
ర రర
తషళళళరర
భరస : వనసకటటశశరరరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:61-8-383
వయసనస:45
లస: ససస స

95-159/401

95-159/403

2150 AP151000540215
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తషళళళరర
తషళళళరర
తసడడ:డ సనబబబరరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:61-8-383
వయసనస:51
లస: పప

95-159/404

2153 SQX1771781
పపరర: లకడక రమఖ దదపసస పపరరమయళర

95-159/405

95-152/1173

తసడడ:డ కరసస వశశననధస పపరరమయళర
ఇసటట ననస:61-8-384
వయసనస:22
లస: ససస స

2155 MLJ3735644
పపరర: వనసకట ఆదదశశష గరరర రరవప
గటటసపలర
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప గటటసపలర
ఇసటట ననస:61-8-384
వయసనస:35
లస: పప

95-159/407

2158 SQX2181477
పపరర: మణణ పడవణ కలమయర పపరరమళర

95-159/808

తసడడ:డ కరశ వశశననథ పపరరమళర
ఇసటట ననస:61-8-384
వయసనస:23
లస: పప

2141 MLJ3738846
పపరర: రరజరసదడపస
డ రద పసలర లటర

95-159/400

భరస : శకనవరస రరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:61-8-384
వయసనస:44
లస: ససస స
95-159/406

95-159/393

భరస : ఏదసరరరర మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:61-8-382
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏదసరరరర మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:61-8-382
వయసనస:28
లస: పప

95-152/1168

2138 MLJ3743705
పపరర: దదపసస పసలర లటర

తసడడ:డ వరవససతరరవప� పసలర లటర
ఇసటట ననస:61-8-381
వయసనస:41
లస: పప

భరస : పవన కలమయర ఎదనరరరర
ఇసటట ననస:61-8-382
వయసనస:26
లస: ససస స
95-159/399

95-159/390

భరస : రరజరసదడపస
డ రద� పసలర లటర
ఇసటట ననస:61-8-381
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వరవససతరరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:61-8-381
వయసనస:38
లస: పప
95-159/397

2135 MLJ3743689
పపరర: సనగగణనవత పపసడతల
భరస : వనసకటటశశరరరవప పపసడతల
ఇసటట ననస:61-8-379
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ శసకర వనసపటట
ఇసటట ననస:61-8-381
వయసనస:24
లస: ససస స
95-159/394

95-159/387
2132 AP151000543207
పపరర: శవకలమయరర కలరపరటట కలరరపరటట

2156 SQX1245977
పపరర: నరరసదడ బబబగ తషననగగసటర

95-159/408

తసడడ:డ గగపరల రరవప తషననగగసటర
ఇసటట ననస:61-8-384
వయసనస:37
లస: పప
2159 SQX2268241
పపరర: జజఖత కసడద

95-159/809

భరస : శవ చసదడ శశఖర కసడద
ఇసటట ననస:61-8-384
వయసనస:23
లస: ససస స
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2160 SQX2533776
పపరర: నరకల సరయ ననథ వనమమరర

95-159/875

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:61-8-384
వయసనస:25
లస: పప
2163 AP151000543225
పపరర: శసకరరరవప మగదదశశటస ట

95-159/409

95-159/412

95-159/415

95-159/812

తసడడ:డ శవ రరమయసజననయగలల
ఇసటట ననస:61-8-386
వయసనస:30
లస: పప
2175 AP151000543236
పపరర: రగజజలకడక బబదదననడడ బబదదననదద

95-159/416

95-188/115

95-159/419

భరస : రవసదడననధ గగసటటరర
ఇసటట ననస:61-8-386-2
వయసనస:35
లస: ససస స
2184 MLJ3740644
పపరర: ననగరశశరర బబజవరడ

95-159/422

భరస : కలమయర వనసకట గగపస బబజవరడ
ఇసటట ననస:61-8-386-2
వయసనస:59
లస: ససస స
2187 SQX1343482
పపరర: వనణగ పరరసపపడడ

95-159/413

2170 SQX2255560
పపరర: శవ రరమయసజననయగలల
మసడసరర
తసడడ:డ భదడయఖ
ఇసటట ననస:61-8-386
వయసనస:60
లస: పప

95-159/810

2173 SQX2351526
పపరర: వనణగ గగపరల రరవప టటనర సటబర

95-159/813

2176 MLJ2669323
పపరర: కకటమకరగడడడ రగడడడ

2179 SQX1782903
పపరర: వనణగగగపర రరవ తషననగగసటర

తసడడ:డ ససరరఖ సతఖ ననరరయణ పరరసపపడడ
ఇసటట ననస:61-8-386-2
వయసనస:28
లస: పప

95-159/411

2168 SQX1114487
పపరర: షణగకగస కకడసరర

95-159/414

2171 SQX2351328
పపరర: లకడక టటనర సటబర

95-159/811

భరస : గగపరల కకషష మమరరస టటనర సటబర
ఇసటట ననస:61-8-386
వయసనస:51
లస: ససస స
2174 SQX2255545
పపరర: వమల మసడడడ

95-159/814

భరస : పవన కలయఖణ
ఇసటట ననస:61-8-386
వయసనస:21
లస: ససస స
95-159/417

2177 SQX1782911
పపరర: హరరక తషననగగసటర

95-188/114

తసడడ:డ పవన తషననగగసటర
ఇసటట ననస:61-8-386/1
వయసనస:28
లస: ససస స
95-188/116

2180 MLJ3743879
పపరర: సరహహత బబదదననడడ

95-159/418

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస తషననగగసటర
ఇసటట ననస:61-8-386/1
వయసనస:42
లస: పప

భరస : వసశకకషష బబధదననడక
ఇసటట ననస:61-8-386-2
వయసనస:30
లస: ససస స

2182 SQX1343466
పపరర: లకకక పరరసపపడడ

2183 AP151000543244
పపరర: అరరసధత దతసన

95-159/420

95-159/421

భరస : ససరరఖ సతఖ ననరరయణ పరరసపపడడ
ఇసటట ననస:61-8-386-2
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప దతసన
ఇసటట ననస:61-8-386-2
వయసనస:47
లస: ససస స

2185 SQX1257048
పపరర: దనరర ఆశకత దతసన

95-159/423

2186 SQX1373224
పపరర: ననగసరయ రరమ కకషష
తనడడకకసద
తసడడ:డ సనబబ రరవప తనడడకకసద
ఇసటట ననస:61-8-386-2
వయసనస:25
లస: పప

95-159/424

95-159/426

2189 MLJ3735719
పపరర: వసశకకషష బబదదననడడ

95-159/427

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప దతసన
ఇసటట ననస:61-8-386-2
వయసనస:24
లస: పప
95-159/425

2165 MLJ3735701
పపరర: వనసకట రవ బజజజల

తసడడ:డ సతఖరరజ కకడసరర
ఇసటట ననస:61-8-386
వయసనస:49
లస: పప

భరస : కకషష రగడడడ
ఇసటట ననస:61-8-386-1
వయసనస:73
లస: ససస స

భరస : గగప తషననగగసటర
ఇసటట ననస:61-8-386/1
వయసనస:52
లస: ససస స
2181 SQX1343425
పపరర: ననగమణణ గగసటటరర

2167 SQX1603761
పపరర: శసకర రరవప మగధదశశటస ట

95-152/1124

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ� బజజల
ఇసటట ననస:61-8-385
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కకషష టటనర సటబర
ఇసటట ననస:61-8-386
వయసనస:21
లస: పప

భరస : వరసనదతవరరవప� బబదదననదద
ఇసటట ననస:61-8-386-1
వయసనస:59
లస: ససస స
2178 SQX1782879
పపరర: లకడక తషననగగసటర

95-159/410

తసడడ:డ రరజయఖ మగధదశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-385
వయసనస:63
లస: పప

తసడడ:డ కకటట సతఖననరరయణ దదరగడర
ఇసటట ననస:61-8-386
వయసనస:68
లస: పప
2172 SQX2251353
పపరర: పవన కలయఖణ మసడడడ

2164 MLJ3740628
పపరర: మలలర శశరర బజజల

2162 SQX2290997
పపరర: కణక దనరర ససససహహచ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ససహహచఎ
ఇసటట ననస:61-8-385
వయసనస:54
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ బజజల
ఇసటట ననస:61-8-385
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయరరవప దదరగడర
ఇసటట ననస:61-8-385
వయసనస:40
లస: పప
2169 SQX1763267
పపరర: రరమయరరవప డదరగడర

95-152/1123

తసడడ:డ బబ లయయ చసతన గగసడర
ఇసటట ననస:61-8-385
వయసనస:67
లస: పప

భరస : శసకరరరవప మగదదశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-385
వయసనస:23
లస: ససస స
2166 SQX0521328
పపరర: సనరరష దదరగడర

2161 SQX2290971
పపరర: కకటటశశర రరవప చసతన గగసడర

2188 SQX0747287
పపరర: సరతశక దతసన దతసన
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప దతసన
ఇసటట ననస:61-8-386-2
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ వరసనదతవరరవప బబదదననదద
ఇసటట ననస:61-8-386-2
వయసనస:35
లస: పప
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2190 SQX1343391
పపరర: రవసదడననద గగసటటరర

95-159/428

తసడడ:డ పరనకరల రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:61-8-386-2
వయసనస:44
లస: పప
2193 MLJ3735727
పపరర: కలమయర వనసకట గగపస బబజవరడ

95-159/431

తసడడ:డ ననరరయణరరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:61-8-386-2
వయసనస:65
లస: పప
2196 SQX0618330
పపరర: అసజనదతవ కలరరక కలరరక

95-159/433

95-159/436

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పపరర
ఇసటట ననస:61-8-386-4
వయసనస:28
లస: పప
2205 SQX1195685
పపరర: నమకగడడ రరధనకకషష మమరరస

95-159/442

95-159/445

95-159/448

తసడడ:డ సప మసనసదరమ చటటస మతష
ఇసటట ననస:61-8-386-6
వయసనస:56
లస: పప

95-159/437

2203 SQX1195669
పపరర: నమకగడడ కరమమశశర రరవప

2206 MLJ3740669
పపరర: కకషష వనణణ మదదద

2209 SQX0747147
పపరర: వననద కలమయర కరకలమయనన

2212 SQX1597774
పపరర: రమఖ కకషష ససడగన

95-159/453

2215 SQX1556879
పపరర: నరరష ససడగన

95-159/440

2218 SQX0814632
పపరర: కకషష కలమయరర రరవపరర
భరస : సనబడమణఖస రరవపరర
ఇసటట ననస:61-8-387
వయసనస:39
లస: ససస స

95-159/435

2201 SQX1195677
పపరర: నమకగడడ శవ రరజ కలమయరర

95-159/438

2204 MLJ3735743
పపరర: రమమశ మదదద

95-159/441

తసడడ:డ ససగమమశశరరరవప రరవప మదదద
ఇసటట ననస:61-8-386-4
వయసనస:43
లస: పప
95-159/443

2207 SQX1045005
పపరర: శవ పరరశత కరకలమయనన

95-159/444

భరస : సతఖననరరయణ కరకలమయనన
ఇసటట ననస:61-8-386-5
వయసనస:49
లస: ససస స
95-159/446

95-159/447
2210 MLJ3739083
పపరర: వ ఎన పడసనత రవచసదడ కకతత
స రర

తసడడ:డ శవశసకరరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:61-8-386-5
వయసనస:32
లస: పప
95-159/451

2213 MLJ3743978
పపరర: పసడయయసక చటటసమతష

95-159/452

తసడడ:డ సరయ రరవప చటటస మతష
ఇసటట ననస:61-8-386-6
వయసనస:31
లస: ససస స
95-159/454

తసడడ:డ దనరర రరవప ససడగన
ఇసటట ననస:61-8-386-6
వయసనస:31
లస: పప
95-159/456

2198 MLJ3743960
పపరర: లకడకసశరరప కకతత
స రర

భరస : రరధనకకషష మమరరస నమకగడడ
ఇసటట ననస:61-8-386-4
వయసనస:65
లస: ససస స

భరస : నరరశ బబబగ ససడగన
ఇసటట ననస:61-8-386-6
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ దనరర రరవప ససదగరన
ఇసటట ననస:61-8-386-6
వయసనస:23
లస: పప
2217 MLJ3739109
పపరర: సరయ రరవప చటటసమతష

2200 MLJ3743952
పపరర: లకడక కకతత
స రర

95-159/432

తసడడ:డ శవశసకరరరవప� కకతత
స రర
ఇసటట ననస:61-8-386-4
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కరకలమయనన
ఇసటట ననస:61-8-386-5
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస కరకలమయనన
ఇసటట ననస:61-8-386-5
వయసనస:51
లస: పప
2214 SQX1556937
పపరర: అషప క ససదగరన

95-159/434

భరస : రమమశ మదదద
ఇసటట ననస:61-8-386-5
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కరకలమయనన
ఇసటట ననస:61-8-386-5
వయసనస:26
లస: పప
2211 SQX1209452
పపరర: సతఖననరరయణ కరకలమయనన

2197 SQX1354570
పపరర: ననగ ససరరఖ పడకరశ కలరరక

95-159/430

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కలరరక
ఇసటట ననస:61-8-386-3
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషష మమరరస నమకగడడ
ఇసటట ననస:61-8-386-4
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:61-8-386-4
వయసనస:83
లస: పప
2208 SQX1045021
పపరర: తతజ వనసకటటష కరకలమయనన

95-159/815 2195 SQX1282706
2194 SQX2130680
పపరర: పడతనప చసదడ శశఖర వసకరయల
పపరర: పసత
డ కలరరక

భరస : శవశసకరరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:61-8-386-4
వయసనస:53
లస: ససస స
95-159/439

2192 AP151000540237
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దతసన

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ దతసన
ఇసటట ననస:61-8-386-2
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలరరక
ఇసటట ననస:61-8-386-3
వయసనస:37
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప పపరర
ఇసటట ననస:61-8-386-4
వయసనస:52
లస: ససస స
2202 SQX1343540
పపరర: వనసకట కకషప ర పపరర

95-159/429

తసడడ:డ రరధన కకషష మమరరస వసకరయల
ఇసటట ననస:61-8-386/2
వయసనస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కలరరక
ఇసటట ననస:61-8-386-3
వయసనస:55
లస: ససస స
2199 SQX1343524
పపరర: మయరరత కలమయరర పపరర

2191 SQX1343433
పపరర: ససరరఖ సతఖ ననరరయణ
పరరసపపడడ
తసడడ:డ పసచమయఖ పరరసపపడడ
ఇసటట ననస:61-8-386-2
వయసనస:52
లస: పప

2216 MLJ3739117
పపరర: సరయ బబబబ చటటసమతష

95-159/455

తసడడ:డ సరయ రరవప చటటస మతష
ఇసటట ననస:61-8-386-6
వయసనస:33
లస: పప
95-159/457

2219 SQX0814756
పపరర: సనబడమణఖస రరవపరర

95-159/458

తసడడ:డ సరసబమమరరస రరవపరర
ఇసటట ననస:61-8-387
వయసనస:42
లస: పప
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95-159/816

2221 MLJ1054014
పపరర: సనవరష కకలర పర

95-159/459

2222 MLJ0858738
పపరర: జయలకడక మటటస

95-159/460

భరస : వనసకట సరసబశవరరవప లయగగవరపప
ఇసటట ననస:61-8-387
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : కర వ యస ఎ శకనవరస రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:61-8-388
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : భవరనశసకర మటటస
ఇసటట ననస:61-8-388
వయసనస:44
లస: ససస స

2223 AP151000543394
పపరర: బబబ సరగజన కకలర పర

2224 MLJ3738481
పపరర: పడవణగసమయర� చకరస�

95-159/462

95-159/463
2225 SQX1529702
పపరర: కకలర పర వనసకట సతఖ ఆసజననయ
శకనవరస రరవప
తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస కకలర పర
ఇసటట ననస:61-8-388
వయసనస:44
లస: పప

95-159/465

2228 AP151000540247
పపరర: శవకకటటశశరరరవప నలశశటస ట

95-159/461

భరస : రరధనకకషషమమరరస కకలర పర
ఇసటట ననస:61-8-388
వయసనస:73
లస: ససస స
2226 MLJ3738473
పపరర: బబలచసదడమమరరస� చకరస�

తసడడ:డ బబలచసదడమమరరస� చకర
ఇసటట ననస:61-8-388
వయసనస:33
లస: పప
95-159/464

తసడడ:డ చదనతకరశవపలల� చకర
ఇసటట ననస:61-8-388
వయసనస:66
లస: పప
2229 SQX1325597
పపరర: సనపసడయ అననత

భరస : శవకకటటశశరరరవప నలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-389
వయసనస:64
లస: ససస స
95-160/385

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప అననత
ఇసటట ననస:61-8-392
వయసనస:24
లస: ససస స
2232 MLJ2675197
పపరర: ననగ సనజజత కలరరవనళళ

2227 AP151000543408
పపరర: శరరదనదతవ నలశశటస ట

2230 MLJ1051622
పపరర: ధన లకడక అననత

భరస : వనసకటటశశరరరవప కలరరవనళళ
ఇసటట ననస:61-8-392/1
వయసనస:39
లస: ససస స

2233 SQX1763465
పపరర: ననగ అరరణ సరయ కకషష
కలరరవనళళ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కలరరవనళళ
ఇసటట ననస:61-8-392/1
వయసనస:21
లస: పప

95-157/95 2236 SQX1370071
2235 SQX1838861
పపరర: వజయ లకడక మహహశశరర అమర
పపరర: శకలలఖ పపచమకరయల

భరస : ఎ వ యస ఆర నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:61-8-396
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పపచమకరయల
ఇసటట ననస:61-8-396
వయసనస:26
లస: ససస స

2238 SQX0005470
పపరర: కలయఖణణ మటస

2239 SQX2116218
పపరర: కకటటశశరమక ఏటట

95-159/469

భరస : గరరర కకశశర
ఇసటట ననస:61-8-396
వయసనస:33
లస: ససస స
2241 SQX2116226
పపరర: ననగరరరజన ఏటట

95-159/472

భరస : హననమసతరరవప� కకణణజరటట
ఇసటట ననస:61-8-397
వయసనస:47
లస: ససస స

2242 SQX0267534
పపరర: గరరర కకశశర మటటస మటట

95-159/475

2245 SQX1556853
పపరర: తరరపతమక కకసడదపప

95-160/389

2248 MLJ3744083
పపరర: ననగమలలర శశరర కకసడదపప
భరస : సనబడమణఖస కకసడడ పప
ఇసటట ననస:61-8-397
వయసనస:51
లస: ససస స

95-160/387

2234 MLJ2675189
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కలరరవనళళ

95-160/390

తసడడ:డ వనసకటసనబబబరరవప కలరరవనళళ
ఇసటట ననస:61-8-392/1
వయసనస:47
లస: పప
95-159/467

2237 SQX1771740
పపరర: మణణమమకలలచ మణణకసదన

95-159/468

భరస : దనరగగసరశమ మణణకసదన
ఇసటట ననస:61-8-396
వయసనస:30
లస: ససస స
95-159/470

2240 SQX1918051
పపరర: షణగకఖ మయగగలలరర

95-159/471

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మయగగలలరర
ఇసటట ననస:61-8-396
వయసనస:22
లస: పప
95-159/473

2243 SQX2116234
పపరర: చసదడ రరవప ఏటట

95-159/474

తసడడ:డ వరయఖ ఏటట
ఇసటట ననస:61-8-396
వయసనస:49
లస: పప
95-159/476

భరస : శశఖర బబబగ కకసడదపప
ఇసటట ననస:61-8-397
వయసనస:25
లస: ససస స
95-159/478

2231 MLJ1051630
పపరర: వనసకట రరమయరరవప అననత
తసడడ:డ ఆసజననయగలల అననత
ఇసటట ననస:61-8-392
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ భవరన శసకర మటట
ఇసటట ననస:61-8-396
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ మటట
ఇసటట ననస:61-8-396
వయసనస:65
లస: పప
2247 MLJ3744026
పపరర: రమయదతవ� కకణణజరటట

95-160/386

భరస : చసదడ రరవప ఏటట
ఇసటట ననస:61-8-396
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ రరవప ఏటట
ఇసటట ననస:61-8-396
వయసనస:24
లస: పప
2244 SQX0185066
పపరర: భవరన శసకర మటటస మటట

తసడడ:డ సనబబబరరవప నలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-389
వయసనస:70
లస: పప

భరస : వనసకట రరమయరరవప అననత
ఇసటట ననస:61-8-392
వయసనస:51
లస: ససస స
95-160/388

95-159/466

2246 SQX0381848
పపరర: కలమయరర ఉడత

95-159/477

భరస : వజజ అయఖపల ఉడత
ఇసటట ననస:61-8-397
వయసనస:38
లస: ససస స
95-159/479

2249 MLJ3735776
పపరర: శశఖర బబబగ కకసడదపప

95-159/480

తసడడ:డ సనబడహకణఖస కకసడదపప
ఇసటట ననస:61-8-397
వయసనస:33
లస: పప
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2250 MLJ3739141
పపరర: హననమసతరరవప� కణణజరటస ట

95-159/481

తసడడ:డ సతఖననరరయణ� కకణణజరటట
ఇసటట ననస:61-8-397
వయసనస:54
లస: పప
2253 MLJ3740693
పపరర: బగలలర మయకయ ఎలక
భరస : పపరష చసదడ రరవప ఎలక
ఇసటట ననస:61-8-400
వయసనస:41
లస: ససస స

2254 MLJ3740701
పపరర: వజయలకకక కలసటటగగరర

95-159/487

2257 MLJ3739539
పపరర: పపరషచసదడరరవప ఎలక

2252 MLJ3739158
పపరర: ఆసజననయగలల� ఉడత

95-159/483

తసడడ:డ భమపయఖ� ఉడత
ఇసటట ననస:61-8-398
వయసనస:66
లస: పప
95-159/485

భరస : సరసబశవరరవప కలసటటగగరల
ఇసటట ననస:61-8-400
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కలసటటగగరల
ఇసటట ననస:61-8-400
వయసనస:37
లస: పప
2259 MLJ3744364
పపరర: శవననగలకడక పలగరన�

95-159/482

భరస : ఆసజననయగలల� ఉడత
ఇసటట ననస:61-8-398
వయసనస:51
లస: ససస స
95-159/484

2256 MLJ3739216
పపరర: రమమష బబబగ కలసటటగరరర

2251 MLJ3744034
పపరర: వనసకటరమణ� ఉడత

2255 MLJ2670495
పపరర: రరమగలమక ఎలక

95-159/486

భరస : అసకమక ఎలక
ఇసటట ననస:61-8-400
వయసనస:70
లస: ససస స
95-159/488

తసడడ:డ అసకమక� ఎలక
ఇసటట ననస:61-8-400
వయసనస:46
లస: పప

2258 MLJ1051432
పపరర: సరసబశవరరవప కలసటటగరరర

95-159/489

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కలసటటగగరల
ఇసటట ననస:61-8-400
వయసనస:67
లస: పప

95-159/490

భరస : వజయకకషష� పలగర న
ఇసటట ననస:61-8-401
వయసనస:36
లస: ససస స
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2260 SQX1370162
పపరర: రతత కలమయరర పలగరన

95-159/491

భరస : వనసకటరరవప పలగరన
ఇసటట ననస:61-8-401
వయసనస:55
లస: ససస స
2263 AP151000543263
పపరర: మసగరదతవ పలగరన పలగర న

95-159/494

భరస : లలకరశశరరరవప పలగర న
ఇసటట ననస:61-8-402
వయసనస:58
లస: ససస స
2266 MLJ3740776
పపరర: గసగరభవరన కలసటటగరరర

2261 MLJ3739547
పపరర: వజయ కకషష యయదవ�
పలగరన�
తసడడ:డ వనసకటరరవప� పలగర న
ఇసటట ననస:61-8-401
వయసనస:41
లస: పప

95-159/492

2264 SQX1373299
పపరర: రరమకకషష పలగన

95-159/495

2267 MLJ3740784
పపరర: సరసమయమ జఖస కలసటటగరరర

భరస : వనసకరటబరవసదడననధ కలసటటగగరల
ఇసటట ననస:61-8-407
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస కలసటటగగరల
ఇసటట ననస:61-8-407
వయసనస:68
లస: ససస స

2269 SQX0512129
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప�
కలసటటగరరర �
తసడడ:డ కకషషమమరరస� కలసటటగగరల
ఇసటట ననస:61-8-407
వయసనస:40
లస: పప

95-159/500

2270 MLJ3735826
పపరర: వనసకట రవసదడననథ కలసటటగరరర

2272 MLJ3744109
పపరర: వనసకటననగజయపడద కరసనల

95-159/503

భరస : వనసకటశవపడసరద కరసనల
ఇసటట ననస:61-8-408
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : పపలయరరరవప కరసనల
ఇసటట ననస:61-8-408
వయసనస:60
లస: ససస స

95-159/498

భరస : మయలకకసడయఖ బచనచ
ఇసటట ననస:61-8-408
వయసనస:74
లస: ససస స

95-159/496

2268 SQX0671891
పపరర: సరయ శసకర తనడడబబ యన

95-159/499

తసడడ:డ యజజ ననరరయణ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:61-8-407
వయసనస:28
లస: పప
95-159/501

2271 MLJ3735834
పపరర: కకషషమమరరస కలసటటగరరర

95-159/502

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలసటటగగరల
ఇసటట ననస:61-8-407
వయసనస:75
లస: పప
95-159/504

2274 AP151000543434
పపరర: లకకకననరరయణమక బచనమ
బచనచ
భరస : ఉపపసదడగగపస బచనచ
ఇసటట ననస:61-8-408
వయసనస:45
లస: ససస స

95-159/505

95-159/507

2277 MLJ3735792
పపరర: ఉపపసదడ గగపరస బచనమ

95-159/508

భరస : ననగరశశరరరవప సరశమ
ఇసటట ననస:61-8-408
వయసనస:38
లస: ససస స

95-159/506 2276 AP151000543432
2275 MLJ3744091
పపరర: వ.రరణగకరలకడకభడమరరసబ కరసనల
పపరర: ససతనరరవమక బచనమ బచనచ

2265 MLJ3739224
పపరర: వనసకట సతష పలగరన
తసడడ:డ లలకరశశరరరవప పలగర న
ఇసటట ననస:61-8-402
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస కలసటటగరరర
ఇసటట ననస:61-8-407
వయసనస:44
లస: పప
2273 MLJ3740735
పపరర: సనజజత సరశమ�

95-159/493

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలగరన
ఇసటట ననస:61-8-401
వయసనస:68
లస: పప

తసడడ:డ లలకరశశర రరవప పలగన
ఇసటట ననస:61-8-402
వయసనస:28
లస: పప
95-159/497

2262 SQX1370121
పపరర: వనసకటరరవప పలగరన

తసడడ:డ మయలకకసడయఖ బచనచ
ఇసటట ననస:61-8-408
వయసనస:49
లస: పప
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పపరర: పసడయయ కలనశశటస ట
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95-159/509

భరస : కకటటశశర రరవప కలనశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-409
వయసనస:35
లస: ససస స
95-159/818

2284 MLJ3744174
పపరర: ఝయనసలకడక పలగరన

95-159/511

2282 SQX2372050
పపరర: రరధ కకషష రరవప వసదవరసస

2285 MLJ3739273
పపరర: సరయ కకరణ పలగరన

భరస : పపరయఖ కలరక
ఇసటట ననస:61-8-412
వయసనస:46
లస: ససస స

2288 AP151000540257
పపరర: పపరయఖ కలరరక

భరస : వనసకటఅపరలరరవప నసదద రరజ
ఇసటట ననస:61-8-413
వయసనస:56
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష పలగరన
ఇసటట ననస:61-8-414
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ పలగరన
ఇసటట ననస:61-8-414
వయసనస:82
లస: పప

భరస : రరమ కలమయర కకతస
ఇసటట ననస:61-8-567
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమసజననయగలల
ఇసటట ననస:61-8-853
వయసనస:31
లస: ససస స
2305 MLJ1169010
పపరర: పటబన షహననజ
తసడడ:డ గగససయయబబగస
ఇసటట ననస:61-8-1262
వయసనస:36
లస: ససస స

95-159/515

95-159/518

95-159/513

2289 SQX0993972
పపరర: రరమ మలర క నసదదరరజ

95-159/516

2292 MLJ3739299
పపరర: వనసకట అపరలరరవప నసదదరరజ

95-159/519

తసడడ:డ సనబబబరరవప నసదద రరజ
ఇసటట ననస:61-8-413
వయసనస:64
లస: పప

95-174/718

2298 AP151000540388
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
పచమపపలలసన
తసడడ:డ కకటయఖ పచమపపలలసన
ఇసటట ననస:61-8-482
వయసనస:52
లస: పప

95-159/524

2300 SQX1772060
పపరర: రరశరక షపక

95-152/193

2301 AP151000561561
పపరర: అననరరధ బడహకజజఖశఖల

95-151/625

2303 SQX1384825
పపరర: హహమ బసదన బబరరగర

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-8-853
వయసనస:31
లస: ససస స
95-152/194

భరస : శకనవరసనలల బబరరగర
ఇసటట ననస:61-8-1261
వయసనస:24
లస: ససస స
95-152/196

2286 MLJ3739828
పపరర: వరయఖ పలగరన

భరస : ననగ సనబబబరరవప నసదదరరజ
ఇసటట ననస:61-8-413
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:61-8-756
వయసనస:24
లస: ససస స
95-151/626

95-158/52

తసడడ:డ కకటయఖ పలగరన
ఇసటట ననస:61-8-411
వయసనస:61
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:61-8-414
వయసనస:30
లస: పప
95-159/525

2283 SQX1857499
పపరర: రరధ కకకషష రరవప వసదవరసస

95-159/521 2295 AP151000540261
95-159/522
2294 AP151000543437
పపరర: ససతనరరవమక పలగరన పలగర న
పపరర: శవ రరమకకషష మహన పలగరన
పలగర న
భరస : ససరఖబడహకస పలగర న
తసడడ:డ ససరఖబడహకస పలగర న
ఇసటట ననస:61-8-414
ఇసటట ననస:61-8-414
వయసనస:72
లస: ససస స
వయసనస:52
లస: పప

95-159/523 2297 SQX2187011
2296 MLJ3735842
పపరర: ససరఖబడహకస పలగరన పలగరన
పపరర: ఏసనబబబగ బసడడ

2302 AP151000561478
పపరర: సనశల బడహకజజఖశఖల

95-159/512

తసడడ:డ వనసకట అపరలరరవప నసదద రరజ
ఇసటట ననస:61-8-413
వయసనస:31
లస: పప
95-159/520

95-159/817

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వసదవరసస
ఇసటట ననస:61-8-410
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలరక
ఇసటట ననస:61-8-412
వయసనస:58
లస: పప

95-159/517 2291 MLJ3739307
2290 AP151000543378
పపరర: శశషగరరమక నసదదరరజ నసదద రరజ
పపరర: బబలశవరరమకకకషష నసదదరరజ

2299 SQX0814624
పపరర: అనన రరధ కకతస కకతస

95-152/1125

తసడడ:డ వరయఖ పలగరన
ఇసటట ననస:61-8-411
వయసనస:32
లస: పప
95-159/514

2280 SQX2316685
పపరర: కకటటశశర రరవప కలనశశటస ట

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కలనశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-409
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వసదవరసస
ఇసటట ననస:61-8-410
వయసనస:48
లస: పప

భరస : వరయఖ పలగరన
ఇసటట ననస:61-8-411
వయసనస:50
లస: ససస స

2293 MLJ3740800
పపరర: సననత పలగరన

95-159/510

తసడడ:డ పపలయరరరవప కరసనలల
ఇసటట ననస:61-8-409
వయసనస:38
లస: పప

2281 SQX2316693
పపరర: అమర లకకక శశ పసడయయ
కలనశశటస ట
భరస : కకటటశశర రరవప కలనశశటస ట
ఇసటట ననస:61-8-409
వయసనస:34
లస: ససస స

2287 AP151000543268
పపరర: సనశల కలరరక

2279 MLJ3735800
పపరర: వనసకటశవపడసరద కరసనలల

2306 MLJ1169077
పపరర: రహహమ� షపక�
భరస : రఫస� �
ఇసటట ననస:61-8-1262
వయసనస:43
లస: ససస స

2304 SQX1138016
పపరర: అలవనలల నలర పప తష

95-152/195

భరస : శకనన
ఇసటట ననస:61-8-1261
వయసనస:38
లస: ససస స
95-152/197

2307 MLJ1168996
పపరర: గగససయయబబగస� షపక�

95-152/198

భరస : అహకదనజన� �
ఇసటట ననస:61-8-1262
వయసనస:48
లస: ససస స
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2308 SQX0239681
పపరర: మలర క షపక
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95-194/72

భరస : ఉసరకన
ఇసటట ననస:61-9
వయసనస:38
లస: ససస స
2311 MLJ1731173
పపరర: ఉసరకన షపక

95-194/75

95-194/787

95-159/527

95-174/249

95-158/842

95-174/254

95-174/257

తసడడ:డ గగపరలసరశమ పచమపపలలసన
ఇసటట ననస:61-9-416
వయసనస:58
లస: పప
2332 SQX1762798
పపరర: ననగలకడక కకపరరత

భరస : పపలయరరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:61-9-419
వయసనస:77
లస: ససస స

95-158/53

2321 SQX1049270
పపరర: పదక మకసల

2324 SQX0086314
పపరర: అరరణశక లసగమలలర

2327 SQX0994699
పపరర: శకహరర యసదడపగ
డ డ

95-158/57

95-174/250

95-95/1390

2319 SQX1790856
పపరర: రవ శసకర వనసపటట

95-158/54

2322 MLJ1125145
పపరర: రవకలమయర మకసల

95-174/251

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మకసల
ఇసటట ననస:61-9-415
వయసనస:47
లస: పప
95-174/252

95-174/253
2325 SQX0994681
పపరర: కనఖ పదక కలమయరర యసదడపగ
డ డ

భరస : మలర కరరరజన వర పడసరద యసదడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:61-9-416
వయసనస:49
లస: ససస స
95-174/255

2328 SQX0071605
పపరర: ననగరశశర రరవప లసగమలలర
తసడడ:డ లకడక ననరరయణ లసగమలలర
ఇసటట ననస:61-9-416
వయసనస:47
లస: పప

2330 SQX1311463
పపరర: వనసకట లకడక ఆతన

2331 SQX1311430
పపరర: రవ ఆతన

95-158/55

2336 SQX1761972
పపరర: కరమమశశర రరవప కకపలరరస
తసడడ:డ సరసబయఖ కకపలరరస
ఇసటట ననస:61-9-419
వయసనస:46
లస: పప

95-174/256

95-158/56

తసడడ:డ శవయఖ ఆతన
ఇసటట ననస:61-9-418
వయసనస:39
లస: పప
95-158/58

భరస : కరమమశశర రరవప కకపలరరస
ఇసటట ననస:61-9-419
వయసనస:44
లస: ససస స
95-158/60

2316 SQX2147866
పపరర: మలర శశరర శరనస

తసడడ:డ మలర కరరరజన వర పడసరద యసదడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:61-9-416
వయసనస:29
లస: పప

2333 SQX1762772
పపరర: పదక కకపలరరస

95-194/77

తసడడ:డ సనబడహకణఖస వనసపటట
ఇసటట ననస:61-9-254
వయసనస:53
లస: పప

భరస : రవ ఆతన
ఇసటట ననస:61-9-418
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ కకపరరత
ఇసటట ననస:61-9-419
వయసనస:37
లస: ససస స
2335 MLJ2670156
పపరర: వనసకటరతతస కలరరక

2318 SQX1790799
పపరర: వజయ లకడక వనసపటట

2313 MLJ1741123
పపరర: మహమకద అతఉళయళ షపక

భరస : వనసకటటశశర రరవప శరనస
ఇసటట ననస:61-9-155
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:61-9-416
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పచమపపలలసన
ఇసటట ననస:61-9-416
వయసనస:53
లస: ససస స
2329 SQX0221085
పపరర: కకటటశశర రరవప పచమపపలలసన

95-95/975

భరస : రవ కలమయర మకసల
ఇసటట ననస:61-9-415
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరవప పచమపపలలసన
ఇసటట ననస:61-9-416
వయసనస:31
లస: పప
2326 SQX0196972
పపరర: మసగమక పచమపపలలసన

2315 SQX1726462
పపరర: వనసకట రమణ చనవల

95-194/74

తసడడ:డ అబగదలడహహస
ఇసటట ననస:61-9
వయసనస:52
లస: పప

భరస : రవ శసకర వనసపటట
ఇసటట ననస:61-9-254
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప గగమక
ఇసటట ననస:61-9-415
వయసనస:28
లస: ససస స
2323 SQX2408961
పపరర: జగదదశ పచమపపలలసన

95-194/76

భరస : వనసకటటసశర రరవప చనవల
ఇసటట ననస:61-9-117
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : శవననగరశశరరరవప మగతనఖల
ఇసటట ననస:61-9-248
వయసనస:48
లస: ససస స
2320 SQX1065912
పపరర: తడవనణణ గగమయక

2312 MLJ1731355
పపరర: సలయస షపక

2310 SQX0239566
పపరర: హససనన మహమకద

భరస : అతనవపలయర
ఇసటట ననస:61-9
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలడహహస
ఇసటట ననస:61-9
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ షషకలర షపక
ఇసటట ననస:61-9
వయసనస:30
లస: పప
2317 MLJ3743531
పపరర: ససతనకలమయరర మగతనఖల

95-194/73

భరస : సలయస షపక
ఇసటట ననస:61-9
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలడహహస
ఇసటట ననస:61-9
వయసనస:41
లస: పప
2314 SQX2455897
పపరర: మహమకద జబబచర షపక

2309 MLJ3161536
పపరర: ఫరరజన షపక

2334 SQX1238485
పపరర: రరజరశశరర ఆకలల

95-158/59

భరస : వనసకట రరమయరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:61-9-419
వయసనస:53
లస: ససస స
95-158/61

2337 SQX1238535
పపరర: వనసకట రరమయరరవప ఆకలల

95-158/62

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస ఆకలల
ఇసటట ననస:61-9-419
వయసనస:54
లస: పప
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95-158/843

భరస : రమయరరవప పరరమరర
ఇసటట ననస:61-9-419
వయసనస:43
లస: ససస స

2339 SQX2133262
పపరర: దదవఖ పరరమరర

95-158/844

తసడడ:డ రరమ రరవప పరరమరర
ఇసటట ననస:61-9-419
వయసనస:26
లస: ససస స

2341 SQX1762368
పపరర: శకదతవ పలకలలరర

95-158/63

భరస : చరణ సరయ కలమయర పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-9-420
వయసనస:25
లస: ససస స
2344 SQX0780353
పపరర: వరలకడక పలకలలరర

2342 SQX1762350
పపరర: సనబబలకడక పలకలలరర

భరస : చన లకకయఖ పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-9-420
వయసనస:75
లస: ససస స

2345 SQX1762814
పపరర: సరయ బబబగ పలకలలరర

95-158/64

95-158/69

తసడడ:డ రరమయరరవ కకసడతపరటట
ఇసటట ననస:61-9-421
వయసనస:36
లస: పప

2348 MLJ3741014
పపరర: రరజకలమయరర కకసడదపరటట

95-158/67

95-158/72

భరస : రరమయరరవప KONDEPATI
ఇసటట ననస:61-9-423
వయసనస:53
లస: ససస స

2351 MLJ3736063
పపరర: వనసకటటశశరరర గమడడపరటట

95-158/70

95-158/75

తసడడ:డ పరనకరల పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-9-425
వయసనస:94
లస: పప

2354 SQX1825082
పపరర: లకడక కలమయరర పపసడతల

95-158/73

95-158/78

తసడడ:డ హననమసతరరవప పపసడతల
ఇసటట ననస:61-9-426
వయసనస:62
లస: పప

2359 SQX2349868
పపరర: వనణగ గగపరల అసబబరస

2360 SQX2364578
పపరర: వనణగ గగపరల అసబరస

తసడడ:డ జయరరస అసబబరస
ఇసటట ననస:61-9-428
వయసనస:52
లస: పప
2362 SQX2098226
పపరర: పదనకవత కకట

95-158/76

Deleted

భరస : కకటయ కకట
ఇసటట ననస:61-9-429
వయసనస:38
లస: ససస స

2365 MLJ3736311
పపరర: చరసజవ వనసకటటష కకపపల
తసడడ:డ ఊమయమహహహహశశరరరవప కకపపల
ఇసటట ననస:61-9-429
వయసనస:32
లస: పప

95-158/84

95-158/71

2352 AP151000543029
పపరర: వనసకటసనబబమక పలకలలరర

2363 AP151000543046
పపరర: రరజరశశరరదతవ కకపపల

2355 MLJ1051903
పపరర: సరసశత కలరక

95-158/77

95-158/80

తసడడ:డ పపనతయఖ కలరక
ఇసటట ననస:61-9-426
వయసనస:79
లస: పప
95-158/847

2361 SQX2288348
పపరర: రగణగక అసబరస

95-158/848

భరస : వనణగ గగపరల అసబరస
ఇసటట ననస:61-9-428
వయసనస:44
లస: ససస స
95-158/82

భరస : ఉమయమహహశశరరరవప కకపపల
ఇసటట ననస:61-9-429
వయసనస:50
లస: ససస స
2366 MLJ3736303
పపరర: ఎస.వ.యస.కర.పవన కలమయర
కకపపల
తసడడ:డ ఉమయమహహశశరరరవప కకపపల
ఇసటట ననస:61-9-429
వయసనస:34
లస: పప

95-158/74

భరస : వనసకటపలయఖ కలరక
ఇసటట ననస:61-9-426
వయసనస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ రరస అసబరస
ఇసటట ననస:61-9-428
వయసనస:52
లస: పప
95-1/1174

2349 MLJ3741022
పపరర: ఆదదలకక గగడడపరటట

95-158/79 2358 MLJ3736246
2357 SQX1825124
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ పపసడతల
పపరర: వనసకటపలయఖ కలరరక

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ పపసడతల
ఇసటట ననస:61-9-426
వయసనస:38
లస: పప
95-158/846

95-158/68

భరస : శకరరమగల పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-9-424
వయసనస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ పపసడతల
ఇసటట ననస:61-9-426
వయసనస:58
లస: ససస స

2356 SQX1825108
పపరర: వనసకట కకటటష బబబగ పపసడతల

2346 MLJ2668556
పపరర: సరమయమ జఖస కకసడతపరటట

భరస : వనసకటటశశరరర GUDIPATI
ఇసటట ననస:61-9-423
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ గమడడపరటట
ఇసటట ననస:61-9-423
వయసనస:37
లస: పప

2353 MLJ3736139
పపరర: శకరరమగల పలకలలర

95-158/65

భరస : మయధవరరపప కకసడతపరటట
ఇసటట ననస:61-9-421
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయరరవప కకసడదపరటట
ఇసటట ననస:61-9-423
వయసనస:29
లస: ససస స

2350 MLJ2668887
పపరర: లలయవత కకసడదపరట

2343 AP151000543008
పపరర: సనశల గగసటటపలర
భరస : రసగరరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-420
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-9-420
వయసనస:55
లస: పప

2347 MLJ3736055
పపరర: ఆదదననరరయణరరవ కకసడదపరటట

95-158/845

తసడడ:డ రరమ రరవప పరరమరర
ఇసటట ననస:61-9-419
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : సరయ బబబగ పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-9-420
వయసనస:51
లస: ససస స
95-158/66

2340 SQX2131860
పపరర: పడసనత లకడక పరరమరర

2364 SQX1761998
పపరర: శవ పరరశత పబబశశటటర

95-158/83

భరస : గగరవ రరవప పబబశశటటర
ఇసటట ననస:61-9-429
వయసనస:52
లస: ససస స
95-158/85

2367 SQX1761980
పపరర: గగరవ రరవప పబబశశటటర

95-158/87

తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ పబబశశటటర
ఇసటట ననస:61-9-429
వయసనస:44
లస: పప
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2368 MLJ1054360
పపరర: ఉమయమహహశశరరరవప కకపపల

95-158/88

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర KOPPU
ఇసటట ననస:61-9-429
వయసనస:56
లస: పప
2371 SQX1557042
పపరర: దదప దతవ డదసకకన

95-158/89

95-158/92

95-158/93

95-158/94

95-158/97

95-158/100

95-158/855

భరస : ననగమలలర శశరరరవప GRANDHI
ఇసటట ననస:61-9-437
వయసనస:46
లస: ససస స

95-158/852

2384 MLJ3739927
పపరర: హరరత దగగరపరటట

2387 AP151000540038
పపరర: కకటటశశరరరవప దగగరపరటట

2390 SQX1270842
పపరర: చసదడశశఖర చనకస

95-158/103

2393 SQX1762004
పపరర: యగరననమయ
ద ససదదప కకననజటట
తసడడ:డ వనసకట నగరశ కకననజటట
ఇసటట ననస:61-9-436
వయసనస:22
లస: పప

95-158/105

2376 SQX2275139
పపరర: వరరణ సప మ

95-158/851

2379 SQX2291144
పపరర: అమర లసగరశశర రరవప తలర స

95-158/95

2382 SQX1138065
పపరర: రమయదతవ అరశపలర

95-158/96

భరస : కకషష రరవప అరశపలర
ఇసటట ననస:61-9-433
వయసనస:69
లస: ససస స
95-158/98

2385 MLJ3741220
పపరర: వనసకటరతతస దగగరపరటట

95-158/99

భరస : కకటటశశరరరవప దగగరపరటట
ఇసటట ననస:61-9-434
వయసనస:59
లస: ససస స
95-158/101

2388 SQX2369783
పపరర: వనసకట రగడడడ గరయస

95-158/854

తసడడ:డ వనసకట సనబబ రగడడడ గరయస
ఇసటట ననస:61-9-434
వయసనస:48
లస: పప
95-158/102

2391 SQX2151181
పపరర: మధవ చనకస

95-158/856

భరస : చసదడశశఖర చనకస
ఇసటట ననస:61-9-435
వయసనస:35
లస: ససస స
95-158/104

2394 SQX2208981
పపరర: మణణ వనసకట భబరర వ కకసజరటట

95-158/857

తసడడ:డ వనసకట నగరశ కకసజరటట
ఇసటట ననస:61-9-436
వయసనస:19
లస: ససస స

95-158/106 2397 MLJ3736352
2396 MLJ3736360
పపరర: ననగవనసకట మలలర శశరరరవప గకసధద
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గకసధద

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:61-9-437
వయసనస:46
లస: పప

95-158/853

తసడడ:డ సనబబరరవప తలర స
ఇసటట ననస:61-9-432
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చనకస
ఇసటట ననస:61-9-435
వయసనస:56
లస: పప

భరస : వనసకట నగరష కకసజరటట
ఇసటట ననస:61-9-436
వయసనస:44
లస: ససస స
2395 MLJ2669224
పపరర: రరజఖలకకక గకసధద

2381 MLJ2670032
పపరర: ససరఖకలమయర తలర మ

95-158/91

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప సప మ
ఇసటట ననస:61-9-430
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ చనకకసడయఖ దగగరపరటట
ఇసటట ననస:61-9-434
వయసనస:70
లస: పప

భరస : వనసకట రగడడడ గరయస
ఇసటట ననస:61-9-434
వయసనస:42
లస: ససస స
2392 MLJ1051234
పపరర: మయధవలత కకసజరటట

95-158/850

భరస : రరమయరరవప దగగరపరటట
ఇసటట ననస:61-9-434
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవ దగగరపరటట
ఇసటట ననస:61-9-434
వయసనస:42
లస: పప
2389 SQX2364883
పపరర: పదక గరయస

2378 SQX2291128
పపరర: సనబబరరవప తలర స

2373 MLJ3739901
పపరర: ననగలకడక డదసకగన
భరస : కకషషమమరరస డదసకగన
ఇసటట ననస:61-9-430
వయసనస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకటసనబబబరరవ తలర మ
ఇసటట ననస:61-9-433
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస అరరపపరర
ఇసటట ననస:61-9-433
వయసనస:42
లస: పప
2386 MLJ3736337
పపరర: రరమయరరవప దగగరపరటట

95-158/90

తసడడ:డ అమరయఖ తలర స
ఇసటట ననస:61-9-432
వయసనస:67
లస: పప

తసడడ:డ శశషష అరరపపరర
ఇసటట ననస:61-9-433
వయసనస:34
లస: ససస స
2383 SQX1136499
పపరర: శశషష అరరపపరర

2375 SQX2210623
పపరర: శక సరయ హరర సప మ

95-158/849

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సప మ
ఇసటట ననస:61-9-430
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ PENUGONDA
ఇసటట ననస:61-9-432
వయసనస:78
లస: ససస స
2380 SQX1136432
పపరర: మసజ అరరపపరర

2372 SQX1074905
పపరర: సరశత డదసకకన

2370 SQX2129948
పపరర: పదనకవత కకట

భరస : కకటయఖ కకట
ఇసటట ననస:61-9-429
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : వననద కలమయర డదసకకన
ఇసటట ననస:61-9-430
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకకషషమమరరస డదసకకన
ఇసటట ననస:61-9-430
వయసనస:41
లస: పప
2377 MLJ2669802
పపరర: కమలమక పపననగగసడ

95-158/798

తసడడ:డ పసచదచమయయ
ఇసటట ననస:61-9-429
వయసనస:45
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప సప నన
ఇసటట ననస:61-9-430
వయసనస:43
లస: ససస స
2374 MLJ2662286
పపరర: వననద కలమయర డదసకకన

2369 SQX2053155
పపరర: కకటయఖ కకట

95-158/107

తసడడ:డ వనసకటసనబబబరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:61-9-437
వయసనస:73
లస: పప
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పపరర: పదకజ మదనదల
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95-158/858

భరస : రరమగ మదనదల
ఇసటట ననస:61-9-437
వయసనస:45
లస: ససస స
2401 SQX1762061
పపరర: వరమక బబదదననడడ

95-158/110

భరస : చన సరసబశవ రరవప బబదదననన
ఇసటట ననస:61-9-438
వయసనస:72
లస: ససస స
2404 SQX0907337
పపరర: ససతతషస లసగమలలర

2399 SQX1762038
పపరర: లకడక బయన బబ యన

95-158/108

తసడడ:డ రమమశ బబయయనబబ యన
ఇసటట ననస:61-9-438
వయసనస:29
లస: ససస స

2402 SQX1762087
పపరర: రమమశ బయన బబ యన

95-158/112
2403 SQX1762053
పపరర: శకనవరస రరవప బయన
బబ యన
తసడడ:డ రరమ రరవప బయన బబ యన
ఇసటట ననస:61-9-438
వయసనస:33
లస: పప

95-158/111

2405 MLJ3739935
పపరర: సరసశత లసగమలలర

95-158/114

భరస : ననగ వనసకట పడవణ కలమయర LINGAMALL
ఇసటట ననస:61-9-439
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకట లకడక నరసససహరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:61-9-439
వయసనస:57
లస: ససస స

2407 SQX1762384
పపరర: రవ కలమయర కనమరర పపడడ

2408 MLJ3736386
పపరర: వనసకట లకడక నరసససహ రరవప
లసగమలలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర లసగమలలర
ఇసటట ననస:61-9-439
వయసనస:65
లస: పప

95-158/116

తసడడ:డ మసరసన రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:61-9-439
వయసనస:54
లస: పప

95-158/119 2411 AP151000543055
2410 MLJ3739943
పపరర: వనసకట ననగ ససతనరతతస తనతన
పపరర: గగరవమక తథన

భరస : సతఖ శకనవరసరరవప THATHA
ఇసటట ననస:61-9-440
వయసనస:44
లస: ససస స
2413 SQX2241073
పపరర: రరమయసజననయగలల ససకర
తసడడ:డ పపలర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:61-9-440
వయసనస:41
లస: పప

2414 SQX2275212
పపరర: చనతషరఖ లకడక తనత

తసడడ:డ వనసకట కకకషషయఖ వనలరసపలర
ఇసటట ననస:61-9-442
వయసనస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరసగరరరవప గగరకస
ఇసటట ననస:61-9-442/1
వయసనస:41
లస: పప
2422 SQX2450328
పపరర: సరసబశవరరవప కకలర పర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఫరదర
ఇసటట ననస:61-9-443
వయసనస:34
లస: పప

2420 SQX0671685
పపరర: వనసకట రసగర రరవప గగరకస

95-158/861

2423 SQX2455772
పపరర: కలసనమ కలమయరర కకలర పర

95-158/860

2426 SQX2447399
పపరర: మయదనరర దతవ కకలర పర
భరస : రమమశ కలమయర కకలర పర
ఇసటట ననస:61-9-443
వయసనస:31
లస: ససస స

95-158/118

2412 MLJ3735008
పపరర: సతఖ శకనవరస రరవప తథన

95-158/121

2415 MLJ3741279
పపరర: వససతకలమయరర జవరశజ

95-158/122

భరస : ఉమయమహహశశరరరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:61-9-442
వయసనస:61
లస: ససస స
95-158/124

2418 MLJ3743093
పపరర: లకకకసరసబబడజఖస గగరకస

95-158/125

భరస : వనసకట రసగరరరవప గగరకస
ఇసటట ననస:61-9-442/1
వయసనస:59
లస: ససస స
95-158/127

2421 SQX2454015
పపరర: సరసబశవరరవప కకలర పర

95-152/1126

తసడడ:డ రమయరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:61-9-443
వయసనస:57
లస: పప
95-158/862

భరస : సరసబశవరరవప హసపబసడ
ఇసటట ననస:61-9-443
వయసనస:54
లస: ససస స
95-158/864

2409 SQX1762103
పపరర: నవఖ శక తనత

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తథన
ఇసటట ననస:61-9-440
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ వరదయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:61-9-442/1
వయసనస:73
లస: పప

తసడడ:డ రమయరరవప ఫరదర
ఇసటట ననస:61-9-443
వయసనస:57
లస: పప
2425 SQX2450054
పపరర: రమమశ కలమయర కకలర పర

95-158/120

భరస : మగరళ వరపడసరద గగరకస
ఇసటట ననస:61-9-442/1
వయసనస:32
లస: ససస స
95-158/126

95-158/115
2406 SQX0614115
పపరర: ననగ వనసకట పడవణ కలమయర
లసగమలర
తసడడ:డ వనసకట లకకకనరసససహరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:61-9-439
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ శకనవరస రరవప తనత
ఇసటట ననస:61-9-440
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ శకనవరస రరవప తనత
ఇసటట ననస:61-9-440
వయసనస:19
లస: ససస స

95-158/123 2417 MLJ3743101
2416 SQX1790914
పపరర: వనసకట సనబబబరరవప వనలరసపలర
పపరర: ననగలకడక శశగలజ గగరకస

2419 MLJ3738309
పపరర: మగరళ వరపడసరద గగరకస

95-158/117

భరస : వనసకటటశరశరర
ర తథన
ఇసటట ననస:61-9-440
వయసనస:86
లస: ససస స
95-158/859

95-158/109

భరస : శకనవరస రరవప బబయన బబ యన
ఇసటట ననస:61-9-438
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప బబయ నన బబ యన
ఇసటట ననస:61-9-438
వయసనస:32
లస: పప
95-158/113

2400 SQX1762012
పపరర: మయధవ బబయయనబబ యన

2424 SQX2142222
పపరర: లకడక మదనద

95-158/863

భరస : సతఖననరరయణ మదనద
ఇసటట ననస:61-9-443
వయసనస:52
లస: ససస స
95-158/865

2427 SQX2456242
పపరర: కలసనమ కలమయరర కకలర పర

95-162/867

Deleted

భరస : సరసబశవరరవప హసపబసడ
ఇసటట ననస:61-9-443
వయసనస:54
లస: ససస స
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2428 SQX1857176
పపరర: ససరరఖ కలమయరర మధదర

95-158/128

భరస : హననమసత రరవప మధదర
ఇసటట ననస:61-9-444
వయసనస:57
లస: ససస స
2431 SQX1762137
పపరర: పసడయసకర తతట

95-158/130

95-158/799

95-158/135

2435 SQX1491414
పపరర: తషలసస పదకజ వనమ

2438 MLJ2662872
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వనమయ

95-158/866

2441 SQX2418515
పపరర: జజఖత మపసదతవ

95-158/133

95-158/139

2446 SQX2009223
పపరర: దదవఖ శరరద సప మరగతష

95-158/800

2444 MLJ3736659
పపరర: రరమకకకషష అడడ గళళ

95-158/136

భరస : రరమకకషష సప మరగతష
ఇసటట ననస:61-9-448/1
వయసనస:32
లస: ససస స

95-158/867

2450 MLJ3741428
పపరర: గరతన మయధవ దతవశశటస ట

2436 MLJ2669026
పపరర: లలతకలమయరర వనమయ

95-158/134

2439 MLJ2663060
పపరర: మహనరరవప వనమయ

95-158/137

2442 SQX0381723
పపరర: గసగర భవరన అడడ గళర

95-158/138

భరస : రరమకకకషష అడడ గళర
ఇసటట ననస:61-9-447
వయసనస:51
లస: ససస స
95-158/140

2445 SQX2331841
పపరర: పవన కలమయర మగపలవరపప

95-158/141

2448 AP151000543063
పపరర: సరసశత మగపలవరపప

95-158/144

2451 AP151000543454
పపరర: భబననమత దతవశశటస ట

తసడడ:డ రరమయసజననయ పడసరద దతవశశటస ట
ఇసటట ననస:61-9-450
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : రరమయసజననయపడసరద దతవశశటస ట
ఇసటట ననస:61-9-450
వయసనస:55
లస: ససస స

2452 AP151000543065
పపరర: సరసశత మజసదర

2453 MLJ3736675
పపరర: ధననసజయ కలమయర దతవశశటస ట

2454 AP151000540048
పపరర: రరఘవనసదడరరవప మజసదర

భరస : రరధనకకషరషరరవప మజసదర
ఇసటట ననస:61-9-450
వయసనస:70
లస: ససస స
2455 AP151000540050
పపరర: రరమయసజననయపడసరద దతవశశటస ట
తసడడ:డ వరరసజననయగల దతవశశటస ట
ఇసటట ననస:61-9-450
వయసనస:61
లస: పప

95-158/149

95-158/147

తసడడ:డ రరమయసజననయ పడసరద DEVISETTI
ఇసటట ననస:61-9-450
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషరషరరవప మజసదర
ఇసటట ననస:61-9-450
వయసనస:43
లస: పప

2456 AP151000540047
పపరర: రరధనకకషరషరరవప మజసదర

2457 MLJ2668184
పపరర: పడశరసత గగసడతపపడ

తసడడ:డ పపరరషప తస మరరవప మజసదర
ఇసటట ననస:61-9-450
వయసనస:75
లస: పప

95-158/142

భరస : పరడణమమరరస MUPPAVARAPU
ఇసటట ననస:61-9-449
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మగఖఖపరడణమమరరస MUPPAVARAPU
ఇసటట ననస:61-9-449
వయసనస:36
లస: పప
95-158/146

95-158/868

తలర : RAMARAO మగపలవరపప
ఇసటట ననస:61-9-448
వయసనస:33
లస: పప

భరస : వనసకట సనబబబరరవప వనలరసపలర
ఇసటట ననస:61-9-449
వయసనస:56
లస: ససస స
95-158/143

95-158/132

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమయ
ఇసటట ననస:61-9-446
వయసనస:64
లస: పప

తసడడ:డ రరధ కకషషమమరస అడడ గళర
ఇసటట ననస:61-9-447
వయసనస:56
లస: పప
2447 SQX1791730
పపరర: వనసకట రరమలకడక వనలరసపలర

2433 SQX1762152
పపరర: మననజ కలమయర తతట

భరస : మహనరరవప వనమయ
ఇసటట ననస:61-9-446
వయసనస:58
లస: ససస స

భరస : శకకరసత వనమయ
ఇసటట ననస:61-9-446
వయసనస:32
లస: ససస స

2443 SQX1074996
పపరర: సరయ శరత చసదడ కలమయర
అడడ గరళళ
తసడడ:డ రరమ కకషష అడడ గళర
ఇసటట ననస:61-9-447
వయసనస:25
లస: పప

95-155/736

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:61-9-445
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప వనమయ
ఇసటట ననస:61-9-446
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మయటటరర
ఇసటట ననస:61-9-446
వయసనస:58
లస: పప

2449 MLJ3735024
పపరర: జజనకకరరమ మగపలవరపప

95-158/131

భరస : వనసకటటశశర రరవప వనమ
ఇసటట ననస:61-9-446
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవ వనమయ
ఇసటట ననస:61-9-446
వయసనస:36
లస: పప
2440 SQX2371557
పపరర: సరసబశవ రరవప మయటటరర

2432 SQX1762111
పపరర: భబగఖ లకడక తతట

2430 SQX2049807
పపరర: పడయయసక తతట

భరస : మననజ కలమయర తతట
ఇసటట ననస:61-9-445
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:61-9-445
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:61-9-445
వయసనస:28
లస: పప
2437 MLJ2663169
పపరర: శకకరసత వనమయ

95-158/129

తసడడ:డ సనబబయఖ మధదర
ఇసటట ననస:61-9-444
వయసనస:63
లస: పప

భరస : మననజ కలమయర తతట
ఇసటట ననస:61-9-445
వయసనస:23
లస: ససస స
2434 SQX2052918
పపరర: మననజ కలమయర తతట

2429 SQX1857242
పపరర: హననమసత రరవప మధదర

95-158/150

95-158/145

95-158/148

95-158/151

భరస : శసకర ననరరయణ గగసడదపపడడ
ఇసటట ననస:61-9-451
వయసనస:38
లస: ససస స
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2458 SQX1791326
పపరర: మయణణకఖస కరసనల
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95-158/152

భరస : వనసకటటశశరరర కరసనల
ఇసటట ననస:61-9-451
వయసనస:54
లస: ససస స
2461 SQX1791045
పపరర: ససతతష కలమయర కలర

95-158/155

95-158/158

95-158/869

95-158/162

భరస : హననమత పడసరద
ఇసటట ననస:61-9-452
వయసనస:62
లస: ససస స
2473 AP151000543487
పపరర: లలయకలమయరర మగపలవరపప

2465 SQX1791417
పపరర: భగవరన కలరపరటట

2468 SQX1812361
పపరర: వనసకట కకషష శరక గగసడదపపడడ

95-158/165

2479 SQX1760123
పపరర: ససత కపసలవరయ

2480 SQX1791524
పపరర: లకడక కకతస మయసన

95-158/172

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:61-9-454
వయసనస:65
లస: ససస స
95-158/175

తసడడ:డ శవరజ కపసలవరయ
ఇసటట ననస:61-9-454
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఏలలశశరపప
ఇసటట ననస:61-9-454
వయసనస:35
లస: పప

95-158/161

2469 SQX2229508
పపరర: కలయఖణణ వరఖకరణస

95-155/861

2472 MLJ2670404
పపరర: లకకకకరసత గగగరరల

తసడడ:డ హరరగగపరల గగగరరలస
ఇసటట ననస:61-9-453
వయసనస:44
లస: పప

2485 SQX2233393
పపరర: కకశశర శరక ఏలలశశరపప

95-158/160

2471 MLJ3735032
పపరర: ఫణణకలమయర శనగవరపప

తసడడ:డ మయరరత పడసరద మగపలవరపప
ఇసటట ననస:61-9-453
వయసనస:34
లస: పప

2482 SQX1065185
పపరర: పడకరష కలమయర కపసలవరయ

2466 AP151000540053
పపరర: ససరఖననరరయణదదకడతషలల
గగసడదపపడడ
తసడడ:డ వనసకటకకషషయఖ గగసడదపపడడ
ఇసటట ననస:61-9-451
వయసనస:85
లస: పప

భరస : సనధకర వరఖకరణస
ఇసటట ననస:61-9-452
వయసనస:43
లస: ససస స

2477 MLJ2664340
పపరర: సననల కలమయర గగగరరలస

95-158/163

95-158/164

భరస : సననల కలమయర GUGGILAM
ఇసటట ననస:61-9-453
వయసనస:41
లస: ససస స
95-158/166

2475 SQX0123711
పపరర: లకడక శకకరసత మగపలవరపప

95-158/167

తసడడ:డ మయరరతపడసరద మగపలవరపప
ఇసటట ననస:61-9-453
వయసనస:31
లస: పప
95-158/169

2478 MLJ3735040
పపరర: మయరరతపడసరదన మగపలవరపప

95-158/170

తసడడ:డ రరమయరరవప మగపలవరపప
ఇసటట ననస:61-9-453
వయసనస:64
లస: పప
95-158/173

2481 SQX1791185
పపరర: దనరరర పడసరద కకతస మయసన

95-158/174

భరస : ఉమయ మహహశశర రరవప కకతస మయసన
ఇసటట ననస:61-9-454
వయసనస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమయ మహహశశర రరవప కకతస మయసన
ఇసటట ననస:61-9-454
వయసనస:42
లస: పప

2483 SQX1760081
పపరర: శవరజ కపసలవరయ

2484 SQX2233435
పపరర: జయదతవ ఏలలశశరపప

95-158/176

తసడడ:డ గగరరననథస
ఇసటట ననస:61-9-454
వయసనస:67
లస: పప
95-158/871

95-158/157

95-158/159

భరస : హరగగపరల గగగరరలస
ఇసటట ననస:61-9-453
వయసనస:71
లస: ససస స
95-158/168

2463 AP151000540483
పపరర: శసకర ననరరయణ గగసడదపపడడ

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ దదకడతషలల గగసడదపపడడ
ఇసటట ననస:61-9-451 MUPPAVARAPU VAR
వయసనస:50
లస: పప

2474 MLJ3741451
పపరర: వరలకక గగగరరలస

95-158/154

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ గగసడదపపడడ
ఇసటట ననస:61-9-451
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమహననమసతమతసరద
ఇసటట ననస:61-9-452
వయసనస:43
లస: పప

భరస : మయరరతపడసరదన మగపలవరపప
ఇసటట ననస:61-9-453
వయసనస:60
లస: ససస స
2476 SQX0123687
పపరర: శకరరమ మగపలవరపప

95-158/156

తసడడ:డ ననరరయణయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:61-9-451
వయసనస:70
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మడడడ
ఇసటట ననస:61-9-451
వయసనస:18
లస: పప
2470 AP151000543069
పపరర: రరజరశశరర శనగవరపప

2462 SQX1791474
పపరర: పపరరశశర రరవప కరసనల

2460 SQX1258798
పపరర: రరఘవనసదడ కలర

తసడడ:డ నరసససహమమరరస కలర
ఇసటట ననస:61-9-451
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరసనల
ఇసటట ననస:61-9-451
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ కరసనల
ఇసటట ననస:61-9-451
వయసనస:57
లస: పప
2467 SQX2462018
పపరర: అపలరరవప మడడడ

95-158/153

భరస : భగవరన కలరపరటట
ఇసటట ననస:61-9-451
వయసనస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస కలర
ఇసటట ననస:61-9-451
వయసనస:25
లస: పప
2464 SQX1791276
పపరర: వనసకటటశశరరర కరసనల

2459 SQX1791359
పపరర: వరణణ కలమయరర కలరపరటట

2486 SQX2233419
పపరర: లకడక ఏలలశశరపప
భరస : కకశశర శరక ఏలలశశరపప
ఇసటట ననస:61-9-454
వయసనస:33
లస: ససస స

95-158/870

భరస : సరసబశవ రరవప ఏలలశశరపప
ఇసటట ననస:61-9-454
వయసనస:54
లస: ససస స
95-158/872

2487 SQX2233443
పపరర: జగదదశ శరక ఏలలశశరపప

95-158/873

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఏలలశశరపప
ఇసటట ననస:61-9-454
వయసనస:32
లస: పప
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2488 SQX2131712
పపరర: వనసకటటష పడయయగర
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95-158/874

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:61-9-454
వయసనస:24
లస: పప
2491 MLJ3741469
పపరర: లలయకలమయరర గకసదద

95-158/177

95-158/950

భరస : బల భబససర రరవప కరమశశటస ట
ఇసటట ననస:61-9-455
వయసనస:32
లస: ససస స
2497 SQX2492726
పపరర: శకనవరస రరవప వశశననథనన

95-158/952

భరస : రరజజ రరవప కకతనస
ఇసటట ననస:61-9-457
వయసనస:63
లస: ససస స
2503 SQX1238741
పపరర: రవ కలమయర కకతనస
తసడడ:డ రరజజ రరవప కకతనస
ఇసటట ననస:61-9-457
వయసనస:42
లస: పప
2506 AP151000543420
పపరర: పసచమమక వపలటపప

95-158/186

95-158/877

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతమకసడడడ
ఇసటట ననస:61-9-462
వయసనస:44
లస: పప

2496 SQX2209252
పపరర: రరమగ వశశననథనన

95-174/764

2498 SQX2494862
పపరర: కకటటశశరర వసశసధనన

2501 SQX1238618
పపరర: మహలకడక కకతనస

2504 SQX1238642
పపరర: రరజజ రరవప కకతనస

2507 MLJ3736741
పపరర: సనబడమణఖ వపలటపప

2510 SQX1791680
పపరర: సరవతడ చమకలరరస

95-158/191

2513 SQX1791615
పపరర: యగరనసధస చమకలరరస

95-158/953

2516 MLJ2669349
పపరర: కరమమశశరర పడయయగర
భరస : రమమష బబబగ పడయయగ
ఇసటట ననస:61-9-463
వయసనస:38
లస: ససస స

2499 SQX1238790
పపరర: సనజజత కకతనస

95-158/179

భరస : రవ కలమయర కకతనస
ఇసటట ననస:61-9-457
వయసనస:37
లస: ససస స
95-158/181

2502 SQX1282318
పపరర: వనసకట మననజ కలమయర
కనమరర పపడడ
తలర : సరగజ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:61-9-457
వయసనస:24
లస: పప

95-158/182

95-158/184

2505 SQX1074947
పపరర: ననగమణణ వపలటపప

95-158/185

భరస : ననగ కలమయర వపలటపప
ఇసటట ననస:61-9-458
వయసనస:38
లస: ససస స
95-158/187

2508 MLJ3736832
పపరర: ననగకలమయర వపలటపప

95-158/188

తసడడ:డ ననగరశశరరరవ వపలటపప
ఇసటట ననస:61-9-458
వయసనస:38
లస: పప
95-158/189

2511 SQX1762400
పపరర: లకడక చమకలరరస

95-158/190

భరస : యగరనసదరరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:61-9-460
వయసనస:46
లస: ససస స
95-158/192

తసడడ:డ నరసససహరరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:61-9-460
వయసనస:48
లస: పప
95-158/194

95-158/876

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వశశననథనన
ఇసటట ననస:61-9-456
వయసనస:19
లస: పప

తసడడ:డ యగరనసదస చమకలరరస
ఇసటట ననస:61-9-460
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ యగరనసదస చమకలరరస
ఇసటట ననస:61-9-460
వయసనస:25
లస: పప
2515 SQX1455261
పపరర: లకడకననరరయణ తతమకసడడడ

2495 SQX2533412
పపరర: బబలభబససర రరవప కరమశశటస ట

తసడడ:డ ననగరశశరరరవ వపలటపప
ఇసటట ననస:61-9-458
వయసనస:34
లస: పప

భరస : అపలరరవప మడడడ
ఇసటట ననస:61-9-458
వయసనస:18
లస: ససస స
2512 SQX1791714
పపరర: అవననష చమకలరరస

తసడడ:డ వజయరరజనన గకసధత
ఇసటట ననస:61-9-455
వయసనస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణరరవప కకతనస
ఇసటట ననస:61-9-457
వయసనస:63
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవ వపలటపప
ఇసటట ననస:61-9-458
వయసనస:73
లస: ససస స
2509 SQX2459576
పపరర: ననగ లకడక మడడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప GRANDHE
ఇసటట ననస:61-9-455
వయసనస:50
లస: పప

భరస : ననరరయణరరవప కకతనస
ఇసటట ననస:61-9-457
వయసనస:72
లస: ససస స
95-158/183

95-158/955

95-158/178 2493 SQX2275618
95-158/875
2492 MLJ3736725
పపరర: లకడక వనసకట వజయయరరజన గకసధద
పపరర: లకడక వనసకట ననగ మమఘన గకసధత

భరస : శకనవరస రరవప వశశననథనన
ఇసటట ననస:61-9-456
వయసనస:40
లస: ససస స
95-158/180

2490 SQX2519510
పపరర: అనతపపరష పసతసగర

భరస : శకకరసత శరక పసతసగర
ఇసటట ననస:61-9-454
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత సపచదనలల కరమశశటస ట
ఇసటట ననస:61-9-455
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప వశశననథనన
ఇసటట ననస:61-9-456
వయసనస:56
లస: పప
2500 SQX1238717
పపరర: ససతమహలకడక కకతనస

95-158/954

తసడడ:డ రఘగరరమ శరక పమన మగర
ఇసటట ననస:61-9-454
వయసనస:34
లస: పప

భరస : లకకకవనసకటవజయయరరజన గరకసడ
ఇసటట ననస:61-9-455
వయసనస:46
లస: ససస స
2494 SQX2486793
పపరర: మధవలత కరమశశటస ట

2489 SQX2516391
పపరర: శకకరసత శరక పమసమగర

2514 SQX1455220
పపరర: గరయతడ తతమకసడడడ

95-158/193

భరస : లకడకననరరయణ తతమకసడడడ
ఇసటట ననస:61-9-462
వయసనస:40
లస: ససస స
95-158/195

2517 MLJ2669307
పపరర: రసగననయకమక పడయయగ

95-158/196

భరస : ససతనరరమశరక పడయయగ
ఇసటట ననస:61-9-463
వయసనస:58
లస: ససస స
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2518 MLJ3736790
పపరర: అనల శరరక పడయయగ
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95-158/197

తసడడ:డ ససతనరరమ శరక
ఇసటట ననస:61-9-463
వయసనస:32
లస: పప
2521 AP151000543311
పపరర: వనసకటలకడక బడహకజజతషసల

95-158/200

95-158/203

భరస : వనసకటపలయఖ యమయణణ
ఇసటట ననస:61-9-465
వయసనస:24
లస: ససస స
2527 SQX1917863
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప గగడత

95-158/206

భరస : దనరరరపడసరద రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:61-9-466
వయసనస:38
లస: ససస స
2533 MLJ3736873
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప పరశతస
తసడడ:డ కకటట లసగయఖ పరశతస
ఇసటట ననస:61-9-466
వయసనస:24
లస: పప
2536 SQX0019067
పపరర: శవకలమయరర పరశతస

95-158/215

95-158/218

భరస : వనసకటటశశరరరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-9-468
వయసనస:55
లస: ససస స

2526 MLJ2670594
పపరర: కకటటశశరమక దనసపర

95-158/204

2528 MLJ3736857
పపరర: వనసకటసనబబబరరవప దనసపర

2531 MLJ2669604
పపరర: కనకదనరర పరశతస

2534 SQX0990523
పపరర: దదవఖ పరశతస

2537 MLJ2670545
పపరర: పదనకవత పరశతస

2540 SQX0747154
పపరర: శకనవరస రరవప పరశతస

95-158/221

2543 SQX2280170
పపరర: మహహష పరశతస

95-158/207

2529 SQX1074871
పపరర: ఉమయమహహశశర రరవప రరవప
దనసపర
తసడడ:డ రరమకహన రరవప దనసపర
ఇసటట ననస:61-9-465
వయసనస:51
లస: పప

95-158/208

95-158/210

2532 MLJ3736881
పపరర: దనరర పడసరద రరయపప డ లల

95-158/211

తసడడ:డ హరరహరగగపరల రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:61-9-466
వయసనస:43
లస: పప
95-158/213

2546 MLJ2663052
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగడడవరడ
తసడడ:డ పపనతయయఖ గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-9-468
వయసనస:62
లస: పప

2535 MLJ2669596
పపరర: హహహమయవత పరశతస

95-158/214

భరస : సనబడమణఖస పరశతస
ఇసటట ననస:61-9-467
వయసనస:49
లస: ససస స
95-158/216

2538 AP151000543458
పపరర: లలయకలమయరర తనడతపలర

95-158/217

భరస : ననగరశశరరరవప తనడతపలర
ఇసటట ననస:61-9-467
వయసనస:62
లస: ససస స
95-158/219

2541 SQX1482116
పపరర: వ సనబబ రరవప పరశతస

95-158/220

తసడడ:డ సరసబయఖ పరశతస
ఇసటట ననస:61-9-467
వయసనస:55
లస: పప
95-158/878

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప పరశతస
ఇసటట ననస:61-9-467
వయసనస:23
లస: పప
95-158/223

95-158/205

భరస : రరమమహనరరవప దనసపర
ఇసటట ననస:61-9-465
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ పరశతస
ఇసటట ననస:61-9-467
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ పరశతస
ఇసటట ననస:61-9-467
వయసనస:59
లస: పప
2545 MLJ2669018
పపరర: సతఖ వరన గగడడవరడ

2525 SQX1917889
పపరర: భవన దనసప

తసడడ:డ సరసబయఖ పరశతస
ఇసటట ననస:61-9-467
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : ననగమలలర సశర రరవప పరశతస
ఇసటట ననస:61-9-467
వయసనస:64
లస: ససస స
2542 MLJ2664415
పపరర: ననగరశశరరరవప పరశతస

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ బడహకజజతషసల
ఇసటట ననస:61-9-464
వయసనస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సనబడమణఖస పరశతస
ఇసటట ననస:61-9-467
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప పరశతస
ఇసటట ననస:61-9-467
వయసనస:49
లస: ససస స
2539 MLJ2669265
పపరర: అసబక దతవ పరశతస

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బడహకజజఖతషసల
ఇసటట ననస:61-9-464
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటలసగమ పరశతస
ఇసటట ననస:61-9-466
వయసనస:58
లస: ససస స
95-158/212

95-158/199

95-158/201 2523 MLJ3735099
95-158/202
2522 MLJ3736840
పపరర: మణణకసఠ శరససస స బడహకజజఖతషసల
పపరర: సతఖననరరయణ బడహకజజతషసల

తసడడ:డ రరమమహననడవప దనసపర
ఇసటట ననస:61-9-465
వయసనస:37
లస: పప
95-158/209

2520 MLJ2663383
పపరర: రమమశ బబబగ పడయయగ

తసడడ:డ ససతనరమశరక PRAYAG
ఇసటట ననస:61-9-463
వయసనస:41
లస: పప

భరస : వనసకట సనబబ రరవప దనసప
ఇసటట ననస:61-9-465
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప గగడత
ఇసటట ననస:61-9-465
వయసనస:36
లస: పప
2530 MLJ3741535
పపరర: గరరరజజ రరణ రరయపప డ ల

95-158/198

తసడడ:డ ససతనరరమ శరక పడయయగ
ఇసటట ననస:61-9-463
వయసనస:35
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ బడహకజజతషసల
ఇసటట ననస:61-9-464
వయసనస:61
లస: ససస స
2524 SQX1917822
పపరర: చసదడకల యమయణణ

2519 MLJ3736782
పపరర: రమణశరక పడయయగ

2544 SQX0879221
పపరర: సడవసత గగడడవరడ

95-158/222

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-9-468
వయసనస:27
లస: ససస స
95-158/224

2547 MLJ1051366
పపరర: సనభబషసణణ పప లలపలలర

95-158/225

భరస : మలర ఖయరరజనరరవ పప లలపలలర
ఇసటట ననస:61-9-469
వయసనస:73
లస: ససస స
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2548 SQX1917905
పపరర: నతన పప లలపలర
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95-158/226

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప పప లలపలర
ఇసటట ననస:61-9-469
వయసనస:22
లస: పప
2551 SQX2389146
పపరర: మలర కరరరజన రరవప పప లలపలర

95-158/879

95-158/229

తసడడ:డ పపనతయఖ నసబమరర
ఇసటట ననస:61-9-470
వయసనస:70
లస: పప
2560 SQX1258871
పపరర: ననగ భబవన పటబససరశమ

2552 SQX2208676
పపరర: లకడక సనపసడయ పప లలపలర

2564 AP151000540071
పపరర: వరసనదతవమమరరస పటస సరశమ

95-158/236

తసడడ:డ గగపరలకకషష మమరరస పటబససరశమ తతలపప
ఇసటట ననస:61-9-473
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప పటస సరశమ
ఇసటట ననస:61-9-473
వయసనస:49
లస: పప

2566 SQX2370625
పపరర: హహమజ సరయ శక పటబససరశమ

2567 SQX1511980
పపరర: రతత కలమయరర ససమకలరరస

95-158/883

తసడడ:డ వశ దతవ మమరరస పటబససరశమ
ఇసటట ననస:61-9-473
వయసనస:18
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ ససర
ఇసటట ననస:61-9-475
వయసనస:80
లస: ససస స

2570 SQX1821412
పపరర: ఫణణ వనసకట సరయమణణకసఠ
సనరర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ సనరర
ఇసటట ననస:61-9-475
వయసనస:22
లస: పప

95-158/244 2573 MLJ2663938
2572 SQX1511998
పపరర: ననగ మలలర శశరరరవప ససమకలరరస
పపరర: బదరరననధ తనడతపలర

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప ససమకలరరస
ఇసటట ననస:61-9-475
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల తనడతపలర
ఇసటట ననస:61-9-475
వయసనస:69
లస: పప

95-158/881

95-158/234

2576 SQX2112894
పపరర: వనసకట అమకత సనర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ సనర
ఇసటట ననస:61-09-475
వయసనస:18
లస: ససస స

95-158/231

2559 SQX2322790
పపరర: వనసకట లకడక రష

95-158/882

2562 MLJ3740008
పపరర: బబలకరమమశశరర పటస సరశమ

95-158/235

భరస : గగపరల కకషషమమరరస పటస సరశమ
ఇసటట ననస:61-9-473
వయసనస:48
లస: ససస స
95-158/237

2565 AP151000540070
పపరర: వనసకటగగపరలకకకషషమమరరస
పటస సరశమ
తసడడ:డ రరమచసదడరరవప పటస సరశమ
ఇసటట ననస:61-9-473
వయసనస:55
లస: పప

95-158/238

95-158/239

2568 MLJ2668838
పపరర: మయధవ ససర

95-158/240

భరస : సతఖననరరయణ ససర
ఇసటట ననస:61-9-475
వయసనస:42
లస: ససస స
95-158/242

2571 SQX1597683
పపరర: దయయకర మదనదల

95-158/243

తసడడ:డ రరమగ మదనదల
ఇసటట ననస:61-9-475
వయసనస:24
లస: పప
95-158/245

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప తనడతపలర
ఇసటట ననస:61-9-475
వయసనస:41
లస: పప
95-158/247

2556 MLJ2662724
పపరర: రరజరసదడ నసబమరర

భరస : రరస బబబగ రష
ఇసటట ననస:61-9-471
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : ననగ మలలర శశరరరవప ససమకలరరస
ఇసటట ననస:61-9-475
వయసనస:34
లస: ససస స
95-158/241

95-162/868

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నసబమరర
ఇసటట ననస:61-9-470
వయసనస:43
లస: పప

2561 MLJ2669257
పపరర: గగరరకళయఖణణ పటబససరశమ

2563 SQX1258822
పపరర: తతలపప పటబససరశమ

2575 MLJ3736956
పపరర: ననగరశశరరరవప తనడతపలర

95-158/230

2558 SQX2322113
పపరర: వనసకట సనబబమక రష

భరస : వరసనదతవమమరరస పటబససరశమ
ఇసటట ననస:61-9-473
వయసనస:47
లస: ససస స

2553 SQX2388049
పపరర: మలర కరరరజన రరవప పప లలపలర

Deleted

భరస : హననమసత రరవప రష
ఇసటట ననస:61-9-471
వయసనస:69
లస: ససస స
95-158/233

95-158/228

తసడడ:డ చదనతకరశవపలల పప లలపలర
ఇసటట ననస:61-9-469
వయసనస:83
లస: పప

2555 MLJ2668713
పపరర: నరకలయదతవ నసబమరర

తసడడ:డ గగపరలకకషష మమరరస పటబససరశమ
ఇసటట ననస:61-9-473
వయసనస:25
లస: ససస స

2569 MLJ2668812
పపరర: వనసకటసనబబమక ససర

95-158/880

భరస : సతఖననరరయణ NAMBURU
ఇసటట ననస:61-9-470
వయసనస:60
లస: ససస స
95-158/232

2550 MLJ3736915
పపరర: మలర కరరరజనరరవప పప లలపలర

తసడడ:డ చదనతకరశవపలల POLEPALLE
ఇసటట ననస:61-9-469
వయసనస:83
లస: పప

భరస : అనష పప లలపలర
ఇసటట ననస:61-9-469
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : రరజరసదడన నసబమరర
ఇసటట ననస:61-9-470
వయసనస:35
లస: ససస స
2557 MLJ2662716
పపరర: సతఖననరరయణ నసబమరర

95-158/227

తసడడ:డ వనసకట శవరజ పప లలపలర
ఇసటట ననస:61-9-469
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ చదనతకరశవపలల పప లలపలర
ఇసటట ననస:61-9-469
వయసనస:83
లస: పప
2554 MLJ3741618
పపరర: ఆషర నసబమరర

2549 SQX1074889
పపరర: అనష పప లలపలర

2574 MLJ2662906
పపరర: సతఖననరరయణ ససర

95-158/246

తసడడ:డ కకటయఖ ససర
ఇసటట ననస:61-9-475
వయసనస:49
లస: పప
95-220/1074

2577 SQX1191618
పపరర: ధనలకడక మదదద

95-158/248

భరస : వ ఎన సనరరష కలమయర మదదద
ఇసటట ననస:61-9-476
వయసనస:28
లస: ససస స
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2578 MLJ3740024
పపరర: శకలకకక రరజరశశరర గరయతడ

95-158/249

భరస : వనసకటపయఖ
ఇసటట ననస:61-9-476
వయసనస:41
లస: ససస స
2581 MLJ2662690
పపరర: వనసకటటశశరరర కలవకకలనన

95-158/253

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ కలవకకలనన
ఇసటట ననస:61-9-476
వయసనస:77
లస: పప
2584 SQX2347136
పపరర: కశరగడడడ కరతరగడడడ

95-158/886

తసడడ:డ చనత పసర రగడడడ కరతరగడడడ
ఇసటట ననస:61-9-477
వయసనస:66
లస: పప
2587 SQX1762418
పపరర: కకషషకరసత కకనసరర

95-158/256

95-158/259

తసడడ:డ లకడకకరసతరరవప కకనసరర
ఇసటట ననస:61-9-478
వయసనస:71
లస: పప
2593 MLJ3740057
పపరర: రరజరశశరర తగగళర

95-158/262

తసడడ:డ అపరలరరవప తగగళర
ఇసటట ననస:61-9-479
వయసనస:67
లస: ససస స
2596 AP151000540413
పపరర: వనసకట ఉమయశసకర తగగళళ

95-158/265

తసడడ:డ శవశసకర రరవప అకసల
ఇసటట ననస:61-9-481
వయసనస:24
లస: పప
2602 SQX2275154
పపరర: అకబర మహమకద

2582 SQX2330967
పపరర: ఫణణ కకరణ సరసశతషల

2583 SQX2331031
పపరర: లకడక సనశల సరసశతషల

95-158/884

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ మమరరస సరసశతషల
ఇసటట ననస:61-9-476
వయసనస:39
లస: పప

భరస : ఫణణ కకరణ సరసశతషల
ఇసటట ననస:61-9-476
వయసనస:32
లస: ససస స

2585 AP151000543083
పపరర: శశకళ కకనసరర

2586 MLJ3741592
పపరర: సశరరజఖలకడక కకనసరర

95-158/254

2588 SQX0990531
పపరర: ససతతష లకడక కరసత కకనసరర

95-158/255

95-158/257

2589 AP151000540078
పపరర: వనసకటరమణశరక కకనసరర

తసడడ:డ రమణ శరక కకనసరర
ఇసటట ననస:61-9-478
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఉమయకరసతనరరవప కకనసరర
ఇసటట ననస:61-9-478
వయసనస:54
లస: పప

95-158/260
2591 MLJ3741667
పపరర: వ.ఏస.ఏస.ఆర.లకకకరతనతకలమయ
రర తగగళళ
భరస : ఉదయశసకర తగగళర
ఇసటట ననస:61-9-479
వయసనస:33
లస: ససస స

2592 MLJ3741659
పపరర: దనరరర కమల కలమయరర తగగళళ
భరస : వనసకట ఉమయ శసకర తగగళళ
ఇసటట ననస:61-9-479
వయసనస:39
లస: ససస స

2594 MLJ3740040
పపరర: వనసకటసనబబలకడక తగగళర

2595 AP151000540081
పపరర: ఉదయశసకర తగగళర

2597 AP151000540080
పపరర: శకనవరసన తగగళళ

2600 SQX1259028
పపరర: మగరళ కకషష అకసల

2603 SQX2275204
పపరర: నసరజహన మహమకద

తసడడ:డ అబగదల రహహస మహమకద
ఇసటట ననస:61-9-481
వయసనస:46
లస: పప

భరస : అకబర మహమకద
ఇసటట ననస:61-9-481
వయసనస:37
లస: ససస స

95-159/529
2605 AP151000543410
పపరర: శకదతవ పచమపపలలసన
పచమపపలలసన
భరస : వనసకటసతఖననతరరయణ పచమపపలలసన
ఇసటట ననస:61-9-482
వయసనస:45
లస: ససస స

2606 MLJ3743747
పపరర: అదద లకడక అరశపలర
భరస : పపరష చసదడ రరవప అరశపలర
ఇసటట ననస:61-9-482
వయసనస:71
లస: ససస స

95-158/885

భరస : రతనతకరరరవప కకసడసరర
ఇసటట ననస:61-9-478
వయసనస:72
లస: ససస స

95-158/263

95-158/258

95-158/261

95-158/264

తసడడ:డ శకనవరసన తగగళర
ఇసటట ననస:61-9-479
వయసనస:44
లస: పప
95-158/266

2598 SQX1258905
పపరర: మయధవ అకసల

95-158/267

భరస : శవ శసకర రరవప అకసల
ఇసటట ననస:61-9-481
వయసనస:40
లస: ససస స
95-158/269

తసడడ:డ శవశసకర రరవప అకసల
ఇసటట ననస:61-9-481
వయసనస:25
లస: పప
95-158/887

95-158/251

తసడడ:డ మధనససదనరరవప ఆలలరర
ఇసటట ననస:61-9-476
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ అపరలరరవప తగగళర
ఇసటట ననస:61-9-479
వయసనస:77
లస: పప
95-158/268

2580 SQX1099945
పపరర: నరసససహరరవప అలలరర

తసడడ:డ వ యస చ. శరక మగలగలలటట
ఇసటట ననస:61-9-476
వయసనస:37
లస: పప

భరస : శకనవరసన తగగళర
ఇసటట ననస:61-9-479
వయసనస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసన తగగళళ
ఇసటట ననస:61-9-479
వయసనస:48
లస: పప
2599 SQX1258921
పపరర: సరయ కకషష అకసల

95-158/250

భరస : వనసకటరమణశరక కకనసరర
ఇసటట ననస:61-9-478
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకనసరర
ఇసటట ననస:61-9-478
వయసనస:27
లస: పప
2590 AP151000540076
పపరర: రతనతకరరరవప కకనసరర

2579 SQX0948265
పపరర: లకడక భబససర మగలగలలటట

2601 SQX1258970
పపరర: శవ శసకర రరవప అకసల

95-158/270

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప అకసల
ఇసటట ననస:61-9-481
వయసనస:49
లస: పప
95-158/888

2604 MLJ3743754
పపరర: కరసచనమయల అరవపలర

95-159/528

భరస : శక వనసకట ననగ మగరళకకషష అరవపలర
ఇసటట ననస:61-9-482
వయసనస:35
లస: ససస స
95-159/530

2607 SQX1369777
పపరర: సరయ పచమపపలలసన

95-159/531

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ పచమపపలలసన
ఇసటట ననస:61-9-482
వయసనస:25
లస: పప
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2608 MLJ3738895
పపరర: శకవనసకట ననగ మగరళ కకషష
అరశపలర
తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప అరశపలర
ఇసటట ననస:61-9-482
వయసనస:39
లస: పప

95-159/532

2611 SQX1762178
పపరర: వనసకట పరరశత దతవ ససగనన

95-158/273

95-158/276

95-158/279

2615 SQX1762194
పపరర: సనవరరరన లత పడతనప

2618 MLJ3737087
పపరర: అనల కలమయర ఆకలల

95-158/282

2621 SQX0632885
పపరర: వనసకట సనబబయఖ తతట

2624 SQX2262467
పపరర: పడతనప వరనత శశటస ట

2613 MLJ3741733
పపరర: మహలకడక జజలయదద

2616 SQX1759208
పపరర: మణణకసఠ సరయ ననరరయణ
కలమయర పపవరశడ
తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ పపవరశడ
ఇసటట ననస:61-9-483
వయసనస:23
లస: పప

95-158/278

95-158/280

2619 AP151000540475
పపరర: సప మశశఖర పళళ

95-158/281

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ పళళ
ఇసటట ననస:61-9-483
వయసనస:45
లస: పప
95-158/283

95-158/284
2622 AP151000540315
పపరర: వనసకటసనబడహకణఖమగ జజలయదద

తసడడ:డ వనసకటసనబబబరరవప జజలయదద
ఇసటట ననస:61-9-483
వయసనస:66
లస: పప
95-158/889

2625 SQX2284545
పపరర: తతట హరర చసదదక
డ తతట

తసడడ:డ కకసడయఖ AAKULA
ఇసటట ననస:61-9-483
వయసనస:73
లస: పప

తసడడ:డ నరసయయ శశటస ట
ఇసటట ననస:61-9-483
వయసనస:78
లస: పప

95-159/533
2626 SQX1762830
పపరర: చదచతనఖ వనసకట సతష కలమయర
పపవరశడ
తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ పపవరశడ
ఇసటట ననస:61-9-483
వయసనస:22
లస: పప

95-158/891 2628 SQX1010768
2627 SQX2154839
పపరర: వనణగగరపరల కకషష పడసరద పడతనప
పపరర: పదకజ రరణణ తతట

తసడడ:డ వరనత శశటస ట పడతనప
ఇసటట ననస:61-9-483 , 1 LINE
వయసనస:39
లస: పప

2629 MLJ3741808
పపరర: రరజఖలకడక భమమయ

2630 MLJ3741782
పపరర: వనసకట గగవరరన ఆకలల

95-158/287

భరస : జననరరనరరవప భమమయ
ఇసటట ననస:61-9-484
వయసనస:46
లస: ససస స
2632 SQX0879239
పపరర: రవతతజ భమమయ భమమయ
తసడడ:డ జననరరన రరవప భమమయ
ఇసటట ననస:61-9-484
వయసనస:25
లస: పప
2635 SQX1075028
పపరర: దతవ లలత భమమయ
తసడడ:డ జననరరన రరవప భమమయ
ఇసటట ననస:61-9-485
వయసనస:25
లస: ససస స

2633 SQX1238824
పపరర: మణణ శసకర రగడడడ ససగనన

2636 SQX0814558
పపరర: ఆదద లకకక వపటటకలరర

95-158/286

భరస : వనసకట సనబబయఖ తతట
ఇసటట ననస:61-9-484
వయసనస:45
లస: ససస స
95-158/288

2631 SQX1312438
పపరర: సరయ కకషరష రగడడడ ససగన

95-158/289

తసడడ:డ హనమ రగడడడ ససగన
ఇసటట ననస:61-9-484
వయసనస:25
లస: పప
95-158/291

తసడడ:డ హనమ రగడడడ ససగనన
ఇసటట ననస:61-9-484
వయసనస:28
లస: పప
95-158/293

95-158/890

తసడడ:డ తతట వనసకట సనబబయఖ తతట
ఇసటట ననస:61-9-483
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : సనభబష చసదడబబ స AAKULA
ఇసటట ననస:61-9-484
వయసనస:67
లస: ససస స
95-158/290

95-158/275

95-158/277

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప తతట
ఇసటట ననస:61-9-483
వయసనస:54
లస: పప
95-158/285

95-158/272

భరస : వనసకట సనబడమణఖస జజలయదద
ఇసటట ననస:61-9-483
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబష చసదడబబ స ఆకలల
ఇసటట ననస:61-9-483
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ సనభబష చసదడబబ స ఆకలల
ఇసటట ననస:61-9-483
వయసనస:47
లస: పప
2623 MLJ3737061
పపరర: సనభషప చసదడబబ స ఆకలల

95-158/274

భరస : వరనత శశటస ట పడతనప
ఇసటట ననస:61-9-483
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబడమణఖఎస జలయదద
ఇసటట ననస:61-9-483
వయసనస:29
లస: పప
2620 MLJ3737079
పపరర: ననరరయణరరవప ఆకలల

2612 MLJ2670115
పపరర: పదనకవత పపవరశడ

2610 MLJ3741790
పపరర: సనధ మతస

భరస : ననరరయణరరవప మతస
ఇసటట ననస:61-9-483
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటననరరయయణ పపవరశడ
ఇసటట ననస:61-9-483
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : ససరఖన పలయర
ఇసటట ననస:61-9-483
వయసనస:67
లస: ససస స
2617 SQX1074848
పపరర: సనధదర కలమయర జలయదద

95-158/271

భరస : సప మశశఖర పలయర
ఇసటట ననస:61-9-483
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : హనమ రగడడడ ససగనన
ఇసటట ననస:61-9-483
వయసనస:45
లస: ససస స
2614 AP151000543087
పపరర: నరకల పలయర

2609 MLJ3741758
పపరర: సమత పలయర

2634 MLJ3737103
పపరర: జననరదన రరవప భమమయ

95-158/292

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప భమమయ
ఇసటట ననస:61-9-484
వయసనస:52
లస: పప
95-158/294

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:61-9-485
వయసనస:27
లస: ససస స

2637 MLJ3741824
పపరర: పదనకవత వపటటకలర

95-158/295

భరస : వనసకట కకటటశశరరరవ VUTUKURI
ఇసటట ననస:61-9-485
వయసనస:48
లస: ససస స
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95-158/296 2639 MLJ3735131
2638 MLJ3737129
పపరర: వనసకటకకదసడసరయ వపటటకలరర
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప
వపటటకలరర
తసడడ:డ వనసకట కకటటశశరరవప వపటటకలరర
తసడడ:డ కకసడయఖ వపటటకలరర
ఇసటట ననస:61-9-485
ఇసటట ననస:61-9-485
వయసనస:29
లస: పప
వయసనస:49
లస: పప

95-158/297

2641 SQX1857150
పపరర: శకకకషష భగవరననలల ఇసనకపలర

95-158/300

95-158/299

తసడడ:డ రరమయఖ ఇసనకపలర
ఇసటట ననస:61-9-487
వయసనస:76
లస: పప
2644 SQX1825116
పపరర: కరరణ శక మయజరటట

95-158/302

2642 SQX1153717
పపరర: సరయ దదవఖ మయజస

2640 SQX1857143
పపరర: ససతన మహలకడక ఇసనకపలర

భరస : శకకకషష భగవరననలల ఇసనకపలర
ఇసటట ననస:61-9-487
వయసనస:71
లస: ససస స
2643 SQX1153691
పపరర: ననగ మననజ రవళ మయజస

తసడడ:డ లకడక పరసడడ రసగ రరవప మయజస
ఇసటట ననస:61-9-488
వయసనస:28
లస: ససస స

2645 SQX1762467
పపరర: సశరష లత కలపలస

2646 SQX1762434
పపరర: ససతనమహ లకడక కలపలస

95-158/303

భరస : సనబడహకణఖస కలపలస
ఇసటట ననస:61-9-488
వయసనస:48
లస: ససస స

2647 SQX1153675
పపరర: పవన కలమయర మయజస

95-158/306 2649 SQX1762442
2648 SQX1153709
పపరర: లకడక పరసడడ రసగ రరవప మయజస
పపరర: సనబడహకణఖస కలపలస

95-158/304

భరస : సనబడహకణఖస కలపలస
ఇసటట ననస:61-9-488
వయసనస:63
లస: ససస స
95-158/307

తసడడ:డ లకడక పరసడడ రసగ రరవప మయజస
ఇసటట ననస:61-9-488
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ లలట లకడక నరసససహ రరవప మయజస
ఇసటట ననస:61-9-488
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సనబబబరరవప కలపలస
ఇసటట ననస:61-9-488
వయసనస:72
లస: పప

2650 SQX1791771
పపరర: జయ శక దసతష

2651 AP151000543096
పపరర: వజయలకడక దసటట

2652 AP151000540447
పపరర: కర వ కర రతనతకర దసటట

95-158/308

భరస : కగ వ కగ రతనతకర దసతష
ఇసటట ననస:61-9-488/1
వయసనస:46
లస: ససస స
2653 SQX0519363
పపరర: అసజననదతవ రగబబగరసడర
భరస : సపచదనలల రగబబగరసడర
ఇసటట ననస:61-9-489
వయసనస:35
లస: ససస స
2656 SQX0521278
పపరర: సపచదనలల రగబబగరసడర

95-158/312

2655 MLJ3741840
పపరర: కలసనమకలమయరర చలసకలరర

95-158/313

భరస : షననకకరశశరరరవప చలసకలరర
ఇసటట ననస:61-9-489
వయసనస:69
లస: ససస స

95-158/314

95-158/315 2658 SQX1238865
2657 MLJ3735149
పపరర: వనసకట జయశశఖర చలమగసరర
పపరర: వనసకట వజయ శశఖర
చలమగసరర
తసడడ:డ షననకఖరసశర రరవప చలమగసరర
తసడడ:డ శననమగకరసశరరవ చలమగసరర
ఇసటట ననస:61-9-489
ఇసటట ననస:61-9-489
వయసనస:47
లస: పప
వయసనస:50
లస: పప

95-158/316

95-158/892

2660 SQX0138560
పపరర: రరధదక జజఖత భయయఖ

95-158/318

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:61-9-489
వయసనస:21
లస: ససస స

95-158/317

తసడడ:డ వ ఎన మలలర శశరరరవప భయయఖ
ఇసటట ననస:61-9-490
వయసనస:38
లస: ససస స

2662 SQX0123562
పపరర: వనసకట ననగమలలర శశర రరవప
బయయఖ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బయయఖ
ఇసటట ననస:61-9-490
వయసనస:40
లస: పప

95-158/319

2665 SQX0138677
పపరర: ఉదయలకడక బమరగర

95-158/322

భరస : పవన శసకర కలమయర బమరగర
ఇసటట ననస:61-9-491
వయసనస:40
లస: ససస స

2654 SQX0641589
పపరర: రమయదతవ చలసకలరర

95-158/310

తసడడ:డ డక వ యస ఆర .పడసరద దసటట
ఇసటట ననస:61-9-488/1
వయసనస:51
లస: పప

భరస : జయ శశఖర చలసకలరర
ఇసటట ననస:61-9-489
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప రగబబగరసడర
ఇసటట ననస:61-9-489
వయసనస:39
లస: పప
2659 SQX2271328
పపరర: చసదదలల లయవణఖ వనచషషవ

95-158/309

భరస : పడసరదన దసటట
ఇసటట ననస:61-9-488/1
వయసనస:67
లస: ససస స
95-158/311

95-158/301

తసడడ:డ లకడక పరసడడ రసగ రరవప మయజస
ఇసటట ననస:61-9-488
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : లకడక పరసడడ రసగరరరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-488
వయసనస:46
లస: ససస స
95-158/305

95-158/298

2663 SQX1597691
పపరర: సనబబబ రరవప బమరగర

భరస : సనబబబరరవప బమరగర
ఇసటట ననస:61-9-490
వయసనస:66
లస: ససస స
95-158/320

తసడడ:డ హననమసత రరవప బమరగర
ఇసటట ననస:61-9-490
వయసనస:72
లస: పప
2666 MLJ3740107
పపరర: లకడక తనయయరర బమరగర

2661 MLJ2670248
పపరర: జయననధ నరకలయ బమరగర

2664 AP151000540096
పపరర: సనబబబరరవప బమరగర

95-158/321

తసడడ:డ హననమసతరరవప బమరగర
ఇసటట ననస:61-9-490
వయసనస:73
లస: పప
95-158/323

తసడడ:డ శవ రరమ మహన రరవప BURLE
ఇసటట ననస:61-9-491
వయసనస:66
లస: ససస స

2667 SQX1074913
పపరర: వనసకట కకషష కకషప ర బమరగర

95-158/324

తసడడ:డ శవ రరమకహన రరవప బమరగర
ఇసటట ననస:61-9-491
వయసనస:38
లస: పప
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2668 MLJ3735156
పపరర: పవన శసకర కలమయర బమరగర

95-158/325

2669 SQX1403567
పపరర: అనసష లసగమలలర

తసడడ:డ ససవర రరమ మహన రరవప బమరగర
ఇసటట ననస:61-9-491
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ రఘగ కలమయర లసగమలలర
ఇసటట ననస:61-9-493
వయసనస:25
లస: ససస స

2671 MLJ1054378
పపరర: సశరష లత లసగమలలర

2672 SQX1142819
పపరర: వజయలకడక కకట

95-158/328

95-158/326

95-158/327
2670 SQX1138073
పపరర: ననగ వనసకట అశశన కలమయరర
కలరరకల
భరస : నరరసదడ బబబగ కలరకల
ఇసటట ననస:61-9-493
వయసనస:34
లస: ససస స

95-158/329

2673 SQX1412071
పపరర: పకథదశ కలమయర లసగమలలర

95-158/330

భరస : రఘగకలమయర లసగమలలర
ఇసటట ననస:61-9-493
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష ఆసజననయగలల కకట
ఇసటట ననస:61-9-493
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘగ కలమయర లసగమలలర
ఇసటట ననస:61-9-493
వయసనస:28
లస: పప

95-158/331
2674 SQX1142835
పపరర: భబరత వనసకట శవ మణణ కలమయర
కకట
తసడడ:డ వనసకట రరమకకషష ఆసజననయగలల కకట
ఇసటట ననస:61-9-493
వయసనస:32
లస: పప

2675 MLJ1054352
పపరర: రఘగకలమయర లసగమలలర

95-158/332

95-158/333

తసడడ:డ సరసబశవరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:61-9-493
వయసనస:54
లస: పప

2676 SQX1142827
పపరర: వనసకట రరమకకషష
ఆసజననయగలల కకట
తసడడ:డ బడహకయఖ కకట
ఇసటట ననస:61-9-493
వయసనస:70
లస: పప

2677 MLJ3742368
పపరర: లలయవత బబ డడడపలర

2678 MLJ3737590
పపరర: వనసకట శకనవరస బబ డడడపలర

95-158/335

95-158/336

తసడడ:డ వనసకట సనభడమణఖ శరక బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:61-9-494
వయసనస:47
లస: పప

2679 AP151000540101
పపరర: వనసకరటరరమచసదడపస
డ రద
శనగవరపప
తసడడ:డ శకరరమమమరరస శనగవరపప
ఇసటట ననస:61-9-494
వయసనస:65
లస: పప

2681 SQX1537168
పపరర: మహనరరవప పప లలపలర

2682 SQX1762848
పపరర: అశశన కలమయరర వరడ

95-159/534

95-158/334

భరస : సనబడమణఖశరక బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:61-9-494
వయసనస:71
లస: ససస స
2680 SQX1762210
పపరర: వనసకట అనల కలమయర వరడ

95-158/337

తసడడ:డ వనసకట రతతస వరడ
ఇసటట ననస:61-9-495
వయసనస:38
లస: పప
2683 MLJ2669885
పపరర: పడమలయరరజజ

తసడడ:డ రరమయసజననయగలల పప లలపలర
ఇసటట ననస:61-9-495
వయసనస:41
లస: పప
95-158/339

భరస : పడసరదడరరజజ
ఇసటట ననస:61-9-496
వయసనస:53
లస: ససస స
2686 SQX1526757
పపరర: వననకలమయరర పలకలలరర

95-158/338

2684 SQX2381580
పపరర: రరమ రరవప గకసథద

భరస : వనసకట అనల కలమయర వరడ
ఇసటట ననస:61-9-495
వయసనస:34
లస: ససస స
95-158/893

తసడడ:డ పపలర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:61-9-496
వయసనస:60
లస: పప
95-158/340

2687 MLJ2669455
పపరర: ననగరసదడస పలకలలరర

2685 SQX2381416
పపరర: పదక శక గకసథద

95-158/894

భరస : రరమ రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:61-9-496
వయసనస:53
లస: ససస స
95-158/341

2688 SQX1838911
పపరర: సరయ దతస గగసటటపలర

95-158/342

తసడడ:డ వనసకట లకడక ననరరయణ పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-9-497
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట లకకకననరరయణ పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-9-497
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సతష కలమయర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-497
వయసనస:21
లస: పప

2689 MLJ3737210
పపరర: వనసకటటష PALAKaLURU

2690 MLJ2663243
పపరర: సరయబబబగ పలకలలరర

95-158/345

95-158/897

తసడడ:డ వనసకటలకకకననరరయణ పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-9-497
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటలకకకననరరయణ పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-9-497
వయసనస:36
లస: పప

2691 SQX0671693
పపరర: వనసకట లకకక ననరరయణ
పలకలలరర
తసడడ:డ వనసకట సరశమ పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-9-497
వయసనస:56
లస: పప

2692 SQX2275295
పపరర: భస లయల లయల

2693 SQX2275261
పపరర: అనత బబయ లయల

2694 SQX2275196
పపరర: మననరసజన లయల లయల

95-158/343

95-158/895

తసడడ:డ రఘగనన లయల లయల
ఇసటట ననస:61-9-498
వయసనస:45
లస: పప
2695 SQX2275246
పపరర: కకషన లయల లయల
తసడడ:డ బజ మయ
ర ల లయల
ఇసటట ననస:61-9-498
వయసనస:20
లస: పప

95-158/344

95-158/896

భరస : భస లయల లయల
ఇసటట ననస:61-9-498
వయసనస:38
లస: ససస స
95-158/898

2696 MLJ2668853
పపరర: వర లకడక ఆకలనసరర
భరస : పడభబకరరరవప ఆకలనసరర
ఇసటట ననస:61-9-499
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ భస ళర లయల
ఇసటట ననస:61-9-498
వయసనస:23
లస: పప
95-158/346

2697 MLJ2662799
పపరర: శకనవరస ఆకలనసరర

95-158/347

తసడడ:డ పడభబకర AKUNURU
ఇసటట ననస:61-9-499
వయసనస:43
లస: పప
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2698 MLJ2662807
పపరర: పడభబకరరరవప ఆకలనసరర

95-158/348

తసడడ:డ శకశశగలస ఆకలనసరర
ఇసటట ననస:61-9-499
వయసనస:71
లస: పప
2701 MLJ1054329
పపరర: అనలలసమయర తనటట

95-158/351

95-158/354

95-158/357

95-158/900

95-158/903

తసడడ:డ ధరక రరవప మమమలయ
ఇసటట ననస:61-9-501
వయసనస:36
లస: పప
2716 NDX2710002
పపరర: మగరళమహన వజయ పరరశ

94-156/832

95-158/360

భరస : తననష కలమయర పరరశ
ఇసటట ననస:61-9-502
వయసనస:28
లస: ససస స

95-158/358

2711 SQX2209112
పపరర: రవ చసదడ శకనవరస కలమయర
మయమడడ
తసడడ:డ సతఖననరరయణ మయమడడ
ఇసటట ననస:61-9-501
వయసనస:37
లస: పప

95-158/901

2714 SQX2306850
పపరర: మమమలయ శరరష రరణణ

95-158/904

2717 NDX2710028
పపరర: లకడక పడసనత పరరశ

2720 SQX1191493
పపరర: సరయననధ ససదన

95-158/363

2723 SQX2404903
పపరర: తనష కలమయర పరరశ

2726 MLJ3740115
పపరర: సరగజన వనననతలగసటట
భరస : రరమచసదడరరవప వనననతలగసటట
ఇసటట ననస:61-9-503
వయసనస:53
లస: ససస స

2706 SQX1557026
పపరర: అమరరసదడ కలరరక

95-158/356

2709 SQX2322097
పపరర: ధరక రరవప మమమలయ

95-158/899

2712 SQX2306785
పపరర: మమమలయ వనసకట రరమ గగపరల

95-158/902

తసడడ:డ మమమలయ ధరరక రరవప
ఇసటట ననస:61-9-501
వయసనస:36
లస: పప
2715 NDX2709327
పపరర: తననష కలమయర పరరశ

94-151/882

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పరరశ
ఇసటట ననస:61-9-502
వయసనస:34
లస: పప
94-156/833

2718 SQX1794635
పపరర: ఝయనస ససదన

95-158/359

భరస : సనరరష బబబగ ససదన
ఇసటట ననస:61-9-502
వయసనస:22
లస: ససస స
95-158/361

2721 MLJ3739521
పపరర: సనరరష బబబగ ససదన

95-158/362

తసడడ:డ రతస యఖ ససదన
ఇసటట ననస:61-9-502
వయసనస:29
లస: పప
95-158/905

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పరరశ
ఇసటట ననస:61-9-502
వయసనస:34
లస: పప
95-158/907

95-158/353

తసడడ:డ సనబబయఖ మమమలయ
ఇసటట ననస:61-9-501
వయసనస:71
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ ససదన
ఇసటట ననస:61-9-502
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరణగకయఖ ససదన
ఇసటట ననస:61-9-502
వయసనస:53
లస: పప
2725 SQX2405611
పపరర: లకడక పడసనత పరరశ

2708 SQX0123596
పపరర: రమమష నడడమగకసల

2703 AP151000540102
పపరర: సరసబశవరరవప తనటట

తసడడ:డ శవననగరశశర రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:61-9-501
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరజ రరసమహన రరవప పరరశ
ఇసటట ననస:61-9-502
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ ససదన
ఇసటట ననస:61-9-502
వయసనస:48
లస: ససస స
2722 MLJ3739513
పపరర: రతస యఖ ససదన

95-158/355

భరస : మమమలయ వనసకట రరమ గగపరల
ఇసటట ననస:61-9-501
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పరరశ
ఇసటట ననస:61-9-502
వయసనస:31
లస: పప
2719 MLJ3744356
పపరర: వమల ససదన

2705 AP151000543102
పపరర: ఉమయమహహశశరర కలరక

95-158/350

తసడడ:డ శవరరమ కకటయఖ తనటట
ఇసటట ననస:61-9-500
వయసనస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-9-501
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ సనబబయఖ
ఇసటట ననస:61-9-501
వయసనస:62
లస: పప
2713 SQX2322063
పపరర: వనసకట రరమ గగపరల మమమలయ

95-158/352

భరస : శవననగరశశరరరవప కలరక
ఇసటట ననస:61-9-501
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:61-9-501
వయసనస:32
లస: పప
2710 SQX2306892
పపరర: మమమలయ ధరరక రరవప

2702 MLJ1054311
పపరర: శకనవరసరరవప తనటట

2700 AP151000543473
పపరర: యలమసదమక తనటట

భరస : సరసబశవరరవప Tati
ఇసటట ననస:61-9-500
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తనటట
ఇసటట ననస:61-9-500
వయసనస:42
లస: పప

భరస : పపరషచసదడరరవప KURRA
ఇసటట ననస:61-9-501
వయసనస:40
లస: ససస స
2707 SQX1508177
పపరర: శకనవరస కలరరక

95-158/349

భరస : శకనవరసరరవప తనటట
ఇసటట ననస:61-9-500
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప TATI
ఇసటట ననస:61-9-500
వయసనస:38
లస: పప
2704 MLJ2670065
పపరర: సనధనరరణణ కలరరక

2699 MLJ3740099
పపరర: రరధనశరరద తనటట

2724 SQX2404382
పపరర: మహన వజయ పరరశ

95-158/906

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పరరశ
ఇసటట ననస:61-9-502
వయసనస:30
లస: పప
95-158/364

2727 MLJ3735172
పపరర: రరమచసదడ రరవప వనననతలగసటట

95-158/365

తసడడ:డ కకషరషరరవప వనననతలగసటట
ఇసటట ననస:61-9-503
వయసనస:68
లస: పప
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2728 SQX1191691
పపరర: శరకవణ కలమయర అదదసకక

95-158/366

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ అదదసకక
ఇసటట ననస:61-9-504
వయసనస:28
లస: పప
2731 SQX0879296
పపరర: దనరరరలకడక పప నసతరర

95-158/368

95-158/371

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పప నసతరర
ఇసటట ననస:61-9-505
వయసనస:40
లస: పప
2737 SQX1532044
పపరర: దనరర రతత కకట

95-159/535

భరస : సనబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:61-9-506
వయసనస:64
లస: ససస స
2740 SQX2053288
పపరర: జగదదశ కలమయర కకట

95-159/675

95-158/373

95-158/376

95-158/377

తసడడ:డ వనసకటరతనతరరవప బసరబతస న
ఇసటట ననస:61-9-510
వయసనస:30
లస: ససస స

2733 SQX0879270
పపరర: ఆదదలకడక పప నసతరర

95-158/370

భరస : ఆదద వనసకట ననరరయణ మమరరస యకసల
ఇసటట ననస:61-9-505
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప పప నసతరర
ఇసటట ననస:61-9-505
వయసనస:67
లస: ససస స

2735 SQX1857085
పపరర: ఆదద వనసకట ననరరయణ మమరరస
యకసల
తసడడ:డ రరమ కకషషయఖ యకసల
ఇసటట ననస:61-9-505
వయసనస:62
లస: పప

95-158/372

2736 SQX2130573
పపరర: కరమమశశరర దతవ కరకలమయనన

2738 SQX1512012
పపరర: కరమమశశర రరవప ససకర

95-159/536

95-159/537
2739 SQX1532051
పపరర: వనసకట పపరష జగదదశ కలమయర
కకట
తసడడ:డ సనబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:61-9-506
వయసనస:39
లస: పప

95-159/819

2742 SQX2341451
పపరర: వనసకట గరయతడ ససకర

2741 SQX2130524
పపరర: సరసబశవ రరవప కరకలమయనన

2744 SQX1238915
పపరర: సననల కలమయర ససకర

2747 SQX2023877
పపరర: ధనలకడక తదలర యకలల

2750 SQX1476952
పపరర: మయధవ లత పప టటతరర

95-158/380

95-158/383

2753 MLJ3735180
పపరర: శకనవరసరరవప బసరబతస న

95-159/820

భరస : కరమమశశర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:61-9-506
వయసనస:33
లస: ససస స
95-158/374

2745 SQX1074897
పపరర: పపరరన చసదడకరసత ససకర

95-158/375

తసడడ:డ ఓసకరర మమరరస ససకర
ఇసటట ననస:61-9-507
వయసనస:26
లస: పప
95-158/801

95-158/802
2748 SQX2024354
పపరర: వనసకట రమణ కలమయర తదలర యకలల

తసడడ:డ హరర పడసరద తదలర యకలల
ఇసటట ననస:61-9-508
వయసనస:43
లస: పప
95-158/378

2751 AP151000543576
పపరర: సనజజత బసరబతస న

95-158/379

భరస : శకనవరసరరవప బసరబతస న
ఇసటట ననస:61-9-509
వయసనస:47
లస: ససస స
95-158/381

2754 SQX1476929
పపరర: సతఖననరరయణ పప టటతరర

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర BISABATHINI
ఇసటట ననస:61-9-509
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ బదడస పప టటతరర
ఇసటట ననస:61-9-509
వయసనస:56
లస: పప

2756 MLJ3741956
పపరర: కళయఖణణ బసరబతస న

2757 SQX0138727
పపరర: వరకలమయరర బసరబతస న

తసడడ:డ వనసకటరతతరరవప బసరబతస న
ఇసటట ననస:61-9-510
వయసనస:32
లస: ససస స

95-158/909

భరస : సరసబశవ రరవప కరకలమయనన
ఇసటట ననస:61-9-506
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప టటతరర
ఇసటట ననస:61-9-509
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ పప టటతటట
ఇసటట ననస:61-9-509
వయసనస:51
లస: ససస స
2755 MLJ3741964
పపరర: శరసత బసరబతస న

95-158/369

భరస : హరర పడసరద తదలర యకలల
ఇసటట ననస:61-9-508
వయసనస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప టటతరర
ఇసటట ననస:61-9-509
వయసనస:26
లస: ససస స
2752 SQX1476911
పపరర: సతఖవత పప తషతరర

2732 SQX1881143
పపరర: పదనకవత యకసల

తసడడ:డ ఓసకరర మమరరస ససకర
ఇసటట ననస:61-9-507
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల ససకర
ఇసటట ననస:61-9-507
వయసనస:55
లస: పప
2749 SQX1476994
పపరర: ననగ లకడక పప టటతరర

95-158/908

తసడడ:డ రరమయఖ కరకలమయనన
ఇసటట ననస:61-9-506
వయసనస:68
లస: పప

భరస : ఓసకరర మమరరస ససకర
ఇసటట ననస:61-9-507
వయసనస:48
లస: ససస స
2746 MLJ3735198
పపరర: ఓసకరర మమరరస ససకర

2730 SQX2450864
పపరర: అదదసకక లకడక శకనవరసరరవప
లకడకననరరయణ
తసడడ:డ లకడక ననరరయణ ఫరదర
ఇసటట ననస:61-9-504
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ పపలర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:61-9-506
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ సనబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:61-9-506
వయసనస:38
లస: పప
2743 MLJ3740149
పపరర: వనసకట లకడక సననతన ససకర

95-158/367

తసడడ:డ సనబబబరరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:61-9-504
వయసనస:52
లస: పప

భరస : ఆదదశశషష పప నసతరర
ఇసటట ననస:61-9-505
వయసనస:32
లస: ససస స
2734 MLJ3737335
పపరర: ఆదదశశషష పప నసతరర

2729 SQX1856988
పపరర: లకడక ననరరయణ అదదసకక

95-158/384

95-158/382

95-158/385

భరస : వనసకట రతనతరరవప బసరబతస న
ఇసటట ననస:61-9-510
వయసనస:51
లస: ససస స
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2758 AP151000540575
పపరర: వనసకటరతనతరరవప బసరబతస న

95-158/386

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసరబతస న
ఇసటట ననస:61-9-510
వయసనస:51
లస: పప
2761 SAA0071969
పపరర: రవతతజ బబ డపరటట

95-158/912

95-158/910
2759 SQX2236461
పపరర: చలర ర శకనవరస లయతత చ సరసబశవ
రరవప
భసధనవప: చ ససరఖ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:61-9-510
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ లయతత సరసబశవ రరవప చలర ర
ఇసటట ననస:61-9-510
వయసనస:43
లస: పప

2762 SQX2329720
పపరర: శరసత బబ డపరటట

2763 SQX2222289
పపరర: రరజఖ లకడక కలరకల

తసడడ:డ SIVA RAMA KRISHNA బబ డపరటట
ఇసటట ననస:61-9-510
వయసనస:30
లస: పప

భరస : RAVI TEJA బబ డపరటట
ఇసటట ననస:61-9-510
వయసనస:29
లస: ససస స

2764 MLJ2668929
పపరర: జయలకకక బబదదననడడ

2765 MLJ2662450
పపరర: దనరరరరరవప బబదదననడడ

95-158/387

భరస : దనరరరరరవప బబదదననదద
ఇసటట ననస:61-9-512
వయసనస:41
లస: ససస స
2767 MLJ2668671
పపరర: జయలకడక గగమయక

95-158/390

95-158/393

2771 MLJ2664357
పపరర: వరపడసరదరరవప యసగల

95-158/396

2774 SQX1333426
పపరర: శవ కలమయరర గగసటటపలర

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-9-514
వయసనస:26
లస: పప

2777 SQX0472514
పపరర: సనరరష కలమయర నడడమగకసల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-9-514
వయసనస:54
లస: పప

భరస : సతష కలమయర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-515
వయసనస:40
లస: ససస స
2785 AP151000540114
పపరర: సరయబబబగ గగసటటపలర
తసడడ:డ సతఖననతరరయణ Guntupalli
ఇసటట ననస:61-9-515
వయసనస:50
లస: పప

95-158/394

2783 MLJ3742012
పపరర: మయధవ గగసటటపలర

95-158/397

2786 AP151000540113
పపరర: సతఖననతరరయణ గగసటటపలర
తసడడ:డ గగరవయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-515
వయసనస:81
లస: పప

2769 MLJ1058205
పపరర: రరజకలమయరర గమమయక

95-158/392

2772 MLJ1050541
పపరర: పపననతరరవప గగమయక

95-158/395

2775 SQX1333442
పపరర: కకకషషవనణణ గగసటటపలర

95-158/398

భరస : శకకరసత గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-514
వయసనస:28
లస: ససస స
95-158/400

2778 SQX0597328
పపరర: వనసకటటశశరరర తషళళళరర

95-158/401

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-514
వయసనస:41
లస: పప
95-158/403

2781 SQX1114453
పపరర: సరయ దదపసస గగసటటపలర

95-158/404

తసడడ:డ సరయ బబబగ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-515
వయసనస:25
లస: ససస స
95-158/406

భరస : సరయబబబగ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-515
వయసనస:43
లస: ససస స
95-158/408

95-158/389

తసడడ:డ శవ వనసకట లకడక ననరరయణ గగమయక
ఇసటట ననస:61-9-513
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ సరయబబబగ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-515
వయసనస:22
లస: ససస స
95-158/405

2766 SQX1191550
పపరర: అరరణ కలమయరర గగమయక

భరస : వరభదడరరవప గగమక
ఇసటట ననస:61-9-513
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శవపడసరద నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-9-514
వయసనస:34
లస: పప

95-158/402 2780 SQX1807353
2779 SQX1477018
పపరర: లకడక ననరరయణ నడడమగకసల
పపరర: సరయ తతజశశ గగసటటపలర

2782 MLJ2668960
పపరర: పడసనతకలమయరర గగసటటపలర

95-158/391

భరస : ఆనసద గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-514
వయసనస:28
లస: ససస స
95-158/399

95-158/914

తసడడ:డ వరభదడ రరవప గగమయక
ఇసటట ననస:61-9-513
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ యసగల
ఇసటట ననస:61-9-513
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ గగమక
ఇసటట ననస:61-9-513
వయసనస:51
లస: పప
2776 SQX1838952
పపరర: వనసకటటష పలకలలరర

95-158/388

భరస : వనసకట వరపడసరద యసగల
ఇసటట ననస:61-9-513
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ యసగల
ఇసటట ననస:61-9-513
వయసనస:45
లస: ససస స
2773 MLJ1058197
పపరర: వరభదడరరవప గగమయక

2768 MLJ3741915
పపరర: చనరరలత యసగల

95-158/911

భరస : ననరరయణ మమరరస కలరకల
ఇసటట ననస:61-9-511
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవ బబదదననదద
ఇసటట ననస:61-9-512
వయసనస:51
లస: పప

భరస : పపననతరరవప గగమయక
ఇసటట ననస:61-9-513
వయసనస:34
లస: ససస స
2770 MLJ2670420
పపరర: వజయలకకక యసగల

95-158/913

2760 SQX2236651
పపరర: ససరఖ పడకరశ రరవప చలర ర

2784 AP151000543109
పపరర: రరమతషలశమక గగసటటపలర

95-158/407

భరస : సతఖననతరరయణ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-515
వయసనస:68
లస: ససస స
95-158/409

2787 SQX2364685
పపరర: సతశ కలమయర గగసటటపలర

95-158/915

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-515
వయసనస:47
లస: పప
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2788 AP151000543372
పపరర: సతఖవత వకసలగడడ

95-158/410

భరస : శవపడసరద వకసలగడడ
ఇసటట ననస:61-9-516
వయసనస:56
లస: ససస స
2791 SQX1259176
పపరర: శరరష జనపత

95-158/413

95-158/416

95-158/419

95-158/422

95-158/425

95-158/951

95-158/427

భరస : శకనవరసరరవప తతసడదపప
ఇసటట ననస:61-9-522
వయసనస:54
లస: ససస స

2801 MLJ2662914
పపరర: శకనవరసరరవప రరణస

2804 SQX2119170
పపరర: పపరష చసదడరరవప కలరక

2807 SQX2503753
పపరర: శవ ననగ కకరణ గగసటటపలర

2810 SQX2275493
పపరర: ససవరసగకకరన గసటలఅల

95-159/539

2813 MLJ3740180
పపరర: శకలకకక తతసడదపప

95-158/423

2816 SQX1557034
పపరర: సనరరసదడ కలమయర గకసథద
తసడడ:డ రమమశ బబబగ గకసథద
ఇసటట ననస:61-9-522
వయసనస:26
లస: పప

95-158/418

2799 MLJ2668861
పపరర: వజయలకకక రరణస

95-158/421

2802 SQX1979145
పపరర: రమఖ గరతన

95-158/424

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరతన
ఇసటట ననస:61-9-519
వయసనస:20
లస: ససస స
95-158/916

2805 SQX2359453
పపరర: గగతస ససరఖ పడకరశ కలరక

95-158/917

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కలరక
ఇసటట ననస:61-9-519
వయసనస:19
లస: పప
95-112/1306

2808 MLJ3742061
పపరర: రజన కటబస

95-158/426

భరస : శకనవరసరరవప కటస
ఇసటట ననస:61-9-520
వయసనస:41
లస: ససస స
95-158/918

95-159/538
2811 SQX1007236
పపరర: సనమత గగసటటపలర గగస టట ప లర

భరస : శకనవరస రరవప గగస టట ప లర
ఇసటట ననస:61-9-520
వయసనస:40
లస: ససస స
95-158/428

భరస : రమమష బబబగ తతసడదపప
ఇసటట ననస:61-9-522
వయసనస:37
లస: ససస స
95-158/430

2796 SQX1570622
పపరర: లకడక అసతరరజ

భరస : శకనవరసరరవప రరణస
ఇసటట ననస:61-9-519
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసటలఅల
ఇసటట ననస:61-9-520
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరమమకరరస గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-520
వయసనస:48
లస: పప
2815 MLJ3740172
పపరర: రరజరశశరర తతసడపప

95-158/420

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:61-9-520
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ చలపతరరవప కటస
ఇసటట ననస:61-9-520
వయసనస:51
లస: పప
2812 SQX1468454
పపరర: శకనవరస రరవప గగసటటపలర

2798 SQX1586892
పపరర: శకనవరస రరవప కడడయస

95-158/415
2793 SQX1209494
పపరర: వనసకట సససహదదడ రరవప జనపత

భరస : సతఖస అసతరరజ
ఇసటట ననస:61-9-518
వయసనస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమలల కలరక
ఇసటట ననస:61-9-519
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరననమ
ఇసటట ననస:61-9-519
వయసనస:18
లస: పప
2809 MLJ3737368
పపరర: శకనవరసరరవప కటబస

95-158/417

తసడడ:డ గగపరలరరవప రరణస
ఇసటట ననస:61-9-519
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప కలరక
ఇసటట ననస:61-9-519
వయసనస:22
లస: పప
2806 SQX2487312
పపరర: చదచతనఖ వనయ రరననమ

2795 SQX0814566
పపరర: బబల కడడయస

95-158/412

తసడడ:డ కకషష మమరరస జనపత
ఇసటట ననస:61-9-517/1
వయసనస:59
లస: పప

తసడడ:డ ససజవ రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:61-9-518
వయసనస:50
లస: పప

భరస : గగపరలరరవప రరణస
ఇసటట ననస:61-9-519
వయసనస:65
లస: ససస స
2803 SQX1980523
పపరర: శవ రరమ కకషష కలరక

95-158/414

భరస : శకనవరస రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:61-9-518
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస అసతరరజ
ఇసటట ననస:61-9-518
వయసనస:47
లస: పప
2800 AP151000543430
పపరర: వనసకటసనబబమక రరణస

2792 SQX1259143
పపరర: లలయవత జనపత

2790 AP151000543399
పపరర: అపలమక తనటటబబ యన

భరస : వనసకటటశశరరర తనటటబబ యన
ఇసటట ననస:61-9-517
వయసనస:65
లస: ససస స

భరస : వ సససహదదడ రరవప జనపత
ఇసటట ననస:61-9-517/1
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:61-9-518
వయసనస:23
లస: ససస స
2797 AP151000570510
పపరర: శకనవరసరరవప అసతరరజ

95-158/411

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ వకసలగడడ
ఇసటట ననస:61-9-516
వయసనస:61
లస: పప

తసడడ:డ వ సససహదదడ రరవప జనపత
ఇసటట ననస:61-9-517/1
వయసనస:31
లస: ససస స
2794 SQX1586884
పపరర: వనసకట శక వదఖ కడడయస

2789 AP151000540317
పపరర: శవ వకసలగడడ

2814 MLJ2668580
పపరర: లకడక గకసధద

95-158/429

భరస : రమమష బబబగ గకసధద
ఇసటట ననస:61-9-522
వయసనస:53
లస: ససస స
95-158/431

2817 MLJ3735222
పపరర: రమమష బబబగ తతసడదపప

95-158/432

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతసడదపప
ఇసటట ననస:61-9-522
వయసనస:41
లస: పప
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95-158/433

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గకసధద
ఇసటట ననస:61-9-522
వయసనస:68
లస: పప
2821 SQX2206118
పపరర: మయరరత పడసరద తదలలగగ

95-158/919

95-158/437

95-158/440

95-158/443

95-158/444

భరస : శకనవరసరరవప శకకరకకలర
ఇసటట ననస:61-9-528
వయసనస:43
లస: ససస స
2836 MLJ3737525
పపరర: శకనవరసరరవప శకకరకకలర

95-158/447

తసడడ:డ శవశసకరపడసరద శకకరకకలర
ఇసటట ననస:61-9-528
వయసనస:49
లస: పప
2839 SQX1074954
పపరర: సననత గసటటపలర

95-158/450

తసడడ:డ వనసకటరతతస కరరసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-9-533
వయసనస:64
లస: పప

2828 MLJ2668879
పపరర: అనససయమక కలరక

95-158/453

95-158/441

95-158/436

2826 MLJ2670016
పపరర: ననగమలలర శశరర కలరరక

95-158/439

2829 AP151000540319
పపరర: సనరరష కలరక

2831 SQX2029791
పపరర: ఉదయ కకషష కకశశర బబబగ
తనడడబబ యన
తసడడ:డ సరసబశవరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:61-9-527
వయసనస:40
లస: పప

95-158/803

2834 MLJ3742194
పపరర: కళయఖణణ శకకరకకలర

95-158/445

2832 SQX2039683
పపరర: శక లకడక మమమలయ

95-158/804

భరస : ధరకరరవప మమమలయ
ఇసటట ననస:61-9-527
వయసనస:33
లస: ససస స
2835 MLJ3737442
పపరర: గగపరలకకషష కకసడతటట

95-158/446

భరస : శవశసకర పడసరద SRIKAKOLLI
ఇసటట ననస:61-9-528
వయసనస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర KONDETI
ఇసటట ననస:61-9-528
వయసనస:44
లస: పప

2837 SQX1259101
పపరర: పడసనత పతడ

2838 SQX1239103
పపరర: చరరషక పతడ

2840 SQX0138792
పపరర: కగసలఖ న నడడమగకసల

2843 MLJ3742129
పపరర: సనలలచన కరరసశశటస ట

2846 MLJ3742152
పపరర: వరణణ మదనద
భరస : హరరబబబగ మదనద
ఇసటట ననస:61-9-534
వయసనస:56
లస: ససస స

95-158/442

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కలరక
ఇసటట ననస:61-9-527
వయసనస:46
లస: పప

95-158/448

95-158/449

తసడడ:డ శవకలమయర పతడ
ఇసటట ననస:61-9-530
వయసనస:27
లస: ససస స
95-158/451

2841 SQX1074970
పపరర: మగరళ బబబగ నడడమగకసల

95-158/452

తసడడ:డ సనరరష బబబగ నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-9-530
వయసనస:37
లస: పప
95-158/455

భరస : ససతనరరస కరరసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-9-533
వయసనస:54
లస: ససస స
95-158/460

2823 MLJ2663839
పపరర: శకనవరసరరవప డదసకగవ

భరస : శకనవరసరరవప కలరక
ఇసటట ననస:61-9-527
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : రమమష నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-9-530
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరస కరరసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-9-533
వయసనస:33
లస: ససస స
2845 MLJ3737491
పపరర: ససతనరరస కరరసశశటస ట

95-158/438

తసడడ:డ శవ కలమయర పతడ
ఇసటట ననస:61-9-530
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-530
వయసనస:38
లస: ససస స
2842 MLJ3742137
పపరర: వనచషషవ కరరసశశటస ట

2825 MLJ2669869
పపరర: కకటటశశరర కలరరక

95-150/644

తసడడ:డ ననగరసదడస డదసకరవర
ఇసటట ననస:61-9-526
వయసనస:48
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప కలరక
ఇసటట ననస:61-9-527
వయసనస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కలరక
ఇసటట ననస:61-9-527
వయసనస:46
లస: పప
2833 MLJ3742186
పపరర: రమయదతవ శకకరకకలర

95-158/435

భరస : సనరరష కలరక
ఇసటట ననస:61-9-527
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప కలరక
ఇసటట ననస:61-9-527
వయసనస:69
లస: ససస స
2830 MLJ2663409
పపరర: శకనవరసరరవప కలరక

2822 MLJ2668895
పపరర: సనబబబయమక డదసకగన

2820 SQX2123883
పపరర: పరరశత తదలలగగ

భరస : రరమసరశమ తదలలగగ
ఇసటట ననస:61-9-525
వయసనస:69
లస: ససస స

భరస : ననగరసదడస డదసకగన
ఇసటట ననస:61-9-526
వయసనస:69
లస: ససస స

భరస : పడభబకరరరవప కలరక
ఇసటట ననస:61-9-527
వయసనస:35
లస: ససస స
2827 MLJ2668911
పపరర: ధనలకడక కలరక

95-158/434

తసడడ:డ బగజజయఖ తతసడదపప
ఇసటట ననస:61-9-522
వయసనస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ తదలలగగ
ఇసటట ననస:61-9-525
వయసనస:44
లస: పప
2824 MLJ3742095
పపరర: శకలకడక కలరరక

2819 MLJ3735214
పపరర: శకనవరసరరవప తతసడదపప

2844 MLJ3737509
పపరర: వనసకటటష కరరసశశటస ట

95-158/458

తసడడ:డ ససతనరరస కరరసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-9-533
వయసనస:31
లస: పప
95-158/461

2847 MLJ3737467
పపరర: రరమకకకషషరరవప మదనద

95-158/462

తసడడ:డ హరరబబబగ మదనద
ఇసటట ననస:61-9-534
వయసనస:34
లస: పప

Page 99 of 306

2848 MLJ3737459
పపరర: హరరబబబగ మదనద
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95-158/463

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మదనద
ఇసటట ననస:61-9-534
వయసనస:64
లస: పప
2851 MLJ2669752
పపరర: సనధన కకసడతటట

95-158/464

95-158/466

95-158/469

95-158/922

తసడడ:డ కలశలవర రరవప ఉసగగటటరర
ఇసటట ననస:61-9-536
వయసనస:50
లస: పప
2863 MLJ3743812
పపరర: వజయ లకడక వపగర స

95-159/542

95-159/545

95-159/548

2858 MLJ3742160
పపరర: ననగ మలలర సశర రరవప
వపసగగటటరర
తసడడ:డ కలశలవ రరవప వపసగగటటరర
ఇసటట ననస:61-9-536
వయసనస:49
లస: పప

95-158/470

2861 SQX1099929
పపరర: ససజనఖ మమమలవరపప

95-159/540

2856 SQX1762483
పపరర: మహనసద మయజరటట

95-158/471
2859 MLJ3736287
పపరర: వనసకట రరమకకషషరరవప మయజరటట

2862 SQX0814640
పపరర: రరజఖ లకకక తనతరర తనతరర

2870 SQX1023167
పపరర: కరసత రరవప సననత

2873 MLJ3742202
పపరర: పడభబకరరసబ తపరలవరరజల

95-159/544

భరస : వనసకటసనబబబరరవప� తనతరర
ఇసటట ననస:61-9-536
వయసనస:44
లస: ససస స
95-159/546

2868 SQX1286609
పపరర: పడవణ కలమయర దతవరపలర

95-159/547

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దతవరపలర
ఇసటట ననస:61-9-536
వయసనస:35
లస: పప
95-159/549

95-159/550
2871 SQX0521237
పపరర: భవరన శసకర తనతరర తనతరర

తసడడ:డ చలమయఖ తనతరర
ఇసటట ననస:61-9-536
వయసనస:62
లస: పప
95-158/473

2874 SQX0879361
పపరర: లకకక కరసతమక వసగర

భరస : బబలసనబడమణఖ శరససస స తపలవరరరజల
ఇసటట ననస:61-9-537
వయసనస:58
లస: ససస స

భరస : శకరరమమమరరస వసగర
ఇసటట ననస:61-9-537
వయసనస:75
లస: ససస స

2875 MLJ3737533
పపరర: బబలసనబడమణఖస శరససస స
తపరలవరరజల
తసడడ:డ వనసకటరతతస తపలవరరజల
ఇసటట ననస:61-9-537
వయసనస:59
లస: పప

2876 MLJ3742269
పపరర: సనససకత మయజరటట

2877 MLJ3742277
పపరర: కవత మయజరటట

భరస : పవన కలమయర మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-538
వయసనస:32
లస: ససస స

95-159/541

భరస : రరజరష కలమయర తనతరర
ఇసటట ననస:61-9-536
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలసనబడమణఖ శరససస స తపలవరరరజల
ఇసటట ననస:61-9-537
వయసనస:32
లస: ససస స
95-158/475

95-158/468

95-159/543 2865 MLJ3744281
2864 SQX1091156
పపరర: వసకటననగ కనఖకర మమమలవరపప
పపరర: రమ� బబజజసకక�

2867 SQX0519389
పపరర: లకడక తనతరర తనతరర

95-158/465

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-536
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ గరసధద సననత
ఇసటట ననస:61-9-536
వయసనస:41
లస: పప
95-158/472

2853 MLJ3742244
పపరర: యగలకకక వపసగగటటరర

తసడడ:డ వనసకటరరమ కకషష రరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-536
వయసనస:22
లస: పప

భరస : భవరన శసకర రరవప తనతరర
ఇసటట ననస:61-9-536
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ భవరన శసకర రరవప తనతరర
ఇసటట ననస:61-9-536
వయసనస:35
లస: పప
2872 MLJ3742210
పపరర: ననగ వరలకడక తపరలవరరజల

95-158/467

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-9-536
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:61-9-536
వయసనస:33
లస: ససస స
2869 SQX0123646
పపరర: రరజరష కలమయర తనతరర

2855 SQX1029892
పపరర: మహ లకడక వపసగగటటరర

95-152/1127

భరస : ననగమలలర శశరరరవప VUNGUTURI
ఇసటట ననస:61-9-536
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమమలవరపప
ఇసటట ననస:61-9-536
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప వపగర స
ఇసటట ననస:61-9-536
వయసనస:32
లస: ససస స
2866 SQX1091347
పపరర: రరదన లకడక గగఱఱ స

95-158/921

భరస : కలశలవ రరవప వపసగగటటరర
ఇసటట ననస:61-9-536
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కలశలవరరవప ఉసగగటటరర
ఇసటట ననస:61-9-536
వయసనస:43
లస: పప
2860 SQX2464139
పపరర: శకనవరస రరవప ఉసగగటటరర

2852 SQX2433803
పపరర: మహహశ కకసడతటట

2850 SQX2423077
పపరర: రవనన కకసడతటట

తసడడ:డ గగపరల కకషష కకసడతటట
ఇసటట ననస:61-9-535
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకషష
ఇసటట ననస:61-9-535
వయసనస:20
లస: పప

భరస : వనసకటరరమకకషరషరరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-536
వయసనస:43
లస: ససస స
2857 AP151000540423
పపరర: హరరకకషష ఉసగగటటరర

95-158/920

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:61-9-534
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : కకషష కకసడతటట
ఇసటట ననస:61-9-535
వయసనస:42
లస: ససస స
2854 MLJ3741170
పపరర: రరధదకరరరణణ మయజరటట

2849 SQX2154482
పపరర: వరసవ వసకరయల

95-158/476

95-158/474

95-158/477

తసడడ:డ ఫణణకళయఖణ మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-538
వయసనస:33
లస: ససస స
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2878 SQX0138743
పపరర: వజయలకడక ననరగళర
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95-158/478

భరస : వ ననసరయఖ ననరగళర
ఇసటట ననస:61-9-538
వయసనస:56
లస: ససస స
2881 MLJ2664316
పపరర: పవన కలమయర మయజరటట

95-158/481

2882 MLJ2662666
పపరర: సతఖననరరయణ మయజరటట

95-158/484

2885 AP151000543323
పపరర: నటరరజకలమయరర మయజరటట

2888 AP151000540381
పపరర: లకకకనరసససహరరవప మయజరటట

తసడడ:డ నరసససహరరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-539
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-539
వయసనస:63
లస: పప

95-158/489
2890 AP151000543327
పపరర: వనసకటలకడకపదకఉమయమహహశశరర
మయజరటట
భరస : వయస రరమకకషష MAJETI
ఇసటట ననస:61-9-540
వయసనస:53
లస: ససస స

2891 MLJ3737582
పపరర: సతఖసరయ మయజరటట

2893 SQX2312940
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మగలలర టట

95-158/923

తసడడ:డ బడహకస మగలలర టట
ఇసటట ననస:61-9-540
వయసనస:45
లస: పప
2896 SQX0672097
పపరర: తతజజ సశరరప మయజరటట

95-158/494

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప బబ మకన
ఇసటట ననస:61-9-542/1
వయసనస:39
లస: ససస స

95-158/486

తసడడ:డ లకడకనరసససహరరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-539
వయసనస:33
లస: పప
95-158/488

2889 SQX2530418
పపరర: వజయ లకడక చనతస

95-158/956

భరస : శరఖస కలమయర చనతస
ఇసటట ననస:61-9-539
వయసనస:38
లస: ససస స

2894 MLJ3742293
పపరర: గరత మయజరటట

2895 AP151000543328
పపరర: రగజజపదక మయజరటట

95-158/493

2897 AP151000540337
పపరర: శకనవరసన మయజరటట

2900 MLJ2669406
పపరర: సరళకలమయరర మయజరటట

2903 SQX0814574
పపరర: ననగ మణణ బబ మకన

95-158/490

95-158/492

భరస : శకనవరసన మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-541
వయసనస:49
లస: ససస స
95-158/495

2906 AP151000543126
పపరర: వనసకటజజఖత బబ మకన
భరస : ననగరశశరరరవప బబ మకన
ఇసటట ననస:61-9-542/1
వయసనస:58
లస: ససస స

2898 SQX1256008
పపరర: లకడక దదవఖ మయజరటట

95-158/496

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-542
వయసనస:24
లస: ససస స
95-158/498

2901 SQX1256016
పపరర: అమరననథ మయజరటట

95-158/499

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-542
వయసనస:27
లస: పప
95-158/501

భరస : సరయ సననల బబ మకన
ఇసటట ననస:61-9-542/1
వయసనస:29
లస: ససస స
95-158/503

2886 MLJ3737566
పపరర: మణణకసఠ పడసనత మయజరటట

తసడడ:డ వనసకట యగరనసద శవరరమ మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-540
వయసనస:30
లస: పప

2902 MLJ2663433
పపరర: రరజరసదపడసరద మయజరటట
తసడడ:డ శసకరరరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-542
వయసనస:55
లస: పప

95-158/483

95-158/491

భరస : రరజరసదపడసరద మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-542
వయసనస:50
లస: ససస స

95-158/500

2883 SQX1291814
పపరర: సరశత మయజరటట

2892 MLJ3737574
పపరర: వనసకట యగరనసద శవ రరమ
కకషరష రరవప మయజరటట
తసడడ:డ శసకరరరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-540
వయసనస:59
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర వర పడసరద కకసడకరవపరర
ఇసటట ననస:61-9-542
వయసనస:35
లస: ససస స

2905 MLJ2668705
పపరర: హరరత బబ మకన

95-158/485

తసడడ:డ శసకరరరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-541
వయసనస:58
లస: పప
95-158/497

95-158/480

భరస : మణణకసఠ పడసనత మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-539
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసన మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-541
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-541
వయసనస:28
లస: పప
2899 SQX1760230
పపరర: శశగలజ కకసడకరవపరర

95-158/482

భరస : లకడకనరసససహరరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-539
వయసనస:61
లస: ససస స
95-158/487

2880 MLJ2662633
పపరర: ఫణణకళయఖన మయజరటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-538
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-538
వయసనస:68
లస: పప

భరస : కకరణ కలమయర మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-539
వయసనస:35
లస: ససస స
2887 MLJ2662542
పపరర: కకరణగసమయర మయజరటట

95-158/479

భరస : సతఖననతరరయణ మయజరటట
ఇసటట ననస:61-9-538
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ MAJETI
ఇసటట ననస:61-9-538
వయసనస:37
లస: పప
2884 MLJ3742236
పపరర: ననగలకడక మయజరటట

2879 AP151000543326
పపరర: చదనతలకడక మయజరటట

2904 MLJ3740289
పపరర: శశగలజ బబ మకన

95-158/502

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బబ మకన
ఇసటట ననస:61-9-542/1
వయసనస:35
లస: ససస స
95-158/504

95-158/505
2907 MLJ1050285
పపరర: వనసకట సరయ సననల బబ మకన

తసడడ:డ ననగసశరరరవప బబ మకన
ఇసటట ననస:61-9-542/1
వయసనస:37
లస: పప
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2908 AP151000540133
పపరర: ననగరశశరరరవప బబ మకన

95-158/506

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబ మకన
ఇసటట ననస:61-9-542/1
వయసనస:61
లస: పప
2911 AP151000540383
పపరర: తనసడవకకషష తనడడకకసడ

2909 SQX1136481
పపరర: మలలర శశరర తనడడకకసడ

భరస : తనసడవ కకషష తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:61-9-543
వయసనస:47
లస: ససస స
95-158/509

2912 SQX2053007
పపరర: మమనక తనడడకకసడ

తసడడ:డ లకకకనరసససహరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:61-9-543
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ తసడవ కకషష తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:61-9-543
వయసనస:19
లస: ససస స

2914 MLJ3742301
పపరర: నరకలయదతవ పప టటస

2915 MLJ3737665
పపరర: నరరసదడకలమయర పప టటస

95-158/511

భరస : శకహరర పప టటస
ఇసటట ననస:61-9-544
వయసనస:54
లస: ససస స
2917 SQX1838937
పపరర: చసదడశశఖర మమడస

95-158/514

95-159/821

95-158/519

95-162/176

94-19/590

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-547
వయసనస:19
లస: ససస స

95-158/515

2927 SQX1449058
పపరర: రరగమయ నమకల

2930 MLJ3740198
పపరర: పడసనతలకకక తషళళళరర

95-158/522

2933 AP151000540124
పపరర: సతఖననతరరయణ తషళళ
ర రర

95-158/517

2936 SQX1618307
పపరర: మమనక తషలల
ర రర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-548
వయసనస:23
లస: ససస స

2916 MLJ3737657
పపరర: వనసకట సనకలమయర పప టటస

95-158/513

2919 MLJ3742319
పపరర: ననగరరణణ వడనడణస

95-158/516

2922 MLJ3737699
పపరర: శకనవరసరరవప కరవటట

95-158/518

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కరవడడ
ఇసటట ననస:61-9-546
వయసనస:46
లస: పప
95-158/924

2925 SQX2128312
పపరర: శశశత కరవటట

95-158/925

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరవనటట
ఇసటట ననస:61-9-546
వయసనస:18
లస: ససస స
95-162/177

2928 SQX1449017
పపరర: దనరరర రరణణ నమకల

95-162/178

భరస : రరమయసజననయగలల నమకల
ఇసటట ననస:61-9-546
వయసనస:51
లస: ససస స
95-158/520

2931 MLJ2670370
పపరర: సనజజత తషళళళరర

95-158/521

భరస : శకనవరసరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-547
వయసనస:43
లస: ససస స
95-158/523

తసడడ:డ యయననదదరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-547
వయసనస:45
లస: పప
95-158/926

95-158/510

భరస : సనబబబరరవప వరదనడనస
ఇసటట ననస:61-9-545
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-547
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : యయననధదరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-547
వయసనస:63
లస: ససస స
2935 SQX2378768
పపరర: పసడయసకర తషళళ
ర రర

2924 SQX2381507
పపరర: తతజససశ కరవటట

2913 SQX1838945
పపరర: పదక మమడస

తసడడ:డ శకహరర పప టటస
ఇసటట ననస:61-9-544
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమయసజననయగలల నమకల
ఇసటట ననస:61-9-546
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-547
వయసనస:20
లస: ససస స
2932 MLJ2668572
పపరర: పపణఖవత తషళళ
ర రర

95-158/512

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:61-9-546
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయసజననయగలల నమకల
ఇసటట ననస:61-9-546
వయసనస:26
లస: ససస స
2929 NDX2542371
పపరర: మయనస తషళళ
ర రర

2921 MLJ3742335
పపరర: శకలకడక కరవటట

95-158/508

భరస : చసదడశశఖర మమడస
ఇసటట ననస:61-9-544
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కరవటట
ఇసటట ననస:61-9-546
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బసస వల రరవప నమకల
ఇసటట ననస:61-9-546
వయసనస:59
లస: పప
2926 SQX1448944
పపరర: పలర వ నమకల

95-158/805

తసడడ:డ బబలకకటటశశరరరవప పప టటస
ఇసటట ననస:61-9-544
వయసనస:67
లస: పప

భరస : సతష ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:61-9-545
వయసనస:22
లస: ససస స
2923 SQX1477034
పపరర: రరమయసజననయగలల నమకల

2918 MLJ3737640
పపరర: శకహరర పప టటస

2910 SQX1557067
పపరర: హరర వరర న తనడడకకసడ

తసడడ:డ తనసడవ కకషష తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:61-9-543
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకహరర పప టటస
ఇసటట ననస:61-9-544
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప మమడస
ఇసటట ననస:61-9-544
వయసనస:39
లస: పప
2920 SQX2262228
పపరర: అనత ఇకలసరరస

95-158/507

2934 MLJ2663045
పపరర: శకనవరసరరవప తషళళ
ర రర

95-158/524

తసడడ:డ యయననదదరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-547
వయసనస:46
లస: పప
95-158/525

2937 MLJ3743044
పపరర: భవరన తషళళళరర

95-158/526

భరస : శకనవరసరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-548
వయసనస:34
లస: ససస స
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2938 AP151000543119
పపరర: లకడక తషళళళరర

95-158/527

భరస : సరసబశవరరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:61-9-548
వయసనస:47
లస: ససస స
2941 AP151000540122
పపరర: సరసబశవరరవప తషళళ
ర రర

95-158/530

95-158/533

95-158/536

95-158/539

95-158/541

95-158/544

95-158/547

భరస : హరరబబబగ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-552
వయసనస:39
లస: ససస స

2951 MLJ3737889
పపరర: వనసకట చసదడశశఖర కలనల

2954 SQX1825140
పపరర: అనసష గగజజ

2957 MLJ3742392
పపరర: వనసకటరమణ దనలపరరస

2960 SQX1618232
పపరర: ఉదయ కకరణ గగజజ

95-158/550

2963 SQX2190619
పపరర: ససమఖ శక శరనస

95-158/540

2966 MLJ3740214
పపరర: వనసకటసనబబమక గగసటటపలర
భరస : శకహరర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-552
వయసనస:68
లస: ససస స

2946 MLJ2662146
పపరర: శక రరమ తషళళళరర

95-158/535

2949 AP151000540119
పపరర: కకషష తషళళ
ర రర

95-158/538

2952 SQX2207884
పపరర: ననగ లకడక కలచనపపడడ

95-158/927

భరస : నగగరసశరరవప కలచనపపడడ
ఇసటట ననస:61-9-550
వయసనస:29
లస: ససస స
95-158/542

2955 SQX1618281
పపరర: వనసకరయయమక వపసగగటటరర

95-158/543

భరస : శకనవరస రరవప వపసగగటటరర
ఇసటట ననస:61-9-551
వయసనస:43
లస: ససస స
95-158/545

2958 SQX1618265
పపరర: ససదదప వపసగగటటరర

95-158/546

తలర : వనసకరయయమక వపసగగటటరర
ఇసటట ననస:61-9-551
వయసనస:23
లస: పప
95-158/548

2961 MLJ3737764
పపరర: వనసకట కకరణ కలమయర దనలపరరస

95-158/549

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దలపరరస
ఇసటట ననస:61-9-551
వయసనస:35
లస: పప
95-158/928

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప శరనస
ఇసటట ననస:61-9-551
వయసనస:18
లస: ససస స
95-158/552

95-158/532

తసడడ:డ రరఘవపలల తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-549
వయసనస:64
లస: పప

తసడడ:డ హననమసత రరవప గగజజ
ఇసటట ననస:61-9-551
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ దలపరరస
ఇసటట ననస:61-9-551
వయసనస:65
లస: పప
2965 MLJ3740222
పపరర: శరరద గగసటటపలర

95-158/537

భరస : శకనవరసరరవప దలపరరస
ఇసటట ననస:61-9-551
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దలపరరస
ఇసటట ననస:61-9-551
వయసనస:33
లస: పప
2962 MLJ3737756
పపరర: శకనవరసరరవప దనలపరరస

2948 MLJ2662468
పపరర: శకనవరసరరవప తషలల
ర రర

2943 SQX1225854
పపరర: అననష తషళళళరర

తసడడ:డ కకషష తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-549
వయసనస:34
లస: పప

భరస : ఉదయ కకరణ గగజజ
ఇసటట ననస:61-9-551
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : హననమసతరరవప గగజజ
ఇసటట ననస:61-9-551
వయసనస:54
లస: ససస స
2959 MLJ3737772
పపరర: సరయపవన కలమయర దనలపరరస

95-158/534

తసడడ:డ రరఘవరరవప కలనల
ఇసటట ననస:61-9-550
వయసనస:47
లస: పప

భరస : ఉదయ కకరణ గగజజ
ఇసటట ననస:61-9-551
వయసనస:29
లస: ససస స
2956 SQX1825181
పపరర: అనతపపరష గగజజ

2945 AP151000543117
పపరర: మలలర శశరర తషళళ
ర రర

95-158/529

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:61-9-549
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-549
వయసనస:37
లస: పప

భరస : వనసకటచసదడశశఖర కలనల
ఇసటట ననస:61-9-550
వయసనస:40
లస: ససస స
2953 SQX1618240
పపరర: అననష గగజజ

95-158/531

భరస : కకషష తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-549
వయసనస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష తషళళళరర
ఇసటట ననస:61-9-549
వయసనస:34
లస: పప
2950 MLJ3742525
పపరర: తతజశక గరరర పరటట

2942 AP151000540123
పపరర: ఆసజననయగలల తనళళ
ర రర

2940 AP151000540126
పపరర: శకనవరసరరవప తషళళ
ర రర

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-548
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-548
వయసనస:70
లస: పప

భరస : శక రరస తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-549
వయసనస:26
లస: ససస స
2947 SQX1883677
పపరర: శకరరమ తషళళళరర

95-158/528

భరస : ఆసజననయగలల తషళళళరర
ఇసటట ననస:61-9-548
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-548
వయసనస:49
లస: పప
2944 SQX1239186
పపరర: సనషక తషలల
ర రర

2939 AP151000543120
పపరర: సరమయమ జఖస తషళళళరర

2964 MLJ3742400
పపరర: జయలకడక కకడనల

95-158/551

భరస : శవననగరశశరరరవప కకడనల
ఇసటట ననస:61-9-552
వయసనస:35
లస: ససస స
95-158/553

2967 MLJ3737798
పపరర: శవననగరశశరరరవప కకడనల

95-158/554

తసడడ:డ వనసకటసరశమ కకడనల
ఇసటట ననస:61-9-552
వయసనస:41
లస: పప
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95-158/555

తసడడ:డ శకహరర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-552
వయసనస:47
లస: పప
2971 MLJ3740206
పపరర: మహలకడక పలకలలరర

95-158/557

95-158/930

తసడడ:డ నరసససహరరవప నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-9-554
వయసనస:37
లస: పప
2980 SQX2036234
పపరర: వనసకటటష నడడమగకసల

2975 SQX2036176
పపరర: కకటటశశర రరవప మసడవ

2978 MLJ3735230
పపరర: నరసససహరరవప నడడమగకసల

2981 AP151000543124
పపరర: పదక గగసటటపలర

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-9-554
వయసనస:21
లస: పప

భరస : సరఈబబబమ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-555
వయసనస:50
లస: ససస స

2983 MLJ2662393
పపరర: ఆనసద గగసటటపలర

2984 SQX1526146
పపరర: రవ శసకర గగసటటపలర

95-158/564

తసడడ:డ సరఈబబబమ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-555
వయసనస:34
లస: పప
2986 SQX1384056
పపరర: శకలకడక ససబబరర
భరస : జజజనపడసరద ససబబరర
ఇసటట ననస:61-9-557
వయసనస:28
లస: ససస స
2989 MLJ3737749
పపరర: కరసతకకరణ తషళళళరర

2987 MLJ3742384
పపరర: సననత నడడమగకసల

95-158/570

2990 AP151000543383
పపరర: అనతపపరష మక తషళళ
ర రర
భరస : సరసబశవరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-558
వయసనస:71
లస: ససస స

2992 SQX1961119
పపరర: తతజ బబవరగడడడ

2993 MLJ3742467
పపరర: ననగలకడక చకస

95-158/573

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబవరగడడ
ఇసటట ననస:61-9-558
వయసనస:20
లస: పప

భరస : సనబడమణఖస చకస
ఇసటట ననస:61-9-559
వయసనస:63
లస: ససస స

95-158/561

2996 SQX1760164
పపరర: నరసససహ రరవప యలవరరర
తసడడ:డ శవరరమకకషష వనచ
ఇసటట ననస:61-9-559
వయసనస:33
లస: పప

95-158/559

2979 SQX2009488
పపరర: కకషష మమరరస మసడవ

95-158/806

తసడడ:డ కకటయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:61-9-554
వయసనస:71
లస: పప
95-158/562

2982 MLJ3737723
పపరర: శకకరసత గగసటటపలర

95-158/563

తసడడ:డ సరయబబబగ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-555
వయసనస:32
లస: పప
95-158/565

2985 MLJ3737731
పపరర: శకకకషనర గగసటటపలర

95-158/566

తసడడ:డ గగరవయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-556
వయసనస:86
లస: పప
95-158/568

2988 SQX1209478
పపరర: జజజనపడసరద ససబబరర

95-158/569

తసడడ:డ వర ననరరయణ ససబబరర
ఇసటట ననస:61-9-557
వయసనస:34
లస: పప
95-158/571

2991 MLJ3737855
పపరర: సరసబశవరరవప తషళళరరర

95-158/572

తసడడ:డ వనసకటసరశమ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-558
వయసనస:78
లస: పప
95-158/574

భరస : రసగననధ శవపడసరద చకస
ఇసటట ననస:61-9-559
వయసనస:39
లస: ససస స
95-158/576

2976 MLJ3742418
పపరర: ససజనఖ నడడమగకసల
భరస : ననగరశశరరరవప నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-9-554
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : కరసతకకరణ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-557
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదయ భబససరరరవ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-557
వయసనస:46
లస: పప

2995 MLJ3742459
పపరర: కలలనన దతవ చకస

95-54/875

తసడడ:డ గగవసదన గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-556
వయసనస:33
లస: పప
95-158/567

95-158/929

తసడడ:డ ఖయససస మహమకద
ఇసటట ననస:61-9-553
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-9-554
వయసనస:61
లస: పప
95-158/807

95-158/556

95-158/558 2973 SQX2365070
2972 AP151000540130
పపరర: శవ పవన కలమయర పలకలలరర
పపరర: హనఫ మహమకద

తసడడ:డ కకషష మమరరస మసడవ
ఇసటట ననస:61-9-554
వయసనస:41
లస: పప
95-158/560

2970 SQX0519314
పపరర: తషలసస పలకలలరర

భరస : శకనవరసరరవప పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-9-553
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ PALAKLURI
ఇసటట ననస:61-9-553
వయసనస:49
లస: పప

భరస : హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:61-9-553
వయసనస:38
లస: ససస స
2977 MLJ3735248
పపరర: ననగరశశర రరవప నడడమగకసల

95-156/41

తసడడ:డ ననరరయణ పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-9-553
వయసనస:46
లస: పప

భరస : పవన కలమయర పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-9-553
వయసనస:37
లస: ససస స
2974 SQX2364966
పపరర: రహహమగనతసర మహమకద

2969 SQX1916923
పపరర: శకనవరస రరవప పలకలలరర

2994 AP151000543405
పపరర: వరలకడక తషళళ
ర రర

95-158/575

భరస : శకనవరసరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-559
వయసనస:44
లస: ససస స
95-158/577

2997 MLJ2663185
పపరర: రసగననధశవపడసరద చకస

95-158/578

తసడడ:డ సనబడహకణఖస చకస
ఇసటట ననస:61-9-559
వయసనస:42
లస: పప
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2998 MLJ2662377
పపరర: శకనవరసరరవప తషళళ
ర రర

95-158/579

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-559
వయసనస:53
లస: పప
3001 MLJ3742475
పపరర: ధనలకడక తషళళళరర

95-158/582

95-158/585

95-162/179

95-158/590

95-158/593

3008 SQX1311679
పపరర: ఇసదదర ఎలక

3011 AP151000543127
పపరర: ససతనరరవమక ఎలక

3014 AP151000540134
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఏలక

95-158/931

3017 SQX2275345
పపరర: పడసనననసబ కకససరర

భరస : కరమమశశరరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:61-9-562
వయసనస:46
లస: ససస స

3020 MLJ3737715
పపరర: శకనవరసరరవప తతసడపప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-9-564
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరష ఇమకడడశశటస ట
ఇసటట ననస:61-9-564
వయసనస:33
లస: పప

95-158/591

3026 SQX2421816
పపరర: వనసకట సరయ బచనమ
తసడడ:డ ఉపపసదడ గగపరస బచనమ
ఇసటట ననస:61-9-565
వయసనస:23
లస: పప

3006 AP151000540338
పపరర: అపరలరరవప తషళళ
ర రర

95-158/587

3009 AP151000543330
పపరర: ననగమలలర శశరర ఎలక

95-158/589

3012 SQX1838929
పపరర: భబససర కకససరర

95-158/592

తసడడ:డ శశఖర కకససరర
ఇసటట ననస:61-9-561
వయసనస:23
లస: పప
95-158/594

3015 MLJ3735255
పపరర: సనబబబరరవప మదడగగ

95-158/595

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:61-9-561
వయసనస:54
లస: పప
95-158/932

3018 MLJ3742350
పపరర: ఉమయదతవ తతసడపప

95-158/596

భరస : శకనవరసరరవప తతసడపప
ఇసటట ననస:61-9-562
వయసనస:37
లస: ససస స
95-158/598

3021 MLJ3737707
పపరర: కరమమశశరరరవప కకతత
స రర

95-158/599

తసడడ:డ బబ లయరరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:61-9-562
వయసనస:56
లస: పప
95-159/551

భరస : కకషష మనన శఖయకకలర
ఇసటట ననస:61-9-564
వయసనస:40
లస: ససస స
95-159/553

95-158/584

భరస : శకనవరసరరవప ఎలక
ఇసటట ననస:61-9-561
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప తతసడపప
ఇసటట ననస:61-9-562
వయసనస:44
లస: పప

94-197/1101 3023 MLJ3742970
3022 NDX2711000
పపరర: వనసకట ననగ లలత ఇమకడడశశటస ట
పపరర: లకడకకకరణకయ శఖయ కకలర

3025 MLJ3739729
పపరర: రరజరష ఇమకడడశశటస ట

95-158/588

భరస : చసదడ శశఖర కకససరర
ఇసటట ననస:61-9-561
వయసనస:35
లస: ససస స
95-158/597

3003 AP151000543329
పపరర: అసకమక తషళళ
ర రర

తసడడ:డ వనసకటసరశమ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-560
వయసనస:59
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ ఏలక
ఇసటట ననస:61-9-561
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ అపలరరవప కకససరర
ఇసటట ననస:61-9-561
వయసనస:47
లస: పప
3019 MLJ3742343
పపరర: ఉషశక కకతత
స రర

95-158/586

భరస : సరసబయఖ ఎలక
ఇసటట ననస:61-9-561
వయసనస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ ఎలక
ఇసటట ననస:61-9-561
వయసనస:41
లస: పప
3016 SQX2275436
పపరర: చసదడ శశఖర కకససరర

3005 MLJ3739802
పపరర: మగరళకకషష అదదసకక

95-158/581

భరస : అపరలరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-560
వయసనస:58
లస: ససస స

భరస : ససతయఖ ఎలక
ఇసటట ననస:61-9-561
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-9-561
వయసనస:46
లస: ససస స
3013 MLJ2662187
పపరర: ససతయఖ ఎలక

95-158/583

తసడడ:డ శకరరమలల అడడ సకక
ఇసటట ననస:61-9-560
వయసనస:53
లస: పప

భరస : సనరరష తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-560
వయసనస:32
లస: ససస స
3010 MLJ3740248
పపరర: పదక మదడడగమ

3002 MLJ3742483
పపరర: శకదతవ అదదసకక

3000 MLJ3742491
పపరర: యమగన అదదసకక

తసడడ:డ మగరళకకషష అదదసకక
ఇసటట ననస:61-9-560
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : మగరళకకషష అదదసకక
ఇసటట ననస:61-9-560
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరలరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-560
వయసనస:36
లస: పప
3007 SQX1361385
పపరర: లకడక తషలల
ర రర

95-158/580

తసడడ:డ చనతపల చకస
ఇసటట ననస:61-9-559
వయసనస:69
లస: పప

భరస : వనసకటసరశమ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-560
వయసనస:32
లస: ససస స
3004 MLJ3737863
పపరర: సనరరష తషళళ
ర రర

2999 MLJ2662567
పపరర: సనబడహకణఖస చకస

3024 AP151000543149
పపరర: సతఖవసనసధర ఇమకడశశటస ట

95-159/552

భరస : సతఖననరరయణ ఇమకడశశటస ట
ఇసటట ననస:61-9-564
వయసనస:45
లస: ససస స
95-159/822

3027 SQX2431583
పపరర: ఉతస మ కలమయర బబచన

95-159/823

తసడడ:డ ఉపపసదడ గగపరస బబచన
ఇసటట ననస:61-9-565
వయసనస:20
లస: పప
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3028 SQX1044981
పపరర: యగరసదడ భబవన ఆరరధనఖల

95-159/554

3029 MLJ3742830
పపరర: భగవత ఆదదమమలస

తసడడ:డ వనసకట సనబబబరరవప ఆరరధనఖల
ఇసటట ననస:61-9-566
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : హరరబబబగ అదదమగలస
ఇసటట ననస:61-9-566
వయసనస:33
లస: ససస స

3031 SQX1762921
పపరర: రరజఖలకడక దదడడ క

3032 AP151000543143
పపరర: వనసకటటశశరమక ఆరరదనఖల

95-159/557

భరస : శకనవరసరరవప దదడడ క
ఇసటట ననస:61-9-566
వయసనస:39
లస: ససస స
3034 SQX1762905
పపరర: సరయ దదడడ క

95-159/560

95-159/563

95-159/566

తసడడ:డ ఉమయమహహశశర రరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:61-9-566
వయసనస:44
లస: పప

3038 MLJ3738200
పపరర: మలలర శశరరరవప మమడసరర

భరస : కరదనర మలలర శశర రరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:61-9-566
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : జజజనయఖ ససరరబబ యన
ఇసటట ననస:61-9-567
వయసనస:76
లస: ససస స
3049 SQX2425296
పపరర: చనత గగరపలడడ మరరయస
తసడడ:డ గగరవయఖ మరరయస
ఇసటట ననస:61-9-567A
వయసనస:38
లస: పప
3052 MLJ3742558
పపరర: రరణణ కలరక

95-158/601

భరస : కకరణ కలమయర తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-568
వయసనస:42
లస: ససస స

95-159/564

3039 SQX1762897
పపరర: శకనవరస దదడడ క

3042 MLJ3738184
పపరర: సరసబశవ రరవప ఆదదమమలస

95-159/567

తసడడ:డ బసవపపనతయఖ ఆరరదనఖల
ఇసటట ననస:61-9-566
వయసనస:51
లస: పప

3050 SQX2422665
పపరర: సనజజత మరరయస

3053 MLJ3742616
పపరర: భవరన తషళళళరర

3056 AP151000543133
పపరర: అనతపపరష కలరక
భరస : సరసబయఖ కలరక
ఇసటట ననస:61-9-568
వయసనస:65
లస: ససస స

95-159/562

95-159/565

3041 AP151000540150
పపరర: సనబబబరరవప ఆరరదనఖల

95-159/568

తసడడ:డ పసచమయఖ అదదమగలస
ఇసటట ననస:61-9-566
వయసనస:62
లస: పప
95-159/569

3045 SQX0814616
పపరర: రరజ రరజరశశరర కకతస కకతస

95-159/570

భరస : సతఖననరరయణ కకతస
ఇసటట ననస:61-9-567
వయసనస:73
లస: ససస స
95-159/572

3048 AP151000540154
పపరర: శకనవరసరరవప పసటసల పసటసల

95-159/573

తసడడ:డ గగరరతధస పసటసల
ఇసటట ననస:61-9-567
వయసనస:57
లస: పప
95-159/826

3051 MLJ3742566
పపరర: ననగబగలర కలరక

95-158/600

భరస : లకకణ కలరక
ఇసటట ననస:61-9-568
వయసనస:29
లస: ససస స
95-158/602

భరస : కకటటశశరరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-568
వయసనస:33
లస: ససస స
95-158/604

3036 SQX0747261
పపరర: తరరణ బబల సరయ ఆరరధనఖల

తసడడ:డ మసరసన రరవప దదడడ క
ఇసటట ననస:61-9-566
వయసనస:43
లస: పప

3047 SQX0814749
పపరర: రరమ కలమయర కకతస

95-159/559

తసడడ:డ వనసకట సనబబబరరవప ఆరరదనఖల
ఇసటట ననస:61-9-566
వయసనస:27
లస: పప

భరస : చనత గగరపలడడ మరరయస
ఇసటట ననస:61-9-567A
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : రరమగ కలరక
ఇసటట ననస:61-9-568
వయసనస:31
లస: ససస స
3055 AP151000543011
పపరర: పడవణ కలమయరర తషళళ
ర రర

95-159/561

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకతస
ఇసటట ననస:61-9-567
వయసనస:54
లస: పప
95-159/825

3033 MLJ3742822
పపరర: కరతనఖయన ఆదదమమలస
భరస : సరసబశవరరవప అదదమగలస
ఇసటట ననస:61-9-566
వయసనస:58
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పసటసల
ఇసటట ననస:61-9-567
వయసనస:51
లస: ససస స
95-159/571

95-159/556

తసడడ:డ ఉమయమహహశశర రరవప� మమడసరర
ఇసటట ననస:61-9-566
వయసనస:38
లస: పప

95-159/824 3044 AP151000543148
3043 SQX2432342
పపరర: ననగ మసజ ఉమ దతవ మమడసరర
పపరర: దతవ పసటసలల

3046 MLJ3742913
పపరర: ససతమహలకడక ససరరబబ యన

95-159/558

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదడడ క
ఇసటట ననస:61-9-566
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అదదమగలస
ఇసటట ననస:61-9-566
వయసనస:37
లస: పప
3040 SQX0651695
పపరర: గణణశ శరక మమడసరర

3035 SQX1762939
పపరర: రరజరశ దదడడ క

3030 MLJ3742814
పపరర: లకడక దదడడ క

భరస : శశషగరరర దదడడ క
ఇసటట ననస:61-9-566
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : సనబబబరరవప ఆరరదనఖల
ఇసటట ననస:61-9-566
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదడడ క
ఇసటట ననస:61-9-566
వయసనస:22
లస: పప
3037 MLJ3738192
పపరర: హరరబబబగ ఆదదమమలస

95-159/555

3054 MLJ3742574
పపరర: పడవణ పలకలలరర

95-158/603

భరస : వనసకటటశశరరరవప పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-9-568
వయసనస:34
లస: ససస స
95-158/605

3057 MLJ1052232
పపరర: కకటటశశరరరవప తషళళళరర

95-158/606

తసడడ:డ వనసకటబడవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-568
వయసనస:43
లస: పప
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95-158/607

తసడడ:డ సరసబయఖ కలరక
ఇసటట ననస:61-9-568
వయసనస:45
లస: పప
3061 SQX2275071
పపరర: సరసబశవ రరవప ఉటటకలరర

95-158/934

95-158/611

95-158/935

95-158/615

భరస : ననరరయణ మగవశల
ఇసటట ననస:61-9-571
వయసనస:31
లస: ససస స
3073 MLJ1057595
పపరర: ననగ వనసకట భబససర కకట

95-158/618

తసడడ:డ వనసకటహననమసతరరవప కకట
ఇసటట ననస:61-9-571
వయసనస:39
లస: పప
3076 SQX1964857
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప గగసటటపలర

95-158/621

95-158/937

95-158/940

భరస : శకనవరసరరవప బబపటర
ఇసటట ననస:61-9-575
వయసనస:44
లస: ససస స

3066 MLJ3735289
పపరర: బబలకకషష బటటస

తసడడ:డ కణక జనధన రరవప అడతడపలర
ఇసటట ననస:61-9-570
వయసనస:42
లస: పప

భరస : ననగ వనసకట భబససర కకట
ఇసటట ననస:61-9-571
వయసనస:30
లస: ససస స

95-158/616
3071 SQX0814715
పపరర: ననగ వనసకట వరరసజననయగలల
కకట
తసడడ:డ వనసకట హననమసత రరవప కకట
ఇసటట ననస:61-9-571
వయసనస:32
లస: పప

3072 SQX0814723
పపరర: ననగ వనసకట వరపడసరద కకట

3080 SQX2360345
పపరర: ననగరశవరరర పపరల

3083 SQX2359545
పపరర: సరయ మయనశ బబపటర

3086 AP151000543138
పపరర: ననగరశశరర పపరరల
భరస : సరసబశవరరవప పపరరల
ఇసటట ననస:61-9-575
వయసనస:45
లస: ససస స

95-158/614

95-158/617

తసడడ:డ వనసకట హననమసత రరవప కకట
ఇసటట ననస:61-9-571
వయసనస:33
లస: పప

95-158/619 3075 SQX1961135
3074 SQX0814707
పపరర: వనసకట హననమసత రరవప కకటబ
పపరర: మన గగసటటపలర

3077 SQX1259218
పపరర: రమమష కకసడతపలర

95-158/610

95-158/613

95-158/936 3069 SQX0146134
3068 SQX2373033
పపరర: మగరళ వనసకట రతతస అడతడపలర
పపరర: వనసకట ననగ ససజనఖ కకట

95-158/620

భరస : శవ కకటటశశర రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-573
వయసనస:32
లస: ససస స
95-158/622

3078 MLJ2662963
పపరర: శకనన కకసడదపరటట

95-158/623

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడతపరటట
ఇసటట ననస:61-9-574
వయసనస:48
లస: పప
95-158/938

3081 SQX2359917
పపరర: సరసబశవ రరవప పపరల

95-158/939

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పపరల
ఇసటట ననస:61-9-575
వయసనస:64
లస: పప
95-158/941

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబపటర
ఇసటట ననస:61-9-575
వయసనస:20
లస: పప
95-159/574

3063 SQX1333392
పపరర: రమమష బబబగ తషమమకపలర

తసడడ:డ బబబగరరవప బటటస
ఇసటట ననస:61-9-570
వయసనస:40
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప పపరల
ఇసటట ననస:61-9-575
వయసనస:71
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బబపటర
ఇసటట ననస:61-9-575
వయసనస:42
లస: ససస స
3085 MLJ3740271
పపరర: కళయఖణణ బబపటర

95-158/612

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకసడతపలర
ఇసటట ననస:61-9-574
వయసనస:26
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకసడత పరటట
ఇసటట ననస:61-9-574
వయసనస:44
లస: ససస స
3082 SQX2364420
పపరర: కలయఖణణ బబపటర

3065 AP151000543136
పపరర: లకకకకరసతస బటటస

95-158/933

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తషమమకపలర
ఇసటట ననస:61-9-569
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కకట
ఇసటట ననస:61-9-571
వయసనస:65
లస: పప

తసడడ:డ బడహకస గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-9-573
వయసనస:41
లస: పప
3079 SQX2363232
పపరర: కకమల కకసడత పరటట

95-158/609

భరస : బబబమరరవప బటటస
ఇసటట ననస:61-9-570
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : మగరళ వనసకట రతతస అడతడపలర
ఇసటట ననస:61-9-570
వయసనస:43
లస: ససస స
3070 SQX1333368
పపరర: అసజన దతవ మగవశల

3062 SQX1333384
పపరర: రతనతసజల తషమమకపలర

3060 SQX2275410
పపరర: లకకణ కలరక

తసడడ:డ శరసబయఖ కలరక
ఇసటట ననస:61-9-568
వయసనస:38
లస: పప

భరస : రమమష బబబగ తషమమకపలర
ఇసటట ననస:61-9-569
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : బబలకకషష బటటస
ఇసటట ననస:61-9-570
వయసనస:35
లస: ససస స
3067 SQX2359693
పపరర: లకడక శఖమల అడతడపలర

95-158/608

తసడడ:డ వరయఖ కలరక
ఇసటట ననస:61-9-568
వయసనస:77
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:61-9-568
వయసనస:18
లస: పప
3064 MLJ3740263
పపరర: నళన బటటస

3059 MLJ3737921
పపరర: సరసబయఖ కలరరక

3084 SQX2369692
పపరర: లలక సనభబశ బబపటర

95-158/942

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబపటర
ఇసటట ననస:61-9-575
వయసనస:19
లస: పప
95-159/575

3087 AP151000540143
పపరర: సరసబశవరరవప పపరరల

95-159/576

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పపరరల
ఇసటట ననస:61-9-575
వయసనస:72
లస: పప
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3088 SQX2123040
పపరర: రరమ తషలమక నడడమగకసల

95-158/943

భరస : నరసససహ రరవప నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-9-576
వయసనస:59
లస: ససస స
3091 SQX1271410
పపరర: నమకగడడ కరమమశశర రరవప

95-159/579

95-159/581

95-159/582

95-156/42

95-194/79

95-155/30

95-158/628

తసడడ:డ బబల కకటయఖ
ఇసటట ననస:61-10-582
వయసనస:69
లస: పప

3101 SQX2432193
పపరర: శరసత కలమయరర మయకర

3104 SQX1372671
పపరర: సననత కలమయరర వగరచరర

3107 SQX1582304
పపరర: ససజనఖ యసపరరల

3110 AP151000534309
పపరర: శవరరమకకషష అసబటట

95-156/43

3113 SQX0203638
పపరర: ననగరసదడస మదదదరరల

95-175/1002

3116 SQX2168425
పపరర: సరసబశవ రరవప కరమశశటస ట
తసడడ:డ సనబబరరవప కరమశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-582
వయసనస:51
లస: పప

3096 MLJ2663540
పపరర: రరమబడహకస తదలర యకలల

95-158/626

3099 SQX1916261
పపరర: సతఖననరరయణ చసదడ

95-155/29

3102 SQX0467134
పపరర: షపక జకకర�

95-194/78

భరస : సనభబన�
ఇసటట ననస:61-10
వయసనస:35
లస: ససస స
95-157/96

3105 SQX0235242
పపరర: వనసకట ననరరయణ ఏలలరర

95-151/627

తసడడ:డ అపలయఖ
ఇసటట ననస:61-10-63/1
వయసనస:25
లస: పప
95-157/97

3108 SQX1791110
పపరర: వనజ కరసనల

95-158/627

భరస : పపరరశశర రరవప కరసనల
ఇసటట ననస:61-10-451
వయసనస:24
లస: ససస స
95-157/98

3111 SQX1006782
పపరర: వర రరఘవమక దమయకలపరటట

95-155/31

భరస : వనసకటటశశరరర దమకలపరటట
ఇసటట ననస:61-10-580
వయసనస:87
లస: ససస స
95-156/44

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:61-10-582
వయసనస:60
లస: ససస స
95-156/46

95-159/580

తసడడ:డ మమరరస చసదడ
ఇసటట ననస:61-10
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:61-10-576
వయసనస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:61-10-582
వయసనస:34
లస: ససస స
3115 SQX1011253
పపరర: రరమ చసదడ రరవప మదదదరరల

95-155/28

భరస : వనసకటటశశర రరవప యసపరరల
ఇసటట ననస:61-10-188
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసనబబబరరవప దనసప
ఇసటట ననస:61-10-465
వయసనస:69
లస: పప
3112 SQX0777425
పపరర: జయశక మదదదరరల

3098 SQX1916220
పపరర: నరరసదడ కలమయర చసదడ

3093 MLJ3742673
పపరర: లకకకకలమయరర వనమమరర

తసడడ:డ ననగయఖ తదలరకలల
ఇసటట ననస:61-9-645
వయసనస:78
లస: పప

భరస : సతతఖసదడ కలమయర వరగరచరర
ఇసటట ననస:61-10-61
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర రరవప దమకలపరటట
ఇసటట ననస:61-10-70
వయసనస:53
లస: ససస స
3109 AP151000540528
పపరర: రరమ మహనరరవప దనసప

95-158/625

భరస : వనసకట రమణ మయకర
ఇసటట ననస:61-10
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అషడష అల
ఇసటట ననస:61-10
వయసనస:39
లస: పప
3106 MLJ1055441
పపరర: వజయ నరకల దమకలపరటట

3095 MLJ2663615
పపరర: సనబబబరరవప యకసల

95-159/578

భరస : ననగ లకకకననరరయణ వనమమరర
ఇసటట ననస:61-9-577
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ చసదడ
ఇసటట ననస:61-10
వయసనస:23
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ చసదడ
ఇసటట ననస:61-10
వయసనస:45
లస: ససస స
3103 SQX0291260
పపరర: సనభబన షపక

95-158/624

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప యకసల
ఇసటట ననస:61-9-645
వయసనస:53
లస: పప

భరస : సరసబయఖ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-9-658
వయసనస:52
లస: ససస స
3100 SQX1916832
పపరర: సనజజత దతవ చసదడ

3092 SQX1455378
పపరర: వనసకట సనబబమక వనమమరర

3090 MLJ3742640
పపరర: కనకస మదనదళ

భరస : వరసజననయగలల మదనదళ
ఇసటట ననస:61-9-576
వయసనస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:61-9-577
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల వనమమరర
ఇసటట ననస:61-9-577
వయసనస:39
లస: పప
3097 SQX1597857
పపరర: లకడక కకలల
ర రర

95-159/577

భరస : నమకగడడ కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-9-576
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస నమకగడడ
ఇసటట ననస:61-9-576
వయసనస:46
లస: పప
3094 MLJ3738010
పపరర: ననగలకడకననరరయణ వనమమరర

3089 SQX1271386
పపరర: సనలలచన రరణణ నమకగడడ

3114 SQX0763011
పపరర: శకనవరస రరవప మదదదరరల

95-156/45

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:61-10-582
వయసనస:39
లస: పప
95-156/872

3117 SQX2231868
పపరర: వజయలకడక కరమశశటస ట

95-156/873

భరస : సరసబశవరరవప కరమశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-582
వయసనస:44
లస: ససస స
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3118 SQX2231926
పపరర: రవ కలమయర కరమశశటస ట
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95-156/874

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరమశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-582
వయసనస:26
లస: పప
3121 SQX2399087
పపరర: శకమననతరరయణ పరలకరలలరర

95-156/876

95-156/49

95-156/52

95-124/634

95-156/877

95-161/765

95-95/977

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:61-10-591
వయసనస:56
లస: పప

3131 SQX2074094
పపరర: కరశన ఫణణ కలమయర కకలరసపలర

3134 SQX2228039
పపరర: అనసష గకసథద

3137 SQX2317626
పపరర: శశష పడభగ పపటస

3140 SQX1450741
పపరర: శశషమక చసతల

95-156/56

3143 SQX0715797
పపరర: మయణణకఖమక చసతల

95-125/662

3146 SQX1985696
పపరర: లకకక తతజశశ చసతల
తసడడ:డ శత రరమయఖ చసతల
ఇసటట ననస:61-10-591
వయసనస:19
లస: ససస స

3126 AP151000537669
పపరర: ససతనరరవమక కనగరరర

95-156/51

3129 SQX2072155
పపరర: జజహత శకమణణ ఆనసదస

95-161/764

3132 SQX0814814
పపరర: వనజ రరణణ బ

95-156/53

భరస : కరమయఖ
ఇసటట ననస:61-10-589
వయసనస:38
లస: ససస స
95-156/878

3135 SQX2309516
పపరర: వనజజరరణణ బబ లశశటస ట

95-157/1396

భరస : కరమయఖ
ఇసటట ననస:61-10-589
వయసనస:37
లస: ససస స
95-156/879

3138 SQX1965375
పపరర: అఖల చసతల

95-95/976

తసడడ:డ శత రరమయఖ చసతల
ఇసటట ననస:61-10-591
వయసనస:20
లస: ససస స
95-156/54

3141 SQX0548248
పపరర: అరరసధత పరరమ

95-156/55

భరస : పడసరద పరరమ
ఇసటట ననస:61-10-591
వయసనస:41
లస: ససస స
95-156/57

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:61-10-591
వయసనస:64
లస: ససస స
95-156/59

95-156/48

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప ఆనసదస
ఇసటట ననస:61-10-587
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : ససత రరమయఖ చసతల
ఇసటట ననస:61-10-591
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-10-591
వయసనస:46
లస: ససస స
3145 SQX0529701
పపరర: కకటటశశరరరవప తతట�

95-161/763

తసడడ:డ పపడమ కలమయర పపటస
ఇసటట ననస:61-10-590
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ శత రరమయఖ చసతల
ఇసటట ననస:61-10-591
వయసనస:20
లస: ససస స
3142 SQX0534222
పపరర: టట బగచమమక

3128 SQX2073161
పపరర: కళయ కలమయరర ఆనసదస

3123 SQX1405878
పపరర: రరమ కకషష వనమగల

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:61-10-587
వయసనస:62
లస: ససస స

భరస : సనధదర కలమయర గకసథద
ఇసటట ననస:61-10-589
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ దనరరర పడసరద పపలలటట
ఇసటట ననస:61-10-589
వయసనస:50
లస: పప
3139 SQX1965383
పపరర: లకడక తతజససశ చసతల

95-156/50

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలరసపలర
ఇసటట ననస:61-10-589
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ చనరర
ఇసటట ననస:61-10-589
వయసనస:31
లస: పప
3136 SQX2094944
పపరర: కలరరస హరర కకకషత పపలలటట

3125 AP151000537046
పపరర: ఉషరరరణణ కనగరరర

95-155/726

తసడడ:డ శక రరమగలల
ఇసటట ననస:61-10-585
వయసనస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరవప ఆనసదస
ఇసటట ననస:61-10-587
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : నగరజ చసఠళళరర
ఇసటట ననస:61-10-589
వయసనస:27
లస: ససస స
3133 SQX2305993
పపరర: ననగరరజ చసతలలరర

95-156/47

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-10-587
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-10-587
వయసనస:64
లస: పప
3130 SQX2073096
పపరర: అననష చసఠళళరర

3122 SQX1238709
పపరర: లకడక వదనఖ వనమగల

3120 SQX2050086
పపరర: రమదతవ ననలపరటట

భరస : శసకర ననలపరటట
ఇసటట ననస:61-10-584
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:61-10-585
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అదతదపలర
ఇసటట ననస:61-10-586
వయసనస:33
లస: పప
3127 AP151000534044
పపరర: రరమయరరవప కనగరరర

95-156/875

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరమశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-582
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ సనబబ రరవప పరలకరలలరర
ఇసటట ననస:61-10-584
వయసనస:55
లస: పప
3124 SQX1044445
పపరర: సనరరష అదతదపలర

3119 SQX2163855
పపరర: సరయ కలమయర కరమశశటస ట

3144 SQX1450717
పపరర: ససతన రరమయఖ చసతల

95-156/58

తసడడ:డ ఆసజననయగలల చసతల
ఇసటట ననస:61-10-591
వయసనస:36
లస: పప
95-156/742

3147 SQX1985662
పపరర: అఖల చసతల

95-156/743

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ చసతల
ఇసటట ననస:61-10-591
వయసనస:18
లస: ససస స
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3148 SQX2306116
పపరర: శక దతవ కకలర పర
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95-156/880

భరస : ననగరశశర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:61-10-591
వయసనస:52
లస: ససస స
3151 MLJ2656874
పపరర: రసగననయకమక నగరర

95-156/61

95-156/64

95-156/67

95-156/69

95-156/72

3158 SQX2381341
పపరర: లకడక వనసకయమక వననగళర

3161 SQX1305862
పపరర: తషలసస కరమమశశరర బబపనపలర

3164 SQX2318012
పపరర: శవ పరరశత కలరగలర

95-156/884

3167 SQX2323301
పపరర: సరయ లకడక పరరమ

తసడడ:డ షణగకగస కకడసరర
ఇసటట ననస:61-10-599
వయసనస:21
లస: పప
95-156/74

3173 AP151000537556
పపరర: దనరర ఆకలల�

95-156/70

భరస : వససథ వజయ మహన తషసగర
ఇసటట ననస:61-10-602
వయసనస:29
లస: ససస స

3176 SQX1728161
పపరర: వససథ లకడక తతట
భరస : ననగమలలర సశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:61-10-602
వయసనస:41
లస: ససస స

3156 MLJ2650364
పపరర: ననగరశశరరరవప నలస

95-156/66

3159 SQX1582486
పపరర: మమరర అనల కలరరయయల

95-156/68

3162 SQX0205914
పపరర: కకకషషవనణణ బబపనపలర

95-156/71

భరస : గగపరలకకషష
ఇసటట ననస:61-10-596
వయసనస:43
లస: ససస స
95-156/883

3165 SQX2373025
పపరర: శరమగఖయయల కకరణ కలరగలర

95-157/1397

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కలరగలర
ఇసటట ననస:61-10-596
వయసనస:21
లస: పప
95-156/885

3168 SQX1587403
పపరర: సనగగణవత కరకసత

95-156/73

భరస : రతస యఖ లలట కరకసత
ఇసటట ననస:61-10-598
వయసనస:52
లస: ససస స
95-157/1398

3171 SQX1993476
పపరర: అబగదల రహమయన షపక

95-57/1281

తసడడ:డ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:61-10-600
వయసనస:38
లస: పప
95-156/75

భరస : సనసదరస�
ఇసటట ననస:61-10-602
వయసనస:41
లస: ససస స
95-157/99

95-156/63

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కలరరయయల
ఇసటట ననస:61-10-596
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబచసరన
ఇసటట ననస:61-10-599
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ షపక సరహహబ�
ఇసటట ననస:61-10-601
వయసనస:47
లస: పప
3175 SQX1746155
పపరర: వనసకట ననగ ససజనఖ తషసగర

95-156/882

తసడడ:డ పడసరద పరరమ
ఇసటట ననస:61-10-597
వయసనస:20
లస: ససస స

95-157/1249 3170 SQX2175842
3169 SQX2052553
పపరర: వనసకట ననగ దనరర లలకరశ కకడసరర
పపరర: సనబబబరరవప బబచసరన

3153 AP151000537065
పపరర: పదనకవత తషళళ
ర రర

తసడడ:డ శవననతరరయణ
ఇసటట ననస:61-10-594
వయసనస:48
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప కలరగలర
ఇసటట ననస:61-10-596
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద పరరమ
ఇసటట ననస:61-10-597
వయసనస:22
లస: ససస స

3172 MLJ2651511
పపరర: షపక కరరమగలయర�

95-156/65

తసడడ:డ గగపరల కకషష బబపనపలర
ఇసటట ననస:61-10-596
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:61-10-596
వయసనస:45
లస: పప
3166 SQX2317436
పపరర: అనపపరష పరరమ

3155 MLJ1051440
పపరర: రమయదతవ నలస

95-156/60

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:61-10-593
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప వననగళర
ఇసటట ననస:61-10-595
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకషష బబపనపలర
ఇసటట ననస:61-10-596
వయసనస:26
లస: ససస స
3163 SQX0280412
పపరర: గగపరల కకషష బబపనపలర

95-156/62

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-10-594
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : కలమయర మదదలయర
ఇసటట ననస:61-10-595
వయసనస:43
లస: ససస స
3160 SQX1305912
పపరర: ఆలలఖఖ బబపనపలర

3152 SQX1542522
పపరర: శరత కలమయర నగరరర

3150 SQX0814897
పపరర: నవఖ ఎన

తసడడ:డ సనబబబ రరవప
ఇసటట ననస:61-10-592
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబ రరవప నగరరర
ఇసటట ననస:61-10-592
వయసనస:25
లస: పప

భరస : దనరర శరఖమ రరవపల
ఇసటట ననస:61-10-594
వయసనస:29
లస: ససస స
3157 SQX1853365
పపరర: కలయఖణణ మదదలయర

95-156/881

తసడడ:డ ఆసజననయగలల చసతల
ఇసటట ననస:61-10-591
వయసనస:38
లస: పప

భరస : వనసకటసనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-10-592
వయసనస:45
లస: ససస స
3154 SQX1248351
పపరర: శవ గరయతడ రరవపల

3149 SQX2371326
పపరర: వనసకటటశశరలల చసతల

3174 SQX0533901
పపరర: కగ మలర మక�

95-156/76

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:61-10- 602
వయసనస:60
లస: ససస స
95-157/100

3177 SQX1728229
పపరర: లల కలమయరర కకతస మయసన

95-157/101

భరస : సనబబబరరవప కకతస మయసన
ఇసటట ననస:61-10-602
వయసనస:58
లస: ససస స
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పపరర: వసశ కకషష� తషసగర�
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95-157/102

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:61-10-602
వయసనస:35
లస: పప
3181 SQX1745876
పపరర: సరసబశవ రరవప తషసగర

95-157/105

95-157/108

95-157/111

95-156/77

95-152/859

95-157/116

95-157/1252

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:61-10-606
వయసనస:49
లస: పప

3185 SQX1530568
పపరర: ఫరతమయ మహమకద

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:61-10-603
వయసనస:30
లస: ససస స
95-157/109

3188 SQX1003698
పపరర: పడభబకర శశషసశశటస ట

3191 MLJ2650141
పపరర: గఫపర అబగదల షపక � �

3194 SQX1770734
పపరర: గసగ పనస

3197 SQX2052769
పపరర: మగనత షపక

3200 SQX2053817
పపరర: షపచదన షపక

95-160/763

3203 SQX1746866
పపరర: పడవలర క సరథన

95-157/112

3206 SQX1755149
పపరర: పపరరషమ కరససక
భరస : వనసకట రమణ శరససస స కరససక
ఇసటట ననస:61-10-608
వయసనస:41
లస: ససస స

95-157/110

3189 SQX0982355
పపరర: గణణష నసతనపత

95-157/113

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-10-603
వయసనస:46
లస: పప
95-156/78

3192 SQX2457844
పపరర: జజనకమక శశషసశశటస ట

95-156/886

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:61-10-604
వయసనస:59
లస: ససస స
95-157/114

3195 SQX1770783
పపరర: అయఖపల పనస

95-157/115

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పనస
ఇసటట ననస:61-10-605
వయసనస:27
లస: పప
95-157/1250

3198 SQX2052777
పపరర: షమమ షపక

95-157/1251

తసడడ:డ షపచదన షపక
ఇసటట ననస:61-10-605
వయసనస:27
లస: ససస స
95-160/761

3201 SQX2053627
పపరర: బబజత బ షపక

95-160/762

భరస : షపచదన షపక
ఇసటట ననస:61-10-605
వయసనస:37
లస: ససస స
95-157/117

తసడడ:డ రఘగ రరసబబబగ సరథన
ఇసటట ననస:61-10-606
వయసనస:22
లస: ససస స
95-157/119

3186 SQX1003607
పపరర: గగరవయఖ కకటపత
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:61-10-603
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:61-10-605
వయసనస:49
లస: పప

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:61-10-605
వయసనస:27
లస: ససస స
3205 SQX0878421
పపరర: రఘగ రరసబబబగ సరధన

95-157/107

భరస : షపచదన షపక
ఇసటట ననస:61-10-605
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ షపచదన షపక
ఇసటట ననస:61-10-605
వయసనస:18
లస: పప
3202 SQX2053775
పపరర: రహమత షపక

3183 SQX1003615
పపరర: శవ పరరశత కకటపత

భరస : వనసకటటసశర రరవప పనస
ఇసటట ననస:61-10-605
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసనబబయఖ
ఇసటట ననస:61-10-605
వయసనస:62
లస: పప
3199 SQX2052785
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-157/106

తసడడ:డ మహమకద ఖయససస � �
ఇసటట ననస:61-10-604
వయసనస:77
లస: పప

తసడడ:డ రహసతషలర షపక
ఇసటట ననస:61-10-605
వయసనస:42
లస: పప
3196 AP151000534219
పపరర: ఆనసదరరవప శససశశటస ట

3182 SQX0860858
పపరర: శశషసశశటస ట చదచతనఖ

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:61-10-603
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ గపపర� �
ఇసటట ననస:61-10-604
వయసనస:42
లస: పప
3193 SQX2049203
పపరర: షపచదన షపక

95-157/104

భరస : మమలయనన మహమకద
ఇసటట ననస:61-10-603
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప శశషసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-603
వయసనస:36
లస: పప
3190 MLJ2650083
పపరర: మగనర షపక � �

3180 SQX0387381
పపరర: వససతవజయ మహన�
తషసగర�
తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:61-10-602
వయసనస:38
లస: పప

భరస : సనధనకర
ఇసటట ననస:61-10-603
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:61-10-603
వయసనస:30
లస: ససస స
3187 SQX0878413
పపరర: సనధనకర రరవప శశషసశశటస ట

95-157/103

తసడడ:డ సనబబబ రరవప కకతస మయసన
ఇసటట ననస:61-10-602
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ వససతయఖ తషసగర
ఇసటట ననస:61-10-602
వయసనస:67
లస: పప
3184 SQX1003680
పపరర: కరమమశశరర శశషసశశటస ట

3179 SQX1745702
పపరర: పడదదప కలమయర కకతస మయసన

3204 SQX1746775
పపరర: వనసకట రతతస సరథన

95-157/118

భరస : రఘగ రరస బబబగ సరథన
ఇసటట ననస:61-10-606
వయసనస:41
లస: ససస స
95-157/120

3207 SQX1770296
పపరర: వనసకట రమణ శరససస స కరససక

95-157/121

తసడడ:డ కరశ వశశననధ శరససస స కరససక
ఇసటట ననస:61-10-608
వయసనస:42
లస: పప
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3208 SQX2175065
పపరర: పపరరషమ కగశక
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95-157/1399

భరస : వనసకట రమణ శరససస స కగశక
ఇసటట ననస:61-10-608
వయసనస:38
లస: ససస స
3211 SQX2301166
పపరర: ఫరరజనన అసజమ షపక

95-151/935

95-156/887

95-157/123

95-157/126

95-157/129

95-157/132

95-157/135

తసడడ:డ అపరలరరవప కకతస
ఇసటట ననస:61-10-610
వయసనస:29
లస: పప

3221 SQX1754829
పపరర: సలస షపక

3224 SQX1370410
పపరర: ఆససఫ షపక

3227 SQX1770627
పపరర: అబగదలయర షపక

3230 SQX2440642
పపరర: అమన షపక

95-157/136

3233 SQX0777722
పపరర: ఆదతమక పప తత

95-157/127

3236 SQX0712281
పపరర: పపరష చసదడ రరవప కకమమకరర
తసడడ:డ మలర కరరరజనరరవప
ఇసటట ననస:61-10-610
వయసనస:29
లస: పప

3216 SQX1754993
పపరర: సలయక షపక

95-157/122

3219 SQX1532028
పపరర: షహహన షపక

95-157/125

3222 SQX1754779
పపరర: హలమయ షపక

95-157/128

భరస : శరరరబ షపక
ఇసటట ననస:61-10-609
వయసనస:72
లస: ససస స
95-157/130

3225 SQX1770387
పపరర: యయససన షపక

95-157/131

తసడడ:డ సరరర ర షపక
ఇసటట ననస:61-10-609
వయసనస:27
లస: పప
95-157/133

3228 SQX1530592
పపరర: గఫరర ఖయన పటబన

95-157/134

తసడడ:డ హయత ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:61-10-609
వయసనస:41
లస: పప
95-152/1001

3231 SQX2431997
పపరర: షబన షపక

95-156/889

తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:61-10-610
వయసనస:18
లస: ససస స
95-157/137

భరస : బబలయగర
ఇసటట ననస:61-10-610
వయసనస:53
లస: ససస స
95-157/139

95-152/201

తసడడ:డ మయబగ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-10-609
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : ఖజజ షపక
ఇసటట ననస:61-10-610
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:61-10-610
వయసనస:38
లస: ససస స
3235 SQX1519026
పపరర: రరహహల కకతస

95-157/124

తసడడ:డ షరఫస షపక
ఇసటట ననస:61-10-609
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:61-10-609
వయసనస:82
లస: పప
3232 SQX0860866
పపరర: అననరరధ కలరరక

3218 SQX1530584
పపరర: యయససకన షపక

3213 SQX1772086
పపరర: బగడతసరహహబ షపక

భరస : ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:61-10-609
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అయమఖబ షపక
ఇసటట ననస:61-10-609
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరరర ర షపక
ఇసటట ననస:61-10-609
వయసనస:29
లస: పప
3229 SQX1756279
పపరర: బగడత సరహహబ షపక

95-156/888

భరస : సరరర ర షపక
ఇసటట ననస:61-10-609
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అయమఖబ షపక
ఇసటట ననస:61-10-609
వయసనస:24
లస: పప
3226 SQX1770270
పపరర: ఖయదర వల షపక

3215 SQX2301117
పపరర: యశన షపక

95-156/744

తసడడ:డ ఖయససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-10-609
వయసనస:71
లస: పప

భరస : ఖనరరరద షపక
ఇసటట ననస:61-10-609
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : గఫరర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-10-609
వయసనస:40
లస: ససస స
3223 SQX1370345
పపరర: ఫసరగస షపక

95-152/199

తసడడ:డ సరరర ర షపక
ఇసటట ననస:61-10-609
వయసనస:28
లస: పప

భరస : అబగదలయర షపక
ఇసటట ననస:61-10-609
వయసనస:28
లస: ససస స
3220 SQX1530600
పపరర: పరరశన పఠరన

3212 SQX1915420
పపరర: అసమయ పటబన

3210 SQX2051662
పపరర: శక రరమ మమరరస మరవఝల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మరవఝల
ఇసటట ననస:61-10-608, 16TH WARD
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ గఫర ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:61-10-609
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ షఫస షపక
ఇసటట ననస:61-10-609
వయసనస:32
లస: పప
3217 SQX1770619
పపరర: తనబగసతస షపక

95-158/836

తసడడ:డ వశశననథ శరససస స కగశక
ఇసటట ననస:61-10-608
వయసనస:43
లస: పప

భరస : యశన షపక
ఇసటట ననస:61-10-609
వయసనస:25
లస: ససస స
3214 SQX2428340
పపరర: అబగదలయర షపక

3209 SQX2175016
పపరర: వనసకట రమణ శరససస స కగశక

3234 SQX1752013
పపరర: మహమకద అసకత కరర పపడడ

95-157/138

భరస : అషరడఫ అల కరర పపడడ
ఇసటట ననస:61-10-610
వయసనస:57
లస: ససస స
95-157/140

3237 SQX0763284
పపరర: బబలయగర పప తత

95-157/141

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:61-10-610
వయసనస:58
లస: పప
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3238 SQX1754431
పపరర: మహమకద అసడఫ అల
కరర పపడడ
తసడడ:డ ఉసరకన కరర పపడడ
ఇసటట ననస:61-10-610
వయసనస:64
లస: పప

95-157/142

3241 SQX0380246
పపరర: సశరష లత నసదదరరజ

95-157/144

95-157/148

95-157/151

95-152/1002

95-157/152

95-157/155

తసడడ:డ మగఖరరజ బబ లర ననన
ఇసటట ననస:61-10-614
వయసనస:30
లస: ససస స

3251 SQX2309029
పపరర: అనల మసజల

3254 SQX1618422
పపరర: ఖజ షపక

3257 SQX0928127
పపరర: శరరష తవశ

95-157/158

95-151/794

3260 SQX0928143
పపరర: వనసకట కకషష కకషప ర తవశ

3246 SQX1811959
పపరర: సనదరరన రరవప దరరర

95-162/181

తసడడ:డ పరపససపటస ట చనసడసరర
ఇసటట ననస:61-10-611
వయసనస:46
లస: పప
95-152/1003

3252 SQX2309078
పపరర: రమణ మసజల

95-156/890

భరస : యలమసద మసజల
ఇసటట ననస:61-10-612
వయసనస:45
లస: ససస స
95-157/153

3255 SQX1754423
పపరర: పడసరద చలలవరదద

95-157/154

తసడడ:డ సనబబశశటస ట చలలవరదద
ఇసటట ననస:61-10-612
వయసనస:44
లస: పప
95-157/156

3258 SQX0982512
పపరర: కలలన అచనతన

95-157/157

భరస : వనసకట ధననశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-10-613
వయసనస:36
లస: ససస స
95-157/159

3261 SQX0928051
పపరర: నరసససహ కకపపలరరవపరర
తసడడ:డ హననమసత రరవప
ఇసటట ననస:61-10-613
వయసనస:62
లస: పప

3263 SQX0777672
పపరర: మయధవ బబలననన

3264 SQX0136895
పపరర: సనశల ననలడలయర

95-157/161

తసడడ:డ మగఖరరజ
ఇసటట ననస:61-10-614
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-10-614
వయసనస:49
లస: ససస స

95-157/147

95-157/150

3249 SQX0404848
పపరర: చనసడసరర రమమష బబబగ

తసడడ:డ హననమసత సనరఖ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:61-10-613
వయసనస:47
లస: పప

95-157/163 3266 SQX0470443
3265 SQX0777680
పపరర: సరయ సనరరఖ నలదనల ననలదల
పపరర: వనసకటరమణ నలర దలర

భరస : సపచదన
ఇసటట ననస:61-10-614
వయసనస:49
లస: ససస స

95-162/180

భరస : కకషప ర
ఇసటట ననస:61-10-613
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:61-10-613
వయసనస:42
లస: ససస స
3262 SQX2038818
పపరర: మధవ బబ లర ననన

3248 SQX0404798
పపరర: చనసడసరర సనజజత

3243 SQX1811983
పపరర: నరసజన కలమయర దరరర

తసడడ:డ లకడక పత దరరర
ఇసటట ననస:61-10-611
వయసనస:69
లస: పప

తసడడ:డ రరజజశన షపక
ఇసటట ననస:61-10-612
వయసనస:22
లస: పప

భరస : సనబబశశటస ట చలలవరదద
ఇసటట ననస:61-10-612/1
వయసనస:62
లస: ససస స
3259 SQX0928077
పపరర: ననగమణణ కకపపలరరవపరర

95-157/149

తసడడ:డ యలమసద మసజల
ఇసటట ననస:61-10-612
వయసనస:29
లస: పప

భరస : పడసరద చలలవరదద
ఇసటట ననస:61-10-612
వయసనస:43
లస: ససస స
3256 SQX1754399
పపరర: రగజజ రతతస చలలవరదద

3245 SQX1328682
పపరర: చసదడ వఠల నసదదరరజ

95-157/143

తసడడ:డ సనదరరన రరవప దరరర
ఇసటట ననస:61-10-611
వయసనస:28
లస: పప

భరస : రమమష బబబగ చనసడసరర
ఇసటట ననస:61-10-611
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రమగలల మసజల
ఇసటట ననస:61-10-612
వయసనస:51
లస: పప
3253 SQX1754407
పపరర: బబబ ననగమణణ చలలవరదద

95-157/146

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నసదదరరజ
ఇసటట ననస:61-10-611
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నసదదరరజ
ఇసటట ననస:61-10-611
వయసనస:76
లస: పప
3250 SQX2309268
పపరర: యలమసద మసజల

3242 SQX1508169
పపరర: రరజఖ లకడక నసదదరరజ

3240 SQX1838762
పపరర: ఓస శకవదనఖ దరరర

భరస : ససదదప కలమయర దరరర
ఇసటట ననస:61-10-611
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప నసదదరరజ
ఇసటట ననస:61-10-611
వయసనస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సనదరరన రరవప దరరర
ఇసటట ననస:61-10-611
వయసనస:31
లస: పప
3247 SQX1508151
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నసదదరరజ

95-57/1210

తసడడ:డ సనదరరన రరవప దరరర
ఇసటట ననస:61-10-611
వయసనస:31
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-10-611
వయసనస:38
లస: ససస స
3244 SQX1838754
పపరర: ససదదప కలమయర దరరర

3239 SQX1855600
పపరర: ససదదప కలమయర దరరర

95-157/160

95-157/162

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-10-614
వయసనస:33
లస: ససస స
95-157/164

3267 SQX0213041
పపరర: వజయలకడక� పచమగగళళ�

95-157/165

భరస : రరమకమలస�
ఇసటట ననస:61-10-614
వయసనస:50
లస: ససస స
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95-157/166

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:61-10-614
వయసనస:59
లస: ససస స
3271 SQX0139618
పపరర: కరశవ రరవప నలర డడల

95-157/169

95-157/172

95-188/117

95-157/175

95-157/178

3286 AP151000534583
పపరర: గగరరతధరరవప శనగపలర �
ససగసపలర
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:61-10-616
వయసనస:46
లస: పప

95-157/180

3289 SQX1491562
పపరర: రఫసయయ షపక

95-157/182

3281 MLJ2656601
పపరర: పడసననతవత కకపపలరరవపరర

95-157/185

3282 MLJ2650505
పపరర: కకరణ కలమయర కకపపలరరవపరర

3287 AP151000537642
పపరర: సరమయమ జఖస మదనకలరర

95-157/181

3296 SQX1379958
పపరర: మరరబ షపక
భరస : హహసపచన షపక
ఇసటట ననస:61-10-618
వయసనస:76
లస: ససస స

95-157/177

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:61-10-615
వయసనస:42
లస: పప
95-157/179
3285 SQX0533828
పపరర: యస వనసకట లకడక పదనకవత స

భరస : వనసకట గగరరననథస
ఇసటట ననస:61-10-616
వయసనస:38
లస: ససస స
3288 SQX2093276
పపరర: వరసవ బసడడ

95-157/1253

భరస : మధన బబబగ బసడడ
ఇసటట ననస:61-10-617
వయసనస:34
లస: ససస స
95-157/183

3291 SQX1380013
పపరర: కరరమమరత షపక

95-157/184

భరస : లలతహహస షపక
ఇసటట ననస:61-10-618
వయసనస:38
లస: ససస స
95-157/186

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:61-10-618
వయసనస:44
లస: ససస స
95-157/188

95-157/174

95-157/176

95-156/892

3293 SQX0860825
పపరర: షపచక మమహయమన షపక

3276 SQX0878488
పపరర: కకషరష మగరరస R ర

95-156/891
3279 SQX2330066
పపరర: సనమసత కర వ ఏన ఏస పస ఏమ
టట
తసడడ:డ కర వ ఏన కకరణ కలమయర
ఇసటట ననస:61-10-615
వయసనస:18
లస: పప

3284 SQX2347466
పపరర: వర వనసకట గగరరననథ రరవప
శనగపలర
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ శనగపలర
ఇసటట ననస:61-10-616
వయసనస:47
లస: పప

3290 SQX0136960
పపరర: సరరసజ సనలయసనన షపక

95-157/171

95-188/118

తసడడ:డ మహకద జజషసమ
ఇసటట ననస:61-10-618
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద జసన
ఇసటట ననస:61-10-618
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : మహకద జజషసమ
ఇసటట ననస:61-10-618
వయసనస:55
లస: ససస స

3278 SQX1783307
పపరర: భమ లకడక మమడడబబ యన

3273 SQX0712109
పపరర: నరరసదడ కలమయర లసగమ

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:61-10-614
వయసనస:72
లస: పప

భరస : సనబబయఖ
ఇసటట ననస:61-10-617
వయసనస:82
లస: ససస స

భరస : మగసస ఫర మహమకద
ఇసటట ననస:61-10-618
వయసనస:28
లస: ససస స

3295 SQX0136903
పపరర: ఆబద బబగస షపక

95-157/173

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:61-10-615
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:61-10-615
వయసనస:73
లస: పప

3292 SQX0548222
పపరర: ఫరరర ననజ బబగస షపక

3275 SQX0763383
పపరర: మగఖరరజ బబలననన

95-157/168

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-10-614
వయసనస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మమడడబబ యన
ఇసటట ననస:61-10-614
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమయర
ఇసటట ననస:61-10-615
వయసనస:35
లస: ససస స
3283 MLJ2650596
పపరర: ఆదదననరరయణ కకపపలరరవపరర

95-157/170

తసడడ:డ ససదదయఖ
ఇసటట ననస:61-10-614
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ కరశవరరవప నలయడల
ఇసటట ననస:61-10-614
వయసనస:30
లస: ససస స
3280 MLJ2656585
పపరర: రరమలకడక కకపపలరరవపరర

3272 SQX0830356
పపరర: కకటటశశర రరవప అరగపలర

3270 SQX0213090
పపరర: దమయసత� పచమగగళళ�

భరస : రరమకమలస�
ఇసటట ననస:61-10-614
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:61-10-614
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-10-614
వయసనస:51
లస: పప
3277 SQX1782929
పపరర: సరయ సనరరఖ నలయఢల

95-157/167

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-10-614
వయసనస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:61-10-614
వయసనస:31
లస: పప
3274 SQX0139345
పపరర: శకనవరస రరవప వలదల

3269 SQX0715888
పపరర: సరసబబడజఖస లసగస

3294 SQX1379701
పపరర: నససమయ షపక

95-157/187

భరస : మమరరబ షపక
ఇసటట ననస:61-10-618
వయసనస:46
లస: ససస స
95-157/189

3297 SQX1838853
పపరర: అబమబకసర ససదద క షపక

95-157/190

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:61-10-618
వయసనస:22
లస: పప
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95-157/191

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:61-10-618
వయసనస:28
లస: పప
3301 SQX0553529
పపరర: షపక మహమకద జససమ షపక

95-157/194

95-157/1402

95-157/195

3305 SQX2235018
పపరర: అబగదలయర షపక

95-157/198

95-157/1403

తసడడ:డ జర వ రమణన రరవప
ఇసటట ననస:61-10-619
వయసనస:27
లస: పప

3308 SQX1491570
పపరర: రమ దతవ అసబటట

3311 SQX1491554
పపరర: ధన లకడక అసబటట

3314 SQX0529628
పపరర: అయఖపల లసగసశశటస ట

95-157/204 3317 SQX0529404
3316 AP151000534261
పపరర: జయవనసకటరమణనరరవప దనసరర
పపరర: తనసడవ కకషష లసగసశశటస ట

3319 SQX0777649
పపరర: మహహతన మసరపప

95-157/207

3320 AP151000537519
పపరర: ననగరరణణ మసరపప

3323 AP151000534263
పపరర: వజయసరయబబబగ మసరపప

తసడడ:డ వజయ సరయబబబగ మయసరరపప
ఇసటట ననస:61-10-620
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ సనబబబరరవప మయసరరపప
ఇసటట ననస:61-10-620
వయసనస:47
లస: పప

3325 SQX0449371
పపరర: వసశ కకషష సససహదదడ

3326 AP151000558338
పపరర: సనబబబరరవప సససహదదడ

తసడడ:డ సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-10-621
వయసనస:31
లస: పప

95-157/199

95-151/629

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:61-10-621
వయసనస:28
లస: పప

3306 MLJ3745957
పపరర: మసరసనమక కలరరక�

95-151/628

3309 SQX0777607
పపరర: వనసకటలకడక అరశపలర

95-157/197

3312 SQX0533869
పపరర: లకడక దతవమక లసగసశశటస ట

95-157/200

భరస : తసడవ కకషష లసగససపటస ట
ఇసటట ననస:61-10-619
వయసనస:55
లస: ససస స
95-157/202

3315 SQX1597618
పపరర: కకషష కలరరక

95-157/203

తసడడ:డ సనబబబరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:61-10-619
వయసనస:49
లస: పప
95-157/205

3318 SQX0777466
పపరర: పరవన మసరపప

95-157/206

తసడడ:డ వజయ సరయ బబబగ మయసరరపప
ఇసటట ననస:61-10-620
వయసనస:27
లస: ససస స
95-157/208

భరస : వజయ సరయబబబగ మసరరపప
ఇసటట ననస:61-10-620
వయసనస:47
లస: ససస స
95-157/210

95-157/1401

భరస : కకటటశశర రరవప అరశపలర
ఇసటట ననస:61-10-619
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-10-619
వయసనస:61
లస: పప

తసడడ:డ సరయ బబబగ మయసరరపప
ఇసటట ననస:61-10-620
వయసనస:29
లస: ససస స
3322 SQX1178087
పపరర: గగపసకకషష మసరపప

95-157/196

తసడడ:డ తనసడవ కకషష
ఇసటట ననస:61-10-619
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-10-619
వయసనస:52
లస: పప

3303 SQX2241792
పపరర: సలస షపక

భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:61-10-619
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : చన శసకర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:61-10-619
వయసనస:48
లస: ససస స
95-157/201

95-157/193

తసడడ:డ లయల మహమకద షపక
ఇసటట ననస:61-10-618
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ చన శసకర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:61-10-619
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : జయవనసకటరమణరరవప
ఇసటట ననస:61-10-619
వయసనస:44
లస: ససస స
3313 SQX0856336
పపరర: వనసకట మహహష బబబగ దనసరర

95-157/1400

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:61-10-618
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ జర వ రమణన రరవప
ఇసటట ననస:61-10-619
వయసనస:27
లస: ససస స
3310 AP151000537288
పపరర: పదనకవత దనసరర

3302 SQX2334472
పపరర: నసరరలర ఖయన పటబన

3300 SQX0878371
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:61-10-618
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ సలమయన ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:61-10-618
వయసనస:51
లస: పప

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:61-10-618
వయసనస:44
లస: ససస స
3307 SQX0856369
పపరర: వనసకట లకకక తతజససశన దనసరర

95-157/192

తసడడ:డ హహసపచన షపక
ఇసటట ననస:61-10-618
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ సనలయసన
ఇసటట ననస:61-10-618
వయసనస:60
లస: పప
3304 SQX2236479
పపరర: మగనత షపక

3299 SQX1838879
పపరర: ఇబడహహస షపక

3321 AP151000537443
పపరర: అనతపపరష మక మసడపప

95-157/209

భరస : సనబబబరరవప మసరరపప
ఇసటట ననస:61-10-620
వయసనస:65
లస: ససస స
95-157/211

3324 AP151000534262
పపరర: సనబబబరరవప మసరపప

95-157/212

తసడడ:డ పపరయఖ మయసరరపప
ఇసటట ననస:61-10-620
వయసనస:75
లస: పప
95-151/630

3327 SQX2047991
పపరర: వనసకట లకడక కకససరర

95-151/795

భరస : శవ శసకర కకససరర
ఇసటట ననస:61-10-621
వయసనస:29
లస: ససస స
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3328 SQX0136325
పపరర: సలస అరర మహకద� ఎసడక

95-157/213

తసడడ:డ నయమ నసరరన�
ఇసటట ననస:61-10-621
వయసనస:29
లస: ససస స
3331 SQX0927863
పపరర: రరఘవనసదడ పప టరర సక

3329 SQX1771112
పపరర: వనసకట పదనకవత సససహదదడ

భరస : సనబబబరరవప సససహదదడ
ఇసటట ననస:61-10-621
వయసనస:50
లస: ససస స
95-157/216

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:61-10-621
వయసనస:30
లస: పప

3332 SQX0927889
పపరర: సతఖస కకసరర

తసడడ:డ గగడడగసటబర శకనవరస రరవప గగడడగసటబర
ఇసటట ననస:61-10-622
వయసనస:29
లస: పప

భరస : జబవపలయర షపక
ఇసటట ననస:61-10-622
వయసనస:26
లస: ససస స

3337 SQX1136424
పపరర: ఖమ బహదనర తప

3338 AP151000537350
పపరర: వనసకటరతతస గగసటటపలర

95-157/220

తసడడ:డ యయసబహదసర తప
ఇసటట ననస:61-10-622
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ సనభబన
ఇసటట ననస:61-10-627
వయసనస:22
లస: పప
3343 MLJ3745965
పపరర: వనసకరయమక చసతలపపడడ�

95-151/632

95-151/635

95-151/638

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:61-10-631
వయసనస:28
లస: ససస స

95-157/221

3347 SQX0947507
పపరర: ఉమర షరరఫ షపక

3350 SQX2167443
పపరర: రరహన షపక

95-151/640

3353 SQX0235440
పపరర: రరమయరరవప మయరస�

95-166/1150

3356 MLJ3746005
పపరర: జజన షపక�
భరస : మగసస ఫర�
ఇసటట ననస:61-10-631
వయసనస:28
లస: ససస స

3336 SQX1406140
పపరర: పరరశత చలయర

95-157/219

3339 SQX2227742
పపరర: నససన
డ షపక

95-156/893

3342 MLJ3745973
పపరర: అననరరధ గసటబ�

95-151/631

భరస : శవ శసకర పడసరద�
ఇసటట ననస:61-10-628
వయసనస:38
లస: ససస స
95-151/633

3345 SQX1289892
పపరర: నజజక షపక

95-151/634

తసడడ:డ ఖయజజ వల షపక
ఇసటట ననస:61-10-629
వయసనస:24
లస: ససస స
95-151/636

3348 SQX1064534
పపరర: ఖయజజ వల షపక

95-151/637

తసడడ:డ రహకతషలయర
ఇసటట ననస:61-10-629
వయసనస:57
లస: పప
95-152/1004

3351 SQX0206813
పపరర: ఝయనస లకడక� మయరస�

95-151/639

భరస : రరమయరరవప�
ఇసటట ననస:61-10-630
వయసనస:38
లస: ససస స
95-151/641

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:61-10-630
వయసనస:25
లస: పప
95-151/643

95-157/1254

తసడడ:డ మహబమబ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-10-627
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:61-10-629
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:61-10-630
వయసనస:38
లస: ససస స
3355 MLJ3746013
పపరర: ననజమయ షపక

3344 SQX0105510
పపరర: శవ శసకర పడసరద గసటబ�

3333 SQX2052033
పపరర: శవ శసకర కకససరర

భరస : వనసకటటసశర రరవప చలయర
ఇసటట ననస:61-10-622
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజజవల
ఇసటట ననస:61-10-629
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఖయదర సరహహబ�
ఇసటట ననస:61-10-629
వయసనస:31
లస: పప
3352 MLJ3745999
పపరర: ఈశశరమక గగగరరలస�

95-157/218

తసడడ:డ మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:61-10-628
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఖయజజవరల
ఇసటట ననస:61-10-629
వయసనస:27
లస: పప
3349 SQX0223339
పపరర: రహసతషలయర షపక�

3341 SQX2175735
పపరర: నససన
డ షపక

95-157/215

తసడడ:డ సప మయఖ కకససరర
ఇసటట ననస:61-10-621
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ సనభబన
ఇసటట ననస:61-10-627
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:61-10-628
వయసనస:38
లస: ససస స
3346 SQX0860247
పపరర: శశక మహమకద ఉసరకన

95-157/217

భరస : శవననతరరయణ గగసటటపల
ఇసటట ననస:61-10-626
వయసనస:47
లస: ససస స
95-166/1149

3330 SQX0982686
పపరర: మలలర శశరర కకసరర

భరస : సప మకయఖ కకససరర
ఇసటట ననస:61-10-621
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయయఖ కకససరర
ఇసటట ననస:61-10-621
వయసనస:33
లస: పప

95-156/1061 3335 SQX1341791
3334 SQX2515708
పపరర: గగడడగసటబర హరరననథ గగడడగసటబర
పపరర: పరరశన షపక

3340 SQX2145035
పపరర: రబబబన షపక

95-157/214

3354 SQX1233337
పపరర: గసడడకకట గగలయబ షర షపక షపక

95-151/642

భరస : రగషన జమర షపక
ఇసటట ననస:61-10-631
వయసనస:25
లస: ససస స
95-151/644

3357 MLJ3746021
పపరర: హసదననతసర షపక�

95-151/645

భరస : ఫరరద�
ఇసటట ననస:61-10-631
వయసనస:28
లస: ససస స
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3358 SQX0758664
పపరర: zaheer shaik

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-10
95-151/646

తసడడ:డ mustafa shaik
ఇసటట ననస:61-10-631
వయసనస:28
లస: పప
3361 SQX0244541
పపరర: మగసస ఫర షపక

3359 SQX0223388
పపరర: రగషన జమర షపక

తసడడ:డ మహమకద మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:61-10-631
వయసనస:32
లస: పప
95-151/649

తసడడ:డ అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:61-10-631
వయసనస:25
లస: పప

3362 SQX1371038
పపరర: సలయక మబన షపక

తసడడ:డ కరరమగలయర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-10-631
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఇఫరయ వల షపక
ఇసటట ననస:61-10-632
వయసనస:39
లస: పప
3370 MLJ3746047
పపరర: శవ కకటటశశరర అకకస�

95-151/651

95-156/1077

95-151/653

95-162/182

3374 SQX2543056
పపరర: వణ రమఖ పపసదనరరస

3377 SQX1245142
పపరర: గగపసననథ వలల
ర రర

3380 AP151000561164
పపరర: శశషమక గగననగగసటర

95-151/658

3383 AP151000558197
పపరర: ననసరయఖ గగననగగసట

95-151/652

తసడడ:డ ఊమకనన శకనవరసరరవప ఊమకనన ననగ
ఇసటట ననస:61-10-636
వయసనస:21
లస: పప

3386 MLJ3745734
పపరర: లకడక ఝయనస ఏలలరర�
భరస : వనసకటననరరయణ�
ఇసటట ననస:61-10-637/1
వయసనస:25
లస: ససస స

3366 MLJ3746252
పపరర: బబజ షపక

95-152/205

3369 SQX1380500
పపరర: శకనవరస రరవప పపచమ
డ త

95-157/222

3372 SQX2483857
పపరర: హరరష లలయ

95-156/894

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ లలయ
ఇసటట ననస:61-10-633
వయసనస:23
లస: పప
95-156/1078

3375 SQX2462513
పపరర: హరరష లలయ

95-157/1404

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ లలయ
ఇసటట ననస:61-10-633
వయసనస:23
లస: పప
95-151/654

3378 SQX0460105
పపరర: శకనవరసన అకకస

95-151/655

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-10-634
వయసనస:24
లస: పప
95-151/656

3381 AP151000561229
పపరర: హహహమయవత గగననగగసటర �

95-151/657

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:61-10-636
వయసనస:24
లస: ససస స
95-151/659

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:61-10-636
వయసనస:25
లస: పప
95-156/895

95-152/203

తసడడ:డ వరరగవపలల పపచమ
డ త
ఇసటట ననస:61-10-632
వయసనస:40
లస: పప

భరస : ననసరయఖ
ఇసటట ననస:61-10-636
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసరయఖ� �
ఇసటట ననస:61-10-636
వయసనస:25
లస: పప
3385 SQX2412799
పపరర: ననగ నవన ఊమకనన

95-152/1005

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-10-634
వయసనస:25
లస: పప

భరస : ననగ రరజ గరణగగగసటర
ఇసటట ననస:61-10-634
వయసనస:28
లస: ససస స
3382 MLJ1170455
పపరర: ననగరరజ� గగననగగసటర �

3371 SQX1272897
పపరర: అవననష అకకస

3363 SQX1306969
పపరర: శకననధ గసటబ

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:61-10-632
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపసదనరరస
ఇసటట ననస:61-10-633
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-10-634
వయసనస:24
లస: పప
3379 SQX0889394
పపరర: గగననగగసటర సశపరత

95-151/650

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అకకస
ఇసటట ననస:61-10-633
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ పపననమయక
ఇసటట ననస:61-10-633
వయసనస:29
లస: పప
3376 SQX1245167
పపరర: వనసకటటష వలల
ర రర

3368 SQX2295848
పపరర: శకనవరసరరవప పపసదనరరస

95-151/648

తసడడ:డ శవ శసకర పడసరద గసట
ఇసటట ననస:61-10-631
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవపలల పపసదనరరస
ఇసటట ననస:61-10-632
వయసనస:43
లస: పప

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:61-10-633
వయసనస:24
లస: ససస స
3373 SQX2543023
పపరర: పవన కలమయర పపననమయక

95-152/202

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-10-632
వయసనస:25
లస: ససస స
95-152/206

3360 SQX1016857
పపరర: మమలయల షపక

తసడడ:డ ఆదస బగడత
ఇసటట ననస:61-10-631
వయసనస:34
లస: పప

భరస : నసరరల హహదన షపక
ఇసటట ననస:61-10-631
వయసనస:32
లస: ససస స

95-152/204 3365 MLJ3746039
3364 SQX1372200
పపరర: అబగదల రగహమన ఖయన పఠరన
పపరర: లకడక పపసదనరరస

3367 SQX0223644
పపరర: ఇసరకయయల షపక

95-151/647

3384 AP151000558025
పపరర: ననగరశశరరరవప గగననగగసటర �

95-151/660

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:61-10-636
వయసనస:24
లస: పప
95-151/661

3387 SQX0223214
పపరర: రరఘవనసదడ కలపరలల

95-151/662

తసడడ:డ పపదద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:61-10-638
వయసనస:25
లస: పప
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3388 SQX2199511
పపరర: శరరష కలపలల
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95-151/936

భరస : రరఘవనదదదరర కలపలల
ఇసటట ననస:61-10-638
వయసనస:20
లస: ససస స
95-151/665

తలర : పరరశత
ఇసటట ననస:61-10-638/1
వయసనస:25
లస: పప

3392 SQX2031011
పపరర: శకనవరస రరవప తమకశశటస ట

3390 MLJ3745825
పపరర: పరరశత నలయదద�డ

95-151/664

భరస : దనసన�
ఇసటట ననస:61-10-638/1
వయసనస:25
లస: ససస స
95-122/446

తసడడ:డ సనబబబ రరవప తమకశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-639
వయసనస:33
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-10
95-151/666

భరస : రరమకకటటరగడడడ�
ఇసటట ననస:61-10-639
వయసనస:25
లస: ససస స
3396 SQX2191781
పపరర: తరరమల బలలసనపరటట

3399 SQX2211134
పపరర: నజక షపక

95-151/937

95-152/1007

95-157/1255

95-151/671

95-151/674

95-151/675

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:61-10-643
వయసనస:54
లస: ససస స
3414 AP151000558316
పపరర: శకనవరసరరవప తతట�

3400 SQX1527631
పపరర: శకనవరస రరవప కరమశశటస ట

3403 MLJ3745858
పపరర: లకడక కళయఖణణ పప టట�

3406 AP151000561564
పపరర: మసరసనమక పప టట

3409 SQX1851419
పపరర: వహరరక పప టట

95-151/668

3398 SQX2180008
పపరర: మభమ సనభబన షపక

95-152/1006

3401 MLJ3747771
పపరర: హససనన షపక

95-157/223

భరస : మహబమబ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-10-640
వయసనస:39
లస: ససస స
95-151/669

3404 MLJ2747939
పపరర: లకడకపడసనత� పప టట�

95-151/670

తసడడ:డ రరమకకషష�
ఇసటట ననస:61-10-642
వయసనస:25
లస: ససస స
95-151/672

3407 SQX0429415
పపరర: రవ కకరణ� పప టట�

95-151/673

తసడడ:డ రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:61-10-642
వయసనస:43
లస: పప
95-152/207

3410 SQX1851260
పపరర: జయ శసకర కకషష పప తష

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప పప టట
ఇసటట ననస:61-10-642
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప పప తష
ఇసటట ననస:61-10-642
వయసనస:22
లస: పప

3412 AP151000561217
పపరర: మలలర శశరర తతట�

3413 SQX1245134
పపరర: అజయ కలమయర తతట

95-151/676

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:61-10-643
వయసనస:25
లస: ససస స
95-151/678

95-151/796

తసడడ:డ మర వల షపక
ఇసటట ననస:61-10-639
వయసనస:36
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-10-642
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పప టట
ఇసటట ననస:61-10-642
వయసనస:54
లస: పప
3411 SQX0204776
పపరర: శవపరరశత తతట�

95-152/860

తసడడ:డ రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:61-10-642
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకటటశశరరరవప పప టట
ఇసటట ననస:61-10-642
వయసనస:45
లస: ససస స
3408 SQX1137984
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప పప టట

3397 SQX2049179
పపరర: శసషషన షపక

3395 SQX2048080
పపరర: పపజత తమకశశటస ట

భరస : శకనవరస రరవప తమకశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-639
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప కరమశటట
ఇసటట ననస:61-10-640
వయసనస:43
లస: పప

భరస : సనదరరన రరవప దరరర
ఇసటట ననస:61-10-640
వయసనస:54
లస: ససస స
3405 SQX1137976
పపరర: వశరలకడక పప టట

95-151/667

భరస : మర వల షపక
ఇసటట ననస:61-10-639
వయసనస:66
లస: ససస స

భరస : మయభగ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-10-639
వయసనస:30
లస: ససస స
3402 SQX1811868
పపరర: రరమ దతవ దరరర

3394 SQX1824937
పపరర: గగరవమక కలసచస

భరస : సనబబబరరవప కలసచస
ఇసటట ననస:61-10-639
వయసనస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససర రరవప
ఇసటట ననస:61-10-639
వయసనస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ�
ఇసటట ననస:61-10-643
వయసనస:25
లస: పప

95-151/663

భరస : రరజజ
ఇసటట ననస:61-10-638/1
వయసనస:25
లస: ససస స

3391 SQX0940957
పపరర: రరజజ నలధదడ

3393 MLJ3745874
పపరర: రమయదతవ పపలగస�

3389 SQX0940981
పపరర: లకకక నలధదడ

3415 SQX1255166
పపరర: పడతనప తతట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:61-10-643
వయసనస:28
లస: పప

95-152/208

95-151/677

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:61-10-643
వయసనస:28
లస: పప
95-152/209

3416 SQX1233022
పపరర: వనసకట సనబడమణఖ కకషష కకషప ర
భసడనరస
తసడడ:డ సతఖననరరయణ భసడనరస
ఇసటట ననస:61-10-645
వయసనస:28
లస: పప

95-158/629
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3417 AP151000540468
పపరర: వనసకటటశశరరర కకసడమగడడ

95-158/630

తసడడ:డ శకరరమగల కకసడమగడడ
ఇసటట ననస:61-10-645
వయసనస:73
లస: పప
95-158/632

3423 MLJ3741626
పపరర: వజయలకడక తతసడమలలర

95-158/635

భరస : వనసకటరమణ తతసడమలలర
ఇసటట ననస:61-10-647
వయసనస:41
లస: ససస స
95-157/224

95-157/227

95-157/230

95-157/233

భరస : వరసనదతవ రరవప కకట
ఇసటట ననస:61-10-650
వయసనస:34
లస: ససస స
3438 SQX0529578
పపరర: వరసనదతవ రరవప కకట
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:61-10-650
వయసనస:35
లస: పప
3441 SQX0281378
పపరర: వరసనదతవరరవప కకట

3424 MLJ3736923
పపరర: వనసకటరమణ తతసడమలలర

3425 SQX1986017
పపరర: పరవన బబలరసకకసడ

95-158/636

3427 SQX1381151
పపరర: శరరద కకసజరటట

3430 SQX1557182
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప కసకకపరటట

3433 SQX0859728
పపరర: మయనస వనసకట

95-157/239

95-157/225

95-157/228

3431 SQX1754415
పపరర: సనరరష బబబగ కకననజటట

95-157/229

తసడడ:డ సనబబబరరవప కకనజరటట
ఇసటట ననస:61-10-649
వయసనస:47
లస: పప
95-157/231

3434 SQX1398321
పపరర: లయవణఖ కరరరమమరర

95-157/232

3436 SQX0379743
పపరర: బబల ననగ జజఖత కగ

3437 SQX1374321
పపరర: వర రరఘవమక కరరరమమరర

3445 AP151000537322
పపరర: వరసనసదరదతవ కకననటల
భరస : ననగరశశరరరవప కకననతల
ఇసటట ననస:61-10-651
వయసనస:62
లస: ససస స

95-157/226

భరస : చసదడగగపస కసకకపరటట
ఇసటట ననస:61-10-649
వయసనస:57
లస: ససస స

95-157/234

95-157/235

భరస : శకనవరసరరవప కరరరమమరర
ఇసటట ననస:61-10-650
వయసనస:60
లస: ససస స
95-157/237

3440 SQX1398511
పపరర: కకశశర కరరరమమరర

95-157/238

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరరరమమరర
ఇసటట ననస:61-10-650
వయసనస:43
లస: పప
95-157/240

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:61-10-650
వయసనస:56
లస: పప
95-157/242

3428 AP151000537320
పపరర: నటరరజరశశరర కసకకపరటట

భరస : కకషప ర కరరరమమరర
ఇసటట ననస:61-10-650
వయసనస:34
లస: ససస స

3442 AP151000534288
పపరర: ననగరశశరరరవప కకట

95-158/634

95-151/797

తసడడ:డ మణణకసఠ హహమసత కలమయర వనసకట
ఇసటట ననస:61-10-650
వయసనస:28
లస: ససస స

3439 MLJ1054733
పపరర: మహహష� కకట

95-158/631

భరస : వనణగ మననహర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:61-10-648
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:61-10-650
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడచనరర కకట
ఇసటట ననస:61-10-650
వయసనస:44
లస: పప
3444 SQX1374412
పపరర: లకడక వసరసత కలమయరర
ఉపరలపసచన
భరస : శసకర కలమయర ఉపరలపసచన
ఇసటట ననస:61-10-651
వయసనస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబయఖ యయయవరస
ఇసటట ననస:61-10-646
వయసనస:68
లస: పప

భరస : మహహష కగ
ఇసటట ననస:61-10-650
వయసనస:39
లస: ససస స
95-157/236

3422 MLJ2663177
పపరర: ఆసజననయగలల యయయవరస

తసడడ:డ ఆసజననయ శరససస స యయయవరరస
ఇసటట ననస:61-10-646
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ సనసదర గగపరస కసకకపరటట
ఇసటట ననస:61-10-649
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ కసకకపరటట
ఇసటట ననస:61-10-649
వయసనస:61
లస: పప
3435 SQX0777763
పపరర: జజఖత కకట

95-158/633

భరస : సనరరష బబబగ కకసజరటట
ఇసటట ననస:61-10-649
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : సనసదర గగపరస కసకకపరటట
ఇసటట ననస:61-10-649
వయసనస:59
లస: ససస స
3432 SQX1582353
పపరర: సనసదర గగపరస కసకకపరటట

3421 MLJ2663458
పపరర: రరజరష శరక యయయవరరస

3419 MLJ3741634
పపరర: శకరరజలకక యయయవరస

భరస : రరజరష శరక యయయవరస
ఇసటట ననస:61-10-646
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ తతసడమలలర
ఇసటట ననస:61-10-647
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ సనసదర గగపస � �
ఇసటట ననస:61-10-649
వయసనస:38
లస: ససస స
3429 SQX1582346
పపరర: నట రరజరశశరర కసకకపరటట

95-158/837

తసడడ:డ రరమ సరశమ చచదరర పప టర
ఇసటట ననస:61-10-645
వయసనస:30
లస: పప

3420 SQX1065250
పపరర: సరయ రరధ కలమయరర
యయయవరస
భరస : హరర శరక యయయవరస
ఇసటట ననస:61-10-646
వయసనస:35
లస: ససస స

3426 MLJ2657104
పపరర: సనజజత� కసకకపరటట�

3418 SQX2370401
పపరర: కరరరసక పప టర

3443 SQX1374297
పపరర: శకనవరసరరవప కరరరమమరర

95-157/241

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కరరరమమరర
ఇసటట ననస:61-10-650
వయసనస:64
లస: పప
95-157/243

3446 SQX1754472
పపరర: అజయ డకప ఉపరలపసచన

95-157/244

తసడడ:డ శసకర కలమయర ఉపరలపసచన
ఇసటట ననస:61-10-651
వయసనస:24
లస: పప
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95-157/245

తసడడ:డ శసకర కలమయర ఉపలపసచస
ఇసటట ననస:61-10-651
వయసనస:30
లస: పప
95-157/248

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కకణతస
ఇసటట ననస:61-10-651
వయసనస:70
లస: పప
95-157/251

తసడడ:డ మయజరత షపక
ఇసటట ననస:61-10-652
వయసనస:31
లస: పప
95-157/254

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడతటట
ఇసటట ననస:61-10-652
వయసనస:64
లస: పప
95-157/1258

3462 SQX1402205
పపరర: సనహససన కరకరపరరస

95-157/256

3457 SQX2038172
పపరర: సరమయమ జఖస బగదద

3460 SQX2077824
పపరర: వనసకటటశశరరవప ఈమన

3463 SQX0777771
పపరర: అననరరధన రరదనడ

95-157/259

3466 SQX0763490
పపరర: రఘగబబబగ రరదనడ

95-157/1256

తసడడ:డ యగరశశర రరవప కకమకననన
ఇసటట ననస:61-10-656
వయసనస:28
లస: ససస స

3469 SQX0136002
పపరర: సతఖవత యయసకటపత

95-154/1034

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప యయనకపరటట
ఇసటట ననస:61-10-656
వయసనస:43
లస: పప

3472 SQX0763433
పపరర: యగరశశర రరవప కకమకననతన
తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకమకన
ఇసటట ననస:61-10-656
వయసనస:63
లస: పప

95-157/268

3455 SQX0529438
పపరర: సనబబబరరవప అమర

3458 SQX2040434
పపరర: భబరటటశశర రరవప బగదద

95-157/1257

3461 SQX1756303
పపరర: పడభబకర రరవప మయలలసపరటట

95-157/257

3464 SQX1461193
పపరర: ససధఖ రరణణ కరకరపరరస

95-157/255

95-157/258

భరస : వనసకట సనబబరరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:61-10-655
వయసనస:50
లస: ససస స
95-157/260

95-157/261
3467 SQX1461151
పపరర: వనసకటసనబబబ రరవప కరకరపరరస

తసడడ:డ సనబడహకణఖస కరకరపరరస
ఇసటట ననస:61-10-655
వయసనస:52
లస: పప
95-157/263

3470 SQX0777730
పపరర: అచమమక కకమకననతన

95-157/264

భరస : యగరశశర రరవప కకమకననన
ఇసటట ననస:61-10-656
వయసనస:56
లస: ససస స
95-157/266

3473 SQX0777755
పపరర: వనసకట ననగలకడక శనగపలర

95-157/267

భరస : వనసకటటశశర గగపరస
ఇసటట ననస:61-10-657
వయసనస:29
లస: ససస స

95-157/269 3476 SQX0928200
3475 AP151000534291
పపరర: రవసదడకలమయర కకణతస కకనటస
పపరర: లలకరశశరర తతట

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-10-657
వయసనస:44
లస: పప

95-157/253

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మయలలసపరటట
ఇసటట ననస:61-10-654
వయసనస:71
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప యయసకటపరటట
ఇసటట ననస:61-10-656
వయసనస:35
లస: ససస స
95-157/265

95-157/250

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ బగదద
ఇసటట ననస:61-10-653
వయసనస:68
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరదనడ
ఇసటట ననస:61-10-655
వయసనస:43
లస: పప
95-157/262

3452 SQX1729755
పపరర: అదదలకడక కకసడతటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అమర
ఇసటట ననస:61-10-652
వయసనస:60
లస: పప

భరస : రఘగబబబగ రరదనడ
ఇసటట ననస:61-10-655
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : పడభబకర రరవప మయలలసపరటట
ఇసటట ననస:61-10-655
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ శనగపలర
ఇసటట ననస:61-10-657
వయసనస:42
లస: పప

95-157/252

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఈమన
ఇసటట ననస:61-10-654
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సనబబరరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:61-10-655
వయసనస:27
లస: ససస స

3474 SQX0529560
పపరర: వనసకటటశశర గగపరస శనగపలర

3454 SQX1187070
పపరర: వరసన పసనపపలలటట

95-157/247

భరస : రరఘవయఖ కకసడతటట
ఇసటట ననస:61-10-652
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : భబరతతసశర రరవప బగదద
ఇసటట ననస:61-10-653
వయసనస:68
లస: ససస స

భరస : సతఖ పడసరద బగదద
ఇసటట ననస:61-10-653
వయసనస:39
లస: ససస స

3471 SQX0763136
పపరర: శకనవరస రరవప యయనకపరటట

95-157/249

తసడడ:డ రరజ పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:61-10-652
వయసనస:44
లస: పప

3456 SQX1729623
పపరర: రరఘవయఖ కకసడతటట

3468 SQX0777623
పపరర: ఉదయలకడక కకమకననతన

3451 SQX1474766
పపరర: సనజజత వనరరచరర

3449 AP151000534292
పపరర: ననగరశశరరరవప కకనతనల

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కకనతనల
ఇసటట ననస:61-10-651
వయసనస:67
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ వనరరచరర
ఇసటట ననస:61-10-652
వయసనస:34
లస: ససస స

3453 SQX1044882
పపరర: ఫయయజ షపక

3465 SQX0777656
పపరర: ఉమయదతవ మయలలసపరటట

95-157/246

తసడడ:డ సనబబబరరవప ఉపరలపసచన
ఇసటట ననస:61-10-651
వయసనస:62
లస: పప

3450 SQX1374479
పపరర: ననగరశశర రరవప కకణతస

3459 SQX2039022
పపరర: అనత బగదద

3448 SQX1374446
పపరర: శసకర కలమయర ఉపరలపసచన

95-157/270

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:61-10-658
వయసనస:29
లస: ససస స
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3477 MLJ2657088
పపరర: గసగరభవరన కకమమకరర

95-157/271

3478 SQX0928192
పపరర: రవ తతజజ తతట

భరస : వనసకట ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-10-658
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:61-10-658
వయసనస:28
లస: పప

95-157/274
3480 MLJ2651032
పపరర: వరసవసతఖననతరరయణ
కకమమకరర
తసడడ:డ వనసకటననగరశశరరరవప కకమమకరర
ఇసటట ననస:61-10-658
వయసనస:37
లస: పప

3481 SQX1178186
పపరర: చసదదక
డ రరణణ గసగరశశటస ట

3483 SQX1485185
పపరర: వనసకట శవ ననగ మలలర శశరర
గసగరశశటస ట
భరస : వనసకటటశశరరర గసగరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-659
వయసనస:49
లస: ససస స

95-157/277

3486 SQX0763425
పపరర: అరవసద యరరక

95-157/280

95-157/283

95-160/764

తసడడ:డ వనసకటరరవప దనమశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-659
వయసనస:23
లస: ససస స
3495 MLJ3741345
పపరర: సరమయమ జఖస మయచరర

95-158/637

భరస : ససతనరరమయఖ మయచరర
ఇసటట ననస:61-10-661
వయసనస:47
లస: ససస స
3498 SQX0814947
పపరర: సరయ నరకల దతవ P పస

95-157/286

భరస : సనబబబరరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:61-10-662
వయసనస:58
లస: ససస స

3490 SQX1954031
పపరర: భమ లకడక మమడడబబ యన

95-157/289

95-157/281

95-157/276

3485 SQX0763037
పపరర: వనసకట లలకరష గసగరశశటస ట

95-157/279

3488 SQX0386961
పపరర: వనసకటటశశరరర� గసగరశశటస �ట

95-159/583

3491 SQX1954049
పపరర: బబలయజ ననయక వనడడతత

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమడడబబ యన
ఇసటట ననస:61-10-659
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరససససగ ననయక
ఇసటట ననస:61-10-659
వయసనస:27
లస: పప

95-157/284
3493 SQX1399634
పపరర: హఖహ వనసకట ననగలకడక
చనరరగగసడర
భరస : వనసకట రరమ కకషష చనరరగగసడర
ఇసటట ననస:61-10-660
వయసనస:37
లస: ససస స

3494 SQX0451674
పపరర: లకకకపసడయయసక పపదద
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపదద
ఇసటట ననస:61-10-661
వయసనస:30
లస: ససస స

3496 MLJ3736527
పపరర: ససతనరరమయఖ మయచరర

3497 SQX2193159
పపరర: అసజయఖ కలమయర మలశశటస ట

3499 SQX0379776
పపరర: వరణణ పపదద � పపడడడ

3502 SQX1760065
పపరర: అపరష మలర వవలల

3505 SQX1762574
పపరర: లకడక మలశశటస ట
భరస : హననమసత రరవప మలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-662
వయసనస:68
లస: ససస స

95-157/282

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:61-10-659
వయసనస:50
లస: పప

95-158/638

95-159/584

95-157/285

95-156/896

తసడడ:డ హననమసత రరవప మలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-662
వయసనస:38
లస: పప
95-157/287

3500 SQX0712265
పపరర: సనమన చసదడన పపదద

95-157/288

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-10-662
వయసనస:30
లస: పప
95-158/639

భరస : శవరరమకకషష మలర వవలల
ఇసటట ననస:61-10-662
వయసనస:30
లస: ససస స
95-158/641

3482 SQX0777706
పపరర: హహమశక గసగరశశటస ట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గసగరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-659
వయసనస:27
లస: పప

భరస : మహహశశర రరవప�
ఇసటట ననస:61-10-662
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ చదసచయఖ�
ఇసటట ననస:61-10-662
వయసనస:55
లస: పప
3504 SQX1586900
పపరర: భబరత దతవ పరలడడగగ

95-157/278

తసడడ:డ మహనరరవప మయచరర
ఇసటట ననస:61-10-661
వయసనస:50
లస: పప

భరస : రరమపడసరద
ఇసటట ననస:61-10-662
వయసనస:51
లస: ససస స
3501 SQX0139436
పపరర: మహహశశర రరవప� పపదదద�

3487 SQX0387290
పపరర: తడలలక ననగరరరజన� మదదద�

95-157/273

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గసగరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-659
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎస వ యస డక పడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:61-10-659
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-10-659
వయసనస:56
లస: పప
3492 SQX2072015
పపరర: శశరరషర దనమశశటస ట

95-157/275

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గసగరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-659
వయసనస:25
లస: ససస స
3484 SQX1747138
పపరర: రసగమక గసగరశశటస ట

3479 SQX0711929
పపరర: వనసకట రమణ వనలగపపడడ

తసడడ:డ వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:61-10-658
వయసనస:28
లస: పప

భరస : లకకయఖ గసగరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-659
వయసనస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ యరరక
ఇసటట ననస:61-10-659
వయసనస:28
లస: పప
3489 SQX0387548
పపరర: వ శవదనరరరపడసరదనడవప మదదద

95-157/272

3503 SQX1762566
పపరర: హహమ కలమయరర మటకకటట

95-158/640

తసడడ:డ ఆనసద రరవప మటకకటట
ఇసటట ననస:61-10-662
వయసనస:37
లస: ససస స
95-158/642

3506 SQX1762541
పపరర: కరమయకడ మటకకటట

95-158/643

భరస : సససహచలస మటకకటట
ఇసటట ననస:61-10-662
వయసనస:72
లస: ససస స
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3507 SQX1762590
పపరర: సరయశరత కలమయర మటకకటట

95-158/644

తసడడ:డ ఆనసద రరవప మటకకటట
ఇసటట ననస:61-10-662
వయసనస:24
లస: పప
3510 SQX1762525
పపరర: హననమసత రరవప మయలశశటస ట

95-158/647

95-152/1010

95-158/649

95-158/652

95-158/655

95-158/658

95-158/650

3520 MLJ3741402
పపరర: లనన మయధనరర అపసలశశటస ట

3523 MLJ2663219
పపరర: హరరష అపసలశశటస ట

3526 MLJ3739984
పపరర: భబగఖలకకక దతవశశటస ట

95-158/661

3529 SQX2209914
పపరర: సనధకర మగనగరల

95-158/653

95-159/585

3534 SQX1791961
పపరర: వనద లత టటకక

95-158/663

3532 SQX2345866
పపరర: ననగ శకనవరస రరవప బరర

95-158/656

తసడడ:డ మహన రరవప టటకక
ఇసటట ననస:61-10-667
వయసనస:30
లస: ససస స

95-158/648

3518 AP151000543386
పపరర: రతస మక పప తత
స రర

95-158/651

3521 SQX0402933
పపరర: ననగ భగవననశశరర అపసలశశటస ట

95-158/654

3524 MLJ2663201
పపరర: తడననధ అపసలశశటస ట

95-158/657

తసడడ:డ పడసరదరరవప అపసలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-664
వయసనస:39
లస: పప
95-158/659

3527 SQX1557083
పపరర: సనబడహకణఖస దతవశశటస ట

95-158/660

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దతవశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-665
వయసనస:23
లస: పప
95-158/838

3530 SQX1762640
పపరర: వనసకటవజయశశఖర చలలకలరర

95-158/662

తసడడ:డ షననకఖరసశర రరవప చలలకలరర
ఇసటట ననస:61-10-666
వయసనస:50
లస: పప
95-156/898

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:61-10-667
వయసనస:42
లస: పప
3535 SQX1791953
పపరర: సరయ శశశత టటకక

3515 SQX1291863
పపరర: దతవ జయలకడక పప తత
స రర

భరస : పవన కలమయర అపసలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-664
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ మగనగరల
ఇసటట ననస:61-10-665
వయసనస:40
లస: పప

3531 SQX1286567
పపరర: వనసకట లకడక ననగరశశరర
చలమగసరర
భరస : వజయ శశఖర చలమగసరర
ఇసటట ననస:61-10-666
వయసనస:49
లస: ససస స

95-152/1009

భరస : వనసకటబడమయఖ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:61-10-663
వయసనస:77
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప దతవశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-665
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప దతవశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-665
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప టటకక
ఇసటట ననస:61-10-667
వయసనస:28
లస: ససస స

3517 SQX1762616
పపరర: రతస మక పప తత
స రర

3512 SQX2479780
పపరర: గగపస సతశ పప తతరర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:61-10-663
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప అపసలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-664
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప అపసలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-664
వయసనస:42
లస: పప
3528 MLJ3736626
పపరర: కకటటశశరరరవప దతవశశటస ట

95-156/897

భరస : తడననధ అపసలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-664
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప అపసలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-664
వయసనస:61
లస: ససస స
3525 MLJ2663854
పపరర: పవన కలమయర అపసలశశటస ట

3514 SQX2482040
పపరర: గగపస సతశ పప తతరర

95-158/646

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప తతరర
ఇసటట ననస:61-10-663
వయసనస:18
లస: పప

భరస : వనసకటరరమయఖ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:61-10-663
వయసనస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:61-10-663
వయసనస:47
లస: పప
3522 MLJ3739976
పపరర: జయశక అపసలశశటస ట

95-152/1008

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప తతరర
ఇసటట ననస:61-10-663
వయసనస:18
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:61-10-663
వయసనస:46
లస: ససస స
3519 SQX1762624
పపరర: సతఖననరరయణ పప తత
స రర

3511 SQX2477834
పపరర: గగపస సతశ పప తతరర

3509 SQX1586918
పపరర: సనబబబరరవప పరలడడగగ

తసడడ:డ ససత రరమయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:61-10-662
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప తతరర
ఇసటట ననస:61-10-663
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప తతరర
ఇసటట ననస:61-10-663
వయసనస:18
లస: పప
3516 AP151000543385
పపరర: అసజల దతవ పప తత
స రర

95-158/645

తసడడ:డ రరమమహనరరవప ఎస
ఇసటట ననస:61-10-662
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ మయలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-662
వయసనస:71
లస: పప
3513 SQX2475374
పపరర: గగపస సతశ పప తతరర

3508 SQX1762509
పపరర: శవరరమకకషష ఎస

3533 SQX2297653
పపరర: ఆధద లకడక బరర

95-156/899

భరస : శకనవరస రరవప బరర
ఇసటట ననస:61-10-667
వయసనస:41
లస: ససస స
95-158/664

3536 SQX1884600
పపరర: ఆధదలకడక బబరర

95-158/665

భరస : శకనవరస రరవప బబరర
ఇసటట ననస:61-10-667
వయసనస:41
లస: ససస స
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పపరర: మయధవ గరరక
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95-158/666

భరస : వనసకట సనబబబరరవప గరరక
ఇసటట ననస:61-10-667
వయసనస:46
లస: ససస స
3540 SQX1557091
పపరర: సనమసత గరరక

95-158/669

95-158/672

95-158/670

3544 SQX1791938
పపరర: రరధన వటల పపరరమయళళ

95-157/290

3547 SQX1792001
పపరర: సననత కలమయరర వరగరచరర

95-158/673

3550 SQX1791987
పపరర: అసజన కలమయరర వరగరచరర

3542 SQX1258756
పపరర: వనసకట సనబబబరరవప గరరక

3545 SQX1719780
పపరర: సతఖవత మలర వరపప

95-153/31

95-158/674

3548 SQX1762707
పపరర: ఆదదలకడక సరతషలలరర

95-158/675

భరస : వనసకట శవ ననగరశశర రరవప సరతషలలరర
ఇసటట ననస:61-10-668
వయసనస:37
లస: ససస స
95-158/677

3551 SQX1792019
పపరర: సతతఖసదడ కలమయర వరగరచరర

భరస : వనసకట సనబబబరరవప సరతషలలరర
ఇసటట ననస:61-10-668
వయసనస:59
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడ రరవప వరగరచరర
ఇసటట ననస:61-10-668
వయసనస:64
లస: ససస స

95-158/679
3552 SQX1762749
పపరర: వనసకటశవననగరశశర రరవప
సరతషలలరర
తసడడ:డ వనసకట సనబబబరరవప సరతషలలరర
ఇసటట ననస:61-10-668
వయసనస:47
లస: పప

95-158/680 3554 SQX1792068
3553 SQX1762723
పపరర: వనసకట సనబబబరరవప సరతషలలరర
పపరర: రరమచసదడ రరవప వరగరచరర

తసడడ:డ పపలర యఖ సరతషలలరర
ఇసటట ననస:61-10-668
వయసనస:69
లస: పప

3555 SQX1770536
పపరర: మసగమక మమడక

3556 SQX1838788
పపరర: ఫణణకలమయర శశటస ట భకలసన

95-157/291

భరస : నరసససహ రరవప మమడక
ఇసటట ననస:61-10-669
వయసనస:57
లస: ససస స
3558 SQX1771138
పపరర: నరసససహరరవప మమడక

95-157/294

తసడడ:డ వనసకట నరసససహయఖ మమడక
ఇసటట ననస:61-10-669
వయసనస:61
లస: పప
3561 SQX1762251
పపరర: ఉమ మహహశశరర గరదస శశటస ట
భరస : శకనవరసనలల గరదస శశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-670
వయసనస:31
లస: ససస స
3564 MLJ3741303
పపరర: లననచసద మమకల
భరస : సదనశవరరవప మమకల
ఇసటట ననస:61-10-671
వయసనస:35
లస: ససస స

95-158/681

తసడడ:డ ననరరయణయఖ వరగరచరర
ఇసటట ననస:61-10-668
వయసనస:69
లస: పప
95-157/292

3557 SQX1770528
పపరర: ససవర ననగరరజ మమడక

95-157/293

తసడడ:డ రరమలసగరశశర రరవప శశటస ట భకలసన
ఇసటట ననస:61-10-669
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మమడక
ఇసటట ననస:61-10-669
వయసనస:36
లస: పప

3559 SQX1832252
పపరర: దనరర సతఖ ససతతషస పపదద

95-157/295

3560 SQX1832245
పపరర: రఘగ ననధ బబబగ
నడడమగకసల
తసడడ:డ రరమదనసన నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-10-670
వయసనస:52
లస: పప

95-157/296

95-158/683

3563 SQX1882000
పపరర: హరరశ మమకల

95-158/684

3562 SQX1762277
పపరర: శకనవరసనలల గరదసశశటస ట
తసడడ:డ అనసత రరమయఖ గరదసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-670
వయసనస:41
లస: పప

95-158/685

95-158/678

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప వరగరచరర
ఇసటట ననస:61-10-668
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ మహహశశరరరవప పపదద
ఇసటట ననస:61-10-670
వయసనస:22
లస: ససస స
95-158/682

95-158/671

భరస : శవ పడసరద మలర వరపప
ఇసటట ననస:61-10-668
వయసనస:61
లస: ససస స

భరస : సతతఖసదడ కలమయర వరగరచరర
ఇసటట ననస:61-10-668
వయసనస:32
లస: ససస స
95-158/676

95-158/668

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గరరక
ఇసటట ననస:61-10-667
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పపరరమయళళ
ఇసటట ననస:61-10-667
వయసనస:68
లస: పప

భరస : వనసకయఖ యరరక
ఇసటట ననస:61-10-668
వయసనస:51
లస: ససస స
3549 SQX1762764
పపరర: కరశఅనతపపరష సరతషలలరర

3541 SQX1238584
పపరర: హరర చరణ తతజ గరరక

3539 SQX1762681
పపరర: శవననగలకడక గరగక

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గరరక
ఇసటట ననస:61-10-667
వయసనస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సనబబబ రరవప గరరక
ఇసటట ననస:61-10-667
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ అపరలరరవప టటకక
ఇసటట ననస:61-10-667
వయసనస:56
లస: పప
3546 SQX1727320
పపరర: నరకల యరరక

95-158/667

భరస : రరధ వఠల పపరరమయళళ
ఇసటట ననస:61-10-667
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సనబబబరరవప గరరక
ఇసటట ననస:61-10-667
వయసనస:24
లస: పప
3543 SQX1762665
పపరర: మహన రరవప టటకక

3538 SQX1791912
పపరర: ఛనయ దతవ పపరరమయళళ

3565 AP151000543310
పపరర: లకడకసరమయమ జఖస మమకల
భరస : ససరఖననరరయణ మమకల
ఇసటట ననస:61-10-671
వయసనస:61
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:61-10-671
వయసనస:32
లస: ససస స
95-158/686

3566 MLJ3735016
పపరర: ననగరశశరరరవప మమకల

95-158/687

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ మమకల
ఇసటట ననస:61-10-671
వయసనస:36
లస: పప
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పపరర: సదనశవరరవప మమకల
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95-158/688

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ మమకల
ఇసటట ననస:61-10-671
వయసనస:43
లస: పప
3570 SQX0387514
పపరర: రవ కకశశర గగసటటపలర

95-157/297

95-157/299

95-157/302

95-157/305

95-157/308

95-157/311

95-157/313

తసడడ:డ ససజవ రగడకడ కర
ఇసటట ననస:61-10-678
వయసనస:33
లస: పప

3580 SQX1450832
పపరర: హరరష అసబటట

3583 MLJ1053644
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పపదద

3586 AP151000534306
పపరర: కకటటశశరరరవప అసబటట

3589 MLJ1050012
పపరర: కకసడనరగడడడ కరసరర � �

95-157/315

3592 SQX0715953
పపరర: పదక కలకకసరర

95-157/306

3595 MLJ2650091
పపరర: కకరణ కలమయర బబ మకన
తసడడ:డ బబబగరరవప బబ మకన
ఇసటట ననస:61-10-678
వయసనస:39
లస: పప

3575 AP151000537337
పపరర: రరజరశశరర అసబటట

95-157/301

3578 AP151000537351
పపరర: పదనకవత అసబటట

95-157/304

3581 SQX0139394
పపరర: సరయ కరరరసక� వనలరసపలర �

95-157/307

తసడడ:డ వనసకట సనబబబరరవప�
ఇసటట ననస:61-10-677
వయసనస:30
లస: పప
95-157/309

95-157/310
3584 SQX0139535
పపరర: వనసకట సనబబబరరవప� వనలరసపలర �

తసడడ:డ కకషష మమరరస�
ఇసటట ననస:61-10-677
వయసనస:64
లస: పప
95-157/312

3587 AP151000537336
పపరర: సరమయమ జఖస అసబటట

95-157/1194

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-10.677
వయసనస:67
లస: ససస స
95-157/314

3590 SQX2091916
పపరర: భబగఖ లకడక కలమకరర

95-154/1035

భరస : రరసబబబగ కలమకరర
ఇసటట ననస:61-10-677, 1ST LINE
వయసనస:47
లస: ససస స
95-157/316

భరస : మలర కరరరజనరరవప కలకకసరర
ఇసటట ననస:61-10-678
వయసనస:45
లస: ససస స
95-157/318

95-157/298

భరస : వనసకటటశశరరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:61-10-677
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరగడడడ� �
ఇసటట ననస:61-10-677/1
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ ససజవరగడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:61-10-678
వయసనస:34
లస: ససస స
3594 SQX0878496
పపరర: రరజ షపకర రగడకడ

95-157/303

తసడడ:డ పపదకకదసడరరమయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:61-10-677
వయసనస:77
లస: పప

భరస : కకటటరగడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:61-10-677/1
వయసనస:77
లస: ససస స
3591 SQX0136820
పపరర: ననగజజఖత కరసరర

3577 MLJ1052695
పపరర: శకననవరసన రరవప అసబటట

3572 SQX0137000
పపరర: అరరణ అసబటట

భరస : రరమయరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:61-10-676
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చదసచయఖ పపదద
ఇసటట ననస:61-10-677
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ పపదకకదసడరరమయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:61-10-677
వయసనస:68
లస: పప
3588 AP151000537340
పపరర: తషలశమక కరసరర

95-157/300

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అసబటట
ఇసటట ననస:61-10-677
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:61-10-677
వయసనస:50
లస: పప
3585 AP151000534307
పపరర: రరమయరరవప అసబటట

3574 MLJ2657575
పపరర: ఈశశరమక మసడదదద నల

95-156/901

భరస : శకనవరసరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:61-10-676
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:61-10-676
వయసనస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:61-10-677
వయసనస:48
లస: ససస స
3582 AP151000534319
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అసబటట

95-151/679

భరస : తడపపరరరగడడడ
ఇసటట ననస:61-10-676
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయరరవప�
ఇసటట ననస:61-10-676
వయసనస:35
లస: పప
3579 MLJ1053636
పపరర: శవపదకజ పపదద

3571 SQX1915263
పపరర: అశశక కలమయర కలమమకరర

3569 SQX2465631
పపరర: సరయ కలమయర గగసటటపలర

తసడడ:డ శవననరరయణ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-10-675
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబగ కలమమకరర
ఇసటట ననస:61-10-676
వయసనస:29
లస: పప

భరస : రరమయరరవప తతసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-676
వయసనస:44
లస: ససస స
3576 SQX0449850
పపరర: లకడక కరసత అసబటట� అసబటట

95-156/900

తసడడ:డ శవననరరయణ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-10-675
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకమననతరరయణ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-10-675
వయసనస:29
లస: పప
3573 SQX0135962
పపరర: ససపపరష తతసశశటస ట

3568 SQX2468445
పపరర: గగపసననథ గగసటటపలర

3593 AP151000537353
పపరర: రమణ కరసరర

95-157/317

భరస : ససజవరగడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:61-10-678
వయసనస:47
లస: ససస స
95-157/319

3596 AP151000534320
పపరర: ససజవరగడడడ కరసరర

95-157/320

తసడడ:డ కకటటరగడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:61-10-678
వయసనస:50
లస: పప
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95-156/902

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకలకకననడ
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:26
లస: పప
3600 SQX1838796
పపరర: భవరన మమమల

95-157/323

భరస : రమమశ మమమల
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:27
లస: ససస స
3603 SQX0814962
పపరర: మలలర శశరర పస

95-157/326

95-157/329

95-157/332

95-157/335

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ పపదద ననటట
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:35
లస: పప
3615 SQX0553826
పపరర: రరమయరరవప తనతసశశటస ట

95-157/338

95-157/341

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:61-10-680
వయసనస:29
లస: పప

3607 MLJ1058700
పపరర: ననగరరజకలమయరర బబ మకన

95-157/330

95-157/333

3613 SQX1770759
పపరర: శశష రరవప మయరరశశటస ట

95-157/336

3619 AP151000534311
పపరర: బబఋరరవప బబ మకన

95-157/344

3622 AP151000537343
పపరర: హనమయయమక మగరల

3625 SQX0061259
పపరర: పడసరద� మగరల�
తసడడ:డ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:61-10-680
వయసనస:34
లస: పప

3605 SQX1838804
పపరర: గరతన సనధ తనడడవరయ

95-157/328

3608 SQX0814954
పపరర: ననగమణణ పస

95-157/331

3611 SQX0982579
పపరర: సనరరష గసగరశశటస ట

95-157/334

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసగరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:33
లస: పప
3614 SQX0815100
పపరర: పప లలశశరరరవప పస

95-157/337

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప పస
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:44
లస: పప
95-157/339

3617 AP151000534317
పపరర: సతఖ రరజ వకసలగడడ

95-157/340

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ వకసలగడడ
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:52
లస: పప
95-157/342

3620 SQX0136804
పపరర: కరసచన ససత మగరల

95-157/343

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మగరల
ఇసటట ననస:61-10-680
వయసనస:30
లస: ససస స
95-157/345

భరస : గసగయఖ మమగరల
ఇసటట ననస:61-10-680
వయసనస:42
లస: ససస స
95-157/347

95-157/325

భరస : మలలర శశర రరవప పస
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:63
లస: ససస స

3610 SQX0982629
పపరర: ఎస వ ఎస సరయ కలమయర
మగదదహ శశటస ట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగదదహ శశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:26
లస: పప

3616 SQX0982603
పపరర: శకనవరస రరవప మగదదహ శశటస ట

3602 SQX0982652
పపరర: ననగ లకకక పపదద ననదద

భరస : వనసకటటశశర రరవప దతవత
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసనబబయఖ బబ మకన
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:61
లస: పప

భరస : పడసరద మగరల
ఇసటట ననస:61-10-680
వయసనస:30
లస: ససస స
3624 SQX0763151
పపరర: మగరల అసకమక రరవప

95-157/327

తసడడ:డ ఏగయఖ మగదదహ శశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ పపదద ననదద
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:59
లస: పప
3621 SQX1951664
పపరర: సడవసత మగరల

3604 SQX1770742
పపరర: వజయ లకడక మయరరశశటస ట

95-157/322

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపదద ననన
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ మయరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ ధరరకరరవప తనతసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:47
లస: పప
3618 SQX0982637
పపరర: సతఖననరరయణ పపదద ననదద

95-157/324

భరస : బబఋరరవప బబ మకన
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : ఏగయఖ మగదదహ శశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:69
లస: ససస స
3612 SQX0982561
పపరర: వరరసజననయగలల పపదద ననటట

3601 SQX0982587
పపరర: పరవన గసగరశశటస ట

3599 SQX1727692
పపరర: పప ల ససధనఖమణణ పసచమక

తసడడ:డ పప లలశశర రరవప పసచమక
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : శశష రరవప మయరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ పపదద ననదద
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:49
లస: ససస స
3609 SQX0982595
పపరర: సనబబమక మగదదహ శశటస ట

95-157/321

భరస : సనరరష గసగరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : పప లలశశరరరవప పస
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:37
లస: ససస స
3606 SQX0982645
పపరర: శవ కలమయర పపదద ననదద

3598 SQX1770718
పపరర: లకడక యయమన పసడయయసక
తనఠమ
తసడడ:డ రరమయరరవప తనతశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-679
వయసనస:21
లస: ససస స

3623 AP151000537342
పపరర: వనసకటరతతస మగరల

95-157/346

భరస : సరసబశవరరవప మమగరల
ఇసటట ననస:61-10-680
వయసనస:52
లస: ససస స
95-157/348

3626 SQX0529784
పపరర: కకషప ర కరరరమగరర

95-157/349

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరరరమమరర
ఇసటట ననస:61-10-680
వయసనస:42
లస: పప

Page 125 of 306

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-10

3627 AP151000534315
పపరర: గసగయఖ మగరల

95-157/350

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� మమగరల
ఇసటట ననస:61-10-680
వయసనస:62
లస: పప
3630 SQX1557190
పపరర: మగనత షపక

95-157/353

95-157/356

95-157/359

95-157/362

95-157/365

95-157/368

95-157/371

భరస : శకనవరస రరవప అర
ఇసటట ననస:61-10-684
వయసనస:30
లస: ససస స

3640 SQX0814988
పపరర: మయధవ

3643 AP151000537347
పపరర: జయలకడక రరవపల

3646 MLJ2651214
పపరర: దనరర శరఖమ రరవపల

3649 SQX0815118
పపరర: చనత రసగరరరవప

95-156/903

3652 SQX2401776
పపరర: గగతస నగరశ ఆవరగన

95-157/363

3655 MLJ1054444
పపరర: లకకపస
డ నత� రరవపల�
భరస : వరరలలరరవపల�
ఇసటట ననస:61-10-684
వయసనస:34
లస: ససస స

3635 SQX0878439
పపరర: వనసకట అరరజన మదడడగగ

95-157/358

3638 SQX1917483
పపరర: లయవణఖ పరరకసడర

95-157/361

3641 SQX1917640
పపరర: వరససత

95-157/364

భరస : వససత పడసరద
ఇసటట ననస:61-10-683
వయసనస:48
లస: ససస స
95-157/366

3644 SQX1917525
పపరర: గగపసననధ పరరకసడర

95-157/367

తసడడ:డ సనబబరరవప పరరకసడర
ఇసటట ననస:61-10-683
వయసనస:22
లస: పప
95-157/369

3647 SQX0815142
పపరర: పడసరద అర

95-157/370

తసడడ:డ చనత రసగరరరవప అర
ఇసటట ననస:61-10-683
వయసనస:41
లస: పప
95-157/372

3650 SQX2114247
పపరర: మమనక పరకసడనర

95-157/1259

తసడడ:డ సనబబ రరవప
ఇసటట ననస:61-10-683
వయసనస:23
లస: ససస స
95-156/904

తసడడ:డ సనరరశ బబబగ ఆవరగన
ఇసటట ననస:61-10-684
వయసనస:18
లస: పప
95-157/373

95-157/355

తసడడ:డ సనబబరరవప పరరకసడర
ఇసటట ననస:61-10-683
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ అర
ఇసటట ననస:61-10-683
వయసనస:65
లస: పప

తసడడ:డ సనరరశ బబబగ ఆవరగన
ఇసటట ననస:61-10-684
వయసనస:19
లస: ససస స
3654 SQX0815001
పపరర: కలమయరర అర

95-157/360

తసడడ:డ చనతరసగరరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:61-10-683
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ వకసలగడడ
ఇసటట ననస:61-10-683
వయసనస:47
లస: పప
3651 SQX2382232
పపరర: భబరర వ సనభబషసణ ఆవరగన

3637 SQX1856822
పపరర: మహన రరవప వకసలగడడ

3632 SQX1491711
పపరర: మగసతనజ బబగమ సయఖద

తసడడ:డ వనసకట సనబబబరరవప మదడడగగ
ఇసటట ననస:61-10-682
వయసనస:33
లస: పప

భరస : చనతరసగరరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:61-10-683
వయసనస:60
లస: ససస స

తలర : ననగ రరజజ కలమయరర పరరకసడర
ఇసటట ననస:61-10-683
వయసనస:22
లస: పప
3648 AP151000534318
పపరర: మహనరరవప వరకసలగడడ

95-157/357

భరస : పడసరద అర
ఇసటట ననస:61-10-683
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమయఖ అ
ఇసటట ననస:61-10-683
వయసనస:56
లస: ససస స
3645 SQX1856798
పపరర: గగపసననధ పరరకసడర

3634 SQX1557273
పపరర: అససఫ బబషర షపక

95-157/352

భరస : దసస గరరర సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:61-10-682
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ వకసలగడడ
ఇసటట ననస:61-10-682
వయసనస:50
లస: పప

భరస : దనరర శరఖమ అర
ఇసటట ననస:61-10-683
వయసనస:29
లస: ససస స
3642 SQX0814996
పపరర: శవ కలమయరర అ

95-157/354

తసడడ:డ మహబమబ అల షపక
ఇసటట ననస:61-10-682
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ అలయరబకలర షపక
ఇసటట ననస:61-10-682
వయసనస:46
లస: పప
3639 SQX0814970
పపరర: శవ గరయతడ అర

3631 AP151000537345
పపరర: కనకదనరర వరకసలగడడ

3629 AP151000537346
పపరర: అనసత లకడక

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:61-10-682
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప వకసలగడడ
ఇసటట ననస:61-10-682
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటననరరయణ వకసలగడడ
ఇసటట ననస:61-10-682
వయసనస:76
లస: ససస స
3636 SQX1568924
పపరర: మహబమబ అల షపక

95-157/351

భరస : రఫస అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:61-10-682
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : మహబమబ అల షపక
ఇసటట ననస:61-10-682
వయసనస:43
లస: ససస స
3633 AP151000537670
పపరర: సరమయమ జఖస వకసలగడడ

3628 SQX1491745
పపరర: గగససయయ బబగమ సయఖద

3653 SQX2375715
పపరర: గగతస నగరశ ఆవరగన

95-156/905

తసడడ:డ సనరరశ బబబగ ఆవరగన
ఇసటట ననస:61-10-684
వయసనస:18
లస: పప
95-157/374

3656 MLJ2656494
పపరర: మయధనరరలత� రరవపల�

95-157/375

భరస : చసదడశశఖర బబబగ�
ఇసటట ననస:61-10-684
వయసనస:34
లస: ససస స
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95-157/376

భరస : శకనవరసరరవప కటకస
ఇసటట ననస:61-10-684
వయసనస:41
లస: ససస స
3660 MLJ2656866
పపరర: శవకలమయరర అడపరల

95-157/379

95-157/382

95-157/385

95-157/387

95-157/390

3675 SQX1886738
పపరర: శకకరసత కకసడసరర

95-157/393

95-157/1405

3670 SQX0379883
పపరర: ననగ చదచతనఖ మయదనల

3673 SQX1886746
పపరర: వనసకట ననగగసదడ కకసడసరర

95-157/396

95-157/388

భరస : సనబబబ రరవప
ఇసటట ననస:61-10-690
వయసనస:77
లస: ససస స

95-157/391

3668 SQX1754449
పపరర: షహననజ పఠరన

95-157/386

3671 SQX1088542
పపరర: శవమక యసపరరల

95-157/389

95-157/392
3674 SQX1461219
పపరర: ససత మహ లకడక నడడమగకసల

95-157/394 3677 SQX1597568
3676 SQX1309252
పపరర: హననమయన వనసకటటష కకసడసరర
పపరర: వనసకటటసశర రరవప యసపరరల

3679 SQX1754456
పపరర: మసరసన రరవప ఎననగసటట

3682 SQX0548172
పపరర: శవపరరశత పబబశశటస ట

3685 SQX1088559
పపరర: శకనవరసరరవప చసతల
తసడడ:డ శవరసరసకరరవ చసతల
ఇసటట ననస:61-10-693
వయసనస:36
లస: పప

95-157/384

భరస : సరసబయఖ నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-10-687
వయసనస:62
లస: ససస స
95-157/395

తసడడ:డ వరయఖ యసపరరల
ఇసటట ననస:61-10-688
వయసనస:33
లస: పప
95-157/397

3680 SQX1754555
పపరర: అనసష కరలస

95-157/398

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కరలస
ఇసటట ననస:61-10-690
వయసనస:21
లస: ససస స
95-157/400

భరస : గగరరవపలల పబబశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-691
వయసనస:53
లస: ససస స
95-157/402

3665 AP151000534411
పపరర: వరరలల రరవపల

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:61-10-686
వయసనస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ రరవప ఎననగసటట
ఇసటట ననస:61-10-689
వయసనస:50
లస: పప
95-157/399

95-157/381

భరస : అబగదల సతనసర పఠరన
ఇసటట ననస:61-10-685
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కకసడసరర
ఇసటట ననస:61-10-687
వయసనస:25
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప ఎననగసటట
ఇసటట ననస:61-10-689
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరసరసకరరవ చసతల
ఇసటట ననస:61-10-693
వయసనస:33
లస: పప

3667 SQX2240984
పపరర: గగతస నగరశ అవగరన

3662 MLJ2650422
పపరర: ననగరశశరరరవప రరవపల

తసడడ:డ కకటయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:61-10-684
వయసనస:58
లస: పప

భరస : శకనవరస కకసడసరర
ఇసటట ననస:61-10-687
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కకసడసరర
ఇసటట ననస:61-10-687
వయసనస:22
లస: పప

3684 SQX0387233
పపరర: సనరరష చసతల

95-157/383

భరస : లకడక గణణష మయదనల
ఇసటట ననస:61-10-686
వయసనస:34
లస: ససస స

3672 SQX0712406
పపరర: శవ వనసకట రరమయరరవప
మయదనల
తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ మయదనల
ఇసటట ననస:61-10-686
వయసనస:63
లస: పప

3681 SQX0815027
పపరర: ససతన రరవమక పస

3664 MLJ2650414
పపరర: చసదడశశఖర రరవపల

95-157/378

తసడడ:డ వరరలల రరవపల
ఇసటట ననస:61-10-684
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ సనరరశ బబబగ అవగరన
ఇసటట ననస:61-10-684
వయసనస:18
లస: పప

భరస : గగరరననదస మ
ఇసటట ననస:61-10-686
వయసనస:33
లస: ససస స

3678 SQX1746890
పపరర: నరకల ఎననగసటట

95-157/380

తసడడ:డ వరరలల రరవపల
ఇసటట ననస:61-10-684
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ సనబబబరరవప వలర లభటర
ఇసటట ననస:61-10-684
వయసనస:62
లస: పప
3669 SQX0815019
పపరర: కనకదనరర మ

3661 MLJ1052927
పపరర: ససతమక అవగరన

3659 AP151000537348
పపరర: సనబబమక రరవపల

భరస : శశరర రరవపల
ఇసటట ననస:61-10-684
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:61-10-684
వయసనస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరరరరవప అర
ఇసటట ననస:61-10-684
వయసనస:40
లస: పప
3666 MLJ2650604
పపరర: మహహష వరళళసభటర

95-157/377

భరస : వరరలల రరవపల
ఇసటట ననస:61-10-684
వయసనస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడమయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:61-10-684
వయసనస:57
లస: ససస స
3663 SQX0815126
పపరర: శకనవరస రరవప అర

3658 AP151000537356
పపరర: రమయదతవ రరవపల

3683 SQX1088575
పపరర: అరరణన చసతల

95-157/401

భరస : శవరసరసకరరవ చసతల
ఇసటట ననస:61-10-693
వయసనస:59
లస: ససస స
95-157/403

3686 SQX2112787
పపరర: వనణగ గగపరల రరవప కకససరర

95-157/1260

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:61-10-693
వయసనస:41
లస: పప
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3687 SQX2114122
పపరర: శరకవణణ కకససరర
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95-157/1261

భరస : వనణగ గగపరల
ఇసటట ననస:61-10-693
వయసనస:32
లస: ససస స
3690 SQX0379693
పపరర: వజయలకడక అరరమలర

95-157/406

3691 AP151000537363
పపరర: మలర శశరర సనపపరగడడడ

95-157/409

3694 MLJ2656411
పపరర: చదసచమక సనపపరగడడడ

తసడడ:డ లయల మణణ�
ఇసటట ననస:61-10-694
వయసనస:36
లస: పప
95-157/415

95-157/410

95-158/690

3703 MLJ3734951
పపరర: పడదదప కలమయర కలసట

95-157/413

95-157/408

3695 SQX0982371
పపరర: అజజర పఠరన

95-157/411

3698 AP151000534442
పపరర: ఆదదరగడడడ సనపపరగడడడ

95-157/414

తసడడ:డ పరపసరగడడడ సనరపపరగడడడ
ఇసటట ననస:61-10-694
వయసనస:52
లస: పప
95-157/416

95-158/689
3701 MLJ3741089
పపరర: యశశద పపజతన సకజన కలమయరర
కలసటబ
తసడడ:డ సనధనకరరరవప కలసట
ఇసటట ననస:61-10-695
వయసనస:32
లస: ససస స

95-158/691

3704 MLJ3734969
పపరర: సనధనకరరరవప కలసట

తసడడ:డ సనధనకర రరవప కలసట
ఇసటట ననస:61-10-695
వయసనస:33
లస: పప

95-158/692

తసడడ:డ పపలయరరరవప కలసట
ఇసటట ననస:61-10-695
వయసనస:65
లస: పప

భరస : వనసకట వర రరఘవ వననద రరవప బబ లశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-696
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకట వర రరఘవ వననద రరవప బబ లశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-696
వయసనస:46
లస: ససస స

95-156/908
3707 SQX2474211
పపరర: సరయ వనసకట ననగ మనస
బబ లశశటస ట
తసడడ:డ వనసకట వర రరఘవ వననద రరవప బబ లశశటస
ఇసటట ననస:61-10-696
వయసనస:20
లస: ససస స

3708 SQX1259259
పపరర: జవరమణణ ఐనవవలల

3709 SQX1759174
పపరర: అసజననదతవ పసనమరరస

3710 SQX1259234
పపరర: శకకరసత ఐనవవలల

95-156/906

95-158/693

భరస : శకకరసత ఐనవవలల
ఇసటట ననస:61-10-696
వయసనస:27
లస: ససస స
3711 MLJ3736717
పపరర: వనసకటవరరరఘవవననదరరవప
బబలశశటస ట
తసడడ:డ వనసకటసనబబబరరవప బబలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-696
వయసనస:54
లస: పప

3706 SQX2461721
పపరర: లకడక బబ లశశటస ట

3692 SQX0380709
పపరర: అసజల దతవ ఆచబబర

తసడడ:డ అమన ఖయన
ఇసటట ననస:61-10-694
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ అచమరగడడడ సనరపపరగడడడ
ఇసటట ననస:61-10-694
వయసనస:77
లస: పప

భరస : సనధనకరరరవప కలసట
ఇసటట ననస:61-10-695
వయసనస:33
లస: ససస స
3705 SQX2464477
పపరర: లకడక బబ లశశటస ట

3700 AP151000534328
పపరర: పరపసరగడడడ సనపపరగడడడ

95-157/405

భరస : లయల మణణ
ఇసటట ననస:61-10-694
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ సరయ చసతగగసటర
ఇసటట ననస:61-10-694
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరస�
ఇసటట ననస:61-10-694
వయసనస:55
లస: పప
3702 MLJ2668648
పపరర: రమయదతవ కలసటబ

95-157/407

భరస : పరపసరగడడడ సనరపపరగడడడ
ఇసటట ననస:61-10-694
వయసనస:67
లస: ససస స

95-157/412 3697 SQX1328757
3696 SQX0387423
పపరర: మగఖరష కలమయర� అచమబబయ�
పపరర: శకనవరసనలల చసతగగసటర

3689 SQX0379453
పపరర: రరనన ఆచబబయ

భరస : మగఖరష కలమయర
ఇసటట ననస:61-10-694
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : ఆదదరగడడడ సనరపపరగడడడ
ఇసటట ననస:61-10-694
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-10-694
వయసనస:59
లస: ససస స

3699 SQX0387456
పపరర: లయల మణణ� అచమబబయ�

95-157/404

భరస : శకనవరసనలల చనమనగగసడర
ఇసటట ననస:61-10-694
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : శవర రగడడడ
ఇసటట ననస:61-10-694
వయసనస:36
లస: ససస స
3693 AP151000537366
పపరర: కకటటశశరమక రరచరర

3688 SQX1328740
పపరర: లకడక దదపసక చనమనగగసడర

95-158/694

భరస : వనసకటటశశరరర పసనమరరస
ఇసటట ననస:61-10-696
వయసనస:59
లస: ససస స
95-158/696

3712 SQX2050615
పపరర: రరఢ కకషష మమరరస తనసడడ

95-158/695

తసడడ:డ అపలలరరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:61-10-696
వయసనస:34
లస: పప
95-155/727

తసడడ:డ వర శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:61-10-697
వయసనస:41
లస: పప

95-157/418 3715 SQX1526096
3714 SQX0548206
పపరర: సశరష కలమయరర పబబశశటస ట� పబబశశటస ట
పపరర: కకషషకలమయరర ఓబగలపపరస

తసడడ:డ గగరవరరరవప�
ఇసటట ననస:61-10-697
వయసనస:31
లస: ససస స

95-156/907

3713 SQX1519067
పపరర: మమనష డదసకగన

95-157/417

తసడడ:డ ననగమర మరర సరహహబ డదసకగన
ఇసటట ననస:61-10-697
వయసనస:24
లస: ససస స
95-157/419

తసడడ:డ కకటట శసకర రరవప ఓబగలపపరస
ఇసటట ననస:61-10-697
వయసనస:44
లస: ససస స

3716 SQX0763326
పపరర: ననగగ మరర సరహహబ డదసకగన

95-157/420

తసడడ:డ మసరసనయఖ
ఇసటట ననస:61-10-697
వయసనస:53
లస: పప
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3717 SQX0553958
పపరర: గగరవరరవప పబబశశటస ట
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95-157/421

తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ
ఇసటట ననస:61-10-697
వయసనస:63
లస: పప
3720 SQX2052140
పపరర: లకడక పడసనత తనసడడ

95-157/1264

95-157/422

95-158/701

3724 AP151000543036
పపరర: సనబబమక బసరబతస న

3727 AP151000543031
పపరర: కకటటరతతస మయదనల

95-158/704

3730 SQX1258665
పపరర: రరమ మననహర గగడడవరడ

తసడడ:డ అపరలరరవప మయదనల
ఇసటట ననస:61-10-699
వయసనస:31
లస: పప
95-158/710

3744 SQX2352102
పపరర: సనజజత కనమరర పపడడ

95-158/702

95-158/713

95-157/425

భరస : మధన సనధనన రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:61-10-701
వయసనస:39
లస: ససస స

3725 SQX1412113
పపరర: రరధమక బబ లగరరర

95-158/700

3728 AP151000543030
పపరర: దనననలకకక మదనల

95-158/703

95-158/705

3731 MLJ3736105
పపరర: తరర వనసకట సరయ మహహశశర
మయదనల
తసడడ:డ అపరలరరవప MADALA
ఇసటట ననస:61-10-699
వయసనస:30
లస: పప

95-158/706

95-158/708

3734 MLJ3741121
పపరర: పడమల వరగళ

95-158/709

భరస : హననమయఖ వరగలయ
ఇసటట ననస:61-10-700
వయసనస:39
లస: ససస స
95-158/711

3737 MLJ2663284
పపరర: బబపయఖ డదసకగన

95-158/712

తసడడ:డ రకసయఖ డదసకగన
ఇసటట ననస:61-10-700
వయసనస:67
లస: పప

3739 SQX1727742
పపరర: H T V V L మనససశన
కకమమకరర
తసడడ:డ శకధర గగపరస కకమమకరర
ఇసటట ననస:61-10-701
వయసనస:22
లస: ససస స

95-157/423

3742 SQX0408757
పపరర: శకధర గగపరస కకమమకరర

95-157/426

95-157/1406
3743 SQX2352151
పపరర: వనసకట శవ మదనససధన రరవప
కనమరర పపడడ
తసడడ:డ పపలర రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:61-10-701
వయసనస:49
లస: పప

95-156/909

3746 SQX1754969
పపరర: సననత లకకసశశటస ట

3745 SQX2354587
పపరర: సరగజన లకకససపటస ట
భరస : ననరరయణ లకకససపటస ట
ఇసటట ననస:61-10-702
వయసనస:65
లస: ససస స

95-157/424
3740 SQX1755198
పపరర: వనసకట ననగ లకడక కకమమకరర

భరస : వనసకట ననగరశశర రరవప అరన
ఇసటట ననస:61-10-701
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:61-10-701
వయసనస:45
లస: పప
95-157/1407

95-158/698

భరస : సనబబయఖ మయదనల
ఇసటట ననస:61-10-699
వయసనస:82
లస: ససస స

భరస : భకకలల సప మ
ఇసటట ననస:61-10-700
వయసనస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ సప మ
ఇసటట ననస:61-10-700
వయసనస:73
లస: పప
3741 SQX1727775
పపరర: S L వనసకట సరయ పవన
కలమయర కకమమకరర
తసడడ:డ శకధర గగపరస కకమమకరర
ఇసటట ననస:61-10-701
వయసనస:21
లస: పప

3736 MLJ3741048
పపరర: భబరతమక సప మయ

3722 AP151000540032
పపరర: ననగశయనరరవప కలసట

భరస : గగపరల బబ లగరరర
ఇసటట ననస:61-10-699
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ తతరయఖ బబ లగరరర
ఇసటట ననస:61-10-699
వయసనస:51
లస: పప

భరస : బబపయఖ డదసకగన
ఇసటట ననస:61-10-700
వయసనస:59
లస: ససస స
3738 MLJ3736154
పపరర: బకకలల సప మ

95-158/699

తసడడ:డ శకనవరస గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-10-699
వయసనస:27
లస: పప

95-158/707 3733 SQX1238568
3732 MLJ3736097
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ మయదనల
పపరర: గరపరల బబ లగరరర

95-157/1263

తసడడ:డ సతఖననతరరయణ కలసట
ఇసటట ననస:61-10-697
వయసనస:27
లస: పప

భరస : అపరలరరవప మయదనల
ఇసటట ననస:61-10-699
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-10-699
వయసనస:26
లస: పప

3735 AP151000543035
పపరర: శవ పరరశత డదసకగన

95-158/697

భరస : మయధవరరవప బసరబతస న
ఇసటట ననస:61-10-698
వయసనస:77
లస: ససస స

భరస : శకనవరస గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-10-699
వయసనస:47
లస: ససస స
3729 SQX1258699
పపరర: శవ హరరష గగడడవరడ

3721 AP151000543048
పపరర: సనబబమక కలసట

3719 SQX2002996
పపరర: చసదడకళ మసడవ

భరస : రరమ రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:61-10-697
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ కలసట
ఇసటట ననస:61-10-697
వయసనస:70
లస: ససస స

భరస : ననగగ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:61-10-698
వయసనస:43
లస: ససస స
3726 SQX1258616
పపరర: వసనసదర దతవ గగడడవరడ

95-157/1262

తసడడ:డ కకషషమమరరస మసడవ
ఇసటట ననస:61-10-697
వయసనస:54
లస: పప

భరస : రరధకకషష మమరరస తనసడడ
ఇసటట ననస:61-10-697
వయసనస:38
లస: ససస స
3723 SQX0777490
పపరర: పదనకవత దదసకరనన

3718 SQX2003002
పపరర: రరమ రరవప మసడవ

95-157/427

భరస : రరస మహన రరవప లకకసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-702
వయసనస:26
లస: ససస స
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95-157/428

భరస : కకషషమమరరస లకకసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-702
వయసనస:37
లస: ససస స

3748 SQX1755057
పపరర: అననరరధ తతటకలర

భరస : వనసకట రరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:61-10-702
వయసనస:62
లస: ససస స

95-157/431 3751 SQX1770338
3750 SQX1755727
పపరర: రరమ మహన రరవప లకకసశశటస ట
పపరర: కకషషమమరరస లకకసశశటస ట

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప లకకసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-702
వయసనస:38
లస: పప
3753 SQX2122851
పపరర: సననత లకకసశశటస ట

95-157/1408

3756 SQX2412971
పపరర: వజయ లకడక లయకక రగడడ

95-156/911

3762 SQX2125094
పపరర: దనరర సతఖవత తలర స

95-158/714

95-156/912

95-158/716

95-157/434

3763 SQX2289098
పపరర: శకనవరసరరవప తలర స

3766 SQX1884618
పపరర: పడవణ కలమయరర తషళళ
ర రర

95-158/719

3769 SQX1760222
పపరర: వరసన దతవ గగసటటపలర

95-158/715

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస దబబబకలటట
ఇసటట ననస:61-10-706
వయసనస:46
లస: పప

3772 AP151000540473
పపరర: రరసబబబగ నడడమగకసల

95-156/913

3775 SQX1762228
పపరర: తడననథ గగసటటపలర

95-156/910

3758 MLJ1055409
పపరర: శశషగరరరరరవప దమయకలపరటట

95-155/32

3761 SQX2230498
పపరర: దనరర సతఖవత తలర స

95-152/1011

3764 SQX2406205
పపరర: మహహశ నడడమగకసల

95-156/914

తసడడ:డ రసబబబగ నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-10-706
వయసనస:23
లస: పప
95-158/717

95-158/718
3767 AP151000543019
పపరర: రరమతషలశమక నడడమగకసల

భరస : చనతసరశమ నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-10-706
వయసనస:80
లస: ససస స
95-158/720

3770 SQX0747105
పపరర: కకరణ కలమయర తషళళళరర

95-158/721

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషళళళరర
ఇసటట ననస:61-10-706
వయసనస:38
లస: పప
95-158/723

తసడడ:డ చనతసరశమ నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-10-706
వయసనస:55
లస: పప
95-158/725

3755 SQX2244457
పపరర: వజయ లకడక చరపపరగడడడ

భరస : శకనవరసరరవప తలర స
ఇసటట ననస:61-10-705, OLD GUNTUR
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగడడ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-10-706
వయసనస:27
లస: పప
95-158/722

95-157/433

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దమకలపరటట
ఇసటట ననస:61-10-705
వయసనస:65
లస: పప

భరస : కకరణ కలమయర తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-10-706
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబగ నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-10-706
వయసనస:25
లస: పప
3771 SQX1762327
పపరర: వనసకట రరజ దబబబకలటట

3760 SQX0381780
పపరర: రరజఖలకడక కలమయరర మయకర

3752 SQX1770288
పపరర: ననరరయణరరవప లకకసశశటస ట

భరస : జజఖతఖన రగడడ
ఇసటట ననస:61-10-703
వయసనస:22
లస: ససస స

భసధనవప: వనసకటటశశరరర తలర స
ఇసటట ననస:61-10-705,old guntur
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-10-706
వయసనస:25
లస: ససస స
3768 SQX1114479
పపరర: రరకరశ నడడమగకసల

95-156/79

భరస : సనబబబరరవప మయకర
ఇసటట ననస:61-10-705
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప తలర స
ఇసటట ననస:61-10-705, old guntur
వయసనస:39
లస: ససస స
3765 SQX1760172
పపరర: వనసకట శకమమళక తషలల
ర రర

3757 SQX1842103
పపరర: కకషష కలమయరర నడడమగకసల

95-157/430

తసడడ:డ జగననతథస లకకసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-702
వయసనస:70
లస: పప

భరస : రఘగననధ బబబగ నడడమగకసల
ఇసటట ననస:61-10-704
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబబ రరవప మయక
ఇసటట ననస:61-10-705
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరసనల Guntupalli
ఇసటట ననస:61-10-707
వయసనస:90
లస: ససస స

95-157/432

తసడడ:డ శశష గరరరరరవప
ఇసటట ననస:61-10-703
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రగడడడ లయకక రగడడడ
ఇసటట ననస:61-10-703
వయసనస:22
లస: ససస స
3759 SQX1618273
పపరర: సనససకత మయక

3754 SQX0939181
పపరర: సనజన దమయకలపరటట

3749 SQX1755388
పపరర: సరగజన లకకసశశటస ట

భరస : ననరరయణ రరవప లకకసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-702
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప లకకసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-702
వయసనస:45
లస: పప

భరస : రరమ మహన రరవప లకకసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-10-702
వయసనస:25
లస: ససస స

3774 MLJ3739844
పపరర: ననగరతతస గగసటటపలర

95-157/429

3773 SQX1225839
పపరర: ఆషర గగసటటపలర

95-158/724

తసడడ:డ ససత రరమయసజననయగలల గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-10-707
వయసనస:26
లస: ససస స
95-158/726

తసడడ:డ ససత రరమయసజననయగలల గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-10-707
వయసనస:21
లస: పప

3776 MLJ2663037
పపరర: ససతనరరమయసజననయగలల
గగసటటపలర
తసడడ:డ శకనవరసనలల గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-10-707
వయసనస:51
లస: పప

95-158/727
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3777 SQX1792092
పపరర: వనసకట రమణ పలకలలరర

95-158/728

3778 SQX1857218
పపరర: వనసకట రమణ గగసటటపలర

తసడడ:డ ననగ మలలర శశర రరవప పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-10-708
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : కరకసత కలమయర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-10-708
వయసనస:25
లస: ససస స

3780 MLJ2668440
పపరర: శరరద రరవపరర

3781 AP151000543014
పపరర: రరధన గగసటటపలర

95-158/731

భరస : శవబడహక రరవపరర
ఇసటట ననస:61-10-708
వయసనస:43
లస: ససస స
3783 SQX1792134
పపరర: కరకసత కలమయర గగసటటపలర

95-158/734

95-158/737

తసడడ:డ వనసకటరరయగడడ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-10-708
వయసనస:60
లస: పప
3789 MLJ3736006
పపరర: వనసకట రసగ సనధనకర కకట

95-158/740

భరస : శవశసకరరరవప యసడపడగడ
ఇసటట ననస:61-10-712
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : పసడయఖ
ఇసటట ననస:61-10-712
వయసనస:60
లస: ససస స

3790 MLJ3735990
పపరర: వనసకట కకషష కకషప ర కకటబ

3799 SQX0381822
పపరర: రరధదక కకతస

3802 MLJ3735958
పపరర: తడననథ బబలయ పప సగరశశరరరవప
యసడడపగ
డ డ
తసడడ:డ శవశసకర రరవప
ఇసటట ననస:61-10-712
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ సనబబరసగయఖ మయకర
ఇసటట ననస:61-10-712
వయసనస:43
లస: పప

95-158/739

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:61-10-710
వయసనస:49
లస: ససస స
95-158/741

95-158/742
3791 SQX1088534
పపరర: వనసకట కనక ననగ దతవశక
దమయకలపరటట
తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద దమయకలపరటట
ఇసటట ననస:61-10-711
వయసనస:26
లస: ససస స
95-158/745

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప యయసడడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:61-10-712
వయసనస:28
లస: ససస స
95-158/747

3797 MLJ3739851
పపరర: నటరరజకలమయరర అసచద

95-158/748

భరస : పసడయఖ అసచద
ఇసటట ననస:61-10-712
వయసనస:39
లస: ససస స
95-158/750

భరస : సతష కలమయర కకతస
ఇసటట ననస:61-10-712
వయసనస:50
లస: ససస స
95-158/752

95-158/736

95-158/744 3794 SQX0661322
3793 SQX1153741
పపరర: శవ రరమ పడసరద దమయకలపరటట
పపరర: అననరరధ యయసడడపగ
డ డ

95-158/755 3805 MLJ3736022
3804 MLJ3734944
పపరర: శకనవరస కనకదనరర పస
పపరర: సనబబబరరవప మయకర
డ రద అసచద

తసడడ:డ పసడయఖ
ఇసటట ననస:61-10-712
వయసనస:42
లస: పప

95-158/738

భరస : రవసదడబబబగ కలరరతల
ఇసటట ననస:61-10-712
వయసనస:37
లస: ససస స
95-158/749

3785 MLJ3734928
పపరర: శవ బడహకస రరవపరర

3788 AP151000543572
పపరర: అనతపపరరష కకటబ

3796 MLJ3740974
పపరర: లకకకకలమయరర కలరరతల

3801 MLJ3739877
పపరర: సరమయమ జఖస అసచద

95-158/735

3787 SQX1762244
పపరర: ననగ సశపత సనధ కకట

3795 MLJ3739869
పపరర: శరరష కలమయరర అసచద
తసడడ:డ పసడయఖ అసచద
ఇసటట ననస:61-10-712
వయసనస:37
లస: ససస స

95-158/733

తసడడ:డ సనబబబరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:61-10-708
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దమయకలపరటట
ఇసటట ననస:61-10-711
వయసనస:60
లస: పప

95-158/746

3782 MLJ3741006
పపరర: లకకమక గగసటటపలర
భరస : వనసకట రరయగడడ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-10-708
వయసనస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష కకటబ
ఇసటట ననస:61-10-710
వయసనస:34
లస: పప
95-158/743

95-158/730

తసడడ:డ వనసకటరరయగడడ GUNTUPALLI
ఇసటట ననస:61-10-708
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద దమయకలపరటట
ఇసటట ననస:61-10-711
వయసనస:31
లస: ససస స

3798 MLJ2668606
పపరర: హహహమయవత యసడపడగడ

95-158/732

భరస : వనసకట రసగ సనధనకర కకట
ఇసటట ననస:61-10-710
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష కకట
ఇసటట ననస:61-10-710
వయసనస:33
లస: పప
3792 SQX1153758
పపరర: వనసకట దదపసస దమయకలపరటట

3784 AP151000540011
పపరర: సనధనకర గగసటటపలర

3779 MLJ2668457
పపరర: సననత గగసటటపలర

భరస : సనధనకర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-10-708
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-10-708
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగడడ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-10-708
వయసనస:29
లస: పప
3786 AP151000540012
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప గగసటటపలర

95-158/729

3800 MLJ3740966
పపరర: వజయలకకక కకతనస

95-158/751

భరస : రమమష బబబగ కకతస
ఇసటట ననస:61-10-712
వయసనస:55
లస: ససస స
95-158/753

3803 SQX0313122
పపరర: సతష కలమయర కకతస

95-158/754

తసడడ:డ రమమష బబబగ కకతస
ఇసటట ననస:61-10-712
వయసనస:38
లస: పప
95-158/756

3806 SQX0671875
పపరర: శవ శసకర రరవప యసడడపగ
డ డ

95-158/757

తసడడ:డ పప సగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-10-712
వయసనస:54
లస: పప
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పపరర: రమమశ బబబగ కకతస
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95-158/758

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:61-10-712
వయసనస:57
లస: పప
95-164/59

95-157/437

95-157/439

3825 SQX2245967
పపరర: వనసకటటశశరరర గరరకసటట

95-157/442

95-157/445

95-152/1012

భరస : రవపఫ
ఇసటట ననస:61-11
వయసనస:68
లస: ససస స

95-157/440

3820 MLJ2651289
పపరర: వనసకరటరరవ కలరరచతత

3823 SQX1747328
పపరర: షమ షషన షపక

3826 SQX2245975
పపరర: సనబబ లకడక గరరకసటట

95-159/587

3829 AP151000543289
పపరర: పడభబవత చనవల

95-157/443

3832 MLJ3161239
పపరర: అబగదల రరజజశన షపక

95-157/446

3835 MLJ1733179
పపరర: అబగదల నజజమగదదదన షపక
తసడడ:డ రరవపఫ
ఇసటట ననస:61-11
వయసనస:39
లస: పప

95-157/1195

3818 AP151000537344
పపరర: శసకరమక యమల

95-157/441

3821 SQX1399253
పపరర: నరరససగ భబణగ సససహ కరసరర

95-157/444

3824 SQX1491695
పపరర: ఉదయ శక వనసపరటట

95-157/447

భరస : సతఖ సరయ వనసపరటట
ఇసటట ననస:61-10-870
వయసనస:33
లస: ససస స
95-152/1013

3827 SQX1246066
పపరర: పడశరసతక ససకల

95-159/586

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష ససకల
ఇసటట ననస:61-11
వయసనస:25
లస: ససస స
95-159/588

3830 AP151000540282
పపరర: పరసడడరసగరరవప చనవల

95-159/589

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చనవల
ఇసటట ననస:61-11
వయసనస:43
లస: పప
95-194/81

భరస : సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11
వయసనస:43
లస: ససస స
95-194/83

3815 SQX1088591
పపరర: సరసబ శవ రరవప మగవశ

తసడడ:డ కరసరర సససహ సనధనర
ఇసటట ననస:61-10-821
వయసనస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర చనవల
ఇసటట ననస:61-11
వయసనస:75
లస: ససస స
95-194/80

95-157/436

భరస : చనఅసకమకరరవప
ఇసటట ననస:61-10-821
వయసనస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-11
వయసనస:53
లస: ససస స

భరస : నజజమగదదదన
ఇసటట ననస:61-11
వయసనస:34
లస: ససస స
3834 AP151000669493
పపరర: తనహహరరనతసర అబగదల

3817 SQX0814921
పపరర: ససతన రరవమక ఎస

3812 MLJ2657047
పపరర: కరరమగన షపక

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:61-10.820
వయసనస:59
లస: పప

భరస : అబబయ షపక
ఇసటట ననస:61-10-845
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప చన వల
ఇసటట ననస:61-11
వయసనస:36
లస: ససస స
3831 SQX0845107
పపరర: ఆఫసడన అబగదల

95-157/438

తసడడ:డ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:61-10-821
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ నత నత
ఇసటట ననస:61-11
వయసనస:68
లస: పప
3828 MLJ2670610
పపరర: జజహతవ చనవల

3814 SQX1136390
పపరర: లకడక మగవశ

95-164/58

భరస : అషరశఖ� �
ఇసటట ననస:61-10-820
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:61-10-821
వయసనస:55
లస: ససస స

భరస : కరసర సససహ సనధనర
ఇసటట ననస:61-10-821
వయసనస:73
లస: ససస స
3822 MLJ1054667
పపరర: సతఖననరరయణ పపదద ననడడ�
పపదద ననదద
తసడడ:డ వరయఖ� �
ఇసటట ననస:61-10-821
వయసనస:55
లస: పప

95-157/435

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:61-10-820
వయసనస:51
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-10-821
వయసనస:48
లస: ససస స
3819 SQX1374370
పపరర: కతడయ ససత బబయ కతడయ

3811 SQX0927723
పపరర: మలర కర షపక

3809 SQX1280452
పపరర: కలసనమ కకమమకరర

తసడడ:డ హననమసతరరవప కకమమకరర
ఇసటట ననస:61-10-713
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జగచలయబగదదదన
ఇసటట ననస:61-10-820
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : జగచలయబద న
ఇసటట ననస:61-10-820
వయసనస:47
లస: ససస స
3816 MLJ1054675
పపరర: శవకలమయరర పపదద ననడడ

95-164/57

తసడడ:డ బబజ పసడడగగరరళర
ఇసటట ననస:61-10-713
వయసనస:20
లస: ససస స

3810 SQX1280411
పపరర: హహమ వనసకట శవకలమయరర
కకమమకరర
తసడడ:డ హననమసత రరవప కకమమకరర
ఇసటట ననస:61-10-713
వయసనస:26
లస: ససస స
3813 MLJ2657187
పపరర: రహహమ షపక

3808 SQX1921584
పపరర: శరరష పసడడగగరరళర

3833 SQX0239467
పపరర: సనలయసన షమమ

95-194/82

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:61-11
వయసనస:50
లస: ససస స
95-194/84

3836 MLJ3151131
పపరర: సతనసర అబగదల

95-194/85

తసడడ:డ రవపఫ
ఇసటట ననస:61-11
వయసనస:47
లస: పప
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3837 SQX1698653
పపరర: సరగజన కలరపరటట
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95-219/50

3838 SQX1698695
పపరర: బబల శశషష కలమయర కలరపరటట

95-219/51

3839 SQX1802818
పపరర: షపక షబనన

భరస : లకడక మహన రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:61-11
వయసనస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక మహన రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:61-11
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ షపక రరజశన
ఇసటట ననస:61-11-2
వయసనస:25
లస: ససస స

3840 AP151000561380
పపరర: ఆరరఫ సయఖద

3841 SQX2433084
పపరర: సమర షపక

3842 SQX2432425
పపరర: రరబన షపక

95-152/210

భరస : మగనశర సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-75
వయసనస:53
లస: ససస స
3843 SQX1790807
పపరర: అనసరరధ సప మ

తసడడ:డ అబగదల మగనర షపక
ఇసటట ననస:61-11-79
వయసనస:20
లస: పప
95-156/80

భరస : సరసబశవరరవప సప మ
ఇసటట ననస:61-11-95
వయసనస:41
లస: ససస స
3846 SQX1729094
పపరర: షకకర షపక

3844 MLJ3746971
పపరర: సరమయమ జఖస కకలర సగగసట�

95-157/449

3847 SQX0206755
పపరర: సలమయ షపక

95-152/211

తసడడ:డ మమనవరర సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-281
వయసనస:29
లస: ససస స

3850 SQX0981332
పపరర: పదనకవత బబ లశశటస ట

95-151/680

95-152/215

95-152/218

3855 SQX0562355
పపరర: రరజఖలకడక పపమయక పపమక

95-152/221

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపమక
ఇసటట ననస:61-11-283
వయసనస:28
లస: ససస స
95-152/223

3861 MLJ3747110
పపరర: భబరర వ కసదనల కసదనల

95-152/226

భరస : హఫసజ� సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-289
వయసనస:39
లస: ససస స

3862 SQX0759019
పపరర: రరధనకకషష కసదనల కసదనల
తసడడ:డ ఆసజననయగలల కసదనల
ఇసటట ననస:61-11-288
వయసనస:30
లస: పప

95-152/229

3851 SQX0948034
పపరర: సపచయద ఇరరరన సయఖద

95-152/219
3854 SQX1254978
పపరర: గరరకపరటట ననగ దదవఖ గరరకపరటట

3857 SQX1525759
పపరర: సతష గరరకపరటట

95-152/224

95-152/222

3860 SQX0224121
పపరర: వనసకటరమణ ఆవపల

95-152/225

తసడడ:డ గగపయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:61-11-286
వయసనస:45
లస: పప
95-152/227

3863 MLJ3747185
పపరర: సలయక సయఖద� సయఖద

95-152/228

తసడడ:డ మహబమబ అల� సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-289
వయసనస:36
లస: ససస స

95-152/230 3866 MLJ3747219
3865 MLJ3747193
పపరర: జజనకక బబయ బబ సదదల� బబ సదల
పపరర: అమరరనతసర షపక

భరస : బబలయజ సససగ� బబ సదల
ఇసటట ననస:61-11-289
వయసనస:49
లస: ససస స

95-152/216

తసడడ:డ ససవర ననగరశశర రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:61-11-283
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యరగరర
ఇసటట ననస:61-11-286
వయసనస:37
లస: పప

భరస : మయరససడతయగలల కసదనల
ఇసటట ననస:61-11-288
వయసనస:30
లస: ససస స
3864 MLJ3747128
పపరర: జనత� సయఖద

3859 MLJ2743839
పపరర: కకటటశశరరరవప యరగరర

95-152/213

తసడడ:డ గరరకపరటట సరసబశవరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:61-11-283
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : సనబబయఖ వడదల
ఇసటట ననస:61-11-283
వయసనస:81
లస: ససస స

3858 SQX0243782
పపరర: సరసబశవరరవప గరరకపరటట�
గరరకపరటట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ� గరరకపరటట
ఇసటట ననస:61-11-283
వయసనస:51
లస: పప

3848 SQX0948125
పపరర: జజహహద సయఖద సయఖద

తసడడ:డ మమనవరర సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-281
వయసనస:25
లస: పప

95-152/217 3853 SQX0224097
3852 SQX1004092
పపరర: నరసససహరరవప బబ లర శశటస ట బబ లశశటస ట
పపరర: చసదడశశఖర రరవప బబ లశశటస ట
బబ లశశటస ట
తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప బబ లశశటస
తసడడ:డ సనబబబరరవప బబ లశశటస
ఇసటట ననస:61-11-281
ఇసటట ననస:61-11-281
వయసనస:43
లస: పప
వయసనస:63
లస: పప

3856 MLJ3746997
పపరర: ఈశశరమక వడదల వడదల

95-152/212

తసడడ:డ మగననశరర సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-281
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర రరవప బబ లశశటస ట
ఇసటట ననస:61-11-281
వయసనస:66
లస: ససస స

95-152/220

3845 MLJ3746963
పపరర: కకపరవత పపసరర సక�
భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:61-11-128
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : సలయవపదదదన
ఇసటట ననస:61-11-276
వయసనస:33
లస: ససస స
95-152/214

95-157/1419

తసడడ:డ అబగదల మగమర షపక
ఇసటట ననస:61-11-79
వయసనస:18
లస: ససస స

భరస : రతనతరగడడడ�
ఇసటట ననస:61-11-126
వయసనస:56
లస: ససస స

భరస : అబగదలయర షపక
ఇసటట ననస:61-11-265
వయసనస:49
లస: ససస స
3849 SQX0948083
పపరర: సపచయద షరహహద సయఖద

95-152/1040

95-157/448

95-152/231

భరస : అననసరర షపక
ఇసటట ననస:61-11-289
వయసనస:58
లస: ససస స
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3867 SQX0464404
పపరర: అబగదల షబబర షపక
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95-152/232

తసడడ:డ అబగదల కరరమ� షపక
ఇసటట ననస:61-11-289
వయసనస:32
లస: పప
3870 SQX0519926
పపరర: షపక అననసరర షపక

95-152/235

95-152/238

95-152/241

95-152/244

95-157/452

95-157/455

95-156/83

తసడడ:డ లకడక
ఇసటట ననస:61-11-587
వయసనస:50
లస: పప

3880 SQX1372770
పపరర: రమయదతవ కరమశశటస ట

3883 SQX1508128
పపరర: శరరద బబయ బబ సదదల

95-156/86

95-157/450

95-157/453

3886 SQX0203711
పపరర: భబరర వ కకమమకరర

3889 SQX0529602
పపరర: శకరరమమమరరస గగడర వలలర టట

3892 SQX1260546
పపరర: బబల కరమమశశరర నసబమరర

3895 SQX1557281
పపరర: గగస బ షపక
భరస : రహసతషలయర షపక
ఇసటట ననస:61-11-588
వయసనస:34
లస: ససస స

3875 SQX0553057
పపరర: శకనవరసరరవప పపమయక పపమక

95-152/240

3878 SQX1955996
పపరర: రహమతషనతస షపక

95-152/243

3881 SQX0449876
పపరర: వనసకట కకషష� కమకశశటస ట�

95-157/451

తసడడ:డ భగజసగరరవప�
ఇసటట ననస:61-11-536
వయసనస:37
లస: పప
3884 SQX1508110
పపరర: పరనకరల సససహ బబ సదదల

95-157/454

తసడడ:డ లకకణ సససహ బబ సదదల
ఇసటట ననస:61-11-537
వయసనస:66
లస: పప
95-156/81

3887 MLJ2656700
పపరర: వనసకరయమక కకమమకరర

95-156/82

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:61-11-586
వయసనస:61
లస: ససస స
95-156/84

3890 AP151000534340
పపరర: ననరరయణ కకమమకరర

95-156/85

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:61-11-586
వయసనస:66
లస: పప
95-156/87

భరస : కలమయర సనబడహకణఖస నసబమరర
ఇసటట ననస:61-11-587
వయసనస:60
లస: ససస స
95-156/89

95-152/237

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:61-11-309
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ యయదవనసనలల
ఇసటట ననస:61-11-586
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ అనల కలమయర శనగపలర
ఇసటట ననస:61-11-586/1
వయసనస:26
లస: ససస స
3894 MLJ1170158
పపరర: రరజ కలమయర కకపపలరర

95-152/242

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:61-11-586
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:61-11-586
వయసనస:36
లస: పప
3891 SQX1260462
పపరర: వరసవ శనగపలర

3877 SQX1119735
పపరర: అదద ననరరయణ తదలగరర

3872 SQX1075937
పపరర: కకటటశశరర ఆవపల

తలర : ఆదదలకడక పపమక
ఇసటట ననస:61-11-301
వయసనస:32
లస: పప

భరస : పరనకరల సససహ బబ సదదల
ఇసటట ననస:61-11-537
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-11-552
వయసనస:44
లస: ససస స
3888 MLJ1058957
పపరర: శవరజ కకమమకరర

95-152/239

భరస : వనసకటకకషష కరమశశటస ట
ఇసటట ననస:61-11-536
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పరనకరల సససహ బబ సదదల
ఇసటట ననస:61-11-537
వయసనస:33
లస: ససస స
3885 AP151000537324
పపరర: రమయదతవ అమర

3874 SQX0553115
పపరర: సరసబశవరరవప పపమయక పపమక

95-152/234

భరస : వనసకట రమణ ఆవపల
ఇసటట ననస:61-11-301
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ తదలగరర
ఇసటట ననస:61-11-301
వయసనస:71
లస: పప

తసడడ:డ ననసరరరయఖ సరకక
ఇసటట ననస:61-11-309
వయసనస:74
లస: పప
3882 SQX1508136
పపరర: అననషర బబ సదదల

95-152/236

తలర : ఆదదలకడక పపమక
ఇసటట ననస:61-11-301
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ పడతస
ఇసటట ననస:61-11-301
వయసనస:39
లస: పప
3879 SQX1384650
పపరర: చదనతయఖ సరకక

3871 MLJ3747094
పపరర: పదక మసడతల� మసడతల

3869 SQX0525311
పపరర: ఖగఖరరన షపక

భరస : జహహర షపక
ఇసటట ననస:61-11-290
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� మసడతల
ఇసటట ననస:61-11-301
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప పపమక
ఇసటట ననస:61-11-301
వయసనస:51
లస: ససస స
3876 SQX0553156
పపరర: దనరరరపడసరద పడతస పడతస

95-152/233

భరస : జమర ఖయన షపక
ఇసటట ననస:61-11-290
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉసరకన షపకర
ఇసటట ననస:61-11-290
వయసనస:64
లస: పప
3873 MLJ3747102
పపరర: ఆదదలకడక పపమయక పపమక

3868 SQX0525329
పపరర: యయససకన షపక

3893 SQX1044775
పపరర: కనగరరర వనసకటటశశరరర

95-156/88

తసడడ:డ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:61-11-587
వయసనస:50
లస: పప
95-156/90

3896 SQX1557299
పపరర: రహసతషలయర షపక

95-156/91

తసడడ:డ ఖజజవరల షపక
ఇసటట ననస:61-11-588
వయసనస:40
లస: పప
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3897 SQX0534255
పపరర: పస రరజఖస�
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95-156/92

భరస : పపడమ కలమయర�
ఇసటట ననస:61-11-590
వయసనస:45
లస: ససస స
3900 SQX0815050
పపరర: కకషష కకషప ర K

95-156/95

95-144/549

95-166/62

95-166/65

భరస : సనధనకర
ఇసటట ననస:61-11-716
వయసనస:31
లస: ససస స
3915 SQX0068296
పపరర: రరజజ పవన కలమయర మలయరదద
తసడడ:డ కకకషషమగరళ
ఇసటట ననస:61-11-717
వయసనస:34
లస: పప
3918 AP151000567566
పపరర: జయమణణ రరమశశటస ట
భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:61-11-719
వయసనస:55
లస: ససస స
3921 SQX0590109
పపరర: రరమరగడడడ రవతతజ

భరస : శకనవరస రరవప డదసకగన
ఇసటట ననస:61-11-720
వయసనస:42
లస: ససస స

95-166/63

3910 SQX1923838
పపరర: మసరసన షపక

3913 AP151000567278
పపరర: వనసకరయమక రగతష

3916 AP151000567563
పపరర: కకషషమగరళ మలయరదద

3919 SQX0649681
పపరర: అపలమక రరమశశటస ట

95-166/77

3922 AP151000567446
పపరర: రరమయరరవప రరమశశటస ట

95-166/66

3925 SQX2351419
పపరర: శరకవసత డదసకగన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప డదసకగన
ఇసటట ననస:61-11-720
వయసనస:22
లస: ససస స

3908 SQX0749960
పపరర: వనసకటటష బబ లశశటస ట

95-166/64

3911 SQX0126581
పపరర: శరణఖ బబలశశటస ట

95-166/67

తసడడ:డ బగచమబబబగ
ఇసటట ననస:61-11-715
వయసనస:29
లస: ససస స
95-166/69

3914 AP151000567564
పపరర: సనశల మలయరదద

95-166/70

భరస : కకషషమగరళ
ఇసటట ననస:61-11-717
వయసనస:57
లస: ససస స
95-166/72

3917 SQX0077396
పపరర: లకడక చసదన రరమశశటస ట

95-166/73

తసడడ:డ ససతనరరమయ రరవప
ఇసటట ననస:61-11-719
వయసనస:30
లస: ససస స
95-166/75

3920 SQX0792432
పపరర: శకకళయఖణ రరమశశటస ట

95-166/76

తసడడ:డ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:61-11-719
వయసనస:28
లస: పప
95-166/78

తసడడ:డ పసచమయఖ
ఇసటట ననస:61-11-719
వయసనస:62
లస: పప
95-159/735

95-166/61

తసడడ:డ బగచమబబబగ
ఇసటట ననస:61-11-714
వయసనస:27
లస: పప

భరస : పసచమయఖ
ఇసటట ననస:61-11-719
వయసనస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమయరరవప
ఇసటట ననస:61-11-719
వయసనస:32
లస: పప
3924 SQX2351492
పపరర: లకడక డదసకగన

3907 SQX0126680
పపరర: సరసబబడజఖస తతట

తసడడ:డ వనసకటరతతస
ఇసటట ననస:61-11-717
వయసనస:64
లస: పప
95-166/74

95-152/245

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చరరల
ఇసటట ననస:61-11-714
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:61-11-716
వయసనస:62
లస: ససస స
95-166/71

3902 SQX1556481
పపరర: మయలన పటబన

95-156/915 3905 SQX1924117
3904 SQX2236446
పపరర: వనసకట సనబబరరవప తరరమలశశటస ట
పపరర: పసయ
డ సకర చరరల

తసడడ:డ సనబబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-715
వయసనస:25
లస: ససస స
95-166/68

95-156/94

భరస : కరరమగలయర ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:61-11-681
వయసనస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-11-714
వయసనస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-11-714
వయసనస:49
లస: పప
3912 SQX0127274
పపరర: ఇసదనమత రగతష

95-156/96

తసడడ:డ రరమ కకషషయఖ తరరమలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-11-714
వయసనస:49
లస: పప

భరస : బగచమబబబగ
ఇసటట ననస:61-11-714
వయసనస:47
లస: ససస స
3909 SQX0750968
పపరర: బగచమబబబగ బబలశశటస ట

3901 SQX0815068
పపరర: పపడమ కలమయర P

3899 SQX1069807
పపరర: గగపస పపటస

తసడడ:డ పపడమ కలమయర
ఇసటట ననస:61-11-590
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:61-11-590
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చరరల
ఇసటట ననస:61-11-714
వయసనస:19
లస: ససస స
3906 AP151000567199
పపరర: రమణ బబలశశటస ట

95-156/93

భరస : సరసబ శవ రరవప కకతస
ఇసటట ననస:61-11-590
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:61-11-590
వయసనస:38
లస: పప
3903 SQX2085132
పపరర: పసడయసకర చరరల

3898 SQX1333939
పపరర: ససతమక కకతస

3923 SQX2351518
పపరర: శకనవరస రరవప డదసకగన

95-159/734

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప డదసకగన
ఇసటట ననస:61-11-720
వయసనస:49
లస: పప
95-159/736

3926 SQX1532077
పపరర: ననగరరజ రరవపల

95-165/39

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:61-11-721
వయసనస:43
లస: పప
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3927 SQX0649707
పపరర: రమయదతవ రరవపల
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95-166/79

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:61-11-721
వయసనస:34
లస: ససస స
3930 SQX0578104
పపరర: శకనవరస రరవప పరసస

95-166/82

95-166/85

95-166/87

95-166/90

95-166/93

95-166/96

95-162/184

భరస : శసకర రరవపల
ఇసటట ననస:61-11-729
వయసనస:48
లస: ససస స

3940 SQX0872028
పపరర: పపరషచసదడరరవప చదరరకలపలర

3943 SQX0872002
పపరర: శవ చదరరకలపలర

3946 SQX2251619
పపరర: సననత దనసరర

3949 SQX0567172
పపరర: మసరసన షపక

95-152/1014

3952 SQX2317287
పపరర: ఫరరర నన బబగస షపక

95-166/91

3955 SQX2206571
పపరర: శకనవరస చనమల
తసడడ:డ శసకర రరవప చనమల
ఇసటట ననస:61-11-729
వయసనస:37
లస: పప

3935 MLJ1172600
పపరర: జజఖత చదరరకలపలర

95-166/86

3938 MLJ2717577
పపరర: జయ రరవప చదరరకలపలర

95-166/89

3941 MLJ2718310
పపరర: ననగలకడక చదరరకలపలర

95-166/92

భరస : శకనన
ఇసటట ననస:61-11-727
వయసనస:33
లస: ససస స
95-166/94

3944 MLJ1171552
పపరర: శకనన చదరరకలపలర

95-166/95

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:61-11-727
వయసనస:55
లస: పప
95-157/1410

3947 SQX1888197
పపరర: రతత కలమయరర చమకల

95-162/183

తసడడ:డ కకషష చమకల
ఇసటట ననస:61-11-728
వయసనస:22
లస: ససస స
95-162/185

3950 SQX1888189
పపరర: రవతతజ చమకల

95-162/186

తసడడ:డ కకషష చమకల
ఇసటట ననస:61-11-728
వయసనస:20
లస: పప
95-156/916

తలర : సనరకయయఖ బబగస షపక
ఇసటట ననస:61-11-729
వయసనస:28
లస: ససస స
95-157/1411

95-166/84

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:61-11-725
వయసనస:55
లస: పప

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:61-11-728
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:61-11-729
వయసనస:49
లస: పప
3954 SQX2217487
పపరర: దనరర రరవపల

95-166/88

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:61-11-728
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : కకషష చమకల
ఇసటట ననస:61-11-728
వయసనస:39
లస: ససస స
3951 SQX2351039
పపరర: సనభబన షపక

3937 MLJ1171487
పపరర: శకనన చదరరకలపలర

3932 SQX1203314
పపరర: రమయ దతవ తరరమలశశటస ట

భరస : శకనన
ఇసటట ననస:61-11-725
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:61-11-727
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ చదసచయఖ
ఇసటట ననస:61-11-727
వయసనస:65
లస: పప
3948 SQX1888171
పపరర: జయ లకడక చమకల

95-165/40

తసడడ:డ చదసచయఖ
ఇసటట ననస:61-11-726
వయసనస:28
లస: పప

భరస : శవ
ఇసటట ననస:61-11-727
వయసనస:33
లస: ససస స
3945 MLJ1171537
పపరర: నరసససహరరవప చదరరకలపలర

3934 SQX1397364
పపరర: మసరసన రరవప చదరరకలమలర

95-166/81

భరస : వనసకట సనబబబ రరవప
ఇసటట ననస:61-11-724/1
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:61-11-725
వయసనస:35
లస: పప

భరస : చదసచయఖ�
ఇసటట ననస:61-11-726
వయసనస:48
లస: ససస స
3942 SQX0567891
పపరర: లకడక చదరరకలపలర

95-166/83

తసడడ:డ జయరరవ చదరరకలమలర
ఇసటట ననస:61-11-725
వయసనస:25
లస: పప

భరస : జయరరవప
ఇసటట ననస:61-11-725
వయసనస:53
లస: ససస స
3939 SQX0567370
పపరర: పదక చదరరకలపలర �

3931 SQX0872044
పపరర: మణణమక చతబబడ లల

3929 SQX0077420
పపరర: మయధవ లత పరశస

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-11-724
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : సపచమనన
ఇసటట ననస:61-11-724/1
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలబగ
ఇసటట ననస:61-11-724/1
వయసనస:44
లస: పప
3936 MLJ2721298
పపరర: సనజజత చదరరకలమలర

95-166/80

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-11-721
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-11-724
వయసనస:44
లస: పప
3933 SQX0872051
పపరర: ససమనన

3928 SQX0649608
పపరర: అనససరఖ రరవపల

3953 SQX2093193
పపరర: పపడమ కలమయర రరవపల

95-157/1265

తలర : శసకర రరవపల
ఇసటట ననస:61-11-729
వయసనస:31
లస: పప
95-157/1412

3956 SQX2207470
పపరర: పసడయసకర రరవపల

95-157/1413

భరస : పపడమ రరవపల
ఇసటట ననస:61-11-729
వయసనస:23
లస: ససస స
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3957 SQX2341030
పపరర: షబన షపక
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95-166/1152

భరస : సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-729
వయసనస:44
లస: ససస స
3960 SQX2402295
పపరర: హజజరరబ షపక

95-156/917

95-157/456

భరస : మలర కరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:61-11-730
వయసనస:37
లస: ససస స
3969 SQX0927368
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప కరరక

95-157/462

95-157/465

3964 SQX0982280
పపరర: కళయఖణణ లసగరల

95-157/457

3967 SQX0211136
పపరర: ఆషర షపక

95-157/460

3970 SQX1178152
పపరర: మలర కరరరజన రరవప అనసత

95-157/463

3973 SQX1882398
పపరర: రరజరరజరశశరర మదదదల

95-152/246

3976 MLJ1163443
పపరర: సతఖవత మదదదల

95-161/394

3979 SQX2048999
పపరర: సరయ కకరణ గరరక
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరక
ఇసటట ననస:61-11-734
వయసనస:23
లస: పప

3981 SQX2188308
పపరర: అఫప డ జ షపక

3982 SQX2144111
పపరర: ఖలద పరవన షపక

తసడడ:డ పడసరద పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:61-11-738
వయసనస:33
లస: పప

3985 SQX0758912
పపరర: జబవపలయరహ మహమకద
మహమకద
తసడడ:డ మగజబగలయర మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-738
వయసనస:34
లస: పప

3968 SQX0927350
పపరర: చసదడ శశఖర లసగరల

95-157/461

3971 SQX0982132
పపరర: కకసడల రరవప లసగరల

95-157/464

3974 SQX1882406
పపరర: వ ఎల నరసససహరరవప మదదదల

95-152/247

3977 MLJ1163435
పపరర: ఆసజననయపడసరద మదదదల

95-161/395

తసడడ:డ వ.ఎల.నరసససహరరవప మదదదల
ఇసటట ననస:61-11-733
వయసనస:47
లస: పప
95-152/861

3980 SQX2523314
పపరర: వనసకటటష గరగక

95-152/1159

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరగక
ఇసటట ననస:61-11-734
వయసనస:24
లస: పప
95-152/1016

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:61-11-736
వయసనస:22
లస: ససస స
95-152/249

95-157/458

తసడడ:డ జజలయఖ మదదదల
ఇసటట ననస:61-11-733
వయసనస:77
లస: పప

95-161/396
3978 MLJ1163302
పపరర: వ.ఎస.ఎస. అనలలసమయర
మదదదల
తసడడ:డ వ.ఎల.నరసససహరరవప మదదదల
ఇసటట ననస:61-11-733
వయసనస:50
లస: పప

3984 SQX1372002
పపరర: కకరణ కలమయర పపలలర టటకలరరస

3965 SQX0927343
పపరర: నలమయ కరరక

తసడడ:డ ఏలర యఖ
ఇసటట ననస:61-11-730
వయసనస:57
లస: పప

భరస : వనసకటఅసజననయపడసరద మదదదల
ఇసటట ననస:61-11-733
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:61-11-736
వయసనస:23
లస: ససస స

95-157/1414

తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:61-11-730
వయసనస:35
లస: పప

భరస : అనలలసమయర మదదదల
ఇసటట ననస:61-11-733
వయసనస:38
లస: ససస స

95-152/1015

3962 SQX2334639
పపరర: గగససయయ షపక

భరస : శవ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-11-730
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : వ ఎల నరసససహరరవప మదదదల
ఇసటట ననస:61-11-733
వయసనస:72
లస: ససస స
95-161/393

95-166/1154

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:61-11-729/1
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగయఖ
ఇసటట ననస:61-11-730
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఏలర యఖ
ఇసటట ననస:61-11-730
వయసనస:60
లస: పప
3975 MLJ1163294
పపరర: లలయకలమగదద మదదదల

95-156/918

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:61-11-730
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషయఖ
ఇసటట ననస:61-11-730
వయసనస:35
లస: పప
3972 SQX0982140
పపరర: బబబగ రరవప లసగరల

3961 SQX2402337
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:61-11-730
వయసనస:29
లస: ససస స
95-157/459

3959 SQX2325181
పపరర: జన షపక

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-729
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-11-729/1
వయసనస:31
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర లసగరల
ఇసటట ననస:61-11-730
వయసనస:23
లస: ససస స
3966 SQX0927319
పపరర: అనసత నరరకలయ

95-166/1153

తసడడ:డ సనబబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-729
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : సతస ర షపక
ఇసటట ననస:61-11-729/1
వయసనస:60
లస: ససస స
3963 SQX1728443
పపరర: ఉదయ భబనన లసగరల

3958 SQX2348746
పపరర: కరరశరక షపక

3983 SQX1370964
పపరర: భబరత దతవ పపలలర టటకలరరస

95-152/248

భరస : కకరణ కలమయర పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:61-11-738
వయసనస:32
లస: ససస స
95-152/250

3986 SQX2087039
పపరర: నససమయ షపక

95-17/850

తసడడ:డ ఇకబబల షపక
ఇసటట ననస:61-11-739
వయసనస:33
లస: ససస స
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3987 SQX2150142
పపరర: మసరసన షపక
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95-152/1017

తసడడ:డ షరర అల షపక
ఇసటట ననస:61-11-739
వయసనస:46
లస: పప
3990 SQX2253300
పపరర: అబగదల సతనసర షపక

3989 SQX2021533
పపరర: మహమకద సలయకన ఖయన
పఠరన
తసడడ:డ అనశర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-740
వయసనస:20
లస: పప

95-152/862

95-152/251

3992 MLJ3746617
పపరర: సనలయసనన మహమకద
మహమకద
భరస : బబషర మహహదద న మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-741
వయసనస:65
లస: ససస స

95-152/252

95-152/254

3995 SQX1570556
పపరర: అషరడఫ షపక

95-152/255

95-157/1415

తసడడ:డ షపర అల షపక
ఇసటట ననస:61-11-739
వయసనస:46
లస: పప
95-165/835

తసడడ:డ అబగదల రషసద
ఇసటట ననస:61-11-740
వయసనస:77
లస: పప
3993 SQX1886837
పపరర: షపచక మహమకద ఇమయమ న

3988 SQX2352466
పపరర: మసరసన షపక

3991 MLJ3746609
పపరర: ఇషఖత సనలయసనన మహమకద
తసడడ:డ ఆససఫ అల మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-741
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ షపచక మహమకద అననశర బబషర
ఇసటట ననస:61-11-741
వయసనస:24
లస: పప

3994 SQX0579037
పపరర: ఇమయమ న అల మహమకద
మహమకద
తసడడ:డ ఆససఫ అల మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-741
వయసనస:34
లస: పప

3996 SQX1255182
పపరర: అహకద అల ఖయన
మహమకద
తసడడ:డ జజఖయన మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-741
వయసనస:43
లస: పప

95-152/256

95-152/257
3997 SQX0578989
పపరర: అససఫ అల మహమకద�
మహమకద
తసడడ:డ అమర అల మహమకద� మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-741
వయసనస:68
లస: పప

95-152/258
3998 SQX0244459
పపరర: బబషర మహహదద న మహమకద�
మహమకద
తసడడ:డ ఇబడహహస� మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-741
వయసనస:74
లస: పప

3999 SQX0662114
పపరర: పసడయసక కటబస

95-152/259

4000 SQX0525493
పపరర: రహహమగనతసర సయఖద

4001 SQX0525378
పపరర: నజతణ బబగస సయఖద

95-152/253

తసడడ:డ వనసకటసతఖననరరయణ కటబస
ఇసటట ననస:61-11-742
వయసనస:28
లస: ససస స
4002 SQX1405126
పపరర: జయ హరరయనకఖస

95-152/262

95-152/265

95-152/268

తసడడ:డ కరరమగలయర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-742
వయసనస:41
లస: పప
4011 SQX0520098
పపరర: నజరరదదదన సయఖద

భరస : తనబబజ
డ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-742
వయసనస:30
లస: ససస స

95-152/263

95-152/271

4006 SQX0520023
పపరర: హహనన రససల మహమకద�
మహమకద
తసడడ:డ నజరరదదదన� మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-742
వయసనస:36
లస: పప

95-152/266

4009 SQX1372051
పపరర: కరరమగలయర షపక

95-152/269

4012 SQX2048981
పపరర: తనబబజ
డ ఖయన పఠరన

4015 SQX0501049
పపరర: షరరరక ఖయన పఠరన�
తసడడ:డ బబషరఖయన�
ఇసటట ననస:61-11-742
వయసనస:33
లస: పప

4007 MLJ2493997
పపరర: అనశరరబ న పఠరన పఠరన

95-152/267

తసడడ:డ ససలలమయననబ న పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-742
వయసనస:41
లస: పప
4010 SQX1515255
పపరర: అమర పఠరన ఖయన

95-152/270

తసడడ:డ హమద ఖయన
ఇసటట ననస:61-11-742
వయసనస:50
లస: పప
95-152/863

తసడడ:డ కరరమగలర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-742
వయసనస:34
లస: పప
95-154/1036

95-152/264
4004 SQX0525428
పపరర: శసషరద బబగస సయఖద� సయఖద

భరస : నజరరదదదన� సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-742
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ దనదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-11-742
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-742
వయసనస:70
లస: పప
4014 SQX2091726
పపరర: అయయషర ఖయన పఠరన

4003 SQX0662106
పపరర: మగనరతతస ఇళళ

95-152/261

తసడడ:డ నజరరదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-742
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటసతఖననరరయణ ఇళళ
ఇసటట ననస:61-11-742
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలయర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-742
వయసనస:34
లస: పప
4008 SQX0758938
పపరర: ఫసరగజ ఖయన పఠరన పఠరన

95-152/260

తసడడ:డ నజరరదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-742
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : అశశక హరరయనకఖస
ఇసటట ననస:61-11-742
వయసనస:44
లస: ససస స
4005 SQX0759092
పపరర: గగస ఖయన పఠరన పఠరన

తసడడ:డ అననశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-11-741
వయసనస:41
లస: పప

4013 SQX1985324
పపరర: పఠరన ఫరరక ఖయన

95-152/864

తసడడ:డ బబష ఖయన
ఇసటట ననస:61-11-742
వయసనస:33
లస: పప
95-222/1166

4016 MLJ3746633
పపరర: ఆయయషర పఠరన

95-152/272

భరస : తబడస ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-743
వయసనస:30
లస: ససస స
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4017 MLJ3746625
పపరర: అసజమ పఠరన�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-10
95-152/273

భరస : గగస ఖయన� పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-743
వయసనస:31
లస: ససస స
4020 MLJ1173145
పపరర: సమరరనన సయఖద

95-152/276

4021 MLJ3746658
పపరర: కరరమగన షపక� షపక

95-152/279

4024 SQX0832998
పపరర: అనశర షపక షపక
తసడడ:డ సనభబన షపకర
ఇసటట ననస:61-11-743
వయసనస:48
లస: పప

4026 SQX2301828
పపరర: సతనసర షపక

4027 SQX2301851
పపరర: హససన షపక

95-152/1019

తసడడ:డ రవపఫ
ఇసటట ననస:61-11-743
వయసనస:25
లస: పప

భరస : జబబబర షపక
ఇసటట ననస:61-11-744
వయసనస:30
లస: ససస స
4032 MLJ3746773
పపరర: ఖనరరరద బబగస� షపక

95-152/284

95-160/765

95-152/286

తసడడ:డ ననగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:61-11-746
వయసనస:26
లస: ససస స

95-152/1020

4036 SQX2093714
పపరర: రరజజశనన షపక

4039 MLJ1162015
పపరర: జజనఅహకద షపక

95-152/1021

4042 SQX1974948
పపరర: వహహదననతసర సయఖద

95-152/282

4045 MLJ3746799
పపరర: జబన పరరశన షపక షపక
భరస : జజవద షపకర
ఇసటట ననస:61-11-746
వయసనస:33
లస: ససస స

4025 SQX2301216
పపరర: మగసతనజ షపక

95-152/1018

4028 SQX2532547
పపరర: ఠరహయయననసససఆ సయఖద

95-152/1167

4031 MLJ3746781
పపరర: మగనత షపక� షపక

95-152/283

భరస : షషకలర� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-744
వయసనస:48
లస: ససస స
95-152/865

4034 SQX2051639
పపరర: దదలకలష షపక

95-156/745

తసడడ:డ సరదదక షపక
ఇసటట ననస:61-11-744
వయసనస:20
లస: ససస స
95-161/767

4037 MLJ3746708
పపరర: ఆలయయ సనలయసనన షపక�

95-152/285

భరస : అబమబకర ససదదదక �
ఇసటట ననస:61-11-745
వయసనస:31
లస: ససస స
95-152/287

4040 SQX2049153
పపరర: షబబన సయఖద

95-152/866

తసడడ:డ జజఫర సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-745
వయసనస:21
లస: ససస స
95-152/507

భరస : ఖనతషబగదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-745 3RD LINE
వయసనస:52
లస: ససస స
95-152/288

95-152/278

భరస : సనభబన సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-743
వయసనస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలతబ షపక
ఇసటట ననస:61-11-745
వయసనస:75
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:61-11-745
వయసనస:48
లస: పప
4044 SQX1416164
పపరర: నగరనన షపక

4033 SQX2049047
పపరర: షకకలయ షపక

4022 SQX1370725
పపరర: షకకర షపక

తసడడ:డ అబబబస అల
ఇసటట ననస:61-11-743
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : సదదక షపక
ఇసటట ననస:61-11-744
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలషర�
ఇసటట ననస:61-11-745
వయసనస:42
లస: పప
4041 SQX2305498
పపరర: అమయననలర షపక

95-152/280

భరస : ఖయదదర షపక
ఇసటట ననస:61-11-744
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదదర షపక
ఇసటట ననస:61-11-744
వయసనస:47
లస: పప
4038 SQX0508903
పపరర: రససల షపక�

4030 MLJ3746674
పపరర: ననజయయ షపక� షపక

95-152/275

భరస : చనసద బబష షపక
ఇసటట ననస:61-11-743
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : దనద హయయద� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-744
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : మగజబగలయర మహకద� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-744
వయసనస:54
లస: ససస స
4035 SQX2053577
పపరర: సరదదక షపక

95-152/277

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:61-11-743
వయసనస:21
లస: ససస స
95-152/281

4019 SQX0942086
పపరర: షపచక మగసతనజ షపక

భరస : అబబస అల షపకర
ఇసటట ననస:61-11-743
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : అనశర� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-743
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : సయఖద అబగదల ఖయమఖస షపక
ఇసటట ననస:61-11-743
వయసనస:65
లస: ససస స

4029 SQX1441757
పపరర: యససకన షపక

95-152/274

భరస : జజకకర� షపక
ఇసటట ననస:61-11-743
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : మగసరసఫఅహకద సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-743
వయసనస:40
లస: ససస స
4023 AP151000561349
పపరర: సకకననబ షపక

4018 MLJ3746641
పపరర: అశకఫన షపక

4043 SQX1974930
పపరర: షబబన సయఖద

95-166/97

భరస : జజఫర సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-745 3RD LINE
వయసనస:22
లస: ససస స
95-152/289

4046 MLJ3746724
పపరర: షమమ షపక

95-152/290

భరస : అమయననలయర షపక
ఇసటట ననస:61-11-746
వయసనస:41
లస: ససస స
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4047 MLJ3746732
పపరర: మమహరరన షపక
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95-152/291

భరస : అబగదల సలయస షపక
ఇసటట ననస:61-11-746
వయసనస:61
లస: ససస స
4050 SQX2350379
పపరర: మహమకద కరజజ

95-152/292

తసడడ:డ ననగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:61-11-746
వయసనస:25
లస: పప
95-152/1022

తసడడ:డ మమలయన మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-746
వయసనస:43
లస: పప
4053 SQX1556457
పపరర: పదనకవత వశశననధనన

4048 SQX1461037
పపరర: మగననత షపక

4051 SQX2293876
పపరర: జజవద షపక

4054 SQX1498741
పపరర: జహహరరనతసర బబగస షపక

95-152/293

తసడడ:డ మహకద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:61-11-746
వయసనస:65
లస: పప
95-152/1023

తసడడ:డ అబగదల సలయస
ఇసటట ననస:61-11-746
వయసనస:38
లస: పప
95-152/294

4049 AP151000558251
పపరర: ననగగలకరర షపక

4052 SQX2346633
పపరర: షమమ మహమకద

95-152/1024

భరస : కరజజ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-746
వయసనస:36
లస: ససస స
95-152/295

4055 SQX0707281
పపరర: హఫసజలయర మహమకద

95-152/296

భరస : బబల ననగ కకషష కకశశర వశశననధనన
ఇసటట ననస:61-11-748
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సనభబన సరహహబ అబగదల
ఇసటట ననస:61-11-748
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల ఖయలల రహమయన మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-748
వయసనస:29
లస: పప

95-152/297
4056 SQX0578666
పపరర: రజవపలయర మహమకద�
మహమకద
తసడడ:డ ఖలల రగహమయన� మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-748
వయసనస:36
లస: పప

95-152/298
4057 SQX1556465
పపరర: బబల ననగ కకషష కకశశర
వశశననధనన
తసడడ:డ ఉమ మహహశశరరవప వశశననధనన
ఇసటట ననస:61-11-748
వయసనస:46
లస: పప

4058 MLJ3452075
పపరర: భరత పయఖ వల
భరస : శకనవరసరరవప పయఖవల
ఇసటట ననస:61-11-749
వయసనస:38
లస: ససస స

4059 SQX1461052
పపరర: జబఉలయర మహమకద

95-152/301
4060 SQX0981340
పపరర: శకనవరసమమరరస యమకడడ
యమకడడ
తసడడ:డ బబల సతఖననరరయణ యమకడడ
ఇసటట ననస:61-11-749
వయసనస:37
లస: పప

4061 SQX0758995
పపరర: మగజబగలయర మహమకద
మహమకద
తసడడ:డ సతనసర మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-749
వయసనస:63
లస: పప

95-152/302

4064 MLJ3746807
పపరర: నసరర షపక షపక

95-152/304

95-152/300

తసడడ:డ మగజబగలర మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-749
వయసనస:35
లస: పప

95-152/303 4063 SQX2445252
4062 SQX0331207
పపరర: బబల సతఖననరరయణ ఇమకడడ
పపరర: మమజబమలయర మహమకద

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఇమకడడ
ఇసటట ననస:61-11-749
వయసనస:68
లస: పప
4065 MLJ3746815
పపరర: అమననబ షపక

తసడడ:డ ఏస ఏ సతస ర మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-749
వయసనస:63
లస: పప
95-152/305

భరస : అబగదల సమద షపక
ఇసటట ననస:61-11-750
వయసనస:76
లస: ససస స
4068 SQX0525469
పపరర: ఆరరఫర షపక� షపక

95-152/308

భరస : అబగదల రహహస� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:30
లస: ససస స
4071 SQX0525204
పపరర: కరరమగన షపక

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : యయససన షపకర
ఇసటట ననస:61-11-750
వయసనస:48
లస: ససస స

4066 SQX1282045
పపరర: మహమకద మమహహర
మహమకద
భరస : యమ డడ సప నన మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:27
లస: ససస స

95-152/306

4069 SQX1370683
పపరర: నససమయ షపక

95-152/309

95-152/311

4072 MLJ3746823
పపరర: మహబబ షపక

4075 SQX1719541
పపరర: జకకర షపక
భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:45
లస: ససస స

95-152/307

4070 SQX1013218
పపరర: కకటటశశరర పటటసస

95-152/310

భరస : వరరసజననయగలల పటటసస
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:36
లస: ససస స
95-152/312

భరస : హనఫర షపక
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:37
లస: ససస స
95-152/314

4067 SQX1370584
పపరర: హససనన షపక
భరస : ననగగల షపక
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:36
లస: ససస స
4074 SQX1370543
పపరర: నసరజ హన షపక

95-152/1025

95-152/299

4073 SQX1370626
పపరర: షపహననజ పఠరన

95-152/313

భరస : జజన పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:44
లస: ససస స
95-152/315

4076 SQX1352343
పపరర: అశకఫపనతసర షపక

95-152/316

భరస : జకకకయయ షపక
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:75
లస: ససస స
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95-152/317

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:78
లస: ససస స
4080 SQX0860312
పపరర: మహమకదన సప నస సప నన

95-152/320

95-152/323

95-152/1026

95-152/328

95-152/332

4095 SQX2048940
పపరర: రరహమయ షపక

95-152/868

4087 SQX1041896
పపరర: నససమయ షపక

4090 SQX1411883
పపరర: హహసపసన షపక

4093 SQX1121722
పపరర: అనశర బబషర షపక

4096 SQX2048932
పపరర: రహహమయబ మహమకద

95-152/326

భరస : హససమ� షపక
ఇసటట ననస:61-11-753
వయసనస:33
లస: ససస స

4099 MLJ1173087
పపరర: బబఖనతజజ షపక

95-152/322

4085 SQX0224055
పపరర: యయససన షపక

95-152/325

4088 SQX1100148
పపరర: మసరసన షపక

95-152/327

భరస : అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-11-752
వయసనస:36
లస: ససస స
95-152/329

4091 SQX1352855
పపరర: హహసపసన షపక

95-152/330

తసడడ:డ అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:61-11-752
వయసనస:27
లస: పప
95-152/333

4094 SQX2048866
పపరర: జహర భబణగ షపక

95-152/867

భరస : అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:61-11-752
వయసనస:57
లస: ససస స
95-152/869

భరస : అఫజల బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-752
వయసనస:36
లస: ససస స
95-152/334

4082 SQX0520064
పపరర: షపక బబషర షపక

తసడడ:డ ఖననతన షపక
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:61
లస: పప

తసడడ:డ బబషర షపకర
ఇసటట ననస:61-11-752
వయసనస:44
లస: పప

భరస : అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:61-11-752
వయసనస:47
లస: ససస స

4097 SQX2048965
పపరర: అబగదల రఫస షపక

95-152/870

తసడడ:డ రజజక షపక
ఇసటట ననస:61-11-752
వయసనస:31
లస: పప
95-152/335

తసడడ:డ అబగదలజలల షపక
ఇసటట ననస:61-11-753
వయసనస:36
లస: ససస స

4100 MLJ1172477
పపరర: మహహమగదన షపక

95-152/336

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-11-753
వయసనస:46
లస: ససస స

95-152/337

95-152/338 4103 SQX0707182
4102 SQX1352152
పపరర: ఆషసయయ సనలయసనన మహమకద
పపరర: రరయయజదదదన మహమకద
మహమకద
భరస : నసపరరదదదన మహమకద
తసడడ:డ నససరరదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-753
ఇసటట ననస:61-11-753
వయసనస:49
లస: ససస స
వయసనస:28
లస: పప

95-152/339

95-152/340

4105 SQX2049070
పపరర: అశరబ షపక

95-142/682

భరస : గగసరబషర� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-753
వయసనస:46
లస: ససస స
4104 SQX0468827
పపరర: నజజమగదదదన మహమమకద
మహమకద
తసడడ:డ నససరరదదదన మహమమకద
ఇసటట ననస:61-11-753
వయసనస:31
లస: పప

95-152/324

తసడడ:డ రజజక అబగదల
ఇసటట ననస:61-11-752
వయసనస:27
లస: పప

4092 SQX1139717
పపరర: షపక హససబగర రగహమన
మహమకద
తసడడ:డ దరరయయ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-752
వయసనస:40
లస: పప

4101 SQX0206896
పపరర: రజయయసనలయసనన� షపక�

4084 SQX1371814
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

95-152/319

తసడడ:డ అబగదల సమద షపకర
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:41
లస: పప

భరస : జమల షపక
ఇసటట ననస:61-11-752
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల� షపక
ఇసటట ననస:61-11-752
వయసనస:59
లస: ససస స

4098 MLJ3746385
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-152/321

తసడడ:డ జకకకయ షపక
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:22
లస: పప
4089 MLJ3746369
పపరర: మగసతనజ షపక

4081 SQX0519967
పపరర: అబగదల రహహస షపక

4079 SQX1371848
పపరర: సపచదన షపక

తసడడ:డ మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల సమద షపక
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:44
లస: పప
4086 SQX2223394
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-152/318

తసడడ:డ అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ జకవపలయర సప నన
ఇసటట ననస:61-11-751
వయసనస:31
లస: పప
4083 SQX1371897
పపరర: సతనసర షపక

4078 SQX1915495
పపరర: మగనశర బబష షపక

భరస : ఖససస మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-753/1
వయసనస:83
లస: ససస స

95-152/871

4106 SQX2081453
పపరర: ఆఫడన గమలశననర షపక
తసడడ:డ అమయననలర షపక
ఇసటట ననస:61-11-754
వయసనస:18
లస: ససస స
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4107 SQX2069672
పపరర: జమద అహకద మహమకద

95-154/1037

తసడడ:డ అబగదల రహహమ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-754
వయసనస:46
లస: పప
95-152/342

4113 AP151000558341
పపరర: శకహరర కకఠరరర� కకఠరరర

95-152/345

95-152/347

భరస : అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-11-756
వయసనస:26
లస: ససస స
95-152/350

తసడడ:డ మగనశర సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-756
వయసనస:30
లస: పప
4125 SQX1463496
పపరర: ఇసరకయల సయఖద

95-152/356

95-152/359

భరస : బషసర షపకర
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:33
లస: ససస స

95-152/346

4115 SQX2090470
పపరర: కకరణ కలమయర సపలస

95-152/872

4117 MLJ3746443
పపరర: ఆయయషర సయఖద� సయఖద

95-152/348

తసడడ:డ రరస కలమయర సపలస
ఇసటట ననస:61-11-755
వయసనస:20
లస: పప

4120 AP151000561381
పపరర: షరకకరర సయఖద

4123 SQX0223750
పపరర: నసర సయఖద

4126 AP151000558015
పపరర: మనశర సయఖద

4129 SQX2445310
పపరర: కగసర సయద

95-151/939

4132 SQX1719244
పపరర: నగరనన షపక

95-152/351

4135 MLJ3746583
పపరర: హబబగనతసర � పఠరన
భరస : జలయన� పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:39
లస: ససస స

95-152/349

4121 SQX1772094
పపరర: అఫజల సయఖద

95-152/352

తసడడ:డ కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-756
వయసనస:22
లస: పప
95-152/354

4124 AP151000558014
పపరర: మహకద సయఖద

95-152/355

తసడడ:డ రహహమయన సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-756
వయసనస:48
లస: పప
95-152/357

4127 SQX0942094
పపరర: సయఖద రహహమయన సయఖద

95-152/358

తసడడ:డ ఇసరకయయల సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-756
వయసనస:77
లస: పప
95-152/1027

4130 SQX2309169
పపరర: రహమన షపక

95-151/938

తసడడ:డ యగసనఫ షపక
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:49
లస: పప
95-152/360

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:21
లస: ససస స
95-152/362

4118 MLJ3746450
పపరర: అపరసనన సయఖద
తసడడ:డ ఇసరకయల� సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-756
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద సయద
ఇసటట ననస:61-11-756
వయసనస:18
లస: ససస స

భరస : రహమన షపక
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:44
లస: ససస స
4134 MLJ3746468
పపరర: నజజక షపక

4114 SQX0243873
పపరర: వనసకటటశశరరర కకతస మయసన�
కకతస మయసన
తసడడ:డ పపదద అచమయఖ� కకతస మయసన
ఇసటట ననస:61-11-755
వయసనస:86
లస: పప

తసడడ:డ రగహమయన� సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-756
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-756
వయసనస:81
లస: పప
4131 SQX2307437
పపరర: నససమ షపక

95-152/344

తసడడ:డ మగనశర సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-756
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరహమయన సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-756
వయసనస:55
లస: పప
4128 AP151000558136
పపరర: రహహమయన సయఖద

4112 MLJ2743995
పపరర: నరసససహరరవప ఎరకసశశటస ట�
ఎరకసశశటస ట
తసడడ:డ చనతరరఘవయఖ� ఎరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-11-755
వయసనస:46
లస: పప

భరస : ఇసరకయయల సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-756
వయసనస:55
లస: ససస స
95-152/353

95-152/341

95-152/343

తసడడ:డ మగనశర� సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-756
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : గరలబ� మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-756
వయసనస:44
లస: ససస స
4122 SQX0244285
పపరర: మనససర సయఖద

4111 MLJ1163757
పపరర: నరరసదడకలమయర� కకఠరరర�

4109 MLJ3746435
పపరర: లకడక శరలస

భరస : రరస కలమయర� శరలస
ఇసటట ననస:61-11-755
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకహరర� కకఠరరర
ఇసటట ననస:61-11-755
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ� కకఠరరర
ఇసటట ననస:61-11-755
వయసనస:60
లస: పప

4119 MLJ2747210
పపరర: జజన బబగస� మహమకద�

95-148/733

తసడడ:డ ఆసజననయగలల జజజల
ఇసటట ననస:61-11-755
వయసనస:20
లస: ససస స

4110 MLJ3746427
పపరర: లకడక కరసతమక కకతస మయసన�
కకతస మయసన
భరస : వనసకటటశశరరర� కకతస మయసన
ఇసటట ననస:61-11-755
వయసనస:71
లస: ససస స

4116 SQX1441229
పపరర: అపసన సయఖద

4108 SQX2087948
పపరర: యయమన పడభబవత జజజల

4133 MLJ3746476
పపరర: జగచబగనతసర షపక

95-152/361

భరస : అబగదల అహద షపకర
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:32
లస: ససస స
95-152/363

4136 AP151000561383
పపరర: మలర క సయఖద

95-152/364

భరస : కరరస సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:46
లస: ససస స
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4137 AP151000561338
పపరర: సబహ షపక� షపక

95-152/365

భరస : కరరమగలయర� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:47
లస: ససస స
4140 AP151000561415
పపరర: తనమమరరనతస షపక

95-152/368

95-152/371

95-152/374

95-152/377

95-152/873

95-152/380

4150 MLJ2743912
పపరర: కరరమగలయర� షపక�

4153 SQX2049351
పపరర: సలస షపక

95-152/383

95-152/386

95-152/370

4145 SQX1463504
పపరర: అశకఫ షపక

95-152/373

4148 SQX0460063
పపరర: మజద� షపక�

95-152/376

తలర : యమస ఫ� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:39
లస: పప
95-152/378

4151 MLJ2743862
పపరర: ఈససబ షపక

95-152/379

తసడడ:డ వల షపకర
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:70
లస: పప
95-152/874

4154 SQX2288249
పపరర: హఫసజనతసర షపక

95-152/1028

భరస : షకకల అహకద షపక
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:21
లస: ససస స

95-152/381 4157 MLJ2747723
4156 MLJ1167014
పపరర: వరజదన తబసనసమ మహమకద
పపరర: ఫరరజనన� సయఖద�

95-152/384

4162 SQX1370998
పపరర: ఫరతమగనతసర బబగస షపక

95-152/387

4160 AP151000561379
పపరర: సయయద రరఫపత మహమకద

95-152/385

భరస : యస ఎ ఎస రగహమయన మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-758
వయసనస:61
లస: ససస స

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-11-758
వయసనస:91
లస: ససస స

తసడడ:డ హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-758
వయసనస:36
లస: పప

95-152/382

భరస : మహమకద� సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-758
వయసనస:37
లస: ససస స

4159 AP151000561375
పపరర: రఫసయయ మహమకదద
మహమకద
భరస : md హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-758
వయసనస:50
లస: ససస స

95-152/389 4165 MLJ1164136
4164 SQX0286377
పపరర: బససతషర రగహమయన మహమకద
పపరర: నవద అసజమ మహమకద

తసడడ:డ రగహమయన మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-758
వయసనస:33
లస: పప

95-152/375

తసడడ:డ హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-758
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎసడడ హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-758
వయసనస:37
లస: ససస స
4161 MLJ1167030
పపరర: వరహహదననతసర బబగస
మహమకద
తసడడ:డ హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-758
వయసనస:72
లస: ససస స

4147 SQX1719319
పపరర: అబగదల ఖయదర బబషర షపక

4142 MLJ2747855
పపరర: నసరజ హన షపక

తసడడ:డ రహమయన షపక
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ జలయన షపక
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:19
లస: పప

తసడడ:డ రహహమయననబగ� సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-758
వయసనస:36
లస: ససస స
4158 MLJ1167022
పపరర: మలక ననజ మహమకద

95-152/372

తసడడ:డ ఇసనబ శశక� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:52
లస: పప

భరస : మజద షపక
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:32
లస: ససస స
4155 MLJ2747731
పపరర: హససనన� సయఖద�

4144 SQX1718378
పపరర: అజర ర షపక

95-152/367

భరస : ఈససబ షపకర
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఈససబ షపకర
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:50
లస: పప
4152 SQX2048809
పపరర: షబన షపక

95-152/369

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:24
లస: పప
4149 AP151000558108
పపరర: రహహమయన షపక

4141 MLJ2747756
పపరర: సరయబ బ షపక

4139 AP151000561422
పపరర: నసరజ హన షపక

భరస : ఖజ షపకర
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:54
లస: ససస స

భరస : మహకద ఖయదదసస షపకర
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ జకకర షపక
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:22
లస: పప
4146 SQX1719103
పపరర: అబగదల రషసద షపక

95-152/366

భరస : జలయన� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:52
లస: ససస స

భరస : ఖజజవల షపకర
ఇసటట ననస:61-11-757
వయసనస:55
లస: ససస స
4143 SQX1717453
పపరర: షబబర షపక

4138 AP151000561339
పపరర: అకస కరరనతస షపక� షపక

4163 SQX0223842
పపరర: ఫపచరగజర అసజమ మహమకద

95-152/388

తసడడ:డ హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-758
వయసనస:30
లస: పప
95-152/390

95-152/391
4166 AP151000558300
పపరర: అబగదల అహద ఎసడడ
మహమకద
తసడడ:డ మహమకద హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-758
వయసనస:43
లస: పప
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4167 SQX0286310
పపరర: అబగదల లతఫ మహమకద

95-152/392

4168 MLJ1165711
పపరర: యస ఎ ఎస రగహమయన
మహమకద
తసడడ:డ మరరసరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-758
వయసనస:68
లస: పప

95-152/393

4169 SQX2049054
పపరర: అబగదల అలమర రగహమన
మహమకద
తసడడ:డ మర సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-758
వయసనస:60
లస: పప

95-152/875

95-152/876

4171 SQX2049013
పపరర: షమమ బబగస షపక

95-152/877

4172 SQX2049039
పపరర: జగచబగనతసర మహమకద

95-152/878

తసడడ:డ హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-758
వయసనస:46
లస: పప
4170 SQX2049005
పపరర: నసరరనతసర బబగస షపక
తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-11-758
వయసనస:57
లస: ససస స
4173 SQX2395325
పపరర: షమమ బబగస షపక

భరస : నవద అసజమ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-758
వయసనస:35
లస: ససస స
95-157/1416

భరస : నవద అననజమ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-758
వయసనస:34
లస: ససస స
4176 SQX0460014
పపరర: హబబగలయర భబషర� షపక

95-152/1029

తసడడ:డ అబగదల లతఫ షపక
ఇసటట ననస:61-11-758 3RD LINE
వయసనస:25
లస: పప
95-152/395

తసడడ:డ ఖయజజ� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-759
వయసనస:44
లస: పప
4179 MLJ3746484
పపరర: సరబరర ఖయన� మహమకద

4174 SQX2153807
పపరర: మహమకద రఫస షపక

భరస : అబగదల అహద మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-758
వయసనస:34
లస: ససస స

4177 SQX0460071
పపరర: ఖయజజ భబషర� షపక�

95-152/396

95-152/398

భరస : అహకద అల ఖయన� మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-760
వయసనస:38
లస: ససస స
4182 MLJ2747921
పపరర: జబన� షపక�

4183 MLJ1173400
పపరర: గగససయయ� షపక�

95-152/400

భరస : షబబర� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-761
వయసనస:41
లస: ససస స
4185 SQX0459412
పపరర: నససన
డ సయఖద
భరస : సరరదర సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-761
వయసనస:42
లస: ససస స

4186 AP151000561413
పపరర: మరరయసబ బ షపక

తసడడ:డ జఫరర ఖయన పఠరన� పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-761
వయసనస:58
లస: పప

భరస : అబబబస షపక
ఇసటట ననస:61-11-761 3RD LINE
వయసనస:39
లస: ససస స

4191 SQX1441633
పపరర: సరదదయయ సయఖద

4192 MLJ3746526
పపరర: షపక జరరన షపక

95-152/406

భరస : సమవపలయర సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:31
లస: ససస స
4194 MLJ3746534
పపరర: ఆయయశర అసజ ఎస అరర

95-152/409

భరస : నసరరదదదన అహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:38
లస: ససస స

4181 SQX2475820
పపరర: అతహరరనసర షపక

95-156/919

4184 SQX0832915
పపరర: యయససకన షపక

95-152/401

భరస : కరరమగలయర షపకర
ఇసటట ననస:61-11-761
వయసనస:42
లస: ససస స
95-152/403

95-152/404
4187 SQX0244160
పపరర: బదనడదదదన మహమకద�
మహమకద
తసడడ:డ బబషర మహహదద న� మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-761
వయసనస:34
లస: పప

95-152/508

4190 SQX1838598
పపరర: హహసపసన షపక

భరస : దనవపద ఖన షపకర
ఇసటట ననస:61-11-761
వయసనస:60
లస: ససస స

95-152/405 4189 SQX1838580
4188 MLJ2743870
పపరర: కరరమగలయరఖయన పఠరన� పఠరన
పపరర: మగనత షపక

95-152/879

తలర : ఫహమమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:61-11-760
వయసనస:56
లస: ససస స

భరస : ఖలల� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-761
వయసనస:41
లస: ససస స
95-152/402

4178 SQX2048817
పపరర: నసరగ షపక
తసడడ:డ షరజహన షపక
ఇసటట ననస:61-11-759
వయసనస:27
లస: పప

4180 MLJ3746591
పపరర: షరహహదన బబగస మహకద
మహమకద
భరస : ఆససఫ అల మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-760
వయసనస:59
లస: ససస స

95-152/399

95-152/394

భరస : హబబగలయర షపకర
ఇసటట ననస:61-11-759
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పపసటటఖయన� మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-759
వయసనస:63
లస: పప
95-152/397

4175 MLJ3746310
పపరర: దదలర యద షపక

95-152/509

తసడడ:డ అబబబస షపక
ఇసటట ననస:61-11-761 3RD LINE
వయసనస:26
లస: పప
95-152/407

4193 SQX1209668
పపరర: షపక రషసదన షపక

95-152/408

భరస : మహమకద రరఆజదదదన అహకద షపకర
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : మహమకద జహహరరదదదన అహ మయద
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:36
లస: ససస స

4195 MLJ3746328
పపరర: నజరరనతసర షపక

4196 MLJ3746500
పపరర: అఫజలలనతసర మహమకద

భరస : లయల అహమకద షపకర
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:39
లస: ససస స

95-152/410

95-152/411

భరస : నజమగదదదన అహమద మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:44
లస: ససస స
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పపరర: రహసతషన షపక
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95-152/412

భరస : కకఫరయత అల షపకర
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:63
లస: ససస స
4200 SQX0981530
పపరర: అబగదల అజజ షపక

95-152/415

తసడడ:డ అబగదల అలమ షపకర
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:32
లస: పప
4203 SQX1233253
పపరర: అబగదల ఖదదర షపక

95-152/418

4201 SQX1372093
పపరర: దనదన హయయత షపక

95-152/416

4204 SQX1441641
పపరర: సమవపలయర సయఖద

95-152/421

4209 MLJ2743490
పపరర: ఖయససస షపక

95-152/419

95-152/420

తసడడ:డ కకఫరయత అల షపకర
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:39
లస: పప

95-152/424

95-152/425
4210 SQX1209700
పపరర: మహమకద జహహరరదదదన
అహకద మహమకద
తసడడ:డ మహమకద ఘమస బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:48
లస: పప

4211 SQX1186452
పపరర: నజమగదదదన అహమద
మహమకద
తసడడ:డ ఘమస బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:49
లస: పప

95-152/426

95-152/427

4213 MLJ1172048
పపరర: మహబమబ� షపక�

95-152/429
4214 AP151000558191
పపరర: దనవపద ఖయన పఠరన� పఠరన

95-152/422

95-152/428

తసడడ:డ ఖయజజసరహహబ� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:63
లస: పప
95-152/430

95-157/1417

95-152/432

భరస : జహహర అహమకద సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-763
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : బషసరఅహకద సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-763
వయసనస:63
లస: ససస స

4205 SQX0464412
పపరర: మహబమబ షపక

తసడడ:డ మహబమబ షపకర
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల రశద
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:20
లస: పప

4224 MLJ1167501
పపరర: జబబద ఖయతతన సయఖద

95-152/417

తసడడ:డ మహబమబ జజన షపకర
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:36
లస: పప

4216 SQX2210698
పపరర: అబగదల రశద షపక

తసడడ:డ దరరయయఖయన� పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:73
లస: పప
95-152/1030

తసడడ:డ మహమకద ససరరజదదదన బబషర మహమ తసడడ:డ మమహబమబ
ఇసటట ననస:61-11-762
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:75
లస: పప
వయసనస:57
లస: పప

4221 MLJ3746542
పపరర: షహమదన సయఖద

4202 SQX0462283
పపరర: షబబర షపక

95-152/423

తసడడ:డ అబగదల కరరస షపకర
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:50
లస: పప

4218 SQX2210664
పపరర: తససన షపక

95-152/414

4208 AP151000558215
పపరర: మన ససరఅలఖయన పటటడక�
పఠరన
తసడడ:డ దనవపద ఖయన� పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ షపకర
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:46
లస: పప

4207 MLJ1172014
పపరర: లయలఅహకద షపక

4199 SQX0939298
పపరర: అబగదల అజమ షపక

తసడడ:డ అబగదల ఆలలమ షపకర
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:37
లస: పప

4206 SQX0468785
పపరర: నసరరదదదన అహమకద
మహమకద
తసడడ:డ గగస బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:40
లస: పప

4215 SQX1209684
పపరర: గగస బబషర మహమకద

95-152/413

తసడడ:డ ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల అలమ షపకర
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:37
లస: పప

4212 SQX0223883
పపరర: అబగదల హన షపక

4198 MLJ3746492
పపరర: మఖస ర గగహర బబగమ
మహమకద
భరస : ఘమస బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:68
లస: ససస స

4219 SQX2056083
పపరర: అబగదల హక మహమకద

95-152/1031

భరస : అబగదల రషసద
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:49
లస: ససస స
95-166/1074

4220 SQX0761643
పపరర: శరరష చదరర చదరర

95-152/431

తసడడ:డ నజమగదదదన అహమద మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-762
వయసనస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చదరర
ఇసటట ననస:61-11-763
వయసనస:29
లస: ససస స

4222 MLJ1168129
పపరర: మయలక� సయఖద�

4223 AP151000561303
పపరర: షసషరద షపక

95-152/433

భరస : అసద� సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-763
వయసనస:38
లస: ససస స
95-152/435

4217 SQX2145001
పపరర: హససన షపక

4225 SQX1556507
పపరర: శకనవరస రరవప చదరర
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప చదరర
ఇసటట ననస:61-11-763
వయసనస:38
లస: పప

95-152/434

భరస : దనదనవల షపకర
ఇసటట ననస:61-11-763
వయసనస:55
లస: ససస స
95-152/436

4226 MLJ1168327
పపరర: జహహర అహకద� షపక�

95-152/437

తసడడ:డ బషసరఅహకద� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-763
వయసనస:40
లస: పప
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పపరర: జఫసర అహకద� షపక�
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95-152/438

తసడడ:డ బషసరఅహకద� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-763
వయసనస:42
లస: పప
4230 SQX1603605
పపరర: సరబ బబషర షపక

95-152/441

95-156/746

95-152/1032

4234 SQX2052124
పపరర: షరరకల షపక

95-152/443

95-152/446

భరస : సతఖననరరయణ దసడనఖల
ఇసటట ననస:61-11-764
వయసనస:76
లస: ససస స

95-152/440

4232 SQX2082089
పపరర: జలయన షపక

95-154/1038

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:61-11-763
వయసనస:30
లస: పప
95-157/1266

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:61-11-763
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : మలర ఖయరరజనరరవప� దసడనఖల
ఇసటట ననస:61-11-764
వయసనస:33
లస: ససస స
4239 MLJ3746740
పపరర: జయమక దసడనఖల

4231 SQX2214203
పపరర: షబబన అజక మహమకద

4229 SQX0758979
పపరర: శకనవరస రరవప చదరర

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప చదరర
ఇసటట ననస:61-11-763
వయసనస:48
లస: పప

భరస : జఫసర అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-763
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అసదనలయర షపక
ఇసటట ననస:61-11-763
వయసనస:18
లస: పప
4236 MLJ3746757
పపరర: సడవసత దసడనఖల� దసడనఖల

95-152/439

తసడడ:డ నవరబ� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-763
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ జఫరర సరబ షపక
ఇసటట ననస:61-11-763
వయసనస:52
లస: పప
4233 SQX2006153
పపరర: నదదమ ఫపచజజన షపక

4228 MLJ1172295
పపరర: అసద� షపక�

4237 SQX0068148
పపరర: సరయ వజయ� పపలలర టటకలరరస�

4235 SQX1352236
పపరర: సననత దననడనల

95-152/442

భరస : జయ శసకర దననడనల
ఇసటట ననస:61-11-764
వయసనస:26
లస: ససస స
95-152/444

95-152/445
4238 SQX0461491
పపరర: వజయలకడక దసడనఖల� దసడనఖల

భరస : రరమ మహన రరవప� పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:61-11-764
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : వర వనసకట సతఖననరరయణ� దసడనఖల
ఇసటట ననస:61-11-764
వయసనస:55
లస: ససస స

4240 SQX1371954
పపరర: పడవణ కలమయర పపలలర టటకలరరస

4241 SQX1352202
పపరర: జయ శసకర దననడనల

95-152/447

95-152/448

తసడడ:డ రరస మహన రరవప పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:61-11-764
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దననడనల
ఇసటట ననస:61-11-764
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ వర వనసకట సతఖననరరయణ దసడనఖల
ఇసటట ననస:61-11-764
వయసనస:36
లస: పప

4243 SQX0543165
పపరర: రరమమహన రరవప�
పపలలర టటకలరరస�
తసడడ:డ లసగరశశర రరవప� పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:61-11-764
వయసనస:48
లస: పప

4244 SQX0224006
పపరర: వర వనసకట సతఖననరరయణ�
దసడనఖల�
తసడడ:డ రరమమమరరస� దసడనఖల
ఇసటట ననస:61-11-764
వయసనస:59
లస: పప

4245 SQX1727031
పపరర: ససరరజనతసర షపక

4246 SQX1726983
పపరర: ససరరజనతసర షపక

4242 SQX0592550
పపరర: మలర ఖయరరజనరరవప దసడనఖల

95-152/449

95-156/97

భరస : సదదన హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:61-11-764
వయసనస:24
లస: ససస స
4248 SQX2237030
పపరర: శరరజ షపక

95-156/920

95-152/454

భరస : అబగదలఅలయరస� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-766
వయసనస:41
లస: ససస స
4254 AP151000558586
పపరర: మహహదదదన షపక� షపక
తసడడ:డ మహకద ఖయససస షపక� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-766
వయసనస:44
లస: పప

95-156/98

భరస : శవలర షపక
ఇసటట ననస:61-11-764
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : షపక వల షపక
ఇసటట ననస:61-11-764
వయసనస:58
లస: ససస స
4251 MLJ1166438
పపరర: జకకర� షపక�

95-152/450

4249 SQX1717487
పపరర: పపలలర టటకలరరస కలసదన మనష

95-152/452

4250 MLJ3746419
పపరర: గగససయయ అబగదల� షపక
భరస : బబససద� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-766
వయసనస:41
లస: ససస స

4252 AP151000561437
పపరర: శకదతవ కకఠరరర� కకఠరరర

4253 MLJ1164169
పపరర: సరబర� షపక�

95-152/455

95-152/453

95-152/456

భరస : అబగదలడహహమ� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-766
వయసనస:68
లస: ససస స

95-152/458 4256 SQX2226199
4255 MLJ2743052
పపరర: జమల అహకద� మహమకద�
పపరర: మసరసన షపక

తసడడ:డ అబగదల రహహమ� మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-766
వయసనస:47
లస: పప

95-156/99

తసడడ:డ శవఅల షపక
ఇసటట ననస:61-11-764
వయసనస:23
లస: పప

భరస : పపలలర టటకలరరస పడవణ కలమయర
ఇసటట ననస:61-11-764 ALINAGAR 3RDLINE
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటననరరయణ� కకఠరరర
ఇసటట ననస:61-11-766
వయసనస:60
లస: ససస స
95-152/457

4247 SQX1725977
పపరర: సదదన హహసపసన షపక

95-152/451

95-156/921

తసడడ:డ అబగదల రహమయన
ఇసటట ననస:61-11-766
వయసనస:21
లస: పప
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4257 SQX2478972
పపరర: రజన మహహసశరపప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-10
95-152/1033

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:61-11-767
వయసనస:38
లస: ససస స

4258 SQX2411809
పపరర: షకకల షపక

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:61-11-768
వయసనస:44
లస: ససస స

4260 SQX1380971
పపరర: అక అననసరర మహమకద

95-157/466

తసడడ:డ అవనజ అననసరర మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-768
వయసనస:24
లస: ససస స

4261 SQX1886720
పపరర: సరజదన బబనన మహమకద

తసడడ:డ యమ ఎ రహమయన మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-768
వయసనస:73
లస: పప

భరస : రగహమయన�
ఇసటట ననస:61-11-769
వయసనస:38
లస: ససస స

4266 SQX2158327
పపరర: హఫసజజ షపక

4267 SQX2270049
పపరర: హఫసజజ షపక

95-151/940

భరస : అలషర హహడదచ షపక
ఇసటట ననస:61-11-769
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-11-769
వయసనస:18
లస: పప
4272 MLJ3746096
పపరర: జజకకరర షపక

95-152/461

95-152/464

95-152/467

భరస : కరరమమలయర
ఇసటట ననస:61-11-770/1
వయసనస:30
లస: ససస స

95-151/941

4276 MLJ3746120
పపరర: రసజజన బ షపక

4279 MLJ2743581
పపరర: భబషష షపక

95-157/470

4282 MLJ3747755
పపరర: అమననబ షపక

95-152/459

4285 SQX0459909
పపరర: రహహస షపక
తసడడ:డ కరరమగలయర
ఇసటట ననస:61-11-770/1
వయసనస:30
లస: పప

4265 SQX2048627
పపరర: రహమయన షపక

95-151/798

4268 SQX2402303
పపరర: కమర జహ షపక

95-156/923

4271 MLJ3746088
పపరర: భబనన సనలయసనన�

95-152/460

తసడడ:డ అబగదల రగహమయన�
ఇసటట ననస:61-11-770
వయసనస:35
లస: ససస స
95-152/462

4274 MLJ3746070
పపరర: సరజదన బబగస� షపక�

95-152/463

భరస : అబగదల రగహమయన� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-770
వయసనస:56
లస: ససస స
95-152/465

4277 AP151000558280
పపరర: కరరమగలయర షపక

95-152/466

తసడడ:డ ససకకసదర షపకర
ఇసటట ననస:61-11-770
వయసనస:50
లస: పప
95-152/468

4280 MLJ2743565
పపరర: జలయన సయఖద

95-152/469

తసడడ:డ సనభబన సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-770
వయసనస:62
లస: పప
95-157/471

భరస : ససకసదర
ఇసటట ననస:61-11-770
వయసనస:71
లస: ససస స
95-151/682

95-157/468

భరస : బబజ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-11-769
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససకకసదర షపకర
ఇసటట ననస:61-11-770
వయసనస:60
లస: పప

భరస : జలయన సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-770
వయసనస:58
లస: ససస స
4284 SQX0882738
పపరర: జజహహడన శశగల

4273 AP151000561143
పపరర: జరరనన షపక

4262 SQX0928366
పపరర: ఆవనజ అననసరర మహమకద

తసడడ:డ యసహహదదన షపక
ఇసటట ననస:61-11-769
వయసనస:72
లస: పప

భరస : సపచదన షపకర
ఇసటట ననస:61-11-770
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససకకసదర షపకర
ఇసటట ననస:61-11-770
వయసనస:55
లస: పప
4281 MLJ3747763
పపరర: నసరజ హన సయఖద

95-151/681

భరస : ఛనన భబషర షపకర
ఇసటట ననస:61-11-770
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : జలయన షపకర
ఇసటట ననస:61-11-770
వయసనస:57
లస: ససస స
4278 AP151000558284
పపరర: మసరసన వమక షపక

4270 MLJ3746138
పపరర: ఆయయషర పఠరన

95-156/922

తసడడ:డ ఎస టట అనసరరర మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-768
వయసనస:48
లస: పప

భరస : మహమకద ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-770
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : షబబర షపకర
ఇసటట ననస:61-11-770
వయసనస:35
లస: ససస స
4275 AP151000561145
పపరర: నసరజ హన షపక

95-157/467

భరస : అలషర హహడదచ షపక
ఇసటట ననస:61-11-769
వయసనస:37
లస: ససస స
95-157/1418

4259 SQX2412278
పపరర: షరరరక షపక

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:61-11-768
వయసనస:24
లస: పప

భరస : అవనజ అననసరర మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-768
వయసనస:41
లస: ససస స

95-157/469 4264 MLJ3746062
4263 SQX0529610
పపరర: తమమ అననసరర మహమకద
పపరర: మమలయబ సయఖద�

4269 SQX2335073
పపరర: సమర బబష షపక

95-152/1034

4283 SQX1480136
పపరర: ఖయజజ షపక

95-157/472

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:61-11-770
వయసనస:38
లస: పప
95-151/683

4286 SQX0860254
పపరర: షపచక కరరమమలర

95-151/684

తసడడ:డ ససకకసదర
ఇసటట ననస:61-11-770/1
వయసనస:30
లస: పప
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4287 SQX0633420
పపరర: రజయయ బబగస షపక
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95-151/685

తసడడ:డ రరయయ
ఇసటట ననస:61-11-771
వయసనస:30
లస: ససస స
4290 AP151000561141
పపరర: జజహహద షపక

95-152/470

95-152/473

95-152/1037

95-151/688

95-94/521

95-156/925

95-151/692

తసడడ:డ బగడతసరబ
ఇసటట ననస:61-11-778
వయసనస:29
లస: పప

4300 SQX0758862
పపరర: మయలక భబషర షపక

4303 SQX0460089
పపరర: సలయవపదదదన షపక

4306 SQX2291318
పపరర: సరరర ర షపక

4309 SQX0860270
పపరర: షపక షసషషదదదన

95-151/694

4312 SQX1245175
పపరర: హససనన షపక

95-151/689

4315 SQX1536954
పపరర: బబబగ షపక
తసడడ:డ మయబగ షపక
ఇసటట ననస:61-11-778
వయసనస:36
లస: పప

4295 SQX2150126
పపరర: షరజయ షపక

95-152/1036

4298 SQX1266783
పపరర: ఖయజజ షపక

95-151/687

4301 MLJ1167774
పపరర: సలమయ షపక

95-152/474

భరస : సరరదర షపకర
ఇసటట ననస:61-11-773
వయసనస:45
లస: ససస స
95-151/690

4304 SQX2172609
పపరర: గగససయయ షపక

95-152/1038

తసడడ:డ సరదర షపక
ఇసటట ననస:61-11-776
వయసనస:36
లస: ససస స
95-156/926

4307 SQX1266742
పపరర: బషసరర షపక

95-151/691

భరస : షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-11-777
వయసనస:25
లస: ససస స
95-151/693

4310 SQX2291672
పపరర: అలమ షపక

95-156/927

భరస : సదదఖ షపక
ఇసటట ననస:61-11-777
వయసనస:36
లస: ససస స
95-151/695

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-11-778
వయసనస:32
లస: ససస స
95-151/697

95-152/472

తసడడ:డ మయలక బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-11-773
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:61-11-777
వయసనస:33
లస: పప

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-11-778
వయసనస:31
లస: ససస స
4314 SQX0833004
పపరర: కరరమగలయర షపక

95-156/924

తసడడ:డ హబజజన షపక
ఇసటట ననస:61-11-776
వయసనస:24
లస: పప

భరస : సలస
ఇసటట ననస:61-11-777
వయసనస:33
లస: ససస స
4311 SQX1536947
పపరర: మలర క షపక

4297 SQX2236529
పపరర: షరజహ షపక

4292 AP151000561144
పపరర: రహమతషనతసర షపక

భరస : షరహహల హమద షపక
ఇసటట ననస:61-11-772
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:61-11-776
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరరర ర షపక
ఇసటట ననస:61-11-776
వయసనస:36
లస: ససస స
4308 SQX1009232
పపరర: కలర శద షపక

95-152/1035

తసడడ:డ కరరస
ఇసటట ననస:61-11-773
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ హబబ షపక
ఇసటట ననస:61-11-776
వయసనస:64
లస: పప
4305 SQX2291326
పపరర: గగససమ షపక

4294 SQX2205854
పపరర: మసరసన వల షపక

95-151/799

భరస : మసరసన వల షపకర
ఇసటట ననస:61-11-771
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:61-11-772
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మయలక భబషర
ఇసటట ననస:61-11-773
వయసనస:29
లస: పప
4302 SQX2093284
పపరర: సరరర ర షపక

95-152/471

తసడడ:డ ససకకసదర షపక
ఇసటట ననస:61-11-771
వయసనస:55
లస: పప

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:61-11-772
వయసనస:18
లస: పప
4299 SQX0758888
పపరర: షరహహల హమద షపక

4291 MLJ3746104
పపరర: రహసతషన

4289 SQX2048015
పపరర: రరయయజదదదన షపక

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:61-11-771
వయసనస:33
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపకర
ఇసటట ననస:61-11-771
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : భబష షపకర
ఇసటట ననస:61-11-771
వయసనస:55
లస: ససస స
4296 SQX2173169
పపరర: అరరద షపక

95-151/686

తసడడ:డ ససకకసదర
ఇసటట ననస:61-11-771
వయసనస:38
లస: పప

భరస : కరరమగలర షపకర
ఇసటట ననస:61-11-771
వయసనస:46
లస: ససస స
4293 AP151000561142
పపరర: మసరసన బ షపక

4288 SQX0633586
పపరర: షపక మసరసన వల

4313 SQX0461012
పపరర: యయససన షపక�

95-151/696

తసడడ:డ సరరదర�
ఇసటట ననస:61-11-778
వయసనస:29
లస: పప
95-151/698

4316 SQX1851179
పపరర: షపక హజర

95-152/475

భరస : షపక సలయమ
ఇసటట ననస:61-11-778
వయసనస:33
లస: ససస స
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4317 MLJ3746237
పపరర: కరరమగలర షపక
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95-152/476

భరస : కరరమగలయర షపకర
ఇసటట ననస:61-11-778
వయసనస:34
లస: ససస స
4320 SQX0758896
పపరర: కరరమగలయర షపక

95-152/479

95-154/1039

95-166/1075

95-151/801

95-152/482

95-152/485

95-157/1267

భరస : జలయన� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-787
వయసనస:32
లస: ససస స

4330 SQX1332600
పపరర: షహననజ బబగస షపక

95-152/488

95-152/480

4325 SQX2428845
పపరర: మబనన పఠరన

95-156/930

4328 SQX2048148
పపరర: షకకరరన పఠరన

95-151/800

4331 SQX1332667
పపరర: కరరమగన షపక

95-152/481

భరస : మసరసన షపకర
ఇసటట ననస:61-11-784
వయసనస:69
లస: ససస స

95-152/483 4334 SQX0707034
4333 SQX0860288
పపరర: పఠరన మహబమబ భబషర పఠరన
పపరర: మహమకద ఖయససమ షపక

4336 SQX2048858
పపరర: రగషక పఠరన

4339 SQX0206698
పపరర: రఫత సనలయసనన షపక

4342 MLJ2743334
పపరర: అబగదల మమతలఫ షపక

4345 MLJ3746302
పపరర: తనజనతసర షపక� షపక
భరస : మసరసన సరహహబ� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-787
వయసనస:49
లస: ససస స

95-152/484

తసడడ:డ మహబమబ సనభబన షపకర
ఇసటట ననస:61-11-784
వయసనస:45
లస: పప
95-152/880

4337 SQX2180438
పపరర: ఫసయయజ షపక

95-152/1039

తసడడ:డ మమలయల షపక
ఇసటట ననస:61-11-784
వయసనస:20
లస: పప
95-152/486

4340 MLJ2747459
పపరర: హబబ ఖయతతన షపక

95-152/487

భరస : అబగదల మమతలఫ షపక
ఇసటట ననస:61-11-785
వయసనస:62
లస: ససస స
95-152/489

తసడడ:డ అబగదల గన షపక
ఇసటట ననస:61-11-785
వయసనస:72
లస: పప
95-152/491

95-156/929

భరస : కరరమగలర పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-784
వయసనస:56
లస: ససస స

భరస : అబగదల ఘన షపకర
ఇసటట ననస:61-11-785
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల మగతనలఫ షపకర
ఇసటట ననస:61-11-785
వయసనస:38
లస: పప
4344 SQX0235408
పపరర: నజజక షపక� షపక

95-151/699

తసడడ:డ ఫహహస ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-784
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-784
వయసనస:59
లస: పప
4341 MLJ1163146
పపరర: అబగదల గన షపక

4327 SQX1799592
పపరర: ఖయజజ షపక

4322 SQX2291698
పపరర: సమఉలయర షపక

తసడడ:డ ఇమయమ ననబ న పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-783
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలయర పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-784
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ మమలయల షపకర
ఇసటట ననస:61-11-784
వయసనస:79
లస: పప
4338 SQX2052041
పపరర: కరరమగలర పఠరన

95-3/1151

భరస : మమలయల పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-784
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలయర పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-784
వయసనస:31
లస: పప
4335 SQX1332741
పపరర: మసరసన షపక

4324 SQX2069755
పపరర: మబనన షపక

95-152/478

తసడడ:డ ఖజమహహవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-11-778
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ మమలయల షపక
ఇసటట ననస:61-11-784
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలర పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-784
వయసనస:34
లస: పప
4332 SQX0860296
పపరర: ఫయయస ఖయన పఠరన

95-156/928

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:61-11-783
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : కరరమగలర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-783
వయసనస:49
లస: ససస స
4329 SQX2048122
పపరర: చనన బబషర పఠరన

4321 SQX2259752
పపరర: ఖయజ షపక

4319 SQX0223610
పపరర: కరరమగలయర షపక

తసడడ:డ వల మహమకద షపకర
ఇసటట ననస:61-11-778
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ పపసఠరసరబ షపక
ఇసటట ననస:61-11-778
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-781
వయసనస:63
లస: పప
4326 SQX2056273
పపరర: మలన పఠరన

95-152/477

తసడడ:డ కరరమమలయహ పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-778
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ వల అహమకద షపకర
ఇసటట ననస:61-11-778
వయసనస:43
లస: పప
4323 SQX2091510
పపరర: ఇకబల మహమకద

4318 SQX0279562
పపరర: ఇమరరన ఖయన పఠరన

4343 SQX0235366
పపరర: షరరకల షపక

95-152/490

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపకర
ఇసటట ననస:61-11-787
వయసనస:30
లస: ససస స
95-152/492

4346 MLJ3746294
పపరర: ఫరతమగనతసర షపక� షపక

95-152/493

భరస : వహబ సరహహబ� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-787
వయసనస:66
లస: ససస స
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95-152/494

తసడడ:డ ఖయససస సరహహబ షపకర
ఇసటట ననస:61-11-787
వయసనస:38
లస: పప
4350 SQX0223677
పపరర: వహబ సరహహబ షపక

95-152/497

95-156/931

95-157/473

95-157/476

95-157/1422

95-157/1425

95-156/932

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:61-11-796
వయసనస:32
లస: ససస స

4360 SQX0938415
పపరర: నసరరదదదన షపక

4363 SQX2334605
పపరర: గల బబష షపక

4366 SQX2352243
పపరర: రగషక షపక

4369 SQX0379495
పపరర: అబదన బబగస షపక

95-157/481

4372 SQX2416477
పపరర: జహహదన బబగగమ

95-157/477

4375 SQX1372937
పపరర: జహహదన బబగస షపక
భరస : మసరసన వల మగల
ఇసటట ననస:61-11-796
వయసనస:72
లస: ససస స

4355 SQX2179141
పపరర: సరరసజ షపక

95-157/1421

4358 MLJ2657138
పపరర: అతహరరనతసర� షపక�

95-157/475

4361 SQX0529461
పపరర: గగస మహహదదదన షపక

95-157/478

తసడడ:డ సరరదర
ఇసటట ననస:61-11-793
వయసనస:43
లస: పప
95-157/1423

4364 SQX2334571
పపరర: నసరజహన షపక

95-157/1424

భరస : గలసపచఢ షపక
ఇసటట ననస:61-11-793
వయసనస:38
లస: ససస స
95-157/1426

4367 SQX2326312
పపరర: కరరమగలయర షపక

95-166/1155

తసడడ:డ శబబర షపక
ఇసటట ననస:61-11-793
వయసనస:32
లస: పప
95-157/479

4370 AP151000537299
పపరర: నససరరనతసర షపక

95-157/480

భరస : ఖనరరదస
ఇసటట ననస:61-11-795
వయసనస:47
లస: ససస స
95-152/1041

భరస : మగల మసరసన వల
ఇసటట ననస:61-11-796
వయసనస:71
లస: ససస స
95-157/482

95-154/1041

భరస : గగసప కహహదద న� �
ఇసటట ననస:61-11-793
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక అబగదల ఖనదస
ద స
ఇసటట ననస:61-11-795
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రగఫ
ఇసటట ననస:61-11-795
వయసనస:49
లస: పప
4374 SQX0548453
పపరర: రరహహలయ మగల

95-157/474

తసడడ:డ గలసపచఢ షపక
ఇసటట ననస:61-11-793
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల ఖనదస
ద స షపక
ఇసటట ననస:61-11-794
వయసనస:23
లస: ససస స
4371 AP151000534567
పపరర: అబగదల ఖనదస
ద స షపక

4357 SQX0938407
పపరర: మమహబగనసర షపక

4352 SQX2091601
పపరర: సరరసజ షపక

తసడడ:డ గగస మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-11-792
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-793
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ గలశర షపక
ఇసటట ననస:61-11-793
వయసనస:23
లస: పప
4368 SQX2429173
పపరర: హససన బబగమ షపక

95-157/1420

తసడడ:డ గఫరర షపక
ఇసటట ననస:61-11-793
వయసనస:31
లస: పప

భరస : సబర షపక
ఇసటట ననస:61-11-793
వయసనస:52
లస: ససస స
4365 SQX2334399
పపరర: జన బబష షపక

4354 SQX2212033
పపరర: సరరతతర షపక

95-152/496

తసడడ:డ గగసప మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-11-792
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫరర షపక
ఇసటట ననస:61-11-793
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:61-11-793
వయసనస:49
లస: ససస స
4362 SQX2352177
పపరర: జబబ బబగగమ షపక

95-154/1040

తసడడ:డ గగసప మహమకద షపక
ఇసటట ననస:61-11-792
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:61-11-793
వయసనస:32
లస: ససస స
4359 MLJ3747789
పపరర: జగచననబబ షపక

4351 SQX2091569
పపరర: గగసప మహహదదదన షపక

4349 SQX0223701
పపరర: మసరసన సరహహబ షపక� షపక

తసడడ:డ వహబ సరహహబ� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-787
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ సరద ర షపక
ఇసటట ననస:61-11-792
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరరర ర షపక
ఇసటట ననస:61-11-792
వయసనస:42
లస: పప
4356 SQX1380245
పపరర: సలస షపక

95-152/495

తసడడ:డ ఖయససస సరహహబ షపకర
ఇసటట ననస:61-11-787
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ మమలయల షపకర
ఇసటట ననస:61-11-787
వయసనస:76
లస: పప
4353 SQX2291276
పపరర: గగస మహహవపదదదన షపక

4348 SQX0235382
పపరర: జలయన షపక

4373 SQX2444743
పపరర: రహహలయ మగల

95-156/933

భరస : షబర మగల
ఇసటట ననస:61-11-796
వయసనస:31
లస: ససస స
95-157/483

4376 AP151000534489
పపరర: షబబర మగలల

95-157/484

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:61-11-796
వయసనస:44
లస: పప
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4377 AP151000534493
పపరర: షసషసర మగలల

95-157/485

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:61-11-796
వయసనస:47
లస: పప
4380 SQX2447134
పపరర: షబర మగల

95-166/1156

95-156/935

95-94/522

95-157/489

95-156/937

95-157/492

95-157/1429

భరస : దనదనవల
ఇసటట ననస:61-11-801
వయసనస:38
లస: ససస స

4390 SQX2057412
పపరర: హజజడ షపక

4393 SQX1856327
పపరర: జజససకన మహమకద

4396 SQX1856343
పపరర: ఫసరగజ ఖయన మహమకద

4399 SQX1399089
పపరర: అసరక షపక

95-157/496

4402 MLJ3747730
పపరర: సనలయసనన ఖయన పఠరన

95-173/576

4405 SQX1568916
పపరర: నజన బబగస మహమకద
భరస : ననమకతషలర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-801
వయసనస:45
లస: ససస స

4385 SQX2329555
పపరర: ఖనడతససయయ షపక

95-165/836

4388 SQX1856285
పపరర: జహర బ షపక

95-157/488

4391 SQX2044584
పపరర: గగసఖ షపక

95-205/586

భరస : సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-799
వయసనస:32
లస: ససస స
95-157/490

4394 MLJ3747722
పపరర: నసరజ హన పఠరన

95-157/491

భరస : అసదనలయర ఖయన
ఇసటట ననస:61-11-800
వయసనస:51
లస: ససస స
95-157/493

4397 SQX2205912
పపరర: సలక షపక

95-157/1428

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:61-11-800
వయసనస:52
లస: ససస స
95-157/494

4400 SQX1399139
పపరర: షబబనన షపక

95-157/495

భరస : గగస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:61-11-801
వయసనస:31
లస: ససస స
95-157/497

భరస : మమలయల ఖయన
ఇసటట ననస:61-11-801
వయసనస:33
లస: ససస స
95-157/499

95-156/934

భరస : సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-798
వయసనస:77
లస: ససస స

భరస : అలయసఫ షపక
ఇసటట ననస:61-11-801
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : షపచక షరరఫ
ఇసటట ననస:61-11-801
వయసనస:33
లస: ససస స
4404 SQX0534164
పపరర: షసషరద షపక

95-157/487

తసడడ:డ సలస ఖయన మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-800
వయసనస:34
లస: పప

తలర : శలక షపక
ఇసటట ననస:61-11-800
వయసనస:20
లస: పప
4401 SQX0860841
పపరర: షపచక షమయ షపక

4387 SQX1856368
పపరర: గగససయయ షపక

4382 SQX2272623
పపరర: ఖగరరరడ షపక

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-11-797
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : ననఖమతషలయర బబచగ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-800
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరదర సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-800
వయసనస:29
లస: పప
4398 SQX2121887
పపరర: మమహహమమద షపక

95-156/936

భరస : సలయస షపక
ఇసటట ననస:61-11-799
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరదర సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-800
వయసనస:26
లస: ససస స
4395 SQX1856483
పపరర: రగహమయన సయఖద

4384 SQX2272581
పపరర: బలయల షపక

95-157/1427

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-11-797
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : సనభబన షసక
ఇసటట ననస:61-11-798
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ జగచలఉదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-11-798
వయసనస:31
లస: పప
4392 SQX2337731
పపరర: ఆశ సయఖద

95-80/881

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-11-797
వయసనస:27
లస: పప

భరస : షబబర మగల
ఇసటట ననస:61-11-798
వయసనస:32
లస: ససస స
4389 SQX1856202
పపరర: సనభబన షపక

4381 SQX2077709
పపరర: శరమ షరదనదదదన షపక

4379 SQX2419893
పపరర: మగల మసరసన వల

తసడడ:డ చనత మసరసన
ఇసటట ననస:61-11-796
వయసనస:77
లస: పప

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-797
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-797
వయసనస:27
లస: పప
4386 SQX2078293
పపరర: రహహలయ మగల

95-157/486

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:61-11-796
వయసనస:72
లస: పప

తసడడ:డ రహహలయ మగల
ఇసటట ననస:61-11-796
వయసనస:46
లస: పప
4383 SQX2272664
పపరర: శరమ షరదనదదదన షపక

4378 AP151000534434
పపరర: మసరసన మగలల

4403 SQX0534271
పపరర: జహర షపక

95-157/498

భరస : అబగదల షషకలర
ఇసటట ననస:61-11-801
వయసనస:35
లస: ససస స
95-157/500

4406 SQX1209528
పపరర: అయయష బబగస మహమకద

95-157/501

భరస : రహహస బబగ లలట మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-801
వయసనస:64
లస: ససస స
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4407 SQX0529768
పపరర: రహసతషలయర షపక
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95-157/502

తసడడ:డ అసదనలయర ఖయన
ఇసటట ననస:61-11-801
వయసనస:31
లస: పప
4410 MLJ1058486
పపరర: మమలయల ఖయన పఠరన

95-157/505

95-157/508

95-162/864

95-152/499

95-152/502

95-152/505

95-157/511

తసడడ:డ సనబబన
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:35
లస: పప

95-157/510

4417 SQX2244788
పపరర: మహమకద షరరజ షపక

తసడడ:డ బబషష
ఇసటట ననస:61-11-801
వయసనస:65
లస: పప
95-162/865

4420 MLJ3746146
పపరర: హబబగనతసర సయఖద

4423 MLJ3746153
పపరర: హలమయ షపక

4426 MLJ1168210
పపరర: మహబమబ� షపక�

4429 SQX1374347
పపరర: ఆరరఫర పఠరన

95-157/514

4432 SQX1088401
పపరర: అననసర షపక

95-152/500

4435 SQX1728609
పపరర: అల ఖయన పపతతన
తసడడ:డ అలమ ఖయన పపతతన
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:46
లస: పప

95-152/498

4421 MLJ1172493
పపరర: నసరజ హన షపక

95-152/501

భరస : రరజజశన షపకర
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:38
లస: ససస స
95-152/503

4424 MLJ1168202
పపరర: చనసద బబషర షపక

95-152/504

తసడడ:డ బబజసరహహబ షపకర
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:39
లస: పప
95-152/506

4427 SQX2020261
పపరర: బగజజ షపక

95-152/881

భరస : మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:38
లస: ససస స
95-157/512

4430 SQX1729003
పపరర: షరకరలయ షపక

95-157/513

తసడడ:డ సపచదన షపక
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:49
లస: ససస స
95-157/515

తసడడ:డ సనభబన
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:30
లస: పప
95-157/517

4418 MLJ3746179
పపరర: షరహహదన షపక
భరస : ఖయజజ షపకర
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : మహబమబ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : సనబబన
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:52
లస: ససస స
4434 MLJ1058825
పపరర: మహబమబ జజన పఠరన

4415 SQX0529677
పపరర: దనదనవల షపక

తసడడ:డ బగడతసరహహబ� షపకర
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:48
లస: పప

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:27
లస: ససస స
4431 AP151000537314
పపరర: జజనబ షపక

95-157/509

భరస : బగడతసరబ షపకర
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ బగడతసరహహబ షపకర
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:43
లస: పప
4428 SQX1770767
పపరర: మసరసన షపక

95-157/507

భరస : మహబ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : మహబమబ షపకర
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:43
లస: ససస స
4425 SQX0833020
పపరర: రరజజశన షపక

4412 SQX1618323
పపరర: మగజబ రహమయన జజన
మహమకద
తసడడ:డ జజన బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-801
వయసనస:38
లస: పప

భరస : మగనత
ఇసటట ననస:61-11-802
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : ఛనన బబషర షపకర
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:34
లస: ససస స
4422 MLJ1167691
పపరర: గగససయయ షపక

4414 AP151000534277
పపరర: అసదనలయరఖయన పఠరన

95-157/504

95-157/506

తసడడ:డ మమలయల ఖయన
ఇసటట ననస:61-11-801
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ మగనశర
ఇసటట ననస:61-11-802
వయసనస:28
లస: పప
4419 MLJ3746161
పపరర: కరరమగనతసర షపక

4411 SQX0529727
పపరర: అబగదల షషకలర షపక

4409 SQX0878405
పపరర: షరరఫ షపక

తసడడ:డ దనదవరల షపక
ఇసటట ననస:61-11-801
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల కరరస
ఇసటట ననస:61-11-801
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ రహహస బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-801
వయసనస:53
లస: పప
4416 SQX2244770
పపరర: మగనత షపక

95-157/503

తసడడ:డ దనదనవల
ఇసటట ననస:61-11-801
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ అసదనలయర ఖయన
ఇసటట ననస:61-11-801
వయసనస:37
లస: పప
4413 SQX1568890
పపరర: నమకతషలర బబగ మహమకద

4408 SQX0529669
పపరర: గగస షరరఫ షపక

4433 SQX1770726
పపరర: ఖయససస షపక

95-157/516

తసడడ:డ సపచదన షపక
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:30
లస: పప
95-157/518

4436 AP151000534286
పపరర: సనభబన పఠరన

95-157/519

తసడడ:డ ఖయసససఖయన
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:67
లస: పప
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4437 SQX2020246
పపరర: మగసస ఫర షపక
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95-157/1269

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:38
లస: పప
4440 SQX2084200
పపరర: రహమతషనతస షపక

95-94/523

95-152/1042

95-157/523

95-152/1043

95-157/524

95-157/527

95-157/530

తసడడ:డ శకరరసపడసరద దనమశశటస ట
ఇసటట ననస:61-11-808
వయసనస:32
లస: పప

4450 SQX2332435
పపరర: నససమ షపక

4453 SQX1770890
పపరర: షరరకల షపక

4456 SQX1557216
పపరర: రబబబన షపక

4459 SQX1136325
పపరర: మహబమబ సనభబన షపక

95-157/533

4462 SQX1729540
పపరర: మయరరత దతవ పలర పప డ లల

95-156/938

4465 SQX1729375
పపరర: వనసకట సనబబబరరవప పలర పప డ లల
తసడడ:డ రరమచసదడరరవప పలర పప డ లల
ఇసటట ననస:61-11-808
వయసనస:44
లస: పప

4445 AP151000537317
పపరర: మగషసరతతకత షపక

95-157/522

4448 SQX0882712
పపరర: నససమయ షపచక

95-151/700

4451 SQX2119790
పపరర: మబనన షపక

95-156/939

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:61-11-807
వయసనస:26
లస: ససస స
95-157/525

4454 SQX1537127
పపరర: రరశరక షపక

95-157/526

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-11-807
వయసనస:34
లస: ససస స
95-157/528

4457 SQX1770882
పపరర: సనభబన షపక

95-157/529

తసడడ:డ వరహహదనల షపక
ఇసటట ననస:61-11-807
వయసనస:32
లస: పప
95-157/531

4460 SQX1729201
పపరర: ఉమయ దతవ దనమశశటస ట

95-157/532

భరస : రరజశశఖర దనమశశటస ట
ఇసటట ననస:61-11-808
వయసనస:34
లస: ససస స
95-157/534

భరస : వనసకటసనబబబరరవప పలర పప డ లల
ఇసటట ననస:61-11-808
వయసనస:38
లస: ససస స
95-157/536

95-157/1430

భరస : అబగదలయర
ఇసటట ననస:61-11-807
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:61-11-807
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమపడసరద
ఇసటట ననస:61-11-808
వయసనస:35
లస: ససస స
4464 SQX1729045
పపరర: రరజశశఖర దనమశశటస ట

95-55/888

తసడడ:డ మహబమబ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-807
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకఫరబల షపక
ఇసటట ననస:61-11-807
వయసనస:37
లస: పప
4461 SQX0533992
పపరర: మయధవ డడ

4447 SQX1819499
పపరర: మహబగ సనభబన షపక

4442 SQX2236347
పపరర: జకకయయ షపక

భరస : జలయన
ఇసటట ననస:61-11-806
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-807
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : కకఫరబల షపక
ఇసటట ననస:61-11-807
వయసనస:67
లస: ససస స
4458 SQX1728914
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

95-157/521

భరస : అబగదల షపక
ఇసటట ననస:61-11-807
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : మహబగ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-807
వయసనస:22
లస: ససస స
4455 SQX1728765
పపరర: రహమయతషన షపక

4444 MLJ2657443
పపరర: పరరశన షపక

95-166/1076

భరస : కలలశర షపక
ఇసటట ననస:61-11-805
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వరహహదనలర షపక
ఇసటట ననస:61-11-807
వయసనస:32
లస: పప

భరస : అబగదల షపక
ఇసటట ననస:61-11-807
వయసనస:29
లస: ససస స
4452 SQX1812122
పపరర: షరరకల షపక

95-157/520

భరస : ఖయజజవల
ఇసటట ననస:61-11-806
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : బబషసద
ఇసటట ననస:61-11-806
వయసనస:57
లస: ససస స
4449 SQX2478238
పపరర: నససమ షపక

4441 AP151000534377
పపరర: ఉసరకన షపక

4439 SQX2022051
పపరర: మగనతర షపక

తసడడ:డ మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-805
వయసనస:62
లస: పప

భరస : అల ఖయన మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-806
వయసనస:33
లస: ససస స
4446 AP151000537316
పపరర: కరరమమన షపక

95-165/837

తసడడ:డ మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:61-11-804
వయసనస:20
లస: పప

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:61-11-805
వయసనస:34
లస: ససస స
4443 SQX2382869
పపరర: మమహరరనతసర మహమకద

4438 SQX2403848
పపరర: మగనర షపక

4463 AP151000537534
పపరర: సరమయమ జఖస దమశశటస ట

95-157/535

భరస : శకరరమపడసరద
ఇసటట ననస:61-11-808
వయసనస:52
లస: ససస స
95-157/537

4466 MLJ2651305
పపరర: శకరరమపడసరదన దమశశటస ట

95-157/538

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:61-11-808
వయసనస:57
లస: పప
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95-157/1431

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-808
వయసనస:26
లస: పప
4470 SQX1730506
పపరర: ఖయజవఅల షపక

95-157/540

4471 SQX1730365
పపరర: మహమకద గగస షపక

95-157/543

4474 SQX0793190
పపరర: షబనన షపక

4477 SQX2271906
పపరర: ననగరజ రచన

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-11-809/1,GADDI VAMULA S
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రచన
ఇసటట ననస:61-11-810
వయసనస:18
లస: పప

4479 SQX0982173
పపరర: పదక తతట

4480 AP151000537547
పపరర: మహబమబ షపక

95-157/548

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:61-11-812
వయసనస:40
లస: ససస స
4482 SQX0763219
పపరర: అసజన కలమయర వనలగపపడడ

95-157/551

95-156/942

95-156/944

భరస : సనబబబరరవప� ాస�
ఇసటట ననస:61-11-816
వయసనస:75
లస: ససస స

95-156/941

4489 SQX2410850
పపరర: రఫస సయఖద

95-157/554

4492 MLJ1052489
పపరర: లలత తడడకమళళ

95-157/549

4495 AP151000537538
పపరర: పదనకవత పప టటస
భరస : వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:61-11-816
వయసనస:76
లస: ససస స

4475 MLJ0991299
పపరర: తనహహరరనతసర షపచక

95-157/545

4478 SQX0135913
పపరర: మగనరర షపక

95-157/547

4481 SQX0763268
పపరర: వనసకటరమణ వనలగపపడడ

95-157/550

తసడడ:డ సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-11-812
వయసనస:27
లస: పప
95-157/552

4484 SQX0763177
పపరర: సనబబబరరవప వనలగపపడడ

95-157/553

తసడడ:డ బగచమయఖ
ఇసటట ననస:61-11-812
వయసనస:58
లస: పప
95-156/943

4487 SQX1766534
పపరర: వదనఖధరర కతడయ

95-162/187

తసడడ:డ నరరససగ భబణగ సససగ కతడయ
ఇసటట ననస:61-11-813
వయసనస:23
లస: ససస స
95-156/945

4490 SQX2411585
పపరర: కరరస సయఖద

95-156/946

తసడడ:డ రఫస సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-816
వయసనస:20
లస: పప
95-157/555

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-11-816
వయసనస:45
లస: ససస స
95-157/557

95-157/542

భరస : ననగగల మరర
ఇసటట ననస:61-11-810
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-816
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప టటస
ఇసటట ననస:61-11-816
వయసనస:23
లస: ససస స
4494 SQX0213678
పపరర: కకటమక� తడడకమళర�

4486 SQX2304459
పపరర: భబగఖ లకడక బబలయజ

4472 SQX1730274
పపరర: జలయన షపక

భరస : బబబగ షపచక
ఇసటట ననస:61-11-809/1
వయసనస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయజ సససగ బబలయజ
ఇసటట ననస:61-11-813
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ పప టటస
ఇసటట ననస:61-11-816
వయసనస:50
లస: పప
4491 SQX1728286
పపరర: వర లకడక పప టటస

95-157/544

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:61-11-812
వయసనస:47
లస: పప

భరస : కరసరర సససగ కరసరర
ఇసటట ననస:61-11-813
వయసనస:61
లస: ససస స
4488 SQX2423135
పపరర: శకనవరసరరవప పప టటస

4483 SQX0982363
పపరర: పడసరద తతట

95-157/539

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:61-11-809
వయసనస:32
లస: పప

భరస : అబగదలయబ దర
ఇసటట ననస:61-11-812
వయసనస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-11-812
వయసనస:30
లస: పప
4485 SQX2301208
పపరర: బబలయజ సససగ కరసరర

95-157/541

భరస : సలస
ఇసటట ననస:61-11-809/1
వయసనస:31
లస: ససస స
95-157/546

4469 SQX1728526
పపరర: రజయయ షపక

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:61-11-809
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:61-11-809
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల షపక
ఇసటట ననస:61-11-809
వయసనస:53
లస: పప
4476 SQX1647783
పపరర: సలస షపక

95-157/1432

తసడడ:డ ఫరరక షపక
ఇసటట ననస:61-11-808
వయసనస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:61-11-809
వయసనస:25
లస: పప
4473 SQX1728468
పపరర: మసరసనశల షపక

4468 SQX2119139
పపరర: తససర మ షపక

4493 MLJ1052521
పపరర: మయదవ పప టటస

95-157/556

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-11-816
వయసనస:46
లస: ససస స
95-157/558

4496 AP151000534498
పపరర: శకనవరసరరవప పప టటస

95-157/559

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:61-11-816
వయసనస:50
లస: పప
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4497 AP151000534497
పపరర: వనసకటపలయఖ పప టటస

95-157/560

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:61-11-816
వయసనస:80
లస: పప
95-155/1088

తసడడ:డ మజత షపక
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:30
లస: పప
95-157/563

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:25
లస: ససస స
95-157/566

95-157/569

95-157/572

95-157/575

95-157/1270

4510 SQX0878462
పపరర: మసరసన వల షపక

4513 SQX1582288
పపరర: జకకర హహసపసన షపక

4516 SQX1582403
పపరర: గరలబ షపక

4519 SQX2235026
పపరర: మగనత షపక

95-157/1435

4522 SQX1745793
పపరర: సనమర షపక

95-157/562

4505 SQX1597592
పపరర: మలర క షపక

95-157/565

4508 SQX1755578
పపరర: అజజన షపక

95-157/568

తసడడ:డ ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:21
లస: పప
95-157/570

4511 SQX1328823
పపరర: ఇసతయయజ షపక

95-157/571

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:29
లస: పప
95-157/573

4514 SQX1328831
పపరర: YONUS బబబ షపక

95-157/574

తసడడ:డ గరలబ Aషపక
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:34
లస: పప
95-157/576

4517 SQX0878454
పపరర: ఖయససస షపక

95-157/577

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:62
లస: పప
95-157/1433

భరస : ఆడమ శరఫస షపక
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : షరరరక సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలయర షపక
ఇసటట ననస:61-11-818
వయసనస:29
లస: ససస స

95-157/567

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ అజకతషలయర షపక
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:27
లస: ససస స

4523 SQX1728567
పపరర: నససమయ షపక

4507 SQX1755230
పపరర: బబ జజన షపక

4502 SQX1380625
పపరర: కరరమ షపక

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:35
లస: పప

4521 SQX2158988
పపరర: కమకన సయఖద

95-157/564

తసడడ:డ ఖయససస
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఖరరమ
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:30
లస: పప

4518 SQX2093201
పపరర: ఫఏజనతసర షపక

4504 SQX1811645
పపరర: మసగమక రరసనస

95-154/1512

భరస : శకకల షపక
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:28
లస: పప

4515 SQX1755834
పపరర: సనభబన షపక

95-156/947

భరస : మలర కరరరజన రరవప రరసనస
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : ఖయససమ
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:52
లస: ససస స

4512 SQX0878447
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

4501 SQX2435493
పపరర: నససమ షపక

4499 SQX2539781
పపరర: ఫయయజ షపక

తసడడ:డ మజత షపక
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:31
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:20
లస: ససస స

4503 SQX1746080
పపరర: షకకరర షపక

4509 SQX1120054
పపరర: జజకకర షపక

95-165/838

తసడడ:డ రఫస సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-816
వయసనస:21
లస: పప

4500 SQX2539500
పపరర: ఫయయజ షపక

4506 SQX0860874
పపరర: కరరమమన షపక

4498 SQX2412542
పపరర: సలస సయఖద

4520 SQX2118370
పపరర: అజస షపక

95-157/1434

భరస : అజకతషలయర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:61-11-817
వయసనస:45
లస: ససస స
95-157/578

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:61-11-818
వయసనస:26
లస: ససస స
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95-157/579

4524 SQX1746213
పపరర: మహబ షపక

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:61-11-818
వయసనస:32
లస: ససస స

95-157/580

4525 SQX1856301
పపరర: ఖమర జహ షపక

95-157/581

భరస : బబజ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-11-818
వయసనస:41
లస: ససస స
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4526 SQX0533323
పపరర: షపక గగససయయ
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95-157/582

భరస : మయబగ
ఇసటట ననస:61-11-818
వయసనస:55
లస: ససస స
4529 SQX1178079
పపరర: అబగదలయ షపక

95-157/585

95-157/588

95-157/591

95-157/594

95-157/596

95-157/599

95-152/1044

తసడడ:డ లకకక ననరరయణ
ఇసటట ననస:61-11-820
వయసనస:26
లస: పప

4539 SQX1860618
పపరర: ననహ యయససకన షపక

4542 SQX1178111
పపరర: పరరశత బగకరస

4545 AP151000534492
పపరర: చనతసపచదనలల బగకరస

4548 SQX1856756
పపరర: ఖదదర తలర స

95-157/603

4551 SQX1856772
పపరర: మహమమద షపక

95-212/50

4554 SQX0927772
పపరర: షపక జమర
తసడడ:డ బబబగ
ఇసటట ననస:61-11-820
వయసనస:28
లస: పప

4534 SQX1754480
పపరర: సలస షపక

95-157/590

4537 AP151000534325
పపరర: సమర షపక� షపక

95-157/593

4540 SQX0715839
పపరర: ననగలకకక బగకరస

95-157/595

భరస : అసకమకరరఅసకమక రరవప
ఇసటట ననస:61-11-819
వయసనస:31
లస: ససస స
95-157/597

4543 MLJ2651248
పపరర: అసకమక రరవప బగకరస

95-157/598

తసడడ:డ చనసపచదనలల
ఇసటట ననస:61-11-819
వయసనస:35
లస: పప
95-157/600

4546 SQX2122992
పపరర: తతజ బగకస

95-157/1436

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బగకస
ఇసటట ననస:61-11-819
వయసనస:23
లస: పప
95-157/601

4549 SQX0543371
పపరర: వరలకడక బగకరస

95-157/602

భరస : వనసకట శశషరచలస
ఇసటట ననస:61-11-820
వయసనస:40
లస: ససస స
95-157/604

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-11-820
వయసనస:44
లస: ససస స
95-157/606

95-157/587

తసడడ:డ ఎగరబలల�
ఇసటట ననస:61-11-818
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-11-820
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:61-11-820
వయసనస:41
లస: ససస స
4553 SQX0927756
పపరర: లలయ రరమగగపరల

95-157/592

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:61-11-819
వయసనస:62
లస: పప

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:61-11-820
వయసనస:26
లస: ససస స
4550 SQX0777698
పపరర: రమయదతవ లలయ

4536 AP151000534324
పపరర: నససర షపక

4531 MLJ1058353
పపరర: గగరరననథ రరవప మసడల

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-818
వయసనస:37
లస: పప

భరస : చనత సపచదనలల
ఇసటట ననస:61-11-819
వయసనస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతసపచదనలల
ఇసటట ననస:61-11-819
వయసనస:43
లస: పప
4547 SQX2381390
పపరర: హససన షపక

95-157/589

తసడడ:డ బబజబబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-11-818
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-11-819
వయసనస:39
లస: ససస స
4544 AP151000534432
పపరర: శకనన బగకరస

4533 MLJ1053974
పపరర: లకడకగణణశ మసడల

95-157/584

తసడడ:డ శవవనసకరటరరమయరరవ
ఇసటట ననస:61-11-818
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఎగరబలల
ఇసటట ననస:61-11-818
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:61-11-818
వయసనస:46
లస: పప
4541 SQX0715987
పపరర: రమయదతవ బగకరస

95-157/586

తసడడ:డ వనసకరటబడమయ రరవప
ఇసటట ననస:61-11-818
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట చలపతరరవప
ఇసటట ననస:61-11-818
వయసనస:38
లస: పప
4538 SQX0529487
పపరర: మయబగ షపక

4530 SQX1746619
పపరర: రహహస షపక

4528 SQX1856178
పపరర: అమర బబషర షపక

తసడడ:డ బబజ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-11-818
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ మగనర షపక
ఇసటట ననస:61-11-818
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట చలపత రరవప
ఇసటట ననస:61-11-818
వయసనస:36
లస: పప
4535 MLJ1056522
పపరర: చసదడశశఖర అయనలరరస

95-157/583

భరస : శవవనసకటబడమయరరవప
ఇసటట ననస:61-11-818
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమకద
ఇసటట ననస:61-11-818
వయసనస:31
లస: పప
4532 MLJ1056738
పపరర: కకషషకకషప ర అయనలరరస

4527 MLJ1053966
పపరర: కకటటరతతస మయదనల మసడల

4552 SQX1856749
పపరర: నజర షపక

95-157/605

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-11-820
వయసనస:23
లస: పప
95-157/607

4555 SQX0061143
పపరర: మహహదదదన షపక

95-157/608

తసడడ:డ జగచలయదదదన
ఇసటట ననస:61-11-820
వయసనస:30
లస: పప
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4556 SQX0061101
పపరర: సనభబన షపక
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95-157/609

తసడడ:డ జగచలనదన
ఇసటట ననస:61-11-820
వయసనస:33
లస: పప
4559 SQX0927780
పపరర: షపక బబబగ

95-157/612

95-157/1272

94-148/792

95-157/616

95-157/619

95-157/622

95-157/625

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:61-11-822
వయసనస:67
లస: ససస స

4569 MLJ2657401
పపరర: సనశల� కలరరచతటట�

4572 SQX1856632
పపరర: వర లకడక ససకల

4575 SQX1592485
పపరర: సలయఉదదదన షపక

4578 SQX0387837
పపరర: మహబమబ సనభబన బబగ

95-157/628

4581 SQX0553255
పపరర: అబగదల రగహమయన షపక

95-157/617

4584 AP151000534240
పపరర: చసదడశశకర అయనవవలల
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:61-11-822
వయసనస:40
లస: పప

95-157/614
4564 SQX0543389
పపరర: వనసకట శశషరచలస బగకరస బగకస

4567 SQX2052322
పపరర: జగచలయబగదదదన షపక

95-157/1273

4570 SQX0533000
పపరర: జ సనలయసనన

95-157/618

భరస : మయబగ సనభబన
ఇసటట ననస:61-11-821
వయసనస:39
లస: ససస స
95-157/620

4573 SQX0562371
పపరర: మహబమబ బ షపక

95-157/621

భరస : అబగదల రగహమయన
ఇసటట ననస:61-11-821
వయసనస:50
లస: ససస స
95-157/623

4576 SQX1770650
పపరర: షరబగదదదన షపక

95-157/624

తసడడ:డ అబగదల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:61-11-821
వయసనస:22
లస: పప
95-157/626

4579 SQX0878470
పపరర: బషసర షపక

95-157/627

తసడడ:డ వల బబషర
ఇసటట ననస:61-11-821
వయసనస:47
లస: పప
95-157/629

తసడడ:డ ఫరరద
ఇసటట ననస:61-11-821
వయసనస:65
లస: పప
95-157/631

95-157/1271

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-820/3, 3RD LINE
వయసనస:65
లస: పప

తసడడ:డ కరరస బబగ
ఇసటట ననస:61-11-821
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన బబగ
ఇసటట ననస:61-11-821
వయసనస:55
లస: పప
4583 AP151000537263
పపరర: కకటటరతతస ఐసవవలల

95-157/615

తసడడ:డ అబగదల రహమయన షపక
ఇసటట ననస:61-11-821
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష ససకల
ఇసటట ననస:61-11-821
వయసనస:24
లస: పప
4580 SQX0387506
పపరర: కరరస బబగ

4566 SQX0928002
పపరర: షపక నజఉదదదన

4561 SQX1985084
పపరర: సరయ పసడయసకర బగకస

తసడడ:డ సపచదనలల
ఇసటట ననస:61-11-820/1
వయసనస:46
లస: పప

భరస : రరమ కకషష ససకల
ఇసటట ననస:61-11-821
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : కరరస బబగ
ఇసటట ననస:61-11-821
వయసనస:55
లస: ససస స
4577 SQX1951672
పపరర: లకకకకరసత ససకల

95-156/948

భరస : వనసకటరరవప� �
ఇసటట ననస:61-11-821
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-11-821
వయసనస:44
లస: ససస స
4574 SQX0380626
పపరర: హఫసజ షపక

4563 SQX2331361
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-157/611

తసడడ:డ వనసకట శశష చలస బగకస
ఇసటట ననస:61-11-820
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ జగచలఉదదదన
ఇసటట ననస:61-11-820/3
వయసనస:28
లస: పప

భరస : ఇమయమ న అల షపక
ఇసటట ననస:61-11-821
వయసనస:29
లస: ససస స
4571 AP151000537360
పపరర: వనసకటసనబబమక కరళళస

95-157/613

తసడడ:డ జయ లలబమదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-11-820/1
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ జగచలయబద న షపక
ఇసటట ననస:61-11-820/3
వయసనస:19
లస: పప
4568 SQX1380922
పపరర: ననశన షపక

4560 SQX0553842
పపరర: పఠరన సనభబన ఖయన

4558 SQX0763235
పపరర: లకకకననరరయణ లలయ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-11-820
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల ఖయన
ఇసటట ననస:61-11-820
వయసనస:52
లస: పప

భరస : రరమ గగపరల లలయ
ఇసటట ననస:61-11-820
వయసనస:19
లస: ససస స
4565 NDX2614816
పపరర: శసషషదదదన షపక

95-157/610

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:61-11-820
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఖయదర వల
ఇసటట ననస:61-11-820
వయసనస:52
లస: పప
4562 SQX1998277
పపరర: నసదదన లలయ

4557 SQX1582452
పపరర: షబబర అల షపక

4582 SQX0532911
పపరర: ఏ కకషష కలమయరర

95-157/630

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:61-11-822
వయసనస:34
లస: ససస స
95-157/632

4585 SQX1795558
పపరర: లయవణఖ కకతస పలర

95-155/33

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:61-11-823
వయసనస:22
లస: ససస స

Page 157 of 306

4586 SQX2050771
పపరర: ననగ మమనక పప లశశటస ట
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95-155/728

భరస : నగరజ పప లశశటస ట
ఇసటట ననస:61-11-823
వయసనస:23
లస: ససస స
4589 SQX1770304
పపరర: మహబమబ ఖయన పఠరన

95-157/635

95-154/1042

95-157/638

95-157/641

95-157/644

95-157/649

95-157/639

4599 SQX1770858
పపరర: సరహహనన షపక

4602 SQX1770825
పపరర: కరరమగన షపక

4605 SQX1770478
పపరర: రరజశస షపక

95-157/652

4608 SQX1770635
పపరర: రబబబన షపక

95-157/642

4611 SQX1088435
పపరర: సననత తమకరరజ పరలలస

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ సససహ బబ సదదల
ఇసటట ననస:61-11-828
వయసనస:24
లస: ససస స

తలర : ససతమక
ఇసటట ననస:61-11-828
వయసనస:26
లస: ససస స

4613 SQX0379719
పపరర: శకలకడక తమకరరజపరలలస

4614 SQX0215343
పపరర: హససనన షపక

95-157/658

భరస : హననమసతరరవప తమకరరజపరలలస
ఇసటట ననస:61-11-828
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : అబగదల రహహద
ఇసటట ననస:61-11-828
వయసనస:50
లస: ససస స

4594 SQX0136861
పపరర: జమలయ బబగస పఠరన

95-157/637

4597 SQX1770791
పపరర: ఫరతమగన షపక

95-157/640

4600 SQX1770577
పపరర: రహహమ సయఖద

95-157/643

భరస : రఫస సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-825
వయసనస:38
లస: ససస స
95-157/645

4603 AP151000534213
పపరర: వనసకటకకటటశశరరరవప మమథదసటట

95-157/648

తసడడ:డ సనబబబరరవప మమతససటట
ఇసటట ననస:61-11-825
వయసనస:45
లస: పప
95-157/650

4606 SQX1771013
పపరర: నసరజ హన షపక

95-157/651

భరస : సరరదర షపక
ఇసటట ననస:61-11-826
వయసనస:34
లస: ససస స
95-157/653

తసడడ:డ మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-11-826
వయసనస:23
లస: పప
95-157/655

95-157/1274

తసడడ:డ నసరరదదన షపక
ఇసటట ననస:61-11-825
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-11-826
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-11-826
వయసనస:60
లస: ససస స
4610 SQX1399550
పపరర: శశశతన రరణణ బబయ బబ సదదల

4596 SQX1770924
పపరర: సలస సయఖద

4591 SQX2052348
పపరర: ననగ రరజ పప లశశటస ట

భరస : సనభబన ఖయన
ఇసటట ననస:61-11-824
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : నసరరదదన షపక
ఇసటట ననస:61-11-825
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:61-11-825
వయసనస:58
లస: పప
4607 SQX1770643
పపరర: కగసర షపక

95-154/1228

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:61-11-825
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : అయమబ షపక
ఇసటట ననస:61-11-825
వయసనస:44
లస: ససస స
4604 SQX1770544
పపరర: నసరరదదదన షపక

4593 SQX2243426
పపరర: దదలరద షపక

95-157/634

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప లశశటస ట
ఇసటట ననస:61-11-823
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ రఫస సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-825
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : ఇమసయజ ఖయన పపతతన
ఇసటట ననస:61-11-825
వయసనస:30
లస: ససస స
4601 SQX1770668
పపరర: ఆససయయ షపక

95-157/636

భరస : మహమకద రఫస
ఇసటట ననస:61-11-824
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : వశశననధమ
ఇసటట ననస:61-11-824
వయసనస:82
లస: ససస స
4598 SQX1770585
పపరర: అజమగనసర పపతతన

4590 SQX1755594
పపరర: బబషర పఠరన

4588 SQX1755404
పపరర: షకకల పఠరన

భరస : బబషర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-823
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-823
వయసనస:62
లస: పప

తసడడ:డ ఆథ షఫస షపక
ఇసటట ననస:61-11-824
వయసనస:33
లస: పప
4595 SQX0927798
పపరర: పసదద రరమమలమయక

95-157/633

భరస : మహబమబ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-823
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-823
వయసనస:49
లస: పప
4592 SQX2092294
పపరర: మ
ర మమద రఫస షపక

4587 SQX1754944
పపరర: షబన పఠరన

4609 SQX1770916
పపరర: శరరదనరరవప షపక

95-157/654

తసడడ:డ మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-11-826
వయసనస:41
లస: పప
95-157/656

95-157/657
4612 SQX0927947
పపరర: ససగరత ససతతషస బబయ బబ సదదల

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ బబ సదదల
ఇసటట ననస:61-11-828
వయసనస:30
లస: ససస స
95-157/659

4615 SQX0927897
పపరర: తమకరరజపరలలస ఈశశరమక
తమకరరజపరలలస
భరస : అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:61-11-828
వయసనస:59
లస: ససస స

95-157/660
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4616 SQX0927962
పపరర: సరగజ బబయ బబ సదదల
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95-157/661

భరస : సతఖననరరయణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:61-11-828
వయసనస:59
లస: ససస స
4619 SQX0805036
పపరర: దనరరర పడసరద అర

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:61-11-828
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ సససగ
ఇసటట ననస:61-11-828
వయసనస:28
లస: పప

95-157/664

4620 SQX0386516
పపరర: హననమసతరరవప
తమకరరజపరలలస
తసడడ:డ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:61-11-828
వయసనస:40
లస: పప

95-157/665

95-157/666
4621 SQX0927913
పపరర: తమకరరజపరలలస అసకమక రరవప
తమకరరజపరలలస
తసడడ:డ సనబబబ రరవప
ఇసటట ననస:61-11-828
వయసనస:64
లస: పప

95-157/667

4623 SQX2085322
పపరర: రమయరరవప రచ

95-4/983

95-157/668
4624 SQX1306191
పపరర: రజత లకడక తరరపతమక రరచ

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:61-11-828
వయసనస:29
లస: పప
4622 SQX0927939
పపరర: సతఖ ననరరయణ సససగ బబ సదదల
తసడడ:డ ననరరయణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:61-11-828
వయసనస:64
లస: పప
4625 SQX1771120
పపరర: సనజజత వరరక

తసడడ:డ ననగయఖ రచ
ఇసటట ననస:61-11-829
వయసనస:66
లస: పప
95-157/669

భరస : రమమశ వరరక
ఇసటట ననస:61-11-829
వయసనస:49
లస: ససస స
4628 SQX2402345
పపరర: పడమల రరచన

95-157/1437

95-157/674

95-157/1439

95-157/676

తసడడ:డ బబబగ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-831
వయసనస:24
లస: పప

4632 SQX0982421
పపరర: సనబబబ రరవప మచమ

4635 SQX2121945
పపరర: అహకద అల షపక

4638 SQX1728369
పపరర: నలల�ర షపక

95-157/679

4641 SQX1372846
పపరర: హలమ మహమకద

95-157/675

4644 SQX0061176
పపరర: జజన బబషర� షపక�
తసడడ:డ ఖయజజ సరహహబ�
ఇసటట ననస:61-11-831
వయసనస:37
లస: పప

4630 SQX0927988
పపరర: షపచక ఖమగరరనతసర షపక

95-157/673

4633 SQX2236453
పపరర: అబగదల కలయమ షపక

95-157/1438

తసడడ:డ హసపసన అహకద షపక
ఇసటట ననస:61-11-830
వయసనస:41
లస: పప
95-157/1440

4636 SQX2163137
పపరర: ఖజ మహహననదదదన షపక

95-157/1441

తసడడ:డ కలయమ షపక
ఇసటట ననస:61-11-830
వయసనస:19
లస: పప
95-157/677

4639 SQX1754332
పపరర: అనల యయససకన షపక

95-157/678

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-11-831
వయసనస:23
లస: ససస స
95-157/680

భరస : బబబగ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-831
వయసనస:50
లస: ససస స
95-157/682

95-157/671

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:61-11-830
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-11-831
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-11-831
వయసనస:39
లస: ససస స
4643 SQX1370477
పపరర: అలయరబకడ మహమకద

95-157/672

తసడడ:డ కలయమ షపక
ఇసటట ననస:61-11-830
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-11-831
వయసనస:21
లస: ససస స
4640 SQX1754290
పపరర: షరజహ షపక

4629 SQX1618380
పపరర: షపక మమహతనబ

4627 SQX1770775
పపరర: రమమశ వరరక
తసడడ:డ వరరసజననయగలల వరరక
ఇసటట ననస:61-11-829
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసగళ రరవప మచమ
ఇసటట ననస:61-11-830
వయసనస:77
లస: పప

భరస : కలయమ షపక
ఇసటట ననస:61-11-830
వయసనస:38
లస: ససస స
4637 SQX1728336
పపరర: గగలర న షపక

95-157/670

తసడడ:డ షపక హఫసజ
ఇసటట ననస:61-11-830
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : సనబబబ రరవప
ఇసటట ననస:61-11-830
వయసనస:72
లస: ససస స
4634 SQX2236495
పపరర: నసరజహన షపక

4626 SQX1328724
పపరర: ధరరకసదడ రచన

తసడడ:డ ధరరకసదడ రరచ
ఇసటట ననస:61-11-829
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయరరవప రచన
ఇసటట ననస:61-11-829
వయసనస:34
లస: పప

భరస : రరమయరరవప రరచన
ఇసటట ననస:61-11-829
వయసనస:52
లస: ససస స
4631 SQX0982413
పపరర: వనసకటమక మచమ

95-157/662 4618 SQX0928390
95-157/663
4617 SQX1799964
పపరర: నవన కలమయర సససగ బబ సదదల
పపరర: బబ సదదల పవన సరయ రరమ సససగ

4642 SQX1754316
పపరర: ఖయజజ షపక

95-157/681

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-11-831
వయసనస:23
లస: పప
95-157/683

4645 SQX1582320
పపరర: మర జమర సయఖద

95-157/684

తసడడ:డ అబగదల కరదర జలయన సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-831
వయసనస:38
లస: పప
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4646 SQX1754282
పపరర: బబజ షపక
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95-157/685

తసడడ:డ ఖయజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-11-831
వయసనస:47
లస: పప
4649 SQX1398438
పపరర: మనక ఇమకడడ

4647 SQX1372895
పపరర: మహమకద బబబగ

95-157/686

తసడడ:డ మసరసన మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-831
వయసనస:50
లస: పప
95-157/687

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప ఇమకడడ
ఇసటట ననస:61-11-832
వయసనస:26
లస: ససస స

4650 SQX0136218
పపరర: శకలకడక ఇమకదద

4648 SQX2458412
పపరర: ననగరశశర రరవప ఇమకడడ

తసడడ:డ పరనకరలల ఇమకడడ
ఇసటట ననస:61-11-832
వయసనస:59
లస: పప
95-157/688

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-11-832
వయసనస:30
లస: ససస స

4651 MLJ2657310
పపరర: కకటటరతతస ఇమకడడ

95-157/689

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-11-832
వయసనస:47
లస: ససస స

95-156/950 4653 SQX1728823
95-157/690 4654 SQX1729326
4652 SQX2405777
పపరర: మగల మయహహబనతసర బబగగమ
పపరర: మహబగనతసర బబగమ మగల
పపరర: కరరమగలయర మగల

భరస : మగల కరరమగలర బబగ
ఇసటట ననస:61-11-833
వయసనస:40
లస: ససస స
4655 SQX2052520
పపరర: సలసబబగ మగల

భరస : కరరమగలయర బబచగ మగల
ఇసటట ననస:61-11-833
వయసనస:40
లస: ససస స
95-157/1275

4656 SQX2405751
పపరర: మగల సలస బబగ

తసడడ:డ కరరమమలలబబగ మగల
ఇసటట ననస:61-11-833
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ మగల కరరమగలర బబగ
ఇసటట ననస:61-11-833
వయసనస:18
లస: పప

95-157/692
4658 SQX1856855
పపరర: వనసకట సరయ దనరర పడజజననఖ
గగడడవరడ
తసడడ:డ రవసదడ కకషష గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-11-834
వయసనస:21
లస: ససస స

4659 SQX0982264
పపరర: అరరణ గగడడవరడ

95-157/691

తసడడ:డ వరలబబగ మగల
ఇసటట ననస:61-11-833
వయసనస:44
లస: పప
95-165/839

4657 SQX2382141
పపరర: మగల అలస బబగ

95-166/1157

తసడడ:డ మగల కరరమగలర బబగ
ఇసటట ననస:61-11-833
వయసనస:21
లస: పప
95-157/693

భరస : రవసదడ కలమయర గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-11-834
వయసనస:44
లస: ససస స

4660 SQX0982272
పపరర: పడమల గగడడవరడ

95-157/694

భరస : వనసకటటశశర రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-11-834
వయసనస:67
లస: ససస స

95-157/695 4662 SQX0982314
95-157/696 4663 SQX1582478
4661 SQX1582445
పపరర: వనసకట సరయ కకశశర గగడడవరడ
పపరర: వనసకట రవసదడ కలమయర గగడడవరడ
పపరర: సరయ దనరర పదక మణణ
కలమయరర దతవశశటస ట
తసడడ:డ వనసకట రవసదడ కలమయర గగడడవరడ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
తసడడ:డ శకనవరస రరవప దతవశశటస ట
ఇసటట ననస:61-11-834
ఇసటట ననస:61-11-834
ఇసటట ననస:61-11-835
వయసనస:23
లస: పప
వయసనస:48
లస: పప
వయసనస:24
లస: ససస స

4664 AP151000537528
పపరర: పపషలవలర మమతసటట

95-157/698

భరస : వనసకటకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-11-835
వయసనస:42
లస: ససస స
4667 AP151000537476
పపరర: వమలమక లలలర

95-157/701

95-157/704

Deleted

తసడడ:డ హమద పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-837
వయసనస:30
లస: పప

4668 SQX1187369
పపరర: పరవన బబయ బబ సదఇల

95-157/707

4671 SQX1756337
పపరర: అతఉలయర ఖయన పఠరన

95-157/702

తసడడ:డ అసర స షపక
ఇసటట ననస:61-11-837
వయసనస:18
లస: పప

95-157/700
4666 SQX1729854
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప మతస సత

4669 SQX1754753
పపరర: ఖయజజ బ పఠరన

95-157/703

భరస : అలజర సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-837
వయసనస:30
లస: ససస స
95-157/705

తసడడ:డ హమద పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-837
వయసనస:26
లస: పప
4674 SQX2012359
పపరర: అయజ షపక

95-157/697

తసడడ:డ సనబబ రరవప మతస సత
ఇసటట ననస:61-11-835
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ పరనకరల సససహ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:61-11-837
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:61-11-837
వయసనస:71
లస: ససస స
4673 SQX1770320
పపరర: అమర పఠరన

95-157/699

భరస : సనబబబ రరవప
ఇసటట ననస:61-11-835
వయసనస:78
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:61-11-836
వయసనస:83
లస: ససస స
4670 SQX1755016
పపరర: హససనన షపక

4665 SQX1136267
పపరర: ననగరతతమక మమతససటట

95-156/949

4672 SQX1770312
పపరర: ఆఖర బ ఖయన పఠరన

95-157/706

తసడడ:డ హమద పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-837
వయసనస:27
లస: పప
95-157/1276

4675 SQX2241834
పపరర: హససన షపక

95-157/1442

Deleted

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:61-11-837
వయసనస:71
లస: ససస స
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4676 SQX2251452
పపరర: అజర ర ఖయన పఠరన
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95-157/1443

తసడడ:డ హమద ఖయన
ఇసటట ననస:61-11-837
వయసనస:32
లస: పప
4679 SQX2465490
పపరర: రరయయజ మహమకద

95-152/1045

Deleted
95-157/1446

95-157/1449

95-157/709

95-157/712

95-157/715

95-157/718

తసడడ:డ తరరపతరరవప రరవన
ఇసటట ననస:61-11-840
వయసనస:36
లస: పప

95-157/1450

4689 AP151000537233
పపరర: సనఫసయయ షపక

4692 SQX1488684
పపరర: ఫరరరక సయఖద

4695 AP151000534296
పపరర: సతఖ పడసరద బగదనద

4698 SQX1754852
పపరర: అనసత లకడక సనతనరర

95-157/721

4701 SQX1838895
పపరర: వనసకట పదకజ చకరస

95-157/710

4704 SQX1770379
పపరర: సరసబశవ రరవప సనతనరర
తసడడ:డ వరపయఖ సనతనరర
ఇసటట ననస:61-11-840
వయసనస:38
లస: పప

95-157/1445

4684 SQX2160661
పపరర: నజమగదదదన మహమకద

95-157/1448

తసడడ:డ రరయయజ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-838
వయసనస:26
లస: పప
4687 SQX1399204
పపరర: షపక సరదదక

95-157/708

4690 SQX1363092
పపరర: షపక అబగదల వరహ బ షపక

95-157/711

తసడడ:డ షపక జబబబర షపక
ఇసటట ననస:61-11--839
వయసనస:26
లస: పప
95-157/713

4693 SQX0763193
పపరర: షమమ షపక

95-157/714

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:61-11-839
వయసనస:38
లస: పప
95-157/716

4696 SQX0379990
పపరర: వరలకడక రరవన

95-157/717

భరస : ననరరయణరరవప రరవన
ఇసటట ననస:61-11-840
వయసనస:30
లస: ససస స
95-157/719

4699 SQX1755131
పపరర: మగనర షపక

95-157/720

భరస : ననగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:61-11-840
వయసనస:37
లస: ససస స
95-157/722

భరస : వనసకట పవన కలమయర చకరస
ఇసటట ననస:61-11-840
వయసనస:45
లస: ససస స
95-157/724

4681 SQX2160653
పపరర: రరయయజ మహమకద

తసడడ:డ షపక జబబబర
ఇసటట ననస:61-11-839
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : పపషల సనతనరర
ఇసటట ననస:61-11-840
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:61-11-840
వయసనస:40
లస: ససస స
4703 MLJ1055466
పపరర: ననరరయణరరవప రరవన

4686 SQX2122901
పపరర: పరవన మహమకద

తసడడ:డ భరతతసశర రరవప బగదనద
ఇసటట ననస:61-11-839
వయసనస:47
లస: పప

భరస : హననమసతరరవప�
ఇసటట ననస:61-11-840
వయసనస:33
లస: ససస స
4700 SQX0532861
పపరర: షపక బషసరరన

95-157/1447

తసడడ:డ బషసర సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-839
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ యయసడడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:61-11-839
వయసనస:39
లస: పప
4697 SQX0212092
పపరర: పదకజ� రరవన�

4683 SQX2160620
పపరర: ససరరజన మహమకద

95-166/1158

తసడడ:డ ఉమమర మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-838
వయసనస:44
లస: పప

భరస : జబబర
ఇసటట ననస:61-11-839
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద షరరఫ
ఇసటట ననస:61-11-839
వయసనస:30
లస: పప
4694 SQX0712398
పపరర: శకహరర బగదద

తసడడ:డ రరయయజ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-838
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయయజ మహమద
ఇసటట ననస:61-11-838
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : ఫరరక సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-839
వయసనస:35
లస: ససస స
4691 SQX0402974
పపరర: సనలలమయన షపక

95-152/1046

భరస : రరయయజ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-838
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయయజ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-838
వయసనస:24
లస: పప
4688 SQX1488692
పపరర: ఖతజజబ సయఖద

4680 SQX2408433
పపరర: పరరశణ మహమకద

4678 SQX2145795
పపరర: అతవపలయర ఖయన షపక

తసడడ:డ హమద ఖయన
ఇసటట ననస:61-11-837
వయసనస:26
లస: పప

Deleted

భరస : రరయయజ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-838
వయసనస:42
లస: ససస స
4685 SQX2160687
పపరర: నసనడదదదన మహమకద

95-157/1444

తసడడ:డ సనభబన
ఇసటట ననస:61-11-837
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమర మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-838
వయసనస:44
లస: పప
4682 SQX2408029
పపరర: ససరరజన మహమకద

4677 SQX2240992
పపరర: షబన షపక

4702 SQX0212043
పపరర: శవకలమయరర� రరవన�

95-157/723

భరస : తరరపతరరవప�
ఇసటట ననస:61-11-840
వయసనస:57
లస: ససస స
95-157/725

4705 SQX0281014
పపరర: హననమసతరరవప రరవన

95-157/726

తసడడ:డ తరరపతరరవప రరవన
ఇసటట ననస:61-11-840
వయసనస:41
లస: పప
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4706 SQX1244011
పపరర: తరరపత రరవప రరవన

95-157/727

తసడడ:డ ననరరయణ రరవన
ఇసటట ననస:61-11-840
వయసనస:65
లస: పప
4709 AP151000537237
పపరర: పదనకవత దతవకక దతవకక

95-157/730

95-157/733

95-157/736

95-157/739

95-157/742

95-157/745

95-157/748

95-157/751

తసడడ:డ వజయ శసకర గగననతబతషల
ఇసటట ననస:61-11-843
వయసనస:24
లస: పప

4714 SQX1539834
పపరర: పవన కలమయర గరలర

95-157/735

4717 SQX1618406
పపరర: వనసకటటసశర రరవప అననత

95-157/740 4720 SQX0379826
4719 MLJ2651446
పపరర: నరసబసవనశశరరరవప పపననగరసడ
పపరర: కనకలకడక దనరర

4722 SQX1728658
పపరర: మహహశశరరరవప దనరర

95-157/741

95-157/743

4723 AP151000534582
పపరర: ససతనరరమయఖ సనగపలర

4731 SQX1491620
పపరర: భసవ దతవ పప ననగగపరటట

4734 SQX1770510
పపరర: సరయ గగననతబతష
స ల
తసడడ:డ వజయ శసకర గగననతబతష
స ల
ఇసటట ననస:61-11-843
వయసనస:24
లస: పప

95-157/744

తసడడ:డ గగరరతధస
ఇసటట ననస:61-11-842
వయసనస:79
లస: పప

95-157/746 4726 SQX1727981
4725 SQX0982165
పపరర: బబల మలలశశరర గగననత భతషలయర
పపరర: సశరష కలమయరర వరడపలర

4728 SQX0136531
పపరర: ననగలకడక గగనతబతష
స ల

95-157/738

భరస : మహహశశర రరవప దనరర
ఇసటట ననస:61-11-842
వయసనస:33
లస: ససస స

95-157/747

భరస : యగగసధర చకకవరరస వరడపలర
ఇసటట ననస:61-11-843
వయసనస:34
లస: ససస స
95-157/749

4729 SQX1491661
పపరర: బసగరరమక మటటకలరర

95-157/750

భరస : వనసకటటశశరరర మటటకలరర
ఇసటట ననస:61-11-843
వయసనస:45
లస: ససస స
95-157/752

భరస : పపనతయఖ పప ననగగపరటట
ఇసటట ననస:61-11-843
వయసనస:60
లస: ససస స
95-157/754

95-157/732

తసడడ:డ నరసయఖ అననత
ఇసటట ననస:61-11-841
వయసనస:54
లస: పప

భరస : వజయ శసకర
ఇసటట ననస:61-11-843
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : మహమయద ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:61-11-843
వయసనస:54
లస: ససస స
4733 SQX1754381
పపరర: సరయ గగననతబతషల

95-157/737

తసడడ:డ వజయ శసకర
ఇసటట ననస:61-11-843
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : భబససర రరవప బలలసనపరటట
ఇసటట ననస:61-11-843
వయసనస:35
లస: ససస స
4730 SQX1328658
పపరర: ఫరరదననతసర షపక

4716 AP151000534218
పపరర: వనసకటసనబబబరరవప దతవకక

4711 SQX0465732
పపరర: అసకతషనతసర షపక

తసడడ:డ సనబబబరరవప గరలర
ఇసటట ననస:61-11-841
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దనరర
ఇసటట ననస:61-11-842
వయసనస:37
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప మటటకలరర
ఇసటట ననస:61-11-843
వయసనస:26
లస: ససస స
4727 SQX1755107
పపరర: ననగలకడక బలలసనపరటట

95-157/734

తసడడ:డ వనసకయఖ పపననగరసడ
ఇసటట ననస:61-11-841
వయసనస:71
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-11-842
వయసనస:62
లస: ససస స
4724 SQX1491703
పపరర: రరజఖ లకడక మటటకలరర

4713 SQX0139352
పపరర: వనసకట మణణకసఠ దతవకక

95-157/729

భరస : బకరరర సరహహబ
ఇసటట ననస:61-11-841
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దతవకక
ఇసటట ననస:61-11-841
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప గరలర
ఇసటట ననస:61-11-841
వయసనస:65
లస: పప
4721 SQX0380584
పపరర: హహహమయవత దనరర

95-157/731

తసడడ:డ వనసకట సనబబబరరవప దతవకక
ఇసటట ననస:61-11-841
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:61-11-841
వయసనస:41
లస: పప
4718 SQX1746379
పపరర: సనబబబరరవప గరలర

4710 SQX1746023
పపరర: ననరరయణమక గరలర

4708 AP151000537236
పపరర: ననగమణణ దతవకక

భరస : వనసకటసనబబబరరవప దతవకక
ఇసటట ననస:61-11-841
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : సనబబబరరవప గరలర
ఇసటట ననస:61-11-841
వయసనస:54
లస: ససస స

భరస : బబల కకటటశశర రరవప అయతన
ఇసటట ననస:61-11-841
వయసనస:83
లస: ససస స
4715 SQX1730431
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పపసడనఖల

95-157/728

భరస : వనసకటటశశరరరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:61-11-841
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-11-841
వయసనస:49
లస: ససస స
4712 SQX1745918
పపరర: వనసకరయమక అయతన

4707 SQX1730316
పపరర: వజయలకడక పపసడనఖల

4732 SQX0136457
పపరర: ననగమణణ గగనతబతష
స ల

95-157/753

భరస : వశశశశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-11-843
వయసనస:71
లస: ససస స
95-157/755

4735 SQX1491687
పపరర: కకటటశశర రరవప మటటకలరర

95-157/756

తసడడ:డ వనసకటటసశల రర మటటకలరర
ఇసటట ననస:61-11-843
వయసనస:28
లస: పప
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4736 SQX1727924
పపరర: యగగసధర చకకవరరస వరడపలర

95-157/757

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప వరడపలర
ఇసటట ననస:61-11-843
వయసనస:39
లస: పప
4739 SQX2301455
పపరర: రహమత షపక

95-156/951

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:61-11-844
వయసనస:39
లస: ససస స
4742 AP151000537291
పపరర: లకకమక చవ

95-157/762

95-157/765

95-157/1451

భరస : సరరర ర షపక
ఇసటట ననస:61-11-844
వయసనస:54
లస: ససస స
4751 SQX0464693
పపరర: షపక హఫసజ అహమకద

95-157/769

95-161/836

95-157/772

95-157/775

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:61-11-847
వయసనస:33
లస: ససస స

4746 SQX1029876
పపరర: సలయమతషలయరహ మహమకద

95-157/766

4747 AP151000534593
పపరర: పసచమయఖ చనవర
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:61-11-844
వయసనస:52
లస: పప

4749 SQX2185015
పపరర: సరరర ర షపక

4750 SQX0211466
పపరర: షపక కలరరరద బబగస

4755 SQX1754241
పపరర: అమమన సయఖద

4758 SQX1754266
పపరర: నఫససర సనలయసనన సయఖద

4761 SQX1745629
పపరర: అలయసఫ హహసపసన సయఖద

4764 SQX2336022
పపరర: షఫసయయ షపక
తసడడ:డ అబబబస
ఇసటట ననస:61-11-847
వయసనస:23
లస: ససస స

95-157/761

4744 AP151000534469
పపరర: వనసకటటసశరరరవప చనవర

తసడడ:డ అమసతషలలయహ మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-844
వయసనస:52
లస: పప
95-157/1452

95-157/764

95-157/767

95-157/768

భరస : హఫసజ అహమకద
ఇసటట ననస:61-11-845
వయసనస:37
లస: ససస స
95-157/1277

4753 SQX2248110
పపరర: దదననశ బబబగ దకపత

95-157/1453

తసడడ:డ బబబగ దనదన దకపత
ఇసటట ననస:61-11-845
వయసనస:39
లస: పప
95-157/770

4756 SQX1370550
పపరర: నజమయ బబగస మహమకద

95-157/771

తసడడ:డ షపక మహమకద జజన మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-846
వయసనస:27
లస: ససస స
95-157/773

4759 SQX1557141
పపరర: జగచ బగనతసర షపక

95-157/774

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:61-11-846
వయసనస:69
లస: ససస స
95-157/776

తసడడ:డ ఖగఖసర సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-846
వయసనస:49
లస: పప
95-152/1047

4741 MLJ3747649
పపరర: నసరజ హన షపక

తసడడ:డ సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-11-844
వయసనస:40
లస: పప

భరస : అలయసఫ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-846
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:61-11-846
వయసనస:35
లస: పప
4763 SQX2329522
పపరర: మగసతనజ షపక

95-157/763

తసడడ:డ అలస ఫ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-846
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:61-11-846
వయసనస:34
లస: ససస స
4760 SQX1343201
పపరర: హహసపసన బబబగ షపక

4743 SQX1770692
పపరర: రరజశశఖర రగడడడ జసగర

4752 SQX2052504
పపరర: వనసకట లకడక దకపత

95-157/759

భరస : ఖయజజ
ఇసటట ననస:61-11-844
వయసనస:51
లస: ససస స

భరస : దదననశ బబబగ దకపత
ఇసటట ననస:61-11-845
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : అల హసపచతన సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-845
వయసనస:54
లస: ససస స
4757 SQX0105619
పపరర: ఫసమధ షపక

95-157/760

తసడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:61-11-844
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ సనలయసన
ఇసటట ననస:61-11-845
వయసనస:43
లస: పప
4754 SQX2333516
పపరర: నజమ బబనన సయఖద

4740 SQX1771146
పపరర: లకడక సనధనరరణణ జసగర

4738 SQX1491612
పపరర: పపనతయఖ పప ననగగపరటట

తసడడ:డ కకటయఖ పప ననగగపరటట
ఇసటట ననస:61-11-843
వయసనస:65
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రగడడ జసగర
ఇసటట ననస:61-11-844
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-11-844
వయసనస:47
లస: పప
4748 SQX2264471
పపరర: నసరరజహత షపక

95-157/758

భరస : రరజశశఖర రగడడడ జసగర
ఇసటట ననస:61-11-844
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-11-844
వయసనస:67
లస: ససస స
4745 AP151000534266
పపరర: శకనవరసరరవప చవ

4737 SQX0418327
పపరర: వజయ శసకర గగనతబబ తషల�
గగనతబతషలయర
తసడడ:డ వశశశశశర రరవప�
ఇసటట ననస:61-11-843
వయసనస:51
లస: పప

4762 SQX1574707
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-157/777

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-11-846
వయసనస:64
లస: పప
95-152/1048

4765 SQX0105627
పపరర: నజడన షపక

95-157/778

భరస : ససరరజదదదన
ఇసటట ననస:61-11-847
వయసనస:34
లస: ససస స
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4766 SQX1917582
పపరర: షహహన షపక
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95-157/779

భరస : మహబమబ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-847
వయసనస:37
లస: ససస స
4769 SQX0105635
పపరర: రషసదన షపక

95-157/782

95-157/785

95-157/788

95-157/791

95-157/794

95-157/797

తసడడ:డ కరరమగలయర షపక
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:26
లస: పప

4779 SQX1730167
పపరర: జబన షపక

4782 SQX1729698
పపరర: ఇసరకయల షపక

4785 SQX0380444
పపరర: నససమగనతసర షపక

95-157/800

4788 MLJ3747656
పపరర: ననగరసదడస చదసబబటట

95-157/803

4791 SQX1592501
పపరర: గగస బబషర షపక

95-157/792

4774 SQX1917558
పపరర: మహబమబ సనభబన షపక

95-157/787

4777 SQX1729599
పపరర: కరరసఊన షపక

95-157/790

4780 SQX1729979
పపరర: నససమయ భబణగ షపక

95-157/793

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:61-11-848
వయసనస:68
లస: ససస స
95-157/795

4783 SQX0777615
పపరర: గగససయయ షపక

95-157/796

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:27
లస: ససస స
95-157/798

4786 SQX0136135
పపరర: ఆషర షపక

95-157/799

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:43
లస: ససస స
95-157/801

4789 SQX1382340
పపరర: మరర షపక

95-157/802

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:27
లస: పప
95-157/804

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:30
లస: పప

95-157/784

భరస : సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-848
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:58
లస: ససస స

95-157/806 4794 SQX0386466
4793 SQX1372960
పపరర: సరసబశవ రరవప చతసబబటట చదసబబటట
పపరర: షపక బషసద

తసడడ:డ వనసకయఖ చతసబబటట
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:28
లస: పప

95-157/789

భరస : మయబగ సనభబన
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:51
లస: ససస స
4790 SQX1451012
పపరర: జహడ హహసపసన షపక

4776 SQX1729466
పపరర: మగనత షపక

4771 SQX1209510
పపరర: సస అబగదలయ షపక

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:61-11-847
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద షరఫస షపక
ఇసటట ననస:61-11-848
వయసనస:71
లస: పప

భరస : బగరహన షపక
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:36
లస: ససస స
4787 SQX0136028
పపరర: ఫరరదన షపక

95-157/786

భరస : షబబర అల షపక
ఇసటట ననస:61-11-848
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసర బబగ మగల
ఇసటట ననస:61-11-848
వయసనస:46
లస: పప
4784 SQX0938381
పపరర: షబన షపక

4773 SQX0281345
పపరర: ససరరజ షపక

95-157/781

తసడడ:డ సస ఖయదర
ఇసటట ననస:61-11-847
వయసనస:25
లస: పప

భరస : కరశమ షపక
ఇసటట ననస:61-11-848
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : కరశమ బబగ మగల
ఇసటట ననస:61-11-848
వయసనస:39
లస: ససస స
4781 SQX1730050
పపరర: ఖయససస బబగ మగల

95-157/783

తసడడ:డ దనవపద
ఇసటట ననస:61-11-847
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ పకకరఅహకద
ఇసటట ననస:61-11-847
వయసనస:45
లస: పప
4778 SQX1729813
పపరర: మగసతనజ బబగస మగల

4770 SQX0136762
పపరర: సనలయసన బ షపక

4768 SQX1491653
పపరర: ఖయమఖస షపక

తసడడ:డ రహమగ
స లర షపక
ఇసటట ననస:61-11-847
వయసనస:59
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:61-11-847
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ షరహహదన
ఇసటట ననస:61-11-847
వయసనస:32
లస: పప
4775 SQX0061085
పపరర: ననగమల మరర షపక

95-157/780

భరస : కరరమగలయర
ఇసటట ననస:61-11-847
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : ఖయమఖస
ఇసటట ననస:61-11-847
వయసనస:63
లస: ససస స
4772 SQX0061127
పపరర: ననగగల మరర షపక

4767 SQX0105601
పపరర: జహహదన షపక

4792 SQX1515271
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

95-157/805

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:29
లస: పప
95-157/807

4795 SQX1485177
పపరర: అసకమక రరవప చసబబటట

95-157/808

తసడడ:డ వనసకయఖ చసబబటట
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:30
లస: పప
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పపరర: అపలయఖ చదసబబటట
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95-157/809

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:32
లస: పప
4799 SQX0281352
పపరర: అబగదల సలస� షపక

95-157/812

95-157/815

95-157/1455

95-157/817

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:61-11-850
వయసనస:56
లస: ససస స

4803 MLJ2650984
పపరర: దసస గరరర షపక

4806 SQX2352599
పపరర: మహమకద నయగస షపక

95-155/729

భరస : మమలయల
ఇసటట ననస:61-11-856
వయసనస:72
లస: ససస స

95-157/1456

95-157/1454

4807 SQX2042331
పపరర: మహమకద నయయమ షపక

95-201/864

భరస : మహమకద అబగదస సయమదనర రగహమన
ఇసటట ననస:61-11-850
వయసనస:65
లస: ససస స

4812 SQX2236859
పపరర: అబగదల ఇసరకయల షపక

4813 SQX2135432
పపరర: తబసనసస వజదన

95-157/1459

4818 SQX1582270
పపరర: బదనడనతసర షపక

4821 SQX2119832
పపరర: మలర శశరర కరకలనసరర

4824 SQX1373075
పపరర: బబజ కరసరన
తసడడ:డ సరయ కరశన
ఇసటట ననస:61-11-856
వయసనస:32
లస: పప

95-157/1457

95-161/837

భరస : మహమకద అబగదల బససతషర రగహమన
ఇసటట ననస:61-11-850
వయసనస:34
లస: ససస స
95-92/663

4816 SQX1728401
పపరర: నససన
డ షపక

95-157/821

తసడడ:డ జలయన షపక
ఇసటట ననస:61-11-852
వయసనస:22
లస: ససస స
95-157/823

4819 SQX1582262
పపరర: ఆలమ షపక

95-157/824

తసడడ:డ మమదనర వరల
ఇసటట ననస:61-11-852
వయసనస:39
లస: పప
95-157/1460

భరస : శరసబయఖ కరకలనసరర
ఇసటట ననస:61-11-855
వయసనస:60
లస: ససస స
95-157/826

4804 SQX2352227
పపరర: గగపస చతసబబటట
తసడడ:డ వనసకయఖ చతసబబటట
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:26
లస: పప

భరస : మమదనర వరల షపక
ఇసటట ననస:61-11-852
వయసనస:76
లస: ససస స

భరస : డడలసహద ఖయన
ఇసటట ననస:61-11-853
వయసనస:26
లస: ససస స
4823 MLJ2657542
పపరర: జజన బ షపక

95-157/816

భరస : వజరరరదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-852
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : ఆలమ
ఇసటట ననస:61-11-852
వయసనస:31
లస: ససస స
4820 SQX1991785
పపరర: ఫసరద గసస ఖయననస

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:56
లస: పప

4810 SQX2212975
పపరర: రఫత సయయద

4815 SQX2090603
పపరర: నజమ మహమకద

95-157/822

95-157/814

95-157/820
4809 SQX1406181
పపరర: అబగదల బబససతర రగహమన
మహమకద
తసడడ:డ అబగదస సపఖదనర రగహమన మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-850
వయసనస:33
లస: పప

4814 SQX2100162
పపరర: నససన
డ షపక
భరస : అబగదలయర షపక
ఇసటట ననస:61-11-852
వయసనస:29
లస: ససస స

4801 SQX0139303
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:డ మహబగబ సనబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:19
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:61-11-850
వయసనస:20
లస: పప

95-5/875

95-157/811

తసడడ:డ మయభగ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:18
లస: పప

95-157/1458
4811 SQX2135408
పపరర: మహమకద అబగదస సయయదనర
రగహమన షపక
తసడడ:డ మర సరహహబ
ఇసటట ననస:61-11-850
వయసనస:65
లస: పప

4817 SQX1582312
పపరర: ఆయయశర షపక

95-157/813

తసడడ:డ కరలలషర
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:77
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ చతసబబటట
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:23
లస: పప
4808 SQX1618331
పపరర: మగనత షపక

4800 SQX0659532
పపరర: మహబగ సనభబన షపక

4798 SQX0763110
పపరర: కరరమగలయర షపక

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ మమలయల
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ చదసబబట
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:59
లస: పప
4805 SQX2352854
పపరర: హననమయన చతసబబటట

95-157/810

తసడడ:డ నయయస షపక
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల హకకసన�
ఇసటట ననస:61-11-849
వయసనస:48
లస: పప
4802 SQX1508144
పపరర: వనసకయఖ చదసబబట

4797 SQX0938399
పపరర: బగరహన షపక

4822 SQX1370600
పపరర: పరరశత కరసరన

95-157/825

భరస : బబజ కరశన
ఇసటట ననస:61-11-856
వయసనస:27
లస: ససస స
95-157/827

4825 SQX1747302
పపరర: జజవద హహసపసన సయఖద

95-157/828

తసడడ:డ ససరరజదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-856
వయసనస:65
లస: పప
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95-157/829

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:61-11-857
వయసనస:71
లస: ససస స
4829 SQX1754803
పపరర: ననగమణణ కరకలనసరర

95-157/832

95-157/835

95-157/838

95-157/841

95-157/844

4836 SQX1582247
పపరర: ఆసజననయగలల దనబగబ

4839 SQX1755339
పపరర: హససనన షపక

4842 SQX1856558
పపరర: మగననత షపక

4845 SQX2241784
పపరర: మగనత షపక

భరస : వనసకట నరరసదడ వర పడసరద మమడ
ఇసటట ననస:61-11-860
వయసనస:36
లస: ససస స
4850 SQX1745942
పపరర: సరరమక రరవపల

4851 SQX2408383
పపరర: భబరత లకడక చతబబడ లల

95-157/846

95-157/848

భరస : కకటటశశర రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:61-11-861
వయసనస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతబబబయ
ఇసటట ననస:61-11-863
వయసనస:33
లస: పప

95-157/842

4854 SQX1770551
పపరర: ఈశశరరరవప అసబటట
తసడడ:డ శసకరరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:61-11-863
వయసనస:36
లస: పప

4834 SQX1582379
పపరర: దనరర మక దనబగబ

95-157/837

4837 SQX1770262
పపరర: సనబబబరరవప ననగరరర

95-157/840

4840 SQX0281329
పపరర: రససల షపక

95-157/843

తసడడ:డ చనత మసరసన
ఇసటట ననస:61-11-859
వయసనస:32
లస: పప
95-157/845

95-157/1461

4843 SQX2052587
పపరర: హససన షపక

95-157/1278

తసడడ:డ మగనత షపక
ఇసటట ననస:61-11-859
వయసనస:42
లస: ససస స
4846 SQX2306025
పపరర: సరగజ కలటటస

95-156/952

భరస : సనరరశ బబబగ కలటటస
ఇసటట ననస:61-11-860
వయసనస:27
లస: ససస స
95-157/847

4849 SQX2052371
పపరర: మహహశశరర మమడ

95-157/1280

భరస : వనసకట గగరరననథస మమడ
ఇసటట ననస:61-11-860
వయసనస:68
లస: ససస స
95-154/1229

భరస : పపరష చసదడ రరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:61-11-863
వయసనస:42
లస: ససస స
95-157/850

95-157/834

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ ననగరరర
ఇసటట ననస:61-11-858
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ మయబమసర షపక
ఇసటట ననస:61-11-859
వయసనస:53
లస: పప
4848 SQX1187005
పపరర: వనసకట నరరసదడ వర పడసరద
మమడన
తసడడ:డ గగరరననథస
ఇసటట ననస:61-11-860
వయసనస:43
లస: పప

4853 MLJ1058577
పపరర: ఈశశరరరవప అసబటట

95-157/839

Deleted

95-157/1279

4831 SQX1178129
పపరర: దనరరర ననగరరర

భరస : ననగరశశరరరవప దనబగబ
ఇసటట ననస:61-11-858
వయసనస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ మయబగస షపక
ఇసటట ననస:61-11-859
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ మగనత షపక
ఇసటట ననస:61-11-859
వయసనస:21
లస: ససస స
4847 SQX1582338
పపరర: శరరద మమడ

95-157/836

భరస : మగననత షపక
ఇసటట ననస:61-11-859
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:61-11-859
వయసనస:45
లస: పప
4844 SQX2052538
పపరర: సబహ షపక

4833 SQX1755040
పపరర: వనసకరయమక బననగగన

95-157/831

భరస : సనబబబ రరవప నగరరర
ఇసటట ననస:61-11-858
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప దనబగబ
ఇసటట ననస:61-11-858
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ మగననత షపక
ఇసటట ననస:61-11-859
వయసనస:22
లస: ససస స
4841 SQX1728716
పపరర: శకనవరస రరవప గరరర పరటట

95-157/833

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బననగగన
ఇసటట ననస:61-11-858
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బననగగన
ఇసటట ననస:61-11-858
వయసనస:27
లస: పప
4838 SQX1755123
పపరర: షబన షపక

4830 SQX1582254
పపరర: భబరర వ దనబగబ

4828 SQX1755024
పపరర: సననత బననగగన

తసడడ:డ ననగరరజ బననగగన
ఇసటట ననస:61-11-858
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల దనబగబ
ఇసటట ననస:61-11-858
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : సనబబబరరవప గరల
ఇసటట ననస:61-11-858
వయసనస:42
లస: ససస స
4835 SQX1770247
పపరర: ననగరరజ బననగగన

95-157/830

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:61-11-857
వయసనస:74
లస: పప

తసడడ:డ గగపస కకషష కరకలనసరర
ఇసటట ననస:61-11-858
వయసనస:23
లస: ససస స
4832 SQX1754795
పపరర: పదక గరల

4827 SQX0468918
పపరర: మహన రరవప గరరర పరటట

4852 SQX1959568
పపరర: లలత మయధనరర చతబబడ లల

95-157/849

తసడడ:డ PURNACHANDRA RAO
ఇసటట ననస:61-11-863
వయసనస:30
లస: ససస స
95-157/851

4855 AP151000534190
పపరర: చననతబబబయ అసబటట

95-157/852

తసడడ:డ చనతకకదసడరరమయఖ
ఇసటట ననస:61-11-863
వయసనస:54
లస: పప
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4856 SQX2408565
పపరర: పపరషచసదడ రరవప చతబబడ లల

95-157/1462

తసడడ:డ బడహకనసదస చతబబడ లల
ఇసటట ననస:61-11-863
వయసనస:52
లస: పప
4859 SQX0386995
పపరర: సరసబశవరరవప కరమశశటస ట

95-157/855

4860 SQX0281337
పపరర: నరసససహ రరవప కరమశశటస ట

95-157/1464

4863 SQX2469534
పపరర: మయధవ వలవనటట

95-157/856

భరస : హహమ వనసకట రరఘవ రరవప వలవనటట
ఇసటట ననస:61-11-868
వయసనస:42
లస: ససస స

95-157/854

4861 SQX2176014
పపరర: ఉమదతవ తతననగగసటర

95-157/1463

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:61-11-867
వయసనస:30
లస: ససస స
95-151/942

భరస : హహమ వనసకట రరఘవ రరవప వలవనటట
ఇసటట ననస:61-11-868
వయసనస:42
లస: ససస స
95-156/954

4858 SQX1491638
పపరర: పడభబకర అసబటట

తసడడ:డ రరమ కకషష అసబటట
ఇసటట ననస:61-11-864
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-11-865
వయసనస:34
లస: పప

భరస : ననగ రరజ తననగసటబర
ఇసటట ననస:61-11-867
వయసనస:29
లస: ససస స
4865 SQX2461770
పపరర: మయధవ వలవనటట

95-157/853

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:61-11-864
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-11-865
వయసనస:32
లస: పప
4862 SQX2319036
పపరర: ఉమ దతవ తననగసటబర

4857 AP151000537214
పపరర: మసగమక అసబటట

95-156/953
4864 SQX2467827
పపరర: హహమ వనసకట రరఘవ రరవప
వలవనటట
తసడడ:డ శవననతరరయణ మమరరస వలవనటట
ఇసటట ననస:61-11-868
వయసనస:48
లస: పప

95-156/955
4866 SQX2402311
పపరర: బల సరయ పవన కలమయర
వలవనటట
తసడడ:డ హహమ వనసకట రరఘవ రరవప వలవనటట
ఇసటట ననస:61-11-868
వయసనస:18
లస: పప

95-157/1465
4867 SQX2460988
పపరర: శవననతరరయణమమరరస వలవనటట

తసడడ:డ వనసకటరతతస వలవనటట
ఇసటట ననస:61-11-868
వయసనస:83
లస: పప

4869 SQX2168524
పపరర: అఖల బబ జజననసల

4870 MLJ1053768
పపరర: వరలకడక కకతస మయసన

95-166/1159
4868 SQX2333789
పపరర: రవసదడ కకషష రరయగడడ
బబ జజననసలయ
తసడడ:డ సనబబ రరయగడడ బబ జజననసలయ
ఇసటట ననస:61-11-868
వయసనస:30
లస: పప

భరస : రవసదడ కకషష రరయగడడ బబ జజననసల
ఇసటట ననస:61-11-868
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-11-870
వయసనస:45
లస: ససస స

4871 MLJ1055227
పపరర: శకనవరసరరవప కకతస మయసన

4872 SQX1838887
పపరర: పడసరద వససత

95-157/859

95-157/1466
4873 SQX2178085
పపరర: రరమ ననగ వనసకట అలలఖ రరవథ
కకసగల
తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:61-11-870
వయసనస:20
లస: పప

95-156/957

4876 SQX2374783
పపరర: శకకరసత తడడకమళర

95-157/858

తసడడ:డ జననరరనరరవప
ఇసటట ననస:61-11-870
వయసనస:48
లస: పప
4874 SQX2402253
పపరర: వనసకటటశశరరర తడడకమళర

తసడడ:డ మమహత పడసరద వససత
ఇసటట ననస:61-11-870
వయసనస:51
లస: పప
95-156/956

తసడడ:డ సనబబ రరవప తడడకమళర
ఇసటట ననస:61-11-871
వయసనస:54
లస: పప
4877 SQX2052629
పపరర: అసబడష ననగ ఖయదతర పపరరస

95-157/1281

భరస : ఉమయ మహహశశరరరవప తనకర
ఇసటట ననస:61-11-877
వయసనస:61
లస: ససస స

4878 SQX2052611
పపరర: సరవతడ ఖయదతర పపరరస

95-157/1468

4881 SQX2175818
పపరర: అనల కలమయర తడడకమళర

95-157/1282

4884 SQX1855352
పపరర: మహన శవ పడకరష బడహకస
తనకర
తసడడ:డ ఉమయ మహహశశరరరవప తనకర
ఇసటట ననస:61-11-877
వయసనస:35
లస: పప

95-156/958

4879 SQX2175768
పపరర: వనసకటటశశరరర తడడకమళర

95-157/1467

తసడడ:డ సనబబరరవప
ఇసటట ననస:61-11-871
వయసనస:54
లస: పప
95-157/1469

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-11-871
వయసనస:29
లస: పప
95-157/861

95-157/857

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తడడకమళర
ఇసటట ననస:61-11-871
వయసనస:35
లస: పప

భరస : అసబడష ననగ ఖయదతర పపరరస
ఇసటట ననస:61-11-871
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-11-871
వయసనస:30
లస: పప
4883 SQX1855402
పపరర: వజయ లకడక తనకర

4875 SQX2412674
పపరర: లలతన తడడకమళర
భరస : వనసకటటశశరరర తడడకమళర
ఇసటట ననస:61-11-871
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హహకకథ రరవప ఖయదతర పపరరస
ఇసటట ననస:61-11-871
వయసనస:33
లస: పప
4880 SQX2243418
పపరర: శకకరసత తడడకమళర

95-166/1160

4882 SQX1855436
పపరర: సశపత కలమయరర తనకర

95-157/860

భరస : మహన శవ పడకరష బడహకస తనకర
ఇసటట ననస:61-11-877
వయసనస:33
లస: ససస స
95-157/862

4885 SQX2095800
పపరర: ననగమర బ షపక

95-5/876

భరస : మగగబల షపక
ఇసటట ననస:61-11-880
వయసనస:76
లస: ససస స
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4886 SQX2412807
పపరర: ననగమర బ షపక
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95-156/959

భరస : మకలబల షపక
ఇసటట ననస:61-11-880
వయసనస:76
లస: ససస స
4889 SQX2354231
పపరర: వనసకటటశశరరర అననత

95-156/960

4890 SQX2355121
పపరర: చసదడ శశఖర సరయ అనత

95-156/101

4893 AP151000534391
పపరర: సరసబశవరరవప వరడ

4888 SQX2561546
పపరర: లకడక మగససన

95-156/1080

భరస : నగరశశరరరవప మగససన
ఇసటట ననస:61-11-881
వయసనస:35
లస: ససస స
95-156/961

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అనత
ఇసటట ననస:61-11-882
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వరదన
ఇసటట ననస:61-11-886
వయసనస:43
లస: పప
4895 SQX2155554
పపరర: రమదతవ దతవథద

95-156/747

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-11-880 4TH LINE
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ అననత
ఇసటట ననస:61-11-882
వయసనస:53
లస: పప
4892 AP151000534392
పపరర: లకకక సతష వరదన

4887 SQX1992643
పపరర: రరజజశన షపక

4891 AP151000537449
పపరర: బబలతడపపరసనసదనరర వరడ

95-156/100

భరస : సరసబశవ రరవప వరడ
ఇసటట ననస:61-11-886
వయసనస:57
లస: ససస స
95-156/102

తసడడ:డ ననగరసదడఎస వరడ
ఇసటట ననస:61-11-886
వయసనస:67
లస: పప

4894 SQX2167310
పపరర: దతవథద రమదతవ దతవథద

95-156/962

భరస : శకనవరసరరవప దతవథద Devathi
ఇసటట ననస:61-11-886 alinagar Oldguntur
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : హసపబసడ దతవథద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-11-886 devathi srinivasarao
వయసనస:22
లస: ససస స

95-156/963 4897 SQX2262343
95-165/840
4896 SQX2261634
పపరర: దతవథద మలర యఖ కకటయఖ దతవథద
పపరర: దతవథద శకనవరసరరవప దతవథద
మలర యఖ
భసధనవప: శకనవరసరరవప దతవథద Devathi
భసధనవప: ramadevi దతవథద
ఇసటట ననస:61-11-886 ward no16 1/4th line ఇసటట ననస:61-11-886 ward no16 alinagar
వయసనస:62
లస: పప
వయసనస:33
లస: పప

4898 SQX0206912
పపరర: మహన పడభ నకరస

4899 SQX0715771
పపరర: సతఖవత నకరస

95-155/842

95-156/103

భరస : రరమ మహన బబబగ
ఇసటట ననస:61-11-888
వయసనస:35
లస: ససస స
4901 SQX1527268
పపరర: జజఖత సశరరప పసనపపలలటట

భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:61-11-888
వయసనస:64
లస: ససస స
95-156/106

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:61-11-890
వయసనస:27
లస: ససస స
4904 SQX1527227
పపరర: వనణగ బబబగ పసనపపలలటట

95-156/109

95-156/112

భరస : లయల ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-895
వయసనస:59
లస: ససస స

4905 SQX1527235
పపరర: శకనవరస రరవప పసనపపలలటట

4908 SQX1574590
పపరర: గగస బబషర షపక

95-156/115

4911 SQX0387365
పపరర: మహబమబ ఖయన

95-156/110

4914 SQX1853274
పపరర: మర మహమకద అల షపక

4903 SQX1527243
పపరర: నరరసదడ కలమయర పసనపపలలటట

95-156/108

4906 SQX0207530
పపరర: మలర క సయఖద

95-156/111

భరస : ఆదమ షఫస
ఇసటట ననస:61-11-894
వయసనస:46
లస: ససస స
95-156/113

4909 SQX1029868
పపరర: రఫస సయఖద

95-156/114

తసడడ:డ యయకలబ సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-894
వయసనస:50
లస: పప
95-156/116

తసడడ:డ లయలలఖయన
ఇసటట ననస:61-11-895
వయసనస:34
లస: పప
95-156/964

95-156/105

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:61-11-890
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల రహమయన షపక
ఇసటట ననస:61-11-894
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ యయకలబ సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-894
వయసనస:53
లస: పప
4913 SQX2236867
పపరర: నససమ బబగస పఠరన

95-156/107

తసడడ:డ సనబబబరరవప పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:61-11-890
వయసనస:54
లస: పప

తలర : నసరజహన షపక
ఇసటట ననస:61-11-894
వయసనస:35
లస: పప
4910 SQX1475632
పపరర: ఆదస షఫస సయఖద

4902 SQX1527250
పపరర: లకడక పసనపపలలటట

4900 SQX0144998
పపరర: రరమకహన బబబగ నకరస

తసడడ:డ బబల బడహమయనసద చనరర నకరస
ఇసటట ననస:61-11-888
వయసనస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:61-11-890
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:61-11-890
వయసనస:31
లస: పప
4907 SQX1587346
పపరర: మహమకద అల షపక

95-156/104

4912 SQX0232074
పపరర: ఖయససస సయఖద

95-156/117

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:61-11-895
వయసనస:42
లస: పప
95-156/517

తసడడ:డ మమలయల షపక
ఇసటట ననస:61-11-895 3RD LANE, ALI NAG
వయసనస:40
లస: పప

4915 SQX1853266
పపరర: ఆససయయ బబగమ షపక

95-156/518

భరస : మర మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:61-11-895, 3RD LANE, ALI NAG
వయసనస:29
లస: ససస స
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4916 SQX2522175
పపరర: పదనకవత పసలటబర
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95-152/1158

భరస : పసలటబర శవ శసకర
ఇసటట ననస:61-11-899
వయసనస:44
లస: ససస స
4919 SQX1139287
పపరర: మహమకద అబగదల షఫస

95-165/841

భరస : రరమ ఆసజననయగలల మయతపలర
ఇసటట ననస:61-11-900
వయసనస:24
లస: ససస స
95-156/286

తసడడ:డ మహమకద అబగదల బషసర
ఇసటట ననస:61-11-901
వయసనస:27
లస: పప
4922 SQX1587320
పపరర: మహమకద రజయ

4917 SQX2294676
పపరర: అసజమక మటస పలర

4920 SQX2180263
పపరర: షబన మహమకద

4923 SQX0815084
పపరర: మహమకద అబగదల బషసర

95-156/965

4921 SQX2052157
పపరర: మహమకద షబన

95-156/291

4924 SQX1450634
పపరర: దదపసక నలర మతష

తసడడ:డ ANDHRA PRADESH ANDHRA PRA తసడడ:డ రవ నలర మతష
ఇసటట ననస:61-11-901 16TH WARD
ఇసటట ననస:61-11-904
వయసనస:58
లస: పప
వయసనస:25
లస: ససస స

4925 MLJ2656205
పపరర: లకడక నలర మతష

4926 SQX0548339
పపరర: శశషమక ఎస

భరస : అజయ కలమయర
ఇసటట ననస:61-11-904
వయసనస:35
లస: ససస స
4928 AP151000537086
పపరర: మసరసనమక నలర మతష
భరస : చసదడస
ఇసటట ననస:61-11-904
వయసనస:66
లస: ససస స
4931 AP151000534081
పపరర: అజయ కలమయర నలర మతష

95-156/126

95-156/129

95-156/132

భరస : రసగ రరవప ఆకలలల
ఇసటట ననస:61-11-906
వయసనస:76
లస: ససస స

95-156/127

4935 SQX0206128
పపరర: సననత బసడడ

4938 AP151000537060
పపరర: నరసమక పసనపపలలటట

95-156/135

4941 AP151000537558
పపరర: రరజమక పపసచకల

95-156/130

4944 SQX1334085
పపరర: దనరరర దదవఖ వనమమరర
తసడడ:డ గగరర ననదస వనమమరర
ఇసటట ననస:61-11-907
వయసనస:28
లస: ససస స

4930 SQX0564294
పపరర: మయధ శకరరస

95-156/125

4933 SQX1450659
పపరర: చసదడస నలర మతష

95-156/128

4936 MLJ1051770
పపరర: చన దనరర బసడడ

95-156/131

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:61-11-905
వయసనస:45
లస: ససస స
95-156/133

4939 SQX0878306
పపరర: వనసకటటష బసడడ

95-156/134

తసడడ:డ రరమగ
ఇసటట ననస:61-11-905
వయసనస:33
లస: పప
95-156/136

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-11-906
వయసనస:47
లస: ససస స
95-156/966

95-156/122

తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ నలర మతష
ఇసటట ననస:61-11-904
వయసనస:74
లస: పప

భరస : సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-11-905
వయసనస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసనబబయఖ
ఇసటట ననస:61-11-905
వయసనస:49
లస: పప
4943 SQX2324721
పపరర: సనబగబలల ఆకలలల

4932 AP151000534079
పపరర: రవ నలర మతష

4927 AP151000537087
పపరర: సనషక నలర మతష

తసడడ:డ చనత వనసకయఖ
ఇసటట ననస:61-11-904
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమగ
ఇసటట ననస:61-11-905
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:61-11-905
వయసనస:46
లస: ససస స
4940 AP151000534347
పపరర: రరమగ బసడడ

95-156/124

తసడడ:డ చసదడస
ఇసటట ననస:61-11-904
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:61-11-905
వయసనస:27
లస: ససస స
4937 SQX0206326
పపరర: లకడక కసనకలరరస

4929 SQX1450683
పపరర: భబరత కసనకలరరస

95-156/119

భరస : రవ
ఇసటట ననస:61-11-904
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : పసచమయఖ కసనకలరరస
ఇసటట ననస:61-11-904
వయసనస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడస నలర మతష
ఇసటట ననస:61-11-904
వయసనస:46
లస: పప
4934 SQX0999870
పపరర: మనన కలమయరర కసనకలరరస

95-156/121

భరస : శకరరస
ఇసటట ననస:61-11-904
వయసనస:38
లస: ససస స
95-156/123

95-157/1283

భరస : మహమకద మగజబ
ఇసటట ననస:61-11-901
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : అబగదల బషసర మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-901 16TH WARD
వయసనస:51
లస: ససస స
95-156/120

95-156/118

తసడడ:డ మహమకద బషసర
ఇసటట ననస:61-11-901
వయసనస:30
లస: పప

భరస : అబగదల మగజద మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-901
వయసనస:27
లస: ససస స
95-156/281

4918 SQX1849215
పపరర: మహమకద మగజబ

4942 SQX1916964
పపరర: సరయ రరస పపసచకల

95-156/137

తసడడ:డ వనసకటటవరరర పపసచకల
ఇసటట ననస:61-11-906
వయసనస:21
లస: పప
95-156/138

4945 SQX1334192
పపరర: వనసకట ససరరష పలర పప తష

95-156/139

భరస : పస ఎన ఆర మధనససదన పలర పప తష
ఇసటట ననస:61-11-907
వయసనస:32
లస: ససస స
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4946 SQX1450592
పపరర: పడపపలర రరణణ నలల
ర రర
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95-156/140

భరస : తనత శక నలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-11-907
వయసనస:45
లస: ససస స
4949 SQX0712125
పపరర: మధన సనధన ననగరవ

95-156/143

4952 SQX1334069
పపరర: వ యస యస
హననమయయమక కకపలలర
భరస : హననమసత రరవప కకపలలర
ఇసటట ననస:61-11-908
వయసనస:53
లస: ససస స

95-156/146

4955 SQX0716001
పపరర: రగహహణణ నకరస

95-156/148

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-11-909
వయసనస:34
లస: ససస స
95-156/749

Deleted
95-156/151

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పపటస
ఇసటట ననస:61-11-911
వయసనస:21
లస: ససస స
4964 MLJ1054501
పపరర: రరజఖలకడక అమరరశస

95-156/154

95-156/157

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:61-11-911
వయసనస:77
లస: పప

95-156/144

4951 SQX0659516
పపరర: వనసకట గగరరననథస వనమమరర

95-156/145

తసడడ:డ పడసరద రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-11-907
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-11-907
వయసనస:54
లస: పప

95-156/147
4953 SQX1261866
పపరర: ఎస ఆర యస సననల గగతమ
కకపలలర
తసడడ:డ హననమసత రరవప కకపలలర
ఇసటట ననస:61-11-908
వయసనస:31
లస: పప

95-152/1049
4954 SQX2365245
పపరర: ఉదయ కకరణ కలమయర చతబబడ లల

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:61-11-909
వయసనస:36
లస: పప

4956 SQX1334168
పపరర: సతఖ ననరరయణ నకరస

95-156/748
4957 SQX1988286
పపరర: ఉదయ కకరణ కలమయర చతబబడ లల

95-156/149

4959 SQX2399558
పపరర: సరయ జయసత చతబబడ లల

తసడడ:డ పపరష రరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:61-11-909
వయసనస:36
లస: పప
95-157/1470

భరస : ఉదయ కకరణ కలమయర చతబబడ లల
ఇసటట ననస:61-11-909
వయసనస:28
లస: ససస స
4962 SQX0715847
పపరర: లకకక సరయననడడ

4965 AP151000537381
పపరర: వనసకటరమణ మయభవరపప

4968 SQX1055590
పపరర: వనయ కలమయర చనవల

95-156/160

4971 MLJ1054592
పపరర: శకనవరసరరవప అమరరశస

95-156/152

4974 AP151000537064
పపరర: మగలయబ షపక
భరస : మరర
ఇసటట ననస:61-11-912
వయసనస:67
లస: ససస స

95-156/150

4963 SQX0657577
పపరర: మసగమక చనవల

95-156/153

భరస : నరరష
ఇసటట ననస:61-11-911
వయసనస:39
లస: ససస స
95-156/155

4966 SQX0814889
పపరర: వనసకట రమణమక ఏ

95-156/156

భరస : రరమ రగడడడ
ఇసటట ననస:61-11-911
వయసనస:61
లస: ససస స
95-156/158

4969 SQX0145037
పపరర: అశశక చకకవరరస మయచవరపప

95-156/159

తసడడ:డ రరధనకకకషష
ఇసటట ననస:61-11-911
వయసనస:30
లస: పప
95-156/161

తసడడ:డ అరరడనరరవప
ఇసటట ననస:61-11-911
వయసనస:46
లస: పప
95-156/163

4960 SQX0712216
పపరర: మగరళ కకషష పలర పప తష
తసడడ:డ మయణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:61-11-910
వయసనస:66
లస: పప

తసడడ:డ మగరరర
ఇసటట ననస:61-11-911
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకకషష
ఇసటట ననస:61-11-911
వయసనస:31
లస: పప
4973 MLJ1056035
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ననయగడడ

4950 SQX1450618
పపరర: తనత శక నలల
ర రర

భరస : రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-11-911
వయసనస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర లలట పపటస
ఇసటట ననస:61-11-911
వయసనస:61
లస: ససస స
4970 SQX0280446
పపరర: పడదదప కలమయర మయచవరపప

95-156/142

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:61-11-911
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-11-911
వయసనస:43
లస: ససస స
4967 SQX1853407
పపరర: హహహమయవత పపటస

4948 SQX0595579
పపరర: వనసకట మణణకసఠ కలమయర
వనమమరర
తసడడ:డ వనసకట గగరరననథస
ఇసటట ననస:61-11-907
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ బడహకస నకరస
ఇసటట ననస:61-11-909
వయసనస:39
లస: పప

భరస : ఉదయ కకరణ కలమయర చతబబడ లల
ఇసటట ననస:61-11-909
వయసనస:28
లస: ససస స
4961 SQX1855196
పపరర: శరరష పపటస

95-156/141

భరస : వనసకట గగరరతధస
ఇసటట ననస:61-11-907
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళకకషష
ఇసటట ననస:61-11-907
వయసనస:40
లస: పప

4958 SQX1988302
పపరర: సరయ జయసత చతబబడ లల

4947 SQX0206417
పపరర: రరజఖలకడక వనమమరర

4972 SQX0712224
పపరర: మసరసన రరవప సరయననదద

95-156/162

తసడడ:డ శవశసకర
ఇసటట ననస:61-11-911
వయసనస:49
లస: పప
95-156/164

4975 SQX0548354
పపరర: జయలకడక అడపర

95-156/165

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-11-913
వయసనస:54
లస: ససస స
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4976 SQX0711986
పపరర: కరరణ కలమయర శశషస
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95-156/166

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:61-11-913
వయసనస:27
లస: పప
4979 SQX0280388
పపరర: శకనవరస రరవప గగర

95-156/169

95-156/171

95-156/176

భరస : కరరమ షపక
ఇసటట ననస:61-11-919
వయసనస:63
లస: ససస స
4988 SQX0280487
పపరర: నసరరబ న

95-156/179

తసడడ:డ మజరరలయర ఖయన
ఇసటట ననస:61-11-919
వయసనస:35
లస: పప
4991 SQX1226738
పపరర: మజర రరలర ఖయన

95-156/183

తసడడ:డ అనశరరలయర ఖయన
ఇసటట ననస:61-11-919
వయసనస:67
లస: పప
4994 SQX2380491
పపరర: రరప వనసకట సరశత మడ

95-152/1050

తసడడ:డ వనసకట సనబడమణఖ మడ
ఇసటట ననస:61-11-920
వయసనస:19
లస: ససస స
4997 SQX1231372
పపరర: రమయదతవ ససరరసపలర

95-156/186

భరస : పపరష చసదడ రరవప ససరసపలర
ఇసటట ననస:61-11-922
వయసనస:30
లస: ససస స

4983 SQX0136945
పపరర: సరదదక సపచదన

95-156/189

95-156/172

4981 SQX1179283
పపరర: ననజయయ తబసనసమ

95-156/170

4984 SQX1569963
పపరర: ఖమగమ నతసర షపక

తసడడ:డ మహమకద నసరరలయరహ సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-919
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : మజరర రరలర ఖయన
ఇసటట ననస:61-11-919
వయసనస:54
లస: ససస స

4986 AP151000537414
పపరర: సఫసయయ బబనన

4987 SQX0280461
పపరర: షఫసఉలయరహ సయఖద

95-156/177

95-156/175

95-156/178

భరస : మహమకద నసరరలయరహ సపచయఖద
ఇసటట ననస:61-11-919
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖద మహమకద నసరరలయరహ
ఇసటట ననస:61-11-919
వయసనస:35
లస: పప

4989 MLJ2650109
పపరర: కలమగలయర సయఖద

4990 MLJ1052240
పపరర: నయయమగలయర సయఖద

95-156/180

95-156/181

తసడడ:డ మహమకద నసరరలయర సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-919
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద నసరరలయర సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-919
వయసనస:40
లస: పప

95-156/184
4992 SQX0939223
పపరర: మహమమకడ నసరరలయరహ
సయఖద
తసడడ:డ సయఖద మహమకద హసమ
ఇసటట ననస:61-11-919
వయసనస:68
లస: పప

4993 SQX1405969
పపరర: కరరమ షపక
తసడడ:డ మహమకద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-11-919
వయసనస:70
లస: పప

4995 SQX0404939
పపరర: వనసకట శకలకడక మయడ

4996 SQX0378026
పపరర: వనసకట సనబడహకణఖస మయడ

95-164/60

4998 AP151000537466
పపరర: చదసచమక ససరసపలర

5001 AP151000534552
పపరర: సతఖననరరయణ ససరసపలర

5004 SQX1248369
పపరర: దనరరరదతవ ససరసపలర
భరస : అసకమకరరవప ససరసపలర
ఇసటట ననస:61-11-922
వయసనస:31
లస: ససస స

95-156/185

95-164/61

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మయడ
ఇసటట ననస:61-11-920
వయసనస:46
లస: పప
95-156/187

4999 AP151000537467
పపరర: రరజరశశరర ససరసపలర

95-156/188

భరస : వరపడసరద
ఇసటట ననస:61-11-921
వయసనస:50
లస: ససస స
95-156/190

తసడడ:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:61-11-921
వయసనస:45
లస: పప
95-156/192

95-156/168

భరస : కలమగలయర సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-919
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : సతఖననతరరయణ
ఇసటట ననస:61-11-921
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-11-921
వయసనస:32
లస: పప
5003 SQX1333988
పపరర: వనసకటటసశరమక ససరసపలర

95-155/1057

భరస : వనసకట సనబడహకణఖస మయడ
ఇసటట ననస:61-11-920
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : రరజరష ససరరసపలర
ఇసటట ననస:61-11-921
వయసనస:26
లస: ససస స
5000 SQX0280511
పపరర: రరజరష ససరసపలర

4980 SQX2504454
పపరర: సఫసయయ బబనన

4978 SQX0812768
పపరర: సనరరష బబబగ ఏ

తసడడ:డ చనత రరమయఖ
ఇసటట ననస:61-11-914
వయసనస:41
లస: పప

భరస : సయద మహకద నసరరలయరహ
ఇసటట ననస:61-11-919
వయసనస:62
లస: ససస స

భరస : షఫసవపలయర సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-919
వయసనస:30
లస: ససస స
4985 SQX1405951
పపరర: ఇసతయయజ షపక

95-156/167

భరస : సనరరష బబబగ
ఇసటట ననస:61-11-914
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదబబబయ
ఇసటట ననస:61-11-916
వయసనస:57
లస: పప
4982 SQX1069740
పపరర: తబసనసమ బబనన

4977 SQX0206607
పపరర: రజన దతవ అవగరన

5002 AP151000534496
పపరర: వరపడసరద ససరసపలర

95-156/191

తసడడ:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:61-11-921
వయసనస:45
లస: పప
95-156/193

5005 SQX0206060
పపరర: భబరత ససరసపలర

95-156/194

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:61-11-922
వయసనస:31
లస: ససస స
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5006 SQX0402958
పపరర: అసకమక రరవప ససరసపలర

95-156/195

తసడడ:డ పడసరద రరవప ససరసపలర
ఇసటట ననస:61-11-922
వయసనస:33
లస: పప
5009 AP151000537468
పపరర: ననగరశశరమక లకడకశశటస ట

95-156/198

95-156/201

95-156/204

95-156/207

95-156/210

95-156/213

95-156/967

95-156/216

భరస : గగసప మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-931
వయసనస:47
లస: ససస స
5033 SQX2182277
పపరర: వనసకట హరరక బసడనరర
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:61-11-932
వయసనస:24
లస: ససస స

95-156/205

5019 SQX1334044
పపరర: కరమమష దనసస

5022 AP151000534087
పపరర: శకనవరసరరవప శశటస ట�

5025 SQX1587387
పపరర: కకటట రగడడడ ఆవపల

95-152/1052

5028 SQX2180370
పపరర: దనరర వనసకట గగపసననధ తతరటట

95-156/200

5014 SQX0777540
పపరర: లకడక లకకకశశటస ట

95-156/203

5017 AP151000537465
పపరర: వనసకరయమక లకడకశశటస ట�

95-156/208

5020 SQX0139626
పపరర: ననగరశశర రరవప లకకసశశటస ట

95-156/209

తసడడ:డ శకనన
ఇసటట ననస:61-11-925
వయసనస:33
లస: పప
95-156/211

5023 MLJ1059336
పపరర: అబగదల సతనసర కసతతటట � �

95-156/212

తసడడ:డ అల � షపక�
ఇసటట ననస:61-11-925
వయసనస:71
లస: పప
95-156/214

5026 SQX1587379
పపరర: రరమ రగడడ ఆవపల

95-156/215

తసడడ:డ కకటట రగడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:61-11-926
వయసనస:72
లస: పప
95-152/1051

5029 SQX2412989
పపరర: శవ ననగ రరజ రరవపల

95-156/968

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతరటట
ఇసటట ననస:61-11-928
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:61-11-930
వయసనస:31
లస: పప

95-156/217
5031 SQX1917160
పపరర: మహమకద మహససన అబగదల
షపక
తసడడ:డ మహమకద గగసప షపక
ఇసటట ననస:61-11-931
వయసనస:22
లస: పప

5032 SQX1916998
పపరర: మహమకద గగసప షపక
తసడడ:డ మహమకద మదర షపక
ఇసటట ననస:61-11-931
వయసనస:52
లస: పప

5034 MLJ1053685
పపరర: అనతపపరష రరవపల

5035 MLJ2650851
పపరర: ననరరయణ రరవపల

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:61-11-932
వయసనస:35
లస: ససస స

95-156/206

భరస : శకనన�
ఇసటట ననస:61-11-925
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రగడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:61-11-926
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ పసచమయఖ కననకలరరస
ఇసటట ననస:61-11-926
వయసనస:48
లస: పప
5030 SQX1917129
పపరర: షరహహద సనలయసనన మహమకద

5016 SQX0205047
పపరర: యస. రరసబబయ�

5011 SQX1029785
పపరర: నరరశ లకడకశశటస ట

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-11-925
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:61-11-925
వయసనస:57
లస: పప

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:61-11-926
వయసనస:34
లస: ససస స
5027 SQX2318046
పపరర: అసజ బబబగ కననకలరరస

95-156/202

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దనసస
ఇసటట ననస:61-11-925
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ బడహకస కకతత
స రర
ఇసటట ననస:61-11-925
వయసనస:36
లస: పప
5024 MLJ3734654
పపరర: గజలకడక� అలర �

5013 SQX0777516
పపరర: మహలకడక లకడకశశటస ట

95-156/197

తసడడ:డ యయసన లకడకశశటస ట
ఇసటట ననస:61-11-924
వయసనస:28
లస: పప

భరస : శసకర సససగ�
ఇసటట ననస:61-11-925
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:61-11-925
వయసనస:65
లస: ససస స
5021 SQX1334101
పపరర: అనల కలమయర కకతత
స రర

95-156/199

తసడడ:డ శకనన
ఇసటట ననస:61-11-925
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : అనల కలమయర కకతష
స రరస
ఇసటట ననస:61-11-925
వయసనస:34
లస: ససస స
5018 SQX0553743
పపరర: ననగమక లకడకశశటస ట

5010 SQX1075911
పపరర: గగపస లకడక శశటస ట

5008 MLJ1054246
పపరర: వనసకట రరవప ససరరసపఅల

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:61-11-922
వయసనస:39
లస: పప

తలర : ననగరశశరమక లకడకశశటస ట
ఇసటట ననస:61-11-924
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:61-11-924
వయసనస:52
లస: పప
5015 SQX1334127
పపరర: ధన లకడక కకతష
స రరస

95-156/196

తసడడ:డ వరపడసరద
ఇసటట ననస:61-11-922
వయసనస:34
లస: పప

భరస : ఏసన
ఇసటట ననస:61-11-924
వయసనస:44
లస: ససస స
5012 AP151000534446
పపరర: ఏసన లకకకశశటస ట

5007 SQX0280537
పపరర: పపరషచసదడరరవప ససరసపలర

95-156/219

95-156/218

95-156/220

తసడడ:డ సనబబ రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:61-11-932
వయసనస:42
లస: పప
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95-156/969

భరస : శవ ననగ రరజ రరవపల
ఇసటట ననస:61-11-932
వయసనస:18
లస: ససస స
5039 AP151000537475
పపరర: వజయలకడక బసడడ�

95-156/222

5040 SQX0288456
పపరర: వనసకట రమణ� తషళళళరర�

95-156/225

5043 SQX2127538
పపరర: లయయఖత అలఖయన బబససత

భరస : మగనర అహకద
ఇసటట ననస:61-11-934
వయసనస:31
లస: ససస స

5046 SQX2392967
పపరర: రగహన బబగగమ షపక

భరస : మగననతర అహమద మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-934
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : లయఖత అల ఖయన
ఇసటట ననస:61-11-934
వయసనస:54
లస: ససస స

5051 SQX0533133
పపరర: ఇ సశరషలత�

5052 SQX0534081
పపరర: ఎ శరరద�

95-156/227

భరస : ననగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:61-11-936
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : శవననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-11-936
వయసనస:51
లస: ససస స
5057 SQX0387860
పపరర: నరసససహరరవప� చనతరరశ�

95-156/233

తసడడ:డ మహమకద ఇసతయయజ షపక
ఇసటట ననస:61-11-938
వయసనస:26
లస: ససస స
5063 SQX0712174
పపరర: ఇలయయజ షపక
తసడడ:డ రజజక
ఇసటట ననస:61-11-938
వయసనస:31
లస: పప

95-157/1471

95-165/842

5044 SQX2257913
పపరర: అబబర నషద

95-156/970

5047 SQX2334670
పపరర: అబబర నషరద షపక

95-157/1472

5050 SQX1450550
పపరర: అననష యయతనకలల

95-156/226

భరస : అదద ననరరయణ యయతనకలల
ఇసటట ననస:61-11-936
వయసనస:30
లస: ససస స
95-156/228

5053 SQX0379859
పపరర: వనసకటలకడక చనతరరశ�

95-156/229

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:61-11-936
వయసనస:39
లస: ససస స

95-156/231 5056 SQX0830323
5055 MLJ1057801
పపరర: ఆదదననరరయణ ఈతనకలల � �
పపరర: సనరరష కలమయర అమరరషస

5058 SQX0529651
పపరర: శవ ననగరశశరరరవప ఏతనకలల

5061 SQX1145334
పపరర: మహమకద హససనన షపక

5064 SQX1334234
పపరర: రమయ దతవ నలస
భరస : ససరఖననరరయణ నలస
ఇసటట ననస:61-11-940
వయసనస:45
లస: ససస స

95-156/232

తసడడ:డ గగవసదన
ఇసటట ననస:61-11-936
వయసనస:40
లస: పప
95-156/234

5059 MLJ1055581
పపరర: షపక అబగదలడజజక� �

95-156/235

తసడడ:డ మదనర � �
ఇసటట ననస:61-11-936
వయసనస:64
లస: పప
95-156/237

భరస : ఇసతయయస
ఇసటట ననస:61-11-938
వయసనస:49
లస: ససస స
95-156/239

95-156/224

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:61-11-934
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-11-936
వయసనస:59
లస: పప
95-156/236

5041 SQX0144642
పపరర: వనసకట కకషష� తషళళళరర�

తసడడ:డ బబససత లయఖత అల ఖయన
ఇసటట ననస:61-11-934
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:61-11-936
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:61-11-936
వయసనస:46
లస: పప
5060 SQX1316687
పపరర: మహమకద సనమయఖ షపక

95-155/843

భరస : సనరరష�
ఇసటట ననస:61-11-936
వయసనస:33
లస: ససస స
95-156/230

95-156/221

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల�
ఇసటట ననస:61-11-933
వయసనస:35
లస: పప

భరస : బషసద లయఖత ఖయన షపక
ఇసటట ననస:61-11-934
వయసనస:54
లస: ససస స

95-157/1473 5049 SQX2240034
5048 SQX2352839
పపరర: వరజదనటబబబససమ మహమకద
పపరర: రరహన బబగస బబససత

5054 AP151000537090
పపరర: వసనసదర ఈతకలల

95-156/223

తసడడ:డ ఇబడహహమ ఖయన
ఇసటట ననస:61-11-934
వయసనస:70
లస: పప
95-156/971

5038 SQX0814905
పపరర: అరరణ T

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-11-933
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:61-11-933
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ సమరరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-11-933
వయసనస:52
లస: పప
5045 SQX2249084
పపరర: వజదన తబగససస మహమద

95-166/1161

భరస : శకనవరసన రరవపల
ఇసటట ననస:61-11-932
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : శరయబబబగ�
ఇసటట ననస:61-11-933
వయసనస:60
లస: ససస స
5042 AP151000534387
పపరర: శరయబబబగ బసడడ

5037 SQX2288157
పపరర: సశరష లత రరవపల

5062 SQX1389247
పపరర: మహమకద మయసనఏద షపక

95-156/238

తసడడ:డ మహమకద ఇసతయయజ షపక
ఇసటట ననస:61-11-938
వయసనస:25
లస: పప
95-156/240

5065 SQX1587338
పపరర: లలత నలస

95-156/241

భరస : శకనవరస రరవప నలస
ఇసటట ననస:61-11-940
వయసనస:45
లస: ససస స
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95-156/242

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ నలస
ఇసటట ననస:61-11-940
వయసనస:49
లస: పప
5069 SQX2377919
పపరర: నజర షపక

95-156/973

95-156/245

95-156/751

95-156/977

95-156/248

95-156/251

95-156/253

తసడడ:డ కరశయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:61-11-944
వయసనస:35
లస: పప

5079 SQX2266716
పపరర: నసరజ హ మహమకద

5082 MLJ2656593
పపరర: అనసరరధ బబ మకన

5085 MLJ1055284
పపరర: కకకషషమమరరస బబ మమకన

5088 SQX1017442
పపరర: ననగ మలలర శశరర కకతస

95-156/256

5091 SQX0950071
పపరర: షననత షపక

95-156/978

5094 SQX2326767
పపరర: అననథ లకడక పప ననతడ
భరస : కరమమశశర రరవప పప ననతడ
ఇసటట ననస:61-11-944
వయసనస:64
లస: ససస స

5074 SQX1987445
పపరర: ఉమర మహమకద

95-156/750

5077 SQX2271088
పపరర: మహమకద అల షపక

95-156/976

5080 SQX0201863
పపరర: అమరరనతసర పఠరన

95-156/247

భరస : మహబమబ ఖయన
ఇసటట ననస:61-11-943
వయసనస:33
లస: ససస స
95-156/249

5083 MLJ1055300
పపరర: అననరరద బబ మకన

95-156/250

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-11-943
వయసనస:63
లస: ససస స
95-156/252

5086 SQX1993526
పపరర: కళయఖణణ నసతలపరటట

95-35/690

భరస : సనధకర నసతలపరటట
ఇసటట ననస:61-11-944
వయసనస:26
లస: ససస స
95-156/254

5089 MLJ1056506
పపరర: భబగఖలకడక� కకమమకరర�

95-156/255

భరస : రరసబబబగ�
ఇసటట ననస:61-11-944
వయసనస:44
లస: ససస స
95-156/257

తసడడ:డ సనభబన
ఇసటట ననస:61-11-944
వయసనస:30
లస: పప
95-156/752

95-156/244

తసడడ:డ నసరరజన బబష షపక
ఇసటట ననస:61-11-942
వయసనస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-11-944
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : కరరమగలయర
ఇసటట ననస:61-11-944
వయసనస:47
లస: ససస స
5093 SQX1993500
పపరర: సనధనకర నసతలపరటట

95-156/975

తసడడ:డ వనసకటసనబబయఖ
ఇసటట ననస:61-11-943
వయసనస:67
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలయర
ఇసటట ననస:61-11-944
వయసనస:25
లస: ససస స
5090 SQX1238782
పపరర: మరరబ షపక

5076 SQX2399079
పపరర: నసరజహన మహమకద

5071 SQX0533463
పపరర: షపక రగహనన సనలయసనన�

తసడడ:డ మనన మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-942
వయసనస:37
లస: పప

భరస : జయశసకరరరవప
ఇసటట ననస:61-11-943
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-11-943
వయసనస:45
లస: పప
5087 SQX1238832
పపరర: సపచరర భబనన షపక

95-156/246

భరస : మనన మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-942 , 3 LINE
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : ఖయససస
ఇసటట ననస:61-11-943
వయసనస:36
లస: ససస స
5084 MLJ1051655
పపరర: జయశసకరరరవప బబ మకన

5073 SQX0999862
పపరర: కకటటశశర రరవప వననగళ

95-156/972

భరస : గగస బబషర�
ఇసటట ననస:61-11-942
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : మనన మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-942
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నసరజహన మహమకద
ఇసటట ననస:61-11-942
వయసనస:35
లస: పప
5081 SQX0232207
పపరర: కరరమగనతసర సయఖద

95-156/974

తలర : ససతరరవమక వననగళ
ఇసటట ననస:61-11-942
వయసనస:30
లస: పప

తలర : నసరజహన
ఇసటట ననస:61-11-942
వయసనస:35
లస: పప
5078 SQX2412831
పపరర: అల మహమకద

5070 SQX2378065
పపరర: మయన బబష షపక

5068 SQX2377687
పపరర: షకకల బబగగమ షపక

భరస : అబగదల రగహమన షపక
ఇసటట ననస:61-11-941
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రగహమన షపక
ఇసటట ననస:61-11-941
వయసనస:32
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:61-11-942
వయసనస:36
లస: ససస స
5075 SQX1987437
పపరర: అల మహమకద

95-156/243

తసడడ:డ గగరవయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:61-11-941
వయసనస:73
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల రగహమన షపక
ఇసటట ననస:61-11-941
వయసనస:38
లస: పప
5072 SQX0814913
పపరర: ఉమయదతవ R

5067 SQX1334275
పపరర: వనసకటటసశరరర కకటపరటట

5092 SQX1017434
పపరర: శకనవరసరరవప కకతస

95-156/258

తసడడ:డ కగ పస సపచదయఖ
ఇసటట ననస:61-11-944
వయసనస:50
లస: పప
95-166/1162

5095 SQX2326825
పపరర: బల గసగరదర శరససస స పప ననతడ

95-166/1163

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప పప ననతడ
ఇసటట ననస:61-11-944
వయసనస:46
లస: పప
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5096 SQX2326247
పపరర: ననగ మలర శశరర పప ననతడ

95-166/1164

భరస : బల గసగధర శరససస స పప ననతడ
ఇసటట ననస:61-11-944
వయసనస:43
లస: ససస స

5097 SQX1917103
పపరర: మధన సనధననన లకడక చలకల

తసడడ:డ పపద కరశ రగడడ చలకల
ఇసటట ననస:61-11-945
వయసనస:22
లస: ససస స

5099 MLJ3734688
పపరర: పడమల యసపడనల�

95-156/261

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:61-11-945
వయసనస:41
లస: ససస స

5100 MLJ3734621
పపరర: పదనకవత చలకల�

95-156/264

5103 AP151000534032
పపరర: పపదదకరససరగడడడ చలకల

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప రరజమసడడడ
ఇసటట ననస:61-11-945
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ దనససరగడడడ
ఇసటట ననస:61-11-945
వయసనస:47
లస: పప

5105 SQX0280578
పపరర: మలర కరరరజన రరవప రరజమసడడడ

5106 AP151000534101
పపరర: అపరలరరవప యసపడనపప�

95-156/267

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:61-11-945
వయసనస:48
లస: పప

భరస : శవ కలమయర కకటపరటట
ఇసటట ననస:61-11-946
వయసనస:44
లస: ససస స
5111 SQX1012897
పపరర: రమమష రరజమసడడడ

95-156/272

95-156/275

95-159/737

భరస : కలమయర సనబడమణఖస నసబమరర
ఇసటట ననస:61-11-946
వయసనస:60
లస: ససస స
5120 MLJ1051879
పపరర: సనజజత� అననమల�

95-156/279

భరస : అసకకరగడ�డడ
ఇసటట ననస:61-11-947
వయసనస:36
లస: ససస స
5123 SQX0629089
పపరర: ఖయజజ వనసకట సనబబమక�
భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:61-11-947
వయసనస:70
లస: ససస స

95-156/265

5112 SQX1195750
పపరర: పప టటస రరమకకషష

5115 AP151000534103
పపరర: హననమసతరరవప కకకతస మయసన�

95-156/268

5104 AP151000534491
పపరర: శకనవరసరరవప యసపడనపప

95-156/270

5110 SQX1354992
పపరర: ననగ బబబగ రరజమసడడడ

95-156/271

తసడడ:డ గరరరర రరజమసడడడ
ఇసటట ననస:61-11-946
వయసనస:26
లస: పప
95-156/273

5113 AP151000534106
పపరర: సనధనకరరరవప కకకతస మయసన�

95-156/274

తసడడ:డ హననమసతరరవప�
ఇసటట ననస:61-11-946
వయసనస:42
లస: పప
95-156/276

95-156/277
5116 SQX1928654
పపరర: కలమయర సనబడహకణఖస నసబమరర

తసడడ:డ వనసకటరతతస నసబమరర
ఇసటట ననస:61-11-946
వయసనస:67
లస: పప

95-164/62
5118 MLJ1171172
పపరర: రరఘవనసదడ కలమయర
కకపపలరరవపరర
తసడడ:డ లలట మలర కరరరజస రరవప కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:61-11-946
వయసనస:37
లస: పప

5119 MLJ1051861
పపరర: శరరద� అననమల�
భరస : వనసకరటరగడ�డడ
ఇసటట ననస:61-11-947
వయసనస:35
లస: ససస స

5121 MLJ1051119
పపరర: వనసకరటబడవమక అననమల�

5122 AP151000537448
పపరర: శశషరరతతస అననమగలల�

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:61-11-947
వయసనస:76
లస: ససస స

95-156/266

95-152/1053
5107 SQX2370823
పపరర: కలమయర సనబడమణఖస నసబమరర

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:61-11-946
వయసనస:63
లస: పప

5124 AP151000537107
పపరర: వజడమక ఈమన�

95-156/263

తసడడ:డ వనసకట రతతస నసబమరర
ఇసటట ననస:61-11-946
వయసనస:66
లస: పప

95-156/280

భరస : సనబబబరగడడడ�
ఇసటట ననస:61-11-947
వయసనస:45
లస: ససస స
95-156/283

5101 MLJ3734662
పపరర: పరరశతమక యసపడనల�

తసడడ:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:61-11-945
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-11-946
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కకటపరటట
ఇసటట ననస:61-11-946
వయసనస:54
లస: పప
5117 SQX2367167
పపరర: బబల కరమమశశరర నసబమరర

5109 AP151000537105
పపరర: కకటటశశరమక కకకతస మయసన�

95-156/260

భరస : అపరలరరవప�
ఇసటట ననస:61-11-945
వయసనస:67
లస: ససస స

భరస : హననమసతరరవప�
ఇసటట ననస:61-11-946
వయసనస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ గరరరయ రరజమసడడడ
ఇసటట ననస:61-11-946
వయసనస:26
లస: పప
5114 SQX1334390
పపరర: శవ కలమయర కకటపరటట

95-156/262

తసడడ:డ అపలలసరశమ రరయగడడ�
ఇసటట ననస:61-11-945
వయసనస:72
లస: పప
95-156/269

5098 SQX0207712
పపరర: దనరర రరజమసడడడ

భరస : మలర కరరరజనరరవప
ఇసటట ననస:61-11-945
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : పపదదకరశరగడడడ�
ఇసటట ననస:61-11-945
వయసనస:44
లస: ససస స

5102 SQX1305946
పపరర: అరరణ గగపరల రరజమసడడడ

5108 SQX1334416
పపరర: ససధఖ కకటపరటట

95-156/259

95-156/278

95-156/282

భరస : సరసబరగడడడ�
ఇసటట ననస:61-11-947
వయసనస:70
లస: ససస స
95-156/284

5125 SQX1582494
పపరర: రమమష కలమయర పరబబ లల

95-156/285

తసడడ:డ భబససర రరవప పరబబ లల
ఇసటట ననస:61-11-947
వయసనస:23
లస: పప
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5126 MLJ3734589
పపరర: అబగదల మగజబ మహమకద

95-156/287

తసడడ:డ అబగదల బషసర
ఇసటట ననస:61-11-947
వయసనస:29
లస: పప
5129 AP151000534036
పపరర: అసకక రగడడడ అననమల�

95-156/290

95-156/753

95-156/757

95-156/296

95-156/299

5136 SQX0939231
పపరర: ననజయయ బబగగమ షపక

5139 AP151000537111
పపరర: పరరశత వరదన

5142 SQX1305987
పపరర: జజన సపచదన షపక

95-156/302

5145 SQX0999821
పపరర: వనసకట శకహరర గరటటసపరటట

5148 SQX0229153
పపరర: రగగననధ తనతరర

తసడడ:డ వనసకట సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-11-949
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకకషషరరవప
ఇసటట ననస:61-11-949
వయసనస:51
లస: పప

95-156/308
5150 MLJ1058338
పపరర: వనసకట ననగహ ాసాసదడకలమయర
� వలవనటట�
తసడడ:డ శవననతరరయణమమరరస �
ఇసటట ననస:61-11-949
వయసనస:52
లస: పప

5151 SQX0197350
పపరర: ననరరయణ� గరల�
తసడడ:డ వససతయఖ�
ఇసటట ననస:61-11-949
వయసనస:76
లస: పప

5153 SQX0105593
పపరర: శవ కలమయరర� మలలర పపల�

5154 SQX0204354
పపరర: గరతనకలమయరర� కకలర �

భరస : రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:61-11-950
వయసనస:37
లస: ససస స

95-156/294

95-156/311

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:61-11-950
వయసనస:48
లస: ససస స

95-156/293

5134 SQX2009736
పపరర: ధనతడ శక అననమగల

95-156/755

5137 MLJ2656072
పపరర: కరరమగన షపక

95-156/295

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:61-11-948
వయసనస:42
లస: ససస స
95-156/297

5140 SQX0657601
పపరర: వనసకటలకడక తతట

95-156/298

భరస : వనసకట సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-11-948
వయసనస:53
లస: ససస స
95-156/300

5143 AP151000534109
పపరర: శరయబబబగ వరదన

95-156/301

తసడడ:డ ననగరసదడస
ఇసటట ననస:61-11-948
వయసనస:58
లస: పప
95-156/303

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద గరటటసపరటట
ఇసటట ననస:61-11-949
వయసనస:27
లస: పప
95-156/305

5131 AP151000534035
పపరర: సరసబరగడడడ అననమల�

తసడడ:డ వనసకట రగడడడ అననమగల
ఇసటట ననస:61-11-947
వయసనస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలయర షపక
ఇసటట ననస:61-11-948
వయసనస:24
లస: పప

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:61-11-949
వయసనస:62
లస: ససస స
5147 SQX0280594
పపరర: కకకషషస ననయగడడ తతట

95-156/754

భరస : శరయబబబగ
ఇసటట ననస:61-11-948
వయసనస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:61-11-948
వయసనస:82
లస: ససస స
5144 AP151000537034
పపరర: ననరరయణమక గరల

5133 SQX1995729
పపరర: గరయతడ అననమగల

95-156/289

తసడడ:డ శశషసరగడ�డడ
ఇసటట ననస:61-11-947
వయసనస:72
లస: పప

తసడడ:డ కరగమగళర
ఇసటట ననస:61-11-948
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : శవ రరమపడసరద
ఇసటట ననస:61-11-948
వయసనస:47
లస: ససస స
5141 AP151000537033
పపరర: చసదడమక కనగరరర�

95-156/292

తసడడ:డ అసకక రగడడడ అననమగల
ఇసటట ననస:61-11-947
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబబ రగడడడ అననమగల
ఇసటట ననస:61-11-947
వయసనస:18
లస: ససస స
5138 SQX0444042
పపరర: శశషష కలమయరర గరటటసపరటట

5130 AP151000534384
పపరర: సనబబబరగడడడ అననమగల�

5128 AP151000534037
పపరర: వనసకట రగడడడ అననమల

తసడడ:డ సరసబరగడడడ
ఇసటట ననస:61-11-947
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరగడడడ�
ఇసటట ననస:61-11-947
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రగడడడ అననమగల
ఇసటట ననస:61-11-947
వయసనస:20
లస: ససస స
5135 SQX2006674
పపరర: బసదన మయధవ అననమగల

95-156/288

తసడడ:డ శవయఖ� �
ఇసటట ననస:61-11-947
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరగడడడ�
ఇసటట ననస:61-11-947
వయసనస:48
లస: పప
5132 SQX1995612
పపరర: భబవన సతఖ వలర అననమగల

5127 MLJ1058320
పపరర: వనణగగగపరల � వలల
ర రర�

5146 SQX0144287
పపరర: మహహదదదన షపక

95-156/304

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:61-11-949
వయసనస:30
లస: పప
95-156/306

5149 SQX0144360
పపరర: బబజ షపక

95-156/307

తసడడ:డ మమహబగల
ఇసటట ననస:61-11-949
వయసనస:51
లస: పప
95-156/309

5152 SQX0931592
పపరర: వనసకట సనషరక మదనదల

95-156/310

తసడడ:డ వనసకట శవ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-11-950
వయసనస:28
లస: ససస స
95-156/312

95-156/313
5155 SQX0204453
పపరర: తషలయ శకలసతల� గగననగగసటర �

భరస : తరరమలరరవప�
ఇసటట ననస:61-11-950
వయసనస:49
లస: ససస స
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95-156/314

5157 SQX0204701
పపరర: కలమయరర� దనవపలలరర�

భరస : వనసకట శవ సతఖననరరయణ మదనదల
ఇసటట ననస:61-11-950
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:61-11-950
వయసనస:53
లస: ససస స

5159 SQX1587353
పపరర: తతజ గగవరరన కకలర

5160 SQX0280602
పపరర: సనరరసదడననధ� అననత�

95-156/317

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలర
ఇసటట ననస:61-11-950
వయసనస:23
లస: పప
5162 SQX0763052
పపరర: వజయ లకకక కరసత రగడడ

95-156/320

95-156/323

5166 MLJ2651230
పపరర: సనబబబరరవప గరల � �

95-156/326

5169 SQX2105229
పపరర: అననరరధ సప మ

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:61-11-951
వయసనస:52
లస: ససస స

5172 AP151000537039
పపరర: లకడకకరసత మదదదబబ యన

తసడడ:డ వరరసరశమ � �
ఇసటట ననస:61-11-951
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ కరశవశశననధ
ఇసటట ననస:61-11-951
వయసనస:53
లస: పప
5180 SQX2005478
పపరర: ధనలకడక మదదదబబ ఈనన

తసడడ:డ తనజదదదన బబబబ
ఇసటట ననస:61-11-952
వయసనస:37
లస: పప

5178 SQX1995463
పపరర: వరరసరశమ మదదదబబ ఈనన

95-156/761

5181 SQX1145342
పపరర: నససన
డ షపక
తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:61-11-952
వయసనస:30
లస: ససస స

95-156/337

5164 SQX1790815
పపరర: సరసబశవ రరవప సప మ

95-156/322

5167 SQX1389106
పపరర: కకటటశశర రరవప పగడనల

95-156/758

5170 SQX0208272
పపరర: ననగలకడక గగడడవరడ

95-156/325

95-156/327

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-11-951
వయసనస:50
లస: ససస స
95-156/329

5173 MLJ3734712
పపరర: లకకమక కరకలనసరర�

95-156/330

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:61-11-951
వయసనస:92
లస: ససస స
95-156/332

5176 MLJ1053438
పపరర: రవరరజ మదదదబబ యన � �

95-156/333

తసడడ:డ వరరసరశమ � �
ఇసటట ననస:61-11-951
వయసనస:37
లస: పప
95-156/759

5179 SQX1995539
పపరర: సనజజత మదదదబబ ఈనన

95-156/760

భరస : రవరరజ మదదదబబ ఈనన
ఇసటట ననస:61-11-951
వయసనస:35
లస: ససస స
95-156/335

5182 SQX1260553
పపరర: లకడక పడసనత ఆలయ

95-156/336

భరస : లకడక ననరరయణ యయదవ ఆలయ
ఇసటట ననస:61-11-952
వయసనస:39
లస: ససస స

95-156/338 5185 SQX1260611
5184 SQX1260579
పపరర: లకడక ననరరయణ యయదవ ఆలయ
పపరర: అరరణ మనన ఐనవవలల

తసడడ:డ గగవసద రరజలల ఆలయ
ఇసటట ననస:61-11-952
వయసనస:41
లస: పప

95-156/319

తసడడ:డ ససతనరరమసరశమ పగడనల
ఇసటట ననస:61-11-950
వయసనస:67
లస: పప

తసడడ:డ ననగరసదడస మదదదబబ ఈనన
ఇసటట ననస:61-11-951
వయసనస:63
లస: పప

భరస : శవ నగరజ మదదదబబ ఈనన
ఇసటట ననస:61-11-951
వయసనస:23
లస: ససస స
5183 SQX1142801
పపరర: అబగదల రహహస మహమకద

95-156/324

తసడడ:డ మసరసనశల�
ఇసటట ననస:61-11-951
వయసనస:36
లస: పప
95-156/334

5161 SQX0197418
పపరర: బబనన పడకరశ� దనవపలలరర�

తసడడ:డ భకకలల సప మ
ఇసటట ననస:61-11-950
వయసనస:48
లస: పప

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:61-11-951
వయసనస:57
లస: ససస స

95-156/331 5175 SQX0280628
5174 MLJ1054881
పపరర: శవననగరరజ మదదదబబ యన � �
పపరర: అబగదల ఖయదర� షపక�

5177 SQX0280610
పపరర: శకనవరసరరవప గగడడవరడ

95-156/321

భరస : సరసబశవరరవప సప మ
ఇసటట ననస:61-11-950
వయసనస:40
లస: ససస స
95-156/328

95-156/316

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:61-11-950
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ గగరరసరశమ � �
ఇసటట ననస:61-11-950
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రగడడడ
ఇసటట ననస:61-11-950
వయసనస:72
లస: పప
5171 AP151000537102
పపరర: ఖయసససబ షపక

95-156/318

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:61-11-950
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:61-11-950
వయసనస:50
లస: పప
5168 AP151000534039
పపరర: తరరపత రగడడడ తనతరగడడడ

5163 SQX0144485
పపరర: రరమకకకషష� మలలర పపల�

5158 AP151000537035
పపరర: అచమమయసబ తనతరగడడ

భరస : తరరపతరగడడడ
ఇసటట ననస:61-11-950
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష పక
డ రష రరవప�
ఇసటట ననస:61-11-950
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రగడడడ
ఇసటట ననస:61-11-950
వయసనస:34
లస: పప
5165 SQX0148007
పపరర: తరరమల రరవప� గగననగగసటర �

95-156/315

95-156/339

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:61-11-953
వయసనస:25
లస: ససస స
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5186 MLJ2656130
పపరర: లకడక తషలసస� గగసటటరర�

95-156/340

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:61-11-953
వయసనస:34
లస: ససస స
5189 SQX1557265
పపరర: సరయ బబబగ వనసపడపప

95-156/343

95-156/346

95-156/979

95-156/349

95-156/352

95-156/355

95-156/359

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:61-11-956
వయసనస:53
లస: ససస స

5197 SQX2227916
పపరర: వనసకటటష వనసపడనపప

5199 SQX1519000
పపరర: సరగజ ఐననవల

5202 SQX1518994
పపరర: శకనవరసరరవప ఐనవవల

5205 SQX0208462
పపరర: సకకననబ� సయఖద�

5208 MLJ2650521
పపరర: షరరద బబబబషపక� �

95-156/362

5211 AP151000537127
పపరర: గగలయజర బబగస షపక

95-156/350

5214 SQX0144527
పపరర: కళయఖణ చకకవరరస మగలలర టట
తసడడ:డ ససరఖ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-11-956
వయసనస:33
లస: పప

5200 SQX1023316
పపరర: రరయయజ అల షపక

95-156/351

తసడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:61-11-954
వయసనస:29
లస: పప
95-156/353

5203 SQX0598136
పపరర: ననగరరజ కలమయరర� వలల
ర రర�

95-156/354

భరస : వనణగ గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:61-11-955
వయసనస:40
లస: ససస స
95-156/357

5206 SQX0950063
పపరర: మగననత షపక

95-156/358

తసడడ:డ సనభబన
ఇసటట ననస:61-11-955
వయసనస:27
లస: పప
95-156/360

5209 SQX0280636
పపరర: వనణగగగపరల� యజజ�

95-156/361

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:61-11-955
వయసనస:48
లస: పప
95-156/363

భరస : హయదరల
ఇసటట ననస:61-11-956
వయసనస:44
లస: ససస స
95-156/365

95-156/981

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనసపడనపప
ఇసటట ననస:61-11-953
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ బక సరహహబ� �
ఇసటట ననస:61-11-955
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:61-11-955
వయసనస:55
లస: పప
5213 SQX1238907
పపరర: వనసకట రతతస నజజసపటతస

95-156/980

భరస : అబగదల ఖయమఖస�
ఇసటట ననస:61-11-955
వయసనస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర ఖయన�
ఇసటట ననస:61-11-955
వయసనస:46
లస: పప
5210 SQX1334440
పపరర: సనభబన షపక

95-156/348
5194 MLJ2650158
పపరర: వనసకటసరసబశవరరవ గగసటటరర
��
తసడడ:డ ససరఖననరరయణ � �
ఇసటట ననస:61-11-953
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ సర� ఐనవవల
ఇసటట ననస:61-11-954
వయసనస:52
లస: పప

భరస : బబబబఖయన�
ఇసటట ననస:61-11-955
వయసనస:41
లస: ససస స
5207 SQX0197897
పపరర: బబబబఖయన పఠరన�

5196 SQX2399046
పపరర: సననత పప టటస

95-156/345

95-156/347

తసడడ:డ ఫడతడ ఫ ఐననవల
ఇసటట ననస:61-11-954
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపచసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-11-954
వయసనస:50
లస: పప
5204 SQX0208504
పపరర: అకస రరనతసర� పఠరన�

5193 SQX1260595
పపరర: మసరసన వల షపక

5191 SQX0712166
పపరర: వనసకట సతష బబబగ గగరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరర
ఇసటట ననస:61-11-953
వయసనస:31
లస: పప

భరస : వనసకట సనకలమయర పప టటస
ఇసటట ననస:61-11-953
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : మహమకద అల
ఇసటట ననస:61-11-954
వయసనస:46
లస: ససస స
5201 SQX0999813
పపరర: మహమకద అల షపక

95-156/344

తసడడ:డ హహసపచన షపక
ఇసటట ననస:61-11-953
వయసనస:61
లస: పప

భరస : సనరగసదడ కలమయర పప టటస
ఇసటట ననస:61-11-953
వయసనస:29
లస: ససస స
5198 SQX0999789
పపరర: పసర మయరర షపక

5190 SQX0712083
పపరర: వనసకట సరయ రరస గగరర

95-156/342
5188 MLJ1053586
పపరర: పడససన మసజల� చనసడసరర�

భరస : మలర ఖయరరజనరరవప� �
ఇసటట ననస:61-11-953
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరర
ఇసటట ననస:61-11-953
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ అపరలరరవప వనసప డనపప
ఇసటట ననస:61-11-953
వయసనస:53
లస: పప
5195 SQX2412898
పపరర: పపషల లత పప టటస

95-156/341

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:61-11-953
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనసపడపప
ఇసటట ననస:61-11-953
వయసనస:23
లస: పప
5192 SQX1334499
పపరర: శవ వనసప డనపప

5187 MLJ2656155
పపరర: చదసచనలకడక� గగసటటరర�

5212 SQX0208561
పపరర: కరశవనణణ మగలలర టట

95-156/364

భరస : ససరఖ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-11-956
వయసనస:51
లస: ససస స
95-156/366

5215 SQX0144568
పపరర: హహమసత కలమయర మగలలర టట

95-156/367

తసడడ:డ ససరఖ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-11-956
వయసనస:35
లస: పప
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5216 SQX0426635
పపరర: శవ రరమబడహకస మగలలర టట

95-156/368

తసడడ:డ ససరఖ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-11-956
వయసనస:37
లస: పప
5219 SQX1069781
పపరర: లకడక తతజశశన పప దదల

5217 SQX0144600
పపరర: ససరఖ ననగరశశరరరవప మగలలర టట

తసడడ:డ బడహకస గరరర
ఇసటట ననస:61-11-956
వయసనస:61
లస: పప
95-156/370

తసడడ:డ పస వ యస ఆర మమరరస
ఇసటట ననస:61-11-957
వయసనస:28
లస: ససస స

5220 SQX0777524
పపరర: ననగ మసజషర కలరరక

భరస : వనసకటసనబబయఖ�
ఇసటట ననస:61-11-957
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : పడసనత కలమయర కలరక
ఇసటట ననస:61-11-957
వయసనస:55
లస: ససస స
5228 SQX1261858
పపరర: భబరత కలమయర మసడవ

95-156/379

95-156/382

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:61-11-959
వయసనస:59
లస: ససస స

95-156/375

95-156/377

95-156/378
5227 SQX1574608
పపరర: వనసకట ననగ అవననష మదనదల

తసడడ:డ వనసకట శవ సతఖననరరయణ మదనదల
ఇసటట ననస:61-11-957
వయసనస:23
లస: పప
95-156/380

5230 SQX0763359
పపరర: సరయ పపషకల కననత కలరరక

95-156/381

తసడడ:డ పడసనత కలమయర కలరరక
ఇసటట ననస:61-11-957
వయసనస:27
లస: పప
95-156/383

5233 SQX1044858
పపరర: పగరడడ ననగరరజ

95-156/384

తసడడ:డ వనసకటపయఖ
ఇసటట ననస:61-11-957
వయసనస:54
లస: పప

95-156/386 5236 SQX2162550
95-156/982
5235 SQX0386482
పపరర: పప దదల వనసకట శకరరమ మమరరస�
పపరర: వనసకట సతఖ ననరరయణ పడసరద
కటకస
తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ�
తసడడ:డ ననగ లకకయఖ కటకస
ఇసటట ననస:61-11-957
ఇసటట ననస:61-11-957
వయసనస:64
లస: పప
వయసనస:48
లస: పప

95-156/387

5238 SQX0209064
పపరర: లకకకకరసతమక� కకననగళళ�

95-156/388

భరస : వర రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:61-11-958
వయసనస:81
లస: ససస స
95-156/390

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:61-11-958
వయసనస:51
లస: పప
5243 SQX0203786
పపరర: కనక దనరర ననలర లరర

5232 SQX0418392
పపరర: శకననగ వశశ పడశరసత పప దదల

5224 SQX0379339
పపరర: సశరష కలమయరర పప దదల

95-156/385

భరస : చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:61-11-958
వయసనస:47
లస: ససస స
5240 SQX0830331
పపరర: చసదడ శశఖర కకనగలలర

5229 SQX1044866
పపరర: పగరడడ భబరర వ కకషష

95-156/372

భరస : వనసకట శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:61-11-957
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శకరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:61-11-957
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ చనత వనసకట సనబబయఖ
ఇసటట ననస:61-11-957
వయసనస:58
లస: పప
5237 SQX0209007
పపరర: కకషషకలమయరర� కకననగళళ�

95-156/374

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:61-11-957
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఎస వ సనబబబ రరవప
ఇసటట ననస:61-11-957
వయసనస:30
లస: పప
5234 SQX0232033
పపరర: బడహకనసద కలమయర కశశటస ట

5226 SQX0105551
పపరర: వజయలకడక కలరరక

5221 SQX0379925
పపరర: మయధనరర పప దదల
తసడడ:డ వనసకట శకరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:61-11-957
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : పడసనత కలమయర
ఇసటట ననస:61-11-957
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:61-11-957
వయసనస:25
లస: పప
5231 SQX0856302
పపరర: ఎన వ కర పడణణత మదనద

95-156/371

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:61-11-957
వయసనస:51
లస: ససస స
95-156/376

95-155/844
5218 SQX2244994
పపరర: ననగ వనసకట సరయ కకరసన కటకస

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ పడసరద కటకస
ఇసటట ననస:61-11-957
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసనత కలమయర కలరరక
ఇసటట ననస:61-11-957
వయసనస:29
లస: ససస స

95-156/373 5223 SQX1044825
5222 MLJ1052356
పపరర: వనసకటలకడక భడమరరసబ� మదనద�
పపరర: పగరడడ సరగజన

5225 SQX1916949
పపరర: వజయ లకడక కలరక

95-156/369

5241 AP151000534126
పపరర: హహ
హ దయరరజ బరరదన�

5244 SQX0197996
పపరర: రవ కలమయర� కకలపరకల�
తసడడ:డ బబలకకషష సరయబబబగ�
ఇసటట ననస:61-11-959
వయసనస:37
లస: పప

95-156/389

తసడడ:డ వరరరఘవఇ కకననగల
ఇసటట ననస:61-11-958
వయసనస:49
లస: పప
95-156/391

తసడడ:డ బగలలర యఖ�
ఇసటట ననస:61-11-958
వయసనస:64
లస: పప
95-156/393

5239 SQX1209536
పపరర: చసదడ శశఖర కకననగల

5242 SQX0465393
పపరర: ననగజజఖత ననలర లరర

95-156/392

భరస : శవరరమకకకషష
ఇసటట ననస:61-11-959
వయసనస:31
లస: ససస స
95-156/394

5245 MLJ2650653
పపరర: శవరరమ కకషష ననలర లరర

95-156/395

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:61-11-959
వయసనస:40
లస: పప
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5246 SQX1209544
పపరర: పపజత డదసకగన
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95-156/396

5247 SQX0986422
పపరర: కకలపరకలల శవ పరరశత

భరస : వనసకట శవరరమ పడసరద డదసకగన
ఇసటట ననస:61-11-960
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : రరఘవనసదడ కలమయర
ఇసటట ననస:61-11-960
వయసనస:30
లస: ససస స

5249 SQX0203885
పపరర: భబరత� డదసకగన�

5250 SQX1153808
పపరర: వజయ గగరర నసడసరర

95-156/399

భరస : బలరరమ మమరరస�
ఇసటట ననస:61-11-960
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరరమ మమరరస డదసకగన
ఇసటట ననస:61-11-960
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ రరవప�
ఇసటట ననస:61-11-960
వయసనస:41
లస: పప
5258 MLJ2656346
పపరర: మహదదదనబ షపక

95-156/408

95-156/411

5264 SQX2399095
పపరర: పదకజ దనసరర

95-156/983

95-156/406

5262 MLJ2650869
పపరర: మరరసరహహబ షపక

5265 SQX2412864
పపరర: కనకదనరర దనసరర

95-156/415

5268 SQX1526799
పపరర: మగనత పరతహహహన

95-156/409

భరస : పపలయరరరవప
ఇసటట ననస:61-11-962
వయసనస:62
లస: ససస స

5271 MLJ1059344
పపరర: రరబయయబ� కసతతటట�

95-156/412

5274 SQX1145367
పపరర: బబబగ షపక
తసడడ:డ అల
ఇసటట ననస:61-11-962
వయసనస:30
లస: పప

5257 AP151000534025
పపరర: సరసబశవరరవప డదసకగన�

95-156/407

5260 SQX1726074
పపరర: దనరర రరవప చలయర

95-156/410

5263 MLJ2650760
పపరర: అలయరబక షపక

95-156/413

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:61-11-961
వయసనస:62
లస: పప
95-156/984

5266 MLJ2656353
పపరర: మహదదదన షపక

95-156/414

భరస : మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:61-11-962
వయసనస:37
లస: ససస స
95-156/416

5269 SQX1542514
పపరర: మగనత పఠరన

95-156/417

భరస : చనన బబష పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-962
వయసనస:42
లస: ససస స
95-156/419

భరస : అబగదల సతనసర� �
ఇసటట ననస:61-11-962
వయసనస:65
లస: ససస స
95-156/421

95-156/404
5254 SQX0596270
పపరర: రరఘవనసదడ కలమయర� కకలపరకల�

తసడడ:డ బబల గగరవయఖ చలయర
ఇసటట ననస:61-11-961
వయసనస:22
లస: పప

భరస : చసద బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:61-11-962
వయసనస:42
లస: ససస స
95-156/418

95-156/401

తసడడ:డ రరమయరరవప�
ఇసటట ననస:61-11-960
వయసనస:82
లస: పప

తసడడ:డ హరరననథ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:61-11-961
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : రరమయసజననయగలల� �
ఇసటట ననస:61-11-962
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖయదర జజన
ఇసటట ననస:61-11-962
వయసనస:29
లస: పప

5259 AP151000537506
పపరర: దనరర పసనపపలలటట

5251 SQX0209163
పపరర: వరలకడక� కకలపరకలల�

తసడడ:డ బబలకకషష సరయబబబగ�
ఇసటట ననస:61-11-960
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ అలయరబక
ఇసటట ననస:61-11-961
వయసనస:41
లస: పప

భరస : హరరననథ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:61-11-961
వయసనస:49
లస: ససస స

5273 SQX0144824
పపరర: ఖధదర షపక

95-156/403

భరస : పపడడరరజ
ఇసటట ననస:61-11-961
వయసనస:67
లస: ససస స

5261 SQX0144709
పపరర: వనసకట శవ కలమయర�
గగసటటరర�
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:61-11-961
వయసనస:33
లస: పప

5270 AP151000537145
పపరర: మయణణకఖమక ససకరల

5256 AP151000534031
పపరర: దనససరగడడడ చలకల

95-156/398

భరస : బబలకకషష సరయ�
ఇసటట ననస:61-11-960
వయసనస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరగడడడ
ఇసటట ననస:61-11-960
వయసనస:77
లస: పప

భరస : అలయరబక
ఇసటట ననస:61-11-961
వయసనస:57
లస: ససస స

5267 MLJ1054931
పపరర: లత� ససకర�

95-156/400

తసడడ:డ బబలకకషష సరయబబబగ�
ఇసటట ననస:61-11-960
వయసనస:35
లస: పప
95-156/405

5248 MLJ2656692
పపరర: పదకజ� డదసకగన�

తసడడ:డ బలరరస మమరరస�
ఇసటట ననస:61-11-960
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : సరయ రరమ కకషష నసడసరర
ఇసటట ననస:61-11-960
వయసనస:57
లస: ససస స

95-156/402 5253 SQX0198150
5252 MLJ1051093
పపరర: వనసకట శవరరమ పడసరద డదసకగన
పపరర: లల రవ కకరణ కకలపరకలల

5255 SQX0197244
పపరర: హకదయ కలమయర� తషరరవ�

95-156/397

5272 AP151000537016
పపరర: ననగరతతస తతకల

95-156/420

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:61-11-962
వయసనస:70
లస: ససస స
95-156/422

5275 MLJ2650331
పపరర: హననమసతరరవప పసపపలలటట

95-156/423

తసడడ:డ పపరరరరజ
ఇసటట ననస:61-11-962
వయసనస:33
లస: పప
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95-156/424

తసడడ:డ ఖయదర జజన
ఇసటట ననస:61-11-962
వయసనస:34
లస: పప
5279 SQX2453645
పపరర: రజన పరబబ లల

95-152/1054

95-156/986

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:61-11-965
వయసనస:41
లస: ససస స
5288 AP151000534023
పపరర: వనసకటబడవప బసరబతస న�

95-156/430

95-156/763

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:61-11-969
వయసనస:34
లస: ససస స
5297 SQX2324978
పపరర: మణణకఖస డదసకగన

95-166/1166

తసడడ:డ గగవసదరరజలల
ఇసటట ననస:61-11-971
వయసనస:34
లస: పప

5286 SQX2401743
పపరర: వర భదడ సరశమ కరళళ

95-155/845

95-156/431

95-156/434

5301 SQX0534131
పపరర: బ శసకర కలమయరర

95-156/764

5304 SQX1333749
పపరర: వజయ లకడక ధమకలపత
భరస : కకరణ కలమయర దమకలపరటట
ఇసటట ననస:61-11-972
వయసనస:39
లస: ససస స

95-157/1474

5287 AP151000537023
పపరర: ఉషర బసరబతస న�

95-156/429

5290 SQX2051829
పపరర: రరజఖ లకడక మడడడ

95-156/762

5293 SQX2396174
పపరర: శత మహ లకడక కరళళ

95-156/988

భరస : వర భదడ సరశమ కరళళ
ఇసటట ననస:61-11-967
వయసనస:71
లస: ససస స
95-157/1475

5296 SQX2325827
పపరర: సరసబశవ రరవప డదసకగన

95-166/1165

తసడడ:డ రరమ రరవప డదనననన
ఇసటట ననస:61-11-969
వయసనస:84
లస: పప
95-156/765

5299 SQX1260439
పపరర: రతత కలమయరర బబ యన

95-156/433

భరస : వనసకటటసశర రరవప బబ యన
ఇసటట ననస:61-11-971
వయసనస:29
లస: ససస స
95-156/435

భరస : గగవసద రరజలల
ఇసటట ననస:61-11-971
వయసనస:52
లస: ససస స
95-156/437

5284 SQX2453942
పపరర: రజన పరబబ లల

భరస : కకటటశశరరకవప మడడడ
ఇసటట ననస:61-11-967
వయసనస:44
లస: ససస స

5292 SQX2051746
పపరర: వనసకట సరయ రరస బసరబథదన

5298 SQX1992155
పపరర: కరమమశ దనరర

95-156/985

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:61-11-967
వయసనస:43
లస: ససస స

5289 AP151000534042
పపరర: వరరసరశమ మదదదబబ యన

5295 SQX2334886
పపరర: శవ పడసరద డదసకగన

5281 SQX2457950
పపరర: రజన పరబబ లల

భరస : భబససర పరబబ లల
ఇసటట ననస:61-11-963
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబగ దనరర
ఇసటట ననస:61-11-970
వయసనస:22
లస: పప

భరస : అమర ననధ బబ యన
ఇసటట ననస:61-11-971
వయసనస:32
లస: ససస స
5303 SQX0529511
పపరర: అమర ననధ బబ యన

95-156/987

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప డదసకగన
ఇసటట ననస:61-11-969
వయసనస:41
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప డదసకగన
ఇసటట ననస:61-11-969
వయసనస:68
లస: ససస స
5300 SQX1260447
పపరర: ఆదద లకడక బబ యన

5283 SQX2458008
పపరర: అరవసద కలమయర పరబబ లల

తసడడ:డ వనసకట రరవప బసరబథదన
ఇసటట ననస:61-11-967
వయసనస:22
లస: పప
95-156/432

95-156/426

భరస : భబససర పరబబ లల
ఇసటట ననస:61-11-963
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరసదడస
ఇసటట ననస:61-11-967
వయసనస:62
లస: పప

తలర : రరజఖలకడక మడడడ
ఇసటట ననస:61-11-967
వయసనస:23
లస: ససస స
5294 SQX0136101
పపరర: గరయతడ దతవ డదసకగన

95-156/427

తసడడ:డ సనబబయఖ కరళళ
ఇసటట ననస:61-11-967
వయసనస:76
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:61-11-967
వయసనస:47
లస: పప
5291 SQX2051811
పపరర: కకరస ర మడడడ

5280 SQX1916873
పపరర: మహన ననగరశశర రరవప కరజ

తసడడ:డ భబససర పరబబ లల
ఇసటట ననస:61-11-963
వయసనస:18
లస: పప
95-156/428

5278 SQX0198200
పపరర: ఛనన బబషర� పఠరన�

తసడడ:డ ఉమకర ఖయన�
ఇసటట ననస:61-11-962
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శతనరరస కరజ
ఇసటట ననస:61-11-963
వయసనస:20
లస: పప

భరస : భబససర పరబబ లల
ఇసటట ననస:61-11-963
వయసనస:43
లస: ససస స
5285 SQX0204578
పపరర: గరరరజ శక లత పప లశశటస ట

95-156/425

తసడడ:డ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:61-11-962
వయసనస:40
లస: పప

భరస : భబససర పరబబ లల
ఇసటట ననస:61-11-963
వయసనస:43
లస: ససస స
5282 SQX2453298
పపరర: రజన పరబబ లల

5277 SQX1334671
పపరర: సరధదక అల షపక

5302 SQX0529453
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ యన

95-156/436

తసడడ:డ గగవసద రరజలల
ఇసటట ననస:61-11-971
వయసనస:33
లస: పప
95-156/438

5305 SQX1491828
పపరర: కకరణ కలమయర దమయకలపరటట

95-156/439

తసడడ:డ సరమగలల దమయకలపరటట
ఇసటట ననస:61-11-972
వయసనస:44
లస: పప

Page 181 of 306

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-10

5306 SQX2259927
పపరర: రరఘవనసదడ థసలలలరర

95-155/846

తసడడ:డ సతఖననరరయణ థసలలలశరర
ఇసటట ననస:61-11-973
వయసనస:19
లస: ససస స
5309 SQX0202531
పపరర: మసరసన బ షపక

95-156/442

95-156/445

95-156/990

95-156/449

95-156/452

95-152/1055

95-156/447

5319 SQX1884816
పపరర: లకకయఖ తనడడకకసడ

5322 SQX0280172
పపరర: శకనవరస రరవప� పలకలలరర�

5325 AP151000531438
పపరర: శతనరరవమక మగనతసగర

95-155/36

5328 SQX0203232
పపరర: సనజజత� మగనతసగర�

95-156/450

95-156/457

5333 SQX0203406
పపరర: జయపడద వననకలరర

95-156/460

5314 SQX2258309
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తనళళ
ర రర

5317 SQX0202622
పపరర: శకలకడక� పరలకలలరర�

95-156/448

5320 SQX0610949
పపరర: వనసకట రరవప� పలకలలరర�

95-156/453

95-155/34

5323 SQX1333897
పపరర: వనసకట సరసబ శవ రరవప
పలకలలరర
తసడడ:డ వనసకట సరశమ పలకలలరర
ఇసటట ననస:61-11-974
వయసనస:59
లస: పప
5326 AP151000531437
పపరర: పడసరదన మగనతసగర

95-156/455

95-156/454

95-155/35

5329 SQX0202879
పపరర: శవ కలమయరర� మగనతసగర�

95-156/456

భరస : ననసచనరయఖ�
ఇసటట ననస:61-11-975
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసచనరయఖ
ఇసటట ననస:61-11-975
వయసనస:27
లస: పప

భరస : వనసకట కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:61-11-976
వయసనస:46
లస: ససస స

95-156/451

తసడడ:డ అసతరరశదద మగనతసగర
ఇసటట ననస:61-11-975
వయసనస:47
లస: పప

95-156/458 5332 SQX0203463
5331 SQX0763409
పపరర: వనసకట సరయ బబబగ మగనతసగర
పపరర: అసజలదతవ వననకలరర

5334 SQX0203273
పపరర: రమయదతవ వననకలరర

95-156/989

తసడడ:డ వనసకట సరశమ�
ఇసటట ననస:61-11-974
వయసనస:43
లస: పప

భరస : మమహర పడసరద�
ఇసటట ననస:61-11-975
వయసనస:37
లస: ససస స

5330 SQX1917137
పపరర: వజయ వనసకటటశశర రరవప
మగనతసగర
తసడడ:డ మమహర పడసరద మగనతసగర
ఇసటట ననస:61-11-975
వయసనస:22
లస: పప

95-156/444

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:61-11-974
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : అసతరరశదద మగనతసగర
ఇసటట ననస:61-11-975
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అసతరరశదద మగనతసగర
ఇసటట ననస:61-11-975
వయసనస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-11-976
వయసనస:44
లస: ససస స

5316 SQX1884824
పపరర: లకడక దతవ తనడడకకసడ

5311 SQX0659540
పపరర: రహహస తషలయర ఖయన షపక

తసడడ:డ శతనరరమయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-11-973
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ�
ఇసటట ననస:61-11-974
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ మమహర పడసరద మగనతసగర
ఇసటట ననస:61-11-975
వయసనస:18
లస: పప
5327 AP151000531592
పపరర: ననసచనరయఖ మగనతసగర

95-156/446

తసడడ:డ రరమయఖ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:61-11-974
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:61-11-974
వయసనస:45
లస: పప
5324 SQX2172419
పపరర: కరకసత కలమయర మగనతసగర

5313 SQX0610923
పపరర: మహహసదడ� గగసటటపలర �

95-156/441

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:61-11-973
వయసనస:33
లస: పప

భరస : లకకయఖ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:61-11-974
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:61-11-974
వయసనస:49
లస: ససస స
5321 SQX0280156
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పలకలలరర

95-156/443

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:61-11-973
వయసనస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-11-973
వయసనస:38
లస: ససస స
5318 SQX0597948
పపరర: పదనకవత� పరలకలలరర�

5310 SQX0202580
పపరర: లకడక� గగసటటపలర �

5308 SQX0597906
పపరర: భబగఖలకడక� గగసటటపలర �

భరస : మహహసదడ�
ఇసటట ననస:61-11-973
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:61-11-973
వయసనస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగర రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-11-973
వయసనస:36
లస: పప
5315 SQX2172658
పపరర: పదకజ తనళళ
ర రర

95-156/440

భరస : వజయ కలమయర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-11-973
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : రహమ తషలర
ఇసటట ననస:61-11-973
వయసనస:38
లస: ససస స
5312 SQX1333806
పపరర: వజయ కలమయర గగసటటపలర

5307 SQX1333848
పపరర: మయధనరర గగసటటపలర

95-156/459

భరస : పరనకరలరరవప
ఇసటట ననస:61-11-976
వయసనస:36
లస: ససస స
95-156/461

5335 SQX0203364
పపరర: ససతమహలకడక వననకలరర

95-156/462

భరస : వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:61-11-976
వయసనస:81
లస: ససస స
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5336 SQX1029850
పపరర: వనసకరటరరమయఖ వణగకలరర

95-156/463

5337 SQX1537051
పపరర: వనసకటరరమయఖ వణగకలరర

95-156/464

5338 SQX0280206
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప వననకలరర

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప వణగకలరర
ఇసటట ననస:61-11-976
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ చనత వనసకటటశశరరరవప వణగకలరర
ఇసటట ననస:61-11-976
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:61-11-976
వయసనస:40
లస: పప

5339 SQX0280248
పపరర: వనసకట పరనకరలల వననకలరర

5340 SQX2002129
పపరర: చనత వనసకటటశశరరరవప
వణగకలరర
తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ వణగకలరర
ఇసటట ననస:61-11-976
వయసనస:53
లస: పప

95-156/766

5341 SQX1316588
పపరర: శవ కలమయర గగసటటపలర

5343 SQX0533935
పపరర: సస హహచ. వజయలకడక

95-156/469

95-156/466

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:61-11-976
వయసనస:42
లస: పప
5342 SQX0465880
పపరర: ననగలకడక కరరసశశటస ట

95-156/468

భరస : పవన
ఇసటట ననస:61-11-978
వయసనస:31
లస: ససస స
5345 SQX0203489
పపరర: లకకకకకటటశశరర చనతస
భరస : పడసరదన
ఇసటట ననస:61-11-978
వయసనస:63
లస: ససస స
5348 SQX0144964
పపరర: వనసకట రరమకకకషష చనతస

95-156/474

95-156/477

తసడడ:డ సనబబబరరవప కరరసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-11-978
వయసనస:66
లస: పప
5354 SQX2529816
పపరర: అననష బకస
తసడడ:డ సనబడహకణఖస బకస
ఇసటట ననస:61-11-979
వయసనస:23
లస: ససస స
5357 SQX0203570
పపరర: లకకకకలమయరర దదరడర

95-156/478

భరస : శవకకటటశశరరరవప చతగగ
ఇసటట ననస:61-11-982
వయసనస:45
లస: ససస స
5363 SQX2419208
పపరర: ననగ సశరతమబకర చతగగ
భసధనవప: శవ కకటటశశరరరవప చతగగ
ఇసటట ననస:61-11-982
వయసనస:24
లస: ససస స

95-156/473

95-156/476

తసడడ:డ ససతనరరమయసజననయ వర పడసరద
ఇసటట ననస:61-11-978
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమమమరరస చనతస
ఇసటట ననస:61-11-978
వయసనస:65
లస: పప

5352 SQX2274629
పపరర: వజయ లకడక చనతస

5353 SQX2047132
పపరర: భబణగ శక సరయ పరలకరళళరర

95-166/1167

5355 SQX2051068
పపరర: వజయ లకడక పరలకరళళరర

5358 SQX0596015
పపరర: వనసకట రరవప దదరడర

5361 MLJ1050228
పపరర: శవకకటటశశరరరవప చతగగ

5364 SQX1304377
పపరర: సనపసడయ కకమమకరర
తసడడ:డ సనధనకర కకమమకరర
ఇసటట ననస:61-11-983
వయసనస:24
లస: ససస స

95-4/984

తసడడ:డ మలర కరరరజనరరవప పరలకరళళరర
ఇసటట ననస:61-11-979
వయసనస:19
లస: ససస స
95-155/730

5356 SQX2533370
పపరర: అననష బకస

95-156/1070

తసడడ:డ సనబడహకణఖస బకస
ఇసటట ననస:61-11-979
వయసనస:23
లస: ససస స
95-156/479

5359 SQX1726108
పపరర: వనసకటటసశరమక బబలరసకకసడ

95-156/480

భరస : సనధనకర లలట బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:61-11-981
వయసనస:48
లస: ససస స
95-155/38

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చతగగ
ఇసటట ననస:61-11-982
వయసనస:50
లస: పప
95-156/991

5347 SQX0228916
పపరర: పవన కరరసశశటస ట

95-156/475 5350 SQX1044429
5349 SQX1044486
పపరర: వనసకట శరఖమ కలమయర చనతస
పపరర: పడసరద చనతస

తసడడ:డ చనత సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-11-980
వయసనస:71
లస: పప
95-155/37

95-156/470

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:61-11-978
వయసనస:38
లస: పప

భరస : మలర కరరరజనరరవప పరలకరళళరర
ఇసటట ననస:61-11-979
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:61-11-980
వయసనస:57
లస: ససస స
5360 AP151000531550
పపరర: మహహనపదనకవతదతవ చతగగ

95-156/472

భరస : వనసకట రరమ కకషష చనతస
ఇసటట ననస:61-11-978
వయసనస:31
లస: ససస స
95-152/1162

5344 SQX0203497
పపరర: శక రమయదతవ కరరసశశటస ట
భరస : రమమష
ఇసటట ననస:61-11-978
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:61-11-978
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:61-11-978
వయసనస:40
లస: పప
5351 SQX1542548
పపరర: రమమష కరరసశశటస ట

5346 SQX0280271
పపరర: శకనవరస చనతస

95-156/467

తసడడ:డ వనసకటరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-11-977
వయసనస:27
లస: పప

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:61-11-978
వయసనస:31
లస: ససస స
95-156/471

95-156/465

5362 SQX0939199
పపరర: వసశ కలమయర చతగగ

95-156/481

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-11-982
వయసనస:26
లస: పప
95-155/39

5365 AP151000543085
పపరర: అనసరరధ కకమమకరర

95-155/40

భరస : సనధనకర గగపస కకమమకరర
ఇసటట ననస:61-11-983
వయసనస:50
లస: ససస స
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5366 SQX0977595
పపరర: అరరణ గగపరల కకమమకరర

95-155/41

తసడడ:డ సనధనకర గగపస కకమమకరర
ఇసటట ననస:61-11/983
వయసనస:25
లస: పప
5369 MLJ1056167
పపరర: మహన రరవప దదసడపరటట

5367 AP151000540430
పపరర: సనధనకర గగపస కకమమకరర

95-155/42

తసడడ:డ అపరలరరవప కకమమకరర
ఇసటట ననస:61-11-983
వయసనస:55
లస: పప
95-155/44

5370 AP151000531387
పపరర: కలమయరర దదసడపరటట దదసడపరటట

తసడడ:డ అమరలసగరశశర రరవప దదసడపరటట
ఇసటట ననస:61-11-984
వయసనస:34
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప దదసడపరటట
ఇసటట ననస:61-11-985
వయసనస:40
లస: ససస స

5372 AP151000531385
పపరర: ననగరశశరరరవప దదసడపరటట

5373 AP151000531386
పపరర: శకనవరసరరవప దదసడపరటట

95-155/47

5368 SQX0070185
పపరర: జజఖత దదసడపరటట

భరస : మహన రరవప దదసడపరటట
ఇసటట ననస:61-11-984
వయసనస:33
లస: ససస స
95-155/45

5371 AP151000531384
పపరర: అనససయమక దదసడపరటట

95-155/48

5374 SQX2540276
పపరర: ఉమమహహశశరర పప ననతడ

తసడడ:డ అమరలసగరశశరరరవప దదసడపరటట
ఇసటట ననస:61-11-985/1
వయసనస:40
లస: పప

భరస : వర పడసరద పప ననతడ
ఇసటట ననస:61-11-986
వయసనస:47
లస: ససస స

5375 MLJ2656825
పపరర: పపషరలసజల శనగపలర

5376 SQX1044528
పపరర: నరరసదడ కకట

5377 SQX1917244
పపరర: సరయ భవన కకలర

భరస : అనల కలమయర
ఇసటట ననస:61-11-986/1
వయసనస:45
లస: ససస స
5378 SQX0201533
పపరర: మనగమక కకలర

95-156/485

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-11-988
వయసనస:46
లస: ససస స
5381 SQX0280016
పపరర: సరసబశవరరవప కకలర
తసడడ:డ వనసకటటశరరర
ఇసటట ననస:61-11-988
వయసనస:56
లస: పప
5384 SQX0201574
పపరర: లకడక తషలల
ర రర

95-156/491

95-156/494

భరస : కకషషమమరరస మగతనఖలపలర
ఇసటట ననస:61-11-990
వయసనస:72
లస: ససస స

5379 SQX0280040
పపరర: కకషప ర కకలర

5380 SQX0280024
పపరర: దననష కకలర

95-156/486

5382 SQX0596122
పపరర: ససతనరరమగలల తషలల
ర రర

5385 SQX0777441
పపరర: కకషషకలమయరర తనలల
ర రర

5388 SQX1916626
పపరర: వజయ కలమయరర మగతనఖలపలర

95-155/51

5391 SQX1557075
పపరర: కకషష వనణణ శవకకటట

95-156/489

95-156/492

తసడడ:డ కకషషమమరరస మగతనఖలపలర
ఇసటట ననస:61-11-990
వయసనస:42
లస: పప

95-156/487

5383 SQX0777581
పపరర: శకలకడక గగసటటపలర

95-156/490

5386 SQX1574624
పపరర: శకకరసత గగసటటపలర

95-156/493

తసడడ:డ వర బడహకస గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-11-989
వయసనస:38
లస: పప
95-155/49

5389 SQX1557059
పపరర: ననగలకడక మగతనఖలపలర

95-155/50

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప మగతనఖలపలర
ఇసటట ననస:61-11-990
వయసనస:24
లస: ససస స
95-155/52

Deleted

5394 AP151000531403
పపరర: సతఖననతరరయణ మగతనఖలపలర

95-156/484

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:61-11-989
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : కకషష మమరరస శవకకటట
ఇసటట ననస:61-11-990
వయసనస:32
లస: ససస స
95-155/54

95-137/807

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-11-988
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయత మగతనఖలపలర
ఇసటట ననస:61-11-990
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర నసతలపరటట
ఇసటట ననస:61-11-990
వయసనస:28
లస: ససస స
5393 AP151000531408
పపరర: దనరర మక మగతనఖలపలర

భరస : కకశశర కకలర
ఇసటట ననస:61-11-988
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : వరబడహకస
ఇసటట ననస:61-11-989
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:61-11-989
వయసనస:64
లస: పప
5390 SQX1916667
పపరర: వషష
ష వరరన నసతలపరటట

తసడడ:డ యగరనసద నరసససహ మమరరస కకట
ఇసటట ననస:61-11-987
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:61-11-988
వయసనస:66
లస: పప

భరస : ససతనరరమగలల
ఇసటట ననస:61-11-989
వయసనస:61
లస: ససస స
5387 SQX0763300
పపరర: వరబడహకస గగసటటపలర

95-156/483

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-11-988
వయసనస:30
లస: పప
95-156/488

95-155/46

భరస : రరమయసజననయగలల దదసడపరటట
ఇసటట ననస:61-11-985
వయసనస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరలసగరశశరరరవప దదసడపరటట
ఇసటట ననస:61-11-985
వయసనస:47
లస: పప
95-156/482

95-155/43

95-155/55

5392 MLJ2645638
పపరర: రమయదతవ మగతనఖలపలర

95-155/53

భరస : సతఖననతరరయణ మగతనఖలపలర
ఇసటట ననస:61-11-990
వయసనస:40
లస: ససస స
5395 AP151000531401
పపరర: దనరరరరరవప మగతనఖలపలర

95-155/56

తసడడ:డ కకషషమమరరస మగతనఖలపలర
ఇసటట ననస:61-11-990
వయసనస:47
లస: పప
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5396 AP151000531416
పపరర: భదడమమరరస నలర మతష

95-155/57

తసడడ:డ సతఖననతరరయణ నలర మతష
ఇసటట ననస:61-11-990
వయసనస:48
లస: పప
5399 SQX0468553
పపరర: ననగరశశరరరవప మగతనఖలపలర

95-156/496

5400 SQX1467167
పపరర: యగరశశరర ఇకలసరరస

95-156/498

5403 SQX0657585
పపరర: లకడక శరఖమల ఆళళ

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:61-11-991
వయసనస:38
లస: పప
95-156/503

95-156/506

95-155/61

95-156/508

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:61-11-997
వయసనస:42
లస: ససస స

5415 JBV3720992
పపరర: పపరషచసదడరరవప కకమమకరర

5418 SQX2051795
పపరర: డతవడ రరజ దతశమల

94-13/1391

5421 SQX2198844
పపరర: ననగగర షరరఫ సయద

95-156/504

5424 SQX0280115
పపరర: సరసబయఖ� వనరరశశలర�
తసడడ:డ పప తషరరజ�
ఇసటట ననస:61-11-997
వయసనస:49
లస: పప

5404 SQX0201947
పపరర: అనసతలకడక దమకలపరటట

95-156/500

5407 SQX2085918
పపరర: శకలకడక ఇకలసరరస

95-145/1084

5410 SQX0878298
పపరర: వనసకటటశశరరర ఎకలరరస

95-156/505

తసడడ:డ వనసకటబరతతస
ఇసటట ననస:61-11-993
వయసనస:37
లస: పప
95-156/992

5413 JBV3721008
పపరర: ధనలకడక కకమమకరర

95-155/60

భరస : పపరషచసదడరరవప కకమమకరర
ఇసటట ననస:61-11-995
వయసనస:49
లస: ససస స
95-155/62

5416 SQX1044684
పపరర: కకమమకరర అజరసదడ

95-156/507

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:61-11-995
వయసనస:26
లస: పప
95-156/767

5419 SQX2051761
పపరర: మరరయమక దతశమల

95-156/768

భరస : డతవడ రరజ దతశమల
ఇసటట ననస:61-11-996
వయసనస:50
లస: ససస స
95-155/847

తసడడ:డ చనత జయరల సయద
ఇసటట ననస:61-11-997
వయసనస:54
లస: పప
95-156/510

95-156/497

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:61-11-993
వయసనస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దతశమల
ఇసటట ననస:61-11-996
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ ననగగర శరఫస షపక
ఇసటట ననస:61-11-997
వయసనస:31
లస: పప
5423 SQX0202184
పపరర: శరరద� వనరరశశలర�

95-156/502

తసడడ:డ గగరరసరశమ కకమమకరర
ఇసటట ననస:61-11-995
వయసనస:54
లస: పప

భరస : చనతకరశరగడడడ
ఇసటట ననస:61-11-996
వయసనస:41
లస: ససస స
5420 NDX2926863
పపరర: హహసపన షపక

5412 SQX2167385
పపరర: శకనవరస రరవప పలలర కకన

5401 SQX0202010
పపరర: రగహహణణ దమయకలపరటట

భరస : శవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:61-11-991
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబరరవప పలలర కకన
ఇసటట ననస:61-11-994 4TH LINE
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప కకమమకరర
ఇసటట ననస:61-11-995
వయసనస:30
లస: పప
5417 SQX0465518
పపరర: వర వససత చలకల

95-156/499

తసడడ:డ లకకయఖ ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:61-11-993
వయసనస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-11-994
వయసనస:34
లస: ససస స
5414 JBV3721016
పపరర: రరజరసదడ కకమమకరర

5409 SQX0061283
పపరర: అమరరశశర రరవప ఇకలసరరస

95-156/495

భరస : వనసకట రరమయరరవప
ఇసటట ననస:61-11-991
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:61-11-991
వయసనస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-11-993
వయసనస:33
లస: ససస స
5411 SQX0201632
పపరర: పదనకవత పలర కలన

95-155/59

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:61-11-991
వయసనస:59
లస: ససస స

95-156/501 5406 SQX0280073
5405 SQX0197038
పపరర: వనసకట రరమయరరవప దమయకలపరటట
పపరర: అనల కలమయర దమయకలపరటట

5398 SQX0201699
పపరర: మహలకడక మగతనఖలపలర

భరస : దనరరరరరవప
ఇసటట ననస:61-11-990
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : అమరరశశర రరవప ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:61-11-991
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : అనల కలమయర
ఇసటట ననస:61-11-991
వయసనస:31
లస: ససస స

5408 SQX0202085
పపరర: వనసకట రతతస ఇకలసరరస

95-155/58

తసడడ:డ కకషషమమరరస మగతనఖలపలర
ఇసటట ననస:61-11-990
వయసనస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-11-990
వయసనస:51
లస: పప
5402 SQX0201970
పపరర: జయశక దమయకలపరటట

5397 AP151000531407
పపరర: ననగరరజ మగతనఖలపలర

5422 SQX1916980
పపరర: అననష వనరరచదరర

95-156/509

తసడడ:డ శరసబయఖ వనరరచదరర
ఇసటట ననస:61-11-997
వయసనస:22
లస: ససస స
95-156/511

5425 SQX2185031
పపరర: ఫపచజనతసర సయద

95-156/993

తసడడ:డ ననగగర షరరఫ సయద
ఇసటట ననస:61-11-997
వయసనస:49
లస: ససస స
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95-156/994

భరస : హహసపన సయద
ఇసటట ననస:61-11-997
వయసనస:25
లస: ససస స
5429 SQX1305821
పపరర: జజహతవ ధసపస

95-156/512

95-156/515

తసడడ:డ నరర వరల షపక
ఇసటట ననస:61-11-1112
వయసనస:43
లస: పప
5438 SQX1770346
పపరర: ఉమ శకనవరసన వరడపలర

5433 SQX1248336
పపరర: సనబబబరరవప గరధస శశటస ట

5436 SQX1755354
పపరర: చననతరర వరడపలర

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప వరడపలర
ఇసటట ననస:61-11-1119
వయసనస:37
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-11-1176
వయసనస:45
లస: ససస స
5447 SQX1345967
పపరర: యయససకన షపక

95-161/399

95-161/402

తసడడ:డ ననరరయణరరవప లకకసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-11-1189
వయసనస:40
లస: పప

95-157/1409

5448 SQX1371087
పపరర: మగసతనజ షపక

5451 SQX1345918
పపరర: ఉసరకన షపక

5454 AP151000564422
పపరర: జజనననషర షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:61-11-1189
వయసనస:45
లస: పప

95-157/866

95-157/869

భరస : ససదన బబష షపక
ఇసటట ననస:61-11-1123
వయసనస:33
లస: ససస స
5443 SQX2020113
పపరర: ఇమయమగల రహహమన షపక

95-161/766

తసడడ:డ మరర వల షపక
ఇసటట ననస:61-11-1174
వయసనస:53
లస: పప
95-161/397

5446 SQX1346684
పపరర: గగస షపక

95-161/398

తసడడ:డ దనదనబబ షపక
ఇసటట ననస:61-11-1182
వయసనస:42
లస: పప
95-161/400

5449 SQX0525808
పపరర: సనజజత వరరక

95-161/401

భరస : రమమశ� వరరక
ఇసటట ననస:61-11-1189
వయసనస:46
లస: ససస స
95-161/403

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:61-11-1189
వయసనస:28
లస: పప
95-161/405

5437 SQX1770445
పపరర: అనసత లకడక దదదన ారల
భరస : వనసకటటసశర రరవప దదదన ారల
ఇసటట ననస:61-11-1119
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : జజవద షపక
ఇసటట ననస:61-11-1189
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:61-11-1189
వయసనస:46
లస: ససస స
5453 SQX0525618
పపరర: కకషషమమరరస లకకసశశటస ట

95-157/865

భరస : దనద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-11-1182
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:61-11-1189
వయసనస:25
లస: ససస స
5450 SQX1345835
పపరర: గగససయయ బబగస షపక

5445 SQX1345710
పపరర: ఖయతతన బ షపక

95-157/863

తసడడ:డ పపదద ఖయససస పప తషగసటట
ఇసటట ననస:61-11-1112
వయసనస:26
లస: పప

భరస : ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:61-11-1130
వయసనస:37
లస: ససస స
95-157/871

5434 SQX1838846
పపరర: ననగగలల మరరవల పప తషగసటట

95-157/868 5440 SQX1557117
5439 SQX1838770
పపరర: వనసకట రరమ కకషష చనరరగగసడర
పపరర: శరహహనజ షపక

95-157/870 5442 SQX2352052
5441 SQX1832195
పపరర: వనసకట సనబబమక తషమగలలరర
పపరర: ఆశ షపక

5444 SQX1537119
పపరర: శకకలయ షపక

95-156/516

తసడడ:డ వరరసర లసగస గగపరస చనరరగగసడర
ఇసటట ననస:61-11-1120
వయసనస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తషమగలలరర
ఇసటట ననస:61-11-1128
వయసనస:26
లస: ససస స

95-156/514

భరస : సనబబబరరవప గరధస శశటస ట
ఇసటట ననస:61-11-998
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : ఉమ శకనవరస వరడపలర
ఇసటట ననస:61-11-1118
వయసనస:29
లస: ససస స
95-157/867

95-155/63

95-156/513 5431 SQX1248344
5430 SQX1029835
పపరర: పరరమయసజన దతవ రరచమశశటస ట
పపరర: వరసవ గరధస శశటస ట

తసడడ:డ అనసత రరమయఖ గరధస శశటస ట
ఇసటట ననస:61-11-998
వయసనస:47
లస: పప
95-157/864

5428 MLJ2645869
పపరర: వర పడసరద ధసపస

తసడడ:డ కకటటవర ననగయఖ ధసపస
ఇసటట ననస:61-11-998
వయసనస:46
లస: పప

భరస : శకగరరరననధ రరచమశశటస ట
ఇసటట ననస:61-11-998
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-11-998
వయసనస:39
లస: పప
5435 SQX1832203
పపరర: మహమకద రఫస షపక

95-166/1168

తసడడ:డ ననగగర షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-997 , 3 LINE
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ వర పడసరద ధసపస
ఇసటట ననస:61-11-998
వయసనస:24
లస: ససస స
5432 SQX0408716
పపరర: శకగరరరననధ రరచసశశటస ట

5427 SQX2180628
పపరర: దరరయయ సర సయఖద

5452 SQX1370980
పపరర: జజవద షపక

95-161/404

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-11-1189
వయసనస:32
లస: పప
95-161/406

5455 SQX1345769
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-161/407

తసడడ:డ ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:61-11-1189
వయసనస:50
లస: పప
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5456 SQX1732908
పపరర: ననగ సననతన బబయరగడడ

95-195/123

5457 SQX2347789
పపరర: సససదరఖ జజషస గరలర

95-166/1151

తసడడ:డ సనబబ రరవప బబయరగడడ
ఇసటట ననస:61-11-1235
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద గరలర
ఇసటట ననస:61-11-1757
వయసనస:21
లస: ససస స

94-174/20
5459 NDX2350148
పపరర: నవన బబజ మణణకసఠ
చసదలలరర
తసడడ:డ బబల సనబడహకణఖస చసదలలరర
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:21
లస: పప

5460 NDX2350122
పపరర: బబల సనబడహకణఖస చసదలలరర
తసడడ:డ శసకర రరవప చసదలలరర
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:27
లస: పప

5462 MLJ1057355
పపరర: దతవకకరరణణ చనవల

5463 AP151000543291
పపరర: దతవయయన చనవల

95-159/591

తసడడ:డ చటటస బబబగ చనవల
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:43
లస: ససస స
5465 SQX1045062
పపరర: గగకలలలసదడ చనవల
తసడడ:డ యయదనరరజ చనవల
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:29
లస: పప
5468 SQX1761410
పపరర: సనశల చసదలలరర

95-174/258

95-174/262

95-194/88

95-194/91

తసడడ:డ ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:19
లస: ససస స

95-159/595

5475 SQX1246884
పపరర: సరరదర ఖయన షపక

5478 SQX0463745
పపరర: అబగదల గపపర షపక

95-194/94

5481 SQX1964469
పపరర: అబగదల ఇసరకయల షపక

95-174/259

5484 SQX2363067
పపరర: అలమగనతసర షపక
భరస : కరజ షపక
ఇసటట ననస:61-12-1
వయసనస:44
లస: ససస స

95-159/593

5467 AP151000540283
పపరర: వనసకటసరశమ చనవల

95-159/596

95-174/261
5470 SQX1761436
పపరర: బబల సనబడహకణఖస చసదలలరర

తసడడ:డ శసకర రరవప చసదలలరర
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:47
లస: పప
95-194/86

5473 MLJ3162799
పపరర: అబదననతస షపక

95-194/87

భరస : గఫపర
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:41
లస: ససస స
95-194/89

5476 MLJ3152766
పపరర: సయఖద షరహహదద సర రగహమయన

95-194/90

తసడడ:డ ఫజల రగహమయన
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:44
లస: పప
95-194/92

5479 MLJ3153202
పపరర: అబగదల రహహస షపక

95-194/93

తసడడ:డ అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:55
లస: పప
95-194/95

తసడడ:డ అబగదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:21
లస: పప
95-194/721

5464 MLJ3744232
పపరర: సతఖవత చనవల

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ చనవల
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:82
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ గపపర మహమకద
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:70
లస: పప
5483 SQX2234607
పపరర: నజమయ షపక

5472 SQX1078337
పపరర: రరజశ నన షపక

95-159/590

భరస : యదనరరజ చన వల
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఫజల రగహమయన
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:47
లస: పప
5480 SQX1840578
పపరర: బషసర అహకద మహమకద

95-159/592

తసడడ:డ షబబర
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:61
లస: ససస స
5477 MLJ3153251
పపరర: సయఖద నసర మహమద

5469 SQX1762822
పపరర: కకకషషవనణణ నసకపప తషల

5461 MLJ3744240
పపరర: గగపసకరరణణ చనవల
తసడడ:డ యయదనరరజ చనవల
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప నసకపప తషల
ఇసటట ననస:61-12వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నసకథదటట
ఇసటట ననస:61-12వయసనస:51
లస: పప
5474 SQX0466482
పపరర: షపక సరబరరనతస

94-174/21

తసడడ:డ వనసకటసరశమ చన వల
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:57
లస: పప

భరస : బబల సనబడహకణఖస చసదలలరర
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:41
లస: ససస స
5471 SQX1762319
పపరర: శకనవరసరరవప నసకపప తషల

5466 MLJ2664332
పపరర: యయదనరరజ చనవల

95-157/872

తసడడ:డ వనలననటయఖ దతవత
ఇసటట ననస:61-11-1862
వయసనస:52
లస: పప

భరస : సనధనకర చనవల
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:45
లస: ససస స
95-159/594

5458 SQX1838812
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దతవత

5482 SQX2482016
పపరర: యశన ఖయన పఠరన

95-194/720

తసడడ:డ సతస ర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-12
వయసనస:34
లస: పప
95-161/838

5485 SQX1728187
పపరర: అలమగనతసర షపక

95-194/96

భరస : ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:61-12/1
వయసనస:44
లస: ససస స
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95-194/722

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-12/1
వయసనస:29
లస: పప
5489 MLJ3745437
పపరర: లకడక లయవణఖ శనగవరపప�

95-151/701

5498 SQX1924141
పపరర: కవఖ పలర

95-151/704

95-151/707

95-166/99

95-166/102

95-166/105

95-166/107

5510 MLJ2718617
పపరర: సనబబబరరవప పసనపపలలటట

95-166/110

5499 MLJ1167709
పపరర: ననగలకడక పలయర

5502 MLJ1171636
పపరర: శరరద తతరటట

5505 MLJ1172097
పపరర: కలమయర బబబగ తతరటట

5508 SQX0578047
పపరర: బబలననగమక పసనపపలలటట

5511 SQX2029163
పపరర: భబససర రరవప మమమల

5514 SQX1801612
పపరర: భబససర మమమల
తసడడ:డ గగరరమమరరస మమమల
ఇసటట ననస:61-12-1001
వయసనస:64
లస: పప

95-151/703

95-151/706

95-165/41

తసడడ:డ వనసకటటసశరరలల పళయళ
ఇసటట ననస:61-12-999
వయసనస:46
లస: పప
95-166/100

5500 MLJ1172147
పపరర: అదదమక కడడయఎస

95-166/101

భరస : వనసకటటశశరరర కడడయయస
ఇసటట ననస:61-12-999
వయసనస:67
లస: ససస స
95-166/103

5503 SQX0757518
పపరర: వనసకటసనబబమక దగగరపరటట

95-166/104

భరస : పసచమయఖ
ఇసటట ననస:61-12-1000
వయసనస:52
లస: ససస స
95-166/106

5506 MLJ1121250
పపరర: కకటటశశరర కలసట

95-178/256

భరస : ననగసరయణరరవప కలసట
ఇసటట ననస:61-12-1000
వయసనస:42
లస: ససస స
95-166/108

5509 SQX0578039
పపరర: శకనవరసరరవప పపసనపపలలటట

95-166/109

తసడడ:డ సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-12-1000/1
వయసనస:36
లస: పప
95-95/1197

తసడడ:డ గగరరమమరరస మమమల
ఇసటట ననస:61-12-1001
వయసనస:64
లస: పప
95-165/43

5494 SQX0467423
పపరర: రరజజరమణణ యమ�

95-156/519 5497 SQX1519257
5496 MLJ1058007
పపరర: మలర కరరరజనరరవప చనసడడరర � �
పపరర: ననగరశశరరరవప పళయళ

భరస : సనబబబరరవప పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:61-12-1000/1
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:61-12-1000/1
వయసనస:57
లస: పప

5491 SQX1357772
పపరర: రవ కలమయర శనగవరపప

తసడడ:డ రరజగగపరలస�
ఇసటట ననస:61-12-877
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-12-1000
వయసనస:42
లస: పప

5507 SQX1091040
పపరర: లకడక తషలసస ఫణణబబల
పసనపపలలటట
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:61-12-1000/1
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగశయన రరవప కలసట
ఇసటట ననస:61-12-1001
వయసనస:22
లస: పప

95-151/705

భరస : కలమయర బబబగ
ఇసటట ననస:61-12-1000
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగశయనరరవప కలసట
ఇసటట ననస:61-12-1000
వయసనస:22
లస: పప

5513 SQX1801596
పపరర: గగపస కలసట

5493 SQX0465203
పపరర: వనసకటరరమచసదడశశఖర�
శనగవరపప�
తసడడ:డ వనసకటరరమకకషషశరససస �స
ఇసటట ననస:61-12-877
వయసనస:37
లస: పప

95-113/582

తసడడ:డ వనసకట రరమకకషష శరససస స శనగవరపప
ఇసటట ననస:61-12-877
వయసనస:27
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-12-999
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచమయఖ
ఇసటట ననస:61-12-1000
వయసనస:29
లస: ససస స
5504 SQX1924059
పపరర: గగపస కలసట

95-151/702

తసడడ:డ రసగననయకలలల � �
ఇసటట ననస:61-12-953
వయసనస:69
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప పలర
ఇసటట ననస:61-12-999
వయసనస:20
లస: ససస స
5501 SQX0756825
పపరర: రససర దతవ దగగరపరటట

5490 AP151000561389
పపరర: కరతనఖయన శనగవరపప

5488 SQX1823897
పపరర: పరమమశశరరరవప జగరరకపప తషల

తసడడ:డ అపరలరరవప జగరరకపప తషల
ఇసటట ననస:61-12-333
వయసనస:25
లస: పప

భరస : వనసకటబరరమకకషష శరససస స
ఇసటట ననస:61-12-877
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమకకకషష శరససన �న
ఇసటట ననస:61-12-877
వయసనస:34
లస: పప
5495 SQX0465179
పపరర: వనసకటరరమకకషష శరససస స
శనగవరపప
తసడడ:డ సనబడహకణఖస
ఇసటట ననస:61-12-877
వయసనస:62
లస: పప

95-166/98

భరస : శశలశరరజ కకపపలల
ఇసటట ననస:61-12-102
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:61-12-877
వయసనస:30
లస: ససస స
5492 SQX0467399
పపరర: శకకరసత శనగవరపప�

5487 SQX1923630
పపరర: దతవ కకపపలల

5512 SQX1922251
పపరర: వజయ లకడక మమమల

95-165/42

భరస : భబససర రరవప మమమల
ఇసటట ననస:61-12-1001
వయసనస:51
లస: ససస స
95-165/44

5515 SQX1922228
పపరర: భబససర రరవప మమమల

95-165/45

తసడడ:డ గగరరమమరరస మమమల
ఇసటట ననస:61-12-1001
వయసనస:65
లస: పప

Page 188 of 306

5516 SQX0756775
పపరర: రరజఖలకడక కలసటబ
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95-166/111

భరస : ననగరసజననయగలల
ఇసటట ననస:61-12-1001
వయసనస:36
లస: ససస స
5519 SQX1923655
పపరర: శకనన పప నతడడ

95-166/113

95-166/114

95-166/117

95-95/979

95-166/119

95-166/122

95-166/1172

భరస : మలర ఖయరరజనరరవప
ఇసటట ననస:61-12-1010
వయసనస:58
లస: ససస స

5529 SQX1787282
పపరర: మసజషర గరల

5532 SQX0127159
పపరర: భబనన మగపరలళళ

5535 AP151000567429
పపరర: చన బబబగ షపక

5538 SQX2486819
పపరర: పదక ససదన

95-95/981

5541 SQX1491117
పపరర: లకడక చదమటటగసటట

95-95/980

5544 SQX1923754
పపరర: సరసబశవ రరవప ససదన
తసడడ:డ రరయగడడ ససదన
ఇసటట ననస:61-12-1010
వయసనస:23
లస: పప

5524 SQX0814210
పపరర: సనరరష కలమయర గరడబ

95-166/116

5527 SQX1787167
పపరర: తరరమల గగడడపరటట

95-95/978

5530 SQX1766542
పపరర: షసరర షపక

95-162/188

భరస : సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-12-1009
వయసనస:44
లస: ససస స
95-166/120

5533 SQX0570747
పపరర: రజజక షపక

95-166/121

తసడడ:డ చన బబబగ
ఇసటట ననస:61-12-1009
వయసనస:37
లస: పప
95-166/123

5536 SQX2320075
పపరర: అబగదల అలస షపక

95-166/1171

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:61-12-1009
వయసనస:51
లస: పప
95-63/834

5539 SQX2486850
పపరర: రమగడడ ససదన

95-63/835

తసడడ:డ చలపత రరవప ససదన
ఇసటట ననస:61-12-1010
వయసనస:47
లస: పప
95-166/124

భరస : శసకర రరవప చదమటటగసటట
ఇసటట ననస:61-12-1010
వయసనస:24
లస: ససస స
95-166/126

95-166/1170

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గగడడపరటట
ఇసటట ననస:61-12-1007
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : రమగడడ ససధస
ఇసటట ననస:61-12-1010
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయరరవప ససదన
ఇసటట ననస:61-12-1010
వయసనస:21
లస: పప
5543 SQX0379107
పపరర: లకడక కకపపలరరవపరర

95-166/118

తసడడ:డ బబబగ రరవప షపక
ఇసటట ననస:61-12-1009
వయసనస:62
లస: పప

భరస : అబగదల అలస షపక
ఇసటట ననస:61-12-1009
వయసనస:50
లస: ససస స
5540 SQX1787639
పపరర: సరసబశవరరవప ససదన

5526 SQX0998302
పపరర: ననషరద సయఖద

5521 SQX2326999
పపరర: పపషరలవత తనడడబబ యన

తసడడ:డ అపరల రరవప
ఇసటట ననస:61-12-1005
వయసనస:36
లస: పప

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:61-12-1009
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:61-12-1009
వయసనస:54
లస: పప
5537 SQX2320083
పపరర: జబబదన షపక

95-166/115

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప గరల
ఇసటట ననస:61-12-1008
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : రజజక
ఇసటట ననస:61-12-1009
వయసనస:32
లస: ససస స
5534 SQX0067769
పపరర: రరమకకషష మగపరలళర

5523 MLJ1169523
పపరర: సనరరష కలమయర గగడబ

95-116/365

భరస : శరసబయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:61-12-1003
వయసనస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రజజక సయఖద
ఇసటట ననస:61-12-1006
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప గరల
ఇసటట ననస:61-12-1008
వయసనస:21
లస: ససస స
5531 SQX0567495
పపరర: షరరకల షపక

95-166/1169

తసడడ:డ అపరల రరవప గగడబ
ఇసటట ననస:61-12-1005
వయసనస:37
లస: పప

భరస : ననషరద సయఖద
ఇసటట ననస:61-12-1006
వయసనస:46
లస: ససస స
5528 SQX1787365
పపరర: వసశ పసడయయ గరల

5520 SQX2324127
పపరర: సనబబ రరవప కకటబరర

5518 SQX1957471
పపరర: లనన మగపరలళర

భరస : మగననసరశమ మగపరలళర
ఇసటట ననస:61-12-1002
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కకడయఖ కకటబరర
ఇసటట ననస:61-12-1003
వయసనస:78
లస: పప

భరస : సనరరష కలమయర
ఇసటట ననస:61-12-1005
వయసనస:35
లస: ససస స
5525 SQX0998294
పపరర: జమలయ షపక

95-166/112

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:61-12-1001
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటవరరర పప నతడడ
ఇసటట ననస:61-12-1002
వయసనస:45
లస: పప
5522 SQX0960161
పపరర: చసదదక
డ ర గరడబ

5517 SQX0749978
పపరర: ననగరసజననయగలల కలసటబ

5542 SQX0999284
పపరర: లకకక గగళళ

95-166/125

భరస : రరఘవనసదడ రరవప
ఇసటట ననస:61-12-1010
వయసనస:27
లస: ససస స
95-166/127

5545 SQX1461094
పపరర: శసకర రరవప చదమటటగసటట

95-166/128

తసడడ:డ వరయఖ చతమటటగసటట
ఇసటట ననస:61-12-1010
వయసనస:39
లస: పప
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5546 SQX2533651
పపరర: వనసకయమక గగళళ
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95-152/1169

భరస : వజయ గగళళ
ఇసటట ననస:61-12-1011
వయసనస:53
లస: ససస స
5549 AP151000567010
పపరర: వనసకరయమక గగళళ

95-166/130

95-166/133

95-166/136

95-166/139

95-166/142

95-166/1175

95-166/144

భరస : శకనన
ఇసటట ననస:61-12-1018
వయసనస:35
లస: ససస స

5559 SQX0198812
పపరర: వనసకటరతతస నలర మతష

5562 SQX2144418
పపరర: లకకక గగమకనసపరటట

5565 SQX1787456
పపరర: సతష పరలపరరస

5568 SQX1468173
పపరర: సరయ కకషష పరలపరరస

95-166/147

5571 SQX1924083
పపరర: శవ రరమరగడడడ లకకసరగడడడ

95-166/140

5574 SQX0960146
పపరర: చతనతమక యమరరజల
భరస : చసదడయఖ
ఇసటట ననస:61-12-1018
వయసనస:68
లస: ససస స

5554 SQX1090802
పపరర: లకడక ఘసటసరల

95-166/135

5557 SQX0567024
పపరర: లకడక నరసమక భబససరరన

95-166/138

5560 MLJ2721280
పపరర: శకనన గగమకనసపరటట

95-166/141

తసడడ:డ బహకయఖ గగమకనసపరటట
ఇసటట ననస:61-12-1013
వయసనస:41
లస: పప
95-166/1173

5563 SQX2144392
పపరర: రరజఖలకడక గగమకనసపరటట

95-166/1174

భరస : పడసరద గగమకనసపరటట
ఇసటట ననస:61-12-1013
వయసనస:39
లస: ససస స
95-95/982

5566 SQX1090851
పపరర: దనరర పరలపరరస

95-166/143

భరస : ఏలమసద రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:61-12-1014
వయసనస:38
లస: ససస స
95-166/145

5569 SQX0379156
పపరర: యశశద లకడక మగపసలరరశశటస ట

95-166/146

తసడడ:డ ఉమయమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-12-1017
వయసనస:30
లస: ససస స
95-166/148

5572 AP151000567437
పపరర: ఉమయమహహశశరరరవప
మగపసలరరశశటస ట
తసడడ:డ సనబడమణఖస
ఇసటట ననస:61-12-1017
వయసనస:57
లస: పప

95-166/149

95-166/151

5575 SQX1334424
పపరర: శకనవరస రరవప యమరరజల

95-166/152

తసడడ:డ లకకసరగడడడ
ఇసటట ననస:61-12-1017
వయసనస:22
లస: పప
95-166/150

95-166/132

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-12-1013
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:61-12-1014
వయసనస:23
లస: పప

భరస : ఉమయమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-12-1017
వయసనస:53
లస: ససస స
5573 SQX0567545
పపరర: లకడక యమరరజల

95-166/137

తసడడ:డ యలమసద రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:61-12-1014
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఏలమసద రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:61-12-1014
వయసనస:23
లస: పప
5570 SQX0823583
పపరర: పదక మగపసలరరశశటస ట

5556 MLJ2719797
పపరర: ననగరరగడడడ పపదద రగడడడ

5551 SQX0960153
పపరర: శకనన కకటస రర

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:61-12-1013
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : బడహకయఖ గగమకనసపరటట
ఇసటట ననస:61-12-1013
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద గగమకనసపరటట
ఇసటట ననస:61-12-1013
వయసనస:18
లస: ససస స
5567 SQX1599275
పపరర: సతష పరలపరరస

95-166/134

భరస : శశఖర నలర మతష
ఇసటట ననస:61-12-1013
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ బహకయఖ గగమకనసపరటట
ఇసటట ననస:61-12-1013
వయసనస:42
లస: పప
5564 SQX2144368
పపరర: శరకవణణ గగమకనసపరటట

5553 SQX1956374
పపరర: ఆదదననరరయణ లసగస

95-166/129

తసడడ:డ సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-12-1011
వయసనస:42
లస: పప

భరస : కకటటరగడడడ
ఇసటట ననస:61-12-1013
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:61-12-1013
వయసనస:42
లస: ససస స
5561 MLJ2720894
పపరర: పడసరదన గగమకనసపరటట

95-166/131

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ లసగస
ఇసటట ననస:61-12-1012
వయసనస:49
లస: పప

భరస : ననగరరగడడడ
ఇసటట ననస:61-12-1013
వయసనస:37
లస: ససస స
5558 SQX1090778
పపరర: రమణ ఘసటసరల

5550 MLJ1171123
పపరర: కకషష గగళర

5548 SQX0756767
పపరర: కరమమశశరర గగళళ

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:61-12-1011
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ
ఇసటట ననస:61-12-1011
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:61-12-1011
వయసనస:57
లస: పప
5555 MLJ2720035
పపరర: వరణణ పపదద రగడడడ

95-155/1086

తసడడ:డ వనసకయఖ గరలర
ఇసటట ననస:61-12-1011
వయసనస:61
లస: పప

భరస : వజయ
ఇసటట ననస:61-12-1011
వయసనస:54
లస: ససస స
5552 AP151000567005
పపరర: వజయ గగళళ

5547 SQX2534055
పపరర: వజయ గగళళ

తసడడ:డ చసదడయఖ యమరరజల
ఇసటట ననస:61-12-1018
వయసనస:39
లస: పప
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95-166/153

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-12-1020
వయసనస:34
లస: ససస స
5579 AP151000567052
పపరర: అసకమకరరవప యయమల

95-166/156

95-166/159

95-166/162

95-157/873

95-159/599

95-159/602

తసడడ:డ రసగయఖ కకట
ఇసటట ననస:61-13
వయసనస:70
లస: పప
5600 SQX1780287
పపరర: మణణకసఠ చలయర
తసడడ:డ అసకమకరరవప చలయర
ఇసటట ననస:61-13-946
వయసనస:22
లస: పప
5603 SQX0757401
పపరర: వజయలకడక దసడత
భరస : రరధనకకషష
ఇసటట ననస:61-13-1024
వయసనస:48
లస: ససస స

5589 MLJ3744216
పపరర: కకషషకలమయరర బగసరస

95-159/597

5592 SQX0313056
పపరర: మననజ కలమయర ఇరరక య రరక

5595 SQX0291070
పపరర: సరయ వరక యరరక

5598 SQX2426054
పపరర: రకకయ ఫరతమ షపక

5601 SQX0822833
పపరర: షహహద షపక

5604 SQX0750018
పపరర: రరజశశఖర దసడత
తసడడ:డ రరధనకకషష
ఇసటట ననస:61-13-1024
వయసనస:31
లస: పప

95-166/161

95-166/163

5590 SQX0381566
పపరర: ధనలకడక యరరక య రరక

95-159/598

భరస : భబరవ రరవప య రరక
ఇసటట ననస:61-13
వయసనస:22
లస: ససస స
95-159/600

5593 SQX0123679
పపరర: తడననథ బగసస

95-159/601

తసడడ:డ రరమయరరవప బగ సస
ఇసటట ననస:61-13
వయసనస:32
లస: పప
95-159/603

5596 MLJ3739364
పపరర: రరమయరరవప బగసరస

95-159/604

తసడడ:డ సనబబబరరవప బగ సస
ఇసటట ననస:61-13
వయసనస:62
లస: పప
95-194/723

5599 SQX2431245
పపరర: ఖజ మహహన షపక

95-194/724

తసడడ:డ అబగదకర రహహమ షపక
ఇసటట ననస:61-13/1
వయసనస:18
లస: పప
95-162/189

భరస : ఖయజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:61-13-1024
వయసనస:38
లస: ససస స
95-166/165

5584 SQX0571133
పపరర: శకనవరసరరవప ఘసటసరల

భరస : బబజ SHAIK
ఇసటట ననస:61-12-1081
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:61-13/1
వయసనస:20
లస: ససస స
95-148/684

95-166/158

94-238/21 5587 SQX1956218
5586 NDX1374719
పపరర: శక లకకక తకగసళళపరటట తకగసళరపరటట
పపరర: ఫరతమగనతసర షపచక

తసడడ:డ భబరరవరరవప య రరక
ఇసటట ననస:61-13
వయసనస:33
లస: పప
95-159/605

5581 MLJ2721090
పపరర: రసగయఖ గగడడపరటట

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:61-12-1023
వయసనస:34
లస: పప

తలర : ధనలకడక య రరక
ఇసటట ననస:61-13
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ సనబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:61-13
వయసనస:34
లస: పప
5597 MLJ3739380
పపరర: సనబబబరరవప కకట

95-166/160

భరస : రరమయరరవప బగ సస
ఇసటట ననస:61-13
వయసనస:51
లస: ససస స

భరస : సనబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:61-13
వయసనస:61
లస: ససస స
5594 MLJ3739398
పపరర: సనరరష బబబగ కకట

5583 SQX0567040
పపరర: తరరపతమక ఘసటసరల

95-166/155

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:61-12-1021
వయసనస:55
లస: పప

భరస : మలర కరరరజన రగడడడ
ఇసటట ననస:61-12-1073
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖనతషబగదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:61-12-1123
వయసనస:26
లస: పప
5591 MLJ3744224
పపరర: రసగమక కకట

95-166/157

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-12-1023
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : సనభబన షపచక
ఇసటట ననస:61-12-1032
వయసనస:20
లస: ససస స
5588 SQX1243872
పపరర: మసరసన సయఖద

5580 MLJ2721256
పపరర: రమణ గగడడపరటట

5578 MLJ2717361
పపరర: వనసకటటశశరరరవప యయమల

తసడడ:డ అసకమకరరవప యయమల
ఇసటట ననస:61-12-1020
వయసనస:44
లస: పప

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:61-12-1021
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమన షపక
ఇసటట ననస:61-12-1023
వయసనస:21
లస: ససస స
5585 SQX1956069
పపరర: MASTAN SHAIK

95-166/154

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:61-12-1020
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:61-12-1020
వయసనస:77
లస: పప
5582 SQX1923853
పపరర: సనమయయ షపక

5577 AP151000567460
పపరర: వజయలకకక యయమల

5602 SQX0756817
పపరర: వనసకట శరరష దసడత

95-166/164

తసడడ:డ రరధనకకషష
ఇసటట ననస:61-13-1024
వయసనస:28
లస: ససస స
95-166/166

5605 SQX1800432
పపరర: కరరమగనతసర బబగస షపక

95-174/263

భరస : మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:61-13-1024
వయసనస:32
లస: ససస స
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95-174/264

భరస : మహకద ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-13-1024
వయసనస:36
లస: ససస స
5609 AP151000501178
పపరర: ఖమరజహ షపక

95-174/265

తసడడ:డ బబషర ఖయన షపక
ఇసటట ననస:61-13-1024
వయసనస:38
లస: ససస స
95-174/267

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:61-13-1024
వయసనస:50
లస: ససస స
5612 SQX1210707
పపరర: మహమకద జజన షపక

5607 SQX1143098
పపరర: సరజద షపక

తసడడ:డ మయబగ షపక
ఇసటట ననస:61-13-1024
వయసనస:28
లస: పప

5610 AP151000501177
పపరర: హబబగనతసర పఠరన

95-174/268

5611 SQX1267948
పపరర: పఠరన సలస

95-174/269

తసడడ:డ దనవపద ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-13-1024
వయసనస:26
లస: పప

5613 SQX1210749
పపరర: మహమకద అల షపక

95-174/271

తసడడ:డ మయబగ షపక
ఇసటట ననస:61-13-1024
వయసనస:30
లస: పప

5614 SQX0369728
పపరర: యస.డడ. ఖయన

95-174/272

తసడడ:డ బబషర ఖయన మహమకద
ఇసటట ననస:61-13-1024
వయసనస:45
లస: పప

95-166/167 5616 AP151000567609
95-166/168 5617 AP151000567602
5615 MLJ2717619
పపరర: వనసకరటరమణ పపరరషప తస పటతస
పపరర: ననగలకడక ఈపనగసటర శవనగలకడక
పపరర: బసవమక పపరరషప తస పటస ణస

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:61-13-1025
వయసనస:38
లస: ససస స
5618 SQX1924034
పపరర: వరరరత సరయ ఈపనగసడర

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-13-1025
వయసనస:42
లస: ససస స
95-166/170

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ఈపనగసడర
ఇసటట ననస:61-13-1025
వయసనస:23
లస: పప

5619 SQX1124148
పపరర: అచమసశశటస ట సరసబయఖ

95-166/171

భరస : శకనవరసరరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:61-13-1028
వయసనస:51
లస: ససస స
5627 MLJ2719482
పపరర: యలమసద రరవప అదదసకక

95-166/177

తసడడ:డ రరసబబబగ
ఇసటట ననస:61-13-1029
వయసనస:30
లస: పప
5633 SQX2150902
పపరర: లకడక పడసనత గగళళ
తసడడ:డ చనత గగళళ
ఇసటట ననస:61-13-1029
వయసనస:22
లస: ససస స

5625 SQX1314731
పపరర: శవ ననగరరజ అదదసకక

95-166/175

5628 SQX1445205
పపరర: శవ పరరశత ససరకరపప

5631 SQX0959940
పపరర: లకకక ననరరయణ ససరకరపప

95-166/178

5634 SQX2150944
పపరర: మమనక రరణణ గగళర
తసడడ:డ చనత గగళర
ఇసటట ననస:61-13-1029
వయసనస:20
లస: ససస స

95-165/843

5626 SQX0932988
పపరర: శకనవరస రరవప అదదసకక

95-166/176

5629 MLJ1172204
పపరర: శవకలమయరర ససరకరపప

95-166/179

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:61-13-1029
వయసనస:45
లస: ససస స
95-166/181

తసడడ:డ రరసబబబగ
ఇసటట ననస:61-13-1029
వయసనస:33
లస: పప
95-166/1176

5623 SQX2158855
పపరర: భబగఖ లకడక అదదసకక

తసడడ:డ యలమసద రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:61-13-1028
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ ససరకరపప
ఇసటట ననస:61-13-1029
వయసనస:31
లస: ససస స
95-166/180

95-166/172

భరస : శవ నగరజ అదదసకక
ఇసటట ననస:61-13-1028
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:61-13-1028
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ చనత వరరసరశమ
ఇసటట ననస:61-13-1028
వయసనస:72
లస: పప
5630 SQX0959957
పపరర: సతఖననరరయణ ససరకరరపప

95-163/93

తసడడ:డ పపడకసటట గగపస
ఇసటట ననస:61-13-1026
వయసనస:42
లస: ససస స
95-166/174

5620 AP151000567620
పపరర: శకనవరస పపరరషరతస పటస ణస
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-13-1025
వయసనస:41
లస: పప

95-166/173 5622 SQX1138107
5621 AP151000567569
పపరర: సరసబశవరరవప పపరరషప తస పటస ణస
పపరర: ననగ దనరర ఆరరశటట

5624 SQX1314756
పపరర: ధన లకడక అదదసకక

95-166/169

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-13-1025
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగలల
ఇసటట ననస:61-13-1025
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:61-13-1025
వయసనస:77
లస: పప

95-174/266

భరస : దనవపదనబ న పఠరన
ఇసటట ననస:61-13-1024
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : భబషరఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-13-1024
వయసనస:65
లస: ససస స
95-174/270

5608 AP151000501176
పపరర: సపపరరబ పఠరన

5632 SQX1956325
పపరర: రరసబబబగ సనరకరరపప

95-166/182

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సనరకరరపప
ఇసటట ననస:61-13-1029
వయసనస:55
లస: పప
95-166/1177

5635 SQX0823534
పపరర: ననగగర బ షపక

95-166/183

తసడడ:డ ఖయదర వల
ఇసటట ననస:61-13-1030
వయసనస:29
లస: ససస స
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5636 SQX0823542
పపరర: షకకలయ షపక
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95-166/184

భరస : ననగగల మరర వల
ఇసటట ననస:61-13-1030
వయసనస:35
లస: ససస స
95-166/187

తసడడ:డ మసరసన షపచక
ఇసటట ననస:61-13-1030
వయసనస:64
లస: పప

5640 SQX1407205
పపరర: అననష గగపరలదనసన

95-166/189

భరస : వసశ కకషష
ఇసటట ననస:61-13-1031
వయసనస:36
లస: ససస స
95-166/192

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:61-13-1031
వయసనస:36
లస: పప
95-166/195

తసడడ:డ సనబబబరరవప పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:61-13-1032
వయసనస:33
లస: పప
5651 SQX0999268
పపరర: మణణకసఠ గగళళ
తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:61-13-1033
వయసనస:27
లస: పప

5641 SQX1956150
పపరర: అనసష గగపరలయదనసన

95-166/188

95-166/190 5644 SQX1372101
5643 MLJ2718518
పపరర: వనసకట సనబబమక గగపరలదనసన
పపరర: వనసకటటశ తవరరర

5646 SQX1027805
పపరర: వనసకట లకడక పసనపపలలటట

5649 SQX0377861
పపరర: రరజరష కలమయర కలరరకలల

5652 SQX0999243
పపరర: రమమష గరళళ

95-166/191

తసడడ:డ వ చటటసపస
డ రద తవరరర
ఇసటట ననస:61-13-1031
వయసనస:24
లస: పప
95-166/193

5647 AP151000567478
పపరర: వజయలకకక పసనపపలలటట

95-166/196

5650 SQX0999250
పపరర: పపలర మక గగళళ

95-166/197

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:61-13-1033
వయసనస:47
లస: ససస స
95-166/199

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:61-13-1033
వయసనస:50
లస: పప

5653 SQX1587916
పపరర: హహమ సరయ వజయ దనరర
యయననమగల
తసడడ:డ ననగరరజ యయననమగల
ఇసటట ననస:61-13-1034
వయసనస:24
లస: ససస స
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95-166/200

తసడడ:డ చనత వనసకటటశశరరర గగమయక
ఇసటట ననస:61-13-1034
వయసనస:21
లస: ససస స
5657 AP151000567502
పపరర: లల పప బబబల

5655 MLJ2720084
పపరర: పదక జజఖత పప బబల

95-166/201

భరస : వనసకట సరయ ననగరరజ
ఇసటట ననస:61-13-1034
వయసనస:40
లస: ససస స
95-166/203

భరస : చనతవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-13-1034
వయసనస:67
లస: ససస స

5658 SQX1275602
పపరర: తడననద సరయ కటటస బబ యన

తసడడ:డ చనతవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-13-1034
వయసనస:42
లస: పప

95-166/204

95-166/207

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఎననమగల
ఇసటట ననస:61-13-1034
వయసనస:48
లస: పప
95-166/209

5664 MLJ2717627
పపరర: మగసతనజ బబగస షపక
భరస : చటటసబబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-13-1035
వయసనస:48
లస: ససస స

5656 SQX1275537
పపరర: రరజరశశరర ఎననమగల

95-165/47

95-166/202

భరస : ననగరరజ ఎననమగల
ఇసటట ననస:61-13-1034
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప కటటస బబ యన
ఇసటట ననస:61-13-1034
వయసనస:31
లస: పప

95-166/206 5661 SQX1275487
5660 AP151000567271
పపరర: వనసకటసరయననగరరజ పప బబబల
పపరర: ననగరరజ ఎననమగల

95-166/194

భరస : సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-13-1032
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:61-13-1032
వయసనస:36
లస: పప
95-166/198

95-166/186

భరస : ననగబబబగ గగపరలయదనసన
ఇసటట ననస:61-13-1031
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ససకల
ఇసటట ననస:61-13-1032
వయసనస:32
లస: ససస స

5648 SQX1027797
పపరర: రరసబబబగ పసనపపలలటట

తసడడ:డ చటటస బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-13-1035
వయసనస:26
లస: ససస స

95-165/46

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-13-1031
వయసనస:50
లస: ససస స

5645 SQX0570721
పపరర: ననగబబబగ గగపరలదనసన

5638 SQX0814269
పపరర: జజన బబషర షపక

తసడడ:డ ఖయదర వల
ఇసటట ననస:61-13-1030
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ ననగ బబబగ గగపరలదనసన
ఇసటట ననస:61-13-1031
వయసనస:26
లస: ససస స

5642 MLJ2718724
పపరర: వజయ లకడక బసడనరర

5663 SQX1290865
పపరర: అయయషర షపక

95-166/185

భరస : ఫకకర సరహహబ షపచక
ఇసటట ననస:61-13-1030
వయసనస:64
లస: ససస స

5639 SQX1956077
పపరర: షరకకర సరహహబ షపచక

5654 SQX1956192
పపరర: వనసకట వనత గగమయక

5637 SQX1956127
పపరర: మసరసన బ షపచక

5659 SQX0570366
పపరర: ఫణణసదడ కలమయర దనసరర

95-166/205

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:61-13-1034
వయసనస:34
లస: పప
5662 MLJ1169564
పపరర: ననగరశశరరరవప మయదనల

95-166/208

తసడడ:డ సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-13-1034
వయసనస:50
లస: పప
95-166/210

5665 MLJ1171263
పపరర: మసరసన బ షపక

95-166/211

భరస : పసరర
ఇసటట ననస:61-13-1035
వయసనస:65
లస: ససస స
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5666 SQX0068189
పపరర: ఉమర షపక
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95-166/212

తసడడ:డ చటటసబబబగ
ఇసటట ననస:61-13-1035
వయసనస:29
లస: పప
5669 AP151000567721
పపరర: మమలయబ షపక

95-166/215

95-166/218

95-166/220

95-166/223

95-166/226

95-166/229

95-166/232

తసడడ:డ రరజరశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-13-1041
వయసనస:43
లస: పప

5679 MLJ1169150
పపరర: వజయ బడతటట

5682 MLJ1169119
పపరర: పరమమశశరర బడతటట

5685 AP151000567459
పపరర: ససతననమక యస

5688 MLJ2718104
పపరర: శకనవరస పప నతడడ

95-166/1178

5691 MLJ2718674
పపరర: అరరణ కనగరరర

95-166/224

5694 SQX2503712
పపరర: పపడమ కలమయర పసనపపలలటట
తలర : పదనకవత పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:61-13-1042
వయసనస:19
లస: పప

5674 SQX1290915
పపరర: షరరకల షపక

95-166/219

5677 MLJ2717601
పపరర: దసస గరరర షపక

95-166/222

5680 MLJ2718112
పపరర: సనమత పప నతడడ

95-166/225

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:61-13-1038
వయసనస:37
లస: ససస స
95-166/227

5683 AP151000567533
పపరర: లలయవత పప నతడడ

95-166/228

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-13-1038
వయసనస:57
లస: ససస స
95-166/230

5686 MLJ1169127
పపరర: పడసరద బడతటట

95-166/231

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:61-13-1038
వయసనస:34
లస: పప
95-166/233

5689 MLJ1169143
పపరర: రసగరరరవప బడతటట

95-166/234

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:61-13-1038
వయసనస:55
లస: పప
95-166/235

భరస : రరమకకషష కనగరరర
ఇసటట ననస:61-13-1041
వయసనస:47
లస: ససస స
95-166/237

95-166/217

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:61-13-1037
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-13-1038
వయసనస:41
లస: పప

తలర : వజయ కకరస ర
ఇసటట ననస:61-13-1038
వయసనస:20
లస: ససస స
5693 SQX0814285
పపరర: లకకక ననరరయణ పపవశల

95-166/221

భరస : సనసదరరరజ
ఇసటట ననస:61-13-1038
వయసనస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-13-1038
వయసనస:36
లస: పప
5690 SQX2166965
పపరర: హరరక కకరస ర

5676 SQX1239095
పపరర: షరరఫ షపక

5671 SQX1956242
పపరర: బబబగ షపచక

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:61-13-1037
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:61-13-1038
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:61-13-1038
వయసనస:66
లస: ససస స
5687 MLJ2719128
పపరర: గగవసదన పప నతడడ

95-163/94

భరస : శకనన
ఇసటట ననస:61-13-1038
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : గగవసదన
ఇసటట ననస:61-13-1038
వయసనస:40
లస: ససస స
5684 SQX1192665
పపరర: ననగరసదడమక కరననల

5673 SQX0890129
పపరర: షపచక షరరఫ

95-166/214

తసడడ:డ మహబమబ షపచక
ఇసటట ననస:61-13-1036
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:61-13-1037
వయసనస:27
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:61-13-1038
వయసనస:32
లస: ససస స
5681 SQX0567354
పపరర: కనకవలర పసనపపలలటట

95-166/216

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:61-13-1037
వయసనస:27
లస: పప

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:61-13-1037
వయసనస:49
లస: ససస స
5678 SQX0567073
పపరర: ననగమణణ బడతటట

5670 SQX0823526
పపరర: రవణ మగపసలరర

5668 SQX1290881
పపరర: షబనన అజక షపక

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:61-13-1036
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : లకకక ననరరయణ
ఇసటట ననస:61-13-1036
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగరరవప
ఇసటట ననస:61-13-1036
వయసనస:49
లస: పప
5675 SQX1239087
పపరర: కలలలసన బ షపక

95-166/213

తసడడ:డ బబబగరరవప
ఇసటట ననస:61-13-1035
వయసనస:51
లస: పప

భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:61-13-1036
వయసనస:46
లస: ససస స
5672 AP151000567720
పపరర: మహబమబ షపక

5667 AP151000567450
పపరర: చటటసబబబగ షపక

5692 MLJ2718369
పపరర: రమణ కలమయరర పపవపశల

95-166/236

భరస : రరజరశశరరరవప పపవపశల
ఇసటట ననస:61-13-1041
వయసనస:62
లస: ససస స
95-87/1772

95-87/1788
5695 SQX2531341
పపరర: పసనపపలలటట. ఆసజననయగలల
పసనపపలలటట
భసధనవప: పసనపపలలటట అరరణ పసనపపలలటట అరర
ఇసటట ననస:61-13-1042
వయసనస:46
లస: పప
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95-87/1800

భరస : వనసకట రరవప పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:61-13-1042
వయసనస:54
లస: ససస స
5699 MLJ2721314
పపరర: శకనవరసరరవప పసనపపలలటట

95-166/240

95-166/1180

95-166/244

95-166/247

95-166/1181

95-166/251

95-166/254

తసడడ:డ వరరసరశమ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:61-13-1097
వయసనస:68
లస: ససస స

5709 MLJ2717155
పపరర: ననగరశశర రరవప ననరరమళళ

5712 SQX0823567
పపరర: అనసష రరపసనగగసట

5715 AP151000567601
పపరర: మసరసనమక రరపపనగగసట

5718 SQX1138180
పపరర: ఇసరకయల మహమకద

95-166/257

5721 MLJ2717999
పపరర: మలలర శశరర గరరర పరటట

95-166/248

5724 SQX1493337
పపరర: రమణ కలమయరర తగగరర
భరస : జజన భబససర రరవప కరసరర
ఇసటట ననస:61-13-1887
వయసనస:64
లస: ససస స

5704 AP151000567600
పపరర: వనసకటలకడక ననరరమళళ

95-166/243

5707 SQX1169607
పపరర: ననగ శవ అనతవరపప

95-166/246

5710 SQX1138115
పపరర: కకలర పర తడవనణణ

95-163/95

భరస : అశశక కలమయర
ఇసటట ననస:61-13-1045/1
వయసనస:26
లస: ససస స
95-166/249

5713 SQX0823575
పపరర: సబహ మహమకద

95-166/250

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:61-13-1046
వయసనస:30
లస: ససస స
95-166/252

5716 AP151000567616
పపరర: చనతమక రరపపనగగసట

95-166/253

భరస : శకరరమగలల
ఇసటట ననస:61-13-1046
వయసనస:67
లస: ససస స
95-166/255

5719 SQX0570499
పపరర: మయలకకసడయఖ తనళళళరర

95-166/256

తసడడ:డ చన చదసచయఖ
ఇసటట ననస:61-13-1046
వయసనస:34
లస: పప
95-166/258

భరస : వరరసరశమ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:61-13-1047
వయసనస:57
లస: ససస స
95-154/1230

95-166/1179

తసడడ:డ వనసకటబడవప అనతవరపప
ఇసటట ననస:61-13-1045
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:61-13-1046
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:61-13-1046
వయసనస:52
లస: పప
5723 SQX2260529
పపరర: మలర శశరర గరరర పరటట

95-166/245

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-13-1046
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:61-13-1046
వయసనస:27
లస: పప
5720 SQX0814319
పపరర: శకనవరస రరవప రరపసనగగసట

5706 SQX0814293
పపరర: ఆశశక కలమయర నలర పరటట

5701 SQX2148831
పపరర: ఆసజననయగలల పసనపపలలటట

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-13-1045
వయసనస:54
లస: ససస స

తలర : మసరసనమక
ఇసటట ననస:61-13-1046
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : మలర కకటయఖ
ఇసటట ననస:61-13-1046
వయసనస:32
లస: ససస స
5717 SQX0944033
పపరర: దనరరర పడసరద తషడపసనగగసట

95-166/242

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:61-13-1045
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కకలర పర
ఇసటట ననస:61-13-1045/1
వయసనస:19
లస: పప
5714 SQX0567214
పపరర: అరరణ తనళళళరర

5703 MLJ2719979
పపరర: వనసకటటశశరరర గగరరకల

95-166/239

తసడడ:డ వనసకట రరవప పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:61-13-1042
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడ కకసడలల
ఇసటట ననస:61-13-1045
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమగలల
ఇసటట ననస:61-13-1045
వయసనస:53
లస: పప
5711 SQX2286839
పపరర: గగపస కకలర పర

95-166/241

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:61-13-1043
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ననరరమళళ
ఇసటట ననస:61-13-1045
వయసనస:28
లస: పప
5708 SQX1138198
పపరర: ఏడడకకసడలల కకలర పర

5700 SQX0235929
పపరర: వనసకటరరవప పసనపపలలటట

5698 AP151000567471
పపరర: ససతమక పసనపపలలటట

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:61-13-1042
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:61-13-1042
వయసనస:67
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:61-13-1042
వయసనస:19
లస: పప
5705 SQX1481480
పపరర: ననగరరరజన ననరరమళళ

95-166/238

భరస : శకనవరసరరవప పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:61-13-1042
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:61-13-1042
వయసనస:44
లస: పప
5702 SQX2316743
పపరర: పపడమ కలమయర పసనపపలలటట

5697 MLJ2718377
పపరర: పదనకవత పసనపపలలటట

5722 SQX1956275
పపరర: భబగఖ లకడక అదదసకక

95-166/259

భరస : శవ ననగ రరజ అదదసకక
ఇసటట ననస:61-13-1082
వయసనస:23
లస: ససస స
95-165/48

5725 SQX1249649
పపరర: సనధనకర వగకహల

95-166/260

తసడడ:డ రరమయరరవప వగకహల
ఇసటట ననస:61-13-1904
వయసనస:41
లస: పప
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5726 AP151000225428
పపరర: దనరర మలయరపపరస�

95-87/1093

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:61-13-2051
వయసనస:44
లస: ససస స
5729 SQX1498196
పపరర: సనకనఖ వనమగల

95-87/1097

95-87/1100

95-87/1103

95-87/1106

95-152/1058

95-159/740

95-194/97

భరస : పడసరద మగతనఖలపలర
ఇసటట ననస:61-14-703
వయసనస:50
లస: ససస స

5739 SQX0162479
పపరర: రమణ� లసకపలర �

5742 SQX1471036
పపరర: సతఖ రరణగక బబ డ

5745 SQX1762095
పపరర: సననతన యయకతల

5748 AP151000669513
పపరర: సప భబరరణణ ఆళళ

95-194/100

5751 SQX2348076
పపరర: సనబబమక కరశసశశటస ట

95-87/1107

5754 AP151000567461
పపరర: రమణ ఉలర
భరస : ననగరశశరరరవప ఉలర
ఇసటట ననస:61-14-1026
వయసనస:57
లస: ససస స

5734 SQX1498204
పపరర: రరజరష వనమగల

95-87/1102

5737 SQX0162420
పపరర: పదనకవత� రరవరల�

95-87/1105

5740 SQX2413979
పపరర: సనఫసయయ షపక

95-129/1004

భరస : ససదనన షపక
ఇసటట ననస:61-14
వయసనస:26
లస: ససస స
95-159/606

5743 SQX1471044
పపరర: లకకణన రగడడ బబ డ

95-159/607

తసడడ:డ నరసససహ రగడడడ బబ డ
ఇసటట ననస:61-14
వయసనస:43
లస: పప
95-174/273

5746 SQX1762079
పపరర: కకటయఖ యయకతల

95-174/274

తసడడ:డ బబల గగరవయఖ యయకతల
ఇసటట ననస:61-14
వయసనస:36
లస: పప
95-194/98

5749 MLJ3151511
పపరర: అనల కలమయర ఆళళ

95-194/99

తసడడ:డ సదనశవ రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:61-14
వయసనస:40
లస: పప
95-166/1184

భరస : వనసకటటశశర రరవప కరశసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-14-107
వయసనస:85
లస: ససస స
95-144/589

95-87/1099

భరస : నరసయఖ�
ఇసటట ననస:61-13-2058
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : సదనశవరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:61-14
వయసనస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సదనశవ రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:61-14
వయసనస:40
లస: పప
5753 SQX2422459
పపరర: శవ కలమయరర మగతనఖలపలర

95-87/1104

భరస : కకటయఖ యయకతల
ఇసటట ననస:61-14
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-14
వయసనస:36
లస: ససస స
5750 MLJ3151461
పపరర: శకనవరసరరవప ఆళళ

5736 MLJ3121100
పపరర: అబబదనఖయతతన� షపక�

5731 SQX0755942
పపరర: లకడకభబగఖస కరకరపరరస

తసడడ:డ లకకయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:61-13-2055
వయసనస:29
లస: పప

భరస : లకకణన రగడడ బబ డ
ఇసటట ననస:61-14
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణ రగడడడ బబ డ
ఇసటట ననస:61-14
వయసనస:18
లస: పప
5747 SQX0465021
పపరర: అళర లల రరణణ

95-87/1101

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:61-13-2060
వయసనస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక షరజహన
ఇసటట ననస:61-14
వయసనస:34
లస: పప
5744 SQX2351500
పపరర: నరగసదడ కకశశర రగడడడ బబ డ

5733 AP151000225095
పపరర: పసకజస చదళళ

95-87/1096

భరస : వనసకట సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-13-2054
వయసనస:51
లస: ససస స

భరస : మహమకదతజర� �
ఇసటట ననస:61-13-2057
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:61-13-2058
వయసనస:36
లస: ససస స
5741 SQX2400190
పపరర: షపక ససదనన

95-87/1098

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-13-2054
వయసనస:62
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:61-13-2056
వయసనస:45
లస: ససస స
5738 SQX0684985
పపరర: మలలర శశరర ఏ

5730 SQX0322347
పపరర: సనబబలకడక లకడకశశటస ట�

5728 SQX1498188
పపరర: తడవనణణ వనమగల

తసడడ:డ లకకయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:61-13-2053
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ�
ఇసటట ననస:61-13-2054
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : హనసమకయఖ
ఇసటట ననస:61-13-2054
వయసనస:52
లస: ససస స
5735 SQX1498212
పపరర: లకడక వనమగల

95-87/1095

తసడడ:డ రగఫ అబగదల
ఇసటట ననస:61-13-2052
వయసనస:43
లస: పప

భరస : రరజరష వనమగల
ఇసటట ననస:61-13-2054
వయసనస:25
లస: ససస స
5732 SQX0934281
పపరర: అరరణ తనలలరర

5727 SQX1389791
పపరర: సతనసర అబగదల

5752 SQX2348266
పపరర: ససత పసనపపలలటట

95-166/1185

భరస : శరసబయఖ పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:61-14-107
వయసనస:72
లస: ససస స
95-166/261

5755 SQX1956176
పపరర: లకడక దతవ చదదళర

95-166/262

భరస : రరఘవనసదడ చదదళర
ఇసటట ననస:61-14-1048
వయసనస:22
లస: ససస స
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95-166/263

తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ చదదళళ
ఇసటట ననస:61-14-1049
వయసనస:25
లస: ససస స
5759 SQX0348326
పపరర: సనరరఖ చదదళళ

95-166/266

95-166/269

95-166/272

95-166/275

95-166/278

95-166/281

94-166/18

భరస : బబలయజ కరయత
ఇసటట ననస:61-14-1053
వయసనస:33
లస: ససస స

5769 SQX0814160
పపరర: సనబడమణఖస పసనపపలలటట

5772 MLJ2717544
పపరర: సరసబశవరరవప గరరర పరటట

5775 SQX1922558
పపరర: వనసకటటష ససరరమలర

5778 NDX2513992
పపరర: అశశన రగడడ చలకల

95-166/284

5781 SQX2498343
పపరర: ఆశ లత మడ

95-166/276

5784 AP151000567507
పపరర: వజయలకకక గగళళపలర
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-14-1053
వయసనస:57
లస: ససస స

5764 MLJ1168111
పపరర: రరజరశశరర చదదళ

95-166/271

5767 SQX0814137
పపరర: బసవయఖ రరససశశటస ట

95-166/274

5770 SQX0814178
పపరర: శకనవరస రరవప కలసటబ

95-166/277

తసడడ:డ బబ సన
ఇసటట ననస:61-14-1049
వయసనస:44
లస: పప
95-166/279

5773 SQX0814129
పపరర: వరభదడయఖ రరససశశటస ట

95-166/280

తసడడ:డ కకట వర బసవయఖ
ఇసటట ననస:61-14-1049
వయసనస:53
లస: పప
95-166/282

5776 SQX1468223
పపరర: ననగరశశర రరవప శకమళ

95-166/283

తసడడ:డ కకటయఖ శకమళ
ఇసటట ననస:61-14-1050
వయసనస:56
లస: పప
94-166/19

5779 NDX2514008
పపరర: చనత కరశ రగడడ చలకల

94-166/20

తసడడ:డ వర వససత చలకల
ఇసటట ననస:61-14-1052
వయసనస:44
లస: పప
95-165/1012

భరస : వనసకట కకషష మడ
ఇసటట ననస:61-14-1052/1
వయసనస:24
లస: ససస స
94-166/22

95-166/268

తసడడ:డ వరభదడయఖ
ఇసటట ననస:61-14-1049
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ చనత కరశ రగడడ చలకల
ఇసటట ననస:61-14-1052
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ చనత కరశరగడడ చలకల
ఇసటట ననస:61-14-1052
వయసనస:22
లస: పప
5783 NDX2513950
పపరర: సనజజత కరయత

95-166/273

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ససరరమలర
ఇసటట ననస:61-14-1050
వయసనస:23
లస: పప

భరస : చనత కరశ రగడడ చలకల
ఇసటట ననస:61-14-1052
వయసనస:42
లస: ససస స
5780 SQX1863786
పపరర: పడతనప రగడడడ చలకల

5766 MLJ2717551
పపరర: పసచమమక గరరర పరటట

5761 MLJ1168723
పపరర: సనబడమణణఖశవరర చదదళర

భరస : వనసకటసనబలయఖ
ఇసటట ననస:61-14-1049
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:61-14-1049
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ హననమయఖ
ఇసటట ననస:61-14-1049
వయసనస:55
లస: పప
5777 NDX2513943
పపరర: వర వరససత చలకల

95-166/270

తసడడ:డ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:61-14-1049
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ సనబడమణఖస
ఇసటట ననస:61-14-1049
వయసనస:47
లస: పప
5774 MLJ1169093
పపరర: సనబబబరరవప రగతష

5763 SQX1239053
పపరర: ఈశశరమక రగతష

95-166/265

భరస : వనసకటసనబబయఖ
ఇసటట ననస:61-14-1049
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:61-14-1049
వయసనస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ
ఇసటట ననస:61-14-1049
వయసనస:30
లస: పప
5771 SQX0814145
పపరర: రరజ పసనపపలలటట

95-166/267

భరస : సనబబబ రరవప రగతష
ఇసటట ననస:61-14-1049
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:61-14-1049
వయసనస:68
లస: ససస స
5768 SQX0377978
పపరర: రరఘవనసదడ చదదళర

5760 SQX0823716
పపరర: మసగమక పసనపపలలటట

5758 SQX0999235
పపరర: శక లకడక రగతష

తసడడ:డ సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-14-1049
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:61-14-1049
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : వరభదడయఖ
ఇసటట ననస:61-14-1049
వయసనస:48
లస: ససస స
5765 SQX0823476
పపరర: మసరసనమక పసనపపలలటట

95-166/264

తసడడ:డ సనబబబ రరవప రగతష
ఇసటట ననస:61-14-1049
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ
ఇసటట ననస:61-14-1049
వయసనస:28
లస: ససస స
5762 SQX0823450
పపరర: భవరన రరససశశటస ట

5757 SQX1239079
పపరర: అనసష రగతష

5782 NDX2513968
పపరర: భమలకడక గగళళపలర

94-166/21

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగళళపలర
ఇసటట ననస:61-14-1053
వయసనస:30
లస: ససస స
95-166/285

5785 SQX0814111
పపరర: రరమయసజననయగలల గగళరపలర

95-166/286

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:61-14-1053
వయసనస:39
లస: పప
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5786 SQX0999227
పపరర: శకనవరస రరవప సనకమసచ

95-166/287

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-14-1053
వయసనస:44
లస: పప
5789 SQX0823443
పపరర: సననత ఏకకటటల

95-166/289

95-166/292

95-166/295

95-166/297

95-166/300

95-166/303

95-166/306

5799 SQX0379412
పపరర: సనజజత యరకసరన�

5802 SQX1924182
పపరర: కలయఖణణ చదరరకలమలలర

5805 SQX1290824
పపరర: షరరకల షపక

5808 SQX1825405
పపరర: ఖయజజ షపక

95-166/309

5811 SQX1956259
పపరర: సనభబన షపచక

95-166/298

5814 SQX1603720
పపరర: శరఖమల పపలలర టటకలరరస
భరస : తడననధ పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:61-14-1058
వయసనస:27
లస: ససస స

5794 AP151000567479
పపరర: ననగరశశర రరవప పగరడడపరల

95-166/294

5797 SQX1526666
పపరర: సరయ పసడయయసక ఆవపల

95-166/296

5800 MLJ1168640
పపరర: శవపరరశత ఆవపల

95-166/299

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:61-14-1055
వయసనస:40
లస: ససస స
95-166/301

5803 MLJ1171776
పపరర: శకనవరసరరవప చసకర

95-166/302

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:61-14-1055
వయసనస:39
లస: పప
95-166/304

5806 SQX1336479
పపరర: వనసకట రతతస కరబబ లల

95-166/305

భరస : రరమగ కరబబ లల
ఇసటట ననస:61-14-1056
వయసనస:39
లస: ససస స
95-166/307

5809 SQX1468215
పపరర: పపళర రరవప చతరరకలమలర

95-166/308

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చతరరకలమలర
ఇసటట ననస:61-14-1056
వయసనస:42
లస: పప
95-166/310

తసడడ:డ సనభబన షపచక
ఇసటట ననస:61-14-1057
వయసనస:63
లస: పప
95-166/312

95-166/291

తసడడ:డ రరజ ఆవపల
ఇసటట ననస:61-14-1055
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలయల లలట షపక
ఇసటట ననస:61-14-1056
వయసనస:23
లస: పప

భరస : మహహదద న
ఇసటట ననస:61-14-1057
వయసనస:54
లస: ససస స
5813 SQX1603753
పపరర: శరఖమల దనరర భవరన
పపలలర టటకలరరస
భరస : తడననద పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:61-14-1058
వయసనస:27
లస: ససస స

95-160/767

తసడడ:డ మమలయల షపక
ఇసటట ననస:61-14-1056
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : మమలయల
ఇసటట ననస:61-14-1056
వయసనస:47
లస: ససస స
5810 SQX0960047
పపరర: ఖయససస బ షపక

5796 SQX2080554
పపరర: దనరర పడసరద కరబబ లల

5791 AP151000567509
పపరర: సరమయమ జఖస చదననతపరటట

తసడడ:డ రతస మక పగరడడపరల
ఇసటట ననస:61-14-1054
వయసనస:44
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప చదరరకలమలలర
ఇసటట ననస:61-14-1055
వయసనస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:61-14-1055
వయసనస:65
లస: పప
5807 SQX0823492
పపరర: దదలర యన షపక

95-166/293

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:61-14-1055
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:61-14-1055
వయసనస:55
లస: ససస స
5804 MLJ1169622
పపరర: వరయఖ చసకర

5793 SQX0814103
పపరర: కకటయఖ A

95-166/1182

భరస : వనసకటరతస యఖ
ఇసటట ననస:61-14-1054
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ కరబబ లల
ఇసటట ననస:61-14-1055
వయసనస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:61-14-1055
వయసనస:31
లస: ససస స
5801 MLJ1168632
పపరర: బసవ పపనతమక చసకర

95-166/290

తసడడ:డ బబల గగరవయఖ
ఇసటట ననస:61-14-1054
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-14-1054
వయసనస:62
లస: పప
5798 SQX0404996
పపరర: రతత కలమయరర చసకర

5790 SQX0520866
పపరర: మయధవ రగడడడబతస న

5788 SQX2144467
పపరర: సనజజత కరయతన

భరస : బబలయజ
ఇసటట ననస:61-14-1053
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : ననగరరరజన
ఇసటట ననస:61-14-1054
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : సనబబబరరయగడడ
ఇసటట ననస:61-14-1054
వయసనస:74
లస: ససస స
5795 MLJ2721264
పపరర: వనసకరటరతస యఖ చదననతపరటట

95-166/288

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-14-1053
వయసనస:62
లస: పప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:61-14-1054
వయసనస:34
లస: ససస స
5792 SQX0126904
పపరర: కకసడమక రగడడడబతస న

5787 AP151000567494
పపరర: సరసబశవరరవప గగళళపలర

5812 SQX1603738
పపరర: ఆషరజజఖత పపలలర టటకలరరస

95-166/311

భరస : కకశశర పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:61-14-1058
వయసనస:23
లస: ససస స
95-166/313

5815 SQX0520676
పపరర: ఝయనసలకడక పపలలర టటకలరరస

95-166/314

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-14-1058
వయసనస:49
లస: ససస స
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95-166/315

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-14-1058
వయసనస:30
లస: పప
5819 SQX1203306
పపరర: పదకజ సరనన

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-14-1058
వయసనస:30
లస: పప
95-166/318

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:61-14-1060
వయసనస:41
లస: ససస స
5822 SQX0757492
పపరర: లకకకదతవ వడతడ

95-166/321

95-166/1183

95-166/325

95-165/50

95-166/327

95-166/331

భరస : హననమసతరరవప
ఇసటట ననస:61-14-1068
వయసనస:47
లస: ససస స

5829 MLJ1168244
పపరర: ననగరశశరరరవప గగరసటర

5832 SQX2192821
పపరర: రమమష జమగకగరన

5835 SQX1956309
పపరర: అమర వరణణ జమగకగరన

5838 SQX1461342
పపరర: రవ బబబగ తనతన

95-166/334

5841 AP151000567241
పపరర: శకనవరసరరవప జమగకగరరర

95-166/326

5844 SQX1275396
పపరర: భగవననశశర రరవప దసడద
తసడడ:డ హననమసత రరవప దసడద
ఇసటట ననస:61-14-1068
వయసనస:25
లస: పప

95-157/1476

5827 MLJ1168301
పపరర: పపషరలవత గగరసటర

95-166/324

5830 SQX1397331
పపరర: అమర వరణణ జమగగన

95-165/49

భరస : రమమష జమగగన
ఇసటట ననస:61-14-1067
వయసనస:34
లస: ససస స
95-165/844

5833 SQX2498319
పపరర: రమణయఖ కరరలరపప

95-165/1011

తసడడ:డ కకటయఖ కరరలరపప
ఇసటట ననస:61-14-1067
వయసనస:59
లస: పప
95-166/329

5836 AP151000567153
పపరర: జయకలమయరర జమగకగరరర

95-166/330

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-14-1067
వయసనస:54
లస: ససస స
95-166/332

5839 SQX0749994
పపరర: ఉమ మహహష జమగకగరన

95-166/333

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-14-1067
వయసనస:38
లస: పప
95-166/335

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-14-1067
వయసనస:45
లస: పప
95-166/337

5824 SQX2257384
పపరర: వనసకటటశశర రరవప శశటస టపలర

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-14-1066
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకయఖ తనతన
ఇసటట ననస:61-14-1067
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ కరరలరపప
ఇసటట ననస:61-14-1067
వయసనస:40
లస: పప
5843 MLJ2718690
పపరర: శవ ననగరసదడస దసడద

95-166/323

భరస : రమమష జమగకగరన
ఇసటట ననస:61-14-1067
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరజన రరవప మనతస
ఇసటట ననస:61-14-1067
వయసనస:24
లస: పప
5840 SQX1468207
పపరర: కకటటశశర రరవప కరరల రపప

5826 SQX0667642
పపరర: సనజజత రరణణ గగరసటర

95-166/320

తసడడ:డ ససదరయఖ శశటస టపలర
ఇసటట ననస:61-14-1062
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జమగకగరన
ఇసటట ననస:61-14-1067
వయసనస:40
లస: పప

భరస : ఉమయమహహశ
ఇసటట ననస:61-14-1067
వయసనస:29
లస: ససస స
5837 SQX1544395
పపరర: శరసత కకషష మనతస

95-166/322

తసడడ:డ సనబబయఖ
ఇసటట ననస:61-14-1066
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప జమగగరరర
ఇసటట ననస:61-14-1067
వయసనస:40
లస: పప
5834 SQX0520908
పపరర: లలయరరణణ జమగకగరన

5823 SQX0750448
పపరర: శకనవరసనలల దనరసగగల

5821 SQX0756627
పపరర: రరజరశశరర దనరసగగల
భరస : శకనవరసనలల
ఇసటట ననస:61-14-1061
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:61-14-1066
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-14-1066
వయసనస:39
లస: పప
5831 SQX1397323
పపరర: రమమష జమగగరరర

95-166/319

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:61-14-1061
వయసనస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప శశటస టపలర
ఇసటట ననస:61-14-1062
వయసనస:38
లస: ససస స
5828 MLJ1170091
పపరర: రమమష గగరసటర

5820 SQX1336503
పపరర: రసగయఖ సరనన

95-166/317

తసడడ:డ ననగ భమషణస
ఇసటట ననస:61-14-1058
వయసనస:67
లస: పప

తసడడ:డ చనత పసచమయఖ సరనన
ఇసటట ననస:61-14-1060
వయసనస:47
లస: పప

భరస : నరసససహహలల
ఇసటట ననస:61-14-1061
వయసనస:64
లస: ససస స
5825 SQX2151371
పపరర: నగరరజకలమయరర శశటస టపలర

95-166/316 5818 SQX0526566
5817 SQX0805184
పపరర: తడననధ రతతకకషప ర పపలలర టటకలరస
పపరర: ననగరశశర రరవప పపలలర టటకలరరస

5842 MLJ2678621
పపరర: కమల బబషర షపక

95-166/336

తసడడ:డ మసరసన ఖయన షపక
ఇసటట ననస:61-14-1067
వయసనస:53
లస: పప
95-166/338

5845 SQX1275446
పపరర: లలకరష బబబగ దసడద

95-166/339

తసడడ:డ హననమసత రరవప దసడద
ఇసటట ననస:61-14-1068
వయసనస:25
లస: పప
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5846 SQX0750000
పపరర: హననమసతరరవప డసడత

95-166/340

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-14-1068
వయసనస:49
లస: పప
5849 SQX1468181
పపరర: లకడక పడసణకహ పరగగలల

95-166/342

95-166/345

95-166/348

95-166/351

95-166/354

95-166/355

95-166/358

భరస : శవ కలమయర
ఇసటట ననస:61-14-1076
వయసనస:32
లస: ససస స

5859 AP151000567542
పపరర: ననగరశశరమక చమటబ

5862 SQX1361880
పపరర: ఫననదడ శకననధ అకకస

5865 AP151000567508
పపరర: రమయదతవ పప టట

5868 SQX0999896
పపరర: సరసబశవ రరవప కకలకకటర

95-166/361

5871 SQX2193076
పపరర: వనసకటటశశరరర పప టట

95-166/352

5874 SQX0520924
పపరర: దనరర చతబబడ లల
భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:61-14-1076
వయసనస:32
లస: ససస స

5854 SQX0673491
పపరర: బడహక బడతటట

95-166/347

5857 SQX1956317
పపరర: కకషష గరదద

95-166/350

5860 SQX0526731
పపరర: శవననథ చమట

95-166/353

తసడడ:డ శవరరవప
ఇసటట ననస:61-14-1073
వయసనస:32
లస: పప
95-162/190

5863 SQX1361948
పపరర: మరవఅల షపక

95-162/191

తసడడ:డ ఫకకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-14-1075
వయసనస:41
లస: పప
95-166/356

5866 AP151000567506
పపరర: ననగమణణ పప టట

95-166/357

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-14-1075
వయసనస:62
లస: ససస స
95-166/359

5869 AP151000567495
పపరర: వనసకటటశశరరర పప టట

95-166/360

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:61-14-1075
వయసనస:74
లస: పప
95-166/1186

తసడడ:డ కకటయఖ పప టట
ఇసటట ననస:61-14-1075
వయసనస:74
లస: పప
95-166/362

95-166/344

తసడడ:డ రరమయఖ గరదద
ఇసటట ననస:61-14-1071
వయసనస:64
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-14-1075
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ పప లననన
ఇసటట ననస:61-14-1075
వయసనస:82
లస: పప
5873 SQX0823500
పపరర: జజఖసత గగళరపలర

95-166/349

భరస : ననగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:61-14-1075
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : సనబబబ రరవప పప లననన
ఇసటట ననస:61-14-1075
వయసనస:72
లస: ససస స
5870 SQX1336529
పపరర: సనబబబ రరవప పప లననన

5856 SQX1956119
పపరర: రరసబబబగ గరదద

5851 AP151000567170
పపరర: సనశల బడతటట

తసడడ:డ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:61-14-1069/1
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అకకస
ఇసటట ననస:61-14-1075
వయసనస:29
లస: పప

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:61-14-1075
వయసనస:34
లస: ససస స
5867 SQX1336560
పపరర: కలమయరర పప లననన

95-166/346

భరస : శవరరవప
ఇసటట ననస:61-14-1073
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:61-14-1073
వయసనస:57
లస: పప
5864 SQX1136655
పపరర: కకలకకటర సనజజత

5853 SQX0932970
పపరర: శకనవరసన బడతటట

95-166/341

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:61-14-1069/1
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష గరదద
ఇసటట ననస:61-14-1071
వయసనస:39
లస: పప

భరస : శవననధ
ఇసటట ననస:61-14-1073
వయసనస:28
లస: ససస స
5861 AP151000567541
పపరర: శవరరవప చమటబ

95-166/343

తసడడ:డ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:61-14-1069/1
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:61-14-1069/1
వయసనస:53
లస: పప
5858 SQX1136648
పపరర: కలలన చమటబ

5850 SQX0667618
పపరర: లలత బడతటట

5848 SQX1153311
పపరర: గగతమ బడతటట

భరస : శకనవరసన బడతటట
ఇసటట ననస:61-14-1069
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : బబడమకస
ఇసటట ననస:61-14-1069/1
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప బడతపస
ఇసటట ననస:61-14-1069/1
వయసనస:26
లస: పప
5855 SQX0200329
పపరర: రరమయరరవప బడతటట

95-165/1016

భరస : కరలలశర వల షపక
ఇసటట ననస:61-14-1069
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద పరగగలల
ఇసటట ననస:61-14-1069/1
వయసనస:28
లస: ససస స
5852 SQX1468199
పపరర: వనసకటటస బడతపస

5847 SQX2515534
పపరర: కరససస బ షపక

5872 SQX2149169
పపరర: ననగమణణ పప టట

95-166/1187

భరస : వనసకటటశశరరర పప టట
ఇసటట ననస:61-14-1075
వయసనస:64
లస: ససస స
95-166/363

5875 SQX0872119
పపరర: ఖయససమ బ షపక

95-166/364

భరస : మమహబమబ
ఇసటట ననస:61-14-1076
వయసనస:73
లస: ససస స

Page 200 of 306

5876 MLJ1171305
పపరర: కరశయఖ పపల
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95-166/365

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-14-1076
వయసనస:35
లస: పప
5879 MLJ1172212
పపరర: ససభబగఖ లకడక గమళర

95-166/368

95-166/371

95-166/374

95-165/51

95-166/378

95-159/608

95-159/611

తసడడ:డ లకకణరరవప ఆతక కల రర
ఇసటట ననస:61-15
వయసనస:31
లస: పప
5900 AP151000540289
పపరర: లకకణరరవప ఆతకకలరర

95-159/614

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:61-15
వయసనస:52
లస: పప
5903 MLJ1740232
పపరర: హరననధసససగ
తసడడ:డ దతవనసదడసససగ
ఇసటట ననస:61-15
వయసనస:39
లస: పప

95-166/370

5884 SQX0404954
పపరర: ధనలకడకతతననగగసటర

95-166/373

95-166/375 5887 SQX2324697
5886 MLJ2717817
పపరర: చదసబరగశశర గగపరస తతననగగసటర
పపరర: నవఖ శక తతననగగసటర

5889 AP151000567607
పపరర: గగరరవపలల దసడత

5892 SQX1586801
పపరర: పదనకవత కరవపరర

5895 MLJ3740867
పపరర: లకకకసనజజత ఆతకకలరర

95-166/1188

తసడడ:డ చదమయబ ఈశశర గగపస తతననగగసటర
ఇసటట ననస:61-14-1078
వయసనస:18
లస: ససస స
95-166/376

5890 MLJ2720357
పపరర: పడసరదరరవప దసడద

95-166/377

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-14-1079
వయసనస:53
లస: పప
95-165/52

5893 SQX1066043
పపరర: లకడక గసధస

95-163/96

భరస : గసధస రమమశ గసధస
ఇసటట ననస:61-14-1954
వయసనస:32
లస: ససస స
95-159/609

5896 AP151000543294
పపరర: రరజరశశరర ఆతకకలరర

భరస : చదనతకరశవరరవప ఆతక కల రర
ఇసటట ననస:61-15
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : లకకణరరవప ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:61-15
వయసనస:49
లస: ససస స

95-159/612
5898 MLJ3739331
పపరర: వనసకట శవ మలర కరరరజన రరవప
ఆవపల
తసడడ:డ ననయగడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:61-15
వయసనస:36
లస: పప

5899 AP151000540396
పపరర: చదనతకరశవపలల ఆతకకలరర
తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:61-15
వయసనస:50
లస: పప

5901 GSP2804508
పపరర: జజఖతఖన బగకకసటట
ర

5902 SQX0239541
పపరర: హహమలత బబయ

95-174/708

భరస : బసవ ఇసదన మమళ ననలవలర
ఇసటట ననస:61-15
వయసనస:35
లస: ససస స
95-194/102

5881 SQX1358630
పపరర: సరయ బబబగ గగళర

భరస : చదసబబశశర గగపస
ఇసటట ననస:61-14-1078
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ కరవపరర
ఇసటట ననస:61-14-1097
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణరరవప ఆతక కల రర
ఇసటట ననస:61-15
వయసనస:29
లస: ససస స
5897 MLJ3739430
పపరర: ససదదప కలమయర ఆతకకలరర

95-166/372

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-14-1079
వయసనస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ బగచమయఖ జలలరర
ఇసటట ననస:61-14-1096
వయసనస:66
లస: పప
5894 SQX0382036
పపరర: లకడక ఆలలఖఖ ఆతకకలరర

5883 MLJ2717726
పపరర: వనసకట రమణ గమళళ

95-166/367

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగళర
ఇసటట ననస:61-14-1077
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-14-1078
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద దసడత
ఇసటట ననస:61-14-1079
వయసనస:24
లస: పప
5891 SQX1603654
పపరర: సరసబశవరరవప జలలరర

95-166/369

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:61-14-1077
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:61-14-1078
వయసనస:27
లస: పప
5888 SQX1371921
పపరర: మయధవన దసడత

5880 SQX0667311
పపరర: పపలర మక బతస న

5878 MLJ2719136
పపరర: ననగరశశరరరవప వపలర

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:61-14-1076
వయసనస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-14-1077
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-14-1077
వయసనస:28
లస: పప
5885 SQX0814236
పపరర: కకరణ కలమయర గరలర

95-166/366

తసడడ:డ గగపరలస
ఇసటట ననస:61-14-1076
వయసనస:38
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-14-1077
వయసనస:40
లస: ససస స
5882 SQX0814228
పపరర: మలర కరరరజన రరవప బతస న

5877 SQX0814202
పపరర: శవ కలమయర గగళరపలర

5904 SQX1956267
పపరర: కకటటరగడడడ సనరపరగడడడ
తసడడ:డ సరసబరగడడడ సనరపరగడడడ
ఇసటట ననస:61-15-108
వయసనస:60
లస: పప

95-159/610

95-159/613

95-194/101

భరస : దతవనసదడసససగ
ఇసటట ననస:61-15
వయసనస:56
లస: ససస స
95-166/379

5905 SQX2135531
పపరర: ఊమ హన షపక

95-157/1477

భరస : అసర స
ఇసటట ననస:61-15-1080
వయసనస:45
లస: ససస స
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5906 SQX1923804
పపరర: ఫరరర నన షపక
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95-166/380

తసడడ:డ అసర స షపక
ఇసటట ననస:61-15-1080
వయసనస:22
లస: ససస స
5909 AP151000567169
పపరర: జజననభ మసరసన

95-166/383

95-166/386

95-166/390

95-166/1191

95-162/192

95-163/99

95-166/394

భరస : నససర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-15-1084
వయసనస:34
లస: ససస స

5919 SQX2075331
పపరర: సరసబశవరరవప అడతడపలర

5922 SQX1361831
పపరర: పపరరమయళళర పగడనల

5925 SQX0889113
పపరర: కకసనరర చసదడ శశఖర

5928 SQX1968114
పపరర: నలమ పగరడల

95-166/397

5931 SQX1314699
పపరర: కరరమ షపక

95-144/550

5934 SQX2154284
పపరర: హససన పటస న
భరస : నససర ఖయన పటస న
ఇసటట ననస:61-15-1084
వయసనస:33
లస: ససస స

5914 SQX0567446
పపరర: రరప ఉజశల బచనమ

95-166/388

5917 SQX2324747
పపరర: లకడక కలమయరర బజననపలర

95-166/1190

5920 SQX0932954
పపరర: సప మయఖ ఉలర సగగసట

95-163/97

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:61-15-1082
వయసనస:45
లస: పప
95-162/193

5923 SQX1331883
పపరర: దనరర దతవ మమమలయ

95-163/98

భరస : వరరకజ మమమలయ
ఇసటట ననస:61-15-1083
వయసనస:38
లస: ససస స
95-163/100

5926 SQX0126557
పపరర: ఆదదలకడక పగడనల�

95-166/393

భరస : అజయ కలమయర
ఇసటట ననస:61-15-1083
వయసనస:42
లస: ససస స
95-166/395

5929 SQX1314715
పపరర: షరహహద షపక

95-166/396

భరస : కరరమ బబగ షపక
ఇసటట ననస:61-15-1084
వయసనస:31
లస: ససస స
95-166/398

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:61-15-1084
వయసనస:35
లస: పప
95-166/1077

95-166/385

భరస : మసరసన రరవప బజననపలర
ఇసటట ననస:61-15-1081/7
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అజయ కలమయర పగరడల
ఇసటట ననస:61-15-1083
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:61-15-1084
వయసనస:62
లస: ససస స
5933 SQX2039220
పపరర: హససన పఠరన

95-166/1189

తసడడ:డ అపరల రరవప
ఇసటట ననస:61-15-1083
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ పపరరమయళళళ
ఇసటట ననస:61-15-1083
వయసనస:45
లస: పప
5930 SQX0379149
పపరర: హఫసజన షపక

5916 SQX2325033
పపరర: మసరసన రరవప బజననపలర

5911 SQX1554907
పపరర: అసరరమ షపక

తసడడ:డ లకడక కరశవరరవప
ఇసటట ననస:61-15-1081
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరర సరరధద పగడనల
ఇసటట ననస:61-15-1083
వయసనస:64
లస: పప

తసడడ:డ ససవర రరవప మయదనదసరన
ఇసటట ననస:61-15-1083
వయసనస:36
లస: పప
5927 SQX0507954
పపరర: అజయ కలమయర పగడనల

95-166/387

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అడతడ పలర
ఇసటట ననస:61-15-1082
వయసనస:40
లస: పప

భరస : పపరరమయళర పగడనల
ఇసటట ననస:61-15-1083
వయసనస:59
లస: ససస స
5924 SQX0068940
పపరర: రరస బబబగ మయదనదసరన

5913 SQX1968783
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-166/382

తసడడ:డ అబగదల సలస షపక
ఇసటట ననస:61-15-1080
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ హననమయఖ బజననపలర
ఇసటట ననస:61-15-1081/7
వయసనస:71
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప బజననపలర
ఇసటట ననస:61-15-1081/7
వయసనస:38
లస: పప
5921 SQX1361781
పపరర: లత పగడనల

95-166/384

తసడడ:డ అసరరస షపక
ఇసటట ననస:61-15-1080
వయసనస:22
లస: పప

భరస : కకటటరగడడడ సనరపరగడడడ
ఇసటట ననస:61-15-1081
వయసనస:52
లస: ససస స
5918 SQX2324861
పపరర: జయ పడకరశ రరవప బజననపలర

5910 SQX1015289
పపరర: ఫరరరక షపక

5908 SQX1544452
పపరర: ఉమ హన షపక

భరస : అసరరమ షపక
ఇసటట ననస:61-15-1080
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అసర స షపక
ఇసటట ననస:61-15-1080
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ చనతమమలయల
ఇసటట ననస:61-15-1080
వయసనస:65
లస: పప
5915 SQX1955046
పపరర: భమలకడక సనరపరగడడడ

95-166/381

భరస : ఖయజజ వల
ఇసటట ననస:61-15-1080
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : చనతమసరసన
ఇసటట ననస:61-15-1080
వయసనస:57
లస: ససస స
5912 MLJ1172519
పపరర: మసరసన షపక

5907 SQX1099002
పపరర: నసరజ హ న షపక

5932 MLJ1169382
పపరర: మయబగజజన రరక

95-166/399

తసడడ:డ చనతమసరసన
ఇసటట ననస:61-15-1084
వయసనస:37
లస: పప
95-166/1192

5935 SQX1825397
పపరర: సశపత వనచమ

95-166/400

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వనచమ
ఇసటట ననస:61-15-1085
వయసనస:23
లస: ససస స
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5936 MLJ1169192
పపరర: రరపవత మమడన
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95-166/401

తసడడ:డ ననగలసగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-15-1085
వయసనస:33
లస: ససస స
5939 SQX1136622
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వనచనమ

95-166/404

95-155/848

95-156/996

Deleted
95-166/408

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:61-15-1086
వయసనస:34
లస: పప
5951 SQX2258069
పపరర: అససఫ షపక

95-166/1194

95-166/412

95-166/415

తసడడ:డ వఠలయ చనరర
ఇసటట ననస:61-15-1087/1
వయసనస:31
లస: పప

95-155/849

5946 SQX0198481
పపరర: పదక గరరర పరటట

5952 SQX2384402
పపరర: ఆరరఫ షపక

5955 SQX1468314
పపరర: సతఖవత పగడనల

5958 SQX1136861
పపరర: కళయఖణ కలమయర రరకపలర

95-166/418

5961 SQX1192657
పపరర: ఉమ తతలలటట

95-166/406

5964 SQX0763839
పపరర: అననరరధన బజననపలర
భరస : బబపపజరరవప
ఇసటట ననస:61-15-1087/1
వయసనస:46
లస: ససస స

95-155/850

5947 SQX1314590
పపరర: అశశక కలమయర గరరర పరటట

95-166/407

తసడడ:డ ససవర శసకర రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:61-15-1086
వయసనస:33
లస: పప
95-166/409

5950 MLJ1170448
పపరర: శవశసకరరరవప గరరర పరటట

95-166/410

తసడడ:డ ససతనరరమయసజననయగలల
ఇసటట ననస:61-15-1086
వయసనస:57
లస: పప
95-166/1195

5953 SQX1238931
పపరర: చనమగసడతశశరర పగడనల

95-166/411

తసడడ:డ పడసరద పగడనల
ఇసటట ననస:61-15-1087
వయసనస:27
లస: ససస స
95-166/413

5956 SQX1238956
పపరర: పరరర సరరధద పగడనల

95-166/414

తసడడ:డ పడసరద పగడనల
ఇసటట ననస:61-15-1087
వయసనస:25
లస: పప
95-166/416

5959 AP151000567512
పపరర: పడసరదన పగడల

95-166/417

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:61-15-1087
వయసనస:45
లస: పప
95-166/419

భరస : వఠలయ చనరర
ఇసటట ననస:61-15-1087/1
వయసనస:46
లస: ససస స
95-166/421

5944 SQX2156834
పపరర: అససఫ షపక

Deleted

భరస : శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:61-15-1086
వయసనస:51
లస: ససస స
5949 MLJ1168616
పపరర: వనసకటనరరష గరరర పరటట

95-166/1193

తసడడ:డ సరరర ర బబష షపక
ఇసటట ననస:61-15-1086
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:61-15-1087
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ పరరదసరరధద
ఇసటట ననస:61-15-1087
వయసనస:67
లస: పప
5963 SQX1193135
పపరర: రరజశశఖర తతలలటట

5943 SQX2158533
పపరర: రజయ షపక

95-166/403

భరస : రరమ లసగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-15-1085
వయసనస:54
లస: ససస స

భరస : పరసడడ రసగ రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:61-15-1087
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద పగడనల
ఇసటట ననస:61-15-1087
వయసనస:25
లస: పప
5960 AP151000567739
పపరర: పరసడడరసగరరరవప పగడల

5941 SQX2223717
పపరర: రతత కలమయరర మమర

తసడడ:డ సరద ర బబష షపక
ఇసటట ననస:61-15-1086
వయసనస:23
లస: పప

భరస : పడసరదన పగడల
ఇసటట ననస:61-15-1087
వయసనస:44
లస: ససస స
5957 SQX1275370
పపరర: వజయ సరరధద పగడనల

95-166/405

తసడడ:డ శవశసకరరరవప �
ఇసటట ననస:61-15-1086
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరరర ర బబష షపక
ఇసటట ననస:61-15-1086
వయసనస:24
లస: పప
5954 AP151000567738
పపరర: రరజరశశరర పగడల

5940 MLJ1168822
పపరర: ననగలసగరశశరరరవప మమడన

భరస : సరరర ర బబష షపక
ఇసటట ననస:61-15-1086
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరర ర బబష షపక
ఇసటట ననస:61-15-1086
వయసనస:24
లస: పప

5948 SQX1314582
పపరర: వనణగ గరపరల గరరర పరటట

5938 SQX1825371
పపరర: వజయమణణ పవన కలమయర
వనచమ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప వనచమ
ఇసటట ననస:61-15-1085
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలకకషష
ఇసటట ననస:61-15-1085
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఇమయమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-15-1086
వయసనస:47
లస: పప
5945 SQX2254167
పపరర: అససఫ షపక

95-166/402

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-15-1085
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడ రసగ వటల
ఇసటట ననస:61-15-1085
వయసనస:49
లస: పప
5942 SQX2156263
పపరర: సరరర ర భబష షపక

5937 SQX0462382
పపరర: కకషష పసడయ

5962 SQX1192640
పపరర: చసదడశశఖర తతలలటట

95-166/420

తసడడ:డ వఠలయ చనరర
ఇసటట ననస:61-15-1087/1
వయసనస:31
లస: పప
95-166/1196

5965 SQX2232056
పపరర: రమఖ కరకసత పగడనల

95-166/1197

భరస : పరరర సరరధద పగడనల
ఇసటట ననస:61-15-1087/1
వయసనస:24
లస: ససస స
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5966 SQX1956135
పపరర: సడవణఖ వనమమరర
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95-166/422

తసడడ:డ సరరశశశరరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:61-15-1088
వయసనస:20
లస: ససస స
5969 MLJ1168574
పపరర: సనధనరరణణ బబ డనవపల

95-166/425

95-166/428

95-166/431

95-166/1198

95-155/852

95-166/435

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:61-15-1092
వయసనస:35
లస: ససస స

5979 SQX2348522
పపరర: సరశత వనమమరర

5982 SQX2236537
పపరర: అకకస ఖయన పఠరన

5985 SQX0198291
పపరర: రరజరశశరర సనకమసచ

95-166/438

5988 SQX2350791
పపరర: బల ససరర బనదనహమ

95-166/1199

5991 SQX0905695
పపరర: సరమయమ జఖస చమకల

95-166/1200

95-166/436

5994 MLJ1172592
పపరర: కనకదనరర లసగస
భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:61-15-1092
వయసనస:37
లస: ససస స

95-166/430

5977 AP151000567737
పపరర: కకషష నలర మతష

95-166/433

5980 SQX2158665
పపరర: సపచదన ఖయన పటబన

95-155/851

5983 SQX1554899
పపరర: శరసత సనకమసచ

95-166/434

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప సనకమసచ
ఇసటట ననస:61-15-1090
వయసనస:24
లస: ససస స
5986 SQX1603779
పపరర: శవరరమకకషష సనకమసచ

95-166/437

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప సనకమసచ
ఇసటట ననస:61-15-1090
వయసనస:22
లస: పప
95-166/1201

5989 SQX2145118
పపరర: ననగ మణణ బసదననదస

95-166/1202

భరస : బల ససరర
ఇసటట ననస:61-15-1090
వయసనస:34
లస: ససస స
95-166/440

భరస : శసకర చమకల
ఇసటట ననస:61-15-1091
వయసనస:60
లస: ససస స
95-166/442

5974 SQX0200279
పపరర: శకనవరసరవప నలర మతష�

తసడడ:డ జజనన ఖయన
ఇసటట ననస:61-15-1089
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఆసథదన బనదనహమ
ఇసటట ననస:61-15-1090
వయసనస:39
లస: పప
95-166/439

95-166/427

తసడడ:డ వనసకటసనబబయఖ
ఇసటట ననస:61-15-1088
వయసనస:62
లస: పప

భరస : ననగరశశరరవప సనకమసచ
ఇసటట ననస:61-15-1090
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : రరజరష జమసడర మమడడ
ఇసటట ననస:61-15-1091
వయసనస:25
లస: ససస స
5993 MLJ2717684
పపరర: జయలకడక లసగస

95-166/432

Deleted

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:61-15-1090
వయసనస:57
లస: పప
5990 SQX1468298
పపరర: యయసన మణణ జమసడర మమడడ

5976 SQX0960005
పపరర: శశఖర అలర స

5971 AP151000567093
పపరర: వజయకలమయరర నలర మతష

తసడడ:డ కకషష నలర మతష�
ఇసటట ననస:61-15-1088
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ చనత సపచధన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-15-1089
వయసనస:22
లస: పప

భరస : వజయరరజ గగసడడగ
ఇసటట ననస:61-15-1090
వయసనస:26
లస: ససస స
5987 SQX0200238
పపరర: ననగరశశరరవప సనకమసచ

95-166/429

తసడడ:డ సరరరశశర రరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:61-15-1088
వయసనస:18
లస: ససస స

భరస : సపచధన ఖయన
ఇసటట ననస:61-15-1089
వయసనస:49
లస: ససస స
5984 SQX1554873
పపరర: కకటటశశరర గగసడడగ

5973 SQX1098624
పపరర: రవకలమయర బబ డనవపల

95-166/424

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:61-15-1088
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ధదరర సరశమ
ఇసటట ననస:61-15-1088
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ వనమమరర
ఇసటట ననస:61-15-1088
వయసనస:42
లస: పప
5981 SQX2158673
పపరర: షసషతన పటబన

95-166/426

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:61-15-1088
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ రసగననయకలలల
ఇసటట ననస:61-15-1088
వయసనస:47
లస: పప
5978 SQX2301950
పపరర: సరరశశశర రరవప వనమమరర

5970 SQX0960013
పపరర: శవ కలమయరర అలర స

5968 SQX0960021
పపరర: సనజజత వనమమరర

భరస : సరరశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-15-1088
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:61-15-1088
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శశఖర
ఇసటట ననస:61-15-1088
వయసనస:28
లస: పప
5975 MLJ1169036
పపరర: శకనవరసరరవప బబ డనఆవపల

95-166/423

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:61-15-1088
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-15-1088
వయసనస:45
లస: ససస స
5972 SQX0750802
పపరర: సరయకలమయర అలర స

5967 SQX0198358
పపరర: సనరరఖ నలర మతష

5992 SQX1468306
పపరర: రమమశ జమసడర మమడడ

95-166/441

తసడడ:డ దనవద జమసడర మమడడ
ఇసటట ననస:61-15-1091
వయసనస:36
లస: పప
95-166/443

5995 AP151000567145
పపరర: సరగజన లసగస

95-166/444

భరస : వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:61-15-1092
వయసనస:57
లస: ససస స
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5996 AP151000567488
పపరర: శశషయఖ లసగస

95-166/445

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:61-15-1092
వయసనస:43
లస: పప
5999 SQX1091313
పపరర: శక లకడక కరరలరపప

95-163/103

95-163/106

95-166/448

95-166/451

95-166/454

95-166/457

95-166/460

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:61-15-1097
వయసనస:40
లస: పప

6009 SQX0750943
పపరర: ననగరరజ యడర పలర

6012 SQX0750497
పపరర: వనసకటబడవప చదరరకలపలర

6015 AP151000567613
పపరర: సరసబయఖ గగళళ

6018 SQX0200436
పపరర: బడహకస అవరరసస

95-166/462

6021 MLJ1168699
పపరర: జజఖతరకయ కరవపరర

95-166/452

6024 MLJ1168533
పపరర: నరసససహరరవప కరవపరర
తసడడ:డ శకరరమలల
ఇసటట ననస:61-15-1097
వయసనస:78
లస: పప

6004 SQX0960187
పపరర: కకటటశశరర చదరరకలమలర

95-166/447

6007 AP151000567092
పపరర: ధనలకడక గగళళ

95-166/450

6010 MLJ1173236
పపరర: పడభబకర గగళర

95-166/453

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-15-1093
వయసనస:34
లస: పప
95-166/455

6013 SQX0750265
పపరర: సశరష మగరళ

95-166/456

తసడడ:డ ఐజక
ఇసటట ననస:61-15-1093
వయసనస:46
లస: పప
95-166/458

6016 SQX0198770
పపరర: సనజజత అవరరసస

95-166/459

భరస : బడహకస
ఇసటట ననస:61-15-1094
వయసనస:36
లస: ససస స
95-166/461

6019 SQX2247609
పపరర: యరకయఖ ఆవరరసస

95-166/1203

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ ఆవరరసస
ఇసటట ననస:61-15-1095
వయసనస:43
లస: పప
95-166/463

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-15-1097
వయసనస:36
లస: ససస స
95-166/465

95-163/105

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:61-15-1093
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-15-1094
వయసనస:39
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప జలలరర
ఇసటట ననస:61-15-1096
వయసనస:66
లస: ససస స
6023 MLJ1168707
పపరర: శకనవరసరరవప కరవపరర

95-166/449

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:61-15-1093
వయసనస:67
లస: పప

భరస : యయరకయఖ
ఇసటట ననస:61-15-1094
వయసనస:71
లస: ససస స
6020 SQX1603662
పపరర: ననగ రరణణ జలలరర

6006 AP151000567020
పపరర: శవపరరశత యడర పలర

6001 SQX1091297
పపరర: వనసకటటశశరరర గగళళ

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:61-15-1093
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-15-1093
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-15-1093
వయసనస:59
లస: పప
6017 SQX0127209
పపరర: సరసబబడజఖస అవరరసన

95-166/446

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-15-1093
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:61-15-1093
వయసనస:37
లస: పప
6014 AP151000567431
పపరర: శవననగరశశరరరవప యడర పలర

6003 SQX0999292
పపరర: వనసకటటశశరర గగళళ

95-163/102

తసడడ:డ వజయ
ఇసటట ననస:61-15-1093
వయసనస:35
లస: పప

భరస : శవననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-15-1093
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళ
ఇసటట ననస:61-15-1093
వయసనస:25
లస: పప
6011 SQX0354027
పపరర: రరఘవనసదడరరవప గగళళ

95-163/104

భరస : సనరరష గగళళ
ఇసటట ననస:61-15-1093
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : మగరళ
ఇసటట ననస:61-15-1093
వయసనస:38
లస: ససస స
6008 SQX0960195
పపరర: కకషప ర సశరష

6000 SQX0068452
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ సకలరర

5998 SQX0822932
పపరర: కకటటశశరర చదరరకలమలర

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:61-15-1093
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:61-15-1093
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపదద రవణయఖ
ఇసటట ననస:61-15-1093
వయసనస:44
లస: పప
6005 SQX0823617
పపరర: కలమయరర సశరష

95-163/101

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-15-1093
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:61-15-1093
వయసనస:38
లస: ససస స
6002 SQX1091263
పపరర: రమమష కరరలరపప

5997 SQX1091248
పపరర: మసగ గగళళ

6022 MLJ1168681
పపరర: ససతనరరవమక కరవపరర

95-166/464

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:61-15-1097
వయసనస:75
లస: ససస స
95-166/466

6025 SQX2139962
పపరర: మహహసదడ చచదరర కవపరర

95-166/1204

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కవపరర
ఇసటట ననస:61-15-1097
వయసనస:18
లస: పప

Page 205 of 306

6026 SQX2224269
పపరర: రమఖ ససరపపరగడడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-10
95-166/1205

భరస : కకషష సరగర రగడడడ ససరపపరగడడడ
ఇసటట ననస:61-15-1098
వయసనస:21
లస: ససస స
6029 SQX0641555
పపరర: కకటటశశరరరవప బతస న

95-166/469

95-159/615

95-194/103

95-194/106

95-194/727

95-156/521

95-156/524

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:61-16-107
వయసనస:28
లస: ససస స

6039 SQX2152080
పపరర: నహహదన షపక

6042 SQX2205532
పపరర: గగససయ సనలయసనన షపక

6045 AP151000537563
పపరర: షబబర షపక�

6048 MLJ1053255
పపరర: ఛనన భబషర షపక � �

95-156/527

6051 MLJ2650646
పపరర: హహదయతషలయర షపక � �

95-194/725

6054 SQX1379529
పపరర: వనసకరయయమక పప తషననరర
భరస : వనసకటటసశరరలల పప తషననరర
ఇసటట ననస:61-16-107
వయసనస:54
లస: ససస స

6034 SQX2259703
పపరర: జలయన షపక

95-192/1005

6037 SQX0469320
పపరర: రరజజశన షపక

95-194/105

95-194/726
6040 SQX2296788
పపరర: రబబన అహమకద మహమకద

తసడడ:డ బషసర అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:61-16
వయసనస:36
లస: పప
95-194/728

6043 SQX0280750
పపరర: మగనర భబషర షపక

95-156/520

తసడడ:డ ఖయజజ
ఇసటట ననస:61-16-101
వయసనస:42
లస: పప
95-156/522

6046 MLJ1056258
పపరర: అబదనబ� సయఖద�

95-156/523

భరస : ఖయససస� �
ఇసటట ననస:61-16-105
వయసనస:72
లస: ససస స
95-156/525

6049 SQX0465609
పపరర: తరరపతమక పప తషనసరర

95-156/526

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-16-106
వయసనస:31
లస: ససస స
95-156/528

తసడడ:డ రహసతషలయర � �
ఇసటట ననస:61-16-106
వయసనస:34
లస: పప
95-157/874

95-157/1478

తసడడ:డ హబబగలర షపక
ఇసటట ననస:61-16
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ నవరబగ � �
ఇసటట ననస:61-16-105
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-16-106
వయసనస:30
లస: పప
6053 SQX0927301
పపరర: పప తషనసరర రరమమశశరర

95-194/104

భరస : నవరబ�
ఇసటట ననస:61-16-105
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ బదనడజ జమ సయఖద
ఇసటట ననస:61-16-105
వయసనస:24
లస: పప
6050 SQX0469031
పపరర: బసవయఖ పప తషలలరర

6036 MLJ3161734
పపరర: సబహ షపక

6031 SQX2283802
పపరర: బతతల షపక

తసడడ:డ అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:61-16
వయసనస:46
లస: పప

భరస : ఇమయమ న షపక
ఇసటట ననస:61-16
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : బదనడజజమయ
ఇసటట ననస:61-16-105
వయసనస:48
లస: ససస స
6047 SQX1261833
పపరర: అఫప డ జ జమ సయఖద

95-159/616

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:61-16
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రబబన అహమద మహమకద
ఇసటట ననస:61-16
వయసనస:28
లస: ససస స
6044 SQX0598094
పపరర: ఆలయయ బబగస సయఖద

6033 AP151000540262
పపరర: సతఖననరరయణ కకరకపప లల

95-166/468

తసడడ:డ జలయన షపక
ఇసటట ననస:61-16
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : హబబగలర షపక
ఇసటట ననస:61-16
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ హబబగలర షపక
ఇసటట ననస:61-16
వయసనస:30
లస: పప
6041 SQX2296796
పపరర: రజయ సనలన న మహమకద

95-166/1206

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకరకపప లల
ఇసటట ననస:61-16
వయసనస:53
లస: పప

భరస : జబఉలలయహ సయఖద
ఇసటట ననస:61-16
వయసనస:26
లస: ససస స
6038 SQX0291245
పపరర: ఇమయమ న షపక

6030 SQX2288199
పపరర: పడశరసత కలమయర బతస న

6028 MLJ1172063
పపరర: రరమగ బతస న

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-15-1099
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమగ బతస న
ఇసటట ననస:61-15-1099
వయసనస:20
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ కకరకపప లల
ఇసటట ననస:61-16
వయసనస:47
లస: ససస స
6035 SQX1583799
పపరర: రషపద సయఖద

95-166/467

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:61-15-1099
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమలల
ఇసటట ననస:61-15-1099
వయసనస:68
లస: పప
6032 MLJ3740818
పపరర: వనసకటపదకజ కకరకపప లల

6027 MLJ1168434
పపరర: భమలకడక బతస న

6052 MLJ2650299
పపరర: వనయతషలయర షపక �

95-156/529

తసడడ:డ రహసతషలయర �
ఇసటట ననస:61-16-106
వయసనస:34
లస: పప
95-157/875

6055 AP151000537211
పపరర: సరరమక రరవపల

95-157/876

భరస : కకటటశశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-16-107
వయసనస:62
లస: ససస స
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6056 SQX1557109
పపరర: ననగరరజ పప తషననరర
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95-157/877

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పప తషననరర
ఇసటట ననస:61-16-107
వయసనస:33
లస: పప
6059 SQX0449868
పపరర: చసదడ శశఖర� పసటబ�

95-156/531

95-156/534

95-156/537

95-156/540

95-156/544

6066 SQX1239251
పపరర: రహమతషనసరస షపక

6069 SQX0986331
పపరర: ఫరతమమన షపక

6072 SQX1239269
పపరర: కరరమగదదదన షపక

95-156/547

6075 SQX0986349
పపరర: ఇబబడహహస సరహహబ షపక

6078 SQX0986307
పపరర: షపక యయససకన

తసడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:61-16-119,ALI NAGAR 3RD LIN
వయసనస:29
లస: పప

భరస : షపక అమర వల
ఇసటట ననస:61-16-120
వయసనస:33
లస: ససస స

6080 SQX1398289
పపరర: ఝయనస ననగ మమనక తతలలటట

6081 SQX1574632
పపరర: యయమన పడతతష తతలలటట

95-157/879

తసడడ:డ శవ వనసకట దనరర పడసరద రరవప తతలలటట
ఇసటట ననస:61-16-120
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : ఫణణ సరయ శవకలమయర తతలలటట
ఇసటట ననస:61-16-120
వయసనస:29
లస: ససస స

6083 SQX0629063
పపరర: పపరరషమ తనతనటట తటటస

6084 SQX1178095
పపరర: శరసత కలమయరర తతలలటట

భరస : బబల భబరత మగతనఖలరరవప
ఇసటట ననస:61-16-120
వయసనస:33
లస: ససస స

95-156/538

95-157/882

95-156/533

6064 MLJ1053230
పపరర: ఖమర భబషర షపక

95-156/536

6067 MLJ1059070
పపరర: అఖల బబగమ మహమకద

95-156/539

భరస : జయయ ఉల హక మహమకద
ఇసటట ననస:61-16-119
వయసనస:40
లస: ససస స
95-156/541

6070 SQX0986364
పపరర: అహకద షరరఫ షపక

95-156/543

తసడడ:డ ఇబబడహహస సరహహబ
ఇసటట ననస:61-16-119
వయసనస:31
లస: పప
95-156/545

6073 SQX1334713
పపరర: రహమ తషలర షపక

95-156/546

తసడడ:డ అహకద బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-16-119
వయసనస:39
లస: పప
95-156/548

తసడడ:డ ఇమయమ సరహహబ
ఇసటట ననస:61-16-119
వయసనస:75
లస: పప
95-157/906

6061 SQX0210906
పపరర: శరఖమలయదతవ గరరర పరటట

తసడడ:డ జలయన షపక
ఇసటట ననస:61-16-118
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ తనజదదదన
ఇసటట ననస:61-16-119
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ అలయరఉదదదన
ఇసటట ననస:61-16-119
వయసనస:45
లస: పప
6077 SQX1803527
పపరర: ఇరరరన షపక

95-156/535

భరస : ఇబబడహహస సరహహబ
ఇసటట ననస:61-16-119
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ తనజదదదన
ఇసటట ననస:61-16-119
వయసనస:32
లస: పప
6074 SQX1405928
పపరర: తనజదదదన షపక

6063 SQX1525916
పపరర: జజన షపక

95-157/1490

భరస : ఉదయ ససకర
ఇసటట ననస:61-16-116
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : సపచఫపదదదన
ఇసటట ననస:61-16-119
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : ఖమర బబష షపక
ఇసటట ననస:61-16-119
వయసనస:41
లస: ససస స
6071 SQX1239244
పపరర: సపచఫపదదదన షపక

95-156/532

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:61-16-118
వయసనస:44
లస: పప

భరస : కరరమగదదదన
ఇసటట ననస:61-16-119
వయసనస:28
లస: ససస స
6068 MLJ1053222
పపరర: అరరఫర షపక

6060 SQX0533950
పపరర: ఏ వరలకడక

6058 SQX2159143
పపరర: ఫయయజదదదన షపక

తసడడ:డ మహమకద గరలబ షపక
ఇసటట ననస:61-16-113
వయసనస:22
లస: పప

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:61-16-115
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : సనబబబరరవప�
ఇసటట ననస:61-16-116
వయసనస:62
లస: ససస స
6065 SQX1239228
పపరర: సలయక సనలయసనన షపక

95-156/530

భరస : కకసడల రరవప�
ఇసటట ననస:61-16-112
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:61-16-114
వయసనస:46
లస: పప
6062 AP151000537540
పపరర: బబబసరగజన గరరర పరటట�

6057 SQX0136739
పపరర: సననత కననతల�

6076 SQX0146068
పపరర: మమహరరనతసర� షపక�

95-157/878

భరస : గరలబ�
ఇసటట ననస:61-16-119
వయసనస:71
లస: ససస స
95-156/549

6079 SQX0228973
పపరర: షపక షకకర

95-156/550

తసడడ:డ గఫపర
ఇసటట ననస:61-16-120
వయసనస:32
లస: పప
95-157/880

6082 SQX1450444
పపరర: వనననతల తతలలటట

95-157/881

భరస : లల ననగరరరజన తతలలటట
ఇసటట ననస:61-16-120
వయసనస:30
లస: ససస స
95-157/883

భరస : శవ వనసకట దనరరర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:61-16-120
వయసనస:56
లస: ససస స

95-157/884
6085 SQX0468678
పపరర: ఫణణ సరయ శవ కలమయర తతలలటట

తసడడ:డ శవ వనసకట పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:61-16-120
వయసనస:31
లస: పప
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6086 SQX0468504
పపరర: లల ననగరరరజన తతలలటట
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95-157/885

తసడడ:డ శవ వనసకట పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:61-16-120
వయసనస:32
లస: పప

95-157/886
6087 SQX1178103
పపరర: బబల భరత మగతనఖల రరవప
తతలలటట
తసడడ:డ శవ వనసకట దనరరర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:61-16-120
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-16-120
వయసనస:41
లస: పప

6090 AP151000534188
పపరర: కకటటశశరరరవప రరవపల

6091 SQX0986257
పపరర: కరతనన ననగ పసడయ కకమమకరర

95-157/888
6089 SQX1178137
పపరర: శవ వనసకట దనరరరపడసరద రరవప
తతలలటట
తసడడ:డ రరమయ రరవప
ఇసటట ననస:61-16-120
వయసనస:63
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:61-16-120
వయసనస:74
లస: పప

6092 SQX0611137
పపరర: రజయయ షపక

6093 SQX2159242
పపరర: హససన షపక

95-156/552

భరస : హహసపసన పసరర
ఇసటట ననస:61-16-1102
వయసనస:31
లస: ససస స
6095 SQX1771096
పపరర: అలయరబకలర షపక

95-157/891

95-157/894

95-157/1480

95-156/553

95-156/998

తసడడ:డ అబగదల సతనసర కసతతటట
ఇసటట ననస:61-16-1110
వయసనస:40
లస: పప

95-157/895

6105 SQX0280776
పపరర: ననగ సనరరష కలమయర కకట

6108 SQX2236503
పపరర: శకనవరస రరవప కకతస

95-156/555

6111 SQX1725787
పపరర: అసకతషనతసర షపక

95-157/896

6114 SQX1725837
పపరర: అల షపక
తసడడ:డ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:61-16-1110
వయసనస:47
లస: పప

6097 SQX1770874
పపరర: శరఠ జజఖత దనసరర

95-157/893

6100 SQX2160703
పపరర: పరఖరరజజన షపక

95-157/1479

6103 SQX1770452
పపరర: ఫరతమగనతసర షపక

95-157/897

భరస : ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:61-16-1103
వయసనస:58
లస: ససస స
95-156/554

6106 SQX2331403
పపరర: ననగ రరజ పప తషనసరర

95-157/1481

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప తషనసరర
ఇసటట ననస:61-16-1107
వయసనస:33
లస: పప
95-156/999

6109 SQX2236362
పపరర: వరసవ కకతస

95-156/1000

భరస : శకనవరస రరవప కకతస
ఇసటట ననస:61-16-1108
వయసనస:39
లస: ససస స
95-156/556

భరస : అల షపక
ఇసటట ననస:61-16-1110
వయసనస:43
లస: ససస స
95-156/558

95-157/890

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:61-16-1102
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ కకతస
ఇసటట ననస:61-16-1108
వయసనస:44
లస: పప

భరస : సరదదక అల షపక
ఇసటట ననస:61-16-1110
వయసనస:37
లస: ససస స
6113 SQX1725662
పపరర: సరదదక అల షపక

6102 SQX1770437
పపరర: షరజహన షపక

6094 SQX1771054
పపరర: మహహదదదన షపక

భరస : చనరగరస దనసరర
ఇసటట ననస:61-16-1102
వయసనస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-16-1105/1
వయసనస:38
లస: పప

భరస : గగరవయఖ కకతస
ఇసటట ననస:61-16-1108
వయసనస:68
లస: ససస స
6110 SQX1725621
పపరర: రరహన షపక

95-157/892

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:61-16-1103
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : ననగ సనరరష కలమయర
ఇసటట ననస:61-16-1105/1
వయసనస:37
లస: ససస స
6107 SQX2236677
పపరర: వజయ లకడక కకతస

6099 SQX1771047
పపరర: మరర శరహహబ షపక

95-156/551

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-16-1102
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అలయరబకలర షపక
ఇసటట ననస:61-16-1102
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:61-16-1102
వయసనస:38
లస: పప
6104 SQX0136952
పపరర: ననగలకడక కకట

95-156/997

భరస : అలయరబకలర షపక
ఇసటట ననస:61-16-1102
వయసనస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ అలయరబకలర షపక
ఇసటట ననస:61-16-1102
వయసనస:36
లస: పప
6101 SQX2174811
పపరర: ఫరరరక షపక

6096 SQX1771088
పపరర: మహహదదదన షపక

95-157/887

భరస : వరసవ శవ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-16-121
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:61-16-1102
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-16-1102
వయసనస:63
లస: ససస స
6098 SQX1770817
పపరర: హహసపసన పసర షపక

95-157/889

6088 MLJ2651172
పపరర: సతఖననరరయణ రరవపల

6112 SQX1725886
పపరర: రరబయయబ కసతతటట

95-156/557

భరస : అబగదల సతనసర కసతతటట
ఇసటట ననస:61-16-1110
వయసనస:70
లస: ససస స
95-156/559

6115 SQX1725902
పపరర: అబగదల సతనసర కసతతటట

95-156/560

తసడడ:డ అల కసతతటట
ఇసటట ననస:61-16-1110
వయసనస:72
లస: పప
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6116 SQX2157097
పపరర: నవన అచనత సరయ కలమయర
మయననపలర
తసడడ:డ ననగ రవ
ఇసటట ననస:61-16-1111
వయసనస:19
లస: పప
6119 SQX2352003
పపరర: సననత మరగపలర

95-155/853

తసడడ:డ ననగ రవ
ఇసటట ననస:61-16-1111
వయసనస:22
లస: పప
95-157/1483

భరస : వనసకటటశశర రరవప మరగపలర
ఇసటట ననస:61-16-1111
వయసనస:37
లస: ససస స
6122 SQX2538700
పపరర: సలస షపక

95-156/1071

95-156/1003

95-157/1485

95-157/898

95-152/1059

Deleted
95-157/900

తసడడ:డ మహహశశరరరవప పపదద
ఇసటట ననస:61-16-1119
వయసనస:22
లస: ససస స
6140 SQX1755651
పపరర: జరమస కసపటట

తసడడ:డ సనబబ రరవప యయమన
ఇసటట ననస:61-16-1119
వయసనస:24
లస: పప

95-156/1004

6129 SQX2122059
పపరర: గగసప జలయన షపక

6132 SQX2104933
పపరర: ఖససస షపక

6135 SQX2259729
పపరర: రరమ కకషష మరరయయల

95-157/1486

95-157/903

6141 SQX1771070
పపరర: బబజ షపక

95-157/1284

6144 SQX1770486
పపరర: ఫరరరక షపక

95-156/1005

95-157/1484

6130 SQX2122083
పపరర: నజమగదదదన షపక

95-157/1487

6133 SQX0465492
పపరర: జరరనన షపక

95-157/899

6136 SQX2169860
పపరర: నలమ యమయణణ

95-156/1006

తసడడ:డ సనబబ రరవప యమయణణ
ఇసటట ననస:61-16-1119
వయసనస:22
లస: ససస స
95-157/901

6139 SQX1770429
పపరర: హహసపసన షపక

95-157/902

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-16-1119
వయసనస:25
లస: పప
95-157/904

6142 SQX2250785
పపరర: పదనకవత యయమన

95-157/1488

భరస : సనబబ రరవప యయమన
ఇసటట ననస:61-16-1119
వయసనస:40
లస: ససస స
95-157/905

Deleted

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-16-1120
వయసనస:38
లస: పప

6127 SQX2119311
పపరర: మహమకద గరలబ షపక

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:61-16-1117/1
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:61-16-1119
వయసనస:45
లస: పప
95-157/1489

95-156/1002

తసడడ:డ మహమకద గరలబ షపక
ఇసటట ననస:61-16-1113
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మరరయయల
ఇసటట ననస:61-16-1119
వయసనస:44
లస: పప
6138 SQX1770502
పపరర: ఖయజజ షపక

6124 SQX2406411
పపరర: షసషసర షపక

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:61-16-1113
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-16-1119
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరశదస కసపటట
ఇసటట ననస:61-16-1119
వయసనస:32
లస: పప
6143 SQX2256303
పపరర: ఫణణసదడ యయమన

6126 SQX2406304
పపరర: యగసఫ షపక

95-156/562

తసడడ:డ బబబగలయల షపక
ఇసటట ననస:61-16-1113
వయసనస:69
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలయర షపక
ఇసటట ననస:61-16-1117
వయసనస:32
లస: పప

భరస : సనబబ రరవప యయమన
ఇసటట ననస:61-16-1119
వయసనస:40
లస: ససస స

6137 SQX1811322
పపరర: దనరరర సతఖ ససతతషస పపదద

95-156/1072

తసడడ:డ మహమకద గరలబ షపక
ఇసటట ననస:61-16-1113
వయసనస:23
లస: పప

భరస : గగస పపతతన
ఇసటట ననస:61-16-1117
వయసనస:28
లస: ససస స
6134 SQX2182038
పపరర: పదనకవత యయమన

6123 SQX2538775
పపరర: కలమ బబగస షపక

6121 SQX1967561
పపరర: ఇరరరన షపక
తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:61-16-1112
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ షసషసర షపక
ఇసటట ననస:61-16-1113
వయసనస:31
లస: పప

భరస : మహమకద గరలబ షపక
ఇసటట ననస:61-16-1113
వయసనస:40
లస: ససస స
6131 SQX1770494
పపరర: సజధ పపతతన

95-156/561

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:61-16-1112
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : షసషసర షపక
ఇసటట ననస:61-16-1113
వయసనస:53
లస: ససస స
6128 SQX2122075
పపరర: జన బబగగమ షపక

6120 SQX1974906
పపరర: అఖల షపక

95-157/1482

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప మయననపలర
ఇసటట ననస:61-16-1111
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:61-16-1112
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సమద షపక
ఇసటట ననస:61-16-1112
వయసనస:45
లస: పప
6125 SQX2406338
పపరర: సకకన షపక

95-156/1001 6118 SQX2334282
6117 SQX2161867
పపరర: పవన సరయ కలమయర మయననపలర
పపరర: ననగ రవ మయననపలర

6145 SQX1770460
పపరర: రరచరడ పరలలపప

95-157/907

తసడడ:డ చనరగరస పరలలపప
ఇసటట ననస:61-16-2118
వయసనస:46
లస: పప
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95-4/985

భరస : ఫయయజ అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:61-17
వయసనస:36
లస: ససస స
6149 SQX2427755
పపరర: రమణ లకకసరగడడడ

95-156/1009

95-194/108

95-194/111

95-194/114

95-194/703

95-156/1015

95-157/909

భరస : ఆరరఫ బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:49
లస: ససస స

6156 SQX1939644
పపరర: ససతతష రరమకకషష మసడపరక

95-194/112

95-194/107

6159 SQX1200732
పపరర: అపలల రరజ మసడపరక

6162 SQX1790757
పపరర: నససమయ షపక

6165 SQX2267367
పపరర: ఫరతమగనతసర షపక

6168 SQX1755297
పపరర: రరషక పరరశన మహమకద

95-157/912

6171 SQX1557125
పపరర: రరకరసనన షపక

95-194/115

6174 SQX1747112
పపరర: లకడక గరల
భరస : రరమయరరవప గరల
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:57
లస: ససస స

95-194/110

6157 SQX1227959
పపరర: లకడక ననరరయణ మసడపరక

95-194/113

6160 AP151000666375
పపరర: నలకసఠరశశరరరవప కసదనల

95-194/116

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ
ఇసటట ననస:61-17
వయసనస:70
లస: పప
95-156/563

6163 SQX2009413
పపరర: మసరసన వల ఖయన పఠరన

95-154/1043

తసడడ:డ ఖససస శశగదన పఠరన
ఇసటట ననస:61-17-113
వయసనస:56
లస: పప
95-156/1016

6166 SQX0529412
పపరర: హనఫ షపక షపక

95-157/908

తసడడ:డ ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:61-17-1114
వయసనస:42
లస: పప
95-157/910

95-157/911
6169 SQX1755453
పపరర: రఫసయయ సనలయసనన మహమకద

భరస : ఆరరఫ బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:27
లస: ససస స
95-157/913

భరస : గగస బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:31
లస: ససస స
95-157/915

6154 SQX0239459
పపరర: సరమయమ జఖస కసదనల

తసడడ:డ అపలల రరజ మసడపరక
ఇసటట ననస:61-17
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఆరరఫ బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : ఇలయయజ
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:27
లస: ససస స
6173 SQX1755438
పపరర: ససరఖ పరరశన మహమకద

6151 SQX1939842
పపరర: చనసదదన మసడపరక

భరస : నలకసటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-17
వయసనస:64
లస: ససస స

భరస : ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:61-17-129
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆరరఫ బబచగ మహమకద
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:25
లస: ససస స
6170 SQX0982157
పపరర: సలయక పరరశన మహమకద

95-194/109

భరస : అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-17-11/24
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:61-17-129
వయసనస:68
లస: పప
6167 SQX1526005
పపరర: రరశరక సనలన న మహమకద

6153 SQX1200724
పపరర: లకడక మసడపరక

తసడడ:డ అసజ మసడపరక
ఇసటట ననస:61-17
వయసనస:62
లస: పప

తసడడ:డ ఎలస మహమకద
ఇసటట ననస:61-17
వయసనస:51
లస: పప
6164 SQX2267342
పపరర: ఖయదర షపక

95-174/275

తసడడ:డ అపలల రరజ మసడపరక
ఇసటట ననస:61-17
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ నలకసఠరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-17
వయసనస:41
లస: పప
6161 SQX2019149
పపరర: ఫయయజ అహకద మహమకద

95-156/1008

తసడడ:డ ఎలయరరగడడడ లకకసరగడడడ
ఇసటట ననస:61-17
వయసనస:41
లస: పప

భరస : అపలల రరజ MANDAPAKA
ఇసటట ననస:61-17
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అపలల రరజ మసడపరక
ఇసటట ననస:61-17
వయసనస:21
లస: పప
6158 AP151000666292
పపరర: మయరససడతయగలల కసదనల

6150 SQX1922533
పపరర: శకలకడక కకమకనబబ యన

6148 SQX2429272
పపరర: ఓబగల రగడడడ లకకసరగడడడ

భరస : తడననథ ననగ రరఘవనసదడ రరజ కకమకనబబ య భరస : లకకకననరరయణ మసడపరక
ఇసటట ననస:61-17
ఇసటట ననస:61-17
వయసనస:27
లస: ససస స
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : మరగససడతయలల
ఇసటట ననస:61-17
వయసనస:38
లస: ససస స
6155 SQX1939495
పపరర: అజయ కలమయర మసడపరక

95-156/769

భరస : ఏలయయస మహమకద
ఇసటట ననస:61-17
వయసనస:69
లస: ససస స

భరస : ఓబగల రగడడడ లకకసరగడడడ
ఇసటట ననస:61-17
వయసనస:35
లస: ససస స
6152 SQX0794594
పపరర: రతతమల కసదనల

6147 SQX2019313
పపరర: ఆశయయ సనలయసనన మహమకద

6172 SQX1770833
పపరర: సనహనన పరరశన మహమకద

95-157/914

భరస : ఇలయజ షపక
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:46
లస: ససస స
95-157/916

6175 SQX1771021
పపరర: మమహరరనతసర షపక

95-157/917

భరస : సరరదర షపక
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:62
లస: ససస స
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6176 SQX1747187
పపరర: నససద షపక
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95-157/918

భరస : మదదన షపక
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:65
లస: ససస స
6179 SQX1771039
పపరర: ఇమయమ న మహమకద

95-157/921

95-157/924

95-157/927

95-157/930

95-157/933

95-157/936

95-157/939

తసడడ:డ ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:61-17-1127
వయసనస:24
లస: ససస స

6189 SQX1754530
పపరర: కగసర షపక

6192 SQX1770601
పపరర: మగనత షపక

6195 SQX1770593
పపరర: నవరబ జజన షపక

6198 SQX1526054
పపరర: సరమ ఓఉనసర షపక

95-157/942

6201 SQX2352292
పపరర: రహహమతషలయ షపక

95-157/931

6204 SQX1373182
పపరర: సలయక సయఖద
భరస : ఖయశస సయఖద
ఇసటట ననస:61-17-1127
వయసనస:46
లస: ససస స

6184 SQX1746494
పపరర: గగస బబషర షపక

95-157/926

6187 SQX1755545
పపరర: ఆరరఫ బబచగ మహమకద

95-157/929

6190 SQX1231919
పపరర: మలర కర తనబగసస షపక

95-157/932

భరస : ననగమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-17-1124
వయసనస:30
లస: ససస స
95-157/934

6193 SQX1746742
పపరర: ఖయదర వల సయఖద

95-157/935

తసడడ:డ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:61-17-1124
వయసనస:34
లస: పప
95-157/937

6196 SQX1618430
పపరర: అఫసడన బబగస షపక

95-157/938

తసడడ:డ జహహరరలర బబగ
ఇసటట ననస:61-17-1125
వయసనస:22
లస: ససస స
95-157/940

6199 SQX1373265
పపరర: నసరజ హన షపక

95-157/941

భరస : అహమద బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-17-1125
వయసనస:79
లస: ససస స
95-157/1491

తలర : నసరజహన షపక
ఇసటట ననస:61-17-1125
వయసనస:40
లస: పప
95-157/944

95-157/923

తసడడ:డ మసరసన బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:52
లస: పప

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:61-17-1125
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమద బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-17-1125
వయసనస:50
లస: పప
6203 SQX1491646
పపరర: షరహహన మహమకద

95-157/928

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-17-1124
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ అహమద బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-17-1125
వయసనస:34
లస: ససస స
6200 SQX1373240
పపరర: మగనర షపక

6186 SQX1770866
పపరర: ఇలయజ మహమకద

6181 SQX1746957
పపరర: షహననజ షపక

తసడడ:డ మదదన షపక
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:41
లస: పప

భరస : నవరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:61-17-1124
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అజమ షపక
ఇసటట ననస:61-17-1124
వయసనస:37
లస: పప
6197 SQX1373331
పపరర: రగషన జహ షపక

95-157/925

తసడడ:డ రహమతషలయరహ షపక
ఇసటట ననస:61-17-1124
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖయదర వల సయఖద
ఇసటట ననస:61-17-1124
వయసనస:30
లస: ససస స
6194 SQX1754191
పపరర: రబబబన షపక

6183 SQX0280990
పపరర: బబజ షపక

95-157/920

తసడడ:డ ససధనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరరదర మహమకద
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ గరల
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:72
లస: పప
6191 SQX1754514
పపరర: రరజవరన సయఖద

95-157/922

తసడడ:డ అజమ
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప గరల
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:43
లస: పప
6188 SQX1747237
పపరర: రరమయరరవప గరల

6180 SQX1243880
పపరర: జఫరర సయఖద

6178 SQX0878330
పపరర: ఇమయమ న ఎసడక

తసడడ:డ ఇలయయజ
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఖనతషబగడడనఫన సయఖద
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ మదదన షపక
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:38
లస: పప
6185 SQX1574699
పపరర: వనసకయఖ గరల

95-157/919

తసడడ:డ అరరజనరరవప మనతవ
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఇలయజ మహమకద
ఇసటట ననస:61-17-1123
వయసనస:28
లస: పప
6182 SQX1754563
పపరర: ససధనన బబషర షపక

6177 SQX1747260
పపరర: శరసత కకషష మనతవ

6202 SQX1537135
పపరర: తససర స షపక

95-157/943

భరస : చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-17-1126
వయసనస:30
లస: ససస స
95-157/945

6205 SQX1373208
పపరర: అబదన బ
షపక

95-157/946

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:61-17-1127
వయసనస:73
లస: ససస స
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6206 SQX1142744
పపరర: సయఖద అలలసడడ
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95-157/947

తసడడ:డ చనసద బబషర
ఇసటట ననస:61-17-1127
వయసనస:34
లస: పప
6209 SQX0214825
పపరర: సరయరర సనలయసనన సయఖద

95-157/950

95-157/953

95-157/956

తలర : జజన బబగస
ఇసటట ననస:61-17-1130
వయసనస:28
లస: ససస స
6218 SQX0534057
పపరర: మగల రహమతషనతసర

95-157/959

95-157/962

95-157/1492

95-157/1495

Deleted
95-157/967

తసడడ:డ నవరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:61-17-1131
వయసనస:35
లస: పప
6233 SQX2052660
పపరర: మహబగబ భబష మహమకద
తసడడ:డ ఖససస మహమకద
ఇసటట ననస:61-17-1131
వయసనస:46
లస: పప

6216 SQX0777748
పపరర: కరరమగనతసర మహమకద

95-157/957

6222 SQX0596536
పపరర: నజజమగదదదన బబగ మగల

6225 SQX2334944
పపరర: ఇమయమ న బబష షపక

6228 SQX1379636
పపరర: తససశన మహమకద

95-157/960

6234 SQX2131183
పపరర: యమననస మహమకద
తసడడ:డ ఖససస సరహహబ
ఇసటట ననస:61-17-1131
వయసనస:50
లస: పప

6214 SQX1745983
పపరర: షబనన షపక

95-157/955

6217 AP151000537274
పపరర: గగలయజర షపక

95-157/958

6220 SQX1746718
పపరర: యగసఫ బబషర షపక

95-157/961

తసడడ:డ ఖయదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-17-1130
వయసనస:22
లస: పప
95-157/963

6223 SQX1746437
పపరర: ఖయదర బబషర షపక

95-157/964

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:61-17-1130
వయసనస:45
లస: పప
95-157/1493

6226 SQX2131134
పపరర: ఇమయమ న బబష షపక

95-157/1494

తసడడ:డ ఖయధర బబష
ఇసటట ననస:61-17-1130
వయసనస:18
లస: పప
95-157/965

6229 SQX1406132
పపరర: జజనబ మహమమద

95-157/966

భరస : జజనబ మహమమద
ఇసటట ననస:61-17-1131
వయసనస:69
లస: ససస స
95-157/968

తసడడ:డ ఖయససస
ఇసటట ననస:61-17-1131
వయసనస:36
లస: పప
95-157/1285

95-157/952

భరస : సపచదన
ఇసటట ననస:61-17-1130
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : కలసననస మహమమద
ఇసటట ననస:61-17-1131
వయసనస:39
లస: ససస స
6231 SQX0553982
పపరర: మగనశర మహమకద

6211 SQX1606666
పపరర: షపక ఆబద

భరస : అహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:61-17-1130
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:61-17-1130
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:61-17-1130
వయసనస:18
లస: పప
6230 SQX1243948
పపరర: ననగమర బబషర షపక

95-157/954

తసడడ:డ జజన బబగ
ఇసటట ననస:61-17-1130
వయసనస:33
లస: పప

భరస : ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:61-17-1130
వయసనస:37
లస: ససస స
6227 SQX2350924
పపరర: ఇమయమ న బబష షపక

6213 SQX0428581
పపరర: ఉసరకన అల ఉరఫ సలస
సయఖద
తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:61-17-1129
వయసనస:55
లస: పప

6219 SQX1754589
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-157/949

తసడడ:డ షపక రషసద
ఇసటట ననస:61-17-1129
వయసనస:24
లస: పప

భరస : ఇబడహహస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-17-1130
వయసనస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-17-1130
వయసనస:28
లస: పప
6224 SQX2344760
పపరర: ఆషర షపక

95-157/951

భరస : మహబమబ భబషర
ఇసటట ననస:61-17-1130
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబగ
ఇసటట ననస:61-17-1130
వయసనస:56
లస: ససస స
6221 SQX1746817
పపరర: అహకహద షరరఫ షపక

6210 SQX0214874
పపరర: నసరరనతసర సయఖద

6208 SQX0859744
పపరర: సయఖద తహససన

తసడడ:డ సయఖద ఉసరకన ఉరఫ సలస
ఇసటట ననస:61-17-1129
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:61-17-1129
వయసనస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉసరకన అల
ఇసటట ననస:61-17-1129
వయసనస:27
లస: పప
6215 SQX0534198
పపరర: రరషరక బబగస షపక

95-157/948

తసడడ:డ అబగదల ఖయమఖస సయఖద
ఇసటట ననస:61-17-1127
వయసనస:50
లస: పప

భరస : ఉసరకన ఆల ఉరఫ సలస
ఇసటట ననస:61-17-1129
వయసనస:43
లస: ససస స
6212 SQX0945600
పపరర: సయఖద వరససస అకకమ

6207 SQX0148163
పపరర: ఖయససస సయఖద

6232 AP151000534248
పపరర: సపచదన షపక

95-157/969

తసడడ:డ లయలయసహహబ
ఇసటట ననస:61-17-1131
వయసనస:57
లస: పప
95-157/1496

6235 SQX2212884
పపరర: వససమ మహమకద

95-157/1497

తసడడ:డ యమననస మహమకద
ఇసటట ననస:61-17-1131
వయసనస:18
లస: పప
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6236 SQX2243392
పపరర: వససమ మహమకద
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95-164/939

తసడడ:డ యమననస
ఇసటట ననస:61-17-1131
వయసనస:18
లస: పప
6239 SQX1928506
పపరర: హహనన కగసర షపక

95-156/564

95-156/566

95-156/569

95-156/1012

95-156/572

95-156/575

95-157/972

తసడడ:డ ఆదమ షఫస
ఇసటట ననస:61-17-1140
వయసనస:46
లస: పప

6249 SQX2001766
పపరర: మసరసన వల ఖయన పఠరన

6252 SQX1238980
పపరర: బతష
స ల షపక

6255 SQX1243922
పపరర: సలయక సయఖద

6258 SQX0211508
పపరర: సలయక షపక

95-157/975

6261 SQX0280982
పపరర: ససదనన షపక

95-159/668

6264 SQX1607805
పపరర: షపక బబబగ
తసడడ:డ షపక మమలయల
ఇసటట ననస:61-17-1140
వయసనస:54
లస: పప

6244 SQX0209460
పపరర: షసషరద బబగస� పఠరన�

95-156/568

6247 SQX2119873
పపరర: మసరసన వల ఖయన పఠరన

95-156/1011

6250 SQX1475657
పపరర: హహహదర వల షపక

95-156/571

తసడడ:డ రహమతషలర
ఇసటట ననస:61-17-1139
వయసనస:54
లస: పప
95-156/573

6253 SQX1238949
పపరర: జసరరద పఠరన

95-156/574

భరస : ఇబడహహస ఖయన
ఇసటట ననస:61-17-1140
వయసనస:59
లస: ససస స
95-157/970

6256 SQX1340140
పపరర: షహహన షపక

95-157/971

భరస : ససధనన షపక
ఇసటట ననస:61-17-1140
వయసనస:28
లస: ససస స
95-157/973

6259 SQX1373372
పపరర: షరరకల షపక

95-157/974

భరస : యసరడన షపక
ఇసటట ననస:61-17-1140
వయసనస:32
లస: ససస స
95-157/976

తసడడ:డ అజమ
ఇసటట ననస:61-17-1140
వయసనస:34
లస: పప
95-157/978

95-156/1010

తసడడ:డ ఖససస శశగదన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-17-1138
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ అజమ
ఇసటట ననస:61-17-1140
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : అజజ
ఇసటట ననస:61-17-1140
వయసనస:56
లస: ససస స
6263 SQX0428532
పపరర: అబబబస షపక

95-156/570

తసడడ:డ ఖనతషబగదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:61-17-1140
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : రబబబన
ఇసటట ననస:61-17-1140
వయసనస:30
లస: ససస స
6260 SQX0211623
పపరర: బషసరరన షపక

6246 SQX0144402
పపరర: అకస ర ఖయన� పఠరన�

6241 SQX2119816
పపరర: ఫపచజ పఠరన

భరస : మసరసనశల ఖయన�
ఇసటట ననస:61-17-1138
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అజమ షపక
ఇసటట ననస:61-17-1140
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అజమ షపక
ఇసటట ననస:61-17-1140
వయసనస:39
లస: పప
6257 SQX0533455
పపరర: షపక గగలననజ

95-156/567

తసడడ:డ ఖయససస సపచద ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-17-1138
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ హహహదర వల షపక
ఇసటట ననస:61-17-1140
వయసనస:25
లస: ససస స
6254 SQX0999763
పపరర: రబబబన షపక

6243 SQX0209353
పపరర: జజవదదతనసర� పఠరన�

95-166/1207

తసడడ:డ బబబ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-17-1137
వయసనస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనశల�
ఇసటట ననస:61-17-1138
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ మగనర బబష పఠరన
ఇసటట ననస:61-17-1138
వయసనస:25
లస: ససస స
6251 SQX1334630
పపరర: షమస సనలయసన షపక

95-156/565

తసడడ:డ మసరసనశల ఖయన�
ఇసటట ననస:61-17-1138
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల పఠరన
ఇసటట ననస:61-17-1138
వయసనస:31
లస: పప
6248 SQX2236602
పపరర: హబబబ పఠరన

6240 SQX1928613
పపరర: మహబమబ షపక

6238 SQX2331692
పపరర: చనమసడతశశరర దతవ తతకల

భరస : మలర శశర రరవప తతకల
ఇసటట ననస:61-17-1132
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-17-1133
వయసనస:52
లస: పప

భరస : అకస ర ఖయన
ఇసటట ననస:61-17-1138
వయసనస:28
లస: ససస స
6245 SQX0280677
పపరర: నససర ఖయన పఠరన

95-157/1498

తసడడ:డ మణయఖ తతకల
ఇసటట ననస:61-17-1132
వయసనస:60
లస: పప

భరస : అననసరర బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-17-1133
వయసనస:24
లస: ససస స
6242 SQX1069724
పపరర: ఇరరరనన పఠరన

6237 SQX2331668
పపరర: మలర శశర రరవప తతకల

6262 SQX0280958
పపరర: ఇజజదన షపక

95-157/977

తసడడ:డ అజజ
ఇసటట ననస:61-17-1140
వయసనస:36
లస: పప
95-157/979

6265 SQX1537044
పపరర: ననజతన సనలయసనన షపక

95-156/576

భరస : సనబబన షపక
ఇసటట ననస:61-17-1141
వయసనస:28
లస: ససస స
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6266 SQX1261908
పపరర: రహహమగనతసర షపక
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95-156/577

భరస : కరరమగలయర షపక
ఇసటట ననస:61-17-1141
వయసనస:47
లస: ససస స
6269 SQX0280701
పపరర: కరరమ షపక

95-156/580

95-156/583

భరస : మహబమబ�
ఇసటట ననస:61-17-1142
వయసనస:63
లస: ససస స
6278 SQX1491794
పపరర: ననగగల మరర షపక

95-156/589

95-166/470

95-156/584

95-156/592

6276 SQX1491760
పపరర: అబగదల కరరమ మహమకద

95-156/587

6279 SQX1153824
పపరర: కరరమగలయర షపక

95-156/590

95-156/1013

95-156/593

95-152/1061

6290 AP151000540368
పపరర: సనధనకర యయసరరపప

6291 SQX2235869
పపరర: వనసకట ననగ తతజశక యయసరపప

6293 SQX0655662
పపరర: వనసకటరగడడడ వటటసచరర
తసడడ:డ కకషరషరగడడడ వటటసచరర
ఇసటట ననస:61-18
వయసనస:64
లస: పప

6294 AP151000669279
పపరర: ననగరతతకలమయరర గగసడస
భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-18
వయసనస:47
లస: ససస స

95-156/588

6280 SQX0529685
పపరర: అఫజల ఫరరౘా్ మహమకద�

95-156/591

6283 SQX2225142
పపరర: అవనజ అల ఖయన

95-156/1014

6286 SQX1941715
పపరర: హకదయ రరజ బరరదన

95-156/594

6289 MLJ2670081
పపరర: వజయదనరర యయసరరపప

95-159/617

భరస : సనధనకరరరవప యయసర రపప
ఇసటట ననస:61-18
వయసనస:43
లస: ససస స
95-159/741

తసడడ:డ సనధకర యయసరపప
ఇసటట ననస:61-18
వయసనస:18
లస: ససస స
95-160/392

6277 AP151000534508
పపరర: ఉదయశసకర గరరర పరటట�

తసడడ:డ బగలర యఖ బరరదన
ఇసటట ననస:61-17-1146
వయసనస:61
లస: పప

తసడడ:డ అపలరరవప గగసడస
ఇసటట ననస:61-18
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప యయసరరపప
ఇసటట ననస:61-18
వయసనస:49
లస: పప

95-156/585

తసడడ:డ అకబర అల ఖయన
ఇసటట ననస:61-17-1145
వయసనస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:61-17-2150 LAKSHMI NAGAR
వయసనస:23
లస: పప
95-159/618

6274 SQX0534099
పపరర: మహమకద నససరరనతసర�

తసడడ:డ అషడఫ ఫరరౘా్�
ఇసటట ననస:61-17-1142
వయసనస:63
లస: పప

6285 MLJ1057991
పపరర: గరరరకలమయర బరరదన

6288 SQX2385763
పపరర: వనసకటటశశరరర గగసడస

95-156/582

తసడడ:డ సనబబబరరవప�
ఇసటట ననస:61-17-1142
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ హకదయరరజ
ఇసటట ననస:61-17-1146
వయసనస:38
లస: పప
95-162/194

6271 MLJ2656239
పపరర: లకడకతషలసస� పపసడఖస�

భరస : అఫజల ఫరరక�
ఇసటట ననస:61-17-1142
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అలబక ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-17-1144
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ హకదయరరజ
ఇసటట ననస:61-17-1146
వయసనస:40
లస: ససస స
6287 SQX1739176
పపరర: రరకరష గగసటటపలర

6273 MLJ2656668
పపరర: సరమయమ జఖస� చటటస�

6282 SQX2403988
పపరర: మనససర ఖయన పఠరన

95-156/579

భరస : వనసకట శవపడసరదన� �
ఇసటట ననస:61-17-1142
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:61-17-1142
వయసనస:58
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద షపచక
ఇసటట ననస:61-17-1143
వయసనస:44
లస: పప
6284 MLJ1058049
పపరర: పడసనతకలమయరర బరరదన

95-156/581

తసడడ:డ తనజదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:61-17-1142
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-17-1142
వయసనస:45
లస: పప
6281 SQX1956093
పపరర: అబమబకర షపచక

6270 SQX1261882
పపరర: కరరమగలయర షపక

భరస : పరపరరరవప� �
ఇసటట ననస:61-17-1142
వయసనస:51
లస: ససస స
95-156/586

6268 SQX1491877
పపరర: సనబబన షపక

తసడడ:డ కరరమగలయర షపక
ఇసటట ననస:61-17-1141
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-17-1141
వయసనస:54
లస: పప

భరస : ననగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:61-17-1142
వయసనస:40
లస: ససస స
6275 SQX0105577
పపరర: బషసరరనతసర� షపక�

95-156/578

తసడడ:డ కరరమగలయర షపక
ఇసటట ననస:61-17-1141
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలయర
ఇసటట ననస:61-17-1141
వయసనస:31
లస: పప
6272 SQX1491786
పపరర: నససమ షపక

6267 SQX1069948
పపరర: బబజ షపక

6292 SQX0655621
పపరర: కకటటశశరమక వటటసచరర

95-160/391

భరస : వనసకటరగడడడ వటటసచరర
ఇసటట ననస:61-18
వయసనస:60
లస: ససస స
95-194/117

6295 AP151000669418
పపరర: ఆససయయ సనలయసనన షపక

95-194/118

భరస : మహమకద ఇలయయస
ఇసటట ననస:61-18
వయసనస:70
లస: ససస స
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6296 AP151000666323
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గగసడస

95-194/119

తసడడ:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:61-18
వయసనస:53
లస: పప
6299 SQX2096295
పపరర: షకకల బబగగమ పఠరన

95-162/782

95-157/982

95-157/985

95-157/988

95-157/990

95-157/993

95-157/996

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:61-18-1150/1
వయసనస:47
లస: ససస స

6309 SQX2300168
పపరర: జలయన షపక

6312 SQX1343151
పపరర: రఫసయయ షపక

6315 SQX0927400
పపరర: షఫసవపలయరహ షపక

6318 SQX0830349
పపరర: కరరమగలయర షపక

95-157/1499

6321 SQX2119246
పపరర: కరరమగనతసర షపక

95-155/854

6324 SQX2119261
పపరర: శశగదన షపక
తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:61-18-1150/1
వయసనస:26
లస: పప

6304 SQX1618398
పపరర: మహమకద సకగర కన

95-157/984

6307 SQX1754886
పపరర: కకపమక అసకరల

95-157/987

6310 SQX1306126
పపరర: జజరరన బబగమ షపక

95-157/989

తసడడ:డ కరరమగలయర షపక
ఇసటట ననస:61-18-1150
వయసనస:25
లస: ససస స
95-157/991

6313 SQX1755289
పపరర: జజరరన షపక

95-157/992

భరస : అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:61-18-1150
వయసనస:91
లస: ససస స
95-157/994

6316 SQX1343136
పపరర: జలయన షపక

95-157/995

తసడడ:డ ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:61-18-1150
వయసనస:43
లస: పప
95-157/997

6319 SQX1755537
పపరర: అబగదల ఖయమఖస షపక

95-157/998

తసడడ:డ అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:61-18-1150
వయసనస:72
లస: పప
95-157/1500

భరస : అబగదల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:61-18-1150/1
వయసనస:68
లస: ససస స
95-157/1502

95-157/981

భరస : పడభగదనస అసకరల
ఇసటట ననస:61-18-1148
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన
ఇసటట ననస:61-18-1150
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:61-18-1150
వయసనస:39
లస: ససస స
6323 SQX2119287
పపరర: గగహరరనసర షపక

95-157/986

తసడడ:డ కరరమగలయర
ఇసటట ననస:61-18-1150
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల హక మహమకద
ఇసటట ననస:61-18-1150
వయసనస:44
లస: పప
6320 SQX2295244
పపరర: రఫసయయ షపక

6306 SQX0533448
పపరర: ఏ జజససకన

6301 SQX1491604
పపరర: మగసస ఫర మహమకద

తసడడ:డ మదర వల షపక
ఇసటట ననస:61-18-1123
వయసనస:23
లస: పప

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:61-18-1150
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖయమఖస
ఇసటట ననస:61-18-1150
వయసనస:29
లస: పప
6317 SQX1574665
పపరర: నససర మహమకద

95-157/983

తసడడ:డ ఇకబబల షపక
ఇసటట ననస:61-18-1150
వయసనస:44
లస: పప

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:61-18-1150
వయసనస:27
లస: ససస స
6314 SQX0596577
పపరర: హఖయన షపక

6303 SQX1771005
పపరర: ఉమకహన షపక

95-159/620

తసడడ:డ ఖయససస మహమకద
ఇసటట ననస:61-18-618
వయసనస:40
లస: పప

భరస : పడభగదనస
ఇసటట ననస:61-18-1148
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వసదనస యలర మయటట
ఇసటట ననస:61-18-1149
వయసనస:71
లస: పప
6311 SQX1537085
పపరర: కగసర షపక

95-157/980

భరస : అసర స షపక
ఇసటట ననస:61-18-1119
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : శరత బబబగ వనమమరర
ఇసటట ననస:61-18-1148
వయసనస:39
లస: ససస స
6308 SQX1770239
పపరర: దననయయలల యలర మయటట

6300 AP151000537251
పపరర: రరజఖలకడక నసదదరరజ

6298 MLJ3739455
పపరర: ననగరశశరరరవప యయసరరపప

తసడడ:డ బబలయఖ యయసర రపప
ఇసటట ననస:61-18/1
వయసనస:81
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-18-614
వయసనస:67
లస: ససస స

భరస : నజర ఖయన
ఇసటట ననస:61-18-1117
వయసనస:46
లస: ససస స
6305 SQX1754910
పపరర: జజససకన అసకరల

95-159/619

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప యయసరరపప
ఇసటట ననస:61-18/1
వయసనస:55
లస: పప

భరస : బబష ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-18-58
వయసనస:57
లస: ససస స
6302 SQX0213223
పపరర: సబహ పఠరన

6297 MLJ2664274
పపరర: బబలయజ యయసరరపప

6322 SQX2247906
పపరర: కరరమగలర షపక

95-157/1501

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-18-1150/1
వయసనస:54
లస: పప
95-157/1503

6325 SQX2236594
పపరర: కలలశర షపక

95-157/1504

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:61-18-1150/1
వయసనస:25
లస: పప
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95-151/943

తసడడ:డ అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:61-18-1150 , 1 LINE
వయసనస:67
లస: పప
6329 SQX2306447
పపరర: కగసర షపక

95-151/946

95-157/1000

95-157/1003

95-157/1006

95-157/1506

95-157/1010

95-157/1013

95-157/1016

భరస : షరకత ఆల బబగ
ఇసటట ననస:61-18-1155
వయసనస:34
లస: ససస స
6353 SQX1747039
పపరర: షహననజ బబగస మఘల
భరస : గఫరర బబగ మఘల
ఇసటట ననస:61-18-1155
వయసనస:52
లస: ససస స

95-157/1004

6342 SQX0777599
పపరర: సలయక షపక

6345 SQX0281162
పపరర: ననసతసర షపక

6348 SQX1745744
పపరర: ఫరతమయ మఘల

6334 SQX1529686
పపరర: ఫరజల మహమకద షపక

95-157/1002

6337 SQX0529644
పపరర: ఖయజజ సయఖద

95-157/1005

95-157/1007

6340 SQX2135457
పపరర: రఫసయయ మహమకదద
మగహమకద
భరస : రఫస ఖయన
ఇసటట ననస:61-18-1153
వయసనస:49
లస: ససస స

95-157/1505

95-157/1008

6343 SQX0861138
పపరర: సరస జ బబగమ షపక

95-157/1009

భరస : బబజ షహహద షపక
ఇసటట ననస:61-18-1154
వయసనస:39
లస: ససస స
95-157/1011

6346 SQX0529479
పపరర: బబజ షహహద షపక

95-157/1012

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:61-18-1154
వయసనస:45
లస: పప
95-157/1015

తసడడ:డ మగనశర అల బబచగ మఘల
ఇసటట ననస:61-18-1155
వయసనస:28
లస: ససస స

6349 SQX0136051
పపరర: పడసనత శశషషకలమయరర�
కరకరపత�
తసడడ:డ వనసకట సనబబబరరవప�
ఇసటట ననస:61-18-1155
వయసనస:31
లస: ససస స

6351 SQX0534149
పపరర: మగల ఆరరఫర

6352 SQX1754696
పపరర: ఆరరఫర మగల

95-157/1018

95-157/1014

95-157/1017

భరస : అమయననలయర
ఇసటట ననస:61-18-1155
వయసనస:39
లస: ససస స
95-157/1019

95-157/999

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:61-18-1151
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:61-18-1154
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:61-18-1154
వయసనస:71
లస: పప
6350 SQX0136770
పపరర: తనహహరర మగల

6339 SQX1491539
పపరర: ఆఫసడన సయఖద

6331 SQX0465583
పపరర: నగరన� సయఖద�

తసడడ:డ కరరమగలయర షపక
ఇసటట ననస:61-18-1151
వయసనస:25
లస: పప

భరస : నననతసర
ఇసటట ననస:61-18-1154
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:61-18-1154
వయసనస:51
లస: ససస స
6347 SQX0281170
పపరర: జజన షపక

95-157/1001

భరస : గగస మహహదద న సయఖద
ఇసటట ననస:61-18-1153
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబజజన
ఇసటట ననస:61-18-1153
వయసనస:37
లస: పప
6344 SQX0213991
పపరర: నసరజ హన షపక

6336 SQX0281147
పపరర: రబబబన� షపక�

95-151/945

భరస : ఖయజజ�
ఇసటట ననస:61-18-1151
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల ఖయగఖస�
ఇసటట ననస:61-18-1151
వయసనస:34
లస: పప

భరస : అహమకద ఖయన
ఇసటట ననస:61-18-1152
వయసనస:46
లస: ససస స
6341 SQX2175743
పపరర: రఫస ఖయన మగహమకద

95-151/947

భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:61-18-1151
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:61-18-1151
వయసనస:31
లస: పప
6338 SQX0830364
పపరర: పరరశన షపక

6330 SQX2304293
పపరర: జరరన షపక

6333 SQX0534172
పపరర: సయఖద మగసతనజ

6328 SQX2304277
పపరర: హకరసన షపక

తసడడ:డ అబగదల ఖయగఖస షపక
ఇసటట ననస:61-18-1150 , 1 LINE
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ అయమబ షపక
ఇసటట ననస:61-18-1150 , 1 LINE
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : కరరమగలయర
ఇసటట ననస:61-18-1151
వయసనస:35
లస: ససస స
6335 SQX0529776
పపరర: ననగమర బబషర సయఖద

95-151/944

తసడడ:డ అబగదల ఖయగఖస షపక
ఇసటట ననస:61-18-1150 , 1 LINE
వయసనస:35
లస: పప

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:61-18-1150 , 1 LINE
వయసనస:24
లస: ససస స
6332 SQX0534065
పపరర: షపక మగనత

6327 SQX2304574
పపరర: రబబబన షపక

6354 SQX1003631
పపరర: నససమ షపక
భరస : జజన సపచదన
ఇసటట ననస:61-18-1155
వయసనస:55
లస: ససస స

భరస : అమయననలయర మగల
ఇసటట ననస:61-18-1155
వయసనస:39
లస: ససస స
95-157/1020

6355 SQX1755743
పపరర: కరససఫ మగల

95-157/1021

తసడడ:డ అమయననలయర మగల
ఇసటట ననస:61-18-1155
వయసనస:22
లస: పప
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6356 SQX0281188
పపరర: అనశర అల బబగ� మగల�

95-157/1022

తసడడ:డ గఫరర బబగ�
ఇసటట ననస:61-18-1155
వయసనస:33
లస: పప
6359 SQX0529503
పపరర: అమయననలయర మగల

95-157/1025

95-157/1507

95-161/845

95-157/1030

95-157/1286

95-157/1032

95-157/1035

తసడడ:డ ఖయజజ మహహదద న
ఇసటట ననస:61-18-1159
వయసనస:33
లస: ససస స

6369 SQX2256576
పపరర: మహమకద షరరఫ షపక

6372 SQX2052702
పపరర: శరశత అర సయద

6375 SQX1754621
పపరర: నససమయ షపక

6378 SQX1755693
పపరర: జజన సపచదన షపక

95-157/1512

6381 SQX2421931
పపరర: ఆబద షపక

95-157/1510

6384 SQX0146084
పపరర: ఫరరజనన సయఖద
భరస : సరధదక
ఇసటట ననస:61-18-1159
వయసనస:43
లస: ససస స

6364 SQX2359057
పపరర: షహననజ బబగగమ మగల

95-157/1509

6367 SQX0214080
పపరర: ఖగఖబగనతసర షపక

95-157/1029

6370 SQX2083293
పపరర: జరరనన సయద

95-142/683

భరస : మగజబ సయద
ఇసటట ననస:61-18-1157
వయసనస:43
లస: ససస స
95-157/1287

6373 SQX1747294
పపరర: అబసద షపక

95-157/1031

భరస : జజనమయయ షపక
ఇసటట ననస:61-18-1158
వయసనస:29
లస: ససస స
95-157/1033

6376 SQX1755701
పపరర: ఇరరరన షపక

95-157/1034

తసడడ:డ జజన సపచదన షపక
ఇసటట ననస:61-18-1158
వయసనస:33
లస: పప
95-157/1036

6379 SQX2362192
పపరర: జజన శశగదన షపక

95-157/1511

తసడడ:డ ససలయర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-18-1158
వయసనస:68
లస: పప
95-157/1513

భరస : జజన మయ షపక
ఇసటట ననస:61-18-1158
వయసనస:33
లస: ససస స
95-157/1038

95-157/1027

భరస : ఫరరద
ఇసటట ననస:61-18-1156
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలయర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-18-1158
వయసనస:59
లస: పప

తసడడ:డ జజన మహమకద షపక
ఇసటట ననస:61-18-1158
వయసనస:43
లస: పప
6383 SQX0214304
పపరర: సబహ సయఖద

95-157/1028

భరస : జజన సపచదన షపక
ఇసటట ననస:61-18-1158
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన మహమకద షపక
ఇసటట ననస:61-18-1158
వయసనస:42
లస: పప
6380 SQX2421840
పపరర: జజన మయ షపక

6366 SQX0214148
పపరర: సరహహదన షపక

6361 SQX1746999
పపరర: గఫరర బబగ మఘల

భరస : గఫర బబగ మగల
ఇసటట ననస:61-18-1155
వయసనస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మగజబ సయద
ఇసటట ననస:61-18-1157
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:61-18-1158
వయసనస:30
లస: ససస స
6377 SQX1754597
పపరర: జజనమయయ షపక

95-157/1508

తసడడ:డ ఆదనమ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:61-18-1156
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ హసన సయద
ఇసటట ననస:61-18-1157
వయసనస:50
లస: పప
6374 SQX1754720
పపరర: నజనన షపక

6363 SQX2331197
పపరర: షహననజ బబగస మగల

95-157/1024

తసడడ:డ లయల బబగ మఘల
ఇసటట ననస:61-18-1155
వయసనస:71
లస: పప

భరస : సనభబన
ఇసటట ననస:61-18-1156
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:61-18-1156
వయసనస:43
లస: పప
6371 SQX2052751
పపరర: మగజబ సయద

95-157/1026

భరస : గఫరర బబగ
ఇసటట ననస:61-18-1155
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ లయల బబగ
ఇసటట ననస:61-18-1155
వయసనస:71
లస: పప
6368 SQX1582411
పపరర: సనభబన షపక

6360 SQX1755750
పపరర: అమయననలయర మగల

6358 SQX0061218
పపరర: షరకల అల బబగ మగల

తసడడ:డ గఫరర బబగ
ఇసటట ననస:61-18-1155
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ గఫరర బబగ మగల
ఇసటట ననస:61-18-1155
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ లయల బబగ మగల
ఇసటట ననస:61-18-1155
వయసనస:70
లస: పప
6365 SQX2331114
పపరర: గఫరర బబగ మగల

95-157/1023

తసడడ:డ గఫరర బబగ
ఇసటట ననస:61-18-1155
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ గఫరర బబగ
ఇసటట ననస:61-18-1155
వయసనస:44
లస: పప
6362 SQX2359644
పపరర: గఫరరర బబగ మగల

6357 SQX0281196
పపరర: మగల మగనశర అలబబగ

6382 SQX0214379
పపరర: ననజయయ సయఖద

95-157/1037

తసడడ:డ ఖయజజ మహహదద న
ఇసటట ననస:61-18-1159
వయసనస:29
లస: ససస స
95-157/1039

6385 SQX0214288
పపరర: నసరరనతసర సయఖద

95-157/1040

భరస : ఖయజజ మహహదద న
ఇసటట ననస:61-18-1159
వయసనస:56
లస: ససస స
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6386 SQX1088526
పపరర: గగస మహహదద న సయఖద

95-157/1041

తసడడ:డ ఖయజజ మహహదద న సయఖద
ఇసటట ననస:61-18-1159
వయసనస:36
లస: పప
6389 SQX2016905
పపరర: నద తనశర షపక

95-157/1288

6390 SQX1526021
పపరర: హననత షపక

95-157/1046

6393 SQX0945592
పపరర: షపచక జజవనద షపక

6396 SQX0281220
పపరర: మహమకద రఫస షపక

భరస : మహమకద రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:61-18-1161
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సపచదన
ఇసటట ననస:61-18-1161
వయసనస:35
లస: పప

95-156/1017
6398 SQX2242626
పపరర: మహమకద ఆరరఫర మహమకద
ఆరరఫర
భరస : మహమకద ఇసరకయల మహమకద ఇసరక
ఇసటట ననస:61-18-1162
వయసనస:40
లస: ససస స

6399 SQX1838838
పపరర: షపక కషసఫర
భరస : షపక అబగదల రఫస
ఇసటట ననస:61-18-1162
వయసనస:25
లస: ససస స

6401 SQX0214585
పపరర: బషసరరనతస షపక

6402 SQX1799956
పపరర: మగకస ర మహమకద

95-157/1053

భరస : అజర ర అల మహమకద
ఇసటట ననస:61-18-1162
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ అసర ర అల
ఇసటట ననస:61-18-1162
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ హనఫ
ఇసటట ననస:61-18-1162
వయసనస:44
లస: పప
6410 SQX2009843
పపరర: నసర ఫరతమయ మహమకద

భరస : షపక అబగదల రజజక
ఇసటట ననస:61-18-1163
వయసనస:45
లస: ససస స

6408 SQX0281253
పపరర: అసర ర అల మహమకద

95-157/1290

6411 SQX2352433
పపరర: జన షపక

95-157/1050

6414 SQX1519034
పపరర: అబగదల జలయన షపక
భరస : మమలయల సరహహబ
ఇసటట ననస:61-18-1163
వయసనస:50
లస: ససస స

95-157/1045

6394 SQX0139501
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-157/1048

6397 SQX2194363
పపరర: అసరక పరరశన ఎసడడ

95-155/855

భరస : ఖమగమ దదదన
ఇసటట ననస:61-18-1162
వయసనస:31
లస: ససస స
95-157/1051

95-157/1052
6400 SQX1065177
పపరర: రజయయ సనలయసనన మహమకద

భరస : షసషషదదదన అననసరర
ఇసటట ననస:61-18-1162
వయసనస:35
లస: ససస స
95-157/1054

6403 SQX0553685
పపరర: షపక అబగదల రఫస

95-157/1055

తసడడ:డ రహమయన
ఇసటట ననస:61-18-1162
వయసనస:34
లస: పప
95-157/1057

6406 SQX1209502
పపరర: ఇసరకయల మహమకద

95-157/1058

తసడడ:డ హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:61-18-1162
వయసనస:44
లస: పప
95-157/1060

6409 SQX2009827
పపరర: అబగదల సలయస మహమకద

95-157/1289

తసడడ:డ ఖయససస మహమకద
ఇసటట ననస:61-18-1162
వయసనస:67
లస: పప
95-157/1514

తసడడ:డ ఇశరక షపక
ఇసటట ననస:61-18-1162
వయసనస:61
లస: పప
95-157/1061

6391 SQX1574657
పపరర: షహహన షపక

తసడడ:డ షపక మహమకద షరరఫ
ఇసటట ననస:61-18-1160
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల మజద మహమకద
ఇసటట ననస:61-18-1162
వయసనస:65
లస: పప

భరస : అబగదల సలయస మహమకద
ఇసటట ననస:61-18-1162
వయసనస:60
లస: ససస స
6413 SQX0859736
పపరర: షపక జరరనన

95-157/1047

తసడడ:డ అజర ర అల మహమకద
ఇసటట ననస:61-18-1162
వయసనస:43
లస: పప
95-157/1059

95-157/1043

తసడడ:డ ఇనయతషలయర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:61-18-1160
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సనభబన మహమకద
ఇసటట ననస:61-18-1162
వయసనస:23
లస: పప

95-157/1056 6405 SQX1088419
6404 SQX1044965
పపరర: షసషషదదదన అననసరర మహమకద
పపరర: ఖమగమ దదదన మహమకద

6407 SQX0982553
పపరర: మహమకద ఇసరకయల

95-157/1044

తలర : షరహహన
ఇసటట ననస:61-18-1160
వయసనస:27
లస: పప
95-157/1049

6388 SQX0148197
పపరర: ఖజమహహదద న సపచయఖద

తసడడ:డ జగచననలయబద న
ఇసటట ననస:61-18-1159
వయసనస:68
లస: పప

తలర : శరహహన షపక
ఇసటట ననస:61-18-1160
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : అహకద�
ఇసటట ననస:61-18-1160
వయసనస:66
లస: ససస స
6395 SQX1526039
పపరర: రరఫస షపక

95-157/1042

తసడడ:డ నవరబ
ఇసటట ననస:61-18-1159
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద సరధదక షపక
ఇసటట ననస:61-18-1159
వయసనస:20
లస: ససస స
6392 SQX0214445
పపరర: ఖనమగమ నతసర� షపక�

6387 SQX0148205
పపరర: మహమకద సరదదక

6412 SQX2392207
పపరర: అఖల షపక

95-157/1515

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:61-18-1162
వయసనస:50
లస: ససస స
95-157/1062

6415 SQX1519059
పపరర: జరరన బబగమ షపక

95-157/1063

భరస : అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:61-18-1163
వయసనస:62
లస: ససస స
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6416 SQX0543199
పపరర: ఇరరఫన మహమకద
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95-157/1064

తసడడ:డ అబగదల రజజక
ఇసటట ననస:61-18-1163
వయసనస:37
లస: పప
6419 SQX1755206
పపరర: రరజవరనన షపక

95-157/1067

95-157/1070

95-157/1073

95-157/1076

95-157/1078

95-157/1079

95-157/1082

భరస : షపక ఇబడహహస
ఇసటట ననస:61-18-1169
వయసనస:23
లస: ససస స

6429 SQX1603704
పపరర: రససల షపక

6432 SQX2069557
పపరర: షపక సరదదక

6435 SQX1537093
పపరర: ఇమయమ వరల దరరర

6438 SQX1491513
పపరర: షరరఫ మహమకద

95-157/1292

6441 SQX2029759
పపరర: షపక జరరనన

95-157/1077

6444 SQX2055549
పపరర: షపక షరహహననజ
భరస : షపక జలయన
ఇసటట ననస:61-18-1169
వయసనస:34
లస: ససస స

6424 SQX1582429
పపరర: ఆషర షపక

95-157/1072

6427 SQX1109959
పపరర: సనతవపలయర ఖయన పఠరన

95-157/1075

6430 SQX2384527
పపరర: రరజజశనన షపక

95-161/846

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:61-18-1164
వయసనస:30
లస: ససస స
95-48/936

6433 SQX2069862
పపరర: షపక గగస

95-86/1071

తసడడ:డ షపక మహమకద షరరఫ
ఇసటట ననస:61-18-1169
వయసనస:31
లస: పప
95-157/1080

6436 SQX0139592
పపరర: గగస షపక

95-157/1081

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:61-18-1169
వయసనస:33
లస: పప
95-157/1083

6439 SQX2029767
పపరర: షపక జజన బ

95-157/1291

భరస : షపక జజన
ఇసటట ననస:61-18-1169
వయసనస:62
లస: ససస స
95-157/1293

భరస : షపక మహమకద షరరఫ
ఇసటట ననస:61-18-1169
వయసనస:45
లస: ససస స
95-157/1295

95-157/1069

తసడడ:డ ఖయదర ఖయన
ఇసటట ననస:61-18-1164
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ శశగదన మహమకద
ఇసటట ననస:61-18-1169
వయసనస:69
లస: పప

తసడడ:డ షపక జజనన
ఇసటట ననస:61-18-1169
వయసనస:53
లస: పప
6443 SQX2029742
పపరర: షపక సలక

95-157/1074

తసడడ:డ మసరసన వరల దరరర
ఇసటట ననస:61-18-1169
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:61-18-1169
వయసనస:46
లస: పప
6440 SQX2029775
పపరర: షపక మహమకద షరరఫ

6426 SQX0281287
పపరర: కరరమగలయర షపక

6421 SQX0548313
పపరర: సమరర షపక

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:61-18-1164
వయసనస:54
లస: ససస స

భరస : షపక గగస
ఇసటట ననస:61-18-1169
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:61-18-1169
వయసనస:44
లస: ససస స
6437 SQX1491547
పపరర: ఏసనబ జజన షపక

95-157/1071

తసడడ:డ ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:61-18-1164
వయసనస:60
లస: పప

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:61-18-1168
వయసనస:67
లస: ససస స
6434 SQX1491497
పపరర: తనహహర బబగస షపక

6423 SQX0214619
పపరర: రజయయ బబగస షపక

95-157/1066

భరస : ననగగల మరర
ఇసటట ననస:61-18-1164
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బడతమయయ
ఇసటట ననస:61-18-1164
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ బడతమయయ�
ఇసటట ననస:61-18-1164
వయసనస:54
లస: పప
6431 SQX1755156
పపరర: మగసతజ బబగస షపక

95-157/1068

భరస : పసర సరహహబ
ఇసటట ననస:61-18-1164
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-18-1164
వయసనస:25
లస: పప
6428 SQX0281261
పపరర: పసర జజన� షపక�

6420 SQX0214684
పపరర: షరహహదన షపక

6418 SQX1526088
పపరర: రరజరన బబగమ షపక

తసడడ:డ పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-18-1164
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:61-18-1164
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : సనవపలయర ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:61-18-1164
వయసనస:35
లస: ససస స
6425 SQX1526070
పపరర: నదదస షపక

95-157/1065

తసడడ:డ ఉమమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-18-1163
వయసనస:70
లస: పప

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:61-18-1164
వయసనస:26
లస: ససస స
6422 SQX1088518
పపరర: ఫపరగజ పటబన

6417 SQX1519042
పపరర: అబగదల రజజక షపక

6442 SQX2040749
పపరర: షపక జలయన

95-157/1294

తసడడ:డ షపక జజన
ఇసటట ననస:61-18-1169
వయసనస:41
లస: పప
95-164/832

6445 SQX1177840
పపరర: సలక సనలయసనన షపక

95-157/1084

భరస : కరరమగదదదన
ఇసటట ననస:61-18-1170
వయసనస:29
లస: ససస స
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పపరర: రహకతషనసర షపక
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95-157/1085

భరస : సపచఫపదదదన
ఇసటట ననస:61-18-1170
వయసనస:29
లస: ససస స
6449 SQX1177881
పపరర: సబర షపక

95-157/1088

95-157/1091

95-152/1062

95-161/847

95-157/1096

95-157/1098

భరస : మమదనర వరల షపక
ఇసటట ననస:61-18-1174
వయసనస:22
లస: ససస స
6467 SQX1832187
పపరర: మగసతనజ బబగస షపక

95-157/1101

తసడడ:డ ఇమయమగల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:61-18-1174
వయసనస:22
లస: ససస స

95-156/1018

6459 SQX1730126
పపరర: నలలఫర సనలయసనన

6462 SQX1729912
పపరర: అబగదల బబససత మహమకద

95-157/1104

95-157/1094

95-157/1516

6460 SQX1730225
పపరర: అకస ర బబగస మహమకద

95-157/1097

6463 SQX2307221
పపరర: ననజయ షపక

6466 SQX1832336
పపరర: షహననజ షపక

95-157/1099

95-152/1063

95-157/1100

భరస : మమదనర వరల షపక
ఇసటట ననస:61-18-1174
వయసనస:41
లస: ససస స
95-157/1102

6469 SQX1832286
పపరర: మమదనర వరల షపక

95-157/1103

తసడడ:డ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:61-18-1174
వయసనస:45
లస: పప
95-157/1296

6472 SQX2017853
పపరర: షబబష షపక

95-157/1297

తసడడ:డ రహమయన షపక
ఇసటట ననస:61-18-1174
వయసనస:22
లస: పప

95-156/1019 6475 SQX2179133
6474 SQX2244473
పపరర: రరయయజ ఊల హక మహమకద
పపరర: జమరరనతసర మహమకద

తసడడ:డ జయయ ఊల హక
ఇసటట ననస:61-18-1175
వయసనస:25
లస: పప

95-157/1095

భరస : అబగదల బబససత
ఇసటట ననస:61-18-1172
వయసనస:70
లస: ససస స

6465 SQX1832211
పపరర: సబర షపక

6471 SQX2020162
పపరర: జనత షపక

95-157/1093

6457 SQX2430585
పపరర: అసకతషనతసర షపక

భరస : అబగదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:61-18-1173
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : ఇమయమగల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:61-18-1174
వయసనస:45
లస: ససస స
95-157/1298

6454 SQX1177980
పపరర: తనజదదదన షపక

తసడడ:డ అబగదల ఖయదర మహమకద
ఇసటట ననస:61-18-1172
వయసనస:79
లస: పప

6468 SQX1842707
పపరర: మహమకద రఫస షపక

95-157/1090

భరస : బకరరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-18-1171
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:61-18-1174
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ చన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:61-18-1174
వయసనస:66
లస: పప
6473 SQX2018455
పపరర: అసక షపక

6456 SQX2427466
పపరర: బకరరర సరహహబ షపక

6451 SQX1178012
పపరర: సలమగదదదన షపక

తసడడ:డ అలలదదదన
ఇసటట ననస:61-18-1170
వయసనస:54
లస: పప

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:61-18-1174
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:61-18-1174
వయసనస:73
లస: ససస స
6470 SQX1832237
పపరర: మమలయల షపక

95-157/1092

భరస : ఖమగమమదద న మహమకద
ఇసటట ననస:61-18-1172
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల బబససత
ఇసటట ననస:61-18-1172
వయసనస:48
లస: పప
6464 SQX1832302
పపరర: సబహ షపక

6453 SQX1178053
పపరర: కరరమగదదదన షపక

95-157/1087

తసడడ:డ తనజదదదన
ఇసటట ననస:61-18-1170
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ మమలయల షపక
ఇసటట ననస:61-18-1171
వయసనస:69
లస: పప

తసడడ:డ బకరరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-18-1171
వయసనస:32
లస: పప
6461 SQX1730001
పపరర: మససద మహమకద

95-157/1089

తసడడ:డ తనజదదదన
ఇసటట ననస:61-18-1170
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ బకరరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-18-1171
వయసనస:35
లస: పప
6458 SQX2435410
పపరర: ఫసరగజ ఉదదదన షపక

6450 MLJ1053743
పపరర: మసగమక� కకట�

6448 SQX1491521
పపరర: సరబర షపక

భరస : తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-18-1170
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటసనబబయఖ�
ఇసటట ననస:61-18-1170
వయసనస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ తనజదదదన
ఇసటట ననస:61-18-1170
వయసనస:31
లస: పప
6455 SQX2427599
పపరర: నసరరదదదన షపక

95-157/1086

తసడడ:డ వనసకటచలపతరరవప�
ఇసటట ననస:61-18-1170
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : తనజదదదన
ఇసటట ననస:61-18-1170
వయసనస:49
లస: ససస స
6452 SQX1177998
పపరర: సపచఫపదదదన షపక

6447 MLJ1052729
పపరర: మయధవ� కకట�

95-156/1020

తసడడ:డ జయయ ఊల హక
ఇసటట ననస:61-18-1175
వయసనస:20
లస: ససస స
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6476 SQX2179117
పపరర: రరమయనన ఆఫసడన మహమకద

95-156/1021

తసడడ:డ జయయ ఊల హక
ఇసటట ననస:61-18-1175
వయసనస:19
లస: ససస స
6479 SQX1398693
పపరర: మహమకద తనజ స కలర రరశశ

95-157/1107

తసడడ:డ అబగదల అజమ కలర రరశశ
ఇసటట ననస:61-18-1175
వయసనస:32
లస: పప
6482 SQX0213561
పపరర: గగలయజర� షపక�

95-157/1110

తసడడ:డ కరలద
ఇసటట ననస:61-18-1176
వయసనస:32
లస: పప
6488 SQX0508515
పపరర: కరలద� షపక�

95-157/1116

95-157/1118

95-157/1121

95-157/1124

95-155/856

Deleted
95-160/394

భరస : వనసకట లకడక నరసససహ మమరరస అవరశరర
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:40
లస: ససస స

6484 SQX1136283
పపరర: వరహహదనలయర ఖయన పఠరన

95-157/1114 6487 SQX1537101
6486 SQX0387522
పపరర: వనసకట ననగసనరరష కలమయర మదదద
పపరర: బబజ షపక

6489 SQX0281089
పపరర: నజర ఖయన పఠరన

6492 SQX1755776
పపరర: దనవదన పపదద పరగర

6495 SQX1770676
పపరర: అబబబస షపక

6498 SQX1894229
పపరర: పపణఖవత ఆరరపటట

6501 SQX2254050
పపరర: పపషల బదదననదద

భరస : రరజశసకరరరవప బబ లశశటస ట
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:57
లస: ససస స

95-157/1115

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-18-1176
వయసనస:52
లస: పప
95-157/1117

6490 SQX2154318
పపరర: సరజద షపక

95-157/1517

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-18-1176
వయసనస:21
లస: పప
95-157/1119

6493 SQX1770684
పపరర: షహననజ షపక

95-157/1120

భరస : అబబబస షపక
ఇసటట ననస:61-18-1760
వయసనస:35
లస: ససస స
95-157/1122

6496 SQX1811777
పపరర: ధన లకడక తనటట

95-157/1123

భరస : యయననదద రరవప తనటట
ఇసటట ననస:61-18-6162
వయసనస:37
లస: ససస స
95-95/983

6499 SQX1894252
పపరర: కకషష రరవప ఆరరపటట

95-95/984

Deleted

తసడడ:డ చనతయఖ ఆరరపటట
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:56
లస: పప
95-159/742

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:29
లస: ససస స
6504 AP151000546127
పపరర: సతఖవతదతవ బబ లశశటస ట

95-157/1112

తసడడ:డ నజర ఖయన
ఇసటట ననస:61-18-1176
వయసనస:28
లస: పప

భరస : కకషష రరవప ఆరరపటట
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ బబదదననడక
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:29
లస: ససస స
6503 SQX0896597
పపరర: ఉషర రరణణ అవరశరర

95-157/1111

తసడడ:డ ఆదమ షరఫస షపక
ఇసటట ననస:61-18-1760
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ పపద వరయఖ తనటట
ఇసటట ననస:61-18-6162
వయసనస:39
లస: పప
6500 SQX2258085
పపరర: పపషల బబదదననడక

6483 SQX0213280
పపరర: మగనమ షపక

95-157/1109

తసడడ:డ నజర ఖయన
ఇసటట ననస:61-18-1176
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ పపదద పరగర
ఇసటట ననస:61-18-1178
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ అబబబస షపక
ఇసటట ననస:61-18-1760
వయసనస:64
లస: ససస స
6497 SQX1811744
పపరర: యయననదద రరవప తనటట

6481 SQX1136259
పపరర: ఉమమర ఖయనస పఠరన

95-157/1108

తసడడ:డ ఇసరకయల ఖయన
ఇసటట ననస:61-18-1176
వయసనస:57
లస: పప

భరస : దవడడ పపదద పరగర
ఇసటట ననస:61-18-1178
వయసనస:25
లస: ససస స
6494 SQX1771104
పపరర: శరఫసయ షపక

6480 SQX1136275
పపరర: హససన ఖయనస పఠరన

తసడడ:డ వ శవదనరరరపడసరదనడవప
ఇసటట ననస:61-18-1176
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ వసరస�
ఇసటట ననస:61-18-1176
వయసనస:56
లస: పప
6491 SQX1754738
పపరర: జజఖత పపదద పరగర

తసడడ:డ జఆ ఉల హక మహమకద
ఇసటట ననస:61-18-1175
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:61-18-1176
వయసనస:56
లస: ససస స
95-157/1113

95-157/1106

భరస : రరయయజల హక మహమకద
ఇసటట ననస:61-18-1175
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర ఖయన
ఇసటట ననస:61-18-1176
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : కరలద�
ఇసటట ననస:61-18-1176
వయసనస:46
లస: ససస స
6485 SQX0281063
పపరర: షబబర షపక

95-157/1105 6478 SQX1398867
6477 SQX1597634
పపరర: ఫహహకదన కలరరషస మహమకద
పపరర: రగస
గ సనలన న మహమకద

6502 SQX1325688
పపరర: ససరరష తషలల
ర రర

95-160/393

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:26
లస: ససస స
95-160/395

6505 AP151000546107
పపరర: సతఖవత అవరశరర

95-160/396

భరస : వనసకటశవరరమశరససస స అవరశరర
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:61
లస: ససస స
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6506 SQX0896589
పపరర: వ ఎల నరసససహ మమరరస
అవరశరర
తసడడ:డ వ ససవర రరమ శరససస స అవరశరర
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:42
లస: పప

95-160/397

6509 AP151000546126
పపరర: రరజశసకరరరవప బబ లశశటస ట

95-160/400

95-194/122

95-194/125

95-194/128

95-194/131

6516 MLJ3161379
పపరర: నససమ బబగస సయఖద

6519 SQX0244608
పపరర: అజర రరదదదన సయఖద

6522 SQX0244558
పపరర: రరయయజదదదన సయఖద

95-194/134

6525 SQX0446278
పపరర: మగనరరదదదన సయఖద

తసడడ:డ ఇలయయస మహమకద
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:55
లస: పప

6528 AP151000666678
పపరర: బగరరననదదదన సయఖద

తసడడ:డ కరరమగదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:18
లస: పప

95-194/129

95-194/132

6534 SQX2060747
పపరర: షకకర షపక
భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-19-11-84
వయసనస:56
లస: ససస స

6517 MLJ3161262
పపరర: ఖగఖరరనతసర భబగస

95-194/127

6520 SQX0689455
పపరర: ననగమర ఫసరగజ షపక

95-194/130

95-194/133
6523 SQX0443952
పపరర: షబబర అహమకద మహమకద

తసడడ:డ ఇలయయస
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:40
లస: పప
95-194/135

6526 AP151000666367
పపరర: కరరమగదదదన మహమకద

95-194/136

తసడడ:డ గయయసనదదదన
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:48
లస: పప
95-194/138

6529 SQX0446294
పపరర: ఫజరలయర అకకల మహమకద

95-194/139

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:66
లస: పప
95-194/730

తసడడ:డ కరరమగదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:21
లస: ససస స
95-194/732

95-194/124

తసడడ:డ సనభబన
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:30
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ రబబన మహమకద
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:22
లస: పప

6514 MLJ3161247
పపరర: రరహనన భబగస

భరస : సనభబన
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సలయఉదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:65
లస: పప

95-194/729 6531 SQX2234458
6530 SQX2239275
పపరర: అమర సప హహయల మహమకద
పపరర: షబన తబసనసస మహమకద

6533 SQX2234474
పపరర: మయలక హహసపన మహమకద

95-194/126

తసడడ:డ మర సయఖద
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:48
లస: పప
95-194/137

95-194/121

భరస : కరరమ
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బగరరననదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ గయయసనదదదన
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:44
లస: పప
6527 SQX0451591
పపరర: రబబబన మహమకద

95-194/123

తసడడ:డ బగరరననదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరమఉలయర షపక
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:24
లస: పప
6524 AP151000666238
పపరర: ఖయజజ మహహదద న

6513 SQX0449835
పపరర: సయఖద షహహన

6511 SQX0451583
పపరర: దదలతవరజ
భరస : మహమకద రబబబన
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : బగరరననదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:30
లస: పప
6521 SQX1246785
పపరర: షఫస షపక

95-194/120

భరస : సయఖద మగనరరదదదన
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : గయయసనదదదన
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:50
లస: ససస స
6518 SQX0915058
పపరర: కబర అహమకద మహమకద

6510 SQX1246827
పపరర: జబబదన బబగస మహమకద

95-160/399
6508 AP151000546339
పపరర: వనసకట శవ రరమ శరససస స అవరశరర

తసడడ:డ లకడకనరసససహశరససస స అవరశరర
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:68
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : ఖయజజ మహహదద న మహమకద
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:36
లస: ససస స
6515 MLJ3161221
పపరర: జమమరరనతసరబబగస ఎస.డక

95-160/398

తసడడ:డ వనసకటశవరరమశరససస స అవరశరర
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణమగ బబ లశశటస ట
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:69
లస: పప
6512 MLJ3161254
పపరర: సబహ మహమకద

6507 MLJ1050111
పపరర: మగరళకకషష అవరశరర

95-101/627

6532 SQX2234466
పపరర: షహహన పరవన మహమకద

95-194/731

తసడడ:డ కరరస మహహదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:61-19
వయసనస:20
లస: ససస స
6535 SQX2030922
పపరర: బబబగ షపక

95-101/628

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:61-19-11-84
వయసనస:52
లస: పప
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6536 SQX2030948
పపరర: మమహరరన షపక
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95-101/629

భరస : బశర షపక
ఇసటట ననస:61-19-11-84
వయసనస:37
లస: ససస స
6539 SQX0068650
పపరర: దనరరర భవరన కకనసకక

95-161/409

95-161/412

95-161/415

95-161/416

95-101/626

95-161/848

6549 SQX0525642
పపరర: ఖయససస షపక

6552 SQX2218576
పపరర: ఖనరరరద షపక

6555 SQX2301505
పపరర: యయససకన షపక

95-161/851

6558 SQX1894005
పపరర: మమత నలర గరసడ

95-102/760

6561 MLJ1173616
పపరర: సనరరష నలర కకసడ
తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:61-19-1185
వయసనస:36
లస: పప

6563 AP151000558330
పపరర: శసకరరరవప నలర కకసడ�

6564 SQX2411338
పపరర: మగసరసక షపక

95-152/515

తసడడ:డ అహమద బబష షపక
ఇసటట ననస:61-19-1185
వయసనస:28
లస: పప

95-161/411

6544 SQX0871327
పపరర: ఆమత బమన కరటస రరజ

95-161/414

6547 SQX0207274
పపరర: ఆససయయ సయఖద

95-152/512

భరస : గగస
ఇసటట ననస:61-19-1182
వయసనస:41
లస: ససస స
95-161/417

6550 SQX2060788
పపరర: షసషషదదదన షపక

95-101/625

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:61-19-1184
వయసనస:54
లస: పప
95-155/857

6553 SQX2072833
పపరర: చసద బబష షపక

95-161/770

తసడడ:డ శసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-19-1184
వయసనస:30
లస: పప
95-161/849

6556 SQX2169951
పపరర: అససఫ షపక

95-161/850

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:61-19-1184
వయసనస:22
లస: పప
95-101/571

భరస : రరజరశ నలర గరసడ
ఇసటట ననస:61-19-1185
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ బడహహకశశరర వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:61-19-1185
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:61-19-1185
వయసనస:65
లస: పప

95-152/511

భరస : జబబర
ఇసటట ననస:61-19-1184
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మసస కకమ ఖలల శశగల
ఇసటట ననస:61-19-1184
వయసనస:21
లస: ససస స
6560 SQX2061828
పపరర: పడవణ కలమయర వషష
ష మలకల

6546 SQX0462259
పపరర: షరకకర� సయఖద�

6541 SQX0068882
పపరర: కకటటశశర రరవప కకనసకక

తసడడ:డ రజయయ అమతబమన
ఇసటట ననస:61-19-1181
వయసనస:43
లస: పప

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:61-19-1184
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రవపఫ
ఇసటట ననస:61-19-1184
వయసనస:35
లస: పప
6557 SQX2166577
పపరర: శఫర షపక

95-161/413

తసడడ:డ పకకర అహకద షపక
ఇసటట ననస:61-19-1183
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-19-1184
వయసనస:29
లస: ససస స
6554 SQX2301521
పపరర: జబబర షపక

6543 SQX1370006
పపరర: మమలయ బకరశ షపక

95-161/408

తసడడ:డ నరసయఖ కకనసకక
ఇసటట ననస:61-19-1179
వయసనస:65
లస: పప

భరస : గగస�
ఇసటట ననస:61-19-1182
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:61-19-1183
వయసనస:35
లస: ససస స
6551 SQX2060796
పపరర: యశకన సనలన న షపక

95-161/410

తసడడ:డ బకర రర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-19-1180
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరజ సరదస
ఇసటట ననస:61-19-1181
వయసనస:57
లస: పప
6548 SQX0525584
పపరర: రహమతషన షపక

6540 SQX0068643
పపరర: బబలసరసశత కకనసకక

6538 SQX0068502
పపరర: శవ పరరశత కకనసకక

భరస : పడసరద కకనసకక
ఇసటట ననస:61-19-1179
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:61-19-1179
వయసనస:60
లస: ససస స

భరస : బకర రర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-19-1180
వయసనస:64
లస: ససస స
6545 SQX0871319
పపరర: సరదమ రరజ

95-152/510

తసడడ:డ రషసద బబచగ బబగస
ఇసటట ననస:61-19-1179
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : నరరసదడ కలమయర కకనసకక
ఇసటట ననస:61-19-1179
వయసనస:34
లస: ససస స
6542 SQX1369801
పపరర: సమఉన షపక

6537 SQX1956028
పపరర: మసరసన బబగస

6559 SQX2061422
పపరర: ససతమహలకడక వషష
ష మలకల

95-101/630

భరస : శవ వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:61-19-1185
వయసనస:44
లస: ససస స
95-152/513

6562 MLJ1173327
పపరర: రరబబల నలర కకసడ

95-152/514

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:61-19-1185
వయసనస:39
లస: పప
95-152/1064

6565 SQX1242486
పపరర: రరజరశ నలర గరసడ

95-161/418

తసడడ:డ శసకర రరవప నలర గరసడ
ఇసటట ననస:61-19-1185
వయసనస:36
లస: పప
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పపరర: ఫసరగజ షపక
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95-161/852

తసడడ:డ అయమబ షపక
ఇసటట ననస:61-19-1185
వయసనస:24
లస: పప
6569 SQX0597187
పపరర: అమయకజ షపక

95-161/420

95-161/423

95-161/853

95-161/856

95-161/857

95-161/425

95-143/715

భరస : మగనత షపక
ఇసటట ననస:61-19-1190
వయసనస:36
లస: ససస స

6579 SQX2253763
పపరర: మగసతనజ షపక

6582 SQX2244911
పపరర: ఆఫసడన షపక

6585 SQX0871269
పపరర: జలయన షపక

6588 SQX2092260
పపరర: మహబమబ షపక

95-154/1231

6591 SQX2486744
పపరర: మసరసన షపక

95-161/858

6594 SQX2159267
పపరర: మగనత షపక
తసడడ:డ ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:61-19-1190
వయసనస:47
లస: పప

95-161/772

6577 SQX2241198
పపరర: షరహహద షపక

95-161/855

6580 SQX0444703
పపరర: నజర షపక

95-161/424

6583 SQX2542520
పపరర: గగససయయ షపక

95-152/1175

భరస : సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-19-1188
వయసనస:34
లస: ససస స
95-161/426

6586 NDX2650091
పపరర: ననసరర ఫరతమ షపక

94-225/1300

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:61-19-1189
వయసనస:19
లస: ససస స
95-154/1044

95-161/1010

తసడడ:డ మమల షపక
ఇసటట ననస:61-19-1189
వయసనస:67
లస: పప
95-157/1299

6574 SQX2004752
పపరర: ఫహహమగదదదన షపక

తలర : షకకల షపక
ఇసటట ననస:61-19-1187
వయసనస:32
లస: పప

Deleted

95-161/1009

95-161/422

తసడడ:డ మహకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:61-19-1186
వయసనస:19
లస: పప

భరస : మసపచన షపక
ఇసటట ననస:61-19-1189
వయసనస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:61-19-1189
వయసనస:41
లస: పప
6593 SQX2052181
పపరర: షరహహద షపక

95-161/854

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:61-19-1188
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ మమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-19-1189
వయసనస:68
లస: పప
6590 SQX2486702
పపరర: మగనర షపక

6576 SQX2166080
పపరర: తమజదదదన షపక

6571 SQX0597203
పపరర: అహమద అల షపక

తసడడ:డ జబర అల
ఇసటట ననస:61-19-1186
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ యశన బబష
ఇసటట ననస:61-19-1187
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:61-19-1188
వయసనస:31
లస: ససస స
6587 SQX2083855
పపరర: మసరసన షపక

95-161/771

భరస : యయససన బబష
ఇసటట ననస:61-19-1187
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససన బబష
ఇసటట ననస:61-19-1187
వయసనస:22
లస: పప
6584 SQX0746602
పపరర: సబనన షపక

6573 SQX2007292
పపరర: ఖదర షరరఫ షపక

95-161/419

తసడడ:డ మహబమబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:61-19-1186
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఖయధర షరరఫ
ఇసటట ననస:61-19-1186
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఖదర షరరఫ
ఇసటట ననస:61-19-1186
వయసనస:19
లస: ససస స
6581 SQX2162469
పపరర: అఫప డ జ షపక

95-161/421

తసడడ:డ హమద బబష షపక
ఇసటట ననస:61-19-1186
వయసనస:45
లస: పప

భరస : అహమద అల
ఇసటట ననస:61-19-1186
వయసనస:34
లస: ససస స
6578 SQX2166098
పపరర: మమహరరనతసర షపక

6570 SQX0644682
పపరర: మసరసనబ షపక

6568 SQX0525568
పపరర: షరకకరర షపక

భరస : మగనర షపచక
ఇసటట ననస:61-19-1186
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : ఖయదరరరరఫ షపచక
ఇసటట ననస:61-19-1186
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖయససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-19-1186
వయసనస:64
లస: పప
6575 SQX2131076
పపరర: షబన షపక

95-155/858

భరస : మహబమబ షరరఫ
ఇసటట ననస:61-19-1186
వయసనస:62
లస: ససస స

భరస : జబబరల షపక
ఇసటట ననస:61-19-1186
వయసనస:37
లస: ససస స
6572 SQX0597146
పపరర: మహబమబర రరఫ షపక

6567 SQX2158657
పపరర: కరరమగనతసర షపక

6589 SQX2486678
పపరర: మహబమబ షపక

95-161/1008

Deleted

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:61-19-1189
వయసనస:61
లస: ససస స
6592 SQX2363372
పపరర: షపక కగసర మగబన

95-152/1065

తసడడ:డ షపక అజస
ఇసటట ననస:61-19-1190
వయసనస:20
లస: ససస స
95-161/859

6595 SQX2057537
పపరర: అససఫ షపక

95-174/676

తసడడ:డ మగనత షపక
ఇసటట ననస:61-19-1190
వయసనస:18
లస: పప
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95-157/1300

6597 SQX1369538
పపరర: రరషసద షపక

తసడడ:డ అబగదల ఖదర జలయన సయఖద మర
ఇసటట ననస:61-19-1191
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ కలమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-19-1191
వయసనస:24
లస: ససస స

6599 SQX1468942
పపరర: సరజద మహమమకద

6600 SQX0065797
పపరర: ఫసజయయ బబగస షపక

95-161/429

భరస : బషసర మహమమకద
ఇసటట ననస:61-19-1191
వయసనస:28
లస: ససస స
6602 SQX1468512
పపరర: సనలయసనన మహమమకద

95-161/432

95-161/435

95-161/438

95-161/860

95-161/441

95-161/444

భరస : అబగదల మగజబ సపచడ
ఇసటట ననస:61-19-1197
వయసనస:43
లస: ససస స

6612 SQX2159234
పపరర: రహహమయ సయఖద

95-161/447

95-161/439

6604 SQX0871293
పపరర: షహననజ షపక

95-161/434

6607 SQX1012285
పపరర: మహహష

95-161/437

6610 SQX0871277
పపరర: కలయమగదదదన షపక

95-161/440

తసడడ:డ షర ఫపదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-19-1191
వయసనస:51
లస: పప
95-161/861

6613 SQX2053882
పపరర: ఆశయయ షపక

95-160/768

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:61-19-1192
వయసనస:58
లస: ససస స

95-161/442 6616 MLJ1163062
6615 SQX1468231
పపరర: ఖగఖరరనతసర బబగస మహమకద
పపరర: రగకకయయ జబన మహమకద

6618 SQX1468504
పపరర: జలయన షపక

6621 SQX2299303
పపరర: ఖగఖరరనతసర బబగస మహమకద

6624 AP151000564419
పపరర: హససననబబగస సపచడ
భరస : అబగదలడహమయన సపచడ
ఇసటట ననస:61-19-1197
వయసనస:48
లస: ససస స

95-161/443

తసడడ:డ జజఫర అల మహమకద
ఇసటట ననస:61-19-1194
వయసనస:38
లస: ససస స
95-161/445

6619 SQX0574657
పపరర: సయఖద పసరశల

95-161/446

తసడడ:డ ఆదస సయఖద
ఇసటట ననస:61-19-1194
వయసనస:40
లస: పప
95-161/862

భరస : మగసస ఫర మహమకద
ఇసటట ననస:61-19-1196
వయసనస:35
లస: ససస స
95-161/449

95-161/431

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:61-19-1191
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:61-19-1194
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల బశర సయఖద
ఇసటట ననస:61-19-1195
వయసనస:27
లస: ససస స
6623 AP151000564420
పపరర: జరరనన సపచడ

95-161/436

తలర : కరరమగలర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-19-1194
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : జజఫర ఆల షపక
ఇసటట ననస:61-19-1194
వయసనస:58
లస: ససస స
6620 SQX1013267
పపరర: ఫరరరన సయఖద

6609 SQX1468603
పపరర: యయససన బబషర షపక

6601 SQX1369397
పపరర: సననత షపక

భరస : కలయమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-19-1191
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : మరజ అమర సయఖద
ఇసటట ననస:61-19-1191
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:61-19-1192
వయసనస:29
లస: ససస స
6617 AP151000564416
పపరర: కమగమ నతసరబబగస షపక

95-161/433

తసడడ:డ ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:61-19-1191
వయసనస:42
లస: పప

భరస : జలయన సయఖద
ఇసటట ననస:61-19-1191
వయసనస:58
లస: ససస స
6614 SQX0574566
పపరర: సలమయ షపక

6606 SQX0871285
పపరర: జబబద షపక

95-161/428

భరస : అబగదల ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:61-19-1191
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : షర ఫపదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-19-1191
వయసనస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రహమయన షపక
ఇసటట ననస:61-19-1191
వయసనస:36
లస: పప
6611 SQX2222263
పపరర: నసరజహన సయఖద

95-161/430

భరస : యయససన బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-19-1191
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : అబగదల రహమయన షపక
ఇసటట ననస:61-19-1191
వయసనస:49
లస: ససస స
6608 SQX1232503
పపరర: అబగదల ఖయదర షపక

6603 SQX1468595
పపరర: మగసతనజ షపక

6598 SQX0871301
పపరర: గగససయయ సహర షపక

తసడడ:డ కలయమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-19-1191
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-19-1191
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : షప యబ మహమమకద
ఇసటట ననస:61-19-1191
వయసనస:37
లస: ససస స
6605 SQX1369447
పపరర: అసకత షపక

95-161/427

6622 SQX0068692
పపరర: తబగసనసస సయఖద

95-161/448

భరస : అబగదల రగహమయన సయఖద
ఇసటట ననస:61-19-1197
వయసనస:29
లస: ససస స
95-161/450

6625 AP151000564418
పపరర: దదలర యద బబగస సపచడ

95-161/451

తసడడ:డ సయఖద అబగదల
ఇసటట ననస:61-19-1197
వయసనస:45
లస: పప
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6626 AP151000564421
పపరర: మగజబ సపచడ

95-161/452

తసడడ:డ హసన సపచడ
ఇసటట ననస:61-19-1197
వయసనస:50
లస: పప
6629 SQX2073260
పపరర: కరరమగలర ఖయన పఠరన

95-161/773

95-152/516

95-160/401

95-160/404

95-194/141

95-3/1152

95-152/1068

భరస : కకటటశశరరరవప పప లలగసగ
ఇసటట ననస:61-20-1200
వయసనస:82
లస: ససస స

6639 MLJ2675411
పపరర: వనసకటటశశరరర తషళళ
ర రర

6642 SQX2049369
పపరర: వజయలకడక పమడడ

6645 SQX2049138
పపరర: కరశయఖ మసడర

6648 SQX0354662
పపరర: సరశత ససరరశశటస ట

95-161/457

6651 AP151000564313
పపరర: పరమగలమక కకసడవటట

95-160/405

6654 MLJ1163831
పపరర: రమమశ ససరరశశటస ట
తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస ససరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-20-1200
వయసనస:37
లస: పప

6634 SQX1209387
పపరర: అవననశ తషలల
ర రర

95-159/622

6637 AP151000546448
పపరర: లకడక తషళళ
ర రర

95-160/403

6640 MLJ3161403
పపరర: షమమ ఫరతమయ సయఖద

95-194/140

భరస : నజల రహమయన
ఇసటట ననస:61-20
వయసనస:49
లస: ససస స
95-152/883

6643 SQX1956036
పపరర: గగససయయ షపక

95-152/517

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:61-20-213
వయసనస:23
లస: ససస స
95-152/882

95-152/1067
6646 SQX2277291
పపరర: చనమసడతశశరర పపరరశరవరకమ

భరస : ధనశశఖర
ఇసటట ననస:61-20-1199
వయసనస:46
లస: ససస స
95-161/455

6649 SQX0837740
పపరర: గరతన ససరరశశటస ట

95-161/456

భరస : దనరరర రరవప ససరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-20-1200
వయసనస:32
లస: ససస స
95-161/458

భరస : శవయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:61-20-1200
వయసనస:56
లస: ససస స
95-161/460

95-161/774

భరస : ననగరశశరరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-20
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : రమమష ససరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-20-1200
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:61-20-1200
వయసనస:39
లస: ససస స
6653 AP151000564062
పపరర: శవలకకమక పప లలగసగ

95-160/402

తసడడ:డ వనసకయఖ మసడర
ఇసటట ననస:61-20-1198
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ ధన శశఖర
ఇసటట ననస:61-20-1199
వయసనస:29
లస: పప
6650 SQX0459727
పపరర: పదక కకసడవటట

6636 SQX1556671
పపరర: అనసరరధ తషలల
ర రర

6631 SQX2094399
పపరర: ననగరసదడస పరలకరళళరర

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-20
వయసనస:26
లస: పప

భరస : కకషష రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:61-20-120/1
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ మసడర
ఇసటట ననస:61-20-1198
వయసనస:67
లస: ససస స
6647 SQX2277275
పపరర: వనసకటటష పపరరశరవరకమ

95-159/621

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-20
వయసనస:55
లస: పప

భరస : ఫజల రగహమయన
ఇసటట ననస:61-20
వయసనస:70
లస: ససస స
6644 SQX2069946
పపరర: మదదమక మసడర

6633 SQX1556978
పపరర: అమరరతథ తషలల
ర రర

95-161/454

భరస : నరగసదడ పడసరద పరలకరళళరర
ఇసటట ననస:61-19-2032
వయసనస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-20
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-20
వయసనస:75
లస: ససస స
6641 AP151000669069
పపరర: నసరరనతసర బబగస సయఖద

95-161/863

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-20
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:61-20
వయసనస:27
లస: ససస స
6638 AP151000546112
పపరర: సనభదడమక తషళళ
ర రర

6630 SQX2165926
పపరర: మరబ పఠరన

6628 MLJ1162999
పపరర: అబగదల బశర సపచడ

తసడడ:డ హసన సపచడ
ఇసటట ననస:61-19-1197
వయసనస:54
లస: పప

భరస : కరరమగలర ఖయన
ఇసటట ననస:61-19-1197
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : గగసటటపలర నరరష కలమయర
ఇసటట ననస:61-20
వయసనస:26
లస: ససస స
6635 SQX1556697
పపరర: అలలఖఖ తషలల
ర రర

95-161/453

తసడడ:డ హసన
ఇసటట ననస:61-19-1197
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ బబబబజన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-19-1197
వయసనస:40
లస: పప
6632 SQX1934215
పపరర: గగసటటపలర అఖల

6627 MLJ1163823
పపరర: అబగదర రహకన సపచడ

6652 AP151000564019
పపరర: కరమమశశరర ససరరశశటస ట

95-161/459

భరస : రరధకకకషషమమరరస ససరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-20-1200
వయసనస:59
లస: ససస స
95-161/461

6655 AP151000564487
పపరర: సరసబశవరరవప కకసడవటట

95-161/462

తసడడ:డ శవయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:61-20-1200
వయసనస:43
లస: పప
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6656 AP151000564075
పపరర: దనరరరరరవప ససరరశశటస ట

95-161/463

తసడడ:డ రరధకకకషషమమరరస ససరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-20-1200
వయసనస:46
లస: పప
6659 SQX0065771
పపరర: ధనలకడక చకరస

95-161/466

95-152/518

95-161/469

95-161/472

95-161/777

95-161/473

95-153/32

భరస : తతజ పవన కలమయర
ఇసటట ననస:61-20-1207
వయసనస:35
లస: ససస స

6669 SQX2090553
పపరర: వనసకటటశశరరర బబలశశటస ట

6672 SQX2095651
పపరర: సనరరష బబలశశటస ట

6675 SQX1045328
పపరర: వనసకటటష సప మరరజ

6678 AP151000564007
పపరర: వజయలకకక

95-161/477

6681 MLJ1173392
పపరర: అకస రరనషర సయఖద

95-161/775

6684 SQX0981472
పపరర: సనబగబలల మమమననన
భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:61-20-1207
వయసనస:47
లస: ససస స

6664 SQX0746669
పపరర: పడమలయ పమడడ

95-161/468

6667 SQX1425603
పపరర: వజయ కలమయర బబలశశటస ట

95-161/471

6670 SQX2095610
పపరర: లకడక బబలశశటస ట

95-161/776

భరస : వనసకటటశశరరర బబలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-20-1203
వయసనస:54
లస: ససస స
95-161/778

6673 SQX2096006
పపరర: రతత కలమయరర సప మరరజ

95-6/946

భరస : వనసకటటశశరరరవప సప మరరజ
ఇసటట ననస:61-20-1204
వయసనస:44
లస: ససస స
95-161/474

6676 SQX2095438
పపరర: కకటటశశర రరవప సప మరరజ

95-161/779

తసడడ:డ కకటయఖ సప మరరజ
ఇసటట ననస:61-20-1204
వయసనస:79
లస: పప
95-161/475

6679 AP151000564680
పపరర: శకనవరసన

95-161/476

తసడడ:డ ననరరయణమక
ఇసటట ననస:61-20-1206
వయసనస:42
లస: పప
95-161/581

తసడడ:డ అనశర సయఖద
ఇసటట ననస:61-20.1206
వయసనస:43
లస: పప
95-152/520

95-161/864

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-20-1203
వయసనస:39
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-20-1206
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:61-20-1206
వయసనస:74
లస: పప
6683 SQX0662445
పపరర: లకకక పదకజ వనమయ

95-161/470

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సప మరరజ
ఇసటట ననస:61-20-1204
వయసనస:26
లస: పప

భరస : హననమసత రరవప మయననపలర
ఇసటట ననస:61-20-1206
వయసనస:67
లస: ససస స
6680 AP151000564120
పపరర: తరపతయఖ�

6666 SQX0065581
పపరర: రరజఖలకడక బబలశశటస ట

6661 SQX2204790
పపరర: అననరరఘవ చకస

తసడడ:డ కకకషష రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:61-20-1202
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-20-1203
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సప మరరజ
ఇసటట ననస:61-20-1204
వయసనస:25
లస: పప
6677 SQX1720788
పపరర: సరగజన మయననపలర

95-152/884

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-20-1203
వయసనస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశరరర బబలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-20-1203
వయసనస:41
లస: పప
6674 SQX1045799
పపరర: సరయననథ సప మరరజ

6663 SQX2049328
పపరర: కకషష రరవప పమడడ

95-161/465

తసడడ:డ వనసకట సనబబబ రరవప చకస
ఇసటట ననస:61-20-1201
వయసనస:19
లస: పప

భరస : సనరరష బబలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-20-1203
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సప మరరజ
ఇసటట ననస:61-20-1203
వయసనస:50
లస: పప
6671 SQX2095511
పపరర: శకనవరస రరవప బబలశశటస ట

95-161/467

తసడడ:డ కకషషమమరరస పమడడ
ఇసటట ననస:61-20-1202
వయసనస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బబలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-20-1203
వయసనస:33
లస: ససస స
6668 SQX1027136
పపరర: వనసకటటశశర రరవప సప మరరజ

6660 SQX1568940
పపరర: వనసకట సనబబబరరవప చకరస

6658 AP151000564115
పపరర: బబషర షపచక

తసడడ:డ హసపన సరబ షపచక
ఇసటట ననస:61-20-1200
వయసనస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపయఖ చకరస
ఇసటట ననస:61-20-1201
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:61-20-1202
వయసనస:24
లస: ససస స
6665 SQX2116242
పపరర: సశరష సనరరఖ బబలశశటస ట

95-161/464

తసడడ:డ ఇబడహహస షపచక
ఇసటట ననస:61-20-1200
వయసనస:49
లస: పప

భరస : వనసకట సనబబ రరవప చకరస
ఇసటట ననస:61-20-1201
వయసనస:43
లస: ససస స
6662 SQX1772102
పపరర: వసదన పమడడ

6657 AP151000564113
పపరర: కరరమగలయర షపచక

6682 SQX1369983
పపరర: బడహకణణ గగల

95-152/519

తసడడ:డ వనణగగగపరల రరవప గగల
ఇసటట ననస:61-20-1207
వయసనస:24
లస: ససస స
95-152/521

6685 SQX1029132
పపరర: వనసకటటశ మమమననన

95-152/522

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమమననన
ఇసటట ననస:61-20-1207
వయసనస:26
లస: పప
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6686 SQX0003277
పపరర: శవ శకనవరస రరవప ససరరశశటస ట�

95-152/523

తసడడ:డ లకడక శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:61-20-1207
వయసనస:31
లస: పప
95-161/479

భరస : అకస రరనషర� �
ఇసటట ననస:61-20-1207
వయసనస:36
లస: ససస స
95-161/482

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-20-1207
వయసనస:30
లస: పప
95-152/525

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:61-20-1208
వయసనస:33
లస: ససస స
95-152/528

తసడడ:డ లకడకననరరయణ� �
ఇసటట ననస:61-20-1208
వయసనస:68
లస: పప
95-152/1070

6696 SQX0525444
పపరర: గరయతడ బసడడ

6699 SQX2033116
పపరర: ఉసరకన సయఖద

6702 SQX2297430
పపరర: జఫర సయఖద

95-152/1073

6705 SQX2145746
పపరర: షబన సయద

95-152/526

భరస : వశశశశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:61-20-1210
వయసనస:43
లస: ససస స

6708 MLJ1173533
పపరర: వశశశశశరరరవప� దతవరశశటస �ట

95-152/885

భరస : నజరరలయరఖయన
ఇసటట ననస:61-20-1211
వయసనస:39
లస: ససస స

6711 MLJ1170737
పపరర: మహబమబబ

95-152/1071

6714 AP151000564133
పపరర: సతఖవత బబ సడన
భరస : రతస యఖ బబ సడన
ఇసటట ననస:61-20-1211
వయసనస:52
లస: ససస స

95-161/484

6697 MLJ2743300
పపరర: కకటటశశరరరవప� మయననపలర �

95-152/527

6700 SQX2210318
పపరర: వహహదననతసర సయద

95-152/1069

6703 SQX2297414
పపరర: ననరరదదదన సయద

95-152/1072

తసడడ:డ కలతషబగదదదన సయద
ఇసటట ననస:61-20-1209
వయసనస:24
లస: ససస స
95-152/1074

6706 SQX2298313
పపరర: షబన సయఖద

95-161/865

తసడడ:డ జఫర సయఖద
ఇసటట ననస:61-20-1209
వయసనస:22
లస: ససస స
95-152/530

6709 SQX0642496
పపరర: కకటటశశరరరవప తదలగరర

95-152/531

తసడడ:డ ననరరయణ తదలగరర
ఇసటట ననస:61-20-1210
వయసనస:75
లస: పప
95-152/533

భరస : ఆదసఖయన
ఇసటట ననస:61-20-1211
వయసనస:63
లస: ససస స
95-152/535

6694 SQX0525733
పపరర: కకటటశశర రరవప మయననపలర

భరస : కలతషబగదదదన
ఇసటట ననస:61-20-1209
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మయణణకఖరరవప� �
ఇసటట ననస:61-20-1210
వయసనస:50
లస: పప
95-152/532

95-161/481

తసడడ:డ హననమసతరరవప� �
ఇసటట ననస:61-20-1208
వయసనస:44
లస: పప

భరస : జఫర
ఇసటట ననస:61-20-1209
వయసనస:21
లస: ససస స
95-152/529

6691 SQX1471325
పపరర: రవసదడ రరజజ దనరరవనమగల

తసడడ:డ హననమసత రరవప మయననపలర
ఇసటట ననస:61-20-1207
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ కలతషబగదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:61-20-1209
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ కలతషబగదదదన
ఇసటట ననస:61-20-1209
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలయరఖయన
ఇసటట ననస:61-20-1211
వయసనస:73
లస: పప

95-161/483

తసడడ:డ వహహదదననతష
ఇసటట ననస:61-20-1209
వయసనస:35
లస: పప

భరస : ఉసరకన
ఇసటట ననస:61-20-1209
వయసనస:31
లస: ససస స

6713 MLJ1170406
పపరర: ఆదసఖయన పఠరన

6693 SQX0525824
పపరర: రమమశ మమమననన

95-161/478

తలర : పదనకవత దనరరవనమగల
ఇసటట ననస:61-20-1207
వయసనస:27
లస: పప

భరస : హరరబబబగ
ఇసటట ననస:61-20-1208
వయసనస:37
లస: ససస స

6698 MLJ2743698
పపరర: హననమసతరరవప� మయననపలర �

6710 MLJ1170745
పపరర: ఫరతమయ పఠరన

95-161/480

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-20-1207
వయసనస:32
లస: పప

6695 SQX0525360
పపరర: శరసత బసడడ�

6707 MLJ1173509
పపరర: లకడకకలమయరర� దతవరశశటస �ట

6690 SQX1203025
పపరర: పదనకవత దనరరవనమగల

6688 SQX0525857
పపరర: కళయఖణణ మమమననన

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:61-20-1207
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ దనరరవనమగల
ఇసటట ననస:61-20-1207
వయసనస:44
లస: ససస స

6692 SQX0525626
పపరర: హరర బబబగ మమమననన

6704 SQX2145019
పపరర: నసరరదదదన సయద

95-152/524

తసడడ:డ అపరలరరవప గగల
ఇసటట ననస:61-20-1207
వయసనస:54
లస: పప

6689 MLJ1166990
పపరర: కరరమయ� సయఖద�

6701 SQX2217826
పపరర: యశకన సయద

6687 SQX1441849
పపరర: వనణగ గగపరల రరవప గగల

6712 MLJ1170778
పపరర: నజరరలయరఖయన పఠరన

95-152/534

తసడడ:డ ఆదసఖయన
ఇసటట ననస:61-20-1211
వయసనస:49
లస: పప
95-161/485

6715 SQX0945337
పపరర: బబ సడన సరయ

95-161/486

తసడడ:డ రతయఖ బబ సడన
ఇసటట ననస:61-20-1211
వయసనస:28
లస: పప
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6716 SQX0022251
పపరర: లకడక భబశన ససరరపరటట�

95-152/536

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:61-20-1212
వయసనస:31
లస: ససస స
6719 SQX2430627
పపరర: ఫసరగజ బబష షపక

95-152/1075

95-152/540

95-152/1077

95-161/780

95-161/868

95-161/489

95-161/493

తసడడ:డ రరవపఫ షపచక
ఇసటట ననస:61-20-1217
వయసనస:29
లస: పప

6729 SQX2383156
పపరర: ఉమర మహమకద

95-152/544

95-161/866

6724 SQX2422111
పపరర: హససన షపక

95-152/1076

6727 SQX0066019
పపరర: జన బబష మహమకద

6730 SQX2254506
పపరర: మహమకద గగస

95-161/867

95-152/542 6733 SQX2369007
6732 AP151000558291
పపరర: ససరఖననరరయణ నలర కకసడ�
పపరర: నసరసర ఫరతమ షపక

6735 SQX0871350
పపరర: కసరరనతసర షపక

6738 SQX2236370
పపరర: జబన షపక

6741 SQX1063932
పపరర: తదలగరర శకనవరస రరవప

6744 SQX0837724
పపరర: రజకలదదద న మహమకద
తసడడ:డ మగసతనజదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:61-20-1217
వయసనస:40
లస: పప

95-161/488

తసడడ:డ మహమకద అల
ఇసటట ననస:61-20-1213/1
వయసనస:40
లస: పప
95-152/1078

భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:61-20-1215
వయసనస:29
లస: ససస స
95-161/490

6736 SQX1369637
పపరర: ఇబడహహస మహమకద

95-161/491

తలర : కసరరనతస షపక
ఇసటట ననస:61-20-1215
వయసనస:31
లస: పప
95-161/869

6739 SQX0832899
పపరర: శరరద తదలగరర

95-152/543

భరస : మగరళకకషష
ఇసటట ననస:61-20-1216
వయసనస:39
లస: ససస స
95-161/494

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తదలగరరర
ఇసటట ననస:61-20-1216
వయసనస:52
లస: పప
95-161/495

95-152/539

తసడడ:డ ఉమర మహమకద
ఇసటట ననస:61-20-1213/1
వయసనస:35
లస: పప

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:61-20-1215
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:61-20-1216
వయసనస:48
లస: ససస స
6743 SQX0526046
పపరర: షపక ఖయదర బబష

95-161/487

భరస : ఇసరకయల షపచక
ఇసటట ననస:61-20-1215
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:61-20-1215
వయసనస:66
లస: పప
6740 AP151000561272
పపరర: శరఖమల తదలగరర �

6726 SQX0748152
పపరర: మహమకద అఖస ర

6721 SQX1302926
పపరర: నసనడదదదన మహమకద

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:61-20-1213
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అపలయఖ�
ఇసటట ననస:61-20-1215
వయసనస:85
లస: పప

భరస : ఉసరకన షపచక
ఇసటట ననస:61-20-1215
వయసనస:31
లస: ససస స
6737 MLJ1733948
పపరర: ఇసరకయల మహమకద

95-152/541

తసడడ:డ ఇబడహహస మహమకద
ఇసటట ననస:61-20-1213/1
వయసనస:75
లస: పప

తసడడ:డ ఉమర మహమకద
ఇసటట ననస:61-20-1213/1
వయసనస:37
లస: పప
6734 SQX0871343
పపరర: నసరసర ఫరతమ షపక

6723 SQX1955970
పపరర: నజర షపక

95-152/538

తసడడ:డ రరయయజ మహమకద
ఇసటట ననస:61-20-1213
వయసనస:25
లస: పప

భరస : బబష మహమకద
ఇసటట ననస:61-20-1213/1
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమకర మహమకద
ఇసటట ననస:61-20-1213/1
వయసనస:49
లస: పప
6731 SQX2164556
పపరర: అల మహమకద

95-157/1518

తసడడ:డ దనదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-20-1213
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:61-20-1213/1
వయసనస:18
లస: పప
6728 SQX2093649
పపరర: మమసర మహమకద

6720 SQX2426666
పపరర: రరహన షపక

6718 AP151000558543
పపరర: సరబర షపక�

తసడడ:డ బబబగఖయన�
ఇసటట ననస:61-20-1212
వయసనస:60
లస: పప

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:61-20-1212
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయయజ మహమకద
ఇసటట ననస:61-20-1213
వయసనస:27
లస: పప
6725 SQX2432359
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-152/537

భరస : భగవరన�
ఇసటట ననస:61-20-1212
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:61-20-1212
వయసనస:18
లస: పప
6722 SQX1352699
పపరర: నజజమగదదదన మహమకద

6717 SQX0068007
పపరర: వరణణ� కలరపరటట�

6742 SQX1063924
పపరర: తదలగరర ననగరరజ

95-161/582

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తదలగరర
ఇసటట ననస:61-20.1216
వయసనస:27
లస: పప
95-161/496

6745 SQX1556242
పపరర: తనహహర అహమకద సయఖద

95-161/497

తసడడ:డ గగస సయఖద
ఇసటట ననస:61-20-1217
వయసనస:45
లస: పప
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95-152/545

తసడడ:డ శరమర షపక
ఇసటట ననస:61-20-1218
వయసనస:24
లస: ససస స
6749 MLJ1173269
పపరర: ఫరహనఅసజమకహకద

95-152/548

95-152/551

95-152/554

95-161/498

95-161/500

95-161/503

95-152/555

6759 AP151000564341
పపరర: లకకకనరసమక�

6762 SQX1063940
పపరర: మహపపజ షపక

6765 SQX0994962
పపరర: శగరలశశటస ట రరమయరరవప

95-161/506

6768 SQX1357046
పపరర: సరసబశవరరవప శగరలశశటస ట

95-161/499

6771 AP151000546117
పపరర: ఉమయసనసదరర తషననగగసటర

6754 MLJ1173061
పపరర: నజజమగదదదన కరససక యసడడ

6757 SQX1999523
పపరర: షసషషదదదన మహమకద

6760 SQX1717651
పపరర: మహమకద మగగరత షపక

95-161/501

6763 SQX1063965
పపరర: రరహనన
షపక

95-152/886

95-152/556

95-161/502

తసడడ:డ జజన బబషర షపచక
ఇసటట ననస:61-20-1219
వయసనస:31
లస: ససస స
95-161/504

6766 SQX0711028
పపరర: వనసకట రరవప శగరలశశటస ట

95-161/505

తసడడ:డ సనబబబరరవప ససగరలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-20-1219
వయసనస:49
లస: పప
95-161/507

6769 SQX1597543
పపరర: జజన భబషర షపక

95-161/508

తసడడ:డ కరరస మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:61-20-1219
వయసనస:79
లస: పప
95-160/406

6772 AP151000546115
పపరర: ననగరశశరమక తషననగగసటర

భరస : సరసబశవ రరవప ససగరలసపత
ఇసటట ననస:61-20-1219
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటశవననగరశశరరరవప తషననగగసటర
ఇసటట ననస:61-21
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : వరరరఘవయఖ తషననగగసటర
ఇసటట ననస:61-21
వయసనస:75
లస: ససస స

95-160/408
6773 SQX1325373
పపరర: వర వనసకట సరయ పవన
తషననగగసటర
తసడడ:డ వనసకట శవ ననగరశశర రరవప తషననగగసటర
ఇసటట ననస:61-21
వయసనస:23
లస: పప

6774 SQX2214229
పపరర: సనమన సరయ కకలకకటబ

6775 SQX2368066
పపరర: సససదరఖ గలయర

తసడడ:డ కలమయర సరశమ కకలకకటబ
ఇసటట ననస:61-21-0123
వయసనస:23
లస: పప

95-152/553

తసడడ:డ ససరజ అహమద షపక
ఇసటట ననస:61-20-1219
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ సనబబబరరవప శగరలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-20-1219
వయసనస:56
లస: పప
95-161/781

95-152/550

తసడడ:డ మగసతనజదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:61-20-1218
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ససగరలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-20-1219
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస వసగర
ఇసటట ననస:61-20-1219
వయసనస:55
లస: పప
6770 SQX2072643
పపరర: అదద లకడక ససగరలసపత

6756 AP151000558077
పపరర: జజనభబషర షపక

6751 SQX1717644
పపరర: అబగదల రహమయన షపక

తసడడ:డ మగసతనజదదదన యసడడ
ఇసటట ననస:61-20-1218
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబషర షపచక
ఇసటట ననస:61-20-1219
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : సనధనకరరరవప వసగ
ఇసటట ననస:61-20-1219
వయసనస:47
లస: ససస స
6767 MLJ1165315
పపరర: సనధనకర రరవప వసగర

95-152/552

భరస : ససరరబబబగ�
ఇసటట ననస:61-20-1218
వయసనస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర షపచక
ఇసటట ననస:61-20-1219
వయసనస:27
లస: ససస స
6764 MLJ1165778
పపరర: వజయలకడక వసగర

6753 MLJ1173350
పపరర: రరజఖసదదదన మహమకద

95-152/547

తలర : రహమయత షపక
ఇసటట ననస:61-20-1218
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ కరరసమహహదదదన
ఇసటట ననస:61-20-1218
వయసనస:65
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బబచరగడడ
ఇసటట ననస:61-20-1218
వయసనస:41
లస: ససస స
6761 SQX1063957
పపరర: మగఫరసక ఫరరరన షపక

95-152/549

తసడడ:డ మగసతనజదదదన
ఇసటట ననస:61-20-1218
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ మగసతనబగదదదన మహకద
ఇసటట ననస:61-20-1218
వయసనస:50
లస: పప
6758 SQX0947168
పపరర: మహహశశరర బబయయరగడడ

6750 SQX1719038
పపరర: శరమర షపక

6748 MLJ1173251
పపరర: సలయక యసపస

భరస : నజజమగదదదన కరససక యసడడ
ఇసటట ననస:61-20-1218
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహమమద షపక
ఇసటట ననస:61-20-1218
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ జజన భబషర
ఇసటట ననస:61-20-1218
వయసనస:40
లస: పప
6755 AP151000558579
పపరర: హహహదరషరరఫ మహకద

95-152/546

భరస : అబగదల రహమయన షపక
ఇసటట ననస:61-20-1218
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : అజమగదదదన
ఇసటట ననస:61-20-1218
వయసనస:46
లస: ససస స
6752 MLJ2743219
పపరర: అబగదల రహకన షపక

6747 SQX1717628
పపరర: హసరసన షపక

95-155/859

95-160/407

95-152/1079

భరస : మగరళధర గలయర
ఇసటట ననస:61-21-1220
వయసనస:24
లస: ససస స
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6776 AP151000564231
పపరర: లకకక

95-161/509

భరస : జయరరస
ఇసటట ననస:61-21-1220
వయసనస:47
లస: ససస స
95-161/512

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప గళళ
ఇసటట ననస:61-21-1220
వయసనస:28
లస: పప
95-161/515

తసడడ:డ జయరరస
ఇసటట ననస:61-21-1220
వయసనస:52
లస: పప
95-161/871

భరస : పవన కలమయర గలర
ఇసటట ననస:61-21-1220
వయసనస:22
లస: ససస స

6783 SQX0065672
పపరర: ననగరశశరరరవప గలయర

6786 SQX1142983
పపరర: జజఖత సనమమత కసదగటర

95-161/519

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:61-21-1221/1
వయసనస:30
లస: పప

6789 AP151000564228
పపరర: శవననగకలమయర కసదగటర

6781 SQX0574798
పపరర: ననగరశశర రరవప మమససన

95-161/516

6784 SQX2321552
పపరర: పవన కలమయర గలర

95-161/870

95-161/517

6787 SQX0068890
పపరర: ననగజజఖత తతరటట

95-161/518

భరస : కకటటశశర రరవప తతరరటట
ఇసటట ననస:61-21-1221/1
వయసనస:34
లస: ససస స
95-161/520

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:61-21-1221/1
వయసనస:43
లస: పప

95-161/521

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతరరటట
ఇసటట ననస:61-21-1221/1
వయసనస:43
లస: పప

6791 SQX2074045
పపరర: సరసబశవ అరరవప కసదగటర

95-97/761

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కసధనగతనర
ఇసటట ననస:61-21-1222
వయసనస:63
లస: పప
95-161/872

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కసదగటర
ఇసటట ననస:61-21-1222
వయసనస:63
లస: పప
6796 SQX1126557
పపరర: పఠరన రరఖయయ ఖయన

95-161/514

తసడడ:డ నగరశశరరరవప గలర
ఇసటట ననస:61-21-1220
వయసనస:27
లస: పప
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6793 SQX2322220
పపరర: సరసబశవ రరవప కసదగటర

95-161/511

తలర : అనససరఖ మమససన
ఇసటట ననస:61-21-1220
వయసనస:39
లస: పప

భరస : ఉదయ శసకర కసదగటర
ఇసటట ననస:61-21-1221/1
వయసనస:29
లస: ససస స

6788 SQX0068957
పపరర: ఉదయ శసకర కసదగటర

6794 SQX2320786
పపరర: పడమల రరణణ కసదగటర

95-161/522

6797 AP151000564110
పపరర: రతస యఖ బబ సడన

95-161/873

భరస : అసజ వరర
డ
ఇసటట ననస:61-21-1224
వయసనస:26
లస: ససస స

6800 MLJ2747145
పపరర: నసరజ హన� షపక�

95-161/523

6803 SQX1838564
పపరర: అసజ వరరరద
తసడడ:డ రమమష వరరన
ఇసటట ననస:61-21-1224
వయసనస:29
లస: పప

6795 SQX2082493
పపరర: రరజఖ లకడక దసడ

95-161/783

6798 SQX1582635
పపరర: అననశర మయతత

95-152/557

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మయతత
ఇసటట ననస:61-21-1224
వయసనస:24
లస: ససస స
95-152/559

భరస : గరలషర� �
ఇసటట ననస:61-21-1224
వయసనస:40
లస: ససస స
95-152/561

95-161/782

భరస : శకనవరస దసడ
ఇసటట ననస:61-21-1222/1
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబబరరవప బబ సడన
ఇసటట ననస:61-21-1223
వయసనస:61
లస: పప
95-152/558

6792 SQX2073708
పపరర: ససదఖ కసదగటర

భరస : కలమయర కసదగటర
ఇసటట ననస:61-21-1222
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:61-21-1222
వయసనస:58
లస: ససస స

భరస : రహమయన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-21-1223
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : రరమయరరవప�
ఇసటట ననస:61-21-1224
వయసనస:57
లస: ససస స

95-161/513

తసడడ:డ మగసలయఖ గలయర
ఇసటట ననస:61-21-1220
వయసనస:55
లస: పప

6785 SQX2202695
పపరర: మమనక గలర

6802 SQX0207233
పపరర: ధనలకడక� మయననపలర �

6780 SQX1356956
పపరర: కకశశర డదసకగన

6778 SQX0574764
పపరర: అనససరఖ మమససన

భరస : రరమ మహనరరవప మమససన
ఇసటట ననస:61-21-1220
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససర రరవప డదసకగన
ఇసటట ననస:61-21-1220
వయసనస:34
లస: పప

6782 AP151000564465
పపరర: ననగరరజ

6799 SQX1851310
పపరర: నవఖ వరర
డ

95-161/510

భరస : ననగరశశరరరవప గలయర
ఇసటట ననస:61-21-1220
వయసనస:50
లస: ససస స

6779 SQX0068965
పపరర: పవన కలమయర గళయళ

6790 SQX0837732
పపరర: కకటటశశర రరవప తతరటట

6777 SQX0065755
పపరర: పడభబవత గలయర

6801 SQX1582650
పపరర: పదకశక మయతత

95-152/560

భరస : కకటటశశరరరవప మయతత
ఇసటట ననస:61-21-1224
వయసనస:45
లస: ససస స
95-152/562

6804 SQX1582643
పపరర: కకటటశశరరరవప మయతత

95-152/563

తసడడ:డ గరపరల రరవప మయతత
ఇసటట ననస:61-21-1224
వయసనస:48
లస: పప
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95-152/564

తసడడ:డ సనభబన� �
ఇసటట ననస:61-21-1224
వయసనస:52
లస: పప
6808 SQX0981415
పపరర: మతతస రరజఖలకకక

95-152/567

95-152/570

95-152/573

95-152/576

95-161/526

95-161/529

95-161/532

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బబ ననసరర
ఇసటట ననస:61-21-1231
వయసనస:50
లస: పప

6818 SQX0243899
పపరర: శకనవరసరరవప�

6821 SQX1519141
పపరర: రతస యఖ బబ నద

6824 MLJ2709087
పపరర: ససధఖ రరగరణణ లసగసశశటస ట

6827 SQX0837773
పపరర: సరగజన కటకస

95-161/535

6830 SQX0068627
పపరర: శవపరరశత కరళహససస

95-152/577

6833 MLJ1167139
పపరర: రరజఖ లకడక జమల
భరస : సతఖననరరయణ జమల
ఇసటట ననస:61-21-1232
వయసనస:43
లస: ససస స

6813 AP151000558213
పపరర: గగపరలకకకషషరరవప మతతస �

95-152/572

6816 SQX0981449
పపరర: సనబబబ రరవప తడడకమళళ

95-152/575

6819 SQX1519166
పపరర: సతఖవత బబ సడన

95-161/524

భరస : రతయఖ బబ సడన
ఇసటట ననస:61-21-1228
వయసనస:45
లస: ససస స
95-161/527

6822 AP151000564218
పపరర: సనరరష బబబగ పస

95-161/528

తసడడ:డ గగపరలకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-21-1229
వయసనస:47
లస: పప
95-161/530

6825 AP151000564488
పపరర: లకకకరరజఖస లసగసశశటస ట

95-161/531

భరస : దతవరనసద లసగసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-21-1230
వయసనస:54
లస: ససస స
95-161/533

6828 SQX0837765
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కటకస

95-161/534

తసడడ:డ శకరరమగలల కటకస
ఇసటట ననస:61-21-1230
వయసనస:69
లస: పప
95-161/536

భరస : బడహకనసదస కరళహససస
ఇసటట ననస:61-21-1231
వయసనస:35
లస: ససస స
95-161/874

95-152/569

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:61-21-1226
వయసనస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప కటకస
ఇసటట ననస:61-21-1230
వయసనస:59
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:61-21-1231
వయసనస:29
లస: ససస స
6832 SQX2201903
పపరర: పపరష చసదడ రరవప బబ ననసరర

95-152/574

తసడడ:డ దతవరనసదస లసగసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-21-1230
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:61-21-1230
వయసనస:56
లస: ససస స
6829 SQX0525741
పపరర: శవ ననగమణణ కకట�

6815 AP151000561264
పపరర: వనసకటలకడక తడడకమళళ�

6810 AP151000561262
పపరర: అనససరఖమక
మతతస�

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:61-21-1225
వయసనస:65
లస: పప

తసడడ:డ సనబబబరరవప బబ నద
ఇసటట ననస:61-21-1228
వయసనస:65
లస: పప

భరస : చనతవనసకటటశశరరర కకసడతపలర
ఇసటట ననస:61-21-1230
వయసనస:37
లస: ససస స
6826 AP151000564096
పపరర: అచమమక యన

95-152/571

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:61-21-1227
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ బబ నద
ఇసటట ననస:61-21-1228
వయసనస:28
లస: పప
6823 SQX0201020
పపరర: శరయమక కకసడతపలర

6812 SQX0224311
పపరర: మహహష మతదస

95-152/566

భరస : గగపరలకకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:61-21-1225
వయసనస:60
లస: ససస స

భరస : సనబబబరరవప�
ఇసటట ననస:61-21-1226
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : చనత వనసకయఖ
ఇసటట ననస:61-21-1227
వయసనస:73
లస: ససస స
6820 SQX1458984
పపరర: మణణకసఠ బబ నద

95-152/568

తసడడ:డ గగపరలకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:61-21-1225
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ సనబబబ రరవప
ఇసటట ననస:61-21-1226
వయసనస:28
లస: ససస స
6817 SQX0981431
పపరర: లకకక తలపననన

6809 SQX1718261
పపరర: మయధవ మయతత

6807 SQX1556523
పపరర: గగపరల రరవప మతతస

తసడడ:డ రరమయఖ మతతస
ఇసటట ననస:61-21-1224
వయసనస:72
లస: పప

భరస : వనసకట మహహశ మయతత
ఇసటట ననస:61-21-1225
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలకకషష రరవప
ఇసటట ననస:61-21-1225
వయసనస:33
లస: పప
6814 SQX0981423
పపరర: తరరమలలశశరర తడడకమళళ

95-152/565

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస�
ఇసటట ననస:61-21-1224
వయసనస:66
లస: పప

భరస : మధనససధన రరవప
ఇసటట ననస:61-21-1225
వయసనస:30
లస: ససస స
6811 SQX0981407
పపరర: మతతస మధనససధన రరవప

6806 SQX0224402
పపరర: రరమయరరవప� మయననపలర �

6831 SQX0068510
పపరర: శవ శకనవరస రరవప ససరరశశటస ట

95-161/537

తసడడ:డ శకనవరస శరగమణణ ససరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-21-1231
వయసనస:30
లస: పప
95-161/538

95-161/539
6834 MLJ2709137
పపరర: వనసకట రమణమక కకపపలరరవపరర

భరస : నరసససహరరవప కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:61-21-1232
వయసనస:82
లస: ససస స
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6835 MLJ1166156
పపరర: సతఖననరరయణ జమల

95-161/540

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జమల
ఇసటట ననస:61-21-1232
వయసనస:51
లస: పప
6838 MLJ1165992
పపరర: రరధదక కకట

95-161/543

95-161/546

95-161/549

95-161/552

95-161/555

95-161/558

95-161/561

భరస : రసగరరరవప గరరగసటట
ఇసటట ననస:61-22
వయసనస:48
లస: ససస స

6848 SQX0837757
పపరర: మహహశశరర బబవరగడడడ

6851 SQX0609701
పపరర: శకనవరసరరవప దసడ

6854 MLJ2709525
పపరర: రరధనకకకషష దసడన

6857 AP151000564235
పపరర: రససల బ�

95-161/564

6860 SQX1463231
పపరర: మహన రరవప ఖడతపపరస

95-161/553

6863 SQX2168516
పపరర: గగరర దతవ ఏలలరర
భరస : శకనవరస రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:61-22
వయసనస:44
లస: ససస స

6843 SQX0068981
పపరర: షరహహనన షపక

95-161/548

6846 SQX1859115
పపరర: సనమన సరయ కలర కకట

95-161/551

6849 AP151000564240
పపరర: కమయల బ�

95-161/554

భరస : కసనలయర�
ఇసటట ననస:61-21-1235
వయసనస:44
లస: ససస స
95-161/556

6852 AP151000564157
పపరర: వనసకటకకషషపడసరదన

95-161/557

తసడడ:డ ససరరబబబగ
ఇసటట ననస:61-21-1235
వయసనస:44
లస: పప
95-161/559

6855 SQX0837781
పపరర: ఉమ కటకస

95-161/560

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కటకస
ఇసటట ననస:61-21-1236
వయసనస:35
లస: ససస స
95-161/562

6858 AP151000564500
పపరర: మహబబ షపచక

95-161/563

భరస : దసస గరరర షపచక
ఇసటట ననస:61-21-1236
వయసనస:59
లస: ససస స
95-162/195

తసడడ:డ ననగగజ రరవప ఖడతపపరస
ఇసటట ననస:61-21-1255
వయసనస:62
లస: పప
95-160/861

95-161/545

తసడడ:డ కలమయరసరశమ లలట కలర కకట
ఇసటట ననస:61-21-1234
వయసనస:23
లస: పప

భరస : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:61-21-1236
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : బబదనలయర
ఇసటట ననస:61-21-1251
వయసనస:47
లస: ససస స
6862 SQX2288686
పపరర: వనసకటరతతస గరరగసటట

95-161/550

తసడడ:డ చనతబబబయ దసదన
ఇసటట ననస:61-21-1235
వయసనస:67
లస: పప

భరస : భబషర షపచక
ఇసటట ననస:61-21-1236
వయసనస:46
లస: ససస స
6859 AP151000564232
పపరర: తషలసమక యమ

6845 MLJ1171974
పపరర: కకటటశశరమక కగ

6840 MLJ1166131
పపరర: పవన కలమయర కకట

భరస : మహమకద షపచక
ఇసటట ననస:61-21-1234
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషష దసడ
ఇసటట ననస:61-21-1235
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ లలయవత�
ఇసటట ననస:61-21-1235
వయసనస:59
లస: పప
6856 AP151000564233
పపరర: బబజజన బబగస షపచక

95-161/547

భరస : శకనవరస రరవప బబవరగడడ
ఇసటట ననస:61-21-1235
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : రరధనకకకషష మమరరస దసడన
ఇసటట ననస:61-21-1235
వయసనస:55
లస: ససస స
6853 AP151000564186
పపరర: చనత కగ�

6842 MLJ1171438
పపరర: ససతనరరమయసజననయగలల కకట

95-161/542

తసడడ:డ సనబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:61-21-1233
వయసనస:44
లస: పప

భరస : సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-21-1234
వయసనస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల సమయద షపచక
ఇసటట ననస:61-21-1234
వయసనస:39
లస: పప
6850 MLJ2709475
పపరర: శవమక దసడన

95-161/544

తసడడ:డ సనబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:61-21-1233
వయసనస:47
లస: పప

భరస : కలమయరసరశమ
ఇసటట ననస:61-21-1234
వయసనస:42
లస: ససస స
6847 SQX0837708
పపరర: మహమకద షపక

6839 AP151000564496
పపరర: రరమతషలసస కకట

6837 SQX0574624
పపరర: రరప ననగలకడక కకట

భరస : హననమయన పడసరద కకట
ఇసటట ననస:61-21-1233
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : సనబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:61-21-1233
వయసనస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:61-21-1233
వయసనస:46
లస: పప
6844 AP151000564379
పపరర: పదనకవత

95-161/541

భరస : పవన కలమయర కకట
ఇసటట ననస:61-21-1233
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : ససతనరరసజననయగలల కకట
ఇసటట ననస:61-21-1233
వయసనస:43
లస: ససస స
6841 AP151000564677
పపరర: హననమయననపడసరదన కకట

6836 SQX0065904
పపరర: సనరరఖ కకట

6861 SQX2288678
పపరర: రసగరరరవప గరరగసటట

95-160/860

తసడడ:డ సనబబయఖ గరరగసటట
ఇసటట ననస:61-22
వయసనస:63
లస: పప
95-160/862

6864 SQX2168490
పపరర: వనసకట ననగ అశశక ఏలలరర

95-160/863

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:61-22
వయసనస:24
లస: పప
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6865 SQX2260925
పపరర: జజనకక రమయరరవప బతషల

95-161/875

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప బతషల
ఇసటట ననస:61-22
వయసనస:42
లస: పప
6868 SQX0662213
పపరర: కరరణ మమమననన

95-152/579

95-152/582

95-152/585

95-152/588

95-152/591

95-152/594

95-152/597

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:61-22-1239
వయసనస:38
లస: పప

6878 MLJ2747319
పపరర: కకటటశశరర భబయ� బబ సదదల�

6881 AP151000558390
పపరర: వనసకటటశశరరర గళళ�

6884 MLJ2747046
పపరర: లకడక� కకనపరగడడడ�

6887 MLJ2743078
పపరర: శవయఖ పపలలగగజజ�

95-152/599

6890 MLJ2747061
పపరర: కకటటశశరర ససరరశశటస ట

95-152/589

6893 MLJ1172998
పపరర: నరరసదడబబబగ� సరధన�
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:61-22-1239
వయసనస:40
లస: పప

6873 MLJ2747301
పపరర: అననరరధ శగరరరశశటస ట

95-152/584

6876 MLJ2747293
పపరర: లకడక చదసచమక ససరరశశటస ట

95-152/587

6879 SQX0832956
పపరర: ననగశకనవరసరరవప వనమమరర

95-152/590

తసడడ:డ రరమకహనరరవప
ఇసటట ననస:61-22-1236
వయసనస:37
లస: పప
95-152/592

6882 AP151000558171
పపరర: రరమకహనరరవప వనమమరర

95-152/593

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-22-1236
వయసనస:70
లస: పప
95-152/595

6885 AP151000561489
పపరర: సరమయమ జఖస పపలలసనగగజజ�

95-152/596

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:61-22-1238
వయసనస:65
లస: ససస స
95-152/598

6888 SQX1345678
పపరర: సరమయమ జఖస పపలగగజజ

95-161/565

భరస : శవయఖ పపలగగజజ
ఇసటట ననస:61-22-1238
వయసనస:55
లస: ససస స
95-152/600

భరస : లకడక శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-22-1239
వయసనస:44
లస: ససస స
95-152/602

95-152/581

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-22-1236
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమయఖ�
ఇసటట ననస:61-22-1238
వయసనస:70
లస: పప

భరస : సనబబబరరవప�
ఇసటట ననస:61-22-1239
వయసనస:34
లస: ససస స
6892 MLJ2743045
పపరర: అనసత బబలసరశమ� సరధన�

95-152/586

భరస : చదనతకరశవరరవప�
ఇసటట ననస:61-22-1238
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : ఈససబబబగ� �
ఇసటట ననస:61-22-1238
వయసనస:68
లస: ససస స
6889 MLJ3747359
పపరర: ననగమణణ గరజల�

6875 MLJ3747326
పపరర: వనసకటరమణ గళళ

6870 SQX0981373
పపరర: గళయళ శకతతజ

తసడడ:డ సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-22-1236
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మగసలయఖ�
ఇసటట ననస:61-22-1236
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరజగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:61-22-1237
వయసనస:51
లస: పప
6886 MLJ2747368
పపరర: ఫరతమయ� షపక�

95-152/583

భరస : ధరకసససగ� �
ఇసటట ననస:61-22-1236
వయసనస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-22-1236
వయసనస:37
లస: పప
6883 MLJ2743185
పపరర: లకకకశకనవరస రరవప ససరరశశటస ట

6872 SQX0207050
పపరర: వజయలకడక గళళ

95-152/578

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:61-22-1236
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-22-1236
వయసనస:56
లస: ససస స

భరస : రరమకహనరరవప
ఇసటట ననస:61-22-1236
వయసనస:61
లస: ససస స
6880 SQX0603423
పపరర: శకకరసత గళయళ

95-152/580

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-22-1236
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:61-22-1236
వయసనస:49
లస: ససస స
6877 AP151000561193
పపరర: వనసకటజయలకడక వనమమరర

6869 SQX0662197
పపరర: సరశత మమమననన

6867 SQX1371467
పపరర: వర బబబగ తలపననన

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తలపననన
ఇసటట ననస:61-22-1228
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:61-22-1236
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : బబలకకషష ఖడతర పపరస
ఇసటట ననస:61-22-1236
వయసనస:31
లస: ససస స
6874 SQX0662221
పపరర: ఉషరరరణణ మమమననన

95-161/876

భరస : శకనస రరవప తమకన
ఇసటట ననస:61-22
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:61-22-1236
వయసనస:27
లస: ససస స
6871 SQX1255109
పపరర: వరలకడక ఖడతర పపరస

6866 SQX2156230
పపరర: మమ
మ ధనలయ తమకన

6891 MLJ2747038
పపరర: సనగగణమక ససరరశశటస ట

95-152/601

భరస : రరజగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:61-22-1239
వయసనస:73
లస: ససస స
95-152/603

6894 SQX2291383
పపరర: శకనవరస రరవప పపసరలసక

95-161/877

తసడడ:డ పడసరద రరవప పపసరలసక
ఇసటట ననస:61-22-1239
వయసనస:39
లస: పప

Page 234 of 306

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-10

6895 SQX1441765
పపరర: లకడక సరరశన ససరరశశటస ట

95-152/604

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-22-1240
వయసనస:24
లస: ససస స

6896 MLJ2747079
పపరర: ననగరరజ కలమయరర� అననత�

భరస : శసకర రరవప� �
ఇసటట ననస:61-22-1240
వయసనస:48
లస: ససస స

95-152/607 6899 SQX0464396
6898 AP151000561135
పపరర: ససతనమహలకడక మగగదనసన�
పపరర: పసచమయఖ� ససరరశశటస �ట

భరస : వనసకటసనబబబరరవప�
ఇసటట ననస:61-22-1240
వయసనస:55
లస: ససస స
6901 MLJ1173053
పపరర: ససపతషసమయర� సరధన�

95-152/610

95-152/613

95-152/614

95-83/986

95-152/887

95-154/1232

తసడడ:డ ఆదమఖయన
ఇసటట ననస:61-22-1247
వయసనస:39
లస: పప

6911 SQX2075497
పపరర: శకరరమగలల పసకకసల

6914 SQX2031193
పపరర: ఆయయషర షపక

6917 SQX2375582
పపరర: అసజమక కలర

95-161/881

6920 SQX2375558
పపరర: సనమత యయరరగరరరర

6923 AP151000558106
పపరర: ఆదసఖయన పఠరన
తసడడ:డ పపసటటఖయన
ఇసటట ననస:61-22-1247
వయసనస:57
లస: పప

6903 SQX1140037
పపరర: గరజల సనబబబ రరవప

95-152/612

6906 SQX1902204
పపరర: అనల పసలలర లర

95-128/105

Deleted

95-152/615

6909 SQX2523678
పపరర: షబన పసలలలయ

95-161/1016

భరస : అనల పసలలలయ
ఇసటట ననస:61-22-1241 2ND LINE
వయసనస:20
లస: ససస స
95-128/1016

6912 SQX1153998
పపరర: చదసచయఖ యరకసశశటస ట

95-152/616

తసడడ:డ వనసకయఖ యరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-22-1243
వయసనస:61
లస: పప
95-152/888

6915 SQX2381325
పపరర: భబరత పపజజరర

95-161/878

భరస : చచడయఖ పపజజరర
ఇసటట ననస:61-22-1243
వయసనస:48
లస: ససస స
95-161/879

6918 SQX2301638
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-161/880

తసడడ:డ కరరస
ఇసటట ననస:61-22-1245
వయసనస:46
లస: పప
95-161/882

భరస : వనణగ గగపరల యయరరగరరరర
ఇసటట ననస:61-22-1245
వయసనస:20
లస: ససస స
95-152/618

95-152/609

తసడడ:డ రరజ పసలలర లర
ఇసటట ననస:61-22-1241
వయసనస:23
లస: పప

భరస : కకటయఖ కలర
ఇసటట ననస:61-22-1245
వయసనస:68
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప యరగరరర
ఇసటట ననస:61-22-1245
వయసనస:32
లస: ససస స
6922 MLJ1161710
పపరర: శలలమయననబ న పఠరన

95-128/104

భరస : ఆశక షపక
ఇసటట ననస:61-22-1243
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:61-22-1245
వయసనస:42
లస: ససస స
6919 SQX2375731
పపరర: ఉదయ భబణగ యరగరరర

6908 MLJ3747367
పపరర: సనబబరతతస యన

6900 SQX0464461
పపరర: వనసకట కకషష� ససరరశశటస �ట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:61-22-1240
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ పసకకసల
ఇసటట ననస:61-22-1242
వయసనస:48
లస: పప

భరస : చచదయయఖ పపజజరర
ఇసటట ననస:61-22-1243
వయసనస:48
లస: ససస స
6916 SQX2301794
పపరర: ఫరతమ షపక

95-152/611

భరస : రరమమకరరస
ఇసటట ననస:61-22-1241
వయసనస:71
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల పసకకసల
ఇసటట ననస:61-22-1242
వయసనస:45
లస: ససస స
6913 SQX2049146
పపరర: భబరత పపజజరర

6905 SQX1902212
పపరర: షబన షపక

95-152/606

తసడడ:డ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:61-22-1240
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:61-22-1241
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : అచనఖతరరజ�
ఇసటట ననస:61-22-1241
వయసనస:48
లస: ససస స
6910 SQX2080893
పపరర: రమణ పసకకసల

95-152/608

తసడడ:డ వనసకటసనబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:61-22-1240
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరరవప
ఇసటట ననస:61-22-1240
వయసనస:55
లస: పప
6907 AP151000561331
పపరర: పదనకవత రగడడ చరర �

6902 MLJ1171602
పపరర: ఆదదశవశశఖర� మగగదనసన�

6897 AP151000561115
పపరర: ధనలకడక ససరరశశటస ట�

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:61-22-1240
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:61-22-1240
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:61-22-1240
వయసనస:36
లస: పప
6904 AP151000558252
పపరర: వనసకరటరరవప ససరరశశటస ట

95-152/605

6921 AP151000561551
పపరర: రహహమయయ పఠరన

95-152/617

భరస : ఆదసఖయన
ఇసటట ననస:61-22-1247
వయసనస:62
లస: ససస స
95-152/619

6924 SQX2165488
పపరర: వషష
ష డకప మగదనస

95-161/883

తసడడ:డ ఆధద శవ శశఖర మగదనస
ఇసటట ననస:61-22-1247
వయసనస:18
లస: పప
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95-152/620

భరస : వనసకట శవ పడసరద భమపత
ఇసటట ననస:61-22-1248
వయసనస:32
లస: ససస స
6928 SQX1851401
పపరర: మదన గరపరల గగల

95-152/623

95-152/626

95-152/629

95-161/567

95-161/570

95-161/573

95-151/708

తసడడ:డ పడసరద ననల
ఇసటట ననస:61-22-1254
వయసనస:21
లస: ససస స

6938 AP151000564169
పపరర: మగజమత బబగ� షపక

6941 SQX0068684
పపరర: అసకతషలయర షపక

6944 SQX0286450
పపరర: లలయదతవ భమపత

6947 SQX2049666
పపరర: మయణణకఖమక ననల

95-161/576

95-161/568

6933 SQX0662254
పపరర: వససత లకకక రరఘవరపప

6936 SQX1597436
పపరర: పరవన చటటస

95-161/566

6939 MLJ1166305
పపరర: మగనత షపక

95-161/571

95-161/569

6942 MLJ1171529
పపరర: ననగగరరనషర షపక

95-161/572

తసడడ:డ నవరబబజన షపక
ఇసటట ననస:61-22-1251
వయసనస:35
లస: పప
95-152/631

6945 SQX2202117
పపరర: ననగలకడక కకతత
స రర

95-161/884

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:61-22-1251/1
వయసనస:44
లస: ససస స
95-153/689

6948 SQX0459669
పపరర: సనగగణ ననల

95-161/574

భరస : వనసకటశవరపడసరద ననల
ఇసటట ననస:61-22-1254
వయసనస:46
లస: ససస స

95-161/577 6951 SQX0871368
6950 SQX0994467
పపరర: వనసకట శవ పడసరద రరవప నసల
పపరర: నననయఖ నసల

6953 SQX2081420
పపరర: మననజ ననల

95-152/628

భరస : నవరబబజన షపక
ఇసటట ననస:61-22-1251
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగమమరరస లలట ననల
ఇసటట ననస:61-22-1254
వయసనస:54
లస: పప
95-161/784

95-152/625

భరస : రవసదడ చటస
ఇసటట ననస:61-22-1251
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : లసగ మమరరస ననల
ఇసటట ననస:61-22-1254
వయసనస:72
లస: ససస స

భరస : నననయఖ ననల
ఇసటట ననస:61-22-1254
వయసనస:51
లస: ససస స
6952 SQX2093607
పపరర: తడవనణణ ననల

95-152/630

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-22-1251/1
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : దనరరరపడసరద కలలగగరర
ఇసటట ననస:61-22-1252
వయసనస:34
లస: ససస స
6949 SQX0994475
పపరర: అనసత లకడక నసల

6935 AP151000558298
పపరర: శకనవరసరరవప రరఘవరపప

6930 AP151000558246
పపరర: సరసబశవరరవప భమపత

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-22-1249
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలయర షపక
ఇసటట ననస:61-22-1251
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-22-1251
వయసనస:59
లస: పప
6946 SQX1941731
పపరర: వనసకరయమక కలలగగరర

95-152/627

భరస : ఇసరకయల� షపక
ఇసటట ననస:61-22-1251
వయసనస:52
లస: ససస స

భరస : సరశస కలమయర షపక
ఇసటట ననస:61-22-1251
వయసనస:67
లస: ససస స
6943 MLJ1169291
పపరర: నవరబబజన షపక

6932 SQX1835164
పపరర: శరకవణణ శశటస ట

95-152/622

తసడడ:డ చననతహననమసతరరవప
ఇసటట ననస:61-22-1248
వయసనస:71
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-22-1249
వయసనస:55
లస: పప

భరస : సనరరష కకడతటట
ఇసటట ననస:61-22-1251
వయసనస:32
లస: ససస స
6940 MLJ1164938
పపరర: రరబయయ బబసరర షపక

95-152/624

భరస : కకరణ కలమయర శశటస ట
ఇసటట ననస:61-22-1249
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరఘవరపప
ఇసటట ననస:61-22-1249
వయసనస:24
లస: పప
6937 SQX0355420
పపరర: దనరరరదతవ కకడతటట

6929 MLJ2743235
పపరర: శకనవరసరరవప� గగల�

6927 AP151000561327
పపరర: సరమయమ జఖస భమపత

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-22-1248
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరలరరవప� �
ఇసటట ననస:61-22-1248
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరఘవరపప
ఇసటట ననస:61-22-1249
వయసనస:21
లస: ససస స
6934 SQX1371665
పపరర: వనసకట సనధదర రరఘవరపప

95-152/621

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:61-22-1248
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగల
ఇసటట ననస:61-22-1248
వయసనస:21
లస: పప
6931 SQX1717883
పపరర: సరయ సససధన రరఘవరపప

6926 MLJ1173517
పపరర: వనసకటరమణ� గగల�

95-161/578

తసడడ:డ లసగమమరరస ననల
ఇసటట ననస:61-22-1254
వయసనస:57
లస: పప
95-161/785

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద రరవప ననల
ఇసటట ననస:61-22-1254
వయసనస:19
లస: పప

6954 SQX2412237
పపరర: రరమ సరశత యయళళ

95-159/744

భరస : ఫణణ యయళళ
ఇసటట ననస:61-22-1254,OLD GUNTUR
వయసనస:26
లస: ససస స

Page 236 of 306

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-10

6955 SQX2021137
పపరర: నయయమ అబబబస సయఖద

95-151/802

తసడడ:డ నజమ బబనన షపక
ఇసటట ననస:61-22-1255
వయసనస:30
లస: పప
6958 SQX2084978
పపరర: రమఖ పసకకసల

95-85/864

95-174/709

95-194/142

95-194/145

95-194/148

95-152/633

95-152/636

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-23-1255
వయసనస:46
లస: ససస స

6968 SQX1228015
పపరర: ఖయససస ఖయన పఠరన

6971 SQX2143709
పపరర: సనభబన షపక

6974 AP151000558363
పపరర: అచనఖతరరజ రగడడ చరర �

6977 SQX0759050
పపరర: వనసకటటశశరరర యరగరర

95-152/639

6980 MLJ1171677
పపరర: షరజజదద షపక�

95-194/146

6983 SQX0461475
పపరర: వనసకటరతతస� శగరరరశశటస �ట
భరస : తదలగయఖ�
ఇసటట ననస:61-23-1255
వయసనస:68
లస: ససస స

6963 SQX2370690
పపరర: గరకషక గనపసపసశశటస ట

95-174/711

6966 SQX1227975
పపరర: అబమ
జ లలన షపక

95-194/144

6969 SQX1727429
పపరర: జహసగరర షపక

95-194/147

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:61-23
వయసనస:40
లస: పప
95-194/733

6972 SQX1153980
పపరర: హననమయయమక యరకసశశటస ట

95-152/632

భరస : చదసచయఖ యరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-23-1243
వయసనస:56
లస: ససస స
95-152/634

6975 AP151000561188
పపరర: ననరరయణమక యయరర గరర

95-152/635

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-23-1245
వయసనస:61
లస: ససస స
95-152/637

6978 MLJ1166842
పపరర: జజకకరరనతసర షపక

95-152/638

భరస : ఖయజజమహహన
ఇసటట ననస:61-23-1254
వయసనస:36
లస: ససస స
95-152/640

భరస : అబగదల సతనసర�
ఇసటట ననస:61-23-1254
వయసనస:65
లస: ససస స
95-152/642

95-174/276

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:61-23
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కరళహససస
ఇసటట ననస:61-23-1245
వయసనస:59
లస: పప

భరస : అనశర�
ఇసటట ననస:61-23-1254
వయసనస:44
లస: ససస స
6982 SQX0981324
పపరర: ససగరరరశశటస ట వనసకట రమణ

95-194/143

తసడడ:డ రమరరజ�
ఇసటట ననస:61-23-1243
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యయరగరర
ఇసటట ననస:61-23-1245
వయసనస:29
లస: పప
6979 AP151000561088
పపరర: షసరరజ బబగస�

6965 SQX1232214
పపరర: కలషషబ తసజస షపక

6960 SQX1923259
పపరర: నరగసదడ చరణ కలమయర వనలశశటస ట

తసడడ:డ ననగ ససజవ రరవప గనపసపసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-23
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలయల షపక
ఇసటట ననస:61-23
వయసనస:18
లస: పప

భరస : కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:61-23-1243
వయసనస:75
లస: ససస స
6976 SQX0759035
పపరర: వనణగగగపరల యయరగరర

95-174/710

తసడడ:డ ససలయర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-23
వయసనస:57
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:61-23
వయసనస:53
లస: ససస స
6973 AP151000561355
పపరర: మసగమక చతరగడడడ�

6962 SQX2356640
పపరర: రరవత గరనపసశశటస ట

95-152/1080

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనలశశటస ట
ఇసటట ననస:61-23
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ రహమయన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:61-23
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : పఠరన ఖయససస
ఇసటట ననస:61-23
వయసనస:51
లస: ససస స
6970 SQX1727478
పపరర: జమలయ షపక

95-161/579

తసడడ:డ ననగ ససజవ రరవప గరణణపససపత
ఇసటట ననస:61-23
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలయల షపక
ఇసటట ననస:61-23
వయసనస:23
లస: ససస స
6967 SQX0467225
పపరర: పఠరన ఆశరరఫపన

6959 AP151000564494
పపరర: వజయలకడక ఆర�

6957 SQX2180073
పపరర: నయయమ అబబబస సయఖద

తలర : నజమ బబనన సయఖద
ఇసటట ననస:61-22-1255 , 2 LINE
వయసనస:30
లస: పప

భరస : శవననగరశశరరరవప ఆర�
ఇసటట ననస:61-23
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసఖర రరవప గనపసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-23
వయసనస:47
లస: పప
6964 SQX1784792
పపరర: జజససకన షపక

95-151/803

భరస : నయయమ అబబబస సయఖద
ఇసటట ననస:61-22-1255
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమగలల పసకకసల
ఇసటట ననస:61-22-12472
వయసనస:23
లస: ససస స
6961 SQX2355576
పపరర: ననగ ససజవ రరవప గనపసశశటస ట

6956 SQX2022093
పపరర: హజజడ బబనన సయఖద

6981 AP151000558041
పపరర: అబగదల సతనసర షపక

95-152/641

తసడడ:డ రషసద
ఇసటట ననస:61-23-1254
వయసనస:70
లస: పప
95-152/643

6984 SQX0574152
పపరర: మయరససడతయగలల� ససరరశశటస �ట

95-152/644

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:61-23-1255
వయసనస:39
లస: పప
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95-152/645

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-23-1256
వయసనస:30
లస: ససస స
6988 AP151000561038
పపరర: శవమక ససరరశశటస ట�

95-152/648

6989 SQX1582676
పపరర: వనసకటటశ పపలర గగజజ

95-152/651

6992 MLJ2743615
పపరర: ననగ పడసరద� ఎస �

తలర : పదకజ వడనడణస
ఇసటట ననస:61-23-1257
వయసనస:19
లస: పప
95-152/656

95-152/659

95-152/662

95-152/664

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ససరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-23-1259
వయసనస:52
లస: పప

7004 SQX2145605
పపరర: శశకళ ననగరన నడడమలల

7007 SQX0462556
పపరర: శరరద ససరరశశటస ట

95-152/667

95-152/657

6993 SQX0602672
పపరర: కకటటశశరరరవప ససరరశశటస ట

6996 MLJ2747905
పపరర: రమయదతవ ససదద నబతష
స న

95-152/655

6999 AP151000561343
పపరర: అసజమక రరవనళళ�

95-152/660

7002 SQX0552968
పపరర: అనల కలమయర ససరరశశటస ట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-23-1259
వయసనస:52
లస: పప

95-152/658

95-152/661

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-23-1258
వయసనస:65
లస: పప
95-152/1081

7005 SQX0662155
పపరర: కలమయరర గగలర పప డ లల

95-152/663

భరస : వననద
ఇసటట ననస:61-23-1259
వయసనస:34
లస: ససస స
95-152/665

7008 MLJ2747640
పపరర: శవపరరశత� మయదదదసరన�

95-152/666

భరస : ననగపడసరద� �
ఇసటట ననస:61-23-1259
వయసనస:51
లస: ససస స

95-152/668 7011 MLJ2743771
7010 MLJ2743904
పపరర: ఉమయమహహశశరరరవప ససరరశశటస ట
పపరర: చసదడమహన వడనడణస

7013 AP151000558003
పపరర: బబబగ రరవనళళ

95-152/653

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:61-23-1258
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-23-1259
వయసనస:42
లస: పప
95-152/670

95-152/650

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-23-1258
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : లకడకవరపడసరద
ఇసటట ననస:61-23-1259
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-23-1259
వయసనస:40
లస: పప
7012 MLJ2743847
పపరర: లకకకవరపడసరద రరవప

95-152/654

భరస : అనల కలమయర ససరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-23-1258
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష� �
ఇసటట ననస:61-23-1259
వయసనస:36
లస: ససస స
7009 MLJ2743433
పపరర: మసరసననడవప ససరరశశటస ట

7001 SQX0662163
పపరర: శవమక గగలర పప డ లల

6990 SQX1352475
పపరర: వనయ కకషష వడనడణస

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:61-23-1257
వయసనస:65
లస: పప

భరస : యయననదదరరవప
ఇసటట ననస:61-23-1258
వయసనస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:61-23-1258
వయసనస:55
లస: పప
7006 MLJ2747624
పపరర: వజయలకడక� కలమరరశశటస �ట

95-152/652

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-23-1258
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబయ�
ఇసటట ననస:61-23-1258
వయసనస:61
లస: ససస స
7003 SQX0639526
పపరర: సతఖననరరయణ ససరరశశటస ట

6998 MLJ2747616
పపరర: రమణ ససరరశశటస ట

95-152/647

తసడడ:డ చసదడమహన వడనడణస
ఇసటట ననస:61-23-1257
వయసనస:26
లస: పప

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:61-23-1258
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:61-23-1258
వయసనస:44
లస: ససస స
7000 AP151000561037
పపరర: వనసకరయమక జజనతకలటట�

95-152/649

తసడడ:డ భబవననతరరయణ�
ఇసటట ననస:61-23-1257
వయసనస:53
లస: పప

95-153/690 6995 MLJ2747897
6994 SQX2049575
పపరర: పకథదశ సరసబశవ రరవప వడనడణస
పపరర: సశరష ససదద నబతష
స న

6987 MLJ2747632
పపరర: పదకజ వడనడన�

భరస : చసదడమహన�
ఇసటట ననస:61-23-1257
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపలర గగజజ
ఇసటట ననస:61-23-1257
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:61-23-1257
వయసనస:35
లస: పప

6997 AP151000561342
పపరర: శవమక దనసరర

95-152/646

భరస : మయరససడతయగలల ససరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-23-1257
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:61-23-1257
వయసనస:60
లస: ససస స
6991 SQX1518937
పపరర: కరరమగలయర షపక

6986 SQX1352392
పపరర: శకదతవ ససరరశశటస ట

95-152/669

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:61-23-1259
వయసనస:46
లస: పప
95-152/671

7014 AP151000558448
పపరర: శవయఖ రరవనళళ

95-152/672

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-23-1259
వయసనస:55
లస: పప
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7015 AP151000558382
పపరర: సరసబశవరరవప ససరరశశటస ట

95-152/673

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:61-23-1259
వయసనస:80
లస: పప

7016 SQX2351658
పపరర: వనసకటరతతస తనలలరర

భరస : రరఘవరరవప తనలలరర
ఇసటట ననస:61-23-1259
వయసనస:48
లస: ససస స

95-152/674 7019 MLJ3747011
7018 MLJ3747029
పపరర: వనసకట పడసనత రరణణ మగగదనసన
పపరర: ససతనమహలకడక మగగదనసన

తసడడ:డ వనసకట సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-23-1260
వయసనస:34
లస: ససస స
7021 MLJ2743805
పపరర: ఎస ఈ జవపదదదన అహకద�

95-152/677

95-152/680

95-152/683

95-152/686

7028 MLJ1169325
పపరర: బషసర షపక

7031 SQX0244194
పపరర: చసదడబబబగ హరరమయణణకఖస

95-152/689

7034 SQX0939348
పపరర: సతష జమలలలర

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:61-23-1261
వయసనస:60
లస: పప
95-152/889

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:61-23-1262
వయసనస:39
లస: ససస స

7040 SQX0939330
పపరర: సననత ససరరశశటస ట

95-152/684

7043 AP151000561563
పపరర: ఫరతమమన షపక�
భరస : అననశర�
ఇసటట ననస:61-23-1262
వయసనస:44
లస: ససస స

7023 SQX0882803
పపరర: రరమ దతవ ససఠమ సపటస ట

95-152/679

7026 MLJ1166040
పపరర: అజమ షపక

95-152/682

7029 MLJ3746864
పపరర: ఉమయమహహశశరర హరరమయణణకఖస

95-152/685

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-23-1261
వయసనస:59
లస: ససస స
95-152/687

7032 SQX1384783
పపరర: గగస మహహదద న షపక

95-152/688

తసడడ:డ ఖయజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:61-23-1261
వయసనస:32
లస: పప
95-152/690

7035 SQX0707471
పపరర: బబబగ సయఖద

95-152/691

తసడడ:డ అహమద
ఇసటట ననస:61-23-1261
వయసనస:49
లస: పప
95-152/693

7038 SQX0520072
పపరర: రతనతరగడడడ కకలర సగగసట

95-152/694

తసడడ:డ మయరపలరగడడడ
ఇసటట ననస:61-23-1261
వయసనస:75
లస: పప
95-152/695

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:61-23-1262
వయసనస:31
లస: ససస స
95-152/697

95-152/676

భరస : రబబబన
ఇసటట ననస:61-23-1261
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:61-23-1261
వయసనస:61
లస: పప

భరస : చనతయఖ షకక
ఇసటట ననస:61-23-1261
వయసనస:58
లస: ససస స
7042 MLJ3746914
పపరర: వనసకట పరవన ఉగరరరరల�

95-152/681

తసడడ:డ బబ స
ఇసటట ననస:61-23-1261
వయసనస:47
లస: పప

95-152/692 7037 SQX0224170
7036 SQX0244046
పపరర: వనసకటటశశర రరవప హరరమయణణకఖస
పపరర: ఖయజజవపదదదన షపక�

7020 SQX0833061
పపరర: ఆదద శవ శశఖర మగగదనసన

తసడడ:డ బడమయయఖ
ఇసటట ననస:61-23-1261
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-23-1261
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:61-23-1261
వయసనస:44
లస: పప

7039 SQX2048957
పపరర: లకకమక షకక

95-152/678

భరస : అజస
ఇసటట ననస:61-23-1261
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనతరగడడడ
ఇసటట ననస:61-23-1261
వయసనస:30
లస: పప
7033 MLJ2743664
పపరర: వనసకటటష� కలమరరశశటస �ట

7025 SQX0243865
పపరర: వజయశరసత హరరమయణణకఖస

95-152/1083

తసడడ:డ వనసకట సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-23-1260
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-23-1261
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:61-23-1261
వయసనస:40
లస: ససస స
7030 SQX0519876
పపరర: కకషరష రగడడడ కకలర సగగసట

95-152/675

భరస : కకషరష రగడడడ కకలర సగగసట
ఇసటట ననస:61-23-1261
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖయజజవపదదదన �
ఇసటట ననస:61-23-1261
వయసనస:29
లస: ససస స
7027 MLJ3746906
పపరర: మయధవ సనజజననకలస�

7022 SQX1370337
పపరర: లల రరణణ కకలర సగగసట

7017 SQX2369643
పపరర: గగపస తనలలరర

తసడడ:డ రరఘవరరవప తనలలరర
ఇసటట ననస:61-23-1259
వయసనస:25
లస: పప

భరస : వనసకట సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:61-23-1260
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ అఖబర ఖయదర�
ఇసటట ననస:61-23-1260
వయసనస:48
లస: పప
7024 MLJ3746880
పపరర: గగససయయ బబగస షపక�

95-152/1082

7041 MLJ1169002
పపరర: జహహదనఖయతతన� పఠరన�

95-152/696

తసడడ:డ జజనఖయన� �
ఇసటట ననస:61-23-1262
వయసనస:38
లస: ససస స
95-152/698

7044 MLJ1169028
పపరర: ఆససయయఖయతష� పఠరన�

95-152/699

భరస : ఆయమబబబ న� �
ఇసటట ననస:61-23-1262
వయసనస:48
లస: ససస స
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95-152/700

భరస : దనదనవల� �
ఇసటట ననస:61-23-1262
వయసనస:53
లస: ససస స
7048 MLJ2747830
పపరర: సనశల ససరరశశటస ట

95-152/703

95-152/706

95-152/709

95-152/712

95-152/715

95-152/718

95-152/721

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:61-23-1265
వయసనస:63
లస: పప

7058 AP151000561126
పపరర: అనససరఖమక పటటస స

7061 MLJ2743953
పపరర: వరరసజననయగలల� పటటస స�

7064 SQX1556705
పపరర: తడవనణణ తతకల

7067 SQX1004100
పపరర: సపచదనన షపక

95-152/724

95-152/727

7070 SQX1255216
పపరర: దదప సససఘ కరరతరరయ

7053 SQX1461631
పపరర: తరరపరటయఖ వనమమరర

95-152/708

7056 MLJ2747863
పపరర: వజయబబయ� కతడయ�

95-152/713

7059 AP151000561040
పపరర: పరరశతబబయ కతడయ�

95-152/711

95-152/714

భరస : రఘ ననధసససగ�
ఇసటట ననస:61-23-1264
వయసనస:62
లస: ససస స
95-152/716

7062 AP151000558113
పపరర: వనసకటనరసయఖ పటటస స�

95-152/717

తసడడ:డ రరమగలల�
ఇసటట ననస:61-23-1264
వయసనస:63
లస: పప
95-152/719

7065 SQX1772128
పపరర: తతజశశన శశగరస

95-152/720

భరస : శకనవరసరరవప శశగరస
ఇసటట ననస:61-23-1265
వయసనస:28
లస: ససస స
95-152/722

7068 SQX1772144
పపరర: ససవర ననగరశశరర శశగరస

95-152/723

తసడడ:డ మయలకకసడయఖ శశగరస
ఇసటట ననస:61-23-1265
వయసనస:51
లస: ససస స
95-152/725

7071 SQX1772151
పపరర: శకనవరస రరవప శశగరస

95-152/726

తసడడ:డ భబవననతరయణ సససఘ కరరతరరయయ
ఇసటట ననస:61-23-1265
వయసనస:26
లస: పప

తలర : ససవర ననగరశశరర శశగరస
ఇసటట ననస:61-23-1265
వయసనస:36
లస: పప

7073 SQX1255091
పపరర: రగజజ లకరసకలల

7074 AP151000561045
పపరర: లకడక పపలలసనగగజజ

భరస : చసదడ శశఖర లకరసకలల
ఇసటట ననస:61-23-1266
వయసనస:25
లస: ససస స

95-152/705

తసడడ:డ గసగరబబయ� �
ఇసటట ననస:61-23-1264
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:61-23-1265
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:61-23-1265
వయసనస:55
లస: ససస స
7072 MLJ2744035
పపరర: చదనతకరశవరరవప బచనమ

95-152/710

భరస : శకననబబబగ తతకల
ఇసటట ననస:61-23-1265
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడ రరవప బబ సకలరర
ఇసటట ననస:61-23-1265
వయసనస:35
లస: ససస స
7069 AP151000561472
పపరర: ననగరరజకలమయరర కకకతస �

7055 MLJ2747871
పపరర: లతనబబయ కతడయ�

7050 AP151000558166
పపరర: ఎస ఈ ఖలల రహహమన�

తసడడ:డ లకకయఖ వనమమరర
ఇసటట ననస:61-23-1263
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ�
ఇసటట ననస:61-23-1264
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబలయజసససగ�
ఇసటట ననస:61-23-1264
వయసనస:72
లస: పప
7066 SQX1772110
పపరర: శక దతవ బబ సకలరర

95-152/707

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:61-23-1264
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : రరమగలల�
ఇసటట ననస:61-23-1264
వయసనస:75
లస: ససస స
7063 AP151000558306
పపరర: కతడయ రఘగననధ సససగ�

7052 AP151000561060
పపరర: కకటటశశరర ససరరశశటస ట

95-152/702

తసడడ:డ అబగదల సనభబన షపక�
ఇసటట ననస:61-23-1262
వయసనస:66
లస: పప

భరస : బబలకకషన సససగ�
ఇసటట ననస:61-23-1264
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : గసగరబబయ� �
ఇసటట ననస:61-23-1264
వయసనస:50
లస: ససస స
7060 AP151000561127
పపరర: దతవనసదడమక
పటటస స�

95-152/704

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:61-23-1263
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:61-23-1263
వయసనస:55
లస: పప
7057 MLJ2747608
పపరర: సనసదరరబబయ� కతడయ�

7049 AP151000561410
పపరర: జగచరరనతస బబగస�

7047 AP151000561409
పపరర: వరహహదననతసర బబగస�

భరస : యమ. ఏ.ఖలల తహహమన�
ఇసటట ననస:61-23-1262
వయసనస:60
లస: ససస స

భరస : అబగదల రహహస�
ఇసటట ననస:61-23-1262
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపరతయఖ వనమమరర
ఇసటట ననస:61-23-1263
వయసనస:24
లస: ససస స
7054 AP151000558093
పపరర: వనసకటబడవ ససరరశశటస ట

95-152/701

భరస : సనబబబరరవప గగసనస
ఇసటట ననస:61-23-1262
వయసనస:59
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-23-1262
వయసనస:63
లస: ససస స
7051 SQX1851427
పపరర: ససజనఖ వనమమరర

7046 SQX1441369
పపరర: ఆదదలకడక గగసనస

95-152/728

95-152/729

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-23-1266
వయసనస:44
లస: ససస స
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పపరర: తరరమల ననరగత
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95-152/730

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-23-1266
వయసనస:60
లస: ససస స
7078 MLJ2743755
పపరర: శసకరరరవప ససదద నబతష
స న

95-152/733

95-152/736

95-152/739

95-152/742

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:61-23-1267
వయసనస:36
లస: పప
7093 SQX0860361
పపరర: పపలయరగగజజ కకషష రరవప
తసడడ:డ సనబబయఖ
ఇసటట ననస:61-23-1267
వయసనస:54
లస: పప
95-160/410

7099 SQX1645688
పపరర: హఫసజనతసర షపక

95-194/150

7088 MLJ2747848
పపరర: రతతస� బచనమ�

7091 MLJ2743854
పపరర: రమమష� బచనమ�

7094 MLJ1172485
పపరర: మసరసనశల� షపక�

7097 SQX1762699
పపరర: ఈశశరర షసలయ ఆరరధనఖల

7100 AP151000669072
పపరర: సరబరరనతస షపక

95-152/743

7103 SQX1583781
పపరర: ఇనయతషలర షపక
తసడడ:డ అలర భకలర షపక
ఇసటట ననస:61-24
వయసనస:35
లస: పప

7086 MLJ1172709
పపరర: రసనల� షపక�

95-152/741

7089 SQX0449298
పపరర: సనరరసదడ పపలగగజజఈ

95-152/744

తసడడ:డ కకషష రరవప పస
ఇసటట ననస:61-23-1267
వయసనస:30
లస: పప
95-152/746

7092 SQX0707323
పపరర: వననద గగలర పప డ లల

95-152/747

తసడడ:డ యయననదదరరవప
ఇసటట ననస:61-23-1267
వయసనస:39
లస: పప
95-152/749

7095 SQX1519117
పపరర: కరమమశశరర మయదనల

95-160/409

భరస : కనక రరవప మయదనల
ఇసటట ననస:61-24
వయసనస:50
లస: ససస స
95-174/277

7098 MLJ3161726
పపరర: మయలన

95-194/149

భరస : అమయననలయర
ఇసటట ననస:61-24
వయసనస:38
లస: ససస స
95-194/151

భరస : అలయరబకష షపక
ఇసటట ననస:61-24
వయసనస:65
లస: ససస స
95-194/153

95-152/738

భరస : మసరసనశల� �
ఇసటట ననస:61-23-1267
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆరరధనఖల
ఇసటట ననస:61-24
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:61-24
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:61-24
వయసనస:23
లస: పప

95-152/740

తసడడ:డ షరరఫ� �
ఇసటట ననస:61-23-1267
వయసనస:56
లస: పప

7096 SQX1519133
పపరర: కనక శవ సతఖననరరయణ
మయదనల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మయదనల
ఇసటట ననస:61-24
వయసనస:56
లస: పప

7102 SQX1878644
పపరర: అబగదల రహమయన షపక

7085 AP151000561333
పపరర: లకడక రరవనళళ

95-152/735

తసడడ:డ పసచమయఖ ససరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-23-1267
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చదనతకరశవరరవప� �
ఇసటట ననస:61-23-1267
వయసనస:37
లస: పప
95-152/748

7080 MLJ2743656
పపరర: ఆసజననయగలల దనసరర

95-152/737 7083 SQX0882811
7082 AP151000558449
పపరర: శవననగరశశరరరవప ససదద నబతష
పపరర: గరతన ననగ లకడక ససరరశశటస ట
స న

భరస : చదనతకరశవరరవప� �
ఇసటట ననస:61-23-1267
వయసనస:60
లస: ససస స
95-152/745

95-152/732

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:61-23-1266
వయసనస:50
లస: పప

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:61-23-1267
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : వనణగ� �
ఇసటట ననస:61-23-1267
వయసనస:43
లస: ససస స
7090 MLJ2744019
పపరర: లకకకననరరయణ రరవనళళ

95-152/734

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:61-23-1266
వయసనస:66
లస: పప

భరస : కకషష రరవప పపలర గగజజ
ఇసటట ననస:61-23-1267
వయసనస:43
లస: ససస స
7087 MLJ1172717
పపరర: మమరర� వరరకలసట�

7079 AP151000558282
పపరర: శకనవరసరరవప ససదద నబతష
స న

7077 SQX1851526
పపరర: వనసకటటష పపలర గగజజజ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపలర గగజజజ
ఇసటట ననస:61-23-1266
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ శవననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-23-1266
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ సనబబబరరవప�
ఇసటట ననస:61-23-1266
వయసనస:50
లస: పప
7084 SQX1582619
పపరర: మసగమక పపలర గగజజ

95-152/731

భరస : శవననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-23-1266
వయసనస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-23-1266
వయసనస:41
లస: పప
7081 MLJ2743631
పపరర: శకనవరసరరవప పపలలగగజజ�

7076 AP151000561448
పపరర: సనబగబలల ససదద నబతష
స ల

7101 SQX1878537
పపరర: రమజ షపక

95-194/152

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:61-24
వయసనస:23
లస: పప
95-194/154

7104 SQX2201671
పపరర: ఇనయతషలర షపక

95-194/734

తసడడ:డ అలర భబశ షపక
ఇసటట ననస:61-24
వయసనస:36
లస: పప
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7105 SQX2229433
పపరర: రగషక షపక
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95-194/735

భరస : ఇనయతషలర షపక
ఇసటట ననస:61-24
వయసనస:31
లస: ససస స
7108 SQX2053551
పపరర: మహమకద రరజశన షపక

95-160/769

95-194/157

95-194/736

95-194/162

95-194/164

95-194/167

95-194/169

తసడడ:డ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:61-24-1269
వయసనస:55
లస: పప

7118 SQX2429801
పపరర: మహబగనతసర సయఖద

7121 SQX0431247
పపరర: జగచననబ అసకత మహమకద

7124 SQX2139582
పపరర: రబయ ఫరతమ మహమకద

7127 SQX0454629
పపరర: మగబన ఫరతమయ షపక

95-194/172

7130 AP151000669392
పపరర: రరహహతషనతసర షపక

95-194/737

7133 SQX0432724
పపరర: అసబక బబయ బబ సదదల
భరస : బబలయజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:61-24-1271
వయసనస:33
లస: ససస స

7113 SQX0738377
పపరర: రఫస షపక

95-194/159

7116 SQX0454272
పపరర: సయఖద గగససయయ

95-194/161

7119 SQX0543124
పపరర: జహహరరనతసర మహమకద

95-194/163

భరస : మగసరదదక మహమకద
ఇసటట ననస:61-24-1268
వయసనస:37
లస: ససస స
95-194/165

7122 SQX0432484
పపరర: మగసరదదక మహమకద

95-194/166

తసడడ:డ అకబర మహమకద
ఇసటట ననస:61-24-1268
వయసనస:43
లస: పప
95-194/738

7125 SQX1616491
పపరర: రరయజనతసర షపక

95-194/168

తసడడ:డ అబగదల రహహమయన షపక
ఇసటట ననస:61-24-1269
వయసనస:23
లస: ససస స
95-194/170

7128 SQX0467241
పపరర: షపక షకకరరనతస

95-194/171

భరస : ఇసతయయజ షరరఫ
ఇసటట ననస:61-24-1269
వయసనస:34
లస: ససస స
95-194/173

భరస : అబగదల సలయస
ఇసటట ననస:61-24-1269
వయసనస:50
లస: ససస స
95-194/175

95-194/156

భరస : ఖయజజ
ఇసటట ననస:61-24/7
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రహమయన
ఇసటట ననస:61-24-1269
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : అబగదల రహమయన
ఇసటట ననస:61-24-1269
వయసనస:47
లస: ససస స
7132 MLJ3153178
పపరర: అబగదల రహమయన షపక

95-194/160

తసడడ:డ ఉసరకన మహమకద
ఇసటట ననస:61-24-1268
వయసనస:23
లస: పప

భరస : సలస BASHA
ఇసటట ననస:61-24-1269
వయసనస:30
లస: ససస స
7129 AP151000669391
పపరర: తనహహరరనతసర షపక

7115 SQX0411900
పపరర: షపక హససనన

7110 SQX1200799
పపరర: ఖనదదససయ షపక

తసడడ:డ దనవద shek
ఇసటట ననస:61-24/2
వయసనస:53
లస: పప

భరస : అకబర మహమకద
ఇసటట ననస:61-24-1268
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ అకబర మహమకద
ఇసటట ననస:61-24-1268
వయసనస:46
లస: పప
7126 SQX0831834
పపరర: షపక షబన

95-194/158

భరస : షహదసర రగహమయన సయఖద
ఇసటట ననస:61-24-1267/1
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : ఉసరకన మహమకద
ఇసటట ననస:61-24-1268
వయసనస:40
లస: ససస స
7123 SQX0429951
పపరర: ఉసరకన మహమకద

7112 SQX0738161
పపరర: రరయయజ షపక

95-156/1022

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:61-24/2
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : అబగదలయర
ఇసటట ననస:61-24/7
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : సయఖద ససలయర
ఇసటట ననస:61-24/7
వయసనస:76
లస: ససస స
7120 SQX0433011
పపరర: నససమయ ఫరతమయ మహమకద

95-194/155

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:61-24/2
వయసనస:26
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:61-24/2
వయసనస:28
లస: ససస స
7117 SQX0454306
పపరర: సయఖద మహరరనతస

7109 SQX1784644
పపరర: షహననజ షపక

7107 SQX2174795
పపరర: మహమకద రరజశన షపక

తసడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:61-24/2
వయసనస:25
లస: పప

భరస : కమయల బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:61-24/2
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:61-24/2
వయసనస:47
లస: ససస స
7114 SQX2224194
పపరర: బబజ షపక

95-195/1229

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:61-24
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:61-24/2
వయసనస:25
లస: పప
7111 SQX1078295
పపరర: జరరనన బబగస షపక

7106 SQX2090249
పపరర: మహమకద రరజజశన షపక

7131 SQX0463778
పపరర: అబగదల మగజబ షపక

95-194/174

తసడడ:డ అబగదల రగహకన
ఇసటట ననస:61-24-1269
వయసనస:30
లస: పప
95-194/176

7134 SQX0615963
పపరర: బబ సదదల ఝయనస లకడక బబయ

95-194/177

భరస : చరణ కలమయర సససగ
ఇసటట ననస:61-24-1271
వయసనస:36
లస: ససస స
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7135 SQX0586198
పపరర: బబ సదదల తషలసస బబయ

95-194/178

భరస : కకరణ కలమయర సససగ
ఇసటట ననస:61-24-1271
వయసనస:36
లస: ససస స

7136 SQX0586172
పపరర: బబ సదదల సకలసబబయ

తసడడ:డ కరశరరస సససగ
ఇసటట ననస:61-24-1271
వయసనస:46
లస: ససస స

95-194/181 7139 AP151000666115
7138 SQX0621342
పపరర: చరణ కలమయర సససహ బబ సదదల
పపరర: కకరణ కలమయర సససగ బబ సదదల

తసడడ:డ బబలయజ సససహ బబ సదదల
ఇసటట ననస:61-24-1271
వయసనస:36
లస: పప
7141 SQX1246892
పపరర: ఫరరర షపక

95-194/184

95-194/187

95-194/739

95-194/741

95-194/192

95-194/195

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మగలలర టట
ఇసటట ననస:61-25
వయసనస:26
లస: ససస స

7151 SQX1551325
పపరర: అతయ షపక

7154 SQX1645670
పపరర: అబగదల రహమయన సయఖద

7157 SQX0432476
పపరర: రహహస షపక

95-194/198

7160 SQX1838614
పపరర: సపచదనబ షపక

95-194/740

7163 SQX1556648
పపరర: రజయ షపక
తసడడ:డ మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:61-25
వయసనస:27
లస: ససస స

7143 SQX0432369
పపరర: షపక ఆయయషర

95-194/186

7146 SQX1078303
పపరర: రహహల ఫరతమయ షపక

95-194/189

7149 SQX2338911
పపరర: ఆఫసడన సయద

95-224/1343

తసడడ:డ బబజ సయద
ఇసటట ననస:61-24-1275
వయసనస:23
లస: ససస స
95-194/190

7152 SQX0432757
పపరర: షపక జబన

95-194/191

భరస : షపక రహహస
ఇసటట ననస:61-24-1276
వయసనస:34
లస: ససస స
95-194/193

7155 SQX0238998
పపరర: అబగదలయర సయఖద

95-194/194

తసడడ:డ జహహర అహమకద సయఖద
ఇసటట ననస:61-24-1276
వయసనస:36
లస: పప
95-194/196

7158 AP151000666220
పపరర: జహహర అహమకద సయఖద

95-194/197

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:61-24-1276
వయసనస:55
లస: పప
95-152/750

తసడడ:డ ఖయససస మరర షపక
ఇసటట ననస:61-24-1303
వయసనస:21
లస: ససస స
95-152/751

95-194/183

భరస : భరత కలమయర
ఇసటట ననస:61-24-1275
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జబబబర
ఇసటట ననస:61-24-1276
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ మగజజఫర
ఇసటట ననస:61-24-1276
వయసనస:65
లస: పప
7162 SQX1370469
పపరర: కకరణకయ మగలలర టట

95-194/188

తసడడ:డ జహహర అహమద SAYYAD
ఇసటట ననస:61-24-1276
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ జహహర అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:61-24-1276
వయసనస:36
లస: పప
7159 AP151000666677
పపరర: అబగదల రషసద

7148 SQX2282382
పపరర: మహబగనతసర షపక

7140 SQX0586156
పపరర: బబలయజ సససగ బబ సదదల

భరస : షపక చనసద బబషర
ఇసటట ననస:61-24-1273
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : మసజర షపక
ఇసటట ననస:61-24-1276
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:61-24-1276
వయసనస:75
లస: ససస స
7156 SQX0543926
పపరర: జగచద సయఖద

95-194/185

భరస : అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:61-24-1275
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : జహహర అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:61-24-1275 , 1 LINE
వయసనస:50
లస: ససస స
7153 AP151000669383
పపరర: ఫరతమగనతసర సయఖద

7145 SQX0729350
పపరర: చనన భబషర షపక

95-194/180

తసడడ:డ రరససససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:61-24-1271
వయసనస:77
లస: పప

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:61-24-1273
వయసనస:44
లస: పప

భరస : అబగదలయర సయద
ఇసటట ననస:61-24-1275
వయసనస:25
లస: ససస స
7150 SQX2310662
పపరర: మలక బబగస సయఖద

95-194/182

భరస : షపక కమయల
ఇసటట ననస:61-24-1273
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-24-1273
వయసనస:22
లస: పప
7147 SQX2234482
పపరర: అఫసయయ సయద

7142 SQX0449249
పపరర: షపక రరహహల

7137 SQX0432435
పపరర: సరగజన బబయ బబ సదదల

భరస : మధన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:61-24-1271
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:61-24-1271
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-24-1273
వయసనస:23
లస: ససస స
7144 SQX1727940
పపరర: ఫపచరగజ షపక

95-194/179

7161 SQX2093581
పపరర: అబగదల సమద షపక

95-94/524

తసడడ:డ అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:61-24-1306
వయసనస:19
లస: పప
95-152/752

7164 SQX1370428
పపరర: మలర క షపక

95-152/753

భరస : కరరమగలయర షపక
ఇసటట ననస:61-25
వయసనస:32
లస: ససస స
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7165 SQX0525451
పపరర: జజఖత రతతకలమయరర మగలలటట
మగలలటట
భరస : సతఖననరరయణ రరవప మగలలటట
ఇసటట ననస:61-25
వయసనస:36
లస: ససస స

95-152/754

7168 SQX1556606
పపరర: హఫసజ బ షపక

95-152/757

95-152/760

7174 SQX1421619
పపరర: షరనవరజ షపక

95-194/199

95-194/743

95-198/76

95-194/744

95-194/200

7178 SQX1727759
పపరర: అననసరర షపక

7181 SQX1728062
పపరర: నసరజ హన షపక

7184 SQX2333946
పపరర: కరరమమన సయఖద

95-194/747

7187 SQX1728237
పపరర: మగసస ఫర షపక

95-194/201

తసడడ:డ యససబ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1280
వయసనస:29
లస: పప

7190 MLJ1735455
పపరర: గగససయ పఠరన

95-194/203

7193 SQX1421627
పపరర: జజవద షపక
తసడడ:డ సరధదక షపక
ఇసటట ననస:61-25-1282
వయసనస:25
లస: పప

95-152/762

7176 SQX2477206
పపరర: కగసర షపక

95-194/742

7179 SQX1616400
పపరర: అబగదల సలయస

95-194/202

7182 SQX1728294
పపరర: మగనత షపక

95-194/204

భరస : సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1277
వయసనస:29
లస: ససస స
95-194/745

7185 SQX2340115
పపరర: రబబబన సయఖద

95-194/746

తసడడ:డ అనశర సయఖద
ఇసటట ననస:61-25-1277
వయసనస:26
లస: పప
95-194/205

7188 SQX1201813
పపరర: అమననలర షపక

95-194/206

తసడడ:డ యససబ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1280
వయసనస:26
లస: పప
95-194/208

భరస : యగనసస
ఇసటట ననస:61-25-1281
వయసనస:53
లస: ససస స
95-194/210

7173 SQX1556630
పపరర: మహబమబ జజన షపక

తసడడ:డ అబగదల ఖలల
ఇసటట ననస:61-25-13R7
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1278
వయసనస:26
లస: పప
95-194/207

95-152/759

తసడడ:డ కలలశర వల షపక
ఇసటట ననస:61-25
వయసనస:30
లస: పప

భరస : అనశర సయఖద
ఇసటట ననస:61-25-1277
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర సయఖద
ఇసటట ననస:61-25-1277
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : షపక గఫరర
ఇసటట ననస:61-25-1282
వయసనస:65
లస: ససస స

7175 SQX1421569
పపరర: కరలలష వల షపక

7170 SQX0449397
పపరర: మహమకద జబబర షపక� షపక

తసడడ:డ అబగదల రగహకన షపక
ఇసటట ననస:61-25
వయసనస:65
లస: పప

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:61-25-130
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసనబ సయఖద
ఇసటట ననస:61-25-1277
వయసనస:53
లస: పప

7192 SQX1247692
పపరర: షపక ఫరతమయ

95-152/761

తసడడ:డ శరకలర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1/135
వయసనస:24
లస: పప

భరస : ఖయజజవరల షపక
ఇసటట ననస:61-25-118/5
వయసనస:65
లస: ససస స

7189 SQX1201797
పపరర: రవపఫ షపక

7172 SQX1539297
పపరర: అజజస అల షపక షపక

95-152/756

తసడడ:డ మసరసన వల� షపకర
ఇసటట ననస:61-25
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససలయర షపక
ఇసటట ననస:61-25
వయసనస:54
లస: పప

భరస : మగసరసఖ అల షపక
ఇసటట ననస:61-25
వయసనస:26
లస: ససస స

7186 SQX2340206
పపరర: షమయ సయఖద

95-152/758

తసడడ:డ మసరసన షపక షపకర
ఇసటట ననస:61-25
వయసనస:45
లస: పప

భరస : కరలలష వల షపక
ఇసటట ననస:61-25
వయసనస:46
లస: ససస స

7183 SQX2332393
పపరర: అనశర సయఖద

7169 SQX1371772
పపరర: అశశక కలమయర మగలలర టట

7167 SQX1556580
పపరర: బజద బ షపక

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:61-25
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మగలలర టట
ఇసటట ననస:61-25
వయసనస:27
లస: పప

7171 SQX0520031
పపరర: సతఖననరరయణ రరవప మలలర టట
మగలలటట
తసడడ:డ బడహకస మగలలటట
ఇసటట ననస:61-25
వయసనస:43
లస: పప

7180 SQX1616061
పపరర: హలమయ షపక

95-152/755

భరస : మహమకద జబబర షపకర
ఇసటట ననస:61-25
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : అబగదల రగహకన షపక
ఇసటట ననస:61-25
వయసనస:88
లస: ససస స

7177 SQX2192649
పపరర: ఫరతమయ బ షపక

7166 MLJ3747250
పపరర: హబబగనతసర షపక షపక

7191 SQX0469163
పపరర: షపక ననగమర

95-194/209

భరస : సరధదక
ఇసటట ననస:61-25-1282
వయసనస:43
లస: ససస స
95-194/211

7194 SQX1939792
పపరర: రరషక షపక

95-194/212

భరస : కరరమగలయర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1283
వయసనస:23
లస: ససస స
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95-194/213

భరస : ననగమర
ఇసటట ననస:61-25-1283
వయసనస:32
లస: ససస స
7198 SQX0412064
పపరర: షపక గగససయయ

95-194/216

95-194/749

95-194/220

95-194/223

95-194/226

95-194/229

95-194/232

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1288/1
వయసనస:21
లస: ససస స

7208 SQX0996462
పపరర: సయఖద రజయయ

7211 SQX0415299
పపరర: జలయన సయఖద

7214 MLJ1741768
పపరర: నసరరనతసర షపక

7217 SQX0689497
పపరర: గగస మహమద

95-194/235

7220 MLJ1742196
పపరర: ఖనదనవన షపక

95-194/224

7223 SQX1304484
పపరర: దదలర యద షపక
భరస : కరరమగలయర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1288/1
వయసనస:27
లస: ససస స

7203 SQX0414995
పపరర: మఖనబల బబషర పఠరన

95-194/219

7206 SQX0411835
పపరర: షపక హససనన

95-194/222

7209 SQX0411751
పపరర: సయఖద షరకకర

95-194/225

భరస : జలయన
ఇసటట ననస:61-25-1287/1
వయసనస:31
లస: ససస స
95-194/227

7212 SQX0415315
పపరర: సలస సయఖద

95-194/228

తసడడ:డ ఖయససస
ఇసటట ననస:61-25-1287/1
వయసనస:36
లస: పప
95-194/230

7215 MLJ1741776
పపరర: తనజనన షపక

95-194/231

భరస : ఖసదనవన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1288
వయసనస:43
లస: ససస స
95-194/233

7218 SQX1939685
పపరర: గగస షపక

95-194/234

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1288
వయసనస:30
లస: పప
95-194/236

తసడడ:డ జజన ఆళళ
ఇసటట ననస:61-25-1288
వయసనస:45
లస: పప
95-194/238

95-194/748

భరస : రహహమయన
ఇసటట ననస:61-25-1287
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:61-25-1288
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1288
వయసనస:38
లస: పప
7222 SQX1939438
పపరర: సభయ షపక

95-194/221

భరస : యయఖనబ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1288
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1288
వయసనస:53
లస: ససస స
7219 MLJ1743350
పపరర: యయకలబ షపక

7205 SQX1939768
పపరర: బబజస సయఖద

7200 SQX2234557
పపరర: అమర షపక

తసడడ:డ అజమ ఖయన
ఇసటట ననస:61-25-1286/1
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ సలస
ఇసటట ననస:61-25-1287/1
వయసనస:33
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1288
వయసనస:24
లస: ససస స
7216 MLJ1742089
పపరర: వరహహదన షపక

95-194/218

తలర : సలమ
ఇసటట ననస:61-25-1287/1
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:61-25-1287/1
వయసనస:58
లస: ససస స
7213 SQX1939867
పపరర: కరరమయ షపక

7202 SQX0489088
పపరర: పఠరన ఇసతయయజ బబగస

95-194/215

తసడడ:డ ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1286
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ సలస సయఖద
ఇసటట ననస:61-25-1287
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమయన
ఇసటట ననస:61-25-1287
వయసనస:25
లస: పప
7210 MLJ3161429
పపరర: సమఉన సయఖద

95-194/217

భరస : మకలబల బబషర
ఇసటట ననస:61-25-1286/1
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమయన
ఇసటట ననస:61-25-1287
వయసనస:25
లస: ససస స
7207 SQX0996744
పపరర: ఫపచరగజ షపక

7199 SQX0651703
పపరర: సనభబన షపక

7197 SQX0738344
పపరర: కరరమగలయర షపక

తసడడ:డ అషడఫ అల
ఇసటట ననస:61-25-1283
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ జలయన
ఇసటట ననస:61-25-1284
వయసనస:43
లస: పప

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1286
వయసనస:43
లస: ససస స
7204 SQX0996710
పపరర: ఫరరజనన షపక

95-194/214

భరస : అషడఫ అల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1283
వయసనస:63
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:61-25-1284
వయసనస:35
లస: ససస స
7201 SQX2234540
పపరర: మగనత షపక

7196 SQX1939743
పపరర: మదరరనతస షపక

7221 SQX1201151
పపరర: జజన షపక

95-194/237

తసడడ:డ ఖనదనవరన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1288
వయసనస:71
లస: పప
95-194/239

7224 SQX0677716
పపరర: బబజజన షపక

95-194/240

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:61-25-1288/1
వయసనస:44
లస: ససస స
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95-194/241

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1288/1
వయసనస:25
లస: పప
7228 SQX1939461
పపరర: బబజ షపక

95-194/245

95-194/248

95-195/1230

95-194/252

95-179/1055

భసధనవప: దనవపద సయద
ఇసటట ననస:61-25-1294
వయసనస:59
లస: ససస స
7243 SQX0411926
పపరర: రశదన బబగస షపక

95-194/255

95-194/258

భరస : కరరమగలయర
ఇసటట ననస:61-25-1299
వయసనస:34
లస: ససస స

95-194/250

7238 SQX1939586
పపరర: మరరజననల హహకలసఏ
మహమకద
తసడడ:డ హబబగలర మహమకద
ఇసటట ననస:61-25-1289/4
వయసనస:26
లస: పప

95-194/253

7241 SQX2144871
పపరర: హససన బబగమ సయద

95-194/751

7244 SQX0508374
పపరర: షపక రరషరక

7247 SQX1616574
పపరర: షపక సనభబన

95-194/261

7250 SQX1939537
పపరర: గగస బబషర షపక

7253 SQX0427252
పపరర: షపక మహబమబ బ
భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:61-25-1299
వయసనస:61
లస: ససస స

7233 SQX2234524
పపరర: అజసర షపక

95-194/750

7236 SQX1246793
పపరర: షరహహదన షపక

95-194/251

7239 SQX1929538
పపరర: అకబర షపక

95-194/254

తసడడ:డ మహహదదదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1292
వయసనస:55
లస: పప
7242 SQX2007946
పపరర: షరకకరర షపక

95-194/705

భరస : కరరమగలయర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1296
వయసనస:47
లస: ససస స
95-194/256

7245 SQX0508366
పపరర: షపక ఫజరన

95-194/257

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:61-25-1298
వయసనస:51
లస: ససస స
95-194/259

7248 SQX0415356
పపరర: అహకద షపక

95-194/260

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:61-25-1298
వయసనస:32
లస: పప
95-194/262

తసడడ:డ వజర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1298
వయసనస:53
లస: పప
95-194/263

95-194/247

తసడడ:డ లయల జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1289/4
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక అమర
ఇసటట ననస:61-25-1298
వయసనస:29
లస: పప

తలర : సమ
ఇసటట ననస:61-25-1298
వయసనస:33
లస: పప
7252 SQX0427237
పపరర: షపక బబజజన

7235 SQX1939651
పపరర: షహననజ మహమకద

7230 SQX0677765
పపరర: సజరర షపక

తసడడ:డ నసరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1289/3
వయసనస:36
లస: పప

భరస : హబబగలర
ఇసటట ననస:61-25-1298
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:61-25-1298
వయసనస:26
లస: పప
7249 SQX0849331
పపరర: హబబగలయర షపక

95-194/249

భరస : దనవపద సయఖద
ఇసటట ననస:61-25-1294
వయసనస:59
లస: ససస స

భరస : ఖయజ మహహదద న
ఇసటట ననస:61-25-1297/1
వయసనస:62
లస: ససస స
7246 SQX0849349
పపరర: ఇమయమ న షపక

7232 SQX1939776
పపరర: లయలయజన బబష షపక

95-194/244

భరస : సనభబన
ఇసటట ననస:61-25-1289/2
వయసనస:60
లస: ససస స

భరస : మరరజననల మహమకద
ఇసటట ననస:61-25-1289/4
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ హబగబగలయర మహమకద
ఇసటట ననస:61-25-1289/4
వయసనస:26
లస: పప
7240 SQX2175131
పపరర: హససన బబగగమ సయద

95-194/246

తసడడ:డ మరరవరల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1289/3
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ నసరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1289/3
వయసనస:36
లస: పప
7237 SQX1939511
పపరర: మయహహద అలయస మహమకద

7229 SQX0427278
పపరర: షపక గగససయయ

7227 SQX1939834
పపరర: నలలఫర షపక

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1289
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:61-25-1289/2
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1289/2
వయసనస:38
లస: పప
7234 SQX2067692
పపరర: అజసర షపక

95-194/242

తసడడ:డ జలయల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1288/1
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ మత షపక
ఇసటట ననస:61-25-1289
వయసనస:40
లస: పప
7231 SQX0856229
పపరర: గగస షపక

7226 SQX1318733
పపరర: కరరమగలయర షపక

7251 SQX2383255
పపరర: ఫజరన షపక

95-194/752

భసధనవప: బబష షపక
ఇసటట ననస:61-25-1298
వయసనస:47
లస: ససస స
95-194/264

7254 SQX0415083
పపరర: కరరమగలయర షపక

95-194/265

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:61-25-1299
వయసనస:36
లస: పప
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పపరర: హనఫర షపక షపక
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95-194/266

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1300
వయసనస:53
లస: ససస స
7258 SQX0293407
పపరర: షపక షమస

95-194/269

95-194/753

95-194/271

95-194/274

95-194/277

95-194/280

95-197/506

భరస : ఫజల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1303/12
వయసనస:29
లస: ససస స

7268 SQX0414953
పపరర: అఫజల షపక

7271 SQX0996686
పపరర: అబదన షపక

7274 SQX0091249
పపరర: కరరమగలయర షపక

7277 SQX2145753
పపరర: హబబగలర షపక

95-194/282

7280 SQX1826080
పపరర: అనష ఫరతమయ షపక

95-194/275

7283 SQX1939503
పపరర: ఫజల షపక
తసడడ:డ అజకల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1303/12
వయసనస:35
లస: పప

7263 SQX2099059
పపరర: గగససయ షపక

95-196/674

7266 SQX0411868
పపరర: మహమకద షహహననజ

95-194/273

7269 SQX0415125
పపరర: కలయస మహమకద

95-194/276

తసడడ:డ ఫజర అహకద
ఇసటట ననస:61-25-1303/2
వయసనస:51
లస: పప
95-194/278

7272 SQX0489096
పపరర: షపక అసకత

95-194/279

తసడడ:డ అజకల
ఇసటట ననస:61-25-1303/4
వయసనస:30
లస: ససస స
95-194/281

7275 SQX2098986
పపరర: అజజ బబగ షపక

95-195/1232

తసడడ:డ రగహమన బబగ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1303/5
వయసనస:28
లస: పప
95-194/754

7278 SQX2234508
పపరర: గగససయ షపక

95-194/755

భరస : హబబగలర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1303/6
వయసనస:38
లస: ససస స
95-194/283

భరస : షరఫస షపక
ఇసటట ననస:61-25-1303/11
వయసనస:29
లస: ససస స
95-194/285

95-83/987

భరస : కలస
ఇసటట ననస:61-25-1303/2
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1303/6
వయసనస:41
లస: పప

భరస : పఠరన అహమకద అల బబబబ
ఇసటట ననస:61-25-1303/11
వయసనస:22
లస: ససస స
7282 SQX1939826
పపరర: ఆశ షపక

95-194/272

తసడడ:డ ఖయదర వల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1303/4
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ రగహమన బబగ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1303/5
వయసనస:26
లస: ససస స
7279 SQX1826064
పపరర: పఠరన షబనన బబగమ

7265 MLJ1740935
పపరర: ఖయసససబ షపక

7260 SQX2072510
పపరర: సపచదనబ షపక

భరస : హబబగలర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1303
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అజకల
ఇసటట ననస:61-25-1303/4
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : అజకల
ఇసటట ననస:61-25-1303/4
వయసనస:59
లస: ససస స
7276 SQX2101608
పపరర: జరరనన షపక

95-195/1231

తసడడ:డ కలయస మహమకద
ఇసటట ననస:61-25-1303/2
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద కలయస
ఇసటట ననస:61-25-1303/3
వయసనస:40
లస: పప
7273 SQX0677773
పపరర: మగసతనజ బబగస షపక

7262 SQX2099299
పపరర: హబబగలర షపక

95-194/268

తసడడ:డ ఖయశస మర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1303
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1303/2
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల కలయమ
ఇసటట ననస:61-25-1303/2
వయసనస:26
లస: పప
7270 SQX0415141
పపరర: అబగదల హఫసజ షపక

95-194/270

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1303
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల కలయస
ఇసటట ననస:61-25-1303/2
వయసనస:34
లస: ససస స
7267 SQX0729376
పపరర: అఫప డ జ షపక

7259 SQX0415364
పపరర: కరరమగలయర షపక

7257 SQX0415265
పపరర: బబషర షపక

తసడడ:డ నజర
ఇసటట ననస:61-25-1300
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:61-25-1302
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1303
వయసనస:23
లస: పప
7264 SQX0773937
పపరర: షబబనన షపక

95-194/267

భరస : గరలబ
ఇసటట ననస:61-25-1300
వయసనస:68
లస: ససస స

భరస : కరరమగలయర
ఇసటట ననస:61-25-1302
వయసనస:31
లస: ససస స
7261 SQX2239234
పపరర: జలయన షపక

7256 MLJ1735448
పపరర: నజమగన

7281 SQX1826049
పపరర: పఠరన జననత బబబగ

95-194/284

తసడడ:డ మహమకద అల
ఇసటట ననస:61-25-1303/11
వయసనస:23
లస: పప
95-194/286

7284 SQX1939875
పపరర: నససన
డ షపక

95-194/287

భరస : అబజల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1303/13
వయసనస:29
లస: ససస స
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95-194/288

భరస : సనభబన పటబన
ఇసటట ననస:61-25-1303/13
వయసనస:34
లస: ససస స
7288 SQX0831867
పపరర: గగససయయ షపక

95-194/291

95-194/294

95-195/1233

95-194/298

95-194/300

95-194/303

95-194/306

భరస : జబ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1313
వయసనస:23
లస: ససస స

7298 MLJ2709145
పపరర: జరరనన షపక

7301 SQX1939545
పపరర: షరహహన బబగస షపక

7304 SQX0915066
పపరర: మసరసన షపక

7307 SQX0293258
పపరర: ననజ న షపక

95-194/309

7310 MLJ3151800
పపరర: అకబర భబషర షపక

95-161/580

7313 SQX1939636
పపరర: జకకర షపక
తసడడ:డ ఆమర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1313
వయసనస:63
లస: పప

7293 SQX2107662
పపరర: జరరన షపక

95-194/706

7296 MLJ1741248
పపరర: జమర షపక

95-194/297

7299 SQX1939719
పపరర: ఖయజజ సపచయద

95-194/299

తసడడ:డ ససలయర సపచయద
ఇసటట ననస:61-25-1309
వయసనస:36
లస: పప
95-194/301

7302 MLJ1741818
పపరర: ననరరనతసర షపక

95-194/302

భరస : అహమకద షపక
ఇసటట ననస:61-25-1310
వయసనస:50
లస: ససస స
95-194/304

7305 SQX1246843
పపరర: సనభబన షపక

95-194/305

తసడడ:డ ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1310
వయసనస:28
లస: పప
95-194/307

7308 SQX1246850
పపరర: జననత షపక

95-194/308

తసడడ:డ ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1312
వయసనస:24
లస: పప
95-194/310

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:61-25-1312/1
వయసనస:47
లస: పప
95-161/786

95-194/293

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1306
వయసనస:43
లస: పప

భరస : సరదదక
ఇసటట ననస:61-25-1312
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : జబ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1312/1
వయసనస:24
లస: ససస స
7312 SQX2079929
పపరర: ఫరరజనన షపక

95-194/296

తసడడ:డ ఖయదర
ఇసటట ననస:61-25-1310
వయసనస:26
లస: పప

భరస : జననత షపక
ఇసటట ననస:61-25-1312
వయసనస:25
లస: ససస స
7309 SQX1467175
పపరర: ఫరరజన షపక

7295 MLJ1741784
పపరర: శసషరద షపక

7290 SQX1078485
పపరర: గగలయజర షపక

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1305
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1310
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : ఖదర
ఇసటట ననస:61-25-1310
వయసనస:62
లస: ససస స
7306 SQX1191386
పపరర: నససమయ షపక

95-194/295

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:61-25-1308
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జననత షపక
ఇసటట ననస:61-25-1310
వయసనస:23
లస: ససస స
7303 MLJ1742220
పపరర: షససననతసర షపక

7292 MLJ1747534
పపరర: రబబబన షపక

95-194/290

భరస : రబబబన
ఇసటట ననస:61-25-1305
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1306
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : చనసద భబషర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1307
వయసనస:36
లస: ససస స
7300 SQX1939560
పపరర: షబనన షపక

95-194/292

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:61-25-1305
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1305
వయసనస:22
లస: పప
7297 SQX0677799
పపరర: వరజదన షపక

7289 SQX0856112
పపరర: ఇసరకయల షపక

7287 SQX1939446
పపరర: ననగగల మరర వరల షపక

తసడడ:డ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1303/15
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఖలఉలయర
ఇసటట ననస:61-25-1304
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1305
వయసనస:22
లస: పప
7294 SQX2086346
పపరర: మహబమబ సనభబన షపక

95-194/289

తసడడ:డ అబగదల కలస షపక
ఇసటట ననస:61-25-1303/13
వయసనస:31
లస: పప

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:61-25-1304
వయసనస:48
లస: ససస స
7291 SQX1939529
పపరర: మహబమబ సనభబన షపక

7286 SQX1939453
పపరర: అబబజల షపక

7311 SQX2095305
పపరర: జకకర షపక

95-156/771

తసడడ:డ అమమమర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1313
వయసనస:63
లస: పప
95-194/311

7314 SQX2153757
పపరర: అనశర బబష షపక

95-194/756

తసడడ:డ అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:61-25-1313
వయసనస:20
లస: పప
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7315 SQX1939735
పపరర: ఆససయయ షపక
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95-194/312

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1314
వయసనస:26
లస: ససస స
7318 SQX2162956
పపరర: షపక ఖజజవల

95-194/757

95-194/316

95-194/319

95-194/759

95-194/323

95-194/760

95-194/328

తసడడ:డ అలయర బక షపక
ఇసటట ననస:61-25-1325
వయసనస:25
లస: పప

7328 SQX2536480
పపరర: ఇసరకయల షపక

7331 MLJ3161866
పపరర: షరహహదన బబగస

7334 SQX0453605
పపరర: షపక మగనత

7337 SQX1521633
పపరర: మమహర షపక

95-194/331

7340 SQX1521641
పపరర: గగస బబష షపక

95-194/854

7343 SQX2282366
పపరర: షబబన షపక
భరస : హహసపన బబష షపక
ఇసటట ననస:61-25-1325
వయసనస:20
లస: ససస స

7323 AP151000669469
పపరర: ననగమక మయదస

95-194/318

7326 SQX1078436
పపరర: అకబన పటబన

95-194/321

7329 SQX0915074
పపరర: యసపదన పఠరన

95-194/322

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:61-25-1318/1
వయసనస:33
లస: ససస స
95-194/324

7332 SQX1281633
పపరర: అబగదల వరహహద అజజమ షపక

95-194/325

తసడడ:డ అబగదల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1320
వయసనస:39
లస: పప
95-194/326

7335 SQX0956797
పపరర: జజబ షపక

95-194/327

తసడడ:డ జకకర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1322
వయసనస:30
లస: పప
95-194/329

7338 SQX0412080
పపరర: షపక రజయయ సనలయసనన

95-194/330

భరస : మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:61-25-1325
వయసనస:30
లస: ససస స
95-194/332

తసడడ:డ అలర బక షపక
ఇసటట ననస:61-25-1325
వయసనస:33
లస: పప
95-194/761

95-194/315

తసడడ:డ గగస ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:61-25-1318
వయసనస:25
లస: పప

భరస : గగస బబష షపక
ఇసటట ననస:61-25-1325
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : అలయరబకడ
ఇసటట ననస:61-25-1325
వయసనస:64
లస: ససస స
7342 SQX2282374
పపరర: హహసపన బబష షపక

95-194/320

భరస : జలయన
ఇసటట ననస:61-25-1322
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1322
వయసనస:35
లస: పప
7339 MLJ1747112
పపరర: ఆబదన షపక

7325 SQX0678037
పపరర: వహహదన బబగస షపక

7320 SQX0293233
పపరర: షపక ససదనన

భరస : అచమయఖ
ఇసటట ననస:61-25-1317
వయసనస:85
లస: ససస స

భరస : వరహహద ఆజమ
ఇసటట ననస:61-25-1320
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల వహహద అజజమ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1320
వయసనస:20
లస: పప
7336 SQX1201664
పపరర: జలయన షపక

95-194/317

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1318
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ అదసఖయన
ఇసటట ననస:61-25-1318/1
వయసనస:37
లస: పప
7333 SQX2336717
పపరర: అబగదల బబససత అజజమ షపక

7322 AP151000666186
పపరర: సనభబన షపక

95-194/314

తసడడ:డ సనభబన
ఇసటట ననస:61-25-1315
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : అనస
ఇసటట ననస:61-25-1318
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1318
వయసనస:21
లస: పప
7330 SQX0915082
పపరర: బబబగ పఠరన

95-194/758

తసడడ:డ సపచదన
ఇసటట ననస:61-25-1315
వయసనస:57
లస: పప

భరస : అనస
ఇసటట ననస:61-25-1318
వయసనస:28
లస: ససస స
7327 SQX2148799
పపరర: ఖయజ షపక

7319 SQX2333581
పపరర: ఫరతమ షపక

7317 AP151000666071
పపరర: అహమకద షపక

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:61-25-1314
వయసనస:60
లస: పప

భరస : ఖయజజవల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1314/1
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1315
వయసనస:55
లస: ససస స
7324 SQX0677781
పపరర: నగరనన బబగస షపక

95-194/313

తసడడ:డ అహమద
ఇసటట ననస:61-25-1314
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ షపక జనస
ఇసటట ననస:61-25-1314/1
వయసనస:44
లస: పప
7321 MLJ1741792
పపరర: మహబగనతసర షపక

7316 SQX0915090
పపరర: రబబబన షపక

7341 SQX0415026
పపరర: షహజజద బబషర

95-194/333

తసడడ:డ అలయరబక
ఇసటట ననస:61-25-1325
వయసనస:34
లస: పప
95-194/762

7344 SQX0429902
పపరర: షపక షహననజ

95-194/334

భరస : అజజ
ఇసటట ననస:61-25-1325/1
వయసనస:33
లస: ససస స
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7345 SQX1625286
పపరర: హలమయబ షపక
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95-194/335

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1325/1
వయసనస:69
లస: ససస స
7348 SQX1939800
పపరర: బబ సయఖద

95-194/338

95-194/763

95-194/765

95-194/766

95-194/348

95-194/351

95-194/767

తసడడ:డ అజజ అహమకద
ఇసటట ననస:61-25-1338
వయసనస:51
లస: పప

7358 SQX0412163
పపరర: షపక అజజజ

7361 SQX1878727
పపరర: పరఖరర బబగస మహమకద

7364 SQX1840552
పపరర: ఖయసససబ షపక

7367 SQX2062586
పపరర: రరఆయజ షపక

95-194/354

7370 SQX0956706
పపరర: అహమద అల పఠరన

95-194/345

7373 SQX0503672
పపరర: కలలలరస నమత షపక
భరస : రరయయజ అహకద
ఇసటట ననస:61-25-1339
వయసనస:43
లస: ససస స

7353 SQX1939750
పపరర: మసరసన బ షపక

95-194/342

7356 SQX1140516
పపరర: జజమర సయఖద

95-194/344

7359 SQX0689570
పపరర: అబగదలయర షపక

95-194/347

తసడడ:డ సమవపలయర
ఇసటట ననస:61-25-1333/1
వయసనస:42
లస: పప
95-194/349

7362 SQX1878719
పపరర: ఖయదర షపక

95-194/350

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1334
వయసనస:32
లస: పప
95-194/352

7365 SQX1840560
పపరర: సపచదన షపక

95-194/353

తసడడ:డ హసపసన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1335
వయసనస:38
లస: పప
95-198/1188

7368 SQX2293835
పపరర: ధనరరన పఠరన

95-87/1741

తసడడ:డ మహమకద అల పఠరన
ఇసటట ననస:61-25-1337
వయసనస:21
లస: పప
95-194/355

తసడడ:డ మహమకద అల
ఇసటట ననస:61-25-1337
వయసనస:29
లస: పప
95-194/357

95-194/341

తసడడ:డ అనశర సయఖద
ఇసటట ననస:61-25-1332
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలయర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1336
వయసనస:33
లస: పప

భరస : మహకమద అల
ఇసటట ననస:61-25-1337
వయసనస:46
లస: ససస స
7372 MLJ1738392
పపరర: ఫసరగజఅహమకద

95-194/343

భరస : హసపసన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1335
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:61-25-1335
వయసనస:20
లస: పప
7369 MLJ1737832
పపరర: షరహహదన మహకమద

7355 SQX1939479
పపరర: ఆససయయ సయఖద

7350 SQX1078410
పపరర: అకకమ షపక

భరస : సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1331
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : అతవపలయర బబచగ మహమకద
ఇసటట ననస:61-25-1334
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద బబషర
ఇసటట ననస:61-25-1334
వయసనస:54
లస: పప
7366 SQX2147817
పపరర: యశన షపక

95-194/764

భరస : జలయన
ఇసటట ననస:61-25-1333
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1334
వయసనస:27
లస: ససస స
7363 SQX1878701
పపరర: మహమకద ఈకలబల

7352 SQX2151348
పపరర: సదదఖ షపక

95-194/337

తసడడ:డ అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1329
వయసనస:25
లస: పప

భరస : జమర సయఖద
ఇసటట ననస:61-25-1332
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : అనవర సయద
ఇసటట ననస:61-25-1332
వయసనస:52
లస: ససస స
7360 SQX1878735
పపరర: హబబబ షపక

95-194/339

తసడడ:డ మకలబల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1329
వయసనస:34
లస: పప

భరస : సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1331
వయసనస:29
లస: ససస స
7357 SQX2205540
పపరర: అయయషర సయద

7349 SQX1939610
పపరర: నసరరలయర సయఖద

7347 SQX1509316
పపరర: మమహరరనతసర షపక

భరస : అబగదల సలస షపక
ఇసటట ననస:61-25-1327
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస సయఖద
ఇసటట ననస:61-25-1328
వయసనస:38
లస: పప

భరస : సదదఖ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1329
వయసనస:38
లస: ససస స
7354 SQX2148765
పపరర: మసరసన బ షపక

95-194/336

తసడడ:డ బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:61-25-1325/1
వయసనస:54
లస: పప

భరస : నసరరలర సయఖద
ఇసటట ననస:61-25-1328
వయసనస:34
లస: ససస స
7351 SQX2151322
పపరర: నససమ షపక

7346 SQX1939628
పపరర: ఈకరబల మహమకద

7371 MLJ1737840
పపరర: రరబయయ నకహహత షపక

95-194/356

భరస : ఫసరగజ అహకద
ఇసటట ననస:61-25-1338
వయసనస:47
లస: ససస స
95-194/358

7374 SQX0491498
పపరర: రరయయజ అహకద షపక

95-194/359

తసడడ:డ అలయరఉదదదన
ఇసటట ననస:61-25-1339
వయసనస:42
లస: పప
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7375 SQX2148724
పపరర: రజయ షపక
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95-194/768

భరస : బబజ వల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1339
వయసనస:32
లస: ససస స
7378 SQX2234581
పపరర: రహసతషనతసర షపక

95-194/771

95-194/360

95-194/775

95-194/363

95-194/366

Deleted
95-194/369

తసడడ:డ అబగదల మగననఫ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1346
వయసనస:34
లస: పప
7396 SQX1616442
పపరర: సలయక షపక

95-194/372

తసడడ:డ బషసద షపక
ఇసటట ననస:61-25-1348
వయసనస:51
లస: పప

95-194/776

7388 SQX0412031
పపరర: షపక అఖల

7391 SQX1784891
పపరర: అలమ బబషర షపక

95-194/364

7397 SQX1201011
పపరర: రమజ షపక

95-194/375

7400 SQX1616467
పపరర: రగహకన షపక

95-194/367

7403 SQX0645440
పపరర: షపక మగసతనజ
తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:61-25-1348/1
వయసనస:39
లస: ససస స

95-194/774

7386 MLJ3161718
పపరర: షరజన షపక

95-194/362

7389 SQX1229237
పపరర: నసరజ హన షపక

95-194/365

7392 SQX0432716
పపరర: బబజ షపక

95-194/368

తసడడ:డ అబగదల మగననఫ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1346
వయసనస:30
లస: పప
95-194/370

7395 SQX1616459
పపరర: రరకరసనన షపక

95-194/371

భరస : సరబర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1347
వయసనస:33
లస: ససస స
95-194/373

7398 SQX1616475
పపరర: జరరనన షపక

95-194/374

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:61-25-1348
వయసనస:41
లస: ససస స
95-194/376

తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1348
వయసనస:30
లస: పప
95-194/378

7383 SQX2143063
పపరర: షసషరద షపక

భరస : మగనతఫ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1346
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1346
వయసనస:28
లస: పప
7394 SQX0415190
పపరర: గగస బబషర షపక

95-194/773

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1344
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : రరహమయన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1348
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1348
వయసనస:23
లస: పప
7402 SQX1616483
పపరర: రఫస షపక

7385 SQX2147437
పపరర: మగనత షపక

7380 SQX2234573
పపరర: ఫరరడన షపక

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:61-25-1343
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల మగననఫ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1346
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1348
వయసనస:23
లస: ససస స
7399 SQX1728104
పపరర: జజమర బబషర షపక

95-194/361

భరస : షపక బబషర
ఇసటట ననస:61-25-1346
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1346
వయసనస:29
లస: పప
7393 SQX0415224
పపరర: బబషర షపక

7382 SQX1939594
పపరర: ఫపచరగజ షపక

95-194/770

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1342
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : ఖయదర బబష షపక
ఇసటట ననస:61-25-1343
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1346
వయసనస:26
లస: ససస స
7390 SQX1784693
పపరర: అమద షపక

95-194/772

తసడడ:డ హమణగలయర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1343
వయసనస:28
లస: పప

భరస : బబష
ఇసటట ననస:61-25-1343
వయసనస:38
లస: ససస స
7387 SQX1201243
పపరర: ఫరతమయ షపక

7379 SQX2154953
పపరర: రహమయతషనసరస షపక

7377 SQX2234565
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ అబగర ల హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1342
వయసనస:47
లస: పప

భరస : గగసప బబష షపక
ఇసటట ననస:61-25-1342
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1343
వయసనస:24
లస: ససస స
7384 SQX2143089
పపరర: జహహ బ షపక

95-194/769

తసడడ:డ ఖయగఖస
ఇసటట ననస:61-25-1341
వయసనస:40
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:61-25-1342
వయసనస:42
లస: ససస స
7381 SQX1939727
పపరర: రరబయ బససడ షపక

7376 SQX2239226
పపరర: చస బబష సయద

7401 SQX1878651
పపరర: సపచదన షపక

95-194/377

తసడడ:డ మదర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1348
వయసనస:31
లస: పప
95-194/379

7404 SQX1246769
పపరర: సనలయసన బ షపక

95-194/380

భరస : అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1348/1
వయసనస:76
లస: ససస స
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7405 SQX0415331
పపరర: అబగదల సతనసర షపక
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95-194/381

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:61-25-1348/1
వయసనస:100 లస: పప
7408 SQX0915124
పపరర: సరర షపక

95-194/384

95-194/387

95-194/389

95-152/890

95-152/892

95-194/393

95-194/396

తసడడ:డ కరరమగలయర బబగ� �
ఇసటట ననస:61-26
వయసనస:38
లస: పప

7418 SQX2249548
పపరర: కరరమగలర షపక

7421 SQX2057818
పపరర: హససనన షపక

7424 SQX1078451
పపరర: గగస బబషర షపక

7427 MLJ3161452
పపరర: మధనరరనతసర

95-152/764

7430 MLJ2747673
పపరర: ఫరరదననతసరబబగస� �

95-192/1006

7433 MLJ2743607
పపరర: ఫరజల బబగ� �
తసడడ:డ కరరమగలయర బబగ� �
ఇసటట ననస:61-26
వయసనస:41
లస: పప

7413 SQX1728138
పపరర: రరబయయ బబసరర షపక

95-194/388

7416 SQX1078444
పపరర: శకలర షపక

95-194/391

7419 SQX2030591
పపరర: రరజజశన షపక

95-152/891

తసడడ:డ అబగదల రహమయన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1353
వయసనస:32
లస: పప
95-194/707

7422 SQX1078352
పపరర: మగబన షపక

95-194/392

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1368/1
వయసనస:27
లస: ససస స
95-194/394

7425 SQX1078428
పపరర: ననగమర బబషర షపక

95-194/395

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1368/1
వయసనస:26
లస: పప
95-194/397

7428 SQX1226886
పపరర: మగసతనజ బబగస షపక

95-152/763

భరస : షపక అకబర అల
ఇసటట ననస:61-26
వయసనస:40
లస: ససస స
95-152/765

భరస : కరరమగలయరబబగ� �
ఇసటట ననస:61-26
వయసనస:58
లస: ససస స
95-152/767

95-194/386

తసడడ:డ అననసరర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1351/1
వయసనస:48
లస: పప

భరస : ఆషరఫ వల
ఇసటట ననస:61-25-11283
వయసనస:63
లస: ససస స

భరస : అకబర అల షపక
ఇసటట ననస:61-26
వయసనస:40
లస: ససస స
7432 MLJ2743649
పపరర: కగసరరబగ� �

95-194/390

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:61-25-1368/1
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ అహమకద షపక
ఇసటట ననస:61-25-1368/1
వయసనస:48
లస: పప
7429 SQX1352533
పపరర: మగసతనజ బబగస షపక

7415 SQX0689414
పపరర: షబబర షపక

7410 SQX0543835
పపరర: ఖలమ బబషర షపక

తసడడ:డ షషకలర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1351/1
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రహమన
ఇసటట ననస:61-25-1353
వయసనస:54
లస: ససస స

భరస : బబబగలల
ఇసటట ననస:61-25-1368/1
వయసనస:48
లస: ససస స
7426 SQX1078386
పపరర: బబబగ షపక

95-194/777

తసడడ:డ అబగదల సలయస
ఇసటట ననస:61-25-1352
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల రహమయన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1353
వయసనస:32
లస: పప
7423 SQX0454066
పపరర: మగనత షపక

7412 SQX2170157
పపరర: షఫసయయ ఫసరదచస పఠరన

95-194/383

తసడడ:డ సలస భబషర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1349
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ షషకలర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1351/1
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ రహమయన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1352
వయసనస:37
లస: పప
7420 SQX2030625
పపరర: రగషన జమర షపక

95-194/385

తసడడ:డ యశన పఠరన
ఇసటట ననస:61-25-1349
వయసనస:18
లస: ససస స

భరస : షషకలర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1351/1
వయసనస:46
లస: ససస స
7417 SQX2048775
పపరర: ఇననయతషలయర షపక

7409 SQX0239053
పపరర: అలస బబషర షపక

7407 SQX1247700
పపరర: షపక ఫరరర త

భరస : కలస బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1349
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:61-25-1349
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:61-25-1349
వయసనస:60
లస: పప
7414 SQX0429811
పపరర: షపక రరహన బబగస

95-194/382

భరస : అలమ బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-25-1349
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:61-25-1349
వయసనస:54
లస: ససస స
7411 SQX0415240
పపరర: సలస బబషర షపక

7406 SQX1586934
పపరర: రగషన అరర షపక

7431 AP151000561484
పపరర: హఫసజజబ షపక�

95-152/766

భరస : మహకద ఖయన�
ఇసటట ననస:61-26
వయసనస:90
లస: ససస స
95-152/768

7434 MLJ2744043
పపరర: అఫజల బబచగ�

95-152/769

తసడడ:డ కరరమగలయర
బబచగ�
ఇసటట ననస:61-26
వయసనస:41
లస: పప
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7435 SQX0460303
పపరర: అకబర అల షపక
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95-152/770

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:61-26
వయసనస:42
లస: పప
7438 AP151000546167
పపరర: అనతపపరషభవరన వసకర

95-160/412

95-194/398

భరస : పఠరన షఫస ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:36
లస: ససస స
7447 AP151000561487
పపరర: జరరనన బబగస�

95-152/775

95-152/778

95-152/781

95-152/784

తసడడ:డ ననగరసదడమగ వరగళళ
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:36
లస: పప

7448 AP151000561486
పపరర: ఆససయయ బబగస�

7451 SQX1482207
పపరర: ఫసరగజ ఖయన పఠరన

7454 AP151000558242
పపరర: నజర ఖయన పఠరన�

7457 AP151000558062
పపరర: గగస ఖయన పఠరన�

95-159/745

7460 AP151000546177
పపరర: వనసకటరమణ వరగళళ

95-152/776

7463 AP151000546176
పపరర: ననగరసదడమగ వరగళళ
తసడడ:డ నరసయఖ వరగళళ
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:70
లస: పప

95-194/400

7446 MLJ2747566
పపరర: ఖయదరరబ షపక

95-152/774

7449 AP151000561485
పపరర: షరజహన బబగస షపక�

95-152/777

భరస : సపచదనఖయన�
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:60
లస: ససస స
95-152/779

7452 MLJ2743714
పపరర: అకబరరబ న� పఠరన

95-152/780

తసడడ:డ మహమకదనబ న� పఠరన
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:36
లస: పప
95-152/782

7455 MLJ2743722
పపరర: ఇబడహహసఖయన పఠరన�

95-152/783

తసడడ:డ మహకద ఖయన� పఠరన
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:50
లస: పప
95-152/785

7458 AP151000558588
పపరర: సపచదనఖయన పఠరన� పఠరన

95-152/786

తసడడ:డ మహకద ఖయన� పఠరన
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:65
లస: పప
95-160/415

భరస : ననగరసదడమగ వరగళళ
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:60
లస: ససస స
95-160/417

7443 SQX1407676
పపరర: శకనవరస రరవప హరరమయణణకఖస

భరస : నజరరబ న
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మహకద ఖయన�
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఆరరఫపలయర సయద
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:26
లస: ససస స
7462 MLJ2676229
పపరర: నరసససహరరవప వరగళళ

95-152/773

తసడడ:డ మహకద ఖయన�
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ మహకద ఖయన�
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:53
లస: పప
7459 SQX2290427
పపరర: షబన సయఖద

7445 MLJ3747276
పపరర: రజయయ పఠరన� పఠరన

95-160/414

తసడడ:డ కరలలష రరవప హరరమయణణకఖస
ఇసటట ననస:61-26
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ శశగదన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:44
లస: పప
7456 AP151000558587
పపరర: షఫస ఖయన� పఠరన�

95-194/399

భరస : గగస ఖయన పరరక�
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస ఖయన పపతతన
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:25
లస: పప
7453 SQX1441674
పపరర: షఫస ఖయన పఠరన

7442 SQX0239343
పపరర: పపషరలవత హరరమయణణకఖస

95-160/411

తసడడ:డ జగననతధరరవప వసకర
ఇసటట ననస:61-26
వయసనస:62
లస: పప

భరస : షఫస ఖయన� పఠరన
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస ఖన�
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:47
లస: ససస స
7450 SQX1384742
పపరర: గఫరఖయన పపతతన

95-160/413 7440 AP151000546491
7439 AP151000546166
పపరర: వనసకటలకడక నరసససహమగ వసకర
పపరర: బబలశవగగరరననధరరవప వసకర

భరస : కరలలషరరరవప
ఇసటట ననస:61-26
వయసనస:73
లస: ససస స
95-152/772

7437 AP151000546168
పపరర: రరజఖలకడక వసకర

భరస : వనసకటలకడకనరసససహరరవప వసకర
ఇసటట ననస:61-26
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననతధరరవప వసకర
ఇసటట ననస:61-26
వయసనస:52
లస: పప

భరస : శకనన
ఇసటట ననస:61-26
వయసనస:43
లస: ససస స
7444 MLJ3747268
పపరర: పఠరన రజయయ పఠరన

95-152/771

తసడడ:డ రరసనససబబగ�
ఇసటట ననస:61-26
వయసనస:69
లస: పప

భరస : బబలశవగగరరననధరరవప వసకర
ఇసటట ననస:61-26
వయసనస:58
లస: ససస స
7441 SQX0239368
పపరర: శకదతవ హరరమయణణకఖస

7436 MLJ2743672
పపరర: కరరమగలయర� బబగ�

7461 AP151000546173
పపరర: భబరత వరగళళ

95-160/416

భరస : ననగరశశరరరవప వరగళళ
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:68
లస: ససస స
95-160/418

7464 AP151000546172
పపరర: ననగరశశరరరవప వరగళళ

95-160/419

తసడడ:డ నరసయఖ వరగళళ
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:73
లస: పప
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7465 AP151000546175
పపరర: బబలలశశర రరవప

95-160/420

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప వరగళళ
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:46
లస: పప
7468 SQX0239319
పపరర: హహసరతరర సయఖద

95-194/403

7469 MLJ3151263
పపరర: ఆరరఫ ఉలయర సయఖద

95-194/406

7472 MLJ3151222
పపరర: అపసరరలయర సయఖద

తసడడ:డ అపసరరలయహ సయఖద
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:18
లస: పప
95-152/789

95-152/794

95-160/950

95-137/799

7484 SQX2036259
పపరర: సరయకకషష మమమలయ

95-152/895

7487 SQX2154797
పపరర: మహమగడ షపక

95-152/791

95-152/797

7492 AP151000561103
పపరర: పపరషమక ససరరశశటస ట�

95-152/800

7490 SQX1556572
పపరర: వనసకరయయమక ససరరశశటస ట

95-152/795

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:46
లస: ససస స

95-194/778

7476 SQX0882795
పపరర: లకకక తరరపతమక పరమడడ

95-152/787

7479 SQX0462226
పపరర: కకటటశశర రరవప� పమడడ�

95-152/792

7482 SQX0797084
పపరర: రరజరశశరర గరరర పరటట

95-159/623

భరస : మధన వనసకట సనబబబరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:61-28
వయసనస:40
లస: ససస స
95-152/893

7485 SQX2049112
పపరర: ననసచరమక లసగస శశటస ట

95-152/894

భరస : రరమయఖ లసగస శశటస ట
ఇసటట ననస:61-28/4
వయసనస:56
లస: ససస స
95-152/1084

7488 SQX1121524
పపరర: పపషల వషష
ష మలకల

95-152/796

తసడడ:డ శవ బడహహకశశర రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:26
లస: ససస స
95-152/798

భరస : అపరలరరవప ససరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:39
లస: ససస స
7493 AP151000561538
పపరర: పదనకవత జసకర�

7473 SQX2144046
పపరర: శరజయ ఫరరరన

తసడడ:డ చసదడ శశఖర� పమడడ
ఇసటట ననస:61-28
వయసనస:39
లస: పప

భరస : సనభబన షపక
ఇసటట ననస:61-28/5
వయసనస:35
లస: ససస స

7489 MLJ3747136
పపరర: ససతనమహలకడక పప తసశశటస ట�
పప తసశశటస ట
భరస : కలమయరసరశమ� పప తసశశటస
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:35
లస: ససస స

95-194/405

తసడడ:డ చసదడశశఖర పమడడ
ఇసటట ననస:61-28
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల మమమలయ
ఇసటట ననస:61-28/1
వయసనస:22
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప ససరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-28/4
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : అపరలరరవప�
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:45
లస: ససస స

7481 SQX0462523
పపరర: కకషషమమరరస పమకడడ�

7470 SQX0238972
పపరర: అనశర ఉలర సయఖద

తసడడ:డ అపసరరలయహ సయఖద
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:61-28
వయసనస:81
లస: పప

తసడడ:డ మరయఖ మదనదల
ఇసటట ననస:61-28
వయసనస:45
లస: పప
7486 SQX2049096
పపరర: సనమత ససరరశశటస ట

95-194/407

భరస : కకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-28
వయసనస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-28
వయసనస:57
లస: పప
7483 SQX2533982
పపరర: శకనవరస మదనదల

7478 MLJ3747300
పపరర: ససతనరరవమక పమకడడ

95-194/402

తసడడ:డ అమయననలయర సయఖద
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:45
లస: పప

భరస : శకనవరసన మదనదల
ఇసటట ననస:61-28
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:61-28
వయసనస:51
లస: ససస స
7480 SQX0462390
పపరర: చసదడశశఖర రరవప పమకడడ

95-194/404

తసడడ:డ అమయననలయర సయఖద
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:51
లస: పప

95-194/779 7475 SQX2534154
7474 SQX2428704
పపరర: సప హహయల అహమకద సయఖద
పపరర: వనసకట లకడక మదనదల

7467 SQX0239335
పపరర: ఫరరజనన బబగస సయఖద

భరస : అఫసరరలర సయఖద
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అమయననలయర సయఖద
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ అమయననలయర సయఖద
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:49
లస: పప

7477 MLJ3747292
పపరర: లకడక పమకడడ

95-194/401

తసడడ:డ అమయననలయర సయఖద
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : అమయననలయర సయఖద
ఇసటట ననస:61-27
వయసనస:70
లస: ససస స
7471 AP151000666377
పపరర: అతనవపలయర ససదనన సపచయఖద

7466 SQX0239327
పపరర: ఫరతమయ సయఖద

7491 SQX1441302
పపరర: ససమ షపక

95-152/799

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:40
లస: ససస స
95-152/801

7494 MLJ3747078
పపరర: బబ ఆససయయ షపక

95-152/802

భరస : బబషర షపకర
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:62
లస: ససస స
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95-152/803

తసడడ:డ అపరలరరవప ససరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:24
లస: పప

7496 SQX0642470
పపరర: పడసరద వరగరన

95-152/804

తసడడ:డ యలమసద వరగరన
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:33
లస: పప

95-152/805

తసడడ:డ రరమయఖ లసగసశశటస ట
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:39
లస: పప

7498 SQX0579425
పపరర: మయణణకరఖలరరవప ససరరశశటస ట
ససరరశశటస ట
తసడడ:డ వనసకటసరశమ ససరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:40
లస: పప

95-152/806

7501 SQX1441328
పపరర: రషసద షపక

95-152/809

95-152/810 7503 SQX1123587
95-152/811
7502 AP151000558067
పపరర: అపరలరరవప ససరరశశటస ట ససరరశశటస ట
పపరర: ససవర బడహహకసశర రరవప
వషష
ష మలకఅలయ
తసడడ:డ సరసబబశవరరవప ససరరశశటస ట
తసడడ:డ వనసకటటసశరరలల వషష
ష మలకఅలయ
ఇసటట ననస:61-29
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:48
లస: పప
వయసనస:57
లస: పప

95-152/812

7505 SQX2049088
పపరర: మహబగనత షపక

తసడడ:డ మరరజ తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:73
లస: పప
7507 MLJ2675064
పపరర: హహమ శక శఖయకకలర

95-160/421

7508 AP151000546183
పపరర: లకడకనరసమక శఖయకకలర
భరస : ననరరయణరరవప శఖయకకలర
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:68
లస: ససస స

7510 AP151000669460
పపరర: రహమకతషనతసర మహమకద

7511 AP151000669218
పపరర: బబజజన షపక

95-194/408

భరస : సరలలహ షపక
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:67
లస: ససస స
95-152/813

95-152/816

95-160/425

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప అపలన
ఇసటట ననస:61-30
వయసనస:20
లస: పప

7520 SQX1029975
పపరర: శకనవరస రరవప జకస

95-160/423

95-194/409

7512 AP151000666042
పపరర: మమయన పరషర మహమకద

95-194/410

తసడడ:డ సరలలహ
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:46
లస: పప
95-152/814

7515 SQX0464057
పపరర: వనసకటటశశర రరవప�

95-152/815

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:61-30
వయసనస:39
లస: పప
95-152/817

7518 SQX1064260
పపరర: వనసకట శక లకడక జకస

95-160/424

భరస : శకనవరస రరవప జకరస
ఇసటట ననస:61-30
వయసనస:40
లస: ససస స
95-160/426

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస జకస
ఇసటట ననస:61-30
వయసనస:45
లస: పప
95-160/770

95-156/1023

7509 AP151000546184
పపరర: జజఖతవనసకటశకనవరసకలమయర
శఖయకకలర
తసడడ:డ ననరరయణరరవప శఖయకకలర
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ తదలగయఖ� శగరరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-30
వయసనస:51
లస: పప

భరస : రరధనకకషషమమరరస జకరస
ఇసటట ననస:61-30
వయసనస:68
లస: ససస స
7522 SQX2109833
పపరర: దనరర పవన కలమయర అపలన

7517 SQX0449280
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� శగరరరశశటస �ట

7506 SQX2474328
పపరర: వనసకట శవ భబససర మటబస

95-152/808

95-160/422

భరస : ఖజమమహహసససన�
ఇసటట ననస:61-30
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల సలస� షపకర
ఇసటట ననస:61-30
వయసనస:45
లస: పప
7519 AP151000546330
పపరర: పరరశత జకరస

7514 MLJ1166859
పపరర: సరధకలసనతసర షపక�

7500 SQX1004118
పపరర: కలమయర సరశమ పప తసశశటస ట
పప తసశశటస ట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప తసశశటస
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:38
లస: పప

భరస : యగననస షపక
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:75
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:61-30
వయసనస:36
లస: ససస స
7516 AP151000558120
పపరర: జజఫర షపక� షపక

95-152/896

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:59
లస: ససస స

భరస : జజఖటటవనసకటశకనవరసకలమయర శఖయకకలర
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:43
లస: ససస స

7513 MLJ3746955
పపరర: హహహమయవత తతట తతట

95-152/807

తసడడ:డ వనసకటసరశమ ససరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ నసరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-29
వయసనస:43
లస: పప
7504 SQX1441708
పపరర: బబషర షపక

7499 SQX1255828
పపరర: మయణణకరఖలరరవప ససరరశశటస ట

7497 SQX0579128
పపరర: గరసధద లసగసశశటస ట లసగసశశటస ట

7521 AP151000546327
పపరర: రరధనకకషషమమరరస జకరస
తసడడ:డ వరరసరశమ జకరస
ఇసటట ననస:61-30
వయసనస:72
లస: పప

95-160/864 7524 SQX1839315
7523 SQX2226801
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప గగడడవరడ
పపరర: మహహశశరర బబచసరన

తసడడ:డ సతఖ హననమసత రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:61-30
వయసనస:69
లస: పప

95-160/427

95-174/278

భరస : వనసకట కలమయర బబచసరన
ఇసటట ననస:61-30
వయసనస:22
లస: ససస స
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7525 SQX1762558
పపరర: దనరర పవన కలమయర అపలన

95-174/279

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప అపలన
ఇసటట ననస:61-30
వయసనస:21
లస: పప
7528 SQX2287746
పపరర: శకనవరస ఉగర స

95-174/712

95-159/747

95-160/430

95-194/411

95-151/948

95-192/1243

95-194/416

తసడడ:డ సలయకన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-33/1
వయసనస:27
లస: ససస స

7538 AP151000669298
పపరర: జహరరబ షపక షపక

7541 SQX2051613
పపరర: మయధవ కకలర

7544 SQX1227967
పపరర: అలసషర షపక

7547 SQX0239277
పపరర: బబ అయషర షపక

95-194/419

7550 AP151000666152
పపరర: హసన షపక

95-194/412

7553 SQX1407718
పపరర: అఫప డ జ షపక
భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:61-33/1
వయసనస:31
లస: ససస స

7533 SQX1248062
పపరర: మధన బబబగ మరరయయల

95-160/429

7536 SQX2165041
పపరర: శక కరసత కకనపల రగడడ

95-161/899

7539 AP151000666006
పపరర: షపక జజన

95-194/413

తసడడ:డ ఆల
ఇసటట ననస:61-32
వయసనస:55
లస: పప
95-156/772

7542 SQX2419695
పపరర: సనబబబయమక మయచరర

95-159/748

భరస : సతఖననరరయణ మయచరర
ఇసటట ననస:61-33
వయసనస:50
లస: ససస స
95-194/414

7545 SQX1519745
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-194/415

తసడడ:డ హసపసన షపక
ఇసటట ననస:61-33
వయసనస:25
లస: ససస స
95-194/417

7548 SQX0416685
పపరర: సజజజద షపక

95-194/418

తసడడ:డ ఆదదల షపక
ఇసటట ననస:61-33
వయసనస:26
లస: పప
95-194/420

తసడడ:డ మయలమసరసన షపక
ఇసటట ననస:61-33
వయసనస:78
లస: పప
95-194/422

95-156/1024

తసడడ:డ చదనతకరశవ రరవప
ఇసటట ననస:61-32
వయసనస:21
లస: పప

భరస : హసన షపక
ఇసటట ననస:61-33
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ హసన షపక
ఇసటట ననస:61-33
వయసనస:50
లస: పప
7552 SQX1519752
పపరర: రరఖయయ పఠరన

95-161/898

తసడడ:డ ఆదదల షపక
ఇసటట ననస:61-33
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : ఆదదల షపక
ఇసటట ననస:61-33
వయసనస:47
లస: ససస స
7549 AP151000666749
పపరర: ఆదదల షపక

7535 SQX2165066
పపరర: బగచమ బబబగ కకనప రగడడ

7530 SQX2438521
పపరర: మలర శశరర గవశలపలర

తసడడ:డ మసగపత రరవప మరరయయల
ఇసటట ననస:61-32
వయసనస:27
లస: పప

భరస : పరపరరవప కకలర
ఇసటట ననస:61-33
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరవప కకలర
ఇసటట ననస:61-33
వయసనస:19
లస: పప
7546 SQX0239293
పపరర: జమలయ షపక

95-160/428

భరస : అబగదల హహహ
ఇసటట ననస:61-32
వయసనస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ మయచరర
ఇసటట ననస:61-33
వయసనస:52
లస: పప
7543 SQX2521920
పపరర: పడవణ కలమయర కకలర

7532 SQX1248088
పపరర: ననగమణణ మరరయయల

95-174/281

భరస : సనబబరరవప
ఇసటట ననస:61-32
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ చదనతకరశవ రరవప
ఇసటట ననస:61-32
వయసనస:23
లస: పప

భరస : జలయన
ఇసటట ననస:61-32
వయసనస:50
లస: ససస స
7540 SQX2416287
పపరర: సతఖననరరయణ మయచరర

95-174/713

భరస : మసగపత రరవప మరరయయల
ఇసటట ననస:61-32
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ తషళళళరర
ఇసటట ననస:61-32
వయసనస:30
లస: ససస స
7537 AP151000669289
పపరర: పరరశన షపక

7529 SQX2189405
పపరర: శకనవరస వపగర స

7527 SQX1884303
పపరర: బబషర పఠరన

తసడడ:డ దనవపద ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-31
వయసనస:78
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:61-31
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:61-32
వయసనస:50
లస: పప
7534 SQX1960145
పపరర: దదవఖ తషళళళరర

95-174/280

తసడడ:డ శశటస ట బబచసరన
ఇసటట ననస:61-30
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఉగర స
ఇసటట ననస:61-31
వయసనస:37
లస: పప
7531 SQX2438380
పపరర: సనబబరరవప గవశలపలర

7526 SQX1976950
పపరర: వనసకట కలమయర బబచసరన

7551 SQX1939552
పపరర: ఆరరరయయ ననషసన షపక

95-194/421

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:61-33/1
వయసనస:23
లస: ససస స
95-194/423

7554 SQX0463190
పపరర: షపక అసరక

95-194/424

భరస : సలస
ఇసటట ననస:61-33/1
వయసనస:40
లస: ససస స
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7555 SQX1519778
పపరర: బబ జజన షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-10
95-194/425

భరస : హసపసన షపక
ఇసటట ననస:61-33/1
వయసనస:42
లస: ససస స
7558 SQX1519737
పపరర: హహసపసన షపక

95-194/428

95-159/625

7564 SQX0614008
పపరర: వనసకట చలపతరరవప�
రరయపప డ లల�
తసడడ:డ కకషషమమరరస� రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:61-34
వయసనస:62
లస: పప

95-159/628

7567 SQX2306967
పపరర: మగనత షపక

95-161/900

భరస : అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:61-34
వయసనస:59
లస: ససస స
95-161/903

95-160/434

95-159/626

95-160/437

95-160/440

7582 MLJ3717311
పపరర: తషలసస రరధదక కకరకపప డ లల

95-175/383

95-159/624
7560 SQX0630780
పపరర: వనసకట లకడక గగతమ�
రరయపప డ లల�
తసడడ:డ వనసకట చలపత రరవప� రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:61-34
వయసనస:30
లస: ససస స

7563 SQX0613984
పపరర: అసజన కలమయర కలపరల

95-159/627

తసడడ:డ పరశరరమకకషష శరససస స కలపల
ఇసటట ననస:61-34
వయసనస:52
లస: పప

95-159/670
7565 SQX2111078
పపరర: సతఖసరయ ఇసదడ అభరరస శరససస స
కలపరల
తసడడ:డ అసజన కలమయర కలపరల
ఇసటట ననస:61-34
వయసనస:18
లస: పప

95-160/431
7566 MLJ2675494
పపరర: శకరరమచసదడమమరరస రరయపప డ లల

తసడడ:డ వనసకటరమణనరరవప రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:61-34
వయసనస:40
లస: పప

7568 SQX2282754
పపరర: షపక మగనర

7569 SQX2332310
పపరర: రమజజ షపక

95-161/901

7571 AP151000546501
పపరర: ఝయనసలకడక వనమమరర

7574 SQX1248120
పపరర: వనసకట రమణణ దతవరపలర

7577 SQX1248138
పపరర: రరజశశఖర రగడడడ దతవరపలర

7580 SQX1248146
పపరర: పపరర రగడడడ దతవరపలర

95-160/432

భరస : రరమకకషరషరరవప కకరకపప లల
ఇసటట ననస:61-38
వయసనస:53
లస: ససస స

7572 SQX1941632
పపరర: వనజ పపదద బబ టర

95-160/433

భరస : పస వ ఎస వ పడసరదరరవప పపదద బబ టర
ఇసటట ననస:61-35
వయసనస:64
లస: ససస స
95-160/435

7575 AP151000546241
పపరర: లకడకసనజజత ఇమకదద

95-160/436

భరస : హకషస కరశవ రరవప ఇమకదద
ఇసటట ననస:61-36
వయసనస:56
లస: ససస స
95-160/438

95-160/439
7578 SQX1029959
పపరర: వనసకట సరయ అనల కలమయర
రరయపప డ లల
తసడడ:డ వనసకట చలపత రరవప రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:61-36
వయసనస:28
లస: పప

95-160/441

7581 AP151000546240
పపరర: రరషసకరశవరరవప ఇమకదద

తసడడ:డ జయరరమ రగడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:61-36
వయసనస:58
లస: పప
7583 MLJ1123892
పపరర: వమల కకరకపప లల

95-161/902

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:61-34
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరర రగడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:61-36
వయసనస:25
లస: పప

7579 MLJ1052307
పపరర: ఉదయవనసకటననగసనదరరన
ఇమకడడ
తసడడ:డ హకషసకరశవరరవప ఇమకదద
ఇసటట ననస:61-36
వయసనస:36
లస: పప

95-194/427

భరస : వనసకట చలపతరరవప రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:61-34
వయసనస:61
లస: ససస స

భరస : పపరర రగడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:61-36
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరర రగడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:61-36
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషషరరవప కకరకపప డ లల
ఇసటట ననస:61-38
వయసనస:36
లస: ససస స

7562 SQX0618413
పపరర: సనమతనడ దతవ రరయపప డ లల

భరస : శకనవరసరరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:61-35
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సనబబబరరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:61-35
వయసనస:39
లస: పప
7576 SQX1556531
పపరర: జయసరణ రగడడడ దతవరపలర

95-152/1085

తసడడ:డ షపక గఫపర
ఇసటట ననస:61-34
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:61-34
వయసనస:32
లస: పప
7573 SQX0128561
పపరర: సననల కలమయర వనమమరర

7559 SQX2306280
పపరర: శరహహన పరవన షపక

7557 SQX1519760
పపరర: సలస షపక

తసడడ:డ మరరమహహదద న షపక
ఇసటట ననస:61-33/1
వయసనస:48
లస: పప

భరస : అబగదల మగససబ షపక
ఇసటట ననస:61-34
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : అసజన కలమయర కలపల
ఇసటట ననస:61-34
వయసనస:42
లస: ససస స

7570 SQX2320836
పపరర: నజర షపక

95-194/426

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:61-33/1
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ హసన షపక
ఇసటట ననస:61-33/1
వయసనస:49
లస: పప
7561 SQX0618546
పపరర: రరజరరజరశశరర కలపరల

7556 SQX1246926
పపరర: అససఫ షపక

95-160/442

తసడడ:డ వనసకటసనబబబరరవప ఇమకదద
ఇసటట ననస:61-36
వయసనస:65
లస: పప
95-175/384

7584 SQX0604058
పపరర: వనసకటటశ గగపరస కకరకపప డ లల

95-175/385

తసడడ:డ రరమకకకషష రరవప కకరకపప డ లల
ఇసటట ననస:61-38
వయసనస:31
లస: పప
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7585 SQX0541557
పపరర: శకనవరస రరవప కకట
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95-175/386

తసడడ:డ సనబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:61-38
వయసనస:44
లస: పప
7588 SQX2543239
పపరర: రరమకకషష కటబరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరపరవరపప
ఇసటట ననస:61-38
వయసనస:53
లస: పప
95-137/810

Deleted

తసడడ:డ సనబబరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:61-39
వయసనస:38
లస: పప

7591 SQX1754613
పపరర: గరకస పపషల యలర మయటట

95-157/1126

భరస : దననయయలల యలర మయటట
ఇసటట ననస:61-39
వయసనస:62
లస: ససస స
7594 SQX1756329
పపరర: సరలలస రరజ యలర మయటట

95-157/1129

95-157/1130

95-157/1133

95-157/1136

95-157/1139

తసడడ:డ కకటటరగడడడ బబచరగడడడ
ఇసటట ననస:61-40
వయసనస:33
లస: పప

7595 MLJ1169556
పపరర: ఉమయదతవ పలర పప తష�

7598 SQX1526765
పపరర: రరఖ కకసదవత

7601 SQX1754985
పపరర: ధనమక పపదద పగ

7604 SQX1099994
పపరర: జజనసన కకడవత

7607 SQX1756295
పపరర: పపడమ కలమయర పపదద పరగర

95-175/389

7610 SQX1210624
పపరర: రరజశశఖర రగడడడ బబచరగడడడ

95-151/709

7613 SQX0511923
పపరర: వనసకట శవ రగడడడ బబచరగడడడ
తసడడ:డ ననగర రగడడడ బబచరగడడడ
ఇసటట ననస:61-40
వయసనస:51
లస: పప

7593 SQX1770361
పపరర: సలయకన రరజ యలర మయటట

95-157/1128

7596 SQX0592485
పపరర: శకనవరసరరవప పలర పప తష

95-151/710

తసడడ:డ వనణగగగపరల రరవప
ఇసటట ననస:61-40
వయసనస:31
లస: పప
95-157/1131

7599 SQX0213611
పపరర: పసడత కకడవటట

95-157/1132

తసడడ:డ శరఖమ బబబగ�
ఇసటట ననస:61-40
వయసనస:28
లస: ససస స
95-157/1134

7602 SQX1557232
పపరర: రరణణ కకడవటట

95-157/1135

భరస : శరఖమ బబబగ
ఇసటట ననస:61-40
వయసనస:53
లస: ససస స
95-157/1137

7605 SQX0464891
పపరర: కకటటశశర రరవప కకడవటట

95-157/1138

తసడడ:డ శరఖమ బబబగ
ఇసటట ననస:61-40
వయసనస:34
లస: పప
95-157/1140

7608 SQX1755628
పపరర: జజఖజ పపదద పరగర

95-157/1141

తసడడ:డ సప మయఖ పపదద పరగర
ఇసటట ననస:61-40
వయసనస:62
లస: పప
95-175/390

తసడడ:డ వనసకటససవ రగడడడ బబచరగడడడ
ఇసటట ననస:61-40
వయసనస:25
లస: పప
95-175/392

95-157/1125

తసడడ:డ దననయయలల యలర మయటట
ఇసటట ననస:61-39
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ జజజ పపదద పరగర
ఇసటట ననస:61-40
వయసనస:41
లస: పప

భరస : వనసకట శవరరగడడడ బబచరగడడడ
ఇసటట ననస:61-40
వయసనస:44
లస: ససస స
7612 SQX1354166
పపరర: లకకక రగడడడ బబచరగడడడ

95-157/1127

తసడడ:డ శరఖమ బబబగ కకడవత
ఇసటట ననస:61-40
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ బబబగ
ఇసటట ననస:61-40
వయసనస:36
లస: పప
7609 SQX0592790
పపరర: మలలర శశరర బబచరగడడడ

7592 SQX0281139
పపరర: సరలకన రరజ యలర మయటట

7590 SQX1754894
పపరర: లయవణఖ రరజ యలర మయటట
భరస : శరలమ రరజ యలర మయటట
ఇసటట ననస:61-39
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : పపడమ కలమయర పపదద పగ
ఇసటట ననస:61-40
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : జజజ పపదద పరగర
ఇసటట ననస:61-40
వయసనస:67
లస: ససస స
7606 SQX1557224
పపరర: కకటటశశర రరవప కకడవటట

తసడడ:డ సనబబబరరవప కఠరరర
ఇసటట ననస:61-39
వయసనస:38
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప కకసదవత
ఇసటట ననస:61-40
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప చపసలడడ
ఇసటట ననస:61-40
వయసనస:33
లస: ససస స
7603 SQX1754936
పపరర: వజయలకడక పపదద పరగర

95-151/981

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:61-40
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : జజనసన
ఇసటట ననస:61-40
వయసనస:23
లస: ససస స
7600 SQX1856210
పపరర: మమరర చపసలడడ

7589 SQX2543148
పపరర: రరమకకషష కఠరరర

95-175/388

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకరకపప లల
ఇసటట ననస:61-38
వయసనస:62
లస: పప

తసడడ:డ దననయయల
ఇసటట ననస:61-39
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ దననయయలల యలర మయటట
ఇసటట ననస:61-39
వయసనస:36
లస: పప
7597 SQX1557240
పపరర: శరసత కకడవటట

95-175/387 7587 MLJ1123694
7586 SQX0147371
పపరర: రరమయసజననయగలల కరపవరపప
పపరర: రరమకకషరషరరవప కకరకపప లల

7611 SQX1210665
పపరర: సనరరసదడ రగడడడ బబచరగడడడ

95-175/391

తసడడ:డ వనసకటససవరససవరగడడడ బబచరగడడడ
ఇసటట ననస:61-40
వయసనస:27
లస: పప
95-175/393

7614 SQX1755255
పపరర: నరకల రరణణ కకడవటట

95-157/1142

భరస : పపదదయఖ కకడవటట
ఇసటట ననస:61-40/1
వయసనస:37
లస: ససస స
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7615 SQX1755602
పపరర: శరఖమ బబబగ కకడవటట

95-157/1143

తసడడ:డ అసకమక కకడవటట
ఇసటట ననస:61-40/1
వయసనస:59
లస: పప
7618 SQX0444604
పపరర: కళయఖణణ� లసగరల�

95-156/596

95-156/599

95-156/602

95-156/605

95-157/1145

95-156/609

95-156/610

భరస : పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:73
లస: ససస స

7628 SQX0144758
పపరర: కకసడల రరవప� లసగరల�

7631 SQX1239194
పపరర: శశబబ రరణణ వలవనటట

7634 SQX2119857
పపరర: అనల కలమయర వలలటట

7637 SQX1855964
పపరర: సనశల వలలటట

95-156/612

7640 SQX0459453
పపరర: రమయదతవ మయననపలర

95-156/606

7643 SQX0151209
పపరర: వనసకట దనరర మణణ తనరరననధ
కసపటస ట
తసడడ:డ బడహకనసద కలమయర కసపటస ట
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:33
లస: పప

7623 AP151000537180
పపరర: కకపమక అసకరల

95-156/601

7626 SQX0280834
పపరర: నరకల� అనసత�

95-156/604

7629 SQX1755222
పపరర: మత షపక

95-157/1144

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-41
వయసనస:30
లస: ససస స
95-156/607

7632 AP151000537176
పపరర: పదక వలలటట

95-156/608

భరస : మరయబబబగ
ఇసటట ననస:61-41/1
వయసనస:40
లస: ససస స
95-156/1025

7635 SQX2121903
పపరర: సప న వలలటట

95-156/1026

తసడడ:డ మరరయ బబబగ వలలటట
ఇసటట ననస:61-41/1
వయసనస:20
లస: ససస స
95-157/1146

7638 MLJ2656478
పపరర: నరకలయ రరణణ� కకడవటట�

95-156/611

భరస : పపదదయఖ� �
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:33
లస: ససస స
95-156/613

భరస : రవ కలమయర
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:46
లస: ససస స
95-156/615

95-156/598

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప�
ఇసటట ననస:61-41
వయసనస:36
లస: పప

భరస : కకపరరరవప వలలటట
ఇసటట ననస:61-41/A
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : ఆదనమగ
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:44
లస: ససస స
7642 SQX0465633
పపరర: గకహలకడక మయననపలర

95-156/603

తసడడ:డ మరరయ బబబగ వలలటట
ఇసటట ననస:61-41/1
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:61-41-764
వయసనస:47
లస: పప
7639 AP151000537164
పపరర: రతతకలమయరర పప తనరర సక

7625 SQX0449884
పపరర: నలమ� లసగరల�

7620 AP151000537177
పపరర: సనశల వలలటట

భరస : పడభగదనసన
ఇసటట ననస:61-41
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-41/1
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచమయఖ
ఇసటట ననస:61-41/1
వయసనస:44
లస: పప
7636 SQX1726751
పపరర: శవలర షపక

95-156/600

తసడడ:డ ఏలర యఖ�
ఇసటట ననస:61-41
వయసనస:59
లస: పప

తసడడ:డ పరఖరర షపక
ఇసటట ననస:61-41
వయసనస:41
లస: పప
7633 AP151000534169
పపరర: మరరయబబబగ ఓలలటట

7622 SQX0860783
పపరర: లసగరల యగరశశరర

95-156/595

భరస : కకపరరరవప
ఇసటట ననస:61-41
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడల రరవప�
ఇసటట ననస:61-41
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ పసచమయఖ వలలటట
ఇసటట ననస:61-41
వయసనస:49
లస: పప
7630 SQX1770411
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

95-156/597

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:61-41
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదనరర వరలలటట
ఇసటట ననస:61-41
వయసనస:29
లస: పప
7627 SQX1726850
పపరర: పపతషరర వలలటట

7619 MLJ3734795
పపరర: జససలన� అసకరల�

7617 SQX1726272
పపరర: కకరసన వలలటట

భరస : సతష వలలటట
ఇసటట ననస:61-41
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : పడభగదనసన�
ఇసటట ననస:61-41
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర నగర ఓలడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:61-41
వయసనస:44
లస: ససస స
7624 SQX1725936
పపరర: సతష వరలలటట

95-161/904

తసడడ:డ అసకమక కకడవటట
ఇసటట ననస:61-40/1
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలరరవప�
ఇసటట ననస:61-41
వయసనస:32
లస: ససస స
7621 SQX1726801
పపరర: ననగమణణ వలలటట

7616 SQX2467355
పపరర: పపదదయఖ కకడవటట

7641 AP151000537165
పపరర: ఆనసదమక పప తరర సక

95-156/614

భరస : పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:70
లస: ససస స
95-156/616

7644 SQX1069765
పపరర: శకనవరసనలల గరధససపటస ట

95-156/617

తసడడ:డ అనసత రరమయఖ
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:39
లస: పప
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7645 AP151000534156
పపరర: ఆదనస పప తనరర సక

95-156/618

తసడడ:డ పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:49
లస: పప
7648 SQX1526773
పపరర: కరరనఖ పప తరర సక

95-157/1147

95-157/1150

95-157/1153

95-175/396

95-175/399

7663 SQX0461277
పపరర: నఫససర సనలయసనన సయఖద

95-156/621

95-175/394

7658 AP151000501378
పపరర: రరదనరరకకకణణదతవ బబదదననడడ

95-156/624

95-175/397

తలర : సససదరఖవత
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:31
లస: పప

95-157/1152

7656 SQX0845982
పపరర: జజఖత మదతదనన

95-175/395

7659 AP151000501220
పపరర: కకటటశశరమక బబదదననడడ

7664 SQX1202910
పపరర: అసకతషనతసర షపక

7667 MLJ2656429
పపరర: మరరయమక పపదద పరగ

7670 MLJ2650539
పపరర: ననగరశశరరరవప ఓలలటట

7673 SQX0280784
పపరర: అలయసఫ హహసపసన సయఖద
తసడడ:డ ఖగఖసరర
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:48
లస: పప

95-175/398

భరస : కకటటశశరమక బబడడనదద
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:65
లస: ససస స
95-156/620

తసడడ:డ శరసతరరవప
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:31
లస: ససస స
95-156/622

7665 AP151000537137
పపరర: సససదరఖవత పపదద పరగ

95-156/623

భరస : శరసతనరరవప
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:52
లస: ససస స
95-156/625

7668 SQX0145011
పపరర: మమఘననథ� లకకసజ�

95-156/626

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:31
లస: పప
95-156/628

తసడడ:డ పసచమయఖ
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:33
లస: పప
95-156/630

7653 SQX1755420
పపరర: ఆనసదమక పప తరర సక

95-175/400 7662 SQX0465757
7661 SQX0832295
పపరర: వనసకటహననమసతరరవప బబదదననడడ
పపరర: ననన పపదద పరక

భరస : అరర పల
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:77
లస: ససస స
95-156/627

95-157/1149

భరస : రమమష మడతడ నన
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : షపక అల
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : శరఖమ సన
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల షపక
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:47
లస: పప

7655 SQX0598359
పపరర: జజఖత ససజనఖ బబదదననడడ

7650 SQX0211433
పపరర: అనసష పప తరర సక

భరస : పపరరషప తస స పప తరర సక
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల బబడడనదద
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:55
లస: పప

భరస : అలయసఫ హహసపసన
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:39
లస: ససస స

7672 SQX1202928
పపరర: షపక అల

95-157/1151

భరస : వనసకట హననమసతరరవప బబడడనదద
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:53
లస: ససస స

7660 SQX0603985
పపరర: ఆనసద వజయ కకషషకకశశర
బబదదననడడ
తసడడ:డ హననమసత రరవప బబదదననడడ
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:33
లస: పప

7669 SQX0856310
పపరర: అరరణ కలమయర పపదద పరగ

7652 SQX0229369
పపరర: పఠరన మగనర బబగ పఠరన

95-156/1027

తసడడ:డ ఆదస
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట హననమసతషరరవప
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బబడడనదద
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:42
లస: ససస స

7666 AP151000537173
పపరర: మలర శశరర కరసరల

95-157/1148

భరస : ఖయదర ఖయన
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషప తస స పప తరర సక
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:51
లస: పప
7657 MLJ1123967
పపరర: పదక బబడడనడడ

7649 SQX1526781
పపరర: పసడయయసక పప తనరరలసక

7647 SQX2411684
పపరర: శరఖస పప తరర సక

తసడడ:డ ఆడమ పప తరర సక
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఆదమ పప తనరరలసక
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : ఆదనస పప తరర సక
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:45
లస: ససస స
7654 SQX1755503
పపరర: అదనస పప తరర సక

95-156/619

తసడడ:డ లకకణ రరవప నసడసరర
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:63
లస: పప

తసడడ:డ ఆదమ పప తనరరలసక
ఇసటట ననస:61-42
వయసనస:24
లస: ససస స
7651 SQX1755370
పపరర: రతత కలమయరర పప తరర సక

7646 SQX1313030
పపరర: సరయ రరమ కకషష నసడసరర

7671 SQX0144923
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మయననపలర

95-156/629

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:41
లస: పప
95-156/631

7674 AP151000534163
పపరర: శరఖలబబబగ కకడవటట

95-156/632

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:57
లస: పప
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95-156/633

తసడడ:డ ఆరర పల
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:58
లస: పప

7676 SQX0280792
పపరర: పరమమశశర రరవప మయననపలర

95-156/634

తసడడ:డ అచనఖత రరమయఖ
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:77
లస: పప

7678 SQX1187443
పపరర: నవరఖకకరస ర అగరతహహ తనడస

95-160/443

7679 SQX1337147
పపరర: కకకషషవనణణ ఇడన

7677 MLJ3735891
పపరర: అసబక పడసరద బసదరరవపరర�

తసడడ:డ శశభననదద�డ భసద రర వప రర
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:46
లస: పప
95-160/444

95-160/445
7680 SQX1222348
పపరర: రరవసత గగపరల కలమయర
అగరతహహ తడస
తసడడ:డ శకనవరసరచనరరఖలల అగరతహహ తడస
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస చనరరఖలల అగరతహహ తనడస
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరగడడడ ఇడన
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:36
లస: ససస స

7681 SQX1337105
పపరర: శకనవరస రగడడడ ఇడన

95-160/447 7683 SQX2116259
7682 SQX1222371
పపరర: శకనవరసరచనరరఖలల అగరతహహ తనడస
పపరర: మయధవ కలరరక

95-160/446

తసడడ:డ కకటటరగడడడ ఇడన
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:35
లస: పప
7684 SQX0845974
పపరర: పదక ససపత

95-175/401

భరస : కకషష ససపత
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:42
లస: ససస స
7687 SQX2254571
పపరర: శరసత రరవప పపదద పరగర
తసడడ:డ అరర పల పపదద పరగర
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:57
లస: పప
7690 AP151000534130
పపరర: రమమష కరరసరల

7693 SQX0014134
పపరర: దతవ ససతతషసన దతవప

95-156/636

7685 SQX0845610
పపరర: శవ కకటటశశర యయదవ పసలర

7686 SQX0845628
పపరర: యలర యఖ పసలర

95-175/402

7696 AP151000501136
పపరర: అనసతలకకక కలరరక

95-175/404

95-175/1004

7691 SQX1153816
పపరర: శకనవరస రరవప కకలర

7694 SQX1386078
పపరర: లకడక శరరద కలరరక

95-175/407

7697 AP151000501122
పపరర: శవకకటటశశరమక కలరరక

95-156/637

తసడడ:డ లకకక కరసతన రరవప కకమకశశటస ట
ఇసటట ననస:61-44
వయసనస:28
లస: పప

7700 AP151000498141
పపరర: రఘగననధరరవప కలరరక

95-175/405

7703 MLJ1056027
పపరర: గగస భబషర షపక � �
తసడడ:డ మదదనన సరహహబ � �
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:38
లస: పప

95-156/635

7692 SQX1856269
పపరర: రమమష కరరసరల

95-157/1154

7695 SQX1441443
పపరర: మలర శశరర దతవప

95-175/406

భరస : సనభబష చసదడ బబ సన దతవప
ఇసటట ననస:61-44
వయసనస:50
లస: ససస స
95-175/408

95-175/409
7698 SQX0845644
పపరర: వర ససదనన కలమయర కకమకశశటస ట

తసడడ:డ లకకక కరసతన రరవప కకమకశశటస ట
ఇసటట ననస:61-44
వయసనస:27
లస: పప
95-175/411

తసడడ:డ సరసబయఖ కలరక
ఇసటట ననస:61-44
వయసనస:63
లస: పప
95-156/639

7689 MLJ2656395
పపరర: శశరమక కరసరల

తసడడ:డ దననయయలల కరరసరల
ఇసటట ననస:61-44
వయసనస:38
లస: పప

భరస : సరసబయఖ కలరక
ఇసటట ననస:61-44
వయసనస:80
లస: ససస స
95-175/410

95-175/403

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:61-44
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : ఏలర మసదయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:61-44
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : రఘననధరరవప కలరక
ఇసటట ననస:61-44
వయసనస:57
లస: ససస స
7699 SQX0845636
పపరర: సరసబశవ రరవప కకమకశశటస ట

7688 SQX2254589
పపరర: సససదరఖ వత పపదద పరగర

95-162/196

తసడడ:డ గగపసకకషష పసలర
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సనబబరరవ కకలర
ఇసటట ననస:61-44
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ సనభబష చసదడబబ స దతవప
ఇసటట ననస:61-44
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ యహనన
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కలరరక
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : శరసత రరవప పపదద పరగర
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:61-44
వయసనస:40
లస: పప

7702 SQX0464636
పపరర: మరరయ బబబగ కరసరల

తసడడ:డ నరసససహచనరరఖలల అగరతహహ తనడస
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ యలర యఖ యయదవ పసలర
ఇసటట ననస:61-43
వయసనస:27
లస: పప
95-175/1003

95-159/629

7701 MLJ3734746
పపరర: సరయబ కరసరల

95-156/638

భరస : యహనన
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:57
లస: ససస స
95-156/640

7704 SQX2265239
పపరర: రరహహల షపక

95-156/1028

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:19
లస: పప
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95-157/1155

భరస : దననయయలల వలలరర
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:28
లస: ససస స
7708 SQX1855881
పపరర: కకరణ కరరసరల

95-157/1158

95-157/1161

95-159/632

95-160/450

95-175/414

95-156/641

95-157/1162

తసడడ:డ ఇసరసక లలట కరరసరల
ఇసటట ననస:61-45/2
వయసనస:22
లస: పప

7718 SQX1385526
పపరర: ఈశశరర కలరరక

7721 SQX2116374
పపరర: వనసకట కలరరక

7724 AP151000537139
పపరర: పపనతమక కరరసరల

7727 SQX1405985
పపరర: మరరయయ కరసరల

95-157/1163

7730 SQX1856053
పపరర: మమరర కరరసరల

95-175/412

7733 SQX0209858
పపరర: మరరయమక కరసరల
భరస : మజరస
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:30
లస: ససస స

7713 AP151000543273
పపరర: లకడక దతవమక తషళళళరర

95-159/631

7716 SQX0128215
పపరర: కకరణ చమకలరరస

95-160/449

7719 SQX1386326
పపరర: గరయతడ కలరరక

95-175/413

భరస : సరసబ శవరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:31
లస: ససస స
95-175/415

7722 SQX1386276
పపరర: సరసబశవరరవప కలరరక

95-175/416

తసడడ:డ వనసకట రమణ కలరరక
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:35
లస: పప
95-156/642

7725 SQX0280735
పపరర: రరజరశ కరసరల

95-156/643

తసడడ:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:61-45/1
వయసనస:34
లస: పప
95-156/644

7728 AP151000537140
పపరర: మమరర కరసరల

95-156/645

భరస : ఇసరసకల
ఇసటట ననస:61-45/2
వయసనస:42
లస: ససస స
95-157/1164

భరస : ఇసరసక లలట కరరసరల
ఇసటట ననస:61-45/2
వయసనస:37
లస: ససస స
95-157/1166

95-157/1160

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చమకలరరస
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఏసకల కరసరల
ఇసటట ననస:61-45/2
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరసక లలట కరరసరల
ఇసటట ననస:61-45/2
వయసనస:25
లస: ససస స
7732 SQX1856103
పపరర: ఎజజడ కరరసరల

95-160/448

భరస : దననయయలల
ఇసటట ననస:61-45/1
వయసనస:52
లస: ససస స

భరస : రరజరష కరరసరల
ఇసటట ననస:61-45/1
వయసనస:27
లస: ససస స
7729 SQX1856079
పపరర: మరరయయ కరరసరల

7715 AP151000546243
పపరర: లకడకహహమలత చమకలరరస

7710 SQX1406231
పపరర: జజషషవరకలమయర కరసరల

భరస : వనసకటటశశరరర తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ కలరక
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:31
లస: పప

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:61-45/1
వయసనస:29
లస: ససస స
7726 SQX1841683
పపరర: ఆశరజజఖత కరరసరల

95-159/630

భరస : గగపస కకషష కలరరక
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ కలరక
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:53
లస: ససస స
7723 SQX0380006
పపరర: జజఖత కరపరల కరసరల

7712 MLJ2669828
పపరర: మయరరతదతవ తషళళళరర

95-157/1157

తసడడ:డ ఏసకల కరసరల
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:29
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ చమకలరరస
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరసదడమగ చమకలరరస
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:70
లస: పప
7720 AP151000501164
పపరర: సరమయమ జఖమగ కలరరక

95-157/1159

భరస : రరసబబబగ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:48
లస: పప
7717 AP151000546242
పపరర: సతఖననరరయణ చమకలరరస

7709 SQX1856525
పపరర: రమమష కరరసరల

7707 SQX1856111
పపరర: సరహహబబ కరరసరల

భరస : యహన కరరసరల
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ యహన కరరసరల
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ యహన కరసరల
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:36
లస: పప
7714 MLJ3739315
పపరర: రరసబబబగ తషళళళరర

95-157/1156

భరస : పప
స రర
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ యహన కరరసరల
ఇసటట ననస:61-45
వయసనస:22
లస: పప
7711 SQX1856707
పపరర: కళయఖణ కరసరల

7706 SQX0213710
పపరర: కరరసరల అనసష

7731 SQX1855725
పపరర: యనకలమయర కరరసరల

95-157/1165

తసడడ:డ ఇసరసక కరసరల
ఇసటట ననస:61-45/2
వయసనస:20
లస: పప
95-156/646

7734 SQX1525908
పపరర: వలర అననతబతష
స ల

95-156/647

భరస : దనరర పడసరద షపక
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:36
లస: ససస స
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7735 MLJ3734753
పపరర: మమరర కరసరల
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95-156/648

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:37
లస: ససస స
7738 SQX1526815
పపరర: సమయ
ద న బబషర షపక

95-156/651

95-156/654

95-156/657

95-156/660

95-157/1169

95-159/633

95-159/636

భరస : పపడమయఖ
ఇసటట ననస:61-47
వయసనస:36
లస: ససస స

7748 SQX1855824
పపరర: పడసనత వలలటట

7751 SQX1406165
పపరర: మజరశ కరసరల

7754 SQX1045047
పపరర: షసరరడడ మలయరదద

95-160/453

95-157/1167

7763 MLJ2656304
పపరర: మగనరరనతసర� పఠరన�
భరస : సలయసకరన� �
ఇసటట ననస:61-47
వయసనస:45
లస: ససస స

95-156/656

7746 MLJ2650968
పపరర: ఇలయయజ మహమకద � �

95-156/659

7749 SQX1855980
పపరర: మరరయమక కరరసరల

95-157/1168

భరస : మజగస కరరసరల
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:28
లస: ససస స
95-157/1170

7752 SQX1451111
పపరర: ఫరజల బబషర సపచయద

95-157/1171

తసడడ:డ మగజబ బబషర సపచయద
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:39
లస: పప
95-159/634

7755 MLJ3739570
పపరర: రరజరష మలయరదద

95-159/635

తసడడ:డ శవ శకనవరసరరవప మ లయదద
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:30
లస: పప
95-160/452

భరస : మధనససధన రరవప చకరస
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:52
లస: ససస స
95-160/454

తసడడ:డ భబససర శరక కలయలతపప
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:40
లస: పప
95-156/661

7743 AP151000537559
పపరర: నజమగనతసర పఠరన�

95-160/451 7758 SQX1763457
7757 SQX1763960
పపరర: వనసకట అతషఖతవలర కలయలతపప
పపరర: పదనకవత చకరస

7760 SQX1764042
పపరర: రవ కలమయర కలయలతపప

95-156/653

తసడడ:డ సదనదర � �
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:49
లస: పప

భరస : రవ కలమయర కలయలతపప
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మధనససధన రరవప చకరస
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:29
లస: పప
7762 SQX0209924
పపరర: పపదద పరక ధనమక

95-156/658

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలయరదద
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ జననరరనరరవప� మ లయదద
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:52
లస: పప
7759 SQX1763416
పపరర: కర మణణ కకషప ర చకరస

7745 AP151000534132
పపరర: రరజ కరసరల

7740 AP151000537141
పపరర: ధనలకడక కరసరల

భరస : అనరరబ న�
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ చనదన జ కరసరల
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:30
లస: పప

భరస : శవ శకనవరస రరవప మ లయదద
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:46
లస: ససస స
7756 SQX0397620
పపరర: శవ శకనవరసరరవప� మలయరదద�

95-156/655

తసడడ:డ ఉదయదనసన వలలటట
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : షడతక
డ కరరసరల
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:58
లస: ససస స
7753 SQX1091255
పపరర: మలయరదద పదక మ లయ దద

7742 MLJ3734779
పపరర: మమహరరనతసర� మహకద�

95-156/650

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:52
లస: పప
7750 SQX1856020
పపరర: ధనలకడక కరరసరల

95-156/652

భరస : సరరదర�
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ మదదనన సరహహబ � �
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:36
లస: పప
7747 SQX0280768
పపరర: బదనడ జజమయ సయఖద

7739 SQX1526807
పపరర: మపసన షపక

7737 MLJ2657013
పపరర: సనహనన పరరశన� మహకద�

భరస : ఇలయయజ�
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : నససర షపక
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:55
లస: ససస స

భరస : మదదన�
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:57
లస: ససస స
7744 MLJ1053263
పపరర: ససదనన భబషర షపక � �

95-156/649

భరస : సనలలమయన ఖయన�
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నససర షపక
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:51
లస: ససస స
7741 AP151000537564
పపరర: నససరరన షపక�

7736 MLJ2656189
పపరర: షహననజ ఖయన� పఠరన�

7761 SQX1763432
పపరర: మధనససధన రరవప చకరస

95-160/455

తసడడ:డ చదనతకరశవపలల చకరస
ఇసటట ననస:61-46
వయసనస:57
లస: పప
95-156/662

7764 AP151000537162
పపరర: రరణణ కరకలమయనన

95-156/663

భరస : భమషణస
ఇసటట ననస:61-47
వయసనస:49
లస: ససస స

Page 263 of 306

7765 MLJ2656619
పపరర: శరసతకలమయరర తతలలటట
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95-156/664

భరస : శవదనరర పస
డ రదన
ఇసటట ననస:61-47
వయసనస:52
లస: ససస స
7768 SQX1855683
పపరర: కలమయరర కరకలమయనన

95-157/1172

95-157/1175

95-160/456

95-160/459

95-156/667

7775 AP151000546247
పపరర: అనసతలకడక ఏలలరర

7778 SQX2109106
పపరర: సరసబశవ రరవప చమకలరరస

7781 MLJ2656288
పపరర: శరరమక పపదదపరగ

95-156/670

7784 MLJ2650117
పపరర: దనసన పపదద పరగ

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:61-48
వయసనస:30
లస: ససస స

7787 SQX1243807
పపరర: రరజ కలమయర పదదదపగ

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప తత ననగగసటల
ఇసటట ననస:61-48
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:61-48
వయసనస:36
లస: ససస స

7792 SQX1763952
పపరర: రసగననయకమక తతననగగసటర

7793 AP151000546261
పపరర: హరరకకషప ర కలమయర చమకలరరస

95-160/462

తసడడ:డ ననగరసదడమగ చమకలరరస
ఇసటట ననస:61-48
వయసనస:59
లస: పప

95-157/1174

7773 SQX1856244
పపరర: భమషణస కరకలమయనన

95-157/1177

7776 MLJ2676146
పపరర: సతషషసమయర ఏలలరర

95-160/458

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:61-47
వయసనస:37
లస: పప
95-147/716

7779 SQX2108322
పపరర: లకకక ననగ చసదదక
డ చమకలరరస

95-147/717

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:61-48
వయసనస:30
లస: ససస స
95-156/668

7782 SQX0280743
పపరర: ఉసపసన షపక

95-156/669

తసడడ:డ అలయరబక
ఇసటట ననస:61-48
వయసనస:36
లస: పప
95-156/671

7785 SQX2109098
పపరర: పదనకవత చమకలరరస

95-156/773

భరస : సరసబశవ రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:61-48
వయసనస:53
లస: ససస స
95-157/1179

తసడడ:డ బబల రరజ పదదదపగ
ఇసటట ననస:61-48
వయసనస:24
లస: పప

95-159/638 7790 SQX1832468
7789 SQX1007277
పపరర: శకలసతల ససమఖ శక తతననగగసటర
పపరర: ననగరగహహక చమకలరరస

భరస : సనబడమణఖస తతననగగసటర
ఇసటట ననస:61-48వయసనస:78
లస: ససస స

95-160/457

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:61-48
వయసనస:75
లస: పప
95-157/1178

7770 SQX1341866
పపరర: అపరష కరకలమయనన

తసడడ:డ జజజయఖ కరకలమయనన
ఇసటట ననస:61-47
వయసనస:52
లస: పప

భరస : దనసన
ఇసటట ననస:61-48
వయసనస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:61-48
వయసనస:45
లస: పప
7786 SQX0211367
పపరర: భబగఖలకడక పపదద పరగ

95-157/1176

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చమకలరరస
ఇసటట ననస:61-48
వయసనస:64
లస: పప

భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:61-48
వయసనస:41
లస: ససస స
7783 MLJ2650133
పపరర: బబలరరజ పపదద పరగ

7772 SQX1855998
పపరర: రరణణ కరకలమయనన

95-156/666

తసడడ:డ భమషణస కరకలమయనన
ఇసటట ననస:61-47
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ ఏలలరర
ఇసటట ననస:61-47
వయసనస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఏలలరర
ఇసటట ననస:61-47
వయసనస:72
లస: పప
7780 MLJ2656114
పపరర: సశరష లత పపదద పరగ

95-157/1173

భరస : భమషణస కరకలమయనన
ఇసటట ననస:61-47
వయసనస:51
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:61-47
వయసనస:63
లస: ససస స
7777 SQX0364075
పపరర: కకటటశశరరరవప ఏలలరర

7769 SQX1856731
పపరర: kumari కరకలమయనన

7767 AP151000534153
పపరర: భమషణస కరకలమయనన

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:61-47
వయసనస:51
లస: పప

భరస : కకరణ కలమయర కరకలమయనన
ఇసటట ననస:61-47
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషణస�
ఇసటట ననస:61-47
వయసనస:30
లస: ససస స
7774 SQX0198846
పపరర: లకడక కలమయరర ఏలలరర

95-156/665

తసడడ:డ భమషణస
ఇసటట ననస:61-47
వయసనస:33
లస: పప

భరస : కకరణ కరకలమయనన
ఇసటట ననస:61-47
వయసనస:22
లస: ససస స
7771 SQX0598003
పపరర: సప న� కరకలమయనన�

7766 MLJ2650265
పపరర: కకరణ కలమయర కరకలమయనన

7788 SQX0888602
పపరర: ననగ రరధదకర చమకలరరస

95-159/637

తసడడ:డ సరసబ రరవప చమకల రరస
ఇసటట ననస:61-48
వయసనస:26
లస: ససస స
95-160/460

95-160/461
7791 SQX1202977
పపరర: శకలసతల ససమఖ శక తతననగగసట

భరస : వనసకట సరసబ శవ రరవప తతననగగసట
ఇసటట ననస:61-48
వయసనస:44
లస: ససస స
95-160/463

7794 SQX1210582
పపరర: గగపరల కకషష కలరరక

95-174/282

తలర : వనసకట కలమయరర కలరరక
ఇసటట ననస:61-48
వయసనస:30
లస: పప
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పపరర: సశరష లత పపదద పరగర
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95-157/1180

భరస : బబల రరజ పపదద పరగర
ఇసటట ననస:61-48/A
వయసనస:42
లస: ససస స

7796 SQX1755495
పపరర: శరఖమ కలమయర పపదద పరగర

తసడడ:డ బబల రరజ పపదద పరగర
ఇసటట ననస:61-48/A
వయసనస:22
లస: పప

7798 SQX1260520
పపరర: సరయ కలమయరర పపచడడ

95-156/672

తసడడ:డ శకనవరస పపచడడ
ఇసటట ననస:61-49
వయసనస:24
లస: ససస స

7799 SQX1260488
పపరర: జజఖత పపచడడ

95-156/675

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:61-49
వయసనస:52
లస: ససస స

7802 SQX1260504
పపరర: ఆనసద కలమయర పపచడడ

95-156/678

7805 AP151000534154
పపరర: వనసకయఖ పపదద పరగ

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప వణగకలరర
ఇసటట ననస:61-49
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరశమ
ఇసటట ననస:61-49
వయసనస:62
లస: పప

7807 SQX2486710
పపరర: పదకజ గరరర

7808 SQX2486728
పపరర: హననమసతరరవప గరరర

95-160/937

భరస : హననమసతరరవప గరరర
ఇసటట ననస:61-49
వయసనస:39
లస: ససస స
95-156/680

తసడడ:డ నరరససగ భబనన సససగ కరసరర
ఇసటట ననస:61-50
వయసనస:24
లస: ససస స
7813 AP151000537179
పపరర: వజయమక పపదద పరగ

95-156/683

భరస : జజజ
ఇసటట ననస:61-50
వయసనస:52
లస: ససస స

95-156/676

95-156/687

తసడడ:డ మయరస పపలగగజజల
ఇసటట ననస:61-50
వయసనస:48
లస: పప

7803 SQX1186908
పపరర: సననల వరక కనగరరర

95-156/677

7806 SQX2446326
పపరర: గరరర హననమయత రరవప గరరర
యగయఖ
తసడడ:డ గరరర యగయఖ
ఇసటట ననస:61-49
వయసనస:41
లస: పప

95-160/938

7809 SQX1758945
పపరర: కకషష పడసరద తరరపత

95-178/12

95-156/681

7812 SQX0205146
పపరర: ససధనఖరరణణ పసనమరరస

95-156/682

తసడడ:డ వనసకట శవ సతఖననరరయణ మదనదల
ఇసటట ననస:61-50
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట హననమసతరరవప
ఇసటట ననస:61-50
వయసనస:38
లస: ససస స

7814 SQX1587395
పపరర: వనసకట మణణకసఠ శనగపలర

95-156/684

7815 SQX0147959
పపరర: వనసకట హననమసతరరవప
పసనమరరస
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:61-50
వయసనస:42
లస: పప

95-156/688

7818 SQX1341809
పపరర: సరగజన పపలగగజజల

7817 AP151000534171
పపరర: జజజ పపదద పరగ

7820 SQX0711481
పపరర: వనసకటలకడక కలరపరటట

7823 SQX1964543
పపరర: రవ తతజ బమరగల
తసడడ:డ ఆసజననయగలల బమరగల
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:20
లస: పప

95-156/1029

తసడడ:డ సనబబబరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:61-49
వయసనస:61
లస: పప

95-156/686

95-157/1183

తసడడ:డ దనరర పడసరద పపలగగజజల
ఇసటట ననస:61-50
వయసనస:24
లస: ససస స
95-160/464

భరస : సనబబబరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:61-50
వయసనస:50
లస: ససస స
95-174/283

95-156/674

95-156/679

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:61-50
వయసనస:62
లస: పప

95-157/1184

7800 SQX1399303
పపరర: నరకల దతవ కతడయ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కనగరరర
ఇసటట ననస:61-49
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ అనల కలమయర శనగపలర
ఇసటట ననస:61-50
వయసనస:23
లస: పప

7816 SQX1529678
పపరర: వనసకట శవ సతఖననరరయణ
మదనదల
తసడడ:డ వనసకట సనబబబరరవప మదనదల
ఇసటట ననస:61-50
వయసనస:58
లస: పప

తసడడ:డ అపరలజ ఏ
ఇసటట ననస:61-50
వయసనస:33
లస: పప

7811 SQX1529660
పపరర: వనసకట సనరరఖ మదనదల

95-157/1182

భరస : నరసససగ భబనన సససగ కరసరర
ఇసటట ననస:61-49
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసథరరరరవ గరరర
ఇసటట ననస:61-49
వయసనస:41
లస: పప

7810 SQX1399352
పపరర: పసడయయసక కరసరర

7822 SQX1195602
పపరర: ఎ శవరరస

95-156/673

తసడడ:డ శకనవరస పపచడడ
ఇసటట ననస:61-49
వయసనస:24
లస: పప

7804 SQX1029843
పపరర: సతష కలమయర వణగకలరర

7797 SQX1755487
పపరర: బబల రరజ పపదద పరగర

తసడడ:డ మరరయ దనస పపదద పరగర
ఇసటట ననస:61-48/A
వయసనస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస పపచడడ
ఇసటట ననస:61-49
వయసనస:42
లస: ససస స

7801 AP151000537163
పపరర: కకటటశశరర పపదద పరగ

7819 SQX1343102
పపరర: దనరర పడసరద పపలగగజజల

95-157/1181

7821 SQX0711424
పపరర: సనబబబరరవప కలరపరటట

95-160/465

తసడడ:డ రరమకకటయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:61-50
వయసనస:61
లస: పప
95-1/877

7824 SQX1389486
పపరర: మబన సయఖద

95-156/689

తసడడ:డ ఆదమ షరఫస సయఖద
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:25
లస: ససస స
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7825 SQX1618448
పపరర: రరణగక కకటపరటట
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95-156/690

తసడడ:డ శవ కలమయర కకటపరటట
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:25
లస: ససస స

95-156/691 7827 AP151000537166
7826 SQX1574574
పపరర: వనసకట లకడక పదనకవత మయననపలర
పపరర: ఆదదలకడక పపలగగజజల

భరస : శరఖమ పడసరద మయననపలర
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:37
లస: ససస స

7828 SQX1618471
పపరర: సలయక సయఖద

95-156/693

భరస : మహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:48
లస: ససస స

7829 SQX1618455
పపరర: వనసకటరతతస కకటపరటట

95-156/696

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:23
లస: పప
95-156/699

తసడడ:డ హననమసత రరవప రచన
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:48
లస: పప

7832 SQX1389395
పపరర: మగసదదక సయఖద

7835 SQX1970573
పపరర: సరయ కకషరష బమరగల

95-156/774

తసడడ:డ వనసకట రసగయఖ బమరగల
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:49
లస: పప

7838 SQX1856137
పపరర: అదదలకడక పపలగగజజల

95-160/466

7841 SQX1064138
పపరర: ససరఖ కలమయరర జజమల

భరస : రరమ వనసకట సతఖననరరయణ జమల
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష రరవప జమల
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:67
లస: ససస స

7843 SQX1064120
పపరర: రరమ వనసకట సతఖననరరయణ
జమల
తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప జమల
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:48
లస: పప

95-160/469

7844 SQX1064104
పపరర: రరమ కకషష రరవప జమల

7846 MLJ3745379
పపరర: లకకకదనరర దనగరర

95-151/712

7847 AP151000561195
పపరర: సరసశత దనగరర

95-156/700

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:61-52
వయసనస:40
లస: ససస స

7850 SQX0641431
పపరర: అసజమక బతస న

95-157/1185

7853 SQX1963834
పపరర: మహనసద జసకల
తసడడ:డ ఆసజననయగలల జసకల
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:69
లస: పప

7836 SQX1984202
పపరర: పదక శక బమరగల

95-156/701

7839 SQX1003599
పపరర: ససతతష కలమయర పపలర గగజజల

95-157/1186

తసడడ:డ దనరర పడసరద
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:26
లస: పప
95-160/467

7842 SQX1064096
పపరర: ననగ రరజ జమల

95-160/468

తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప జజమల
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:43
లస: పప
95-160/470

7845 SQX0940932
పపరర: సనధన రరణణ దనగరర

95-151/711

తసడడ:డ వనసకట అపరలరరవప దనగరర
ఇసటట ననస:61-52
వయసనస:28
లస: ససస స
95-151/713

7848 AP151000558047
పపరర: వనసకట అపరలరరవప దనగరర

95-151/714

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:61-52
వయసనస:55
లస: పప
95-166/472

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:61-52
వయసనస:63
లస: ససస స
95-175/1005

95-156/698
7833 SQX0945584
పపరర: వనసకట మగరళ కకషష బసరబతర న

భరస : ఆసజననయగలల బమరగల
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:61-52
వయసనస:49
లస: ససస స
95-166/471

95-156/695

తసడడ:డ వనసకట రరవప బసరబతర న
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ జమల
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:70
లస: పప

తసడడ:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:61-52
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట అపలరరవప దనగరర
ఇసటట ననస:61-52
వయసనస:21
లస: పప

95-156/697

భరస : దనరరరపడసరద పపలగగజజల
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:43
లస: ససస స

7840 SQX1064153
పపరర: ననగ వనసకట సనధనరరణణ జమల

7830 SQX1618463
పపరర: వనసకట సరయ మణణదదప గరరక
తసడడ:డ వనసకట ననగరరజ గరరక
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల బమరగల
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:23
లస: పప

7837 SQX1986041
పపరర: ఆసజననయగలల బమరగల

7852 SQX2196673
పపరర: శక రరమ సరయ దనగరర

95-156/694

తసడడ:డ ఆదమ షరఫస సయఖద
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:26
లస: పప

7834 SQX1153790
పపరర: చసదడ శశఖర రచన

7849 MLJ1169176
పపరర: రమణ బతస న

భరస : దనరరరపడసరద
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకటపరటట
ఇసటట ననస:61-51
వయసనస:59
లస: ససస స

7831 SQX1603688
పపరర: లకకణ రవతతజ పప లవరపప

95-156/692

7851 SQX0999201
పపరర: శకనవరస రరవప బతన

95-166/473

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:61-52
వయసనస:45
లస: పప
95-1/878

7854 SQX1963883
పపరర: శవకలమయర జసకల

95-96/884

తసడడ:డ మహనసద జసకల
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:33
లస: పప
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7855 SQX0203844
పపరర: అశశన వనమగల
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95-151/715

భరస : వసశ కకషష
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:59
లస: ససస స
7858 SQX1582809
పపరర: వ ఫణణ కలమయర టట

95-151/718

95-151/721

95-166/474

95-166/477

95-175/418

95-175/421

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:39
లస: ససస స
7879 MLJ1168103
పపరర: వనసకటపడభబవత
భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:61-54
వయసనస:44
లస: ససస స
7882 SQX1312347
పపరర: దనరర బబయకటర
తసడడ:డ వనసకటరరవప బబయకటర
ఇసటట ననస:61-54
వయసనస:26
లస: పప

7868 SQX2387124
పపరర: శశషరరతతస కరమశశటస ట

95-174/716

95-156/702

7871 MLJ1122027
పపరర: మలలర శశరరరవప తతట

7874 SQX2154029
పపరర: మనసస దతవ ఒలలటట

7877 SQX2191039
పపరర: మహహష బబబగ పయయఖవపల

7880 MLJ2717429
పపరర: రరమసనబబమక బబయకటర

7883 MLJ2718559
పపరర: శకనవరసరరవప కకకససరర
తసడడ:డ పరనయఖ కకకససరర
ఇసటట ననస:61-54
వయసనస:45
లస: పప

95-166/476

7869 SQX0592626
పపరర: పడమలయరరణణ తతట

95-175/417

భరస : చసదడ ననగమలలర శశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:32
లస: ససస స
95-175/419

7872 AP151000498386
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తతట

95-175/420

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తతట
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:55
లస: పప
95-175/1006

7875 SQX2191450
పపరర: శకనవరస రరవప పయయఖవపల

95-175/1007

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పయయఖవపల
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:45
లస: పప
95-175/1009

7878 SQX2191021
పపరర: వనణగ బబబగ పయయఖవపల

95-175/1010

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పయయఖవపల
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:20
లస: పప
95-166/479

భరస : పపదద పసచమయఖ బబయకటర
ఇసటట ననస:61-54
వయసనస:72
లస: ససస స
95-166/481

7863 SQX1963842
పపరర: పపడమ సలలమ జసకల

తసడడ:డ రరధనకకషష
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:24
లస: పప
95-166/478

95-151/720

95-166/475 7866 MLJ1172360
7865 SQX0814095
పపరర: దతవరనసధ ననగ కలమయర జసకల
పపరర: వనణగ బసడక

భరస : ననగరశశర రరవప ఒలలటట
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:51
లస: ససస స
95-175/1008

7860 MLJ1162114
పపరర: వసశకకషష� వనమగల�

భరస : మహనసద జసకల
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ తతట
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:39
లస: పప

భరస : శవ కలమయర జసకల
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:28
లస: ససస స
7876 SQX2125821
పపరర: ననగ లకడక పయయఖవపల

95-151/722

భరస : సరసబశవరరవప కరమశశటస ట
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:51
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ తతట
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:69
లస: ససస స
7873 SQX1963891
పపరర: రరణణ జసకల

7862 MLJ1162122
పపరర: శకరరమమమరరస వనమగల

95-151/717

తసడడ:డ శకరరమమమరరస� �
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:59
లస: పప

తసడడ:డ మహనసధ
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:59
లస: పప
7870 MLJ1123298
పపరర: వనసకరయమక తతట

95-151/719

తసడడ:డ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:59
లస: పప

భరస : రరధకకషష
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:55
లస: ససస స
7867 AP151000567103
పపరర: రరధకకషష బసడడ

7859 MLJ1163534
పపరర: పడవణ� వనమగల�

7857 SQX1525726
పపరర: అణగ రరధ వనమగల

భరస : శక రరమ మమరరస వనమగల
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస� �
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:59
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస టట
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:60
లస: పప
7864 AP151000567056
పపరర: భబగఖలకడక బసడడ

95-151/716

భరస : యస శరక టట
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ యస శరక టట
ఇసటట ననస:61-53
వయసనస:30
లస: పప
7861 SQX1582825
పపరర: యస శరక టట

7856 SQX1582791
పపరర: రరజఖ లకడక తతలదతవరపఅల

7881 SQX1312362
పపరర: రవ తతజ బబయకటర

95-166/480

తసడడ:డ వనసకటరరవప బబయకటర
ఇసటట ననస:61-54
వయసనస:24
లస: పప
95-166/482

7884 AP151000567742
పపరర: వనసకటబడవప బబయకటస

95-166/483

తసడడ:డ పపదపసచమయఖ
ఇసటట ననస:61-54
వయసనస:48
లస: పప
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7885 SQX2035756
పపరర: మలర శశరర బయకతనర
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95-166/1078

భరస : శసకర రరవప బయకతనర
ఇసటట ననస:61-54
వయసనస:37
లస: ససస స
7888 SQX1528134
పపరర: మణణకసఠ తతట

95-175/424

95-175/427

95-193/1478

95-166/486

95-166/488

95-166/491

95-175/430

భరస : రరమరగడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:61-57
వయసనస:49
లస: ససస స

95-166/484

7901 SQX1598665
పపరర: వహహదన బబగమ పఠరన

7904 SQX1955137
పపరర: హహహదయత ఖయన పఠరన

7907 AP151000501158
పపరర: చదసచమక కరమశశటస ట

95-175/433

7910 SQX0630954
పపరర: సరసబశవ రరవప కరమశశటస ట

95-166/487

7913 SQX2282481
పపరర: సనధనరరణణ మడక
భరస : శవ ననగ రరజ మడక
ఇసటట ననస:61-57
వయసనస:33
లస: ససస స

95-193/1476

7896 MLJ1173111
పపరర: శవకలమయరర పరస

95-166/485

7899 SQX1840685
పపరర: తడవనణణ పరస

95-195/124

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరస
ఇసటట ననస:61-55
వయసనస:26
లస: ససస స
95-166/489

7902 SQX1618018
పపరర: రరహన పఠరన

95-166/490

తలర : అబదననతసర పఠరన
ఇసటట ననస:61-56
వయసనస:31
లస: ససస స
95-166/492

7905 SQX0875807
పపరర: పపలర మక కకటటస

95-175/429

భరస : శకనన కకటటస
ఇసటట ననస:61-56
వయసనస:37
లస: ససస స
95-175/431

7908 SQX1528142
పపరర: కరమశశటస ట అనల కలమయర
కరమశశటస ట
తసడడ:డ ఆసజననయగలల కరమశశటస ట
ఇసటట ననస:61-56
వయసనస:30
లస: పప

95-175/432

95-175/434

7911 SQX2049617
పపరర: రజయ పటబన

95-155/732

తసడడ:డ సనబబబరరవప కరమశశటస ట
ఇసటట ననస:61-56
వయసనస:64
లస: పప
95-175/435

7893 SQX2491462
పపరర: మలర శశరర బయకతనర

భరస : శకనవరసరరవప పరస
ఇసటట ననస:61-55
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : సనబబబరరవప కరమశశటస ట
ఇసటట ననస:61-56
వయసనస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ కకటటస
ఇసటట ననస:61-56
వయసనస:43
లస: పప
7912 AP151000501299
పపరర: శవననగమలలర శశరర బబ సతష

7898 MLJ1171719
పపరర: వనసకటబడవప పరస

95-175/426

Deleted

తలర : ఆబదననతసర పఠరన
ఇసటట ననస:61-56
వయసనస:34
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప కరమశశటస ట
ఇసటట ననస:61-56
వయసనస:55
లస: ససస స
7909 SQX0875815
పపరర: శకనన కకటటస

7895 MLJ1172378
పపరర: వజయలకడక పరస

7890 SQX1073402
పపరర: నటరరజ తతట

భరస : శసకర రరవప బయకతనర
ఇసటట ననస:61-54
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : మహబమబ అల ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-56
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : బదనడలయర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:61-56
వయసనస:52
లస: ససస స
7906 AP151000501150
పపరర: శశషమక కరమశశటస ట

95-175/428

తసడడ:డ సకలసబబయమక
ఇసటట ననస:61-55
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ రవపఫ సయయద
ఇసటట ననస:61-56
వయసనస:24
లస: ససస స
7903 SQX1618000
పపరర: అబదననతసర పఠరన

7892 MLJ1126424
పపరర: వరరరఘవపలల తతట

95-175/423

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:61-54
వయసనస:26
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:61-55
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:61-55
వయసనస:77
లస: ససస స
7900 SQX1955160
పపరర: రజయయ సయయద

95-175/425

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తతట
ఇసటట ననస:61-54
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప భబకతనర
ఇసటట ననస:61-54
వయసనస:19
లస: ససస స
7897 AP151000567593
పపరర: సకలసబబయమక పరస

7889 SQX1537432
పపరర: కకరణ కలమయర తతట

7887 SQX1553917
పపరర: లకకక తతట

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:61-54
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:61-54
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ వరరఘవపలల తతట
ఇసటట ననస:61-54
వయసనస:40
లస: పప
7894 SQX2491603
పపరర: లకడక పసడయ భబకతనర

95-175/422

భరస : వనసకటటశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:61-54
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:61-54
వయసనస:24
లస: పప
7891 MLJ1122829
పపరర: చకకధర తతట

7886 AP151000501346
పపరర: ధనలకడక తతట

భరస : ఇదనయతతలయర పటబన
ఇసటట ననస:61-56-16
వయసనస:24
లస: ససస స
95-196/794

7914 SQX2542124
పపరర: లకడక పడసనత కకకససరర

95-87/1795

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకకససరర
ఇసటట ననస:61-58
వయసనస:18
లస: ససస స
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7915 MLJ1170356
పపరర: వనసకటటశశరమక కకకససరర

95-166/493

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:61-58
వయసనస:36
లస: ససస స

7916 AP151000567095
పపరర: అమల కకకససరర

95-166/494

భరస : శకనవరసరరవప కకకససరర
ఇసటట ననస:61-58
వయసనస:42
లస: ససస స

7918 SQX1990910
పపరర: ఎలమసద కకకససరర

95-166/1079

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకకససరర
ఇసటట ననస:61-58
వయసనస:21
లస: పప
7921 AP151000567265
పపరర: బబగస మహమకద

7919 SQX2313302
పపరర: శకనవరస రరవప తతట

భరస : హఫసజ
ఇసటట ననస:61-59
వయసనస:57
లస: ససస స

7922 SQX0244087
పపరర: ఫరరక మహమకద

95-175/1011

7920 SQX2313286
పపరర: కకరణ కలమయర తతట

95-175/1012

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:61-58
వయసనస:23
లస: పప
95-166/497

తసడడ:డ హఫసజ
ఇసటట ననస:61-59
వయసనస:30
లస: పప

7924 AP151000567008
పపరర: హఫసజ మహమకద

95-166/495

తసడడ:డ పరనయఖ
ఇసటట ననస:61-58
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తతట
ఇసటట ననస:61-58
వయసనస:55
లస: పప
95-166/496

7917 MLJ1170729
పపరర: రరమగ కకకససరర

7923 SQX0244137
పపరర: మహమకద ఆరరఫ

95-166/498

తసడడ:డ మహమకద హఫసజ
ఇసటట ననస:61-59
వయసనస:33
లస: పప

95-166/499

తసడడ:డ ఖయశస
ఇసటట ననస:61-59
వయసనస:62
లస: పప

7925 MLJ2691178
పపరర: మయధవ అసకగస
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95-175/436

భరస : మధనబబబగ అసకగస
ఇసటట ననస:61-60
వయసనస:39
లస: ససస స
7928 AP151000567082
పపరర: ససతమక బసరబతస న

95-166/500

95-192/1009

95-157/1188

భరస : వనసకటటశశరరర యయరరకమమసపత
ఇసటట ననస:61-62
వయసనస:64
లస: ససస స

7932 SQX2266286
పపరర: హలమయ మహమకద

7935 SQX1770940
పపరర: రహహమగన షపక

95-157/1191

7938 SQX1770932
పపరర: హససనన షపక

95-196/795

7941 SQX1099309
పపరర: ననగలకడక యరకసశశటస ట
భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:61-62
వయసనస:34
లస: ససస స

7930 SQX2155000
పపరర: చనమగసడతశశరర బసర బతన

95-166/1209

7933 SQX1770965
పపరర: గగస ఖయన పఠరన

95-157/1187

తసడడ:డ అబగదలయర పఠరన
ఇసటట ననస:61-61-1117
వయసనస:35
లస: పప
95-157/1189

7936 SQX1770957
పపరర: జజన బ షపక

95-157/1190

భరస : ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:61-61-1118
వయసనస:64
లస: ససస స
95-157/1192

భరస : ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:61-61-1120
వయసనస:35
లస: ససస స
95-157/1525

95-175/438

భరస : దనరరర పడసరద బసర బతన
ఇసటట ననస:61-61
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:61-61-1118
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:61-61-1118
వయసనస:40
లస: పప
7940 SQX2445526
పపరర: ననగగసదడమక యయరరకమమసపత

95-166/501

భరస : జన మహమకద
ఇసటట ననస:61-61
వయసనస:54
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:61-61-1118
వయసనస:31
లస: ససస స
7937 SQX1770700
పపరర: జలయన షపక

7929 MLJ2718807
పపరర: సరసబశవరరవప బసర బతస న

7927 AP151000498471
పపరర: మధనబబబగ అసకగస

తసడడ:డ రసగరరరవప అసకగo
ఇసటట ననస:61-60
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:61-61
వయసనస:62
లస: పప

భరస : లయయకత మహమకద
ఇసటట ననస:61-61
వయసనస:24
లస: ససస స
7934 SQX1770973
పపరర: రసజన షపక

95-175/437

భరస : రసగరరరవప అసకగo
ఇసటట ననస:61-60
వయసనస:60
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-61
వయసనస:57
లస: ససస స
7931 SQX2266310
పపరర: ఫరరజనన మహమకద

7926 AP151000501092
పపరర: మలలర శశరర అసకగస

7939 SQX1770981
పపరర: పరఖరరజజన షపక

95-157/1193

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:61-61-1120
వయసనస:54
లస: ససస స
95-166/502

7942 AP151000567126
పపరర: రరసబబబగ యరకసశశటస ట

95-166/503

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:61-62
వయసనస:42
లస: పప
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7943 SQX2436350
పపరర: రసబబబగ యయరరకమమసపత

95-166/1210

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యయరరకమమసపత
ఇసటట ననస:61-62
వయసనస:43
లస: పప
7946 NDX2514016
పపరర: ననసరయఖ చనరర శకరరమ

94-166/25

95-166/506

95-166/509

95-166/512

95-166/515

95-166/518

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-66
వయసనస:53
లస: పప
7964 SQX2327443
పపరర: ఖగఖరరనసరస షపక

95-166/1211

తసడడ:డ సనభబన
ఇసటట ననస:61-69
వయసనస:33
లస: పప

95-166/510

7956 AP151000567445
పపరర: శసకరరరవప మయమడనల

95-166/513

95-166/520

95-166/516

7962 SQX1851336
పపరర: నగరనన షపక

95-152/818

7968 SQX1239020
పపరర: సనలలమయన షపక

7971 SQX1417022
పపరర: మగసతనజ బబగస షపక
భరస : మగననత షపక
ఇసటట ననస:61-70
వయసనస:33
లస: ససస స

95-166/508

7954 MLJ1171628
పపరర: సనబబన షపక

95-166/511

7957 MLJ2717973
పపరర: శశష కలమయరర లసగమలలర

95-166/514

7960 MLJ2718427
పపరర: అపరలరరవప లసగమలలర

95-166/517

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:61-66
వయసనస:50
లస: పప
7963 SQX0673475
పపరర: మయలక భబషర షపక

95-166/519

తసడడ:డ ససలలమయన
ఇసటట ననస:61-67
వయసనస:30
లస: పప
95-166/1212

7966 SQX2262608
పపరర: హససన షపక

95-192/1010

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:61-67
వయసనస:39
లస: ససస స
95-166/521

తసడడ:డ మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:61-69
వయసనస:27
లస: పప
95-166/523

7951 SQX0459974
పపరర: వరబడహకచనరర శకరరస�

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:61-66
వయసనస:45
లస: ససస స

7959 SQX1090893
పపరర: వనసకట ససతనరరమ పవన
కలమయర లసగరమలలర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:61-66
వయసనస:25
లస: పప

7965 SQX2154888
పపరర: కరరశరక షపక

95-166/505

తసడడ:డ ఖయససస
ఇసటట ననస:61-64
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ కలర షపక
ఇసటట ననస:61-67
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : కరరమ షపక
ఇసటట ననస:61-69
వయసనస:28
లస: ససస స
7970 MLJ2721132
పపరర: మమలయల షపక

7953 MLJ1168657
పపరర: బబజ షపక

7948 SQX1238998
పపరర: పదనకవత శకరరమ

తసడడ:డ పపదద నరసయఖ
ఇసటట ననస:61-63
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ రగహమన షపక
ఇసటట ననస:61-66-757
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : అబగదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:61-67
వయసనస:38
లస: ససస స
7967 SQX1239012
పపరర: సలమయ షపక

95-166/507

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:61-65
వయసనస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:61-66
వయసనస:48
లస: ససస స
7961 MLJ1163641
పపరర: శకనవరసరరవప లసగమలలర

7950 MLJ2717502
పపరర: లకకకచనరర కరకలమయనన

94-166/24

భరస : వర బడహక చనరర శకరరమ
ఇసటట ననస:61-63
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : సనబబన
ఇసటట ననస:61-64
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:61-65
వయసనస:41
లస: ససస స
7958 MLJ1164607
పపరర: లలత లసగమలలర

95-166/504

తసడడ:డ వర బడహకచనరర
ఇసటట ననస:61-63
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ బడహకనసదచనరర
ఇసటట ననస:61-63
వయసనస:57
లస: పప
7955 AP151000567083
పపరర: పదనక మయమడనల

7947 MLJ2717536
పపరర: ననగరశశరమక కరకలమయనన

7945 NDX2513984
పపరర: ఉష రరణణ శకరరమ

భరస : వరర బడహకస శకరరమ
ఇసటట ననస:61-63
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : వర బడహకచనరర
ఇసటట ననస:61-63
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : వరబడహసచరర చరరకవపరర
ఇసటట ననస:61-63
వయసనస:52
లస: ససస స
7952 AP151000567115
పపరర: వరబడహకచనరర చరరకవపరర

94-166/23

తసడడ:డ వర బడహకస శకరరమ
ఇసటట ననస:61-63
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వర బడహకస శకరరమ
ఇసటట ననస:61-63
వయసనస:22
లస: పప
7949 AP151000567187
పపరర: సరసబబడజఖస చరరకవపరర

7944 NDX2509438
పపరర: ననగ మలలర శశరర శకరరమ

7969 SQX1239004
పపరర: కరరమ షపక

95-166/522

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:61-69
వయసనస:31
లస: పప
95-166/524

7972 SQX1417030
పపరర: మగననత షపక

95-166/525

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:61-70
వయసనస:35
లస: పప
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7973 SQX1566837
పపరర: వనసకట ననగరశశర గగపరస గరలర

95-174/284

తసడడ:డ వ అరక కర మమరరస గరలర
ఇసటట ననస:61-70
వయసనస:54
లస: పప
95-106/439

తసడడ:డ రరమదనసన గగపరస కకరలయర
ఇసటట ననస:61-75-8451
వయసనస:32
లస: పప
95-163/1038

95-174/286

95-194/429

95-104/1157

95-195/207

95-195/209

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:64-16-2508
వయసనస:48
లస: ససస స
7997 SQX1721505
పపరర: శకనవరస రరవప పపలర గగరక

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:65-7-1054/4
వయసనస:31
లస: ససస స

95-154/1234

7986 AP151000558273
పపరర: కరరస సయఖద

7989 SQX1995968
పపరర: షకకర షపక

7992 SQX1525965
పపరర: తరరణ గగపరస గరలర

95-195/219

95-152/820

7981 SQX2431344
పపరర: రహమగ
స నతసర షపక

95-156/995

7984 SQX2258432
పపరర: సనబబ రరవప ఆతషకలరర

7987 SQX1735281
పపరర: ఆదదమక అడపరల

95-142/217

95-95/1204

7990 SQX1784388
పపరర: లకడక వలర కలరరస

95-195/206

భరస : సరమమఖల రరజ వలర కలరరస
ఇసటట ననస:64-11-174/4
వయసనస:31
లస: ససస స
95-195/208

7993 SQX2001469
పపరర: సతఖననరరయణ గరజల

తసడడ:డ వనసకట ననగరవరరరవ గగపరస గరలర
ఇసటట ననస:64-11-1084
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గరజల
ఇసటట ననస:64-11-1314
వయసనస:44
లస: పప

7995 SQX2249571
పపరర: గగససయ పఠరన

7996 SQX1784347
పపరర: తషలసస శవ పరరశత ఎన

7998 SQX2005171
పపరర: నసరరలర షపక

8001 SQX1741917
పపరర: సనభబన షపక
తసడడ:డ భబడడలర షపక
ఇసటట ననస:65-8-17
వయసనస:35
లస: పప

95-157/1521

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర అడపరల
ఇసటట ననస:62-88-305
వయసనస:48
లస: ససస స

95-195/1420

95-195/1237

95-195/218

భరస : సనబబ రరవప ఎన
ఇసటట ననస:65-1-1245, 2ND LINE
వయసనస:22
లస: ససస స
95-195/1305

తసడడ:డ అజస షపక
ఇసటట ననస:65-4-427
వయసనస:19
లస: పప
95-195/1308

95-95/985

తసడడ:డ చనత జగర యఖ ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:61-254
వయసనస:63
లస: పప

భరస : గగస
ఇసటట ననస:64-62377/7
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపలర గగరక
ఇసటట ననస:65-2-1178
వయసనస:44
లస: పప
8000 SQX1999952
పపరర: మగనత షపక

7983 SQX2258374
పపరర: లకడక ఆతషకలరర

7978 SQX1726991
పపరర: రజన బబ డపరటట

భరస : అబగదలడహహస షపక
ఇసటట ననస:61-131
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషష షపక
ఇసటట ననస:64-6-2094
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ జయ రరస వలర కలరరస
ఇసటట ననస:64-11-174/4
వయసనస:34
లస: పప
7994 SQX0858100
పపరర: గరలమక పపలర లచదరరవప

95-152/819

తసడడ:డ రహహమయన సయఖద
ఇసటట ననస:61-1175
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ దనసరర బబబగ
ఇసటట ననస:64-2-280
వయసనస:72
లస: పప
7991 SQX1784396
పపరర: సరమమఖల రరజ వలర కలరరస

7980 SQX1934223
పపరర: జజగరర మమడడ నళన కలమయరర

95-104/1156

భరస : నరసససహరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:61-100
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : సనబబ రరవప ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:61-254
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:61-428
వయసనస:66
లస: పప
7988 SQX0005900
పపరర: శరసత రరజ దనసరర

95-163/1039

భరస : జర వ యయన రరవప
ఇసటట ననస:61-120
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబబరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:61-195
వయసనస:21
లస: ససస స
7985 SQX1247718
పపరర: సరసబశవ రరవప ఆతకకలరర

7977 SQX2419489
పపరర: కరరరసక కలమయర యయజల

7975 SQX1196295
పపరర: రరజశశఖర రగడడడ మదస
ద రర

తసడడ:డ గగవసధ రగడడడ మదస
ద రర
ఇసటట ననస:61-75-8451
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస యయజల
ఇసటట ననస:61-90/2
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ససగరరరశశటస ట
ఇసటట ననస:61-118-1/4
వయసనస:41
లస: పప
7982 SQX1762962
పపరర: సనజత శక ఆకలల

95-103/554

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:61-75-8451
వయసనస:49
లస: ససస స

7976 SQX0515338
పపరర: లకడక ననరరయణ గగపరస కకరళళ

7979 SQX2168573
పపరర: వనసకట సనబబయఖ ససగరరరశశటస ట

7974 MLJ2471118
పపరర: సరసశత� తడవరరస�

7999 SQX1839760
పపరర: మమహరరనతసర షపక

95-189/79

భరస : అలయరబక షపక
ఇసటట ననస:65-5-47
వయసనస:34
లస: ససస స
95-195/231

8002 SQX2087336
పపరర: ఫపచరగజ షపక

95-195/1310

తసడడ:డ జలయన షపక
ఇసటట ననస:65-8-36
వయసనస:25
లస: పప
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95-195/1309

భరస : రబబబన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-8-1705
వయసనస:26
లస: ససస స
8006 SQX1894179
పపరర: బబషష షపక

95-95/1002

95-195/888

95-195/891

95-195/893

95-195/896

95-195/899

95-196/393

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:65-16-1507
వయసనస:73
లస: ససస స

8016 SQX1575994
పపరర: రరహన షపక

8019 SQX1729052
పపరర: వల షపక

8022 SQX1729193
పపరర: నబ సరహహబ షపక

8025 SQX1336701
పపరర: ఏసనబ షపక

95-195/903

8028 SQX2424398
పపరర: బబబగ షపక

95-195/894

8031 SQX2460889
పపరర: సరహహబ షపక
తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:65-16-1507
వయసనస:34
లస: పప

8011 MLJ3162237
పపరర: నర జహన

95-195/890

8014 SQX1444074
పపరర: సనబడహకణఖస ససపత

95-198/712

8017 AP151000669241
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-195/895

భరస : బబబగ ష క
ఇసటట ననస:65-16-1506
వయసనస:50
లస: ససస స
95-195/897

8020 SQX1729110
పపరర: ననగమర షపక

95-195/898

తసడడ:డ జబర షపక
ఇసటట ననస:65-16-1506
వయసనస:24
లస: పప
95-195/900

8023 AP151000666136
పపరర: బబబగ షపక

95-195/901

తసడడ:డ వల ష క
ఇసటట ననస:65-16-1506
వయసనస:57
లస: పప
95-196/394

8026 SQX1733682
పపరర: సబహ షపక

95-195/902

భరస : సనభబన షపక
ఇసటట ననస:65-16-1507
వయసనస:22
లస: ససస స
95-195/1493

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:65-16-1507
వయసనస:54
లస: పప
95-197/623

95-195/887

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససపత
ఇసటట ననస:65-16-1505
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల షసక
ఇసటట ననస:65-16-1506
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ జజనన షపక
ఇసటట ననస:65-16-1507
వయసనస:24
లస: పప
8030 SQX2451789
పపరర: మసరసన బఇవనచ షపక

95-195/892

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:65-16-1506
వయసనస:36
లస: పప

భరస : అమయ
జ ద షపక
ఇసటట ననస:65-16-1506
వయసనస:29
లస: ససస స
8027 SQX1724921
పపరర: సపచదన షపక

8013 MLJ3153467
పపరర: రఫస పఠరన

8008 MLJ3151792
పపరర: జజన షపక

భరస : సతనసర పఠరన ష క
ఇసటట ననస:65-16-1505
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:65-16-1506
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ దసడడ బబబగ ష క
ఇసటట ననస:65-16-1506
వయసనస:26
లస: పప
8024 SQX1247262
పపరర: బబజ షపక

95-195/889

భరస : నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-16-1506
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : వల ష క
ఇసటట ననస:65-16-1506
వయసనస:72
లస: ససస స
8021 SQX0956623
పపరర: సనభబన షపక

8010 SQX0956656
పపరర: అనసరరర పఠరన

95-195/236

తసడడ:డ జబబబర ష క
ఇసటట ననస:65-16-1504
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర ష క
ఇసటట ననస:65-16-1505
వయసనస:40
లస: పప

భరస : ఉమకర ష క
ఇసటట ననస:65-16-1506
వయసనస:31
లస: ససస స
8018 AP151000669185
పపరర: మసరసన బ షపక

95-195/886

భరస : రఫస ష క
ఇసటట ననస:65-16-1505
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర ష క
ఇసటట ననస:65-16-1505
వయసనస:37
లస: పప
8015 SQX0956581
పపరర: సనలయసన షపక

8007 MLJ3162229
పపరర: బబ షపక

8005 SQX1616269
పపరర: సరయకకరణ కకసడతటట

తసడడ:డ బబజ శకధర కకసడతటట
ఇసటట ననస:65-11-104
వయసనస:23
లస: పప

భరస : జజబబబర ష క
ఇసటట ననస:65-16-1504
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : రషసద పఠరన ష క
ఇసటట ననస:65-16-1505
వయసనస:29
లస: ససస స
8012 MLJ3153152
పపరర: రషసద పఠరన

95-166/1106

భరస : గగస మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-68/A
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇకబల షపక
ఇసటట ననస:65-16-1394
వయసనస:39
లస: పప
8009 SQX0915298
పపరర: అఫసజన పఠరన

8004 SQX2056075
పపరర: జకకయ మహమకద

8029 SQX2456044
పపరర: హహసపన బ షపక

95-196/915

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:65-16-1507
వయసనస:44
లస: ససస స
95-197/624

8032 SQX2384469
పపరర: ఫరరజనన షపక

95-196/916

తసడడ:డ రరయయజ షపక
ఇసటట ననస:65-16-1508
వయసనస:18
లస: ససస స
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8033 SQX0615823
పపరర: మయదనల సశపత
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95-195/904

భరస : శకనవరస మదదల
ఇసటట ననస:65-16-1509
వయసనస:34
లస: ససస స
8036 SQX1188276
పపరర: హరరపస
డ రద డదసకగన

95-195/907

95-195/910

95-195/912

95-195/914

95-195/917

95-195/920

95-198/714

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-16-1514
వయసనస:52
లస: పప

8046 SQX1483098
పపరర: అనశరరలయర మహమకద

8049 SQX1616343
పపరర: ఆరరఫర షపక

8052 MLJ3151107
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

8055 SQX1248971
పపరర: మగసతనజ షపక

95-195/925

8058 SQX1583641
పపరర: కరరమగనతసర షపక

95-195/915

8061 SQX1575358
పపరర: నజర షపక
భరస : ఆససఫ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-16-1515
వయసనస:30
లస: ససస స

8041 AP151000669519
పపరర: అకస ర షపక

95-195/911

8044 SQX1493774
పపరర: హహనయతషలయర షపక

95-195/913

8047 SQX0956607
పపరర: ఉమకర షపక

95-195/916

తసడడ:డ బబబగ ష క
ఇసటట ననస:65-16-1512
వయసనస:38
లస: పప
95-195/918

8050 SQX1078063
పపరర: షపక షబబనన

95-195/919

తలర : అలస ఫ ష క
ఇసటట ననస:65-16-1513
వయసనస:27
లస: ససస స
95-195/921

8053 AP151000666526
పపరర: యగసన� శశకయమసనఫ షపక

95-195/922

తసడడ:డ హహసపసన ష క
ఇసటట ననస:65-16-1513
వయసనస:65
లస: పప
95-195/923

8056 SQX1240852
పపరర: జజన బబగస షపక

95-195/924

భరస : రరయయజ షపక
ఇసటట ననస:65-16-1514
వయసనస:30
లస: ససస స
95-198/715

భరస : బబబగ అలమగలయరహ షపక
ఇసటట ననస:65-16-1514
వయసనస:55
లస: ససస స
95-198/717

95-195/909

తసడడ:డ అలమగలయరహ షపక
ఇసటట ననస:65-16-1512
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : మరర షపక
ఇసటట ననస:65-16-1514
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల ష క
ఇసటట ననస:65-16-1514
వయసనస:55
లస: ససస స
8060 SQX1249037
పపరర: మసరసన వల షపక

95-198/713

తసడడ:డ యమసనబ షపక
ఇసటట ననస:65-16-1513
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ అలయసఫ
ఇసటట ననస:65-16-1513
వయసనస:31
లస: పప
8057 AP151000669090
పపరర: బబ జజన షపక

8043 SQX1240662
పపరర: లకడక వనమమరర

8038 SQX0737866
పపరర: శకనవరస మయదల

భరస : మసరసన ష క
ఇసటట ననస:65-16-1510
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-16-1513
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : యమసనఫ ష క
ఇసటట ననస:65-16-1513
వయసనస:55
లస: ససస స
8054 SQX1071703
పపరర: బబజ షపక

95-195/1494

తసడడ:డ అలమగలయరహ మహమకద
ఇసటట ననస:65-16-1512
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఖలలలలయరహ ష క
ఇసటట ననస:65-16-1512
వయసనస:60
లస: పప
8051 AP151000669093
పపరర: అలయసఫ షపక

8040 SQX2446516
పపరర: అసజన దతవ మదనల

95-195/906

తలర : వనసకటటశశరరర మదదల
ఇసటట ననస:65-16-1509
వయసనస:38
లస: పప

భరస : మహనసద వనమమరర
ఇసటట ననస:65-16-1510
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : బబబగ అలమగలయర షపక
ఇసటట ననస:65-16-1512
వయసనస:55
లస: ససస స
8048 SQX1616327
పపరర: బబబగ అలమగలయర షపక

95-195/908

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:65-16-1509
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన ష క
ఇసటట ననస:65-16-1510
వయసనస:50
లస: పప
8045 SQX1616350
పపరర: కరరమగనతసర షపక

8037 SQX0737809
పపరర: సరసబశవ మయదనల

8035 SQX0581371
పపరర: అసజనదతవ మయదనల

భరస : వనసకటటశశరరర మదదల
ఇసటట ననస:65-16-1509
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:65-16-1509
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ
ఇసటట ననస:65-16-1509
వయసనస:61
లస: పప
8042 AP151000666527
పపరర: మసరసన షపక

95-195/905

భరస : సరసబశవ రరవప మదదల
ఇసటట ననస:65-16-1509
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప డదసకగన
ఇసటట ననస:65-16-1509
వయసనస:32
లస: పప
8039 SQX0737882
పపరర: వనసకటటశశరరర మయదల

8034 SQX0581363
పపరర: మయదనల అననపమ

8059 SQX1235911
పపరర: మరర షపక

95-198/716

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-16-1514
వయసనస:29
లస: పప
95-195/926

8062 AP151000669745
పపరర: ఖయదర బ షపక

95-195/927

భరస : ఖయదర సరహహబ ష క
ఇసటట ననస:65-16-1515
వయసనస:70
లస: ససస స
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8063 SQX0737825
పపరర: ఖయదర భబషర షపక
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95-195/928

తసడడ:డ చనసద భబషర ష క
ఇసటట ననస:65-16-1515
వయసనస:32
లస: పప
8066 SQX1725480
పపరర: చనసద బబషర షపక

95-195/931

95-195/932

95-195/935

95-195/938

95-195/941

95-195/944

95-195/947

తసడడ:డ ననన సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-16-1519
వయసనస:44
లస: పప

8076 SQX0463364
పపరర: పఠరన రజయయ

8079 AP151000669215
పపరర: ఖయదసరరన పఠరన

8082 AP151000666290
పపరర: అకబర ఖయన పఠరన

8085 SQX0453928
పపరర: షపక అమమరరన�

95-195/950

8088 SQX1200567
పపరర: సపచదన షపక

95-195/939

8091 AP151000666759
పపరర: ననగమర షపక
తసడడ:డ గగస ష క
ఇసటట ననస:65-16-1519
వయసనస:50
లస: పప

8071 SQX1200682
పపరర: నరసససహ రరవప మరరక

95-195/934

8074 SQX1323237
పపరర: ఫరతమగనతసర పఠరన

95-195/937

8077 SQX1726082
పపరర: అమన పఠరన

95-195/940

భరస : బబజ పఠరన
ఇసటట ననస:65-16-1518
వయసనస:32
లస: ససస స
95-195/942

8080 SQX1413061
పపరర: ననగమర పఠరన

95-195/943

తసడడ:డ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:65-16-1518
వయసనస:33
లస: పప
95-195/945

8083 SQX1200518
పపరర: షబనన షపక

95-195/946

భరస : సపచదన షపక
ఇసటట ననస:65-16-1519
వయసనస:29
లస: ససస స
95-195/948

8086 AP151000669213
పపరర: మగనత షపక

95-195/949

భరస : ననగగర ష క
ఇసటట ననస:65-16-1519
వయసనస:48
లస: ససస స
95-195/951

తసడడ:డ హదస షరఫస షపక
ఇసటట ననస:65-16-1519
వయసనస:32
లస: పప
95-195/953

95-195/1495

తసడడ:డ మసరసన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:65-16-1517
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : గగస ష క
ఇసటట ననస:65-16-1519
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : సయఖద బబజ సయయద
ఇసటట ననస:65-16-1519
వయసనస:49
లస: ససస స
8090 SQX1200542
పపరర: బబజ సయఖద

95-195/936

తసడడ:డ మసరసన ఖయన
ఇసటట ననస:65-16-1518
వయసనస:46
లస: పప

భరస : వరహహద షపక
ఇసటట ననస:65-16-1519
వయసనస:31
లస: ససస స
8087 SQX0453969
పపరర: అసకత సయఖద�

8073 AP151000666241
పపరర: సనబబబరరవప మరరక

8068 SQX1733575
పపరర: హజజరర షపక

తసడడ:డ సనబబబ రరవప మరరక
ఇసటట ననస:65-16-1516
వయసనస:40
లస: పప

భరస : జలయన ఖయన ష క
ఇసటట ననస:65-16-1518
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ జలయన ఖయన ష క
ఇసటట ననస:65-16-1518
వయసనస:43
లస: పప
8084 SQX1200575
పపరర: కరరమగన షపక

95-195/933

భరస : ననగమరరన ష క
ఇసటట ననస:65-16-1518
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : బబజ ష క
ఇసటట ననస:65-16-1518
వయసనస:36
లస: ససస స
8081 AP151000666030
పపరర: భబజత పటబన

8070 SQX0915322
పపరర: మహలకకమక మరరక

95-195/930

భరస : ఖయదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-16-1515
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ డడయఖ మరరక
ఇసటట ననస:65-16-1516
వయసనస:75
లస: పప

భరస : మసరసన కహన ష క
ఇసటట ననస:65-16-1517
వయసనస:65
లస: ససస స
8078 SQX0463299
పపరర: షరహహన

95-195/1279

భరస : సనబబబ రరవప మరరక
ఇసటట ననస:65-16-1516
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబ రరవప పరరర
ఇసటట ననస:65-16-1516
వయసనస:40
లస: పప
8075 AP151000669221
పపరర: తనజజన

8067 SQX2041309
పపరర: గరలబ షపక

8065 SQX1725456
పపరర: ఆససఫ బబషర షపక

తసడడ:డ ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-16-1515
వయసనస:36
లస: పప

భరస : చనసద బబష షపక
ఇసటట ననస:65-16-1515
వయసనస:58
లస: ససస స

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప పపరర
ఇసటట ననస:65-16-1516
వయసనస:36
లస: ససస స
8072 SQX1201409
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప పరరర

95-195/929

తసడడ:డ అబగదల మయజద ష క
ఇసటట ననస:65-16-1515
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ సలయస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-16-1515
వయసనస:64
లస: పప
8069 SQX1575879
పపరర: నరసమక పపరర

8064 SQX1095141
పపరర: ఇసరకయల షపక

8089 SQX1200534
పపరర: వరహహద షపక

95-195/952

తసడడ:డ అబగదల రహమయన షపక
ఇసటట ననస:65-16-1519
వయసనస:36
లస: పప
95-195/954

8092 SQX2210797
పపరర: రశద షపక

95-195/1496

తసడడ:డ అలర బకలర షపక
ఇసటట ననస:65-16-1519 , 4 LINE
వయసనస:20
లస: పప
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8093 SQX1731249
పపరర: రహహమమన షపక
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95-195/955

భరస : మహతనబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-16-1520
వయసనస:29
లస: ససస స
8096 SQX0849109
పపరర: రహమతషలయర షపక

95-195/958

95-195/960

95-195/961

95-195/964

95-195/1500

95-195/965

95-195/968

95-195/970

95-195/1157

8109 SQX1645837
పపరర: అనతపపరరత కకలలకకసడ

8112 AP151000669135
పపరర: బగజజమక షపక

8115 AP151000666134
పపరర: సనభబన షపక

8118 SQX0454447
పపరర: షపక ఖయదదరరబ

95-195/1501

8121 SQX1575853
పపరర: ననత షపక
భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-16-1525
వయసనస:23
లస: ససస స

8101 SQX2262517
పపరర: మసరసన షపక

95-197/625

8104 SQX1726173
పపరర: రరజరష కకలలకకసడ

95-195/963

8107 SQX2428514
పపరర: రరజశశరర కకలలకకసడ

95-195/1499

భరస : మలర కరరరజన కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:65-16-1522
వయసనస:21
లస: ససస స
95-196/395

8110 SQX2175362
పపరర: అనతపపరష కకలలకకసడ

95-196/917

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:65-16-1522
వయసనస:65
లస: ససస స
95-195/966

8113 SQX0845222
పపరర: మరర బ షపక

95-195/967

భరస : మమలయల ష క
ఇసటట ననస:65-16-1523
వయసనస:77
లస: ససస స
95-195/969

8116 SQX1948173
పపరర: అలయరబక షపక

95-95/1003

తసడడ:డ మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-16-1524
వయసనస:24
లస: పప
95-195/971

భరస : సనలలమయన సరహహబ ష క
ఇసటట ననస:65-16-1524
వయసనస:76
లస: ససస స

Deleted

భరస : అలయరబక షపక
ఇసటట ననస:65-16-1524
వయసనస:18
లస: ససస స

8106 SQX0845248
పపరర: రరజరశశరర కకలలకకసడ

95-195/1497

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:65-16-1522
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ మమలయల ష క
ఇసటట ననస:65-16-1523
వయసనస:50
లస: పప

భరస : సనబబన ష క
ఇసటట ననస:65-16-1524
వయసనస:40
లస: ససస స
8120 SQX2161339
పపరర: రరజజశనన షపక

95-195/962

భరస : సనభబన ష క
ఇసటట ననస:65-16-1523
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:65-16-1523
వయసనస:37
లస: పప
8117 SQX0454439
పపరర: షకకలయ షపక

8103 SQX0705665
పపరర: బబజ షపక

8098 SQX2432524
పపరర: మహతనబ మహమకద

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:65-16-1521
వయసనస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:65-16-1522
వయసనస:65
లస: ససస స

భరస : రసజన వల ష క
ఇసటట ననస:65-16-1523
వయసనస:33
లస: ససస స
8114 SQX0849091
పపరర: రసజజన వల సయఖద

95-195/1498

భరస : మలర కరరరజన రరవప కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:65-16.1522
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ దగగపరటట
ఇసటట ననస:65-16-1522
వయసనస:19
లస: పప
8111 SQX0454413
పపరర: మహబమబగనతసర

8100 SQX2195840
పపరర: అబద షపక

95-195/957

తసడడ:డ బబష మహమకద
ఇసటట ననస:65-16-1520
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగగర ష క
ఇసటట ననస:65-16-1522
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:65-16-1522
వయసనస:39
లస: పప
8108 SQX2212686
పపరర: తరరమలరరవప దగగపరటట

95-195/959

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-16-1521
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : రరజరష కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:65-16-1522
వయసనస:29
లస: ససస స
8105 MLJ3152519
పపరర: మలర కరరరజనరరవప

8097 SQX1575630
పపరర: ఇబడహహస షపక

8095 MLJ3162724
పపరర: కరరమగన షపక

భరస : ఇబడహహస ష క
ఇసటట ననస:65-16-1520
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-16-1520
వయసనస:63
లస: పప

భరస : షషకలర ష క
ఇసటట ననస:65-16-1521
వయసనస:54
లస: ససస స
8102 SQX0845123
పపరర: లకడక సరయ కకలలకకసడ

95-195/956

భరస : షపక రహమ తషలర ష క
ఇసటట ననస:65-16-1520
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల హఫసస ష క
ఇసటట ననస:65-16-1520
వయసనస:47
లస: పప
8099 SQX0651976
పపరర: షపక అజమగన

8094 SQX0453829
పపరర: షపక షరజహన బబగస

8119 SQX0996579
పపరర: సనభబన షపక

95-195/972

తసడడ:డ సనలలమయన ష క
ఇసటట ననస:65-16-1524
వయసనస:42
లస: పప
95-195/973

8122 SQX0845230
పపరర: రరజజశనన షపక

95-195/974

తసడడ:డ మహమకద ష క
ఇసటట ననస:65-16-1525
వయసనస:26
లస: ససస స
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8123 MLJ3162021
పపరర: ననసర బ షపక
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95-195/975

భరస : మమహకద ష క
ఇసటట ననస:65-16-1525
వయసనస:46
లస: ససస స
8126 SQX2024537
పపరర: బబజ షపక

95-195/1280

95-195/980

భరస : బబలశశరరలల అలర స
ఇసటట ననస:65-16-1526
వయసనస:73
లస: ససస స
95-195/983

తసడడ:డ ననజర హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-16-1527
వయసనస:31
లస: పప
95-195/986

95-195/1524

95-195/990

95-195/984

8136 SQX1575788
పపరర: మహమకద కససస షపక

8139 SQX1731389
పపరర: సపచదన బ షపక

8142 SQX1731553
పపరర: ఖయససస బ షపక

95-196/397

8145 AP151000669087
పపరర: గగవసదమక మఱఱడ

95-195/987

తసడడ:డ అరరజనరరవప మరరక
ఇసటట ననస:65-17-1530
వయసనస:36
లస: పప

8148 SQX0585943
పపరర: అపరలరరవప� అరవ�

95-195/988

8151 SQX1733641
పపరర: హహహమ నల
తసడడ:డ శకనన నల
ఇసటట ననస:65-17-1531
వయసనస:24
లస: ససస స

95-195/982

8134 SQX0462796
పపరర: పఠరన ససరరజన

95-195/985

8137 SQX2329993
పపరర: మహమకద ఏజజజ

95-195/1517

8140 SQX1731355
పపరర: వనణగ టసకశరల

95-195/989

తసడడ:డ శకనవరస టసకశరల
ఇసటట ననస:65-17-1089
వయసనస:22
లస: పప
95-195/991

8143 SQX1152065
పపరర: భబరర వ మరరక

95-196/396

భరస : భభగరశశరరరవప మరరక
ఇసటట ననస:65-17-1530
వయసనస:28
లస: ససస స
95-196/398

8146 SQX0585844
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� మరరక�

95-196/399

తసడడ:డ అరరజన రరవప� మరరక
ఇసటట ననస:65-17-1530
వయసనస:36
లస: పప
95-196/401

తసడడ:డ యలమసద రరవప� ఆరవ
ఇసటట ననస:65-17-1530
వయసనస:37
లస: పప
95-196/403

8131 MLJ3152584
పపరర: లలధకరరయనత అలర స

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:65-17-16/14
వయసనస:22
లస: పప

భరస : అరరజనరరవప మరరక
ఇసటట ననస:65-17-1530
వయసనస:38
లస: ససస స
95-196/400

95-195/979

భరస : షఫసఖయన ష క
ఇసటట ననస:65-16-1528
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : మమలయ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1436
వయసనస:89
లస: ససస స

భరస : అపరలరరవప� ఆరవ
ఇసటట ననస:65-17-1530
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకతపలయఖ మరరక
ఇసటట ననస:65-17-1530
వయసనస:57
లస: పప

8133 SQX1575622
పపరర: సపచదన ఖయన పటబన

8128 MLJ3161668
పపరర: ససత పరరమ

తసడడ:డ బబలశశరరలల అలర స
ఇసటట ననస:65-16-1526
వయసనస:68
లస: పప

భరస : మమలయ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1032
వయసనస:89
లస: ససస స

భరస : జజన సపచదన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1430
వయసనస:27
లస: ససస స

8150 AP151000666067
పపరర: అరరజనరరవప మరరక

95-195/981

తసడడ:డ బగడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-16-1708
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగఛస
ఇసటట ననస:65-17-162
వయసనస:32
లస: పప

8147 MLJ3151628
పపరర: భభగరశశరరరవప మరరక

8130 MLJ3152493
పపరర: ననగరశశరరరవప పరరమ

95-195/977

భరస : ననగరశశరరరవప పరరమ
ఇసటట ననస:65-16-1526
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనన పటబన
ఇసటట ననస:65-16-1527
వయసనస:67
లస: పప

భరస : సనబబబరగడడడ
ఇసటట ననస:65-16-1597
వయసనస:73
లస: ససస స

8144 SQX0503698
పపరర: లలయవత అరవ�

95-195/978

తసడడ:డ సనబబబరరవప పరరమ
ఇసటట ననస:65-16-1526
వయసనస:62
లస: పప

8132 SQX1398248
పపరర: ఆదదల మహమకద

8141 SQX1731306
పపరర: షహహన షపక

8127 MLJ3162005
పపరర: రరణణ అలయరస

8125 MLJ3151636
పపరర: మహమకద షపక

తసడడ:డ బడతసరహహబ ష క
ఇసటట ననస:65-16-1525
వయసనస:56
లస: పప

భరస : మరరయనత అలర స
ఇసటట ననస:65-16-1526
వయసనస:48
లస: ససస స

8129 MLJ3162013
పపరర: భబగఖమక అలర స

8138 SQX2382893
పపరర: చనరగరస మగఛస

95-195/976

తసడడ:డ మహమకద ష క
ఇసటట ననస:65-16-1525
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలయర షపక
ఇసటట ననస:65-16-1525
వయసనస:26
లస: పప

8135 SQX0773911
పపరర: వరమక సతస

8124 SQX0849083
పపరర: బబజ షపక

8149 SQX0648030
పపరర: కకషష శశజ

95-196/402

తసడడ:డ గగరవయఖ శశ జ
ఇసటట ననస:65-17-1530
వయసనస:28
లస: పప
95-195/992

8152 SQX0956672
పపరర: శకనవరస కకట

95-195/993

తసడడ:డ పరమగల రరవప కకట
ఇసటట ననస:65-17-1531
వయసనస:36
లస: పప
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8153 SQX1725571
పపరర: పరమగల రరవప కకట
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95-195/994

తసడడ:డ కకషష మమరరస కకట
ఇసటట ననస:65-17-1531
వయసనస:83
లస: పప
95-196/405

భరస : సనబబబరరవప లలట కకట
ఇసటట ననస:65-17-1531
వయసనస:63
లస: ససస స
95-198/719

భరస : సనభబన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1531
వయసనస:38
లస: ససస స
95-198/722

తసడడ:డ షపక అజమ
ఇసటట ననస:65-17-1531
వయసనస:35
లస: పప
95-195/995

భరస : అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1532
వయసనస:29
లస: ససస స

95-198/720

8163 SQX1240696
పపరర: సనభబన షపక

8166 SQX2297190
పపరర: నజరరనతసర షపక

95-195/1504

8169 MLJ3161965
పపరర: నసరజ హన షపక షపక

95-198/723

95-198/725

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససరరబబ యన
ఇసటట ననస:65-17-1532
వయసనస:25
లస: పప

8172 SQX1248906
పపరర: సలస షపక

95-195/1502

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1532
వయసనస:20
లస: ససస స

8175 SQX1731652
పపరర: తతజససశ కకసగ

95-196/408

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1533
వయసనస:32
లస: పప

8178 SQX0467282
పపరర: పదనకవత కకసగ

95-198/726

8181 SQX1551010
పపరర: జలయన సయఖద
తసడడ:డ రహమయన సయఖద
ఇసటట ననస:65-17-1533
వయసనస:37
లస: పప

8164 SQX2300135
పపరర: జలయన షపక

95-72/947

8167 SQX2297232
పపరర: అనశర బబష షపక

95-195/1503

8170 SQX1616087
పపరర: సరమయమ జఖస లలతస

95-198/724

8173 SQX1248898
పపరర: ఖయజజ షపక

95-198/727

తసడడ:డ ఖనదనదస షపక
ఇసటట ననస:65-17-1532
వయసనస:33
లస: పప
95-195/996

8176 SQX1725522
పపరర: సరయ కలమయర కకసగ

95-195/997

తసడడ:డ పడసరద కకసగ
ఇసటట ననస:65-17-1533
వయసనస:22
లస: పప
95-196/409

భరస : పడసరద కకసగ
ఇసటట ననస:65-17-1533
వయసనస:37
లస: ససస స
95-196/411

95-198/721

భరస : రమణ రరవప లలతస
ఇసటట ననస:65-17-1532
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద కకసగ
ఇసటట ననస:65-17-1533
వయసనస:21
లస: ససస స
95-195/998

8161 SQX1444025
పపరర: బబలమక కకట

తసడడ:డ జలయన
ఇసటట ననస:65-17-1532
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఖనదనదస షపక
ఇసటట ననస:65-17-1532
వయసనస:29
లస: పప
95-198/1463

95-196/407

తసడడ:డ దనవపద
ఇసటట ననస:65-17-1532
వయసనస:62
లస: పప

భరస : ఖనదనదస షపక
ఇసటట ననస:65-17-1532
వయసనస:65
లస: ససస స

8171 SQX1214568
పపరర: మయనశ కలమయర ససరరబబ యన

8158 MLJ3153038
పపరర: పరమగలరరవప కకట� కకట

భరస : పరమగల రరవప కకట
ఇసటట ననస:65-17-1531
వయసనస:68
లస: ససస స

భరస : జలయన
ఇసటట ననస:65-17-1532
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : మగనశర
ఇసటట ననస:65-17-1532
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కకసగ
ఇసటట ననస:65-17-1533
వయసనస:37
లస: పప

8160 SQX1240506
పపరర: ఇమయమ బ షపక

95-196/404

తసడడ:డ కకషష మమరరస కకట
ఇసటట ననస:65-17-1531
వయసనస:65
లస: పప

తసడడ:డ సపచదన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1531
వయసనస:43
లస: పప

8165 SQX1731785
పపరర: రజయయ షపక

8180 AP151000666212
పపరర: పడసరద కకసగర

95-196/406

భరస : అబగదల అజమ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1531
వయసనస:56
లస: ససస స

8162 SQX1206300
పపరర: షపక మనససర

8177 SQX1726371
పపరర: షసకత షపక

8157 SQX0904508
పపరర: శకనవరస రరవప కకట

8155 SQX0997536
పపరర: బబలమక కకట

భరస : పరమగల రరవప కకట
ఇసటట ననస:65-17-1531
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమగల రరవప కకట
ఇసటట ననస:65-17-1531
వయసనస:38
లస: పప

8159 SQX1240910
పపరర: ఖగఖరరనతసర షపక

8174 SQX2182889
పపరర: గగససయయ షపక

95-195/1588

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:65-17-1531
వయసనస:23
లస: ససస స

8156 SQX1550947
పపరర: లకడక కకట

8168 SQX2297257
పపరర: ఫహమదన మహమకద

8154 SQX2543841
పపరర: హహహమ కకట

8179 SQX1550897
పపరర: రరణగకర దతవ బబ సతష

95-196/410

భరస : వనసకట రగడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:65-17-1533
వయసనస:58
లస: ససస స
95-196/412

8182 SQX1551085
పపరర: వనసకట రగడడడ బబ సతష

95-196/413

తసడడ:డ ననగర రగడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:65-17-1533
వయసనస:65
లస: పప
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8183 SQX1731694
పపరర: అదద లకడక లలతస
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95-195/999

భరస : ససరరఖ ననరరయణ లలతస
ఇసటట ననస:65-17-1534
వయసనస:36
లస: ససస స
8186 AP151000669592
పపరర: సరమయమ జఖస లలతస

95-196/416

95-196/419

95-196/421

95-196/424

95-198/729

95-195/1002

95-195/1005

తసడడ:డ రసజజన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1537
వయసనస:30
లస: పప

8196 SQX1275529
పపరర: వరయఖ చనగసటట

8199 SQX1784511
పపరర: మమహరరనతసర పఠరన

8202 SQX1734078
పపరర: మతనజ మహమకద

8205 SQX2414985
పపరర: షపక షపక

95-195/1507

8208 SQX2407864
పపరర: నగరనన షపక

95-196/425

8211 SQX2411924
పపరర: షపచదన షపక
తసడడ:డ రసజజన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1537
వయసనస:33
లస: పప

8191 SQX1468249
పపరర: షరఫసయ షపక

95-196/420

8194 SQX0412155
పపరర: శవపరరశత మయరరరమ�

95-196/423

8197 SQX0310318
పపరర: కగ సనబబబరరవప�

95-196/426

తసడడ:డ పపలర యఖ� కర
ఇసటట ననస:65-17-1535
వయసనస:58
లస: పప
95-195/1000

8200 SQX1733732
పపరర: షపహననజ షపక

95-195/1001

భరస : మహహదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1537
వయసనస:26
లస: ససస స
95-195/1003

95-195/1004
8203 SQX1725597
పపరర: మహబమబ బబషర మహమకద

తసడడ:డ అమననదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1537
వయసనస:38
లస: పప
95-195/1505

8206 SQX2409795
పపరర: రసజజన బ షపక

95-195/1506

భరస : రసజజన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1537
వయసనస:49
లస: ససస స
95-195/1508

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-17-1537
వయసనస:23
లస: ససస స
95-196/919

95-196/418

భరస : వనసకట సనబబయఖ� మరరరమయ
ఇసటట ననస:65-17-1535
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:65-17-1537
వయసనస:53
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1537
వయసనస:31
లస: ససస స
8210 SQX2414621
పపరర: మహమకద ఖయససస షపక

95-196/422

భరస : అమయననదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1537
వయసనస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ జలయన మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1537
వయసనస:66
లస: పప
8207 SQX2413425
పపరర: ఫపచజనతసర షపక

8193 SQX0831727
పపరర: ననగగర బబ షపక

8188 MLJ3153558
పపరర: ససరరననరరయణ

తసడడ:డ ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1535
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖయన మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1537
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:65-17-1537
వయసనస:41
లస: ససస స
8204 SQX1725555
పపరర: అమననదదదన మహమకద

95-198/728

తసడడ:డ రరమయరరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:65-17-1535
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ సపచఫపలర
ఇసటట ననస:65-17-1536
వయసనస:25
లస: పప
8201 SQX1733831
పపరర: రరజజశనన షపక

8190 SQX1315465
పపరర: కరరణనకర చతరకరన

95-196/415

తసడడ:డ రమణనరరవప లలతస
ఇసటట ననస:65-17-1534
వయసనస:24
లస: పప

భరస : అబగదల ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1535
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర� షపక
ఇసటట ననస:65-17-1535
వయసనస:45
లస: పప
8198 SQX0922997
పపరర: షపచక మహమకద

95-196/417

తసడడ:డ రమణ చతరకరన
ఇసటట ననస:65-17-1534
వయసనస:24
లస: పప

భరస : వరయఖ చనగసటట
ఇసటట ననస:65-17-1535
వయసనస:39
లస: ససస స
8195 MLJ3153574
పపరర: అబగదల ఖయదర శశక�

8187 SQX0460527
పపరర: అయయజ� షపక�

8185 SQX0677591
పపరర: అదద లకడక లలతస

భరస : ససరఖ ననరరయణ లలతస
ఇసటట ననస:65-17-1534
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన అహకద� షపక
ఇసటట ననస:65-17-1534
వయసనస:65
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1534
వయసనస:65
లస: పప
8192 SQX1275503
పపరర: భమలకడక చనగసటట

95-196/414

భరస : సనరరష గగసటటపలర
ఇసటట ననస:65-17-1534
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : రమణనరరవప లలతస
ఇసటట ననస:65-17-1534
వయసనస:24
లస: ససస స
8189 MLJ3152576
పపరర: ఖనదస
ద స షపక

8184 SQX1232198
పపరర: సనహససన గగసటటపలర

8209 SQX2415305
పపరర: జజన షపక

95-196/918

తసడడ:డ రసజజన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1537
వయసనస:35
లస: పప
95-197/626

8212 SQX1032234
పపరర: అనషర మహమకద

95-198/730

తసడడ:డ అమయననదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1537
వయసనస:33
లస: ససస స
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8213 SQX1031996
పపరర: సనరరష బబబగ కసదనల
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95-195/1006

తలర : పదనకవత కసదనల
ఇసటట ననస:65-17-1538
వయసనస:35
లస: పప
8216 SQX0324848
పపరర: కకలలకకసడరరజరష�

95-196/427

భరస : సనదరసన శశటస ట యస
ఇసటట ననస:65-17-1538
వయసనస:36
లస: ససస స
95-198/731

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:65-17-1538
వయసనస:31
లస: పప
8219 SQX1725605
పపరర: రఫసవపదదదన మహమకద

8214 MLJ3162260
పపరర: లలత యస

8217 SQX1248963
పపరర: నసరజ హ షపక

95-198/732

95-195/1007
8218 SQX1732049
పపరర: మమహరరజ బబగస మహమకద

భరస : ఖయజజ నజమగదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1540
వయసనస:56
లస: ససస స

95-195/1009 8221 AP151000669059
8220 SQX1725613
పపరర: ఖయజజ నజమగదదదన మహమకద
పపరర: మమహననజ బబగస యమడ

తసడడ:డ ఖయజజ నజజమగదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1540
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ జలయన మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1540
వయసనస:68
లస: పప

8222 AP151000666093
పపరర: ఖయజజనజజమగదదదన యసడడ

95-195/1010 8224 SQX1732213
8223 SQX1725654
పపరర: మహమకద ఇసరకయల షపక
పపరర: వజయ లకడక తతట

95-196/430

తసడడ:డ మహమకద జలయన యసడడ
ఇసటట ననస:65-17-1540
వయసనస:65
లస: పప
8225 SQX1731710
పపరర: లకడక ఉమకననన
భరస : నగరష ఉమకననన
ఇసటట ననస:65-17-1542
వయసనస:39
లస: ససస స
8228 SQX1725639
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తతట

95-195/1015

95-195/1018

95-195/1509

తసడడ:డ మహహఉదదదన పపతతన
ఇసటట ననస:65-17-1544
వయసనస:34
లస: పప

95-195/1016

8235 AP151000669032
పపరర: ససపపరష స గగళళ

95-196/433

8238 SQX1731751
పపరర: జజరరన షపక

95-195/1019

8241 SQX0568311
పపరర: మసగర బబయ బబ సదదల
భరస : రరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:65-17-1544
వయసనస:28
లస: ససస స

8230 SQX0997528
పపరర: గగలర శవ బడహహకశశరర గగళళ

95-195/1017

8233 SQX0958223
పపరర: గగపరల గగళళ

95-195/1020

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:65-17-1543
వయసనస:55
లస: పప
95-196/431

8236 SQX0091470
పపరర: వనసకటటశశరరర గగళళ

95-196/432

తసడడ:డ గగపరల గగళళ
ఇసటట ననస:65-17-1543
వయసనస:24
లస: పప
95-195/1021

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1544
వయసనస:22
లస: ససస స
95-195/1023

95-195/1014

భరస : ననగ రరజ గగళళ
ఇసటట ననస:65-17-1543
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : గగపరల గగళళ
ఇసటట ననస:65-17-1543
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల� గగళళ
ఇసటట ననస:65-17-1543
వయసనస:24
లస: పప
8240 SQX1733070
పపరర: అఫప డ జ ఖయన పపతతన

8232 SQX0915140
పపరర: గగపస గగళళ

8227 SQX1725696
పపరర: శవ ననరరయణ తతట
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:65-17-1542
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:65-17-1543
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ గగలర
ఇసటట ననస:65-17-1543
వయసనస:56
లస: పప
8237 SQX0091330
పపరర: ననగరరజ� గగలయ�

95-195/1013

భరస : వనసకటటశశరరర గరలర
ఇసటట ననస:65-17-1543
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : గగపరల
ఇసటట ననస:65-17-1543
వయసనస:39
లస: ససస స
8234 SQX2422947
పపరర: గగపరల గగలర

8229 SQX1275982
పపరర: ననగ నవఖ గరలర

95-195/1011

భరస : శవ ననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:65-17-1542
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:65-17-1542
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:65-17-1542
వయసనస:44
లస: పప
8231 SQX0958231
పపరర: ససపపరష గగళళ

8226 SQX1731637
పపరర: లకడక తతట

95-196/429

భరస : ఖయజజనజజమగదదదన ఎసడడ
ఇసటట ననస:65-17-1540
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద సలస షపక
ఇసటట ననస:65-17-1541
వయసనస:25
లస: పప
95-195/1012

95-196/428

తసడడ:డ బసగరమళళ గగరపప� బసగరమళళ
ఇసటట ననస:65-17-1538
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-17-1539
వయసనస:31
లస: ససస స
95-195/1008

8215 MLJ3152683
పపరర: బ.సనదరరనశశటస �ట �

8239 SQX1298778
పపరర: ఆరరఫర పఠరన

95-195/1022

భరస : అఫప డ జ పఠరన
ఇసటట ననస:65-17-1544
వయసనస:33
లస: ససస స
95-196/434

8242 SQX1053180
పపరర: దనరర బబ సదదల

95-196/435

భరస : బబబగ రరవప బబ సదదల
ఇసటట ననస:65-17-1544
వయసనస:26
లస: ససస స
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8243 SQX1053172
పపరర: పరసడడ బబ సదదల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-10
95-196/436

తసడడ:డ బబబగ రరవప బబ సదదల
ఇసటట ననస:65-17-1544
వయసనస:26
లస: పప
8246 AP151000666163
పపరర: ససతనరరమ సససగ బబ సదదల

95-196/439

95-196/440

95-195/1281

95-193/1220

95-196/920

95-195/1029

95-195/1032

తసడడ:డ గగపస గమలర
ఇసటట ననస:65-17-1549
వయసనస:38
లస: పప

8256 SQX1450998
పపరర: ఆఖల మహమకద

8259 SQX1740208
పపరర: బబజ బ పఠరన

8262 MLJ1750322
పపరర: రమజజన షపక

8265 SQX2375921
పపరర: మణణకసఠ శకనవరసన గమళళ

95-198/733

8268 SQX1443985
పపరర: జకకర షపక

95-196/442

8271 SQX2373835
పపరర: తరరమల రరవప గమళళ
తసడడ:డ కరశయఖ గమళళ
ఇసటట ననస:65-17-1549
వయసనస:18
లస: పప

8251 SQX1733179
పపరర: బబజ షపక

95-195/1027

95-196/441
8254 SQX0412650
పపరర: కకతస మయసన ఎస వ ఎన కలమయర

8257 SQX1283001
పపరర: రహహమగదదదన మహమకద

95-196/443

తసడడ:డ హమద మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1547
వయసనస:32
లస: పప
95-192/805

8260 SQX1725852
పపరర: శరకవరణణ గగలర

95-195/1028

భరస : మణణకసఠ శకనవరస గగలర
ఇసటట ననస:65-17-1548
వయసనస:23
లస: ససస స
95-195/1030

8263 SQX1733369
పపరర: ఖయదర బబషర షపక

95-195/1031

తసడడ:డ మసరసన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1548
వయసనస:34
లస: పప
95-195/1510

95-198/734

తసడడ:డ వజర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1548
వయసనస:48
లస: పప
95-196/445

95-195/1025

తసడడ:డ శవరరస పడసరద� కగ
ఇసటట ననస:65-17-1546/1
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ గగపస గమళళ
ఇసటట ననస:65-17-1548
వయసనస:27
లస: పప

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:65-17-1548
వయసనస:48
లస: ససస స
8270 MLJ3151313
పపరర: జ.కరశయఖ గమలర

95-197/627

భరస : షరహహరర
ఇసటట ననస:65-17-1548
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సలయస సరహహబ
ఇసటట ననస:65-17-1548
వయసనస:39
లస: పప
8267 SQX0922625
పపరర: గగలయర కకటటశశరమక

8253 SQX2389344
పపరర: శకనవరస రరవప కరరలరపప

8248 SQX1733708
పపరర: లసగ సశర రరవప గగడడపపడడ

తసడడ:డ శరహహ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1546
వయసనస:26
లస: పప

భరస : భబషస పఠరన
ఇసటట ననస:65-17-1548
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1548
వయసనస:23
లస: ససస స
8264 SQX0690636
పపరర: అహమద అలయర షపక

95-195/1026

భరస : అమరరదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1547
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ షరహహ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1547 , 1 LINE
వయసనస:26
లస: పప
8261 SQX1728534
పపరర: జలలకర షపక

8250 SQX0774158
పపరర: లకడక వరకర

95-196/438

తసడడ:డ బగడత గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:65-17-1545
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ అసకమక రరవప కరరలరపప
ఇసటట ననస:65-17-1546
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1547
వయసనస:54
లస: పప
8258 SQX2374916
పపరర: మసరసన షపక

95-195/1024

భరస : సనబబబరరవప వరకర
ఇసటట ననస:65-17-1546
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : సనబబరరవప వక
ఇసటట ననస:65-17-1546
వయసనస:42
లస: ససస స
8255 SQX2236222
పపరర: షరహహ షపక

8247 SQX1725779
పపరర: ససపపరష గగడడపరటట

8245 SQX1053214
పపరర: బబబగ రరవప బబ సదదల

తసడడ:డ పరసడడ రసగర రరవప బబ సదదల
ఇసటట ననస:65-17-1544
వయసనస:26
లస: పప

భరస : లసగరశశర రరవప గగడడపరటట
ఇసటట ననస:65-17-1545
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : శకనన గగడడపరటట
ఇసటట ననస:65-17-1545
వయసనస:34
లస: ససస స
8252 SQX2060044
పపరర: లకడక వక

95-196/437

తసడడ:డ మగనయఖ� కసచరర
ఇసటట ననస:65-17-1544
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ లకకన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:65-17-1544
వయసనస:28
లస: పప
8249 SQX1390251
పపరర: శరరద గగడడపరటట

8244 SQX0061408
పపరర: రవకలమయర కసచరర

8266 SQX0412874
పపరర: మణణకసఠ శకనవరస రరవప�
గమళళ�
తసడడ:డ గగపస� గగళళ
ఇసటట ననస:65-17-1548
వయసనస:30
లస: పప
8269 SQX2272557
పపరర: పదనకవత గరలర

95-196/444

95-195/1511

భరస : కసయఖ గరడర
ఇసటట ననస:65-17-1549
వయసనస:33
లస: ససస స
95-196/921

8272 SQX1733955
పపరర: రరధమయ అననమలశశటస ట

95-195/1033

భరస : వనసకటటశశరరర అననమలశశటస ట
ఇసటట ననస:65-17-1550
వయసనస:47
లస: ససస స
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95-195/1034 8274 SQX1725894
8273 SQX1725928
పపరర: అసజల మహహష అననమలశశటస ట
పపరర: మయరరత మహన రరవప
అననమలశశటస ట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అననమలశశటస ట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అననమలశశటస ట
ఇసటట ననస:65-17-1550
ఇసటట ననస:65-17-1550
వయసనస:21
లస: పప
వయసనస:22
లస: పప

95-195/1035

8276 SQX2236784
పపరర: అసజల మహహష అననమలశశటస ట

95-189/1185

95-196/922

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అననమలశశటస ట
ఇసటట ననస:65-17-1550
వయసనస:21
లస: పప
8279 SQX1726009
పపరర: చసదడ శశఖర రరససశశటస ట

95-195/1038

95-195/1039

8283 MLJ3161973
పపరర: ఆఫప డ జ బబగస షపక

95-196/446

8286 SQX0412759
పపరర: సనధనకర రరసశశటస ట

8281 AP151000666517
పపరర: సనబబబరరవప రరససశశటస ట

95-196/448

95-196/451

8287 SQX1529967
పపరర: శకనవరస రరవప గగడడవరడ

95-195/1512
8288 SQX2453173
పపరర: వనసకట సతఖ గరయతడ గగడడవరడ
వర
భరస : శకనవరసరరవప గగడడవరడ వర
ఇసటట ననస:65-17-1554
వయసనస:43
లస: ససస స

8289 MLJ1731082
పపరర: మహబమబ షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1554
వయసనస:37
లస: పప

8291 SQX2487338
పపరర: వనసకటసనబబ రరవప సరరబగ

95-195/1041 8293 SQX1726538
8292 SQX0533976
పపరర: సయఖద నసరజ హన� సయఖద
పపరర: జజన బబషర షపక

8294 SQX2443364
పపరర: జన బబష షపక
తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1555
వయసనస:37
లస: పప
8297 SQX1734110
పపరర: వజయ లకడక కరటడగడడ

భరస : రరమయరరవప� గగడతడ టట
ఇసటట ననస:65-17-1637
వయసనస:42
లస: ససస స

95-196/452

95-195/1060

8298 SQX1956713
పపరర: షపక హమదనస

95-197/629

8301 MLJ1747393
పపరర: తహహరరన షపక
భరస : మసరసన షపచక
ఇసటట ననస:65-17-1637
వయసనస:58
లస: ససస స

95-198/1576

95-195/1042

8296 SQX1878784
పపరర: హససనన షపక

95-195/1059

భరస : అమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1637
వయసనస:32
లస: ససస స
95-195/1061

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1637
వయసనస:39
లస: ససస స
95-195/1063

8290 SQX2486504
పపరర: దతవ ననగ వనసకట రరఘవనసధడ
పప లశశటస ట శరబగ
తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ శరబగ
ఇసటట ననస:65-17-1554
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1555
వయసనస:37
లస: పప

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-17-1555
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:65-17-1637
వయసనస:37
లస: ససస స
8300 SQX0503623
పపరర: వనసకట నరసమక గగదతదటట�

8295 SQX2444727
పపరర: నసరజ హ షపక

95-195/1040

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:65-17-1554
వయసనస:47
లస: పప

భరస : జజన బబషర�
ఇసటట ననస:65-17-1555
వయసనస:38
లస: ససస స
95-197/628

95-196/449

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రరససశశటస ట
ఇసటట ననస:65-17-1553
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రరసశశటస ట
ఇసటట ననస:65-17-1553
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ మయరససడతయగలల సరరబగ
ఇసటట ననస:65-17-1554
వయసనస:59
లస: పప

95-196/447

8284 SQX0412890
పపరర: రరఘవనసదడ రరససశశటస ట

తసడడ:డ హసన అహమకద� షపక
ఇసటట ననస:65-17-1553
వయసనస:30
లస: పప

95-198/1585

95-195/1037

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:65-17-1552
వయసనస:58
లస: పప

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:65-17-1553
వయసనస:65
లస: ససస స
95-196/450

8278 MLJ1746676
పపరర: వససతకలమయరర తదలగతనటట
భరస : సనబడమణఖస
ఇసటట ననస:65-17-1551
వయసనస:56
లస: ససస స

భరస : సనబబబరరవప
ఇసటట ననస:65-17-1552
వయసనస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప రససశశటస ట
ఇసటట ననస:65-17-1553
వయసనస:51
లస: ససస స
8285 SQX0412866
పపరర: అయయజ షపక�

8280 AP151000669483
పపరర: ననగలకడక రరససశశటస ట

95-195/1036

తసడడ:డ మయలకకసడయఖ అననమలశశటస ట
ఇసటట ననస:65-17-1550
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ సనబడమణఖస
ఇసటట ననస:65-17-1551
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ సనబడహకణఖస రరససశశటస ట
ఇసటట ననస:65-17-1551
వయసనస:22
లస: పప
8282 SQX1731827
పపరర: ధన లకడక రససశశటస ట

8277 MLJ3210259
పపరర: కకషప ర బబబగ తదలగతతటట

8275 SQX1725811
పపరర: వనసకటటశశరరర అననమలశశటస ట

8299 MLJ1747419
పపరర: షపక హమదనన షపచక

95-195/1062

తసడడ:డ మయహ బమబ జజన షపచక
ఇసటట ననస:65-17-1637
వయసనస:40
లస: ససస స
95-195/1064

8302 SQX1956747
పపరర: షపక తహహరరన

95-195/1065

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1637
వయసనస:60
లస: ససస స
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8303 SQX1728559
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరటడగడడ

95-195/1066

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:65-17-1637
వయసనస:43
లస: పప
8306 SQX1988039
పపరర: షబన షపక

95-195/1290

95-197/88

95-195/1071

95-195/1074

95-195/1077

తసడడ:డ సతఖననరరయణ యయరసశశటస ట
ఇసటట ననస:65-17-1638
వయసనస:47
లస: పప
8321 SQX1956721
పపరర: యరకసశశటస ట సతఖననరరయణ

95-195/1080

95-197/91

95-195/1081

భరస : ననరరయణ గగసటటరర
ఇసటట ననస:65-17-1640
వయసనస:25
లస: ససస స
8330 SQX1956754
పపరర: రతత కలమయరర గగసటటరర
భరస : కకటటశశర రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:65-17-1640
వయసనస:48
లస: ససస స

8313 SQX1956689
పపరర: శక లకడక యరకసశశటస ట

8316 SQX1728831
పపరర: దతవ చదచతనఖ యరకసశశటస ట

95-195/1072

95-196/536

8311 SQX1282987
పపరర: ధనలకడక యరకసశశటస ట

95-195/1070

8314 MLJ1742949
పపరర: లకడక తషలసస యరకసశశటస ట

95-195/1073

భరస : సతఖననరరయణ యరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:65-17-1638
వయసనస:68
లస: ససస స
95-195/1076

తసడడ:డ ఉమ మహహశశరరరవప యరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:65-17-1638
వయసనస:22
లస: పప

8317 SQX1956655
పపరర: ఉమయ మహహశశర రరవప
యరకసశశటస ట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:65-17-1638
వయసనస:45
లస: పప

8319 MLJ1749936
పపరర: శకధర ఎరకసశశటస ట

8320 MLJ1749944
పపరర: సతఖననరరయణ యరకసశశటస ట

95-195/1079

95-195/1075

95-195/1078

8322 SQX1089201
పపరర: షర హహద షపక

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర యరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:65-17-1638
వయసనస:70
లస: పప
95-197/89

8325 MLJ3162070
పపరర: సవరతమక వశశననధస
వశశననధస
భరస : రరజయఖ వశశననధస
ఇసటట ననస:65-17-1639
వయసనస:61
లస: ససస స
8328 MLJ3162096
పపరర: రతస మక

8331 SQX1275644
పపరర: నరరష గగసటటరర
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:65-17-1640
వయసనస:29
లస: పప

8323 SQX0867945
పపరర: షకకల షపక

95-197/90

తసడడ:డ సనబబన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1638
వయసనస:27
లస: పప
95-197/92

8326 AP151000666758
పపరర: కకషప ర వశశననధస

95-197/93

తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:65-17-1639
వయసనస:68
లస: పప
95-195/1082

భరస : కకటటశశరరరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:65-17-1640
వయసనస:48
లస: ససస స
95-197/94

8308 SQX0491464
పపరర: రరమయరరవప గగదతదటట�

భరస : శకధర యరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:65-17-1638
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : ననరరల హహ
హ దన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1638
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : కకశశర వశశననధస
ఇసటట ననస:65-17-1639
వయసనస:38
లస: ససస స
8327 SQX1956697
పపరర: ససధఖ గగసటటరర

95-195/1069

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఎరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:65-17-1638
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:65-17-1638
వయసనస:70
లస: పప
8324 SQX1583716
పపరర: ఉమ దతవ వశశననధస

8310 SQX1956739
పపరర: ధన లకడక యరకసశశటస ట

95-195/1068

తసడడ:డ ననగభమషణస� గగడతడ టట
ఇసటట ననస:65-17-1637
వయసనస:44
లస: పప

భరస : ఉమయ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:65-17-1638
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ యరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:65-17-1638
వయసనస:68
లస: ససస స
8318 SQX1956663
పపరర: శకధర యరకసశశటస ట

95-196/535

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:65-17-1638
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : ఉమ మహహశశరరర యరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:65-17-1638
వయసనస:41
లస: ససస స
8315 SQX1956671
పపరర: లకడక తషలసస యరకసశశటస ట

8307 SQX0849216
పపరర: రవకకషష బసరల

8305 SQX1956705
పపరర: షపక మహబమబ జజన

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:65-17-1637
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప బసల
ఇసటట ననస:65-17-1637
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1637
వయసనస:40
లస: పప
8312 MLJ3161478
పపరర: శక లకడక యరకసశశటస ట

95-195/1067

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1637
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1637
వయసనస:36
లస: ససస స
8309 MLJ1730563
పపరర: అమర జజన షపక

8304 MLJ1730365
పపరర: మహబమబబజన షపక

8329 SQX1240795
పపరర: వనసకట రమణ గగసటటపలర

95-195/1083

తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:65-17-1640
వయసనస:37
లస: పప
95-197/95

8332 SQX1275610
పపరర: ననరరయణ దనరర గగసటటరర

95-197/96

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:65-17-1640
వయసనస:32
లస: పప
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8333 SQX1275578
పపరర: కకటటశశరరరవప గగసటటరర

95-197/97

తసడడ:డ అకసయఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:65-17-1640
వయసనస:48
లస: పప
8336 MLJ3162955
పపరర: ధనలకకషహ చ

95-196/537

95-195/1292

95-197/99

95-197/102

95-195/1575

95-196/538

95-196/934

తసడడ:డ గణణష కలమయర తతట
ఇసటట ననస:65-17-1652
వయసనస:23
లస: ససస స

8346 SQX2524502
పపరర: శహహదన బబగగమ షపక

8349 SQX0543751
పపరర: మహమకద అససయ

8352 SQX2340214
పపరర: బబత బబ సదదల

8355 SQX2338846
పపరర: భబరత రరససశశటస ట

95-196/937

8358 SQX2339661
పపరర: రరకకకణణ బబ సదదల

95-155/1070

8361 SQX1879089
పపరర: ధనలకడక తతట
భరస : గణణష కలమయర తతట
ఇసటట ననస:65-17-1652
వయసనస:49
లస: ససస స

8341 SQX1486662
పపరర: మధన ససదదపపడడ

95-197/98

8344 AP151000669415
పపరర: ససరఖకలమయరర idala

95-197/101

8347 SQX2524726
పపరర: సరజదన బబగగమ షపక

95-190/1290

తసడడ:డ రహమత అల షపక
ఇసటట ననస:65-17-1645
వయసనస:19
లస: ససస స
95-197/103

8350 SQX0558874
పపరర: మహమకద సరధదక

95-197/104

తసడడ:డ హఫసజ mahammad
ఇసటట ననస:65-17-1645
వయసనస:29
లస: పప
95-195/1526

8353 SQX1014679
పపరర: పపరరషమ తతజశశ కరరరమమరర

95-196/539

భరస : వర సరశమ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:65-17-1650
వయసనస:29
లస: ససస స
95-196/935

8356 SQX2339083
పపరర: సరయ కకరణ సససగ బబ సదదల

95-196/936

తసడడ:డ బల రరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:65-17-1650
వయసనస:26
లస: పప
95-197/641

తసడడ:డ బల రరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:65-17-1650
వయసనస:23
లస: ససస స
95-196/540

95-195/1291

భరస : ఈశశర రరవప idala
ఇసటట ననస:65-17-1643
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : సనధకర రరససశశటస ట
ఇసటట ననస:65-17-1650
వయసనస:30
లస: ససస స

తలర : రరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:65-17-1650
వయసనస:19
లస: పప
8360 SQX1879113
పపరర: సరయ తషలసస తతట

95-197/100

తసడడ:డ బల రరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:65-17-1650
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : బల రరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:65-17-1650
వయసనస:45
లస: ససస స
8357 SQX2347748
పపరర: గగపసననధ సససగ బబ సదదల

8343 AP151000669429
పపరర: ననగమలలర శశరర ఇదల

8338 SQX1986322
పపరర: శశషయఖ దగగరపరటట

భరస : సతష బబబగ ససదదపపడడ
ఇసటట ననస:65-17-1643
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : సరధదక మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1645
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1646
వయసనస:52
లస: పప
8354 SQX2340636
పపరర: భవరన బబయ బబ సదదల

95-195/1293

భరస : రహమత అల షపక
ఇసటట ననస:65-17-1645
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమత అల షపక
ఇసటట ననస:65-17-1645
వయసనస:22
లస: పప
8351 SQX0991364
పపరర: జజన బబషర షపక

8340 SQX1989003
పపరర: పవన దగగరపరటట

95-195/1084

తసడడ:డ సనబబయఖ దగగరపరటట
ఇసటట ననస:65-17-1642
వయసనస:44
లస: పప

భరస : ఈశశరరరవప ఇదల
ఇసటట ననస:65-17-1643
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరవప ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:65-17-1643
వయసనస:46
లస: పప
8348 SQX2522654
పపరర: శశకట అల షపక

95-198/754

తసడడ:డ శశషయఖ దగగరపరటట
ఇసటట ననస:65-17-1642
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఈశశరయఖ idala
ఇసటట ననస:65-17-1643
వయసనస:36
లస: ససస స
8345 AP151000666539
పపరర: రవ ఉయమఖరర

8337 SQX1525700
పపరర: రమణ చదరకరన

8335 SQX1332394
పపరర: ధన లకడక చతరరకరన

భరస : రమణ చతరరకరన
ఇసటట ననస:65-17-1641
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అపలల ననయగడడ చదరకరన
ఇసటట ననస:65-17-1641
వయసనస:42
లస: పప

భరస : శశషయఖ దగగరపరటట
ఇసటట ననస:65-17-1642
వయసనస:38
లస: ససస స
8342 MLJ3163052
పపరర: eashwaramma idala

95-192/806

తసడడ:డ రమణ శరకరన
ఇసటట ననస:65-17-1641
వయసనస:23
లస: పప

భరస : రమణ చ
ఇసటట ననస:65-17-1641
వయసనస:38
లస: ససస స
8339 SQX1988971
పపరర: లకడక దతవ దగగరపరటట

8334 SQX1737931
పపరర: కరరణనకర శరకరన

8359 SQX1849330
పపరర: అమర బబషర షపక

95-198/755

తసడడ:డ జఫరర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1651
వయసనస:37
లస: పప
95-196/541

8362 SQX2363422
పపరర: రగషక షపక

95-194/841

భరస : నజజమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1653
వయసనస:26
లస: ససస స
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95-198/756

తసడడ:డ అబగదల ఖలల షపక
ఇసటట ననస:65-17-1653
వయసనస:26
లస: ససస స
8366 SQX2261030
పపరర: సరయ కలమయర మరస

95-198/1471

95-196/544

95-195/1087

95-196/938

95-195/1091

95-195/1094

95-196/545

తసడడ:డ వరయఖ� మహసకరళ
ఇసటట ననస:65-17-1659
వయసనస:36
లస: పప

8376 SQX0956748
పపరర: దదవఖ కలమయరర మమటమరరక

8379 SQX1078097
పపరర: లకడక మహసకరళ

8382 SQX0689398
పపరర: సతఖననరరయణ పపనతస

8385 SQX1053602
పపరర: మహసకరళ శకనవరస

95-196/548

8388 SQX0600452
పపరర: ఆసజననయగలల� మహసకరళ�

95-195/1089

8391 SQX0530253
పపరర: శవయఖ మహసకరళ�
తసడడ:డ వరయఖ� మహసకరళ
ఇసటట ననస:65-17-1659
వయసనస:55
లస: పప

8371 SQX0956680
పపరర: మరరబ షపక

95-195/1086

8374 SQX2212652
పపరర: రహహమగదదదన మహమకద

95-195/1527

8377 SQX1078089
పపరర: లకడక సరసశత మహసకరళ

95-195/1090

భరస : ఆసజననయగలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:65-17-1659
వయసనస:32
లస: ససస స
95-195/1092

8380 SQX0956664
పపరర: జయయలకకక మహకరల

95-195/1093

భరస : శవయఖ మహకరళ
ఇసటట ననస:65-17-1659
వయసనస:49
లస: ససస స
95-195/1095

8383 SQX2394773
పపరర: ననగమణణ బతషల

95-195/1528

భరస : వనసకటటశశరరర బతషల
ఇసటట ననస:65-17-1659
వయసనస:46
లస: ససస స
95-196/546

8386 SQX0091462
పపరర: శకధర� బబ లశశటస �ట

95-196/547

తసడడ:డ ననరరయణ మమరరస� బబ ల శశటస ట
ఇసటట ననస:65-17-1659
వయసనస:32
లస: పప
95-196/549

తసడడ:డ వరయఖ� మహసకరళ
ఇసటట ననస:65-17-1659
వయసనస:36
లస: పప
95-196/551

95-196/543

తసడడ:డ హమద మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1657
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:65-17-1659
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:65-17-1659
వయసనస:33
లస: పప
8390 MLJ1730415
పపరర: రరమకకషష మహసకరళ� �

95-195/1088

తసడడ:డ లకకణసరశమ
ఇసటట ననస:65-17-1659
వయసనస:49
లస: పప

భరస : ననచమగలర � షపక
ఇసటట ననస:65-17-1659
వయసనస:28
లస: ససస స
8387 SQX1139998
పపరర: మహసకరళ రరజరష

8373 SQX0956714
పపరర: ననగగర షపక

8368 SQX0084210
పపరర: దదలర యద� షపక�

భరస : ననగమర ష క
ఇసటట ననస:65-17-1657
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష మహసకరళ
ఇసటట ననస:65-17-1659
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : కకషష ఛతజ
ఇసటట ననస:65-17-1659
వయసనస:52
లస: ససస స
8384 SQX0082800
పపరర: ఆశ� షపక�

95-195/1085

భరస : అయఖపల గగపరస కరరరమగరర
ఇసటట ననస:65-17-1658
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నబ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-17-1659
వయసనస:33
లస: ససస స
8381 SQX0915694
పపరర: అసజమక చతజజ

8370 SQX1731850
పపరర: శవననభ షపక

95-198/758

భరస : అబగదల గఫరర� షపక
ఇసటట ననస:65-17-1656
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకకర సరహహబ ష క
ఇసటట ననస:65-17-1657
వయసనస:42
లస: పప

భరస : రహహమగదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1657
వయసనస:39
లస: ససస స
8378 SQX0956573
పపరర: రగహన షపక

95-196/542

తసడడ:డ ననగమర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1657
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక ఖలల ష క
ఇసటట ననస:65-17-1657
వయసనస:25
లస: పప
8375 SQX2238483
పపరర: రరహణ మహమకద

8367 SQX1440619
పపరర: అలయర బ షపక

8365 SQX1248955
పపరర: వనసకటసనబబమక కరకమయనన

భరస : సనబబబరరవప కరకమయనన
ఇసటట ననస:65-17-1655
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : మహమకద పసరరస షపక
ఇసటట ననస:65-17-1656
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరరస షపక
ఇసటట ననస:65-17-1656
వయసనస:26
లస: పప
8372 SQX1331123
పపరర: షపక గగస

95-198/757

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1654
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ మరస
ఇసటట ననస:65-17-1655
వయసనస:21
లస: పప
8369 SQX1440437
పపరర: మహమకద హహసపసన షపక

8364 SQX1240597
పపరర: జజరరన బబగస షపక

8389 SQX0705608
పపరర: అససఫ షపక

95-196/550

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-17-1659
వయసనస:36
లస: పప
95-196/552

8392 MLJ1731710
పపరర: నరసససహరరవప� మడక�

95-196/553

తసడడ:డ వనసకటనరసససహస� మడక
ఇసటట ననస:65-17-1659
వయసనస:36
లస: పప
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95-196/939

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతషల
ఇసటట ననస:65-17-1659
వయసనస:28
లస: పప
8396 SQX1334572
పపరర: చసదడకళ చతజ

95-196/554

95-196/557

95-195/1098

95-197/108

8403 SQX1022474
పపరర: హహమయయన షపక

8406 SQX0915637
పపరర: హసన అహకద షపక

95-195/1102

8409 SQX1726405
పపరర: ననగరరరజన కకటపరటట

95-193/924

8412 SQX2328870
పపరర: ఖయజజ బ షపక
భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:65-18-1662
వయసనస:43
లస: ససస స

8414 SQX2236057
పపరర: హమద షపక

8415 SQX2370955
పపరర: అబగదల రజజక షపక

95-198/1473

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-18-1662
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:65-18-1663
వయసనస:31
లస: పప
8420 SQX2255180
పపరర: మబన షపక
భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1664
వయసనస:32
లస: ససస స

95-195/1099

8418 SQX2050318
పపరర: మమహహరరనతస షపక

95-195/1101

8421 SQX2255222
పపరర: నససస షపక
తసడడ:డ నసర మహమకద
ఇసటట ననస:65-18-1664
వయసనస:31
లస: పప

8401 SQX2484558
పపరర: జలయన షపక

95-195/1564

8404 SQX1275669
పపరర: ససధఖ గగసటటరర

95-195/1100

8407 SQX0922641
పపరర: షపచక సరబర

95-198/762

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:65-18-1652
వయసనస:55
లస: ససస స
95-195/1103

8410 SQX1053370
పపరర: ననరరయణమక గగళళ

95-197/118

భరస : పడభబకర గరలర
ఇసటట ననస:65 -18-1661
వయసనస:33
లస: ససస స
95-196/940

8413 SQX2335438
పపరర: బతషల షపక

95-198/1472

భరస : సనభబన షపక
ఇసటట ననస:65-18-1662
వయసనస:24
లస: ససస స
95-197/643

8416 SQX2364859
పపరర: రహహమగనతసరస షపక

95-197/644

భరస : అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:65-18-1663
వయసనస:59
లస: ససస స
95-155/761

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1664
వయసనస:50
లస: ససస స
95-195/1530

95-196/556

భరస : ననరరయణ రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:65-17-14640
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:65-18-1663
వయసనస:62
లస: పప
95-197/645

8398 MLJ3163110
పపరర: పదనకవత .యస� యస

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:65-17-1690
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:65-18-1661
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద మగజజహహద అల
ఇసటట ననస:65-18-1662
వయసనస:34
లస: పప

8417 SQX2220564
పపరర: కరరమగలర షపక

95-196/558

తసడడ:డ హహసపచసన ష క
ఇసటట ననస:65-18-167
వయసనస:63
లస: పప

భరస : ననగరరరజన కకటపరటట
ఇసటట ననస:65-18-1661
వయసనస:27
లస: ససస స
8411 SQX1214196
పపరర: మహమకద ఇబడహహస అల

8400 SQX0464321
పపరర: శకనవరస రరవప� శశజ�

95-195/1097

భరస : పడసరదరరవప � యస
ఇసటట ననస:65-17-1660
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:65-17-2309
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ కసబబల
ఇసటట ననస:65-18
వయసనస:27
లస: ససస స
8408 SQX1734144
పపరర: లత కకటపరటట

95-196/555

తసడడ:డ కకషష� శశ జ
ఇసటట ననస:65-17-1660
వయసనస:42
లస: పప

భరస : జహసగరరర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-17-2309
వయసనస:48
లస: ససస స
8405 SQX1182427
పపరర: బబసధవ కసబబల

8397 SQX0831958
పపరర: నలర మలర ననగలకడక

8395 SQX1728674
పపరర: ఛనన బబషర షపక

తసడడ:డ దనవపద దనదన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1660
వయసనస:46
లస: పప

భరస : శవననతరరయణ నలర మలర
ఇసటట ననస:65-17-1660
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప� యస
ఇసటట ననస:65-17-1660
వయసనస:28
లస: పప
8402 SQX1600775
పపరర: జరరనన బబగమ షపక

95-195/1096

భరస : ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1660
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చతజ
ఇసటట ననస:65-17-1660
వయసనస:28
లస: ససస స
8399 MLJ3153541
పపరర: సనబడమణఖస� ఎమ�

8394 SQX1731918
పపరర: దదలద యర షపక

8419 SQX2490803
పపరర: హహమ వనసకట శరకవణణ వరక

95-193/1469

తసడడ:డ శకనవరస రగడడడ వరక
ఇసటట ననస:65-18-1664
వయసనస:24
లస: ససస స
95-195/1531

95-197/646
8422 SQX2360022
పపరర: శకనవరస రరవప బబ మకననయమన

తసడడ:డ లకక ననయగడడ బబ మకననయమన
ఇసటట ననస:65-18-1664
వయసనస:49
లస: పప
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95-197/647 8424 SQX2255206
8423 SQX2360162
పపరర: చనతమగకలల బబ మకననయమన
పపరర: రగషక షపక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ మకననయమన
ఇసటట ననస:65-18-1664
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : నససస
ఇసటట ననస:65-18-1664
వయసనస:20
లస: ససస స

8426 SQX2551679
పపరర: ఫపచజనతసర పటబన

8427 SQX2549764
పపరర: రరహనన ఖయననస

95-193/1494

భరస : అబగదల రహమన
ఇసటట ననస:65-18-1665
వయసనస:45
లస: ససస స
8429 SQX1053321
పపరర: ననరరయణమక గగరజజల

95-197/120

95-197/123

95-197/126

95-197/129

95-195/1104

95-197/132

తసడడ:డ రరమయఖ పపలర గరరర
ఇసటట ననస:65-18-1668
వయసనస:68
లస: పప

8439 SQX1843739
పపరర: మహబమబ షరరఫ షపక

8442 SQX1449314
పపరర: సమమగన షపక

8445 SQX1449439
పపరర: ఆదమ షఫస షపక

95-197/134

8448 MLJ1747146
పపరర: ననరరయణ గరజల

95-197/127

8451 MLJ1746551
పపరర: రరమగ మహలకడక
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:65-18-1669
వయసనస:37
లస: ససస స

8431 SQX1390475
పపరర: వనసకట రమణ తనటట

95-197/122

8434 SQX1053362
పపరర: సనబబయఖ గగరజజల

95-197/125

8437 SQX0567602
పపరర: రజయ తబసనసస షపక

95-197/128

తసడడ:డ జజఫరరలసరరమ షపక
ఇసటట ననస:65-18-1666
వయసనస:40
లస: ససస స
95-4/745

8440 SQX2051852
పపరర: మహబమబ షరరఫ షపక

95-4/996

తసడడ:డ ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:65-18-1667
వయసనస:29
లస: పప
95-197/130

8443 SQX0454835
పపరర: షరరఫ షపక

95-197/131

తసడడ:డ ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:65-18-1667
వయసనస:30
లస: పప
95-197/133

8446 SQX2051548
పపరర: నజక షపక

95-197/510

భరస : మహబమబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-18-1667
వయసనస:25
లస: ససస స
95-197/135

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గరజల
ఇసటట ననస:65-18-1668
వయసనస:45
లస: పప
95-198/764

95-197/119

తసడడ:డ కకటయఖ గగరజజల
ఇసటట ననస:65-18-1665
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-18-1667
వయసనస:61
లస: పప

భరస : ననరరయణ గరజల
ఇసటట ననస:65-18-1668
వయసనస:38
లస: ససస స
8450 SQX1054048
పపరర: హననమసత రరవప పపలర గరరర

95-197/124

తలర : ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:65-18-1667
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర వల షపక
ఇసటట ననస:65-18-1667
వయసనస:40
లస: పప
8447 MLJ1746643
పపరర: లకకషహ గరజల

8436 MLJ1732338
పపరర: జవన కలమయర ఎననకకలలర

8428 SQX1390392
పపరర: పరవన తనటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తనటట
ఇసటట ననస:65-18-1665
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ అదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:65-18-1667
వయసనస:30
లస: పప

భరస : ఆదమ సఫస షపక
ఇసటట ననస:65-18-1667
వయసనస:55
లస: ససస స
8444 SQX1532150
పపరర: దసస గరర షపక

95-197/121

తసడడ:డ శకరరమగలల ఎననకకలలర
ఇసటట ననస:65-18-1665
వయసనస:64
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద అబబబస షపక
ఇసటట ననస:65-18-1666
వయసనస:43
లస: పప
8441 SQX1394642
పపరర: సమమఊన షపక

8433 MLJ3151073
పపరర: అనల కలమయర ఎననతకకళళళ

95-193/1493

భరస : మహహష అసక
ఇసటట ననస:65-18-1665
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జవన కలమయర ఎననతకకళళళ
ఇసటట ననస:65-18-1665
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ గసగయఖ tati
ఇసటట ననస:65-18-1665
వయసనస:56
లస: పప
8438 SQX0530279
పపరర: జజఫరరలసరరమ షపక

95-196/992

భరస : వనసకటటశశరరర తనటట
ఇసటట ననస:65-18-1665
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జవన కలమయర ఎననతకకలలర
ఇసటట ననస:65-18-1665
వయసనస:38
లస: పప
8435 SQX0091397
పపరర: వనసకటటశశరరర తనటట

8430 SQX1053586
పపరర: అసజనన దతవ తనటట

8425 SQX2551661
పపరర: రరహనన ఖయననస

తసడడ:డ అబగదల రగహమన ఖయన
ఇసటట ననస:65-18-1665
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రహమన ఖయన
ఇసటట ననస:65-18-1665
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : సనబబయఖ గగరజజల
ఇసటట ననస:65-18-1665
వయసనస:34
లస: ససస స
8432 MLJ1732346
పపరర: కకరణ బబబగ ఎననతకకలలర

95-197/648

8449 SQX1054055
పపరర: పరరశత పపలర గరరర

95-198/763

భరస : హననమసత రరవప పపలర గరరర
ఇసటట ననస:65-18-1668
వయసనస:50
లస: ససస స
95-197/136

8452 MLJ1748409
పపరర: శకనవరసరరవప రరస

95-197/137

తసడడ:డ బసవయఖ rasamsetti
ఇసటట ననస:65-18-1669
వయసనస:40
లస: పప

Page 286 of 306

8453 MLJ3152287
పపరర: ననగరశశరరరవప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-10
95-197/138

తసడడ:డ బసవయఖ rasamsetti
ఇసటట ననస:65-18-1669
వయసనస:53
లస: పప
8456 SQX2024859
పపరర: మలర క పఠరన

95-193/1124

95-197/141

95-197/142

95-199/903

95-197/652

95-197/653

8466 MLJ1746569
పపరర: జ. పడమల

8469 SQX2426484
పపరర: షరరఫ షపక

8472 SQX0323865
పపరర: కరరరమమరర మలలర ష

95-199/906

8475 MLJ1742394
పపరర: పరరశత వనలవల

95-196/941

8478 SQX1053305
పపరర: వనసకట లకడక మదదదకలసట
తలర : గగపస మదదదగగసట
ఇసటట ననస:65-18-1680
వయసనస:34
లస: ససస స

8480 SQX1053313
పపరర: రరమయ దతవ వనమవరపప

8481 SQX1275966
పపరర: సతష నజజసపటతస

95-197/150

తసడడ:డ సరయ బబబగ నజజసపటతస
ఇసటట ననస:65-18-1680
వయసనస:25
లస: పప

95-197/140

8461 SQX2349587
పపరర: బషసర అహకద షపక

95-193/1222

8464 SQX2148872
పపరర: మగసస ఫర షపక

95-197/650

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:65-18-1671
వయసనస:19
లస: పప
95-197/144

8467 SQX2126845
పపరర: ససత రమయసజనఉలల వనలవనల

95-197/651

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ వనలవనల
ఇసటట ననస:65-18-1675
వయసనస:60
లస: పప
95-193/1223

8470 MLJ1739572
పపరర: కర. వనసకటటశశర రరవప కర

95-197/145

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కర
ఇసటట ననస:65-18-1677
వయసనస:56
లస: పప
95-199/897

8473 SQX1538315
పపరర: హరరవరరడన కరరరమమరర

95-199/904

భరస : ననగరరరజన కరరరమమరర
ఇసటట ననస:65.18-1677
వయసనస:24
లస: ససస స
95-197/146

భరస : వనసకటటశశరరర వనలవనల
ఇసటట ననస:65-18-1679
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశరరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:65-18-1680
వయసనస:18
లస: పప

భరస : పరపర రరవప వనమవరపప
ఇసటట ననస:65-18-1680
వయసనస:63
లస: ససస స

95-197/143

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:65.18.1677
వయసనస:33
లస: పప

భరస : ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:65.18-1677
వయసనస:27
లస: ససస స
8477 SQX2367837
పపరర: కకషష వరరన కకసడవటట

8463 SQX0705772
పపరర: అబగదల మగజద మహమకద

8458 SQX1583724
పపరర: బబజద బ పఠరన

తసడడ:డ హహసపన అహకద
ఇసటట ననస:65-18-1671
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-18-1677
వయసనస:32
లస: పప

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:65-18-1677
వయసనస:29
లస: ససస స
8474 SQX1444108
పపరర: సలయక బబగస షపక

95-197/649

భరస : పపడమ చసద జ
ఇసటట ననస:65-18-1672
వయసనస:53
లస: ససస స

భరస : ససత రమయసజనఉలల వనలవనల
ఇసటట ననస:65-18-1675
వయసనస:55
లస: ససస స
8471 SQX2421717
పపరర: మబనన షపక

8460 SQX2165793
పపరర: బబజద బ పఠరన

95-198/766

భరస : ఆదస ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:65-18-1670
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1671
వయసనస:74
లస: పప

భరస : అబగదల రహహమయన షపక
ఇసటట ననస:65.18-1671
వయసనస:29
లస: ససస స
8468 SQX2126860
పపరర: వజయ లకడక వనలవనల

95-197/139

భరస : ఆడమ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:65-18-1670
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల మగజబ షపక
ఇసటట ననస:65-18-1671
వయసనస:34
లస: పప
8465 SQX1235887
పపరర: రజయయ బబగమ షపక

8457 SQX1530089
పపరర: రరజజశనన పఠరన

8455 SQX1071844
పపరర: బసవనసశర రరవప రరమగ

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప రరమగ
ఇసటట ననస:65-18-1669
వయసనస:26
లస: పప

భరస : ననగమర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:65-18-1670
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదసఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:65-18-1670
వయసనస:53
లస: పప
8462 SQX0061572
పపరర: మహమకద షప యబ

95-198/765

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:65-18-1669
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : దనవపద ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:65-18-1670
వయసనస:35
లస: ససస స
8459 MLJ1740265
పపరర: ననగమర ఖయన పఠరన

8454 SQX0844225
పపరర: పదనకవత రరమగ

8476 SQX0091306
పపరర: బసవకలమయర వనలవనల

95-197/147

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప వనలవనల
ఇసటట ననస:65-18-1679
వయసనస:36
లస: పప
95-197/148

8479 SQX1053289
పపరర: శవ పరరశత కకసడవటట

95-197/149

భరస : కకటటశశర రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:65-18-1680
వయసనస:37
లస: ససస స
95-197/151

8482 SQX1053297
పపరర: గగపస మదదదగగసట

95-197/152

తసడడ:డ సనబబబ రరవప మదదదగగసట
ఇసటట ననస:65-18-1680
వయసనస:36
లస: పప
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8483 SQX1053263
పపరర: కకటటశశర రరవప కకసడవటట

95-197/153

8484 SQX1053271
పపరర: పరపర రరవప వనమవరపప

తసడడ:డ చనత బసవ లసగమగ కకసడవటట
ఇసటట ననస:65-18-1680
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ వనమవరపప
ఇసటట ననస:65-18-1680
వయసనస:66
లస: పప

8486 SQX1053537
పపరర: శసకర పలకలలరర

8487 SQX0324665
పపరర: మసరసన వల�

95-197/156

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలకలలరర
ఇసటట ననస:65-18-1681
వయసనస:36
లస: పప
8489 SQX1530113
పపరర: షరరకల షపక

95-199/899

95-199/902

95-196/942

95-199/900

8496 SQX2359271
పపరర: సతఖవత మయసరరపప

95-197/656

8499 SQX0491449
పపరర: సనబడహకణఖస చనతససపటస ట�

95-199/908

భరస : రరమ రరవప వననకకలలర
ఇసటట ననస:65-18-1727
వయసనస:43
లస: ససస స

8502 SQX1053529
పపరర: గగవసదమక వననకకలలర

95-199/898

8491 SQX1054030
పపరర: షరరఫ షపక

95-199/901

8494 SQX0922682
పపరర: షపచక షరరఫ

95-199/909

తసడడ:డ షమమ
ఇసటట ననస:65.18-1682
వయసనస:30
లస: పప
95-197/654

8497 SQX2357481
పపరర: చసదడమమళ మయసరరపప

95-197/655

తసడడ:డ పపరయఖ మయసరరపప
ఇసటట ననస:65-18-1683
వయసనస:51
లస: పప
95-196/621

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� చనతసశశటస ట
ఇసటట ననస:65-18-1726
వయసనస:55
లస: పప
95-197/164

8488 SQX1600353
పపరర: సలమ షపక

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:65.18.1682
వయసనస:33
లస: పప

భరస : చసదడమమళ మయసరరపప
ఇసటట ననస:65-18-1683
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ బబ ధనసపరటట
ఇసటట ననస:65-18-1683
వయసనస:24
లస: పప
8501 SQX1053545
పపరర: లకడక వననకకలలర

8493 SQX0922666
పపరర: షపచక షమర

95-197/155

భరస : షమర షపక
ఇసటట ననస:65.18.1682
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ షమమ
ఇసటట ననస:65.18-1682
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ రఘగ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:65-18-1683
వయసనస:48
లస: పప
8498 SQX2235984
పపరర: హరర వరర న బబ ధనసపరటట

95-198/767

తసడడ:డ చనన బబషర
ఇసటట ననస:65.18.1682
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:65.18.1682
వయసనస:42
లస: పప
8495 SQX2160380
పపరర: శరసబయఖ బబ డనమలటట

8490 SQX0922724
పపరర: షపచక ఆరరఫ బబషర

8485 SQX1053461
పపరర: శరరషర పలకలలరర

భరస : శసకర పలకలలరర
ఇసటట ననస:65-18-1681
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత మసరసన�
ఇసటట ననస:65-18-1681
వయసనస:50
లస: పప

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65.18.1682
వయసనస:28
లస: ససస స
8492 SQX1415992
పపరర: బబజ షపక

95-197/154

8500 AP151000666084
పపరర: రరమయరరవప వననకకలలర
తసడడ:డ శకరరమగలల వననకకలల
ఇసటట ననస:65-18-1727
వయసనస:39
లస: పప

95-197/165

భరస : ననగరశశర రరవప వననకకలలర
ఇసటట ననస:65-18-1727
వయసనస:46
లస: ససస స

8503 SQX1053420
పపరర: సరమయమ జఖస వననకకలలర

95-197/166

భరస : శక రరమగలల vinukollu
ఇసటట ననస:65-18-1727
వయసనస:76
లస: ససస స

95-197/167 8505 SQX1053453
95-197/168 8506 SQX1053552
8504 SQX1924711
పపరర: సరయ పవన కలమయర వనణగకకలలర
పపరర: మనకసటటశశర రరవప వననకకలలర
పపరర: రరమ రరవప వననకకలలర

తసడడ:డ రరమ రరవప వనణగకకలలర
ఇసటట ననస:65-18-1727
వయసనస:22
లస: పప
8507 SQX2347995
పపరర: చసద బబష షపక

తలర : గగవసదమక వననకకలలర
ఇసటట ననస:65-18-1727
వయసనస:31
లస: పప
95-193/1248

తసడడ:డ దరరయయ షపక
ఇసటట ననస:65-18-1728
వయసనస:59
లస: పప
8510 SQX2410652
పపరర: శకనవరసరరవప కకరర కలసట

95-193/1251

8511 SQX1061381
పపరర: జజఖత కకరర కలసట
భరస : శకనవరస రరవప కకరర కలసట
ఇసటట ననస:65-18-1729
వయసనస:42
లస: ససస స

95-197/169

తసడడ:డ శక రరమగలల వననకకలలర
ఇసటట ననస:65-18-1727
వయసనస:46
లస: పప
95-193/1249

భరస : షపక నసరరలలర దన
ఇసటట ననస:65-18-1728
వయసనస:39
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ వరయఖ కకరర కలసట
ఇసటట ననస:65-18-1729
వయసనస:50
లస: పప

8508 SQX2294296
పపరర: షపక శహహదన

95-196/622

8509 SQX2294130
పపరర: షపక నసరరలలర దన

95-193/1250

తసడడ:డ షపక మహబమబ జన
ఇసటట ననస:65-18-1728
వయసనస:39
లస: పప
95-197/170

8512 AP151000669468
పపరర: మయధవలతన కకరర గగసట

95-197/171

భరస : వరయఖ కకరర గగసట
ఇసటట ననస:65-18-1729
వయసనస:47
లస: ససస స
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8513 SQX1061365
పపరర: మయధవ లత కకరర కలసట

95-197/172

భరస : వరయఖ కకరర కలసట
ఇసటట ననస:65-18-1729
వయసనస:50
లస: ససస స
8516 SQX2296556
పపరర: అనస షపక

95-192/1107

95-197/175

95-197/178

95-189/1262

95-197/180

95-197/669

95-197/672

తసడడ:డ కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:65-18-1735
వయసనస:26
లస: ససస స

8526 SQX2447829
పపరర: షరరరక షపక

8529 SQX2370609
పపరర: సలస షపక

8532 SQX2356731
పపరర: అకస ర షపక

8535 SQX1054089
పపరర: షబబర షపక

95-198/780

8538 SQX2396984
పపరర: దనదన షపక

95-193/1253

8541 SQX1332436
పపరర: అనసరరధ కరరరమమరర
భరస : నరరసదడ కలమయర కరరరమమరర
ఇసటట ననస:65-18-1735
వయసనస:24
లస: ససస స

8521 SQX0868463
పపరర: ససదద క షపక

95-197/177

8524 SQX1969229
పపరర: మహబమబ బ షపక

95-189/1186

8527 MLJ3153483
పపరర: రరయయసత షపక

95-197/179

తసడడ:డ అనశర భబషర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1732
వయసనస:45
లస: పప
95-197/667

8530 SQX2363984
పపరర: హహమయయన బబష షపక

95-197/668

భసధనవప: సరజదన షపక
ఇసటట ననస:65-18-1732
వయసనస:44
లస: పప
95-197/670

8533 SQX2370773
పపరర: మహహబ షపక

95-197/671

తసడడ:డ హహమమమన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-18-1732
వయసనస:32
లస: పప
95-198/779

8536 SQX2356632
పపరర: బబష షపక

95-198/1481

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-18-1732
వయసనస:42
లస: పప
95-193/1254

తసడడ:డ అహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-18-1735
వయసనస:59
లస: పప
95-193/1256

95-197/174

తసడడ:డ హహఖమయన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-18-1732
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బషపర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1732
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:65-18-1733
వయసనస:23
లస: పప
8540 SQX2477859
పపరర: ఫరతమ సయఖద

95-198/778

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:65-18-1732
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ హహమయయన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-18-1732
వయసనస:22
లస: పప
8537 SQX1444561
పపరర: యశన షపక

8523 SQX0708487
పపరర: ఉమయమహహశశరరరవప నలకర

8518 SQX0868455
పపరర: జలలకర షపక

తసడడ:డ సపచదన షపక
ఇసటట ననస:65-18-1730
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ నసర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1732
వయసనస:45
లస: పప

భరస : హహమయయన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-18-1732
వయసనస:40
లస: ససస స
8534 SQX2441830
పపరర: బబజ షపక

95-197/176

తసడడ:డ దసస గరర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1732
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ అనశర భబషర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1732
వయసనస:53
లస: పప
8531 SQX2356806
పపరర: సరజదన షపక

8520 SQX0356964
పపరర: సశరష లత నలర క

95-197/666

భరస : ససదద క షపక
ఇసటట ననస:65-18-1730
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:65-18-1730
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ హహమయయన బబష
ఇసటట ననస:65-18-1732
వయసనస:22
లస: పప
8528 AP151000666523
పపరర: హహమయయన షపక

95-193/1252

భరస : ఉమయ మహహశశరరరవప నలర క
ఇసటట ననస:65-18-1730
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరహహబ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-18-1730
వయసనస:42
లస: పప
8525 SQX2114320
పపరర: బబజ షపక

8517 SQX2380913
పపరర: బబజ బఇవనచ షపక

8515 SQX2226058
పపరర: శకనవరస రరవప కకరర కలసట

తసడడ:డ వరయఖ కకరర కలసట
ఇసటట ననస:65-18-1729
వయసనస:50
లస: పప

భరస : బబజ బఇవనచ షపక
ఇసటట ననస:65-18-1730
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : బబజ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-18-1730
వయసనస:36
లస: ససస స
8522 SQX1449587
పపరర: బబజ షరరఫ షపక

95-197/173

భరస : వరయఖ కకరర గగసట
ఇసటట ననస:65-18-1729
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆససఫ
ఇసటట ననస:65-18-1730
వయసనస:20
లస: ససస స
8519 SQX1616145
పపరర: బబజ బ షపక

8514 AP151000669467
పపరర: కకకషషకలమయరర కకరర గగసట

8539 SQX2371201
పపరర: ఖమగమ నతసర షపక

95-193/1255

భరస : దనదన షపక
ఇసటట ననస:65-18-1735
వయసనస:49
లస: ససస స
95-197/181

8542 SQX1600635
పపరర: అననపమ కరరరమమరర

95-197/182

భరస : ననగబబబగ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:65-18-1735
వయసనస:26
లస: ససస స
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8543 SQX1053339
పపరర: ననగరసదడమక కరరరమమరర

95-197/183

భరస : శకనవరస రరవప కరరరమమరర
ఇసటట ననస:65-18-1735
వయసనస:49
లస: ససస స
8546 SQX2364362
పపరర: అలయర భక షపక

95-197/673

95-198/783

95-197/188

95-197/191

95-197/194

95-197/197

95-197/198

తసడడ:డ వనసకట రమణ వనలవరలయ
ఇసటట ననస:65-18-1740
వయసనస:25
లస: ససస స

8556 SQX0648618
పపరర: సనరరష అచనఖత

8559 SQX0648550
పపరర: పపనతయఖ అచనఖత

8562 SQX1986181
పపరర: వనసకటటశశరరర పప దదల

8565 AP151000669107
పపరర: ననగరసదడస పప దదల

95-197/201

8568 AP151000666711
పపరర: సనరరసదడబబబగ పప దదల

95-197/192

8571 SQX1182369
పపరర: రరజరష పప దదల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప లలట పప దదల
ఇసటట ననస:65-18-1740
వయసనస:25
లస: పప

8551 SQX1583732
పపరర: కగగరరనసరస షపక

95-197/187

8554 AP151000669198
పపరర: పదక అచనమత

95-197/190

8557 AP151000666258
పపరర: రతనతకర రరససశశటస ట

95-197/193

తసడడ:డ ససరఖననతరరయణ రససశశటస ట
ఇసటట ననస:65-18-1737
వయసనస:44
లస: పప
95-197/195

8560 SQX1289322
పపరర: దదలర యద షపక

95-197/196

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:65-18-1739
వయసనస:37
లస: ససస స
95-193/1126

8563 SQX2189876
పపరర: పవన పప దదల

95-193/1257

తసడడ:డ సనరగసదడ బబబగ పప దదల
ఇసటట ననస:65-18-1740
వయసనస:20
లస: ససస స
95-197/199

8566 AP151000669051
పపరర: వనసకటరరవమక పప దదల

95-197/200

భరస : పపరషచసదడరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:65-18-1740
వయసనస:49
లస: ససస స
95-197/202

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప దదల
ఇసటట ననస:65-18-1740
వయసనస:51
లస: పప
95-198/784

95-198/782

భరస : పపనతయఖ అచనఖత
ఇసటట ననస:65-18-1737
వయసనస:54
లస: ససస స

భరస : సనరరసదడబబబగ పప దదల
ఇసటట ననస:65-18-1740
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:65-18-1740
వయసనస:53
లస: ససస స
8570 SQX1214808
పపరర: చదచతనఖ లకడక వనలవరలయ

95-197/189

తసడడ:డ సనరగసదడ బబబగ పప దదల
ఇసటట ననస:65-18-1740
వయసనస:19
లస: పప

తసడడ:డ సనరరసదడబబబగ పప దదల
ఇసటట ననస:65-18-1740
వయసనస:24
లస: ససస స
8567 SQX1530055
పపరర: సరగజన పప దదల

8553 MLJ3161163
పపరర: పదనకవత సనగగరన

8548 SQX1054071
పపరర: అరమనన షపక

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1737
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబయఖ కకట
ఇసటట ననస:65-18-1737
వయసనస:59
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-18-1739
వయసనస:45
లస: పప
8564 SQX1289348
పపరర: అఖల పప దదల

95-197/186

తసడడ:డ పపనతయఖ అచనఖత
ఇసటట ననస:65-18-1737
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రససశశటస ట
ఇసటట ననస:65-18-1737
వయసనస:48
లస: పప
8561 SQX1278549
పపరర: బబబబవల షపక

8550 MLJ1746098
పపరర: లకడక సరసశత రసపమశశటస ట

95-197/185

భరస : అబగదల హక షపక
ఇసటట ననస:65-18-1736
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ సనగగరన
ఇసటట ననస:65-18-1737
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనతయఖ అచనఖత
ఇసటట ననస:65-18-1737
వయసనస:33
లస: పప
8558 AP151000666712
పపరర: రరససశశటస ట శకనవరసరరవప

95-198/781

భరస : రతనతకర రససశశటస ట
ఇసటట ననస:65-18-1737
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప రరససశశటస ట
ఇసటట ననస:65-18-1737
వయసనస:40
లస: ససస స
8555 SQX0648147
పపరర: మగరళకకషష అచనఖత

8547 SQX0844258
పపరర: మలర కర బలయర

8545 SQX1053354
పపరర: నరరసదడ కరరరమమరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరరరమమరర
ఇసటట ననస:65-18-1735
వయసనస:31
లస: పప

భరస : సనరరష బబబగ
ఇసటట ననస:65-18-1736
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చన బబలయఖ
ఇసటట ననస:65-18-1736
వయసనస:43
లస: పప
8552 MLJ1746072
పపరర: రరససశశటస ట లకడక సననత

95-197/184

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరరరమమరర
ఇసటట ననస:65-18-1735
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ దనదన షపక
ఇసటట ననస:65-18-1735
వయసనస:28
లస: పప
8549 SQX1054378
పపరర: సనరరష బబబగ బళర

8544 SQX1053347
పపరర: ననగ బబబగ కరరరమమరర

8569 AP151000666109
పపరర: పపరష చసదడరరవప పప దదల

95-197/203

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప దదల
ఇసటట ననస:65-18-1740
వయసనస:58
లస: పప
95-198/785

8572 SQX1075457
పపరర: మహహశ బబబగ పప దదల

95-198/786

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:65-18-1740
వయసనస:30
లస: పప
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95-197/204

తసడడ:డ koteswara rao vi
ఇసటట ననస:65-18-1741
వయసనస:38
లస: పప
8576 SQX2369395
పపరర: మసరసన బ షపక

95-197/674

95-197/209

95-193/931

95-197/212

95-198/788

95-197/216

95-198/790

తసడడ:డ కకటయఖ బచనలయ
ఇసటట ననస:65-18-1749
వయసనస:48
లస: పప

8586 SQX0729590
పపరర: చసదడశశఖర వడర మమడడ

8589 SQX0844241
పపరర: శకనవరసన యసడకలరరస

8592 SQX1407874
పపరర: నససమ పఠరన

8595 SQX0922765
పపరర: షపచక కరలలషవరల

95-194/700

8598 SQX1364678
పపరర: రరమలకడక అచనకకల

95-197/213

8601 SQX2119147
పపరర: వనసకయఖ తమక శశటస ట
తసడడ:డ రరకగగయయ తమక శశటస ట
ఇసటట ననస:65-18-1749
వయసనస:60
లస: పప

8581 SQX1923812
పపరర: అయయషర ఫసరదగస షపక

95-198/787

8584 MLJ1746585
పపరర: అరరణ వనలవల

95-197/211

8587 AP151000666231
పపరర: వనసకటరమణ వనలవనల

95-197/214

తసడడ:డ వనసకటకకషష వనలవల
ఇసటట ననస:65-18-1744
వయసనస:55
లస: పప
95-198/789

8590 SQX0831982
పపరర: శశషమక వనలవల

95-197/215

భరస : కకటటశశరరరవప వనలవనల
ఇసటట ననస:65-18-1745
వయసనస:63
లస: ససస స
95-197/217

8593 SQX0465047
పపరర: మసరసన ఖయన పఠరన

95-197/218

తసడడ:డ ఖయదర ఖయన pathan
ఇసటట ననస:65-18-1746
వయసనస:60
లస: పప
95-198/791

8596 SQX2439685
పపరర: నజర పఠరన

95-193/1259

తసడడ:డ దసస గరర పఠరన
ఇసటట ననస:65-18-1747
వయసనస:19
లస: పప
95-196/623

భరస : ననగరశశర రరవప అచనకకల
ఇసటట ననస:65-18-1749
వయసనస:34
లస: ససస స
95-197/219

95-197/208

భరస : వనసకటరమణ వనలవల
ఇసటట ననస:65-18-1744
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమయమగదదదన
ఇసటట ననస:65-18-1746
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ టటమకసపసటటస
ఇసటట ననస:65-18-1749
వయసనస:33
లస: పప
8600 AP151000666314
పపరర: కకషష బచనమల

95-197/210

భరస : దసస గరరర పఠరన
ఇసటట ననస:65-18-1746
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-18-1746
వయసనస:52
లస: ససస స
8597 SQX2001022
పపరర: శకకరసత టటమకఎసఎసఇటటటటఐ

8583 SQX0773580
పపరర: భమలకడక వడర మమడడ

8578 SQX0508408
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వనలవనల

భరస : అకకస షపక
ఇసటట ననస:65-18-1743
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:65-18-1744
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ వనలవల
ఇసటట ననస:65-18-1745
వయసనస:65
లస: పప
8594 SQX1249110
పపరర: బషసరరన షపచక

95-193/1258

తసడడ:డ ఆసజననయగలల వడర మమడడ
ఇసటట ననస:65-18-1744
వయసనస:48
లస: పప

భరస : శకనవరసన
ఇసటట ననస:65-18-1744
వయసనస:38
లస: ససస స
8591 AP151000666143
పపరర: కకటటశశరరరవప వనలవల

8580 SQX2311579
పపరర: కరరమగలర షపక

95-197/206

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ వనలవనల
ఇసటట ననస:65-18-1742
వయసనస:33
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:65-18-1744
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల వడర మమడడ
ఇసటట ననస:65-18-1744
వయసనస:68
లస: ససస స
8588 SQX0844233
పపరర: సననత యసడకలరరస

95-197/207

తసడడ:డ అనవర బబష
ఇసటట ననస:65-18-1743
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమ సనబబబరగడడ కటటసలపలర
ఇసటట ననస:65-18-1744
వయసనస:21
లస: పప
8585 MLJ1745645
పపరర: రమణమక వడర మమడడ

8577 SQX1439547
పపరర: లకడక వనలరవనల

8575 AP151000666247
పపరర: కకటటశశరరరవప వనలవల

తసడడ:డ వనసకట కకషష velivala
ఇసటట ననస:65-18-1741
వయసనస:65
లస: పప

భరస : రరమ కకషష వనలరవనల
ఇసటట ననస:65-18-1742
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ �
ఇసటట ననస:65-18-1742
వయసనస:37
లస: పప
8582 SQX1878388
పపరర: సనరరసదడ రగడడడ కటటసలపలర

95-197/205

తసడడ:డ సనగగరన కరకలళ సరశమ
ఇసటట ననస:65-18-1741
వయసనస:43
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:65-18-1741
వయసనస:55
లస: ససస స
8579 MLJ1743483
పపరర: రరమకకషష

8574 SQX1449553
పపరర: సనగగరన బసవయఖ

8599 SQX1364637
పపరర: ననగరశశరరరవప అచనకకల

95-196/624

తసడడ:డ ససరరఖ రరవప అచనకకల
ఇసటట ననస:65-18-1749
వయసనస:36
లస: పప
95-197/675

8602 SQX1248948
పపరర: అననష బచనళయళ

95-198/792

తసడడ:డ కకకడషష బచనళయళ
ఇసటట ననస:65-18-1749
వయసనస:24
లస: ససస స
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పపరర: నరరష బచమల
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95-198/793

తసడడ:డ కకషష బచమల
ఇసటట ననస:65-18-1749
వయసనస:27
లస: పప
8606 SQX2491454
పపరర: సనధనరరణణ కకమమకరర

95-193/1475

95-197/220

95-197/676

95-197/678

95-197/224

95-152/916

95-152/919

భరస : చసదడ శశఖర ఖయదతర పపరమ
ఇసటట ననస:65-19-1752
వయసనస:26
లస: ససస స

8616 SQX2222925
పపరర: ఆరరఫర షపక

8619 SQX0705640
పపరర: రరజజశనన షపక shaik

8622 SQX1719178
పపరర: మసరసన వరల షపక

8625 SQX1719483
పపరర: మమలయబ షపక

95-193/1127

8628 SQX2062040
పపరర: సరయ లకకణ కకససరర

95-197/679

8631 SQX1877968
పపరర: తషలశమక సనరరననన

95-197/225

95-197/222

8614 SQX2124907
పపరర: ఖజ పటబన

95-197/677

8617 SQX2248037
పపరర: రఫసయయ షపక

95-197/680

8620 SQX1485805
పపరర: కలస షపక

95-128/1017

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:65-19-1751
వయసనస:30
లస: పప
95-152/917

8623 SQX1719434
పపరర: కరరమగలయర షపక

95-152/918

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:65-19-1751
వయసనస:27
లస: పప
95-158/811

8626 SQX1461276
పపరర: బబజ సయఖద

95-193/129

తసడడ:డ గగస సయఖద
ఇసటట ననస:65-19-1751
వయసనస:24
లస: పప
95-193/1128

8629 SQX2190460
పపరర: చసదడ శశఖర ఖయదతర పపరమ

95-193/1262

తసడడ:డ మగరళమహన రరవప ఖయదతర పపరమ
ఇసటట ననస:65-19-1752
వయసనస:32
లస: పప
95-193/934

Deleted

భరస : వనసకటటసశరరర సనరరననన
ఇసటట ననస:65-19-1753
వయసనస:49
లస: ససస స

8611 SQX1742923
పపరర: ఆశర బబగమ పఠరన

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:65-19-17/84
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ కకససరర
ఇసటట ననస:65-19-1752
వయసనస:19
లస: పప
95-197/681

95-193/932

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:65-19-17/56
వయసనస:24
లస: పప

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:65-19-1751
వయసనస:36
లస: ససస స

తలర : మమలయబ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1751
వయసనస:18
లస: పప
8630 SQX2245132
పపరర: దతవక ఖయదతర పపరమ

95-192/1108

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:65-19-1751
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ గగస సయఖద
ఇసటట ననస:65-19-1751
వయసనస:24
లస: పప
8627 SQX2100527
పపరర: ఇసనఫపనతసర షపక

8613 SQX2228302
పపరర: సరసబశవ రరవప లసగమలలర

8608 SQX1127365
పపరర: దదల దనర షపక

భరస : నజర బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:65-18-1842
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతవల shaik
ఇసటట ననస:65-19-176O
వయసనస:34
లస: పప

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:65-19-1751
వయసనస:54
లస: ససస స
8624 SQX1719368
పపరర: బబజ సయఖద

95-197/221

భరస : సనభబన షపక
ఇసటట ననస:65-19-17/84
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : రరయయజ భబషర
ఇసటట ననస:65-19-176O
వయసనస:34
లస: ససస స
8621 SQX1719608
పపరర: మహహదదదన షపక

8610 SQX1742832
పపరర: ఫయయజ షపక

95-193/1260

భరస : సనలమన
ఇసటట ననస:65-18-1791
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతరరమయఖ లసగమలలర
ఇసటట ననస:65-19
వయసనస:75
లస: పప

తసడడ:డ ఖయజవలర షపక
ఇసటట ననస:65-19-17/84
వయసనస:47
లస: పప
8618 SQX0677500
పపరర: పరరశన షపక

95-198/795

తసడడ:డ అజర ర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1815
వయసనస:27
లస: పప

భరస : పపడమ చసద గసడర
ఇసటట ననస:65-18-1999
వయసనస:19
లస: ససస స
8615 SQX2222917
పపరర: సనభబన షపక

8607 SQX1849454
పపరర: మహబమబ సనభబన షపక

8605 SQX2189850
పపరర: ఎజజజ అహకద షరరఫ షపక

తసడడ:డ ఫరరర నన
ఇసటట ననస:65-18-1750
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ అకకస షపక
ఇసటట ననస:65-18-1750
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ సపచదన షపక
ఇసటట ననస:65-18-1815
వయసనస:24
లస: ససస స
8612 SQX2358968
పపరర: మహలకడక గసడర

95-198/794

తసడడ:డ కకటయఖ బకకల
ఇసటట ననస:65-18-1749
వయసనస:30
లస: పప

భరస : ఆనసద బబబగ కకమమకరర
ఇసటట ననస:65-18-1750
వయసనస:35
లస: ససస స
8609 SQX1742949
పపరర: జరరన షపక

8604 SQX1240845
పపరర: కకషష బకకల

8632 SQX2197317
పపరర: తషలశమక ససరరననన

95-193/1263

భరస : వనసకటటశశరరర ససరరననన
ఇసటట ననస:65-19-1753
వయసనస:49
లస: ససస స

Page 292 of 306
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పపరర: బశరరనతసర షపక
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95-154/1478

భరస : ననగగర షపక
ఇసటట ననస:65-19-1754
వయసనస:32
లస: ససస స
8636 SQX2005833
పపరర: అషరడఫపనతసస షపక

95-193/1129

8637 SQX2150050
పపరర: అశకఫపనతసర షపక

95-198/1482

8640 SQX2193035
పపరర: ఫరరజనన షపక

Deleted

95-197/228

95-197/511

భరస : ననసర రగడడడ మయరగళర
ఇసటట ననస:65-19-1759
వయసనస:35
లస: ససస స
8660 SQX0677948
పపరర: వనసకట రమణ టట
భరస : కకటటశశర రరవప ట
ఇసటట ననస:65-19-1759
వయసనస:44
లస: ససస స

95-193/1270

8649 SQX1728880
పపరర: నబ షరరఫ సయఖద

95-195/1106

8652 SQX1884212
పపరర: గణణష శశఖర అచనమత

8655 SQX1884386
పపరర: అనసతలకడక అచనమత

8658 SQX1053644
పపరర: పపననగరసడ కళయవత

8661 SQX0678151
పపరర: వరలకకక జ
భరస : ససతన రరమ రగడడ జ
ఇసటట ననస:65-19-1759
వయసనస:49
లస: ససస స

95-193/1268

8647 SQX2160281
పపరర: ఫరతమగనతసర షపక

95-195/1534

8650 SQX2085223
పపరర: బర కకస సయద

95-195/1294

భరస : నబ షరరఫ సయద
ఇసటట ననస:65-19-1756/1
వయసనస:49
లస: ససస స
95-197/229

8653 SQX1414762
పపరర: రరమచసదడ మమరరస మదదద

95-197/230

తసడడ:డ కరశవరరవప మదదద
ఇసటట ననస:65-19-1757
వయసనస:44
లస: పప
95-198/802

8656 SQX2425783
పపరర: రజన పప ననతపత

95-193/1271

భరస : లకక రగడడడ పప ననతపత
ఇసటట ననస:65-19-1759
వయసనస:32
లస: ససస స
95-197/232

భరస : సరసబశవరరవప పపననగరసడ
ఇసటట ననస:65-19-1759
వయసనస:37
లస: ససస స
95-197/234

95-197/682

భరస : బషసర బబబగ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1756
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : గణణష శశఖర అచనమత
ఇసటట ననస:65-19-1757
వయసనస:31
లస: ససస స
95-197/231

8641 SQX2252070
పపరర: అశకఫపనతసర షపక

తసడడ:డ మయల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:65-19-1755
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ పపనతయఖ అచనమత
ఇసటట ననస:65-19-1757
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ మమరరస వకసలగడడ
ఇసటట ననస:65-19-1757
వయసనస:20
లస: పప
8657 SQX0082966
పపరర: కకమల మయరగలర

95-193/1267

తసడడ:డ మరర సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-19-1756/1
వయసనస:54
లస: పప

భరస : రరమ చసదడ మమరరస మదదద
ఇసటట ననస:65-19-1757
వయసనస:35
లస: ససస స
8654 SQX2087898
పపరర: యశశసత సరయ వకసలగడడ

95-193/1266

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:65-19-1755
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నబ శరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:65-19-1756/1
వయసనస:23
లస: ససస స
8651 SQX1363100
పపరర: వససత కలమయరర మదదద

Deleted

భరస : షబర షపక
ఇసటట ననస:65-19-1754
వయసనస:28
లస: ససస స

8644 SQX2189041
పపరర: వనసకటటశశరరర అననమలశశటస ట

8646 SQX2253425
పపరర: వరసవ మధనలక వశశననథస

95-195/1105

95-193/1265

8643 SQX2189017
పపరర: రరధమక అననమలశశటస ట

8645 SQX2253433
పపరర: శకకరసత వశశననథస
తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:65-19-1755
వయసనస:33
లస: పప

8638 SQX2480341
పపరర: ఫరరజనన షపక

భరస : అబగదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:65-19-1754 1ST LINE
వయసనస:64
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:65-19-1755
వయసనస:47
లస: ససస స

95-193/1269

95-161/818

భరస : షబర షపక
ఇసటట ననస:65-19-1754 1ST LINE
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : ననగగర షపక
ఇసటట ననస:65-19-1754 3RD LINE
వయసనస:32
లస: ససస స

8648 SQX1731892
పపరర: సలయక సయఖద

95-193/1264

Deleted

95-192/1109

8635 SQX2036952
పపరర: షబర షపక

తసడడ:డ అబగదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:65-19-1754
వయసనస:34
లస: పప

భరస : అబగదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:65-19-1754
వయసనస:64
లస: ససస స

భరస : షబర షపక
ఇసటట ననస:65-19-1754
వయసనస:29
లస: ససస స
8642 SQX2252096
పపరర: బశరరనతసర షపక

95-154/1479

భరస : షబర షపక
ఇసటట ననస:65-19-1754
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : అబగదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:65-19-1754
వయసనస:64
లస: ససస స
8639 SQX2241115
పపరర: ఫరరజనన షపక

8634 SQX2477685
పపరర: ఫరరజనన షపక

8659 SQX0677567
పపరర: అనససరఖ వ

95-197/233

భరస : సనబబబరరవప వ
ఇసటట ననస:65-19-1759
వయసనస:37
లస: ససస స
95-197/235

8662 SQX0061549
పపరర: బసడడ దనరర రరవప

95-197/236

తసడడ:డ పడసరద బసడడ
ఇసటట ననస:65-19-1759
వయసనస:33
లస: పప
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8663 SQX1053628
పపరర: పపననగరసడ సరసబశవరరవప

95-197/237

తసడడ:డ పరసడడ రసగరరరవప పపననగరసడ
ఇసటట ననస:65-19-1759
వయసనస:41
లస: పప
8666 SQX1053230
పపరర: పరసడడరసగ రరవప పపననగరసడ

95-197/240

95-197/241

95-197/684

95-197/245

95-195/1108

95-152/920

95-197/249

తసడడ:డ అబగదల ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:65-19-1784
వయసనస:43
లస: పప

8676 SQX0367417
పపరర: షపక అబగదల రహహస

8679 SQX0677658
పపరర: ససదఖ రరణణ జ

8682 SQX2187284
పపరర: సరయ జలదన

8685 SQX2487742
పపరర: ఖజ మహహదద న షపక

95-197/688

8688 SQX2119626
పపరర: మయబగవల షపక

95-197/246

8691 SQX1626029
పపరర: ననషసన షపక
భరస : వహహహదల షపక
ఇసటట ననస:65-19-1785
వయసనస:23
లస: ససస స

8671 SQX2356905
పపరర: ఫరరజనన షపక

95-197/683

8674 SQX0356956
పపరర: జజహహదన భబనన షపక

95-197/244

8677 SQX0958173
పపరర: భబనన పపల

95-195/1107

భరస : వనసకట శశషగరరర రరవప పపల
ఇసటట ననస:65-19-1764
వయసనస:34
లస: ససస స
95-197/247

8680 SQX0705749
పపరర: షణగకఖతతజ గరలయర

95-197/248

తసడడ:డ వనసకట ననగరశశర గగపరస
ఇసటట ననస:65-19-1764
వయసనస:28
లస: పప
95-193/1272

8683 SQX1586843
పపరర: జకకర సయఖద

95-195/1109

తసడడ:డ నససర సయఖద
ఇసటట ననస:65-19-1765
వయసనస:31
లస: పప
95-193/1459

8686 SQX2119600
పపరర: జజన శశగదన షపక

95-197/687

తసడడ:డ అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1783
వయసనస:61
లస: పప
95-197/689

తసడడ:డ జజన శశగదన షపక
ఇసటట ననస:65-19-1783
వయసనస:34
లస: పప
95-197/253

95-198/1483

భరస : అబగదల రహహమ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1762
వయసనస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మర మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:65-19-1783
వయసనస:68
లస: పప

భరస : జజన శశగదన షపక
ఇసటట ననస:65-19-1783
వయసనస:46
లస: ససస స
8690 SQX0411876
పపరర: అసరరస షపక

95-197/243

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:65-19-1765
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ సనబబబరరవప jaldu
ఇసటట ననస:65-19-1765
వయసనస:48
లస: పప
8687 SQX2120962
పపరర: అబద షపక

8673 SQX1362326
పపరర: షపక తనజలర

8668 SQX2429793
పపరర: నరస రగడడడ మయరగళర

భరస : రరజశన షపక
ఇసటట ననస:65-19-1760
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననగరశశర గగపరస
ఇసటట ననస:65-19-1764
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ జలల
డ
ఇసటట ననస:65-19-1765
వయసనస:47
లస: ససస స
8684 MLJ1730498
పపరర: sathyanarayan జలలద�

95-197/242

తసడడ:డ ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:65-19-1762
వయసనస:70
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పపల
ఇసటట ననస:65-19-1764
వయసనస:47
లస: పప
8681 SQX2090611
పపరర: ననగమణణ జలల
డ

8670 SQX0705228
పపరర: రరయయజ షపక

95-197/239

తసడడ:డ వర రగడడడ మయరగళర
ఇసటట ననస:65-19-1759
వయసనస:43
లస: పప

భరస : ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:65-19-1762
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-19-1762
వయసనస:37
లస: పప
8678 SQX0958181
పపరర: వనసకట శశషగరరర రరవప పపల

95-197/512

తసడడ:డ చన వల షపక
ఇసటట ననస:65-19-1760
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరస
ఇసటట ననస:65-19-1761
వయసనస:23
లస: పప
8675 SQX0411710
పపరర: షపక అబగదల హక

8667 SQX2009579
పపరర: ససత రరమ రగడడ గగసటక

8665 SQX0706028
పపరర: కకటటశశరరరవప తనడడకకసడ

తసడడ:డ ననసచనరయఖ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:65-19-1759
వయసనస:64
లస: పప

తసడడ:డ రరమ లసగ రగడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:65-19-1759
వయసనస:56
లస: పప

భరస : చన వల షపక
ఇసటట ననస:65-19-1760
వయసనస:59
లస: ససస స
8672 SQX2122695
పపరర: గగపస కకషష పరస

95-197/238

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప వరదన
ఇసటట ననస:65-19-1759
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ సనబబబ రరవప పపననగరసడ
ఇసటట ననస:65-19-1759
వయసనస:74
లస: పప
8669 SQX0677864
పపరర: మహబమబ షపక

8664 MLJ3152774
పపరర: సనబబబరరవప వరదన

8689 SQX0244632
పపరర: ఆషర బబగస షపక

95-197/252

భరస : అసరరమ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1784
వయసనస:43
లస: ససస స
95-197/254

95-197/255
8692 SQX0678045
పపరర: జకకయయ మహమకద మహమకద

భరస : రబబబన ఫపచజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1785
వయసనస:31
లస: ససస స
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8693 SQX0677963
పపరర: తనజ సనలయసనన మహమకద

95-197/256

భరస : ఖలలలలయర ఫపచజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1785
వయసనస:53
లస: ససస స
95-197/259

8699 SQX2119428
పపరర: సమఉలయర ఫయయ
జ మహమకద

95-191/511

తసడడ:డ ససదనన ఫయయ
జ మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1786
వయసనస:20
లస: పప
95-197/691

95-195/1112

95-197/264

95-198/1209

95-197/266

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� జలలరర
ఇసటట ననస:65-19-1792
వయసనస:44
లస: పప

95-197/692

8712 SQX2000768
పపరర: గరలలసశరర అననత

8715 MLJ1750637
పపరర: సశపత గరల

95-197/269

8718 SQX1333665
పపరర: హననమయయమక బబ లయర

95-195/1295

8721 SQX1616137
పపరర: బడహకస కరరలరపప
తసడడ:డ రరమయఖ కరరలరపప
ఇసటట ననస:65-19-1792
వయసనస:57
లస: పప

8701 SQX2221653
పపరర: కలరరరద బబగగమ

95-197/690

8704 SQX2236024
పపరర: సననలయర ఫయయ
జ మహమకద

95-197/693

8707 SQX0503755
పపరర: షకకల షపక

95-197/263

తసడడ:డ రహమయన షపక
ఇసటట ననస:65-19-1788
వయసనస:29
లస: ససస స
95-197/265

8710 SQX1235960
పపరర: షర హహన షపక

95-198/803

తసడడ:డ కరరమగలయర షపక
ఇసటట ననస:65-19-1789
వయసనస:27
లస: ససస స
95-198/1210

8713 SQX2314284
పపరర: ఎజజజ అహమద షపక

95-192/1110

తసడడ:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:65-19-1792
వయసనస:19
లస: పప
95-197/267

8716 SQX1616129
పపరర: అసజమక కరరలరపప

95-197/268

భరస : బడహకస karpurapu
ఇసటట ననస:65-19-1792
వయసనస:52
లస: ససస స
95-197/270

భరస : రరమగలల బబ లయర
ఇసటట ననస:65-19-1792
వయసనస:64
లస: ససస స
95-197/272

95-197/261

తసడడ:డ ససదనన ఫయయ
జ మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1786
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గరల
ఇసటట ననస:65-19-1792
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప gali
ఇసటట ననస:65-19-1792
వయసనస:59
లస: ససస స
8720 SQX0462986
పపరర: శకనవరసరరవప� జలలరర�

8709 SQX0530220
పపరర: అకబర షపచక

8698 MLJ3151495
పపరర: ఖలలలలయర ఫపచజ మహమకద

భరస : మహమకద ఇసరకయల ఫయయ
జ
ఇసటట ననస:65-19-1786
వయసనస:69
లస: ససస స

భరస : గగరరననథ రరవప అననత
ఇసటట ననస:65-19-1789
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:65-19-1792
వయసనస:34
లస: ససస స
8717 SQX1616111
పపరర: ససతమక గరల

95-197/262

తసడడ:డ రహహమయన� షపచక
ఇసటట ననస:65-19-1788
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమ సనబబయఖ అననత
ఇసటట ననస:65-19-1789
వయసనస:49
లస: పప
8714 SQX0083865
పపరర: ననగమలలర శశరర జలలరర

8700 SQX0412957
పపరర: మహమకద ఇసరకయల ఫపచజ

8706 SQX2080398
పపరర: మహబమబ షపక

95-197/258

తసడడ:డ ఇబబడహహస ఫపచజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1785
వయసనస:61
లస: పప

తసడడ:డ రహమయన షపక
ఇసటట ననస:65-19-1788
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ రహమయన షపచక
ఇసటట ననస:65-19-1788
వయసనస:30
లస: పప
8711 SQX2005155
పపరర: గగరరననథ రరవప అననత

95-197/260

తసడడ:డ ఇసరకయల ఫపచజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1786
వయసనస:40
లస: పప

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1788
వయసనస:23
లస: ససస స
8708 SQX0491456
పపరర: అజర ర షపక

8697 MLJ3151826
పపరర: సమయ
ద న ఫపచజ మహమకద
మహమకద
తసడడ:డ ఇసరకయల ఫపచజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1785
వయసనస:47
లస: పప

8703 SQX2221661
పపరర: ఇబడహహస ఫపచజ మహమకద

8695 SQX0412858
పపరర: మహమకద హఖన ఫపచజ

తసడడ:డ ఖలలలలయర ఫపచజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1785
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద ఇబడహహస ఫపచజ
ఇసటట ననస:65-19-1786
వయసనస:70
లస: పప

భరస : మహమకద ససదనన ఫయయ
జ
ఇసటట ననస:65-19-1786
వయసనస:42
లస: ససస స
8705 SQX1616277
పపరర: అసక షపక

95-197/257

తసడడ:డ ఖలలలలయర ఫపచజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1785
వయసనస:32
లస: పప

8696 SQX0705855
పపరర: రబబబన ఫపచజ మహమకద
మహమకద
తసడడ:డ ఖలలలలయర ఫపచజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1785
వయసనస:35
లస: పప

8702 SQX2220200
పపరర: షరహహద బబగగమ

8694 SQX0412908
పపరర: ఇబడహహస ఫపచజ మహమకద

8719 MLJ1731223
పపరర: సతష బబబగ గరల

95-197/271

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గరల
ఇసటట ననస:65-19-1792
వయసనస:38
లస: పప
95-197/273

8722 MLJ1731249
పపరర: సరసబశవరరవప�

95-197/274

తసడడ:డ వసరసతయయఖ�
ఇసటట ననస:65-19-1792
వయసనస:60
లస: పప
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95-197/275

తసడడ:డ సనబబయఖ బబ లయర
ఇసటట ననస:65-19-1792
వయసనస:69
లస: పప
8726 SQX2313385
పపరర: ఫరననజ షపక

95-197/695

95-197/277

95-197/280

8741 SQX1231786
పపరర: రరషరక షపక

95-197/696

95-195/1115

95-197/281

తసడడ:డ నజరరలర బగ
ఇసటట ననస:65-19-1796
వయసనస:29
లస: పప

95-198/804

8736 SQX1483031
పపరర: అసజన పసయగష సమగదనడల

8739 SQX1483072
పపరర: శకనవరస రరవప సమగదనడల

8742 SQX0705814
పపరర: రహహస షపక

95-198/808

8745 SQX2502979
పపరర: జన బబష షపక

95-195/1113

8748 SQX0430603
పపరర: ఫజలన

95-195/1116

8751 SQX1538174
పపరర: కలతషబగదదదన మహమకద
తసడడ:డ నజరరలర బబచగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1796
వయసనస:31
లస: పప

95-197/279

8734 SQX1315440
పపరర: జజవద షపక

95-198/805

8737 SQX1483015
పపరర: మనన సమగదనడల

95-195/1114

8740 SQX0922831
పపరర: చనసచన బలరరమ కకషష

95-198/806

తసడడ:డ గగవసద రరవప
ఇసటట ననస:65-19-1794
వయసనస:25
లస: పప
95-197/282

8743 SQX0709063
పపరర: గగససయయ షపక

95-198/807

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:65-19-1795
వయసనస:34
లస: ససస స
95-190/1282

8746 SQX2512333
పపరర: షకకర షపక

95-192/1239

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-19-1796
వయసనస:53
లస: ససస స
95-197/284

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-19-1796
వయసనస:48
లస: ససస స
95-197/286

8731 MLJ1741214
పపరర: జననత సయఖద షపక సయఖద

భరస : శకనవరస రరవప సమగదనడల
ఇసటట ననస:65-19-1794
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబహన షపక
ఇసటట ననస:65-19-1796
వయసనస:59
లస: పప
95-197/283

95-195/1296

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-19-1793
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-19-1795
వయసనస:32
లస: పప

భరస : నజజమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-19-1796
వయసనస:34
లస: ససస స
8750 SQX0867978
పపరర: ఉసరకన హరరన మహమకద

8733 SQX0922815
పపరర: షపచక గగససయయ

8728 SQX2019933
పపరర: ఇమయమ న షపక

తసడడ:డ బబబగజ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1793
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ సనబబబరరవప సమగదనడల
ఇసటట ననస:65-19-1794
వయసనస:54
లస: పప

భరస : అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-19-1795
వయసనస:36
లస: ససస స
8747 SQX0867986
పపరర: రగహనన షపక

95-197/278

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సమగదనడల
ఇసటట ననస:65-19-1794
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-19-1795
వయసనస:25
లస: ససస స
8744 SQX1249094
పపరర: సనలయసన షపక

8730 SQX0705913
పపరర: మగసస ఫర షపచక

95-197/694

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:65-19-1793
వయసనస:33
లస: పప

భరస : మగసస ఫర
ఇసటట ననస:65-19-1793
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలయల షపక
ఇసటట ననస:65-19-1793 2 LINE
వయసనస:33
లస: పప
8738 SQX1483080
పపరర: హహచ వనసకట ననగ ససరరఖ
కరరణ సమగదనడల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప సమగదనడల
ఇసటట ననస:65-19-1794
వయసనస:28
లస: పప

95-198/1484

తసడడ:డ బబబగజ షపచక
ఇసటట ననస:65-19-1793
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1793
వయసనస:64
లస: పప
8735 SQX2129534
పపరర: మమలయల షపక

8727 SQX2314391
పపరర: రససల బ షపక

8725 SQX2313344
పపరర: ఖజ బ షపక

భరస : ననగగర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1792
వయసనస:83
లస: ససస స

భరస : ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:65-19-1792
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : బబపపజ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1793
వయసనస:49
లస: ససస స
8732 SQX0706184
పపరర: బబబజ షపక

95-197/276

తసడడ:డ బబల కకటయఖ�
ఇసటట ననస:65-19-1792
వయసనస:72
లస: పప

తసడడ:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:65-19-1792
వయసనస:23
లస: ససస స
8729 SQX0677914
పపరర: గగలయజర షపక

8724 MLJ3152386
పపరర: సరసబశవరరవప

8749 SQX1538182
పపరర: బబయజద బబచగ మహమకద

95-197/285

తసడడ:డ నజరరలర బబచగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1796
వయసనస:24
లస: పప
95-197/287

8752 SQX1532747
పపరర: ఇబడహహస బబగ మహమకద

95-197/288

తసడడ:డ నజరరలలయహ బబచగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1796
వయసనస:34
లస: పప
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8753 SQX0705368
పపరర: కరరమగలయర షపక షపక
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95-197/289

తలర : దరరయయ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1796
వయసనస:35
లస: పప
8756 SQX0558940
పపరర: జజన షపక షపక

95-197/292

95-197/294

95-197/297

95-197/300

95-197/302

95-198/809

భరస : షసకత
ఇసటట ననస:65-19-1800
వయసనస:27
లస: ససస స
8774 SQX1444124
పపరర: నసరజ హన షపక

95-198/811

తలర : జనబ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:56
లస: ససస స

95-197/298

8766 SQX0915355
పపరర: ఇసతనజ ఆలఖయన పఠరన

8769 SQX0239178
పపరర: సరజద అల ఖయన మహకద

95-198/814

95-195/1117

8761 SQX0705764
పపరర: జజగయఖ చచదరర ననగబబ తష

8764 MLJ3151644
పపరర: బబషర షపక

95-197/299

8767 SQX0832006
పపరర: రగభయ అసక షపక

95-197/301

95-197/303

8770 SQX2422319
పపరర: రరఖయయ అసక పఠరన

95-197/698

తసడడ:డ ఇసతయయజ అల ఖయన మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1800
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఇసతయయజ అలఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:65-19-1800
వయసనస:33
లస: ససస స

8772 SQX2473700
పపరర: సమన అఫసడన

8773 SQX1444629
పపరర: జగచనబ వపరఫ సడవసత షపక

8775 SQX1215319
పపరర: బగజజ షసక

8778 SQX2181295
పపరర: మలర క బబగగమ షపక

8781 SQX2066520
పపరర: అబగదల రహహస షపక
భసధనవప: ననగగల మరవల షపక
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:55
లస: పప

95-197/296

తసడడ:డ ఇమసతయయజ అలఖయన షపక
ఇసటట ననస:65-19-1800
వయసనస:33
లస: ససస స

95-192/1111

95-198/810

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1801
వయసనస:34
లస: ససస స
95-198/812

8776 SQX1444140
పపరర: సరజత షపక

95-198/813

తసడడ:డ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-19-1801
వయసనస:38
లస: పప
95-198/1485

తసడడ:డ యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1801
వయసనస:31
లస: ససస స
95-44/1006

95-197/293

తసడడ:డ రహమతషలయర షపక
ఇసటట ననస:65-19-1799
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ చసద బబషర షసక
ఇసటట ననస:65-19-1801
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల హకకమ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1801
వయసనస:56
లస: పప
8780 SQX2089506
పపరర: మరబ షపక

8763 SQX0084111
పపరర: బబ జహర షపక

8758 SQX0678086
పపరర: అననజజ ఎన న

తసడడ:డ వరయఖ ననగబబ తష
ఇసటట ననస:65-19-1797
వయసనస:26
లస: పప

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:65-19-1801
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-19-1801
వయసనస:54
లస: ససస స
8777 SQX1443837
పపరర: అబగదల సతనసర షపక

95-197/295

తసడడ:డ ఇబడహహస ఖయన ఫటబన
ఇసటట ననస:65-19-1800
వయసనస:65
లస: పప

భరస : ఆలఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:65-19-1800
వయసనస:56
లస: ససస స
8771 SQX0710087
పపరర: ఆశయ షపక

8760 SQX0677831
పపరర: ఊషర రరణణ ఎన

95-197/291

తసడడ:డ వరయఖ న
ఇసటట ననస:65-19-1797
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : పపదద మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:65-19-1799
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1799
వయసనస:51
లస: పప
8768 SQX0904334
పపరర: రరజశన బబగమ పఠరన

95-197/697

భరస : వరయఖ న
ఇసటట ననస:65-19-1797
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జజగయఖ న
ఇసటట ననస:65-19-1797
వయసనస:47
లస: పప
8765 SQX0091488
పపరర: మసరసనశల షపక

8757 SQX2262905
పపరర: అజజనతసర మహమకద

8755 SQX0867960
పపరర: నజజమగదదదన మహమకద

తసడడ:డ ననజరరలర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1796
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ నజరరలయహ బబగ
ఇసటట ననస:65-19-1796
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : రరమ మహనరరవప న
ఇసటట ననస:65-19-1797
వయసనస:39
లస: ససస స
8762 MLJ1750678
పపరర: రరమమహనరరవప యన

95-197/290

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1796
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-19-1796
వయసనస:46
లస: పప
8759 SQX0677898
పపరర: శకదతవ ఎన

8754 SQX0705467
పపరర: ననగగల మరర షపక

8779 SQX2467454
పపరర: సమన అఫసడన

95-198/1486

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:65-19-1801
వయసనస:19
లస: ససస స
95-69/966

8782 SQX2073567
పపరర: మగహమకద కససస షపక

95-152/921

తలర : మరబ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:23
లస: పప
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పపరర: ఫరతమ షపక
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95-152/922

తలర : మరబ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:22
లస: ససస స
8786 SQX2096857
పపరర: మహహదదదన బబష షపక

95-164/871

95-195/1120

భరస : మయబగ వల షపక
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:32
లస: ససస స
8792 SQX0774190
పపరర: మగబనయయ ఎస ఎన షపక

95-197/304

95-197/307

95-198/816

తసడడ:డ అజజ బబషర
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:41
లస: పప
8804 SQX0847830
పపరర: శరసత యమ
భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:65-19-1803
వయసనస:54
లస: ససస స
8807 SQX1583617
పపరర: రరమ కకషష మనగ
తసడడ:డ రరమ రరవప మనగ
ఇసటట ననస:65-19-1803
వయసనస:27
లస: పప
8810 SQX2073278
పపరర: నసరజహన సయఖద
భరస : కరరమగలర సయఖద
ఇసటట ననస:65-19-1804
వయసనస:39
లస: ససస స

8791 SQX2099182
పపరర: జరరన బబగగమ షపక

95-195/1297

8793 MLJ1737220
పపరర: అజహనతసర షపక

8796 MLJ1737212
పపరర: ననగగల మరరవల షపక

8799 SQX1540591
పపరర: దదలర యద షపక

8802 SQX2039568
పపరర: మలలర శశరర కరళహససస

8805 MLJ1731017
పపరర: రరమయరరవప యమ

95-5/894

8808 SQX2210987
పపరర: ఇసతయయజదదదన మహమకద

95-195/1298

భరస : మహహదదదన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:42
లస: ససస స
95-197/305

8794 SQX0618322
పపరర: అహమకద షపక

95-197/306

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:46
లస: పప
95-197/308

8797 SQX0949768
పపరర: సలయక బబనన

95-198/815

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:30
లస: ససస స
95-198/817

8800 SQX0949776
పపరర: మజహర హహసరసన సయఖద

95-198/818

తలర : నజరరనతస
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:31
లస: పప
95-122/450

8803 SQX2040541
పపరర: శవ పరరశత కరళహససస

95-195/1299

తసడడ:డ బడహకనసదస కరళహససస
ఇసటట ననస:65-19-1803
వయసనస:36
లస: ససస స
95-197/310

తసడడ:డ నరసససహ� m
ఇసటట ననస:65-19-1803
వయసనస:63
లస: పప
95-198/820

95-195/1119

8790 SQX2088961
పపరర: జనబ షపక

తసడడ:డ బడహకనసదస కరళహససస
ఇసటట ననస:65-19-1803
వయసనస:33
లస: ససస స
95-197/309

8788 SQX0915330
పపరర: మగబనన యస యన
తసడడ:డ మరరవల యస యన ష క
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:35
లస: ససస స
95-198/819

95-162/828

తసడడ:డ యస కర యయన మరర వల ష క
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:61
లస: పప

భరస : ఖయజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:31
లస: ససస స
8801 SQX0709451
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-195/1118

భరస : యస. ఏన. మరవల షపక
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:60
లస: పప
8798 SQX1540609
పపరర: అదదలర లనతస షపక

8787 SQX0914739
పపరర: మగహససనర

8785 SQX2071546
పపరర: అహమకద షపక

తలర : జనబ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:41
లస: పప

భసధనవప: అహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:78
లస: ససస స

భరస : ననసర మరరవల షపక
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:27
లస: ససస స
8795 AP151000666091
పపరర: కరరమగలర షపక

95-156/785

తలర : జనబ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:42
లస: ససస స

భసధనవప: జరరన బబగగమ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1802
వయసనస:49
లస: పప
8789 SQX1398214
పపరర: హససనన షపక

8784 SQX2051845
పపరర: అబద బబగగమ షపక

8806 SQX2039576
పపరర: భబససరమక కరళహససస

95-197/514

భరస : బడహకనసదస కరళహససస
ఇసటట ననస:65-19-1803
వయసనస:69
లస: ససస స
95-192/1112

8809 SQX2155158
పపరర: రగషక మహమకద

95-197/699

తసడడ:డ ఖససస మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1803 3RD LINE
వయసనస:39
లస: పప

భరస : ఇసతయయజదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1803 3RD LINE
వయసనస:32
లస: ససస స

8811 SQX1449678
పపరర: అజమ మగజబ మహమకద

8812 SQX0412783
పపరర: వరససఫ ఖయన మహమకద

భరస : మగజబ ఖయన మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1804
వయసనస:63
లస: ససస స

95-197/311

95-197/312

తసడడ:డ మగజబ ఖయన
ఇసటట ననస:65-19-1804
వయసనస:33
లస: పప
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8813 SQX1449611
పపరర: మగజబ ఖయన మహమకద

95-197/313

తసడడ:డ సలస ఖయన మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1804
వయసనస:66
లస: పప
8816 SQX0327999
పపరర: మరవల షపక

95-198/822

95-197/315

95-197/317

95-197/320

95-197/323

95-197/326

95-197/329

తసడడ:డ రతయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:65-20-1806
వయసనస:23
లస: పప
8837 SQX2003788
పపరర: రసబబబగ యరకసశశటస ట

95-197/516

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:65-20-1806
వయసనస:41
లస: పప
8840 MLJ3153020
పపరర: జజకకరరరసపసననబ న�
తసడడ:డ హబబగలయరఖయన
ఇసటట ననస:65-20-1807
వయసనస:43
లస: పప

8818 MLJ3163086
పపరర: వనసకటనరసమక ఆసనల
వరసనల
భరస : వనసకటరతతస asula
ఇసటట ననస:65-20-18O8
వయసనస:43
లస: ససస స

95-197/314

8820 SQX2140002
పపరర: షమక షపక

8821 SQX1275719
పపరర: సరసబబడజఖస బబ మకలలటట

95-197/316

95-193/1279

8823 MLJ1738244
పపరర: ఖయజజహహసపసన షపక

భరస : శవ బబ మకలలటట
ఇసటట ననస:65-20-186
వయసనస:38
లస: ససస స
95-197/318

8826 SQX1742550
పపరర: శకనన గగడడపరటట

8829 MLJ1739671
పపరర: తరరమలయదతవ � ఎరకసశశటస ట

8832 AP151000669430
పపరర: గగరమక ఎరకసశశటస ట

95-197/321

95-197/319

8827 SQX1879014
పపరర: పరవన కసటటమహసతస

95-197/322

భరస : అసకమక ననయగడడ కసటటమహసతస
ఇసటట ననస:65-20-1806
వయసనస:23
లస: ససస స
95-197/324

8830 SQX1538216
పపరర: సనరరయ బబగస షపక

95-197/325

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1806
వయసనస:43
లస: ససస స
95-197/327

8833 SQX1538208
పపరర: బషసరరనతస షపక

95-197/328

భరస : వనసకటటశశరరర gauramma
ఇసటట ననస:65-20-1806
వయసనస:60
లస: ససస స

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1806
వయసనస:70
లస: ససస స

95-197/330
8835 SQX1878990
పపరర: అసకమక ననయగడడ
కసటటమహసతస
తసడడ:డ నతనఖనసద వర పడసరద కసటటమహసతస
ఇసటట ననస:65-20-1806
వయసనస:37
లస: పప

8836 AP151000666413
పపరర: శకనన ఎరకసశశటస ట ఎరకసశశటస ట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� erramsetty
ఇసటట ననస:65-20-1806
వయసనస:47
లస: పప

8838 SQX2309532
పపరర: మణణకసఠ యరకసశశటస ట

8839 SQX1742626
పపరర: శవయఖ బబ మకలలటట

95-198/1488

తసడడ:డ రరసబబబగ యరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:65-20-1806
వయసనస:18
లస: పప
95-197/333

8824 SQX1742501
పపరర: షరహహన షపక
తసడడ:డ ఖయదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-20-1651
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ ఎరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:65-20-1806
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : శకనన ఎరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:65-20-1806
వయసనస:45
లస: ససస స
8834 SQX1879063
పపరర: బబల సరయ కకషష గరరకపరటట

95-198/823

తసడడ:డ అదయఖ గగడడపరటట
ఇసటట ననస:65-20-1683
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబగ యయరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:65-20-1806
వయసనస:26
లస: ససస స
8831 AP151000669431
పపరర: లకడక ఎరకసశశటస ట

8817 SQX0844266
పపరర: గగససయయ షపక

తసడడ:డ హటటలలసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-20-212
వయసనస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనన గగడడపరటట
ఇసటట ననస:65-20-1663
వయసనస:21
లస: పప
8828 SQX1878974
పపరర: ననగ పదకజ యయరకసశశటస ట

95-198/821

భరస : ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:65-20-183/2
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-20-212
వయసనస:44
లస: పప
8825 SQX1742584
పపరర: అశశక కలమయర గగడడపరటట

8815 SQX1784248
పపరర: తనజ మహమకద ఆలఖయన
పఠరన
తసడడ:డ చన ఆదమఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:65-19-1804
వయసనస:39
లస: పప

భరస : ఖయఖస
ఇసటట ననస:65-19-1848
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ కకరస ర
ఇసటట ననస:65-20-19వయసనస:49
లస: పప
8822 SQX0603456
పపరర: సలస షపక

95-197/515

తసడడ:డ సనభబన సయఖద
ఇసటట ననస:65-19-1804
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:65-19-1804
వయసనస:59
లస: పప
8819 SQX0705319
పపరర: శకనవరసరరవప కకరస ర keerthi

8814 SQX2087815
పపరర: కరరమగలర సయఖద

8841 SQX0463109
పపరర: రఫస అహకద సయఖద
తసడడ:డ దసస గరరర సరహహబ
ఇసటట ననస:65-20-1807
వయసనస:44
లస: పప

95-197/331

95-197/332

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబ మకలలటట
ఇసటట ననస:65-20-1806/2
వయసనస:40
లస: పప
95-197/334

8842 SQX1364926
పపరర: రజయయ మహమకద

95-197/335

భరస : అబగదల మతన మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1808
వయసనస:41
లస: ససస స
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95-197/336

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:65-20-1808
వయసనస:23
లస: పప

8844 MLJ3153517
పపరర: వనసకటరతతస అసనల

95-197/337

తసడడ:డ ఎలర మసదయఖ అసనల
ఇసటట ననస:65-20-1808
వయసనస:48
లస: పప

8845 SQX1742667
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-197/338

తసడడ:డ ఇమయసస షపక
ఇసటట ననస:65-20-1808
వయసనస:49
లస: పప

95-197/700 8847 SQX2445781
95-197/701 8848 SQX1247239
8846 SQX2432409
పపరర: పపషల సరయ పసడయయసక ఆసనల
పపరర: యయమన శరత చసదదక
పపరర: సయఖద జజననద syed
డ ఆసనల

తసడడ:డ రతస యఖ ఆసనల
ఇసటట ననస:65-20-1808
వయసనస:21
లస: ససస స
8849 SQX1247221
పపరర: సయఖద రససల సపచడ

తసడడ:డ రతయఖ ఆసనల
ఇసటట ననస:65-20-1808
వయసనస:20
లస: ససస స
95-197/340

తసడడ:డ సయఖద అమర syed
ఇసటట ననస:65-20-1809
వయసనస:61
లస: పప
8852 SQX2396000
పపరర: జబ ఉలయర సయద
తసడడ:డ రససల సయద
ఇసటట ననస:65-20-1809
వయసనస:33
లస: పప
8855 SQX2490753
పపరర: నససమ షపక

భరస : సయఖద రససల సపచడ
ఇసటట ననస:65-20-1809
వయసనస:58
లస: ససస స

8850 SQX2137479
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-197/702

తసడడ:డ ఇమయమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1809
వయసనస:49
లస: పప
95-197/704

8853 SQX2224202
పపరర: జజబఊలయర సయద

భరస : కలస షపక
ఇసటట ననస:65-20-1809
వయసనస:34
లస: ససస స

8856 SQX2306751
పపరర: జబవపలయర సయఖద

8851 SQX2164218
పపరర: షరహహద షపక

95-197/703

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:65-20-1809
వయసనస:42
లస: ససస స
95-197/705

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:65-20-1809
వయసనస:33
లస: పప
95-197/844

8854 SQX2137495
పపరర: గగససయ షపక

95-197/706

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:65-20-1809
వయసనస:23
లస: ససస స
95-192/1113

తసడడ:డ రససల సయఖద
ఇసటట ననస:65-20-1809 , 4 LINE
వయసనస:33
లస: పప

8857 AP151000669138
పపరర: అనతమక మరరతన మరరతన

8861 SQX1742865
పపరర: ఫరతమయ షపక

తసడడ:డ మహబమబ సనభబన కలఖ
ఇసటట ననస:65-20-1812
వయసనస:30
లస: పప
95-197/343

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1813
వయసనస:37
లస: ససస స
8864 SQX1390814
పపరర: ఖయజజ రహమతషలయరహ షపక

95-197/346

భరస : మబన షపక
ఇసటట ననస:65-20-1814
వయసనస:29
లస: ససస స

95-197/344

95-197/707

8868 SQX2290708
పపరర: గగస షపక

95-197/347

95-197/708

Deleted

8871 SQX1878180
పపరర: నససర షపక
భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:65-20-1814
వయసనస:27
లస: ససస స

95-197/345

8866 SQX0091355
పపరర: మససద ననరరలయ హహడన షపక

95-197/348

తసడడ:డ ఇమయమ సరహహబ shaik
ఇసటట ననస:65-20-1813
వయసనస:78
లస: పప

తసడడ:డ నసరరల హహడన షపక
ఇసటట ననస:65-20-1813
వయసనస:46
లస: పప
95-192/1114

8863 SQX1742840
పపరర: అజమగనతసర షపక
భరస : నసరరల హహడన షపక
ఇసటట ననస:65-20-1813
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1813
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ నసరరల హహడన షపచక
ఇసటట ననస:65-20-1813
వయసనస:46
లస: పప
8870 SQX2205821
పపరర: పరరశన షపక

8865 SQX1742899
పపరర: షరరఫ షపక

95-193/1473

తసడడ:డ మహబమబ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:65-20-1812
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : గగస
ఇసటట ననస:65-20-1813
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత హహహదర వరల షపక
ఇసటట ననస:65-20-1813
వయసనస:41
లస: పప
8867 SQX2416600
పపరర: గగస షపచక

8862 SQX0084319
పపరర: రరహననబబగస మససదన

95-197/341

భరస : పడకరశరరవప మరరతన
ఇసటట ననస:65-20-1810
వయసనస:63
లస: ససస స

95-197/342 8859 SQX2491371
95-193/1472 8860 SQX2491389
8858 AP151000666092
పపరర: పడకరశరరవప మయరరతన� మరరతన
పపరర: మనససరర ఇ రహమన షపక
పపరర: నజకనతసర షపక

తసడడ:డ జజజయఖ� marneni
ఇసటట ననస:65-20-1810
వయసనస:73
లస: పప

95-197/339

95-193/986

8869 SQX2189157
పపరర: వససమ షపక

95-132/905

తసడడ:డ అసరరస
ఇసటట ననస:65-20-1814
వయసనస:21
లస: పప
8872 SQX1878198
పపరర: జజకగర షపక

95-193/987

భరస : ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1814
వయసనస:36
లస: ససస స
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8873 SQX1878230
పపరర: ఖయజజ షపక
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95-193/988

తసడడ:డ ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:65-20-1814
వయసనస:40
లస: పప
95-197/350

8879 SQX2219756
పపరర: అబగబకర ససదద క షపక

95-197/710

95-197/352

95-197/712

95-197/355

95-197/714

95-197/353

8886 SQX2119717
పపరర: జయరరజ అవరరరసస

8889 SQX0387407
పపరర: సరదదక సయఖద

8892 SQX2241495
పపరర: మగజహహద హహసపన సయద

95-197/359

8895 SQX2091221
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-197/713

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:65-20-1819
వయసనస:40
లస: ససస స

8898 SQX0677633
పపరర: పదనకవత కగ కర

95-197/356

8901 SQX2220143
పపరర: అకబర షపక
తసడడ:డ అనశర పరషర షపక
ఇసటట ననస:65-20-1819
వయసనస:24
లస: పప

95-198/1490

8884 SQX2224244
పపరర: గరవసదన అవరరసన

95-197/711

8887 MLJ1735414
పపరర: ఆరరఫర సనలయసనన యమ డడ

95-197/354

8890 MLJ1744127
పపరర: చనన బబషర షపక

95-197/357

తసడడ:డ ఫరరద షపచక
ఇసటట ననస:65-20-1816
వయసనస:48
లస: పప
95-197/715

8893 SQX1418061
పపరర: అనష ఫరతమయ మహమకద

95-197/358

భరస : షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1817
వయసనస:29
లస: ససస స
95-161/819

8896 SQX2226983
పపరర: షరలలసరరజ యనమల

95-192/1115

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల యనమల
ఇసటట ననస:65-20-1819
వయసనస:21
లస: పప
95-197/361

భరస : శకనవరస రరవప కర
ఇసటట ననస:65-20-1819
వయసనస:64
లస: ససస స
95-197/363

8881 SQX2236008
పపరర: జకరరర షపక

భరస : చనన బబషర ఎసడ
ఇసటట ననస:65-20-1816
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : అనవరర పరష షపక
ఇసటట ననస:65-20-1819
వయసనస:49
లస: ససస స
95-197/360

95-197/709

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:65-20-1815
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ మర బబఖర అల
ఇసటట ననస:65-20-1816
వయసనస:19
లస: పప

తసడడ:డ షరనవరజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1817
వయసనస:34
లస: పప

8900 SQX0904367
పపరర: ఏడడకకసడలల యనమల
yanamala
తసడడ:డ ఆదదననరరయణ యనమల
ఇసటట ననస:65-20-1819
వయసనస:43
లస: పప

8883 SQX1742824
పపరర: నజర షపక

8878 SQX2125904
పపరర: అసర స షపక

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1814
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలషర సపచడ
ఇసటట ననస:65-20-1816
వయసనస:30
లస: పప

భరస : మర బబఖర అల
ఇసటట ననస:65-20-1816
వయసనస:40
లస: ససస స

8897 SQX0430611
పపరర: సనబబరరవమక�

95-198/1489

తసడడ:డ గరవసదన అవరరరసస
ఇసటట ననస:65-20-1815
వయసనస:19
లస: పప

తసడడ:డ చనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-20-1816
వయసనస:20
లస: పప

8894 MLJ1743947
పపరర: షరరఫ మహమకద

8880 SQX2236016
పపరర: ఖజ షపక

95-197/349

తసడడ:డ నదదమగలయర షపక
ఇసటట ననస:65-20-1814
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ దనద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1815
వయసనస:27
లస: పప

భరస : గరవసదన అవరరరసస
ఇసటట ననస:65-20-1815
వయసనస:33
లస: ససస స

8891 SQX2224251
పపరర: ననజర త బబగస సయద

95-197/351

తసడడ:డ ననగగరశల షపక
ఇసటట ననస:65-20-1814
వయసనస:40
లస: పప

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:65-20-1815
వయసనస:23
లస: ససస స

8888 SQX1924992
పపరర: హహసపత తనశర షపక

8877 SQX1742733
పపరర: గగవసద అవరరసన

8875 SQX0832022
పపరర: పడభబవత అవరరసస

భరస : గగవసదన అవరరసస
ఇసటట ననస:65-20-1814
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అవరరసన
ఇసటట ననస:65-20-1814
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:65-20-1814
వయసనస:33
లస: పప

8885 SQX2118859
పపరర: పడభబవత అవరరరసస

95-193/1276

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:65-20-1814
వయసనస:35
లస: పప

8876 SQX1924737
పపరర: వనసకట శవ సరయ కలమయర
ఆవరరసస
తసడడ:డ గరవసదన ఆవరరసస
ఇసటట ననస:65-20-1814
వయసనస:23
లస: పప

8882 SQX1742808
పపరర: గగససయయ షపక

8874 SQX2137545
పపరర: మబన షపక

8899 SQX1274927
పపరర: శకకరసత కకరస ర

95-197/362

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకరస ర
ఇసటట ననస:65-20-1819
వయసనస:26
లస: పప
95-197/716

8902 SQX1315408
పపరర: మసరసన వల షపక

95-198/826

తసడడ:డ షపక బబజ
ఇసటట ననస:65-20-1820
వయసనస:25
లస: పప
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8903 SQX1311380
పపరర: షపక అజస
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95-198/827

తసడడ:డ షపక రఫస
ఇసటట ననస:65-20-1820
వయసనస:28
లస: పప
8906 SQX1840537
పపరర: రరబయయ బసరర మహమకద

95-193/991

95-195/1535

భరస : అసర స
ఇసటట ననస:65-20-1854
వయసనస:42
లస: ససస స
8912 SQX0530303
పపరర: తరరమల రరవప కరకలమయనన�

95-197/456

95-197/458

95-197/461

8910 SQX1483056
పపరర: రజయయ షపక

8911 SQX1732288
పపరర: కనక దనరర గగసటమగకసల

8916 SQX0310771
పపరర: హజరత వల షపక

8919 SQX2476943
పపరర: వజయలకడక డదగగపరరస

95-195/1153

8925 AP151000537333
పపరర: రతస లల కకతస మయసన

95-197/459

8917 MLJ1737253
పపరర: అబగదలసతనసర షపక

95-197/460

తసడడ:డ ననగగర షపక
ఇసటట ననస:65-445
వయసనస:63
లస: పప
95-148/829

8920 SQX2477149
పపరర: వజయలకడక డదగగపరరస

95-155/1048

Deleted

భరస : ననగరసజననయ పడసరద
ఇసటట ననస:65-447
వయసనస:79
లస: ససస స

8931 MLJ1739697
పపరర: అమనన షపక
భరస : కరరమగలయర షపక
ఇసటట ననస:65-449
వయసనస:48
లస: ససస స

95-197/462

భరస : కకరణ కలమయర కకతస మయసన
ఇసటట ననస:65-448
వయసనస:31
లస: ససస స
95-197/464

8926 SQX0705160
పపరర: కకరణ కలమయర కకతస మయసన

95-197/465

తసడడ:డ రరమయసజననయగలల కకతస మయసన
ఇసటట ననస:65-448
వయసనస:35
లస: పప
95-197/467

తసడడ:డ జననరద నరరవప
ఇసటట ననస:65-448
వయసనస:59
లస: పప
95-197/469

95-195/1304

భరస : వనసకట శవ రరమకకషష వర వర పడసరద గగస
ఇసటట ననస:65-442
వయసనస:53
లస: ససస స

భరస : జననరద నరరవప కకతస మయసన
ఇసటట ననస:65-448
వయసనస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:65-448
వయసనస:43
లస: పప

8914 SQX2095735
పపరర: వనసకట లకడక గగసటటరర

95-195/1154 8923 SQX1390756
8922 SQX0996561
పపరర: ననగసజననయ పడసరద దదగగపరరస
పపరర: మయధనరర కకతస మయసన

95-197/466 8928 AP151000534302
8927 SQX0061416
పపరర: కకతస మయసన సతఖననరరయణ రరవప
పపరర: రరమసజననయగలల కకతస మయసన

భరస : గగస ఆదస షపక
ఇసటట ననస:65-449
వయసనస:42
లస: ససస స

95-197/457

తసడడ:డ వనసకట రతతస ధదగగపరరస
ఇసటట ననస:65-447
వయసనస:60
లస: పప
95-197/463

95-195/1145

భరస : రరమ రరవప గగసటమగకసల
ఇసటట ననస:65-145/1
వయసనస:58
లస: ససస స

Deleted

భరస : రరమయసజననయగలల
ఇసటట ననస:65-448
వయసనస:55
లస: ససస స

8930 SQX0678136
పపరర: జగచననబ షపక

95-195/1125

భరస : ననగరసజననయ పడసరద
ఇసటట ననస:65-447
వయసనస:79
లస: ససస స

భరస : ననగసజననయ పడసరద ధదగగపరరస
ఇసటట ననస:65-447
వయసనస:56
లస: ససస స
8924 AP151000537331
పపరర: మలర శశరర కకతస మయసన

తసడడ:డ ఖలల రహమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1823
వయసనస:29
లస: పప

8913 AP151000666710
పపరర: అపరలరరవప కరకలమయనన

95-193/990

95-193/1277
8908 SQX2195816
పపరర: అబగదల సమఉలయర మహమకద

తసడడ:డ మహబమబ అల మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1822
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ పటటల సరహహబ
ఇసటట ననస:65-445
వయసనస:57
లస: పప

భరస : అబగదలసలయమ ఖయన
ఇసటట ననస:65-446
వయసనస:29
లస: ససస స
8921 SQX0956730
పపరర: భబగఖలకకక దదగగపరరస

95-193/992

తసడడ:డ పపలర యఖ కరకలమయనన
ఇసటట ననస:65-440
వయసనస:58
లస: పప

భరస : హజరత వల
ఇసటట ననస:65-445
వయసనస:30
లస: ససస స
8918 SQX1333772
పపరర: నజరరనతసర ఖయన

8907 SQX1840545
పపరర: షప కరత అల మహమకద

8905 SQX1840529
పపరర: సలక సనలయసనన మహమకద

తసడడ:డ షప కరత అల మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1822
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : అనశరరలయర మహమకద
ఇసటట ననస:65-26-1512
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరలరరవప కరకలమయనన
ఇసటట ననస:65-440
వయసనస:36
లస: పప
8915 SQX0357376
పపరర: బబజజన షపక

95-193/989

తసడడ:డ షసకత అల మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1822
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : షప కరత అల మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1822
వయసనస:51
లస: ససస స
8909 SQX2161388
పపరర: ఇసతయయజ షపక

8904 SQX1841287
పపరర: బబనజర మహమకద

8929 SQX1278614
పపరర: రజయయ షపక

95-197/468

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:65-449
వయసనస:34
లస: ససస స
95-197/470

8932 MLJ3152980
పపరర: గగస షపక

95-197/471

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-449
వయసనస:44
లస: పప
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పపరర: కరరమగలయర షపక
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95-197/472

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-449
వయసనస:57
లస: పప
8936 SQX2344646
పపరర: షబన మహమకద

8934 SQX2125797
పపరర: బబబగ షపక

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:65-449
వయసనస:41
లస: పప
95-157/1561

భరస : ఇమయమ న మహమకద
ఇసటట ననస:66-11-808
వయసనస:25
లస: ససస స

8937 SQX2300101
పపరర: గగససయయ షపక

తసడడ:డ సనదరరన రరవప
ఇసటట ననస:68-84 ward no19
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఇమసనజ మహమకద
ఇసటట ననస:265-145
వయసనస:21
లస: పప
8945 SQX1729227
పపరర: శశషయఖ మమడ

95-195/1163

95-195/1376

95-195/1179

95-156/713

తసడడ:డ బబబ వల షపక
ఇసటట ననస:D NO 16-16-47
వయసనస:25
లస: పప
8957 SQX2298701
పపరర: జలలఖ బబ షపక

తసడడ:డ జగచలయబద న షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 16-16-298
వయసనస:20
లస: పప

95-195/1160

95-195/1162

8944 SQX2412120
పపరర: ఖనరరరద

95-195/1380

భరస : ఖజమహహదద న షపక షపక
ఇసటట ననస:444-5-65
వయసనస:33
లస: ససస స
95-195/1164

8952 SQX2090587
పపరర: ఇరరరనన షపక

95-157/1562

95-195/1377

95-195/1165

8950 SQX2280501
పపరర: శకదతవ కకట

95-195/1378

భరస : యగరశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:3193
వయసనస:28
లస: ససస స
95-195/1315

8953 SQX2329290
పపరర: అసకక లకడక నననత

95-156/1050

తసడడ:డ అమయననలయర షపక
ఇసటట ననస:C/O JANI MOTON SHOP
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర పడసరద నననత
ఇసటట ననస:D NO 16-16-46
వయసనస:39
లస: ససస స

8955 SQX2402725
పపరర: ఖజ బఇవనచ షపక

95-156/1051

95-156/1054
8956 SQX2405363
పపరర: వర వనసకట ననగ మననహర
కకమమకరర
తసడడ:డ కకమమకరర హననమసత రరవప
ఇసటట ననస:DNO 16-16-140
వయసనస:21
లస: పప

95-157/1309

8959 SQX2093219
పపరర: రఫసయయ సనలయసనన సయఖద

8958 SQX1986975
పపరర: అలస బబగ మగల
తసడడ:డ కరరమగలర బబగ మగల
ఇసటట ననస:D.NO - 16-16-270
వయసనస:21
లస: పప

95-157/1565

8947 SQX1731983
పపరర: ననగ మణణ ఇకలసరరస
భరస : వనసకట శవ ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:1176, JANI NITYAM
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:d no.16-16-68
వయసనస:71
లస: ససస స

భరస : దనవపద షపక
ఇసటట ననస:D NO 16-16-252
వయసనస:78
లస: ససస స
8960 SQX2175800
పపరర: నజజమగదదదన షపక

8949 SQX2354637
పపరర: ఇషరక అల మహమకద

95-155/765

8941 MLJ1745470
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
యరకసశశటస ట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ యరకసశశటస ట
ఇసటట ననస:265-17-1638
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఖజ ఖలసదర మహమకద
ఇసటట ననస:2109
వయసనస:20
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప చసతల గగసటల
ఇసటట ననస:0
వయసనస:33
లస: ససస స
8954 SQX1963503
పపరర: బబష షపక

8946 SQX1731975
పపరర: వనసకట రతతస మమడ

8938 SQX2084994
పపరర: వసజ జడ

95-195/1314

భరస : శశషయఖ మమడ
ఇసటట ననస:1057, JANI NITAM
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:2080/17-12-10/34
వయసనస:33
లస: పప
8951 SQX2100717
పపరర: రజన చసతల గగసటల

8943 SQX1734037
పపరర: ససవర గసగరధర దరరర

95-195/1156

భరస : సనరరశ జడ
ఇసటట ననస:68-8-305
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప లలట దరరర
ఇసటట ననస:265-145/1
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మమడ
ఇసటట ననస:1057
వయసనస:66
లస: పప
8948 SQX2205466
పపరర: అబద బబష షపక

95-195/1544

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కజజమ
ఇసటట ననస:76-7-364
వయసనస:24
లస: పప
95-195/1161

8935 SQX0454348
పపరర: చన హహసపసన లకరసకలల

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:65-111322
వయసనస:46
లస: పప

భరస : ఖయజ
ఇసటట ననస:66-17-1532
వయసనస:20
లస: ససస స

95-195/1546 8940 SQX2101046
8939 SQX2285807
పపరర: జర వ సరయ చకకవరరస చమకలరరస
పపరర: ననగ సనధదర కజజమ

8942 SQX1733971
పపరర: ఇమయమ న మహమకద

95-197/798

8961 SQX1773050
పపరర: ఖయజజ షపక
తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:D NO17-1-45
వయసనస:22
లస: పప

95-157/1310

తసడడ:డ రఫస అహమకద సయఖద
ఇసటట ననస:D.NO. 16-16-291
వయసనస:18
లస: ససస స
95-195/1166

8962 SQX2169563
పపరర: షపక షపక

95-195/1550

భరస : నబ సహబబ షపక
ఇసటట ననస:D NO 17-2-3/159
వయసనస:33
లస: ససస స
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8963 SQX1840677
పపరర: ససదన పరరశత
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95-195/1167

8964 SQX2310902
పపరర: కకటటశశరర సరరషబబ ఈనన

95-195/1551

8965 SQX1884550
పపరర: హహహమ కకట

95-195/1168

భరస : ససదన సరగర
ఇసటట ననస:DNO 17-2-3-/178 KONDALA R
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : చనత వనసకట ననరరయణ సరరషబబ ఈనన
ఇసటట ననస:D NO 17-2-3/185
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:D NO 17-2-16/3
వయసనస:24
లస: ససస స

8966 SQX2099109
పపరర: గగపరల రరవప కరకలమయనన

8967 SQX1721612
పపరర: వనసకట మగరళ కకషష గరసడర

8968 SQX1878792
పపరర: శకనవరస రరవప బసబతన

95-195/1320

తసడడ:డ అపలరరవప కరకలమయనన
ఇసటట ననస:D.NO. 17-2-44
వయసనస:32
లస: పప
8969 SQX1773068
పపరర: బబజ మహమకద

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప గరసడర
ఇసటట ననస:DNO 17-2-50/A
వయసనస:42
లస: పప
95-195/1171

తసడడ:డ ఖయజజ మహమకద
ఇసటట ననస:D NO17-2-58
వయసనస:25
లస: పప
8972 SQX1815976
పపరర: రరమగ బసరబతస న

95-195/1172

8970 SQX2327922
పపరర: మమఘన ననగరబబ ఠర

తసడడ:డ షణగకగస కకడసరర
ఇసటట ననస:DNO-61-10-599
వయసనస:23
లస: పప
95-157/1567

తసడడ:డ ఖయజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 61-11-981
వయసనస:28
లస: ససస స
8987 SQX1883636
పపరర: మహమకద ఆమర సప హహహల

8979 SQX1843515
పపరర: ఖయజజవల షపక

8982 SQX0751370
పపరర: మలర యఖ దతవత

8985 SQX1917343
పపరర: సరజదన పఠరన

95-160/716

8988 SQX2023240
పపరర: షపక సపచదన సరహహబ
తసడడ:డ షపక సరహహబ
ఇసటట ననస:D.NO. 61-20-1200
వయసనస:58
లస: పప

8990 SQX1878529
పపరర: పరరశన బబగస షపక

8991 SQX2107605
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-194/691

Deleted

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 61-25-1303/1
వయసనస:31
లస: పప

8977 SQX1984665
పపరర: శరరద తతరటట

95-161/826

భరస : కలమయర బబబగ తతరటట
ఇసటట ననస:D.NO. 61-8-320
వయసనస:40
లస: ససస స
95-4/754

8980 SQX2164713
పపరర: అసకరరరవప మయదనల

95-156/1055

తసడడ:డ శశాతషయఖ మయదనల
ఇసటట ననస:D-NO 61-11-843
వయసనస:59
లస: పప
95-156/788

8983 SQX1271428
పపరర: రమయదతవ దతవత

95-156/789

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దతవత
ఇసటట ననస:D NO 61-11-886
వయసనస:26
లస: ససస స
95-157/1206

భరస : గగసప పఠరన
ఇసటట ననస:D NO 61-16-1117
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద రబబబన
ఇసటట ననస:DNO 61-19 PONNUR ROAD NE
వయసనస:23
లస: పప

భరస : అబగదల మగజబ షపక
ఇసటట ననస:D NO 61-24-1269
వయసనస:20
లస: ససస స

95-161/713

తసడడ:డ కకటయఖ దతవత
ఇసటట ననస:D NO 61-11-886
వయసనస:63
లస: పప
95-156/790

95-195/1316

తసడడ:డ శకనవరసన అలమమరర
ఇసటట ననస:D.NO.24-9-149/1
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఆలషరహహద షపక
ఇసటట ననస:D NO 61-11-769
వయసనస:23
లస: పప

భరస : అసకరరరవప మయదనల
ఇసటట ననస:D-NO 61-11-843
వయసనస:51
లస: ససస స
8984 SQX2042208
పపరర: షమమ షపక

95-195/1319

తసడడ:డ మహమకద సలస
ఇసటట ననస:DNO 61-8-296
వయసనస:36
లస: పప
95-157/1311

8971 SQX2086478
పపరర: వర శసకర రరవప దసడసరర

95-188/1073
8974 SQX1971662
పపరర: ధదరజ పవన సరయ అలమమరర

8976 SQX0068833
పపరర: మహమకద జలయన

8981 SQX2179224
పపరర: శవ కలమయరర మయదనల

95-195/1560

8973 SQX2101186
పపరర: ఫరరరన కగసర సయఖద

8975 SQX2168680
పపరర: దదవఖ కరరమమరర
భరస : ససతతశ కలమయర కరరమమరర
ఇసటట ననస:D NO 61-4-117
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబయఖ
ఇసటట ననస:D NO 17-2-51
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దసడసరర
ఇసటట ననస:D NO 17-2-65
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ సరదనలయర హహసపన సయఖద
ఇసటట ననస:D.No. 17-10-33
వయసనస:22
లస: ససస స

95-160/934

95-195/1170

తసడడ:డ రరస మహన రరవప ననగరబబ ఠర
ఇసటట ననస:D-NO17-2-61/4
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బసరబతస న
ఇసటట ననస:D NO 17-2-202/1 1ST LANE
వయసనస:41
లస: పప

8978 SQX2045912
పపరర: సతఖ రరజ కకడసరర

95-195/1169

8986 SQX1886753
పపరర: షపక హససన

95-157/1207

భరస : షపక ననగగర బబష
ఇసటట ననస:DNO 61-18-1151
వయసనస:21
లస: ససస స
95-161/825

8989 NDX2656734
పపరర: ననగలకడక కకతత
స రర

94-235/857

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:D.NO. 61-22-1251/1
వయసనస:48
లస: ససస స
95-194/713

8992 SQX2245470
పపరర: సనలయసనన షపక

95-157/1566

భరస : అబగదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 61-25-1308
వయసనస:27
లస: ససస స

Page 304 of 306

8993 SQX2245488
పపరర: అబగదల రగహమన షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-10
95-161/1006

తసడడ:డ సనభబన షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 61-25-1308
వయసనస:29
లస: పప
95-159/650

తసడడ:డ ఆవపలయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:d no 61-34
వయసనస:29
లస: పప
95-160/719

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చమకలరరస
ఇసటట ననస:D NO61-48
వయసనస:63
లస: పప
95-195/1554

95-195/1557

95-195/1553

9003 SQX2239978
పపరర: నరసససహ రరవప నసతలపరటట

9006 SQX1773258
పపరర: అబద పఠరన

95-195/1317

9009 SQX2067486
పపరర: ననగగసదడ కలమయర గగడడవరడ

95-195/1555

తసడడ:డ దనవపద సయద
ఇసటట ననస:DNO 65-109
వయసనస:42
లస: పప

9012 SQX1878982
పపరర: ఆశర బబగస షపక

95-195/1173

Deleted

9015 SQX1974229
పపరర: సనలయసనన షపక

భరస : మసరసన మహమకద
ఇసటట ననస:DOOR NO 16-16-270
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : అమయననలర షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 17-1-30
వయసనస:23
లస: ససస స

9017 SQX2207843
పపరర: ఆరరఫర మహమకద

9018 SQX2504165
పపరర: ఫరరజనన షపక

95-157/1569

95-195/1318

9020 SQX2097798
పపరర: శసక పవన
భరస : శసక పపరరనన చసదడ కరసత
ఇసటట ననస:door number 16-17-128
వయసనస:22
లస: ససస స

95-17/865

95-195/1552

9004 SQX2186997
పపరర: రరకరసన షపక

95-195/1556

9007 SQX1816347
పపరర: జజన షరరఫ పఠరన

95-195/1174

9010 SQX2484137
పపరర: అమర హజజ సయద

95-195/1558

తసడడ:డ దనవపద సయద
ఇసటట ననస:DNO 65-109
వయసనస:42
లస: పప
95-196/648

9013 SQX1879006
పపరర: బబషర షపక

95-196/649

తసడడ:డ ఖయగస షపక
ఇసటట ననస:D.NO:65-18-1709/1
వయసనస:46
లస: పప
95-195/1175

9016 SQX2314136
పపరర: కరరరసక కలమయర మగలలర టట

95-158/949

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మగలలర టట
ఇసటట ననస:DOOR NO 61-9-540
వయసనస:19
లస: పప
95-155/1056

Deleted

భరస : ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:DOOR NO 61-18-1162
వయసనస:40
లస: ససస స

9001 SQX2333870
పపరర: శకనవరస బబబగ నకస

తసడడ:డ బగడత ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:D NO 65-16-1704/1
వయసనస:30
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:D.NO:65-18-1709/1
వయసనస:44
లస: ససస స
95-129/1092

95-160/718

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 65-11-1144
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:D NO 65-17-1554,
వయసనస:48
లస: పప
95-195/1559

8998 SQX1760354
పపరర: పదనకవత చమకలరరస

తసడడ:డ రరమయఖ నకస
ఇసటట ననస:d no 65-11-1117
వయసనస:48
లస: పప

భరస : జజన షరరఫ పఠరన
ఇసటట ననస:D NO 65-16-1704/1
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : ననగగసదడ కలమయర గగడడవరడ
ఇసటట ననస:D NO 65-17-1554
వయసనస:46
లస: ససస స

9014 SQX2132314
పపరర: చనత శశగదన బ మహమకద

9000 SQX2340297
పపరర: రరమయఖ నకస

95-194/693

భరస : సరసబశవ రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:D NO 61-48
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల నసతలపరటట
ఇసటట ననస:D.NO. 65-11-1143
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 65-16-1476
వయసనస:44
లస: పప

9011 SQX2462166
పపరర: అమర హజజ సయద

95-160/717

తసడడ:డ వనసకట సరశమ నకస
ఇసటట ననస:D NO 65-11-117
వయసనస:78
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల నసతలపరటట
ఇసటట ననస:D.NO. 65-11-1143
వయసనస:48
లస: పప

9008 SQX2067312
పపరర: భబణగ కకటటశశరర గగడడవరడ

8997 SQX1760370
పపరర: లకడక ననగ చసదదక
డ చమకలరరస

8995 SQX1878479
పపరర: మహమకద షరరఫ బబచగ

తసడడ:డ మహమకద అతవపలయర బబచగ
ఇసటట ననస:DNO 61-25-1334
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:D NO 61-48
వయసనస:31
లస: ససస స

8999 SQX1760339
పపరర: సరసబశవ రరవప చమకలరరస

9005 SQX2206902
పపరర: సనభబన షపక

95-194/692

భరస : షపక రరజశన
ఇసటట ననస:DNO 61-25-1334
వయసనస:21
లస: ససస స

8996 SQX1969245
పపరర: నవన కలమయర బతష
స ల

9002 SQX2160950
పపరర: నరసససహ రరవప నసతలపరటట

8994 SQX1878453
పపరర: షపక ఆరరఫర

9019 SQX2163582
పపరర: తనహహరరనతసర పఠరన

95-195/1561

తసడడ:డ అబగదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:door no 61-21-1220 old Guntur
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ యశన పఠరన
ఇసటట ననస:DOOR NO 61-25-1349
వయసనస:20
లస: ససస స

9021 SQX1971951
పపరర: సయద జబవపలయర

9022 SQX2014348
పపరర: సయద వహహద

95-156/715

తసడడ:డ సయద కరరమగలయర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 61-16
వయసనస:35
లస: పప

95-195/1321

భరస : సయద ఉబబదనలయర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-1-15
వయసనస:22
లస: ససస స
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9023 SQX2508125
పపరర: షపక షహహన
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95-195/1569

9024 SQX1989185
పపరర: షపక షబబర

95-195/1322

9025 SQX2458818
పపరర: దసడడ ఫరరద బబష

95-164/1088

తసడడ:డ షపక మగనర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-5-559
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక బబజ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-14-1407
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ దసడడ లయలఅహమకద
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-20-1817
వయసనస:19
లస: పప

9026 SQX2461598
పపరర: షపక నజర అహకద

9027 SQX1984244
పపరర: శకకరసత చమట

9028 SQX1882919
పపరర: ఎదనరరరర మసరసన రరవప

95-195/1562

తసడడ:డ షపక ఇనయతషలర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-64
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ సనరర బబబగ చమట
ఇసటట ననస:DR NO-16-31-30/17
వయసనస:24
లస: పప

9029 SQX1918069
పపరర: ఎదనరరరర మసరసన రరవప

9030 SQX1917996
పపరర: లకడక తరరపరతమక ఎదనరరరర

95-159/652

తసడడ:డ ఎదనరరరర నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:DR NO:61-8-382
వయసనస:58
లస: పప
9032 SQX2107571
పపరర: లయవణఖ వనసపడనపప

95-156/793

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనసపడనపప
ఇసటట ననస:H no 61-11-953
వయసనస:26
లస: ససస స

95-5/956

95-159/651

తసడడ:డ పవన కలమయర
ఇసటట ననస:DR NO:61-8-382
వయసనస:52
లస: పప
95-159/653

95-195/1176
9031 SQX1784446
పపరర: వర వనసకట రగడడ దనరగరసపపడడ

భరస : పవన కలమయర ఎదనరరరర
ఇసటట ననస:DR NO:61-8-382 NEW 16-18-9
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట అచమ రగడడ దనరగరసపపడడ
ఇసటట ననస:H I G - 68
వయసనస:57
లస: పప

9033 SQX1298687
పపరర: షపక రఫత

9034 SQX2051837
పపరర: లకడక వనసకయమక వననగళర

95-193/1107

95-156/794

భరస : మహమకద ఇబడహహస అల
ఇసటట ననస:New D.No.65-18-1662
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప వననగళర
ఇసటట ననస:New Door No.61-10-595
వయసనస:30
లస: ససస స
9037 SQX2453801
పపరర: పపరష చసదడ రరవప శరస

తసడడ:డ ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:OLD16-18-86 NEW61-8-379
వయసనస:61
లస: పప

95-195/1177
9036 SQX1773076
పపరర: వనసకట రరఘవనసదడ రరవప
రరజమయనసరర
తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప లలట రరజమయనసరర
ఇసటట ననస:OPPT 17-2-3/169
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ రమయరరవప
ఇసటట ననస:PLAT NO G C
వయసనస:62
లస: పప

9038 SQX2362796
పపరర: అహకద షపక

9039 SQX2447415
పపరర: నఖల శక చనకస

9040 SQX2321743
పపరర: ననగమణణ చసదడగరరర

9035 SQX0571695
పపరర: లకడక కరశవ రరవప బగచనమ�

95-159/854

95-165/1007

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:S 3
వయసనస:32
లస: పప

95-165/1008

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చనకస
ఇసటట ననస:S 3 , BLOCK NO. 8
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:S 7 BLOCK 5
వయసనస:42
లస: ససస స
9043 SQX2086999
పపరర: గఫపర అల సయద

భరస : వనసకటటశశరలల బబలర సపత
ఇసటట ననస:SURYA NAGER OLD GUNTUR
వయసనస:54
లస: ససస స

95-166/1032
9042 SQX1968932
పపరర: దనదదకలల మగగబల బబష
దనదదకలల
భసధనవప: షపక పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:swarna Bharathi nagar
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ అల సయద
ఇసటట ననస:25-11-1216
వయసనస:29
లస: పప

9044 SQX1770809
పపరర: ఇబడహహస షపక

9045 SQX1770569
పపరర: రఫస సయఖద

9046 SQX2363083
పపరర: హబబగనతసర షపక

9041 SQX2260198
పపరర: లకడక బబలర సపత

95-161/1007

95-157/646

తసడడ:డ నసరరదదన షపక
ఇసటట ననస:61-11-825
వయసనస:33
లస: పప
9047 SQX2259620
పపరర: తరరణ రరజరశ పచమపపలలసన

95-157/647

తసడడ:డ ఇబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:61-11-825
వయసనస:43
లస: పప

95-195/1563

95-165/1009

95-195/1224

95-161/839

భరస : సరద ర ఖయన షపక
ఇసటట ననస:61-12-1
వయసనస:25
లస: ససస స

95-159/852

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ పచమపపలలసన
ఇసటట ననస:D.NO-61-8-236
వయసనస:19
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
4,428

ససత సలల
4,618

ఇతరరలల
1

మతత స
9,047

4,428

4,618

1

9,047
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