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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-11

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 10995

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 / 15

1

0

0

1

2

94 / 64

0

1

0

1

3

94 / 74

0

1

0

1

4

94 / 80

1

0

0

1

5

94 / 83

1

0

0

1

6

94 / 119

0

1

0

1

7

94 / 130

0

1

0

1

8

94 / 132

1

0

0

1

9

94 / 136

1

1

0

2

10

94 / 137

0

1

0

1

11

94 / 140

0

1

0

1

12

94 / 143

0

1

0

1

13

94 / 157

1

1

0

2

14

94 / 190

16

26

0

42

15

94 / 191

1

0

0

1

16

94 / 213

1

0

0

1

17

94 / 225

1

1

0

2

18

94 / 234

1

1

0

2

19

94 / 237

1

0

0

1

20

94 / 245

0

1

0

1

21

95 / 1

8

9

0

17

22

95 / 2

7

5

0

12

23

95 / 3

4

3

0

7

24

95 / 4

0

2

0

2

25

95 / 5

1

1

0

2

26

95 / 6

1

1

0

2

27

95 / 9

1

0

0

1

28

95 / 10

0

1

0

1

29

95 / 14

1

0

0

1

30

95 / 15

2

0

0

2

31

95 / 17

1

0

0

1

32

95 / 18

0

1

0

1

33

95 / 19

1

1

0

2

34

95 / 21

1

1

0

2

35

95 / 29

0

1

0

1

36

95 / 30

1

0

0

1

37

95 / 32

3

0

0

3

38

95 / 33

2

1

0

3

39

95 / 38

0

1

0

1

40

95 / 46

1

0

0

1

41

95 / 64

4

2

0

6

42

95 / 67

0

1

0

1

43

95 / 73

0

2

0

2

44

95 / 75

1

0

0

1

45

95 / 78

1

0

0

1

46

95 / 82

1

0

0

1

47

95 / 85

2

0

0

2

48

95 / 87

2

0

0

2

49

95 / 88

1

1

0

2

50

95 / 91

1

0

0

1

51

95 / 92

1

1

0

2

52

95 / 93

0

1

0

1

53

95 / 94

1

0

0

1

54

95 / 95

4

3

0

7

55

95 / 102

1

0

0

1

56

95 / 109

1

1

0

2

57

95 / 112

1

0

0

1

58

95 / 117

1

1

0

2

59

95 / 120

1

0

0

1

60

95 / 123

1

0

0

1

61

95 / 124

1

0

0

1

62

95 / 125

3

2

0

5

63

95 / 126

1

0

0

1

64

95 / 127

2

0

0

2

65

95 / 129

1

3

0

4

66

95 / 133

1

1

0

2

67

95 / 136

2

1

0

3

68

95 / 138

0

2

0

2

69

95 / 139

0

1

0

1

70

95 / 141

1

3

0

4

71

95 / 142

1

1

0

2

72

95 / 143

5

3

0

8

73

95 / 144

0

1

0

1

74

95 / 145

8

6

0

14

75

95 / 146

1

0

0

1

76

95 / 147

1

0

0

1

77

95 / 148

1

3

0

4

78

95 / 150

0

5

0

5

79

95 / 151

4

5

0

9

80

95 / 152

4

7

0

11

81

95 / 153

1

0

0

1

82

95 / 154

3

3

0

6

83

95 / 155

15

9

0

24

84

95 / 156

7

5

0

12

85

95 / 157

2

6

0

8

86

95 / 158

0

2

0

2

87

95 / 159

2

2

0

4

88

95 / 160

15

13

0

28

89

95 / 161

7

6

0

13

90

95 / 162

6

3

0

9

91

95 / 163

3

1

0

4

92

95 / 164

14

9

0

23

93

95 / 165

1

7

0

8

94

95 / 166

4

3

0

7

95

95 / 170

1

1

0

2

96

95 / 171

8

11

0

19

97

95 / 172

15

3

0

18

98

95 / 173

1

0

0

1

99

95 / 174

1

3

0

4

100

95 / 175

1

1

0

2

101

95 / 176

0

4

0

4

102

95 / 177

3

6

0

9

103

95 / 178

5

2

0

7

104

95 / 179

5

1

0

6

105

95 / 180

0

3

0

3

106

95 / 181

3

5

0

8

107

95 / 185

0

1

0

1

108

95 / 186

1

0

0

1

109

95 / 187

4

6

0

10

110

95 / 188

625

625

0

1,250

111

95 / 189

867

872

0

1,739

112

95 / 190

596

598

1

1,195

113

95 / 191

339

342

0

681

114

95 / 192

535

575

0

1,110

115

95 / 193

668

692

0

1,360

116

95 / 194

42

54

1

97

117

95 / 195

257

257

0

514

118

95 / 196

231

230

0

461

119

95 / 197

205

223

0

428

120

95 / 198

664

685

0

1,349

121

95 / 199

154

129

0

283

122

95 / 200

0

2

0

2

123

95 / 202

1

0

0

1

124

95 / 203

0

1

0

1

125

95 / 209

1

0

0

1

126

95 / 211

4

0

0

4

127

95 / 214

1

4

0

5

128

95 / 215

1

0

0

1

129

95 / 216

1

1

0

2

130

95 / 219

0

1

0

1

131

95 / 220

1

3

0

4

132

95 / 221

1

0

0

1

133

95 / 222

2

0

0

2

134

95 / 224

5

7

0

12

135

1,095 / 165

0

1

0

1

136

1,095 / 167

1

2

0

3

137

1,095 / 191

1

0

0

1

138

1,095 / 204

5

2

0

7

139

1,095 / 205

6

4

0

10

140

1,095 / 206

1

3

0

4

141

1,095 / 207

3

1

0

4

142

1,095 / 208

1

2

0

3

143

1,095 / 209

4

5

0

9

144

1,095 / 210

2

3

0

5

145

1,095 / 211

4

3

0

7

146

1,095 / 212

3

2

0

5

147

1,095 / 213

1

0

0

1

148

1,095 / 215

2

0

0

2

149

1,095 / 216

0

1

0

1

150

1,095 / 218

0

1

0

1

5,487

5,570

2

11,059

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

1
SQX2239085
పపరర: శక లకకక గరడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11
95-198/1225

భరస : చచనన రరడకడ గరడడ
ఇసటట ననస:1-40
వయససస:26
లస: ససస స
4
SQX2082907
పపరర: దదడడ శకరరస

95-196/673

తసడక:ప అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:4-47
వయససస:21
లస: పప
7
SQX2045987
పపరర: రరప శక పసలర లటర

95-1/1141

తసడక:ప రరయనన
ఇసటట ననస:4-181
వయససస:19
లస: పప
13
SQX2478766
పపరర: నషర అహకద షపక

95-192/1197

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:7-10-2
వయససస:21
లస: పప
16
SQX2019446
పపరర: వరససత శరరభటర

95-196/727

95-191/677

95-194/2

తసడక:ప కకటటశవర రరవప పలపరటట
ఇసటట ననస:8-4-761
వయససస:22
లస: పప
25
SQX2207439
పపరర: రజషక షపక

95-192/942

భరస : గగస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-1-22/5
వయససస:38
లస: ససస స

8
SQX2049716
పపరర: చచసతనఖ ననగస

95-1/1121

9
SQX1972793
పపరర: పసదద మసగరరవప చలమననడడ

Deleted

11
SQX2018836
పపరర: లలత వపటటకకరర

95-2/1338

12
SQX2059889
పపరర: పవన కలమమర గరతపస

95-189/1345

భరస : శవ ననగరసదప కలమమర వపటటకకరర
ఇసటట ననస:4-304
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ప బల కకటటశవరరరవప గరతపస
ఇసటట ననస:7/9/18
వయససస:20
లస: పప

14
SQX2381150
పపరర: శరణఖ చసత

15
SQX1976083
పపరర: సతఖననరరయణ మమరరస

17
SQX2436020
పపరర: లలక దడవ బబపటర

20
SQX1877208
పపరర: మయన మహమకద

95-192/1200

95-198/1561

18
SQX2487346
పపరర: వర పపసరద మసడపలర

95-189/1

21
SQX1965102
పపరర: సరయ కకషష తచలలకలటర

23
SQX2107639
పపరర: శరరష బమరరర

24
SQX2539542
పపరర: మహమకద ఫసరరజ షపక

తసడక:ప గగసప ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-1-22/5
వయససస:19
లస: పప

95-191/676

తసడక:ప నరసససహరరవప మసడపలర
ఇసటట ననస:7-19-3/2
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప గసగధర రరవప తచలలకలటర
ఇసటట ననస:8-4-333
వయససస:21
లస: పప

29
SQX2072882
పపరర: మమలమల పఠరన

95-192/3

భసధసవప: మమణణకరఖల రరవప
ఇసటట ననస:7-17-48/A
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప అల మహమకద
ఇసటట ననస:7-406,PANCHAVATHI APARTM
వయససస:22
లస: పప

26
SQX2236099
పపరర: ఇనయతషలర షపక

95-2/9

తసడక:ప కకమమర చలమననడడ
ఇసటట ననస:4-127/1
వయససస:37
లస: పప

95-194/712

95-194/1

95-189/1764

తసడక:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:10-52-5
వయససస:52
లస: పప
95-198/1231

తసడక:ప అలర భబక షపక
ఇసటట ననస:17-1-10
వయససస:36
లస: పప
95-1/54

95-1/1140

తసడక:ప చనన బబబబ షపక
ఇసటట ననస:4-80/a
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప శకనవరస రరవప బమరరర
ఇసటట ననస:8-19-1-504
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఇనయతషలర షపక
ఇసటట ననస:17-1-10
వయససస:31
లస: ససస స
28
SQX1842939
పపరర: అశకఫ పఠరన

6
SQX2099315
పపరర: బబల సససదసలల షపక

95-2/1340

తసడక:ప ఏసస బబబబ బబపటర
ఇసటట ననస:7-17-532/23
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వర పపసరద మసడపలర
ఇసటట ననస:7-19-3/2
వయససస:28
లస: ససస స
22
SQX1965136
పపరర: రరజజశ పలపరటట

5
SQX1987262
పపరర: ఖజజవల షపక

తసడక:ప హనసమసత రరవప చసత
ఇసటట ననస:7-17-37
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నరశసహరరవప శరరభటర
ఇసటట ననస:7 17 369 18 5
వయససస:56
లస: ససస స
19
SQX2487643
పపరర: ససమలత మసడపలర

తసడక:ప మధస ససధననన రరవప డడ
ఇసటట ననస:3-1-134
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప రమమశ బబబబ ననగస
ఇసటట ననస:4-119
వయససస:19
లస: పప
95-1/1123

94-213/1

భరస : మగలపపవపవ రరమకకషష మగలపపవపవ
ఇసటట ననస:1st Line Priyanka
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప రససల షపక
ఇసటట ననస:4-66
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప ఏడడకకసడలల పసలర లటర
ఇసటట ననస:4-84
వయససస:19
లస: ససస స
10
SQX2037216
పపరర: కకపలర ససవరగగపరల

95-197/587 3
2
SQX2303360
NDX2353662
పపరర: ననరదనసస లల భవన ననరదనసస
పపరర: పసపయతమ దనమచచరర

27
SQX2551620
పపరర: పరవన బబగబమ షపక

95-194/858

భరస : అబబదల మబగరబ షపక
ఇసటట ననస:17-1-16
వయససస:20
లస: ససస స
95-124/604

30
SQX2534071
పపరర: షబబర షపక

95-189/1757

తసడక:ప రరహమన షపక
ఇసటట ననస:17-1-22/10
వయససస:33
లస: పప
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31
SQX2265080
పపరర: ఆశ షపక
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95-192/953

తసడక:ప ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:17-1-22/12 , 1 LINE
వయససస:23
లస: ససస స
34
SQX2059590
పపరర: రహనన షపక

95-188/1091

35
SQX1978071
పపరర: జన బబష షపక

95-194/850

38
SQX1878503
పపరర: అలయమ బబగస షపక

తసడక:ప అపరపల రరజ మసదపరక
ఇసటట ననస:17-1-29
వయససస:23
లస: పప
95-195/1183

95-195/14

95-195/1329

95-195/17

తసడక:ప పసచరయఖ గబడకపరటట
ఇసటట ననస:17-2-2-3-210
వయససస:24
లస: పప

50
SQX2366524
పపరర: రరజజవన ఫసరడ గస షపక

53
SQX1773027
పపరర: అమర షపక

95-195/1340

56
SQX2266708
పపరర: రవ కలమమర ఏడస
ర రర

95-1/55

59
SQX2394997
పపరర: రసగ సరవమ గబడకపరటట
తసడక:ప పసచరయఖ గబడకపరటట
ఇసటట ననస:17-2-2-3-210
వయససస:35
లస: పప

39
SQX2093953
పపరర: షబన తబసససస మహమకద

95-161/753

42
SQX2026169
పపరర: షకకల షపక

95-195/1182

45
SQX1813310
పపరర: రజయమ ససలల న మహమకద

95-73/30

భరస : రబబబన అహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:17-1-32
వయససస:28
లస: ససస స
95-189/1236

48
SQX2074847
పపరర: అయయషర పఠరన

95-195/1184

భరస : జలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-1-34
వయససస:32
లస: ససస స
95-195/1330

51
SQX1773100
పపరర: మహమకద రససల షపక

95-195/16

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:17-1-41
వయససస:24
లస: పప
95-195/18

54
SQX2460186
పపరర: బబ అయయషర సయద

95-139/1095

భరస : అనవర సయద
ఇసటట ననస:17-1-96
వయససస:48
లస: ససస స
95-198/1247

తసడక:ప బబన ఏలకరర
ఇసటట ననస:17-2-2/3
వయససస:36
లస: పప
95-197/542

95-195/1328

భరస : అబబదల ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:17-1-31
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప బమరరన షపక
ఇసటట ననస:17-1-41
వయససస:64
లస: పప

తసడక:ప జఫర సయద
ఇసటట ననస:17-2-2/2
వయససస:24
లస: పప
58
SQX2394112
పపరర: రరజ శశఖర గబడకపరటట

95-195/13

తసడక:ప సలమస షపక
ఇసటట ననస:17-1-36
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప అమర షపక
ఇసటట ననస:17-1-41
వయససస:29
లస: పప
55
SQX2418556
పపరర: వససమ అకకస సయద

47
SQX2031516
పపరర: పసపయసకర బబయ బబ సదదల

36
SQX2186476
పపరర: షపక మబనన

తసడక:ప కరరమబదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:17-1-27
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సఫ మ శశఖర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:17-1-34
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప ఈశవర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:17-1-34
వయససస:33
లస: పప
52
SQX1721695
పపరర: ససభబన షపక

95-194/4

భరస : బషసర మహమకద
ఇసటట ననస:17-1-32
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససదన మహమకద
ఇసటట ననస:17-1-32
వయససస:26
లస: ససస స
49
SQX2239440
పపరర: సఫ మమశశఖర సససగ బబ సదదల

44
SQX1806512
పపరర: తనహహరర మహమకద

95-6/760

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:17-1-25
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అలర బకలక షపక
ఇసటట ననస:17-1-31
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రగఫ షపక
ఇసటట ననస:17-1-31
వయససస:37
లస: పప
46
SQX1816446
పపరర: సరబర మహమకద

95-195/11

భరస : ఆదదల బబషర షపక
ఇసటట ననస:17-1-25/B
వయససస:38
లస: ససస స

95-195/12 41
40
SQX1721646
SQX1928530
పపరర: ససతతష రరమ కకషష మసదపరక
పపరర: అజజప షపక

33
SQX2097780
పపరర: గగసఖ షపక

భరస : అఫఫ ప జ షపక
ఇసటట ననస:17-1-24
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:17-1-25
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప అమమనసలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-1-25/3
వయససస:25
లస: ససస స

43
SQX2031458
పపరర: అబబదల ఉసరకన షపక

95-6/759

తసడక:ప హరరఫ షపక
ఇసటట ననస:17-1-24
వయససస:38
లస: పప

భరస : అకరబరబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:17-1-24/5
వయససస:39
లస: ససస స
37
SQX2510998
పపరర: ఫజలలలమర ఖమన పఠరన

32
SQX2052603
పపరర: అఫఫ ప జ షపక

57
SQX2394989
పపరర: పసచరయఖ గబడకపరటట

95-195/1343

తసడక:ప బబలరసగయఖ గబడకపరటట
ఇసటట ననస:17-2-2-3-210
వయససస:60
లస: పప
95-198/1249

60
SQX1732007
పపరర: మహ లకకక బసకర

95-195/19

భరస : శరఖమ కలమమర బబఖసక
ఇసటట ననస:17-2-2/4
వయససస:41
లస: ససస స
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61
SQX1773035
పపరర: బబలసరవమ నరరమదనసస

95-195/20

తసడక:ప చననయఖ నరరమదనసస
ఇసటట ననస:17-2-2/4
వయససస:69
లస: పప
95-156/30

తసడక:ప పపకరష రరవప అనన
ఇసటట ననస:17-2-2/6/A
వయససస:30
లస: పప

65
SQX2405421
పపరర: ననగజసదపస నలర బబ తషల

95-195/1341

68
SQX1997147
పపరర: శసషరద బబగబమ షపక

95-195/1327
70
SQX2453322
పపరర: వనసకట సతఖ గరయతప గబడకవరడ
వర
భరస : శకనవరసరరవప గబడకవరడ వర
ఇసటట ననస:17/2/3
వయససస:43
లస: ససస స

71
SQX2210672
పపరర: సతఖననరరయణ తషలమవర
తసడక:ప కకషషమమరరస తషలమవర
ఇసటట ననస:17-2-3
వయససస:31
లస: పప

73
SQX2107233
పపరర: వరరకకటట గరపస కకటటశవరరరవప

74
SQX2461176
పపరర: అరరణ యయదసరర

95-195/1211

తసడక:ప వరరకకటట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:17-2-3/3
వయససస:22
లస: పప
95-194/717

95-197/545

95-195/23

తసడక:ప బబడడ షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/35
వయససస:34
లస: పప

80
SQX2074375
పపరర: పసదద రమణమక కకతస

83
SQX2075562
పపరర: వనసకట పపవలర క పరలడడగబ

95-194/7

95-195/24

86
SQX2109536
పపరర: షపక జఫరర సరధదక షపక ఆడమ
శరఫస
తలర : షపక హససన షపక ఆడమ శరఫస
ఇసటట ననస:17-2-3/31
వయససస:20
లస: పప
89
SQX2551547
పపరర: రరహన షపక
భరస : ననఖజ షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/39
వయససస:18
లస: ససస స

66
SQX2385599
పపరర: ధన లకకక పససట

95-195/1339

69
SQX1721679
పపరర: కరసస లకకక వటర పరటట

95-195/21

భరస : కరశయఖ వటర పరటట
ఇసటట ననస:17-2-3
వయససస:42
లస: ససస స
72
SQX2046696
పపరర: వజయ లకకక మబదపరటట

95-195/1189

తసడక:ప రమణయఖ మబదపరటట
ఇసటట ననస:17-2-3/1
వయససస:18
లస: ససస స
95-195/1365

75
SQX2239309
పపరర: రఫసయమ సయఖద

95-194/716

తసడక:ప బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:17-2-3/6
వయససస:39
లస: ససస స
95-192/994

78
SQX1784578
పపరర: చన మమలమల షపక

95-194/12

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/16.
వయససస:25
లస: పప
95-198/1173

81
SQX1726280
పపరర: మబనన షపక

95-195/22

భరస : ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/21
వయససస:26
లస: ససస స
95-162/770

తసడక:ప రమణ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:17-2-3/25
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/27
వయససస:44
లస: పప
88
SQX1733500
పపరర: హబబ షపక

95-195/1344

భరస : పసదద బబలయఖ కకతస
ఇసటట ననస:17-2-3/17/A
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ప సససదన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/23
వయససస:43
లస: పప
85
SQX1929058
పపరర: ఖదర షపక

95-2/1285

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/10
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప చసదపయఖ కకతస
ఇసటట ననస:17-2-3/17/a
వయససస:58
లస: పప
82
SQX1734177
పపరర: పసరర షపక

77
SQX2264943
పపరర: జరసనసల షపక

95-192/992

భరస : శసకర రరవప పససట
ఇసటట ననస:17-2-2-/172/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర యయదసరర
ఇసటట ననస:17-2-3/3
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:17-2-3/6
వయససస:39
లస: ససస స
79
SQX2464907
పపరర: పసదద బబలయఖ కకతస

95-195/1338

Deleted

భరస : జఫర షపక
ఇసటట ననస:17-2-2/A
వయససస:46
లస: ససస స

63
SQX2236388
పపరర: లమల బ షపక

భరస : మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:17-2-2/6
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:17-2-2/100
వయససస:59
లస: ససస స

భసధసవప: మహమమద యయజడ జన
ఇసటట ననస:17-2-2/222, 2nd line,
వయససస:31
లస: ససస స

76
SQX2239291
పపరర: రఫసయమ సయఖద

95-155/709

తసడక:ప వనసకటసరవమ యమరరజలమ
ఇసటట ననస:17-2-2/6
వయససస:22
లస: ససస స

64
SQX0229237
పపరర: సరయ కకరణ అనన

67
SQX2160323
పపరర: నససన
ప షపక

62
SQX2049526
పపరర: వనసషషవ యమరరజలమ

84
SQX1725985
పపరర: జజరరన పఠరన

95-195/57

భరస : హబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-3/25,
వయససస:30
లస: ససస స
95-194/698

87
SQX2540581
పపరర: ననఖమథసలమర షపక

95-194/855

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/32
వయససస:28
లస: పప
95-195/1589

90
SQX1732940
పపరర: ససభబన షపక

95-195/25

తసడక:ప ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/40
వయససస:22
లస: పప
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91
SQX1732882
పపరర: షరఫస షపక
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95-195/26

తలర : మలనబ షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/40
వయససస:47
లస: పప
94
SQX1926385
పపరర: షసషరద షపక

95-195/28

95-195/30

95-195/29

98
SQX1939958
పపరర: లకకక రరవపల

95-195/1367

101
SQX1729276
పపరర: షనసకక సఫ మవరపప

95-195/31

95-195/33

95-160/752

భరస : మహహన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/57 BHAGATH SING NA
వయససస:35
లస: ససస స
106
SQX2086403
పపరర: మధవ ససగవరపప

107
SQX2053098
పపరర: జరరనన షపక

95-158/793

తసడక:ప శవ ననగజశవరరవప సరసగవరరరమమ
ఇసటట ననస:17-2-3/65
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప మరవల షపక
ఇసటట ననస:17-2/3-65
వయససస:24
లస: ససస స

109
SQX1928803
పపరర: షహహన బబగస షపక

110
SQX1311414
పపరర: కరరమమన షపక

95-195/35

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/65
వయససస:25
లస: ససస స
112
SQX1928878
పపరర: జజన బబగస షపక
భరస : హసన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/65
వయససస:32
లస: ససస స
115
SQX1918960
పపరర: బబష షపక

95-160/24

తసడక:ప వర బపహకస కకసడసరర
ఇసటట ననస:17-2-3/82
వయససస:56
లస: పప

116
SQX1927698
పపరర: ఆశయ పటబన

95-195/36

119
SQX2523454
పపరర: ననగమక కకసడసరర
భరస : చనన కకసడసరర
ఇసటట ననస:17-2-3/82
వయససస:47
లస: ససస స

95-195/63

105
SQX1773209
పపరర: పసర బ షపక

95-195/59

108
SQX2086106
పపరర: భపమమయమ పరశస

95-161/757

111
SQX1311364
పపరర: జజన బబగస షపక

95-195/37

భరస : హసన అహకద షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/65
వయససస:32
లస: ససస స
95-198/6

114
SQX1918937
పపరర: మబనన పటబన

95-160/23

భరస : బబష పటబన
ఇసటట ననస:17-2-3/66
వయససస:32
లస: ససస స
95-195/39

భరస : మసరసన వల పటబన
ఇసటట ననస:17-2-3/66
వయససస:69
లస: ససస స
95-194/849

102
SQX1773191
పపరర: షనసకక సఫ మవరపప

తసడక:ప వనసకటటశవరరర పరశస
ఇసటట ననస:17-2-3-65
వయససస:29
లస: పప

భరస : జజహన సససదన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/65
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/66
వయససస:39
లస: పప
118
SQX2508570
పపరర: చనన కకసడసరర

113
SQX1924620
పపరర: కరరమబన షపక

95-195/32

భరస : కమల బబషర షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/61 2DN LINE
వయససస:88
లస: ససస స

భరస : జజన సససదన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/65
వయససస:27
లస: ససస స
95-195/38

99
SQX1773084
పపరర: పవన కళళఖణ రరడడ క వజపల

తసడక:ప కజదన రరవప ననధ సఫ మవరపప
ఇసటట ననస:17-2-3/56,2ND LINE
వయససస:36
లస: ససస స

104
SQX2054286
పపరర: మబరళమహన మబరళ కకషష
కకసడడటట
తలర : ఏడడకకసడలల కకసడడటట
ఇసటట ననస:17-2-3/60
వయససస:19
లస: పప

95-87/1130

95-155/1090

తసడక:ప శకనవరస రరడడ క వజపల
ఇసటట ననస:17-2-3/50
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప కజదనరననధ సఫ మవరపప
ఇసటట ననస:17-2-3/56
వయససస:32
లస: పప
95-195/34

96
SQX2544393
పపరర: మసజషర బవరరశశటట
తసడక:ప అదద ననరరయణ బవరరశశటట
ఇసటట ననస:17-2-3/49
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవపల
ఇసటట ననస:17-2-3/50
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప మలర కరరరరన రరవప మమజజటట
ఇసటట ననస:17-2-3/51
వయససస:20
లస: పప
103
SQX1721737
పపరర: రహహమ షపక

95
SQX1926435
పపరర: కరరమబలర షపక

95-195/1212
93
SQX2086817
పపరర: లకకక పపరష కలమమరర అవరవరర

భరస : శక హరరననథ అవరవరర
ఇసటట ననస:17-2-3/40
వయససస:64
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/42
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప శసకర రరవపల
ఇసటట ననస:17-2-3/50
వయససస:22
లస: ససస స
100
SQX2413391
పపరర: పపవణ మమజజటట

95-195/27

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/40
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/42
వయససస:34
లస: ససస స
97
SQX1939909
పపరర: శరకవణణ రరవపల

92
SQX1977917
పపరర: బషసరరన షపక

117
SQX2520807
పపరర: శవ కకసడసరర

95-155/1067

తసడక:ప చనన కకసడసరర
ఇసటట ననస:17-2-3/82
వయససస:27
లస: పప
95-195/1576

120
SQX1816362
పపరర: పరరవత పగరడకపరల

95-194/8

తసడక:ప పపలర యఖ పగరడకపరల
ఇసటట ననస:17-2-3/87/A
వయససస:33
లస: ససస స
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121
SQX1784628
పపరర: బబబరర షపక
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95-194/9

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/90
వయససస:52
లస: పప
95-195/65

భరస : వనసకట రమమశ గగలర
ఇసటట ననస:17-2-3/93,3RD LINE
వయససస:34
లస: ససస స
127
SQX1773126
పపరర: బబజ షపక

95-195/68

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/110,3RD LINE
వయససస:23
లస: పప
95-194/856

తసడక:ప ననరరయణ ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:17-2-3/126
వయససస:24
లస: ససస స
136
SQX2028835
పపరర: భబవన అలర స

95-158/794

95-1/988

తసడక:ప గనససననలక షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/156
వయససస:33
లస: పప
145
SQX1784719
పపరర: శకహరర పప లననన
తసడక:ప నరసససహరరవప పప లననన
ఇసటట ననస:17-2-3/158
వయససస:32
లస: పప
148
SQX2079978
పపరర: దసరర చచకక
భరస : సరసబశవరరవప చచకక
ఇసటట ననస:17-2-3/159
వయససస:35
లస: ససస స

129
SQX1773134
పపరర: వనసకటటశవరరర బటటట

95-195/1578

131
SQX1725399
పపరర: రమజ షపక

134
SQX1979855
పపరర: రమ దసరర ననదచసడర

137
SQX2001725
పపరర: ఫరతమ షపక

140
SQX2100931
పపరర: హజరర షపక

143
SQX2452308
పపరర: నజక షపక

146
SQX1784826
పపరర: రరయమజ షపక

149
SQX2075620
పపరర: భబగఖ శక చచకక
తసడక:ప ససభ శవ రరవప చకక
ఇసటట ననస:17-2-3/159
వయససస:21
లస: ససస స

95-195/42

తసడక:ప అయఖనన బటటట
ఇసటట ననస:17-2-3/116/B,2ND LINE
వయససస:51
లస: పప
95-195/43

132
SQX1773217
పపరర: ససవర లకకక కకమక

95-195/44

భరస : ననగజశవర రరవప కకమక
ఇసటట ననస:17-2-3/123
వయససస:46
లస: ససస స
95-195/46

135
SQX2111219
పపరర: తపవనణణ మరర

95-194/697

తసడక:ప వనసకటటశవరరర మరర
ఇసటట ననస:17-2-3/129
వయససస:20
లస: ససస స
95-152/849

138
SQX2229250
పపరర: జన బబష షపక

95-195/1346

తసడక:ప మసరసనవల షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/139
వయససస:26
లస: పప
95-195/1190

141
SQX2005841
పపరర: ఇరరర ద బబగస షపక

95-1/989

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/154
వయససస:57
లస: ససస స
95-195/1348

144
SQX2252138
పపరర: శభన బఇవనస షపక

95-198/1250

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/156
వయససస:31
లస: ససస స
95-194/11

తసడక:ప ఖసదస
ద స షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/158
వయససస:41
లస: పప
95-160/748

95-195/67

128
SQX2530277
పపరర: బబలమజ సససగ బబ సదదల

భరస : జబబరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/156
వయససస:27
లస: ససస స
95-194/10

126
SQX1773118
పపరర: ఖమజజ షపక
తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/110,3RD LINE
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/151
వయససస:22
లస: ససస స
95-195/1347

95-195/41

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/106,3RD LINE
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప ననగబల మర వల షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/135
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప అలమర బక షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/146
వయససస:23
లస: ససస స
142
SQX2227767
పపరర: ఖససస షపక

95-195/66

భరస : ససధదర కలమమర ననదచసడర
ఇసటట ననస:17-2-3/127
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప ఇననయఖ అలర స
ఇసటట ననస:17-2-3/131
వయససస:18
లస: ససస స
139
SQX2000925
పపరర: దసస గరర షపక

125
SQX1773183
పపరర: జసషసద షపక

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/121
వయససస:21
లస: ససస స
95-195/45

123
SQX1773043
పపరర: వనసకట రమమష గరళళ

తసడక:ప వనసకట ససబబయఖ గరళళ
ఇసటట ననస:17-2-3/93
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప బల లకకణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:17-2-3/113
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ప ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-3/119
వయససస:23
లస: పప
133
SQX1928639
పపరర: కకషషవనణణ ఇకలకరరస

95-195/40

తసడక:ప బబబబరర షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/90
వయససస:25
లస: పప

124
SQX1816248
పపరర: ససజజత గగలర

130
SQX2546703
పపరర: గన పఠరన

122
SQX1773092
పపరర: ననధదస షపక

147
SQX1773159
పపరర: రఫస షపక

95-195/60

తసడక:ప లమల అహ మమద షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/158 1ST LINE
వయససస:38
లస: పప
95-195/1191

150
SQX2088326
పపరర: నసరజహన పఠరన

95-198/1174

భరస : సతస ర పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-3-161
వయససస:51
లస: ససస స
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95-160/25

భరస : షరరఫ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/166
వయససస:20
లస: ససస స
154
SQX1816289
పపరర: ససబబ రరవప పపపరపల

95-194/13

95-198/1251

95-195/1192

158
SQX1972348
పపరర: గగసఖ పటబన

95-194/14

161
SQX1886258
పపరర: రమణయఖ మబదదపరటట

95-195/47

164
SQX2051654
పపరర: రమదడవ ఆవరగన

95-195/48

95-198/1175

భరస : శకనవరసరరవప ససదస
ఇసటట ననస:17-2-3-168
వయససస:30
లస: ససస స
169
SQX2053601
పపరర: వనసకట రరవప ఆవరగన

95-156/736

95-160/750

170
SQX2053668
పపరర: గణణశ ఆవరగన

173
SQX1965540
పపరర: మధవ అవగరన

భరస : ననగరరజ అవగరన
ఇసటట ననస:17-2-3/169
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ అవగరన
ఇసటట ననస:17-2-3/169
వయససస:25
లస: ససస స

95-195/69
175
SQX1773225
పపరర: వజయ లకకక పరరమళ
రరజమమనసరర వనసకట
భరస : రరఘవనసదర రరవప రరజమమనసరర వనసకట
ఇసటట ననస:17-2-3/169,1ST LINE
వయససస:43
లస: ససస స

176
SQX1940089
పపరర: పవన తడజ పపలర లచచరరవప
తసడక:ప శకనవరసరరవప పపలర లచచరరవప
ఇసటట ననస:17-2-3-171
వయససస:20
లస: పప

178
SQX2056299
పపరర: ఈశవరమక వకకలగడడ

179
SQX1784321
పపరర: ససత రరవమక అవగన

భరస : వనసకట ననరరయణ వకకలగడడ
ఇసటట ననస:17-2-3/176/b
వయససస:64
లస: ససస స

95-156/862

95-166/1066

భరస : వనసకటయఖ అవగన
ఇసటట ననస:17-2-3/180,
వయససస:58
లస: ససస స

95-195/1193

162
SQX1924497
పపరర: ధన లకకక శశషస

95-198/7

165
SQX1724863
పపరర: షకకల షపక

95-195/49

168
SQX1995828
పపరర: అనసత లకకక నకరక

95-195/1194

భరస : వరరసజననయబలల నకరక
ఇసటట ననస:17-2-3/168a
వయససస:37
లస: ససస స
95-160/751

తసడక:ప వనసకట రరవప ఆవరగన
ఇసటట ననస:17-2-3/169
వయససస:23
లస: పప
95-195/1350

159
SQX1988336
పపరర: ఖజ పఠరన

తసడక:ప బడడ సరబ షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/168
వయససస:40
లస: పప

భసధసవప: అనసత లకకక
ఇసటట ననస:17-2-3/168A
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప వనసకటయఖ ఆవరగన
ఇసటట ననస:17-2-3/169
వయససస:50
లస: పప
172
SQX2227270
పపరర: మమధవ అవగరన

167
SQX2436178
పపరర: వరసజననయబలల నకక

95-195/1349

భరస : సరసబ శవ రరవప శశషస
ఇసటట ననస:17-2-3/166B
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప మరర సరహహబ షపక
భరస : ననరరయణ ఆవరగన
ఇసటట ననస:17-2-3-166,JANI NITYA NAGAR ఇసటట ననస:17-2-3/168
వయససస:71
లస: పప
వయససస:39
లస: ససస స
166
SQX2087765
పపరర: బపమరరసభ ససదస

156
SQX2372191
పపరర: లలఠరకఠ చనగసటట

భరస : మమలమల పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-3/166/2
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటటశవరరర మబదదపరటట
ఇసటట ననస:17-2-3/166B
వయససస:44
లస: పప
95-198/16

95-160/749

భరస : సరసబశవ రరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:17-2-3/166
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : అహమద అల పటబన
ఇసటట ననస:17-2-3/166/2
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకకరసత శశషస
ఇసటట ననస:17-2-3/166/B
వయససస:23
లస: ససస స
163
SQX1805738
పపరర: హహసపసన సరహహబ షపక

155
SQX2079804
పపరర: ఇమమమ న పఠరన

153
SQX2075851
పపరర: మమమమబన పఠరన

భరస : మకకబల పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-3/166
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప మగబబల పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-3/166
వయససస:26
లస: పప

భరస : జయయసదప బబబబ గరరగసటట
ఇసటట ననస:17-2-3/166
వయససస:41
లస: ససస స
160
SQX1929512
పపరర: ననగ లకకక శశషస

95-160/26

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/166
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప ససత రరమయఖ పపపరపల
ఇసటట ననస:17-2-3/166
వయససస:50
లస: పప
157
SQX2244887
పపరర: పపశరసత గరరగసటట

152
SQX1918911
పపరర: మసరసన షపక

171
SQX1805845
పపరర: రవణమక గగలర

95-194/15

భరస : వనసకట ససబబయఖ గగలర
ఇసటట ననస:17-2-3/169
వయససస:57
లస: ససస స
95-197/8

174
SQX2441525
పపరర: కలమఖణ కలమమర ససపత

95-198/1252

తసడక:ప ననగరరజ ససపత
ఇసటట ననస:17-2-3/169/5
వయససస:18
లస: పప
95-198/8

95-194/16
177
SQX1816008
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప లకరకకలల

తసడక:ప వనసకరజసవరరర లకరకకలల
ఇసటట ననస:17-2-3/174
వయససస:32
లస: పప
95-195/61

180
SQX2100618
పపరర: ససబబరరవప టసకసరల

95-195/1196

తసడక:ప వనసకటటశవరరర టసకసరల
ఇసటట ననస:17-2-3/181
వయససస:60
లస: పప
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181
SQX2361103
పపరర: కనకదసరర గబసటమబకకల

95-198/1253

భరస : రమమరరవప గబసటమబకకల
ఇసటట ననస:17-2-3/183
వయససస:68
లస: ససస స
184
SQX2210656
పపరర: సససదరస మబచసర

95-195/1352

95-195/1199

భరస : అచరయఖ ససధస
ఇసటట ననస:17-2-3/185
వయససస:42
లస: ససస స
190
SQX2399202
పపరర: ననగ వషష
ష వరరన రరవప బతస న

95-195/1355

తసడక:ప మలర కరరరరన రరవప బతస న
ఇసటట ననస:17-2-3/192
వయససస:44
లస: పప
193
SQX2340925
పపరర: మలర కరరరరన రరవప బతస న

95-198/1254

95-148/713

95-152/850

తసడక:ప రసగననయకలలల పసడతల
ఇసటట ననస:17-2-3/205
వయససస:19
లస: పప
205
SQX2303683
పపరర: సలస సయఖద
తసడక:ప జకకకయమ సయఖద
ఇసటట ననస:17-2-3/207
వయససస:46
లస: ససస స
208
SQX2304111
పపరర: షరహహద సయఖద
తసడక:ప సలస సయఖద
ఇసటట ననస:17-2-3/207 , 1 LINE
వయససస:24
లస: ససస స

95-195/1353
188
SQX2304822
పపరర: చనన వనసకట ననరరయణ
సరజషబబ ఈనన
తసడక:ప చనన వనసకటయఖ సరజషబబ ఈనన
ఇసటట ననస:17-2-3/185
వయససస:44
లస: పప

95-195/1354
189
SQX2340370
పపరర: నరరసడక శకనవరస రరవప నరరసడక

తసడక:ప అపప రరవప ఫరదర
ఇసటట ననస:17-2-3/192
వయససస:48
లస: పప

191
SQX2340883
పపరర: పపరష చసదదక
ప నరరసడక

192
SQX2533628
పపరర: పవన సరయ అభషపక నరరసడక

95-195/1356

194
SQX2335974
పపరర: పవన సరయ అభషపక నరరసడక

197
SQX2226785
పపరర: సరయ లకకక కడకయస

200
SQX2086007
పపరర: రమణ కలవ

203
SQX2244671
పపరర: ననగరసదప బబబబ పససపపలలటట

206
SQX2315620
పపరర: బషసర అల సయఖద

95-198/1255

195
SQX2338770
పపరర: సరయ శవ కలమమర బతస న

95-198/1256

తసడక:ప ననగ వషష
ష వరరన రరవప బతస న
ఇసటట ననస:17-2-3/192
వయససస:19
లస: పప
95-195/1357

198
SQX1784313
పపరర: శక పసపయమ దసళర

95-195/70

భరస : మహహశ దసళర
ఇసటట ననస:17-2-3/200, 1ST LINE
వయససస:23
లస: ససస స
95-195/1200

201
SQX1784479
పపరర: బబల ససధ రరణణ వణబకకరర

95-195/50

భరస : వనసకట రరవప వణబకకరర
ఇసటట ననస:17-2-3/204
వయససస:55
లస: ససస స
95-195/1358

204
SQX2531705
పపరర: భగఖలకకక ఇమకడకశశటట

95-194/853

భరస : కసయఖ పసదద
ఇసటట ననస:17-2-3/207
వయససస:39
లస: ససస స
95-195/1360

తసడక:ప సలస సయఖద
ఇసటట ననస:17-2-3/207
వయససస:25
లస: పప
95-195/1361

95-195/1581

తసడక:ప శకనవరసరరవప నరరసడక
ఇసటట ననస:17-2-3/192
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప ననయబడడ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:17-2-3/205
వయససస:25
లస: పప
95-195/1359

95-195/1198

తసడక:ప రమణయఖ ససదస
ఇసటట ననస:17-2-3/185
వయససస:47
లస: పప

భరస : మలర కరరరరనరరవప కలవ
ఇసటట ననస:17-2-3/202
వయససస:31
లస: ససస స
95-195/1202

186
SQX2086890
పపరర: అచరయఖ ససదస

తసడక:ప అచరయఖ ససధస
ఇసటట ననస:17-2-3/185
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కడకయస
ఇసటట ననస:17-2-3/198
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప సరసబశవరరవప కరకక
ఇసటట ననస:17-2-3/201
వయససస:38
లస: పప
202
SQX2031854
పపరర: హహమసత కలమమర పసడతల

95-162/769

తసడక:ప నరరసడక శకనవరసరరవప సన
ఇసటట ననస:17-2-3/192
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కడకయస
ఇసటట ననస:17-2-3/198
వయససస:34
లస: ససస స
199
SQX2049260
పపరర: వశ కరకక

185
SQX2032886
పపరర: బపహక తడజ ససదస

95-195/1351
183
SQX2211282
పపరర: రరఘవనసదర గబపస కరకలమమనస

తసడక:ప ససబబరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:17-2-3/183/A
వయససస:31
లస: పప

భసధసవప: శకనవరస రరవప హససబసడ
ఇసటట ననస:17-2-3/192
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప చచననకజశవపలల బతస న
ఇసటట ననస:17-2-3/192
వయససస:77
లస: పప
196
SQX2078764
పపరర: సరయ లకకక కడకయస

95-195/1197

తసడక:ప ససబబరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:17-2-3/183/a
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటటశవరలల మబచసర
ఇసటట ననస:17-2-3/184
వయససస:33
లస: పప
187
SQX2059608
పపరర: వనసకట రమణ ససధస

182
SQX2077196
పపరర: లకకక శశశలజ కరకలమమనస

209
SQX1722271
పపరర: నఫసశదదదన షపక
తసడక:ప తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/208 2ND LINE
వయససస:28
లస: పప

207
SQX1805811
పపరర: ఫసరరజ ఖమన పఠరన

95-195/51

తసడక:ప హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-3/207A
వయససస:49
లస: పప
95-195/62

210
SQX2076586
పపరర: సరళ దడవ కకటబరర

95-195/1203

భరస : యగర రరమబలల కకటబరర
ఇసటట ననస:17-2-3-/208/c
వయససస:43
లస: ససస స
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211
SQX1843432
పపరర: ఫదదదన బబగస పఠరన
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95-3/47

భరస : అబబబస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-3/210
వయససస:39
లస: ససస స

212
SQX2427359
పపరర: రరజమక తషలలవ

95-198/1257

భరస : రరజ తషలలవ
ఇసటట ననస:17-2-3/210/5
వయససస:61
లస: ససస స

214
SQX2029221
పపరర: వర మణణకసఠ గరదచ

95-3/1036

తసడక:ప వనసకటటశవరరర గరదచ
ఇసటట ననస:17-2-3/217
వయససస:21
లస: పప

215
SQX2078814
పపరర: తపవనణణ గరడడ

95-198/9

భరస : శకనవరసరరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:17-2-3/219
వయససస:49
లస: ససస స

95-195/1206

95-195/71

216
SQX2086288
పపరర: పపకరశ సవఆలమ

218
SQX1924018
పపరర: దడవ చచసతనఖ యరకసశశటట

95-198/10

221
SQX1784131
పపరర: మబన షపక

219
SQX2451938
పపరర: అపపరరప కలసట

95-198/17

222
SQX1933506
పపరర: నరరక తచరర

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/226 2ND LINE
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప తచరర
ఇసటట ననస:17-2-3/229
వయససస:20
లస: ససస స

223
SQX2400497
పపరర: వనసకట నవన చనవ

224
SQX1994961
పపరర: నజకపరరవన సయఖద

225
SQX1924919
పపరర: సససఫపలమర ఖమన షపక

తసడక:ప పపసరద చనవ
ఇసటట ననస:17-2-3/230
వయససస:18
లస: పప
226
SQX2365567
పపరర: పదకజ చనవ
తసడక:ప పపసరద చనవ
ఇసటట ననస:17-2-3/230
వయససస:20
లస: ససస స

227
SQX2250975
పపరర: సమఉలమర ఖమన మహమకద

95-195/72

230
SQX1878933
పపరర: షపక ఆఏనసమమ

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/231, 1ST LINE,
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప షససక యమససన
ఇసటట ననస:17-2-3/233
వయససస:21
లస: ససస స

232
SQX2409621
పపరర: షపక అలస షపక

233
SQX2236636
పపరర: సజద షపక

95-192/940

తసడక:ప ఫరదర షపక బబబబ
ఇసటట ననస:17/2/3/234
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప శకరరమలల చపల
ఇసటట ననస:17-2-3/236
వయససస:21
లస: పప
238
SQX2539807
పపరర: గగసప బబష షపక
తసడక:ప ఉమకర షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/237
వయససస:44
లస: పప

95-197/547

236
SQX2085330
పపరర: జగదదశ చపల

95-197/10

239
SQX2545879
పపరర: గగస బబష షపక
తసడక:ప ఉమకర షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/237
వయససస:44
లస: పప

228
SQX1976547
పపరర: సయద హహసపన బబబబ సయద

95-195/52

231
SQX2127108
పపరర: శకఫణణ వరర న బబలరసకకసడ

95-197/548

తసడక:ప కకరణ కలమమర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:17-2-3/233
వయససస:18
లస: పప
95-73/995

234
SQX1977008
పపరర: ఖససస బ షపక

95-195/53

భరస : ఖమర బబష షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/236
వయససస:37
లస: ససస స
95-195/1210

తసడక:ప శక రరమబలల చపల
ఇసటట ననస:17-2-3/236
వయససస:19
లస: పప
95-188/1386

95-197/9

తసడక:ప సయద బబజ బబజ
ఇసటట ననస:17-2-3/231
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప కమర బబష షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/236
వయససస:19
లస: ససస స
95-195/1209

95-2/65

తసడక:ప ససరరజలమర ఖమన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/230
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప ససరరజలమర ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:17-2-3/230
వయససస:18
లస: పప

229
SQX1816156
పపరర: కగసర షపక

235
SQX2083129
పపరర: ఆసజననయబలల చపల

95-195/1208

తసడక:ప ఫసరద రష సయఖద
ఇసటట ననస:17-2-3/230
వయససస:19
లస: ససస స
95-197/546

95-198/1263

తసడక:ప ససరజష కలసట
ఇసటట ననస:17-2-3-222
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పసర స షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/224,1ST LINE
వయససస:49
లస: ససస స
95-193/1195

95-195/1207

తసడక:ప వనసకట ననరరయణ సవఆలమ
ఇసటట ననస:17-2-3/217
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ప ఉమమహహశవరరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:17-2-3/220/1
వయససస:22
లస: పప

220
SQX1805829
పపరర: మసరసన బ షపక

95-3/1035

తసడక:ప గబరవయఖ సవఆలమ
ఇసటట ననస:17-2-3/217
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరర గరడడ
ఇసటట ననస:17-2-3/217
వయససస:42
లస: ససస స

217
SQX1815562
పపరర: సతఖవత గగటటటపరటట

213
SQX2101459
పపరర: వనసకట ననరరయణ సవఆలమ

237
SQX2206126
పపరర: వనసకమక మమడ

95-195/1362

భరస : వనసకయఖ మమడ
ఇసటట ననస:17-2-3/236
వయససస:44
లస: ససస స
95-190/1322

240
SQX2502664
పపరర: రఫసయమ ససలమసనన షపక

95-198/1597

తసడక:ప గగస బబష షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/237
వయససస:18
లస: ససస స
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241
SQX2191815
పపరర: సరతనజ బబగబమ షపక
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95-151/902

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:17-2-3-237/6
వయససస:30
లస: ససస స
244
SQX1883461
పపరర: రరమబ గగలగరన

95-195/54

245
SQX2027142
పపరర: షరరఫ షపక

95-195/55

248
SQX1976414
పపరర: ధనలకకక అసచసరర

251
SQX1806413
పపరర: బబజ షపక

తసడక:ప అబబదల గన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3-243 OLD GUNTUR
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప బమరన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/246
వయససస:45
లస: పప

253
SQX1798610
పపరర: ఈససబ షపక

254
SQX1889906
పపరర: రహమమన ఖమన పఠరన

95-194/17

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/246
వయససస:22
లస: పప
256
SQX2237998
పపరర: ససజజత తమకన

95-197/551

95-150/581

Deleted
95-195/58

భరస : వనసకటటశవరరరవప కకరరకపప లలర
ఇసటట ననస:17-2-3-257
వయససస:37
లస: ససస స
265
SQX2001667
పపరర: గగశ బ షపక

తసడక:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/330
వయససస:29
లస: పప

260
SQX1840594
పపరర: హబబబలమర మహమకద

95-1/56

95-1/991

266
SQX2084010
పపరర: ఫజలకదదదన మహమకద

95-2/66

269
SQX1924471
పపరర: లకకక పగరడకపరల
భరస : బబలయఖ పగరడకపరల
ఇసటట ననస:17-2-3/330/2
వయససస:35
లస: ససస స

249
SQX2539344
పపరర: అబబదలమర షపక

95-156/1074

252
SQX2107472
పపరర: రజన వనమబల

95-161/756

255
SQX1843242
పపరర: మససద ఖమన పఠరన

95-2/67

తసడక:ప ఫససరరజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-3/246/A
వయససస:22
లస: పప
95-197/11

258
SQX1924166
పపరర: రఫస షపక

95-198/11

తసడక:ప అబబదల షషకకర
ఇసటట ననస:17-2-3/247/3
వయససస:21
లస: పప
95-194/18

261
SQX1815810
పపరర: అసరక షపక

95-197/12

తసడక:ప బషసరరలమరహ మహమకద
ఇసటట ననస:17-2-3/251-A
వయససస:21
లస: ససస స
95-151/778

95-195/1364
264
SQX2217792
పపరర: నసతలపత ననగ మహహసదప బబబబ

తసడక:ప నసతలపత మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:17-2-3/285/4
వయససస:25
లస: పప
95-2/1286

తసడక:ప షసషషదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:17-2-3/330
వయససస:45
లస: పప
95-195/1366

95-141/465

తసడక:ప చనన మల కకసడయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:17-2-3-246
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప బషసరరలమర మహమకద
ఇసటట ననస:17-2-3/251-A
వయససస:27
లస: పప
263
SQX2047876
పపరర: ఇఫరపన షపక

246
SQX2081594
పపరర: అనల కలమమర గబసటటరర

తలర : మమలమబ షపక
ఇసటట ననస:17-2-3-243
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/260/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/322
వయససస:30
లస: ససస స
268
SQX2475580
పపరర: ససధన షపక

95-195/56

తసడక:ప అబబదల షషకకర షససక
ఇసటట ననస:17-2-3/247/3
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనస ఏలలపపరర
ఇసటట ననస:17-2-3/250
వయససస:34
లస: ససస స
262
SQX1278192
పపరర: కళళవత కకరరకపప లలర

257
SQX1924844
పపరర: రరకరసర బబనస షససక

95-198/1265

తసడక:ప ససబబబరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:17-2-3/242
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-3/246A
వయససస:43
లస: పప

భరస : పపరషచసదప రరవప తమకన
ఇసటట ననస:17-2-3-247/2
వయససస:42
లస: ససస స
259
SQX2089092
పపరర: శక లకకక ఏలలపపరర

95-1/990

భరస : వనసకటటశవరరర అసచసరర
ఇసటట ననస:17-2-3/242
వయససస:36
లస: ససస స
95-151/22

243
SQX2236198
పపరర: వననకటచమమక తసగరరరల

భరస : నసపసర రరడకడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:17-2-3-241
వయససస:91
లస: ససస స

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/242
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప తరరపతయ అసచసరర
ఇసటట ననస:17-2-3/242
వయససస:41
లస: పప
250
SQX1808328
పపరర: ఆషస గబర లమర షపక

95-195/1363

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/238/A
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట గరపస గగలగరన
ఇసటట ననస:17-2-3/241/A
వయససస:20
లస: ససస స
247
SQX1976406
పపరర: వనసకటటశవరరర అసచసరర

242
SQX2467918
పపరర: శలక షపక

267
SQX2053619
పపరర: మహబమబ షపక

95-172/567

తసడక:ప ఖసదవన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/330
వయససస:59
లస: పప
95-198/12

270
SQX1967017
పపరర: బబజర షపక

95-198/14

తసడక:ప బకక షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/330/6
వయససస:40
లస: పప
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SQX1967041
పపరర: బబజర షపక
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95-198/15

తసడక:ప బకక షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/330/6
వయససస:40
లస: పప
274
SQX2079416
పపరర: ననగ ససనత కలవ

95-195/1201

95-189/2

95-198/1177

95-197/577

95-197/540

తసడక:ప వనసకటటశవరరర ఊమకననన
ఇసటట ననస:17-2-10/1
వయససస:40
లస: పప
289
SQX2088136
పపరర: శశకట అల ఖమన పటబన

95-198/1171

95-195/1336

తసడక:ప అజస షపక
ఇసటట ననస:17-2-21
వయససస:22
లస: ససస స

95-198/1283

284
SQX2456960
పపరర: పదనకవత గరళర

95-192/993

95-197/578

95-198/19

282
SQX2395275
పపరర: రరమచసదప రరవప గరళళ

95-197/576

285
SQX2462349
పపరర: రరమచసదప రరవప గరళర

95-197/579

Deleted

భరస : రరమచసదప రరవప గరళర
ఇసటట ననస:17-2-8 MAGDUM NAGAR
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప కకటయఖ గరళర
ఇసటట ననస:17-2-8 MUGDUM NAGAR
వయససస:53
లస: పప

287
SQX2561652
పపరర: మబబన షపక

288
SQX2193266
పపరర: ఫసరద గస షపక

95-197/853

290
SQX2545929
పపరర: హరరన మహమకద

293
SQX2209237
పపరర: అనసత లకకక లలతస

296
SQX2481406
పపరర: నసర బబష సయద

299
SQX2094043
పపరర: తపననథ తమకశశటట
తసడక:ప రరసబబబబ తమకశశటట
ఇసటట ననస:17-2-21/1
వయససస:19
లస: పప

95-194/715

తసడక:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:17-2-10/A
వయససస:22
లస: ససస స
95-197/851

291
SQX1722297
పపరర: సరయ కలమమర మరస

95-195/82

తసడక:ప వనసకట ససబబయఖ మరస
ఇసటట ననస:17-2-15,1ST LINE
వయససస:22
లస: పప
95-195/1337

294
SQX1924505
పపరర: హనసమమన దనస జ మహసత

95-198/20

తసడక:ప కరస దనస మహసత
ఇసటట ననస:17-2-16
వయససస:72
లస: పప
95-195/1342

తసడక:ప ససభబన సయద
ఇసటట ననస:17-2-20
వయససస:31
లస: ససస స
95-195/73

279
SQX1940147
పపరర: షరహహనన షపక

తసడక:ప కకటయఖ గరళళ
ఇసటట ననస:17-2-8
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప లలతస
ఇసటట ననస:17-2-16
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:17-2-20
వయససస:31
లస: ససస స
298
SQX1976422
పపరర: అససఫరససలల న షపక

281
SQX2301430
పపరర: ఇబపహహస షపక

95-197/556
276
SQX2162543
పపరర: సరయ కకటటశవర రరవప రరసససశశటట

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:17-2-7/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప కరరస మహమకద
ఇసటట ననస:17-2-14
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప రమణరరవప లలతస
ఇసటట ననస:17-2-16
వయససస:38
లస: పప
295
SQX2358802
పపరర: గగషర భ షపక

95-198/18

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:17-2-10/13
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప ఆదమ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:17-2-11
వయససస:55
లస: పప
292
SQX2209260
పపరర: శకనవరస రరవప లలతస

278
SQX1940071
పపరర: ననగమర బ షపక

95-194/19

తసడక:ప ససబపహకణఖస రరసససశశటట
ఇసటట ననస:17-2-5/1
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప నసరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:17-2-7B
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరమచసదపరరవప గగలర
ఇసటట ననస:17-2-8
వయససస:48
లస: ససస స
286
SQX2450641
పపరర: నగజశ ఊమకననన

95-195/1204

తసడక:ప షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:17-2-7/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ప చచననయఖ కకమరర
ఇసటట ననస:17-2-7/B
వయససస:45
లస: పప
283
SQX2372167
పపరర: పదనకవత గగలర

275
SQX2100634
పపరర: రరఘవ బసరబథదనన

273
SQX1816214
పపరర: సరయ లకకక కడకయస

భరస : శకనవరస రరవప కడకయస
ఇసటట ననస:17-2-3/1985, 1ST LINE
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప ననరరయణ సరవమ బసరబథదనన
ఇసటట ననస:17-2-3/2104
వయససస:46
లస: పప

భరస : జజన పరషర షపక
ఇసటట ననస:17-2-6
వయససస:34
లస: ససస స
280
AP151000558302
పపరర: సరసబశవ రరవప కకమరర

95-195/1345

తసడక:ప ససలమసన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/1214/B
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప శకనవరస రరవప కలవ
ఇసటట ననస:17-2-3/2022
వయససస:29
లస: ససస స
277
SQX1877273
పపరర: బబబ హబబబబననసర షపక

272
SQX2241388
పపరర: జఫసప అహకద షపక

297
SQX1784545
పపరర: ఇమమససర షపక

95-194/20

తసడక:ప ఫకకర అహమద షపక
ఇసటట ననస:17-2-21
వయససస:38
లస: పప
95-161/754

300
SQX1142108
పపరర: రమజ షపక

95-87/124

తసడక:ప హబబబలమర షపక
ఇసటట ననస:17-2-22/1
వయససస:32
లస: పప
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SQX2101152
పపరర: గగసప షపక
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95-195/1187

తసడక:ప ఖలల షపక
ఇసటట ననస:17-2-22/1
వయససస:24
లస: పప
304
SQX2007144
పపరర: సరసబశవ రరవప ఉసగబటటరర

95-195/1188

95-195/1368

95-160/944

95-194/21

95-197/549

311
SQX2522274
పపరర: అనవర సయద

314
SQX2334191
పపరర: ననగ వనణణ కకరరసపలర

95-193/1465

317
SQX2085959
పపరర: కకశశర కలమమర దసలపలర

95-192/1244

320
SQX2310613
పపరర: వరరణ వనసకట సరయ గరజల

95-197/544

309
SQX2111136
పపరర: మమనక వశవననథస

95-194/699

312
SQX2528669
పపరర: ఫరతమ సయద

95-197/850

తసడక:ప దనవపద సయద
ఇసటట ననస:17-2-32/A
వయససస:19
లస: ససస స
95-198/1266

315
SQX2321602
పపరర: నజమబననసర షపక

95-193/1196

భరస : చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:17-2-34
వయససస:59
లస: ససస స
95-195/1214

తసడక:ప శవ పపసరద దసలపలర
ఇసటట ననస:17-2-42
వయససస:40
లస: పప
95-197/552

306
SQX2465417
పపరర: భబరత రరససశశటట

తసడక:ప కకశశర బబబబ వశవననథస
ఇసటట ననస:17-2-32
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నటరరజ కకరరసపలర
ఇసటట ననస:17-2-33/1
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ధనససజయ గసడర
ఇసటట ననస:17-2-34
వయససస:29
లస: ససస స
319
SQX2124816
పపరర: ననగ అనల కలమమర గరజల

308
SQX2413177
పపరర: లకకక రరవపల

95-198/1248

భరస : ససధకర రరససశశటట
ఇసటట ననస:17-2-27
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద సయద
ఇసటట ననస:17-2-32/A
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:17-2-32/C
వయససస:27
లస: ససస స
316
SQX2490100
పపరర: లకకక పపసనన గసడర

95-195/74

భరస : శసకర రరవపల
ఇసటట ననస:17-2-30/50
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అనవర సయద
ఇసటట ననస:17-2-32/A
వయససస:29
లస: ససస స
313
SQX1784859
పపరర: మమధవ గబసటటపలర

305
SQX1926732
పపరర: శవమక వలక
ర రర

303
SQX2288827
పపరర: మబరళ కకషష గరరగసటట

తసడక:ప ఉమమమహహశవర రరవప గరరగసటట
ఇసటట ననస:17-2-23/4
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశవర రరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:17-2-26
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప శసకర రరవపల
ఇసటట ననస:17-2-30/50
వయససస:22
లస: ససస స
310
SQX2523462
పపరర: రజయ ససలమసనన సయద

95-197/541

తసడక:ప గణణశ కలమమర తతట
ఇసటట ననస:17-2-23
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప కకటటశవర రరవప ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:17-2-23-222
వయససస:25
లస: పప
307
SQX2410009
పపరర: శరకవణణ రరవపల

302
SQX2188597
పపరర: సరయ తషలసస తతట

318
SQX2368645
పపరర: అజజ షపక

95-197/539

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:17-02-42
వయససస:22
లస: పప
95-197/553

321
SQX2269686
పపరర: పపజత గరజల

95-198/1268

తలర : ససనత గరజల
ఇసటట ననస:17-2-42/9 MUQDUM NAGAR
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప ననరరయణ గరజల
ఇసటట ననస:17-2-42/9 MUQDUM NAGAR
వయససస:18
లస: పప

తలర : ససనత గరజల
ఇసటట ననస:17-2--42/9 MUQDUM NAGAR
వయససస:25
లస: ససస స

322
SQX1878800
పపరర: శరకవరణణ రరమబ

323
SQX2465045
పపరర: శరకవణణ రరమబ

324
SQX2087542
పపరర: సదదఖమ తబష షపక

95-195/75

తసడక:ప ననగజశవర రరవప రరమబ
ఇసటట ననస:17-2-42/A
వయససస:24
లస: పప
325
SQX2088003
పపరర: సరబర షపక

తసడక:ప ననగజశవర రరవప రరమబ
ఇసటట ననస:17-2-42/A
వయససస:23
లస: ససస స
95-161/758

తసడక:ప జజఫరరలసరరమ షపక
ఇసటట ననస:17-2-43
వయససస:23
లస: ససస స
328
SQX2424166
పపరర: పపభబకర గగలర
తసడక:ప అపపరరవప గగలర
ఇసటట ననస:17-2-44
వయససస:39
లస: పప

95-198/1269

326
SQX1994417
పపరర: కగసర షపక

తసడక:ప జజఫరరలసరరమ షపక
ఇసటట ననస:17-2-43
వయససస:20
లస: ససస స
95-189/1243

భరస : ననగమర షపక
ఇసటట ననస:17-2-43
వయససస:24
లస: ససస స
95-195/1370

329
SQX1879071
పపరర: వనసకట లకకక గబసటటరర

95-152/851

327
SQX1994342
పపరర: షరరఫ షపక

95-198/1176

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:17-2-43
వయససస:47
లస: ససస స
95-197/13

భరస : వ యస ర వర వర పపసరద గబసటటరర
ఇసటట ననస:17-2-45
వయససస:53
లస: ససస స

330
SQX2385276
పపరర: అమర బబష హజజరర సయద

95-197/554

తసడక:ప అహమకద హజజరర సయద
ఇసటట ననస:17-2-46
వయససస:62
లస: పప
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331
SQX2382901
పపరర: సరదదక బబనస సయద
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95-197/555

భరస : అఖల హజజరర సయద
ఇసటట ననస:17-2-46
వయససస:34
లస: ససస స
334
SQX2496545
పపరర: ససధఖ బకడలమ

95-198/1593

95-195/76

95-197/558

95-198/1271

352
SQX2118925
పపరర: రరమ రరడకడ అవపల

95-195/1371

95-198/1272

భరస : వనసకట శవ కజశవరరవప మడకడ
ఇసటట ననస:17-2-57
వయససస:68
లస: ససస స

95-152/852

344
SQX1926336
పపరర: గరపస కకషష పరస

347
SQX2235497
పపరర: దడవ వర పపసరద పరష

350
SQX2028868
పపరర: శకనవరసరరవప కకరర కలసట

95-197/561

353
SQX2474591
పపరర: సరమమమమజజఖ లకకక మడకడ

95-195/78

95-197/560

95-197/499

359
SQX2487619
పపరర: హరరహర మణణకసఠ శక హరర
వకకల
తసడక:ప జననరర న రరవప వకకల
ఇసటట ననస:17-2-57
వయససస:19
లస: పప

342
SQX2333466
పపరర: అయయషర బబగబమ షపక

95-197/559

345
SQX2047892
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-195/1215

348
SQX2271690
పపరర: వనసకట వసశ కసబబల

95-195/1372

351
SQX1784776
పపరర: రరజజశవరర బబ దనసపరటట

95-194/22

భరస : సరసబయఖ బబ దనసపరటట
ఇసటట ననస:17-2-55/1
వయససస:47
లస: ససస స
95-155/833

95-197/562

భరస : వనసకట శవ కజశవరరవప మడకడ
ఇసటట ననస:17-2-57
వయససస:68
లస: ససస స
95-198/1274

95-197/557

తసడక:ప అసకయఖ కసబబల
ఇసటట ననస:17-2-54/2
వయససస:21
లస: పప

Deleted

356
SQX2469963
పపరర: సరమమమమజజఖ లకకక మడకడ

339
SQX2366169
పపరర: పవన కలమమర పప దదల

తసడక:ప హహమయమన బబష షపక
ఇసటట ననస:17-2-54
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకట శవ కజశవరరవప మడకడ
ఇసటట ననస:17-2-57
వయససస:68
లస: ససస స
95-195/1373

95-155/711

భరస : జలమన మబహమకద
ఇసటట ననస:17-2-53/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప వరయఖ కకరర కలసట
ఇసటట ననస:17-2-55
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకట శవ కజశవరరవప మడకడ
ఇసటట ననస:17-2-57
వయససస:68
లస: ససస స
358
SQX2464154
పపరర: సరమమమమజజఖ లకకక మడకడ

341
SQX2090579
పపరర: ఫణణ ససరఖ రరససశశటట

336
SQX2092716
పపరర: మలర క షపక

తసడక:ప శకనవరసరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:17-2-50
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప వనసకట రరవప పరష
ఇసటట ననస:17-2-54
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ప కకటట రరడకడ అవపల
ఇసటట ననస:17-2-56
వయససస:57
లస: పప
355
SQX2467561
పపరర: సరమమమమజజఖ లకకక మడకడ

95-195/77

తసడక:ప శకనవరసరరవప పరస
ఇసటట ననస:17-2-54
వయససస:24
లస: పప

భరస : సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:17-2-54
వయససస:64
లస: ససస స
349
SQX2240687
పపరర: యజజ అమర మలర శవర రరవప
జవరవడక
తసడక:ప హరర ననథ బబబబ జవరవడక
ఇసటట ననస:17-2-54/2
వయససస:33
లస: పప

338
SQX1979798
పపరర: రరషక పటట న

95-194/718

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:17-2-48
వయససస:37
లస: ససస స

భసధసవప: శకనవరస రరవప రరససశశటట
ఇసటట ననస:17-2-53
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప ఖససస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-53/1
వయససస:21
లస: ససస స
346
SQX2212553
పపరర: జనబ షపక

95-155/710

భరస : ననగమర పటట న
ఇసటట ననస:17-2-49/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటయఖ తమక శశటట
ఇసటట ననస:17-2-51
వయససస:54
లస: ససస స
343
SQX2383222
పపరర: సమరర పటట న

335
SQX2092773
పపరర: షరరఫ షపక

333
SQX2192334
పపరర: మణణకరసత అచకకలమ

తసడక:ప ననగసవరరవ అచకకలమ
ఇసటట ననస:17-2-47
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ప దనదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:17-2-48
వయససస:39
లస: పప

భరస : గగస బబష షపక
ఇసటట ననస:17-2-49
వయససస:26
లస: ససస స
340
SQX2119113
పపరర: రతన కలమమరర తమక శశటట

95-198/1270

తసడక:ప అమర బబష హజజరర సయద
ఇసటట ననస:17-2-46
వయససస:41
లస: పప

భరస : బకడలమ నరజశ husband
ఇసటట ననస:17-2-47, 2 ND line
వయససస:21
లస: ససస స
337
SQX1840610
పపరర: ఫరరరనన షపక

332
SQX2381499
పపరర: అఖల హజజరర సయద

354
SQX2462802
పపరర: సరమమమమజజఖ లకకక మడకడ

95-157/1389

భరస : వనసకట శవ కజశవరరవప మడకడ
ఇసటట ననస:17-2-57
వయససస:68
లస: ససస స
95-198/1273
357
SQX2465219
పపరర: వనసకట శవ కజశవ రరవప మడకడ

తసడక:ప రరమమమరరస మడకడ
ఇసటట ననస:17-2-57
వయససస:73
లస: పప
95-198/1586

360
SQX2130458
పపరర: శవ పరరవత కరళహససస

95-197/563

తసడక:ప బపహకనసదస కరళహససస
ఇసటట ననస:17-2-60, 2ND FLOOR
వయససస:36
లస: ససస స
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361
SQX2477297
పపరర: మమఘన ననగరబబ ఠర
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95-197/564

తసడక:ప రరమకహనరరవప ఏన
ఇసటట ననస:17-2-61/4
వయససస:20
లస: ససస స
364
SQX2492767
పపరర: చషసట బబష షపక

362
SQX2543668
పపరర: ఉమమక శలక మహమకద

భరస : మహమకద ఇబపహహస ఫససజ ఫససజ
ఇసటట ననస:17-2-61/B
వయససస:28
లస: ససస స
95-193/1484

తసడక:ప జన బబష షపక
ఇసటట ననస:17-2-62
వయససస:26
లస: ససస స

365
SQX2262830
పపరర: ఫరతమ బ మహమకద

95-195/79

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:17-2-64/A
వయససస:20
లస: పప

368
SQX2430197
పపరర: శసకరర రరవప డసడసరర

95-197/15

తసడక:ప వనసకట రరవప రరవ
ఇసటట ననస:17-2-66
వయససస:22
లస: పప

371
SQX1966951
పపరర: రరసబబబబ యరకసశశటట

95-194/34

374
SQX2541183
పపరర: రహహకననసర షపక

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:17-2-68, SUDDAPALLI DONKA
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-2-69
వయససస:35
లస: ససస స

376
SQX2401198
పపరర: బబజ షపక

377
SQX2135440
పపరర: అమనసలమర బబగ ఎసడకఎ

95-197/565

తసడక:ప మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:17-2-69/1
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప ఫజల రహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:17-2-70/2
వయససస:39
లస: పప
95-194/27

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:17-2-72/a
వయససస:26
లస: ససస స

95-197/16

383
SQX1929066
పపరర: షరరఫ షపక

95-195/80

386
SQX2150241
పపరర: మమలన బ షపక

95-150/663

389
SQX2185700
పపరర: జజన షపక
తసడక:ప అబబదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:17-2-72a
వయససస:68
లస: పప

369
SQX1971324
పపరర: గరపస కకషష యరకసశశటట

95-197/14

372
SQX2084903
పపరర: గరపస కకషష ఎరకసశశటట

95-197/500

375
SQX2541167
పపరర: నజకననసర షపక

95-198/1617

తసడక:ప మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-2-69
వయససస:32
లస: ససస స
95-197/566

378
SQX2314870
పపరర: మబషరటక అహమద షపక

95-198/1276

భసధసవప: గరపస రరజ నలర గగరర
ఇసటట ననస:17-2-70
వయససస:20
లస: పప
95-195/1587

381
SQX1929090
పపరర: అజస షపక

95-194/26

తసడక:ప షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:17-2-71
వయససస:23
లస: పప
95-194/28

384
SQX2526226
పపరర: ననసమమలమర షపక

95-194/852

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:17-2-72
వయససస:47
లస: పప
95-197/567

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:17-2-72/a
వయససస:55
లస: ససస స
95-197/569

95-194/24

తసడక:ప శకనవరస రరవప ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:17-2-66
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప రరజ షపక
ఇసటట ననస:17-2-71
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:17-2-72
వయససస:54
లస: పప
388
SQX2154003
పపరర: రరహన షపక

380
SQX2543809
పపరర: అమన నవరజ మహమకద

366
SQX1784560
పపరర: సకజన గరల

తసడక:ప శకనవరసరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:17-2-66
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప నససర మహమకద
ఇసటట ననస:17-2-70/4C
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప షపక ఇసరకయల
ఇసటట ననస:17-2-71
వయససస:27
లస: పప
385
SQX1816396
పపరర: అనవర పరష షపక

95-156/863

భసధసవప: షరరఫ బబగ ఎసడకఎ
ఇసటట ననస:17-2-69/4
వయససస:27
లస: పప
95-155/1058

95-194/23

భరస : సతష బబబబ గరల
ఇసటట ననస:17-2-63
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటటశవరరర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:17-2-66
వయససస:42
లస: పప

373
SQX1878578
పపరర: ఫరతమమ షపక

382
SQX1784594
పపరర: షపక కరరమ

95-198/1275

తసడక:ప కకటటశవర రరవప డసడసరర
ఇసటట ననస:17-2-65
వయససస:39
లస: పప

370
SQX1971316
పపరర: మణణసదప రరవ

363
SQX1840586
పపరర: అనవర ఫససజ మహమకద

తసడక:ప ఖలలలలమర ఫససజ మహమకద
ఇసటట ననస:17-2-61B
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఇబపహహస బబగ
ఇసటట ననస:17-2-62
వయససస:24
లస: ససస స

367
SQX1980010
పపరర: ఫరరరక షపక

379
SQX2505287
పపరర: గగస బబషర మహమకద

95-155/1089

387
SQX2150282
పపరర: మరరవల షపక

95-197/568

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:17-2-72/a
వయససస:30
లస: పప
95-198/1277

390
SQX2077246
పపరర: శవ కలమమరర గసగరశశటట

95-143/703

భరస : లకకయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:17-2-73
వయససస:47
లస: ససస స
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95-198/1611

తసడక:ప మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-74/A
వయససస:42
లస: పప
394
SQX1929025
పపరర: గగససయమ షపక

95-194/30

95-195/1374

95-198/21

95-198/23

95-197/501

తసడక:ప బదసపజకఠ సయఖద
ఇసటట ననస:17-2-78
వయససస:21
లస: పప
409
SQX1969492
పపరర: యశన షపక

95-197/17

95-193/1197

భరస : అబబదల రఫస షపక
ఇసటట ననస:17-2-78/5
వయససస:31
లస: ససస స

95-198/22

404
SQX1849488
పపరర: జబబదన షపక

95-198/24

95-198/40

399
MLJ1445683
పపరర: జయ నసడసరర నసడసరర

95-197/840

402
SQX2185635
పపరర: అథహర షపక

95-198/1278

405
SQX1849496
పపరర: అబబదల అలమ షపక

95-198/41

భరస : అబబదల అలమ షపక
ఇసటట ననస:17-2-76, MUGDUM NAGAR
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:17-2-76,MUGDUM NAGAR
వయససస:52
లస: పప

407
SQX2404796
పపరర: సమన సయద

408
SQX2068823
పపరర: నజ ననసనన సయఖద

95-197/571

410
SQX2338135
పపరర: జలమన సయఖద

413
SQX1965730
పపరర: అబబదల గన షపక

416
SQX2185510
పపరర: నసరర షపక

419
SQX2401149
పపరర: మబసతనజ బబగస మహమకద
తసడక:ప నజర మహమకద
ఇసటట ననస:17-2-78/5
వయససస:29
లస: ససస స

95-198/1178

తసడక:ప ఇసరకయల సయఖద
ఇసటట ననస:17-2-78
వయససస:40
లస: ససస స
95-197/572

411
SQX2254654
పపరర: నసరర పఠరన

95-188/1152

భరస : జబబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-78/4
వయససస:30
లస: ససస స
95-197/18

414
SQX2400828
పపరర: షరహహనషర మహమకద

95-197/573

తసడక:ప నజర మహమకద
ఇసటట ననస:17-2-78/4
వయససస:29
లస: పప
95-198/1279

తసడక:ప జబబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-78/4
వయససస:31
లస: పప
95-189/1669

95-194/32

భరస : అసర స షపక
ఇసటట ననస:17-2-75
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:17-2-78/4
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ప అబబదల గన
ఇసటట ననస:17-2-78/4
వయససస:20
లస: పప
418
SQX2501351
పపరర: అసక షపక

401
SQX1974294
పపరర: రససల బబష మహమకద

396
SQX1928928
పపరర: బబజ బబబబ షపక

భరస : శకనవరసరరవప నసడసరర
ఇసటట ననస:17-2-75
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:17-2-78/2
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప జమమలలదదదన షపక
ఇసటట ననస:17-2-78/4
వయససస:47
లస: పప
415
SQX1965714
పపరర: అబబదల ఖరఖయబమ షపక

95-197/570

భరస : ఖయబఖస సయద
ఇసటట ననస:17-2-78
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప షషకకర షపక
ఇసటట ననస:17/2/78/2
వయససస:27
లస: పప
412
SQX2434702
పపరర: మహబమబ బబష షపక

398
SQX2324986
పపరర: షబన మహమకద

95-194/29

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:17-2-75
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప ఇకబబల బబష మహమకద
ఇసటట ననస:17-2-75
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప షకకల మహమకద
ఇసటట ననస:17-2-76
వయససస:27
లస: పప
406
SQX2005809
పపరర: ఫసరరజ జజమ సయఖద

95-194/31

తసడక:ప నదర బబష మహమకద
ఇసటట ననస:17-2-75
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప అనసర షపక
ఇసటట ననస:17-2-75
వయససస:21
లస: ససస స
403
SQX1969666
పపరర: ఇమమమ న మహమకద

395
SQX1928993
పపరర: ఖరఖరరన షపక

393
SQX1928951
పపరర: రరజజవనన షపక

భరస : బబజ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:17-2-75
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:17-2-75
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:17-2-75
వయససస:41
లస: ససస స
400
SQX1924109
పపరర: ఖతజజ షపక

95-198/1612

భరస : అలర బక పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-74/A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప బబబబ
ఇసటట ననస:17-2-75
వయససస:28
లస: ససస స
397
SQX2212538
పపరర: మబనన షపక

392
SQX2531028
పపరర: యమససకన పఠరన

417
SQX1924455
పపరర: షఫసక మహమకద

95-198/25

తసడక:ప ఖయబఖమ మహమకద
ఇసటట ననస:17-2-78/4C
వయససస:45
లస: పప
95-197/574

420
SQX2109825
పపరర: మహమక యశన బబగర

95-198/1179

తసడక:ప మహమకద బబగర
ఇసటట ననస:17-2-78/5
వయససస:20
లస: పప
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421
SQX2109692
పపరర: మహమకద యశన బబగర

95-198/1180

తసడక:ప మహమకద బబగర
ఇసటట ననస:17-2-78/5
వయససస:20
లస: పప
424
SQX1849470
పపరర: బబ హబబబననసర షపక

95-198/26

425
SQX2243376
పపరర: షపక రరహన

95-197/502

428
SQX1849322
పపరర: జజనబ పఠరన

తసడక:ప మహబమబ బబష
ఇసటట ననస:17-2-79
వయససస:22
లస: పప
95-198/30

95-198/1282

భరస : హరరబబబబ యమరరగరరరర
ఇసటట ననస:17-2-79/16
వయససస:36
లస: ససస స
439
SQX2109742
పపరర: పపవణ కలమమర కకతమస

95-198/1185

95-198/33

తసడక:ప వనసకటటశవర రరవప వరరదస
ఇసటట ననస:17-2-80/2
వయససస:31
లస: పప
448
SQX1924299
పపరర: కకటటశవర రరవప మమరరళళ
తసడక:ప పసదద పఫ లయఖ మమరరళళ
ఇసటట ననస:17-2-80/5
వయససస:47
లస: పప

95-198/29

95-198/37

95-152/992

429
SQX1849306
పపరర: కరరమబలమర ఖమన పఠరన

95-198/28

432
SQX2514859
పపరర: దదవఖ శక గరల

95-198/1601

భరస : వనసకట పవన కలమమర గరల
ఇసటట ననస:17-2-79/3
వయససస:26
లస: ససస స
95-198/1280

435
SQX2262913
పపరర: ఆధదలకకక దడవరపలర

95-198/1281

భరస : కకటటశవర రరవప దడవరపలర
ఇసటట ననస:17-2-79/13 bavaji matam
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కకటటశవర రరవప దడవరపలర
ఇసటట ననస:17-2-79/13 bavaji matam
వయససస:62
లస: ససస స

437
SQX2088631
పపరర: భబరత వటట
ర రర

438
SQX2109601
పపరర: పపసనన కకతమమస

95-198/1183

440
SQX1849462
పపరర: షబబనన షపక

443
SQX1849264
పపరర: దసరర భవరన వరరరడ

446
SQX2221646
పపరర: ననగ మననహర లలహహయమ
కలమఖణస
భసధసవప: బపదర కలమఖణస
ఇసటట ననస:17-02-80/3
వయససస:39
లస: పప
449
SQX1924422
పపరర: తపవకకమ సఫ మబ
భరస : వనసకట ససబబబరరవప సఫ మబ
ఇసటట ననస:17-2-80/7
వయససస:69
లస: ససస స

95-198/1184

తసడక:ప సతఖననరరయణ కకతమస
ఇసటట ననస:17-2-79/18
వయససస:20
లస: ససస స
95-198/31

441
SQX1923564
పపరర: జహహర షపక

95-198/32

తసడక:ప అబబదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:17-2-80
వయససస:34
లస: పప
95-198/34

భరస : శరఖమ కకరణ వరరర
ఇసటట ననస:17-2-80/2
వయససస:32
లస: ససస స
95-198/36

426
SQX2375640
పపరర: ఆశ షపక

తసడక:ప అబబబలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-78/A
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఆదనస షపక
ఇసటట ననస:17-2-79/A
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రహహమన షపక
ఇసటట ననస:17-2-80/1
వయససస:45
లస: ససస స
445
SQX1849405
పపరర: శరఖమ కకరణ వరరదస

95-198/27

భరస : సరసబశవరరవప వటట
ర రర
ఇసటట ననస:17-2-79/18
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప సతఖ ననరరయణ కకతమస
ఇసటట ననస:17-2-79/18
వయససస:18
లస: పప
442
SQX1849298
పపరర: ఫరరర నన షపక

434
SQX2185254
పపరర: ఆధదలకకక దడవరపలర

95-198/1182

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:17-2-78/7
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప ఉసరకన
ఇసటట ననస:17-2-79/1
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప కలలశర పటబన
ఇసటట ననస:17-2-79/9
వయససస:25
లస: పప
436
SQX2220119
పపరర: భబలకకక యమరరగరరరర

95-193/1198

భరస : కరరమబలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-78/A
వయససస:29
లస: ససస స

95-197/575 431
430
SQX2123693
SQX1923879
పపరర: మర మహమకద బబష సయద
పపరర: షపక రరహమన

423
SQX2109643
పపరర: మహమకద రహహస బబగ

తసడక:ప మహమకద బబగ
ఇసటట ననస:17-2-78/5
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప షపక ససభబన
ఇసటట ననస:17-2-78/6
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మర షరరఫ బబగ
ఇసటట ననస:17-2-78/10
వయససస:22
లస: ససస స

433
SQX1977313
పపరర: సలమవపదదదనఖమన పటబన

95-198/1181

తసడక:ప మహమకద బబగ
ఇసటట ననస:17-2-78/5
వయససస:19
లస: పప

భరస : జజన పరషర షపక
ఇసటట ననస:17-2-78/5A
వయససస:34
లస: ససస స
427
SQX2100477
పపరర: ఆబదనహ అసజమ బబగస

422
SQX2109635
పపరర: మహమకద రహహస బబగ

444
SQX1849280
పపరర: లకకక యరకస

95-198/35

భరస : వనసకటటసవర రరడకడ యరకస
ఇసటట ననస:17-2-80/2
వయససస:53
లస: ససస స
95-198/1230

447
SQX1924950
పపరర: ససధనరరణణ పఫ లననన

95-197/19

భరస : మమరరళర కకటటశవరరరవప పఫ లననన
ఇసటట ననస:17-2-80/5
వయససస:44
లస: ససస స
95-198/38

450
SQX2000990
పపరర: పపవణ బడడ

95-198/1170

తసడక:ప శరసబయఖ బడడ
ఇసటట ననస:17 2 80/11
వయససస:23
లస: ససస స
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451
SQX2301034
పపరర: రవ కలమమర మబనపల

95-193/1199

తసడక:ప శకనవరసరరవప మబనపల
ఇసటట ననస:17-2-80/14
వయససస:28
లస: పప
454
SQX2095180
పపరర: అబబదలమర సయఖద

95-197/503

95-197/20

95-197/582

95-191/493

95-191/496

95-197/583

95-189/1716

తసడక:ప ఏలయస షపక
ఇసటట ననస:17-2-85
వయససస:18
లస: ససస స

464
SQX2245298
పపరర: మలర క బబష షపక

467
SQX1815703
పపరర: హహసపసన షపక

470
SQX2337756
పపరర: సరసబ శవ రరవప చననన

473
SQX2229284
పపరర: నససర ఖమన పఠరన

95-157/1247

476
SQX2493401
పపరర: మననజ కలమమర నలశశటట

95-191/494

479
SQX2049187
పపరర: నజజబ మహమకద
భరస : జబర మహమకద
ఇసటట ననస:17-02-85
వయససస:27
లస: ససస స

459
SQX2022671
పపరర: తరరణ వనసకట నగరరజ వసగ

95-194/701

462
SQX2255297
పపరర: రససపరరయమ కసదకటర

95-198/1286

465
SQX2245306
పపరర: అపసన షపక

95-191/495

తసడక:ప అనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:17-2-81/A/1
వయససస:24
లస: ససస స
95-197/21

468
SQX2231900
పపరర: రరనర నద షపక

95-198/1287

తలర : షరజత షపక
ఇసటట ననస:17-2-81A/1
వయససస:18
లస: పప
95-197/584

471
SQX2083814
పపరర: అరరణ లకకనబబ యనన

95-195/1216

భరస : పఫ తష రరజ లకకనబబ యనన
ఇసటట ననస:17-2-82/3
వయససస:33
లస: ససస స
95-198/1288

474
SQX2529402
పపరర: అఫఫ ప జ షపక

95-198/1607

తసడక:ప అబబదల అజస షపక
ఇసటట ననస:17-2-82/D
వయససస:45
లస: పప
95-191/679

భసధసవప: కకషష ననరరయణ రరచరర
ఇసటట ననస:17-2-82/m
వయససస:18
లస: పప
95-148/714

95-198/1284

భసధసవప: Karnataka
ఇసటట ననస:17-2-81/A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల గఫర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-82/c
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప వనసకటరరవప మగలపపవపవ
ఇసటట ననస:17-2-82/j
వయససస:42
లస: పప
478
SQX2070241
పపరర: అరజకహహనన షపక

95-198/1285

తసడక:ప పసచరయఖ చననన
ఇసటట ననస:17-2-82/1
వయససస:62
లస: పప

భరస : షఫసవపలమర సయద
ఇసటట ననస:17-2-82/b anandha
వయససస:22
లస: ససస స
475
SQX2052686
పపరర: రరమకకషష మగలపపవపవ

461
SQX2339463
పపరర: సరసబశవరరవప కసదకటర

456
SQX2237824
పపరర: కరరమబదదదన షపక

తసడక:ప మటట పలర పపభబకర వసగ
ఇసటట ననస:17-2-81/1
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప సయఖదఅల షపక
ఇసటట ననస:17-2-81A/1
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప పసచరయఖ చననన
ఇసటట ననస:17-2-82/1
వయససస:62
లస: పప
472
SQX2505469
పపరర: షబన సయద

95-198/39

తసడక:ప అనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:17-2-81/A/1
వయససస:28
లస: పప

భరస : మలర క బబష షపక
ఇసటట ననస:17-2-81/A/1
వయససస:22
లస: ససస స
469
SQX2336808
పపరర: సరసబ శవ రరవప చననన

458
SQX1924513
పపరర: దసరర బబయ లమల

95-197/580

తసడక:ప యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:17-2-80/B
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప రసగరరరవప కసదకటర
ఇసటట ననస:17-2-81/A
వయససస:53
లస: పప

భరస : అనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:17-2-81/A/1
వయససస:58
లస: ససస స
466
SQX2245314
పపరర: కలషసర బబగస షపక

95-197/581

భరస : శసకర లమల లమల
ఇసటట ననస:17-2-81
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ కకషష చసతల
ఇసటట ననస:17-2-81/14
వయససస:26
లస: ససస స
463
SQX2245322
పపరర: శరహహడ బబగస షపక

455
SQX2273746
పపరర: మమబబ ససభబన షపక

453
SQX2307767
పపరర: వనసకట రరమ కకషష చసతల

తసడక:ప వనసకటటశవరరర చసతల
ఇసటట ననస:17-2-80/14
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:17-2-80/B
వయససస:66
లస: పప

భరస : రరజజష లమల
ఇసటట ననస:17-2-81
వయససస:30
లస: ససస స
460
SQX2307759
పపరర: రరజఖ లకకక చసతల

95-194/33

తసడక:ప వనసకటటసవరరలల చసతల
ఇసటట ననస:17-2-80/14
వయససస:36
లస: పప

తలర : ఫరరరనన సయఖద
ఇసటట ననస:17-2-80/B
వయససస:19
లస: పప
457
SQX1967587
పపరర: రజయ బబగస లమల

452
SQX1784750
పపరర: వనసకటరరమకకషష చసతల

477
SQX2254142
పపరర: అసకతషననసర పఠరన

95-197/585

తసడక:ప అబద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-83/B
వయససస:26
లస: ససస స
95-152/848

480
SQX2539013
పపరర: అబబదల గఫపర మహమకద

95-224/1674

తసడక:ప ఆరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:17-2-85
వయససస:30
లస: పప
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95-197/586

భరస : అమర ఎసడక
ఇసటట ననస:17-2-85/A
వయససస:31
లస: ససస స
484
NDX3104361
పపరర: మమధసరర దదగబపరరస

94-74/786

95-198/1267

95-160/753

95-198/1290

95-198/1293

95-198/44

95-190/1085

భరస : ఇకరబల అహకద షపక
ఇసటట ననస:17-3-14/B
వయససస:56
లస: ససస స

494
SQX2251809
పపరర: సబహ షపక

497
SQX1981620
పపరర: ఖమన పటబన

500
SQX2402972
పపరర: షపక రహమబ
స ననసర

503
SQX2055481
పపరర: మమహర హయమ షపక

95-198/46

506
SQX1924232
పపరర: అష హర అససప మహమకద

95-198/1291

509
SQX2184778
పపరర: నగరనన షపక
భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:17-3-24
వయససస:28
లస: ససస స

489
SQX2065977
పపరర: శకనవరసరరవప ససకర

95-117/655

492
SQX2391365
పపరర: శసకర రరవపల

95-198/1258

495
SQX2385938
పపరర: చనన బసగరరయఖ శసగసశశటట

95-198/1292

తసడక:ప పసదద ససబబ రరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:17-3-3/6
వయససస:52
లస: పప
95-198/42

498
SQX1981604
పపరర: ననగబల మర

95-198/43

తసడక:ప మహబబబ అల
ఇసటట ననస:17-3-6
వయససస:28
లస: పప
95-198/1297

501
SQX2428910
పపరర: ససబబనన షపక

95-198/1298

భరస : అయమబ షపక
ఇసటట ననస:17-3-7
వయససస:21
లస: ససస స
95-2/1284

504
SQX1924356
పపరర: రరహమమన వహహదన

95-198/45

భరస : జయమ ఉర రరహకన వహహదన
ఇసటట ననస:17-3-12
వయససస:50
లస: ససస స
95-198/47

తసడక:ప సమవపలమర మహమకద
ఇసటట ననస:17-3-13
వయససస:22
లస: పప
95-198/49

95-198/1172

తసడక:ప ససబబరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:17-2-30150
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప జయమ అవర రరహమన షపక
ఇసటట ననస:17-03-12
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల అజమ షపక
ఇసటట ననస:17-3-12
వయససస:52
లస: పప
508
SQX1924596
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

95-198/1262

భరస : ఘన శశశదన
ఇసటట ననస:17-3-6
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప ఫరరరక మహమకద
ఇసటట ననస:17-3-8/1
వయససస:19
లస: పప
505
SQX1924570
పపరర: జయమ ఉర రరహమమన షపక

491
SQX2257418
పపరర: మహమకద అల షపక

486
SQX2014702
పపరర: కరమమశవరర గరడడసపటట

తసడక:ప రరగవయఖ ససకర
ఇసటట ననస:17-2-1969
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప నసరర ఖమన
ఇసటట ననస:17-3-6
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ననగబల మర
ఇసటట ననస:17-3-6
వయససస:24
లస: ససస స
502
SQX2351393
పపరర: ఖలద మహమకద

95-193/1466

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:17-3-3
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : బసగరరయఖ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:17-3-3/6
వయససస:40
లస: ససస స
499
SQX1981612
పపరర: రరబనన ఖమన పటబన

488
SQX2490324
పపరర: హబబబలర ఖమన పఠరన

95-192/991

భరస : ఏసస బబబబ గరడడసపటట
ఇసటట ననస:17-2-253/2
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3207-D
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప మహహదదనన షపక
ఇసటట ననస:17-3-3
వయససస:56
లస: పప
496
SQX2376234
పపరర: అనసమమయమమక శసగసశశటట

95-197/543

తసడక:ప హఫసజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-784/1
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప ససబబయఖ తనళరచచరరవప
ఇసటట ననస:17-2-3156
వయససస:32
లస: పప
493
SQX2251890
పపరర: మహబమబ షపక

485
SQX2433761
పపరర: శసకర రరవప పసటర

483
SQX2402717
పపరర: సససహచలస కసదచన

తసడక:ప సతఖస ననయబడడ కసదచన
ఇసటట ననస:17-2-193
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప గబరరననథస పసటర
ఇసటట ననస:17-2-248
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరమ కకషష మమజజటట
ఇసటట ననస:17-2-351, 1st line
వయససస:35
లస: ససస స
490
SQX2053908
పపరర: రరమరరవప తనళరచచరరవప

95-190/1084

తసడక:ప సససహచలస కసదచన
ఇసటట ననస:17-2-193
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప ససబబబరరవప దదగబపరరస
ఇసటట ననస:17-2-195
వయససస:24
లస: ససస స
487
SQX2264372
పపరర: పరరవత మమజజటట

482
SQX2401529
పపరర: శవకలమమర కసదచన

507
SQX1924521
పపరర: మహమకద నదదమబలమర

95-198/48

తసడక:ప సమవపలమర షరరఫ నదదమబలమర
ఇసటట ననస:17-3-13
వయససస:43
లస: పప
95-198/1289

510
NDX2292860
పపరర: వరరన వశరలమకక గబసడడ

94-119/28

భరస : ససవర కలమమర గబసడడ
ఇసటట ననస:17-3-86
వయససస:33
లస: ససస స
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511
SQX2482180
పపరర: అనత శసగసశశటట
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95-164/930

భరస : కకషషమ ననయబడడ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:17-3-316
వయససస:20
లస: ససస స
514
SQX2390037
పపరర: కకషషమ ననయబడడ శసగసశశటట

95-198/1296

95-198/1303

95-198/1306

95-198/51

95-129/15

95-192/996

95-189/1244

తసడక:ప ఇసరకయల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-5-19
వయససస:30
లస: పప

524
SQX2185650
పపరర: రరహన

527
SQX2480093
పపరర: నగరనన షపక

95-198/1308

95-198/1299

519
SQX2182509
పపరర: రరకరసన షపక

95-198/1305

522
SQX1959717
పపరర: రరహనన షపక

95-198/50

525
SQX2505915
పపరర: అఖరల షపక

95-189/1719

భరస : ఖయబస షపక
ఇసటట ననస:17-4-13 1 st len
వయససస:42
లస: ససస స
95-198/1300

528
SQX2226652
పపరర: ఇసతయమజ ఖమన పఠరన

95-198/1301

తసడక:ప మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-4-18
వయససస:19
లస: పప

95-198/1228 531
95-198/1229
530
SQX2388650
SQX2346823
పపరర: మహమకద సజజరద యమనసస
పపరర: మహమకద షషయయబ యమనసస

533
SQX2263028
పపరర: నగరన షపక

తలర : శలక పరవన
ఇసటట ననస:17/5/6
వయససస:21
లస: పప
95-192/995

536
SQX1994433
పపరర: మబసతనజ షపక

539
SQX1752716
పపరర: గరహర షపక
భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:17-5-21
వయససస:25
లస: ససస స

534
SQX2185882
పపరర: ననయర ఫరజరజ సయఖద

95-198/1307

భరస : నసరరలమర సయఖద
ఇసటట ననస:17-5-16
వయససస:22
లస: ససస స
95-189/1245

భరస : చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:17-5-19
వయససస:30
లస: ససస స
95-198/1309

95-198/1302

భరస : మహబబ జజన బతష
స ల
ఇసటట ననస:17-4-11/A
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : షసజజారవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:17-5-16
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప చనసద బబష షపక
ఇసటట ననస:17-5-18
వయససస:27
లస: పప
538
SQX2246205
పపరర: జబబర ఖమన పఠరన

95-198/1600

తసడక:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:17/5/6
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప మమబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-5-15
వయససస:20
లస: పప
535
SQX2185866
పపరర: ఫరరక షపక

521
SQX2514040
పపరర: అఫసపన షపక

516
SQX2185718
పపరర: మమమమబననసర మహమకద

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:17-4-4
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:17-4-15/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప జలమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-5-3
వయససస:18
లస: పప
532
SQX2052595
పపరర: కలతషబబదదదన షర షపక

95-198/1304

తసడక:ప మగబబల బబగ
ఇసటట ననస:17-4-12
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప మమహహమమద కహన పఠరన
ఇసటట ననస:17-4-15/1
వయససస:23
లస: ససస స
529
SQX2207413
పపరర: ఫరరరక ఖమన పఠరన

518
SQX2262442
పపరర: అమర ఖమన షపక

95-198/1295

భరస : రశద ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:17-4-4
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:17-4-10
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:17-4-11/A
వయససస:48
లస: ససస స
526
SQX1867522
పపరర: మబనన పఠరన

95-156/737

తసడక:ప రశద ఖమన షపక
ఇసటట ననస:17-4-4
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:17-4-4
వయససస:18
లస: ససస స
523
SQX1924216
పపరర: రరహనన షపక

515
SQX2051571
పపరర: అఫప జ షపక

513
SQX2384394
పపరర: వరలకకక శసగసశశటట

తసడక:ప బసగరరయఖ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:17-3-316
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-3-1014
వయససస:22
లస: పప

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:17-4-4
వయససస:32
లస: ససస స
520
SQX2370302
పపరర: రహమత షపక

95-198/1294

భరస : ససబబరరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:17-3-316
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:ప బసగరరయఖ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:17-3-316
వయససస:28
లస: పప
517
SQX2309508
పపరర: పరరవన షపక

512
SQX2385037
పపరర: అనసతరరవమక శసగసశశటట

537
SQX1993211
పపరర: చసద బబష షపక

95-198/1186

తసడక:ప జన బబష షపక
ఇసటట ననస:17-5-19
వయససస:37
లస: పప
95-189/3

540
SQX2099877
పపరర: గగస షపక

95-189/1246

తసడక:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:17-5-21
వయససస:61
లస: పప
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541
SQX2101376
పపరర: ఆషష షపక
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95-196/668

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:17-5-21
వయససస:51
లస: ససస స
544
SQX2018786
పపరర: లకకక భబరర వ పససడల

95-189/1247

95-189/1248

95-189/1681

95-198/1187

తసడక:ప వరదసద షపక
ఇసటట ననస:17-05-37
వయససస:21
లస: పప
559
SQX2181691
పపరర: ఖమశస షపక
తసడక:ప వదసద షపక
ఇసటట ననస:17-5-37
వయససస:21
లస: పప
562
SQX1924331
పపరర: అబబదల ఇసరక షపక

95-198/54

తసడక:ప మహమకద జమయ
ఇసటట ననస:17-5-45,
వయససస:33
లస: పప

554
SQX2322048
పపరర: ఫరతమమ పఠరన

95-193/1200

563
SQX2262574
పపరర: జరసబబననస పఠన

95-194/35

566
SQX1924257
పపరర: అయయషర షపక

95-191/409

569
SQX1929389
పపరర: షహహదన నవల
భరస : అబబదల వహహద నవల
ఇసటట ననస:17-5-46
వయససస:49
లస: ససస స

555
SQX2408151
పపరర: ఇసరకయల మహమకద

95-198/1314

558
SQX1924646
పపరర: హమద షపక

95-198/52

Deleted

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:17-5-37
వయససస:68
లస: ససస స
95-198/53

561
SQX1925015
పపరర: జరసబమన షపక

95-197/22

భరస : అబబదల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-5-37/4
వయససస:60
లస: ససస స
95-198/1316

564
SQX1931989
పపరర: మబసతనజ షపక

95-193/4

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:17-5-40
వయససస:53
లస: ససస స
95-198/55

తసడక:ప బబషస షపక
ఇసటట ననస:17-5-40
వయససస:21
లస: ససస స
95-194/40

95-198/1313

తలర : కరరమబననసర మహమకద
ఇసటట ననస:17-5-35
వయససస:33
లస: పప

557
SQX2060507
పపరర: పఠరన జవద ఖమన పఠరన

560
SQX1924604
పపరర: అలయమ షపక

552
SQX2185833
పపరర: జనత షపక
తసడక:ప అహకద షపక
ఇసటట ననస:17-5-33
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ఖమన పఠన
ఇసటట ననస:17-5-38
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:17-5-40
వయససస:73
లస: ససస స
568
SQX1805852
పపరర: కయబఖస అల

95-198/1312

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:17-5-37/2
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-5-37/6
వయససస:41
లస: పప
565
SQX1929553
పపరర: బబజజన షపక

551
SQX2257665
పపరర: జలమబదదన షపక

95-198/1311

తసడక:ప సమవపలమర షపక
ఇసటట ననస:17-5-27
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప పఠరన అయమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-05-37
వయససస:27
లస: పప
95-198/1315

95-143/704
546
SQX2015261
పపరర: నసర మహమకద మహమకద

95-189/1249 549
548
SQX2015287
SQX2437499
పపరర: అబబదర రహమన మహమకద
పపరర: ఇరరరన షపక

తసడక:ప కరరమబలమర పఠరన
ఇసటట ననస:17-5-35
వయససస:34
లస: ససస స
95-189/1230

95-198/1310

తసడక:ప ఖదదర మరరరవల మహమకద
ఇసటట ననస:17-5-26
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప రహమతతలమర షపక
ఇసటట ననస:17-5-29
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప గఫర షపక
ఇసటట ననస:17-5-34
వయససస:25
లస: పప
556
SQX2059855
పపరర: ఖససస షపక

95-189/1229

తసడక:ప ఖదదర మరరరవల మహమకద
ఇసటట ననస:17-5-26
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఇనయతషలర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:17-5-29
వయససస:37
లస: ససస స
553
SQX2088094
పపరర: ఆషర షపక

545
SQX2059871
పపరర: అయబబ షపక

543
SQX2249670
పపరర: హసససన బబగ

తసడక:ప మసరసన బబగ
ఇసటట ననస:17-5-21/A
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప ఇలయమజ షపక
ఇసటట ననస:17-05-25
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప ఖదదర మరరరవల మహమకద
ఇసటట ననస:17-5-26
వయససస:19
లస: ససస స
550
SQX2501880
పపరర: శసషరద బబగబమ షపక

95-196/669

తసడక:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:17-5-21
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : ససలలచన రరణణ పససడల
ఇసటట ననస:17-5-23
వయససస:20
లస: ససస స
547
SQX2015212
పపరర: జమల ససలమసనన మహమకద

542
SQX2101426
పపరర: గరహర షపక

567
SQX2523306
పపరర: షరకకర బబగమ షపక

95-29/1227

భరస : ఇలయమస మహమకద
ఇసటట ననస:17-5-45
వయససస:43
లస: ససస స
95-194/36

570
SQX1929348
పపరర: అబబదల వరజద నవల

95-194/37

తసడక:ప అబబదల వహహద నవల
ఇసటట ననస:17-5-46
వయససస:32
లస: పప
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SQX1929322
పపరర: అబబదల వహహద నవల
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95-194/38

తసడక:ప అబబదల మమలక నవల
ఇసటట ననస:17-5-46
వయససస:59
లస: పప
574
SQX1849256
పపరర: జజవద షపక

95-198/56

95-188/1155

95-188/1092

95-188/1153

95-188/7

95-188/9

95-188/11

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:17-7-7/104/B
వయససస:25
లస: ససస స

584
SQX1799071
పపరర: అబబదల షషకకర షపక

587
SQX1752815
పపరర: జజవద షపక

590
SQX2212579
పపరర: శశశదన షపక

593
SQX1752823
పపరర: ససనల బసడక

95-188/14

596
SQX2146454
పపరర: నసరర హన షపక

95-188/6

599
SQX2425536
పపరర: అలస షపక
తసడక:ప ఖజజమయమ షపక
ఇసటట ననస:17-7-9
వయససస:20
లస: పప

579
SQX2237238
పపరర: మహమకద యశన షపక

95-188/1159

582
SQX2061117
పపరర: నజయమ షపక

95-192/832

585
SQX2144145
పపరర: రహహస షపక

95-188/1154

తసడక:ప మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:17-6-17
వయససస:20
లస: పప
95-188/8

588
NDX2595270
పపరర: పపమల దడవ జజఖత

94-140/507

భరస : ఏససపరదస
ఇసటట ననస:17-6-21
వయససస:48
లస: ససస స
95-188/1156

591
SQX1752807
పపరర: మసజల బసడక

95-188/10

భరస : ససనల కలమమర బసడక
ఇసటట ననస:17-6-23/A
వయససస:51
లస: ససస స
95-188/12

594
SQX1813245
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-188/13

భరస : అహకద షపక
ఇసటట ననస:17-6-24
వయససస:47
లస: ససస స
95-188/1157

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:17-6-24
వయససస:59
లస: ససస స
95-188/15

95-198/58

తసడక:ప అహకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:17-06-9/8
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప మబతస యఖ బసడక
ఇసటట ననస:17-6-23/A
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ప అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:17-6-24
వయససస:65
లస: పప
598
SQX1972397
పపరర: నససమ షపక

95-189/1723

తసడక:ప అమర బబష షపక
ఇసటట ననస:17-6-23
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప ససనల కలమమర బసడక
ఇసటట ననస:17-6-23/A
వయససస:21
లస: పప
595
SQX1839752
పపరర: అహకద షపక

581
SQX2507093
పపరర: మమసబహహదదదన షపక

576
SQX1924448
పపరర: ఆససయమ సయఖద

తసడక:ప జహపరవరరశ షపక
ఇసటట ననస:17-6-4
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ప జహసగరర షపక
ఇసటట ననస:17-6-18
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప మబతస యఖ బసడక
ఇసటట ననస:17-6-23
వయససస:47
లస: పప
592
SQX1752831
పపరర: సరకజత బసడక

95-188/1158

తసడక:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:17-6-15
వయససస:64
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:17-6-18
వయససస:84
లస: ససస స
589
SQX1752849
పపరర: ససమన కలమమర బసడక

578
SQX2387603
పపరర: షబన షపక

95-194/39

భరస : సరదదక సయఖద
ఇసటట ననస:17-5-5112
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప జరసనసలమబద న షపక
ఇసటట ననస:17-6-9/4
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ప ససటవన వపపరర
ఇసటట ననస:17-6-10
వయససస:18
లస: పప
586
SQX1752799
పపరర: జలఖమ షపక

95-198/57

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:17-6-4
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ప రరజ రరవప తతకల
ఇసటట ననస:17-6-9/2
వయససస:20
లస: పప
583
SQX2204030
పపరర: పరస జజఖత వపపరర

575
SQX1805746
పపరర: హహసన బబనస షపక

573
SQX1840602
పపరర: షరహహరర షపక

భరస : జజవద షపక
ఇసటట ననస:17-5-54/A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప సలమఉదదదన షపక
ఇసటట ననస:17-5-87/4
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అబబదల రషసద కజ.పస.
ఇసటట ననస:17-6-2
వయససస:53
లస: ససస స
580
SQX2059665
పపరర: ననగ ససరజ జజషస తతకల

95-197/23

భరస : జహరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:17-5-47
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ప అహకద అల షపక
ఇసటట ననస:17-5-54/A
వయససస:27
లస: పప
577
SQX2422723
పపరర: ఫరరద కజ.పస.

572
SQX1925023
పపరర: నసరర హన షపక

597
SQX2511582
పపరర: అయయషర షపక

95-188/1375

భరస : దదలమ షపక
ఇసటట ననస:17-6-51/b
వయససస:34
లస: ససస స
95-188/1174

600
SQX2345312
పపరర: జజన మజరస వనమమరర

95-188/1160

తసడక:ప జవ రతనస వనమమరర
ఇసటట ననస:17-7-10
వయససస:35
లస: పప
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SQX1802933
పపరర: మబన షపక
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95-188/16

తసడక:ప మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:17-7-10/3
వయససస:24
లస: ససస స
604
SQX1876242
పపరర: గగస బబష షపక

95-188/19

95-188/1161

95-188/21

95-191/425

95-188/22

95-188/23

భరస : మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:17-7-10/E
వయససస:41
లస: ససస స
622
SQX2221927
పపరర: మససన షపక

95-188/1168

95-188/1165

617
SQX2523058
పపరర: జననద షపక

95-188/1171

95-188/1166

భరస : నరసససహ రరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:17-7-70/24 , 6 TH LINE
వయససస:30
లస: ససస స

609
SQX2480911
పపరర: శశక. రశద షపక

95-188/1163

612
SQX2108462
పపరర: నససమమ షపక

95-188/1094

615
SQX2355584
పపరర: నజయమ షపక

95-188/1167

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:17-7-10/7
వయససస:34
లస: ససస స
95-188/1381

95-188/1164
618
SQX2186575
పపరర: నసరరదదదన షరరఫ మహమకద

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:17-7-10/23 ANANDA PETA
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప సలమవపదదదన సరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:17-7-10/49/1
వయససస:35
లస: పప

620
SQX1876184
పపరర: అమర షపక

621
SQX2065852
పపరర: కగసర మబబన షపక

95-188/24

623
SQX2228922
పపరర: గగససయమ షపక

626
SQX2461390
పపరర: షరహహర షపక

95-117/654

తసడక:ప అజస షపక
ఇసటట ననస:17-07-13/9
వయససస:20
లస: ససస స
95-188/1169

624
SQX2194637
పపరర: మబనన షపక

95-188/1170

తసడక:ప అనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:17-7-22
వయససస:19
లస: ససస స
95-188/1172

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:17-7-23
వయససస:36
లస: ససస స
95-188/25

95-188/1093

భరస : ఫహహమమలమర షపక
ఇసటట ననస:17-7-10/6
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:17-7-22
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప కరజ ఖమమరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:17-7-23
వయససస:39
లస: పప
628
SQX1933258
పపరర: మమధవ కసకణనల

614
SQX2362853
పపరర: ఖజ షపక

606
SQX2059558
పపరర: సజజరద షపక

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:17-7-10/3
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:17-7-12/C
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:17-7-13/10
వయససస:41
లస: పప
625
SQX2463339
పపరర: జజన షపక

95-188/1162

తసడక:ప ఖయబఖస షపక
ఇసటట ననస:17-7-10/7
వయససస:37
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:17-7-10/23
వయససస:37
లస: ససస స
619
SQX1973601
పపరర: జనబ షపక

611
SQX2368389
పపరర: అకకల షపక

95-188/18

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:17-7-10/3
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఆశక షపక
ఇసటట ననస:17-7-10/5
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప ఫజలలలమర షపక
ఇసటట ననస:17-7-10/6
వయససస:42
లస: పప
616
SQX1933233
పపరర: అబద షపక

95-188/20

తసడక:ప లయఖత అల ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:17-7-10/3
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:17-7-10/4/B
వయససస:30
లస: పప
613
SQX2100147
పపరర: ఫహహమమలమర షపక

605
SQX1803386
పపరర: మసరసన వరల షపక

608
SQX2155117
పపరర: ఇమమమ న ఖమన పటట న

603
SQX1876234
పపరర: మబసతనజ షపక

భరస : గగస బబష షపక
ఇసటట ననస:17-7-10/3
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:17-7-10/3
వయససస:47
లస: పప

భసధసవప: సరధదక షపక
ఇసటట ననస:17-7-10/3
వయససస:37
లస: పప
610
SQX1972405
పపరర: బబజ షపక

95-188/17

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:17-7-10/3
వయససస:40
లస: ససస స

తలర : మబసతనజ షపక
ఇసటట ననస:17-7-10/3
వయససస:35
లస: పప
607
SQX2234896
పపరర: మహబమబ జన షపక

602
SQX1803394
పపరర: మబనన షపక

629
SQX1878412
పపరర: అసరక మహమకద
తసడక:ప గగస మహహదద న మహమకద
ఇసటట ననస:17-8-3
వయససస:24
లస: ససస స

627
SQX2186633
పపరర: ననగబర బబష షపక

95-188/1173

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:17-7-23
వయససస:24
లస: పప
95-193/5

630
SQX2403822
పపరర: జరరనన పఠరన

95-188/1184

భరస : జజహర ఖమన షపక
ఇసటట ననస:17-8-4
వయససస:30
లస: ససస స
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631
SQX2404101
పపరర: అయయషర పఠరన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11
95-188/1185

భరస : ఇకబబల పఠరన
ఇసటట ననస:17-8-4
వయససస:30
లస: ససస స
634
SQX2186674
పపరర: ససనత కలసటస

95-188/1176

635
SQX2502193
పపరర: ససజజత పఫ తతరర

95-189/1701

638
SQX1875855
పపరర: మమనక పపలర గమరర

641
SQX2273613
పపరర: అతయ బబనస షపక

తసడక:ప అససఫ బబష షపక
ఇసటట ననస:17-8-18/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప అససఫ బబష షపక
ఇసటట ననస:17-8-18/1
వయససస:19
లస: ససస స

95-127/784
643
SQX2075232
పపరర: మరజజ ఆజహరరలబబగ మరజజ
ఆజహరరలబబగ
తసడక:ప మరజజ అసకథసలలబబగ మరజజ అసకథస
ఇసటట ననస:17-8-20
వయససస:25
లస: పప

644
SQX1976661
పపరర: ననసమమలమర బబగ మరరర
తసడక:ప అసకతఉలమర బబగ మరరర
ఇసటట ననస:17-8-20,4th line
వయససస:21
లస: పప

646
SQX1976109
పపరర: లకకక కరణస

647
SQX2059731
పపరర: సహననజ షపక

95-188/29

భరస : ససభపమణఖస కరణస
ఇసటట ననస:17-8-22
వయససస:51
లస: ససస స
649
SQX2453868
పపరర: షపక ననరరన

95-188/1180

95-188/1181

తసడక:ప ఇమదనద మహమకద
ఇసటట ననస:17-8-31
వయససస:33
లస: పప

653
SQX2109379
పపరర: అసర ర అల మహమకద

95-189/4

656
SQX1876614
పపరర: పరజవజ షపక

95-188/1178

659
SQX2469815
పపరర: అలమకస షపక

95-188/33

639
SQX1875871
పపరర: మమరస మక వనమమరర

95-188/27

642
SQX1812858
పపరర: వరససస అకకమ మహహమమమడ

95-188/28

95-188/1095
645
SQX2105393
పపరర: మరజజ ఆజహరరలబబగ మరజజ

తసడక:ప మరజజ అసకథసలలబబగ మరజజ గఫర బబ
ఇసటట ననస:17-8-20,4th line
వయససస:25
లస: పప
95-188/1096

648
SQX2393429
పపరర: షరహహన ఖమననస మహమకద

95-188/1179

భరస : నసరరలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-8-24
వయససస:39
లస: ససస స
95-192/848

651
SQX2072676
పపరర: దరరయమ హహసపసన షపక

95-195/1217

తసడక:ప గరలబ షపక
ఇసటట ననస:17-8-24
వయససస:43
లస: పప
95-188/1097

654
SQX2109858
పపరర: ససదద క షపక

95-189/1251

తసడక:ప అబబదల మమలక షపక
ఇసటట ననస:17-8-28
వయససస:21
లస: పప
95-189/5

657
SQX2042976
పపరర: ఆఫసపన షపక

95-189/1252

తసడక:ప జవద షపక
ఇసటట ననస:17-8-29
వయససస:18
లస: ససస స
95-188/1182

Deleted

భరస : అసర స షపక
ఇసటట ననస:17-8-32/1
వయససస:30
లస: ససస స

95-189/1700

తసడక:ప బబషర మహహమమమడ
ఇసటట ననస:17-8-18/3
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప జజవద షపక
ఇసటట ననస:17-8-29
వయససస:23
లస: పప
95-188/1098

636
SQX2502201
పపరర: వర పపసరద పఫ తతరర

భరస : జవర రతనస వనమమరర
ఇసటట ననస:17-8-18
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ప జబబసర మహమకద
ఇసటట ననస:17-8-28
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప జజవద షపక
ఇసటట ననస:17-8-29
వయససస:22
లస: ససస స
658
SQX1992254
పపరర: మబజబ మహమకద

95-188/26

తసడక:ప రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:17-8-24
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప షపక మహమకద ఖససస షరరఫ
ఇసటట ననస:17-8-26
వయససస:22
లస: ససస స
655
SQX1876713
పపరర: రరఫసయ షపక

650
SQX2061216
పపరర: ఇరరరన షపక

95-188/1175

తసడక:ప వరయఖ పఫ తతరర
ఇసటట ననస:17-8-11
వయససస:46
లస: పప

భరస : దరరయమ హహససన షపక
ఇసటట ననస:17-8-24
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప షపక మహమద ఖససస షరరఫ
ఇసటట ననస:17-8-24
వయససస:18
లస: ససస స
652
SQX2457323
పపరర: షపక అఫసపన

95-189/1699

భరస : గరపస పపలర గమరర
ఇసటట ననస:17-8-18
వయససస:21
లస: ససస స
95-188/1177

633
SQX2441715
పపరర: కమల కలమర కసభస

తసడక:ప అఅబహమ కసభస
ఇసటట ననస:17-8-11
వయససస:44
లస: పప

భరస : వరపపసరద పఫ తతరర
ఇసటట ననస:17-8-11
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పపసనన కలమమర కలసటస
ఇసటట ననస:17-8-11
వయససస:41
లస: ససస స
640
SQX2282275
పపరర: అరరకయమ బబనస షపక

95-78/944

తలర : షపక నససమమ బబగబమ షపక
ఇసటట ననస:17-8-8
వయససస:20
లస: పప

భరస : పపసనన కలమమర కలసటస
ఇసటట ననస:17-8-11
వయససస:41
లస: ససస స
637
SQX2502219
పపరర: ససనత కలసటస

632
SQX2030518
పపరర: షపక ఆశశక షపక

660
SQX2532786
పపరర: అలమకస షపక

95-189/1754

తసడక:ప అసర స షపక
ఇసటట ననస:17-8-32/1,
వయససస:30
లస: ససస స
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SQX2347904
పపరర: హఫరస షపక
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95-188/1183

తసడక:ప అబబదల వహహద షపక
ఇసటట ననస:17-8-33
వయససస:18
లస: ససస స
664
SQX2084655
పపరర: రరహన షపక

95-189/1253

665
SQX2059624
పపరర: ఇసతయమజ షపక

95-188/1099

668
SQX2035277
పపరర: మబనన షపక

95-188/1087

671
MLJ1652478
పపరర: అమన షపక

95-189/7

666
SQX1968197
పపరర: జమల షపక

95-188/30

తసడక:ప అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:17-8-40
వయససస:33
లస: ససస స
95-188/1100

తసడక:ప పసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:17-8-40
వయససస:18
లస: పప
95-189/1254

663
SQX1933001
పపరర: కరరమబలర షపక

తసడక:ప అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:17-8-34/A
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:17-08-37/2
వయససస:21
లస: పప

భరస : అబబదలఅజజ షపక
ఇసటట ననస:17-8-40
వయససస:51
లస: ససస స
670
MLJ1661388
పపరర: అబబదల అజజ షపక

95-189/6

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:17-8-34/A
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:17-8-34/A
వయససస:47
లస: ససస స
667
MLJ1652825
పపరర: నససమబననసర షపక

662
SQX1933019
పపరర: శరరజ షపక

669
SQX1799048
పపరర: షబనన షపక

95-189/8

తసడక:ప పసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:17-8-40
వయససస:23
లస: ససస స
95-189/1255

672
SQX1924885
పపరర: మహమకద గగస షపక

95-197/24

తసడక:ప రససల షపక
ఇసటట ననస:17-8-40
వయససస:66
లస: పప

తసడక:ప అబబదలఅజజ షపక
ఇసటట ననస:17-8-40
వయససస:33
లస: ససస స

95-188/1101
673
SQX2059749
పపరర: షససఫపదదదన అహకద షపక
మహమకద
తసడక:ప జయమవపదదదన అహకద షపక మహమకద
ఇసటట ననస:17-8-41
వయససస:19
లస: పప

95-188/1186 675
95-188/1187
674
SQX2234334
SQX2222701
పపరర: మహమకద మబబన తనజ షపక
పపరర: మహమకద సససఫపదదదన అహకద
షపక
భరస : మహమకద జహహరరదదదన షపక
తసడక:ప మహమకద జయమవపదదదన అహకద షపక
ఇసటట ననస:17-8-41
ఇసటట ననస:17-8-41
వయససస:46
లస: ససస స
వయససస:19
లస: పప

676
SQX2505782
పపరర: రబయమ బససప ఎసఎమ

677
SQX2206845
పపరర: జజఫపఫ లమహ షపక

95-191/701

తసడక:ప మహమకద జహహరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:17-8-41
వయససస:24
లస: ససస స
95-188/31

భరస : ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:17-8-43
వయససస:59
లస: ససస స

680
SQX1974542
పపరర: షకకల నఘత మహమకద

95-189/9

తసడక:ప ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:17-8-43
వయససస:36
లస: పప

683
SQX1983766
పపరర: అబబదల జలల ఇరరరన షపక

95-188/32

భరస : సయద ఆరరఫ సయద
ఇసటట ననస:17-8-43/2
వయససస:40
లస: ససస స

686
SQX1976570
పపరర: కలస మహమకద

95-189/10

భరస : అబబదల రరహమన మహమకద
ఇసటట ననస:17-08-43/3
వయససస:18
లస: ససస స

689
SQX2239192
పపరర: అబబదల సమద మహమకద
తసడక:ప డడవడ మహమకద
ఇసటట ననస:17-8-43/5
వయససస:59
లస: పప

681
SQX2058899
పపరర: మహమకద గజయమస షపక

95-188/1102

684
SQX2501955
పపరర: షపక శరహహన షపక అబబదల

95-189/1685

భరస : షపక శరహహన
ఇసటట ననస:17-8-43/1
వయససస:27
లస: ససస స
95-189/11

తసడక:ప రఫస ఉలమర మహమకద
ఇసటట ననస:17-8-43/2
వయససస:34
లస: పప
95-189/1350

95-188/1391

తసడక:ప అబబదల రజరక షపక
ఇసటట ననస:17-8-43
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రజరక షపక
ఇసటట ననస:17-8-43
వయససస:29
లస: పప
95-188/1188

678
SQX2555480
పపరర: రరఖయమ పఠరన
భరస : ససలలమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-8-41/4
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఖజ మహమకద
ఇసటట ననస:17-8-43
వయససస:23
లస: ససస స

682
SQX1799006
పపరర: ఖమజజ మహమకద

688
SQX2417244
పపరర: రషసద మహమకద

95-192/997

తసడక:ప అబబదలమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:17-8-41
వయససస:43
లస: పప

679
SQX1974559
పపరర: ఖతజబ మహమకద

685
SQX2403558
పపరర: సయద జకకర సయద

తసడక:ప అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:17-8-40
వయససస:20
లస: పప

687
SQX2483121
పపరర: అబబదల షపక

95-188/1189

తసడక:ప అనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:17-8-43/3
వయససస:30
లస: పప
95-188/1190

690
SQX2404184
పపరర: శశక.అబదనబ శశక.అకబర

95-188/1191

భరస : శశక.అకబర శశక.అకబర
ఇసటట ననస:17-8-43/6
వయససస:63
లస: ససస స
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SQX1978824
పపరర: అజజరత మహమకద
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95-189/12

తసడక:ప తచసయబ మహమకద
ఇసటట ననస:17-8-43/a
వయససస:23
లస: పప
694
SQX2452563
పపరర: మహమకద జననసడ షపక

95-188/1192

తసడక:ప అకబర షపక
ఇసటట ననస:17-8-46
వయససస:43
లస: పప
697
SQX1839778
పపరర: రవపఫ అబబదల

95-189/13

95-188/1194

95-188/1196

95-75/1114

701
SQX2337855
పపరర: జమర హహసపన మహమకద

704
SQX1806009
పపరర: షపక సరజదన

707
SQX2302289
పపరర: మహమకద ఇరరరన షపక

95-189/16

710
SQX2247039
పపరర: నసరర హ షపక

95-189/17

713
SQX2417293
పపరర: రరస పపణణత దడవరపలర
తసడక:ప రరజ సతష దడవరపలర
ఇసటట ననస:17-8-70
వయససస:34
లస: పప

715
SQX2059897
పపరర: శకకల అహకద షపక

716
SQX2558542
పపరర: ఇననయతషలమర షపక

95-189/1257

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:17-8-75B
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప కరరమబలర పటబన
ఇసటట ననస:17-9-13
వయససస:19
లస: ససస స

95-188/1195

719
SQX2181444
పపరర: షరరఫ షపక
తసడక:ప మమబబ షపక
ఇసటట ననస:17-9-14
వయససస:44
లస: పప

95-198/59

699
SQX2337194
పపరర: మబతఊథర షపక

95-188/1193

702
SQX2059616
పపరర: అకబర బబష షపక

95-188/1103

తసడక:ప షమద షపక
ఇసటట ననస:17-8-52/a
వయససస:19
లస: పప
95-189/14

705
SQX1987551
పపరర: లమల జజన షపక

95-189/1256

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:17-8-58
వయససస:22
లస: పప
95-188/1197

708
SQX1806017
పపరర: నజజక షపక

95-189/15

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:17-8-63
వయససస:33
లస: ససస స
95-189/1369

711
SQX2302354
పపరర: ననరరన ఫరతమ షపక

95-188/1198

తసడక:ప బబష
ఇసటట ననస:17-8-67
వయససస:21
లస: ససస స
95-188/1199

714
SQX1802891
పపరర: నజజమబదదదన మహమకద

95-189/18

తసడక:ప జలమన మహమకద
ఇసటట ననస:17-8-75
వయససస:25
లస: పప
95-189/1785

తసడక:ప హబబబలమర షపక
ఇసటట ననస:17-9-10
వయససస:37
లస: పప
95-189/1370

95-195/1218

భరస : రజయమజ షపక
ఇసటట ననస:17-8-51
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:17-8-63
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : గబమకడక వననద కలమమర వరదనపనపప
ఇసటట ననస:17-8-69
వయససస:35
లస: ససస స

718
SQX2308278
పపరర: అతయ పటబన

95-188/1088

తసడక:ప మహమకద
ఇసటట ననస:17-8-63
వయససస:19
లస: పప

భరస : బబజ షసక
ఇసటట ననస:17-8-63
వయససస:39
లస: ససస స
712
SQX1969211
పపరర: కనఖ కలమమరర వరదనపనపప

698
SQX2059632
పపరర: రమజజ షపక

693
SQX2100964
పపరర: సరజదన షపక

తసడక:ప అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:17-8-47
వయససస:20
లస: పప

భరస : షసక బబజ
ఇసటట ననస:17-8-58
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:17-8-63
వయససస:18
లస: పప
709
SQX1813518
పపరర: నసరర హన షపక

696
SQX1923978
పపరర: రఫసఖ షపక

95-193/1447

తసడక:ప మబనవర మహమకద
ఇసటట ననస:17-8-51/E
వయససస:27
లస: పప

తలర : ఆరరఫర ససలమసనన మహమకద
ఇసటట ననస:17-8-57
వయససస:22
లస: పప
706
SQX2074458
పపరర: మహమద అబబబస షపక

695
SQX2485563
పపరర: నగరనన సయద

భరస : జజబఊలమర షపక
ఇసటట ననస:17-08-50
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రజయమజ షపక
ఇసటట ననస:17-8-51
వయససస:41
లస: ససస స
703
SQX2331635
పపరర: జమర బబష మహమకద

భరస : ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:17-8-44/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అజహర సయద
ఇసటట ననస:17-8-47
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:17-8-47/A
వయససస:42
లస: పప
700
SQX2398808
పపరర: మబతఊథర షపక

95-189/1703
692
SQX2502359
పపరర: మహమకద తహహరర తబససస
మహమకద
తసడక:ప మహమకద తచసయబ తచసయబ
ఇసటట ననస:17-8-43/A
వయససస:21
లస: ససస స

717
SQX1923994
పపరర: ఖలల షపక

95-198/60

తసడక:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:17-09-11
వయససస:22
లస: పప
95-189/1371

95-189/1372
720
SQX2455020
పపరర: మబనన ససలల న మహమకద

భరస : యమసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:17-9-19
వయససస:44
లస: ససస స
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SQX2424307
పపరర: యమససకన షపక
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95-193/1201

తసడక:ప ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:17-9-19
వయససస:25
లస: ససస స
724
SQX2418705
పపరర: ఖలస బబష షపక

722
SQX1933084
పపరర: హజరర షపక

భరస : అలమరబకక షపక
ఇసటట ననస:17-9-20
వయససస:28
లస: ససస స
95-189/1373

తసడక:ప శసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:17-9-20
వయససస:44
లస: పప

725
SQX2432557
పపరర: అమరరనసరస షపక

95-189/22

తసడక:ప సరదర అలఖమన ఖమనస
ఇసటట ననస:17-9-21
వయససస:22
లస: ససస స

728
SQX1876820
పపరర: సలస అలఖమన ఖమన

95-193/1202

94-143/714

తసడక:ప షడపక బబబబ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:17-9-22
వయససస:18
లస: ససస స

731
SQX1752682
పపరర: గరలబ షపక

95-189/23

95-189/26

తసడక:ప షడపక బబబబ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:17-9-23
వయససస:22
లస: పప

734
SQX2367894
పపరర: ససనత బబ సదలపరటట

95-189/25

95-189/28

తసడక:ప రహసతష జజన షపక
ఇసటట ననస:17-9-26
వయససస:23
లస: పప

737
SQX2107712
పపరర: కగసర షపక

95-189/1375

95-189/30

తసడక:ప జజన మహబ
ఇసటట ననస:17-9-27/A
వయససస:45
లస: పప

740
SQX2480259
పపరర: మజర ర షపక

95-194/702

95-189/31

భరస : అబబదల బషసర బబష షపక
ఇసటట ననస:17-9-30/1
వయససస:70
లస: ససస స

743
SQX2332997
పపరర: మహమకద ఇలయమస షపక

95-189/1376

95-189/33

746
SQX1799030
పపరర: యససకన ఫసరదరస మహమకద

తసడక:ప అబబబస ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:17-9-30/3, 6TH LINE
వయససస:22
లస: పప

భరస : మయజలమర మహమకద
ఇసటట ననస:17-9-32
వయససస:26
లస: ససస స

748
SQX2359040
పపరర: బబష షపక

749
SQX2358133
పపరర: మహబమబ బ షపక

95-189/1379

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:17-9-32
వయససస:42
లస: ససస స

732
SQX2363588
పపరర: బబష షపక

95-189/1374

735
SQX1965896
పపరర: షపక గబలజజర బబగబమ

95-189/27

738
SQX1876663
పపరర: హహదనయతషలమర షపక

95-189/29

741
SQX2478154
పపరర: అకస ర షపక

95-189/1377

తసడక:ప రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:17-9-27/A
వయససస:23
లస: ససస స
95-189/1378

తసడక:ప అబబదల బషసర బబష
ఇసటట ననస:17-9-30/1
వయససస:49
లస: పప

745
SQX1798958
పపరర: ఉసరకన ఖమన మహమకద

95-189/24

తసడక:ప రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:17-9-27/A
వయససస:25
లస: పప

భరస : రహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:17-9-27/a
వయససస:40
లస: ససస స

742
SQX1805977
పపరర: ఫరత మబననసర షపక

729
SQX1876796
పపరర: సరదర అలఖమన ఖమన

భరస : షపక అనవర
ఇసటట ననస:17-9-25/3
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:17-9-26
వయససస:19
లస: ససస స

739
SQX1876499
పపరర: రహమ తషలర షపక

95-189/21

తసడక:ప ఖయబఖస షపక
ఇసటట ననస:17-9-22
వయససస:62
లస: పప

భరస : షడపక బబబబ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:17-9-23
వయససస:40
లస: ససస స

736
SQX1877224
పపరర: అబబదల రహహస షపక

726
SQX1805985
పపరర: రరమ మహమకద

తసడక:ప సలమస ఖమన
ఇసటట ననస:17-9-21
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:17-9-22
వయససస:30
లస: పప

733
SQX1970243
పపరర: వనయ బబ సదలపరటట

95-189/20

తసడక:ప హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:17-9-20/A
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప సరదర అలఖమన ఖమన
ఇసటట ననస:17-9-21
వయససస:23
లస: పప

730
NDX2605095
పపరర: వరణణ బబ సదలపరటట

723
SQX1798982
పపరర: జమల షపక

భరస : ననఖమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:17-9-20
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కలస బబష షపక
ఇసటట ననస:17-9-20
వయససస:34
లస: ససస స

727
SQX1876747
పపరర: హహమమరర ఖమనస

తసడక:ప ససబబన షపక
ఇసటట ననస:17-9-32
వయససస:52
లస: పప

95-189/19

744
SQX1798941
పపరర: సలమకన ఖమన మహమకద

95-189/32

తసడక:ప అబబబస ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:17-9-30/3
వయససస:24
లస: పప
95-189/34

747
SQX1799022
పపరర: షరఫస మహమకద

95-189/35

తసడక:ప ఖరఖరరలమ మహమకద
ఇసటట ననస:17-9-32
వయససస:57
లస: పప
95-189/1380

750
SQX2357549
పపరర: ససబబన షపక

95-189/1381

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:17-9-32
వయససస:26
లస: పప
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SQX2358331
పపరర: రరఖయమ షపక
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95-189/1382

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:17-9-32
వయససస:23
లస: ససస స
754
SQX2500270
పపరర: నసరరదదదన సయఖద

95-189/1662

తసడక:ప అలమరవపదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:17-9-32/1
వయససస:38
లస: పప
757
SQX2218345
పపరర: తహరరననస షపక

95-189/1383

95-195/85

తసడక:ప రఫసవపలమర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:17-9-34
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప జన బబష షపక
ఇసటట ననస:17-9-40
వయససస:20
లస: ససస స
95-187/3

95-189/1660

95-189/1353

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-10-2
వయససస:21
లస: ససస స

95-195/84

95-195/1219 762
761
SQX2015204
SQX1933217
పపరర: అబబదల రహమమన మహమకద
పపరర: కరరషక షపక

764
SQX2042067
పపరర: కరశఫర ఫసరదగస షపక

767
SQX1813740
పపరర: పపతభ దనసరర

770
పపరర: శకనవరస రరడకడ మసరరర

773
SQX2501963
పపరర: జబన షపక

776
SQX2533958
పపరర: జబన షపక

95-154/1013

తసడక:ప మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-10-4/2
వయససస:19
లస: పప

765
SQX2527794
పపరర: శరకవణణ చడబబప లల

95-189/1750

తసడక:ప నలమసబరరస చడబబప లల
ఇసటట ననస:17-9-45
వయససస:21
లస: ససస స
95-189/37

768
SQX1877067
పపరర: మమరర ఎలజబబత జల

95-189/38

భరస : జజన వనససర జల
ఇసటట ననస:17-9-50
వయససస:62
లస: ససస స
94-132/1349

771
SQX2562775
పపరర: హమద రరజజవన షపక

95-189/1786

భరస : అసర ర షపక
ఇసటట ననస:17-10-1
వయససస:36
లస: ససస స
95-189/1686

95-188/1385

Deleted

779
SQX2059798
పపరర: ఖజ ససరజ షపక

95-187/2

భరస : ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:17-9-40
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జబర షపక
ఇసటట ననస:17-10-1/b
వయససస:32
లస: ససస స
95-189/1231

95-189/36

భరస : కరరమబలమర పఠరన
ఇసటట ననస:17-9-34
వయససస:35
లస: ససస స

Deleted

భరస : జబర షపక
ఇసటట ననస:17-10-1/B
వయససస:32
లస: ససస స
778
SQX2059962
పపరర: సఫసర షపక

95-193/1204 759
758
SQX2154664
SQX1731959
పపరర: అరఫతషలమర బబగ మమసహమకద
పపరర: జజరరన పఠరన

భరస : జబర షపక
ఇసటట ననస:17-10-1/a
వయససస:32
లస: ససస స
95-19/1469

95-189/1736

తసడక:ప రససల షపక
ఇసటట ననస:17-9-33
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప కకషష రరడకడ మసరరర
ఇసటట ననస:17-09 BLOCK 4
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-10-1/A
వయససస:19
లస: పప
775
SQX2534857
పపరర: జబన షపక

756
SQX1752674
పపరర: గగస షపక

95-193/1203

తసడక:ప రరజ దనసరర
ఇసటట ననస:17-9-49
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప డ ససపజన
ఇసటట ననస:17-9-51B
వయససస:24
లస: పప
772
SQX2396513
పపరర: రరజవన ఖమన పఠరన

755
SQX2436558
పపరర: ఇసరకయల షపక

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:17-9-45
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడకడ లకకసరరజ
ఇసటట ననస:17-9-49
వయససస:63
లస: ససస స
769
SQX2500106
పపరర: ససపజన లలకరపప

భరస : హణణఏఫ మహమకద
ఇసటట ననస:17-9-32
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:ప హయత మహమకద
ఇసటట ననస:17-9-34
వయససస:40
లస: పప
95-187/372

753
SQX2516060
పపరర: అయశర రరజజవన మహమకద

భరస : మహమకద అబబదల శభన మహమకద అ
ఇసటట ననస:17-9-32
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప రఫసవపలమర బబగ మమసహమకద
ఇసటట ననస:17-9-34
వయససస:23
లస: పప

760
SQX1980903
పపరర: అరరఫతఉలమర బబగ మహమకద

766
SQX1812635
పపరర: సరరమక లకకసరరజ

95-189/1696

తసడక:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:17-9-32/1
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:17-9-33
వయససస:76
లస: ససస స

763
SQX2059343
పపరర: అయయషర షపక

752
SQX2502136
పపరర: నసశరకథ జహన మహమకద

95-189/1233

774
SQX2501831
పపరర: మబన షపక

95-189/1680

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:17-10-1 ANANDA PETA
వయససస:19
లస: ససస స
777
SQX2535516
పపరర: జబన షపక

95-189/1761

Deleted

భరస : జబర షపక
ఇసటట ననస:17-10-1/B
వయససస:32
లస: ససస స
780
SQX1798891
పపరర: ఫరహ ససలస నన షపక

95-189/48

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:17-10-4,
వయససస:34
లస: ససస స
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SQX1721950
పపరర: ఇరరరన షపక
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95-136/2

తసడక:ప అబబదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:17-10-8
వయససస:23
లస: పప
784
SQX1974682
పపరర: షకకర షపక

95-189/40

95-190/1023

95-188/1390

95-191/410

95-189/1232

95-193/7

95-195/87

794
SQX2151579
పపరర: శరరజ షపక

797
SQX2345627
పపరర: ననగమర జజన షపక

800
SQX1802909
పపరర: ఇనయతషలమర మహమకద

803
SQX1878040
పపరర: హబబ ఖమన పఠరన

95-189/45

806
SQX1964113
పపరర: నససమ షపక

95-190/1024

తసడక:ప సరదసలమర హససససన సయఖద
ఇసటట ననస:17-10-33
వయససస:22
లస: ససస స

789
SQX2502235
పపరర: నసర షపక

95-189/1702

792
SQX2550101
పపరర: షపక మరబ

95-189/1783

795
SQX2348860
పపరర: అససఫ మహమకద

95-188/1146

తసడక:ప అబబదల హక మహమకద
ఇసటట ననస:17-10-29
వయససస:18
లస: పప
95-189/1354

798
SQX1931963
పపరర: అబదన షపక

95-193/6

భరస : వరల షపక
ఇసటట ననస:17-10-31
వయససస:60
లస: ససస స
95-189/43

801
SQX1733807
పపరర: ఇమమమ న పపతడన

95-195/86

తసడక:ప జససర ఖమన పపతడన
ఇసటట ననస:17-10-31/2
వయససస:24
లస: పప
95-193/8

804
SQX1798974
పపరర: మబబనన షపక

95-189/44

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:17-10-31/5
వయససస:28
లస: ససస స
95-189/46

భసధసవప: ఫణణ పవన కలమమర యడ
ఇసటట ననస:17-10-31-5 7TH LINE ANANDE
వయససస:34
లస: ససస స

95-188/1089 809
808
SQX2059566
SQX2382216
పపరర: ఇకరకమమలమర హహసపన సయఖద
పపరర: ఫరరరన కగసర సయఖద

95-189/1352

భరస : షపక అఫరసల
ఇసటట ననస:17-10-25
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప బబడడ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-10-31/4
వయససస:68
లస: పప

భసధసవప: ఫణణ పవన కలమమర యడ
ఇసటట ననస:17-10-31-5 7TH LINE ANANDA
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప సరదసలమర హహసపన సయఖద
ఇసటట ననస:17-10-33
వయససస:18
లస: పప

95-192/941

తసడక:ప యమఖసబ మహమకద
ఇసటట ననస:17-10-31/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : అబబదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:17-10-31/2
వయససస:53
లస: ససస స
805
SQX1964121
పపరర: సదదఖ షపక

791
SQX2242451
పపరర: రరజమక అరరర

786
SQX2261212
పపరర: వహహదన షపక

తసడక:ప ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:17-10-11
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప వల షపక
ఇసటట ననస:17-10-31
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప జజన అహకద షపక
ఇసటట ననస:17-10-31
వయససస:65
లస: పప
802
SQX1978170
పపరర: ఫరతమబననసర షపక

95-189/1714

భసధసవప: ఫసరరజ షపక
ఇసటట ననస:17-10-28
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప సలస ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:17-10-31
వయససస:21
లస: పప
799
SQX1931906
పపరర: వరల షపక

788
SQX2504876
పపరర: శశశదన పరవన షపక

95-189/39

తసడక:ప ససబబన షపక
ఇసటట ననస:17-10-09
వయససస:20
లస: పప

భరస : రసగరరరవప అరరర
ఇసటట ననస:17-10-19/1
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:17-10-26/4
వయససస:22
లస: పప
796
SQX2109882
పపరర: అతవపలమర ఖమన పటబన

95-189/1351

భరస : ఆహఅమర షపక
ఇసటట ననస:17-10-09(65-6-642)
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : లయమఖత అల మహమకద
ఇసటట ననస:17-10-12/19
వయససస:37
లస: ససస స
793
SQX2060952
పపరర: మబసస ఫర షపక

785
SQX2229698
పపరర: షబన షపక

783
SQX1974708
పపరర: షఫస షపక

భసధసవప: కషసర షపక
ఇసటట ననస:17-10-9
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప ససబబన షపక
ఇసటట ననస:17-10-09
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప గఫర షపక
ఇసటట ననస:17-10-09
వయససస:24
లస: పప
790
SQX2544799
పపరర: సభహ మహమకద

95-136/3

తసడక:ప సతస ర షపక
ఇసటట ననస:17-10-8
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : షఫస షపక
ఇసటట ననస:17-10-9
వయససస:33
లస: ససస స
787
SQX2409258
పపరర: బబష షపక

782
SQX1981653
పపరర: సలక షపక

95-189/1355

807
SQX2515898
పపరర: షపక ఖజ మహహనసదదదన

95-189/1735

తసడక:ప షపక ససదనన
ఇసటట ననస:17-10-31/10,7th Linee
వయససస:20
లస: పప
810
SQX2385367
పపరర: షరజయ కలలలసస సయఖద

95-189/1356

తసడక:ప సరదసలమర హహససససన సయఖద
ఇసటట ననస:17-10-33
వయససస:19
లస: ససస స
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95-189/1357 812
95-189/1358 813
811
SQX2381655
SQX2381994
SQX2346971
పపరర: ఇకరకమమలర హహససససన సయఖద
పపరర: ఇననమమలర హహససససన సయఖద
పపరర: నససరరదదన సయఖద

తసడక:ప సరదసలమర హహససససన సయఖద
ఇసటట ననస:17-10-33
వయససస:18
లస: పప
814
SQX2149524
పపరర: నయళమబదదదన సయఖద

తసడక:ప సరదసలమర హహససససన సయఖద
ఇసటట ననస:17-10-33
వయససస:18
లస: పప
95-190/1026

తసడక:ప శజజవపదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:17-10-33
వయససస:30
లస: పప
817
SQX2529576
పపరర: సససదన షపక

95-190/1292

95-190/959

95-189/1359

95-190/1031

95-120/796

95-189/1755

భరస : సససఫపలమర షపక
ఇసటట ననస:17-10-59
వయససస:43
లస: ససస స

824
SQX2146504
పపరర: షబన ససలమసనన షపక

827
SQX2402139
పపరర: షపక అలస ఫ షపక కరరమబలర

830
SQX2500320
పపరర: ఫరతమ బబగస మహమకద

833
SQX1932888
పపరర: పరరవన నస ననసర షపక

95-190/960

836
SQX1807924
పపరర: సరబబరరననసర మలమర

95-190/1030

839
SQX2501690
పపరర: ఇబపహహస షపక
తసడక:ప బబడచ షపక
ఇసటట ననస:17-10-59
వయససస:48
లస: పప

95-189/49

822
SQX2475010
పపరర: బషసర సయద

95-190/1029

825
SQX2032738
పపరర: అససఫ బబష ఎసడకఎ

95-189/1235

తలర : షమమ ఎసడకఎ
ఇసటట ననస:17-10-45/1
వయససస:20
లస: పప
95-189/1360

828
SQX2153948
పపరర: నయమజ అహకద షపక

95-190/1032

తసడక:ప బలమల బబబబ షపక
ఇసటట ననస:17-10-48/A
వయససస:22
లస: పప
95-189/1663

831
SQX2501914
పపరర: వససమ అకరస మహమకద

95-189/1683

తసడక:ప యబసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:17-10-50
వయససస:20
లస: పప
95-190/3

834
SQX2516268
పపరర: యబసఫ మహమకద

95-190/1288

తసడక:ప ఖదర వల మహమకద
ఇసటట ననస:17-10-50
వయససస:43
లస: పప
95-190/961

భరస : అబబదల ఖమదర మలమర
ఇసటట ననస:17-10-57
వయససస:34
లస: ససస స
95-189/1361

819
SQX1881754
పపరర: రరహనన షపక

తసడక:ప గరలబ సయద
ఇసటట ననస:17-10-44/4
వయససస:66
లస: పప

భరస : ఆదదల షపక
ఇసటట ననస:17-10-50
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద యబసఫ
ఇసటట ననస:17-10-57
వయససస:40
లస: పప
838
SQX2335172
పపరర: ననజరన షపక

95-190/1028

భరస : యబసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:17-10-50
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప యబసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:17-10-50
వయససస:19
లస: ససస స
835
SQX1804830
పపరర: అబబదల ఖమదర మలమర

821
SQX2475861
పపరర: బషసర సయద

95-189/47

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:17-10-43/A
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప షపక అలస ఫ షపక కరరమబలర
ఇసటట ననస:17-10-48/1
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప ఖదర వల మహమకద
ఇసటట ననస:17-10-50
వయససస:44
లస: పప
832
SQX2532802
పపరర: హసరన బబనస మహమకద

95-189/1234

తసడక:ప ఎసడకఎ గగసప షపక
ఇసటట ననస:17-10-45
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : నదదస షపక
ఇసటట ననస:17-10-47
వయససస:29
లస: ససస స
829
SQX2524700
పపరర: యబసఫ మహమకద

818
SQX2031250
పపరర: పపజత హరరమమణణకరఖమ

816
SQX1876416
పపరర: అబబదల రబబబన షపక
తసడక:ప సతనసర షపక
ఇసటట ననస:17-10-39
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప గరలబ సయద
ఇసటట ననస:17-10-44/4
వయససస:66
లస: పప

తసడక:ప ఎసడకఎ గగసప షపక
ఇసటట ననస:17-10-45
వయససస:18
లస: ససస స
826
SQX2353654
పపరర: అఫరర షపక

95-190/1027

తసడక:ప బబబర హరరమమణణకరఖమ
ఇసటట ననస:17-10-43
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ప ఇసకయల షపక
ఇసటట ననస:17-10-44/1
వయససస:56
లస: పప
823
SQX2264984
పపరర: షబన ససలమసనన షపక

తసడక:ప శజజవపదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:17-10-33
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప మహమకద బబజ షపక
ఇసటట ననస:17-10-34/b
వయససస:78
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-10-42
వయససస:45
లస: ససస స
820
SQX1996909
పపరర: రహమతషలమర షపక

815
SQX2437044
పపరర: ససభబన షపక

95-190/1025

837
SQX1877620
పపరర: సబబరరననసర మలమర

95-190/6

భరస : అబబదల ఖమదర మలమర
ఇసటట ననస:17-10-57,7TH LINE
వయససస:34
లస: ససస స
95-189/1675

840
SQX2370385
పపరర: రరషక బబగబమ షపక

95-189/1362

భరస : కరరస బబష షపక
ఇసటట ననస:17-10-59/A
వయససస:42
లస: ససస స
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95-189/1363

తసడక:ప కరరస బబష షపక
ఇసటట ననస:17-10-59/a
వయససస:25
లస: ససస స
844
SQX2356244
పపరర: కలరరరద బబగబమ షపక

95-190/1033

95-191/411

95-129/18

95-190/1038

95-190/1319

95-189/1773

95-190/1043

తసడక:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:17-11-10/b
వయససస:23
లస: పప

857
SQX2192979
పపరర: మమహరరననసర షపక

860
SQX2194348
పపరర: ఇరరరన పటబన

95-190/1044

95-189/1717

95-190/1039

95-190/1041

866
SQX1752765
పపరర: అసరక ఖమననఎస పపతడన

భరస : ఖమజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:17-11-10/J
వయససస:23
లస: ససస స

95-129/17

852
SQX2247021
పపరర: సలమకన షపక

95-190/1037

855
SQX2538635
పపరర: మసరసన బఇవనస షపక

95-189/1762

858
SQX2134328
పపరర: మర బఇవనస షపక

95-190/1040

భరస : అఫరల షపక
ఇసటట ననస:17-10-84 8TH LINE
వయససస:20
లస: ససస స

863
SQX1876697
పపరర: ఇసరకయల షపక

869
SQX1814383
పపరర: షబనన షపక

849
SQX1867555
పపరర: మబనన షపక

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:17-10-82
వయససస:33
లస: ససస స

861
SQX2343333
పపరర: షసషసర అల షపక

95-190/1042

తసడక:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:17-10-87
వయససస:27
లస: పప
95-189/50

864
SQX2482602
పపరర: మబబన షపక

95-189/1364

భరస : జజళళర షపక
ఇసటట ననస:17-10-90
వయససస:33
లస: ససస స
95-189/51

తసడక:ప జహహర అహకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-10-3115
వయససస:36
లస: ససస స
95-190/1298

95-190/1035

తసడక:ప మమమకలలమల షపక
ఇసటట ననస:17-10-66
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప ఖలల షపక
ఇసటట ననస:17-10-90
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప మహమకద ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:17-10-90
వయససస:37
లస: పప
868
SQX2532901
పపరర: జన బబష షపక

95-190/1036

తసడక:ప మకకబల పటబన
ఇసటట ననస:17-10-86
వయససస:26
లస: పప

భరస : కరరమబలమర పటబన
ఇసటట ననస:17-10-87/1
వయససస:26
లస: ససస స
865
SQX2443455
పపరర: జజళళర షపక

854
SQX2505592
పపరర: జబర మహమద

846
SQX2356202
పపరర: షరరరక బబష షపక

భరస : అననసరర షపక
ఇసటట ననస:17-10-60
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బషసద షపక
ఇసటట ననస:17-10-84
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:17-10-86
వయససస:43
లస: పప
862
SQX2118990
పపరర: అమమన పటబన

95-129/16

తసడక:ప మహమకద అసర స
ఇసటట ననస:17-10-78
వయససస:26
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:17-10-82
వయససస:33
లస: ససస స
859
SQX2541480
పపరర: మసరసన వల షపక

848
SQX1867563
పపరర: నగరనన షపక

851
SQX2132421
పపరర: మసరసన వల షపక

95-190/5

తసడక:ప కరరస బబష షపక
ఇసటట ననస:17-10-59/A
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప ఖదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:17-10-63
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప షపక ఫజల
ఇసటట ననస:17-10-74
వయససస:19
లస: ససస స
856
SQX2544765
పపరర: మసరసన బఇవనస షపక

95-190/1034

భరస : అననసరర షపక
ఇసటట ననస:17-10-60
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:17-10-60
వయససస:50
లస: పప
853
SQX2180446
పపరర: షపక అసక

845
SQX2356319
పపరర: కరరస బబష షపక

843
SQX1814508
పపరర: గగస మహహదద న షపక

తసడక:ప నననన మరర షపక
ఇసటట ననస:17-10-59/A
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:17-10-59/A
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:17-10-59/A
వయససస:19
లస: పప
850
SQX1867506
పపరర: అననసరర షపక

95-190/4

భరస : గగస మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:17-10-59/A
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:17-10-59/A
వయససస:71
లస: ససస స
847
SQX2048601
పపరర: ఫఫజయమటబబసససమ షపక

842
SQX1814441
పపరర: తశర స ససలల నన షపక

867
NDX2568814
పపరర: హహనన ఖమననస మహమకద

94-136/789

తసడక:ప సమదసలలఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:17-11-10/0
వయససస:18
లస: ససస స
95-190/7

870
SQX1932854
పపరర: నలలఫర షపక

95-190/8

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:17-11-11
వయససస:25
లస: ససస స
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871
SQX2268563
పపరర: అతక నససపత మహమకద
అబబదల
భసధసవప: కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:17-11-11
వయససస:18
లస: ససస స

95-190/1046

872
SQX2217644
పపరర: మమలక బబగబమ మహమకద

95-190/1022

భరస : అసర స మహమకద
ఇసటట ననస:17/11/11/2
వయససస:33
లస: ససస స

95-190/1047 875
874
SQX2468106
SQX2480937
పపరర: జజసఫ కలమమర కలమకరరకలసట
పపరర: కజజయమ వనమవరపప

తసడక:ప కకసడయఖ కలమకరరకలసట
ఇసటట ననస:17-11-12
వయససస:21
లస: పప

873
SQX1993328
పపరర: నజమబదదదన షపక

95-190/962

తసడక:ప ఫకరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:17-11-11b 9th line
వయససస:36
లస: పప
95-190/1048

తసడక:ప యకకబబ వనమవరపప
ఇసటట ననస:17-11-12
వయససస:20
లస: ససస స

876
SQX2473171
పపరర: కజజయమ వనమవరపప

95-190/1049

తసడక:ప యకకబబ వనమవరపప
ఇసటట ననస:17-11-12
వయససస:20
లస: ససస స

95-197/496 878
95-190/963 879
95-190/964
877
SQX2101574
SQX2040798
SQX2040822
పపరర: అబబదల రఫస అహమద కకదనవయ
పపరర: అబబదల రఫస అహమద కకదనవయ
పపరర: అబబదల సలస అహమద కకదనవయ

తసడక:ప ఏమ ఏ రరవపఫ
ఇసటట ననస:17-11-16
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రరవపఫ
ఇసటట ననస:17-11-16, 10th lane
వయససస:64
లస: పప

95-190/1045 881
880
SQX2444495
SQX2217750
పపరర: సరయ ససదదప కలమమర ఒలలటట
పపరర: కరరమబలర సయద

తసడక:ప అనరయమననయ పపసరద ఒలలటట
ఇసటట ననస:17-11 17/2
వయససస:20
లస: పప
95-190/9

884
SQX2260339
పపరర: మర సరహహబ షపక

తసడక:ప ససలమసన అహకద షపక ససలమసన
ఇసటట ననస:17-11-19
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప హహసపన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:17-11-19
వయససస:67
లస: పప

886
SQX2361426
పపరర: హమదనబబగమ మహమకద

887
SQX2148674
పపరర: హహసపన షపక

95-190/1053

భరస : అబబదల ఖయబఖస మహమకద
ఇసటట ననస:17-11-19
వయససస:53
లస: ససస స
95-190/1056

95-188/1147

తసడక:ప ఉసఫ ఖమన సలస ఖమన
ఇసటట ననస:17-11-21
వయససస:38
లస: పప

885
SQX2205045
పపరర: ఖయబఖస మహమకద

890
SQX2381887
పపరర: వజజత వరక

95-190/1060

95-190/1054

899
SQX2268787
పపరర: కరరమబలర షపక
తసడక:ప పసర మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:17-11-21/4
వయససస:53
లస: పప

95-190/1055

తసడక:ప మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:17-11-19
వయససస:44
లస: పప
95-190/1057

891
SQX2142552
పపరర: వనసకటటశవరరర మమగబలకరర

95-190/1058

తసడక:ప పసదద వరయఖ మమగబలకరర
ఇసటట ననస:17-11-19, FLAT 203,
వయససస:71
లస: పప
95-190/1059

తసడక:ప సలస ఖమన ఫరదర
ఇసటట ననస:17-11-21.
వయససస:39
లస: పప
95-190/1061

తసడక:ప సలస ఖమన ఫరదర
ఇసటట ననస:17-11-21.
వయససస:39
లస: పప
95-224/1680

888
SQX2269454
పపరర: హహసపన షపక

95-188/1148 894
893
SQX2294841
SQX2450427
పపరర: మహమకద షరరఫ మహమకద
పపరర: యబసఫ ఖమన పఠరన

896
SQX2449411
పపరర: యబసఫ ఖమన పఠరన

95-190/1052

తసడక:ప రససల మహమకద అబబదల
ఇసటట ననస:17-11-19
వయససస:56
లస: పప

తలర : తజదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:17-11-21
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప సలస ఖమన ఫరదర
ఇసటట ననస:17-11-21.
వయససస:39
లస: పప
898
SQX2543601
పపరర: యబసఫ ఖమన పఠరన

95-190/1051

భరస : శకనవరస రరడకడ వరక
ఇసటట ననస:17-11-19 8TH BLOCK, 203
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప అహమద షపక
ఇసటట ననస:17-11-21
వయససస:66
లస: పప
895
SQX2450278
పపరర: యబసఫ ఖమన పఠరన

95-198/1598
882
SQX2508018
పపరర: మబబన ఆఫసపన మహమకద
అబబదల
తసడక:ప మర మమగబదసమ మదన మహమకద అ
ఇసటట ననస:17-11-18
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:17-11-19
వయససస:44
లస: పప

భరస : అబబదల సమద షపక
ఇసటట ననస:17-11-19
వయససస:35
లస: ససస స
892
SQX2290906
పపరర: మహమకద తనజదదదన షపక

95-190/1050

తసడక:ప మసరసన వల సయద
ఇసటట ననస:17-11-18
వయససస:55
లస: పప

883
SQX1974450
పపరర: సమర అహకద షపక

889
SQX2282010
పపరర: అమరరననస షపక

తసడక:ప అబబదల రఫస అహమద కకదనవయ
ఇసటట ననస:17-11-16, 10th lane
వయససస:33
లస: పప

897
SQX2520344
పపరర: మహబమబ సయద

95-190/1289

భరస : బబజటటలమర అహకద
ఇసటట ననస:17-11-21
వయససస:31
లస: ససస స
95-196/740

900
SQX2268779
పపరర: సలమ షపక

95-196/741

భరస : కరరమబలర సలమ
ఇసటట ననస:17-11-21/4
వయససస:48
లస: ససస స
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పపరర: అకకల భబణబ షపక
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95-166/1143

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:17-11-21/C
వయససస:45
లస: ససస స
904
SQX2534766
పపరర: రరజఖ లకకక ఆకలల

902
SQX2204840
పపరర: మహబమబ బబష షపక

95-190/1062

తసడక:ప మరవలర షపక
ఇసటట ననస:17-11-21/C
వయససస:51
లస: పప
95-190/1301

భరస : పపభబకర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:17-11-21/C
వయససస:54
లస: ససస స

905
SQX2534782
పపరర: పపభబకర రరవప ఆకలల

95-196/743

తసడక:ప ఇబపహహస బబగ
ఇసటట ననస:17-11-21D1
వయససస:37
లస: పప

908
SQX1969617
పపరర: రఫస షపక

95-190/1302

95-190/12

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:17-11-21/E
వయససస:48
లస: ససస స

911
SQX2482545
పపరర: పఠరన షబన పఠరన

906
SQX2535409
పపరర: నరజసదప కలమమర ఆకలల

95-190/10

909
SQX1970763
పపరర: ఖజ మయనసదదదన షపక

95-143/862

95-178/1116
912
SQX2478121
పపరర: మహమకద హమద మహమకద

భసధసవప: మహమకద హలమమ హలమమ
ఇసటట ననస:17-11-21/H
వయససస:43
లస: పప

95-178/1117 914
95-178/1118 915
913
SQX2482818
SQX2481539
SQX2464147
పపరర: మహమకద హమద మహమకద
పపరర: మహమకద హలమమ మహమకద
పపరర: ఫహహమ మహమకద

భరస : మహమకద హమద హమద
ఇసటట ననస:17-11-21/H
వయససస:38
లస: ససస స

916
SQX1989128
పపరర: కమమలలదదదన షపక

917
SQX2285658
పపరర: గగస మహమకద

95-190/965

తసడక:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:17-11-21/H
వయససస:29
లస: పప
919
SQX2334241
పపరర: ఫహహమ మహమకద
భరస : ఫరరద
ఇసటట ననస:17-11-21/H
వయససస:34
లస: ససస స
922
SQX2285609
పపరర: కమమలలదదదన షపక

920
SQX2469708
పపరర: ఫహహమ మహమకద

తసడక:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:17-11-21/h
వయససస:29
లస: పప
95-196/742

95-190/1068

921
SQX2285674
పపరర: హఫరస మహమకద

926
SQX2069433
పపరర: మహమకద భబష
తసడక:ప బబడచ
ఇసటట ననస:17-11-35
వయససస:21
లస: పప

928
SQX2402824
పపరర: ఇససటయమక మహమకద

929
SQX2253409
పపరర: ననగ రరజ మహహశవరపప
తసడక:ప లసగ రరజ
ఇసటట ననస:17-11-767
వయససస:43
లస: పప

95-190/1066

95-190/1069

భరస : అబబదల హమద
ఇసటట ననస:17-11-21/H
వయససస:30
లస: ససస స

95-190/1071 924
923
SQX2334225
SQX2254928
పపరర: అరరకయమ అమమన మహమకద
పపరర: ఆయషర పరరరన షపక

తసడక:ప మహమకద హమద హమద
ఇసటట ననస:17-11-21/H
వయససస:20
లస: ససస స
95-190/1073

918
SQX2245850
పపరర: సరబర మహమకద
భరస : గగస
ఇసటట ననస:17-11-21/H
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ప వహహద
ఇసటట ననస:17-11-21/H
వయససస:21
లస: ససస స

925
SQX2463917
పపరర: మహహద మహమకద

తసడక:ప అబబదల మహమకద
ఇసటట ననస:17-11-384
వయససస:34
లస: పప

95-190/1065

భరస : మహమకద ఫరరద ఫరరద
ఇసటట ననస:17-11-21/H
వయససస:33
లస: ససస స
95-190/1070

95-178/1119

భరస : మహమకద ఫరరద ఫరరద
ఇసటట ననస:17-11-21/H
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల హమద
ఇసటట ననస:17-11-21/H
వయససస:66
లస: పప
95-190/1067

95-190/11

తసడక:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:17-11-21/E
వయససస:50
లస: పప

భరస : పథ అసడ యబసఫ యబసఫ
ఇసటట ననస:17-11-21/H
వయససస:33
లస: ససస స

భసధసవప: మహమకద హలమమ హలమమ
ఇసటట ననస:17-11-21/H
వయససస:43
లస: పప

95-190/1303

తసడక:ప పపభబకర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:17-11-21/C
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప ఖజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:17-11-21/E
వయససస:50
లస: పప

910
SQX1974088
పపరర: వహహద షపక

95-190/1063

తసడక:ప మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:17-11-21/C
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకట రతనస ఆకలల
ఇసటట ననస:17-11-21/C
వయససస:55
లస: పప

907
SQX2264141
పపరర: ఖజ వల బబగ

903
SQX2217461
పపరర: బబననజర షపక

95-190/1072

తసడక:ప అబబదల హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:17-11-21/H
వయససస:19
లస: ససస స
95-196/658

927
SQX2186401
పపరర: బబష మహమకద

95-196/744

తసడక:ప బబడచ మహమకద
ఇసటట ననస:17-11-35
వయససస:19
లస: పప
95-157/1387

930
SQX2254092
పపరర: రజన మహహశవరపప

95-157/1388

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:17-11-767
వయససస:38
లస: ససస స
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95-191/472

భసధసవప: ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:17-12-1/10
వయససస:45
లస: పప
934
SQX2361434
పపరర: ఫరతమ షపక

తసడక:ప షపక ఇబపబమ షపక జరరన
ఇసటట ననస:17-12-1/10
వయససస:18
లస: పప
95-191/474

తసడక:ప అకబర షపక
ఇసటట ననస:17-12-1/15
వయససస:32
లస: ససస స
937
SQX2106490
పపరర: శరకకర షపక

95-194/695

95-192/833

95-192/945

95-198/1236

95-198/1234

95-192/835

భరస : మహమకద అననస షససక
ఇసటట ననస:17-12-10/34,2080
వయససస:37
లస: ససస స

944
SQX2237584
పపరర: లకకకాస కకట

947
SQX2208684
పపరర: ఖజ మహహదద న షపక

950
SQX2359677
పపరర: మబబన షపక

953
SQX2041903
పపరర: అయయసరన షపక

95-192/838

956
SQX2061299
పపరర: షమర షపక

95-198/1232

959
SQX2493609
పపరర: కకటటశవరరరవప మసగళగరరర
తసడక:ప వరరసరవమ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:17-12-10/94
వయససస:57
లస: పప

95-190/1074

942
SQX2237576
పపరర: రవ తడజ కకట

95-192/944

945
SQX2224012
పపరర: వర వనసకట సరయ ఆజ గకసథద

95-192/948

తసడక:ప గరవసదరరజ గకసథద
ఇసటట ననస:17-12-10-1-3
వయససస:19
లస: పప
95-192/947

948
SQX2458636
పపరర: కకరస ర కకటటశవరర దదడకడ

95-166/1144

Deleted

తసడక:ప శకనవరస రరవప దదడకడ
ఇసటట ననస:17-12-10/27
వయససస:19
లస: ససస స
95-198/1235

951
SQX2095560
పపరర: అమర షపక

95-161/752

తసడక:ప యయససబ షపక
ఇసటట ననస:17-12-10/33
వయససస:44
లస: పప
95-192/836

954
SQX2055135
పపరర: రశమమన షపక

95-192/837

తసడక:ప అమర షపక
ఇసటట ననస:17-12-10/33
వయససస:39
లస: ససస స
95-192/839

తసడక:ప అమర షపక
ఇసటట ననస:17-12-10/33
వయససస:19
లస: పప
95-192/946

939
SQX2263002
పపరర: షరజహన బబగబమ పఠరన

తసడక:ప హరర బబబబ కకట
ఇసటట ననస:17-12-10
వయససస:30
లస: పప

భరస : అహకద బబష షపక
ఇసటట ననస:17-12-10/33
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప అహకద బబష సపస క
ఇసటట ననస:17-12-10/33
వయససస:32
లస: పప
958
SQX2326445
పపరర: అయయషర షపక

95-192/834

తసడక:ప చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:17-12-10/31
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద కససస షపక
ఇసటట ననస:17-12-10/33
వయససస:55
లస: పప
955
SQX2041705
పపరర: మహబమబ బబష షపక

941
SQX2061240
పపరర: దదపసస పప టటటపఫ గబ

95-191/421

భరస : దనవపద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-12-10
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ప ఖలల షపక
ఇసటట ననస:17-12-10/6
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప శకనవరస రరవప దదడకడ
ఇసటట ననస:17-12-10/27
వయససస:19
లస: ససస స
952
SQX2051860
పపరర: అహమద బబష షపక

95-194/696

భరస : హరరబబబబ కకట
ఇసటట ననస:17-12-10
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరహమన సయద
ఇసటట ననస:17-12-10/5
వయససస:23
లస: ససస స
949
SQX2453595
పపరర: కకరస ర కకటటశవరర దదడకడ

938
SQX2105542
పపరర: జన పరష షపక

936
SQX1998285
పపరర: సరబర షపక
భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:17-12-2
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప సరసబశవ రరవప పప టటటపఫ గబ
ఇసటట ననస:17-12-10
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఆరరఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-12-10
వయససస:27
లస: ససస స
946
SQX2357416
పపరర: రరహన సయద

95-188/1090

తసడక:ప తహహర అల షపక
ఇసటట ననస:17-12-2
వయససస:27
లస: పప

భరస : చనన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:17-12-10
వయససస:79
లస: ససస స
943
SQX2211480
పపరర: షరదదయమ కగసర పఠరన

935
SQX2059715
పపరర: నజయమ షపక

95-191/473

తసడక:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:17-12-1/15
వయససస:58
లస: పప

తలర : తహహర అల షపకSHAIK
ఇసటట ననస:17-12-2
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : తహహర అల షపక
ఇసటట ననస:17-12-2
వయససస:62
లస: ససస స
940
SQX2061323
పపరర: మసరసన బ షపక

95-191/698 933
932
SQX2494987
SQX2414001
పపరర: షపక అఖల బబష షపక అఖల బబష
పపరర: అకబరర షపక

957
SQX2051225
పపరర: షరరఫర షపక

95-192/840

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-12-10/34
వయససస:45
లస: ససస స
95-191/680

960
SQX2493617
పపరర: ససబబలకకక మసగళగరరర

95-191/681

భరస : కకటటశవరరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:17-12-10/94
వయససస:53
లస: ససస స
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961
SQX2493625
పపరర: ననగజశవర రరవప మసగళగరరర

95-191/682

తసడక:ప కకటటశవరరరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:17-12-10/94
వయససస:30
లస: పప
964
SQX1805860
పపరర: రజయమ ససలమసనన షపక

95-192/4

95-191/476

976
SQX2520351
పపరర: మహమకద ససలల న

95-189/1738

95-191/479

95-189/1739

95-191/3

తసడక:ప అబబదల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:17-12-15/2
వయససస:18
లస: ససస స

95-189/1742

974
SQX2303964
పపరర: బబజజన షపక

977
SQX2060945
పపరర: సజజరద సయద

980
SQX1929462
పపరర: ఆఫసపన బబనస షపక

95-192/950

983
SQX2412344
పపరర: ప సరక

95-192/949

986
SQX2430247
పపరర: మబనర బబగబమ షపక

95-191/414

989
SQX2127603
పపరర: జకకయమ బబగబమ షపక
తసడక:ప మహమద ఫజల షపక
ఇసటట ననస:17-12-15/5
వయససస:29
లస: ససస స

95-191/471

972
SQX2018943
పపరర: అసరక మహమకద

95-191/415

975
SQX2118495
పపరర: నజమబదదదన షపక

95-191/477

978
SQX1960541
పపరర: ఆరరఫర మహమకద

95-191/2

భరస : సమఉలమర మహమకద
ఇసటట ననస:17-12-12/B
వయససస:21
లస: ససస స
95-194/41

981
SQX2449569
పపరర: రరకన షపక

95-191/480

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:17-12-12G
వయససస:19
లస: ససస స
95-191/481

984
SQX2416030
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-191/482

తసడక:ప మనన షపక
ఇసటట ననస:17-12-14/1
వయససస:29
లస: పప
95-192/951

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:17-12-15/1
వయససస:64
లస: ససస స
95-191/416

969
SQX2354520
పపరర: మమలక బబష షపక

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:17-12-12/10
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప కగ చచ
ఇసటట ననస:17-12-13
వయససస:45
లస: పప
95-191/483

95-191/475

భరస : అజజలమర మహమకద
ఇసటట ననస:17-12-12/7
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-12-12C-2
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:17-12-14/4
వయససస:43
లస: ససస స
988
SQX2060523
పపరర: షబబనన షపక

971
SQX2522480
పపరర: మహమకద రరషక

966
SQX2384733
పపరర: షపక ఫయమజ

భసధసవప: నహహదన బబగబమ షపక
ఇసటట ననస:17/12/12/5
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప అహమద సయద
ఇసటట ననస:17-12-12/18
వయససస:20
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:17-12-12G
వయససస:45
లస: ససస స
985
SQX2119584
పపరర: అయయషర షపక

95-191/478

భరస : ఆడమ షపక
ఇసటట ననస:17-12-12/8
వయససస:77
లస: ససస స

తసడక:ప టజమబలమర షపక
ఇసటట ననస:17-12-12/C
వయససస:21
లస: పప
982
SQX2447910
పపరర: ఆశ షపక

968
SQX2201549
పపరర: కరరమబలర పస షపక

95-198/1233

తసడక:ప ఘన శశశదన
ఇసటట ననస:17-12-12
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహమకద ఇలయమస
ఇసటట ననస:17-12-12/7
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : షపక అబబబకర ససదద ఖ
ఇసటట ననస:17-12-12/17
వయససస:22
లస: ససస స
979
SQX1960517
పపరర: నఖర పరష షపక

95-191/1

తసడక:ప మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-12-12/2
వయససస:38
లస: పప

భరస : మహమకద ఇలయమస
ఇసటట ననస:17-12-12/7
వయససస:43
లస: ససస స
973
SQX2290161
పపరర: బబ అయయషర బబగబమ
మహమకద
భరస : ఇకబబల మహమకద
ఇసటట ననస:17-12-12/7
వయససస:24
లస: ససస స

965
SQX1960491
పపరర: అసమమ మహమకద

963
SQX2426468
పపరర: బబజ షపక

తసడక:ప కకఫసతనల షపక
ఇసటట ననస:17-12-10/104
వయససస:47
లస: పప

భరస : అజజఉలమర మహమకద
ఇసటట ననస:17-12-12
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:17-12-12
వయససస:30
లస: పప
970
SQX2518694
పపరర: మహమకద రరషక

95-191/683

భరస : ననగజశవర రరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:17-12-10/94
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:17-12-10/164
వయససస:25
లస: ససస స
967
SQX2117091
పపరర: అబబదల మజద షపక

962
SQX2494219
పపరర: కవత మసగళగరరర

987
SQX1932755
పపరర: నజర అహకద షపక

95-191/4

తసడక:ప అబబదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:17-12-15/2
వయససస:22
లస: పప
95-191/484

990
SQX2117687
పపరర: రమజజ బబగబమ షపక

95-191/485

తసడక:ప అబబదల రహహస బబగ షపక
ఇసటట ననస:17-12-15/8
వయససస:18
లస: ససస స
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991
SQX2060721
పపరర: జరసనబబ షపక
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95-191/417

భరస : ఫసరరజ షపక
ఇసటట ననస:17-12-15/8a
వయససస:31
లస: ససస స

992
SQX2421469
పపరర: ఇసటబఖజ షపక

95-191/486

తసడక:ప నసరసర సహహక
ఇసటట ననస:17-12-15/9
వయససస:22
లస: పప

994
SQX2040202
పపరర: లకకయఖ వనలలగబ

95-191/418

Deleted

తసడక:ప ససజవపలల వనలలగబ
ఇసటట ననస:17-12-16
వయససస:21
లస: పప
997
SQX2207454
పపరర: సరధదక షపక

95-192/952

భరస : మహబమబ జన షపక
ఇసటట ననస:17-12-16/3
వయససస:36
లస: ససస స

995
SQX1973593
పపరర: బబజమ షపక

95-192/5

996
SQX2502185
పపరర: మబసటబజ షపక

95-189/1698

తసడక:ప అబబదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:17-12-16/2
వయససస:29
లస: ససస స
95-191/5

భరస : ఇబపహహస పఠరన
ఇసటట ననస:17-12-16/A
వయససస:28
లస: ససస స

1000 SQX2060499
పపరర: అహకద సయఖద

95-191/487

భరస : ఇసటబఖజ షపక
ఇసటట ననస:17-12-15/9a
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరజద షపక
ఇసటట ననస:17-12-16/1B
వయససస:21
లస: ససస స
998
SQX1839802
పపరర: వహహదన పఠరన

993
SQX2421618
పపరర: తజననసర షపక

999
SQX1839794
పపరర: మమహబమబ ససభబన షపక

95-191/6

తసడక:ప కరరమ బబషర షపక
ఇసటట ననస:17-12-17
వయససస:21
లస: పప

95-191/419

తసడక:ప రరజజవన సయఖద
ఇసటట ననస:17-12-17
వయససస:19
లస: పప

1001 SQX2494433
పపరర: నజజస షపక
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95-191/684

తసడక:ప బసస షపక
ఇసటట ననస:17-12-18 3rd line
వయససస:26
లస: పప
1004 SQX2512648
పపరర: మహమకద ఇలయమస

95-189/1730

95-191/413

95-192/1240

తసడక:ప సతఖననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:17-14-8/4
వయససస:33
లస: పప

1008 SQX2059756
పపరర: రరన షపక

1011 SQX2090918
పపరర: కరరమబలర షపక

95-195/1332

1014 SQX2403905
పపరర: శత మహ లకకక చలగరరర

95-192/841

1017 SQX2244523
పపరర: మణణకసఠ కలమమర కకట
తసడక:ప సతఖననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:17-14-8/4
వయససస:33
లస: పప

1006 SQX2084234
పపరర: రజయమ ససలమసన షపక

95-157/1246

1009 SQX2047470
పపరర: ననగ లకకక అసతనరరజ

95-150/580

తసడక:ప శకనవరస రరవప అసతనరరజ
ఇసటట ననస:17-13-12
వయససస:36
లస: ససస స
95-154/1006

1012 SQX2054260
పపరర: జజన బబగస షపక

95-160/747

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:17-13-330/16
వయససస:41
లస: ససస స
95-198/1239

భరస : శకనవరస చలగరరర
ఇసటట ననస:17-14-8/1
వయససస:29
లస: ససస స
95-192/958

95-191/7

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:17-12-1013
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప చసడన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:17-13-330/16
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:17-14-8
వయససస:67
లస: ససస స
1016 SQX2227015
పపరర: మణణకసఠ కలమమర కకట

95-189/1741

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:17-12-1013
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సతస ర షపక
ఇసటట ననస:17-13-12
వయససస:28
లస: ససస స
1013 SQX2211092
పపరర: మబనఫ షపక

1005 SQX2522266
పపరర: మహమకద ఇలయమస

1003 SQX1877752
పపరర: జనత షపక

భరస : షసషసర షపక
ఇసటట ననస:17-12-20/A
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద ఇబపహహస
ఇసటట ననస:17-12-21/7 4th line
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:17-12-1013
వయససస:24
లస: పప
1010 SQX2513471
పపరర: షబన షపక

95-191/420

తసడక:ప అబబదల సమద షపక
ఇసటట ననస:17-12-19/A
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ప మహమకద ఇలయమస
ఇసటట ననస:17-12-21/7
వయససస:48
లస: ససస స
1007 SQX2060879
పపరర: అహకద అల షపక

1002 SQX2037547
పపరర: మబనవర బబష షపక

1015 SQX2256089
పపరర: సతఖననరరయణ కకట

95-192/957

తసడక:ప కకషషమమరరస కకట
ఇసటట ననస:17-14-8/4
వయససస:72
లస: పప
95-195/1333

1018 SQX2251379
పపరర: లకకక కకట

95-198/1240

భరస : సతఖననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:17-14-8/4
వయససస:57
లస: ససస స
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పపరర: ససశల కకట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11
95-192/959

భరస : పరమబలల కకట
ఇసటట ననస:17-14-8/5
వయససస:71
లస: ససస స
1022 SQX2473379
పపరర: లకకక లసగరల

95-198/1241

95-191/693

95-190/13

95-192/955

95-190/14

95-155/1069

95-192/7

తసడక:ప హబబ షపక
ఇసటట ననస:17-15-7/4
వయససస:23
లస: పప

1032 SQX2453116
పపరర: గగవసదమక లసగరల

1035 SQX2268027
పపరర: మబనన షపక

1038 SQX1805878
పపరర: హమద షపక

1041 SQX2001642
పపరర: సరయ కతస

95-192/960

1044 SQX2259513
పపరర: ననగ రరజ నలపప

1047 SQX2355394
పపరర: గరపస భజనస న
తసడక:ప ససబబ రరవప భజనస న
ఇసటట ననస:17-15-7/5
వయససస:20
లస: పప

1027 SQX2061984
పపరర: షరహహదన మహమకద

95-193/1111

1030 SQX2472371
పపరర: గగవసదమక లసగరల

95-192/954

Deleted

95-196/745

1033 SQX2453306
పపరర: గగవసదమక లసగరల

95-198/1238

భరస : పపవణ లసగరల
ఇసటట ననస:17-14-19/1, 1st Line
వయససస:29
లస: ససస స
95-192/956

1036 SQX2263192
పపరర: మహమకద ఇమమమ న

95-191/488

తసడక:ప మహమకద ససరజదదదన
ఇసటట ననస:17-14-90
వయససస:22
లస: పప
95-192/6

1039 SQX1843085
పపరర: అబబదల వదసద సయఖద

95-1/57

తసడక:ప దనవపద సయఖద
ఇసటట ననస:17-14-102/1
వయససస:33
లస: పప
95-192/843

1042 SQX0658062
పపరర: శవ ననగ మలలర శవరర భమపత

95-148/50

భరస : వరరజ భమపత
ఇసటట ననస:17-15-3
వయససస:28
లస: ససస స
95-192/961

తసడక:ప దసరర పపసరద నలపప
ఇసటట ననస:17-15-5
వయససస:22
లస: పప
95-192/1254

95-190/1320

భరస : పపవణ లసగరల
ఇసటట ననస:17-14-19/1, 1st Line
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప లసగరలల కతస
ఇసటట ననస:17-15-2
వయససస:22
లస: పప

భరస : వరకజ భమపత
ఇసటట ననస:17-15-3
వయససస:28
లస: ససస స
1046 SQX2531911
పపరర: నజజస షపక హబబ షపక

95-198/1237

తసడక:ప అమర బబబబ షపక
ఇసటట ననస:17-14-100/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశ బసగరరర
ఇసటట ననస:17-15-1
వయససస:26
లస: ససస స
1043 SQX2381218
పపరర: శవ భమపత

1029 SQX0526145
పపరర: పపవణ లసగరల

1024 SQX2545093
పపరర: అయయషర బబగబమ షపక

తసడక:ప అసర స బబష మహమకద
ఇసటట ననస:17-14-17/6
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరదర షపక
ఇసటట ననస:17-14-21
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:17-14-100/1
వయససస:53
లస: పప
1040 SQX1839927
పపరర: వరమక బసగరరర

95-192/1262

భరస : పపవణ లసగరల
ఇసటట ననస:17-14-19/1, 1st Line
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబజ బబష షపక
ఇసటట ననస:17-14-21
వయససస:23
లస: ససస స
1037 SQX2524460
పపరర: హసన అహకద షపక

1026 SQX2540847
పపరర: అబబదల అజజ షపక

95-198/1242

భరస : అబబదల రరయమజదదదన షపక
ఇసటట ననస:17-14-10
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ప శకనవరస రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:17-14-19/1, 1st Lane
వయససస:31
లస: పప

భరస : పపవణ లసగరల
ఇసటట ననస:17-14-19/1, 1st Line
వయససస:29
లస: ససస స
1034 SQX1978048
పపరర: షబన షపక

95-195/88

తసడక:ప అబబదల హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:17-14-10
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప అసర స మహమకద
ఇసటట ననస:17-14-17/13
వయససస:21
లస: ససస స
1031 SQX2456515
పపరర: గగవసదమక లసగరల

1023 SQX1729144
పపరర: రహహస ఖమన పఠరన

1021 SQX0526087
పపరర: వజయ కలమమర లసగరల

తసడక:ప శకనవరస రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:17-14-9/1,1st lane
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-14-9/A
వయససస:22
లస: పప

భరస : అబబదల లతఫ షపక
ఇసటట ననస:17-14-10
వయససస:36
లస: ససస స
1028 SQX1877547
పపరర: ననజయమ మహమకద

95-195/1334

తసడక:ప కకషష మమరరస కకట
ఇసటట ననస:17-14-8/5
వయససస:82
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:17-14-9/1, 1st Line
వయససస:47
లస: ససస స
1025 SQX2494847
పపరర: కరరమబననసర షపక

1020 SQX2193282
పపరర: పరమబలల కకట

1045 SQX2252617
పపరర: పపదదప కలమమర నలపప

95-198/1243

తలర : దసరర పపసరద నలపప
ఇసటట ననస:17-15-5
వయససస:18
లస: పప
95-192/964

1048 SQX2389096
పపరర: గరపస భజనస న

95-192/965

తసడక:ప ససబబ రరవప భజనస న
ఇసటట ననస:17-15-7/5
వయససస:20
లస: పప
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95-192/1241 1050 SQX2228005
1049 SQX2514255
పపరర: ఆసజననయ శవ పపసరద బసగరర
పపరర: ననగమక భమపత

తసడక:ప ననగరసదప రరవప బసగరర
ఇసటట ననస:17-15-7/10
వయససస:34
లస: పప
1052 SQX2222222
పపరర: రహమతషలమర షపక

భరస : ఈశవరయఖ భమపత
ఇసటట ననస:17-15-7/22
వయససస:26
లస: ససస స
95-192/963

తసడక:ప మబనన షపక
ఇసటట ననస:17-15-7/24
వయససస:26
లస: పప
1055 SQX2267250
పపరర: ననగలకకక పససపపలలటట

95-192/977

95-192/966

95-1/987

95-165/793

95-192/11

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:17-16-57
వయససస:21
లస: పప
1070 SQX1877513
పపరర: ఇమమమ న మహమకద

95-190/15

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:17-16-57/3
వయససస:31
లస: పప

95-192/967

1062 SQX1787050
పపరర: సరయ కలమమర చనన

1065 SQX1863398
పపరర: మమరరమణణ రగతష

95-192/972

95-192/975

95-192/8

1057 SQX2466696
పపరర: షపక అరరకయమ రరయమన

95-188/1149

1060 SQX2362309
పపరర: షపక మహమకద షరహహదఅల

95-192/968

తలర : రరాసహన బబగమ షపక
ఇసటట ననస:17-16-13/1
వయససస:18
లస: పప
95-192/10

1063 SQX2226280
పపరర: వనసకటమక ససరసశశటట

95-192/969

భరస : రరసబబబబ లలట ససరసశశటట
ఇసటట ననస:17-16-19
వయససస:63
లస: ససస స
95-165/29

1066 SQX2102192
పపరర: నగమల పఠరన

95-3/1034

భరస : వర దసరర మధసససధనరరవప రగతష
ఇసటట ననస:17-16-26
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప షబబర పఠరన
ఇసటట ననస:17-16-57
వయససస:28
లస: పప

1068 SQX2284768
పపరర: రరయమజ అబబదల

95-189/1729
1069 SQX2509891
పపరర: హహహదర అల మహమకద
మహమకద
తసడక:ప ఉమర అల మహమకద ఉమర అల
ఇసటట ననస:17-16-57/3
వయససస:25
లస: పప

95-188/1150

1071 SQX1932656
పపరర: ననఫసస మహమకద

95-192/12

తసడక:ప టబపఫసక మహమకద
ఇసటట ననస:17-16-57/3
వయససస:26
లస: పప

భరస : బబష
ఇసటట ననస:17-16-57/3
వయససస:54
లస: ససస స
1076 SQX2457612
పపరర: జహహర షపక

1059 SQX2473148
పపరర: షపక అరరకయమ రరయమన

1054 SQX0959791
పపరర: ననగలకకక భమపత

తలర : షపక రరహన బబగబమ
ఇసటట ననస:17-16-13/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప రహహస అబబదల
ఇసటట ననస:17-16-57/3
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: ఇదదస
ప మహమకద
ఇసటట ననస:17-16-57/3
వయససస:23
లస: పప
1073 SQX2437507
పపరర: నససమ షపక

95-192/9

తసడక:ప శకనస చనన
ఇసటట ననస:17-16-16
వయససస:27
లస: పప

భరస : యబసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:17-16-20/A
వయససస:37
లస: ససస స
1067 SQX1932094
పపరర: గగసప బబష షపక

1056 SQX1977446
పపరర: సతఖస చలర

95-2/68

భరస : సరయ పపసరద భమపరటట
ఇసటట ననస:17-16-7
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : షపక రరహన బబగబమ
ఇసటట ననస:17-16-13/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప శకనస చచనన
ఇసటట ననస:17/16/16
వయససస:27
లస: పప
1064 SQX2110120
పపరర: మబబన మహమకద

95-192/970

తసడక:ప వరరసరవమ చలర
ఇసటట ననస:17-16-11
వయససస:37
లస: పప

తలర : షపక రరహన బబగబమ
ఇసటట ననస:17-16-13/1
వయససస:19
లస: ససస స
1061 SQX1987742
పపరర: సరయ కలమమర చచనన

1053 SQX2236073
పపరర: మహహశ బసగరరర

1051 SQX1983642
పపరర: ససభబన షపక

తసడక:ప మహబబబబ షపక
ఇసటట ననస:17-15-7/24
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప ససబబశ బసగరరర
ఇసటట ననస:17-16-5
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప దసరర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:17-16-9
వయససస:27
లస: ససస స
1058 SQX2468155
పపరర: షపక అరరకయమ రరయమన

95-192/962

1074 SQX2297299
పపరర: షకకలమ బబగమ షపక

1072 SQX2437622
పపరర: బబష షపక

95-192/971

తసడక:ప ససభబన
ఇసటట ననస:17-16-57/3
వయససస:63
లస: పప
95-192/973

1075 SQX2459345
పపరర: షపక షపక

95-192/974

తసడక:ప అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:17-16-57/3
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ప షపక షపక
ఇసటట ననస:17-16-57/3
వయససస:32
లస: పప

95-192/976
1077 SQX2417038
పపరర: ససదదదక అల మహమకద
మహమకద
తసడక:ప ఉమర అల మహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:17-16-57/3
వయససస:30
లస: పప

1078 SQX2300820
పపరర: నసర అహకద మహమకద

95-193/1161

తసడక:ప ఫజరర రహహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:17-16-57/3
వయససస:39
లస: పప
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1079 SQX2441269
పపరర: మహమకద నసరసర అహకద

95-196/746

తసడక:ప మహమకద ఫజరర రరహమన
ఇసటట ననస:17-16-57/3
వయససస:32
లస: పప
1082 SQX2337053
పపరర: మబనర మహమకద అబబదల

1080 SQX2435618
పపరర: మమలక బబష షపక

95-190/1075

తసడక:ప జహసగరర బబబబ షపక
ఇసటట ననస:17-17-1/A
వయససస:23
లస: పప
95-189/1366

1083 SQX2359198
పపరర: నససమ ససలమసనన మహమకద

1081 SQX1932904
పపరర: ఆససయ షపక

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:17-17-4
వయససస:29
లస: ససస స
95-190/1082

1084 SQX2471241
పపరర: గగసప మమలక

భసధసవప: మహమకద అబబదల హహహదర అల
ఇసటట ననస:17-17-6
వయససస:61
లస: పప

భసధసవప: మహమకద అబబదల హహహదర అల
ఇసటట ననస:17-17-6
వయససస:55
లస: ససస స

భసధసవప: నససన
ప ససలమసనన
ఇసటట ననస:17-17-8
వయససస:40
లస: పప

1085 SQX2465649
పపరర: గగసప మమలక

1086 SQX2469138
పపరర: గగసప మమలక

1087 SQX2468114
పపరర: గగసప మమలక

95-190/1083

భసధసవప: నససన
ప ససలమసనన
ఇసటట ననస:17-17-8
వయససస:40
లస: పప
1088 SQX2532885
పపరర: కదనర బ షపక
భరస : అనసర షపక
ఇసటట ననస:17-17-10
వయససస:58
లస: ససస స
1091 SQX2037018
పపరర: మహమకద గగస షపక

95-197/497

95-192/982

1092 SQX2510147
పపరర: రరజవన అహమద షపక

1095 SQX1877570
పపరర: ఆఫసపన షపక

95-190/966

1098 SQX2099935
పపరర: బషసరరన సయఖద

1101 SQX2381697
పపరర: మహమకద ఫరతమబననసర

తసడక:ప జఫర వల షపక
ఇసటట ననస:17-17-21, NEW 65-8-855
వయససస:25
లస: పప

భరస : మహమకద అజజ బబష
ఇసటట ననస:17-17-26/7
వయససస:27
లస: ససస స

1103 SQX1815190
పపరర: రరయమజ ఖమన పటబన

1104 SQX2379394
పపరర: జజహహర షపక

95-192/13

తసడక:ప ఇసరకయల ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:17-17-27
వయససస:21
లస: పప
1106 SQX1986728
పపరర: కకషట స షపక
తసడక:ప మగబబల షపక
ఇసటట ననస:17-17-29
వయససస:35
లస: పప

95-192/1237

95-190/17

1107 SQX2061521
పపరర: మబబన షపక
తసడక:ప ఏగబబల షపక
ఇసటట ననస:17-17-30
వయససస:24
లస: ససస స

95-191/489

1093 SQX2479756
పపరర: దదలమకద షపక

95-192/980

1096 SQX1877604
పపరర: ననజనన షపక

95-190/18

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:17-17-21/3
వయససస:22
లస: ససస స
95-191/422

1099 SQX2410967
పపరర: మడ.సఅలమ ఎసడకఎ Md

95-192/983

తసడక:ప మడ.అమర జన ఎసడకఎ
ఇసటట ననస:17-17-21/a
వయససస:28
లస: పప
95-190/1077

1102 SQX2265411
పపరర: హహనన

95-192/984

తసడక:ప ఏలయమస ఖమన
ఇసటట ననస:17-17-26/7
వయససస:24
లస: ససస స
95-190/1078

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:17-17-29
వయససస:36
లస: ససస స
95-195/1185

1090 SQX2424406
పపరర: అయయషర షపక

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-17-21
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : జజకకర హహసపన సయఖద
ఇసటట ననస:17-17-21/14
వయససస:39
లస: ససస స
95-192/981

95-192/989

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:17-17-20
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:17-17-21/3
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:17-17-21/7
వయససస:19
లస: ససస స
1100 SQX2481463
పపరర: బబజ షపక

95-190/1076

తసడక:ప అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:17-17-20/6
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప రజజఖ ఫరటన
ఇసటట ననస:17-17-21/1
వయససస:18
లస: పప
1097 SQX2060051
పపరర: సలక షపక

1089 SQX2247344
పపరర: మలన షపక

95-189/1367

భసధసవప: నససన
ప ససలమసనన
ఇసటట ననస:17-17-8
వయససస:40
లస: పప

భరస : మజత షపక
ఇసటట ననస:17-17-14
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:17-17-20
వయససస:36
లస: పప
1094 SQX2226421
పపరర: అససఫ ఫరటన

95-192/988

భసధసవప: నససన
ప ససలమసనన
ఇసటట ననస:17-17-8
వయససస:40
లస: పప
95-192/1257

95-190/16

1105 SQX1732015
పపరర: జహహరర షపక

95-195/89

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:17-17-29
వయససస:36
లస: ససస స
95-192/844

1108 SQX2389872
పపరర: షపక అబబదల రరయమజ బబష

95-190/1079

తసడక:ప అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:17-17-34/A
వయససస:53
లస: పప
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95-192/845

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:17-17-37
వయససస:20
లస: పప
1112 SQX2421626
పపరర: ఖరరననసర సయఖద

95-190/1080

95-192/14

95-192/986

95-198/1245

95-189/1721

95-193/1163

95-189/1711

తసడక:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:17-17-71
వయససస:26
లస: పప

1122 SQX2446086
పపరర: జకకర షపక

1125 SQX2509016
పపరర: జహహర అహమద సయఖద

1128 SQX2334852
పపరర: నసరర హ షపక

1131 SQX2525186
పపరర: ఆశ సయద

95-193/9

1134 SQX1932060
పపరర: ఉసరకన మహమకద షపక

95-193/1162

1137 SQX2014405
పపరర: సరతనజ షపక
భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-17-75
వయససస:24
లస: ససస స

1117 SQX2259612
పపరర: సయఖదన బ పఠరన

95-192/985

1120 SQX2239481
పపరర: నసర అహకద చవపత

95-198/1244

1123 SQX2113629
పపరర: రససల షపక

95-191/423

తసడక:ప జహసగరర బబబబ షపక
ఇసటట ననస:17-17-52
వయససస:18
లస: పప
95-189/1726

1126 SQX2509123
పపరర: ససదనన షపక

95-189/1727

Deleted

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:17-17-58
వయససస:20
లస: పప
95-193/1164

1129 SQX2335354
పపరర: మబకకసయమర షపక

95-193/1165

తసడక:ప ఖసదదదస షపక
ఇసటట ననస:17-17-60
వయససస:44
లస: పప
95-189/1748

1132 SQX2420974
పపరర: షరజద షపక

95-192/978

Deleted

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:17-17/64
వయససస:35
లస: ససస స
95-193/10

తసడక:ప మలమల షపక
ఇసటట ననస:17-17-67
వయససస:55
లస: పప
95-193/12

95-190/1081

తసడక:ప అబబదల కరరస చవపత
ఇసటట ననస:17-17-47
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ప రరహమన సయద
ఇసటట ననస:17-17-64
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మహమకద ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:17-17-67
వయససస:46
లస: ససస స
1136 SQX1931773
పపరర: అఫరల బబష షపక

95-189/1365

భరస : ఖసదదదస షపక
ఇసటట ననస:17-17-60
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల ఖదర సరఖద
ఇసటట ననస:17-17-61
వయససస:45
లస: పప
1133 SQX1932011
పపరర: ఫరతమమ నసజహత షపక

1119 SQX2396547
పపరర: జబబసర బబగ షపక

1114 SQX2279420
పపరర: జరరనన షపక

భరస : జజన పఠరన
ఇసటట ననస:17-17-46
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప అనశ సయఖద
ఇసటట ననస:17-17-58
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-17-58
వయససస:21
లస: పప
1130 SQX2502466
పపరర: దనవపద సరఖద

95-192/15

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:17-17-51
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప ఇబపహహస పఠరన
ఇసటట ననస:17-17-58
వయససస:23
లస: పప
1127 SQX2193696
పపరర: రరయమజ ఖమన పఠరన

1116 SQX1932623
పపరర: రహహమబలర షపక

95-196/659

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:17-17-41
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప అనవర బబగ షపక
ఇసటట ననస:17-17-47
వయససస:26
లస: పప

భరస : నసర అహకద చవపత
ఇసటట ననస:17-17-47
వయససస:43
లస: ససస స
1124 SQX2506376
పపరర: ససభబన పఠరన

95-195/90

తసడక:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:17-17-43
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప మడ ఖమన
ఇసటట ననస:17-17-46
వయససస:22
లస: పప
1121 SQX2269025
పపరర: హఫసజననసర చవపత

1113 SQX1825710
పపరర: గగససయమ షపక

1111 SQX2069136
పపరర: ససభబన షపక

తసడక:ప ఇసరకయల ఖమన షపక
ఇసటట ననస:17-17-37
వయససస:19
లస: పప

భరస : బబగర షపక
ఇసటట ననస:17-17-40
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరరస మహమకద
ఇసటట ననస:17-17-43
వయససస:31
లస: ససస స
1118 SQX2259646
పపరర: జజన పఠరన

95-195/1186

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:17-17-37
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఘన షససదన సయఖద
ఇసటట ననస:17-17-38/A
వయససస:57
లస: ససస స
1115 SQX1786698
పపరర: మమబన మహమకద

1110 SQX2086809
పపరర: యశన షపక

1135 SQX1785146
పపరర: రహమమన బబషర షపక

95-193/11

తసడక:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:17-17-70
వయససస:46
లస: పప
95-193/1113

1138 SQX2047017
పపరర: ఫయమజ షపక

95-192/847

తసడక:ప అసర ర షపక
ఇసటట ననస:17-17-76
వయససస:26
లస: పప
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95-193/1114

తసడక:ప అసర ర షపక
ఇసటట ననస:17-17-76
వయససస:24
లస: పప
1142 SQX1931757
పపరర: మలక షపక

95-193/13

95-193/14

95-193/1169

95-193/1172

95-193/1116

95-188/1380

95-193/1175

భరస : దరరయవల సయఖద
ఇసటట ననస:17-18-50
వయససస:46
లస: ససస స

1152 SQX2487767
పపరర: జరరనన మహమకద

1155 SQX1734029
పపరర: శరరరదదదన షపక

1158 SQX2192615
పపరర: అయయషర బబగబమ షపక

1161 SQX2186641
పపరర: జబ షపక

95-193/1177

1164 SQX1923895
పపరర: మబబబషసర షపక

95-198/1591

1167 SQX2060473
పపరర: హమద షపక
తసడక:ప హనఫ షపక
ఇసటట ననస:17-18-50/4
వయససస:23
లస: పప

1147 SQX2387025
పపరర: హససన ఖమన షపక

95-193/1168

1150 SQX2403699
పపరర: ఖతజజ బఇవనస సయద

95-193/1171

1153 SQX1798644
పపరర: షకకర మహమకద

95-193/15

తసడక:ప అల మహమకద
ఇసటట ననస:17-18-5
వయససస:29
లస: పప
95-195/91

1156 SQX2404580
పపరర: అబబదల బబష సయద

95-193/1173

తసడక:ప బషసర సయద
ఇసటట ననస:17-18-10
వయససస:23
లస: పప
95-193/1174

1159 SQX1741453
పపరర: నజయ షపక

95-193/16

భరస : అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:17-18-20/A
వయససస:29
లస: ససస స
95-193/1176

1162 MLJ1750348
పపరర: షరహహ రజక

95-195/92

తసడక:ప బబజ
ఇసటట ననస:17-18-30
వయససస:53
లస: పప
95-198/61

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:17-18-39/A
వయససస:20
లస: ససస స
95-193/17

95-193/1166

భరస : బషసర సయద
ఇసటట ననస:17-17-95/A, 7th line
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:17-18-25
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:17-18-39/A
వయససస:18
లస: పప
1166 SQX1840511
పపరర: నససమమ సయఖద

95-193/1170

భరస : జలస షపక
ఇసటట ననస:17-18-18
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఏలయమస ఖమన
ఇసటట ననస:17-18-25
వయససస:44
లస: ససస స
1163 SQX2139806
పపరర: ఇబపహహస ఖలలలల షపక

1149 SQX2406999
పపరర: ఆఫసపన సయద

1144 SQX2434843
పపరర: బబజజన షపక

భరస : పఠరన హహసపన ఖమన
ఇసటట ననస:17-17-92
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప లమల అహమకద షపక
ఇసటట ననస:17-18-5
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ప మగబబల సయఖద
ఇసటట ననస:17-18-12
వయససస:41
లస: పప
1160 SQX2307965
పపరర: రహమత పఠరన

95-193/1167

భరస : సరలలహ మహమకద
ఇసటట ననస:17-17-438
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : షకకర మహమకద
ఇసటట ననస:17-18-5
వయససస:24
లస: ససస స
1157 SQX2522886
పపరర: అలస ఫ సయఖద

1146 SQX2193027
పపరర: సబఖమనమ పఠరన

95-189/1752

తసడక:ప నయళమ బబష షపక
ఇసటట ననస:17-17-81
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ప బజర సయద
ఇసటట ననస:17-17-95/A
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఇమమమ సయద
ఇసటట ననస:17-17-95/A, 7th line
వయససస:28
లస: ససస స
1154 SQX2061836
పపరర: షరహహద ఆఫసపన షపక

95-193/1115

తసడక:ప ఖలలల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-17-88
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప బబజ సయద
ఇసటట ననస:17-17-95/A
వయససస:22
లస: ససస స
1151 SQX2404044
పపరర: నజమ సయద

1143 SQX2061851
పపరర: ససలమసన షపక

1141 SQX2530210
పపరర: జజన బ సయఖద

భరస : రహమన సయఖద
ఇసటట ననస:17-17-81
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:ప షపక ఖమజ వల
ఇసటట ననస:17-17-81
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప జమల పఠరన
ఇసటట ననస:17/17/87B
వయససస:27
లస: పప
1148 SQX2405991
పపరర: ఫరరరన సయద

95-192/987

తసడక:ప గరఫరర షపక
ఇసటట ననస:17-17-78
వయససస:32
లస: పప

భరస : నయళమ బబష షపక
ఇసటట ననస:17-17-81
వయససస:46
లస: ససస స
1145 SQX1965805
పపరర: ససభబన పఠరన

1140 SQX2438901
పపరర: బరకతషలమర షపక

1165 SQX0487389
పపరర: రరజజవస బగమమ మహమకద

95-193/1471

భరస : జఫపఫ లమర నరరక
ఇసటట ననస:17-18-40, 5th Lane Last,
వయససస:29
లస: ససస స
95-191/424

1168 SQX2192250
పపరర: అజజస షపక

95-193/1178

తసడక:ప రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:17-18-51
వయససస:21
లస: పప
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1169 SQX2219558
పపరర: అఖల ఫరరర నన మహమకద

95-193/1179

భరస : మబన మహమకద
ఇసటట ననస:17-19-1
వయససస:35
లస: ససస స
1172 SQX2241842
పపరర: షకకర పటబన

95-188/1151

95-211/1

తసడక:ప షససక హససన బబషర
ఇసటట ననస:17-19-20 2ND FLOOR
వయససస:87
లస: పప
95-193/19

95-193/1182

95-193/1184

95-193/20

1182 SQX2532505
పపరర: తజదదదన షపక

1185 SQX2144632
పపరర: దదలమకద బబగబమ పఠరన

1188 SQX0541425
పపరర: షరజహన షపక

95-192/990

1191 SQX2319242
పపరర: జబర ఖమన పఠరన

95-193/22

1194 SQX1981067
పపరర: వర బబబబ మలలర ల

95-155/1081

1177 SQX2436541
పపరర: శలక సయద

95-193/1180

1180 SQX2237485
పపరర: ననరరన షపక

95-195/1335

1183 SQX2186039
పపరర: రజజవన షపక

95-193/1183

భరస : షకకల షపక
ఇసటట ననస:17-19-35
వయససస:26
లస: ససస స
95-193/1185

1186 SQX2125557
పపరర: షపక అబబదలమర షరరఫ

95-189/1368

తసడక:ప షపక మహమమద షరరఫ
ఇసటట ననస:17-19-48/A
వయససస:29
లస: పప
95-193/21

1189 SQX2531663
పపరర: జజన షపక

95-192/1253

తసడక:ప రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:17-19-58
వయససస:34
లస: పప
95-193/1193

1192 SQX2350254
పపరర: జబర పఠరన

95-193/1194

తసడక:ప మహబమబ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:17-20-6
వయససస:23
లస: పప
95-193/23

తసడక:ప వనసకట రతనస మలలర ల
ఇసటట ననస:17-20-9
వయససస:48
లస: పప

భసధసవప: నసరరలలసన షపక
ఇసటట ననస:17-20-10
వయససస:19
లస: ససస స

95-191/491

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:17-19-32
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:17-20-6
వయససస:23
లస: పప

95-193/1187 1197 SQX2144020
1196 SQX2143592
పపరర: మమహరరనననసర మహమకద
పపరర: నజమమ షపక

భరస : రశద మహమకద
ఇసటట ననస:17-20-10
వయససస:32
లస: ససస స

95-193/1181

తసడక:ప యబసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:17-19-50/A
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప అబబదల మజద షపక
ఇసటట ననస:17-19-58,
వయససస:27
లస: పప

భరస : వర బబబబ మలలర ల
ఇసటట ననస:17-20-9
వయససస:40
లస: ససస స

1179 SQX2434041
పపరర: షబన బబగబమ షపక

1174 SQX2192581
పపరర: బబససత షపక

తసడక:ప బషసర అహకద సయద
ఇసటట ననస:17-19-22
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జనసన ఖమన
ఇసటట ననస:17-19-41/1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : షరజహన షపక
ఇసటట ననస:17-19-50/A
వయససస:50
లస: ససస స

1193 SQX1978428
పపరర: వనసకట రమణ మలలర ల

95-191/492

తసడక:ప అజజ బబష షపక
ఇసటట ననస:17-19-35
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప అజజ ఖమన
ఇసటట ననస:17-19-41
వయససస:58
లస: పప

1190 SQX2393460
పపరర: రబబన షపక

1176 SQX2441491
పపరర: అమనన బఇవనస సయద

95-189/1744

తసడక:ప రహహమ షపక
ఇసటట ననస:17-19-18
వయససస:48
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-19-30
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప అహమద బబష షపక
ఇసటట ననస:17-19-33
వయససస:36
లస: పప

1187 SQX0541151
పపరర: నససమమ బబగస

95-193/18

భరస : బశర సయద
ఇసటట ననస:17-19-22
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప నవరబ షపక
ఇసటట ననస:17-19-25
వయససస:24
లస: పప

1184 SQX2144673
పపరర: జనసన ఖమన పఠరన

1173 SQX1956630
పపరర: అసరరస షపక

1171 SQX2522803
పపరర: రఫసయమ సయద

భరస : మహబమబ అకస ర బబష సయద
ఇసటట ననస:17-19-7
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:17-19-15/1
వయససస:34
లస: పప

1175 SQX1888494
పపరర: షససక మహహదద న బబషర

1181 SQX2239093
పపరర: సమఉలమర షపక

95-193/1117

తసడక:ప మసరసన షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:17-19-2
వయససస:22
లస: పప

భరస : అబబదల సలస పటబన
ఇసటట ననస:17-19-10
వయససస:39
లస: ససస స

1178 SQX1840420
పపరర: షరమర పరషర షపక

1170 SQX2015345
పపరర: ఇసతయమజదదదన సయద

1195 SQX2144038
పపరర: దదలమకద బబగబమ షపక

95-193/1186

భరస : నసరరలలసన మహమకద
ఇసటట ననస:17-20-10
వయససస:44
లస: ససస స
95-193/1188

1198 SQX1741396
పపరర: షరజజదద షపక

95-193/24

తసడక:ప జఫర షపక
ఇసటట ననస:17-20-13
వయససస:24
లస: ససస స
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1199 SQX1741222
పపరర: మహహమబడన షపక
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95-193/25

తసడక:ప జజన సససదన షపక
ఇసటట ననస:17-20-13
వయససస:31
లస: పప
95-193/1189

భసధసవప: లకకకరరజఖస పప ననపత
ఇసటట ననస:17-20-13
వయససస:43
లస: పప
1205 SQX1878255
పపరర: మబనన షపక

95-193/28

95-193/1120

95-189/1239

95-197/498

95-162/26

95-195/1213

తసడక:ప పపలర రరవప ఆవరగన
ఇసటట ననస:17-23-199
వయససస:19
లస: పప

1212 SQX2002723
పపరర: హహదనయత మహమకద

1215 SQX1808567
పపరర: శకలకకక మటట పలర

1218 SQX2235950
పపరర: సలక ససలమసనన షపక

1221 SQX2287514
పపరర: ననగజశవర రరవప డదసకరన

95-141/700

1224 SQX2060077
పపరర: సతనఖరరయణ ఇకలకరరస

95-189/1240

1227 SQX2408342
పపరర: గరయతప అవగరన
తసడక:ప పపలర రరవప అవగరన
ఇసటట ననస:17-23-199
వయససస:24
లస: ససస స

95-193/1191
1204 SQX2318731
పపరర: భబణబ పపసనన రరడకడ చమలమరరక

1207 SQX2433027
పపరర: పరజవజ షపక

95-193/1192

1210 SQX1813658
పపరర: కలస బబగ మహమకద

95-189/53

1213 SQX2028827
పపరర: అఖల ఫరరరన మహమకద

95-189/1241

తసడక:ప హహదనయత మహమకద
ఇసటట ననస:17-23-29/3
వయససస:20
లస: ససస స
95-152/52

1216 SQX1815836
పపరర: బబలయఖ మటబటపలర

95-193/29

తసడక:ప మటబటపలర
ఇసటట ననస:17-23-113
వయససస:30
లస: పప
95-195/1369

1219 SQX2078590
పపరర: రరజజశవరర సససకర

95-161/755

భరస : శకనవరసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:17-23-166/12
వయససస:45
లస: ససస స
95-198/1259

1222 SQX2287480
పపరర: రసగమక డదసకరన

95-198/1260

భరస : ననగజశవర రరవప డదసకరన
ఇసటట ననస:17-23-167
వయససస:57
లస: ససస స
95-162/771

తసడక:ప రరమకకటయఖ ఇకకకరఠరఇ
ఇసటట ననస:17-23-169
వయససస:51
లస: పప
95-189/1237

తసడక:ప మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:17-20-13
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ప రహహస బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:17-23-29/2
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప శక రరమబలల డదసకరన
ఇసటట ననస:17-23-167
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకటటశవర రరవప వనలశశటట
ఇసటట ననస:17-23-169
వయససస:39
లస: ససస స
1226 SQX2059822
పపరర: సరయ కకషష ఆవరగన

95-189/52

భరస : అజజజదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:17-23-134
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటపప రరడకడ తనపరరస
ఇసటట ననస:17-23-166/12
వయససస:49
లస: పప
1223 SQX2503290
పపరర: రమదడవ వనలశశటట

1209 SQX1813591
పపరర: హలమమ మహమకద

95-193/27

తసడక:ప ఇసతయమజ షపక
ఇసటట ననస:17-20-26
వయససస:18
లస: పప

భరస : బబలయఖ మటట పలర
ఇసటట ననస:17-23-113
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:17-23-134
వయససస:45
లస: ససస స
1220 SQX1999416
పపరర: ససబబ రరడకడ తనపరరస

95-193/1119

తసడక:ప లతఫ మహమకద
ఇసటట ననస:17-23-29/3
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప లతఫ మహమకద
ఇసటట ననస:17-23-29/3
వయససస:48
లస: పప
1217 SQX1813476
పపరర: హససనన షపక

1206 SQX2061901
పపరర: అమన తహససన మహమకద

1201 SQX1878123
పపరర: జజన సససదన షపక

తసడక:ప మలర కరరరరనరరడకడ చమలమరరక
ఇసటట ననస:17-20-13
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ప కలస బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:17-23-29/2
వయససస:24
లస: ససస స

భసధసవప: సరధదక షపక
ఇసటట ననస:17-23-29/3
వయససస:52
లస: పప
1214 SQX2003564
పపరర: హహదనయత మహమకద

95-193/1190

తసడక:ప నజర అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:17-20-25
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప గగసప బబష షపక
ఇసటట ననస:17-20-32
వయససస:20
లస: పప
1211 SQX2002673
పపరర: ఖలలలలమర మహమకద

1203 SQX2318780
పపరర: లకకక రరజఖస చమలమరరక
భరస : మలర కరరరరనరరడకడ చమలమరరక
ఇసటట ననస:17-20-13
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జజన సససదన షపక
ఇసటట ననస:17-20-13/6
వయససస:48
లస: ససస స
1208 SQX2061927
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

95-193/26

Deleted

భరస : జబవపలమర షపక
ఇసటట ననస:17-20-13
వయససస:27
లస: ససస స
1202 SQX2318715
పపరర: మలర కరరరరనరరడకడ చమలమరరక

1200 SQX1741552
పపరర: జబవపలమర షపక

1225 SQX2458578
పపరర: పపమల ఇకలకరరస

95-198/1261

భరస : సతఖ ననరరయణ ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:17-23-169
వయససస:48
లస: ససస స
95-197/550

1228 SQX2100758
పపరర: దనసస మబఛస మబఛస

95-195/1205

తసడక:ప వనసకటటశవరరర మబఛస
ఇసటట ననస:17-23/217
వయససస:27
లస: పప
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1229 SQX2446573
పపరర: వనసకట లకకక పలగన
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95-198/1264

భరస : శకనవరసరరవప పలగన
ఇసటట ననస:17-23-230
వయససస:29
లస: ససస స
1232 SQX2096246
పపరర: కరరమబళ షపక

95-162/772

95-155/1073

95-155/712

95-188/83

95-188/86

95-188/89

95-189/60

95-190/21

తసడక:ప హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:38-65-304
వయససస:68
లస: పప
1256 SQX0868422
పపరర: సమతమక దదసకకన
భరస : తనష డదసకకన
ఇసటట ననస:56-11-1064
వయససస:45
లస: ససస స

95-190/1309

1242 SQX0442590
పపరర: మబనన షపక

95-188/84

1245 SQX0585299
పపరర: కరరమ షపక

1248 SQX0836460
పపరర: జకకయ కగసర

95-188/87

95-189/58

1240 SQX2042562
పపరర: వనసకటటశవరరర ఏకకకరఠర

95-147/693

1243 SQX1628561
పపరర: అజజయస షపక

95-188/85

1246 SQX0438143
పపరర: షపక దదవరర

95-188/88

1249 MLJ3139078
పపరర: ఆరరఫ ససలమసనన  

95-189/59

భరస : అబబదల సలస  
ఇసటట ననస:38-65-304
వయససస:43
లస: ససస స
95-190/19

1254 SQX1443852
పపరర: రమమదడవ తపసశశటట

95-198/73

తసడక:ప ననగజశవరరరవప డదసకకన
ఇసటట ననస:56-11-1064
వయససస:67
లస: పప

95-189/1765

తసడక:ప షపక ఖమజజ
ఇసటట ననస:38-65-304
వయససస:35
లస: పప

1251 SQX1455006
పపరర: హహనన ఖసససడ ద ససలమసనన
సయఖద
తసడక:ప యమసఫ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:38-65-304
వయససస:27
లస: ససస స

1257 SQX0868414
పపరర: తనష దదసకకణ డదసకకనన

1237 SQX2539856
పపరర: జమర షపక

తసడక:ప రరయమ షపక
ఇసటట ననస:38-65-304
వయససస:22
లస: పప

1252 SQX0957175
పపరర: తనహహర అల షపక

95-190/20

తసడక:ప సరరదర
ఇసటట ననస:38-65-304
వయససస:27
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప తపసశశటట
ఇసటట ననస:56-11-1056
వయససస:50
లస: ససస స
95-197/31

95-189/1242

తసడక:ప రరమ కకటయఖ ఏకకకరఠర
ఇసటట ననస:25-8-25
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:38-65-304
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:38-65-304
వయససస:29
లస: పప
1253 SQX1601633
పపరర: మరర సరహహబ షపక

1239 SQX2541795
పపరర: జలమన షపక

1234 SQX2106169
పపరర: కకరణ పపసరద తవరరర

తసడక:ప రససల షపక
ఇసటట ననస:17-92-5/A
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప అహమద జజన
ఇసటట ననస:38-65-304
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప ఉసరకన మహమకద
ఇసటట ననస:38-65-304
వయససస:40
లస: పప
1250 SQX0839563
పపరర: ఇసరకయల సయఖద

95-190/1086

భరస : షకకల
ఇసటట ననస:38-65-304
వయససస:46
లస: ససస స

తలర : సరసబశవ రరవప దకలకమళళ
ఇసటట ననస:38-65-304
వయససస:23
లస: పప
1247 AP151000657151
పపరర: అససమ మహమకద

1236 SQX2429348
పపరర: యశన ఖమన పఠరన

95-192/1260

తసడక:ప వనసకట చటటట పపసరద తవరరర
ఇసటట ననస:17-23-293/1
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప మబనర షపక
ఇసటట ననస:17-1721/B
వయససస:43
లస: పప

భరస : అబబదల నససర
ఇసటట ననస:38-65-304
వయససస:28
లస: ససస స
1244 SQX1628967
పపరర: అవననష దకలకమళళ

95-189/1238

తసడక:ప సలస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-65-468
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప ఏడడకకసడలల టబటబ
ఇసటట ననస:17-93
వయససస:25
లస: పప
1241 SQX1628231
పపరర: అబబదల నఫసస షపక

1233 SQX2059806
పపరర: షహహర బబష షపక

1231 SQX2539476
పపరర: అసజ షపక

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:17-23-236/6
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమబళ షపక
ఇసటట ననస:17-23-236/7
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప షపక ససభబన
ఇసటట ననస:17-23-2270
వయససస:38
లస: పప
1238 SQX2051464
పపరర: అనల టబటబ

95-17/813

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:17-23-236/6
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-23-236/7
వయససస:59
లస: పప
1235 SQX2526408
పపరర: జబబరర షపక

1230 SQX2085744
పపరర: అబద షపక

1255 SQX1240670
పపరర: హనసమసత రరవప తపసపశశటట

95-198/74

తసడక:ప లకకయఖ తపసపశశటట
ఇసటట ననస:56-11-1056
వయససస:70
లస: పప
95-197/32

1258 SQX1215152
పపరర: అదద ననరరయణ శశషస

95-198/75

తసడక:ప సరసబశవ రరవప శశషస
ఇసటట ననస:56-11-1068
వయససస:27
లస: పప
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95-143/113

తసడక:ప సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:56-31-1058
వయససస:33
లస: పప
1262 SQX2230241
పపరర: ఖమజ మహహదద న చషసట షపక

95-173/587

95-178/1044

95-194/44

1266 SQX2144921
పపరర: హజ షపక

1269 SQX2410157
పపరర: మహహకద షపక

95-196/796

1272 SQX1867118
పపరర: రరధన దడవ సరదస

తసడక:ప పరరవత శసకర వర పపసరద పరరజపలర
ఇసటట ననస:64-1-112
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప మబలమర మహమకద ఖససస ర
ఇసటట ననస:64-2-17/1
వయససస:20
లస: ససస స

1277 SQX0452896
పపరర: వనసకటమక కటబట

1278 SQX2249613
పపరర: మసరసన వల షపక

95-224/72

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:64-2-626
వయససస:41
లస: ససస స
95-198/1340

1281 SQX2390839
పపరర: ననగరసదపమక ఉననస

1284 SQX1509373
పపరర: భకలక సరహహబ షపక

తసడక:ప లకకయఖ ఉననస సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:64-3-1636
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:64-3-1638
వయససస:27
లస: పప

1286 SQX2330660
పపరర: వనసకట ససబబమక గబడకపరటట

1287 SQX2327435
పపరర: రరజజశవరర గబడకపరటట

భరస : రసగ ననయకలలల గబడకపరటట
ఇసటట ననస:64-3-1639
వయససస:40
లస: ససస స

95-193/1207

95-192/1021

తసడక:ప రసగ ననయకలలల గబడకపరటట
ఇసటట ననస:64-3-1639
వయససస:22
లస: ససస స

95-178/1043

1267 SQX1939883
పపరర: గగససయమ ససలమసనన షపక

95-194/43

1270 SQX2042356
పపరర: మహమకద ఖససస షపక

95-174/677

తసడక:ప మమభబ షపక
ఇసటట ననస:61-31-16
వయససస:23
లస: పప
95-174/285

1273 SQX1941608
పపరర: తరరణణ రరమ కనఖకర పరరజపలర

95-160/475

తసడక:ప పరరవత శసకర వర పపసరద పరరజపలర
ఇసటట ననస:64-1-112
వయససస:19
లస: ససస స
95-192/1019

1276 SQX0870402
పపరర: లకడక అమకశశటట

95-177/1155

భరస : మలర కరరరరనరరవప అమకశశటట
ఇసటట ననస:64-2-417
వయససస:28
లస: ససస స
95-192/1032

1279 SQX2249472
పపరర: హహసపన బ షపక

95-198/1346

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:64-3-177
వయససస:27
లస: ససస స
95-198/1341

భరస : లకకయఖ నరరసదప
ఇసటట ననస:64-3-1636
వయససస:49
లస: ససస స
95-198/1343

1264 SQX2057776
పపరర: జలమన షపక

తసడక:ప గరలబ షరహహద షపక
ఇసటట ననస:60-16
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప ససభబన
ఇసటట ననస:64-3-177
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప లకకయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:64-3-1636
వయససస:54
లస: పప
1283 SQX2384691
పపరర: నరరసదప ఉననస

95-141/567

భరస : రరధన కకషష మమరరస సరదస
ఇసటట ననస:61-137
వయససస:58
లస: ససస స

95-160/476 1275 SQX2238236
1274 SQX1941541
పపరర: హరర ననగ సరయ కకరణ పరరజపలర
పపరర: ఫరతమ అజజప

95-172/597

తసడక:ప గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:57-248
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:61-28-5
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప ఖలల షపక
ఇసటట ననస:61-67 , 2 LINE
వయససస:19
లస: ససస స

1280 SQX2395739
పపరర: లకకయఖ ఉననస

95-176/954

భరస : గన షపక
ఇసటట ననస:58-2-252/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:60-16
వయససస:54
లస: పప
1271 SQX2289981
పపరర: సలలహ షపక

1263 SQX2263754
పపరర: శరకకర షపక

1261 SQX2263549
పపరర: ఉసరకన మహమకద

తసడక:ప హఫసజ మహమకద
ఇసటట ననస:57-1-81
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:57-1-86 , 2 LINE
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమలద షపక
ఇసటట ననస:57-248
వయససస:20
లస: పప
1268 SQX1939487
పపరర: హబబబలర షపక

95-141/566

భరస : ఉసరకన మహమకద
ఇసటట ననస:57-1-81
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:57-1-86 , 2 LINE
వయససస:21
లస: పప
1265 SQX2057784
పపరర: మబబన షపక

1260 SQX2263564
పపరర: రహహమబననసర మహమకద

1282 SQX2384352
పపరర: సతఖననరరయణ ఉననస

95-198/1342

తసడక:ప ఉననస లకకయఖ ఉననస నరరసదప
ఇసటట ననస:64-3-1636
వయససస:30
లస: పప
95-196/17

1285 SQX2325736
పపరర: రసగ ననయకలలల గబడకపరటట

95-192/1020

తసడక:ప బబలరసగననన గబడకపరటట
ఇసటట ననస:64-3-1639
వయససస:58
లస: పప
95-192/1022

1288 SQX1878925
పపరర: రమమదడవ కటటట సపపడక

95-196/18

తసడక:ప దనవదస కటటట సపపడక
ఇసటట ననస:64-3-1641
వయససస:22
లస: ససస స
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1289 SQX1878958
పపరర: మరరయమక కటటట సపపడక

95-196/19

భరస : దనవదస కటటట సపపడక
ఇసటట ననస:64-3-1641
వయససస:42
లస: ససస స
1292 SQX1364116
పపరర: అనవర ఖమన పఠరన

95-196/21

95-160/477

95-190/1092

95-160/775

95-160/778

95-190/1093

95-164/1063

95-196/23

తసడక:ప షషకకర షపక
ఇసటట ననస:64-3-1691
వయససస:41
లస: పప
1316 SQX2385086
పపరర: మబనన షపక
భరస : ఖమబమ దదదన షపక
ఇసటట ననస:64-3-1697
వయససస:42
లస: ససస స

95-192/1024

1302 SQX2080273
పపరర: అసకత షపక

1305 SQX2080489
పపరర: ఆరరఫర షపక

1308 SQX2185874
పపరర: మహ లకకక గబడకపరటట

1311 SQX2289379
పపరర: శవ కలమమర అసడలకరర

95-160/776

1297 SQX2191641
పపరర: ఫణణ కలమమర పఫ లలరరర

1300 SQX2416840
పపరర: అమన షపక

95-160/779

95-160/777

1306 SQX2054682
పపరర: బబ ఆశ షపక

95-163/1015

తసడక:ప ఖలల షపక
ఇసటట ననస:64-3-1650/17
వయససస:23
లస: ససస స
95-192/1026

1309 SQX2053924
పపరర: పదక పరలమపప ఠరలమ

95-160/780

భరస : కకటటశవరరరవప పరలమపప ఠరలమ
ఇసటట ననస:64-3-1658
వయససస:49
లస: ససస స
95-192/1015

1312 SQX2189868
పపరర: జయ శక అసడలకరర
భరస : శరసత కలమమర
ఇసటట ననస:64-03-1690
వయససస:35
లస: ససస స

1314 SQX1925858
పపరర: ననగజశవర రరవప మణణకల

1315 SQX2382075
పపరర: ఖమబమ దదదన షపక

తసడక:ప ఖమబమ దదదన షపక
ఇసటట ననస:64-3-1697
వయససస:22
లస: ససస స

95-192/1025

1303 SQX2054146
పపరర: జబవపలమర షపక

తసడక:ప చసదప మహన రరవప అసడలకరర
ఇసటట ననస:64-03-1690
వయససస:35
లస: పప

1317 SQX1986249
పపరర: రరబనన షపక

95-196/800

తసడక:ప ఖలల షపక
ఇసటట ననస:64-3-1650/17
వయససస:28
లస: పప

95-196/24

తసడక:ప చచసచయఖ మణణకల
ఇసటట ననస:64-3-1696
వయససస:29
లస: పప
95-192/1028

95-196/22

భరస : చనన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:64-3-1650/10
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : బబల రసగయఖ గబడకపరటట
ఇసటట ననస:64-3-1657
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప చసదప మహన రరవప
ఇసటట ననస:64-03-1690
వయససస:40
లస: పప
1313 SQX1879154
పపరర: మమలమల షపక

1299 SQX2370567
పపరర: చనన మసరసన షపక

1294 SQX1979228
పపరర: రజయ ససలమచసనన షపక

తసడక:ప శకనవరస రరవప పఫ లలరరర
ఇసటట ననస:64-3-1650
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:64-3-1650/17
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రసగ సరవమ గబడకపరటట
ఇసటట ననస:64-3-1657
వయససస:27
లస: ససస స
1310 SQX2209468
పపరర: శరసత కలమమర అసడలకరర

95-160/478

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:64-3-1650/17
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:64-3-1650/17
వయససస:28
లస: పప
1307 SQX2388692
పపరర: అనత గబడకపరటట

1296 SQX1918481
పపరర: శకనవరస రరవప పప లక
ర రర

95-196/20

తసడక:ప బబజర షపక
ఇసటట ననస:64-3-1649
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప పపడడ నమమలమ షపక
ఇసటట ననస:64-3-1650/10
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ప మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:64-3-1650/17
వయససస:52
లస: పప
1304 SQX2080091
పపరర: హసన షపక

95-198/1344

తసడక:ప గరపరల కకషష పప లక
ర రర
ఇసటట ననస:64-3-1650
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ప పపడడ నమమలమ షపక
ఇసటట ననస:64-3-1650/10
వయససస:60
లస: ససస స
1301 SQX2080448
పపరర: ఖలల షపక

1293 SQX2272854
పపరర: సరబరర పఠరన

1291 SQX1000017
పపరర: ఫసరరజ ఖమన పఠరన

తసడక:ప అనవర ఖమన పఠరన పఠరన
ఇసటట ననస:64-3-1648
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఆనవర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:64-3-1648
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పప లక
ర రర
ఇసటట ననస:64-3-1650
వయససస:42
లస: ససస స
1298 SQX2377299
పపరర: చనన మసరసన షపక

95-166/1016

తసడక:ప మబకలసమ సరబ షపక
ఇసటట ననస:64-3-1646
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప లమల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:64-3-1648
వయససస:58
లస: పప
1295 SQX1918416
పపరర: దసరర పప లక
ర రర

1290 SQX1923986
పపరర: అబబదలమర షపక

95-196/798

95-192/1027

తసడక:ప అలమరహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:64-3-1697
వయససస:46
లస: పప
95-196/678

1318 SQX2385755
పపరర: షర రరదదదన షపక

95-198/1345

తసడక:ప ఖమమరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:64-3-1697
వయససస:18
లస: పప

Page 48 of 372

1319 SQX2559110
పపరర: మమలమల అబబదల
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95-9/1057

Deleted

తసడక:ప దసస గరర అబబదల
ఇసటట ననస:64-3-1698
వయససస:21
లస: పప
1322 SQX2243293
పపరర: రరషక షపక

95-192/1016

తసడక:ప మర సరహహబ
ఇసటట ననస:64-03-1699/2
వయససస:19
లస: ససస స
1325 SQX2288868
పపరర: పపసనన దబబకకటట

95-192/1031

95-193/55

95-193/56

95-192/1023

95-162/823

95-198/1361

తసడక:ప గగసప మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:64-6-223/7/12
వయససస:20
లస: పప

1329 SQX1883453
పపరర: ఏసస బబబబ పరరసర

1332 SQX1363316
పపరర: సబర బబగమ షపక

1335 SQX1999465
పపరర: మసగమక మమనసపరటట

1338 SQX1628181
పపరర: దసరర రరవప పరమబల

1341 SQX2265890
పపరర: రరజజశవరర గరవరడ

95-192/855

1344 SQX0351320
పపరర: అబబదల షషకకర షపక

95-196/25

1347 SQX1932409
పపరర: గగస మహహదదదన షపక
తసడక:ప జలవపదదదన
ఇసటట ననస:64-6-223/7/12
వయససస:48
లస: పప

95-196/801

1327 SQX1883487
పపరర: అననపపరష పరరశర

95-193/54

1330 SQX1825330
పపరర: రజజక షపక

95-163/936

తసడక:ప మమలక షపక
ఇసటట ననస:64-3-1771/1
వయససస:22
లస: పప
95-196/26

1333 SQX2187276
పపరర: సరజవశవర రరవప వనమమరర

95-160/872

తసడక:ప లకకయఖ
ఇసటట ననస:64-3-16466
వయససస:43
లస: పప
95-138/906

1336 SQX1493071
పపరర: వనసకట రమణ లకకకరరడకడ

95-138/31

భరస : శకనవరస రరడడ క లకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:64-4-179
వయససస:24
లస: ససస స
95-191/11

1339 SQX2393767
పపరర: వనసకట ఫణణసదప మరదపప

95-192/1057

తసడక:ప సరసబశవ రరవప మరదపప
ఇసటట ననస:64-4-2049
వయససస:45
లస: పప
95-198/1362

1342 SQX2089845
పపరర: మబమబ ఖమన పఠరన

95-151/842

తసడక:ప రహమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:64-5-203/1
వయససస:62
లస: పప
95-190/22

తసడక:ప ఖరఖరరలమర షపక
ఇసటట ననస:64-6-22/6
వయససస:69
లస: పప
95-192/53

1324 SQX2243301
పపరర: మర సరహహబ షపక

భరస : ధనససజయ రరవప పరరశర
ఇసటట ననస:64-3-1754
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకట ఫణణసదప మరదపప
ఇసటట ననస:64-4-2049
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:64-5-203/1
వయససస:19
లస: ససస స
1346 SQX1932375
పపరర: షససఫపదదదన షపక

95-193/53

తసడక:ప కకటటశవర రరవప పరమబల
ఇసటట ననస:64-4-1722
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప సరసబశవ రరవప మరదపప
ఇసటట ననస:64-4-2049
వయససస:35
లస: పప
1343 SQX2107167
పపరర: రజషక పఠరన

1326 SQX1883511
పపరర: అమకత పరరసర

95-196/679

తసడక:ప అలబక
ఇసటట ననస:64-3-1699/7
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవ నగజశవరరరవప మమనసపరటట
ఇసటట ననస:64-4-124
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప లకకయఖ వనలలగబ
ఇసటట ననస:64-4-194/1
వయససస:35
లస: పప
1340 SQX2265916
పపరర: వనసకట ఫణణసదప మరదపప

95-192/1030

భరస : దనవపద షపక
ఇసటట ననస:64-3-2100/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ప సరజవశవర రరవప
ఇసటట ననస:64-3-16466
వయససస:19
లస: ససస స
1337 SQX2096394
పపరర: అసకయఖ వనలలగబ

1323 SQX2243285
పపరర: మహహదదన షపక

1321 SQX2003671
పపరర: నతన చకటట

తసడక:ప బసవ పపననయఖ చకటట
ఇసటట ననస:64-3-1699
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప ధనససజయ రరవప పరరసర
ఇసటట ననస:64-3-1754
వయససస:33
లస: పప

భరస : లకరశకయఖ అలమరచచరరవప
ఇసటట ననస:64-3-1776/1
వయససస:52
లస: ససస స
1334 SQX2247963
పపరర: శరకవణఖ వనమమరర

భరస : చగటట జజన షపక
ఇసటట ననస:64-3-1698
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఏసస బబబబ పరరసర
ఇసటట ననస:64-3-1754
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప హరరశరసదపయఖ పరరసర
ఇసటట ననస:64-3-1754
వయససస:56
లస: పప
1331 SQX1302702
పపరర: గసగ దడవ అలమరచచరరవప

95-192/1029

భరస : మర సరహహబ
ఇసటట ననస:64-3-1699/2
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : దబబకకటట దబబకకటట
ఇసటట ననస:64-3-1731
వయససస:31
లస: ససస స
1328 SQX1883495
పపరర: ధనససజయ రరవప పరరసర

1320 SQX2418952
పపరర: షణషమక షపక

1345 SQX1676410
పపరర: శవ కలమమరర శశసఠర

95-190/23

భరస : భగవసత రరవప శశసఠర
ఇసటట ననస:64-6-22/8
వయససస:51
లస: ససస స
95-192/54

1348 SQX2246577
పపరర: తనబబసససస షపక

95-198/1380

తసడక:ప గగస మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:64-6-223/7/12
వయససస:18
లస: ససస స
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1349 SQX2253458
పపరర: రరషన షపక
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95-192/1086

భరస : మహమకద ఖమససస
ఇసటట ననస:64-6-240
వయససస:48
లస: ససస స
1352 SQX1482884
పపరర: రరమబడడ మనకల

95-192/57

95-162/825

95-192/1062

95-192/61

95-195/148

95-195/158

95-195/1400

భరస : ఇమమమ న షపక
ఇసటట ననస:64-6-2085
వయససస:32
లస: ససస స

1362 SQX1616707
పపరర: ఖమజజ రససల షపక

1365 SQX1645811
పపరర: ఖమజ రససల షపక

1368 SQX1928217
పపరర: శరకకర బబగబమ షపక

1371 SQX2196566
పపరర: కరరమబలర షపక

95-177/1206

1374 SQX1990589
పపరర: మలర క సయద

95-192/62

1377 SQX1926492
పపరర: జరరన షపక
భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:64-6-2085
వయససస:61
లస: ససస స

1357 SQX2314110
పపరర: వనసకట రమణ ససదస

95-192/1061

1360 SQX1927490
పపరర: ఉసరకన షపక

95-195/146

1363 SQX1322593
పపరర: ఇమమస బబష షపక

95-192/63

తసడక:ప ధడససగరరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2080
వయససస:48
లస: పప
95-196/63

1366 SQX1965631
పపరర: వర వనసకట సరయ గకసథద

95-95/1001

తసడక:ప గగవసదరరజ గకసథద
ఇసటట ననస:64-6-2084
వయససస:20
లస: పప
95-195/159

1369 SQX1928142
పపరర: జయతఉననషర షపక

95-195/160

భరస : ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2084
వయససస:66
లస: ససస స
95-195/1401

1372 SQX1930411
పపరర: మనసమ షపక

95-177/1156

భరస : కలమస షపక
ఇసటట ననస:64-6-2085
వయససస:28
లస: ససస స
95-177/1207

తసడక:ప కరరస సయద
ఇసటట ననస:64-6-2085
వయససస:24
లస: ససస స
95-195/163

95-192/59

తసడక:ప ఉమర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2072
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2084
వయససస:19
లస: పప

భరస : కరరస సయద
ఇసటట ననస:64-6-2085
వయససస:42
లస: ససస స
1376 SQX1926682
పపరర: పరరవన ససలమసనన షపక

95-198/1367

తసడక:ప ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2084
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప బకలక షపక
ఇసటట ననస:64-6-2084
వయససస:52
లస: పప
1373 SQX1990639
పపరర: కరరమబన సయద

1359 SQX2268795
పపరర: బపహక తడజ ససదస

1354 SQX1418129
పపరర: అబబదల కలస షపక

భరస : అతనచచసయమ ససదస
ఇసటట ననస:64-6-2045
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప ఇమమమ బబషర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2080
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2084
వయససస:31
లస: ససస స
1370 SQX2195832
పపరర: బబబబ షపక

95-192/1060

తసడక:ప ఇమమమ బబషర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2080
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప ఇమమమ బబష షపక
ఇసటట ననస:64-6-2080
వయససస:20
లస: ససస స
1367 SQX1928159
పపరర: గగససయమ బబగబమ షపక

1356 SQX2455228
పపరర: లకకమక దసటబర

95-192/56

తసడక:ప యమసఫ షససక
ఇసటట ననస:64-6-2009
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప అతనచచసయమ ససదస
ఇసటట ననస:64-6-2045
వయససస:20
లస: పప

భరస : యమస బబషర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2080
వయససస:37
లస: ససస స
1364 SQX1927011
పపరర: అసమమ బబగబమ షపక

95-192/58

భరస : దసటబర ననగర రరడకడ
ఇసటట ననస:64-6-2045
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:ప అచరయఖ ససదస
ఇసటట ననస:64-6-2045
వయససస:21
లస: ససస స
1361 SQX1322585
పపరర: రససల బ షపక

1353 AP151000663641
పపరర: శకనస రరవపరర

1351 SQX1482868
పపరర: ఏడడకకసడలల మనకల

తసడక:ప రరమబడడ మనకల
ఇసటట ననస:64-6-1929
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప పసదకకసడయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:64-6-1995
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప వనసకట రమ రరడకడ మమక
ఇసటట ననస:64-6-2045
వయససస:25
లస: ససస స
1358 SQX2299063
పపరర: బపహక తడజ ససదస

95-192/55

భరస : శకనస రరవపరర
ఇసటట ననస:64-6-1909
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటటశవరరర మనకల
ఇసటట ననస:64-6-1929
వయససస:45
లస: పప
1355 SQX2087013
పపరర: చసదప లకకక పసపయసకర మమక

1350 AP151000663187
పపరర: కలమమరర రరవపరర

1375 SQX1926567
పపరర: మమమమమనన షపక

95-195/162

భరస : కలమమ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2085
వయససస:28
లస: ససస స
95-195/164

1378 SQX2298891
పపరర: కరరస సయఖద

95-195/1406

తసడక:ప షఫకత
ఇసటట ననస:64-6-2085
వయససస:57
లస: పప
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1379 SQX2294239
పపరర: గగస బబష సయఖద
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95-195/1407

తసడక:ప కరరస
ఇసటట ననస:64-6-2085
వయససస:25
లస: పప
1382 SQX1926773
పపరర: కరరమబన షపక

95-195/170

1383 SQX1926815
పపరర: బషసద షపక

95-197/591

1386 SQX2039956
పపరర: అబమ
ద లసమమద షపక

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2098
వయససస:39
లస: ససస స

1389 SQX1932318
పపరర: హససన షపక

భరస : రహహస బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:64-6-2110
వయససస:64
లస: ససస స

తసడక:ప అల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2110/4
వయససస:31
లస: పప
1397 SQX1928050
పపరర: కలస షపక

1395 SQX2249183
పపరర: యబసఫ షపక

95-195/172

1398 SQX1927888
పపరర: అలస షపక

1401 SQX2444164
పపరర: బబహహర బబగబమ

తసడక:ప చడనననకజసవరర రరవప చడనననకజసవరర రరవప
ఇసటట ననస:64-6-2120/4/1,
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఖమన అబబదల అమద ఖమన
ఇసటట ననస:64-6-2121/3
వయససస:43
లస: ససస స

1403 SQX2165934
పపరర: ఫజలలదదదన షపక

1404 SQX1926898
పపరర: అబబదల రహమమన షపక

95-155/1043

తసడక:ప జబవపలమర
ఇసటట ననస:64-6-2122
వయససస:18
లస: పప
1406 SQX1992916
పపరర: జమల షపక
భరస : జబవపలమర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2122
వయససస:38
లస: ససస స

95-192/64

95-195/1411

1407 SQX2314078
పపరర: రఫస షపక
తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2125
వయససస:45
లస: పప

1387 SQX2325660
పపరర: ఖలల షపక

95-196/831

1390 SQX2028280
పపరర: అబబదలమర మహమకద

95-14/974

1393 SQX2269017
పపరర: జరరన బబగబమ మహమకద

95-196/832

భరస : అజకతషలమర మహమకద
ఇసటట ననస:64-6-2110
వయససస:40
లస: ససస స
95-192/1068

1396 SQX2249191
పపరర: సలమక కగసర షపక

95-198/1377

భరస : యబసఫ
ఇసటట ననస:64-6-2116/1
వయససస:20
లస: ససస స
95-195/173

1399 SQX1927854
పపరర: అబబదల సలస షపక

95-195/174

తసడక:ప వహబ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2116/3
వయససస:29
లస: పప
95-190/1101

1402 SQX2526333
పపరర: మమయ మబనష ఖమన

95-198/1605

భరస : ససలమమన ఖమన
ఇసటట ననస:64-6-2121/3
వయససస:74
లస: ససస స
95-195/176

తసడక:ప జబవపలమర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2122
వయససస:21
లస: పప
95-195/1248

95-198/1375

తసడక:ప అజకతషలర హ బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:64-6-2110
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప అనవర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2116/3
వయససస:21
లస: పప
95-198/1378

1384 SQX2420628
పపరర: షపక హబబ

తసడక:ప ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2098
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప ఖమజ
ఇసటట ననస:64-6-2116/1
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప అనవర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2116/3
వయససస:20
లస: పప
1400 SQX2382414
పపరర: వనసకట కకశశర చలర గబసడర

95-145/1115

తసడక:ప రహహస బబఈహ మహమకద
ఇసటట ననస:64-6-2110
వయససస:45
లస: పప
95-195/1412

95-195/1409

తసడక:ప షపక అబబదల సతస ర
ఇసటట ననస:64-6-2089
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:64-6-2099
వయససస:21
లస: ససస స

95-195/1410 1392 SQX2221844
1391 SQX2217495
పపరర: అయయషర బబగబమ మహమకద
పపరర: అజకతషలమర మహమకద

1394 SQX2262723
పపరర: బబషసద షపక

95-195/171

తసడక:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2097
వయససస:77
లస: పప
95-198/1376

1381 SQX2298883
పపరర: చనన బబష సయఖద

తసడక:ప కరరస
ఇసటట ననస:64-6-2085
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ప అహమద షపక
ఇసటట ననస:64-6-2087
వయససస:61
లస: పప

భరస : శవయఖ దసదదసకలరర
ఇసటట ననస:64-6-2094
వయససస:44
లస: ససస స
1388 SQX2325728
పపరర: గగసఖ షపక

95-195/1408

తసడక:ప సరరదర
ఇసటట ననస:64-6-2085
వయససస:21
లస: పప

భరస : బషసద షపక
ఇసటట ననస:64-6-2087
వయససస:58
లస: ససస స
1385 SQX2344927
పపరర: రరమ దడవ దసదదసకలరర

1380 SQX2298875
పపరర: సలస షపక

1405 SQX1926914
పపరర: జబవపలమర షపక

95-195/177

తసడక:ప మరస షపక
ఇసటట ననస:64-6-2122
వయససస:45
లస: పప
95-192/1072

1408 SQX2314177
పపరర: మలన షపక

95-192/1073

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:64-6-2125
వయససస:35
లస: ససస స
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1409 SQX1977966
పపరర: కరరమబలర షపక
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95-164/774

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:64-6-2126
వయససస:52
లస: పప
1412 SQX2071264
పపరర: ననగరరరరన కజసన

95-123/541

95-165/750

95-164/776

95-195/181

95-197/592

95-192/1074

95-172/544

తసడక:ప వనసకటటశవరరర శశసఠర
ఇసటట ననస:64-6-2218
వయససస:56
లస: పప

1422 SQX1926930
పపరర: ససభబన షపక

1425 SQX1930460
పపరర: రమజ షపక

1428 SQX2226439
పపరర: మహససనన షపక

1431 SQX1286112
పపరర: సలమరఉదదదన షపక

95-192/72

1434 SQX1828474
పపరర: శవకలమమరర శశసఠర

95-195/182

1437 SQX1537507
పపరర: వనసకటయఖ కకనననర
తసడక:ప ననరరయణ కకనననర
ఇసటట ననస:64-6-2224
వయససస:42
లస: పప

1417 SQX1891605
పపరర: తరరపతయఖ తసడడ

95-15/814

1420 SQX1926971
పపరర: జరరన షపక

95-195/180

1423 SQX2169522
పపరర: సమవపననసర షపక

95-195/1417

తసడక:ప అబబదల షషకకర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2131/15
వయససస:61
లస: ససస స
95-177/1157

1426 SQX1930437
పపరర: సమవపలమర షపక

95-177/1158

తసడక:ప ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2132/3
వయససస:49
లస: పప
95-164/1064

1429 SQX1353556
పపరర: షకకల షపక

95-224/73

భరస : కరరకమబలర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2197
వయససస:41
లస: ససస స
95-192/70

1432 SQX1277962
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-192/71

తసడక:ప హససన అహమద షపక
ఇసటట ననస:64-6-2217
వయససస:24
లస: ససస స
95-190/24

భరస : భగవసతరరవప శశసఠర
ఇసటట ననస:64-6-2218
వయససస:50
లస: ససస స
95-190/26

95-164/775

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2131
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2204
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప గబలమస హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2217
వయససస:52
లస: పప
1436 SQX1676402
పపరర: భగవసత రరవప శశసఠర

95-192/69

తసడక:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:64-06-2197
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2201
వయససస:28
లస: పప
1433 SQX1464171
పపరర: హససన అహకద షపక

1419 SQX1932177
పపరర: ఇసరకయల షపక

1414 SQX1921485
పపరర: రసగరరరవప వసగర

తసడక:ప రరయపప తసడడ
ఇసటట ననస:64-6-2130
వయససస:32
లస: పప

భరస : సమవపలమర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2132/3
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఖమజ మహహదద న
ఇసటట ననస:64-6-2132/8
వయససస:33
లస: ససస స
1430 SQX1831627
పపరర: హహసపన షపక

95-195/179

తసడక:ప జన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2131
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప సరరదర
ఇసటట ననస:64-6-2132
వయససస:39
లస: పప
1427 SQX2298297
పపరర: సబబర షపక

1416 SQX1927813
పపరర: రరణణ వసగర

95-15/813

తసడక:ప వనసకట కకషరషరరవప వసగర
ఇసటట ననస:64-6-2129
వయససస:66
లస: పప

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2131
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2131
వయససస:22
లస: పప
1424 SQX2299188
పపరర: ఖమజ మహహదద న షపక

95-161/811

భరస : రసగరరరవప వసగర
ఇసటట ననస:64-6-2129
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ తసడడ
ఇసటట ననస:64-6-2130
వయససస:28
లస: ససస స
1421 SQX1926963
పపరర: ఖసదదదస షపక

1413 SQX2096048
పపరర: ననగరరరరన కజసన

1411 SQX1891613
పపరర: ససరజశ వసగర

తసడక:ప రసగరరరవప వసగర
ఇసటట ననస:64-6-2129
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప సతఖననరరయణ కజసన
ఇసటట ననస:64-6-2129
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప వనసకట వనణబ శకపత
ఇసటట ననస:64-6-2129
వయససస:27
లస: ససస స
1418 SQX1921501
పపరర: సససదరమక తసడడ

95-198/1379

తసడక:ప హసన అహమద షపక
ఇసటట ననస:64-6-2127
వయససస:24
లస: పప

భసధసవప: ననగరరరరన కజసన
ఇసటట ననస:64-6-2129
వయససస:30
లస: పప
1415 SQX1922137
పపరర: పపతభ పపహరర శకపత

1410 SQX2235810
పపరర: అలర బకలక షపక

1435 SQX1826098
పపరర: వనసకట రమమష బబబబ శశసఠర

95-190/25

తసడక:ప భగవసతరరవప శశసఠర
ఇసటట ననస:64-6-2218
వయససస:24
లస: పప
95-178/1011

1438 SQX1202118
పపరర: రహసతషననస బబగస షపక

95-192/73

భరస : హససన అహకద షపక
ఇసటట ననస:64-6-2227
వయససస:46
లస: ససస స
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1439 SQX1202076
పపరర: ననగమర బ షపక
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95-192/74

భరస : గబలమస హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2227
వయససస:81
లస: ససస స
1442 SQX2228914
పపరర: ననగజశవర రరవప పరగరడకపఅలమ

95-192/1075

95-192/1078

95-192/77

95-192/80

95-192/83

95-192/86

95-192/89

తసడక:ప శకనవరస రరవప తనసడప
ఇసటట ననస:64-6-2238/3
వయససస:18
లస: పప

1452 SQX1739358
పపరర: దసరరర దడవ యలమరవపల

1455 SQX1739374
పపరర: భబగఖలకకక యలమరవపల

1458 SQX1786946
పపరర: అఫఫ ప జరహ షపక

1461 SQX1786912
పపరర: మబజర షపక

95-192/52

1464 SQX1771161
పపరర: శకదడవ తనద న

95-192/81

1467 SQX1807692
పపరర: శకనవరస రరవప తనద న
తసడక:ప వనకయఖ తనద న
ఇసటట ననస:64-6-2238/3
వయససస:46
లస: పప

1447 SQX2259323
పపరర: జయలకకక పరగరడకపఅలమ

95-198/1381

1450 SQX1739630
పపరర: గగస బబషర షపక

95-192/79

1453 SQX1737949
పపరర: తపవనణణ యలమరవపల

95-192/82

తసడక:ప ససతనరరమయఖ యలమరవపల
ఇసటట ననస:64-6-2237/3
వయససస:26
లస: ససస స
95-192/84

1456 SQX1739457
పపరర: హబబబర రరహమమన షపక

95-192/85

తసడక:ప జహసగరర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2237/3
వయససస:28
లస: పప
95-192/87

1459 SQX1786904
పపరర: రహసతషననసర షపక

95-192/88

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2238/1
వయససస:44
లస: ససస స
95-192/90

1462 SQX1152354
పపరర: బబబబవల షపక

95-192/91

తసడక:ప అబబదల వహహద షపక
ఇసటట ననస:64-6-2238/1
వయససస:49
లస: పప
95-192/1080

భరస : శకనవరస రరవప తనద న
ఇసటట ననస:64-6-2238/3
వయససస:41
లస: ససస స
95-196/835

95-192/1077

తసడక:ప రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2237/2
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2238/1
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప శకనవరస రరవప తనసడప
ఇసటట ననస:64-6-2238/3
వయససస:23
లస: ససస స
1466 SQX1993575
పపరర: శక రరసగరపరల తనసడప

95-192/78

భరస : మబజర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2238/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2238/1
వయససస:29
లస: పప
1463 SQX1786649
పపరర: శక దదవఖ తనసడప

1449 SQX1739820
పపరర: రససల బ షపక

1444 SQX2230761
పపరర: మసజల పరగరడకపఅలమ

తసడక:ప ననగజశవర రరవప పరగరడకపఅలమ
ఇసటట ననస:64-6-2237
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ యలమరవపల
ఇసటట ననస:64-6-2237/3
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప కకటయఖ యలమరవపల
ఇసటట ననస:64-6-2237/3
వయససస:49
లస: పప
1460 SQX1786870
పపరర: నజర షపక

95-192/1079

తసడక:ప ససతనరరమయఖ యలమరవపల
ఇసటట ననస:64-6-2237/3
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హబబబర రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2237/3
వయససస:27
లస: ససస స
1457 SQX1739416
పపరర: ససతనరరమయఖ యలమరవపల

1446 SQX2233302
పపరర: జయలకకక పరగరడకపఅలమ

95-192/76

భరస : ననగజశవర రరవప పరగరడకపఅలమ
ఇసటట ననస:64-6-2237
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఖమదర రససల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2237/2
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2237/2
వయససస:44
లస: పప
1454 SQX1739499
పపరర: ఖతజజబ షపక

95-192/1076

తసడక:ప ననగశవర రరవప పరగరడకపఅలమ
ఇసటట ననస:64-6-2237
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : గగస బబషర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2237/2
వయససస:30
లస: ససస స
1451 SQX1739853
పపరర: ఖమదర రససల షపక

1443 SQX2210516
పపరర: ననగజశవర రరవప పరగరడకపఅలమ

1441 SQX1828292
పపరర: మలలర శవరర నరరకలళళ

భరస : వనసకటబపవప నరరకలళళ
ఇసటట ననస:64-6-2235
వయససస:42
లస: ససస స

భసధసవప: మసజల పరగరడకపఅలమ
ఇసటట ననస:64-6-2237
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప ననగజశవరజ రరవప పరగరడకపఅలమ
ఇసటట ననస:64-6-2237
వయససస:21
లస: పప
1448 SQX1739796
పపరర: మమలమబ షపక

95-192/75

తసడక:ప కకటటశవర రరవప సరలక
ఇసటట ననస:64-6-2234
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప ననరరయణ పరగరడకపఅలమ
ఇసటట ననస:64-6-2237
వయససస:39
లస: పప
1445 SQX2259398
పపరర: నసదస పరగరడకపఅలమ

1440 SQX1828326
పపరర: నరజష సరలక

1465 SQX2343689
పపరర: శకనవరస రరవప తనసడప

95-196/834

తసడక:ప వనసకయఖ తనసడప
ఇసటట ననస:64-6-2238/3
వయససస:45
లస: పప
95-196/986

1468 SQX2344422
పపరర: శకదడవ తనసడప

95-197/593

భరస : శకనవరస రరవప తనసడప
ఇసటట ననస:64-6-2238/3
వయససస:40
లస: ససస స
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1469 SQX2343994
పపరర: శక దదవఖ తనసడప
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95-198/1382

తసడక:ప శకనవరస రరవప తనసడప
ఇసటట ననస:64-6-2238/3
వయససస:22
లస: ససస స
1472 SQX2272235
పపరర: మణణయస కకనననర

95-198/1384

95-125/664

95-192/860

95-195/1418

95-125/668

95-192/94

95-155/1071

భరస : ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239/13
వయససస:42
లస: ససస స

1482 SQX2290732
పపరర: రజయ ససలల న షపక

1485 SQX1990811
పపరర: అమనన బబగస పటబన

1488 SQX2485092
పపరర: అననపపరష గబసతకలలర

1491 SQX2519338
పపరర: రససల షపక

95-192/1082

1494 SQX2302370
పపరర: నసదరహ జహన షపక

95-198/1385

1497 SQX1990050
పపరర: ససమమమ న షపక
తసడక:ప ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239/13
వయససస:19
లస: ససస స

1477 SQX2055309
పపరర: హబబబననసర షపక

95-145/1117

1480 SQX2290666
పపరర: అహకద అల షపక

95-192/1081

1483 SQX1739549
పపరర: ననజనన షపక

95-192/93

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239/3
వయససస:62
లస: ససస స
95-195/1249

1486 SQX2256519
పపరర: హబబబర రహమన షపక

95-198/1386

తసడక:ప జహసగరర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239/4 10TH LINE
వయససస:27
లస: పప
95-192/1225

1489 SQX2526762
పపరర: ససరరయ జబన షపక

95-192/1248

భరస : అబద బబష షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239/7
వయససస:29
లస: ససస స
95-160/941

1492 SQX2519395
పపరర: శలమర బ షపక

95-160/942

భరస : అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239/12
వయససస:66
లస: ససస స
95-195/1419

తసడక:ప రససల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239/12
వయససస:33
లస: ససస స
95-125/667

95-145/1053

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239/12
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239/12
వయససస:24
లస: పప
1496 SQX1999374
పపరర: ఫరరరనన షపక

95-192/861

భరస : వనసకటటశవరరర గబసతకలలర
ఇసటట ననస:64-6-2239/6
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239/12
వయససస:32
లస: ససస స
1493 SQX2302990
పపరర: సరలమర బఇవనస షపక

1479 SQX2059129
పపరర: రరకన షపక

1474 SQX1908433
పపరర: సరయ గరరరగసటట

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : ఖదర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:64-6-2239/4
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239/6
వయససస:23
లస: పప
1490 SQX2525632
పపరర: నసశరకథ షపక

95-125/665

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప లమల సరహహబ పటబన
ఇసటట ననస:64-6-2239/4
వయససస:43
లస: పప
1487 SQX1739598
పపరర: హమద షపక

1476 SQX1988609
పపరర: రరకరసన షపక

95-192/92

తసడక:ప శకనవరస రరవప గరరరగసటట
ఇసటట ననస:64-6-2238/10
వయససస:20
లస: పప

భరస : అహమకద షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239
వయససస:32
లస: ససస స
1484 SQX1990829
పపరర: ఖదర ఖమన పటబన

95-145/1052

భరస : అహమకద షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప మమహహమమద షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239
వయససస:39
లస: పప
1481 SQX2301893
పపరర: రససల షపక

1473 SQX1908458
పపరర: ననగ మలర శవరర గరరరగసటట

1471 SQX1355917
పపరర: లలత కకనననర

భరస : మణఖస కకనననర
ఇసటట ననస:64-6-2238/7
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గరరరగసటట
ఇసటట ననస:64-6-2238/10
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ప మమహహమమద షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239
వయససస:40
లస: పప
1478 SQX2059244
పపరర: అహకద షపక

95-198/1383

తసడక:ప శకనవరస రరవప తనసడప
ఇసటట ననస:64-6-2238/3
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ప ననరరయణ కకనననర
ఇసటట ననస:64-6-2238/7
వయససస:34
లస: పప
1475 SQX1988583
పపరర: అహమకద షపక

1470 SQX2345924
పపరర: శక రరమగరపరల తనసడప

1495 SQX1999408
పపరర: ఇమమమ షపక

95-125/666

తసడక:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239/13
వయససస:44
లస: పప
95-145/1118

1498 SQX1999382
పపరర: నలలఫర షపక

95-192/862

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239/13
వయససస:24
లస: ససస స

Page 54 of 372

1499 SQX1908367
పపరర: శకనవరస రరవప దదడకడ
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95-145/1054

తసడక:ప కకటటశవర రరవప దదడకడ
ఇసటట ననస:64-6-2240
వయససస:41
లస: పప
1502 SQX1835156
పపరర: శశభ రరణణ కకడసరర

1500 SQX2333821
పపరర: శకనవరస రరవప దదడకడ

95-191/498

తసడక:ప కకటటశవర రరవప దదడకడ
ఇసటట ననస:64-6-2240
వయససస:42
లస: పప
95-192/111

1503 SQX1839943
పపరర: అశశక కకడసరర

1501 SQX2458123
పపరర: కకరస ర కకటటశవరర దదడకడ

95-191/499

తసడక:ప శకనవరస రరవప దదడకడ
ఇసటట ననస:64-6-2240
వయససస:19
లస: ససస స
95-192/112

1504 SQX2151751
పపరర: పదక మమరరకపపరస

95-160/931

భరస : అశశక కకడసరర
ఇసటట ననస:64-6-2240,JANI SWARAJYA N
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటటశవరరర లలట కకడసరర
ఇసటట ననస:64-6-2240,JANI SWARAJYA N
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఏడడ కకసడలల మమరరకపపరస
ఇసటట ననస:64-6-2247
వయససస:36
లస: ససస స

1505 SQX2262392
పపరర: అరరణ కలమమర మమరరకపపరస

1506 SQX2262400
పపరర: ఏడడ కకసడలల మమరరకపపరస

1507 SQX2227072
పపరర: పదక అచరసశశటట

95-196/836

తసడక:ప ఏడడ కకసడలల మమరరకపపరస
ఇసటట ననస:64-6-2247
వయససస:19
లస: పప
1508 SQX2186062
పపరర: ఇసరకయల పఠరన

తసడక:ప కకటయఖ మమరరకపపరస
ఇసటట ననస:64-6-2247
వయససస:40
లస: పప
95-196/839

తసడక:ప గగసప పఠరన
ఇసటట ననస:64-6-2377
వయససస:20
లస: పప
1511 SQX0324731
పపరర: జరరనన షపక

95-198/79

95-198/82

95-196/73

95-198/86

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2389
వయససస:20
లస: ససస స

1515 SQX1216242
పపరర: కలస షపక

1518 SQX1959683
పపరర: లకకక పగరడకపరల

1521 SQX0648600
పపరర: శకనస పగరడకపరల

95-198/88

1524 SQX1275081
పపరర: నజజక షపక

95-198/83

1527 SQX0084145
పపరర: ఖమజవఅల పఠరన
భరస : రససల పఠరన
ఇసటట ననస:64-6-2389
వయససస:33
లస: ససస స

1513 SQX0324780
పపరర: షపక సరబర

95-198/81

1516 SQX0648485
పపరర: శవయఖ పగరడకపరల

95-196/72

తసడక:ప బబలయఖ పగరడకపరల
ఇసటట ననస:64-6-2384
వయససస:41
లస: పప
95-198/84

1519 SQX0405027
పపరర: శవయఖ పస

95-198/85

తసడక:ప బబలయఖ
ఇసటట ననస:64-6-2384
వయససస:45
లస: పప
95-196/74

1522 SQX0404988
పపరర: మహహశవరర యస

95-198/87

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:64-6-2385
వయససస:37
లస: ససస స
95-196/75

తసడక:ప మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2387
వయససస:30
లస: ససస స
95-196/81

95-196/71

భరస : ననయబ రససల
ఇసటట ననస:64-6-2383
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప బబలయఖ పగరడకపరల
ఇసటట ననస:64-6-2385
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప బబలయఖ
ఇసటట ననస:64-6-2385
వయససస:76
లస: పప
1526 SQX1925296
పపరర: మబబసన షపక

95-198/80

భరస : శవయఖ పగరడకపరల
ఇసటట ననస:64-6-2384
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటటసవరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:64-6-2384/1
వయససస:45
లస: పప
1523 SQX0405001
పపరర: బబలయఖ పస

1512 SQX1519828
పపరర: మలర క షపక

1510 SQX0084418
పపరర: నససమమ షపక
భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2383
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:64-6-2383
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప వనసకటటశవరరర పగరడకపరల
ఇసటట ననస:64-6-2384
వయససస:79
లస: పప
1520 SQX1841337
పపరర: పఫలనన పససపపలలటట

95-198/1388

భరస : ఫకలకధదన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2383
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గన సససదన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2383
వయససస:56
లస: ససస స
1517 SQX0648287
పపరర: బబలయఖ పగరడకపరల

1509 SQX2244820
పపరర: ఇసరకయల పఠరన

95-192/1084

భరస : ననగజశవరరరవప
ఇసటట ననస:64-6-2249
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప గగసప పఠరన
ఇసటట ననస:64-6-2377/7
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:64-6-2383
వయససస:28
లస: ససస స
1514 SQX1519836
పపరర: హమధసన షపక

95-198/1387

1525 SQX0310185
పపరర: మగబబల భబషర షపక

95-196/76

తసడక:ప ఘన సససదన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2387
వయససస:58
లస: పప
95-196/82

1528 SQX1923598
పపరర: మబజజహహదన షపక

95-198/90

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2389
వయససస:37
లస: ససస స
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1529 SQX1927425
పపరర: కరమకక వనజరసడర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11
95-195/193

తసడక:ప శవయఖ వనజరసడర
ఇసటట ననస:64-6-2393
వయససస:24
లస: ససస స
1532 SQX1923747
పపరర: పసపయసకర తలక
ర రర

95-198/92

95-198/1393

95-195/198

95-195/201

95-195/1250

95-195/1251

తసడక:ప తనతయఖ గరరగఎనటటఐ
ఇసటట ననస:64-6-2408/3
వయససస:45
లస: పప

1542 SQX0104489
పపరర: ఫకకర ననయబడడ అకకన

1545 SQX2092856
పపరర: శరకవణణ దసతల

1548 SQX2100857
పపరర: కకమల దసతనల

95-165/751

1551 SQX1474543
పపరర: జరరన షపక

95-94/528

1554 SQX2003655
పపరర: పపభబవత గరరగఎనటటఐ

95-195/202

1537 SQX1840693
పపరర: వనసకటటశవరమక లచర

95-195/197

1540 SQX0104497
పపరర: ససరజష కలమమర అకకన

95-195/200

1543 SQX2030153
పపరర: యయసడ రన షపక

95-145/1119

తసడక:ప ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2401/1
వయససస:40
లస: పప
95-93/663

1546 SQX2092401
పపరర: శకనవరస రరవప దసతనల

95-154/1107

తసడక:ప హనసమయఖ దసతనల
ఇసటట ననస:64-6-2404
వయససస:46
లస: పప
95-195/1252

1549 SQX2379287
పపరర:  

95-198/1396

తసడక:ప  
ఇసటట ననస:64-6-2404
వయససస:36
లస: పప
95-165/752

1552 SQX1474360
పపరర: అబబదల మబననఫ షపక

95-165/753

తసడక:ప బబడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2405
వయససస:55
లస: పప
95-196/691

భరస : ననగజశవర రరవప గరరగఎనటటఐ
ఇసటట ననస:64-6-2408/3
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బల ననగజశవర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:64-6-2409/1
వయససస:37
లస: ససస స

95-198/1392

తసడక:ప ఫకకరరనయబడడ అకకనన
ఇసటట ననస:64-6-2401
వయససస:29
లస: పప

భరస : మబనఫ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2405
వయససస:52
లస: ససస స

95-195/1427 1557 SQX2461309
1556 SQX2468528
పపరర: బల ననగజశవర రరవప కరమశశటట
పపరర: మహ లకకక కరమశశటట

తసడక:ప చనన సససదసలల కరమశశటట
ఇసటట ననస:64-6-2409/1
వయససస:38
లస: పప

95-195/199

తసడక:ప శకనవరస రరవప దసతనల
ఇసటట ననస:64-6-2404
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2405
వయససస:34
లస: ససస స
1553 SQX2003663
పపరర: ననగజశవర రరవప గరరగఎనటటఐ

1539 SQX0645044
పపరర: పరరవతమక అకజకన

1534 SQX2229516
పపరర: పసపయసకర తలక
ర రర

భరస : మలలర శవర రరవప లచర
ఇసటట ననస:64-6-2399
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప శకనవరస రరవప దసతల
ఇసటట ననస:64-6-2404
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దసతనల
ఇసటట ననస:64-6-2404
వయససస:40
లస: ససస స
1550 SQX1474519
పపరర: షబనన తబసససస షపక

95-198/1394

తసడక:ప శవనననయబడడ అకకనన
ఇసటట ననస:64-6-2401
వయససస:56
లస: పప

భరస : యయసడ రన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2401/1
వయససస:36
లస: ససస స
1547 SQX2100907
పపరర: కకషష వనణణ దసతనల

1536 SQX2185262
పపరర: పపసరద బబబబ తనళళళరర

95-198/91

తసడక:ప పపసరద బబబబ తలక
ర రర
ఇసటట ననస:64-6-2398
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఫకకర ననయబడడ
ఇసటట ననస:64-6-2401
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ప ఫకకర ననయబడడ అకకనన
ఇసటట ననస:64-6-2401
వయససస:33
లస: పప
1544 SQX2030062
పపరర: శసషరన షపక

95-198/1391

తసడక:ప మమరక తనళళళరర
ఇసటట ననస:64-6-2398 2ND LINE
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప ఇకరబల మహమకద
ఇసటట ననస:64-6-2399
వయససస:24
లస: పప
1541 SQX0104471
పపరర: తరరపత రరవప అకకన

1533 SQX2229524
పపరర: ఎలశమక తలక
ర రర

1531 SQX1592709
పపరర: రహసతషననసర షపక

భరస : మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:64-6-2395
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పపసరద రరవప తలక
ర రర
ఇసటట ననస:64-6-2398
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప పపసరద బబబబ తలక
ర రర
ఇసటట ననస:64-6-2398
వయససస:19
లస: ససస స
1538 SQX1840701
పపరర: అకకమ మహమకద

95-196/87

భరస : శకనవరసరరవప గబళరపలర
ఇసటట ననస:64-6-2393
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప పపసరద బబబబ తలక
ర రర
ఇసటట ననస:64-6-2398
వయససస:20
లస: ససస స
1535 SQX2217966
పపరర: పసపయసకర తలక
ర రర

1530 SQX0084434
పపరర: అరరణకలమమరర గబళరపలర 

1555 SQX2281319
పపరర: ససధకర బసదసరరవపరర

95-195/1426

తసడక:ప రరజ రతనస బసదసరరవపరర
ఇసటట ననస:64-6-2409
వయససస:32
లస: పప
95-198/1397

1558 SQX2269868
పపరర: సససదసలల కరననరవప

95-198/1398

తసడక:ప పపననయఖ కరననరవప
ఇసటట ననస:64-6-2409/3
వయససస:37
లస: పప
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1559 SQX2269470
పపరర: శశషరరతనస కరననరపప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11
95-198/1399

భరస : సససదసలల కరననరపప
ఇసటట ననస:64-6-2409/3
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శక హరరననథ అవరవరర
ఇసటట ననస:64-6-2409/8
వయససస:64
లస: ససస స

1562 SQX2307098
పపరర: ఇలయమస బబష షపక

95-197/594

తసడక:ప మహమకద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:64-6-2409/8
వయససస:31
లస: పప
1565 SQX2309375
పపరర: ఇలయమస బబష షపక

95-198/1400

95-198/94

భరస : మబరళ చమడక శశటట
ఇసటట ననస:64-06-2419, 1ST LINE
వయససస:23
లస: ససస స
1571 SQX0085522
పపరర: వజయలకకక బకకమసతషల

95-196/97

95-196/844

1569 SQX0585620
పపరర: బబలయఖ పస

1572 SQX2179315
పపరర: అబబదల మబనఫ షపక

1575 SQX2269355
పపరర: ఉసరకన మహమకద

95-196/847

1578 SQX2078061
పపరర: భబరత ఆరరధసఖల

95-198/93

భరస : వనసకటటశవరరర పసరవళ
ఇసటట ననస:64-6-2428
వయససస:44
లస: ససస స

1581 SQX0084079
పపరర: పపమల ఇకలకరరస

95-196/842

తసడక:ప గరపస నలగరరర
ఇసటట ననస:64-6-2432/1
వయససస:33
లస: ససస స

1584 SQX2180222
పపరర: మలర శవరర ననదచసడర

95-196/845

భసధసవప: మలలర శవరర ననదచసడర
ఇసటట ననస:64-6-2432/3 ward 17
వయససస:50
లస: పప

1587 SQX2101764
పపరర: ససరరజ షపక
తసడక:ప ససలమర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2432/4
వయససస:32
లస: పప

1570 SQX0084152
పపరర: తరరపతమక దగబర పరటట

95-196/96

1573 SQX2167161
పపరర: అబబదల మబనఫ మహమకద

95-196/843

1576 SQX2168656
పపరర: సససదన బ షపక

95-196/846

తసడక:ప ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2427/1
వయససస:32
లస: పప
95-162/827

1579 SQX1927375
పపరర: సతఖనననరరయణ ఇకలకరరస

95-195/203

తసడక:ప రరమకకటట ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:64-6-2428
వయససస:52
లస: పప
95-196/101

1582 SQX0651794
పపరర: శవ కకశశర ఇకలకరరస

95-196/102

తసడక:ప సతఖననరరయణ ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:64-6-2428
వయససస:31
లస: పప
95-196/848

భసధసవప: ససరర
ఇసటట ననస:64-6-2432/3
వయససస:48
లస: ససస స
95-198/1401

95-192/107

తసడక:ప ఉసరకన మహమకద
ఇసటట ననస:64-6-2427/1
వయససస:66
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:64-6-2428
వయససస:45
లస: ససస స
95-190/1294

1567 SQX1885235
పపరర: రరమమసజననయబలల వనసకటబపవప

భరస : వనసకటటశవరరర దగబర పరటట
ఇసటట ననస:64-6-2425
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:64-6-2428
వయససస:38
లస: ససస స
95-196/100

95-197/596

తసడక:ప గబరవయఖ వనసకటబపవప
ఇసటట ననస:64-6-2409/12
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప అబబదల మబనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:64-6-2427/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఉసరకన మహమకద
ఇసటట ననస:64-6-2427/1
వయససస:31
లస: ససస స

1586 SQX2261907
పపరర: శకనవరసరరవప ననదచసడర

95-192/106

తసడక:ప ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2427/1
వయససస:67
లస: పప

తసడక:ప అబబదల మబనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:64-6-2427/1
వయససస:36
లస: పప

1583 SQX2530988
పపరర: జజయధన నలగరరర

1566 SQX1885243
పపరర: చసదపకళ వనసకటబపవప

1564 SQX2305985
పపరర: సరజదన షపక
భరస : ఇసతయమజ బబష ఇసతయమజ
ఇసటట ననస:64-6-2409/8
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప గబరవయఖ
ఇసటట ననస:64-6-2420
వయససస:43
లస: పప

భరస : కమలమకర రరవప బకకమసతషల
ఇసటట ననస:64-6-2426
వయససస:51
లస: ససస స

1580 SQX0085431
పపరర: వజయలకకక పసరవల

95-197/595

భరస : రరమమసజననయబలల
ఇసటట ననస:64-6-2409/12
వయససస:23
లస: ససస స

1568 SQX1783950
పపరర: పపషప లత చమడక శశటట

1577 SQX2180321
పపరర: శశశదన బ షపక

1563 SQX2265189
పపరర: ఇసతయమజ భబష షపక

95-192/1087

భరస : ఇలయమస బబష
ఇసటట ననస:64-6-2409/8
వయససస:23
లస: ససస స

భసధసవప: మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:64-6-2409/8
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప మహమకద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:64-6-2409/8
వయససస:31
లస: పప

1574 SQX2196640
పపరర: ఉసరకన మహమకద

95-145/1055 1561 SQX2307429
1560 SQX1908417
పపరర: లకకక పపరష కలమమరర అవరవరర
పపరర: రరషక షపక

1585 SQX2174241
పపరర: నవన చసదప ననదచసడర

95-196/849

తసడక:ప శకనవరస రరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:64-6-2432/3
వయససస:25
లస: పప
95-198/1193

1588 SQX2000834
పపరర: శకనవరస రరవప పపటట

95-192/863

తసడక:ప వనసకటటశవరరర పపటట
ఇసటట ననస:64-6-2433
వయససస:46
లస: పప
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పపరర: వనసకటటష పపటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11
95-192/864

తసడక:ప శకనవరస రరవప పపటట
ఇసటట ననస:64-6-2433
వయససస:25
లస: పప
1592 SQX2268662
పపరర: భబరర వ మబరళ తసగరళర

95-192/1088

95-196/103

95-196/104

95-192/110

95-196/107

95-196/109

తసడక:ప ససరరర ణ బసవయఖ
ఇసటట ననస:64-6-2435/2
వయససస:21
లస: పప
1613 SQX2215952
పపరర: శకనవరస రరవప గరల

భరస : ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:64-6-23879
వయససస:66
లస: ససస స

95-196/105

95-192/1089

95-160/932

95-196/108

1608 SQX2197309
పపరర: రఫస షపక

95-196/850

1600 SQX1932276
పపరర: సరమమజఖస షరగసటట

95-192/109

1603 SQX0085209
పపరర: పరరవత బబ సతష

95-196/106

1606 SQX2282622
పపరర: శక లత బబ సతష

95-198/1402

1609 SQX2197333
పపరర: గగసఖ షపక

95-196/851

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:64-6-2434/4
వయససస:23
లస: ససస స
95-195/1429

1614 SQX0645077
పపరర: మహహశవరర చసకకల

1617 NDX2618916
పపరర: శకహరరగమరరరరజజ శసకరమసచ
తసడక:ప బబలమజ శరక శసకరమసచ
ఇసటట ననస:64/7/1
వయససస:36
లస: పప

95-198/1194

భరస : ససరజష బబ సతష
ఇసటట ననస:64-6-2434/3
వయససస:27
లస: ససస స

1612 SQX2170256
పపరర: రతన కలమమరర ససగబర న

95-195/1430

భరస : బసవ పపననయఖ ససగబర న
ఇసటట ననస:64-6-2435/2
వయససస:34
లస: ససస స
95-196/110

భరస : సతఖననరరయణ చసకకల
ఇసటట ననస:64-6-2436/8
వయససస:26
లస: ససస స
95-192/113

1597 SQX1998921
పపరర: మబతఖలల మటట పలర

భరస : సససహచలస బబ సతష
ఇసటట ననస:64-6-2434/3
వయససస:50
లస: ససస స

1605 SQX0648204
పపరర: సససహచలస బబ సతష

1611 SQX2194306
పపరర: బసవపపననయఖ ససగబర న

95-192/108

భరస : రరమ రరవప షరగసటట
ఇసటట ననస:64-6-2434/3
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:ప కరకలల సరవమ ససగబర న
ఇసటట ననస:64-6-2435/2
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప వనసకటటశవరరర గరల
ఇసటట ననస:64-6-2435/4
వయససస:43
లస: పప
1616 SQX1787316
పపరర: మబసతనజ షపక

1599 SQX0464222
పపరర: మసరసననళ న పఠరన

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2434/4
వయససస:24
లస: పప
95-195/204

1594 SQX1932334
పపరర: గరపస చనగసటట

తసడక:ప రరమచసదరయఖ మటట పలర
ఇసటట ననస:64-6-2434
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప ననరరయణ బబ సతష
ఇసటట ననస:64-6-2434/3
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప అపరపలసరవత కరసగబవ
ఇసటట ననస:64-6-2434/4
వయససస:41
లస: పప
1610 SQX1842145
పపరర: ససరరర ణ గరపరల కకషష

95-192/866

భరస : నరజష బబ సతష
ఇసటట ననస:64-6-2434/3
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప సససహచలస బబ సతష
ఇసటట ననస:64-6-2434/3
వయససస:30
లస: పప
1607 SQX0648014
పపరర: రఘబ ననయబడడ కరసగబవ

1596 SQX1998897
పపరర: గరపమక మబతష
స పలర

1602 SQX2288892
పపరర: ఉమమహహశవరర బబ సతష

95-159/872

తసడక:ప రరమబ చనగసటట
ఇసటట ననస:64-6-2433/5
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప మహబమబ ఖమన బబ సతష
ఇసటట ననస:64-6-2434/2
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప రరమ రరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:64-6-2434/3
వయససస:48
లస: పప
1604 SQX0648451
పపరర: ససరజష బబ సతష

95-198/1616

భరస : మబతనఖలల మబతష
స పలర
ఇసటట ననస:64-6-2434
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప రరసచసదపయఖ మటట పలర
ఇసటట ననస:64-6-2434/2
వయససస:34
లస: పప
1601 SQX1932367
పపరర: శకనవరస రరవప చనగసటట

1593 SQX2533800
పపరర: కకషష తసగరళర

1591 SQX2533198
పపరర: కలమమరర తసగరళళ

భరస : కకషష తసగరళళ
ఇసటట ననస:64-6-2433/3
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప వరరసరవమ తసగరళర
ఇసటట ననస:64-6-2433/3
వయససస:48
లస: పప

భరస : గరపస చనగసటట
ఇసటట ననస:64-6-2433/5
వయససస:20
లస: ససస స
1598 SQX1925973
పపరర: మబతఖలల మటట పలర

95-192/865

తసడక:ప శకనవరస రరవప పపటట
ఇసటట ననస:64-6-2433
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప కకషష తసగరళర
ఇసటట ననస:64-6-2433/3
వయససస:20
లస: పప
1595 SQX1925338
పపరర: పసపయ లకకక చనగసటట

1590 SQX1990019
పపరర: పపథసఖష పపటట

1615 SQX0648253
పపరర: సతఖననరరయణ చసకకల

95-196/111

తసడక:ప ఫఖరర చసకకల
ఇసటట ననస:64-6-2436/8
వయససస:26
లస: పప
94-83/495

1618 SQX1509175
పపరర: వనసకటబపవప నరరకలళళ

95-192/114

తసడక:ప గరపయఖ నరరకలళళ
ఇసటట ననస:64-9-1822
వయససస:50
లస: పప
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పపరర: జరరన షపక
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95-192/115

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:64-9-1823
వయససస:33
లస: ససస స
1622 SQX2289122
పపరర: బసవ పపననయఖ ఈకకకరఠర

95-192/1017

95-195/1382

95-198/1338

95-196/115

భరస : శకనవరసరరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:64-11-2403/1
వయససస:39
లస: ససస స
1634 SQX0083477
పపరర: ససబబమక కరపపరపప

95-196/119

95-196/799

95-142/699

భరస : వనసకటటశవర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:64-20
వయససస:58
లస: ససస స

95-151/976

1632 SQX0086207
పపరర: వనసకట ససబబమక కకల

1633 SQX0648345
పపరర: గరపసకకషష కకల

1638 NDX2680494
పపరర: శరసత యనమల

1641 SQX1972314
పపరర: వనసకటటష డదసకరన

95-145/1111

1644 SQX1972355
పపరర: డదసకరన వనసకటటష

95-196/116

1647 SQX1830454
పపరర: వనసకటటశవరరర కసచరర
తసడక:ప రరమయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:64-20
వయససస:62
లస: పప

95-196/114

95-196/117

తసడక:ప వనసకయఖ కకల
ఇసటట ననస:64-14
వయససస:33
లస: పప
95-196/120

1636 SQX0084863
పపరర: వనసకటటశవరర గసట

95-196/118

భరస : రరమమరరవప గసట
ఇసటట ననస:64-14/2
వయససస:36
లస: ససస స
94-130/763

1639 SQX2001535
పపరర: ననగమణణ డదసకరన

95-64/1210

భరస : రఘబరరమయఖ డదసకరన
ఇసటట ననస:64-15
వయససస:43
లస: ససస స
95-143/621

1642 SQX2002764
పపరర: రఘబరరమయఖ డదసకజన

95-143/738

తసడక:ప రమమరరవప డదసకజన
ఇసటట ననస:64-15
వయససస:61
లస: పప
95-192/118

తసడక:ప రఘబరరమయఖ డదసకరన
ఇసటట ననస:64-15
వయససస:29
లస: పప
95-1/1187

95-196/113

1630 SQX0083709
పపరర: శకలకకక మమమడనల
భరస : శవ మమమడనల
ఇసటట ననస:64-11-2403/1
వయససస:34
లస: ససస స

1635 SQX0461699
పపరర: రమణయఖ కరరపరపప

95-195/1236

1627 SQX0083469
పపరర: అసజల ఉపపప

భరస : రరమ మబరళమహన రరవప చరడవరపప
ఇసటట ననస:64-11-107
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప రఘబరరమయఖ డదసకరన
ఇసటట ననస:64-15
వయససస:29
లస: పప

భరస : డదసకరన వనసకటటష
ఇసటట ననస:64-15
వయససస:25
లస: ససస స
1646 SQX2000917
పపరర: వజయ లకకక కసచరర

1629 SQX2533529
పపరర: ధనలకకక చరడవరపప

1624 SQX2034999
పపరర: వనణబ ఉపపప

భరస : శకనస ఉపపప
ఇసటట ననస:64-11
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర యనమల
ఇసటట ననస:64-15
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప డదసకరన రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:64-15
వయససస:60
లస: పప
1643 SQX2086304
పపరర: డదసకరన మమలత

95-196/112

తసడక:ప కకటయఖ కరరప రపప
ఇసటట ననస:64-14/1,
వయససస:66
లస: పప

తసడక:ప వరడ నసడసరర
ఇసటట ననస:64-14-479
వయససస:22
లస: పప
1640 SQX2015238
పపరర: డదసకరన రఘబరరమయఖ

1626 SQX1882802
పపరర: ననగ శరరష ఉపపప

95-192/117

తలర : అసజల ఉపపప
ఇసటట ననస:64-11
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకయఖ కకల
ఇసటట ననస:64-14
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ కరపపరపప
ఇసటట ననస:64-14/1,
వయససస:51
లస: ససస స
1637 SQX2245769
పపరర: శకనవరసరరవప నసడసరర

95-145/1242

తసడక:ప శకనవరస రరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:64-11
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప బబబప షపక
ఇసటట ననస:64-11
వయససస:19
లస: ససస స
1631 SQX0084582
పపరర: శకలత మమమడనల

1623 SQX2236552
పపరర: దసరర పస
ప రద రరపపణగబసట

1621 SQX1418830
పపరర: ఆబద బబషర షపక

తసడక:ప అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:64-9-1823
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప శకనవరసస రరపపణగబసట
ఇసటట ననస:64-11
వయససస:26
లస: పప

భరస : బబబప షపక
ఇసటట ననస:64-11
వయససస:51
లస: ససస స
1628 SQX2236842
పపరర: ససహన షపక

95-192/116

భరస : అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:64-9-1823
వయససస:60
లస: ససస స

తలర : ససతయఖ ఈకకకరఠర
ఇసటట ననస:64-10
వయససస:54
లస: పప
1625 SQX2236693
పపరర: మలన షపక

1620 SQX1418780
పపరర: మబననసర షపక

1645 SQX2255784
పపరర: ఫసరరజ ఖమన పటబన

95-192/1018

తసడక:ప మహబమబ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:64-17-1600
వయససస:35
లస: పప
95-64/1151

1648 SQX2000933
పపరర: వనసకటటశవర రరవప కసచరర

95-64/1211

తసడక:ప జజనకక రరమయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:64-20
వయససస:62
లస: పప
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95-195/210

భరస : మహన రరవప సరతషపరటట
ఇసటట ననస:64-20
వయససస:42
లస: ససస స
1652 SQX1445494
పపరర: లకకమక దసటర

95-195/213

95-195/1238

95-195/217

1667 SQX2000859
పపరర: రసగమక డదసకరన

95-197/508

95-197/34

95-196/680

భరస : వనసకటశవరరర వనమల
ఇసటట ననస:64-403
వయససస:43
లస: ససస స

95-195/1240

95-148/737

95-198/1339

95-198/1192

1657 SQX0915678
పపరర: రమణ కలమమరర ఏ

1665 NDX3091881
పపరర: మమలకకసడయఖ కలరపరటట

94-237/889

1660 SQX0084525
పపరర: బబలగబరవమక అరచచరరవప

95-197/33
1663 SQX1089243
పపరర: లకడకదడవ గసగనపలర గసగరనపలర

1666 SQX1995331
పపరర: ననగజశవర రరవప డదసకరన

95-64/1212

Deleted

95-196/133

1669 SQX1154020
పపరర: యశర షపక

95-198/1374

భసధసవప: నససర షపక
ఇసటట ననస:64-62-074
వయససస:23
లస: పప

95-189/1385 1672 SQX2281129
1671 SQX2455087
పపరర: సరయ రరకకకణణదడవ కలసచనకలారరర
పపరర: వజజత వక

తసడక:ప సతఖననరరయణ కలసచనకలారరర
ఇసటట ననస:64-65
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడకడ వక
ఇసటట ననస:64-65
వయససస:34
లస: ససస స

1674 SQX2458099
పపరర: తనఈహహససన షపక

1675 SQX2413417
పపరర: తనఈహహససన షపక

తసడక:ప వనసకటటశవరరర వనమల
ఇసటట ననస:64-403
వయససస:49
లస: పప

95-196/132

తసడక:ప శక రమబలల డదసకరన
ఇసటట ననస:64-35
వయససస:64
లస: పప

1668 SQX0085712
పపరర: వనసకట లకకక తచలర

1677 SQX2519577
పపరర: సరసబశవ రరవప వనమల

95-195/216

భరస : వనసకటటశవరరర ganganapalli
ఇసటట ననస:64-29
వయససస:36
లస: ససస స

95-190/1091

భరస : అఖల అహమద షపక
ఇసటట ననస:64-246
వయససస:32
లస: ససస స
95-155/1064

95-195/215

భరస : వనసకటటశవరరర అరచచరరవప
ఇసటట ననస:64-26
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప తచలర
ఇసటట ననస:64-44
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప మబలమర మహమకద ఖససస ర
ఇసటట ననస:64-217/1
వయససస:19
లస: ససస స
1676 SQX2519551
పపరర: చచలరమక వనమల

1662 SQX1989698
పపరర: మధస పపపపల

1654 SQX0996611
పపరర: శవ ననరరయణ గబసడచడ
ప కడ

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:64-26
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప చన కకసడయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:64-34-1964
వయససస:71
లస: పప

తసడక:ప బబడడసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:64-62-432/5
వయససస:59
లస: పప
1673 SQX2447126
పపరర: ఫరతమ అజజప ఫరతమ

95-195/1239

తసడక:ప ససబబ రరవప పపపపల
ఇసటట ననస:64-28
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననగజశవర రరవప డదసకరన
ఇసటట ననస:64-35
వయససస:57
లస: ససస స
1670 SQX2003705
పపరర: ససలమర షపక

1659 SQX1989656
పపరర: ననరరయణ మబదదపటట

95-195/212

తసడక:ప శశషయఖ
ఇసటట ననస:64-25
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప పపలర యఖ మబదదపటట
ఇసటట ననస:64-26
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప ససబబ రరవప పపపపల
ఇసటట ననస:64-28
వయససస:19
లస: పప
1664 SQX1053727
పపరర: గసగనపల వనసకటటసవరరర
గసగరనపలర
తసడక:ప చనన కకసడయఖ గసగరనపలర
ఇసటట ననస:64-29
వయససస:39
లస: పప

95-196/131

తసడక:ప వనసకట శవయఖ
ఇసటట ననస:64-25/1
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప చన ననగయఖ
ఇసటట ననస:64-26
వయససస:44
లస: పప
1661 SQX1986199
పపరర: మధసససదన రరవప పపపపల

1653 SQX1283076
పపరర: ససభదప తనళళరర

1656 SQX1987908
పపరర: ననరర చసదప శశఖర

1651 SQX1445536
పపరర: పదనకవత దసటర

తసడక:ప సతఖననరరయణ రరడడ క దసటర
ఇసటట ననస:64-22
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర రరవప తతట
ఇసటట ననస:64-24
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకట శవయఖ గబసటటక
ఇసటట ననస:64-25/1
వయససస:20
లస: పప
1658 SQX0915306
పపరర: మలర కరరరరన రరవప అసకరల

95-195/211

భరస : వనసకటటశవర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:64-20
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ననగర రరడకడ దసటర
ఇసటట ననస:64-22
వయససస:68
లస: ససస స
1655 SQX2005817
పపరర: ననరర చసదపసపకర గబసటటక

1650 SQX1732106
పపరర: వజయ లకకక కసచరర

95-190/1103

95-195/1383

భరస : అఖల అహమద షపక
ఇసటట ననస:64-246
వయససస:32
లస: ససస స
95-155/1065

1678 SQX2361517
పపరర: వనసకటటశవరరర అలలర

95-190/1094

తసడక:ప నరసయఖ అలలర
ఇసటట ననస:64-406
వయససస:40
లస: పప
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1679 SQX2399301
పపరర: వనసకట రమణ గబసటటపలర

95-190/1095

తసడక:ప వనసకట ససబబయఖ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:64-406
వయససస:39
లస: పప
1682 SQX2327955
పపరర: గరరసటర సతశ బబబబ గరరసటర

95-187/412

95-163/938

95-198/1349

95-155/665

1689 SQX2375947
పపరర: ఈశవరమక నకకల

1692 SQX1831973
పపరర: ననగజశవరరరవప కకతస పలర

95-196/136

1695 SQX1994243
పపరర: షఫసయమ పఠరన

1698 SQX2487213
పపరర: రరమ దడవ బసడరర

95-192/1014

1701 SQX2536449
పపరర: సరసబపజఖస కజశరన
భరస : వనసకటటశవర రరవప లమతడ కజశరన
ఇసటట ననస:64,63
వయససస:70
లస: ససస స

1703 SQX2420016
పపరర: అశకఫపననసర మగల

1704 SQX1481019
పపరర: నససఫర షపక

95-194/790

భరస : హహమయమన మగల
ఇసటట ననస:65-1-1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:65-1-1
వయససస:31
లస: ససస స

95-155/667

95-3/1156

1707 SQX1607656
పపరర: షపక నగరనన
భరస : షపక ఇదదష
ప
ఇసటట ననస:65-1-1
వయససస:30
లస: ససస స

95-195/1385

1690 AP151000663655
పపరర: జయపపద ఎలలగబ

95-192/119

భరస : లకకయఖ ఎలలగబ
ఇసటట ననస:64-420
వయససస:45
లస: ససస స
1693 SQX0867929
పపరర: జయననగ కకమల కకఠరరర

95-196/134

1696 SQX2522712
పపరర: ఫరరరనన షపక

95-196/988

భరస : బబడచ షపక
ఇసటట ననస:64-41819/40
వయససస:37
లస: ససస స
95-198/1582

1699 SQX1932128
పపరర: ఉష రరణణ తనడకకకసడ

95-192/120

తసడక:ప లకకక ననరరయణ తనడకకకసడ
ఇసటట ననస:64-62388/1
వయససస:20
లస: ససస స
95-67/1206

1702 SQX1276444
పపరర: రమఖ తతకఅలమ

95-188/120

తసడక:ప మబతనఖల రరవప తతకల
ఇసటట ననస:65వయససస:47
లస: ససస స
95-198/95

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-1-1
వయససస:28
లస: ససస స
95-198/97

1687 SQX2268852
పపరర: ఆసజననయబలల పఫ తషనసరర

భరస : సతశ కలమమర కకఠరరర
ఇసటట ననస:64-424
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనస బసడరర
ఇసటట ననస:64-62381
వయససస:42
లస: ససస స

భసధసవప: నరసససహరరవప నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:64_4_1955|1
వయససస:52
లస: పప

1706 SQX1032200
పపరర: రజయమ ససలమసనన షపక

95-192/1051

భరస : ఫసరరజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:64-31648
వయససస:28
లస: ససస స
95-198/1337

95-156/1043

తసడక:ప ననరరయణ పఫ తషనసరర
ఇసటట ననస:64-418
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప యరకయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:64-422
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప ఖమజవల
ఇసటట ననస:64/41891/51
వయససస:20
లస: పప
1700 SQX2450609
పపరర: అమర నరసససహరరవప

95-192/1043

Deleted

తసడక:ప వనసకటటశవరరర కటబరర
ఇసటట ననస:64-424
వయససస:31
లస: పప
1697 SQX2253797
పపరర: సససదసలల షపక

1686 SQX2268886
పపరర: ఆసజననయబలల పఫ తషనసరర

1684 SQX2433175
పపరర: సరయ శక కకమకనబబ యన
తసడక:ప చకకవత కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:64-417
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప నకకల
ఇసటట ననస:64-419
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప ననగజశవర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:64-422
వయససస:23
లస: ససస స
1694 SQX0867911
పపరర: సతష కలమమర కకఠరరర

95-192/1035

తసడక:ప ననరరయణ పఫ తషనసరర
ఇసటట ననస:64-418
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననరరయణ పఫ తషనసరర
ఇసటట ననస:64-418
వయససస:50
లస: ససస స
1691 SQX1831957
పపరర: ససధనరరణణ కకతస పలర

1683 SQX2295277
పపరర: ననసర బ షపక

95-198/1347
1681 SQX2239473
పపరర: వనసకట ససబబరరవప పరలలలలలక

తసడక:ప మమరరత రరవప పరలమపప ప లక
ఇసటట ననస:64-408/2
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:64-414
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప ననరరయణ పఫ తషనసరర
ఇసటట ననస:64-418
వయససస:31
లస: పప
1688 SQX2426351
పపరర: తరరపతమక పఫ తషనసరర

95-192/1033

భరస : వనసకటటశవరరర అలలర
ఇసటట ననస:64-406
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప శవ శసకర రరవప gorantla
ఇసటట ననస:64-409
వయససస:31
లస: పప
1685 SQX1473784
పపరర: బపహకస పఫ తషనసరర

1680 SQX2361335
పపరర: పదకజ అలలర

1705 SQX1071596
పపరర: రరకకయ నఖత మహమకద

95-198/96

తసడక:ప మసరసన బబషర
ఇసటట ననస:65-1-1
వయససస:29
లస: ససస స
95-198/98

1708 MLJ1750371
పపరర: నససమ  

95-198/99

భరస : సలమవపదదదన  
ఇసటట ననస:65-1-1
వయససస:46
లస: ససస స
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95-198/100

భరస : మసరసన బబషర
ఇసటట ననస:65-1-1
వయససస:49
లస: ససస స
1712 SQX1032192
పపరర: ఇదదష
ప షపక

95-198/103

95-198/106

95-198/1405

95-198/109

95-198/112

95-198/115

1730 SQX0917583
పపరర: ససలమసనన షపక

95-198/118

95-198/1406

1722 SQX0917591
పపరర: అమరరన షపక

1725 SQX0294769
పపరర: అహమకద సయఖద

1728 AP151000669039
పపరర: అజజఉననసర షపక

1731 SQX0514968
పపరర: షపక తనహహరరన

95-198/110

తసడక:ప మక బమల షపక
ఇసటట ననస:65-1-4
వయససస:33
లస: పప

1734 SQX1841360
పపరర: షపక గగస

95-198/113

1737 SQX1054386
పపరర: ననజయమ షపక మహమకద
తసడక:ప అపసర
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:27
లస: ససస స

95-198/108

1720 NDX2571164
పపరర: సవపన శక థసమబకరరగగటట

94-64/790

1723 SQX1481050
పపరర: ఖదదర షపక

95-198/111

1726 SQX0235515
పపరర: మసరసన సససయఖద

95-198/114

తసడక:ప హహసమమన
ఇసటట ననస:65-1-2
వయససస:39
లస: పప
95-198/116

1729 SQX1053792
పపరర: షరఝన షపక

95-198/117

తసడక:ప మకకబల షపక
ఇసటట ననస:65-1-4
వయససస:28
లస: ససస స
95-198/119

1732 SQX1509381
పపరర: జమర షపక

95-198/120

తసడక:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-1-4
వయససస:27
లస: పప
95-198/122

తసడక:ప షపక అసజజత
ఇసటట ననస:65-1-4
వయససస:37
లస: పప
95-198/123

1717 SQX0844712
పపరర: ఇబపహహస షపక

తసడక:ప అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-1-2
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప భబషర
ఇసటట ననస:65-1-4
వయససస:50
లస: ససస స
95-198/121

95-198/105

తసడక:ప శవన థసమబకరరగగటట
ఇసటట ననస:65-1-2
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : షమమ
ఇసటట ననస:65-1-3
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : లఖత అల
ఇసటట ననస:65-1-4
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప అనవర షపక మహమకద
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:27
లస: ససస స

1719 SQX2420024
పపరర: అషసర మగల

1714 SQX0844738
పపరర: ఖమజజ షపక

తసడక:ప చనన హహహదర సరహహబ
ఇసటట ననస:65-1-1
వయససస:69
లస: పప

తసడక:ప ఉసరకన
ఇసటట ననస:65-1-2
వయససస:30
లస: పప

1727 SQX0917609
పపరర: ఉసరకన సయఖదఉసరకన
సయఖద
తసడక:ప ఇబబపహహస
ఇసటట ననస:65-1-2
వయససస:57
లస: పప

1736 SQX1032127
పపరర: నలలర షపక మహమకద

95-198/107

భరస : అబబదలసటట రఅబబదలసటట ర
ఇసటట ననస:65-1-2
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:65-1-2
వయససస:31
లస: పప

1733 SQX1053784
పపరర: హమద షపక

1716 SQX0437780
పపరర: మసరసన బబషర మహమకద

95-198/102

తసడక:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-1-1
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప హహమయమన మగల
ఇసటట ననస:65-1-1
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ప ఉసరకన సయఖద
ఇసటట ననస:65-1-2
వయససస:25
లస: ససస స
1724 SQX1104405
పపరర: కకషఫ ర మబవవల

95-198/104

తసడక:ప రవపఫ
ఇసటట ననస:65-1-1
వయససస:59
లస: పప

తసడక:ప బబష సరహహబ మగల
ఇసటట ననస:65-1-1
వయససస:45
లస: పప
1721 SQX1292895
పపరర: కరరమబన సయఖద

1713 SQX0844753
పపరర: ఇసరకయల షపక

1711 SQX0917567
పపరర: వశమమకకమ మహమద

తసడక:ప మసరసన భబష
ఇసటట ననస:65-1-1
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-1-1
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప యమససబ 
ఇసటట ననస:65-1-1
వయససస:48
లస: పప
1718 SQX2420008
పపరర: హహమయమన మగల

95-198/101

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-1-1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-1-1
వయససస:31
లస: పప
1715 MLJ1750108
పపరర: సలమవపదదదన 

1710 SQX0844720
పపరర: షసషషననసర షపక

1735 SQX2185767
పపరర: సమన షపక

95-198/1446

భరస : నజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-1-4
వయససస:26
లస: ససస స
95-198/124

1738 SQX1826163
పపరర: మహమకద తససనమ షపక

95-198/125

భరస : మహమకద ఆబద షపక
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:29
లస: ససస స
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1739 SQX1032135
పపరర: రజయమ బబగమ షపక
మహమకద
తసడక:ప మసరసన షపక మహమకద
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:32
లస: ససస స

95-198/126

1742 SQX1071794
పపరర: ససరరజ పటబన

95-198/129

భరస : మసరసన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:43
లస: ససస స
1745 AP151000669207
పపరర: ఖసర షసద షపక

95-198/132

తసడక:ప మసరసన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:25
లస: పప
1751 AP151000666387
పపరర: జవహర షపకకహమకద

95-198/138

95-198/141

95-198/1458

95-198/1207

95-198/142

తసడక:ప బబజజన షపక
ఇసటట ననస:65-1-9
వయససస:32
లస: పప

1749 SQX1032101
పపరర: మహమకద అబద షపక

95-198/136

1750 MLJ3152501
పపరర: జజవదనదషర

95-198/137

తసడక:ప జమలమదషర
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:38
లస: పప

1752 AP151000666600
పపరర: అపసరరబషర షపకకహమకద

95-198/139

1753 AP151000666285
పపరర: జమమల షపకకహమకద

95-198/1456

95-198/1457
1756 SQX2185163
పపరర: మహమకద నససరథ ఫరతమ
షపక
భరస : మహమకద నవద బబష షపక
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:28
లస: ససస స

95-198/1459 1759 SQX2039832
1758 SQX2177608
పపరర: మహమకద అనవర బబష షపక
పపరర: రరహన షపక

1761 SQX0541094
పపరర: మరరయమక అలర స

1764 SQX1481100
పపరర: శబబర హహసపసన షపక

1767 SQX0917658
పపరర: ఆరరఫ షపక
తలర : హససనన
ఇసటట ననస:65-1-9
వయససస:34
లస: పప

95-198/140

తసడక:ప హయమద
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:63
లస: పప

95-189/1261

తసడక:ప సలమస షపక
ఇసటట ననస:65-1-6/1
వయససస:20
లస: ససస స
95-192/121

1762 MLJ1743475
పపరర: యలమరయ అలర స

95-192/122

తసడక:ప ననరరయణ రరవప ALLAM
ఇసటట ననస:65-1-6/5
వయససస:42
లస: పప
95-198/143

తసడక:ప మహమకద జజన షపక
ఇసటట ననస:65-1-7
వయససస:43
లస: ససస స
95-198/145

95-198/134
1747 SQX1054352
పపరర: సరజద బబషర షపక మహమకద

తసడక:ప మహమకద అనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఎలర యఖ అలర స
ఇసటట ననస:65-1-6/5
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శబబర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-1-7
వయససస:41
లస: ససస స
1766 SQX1054113
పపరర: ఆరరఫ బబషర షపక

95-198/133

తసడక:ప మహమకద అపసర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:18
లస: పప

భరస : సలమస షపక
ఇసటట ననస:65-1-6/1
వయససస:39
లస: ససస స
1763 SQX1477158
పపరర: ఫరరరనన షపక

1746 AP151000669206
పపరర: ఫరతమబననసర షపక

1755 SQX2177707
పపరర: మహమకద నవద బబష షపక

95-198/131

భరస : మహమకద అపసర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద జమల బబష షపక
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప షపక అబబదల రహమన
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:26
లస: పప
1760 SQX2058444
పపరర: పరఖరర జజన షపక

1744 AP151000669208
పపరర: మహమకద రరషక షపక

95-198/130

తసడక:ప హయమద
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:85
లస: పప
1757 SQX2258283
పపరర: షపక మహమమద

1743 MLJ3161825
పపరర: మహమకద షరజహ షపక

తసడక:ప అనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప హయమద
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:45
లస: పప
1754 AP151000666533
పపరర: హయమద షపకకహమకద

భరస : జవహర
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : హయమద
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:75
లస: ససస స
95-198/135

95-198/128

తసడక:ప జమమల బబషర షపక మహమకద
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మహమకద అనవర బబష
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జమమల
ఇసటట ననస:65-1-6
వయససస:55
లస: ససస స
1748 SQX1071554
పపరర: బబషర పటబన

95-198/127 1741 MLJ3161833
1740 SQX1032150
పపరర: జససబర బబగమ షపక మహమకద
పపరర: అఫ సరనన షపక మషకద

1765 SQX0917641
పపరర: అఖల షపక

95-198/144

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:65-1-9
వయససస:37
లస: ససస స
95-198/146

1768 SQX0917633
పపరర: రఫస మహమకద

95-198/147

తసడక:ప మహహదద న
ఇసటట ననస:65-1-9
వయససస:41
లస: పప
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95-188/1212

తసడక:ప అబబదల ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-01-10
వయససస:18
లస: ససస స
1772 SQX1071539
పపరర: షపక జకకర

95-198/150

95-198/153

95-198/156

95-192/874

95-198/160

95-198/163

95-198/165

భరస : ఇషసకయయల బబగ
ఇసటట ననస:65-1-14
వయససస:37
లస: ససస స

1782 SQX2206969
పపరర: రరహన షపక

1785 AP151000669160
పపరర: మబనన షపక

1788 SQX2239788
పపరర: సమ షపక

1791 SQX1234269
పపరర: సలమక తబసససస పఠరన

95-198/168

1794 SQX1248856
పపరర: అమర బగ షపక

95-192/1104

1797 AP151000669162
పపరర: జజహహదన అబబదల
భరస : అనవర బబగ
ఇసటట ననస:65-1-14
వయససస:60
లస: ససస స

1777 SQX1104439
పపరర: ఫసరరజ షపక

95-198/155

1780 SQX1104447
పపరర: మహబమబ జజన షపక

95-198/158

1783 SQX1104454
పపరర: సమ షపక

95-198/159

భరస : ఆరరఫ
ఇసటట ననస:65-1-12
వయససస:28
లస: ససస స
95-198/161

1786 SQX1783802
పపరర: జజన బబషర షపక

95-198/162

తలర : పరఖరరజజన షపక
ఇసటట ననస:65-1-12
వయససస:22
లస: పప
95-198/1433

1789 SQX1240720
పపరర: ఆషర షపక

95-198/164

భరస : అమర బబసగ షపక
ఇసటట ననస:65-1-13
వయససస:27
లస: ససస స
95-198/166

1792 SQX1805753
పపరర: ఆషర షపక

95-198/167

భరస : సమన హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-1-13
వయససస:44
లస: ససస స
95-198/169

తసడక:ప అనవర బగ షపక
ఇసటట ననస:65-1-13
వయససస:28
లస: పప
95-198/170

95-198/152

తసడక:ప వరల
ఇసటట ననస:65-1-11
వయససస:56
లస: పప

భరస : మసరసన వల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-1-13
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప సమన హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-1-13
వయససస:22
లస: పప
1796 SQX0276691
పపరర: హమదసదననసర బబగ

95-198/157

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:65-1-12
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : హసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-1-13
వయససస:27
లస: ససస స
1793 SQX1805761
పపరర: షపర హహసపసన షపక

1779 SQX1509449
పపరర: అలమర బక షపక

1774 SQX1071588
పపరర: షపక మబనన

తసడక:ప మహబమబ జజన
ఇసటట ననస:65-1-11
వయససస:29
లస: పప

భరస : మగబబల
ఇసటట ననస:65-1-12
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ప ససలమర
ఇసటట ననస:65-1-12
వయససస:70
లస: పప
1790 SQX1509456
పపరర: నజజక షపక

95-198/154

భరస : మహబమబ జన
ఇసటట ననస:65-1-12
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:65-1-12
వయససస:50
లస: ససస స
1787 SQX0244954
పపరర: మగమబల షపక

1776 SQX0917674
పపరర: గగస షపక

95-198/149

భరస : మమజబబల
ఇసటట ననస:65-1-11
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప మగబబల షపక
ఇసటట ననస:65-1-11
వయససస:32
లస: పప

భరస : అకబర అల సయఖద
ఇసటట ననస:65-1-12
వయససస:35
లస: ససస స
1784 MLJ3162203
పపరర: రరహనన షపక

95-198/151

తలర : మబనన
ఇసటట ననస:65-1-11
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప ననబబల షపక
ఇసటట ననస:65-1-11
వయససస:31
లస: పప
1781 SQX2061562
పపరర: ఇలయమస బబగస షపక

1773 SQX0755686
పపరర: దసరరర భవరన దదసపరటట

1771 AP151000669158
పపరర: హససనన షపక

భరస : భబజన
ఇసటట ననస:65-1-10
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ననగజశవరరరవప
ఇసటట ననస:65-1-11
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : మబనన
ఇసటట ననస:65-1-11
వయససస:26
లస: పప
1778 SQX1071562
పపరర: ఇలర హహ బక షపక

95-198/148

భరస : రవపఫ
ఇసటట ననస:65-1-10
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : ఇలర హహ
ఇసటట ననస:65-1-11
వయససస:27
లస: ససస స
1775 SQX0917666
పపరర: జజహర షపక

1770 AP151000669161
పపరర: మబనన అబబదల

1795 SQX2530350
పపరర: జహహరర బబగబమ

95-191/702

భరస : బబబ జజన
ఇసటట ననస:65-1-14
వయససస:63
లస: ససస స
95-198/171

1798 SQX1215244
పపరర: మబహమకద జబబసర ఖమన

95-198/172

తసడక:ప మబహమకద బబబబరన
ఇసటట ననస:65-1-14
వయససస:32
లస: పప
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పపరర: మబనవరజబగ 
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95-198/173

తసడక:ప అనవరజబగ 
ఇసటట ననస:65-1-14
వయససస:39
లస: పప
1802 SQX2050185
పపరర: గగసప బబష షపక

95-155/758

95-198/177

95-198/1204

95-198/181

95-198/1435

95-198/186

95-198/187

భరస : అనవర భబషర
ఇసటట ననస:65-1-20
వయససస:29
లస: ససస స

1812 MLJ1739234
పపరర: అబబదలకరరమ షపక

1815 MLJ1731116
పపరర: ఇరరర దనళ న

1818 SQX2187474
పపరర: షకకల పఠరన

1821 SQX2274462
పపరర: జకకర బబష షపక

95-198/188

1824 SQX1592758
పపరర: షబన షపక

95-198/182

1827 SQX0276790
పపరర: అఘబరరననసర
భరస : సరరర ర
ఇసటట ననస:65-1-20
వయససస:71
లస: ససస స

1807 SQX2073872
పపరర: కరరమబలర షపక

95-198/1203

1810 SQX1151018
పపరర: సలస షపక

95-198/180

1813 MLJ1730621
పపరర: అబబదలపహమమన షపక

95-198/183

తసడక:ప అలమరభక 
ఇసటట ననస:65-1-16
వయససస:44
లస: పప
95-198/184

1816 SQX0245027
పపరర: ఇరరమద బబగస

95-198/185

భరస : తషజదదదన
ఇసటట ననస:65-1-18
వయససస:41
లస: ససస స
95-198/1436

1819 SQX2238988
పపరర: జబబర బబషర షపక

95-192/1105

తసడక:ప జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-1-19
వయససస:37
లస: పప
95-198/1437

1822 SQX2238970
పపరర: జస బర షపక

95-198/1438

భరస : జబబర షపక
ఇసటట ననస:65-1-19
వయససస:32
లస: ససస స
95-198/189

తసడక:ప గగస బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-1-20
వయససస:26
లస: ససస స
95-198/191

95-198/176

తసడక:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-1-16
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప జన షపక
ఇసటట ననస:65-1-19
వయససస:36
లస: పప

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-1-20
వయససస:25
లస: ససస స
1826 SQX0917708
పపరర: రరశససమమ షపక

95-198/179

తసడక:ప మహబబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-1-18
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-1-19
వయససస:25
లస: ససస స
1823 SQX1444116
పపరర: గగసఖ షపక

1809 SQX0276774
పపరర: తనహహరరననసర

1804 AP151000669200
పపరర: జరసతషన షపక

తసడక:ప శశరజల షపక
ఇసటట ననస:65-1-15
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ప హహసపసననళ న
ఇసటట ననస:65-1-17
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప మహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-1-18
వయససస:22
లస: పప
1820 SQX1032176
పపరర: అఫసపన ససలమసనన షపక

95-198/178

తసడక:ప అలమరభక 
ఇసటట ననస:65-1-16
వయససస:42
లస: పప

భరస : మహమకద జబబసర
ఇసటట ననస:65-1-16
వయససస:22
లస: ససస స
1817 SQX1849389
పపరర: అమర ఖమన పఠరన

1806 SQX1071505
పపరర: బబషర షపక

95-198/1434

భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:65-1-15
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అలభక
ఇసటట ననస:65-1-16
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ప బబ బబర బన
ఇసటట ననస:65-1-16
వయససస:30
లస: పప
1814 SQX2269082
పపరర: మహమకద సమన

95-198/175

తసడక:ప సరధదక
ఇసటట ననస:65-1-15
వయససస:28
లస: పప

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-1-15
వయససస:48
లస: ససస స
1811 SQX0917690
పపరర: జబబసర ఖమన మహమకద

1803 SQX1805779
పపరర: హససనన షపక

1801 SQX2182954
పపరర: ఫసరరజ షపక

తసడక:ప సరదదక షపక
ఇసటట ననస:65-1-14
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప మహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-1-15
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఉసరకన
ఇసటట ననస:65-1-15
వయససస:65
లస: ససస స
1808 SQX2071629
పపరర: రశద షపక

95-198/174

తసడక:ప అనవరజబగ
ఇసటట ననస:65-1-14
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-1-15
వయససస:23
లస: పప
1805 SQX0276956
పపరర: షకకలమ సరయఖద

1800 AP151000666170
పపరర: ఇషకయయలలబగ అబబదల

1825 SQX1051283
పపరర: షరహహన షపక

95-198/190

భరస : అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-1-20
వయససస:28
లస: ససస స
95-198/192

1828 SQX1550699
పపరర: గగస బబషర మహమకద

95-198/193

తసడక:ప సరరదర షపక
ఇసటట ననస:65--1-20
వయససస:34
లస: పప
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95-198/194

తసడక:ప సరరదర షపక  
ఇసటట ననస:65-1-20
వయససస:37
లస: పప
1832 SQX1051275
పపరర: హససన పఠరన

95-198/197

95-198/200

95-198/202

95-198/205

95-198/208

95-198/209

95-198/212

తసడక:ప ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-1-26
వయససస:31
లస: పప

1842 AP151000666540
పపరర: సరబరర ఖమన పఠరన

1845 SQX2174043
పపరర: అశకఫపననసర షపక

1848 SQX0276881
పపరర: జజన బబగస షపక

1851 AP151000666544
పపరర: ఫరరద షపక

95-198/215

1854 AP151000669015
పపరర: మబనవర బబగస మహమకద

95-198/206

1857 MLJ3152618
పపరర: ససలమసన 
తసడక:ప ఇసరకయల 
ఇసటట ననస:65-1-26
వయససస:37
లస: పప

1837 MLJ3163094
పపరర: ఫరతమమ  

95-198/201

1840 MLJ3153392
పపరర: అబబదలమళ న 

95-198/204

1843 SQX0844795
పపరర: జననత ఖమన పఠరన

95-198/207

తసడక:ప సరబరర ఖమన
ఇసటట ననస:65-1-24
వయససస:27
లస: ససస స
95-198/1440

1846 SQX2185692
పపరర: షరరరక ఖమన పఠరన

95-198/1441

తసడక:ప దదలద మర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-1-24
వయససస:22
లస: పప
95-198/210

1849 SQX1550574
పపరర: ఖమజజ మయనసదదదన చససట
మహమకద
తసడక:ప కరరమబలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-1-25
వయససస:23
లస: పప

95-198/211

95-198/213

1852 SQX0276907
పపరర: షకకల షపక

95-198/214

తసడక:ప ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-1-26
వయససస:37
లస: ససస స
95-198/216

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-1-26
వయససస:57
లస: ససస స
95-198/218

95-198/199

తసడక:ప సబరరఖమన 
ఇసటట ననస:65-1-23
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప గరలబ
ఇసటట ననస:65-1-25
వయససస:89
లస: పప

భరస : ఇసరకయయల  
ఇసటట ననస:65-1-26
వయససస:38
లస: ససస స
1856 SQX0327932
పపరర: గగహర మహమకద

95-198/203

భరస : మహకద కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-1-25
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప ఫరరద
ఇసటట ననస:65-1-25
వయససస:53
లస: పప
1853 MLJ3162120
పపరర: జకకర  

1839 AP151000669395
పపరర: కరరమబననసర

1834 SQX1051333
పపరర: బకలక ఖమన పఠరన

భరస : సరబరర ఖమన  
ఇసటట ననస:65-1-23
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అబరల బబష
ఇసటట ననస:65-1-24
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమబలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-1-25
వయససస:27
లస: ససస స
1850 AP151000666763
పపరర: మహమకదళ రరమబలమర షపక

95-133/961

తసడక:ప ఖయతనళ న
ఇసటట ననస:65-1-23
వయససస:70
లస: పప

తసడక:ప జనసనఖమన
ఇసటట ననస:65-1-24
వయససస:50
లస: పప
1847 SQX1104389
పపరర: రకకయమ బబగమ మహమకద

1836 SQX2258010
పపరర: బబజ షపక

95-198/196

తసడక:ప అబబదల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-1-21
వయససస:39
లస: పప

భరస : కనసనఖమన
ఇసటట ననస:65-1-23
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:ప జనసనఖమన
ఇసటట ననస:65-1-23
వయససస:44
లస: పప
1844 SQX0276840
పపరర: దదలద మరరళ న పఠరన

95-198/198

తసడక:ప అబరర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-1-22
వయససస:18
లస: పప

భరస : సరబర ఖమన
ఇసటట ననస:65-1-23
వయససస:59
లస: ససస స
1841 SQX0294751
పపరర: నససరళరన పఠరన

1833 SQX0755504
పపరర: రహమత పఠరన

1831 SQX1054105
పపరర: నజమ పఠరన

తసడక:ప దదలద మర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-1-21
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : దదల దనర ఖమన
ఇసటట ననస:65-1-21
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-1-21
వయససస:38
లస: పప
1838 SQX0844803
పపరర: అయరన ఖమన పఠరన

95-198/195

తసడక:ప సరరర ర 
ఇసటట ననస:65-1-20
వయససస:40
లస: పప

భరస : బక ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-1-21
వయససస:39
లస: ససస స
1835 SQX1054121
పపరర: మబజర ఖమన పఠరన

1830 MLJ1741842
పపరర: అనవరరబషర షపక

1855 SQX0276931
పపరర: ఖమజజ మహమకద

95-198/217

తసడక:ప ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-1-26
వయససస:29
లస: పప
95-198/219

1858 MLJ3152337
పపరర: అసరరస మహమకద

95-198/220

తసడక:ప ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-1-26
వయససస:37
లస: పప
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1859 AP151000666196
పపరర: ఇసరకయల మహమకద

95-198/221

తసడక:ప బబబ జజన
ఇసటట ననస:65-1-26
వయససస:60
లస: పప
1862 SQX1051929
పపరర: మనససర అసకతషలర బ షపక

95-198/223

95-198/226

95-198/1445

95-198/1195

95-192/879

95-193/67

95-198/1508

తసడక:ప ఖమససస 
ఇసటట ననస:65-2-29
వయససస:52
లస: పప

1872 SQX2185817
పపరర: అఖల షపక

1875 SQX0414342
పపరర: మమగబబల షపక

1878 SQX2291029
పపరర: వనసకటటష పససపపలలటట

1881 SQX2264935
పపరర: జన బబష షపక

95-198/229

1884 SQX1016212
పపరర: యమససకన షపక

95-198/1487

1887 SQX1016204
పపరర: దనవపద షపక
తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-2-29
వయససస:56
లస: పప

1867 SQX2240463
పపరర: రరహన షపక

95-198/1444

1870 SQX2185627
పపరర: సరయ అలర స

95-198/1460

1873 SQX2061075
పపరర: ఇసతయమజ షపక

95-192/878

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-2-5
వయససస:22
లస: పప
95-193/65

1876 SQX0541227
పపరర: నగర షపక

95-193/66

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:65-2-5
వయససస:36
లస: ససస స
95-191/501

1879 SQX1786847
పపరర: మబతనఖలమక మసగళగరరర

95-192/123

భరస : అపరప రరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:65-2-11/8
వయససస:65
లస: ససస స
95-191/538

1882 SQX1016238
పపరర: రషసద షపక

95-198/228

తసడక:ప దనవపద షపక
ఇసటట ననస:65-2-29
వయససస:27
లస: ససస స
95-198/230

భరస : దనవపద షపక
ఇసటట ననస:65-2-29
వయససస:51
లస: ససస స
95-198/232

95-198/225

తసడక:ప యలర యఖ అలర స
ఇసటట ననస:65-1-612
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-2-29
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఇషరకయల 
ఇసటట ననస:65-2-29
వయససస:45
లస: ససస స
1886 MLJ3151016
పపరర: ఇషకయయల షపక 

95-198/227

తసడక:ప దసరరర పపసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:65-02-10/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : జహహర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-2-12
వయససస:33
లస: ససస స
1883 MLJ3161015
పపరర: ననజ షపక 

1869 SQX1530121
పపరర: ఆశ షపక

1864 SQX0708883
పపరర: రహసతషలమర షపక

భరస : మనదదదన
ఇసటట ననస:65-1-27
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అబబ సరలలహ
ఇసటట ననస:65-2-5
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-2-5
వయససస:44
లస: పప
1880 SQX2236065
పపరర: తససర స పరరర షపక

95-198/1443

తసడక:ప అహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-2
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-2-5
వయససస:20
లస: ససస స
1877 SQX1245464
పపరర: బబజ షపక

1866 SQX2174134
పపరర: మనసదదదన షపక

95-198/222

తసడక:ప మబనవర
ఇసటట ననస:65-1-27
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప గఫపర షపక
ఇసటట ననస:65-1-108
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబపమణఖస తనసడప
ఇసటట ననస:65-1-1065
వయససస:32
లస: ససస స
1874 SQX2061091
పపరర: రరషక షపక

95-198/224

తసడక:ప ఫరరదసదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-1-27
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప మయనసదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-1-27
వయససస:21
లస: పప
1871 SQX1999424
పపరర: ననగ లకకక తనసడప

1863 SQX1054162
పపరర: జమర షపక

1861 SQX1182377
పపరర: ఆశరఫపననస షపక

భరస : అబబదల సమద షపక
ఇసటట ననస:65-1-27
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల ససకలర షపక
ఇసటట ననస:65-1-27
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప అబబదల మబనవర షపక
ఇసటట ననస:65-1-27
వయససస:43
లస: పప
1868 SQX2174209
పపరర: ఫయమజ షపక

95-198/1442

భరస : ససలమసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-1-26
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప మబనవర షపక
ఇసటట ననస:65-1-27
వయససస:27
లస: పప
1865 SQX1053883
పపరర: మబననన హహదఖ తషలర బ షపక

1860 SQX2230464
పపరర: పరరవన మహమకద

1885 SQX1016220
పపరర: రఫస షపక

95-198/231

తసడక:ప దనవపద షపక
ఇసటట ననస:65-2-29
వయససస:26
లస: పప
95-198/233

1888 SQX2230803
పపరర: నరరసన నగథ షపక

95-198/1519

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-2-29
వయససస:26
లస: ససస స
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95-198/1520

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-2-29
వయససస:22
లస: ససస స
1892 MLJ3161072
పపరర: జరరననబబగస పఠరన

95-198/234

95-198/237

95-198/240

95-198/243

95-198/246

95-198/249

95-198/250

తసడక:ప బబషష
ఇసటట ననస:65-2-34
వయససస:32
లస: పప

1902 MLJ1738749
పపరర: జరరన షపక

1905 MLJ1739093
పపరర: ఖలల షపక

1908 SQX2373348
పపరర: అయయషర షపక

1911 AP151000669101
పపరర: సలమక పరవన

95-198/1521

1914 SQX2176501
పపరర: ఫఫజయమ షపక

95-198/244

1917 SQX2204881
పపరర: తససనమ షపక
తలర : షకకర బబగస
ఇసటట ననస:65-2-35
వయససస:19
లస: ససస స

1897 AP151000669820
పపరర: రరబయమ

95-198/239

1900 SQX0755488
పపరర: జజవద షపక

95-198/242

1903 SQX1924190
పపరర: నసరసర షపక

95-198/245

తసడక:ప రజజక షపక
ఇసటట ననస:65-2-33
వయససస:30
లస: పప
95-198/247

1906 MLJ1735059
పపరర: మమసర షపక

95-198/248

తసడక:ప రజజరక
ఇసటట ననస:65-2-33
వయససస:48
లస: పప
95-193/1302

1909 SQX2395804
పపరర: రరహమన సయద

95-193/1303

తసడక:ప బబజ సయద
ఇసటట ననస:65-2-34
వయససస:23
లస: పప
95-198/251

1912 AP151000666229
పపరర: సలస షపక

95-198/252

తసడక:ప అబబదలసతనసర
ఇసటట ననస:65-2-34
వయససస:56
లస: పప
95-198/1522

భరస : బబషష
ఇసటట ననస:65-2-34
వయససస:47
లస: ససస స
95-198/1524

95-198/236

తసడక:ప జహరరదదదన
ఇసటట ననస:65-2-32
వయససస:30
లస: పప

భరస : సలమ
ఇసటట ననస:65-2-34
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:65-2-34
వయససస:67
లస: పప
1916 SQX2174217
పపరర: నజమబదదదన సయద

95-198/241

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-2-34
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప సలస
ఇసటట ననస:65-2-34
వయససస:29
లస: ససస స
1913 SQX2177996
పపరర: గబలమస దసస గరర మహమకద

1899 AP151000666230
పపరర: ససకసదర షపక

1894 AP151000666278
పపరర: జలమన పఠరన

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:65-2-31
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప రజజక
ఇసటట ననస:65-2-33
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప హహసరసణణ
ఇసటట ననస:65-2-33
వయససస:70
లస: పప
1910 SQX0090829
పపరర: అసరక పరరవన

95-198/238

భరస : మమసర షపక
ఇసటట ననస:65-2-33
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప రజజక షపక
ఇసటట ననస:65-2-33
వయససస:37
లస: పప
1907 MLJ1743038
పపరర: రజజక షపక

1896 MLJ3161080
పపరర: రరశజ ససలమసనన షపక

95-192/124

తసడక:ప బబషరఖమన
ఇసటట ననస:65-2-30
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప ఆదనస
ఇసటట ననస:65-2/31
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఖలల 
ఇసటట ననస:65-2-33
వయససస:37
లస: ససస స
1904 MLJ1732817
పపరర: ఐజజశ షపక

95-198/235

భరస : ససకసదర
ఇసటట ననస:65-2-31
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అదనసషపక
ఇసటట ననస:65-2/31
వయససస:65
లస: ససస స
1901 MLJ1739119
పపరర: రజశరక బబగమ 

1893 SQX0755512
పపరర: మబజవపలమర యసడక

1891 SQX1877935
పపరర: ఫరహ ససలమసనన పఠరన

తసడక:ప జలమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-2-30
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప షఫస
ఇసటట ననస:65-2-30
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప ఖమదరరళ న
ఇసటట ననస:65-2-30
వయససస:65
లస: పప
1898 AP151000669524
పపరర: సఫరపబ షపక

95-191/434

తసడక:ప జలమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-2-30
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : జలమనఖమన 
ఇసటట ననస:65-2-30
వయససస:40
లస: ససస స
1895 SQX0453456
పపరర: బబషరఖమన పఠరన

1890 SQX1999127
పపరర: ఫరరహ ససలమసనన పఠరన

1915 SQX2177939
పపరర: నజయమ బబగబమ

95-198/1523

తసడక:ప గబలమస దససర గరర మహమకద
ఇసటట ననస:65-2-34
వయససస:36
లస: ససస స
95-192/1128

1918 SQX2322816
పపరర: ఆఫసయమ మబసరకన షపక

95-193/1304

భరస : గరయమస షపక
ఇసటట ననస:65-2-35
వయససస:31
లస: ససస స
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1919 SQX1114818
పపరర: ఉమమక సలమక
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95-198/253

భరస : ఎజజశ అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:65-2-35
వయససస:33
లస: ససస స
1922 MLJ3151057
పపరర: షపక మహమకద ఇలయమస

తసడక:ప య స . ఎ . కరరస షపక
ఇసటట ననస:65-2-35
వయససస:39
లస: పప
95-198/256

తసడక:ప షపక అబబదల కరరస
ఇసటట ననస:65-2-36
వయససస:48
లస: పప
1925 SQX0507897
పపరర: సయఖద ఫసరరజ

95-198/259

95-198/1525

95-198/264

95-198/1533

95-198/268

95-198/271

తసడక:ప మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:65-2-45
వయససస:28
లస: ససస స

1932 SQX0326322
పపరర: ఆధదకలల షపక

1935 AP151000669532
పపరర: జరరనన బబగస సయఖద

1938 AP151000666389
పపరర: ఖలలఇసరసక సయఖద

1941 SQX1599283
పపరర: భమపత కకషష

95-198/274

1944 SQX1444397
పపరర: గబలమబ షపక

95-198/265

1947 MLJ1749787
పపరర: ఆససయ  
భరస : ఫరరద  
ఇసటట ననస:65-2-45
వయససస:37
లస: ససస స

95-198/261

1930 AP151000669233
పపరర: రహహమబననసర షపక

95-198/263

1933 SQX2185544
పపరర: రరహన షపక

95-198/1532

భరస : జబబర షపక
ఇసటట ననస:65-2-42
వయససస:25
లస: ససస స
95-198/266

1936 SQX1051093
పపరర: జకకర షపక

95-198/267

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-2-43
వయససస:26
లస: పప
95-198/269

1939 SQX0755520
పపరర: గగససయ యసడక

95-198/270

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:65-2-44
వయససస:54
లస: ససస స
95-198/272

1942 SQX0709733
పపరర: ఫరరద షపక

95-198/273

తసడక:ప రహహమమన
ఇసటట ననస:65-2-44
వయససస:54
లస: పప
95-198/275

తసడక:ప మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-2-45
వయససస:24
లస: ససస స
95-198/277

1927 MLJ3161106
పపరర: ఖరఖరరననసర  

భరస : మహహదదదన
ఇసటట ననస:65-2-41
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:ప భమపత రరమబలల
ఇసటట ననస:65-2-44
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-2-45
వయససస:24
లస: ససస స
1946 SQX0492892
పపరర: ఆయయషర పరరవన షపక

95-198/262

తసడక:ప మరరర సపసన
ఇసటట ననస:65-2-43
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఫరరద
ఇసటట ననస:65-2-44
వయససస:55
లస: ససస స
1943 SQX1538299
పపరర: సలమక షపక

1929 SQX0277004
పపరర: మబసతనజ

95-198/258

భరస : అబబదల రహహస  
ఇసటట ననస:65-2-40
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:65-2-43
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-2-43
వయససస:27
లస: పప
1940 AP151000669565
పపరర: జమలమ షపక

95-198/260

తసడక:ప అపసర
ఇసటట ననస:65-2-42
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప మహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-2-42
వయససస:22
లస: ససస స
1937 SQX1468876
పపరర: నసరర షపక

1926 SQX0492934
పపరర: సయఖద మహమకద

1924 AP151000666308
పపరర: అబబదలకరరమ షపక
తసడక:ప రహహస
ఇసటట ననస:65-2-36
వయససస:70
లస: పప

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-2-41
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-2-42
వయససస:50
లస: ససస స
1934 SQX2185536
పపరర: షబబన పఠరన

95-198/257

తసడక:ప గరలబ
ఇసటట ననస:65-2-39
వయససస:49
లస: పప

భరస : అహమద బబష షపక
ఇసటట ననస:65-2-40 2ND LINE
వయససస:32
లస: ససస స
1931 AP151000669557
పపరర: మహరరననసర సయఖద

1923 AP151000666767
పపరర: ఇసతయమజ షపక

95-198/255

తసడక:ప కరరమ 
ఇసటట ననస:65-2-36
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప కరరమ
ఇసటట ననస:65-2-36
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప సయఖద మహమకద
ఇసటట ననస:65-2-39
వయససస:44
లస: పప
1928 SQX2185791
పపరర: కలరరరద షపక

95-198/254 1921 MLJ3153194
1920 MLJ3152220
పపరర: ఎజజస అహకద మహమకద షపక
పపరర: గయమజ  షపక 

1945 SQX0923433
పపరర: పటబన రరహనన

95-198/276

తసడక:ప అబబదల గఫరర
ఇసటట ననస:65-2-45
వయససస:28
లస: ససస స
95-198/278

1948 AP151000669290
పపరర: షరరషర బ

95-198/279

భరస : గఫరర ఖమన
ఇసటట ననస:65-2-45
వయససస:60
లస: ససస స
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1949 SQX1444330
పపరర: ఆరరఫ షపక
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95-198/280

తసడక:ప మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-2-45
వయససస:30
లస: పప
1952 MLJ1745892
పపరర: గఫరరరళ న పఠరన 

95-198/283

95-198/286

95-198/289

95-198/292

95-198/295

95-192/1129

95-191/559

తసడక:ప అబబదల జబబబర
ఇసటట ననస:65-2-49
వయససస:35
లస: పప

1962 SQX1071604
పపరర: ససరరజ షపక

1965 SQX1051382
పపరర: రరయమ షపక

1968 MLJ3161908
పపరర: బబ జజన షపక  

1971 SQX2304681
పపరర: అజజజ షపక

95-198/301

1974 SQX0708412
పపరర: షరకకరర షపక

95-198/293

1977 SQX0946996
పపరర: మహమమకద ససఫరవతషలమరహ
ఫహద
తసడక:ప మహబమబ అల షపక
ఇసటట ననస:65-2-49
వయససస:41
లస: పప

1957 SQX1071620
పపరర: సజజదన షపక

95-198/288

1960 SQX1249086
పపరర: జజవద షపక

95-198/291

1963 SQX0923425
పపరర: సససయద నసరరలమర

95-198/294

తసడక:ప చనసద బబషర
ఇసటట ననస:65-2-46
వయససస:32
లస: పప
95-198/296

1966 SQX1071836
పపరర: చసఢ బబషర సయఖద

95-198/297

తసడక:ప గమడడ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-2-46
వయససస:57
లస: పప
95-198/298

1969 SQX0277046
పపరర: మమతజజన షపక

95-198/299

భరస : కలమస
ఇసటట ననస:65-2-48
వయససస:56
లస: ససస స
95-197/776

1972 SQX1530139
పపరర: షపక హససనన

95-198/300

భరస : షపక షబర
ఇసటట ననస:65-2-49
వయససస:30
లస: ససస స
95-198/302

భరస : అజత ఖమన
ఇసటట ననస:65-2-49
వయససస:44
లస: ససస స
95-198/304

95-198/285

తసడక:ప మజద షపక
ఇసటట ననస:65-2-46
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప గగస మహహవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-2-49
వయససస:35
లస: పప

భరస : అబబదల షరజహన షసక
ఇసటట ననస:65-2-49
వయససస:34
లస: ససస స
1976 SQX0923466
పపరర: పటబన ఆజజద

95-198/290

భరస : గగస  
ఇసటట ననస:65-2-48
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప అజజజ షపక
ఇసటట ననస:65-2-49
వయససస:30
లస: ససస స
1973 SQX0946988
పపరర: రఫరత జహహదద షపక

1959 SQX1444041
పపరర: అషపఫ షపక

1954 SQX0325415
పపరర: రరజవన షపక

భరస : అబబదల రజహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-2-46
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:65-2-46
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప గమడడసరహహబ
ఇసటట ననస:65-2-48
వయససస:68
లస: పప
1970 SQX2303634
పపరర: హలమమ షపక

95-198/287

తసడక:ప అబబదల రహహమన
ఇసటట ననస:65-2-46
వయససస:31
లస: పప

తలర : షరజదన
ఇసటట ననస:65-2-46
వయససస:35
లస: పప
1967 SQX2289445
పపరర: చసద బబష సయద

1956 SQX1071521
పపరర: ససదనన సయఖద

95-198/282

భరస : రరయమజ
ఇసటట ననస:65-2-46
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:65-2-46
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప చసద బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:65-2-46
వయససస:32
లస: పప
1964 SQX0709824
పపరర: షకకల షపక

95-198/284

భరస : చసద బబషర
ఇసటట ననస:65-2-46
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : షసషసర అల
ఇసటట ననస:65-2-46
వయససస:63
లస: ససస స
1961 SQX1071638
పపరర: నసరరలర సయఖద

1953 SQX1583583
పపరర: అఫఫ ప జ సయఖద

1951 MLJ3151206
పపరర: సలమకన పఠరన 

తసడక:ప గఫరరరళ న 
ఇసటట ననస:65-2-45
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఖమససమ సయఖద
ఇసటట ననస:65-2-46
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:65-2-46
వయససస:50
లస: ససస స
1958 SQX0325431
పపరర: నసరరననసర యస

95-198/281

తసడక:ప అబబదల గఫరర ఖమన
ఇసటట ననస:65-2-45
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప షరరఫర 
ఇసటట ననస:65-2-45
వయససస:65
లస: పప
1955 AP151000669590
పపరర: గగససయమ బబషర

1950 SQX0708578
పపరర: అబబదలమరఖమన పఠరన

1975 SQX1530147
పపరర: షపక షబబర

95-198/303

తసడక:ప షపక సతనసర
ఇసటట ననస:65-2-49
వయససస:31
లస: పప
95-198/305

1978 SQX1798552
పపరర: సరసబశవరరవప ససదర బబతన

95-198/306

తసడక:ప దసరరర రరవప ససదర బబతన
ఇసటట ననస:65-2-49
వయససస:48
లస: పప
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1979 SQX0277111
పపరర: ఫరరరజజన షపక
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95-198/307

భరస : సలమస
ఇసటట ననస:65-2-49/1
వయససస:42
లస: ససస స

1980 MLJ3152154
పపరర: సరసబశవరరవప 

95-198/308

తసడక:ప దసరరర రరవప 
ఇసటట ననస:65-2-49/1
వయససస:53
లస: పప

1982 SQX2285468
పపరర: షరహహద షపక

95-188/1217

భరస : ఇశరక షపక
ఇసటట ననస:65-2-54
వయససస:43
లస: ససస స

1983 SQX2246999
పపరర: రరషక షపక

95-192/125

భరస : దసరర పపసరద ససరకసశశటట
ఇసటట ననస:65-2-57
వయససస:27
లస: ససస స

1986 SQX0950956
పపరర: వనసకట శవ శరసశశటట

95-191/560

95-192/128

తసడక:ప రరసబబబబ శరసశశటట
ఇసటట ననస:65-2-57
వయససస:38
లస: పప

1989 SQX0951020
పపరర: దసరర మరరక

95-192/126

95-192/131

తసడక:ప శకనవరస రరవప మరరక
ఇసటట ననస:65-2-59
వయససస:29
లస: పప

1992 SQX0951012
పపరర: శకనవరస రరవప మరరక

95-192/129

95-192/134

తసడక:ప వర రరజ ససరస
ఇసటట ననస:65-2-61
వయససస:48
లస: పప

1995 SQX0862995
పపరర: నగలకకక బసడక

95-192/132

95-192/137

భరస : పపసరదస బసడక
ఇసటట ననస:65-2-63
వయససస:51
లస: ససస స

1998 SQX1002385
పపరర: లకకణ రరవప బసడక

95-192/135

1990 SQX1509118
పపరర: దసరర పపసరద మరరక

95-192/130

1993 MLJ3145398
పపరర: ససరస శశటట బబజర

95-192/133

1996 SQX0951046
పపరర: ననగ లకడక బసడక

95-192/136

భరస : ననగజసదపస బసడక
ఇసటట ననస:65-2-63
వయససస:38
లస: ససస స
95-192/138

తసడక:ప పపసరద బసడక
ఇసటట ననస:65-2-63
వయససస:29
లస: పప

2000 AP151000663301
పపరర: పపసరద బసడక

95-192/127

భరస : శసకర ససరస
ఇసటట ననస:65-2-61
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : లకకణ రరవప బసడక
ఇసటట ననస:65-2-63
వయససస:28
లస: ససస స

1997 AP151000663259
పపరర: దసరర మక బసడక

1987 SQX0863019
పపరర: అయఖపప శరకసశశటట

తసడక:ప శకనవరసరరవప మరరక
ఇసటట ననస:65-2-59
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప మమరరస మరరక
ఇసటట ననస:65-2-59
వయససస:49
లస: పప

1994 MLJ3145380
పపరర: ససరస శశటట శసకర

95-192/1130

తసడక:ప రరసబబబబ ససరకసశశటట
ఇసటట ననస:65-2-57
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనస మరరక
ఇసటట ననస:65-2-59
వయససస:46
లస: ససస స

1991 SQX0951038
పపరర: వరయఖ మరరక

1984 SQX2207173
పపరర: షఫకత షపక
తసడక:ప ఇశరక షపక
ఇసటట ననస:65-2-54
వయససస:25
లస: పప

భరస : అయఖపప ససరకసశశటట
ఇసటట ననస:65-2-57
వయససస:30
లస: ససస స

1988 SQX0463703
పపరర: దసరరర పపసరద శరసశశటట

95-198/309

తసడక:ప శకరరమబలల
ఇసటట ననస:65-2-49/1
వయససస:72
లస: పప

భరస : షఫకత షపక
ఇసటట ననస:65-2-54
వయససస:26
లస: ససస స

1985 SQX1002393
పపరర: పదక శరసశశటట

1981 AP151000666550
పపరర: దసరరర రరవప ససదద నబతస న

1999 MLJ1746742
పపరర: ననగజసదపస బసడక

95-192/139

తసడక:ప పపసరద బసడక బసడక
ఇసటట ననస:65-2-63
వయససస:37
లస: పప

95-192/140

తసడక:ప కకటటశవరరరవప బసడక
ఇసటట ననస:65-2-63
వయససస:58
లస: పప

2001 SQX1308817
పపరర: ననగ లకకక కకన
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95-192/141

భరస : రవ కకన
ఇసటట ననస:65-2-64
వయససస:27
లస: ససస స
2004 SQX1202035
పపరర: వనసకటబపవప భజసతప
తసడక:ప చనన భజసతప
ఇసటట ననస:65-2-66
వయససస:29
లస: పప

2002 SQX2380772
పపరర: వనసకటటష దననలమ

95-192/1131

తసడక:ప అపపరరవప దననలమ
ఇసటట ననస:65-2-64
వయససస:20
లస: పప
95-192/143

2005 SQX2452035
పపరర: ననగమణణ బసగరరర
భరస : కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:65-2-67
వయససస:40
లస: ససస స

2003 MLJ3146107
పపరర: రమమదడవ భజసతప

95-192/142

భరస : భజసతపచననన భజసతప
ఇసటట ననస:65-2-66
వయససస:58
లస: ససస స
95-191/561

2006 SQX0743336
పపరర: వజయలకకక బసగరరర

95-192/144

తసడక:ప ననగజసదప రరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:65-2-67
వయససస:27
లస: ససస స
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2007 SQX0743120
పపరర: ననగమక బసగరరర
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95-192/145

భరస : ననగజసదపరరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:65-2-67
వయససస:48
లస: ససస స
2010 SQX0276535
పపరర: సఫ మబ దసరరర

95-192/147

95-192/149

95-192/152

95-192/155

95-192/158

95-192/161

95-191/562

తసడక:ప వర సరవమ చలర
ఇసటట ననస:65-2-73
వయససస:35
లస: పప

2020 AP151000663158
పపరర: కరసతమక భజసతప

2023 SQX1509100
పపరర: ననచనరయఖ బబజసతప

2026 MLJ3145471
పపరర: వజయకలమమర పససపపలలటట

2029 SQX2149490
పపరర: రరధదక చలర

95-192/165

2032 AP151000663468
పపరర: కలమమరర చలమర

95-192/156

2035 SQX0862920
పపరర: ననగజసదప రరవప చలమర
తసడక:ప వర సరవమ చలర
ఇసటట ననస:65-2-73
వయససస:42
లస: పప

2015 SQX1569492
పపరర: దడవ వనసకటరమణ బసగరరర

95-192/151

2018 SQX0276147
పపరర: దసరరర రరవప గబడకపరటట

95-192/154

2021 SQX0862946
పపరర: ననసచనరయఖ భజసతప

95-192/157

తసడక:ప కరసట భజసతప
ఇసటట ననస:65-2-70
వయససస:29
లస: పప
95-192/159

2024 SQX0585703
పపరర: సససగసపలర వరసస

95-192/160

తసడక:ప కలసచచయఖ సససగసపలలర
ఇసటట ననస:65-2-71
వయససస:41
లస: పప
95-192/162

2027 MLJ3145448
పపరర: రరజ పససపపలలటట

95-192/163

తసడక:ప మహననపవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:65-2-72
వయససస:65
లస: పప
95-191/563

2030 SQX1002369
పపరర: జజఖత చలమర

95-192/164

భరస : బబజర బబబబ చలర
ఇసటట ననస:65-2-73
వయససస:29
లస: ససస స
95-192/166

భరస : వరరసరవమ చలర
ఇసటట ననస:65-2-73
వయససస:63
లస: ససస స
95-192/168

95-191/12

తసడక:ప సరమయయలల గబడకపరటట
ఇసటట ననస:65-2-68/4
వయససస:65
లస: పప

భరస : రమమశ చలర
ఇసటట ననస:65-2-73
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగజసదప రరవప చలర
ఇసటట ననస:65-2-73
వయససస:39
లస: ససస స
2034 SQX1002351
పపరర: బబజర బబబబ చలమర

95-192/153

తసడక:ప మహననపవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:65-2-72
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప వర సరవమ చలర
ఇసటట ననస:65-2-73
వయససస:32
లస: పప
2031 SQX0862912
పపరర: రసగవలర చలమర

2017 SQX0862748
పపరర: రమమష గబడకపరటట

2012 SQX0925263
పపరర: హహహమమవత భజసతప

భరస : వనసకట దసరర రరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:65-2-68/3
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప శకనస బబజసతప
ఇసటట ననస:65-2-71
వయససస:24
లస: పప

భరస : మహననపవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:65-2-72
వయససస:80
లస: ససస స
2028 SQX2149466
పపరర: రమమశ చలర

95-192/150

భరస : శకనస భజసతప
ఇసటట ననస:65-2-70
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప ససబబబరరవప భజసతప
ఇసటట ననస:65-2-70
వయససస:58
లస: పప
2025 MLJ3145455
పపరర: ససతమక పససపపలలటట

2014 MLJ1747245
పపరర: భజసతప

95-192/146

తసడక:ప శకనవరసరరవప భజ ాసతప
ఇసటట ననస:65-2-68/2
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప దసరరర రరవప గబడకపరటట
ఇసటట ననస:65-2-68/4
వయససస:28
లస: పప

భరస : ననసచనరయఖ భజసతప
ఇసటట ననస:65-2-69
వయససస:27
లస: ససస స
2022 MLJ1748797
పపరర: భజసతప శకనస

95-192/148

తసడక:ప శకనస k
ఇసటట ననస:65-2-68/2
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప మహహశవర రరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:65-2-68/3
వయససస:45
లస: పప
2019 SQX0862953
పపరర: ననగమణణ భజసతప

2011 SQX0577312
పపరర: సఫ మబ రరమబ

2009 SQX0862680
పపరర: తరరపతమక గమడడపప

భరస : శవకలమమర గమడడపప
ఇసటట ననస:65-2-68
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప ననగజశవర రరవప ర
ఇసటట ననస:65-2-68/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనస మసగమక
ఇసటట ననస:65-2-68/2
వయససస:53
లస: ససస స
2016 SQX1569476
పపరర: వనసకట దసరర రరవప బసగరరర

95-194/851

భరస : ఆసజననయ శవ బసగరర
ఇసటట ననస:65-2-67
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమబ దసరర
ఇసటట ననస:65-2-68/1
వయససస:38
లస: ససస స
2013 MLJ1746718
పపరర: భజసతపమసగమక

2008 SQX2514263
పపరర: అరరణ కలమమరర బసగరర

2033 SQX0862896
పపరర: వననద చలమర

95-192/167

తసడక:ప వర సరవమ CHALLA
ఇసటట ననస:65-2-73
వయససస:26
లస: పప
95-192/169

2036 SQX1961192
పపరర: లకకక చలర

95-192/170

భరస : సతఖస చలర
ఇసటట ననస:65-2-73
వయససస:34
లస: ససస స
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95-192/171

భరస : వననద చలమర
ఇసటట ననస:65-2-73/2
వయససస:25
లస: ససస స
2040 AP151000663068
పపరర: రమణమక చడవపరర చడవపరర

95-192/174

95-180/794

95-192/179

95-192/880

95-192/184

95-192/187

95-192/190

తసడక:ప వరరకజ చచసరకశశటట
ఇసటట ననస:65-2-85/1
వయససస:50
లస: పప

95-192/180

2048 AP151000663596
పపరర: వరమక అలర స

95-192/181

భరస : అపరపరరవప అలర స
ఇసటట ననస:65-2-79
వయససస:60
లస: ససస స
95-192/182

2053 AP151000663579
పపరర: రరమబ బసడక

2056 MLJ1746478
పపరర: ససరజష దలమయ

2059 MLJ3145570
పపరర: జజనకమక భమపత

95-192/193

2062 SQX0950915
పపరర: కకషఫ ర భమపత

95-192/185

2065 SQX1539321
పపరర: దడవ భమపత
భరస : ననసచనరయఖ భమపత
ఇసటట ననస:65-2-86
వయససస:30
లస: ససస స

95-192/183

2054 AP151000663508
పపరర: ననగజసదపస బసగరరర

95-192/186

తసడక:ప గబరరవపలల బసగరరర
ఇసటట ననస:65-2-83
వయససస:65
లస: పప
95-192/188

2057 SQX0276303
పపరర: పదక సససగసపలర

95-192/189

తసడక:ప కలసచయఖ సససగసపలర
ఇసటట ననస:65-2-84/1
వయససస:37
లస: ససస స
95-192/191

2060 SQX1071323
పపరర: ఏడడకకసదలల సససగసపలర

95-192/192

తసడక:ప కలసచయఖ సససగసపలర
ఇసటట ననస:65 -2-85
వయససస:52
లస: ససస స
95-192/194

తసడక:ప దసరరర రరవప భమపత
ఇసటట ననస:65-2-85
వయససస:27
లస: పప
95-192/196

2051 SQX0863001
పపరర: సతఖవత భమపత
భరస : యయసస భమపత
ఇసటట ననస:65-2-81
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : దసరరర రరవప భమపత
ఇసటట ననస:65-2-85
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కలసచయఖ సససగసపలలర
ఇసటట ననస:65-2-85
వయససస:65
లస: ససస స
2064 AP151000663374
పపరర: రమణ చరమశశటట

95-192/178

తసడక:ప వర రరజ దలయ
ఇసటట ననస:65-2-84
వయససస:39
లస: పప

భరస : కలసచయఖ సససగసపలలర
ఇసటట ననస:65-2-84/1
వయససస:44
లస: ససస స
2061 MLJ3146081
పపరర: నసకమక సససగసపలలర

2050 MLJ1741743
పపరర: రగతష గరపస రవతష

95-192/176

2045 SQX1464205
పపరర: మబజజహహద ఉల ఇసరరస
మహమకద
తసడక:ప సరధదక అల మహమకద
ఇసటట ననస:65-2-76
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప ననగజశవరరరవప బసడక
ఇసటట ననస:65-2-82
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససరజష దలయ
ఇసటట ననస:65-2-84
వయససస:29
లస: ససస స
2058 AP151000663583
పపరర: దసరరర గర సససగసపలర

2047 MLJ1739473
పపరర: శకనవరస అలర స

2042 AP151000663086
పపరర: వనసకటటశవరరర చడవపరర

95-192/177

తసడక:ప ననగజశవర రరవప RAVTU
ఇసటట ననస:65-2-80
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగజశవరరరవప బసడక
ఇసటట ననస:65-2-82
వయససస:60
లస: ససస స
2055 SQX0565226
పపరర: దళళయ దసరరర భవరన

2044 MLJ3145976
పపరర: రరహననబబగస

95-192/173

తసడక:ప కకటయఖ చడవపరర
ఇసటట ననస:65-2-75
వయససస:70
లస: పప

తసడక:ప అపరప రరవప అలర స
ఇసటట ననస:65-2-78
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-2-79
వయససస:52
లస: పప
2052 AP151000663589
పపరర: రమణమక బసడక

95-192/175

భరస : సరధదక అల షససక
ఇసటట ననస:65-2-76
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకట కలమమర మమడడగబల
ఇసటట ననస:65-2-77
వయససస:40
లస: ససస స
2049 SQX2100410
పపరర: మబనర బబష షపక

2041 MLJ3145893
పపరర: రసగరరరవప చడవపరర

2039 SQX0950949
పపరర: అరరణ కలమమరర చడవపరర

భరస : రసగర రరవప చడవపరర
ఇసటట ననస:65-2-75
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటటశవరరర చడవపరర
ఇసటట ననస:65-2-75
వయససస:44
లస: పప

భరస : మహబమబ అల షపక
ఇసటట ననస:65-2-76
వయససస:32
లస: ససస స
2046 MLJ1739028
పపరర: మమడడగబల దసరరర

95-192/172

తసడక:ప వనసకటశవర రరవప చడవపరర
ఇసటట ననస:65-2-74
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర చడవపరర
ఇసటట ననస:65-2-75
వయససస:63
లస: ససస స
2043 SQX2115210
పపరర: రఫస జహదద షపక

2038 MLJ3145935
పపరర: పదనకవత చడవపరర

2063 SQX0690644
పపరర: ననగరరరన బ

95-192/195

తలర : జజనకమక బ
ఇసటట ననస:65-2-85
వయససస:28
లస: పప
95-192/197

2066 SQX0541300
పపరర: సరయమక భమపత

95-192/198

భరస : సరసబశవరరవప భమపత
ఇసటట ననస:65-2-86
వయససస:48
లస: ససస స
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2067 SQX0276246
పపరర: కకటటశవర రరవప భమపత

95-192/199

తసడక:ప సరసబశవరరవప భమపత
ఇసటట ననస:65-2-86
వయససస:32
లస: పప
2070 MLJ3146156
పపరర: రరజఖలకకక భజసతప

95-192/202

95-192/205

తసడక:ప ససబబబరరవప భజసతప
ఇసటట ననస:65-2-88
వయససస:70
లస: పప
2079 SQX0862771
పపరర: రరజజశవరర భజసత

95-192/209

95-192/212

95-192/215

95-192/218

భరస : దసరర పపసరద భజసతప
ఇసటట ననస:65-2-88/4
వయససస:37
లస: ససస స
2094 AP151000663245
పపరర: మబననశవరరరవప భజసతప
తసడక:ప ససబబబరరవప భజసతప
ఇసటట ననస:65-2-88/4
వయససస:70
లస: పప

95-192/1135

2080 AP151000663573
పపరర: లకకక బసగరరర

95-192/210

2075 MLJ3146123
పపరర: భమపత ననగజసదపరరవప 

2083 MLJ1744226
పపరర: భవరన బసడక

2086 AP151000663305
పపరర: ససబబబరరవప భజసతప

2078 SQX2227932
పపరర: లకకక భబసజజఠరక

95-192/1136

2081 SQX0862763
పపరర: ననగరరజ భజసత

95-192/211

95-192/213

2084 AP151000663327
పపరర: మబనమక బసడక

2095 SQX0276204
పపరర: ననగరరజ మమడడగల
తసడక:ప దసరరర రరవప మమడడగబల
ఇసటట ననస:65-2-88/6
వయససస:37
లస: పప

95-192/214

భరస : తరరపతయఖ బసడక
ఇసటట ననస:65-2-88/2
వయససస:70
లస: ససస స
95-192/216

2087 SQX0862755
పపరర: శకనవరసస రరవప బసడడ

95-192/217

తసడక:ప తరరపతయఖ బసడక
ఇసటట ననస:65-2-88/2
వయససస:47
లస: పప

95-192/219 2090 AP151000663595
2089 SQX1285262
పపరర: కరళళశవర రరవప దవవ లమ పరలలస
పపరర: వనసకటరమణ రగతష

2092 AP151000663246
పపరర: సరమమమ జఖస భజసతప

95-192/207

తసడక:ప మబననశవర రరవప భజనస
ఇసటట ననస:65-2-88/1
వయససస:28
లస: పప

95-192/220

తసడక:ప పసదననగయఖ రగతష
ఇసటట ననస:65-2-88/3
వయససస:63
లస: పప
95-192/222

భరస : మబననశవరరరవప భజసతప
ఇసటట ననస:65-2-88/4
వయససస:60
లస: ససస స
95-192/224

95-192/204

భరస : మలలర ష భబసజజఠరక
ఇసటట ననస:65-2-88
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప సఫ మ రరజ దవవ లమ పరలలస
ఇసటట ననస:65-2-88/3
వయససస:34
లస: పప
95-192/221

2072 SQX1375543
పపరర: భవరన ససరసశశటట

తసడక:ప కకటటశవర రరవప ర
ఇసటట ననస:65-2-88
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప సరసబశవరరవప భజసతప
ఇసటట ననస:65-2-88/2
వయససస:45
లస: పప

భరస : కరళళశవర రరవప గవవలపరలలస
ఇసటట ననస:65-2-88/3
వయససస:33
లస: ససస స
2091 SQX1551523
పపరర: ఈశవరర భజసతప

95-192/206

భరస : శకనవరసరరవప బసడక
ఇసటట ననస:65-2-88/2
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప బసడక శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:65-2-88/2
వయససస:22
లస: పప
2088 SQX0743252
పపరర: మరరయమక గవవలపరలలస

2074 SQX1375501
పపరర: ననగరరజ ససరసశశటట

2077 SQX2255933
పపరర: మలలర ష భజసఠరక

95-192/201

భరస : ననగరరజ ససరసశశటట
ఇసటట ననస:65-2-88
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సససహచలస బసగరరర
ఇసటట ననస:65-2-88/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ప సససహబలస బసడనరర
ఇసటట ననస:65-2-88/1
వయససస:30
లస: పప
2085 SQX1798651
పపరర: బసడక తరపతయఖ

95-192/203

తసడక:ప సరసబశవ రరవప భజసఠరక
ఇసటట ననస:65-2-88
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప ననగరరజ భజనస
ఇసటట ననస:65-2-88/1
వయససస:25
లస: ససస స
2082 SQX0541342
పపరర: ననగమలలర శవరర బసడనరర

2071 SQX1409649
పపరర: పరరవత భమపత

తసడక:ప రరమమరరవప ససరసశశటట
ఇసటట ననస:65-2-88
వయససస:33
లస: పప
95-192/208

2069 SQX0541243
పపరర: సరసబశవ రరవప భమపత

తసడక:ప వర రరఘవపలల భమపత
ఇసటట ననస:65-2-86
వయససస:61
లస: పప

భరస : ననగజసదప రరవప భమపత
ఇసటట ననస:65-2-88
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప భజసతప
ఇసటట ననస:65-2-88
వయససస:65
లస: ససస స
2076 AP151000663662
పపరర: సరసబశవరరవప భజసతప

95-192/200

తసడక:ప సరసబశవరరవప భమపత
ఇసటట ననస:65-2-86
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప భజసతప
ఇసటట ననస:65-2-87
వయససస:37
లస: ససస స
2073 AP151000663658
పపరర: ససబబమక భజసతప

2068 MLJ1747716
పపరర: భమపత ననసచనరయఖ

2093 AP151000663479
పపరర: దసరరర పపసరదస భజసతప

95-192/223

తసడక:ప మబననశవరరరవప భజసతప
ఇసటట ననస:65-2-88/4
వయససస:44
లస: పప
95-192/225

2096 SQX0276162
పపరర: దసరరర రరవప మమడడగబల

95-192/226

తసడక:ప ఈశవర రరవప మమడడగబల
ఇసటట ననస:65-2-88/6
వయససస:68
లస: పప
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95-191/13

భరస : షసషసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-2-90
వయససస:39
లస: ససస స
2100 SQX0469049
పపరర: సఫసఫపలమర మహమకద

95-191/16

95-192/227

95-191/20

95-192/231

95-192/234

95-191/22

95-192/1137

తసడక:ప బసడకతరరపతయఖ బసడక
ఇసటట ననస:65-2-95/6
వయససస:45
లస: పప

2110 MLJ1742758
పపరర: ఏడడకకసడలల కకన

2113 SQX0690420
పపరర: లలతన రగతష

2116 SQX2220127
పపరర: రగతష ససభబషసణ

2119 SQX1002310
పపరర: బబల దసరర బసడక

95-192/240

2122 SQX0862706
పపరర: కలమమర బసడక

95-192/232

2125 SQX2273696
పపరర: చచసచమక కత
భరస : లసగరలల కత
ఇసటట ననస:65-2-95/9
వయససస:46
లస: ససస స

2105 SQX1790104
పపరర: జజకకర షపక

95-191/19

2108 AP151000663144
పపరర: హబబబలమర షపక

95-192/230

2111 MLJ1742741
పపరర: రవకలమమర కకన

95-192/233

తసడక:ప బబబబ కకన
ఇసటట ననస:65-2-95/1
వయససస:38
లస: పప
95-192/235

2114 MLJ1737717
పపరర: శకనస రవపతష

95-192/236

తసడక:ప ననగజశవర రరవప రగతష
ఇసటట ననస:65-2-95/3
వయససస:43
లస: పప
95-191/564

2117 SQX0429555
పపరర: గబరరమమరరస రగతష

95-192/237

తసడక:ప రమణ రగతష
ఇసటట ననస:65-2-95/4
వయససస:48
లస: పప
95-192/238

2120 SQX0862714
పపరర: దసరర బసడడ

95-192/239

భరస : వనసకటటష బసడక
ఇసటట ననస:65-2-95/6
వయససస:39
లస: ససస స
95-192/241

తసడక:ప రరమకకషష బసడక
ఇసటట ననస:65-2-95/6
వయససస:28
లస: పప
95-192/243

95-191/18

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-2-91
వయససస:52
లస: పప

భరస : కలమమర బసడక
ఇసటట ననస:65-2-95/6
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప రరమకకషష బసడక
ఇసటట ననస:65-2-95/6
వయససస:28
లస: పప
2124 MLJ1747351
పపరర: రరమకకషష బసడక

95-192/229

భరస : రగతష నగరజ
ఇసటట ననస:65-2-95/4
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ప రగతష గబరర మమరరస
ఇసటట ననస:65-2-95/4
వయససస:23
లస: పప
2121 SQX0862698
పపరర: వనసకటటష బసడక

2107 AP151000663253
పపరర: సబనన షపక

2102 SQX0352609
పపరర: పఠరన సతనసర ఖమన

తసడక:ప హబబబలర షపక
ఇసటట ననస:65-2-91
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప శకనస రగతష
ఇసటట ననస:65-2-95/3
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గబరరమమరరస రగతష
ఇసటట ననస:65-2-95/4
వయససస:46
లస: ససస స
2118 SQX2238541
పపరర: రగతష నగరజ

95-192/228

తసడక:ప babu బబబబ
ఇసటట ననస:65-2-95/1
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప కకసలకకయఖ కకన
ఇసటట ననస:65-2-95/1
వయససస:63
లస: పప
2115 SQX0939710
పపరర: రమణ రగత

2104 SQX0344259
పపరర: రహకతషననసర పఠరన

95-191/15

తసడక:ప మహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-2-90
వయససస:65
లస: పప

భరస : హబబబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-2-91
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కరసబబబబ kona
ఇసటట ననస:65-2-95/1
వయససస:53
లస: ససస స
2112 MLJ1743293
పపరర: కకనబబబబ

95-191/17

భరస : సతస రఖస పఠరన
ఇసటట ననస:65-2-90
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ప హబబబలర షపక
ఇసటట ననస:65-2-91
వయససస:22
లస: పప
2109 MLJ1743285
పపరర: సరమమమ జఖస కకన

2101 SQX0352880
పపరర: షపక ననననషర

2099 SQX0108043
పపరర: కలస మహమకద

తసడక:ప ఖలల మహమకద
ఇసటట ననస:65-2-90
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప అబబదల గఫపర షప క
ఇసటట ననస:65-2-90
వయససస:63
లస: పప

భరస : ససభబన షససక
ఇసటట ననస:65-2-90
వయససస:32
లస: ససస స
2106 SQX1790138
పపరర: జబఉలమర షపక

95-191/14

తసడక:ప బబషర షప క
ఇసటట ననస:65-2-90
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప ఖలల మహమకద
ఇసటట ననస:65-2-90
వయససస:39
లస: పప
2103 SQX0344119
పపరర: అజమ షపక

2098 SQX0839845
పపరర: నజర షపక

2123 SQX0862672
పపరర: హరరపస
ప రద శరసశశటట

95-192/242

తసడక:ప బబబబ రరవప శరసశశటట
ఇసటట ననస:65-2-95/6
వయససస:32
లస: పప
95-191/565

2126 SQX2274215
పపరర: పససచయఖ కత

95-191/566

తసడక:ప లసగరలల కత
ఇసటట ననస:65-2-95/9
వయససస:31
లస: పప
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95-192/842

భరస : సరయ కత
ఇసటట ననస:65-2-95/9
వయససస:24
లస: ససస స
2130 SQX0276261
పపరర: కలససమకలమమరర భమపత

95-192/246

2139 SQX0998922
పపరర: షకకల షపక

95-192/249

95-192/252

95-191/23

95-198/310

95-198/313

భరస : దసరరర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:65-2-101/1
వయససస:43
లస: ససస స

95-192/253

2140 SQX1002328
పపరర: మహహబమబ షపక

2143 SQX0709352
పపరర: నససమమబబగస షపక

2146 AP151000666549
పపరర: గగససయమ షపక

95-192/258

2149 AP151000663640
పపరర: దసరర మక ధననల

95-192/255

2152 SQX2472140
పపరర: ససతతషస అరరర

95-198/311

2155 SQX2299287
పపరర: ఉమ దడవ పససపపలలటట
తసడక:ప దసరర రరవప
ఇసటట ననస:65-02-101/2
వయససస:25
లస: ససస స

95-192/251

2138 AP151000663467
పపరర: ఏడడకకసడలల మమడడగబల

95-192/254

2141 SQX1786730
పపరర: వరరకజ భమపత

95-192/256

2144 SQX0277137
పపరర: హససనన సయఖద

95-198/312

భరస : గగస
ఇసటట ననస:65-2-100
వయససస:45
లస: ససస స
95-198/314

2147 SQX0950980
పపరర: గసగర భవరన ధననల

95-192/257

భరస : శవ ననగజశవర రరవప దనననల
ఇసటట ననస:65-2-101
వయససస:30
లస: ససస స
95-192/259

2150 SQX0950998
పపరర: శవ ననగజశవర రరవప ధననల

95-192/260

తసడక:ప వనసకటటశవరరర దనననల
ఇసటట ననస:65-2-101
వయససస:34
లస: పప
95-191/512

భరస : వనసకట రమణ అరరర
ఇసటట ననస:65-2-101/1
వయససస:36
లస: ససస స
95-192/261

2135 AP151000663364
పపరర: శవకలమమరర మమడడగబల

తసడక:ప కరళళశవర రరవప భమపత
ఇసటట ననస:65-2-100
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరర ధనల
ఇసటట ననస:65-2-101
వయససస:60
లస: ససస స
95-198/315

95-192/248

తసడక:ప అపరపరరవప మమడడగబల
ఇసటట ననస:65-2-99
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ప మదనర
ఇసటట ననస:65-2-100
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప గరలబ
ఇసటట ననస:65-2-101
వయససస:32
లస: పప
2154 SQX0862888
పపరర: దసరరర భవరన పససపపలలటట

2137 MLJ1738756
పపరర: మధసకలమమర మమడడగబల

2132 MLJ1746460
పపరర: రరదడస
ప వర రరవప భమపత

భరస : ఏడడకకసడలల మమడడగబల
ఇసటట ననస:65-2-99
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మరరషహహద
ఇసటట ననస:65-2-100
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ధననల అపరపరరవప ధనల
ఇసటట ననస:65-2-101
వయససస:41
లస: ససస స
2151 SQX0755447
పపరర: అహకద షపక

95-192/250

భరస : ఇసరకయల షససక
ఇసటట ననస:65-2-100
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:ప సతనసర
ఇసటట ననస:65-2-100
వయససస:31
లస: పప
2148 MLJ3146230
పపరర: అసకమక ధననల

2134 SQX1551531
పపరర: గరయతప మమడడగబల

95-192/245

తసడక:ప వ రరజ భమపత భమపత
ఇసటట ననస:65-2-96
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప ఏడడకకసడలల మమడడగబల
ఇసటట ననస:65-2-99
వయససస:37
లస: పప

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:65-2-100
వయససస:30
లస: ససస స
2145 SQX0708800
పపరర: సమరరలమర షపక

95-192/247

భరస : మధస కలమమర మమడడగబల
ఇసటట ననస:65-2-99
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఇబపహహస షప క
ఇసటట ననస:65-2-100
వయససస:42
లస: ససస స
2142 SQX0755397
పపరర: మబనర షపక

2131 SQX0276287
పపరర: ఈశవరరరవప భమపత

2129 MLJ1746023
పపరర: ననగమణణ భమపత

భరస : రరజ అలవనలల భమపత
ఇసటట ననస:65-2-96
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ప వ రరజ భమపత భమపత
ఇసటట ననస:65-2-96
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప వ రరజ భమపత అలవనలల
ఇసటట ననస:65-2-96
వయససస:41
లస: పప
2136 SQX1739309
పపరర: వనసకట పవన కలమమర
మమడడగబల
తసడక:ప వనసకట కలమమర మమడడగబల
ఇసటట ననస:65-2-99
వయససస:23
లస: పప

95-192/244

భరస : రరదపయఖ భమపత
ఇసటట ననస:65-2-96
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప వ రరజ భమపత భమపత
ఇసటట ననస:65-2-96
వయససస:38
లస: ససస స
2133 MLJ1746155
పపరర: అలవనలల పపడడ రరజ భమపత

2128 SQX0414268
పపరర: రరజజశవరర భమపత

2153 SQX2390847
పపరర: సరయ శవ పపసరద అరరర

95-191/513

తసడక:ప వనసకట రమణ అరరర
ఇసటట ననస:65-2-101/1
వయససస:23
లస: పప
95-188/1213

2156 SQX2299311
పపరర: రజవత పససపపలలటట

95-191/502

తసడక:ప దసరర పపసరద
ఇసటట ననస:65-02-101/2
వయససస:18
లస: ససస స
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95-192/262

భరస : శకనస దనననల
ఇసటట ననస:65-2-101/2
వయససస:37
లస: ససస స
2160 MLJ3146057
పపరర: చసదపశశఖర మమనకల

95-192/265

95-192/268

95-192/271

95-192/274

95-192/277

95-191/24

95-191/28

తసడక:ప అపరప రరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:65-2-101/8
వయససస:30
లస: పప

2170 SQX0276493
పపరర: పరరవత బసగరరర

2173 SQX0276469
పపరర: రరమబ బసగరరర

2176 SQX1645449
పపరర: ససవరరష గరసధద మసగళగరరర

2179 SQX1786839
పపరర: ససవరష గరసధద మసగళగరరర

95-192/281

2182 AP151000663034
పపరర: బసగరరమక శరరపపరపప

95-192/275

2185 SQX1786797
పపరర: అపరపరరవప మసగళగరరర

2165 SQX1002344
పపరర: కకపరవరస రగతష

95-192/270

2168 SQX0862862
పపరర: ఉమమదడవ బసగరరర

95-192/273

2171 SQX0862847
పపరర: శకనస బసగరరర

95-192/276

తసడక:ప రరమబ బసగరరర
ఇసటట ననస:65-2-101/5
వయససస:28
లస: పప
95-192/278

2174 SQX1969120
పపరర: లకకక పప టట
ర రర

95-192/302

భరస : అసజ బబబబ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:65-2-101/6 , 3RD LINE
వయససస:32
లస: ససస స
95-191/25

2177 SQX1645506
పపరర: మబతఖలమక మసగళగరరర

95-191/26

భరస : అపరపరరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:65-2-101/8
వయససస:53
లస: ససస స
95-192/279

2180 SQX0862839
పపరర: సరరరక ససరరపపరపప

95-192/280

తసడక:ప అదద శశషయఖ ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:65-2-101/8
వయససస:30
లస: ససస స
95-192/282

2183 SQX0138990
పపరర: వర వనసకట సతఖననరరయణ
ససరరపపరపప
తసడక:ప ఆదదశశషయఖ శరరపపరపప
ఇసటట ననస:65-2-101/8
వయససస:30
లస: పప

95-192/283

95-192/285

2186 SQX0276444
పపరర: లకకా్య ఏలలగబ

95-192/286

భరస : ఆదదశశషయఖ శరరపపరపప
ఇసటట ననస:65-2-101/8
వయససస:57
లస: ససస స
95-192/284

95-192/267

భరస : రవ బసగరరర
ఇసటట ననస:65-2-101/5
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప అపరప రరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:65-2-101/8
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరవమ శరరపపరపప
ఇసటట ననస:65-2-101/8
వయససస:55
లస: ససస స
2184 SQX1786763
పపరర: ననగరరజ మసగళగరరర

95-192/272

తసడక:ప ససవరష గరసధద మసగళ గరరర
ఇసటట ననస:65-2-101/8
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప అపరపరరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:65-2-101/8
వయససస:30
లస: పప
2181 AP151000663074
పపరర: లకకక శరరపపరపప

2167 SQX0862854
పపరర: సరళ దడవ బసగరరర

2162 SQX0541482
పపరర: మబతనఖలల ఏడడకకసడలల

తలర : సతఖవత రరవతష
ఇసటట ననస:65/2/101/4
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప లకకణరరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:65-2-101/5
వయససస:58
లస: పప

భరస : పపరష చసదప రరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:65-2-101/7
వయససస:31
లస: ససస స
2178 SQX1645456
పపరర: ననగరరజ మసగళగరరర

95-192/269

భరస : రరమబ బసగరరర
ఇసటట ననస:65-2-101/5
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ప రరమబ BANGARU
ఇసటట ననస:65-2-101/5
వయససస:30
లస: పప
2175 SQX0957498
పపరర: ననగమలర బసగరరర బసగరరర

2164 MLJ1739184
పపరర: సతఖవత రవతష

95-192/264

తసడక:ప నసకరరజ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:65-2-101/3
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనస బసగరరర
ఇసటట ననస:65-2-101/5
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సససగ రరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:65-2-101/5
వయససస:40
లస: ససస స
2172 SQX0862870
పపరర: రవ బసగరరర

95-192/266

భరస : బసవరరజ రరవతష
ఇసటట ననస:65-2-101/4
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప సససహచలస బ
ఇసటట ననస:65-2-101/4
వయససస:37
లస: పప
2169 SQX1877893
పపరర: భవరన బసగరరర

2161 SQX1509092
పపరర: రరశయఖ ససరసససటట

2159 SQX0951053
పపరర: శకనవరస దననల

తసడక:ప వనసకటటశవరరర దనననల
ఇసటట ననస:65-2-101/2
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప రరమ కకషష ససరసససటట
ఇసటట ననస:65-2-101/3
వయససస:25
లస: పప

భరస : పపరషచసదప రరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:65-2-101/4
వయససస:30
లస: ససస స
2166 MLJ1738715
పపరర: బ. పపరషచసదప రరవప

95-192/263

భరస : చసదపశశఖర మమణణకరఖల
ఇసటట ననస:65-2-101/2
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ప చసదపయఖ మమణణకరఖల
ఇసటట ననస:65-2-101/2
వయససస:43
లస: పప
2163 SQX0863035
పపరర: ననగవలర బసగరరర

2158 MLJ3146065
పపరర: రమణమక మమనకరల

తసడక:ప మసతరరల అపపనన మసగళగరరర
ఇసటట ననస:65-2-101/8
వయససస:70
లస: పప

తసడక:ప రరమయఖ ఎలలగబ
ఇసటట ననస:65-2-101/9
వయససస:68
లస: పప
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2187 SQX1002518
పపరర: కకషఫ ర కలమమర శరకసశశటట

95-192/287

తసడక:ప గబరరమమరరస శరసశశటట
ఇసటట ననస:65-2-101/10
వయససస:25
లస: ససస స
2190 SQX2164812
పపరర: కలక షపక

95-191/514

95-192/292

95-192/295

95-192/298

95-192/301

95-198/316

95-198/319

భరస : ననగజశవర రరవప రరవతష
ఇసటట ననస:65-2-102/4
వయససస:56
లస: ససస స

2200 MLJ1737246
పపరర: లకకకశరసశశటట

2203 SQX0950972
పపరర: వరలకడక దనననల

2206 SQX1151034
పపరర: ఫరతమమ బబసగ

2209 SQX0325555
పపరర: బబగ మసరసన

95-192/306

2212 SQX0540997
పపరర: శకనస రగతష

95-192/299

2215 MLJ1748573
పపరర: పపననమక రవతష
భరస : ననరరయణ రరవతష
ఇసటట ననస:65-2-102/4
వయససస:83
లస: ససస స

2195 SQX1071273
పపరర: హససనన షపక

95-192/294

2198 MLJ1747377
పపరర: మసరసన వల

95-192/297

2201 MLJ1746940
పపరర: ననసచనరయఖ శరసశశటట

95-192/300

తసడక:ప గగరయఖ శరసశశటట
ఇసటట ననస:65-2-101/14
వయససస:43
లస: పప
95-192/303

2204 MLJ1742717
పపరర: వనసకటరమణ ధననల

95-192/304

తసడక:ప వనసకటటశవరరర ధనల
ఇసటట ననస:65-2-102
వయససస:37
లస: పప
95-198/317

2207 SQX1151042
పపరర: మబసటబజ బబసగ

95-198/318

భరస : మసరసన వరల బబసగ
ఇసటట ననస:65-2-102
వయససస:39
లస: ససస స
95-198/320

2210 MLJ1746015
పపరర: రరజమక

95-192/305

భరస : రసగరరరవప ప
ఇసటట ననస:65-2-102/1
వయససస:56
లస: ససస స
95-192/307

తసడక:ప ససతయఖ రగతష
ఇసటట ననస:65-2-102/2
వయససస:32
లస: పప
95-192/308

95-192/291

తసడక:ప హబబ షససక
ఇసటట ననస:65-2-101/13
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:65-2-102
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనస రగతష
ఇసటట ననస:65-2-102/2
వయససస:32
లస: ససస స
2214 MLJ1749423
పపరర: ననగమణణ రవతష

95-192/296

తసడక:ప మసరసన వరల బబసగ
ఇసటట ననస:65-2-102
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసనవల
ఇసటట ననస:65-2-102
వయససస:42
లస: పప
2211 SQX0541284
పపరర: వరమక రగతష

2197 MLJ1748144
పపరర: బససస ర

2192 SQX1519711
పపరర: రజషక షపక

భరస : కరరమబలమర షససక
ఇసటట ననస:65-2-101/13
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ దనననల
ఇసటట ననస:65-2-102
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన బబగ షపక
ఇసటట ననస:65-2-102
వయససస:24
లస: ససస స
2208 SQX0277160
పపరర: అమర షపక

95-192/293

భరస : రరమకకషష శరసశశటట
ఇసటట ననస:65-2-101/14
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప గగరయఖ శరసశశటట
ఇసటట ననస:65-2-101/14
వయససస:47
లస: పప
2205 SQX1592808
పపరర: ఫరతమమ బబగ షపక

2194 SQX1877919
పపరర: ఖమజ షపక

95-192/289

తసడక:ప ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:65-2-101/11
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : mast an వరల షససక
ఇసటట ననస:65-2-101/13
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననసచనరయఖ శరసశశటట
ఇసటట ననస:65-2-101/14
వయససస:36
లస: ససస స
2202 AP151000663321
పపరర: రరమకకషష శరసశశటట

95-192/290

తలర : సరజద షపక
ఇసటట ననస:65-2-101/11
వయససస:26
లస: పప

భరస : హబచ షపక
ఇసటట ననస:65-2-101/13
వయససస:37
లస: ససస స
2199 SQX0863050
పపరర: అరరణన దడవ శరకసశశటట

2191 SQX1877901
పపరర: షహహన షపక

2189 AP151000663562
పపరర: గబరరమమరరస శరసశశటట

తసడక:ప గగరయఖ శరసశశటట
ఇసటట ననస:65-2-101/10
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-2-101/11
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కలమక షపక
ఇసటట ననస:65-2-101/11
వయససస:46
లస: ససస స
2196 MLJ1748227
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-192/288

భరస : గబరరమమరరస శరసశశటట
ఇసటట ననస:65-2-101/10
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-2-101/11
వయససస:46
లస: పప
2193 SQX1418509
పపరర: సరజదన షపక

2188 AP151000663049
పపరర: నసకరలమక శరసశశటట

2213 SQX2240703
పపరర: అపపరరవప రగతష

95-192/1120

తసడక:ప ననరరయణ
ఇసటట ననస:65-2-102/3
వయససస:36
లస: పప
95-192/309

2216 MLJ1745009
పపరర: ననగయఖ రవతష

95-192/310

తసడక:ప ననరరయణ రరవతష
ఇసటట ననస:65-2-102/4
వయససస:43
లస: పప
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2217 MLJ1747757
పపరర: ననగజశవర రరవప రవతష
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95-192/311

తసడక:ప ననరరయణ రరవతష
ఇసటట ననస:65-2-102/4
వయససస:54
లస: పప
2220 SQX2237808
పపరర: అపపల నరసమక బసగరర

95-192/1121

95-192/316

95-192/319

95-192/321

95-198/323

95-198/325

95-198/328

భరస : ఇసరరస
ఇసటట ననస:65-2-105
వయససస:35
లస: ససస స

2224 AP151000663050
పపరర: వనసకటరమణ రగతష

తసడక:ప ననరరయణ అలర స
ఇసటట ననస:65-2-102/7
వయససస:37
లస: పప
95-192/317

2227 SQX0924431
పపరర: దసరరర ససరమసపటట

95-191/29

2230 SQX0293100
పపరర: సరరసజ పఠరన

2233 AP151000666588
పపరర: యమసససఖమన పఠరన

2236 SQX1054139
పపరర: దదలర మద షపక

2239 AP151000666286
పపరర: ఆససఫ షపక

95-193/1287

2242 SQX1054394
పపరర: రరజజవన షపక

95-198/321

2245 SQX0946970
పపరర: మహమమకద షబబనన అజక

2228 MLJ1746791
పపరర: సతఖననరరయణ శరసశశటట

95-192/320

2231 AP151000669623
పపరర: షసషరద బబగస పఠరన

95-198/322

భరస : యమసససఖమన
ఇసటట ననస:65-2-103
వయససస:53
లస: ససస స
95-198/324

2234 SQX2321701
పపరర: అససఫ షపక

95-193/1286

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:65-2-104
వయససస:40
లస: పప
95-198/326

2237 AP151000669569
పపరర: జమబరరద బ పఠరన

95-198/327

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:65-2-104
వయససస:65
లస: ససస స
95-198/329

2240 SQX1054170
పపరర: మజద షపక

95-198/330

తసడక:ప గఫపర
ఇసటట ననస:65-2-104
వయససస:46
లస: పప
95-198/331

భరస : జజవద
ఇసటట ననస:65-2-105
వయససస:27
లస: ససస స
95-198/333

95-192/318
2225 SQX1201920
పపరర: వర దసరరర మధసససధన రరవప
రగతష
తసడక:ప బసవ రరజ రగతష రగతష
ఇసటట ననస:65-2-102/9
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప గగరయఖ శరసశశటట
ఇసటట ననస:65-2-102/10
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప బబషర
ఇసటట ననస:65-2-104
వయససస:46
లస: పప

భరస : మహమకద గగసప షపక
ఇసటట ననస:65-2-105
వయససస:65
లస: ససస స
2244 SQX0325373
పపరర: కరరస షపక

95-192/315

భరస : మజద షపక
ఇసటట ననస:65-2-104
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ప బబషర
ఇసటట ననస:65-2-104
వయససస:43
లస: పప
2241 SQX2349447
పపరర: కరరమబననసర షపక

2222 MLJ1737709
పపరర: ననసచనరయఖ అలర స

తసడక:ప గరలబబళ న
ఇసటట ననస:65-2-103
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఆససఫ
ఇసటట ననస:65-2-104
వయససస:38
లస: ససస స
2238 MLJ3152162
పపరర: అషరఫ షపక

95-192/314

భరస : మహమకద ఖమన
ఇసటట ననస:65-2-103
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప యశన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-2-103
వయససస:31
లస: పప
2235 MLJ1750025
పపరర: నససమమబ

2221 SQX1002484
పపరర: పఫ లమక అలర స

భరస : సతఖననరరయణ శరసశశటట
ఇసటట ననస:65-2-102/10
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప రరమయఖ శరసశశటట
ఇసటట ననస:65-2-102/10
వయససస:75
లస: పప
2232 SQX1583690
పపరర: అకబర ఖమన పటబన

95-192/313

భరస : బసవరరజ రగతష
ఇసటట ననస:65-2-102/9
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ప ననరరయణ రగతష
ఇసటట ననస:65-2-102/9
వయససస:57
లస: పప
2229 AP151000663480
పపరర: గగరయఖ శరసశశటట

2219 SQX1201946
పపరర: వర దసరరర ననగజసదప రరవప
బసగరరర
తసడక:ప సససహచలస బసగరరర
ఇసటట ననస:65-2-102/6
వయససస:39
లస: పప

భరస : ననసచనరయఖ అలర స
ఇసటట ననస:65-2-102/7
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససతయఖ రరగర
ఇసటట ననస:65-2-102/8
వయససస:68
లస: ససస స
2226 AP151000663581
పపరర: బసవరరజ రగతష

95-192/312

భరస : వ డక ఎన రరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:65-2-102/6
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వర దసరర ననగరసదప రరవప బసగరర
ఇసటట ననస:65-2-102/6
వయససస:31
లస: ససస స
2223 MLJ1746064
పపరర: ధనలమక అరరర

2218 SQX0541110
పపరర: అపపల నరసమక బసగరరర

2243 SQX1054428
పపరర: మహహకదన షపక

95-198/332

భరస : అమర బబషర
ఇసటట ననస:65-2-105
వయససస:28
లస: ససస స
95-198/334

భరస : మహమమకద ససబర తషలమరహ యమసర
ఇసటట ననస:65-2-105
వయససస:37
లస: ససస స

2246 AP151000669515
పపరర: షససనన యమ.డక

95-198/335

భరస : ఇలయమజ
ఇసటట ననస:65-2-105
వయససస:46
లస: ససస స
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2247 SQX1054410
పపరర: అమర బబషర షపక
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95-198/336

తసడక:ప ఫరరద
ఇసటట ననస:65-2-105
వయససస:30
లస: పప
2250 SQX0244988
పపరర: అసర స షపక

95-198/339

95-191/515

95-198/341

95-198/344

95-198/347

95-192/1123

95-198/348

తసడక:ప అబబదల జలల
ఇసటట ననస:65-2-108
వయససస:47
లస: పప

2260 SQX1538307
పపరర: కరరస బబజ షపక

2263 SQX2405124
పపరర: సలమకన షపక

2266 SQX2378214
పపరర: రరజవన షపక

2269 SQX0293126
పపరర: యమససకన

95-198/351

2272 MLJ1750132
పపరర: అసరకత ననసర షపక  

95-198/345

2275 SQX1443910
పపరర: మహమకద ఫరతమమ
భరస : జలమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-2-109
వయససస:29
లస: ససస స

2255 SQX2317667
పపరర: ఖదర బఇవనస షపక

95-192/1122

2258 SQX0277277
పపరర: హబబబ షపక

95-198/343

2261 SQX0325217
పపరర: ఖమదదర మరరర వల

95-198/346

తసడక:ప నసరర అహమకద
ఇసటట ననస:65-2-106
వయససస:47
లస: పప
95-191/517

2264 SQX2382273
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-191/518

తసడక:ప సమవపలమర షపక
ఇసటట ననస:65-2-107
వయససస:21
లస: పప
95-192/1124

2267 SQX1925049
పపరర: అబద షపక

95-197/35

తసడక:ప అబబదల మజద షపక
ఇసటట ననస:65-2-107
వయససస:20
లస: పప
95-198/349

2270 SQX0652008
పపరర: సలమక షపక

95-198/350

భరస : సమవపలమర
ఇసటట ననస:65-2-108
వయససస:38
లస: ససస స
95-198/352

భరస : అబబదల ఖయబఖస  
ఇసటట ననస:65-2-108
వయససస:63
లస: ససస స
95-198/354

94-191/745

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:65-2-106
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల ఖయబస
ఇసటట ననస:65-2-108
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గఫర  
ఇసటట ననస:65-2-108
వయససస:45
లస: ససస స
2274 SQX0090837
పపరర: యసడక అబబదల సతనసర షపక

95-198/342

తసడక:ప సమవపలమర షపక
ఇసటట ననస:65-2-107
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-2-108
వయససస:26
లస: ససస స
2271 MLJ1750140
పపరర: నజమబననసర షపక  

2257 SQX0492710
పపరర: హససనన షపక

2252 NDX2715910
పపరర: గగసప షపక

భరస : షపక గగసప
ఇసటట ననస:65-2-106
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప సమవపలమర షపక
ఇసటట ననస:65-2-107
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప ఖదర మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:65-2-107
వయససస:46
లస: పప
2268 SQX0923474
పపరర: షపక షహననజ

95-191/516

తసడక:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-2-106
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప రహసతషలమర
ఇసటట ననస:65-2-106
వయససస:49
లస: పప
2265 SQX2405801
పపరర: సమవపలమర షపక

2254 SQX2272029
పపరర: ఖదర బ షపక

95-198/338

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-2-106
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరయమా్
ఇసటట ననస:65-2-106
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అషహన  
ఇసటట ననస:65-2-106
వయససస:44
లస: ససస స
2262 SQX0277301
పపరర: ససభబన షపక

95-198/340

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:65-2-106
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అలమసఫ
ఇసటట ననస:65-2-106
వయససస:34
లస: ససస స
2259 MLJ3163003
పపరర: షకకల  

2251 AP151000666578
పపరర: ఇలయమజ మహమకద

2249 MLJ3152212
పపరర: అలస ఫర

తసడక:ప గగసకహమకద
ఇసటట ననస:65-2-105
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప గగస
ఇసటట ననస:65-2-105
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-2-106
వయససస:73
లస: పప
2256 SQX0492744
పపరర: పరరవన షపక

95-198/337

తసడక:ప మయమ
ఇసటట ననస:65-2-105
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప గగస
ఇసటట ననస:65-2-105
వయససస:38
లస: పప
2253 SQX2233500
పపరర: గగస షపక

2248 SQX1054535
పపరర: జజవద సయఖద

2273 SQX0923482
పపరర: షపక ననగబర వల

95-198/353

తసడక:ప ససబబన
ఇసటట ననస:65-2-108
వయససస:35
లస: పప
95-198/355

2276 SQX1051952
పపరర: రబబబన ఖమన

95-198/356

తసడక:ప కరరమబలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-2-109
వయససస:26
లస: పప
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పపరర: ఖమజజ మహమకద
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95-198/357

తసడక:ప ఉమకర
ఇసటట ననస:65-2-109
వయససస:29
లస: పప
2280 MLJ3152303
పపరర: హబవపలమర షపక

95-198/360

95-198/363

95-198/366

95-198/369

95-198/372

95-198/375

95-198/378

భరస : ఇసరసక  
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:37
లస: ససస స

2290 MLJ3162492
పపరర: మమబనన  

2293 MLJ3162450
పపరర: హససనన షపక

2296 SQX0326231
పపరర: షపక ఇరరరన

2299 SQX0708750
పపరర: అనస షపక

95-198/381

2302 SQX1616103
పపరర: నలలఉా్ర మహమకద

95-198/370

2305 MLJ3161155
పపరర: గబలమర ద  
తసడక:ప సలమమ  
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:37
లస: ససస స

2285 AP151000666190
పపరర: అజజఅహమకద షపక

95-198/365

2288 SQX0844845
పపరర: ఫసర దదస షపక

95-198/368

2291 SQX0709303
పపరర: జనత షపక

95-198/371

భరస : అనస
ఇసటట ననస:65-2-111
వయససస:39
లస: ససస స
95-198/373

2294 SQX0923490
పపరర: షపక అకకస

95-198/374

తసడక:ప అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-2-111
వయససస:26
లస: పప
95-198/376

2297 SQX0844852
పపరర: సతనసర షపక

95-198/377

తసడక:ప అబబదల దనవపద
ఇసటట ననస:65-2-111
వయససస:31
లస: పప
95-198/379

2300 SQX1480425
పపరర: అయమబ షపక

95-198/380

తసడక:ప ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:65-2-111
వయససస:48
లస: పప
95-198/382

తసడక:ప అహద బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:22
లస: ససస స
95-198/384

95-198/362

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:65-2-111
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:65-2-111
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-2-111
వయససస:50
లస: పప
2304 MLJ3162500
పపరర: ఇరరరనన 

95-198/367

తసడక:ప అజస
ఇసటట ననస:65-2-111
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప బబషర 
ఇసటట ననస:65-2-111
వయససస:40
లస: పప
2301 SQX0492470
పపరర: అబబదల రహమమన షపక

2287 SQX1104421
పపరర: అఫసపన షపక

2282 MLJ1739101
పపరర: మబనన యస.కర

తసడక:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:65-2-110
వయససస:54
లస: పప

భరస : అబబదల రహమమన
ఇసటట ననస:65-2-111
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రహహమన
ఇసటట ననస:65-2-111
వయససస:27
లస: పప
2298 MLJ1747989
పపరర: ఇనవర 

95-198/364

తసడక:ప ససభబన  
ఇసటట ననస:65-2-111
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అయమబ షపక
ఇసటట ననస:65-2-111
వయససస:41
లస: ససస స
2295 SQX0844837
పపరర: అకకమ షపక

2284 MLJ1730456
పపరర: యమససనళ నన 

95-198/359

భరస : అజజ
ఇసటట ననస:65-2-110
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రహమమన
ఇసటట ననస:65-2-111
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అపసర
ఇసటట ననస:65-2-111
వయససస:33
లస: ససస స
2292 SQX1444280
పపరర: మత షపక

95-198/361

తసడక:ప మమలమలఖమన 
ఇసటట ననస:65-2-110
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-2-111
వయససస:25
లస: ససస స
2289 SQX0923508
పపరర: షపక రజషక

2281 MLJ1735026
పపరర: అలమ  

2279 SQX0755389
పపరర: ఖలల ఖమన

తసడక:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-2-109
వయససస:41
లస: పప

భరస : యమససన ఖమన 
ఇసటట ననస:65-2-110
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మమలమల 
ఇసటట ననస:65-2-110
వయససస:58
లస: ససస స
2286 SQX1054295
పపరర: అఫసపన షపక

95-198/358

తసడక:ప ఉయర
ఇసటట ననస:65-2-109
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప అజజ 
ఇసటట ననస:65-2-109
వయససస:56
లస: పప
2283 MLJ1742865
పపరర: పస. షకకల బబగస  

2278 SQX0328062
పపరర: మహమకద జలమన

2303 SQX1235861
పపరర: ఫరతమమ మహమకద

95-198/383

తసడక:ప అబబదల సలమస మహమకద
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:24
లస: ససస స
95-198/385

2306 MLJ3162468
పపరర: రరకరసనన  

95-198/386

తసడక:ప ససభబన  
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:37
లస: ససస స
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పపరర: షఫసయ  
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95-198/387

తసడక:ప ససభబన  
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:38
లస: ససస స
2310 MLJ3161148
పపరర: నసరర హ  

95-198/390

95-198/393

95-198/396

95-198/399

95-191/519

95-198/402

95-198/405

భరస : మహమకద ఉమర
ఇసటట ననస:65-2-115
వయససస:50
లస: ససస స

2323 SQX2283109
పపరర: పఠరన బబజ

2326 SQX0326165
పపరర: షరకల బబగస

2329 SQX1051143
పపరర: సమఉలమరహ పఠరన

95-198/408

2332 SQX0235416
పపరర: రషసద బబషర షపక

95-198/400

2335 SQX2048353
పపరర: షపక అలయ
భరస : షపక ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-2-115
వయససస:42
లస: ససస స

2315 SQX1311539
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-198/395

2318 MLJ1731231
పపరర: నయయస బబషర షపక

95-198/398

2321 MLJ3151024
పపరర: అబబదలసలమస అహమకద

95-198/401

తసడక:ప యస.ఏఫ.అహకద
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:81
లస: పప
95-191/520

2324 SQX2283083
పపరర: పఠరన ఆశ

95-191/521

భరస : పఠరన బబజ
ఇసటట ననస:65-2-114
వయససస:42
లస: ససస స
95-198/403

2327 SQX1583609
పపరర: రరజవస బబగమ షపక

95-198/404

భరస : పచర వరల షపక
ఇసటట ననస:65-2-114
వయససస:36
లస: ససస స
95-198/406

2330 SQX1051168
పపరర: బబబబ పఠరన

95-198/407

తసడక:ప మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-2-114
వయససస:28
లస: పప
95-198/409

తసడక:ప మహమకద హహసపసన
ఇసటట ననస:65-2-114
వయససస:60
లస: పప
95-198/1494

95-198/392

తసడక:ప జలమన 
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-2-114
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:65-2-114
వయససస:44
లస: పప
2334 SQX2185890
పపరర: షపక ససఫసయమ బబగబమ

95-198/397

భరస : ఎజజజ
ఇసటట ననస:65-2-114
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-2-114
వయససస:25
లస: పప
2331 SQX1583633
పపరర: పచర వరల షపక

2320 AP151000666271
పపరర: ఇషకయయల షపక

2312 MLJ3162443
పపరర: రజతషననసర  

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప పఠరన బబజద ఖమన
ఇసటట ననస:65-2-114
వయససస:44
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:65-2-114
వయససస:33
లస: ససస స
2328 SQX1051184
పపరర: మహమకద ఖమన పఠరన

95-198/394

తసడక:ప ససబబన
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-2-114
వయససస:69
లస: ససస స
2325 SQX1525718
పపరర: అలయయమ షపక

2317 MLJ1731181
పపరర: షకకలఅహకద 

95-198/389

భరస : సయఖదదకయమ  
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ప సయఖదదకయమమ 
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప అబబదలసలమస 
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:46
లస: పప
2322 SQX2372340
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

95-198/391

తసడక:ప అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప జలమన
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:37
లస: పప
2319 MLJ3151032
పపరర: అహద బబషర 

2311 MLJ3161049
పపరర: రహమతషననసర మహకద 

2314 SQX1315358
పపరర: అకకమ షపక

2309 MLJ3161056
పపరర: ససలమసనన బబగస 

భరస : అహద బబషర
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అబబదల సలమస 
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:26
లస: పప
2316 MLJ1731504
పపరర: అననసర షపక

95-198/388

తసడక:ప అబబదల సలమస
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సలమమ  
ఇసటట ననస:65-2-112
వయససస:52
లస: ససస స
2313 SQX1315333
పపరర: ఇరరరన షపక

2308 SQX0285098
పపరర: దదల షరద బబగస

2333 SQX2093144
పపరర: షపక జరసబమన

95-4/997

భరస : షపక అబబదల ససభబన
ఇసటట ననస:65-2-115
వయససస:60
లస: ససస స
95-224/1201

2336 SQX2159796
పపరర: హమదన షపక

95-224/1347

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-2-115
వయససస:68
లస: ససస స
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2337 SQX2308237
పపరర: హమదద షపక
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95-191/522

తసడక:ప గగసప బబష
ఇసటట ననస:65-2-118
వయససస:45
లస: పప
2340 SQX2240380
పపరర: ననశన ఫరతమ షపక

95-191/525

95-198/410

95-198/413

95-198/416

95-198/419

95-192/1125

95-198/1507

తసడక:ప అలర బక
ఇసటట ననస:65-2-120
వయససస:42
లస: పప

2350 MLJ1746163
పపరర: ఉసరకనభబషర షపక

2353 MLJ3153095
పపరర: హషస మదదబబషర

2356 SQX2267987
పపరర: అయయశర నవఅల

2359 SQX2551612
పపరర: షపక శరరకల

95-198/422

2362 SQX1238188
పపరర: కరరమ షపక

95-198/417

2365 MLJ3152196
పపరర: హబవపలమర షపక
తసడక:ప మహకదనళ ససస 
ఇసటట ననస:65-2-120
వయససస:27
లస: పప

2345 AP151000669615
పపరర: అషసయ షపక

95-198/412

2348 SQX1014034
పపరర: నశక దదదన షపక

95-198/415

2351 AP151000666228
పపరర: హమదదబబషర

95-198/418

తసడక:ప దసస గరరర
ఇసటట ననస:65-2-118
వయససస:43
లస: పప
95-198/420

2354 SQX2130276
పపరర: నవర షరహహదన

95-191/527

భరస : అబబదల వహహద
ఇసటట ననస:65-2-119
వయససస:49
లస: ససస స
95-192/1126

2357 SQX2227346
పపరర: అబబదల వహహద నవర

95-198/1506

తసడక:ప అబబదల మమలక
ఇసటట ననస:65-2-119
వయససస:58
లస: పప
95-191/707

2360 SQX0923524
పపరర: షపక కరరమ బబగమ

95-198/421

భరస : ఇబబపహహస
ఇసటట ననస:65-2-120
వయససస:32
లస: ససస స
95-198/423

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-2-120
వయససస:46
లస: ససస స
95-198/425

95-195/1536

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-2-118
వయససస:27
లస: పప

భరస : షపక సలస
ఇసటట ననస:65-2-120
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-2-120
వయససస:37
లస: ససస స
2364 SQX0923516
పపరర: షపక Iఇబబపహహస

95-198/414

భరస : అబబదల వరజద నవల
ఇసటట ననస:65-2-119
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మహమకద నససర చడనగన
ఇసటట ననస:65-2-119
వయససస:29
లస: ససస స
2361 SQX0447078
పపరర: కరరమమన

2347 SQX1051945
పపరర: మహబమబ బ షపక

2342 SQX2290336
పపరర: ననషసన ఫరతమ షపక

భరస : బబష
ఇసటట ననస:65-2-118
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప సతనసర
ఇసటట ననస:65-2-118
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ప మహమకద అల చడనగన
ఇసటట ననస:65-2-119
వయససస:38
లస: పప
2358 SQX2251189
పపరర: శరరకనన పరవన చడనగన

95-198/411

తసడక:ప భబషర 
ఇసటట ననస:65-2-118
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప బబషర
ఇసటట ననస:65-2-118
వయససస:48
లస: పప
2355 SQX2227312
పపరర: మహమకద నససర చడనగన

2344 MLJ3163011
పపరర: జబనన  

95-191/524

తసడక:ప ఉసరకన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-2-118
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఖమదర మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:65-2-118
వయససస:76
లస: ససస స

తసడక:ప అలమరభక
ఇసటట ననస:65-2-118
వయససస:33
లస: పప
2352 AP151000666378
పపరర: బబషస మదదబబషర

95-192/322

తసడక:ప బబబబ షపక  
ఇసటట ననస:65-2-118
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అహకద బబషర
ఇసటట ననస:65-2-118
వయససస:45
లస: ససస స
2349 SQX1071547
పపరర: గగస షపక

2341 SQX1944776
పపరర: నశక దదదన షపక

2339 SQX2304509
పపరర: గగసప బబష షపక

తసడక:ప హమదద
ఇసటట ననస:65-2-118
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-2-118
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:65-2-118
వయససస:37
లస: ససస స
2346 SQX0325159
పపరర: నసరర హన షపక

95-191/523

తసడక:ప గగసప బబష
ఇసటట ననస:65-2-118
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప ఉసరకన బబష
ఇసటట ననస:65-2-118
వయససస:18
లస: ససస స
2343 SQX1249011
పపరర: షరలలల బబగస షపక

2338 SQX2308203
పపరర: ఉసరకన బబష షపక

2363 AP151000669457
పపరర: హహసపసన బ బబగస

95-198/424

భరస : అలమరభక
ఇసటట ననస:65-2-120
వయససస:55
లస: ససస స
95-198/426

2366 AP151000669629
పపరర: ససలమసనబ పఠరన

95-198/427

భరస : ఇబపహహసఖమన
ఇసటట ననస:65-2-120/1
వయససస:70
లస: ససస స
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2367 SQX1527169
పపరర: సరదదఖమ షపక
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95-198/428

భరస : అబబదల అజస షపక
ఇసటట ననస:65-2-121
వయససస:35
లస: ససస స
2370 SQX1071828
పపరర: సలస షపక

95-198/431

2371 MLJ1735356
పపరర: అబబదల అజజ షపక

95-198/434

2374 SQX1519851
పపరర: ఆయశర ససలమసనన షపక

తసడక:ప ఇలయమస మహమకద
ఇసటట ననస:65-2-122
వయససస:22
లస: పప
95-198/440

2380 SQX2047983
పపరర: జహహర బబష షపక

భరస : షపక జవనద జవనద
ఇసటట ననస:65-2-124
వయససస:22
లస: ససస స
95-198/443

95-198/446

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:65-2-125
వయససస:68
లస: ససస స

2389 AP151000666586
పపరర: జహహరరదదదన షపక

95-198/1510

2392 SQX0923532
పపరర: పఠరన అసరక

95-224/1202

2395 SQX0709675
పపరర: అహమకద షపక
తసడక:ప అబబదల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:65-2-125
వయససస:32
లస: పప

2375 MLJ1741859
పపరర: అసకత షపక

95-198/436

2378 SQX0755710
పపరర: షరరదన పరరవన చచసగన

95-198/439

2381 SQX2048007
పపరర: తససర స పరరర షపక

95-224/1203

భరస : జహహర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-2-123
వయససస:33
లస: ససస స
95-198/441

2384 SQX0277392
పపరర: నజర

95-198/442

భరస : యజహర
ఇసటట ననస:65-2-124
వయససస:41
లస: ససస స
95-198/444

2387 SQX0293134
పపరర: మజహర షపక

95-198/445

తసడక:ప రససల
ఇసటట ననస:65-2-124
వయససస:43
లస: పప
95-198/447

2390 SQX2232684
పపరర: రహహమత షపక

95-198/1509

తసడక:ప జజబబర షపక
ఇసటట ననస:65-2-124
వయససస:27
లస: ససస స
95-198/448

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:65-2-125
వయససస:32
లస: ససస స
95-198/450

95-198/433

భరస : మహమకద నససర
ఇసటట ననస:65-2-123
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప రససల
ఇసటట ననస:65-2-124
వయససస:60
లస: పప

భరస : షపక జబర
ఇసటట ననస:65-2-124
వయససస:27
లస: ససస స
2394 SQX0277467
పపరర: మమహరరన

95-198/438

తసడక:ప జహహ
హ దదదన షపక
ఇసటట ననస:65-2-124
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప రససల షపక
ఇసటట ననస:65-2-124
వయససస:51
లస: పప
2391 SQX2270429
పపరర: షపక రహహమత

2386 MLJ1741172
పపరర: జబబర షపక

2372 MLJ1743053
పపరర: అబబదల అలస శశక

భరస : అబబదల సతనసర
ఇసటట ననస:65-2-122
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : జబబర
ఇసటట ననస:65-2-124
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప జజహహరరదదదన
ఇసటట ననస:65-2-124
వయససస:28
లస: పప
2388 SQX0277434
పపరర: ఫరరద వల షపక

95-198/435

తసడక:ప అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:65-2-123
వయససస:38
లస: పప

95-191/691 2383 SQX0277418
2382 SQX2494805
పపరర: మహమకద ఫరరరన మహమకద
పపరర: ఖసరరరద

95-198/430

తసడక:ప అబబదల సతనసర
ఇసటట ననస:65-2-121
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:65-2-123
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద ఆల
ఇసటట ననస:65-2-123
వయససస:38
లస: పప

2385 SQX0326280
పపరర: జబర షపక

95-198/432

భరస : ఇసటటయమజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-2-122
వయససస:40
లస: ససస స

95-198/437 2377 SQX1489336
2376 SQX1616095
పపరర: ఇననమబల హసన మహమకద
పపరర: అయయషర ససదద కల షపక

2369 MLJ3162039
పపరర: బబ జజన  

భరస : హబ బబవపలమర  
ఇసటట ననస:65-2-121
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప హబబబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-2-121
వయససస:36
లస: పప

భరస : షపక అహ మమద
ఇసటట ననస:65-2-122
వయససస:26
లస: ససస స

2379 SQX0755587
పపరర: మహమకద నససన చచసగన

95-198/429

తసడక:ప అబబదల సతనసర 
ఇసటట ననస:65-2-121
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ప సతనసర
ఇసటట ననస:65-2-121
వయససస:28
లస: పప
2373 SQX1538281
పపరర: షపక షహననజ

2368 MLJ1741867
పపరర: ననజమమ షపక షపక

2393 SQX0277491
పపరర: షరరఫ

95-198/449

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:65-2-125
వయససస:37
లస: ససస స
95-198/451

2396 SQX0923540
పపరర: పటబన హహససససన

95-198/452

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-2-125
వయససస:39
లస: పప
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95-198/453

తసడక:ప సతర ర
ఇసటట ననస:65-2-125
వయససస:42
లస: పప
2400 SQX0923599
పపరర: షపక నససన
ప

95-198/455

95-198/458

95-164/1079

95-191/692

95-198/463

95-198/466

95-198/469

భరస : నజర
ఇసటట ననస:65-2-129
వయససస:52
లస: ససస స

2410 SQX0277541
పపరర: జకకయ

2413 SQX1606534
పపరర: అలమసఫ సయఖద

2416 AP151000666420
పపరర: అలమసఫ రరసయఖద

2419 AP151000666724
పపరర: సరదదర సయఖద

95-198/472

2422 SQX0328112
పపరర: మహమకద ఫరర న

95-198/461

2425 SQX1783778
పపరర: జజవద షపక
తసడక:ప హమమద అల షపక
ఇసటట ననస:65-2-129
వయససస:27
లస: పప

2405 SQX0923573
పపరర: పటబన మహబబషర

95-198/460

2408 SQX2494722
పపరర: సయద బజ

95-191/688

2411 AP151000669538
పపరర: గగససయమ బబగస

95-198/462

భరస : అహమకద
ఇసటట ననస:65-2-127
వయససస:43
లస: ససస స
95-198/464

2414 AP151000666726
పపరర: మహబమబ రరసయఖద

95-198/465

తసడక:ప సరదదర
ఇసటట ననస:65-2-127
వయససస:43
లస: పప
95-198/467

2417 AP151000666255
పపరర: వహహద సయఖద

95-198/468

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-2-127
వయససస:47
లస: పప
95-198/470

2420 SQX0492520
పపరర: బబజ సయఖద

95-198/471

తసడక:ప సయఖద సరదదక
ఇసటట ననస:65-2-128
వయససస:29
లస: పప
95-198/473

భరస : ఆగకఫ
ఇసటట ననస:65-2-129
వయససస:38
లస: ససస స
95-198/475

95-198/457

తసడక:ప సయద సదదఖ
ఇసటట ననస:65-2-127
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-2-127
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ప సయఖద సరధదక
ఇసటట ననస:65-2-128
వయససస:32
లస: పప
2424 MLJ3162666
పపరర: రహహమమ బబగస

95-191/528

తసడక:ప సరదదర
ఇసటట ననస:65-2-127
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-2-127
వయససస:49
లస: పప
2421 SQX1364827
పపరర: సయఖద మబనర

2407 SQX2353159
పపరర: రరఖబ మహమకద

2402 SQX0923557
పపరర: పటబన మబన

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-2-126
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప సరదదక సయఖద
ఇసటట ననస:65-2-127
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-2-127
వయససస:45
లస: పప
2418 AP151000666419
పపరర: అహమకద సయఖద

95-198/459

భరస : సయఖద వహహద
ఇసటట ననస:65-2-127
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బబసనసలలబబదదదన
ఇసటట ననస:65-2-127
వయససస:45
లస: ససస స
2415 AP151000666256
పపరర: మరరసయఖద

2404 SQX0923607
పపరర: షపక అబమ
ర లమర

95-198/1511

భరస : మహబబబబషర
ఇసటట ననస:65-2-126
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప రహహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-2-127
వయససస:20
లస: పప

భరస : సయద బజ
ఇసటట ననస:65-2-127
వయససస:20
లస: ససస స
2412 AP151000669765
పపరర: రరజజవన భబగస

95-198/456

తసడక:ప నసరర
ఇసటట ననస:65-2-126
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప మహమకద రఫస
ఇసటట ననస:65-2-127
వయససస:24
లస: పప
2409 SQX2494839
పపరర: సయద తబసససస ననరరన

2401 SQX0923581
పపరర: షపక నససమమ

2399 SQX2185643
పపరర: ససభబన షపక

తసడక:ప శశశదన షపక
ఇసటట ననస:65-2-125
వయససస:46
లస: పప

భరస : మమబమ ససభబన
ఇసటట ననస:65-2-126
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రవపఫ
ఇసటట ననస:65-2-126
వయససస:42
లస: ససస స
2406 SQX2329910
పపరర: మహమకద ఇయమజ

95-198/454

తసడక:ప అనవరరలమర
ఇసటట ననస:65-2-125
వయససస:68
లస: పప

భరస : అబమ
ర లమర
ఇసటట ననస:65-2-126
వయససస:32
లస: ససస స
2403 SQX0293167
పపరర: జమరరద

2398 SQX0570796
పపరర: షపక అపసర

2423 MLJ3162674
పపరర: నసరరననసర

95-198/474

తలర : రహహమమ బబగస
ఇసటట ననస:65-2-129
వయససస:41
లస: ససస స
95-198/476

2426 AP151000666727
పపరర: అషపఫ షపక

95-198/477

తసడక:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:65-2-129
వయససస:46
లస: పప
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2427 SQX0086926
పపరర: షమల ససలమసనన షపక

95-193/68

భరస : కరరస
ఇసటట ననస:65-2-130
వయససస:33
లస: ససస స
2430 SQX1205740
పపరర: సరధదక పరష షపక

95-198/480

95-188/122

95-198/484

95-193/1291

95-191/30

95-191/529

95-189/63

తసడక:ప కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:65-3
వయససస:31
లస: పప

2440 SQX2301695
పపరర: పరరవన

2443 SQX2208312
పపరర: అబబదల షబబజ షపక

2446 SQX1538190
పపరర: మహబమబ షససక

2449 MLJ1739085
పపరర: కలమమరర తతట 

95-189/66

2452 MLJ1740604
పపరర: సరమమమ జఖస మటటటగబసట  

95-191/537

2455 SQX0450395
పపరర: అచరబబబబ జ
తసడక:ప కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:65-3
వయససస:32
లస: పప

2435 AP151000669580
పపరర: మబసతనజ పఠరన

95-198/483

2438 SQX2447571
పపరర: జకకయమ షపక

95-188/1216

2441 SQX2456804
పపరర: లకకక తరరపతమక కడకయస

95-191/539

తసడక:ప శవయఖ కడకయస
ఇసటట ననస:65-2-305
వయససస:19
లస: ససస స
95-164/1080

2444 SQX2226090
పపరర: అబబదల ఖమజ షపక

95-192/1127

తసడక:ప అబబదల సతనసర
ఇసటట ననస:65-2-1959
వయససస:21
లస: పప
95-197/36

2447 SQX1307710
పపరర: గసటనపలర మమనక

95-189/62

భరస : గసటనపలర అచరబబబబ
ఇసటట ననస:65-3
వయససస:28
లస: ససస స
95-189/64

2450 AP151000660066
పపరర: ననగమణణ గసటటనపలర

95-189/65

భరస : కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:65-3
వయససస:50
లస: ససస స
95-189/67

భరస : రరమయఖ 
ఇసటట ననస:65-3
వయససస:63
లస: ససస స
95-189/69

95-188/121

భరస : నయళమ షపక
ఇసటట ననస:65-2-160
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సఫ మయఖ 
ఇసటట ననస:65-3
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : దననయఖ 
ఇసటట ననస:65-3
వయససస:53
లస: ససస స
2454 SQX0108100
పపరర: వనసకటరరవప

95-198/485

తసడక:ప అహకద లలట షపక
ఇసటట ననస:65-2O-18O6/1
వయససస:75
లస: పప

భరస : వనణబ  
ఇసటట ననస:65-3
వయససస:37
లస: ససస స
2451 MLJ1742162
పపరర: శరరద మటటటగబసట  

2437 SQX1215079
పపరర: షపక నససన
ప

2432 SQX1314988
పపరర: సహహత తతకల

భరస : ఆదసమసరసన
ఇసటట ననస:65-2-150
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల ససభబన
ఇసటట ననస:65-2-1959
వయససస:19
లస: పప

భరస : గబలమస డడసట గరర మహమకద
ఇసటట ననస:65-2-1962
వయససస:56
లస: ససస స
2448 MLJ1742170
పపరర: రమఖ పరలలటట 

95-198/482

భరస : ఖదదర మరరర వరల మహమకద
ఇసటట ననస:65-2-260
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప ఖయమఖస మహ మక ద
ఇసటట ననస:65-2-1896
వయససస:43
లస: పప
2445 SQX2124741
పపరర: మబజజహహదననసర బబగబమ

2434 MLJ3153236
పపరర: అకబరరదషర 

95-198/479

తసడక:ప మబతనఖల రరవప తతకల
ఇసటట ననస:65-2-132
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : షపక మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:65-2-155
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:65-2-204
వయససస:35
లస: ససస స
2442 MLJ3210366
పపరర: షఫసకఅహకద మహకద

95-198/481

తసడక:ప ఫరరద 
ఇసటట ననస:65-2-148
వయససస:40
లస: పప

భరస : సలమవపదదదన
ఇసటట ననస:65-2-150
వయససస:50
లస: ససస స
2439 SQX2417186
పపరర: నససమ షపక

2431 SQX0324285
పపరర: మమఖససన అకకమ

2429 SQX0326124
పపరర: పరరవన

భరస : యమససన
ఇసటట ననస:65-2-130
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-2-130
వయససస:49
లస: పప

భరస : మబతనఖల రరవప తతకల
ఇసటట ననస:65-2-132
వయససస:47
లస: ససస స
2436 AP151000669572
పపరర: కరరమబన యమ.డక

95-198/478

భరస : సయఖద మరర షహహద
ఇసటట ననస:65-2-130
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప ఫకలకదదదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-2-130
వయససస:37
లస: పప
2433 SQX1421858
పపరర: మమరర హహలలన తతకల

2428 SQX0326207
పపరర: సయఖద షరహహదన బబగమ

2453 SQX0109223
పపరర: సరసబశవ రరవప గసటటనపఅల

95-189/68

తసడక:ప కకటటశవర రరవప గసటటనపఅల
ఇసటట ననస:65-3
వయససస:29
లస: పప
95-189/70

2456 MLJ1738897
పపరర: కకటటశవరరరవప గసటటనపలర

95-189/71

తసడక:ప నరసససహస
ఇసటట ననస:65-3
వయససస:51
లస: పప
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2457 AP151000657294
పపరర: బబలకకటయఖ కరలల

95-189/72

తసడక:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:65-3
వయససస:65
లస: పప
95-189/75

తసడక:ప అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:65-3/1
వయససస:32
లస: పప
95-192/323

95-189/76

95-188/125

2467 SQX2290260
పపరర: అహమద అల ఖమన పఠరన

95-198/486

2470 SQX2295087
పపరర: హహమమర ఖమననస పఠరన

2462 SQX0108795
పపరర: షసషపర

95-189/77

2465 SQX1251818
పపరర: పపతసపరటట మమరర

95-188/124

భరస : పపతసపరటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:65-3-132
వయససస:42
లస: ససస స
95-188/1218

తసడక:ప సతస ర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-132
వయససస:79
లస: పప
95-188/1220

2468 SQX2290252
పపరర: అజజ బబగబమ పఠరన

95-188/1219

భరస : అహమద అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-132
వయససస:72
లస: ససస స
95-188/1221

2471 SQX2281475
పపరర: తజదదదన అల ఖమన పఠరన

భసధసవప: అహమద అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-132
వయససస:32
లస: పప

భసధసవప: అహమద అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-132
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప అహమద అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-132
వయససస:30
లస: పప

2472 SQX2286664
పపరర: కరరమబలర షపక

2473 SQX2286375
పపరర: మబసతనజ షపక

2474 SQX1519620
పపరర: నఫససర షపక

95-191/567

తసడక:ప కమమల షపక
ఇసటట ననస:65-3-132
వయససస:42
లస: పప
2475 SQX0078683
పపరర: సఫమఖ భబససత
తసడక:ప సపటవనసమ
ఇసటట ననస:65-3-133
వయససస:33
లస: ససస స
2478 SQX0201491
పపరర: హబబబననసరస పఠరన

95-188/129

తసడక:ప నససరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-3-134
వయససస:38
లస: పప

95-188/128

2479 SQX0540609
పపరర: కలరరరద ససలమసనన పఠరన

95-188/132

2482 SQX0222026
పపరర: నసరరలమర ఖమన ా్ పఠరన

95-188/130

2485 SQX2223873
పపరర: రరనన పసపనస జల
తసడక:ప డడవడ రరజ
ఇసటట ననస:65-3-135
వయససస:19
లస: ససస స

95-188/1223
2477 SQX2207165
పపరర: ససమయఖ తబసససస మహమకద

2480 SQX0201525
పపరర: గగససయమ బబగస

95-188/131

భరస : నసరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-3-134
వయససస:39
లస: ససస స
95-188/133

తసడక:ప నససరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-3-134
వయససస:36
లస: పప
95-188/135

95-188/126

భరస : ఖలలలలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-133
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఫరరర ఖమన
ఇసటట ననస:65-3-134
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నససరరలర హ 
ఇసటట ననస:65-3-134
వయససస:57
లస: ససస స
2484 SQX0221994
పపరర: పఠరన జపపరరలమర ఖమన

2476 SQX1576828
పపరర: షఫసయ బ షపక

95-188/1222

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-3-133
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:65-3-133
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : జజఫపఫ లర హ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-134
వయససస:31
లస: ససస స
2481 MLJ1739333
పపరర: మబకస యమరజబగస 

95-191/568

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-3-132
వయససస:37
లస: ససస స
95-188/127

95-189/74

తసడక:ప అమలదదదన
ఇసటట ననస:65-3/1
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ప అబబదలళ యమఖస 
ఇసటట ననస:65-3-108
వయససస:37
లస: పప

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:65-3-132
వయససస:71
లస: ససస స
2469 SQX2295053
పపరర: మనససర అల ఖమన పఠరన

2461 SQX0109330
పపరర: బబశ

2464 MLJ3151370
పపరర: ఇసరకయల షపక

2459 AP151000660136
పపరర: రరజకలమమరర మదస
ద రర

భరస : జయపపసరద
ఇసటట ననస:65-3/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదలమర
ఇసటట ననస:65-3/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : అబబదల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-3-91
వయససస:67
లస: ససస స
2466 AP151000660178
పపరర: వరదననమక తపసపటర 

95-189/73

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-3/1
వయససస:37
లస: ససస స

2460 SQX0108894
పపరర: ననగభమషణస

2463 SQX0862532
పపరర: తనహహరరననసర షపక

2458 SQX1282797
పపరర: ఆశరబ షపక

2483 SQX0221929
పపరర: పఠరన ఫరరద ఖమన

95-188/134

తసడక:ప నససరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-3-134
వయససస:39
లస: పప
95-157/1560

2486 SQX2073633
పపరర: నజజమబదదదన మహమకద

95-161/820

తలర : రమజజ బబగమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-135
వయససస:44
లస: పప
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95-198/1544

భరస : జమల బబగబమ
ఇసటట ననస:65-3-135
వయససస:24
లస: ససస స
2490 SQX0201665
పపరర: వజయలకకక జజలమ

95-188/137

95-188/140

95-188/143

95-188/146

95-188/149

95-188/152

95-191/31

భరస : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:65-3-145
వయససస:50
లస: ససస స

2500 AP151000660730
పపరర: సఫజనఖ తలతతటట

2503 AP151000657010
పపరర: ససరరల తలతతటట

2506 SQX0469452
పపరర: ససధదర కలమమర తలతతటట

2509 SQX1805886
పపరర: మమతన షపక

95-198/487

2512 MLJ3161635
పపరర: ససజజత మమళళ

95-188/147

2515 SQX1054519
పపరర: ససజవన యమళళ
తసడక:ప పపసరద రరవప
ఇసటట ననస:65-3-145
వయససస:32
లస: పప

2495 AP151000660010
పపరర: వరణణ బసడక

95-188/142

2498 AP151000657008
పపరర: రవకకమమర బసడక

95-188/145

2501 SQX1959485
పపరర: అనరరద తల తతటట

95-188/148

తసడక:ప ససరరల బబబబ తల తతటట
ఇసటట ననస:65-3-139
వయససస:21
లస: పప
95-188/150

2504 SQX0846535
పపరర: రమమదడవ తలతతటట

95-188/151

భరస : ససధదర కలమమర
ఇసటట ననస:65-3-140
వయససస:35
లస: ససస స
95-188/153

2507 SQX0585430
పపరర: శరఖమ కలమమర తలతతటట

95-188/154

తసడక:ప ససదరకన రరవప
ఇసటట ననస:65-3-140
వయససస:39
లస: పప
95-191/32

2510 SQX1738269
పపరర: ఖమదర మసరబఅన షపక

95-191/33

తసడక:ప మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-3-143/3
వయససస:63
లస: పప
95-198/488

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:65-3-145
వయససస:37
లస: ససస స
95-198/490

95-188/139

తసడక:ప రరజజరరవప
ఇసటట ననస:65-3-137
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ప నససరఅహకద షపక
ఇసటట ననస:65-3-143/3
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససజవన
ఇసటట ననస:65-3-145
వయససస:30
లస: ససస స
2514 AP151000669562
పపరర: తబత కలమమరర మమళళ

95-188/144

తసడక:ప ససదరకన రరవప
ఇసటట ననస:65-3-140
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఖమదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-3-143/3
వయససస:40
లస: ససస స
2511 SQX1054477
పపరర: కరసతనమణణ యమళళ

2497 MLJ1731124
పపరర: కకరణ కలమమర బసడక

2492 SQX1320639
పపరర: షపక సససదసలల

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:65-3-137
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ప ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:65-3-139
వయససస:53
లస: పప

భరస : శరఖమ కలమమర
ఇసటట ననస:65-3-140
వయససస:37
లస: ససస స
2508 SQX1738327
పపరర: వరహహడ షపక

95-188/141

భరస : ససరరల బబబబ
ఇసటట ననస:65-3-139
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప ససరరల బబబబ తలతతటట
ఇసటట ననస:65-3-139
వయససస:24
లస: పప
2505 SQX0469445
పపరర: వజయ తలతతటట

2494 MLJ1734433
పపరర: ససనత  బసడక

95-188/136

తసడక:ప షపక హహసపసన
ఇసటట ననస:65-3-136
వయససస:66
లస: పప

తసడక:ప రవ కలమమర బసడక
ఇసటట ననస:65-3-137
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర బసడక
ఇసటట ననస:65-3-139
వయససస:28
లస: ససస స
2502 SQX1276469
పపరర: ఆనసద బబబబ తలతతటట

95-188/138

తసడక:ప ససదనకర 
ఇసటట ననస:65-3-137
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:65-3-137
వయససస:58
లస: ససస స
2499 SQX1616780
పపరర: రరణణ పపశరసత బసడక

2491 SQX0285296
పపరర: డడవడ రరజ జజలమ

2489 SQX1212737
పపరర: జల శఇన పపహలమఖ

తసడక:ప జల దనవద రరజ
ఇసటట ననస:65-3-136
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప ధరకరరజ
ఇసటట ననస:65-3-136
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ప రవకలమమర 
ఇసటట ననస:65-3-137
వయససస:37
లస: ససస స
2496 SQX0103739
పపరర: పదకకలమమరర బసడక

95-188/1224

తసడక:ప జల డడవడ రరజ
ఇసటట ననస:65-3-135/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : డడవడ రరజ
ఇసటట ననస:65-3-136
వయససస:42
లస: ససస స
2493 MLJ1730472
పపరర: కకరణకయ బసడక

2488 SQX2363547
పపరర: జల రరన పసపనస

2513 MLJ3161882
పపరర: మధస వరణణ

95-198/489

భరస : చసదపశశఖర
ఇసటట ననస:65-3-145
వయససస:37
లస: ససస స
95-198/491

2516 AP151000666261
పపరర: రవకలమమర యమళళ

95-198/492

తసడక:ప పపసరదరరవప
ఇసటట ననస:65-3-145
వయససస:43
లస: పప
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2517 AP151000666201
పపరర: చసదపశశఖర యమళళ

95-198/493

తసడక:ప సససదరరరవప
ఇసటట ననస:65-3-145
వయససస:48
లస: పప
2520 MLJ1747567
పపరర: సఫపర బబ  

తసడక:ప ఈదసలమమడక ననగజశవర రరవప
ఇసటట ననస:65-3-146
వయససస:23
లస: ససస స
95-198/495

భరస : అదస  
ఇసటట ననస:65-3-146
వయససస:63
లస: ససస స
2523 SQX2380780
పపరర: ఇనయతషలర షరరఫ షపక

95-188/1226

95-198/500

95-198/503

95-198/506

95-198/509

95-198/512

భరస : డడనయల రరజ
ఇసటట ననస:65-3-152
వయససస:29
లస: ససస స

2530 AP151000669545
పపరర: వరలకకక సవరష

2533 MLJ3162138
పపరర: ఫరతమమబబగస  

2536 MLJ3151479
పపరర: మహహదదదన 

2539 AP151000666587
పపరర: సలమలలదదదన మహమకద

95-188/156

2542 SQX0886895
పపరర: షరకకరర షపక

95-198/504

2545 SQX0633370
పపరర: సరదత ఫరతమమ మబసపత
భరస : జరసనసలబద న షపక
ఇసటట ననస:65-3-152
వయససస:38
లస: ససస స

95-198/499

2528 SQX1550525
పపరర: కమల సవరష

95-198/502

2531 SQX1248880
పపరర: ఆకకల షపక

95-198/505

తసడక:ప ఫసలపస షపక
ఇసటట ననస:65-3-149
వయససస:24
లస: పప
95-198/507

2534 SQX0277335
పపరర: ఫరతమమ బ యమ.డక

95-198/508

భరస : నజజమబదదదన
ఇసటట ననస:65-3-150
వయససస:55
లస: ససస స
95-198/510

2537 MLJ3152204
పపరర: నసరరదదదన మహమకద

95-198/511

తసడక:ప నజమబడడడ న 
ఇసటట ననస:65-3-150
వయససస:43
లస: పప
95-198/513

2540 MLJ3139334
పపరర: మమధవలతన తతకల

95-188/155

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:65-3-151
వయససస:43
లస: ససస స
95-188/157

భరస : అబబదల రహహమ
ఇసటట ననస:65-3-152
వయససస:26
లస: ససస స
95-188/159

2525 AP151000669564
పపరర: ఫజరరననసర షపక

భరస : ఇసరక సవరష
ఇసటట ననస:65-3-149
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప ఇసరకయయల
ఇసటట ననస:65-3-150
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప శరఖమయల
ఇసటట ననస:65-3-151
వయససస:50
లస: పప
2544 SQX0887034
పపరర: షరరరన జరససస అడకపప

95-198/501

తసడక:ప నజజమబదదదన 
ఇసటట ననస:65-3-150
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప జజనసఖమన
ఇసటట ననస:65-3-150
వయససస:53
లస: పప
2541 AP151000657014
పపరర: రరజజరరవప తతకల

2527 AP151000666721
పపరర: నసరరలమరషరరఫ షపక

95-198/497

భరస : షరరప
ఇసటట ననస:65-3-148
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : నసరరదదదన  
ఇసటట ననస:65-3-150
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-150
వయససస:26
లస: పప
2538 AP151000666723
పపరర: ఆదసమసరసన పఠరన

95-198/498

భరస : ఫసలపస
ఇసటట ననస:65-3-149
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ప ఫసలపస సవరష
ఇసటట ననస:65-3-149
వయససస:24
లస: పప
2535 SQX1841378
పపరర: ఖమజజఖమన పఠరన

2524 AP151000669559
పపరర: మహరరననసర షపక

2522 MLJ1750389
పపరర: అహకద షపక
తసడక:ప ఆదస 
ఇసటట ననస:65-3-146
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప అబబదలమళ దర
ఇసటట ననస:65-3-148
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ప ఫసలపస
ఇసటట ననస:65-3-149
వయససస:37
లస: ససస స
2532 SQX1550509
పపరర: అకకల సవరష

95-198/496

భరస : షరరప
ఇసటట ననస:65-3-148
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప సమర అల
ఇసటట ననస:65-3-148
వయససస:45
లస: పప
2529 SQX0285148
పపరర: ఇజక సవరష

2521 SQX1216374
పపరర: షపక ఆరరఫ

95-198/494

భరస : అహకద  
ఇసటట ననస:65-3-146
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప షపక ననసర అహకద
ఇసటట ననస:65-3-146
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప అబబదల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:65-3-148
వయససస:59
లస: పప
2526 SQX0325522
పపరర: షపక అనవర అల

95-188/1225 2519 MLJ1747575
2518 SQX2250751
పపరర: ఈదసలమమడక అమల దదపసకకర
పపరర: రబఆయమ బ ససప  

2543 SQX0886903
పపరర: రజయమ ఎస కజ

95-188/158

భరస : అకబర బబషర
ఇసటట ననస:65-3-152
వయససస:26
లస: ససస స
95-188/160

2546 SQX0886929
పపరర: ఆషర ఎస కజ

95-188/161

భరస : అబబదల రహమమన
ఇసటట ననస:65-3-152
వయససస:45
లస: ససస స
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2547 SQX0342030
పపరర: జరసనసలమభన షపక
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95-188/162

భరస : మమలమల సరహహబ
ఇసటట ననస:65-3-152
వయససస:53
లస: ససస స
2550 SQX0633248
పపరర: వససతరరవప యస

95-188/165

2551 SQX0222075
పపరర: దననయయలల రరజ అడకపస

95-188/168

2554 SQX2502086
పపరర: అబబదల రహహస షపక

2557 SQX1052570
పపరర: అనత దడవరపలర

భరస : అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-3-152
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : డడవడ
ఇసటట ననస:65-3-154
వయససస:30
లస: ససస స

95-188/171
2559 MLJ1747096
పపరర: ససజవ కలమమర అమకతలకరర

తసడక:ప వసరసత రరవప
ఇసటట ననస:65-3-154
వయససస:40
లస: పప

2560 SQX2137693
పపరర: తజననసర షపక
భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:65-3-154
వయససస:48
లస: ససస స

2562 MLJ3139417
పపరర: మసజలవరణణ డకలకమళర

2563 SQX0104976
పపరర: సరసబశవరరవప ఉకలకమళళ

95-188/172

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:65-3-155
వయససస:41
లస: ససస స
2565 SQX2206332
పపరర: మహమకద ఖమన పఠరన

95-188/1230

95-192/324

భరస : ససజవ రరవప కకననటట
ఇసటట ననస:65-3-162
వయససస:40
లస: ససస స

2569 SQX2137594
పపరర: పఠరన మబజకకర ఖమన

95-192/326

2572 SQX0862805
పపరర: జజకకర ఖమన పఠరన

95-188/169

2575 AP151000663112
పపరర: వనసకటటశవరమక శరరపపరపప
భరస : వనసకటయఖ శరరపపరపప
ఇసటట ననస:65-3-162
వయససస:60
లస: ససస స

95-188/167

2555 SQX2510162
పపరర: అబబదల రహహస షపక

95-188/1374

95-188/170
2558 AP151000660373
పపరర: అనససయమక అమకతలకరర

భరస : వససతరరవప
ఇసటట ననస:65-3-154
వయససస:70
లస: ససస స
95-188/1227

2561 SQX2137610
పపరర: జలమల బబష షపక

95-188/1228

తసడక:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:65-3-154
వయససస:22
లస: పప
95-188/173

2564 SQX2207561
పపరర: ఇమమమ న ఖమన పఠరన

95-188/1229

తసడక:ప మహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-156
వయససస:27
లస: పప
95-192/1138

2567 SQX2318269
పపరర: అబబదల షరజహన షపక

95-191/569

తసడక:ప అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:65-3-160
వయససస:41
లస: పప
95-191/570

2570 SQX0862821
పపరర: జరరన పఠరన

95-192/325

భరస : జకకర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-161/1
వయససస:41
లస: ససస స
95-192/327

తసడక:ప సతర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-161/1
వయససస:43
లస: పప
95-192/329

2552 AP151000657018
పపరర: శశఖర బబబబ సవరష 

తసడక:ప అబబదల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:65-3-152
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప కలమమ వరర జకకర ఖమన
ఇసటట ననస:65-3-161/1
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప జజకకర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-161/1
వయససస:26
లస: పప
2574 AP151000663109
పపరర: వజయ కకననటట

95-188/1364

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:65-3-159
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప మహబమబ అల షపక జజహహదద
ఇసటట ననస:65-3-160
వయససస:38
లస: ససస స
2571 SQX0862813
పపరర: ఈషరక ఖమన పఠరన

2566 SQX2359073
పపరర: అహకద షరరఫ షపక

95-188/164

తసడక:ప రరజరతనస
ఇసటట ననస:65-3-152
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:65-3-155
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప రరహమన ఖమన
ఇసటట ననస:65-3-159
వయససస:49
లస: పప
2568 MLJ3145927
పపరర: రఫస జజహహదద

95-188/166

తసడక:ప అబబదల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:65-3-152
వయససస:28
లస: పప
95-192/1236

2549 SQX0886945
పపరర: అబబదల రహహమ ఎస కజ

తసడక:ప అబబదల రహమమన
ఇసటట ననస:65-3-152
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప ఏసస పరదస అడకపస
ఇసటట ననస:65-3-152
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప రరజరతనస
ఇసటట ననస:65-3-152
వయససస:60
లస: పప
2556 SQX2509933
పపరర: షరకకరర షపక

95-188/163

భరస : యయససపరదస
ఇసటట ననస:65-3-152
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ప ధనసషయఖ
ఇసటట ననస:65-3-152
వయససస:34
లస: పప
2553 AP151000657019
పపరర: దయమకర సవరష

2548 SQX0887059
పపరర: వజయ కలమమరర అడకపప

2573 SQX0690784
పపరర: రసగమక ఎస

95-192/328

భరస : ససరజష బబబబ s
ఇసటట ననస:65-3-162
వయససస:32
లస: ససస స
95-192/330

2576 MLJ1743434
పపరర: ససరరపపరపప ససరజష బబబబ

95-192/331

తసడక:ప వనసకటయఖ ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:65-3-162
వయససస:37
లస: పప
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2577 SQX0836668
పపరర: గగససయమ ససలమసన
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95-191/34

భరస : ఫసరరజ షప క
ఇసటట ననస:65-3-163
వయససస:34
లస: ససస స
2580 SQX2129088
పపరర: మబసతనజ సయద

95-191/572

95-191/575

95-192/1139

95-192/1140

95-192/335

95-95/808

95-95/811

తసడక:ప అబబదల ఖలద షససక
ఇసటట ననస:65-3-166
వయససస:27
లస: పప

2590 SQX2236271
పపరర: అయయషర ససదద ఖ సయఖద

2593 SQX0690339
పపరర: యమనసస షపక

2596 SQX0665976
పపరర: రరహన షపక

2599 SQX2405033
పపరర: సరజదన షపక

95-192/339

2602 SQX1841170
పపరర: సయఖద బబజ

95-192/1141

2605 SQX0690651
పపరర: అబబదల షరరఫ షపక
తసడక:ప ఇసకయల షససక
ఇసటట ననస:65-3-166
వయససస:41
లస: పప

2585 SQX2117919
పపరర: సఫ హహబ సయఖద

95-191/577

2588 SQX1738970
పపరర: షపక మహమకద బబషర

95-192/333

2591 SQX1278788
పపరర: షరకకర షపక

95-192/334

తసడక:ప యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:65-3-164/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-192/336

2594 SQX0690560
పపరర: యమసఫ షపక

95-192/337

తసడక:ప ఖమదర వల షససక
ఇసటట ననస:65-3-164/1
వయససస:28
లస: పప
95-95/809

2597 SQX0670414
పపరర: గగస షపక

95-95/810

తసడక:ప ఇగరబల
ఇసటట ననస:65-03-165
వయససస:27
లస: పప
95-188/1231

2600 SQX1841196
పపరర: సయఖద అపసర

95-192/338

భరస : సయఖద మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-165
వయససస:32
లస: ససస స
95-192/340

తసడక:ప మహమకద సరహహబ
ఇసటట ననస:65-3-165
వయససస:59
లస: పప
95-192/341

95-191/574

తసడక:ప అబబదల రరహమమన
ఇసటట ననస:65-3-164
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ప యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:65-3-165
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సయఖద బబజ
ఇసటట ననస:65-3-165
వయససస:54
లస: ససస స
2604 SQX1071372
పపరర: షబబర షపక

95-192/332

భరస : ఇగరబల
ఇసటట ననస:65-03-165
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-03-165
వయససస:49
లస: పప
2601 SQX1841188
పపరర: సయఖద మబసతనజ

2587 SQX1738954
పపరర: షపక షకకరర బబగస

2582 SQX2165801
పపరర: షరకకర సయఖద

తసడక:ప ఫసరరజ సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-163
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప యబససబ షపక
ఇసటట ననస:65-3-164/1
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఇగరబల
ఇసటట ననస:65-03-165
వయససస:28
లస: ససస స
2598 SQX0670588
పపరర: ఇగరబల షపక

95-191/576

భరస : అబబదలమర సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-164
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : యమససఫ షససక
ఇసటట ననస:65-3-164/1
వయససస:42
లస: ససస స
2595 SQX0666099
పపరర: జకకయమ షపక

2584 SQX2129047
పపరర: అపసర సయద

95-191/571

భరస : ఫసరరజ సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-163
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : షపక మహమకద బబషర
ఇసటట ననస:65-3-164
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఏలయమస సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-164
వయససస:43
లస: ససస స
2592 SQX0102962
పపరర: జజకకరర షపక

95-191/573

భరస : మహమకద సయద
ఇసటట ననస:65-3-163
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప ఫసరరజ షపక
ఇసటట ననస:65-3-163
వయససస:25
లస: పప
2589 SQX2239424
పపరర: అయయషర సయఖద

2581 SQX2117885
పపరర: ఫసరరజ సయఖద

2579 SQX2129070
పపరర: బబజ సయద

తసడక:ప మహమకద సరహహబ సయద
ఇసటట ననస:65-3-163
వయససస:59
లస: పప

తసడక:ప నసరరదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-163
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప బబజ సయద
ఇసటట ననస:65-3-163
వయససస:34
లస: పప
2586 SQX2239432
పపరర: షఫకత షపక

95-191/35

తసడక:ప జజన షప క
ఇసటట ననస:65-3-163
వయససస:28
లస: పప

భరస : బబజ సయద
ఇసటట ననస:65-3-163
వయససస:54
లస: ససస స
2583 SQX2234219
పపరర: మహమకద సయద

2578 SQX0839837
పపరర: అఫఫ ప జ షపక

2603 SQX2021582
పపరర: రహహమబననసర షపక

95-192/881

తసడక:ప సమఉలమర షపక
ఇసటట ననస:65-3-165
వయససస:22
లస: ససస స
95-192/342

2606 AP151000663648
పపరర: ససశలమక మమనకల

95-192/343

భరస : వనసకటటశవరరర మమణణకరఖల
ఇసటట ననస:65-3-168
వయససస:60
లస: ససస స
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2607 AP151000663635
పపరర: శకనవరససలల మమనకల

95-192/344

తసడక:ప వనసకటటశవరరర మమణణకరఖల
ఇసటట ననస:65-3-168
వయససస:45
లస: పప
2610 SQX2467439
పపరర: నజమ షపక

95-188/1233

95-191/580

95-192/347

95-192/350

95-192/353

95-192/356

95-192/359

తసడక:ప అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:65-3-178
వయససస:22
లస: ససస స

2620 SQX0414474
పపరర: మహమకద ఇమమమ న

2623 SQX1961184
పపరర: మసరబ మహమకద

2626 SQX1002245
పపరర: సలమక షపక

2629 AP151000663174
పపరర: మసరసన షపక షససక

95-191/581

2632 MLJ3146362
పపరర: రజయమ షసక

95-192/351

2635 SQX1739085
పపరర: అఫఫ ప జ మహమకద
భరస : ఖమజజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-179
వయససస:23
లస: ససస స

2615 SQX0690743
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

95-192/346

2618 AP151000663572
పపరర: ఆససయమబబగస షపక

95-192/349

2621 SQX0414458
పపరర: ఇరరర ద మహమకద

95-192/352

తసడక:ప ఇసరసక మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-176
వయససస:33
లస: పప
95-192/354

2624 SQX1002229
పపరర: రరజజవన షపక

95-192/355

తసడక:ప ఇసరకయల షససక
ఇసటట ననస:65-3-177
వయససస:25
లస: ససస స
95-192/357

2627 AP151000663082
పపరర: ఫజలకన షపక షపక

95-192/358

భరస : ఘన షపక
ఇసటట ననస:65-3-177
వయససస:60
లస: ససస స
95-192/360

2630 AP151000663117
పపరర: ఘన షపక షపక

95-192/361

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-3-177
వయససస:70
లస: పప
95-192/362

తసడక:ప రజజక షపక
ఇసటట ననస:65-3-178
వయససస:37
లస: ససస స
95-192/1142

95-191/579

భరస : ఇసరలక షససక
ఇసటట ననస:65-3-176
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ప ఘన షపక
ఇసటట ననస:65-3-177
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:65-3-178
వయససస:22
లస: ససస స
2634 SQX2273753
పపరర: షబన షపక

95-192/348

భరస : ఇసరకయల షససక
ఇసటట ననస:65-3-177
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప ఘన షపక
ఇసటట ననస:65-3-177
వయససస:37
లస: పప
2631 SQX2317055
పపరర: షబన షపక

2617 SQX0086751
పపరర: నసరర హన షపక

2612 SQX2234185
పపరర: ససభబన షపక

భరస : హనఫ షససక
ఇసటట ననస:65-3-172
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఇరరర ద మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-176
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప ఇసరకయల షససక
ఇసటట ననస:65-3-177
వయససస:26
లస: ససస స
2628 MLJ3146438
పపరర: సతనసర షసక

95-192/345

తసడక:ప ఇసరసక మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-176
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప గగసస షససక
ఇసటట ననస:65-3-176
వయససస:60
లస: పప
2625 SQX1002237
పపరర: రహకతషన షపక

2614 SQX0086843
పపరర: షకకల షపక

95-188/1232

తసడక:ప అజజ షపక
ఇసటట ననస:65-3-172
వయససస:34
లస: పప

భరస : నసరరహన షససక
ఇసటట ననస:65-3-172
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ప ఇసరసక షససక
ఇసటట ననస:65-3-176
వయససస:28
లస: పప
2622 AP151000663569
పపరర: ఇసరలక షపక

95-188/1234

భరస : షకకలమ షససక
ఇసటట ననస:65-3-172
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబససత మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-172
వయససస:36
లస: ససస స
2619 SQX0363895
పపరర: అఫసన షపక

2611 SQX2147163
పపరర: షపక బరకతషలమర

2609 SQX2469575
పపరర: నజర షపక

తసడక:ప అబబదల రగఫ షపక
ఇసటట ననస:65-3-170
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప షపక నజర
ఇసటట ననస:65-3-170
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప జన షపక
ఇసటట ననస:65-3-172
వయససస:30
లస: పప
2616 SQX1175653
పపరర: రరజజవన బబగస మహమకద

95-191/578

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:65-3-169
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:65-3-170
వయససస:39
లస: ససస స
2613 SQX2234193
పపరర: ఆరరఫ షపక

2608 SQX2129351
పపరర: రరజజవనన షపక

2633 AP151000663083
పపరర: కలలలసనద షపక షపక

95-192/363

భరస : రజజక షససక
ఇసటట ననస:65-3-178
వయససస:60
లస: ససస స
95-192/364

2636 SQX1152321
పపరర: బతషల పఠరన

95-192/365

భరస : సలసఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-179
వయససస:51
లస: ససస స
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95-192/366

తసడక:ప అహమకద షససక
ఇసటట ననస:65-3-179
వయససస:30
లస: పప
2640 SQX1739044
పపరర: ససభబన పఠరన

95-192/369

95-192/372

95-192/374

95-191/39

95-192/1143

95-192/1146

95-191/41

తసడక:ప అననసరర షపక
ఇసటట ననస:65-3-184
వయససస:26
లస: ససస స

2650 MLJ3146784
పపరర: బషసరరననసర షపక

2653 SQX2236982
పపరర: షపక సలలహ

2656 SQX2208163
పపరర: షపక రఫసక

2659 SQX1455519
పపరర: రహహమబననసర పఠరన

95-191/44

2662 MLJ1743426
పపరర: బబదడ పఠరన

95-192/375

2665 SQX1204122
పపరర: జజససకన షపక
భరస : యమకలబ షపక
ఇసటట ననస:65-3-184
వయససస:35
లస: ససస స

2645 SQX1002260
పపరర: హజర షపక

95-192/373

2648 SQX1605742
పపరర: చనసద భబషర షపక

95-191/38

2651 SQX0650374
పపరర: అబబదల వససమ

95-192/376

తసడక:ప సలస షససక
ఇసటట ననస:65-3-181
వయససస:40
లస: పప
95-192/1144

2654 SQX2205862
పపరర: షపక గఫర

95-192/1145

తసడక:ప షపక జన బబష
ఇసటట ననస:65-3-181
వయససస:52
లస: పప
95-192/1147

2657 SQX1455550
పపరర: అఖస రరననసర పఠరన

95-191/40

తసడక:ప బబడడ పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-182
వయససస:25
లస: ససస స
95-191/42

2660 MLJ1741750
పపరర: హబబబలమరఖమన పఠరన

95-191/43

తసడక:ప బబడచ పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-182
వయససస:36
లస: పప
95-191/45

తసడక:ప మరరఖమన బబదడ
ఇసటట ననస:65-3-182
వయససస:68
లస: పప
95-191/47

95-192/371

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-3-180/A
వయససస:23
లస: పప

భరస : బబడడ పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-182
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప బబడడ పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-182
వయససస:43
లస: పప
2664 SQX1738301
పపరర: మరర బ షపక

95-191/37

తసడక:ప షపక గఫర
ఇసటట ననస:65-3-181
వయససస:24
లస: పప

భరస : మమహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-182
వయససస:32
లస: ససస స
2661 MLJ1741727
పపరర: మహబమబ ఖమన పఠరన

2647 SQX0073577
పపరర: షరకకరర షపక

2642 AP151000663282
పపరర: బబజ ఖమన ఖమన

భరస : సలస షససక
ఇసటట ననస:65-3-180/3
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప షపక జన బబష
ఇసటట ననస:65-3-181
వయససస:54
లస: పప

భరస : షపక గఫర
ఇసటట ననస:65-3-181
వయససస:42
లస: ససస స
2658 SQX1509027
పపరర: సబబర షపక

95-191/36

భరస : అబబదల వరససమ షససక
ఇసటట ననస:65-3-181
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : షపక జన బబష
ఇసటట ననస:65-3-181
వయససస:65
లస: ససస స
2655 SQX2208148
పపరర: షపక రఫసయమ

2644 SQX1798800
పపరర: అలమరబక షపక

95-192/368

తసడక:ప ససభబన ఖమన
ఇసటట ననస:65-3-180
వయససస:45
లస: పప

భరస : బబబబ షప క
ఇసటట ననస:65-3-180/A
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-3-180/A
వయససస:28
లస: పప
2652 SQX2212470
పపరర: షపక అశకఫపననసర

95-192/370

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-3-180/2
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహహస షససక
ఇసటట ననస:65-3-180/3
వయససస:47
లస: పప
2649 SQX0108308
పపరర: ఇబపహహస షపక

2641 AP151000663283
పపరర: యమససనళ నన ఖమన

2639 MLJ3145323
పపరర: ఖయబయ ననసర పపతడన పఠరన

భరస : బబజఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-180
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప ససభబన ఖమన
ఇసటట ననస:65-3-180
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససభబనఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-180/1
వయససస:65
లస: ససస స
2646 SQX1002286
పపరర: సలస షపక

95-192/367

భరస : యమససన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-180
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప బబజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-180
వయససస:22
లస: పప
2643 AP151000663081
పపరర: భబనస బ పఠరన పఠరన

2638 SQX0743401
పపరర: హససనన పఠరన

2663 SQX0839746
పపరర: ససభబన షపక

95-191/46

తసడక:ప మబననఫ షప క
ఇసటట ననస:65-3-183
వయససస:28
లస: పప
95-191/48

2666 MLJ3139441
పపరర: రహహమబననసర షపక

95-191/49

భరస : దనవపద షప క
ఇసటట ననస:65-3-184
వయససస:61
లస: ససస స
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2667 MLJ3209863
పపరర: సలమకన అకబర
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95-191/50

తసడక:ప డడవడ దనవపద షప క
ఇసటట ననస:65-3-184
వయససస:37
లస: పప
2670 SQX0741546
పపరర: అబబదల సతనసర షపక

95-191/53

95-191/56

95-191/59

95-191/62

భరస : నసరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:29
లస: ససస స
2682 AP151000660092
పపరర: బబఅమనన మహమకద

95-191/65

95-191/68

తసడక:ప కరరమబలమరహ షపక
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:28
లస: పప
2688 SQX0901702
పపరర: నసరరదదదన షపక

95-191/71

తసడక:ప కరరమబలమరహ షపక
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:31
లస: పప
2691 SQX0107979
పపరర: కరరస షప క

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:51
లస: పప

95-191/57

2677 SQX1305920
పపరర: అషపఫ తనజన మహమకద

95-191/74

95-191/60

2680 SQX0073189
పపరర: ఫరతమబననసర బబగస షపక

2681 SQX0074260
పపరర: జనత జహన బబగబమ

95-191/63

95-191/66

95-191/69
2686 SQX0102095
పపరర: మబదనసససర హహసపసన
మహమకద
తసడక:ప జరరఫత హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:30
లస: పప

2687 SQX1737998
పపరర: ననగమర బబషర షపక
తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:30
లస: పప

2689 SQX0882282
పపరర: ఖమరరదదదన షససక

2690 SQX0108977
పపరర: మహమకద అల

తసడక:ప అబబదలమర Mohammed
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:57
లస: పప

95-191/64

2684 SQX1539446
పపరర: హససనన షపక
తసడక:ప కరరమబలమర షపక షప క
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:52
లస: ససస స

2695 MLJ3210572
పపరర: మహమద అజజకతషలర

95-191/61

భరస : అనవర సరదత మరజజ
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : యమ డక అజకతషలర బ మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:46
లస: ససస స

2692 MLJ1740943
పపరర: ససర హన బగ

95-191/58

2678 SQX1737980
పపరర: నఫససర షపక
భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:23
లస: ససస స

2683 MLJ3139409
పపరర: మరరస సజద బబగస

95-191/55

2675 SQX0925586
పపరర: అబబదల జబబబర షపక

తసడక:ప మహమకద అజజకతషలర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:24
లస: ససస స

95-191/72

95-191/67

95-191/70

95-191/73

తసడక:ప సలస బగ Mohammad
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:35
లస: పప
95-191/75

తసడక:ప సలస బగ baig
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:40
లస: పప
95-191/77

2672 SQX1738491
పపరర: షకకల షపక

తసడక:ప అబబదల రారౘ shaik
ఇసటట ననస:65-3-191
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప కరరర మబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రహహస షప క
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:39
లస: పప
2694 SQX0109264
పపరర: అననసరర షపక

2674 AP151000660064
పపరర: రహహమబననసర షపక

95-191/52

భరస : అహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-3-189
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : షపక అననసరర
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సలసబబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:43
లస: ససస స
2685 SQX0884031
పపరర: నజజమబదదదన షపక

95-191/54

భరస : జబబబర shaik
ఇసటట ననస:65-3-191
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:65-3-191
వయససస:43
లస: పప
2679 SQX0884023
పపరర: మహమబద షపక

2671 AP151000657401
పపరర: మజద అబబదల

2669 SQX0344507
పపరర: ఇసతయమజ షపక

భరస : అబబదల సతనసర షప క
ఇసటట ననస:65-3-186
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన సరహహబ షప క
ఇసటట ననస:65-3-186
వయససస:65
లస: పప

భరస : అబబదల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:65-3-191
వయససస:37
లస: ససస స
2676 SQX1738004
పపరర: షబబర షపక

95-191/51

తసడక:ప దనవపద షప క
ఇసటట ననస:65-3-184
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప అబబదల కరరమ షప క
ఇసటట ననస:65-3-186
వయససస:35
లస: పప
2673 SQX1738509
పపరర: రహహమబననసర షపక

2668 SQX0109215
పపరర: యమకలబ

2693 SQX0108522
పపరర: అనవర సరదత మరరర

95-191/76

తసడక:ప సలస బబగ మరరర
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:43
లస: పప
95-191/78

2696 MLJ1746825
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-191/79

తసడక:ప వజర షససక
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:58
లస: పప
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పపరర: బబషర సయఖద
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95-191/80

తసడక:ప మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:81
లస: పప
2700 SQX1737964
పపరర: అఖల షపక

2698 SQX1825587
పపరర: షబనన తబససమ షపక

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:34
లస: ససస స
95-191/81

భరస : సరలలహ షపక
ఇసటట ననస:65-3-192/1
వయససస:26
లస: ససస స

2701 SQX1789890
పపరర: అయమబ సయఖద

తసడక:ప సలలదదదన షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-192/1
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:65-3-192/2
వయససస:24
లస: పప
2709 SQX0862557
పపరర: కరరమబన షపక

95-192/377

2710 SQX0352997
పపరర: షపక యమకకబ

95-192/378

2713 SQX0690776
పపరర: షకకల షపక

95-192/381

2716 SQX2253466
పపరర: రశద షపక

2718 SQX1971472
పపరర: యమససన షపక

2719 SQX0343079
పపరర: రరహనన షససక

95-189/78

తసడక:ప యమఖసబ షపక
ఇసటట ననస:65-3-193/3
వయససస:20
లస: పప
95-191/93

భరస : యబనసస బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:27
లస: ససస స

2722 SQX0690487
పపరర: రరహనన షపక

95-191/90

2725 SQX0489278
పపరర: రకకయమ షపక
భరస : మసరసన వల షప క
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:30
లస: ససస స

2705 SQX1738020
పపరర: బరకతషలమర షపక

95-191/86

2708 SQX1738426
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-191/89

2711 SQX2234136
పపరర: బసస షపక

95-191/582

తసడక:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:65-3-193
వయససస:22
లస: పప
95-192/379

2714 SQX1551507
పపరర: పఠరన పరఖరర

95-192/380

భరస : పఠరన ఇకరబల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-193/2
వయససస:50
లస: ససస స
95-192/1148

95-191/91

2717 SQX2473742
పపరర: యమససకన రరమయమ షపక

95-188/1235

తసడక:ప యకలబ షపక
ఇసటట ననస:65-3-193/3
వయససస:20
లస: ససస స
2720 SQX1453919
పపరర: రరహహన షపక

95-191/92

తసడక:ప యమకలబ షపక
ఇసటట ననస:65-3-193/3
వయససస:25
లస: పప
95-192/382

భరస : జలమన షససక
ఇసటట ననస:65-3-193/3
వయససస:35
లస: ససస స
95-191/94

95-191/83

తసడక:ప అబబదల వరదసద షపక
ఇసటట ననస:65-3-192/2
వయససస:36
లస: పప

భరస : యమకకబ షప క
ఇసటట ననస:65-3-193/3
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప సలలహ షపక
ఇసటట ననస:65-3-193/3
వయససస:24
లస: పప
2724 SQX1306696
పపరర: మహససన నఫసస షపక

95-191/88

Deleted

తసడక:ప రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:65-3-193/2
వయససస:30
లస: పప

2702 SQX1738038
పపరర: మరరర అబబదస ససరరర న బబగ

తసడక:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:65-3-192/2
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:65-3-193/2
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప పఠరన మహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-193/2
వయససస:60
లస: పప

2721 SQX1305953
పపరర: ఇరరరన షపక

95-191/85

తసడక:ప ససభబన షప క
ఇసటట ననస:65-3-193/
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-3-193
వయససస:75
లస: పప
2715 SQX1551671
పపరర: పఠరన ఇకరబల ఖమన

2707 SQX0518761
పపరర: హనఫ షపక

95-198/514

తసడక:ప మరరర సలసబబగ
ఇసటట ననస:65-3-192/1
వయససస:40
లస: పప

తలర : బబ జజన షప క
ఇసటట ననస:65-3-192/2
వయససస:29
లస: పప

భరస : జజన షససక
ఇసటట ననస:65-3-192/9
వయససస:49
లస: ససస స
2712 AP151000663388
పపరర: బబషర షపక షపక

95-191/82

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-3-192/2
వయససస:32
లస: ససస స
95-191/87

2699 SQX1825561
పపరర: జరరన షపక

భరస : అబబదల మబననఫ షపక
ఇసటట ననస:65-3-192
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-192/1
వయససస:27
లస: పప

95-191/84 2704 SQX1738525
2703 SQX1738160
పపరర: ఫయమజదదదన షరరఫ మహమకద
పపరర: తశర స బబగస షపక

2706 SQX1738012
పపరర: నయసతషలమర షపక

95-197/37

2723 SQX2433266
పపరర: ఫరరదన మహమకద

95-188/1236

భరస : షఫసవపలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:31
లస: ససస స
95-191/95

2726 MLJ1740638
పపరర: నజక షపక

95-191/96

భరస : ఇసరకయల షప క
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:33
లస: ససస స
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పపరర: మబసతనజ బబగస
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95-191/97

భరస : రహహమబలమరపరషర మహ మక ద
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:55
లస: ససస స
2730 SQX0489559
పపరర: సమమబలమర మహకమద

95-191/100

2731 SQX0809418
పపరర: గగస బబషర పఠరన

95-191/103

2734 SQX1403724
పపరర: రరయమజ పరషర షపక

తసడక:ప మసరసన మహ మక ద
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:70
లస: పప
95-191/583

95-192/383

2743 MLJ3146735
పపరర: ఇమమసబ షపక

95-192/386

2746 SQX2206449
పపరర: ఇరరరన షపక

భరస : రహహమబలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-195
వయససస:49
లస: ససస స
95-191/111

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-3-195
వయససస:29
లస: పప

2752 SQX1738236
పపరర: జలమన బబషర షపక

95-191/584

2755 SQX0690750
పపరర: షరరఫపననసర షపక షససక
భరస : బషసర షససక
ఇసటట ననస:65-3-195
వయససస:75
లస: ససస స

2735 MLJ1730381
పపరర: మహబమబపబబబన షససక

95-191/105

2738 MLJ1730076
పపరర: గగసప కహహదద న షససక

95-191/108

2741 SQX2163236
పపరర: అఫసపన బబనస షపక

95-191/585

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:21
లస: ససస స
95-192/384

2744 MLJ1745918
పపరర: సరలలహ షపక

95-192/385

తసడక:ప ఇమమమ న షపక
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:55
లస: పప
95-192/1149

2747 SQX2206423
పపరర: హససన షపక

95-192/1150

భరస : ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:26
లస: ససస స
95-191/109

2750 SQX1789999
పపరర: ఫరరర ననస మహమకద

95-191/110

భరస : జలమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-195
వయససస:32
లస: ససస స
95-191/112

తసడక:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:65-3-195
వయససస:21
లస: పప
95-191/114

95-191/102

తసడక:ప మహబమబకయమ షపక
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:74
లస: పప

భరస : ఆససఫపలర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-195
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప ఇసకయయల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-195
వయససస:20
లస: పప
2754 SQX1828383
పపరర: జబబర షపక

95-191/107

తసడక:ప మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:30
లస: పప

95-189/1743 2749 SQX1839844
2748 SQX2522571
పపరర: మబసతనజ బబగబమ మహమకద
పపరర: షబన బబగస

2732 SQX1176297
పపరర: అసరద ఖమన పఠరన

తసడక:ప గగస మహహదదదన షప క
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబ మయమ షపక
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:62
లస: పప

2751 SQX1738244
పపరర: రరయమజ ఖమన పఠరన

95-191/104

తసడక:ప గగస మహహవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరలలహ షపక
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:45
లస: ససస స
2745 SQX1786672
పపరర: ఘమస మహహఉదదదన షపక

2740 SQX2163228
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-191/99

తసడక:ప ఫసరరజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రహమమన షప క
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:71
లస: పప

భరస : గగస మహహవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:54
లస: ససస స
2742 MLJ3146503
పపరర: హహసపసనన షపక

95-191/101

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:38
లస: పప

95-191/106 2737 SQX0694547
2736 MLJ1731025
పపరర: మహకమద రహహమబలమర పరషర
పపరర: ఇసరకయల షపక

2729 MLJ1730167
పపరర: తనహహరరననసర షపక

భరస : గగస మమహహదద న షపక
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ప ఫసరరజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:34
లస: పప

2739 SQX2165819
పపరర: తనహహరరననసర షపక

95-191/98

భరస : వరదసద అబబదల
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:ప రహహమబలమర మహ మక ద
ఇసటట ననస:65-3-194
వయససస:30
లస: పప
2733 SQX1306613
పపరర: యమనసస బబషర షపక

2728 SQX1738541
పపరర: జకకరరనసర అబబదల

2753 SQX1839851
పపరర: ఆససఫపలర మహమకద

95-191/113

తసడక:ప అజకతషలర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-195
వయససస:25
లస: పప
95-192/387

2756 SQX1739002
పపరర: మమహమమద షపక

95-192/388

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-3-195
వయససస:32
లస: పప
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పపరర: అలర బకక షపక
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95-191/586

తసడక:ప ఇకబబల పరష
ఇసటట ననస:65-3-197/1
వయససస:36
లస: పప
2760 SQX2335396
పపరర: చననడ బబష షపక

95-193/1306

95-193/1309

95-191/439

95-191/115

95-191/117

95-193/69

95-193/1313

తసడక:ప అబబదల మజద షపక
ఇసటట ననస:65-3-200/1
వయససస:25
లస: పప

2770 SQX2314409
పపరర: మబబన మహమకద

2773 SQX0226381
పపరర: మహమకద ఖమదర బబగ

2776 SQX2350858
పపరర: నజయ బబగస షససక

2779 SQX2348647
పపరర: మబనన మహమకద

95-188/1393

2782 MLJ1740109
పపరర: ఆయయష బబగస షపక

95-188/1238

2785 SQX2031201
పపరర: బబజ సయఖద
తసడక:ప జకకకయమ సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-200/1
వయససస:26
లస: పప

2765 SQX2100170
పపరర: ఫజలననసర షపక

95-191/438

2768 SQX2285294
పపరర: ఖమజజ రహమతషలమర షపక

95-188/1237

2771 MLJ1745280
పపరర: షససక ననజయమ

95-191/116

తసడక:ప మహహహ ననసర షప క
ఇసటట ననస:65-3-199/1
వయససస:36
లస: ససస స
95-191/118

2774 SQX0226373
పపరర: మహమకద ఖలల బబగ

95-191/119

తసడక:ప మసరసన బబగ మహ మక ద
ఇసటట ననస:65-3-199/1
వయససస:63
లస: పప
95-193/1311

95-193/1312
2777 SQX2347573
పపరర: నజయమ ససలమసనన మహమకద

భరస : ఖమదర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-199/1
వయససస:30
లస: ససస స
95-193/1314

2780 SQX1828433
పపరర: రరకరసనన షపక

95-191/120

తలర : హససనన షపక
ఇసటట ననస:65-3-199/2
వయససస:22
లస: ససస స
95-191/121

భరస : అబబదలమర షప క
ఇసటట ననస:65-3-200
వయససస:45
లస: ససస స
95-91/679

95-193/1308

తసడక:ప సలమవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-3-198
వయససస:18
లస: పప

భరస : అఖల బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-199/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప అబబాసదసలమార షపక
ఇసటట ననస:65-3-200
వయససస:19
లస: పప
2784 SQX2007326
పపరర: మసరసన వల షపక

95-192/882

భరస : కరరమబలమర షససక
ఇసటట ననస:65-3-199/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆదదల బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-199/1
వయససస:27
లస: ససస స
2781 SQX2560951
పపరర: మహమబదసల హసన షపక

2767 SQX2100444
పపరర: జబన షపక

2762 SQX2343986
పపరర: జకకయమ ససలమసనన షపక

భరస : నసరరలర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-3-197/2
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ప ఖలల బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-199/1
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప మగబబల సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-199/1
వయససస:33
లస: పప
2778 SQX2349140
పపరర: నజయమ మహమకద

95-191/437

భరస : అఖల బబగ
ఇసటట ననస:65-3-199/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప ఖలల బబగ మహ మక ద
ఇసటట ననస:65-3-199/1
వయససస:37
లస: పప
2775 MLJ1747005
పపరర: జజబవపలమర సయఖద

2764 SQX2100212
పపరర: నసరరలర షరరఫ షపక

95-193/1305

తసడక:ప అకబర సయద
ఇసటట ననస:65-3-197/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అబబదల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:65-3-197/2
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సలమవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-3-198
వయససస:39
లస: ససస స
2772 SQX0447961
పపరర: మహమకద ఆదదల బబగ

95-193/1307

తసడక:ప అబబదల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:65-3-197/2
వయససస:61
లస: పప

తసడక:ప నసరరలర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-3-197/2
వయససస:38
లస: పప
2769 SQX1828458
పపరర: నససన
ప షపక

2761 SQX2337244
పపరర: నహహదన షపక

2759 SQX2337434
పపరర: మమలక బబష షపక

తసడక:ప అలమహ బకలక షపక
ఇసటట ననస:65-3-197/1
వయససస:48
లస: పప

భరస : మమలక బబష షపక
ఇసటట ననస:65-3-197/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చస బబష షపక
ఇసటట ననస:65-3-197/1
వయససస:28
లస: ససస స
2766 SQX2100279
పపరర: అబబదల ఖదర షపక

95-191/587

భరస : అలమరబకక షపక
ఇసటట ననస:65-3-197/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప అలమహ బకలక షపక
ఇసటట ననస:65-3-197/1
వయససస:41
లస: పప
2763 SQX2337350
పపరర: ఫమదన ససలమసనన షపక

2758 SQX2237675
పపరర: హజరర శశరర షపక

2783 MLJ1730951
పపరర: అబబదలమర షపక

95-191/122

తసడక:ప హసన షపక
ఇసటట ననస:65-3-200
వయససస:49
లస: పప
95-188/1104

2786 SQX2060143
పపరర: సయద ఫరతమబననసర

95-190/975

భరస : సయద బబష
ఇసటట ననస:65-3-200/1
వయససస:48
లస: ససస స
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2787 SQX1969575
పపరర: అల సయద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11
95-191/123

తసడక:ప బబష సయద
ఇసటట ననస:65-3-200/1
వయససస:31
లస: పప
2790 SQX2135564
పపరర: సబహ షపక

95-191/589

95-196/714

95-191/441

95-191/125

95-191/590

95-192/391

95-191/127

భరస : ససభబన షప క
ఇసటట ననస:65-3-206
వయససస:39
లస: ససస స

2800 MLJ1747831
పపరర: మహమకద రఫస

2803 SQX1815661
పపరర: రషపద బబగస మహమకద

2806 SQX0862573
పపరర: అజజలమరహ మహమకద

2809 SQX0461566
పపరర: నమల పరష షపక

95-188/1239

2812 SQX2423192
పపరర: ఆశ బ సయఖద

95-191/126

2815 SQX1188664
పపరర: రహమ తషలమర మహమకద

2795 SQX2028447
పపరర: అలమరహహదదదన షపక

95-191/442

2798 MLJ1748151
పపరర: మహ ఆససయమ బబగస

95-191/124

2801 SQX2060929
పపరర: పఠరన ఆడమ మసరసన

95-191/443

తసడక:ప పఠరన జజహహన ఖమన
ఇసటట ననస:65-3-201
వయససస:52
లస: పప
95-192/389

2804 SQX1815596
పపరర: రరకకయ మహమకద

95-192/390

భరస : అయమబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-201
వయససస:38
లస: ససస స
95-192/392

2807 SQX1025668
పపరర: అజజమల బబషర షపక

95-192/393

తసడక:ప జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-3-201
వయససస:32
లస: పప
95-191/128

2810 SQX0585463
పపరర: తనజ మబలమర షససక

95-191/129

తసడక:ప ససభబన షససక
ఇసటట ననస:65-3-202
వయససస:53
లస: పప
95-188/1240

భరస : పసర సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-205
వయససస:63
లస: ససస స
95-191/130

95-193/1136

భరస : రఫస మహ మక ద
ఇసటట ననస:65-3-201
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప తనజమబలమర షససక
ఇసటట ననస:65-3-202
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప ఖససస సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-205
వయససస:74
లస: పప
2814 SQX0714634
పపరర: షసషత బబగస షపక

95-189/1671

తసడక:ప హబబబలమరహ మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-201
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప తజమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-3-202
వయససస:21
లస: ససస స
2811 SQX2429595
పపరర: పసర సయఖద

2797 SQX2501641
పపరర: జజబర జజన షపక

2792 SQX2062032
పపరర: సయద సరబజద బబష

తసడక:ప హమద బబష షపక
ఇసటట ననస:65-3-200/3
వయససస:25
లస: పప

భరస : అబబదల రహహమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-201
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : తనజమబళ షపక
ఇసటట ననస:65-3-201
వయససస:43
లస: ససస స
2808 SQX1886241
పపరర: గబలబరరననస షపక

95-198/1545

తసడక:ప అబబదలసలమస మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-201
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఖరఖసర సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-201
వయససస:69
లస: ససస స
2805 SQX0950790
పపరర: శహనన బబగమ షపక

2794 SQX2413466
పపరర: డజ డ

95-191/588

తసడక:ప షపక బబష
ఇసటట ననస:65-3-200/1
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప గఫపర షపక
ఇసటట ననస:65-3-201
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-201
వయససస:27
లస: పప
2802 SQX2187045
పపరర: జరరన బబగబమ సయఖద

95-193/1135

తసడక:ప డ ట
ఇసటట ననస:65-3-200/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : మహబబ ససభబన
ఇసటట ననస:65-3-200/17
వయససస:55
లస: ససస స
2799 SQX1453687
పపరర: రరయమజ మహమకద

2791 SQX2062008
పపరర: షపక రబయమ

2789 SQX2166072
పపరర: అబబదల మజద షపక

తసడక:ప సససద
ఇసటట ననస:65-3-200/1
వయససస:50
లస: పప

భరస : షపక ససకకసదర
ఇసటట ననస:65-3-200/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ప సయద బబష
ఇసటట ననస:65-3-200/1
వయససస:23
లస: ససస స
2796 SQX2030328
పపరర: బబ జజన షపక

95-191/440

తసడక:ప బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-200/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అబబదల మజద
ఇసటట ననస:65-3-200/1
వయససస:40
లస: ససస స
2793 SQX2087153
పపరర: సయద జరరనన

2788 SQX2019578
పపరర: మబసతనజ సయఖద

2813 SQX2423234
పపరర: బబరరన సయఖద

95-188/1241

తసడక:ప పసర సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-205
వయససస:31
లస: పప
95-191/131

తసడక:ప మహబమబ అల మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-206
వయససస:41
లస: పప

2816 SQX1302025
పపరర: షపక సఫసహ

95-193/70

తసడక:ప షపక షరజహన
ఇసటట ననస:65-3-208
వయససస:25
లస: ససస స
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2817 SQX0717207
పపరర: షపక ఫరససహ
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95-193/71

తసడక:ప షరజహన
ఇసటట ననస:65-3-208
వయససస:29
లస: ససస స
2820 SQX1302041
పపరర: ఇసతయమజ షపక

95-193/74

95-193/77

95-193/1316

95-193/1317

95-197/40

95-191/591

95-197/796

తసడక:ప అబబదలమర
ఇసటట ననస:65-3-216
వయససస:26
లస: పప

2830 SQX1525882
పపరర: అయయషర షపక

2833 SQX1525767
పపరర: జమమలలదదన షపక

2836 MLJ3163029
పపరర: ఖమజజబ షపక

2839 SQX0743021
పపరర: సకలనన బబగస పఠరన

95-193/83

2842 SQX0137380
పపరర: రరమకకకషష ర రరడకడ చమలమరరక

95-197/38

2845 SQX2237766
పపరర: మబసతనజ బబగ
భరస : మసరసన బబగ
ఇసటట ననస:65-3-216/1
వయససస:42
లస: ససస స

2825 SQX2343051
పపరర: అసమమ షపక

95-193/1315

2828 SQX1302785
పపరర: ఇనయతషలర షపక

95-193/80

2831 SQX1525809
పపరర: అబద షపక

95-197/39

భరస : జమమలలదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-3-211
వయససస:58
లస: ససస స
95-197/41

2834 SQX1849314
పపరర: సరడకఖ బబగమ మహమకద

95-198/515

భరస : ఇకరబల మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-211
వయససస:43
లస: ససస స
95-197/42

2837 SQX0083345
పపరర: ఇమమమబ షపక

95-197/43

భరస : పకక సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-3-212
వయససస:80
లస: ససస స
95-193/81

2840 SQX0948216
పపరర: రరజవన షపక

95-193/82

భరస : మబనర అహకద
ఇసటట ననస:65-3-214
వయససస:33
లస: ససస స
95-193/84

తసడక:ప కరశరరడకడ
ఇసటట ననస:65-3-214
వయససస:38
లస: పప
95-191/444

95-193/76

తసడక:ప అసకత షపక
ఇసటట ననస:65-3-210
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప మహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-213
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష ర రరడకడ
ఇసటట ననస:65-3-214
వయససస:39
లస: ససస స
2844 SQX1994193
పపరర: అబబదల ఖయబఖస మహమకద

95-193/79

భరస : ఖమజజహహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-3-212
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప జజన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:65-3-212
వయససస:31
లస: పప
2841 SQX0137430
పపరర: శకదడవ చమలమరరక

2827 SQX1301944
పపరర: తశర స షపక

2822 SQX0652552
పపరర: ఫరరక షపక

తసడక:ప చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:65-3-208
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప శరమ శదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-3-211
వయససస:63
లస: పప

భరస : షసషసర పటబన
ఇసటట ననస:65-3-212
వయససస:27
లస: ససస స
2838 SQX2118180
పపరర: జజబఊలమర షపక

95-193/78

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-3-211
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప జమమలలదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-3-211
వయససస:46
లస: పప
2835 SQX2234045
పపరర: శరమ ఖమన పటబన

2824 SQX0541474
పపరర: సయఖద అమర

95-193/73

తసడక:ప చనసదనదషర
ఇసటట ననస:65-3-208
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఇనయతషలర షపక
ఇసటట ననస:65-3-210
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-3-211
వయససస:48
లస: పప
2832 SQX1525874
పపరర: మహబమబ బబష షపక

95-193/75

తసడక:ప ఖమససస
ఇసటట ననస:65-3-208
వయససస:64
లస: పప

తసడక:ప సయద అబబదల ఖదర
ఇసటట ననస:65-3-208/1
వయససస:46
లస: పప
2829 SQX2347540
పపరర: ఇకరబల షపక

2821 SQX1407494
పపరర: షసషషదదదన మహమకద

2819 SQX0541029
పపరర: జహహదసననసర

భరస : అమర
ఇసటట ననస:65-3-208
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల షషకకర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-208
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప నననన బబడడ
ఇసటట ననస:65-3-208
వయససస:52
లస: పప
2826 SQX2193274
పపరర: సయద ఏకవపలమర

95-193/72

భరస : చనసద బబషర
ఇసటట ననస:65-3-208
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప అల షపక
ఇసటట ననస:65-3-208
వయససస:25
లస: పప
2823 SQX0541193
పపరర: చనసదనబషర షపక

2818 SQX0541326
పపరర: సలమమ

95-188/1242
2843 SQX2395309
పపరర: కరశయమ తడహససన మహమకద

తసడక:ప అబబదలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-216
వయససస:18
లస: ససస స
95-191/592

2846 SQX2163178
పపరర: హససససన బబగ

95-191/593

తసడక:ప మసరసన బబగ
ఇసటట ననస:65-3-216/1
వయససస:19
లస: పప
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95-193/1318

తసడక:ప మసరసన బబగ
ఇసటట ననస:65-3-216/1
వయససస:21
లస: ససస స
2850 SQX1419234
పపరర: ఫరజల ఖమన పఠరన

95-193/86

95-193/89

95-193/92

95-191/133

95-191/136

95-191/139

95-193/96

95-193/99

95-191/134

2863 SQX0694497
పపరర: మహబమబ ససబబన షససక

2866 SQX1785005
పపరర: మహససన షపక

2869 SQX0344382
పపరర: రరఖయమ బబగస షపక

2872 SQX0334979
పపరర: అజజ అబబదల షపక

95-193/102

2875 SQX1418020
పపరర: మహమకద సమఉలమర షపక
తసడక:ప మహమకద ఖలల షపక
ఇసటట ననస:65-3-225
వయససస:39
లస: పప

2855 SQX0088955
పపరర: జజన బబషర పఠరన

95-193/91

2858 SQX0998880
పపరర: మలర క షపక

95-191/132

2861 SQX1828342
పపరర: బబజ సయఖద

95-191/135

తసడక:ప ఇకకకయ సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-222
వయససస:27
లస: పప
95-191/137

2864 SQX0839795
పపరర: జలమన సయఖద

95-191/138

తసడక:ప ఖమజజ మహహదద న సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-222
వయససస:38
లస: పప
95-193/94

2867 SQX0344408
పపరర: జహహర బబగస షపక

95-193/95

తసడక:ప అబబదల ఆ జర షపక
ఇసటట ననస:65-3-222
వయససస:33
లస: ససస స
95-193/97

2870 SQX0344416
పపరర: హజజరరబ షపక

95-193/98

తసడక:ప అబబదల అాసర
ఇసటట ననస:65-3-224
వయససస:58
లస: ససస స
95-193/100

తసడక:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:65-3-224
వయససస:67
లస: పప

Deleted

తసడక:ప అబబదల హమద షపక
ఇసటట ననస:65-3-225
వయససస:29
లస: పప

2860 MLJ3138617
పపరర: అకస రరననసర షపక

95-193/88

తసడక:ప మసరసన జజన షప క
ఇసటట ననస:65-3-222
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల అజజ
ఇసటట ననస:65-3-224
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల అజబ
ఇసటట ననస:65-3-224
వయససస:26
లస: పప
2874 SQX1277186
పపరర: అబబదల హలమ షపక

95-193/93

భరస : అబబదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:65-3-222
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటటసవరలల కడకయస
ఇసటట ననస:65-3-222
వయససస:38
లస: పప
2871 SQX0334920
పపరర: అబబదల హఫసజ షపక

2857 SQX0088138
పపరర: మమబబ ససబబన పఠరన

2852 SQX0565176
పపరర: షపక సరదదక

తసడక:ప మహహబబ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-220
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప మహహదద న షప క
ఇసటట ననస:65-3-222
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప అబబదలర ఫపర షపక
ఇసటట ననస:65-3-222
వయససస:48
లస: పప
2868 SQX1583989
పపరర: ఆసజననయబలల కడకయస

95-193/90

భరస : మసరసన జజన షప క
ఇసటట ననస:65-3-222
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన జజన షపక
ఇసటట ననస:65-3-222
వయససస:30
లస: పప
2865 MLJ3210176
పపరర: మసరసన జజన షపక

2854 SQX1303098
పపరర: జమలమ బబగస పఠరన

95-191/595

తసడక:ప అమర
ఇసటట ననస:65-3-219
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప అబబబసరళ న
ఇసటట ననస:65-3-220
వయససస:51
లస: పప

భరస : మరరయ దనసస బరరనడక
ఇసటట ననస:65-3-222
వయససస:25
లస: ససస స
2862 SQX0108738
పపరర: అబబదల గఫరర షపక

95-193/87

భరస : మహబమబ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-220
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప బబష
ఇసటట ననస:65-3-220
వయససస:40
లస: పప
2859 SQX1826130
పపరర: మమరర కలమమరర బరరనడక

2851 SQX0088047
పపరర: రరజవనన షపక

2849 SQX2238186
పపరర: ససభబన ఖమన పఠరన

తసడక:ప జనసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-216/2 3rd LINE
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరదదక
ఇసటట ననస:65-3-219
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప జలల బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-3-220
వయససస:25
లస: ససస స
2856 SQX1127332
పపరర: షపక bash

95-191/594

భరస : ససభబన ఖమన
ఇసటట ననస:65-3-216/2
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-218
వయససస:40
లస: పప
2853 SQX1785161
పపరర: సమనన షపక

2848 SQX2238194
పపరర: సరరసజ షపక

2873 SQX0414284
పపరర: ఆయయశర బబగమ షపక

95-193/101

భరస : జఫపఫ లర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-225
వయససస:30
లస: ససస స
95-193/103

2876 SQX1277236
పపరర: ఎ ఆర ఫరరకకర మహమకద

95-193/104

తసడక:ప ఎస ఎ రహమమన ఫరరకకర
ఇసటట ననస:65-3-225
వయససస:41
లస: పప
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2877 SQX0334888
పపరర: అకబర అహకద ఖమన పస

95-193/105

తసడక:ప భబజఖమన
ఇసటట ననస:65-3-225
వయససస:61
లస: పప
2880 SQX2307346
పపరర: సఫపర సయఖద

95-193/1321

95-193/1324

95-191/596

95-192/1152

95-193/1325

95-191/140

95-191/143

తసడక:ప అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-3-228
వయససస:26
లస: ససస స

2890 SQX2242279
పపరర: ఫరరక షపక

2893 SQX2192607
పపరర: రరకరసన షపక

2896 SQX1607862
పపరర: ససదనన సయఖద

2899 SQX0991919
పపరర: షపక జజబఉలమర షపక

95-192/395

2902 SQX1002187
పపరర: బబ జజన షపక

95-192/1153

2905 SQX1201938
పపరర: హససనన షపక
భరస : కలలష షపక
ఇసటట ననస:65-3-228
వయససస:30
లస: ససస స

2885 SQX2379279
పపరర: ఫరతమ మహమకద

95-188/1244

2888 SQX2205839
పపరర: మసరసన వల షపక

95-192/1151

2891 SQX1880939
పపరర: షబరర షపక

95-193/106

భరస : ససదద క షపక
ఇసటట ననస:65-3-226
వయససస:34
లస: ససస స
95-193/1326

2894 SQX2563617
పపరర: మబనన షపక

95-188/1394

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-3-227
వయససస:49
లస: ససస స
95-191/141

2897 MLJ1731447
పపరర: హలమమ షపక

95-191/142

భరస : మదనరరసహహబ షప క
ఇసటట ననస:65-3-227
వయససస:60
లస: ససస స
95-191/144

2900 SQX2317089
పపరర: శరరకల షపక

95-191/597

తసడక:ప జజబఊలమర షపక
ఇసటట ననస:65-3-227
వయససస:18
లస: ససస స
95-192/396

భరస : ఖమజజ మహహదద న షససక
ఇసటట ననస:65-3-227
వయససస:62
లస: ససస స
95-192/397

95-193/1323

తసడక:ప నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-3-226
వయససస:62
లస: పప

తసడక:ప షపక మధర
ఇసటట ననస:65-3-227
వయససస:44
లస: పప

భరస : జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-227
వయససస:37
లస: ససస స
2904 SQX0862615
పపరర: గగససయమ బబగమ షపక

95-192/394

భరస : అబబదల కరరస సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-227
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:65-3-227
వయససస:23
లస: పప
2901 SQX1739069
పపరర: రరహన సయఖద

2887 SQX1835123
పపరర: ససదదదక షపక

2882 SQX2163830
పపరర: మనససర సయఖద

భరస : అఫరల మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-226
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఫరరక షపక
ఇసటట ననస:65-3-226
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జబఉలమర షప క
ఇసటట ననస:65-3-227
వయససస:40
లస: ససస స
2898 SQX1789858
పపరర: సససఫపలర షపక

95-188/1243

తసడక:ప షపక
ఇసటట ననస:65-3-226
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప మసరసన వలర షపక
ఇసటట ననస:65-3-226
వయససస:29
లస: పప
2895 MLJ1744051
పపరర: హససనన షపక

2884 SQX2386910
పపరర: అఫరల మహమకద

95-193/1320

తసడక:ప మబనవర సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-225
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-3-226
వయససస:42
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-3-226
వయససస:55
లస: ససస స
2892 SQX2369999
పపరర: ఉసరకన గణణ షపక

95-193/1322

తసడక:ప హయత మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-226
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-3-226
వయససస:63
లస: పప
2889 SQX2205847
పపరర: కరరమబననసర షపక

2881 SQX2146256
పపరర: మబజర సయఖద

2879 SQX2146314
పపరర: నససమబన సయఖద

భరస : మబనవర సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-225
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప మబనవర సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-225
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప మబనవర సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-225
వయససస:21
లస: పప
2886 SQX2324812
పపరర: మసరసన వల షపక

95-193/1319

తసడక:ప అమర సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-225
వయససస:49
లస: పప

భరస : అనవర సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-225
వయససస:32
లస: ససస స
2883 SQX2146280
పపరర: మససద సయఖద

2878 SQX2146348
పపరర: మబనవర సయఖద

2903 SQX2162535
పపరర: సమఉలమర షపక

95-191/598

తసడక:ప జజబఊలమర షపక
ఇసటట ననస:65-3-228
వయససస:21
లస: పప
95-192/398

2906 SQX1002161
పపరర: ఫరరరనన షపక

95-192/399

భరస : యమదసల షససక
ఇసటట ననస:65-3-229
వయససస:38
లస: ససస స
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2907 SQX1143858
పపరర: రరజవన పఠరన
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95-192/400

భరస : గగస బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-230
వయససస:25
లస: ససస స
2910 SQX2301471
పపరర: అబబదల మబజబ షపక

95-188/1245

95-191/147

95-191/148

2914 SQX2108124
పపరర: అసద అల మహమకద

2917 SQX1738137
పపరర: హససనన షపక

95-188/1246

2920 SQX0478446
పపరర: జరసబబననసర మహమకద

95-191/445

2923 SQX2296176
పపరర: లకకక మహదర

తసడక:ప మహమకద హయత
ఇసటట ననస:65-3-233
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప మత రరస మహదర
ఇసటట ననస:65-3-233
వయససస:19
లస: ససస స

95-191/154
2925 MLJ1735430
పపరర: జబనన బబగస మహమకద
మహకమద
తసడక:ప అహకద అల పరషర మహకమద
ఇసటట ననస:65-3-234
వయససస:36
లస: ససస స

2926 MLJ1735091
పపరర: హసరన బబగ మహమకద
భరస : యస. ఎస. రబబబన షపక
ఇసటట ననస:65-3-234
వయససస:40
లస: ససస స

2928 AP151000660262
పపరర: షరకకరర బబగస మహమకద

2929 SQX0956946
పపరర: జజమల పరషర మహమకద

95-191/157

2912 SQX1607938
పపరర: సలలహ కగసర షపక66

95-191/146

2915 SQX1667120
పపరర: సససదన మసబ షపక

95-191/446

భరస : అసద అల
ఇసటట ననస:65-3-231
వయససస:23
లస: ససస స
95-191/149

2918 SQX1584102
పపరర: అజజ షపక

95-191/150

తసడక:ప జజన సససద షపక
ఇసటట ననస:65-3-232
వయససస:34
లస: పప
95-191/151

భరస : హయత మహ మక ద
ఇసటట ననస:65-3-233
వయససస:68
లస: ససస స
95-191/153

95-192/402

భరస : అబబదల సమద షపక
ఇసటట ననస:65-3-231
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-3-232
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప మహదర మత రరస
ఇసటట ననస:65-3-233
వయససస:18
లస: పప
2922 SQX1839810
పపరర: మహమకద అఫరల

95-191/145

తసడక:ప ఖమజ అల మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-231
వయససస:34
లస: పప

భరస : అజజ షపక
ఇసటట ననస:65-3-232
వయససస:27
లస: ససస స
2919 SQX2297828
పపరర: మహదర రరమమవతనర

2911 SQX1607920
పపరర: ససమయమఖ కగసర షపక

2909 SQX1138669
పపరర: ఫసరరజ ఖమన పఠరన పఠరన

తసడక:ప మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-230
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరయమజ అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-3-231
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల గపపర షపక
ఇసటట ననస:65-3-231
వయససస:53
లస: పప
2916 SQX1584896
పపరర: సలక ససలమసనన షపక

95-192/401

భరస : ఫసరరజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-230
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల మజద షపక
ఇసటట ననస:65-3-231
వయససస:21
లస: పప
2913 SQX1607912
పపరర: అబబదస సమద షపక

2908 SQX1143841
పపరర: రమజజ బబగమ పఠరన

2921 SQX0266841
పపరర: జలమన మహకద

95-191/152

తసడక:ప హయత మహ మక ద
ఇసటట ననస:65-3-233
వయససస:34
లస: పప
95-191/599

2924 SQX1839935
పపరర: మహమకద ఫరతమమ

95-192/403

భరస : మహమకద అఫరల
ఇసటట ననస:65-3-233
వయససస:36
లస: ససస స
95-191/155

2927 SQX1738152
పపరర: మరర దడవ మహదర

95-191/156

భరస : మననహర మత రరస మహదర
ఇసటట ననస:65-3-234
వయససస:43
లస: ససస స
95-191/158

2930 AP151000657420
పపరర: కమల పరషర

95-191/159

భరస : మహమకద అబబదల అల బబషర మహమకద తసడక:ప అహమద అల పరషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-234
ఇసటట ననస:65-3-234
వయససస:67
లస: ససస స
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప అబబసలఅలపరషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-234
వయససస:44
లస: పప

2931 SQX2060556
పపరర: షహహన మహమకద

2933 SQX2121184
పపరర: మలర క బబగబమ మహమకద

95-191/447

భరస : జమల పరషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-234
వయససస:26
లస: ససస స
2934 SQX2290179
పపరర: నసరర ఫరతమబననసర షపక
భరస : రహమతషలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-235
వయససస:34
లస: ససస స

2932 SQX2186138
పపరర: కమల పరష మహమకద

95-191/600

తసడక:ప అహకద అల పరష మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-234
వయససస:40
లస: పప
95-191/602

భరస : కమల పరష మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-234
వయససస:34
లస: ససస స

95-192/1154 2936 SQX2291524
2935 SQX2291433
పపరర: అమలలమమననసర మహమకద
పపరర: అసర స మహమకద

తసడక:ప దదలద మర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-235
వయససస:29
లస: ససస స

95-191/601

95-192/1155

తసడక:ప దదలమదడర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-235
వయససస:22
లస: పప
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95-193/1327

తసడక:ప దదలద మర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-235
వయససస:22
లస: పప
2940 SQX0998948
పపరర: జజససకన షపక

95-191/162

95-191/165

95-191/168

95-191/603

95-191/171

95-191/174

95-191/177

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-3-240
వయససస:49
లస: ససస స

2950 SQX1201953
పపరర: ఆయషర షపక

2953 MLJ1744069
పపరర: రహమమత బ షపక

2956 AP151000660007
పపరర: అజమమన షపక

2959 SQX1738046
పపరర: షరజహ షపక

95-191/180

2962 SQX0839431
పపరర: ఖమజజ షపక

95-192/404

2965 SQX1091719
పపరర: ఫరతమమ షపక
భరస : రరజవన షపక
ఇసటట ననస:65-3-241
వయససస:32
లస: ససస స

2945 AP151000660013
పపరర: యబనసర బబగస షపక

95-191/167

2948 SQX0925289
పపరర: అబబదల రహమమన షపక

95-191/170

2951 SQX2266765
పపరర: అలస బబగ షపక

95-192/1156

తసడక:ప బబష బబగ షపక
ఇసటట ననస:65-3-237
వయససస:18
లస: పప
95-191/172

2954 AP151000660085
పపరర: హబబబవననసర షపక

95-191/173

భరస : ఉసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-3-238
వయససస:45
లస: ససస స
95-191/175

2957 SQX0976050
పపరర: షపక ఫససజలమర

95-191/176

తసడక:ప హహససససన షపక
ఇసటట ననస:65-3-238
వయససస:31
లస: పప
95-191/178

2960 SQX0478875
పపరర: నజమమ షపక

95-191/179

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:65-3-239
వయససస:32
లస: ససస స
95-191/181

తసడక:ప ఇసరకయల shaik
ఇసటట ననస:65-3-239
వయససస:33
లస: పప
95-191/183

95-191/164

తసడక:ప సరరరబ shaik
ఇసటట ననస:65-3-237
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-3-239
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల shaik
ఇసటట ననస:65-3-239
వయససస:60
లస: ససస స
2964 SQX1204114
పపరర: నససమమ షపక

95-191/169

భరస : ఖమలషయబ shaik
ఇసటట ననస:65-3-238
వయససస:80
లస: ససస స

తసడక:ప ననననసరహహబ shaik
ఇసటట ననస:65-3-238
వయససస:41
లస: పప
2961 AP151000660084
పపరర: ఫరతమబననసర షపక

2947 SQX0585240
పపరర: సరహరబ షపక

2942 MLJ1743558
పపరర: దదలర మద షపక

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-3-236
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-3-238
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననననసరహహబ shaik
ఇసటట ననస:65-3-238
వయససస:55
లస: ససస స
2958 SQX0108118
పపరర: జలమన షపక

95-191/166

తసడక:ప బబషర బబగ షపక
ఇసటట ననస:65-3-237
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప బబషర బబగ షపక
ఇసటట ననస:65-3-237/2
వయససస:25
లస: పప
2955 AP151000660086
పపరర: జరసననబ షపక

2944 AP151000660015
పపరర: రరజవననబబగస షపక

95-191/161

భరస : బకలకసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-3-236
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అబబదల రహమమన shaik
ఇసటట ననస:65-3-237
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప బబష బబగ షపక
ఇసటట ననస:65-3-237
వయససస:18
లస: పప
2952 SQX1204106
పపరర: కరరమ షపక

95-191/163

భరస : యమసససబబగ షపక
ఇసటట ననస:65-3-236
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప మబననన షపక
ఇసటట ననస:65-3-236
వయససస:50
లస: పప
2949 SQX2160349
పపరర: అలస బయమగ షపక

2941 SQX0073288
పపరర: ననససనన షపక

2939 SQX0836650
పపరర: జహహదద షపక

తసడక:ప జజన భబష షపక
ఇసటట ననస:65-3-236
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-3-236
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : భబషరబబగ షపక
ఇసటట ననస:65-3-236
వయససస:50
లస: ససస స
2946 SQX1738202
పపరర: అలమరబకలక షపక

95-191/160

తసడక:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-3-236
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మహబమబ బబష shaik
ఇసటట ననస:65-3-236
వయససస:31
లస: ససస స
2943 AP151000660059
పపరర: మసరసనబ షపక

2938 SQX1738467
పపరర: సలమక షపక

2963 SQX1877836
పపరర: షబబనన షపక

95-191/182

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:65-3-239 OLD NO 17-12-15/4
వయససస:27
లస: ససస స
95-191/184

2966 MLJ1739325
పపరర: ఇలర యమజ బబగస

95-191/185

భరస : సమఉలమర షప క
ఇసటట ననస:65-3-241
వయససస:37
లస: ససస స
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2967 SQX1828409
పపరర: నసరర హన షపక
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95-191/186

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-3-241
వయససస:39
లస: ససస స
2970 MLJ1733773
పపరర: రరజజవన షపక

95-191/189

95-191/192

95-191/195

95-191/198

95-191/199

95-191/202

95-192/406

తసడక:ప అబబదల రహహస బబగ షపక
ఇసటట ననస:65-3-244
వయససస:21
లస: ససస స

2980 SQX2120434
పపరర: యమససన పఠరన

2983 SQX0073114
పపరర: ఆససయమ షపక

2986 SQX0925081
పపరర: దనదన షపక

2989 SQX1826114
పపరర: రజయమ బబగస షపక

95-191/206

2992 AP151000660094
పపరర: నఫససర బబగస షపక

95-191/604

2995 SQX0073155
పపరర: పరరవన పఠరన
తసడక:ప షసషపర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-245
వయససస:30
లస: ససస స

2975 AP151000660058
పపరర: మమమమబననసర షపక

95-191/194

2978 MLJ3209533
పపరర: సమఉలమర షపక

95-191/197

2981 SQX2487841
పపరర: సబహ షపక

95-193/1462

భరస : పఠరన యశన షపక
ఇసటట ననస:65-3-243
వయససస:22
లస: ససస స
95-191/200

2984 SQX0976043
పపరర: షపక తనజ

95-191/201

తసడక:ప దనదన షప క
ఇసటట ననస:65-3-243/1
వయససస:26
లస: పప
95-191/203

2987 SQX0950832
పపరర: నససమమ షపక

95-192/405

భరస : హహదయతషలర షససక
ఇసటట ననస:65-3-243/1
వయససస:29
లస: ససస స
95-191/204

2990 SQX1551739
పపరర: రకకయమ బబగమ షపక

95-191/205

తసడక:ప అబబదల రహహస బబసగ షపక
ఇసటట ననస:65-3-244
వయససస:23
లస: ససస స
95-191/207

భరస : అబబదల రహహస బబగ షపక
ఇసటట ననస:65-3-244
వయససస:48
లస: ససస స
95-196/715

95-191/191

తసడక:ప ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:65-3-242
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రహహమ బబగ షపక
ఇసటట ననస:65-3-244
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నజర షససక
ఇసటట ననస:65-3-244
వయససస:35
లస: ససస స
2994 SQX2088029
పపరర: రఫసయమ బబగస షపక

95-191/196

తసడక:ప జజనస షప క
ఇసటట ననస:65-3-243/1
వయససస:69
లస: పప

తసడక:ప ససభబన షససక
ఇసటట ననస:65-3-243/1
వయససస:32
లస: పప
2991 SQX0863332
పపరర: నససమమ షపక

2977 SQX0086009
పపరర: నవరబ షపక

2972 SQX1738574
పపరర: శరఫసయ షపక

భరస : మహబమజజన షపక
ఇసటట ననస:65-3-242
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : దనదన షప క
ఇసటట ననస:65-3-243/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపసన షప క
ఇసటట ననస:65-3-243/1
వయససస:46
లస: పప
2988 SQX0950824
పపరర: హహదయతషలర షపక

95-191/193

తసడక:ప శసషసద పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-243
వయససస:29
లస: పప

భరస : రససల షప క
ఇసటట ననస:65-3-243/1
వయససస:33
లస: ససస స
2985 SQX0585489
పపరర: రససల షపక

2974 SQX0444810
పపరర: అసక తషననసర షపక

95-191/188

తసడక:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:65-3-242
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబ జజన షప క
ఇసటట ననస:65-3-242
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప మహబమబబరన shaik
ఇసటట ననస:65-3-242
వయససస:43
లస: పప
2982 SQX0073163
పపరర: కరరమమ షపక

95-191/190

భరస : అమర జజన షప క
ఇసటట ననస:65-3-242
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప అమర షపక
ఇసటట ననస:65-3-242
వయససస:63
లస: ససస స
2979 MLJ3210028
పపరర: అమర జజన షపక

2971 AP151000657427
పపరర: ఫజల షపక

2969 SQX0226415
పపరర: ఇరరరన మహమకద

తసడక:ప ఫజల షపక
ఇసటట ననస:65-3-241
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప అమర షపక
ఇసటట ననస:65-3-241
వయససస:58
లస: పప

భరస : నవరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-3-242
వయససస:23
లస: ససస స
2976 SQX0078840
పపరర: మహబమబ జజన

95-191/187

భరస : ఫజల షప క
ఇసటట ననస:65-3-241
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ప ఫజల షపక
ఇసటట ననస:65-3-241
వయససస:36
లస: పప
2973 SQX1551762
పపరర: రరజజవన పరరవన షపక

2968 MLJ1734227
పపరర: జజకకరర షపక

2993 AP151000657431
పపరర: అబబదల రహహస బగ షపక

95-191/208

తసడక:ప అబబదల ససభబన బబసగ షపక
ఇసటట ననస:65-3-244
వయససస:62
లస: పప
95-191/209

2996 SQX0074435
పపరర: ఫరతమమ జహరర షపక

95-191/210

తసడక:ప మహహదదదన షప క
ఇసటట ననస:65-3-245
వయససస:31
లస: ససస స
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2997 MLJ3138971
పపరర: పరతమమబ షపక
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95-191/211

భరస : పరజశ ఖమన షప క
ఇసటట ననస:65-3-245
వయససస:53
లస: ససస స

2999 SQX1738251
పపరర: తనహర మహమకద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11
95-191/213

95-191/216

95-191/219

95-191/606

95-191/222

95-191/225

95-191/608

భరస : రహహస సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-248
వయససస:31
లస: ససస స

3009 SQX2371912
పపరర: రరహనన షపక

3012 MLJ1743335
పపరర: అబద షపక

3015 MLJ1743673
పపరర: అహమకద జజన

3018 SQX2371946
పపరర: వహహద షపక

95-188/1247

3021 SQX0721175
పపరర: షరకకర షపక

95-191/607

3024 SQX0342014
పపరర: షసషషన పఠరన
భరస : కరలలషర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-248
వయససస:33
లస: ససస స

95-191/218

3007 SQX2279263
పపరర: అఫఫ ప జ షపక

95-191/605

3010 MLJ3138609
పపరర: జజబన షపక

95-191/221

భరస : అహకద జజన షప క
ఇసటట ననస:65-3-246/2
వయససస:40
లస: ససస స
95-191/223

3013 MLJ1743418
పపరర: సరబర షపక

95-191/224

తసడక:ప ససభబన షప క
ఇసటట ననస:65-3-246/2
వయససస:38
లస: పప
95-191/226

3016 SQX0839886
పపరర: నవరబ జజన షపక

95-191/227

తసడక:ప ససభబన షప క
ఇసటట ననస:65-3-246/2
వయససస:44
లస: పప
95-191/609

3019 SQX2279339
పపరర: వహహద షపక

95-192/1157

తసడక:ప నవరబ జన షపక
ఇసటట ననస:65-3-246/2
వయససస:23
లస: పప
95-191/228

భరస : ననననపసరర లలటట షప క
ఇసటట ననస:65-3-246/4
వయససస:32
లస: ససస స
95-191/229

3004 SQX0073460
పపరర: కరరమబననసర షపక

భరస : నజమ షపక
ఇసటట ననస:65-3-246
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప నవరబ జన షపక
ఇసటట ననస:65-3-246/2
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప నననననపసరర
ఇసటట ననస:65-3-246/4
వయససస:20
లస: పప
3023 SQX0073148
పపరర: రరహనన సయఖద

95-191/220

తసడక:ప ససభబన షప క
ఇసటట ననస:65-3-246/2
వయససస:42
లస: పప

భరస : అబద షపక
ఇసటట ననస:65-3-246/2
వయససస:28
లస: ససస స
3020 SQX2240471
పపరర: ఆరరఫ షపక

3006 SQX1738384
పపరర: దదలద మర మహమకద

95-191/215

భరస : జరసనసలమబద న షప క
ఇసటట ననస:65-3-246
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:ప ససభబన షప క
ఇసటట ననస:65-3-246/2
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప ససభబన షప క
ఇసటట ననస:65-3-246/2
వయససస:40
లస: పప
3017 SQX2234094
పపరర: రబయ షపక

95-191/217

తసడక:ప రశద షపక
ఇసటట ననస:65-3-246/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససభబన షప క
ఇసటట ననస:65-3-246/2
వయససస:63
లస: ససస స
3014 MLJ3210119
పపరర: సరజద షపక

3003 SQX1738475
పపరర: ఖదదరరననసర మహమకద

3001 SQX0073528
పపరర: రషసదన షపక

భరస : అబబదల రహహస షప క
ఇసటట ననస:65-3-246
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల శరథర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-246
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-3-246/1
వయససస:32
లస: పప
3011 MLJ1746544
పపరర: అజమబననసర షపక

95-191/214

భరస : దదలద మర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-246
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప జరసనసదదదన షప క
ఇసటట ననస:65-3-246
వయససస:35
లస: పప
3008 SQX2234102
పపరర: రశద షపక

3000 SQX1176727
పపరర: షపక రఖయ

తసడక:ప జరసనసలర బబబన షప క
ఇసటట ననస:65-3-246
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర షప క
ఇసటట ననస:65-3-246
వయససస:39
లస: ససస స
3005 SQX0448050
పపరర: షరఫస షపక

95-191/212

భరస : మహహదద న షప క
ఇసటట ననస:65-3-245
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : కరరమబన మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-246
వయససస:24
లస: ససస స
3002 SQX0444828
పపరర: ఫరతమమ షపక

2998 MLJ3138989
పపరర: జమలమబబగస షపక

3022 SQX2345403
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-193/1328

తసడక:ప నననననపసర షపక
ఇసటట ననస:65-3-246/4
వయససస:20
లస: పప
95-191/230

3025 MLJ3139516
పపరర: ఫరతమబనన సర

95-191/231

భరస : గగస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-248
వయససస:38
లస: ససస స
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3026 SQX1737956
పపరర: రహమతషలర షపక
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95-191/232

తసడక:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:65-3-248
వయససస:24
లస: పప
3029 SQX0448225
పపరర: బషసర పఠరన

95-191/235

95-191/238

95-191/241

95-191/244

95-191/247

95-191/250

95-191/448

తసడక:ప అలషర షపక
ఇసటట ననస:65-3-251
వయససస:69
లస: పప

3039 SQX0925107
పపరర: గగససయమ షపక

3042 SQX0403105
పపరర: రబబబన షపక

3045 SQX0998930
పపరర: అలమరభక షపక

3048 SQX2194884
పపరర: షపక మగబబల

95-191/612

3051 SQX2061745
పపరర: ఖదదరరన షపక

95-191/245

3054 SQX2339240
పపరర: అశకఫపననసర షపక
భరస : అల షరజ షపక
ఇసటట ననస:65-3-251/1
వయససస:68
లస: ససస స

3034 MLJ1733054
పపరర: షకకరర షపక

95-191/240

3037 MLJ1744309
పపరర: వదసద షపక

95-191/243

3040 SQX0999011
పపరర: ఫరతమ షపక

95-191/246

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:65-3-250/2
వయససస:24
లస: ససస స
95-191/248

3043 SQX0403949
పపరర: మహబమబ భబషర షపక

95-191/249

తసడక:ప అలమరబక షప క
ఇసటట ననస:65-3-250/2
వయససస:36
లస: పప
95-191/251

3046 SQX1587643
పపరర: షపక నజయమ

95-191/252

భరస : షపక శకకర
ఇసటట ననస:65-3-251
వయససస:25
లస: ససస స
95-191/610

3049 SQX2234052
పపరర: షకకర షపక

95-191/611

భరస : మగబబల షపక
ఇసటట ననస:65-3-251
వయససస:37
లస: ససస స
95-192/883

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-3-251
వయససస:46
లస: ససస స
95-193/1329

95-191/237

తసడక:ప అలషసర షప క
ఇసటట ననస:65-3-249
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప షపక సరద ర
ఇసటట ననస:65-3-251
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప షపక మగబబల
ఇసటట ననస:65-3-251
వయససస:18
లస: ససస స
3053 SQX2346450
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-191/242

తసడక:ప అలమరభక షప క
ఇసటట ననస:65-3-250/2
వయససస:59
లస: పప

భరస : సరజద షపక
ఇసటట ననస:65-3-251
వయససస:20
లస: ససస స
3050 SQX2227825
పపరర: షపక యమససకన

3036 SQX0353011
పపరర: షపక నయళస షపక

3031 SQX0781278
పపరర: నసరర షపక

భరస : బబజ షప క
ఇసటట ననస:65-3-249
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప అలమరబక షప క
ఇసటట ననస:65-3-250/2
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప జజన షప క
ఇసటట ననస:65-3-250/2
వయససస:51
లస: పప
3047 SQX2060598
పపరర: బబజమక షపక

95-191/239

భరస : మమహబమబబశర షప క
ఇసటట ననస:65-3-250/2
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గఫరర షప క
ఇసటట ననస:65-3-250/2
వయససస:76
లస: ససస స
3044 MLJ3209152
పపరర: ససభబన షససక

3033 SQX1738087
పపరర: రజయమ ససలమసనన షపక

95-191/234

తసడక:ప ఇశరకయయలల షపక
ఇసటట ననస:65-3-249
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-3-249
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప మహబమబ షపక షపక
ఇసటట ననస:65-3-249
వయససస:55
లస: పప
3041 SQX0073890
పపరర: మహబమబబ షపక

95-191/236

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:65-3-249
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప ఇశరకయయలల షప క
ఇసటట ననస:65-3-249
వయససస:30
లస: పప
3038 MLJ1731140
పపరర: బబజ షపక

3030 SQX1738079
పపరర: నగర ససలమసనన షపక

3028 MLJ3210424
పపరర: కలలషవరల

తసడక:ప అబబబస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-248
వయససస:43
లస: పప

తలర : రజయమ ససలమసనన షపక
ఇసటట ననస:65-3-249
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అబబదల వదసద షప క
ఇసటట ననస:65-3-249
వయససస:38
లస: ససస స
3035 SQX0392480
పపరర: సరజద షపక

95-191/233

తసడక:ప మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-248
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప అబబబస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-248/1
వయససస:51
లస: పప
3032 MLJ1749324
పపరర: మమబనన షపక

3027 SQX0108779
పపరర: రహహస సయఖద

3052 SQX2227809
పపరర: షపక షకకర

95-192/1158

భరస : షపక మగబబల
ఇసటట ననస:65-3-251
వయససస:37
లస: ససస స
95-188/1248

3055 SQX2337228
పపరర: శబనమ షపక

95-190/1114

తసడక:ప వరదసద షపక
ఇసటట ననస:65-3-251/1
వయససస:20
లస: ససస స
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3056 SQX2291797
పపరర: షషకకర షపక
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95-193/1330

తసడక:ప అబబదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:65-3-251/2
వయససస:31
లస: పప
3059 SQX2205920
పపరర: పరరవన పటబన

95-192/1159

3060 SQX0108902
పపరర: అబబదల షఫస షపక

95-192/409

3063 SQX0950873
పపరర: అసరక షపక

తసడక:ప రరషసద షససక
ఇసటట ననస:65-3-253
వయససస:31
లస: పప

3066 AP151000663421
పపరర: రషసద అబబదల అబబదల

భరస : సయఖద రరజజవన మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-254
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప ససలలమమన సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-254
వయససస:49
లస: పప
3074 SQX2137677
పపరర: అహకద సయఖద

95-192/1163

భరస : వల అహకద
ఇసటట ననస:65-3-254
వయససస:33
లస: ససస స
3080 SQX2137636
పపరర: వల అహకద షపక

95-197/797

భరస : అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-3-255
వయససస:38
లస: ససస స

95-192/416

3064 AP151000663231
పపరర: అకస ర ఉననసర అబబర ల అబబదల

3067 SQX2300044
పపరర: షబన షపక

95-192/1160

3070 MLJ1748953
పపరర: మహమకద షకకల

95-192/417

95-192/1161 3073 SQX2137669
3072 SQX2237782
పపరర: ససహహహల అహకద మహమకద
పపరర: అబబబకర ససదద క మహమకద

3075 AP151000663494
పపరర: అబబదలమర మహమకద

3084 SQX2349603
పపరర: శరకకర షపక
భరస : బసస షపక
ఇసటట ననస:65-3-255
వయససస:39
లస: ససస స

95-192/1162

తసడక:ప సయద మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-254
వయససస:18
లస: పప
95-193/107

3076 SQX2351153
పపరర: రఫసయ షససక

95-193/1331

భరస : ఆబబదల రహకన షససక
ఇసటట ననస:65-3-254
వయససస:58
లస: ససస స

95-193/1333 3079 SQX2150100
3078 SQX2338531
పపరర: శశహహబ అహమద మహమకద
పపరర: షబబన పరరవన పఠరన

3081 SQX2532539
పపరర: హరరననసర బబగమ

95-192/411

తసడక:ప మహమకద షకకల
ఇసటట ననస:65-3-254
వయససస:38
లస: పప

95-193/1334

భరస : సఫ హహబ అహమద మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-254
వయససస:29
లస: ససస స
95-188/1383

భరస : యమనసస మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-255
వయససస:73
లస: ససస స
95-192/419

95-191/254

తసడక:ప మహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-3-253
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-254
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప అబబదల ఖసదదదస షపక
ఇసటట ననస:65-3-254
వయససస:36
లస: పప
3083 SQX1418442
పపరర: హససనన షపక

95-192/413

తసడక:ప ఘనసనసరహహబ
ఇసటట ననస:65-3-254
వయససస:70
లస: పప
95-193/1332

3061 SQX1839836
పపరర: షసషపర షపక

భరస : రషసద అబబదల అబబదల
ఇసటట ననస:65-3-253
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-254
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప రరజవన సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-254
వయససస:18
లస: పప
3077 SQX2137651
పపరర: అఖల

95-192/410

భరస : మగబల షససక
ఇసటట ననస:65-3-254
వయససస:50
లస: ససస స
95-192/418

95-192/408

తసడక:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:65-3-253
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ప మసరసననర అబబదల
ఇసటట ననస:65-3-253
వయససస:55
లస: పప

95-192/414 3069 SQX0690305
3068 MLJ3146198
పపరర: అయషర రరయమజ మహమకద
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

3071 SQX0137760
పపరర: రరజజవన సయఖద

95-191/253

భరస : రఫస షససక
ఇసటట ననస:65-3-253
వయససస:31
లస: ససస స
95-192/412

3058 SQX0862623
పపరర: రరహహమబలమర షససక

తసడక:ప అబబదల సలస షససక
ఇసటట ననస:65-3-252
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-3-253
వయససస:30
లస: పప

భరస : రషసద షససక
ఇసటట ననస:65-3-253
వయససస:27
లస: ససస స
3065 SQX0950857
పపరర: షపక రఫస

95-192/407

భరస : రహసతషలర షససక
ఇసటట ననస:65-3-252
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఖలల ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-3-252
వయససస:32
లస: ససస స
3062 SQX0950865
పపరర: నససన
ప షపక

3057 SQX0087007
పపరర: సలమక షపక

3082 SQX2369361
పపరర: బబససత మహమకద

95-191/613

తసడక:ప యమనసస మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-255
వయససస:45
లస: పప
95-193/1335

3085 SQX2525160
పపరర: అబద షపక

95-189/1747

తసడక:ప అబబదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:65-3-256
వయససస:18
లస: పప
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3086 SQX0450403
పపరర: అకకమ మహమకద
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95-191/255

తసడక:ప సతనసర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-256
వయససస:38
లస: పప
3089 SQX2346062
పపరర: అబద షపక

95-191/615

95-189/1704

95-191/259

95-192/421

95-200/1050

95-188/176

95-188/179

భరస : జరసలలలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-3-262
వయససస:39
లస: ససస స

3099 SQX0541359
పపరర: జబఉలమర షపక

3102 SQX0721159
పపరర: సససధసజ తలతతటట

3105 AP151000660001
పపరర: మమరర వకకటరరయమ బసడక

3108 SQX0105841
పపరర: ససధడష తలతతటట

95-188/182

3111 SQX2438877
పపరర: షపక కలలశర

95-192/422

3114 AP151000660096
పపరర: మజదన పఠరన
భరస : అససదసలమరఖమన
ఇసటట ననస:65-3-262
వయససస:43
లస: ససస స

3094 SQX1092006
పపరర: మకకబల షపక

95-191/258

3097 SQX1331875
పపరర: పపషప హరరమమణణకఖస

95-191/261

3100 SQX2074433
పపరర: ఇసరకయల జజబబఉలమహ

95-192/884

తసడక:ప అబబదల రససల
ఇసటట ననస:65-3-260
వయససస:46
లస: పప
95-188/174

3103 SQX1114669
పపరర: ససధ మణణ గగలర

95-188/175

తసడక:ప జజరర వలయమ గగలర
ఇసటట ననస:65-3-261
వయససస:35
లస: ససస స
95-188/177

3106 AP151000660009
పపరర: అననపపరష మక బసడక

95-188/178

భరస : ససరరబబబబ
ఇసటట ననస:65-3-261
వయససస:75
లస: ససస స
95-188/180

3109 SQX1276790
పపరర: వజయ శశఖర బబబబ బసడక

95-188/181

తసడక:ప కకషష మమరరస బసడక
ఇసటట ననస:65-3-261
వయససస:59
లస: పప
95-191/616

తసడక:ప షపక మహబమబ
ఇసటట ననస:65-3-261
వయససస:27
లస: పప
95-188/184

95-193/1336

భరస : బబబర హరరమమణణకఖస
ఇసటట ననస:65-3-259
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప కకశశన కలమమర
ఇసటట ననస:65-3-261
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:65-3-261
వయససస:60
లస: పప
3113 SQX0103754
పపరర: షహననజ పరరవన పఠరన

95-191/260

భరస : కకషఫ న కలమమర టట
ఇసటట ననస:65-3-261
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ప కకశశన కలమమర
ఇసటట ననస:65-3-261
వయససస:29
లస: పప
3110 MLJ3209244
పపరర: కకశశన కలమమర తలతతటట

3096 SQX1337337
పపరర: ఈశవరర ససరఖ కళళఖణస

3091 SQX2348589
పపరర: రజయ షపక

తసడక:ప బషసర షప క
ఇసటట ననస:65-3-258
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ప కకషఫ న కలమమర తలతతటట
ఇసటట ననస:65-3-261
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వజయ శశఖర బబబబ బసడక
ఇసటట ననస:65-3-261
వయససస:59
లస: ససస స
3107 SQX0105833
పపరర: అనసదదప తలతతటట

95-191/257

తసడక:ప జబవపలమర షపక
ఇసటట ననస:65-3-260
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఇసరకయల జజబబఉలమహ
ఇసటట ననస:65-3-260
వయససస:40
లస: ససస స
3104 SQX1276386
పపరర: ససవరష కలమమరర బసడక

3093 SQX1738566
పపరర: ఖమజజ షపక

95-191/614

భరస : అఫఫ ప జ షపక
ఇసటట ననస:65-3-256
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబబ ససరరఖ కళళఖణస
ఇసటట ననస:65-3-259
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పఠరన ససలలమమన ఖమన
ఇసటట ననస:65-3-260
వయససస:34
లస: ససస స
3101 SQX2041598
పపరర: ఖతడజ బ షపక

95-192/420

తసడక:ప అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-3-258
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప బబబర హరరమమణణకఖస
ఇసటట ననస:65-3-259
వయససస:24
లస: ససస స
3098 SQX1798669
పపరర: పఠరన యమససకన

3090 SQX0086769
పపరర: నససమమ షపక షపక

3088 SQX2220291
పపరర: రజయ షపక

భరస : అఫఫ ప జ షపక
ఇసటట ననస:65-3-256
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అకకమ షపక షపక
ఇసటట ననస:65-3-256
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ప పఠరన జలమన
ఇసటట ననస:65-3-257
వయససస:19
లస: ససస స
3095 SQX1331891
పపరర: ససగరత హరరమమణణకఖస

95-191/256

తసడక:ప గన షపక
ఇసటట ననస:65-3-256
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-3-256
వయససస:18
లస: పప
3092 SQX2502375
పపరర: పఠరన షహహన

3087 SQX1737972
పపరర: బబషస షపక

3112 SQX0201939
పపరర: షకకర పఠరన

95-188/183

భరస : ఖలలలలమరఖమన
ఇసటట ననస:65-3-262
వయససస:38
లస: ససస స
95-188/185

3115 AP151000660008
పపరర: లతపపన పఠరన

95-188/186

భరస : అససదసలమరఖమన
ఇసటట ననస:65-3-262
వయససస:55
లస: ససస స
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3116 SQX0222117
పపరర: ఇమమమ ఖమన పఠరన

95-188/187

తసడక:ప అసదసలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-3-262
వయససస:29
లస: పప
3119 SQX1421916
పపరర: ననన షపక

95-188/190

95-188/193

95-196/716

95-188/197

95-188/199

95-188/202

95-188/205

తసడక:ప ఎసససకర అబబదల షషకకర షపక
ఇసటట ననస:65-3-268
వయససస:36
లస: పప

3129 SQX2342269
పపరర: రరజశశఖర తనడకగరరర

3132 SQX1602128
పపరర: లకకక అమకలబబ యన

3135 MLJ3138872
పపరర: జయసత దనసస

3138 SQX0431122
పపరర: ఆదదలకకక దనసస

95-188/208

3141 SQX0431205
పపరర: రరజజసదప పపసరద దనసస

95-188/1250

3144 SQX2507788
పపరర: షపక మబనరరననసర షపక
భరస : షపక అబబదల షషకకర షపక
ఇసటట ననస:65-3-268
వయససస:57
లస: ససస స

3124 SQX0352583
పపరర: షపక ఇసరకయల బబగ

95-188/195

3127 SQX1552398
పపరర: ధనలకకక తనడకగరరర

95-188/196

3130 AP151000657025
పపరర: పపకరష బసడక

95-188/198

తసడక:ప శరఖమయల
ఇసటట ననస:65-3-266
వయససస:65
లస: పప
95-188/200

3133 SQX1007806
పపరర: మమరర కకపరవరస సవరష

95-188/201

భరస : జజన సససమమన
ఇసటట ననస:65-3-267
వయససస:42
లస: ససస స
95-188/203

3136 AP151000660663
పపరర: మననరసజన దనసస

95-188/204

భరస : ససదరకనరరవప
ఇసటట ననస:65-3-267
వయససస:47
లస: ససస స
95-188/206

3139 AP151000660456
పపరర: కమలపపతతఖష దనసస

95-188/207

భరస : ససదరకనరరవప
ఇసటట ననస:65-3-267
వయససస:70
లస: ససస స
95-188/209

తసడక:ప ససదరకన రరవప
ఇసటట ననస:65-3-267
వయససస:51
లస: పప
95-188/1388

95-188/192

భరస : సరమమల జజన తనడకగరరర
ఇసటట ననస:65-3-265
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరజజసదప పపసరద
ఇసటట ననస:65-3-267
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ప రరజయఖ వరల!
ఇసటట ననస:65-3-267
వయససస:42
లస: పప
3143 SQX2542116
పపరర: షపక పరజవజ షపక

95-196/717

భరస : ససదరకనరరవప
ఇసటట ననస:65-3-267
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససదరకనరరవప
ఇసటట ననస:65-3-267
వయససస:52
లస: ససస స
3140 SQX1602144
పపరర: కరటస రరజ అమకలబబ యన

3126 SQX2028371
పపరర: ససనల యళళ

3121 SQX0344168
పపరర: మబబమల షపక

తసడక:ప యమససఫ బబగ
ఇసటట ననస:65-3-263
వయససస:60
లస: పప

భరస : కరటస రరజ అమకలబబ యన
ఇసటట ననస:65-3-267
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససదరకనరరవప
ఇసటట ననస:65-3-267
వయససస:43
లస: ససస స
3137 AP151000660023
పపరర: కనకవలర దనసస

95-188/194

తసడక:ప సమమల జజన తనడకగరరర
ఇసటట ననస:65-3-265
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప ససదరకన రరవప
ఇసటట ననస:65-3-267
వయససస:37
లస: ససస స
3134 AP151000660457
పపరర: శరసతవరదన దనసస

3123 MLJ1734193
పపరర: సతష ఏళళ  

95-188/189

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-3-263
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప రవ కలమమర యళళ
ఇసటట ననస:65-3-263
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప శరమమఖల జజన తనడకగరరర
ఇసటట ననస:65-3-265
వయససస:26
లస: పప
3131 MLJ1733617
పపరర: మమరరగరలడ దనసస

95-188/191

తసడక:ప మహన రరవప 
ఇసటట ననస:65-3-263
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప పపసరద రరవప
ఇసటట ననస:65-3-263
వయససస:34
లస: పప
3128 SQX1276683
పపరర: జయ రరజ తనడకగరరర

3120 SQX0343053
పపరర: నజనన షపక

3118 AP151000657021
పపరర: అససదసలమర ఖమన పఠరన

తసడక:ప లమలమళ న
ఇసటట ననస:65-3-262
వయససస:61
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-3-263
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప ఇసరకయల బబగ
ఇసటట ననస:65-3-263
వయససస:32
లస: పప
3125 SQX2028348
పపరర: రవ కలమమర యళళ

95-188/188

తసడక:ప అససదసలమర
ఇసటట ననస:65-3-262
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల బబగ షపక
ఇసటట ననస:65-3-263
వయససస:28
లస: ససస స
3122 SQX0353854
పపరర: షపక ఇమబక

3117 SQX0994236
పపరర: జయమ ఉలర ఖమన పఠరన

3142 SQX1007798
పపరర: జజన సససమమన సవరణ

95-188/210

తసడక:ప ఇజజక
ఇసటట ననస:65-3-268
వయససస:65
లస: పప
95-190/1286

3145 SQX1877851
పపరర: ఖలమబననసర మహమకద

95-191/262

తసడక:ప ససలమసన అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-268
వయససస:32
లస: ససస స
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3146 SQX1877844
పపరర: హజజరర భబణబ మహమకద

95-191/263

భరస : ససలమసన అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-268
వయససస:50
లస: ససస స
3149 AP151000660128
పపరర: జమలమబబగస షపక

95-188/212

భరస : రగఫస
ఇసటట ననస:65-3-270
వయససస:43
లస: ససస స
3152 SQX2350221
పపరర: జహసగరర షపక

95-188/1252

95-193/1337

తసడక:ప పపసరద దడవరపలర
ఇసటట ననస:65-3-272
వయససస:20
లస: పప
3161 SQX0887018
పపరర: వనజజకక బడడగబ

తసడక:ప రవపస
ఇసటట ననస:65-3-270
వయససస:38
లస: ససస స

3150 AP151000660019
పపరర: ససలమసననబబగస షపక

3151 SQX2220176
పపరర: జహసగరర షపక

3153 SQX2349926
పపరర: రహమత షపక

3156 SQX1959543
పపరర: పపమల దడవరపలర

3159 MLJ3210523
పపరర: జయరరస దడవరపలర 

95-188/220

3162 AP151000660247
పపరర: సరవతప వనమమరర

తసడక:ప ననరరయణరరవప 
ఇసటట ననస:65-3-273
వయససస:42
లస: పప
95-188/227

తసడక:ప ననగజశవరరరవప
ఇసటట ననస:65-3-274
వయససస:57
లస: పప

95-188/215

95-188/230

3171 SQX0839449
పపరర: ఆదదతఖ వరపపసరద బ

95-188/218

3174 SQX2207967
పపరర: ససవరష రరవప జజఖత
తసడక:ప శరమబఖయయల జజఖత
ఇసటట ననస:65-3-274
వయససస:56
లస: పప

95-192/1164

3157 MLJ1733823
పపరర: ససజజత దడవరపలర

95-188/216

3160 MLJ1733625
పపరర: అనత వనమమరర

95-188/219

తసడక:ప శరరరఫరరరరనస
ఇసటట ననస:65-3-273
వయససస:38
లస: ససస స
95-188/221

3163 MLJ3139391
పపరర: సరరజనమక వనమమరర 

95-188/222

తసడక:ప బరన భబసస
ఇసటట ననస:65-3-273
వయససస:68
లస: ససస స
95-188/224

3166 SQX0886986
పపరర: ఎడచన బబబబ బడడగబ

95-188/225

తసడక:ప ననగజసదప రరవప
ఇసటట ననస:65-3-273
వయససస:46
లస: పప
95-188/228

3169 AP151000660687
పపరర: ససభబషసణణ బబ రరగడడ 

95-188/229

భరస : ఆసధదనరరవప
ఇసటట ననస:65-3-274
వయససస:55
లస: ససస స
95-188/231

తసడక:ప అపరపరరవప బ వ ఎస వ
ఇసటట ననస:65-3-274
వయససస:28
లస: పప
95-188/233

3154 SQX2205896
పపరర: రహహమత షపక

భరస : పపసరద
ఇసటట ననస:65-3-272
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససవరష రరవప
ఇసటట ననస:65-3-274
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శరఖమయయల
ఇసటట ననస:65-3-274
వయససస:90
లస: ససస స
3173 AP151000657032
పపరర: ఆసధదనరరవప జజఖత

3168 SQX0202341
పపరర: జజఖత ససతతషస

95-188/1251

భరస : జహసగరర షపక
ఇసటట ననస:65-3-271
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప డననయయలల
ఇసటట ననస:65-3-273
వయససస:43
లస: పప

భరస : యయససపరదస జజఖత
ఇసటట ననస:65-3-274
వయససస:26
లస: ససస స
3170 SQX0202267
పపరర: జజనకమక జజఖత

95-188/1253

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:65-3-273
వయససస:65
లస: ససస స

95-188/223 3165 SQX0245100
3164 MLJ3210556
పపరర: శక రరస కకశశర  జవవలదదననన
పపరర: శరరరఫరరరరనసస వనమమరర

95-188/211

తసడక:ప అబబదల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:65-3-271
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప యమకకబ
ఇసటట ననస:65-3-272
వయససస:80
లస: పప

భరస : ఏడచన
ప బబబబ
ఇసటట ననస:65-3-273
వయససస:44
లస: ససస స

3167 SQX1421874
పపరర: లమవణఖ జజఖత

95-188/213

భరస : పపసరద దడవరపలర
ఇసటట ననస:65-3-272
వయససస:41
లస: ససస స
95-188/217

3148 SQX0202036
పపరర: రహమతషననసర బబగస షపక

తసడక:ప ససలమసన అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-268
వయససస:27
లస: పప

భరస : జహసగరర షపక
ఇసటట ననస:65-3-271
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప జహసగరర షపక
ఇసటట ననస:65-3-271
వయససస:26
లస: పప
3158 SQX1959428
పపరర: దడవ వసశ దడవరపలర

95-191/264

భరస : రగఫస
ఇసటట ననస:65-3-270
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-3-271
వయససస:49
లస: పప
3155 SQX2139939
పపరర: జహహద షపక

3147 SQX1877869
పపరర: గగస పసర మహమకద

3172 AP151000657516
పపరర: ససవరష రరవప జజఖత

95-188/232

తసడక:ప శరఖమయల
ఇసటట ననస:65-3-274
వయససస:47
లస: పప
95-188/1254

3175 SQX2207942
పపరర: ససతతషస జజఖత

95-188/1255

భరస : ససవరష రరవప జజఖత
ఇసటట ననస:65-3-274
వయససస:44
లస: ససస స
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పపరర: అకస బసడక
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95-188/234

తసడక:ప అనల కలమమర బసడక
ఇసటట ననస:65-3-275
వయససస:22
లస: ససస స
95-188/237

తసడక:ప అనల కలమమర బసడక
ఇసటట ననస:65-3-275
వయససస:19
లస: పప

3180 SQX1143783
పపరర: అనల కలమమర బసడక

95-188/240

భరస : ససనలలకమమర
ఇసటట ననస:65-3-276
వయససస:50
లస: ససస స

3183 SQX1645365
పపరర: బసడక సరకజత బసడక

95-188/238

95-188/243

తసడక:ప మమచచస
ఇసటట ననస:65-3-276
వయససస:54
లస: పప

3186 SQX1740877
పపరర: ఖమనత ఫరరరన మహమకద

95-188/241

95-188/245

భరస : యమససఫ లలట షపక
ఇసటట ననస:65-3-277
వయససస:49
లస: ససస స

3189 SQX1876069
పపరర: సమర షపక

95-193/108

95-188/248

భరస : మధసబబబబ
ఇసటట ననస:65-3-278
వయససస:35
లస: ససస స

3192 MLJ1742675
పపరర: వరణణ బసడక  

95-188/246

95-188/251

భరస : ఎలసన
ఇసటట ననస:65-3-278
వయససస:61
లస: ససస స

3195 MLJ1736149
పపరర: మధస బసడక  

95-188/249

భరస : జజరరర బసడక
ఇసటట ననస:65-3-278
వయససస:28
లస: ససస స

3198 SQX2487080
పపరర: అయయషర షపక

95-188/252

95-188/255

3203 SQX0103663
పపరర: రహహమమ ససలమసనన

95-191/265

3201 SQX0202549
పపరర: రరశసర బబగస మహమకద

95-193/1449

భరస : హరరష
ఇసటట ననస:65-3-330
వయససస:23
లస: ససస స

95-188/244

3190 SQX1876002
పపరర: రబబబన షపక

95-188/247

3193 AP151000660430
పపరర: నరకల బసడక

95-188/250

3196 AP151000657038
పపరర: జజరరర బసడక

95-188/253

3199 SQX1552430
పపరర: వనసకటటశవర రరవప తనతననన

95-188/254

తసడక:ప రరఘవయఖ తనతననన
ఇసటట ననస:65-3-290
వయససస:61
లస: పప
95-188/256

భరస : మబనవర బబగ
ఇసటట ననస:65-3-310
వయససస:41
లస: ససస స
3204 SQX2283471
పపరర: మమరర కలమమరర అరవపలర

3187 SQX1876127
పపరర: నగరక ససలల న

తసడక:ప ననలసన
ఇసటట ననస:65-3-278
వయససస:48
లస: పప

భరస : సబర షపక
ఇసటట ననస:65-3-279
వయససస:27
లస: ససస స

3200 SQX1320449
పపరర: మహమకద అబబదల హమద
షపక
తసడక:ప మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-3-294
వయససస:69
లస: పప

95-188/242

భరస : వలసన
ఇసటట ననస:65-3-278
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప ననలసన 
ఇసటట ననస:65-3-278
వయససస:43
లస: పప
95-188/1256

3184 AP151000657033
పపరర: ససమన బసడక

తసడక:ప యమససఫ లలట షపక
ఇసటట ననస:65-3-277
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప ఏలసన  
ఇసటట ననస:65-3-278
వయససస:38
లస: ససస స

3194 SQX0202432
పపరర: వనజజకక బసడక

95-188/239

తసడక:ప యబసఫ లలట షపక
ఇసటట ననస:65-3-277
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప యబసఫ లలట షపక
ఇసటట ననస:65-3-277
వయససస:31
లస: పప

3191 SQX0521419
పపరర: మమణణకఖస బసడక

3181 SQX1421924
పపరర: కకకసససన బసడక

తసడక:ప మమచచస
ఇసటట ననస:65-3-276
వయససస:48
లస: పప

భరస : అబబదలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-276
వయససస:21
లస: ససస స

3188 SQX1876028
పపరర: గగవరర ససలమసనన

95-188/236

భరస : ససమన కలమమర బసడక
ఇసటట ననస:65-3-276
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప బసడక ససనల బసడక
ఇసటట ననస:65-3-276
వయససస:21
లస: పప

3185 AP151000657035
పపరర: ససనల కలమమర బసడక

3178 AP151000660016
పపరర: వజయలకకక బసడక

భరస : జయరతనస
ఇసటట ననస:65-3-275
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:ప జయ రతనస
ఇసటట ననస:65-3-275
వయససస:45
లస: పప

3182 AP151000660014
పపరర: మమరరమసజల బసడక

భరస : మహమమద షప క
ఇసటట ననస:65-3-326
వయససస:33
లస: ససస స

95-188/235

భరస : అనల కలమమర బసడక
ఇసటట ననస:65-3-275
వయససస:39
లస: ససస స

3179 SQX1959469
పపరర: అరరణ కలమమర బసడక

3197 SQX2226041
పపరర: ససజజత బసడక

3177 SQX1421866
పపరర: సరమ రరణణ బసడక

3202 SQX1321686
పపరర: జబబదన షపక

95-188/257

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:65-3-310
వయససస:49
లస: ససస స
95-191/617

3205 SQX0107953
పపరర: జబబర ఖమన

95-191/266

తసడక:ప మహబమబబళ న పఠరన
ఇసటట ననస:65-3-344
వయససస:30
లస: పప
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95-188/258

తసడక:ప సయఖద అకబర అల
ఇసటట ననస:65-3-366
వయససస:30
లస: ససస స
3209 SQX0342865
పపరర: అల సయఖద

95-188/261

95-3/1158

95-191/267

95-193/1310

95-192/423

3216 SQX1790013
పపరర: రరహనగబలమరర షపక

3219 SQX2019248
పపరర: అలమరహహదదదన షపక

3222 MLJ1740687
పపరర: నజజమ మహమకద

95-188/1261

3225 SQX2317550
పపరర: అయయషర సయద

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-4-280
వయససస:46
లస: ససస స

3228 SQX1233345
పపరర: అబబదల వహబ షపక

తసడక:ప అాసాసలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-4-280
వయససస:51
లస: పప

భరస : జజననబబబ
ఇసటట ననస:65-4-281
వయససస:58
లస: ససస స

95-1/1192

3234 AP151000660246
పపరర: మమరరవసససధర వనమమరర
భరస : పపసరదరరవప
ఇసటట ననస:65-4-281
వయససస:65
లస: ససస స

3214 SQX2010973
పపరర: బబజ సయఖద

95-189/1263

3217 SQX0939728
పపరర: షరహహన షపక

95-191/269

3220 SQX2020170
పపరర: రకకఖయ షపక

95-1/1194

భరస : అలమరహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-3-2001
వయససస:25
లస: ససస స
95-192/424

3223 SQX1002211
పపరర: జజన బ షపక

95-192/425

భరస : అలమర బకలక షపక
ఇసటట ననస:65-3-2513
వయససస:49
లస: ససస స
95-188/1257

3226 SQX1738392
పపరర: మహమకద అల షపక

95-191/270

తసడక:ప మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-4-249
వయససస:29
లస: పప
95-188/265

3229 SQX0222364
పపరర: మబనవర బబగ యస.డక

95-188/266

తసడక:ప గఫపర బబగ
ఇసటట ననస:65-4-280
వయససస:47
లస: పప
95-188/268

భరస : రతనరరజ
ఇసటట ననస:65-4-281
వయససస:40
లస: ససస స
95-188/270

95-188/263

భరస : అనవర షప క
ఇసటట ననస:65-3-1941
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప మబనర షపక
ఇసటట ననస:65-4-280
వయససస:35
లస: పప

95-188/267 3231 SQX0479048
3230 SQX0839415
పపరర: కలారయ తషలమర ఖమన యస.డక
పపరర: హహమబసదస ఏసజరల

3233 AP151000660244
పపరర: మమరరవజయకలమమరర గగర

95-191/268

భరస : ఏలయమస సయద
ఇసటట ననస:65-4-163
వయససస:42
లస: ససస స
95-188/264

3211 SQX0431163
పపరర: షసషరద బబగస సయఖద

తసడక:ప మహమకద సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-653
వయససస:59
లస: పప

తసడక:ప అబబదల సతనసర మహమకద
ఇసటట ననస:65-3-2507
వయససస:38
లస: పప

భరస : షపక మససద
ఇసటట ననస:65-4-29
వయససస:30
లస: ససస స
3227 SQX0202614
పపరర: ఖమర జహ షపక

95-164/875

తసడక:ప మమద బబష షపక
ఇసటట ననస:65-03-2001
వయససస:25
లస: పప

భరస : అబబదల సతనసర బబగస
ఇసటట ననస:65-3-2507
వయససస:58
లస: ససస స
3224 SQX2283539
పపరర: షపక జరరన

3213 SQX2011906
పపరర: మహమకద సయఖద

95-188/260

భరస : అకబర అల
ఇసటట ననస:65-3-366
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఇబపహస షపక
ఇసటట ననస:65-3-1940
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప అనవర సయద
ఇసటట ననస:65-3-1971/1
వయససస:31
లస: పప
3221 MLJ3146453
పపరర: షకకలమబబగస బబగస

95-188/262

తసడక:ప బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-653
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఇమమమ న షపక
ఇసటట ననస:65-3-1896
వయససస:76
లస: ససస స
3218 SQX2335008
పపరర: అససఫ సయద

3210 SQX0342857
పపరర: శసషరద బబగస సయఖద

3208 SQX0073486
పపరర: ఫరరరననబబగస సయఖద

భరస : హబబ
ఇసటట ననస:65-3-366
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అల అకబర
ఇసటట ననస:65-3-366
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:65-3-653
వయససస:54
లస: ససస స
3215 SQX1790161
పపరర: ఇమమమ బ షపక

95-188/259

భరస : అజర ర అల
ఇసటట ననస:65-3-366
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అల అజర
ఇసటట ననస:65-3-366
వయససస:40
లస: ససస స
3212 SQX2012193
పపరర: మబసతనజ సయఖద

3207 SQX0103655
పపరర: ఆరరఫర బబగస సయఖద

3232 SQX0202663
పపరర: తససనమ మహమకద

95-188/269

భరస : కలారయ తషలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-4-281
వయససస:45
లస: ససస స
95-188/271

3235 MLJ3209301
పపరర: వజయశశకరరరజ గజరర

95-188/272

తసడక:ప జజన బబబబ
ఇసటట ననస:65-4-281
వయససస:36
లస: పప
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3236 MLJ1731918
పపరర: గజరరజయవరరననపజ  

95-188/273

తసడక:ప జజన బబబబ  
ఇసటట ననస:65-4-281
వయససస:38
లస: పప
3239 MLJ1742402
పపరర: దయమమణణ వనసగళరరజ 

95-188/276

95-188/279

95-188/277 3241 MLJ3209939
3240 MLJ3209640
పపరర: వనసగళరరజ కకషఫ ర కలమమర  
పపరర: వనసగళ దనసస రరజ  

3243 SQX0202739
పపరర: వననత రరణణ దడవరపలర 

భరస : రరజభమషణస
ఇసటట ననస:65-4-283
వయససస:61
లస: ససస స

3246 MLJ3138062
పపరర: సరరజనమక బతష
స ల

తలర : రరణణమక
ఇసటట ననస:65-4-283
వయససస:48
లస: పప
3251 AP151000660734
పపరర: శరఖమ తబత ననలటటరర

95-188/288

95-188/291

95-181/1355

తసడక:ప షపక రరయమజ
ఇసటట ననస:65-4-287
వయససస:28
లస: పప

95-188/286

3258 SQX0994251
పపరర: షకకల షపక

95-188/296

3261 SQX0994269
పపరర: షరరఫ బబష షపక

95-188/289

3264 SQX1031764
పపరర: మహబమబ జజన షపక
తసడక:ప అబబదల హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:65-4-287
వయససస:41
లస: పప

3247 AP151000657051
పపరర: సతష కలమమర జజవలమ

95-188/284

3250 SQX0431098
పపరర: ససనత ననలటటరర

95-188/287

3253 SQX1145086
పపరర: జరసబబననసర మహమకద

95-188/290

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:65-4-285
వయససస:69
లస: ససస స
95-188/292

3256 AP151000657050
పపరర: శరమమఖల జజన ననలటటరర

95-188/293

తసడక:ప జజన
ఇసటట ననస:65-4-285
వయససస:73
లస: పప
95-188/294

3259 AP151000660460
పపరర: హబదసననసర షపక

95-188/295

భరస : అబబదలమర ఫసజ
ఇసటట ననస:65-4-287
వయససస:60
లస: ససస స
95-188/297

తసడక:ప రరయమజ
ఇసటట ననస:65-4-287
వయససస:25
లస: పప
95-188/299

95-188/281

భరస : జజషషవర బబబబ
ఇసటట ననస:65-4-285
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరయమజ
ఇసటట ననస:65-4-287
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అబబదల హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:65-4-287
వయససస:71
లస: ససస స
3263 SQX0839456
పపరర: షపక రరజవన బబషర

3255 AP151000657052
పపరర: జజషషవరబబబబ ననలటటరర

3244 SQX0521526
పపరర: లలర పపపమలత బతష
స ల

తసడక:ప రరజభమషణస
ఇసటట ననస:65-4-283
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప శరమమఖల జజన
ఇసటట ననస:65-4-285
వయససస:46
లస: పప

భరస : షపక రరజవన బబష
ఇసటట ననస:65-4-287
వయససస:22
లస: ససస స
3260 SQX1320217
పపరర: అబదసననస బబగస షపక

95-188/283

భరస : శరమమఖల జజన
ఇసటట ననస:65-4-285
వయససస:69
లస: ససస స

తసడక:ప షరరఫ
ఇసటట ననస:65-4-285
వయససస:29
లస: పప
3257 SQX2538304
పపరర: షపక షరజద

3252 AP151000660123
పపరర: లలర వరదననస ననలటటరర

95-188/278

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:65-4-283
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకట రతనస 
ఇసటట ననస:65-4-283
వయససస:56
లస: పప

భరస : శరమమఖల రరజ తరరపత
ఇసటట ననస:65-4-285
వయససస:42
లస: ససస స
3254 SQX1145078
పపరర: దదలయమ మహమకద

95-188/280

భరస : దడవసహయస
ఇసటట ననస:65-4-283
వయససస:77
లస: ససస స

95-188/285 3249 MLJ3209236
3248 SQX0694828
పపరర: సతష పపపమ కలమమర దడవరపలర
పపరర: రమమష మదదదమమల  

95-188/275

తసడక:ప శరఖమమఖల  
ఇసటట ననస:65-4-282
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప సతష పపపమ కలమమర
ఇసటట ననస:65-4-283
వయససస:36
లస: ససస స
95-188/282

3238 AP151000657045
పపరర: జజన బబబబ గజరర

తసడక:ప కకపరమమరరఖలల
ఇసటట ననస:65-4-281
వయససస:65
లస: పప

తసడక:ప శరఖమమఖల  
ఇసటట ననస:65-4-282
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:65-4-282
వయససస:65
లస: పప
3245 AP151000660605
పపరర: నరకల జజవల

95-188/274

తసడక:ప జ. జజన బబబబ  
ఇసటట ననస:65-4-281
వయససస:42
లస: పప

భరస : శరఖమయయల 
ఇసటట ననస:65-4-282
వయససస:55
లస: ససస స
3242 MLJ1735240
పపరర: శరఖమయమల . వరయ

3237 MLJ1731900
పపరర: గజరర శరఖమ రతనరరజ  

3262 SQX1606435
పపరర: అబబదల కఖవ షపక

95-188/298

తసడక:ప అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:65-4-287
వయససస:27
లస: పప
95-188/300

3265 SQX0795153
పపరర: మహబమబ జజన SK

95-188/301

తసడక:ప అబబదల హఫసజ
ఇసటట ననస:65-4-287
వయససస:40
లస: పప
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95-188/302

తసడక:ప అబబదల గన
ఇసటట ననస:65-4-287
వయససస:77
లస: పప
3269 SQX0202853
పపరర: సరజదసననసర షపక

95-188/304

95-188/307

95-188/310

95-188/1259

95-188/313

95-188/316

95-188/318

తసడక:ప జజన వనససర
ఇసటట ననస:65-4-290
వయససస:49
లస: పప

3279 SQX2398451
పపరర: సజజద ఇరరరన షపక

3282 SQX1189647
పపరర: వరహహదసననసర షపక

3285 SQX2080190
పపరర: లతఫర షపక

3288 SQX0714774
పపరర: వజయరరణణ రరయపపడక

95-188/321

3291 AP151000660628
పపరర: ససజజనమక వరపపన
భరస : జజననవలసస
ఇసటట ననస:65-4-290
వయససస:79
లస: ససస స

95-188/324

3274 SQX0741322
పపరర: ఖమలక అహకద మహమకద

3277 SQX2340040
పపరర: కరరమబలర షపక

95-188/309

95-188/1258

95-188/1260

3280 SQX1321520
పపరర: షపక సబహ

95-188/312

భరస : షపక మహమకద అల
ఇసటట ననస:65-4-289
వయససస:26
లస: ససస స
95-188/314

3283 SQX1320142
పపరర: షపక అబబదలమర

95-188/315

తసడక:ప షపక ససభబన
ఇసటట ననస:65-4-289
వయససస:31
లస: పప
95-188/1105

3286 MLJ3138880
పపరర: శకలసతల మలలర ల  

95-188/317

భరస : ననగరరజ  
ఇసటట ననస:65-4-290
వయససస:41
లస: ససస స
95-188/319

3289 MLJ3138112
పపరర: కకమలమదడవ వరపన 

95-188/320

తసడక:ప ససరరల వనయ కలమమర వరపన
ఇసటట ననస:65-4-290
వయససస:53
లస: ససస స
95-188/322

3292 SQX1934231
పపరర: జజన హహనప

95-188/323

తసడక:ప శరఖస కరరణననధద
ఇసటట ననస:65-4-290
వయససస:20
లస: పప

95-188/325 3295 SQX0202960
3294 AP151000657522
పపరర: ససరరల వనయకలమమర వరపన
పపరర: ససరఖపపభ యసగళదనసస

తసడక:ప జజన వనససర
ఇసటట ననస:65-4-290
వయససస:50
లస: పప

95-188/306

తసడక:ప బబరరన షససకర
ఇసటట ననస:65-4-288
వయససస:57
లస: పప

భరస : శరఖమ కరరణననధద
ఇసటట ననస:65-4-290
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : జవరతనస
ఇసటట ననస:65-4-290
వయససస:55
లస: ససస స
3293 AP151000657084
పపరర: శరఖసకరరణననధద వరపన

95-188/311

భరస : నషరద రహమన షపక
ఇసటట ననస:65-4-289
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:65-4-290
వయససస:44
లస: ససస స
3290 AP151000660604
పపరర: మమరతమక వనమమరర

3276 AP151000657037
పపరర: మహకద యమకకబ షపక

3271 AP151000660224
పపరర: ఖమర ససలమసనన షపక

తసడక:ప యమకకబ
ఇసటట ననస:65-4-288
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఖమదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-4-289
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ప షపక జజన
ఇసటట ననస:65-4-289
వయససస:36
లస: పప
3287 SQX0714741
పపరర: లమమ ఎసఎస మరరరట

95-188/308

తసడక:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-4-288
వయససస:24
లస: పప

భరస : షపక మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:65-4-289
వయససస:35
లస: ససస స
3284 SQX1320027
పపరర: షపక ఫసరరజ

3273 SQX0741272
పపరర: కరరమ అబబదల ఖమలద షపక

95-188/1050

భరస : మహమకదనఖకకబ
ఇసటట ననస:65-4-288
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప బబరరన
ఇసటట ననస:65-4-288
వయససస:70
లస: పప

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-4-288
వయససస:25
లస: ససస స
3281 SQX1212091
పపరర: షపక హససనన పరరవన

95-188/305

తసడక:ప మహబమబ జజనభబషర
ఇసటట ననస:65-4-288
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప మహమకద యమకకబ
ఇసటట ననస:65-4-288
వయససస:35
లస: పప
3278 SQX2348001
పపరర: షకకరరననసర షపక

3270 MLJ3138641
పపరర: రహహమబననసర షపక

3268 SQX0836379
పపరర: షకకలమ బబగస షపక

భరస : రరయమజ
ఇసటట ననస:65-4.287
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-4-288
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : జజనభబషర
ఇసటట ననస:65-4-288
వయససస:65
లస: ససస స
3275 SQX0741041
పపరర: తదఫసక మహమకద

95-188/303

తసడక:ప అబబదల గణణ
ఇసటట ననస:65-4-287
వయససస:80
లస: పప

తసడక:ప జజన బబషర
ఇసటట ననస:65-4-288
వయససస:31
లస: ససస స
3272 AP151000660227
పపరర: మహబబననసర షపక

3267 MLJ1743640
పపరర: అబబదల హఫసజ షపక

95-188/326

తసడక:ప జజనసన
ఇసటట ననస:65-4-290/1
వయససస:39
లస: ససస స
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3296 SQX0836395
పపరర: మబస ఖమన షపక
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95-188/327

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:65-4-290/1
వయససస:50
లస: ససస స
3299 SQX2018885
పపరర: గఫపర షపక

95-188/1107

3308 SQX2487122
పపరర: మబసటబజ షపక

95-192/428

95-192/431

95-193/1451

95-193/1461

95-188/330

భరస : అనవర ఖమన
ఇసటట ననస:65-4-293
వయససస:56
లస: ససస స
3323 SQX0222430
పపరర: షపక జలమన
తసడక:ప గఫపర
ఇసటట ననస:65-4-294
వయససస:43
లస: పప

3309 SQX2487130
పపరర: అబబదల సమద షపక

95-193/1452

95-192/430

3312 SQX2488740
పపరర: ఆససఫర పటబన

3315 SQX1095463
పపరర: కకటటశవరమక గమడసరర

3318 SQX2306355
పపరర: అశశక కలమమర గమడసరర

3321 SQX0518852
పపరర: అనవర ఖమన పఠరన

3324 SQX0203125
పపరర: షరజదన షపక
భరస : జజన
ఇసటట ననస:65-4-295
వయససస:51
లస: ససస స

95-193/1450

3310 SQX2487205
పపరర: ఆససఫర పఠరన

95-193/1453

భరస : ఆదదల పఠరన
ఇసటట ననస:65-4-291
వయససస:22
లస: ససస స
95-193/1463

3313 SQX0342980
పపరర: కకషషకలమమరర గమగమరర

95-188/329

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:65-4-292
వయససస:36
లస: ససస స
95-188/331

3316 SQX1095877
పపరర: వనసకటటశవర రరవప గమడసరర

95-188/332

తసడక:ప అబపహస గమడసరర
ఇసటట ననస:65-4-292
వయససస:74
లస: పప
95-188/1263

3319 SQX2306363
పపరర: ననగమణణ గమడసరర

95-188/1264

భరస : అశశక కలమమర గమడసరర
ఇసటట ననస:65-4-292 , 4 LINE
వయససస:34
లస: ససస స
95-188/334

తసడక:ప రహహస ఖమన
ఇసటట ననస:65-4-293
వయససస:51
లస: పప
95-188/336

3304 SQX0862631
పపరర: శకనవరస రరవప రజగళళ

తసడక:ప సలస మహమకద
ఇసటట ననస:65-4-291
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప వనసకటటశవర రరవప గమడసరర
ఇసటట ననస:65-4-292 , 4 LINE
వయససస:33
లస: పప
95-188/333

95-192/427

95-192/432 3307 SQX2487106
3306 AP151000663195
పపరర: దదలమ మహమకద మహమకద
పపరర: అబబదల రరవపఫ మహమకద

భరస : వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:65-4-292
వయససస:55
లస: ససస స
95-188/1262

3301 SQX0862649
పపరర: వనసకటటశవరమక రజగళళ

తసడక:ప లకకయఖ రజగళర
ఇసటట ననస:65-4-291
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఆదదల పటబన
ఇసటట ననస:65-4-291
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటటశవర రరవప గమడసరర
ఇసటట ననస:65-4-292
వయససస:40
లస: పప
3320 SQX0426262
పపరర: ఆబదసన పఠరన

95-192/429

తసడక:ప మబనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-4-291
వయససస:28
లస: పప

భరస : డడనయల
ఇసటట ననస:65-4-292
వయససస:50
లస: ససస స
3317 SQX2352672
పపరర: ససధకర గమడసరర

3303 SQX1071224
పపరర: శఫసఉలర హ షపక

95-188/328

భరస : శకనవరస రరవప రజగళర
ఇసటట ననస:65-4-291
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప చననఆజమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-4-291
వయససస:73
లస: పప

తసడక:ప మబనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-4-291
వయససస:26
లస: పప
3314 AP151000660731
పపరర: ససనత గరల

95-192/426

తసడక:ప మకకబల షససక
ఇసటట ననస:65-4-291
వయససస:26
లస: పప

భరస : మబనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-4-291
వయససస:50
లస: ససస స
3311 SQX2487817
పపరర: మనససర అల షపక

3300 SQX1787100
పపరర: యమససకన పఠరన

3298 SQX1959519
పపరర: అబబదల గఫరర మహమమకద

తసడక:ప సలస మహమమకద
ఇసటట ననస:65-4-291
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససలలమమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-4-291
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సలస మహమకద బబగస
ఇసటట ననస:65-4-291
వయససస:41
లస: ససస స
3305 AP151000663020
పపరర: సలమ మహమకద
మహమకద
తసడక:ప దదలమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-4-291
వయససస:47
లస: పప

95-188/1106

తసడక:ప సరసబశవరరవప దకలకమమల
ఇసటట ననస:65-4-290/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ప షషకకర షపక
ఇసటట ననస:65-4-291
వయససస:21
లస: పప
3302 MLJ1739903
పపరర: ఆరరషరబబగస బబగస

3297 SQX1984962
పపరర: సఫమఖ దకలకమమల

3322 SQX1583393
పపరర: రషసదన షపక

95-188/335

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-4-294
వయససస:22
లస: ససస స
95-188/337

3325 SQX0344127
పపరర: సససదనబ సయఖద

95-188/338

భరస : మమబబ
ఇసటట ననస:65-4-295
వయససస:58
లస: ససస స
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3326 SQX0887083
పపరర: సజజరద ఎస కజ
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95-188/339

తసడక:ప జజన
ఇసటట ననస:65-4-295
వయససస:28
లస: పప
3329 SQX0518985
పపరర: పఠరన రఫసఉలమర ఖమన

95-188/341

95-188/1265

95-191/271

95-188/345

95-188/348

95-188/1267

95-188/1268

భరస : అబబదల గఫపర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-4-304
వయససస:27
లస: ససస స

3339 SQX0392506
పపరర: హససనన పఠరన

3342 SQX0392464
పపరర: ఇదదస
ప ఖమన పఠరన

3345 SQX1738053
పపరర: షబబనన షపక

3348 SQX2465540
పపరర: షపక ఇలయమస

95-191/276

3351 SQX0839787
పపరర: అఫఫ ప జ షపక

95-188/346

3354 SQX0073726
పపరర: ఖమబమ ననసర షపక
భరస : ఖమజజమయమ
ఇసటట ననస:65-4-304
వయససస:61
లస: ససస స

3334 SQX2520088
పపరర: షపక నసరర

95-188/1379

3337 SQX2373199
పపరర: ఆశ షపక

95-191/618

3340 SQX0748111
పపరర: పఠరన నదదమ ఖమన

95-188/347

తసడక:ప ఇదదస
ప
ఇసటట ననస:65-4-302
వయససస:27
లస: పప
95-188/349

3343 SQX2343895
పపరర: సలమక షపక

95-188/1266

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:65-4-302
వయససస:44
లస: ససస స
95-191/273

3346 SQX1738061
పపరర: ఖలద షపక

95-191/274

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-4-302/5
వయససస:29
లస: పప
95-188/1269

3349 SQX0836684
పపరర: మలర క షపక

95-191/275

భరస : బబబబ షప క
ఇసటట ననస:65-4-303
వయససస:50
లస: ససస స
95-191/277

తసడక:ప బబబబ షప క
ఇసటట ననస:65-4-303
వయససస:34
లస: పప
95-188/350

95-188/343

భరస : షరకలరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-4-301/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప షపక నషర
ఇసటట ననస:65-4-303
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప బబబబ షప క
ఇసటట ననస:65-4-303
వయససస:30
లస: పప
3353 SQX1000637
పపరర: అసకతషననసర పఠరన

95-191/272

భరస : ఖలద షపక
ఇసటట ననస:65-4-302/5
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప షపక నషర
ఇసటట ననస:65-4-303
వయససస:35
లస: పప
3350 SQX0839852
పపరర: ఇసతయమజ షపక

3336 MLJ3209715
పపరర: గగస షపక

3331 SQX0222422
పపరర: షరరా్ షపక

భరస : షపక ఏలయమస
ఇసటట ననస:65-4-298
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప లమల ఖమన
ఇసటట ననస:65-4-302
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:65-4-302
వయససస:23
లస: ససస స
3347 SQX2468932
పపరర: షపక ఇలయమస

95-188/344

భరస : ఇదదస
ప 
ఇసటట ననస:65-4-302
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద ఖమన
ఇసటట ననస:65-4-302
వయససస:31
లస: పప
3344 SQX2342285
పపరర: ఫరళసడనననజ షపక

3333 SQX1409425
పపరర: తనవర బబషర షపక

95-188/340

తసడక:ప నసరరదదదన
ఇసటట ననస:65-4-296
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప గఫరర షప క
ఇసటట ననస:65-4-301
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ప ఇదదస
ప 
ఇసటట ననస:65-4-302
వయససస:29
లస: ససస స
3341 SQX1007822
పపరర: అబబదల గఫపర ఖమన పఠరన

95-188/342

తసడక:ప సరరదర షపక
ఇసటట ననస:65-4-298
వయససస:26
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-4-301
వయససస:40
లస: ససస స
3338 SQX0392522
పపరర: షరజయ పఠరన

3330 SQX1276725
పపరర: అనవర బబషర షపక

3328 SQX0521542
పపరర: రజయమ బబగస పఠరన

భరస : రఫసఉలమరఖమన
ఇసటట ననస:65-4-296
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-4-296
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప అబబదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:65-4-296
వయససస:59
లస: పప
3335 MLJ1748540
పపరర: హమదన షపక

95-189/1670

తసడక:ప జన షపక
ఇసటట ననస:65-4-295
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప హఫసజ ఖమన
ఇసటట ననస:65-4-296
వయససస:36
లస: పప
3332 SQX2342897
పపరర: జజన షపక

3327 SQX2501633
పపరర: షరహహదన షపక

3352 SQX1152396
పపరర: రజశరక షపక

95-192/433

భరస : అఫఫ ప జ షపక
ఇసటట ననస:65-4-303
వయససస:26
లస: ససస స
95-188/351

3355 SQX1095471
పపరర: అలమరబక షపక

95-188/352

తసడక:ప ఖమజజమయమ
ఇసటట ననస:65-4-304
వయససస:25
లస: పప
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95-188/353

తసడక:ప అబబదలమర
ఇసటట ననస:65-4-304
వయససస:30
లస: పప
95-188/356

తసడక:ప మహహదదదన
ఇసటట ననస:65-4-304
వయససస:68
లస: పప
95-191/279

తసడక:ప మహమమద సయఖద
ఇసటట ననస:65-4-304
వయససస:26
లస: పప
95-190/1104

95-192/886

తసడక:ప మహమమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-4-305
వయససస:21
లస: ససస స
95-192/436

95-193/1338

తసడక:ప బబయజద షపక
ఇసటట ననస:65-4-307
వయససస:50
లస: పప

3366 SQX0086595
పపరర: నలలర షపక

3369 SQX0541441
పపరర: షపక అబబదలమర షరరఫ

3372 AP151000663149
పపరర: మహమకద నసరరననసర

95-193/111

95-192/434

తసడక:ప బబడడ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-4-308
వయససస:46
లస: పప

95-193/109

3367 SQX0088161
పపరర: రజయ షపక

95-192/437

3376 SQX2319002
పపరర: అరకద షపక

తసడక:ప రజజక
ఇసటట ననస:65-4-308/1
వయససస:48
లస: పప

95-193/110

3373 SQX2379493
పపరర: ఇకబబల షపక

3375 SQX2318665
పపరర: ఇకరబల ససలమసనన షపక

3384 SQX0429662
పపరర: అబబదలమర మహమకద

95-192/435

3370 SQX0541052
పపరర: మహమకద షరరఫ

తసడక:ప బయజద షపక
ఇసటట ననస:65-4-307
వయససస:41
లస: పప

3381 SQX0518977
పపరర: ఫజలమర షపక

95-188/1270

తసడక:ప అబబదల షరరఫ
ఇసటట ననస:65-4-305
వయససస:64
లస: పప

95-193/1339

95-188/1271

95-193/1340

తసడక:ప యకలబ షపక
ఇసటట ననస:65-4-307
వయససస:19
లస: పప
95-193/112

3379 SQX1645639
పపరర: mastan షపక

95-193/113

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-4-308
వయససస:36
లస: పప
95-193/115

తసడక:ప అహకద హహసపసన
ఇసటట ననస:65-4-308
వయససస:48
లస: పప
95-193/116

3364 SQX2224764
పపరర: షపక అబబదలమర షరరఫ

భరస : మహమకద అబబదలర బ మహమకద
ఇసటట ననస:65-4-306
వయససస:65
లస: ససస స

3378 SQX0521401
పపరర: అమరరననసర షపక

95-191/278

భరస : jilani షససక
ఇసటట ననస:65-4-305
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:65-4-308
వయససస:61
లస: ససస స
95-193/114

3361 SQX1814821
పపరర: అయయషర షపక

తసడక:ప షపక మహమమద షరరఫ
ఇసటట ననస:65-4-305
వయససస:29
లస: పప

భరస : యమకలబ షపక
ఇసటట ననస:65-4-307
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఫజలమర
ఇసటట ననస:65-4-308
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అబబదల
ఇసటట ననస:65-4-308/1
వయససస:47
లస: ససస స

95-191/280

తసడక:ప షపక మహమమద షరరఫ
ఇసటట ననస:65-4-305
వయససస:29
లస: పప

3371 SQX1071265
పపరర: నజమబననసర బబగమ
మహమకద
భరస : షకకల అహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:65-4-306
వయససస:31
లస: ససస స

3383 SQX0429688
పపరర: అయషర బబగస

3363 SQX0109157
పపరర: కరరసబబషర షపక

95-188/355

భరస : జఫసర షపక
ఇసటట ననస:65-4-304
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప షరరఫ షససక
ఇసటట ననస:65-4-305
వయససస:38
లస: ససస స

3368 SQX2023844
పపరర: రరషసద షపక

3380 SQX0335661
పపరర: జహసగరర షపక

95-188/357

తసడక:ప గరలషహహద షపక
ఇసటట ననస:65-4-304
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప మహమమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-04-305
వయససస:21
లస: ససస స

3377 SQX0521559
పపరర: షకకలమ షపక

3360 AP151000657124
పపరర: సలమ షపక

3358 SQX0108597
పపరర: మమలక

తసడక:ప ఖజమయఖ
ఇసటట ననస:65-4-304
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప బబబబసరహహబ
ఇసటట ననస:65-4-304
వయససస:68
లస: పప

3362 SQX1828359
పపరర: షఫకత సయఖద

3374 SQX2316966
పపరర: యమకలబ షససక

95-188/354

తసడక:ప మహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-4-304
వయససస:31
లస: పప

3359 SQX0108878
పపరర: మహబమబ

3365 SQX2387132
పపరర: రశద షపక

3357 SQX1000629
పపరర: అబబదల గఫపర ఖమన పఠరన

3382 SQX2140382
పపరర: రఫసయమ షపక

95-193/1341

తసడక:ప ఫజలలలమర షపక
ఇసటట ననస:65-4-308
వయససస:18
లస: ససస స
95-193/117

3385 SQX1992338
పపరర: నజమమ షపక

95-193/1137

తసడక:ప ఇసతయమజ షపక
ఇసటట ననస:65-4-308 4TH LINE
వయససస:19
లస: ససస స
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95-193/118

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:65-4-309
వయససస:35
లస: ససస స
3389 SQX2144384
పపరర: కరరస షపక

95-193/1342

95-193/122

95-191/282

95-191/503

95-193/126

95-193/130

95-188/1274

భరస : అల బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-4-321
వయససస:34
లస: ససస స

3399 SQX1352657
పపరర: జజన బబగస షపక

3402 SQX1538042
పపరర: షపక షమన

3405 SQX0742957
పపరర: గగస భబషర

3408 SQX2486603
పపరర: శహహదన బబగబమ మహమకద

95-191/449

3411 SQX2189587
పపరర: షపక షరహబజ ససలమసనన

95-193/124

3414 SQX2213833
పపరర: బబబబ షపక
తసడక:ప ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:65-4-322
వయససస:26
లస: పప

3394 SQX1575325
పపరర: రజయమ ససలమసనన షపక

95-191/281

3397 SQX2365831
పపరర: ఖతజ షపక

95-188/1273

3400 SQX0743708
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-193/125

భరస : హజరత వల
ఇసటట ననస:65-4-319
వయససస:31
లస: ససస స
95-193/127

3403 AP151000663171
పపరర: చనసదదన షపక

95-193/128

భరస : అకబరఆల
ఇసటట ననస:65-4-319
వయససస:70
లస: ససస స
95-193/131

3406 SQX1538026
పపరర: షపక జయఉదదదన

95-193/132

తసడక:ప అబబదల అజస
ఇసటట ననస:65-4-319
వయససస:56
లస: పప
95-188/1361

3409 SQX1886233
పపరర: రషసద మహమకద

95-191/283

భరస : అల బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-4-321
వయససస:35
లస: ససస స
95-191/619

తసడక:ప షపక సరద ర
ఇసటట ననస:65-4-321
వయససస:20
లస: ససస స
95-203/914

95-193/121

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-4-318
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శహహదసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-4-321
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప నజజమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-4-321
వయససస:18
లస: పప
3413 SQX2078483
పపరర: రషసద మహమకద

95-193/123

తసడక:ప ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-4-319
వయససస:47
లస: పప

భరస : షపక సరదర
ఇసటట ననస:65-4-321
వయససస:36
లస: ససస స
3410 SQX2060697
పపరర: సససఫ షపక

3396 SQX0541458
పపరర: హజరరబ షపక

3391 SQX0344028
పపరర: రమజ షపక

తసడక:ప బలమల షపక
ఇసటట ననస:65-4-315
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : షపక జయఉదదదన
ఇసటట ననస:65-4-319
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప జయవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-4-319
వయససస:28
లస: పప
3407 SQX2226066
పపరర: షపక సహననజ

95-188/1272

తసడక:ప నజర ఖమబమ ననసర షపక
ఇసటట ననస:65-4-319
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జయమఉదదదన
ఇసటట ననస:65-4-319
వయససస:47
లస: ససస స
3404 SQX0652578
పపరర: బబజ షపక

3393 SQX2442325
పపరర: లలబబబబ షపక

95-193/120

భరస : నజర
ఇసటట ననస:65-4-310
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-4-316
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : యసససన షపక
ఇసటట ననస:65-04-318
వయససస:32
లస: ససస స
3401 AP151000663173
పపరర: షమమబననసర షపక

95-193/1343

తసడక:ప బలమల షపక
ఇసటట ననస:65-4-314
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప బలమల షపక
ఇసటట ననస:65-4-315
వయససస:24
లస: పప
3398 SQX2400695
పపరర: మజర ర ససలమసనన షపక

3390 SQX2143600
పపరర: రజయ ససలమసనన షపక

3388 SQX0429399
పపరర: బబజ సయఖద

తసడక:ప మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:65-4-309
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప కరరస షపక
ఇసటట ననస:65-4-309
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ప ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-4-310
వయససస:36
లస: పప
3395 SQX1551747
పపరర: హహజరసఫర షపక

95-193/119

తసడక:ప ఫజల
ఇసటట ననస:65-4-309
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-4-309
వయససస:29
లస: పప
3392 SQX0334789
పపరర: నజర షపక

3387 SQX0699397
పపరర: షపక ఇజజజ

3412 SQX1079103
పపరర: జకకయమ ఖమననఎస పటబన

95-193/133

భరస : ఇసరకయల ఖమననఎస పటబన
ఇసటట ననస:65-4-321
వయససస:38
లస: ససస స
95-188/1275

3415 SQX2222206
పపరర: ఉసరకన షపక

95-189/1387

తసడక:ప జఫర షపక
ఇసటట ననస:65-4-322
వయససస:32
లస: పప

Page 118 of 372

3416 SQX1789874
పపరర: సససదనన షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11
95-191/284

భరస : ననన
ఇసటట ననస:65-4-322
వయససస:33
లస: ససస స
3419 NDX2932093
పపరర: శకనవరససలల రజవప

94-225/1462

95-191/288

95-191/620

95-188/1276

95-191/292

95-191/294

భరస : ఇకరబల షప క
ఇసటట ననస:65-4-332
వయససస:40
లస: ససస స
3440 MLJ1741164
పపరర: నజస షపక
తసడక:ప అబబదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:65-4-332
వయససస:58
లస: పప
3443 SQX2367803
పపరర: ఇకబబల మహమకద
తసడక:ప అబరల మహమకద
ఇసటట ననస:65-4-333
వయససస:30
లస: పప

3429 SQX2410280
పపరర: షబయ కగసర పఠరన

95-188/1277

95-191/290

3432 SQX2411452
పపరర: సరతనజ షపక

3435 SQX2054732
పపరర: అఫఫ ప జ షపక

3438 SQX1337295
పపరర: అఫఫ ప జ షపక

3441 SQX2120400
పపరర: సబర షపక

3444 SQX2253847
పపరర: షబన బబగస షపక
భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:65-4-333
వయససస:26
లస: ససస స

95-191/622

3430 SQX1453638
పపరర: ననహహద షపక

95-191/291

భరస : ఖలద బననవలద షపక
ఇసటట ననస:65-4 -329
వయససస:40
లస: ససస స
95-193/1344

3433 AP151000660612
పపరర: ఖసరరరద భబనస షపక

95-191/293

భరస : యబసపరరన షపక
ఇసటట ననస:65-4-330
వయససస:69
లస: ససస స
95-163/1016

3436 SQX1176107
పపరర: సజద షపక

95-191/295

భరస : నజమ షప క
ఇసటట ననస:65-4-332
వయససస:27
లస: ససస స
95-191/297

3439 MLJ1738913
పపరర: ఇకరబల షససక

95-191/298

తసడక:ప రహమమన షప క
ఇసటట ననస:65-4-332
వయససస:43
లస: పప
95-191/623

భరస : నజమ షపక
ఇసటట ననస:65-4-332
వయససస:62
లస: ససస స
95-188/1278

3424 SQX1213495
పపరర: షపక ఇమసయమజ

తసడక:ప అలస ఫ హహసపన
ఇసటట ననస:65-4-328
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప నజమ షపక
ఇసటట ననస:65-4-332
వయససస:24
లస: పప
95-191/299

95-191/287

95-191/621 3427 SQX2189314
3426 SQX2186963
పపరర: రహమత ససలమసనన మహమకద
పపరర: అతర ర ససలమసన మహమకద

తసడక:ప నజమ షపక
ఇసటట ననస:65-4-332
వయససస:24
లస: పప
95-191/296

3421 SQX1176958
పపరర: షపక మబనర

తసడక:ప షపక కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-4-326
వయససస:32
లస: పప

భరస : అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-4-329
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-4-330
వయససస:72
లస: పప
3437 MLJ1739788
పపరర: అయషర షససక

95-191/289

భరస : ఆరరఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-4-329
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప యమసఫ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-4-329
వయససస:42
లస: పప
3434 MLJ1731801
పపరర: యమససఫ జజన షపక

3423 MLJ1740927
పపరర: శసషరద బబగస శశక

95-191/286

తసడక:ప ససభబన షప క
ఇసటట ననస:65-4-325
వయససస:39
లస: పప

భరస : అలస ఫ హహసపన
ఇసటట ననస:65-4-328
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప దనవపద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-4-329
వయససస:31
లస: పప
3431 MLJ3209905
పపరర: ఖలద బన వలద షపక

94-225/1463

భరస : ఖరరమబలమర షప క
ఇసటట ననస:65-4-326
వయససస:64
లస: ససస స

తసడక:ప ససలమసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-4-328
వయససస:48
లస: పప
3428 SQX2410454
పపరర: ఆరరఫ ఖమన పఠరన

3420 NDX2932051
పపరర: ననగమణణ రజవప

3418 MLJ1749969
పపరర: అకబర షపక

తసడక:ప షరహహన షపక
ఇసటట ననస:65-4-324
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరససలల రజవప
ఇసటట ననస:65-4-325
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : షపక ఇమసయమజ
ఇసటట ననస:65-4-326
వయససస:27
లస: ససస స
3425 SQX2193878
పపరర: అలస ఫ హహసపన మహమకద

95-191/285

తసడక:ప అకబర షపక
ఇసటట ననస:65-4-324
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప సఫ మయఖ రజవప
ఇసటట ననస:65-4-325
వయససస:42
లస: పప
3422 SQX1213560
పపరర: షపక శమమ బబగమ

3417 SQX0109322
పపరర: అయమబ షపక

3442 NDX2584720
పపరర: షబన బబగస షపక

94-245/1083

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-4-333
వయససస:26
లస: ససస స
95-188/1279

3445 MLJ1750397
పపరర: మహకద బబ హజప

95-191/300

భరస : అఫ జల మహ మక ద
ఇసటట ననస:65-4-333
వయససస:53
లస: ససస స
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3446 SQX1840503
పపరర: కగసర జహన మహమకద

95-193/134

భరస : హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-4-333
వయససస:33
లస: ససస స
3449 SQX2352219
పపరర: అబబదల అలస

95-188/1280

95-191/302

95-188/1282

95-191/305

95-188/1286

95-189/1774

95-191/307

తసడక:ప ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-4-342
వయససస:73
లస: పప

3459 SQX2293587
పపరర: మహమకద యకలబ

3462 SQX2543171
పపరర: షపక అఖమరగ

3465 SQX1738459
పపరర: హససనన షపక

3468 SQX0073544
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

95-191/310

3471 MLJ1736339
పపరర: ఇబపహహస ఖలలలలమర షపక

95-191/624

3474 SQX1091800
పపరర: సలమకన షపక
తసడక:ప సలస షప క
ఇసటట ననస:65-4-343
వయససస:26
లస: పప

3454 MLJ1741586
పపరర: జబబబర అబబదల

95-191/304

3457 SQX2306546
పపరర: మహమకద ఫరతమ

95-188/1284

3460 SQX2294098
పపరర: యమససన మహమకద

95-188/1285

తసడక:ప యమకలబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-4-339
వయససస:22
లస: పప
95-188/1389

3463 SQX2500858
పపరర: షపక అఖమరగ

95-189/1668

తసడక:ప షపక అధమ శరఫస
ఇసటట ననస:65-4-341
వయససస:46
లస: పప
95-191/306

3466 SQX2491405
పపరర: షపక అఖమరగ

95-193/1474

తసడక:ప షపక ఆడమ శరఫస
ఇసటట ననస:65-4-341
వయససస:46
లస: పప
95-191/308

3469 MLJ3138021
పపరర: మహబమబ బబగమ షపక

95-191/309

భరస : అకబరరబషర షప క
ఇసటట ననస:65-4-342
వయససస:48
లస: ససస స
95-191/311

తసడక:ప అనవర బబషర షప క
ఇసటట ననస:65-4-342
వయససస:44
లస: పప
95-192/438

95-191/301

భరస : మహమకద యకలబ
ఇసటట ననస:65-4-338
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఇబపహహస ఖలల షప క
ఇసటట ననస:65-4-342
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప అనవర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-4-342
వయససస:42
లస: పప
3473 SQX1739168
పపరర: అనవర బబషర షపక

95-188/1283

భరస : నవరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-4-341
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-4-342
వయససస:24
లస: ససస స
3470 SQX0109132
పపరర: షరమమబలర షపక

3456 SQX2308773
పపరర: శరలన షపక

3451 SQX1738095
పపరర: షబబనన షపక

తసడక:ప ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:65-4-336
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ప షపక అధమ శరఫస
ఇసటట ననస:65-4-341
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ప షపక అఖమరగ
ఇసటట ననస:65-4-341
వయససస:18
లస: పప
3467 SQX1256586
పపరర: రజయమ బబగమ షపక

95-191/303

తసడక:ప మహమకద ఇశరక
ఇసటట ననస:65-4-338
వయససస:48
లస: పప

భరస : షపక అచల అహమద
ఇసటట ననస:65-4-341
వయససస:37
లస: ససస స
3464 SQX2543536
పపరర: షపక మబన

3453 SQX1738434
పపరర: సరమఉదదదన సయఖద

95-193/136

తసడక:ప అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:65-4-336
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కరళళశ వల షపక
ఇసటట ననస:65-4-337
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : షపక కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-4-338
వయససస:34
లస: ససస స
3461 SQX2241693
పపరర: షపక శహననజ బబగబమ

95-188/1281

తసడక:ప బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:65-4-336
వయససస:33
లస: పప

తలర : రహమతషననసర పటబన
ఇసటట ననస:65-4-337
వయససస:36
లస: పప
3458 SQX1877794
పపరర: షపక వరహహదన షపక

3450 SQX2352474
పపరర: మహమకద సమరర

3448 SQX0335349
పపరర: సయఖద సరజవర

తసడక:ప మరర షపర ఆల
ఇసటట ననస:65-4-333
వయససస:48
లస: పప

భరస : అబబదల అలస
ఇసటట ననస:65-4-336
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జబబబర అబబదల
ఇసటట ననస:65-4-336
వయససస:52
లస: ససస స
3455 SQX2308781
పపరర: రఫసవపలమర ఖమన పటబన

95-193/135

తసడక:ప గబలమస దసస గరర మహమకద
ఇసటట ననస:65-4-333
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప అబబదల జబబర
ఇసటట ననస:65-4-336
వయససస:32
లస: పప
3452 SQX0714543
పపరర: హబబబననసర అబబదల

3447 SQX1840495
పపరర: హహసపసన మహమకద

3472 SQX0108167
పపరర: మహబమబ ససబబన షపక

95-191/312

తసడక:ప అనవర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-4-342
వయససస:44
లస: పప
95-191/313

3475 MLJ1733260
పపరర: సలమ షససక

95-191/314

తసడక:ప జరసనసలమరబద న షప క
ఇసటట ననస:65-4-343
వయససస:53
లస: పప
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95-188/1287

తసడక:ప అహమద సయద
ఇసటట ననస:65-4-344
వయససస:18
లస: పప
3479 SQX2332146
పపరర: రఫస ససలమసనన షపక

95-192/1166

95-188/1372

95-193/1458

95-188/359

95-188/362

95-188/365

95-188/368

95-188/1109

95-188/360

3492 SQX0882050
పపరర: అబబదలమర షససక

3495 SQX0518969
పపరర: ఆబద షపక

3498 MLJ1730431
పపరర: ససబబన షపక

3501 SQX2021764
పపరర: రజయ షపక

95-193/1346

3504 SQX2322022
పపరర: రశద బబగబమ సయద

95-188/363

95-193/1457

3487 SQX0836387
పపరర: సరరసజ షపక

95-188/358

3490 MLJ3139110
పపరర: జహరరననసర షపక

95-188/361

3493 SQX0741199
పపరర: షఫసవపలమర సయఖద

95-188/364

తసడక:ప మగబబల
ఇసటట ననస:65-4-348
వయససస:30
లస: పప
95-188/366

3496 SQX0351585
పపరర: జహహర ఖమన

95-188/367

తసడక:ప యమససబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-4-348
వయససస:43
లస: పప
95-188/369

3499 AP151000657063
పపరర: ససభబన షపక

95-188/370

తసడక:ప గరలసరహహబ
ఇసటట ననస:65-4-348
వయససస:60
లస: పప
95-188/1110

3502 SQX1738145
పపరర: ఆఖల షపక

95-191/317

భరస : ఆషసఖ షపక
ఇసటట ననస:65-4-348
వయససస:29
లస: ససస స
95-193/1347

Deleted

భరస : మగబబల సయద
ఇసటట ననస:65-4-348
వయససస:44
లస: ససస స

3484 SQX2487700
పపరర: అఫరసనన పరవన షపక

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:65-4-348
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:65-4-348
వయససస:34
లస: ససస స

Deleted

తసడక:ప రహమన సయద
ఇసటట ననస:65-4-348
వయససస:50
లస: పప

3489 SQX0342881
పపరర: ససలమసనన షపక

95-188/1362

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:65-4-348
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప అనవర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-4-348
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:65-4-348
వయససస:41
లస: పప
3503 SQX2321974
పపరర: మగబబల సయద

95-188/1108

తసడక:ప ససభబన
ఇసటట ననస:65-4-348
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప అబబదలలఖతలఫ
ఇసటట ననస:65-4-348
వయససస:44
లస: పప
3500 SQX2023745
పపరర: ఫరరక షపక

3486 SQX2010965
పపరర: ఫరరరనన షపక

3481 SQX2500254
పపరర: రజయ ససలమసనన షపక

తసడక:ప అబబదల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:65-4-346
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప ససభబన
ఇసటట ననస:65-4-348
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప ససభబన
ఇసటట ననస:65-4-348
వయససస:36
లస: పప
3497 AP151000657622
పపరర: అబబదలలళ దసదస షపక

95-198/1615

తసడక:ప జహహర ఖమన
ఇసటట ననస:65-4-348
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అబబదలపహహమ
ఇసటట ననస:65-4-348
వయససస:55
లస: ససస స
3494 SQX0595504
పపరర: షపక ఆషసక

3483 SQX2533222
పపరర: అబబదల రరహమన షపక

95-191/316

భరస : అబబదల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:65-4-345 , 4 LINE
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:65-4-347
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఆబద
ఇసటట ననస:65-4-348
వయససస:34
లస: ససస స
3491 AP151000660455
పపరర: హబబబళ తషల షపక

95-193/1345

తసడక:ప ఉమర షపక
ఇసటట ననస:65-4-345 , 4 LINE
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప అబబదల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:65-4-346
వయససస:21
లస: ససస స
3488 SQX0521674
పపరర: ఆయయశర షపక

3480 SQX2337921
పపరర: రజయ షపక

3478 SQX0476820
పపరర: అహకద షససక

తసడక:ప నబ షప క
ఇసటట ననస:65-4-344
వయససస:44
లస: పప

భరస : వహహద షపక
ఇసటట ననస:65-4-345
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:65-4-345 , 4 LINE
వయససస:20
లస: ససస స
3485 SQX2487726
పపరర: రరకన పరవన షపక

95-191/315

భరస : అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-4-344
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రరహమన
ఇసటట ననస:65-4-345
వయససస:21
లస: ససస స
3482 SQX2507259
పపరర: రహమత ససలమసనన షపక

3477 SQX0478966
పపరర: నససమమ షససక

3505 SQX1450527
పపరర: నననబ షపక

95-188/371

భరస : షరజహన షపక
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:29
లస: ససస స
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3506 SQX0530592
పపరర: ఫరతమబననసర బబగస ఖమజ

95-188/372

తసడక:ప అబబదల సమకద
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:28
లస: ససస స
3509 SQX0442541
పపరర: మహహససన షపక

95-188/375

95-188/378

95-188/381

95-188/384

95-188/387

95-188/390

95-188/393

తసడక:ప మమలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:60
లస: పప

3519 SQX0203323
పపరర: సరబరరననసర షపక

3522 SQX0103630
పపరర: నససమబననసర బబగస సయఖద

3525 SQX1450543
పపరర: షరజహన షపక

3528 SQX0222570
పపరర: హబబ సయఖద

95-188/396

3531 AP151000657637
పపరర: మబనవర సయఖద

95-188/385

3534 SQX1316091
పపరర: రజషరక షపక
భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-4.349
వయససస:27
లస: ససస స

3514 SQX0721100
పపరర: మజద షపక

95-188/380

3517 SQX0463760
పపరర: జజనమక షపక

95-188/383

3520 AP151000660310
పపరర: రరజజవననబబగస షపక

95-188/386

భరస : సలమ
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:57
లస: ససస స
95-188/388

3523 AP151000660236
పపరర: ఫరతమబననసర సయఖద

95-188/389

భరస : అమజ
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:70
లస: ససస స
95-188/391

3526 SQX0274811
పపరర: సససఫపలమర సయఖద

95-188/392

తసడక:ప అమమనసలమర
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:32
లస: పప
95-188/394

3529 SQX0839902
పపరర: బబజ షపక

95-188/395

తసడక:ప అబబదల రహమమన
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:44
లస: పప
95-188/397

తసడక:ప అమర
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:47
లస: పప
95-188/399

95-188/377

భరస : వల
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప అమమలలలమర
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప అబబదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:47
లస: పప
3533 SQX0274910
పపరర: రహసతషలమర షపక

95-188/382

తసడక:ప మనససర షపక
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప రహసతషలమర
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:33
లస: పప
3530 SQX1276535
పపరర: మనససర షపక

3516 SQX1316083
పపరర: గగవరరరరన షపక

3511 SQX0074203
పపరర: నయళమమ షపక

భరస : మబనవర భబషర
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ప వల షపక
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:24
లస: పప
3527 SQX0437913
పపరర: మబబన జజన షపక

95-188/379

భరస : రహసతషలమర
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మమలమ
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:57
లస: ససస స
3524 SQX1276485
పపరర: మబసస ఫర షపక

3513 SQX1488544
పపరర: శరజయ షపక

95-188/374

భరస : రరజవన
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మనససర షపక
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:50
లస: ససస స
3521 SQX0203281
పపరర: రహస తషలమర షపక

95-188/376

భరస : మహససన షపక
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఫయమజ ఖమన
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:40
లస: ససస స
3518 AP151000660384
పపరర: జజకకర సయఖద

3510 SQX0073312
పపరర: మమహరరజ సయఖద

3508 SQX0721126
పపరర: తయఖబ బబగస షపక

తసడక:ప అబబదల వదసద
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప అమమనసలమర
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హనఫ
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:35
లస: ససస స
3515 SQX1095505
పపరర: నససస పఠరన

95-188/373

తసడక:ప అబబదల సమకద
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప రహసతషలర షపక
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:34
లస: ససస స
3512 SQX0073130
పపరర: షసహననజ సయఖద

3507 SQX0530600
పపరర: సలమక షరహహన ఖమజ

3532 SQX0467753
పపరర: వల షపక

95-188/398

తసడక:ప సరయబ
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:49
లస: పప
95-188/1051

3535 SQX0108324
పపరర: రరజజవన సయఖద

95-188/1052

తసడక:ప అమమనసలమర
ఇసటట ననస:65-4.349
వయససస:36
లస: పప
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3536 SQX0222554
పపరర: రరజజవన సయఖద
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95-188/1071

తసడక:ప అమమనసలమర
ఇసటట ననస:65.4-349
వయససస:39
లస: పప
3539 SQX2406239
పపరర: ససనన షపక

95-188/1290

95-188/402

95-188/405

95-188/408

95-188/1112

95-188/1116

95-188/1292

తసడక:ప బబడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-4-351
వయససస:28
లస: పప

3549 SQX1007764
పపరర: కరరమ సయఖద

3552 SQX2018612
పపరర: సలమబలమర మహమకద

3555 SQX2019396
పపరర: ననజనన ఖమననస మహమకద

3558 SQX2343028
పపరర: ననసరరబ షపక

95-188/1295

3561 SQX2343572
పపరర: నససమ షపక

95-188/409

3564 SQX2423887
పపరర: జజన బబగమ షపక
భరస : బబగమ షపక
ఇసటట ననస:65-4-351
వయససస:28
లస: ససస స

3544 SQX0104687
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

95-188/404

3547 SQX1320274
పపరర: అబబదల కరఖవ షపక

95-188/407

3550 SQX2019388
పపరర: బబజ షపక

95-188/1111

తసడక:ప అబబదల రజక షపక
ఇసటట ననస:65-4-350
వయససస:30
లస: పప
95-188/1113

3553 SQX2019362
పపరర: నససస ఫరతమమ మహమకద

95-188/1115

తసడక:ప అకకస మహమకద
ఇసటట ననస:65-4-350
వయససస:24
లస: ససస స
95-188/1117

3556 SQX2406270
పపరర: అబబదల రజజక షపక

95-188/1291

తసడక:ప అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-4-350
వయససస:51
లస: పప
95-188/1293

3559 SQX2351005
పపరర: బబడచ సరహహబ షపక

95-188/1294

తసడక:ప సససదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-4-351
వయససస:51
లస: పప
95-188/1296

తసడక:ప బబడచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-4-351
వయససస:28
లస: ససస స
95-188/1298

95-188/401

తసడక:ప అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:65-4-350
వయససస:27
లస: పప

భరస : బబడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-4-351
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:ప శశశదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-4-351
వయససస:51
లస: పప
3563 SQX2341089
పపరర: బబబబ షపక

95-188/406

భరస : కలమబలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-4-350
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల కవ షపక
ఇసటట ననస:65-4-350
వయససస:18
లస: ససస స
3560 SQX2137768
పపరర: బబడచ సరహహబ షపక

3546 SQX0781310
పపరర: షపక సమఉననసర

3541 AP151000660616
పపరర: బబబఆశ సయఖద

తసడక:ప ఖమదర బబషర
ఇసటట ననస:65-4-349/1
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప అకకస మహమకద
ఇసటట ననస:65-4-350
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-4-350
వయససస:19
లస: ససస స
3557 SQX2407278
పపరర: రరహన షపక

95-188/403

తసడక:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:65-4-350
వయససస:30
లస: పప

భరస : కలమబలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-4-350
వయససస:26
లస: ససస స
3554 SQX2019404
పపరర: రరహన షపక

3543 SQX0104679
పపరర: చసద బబషర షపక

95-188/1289

భరస : అలమరఉదదదన
ఇసటట ననస:65-4-349/1
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : అబబదల రజజక
ఇసటట ననస:65-4-350
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రజజక
ఇసటట ననస:65-4-350
వయససస:28
లస: పప
3551 SQX2019347
పపరర: ననహ ఆఫసపన మహమకద

95-188/400

తసడక:ప ఖమదర బబషర
ఇసటట ననస:65-4-349/1
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప సతనసర ఖమన
ఇసటట ననస:65-4-349/1
వయససస:45
లస: పప
3548 SQX0285239
పపరర: అబబదల రహహమ షపక

3540 AP151000660269
పపరర: కజససబబన షపక

3538 SQX2379048
పపరర: హఫసజజ షపక

తసడక:ప ఖజ షపక
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-4-349/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమదర బబషర
ఇసటట ననస:65-4-349/1
వయససస:33
లస: పప
3545 SQX1095513
పపరర: ఫయమజ ఖమన పఠరన

95-188/1288

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప షబబర షపక
ఇసటట ననస:65-4-349
వయససస:18
లస: ససస స
3542 SQX0104703
పపరర: ననజర బబషర షపక

3537 SQX2348126
పపరర: మహహసనన షపక

3562 SQX2208015
పపరర: బబజ షపక

95-188/1297

తసడక:ప బబడచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-4-351
వయససస:28
లస: పప
95-188/1299

3565 SQX2137743
పపరర: నససమ షపక

95-188/1300

తసడక:ప బబడచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-4-351
వయససస:27
లస: ససస స
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3566 SQX2423994
పపరర: జకకయమ షపక
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95-188/1301

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-4-351
వయససస:20
లస: ససస స
3569 SQX2249894
పపరర: సయద జబబదన

95-188/1302

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-4-351
వయససస:20
లస: ససస స
95-188/1303

భరస : సయద అమమనసలర లమతడ
ఇసటట ననస:65-4-354
వయససస:57
లస: ససస స
3572 SQX2220481
పపరర: మరజజ మహససనన

3567 SQX2340826
పపరర: జకకయమ షపక

3570 SQX2059657
పపరర: అబద అల బబగ మరరర

తసడక:ప మరజజ అసకతషలమర బబగ
ఇసటట ననస:65-4-356
వయససస:19
లస: ససస స
3575 AP151000660235
పపరర: రరజమక వనమమరర

95-188/1118

95-188/413

95-188/411

95-188/416

3579 SQX2207074
పపరర: శవ బబలరసకకసడ

95-188/414

భరస : మధసససదన రరవప మమడకకకసడ
ఇసటట ననస:65-4-360
వయససస:48
లస: ససస స

3582 SQX1095489
పపరర: దదలప మమడకకకసడ

3574 AP151000660172
పపరర: నవరతనస ఆరరమలర 

95-188/1306

3577 AP151000657074
పపరర: రవసదప వనమమరర

3580 SQX0203380
పపరర: జజహహదన మహమకద

95-188/417

95-188/419

3583 SQX1095497
పపరర: అనల కలమమర మమడకకకసడ

తసడక:ప వనసకటటశవర రరవప మమడకకకసడ
ఇసటట ననస:65-4-360
వయససస:61
లస: పప
95-188/424

తసడక:ప కజ.సస.యస రరజ
ఇసటట ననస:65-4-361
వయససస:32
లస: ససస స
3590 AP151000660473
పపరర: ససమలత వరపపన

95-188/427

భరస : మమరక కడకయస
ఇసటట ననస:65-4-361
వయససస:56
లస: ససస స

3591 AP151000660471
పపరర: మమరరరమమదడవ బబ డడడ

95-188/425

3594 SQX0229625
పపరర: శరర ఫరరరరనస బతష
స ల
భరస : కజ..సస.యస రరజ
ఇసటట ననస:65-4-361
వయససస:63
లస: ససస స

3589 MLJ3139318
పపరర: మమరరరమణణ వరపపన

95-188/426

భరస : పపసరదరరవప
ఇసటట ననస:65-4-361
వయససస:46
లస: ససస స
95-188/428

భరస : జజరరరబబబబ
ఇసటట ననస:65-4-361
వయససస:48
లస: ససస స
95-188/430

95-188/423

తసడక:ప చరసజవ సరమబఖల
ఇసటట ననస:65-4-361
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పపసరదరరవప
ఇసటట ననస:65-4-361
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఆనసదపపసరద
ఇసటట ననస:65-4-361
వయససస:47
లస: ససస స
3593 SQX1552422
పపరర: పపమల దడవ కడకయస

3588 MLJ3139326
పపరర: వమలమదడవ వరపపన

95-188/420

తసడక:ప మధసససధన రరవప
ఇసటట ననస:65-4-360
వయససస:28
లస: పప

95-188/421 3585 MLJ3209061
95-188/422 3586 SQX0229690
3584 SQX0438259
పపరర: ఫజలలర రహమమన యస.డక
పపరర: మధసససదన రరవప మమడకకకసడ
పపరర: వసకయ కరరఖసశశటట

3587 SQX0203513
పపరర: వజజత కరరఖసశశటట

95-188/415

భరస : ాసజలలర రహమమన
ఇసటట ననస:65-4-360
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప మధసససధన రరవప
ఇసటట ననస:65-4-360
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప ఇకరబల
ఇసటట ననస:65-4-360
వయససస:39
లస: పప

95-188/412

తసడక:ప బసవయఖ
ఇసటట ననస:65-4-357
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:65-4-357
వయససస:51
లస: పప
95-188/418

95-188/1304

తసడక:ప సతఖస
ఇసటట ననస:65-4-357
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:ప బసవయఖ
ఇసటట ననస:65-4-357
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:65-4-357
వయససస:75
లస: పప
3581 MLJ3138310
పపరర: వననద కలమమరర మమడకకకసడ

3576 AP151000657075
పపరర: గణణష వనమమరర

3571 SQX2220499
పపరర: మరజజ ఇమమమ న బబగ
తసడక:ప మరజజ అసకతషలమర బబగ
ఇసటట ననస:65-4-356
వయససస:22
లస: పప

భరస : బసవయఖ 
ఇసటట ననస:65-4-357
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:65-4-357
వయససస:70
లస: ససస స
3578 MLJ3209913
పపరర: బసవయఖ వనమమరర

3573 MLJ3138013
పపరర: శకదడవ వనమమరర 

95-188/410

తసడక:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:65-4-353
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప హహమయమన అల బబగ మరరర
ఇసటట ననస:65-4-356
వయససస:18
లస: పప
95-188/1305

3568 SQX1421932
పపరర: షరరఫ షపక

3592 AP151000660606
పపరర: ససలలచన వరపపన

95-188/429

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:65-4-361
వయససస:55
లస: ససస స
95-188/431

3595 SQX0576314
పపరర: జజససఫ రతననకర వరపన

95-188/432

తసడక:ప ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:65-4-361
వయససస:39
లస: పప
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3596 AP151000657082
పపరర: ఆనసదపపసరద వరపన

95-188/433

తసడక:ప పపసరదరరవప
ఇసటట ననస:65-4-361
వయససస:53
లస: పప
3599 SQX1552406
పపరర: మమరక నసదదగరమ

95-188/436

95-188/439

భరస : ససతతషరరవప
ఇసటట ననస:65-4-362
వయససస:78
లస: ససస స
3608 SQX0741231
పపరర: రరజ కరరఖసశశటట

95-188/445

95-188/448

95-188/451

95-188/1307

తసడక:ప నసరర
ఇసటట ననస:65-4-366
వయససస:42
లస: పప

95-188/443

{లలట}
95-188/446

3615 SQX2059681
పపరర: రరహహత రజలలన తషరరమమళళ

3618 SQX2206092
పపరర: రరషక షపక

95-188/453

3621 AP151000660095
పపరర: జరరననబ సయఖద

95-188/449

3624 SQX2059723
పపరర: పపతతఖష బరరషడడ
తసడక:ప శకధర బరరషడడ
ఇసటట ననస:65-4-366
వయససస:20
లస: ససస స

3604 SQX0203448
పపరర: పపషప వరపపన

95-188/441

3607 MLJ3209194
పపరర: ఎజజపవజయశశఖర వరపన

95-188/444

తసడక:ప ససతతష రరవప
ఇసటట ననస:65-4-362
వయససస:57
లస: పప
3610 SQX0232629
పపరర: రజహనన మహమకద

95-188/447

3613 AP151000657520
పపరర: కలమమర.టట

95-188/450

తసడక:ప జజసఫ. టట
ఇసటట ననస:65-4-363
వయససస:47
లస: పప
95-188/1119

3616 SQX2500593
పపరర: ససజన పసపయ థసరరమమల

95-188/1363

తసడక:ప ఇమమనసఖల పసటర కలమమర థసరరమమల
ఇసటట ననస:65-4-363
వయససస:18
లస: ససస స
95-188/1308

3619 SQX0836411
పపరర: మననవరరర న శరనస

95-188/452

భరస : చసదప శశఖర
ఇసటట ననస:65-4-365
వయససస:48
లస: ససస స
95-188/454

భరస : మహమకదసర సపసన
ఇసటట ననస:65-4-366
వయససస:50
లస: ససస స
95-188/456

95-188/438

భరస : హహసపసన పరషర
ఇసటట ననస:65-4-363
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:65-4-364
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అబబదల గఫపర ఖమన
ఇసటట ననస:65-4-366
వయససస:31
లస: ససస స
3623 SQX0518837
పపరర: జలమన షపక

3606 SQX1353846
పపరర: వరపనన జజననథన బబనసన

3612 AP151000657078
పపరర: జజస దనస.టట

3601 AP151000660603
పపరర: పపషపరరజఖస వరపపన

భరస : రతనపపసరద
ఇసటట ననస:65-4-362
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప ఇమమకనసయయల పపటర
ఇసటట ననస:65-4-363
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప మహమకద యమకకబ షపక
ఇసటట ననస:65-4-364
వయససస:32
లస: పప
3620 SQX1007830
పపరర: అసకతషననసర ఖమన పఠరన

95-188/440

తసడక:ప జజసఫ. టట
ఇసటట ననస:65-4-363
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప మహకదనపషర
ఇసటట ననస:65-4-363
వయససస:48
లస: పప
3617 SQX2219897
పపరర: రరయమజ షపక

3603 MLJ3138245
పపరర: పదకలత వరపనన

3609 MLJ3138070
పపరర: అరరణ తషరరమమళళ 

95-188/435

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:65-4-362
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:65-4-363
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మహమకదనపషర
ఇసటట ననస:65-4-363
వయససస:90
లస: ససస స
3614 AP151000657521
పపరర: హహసపమమపషర.యమడ

95-188/437

తసడక:ప వ ఇమమనసయయల రరజశశఖర
ఇసటట ననస:65-4-362
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప దడవదననస
ఇసటట ననస:65-4-362
వయససస:61
లస: పప
3611 AP151000660020
పపరర: కనకవలర ఏన

3600 SQX0403683
పపరర: ఆనసదరరవప వరపపన

భరస : వజయశశఖర
ఇసటట ననస:65-4-362
వయససస:52
లస: ససస స
95-188/442

3598 MLJ3209756
పపరర: జజరరరబబబబ బబ డడడ 

తసడక:ప ఏససరతనస 
ఇసటట ననస:65-4-361
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ప అబపహస
ఇసటట ననస:65-4-361
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససతతషరరవప
ఇసటట ననస:65-4-362
వయససస:50
లస: ససస స
3605 AP151000660609
పపరర: ససవరష మక వరపపన

95-188/434

తసడక:ప పపసరద రరవప 
ఇసటట ననస:65-4-361
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప పపసడరరకరకడడ నసదదగరమ
ఇసటట ననస:65-4-361
వయససస:63
లస: పప
3602 AP151000660468
పపరర: దడవమణణ వరపపన

3597 MLJ1745314
పపరర: రతనపపసరద వరపన 

3622 SQX0839894
పపరర: రహహస సయఖద

95-188/455

తసడక:ప సయఖద మహబమబ
ఇసటట ననస:65-4-366
వయససస:37
లస: పప
95-188/1120

3625 SQX2101202
పపరర: మమరర ఝనస రరణణ బరరషడడ

95-195/1303

భరస : శకధర బరరషడడ
ఇసటట ననస:65-4-366
వయససస:42
లస: ససస స
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95-196/718

తసడక:ప శకధర బరరషడడ
ఇసటట ననస:65-4-366
వయససస:18
లస: ససస స

3627 SQX2098747
పపరర: శకధర బరరషడడ

తసడక:ప సససదర రరవప బరరషడడ
ఇసటట ననస:65-4-366
వయససస:50
లస: పప

95-188/458 3630 AP151000657079
3629 MLJ3138518
పపరర: మమరరస సతఖవత కరరరమసచ 
పపరర: రవసదపననధ కరరరమసచ

భరస : రవసదపననధ 
ఇసటట ననస:65-4-368
వయససస:55
లస: ససస స
3632 SQX0352526
పపరర: ఎస కకరణ కలమమర

95-188/461

95-188/464

95-188/467

95-188/470

95-188/473

భరస : కకసడపలర రరమయఖ
ఇసటట ననస:65-4-372
వయససస:30
లస: ససస స
3647 SQX1616798
పపరర: గగససయమ షపక

95-188/476

తసడక:ప మరరర మబజద బబసగ
ఇసటట ననస:65-4-391
వయససస:24
లస: పప

95-188/465

3642 SQX1602201
పపరర: మరరర ఇనయతషలమర బబసగ

95-193/137

95-188/468

3637 SQX0204263
పపరర: పపమల ఏన

95-188/471

3646 SQX1212299
పపరర: రరజజష ఆతకకకరర

తసడక:ప షపక అకబర
ఇసటట ననస:65-4-391
వయససస:54
లస: పప

95-188/469

3643 SQX1321447
పపరర: షపక రహహల పరరవన

3645 SQX1320399
పపరర: షపక వరల బబషర

3654 SQX1251883
పపరర: షపక జజవద

95-188/466

3640 SQX1353895
పపరర: మరరర జజహహద బబగస

భరస : షపక వల బబషర
ఇసటట ననస:65-4-372
వయససస:29
లస: ససస స

3651 SQX1321504
పపరర: మహమకద సలమక

95-188/463

తసడక:ప మరరర హహదనయతషలమర బబసగ
ఇసటట ననస:65-4-371
వయససస:25
లస: ససస స

95-188/474

95-188/472

95-188/475

తసడక:ప వజజసదప రరవప ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:65-4-372
వయససస:33
లస: పప
95-188/477

3649 SQX2245587
పపరర: ఫజయమ షపక

95-188/1309

తసడక:ప ఖలల
ఇసటట ననస:65-4-381
వయససస:21
లస: ససస స
95-188/478

భరస : మహమకద సలస
ఇసటట ననస:65-4-389
వయససస:36
లస: ససస స
95-188/480

3634 SQX1321363
పపరర: హహమదదపసస నదన

తసడక:ప మరరర హహదయతషలలమహ బబసగ
ఇసటట ననస:65-4-371
వయససస:23
లస: పప

3648 SQX1627449
పపరర: నదన ఇశరకయలల

95-188/460

భరస : చనరరరస
ఇసటట ననస:65-4-370
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ప నదన చనరరరస
ఇసటట ననస:65-4-377
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప షపక నసరరదదదన
ఇసటట ననస:65-4-383
వయససస:24
లస: పప
3653 SQX1602151
పపరర: మరరర అబద బబసగ

3639 SQX0403204
పపరర: జజజ న దదపక నడ

3631 SQX1320357
పపరర: తషరరమమళ జజఖత

తసడక:ప జజసఫ నదన
ఇసటట ననస:65-4-370
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప షపక ఖమజజ
ఇసటట ననస:65-4-372
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-4-375
వయససస:24
లస: ససస స
3650 SQX1583930
పపరర: షపక నజమబదదదన

95-188/462

తసడక:ప జజససఫ
ఇసటట ననస:65-4-370
వయససస:30
లస: పప

భరస : దననయయలల దడవరపలర
ఇసటట ననస:65-4-371
వయససస:57
లస: ససస స
3644 SQX1319988
పపరర: కకసడపలర తపవనణణ

3636 SQX0204321
పపరర: లలత ఏన

95-188/457

భరస : తషరరమమళ రరజకలమమర
ఇసటట ననస:65-4-369
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : చనరరరస
ఇసటట ననస:65-4-370
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చనరరరస
ఇసటట ననస:65-4-370
వయససస:55
లస: ససస స
3641 SQX1212158
పపరర: మమరర దడవరపలర

95-188/459

తసడక:ప రరజజరరవప
ఇసటట ననస:65-4-369
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఇజజపయయల
ఇసటట ననస:65-4-370
వయససస:38
లస: ససస స
3638 SQX0204222
పపరర: అననమక ఏన

3633 SQX1321710
పపరర: తషరరమమళ రరజకలమమర

3628 SQX1353937
పపరర: పసస
స స జరరరషర కరరరమసచ

తసడక:ప రవసదపననథ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:65-4-368
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప జజన
ఇసటట ననస:65-4-368
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ప రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:65-4-369
వయససస:36
లస: పప
3635 SQX0204586
పపరర: యమనగజకస నడ

95-198/1215

3652 SQX1602185
పపరర: మరరర ఇమమమ న బబసగ

95-188/479

తసడక:ప మరరర అసకతషలమహ బబసగ
ఇసటట ననస:65-4-391
వయససస:23
లస: పప
95-188/481

3655 SQX2311371
పపరర: రహమతషననసర పఠరన

95-193/1348

భరస : హబబబలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-4-438 , 4 LINE
వయససస:63
లస: ససస స

Page 126 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11

3656 SQX2311439
పపరర: సమవపలమర ఖమన పఠరన

95-193/1349

తసడక:ప హబబబలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-4-438 , 4 LINE
వయససస:32
లస: పప
3659 SQX1352806
పపరర: నసరర హన షపక

95-193/139

95-193/142

95-193/145

95-193/148

95-192/1165

95-189/80

95-188/483

భరస : జహహసగజర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-241
వయససస:31
లస: ససస స

3669 SQX1188490
పపరర: ననయబ రససల షపక

3672 SQX2220267
పపరర: మబసతనజ షపక

3675 SQX1346650
పపరర: వరమక తమనస

3678 SQX0201426
పపరర: రరహనన షపక

95-188/486

3681 SQX0221960
పపరర: జలమన షపక

95-193/149

3684 SQX2407849
పపరర: జబదన పరరవన షపక
భరస : జబబసర మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-259
వయససస:33
లస: ససస స

3664 AP151000660656
పపరర: ఫరతజజబ షపక

95-193/144

3667 SQX0743443
పపరర: ఖమజజ రససల

95-193/147

3670 SQX1406983
పపరర: ససభబన షపక

95-193/150

తసడక:ప ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:65-4-718
వయససస:60
లస: పప
95-188/1311

3673 SQX2222784
పపరర: రరషక షపక

95-197/803

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-4-5320
వయససస:22
లస: ససస స
95-176/896

3676 AP151000660340
పపరర: చసదపమక మదదదననన

95-188/482

భరస : బబపనయఖ
ఇసటట ననస:65-5-131
వయససస:70
లస: ససస స
95-188/484

3679 SQX0096776
పపరర: ససదదప తలతతటట

95-188/485

తసడక:ప సపటవన సన
ఇసటట ననస:65-5-133
వయససస:29
లస: పప
95-188/487

తసడక:ప గగస
ఇసటట ననస:65-5-133
వయససస:51
లస: పప
95-187/6

95-193/141

తసడక:ప ఖమజజ హహసపసన
ఇసటట ననస:65-4-718
వయససస:28
లస: పప

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:65-5-133
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప జలమన
ఇసటట ననస:65-5-133
వయససస:31
లస: పప
3683 SQX1875566
పపరర: జజనబ షపక

95-193/146

భరస : అచరయఖ తమనస
ఇసటట ననస:65-5-76/A
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప భబసకర రరవప పపతసపరటట
ఇసటట ననస:65-5-132
వయససస:50
లస: పప
3680 SQX0633230
పపరర: మమహమక అషపఫ

3666 SQX0743575
పపరర: ననయబ రససల

3661 MLJ3623360
పపరర: మజజర ర ససలమసనన షససక

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:65-4-718
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-4-5320
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప బబషర
ఇసటట ననస:65-5-47/5
వయససస:42
లస: పప
3677 SQX1212349
పపరర: శకనవరస రరవప పపతసపరటట

95-193/143

తసడక:ప చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-4-718
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:65-4-1953
వయససస:65
లస: పప
3674 SQX1774694
పపరర: అబబదల రగఫ షపక

3663 SQX0742932
పపరర: ఖమసససబ షపక

95-193/138

భరస : యమససన షససక
ఇసటట ననస:65-4-718
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమజజ హహసపసన
ఇసటట ననస:65-4-718
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప మహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-4-718
వయససస:30
లస: పప
3671 SQX2400794
పపరర: ససభబన షపక

95-193/140

భరస : ఖమజజ హహసపసన
ఇసటట ననస:65-4-718
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప హజరత వల
ఇసటట ననస:65-4-718
వయససస:26
లస: పప
3668 SQX1353101
పపరర: హనఫ షపక

3660 SQX1407429
పపరర: ఆరరఫర షపక

3658 SQX0743062
పపరర: కరరషరక షపక

తసడక:ప హజరత వల
ఇసటట ననస:65-4-718
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సమవపలమర షపక
ఇసటట ననస:65-4-718
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ మయనసదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-4-718
వయససస:34
లస: ససస స
3665 SQX0743211
పపరర: ననయబ రససల షపక

95-192/1168

తసడక:ప షపక ససభబన
ఇసటట ననస:65-4-718
వయససస:38
లస: పప

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-4-718
వయససస:30
లస: ససస స
3662 SQX1407395
పపరర: షరహహన షపక

3657 SQX2221612
పపరర: షపక యశన

3682 SQX0217059
పపరర: భబరత దడవరపలర

95-219/52

భరస : పఫ లరరడకడ దడవరపలర
ఇసటట ననస:65-5-196
వయససస:33
లస: ససస స
95-188/1313

3685 SQX0351460
పపరర: గబడసరర ససధనకర

95-188/488

తసడక:ప వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:65-5-292
వయససస:42
లస: పప
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95-187/7

భరస : శకనవరస రరడకడ కకనస
ఇసటట ననస:65-5-296
వయససస:41
లస: ససస స
3689 SQX1461458
పపరర: రహహమబన షపక

95-193/151

3690 SQX1461250
పపరర: అబబదల ఎస కజ

95-193/154

3693 SQX0086421
పపరర: నయబమ మహమకద

3696 SQX0518803
పపరర: అహకద షపక

తసడక:ప హయమత ఫరరరక మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-322
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప ససభబన
ఇసటట ననస:65-5-348
వయససస:32
లస: పప

3698 SQX1602177
పపరర: లమవణఖ కకసడపలర

3699 SQX0836429
పపరర: ఆషర రరజ

95-188/490

భరస : దడవదనస కకసడపలర
ఇసటట ననస:65-5-371
వయససస:36
లస: ససస స
3701 MLJ1126978
పపరర: రతనరరజ తషమకల

95-188/493

95-188/496

95-188/499

తసడక:ప జగదదష
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:25
లస: ససస స

95-188/489

3708 AP151000660469
పపరర: దననమక కకసడపలర 

95-188/502

3711 MLJ3209103
పపరర: రరమయఖ కకసడపలర 

95-188/491

3714 SQX1095422
పపరర: దసరర గరపరల పపటటట
తసడక:ప జగదదష
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:25
లస: ససస స

3694 SQX0998039
పపరర: సరరదర షపక

95-191/318

3697 SQX1024066
పపరర: షరరరఖ షపక

95-189/81

3700 SQX0839498
పపరర: రతన రరజ డక

95-188/492

తసడక:ప డననయల
ఇసటట ననస:65-5-371
వయససస:38
లస: పప
95-188/494

3703 SQX1095372
పపరర: దననయయలల దడవరపలర

95-188/495

తసడక:ప భమషణస
ఇసటట ననస:65-5-371
వయససస:60
లస: పప
95-188/497

3706 AP151000660330
పపరర: సలలమ కకసడపలర 

95-188/498

భరస : పపసరదస
ఇసటట ననస:65-5-372
వయససస:50
లస: ససస స
95-188/500

3709 SQX0222653
పపరర: ననగరరజ డనకరపడ

95-188/501

తసడక:ప రసగరరరవప
ఇసటట ననస:65-5-372
వయససస:34
లస: పప
95-188/503

తసడక:ప ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:65-5-372
వయససస:40
లస: పప
95-188/505

95-193/153

తసడక:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-365
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:65-5-372
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:ప జజరరర
ఇసటట ననస:65-5-372
వయససస:40
లస: పప
3713 SQX1095414
పపరర: నరకల గరపరల పపటటట

3705 AP151000660331
పపరర: ససభబషసణణ కకసడపలర 

3691 SQX0087866
పపరర: మమహహకద మహమకద

తసడక:ప ఇబబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-5-322
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:65-5-372
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జజరరర
ఇసటట ననస:65-5-372
వయససస:55
లస: ససస స
3710 MLJ1745678
పపరర: శరఖమబయల జజన కకసడపలర

95-193/155

తసడక:ప పపలర యఖ
ఇసటట ననస:65-5-371
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప భమషణస
ఇసటట ననస:65-5-371
వయససస:63
లస: పప
3707 MLJ3138096
పపరర: దననమక కకసడపలర 

3702 AP151000657093
పపరర: ఏడడకకసడలల మసదడడవప

95-220/1152

భరస : నయబమ
ఇసటట ననస:65-5-312
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రతన రరజ
ఇసటట ననస:65-5-371
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప ఇననయఖ
ఇసటట ననస:65-5-371
వయససస:39
లస: పప
3704 SQX0839472
పపరర: డననయల డక

95-193/152

తసడక:ప గగస బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-317
వయససస:41
లస: పప
95-191/319

3688 SQX2360063
పపరర: రరజశశఖర రరడకడ మలర శవర రరడకడ

తసడక:ప మలర శవర రరడకడ గబసటక
ఇసటట ననస:65-5-298
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప కరయబస ఎస కజ
ఇసటట ననస:65-5- 308
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప ఖమదర మహహదద న
ఇసటట ననస:65-5-312
వయససస:44
లస: పప
3695 SQX0096388
పపరర: ఫరరరక మహమకద

95-188/1314

భరస : రమ రరడకడ తనత రరడడ క
ఇసటట ననస:65-5-298
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : అబబదల షపక
ఇసటట ననస:65-5-308
వయససస:28
లస: ససస స
3692 SQX0690529
పపరర: సలస షపక

3687 SQX2468684
పపరర: వనసకట రతనస తనత రరడడ క

3712 MLJ3209277
పపరర: దడవదనసస కకసడపలర  

95-188/504

తసడక:ప జజరరర  
ఇసటట ననస:65-5-372
వయససస:44
లస: పప
95-188/506

3715 SQX1315036
పపరర: పరరవన మహమకద

95-188/507

భరస : ఇమమమ న మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:26
లస: ససస స
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95-188/508

భరస : దసరరర రరవప
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:31
లస: ససస స
3719 SQX0344721
పపరర: ననగమణణ దక

95-188/511

95-188/514

95-188/517

95-188/520

95-188/523

95-188/525

95-188/528

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-5-374
వయససస:50
లస: పప

3729 MLJ1746429
పపరర: నయళఎస షపక 

3732 AP151000657091
పపరర: బబబబలమర షపక

3735 SQX0721118
పపరర: రతనకలమమరర కనపరరస

3738 AP151000660122
పపరర: ససనత కనపరరస

95-188/531

3741 SQX0633321
పపరర: మరరయరరజ కనపరరస

95-188/521

3744 SQX0438200
పపరర: జజసఫ.ఎన
తసడక:ప చనరర స
ఇసటట ననస:65-5-374
వయససస:60
లస: పప

3724 SQX0353516
పపరర: డదకరక ససత ననగరరజ

95-188/516

3727 SQX0222737
పపరర: శకనవరసరరవప డనకరపడ

95-188/519

3730 AP151000657092
పపరర: యమససన షపక

95-188/522

తసడక:ప బబబబలమర
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:48
లస: పప
95-188/524

3733 SQX0714840
పపరర: రమణ గరపరలపపటటట

95-188/1053

భరస : జగదదష
ఇసటట ననస:65-5.373
వయససస:49
లస: ససస స
95-188/526

3736 AP151000660213
పపరర: షమమ షపక

95-188/527

భరస : అహమకదదకహహదద న
ఇసటట ననస:65-5-374
వయససస:43
లస: ససస స
95-188/529

3739 AP151000660215
పపరర: జరసబబననస షపక

95-188/530

భరస : అహమకదదకహహదద న
ఇసటట ననస:65-5-374
వయససస:45
లస: ససస స
95-188/532

తసడక:ప మసరసనమక
ఇసటట ననస:65-5-374
వయససస:41
లస: పప
95-188/534

95-188/513

తసడక:ప రసగరరరవప
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఏససదనసస
ఇసటట ననస:65-5-374
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:65-5-374
వయససస:60
లస: ససస స
3743 AP151000657089
పపరర: ఏససదనసస కనపరరస

95-188/518

తసడక:ప దనసస
ఇసటట ననస:65-5-374
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అహమకదదకహహదద న
ఇసటట ననస:65-5-374
వయససస:44
లస: ససస స
3740 SQX0204032
పపరర: మరరయమక కనపరరస

3726 SQX0222612
పపరర: దసరరర పపసరద డనకరపడ

3721 AP151000660153
పపరర: నగరరజబగస షపక

తసడక:ప రసగరరరవప
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప లమలవలర
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:72
లస: పప

తసడక:ప దనసస కనపరరస
ఇసటట ననస:65-5-374
వయససస:24
లస: ససస స
3737 AP151000660131
పపరర: నజమబననస షపక

95-188/515

తసడక:ప బబబబలమల షపక
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ప దనశరధద
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:54
లస: పప
3734 SQX1315010
పపరర: ససధ రరణణ కనపరరస

3723 SQX1095521
పపరర: వనసకట గరపరల పపటటట

95-188/510

భరస : బబబబలర 
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:ప రసగరరరవప
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప బబబబలమర
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:43
లస: పప
3731 SQX0694745
పపరర: జగదదష గరపరలపపటటట

95-188/512

తసడక:ప జగదదష
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప రసగరరరవప
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:36
లస: పప
3728 AP151000657094
పపరర: యహహయమ కజక

3720 SQX0203828
పపరర: ననగమణణ డనకరపడ

3718 SQX0994277
పపరర: పరరవన షపక

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:ప ఆసతతన రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:26
లస: పప
3725 SQX0222695
పపరర: రరజజ డనకరపడ

95-188/509

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:65-5-373
వయససస:60
లస: ససస స
3722 SQX1261296
పపరర: రవ తడజ బబ రరగడడ

3717 SQX0203877
పపరర: ససమలత డనకరపడ

3742 SQX0585349
పపరర: మసరసన పఠరన

95-188/533

తసడక:ప ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-5-374
వయససస:49
లస: పప
95-188/535

3745 AP151000657088
పపరర: మసరసన కనపరరస

95-188/536

తసడక:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:65-5-374
వయససస:67
లస: పప
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95-188/1121

తసడక:ప దనసస కనపరరస
ఇసటట ననస:65-5-374
వయససస:20
లస: ససస స
3749 SQX0204123
పపరర: జజకకరర బబగస మహమకద

95-188/538

95-188/541

భరస : పసరరజ
ఇసటట ననస:65-5-375
వయససస:36
లస: ససస స
3758 SQX2099661
పపరర: హఫస షపక

95-188/1123

95-189/1265

95-198/1217

95-188/546

భరస : లషకయఖ
ఇసటట ననస:65-5-377
వయససస:68
లస: ససస స
3773 SQX0223081
పపరర: మతస యఖ పసనసమమక
తసడక:ప పపభబదనస
ఇసటట ననస:65-5-377
వయససస:33
లస: పప

3756 SQX0576322
పపరర: ఫసరరజ షపక

95-189/317

95-188/552

95-188/1124

3762 SQX2100089
పపరర: హససన బబగస షపక

3765 SQX0204446
పపరర: మమరర రరణణ పసనసమమక

3768 AP151000660392
పపరర: భబగఖమక పసనసమమక

3754 SQX0274647
పపరర: మహమకద హహమమయన

95-188/543

3757 SQX2099687
పపరర: యమససన షపక

95-188/1122

3760 SQX2099810
పపరర: నయళస షపక

95-189/1264

తసడక:ప బబబబలమల షపక
ఇసటట ననస:65-5-375/1
వయససస:41
లస: పప
95-191/450

3763 SQX2088524
పపరర: నగరర బబగస షపక

95-198/1216

భరస : బబబబలమల షపక
ఇసటట ననస:65-5-375/1
వయససస:68
లస: ససస స
95-188/544

3766 SQX0451443
పపరర: హలలమమ పరరవన షపక

95-188/545

భరస : కరరషమ
ఇసటట ననస:65-5-377
వయససస:32
లస: ససస స
95-188/547

3769 MLJ3138658
పపరర: నససమబననసర షపక

95-188/548

భరస : హరరనపషసద
ఇసటట ననస:65-5-377
వయససస:56
లస: ససస స

3771 SQX1438804
పపరర: మహమకద వల మహమకద
ఖమన
తసడక:ప మహమకద అసదసలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-377
వయససస:29
లస: పప

95-188/550

3774 AP151000657096
పపరర: రరయమజ అహకద

95-188/553

తసడక:ప అజజ
ఇసటట ననస:65-5-377
వయససస:49
లస: పప

95-188/540

తసడక:ప బబబబలమల షపక
ఇసటట ననస:65-5-375/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : పపభబదనసస
ఇసటట ననస:65-5-377
వయససస:55
లస: ససస స
95-188/549

3751 SQX0222794
పపరర: జజహర ఖమన పఠరన

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-5-375
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ప పపభబదనసస
ఇసటట ననస:65-5-377
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మహమకద అయమఖబ
ఇసటట ననస:65-5-377
వయససస:36
లస: ససస స
3770 MLJ1744044
పపరర: వజజపమక పసనసమమక

95-188/542

భరస : యమససన
ఇసటట ననస:65-5-375/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప బబబబలమల షపక
ఇసటట ననస:65-5-375/1
వయససస:38
లస: పప
3767 SQX0444844
పపరర: రఫసఖమ పరరవన షపక

3753 SQX0222869
పపరర: ఇమమమ న మహమకద

3759 SQX2099638
పపరర: మబసరకన షపక

95-188/537

తసడక:ప కరరమబలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-375
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప యమససన షపక
ఇసటట ననస:65-5-375/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : నయళస షపక
ఇసటట ననస:65-5-375/1
వయససస:38
లస: ససస స
3764 SQX2088581
పపరర: యహఖ షపక

95-188/539

తసడక:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:65-5-375
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప యమససన షపక
ఇసటట ననస:65-5-375/1
వయససస:21
లస: ససస స
3761 SQX2099844
పపరర: నసపత ససలమసనన షపక

3750 SQX0204081
పపరర: జబన పఠరన

తసడక:ప హహమమయన
ఇసటట ననస:65-5-375
వయససస:33
లస: పప
95-189/312

3748 SQX0204164
పపరర: ఫరరరనన మహమకద

తసడక:ప హహమమయన
ఇసటట ననస:65-5-375
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:65-5-375
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమబలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-375
వయససస:33
లస: పప
3755 SQX0344069
పపరర: రజయమ షపక

95-192/887

తసడక:ప దనసస కనపరరస
ఇసటట ననస:65-5-374
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప హహమమయన
ఇసటట ననస:65-5-375
వయససస:48
లస: ససస స
3752 SQX0223057
పపరర: ఇకరబల ఖమన పఠరన

3747 SQX2051498
పపరర: రతన కలమమరర కనపరరస

3772 SQX0097162
పపరర: షబబర అహకద షపక

95-188/551

తసడక:ప హరరన రషసద
ఇసటట ననస:65-5-377
వయససస:33
లస: పప
3775 SQX1508938
పపరర: అసదసలమర ఖమన మహమకద

95-188/554

తసడక:ప అఖస ర మహమకద ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-377
వయససస:54
లస: పప
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3776 AP151000657095
పపరర: అజజ ఆహకద

95-188/555

తసడక:ప ఖమససస
ఇసటట ననస:65-5-377
వయససస:73
లస: పప
3779 MLJ3209772
పపరర: హరరన రషసద షపక

95-188/558

95-189/83

95-189/85

95-188/560

తసడక:ప పరలలలసరదరరవప
ఇసటట ననస:65-5-382
వయససస:58
లస: పప
3794 AP151000660619
పపరర: సతఖవనదమణణ గరళళ

95-189/87

95-188/568

తసడక:ప సరలమవపదదదన o
ఇసటట ననస:65-5-384
వయససస:47
లస: ససస స

95-189/86

3789 SQX0274878
పపరర: మననజ గరళళ

3792 AP151000657100
పపరర: జజమస వరపపసరదరరవప జజలమ

3795 SQX1875939
పపరర: చసదపపరల జజలమ

3798 MLJ3210226
పపరర: అయమబ మహమకద 

95-189/88

3801 AP151000660225
పపరర: సతఖవనదమణణ జజల

95-188/561

3804 SQX0404145
పపరర: మబనవర షపక
భరస : అసకత
ఇసటట ననస:65-5-384
వయససస:51
లస: ససస స

3784 SQX2377448
పపరర: పరరవన షపక

95-189/1389

3787 SQX0274753
పపరర: ససచతప గరళళ

95-188/559

3790 SQX0741348
పపరర: ఓనససమబన గగలర

95-188/562

తసడక:ప గరపరల రరవప
ఇసటట ననస:65-5-382
వయససస:41
లస: పప
95-188/564

3793 AP151000657097
పపరర: పపసరద బబబబ గరళళ

95-188/565

తసడక:ప మననహరర
ఇసటట ననస:65-5-382
వయససస:70
లస: పప
95-188/566

3796 AP151000657101
పపరర: ఫరరరన సయఖద

95-188/567

తసడక:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:65-5-383
వయససస:44
లస: పప
95-188/569

3799 MLJ3209210
పపరర: మహబమబ సయఖద

95-188/570

తసడక:ప ఖమదర
ఇసటట ననస:65-5-383
వయససస:81
లస: పప
95-189/89

భరస : జజమబసవరపపసరదరరవప
ఇసటట ననస:65-5-383
వయససస:55
లస: ససస స
95-188/571

95-189/82

తసడక:ప పపసరద బబబబ
ఇసటట ననస:65-5-382
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద యమససఫ  
ఇసటట ననస:65-5-383
వయససస:80
లస: పప

భరస : కకకషట య
స ననబబబ
ఇసటట ననస:65-5-383
వయససస:52
లస: ససస స
3803 SQX0204743
పపరర: ససరరజననసర షపక

3786 MLJ1744093
పపరర: భగవత గబమమకడక

3781 SQX0942730
పపరర: అమననబ షపక

భరస : అబబదల హహసపన షపక
ఇసటట ననస:65-5-378, 5th LINE
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప జజమస వరపపసరద రరవప జజలమ
ఇసటట ననస:65-5-383
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:65-5-383
వయససస:45
లస: పప
3800 AP151000660674
పపరర: ఉషశక జజల

95-189/84

తసడక:ప పరలలలసరదరరవప
ఇసటట ననస:65-5-382
వయససస:60
లస: పప

భరస : పపసరదసబబబబ
ఇసటట ననస:65-5-382
వయససస:66
లస: ససస స
3797 AP151000657638
పపరర: షమర ర సయఖద

3783 SQX0942755
పపరర: మబజబ షపక

తసడక:ప పపసరద బబబబ
ఇసటట ననస:65-5-382
వయససస:32
లస: పప
95-188/563

95-188/557

భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:65-5-378
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వససత రరవప
ఇసటట ననస:65-5-381
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : ఓననససనమమస
ఇసటట ననస:65-5-382
వయససస:40
లస: ససస స
3791 AP151000657099
పపరర: కకకషట య
స న బబబబ జజలమ

95-188/1315

తసడక:ప సలమస
ఇసటట ననస:65-5-378
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఏససబ
ఇసటట ననస:65-5-380
వయససస:45
లస: ససస స
3788 SQX0721092
పపరర: పదనకవత గరళళ

3780 SQX2221463
పపరర: రహహమమ మబబన షపక

3778 SQX0222968
పపరర: మహహసదప అనల జజ.యస

తసడక:ప హరననథ బబబబ
ఇసటట ననస:65-5-378
వయససస:32
లస: పప

భరస : షబబర అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-5-378
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప సలమస
ఇసటట ననస:65-5-378
వయససస:26
లస: పప
3785 AP151000660220
పపరర: పపమల గరఖరర

95-188/556

తసడక:ప హరరన రషసద
ఇసటట ననస:65-5-378
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప అబబదలలర సపన
ఇసటట ననస:65-5-378
వయససస:63
లస: పప
3782 SQX0942748
పపరర: హబబబలమర షపక

3777 SQX0223016
పపరర: అబబదల హహసపసన షపక

3802 SQX1815117
పపరర: రరజజ రరణణ దనసరర

95-192/439

భరస : చసదపపరల జజల
ఇసటట ననస:65-5-383
వయససస:33
లస: ససస స
95-188/572

3805 SQX0223172
పపరర: ఇనయతషలమర షపక

95-188/573

తసడక:ప అసకత
ఇసటట ననస:65-5-384
వయససస:30
లస: పప
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95-188/574

తసడక:ప అలమరవపదదదన
ఇసటట ననస:65-5-384
వయససస:51
లస: పప
3809 SQX2061497
పపరర: సబన షపక

95-192/888

95-188/1126

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-5-385 5TH LINE
వయససస:42
లస: పప
3818 SQX2239663
పపరర: రరహన మహమకద

3816 SQX1752690
పపరర: అహ మమద షపక

3819 SQX1932433
పపరర: షరరరక షపక

95-188/579

3822 SQX0204958
పపరర: ససహనన షపక

భరస : జహసగరరరదషర
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:50
లస: ససస స

3825 SQX0073858
పపరర: సససదనబ పఠరన

భరస : అమనసతషలమరషరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ప అససఫ బబషర
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:24
లస: పప
3833 SQX0694877
పపరర: శశఖర ఆరరమళర
తసడక:ప సతఖస
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:38
లస: పప

95-192/440

95-188/580

3831 SQX0581421
పపరర: ఫజజలలలర ఖమన పఠరన

95-188/583

3834 SQX0274761
పపరర: అబబదల రహమమన షపక
తసడక:ప అబబదల లతఫ
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:39
లస: పప

95-188/1318

3820 SQX1353788
పపరర: ఖతజజ బబగమ మహమకద

95-188/578

తసడక:ప రరఖఫరరక మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:26
లస: ససస స
3823 SQX0405456
పపరర: అతహర ససలమసనన

95-188/581

3826 AP151000660110
పపరర: హబదన షపక

95-188/584

భరస : ననననస
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:55
లస: ససస స
95-188/586

3829 SQX0204891
పపరర: రహహమబననసర బబగస

95-188/587

భరస : మహమకద ఖమససస
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:86
లస: ససస స
95-188/589

తసడక:ప నసరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:32
లస: పప
95-188/591

3817 SQX2239606
పపరర: అజజ బబగ మహమకద

భరస : అససఫ బబషర
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బబబబరన
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:67
లస: ససస స
95-188/588

95-188/1316

తసడక:ప సరరదర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-387
వయససస:35
లస: పప

భరస : మహమకద హహసపసన ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:54
లస: ససస స

95-188/585 3828 SQX0887141
3827 AP151000660283
పపరర: బబఫరతమజహర మహమకద
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

3830 SQX1526419
పపరర: మబసతనజ అల షపక

95-189/91

భరస : రరయమ షపక
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:35
లస: ససస స
95-188/582

3814 SQX2142321
పపరర: ఖరఖరరన షపక
భరస : అలమరఉదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-5-385 5TH LINE
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప అమన షపక
ఇసటట ననస:65-5-388
వయససస:23
లస: పప

భరస : అబబదల రహమమన
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:33
లస: ససస స
3824 AP151000660125
పపరర: రజయమ షపక

95-189/90

Deleted

భరస : అజజ బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-387
వయససస:25
లస: ససస స
3821 SQX0204917
పపరర: రజయమ బబగస షపక

3813 SQX1189514
పపరర: ఖమజజ మమనసదదదన షపక

95-188/1125

తసడక:ప ఖమదర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-5-385
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప ఖమజజ వరల షపక
ఇసటట ననస:65-5-386
వయససస:33
లస: పప
95-189/1390

95-188/576

95-188/577 3811 SQX2011013
3810 SQX0074575
పపరర: మబసతనజ బబగస మహమకద
పపరర: మహబమబ బబష షపక

తసడక:ప జజన పసరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-5-385
వయససస:42
లస: పప
95-188/1317

3808 SQX0108142
పపరర: పరషర బబగ

తసడక:ప మహమకద బబగ
ఇసటట ననస:65-5-384
వయససస:63
లస: పప

భరస : షరషర బబగ
ఇసటట ననస:65-5-385
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-385
వయససస:19
లస: పప
3815 SQX2260438
పపరర: ససభబన షపక

95-188/575

తసడక:ప యమససఫ
ఇసటట ననస:65-5-384
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ప సలమరవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-5-384
వయససస:20
లస: ససస స
3812 SQX2013068
పపరర: మబనవర బబషర షపక

3807 AP151000657104
పపరర: కరరమబలర మహకద

3832 SQX0108225
పపరర: హకకమబలర ఖమన

95-188/590

తసడక:ప సససదనబ
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:35
లస: పప
95-188/592

3835 AP151000657108
పపరర: ఆరరఫ భబషర యమడ

95-188/593

తసడక:ప అమమనసలమషరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:43
లస: పప
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3836 SQX0403980
పపరర: సలస బబషర Hజర.యస.డక

95-188/594

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:43
లస: పప
3839 AP151000657109
పపరర: ఆససఫ భబషర యసడక

95-188/597

95-188/600

95-188/603

95-188/605

95-188/608

95-188/611

95-188/614

తసడక:ప దసస గరర
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:29
లస: పప

3849 SQX1320605
పపరర: నజయ పఠరన

3852 AP151000660251
పపరర: షరహహన బబగస మరరర

3855 AP151000660442
పపరర: అయషరబబగస మరరర

3858 AP151000660068
పపరర: ఫససరరజజ పఠరన

95-188/617

3861 SQX1526401
పపరర: ఖలల పఠరన

95-188/606

3864 SQX0740605
పపరర: నరసససహ రరవప ఆరరమళ
తసడక:ప సతఖస ఆరరమళ
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:35
లస: పప

3844 AP151000657107
పపరర: ననననస షపక

95-188/602

3847 SQX0720961
పపరర: షఫసనన మరరర

95-188/604

3850 SQX0078824
పపరర: ననగమణణ ఆరరమళళ

95-188/607

తసడక:ప సతఖస
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:31
లస: ససస స
95-188/609

3853 AP151000660439
పపరర: ఫరరవనససలమసననబబగస మరరర

95-188/610

భరస : అమరరదదదన
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:45
లస: ససస స
95-188/612

3856 AP151000660443
పపరర: జరరననబబగ మరరర

95-188/613

భరస : అసకతషలమరబబగ
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:45
లస: ససస స
95-188/615

3859 AP151000660438
పపరర: ఫజలలననసరబబగస మరరర

95-188/616

భరస : అమర బబగ చసదదల
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:62
లస: ససస స
95-188/618

తసడక:ప నసరరలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:24
లస: పప
95-188/620

95-188/599

తసడక:ప మబజబ బబగ
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నసరరలమరఖమన
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఖమసససమమ
ళ న
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:85
లస: ససస స
3863 SQX0223313
పపరర: నససర బబషర షపక

95-188/1054

భరస : హహదనయతషలమర
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మజరరలమరబబగ
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:45
లస: ససస స
3860 AP151000660146
పపరర: రహమత పఠరన

3846 SQX0229815
పపరర: ఆబద బబషర షపక

3841 AP151000657112
పపరర: అహకద షపక

తసడక:ప మహదదదన
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:60
లస: పప

భరస : మబజబ బబగ
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : గఫరరజబగ
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:45
లస: ససస స
3857 AP151000660440
పపరర: షకకలమబబగస మరరర

95-188/601

తసడక:ప నసరరలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవ
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:35
లస: ససస స
3854 AP151000660444
పపరర: మలర కరబబగస మరరర

3843 AP151000657110
పపరర: జహసగరర బబషర షపక

95-188/596

తసడక:ప జజన
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ప మబసతనజ అల
ఇసటట ననస:65-5.390
వయససస:36
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప ఆరరమళర
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:30
లస: ససస స
3851 SQX0714824
పపరర: సరవతప బబలరసకకసడ

95-188/598

తసడక:ప మబజనబననసరహహబ
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ప షరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:70
లస: పప
3848 SQX0721134
పపరర: కలమఖణణ ఆరరమళర

3840 AP151000657105
పపరర: అమమనసలమర బబగ

3838 SQX0404103
పపరర: ఆససఫ బబషర షపక

తసడక:ప మబసతనజ అల
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప మహకద
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప ఖమసససఖమన
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:55
లస: పప
3845 AP151000657106
పపరర: అమమనసలమ షరరఫ యమడ

95-188/595

తసడక:ప మహకద
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప అమమనసలమషరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-390
వయససస:45
లస: పప
3842 MLJ3209798
పపరర: నసరరలమరఖమన పఠరన

3837 AP151000657103
పపరర: రహమ తషలమర బబగ

3862 SQX1321579
పపరర: మరరర సజజరద బబసగ

95-188/619

తసడక:ప మరరర గఫరర బబసగ
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:28
లస: పప
95-188/621

3865 SQX0694737
పపరర: మరరర జమర బబగ

95-188/622

తసడక:ప అమర బబగ
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:36
లస: పప
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పపరర: అమర షపక
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95-188/623

తసడక:ప ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:40
లస: పప
3869 AP151000657119
పపరర: అసకతషలమర బబగ మరర

95-188/626

95-188/629

95-188/632

95-188/635

95-188/637

95-188/640

95-188/1319

తసడక:ప హబబ బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-392
వయససస:26
లస: పప

3879 AP151000657133
పపరర: రహహమమన. యస.ఎ

3882 SQX0205369
పపరర: షబబనన పఠరన

3885 SQX0633255
పపరర: బషసర ఖమన పఠరన

3888 SQX1447730
పపరర: తనహససన బబగస మహమకద

95-189/95

95-189/98

3891 SQX1307264
పపరర: ఉమమక హబబబ జలలర ళర

3874 AP151000657114
పపరర: హహనసయమన అలబబగ

3877 AP151000657135
పపరర: అబబదల సతస ర బబగ యసడక

95-188/636

3880 SQX1447714
పపరర: నలలఫర షపక

95-188/631

95-188/634

95-189/92

భరస : ఆరరఫ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:33
లస: ససస స
95-188/638

3883 SQX0205039
పపరర: రజయమససలమసనన షపక

95-188/639

భరస : రరఫ
ఇసటట ననస:65-5-392
వయససస:50
లస: ససస స
95-188/641

3886 SQX1602078
పపరర: అబబదల అజస

95-188/642

తసడక:ప అబబదల ఖమదర జలమన
ఇసటట ననస:65-5-392
వయససస:50
లస: పప
95-189/93

3889 SQX1447722
పపరర: జజససకన షపక

95-189/94

భరస : ఆబద బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-392
వయససస:30
లస: ససస స
95-189/96

3892 SQX1339366
పపరర: అశకఫ అల మహమకద

భరస : సలస బబషర జలలర ళర మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-392
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమబలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-392
వయససస:25
లస: పప

3894 SQX2182129
పపరర: షపక మసరసణణ

3895 SQX2053353
పపరర: ఇరరరన షపక

భరస : షపక కరరమబలర
ఇసటట ననస:65-5-392
వయససస:24
లస: ససస స

95-188/628

తసడక:ప రహమమన
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ప రఫసక మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-392
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప హబబ బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-392
వయససస:34
లస: ససస స
3893 SQX1446534
పపరర: వససస అకకమ మహమకద

95-188/633

తసడక:ప లమల ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-392
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప షపక కరరమబలర
ఇసటట ననస:65-5-392
వయససస:20
లస: ససస స
3890 SQX1447748
పపరర: రజషక మహమకద

3876 AP151000657116
పపరర: మరరర గఫరరర బబగ

3871 AP151000657136
పపరర: యమసఫ బబగరకరరర

తసడక:ప మరరరఅమర బబగ
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:51
లస: పప

భరస : బషసర ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-392
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లమలమళ న
ఇసటట ననస:65-5-392
వయససస:60
లస: ససస స
3887 SQX2211050
పపరర: షపక మమహరరనననసర

95-188/630

తసడక:ప అబబదల సతనసర
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:98
లస: పప

తసడక:ప లమల ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-392
వయససస:30
లస: ససస స
3884 SQX0205070
పపరర: మయమబననసర పఠరన

3873 AP151000657134
పపరర: అబబదల రషసద బబగఖసడక

95-188/625

తసడక:ప నఈమమబగ
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప అమర బబగ
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ప దసస గరరర
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:85
లస: పప
3881 SQX0205336
పపరర: యమససకన పఠరన

95-188/627

తసడక:ప రహమమన
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప అమరజబగ
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:53
లస: పప
3878 AP151000657121
పపరర: నజర బబషర షపక

3870 SQX0741538
పపరర: హహమమయబన అల బబగ మరరర

3868 AP151000657120
పపరర: మజహరరలమర బబగ మరరర

తసడక:ప అమర బబగ
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప అమర బబగ
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప అమర బబగ
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:49
లస: పప
3875 AP151000657118
పపరర: మబజబ బబగ మరర

95-188/624

తసడక:ప గఫరపర బబగ
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప అమరజబగ
ఇసటట ననస:65-5-391
వయససస:31
లస: పప
3872 AP151000657117
పపరర: హహదయతషలమర బబగ మరరర

3867 AP151000657115
పపరర: సజజరద బబగ మరరర

95-189/1391

95-189/97

95-159/679

తసడక:ప అబబదల షపక
ఇసటట ననస:65-5-393
వయససస:19
లస: పప
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95-189/99

తసడక:ప మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-393
వయససస:32
లస: ససస స
3899 SQX1307439
పపరర: ఫజలలలమర ఖమన పఠరన

95-189/102

95-188/643

95-188/646

95-188/649

95-188/652

95-188/655

95-188/658

భరస : ఇసరకయల జబవపలమర
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:46
లస: ససస స

3909 SQX0104893
పపరర: అబబదల గఫపర

3912 SQX0104851
పపరర: ఎలయమజ షపక

3915 SQX0274712
పపరర: ఆయయషర షపక

3918 SQX0444786
పపరర: తబసససమ ససలమసనన

95-188/661

3921 SQX0205435
పపరర: మలర క బబగస మహమకద

95-188/650

3924 SQX0633362
పపరర: ఆససయమ బబగస షపక
భరస : ఖమజజ మహహదద న
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:49
లస: ససస స

3904 SQX0103671
పపరర: మహమకద షరహహదన షపక

95-188/645

3907 SQX0792408
పపరర: షపక హలమబననసర

95-188/648

3910 SQX0104844
పపరర: అఫఫ ప జ షపక

95-188/651

తసడక:ప మహమకద అల
ఇసటట ననస:65-5-394
వయససస:31
లస: పప
95-188/653

3913 AP151000657653
పపరర: అజమ షపక

95-188/654

తసడక:ప బబజజన
ఇసటట ననస:65-5-394
వయససస:45
లస: పప
95-188/656

3916 SQX0205518
పపరర: రరహనన బబగస షపక

95-188/657

తసడక:ప మహమకద రఫస
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:30
లస: ససస స
95-188/659

3919 SQX0205476
పపరర: నజమబననసర బబగస

95-188/660

భరస : సయఖద రహసతషలమర
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:33
లస: ససస స
95-188/662

భరస : జబబర
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:36
లస: ససస స
95-188/664

95-189/1674

భరస : బజజన
ఇసటట ననస:65-5-394
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:ప సయఖద జఫపఫ లమర
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జయదసలమర
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:35
లస: ససస స
3923 SQX0585208
పపరర: ఆబదన బబగస మహమకద

95-188/647

తసడక:ప మహమకద షఫస
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మహమకద సరఖబ అల
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:30
లస: ససస స
3920 SQX0714857
పపరర: పపజజ షపక

3906 AP151000660311
పపరర: హలమబననస షపక

3901 SQX2501674
పపరర: తససర మ షపక

భరస : మహమకద అల
ఇసటట ననస:65-5-394
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమజజ పసర
ఇసటట ననస:65-5-394
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప బబజజన
ఇసటట ననస:65-5-394
వయససస:50
లస: పప
3917 SQX0442640
పపరర: షసషరద బబగస

95-188/644

తసడక:ప ఆరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-394
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప ఆరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-394
వయససస:34
లస: పప
3914 MLJ1741875
పపరర: యస. ఎస. కజ. శరరఫ

3903 MLJ3138922
పపరర: హహహహ బబగస షపక

95-189/101

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-5-393
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబజజన
ఇసటట ననస:65-5-394
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద అల
ఇసటట ననస:65-5-394
వయససస:30
లస: పప
3911 SQX0223222
పపరర: జబర మహమకద

95-189/103

భరస : మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-394
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మహమకద ఆరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-394
వయససస:54
లస: ససస స
3908 SQX0104828
పపరర: ఫససరరజ షపక

3900 SQX1876929
పపరర: అబబదల అజస షపక

3898 SQX1282730
పపరర: నఫససర ఖమన ఎస పఠరన

తసడక:ప నసరరలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-5-393
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల ఖమదర జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-5-393
వయససస:50
లస: పప

భరస : అబబదల అజమ
ఇసటట ననస:65-5-394
వయససస:41
లస: ససస స
3905 SQX0103689
పపరర: మహమకద సబరర షపక

95-189/100

తసడక:ప నసరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-393
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప నసరరలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-5-393
వయససస:32
లస: పప
3902 SQX0633404
పపరర: షరహహదన షపక

3897 SQX1177055
పపరర: నజయ

3922 SQX0103622
పపరర: ఫరతమమ సయఖద

95-188/663

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:34
లస: ససస స
95-188/665

3925 SQX0444778
పపరర: షమమ ససలమసనన

95-188/666

భరస : సయఖద జఫపఫ లమర
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:56
లస: ససస స
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95-188/667

భరస : మహమకద రఫస
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:56
లస: ససస స

3927 AP151000660614
పపరర: నసరర హన షపక

భరస : జజనభబషర
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:57
లస: ససస స

95-188/670 3930 SQX1095455
3929 SQX1353804
పపరర: అపసర హహసపసన మహమకద
పపరర: జజమర మహమకద

తసడక:ప జకకర హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప అననసరర
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:26
లస: పప

3932 SQX0839480
పపరర: జహహర ఎసడక

3933 SQX0438341
పపరర: తనవర సయఖద

95-188/673

తసడక:ప అననసరర
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:29
లస: పప
3935 SQX0105007
పపరర: అబబదల అలస సయఖద

95-188/676

95-188/679

3941 MLJ1748631
పపరర: జజకకర  మహకద

95-188/682

95-188/685

3942 AP151000657127
పపరర: కరరమబలమర షపక

3945 AP151000657620
పపరర: అననసరర యమడ

95-189/104

3948 SQX1446682
పపరర: మహమకద బబషర షపక

95-188/677

తసడక:ప అమమనసలమర
ఇసటట ననస:65-5-396
వయససస:31
లస: ససస స

3951 SQX0593186
పపరర: సజల మహమకద

95-188/680

3954 MLJ3139375
పపరర: తనహహరరబబగస మహమకద
భరస : మహమకద ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-396
వయససస:55
లస: ససస స

3934 SQX0274837
పపరర: ఖమససస సరహహబ

95-188/675

3937 SQX0438523
పపరర: షరజహన షపక

95-188/678

3940 SQX0438226
పపరర: రహసతషలమర సయఖద

95-188/681

తసడక:ప ఉసరకన
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:46
లస: పప
95-188/683

3943 SQX0274670
పపరర: ఖమజజ మహహదద న షపక

95-188/684

తసడక:ప ఖమససస
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:56
లస: పప
95-188/686

3946 SQX0438440
పపరర: ఉసరకన సయఖద

95-188/687

తసడక:ప రహసతషలమర
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:85
లస: పప
95-189/105

3949 SQX2047397
పపరర: షపక ఉమర ఫరరరక

95-222/1167

తసడక:ప షపక అబబదల మమలక
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:22
లస: పప
95-188/689

భరస : అతక మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-396
వయససస:32
లస: ససస స
95-188/691

95-188/672

తసడక:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:40
లస: పప
95-188/688

3931 SQX0839464
పపరర: జమర ఎసడక

తసడక:ప ఖమజజ మహహదద న
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:75
లస: పప

భరస : మహమకద బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అజజ
ఇసటట ననస:65-5-396
వయససస:55
లస: ససస స

95-188/674

తసడక:ప మమలమల
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ప ఉసరకన
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:57
లస: పప

3953 AP151000660285
పపరర: ఆశయమబబగస మహమకద

3939 AP151000657125
పపరర: జబబర.యమడ

95-188/669

తసడక:ప అననసరర
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప అననసరర
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ప అన సరరర
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:49
లస: పప

3950 SQX0205690
పపరర: రరహనన షపక

95-188/671

తసడక:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:34
లస: పప

3938 AP151000657126
పపరర: ఇసరకయల జబవపలమర
మహమకద
తసడక:ప అననసరర మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:45
లస: పప

3947 SQX1447755
పపరర: మమహతనబ షపక

3936 SQX0232173
పపరర: కరరమబలమర షపక

3928 SQX0444877
పపరర: హజరర బ

భరస : సయఖద ఉసరకన
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:80
లస: ససస స

తసడక:ప జఫపఫ లమర
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప జజన సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-395
వయససస:34
లస: పప

3944 SQX0438184
పపరర: జఫపఫ లమర సయఖద

95-188/668

3952 SQX0478669
పపరర: మహబమబ షపక

95-188/690

భరస : అమమనసలమర
ఇసటట ననస:65-5-396
వయససస:51
లస: ససస స
95-188/692

3955 AP151000660318
పపరర: వపజరరననస షపక

95-188/693

భరస : అజమతషవలర 
ఇసటట ననస:65-5-396
వయససస:58
లస: ససస స
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3956 AP151000660322
పపరర: జమలమ షపక

95-188/694

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:65-5-396
వయససస:60
లస: ససస స
3959 SQX0595447
పపరర: జహహర మహమకద

95-188/697

95-188/700

95-188/703

95-188/706

భరస : సలమ
ఇసటట ననస:65-5-397
వయససస:48
లస: ససస స
3971 AP151000660685
పపరర: కలలసనబ షపక

95-188/709

95-188/712

95-188/1320

భరస : అబబదలలబదస
ద స
ఇసటట ననస:65-5-398
వయససస:75
లస: ససస స

95-188/704

95-188/715

3964 SQX0223404
పపరర: అమమనసలమర షపక

95-188/702

3967 SQX0205807
పపరర: వహహదన బబగస షపక

95-188/705

భరస : సజజరద హహసపసన
ఇసటట ననస:65-5-397
వయససస:46
లస: ససస స

3969 AP151000660158
పపరర: జరసబమన షపక

3970 AP151000660036
పపరర: ఖమరరననసర షపక

95-188/707

95-188/710 3973 SQX0438309
3972 SQX0223685
పపరర: ఇనయతషలమర బబగ మహమకద
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

3975 AP151000657130
పపరర: అబబదల రషసద షపక

3978 SQX2238012
పపరర: అబబదల సలస పటబన

3981 AP151000660729
పపరర: జజనబ షపక

3984 SQX1321397
పపరర: షపక సరధదక హహసపసన
తసడక:ప షపక సజజరద హహసపసన
ఇసటట ననస:65-5-398
వయససస:26
లస: పప

95-188/708

భరస : అబబదలపససద
ఇసటట ననస:65-5-397
వయససస:60
లస: ససస స
95-188/711

తసడక:ప అబబదల ఖమదర
ఇసటట ననస:65-5-397
వయససస:40
లస: పప
95-188/713

3976 AP151000657132
పపరర: అబబదల ఖమదర షపక

95-188/714

తసడక:ప హమబ
స మయమ
ఇసటట ననస:65-5-397
వయససస:70
లస: పప
95-189/1392

3979 SQX2140853
పపరర: జహహదన బబగబమ మహమకద

95-193/1350

భరస : అననసరర
ఇసటట ననస:65-5-397
వయససస:65
లస: ససస స
95-188/716

భరస : వహహద
ఇసటట ననస:65-5-398
వయససస:44
లస: ససస స
95-188/718

95-188/699

భరస : మహమకద ఇనయతషలమర బబగ
ఇసటట ననస:65-5-397
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల వదసద పటబన
ఇసటట ననస:65-5-397
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప జఫరర
ఇసటట ననస:65-5-398
వయససస:30
లస: ససస స
3983 AP151000660650
పపరర: రజయమబ షపక

3966 SQX0205922
పపరర: చనసదన ఫసర దదస

3961 SQX1417634
పపరర: అతఖ మహమకద

తసడక:ప అబబదల సతనసర
ఇసటట ననస:65-5-396
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప హసనకత
ఇసటట ననస:65-5-397
వయససస:65
లస: పప

తసడక:ప సదదఖ షపక
ఇసటట ననస:65-5-397
వయససస:22
లస: పప
3980 SQX0478701
పపరర: ఫసర దదస సయఖద

95-188/701

తసడక:ప ఫతన బబగ
ఇసటట ననస:65-5-397
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప అబబదల అజజ
ఇసటట ననస:65-5-397
వయససస:50
లస: పప
3977 SQX2377828
పపరర: ఇరరరన షపక

3963 AP151000657128
పపరర: రరయమజ షపక

95-188/696

తసడక:ప అజజ
ఇసటట ననస:65-5-396
వయససస:36
లస: పప

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:65-5-397
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అబబదలమళ జర
ఇసటట ననస:65-5-397
వయససస:65
లస: ససస స
3974 SQX0223784
పపరర: సజజరద హహసపసన షపక

95-188/698

తసడక:ప ఖమజజ
ఇసటట ననస:65-5-396
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప ససదదదకగకలసరహహబ
ఇసటట ననస:65-5-396
వయససస:60
లస: పప
3968 AP151000660154
పపరర: షహననజజబగస షపక

3960 SQX0223545
పపరర: అబబదలమర షపక

3958 SQX0595454
పపరర: జమర మహమకద

తసడక:ప అజజ
ఇసటట ననస:65-5-396
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప అమమనసలమర
ఇసటట ననస:65-5-396
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప అజజ
ఇసటట ననస:65-5-396
వయససస:43
లస: పప
3965 AP151000657525
పపరర: అజజ. ఎమడ

95-188/695

తసడక:ప అమమనసలమర
ఇసటట ననస:65-5-396
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప అజజ
ఇసటట ననస:65-5-396
వయససస:32
లస: పప
3962 AP151000657526
పపరర: అతఖ యమడ

3957 SQX0223487
పపరర: రహసతషలమర షపక

3982 AP151000660155
పపరర: హససనబ మహమకద

95-188/717

భరస : రససల
ఇసటట ననస:65-5-398
వయససస:55
లస: ససస స
95-188/719

3985 AP151000657131
పపరర: వహహద షపక

95-188/720

తసడక:ప అబబదలలళ దస
ద స
ఇసటట ననస:65-5-398
వయససస:47
లస: పప
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3986 SQX1261247
పపరర: జఫరరర సయఖద
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95-188/721

తసడక:ప హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-398
వయససస:58
లస: పప
95-188/724

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-399
వయససస:56
లస: ససస స
95-188/727

తసడక:ప హమద
ఇసటట ననస:65-5-399
వయససస:38
లస: పప
95-188/1321

3993 MLJ3209079
పపరర: జజన షపక

3996 SQX1446781
పపరర: గగససయమ షపక

95-189/1758

3999 SQX2509693
పపరర: జనబ షపక

4002 SQX2226587
పపరర: మబససబ మహమకద

95-188/1323

4005 SQX1052588
పపరర: ససలమసన షపక

తసడక:ప అబబదల రవపఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-408
వయససస:53
లస: పప

3994 SQX1307934
పపరర: షపక ఆఫశర రరహహ

95-191/320

4011 SQX1307165
పపరర: షపక రఫస

95-193/1490

3997 SQX1446401
పపరర: బబజ షపక

4014 SQX1339721
పపరర: రజయ ససలమసనన షపక
తసడక:ప షకకల షపక
ఇసటట ననస:65-5-413
వయససస:24
లస: ససస స

95-189/108

4000 SQX2377455
పపరర: హమదన షపక

95-189/1394

తసడక:ప అబబదల వహహద షపక
ఇసటట ననస:65-5-403
వయససస:22
లస: ససస స

95-189/1395

4003 SQX2541548
పపరర: మబజబ షపక

95-190/1307

తసడక:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:65-5-404
వయససస:28
లస: పప
95-189/110

4006 SQX1052596
పపరర: అససఫ బబసగ

95-189/111

తసడక:ప ఆదస బబసగ
ఇసటట ననస:65-5-408
వయససస:27
లస: పప
95-189/113

4009 SQX2021103
పపరర: ససరరజ షపక

95-189/1267

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-5-409
వయససస:45
లస: ససస స
95-189/114

తసడక:ప షపక కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-5-412
వయససస:35
లస: పప
95-189/1269

95-189/106

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-5-400
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప చనసద బబష షపక
ఇసటట ననస:65-5-409
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఆజజద షపక
ఇసటట ననస:65-5-409
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప రహమన అబబదల
ఇసటట ననస:65-5-412
వయససస:21
లస: ససస స

95-189/107

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-5-408
వయససస:26
లస: పప

95-189/112 4008 SQX1876374
4007 SQX1052976
పపరర: అబబదల కరరమబలమర మహమకద
పపరర: ఆజజద షపక

95-188/726

భరస : షపక జజవద
ఇసటట ననస:65-5-399
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప ఇమదనద మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-404
వయససస:33
లస: పప

భరస : షఫస మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-407
వయససస:34
లస: ససస స

4013 SQX2015279
పపరర: తబసససస అబబదల

3991 SQX0223826
పపరర: ఖలల షపక
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తసడక:ప సలస
ఇసటట ననస:65-5-404
వయససస:22
లస: పప

4010 SQX1839828
పపరర: సమర షపక

95-188/728

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:65-5-400
వయససస:48
లస: ససస స

95-188/1322

95-188/723

తసడక:ప షరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-399
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-5-400
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప జన షపక
ఇసటట ననస:65-5-400
వయససస:55
లస: పప

4004 SQX2342145
పపరర: సరజదన మహమకద

95-188/725

తసడక:ప మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:65-5-399
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప అలర బక షపక
ఇసటట ననస:65-5-400
వయససస:38
లస: పప

4001 SQX2311942
పపరర: సమఉలమర షపక

3990 SQX1276907
పపరర: రరజవన షపక

3988 SQX0633396
పపరర: మబతహరరననసర

భరస : జజన
ఇసటట ననస:65-5-399
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-5-399
వయససస:29
లస: పప

3992 SQX0741215
పపరర: షబబర షపక

3998 SQX2534238
పపరర: బబష షపక

95-188/722

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-5-398
వయససస:80
లస: పప

3989 SQX0205971
పపరర: తనహహరరననసర షపక

3995 SQX2434355
పపరర: అలమరబక షపక

3987 AP151000657129
పపరర: అబబదల ఖసదస
ద స షపక

4012 SQX2014017
పపరర: సఫ న షపక

95-189/1268

తసడక:ప అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:65-5-412
వయససస:25
లస: ససస స
95-189/115

4015 SQX1339994
పపరర: శరవసవల షపక

95-189/116

తసడక:ప షకకల షపక
ఇసటట ననస:65-5-413
వయససస:24
లస: పప
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4016 SQX1283670
పపరర: రరజజవనన షపక
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95-189/117

తసడక:ప ఆయయషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-414
వయససస:25
లస: ససస స
4019 SQX0870790
పపరర: రజహ వల షపక

95-189/120

4020 SQX2249985
పపరర: ససభబన షపక

95-189/1398

4023 SQX2249969
పపరర: జన షపక

4026 SQX0512046
పపరర: మనన షపక
తసడక:ప ఆరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:29
లస: ససస స

4028 SQX0846493
పపరర: ఉమమక రరమనన

4029 SQX0512038
పపరర: యస.యమ. తససర స

95-188/732

తసడక:ప లయమఖత అల
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:30
లస: ససస స
95-188/735

4034 SQX0206540
పపరర: అసరక షపక

95-188/738

95-188/741

4035 SQX0451450
పపరర: జహరర బబగస

4038 AP151000660175
పపరర: రరహననబబగస ఎస.ఎమ

95-188/744

4041 SQX0630020
పపరర: షబబన షపక మహమకద

95-188/733

4044 SQX0512061
పపరర: రరకరసనన షపక
భరస : లయమఖత అల
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:48
లస: ససస స

4024 SQX2012458
పపరర: జరరనన బబగస షపక

95-188/1127

తసడక:ప అహమద బబష షపక
ఇసటట ననస:65-5-416
వయససస:20
లస: ససస స
4027 SQX0206615
పపరర: రమజజ షపక

95-188/731

4030 SQX0470146
పపరర: ఫరరరనన షపక

95-188/734

తసడక:ప లయమఖత అల
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:31
లస: ససస స
95-188/736

4033 SQX0442376
పపరర: తససర మ మహకద

95-188/737

తసడక:ప షహబబదదదన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:38
లస: ససస స
95-188/739

4036 SQX0887158
పపరర: జరహహ బబగస షపక

95-188/740

భరస : మహబమబ అల సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:42
లస: ససస స
95-188/742

4039 AP151000660261
పపరర: తససకన ఎస.ఎమ

95-188/743

భరస : లమలమరననదషర
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:44
లస: ససస స
95-188/745

భరస : నజజమబదదదన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:46
లస: ససస స
95-188/747

95-189/1397

తసడక:ప దనదస
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : తనజదదదన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : తనజదదదన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జహహరరదదదన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:48
లస: ససస స

95-188/730

భరస : మహబమబ అల సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సననవపలర
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:42
లస: ససస స

4043 AP151000660260
పపరర: మబననబబగస ఎస.ఎమ

95-189/1399

తసడక:ప షహబబదదదన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : యమసఫ
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:40
లస: ససస స

4040 AP151000660167
పపరర: వరహహదనబబగస యస.ఎస

4032 SQX0442368
పపరర: మమబవర సయఖద మహకద

4021 SQX2250074
పపరర: షబన షపక

Deleted

తసడక:ప షరబబదదదన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:31
లస: ససస స

4031 SQX0585232
పపరర: తబసససమ పరరవనసయఖద
మహకద
తసడక:ప కలతషబబదదదన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:36
లస: ససస స

95-189/119

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-5-414
వయససస:44
లస: ససస స

Deleted

తసడక:ప మహమకద జఉదదదన అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:25
లస: ససస స

4037 SQX1143791
పపరర: బషసర షపక

95-189/1396

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-5-414
వయససస:22
లస: పప
95-188/729

4018 SQX1177063
పపరర: సననవపలర బ షపక

తసడక:ప జమదసలమరబ
ఇసటట ననస:65-5-414
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప జన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-5-414
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-5-414
వయససస:23
లస: ససస స
4025 SQX0512111
పపరర: మహమకద తసజల షపక

95-189/118

భరస : షరఖత అల
ఇసటట ననస:65-5-414
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప ఆదమ షఫస
ఇసటట ననస:65-5-414
వయససస:50
లస: పప
4022 SQX2250017
పపరర: కరరశరక షపక

4017 SQX0870782
పపరర: షరహహద బబగస ఎస డక

4042 AP151000660365
పపరర: మహమకద షహననజ షపక

95-188/746

భరస : మహమకద జఉదదదన అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:49
లస: ససస స
95-188/748

4045 AP151000660367
పపరర: షమమమబగస ఎస.ఎమ

95-188/749

భరస : రరయమజదదదన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:50
లస: ససస స
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4046 AP151000660366
పపరర: నససహ బబగస యస యమ

95-188/750

భరస : షరబబదదదన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:58
లస: ససస స
4049 SQX1602052
పపరర: ఫరతమమ జహహ మహమకద

4047 MLJ3139466
పపరర: సబహబబగస ఎస.ఎమ

భరస : కలతషబబదదదన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:61
లస: ససస స
95-188/753

4050 SQX0206524
పపరర: లమలబ షపక

భరస : అహమద అల మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : లమలల
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:65
లస: ససస స

95-188/756
4052 SQX0224071
పపరర: మహమకద మకక
ర కల అహమద
షపక
తసడక:ప మహమకద జఉదదదన అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:28
లస: పప

4053 SQX0108944
పపరర: నససరరదదదన
తసడక:ప షరబబదదదన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:32
లస: పప

4055 MLJ1737980
పపరర: యసఎస అజర రరదదదన

4056 MLJ1737956
పపరర: వఖరరదదదన .యస .ఎస  

95-188/759

తసడక:ప ఖసతషబబడడడ న
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:37
లస: పప
4058 MLJ3209624
పపరర: ససరరజదదదన మహమకద 

95-188/762

4059 SQX0104968
పపరర: లమల జజన యస.యమ

తసడక:ప జలమన  
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:43
లస: పప
95-188/768

95-188/771

95-188/1055

భరస : తనజదదదన
ఇసటట ననస:65-5.418
వయససస:85
లస: ససస స
4073 SQX0864959
పపరర: రహమమన షపక
తసడక:ప అబబదల రహమమన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:38
లస: పప

95-188/757

95-189/122

4068 AP151000657640
పపరర: షరబబదదదన యస.యస

4051 AP151000660382
పపరర: జరసననబ సయఖద

4054 MLJ1737964
పపరర: జఫసపదద న యస.యమ  

95-188/760

4057 MLJ1737998
పపరర: నయళమబదదదన యస.ఎస  

95-188/758

95-188/761

తసడక:ప యసఎస. షరబబదదదన  
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:37
లస: పప
95-188/763

4060 SQX0448126
పపరర: మహబమబ అల సయఖద

95-188/764

తసడక:ప జకరరయ సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:42
లస: పప
95-188/766

4063 AP151000657619
పపరర: గయజదదదన యస.యస

95-188/767

తసడక:ప లమల జజన భబషర
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:46
లస: పప
95-188/769

4066 AP151000657529
పపరర: జహహరరదదదన యస.యస

95-188/770

తసడక:ప తనజదదదన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:50
లస: పప
95-188/772

4069 AP151000657145
పపరర: అహకద అల యసడక

తసడక:ప తనజదదదన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ప అజమదదదన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:75
లస: పప

95-188/1072
4071 MLJ3210432
పపరర: మహమకద జఉదదదన అహమద
షపక
తసడక:ప మహమకద తనజదదదన అహమమద షపక
ఇసటట ననస:65.5-418
వయససస:53
లస: పప

4072 SQX0864942
పపరర: షరరఫర షపక
తసడక:ప అబబదల రహమమన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:30
లస: పప

4074 SQX0864967
పపరర: అబబదల రహమమన షపక

4075 SQX0103846
పపరర: రరజజవనన షపక

తసడక:ప శరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:59
లస: పప

95-188/755

తసడక:ప యసఎస. రరజదదదన  
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప మహమకద తనజదదదన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప తనజదదదన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:55
లస: పప
4070 SQX0206482
పపరర: రహహమబననసర యస.ఎస

4065 AP151000657143
పపరర: నజమబదదదన షపక

95-188/752

భరస : జకకకయమ
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబబసభబన
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప గబలమరర మసరసన  
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:46
లస: పప
4067 AP151000657528
పపరర: రరయమజదదదన యస.యస

95-188/754

తసడక:ప యమకలబ
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:41
లస: పప

95-188/765 4062 SQX0694836
4061 MLJ3210242
పపరర: షహహమబదదదన యస.యమ  
పపరర: మరరజజన షపక

4048 AP151000660166
పపరర: రజయబబగస ఎస.ఎమ

భరస : లమలమరననదషర
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ప యసఎస. ఖసతషబబడడడ న  
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప అహమకద అల  
ఇసటట ననస:65-5-418
వయససస:38
లస: పప

4064 MLJ3209145
పపరర: యబససఫ బబషర  షపక

95-188/751

95-189/123

95-188/773

95-189/121

95-188/774

తసడక:ప అబబదల రవపఫ
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:28
లస: ససస స
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4076 SQX0480277
పపరర: మబబనన మహమకద

95-188/777

భరస : కలమబలమర
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:31
లస: ససస స
4079 SQX0858043
పపరర: ఫరరరనన సయఖద

95-188/780

95-188/784

95-188/787

95-188/790

95-188/793

95-188/797

95-188/800

తసడక:ప అబబదల రవపఫ
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:42
లస: పప

4083 SQX0464610
పపరర: నఫససర బబగస

భరస : మహమకద రబవపలమర
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:38
లస: ససస స
95-188/785

4086 AP151000660361
పపరర: మబనరరననసర తలహ

4089 AP151000660337
పపరర: బలలకష బబగస ఖమన

4092 AP151000660273
పపరర: మయమబననస షపక

4095 SQX0206649
పపరర: బదసపననసర బబగస

4098 SQX1416453
పపరర: ఫసయమజ షపక

95-188/803

4101 SQX0108951
పపరర: జజన బబషర

95-188/788

4104 SQX0224139
పపరర: తనహర మహమకద
తసడక:ప అబబదల వహబ
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:43
లస: పప

95-188/786

4087 MLJ3138195
పపరర: షపక నఫసస బబగస

95-188/789

తసడక:ప షపక ననససర అహకద
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:48
లస: ససస స
95-188/791

4090 SQX0887166
పపరర: నససమ బబగస ఎస కజ

95-188/792

భరస : అబబదల రహమన
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:55
లస: ససస స
95-188/795

4093 SQX0464859
పపరర: ఖమబమ ననసర బబగస

95-188/796

భరస : మహమకద రఫసవపలమర
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:66
లస: ససస స
95-188/798

4096 SQX0206722
పపరర: రహమతషననసర సయఖద

95-188/799

భరస : అబబదల తహ
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:76
లస: ససస స
95-188/801

4099 SQX0882076
పపరర: బబససత శరరఫర షససక

95-188/802

తసడక:ప అబబదల రహమమన
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:31
లస: పప
95-188/804

తసడక:ప అబబదల రగఫ
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:33
లస: పప
95-188/807

4084 SQX0074518
పపరర: జమర షపక
భరస : అబబదల షబబర అహకద
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:26
లస: పప

తలర : షహహన బబగస
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:32
లస: పప
4103 SQX0104760
పపరర: అబబదల షబబర అహమకద

95-188/783

భరస : అబబదల వహబ
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:76
లస: ససస స

తసడక:ప హబబ
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:26
లస: పప
4100 SQX0518860
పపరర: అననసర పరషర మహమకద

4081 SQX0442509
పపరర: ఆబదన బబగస

భరస : బకరరరష
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : హఫసజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:72
లస: ససస స
4097 SQX1095398
పపరర: రహమమన మహకఠద

95-188/781

భరస : కలరరర దఆలమ ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సససదసలమర
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:55
లస: ససస స
4094 SQX0991281
పపరర: ఫససజననసర మహమకద

4080 SQX0991265
పపరర: మబనరర మహమకద

భరస : మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప ససధనన ఖమన  
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:48
లస: ససస స
4091 AP151000660343
పపరర: ససరరజ షపక

95-188/779

భరస : మహమకద జబవపలమర
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బకరరరష
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:43
లస: ససస స
4088 MLJ3138377
పపరర: పరరవన బబగస పఠరన  

4078 SQX1009489
పపరర: నసరరననసర ఫరతమ
మహమకద
భరస : మహమకద అలమసఫ
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హబబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : తలమహ
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:39
లస: ససస స
4085 AP151000660274
పపరర: మబననర షపక

95-188/778

తసడక:ప అబబదల రహమమన
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అజ మత
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:37
లస: ససస స
4082 SQX0206680
పపరర: రరకరసనన బబగస మహమకద

4077 SQX0887174
పపరర: అసససఫర ననజ ఎస కజ

4102 SQX0882084
పపరర: రహమమన మషరద షససక

95-188/806

తసడక:ప అబబదలమ
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:39
లస: పప
95-188/808

4105 SQX0464313
పపరర: రబవపలమర మహమకద

95-188/809

తసడక:ప రఫసవపలమర
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:43
లస: పప
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4106 AP151000657146
పపరర: మబహమకద తయఖబ

95-188/810

తసడక:ప అబబదల వహబ
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:46
లస: పప
4109 SQX0991273
పపరర: హబబ మహమకద

95-188/813

95-188/816

95-188/820

తసడక:ప అబబదల అననసర
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:78
లస: పప
4118 SQX2049765
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

95-155/762

95-189/126

95-189/1401

95-189/128

తసడక:ప అబబదల వరహబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-422
వయససస:47
లస: పప
4133 SQX1056614
పపరర: లతఫ అహమద షపక
తసడక:ప నససర అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-5-423
వయససస:25
లస: పప

4116 SQX0518779
పపరర: అబబదల నబ షపక

4117 SQX1441286
పపరర: షపక ఇరరరన

95-188/821

4119 SQX2049658
పపరర: అబబదల జలల ఇరరరన షపక

4122 SQX0437806
పపరర: అబబదల రజజక

4125 SQX2160364
పపరర: బబజ షపక

4128 SQX2170934
పపరర: బదసరరననసర షపక

4131 SQX2174944
పపరర: శశశదన అసజమ మహమకద

4134 SQX0870758
పపరర: ఎస డక అబబదల ఖమదదర
తసడక:ప ఎస డక అబబదల గన
ఇసటట ననస:65-5-423
వయససస:36
లస: పప

95-188/815

95-188/819

95-189/124

తసడక:ప షపక సననఉలమరహ
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:25
లస: పప
95-155/763

4120 SQX0288357
పపరర: అబబదల జబబబర షపక

95-189/125

తసడక:ప షపక అబబదల రజజక
ఇసటట ననస:65-5-421
వయససస:31
లస: పప
95-189/127

4123 SQX2171676
పపరర: ఖససస సయఖద

95-189/1400

తసడక:ప కరరస సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-421
వయససస:36
లస: పప
95-191/625

4126 SQX2222214
పపరర: మహబమబ ససబబహన షపక

95-191/626

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-5-421
వయససస:19
లస: పప
95-189/1402

4129 SQX2172088
పపరర: మబనరరననసర బబగబమ
మహమకద
భరస : సలస మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-422
వయససస:48
లస: ససస స

95-189/1405

4132 SQX0870741
పపరర: నససన
ప బబగస షపక

తసడక:ప సలస మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-422
వయససస:18
లస: ససస స
95-189/130

4114 SQX0104778
పపరర: అబబదల రవపఫ
తసడక:ప అబబదల ఆలస
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:69
లస: పప

భరస : అబబదల వరహబ షపక
ఇసటట ననస:65-5-422
వయససస:77
లస: ససస స
95-189/1404

4111 AP151000657149
పపరర: అబబదల ఖదదర షపక

తసడక:ప అబబదల రరహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:64
లస: పప

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-5-421
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప తనయబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-422
వయససస:24
లస: పప
4130 SQX2205623
పపరర: సలస మహమకద

95-188/817

తసడక:ప అబబదల జలల
ఇసటట ననస:65-5-421
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఖససస సయద
ఇసటట ననస:65-5-421
వయససస:32
లస: ససస స
4127 SQX1282771
పపరర: అజరత మహమకద

4113 SQX1602086
పపరర: ఇసరకయల మహమకద

95-188/812

తసడక:ప అబబదల ఖమదర
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రరజజరక
ఇసటట ననస:65-5-421
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రరజరక
ఇసటట ననస:65-5-421
వయససస:34
లస: పప
4124 SQX2170744
పపరర: అఫఫ ప జ సయద

95-188/814

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:85
లస: పప

భరస : అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:65-5-421
వయససస:54
లస: ససస స
4121 SQX0437988
పపరర: అబబదల గఫరరర

4110 MLJ3209350
పపరర: ససదనన ఖమన పఠరన  

4108 MLJ3209475
పపరర: నససర అహకద షపక

తసడక:ప జజన అహమకద
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప రససల ఖమన  
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ప వహబ
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:58
లస: పప
4115 SQX0224162
పపరర: అబబదల తహ సయఖద

95-188/811

తసడక:ప వహబ
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప హఫసజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-419
వయససస:52
లస: పప
4112 AP151000657147
పపరర: మబహమకద తలహ

4107 AP151000657148
పపరర: మబహమకద సలలమ తలహ

95-189/1403

95-189/129

భరస : ఎస డక అబబదల ఖమదదర
ఇసటట ననస:65-5-423
వయససస:27
లస: ససస స
95-189/131

95-188/775
4135 SQX1031780
పపరర: నసరరనసర ఫరతమమ
మహమకద
భరస : మహమకద అలస ఫ సససయద
ఇసటట ననస:65-5-423(old 17-8-43/1/A)
వయససస:32
లస: ససస స

Deleted
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4136 SQX0442467
పపరర: సరరసజ బబగస సయఖద

95-188/782

4137 SQX0442525
పపరర: షరకకరరననసర బబాడగమ సయద

95-188/794

4138 SQX0438275
పపరర: మహమకద అలమసఫ సయఖద

95-188/805

భరస : ససలమసన షరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-423(old 17-8-43/1/A)
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మహమకద అబబదల నబషర జలమన సయద తసడక:ప మహమకద అబబదల నబష జలమన సయ
ఇసటట ననస:65-5-423(Old 17-8-43/1/A)
ఇసటట ననస:65-5-423(old 17-8-43/1/A)
వయససస:57
లస: ససస స
వయససస:35
లస: పప

95-188/818
4139 SQX0438507
పపరర: మహమకద అబబదల నబషర
జలమన సయద
తసడక:ప మసరసన వల సయద
ఇసటట ననస:65-5-423(old 17-8-43/1/A)
వయససస:64
లస: పప

4140 SQX2227197
పపరర: షపక మహబమబ బబష
తసడక:ప షపక ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-5-424
వయససస:46
లస: పప

4142 SQX0078675
పపరర: ఉమకహన మహమకద

4143 SQX0924985
పపరర: అసపఫపన షససక

95-193/156

భరస : ఫరరక మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-426
వయససస:40
లస: ససస స
4145 MLJ1740216
పపరర: ఎమ డక నససర

95-193/159

తసడక:ప బబబమజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-426
వయససస:24
లస: పప
4151 SQX0336032
పపరర: అజమ సయఖద

95-193/165

95-193/168

తసడక:ప జజఫరరసబ
ఇసటట ననస:65-5-426
వయససస:55
లస: పప
4157 SQX1740471
పపరర: గగస మహమకద
తసడక:ప ఆబద బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-427
వయససస:22
లస: పప
4160 SQX0087973
పపరర: అజజ ఫరతమమ మహమకద

భరస : మహతనబ ఆలస మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-429
వయససస:57
లస: ససస స

95-193/160

95-193/170

4149 SQX0652560
పపరర: మహమకద ఆదదల

95-193/163

95-193/158

4147 SQX1645522
పపరర: గగస మహమకద

95-193/161

4150 SQX0690669
పపరర: గగస భబషర మహమకద

4152 SQX0277814
పపరర: ఆబద బబషర మహమకద

95-193/166

4153 MLJ1740281
పపరర: ఎమ డక బబబబజ

తసడక:ప ఉమమకర ఫరరక మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-426
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప ఉమర
ఇసటట ననస:65-5-426
వయససస:53
లస: పప

4155 SQX2020865
పపరర: అఖల మహమకద

4156 SQX2020287
పపరర: మససద ఖమన పఠరన

95-193/1138

95-193/167

95-189/1270

తసడక:ప ఫసరరజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-5-427
వయససస:21
లస: పప

95-191/321 4159 SQX1802974
4158 SQX1114701
పపరర: ఆయయశర ససలమసనన మహమకద
పపరర: తససర ాసమ మహమకద

4161 SQX0087775
పపరర: ఆరరఫర బబగస మహమకద

4164 MLJ1739341
పపరర: అసద మహమకద
తసడక:ప మహతనబబఆలస 
ఇసటట ననస:65-5-429
వయససస:37
లస: పప

95-193/164

తసడక:ప బబబమజ
ఇసటట ననస:65-5-426
వయససస:29
లస: పప

95-191/322

భరస : అససదసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-429
వయససస:36
లస: ససస స
95-193/171

భరస : సఫకత అల
ఇసటట ననస:65-5-429
వయససస:40
లస: ససస స
95-193/173

4144 MLJ1740992
పపరర: నసరర హన మహమకద

తసడక:ప ఆబ ద బబ షర మ హ మక ద
ఇసటట ననస:65-5-426
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప మతనబ అలమస మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-429
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అసరద
ఇసటట ననస:65-5-429
వయససస:33
లస: ససస స
4163 AP151000663143
పపరర: ఖసససనదనబబగస మహమకద

4146 AP151000663201
పపరర: హలమమ షపక

తసడక:ప బబబబజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-426
వయససస:20
లస: పప
95-193/169

95-189/1407

భరస : ఆబద బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-426
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప బబబబజ
ఇసటట ననస:65-5-426
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప రజజక
ఇసటట ననస:65-5-426
వయససస:36
లస: పప
4154 AP151000663091
పపరర: ఉసరకన షపక

95-193/157

భరస : ఉసరకన
ఇసటట ననస:65-5-426
వయససస:50
లస: ససస స
95-193/162

4141 SQX2227189
పపరర: షపక శలక
భరస : షపక మహబమబ బబష
ఇసటట ననస:65-5-424
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అజస
ఇసటట ననస:65-5-426
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బబబబజ
ఇసటట ననస:65-5-426
వయససస:50
లస: ససస స
4148 SQX1302140
పపరర: ఆరరఫ మహమకద

95-189/1406

95-193/172
4162 SQX1931872
పపరర: ఖసససనడన బబగస మహమకద

భరస : మహతబలస మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-429
వయససస:56
లస: ససస స
95-193/174

4165 MLJ3146420
పపరర: సయఖద అలమసఫ 

95-193/175

తసడక:ప సయఖద భబససరర 
ఇసటట ననస:65-5-429
వయససస:50
లస: పప
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95-193/176 4167 SQX2444529
4166 AP151000663556
పపరర: మహతనబ ఆలస మహమకద
పపరర: అనవర సమర షపక

తసడక:ప నబజజన
ఇసటట ననస:65-5-429
వయససస:60
లస: పప
4169 SQX2357002
పపరర: ఆమర హహసపన షపక

తసడక:ప మబనర షపక
ఇసటట ననస:65-5-430
వయససస:20
లస: పప
95-188/1326

తసడక:ప మబనర షపక
ఇసటట ననస:65-5-430
వయససస:19
లస: పప
4172 SQX1407536
పపరర: ఆససఫ షపక

95-193/179

95-193/182

95-193/184

95-193/187

95-193/191

95-198/516

95-198/519

తసడక:ప అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-5-431
వయససస:34
లస: పప
4193 SQX0741520
పపరర: గగస భబషర షపక
తసడక:ప బబజ షప క
ఇసటట ననస:65-5-432
వయససస:29
లస: పప

95-193/183

4179 MLJ3145992
పపరర: రహహమమ షపక

4182 SQX0958629
పపరర: జబబర షపక

4185 SQX2188332
పపరర: అషపఫ ససలమసనన షపక

95-193/185

95-193/188

95-193/1351

4177 SQX2322204
పపరర: అమనన బఇవనస సయద

95-189/1408

4180 SQX0743161
పపరర: పరరవన మహమకద

95-193/186

4183 SQX1784925
పపరర: సననఉలమరహ మహమకద

95-193/189

4186 SQX2406155
పపరర: సయద సయద

95-193/1352

తసడక:ప బషసర సయద
ఇసటట ననస:65-5-431
వయససస:22
లస: పప
95-198/517

4191 SQX1248864
పపరర: అబబదల గఫరర షపక

95-198/520

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-5-432
వయససస:39
లస: పప

95-193/181

తసడక:ప ఇకరబల మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-431
వయససస:34
లస: పప

4188 SQX1841352
పపరర: షరవన రహమతషననసర
మహమకద
తసడక:ప అయమబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-431
వయససస:28
లస: ససస స

4194 SQX0883918
పపరర: అజజలర షపక

4174 SQX0872820
పపరర: అబబదల జహహర షపక

భరస : మహహమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-431
వయససస:48
లస: ససస స

4189 SQX1240787
పపరర: సలమక ససలమసన షపక

95-198/518

భరస : అబబదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:65-5-431
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-5-431
వయససస:37
లస: పప
95-191/324

95-193/178

భరస : బషసర సయద
ఇసటట ననస:65-5-431
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఇకబల షపక
ఇసటట ననస:65-5-431
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:65-5-431
వయససస:28
లస: ససస స
4190 SQX1248872
పపరర: మహమకద అల షపక

4176 SQX1407577
పపరర: ఆయమజ షపక

4171 SQX1407361
పపరర: ఆససయమ షపక

తసడక:ప బబషష షపక
ఇసటట ననస:65-5-430
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప మసర షపక
ఇసటట ననస:65-5-431
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:65-5-431
వయససస:54
లస: పప
4187 SQX1443944
పపరర: షరరఫపననస షపక

95-193/180

భరస : నసరర షపక
ఇసటట ననస:65-5-431
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సససపపలమర 
ఇసటట ననస:65-5-431
వయససస:58
లస: ససస స
4184 SQX0958637
పపరర: నసరర షపక

4173 SQX0950097
పపరర: నససర షపక

95-188/1325

భరస : ఆయమజ షపక
ఇసటట ననస:65-5-430
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప అనవర షపక
ఇసటట ననస:65-5-430
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ప సససపపలమర 
ఇసటట ననస:65-5-431
వయససస:37
లస: ససస స
4181 MLJ1750223
పపరర: సరజననసర ఉననసర షపక

95-193/177

తసడక:ప బబషష షపక
ఇసటట ననస:65-5-430
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప ఉసరకన 
ఇసటట ననస:65-5-430
వయససస:39
లస: పప
4178 MLJ1750215
పపరర: మమహససనన షపక

4170 MLJ1746403
పపరర: ఖమజజబ షసక

4168 SQX2412054
పపరర: అమర షపక

తసడక:ప మబనర షపక
ఇసటట ననస:65-5-430
వయససస:19
లస: పప

భరస : బబబబ 
ఇసటట ననస:65-5-430
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప ఆయమజ షపక
ఇసటట ననస:65-5-430
వయససస:26
లస: పప
4175 MLJ3145836
పపరర: షరఫస ఉలమర షపక

95-188/1324

4192 SQX0883934
పపరర: అరరరయమ పరరవన షపక

95-191/323

భరస : అజజలర షపక
ఇసటట ననస:65-5-432
వయససస:33
లస: ససస స
95-191/325

4195 SQX0879742
పపరర: రరషక షపక

95-193/192

భరస : మజహరరలమర షపక
ఇసటట ననస:65-5-432
వయససస:29
లస: ససస స
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95-193/193

భరస : కరరమబలమర 
ఇసటట ననస:65-5-432
వయససస:58
లస: ససస స
4199 MLJ1747013
పపరర: అజజలమర షపక

95-193/196

95-193/198

95-193/201

95-193/972

95-189/1271

95-188/1129

95-193/206

తసడక:ప ఇలయమస ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-5-436
వయససస:24
లస: పప

4209 SQX1962414
పపరర: అబబదల రహమమన షపక

4212 SQX2018471
పపరర: కలమబలమర మహమకద

4215 SQX1302173
పపరర: ససరర ననదచసడర

4218 SQX0743195
పపరర: ససఫసయమ బబగస మహమకద

95-193/209

4221 SQX0742890
పపరర: జజఫర మహమకద

95-193/973

4224 SQX2338077
పపరర: రహహమబననసరస బబగ
భరస : అసకతషలమర బబగ
ఇసటట ననస:65-5-437
వయససస:20
లస: ససస స

4204 MLJ1750330
పపరర: సలమ షపక

95-193/200

4207 MLJ1737121
పపరర: అబబదలమర షసక

95-193/203

4210 SQX2018497
పపరర: అకకమ మహమకద

95-188/1128

తసడక:ప మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-5-434
వయససస:60
లస: పప
95-191/451

4213 SQX2018505
పపరర: నఫసస ఫరతమమ

95-193/1139

భరస : అకకమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-434
వయససస:56
లస: ససస స
95-193/204

4216 SQX0742999
పపరర: తబసససమ బబగస మహమకద

95-193/205

తసడక:ప జజఫర
ఇసటట ననస:65-5-436
వయససస:30
లస: ససస స
95-193/207

4219 SQX0743104
పపరర: ఇరరర ద మహమకద

95-193/208

తసడక:ప జజఫర
ఇసటట ననస:65-5-436
వయససస:27
లస: పప
95-193/210

తసడక:ప సరహహబ
ఇసటట ననస:65-5-436
వయససస:57
లస: పప
95-193/1448

95-193/197

తసడక:ప గరలబ సరహహబ 
ఇసటట ననస:65-5-433
వయససస:73
లస: పప

భరస : జజఫర
ఇసటట ననస:65-5-436
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ప జఫరర మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-436
వయససస:31
లస: పప
4223 SQX2486769
పపరర: యబసఫ ఖమన పటబన

95-193/202

తసడక:ప శకనవరసరరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:65-5-436
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:65-5-436
వయససస:43
లస: ససస స
4220 SQX0743302
పపరర: ఇమమమ న మహమకద

4206 MLJ3146602
పపరర: కరరమబలమర షపక

4201 SQX0087890
పపరర: నజమ షపక

తసడక:ప అబబదలమర 
ఇసటట ననస:65-5-433
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప అకకమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-434
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప మహమకద అకకస
ఇసటట ననస:65-5-434,
వయససస:32
లస: పప
4217 SQX1303007
పపరర: సతఖవత కకలమర

95-193/199

తసడక:ప మహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-5-433
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప షపక మమహహబబ
ఇసటట ననస:65-5-434
వయససస:59
లస: పప
4214 SQX2003044
పపరర: మహమకద కలమబలమర

4203 MLJ1737139
పపరర: మహరరననసర షసక

95-193/195

భరస : నజర
ఇసటట ననస:65-5-433
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన 
ఇసటట ననస:65-5-433
వయససస:68
లస: పప

తసడక:ప మమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-5-433
వయససస:55
లస: పప
4211 SQX1992692
పపరర: మహమకద అకకస

95-188/1327

భరస : అబబదలమర 
ఇసటట ననస:65-5-433
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ప నజర 
ఇసటట ననస:65-5-433
వయససస:60
లస: పప
4208 SQX1303031
పపరర: మహమకద షపక

4200 SQX2378230
పపరర: ఫరరరన మహమకద

4198 MLJ1750231
పపరర: మజహరరలమర షపక

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-5-432
వయససస:38
లస: పప

భరస : మబసస ఫర మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-433
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : షరజజద 
ఇసటట ననస:65-5-433
వయససస:56
లస: ససస స
4205 MLJ3145430
పపరర: షరజజద షసక

95-193/194

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-5-432
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప కరరమబలమర 
ఇసటట ననస:65-5-432
వయససస:42
లస: పప
4202 MLJ3145422
పపరర: సరజదన షసక

4197 MLJ3146487
పపరర: ఫససజలమరహ షపక

4222 SQX2194512
పపరర: యమససన మహమకద

95-193/1353

తసడక:ప ఇలయమస మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-436
వయససస:23
లస: పప
95-189/1409

4225 SQX2023802
పపరర: ఖరరమబననసర పఠరన

95-191/452

భరస : హహసపన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-5-437
వయససస:45
లస: ససస స
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4226 SQX2022523
పపరర: రహహమబననసరస పఠరన

95-193/1140

తసడక:ప హహసపన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-5-437
వయససస:21
లస: ససస స
4229 SQX1741339
పపరర: జకకయమ షపక

95-193/213

95-193/218

95-193/1141

95-195/220

95-193/222

95-193/225

95-193/229

తసడక:ప అనవర ఖమన 
ఇసటట ననస:65-5-443
వయససస:38
లస: ససస స

4239 SQX0327072
పపరర: అమరరలర నరరక

4242 SQX0277764
పపరర: సమమబననసర షపక

4245 SQX0452391
పపరర: రరయమజ షపక

4248 SQX0541417
పపరర: అబబదల హమద షపక

95-193/1356

4251 SQX2341188
పపరర: గగససయ షపక

95-195/221

4254 SQX0691014
పపరర: జకకస ససతన
భరస : వనసకటటశవరరలక రరడకడ
ఇసటట ననస:65-5-443
వయససస:44
లస: ససస స

4234 SQX0088781
పపరర: నసరరలర నరకక

95-193/220

4237 SQX2322170
పపరర: ననజ పరవన నరరక

95-193/1355

4240 SQX0955872
పపరర: రహమతషననసర మహమకద

95-193/221

భరస : రరయమజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-442
వయససస:27
లస: ససస స
95-193/223

4243 MLJ1746445
పపరర: మహబబబ పఠరన 

95-193/224

భరస : అనవర ఖమన 
ఇసటట ననస:65-5-442
వయససస:58
లస: ససస స
95-193/226

4246 SQX0955864
పపరర: రరయమజ మహమకద

95-193/227

తసడక:ప హసన బబసగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-442
వయససస:37
లస: పప
95-193/230

4249 MLJ1748649
పపరర: అనవర ఖమన అబబదల

95-193/231

తసడక:ప కరరస ఖమన 
ఇసటట ననస:65-5-442
వయససస:63
లస: పప
95-193/1357

భరస : బబససత షపక
ఇసటట ననస:65-5-442
వయససస:39
లస: ససస స
95-193/233

95-193/216

భరస : వరలవపలమర నరరక
ఇసటట ననస:65-5-441
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప జజన
ఇసటట ననస:65-5-442
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ప రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-5-442
వయససస:49
లస: పప
4253 MLJ1746411
పపరర: నససమమ పఠరన 

95-193/1354

తసడక:ప హమద
ఇసటట ననస:65-5-442
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప గరలబ
ఇసటట ననస:65-5-442
వయససస:49
లస: పప
4250 SQX2338606
పపరర: బబససత షపక

4236 SQX2322147
పపరర: వరలవపలమర నరరక

4231 SQX0699744
పపరర: ఆషసఫ
ప షపక

తసడక:ప అమరరలర నరకక
ఇసటట ననస:65-5-441
వయససస:39
లస: పప

భరస : అబబదల హమమద
ఇసటట ననస:65-5-442
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపసన పసరర షపక
ఇసటట ననస:65-5-442
వయససస:30
లస: పప
4247 SQX0088773
పపరర: బబజ షపక

95-193/219

తసడక:ప వలపపలర
ఇసటట ననస:65-5-441
వయససస:62
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:65-5-442
వయససస:39
లస: ససస స
4244 SQX1407221
పపరర: మమభబ సరబ షపక

4233 SQX0333294
పపరర: తస కకన జజమమ

95-193/212

తసడక:ప అనవర
ఇసటట ననస:65-5-440
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప అమరరలమర నరరక
ఇసటట ననస:65-5-441
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప అమరరలర
ఇసటట ననస:65-5-441
వయససస:33
లస: పప
4241 SQX0087833
పపరర: షకకల షపక

95-193/214

తసడక:ప నరరన అమరరలర
ఇసటట ననస:65-5-441
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:ప అయమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:65-5-441
వయససస:26
లస: ససస స
4238 SQX0327106
పపరర: జఫరరలర నరరక

4230 SQX0699751
పపరర: యమససకన ససలమసనన షపక

4228 SQX0879825
పపరర: రరయమజ షపక

తసడక:ప ససబబన షపక
ఇసటట ననస:65-5-438
వయససస:40
లస: పప

భరస : అషసఫ
ప
ఇసటట ననస:65-5-440
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నర కక నసరరలర
ఇసటట ననస:65-5-441
వయససస:32
లస: ససస స
4235 SQX2011138
పపరర: షహహన షపక

95-193/211

భరస : రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:65-5-438
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప నసరర షపక
ఇసటట ననస:65-5-440
వయససస:30
లస: ససస స
4232 SQX1605288
పపరర: ఫసర దదశ

4227 SQX0879775
పపరర: వహహదన షపక

4252 SQX0565168
పపరర: సవపన జకకఎస

95-193/232

తసడక:ప వనసకటటసవర రరడకడ జకకఎస
ఇసటట ననస:65-5-443
వయససస:31
లస: ససస స
95-193/234

4255 SQX1303650
పపరర: రరమ ససబబబరరడడ క కతష
స లపలర

95-193/235

తసడక:ప పసద ససబబబరరడడ క కతష
స లపలర
ఇసటట ననస:65-5-443
వయససస:48
లస: పప
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4256 SQX0690925
పపరర: జకకస వనసకటటశవరరర రరడకడ

95-193/236

తసడక:ప మబసరలరరడకడ
ఇసటట ననస:65-5-443
వయససస:51
లస: పప
4259 SQX0087676
పపరర: షకకర పఠరన

4257 SQX0083410
పపరర: ననగమలర క బసల

భరస : రవ కకషష బసల
ఇసటట ననస:65-5-443
వయససస:42
లస: ససస స
95-193/237

భరస : సలస
ఇసటట ననస:65-5-445
వయససస:38
లస: ససస స

4260 SQX0087643
పపరర: ఇరరరన మహమకద

తసడక:ప ఇబపహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-5-446
వయససస:22
లస: పప

4266 MLJ1740307
పపరర: హససనన బబగస

భరస : మహమకద యమనసస సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-447
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : జకకకయమ
ఇసటట ననస:65-5-447
వయససస:39
లస: ససస స

4268 SQX1407312
పపరర: సరజదన పఠరన

4269 AP151000663078
పపరర: ఆయయషర సయఖద

95-193/244

భరస : ఇబపహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-5-447
వయససస:49
లస: ససస స
4271 AP151000663023
పపరర: యమనస సయఖద

95-193/247

తసడక:ప రహమమన
ఇసటట ననస:65-5-447
వయససస:47
లస: పప
4277 SQX1740679
పపరర: షపక మహబబననసర

95-193/253

తసడక:ప మమస మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-448
వయససస:30
లస: పప
4283 SQX1740927
పపరర: ఫససరరజజ షపక
భరస : జబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-450
వయససస:36
లస: ససస స

95-193/242

95-193/245

4264 SQX1407452
పపరర: షవరన పరరవన సయఖద

95-193/240

4267 MLJ1740299
పపరర: ఆయయషరపరరవన

95-193/243

95-193/246
4270 SQX1407478
పపరర: మహమకద యమససఫ సయఖద

తసడక:ప అబబదల రహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-447
వయససస:42
లస: పప

95-193/248 4273 AP151000663177
95-193/249
4272 SQX1450238
పపరర: మహమకద జజకకకయ సయఖద
పపరర: మహమకద హరరన సయఖద

4275 AP151000663047
పపరర: అబబదల రహమమన సయఖద

తసడక:ప ఎస ఏ రహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-447
వయససస:46
లస: పప
95-193/251

4278 SQX1741263
పపరర: అబబదల జలల షపక

4281 SQX2340578
పపరర: రజషక షపక

4284 MLJ1735422
పపరర: హససనన షపక
భరస : చషసటబబషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-450
వయససస:38
లస: ససస స

4276 SQX1741016
పపరర: జబబదన బబగస షపక

95-193/252

భరస : అబబదల జలల షపక
ఇసటట ననస:65-5-448
వయససస:36
లస: ససస స
95-193/254

4279 SQX1740646
పపరర: షపక ఫరరద

95-193/255

తసడక:ప షపక సససదన
ఇసటట ననస:65-5-448
వయససస:63
లస: పప
95-188/1328

భరస : షపక షపక
ఇసటట ననస:65-5-449
వయససస:31
లస: ససస స
95-193/256

95-193/239

భరస : హరరన
ఇసటట ననస:65-5-447
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-5-448
వయససస:49
లస: పప
95-195/1306

4261 SQX1878339
పపరర: షబనన బబగస మహమకద

భరస : మహమకద యమససఫ సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-447
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదలమర సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-447
వయససస:77
లస: పప

భరస : షపక ఫరరద
ఇసటట ననస:65-5-448
వయససస:50
లస: ససస స
4280 SQX2021491
పపరర: బబష మహమకద

95-193/1143

తసడక:ప అబబదల రహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-447
వయససస:46
లస: పప
95-193/250

95-195/1538

భరస : రహమమత బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-446
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-447
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:ప రహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-447
వయససస:44
లస: పప
4274 AP151000663045
పపరర: ఎస ఎమ జకకకయ

95-193/238

తసడక:ప జకకకయమ ఏమ డడ
ఇసటట ననస:65-5-446
వయససస:19
లస: పప
95-193/241

4258 SQX2373637
పపరర: రరహనన షపక

భరస : యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:65-5-444/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రహకన
ఇసటట ననస:65-5-445
వయససస:36
లస: పప

95-193/1142 4263 SQX2035368
4262 SQX2062081
పపరర: మహమకద సరద ఖమన పఠరన
పపరర: అబబదల రహహస ఏమ డడ

4265 SQX1407338
పపరర: నహహదన సయఖద

95-196/138

4282 SQX2205615
పపరర: అసమమ ఉల హహనన షపక

95-189/1410

తసడక:ప చషసస బబష షపక
ఇసటట ననస:65-5-450
వయససస:21
లస: ససస స
95-193/257

4285 SQX1407270
పపరర: ఫరరద అహమకద బబషర షపక

95-193/258

తసడక:ప చషసటబబషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-450
వయససస:24
లస: పప
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95-193/259

తసడక:ప జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-450
వయససస:33
లస: పప
4289 SQX1303072
పపరర: మహమకద అతయమ

95-193/261

95-193/264

95-188/1329

95-189/1411

95-193/267

95-193/270

95-193/273

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:65-5-454
వయససస:51
లస: ససస స

4299 SQX2457232
పపరర: అయమబ బబష షపక

4302 SQX1583906
పపరర: షపక షరజహ

4305 SQX0743377
పపరర: ఆయమబ షపక

4308 MLJ1738525
పపరర: సలమవపదదదన షపక

95-193/276

4311 SQX2521672
పపరర: కలస షపక

95-189/1412

4314 SQX1298810
పపరర: ఆయయషర బబగమ

4294 SQX0565101
పపరర: షపక మహకద జబబర

95-193/266

4297 SQX2420107
పపరర: జలమన సయద

95-188/1331

4300 SQX0846287
పపరర: నససస షపక

95-192/441

భరస : అబబదల జహహర షపక షససక
ఇసటట ననస:65-5-452
వయససస:36
లస: ససస స
95-193/268

4303 SQX1931948
పపరర: షహహదన పరరవన షపక

95-193/269

తలర : నజజమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-5-452
వయససస:39
లస: ససస స
95-193/271

4306 SQX1127308
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-193/272

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-5-452
వయససస:31
లస: పప
95-193/274

4309 SQX1601377
పపరర: షపక అమర బబషర

95-193/275

తసడక:ప షపక అబబదల సతనసర
ఇసటట ననస:65-5-452
వయససస:53
లస: పప
95-195/1574

తసడక:ప షపక బబబబ
ఇసటట ననస:65.5.452
వయససస:31
లస: పప
95-193/278

95-193/263

తసడక:ప రహమత సయద
ఇసటట ననస:65-5-452
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప సభబన షపక
ఇసటట ననస:65-5-452
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప అబబదల ఖదదర షపక
ఇసటట ననస:65-5-452
వయససస:61
లస: పప
4313 AP151000663435
పపరర: తహహరరబబగస షపక

95-188/1330

తసడక:ప అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:65-5-452
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-5-452
వయససస:40
లస: పప
4310 SQX1931930
పపరర: బబషర షపక

4296 SQX2450260
పపరర: అయమబ బబష షపక

4291 SQX0277731
పపరర: ఆఖర షపక

తసడక:ప షపక మహబమబ
ఇసటట ననస:65-5-451
వయససస:54
లస: పప

భరస : షపక మహహదద న
ఇసటట ననస:65-5-452
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-5-452
వయససస:58
లస: ససస స
4307 MLJ3146628
పపరర: మబహహదద న షపక

95-193/265

తసడక:ప జన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-5-452
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప షపక అమర బబషర
ఇసటట ననస:65-5-452
వయససస:25
లస: ససస స
4304 MLJ1738517
పపరర: నజర షపక

4293 SQX0565184
పపరర: మహకద అహకద

95-189/1272

భరస : జబబర షపక
ఇసటట ననస:65-5-451
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప జన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-5-452
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప జన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-5-452
వయససస:40
లస: పప
4301 SQX1583914
పపరర: షపక ఫరరధ

95-193/262

తసడక:ప మహకద జబబర
ఇసటట ననస:65-5-451
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-5-452
వయససస:48
లస: ససస స
4298 SQX2454627
పపరర: అయమబ బబష షపక

4290 SQX0138230
పపరర: ఆషసయమ షపక

4288 SQX2060010
పపరర: మహమకద సజజరద షపక

తసడక:ప జబబర మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-451
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప అఖల షపక
ఇసటట ననస:65-5-451
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద జబబర
ఇసటట ననస:65-5-451
వయససస:25
లస: పప
4295 SQX2449551
పపరర: కరరమబననసర షపక

95-193/260

తసడక:ప ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:65-5-450
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప మహమకద జబబర
ఇసటట ననస:65-5-451
వయససస:28
లస: ససస స
4292 SQX1302223
పపరర: షపక మహమకద సజజరద

4287 MLJ1737428
పపరర: చషసటబబషర షపక

4312 SQX1352574
పపరర: సబహ షపక

95-193/277

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:65-5-454
వయససస:30
లస: ససస స
95-193/279

భరస : మహమకద ఫరహహస మబజజహహద అల
ఇసటట ననస:65-5-454
వయససస:54
లస: ససస స

4315 SQX1298786
పపరర: మహమకద రరజక అల

95-193/280

తసడక:ప మహమకద మబజజహహద అల
ఇసటట ననస:65-5-454
వయససస:32
లస: పప
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4316 SQX1234624
పపరర: మహమకద మసస
ప ర కరపసస

95-193/281

తసడక:ప యమససఫ కరపసస
ఇసటట ననస:65-5-454
వయససస:34
లస: పప
4319 SQX2144459
పపరర: రజయమ షపక

95-193/1358

95-193/284

95-193/287

95-193/290

95-193/293

95-193/296

95-193/299

తసడక:ప ఇమమ
ద ద మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-458
వయససస:34
లస: పప

4329 MLJ1736941
పపరర: షరకకరర పరరవన షపక

4332 MLJ1736933
పపరర: అమరరననసర షపక

4335 SQX0088831
పపరర: మహహస మహమకద

4338 SQX0277707
పపరర: నజయమ మహమకద

95-193/302

4341 AP151000663182
పపరర: సససరరబబగస మహమకద

95-193/291

4344 SQX0364133
పపరర: అబబదల మహహద షపక
తసడక:ప అబబదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:65-5-458
వయససస:34
లస: పప

4324 MLJ1745173
పపరర: హఫసజజ షపక

95-193/286

4327 SQX1878305
పపరర: ఫరరర నన షపక

95-193/289

4330 SQX1769751
పపరర: షహహదన పరరవన షపక

95-193/292

తసడక:ప బబషష షపక
ఇసటట ననస:65-5-457
వయససస:37
లస: ససస స
95-193/294

4333 MLJ1733039
పపరర: నజర షపక

95-193/295

తసడక:ప బబషష
ఇసటట ననస:65-5-457
వయససస:39
లస: పప
95-193/297

4336 MLJ1736925
పపరర: బబషష షపక

95-193/298

తసడక:ప అబబదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:65-5-457
వయససస:69
లస: పప
95-193/300

4339 SQX0791954
పపరర: నహహధ బబగస సయఖద

95-193/301

భరస : మహమకద యమనస సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-458
వయససస:34
లస: ససస స
95-193/303

భరస : ఇసదనద మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-458
వయససస:63
లస: ససస స
95-193/305

95-188/1332

తసడక:ప షరజహన షపక
ఇసటట ననస:65-5-455
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మబజమకల మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-458
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-5-458
వయససస:39
లస: ససస స
4343 SQX0335091
పపరర: మబజజమకల మహమకద

95-193/288

తసడక:ప ఇసకయల జబబబలర 
ఇసటట ననస:65-5-457
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-5-458
వయససస:24
లస: ససస స
4340 SQX0138487
పపరర: రహమతషననసర షపక

4326 SQX0743617
పపరర: ననగమర మరర షపక

4321 SQX2308526
పపరర: అబబదలమర షపక

భరస : షరజహన షపక
ఇసటట ననస:65-5-455
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బబషష షపక
ఇసటట ననస:65-5-457
వయససస:69
లస: ససస స

తసడక:ప అనవర షపక
ఇసటట ననస:65-5-457
వయససస:48
లస: పప
4337 SQX1407197
పపరర: అజమబననసర షపక

95-193/285

తసడక:ప బబషష
ఇసటట ననస:65-5-457
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మబనర
ఇసటట ననస:65-5-457
వయససస:45
లస: ససస స
4334 MLJ3146545
పపరర: షపక మబనర

4323 SQX0743740
పపరర: షరహహనన షపక

95-193/283
4318 SQX1298851
పపరర: మహమకద ఫరహహస మబజజహహద
అల
తసడక:ప మహమకద ఇబపహహస అల
ఇసటట ననస:65-5-454
వయససస:59
లస: పప

తసడక:ప లయమకత అల షపక
ఇసటట ననస:65-5-455
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప జజన భబషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-455
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-5-456
వయససస:36
లస: ససస స
4331 MLJ1745231
పపరర: షపక షరఫసయ

95-193/1359

భరస : ననగమర మరర షపక
ఇసటట ననస:65-5-455
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:65-5-455
వయససస:58
లస: ససస స
4328 SQX0541789
పపరర: అనసరస షపక

4320 SQX2222628
పపరర: హఫరస షపక
తసడక:ప అబబదల అలస షపక
ఇసటట ననస:65-5-454
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప షరజహన షపక
ఇసటట ననస:65-5-455
వయససస:27
లస: ససస స
4325 SQX0743567
పపరర: ఫజలలననసర షపక

95-193/282

తసడక:ప జబబబర షపక
ఇసటట ననస:65-5-454
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-5-454
వయససస:53
లస: ససస స
4322 SQX0872796
పపరర: ఫరరరన షపక

4317 SQX0948208
పపరర: చనసద భబష షపక

4342 SQX0335026
పపరర: మలర క ససలమసన షపక

95-193/304

తసడక:ప అబబదల వహహద షపక
ఇసటట ననస:65-5-458
వయససస:25
లస: పప
95-193/306

4345 SQX1583880
పపరర: షపక అబబదల రహహస

95-193/307

తసడక:ప షపక ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-5-458
వయససస:44
లస: పప
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4346 AP151000663090
పపరర: మమబన మహమకద

95-193/308

తసడక:ప ఇసదనద మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-458
వయససస:43
లస: పప
4349 SQX1079095
పపరర: గఫరర అబబదల

95-193/311

95-193/314

95-193/317

95-188/823

95-188/826

95-188/829

95-188/832

తసడక:ప రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:32
లస: పప

4359 SQX0836445
పపరర: తససర మబననసర మహకద

4362 MLJ1739846
పపరర: బతషల మహమకద

4365 MLJ3138211
పపరర: అరరఫర మహమమద

4368 AP151000660038
పపరర: ననజనననబగస షపక

95-188/835

4371 AP151000660329
పపరర: ఆససయమ బబగమ మహమకద
భరస : ఉసరకన మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:65
లస: ససస స

95-188/838

4354 SQX0795062
పపరర: సయఖద అలలర దదదన

95-193/316

4357 SQX0206839
పపరర: తశర మ బబగమ మహమకద

95-188/824

4360 SQX0105775
పపరర: రఖయమ మహమకద

95-188/822

95-188/825

భరస : జబర
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:33
లస: ససస స
95-188/827

4363 SQX1095448
పపరర: షపక రరకరసనన బబగమ

95-188/828

భరస : మబదనసససర
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:37
లస: ససస స
95-188/830

4366 AP151000660037
పపరర: సరదదౘ బబగమ షపక

95-188/831

భరస : ఆదదల పరషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:42
లస: ససస స
95-188/833

4369 AP151000660216
పపరర: అయషర షపక

95-188/834

భరస : అబబదల సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:55
లస: ససస స
95-188/836

4372 AP151000660192
పపరర: ఆబవర షపక

95-188/837

భరస : అకబర
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:75
లస: ససస స

95-188/839 4375 SQX0224253
4374 MLJ1740828
పపరర: మహమకద మమన మమవయ
పపరర: అహద మహమకద

తసడక:ప మహమకద ఉసరకన
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:31
లస: పప

95-193/313

తసడక:ప ఉసరకన మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రహమతషలమర
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అఫరల
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:56
లస: ససస స
4373 SQX1145607
పపరర: ససఫరతషలర హ షపక

95-193/318

తసడక:ప అబబదల సమద
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వరసఫ జజన
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:40
లస: ససస స
4370 SQX0585133
పపరర: మబజబబ మహమకద

4356 AP151000303438
పపరర: మసరసన షరరఫ సయఖద

4351 SQX1214246
పపరర: సయఖద సరజదన ససలమసనన

తసడక:ప సయఖద మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-459
వయససస:29
లస: పప

భరస : అససఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప ఉసరకన మహమకద 
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:37
లస: ససస స
4367 SQX0714709
పపరర: లలహహరర బబగస షపక

95-193/315

భరస : జజకకర
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జబబర
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:33
లస: ససస స
4364 MLJ1739853
పపరర: అతయమ బబగస 

4353 SQX1152164
పపరర: సయఖద ఫయమజదదదన

95-193/310

భరస : సయఖద మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-459
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-459
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప అఫరల
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:31
లస: ససస స
4361 SQX0206771
పపరర: నసరర మహమకద

95-193/312

తసడక:ప సయఖద మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-459
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప సయఖద మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-459
వయససస:32
లస: పప
4358 SQX0105759
పపరర: షబనన మహమకద

4350 SQX0795070
పపరర: సయఖద సరజదన ససలమసన

4348 AP151000663268
పపరర: రహహమమన మహమకద

తసడక:ప ఇసదనద మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-458
వయససస:45
లస: పప

భరస : మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-459
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప సయఖద మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-459
వయససస:25
లస: పప
4355 SQX0795088
పపరర: సయఖద రరయమజఉదదదన

95-193/309

తసడక:ప అమర హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-458
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప రరవపఫ అబబదల
ఇసటట ననస:65-5-458
వయససస:63
లస: పప
4352 SQX1302249
పపరర: సయఖద ఇలయమస

4347 SQX0878876
పపరర: బషసర సయఖద

95-188/840

తసడక:ప సమద మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:32
లస: పప
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4376 SQX0102087
పపరర: జజకకర మహమకద
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95-188/841

తసడక:ప అఫరల
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:33
లస: పప
4379 SQX0585406
పపరర: షపక జహహర

95-188/844

95-188/847

95-188/850

95-188/853

95-188/856

95-188/859

95-188/860

తసడక:ప ససలలమమన
ఇసటట ననస:65-5-464
వయససస:50
లస: పప

4389 MLJ1730662
పపరర: ఉసరకన మహమకద

4392 SQX0206888
పపరర: మమమమబననసర షపక

4395 SQX2438588
పపరర: మహమకద రఫస షపక

4398 SQX0206904
పపరర: రరజజవననషపక

95-188/863

4401 SQX0274951
పపరర: అబబ బషసర షపక

95-188/854

4404 SQX2319481
పపరర: షరరకలమ షపక
భరస : జహహర షపక
ఇసటట ననస:65-5-464
వయససస:26
లస: ససస స

4384 AP151000657155
పపరర: జననద Md

95-188/849

4387 AP151000657152
పపరర: అబబదల సమత షపక

95-188/852

4390 AP151000657153
పపరర: రహహమస బలమర షపక

95-188/855

తసడక:ప మసరసననసహహబ
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:70
లస: పప
95-188/857

4393 SQX1095380
పపరర: మబహకఠద సరదదక

95-188/858

తసడక:ప సబర
ఇసటట ననస:65-5-463
వయససస:30
లస: పప
95-188/1333

4396 SQX0870766
పపరర: అలయమ మహమకద

95-189/132

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-5-463
వయససస:34
లస: ససస స
95-188/861

4399 SQX1095406
పపరర: సరజద షపక

95-188/862

తసడక:ప సబర
ఇసటట ననస:65-5-464
వయససస:25
లస: పప
95-188/864

తసడక:ప రఫస
ఇసటట ననస:65-5-464
వయససస:29
లస: పప
95-188/866

95-188/846

తసడక:ప దనవపద
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:60
లస: పప

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:65-5-464
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-464
వయససస:27
లస: పప
4403 SQX0403006
పపరర: షపక భబషర

95-188/851

తసడక:ప అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:65-5-463
వయససస:36
లస: పప

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:65-5-464
వయససస:43
లస: ససస స
4400 SQX1024058
పపరర: ససలలమమన షపక

4386 SQX0274860
పపరర: షకకల షపక

4381 SQX0994293
పపరర: అససమ మహమకద

తసడక:ప అకబర
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:45
లస: పప

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:65-5-463
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:65-5-463
వయససస:56
లస: పప
4397 SQX0405225
పపరర: రరహనన షపక

95-188/848

తసడక:ప ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:70
లస: పప

భరస : అబబదల మబనర
ఇసటట ననస:65-5-463
వయససస:35
లస: ససస స
4394 SQX0470351
పపరర: కరరమబలమర షపక

4383 AP151000657150
పపరర: ఆససఫ యసడక

95-188/843

తసడక:ప ఉసరకన
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రషసద
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప లమల అహమద
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:61
లస: పప
4391 SQX0478545
పపరర: మబబనన షపక

95-188/845

తసడక:ప ఉసరకనఅహమకద
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప అబబదరకషసద
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:45
లస: పప
4388 SQX0102103
పపరర: అఫరల మహమకద

4380 SQX0224204
పపరర: జబబర మహమకద

4378 SQX0102079
పపరర: జబర మహమకద

తసడక:ప అఫరల
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప అఫరల
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప అకబర 
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:44
లస: పప
4385 AP151000657157
పపరర: ఎజజరస షపక

95-188/842

తసడక:ప రహమతషలమర 
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప అకబర
ఇసటట ననస:65-5-462
వయససస:37
లస: పప
4382 MLJ1738467
పపరర: జమల షపక

4377 MLJ1739648
పపరర: ససబగరతషలమర మహమకద

4402 SQX0224329
పపరర: రఫస షపక

95-188/865

తసడక:ప యమసఫ
ఇసటట ననస:65-5-464
వయససస:25
లస: పప
95-188/1334

4405 SQX2501898
పపరర: మహమకద జననసడ షపక

95-189/1682

తసడక:ప మహమకద అకబర
ఇసటట ననస:65-5-464
వయససస:43
లస: పప
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4406 SQX0078659
పపరర: రరహన బబగస షపక
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95-188/867

తసడక:ప హనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-5-465
వయససస:29
లస: ససస స
4409 SQX0109082
పపరర: షరఫస అహమకద షపక

95-188/870

95-188/873

95-188/876

95-188/879

95-188/882

95-188/885

95-189/133

తసడక:ప హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-471
వయససస:79
లస: పప

4419 SQX0206953
పపరర: జమరతషననస మహమకద

4422 SQX0224386
పపరర: ఇననయతషలమర

4425 AP151000657162
పపరర: ఇసరకయల జబపపలమర ఖమన

4428 SQX1441237
పపరర: సబర షపక

95-188/889

4431 MLJ1750272
పపరర: అఫఫ ప జ బబగ యసడక

95-188/880

4434 MLJ1744408
పపరర: జజహహదన సయఖద
భరస : అనవర
ఇసటట ననస:65-5-474
వయససస:53
లస: ససస స

4414 SQX1025908
పపరర: రజషక షపక

95-188/875

4417 SQX0342915
పపరర: నసరర హన షపక

95-188/878

4420 MLJ1750645
పపరర: సరబరరఖమన పఠరన 

95-188/881

తసడక:ప ఇబపహహమ 
ఇసటట ననస:65-5-466
వయససస:70
లస: ససస స
95-188/883

4423 AP151000657160
పపరర: శజరరలర ఖమన పఠరన

95-188/884

తసడక:ప ఇబపహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-5-466
వయససస:44
లస: పప
95-188/886

4426 SQX0224493
పపరర: షబబర ఖమన పస

95-188/887

తసడక:ప ఇబపహహస ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-466
వయససస:46
లస: పప
95-189/134

4429 SQX0235812
పపరర: మబన పఠరన

95-188/888

భరస : షరజరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-467
వయససస:36
లస: ససస స
95-188/890

తసడక:ప అమరజబగ
ఇసటట ననస:65-5-467
వయససస:44
లస: పప
95-189/136

95-188/872

భరస : జహసగరర
ఇసటట ననస:65-5-466
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రససద షపక
ఇసటట ననస:65-5-466
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప అమర బబగ  
ఇసటట ననస:65-5-467
వయససస:37
లస: పప
4433 SQX1079848
పపరర: అతషలర బ మహమకద

95-188/877

తసడక:ప ఇబపహహమ
ఇసటట ననస:65-5-466
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఎజజస షపక
ఇసటట ననస:65-5-466
వయససస:41
లస: ససస స
4430 MLJ1750520
పపరర: మహ.. ఫసరరజ బబసగ 

4416 MLJ1750629
పపరర: షకకలమ బబగస  

4411 SQX0792390
పపరర: బషసర అహకద షపక

భరస : బషసర అహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-5-466
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-5-466
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప కరరమబలమర బబషర
ఇసటట ననస:65-5-466
వయససస:43
లస: పప
4427 SQX1283258
పపరర: జరసననబ షపక

95-188/874

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-5-466
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-5-466
వయససస:30
లస: పప
4424 SQX0224550
పపరర: రహమ తషలర  మహమకద

4413 SQX0108563
పపరర: హనఫ

95-188/869

తసడక:ప హనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-5-465
వయససస:31
లస: పప

భరస : షబబర ఖమన  
ఇసటట ననస:65-5-466
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : షబబర ఖమన  
ఇసటట ననస:65-5-466
వయససస:48
లస: ససస స
4421 SQX0449637
పపరర: హహసపసన మహమకద

95-188/871

తసడక:ప మమలమల
ఇసటట ననస:65-5-465
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఇనయతషలమర
ఇసటట ననస:65-5-466
వయససస:29
లస: ససస స
4418 MLJ1750652
పపరర: పస. సరజదన ఫరతమమ  

4410 SQX0694844
పపరర: ఫసస ఆహమకద షపక

4408 SQX0714667
పపరర: జరసననబ షపక

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-5-465
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప హనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-5-465
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప హనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-5-465
వయససస:31
లస: పప
4415 SQX0206995
పపరర: అపసర మహకద

95-188/868

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-5-465
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప హనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-5-465
వయససస:27
లస: పప
4412 SQX0694695
పపరర: బషసర ఆహమకద షపక

4407 SQX0470401
పపరర: నసరర హన షపక

4432 SQX1508946
పపరర: హబబబన షపక

95-189/135

భరస : సబర షపక
ఇసటట ననస:65-5-469
వయససస:50
లస: ససస స
95-193/319

4435 MLJ1746395
పపరర: సయఖద అనవర

95-193/320

తసడక:ప జజఫర
ఇసటట ననస:65-5-474
వయససస:58
లస: పప
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4436 SQX2341576
పపరర: కరరమ షపక
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95-188/1335

తసడక:ప అహకద జజన షపక
ఇసటట ననస:65-5-475
వయససస:29
లస: పప
4439 SQX2292258
పపరర: ససలమసనన షపక

95-189/1413

95-189/1415

95-189/1273

95-189/141

95-188/892

95-188/895

తసడక:ప భబషర
ఇసటట ననస:65-5-480
వయససస:48
లస: పప

4449 AP151000660683
పపరర: సరరరబ షపక

4452 MLJ1750538
పపరర: నఖమర  

95-188/898

4444 SQX1177089
పపరర: మహబమబ షపక

95-189/139

4447 AP151000660357
పపరర: రరజజవనన షపక

4458 SQX0404053
పపరర: కలతషబబదదదన షపక

4461 SQX1212646
పపరర: అబబదల గగస

95-189/142

4450 SQX1321645
పపరర: రహమమత షపక

95-188/891

భరస : అయమజదదదన షపక మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-480
వయససస:29
లస: ససస స
95-188/893

4453 MLJ3139201
పపరర: షరకకరర మహకద  

95-188/894

భరస : గగస భబషర  
ఇసటట ననస:65-5-480
వయససస:48
లస: ససస స
95-188/897

తసడక:ప సక యస ఎస కలతషబబదదదన
ఇసటట ననస:65-5-480
వయససస:29
లస: పప
95-188/899

4459 AP151000657161
పపరర: షబబర ఖమన

95-188/900

తసడక:ప ఇబపహహస ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-480
వయససస:47
లస: పప
95-188/902

తసడక:ప అబబదల ససభబన
ఇసటట ననస:65-5-480
వయససస:58
లస: పప

భరస : అబబదల రరవపఫ
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:32
లస: ససస స

95-189/140

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:65-5-479
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ప యమకలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-5-480
వయససస:43
లస: పప
95-188/901

95-188/1130

95-188/896 4456 SQX0403857
4455 MLJ3139193
పపరర: కరరమబననసబబగస మహమకద
పపరర: సక మహమద కలమబదదదన

95-189/143 4464 SQX0078782
4463 SQX1339671
పపరర: సలమక ససదద కవ షపక మహమకద
పపరర: షకకలమ

భరస : అజర రరదదదన షపక మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-480
వయససస:26
లస: ససస స

95-189/1274

భరస : అమరజబగస
ఇసటట ననస:65-5-480
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల గగస
ఇసటట ననస:65-5-480
వయససస:36
లస: పప
4460 AP151000657164
పపరర: అబబదల రహమమన షపక

4446 SQX2011039
పపరర: మమలక బబగ షపక

4441 SQX2018521
పపరర: పరరవన షపక

తసడక:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:65-5-478
వయససస:58
లస: పప

భరస : అఫఫ ప జ బబగ  
ఇసటట ననస:65-5-480
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అబబదల గగస
ఇసటట ననస:65-5-480
వయససస:53
లస: ససస స
4457 SQX1212588
పపరర: అబబదల మహహబబలమర

95-188/1336

భరస : రహమతషలమర
ఇసటట ననస:65-5-479
వయససస:80
లస: ససస స

తసడక:ప లయమఖత అల
ఇసటట ననస:65-5-480
వయససస:29
లస: ససస స
4454 SQX1212695
పపరర: అబబదల రహహమ

4443 SQX2480945
పపరర: అఫసపన షపక

95-189/138

భరస : ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:65-5-477
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప అజస బబగ షపక
ఇసటట ననస:65-5-478
వయససస:19
లస: పప

భరస : అఖస ర ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-479
వయససస:70
లస: ససస స
4451 SQX0512087
పపరర: షబబనన

95-189/1414

తసడక:ప బడచసరహహబ
ఇసటట ననస:65-5-478
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:65-5-478
వయససస:41
లస: పప
4448 SQX1526328
పపరర: రజయమ ససలమసనన

4440 SQX2292266
పపరర: నసరర హ షపక

4438 SQX1339127
పపరర: మబసస ఫర షపక

తసడక:ప అహకద జజన షపక
ఇసటట ననస:65-5-475
వయససస:25
లస: పప

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:65-5-475
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఖమజవల
ఇసటట ననస:65-5-477
వయససస:34
లస: ససస స
4445 SQX2014231
పపరర: బడడ సరహహబ షపక

95-189/137

తసడక:ప అహకద జజన షపక
ఇసటట ననస:65-5-475
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-5-475
వయససస:25
లస: ససస స
4442 SQX2469047
పపరర: పరరవన షపక

4437 SQX1339622
పపరర: రఫస షపక

4462 MLJ1739630
పపరర: జకరరయమ సయఖద

95-188/903

తసడక:ప ఆదమ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-5-480
వయససస:77
లస: పప
95-188/904

4465 SQX0593285
పపరర: తహహరర బబగస షపక

95-188/905

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:33
లస: ససస స
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4466 SQX0836437
పపరర: షరహహదన పరరవన
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95-188/906

భరస : షఫకత ఆల
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:37
లస: ససస స
4469 SQX0207027
పపరర: ఫరతమబజహర షపక

95-188/909

95-188/912

95-188/915

95-188/918

95-188/921

95-188/924

95-189/144

భరస : రహమ తషలమర
ఇసటట ననస:65-5-482
వయససస:35
లస: ససస స

4479 SQX1114651
పపరర: రహహస అబబదల

4482 SQX0839514
పపరర: షకత అల ఎసడక

4485 SQX0108506
పపరర: మధనర

4488 AP151000660226
పపరర: బబజజన షపక

95-188/1131

4491 SQX1485243
పపరర: పఠరన అసరక

95-188/919

4494 SQX0206227
పపరర: పరరవన షపక
భరస : అహమకద బబషర
ఇసటట ననస:65-5-482
వయససస:43
లస: ససస స

4474 SQX0224436
పపరర: దసస గరర షపక

95-188/914

4477 SQX0353359
పపరర: సయఖద అజహర

95-188/917

4480 SQX1114685
పపరర: అబబదల కరరమ షపక

95-188/920

తసడక:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:45
లస: పప
95-188/922

4483 SQX1114677
పపరర: అబబదల రహమమన షపక

95-188/923

తసడక:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:50
లస: పప
95-188/925

4486 AP151000657163
పపరర: ఫతడఖమన షపక

95-188/926

తసడక:ప మహబమబబళ న
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:65
లస: పప
95-189/145

4489 SQX2242600
పపరర: చనసద బబష షపక

95-189/1416

తసడక:ప పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:55
లస: పప
95-188/927

భరస : పఠరన ఫసరరజ ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-482
వయససస:29
లస: ససస స
95-188/929

95-188/911

తసడక:ప అనవర
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:34
లస: పప

భరస : గగస
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:ప కరరస షపక
ఇసటట ననస:65-5-481/1
వయససస:35
లస: పప
4493 SQX0206151
పపరర: షమ షరద బబగస షపక

95-188/916

తసడక:ప ససలలమమన
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:61
లస: పప

భరస : సలమ
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:43
లస: ససస స
4490 SQX2019800
పపరర: రరహమమన షపక

4476 SQX0741009
పపరర: అబబదల మనర షపక

4471 SQX1583419
పపరర: అబబదల రషసద షపక

తసడక:ప దదలమవర
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప ఖమససస
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప ఆదస షఫస
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:53
లస: పప
4487 AP151000660358
పపరర: షమమ షపక

95-188/913

తసడక:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప ఈససఫ 
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:45
లస: పప
4484 SQX0839506
పపరర: రరజజవల షపక

4473 SQX1021310
పపరర: అససఫ సయఖద

95-188/908

తసడక:ప అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రహహమ
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప మధర
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:36
లస: పప
4481 MLJ1734243
పపరర: జహహర షపక

95-188/910

తసడక:ప అనవర సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:34
లస: పప
4478 SQX0403626
పపరర: జజవద బబషర

4470 MLJ1743251
పపరర: అశకఫపననసర

4468 MLJ1744622
పపరర: మమహరరననసర షపక

భరస : అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అబబదల రహకన
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప రహహమ
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:26
లస: పప
4475 SQX0694703
పపరర: అబబదల మబనర షపక

95-188/907

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : దదలమవర
ఇసటట ననస:65-5-481
వయససస:43
లస: ససస స
4472 SQX0887182
పపరర: మమన షపక

4467 SQX0074427
పపరర: ఫరరరనన

4492 SQX0206193
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

95-188/928

భరస : జజబర బబషర
ఇసటట ననస:65-5-482
వయససస:31
లస: ససస స
95-188/930

4495 SQX0206110
పపరర: అఫసర షపక

95-188/931

భరస : జలమనపరషర
ఇసటట ననస:65-5-482
వయససస:45
లస: ససస స
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4496 AP151000660684
పపరర: హబబబననస షపక

95-188/932

భరస : గగసప కహదదదన
ఇసటట ననస:65-5-482
వయససస:73
లస: ససస స
4499 SQX1202415
పపరర: పఠరన అఫఫ ప జ ఖమన

95-188/935

95-188/938

95-188/941

95-188/944

95-188/947

95-188/950

95-188/953

తసడక:ప రరయమాసదదదన
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:33
లస: పప

4509 SQX0206367
పపరర: జనత ఖమనసమ పఠరన

4512 SQX0206334
పపరర: సరబరర బబగస మహమకద

4515 SQX0206250
పపరర: జజహహదన ఖమనసమ పఠరన

4518 MLJ1740570
పపరర: సయఖద మతన ససలమసనన

95-188/956

4521 SQX0244921
పపరర: ాసరరజ ఖమన పఠరన

95-188/945

4524 SQX0224014
పపరర: అయబఖబ మహమకద
తసడక:ప షఫస
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:41
లస: పప

4504 MLJ1749688
పపరర: జలమన భబషర శశక

95-188/940

4507 SQX1314970
పపరర: రజషరక షపక

95-188/943

4510 SQX1450352
పపరర: షరజదన బబగస సయఖద

95-188/946

తసడక:ప రరఫసయబదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:32
లస: ససస స
95-188/948

4513 AP151000660174
పపరర: హబబబబబగస షపక

95-188/949

భరస : మబసతనజ అల
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:43
లస: ససస స
95-188/951

4516 MLJ3139185
పపరర: అయషర షపక 

95-188/952

భరస : అబబదలపహహమ 
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:50
లస: ససస స
95-188/954

4519 SQX0206458
పపరర: బబబ జజన షపక

95-188/955

భరస : అమర జజన
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:61
లస: ససస స
95-188/957

తసడక:ప ససదనన ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:31
లస: పప
95-188/959

95-188/937

భరస : ఫయమజ షపక
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సయఖద రరఫసఉదదదన
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ప హబబ షపక
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:27
లస: పప
4523 SQX0108910
పపరర: మజహరరదదదన

95-188/942

భరస : వల ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అహమకద
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:51
లస: ససస స
4520 SQX1320084
పపరర: షరరఫ షపక

4506 AP151000657169
పపరర: అహకద జజన షపక

4501 SQX0450379
పపరర: ససభబన షపక

తసడక:ప గగసఫ కహహదద న
ఇసటట ననస:65-5-482
వయససస:55
లస: పప

భరస : మహమకద అయమఖబ
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : జజబద
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:45
లస: ససస స
4517 AP151000660643
పపరర: బతషల షపక

95-188/939

తసడక:ప వల ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగస బబషర
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:36
లస: ససస స
4514 AP151000660642
పపరర: అఫరర రరషస షపక

4503 MLJ1749274
పపరర: అహకద షపక

95-188/934

తసడక:ప అహమద జజన
ఇసటట ననస:65-5-482
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప మలక అహకద
ఇసటట ననస:65-5-482
వయససస:59
లస: పప

తసడక:ప రరఫసయబదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:25
లస: ససస స
4511 SQX0206409
పపరర: జజహహదన బబగస షపక

95-188/936

తసడక:ప గగసఫ కహహదద న
ఇసటట ననస:65-5-482
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప అల
ఇసటట ననస:65-5-482
వయససస:58
లస: పప
4508 SQX1450303
పపరర: సఫసన బబగస సయఖద

4500 SQX0223933
పపరర: జబర బబషర షపక

4498 SQX1584680
పపరర: దసస గరర షపక

తసడక:ప అహమద బబష షపక
ఇసటట ననస:65-5-482
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప గగస మహహదదదన
ఇసటట ననస:65-5-482
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప మహహదదదన
ఇసటట ననస:65-5-482
వయససస:37
లస: పప
4505 AP151000657167
పపరర: అబబదల రహహమమ షపక

95-188/933

భరస : అహమకద
ఇసటట ననస:65-5-482
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:ప సమమ
ద న
ఇసటట ననస:65-5-482
వయససస:30
లస: పప
4502 SQX0223875
పపరర: రహమ తషలమర షపక

4497 AP151000660611
పపరర: ఫరరవనససలమసనన షపక

4522 SQX0585307
పపరర: ఫయమజ షపక

95-188/958

తసడక:ప అహమద జజన
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:32
లస: పప
95-188/960

4525 AP151000657140
పపరర: యమసఫ ఖమన యసడక

95-188/961

తసడక:ప ఉషరకననళ న
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:50
లస: పప
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4526 AP151000657139
పపరర: అబబబస ఖమన యసడక

95-188/962

తసడక:ప ఉషరకననళ న
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:58
లస: పప
4529 SQX1052620
పపరర: అఫసయమ ఇరరరన పఠరన

95-189/146

95-189/149

95-188/965

95-188/968

95-189/152

95-189/155

95-188/971

తసడక:ప అనవర
ఇసటట ననస:65-5-486
వయససస:41
లస: పప

4539 MLJ3210143
పపరర: వహబ షపక

4542 AP151000660050
పపరర: షఫసఉననసర షపక

4545 SQX2023760
పపరర: సలస షపక

4548 MLJ3139490
పపరర: ఫరతమమ

95-189/158

4551 SQX2021731
పపరర: మహమకద మబసస ఫర షపక

95-188/969

4554 AP151000657170
పపరర: ఖమజజమబదదదన షపక
తసడక:ప అనవర
ఇసటట ననస:65-5-486
వయససస:46
లస: పప

4534 SQX2292407
పపరర: నసరరలమర షపక

95-189/1417

4537 SQX0442632
పపరర: దదల షరద షపక

95-188/967

4540 SQX0870774
పపరర: రరజజవన షపక

95-189/151

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:65-5-484
వయససస:28
లస: ససస స
95-189/153

4543 SQX0870808
పపరర: జజన బబషర షపక

95-189/154

తసడక:ప చనన బబషర
ఇసటట ననస:65-5-484
వయససస:32
లస: పప
95-189/1275

4546 SQX1212836
పపరర: అపసర షపక

95-188/970

తసడక:ప అననసర షపక
ఇసటట ననస:65-5-485
వయససస:25
లస: పప
95-189/156

4549 MLJ1739176
పపరర: నహహదన షపక

95-189/157

భరస : అసర స
ఇసటట ననస:65-5-485
వయససస:42
లస: ససస స
95-192/889

తసడక:ప అబబదల జలల షపక
ఇసటట ననస:65-5-485
వయససస:19
లస: పప
95-188/973

95-189/148

భరస : చనన భబషర
ఇసటట ననస:65-5-484
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అబబదల జలల
ఇసటట ననస:65-5-485
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ప రహసతషలమర
ఇసటట ననస:65-5-485
వయససస:40
లస: పప
4553 SQX0585331
పపరర: ఖమజజవల షపక

95-188/966

తసడక:ప షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-5-484
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప జబబబర షపక
ఇసటట ననస:65-5-485
వయససస:48
లస: పప
4550 MLJ1746817
పపరర: అబబదల జలల

4536 SQX0442558
పపరర: వహహదన షపక

4531 SQX0864918
పపరర: సబర షపక

తసడక:ప రరహన షపక
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:18
లస: పప

భరస : హమద
ఇసటట ననస:65-5-484
వయససస:82
లస: ససస స

తసడక:ప షఫసవపననస
ఇసటట ననస:65-5-484
వయససస:45
లస: పప
4547 SQX1276618
పపరర: అననసర షపక

95-189/150

తసడక:ప జబబబర
ఇసటట ననస:65-5-484
వయససస:43
లస: పప

భరస : అబబదల షరరఫ  
ఇసటట ననస:65-5-484
వయససస:39
లస: ససస స
4544 AP151000657184
పపరర: అసమ షపక

4533 SQX1212125
పపరర: అఫఫ ప జ ఖమన పఠరన

95-188/964

తసడక:ప శఫస
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:39
లస: పప

భరస : అననసర
ఇసటట ననస:65-5-484
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : జబబబర
ఇసటట ననస:65-5-484
వయససస:64
లస: ససస స
4541 MLJ1732494
పపరర: కరరమబన షపక 

95-189/147

తసడక:ప నవరబ పఠరన
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:43
లస: పప

భరస : వహబబ 
ఇసటట ననస:65-5-484
వయససస:42
లస: ససస స
4538 AP151000660034
పపరర: సవపరరబ

4530 SQX1441690
పపరర: ససజదన ఖమన షపక

4528 AP151000657138
పపరర: ఉషరకన ఖమన యసడక

తసడక:ప యమసఫరళ న
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:78
లస: పప

భరస : రరయమ షపక
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప అహమద బబగ షపక
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:42
లస: పప
4535 MLJ3139094
పపరర: షరకకరరననసర షపక

95-188/963

తసడక:ప అబబదల రజజక  
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:67
లస: పప

భరస : అలమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-5-483
వయససస:33
లస: ససస స
4532 SQX1052638
పపరర: రరయమజ బబగ షపక

4527 MLJ1740588
పపరర: రరఫసఉదదదన సయఖద  

4552 SQX0741256
పపరర: జబవపలమర షపక

95-188/972

తసడక:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:65-5-486
వయససస:35
లస: పప
95-188/974

4555 MLJ3210481
పపరర: గగస ఖమన

95-188/975

తసడక:ప ఇసరకల
ఇసటట ననస:65-5-486
వయససస:53
లస: పప
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4556 AP151000657171
పపరర: అనవర షపక

95-188/976

తసడక:ప బబడడసరహహబ
ఇసటట ననస:65-5-486
వయససస:75
లస: పప
4559 SQX1333087
పపరర: అసరక పపతడన

95-188/977

95-188/980

95-188/983

95-188/986

95-188/989

95-188/992

95-188/995

భరస : ఫయమజదదదన
ఇసటట ననస:65-5-488
వయససస:32
లస: ససస స

4569 AP151000660324
పపరర: బబగస షపక

4572 AP151000660629
పపరర: పరఖరరజజన ఖమన

4575 SQX1276766
పపరర: రజయజ ఖమన పపతడన

4578 SQX1139907
పపరర: ఇబపహహస ఖలల షపక

95-188/1132

4581 SQX2034759
పపరర: గగససయమ షపక

95-188/987

4584 MLJ1739192
పపరర: శన శన శశక  
భరస : ఆరరఫ  
ఇసటట ననస:65-5-488
వయససస:38
లస: ససస స

4564 MLJ1749142
పపరర: రజషరక షపక  

95-188/982

4567 AP151000660679
పపరర: అకస రరననస ఖమన

95-188/985

4570 SQX0479121
పపరర: ఖమససస బ షపక

95-188/988

భరస : అమర జజన
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:65
లస: ససస స
95-188/990

4573 SQX1276832
పపరర: గగస ఖమన పపతడన

95-188/991

తసడక:ప ఇసరకయల ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:23
లస: పప
95-188/993

4576 SQX1933167
పపరర: ససభబన షపక

95-188/994

తసడక:ప చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:38
లస: పప
95-188/996

4579 MLJ3209582
పపరర: అబబదల సలమస షపక  

95-188/997

తసడక:ప షపక మసరసన  
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:68
లస: పప
95-191/453

భరస : బబబబలమల
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:29
లస: ససస స
95-188/999

95-188/979

భరస : గగస ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప బసదగర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:64
లస: పప

తసడక:ప ససభబన
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:32
లస: పప
4583 SQX0796060
పపరర: షబనన షపక మహమకద

95-188/984

తసడక:ప గగస ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప జజన
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:50
లస: పప
4580 SQX2041879
పపరర: బబబబలమల షపక

4566 SQX0994301
పపరర: షససననజ షపక

4561 SQX1933142
పపరర: ఆషర బ షపక

భరస : కరజజవల  
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:85
లస: ససస స

తసడక:ప గగస ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:26
లస: పప
4577 MLJ3210606
పపరర: ఇసరకయల ఖమన షపక

95-188/981

భరస : అనవర
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:75
లస: ససస స
4574 SQX1276923
పపరర: రహమమన ఖమన పపతడన

4563 SQX0444901
పపరర: ఆససయమ షపక

95-189/160

భరస : యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఇబపహహస ఖలల షపక
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:53
లస: ససస స
4571 AP151000660300
పపరర: మహహబబ షపక

95-188/978

భరస : బడడ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబజ  
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:40
లస: ససస స
4568 SQX1139899
పపరర: ఖతజజ బ షపక

4560 SQX1276360
పపరర: ససలమసనన బబగమ పటబన

4558 SQX0224782
పపరర: ససభబన షపక

తసడక:ప బబషర
ఇసటట ననస:65-5-486
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప గగస ఖమన పపతడన
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:35
లస: ససస స
4565 MLJ3139169
పపరర: షఫసవపననసర షపక  

95-189/159

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:65-5-486
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరయమజ పటబన
ఇసటట ననస:65-5-487
వయససస:24
లస: ససస స
4562 SQX1933159
పపరర: జరరన షపక

4557 SQX0207217
పపరర: జరరనన షపక

4582 SQX0585166
పపరర: నజమమ షపక

95-188/998

భరస : అబబదల రహమమన
ఇసటట ననస:65-5-488
వయససస:31
లస: ససస స
95-188/1000

4585 SQX1321744
పపరర: షపక జనత

95-188/1001

భరస : షపక అబబదల జలమన
ఇసటట ననస:65-5-488
వయససస:45
లస: ససస స
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95-188/1002

భరస : గగస  
ఇసటట ననస:65-5-488
వయససస:55
లస: ససస స
4589 SQX0438390
పపరర: షపక ఛనన బబషర

95-188/1005

95-188/1008

95-188/1011

95-189/1418

95-188/1016

95-188/1019

95-188/1021

తసడక:ప షఫస
ఇసటట ననస:65-5-490
వయససస:28
లస: పప

4599 SQX1508854
పపరర: అశమ షపక

4602 SQX1526385
పపరర: షపక షరహహదన

4605 SQX1508862
పపరర: షకకల అహకద మహమకద

4608 SQX0464552
పపరర: యమససకన ఫర హహన

95-188/1024

4611 SQX0442491
పపరర: బబగస జజన

95-188/1014

4614 MLJ1736081
పపరర: అలస ఖమన పఠరన 
తసడక:ప నవరబ ఖమన  
ఇసటట ననస:65-5-490
వయససస:36
లస: పప

4594 SQX0438044
పపరర: రరయమజ షపక

95-188/1010

4597 SQX0438325
పపరర: ఖమజజ షపక

95-188/1013

4600 SQX0994327
పపరర: షహహన ససలమసన షపక

95-188/1015

తసడక:ప అబబదల వహబ
ఇసటట ననస:65-5-489
వయససస:26
లస: ససస స
95-188/1017

4603 SQX1601971
పపరర: జలల షపక

95-188/1018

తసడక:ప మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:65-5-489
వయససస:35
లస: పప
95-188/1020

95-189/1419
4606 SQX2171007
పపరర: జజససకన ససలమసనన మహమకద

భరస : మబనర మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-489
వయససస:27
లస: ససస స
95-188/1022

4609 MLJ1743822
పపరర: శరకకరబబగస షపక

95-188/1023

భరస : ఫసరరజ కరన
ఇసటట ననస:65-5-490
వయససస:38
లస: ససస స
95-188/1025

భరస : నవరబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-490
వయససస:73
లస: ససస స
95-188/1027

95-188/1007

తసడక:ప బబబబసర
ఇసటట ననస:65-5-488
వయససస:58
లస: పప

భరస : అమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-490
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహమకద ఖమససస
ఇసటట ననస:65-5-490
వయససస:59
లస: ససస స
4613 SQX0741389
పపరర: నససర షపక

95-188/1012

తసడక:ప షరఫస
ఇసటట ననస:65-5-489
వయససస:44
లస: పప

భరస : అమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-5-490
వయససస:29
లస: ససస స
4610 SQX0442608
పపరర: మమహరరననసర

4596 SQX0438093
పపరర: అబబదల జలమన షపక

4591 MLJ3209749
పపరర: షబబబర అహమకద షపక  

తసడక:ప మహబమబ జజన
ఇసటట ననస:65-5-488
వయససస:48
లస: పప

భరస : షపక బషసద
ఇసటట ననస:65-5-489
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప వహబ
ఇసటట ననస:65-5-489
వయససస:36
లస: పప
4607 SQX1584672
పపరర: రమజ బబనస షపక

95-188/1009

తసడక:ప షరఫస
ఇసటట ననస:65-5-489
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:65-5-489
వయససస:34
లస: ససస స
4604 MLJ1735612
పపరర: కరరమబలమర షపక

4593 MLJ3210473
పపరర: ఆరరఫ షపక  

95-188/1004

తసడక:ప అబబదల సలమమ  
ఇసటట ననస:65-5-488
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-5-488
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ప గరఫర బబగ షపక
ఇసటట ననస:65-5-488
వయససస:28
లస: పప
4601 SQX0994319
పపరర: గగససయమ షపక

95-188/1006

తసడక:ప మహమకద గగస  
ఇసటట ననస:65-5-488
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప గగస
ఇసటట ననస:65-5-488
వయససస:50
లస: పప
4598 SQX2291342
పపరర: మహబమబ బబష షపక

4590 SQX0795096
పపరర: ఫయమజదదదన

4588 SQX1602094
పపరర: యశన షపక

తసడక:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:65-5-488
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప కలతషబబదదదన
ఇసటట ననస:65-5-488
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప అబబదల సలమమ  
ఇసటట ననస:65-5-488
వయససస:43
లస: పప
4595 SQX2549335
పపరర: సలమ షపక

95-188/1003

భరస : అబబదల కరరస
ఇసటట ననస:65-5-488
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:65-5-488
వయససస:29
లస: పప
4592 MLJ3209574
పపరర: షపక శబరఅహకద

4587 SQX0442624
పపరర: మబతనసరరననసర షపక

4612 SQX1321785
పపరర: జకకర హహసపసన మహమకద

95-188/1026

తసడక:ప షరఫస
ఇసటట ననస:65-5-490
వయససస:24
లస: పప
95-188/1028

4615 SQX1009703
పపరర: అఫఫ ప జ ఖమన మహమకద

95-188/1029

తసడక:ప నవరబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-5-490
వయససస:40
లస: పప
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4616 AP151000657181
పపరర: అమర ఖమన

95-188/1030

తసడక:ప నవరబ
ఇసటట ననస:65-5-490
వయససస:43
లస: పప
4619 SQX0108845
పపరర: ఖమససస

95-188/1033

95-188/1036

95-188/1039

95-188/1337

95-188/1340

95-189/162

95-189/165

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-5-494
వయససస:51
లస: పప

4629 SQX2380194
పపరర: గరలబబక జలమన షపక

4632 SQX2377992
పపరర: అయయష షపక

4635 AP151000660653
పపరర: జరసతషననస షపక

4638 AP151000657192
పపరర: అబబదల కరరమ

95-188/1135

4641 SQX0518928
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-188/1338

4644 SQX2012607
పపరర: రఫస షపక
తసడక:ప అమర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-5-494
వయససస:35
లస: పప

4624 SQX0224618
పపరర: జజన బబషర షపక

95-188/1038

4627 SQX2022226
పపరర: సబరర ససలమసనన షపక

95-188/1134

4630 SQX2405264
పపరర: సబర ససలమసనన షపక

95-188/1339

భరస : గరలబ షర జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-5-491
వయససస:45
లస: ససస స
95-188/1341

4633 SQX0442616
పపరర: రరజజవనన షపక

95-189/161

భరస : అబబదల రజజక
ఇసటట ననస:65-5-493
వయససస:35
లస: ససస స
95-189/163

4636 AP151000657195
పపరర: అబబదల రగఫ

95-189/164

తసడక:ప భబషర
ఇసటట ననస:65-5-493
వయససస:44
లస: పప
95-189/166

4639 SQX2337319
పపరర: అబబదల రజజక షపక

95-189/1420

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:65-5-493
వయససస:44
లస: పప
95-189/167

తసడక:ప మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-494
వయససస:29
లస: పప
95-189/169

95-188/1035

భరస : గరలబ షర జలమన
ఇసటట ననస:65-5-491
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప భబషర
ఇసటట ననస:65-5-493
వయససస:47
లస: పప

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:65-5-494
వయససస:38
లస: ససస స
4643 SQX0870824
పపరర: మహమమద షపక

95-188/1133

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:65-5-493
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:ప భబషర
ఇసటట ననస:65-5-493
వయససస:45
లస: పప
4640 SQX2016848
పపరర: పరరవన షపక

4626 SQX2022259
పపరర: గరలబ షర జలమన షపక

4621 SQX0207118
పపరర: రజయమ బబగస షపక

తసడక:ప చనసద బబషర
ఇసటట ననస:65-5-491
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:65-5-491
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నజజమబదదదన
ఇసటట ననస:65-5-493
వయససస:39
లస: ససస స
4637 AP151000657193
పపరర: అబబదల రజజక

95-188/1037

తసడక:ప సయఖద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-5-491
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ప గరలబబక జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-5-491
వయససస:31
లస: పప
4634 SQX0207407
పపరర: ఇసతయమజ బబగస షపక

4623 MLJ1732486
పపరర: రరఫసఖసన షపక

95-188/1032

భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:65-5-491
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప సయఖద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-5-491
వయససస:56
లస: పప

భరస : నజర ఎసకర
ఇసటట ననస:65-5-491
వయససస:73
లస: ససస స
4631 SQX2378024
పపరర: ఖజ షపక

95-188/1034

భరస : చనసద బబష
ఇసటట ననస:65-5-491
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:65-5-491
వయససస:75
లస: పప
4628 SQX2378255
పపరర: రహహమమ బబగబమ ఎసకర

4620 AP151000657178
పపరర: నవరబ ఖమన

4618 MLJ1744663
పపరర: ఫసరరజ ఖమన

తసడక:ప నవరబ
ఇసటట ననస:65-5-490
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప పససటట
ఇసటట ననస:65-5-490
వయససస:73
లస: పప

తసడక:ప చనసద బబషర
ఇసటట ననస:65-5-491
వయససస:38
లస: ససస స
4625 AP151000657182
పపరర: చనసద బబషర షపక

95-188/1031

తసడక:ప నవరబ
ఇసటట ననస:65-5-490
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప ససలలమమన
ఇసటట ననస:65-5-490
వయససస:64
లస: పప
4622 SQX0207084
పపరర: కరరమబన షపక

4617 AP151000657179
పపరర: అప రరజ ఖమన

4642 SQX0438291
పపరర: నజజమబదదదన షపక

95-189/168

తసడక:ప ఖమవజజ గరరబ నవరజ
ఇసటట ననస:65-5-494
వయససస:43
లస: పప
95-189/1276

4645 SQX2012292
పపరర: ఇరరరనన షపక

95-189/1277

తసడక:ప మహమమద షపక
ఇసటట ననస:65-5-494
వయససస:24
లస: ససస స
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4646 SQX2205581
పపరర: ఇసరకయల మబహమమడ

95-189/1421

4647 SQX2368637
పపరర: షపక పరరవన

తసడక:ప జభబరర సరహహబ మబహమమడ
ఇసటట ననస:65-5-494
వయససస:44
లస: పప

భరస : షపక మహమమద
ఇసటట ననస:65-5-494
వయససస:43
లస: ససస స

4649 SQX2168946
పపరర: రఫస షపక

4650 SQX2205599
పపరర: అతయ పరవన మహమకద

95-189/1424

తసడక:ప అమర బబష
ఇసటట ననస:65-5-494
వయససస:35
లస: పప
4652 SQX0405118
పపరర: షసషరద షపక

95-189/170

95-193/322

95-193/1360

95-189/174

95-189/176

4662 SQX0353532
పపరర: షపక అహమకద హహసపసన

4665 MLJ3209459
పపరర: ననగబల షపక

95-189/179

4668 SQX0650358
పపరర: సరబరర షపక

95-188/1040

4671 SQX1450410
పపరర: ఇలయమస షపక
తసడక:ప కరరమ షపక
ఇసటట ననస:65-5-499
వయససస:26
లస: పప

4673 MLJ1735117
పపరర: జహరరబ

4674 SQX1339564
పపరర: అబబదలమర సయఖద

95-189/181

తసడక:ప ఎలయమస సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-499
వయససస:24
లస: పప

4654 SQX0088013
పపరర: షరరఫపననసర షపక

95-193/321

4657 SQX0541375
పపరర: అమర షపక

95-193/324

తసడక:ప అబబదలమర
ఇసటట ననస:65-5-496
వయససస:63
లస: పప
95-189/172

4660 SQX0740720
పపరర: అబబదల రహహస షపక

95-189/173

తసడక:ప అహకద హహసపసన
ఇసటట ననస:65-5-497
వయససస:33
లస: పప
95-189/175

4663 SQX2540755
పపరర: షరహహద షపక

95-189/1768

భరస : ననగబర మమర షపక
ఇసటట ననస:65-5-497
వయససస:54
లస: ససస స
95-189/177

4666 MLJ3209541
పపరర: బబజ షపక

95-189/178

తసడక:ప ననగబలకరర
ఇసటట ననస:65-5-498
వయససస:43
లస: పప
95-193/325

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-5-498
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : హమదసలమరహ ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-499
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సయఖద అబబదల కరరస
ఇసటట ననస:65-5-499
వయససస:63
లస: ససస స

95-193/323

తసడక:ప సతనసర
ఇసటట ననస:65-5-498
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:65-5-498
వయససస:65
లస: పప
4670 SQX1316075
పపరర: బషసరరననష మహమకద

4659 SQX0344630
పపరర: ఫరతమబననసర షపక

95-189/1426

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-496
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద ఖమససస
ఇసటట ననస:65-5-497
వయససస:62
లస: పప

తసడక:ప ననగబల మరర
ఇసటట ననస:65-5-498
వయససస:34
లస: పప
4667 AP151000657537
పపరర: ననగబల మరర షపక

95-189/171

భరస : అహమకద ఆల
ఇసటట ననస:65-5-497
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:65-5-497
వయససస:50
లస: పప
4664 SQX0740936
పపరర: జలమన షపక

4656 SQX0086959
పపరర: ఖమససస షపక

4651 SQX2392363
పపరర: షపక ఫరరరన
భరస : షపక మబనన
ఇసటట ననస:65-5-494
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప అమరర షపక
ఇసటట ననస:65-5-496
వయససస:42
లస: పప

భరస : డదలమ షపక
ఇసటట ననస:65-5-496
వయససస:23
లస: ససస స
4661 SQX0353433
పపరర: షపక అహమకద అల

95-189/1425

భరస : మమసతన ససలమర
ఇసటట ననస:65-5-495
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప జజన సససదన షపక
ఇసటట ననస:65-5-496
వయససస:36
లస: పప
4658 SQX2187003
పపరర: గగససయమ పరరవన షపక

4653 SQX0344614
పపరర: జజహహదన షపక

95-189/1423
4648 SQX2205565
పపరర: తహహరర బబగబమ మబహమమడ

భరస : ఇసరకయల మబహమమడ
ఇసటట ననస:65-5-494
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-494
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:65-5-495
వయససస:32
లస: ససస స
4655 SQX0088930
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

95-189/1422

4669 SQX0650382
పపరర: ససభబన షపక

95-193/326

తసడక:ప హసన షపక
ఇసటట ననస:65-5-498
వయససస:65
లస: పప
95-188/1041

4672 MLJ1732692
పపరర: పరరవన ససలమసనన

95-189/180

భరస : సయఖద మకలబల
ఇసటట ననస:65-5-499
వయససస:43
లస: ససస స
95-189/182

4675 SQX0864926
పపరర: అజస సససయద

95-189/183

తసడక:ప ఎలయస
ఇసటట ననస:65-5-499
వయససస:26
లస: పప
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95-189/184

తసడక:ప అబబదల కరరమ
ఇసటట ననస:65-5-499
వయససస:48
లస: పప
4679 SQX2305563
పపరర: రరజజశవర రరవప అననవరపప

95-195/1539

95-189/187

95-189/190

95-189/193

95-189/197

95-189/200

95-189/203

భరస : శరఖమయల
ఇసటట ననస:65-5-503
వయససస:85
లస: ససస స

4689 SQX1833631
పపరర: సయఖద అమర

4692 SQX0224998
పపరర: షపక మహమకద ఖమససస

4695 AP151000657460
పపరర: అబబదలకననజ షపక

4698 AP151000657200
పపరర: అనవర షసక

95-189/206

4701 SQX0581447
పపరర: షకకలమ

95-189/194

4704 AP151000657203
పపరర: మహబమబ బబషర షపక
తసడక:ప అనవర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-5-503
వయససస:43
లస: పప

4684 SQX0478792
పపరర: జయశక తచననల

95-189/189

4687 SQX0633339
పపరర: వమలమక అననవరపప

95-189/192

4690 SQX1849173
పపరర: జమర సససడ

95-189/196

తసడక:ప బషసర అహమకద సససడ
ఇసటట ననస:65-5-501
వయససస:26
లస: పప
95-189/198

4693 MLJ3209731
పపరర: అజజ షపక

95-189/199

తసడక:ప అబబదల మననజ
ఇసటట ననస:65-5-501
వయససస:37
లస: పప
95-189/201

4696 AP151000660286
పపరర: జబన షపక

95-189/202

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-5-502
వయససస:50
లస: ససస స
95-189/204

4699 SQX1152503
పపరర: ఆయయషర షపక

95-189/205

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:65-5-503
వయససస:37
లస: ససస స
95-189/207

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:65-5-503
వయససస:41
లస: ససస స
95-189/209

95-189/186

భరస : రరజజశవర రరవప
ఇసటట ననస:65-5-501
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ప బబబబసరహహబ
ఇసటట ననస:65-5-502
వయససస:70
లస: పప

భరస : మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-503
వయససస:38
లస: ససస స
4703 AP151000660620
పపరర: మరరయమక దడవరపలర

95-189/191

తసడక:ప ఖమశస
ఇసటట ననస:65-5-501
వయససస:59
లస: పప

తసడక:ప మదనరరసహహబ
ఇసటట ననస:65-5-502
వయససస:55
లస: పప
4700 SQX0633388
పపరర: షరహహదన షపక

4686 MLJ3138765
పపరర: గగససయమ బబగస

4681 SQX1849181
పపరర: షబనన సససడ

భరస : చననన రరవప
ఇసటట ననస:65-5-501
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ప మననన
ఇసటట ననస:65-5-501
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప రహమన
ఇసటట ననస:65-5-501
వయససస:55
లస: పప
4697 AP151000657199
పపరర: కరరస షపక

95-189/188

తసడక:ప బషసర అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-501
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప అబబదల మననన
ఇసటట ననస:65-5-501
వయససస:36
లస: పప
4694 AP151000657197
పపరర: బషసర అహకద సయఖద

4683 SQX0207480
పపరర: నససన
ప షపక

95-188/1342

భరస : జమర సససడ
ఇసటట ననస:65-5-501
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అబబదల ననకజ
ఇసటట ననస:65-5-501
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:65-5-501
వయససస:65
లస: ససస స
4691 SQX0633271
పపరర: అబబదల కరరమ షపక

95-188/1042

భరస : అబబదల అజజ
ఇసటట ననస:65-5-501
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బషసరఅహమకద
ఇసటట ననస:65-5-501
వయససస:50
లస: ససస స
4688 MLJ1730613
పపరర: నససమమ షపక

4680 SQX1450436
పపరర: ఇమసయమజ షపక

4678 SQX2306132
పపరర: వమలమక అననవరపప

భరస : రరజజశవర రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:65-5-500
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమ షపక
ఇసటట ననస:65-5-501
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఖమససమ షపక
ఇసటట ననస:65-5-501
వయససస:26
లస: ససస స
4685 AP151000660231
పపరర: రరషన సయఖద

95-189/185

తసడక:ప అబబదల కరరస
ఇసటట ననస:65-5-499
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప సఫ మయఖ అననవరపప
ఇసటట ననస:65-5-500
వయససస:63
లస: పప
4682 SQX1601757
పపరర: ససహనన షపక

4677 MLJ1732627
పపరర: మకలబల సయఖద

4702 AP151000660275
పపరర: జరసతషన షపక

95-189/208

భరస : అనవర
ఇసటట ననస:65-5-503
వయససస:65
లస: ససస స
95-189/210

4705 AP151000657204
పపరర: మహమకద షసక

95-189/211

తసడక:ప అనవర
ఇసటట ననస:65-5-503
వయససస:45
లస: పప
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4706 SQX0633305
పపరర: బబషర షపక
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95-189/212

తసడక:ప అనవర
ఇసటట ననస:65-5-503
వయససస:47
లస: పప
4709 AP151000660673
పపరర: పదదకన దడవరపలర

95-189/214

4710 SQX1338970
పపరర: కకరణ ఫరపసకకరన దడవరపలర

95-193/1361

4713 SQX0442574
పపరర: కననఖ కలమమరర గబమకడక

తసడక:ప రరజజ సతష
ఇసటట ననస:65-5-506
వయససస:35
లస: పప

4716 SQX0353466
పపరర: దడవరపలర రరజజ సతష

భరస : మణణ కలమమర దడవరపలర
ఇసటట ననస:65-5-507
వయససస:60
లస: ససస స

4722 SQX1079244
పపరర: మమనక ఎనసగబల

తసడక:ప మహమకద అతనవపల రహమన
ఇసటట ననస:65-5-507
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ప జన సన
ఇసటట ననస:65-5-509
వయససస:28
లస: ససస స

4724 MLJ1744952
పపరర: కమల రరహనన మదస
ద రర

4725 AP151000660243
పపరర: మమరరరతనకలమమరర మదస
ద రర

95-189/227

తసడక:ప మమరరయనన
ఇసటట ననస:65-5-509
వయససస:41
లస: ససస స
4727 SQX1079350
పపరర: జశవర యయనసగబల

95-189/230

భరస : నజజమబదదదన
ఇసటట ననస:65-5-510
వయససస:32
లస: ససస స

95-189/220

95-189/233

4731 MLJ3209814
పపరర: మరరయనన మదస
ద రర

95-189/223

4734 SQX0207613
పపరర: సరజదన ససలమసనన
భరస : నససరరదదదన
ఇసటట ననస:65-5-510
వయససస:36
లస: ససస స

4714 MLJ1743541
పపరర: వననద కలమమర.గబమకడక 

95-189/218

4717 SQX1052604
పపరర: హహమజ దడవరపలర

95-189/221

4720 AP151000657209
పపరర: మణణకలమమర దడవరపలర

95-189/224

తసడక:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:65-5-507
వయససస:67
లస: పప
95-189/225

4723 SQX0207514
పపరర: కనక రజన మదస
ద రర

95-189/226

తసడక:ప మరరయనన
ఇసటట ననస:65-5-509
వయససస:36
లస: ససస స
95-189/228

4726 SQX1079749
పపరర: కకప సరగర యయనసగబల

95-189/229

తసడక:ప జజనసన యయనసగబల
ఇసటట ననస:65-5-509
వయససస:26
లస: పప
95-189/231

4729 MLJ1732239
పపరర: కకపరనసదస జయనననమమడక

95-189/232

తసడక:ప రరజ
ఇసటట ననస:65-5-509
వయససస:46
లస: పప
95-189/234

తసడక:ప డడవడ
ఇసటట ననస:65-5-509
వయససస:65
లస: పప
95-189/235

95-189/216

తసడక:ప మణణ కలమమర దడవరపలర
ఇసటట ననస:65-5-507
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప మరరయనన
ఇసటట ననస:65-5-509
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప జజన వనససర
ఇసటట ననస:65-5-509
వయససస:60
లస: పప
4733 SQX0207571
పపరర: తనవర ఫరతమమ మహమకద

4728 MLJ1748243
పపరర: డడవడ సన మదస
ద రర

4711 MLJ3209392
పపరర: డడవడ రరజ దడవరపలర 

తసడక:ప వసరసతరరవ 
ఇసటట ననస:65-5-505
వయససస:50
లస: పప

భరస : మరరయనన
ఇసటట ననస:65-5-509
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప జజనసన యయనసగబల
ఇసటట ననస:65-5-509
వయససస:37
లస: పప
4730 SQX0353573
పపరర: జజలమ రరమభమషణస

95-189/217

తసడక:ప మణణ కలమమర
ఇసటట ననస:65-5-507
వయససస:30
లస: పప
95-189/1428

95-189/213

తసడక:ప శరఖమయల
ఇసటట ననస:65-5-504
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ప చన రరమయఖ
ఇసటట ననస:65-5-506
వయససస:70
లస: పప

95-189/222 4719 SQX1052992
4718 SQX1052612
పపరర: పసపససకలమర వజయ కలమమరర దనసస
పపరర: ఉదయ తడజ దడవరపలర

4721 SQX2170140
పపరర: మహమకద ఖలలలదదదన

95-189/215

భరస : వననద కలమమర
ఇసటట ననస:65-5-505
వయససస:34
లస: ససస స
95-189/219

4708 SQX0633347
పపరర: డక.జర.సస.హహచ ససధ

భరస : డడవడ రరజ
ఇసటట ననస:65-5-504
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప దనవద రరజ దడవరపలర
ఇసటట ననస:65-5-504
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప డడవడ రరజ దడవరపలర
ఇసటట ననస:65-5-504
వయససస:21
లస: ససస స
4715 SQX0274696
పపరర: దడవరపలర రరమ పపణణత

95-189/1427

తసడక:ప బబష
ఇసటట ననస:65-5-503
వయససస:18
లస: పప

భరస : డడవడనపజ
ఇసటట ననస:65-5-504
వయససస:52
లస: ససస స
4712 SQX2362259
పపరర: సవరఖలలకస దడవరపలర

4707 SQX2226975
పపరర: మహమకద ఇమమమ న షపక

4732 SQX2385177
పపరర: ససచరరత జమసడడర మబదద

95-189/1429

తలర : కకపరనసదస జమసడడర మబదద
ఇసటట ననస:65-5-509
వయససస:36
లస: ససస స
95-189/236

4735 MLJ1738616
పపరర: మమరరగకస
జ వనమమరర

95-189/237

తసడక:ప పసటర డడవడ
ఇసటట ననస:65-5-510
వయససస:37
లస: ససస స
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4736 SQX0442434
పపరర: రరహనన ససలమసనన
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95-189/238

భరస : ఖలలల రహమమన
ఇసటట ననస:65-5-510
వయససస:40
లస: ససస స
4739 SQX0207548
పపరర: సఫరమక వనమమరర

95-189/241

95-189/244

4745 SQX2169688
పపరర: అసరక ససలమసనన మహమకద

95-189/1431

95-189/247

95-189/250

95-189/253

95-188/1343

4749 MLJ1730720
పపరర: మబసతనజ

4752 SQX0266734
పపరర: కలమ మహమకద

4755 SQX2011765
పపరర: సబహ మహమకద

95-188/1043

4758 AP151000660176
పపరర: ననగమణణ దడవరపలర

95-189/248

భరస : చననజజన
ఇసటట ననస:65-5-512
వయససస:60
లస: ససస స

4761 SQX0207688
పపరర: కలమమరర దడవరపలర

95-189/251

4764 MLJ3209764
పపరర: శరససన దడవరపలర
తసడక:ప చననజజన
ఇసటట ననస:65-5-512
వయససస:44
లస: పప

95-189/1430

4747 SQX0442475
పపరర: మబసతనజ షపక

95-189/246

4750 SQX0109009
పపరర: ససలమసన

95-189/249

4753 SQX0266684
పపరర: మహమకద జబవపలమర

95-189/252

తసడక:ప హనఫ
ఇసటట ననస:65-5-511
వయససస:43
లస: పప
95-189/1278

4756 SQX2011443
పపరర: నజమబదదదన షపక

95-192/890

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-5-511
వయససస:25
లస: పప
95-189/254

4759 AP151000660426
పపరర: ఏససమణణ దడవరపలర

95-189/255

భరస : డడవడనపజ
ఇసటట ననస:65-5-512
వయససస:47
లస: ససస స
95-189/257

తసడక:ప లకకయఖ
ఇసటట ననస:65-5-512
వయససస:61
లస: ససస స
95-189/259

4744 SQX2169670
పపరర: నససరరదదదన మహమకద

తసడక:ప హనఫ ససలమసన
ఇసటట ననస:65-5-511
వయససస:30
లస: పప

భరస : చననజజన
ఇసటట ననస:65-5-512
వయససస:45
లస: ససస స
95-189/256

95-189/243

భరస : జబవపలమర
ఇసటట ననస:65-5-511
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కరలమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-511
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:65-5-512
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప డడవడ రరజ
ఇసటట ననస:65-5-512
వయససస:32
లస: పప

4746 SQX2429397
పపరర: సబహ మహమకద

4741 AP151000657212
పపరర: నజజమబదదదన మహమకద

తలర : బదరరననసర మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-510/1
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-511
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప హనఫ
ఇసటట ననస:65-5-511
వయససస:63
లస: పప

4763 SQX0225185
పపరర: కమల కలమమర దడవరపలర

95-189/245

భరస : మహకద అనఫ
ఇసటట ననస:65-5-511
వయససస:78
లస: ససస స

తసడక:ప హనఫ ససలమసన
ఇసటట ననస:65-5-511
వయససస:31
లస: పప

4760 AP151000660177
పపరర: మరరయమక దడవరపలర

4743 MLJ1738608
పపరర: పసటర దనవద వనమమరర

95-189/240

తసడక:ప ఖమజ
ఇసటట ననస:65-5-510
వయససస:42
లస: పప

భరస : కలమమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-511
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:65-5-511
వయససస:40
లస: ససస స

4757 SQX1276303
పపరర: రమజ మహమకద

95-189/242

తసడక:ప దననయయల
ఇసటట ననస:65-5-510
వయససస:66
లస: పప

భరస : నససరరదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-510/1
వయససస:29
లస: ససస స

4754 MLJ1731256
పపరర: జలమన మహమకద

4740 SQX1052653
పపరర: జజన షపక

4738 AP151000660132
పపరర: బదరరననస షపక

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:65-5-510
వయససస:62
లస: ససస స

తలర : బదసపననసర షపక
ఇసటట ననస:65-5-510
వయససస:25
లస: పప

4742 MLJ1731868
పపరర: దననయయలల శరసతనకలమమర 
వనమమరర 
తసడక:ప పసటర డడవడ  
ఇసటట ననస:65-5-510
వయససస:45
లస: పప

4751 SQX0109207
పపరర: యమససన

95-189/239

తసడక:ప పసటర డడవడ
ఇసటట ననస:65-5-510
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పసటర డడవడ
ఇసటట ననస:65-5-510
వయససస:64
లస: ససస స

4748 MLJ1730738
పపరర: షకకలమ షపక

4737 MLJ1734649
పపరర: రతనమసజరర వనమమరర

4762 AP151000660409
పపరర: ఎలశమక దడవరపలర

95-189/258

భరస : జజన
ఇసటట ననస:65-5-512
వయససస:65
లస: ససస స
95-189/260

4765 SQX0225151
పపరర: డడవడ రరజ దడవరపలర

95-189/261

తసడక:ప పసదద జజన
ఇసటట ననస:65-5-512
వయససస:51
లస: పప
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4766 SQX0103887
పపరర: తనవర బబగస
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95-189/262

భరస : ససదద క సరలలహ షరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-513
వయససస:44
లస: ససస స
4769 SQX0108357
పపరర: ససదద క సరహహబ

95-189/265

తసడక:ప మహబమబ షరరఫ
ఇసటట ననస:65-5-513
వయససస:50
లస: పప
4772 SQX1189258
పపరర: ఫజల షపక

95-189/268

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-5-522
వయససస:26
లస: పప
95-193/327

తలర : బమడ షపక
ఇసటట ననస:65-5-602
వయససస:26
లస: ససస స
95-193/329

భరస : షఫస షపక
ఇసటట ననస:65-5-1240
వయససస:41
లస: ససస స
95-196/141

భరస : రరమకకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:65-5-1994
వయససస:26
లస: ససస స
95-196/144

తసడక:ప చలమయఖ గరరరగసటట
ఇసటట ననస:65-5-1996
వయససస:61
లస: పప
95-151/969

భరస : మహమకద అబబదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-5-519
వయససస:45
లస: ససస స

4773 SQX0994285
పపరర: ఫరతమమ మహమకద

4774 AP151000660508
పపరర: మబసతనజజబగస షపక

95-188/1044

4776 SQX1878354
పపరర: రరబన షపక

4779 SQX1451095
పపరర: రరఘవమక కకమమకరర

4782 SQX0470716
పపరర: ఆనసదబబబబ కకమమకరర

4785 SQX1925361
పపరర: రరమ దడవ కరటబపజ

4788 SQX0085894
పపరర: అననపపరష  గబసతకల

95-196/148

4791 SQX0437897
పపరర: అబబదల లతఫ యస.డక

95-193/328

4794 SQX1282805
పపరర: మరరర అఝరరలర బబసగ
తసడక:ప మరరర అసకతషలర బబసగ
ఇసటట ననస:65-6-394
వయససస:26
లస: పప

95-189/269

4777 SQX2015790
పపరర: ఫరతమ మహమకద

95-196/719

భరస : అబబదల రహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-5-847
వయససస:39
లస: ససస స
95-196/139

4780 SQX1451129
పపరర: వనసకటటశవర రరవప కకమమకరర

95-196/140

తసడక:ప వర రరఘవయఖ కకమమకరర
ఇసటట ననస:65-5-1554
వయససస:52
లస: పప
95-196/142

4783 SQX0086306
పపరర: లకకక కరసతమక గరరగసటట

95-196/143

భరస : ఉమ మహహశవరరరవప గరరరగసటట
ఇసటట ననస:65-5-1996
వయససస:52
లస: ససస స
95-196/145

4786 SQX2199552
పపరర: లకకక సరవతప కలసట

95-151/968

భరస : శకనవరస కలసట
ఇసటట ననస:65-5-2021
వయససస:40
లస: ససస స
95-196/146

4789 SQX0648196
పపరర: వనసకటటశవరరర దగబర పరటట

95-196/147

తసడక:ప ఎరకయఖ దగబర పరటట
ఇసటట ననస:65-5-2024
వయససస:51
లస: పప
95-189/593

తసడక:ప సలమవపదదదన
ఇసటట ననస:65-6-61 8
వయససస:35
లస: పప
95-193/1362

95-189/267

భరస : అబబదలపజజక
ఇసటట ననస:65-5-534
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర గబసతకల
ఇసటట ననస:65-5-2024
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకఠరరర
ఇసటట ననస:65-5-2038
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-6-385 5TH LINE
వయససస:39
లస: ససస స

4771 SQX1447706
పపరర: మహమకద రరహన షపక

భరస : బల వనసకటటశవరరర కరటబపజ
ఇసటట ననస:65-5-2002/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప శకనవరస కలసట
ఇసటట ననస:65-5-2021
వయససస:19
లస: పప

4793 SQX2142297
పపరర: ఫరరదన షపక

95-189/266
4770 SQX1489690
పపరర: మహమకద గగససయమ ససలమసన
షపక
తసడక:ప అబబదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-5-519
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటటశవరరర కకమమకరర
ఇసటట ననస:65-5-1994
వయససస:26
లస: పప

4784 SQX0508424
పపరర: ఉమమమహహశవరరరవప గరరగసటట

95-189/264

తసడక:ప లతఫ
ఇసటట ననస:65-5-513
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప వనసకటటశవరరర కకమమకరర
ఇసటట ననస:65-5-1554
వయససస:52
లస: ససస స

4781 SQX0085043
పపరర: రజన

4768 SQX0438416
పపరర: సలస ఇరరరన సయఖద

భరస : సలస ఇరరరన సయఖద
ఇసటట ననస:65-5-513
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-5-836
వయససస:22
లస: ససస స

4778 SQX1551390
పపరర: మలర క షపక

4790 SQX0084103
పపరర: శవ కలమమరర కకటబరర

95-189/263

భరస : అబబదల ఖమదదర
ఇసటట ననస:65-5-524
వయససస:44
లస: ససస స

4775 SQX1461417
పపరర: పరరవన షపక

4787 SQX2199693
పపరర: శకకరసత కలసట

4767 SQX0103879
పపరర: షహహన అకస ర

4792 SQX0690602
పపరర: సరధదక కకఖన

95-193/330

తసడక:ప సలస
ఇసటట ననస:65-6-312
వయససస:37
లస: పప
95-189/270

4795 SQX2427995
పపరర: అసక సయఖద

95-191/627

భరస : జకకకయమ సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-466
వయససస:35
లస: ససస స
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4796 SQX0829911
పపరర: కరశరరడకడ యమరవ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11
95-186/4

తసడక:ప కరశరరడకడ యరరవ
ఇసటట ననస:65-6-495
వయససస:39
లస: పప
4799 SQX0207795
పపరర: శశశలజ బబ సదలపరటట

95-189/273

95-189/276

95-189/279

95-224/1665

95-181/1002

95-189/284

95-189/287

తసడక:ప ఉసరకన
ఇసటట ననస:65-6-516
వయససస:30
లస: పప

4809 AP151000657461
పపరర: అనల కలమమర వడనరనన

4812 SQX0871145
పపరర: ఎస డక అసక బబగస

4815 SQX0437962
పపరర: జజన బబషర మహమకద

4818 SQX0871087
పపరర: ఎస డక ససధదక మహమకద

95-189/290

4821 SQX0871152
పపరర: ససకరసదర ఎస డక

95-189/281

4824 SQX1339333
పపరర: షరహహన ససలమసనన
భరస : అబబదల సలస అహకద
ఇసటట ననస:65-6-517
వయససస:26
లస: ససస స

4804 MLJ3210267
పపరర: ససరజష బబబబ కకరపరటట

95-189/278

4807 SQX2261360
పపరర: మబనన బబ సదలపరటట

95-189/1435

4810 SQX2064236
పపరర: తహహరరననసర షపక

95-38/801

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:65-6-516
వయససస:25
లస: ససస స
95-189/282

4813 SQX0871129
పపరర: ఎస డక సబబర

95-189/283

భరస : గగసప మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-516
వయససస:31
లస: ససస స
95-189/285

4816 SQX0225359
పపరర: మహమకద జజన షపక

95-189/286

తసడక:ప ఉసరకన
ఇసటట ననస:65-6-516
వయససస:32
లస: పప
95-189/288

4819 SQX0871103
పపరర: గగసప మహమకద

95-189/289

తసడక:ప మబసస ఫర మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-516
వయససస:34
లస: పప
95-189/291

తసడక:ప మబసస ఫర
ఇసటట ననస:65-6-516
వయససస:45
లస: పప
95-189/1436

95-189/275

భరస : రమమశ బబబబ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:65-6-513
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప మబసస ఫర
ఇసటట ననస:65-6-516
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప ఉసరకన
ఇసటట ననస:65-6-516
వయససస:35
లస: పప
4823 SQX2253805
పపరర: జజన షపక

95-189/280

తసడక:ప అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:65-6-516
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప సయఖద బబబబ
ఇసటట ననస:65-6-516
వయససస:32
లస: పప
4820 SQX0225227
పపరర: బబజ యస.డక

4806 AP151000657539
పపరర: షడపక బబబబ బబ సదలపరటట

4801 MLJ3138344
పపరర: జయపపద వడనరన

తసడక:ప వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:65-6-513
వయససస:37
లస: పప

భరస : సపధదక
ఇసటట ననస:65-6-516
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఉసరకన
ఇసటట ననస:65-6-516
వయససస:78
లస: ససస స
4817 SQX0942714
పపరర: సమర సయఖద

95-189/277

తసడక:ప రతనస
ఇసటట ననస:65-6-514
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప ససకసదర షపక
ఇసటట ననస:65-6-516
వయససస:20
లస: ససస స
4814 SQX0836452
పపరర: బబజజన షపక

4803 MLJ3210234
పపరర: రరజజష కకరపరటట

95-189/272

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:65-6-513
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప ననగజశవరరరవప
ఇసటట ననస:65-6-513
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ప ననగజశవర రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:65-6-513
వయససస:39
లస: పప
4811 SQX2019719
పపరర: శమ అసజమ షపక

95-189/274

తసడక:ప వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:65-6-513
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప ననగజశవరరరవప
ఇసటట ననస:65-6-513
వయససస:44
లస: పప
4808 SQX2525319
పపరర: రమమష బబబబ బబ సదలపరటట

4800 MLJ1745629
పపరర: ససజజత కకరపరటట

4798 MLJ1746692
పపరర: ససమలత తచలగతనటట

తసడక:ప ససబపమణఖస
ఇసటట ననస:65-6-513
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:65-6-513
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వజయకలమమర
ఇసటట ననస:65-6-513
వయససస:55
లస: ససస స
4805 AP151000657220
పపరర: రమమష బబబబ బబ సదలపరటట

95-189/271

భరస : రరజజష
ఇసటట ననస:65-6-513
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:65-6-513
వయససస:37
లస: ససస స
4802 AP151000660391
పపరర: ఝమనసరరణణ కకరపరటట

4797 SQX0207738
పపరర: ననగలకకక కకరపరటట

4822 SQX2018976
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-189/1280

తసడక:ప ససకసదర షపక
ఇసటట ననస:65-6-516
వయససస:21
లస: పప
95-189/292

4825 SQX1441161
పపరర: అబబదల మబననఫ

95-189/293

తసడక:ప అబబదల ఖయబస
లలట
ఇసటట ననస:65-6-517
వయససస:68
లస: పప

Page 165 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11

4826 SQX2430510
పపరర: అనవర జన మహమకద

95-189/1437

తసడక:ప గగస మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-517
వయససస:47
లస: పప
4829 SQX2424638
పపరర: గబలమబ షర మహమకద

95-189/1440

95-192/442

95-192/1172

95-189/294

95-189/297

95-189/300

95-192/1173

4839 SQX0942870
పపరర: జరరరకపఫ తష మమనక

4842 SQX0225441
పపరర: ఆనసద జరరరకపఫ తష

4845 SQX0225292
పపరర: సరయ లమస బబబబ జజ.

95-189/303

4848 SQX1079236
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-189/295

95-189/306

4853 SQX0104794
పపరర: ఫజల మహమకద

95-189/309

4851 AP151000657229
పపరర: అబబదల రహహమ

95-189/298

తసడక:ప అబబదల రససల
ఇసటట ననస:65-6-519
వయససస:62
లస: పప

95-192/1171

4837 SQX2207389
పపరర: షపక రరబనన

95-192/1174

4840 SQX0798777
పపరర: ససరజష కలమమరర జరరరకపఫ తష

95-189/296

4843 AP151000657228
పపరర: ఏలయ జరరకపఫ తష

95-189/299

తసడక:ప ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:65-6-518
వయససస:49
లస: పప
95-189/301

4846 SQX0207936
పపరర: రరజజవనన బబగస

95-189/302

భరస : అబబదల మమతచన
ఇసటట ననస:65-6-519
వయససస:41
లస: ససస స
95-189/304

4849 SQX0950782
పపరర: షహన బబషర మహమకద

95-189/305

తసడక:ప రఫస బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-519
వయససస:28
లస: పప
95-189/307

తసడక:ప రససల
ఇసటట ననస:65-6-519
వయససస:55
లస: పప
4854 SQX2226488
పపరర: అబబదల రహహస

4834 SQX2207298
పపరర: మకలబల బబగ

భరస : ఏలయమ
ఇసటట ననస:65-6-518
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ప నటటటషరవరల షపక
ఇసటట ననస:65-6-519
వయససస:28
లస: పప

4850 SQX1446617
పపరర: మహమకద అబబదల సతనసర
షపక
తసడక:ప అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:65-6-519
వయససస:54
లస: పప

95-189/1737

భరస : మనససర బబగ
ఇసటట ననస:65-6-517
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:65-6-518
వయససస:58
లస: పప

భరస : అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:65-6-519
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప రఫస
ఇసటట ననస:65-6-519
వయససస:62
లస: పప

4836 SQX2207330
పపరర: మనససర బబగ

4831 SQX2518330
పపరర: తససర స మహమకద

తసడక:ప అమర బబగ
ఇసటట ననస:65-6-517
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ప శశశలబబబబ
ఇసటట ననస:65-6-518
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:65-6-518
వయససస:58
లస: పప
4847 AP151000660277
పపరర: షమమ
ర దడబగస షపక

95-192/443

భరస : అరరణ దదప రరజ మమడకద
ఇసటట ననస:65-6-518
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సససలమసరబబబ
ఇసటట ననస:65-6-518
వయససస:50
లస: ససస స
4844 MLJ3209723
పపరర: పఫలల జరరకపఫ తష

4833 SQX1285742
పపరర: ససభబన షపక

95-189/1439

తసడక:ప అనవర మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-517
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ప మకకబల బబగ
ఇసటట ననస:65-6-517
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప సససలమస బబబబ జరరరక పఫ తష
ఇసటట ననస:65-6-518
వయససస:24
లస: ససస స
4841 AP151000660090
పపరర: ససతతషకలమమరర జరరకపఫ తష

95-189/1441

తసడక:ప దనవపద షపక
ఇసటట ననస:65-6-517
వయససస:35
లస: పప

భరస : మకలబల బబగ
ఇసటట ననస:65-6-517
వయససస:53
లస: ససస స
4838 SQX1526286
పపరర: మమత జరరరక పఫ తష

4830 SQX2426815
పపరర: ఇసరకయల మహమకద

4828 SQX2292423
పపరర: బబబ హబబబననసర షపక

భరస : జజన పరషర షపక
ఇసటట ననస:65-6-517
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప అనవర మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-517
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-6-517
వయససస:32
లస: ససస స
4835 SQX2207314
పపరర: జరరనన బబగబమ

95-189/1438

భరస : అనవర మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-517
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప అనవర మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-517
వయససస:23
లస: ససస స
4832 SQX1285726
పపరర: సలమమ షపక

4827 SQX2439065
పపరర: హససన మహమకద

95-189/1442

4852 SQX0104786
పపరర: అబబదల ఖయమఖస
మహమకద
తసడక:ప రససల సరహహబ
ఇసటట ననస:65-6-519
వయససస:55
లస: పప
4855 SQX2226520
పపరర: శసషరద బబగబమ

95-189/308

95-189/1443

భరస : అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:65-6-519
వయససస:50
లస: ససస స
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95-189/1444

భరస : మహమకద జన బబష
ఇసటట ననస:65-6-519
వయససస:23
లస: ససస స
4859 SQX0405357
పపరర: హససనన సయఖద

95-189/311

95-189/315

తసడక:ప నససమబదదదన
ఇసటట ననస:65-6-520
వయససస:42
లస: పప
4868 SQX2181451
పపరర: హససన షపక

95-189/1446

95-189/1449

95-189/324

95-189/327

భరస : ఈససఫ  
ఇసటట ననస:65-6-524
వయససస:45
లస: ససస స

95-189/320

95-189/1447

4872 SQX0225508
పపరర: బబషర ఖమన పఠరన

4878 SQX0858068
పపరర: మమమమబన సయఖద

95-189/330

4881 MLJ3138633
పపరర: సరరరభ పఠరన

4884 AP151000660691
పపరర: ఖరరమబననసర సయఖద
భరస : ఈససఫ
ఇసటట ననస:65-6-524
వయససస:60
లస: ససస స

4864 SQX0351684
పపరర: షపక ఫససరజ

95-189/318

4867 AP151000657233
పపరర: నజర సయఖద

95-189/321

4870 SQX2237659
పపరర: ఆశలమ షపక

95-189/1448

తసడక:ప హబబబలర షపక
ఇసటట ననస:65-6-521
వయససస:27
లస: ససస స
95-189/322

4873 AP151000657234
పపరర: రజజక పఠరన

95-189/323

తసడక:ప మహబమబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-522
వయససస:48
లస: పప
95-189/325

4876 SQX0225474
పపరర: కరరమబలమర ఖమన పఠరన

95-189/326

తసడక:ప అమమనసలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-523
వయససస:46
లస: పప
95-189/328

4879 SQX0714675
పపరర: ఇసరత సయఖద

95-189/329

భరస : గఫపర
ఇసటట ననస:65-6-524
వయససస:31
లస: ససస స
95-189/331

భరస : భబషర పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-524
వయససస:39
లస: ససస స
95-189/333

95-189/314

తసడక:ప రహమమన
ఇసటట ననస:65-6-520
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరయమా్
ఇసటట ననస:65-6-524
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-524
వయససస:33
లస: ససస స
4883 MLJ3138393
పపరర: మబన ససలమసన  

4866 AP151000657231
పపరర: అమర బబబబ షసక

4875 SQX0512103
పపరర: ఆదదల పఠరన

4861 AP151000660130
పపరర: మమలసబ సయఖద

తసడక:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:65-6-520
వయససస:39
లస: పప

భరస : కరరమబలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-523
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరయమజ బబషర
ఇసటట ననస:65-6-524
వయససస:29
లస: ససస స
4880 SQX0489294
పపరర: నజనన సయఖద

95-189/316

తసడక:ప నసరరలమర ఖమన పఠరన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-522
వయససస:42
లస: పప

భరస : టటపపప ససలమసన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-523
వయససస:32
లస: ససస స
4877 SQX1079764
పపరర: మమమమబననసర సయఖద

4863 MLJ1730910
పపరర: జజన బబషర సయఖద

4869 SQX2223865
పపరర: రహమతషలమర షపక

95-189/310

భరస : నజర
ఇసటట ననస:65-6-520
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప హబబబలర
ఇసటట ననస:65-6-521
వయససస:30
లస: పప

భరస : రహమతషలమర
ఇసటట ననస:65-6-521
వయససస:19
లస: ససస స
4874 SQX1627464
పపరర: షరహహనన పఠరన

95-189/313

తసడక:ప కరరమ
ఇసటట ననస:65-6-520
వయససస:55
లస: పప

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-6-521
వయససస:37
లస: ససస స
4871 SQX2240695
పపరర: జరసబబననసర షపక

4860 SQX0521427
పపరర: నససమమ షపక

తసడక:ప నజర అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-520
వయససస:37
లస: పప
95-189/319

4858 SQX0405167
పపరర: రజషరక ససలమసనన షపక

భరస : మహమకద నసర
ఇసటట ననస:65-6-520
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హసన
ఇసటట ననస:65-6-520
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-6-520
వయససస:26
లస: పప
4865 SQX0438119
పపరర: మహమకద ఎహహసన

95-189/1445

తసడక:ప రరఘవరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:65-6-519
వయససస:21
లస: పప

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:65-6-520
వయససస:32
లస: ససస స
4862 SQX1446567
పపరర: హహదయతషలర షపక

4857 SQX2225340
పపరర: దదరజనదణ
న నధన గబపస గరరర పరటట

4882 MLJ3138401
పపరర: ససలమసన పరరవన

95-189/332

తసడక:ప ఈససఫ
ఇసటట ననస:65-6-524
వయససస:39
లస: ససస స
95-189/334

4885 MLJ1733641
పపరర: రరయమజ సయఖద

95-189/335

తసడక:ప ఈససఫ
ఇసటట ననస:65-6-524
వయససస:37
లస: పప
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పపరర: జజన భబషర సయఖద
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95-189/336

తసడక:ప ఈససఫ
ఇసటట ననస:65-6-524
వయససస:40
లస: పప
4889 AP151000657237
పపరర: రరజజజ షపక

95-189/339

95-189/1281

95-189/343

95-189/346

95-189/1282

95-191/326

తసడక:ప గఫరర 
ఇసటట ననస:65-6-527
వయససస:70
లస: పప

4899 MLJ3209558
పపరర: అహమకద షసక

4902 SQX2347318
పపరర: అజమబననసర షపక

4905 SQX1645464
పపరర: ఇషరక సయఖద

95-189/350

4908 MLJ3138427
పపరర: సబహ షపక

95-189/353

4911 SQX2457414
పపరర: యమసఫ మహమకద

95-189/347

4894 SQX0208066
పపరర: రహమతషన షపక

95-189/342

4897 SQX1052737
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-189/345

4900 MLJ3209590
పపరర: షపక బబడడ 

95-189/348

తసడక:ప షపక మసరసన 
ఇసటట ననస:65-6-525
వయససస:78
లస: పప
95-189/1451

4903 SQX2205631
పపరర: ఉమమక రరమమనన షపక

95-189/1452

తసడక:ప మడకన పరష షపక
ఇసటట ననస:65-6-526
వయససస:19
లస: ససస స
95-191/327

95-189/349
4906 SQX1339523
పపరర: మససర తనబబససస మహమకద

తసడక:ప మహమకద యమససఫ
ఇసటట ననస:65-6-527
వయససస:26
లస: ససస స
95-189/351

4909 SQX1340058
పపరర: షపక జయళద

95-189/352

తసడక:ప షపక మదదన పశర
ఇసటట ననస:65-6-527
వయససస:25
లస: పప
95-189/1453

తసడక:ప ఖససస మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-527
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ప ఖససస మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-527
వయససస:52
లస: పప

95-189/341

తసడక:ప ఖమజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:65-6-525
వయససస:26
లస: పప

భరస : మదదన పషర షపక
ఇసటట ననస:65-6-527
వయససస:45
లస: ససస స

95-189/1455 4914 SQX2460475
4913 SQX2443323
పపరర: షసససస ర మబసస ఖమ మబహమకద
పపరర: యమసఫ మహమకద

తసడక:ప యబసఫ మబహమకద
ఇసటట ననస:65-6-527
వయససస:21
లస: ససస స

95-189/344

తసడక:ప ఇబపహహమ సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-526
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-6-527
వయససస:43
లస: ససస స
4910 MLJ1744150
పపరర: సయఖద ఇబపహహస షపక 

4896 AP151000660106
పపరర: మసరసనబ షపక

4891 AP151000657541
పపరర: సయఖద ఈససఫ

తసడక:ప బబజ
ఇసటట ననస:65-6-525
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-6-526
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఇబపహహమ సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-526
వయససస:64
లస: ససస స
4907 SQX0489286
పపరర: సరదదకర సయఖద

95-189/1450

తసడక:ప బబడడ
ఇసటట ననస:65-6-525
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప దసస గరర షపక
ఇసటట ననస:65-6-526
వయససస:52
లస: పప
4904 SQX1645498
పపరర: బదసపననస సయఖద

4893 SQX2212793
పపరర: నసరరలర ఖమన పటబన

95-189/338

తసడక:ప గఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-524
వయససస:70
లస: పప

భరస : బబడడ
ఇసటట ననస:65-6-525
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:ప బబడడ  
ఇసటట ననస:65-6-525
వయససస:38
లస: పప
4901 SQX2008217
పపరర: మదదన పషర షపక

95-189/340

తసడక:ప బబష పటబన
ఇసటట ననస:65-6-524
వయససస:18
లస: పప

భరస : అబబదలకనననర
ఇసటట ననస:65-6-525
వయససస:55
లస: ససస స
4898 MLJ3209566
పపరర: ననమతషలమర షపక  

4890 SQX0489542
పపరర: యమసఫ యస.డక

4888 AP151000657463
పపరర: గఫరర సయఖద

తసడక:ప ఈససఫ
ఇసటట ననస:65-6-524
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప ఖమససస
ఇసటట ననస:65-6-524
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప నసరరలర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-6-524
వయససస:47
లస: పప
4895 AP151000660287
పపరర: గగససయమబబగస షపక

95-189/337

తసడక:ప మహబమబ ఖమన 
ఇసటట ననస:65-6-524
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప అబబదలపహమమన
ఇసటట ననస:65-6-524
వయససస:43
లస: పప
4892 SQX2021285
పపరర: బబష పటబన

4887 MLJ1744804
పపరర: తపపప ఖమన  

95-197/821

4912 SQX2417996
పపరర: అరరకయమ మబజసససమ
మహమకద
తసడక:ప యమసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-527
వయససస:24
లస: ససస స
4915 MLJ3138534
పపరర: ఆరరఫర షపక  

95-189/1454

95-189/354

భరస : ఫరరరఖ  
ఇసటట ననస:65-6-528
వయససస:46
లస: ససస స
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పపరర: సబబర షపక
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95-189/355

తసడక:ప ఫరరక
ఇసటట ననస:65-6-528
వయససస:28
లస: పప
4919 SQX0404012
పపరర: అబబదల రహమమన

95-189/358

95-189/360

95-189/363

95-189/366

95-189/369

95-189/374

95-189/377

భరస : అసశశ షపక
ఇసటట ననస:65-6-532
వయససస:26
లస: ససస స

4929 AP151000660207
పపరర: ఖమబరరన షపక

4932 SQX0864975
పపరర: ససలమసనన మహమకద

4935 SQX0489526
పపరర: అబబదల షపక

4938 SQX2292456
పపరర: షఫకత అల మహమకద

95-189/1459

4941 SQX2292183
పపరర: మబసతనజ షపక

95-189/367

4944 SQX1752757
పపరర: షబనన షపక
భరస : అనవర షపక
ఇసటట ననస:65-6-532
వయససస:26
లస: ససస స

4924 MLJ3138278
పపరర: అసకత షపక

95-189/362

4927 SQX0108621
పపరర: నయమమతషలర

95-189/365

4930 MLJ3210457
పపరర: సలమ షపక

95-189/368

తసడక:ప నననన
ఇసటట ననస:65-6-530
వయససస:42
లస: పప
95-189/371

4933 SQX1307991
పపరర: షపక ఫహహకదన

95-189/372

భరస : షపక బషస
ఇసటట ననస:65-6-531
వయససస:36
లస: ససస స
95-189/375

4936 SQX1307975
పపరర: షపక బషస

95-189/376

తసడక:ప షపక అజజ
ఇసటట ననస:65-6-531
వయససస:38
లస: పప
95-189/1457

4939 SQX2292472
పపరర: షరహహద బబగస మహమకద

95-189/1458

భరస : షఫకత అల మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-531
వయససస:38
లస: ససస స
95-189/1460

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-6-531
వయససస:24
లస: ససస స
95-189/378

95-189/1456

తసడక:ప ఫజరలమర
ఇసటట ననస:65-6-529
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప ఖమషసమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-531
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-6-531
వయససస:29
లస: పప
4943 SQX1752732
పపరర: జకకర బబగమ షపక

95-189/364

తసడక:ప నహన
ఇసటట ననస:65-6-531
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప పకకర సరహహబ
ఇసటట ననస:65-6-531
వయససస:75
లస: పప
4940 SQX2292381
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

4926 MLJ3138625
పపరర: పఠరన ఖసరరషసదసననసర

4921 SQX2292415
పపరర: అఫరస షపక

తసడక:ప దనదస
ఇసటట ననస:65-6-529
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : షఫసవపలమర
ఇసటట ననస:65-6-531
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప నననన 
ఇసటట ననస:65-6-531
వయససస:36
లస: పప
4937 SQX0514018
పపరర: రససల సయఖద

95-189/361

భరస : ఖమజజమయమ
ఇసటట ననస:65-6-530
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:65-6-531
వయససస:27
లస: ససస స
4934 MLJ3210317
పపరర: జజన షపక  

4923 SQX0073668
పపరర: ఖసరరరద షపక

95-189/357

భరస : నదదమ షపక
ఇసటట ననస:65-6-528
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పఠరన నసరరలమర
ఇసటట ననస:65-6-529
వయససస:76
లస: ససస స

తసడక:ప మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:65-6-529
వయససస:71
లస: పప
4931 SQX1752724
పపరర: గగససయమ షపక

95-189/359

భరస : నమతషలర
ఇసటట ననస:65-6-529
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగజశవర రరవప
ఇసటట ననస:65-6-529
వయససస:40
లస: ససస స
4928 SQX0109124
పపరర: ఫజరలమర

4920 MLJ1748714
పపరర: ఫరరరఖ  

4918 SQX0437681
పపరర: ససభబన షపక

తసడక:ప షబబర
ఇసటట ననస:65-6-528
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ప అమర జజన  
ఇసటట ననస:65-6-528
వయససస:52
లస: పప

భరస : జబబర బబగ
ఇసటట ననస:65-6-529
వయససస:33
లస: ససస స
4925 SQX0478305
పపరర: వనసకట రమణ రరచకకసడ

95-189/356

తసడక:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:65-6-528
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-6-528
వయససస:49
లస: పప
4922 SQX0073916
పపరర: రరహనన బబగస పఠరన

4917 MLJ1738335
పపరర: గగస షపక

4942 SQX2019065
పపరర: అయయషర షపక

95-161/822

భరస : అమర సఫ హహహల షపక
ఇసటట ననస:65-6-532
వయససస:19
లస: ససస స
95-189/379

4945 SQX1752708
పపరర: హహ జజర షపక

95-189/380

భరస : అలర భకలక షపక
ఇసటట ననస:65-6-532
వయససస:28
లస: ససస స
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4946 SQX0479212
పపరర: తససనస రహకత మహమకద

95-189/381

భరస : మబబషసర అహకద
ఇసటట ననస:65-6-532
వయససస:36
లస: ససస స

4947 SQX1959634
పపరర: బససప షపక

భరస : నననన షపక
ఇసటట ననస:65-6-532
వయససస:61
లస: ససస స

95-189/384 4950 SQX0403584
4949 SQX0225607
పపరర: మబజహహదసల ఇసరరస మహమకద
పపరర: మబబషసర అహమకద
మహమకద
తసడక:ప అబబదల కయబఖస
తసడక:ప అబబదల కయబఖస
ఇసటట ననస:65-6-532
ఇసటట ననస:65-6-532
వయససస:39
లస: పప
వయససస:40
లస: పప

4952 SQX2019073
పపరర: అమర సఫ హహహల షపక

95-189/1284

తసడక:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-6-532
వయససస:20
లస: పప
4955 SQX0442442
పపరర: మహబమన షపక

4958 SQX1212034
పపరర: జజబహహద సయఖద

95-189/386

95-189/389

భరస : సలమవపదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-533
వయససస:30
లస: ససస స
4961 SQX0104992
పపరర: మకకసద హహసపసన మహకద

95-189/392

95-189/394

భరస : సక కరరమబలర
ఇసటట ననస:65-6-534
వయససస:43
లస: ససస స
95-189/400

తసడక:ప అహకద ఖమన షపక
ఇసటట ననస:65-6-534
వయససస:35
లస: పప

4956 SQX0103796
పపరర: సరదదయమ తనరనసనమ
మహమకద
తసడక:ప మహహదదదన హహసపసన
ఇసటట ననస:65-6-533
వయససస:27
లస: ససస స

95-189/387

95-189/1283

4954 SQX2267243
పపరర: ఇషపత షపక

95-189/1462

4959 SQX0103812
పపరర: సతనసర జహన

95-189/390

4957 SQX0103804
పపరర: ఫరహహమ ససలమసనన షససక

95-189/388

భరస : మససద హహసపసన షససక
ఇసటట ననస:65-6-533
వయససస:30
లస: ససస స
4960 SQX1009265
పపరర: సలమవపదదదన సయఖద

95-189/391

తసడక:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:65-6-533
వయససస:34
లస: పప

95-189/393 4963 SQX2479764
4962 SQX0104984
పపరర: మహహదదదన హహసపసన మహమకద
పపరర: ఇరరరన షపక

4965 SQX1204452
పపరర: షబబన షపక

4968 AP151000660180
పపరర: రరబయమబససప మహమకద

4971 SQX0225573
పపరర: కరరమబలమర షపక

4974 MLJ3209616
పపరర: అయజ షపక
తసడక:ప అకబర
ఇసటట ననస:65-6-534
వయససస:45
లస: పప

95-192/979

తసడక:ప రరజవరన షపక
ఇసటట ననస:65-6-533
వయససస:32
లస: పప
95-189/395

4966 SQX0865030
పపరర: ఠససనన శమమ

95-189/396

భరస : మబారహహద ఇసరరమ
ఇసటట ననస:65-6-534
వయససస:32
లస: ససస స
95-189/398

4969 AP151000660182
పపరర: షమసబబగస మహమకద

95-189/399

భరస : సలమ
ఇసటట ననస:65-6-534
వయససస:48
లస: ససస స
95-189/401

తసడక:ప ఇకరబల
ఇసటట ననస:65-6-534
వయససస:32
లస: పప
95-189/403

4951 SQX2021244
పపరర: ససమయఖ షపక

భరస : ఇననయతషలమర
ఇసటట ననస:65-6-532
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప జలల
ఇసటట ననస:65-6-534
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఇౘా్బబల
ఇసటట ననస:65-6-534
వయససస:64
లస: ససస స
4973 SQX1204460
పపరర: ఖలల షపక

95-189/1461

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:65-6-534
వయససస:29
లస: ససస స
95-189/397

95-189/383

తసడక:ప షషకకర షపక
ఇసటట ననస:65-6-532
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ప యమసఫ హహసపసన
ఇసటట ననస:65-6-533
వయససస:72
లస: పప

భరస : అసరరస షపక
ఇసటట ననస:65-6-534
వయససస:26
లస: ససస స

4970 SQX0208249
పపరర: అసకత తనర షపక

95-189/385

భరస : మహహదదదన హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-533
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ప మహహయదదదన హహసపసన
ఇసటట ననస:65-6-533
వయససస:38
లస: పప

4967 MLJ3138864
పపరర: షరజదన షపక

4953 SQX2220507
పపరర: ఇనయతషలమర షపక

4948 SQX0208397
పపరర: ఖసరరరద బబగస

భరస : అబబదల ఖయమఖస మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-532
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:ప హబబబలర షపక
ఇసటట ననస:65-6-532
వయససస:38
లస: పప

భరస : సలస
ఇసటట ననస:65-6-532/1
వయససస:33
లస: ససస స

4964 SQX1234244
పపరర: సబహ షపక

95-189/382

4972 SQX0437822
పపరర: అసర స షపక

95-189/402

తసడక:ప ఇకరబల
ఇసటట ననస:65-6-534
వయససస:33
లస: పప
95-189/404

4975 AP151000657248
పపరర: బబరరఇమమమ పసజజ

95-189/405

తసడక:ప అబబదలరలల
ఇసటట ననస:65-6-534
వయససస:45
లస: పప
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95-189/406

తసడక:ప ఘనసన
ఇసటట ననస:65-6-534
వయససస:46
లస: పప
95-189/408

తసడక:ప మసరసన బబషర
ఇసటట ననస:65-6-535
వయససస:30
లస: ససస స
95-189/411

భరస : మబనర
ఇసటట ననస:65-6-535
వయససస:31
లస: ససస స

95-189/409

4983 SQX0208546
పపరర: ఖమర జహ

95-189/414

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-6-535
వయససస:35
లస: పప

4986 SQX2116341
పపరర: మబనర షపక

95-189/412

95-189/417

భరస : జలమలలదదదన తనసమ
ఇసటట ననస:65-6-538
వయససస:42
లస: ససస స

4989 SQX1447649
పపరర: అఖల బబగమ మహమకద

95-189/415

95-189/420

తసడక:ప అబబసల రహమమన
ఇసటట ననస:65-6-539
వయససస:25
లస: ససస స

4992 SQX0208637
పపరర: తససర మమ

95-189/418

95-189/423

భరస : మబసస ఫర
ఇసటట ననస:65-6-539
వయససస:43
లస: ససస స

4995 AP151000660448
పపరర: నజజకబబగస షపక

95-189/421

తసడక:ప అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:65-6-539
వయససస:25
లస: పప

4998 SQX0870964
పపరర: అబబదల అలమ షపక

95-189/424

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-6-539
వయససస:46
లస: పప

5001 SQX0225649
పపరర: అబబదల రహహస
తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-6-539
వయససస:48
లస: పప

4987 SQX0225672
పపరర: ఇబపహహస షపక

95-189/416

95-189/419
4990 SQX0865048
పపరర: జలమలలదదదన తససనస మహమకద

4993 SQX0208660
పపరర: షససరర బబగస

95-189/422

4996 AP151000660072
పపరర: రమజజబ షపక

95-189/425

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:65-6-539
వయససస:70
లస: ససస స
95-189/427

తసడక:ప అబబదల రహమమన
ఇసటట ననస:65-6-539
వయససస:29
లస: పప
95-189/429

95-189/413

భరస : అబబదల రహమమన
ఇసటట ననస:65-6-539
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరదదక
ఇసటట ననస:65-6-539
వయససస:45
లస: ససస స
95-189/426

4984 SQX0232447
పపరర: ఇమమమ న షపక

తసడక:ప అబబడలర బ
ఇసటట ననస:65-6-538
వయససస:44
లస: పప

భరస : మబసస ఫర
ఇసటట ననస:65-6-539
వయససస:36
లస: ససస స

4994 MLJ3138948
పపరర: హససననబబగస మహమకద

95-189/410

తసడక:ప అలమరబక
ఇసటట ననస:65-6-535
వయససస:59
లస: పప

భరస : జలమలలదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-538
వయససస:43
లస: ససస స

4991 SQX0865055
పపరర: సలమక ససలమసనన షపక

4981 SQX0208447
పపరర: నససమ పరరవన షపక

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-6-535
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప సససదన
ఇసటట ననస:65-6-535
వయససస:42
లస: పప

4988 SQX0942888
పపరర: మహమమకద అఖలమ బబగస

95-189/1285

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-6-535
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-6-535
వయససస:53
లస: ససస స

4985 SQX0232330
పపరర: ఇరరరన షపక

5003 SQX2292308
పపరర: జబనన షపక

4980 SQX0208173
పపరర: కరరమబన షపక

4978 SQX2014413
పపరర: ఫయమజ బబష షపక

తసడక:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-6-534
వయససస:19
లస: పప

భరస : అయమజ
ఇసటట ననస:65-6-535
వయససస:31
లస: ససస స

4982 SQX0208488
పపరర: రరజజవనన పరరవన

5000 MLJ3209186
పపరర: మబసస ఫర షపక

95-189/407

తసడక:ప అబబదల జమత
ఇసటట ననస:65-6-534
వయససస:60
లస: పప

4979 SQX0442400
పపరర: రకకయమ నఖమత

4997 SQX0870949
పపరర: ఫరరరన షపక

4977 AP151000657244
పపరర: మహమకద అబబదల సలమ

4999 SQX0518944
పపరర: సరదదక షపక

95-189/428

తసడక:ప దనజదదదన
ఇసటట ననస:65-6-539
వయససస:45
లస: పప
95-189/430

5002 SQX2292316
పపరర: మబసతనజ మబసతనజ

95-189/1463

భరస : అబబర లమర రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-6-539
వయససస:44
లస: ససస స

95-189/1464

భరస : అబబర ల అలస షపక
ఇసటట ననస:65-6-539
వయససస:23
లస: ససస స
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5004 SQX0871004
పపరర: రరజజవన షపక
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95-189/431

తసడక:ప అబబదల రహహమ
ఇసటట ననస:65-6-540
వయససస:25
లస: ససస స
5007 SQX2429504
పపరర: మబనన షపక

95-190/1164

95-189/435

95-189/438

95-189/440

95-189/443

95-189/446

95-189/449

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:65-6-544
వయససస:60
లస: ససస స

5017 AP151000660649
పపరర: ఫరతమమసప గరర షపక

5020 MLJ3209095
పపరర: రరయమజదదదన షపక

5023 SQX1307231
పపరర: అనవర షపక

5026 MLJ1746601
పపరర: మమహససననబబగస షపక  

95-189/452

5029 AP151000660368
పపరర: రమణణ శననవత

95-189/441

5032 SQX0225771
పపరర: అలమ షపక
తసడక:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-6-544
వయససస:30
లస: పప

5012 SQX0839548
పపరర: షషకకర అబబదల

95-189/437

5015 SQX2261865
పపరర: షపక అయయషర

95-189/1466

5018 SQX0694679
పపరర: ఖమదర మసరసన షపక

95-189/442

తసడక:ప మమహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-6-542
వయససస:27
లస: పప
95-189/444

5021 AP151000657542
పపరర: నసరరదదదన షసక

95-189/445

తసడక:ప అటబవపలమరరహమమన
ఇసటట ననస:65-6-542
వయససస:51
లస: పప
95-189/447

5024 SQX0208777
పపరర: జమలమ షపక

95-189/448

భరస : సలస
ఇసటట ననస:65-6-544
వయససస:32
లస: ససస స
95-189/450

5027 AP151000660370
పపరర: సరదదకర షపక

95-189/451

భరస : నసర
ఇసటట ననస:65-6-544
వయససస:48
లస: ససస స
95-189/453

భరస : శకరరజన
ఇసటట ననస:65-6-544
వయససస:56
లస: ససస స
95-189/455

95-189/434

భరస : షపక నజమ
ఇసటట ననస:65-6-541
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఖలలలదదదన  
ఇసటట ననస:65-6-544
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-6-544
వయససస:49
లస: ససస స
5031 AP151000660074
పపరర: బబగస సయఖద

95-189/439

తసడక:ప అహమద అల షపక
ఇసటట ననస:65-6-543
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ప అతనవపలమర రహమమన
ఇసటట ననస:65-6-544
వయససస:39
లస: ససస స
5028 SQX0208736
పపరర: అమననబ షపక

5014 MLJ1731728
పపరర: ఖమజజఖమన పఠరన 

5009 SQX1446831
పపరర: పరఖరరసఝ పఠరన

తసడక:ప మసరసన జజన
ఇసటట ననస:65-6-541
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప అటబవపలమరరహమమన
ఇసటట ననస:65-6-542
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప అనవర అల
ఇసటట ననస:65-6-543
వయససస:30
లస: పప
5025 MLJ1746668
పపరర: ఖమరరహ షపక

95-189/436

భరస : అటబవపలమరరహమమన
ఇసటట ననస:65-6-542
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:ప అటబవపలమరరహమమన
ఇసటట ననస:65-6-542
వయససస:47
లస: పప
5022 SQX1212190
పపరర: మబనవర అల షపక

5011 SQX1307462
పపరర: నసరరల ఖసదన మహమకద

95-189/1465

భరస : మహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-541
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన ఖమన 
ఇసటట ననస:65-6-541
వయససస:75
లస: పప

భరస : మమబమ ససభబన
ఇసటట ననస:65-6-542
వయససస:59
లస: ససస స
5019 AP151000657250
పపరర: ఖలలలదదన షపక

95-189/433

తసడక:ప బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-541
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప యమసఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-541
వయససస:59
లస: పప
5016 SQX0714725
పపరర: జబబదన బబగస షపక

5008 SQX1307207
పపరర: నజరరననసర మహమకద

5006 SQX2426328
పపరర: సలమస షపక

తసడక:ప మమధనర
ఇసటట ననస:65-6-540
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-541
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-541
వయససస:76
లస: ససస స
5013 SQX1446492
పపరర: మహమకద ఖమన పఠరన

95-189/432

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-6-540
వయససస:49
లస: పప

భరస : షపక సలమస
ఇసటట ననస:65-6-540
వయససస:26
లస: ససస స
5010 SQX0208702
పపరర: అమరరననసర పఠరన

5005 SQX0870998
పపరర: అబబదల రహమమన షపక

5030 AP151000660165
పపరర: అమరరననసర పఠరన

95-189/454

భరస : ఖమజజఖమన
ఇసటట ననస:65-6-544
వయససస:60
లస: ససస స
95-189/456

5033 SQX0225714
పపరర: కలస షపక

95-189/457

తసడక:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-6-544
వయససస:34
లస: పప
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5034 SQX0225805
పపరర: సలస షపక
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95-189/458

తసడక:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-6-544
వయససస:36
లస: పప
5037 SQX0078881
పపరర: సమర న

95-189/460

95-189/463

95-189/466

95-189/469

95-189/472

95-189/475

95-189/478

తసడక:ప ససలలమన ఖమన షపక
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:36
లస: ససస స

5047 SQX1177139
పపరర: ఇనయతషలర షపక

5050 SQX0104877
పపరర: మహకద జజబ ఉలమర

5053 MLJ3210598
పపరర: ఇబపహహస ఖలల  

5056 SQX0991299
పపరర: రమమష బబబబ ససరఖకళళఖణస

95-189/481

5059 SQX0437871
పపరర: కకషష సస

95-189/470

5062 SQX1826205
పపరర: ససలలమన ఖమన షపక
తసడక:ప లయమకత అల ఖమన షపక
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:42
లస: పప

5042 SQX0341958
పపరర: నససమమ బబగస షపక

95-189/465

5045 AP151000660414
పపరర: లమలబ షపక

95-189/468

5048 SQX1585464
పపరర: సయఖద సరదదక

95-189/471

తసడక:ప సయఖద షబర
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:31
లస: పప
95-189/473

5051 SQX0351973
పపరర: మహమకద జబవపలమర

95-189/474

తసడక:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:33
లస: పప
95-189/476

5054 SQX1601864
పపరర: కమల బబషర షపక

95-189/477

తసడక:ప అబబదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:42
లస: పప
95-189/479

5057 SQX0437731
పపరర: ఖరరమబలమర షపక

95-189/480

తసడక:ప లమలమసహహబ
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:45
లస: పప
95-189/482

తసడక:ప కకషష కలటటట
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:50
లస: పప
95-198/521

95-189/462

భరస : లమలమసహహబ
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:85
లస: ససస స

తలర : రమణ బబయ
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:50
లస: పప
5061 SQX1826189
పపరర: ననజమమ ఖథసన షపక

95-189/467

తసడక:ప అబబదల వహహద  
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప అబబదల కరరమ
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:43
లస: పప
5058 SQX0351940
పపరర: షపక మహమకద

5044 AP151000660662
పపరర: అమననబ షపక

5039 SQX0342832
పపరర: కర గరయతప

భరస : మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప కరరమ
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:36
లస: పప
5055 SQX0438002
పపరర: అబబదల రహమమన షపక

95-189/464

తసడక:ప రహకతషలమర
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప అబబదల కరరమ
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:31
లస: పప
5052 SQX0096479
పపరర: అబబదల రహహస షపక

5041 AP151000660353
పపరర: షరకకలమ షపక

95-193/1363

భరస : శరఖమ సససదర
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : షరలలహ
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:85
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:27
లస: పప
5049 SQX0438473
పపరర: ఫరరక షపక

95-189/461

భరస : ఖరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అబబదల వహహద  
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:55
లస: ససస స
5046 SQX0839571
పపరర: అమమనసలమర ఎసడక

5038 SQX0442384
పపరర: ససమయమఖ షపక

5036 SQX2382778
పపరర: శహహదన షపక

తసడక:ప ఖదదర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-6-544
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అబబదల రహమమన
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఉననకకషరష
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:37
లస: ససస స
5043 MLJ3139508
పపరర: తనహహరర బబగస  

95-189/459

తసడక:ప కకషషననయర
ఇసటట ననస:65-6-544
వయససస:62
లస: పప

భరస : అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:30
లస: ససస స
5040 SQX0865022
పపరర: ససమమ చరకల

5035 AP151000657254
పపరర: శనననత శకరరజన

5060 MLJ3210630
పపరర: అబబదల వహహద  

95-189/483

తసడక:ప మహకద అకబర బబషర  
ఇసటట ననస:65-6-545
వయససస:58
లస: పప
95-198/522

5063 SQX1307611
పపరర: సరతనజ

95-189/484

తలర : మబనన
ఇసటట ననస:65-6-546
వయససస:27
లస: ససస స
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5064 SQX0870915
పపరర: నసరర హ షపక
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95-189/485

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-6-546
వయససస:50
లస: ససస స
5067 SQX1601773
పపరర: అకబబల బబషర షపక

95-189/488

95-177/1209

95-164/876

95-189/492

95-189/495

95-193/331

95-189/500

భరస : మహబమబ జజన  
ఇసటట ననస:65-6-552
వయససస:57
లస: ససస స

5077 SQX0074526
పపరర: జహహర షపక

5080 MLJ3138914
పపరర: రమణబబయ 

5083 SQX1493758
పపరర: రజయమ షపక

5086 SQX1079228
పపరర: ఆజస షపక

95-189/503

5089 SQX0097212
పపరర: మహమకద ఖమన

95-189/493

5092 MLJ1735604
పపరర: ననగమల మరర షపక  
తసడక:ప మహబమబ జజన  
ఇసటట ననస:65-6-552
వయససస:40
లస: పప

5072 SQX2272649
పపరర: షపక సహననజ బబగబమ

95-189/1467

5075 SQX1079202
పపరర: ఖసరరరద జహ షక

95-189/491

5078 MLJ3138963
పపరర: హరరమమణణకఖసపపషపలత

95-189/494

భరస : బబబమజ
ఇసటట ననస:65-6-550
వయససస:47
లస: ససస స
95-189/496

5081 SQX1446211
పపరర: రహకతషలమర షపక

95-189/497

తసడక:ప మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-6-550
వయససస:45
లస: పప
95-189/498

5084 SQX0078857
పపరర: మహబమబ బ పఠరన

95-189/499

భరస : మహమకద కహ న పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-551
వయససస:61
లస: ససస స
95-189/501

5087 SQX1526302
పపరర: హహసపసన బబషర షసక

95-189/502

తసడక:ప అకబబల షపక
ఇసటట ననస:65-6-551
వయససస:29
లస: పప
95-189/504

తసడక:ప ఇసరకయల ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-551
వయససస:67
లస: పప
95-189/506

95-177/1159

భరస : అబబదల హమద
ఇసటట ననస:65-6-549
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-6-551
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప నజర
ఇసటట ననస:65-6-551
వయససస:36
లస: పప
5091 MLJ1735596
పపరర: మమమమమన షపక  

95-189/1286

భరస : హహసససన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-6-551
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప అకబబల షపక
ఇసటట ననస:65-6-551
వయససస:23
లస: పప
5088 SQX0108290
పపరర: షరరఫ

5074 SQX2021251
పపరర: అసక షపక

5069 SQX1963602
పపరర: అమన సరన షపక

భరస : షపక కమల బబష
ఇసటట ననస:65-6-547
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకషన రరవప
ఇసటట ననస:65-6-550
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:ప తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-6-550
వయససస:28
లస: పప
5085 SQX1569450
పపరర: అహకద బబషర షపక

95-189/490

భరస : రజహమమన
ఇసటట ననస:65-6-550
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : యమకకబఅహమకద
ఇసటట ననస:65-6-550
వయససస:50
లస: ససస స
5082 SQX0743088
పపరర: అజజరరదదదన షపక

5071 SQX1963628
పపరర: ననజనన షపక

95-189/487

తసడక:ప వహహద
ఇసటట ననస:65-6-547
వయససస:41
లస: పప

భరస : అయమజ షపక
ఇసటట ననస:65-6-548
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చరరల మసరసన
ఇసటట ననస:65-6-550
వయససస:41
లస: ససస స
5079 AP151000660681
పపరర: పరతమమ మహమకద

95-189/489

భరస : అమన సరన షపక
ఇసటట ననస:65-6-547
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప అయమజ షపక
ఇసటట ననస:65-6-548
వయససస:19
లస: ససస స
5076 SQX0073924
పపరర: నసరర హన షపక

5068 SQX0437707
పపరర: ఇసరకయల షపక

5066 SQX1552331
పపరర: అహమకద బబషర షపక

తసడక:ప రహహమన
ఇసటట ననస:65-6-546
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప సరలలహ
ఇసటట ననస:65-6-546
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప కమల బబష షపక
ఇసటట ననస:65-6-547
వయససస:19
లస: పప
5073 SQX2021590
పపరర: అయయషర షపక

95-189/486

తసడక:ప ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-6-546
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప మధర బబషర
ఇసటట ననస:65-6-546
వయససస:52
లస: పప
5070 SQX2013597
పపరర: అమర బబష షపక

5065 SQX0870907
పపరర: సరదదక షపక

5090 MLJ1735588
పపరర: షమమ షపక  

95-189/505

భరస : ననగమల మరర  
ఇసటట ననస:65-6-552
వయససస:36
లస: ససస స
95-189/507

5093 MLJ1734516
పపరర: షపక అబబదల వరహహబ  

95-189/508

తసడక:ప కరలలషర  
ఇసటట ననస:65-6-552
వయససస:29
లస: పప
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5094 MLJ3146214
పపరర: అసకతషననసర 

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11
95-193/332

భరస : ఇబపహహస 
ఇసటట ననస:65-6-552
వయససస:38
లస: ససస స
5097 MLJ3139052
పపరర: పరషత షపక

95-189/510

95-189/513

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:65
లస: ససస స
5106 SQX1052745
పపరర: బబబబ షపక

95-189/519

95-189/522

తసడక:ప మహకద హహసపసన  
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:65
లస: పప
5115 SQX2038537
పపరర: సయళదసలమర బబగ

95-199/968

95-189/529

భరస : బబషర  
ఇసటట ననస:65-6-554/1
వయససస:48
లస: ససస స

5104 MLJ1731512
పపరర: ఫరతమబననసర బబగస

95-189/517

95-189/520

5110 SQX1052869
పపరర: ఇబపహహస షపక

95-189/523

95-189/526

95-189/518
5105 SQX1707876
పపరర: సయళదసలమర బబసగ మహమకద

5108 SQX0109074
పపరర: మబనర

95-189/521

5111 MLJ1730969
పపరర: ఫససజలమర బబగ మహమకద

95-189/524

5114 SQX2038529
పపరర: షబన తబసససస

95-189/1287

తసడక:ప ఫససజలమరహ బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:18
లస: ససస స

5116 SQX1283597
పపరర: జహర పఠరన

తసడక:ప దసస గరరర సక
ఇసటట ననస:65-6-555
వయససస:24
లస: ససస స

95-189/515

తసడక:ప హఫసజలమర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:49
లస: పప

5113 MLJ1734763
పపరర: హఫసజలమర బబగ

5122 SQX1526336
పపరర: తససనమ సక

5102 SQX1079798
పపరర: మబసతనజ షపక

తసడక:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:30
లస: పప

95-189/527

95-189/528
5117 SQX0694778
పపరర: సరలమర మససద మహమకద

తసడక:ప అబబదల బషసర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-6-554
వయససస:51
లస: పప
95-189/1468

తసడక:ప సరలమర మససద మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-554
వయససస:19
లస: పప
95-189/531

95-189/512

తసడక:ప ఫససజలమర బబసగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:23
లస: పప

5107 SQX1079509
పపరర: షపక కలతషబబడడడ న

5119 SQX2211340
పపరర: యహహయమ మహమకద

5099 MLJ1731538
పపరర: సరజద బబగస మహమకద

భరస : యమకబ
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మహమకద పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-554
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమససస మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-554
వయససస:55
లస: పప
5121 MLJ3138260
పపరర: రహమబన షపక  

95-189/514

తసడక:ప అబబదల సతనసర బబగ
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:81
లస: పప

తసడక:ప ఫససజలమరహ బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:22
లస: పప
5118 SQX1283589
పపరర: ఇలయజ మహమకద

5101 MLJ1731678
పపరర: నససమమ షపక  

తసడక:ప ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:33
లస: పప
95-189/525

95-189/509

భరస : ఫససజలమర మ మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప యమకలబ
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప యకకఉబ
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:32
లస: పప
5112 MLJ1736099
పపరర: షబబర మహకద  

95-189/511

భరస : హఫసజలమర బబగ
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:76
లస: ససస స

తసడక:ప ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:26
లస: పప
5109 SQX1079475
పపరర: షపక ఖమజజ మహహదద న

5098 SQX0442459
పపరర: హబబబననసర షపక

భరస : అబబదల వరహహబ  
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:54
లస: ససస స
95-189/516

5096 SQX1052661
పపరర: ఫరతమమ షపక

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:51
లస: ససస స
5103 SQX0405373
పపరర: జజకకరర బబగస షపక

95-193/333

తసడక:ప ఇసరకయల 
ఇసటట ననస:65-6-552
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప షబబర
ఇసటట ననస:65-6-553
వయససస:41
లస: ససస స
5100 SQX1052851
పపరర: హలమమ షపక

5095 MLJ3146222
పపరర: ఇబపహహస మహమకద

5120 SQX0714626
పపరర: ఇమమమ నన షపక

95-189/530

భరస : సరలమర మససద మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-554/1
వయససస:40
లస: ససస స
95-189/532

5123 SQX1526344
పపరర: అమనన సక

95-189/533

భరస : దసస గరరర సక
ఇసటట ననస:65-6-555
వయససస:44
లస: ససస స
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5124 SQX1526260
పపరర: సయఖదన మహమకద
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95-189/534

తసడక:ప ఇలయమస మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-555
వయససస:44
లస: పప
5127 SQX0983346
పపరర: బబష షపక

95-192/445

95-193/336

95-193/339

95-193/342

95-193/345

95-193/348

95-198/1547

తసడక:ప ఖమధర వల షపక
ఇసటట ననస:65-6-559
వయససస:34
లస: ససస స

5137 MLJ1746882
పపరర: ఖసరరరద షపక

5140 MLJ1744978
పపరర: మససద షపక

5143 SQX2013605
పపరర: షఫ యబ షపక

5146 SQX0743179
పపరర: షఫసన సలమక షపక

95-193/351

5149 SQX2023349
పపరర: జహహదన షపక

95-193/343

5152 SQX2024081
పపరర: అకబర అల షపక
తసడక:ప రరజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-6-559
వయససస:62
లస: పప

5132 SQX1137141
పపరర: ఖసరరరద బబగస షపక

95-193/338

5135 SQX1461482
పపరర: సమమనన పరరవన షపక

95-193/341

5138 SQX0879080
పపరర: మహమకద హసన షపక

95-193/344

తసడక:ప మహబమబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:65-6-558
వయససస:31
లస: పప
95-193/346

5141 MLJ1748672
పపరర: మహమమద షపక

95-193/347

తసడక:ప దదలమ షపక
ఇసటట ననస:65-6-558
వయససస:38
లస: పప
95-193/1144

5144 SQX2011021
పపరర: అరరద అహకద షపక

95-193/1145

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-6-558
వయససస:19
లస: పప
95-193/349

5147 SQX0953240
పపరర: షరకకర షపక

95-193/350

భరస : తనజదదదన వల షపక
ఇసటట ననస:65-6-559
వయససస:49
లస: ససస స
95-193/1146

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:65-6-559
వయససస:53
లస: ససస స
95-193/1148

95-193/335

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-6-558
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప తనజదదదన వల షపక
ఇసటట ననస:65-6-559
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప గఫరర సరహహబ
ఇసటట ననస:65-6-559
వయససస:56
లస: పప
5151 SQX2023596
పపరర: ఆససయ షపక

95-193/340

తసడక:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:65-6-558
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:65-6-558
వయససస:21
లస: పప
5148 SQX0953232
పపరర: తనజదదదన వల షపక

5134 SQX1741149
పపరర: అబద ఆఫసపన షపక

5129 SQX0953257
పపరర: ఫరరర త ఫరతమ షపక

భరస : హఫసజ రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-6-557
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప దదలమ షపక
ఇసటట ననస:65-6-558
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-6-558
వయససస:63
లస: పప
5145 SQX2382919
పపరర: శశయబ షపక

95-193/337

భరస : దదలమ షపక
ఇసటట ననస:65-6-558
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమససస
ఇసటట ననస:65-6-558
వయససస:35
లస: పప
5142 MLJ1746874
పపరర: మహబమబ దదలమ షపక

5131 MLJ1736958
పపరర: రరజజవనన షపక

95-192/444

తసడక:ప మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:65-6-557
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హహసపన పరరయన షపక
ఇసటట ననస:65-6-558
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-6-558
వయససస:39
లస: ససస స
5139 SQX0429530
పపరర: అబబదల హఫసజ సయఖద

95-193/334

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:65-6-557
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల ఖమదర
ఇసటట ననస:65-6-557
వయససస:58
లస: పప
5136 MLJ1746866
పపరర: పరరవన షపక

5128 SQX0948182
పపరర: మసపత ఫరతమ షపక

5126 SQX0996801
పపరర: రరజవన షపక

భరస : బబష షపక షససక
ఇసటట ననస:65-6-557
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప షపక బబషర
ఇసటట ననస:65-6-557
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరధదక షపక
ఇసటట ననస:65-6-557
వయససస:28
లస: ససస స
5133 SQX0953265
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

95-193/1364

తసడక:ప ఖమససస
ఇసటట ననస:65-6-555
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప అబబదల ఖమదర షససక
ఇసటట ననస:65-6-557
వయససస:58
లస: పప
5130 SQX1407015
పపరర: ససహనన షపక

5125 SQX2294247
పపరర: ఇలయమస మహమకద

5150 SQX2023729
పపరర: మహబమబ అల షపక

95-193/1147

తసడక:ప అకబర అల షపక
ఇసటట ననస:65-6-559
వయససస:36
లస: పప
95-196/720

5153 SQX2194611
పపరర: మమలక అహకద షపక

95-189/1469

తసడక:ప ఇనయతషలర షపక
ఇసటట ననస:65-6-559 6TH LINE
వయససస:19
లస: పప
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5154 SQX0087247
పపరర: రహహమ షపక
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95-193/352

తసడక:ప మగబబల
ఇసటట ననస:65-6-560
వయససస:30
లస: ససస స
5157 SQX0690677
పపరర: మకబల షపక

95-193/355

95-189/1472

95-193/357

95-193/360

95-193/363

95-193/366

95-192/446

95-193/371

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-6-564
వయససస:35
లస: ససస స

5162 SQX1303833
పపరర: షపక ననవకన

95-193/356

5165 SQX1232255
పపరర: అబబదల జజబబర షపక

95-193/359

95-193/361 5168 MLJ1749076
5167 SQX1583971
పపరర: అమలమబననసర మహమకద
పపరర: ఫరతమబన పఠరన

5170 AP151000663167
పపరర: మత పఠరన

5173 AP151000663465
పపరర: జజన పఠరన

5176 SQX1538067
పపరర: జజససకన బబగస

5179 SQX1214055
పపరర: బషసర పఠరన

5182 MLJ3146610
పపరర: అమననబ మహమకద
భరస : ఫరరరఖ
ఇసటట ననస:65-6-564
వయససస:40
లస: ససస స

95-193/362

భరస : ఖమససస పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-563
వయససస:40
లస: ససస స
95-193/364

5171 AP151000663168
పపరర: ఆషరబ పఠరన

95-193/365

భరస : మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-563
వయససస:65
లస: ససస స
95-193/367

5174 SQX0997825
పపరర: అహమద షరరఫ షపక

95-193/368

తసడక:ప మహహదద న షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-6-563
వయససస:68
లస: పప
95-193/369

5177 SQX0879056
పపరర: రరహనన షపక

95-193/370

భరస : అబబదల గన షపక
ఇసటట ననస:65-6-564
వయససస:26
లస: ససస స
95-193/372

భరస : కరరస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-564
వయససస:36
లస: ససస స
95-193/374

95-189/1471

తసడక:ప అబబదల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:65-6-562
వయససస:32
లస: పప

భరస : సబర బబసగ
ఇసటట ననస:65-6-564
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:65-6-564
వయససస:33
లస: ససస స
5181 SQX0879791
పపరర: నజన షపక

95-193/358

తసడక:ప మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-563
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రహహస షససక
ఇసటట ననస:65-6-564
వయససస:39
లస: పప
5178 SQX0087130
పపరర: రహసతషననసర షపక

5164 SQX0742783
పపరర: మహమకద అబబదల హక

5159 SQX2292142
పపరర: ఫఫజయమ షపక

భరస : అబబదల లతఫ షపక
ఇసటట ననస:65-6-562
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-563
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:65-6-563
వయససస:26
లస: పప
5175 SQX0086876
పపరర: జజన షపక

95-190/1165

తసడక:ప దదలద మర మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-563
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దదలద మర మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-563
వయససస:46
లస: ససస స
5172 SQX0997833
పపరర: అబబదల కలస షపక

5161 SQX2410207
పపరర: మహమకద షమమ షపక

95-193/354

భరస : అమనసదదదఆమ షపక
ఇసటట ననస:65-6-562
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద రరవపఫ
ఇసటట ననస:65-6-562
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రగఫ
ఇసటట ననస:65-6-562
వయససస:36
లస: పప
5169 SQX1583997
పపరర: ఖదదరరననసర మహమకద

95-189/1470

భరస : తజదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-6-562
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అబబదల రరవపఫ లలట
ఇసటట ననస:65-6-562
వయససస:49
లస: ససస స
5166 SQX0743732
పపరర: అబబదల గఫపర

5158 SQX2403608
పపరర: షపక ననణణ షపక బబబబ

5156 SQX0087544
పపరర: కరరమబలమర షపక

తసడక:ప మగబబల
ఇసటట ననస:65-6-560
వయససస:30
లస: పప

భరస : షపక ననన షపక బబబబ
ఇసటట ననస:65-6-561
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:65-6-562
వయససస:23
లస: ససస స
5163 SQX1303130
పపరర: షపక జజససకన

95-193/353

భరస : మగబబల
ఇసటట ననస:65-6-560
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప ఉమర
ఇసటట ననస:65-6-560
వయససస:59
లస: పప
5160 SQX2288769
పపరర: ఆశ షపక

5155 SQX0690578
పపరర: బషసరరన షపక

5180 SQX0878900
పపరర: మమమమబనష షపక

95-193/373

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:65-6-564
వయససస:35
లస: ససస స
95-193/375

5183 AP151000663452
పపరర: జరసబమన షపక

95-193/376

భరస : రహసతషలమర
ఇసటట ననస:65-6-564
వయససస:65
లస: ససస స

Page 177 of 372

5184 SQX0138891
పపరర: ఖమజజ షపక
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95-193/377

తసడక:ప రహమ తషలమర
ఇసటట ననస:65-6-564
వయససస:30
లస: పప
5187 SQX0139121
పపరర: ఖలల షపక

95-193/380

95-193/383

95-195/1540

95-193/387

95-193/390

95-193/393

95-193/395

భరస : మహమకద వర వత దనద
ఇసటట ననస:65-6-568
వయససస:33
లస: ససస స

5197 AP151000663451
పపరర: మమమమమన షపక

5200 SQX1302637
పపరర: బబషర షపక

5203 AP151000663189
పపరర: అలమరభక షపక

5206 SQX2435055
పపరర: మహమకద ఖమన పఠరన

95-193/397

5209 SQX1741362
పపరర: కతజజబ షపక

95-193/388

5212 SQX0883850
పపరర: అఫఫ ప జబ షపక
భరస : అబబదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:65-6-568
వయససస:33
లస: ససస స

5192 SQX2139715
పపరర: మబసరకన షపక

95-193/1365

5195 SQX1512772
పపరర: దదలర మద ఫరతమమ షపక

95-193/386

5198 SQX1583872
పపరర: షపక ససభబన

95-193/389

తసడక:ప షపక అలర బక
ఇసటట ననస:65-6-565
వయససస:23
లస: పప
95-193/391

5201 SQX0743724
పపరర: సరబర బబగ షపక

95-193/392

తసడక:ప హసన బబగ షపక
ఇసటట ననస:65-6-565
వయససస:33
లస: పప
95-193/394

5204 SQX2507002
పపరర: మహమకద ఖమన పఠరన

95-189/1722

తసడక:ప యమసఫ పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-566
వయససస:30
లస: పప
95-193/1366

5207 SQX1740810
పపరర: సలమక షపక

95-193/396

భరస : సరరదర షపక
ఇసటట ననస:65-6-567
వయససస:23
లస: ససస స
95-193/398

భరస : అబబదల రజహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-6-567
వయససస:63
లస: ససస స
95-193/399

95-193/382

భరస : మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:65-6-565
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప యమసఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-566
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరరదర షపక
ఇసటట ననస:65-6-567
వయససస:44
లస: ససస స
5211 SQX1538000
పపరర: షపక మహమకద షహననజ

95-193/385

తసడక:ప గబలమస
ఇసటట ననస:65-6-565
వయససస:53
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-6-566
వయససస:62
లస: ససస స
5208 SQX1740836
పపరర: ఇసతయమజ షపక

5194 SQX1551366
పపరర: ననహ పరరవన షపక

5189 SQX0138107
పపరర: మహబ బబషర షపక

భరస : చనసద బబష
ఇసటట ననస:65-6-564
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ప అలమర బబషష షపక
ఇసటట ననస:65-6-565
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-6-565
వయససస:35
లస: పప
5205 SQX1740828
పపరర: మమమమబననసర షససక

95-193/384

భరస : అలమరభక
ఇసటట ననస:65-6-565
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప అలమర బక షపక
ఇసటట ననస:65-6-565
వయససస:23
లస: పప
5202 SQX1512798
పపరర: మబసస ఫర షపక

5191 AP151000663011
పపరర: రహమతషలమర షపక

95-193/379

తసడక:ప బబబబలమల
ఇసటట ననస:65-6-564
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-6-565
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:65-6-565
వయససస:27
లస: ససస స
5199 SQX1741677
పపరర: ససభబన షపక

95-193/381

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-6-564
వయససస:70
లస: పప

తసడక:ప మర
ఇసటట ననస:65-6-564
వయససస:27
లస: పప
5196 SQX1931997
పపరర: దదల షరద ఫరతమమ షపక

5188 AP151000663360
పపరర: జలల షపక

5186 SQX1213990
పపరర: కరరస ఖమన పఠరన

తసడక:ప జజన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-564
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప రహసతషలమర
ఇసటట ననస:65-6-564
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-6-564
వయససస:68
లస: పప
5193 SQX2239713
పపరర: చనసద బబష షపక

95-193/378

తసడక:ప రహమ తషలర
ఇసటట ననస:65-6-564
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప రహమబ
స లమర
ఇసటట ననస:65-6-564
వయససస:41
లస: పప
5190 SQX1079004
పపరర: హఫసజ రహమమన షపక

5185 SQX0137802
పపరర: అబబదల గన షపక

5210 SQX2412419
పపరర: జహర బ షపక

95-193/1367

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-6-567
వయససస:65
లస: ససస స
95-193/400

5213 MLJ1738640
పపరర: జబనన సయఖద

95-193/401

తసడక:ప యబసఫర 
ఇసటట ననస:65-6-568
వయససస:37
లస: ససస స
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5214 SQX0883843
పపరర: అబబదల గఫరర షపక
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95-193/402

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-6-568
వయససస:37
లస: పప

5215 MLJ1743392
పపరర: ఇమమమ న సయఖద

తసడక:ప యమససఫ సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-568
వయససస:42
లస: పప

95-193/405 5218 SQX2353381
5217 SQX1538018
పపరర: షపక మహమకద వర వత దనద
పపరర: షపక మహబమబ ససభబన

తసడక:ప మహమకద యమకలబ
ఇసటట ననస:65-6-568
వయససస:44
లస: పప
5220 SQX1583948
పపరర: నససన
ప సయఖద

95-193/406

95-193/409

95-193/412

95-193/415

95-193/418

95-193/421

తసడక:ప అహమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-6-573
వయససస:31
లస: ససస స

5230 SQX1529942
పపరర: రరజజవన షపక

5233 SQX0429340
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

5236 SQX0137513
పపరర: షబబర షపక

95-193/1368

5239 SQX2320331
పపరర: రహహమబననస షపక

95-193/413

5242 SQX0423681
పపరర: అసకతషననసర షపక
భరస : చనసద భబషర
ఇసటట ననస:65-6-573
వయససస:50
లస: ససస స

5222 SQX0577601
పపరర: ఖతజజబ

95-193/408

5225 SQX0364752
పపరర: ఖలల సయఖద

95-193/411

5228 SQX0576884
పపరర: సయఖద సరహహబ

95-193/414

తసడక:ప సరహహబ పసరర
ఇసటట ననస:65-6-570
వయససస:63
లస: పప
95-193/416

5231 SQX0138958
పపరర: హససన షపక

95-193/417

తసడక:ప బబజ
ఇసటట ననస:65-6-571
వయససస:29
లస: ససస స
95-193/419

5234 SQX0277608
పపరర: షరహహదన పరరవన

95-193/420

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:65-6-572
వయససస:33
లస: ససస స
95-193/422

95-193/423
5237 MLJ1745439
పపరర: సయఖద. షసషసర హహసపసన 

తసడక:ప సయఖద. మహబమబ 
ఇసటట ననస:65-6-572
వయససస:53
లస: పప
95-193/1369

భరస : అబద షపక
ఇసటట ననస:65-6-572
వయససస:20
లస: ససస స
95-193/425

95-189/1474

తసడక:ప సయఖద సరహహబ
ఇసటట ననస:65-6-570
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప రరహమమన
ఇసటట ననస:65-6-572
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వహహద షపక
ఇసటట ననస:65-6-572
వయససస:23
లస: ససస స
5241 SQX0997817
పపరర: జబన షపక

95-193/410

తసడక:ప బబజ
ఇసటట ననస:65-6-571
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప రహకన
ఇసటట ననస:65-6-572
వయససస:35
లస: ససస స
5238 SQX2321586
పపరర: రరహన షపక

5227 MLJ3145265
పపరర: అజర ర అల సయఖద

5219 SQX2353449
పపరర: షపక రరషరక

భరస : సయఖద సరహహబ
ఇసటట ననస:65-6-570
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-6-571
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:65-6-571
వయససస:50
లస: ససస స
5235 SQX0138321
పపరర: షరహహదన పరరవన షపక

95-193/407

తసడక:ప మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-570
వయససస:39
లస: పప

భరస : జకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-6-571
వయససస:21
లస: ససస స
5232 AP151000663445
పపరర: నససమమ షపక

5224 SQX1737915
పపరర: మహబమబ బబష షపక

95-193/404

తసడక:ప షపక మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:65-6-569
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-6-570
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప నసరరదదదన షరరఫ
ఇసటట ననస:65-6-570
వయససస:34
లస: పప
5229 SQX1741420
పపరర: రరహన షపక

95-189/1473

తసడక:ప సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-570
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : యమససఫ
ఇసటట ననస:65-6-570
వయససస:63
లస: ససస స
5226 SQX0690263
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

5221 SQX0879023
పపరర: రజయమ బబగస సయఖద

5216 MLJ1738475
పపరర: సయఖద జకకకయమ 

తసడక:ప యమసఫ 
ఇసటట ననస:65-6-568
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప షపక దదన వలర
ఇసటట ననస:65-6-569
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఖలల సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-570
వయససస:28
లస: ససస స
5223 MLJ1738632
పపరర: సయఖద జహహదన

95-193/403

5240 SQX0137620
పపరర: షహబబనన షపక

95-193/424

తసడక:ప చనసద బబషర
ఇసటట ననస:65-6-573
వయససస:29
లస: ససస స
95-193/426

5243 SQX0565143
పపరర: షపక ఖరఖరరననసర

95-193/427

భరస : జజన అహకద
ఇసటట ననస:65-6-573
వయససస:74
లస: ససస స
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5244 SQX0138370
పపరర: పరఖరరజజన షపక
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95-193/428

భరస : మబజద అబబదల
ఇసటట ననస:65-6-573
వయససస:76
లస: ససస స
5247 SQX2292134
పపరర: నజజస మహహదద న షపక

95-189/1475

95-193/433

95-193/436

95-193/439

95-193/442

95-193/1370

95-189/1288

తసడక:ప మహబమబ బబష సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-576
వయససస:29
లస: పప

5257 SQX0650333
పపరర: పహహస షపక

5260 SQX0690354
పపరర: తలలహ మహమద

5263 SQX2088441
పపరర: అకబర బబష సయఖద

5266 SQX2039816
పపరర: అలమకస తడహరరన షపక

95-193/447

5269 SQX1001353
పపరర: ససఫసయమ బబగస సయఖద

95-193/440

5272 SQX0878983
పపరర: ఇబపహహమ షపక
తసడక:ప అబబదల అజజ
ఇసటట ననస:65-6-576
వయససస:32
లస: పప

5252 SQX0577031
పపరర: ఖరరరర షపక

95-193/435

5255 SQX0364612
పపరర: సదనత మహమకద

95-193/438

5258 SQX0277566
పపరర: సరరదరర షపక

95-193/441

తసడక:ప ఖమదర మసరసన
ఇసటట ననస:65-6-574
వయససస:44
లస: పప
95-193/443

5261 SQX0465385
పపరర: ఖమదదర మసరసన షపక

95-193/444

తసడక:ప సలమస గగస
ఇసటట ననస:65-6-574
వయససస:81
లస: పప
95-198/1218

5264 SQX1878438
పపరర: నజజక మహమకద

95-193/445

భరస : రహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-574/1 NEAR MASEED
వయససస:37
లస: ససస స
95-189/1289

5267 SQX1352897
పపరర: ఖమజజ బ షపక

95-193/446

భరస : కరరస బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-6-576
వయససస:28
లస: ససస స
95-193/448

భరస : మహబమబ బబష సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-576
వయససస:45
లస: ససస స
95-193/450

95-192/892

తసడక:ప తలర
ఇసటట ననస:65-6-574
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప అబబదల మబజర షపక
ఇసటట ననస:65-6-575
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:65-6-576
వయససస:29
లస: ససస స
5271 SQX1001338
పపరర: షరకకర బబష సయఖద

95-193/437

తసడక:ప మదదన సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-574
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ప అబబదల మబజర షపక
ఇసటట ననస:65-6-575
వయససస:19
లస: ససస స
5268 SQX0138446
పపరర: యమససకన షపక

5254 SQX0465419
పపరర: రమజననసర బబగస షపక

5249 SQX2100378
పపరర: జలమన సయఖద

తసడక:ప ఖమదర మసరసన
ఇసటట ననస:65-6-574
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల వరహహద
ఇసటట ననస:65-6-574
వయససస:61
లస: పప

తసడక:ప మదదన సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-574
వయససస:57
లస: పప
5265 SQX2029908
పపరర: అరరరయమ షపక

95-193/434

తసడక:ప ఖమదదర మసరసన
ఇసటట ననస:65-6-574
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప ఖమదదర మసరసన
ఇసటట ననస:65-6-574
వయససస:53
లస: పప
5262 SQX2139475
పపరర: అకబర బబష సయఖద

5251 SQX0650325
పపరర: షకకరర బబగస షపక

95-193/430

తసడక:ప అకబర బబష
ఇసటట ననస:65-6-574
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఖమదదర మసరసన
ఇసటట ననస:65-6-574
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:ప తలర
ఇసటట ననస:65-6-574
వయససస:37
లస: పప
5259 SQX0275065
పపరర: తమమ అనననరర షపక

95-191/454

భరస : పహహస
ఇసటట ననస:65-6-574
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : తలలహ
ఇసటట ననస:65-6-574
వయససస:55
లస: ససస స
5256 SQX0364729
పపరర: అరరర ద మహమకద

5248 SQX2100048
పపరర: మబనన సయఖద

5246 SQX1303593
పపరర: ఇరరరన మహమకద

తసడక:ప అబబదల సలమస
ఇసటట ననస:65-6-573
వయససస:31
లస: పప

భరస : జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-574
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అరరర ద
ఇసటట ననస:65-6-574
వయససస:34
లస: ససస స
5253 SQX0690271
పపరర: రజయమ బబగస మహమద

95-193/429

తసడక:ప చనసద బబషర
ఇసటట ననస:65-6-573
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప అయమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:65-6-574
వయససస:22
లస: పప
5250 SQX0364687
పపరర: అమనన బబగస

5245 SQX0577403
పపరర: జలమన బబషర షపక

5270 SQX1001346
పపరర: షరబర బబష సయఖద

95-193/449

తసడక:ప మహబమబ బబష సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-576
వయససస:27
లస: పప
95-193/451

5273 SQX0137646
పపరర: రఫస షపక

95-193/452

తసడక:ప ససభబన
ఇసటట ననస:65-6-576
వయససస:35
లస: పప
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5274 SQX1878370
పపరర: మహమకద షహననజ షపక

95-193/453

95-193/454 5276 SQX1585027
5275 SQX1878016
పపరర: మహమకద వరలకడ దడ షపక
పపరర: రరషన షపక

భరస : మహమకద వలకత దనదన షపక
ఇసటట ననస:65-6-577
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప యమకలబ షపక
ఇసటట ననస:65-6-577
వయససస:44
లస: పప

5277 SQX1127274
పపరర: reshma షపక

5278 MLJ1735695
పపరర: పదనకవత దనసటర 

95-193/455

భరస : మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:65-6-579
వయససస:37
లస: ససస స
5280 AP151000663178
పపరర: లకకమక దనసటర 
భరస : ననగరరరడకడ
ఇసటట ననస:65-6-579
వయససస:70
లస: ససస స
5283 SQX1013192
పపరర: మహబమబ బబష షపక

95-193/461

95-196/149

95-196/152

95-92/666

95-193/465

భరస : షపక గగసస
ఇసటట ననస:65-6-582
వయససస:30
లస: ససస స

5287 SQX1289223
పపరర: వజయలకకక ననగబరర

5290 SQX0412932
పపరర: రఘబపత రరడకడ బరస

5293 SQX2094761
పపరర: ఫహహస ఖమన పఠరన

5296 SQX0879114
పపరర: మసరసన షపక

95-193/468

5299 SQX1303601
పపరర: ఇరరరన షపక

95-196/150

5302 MLJ3145414
పపరర: మలలర శవరర చసతల చచరరవప
భరస : శకనవరసస 
ఇసటట ననస:65-6-582
వయససస:38
లస: ససస స

95-193/460

5285 AP151000663092
పపరర: ననగరరరడకడ దనసటర 

95-193/463

5288 SQX0412130
పపరర: అనససయ బరస

95-196/151

భరస : రతన రరడకడ బరస
ఇసటట ననస:65-6-579
వయససస:42
లస: ససస స
95-196/153

5291 MLJ3153376
పపరర: శకనవరసరరవప కకట

95-196/154

తసడక:ప పరమబలరరవప కకట
ఇసటట ననస:65-6-579
వయససస:50
లస: పప
95-95/1206

5294 SQX0879650
పపరర: మరరబ షపక

95-193/464

భరస : బమరన షపక
ఇసటట ననస:65-6-580
వయససస:47
లస: ససస స
95-193/466

5297 SQX1302371
పపరర: షరకకరర షపక

95-193/467

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-6-581
వయససస:26
లస: ససస స
95-193/469

5300 SQX1298752
పపరర: అనత కకషష పసపయ చసతల
చచరరవప
భరస : ఏడడకకసడలల చసతల చచరరవప
ఇసటట ననస:65-6-582
వయససస:31
లస: ససస స

95-193/470

95-193/472

5303 MLJ1738921
పపరర: శకనవరస చసతల చచరరవప

95-193/473

తసడక:ప బబరరన షపక
ఇసటట ననస:65-6-581
వయససస:28
లస: పప
95-193/471

5282 SQX1417600
పపరర: దదన మహమకద షపక

తసడక:ప సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:65-6-579
వయససస:77
లస: పప

తసడక:ప బబరణ షపక
ఇసటట ననస:65-6-580
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప ఖసరరన షపక
ఇసటట ననస:65-6-581
వయససస:26
లస: పప
5301 SQX1303197
పపరర: షపక లమల బ

95-193/462

తసడక:ప రహహమమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-580
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-6-580
వయససస:25
లస: పప
5298 SQX1276014
పపరర: ఆరరఫ షపక

5284 AP151000663176
పపరర: సతఖననరరయణరరడకడ దనసటర 

95-193/457

తసడక:ప దదన షరవల షపక
ఇసటట ననస:65-6-579
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప రతననరరడకడ బరస
ఇసటట ననస:65-6-579
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఫహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-580
వయససస:40
లస: ససస స
5295 SQX1302280
పపరర: శబరతషలమర షపక

95-193/459

భరస : కససరరడకడ ననగబరర
ఇసటట ననస:65-6-579
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప రతననరరడకడ బరస
ఇసటట ననస:65-6-579
వయససస:42
లస: పప
5292 SQX2090264
పపరర: గగససయ ఖమన పఠరన

5281 SQX0341347
పపరర: షపక కరరమబలమర

5279 MLJ1735703
పపరర: శవలల మమక
భరస : వనసకటరరమరరడకడ 
ఇసటట ననస:65-6-579
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప ననగరరరడకడ
ఇసటట ననస:65-6-579
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససబబబరరడకడ బరస
ఇసటట ననస:65-6-579
వయససస:42
లస: ససస స
5289 SQX0412676
పపరర: ససబబబరరడకడ బరస

95-193/456

తసడక:ప జలమన
ఇసటట ననస:65-6-579
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప సలమస షపక
ఇసటట ననస:65-6-579
వయససస:45
లస: పప
5286 SQX1278028
పపరర: సపవసత బరస

తసడక:ప దనదన షపక
ఇసటట ననస:65-6-579
వయససస:23
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణరరడకడ
ఇసటట ననస:65-6-579
వయససస:43
లస: ససస స
95-193/458

95-192/447

తలర : అచరమక
ఇసటట ననస:65-6-582
వయససస:43
లస: ససస స
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5304 AP151000663134
పపరర: జజనబ షపక

95-193/474

భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:65-6-582
వయససస:55
లస: ససస స
5307 MLJ1738418
పపరర: యమససఫ మహకద

95-193/477

95-189/1477

95-193/480

95-193/483

95-193/486

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-6-586
వయససస:33
లస: ససస స
5325 MLJ1747674
పపరర: రరజజవనన 

95-193/490

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-6-589
వయససస:40
లస: ససస స
5331 SQX1509258
పపరర: షపక ఫసరరజ
తసడక:ప షపక ఆరరఫ
ఇసటట ననస:65-6-589
వయససస:25
లస: పప

95-193/484

5326 SQX1353002
పపరర: కరరమబన షపక

5329 MLJ1747682
పపరర: ససలమసనన 

5332 SQX1302306
పపరర: రహమమతషలర షపక
తసడక:ప షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-6-589
వయససస:26
లస: పప

95-193/482

5318 SQX0879106
పపరర: అహమద ఖమన మహమమద

95-193/485

95-189/1479

భరస : నసరరలర షపక
ఇసటట ననస:65-6-586
వయససస:54
లస: ససస స
95-193/488

5324 SQX0341438
పపరర: షపక జజరరన

95-193/489

భరస : అల
ఇసటట ననస:65-6-587
వయససస:35
లస: ససస స
95-193/491

5327 SQX1014208
పపరర: జరరన షపక

95-193/492

భరస : ససరరజ షపక
ఇసటట ననస:65-6-589
వయససస:41
లస: ససస స
95-193/494

భరస : షసషషదదదన 
ఇసటట ననస:65-6-589
వయససస:43
లస: ససస స
95-193/496

5315 MLJ1744747
పపరర: పస. అపరరటమమనటఅరరణణనసర 

తసడక:ప అబబదల అహమద ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-585
వయససస:35
లస: పప

భరస : మబనరరలర షపక
ఇసటట ననస:65-6-589
వయససస:39
లస: ససస స
95-193/493

95-193/479
5312 SQX1878362
పపరర: రజయమ ససలమసనన మహమమద

95-193/487 5321 SQX2440055
5320 MLJ1745421
పపరర: అబబదల హఫసజ అహకద ఖమన
పపరర: నసరజహన షపక

5323 SQX1538034
పపరర: అమనన షపక

95-189/1476

భరస : అహకద ఖమన 
ఇసటట ననస:65-6-585
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-6-587
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : షరపదదదన 
ఇసటట ననస:65-6-589
వయససస:37
లస: ససస స
5328 MLJ1747666
పపరర: షకకర షపక

95-193/481

తసడక:ప అబబదల అహకద ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-585
వయససస:46
లస: పప
95-193/1371

5309 SQX2308005
పపరర: ఏలయమస ఖమన

భరస : అహకద ఖమన మహమమద
ఇసటట ననస:65-6-585
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప అలమరహ బకలక షపక
ఇసటట ననస:65-6-585
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప అహకద ఖమన 
ఇసటట ననస:65-6-585
వయససస:41
లస: పప
5322 SQX2320307
పపరర: నససమ షపక

95-189/1478

5314 MLJ3145083
పపరర: సబబరర బబగమ

5317 SQX1213883
పపరర: గగస బబషర షపక

95-193/476

తసడక:ప అహమద ఖమన అబబదల
ఇసటట ననస:65-6-585
వయససస:49
లస: పప

భరస : అబబదల హఫసజ అహకద ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-585
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప అలమర భక షపక
ఇసటట ననస:65-6-585
వయససస:24
లస: పప
5319 MLJ1743723
పపరర: బషసర ఖమన 

95-193/478

తసడక:ప ఏలయమస ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-585
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అబబదల బషసర అహకద ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-585
వయససస:33
లస: ససస స
5316 SQX1302603
పపరర: రరషణ షపక

5308 MLJ1743509
పపరర: గగస షపక

5311 SQX2308054
పపరర: హసరన బబగబమ పఠరన

5306 SQX1298836
పపరర: ఏడడకకసడలల చసతల చచరరవప

తసడక:ప వనసకటటశవరరర చసతల చచరరవప
ఇసటట ననస:65-6-582
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:65-6-583
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప ఏలయమస ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-585
వయససస:23
లస: పప
5313 SQX0879866
పపరర: అసతడనసర పఠరన

95-193/475

భరస : వనసకటటశవరరర 
ఇసటట ననస:65-6-582
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపసన మహకద
ఇసటట ననస:65-6-582
వయససస:65
లస: పప
5310 SQX2307981
పపరర: ఫయమజ ఖమన

5305 MLJ1735984
పపరర: అచరమక చసతల చచరరవప 

5330 MLJ1747617
పపరర: ఖమకననసర 

95-193/495

భరస : రఫపప 
ఇసటట ననస:65-6-589
వయససస:68
లస: ససస స
95-193/497

5333 MLJ3146370
పపరర: ససరరజదదదన 

95-193/498

తసడక:ప అబబదల రవపఫ 
ఇసటట ననస:65-6-589
వయససస:38
లస: పప
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5334 MLJ1747492
పపరర: షఫప
ఫ దదదన షపక
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95-193/499

తసడక:ప రవపఫ 
ఇసటట ననస:65-6-589
వయససస:43
లస: పప
5337 SQX1740554
పపరర: షపక అయయషర బబగస

95-193/502

95-193/505

95-193/508

95-193/511

95-193/514

95-193/517

95-193/520

భరస : నసరరదదదన షరరఫ
ఇసటట ననస:65-6-592
వయససస:61
లస: ససస స

5347 MLJ3145885
పపరర: మహకద  జబర

5350 MLJ1734391
పపరర: భబషర షపక

5353 MLJ1737451
పపరర: మరరబ సయఖద

5356 MLJ1734185
పపరర: సయఖద సమఉలమర 

95-193/523

5359 SQX2338754
పపరర: ఖదర బఇవనస షపక

95-193/512

5362 SQX0245159
పపరర: నసరరదదదన షరరఫ సయఖద
తసడక:ప ఖమససస షరరఫ
ఇసటట ననస:65-6-592
వయససస:68
లస: పప

5342 SQX0577510
పపరర: సఫసయమ షపక

95-193/507

5345 SQX1303676
పపరర: ససదదక షపక

95-193/510

5348 SQX0577643
పపరర: అబబదల వహహద బబబబ షపక

95-193/513

తసడక:ప అబబదల వరహబ
ఇసటట ననస:65-6-590
వయససస:45
లస: పప
95-193/515

5351 MLJ1738210
పపరర: అబబదల వహబ షపక

95-193/516

తసడక:ప మహమకద హహసపసన 
ఇసటట ననస:65-6-590
వయససస:78
లస: పప
95-193/518

5354 SQX0879700
పపరర: ఆయయషర సయఖద

95-193/519

భరస : సమవపలమర సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-591/1
వయససస:36
లస: ససస స
95-193/521

5357 SQX0690495
పపరర: గగస భబషర షపక

95-193/522

తసడక:ప అబబదలఉమర
ఇసటట ననస:65-6-591/1
వయససస:46
లస: పప
95-193/1372

భరస : అబబదల వహబ షపక
ఇసటట ననస:65-6-591/1
వయససస:68
లస: ససస స
95-193/524

95-193/504

తసడక:ప మబనర షపక
ఇసటట ననస:65-6-590
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప మమలమల 
ఇసటట ననస:65-6-591/1
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప సయఖద సరహహబ 
ఇసటట ననస:65-6-591/1
వయససస:63
లస: పప
5361 SQX0277665
పపరర: నససమమ బబగస సయఖద

95-193/509

భరస : సయఖద మమలమల 
ఇసటట ననస:65-6-591/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మమలమల 
ఇసటట ననస:65-6-591/1
వయససస:56
లస: ససస స
5358 MLJ1732213
పపరర: సయఖద  మమలమల

5344 SQX0341107
పపరర: షపక ఉమర

5339 SQX0087692
పపరర: బషసరరననసర పననకటర

భరస : అబబదల వరహబ షపక
ఇసటట ననస:65-6-590
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:65-6-590
వయససస:58
లస: పప

భరస : ససదదక షపక
ఇసటట ననస:65-6-591
వయససస:25
లస: ససస స
5355 MLJ1737469
పపరర: సయఖద బబగస మమలమల

95-193/506

తసడక:ప వహబ 
ఇసటట ననస:65-6-590
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప రఫపప 
ఇసటట ననస:65-6-590
వయససస:48
లస: పప
5352 SQX1322122
పపరర: ఖసరరరద జహ షపక

5341 MLJ1735687
పపరర: షకకలమబబగస షపక

95-193/501

భరస : మహమకద ఖమససస పననకటర
ఇసటట ననస:65-6-590
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప షపక మబనర
ఇసటట ననస:65-6-590
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప వహబ 
ఇసటట ననస:65-6-590
వయససస:37
లస: పప
5349 MLJ1741966
పపరర: షసషషదదదన 

95-193/503

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:65-6-590
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప షపక బబషష
ఇసటట ననస:65-6-590
వయససస:30
లస: పప
5346 MLJ1737675
పపరర: ససదద క షపక

5338 SQX1407049
పపరర: అయయషర షపక

5336 MLJ1744564
పపరర: ఇసరకయల షపక

తసడక:ప అబబదల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:65-6-589
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ప అబబదల వహబ షపక
ఇసటట ననస:65-6-590
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దదన మహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-6-590
వయససస:39
లస: ససస స
5343 SQX1127233
పపరర: షపక తససర మ

95-193/500

తసడక:ప హబ బబలర షపక
ఇసటట ననస:65-6-589
వయససస:45
లస: పప

భరస : షపక తససర స
ఇసటట ననస:65-6-590
వయససస:25
లస: ససస స
5340 SQX1417618
పపరర: సబతన షపక

5335 SQX1353135
పపరర: మబనరరలర షపక

5360 SQX2479707
పపరర: అసమమ షపక

95-189/1480

భరస : రహహమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-6-592
వయససస:31
లస: ససస స
95-193/525

5363 SQX2342640
పపరర: రహహమబలమర షససక

95-193/1373

తసడక:ప జరసలబబదదదన షససక
ఇసటట ననస:65-6-592
వయససస:40
లస: పప
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5364 SQX2350759
పపరర: అసరక షససక
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95-193/1374

భరస : రహహమబలమర షససక
ఇసటట ననస:65-6-592
వయససస:31
లస: ససస స
5367 SQX0743146
పపరర: ససమయఖ షపక

95-193/527

95-193/530

95-193/533

95-192/893

95-193/535

5374 SQX2338663
పపరర: శలక మహమకద

5377 SQX2016863
పపరర: అఫప ప స ససలమసనన పఠరన

5380 SQX0541391
పపరర: మబనర అహకద మహమకద

95-193/538

5383 SQX0541201
పపరర: అబబదల మబజబ మహమకద

5386 MLJ1730134
పపరర: సలస షసక

భరస : ఇసరకయల జజబవపలమర షపక
ఇసటట ననస:65-6-595
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప సలమస 
ఇసటట ననస:65-6-595
వయససస:56
లస: పప

95-193/1376
5388 SQX2150076
పపరర: ఇసరకయల జబహహలమర
మహమకద
తసడక:ప అబబదల కరశయమమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-595
వయససస:37
లస: పప

5389 SQX1740505
పపరర: పరరవన పఠరన
భరస : అయమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-596
వయససస:24
లస: ససస స

5391 SQX1302363
పపరర: షపక సజద

5392 SQX1740448
పపరర: ఆబద అల పఠరన

భరస : షపక రబబబన
ఇసటట ననస:65-6-596
వయససస:26
లస: ససస స

95-197/822

95-193/545

తసడక:ప అబబదలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-596
వయససస:22
లస: పప

95-193/529

5372 MLJ1741396
పపరర: అబబదల కలమ షపక

95-193/532

5375 SQX1303221
పపరర: నగరనన తబససన

95-192/448

భరస : మహమకద మబనర అహకద ఎసడ
ఇసటట ననస:65-6-594
వయససస:34
లస: ససస స
95-192/894

5378 SQX0743625
పపరర: మబనన ఖమన

95-193/534

భరస : అబబదల రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-594
వయససస:31
లస: ససస స
95-193/536

5381 SQX0585802
పపరర: అబబదల సహహస షపక

95-193/537

తసడక:ప అబబదల సలమస
ఇసటట ననస:65-6-594
వయససస:37
లస: పప
95-193/539

తసడక:ప యమకకబ
ఇసటట ననస:65-6-594
వయససస:68
లస: పప
95-193/541

5369 AP151000663432
పపరర: నసరర హ అబబదల

తసడక:ప అబబదల సలమమమ 
ఇసటట ననస:65-6-593
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప అబబదల మబజబ
ఇసటట ననస:65-6-594
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప చసద బబషర షపక మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-594
వయససస:39
లస: పప
5385 SQX1031921
పపరర: మబబనన మహమకద

95-193/531

భరస : మజద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-594
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అబబదల మబజబ
ఇసటట ననస:65-6-594
వయససస:62
లస: ససస స
5382 MLJ1745447
పపరర: బజజన మహమకద

5371 MLJ1736792
పపరర: అలమ అబబదల

95-193/526

భరస : సలమస
ఇసటట ననస:65-6-593
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వససస
ఇసటట ననస:65-6-593
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-594
వయససస:35
లస: పప
5379 SQX0541078
పపరర: జరహరర బబగస మహమకద

95-193/528

తసడక:ప సలమస
ఇసటట ననస:65-6-593
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప అబబదలసతనసర
ఇసటట ననస:65-6-593
వయససస:63
లస: పప
5376 SQX2016830
పపరర: మజద ఖమన పఠరన

5368 SQX0742916
పపరర: సబహ షపక

5366 SQX0743690
పపరర: నజర షపక

భరస : అబబదల ఫహహమ
ఇసటట ననస:65-6-593
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అబబదల అలమ
ఇసటట ననస:65-6-593
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప సలమమ
ఇసటట ననస:65-6-593
వయససస:37
లస: పప
5373 AP151000663367
పపరర: అబబదలసలమస

95-189/1481

భరస : అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:65-6-593
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : అబబదల నయళమ
ఇసటట ననస:65-6-593
వయససస:27
లస: ససస స
5370 MLJ1737030
పపరర: అబబదల నయమ షపక

5365 SQX2415776
పపరర: నసరజహన షపక

5384 SQX1526047
పపరర: ఆససయమ మహమకద

95-193/540

భరస : మలర క మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-595
వయససస:27
లస: ససస స
95-193/542

5387 SQX2187060
పపరర: కరరమబననసర మహమకద

95-193/1375

భరస : ఖయబఖస మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-595
వయససస:58
లస: ససస స
95-193/543

5390 SQX1551374
పపరర: పఠరన పరరవన

95-193/544

భరస : పఠరన అయమబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-596
వయససస:24
లస: ససస స
95-193/546

5393 SQX1645613
పపరర: ఆబద అల ఖమన పఠరన

95-193/547

తసడక:ప అబబదలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-596
వయససస:22
లస: పప
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5394 SQX1583898
పపరర: తనహహరరననస మహమకద

95-193/548

భరస : అకస ర మహమకద ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-598
వయససస:77
లస: ససస స
5397 MLJ1739655
పపరర: షహననజ షసక

95-193/550

95-193/553

95-193/556

95-193/559

95-193/562

95-190/984

95-193/1377

భరస : షపక నజమబదదదన
ఇసటట ననస:65-6-602
వయససస:34
లస: ససస స

5410 MLJ1743152
పపరర: మహమకద సయఖద

5413 SQX1741651
పపరర: ఇలయమజ షపక

5416 SQX2342632
పపరర: శరరజ షపక

95-193/566

5419 SQX0139071
పపరర: షహహస షపక

95-193/560

5422 SQX0888750
పపరర: నససన
ప ససలమసనన షపక
భరస : మగబబల షపక
ఇసటట ననస:65-6-602
వయససస:35
లస: ససస స

95-193/555

5405 MLJ1748342
పపరర: సయఖద హససనన

95-193/558

5408 SQX0274977
పపరర: రరజజవన సయఖద

95-193/561

తసడక:ప మహమకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-600
వయససస:36
లస: పప
95-193/563

5411 SQX2342608
పపరర: ఇబపహహస శరఈజక

95-189/1483

తసడక:ప అబబదల షషకకర షపక
ఇసటట ననస:65-6-600/1
వయససస:26
లస: పప
95-193/564

5414 SQX1741602
పపరర: అల షపక

95-193/565

తసడక:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:65-6-600/1
వయససస:49
లస: పప
95-193/1378

5417 SQX2351070
పపరర: పరవన షపక

95-197/823

భరస : అబబదల షషకకర షపక
ఇసటట ననస:65-6-600/1
వయససస:41
లస: ససస స
95-193/567

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:65-6-602
వయససస:31
లస: ససస స
95-193/569

5402 SQX0633040
పపరర: షరయసస ససదర డఖ మహమకద

భరస : మహమకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-600
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-6-600/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అసర స షపక
ఇసటట ననస:65-6-602
వయససస:29
లస: ససస స
5421 SQX1303817
పపరర: పఠరన ఆయయశర

95-193/557

తసడక:ప అల షపక
ఇసటట ననస:65-6-600/1
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-6-600/1
వయససస:44
లస: పప
5418 SQX0958645
పపరర: అతహర షపక

5407 SQX0285528
పపరర: రరయమజ సయఖద

95-193/552
5399 SQX0743427
పపరర: అమమనసలమర ఖమన మహమకద

తలర : షకకల మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-600
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప బబడడ సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-600
వయససస:67
లస: పప

భరస : అల షపక
ఇసటట ననస:65-6-600/1
వయససస:39
లస: ససస స
5415 SQX2342343
పపరర: అబబదల షషకకర షపక

95-193/554

తసడక:ప మహమకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-600
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-6-600
వయససస:49
లస: పప
5412 SQX2022960
పపరర: సరరసజ షపక

5404 MLJ1743699
పపరర: రరహన సయఖద

95-193/549

తసడక:ప అకస ర మహమకద ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-599
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ప మహమకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-600
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప రరజజవన షపక
ఇసటట ననస:65-6-600
వయససస:20
లస: పప
5409 SQX1529959
పపరర: రఫస షపక

95-193/551

భరస : రరయమజ సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-600
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరజజవన సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-600
వయససస:34
లస: ససస స
5406 SQX1877992
పపరర: ఇరరరన షపక

5398 SQX0879007
పపరర: అబద అల ఖమన మహమకద

5401 SQX1956622
పపరర: పరరర న సయఖద

5396 SQX0742973
పపరర: హససన ఖమనమ మహమకద

భరస : అమమనసలమర ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-599
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప అమమనసలమర ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-599
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప మహమమద సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-600
వయససస:26
లస: ససస స
5403 SQX0888743
పపరర: బబ ఆయయషర సయఖద

95-189/1482

తసడక:ప అయమజ షపక
ఇసటట ననస:65-6-599
వయససస:21
లస: పప

భరస : సలమ 
ఇసటట ననస:65-6-599
వయససస:48
లస: ససస స
5400 SQX0888735
పపరర: రరబయమ బససరర సయఖద

5395 SQX2336212
పపరర: సఫ హహల షపక

5420 SQX0138537
పపరర: రబబబన షపక

95-193/568

తసడక:ప ఖమదర
ఇసటట ననస:65-6-602
వయససస:31
లస: ససస స
95-193/570

5423 SQX1461334
పపరర: మబనన షపక

95-193/571

తసడక:ప జజకకర షపక
ఇసటట ననస:65-6-602
వయససస:45
లస: ససస స
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95-193/572

భరస : ఖమదర
ఇసటట ననస:65-6-602
వయససస:46
లస: ససస స
5427 MLJ1736461
పపరర: మఖసబల షపక

95-193/575

95-189/1484

95-193/577

95-193/580

95-189/1487

95-191/628

95-193/584

తసడక:ప గగస మహహదదదన
ఇసటట ననస:65-6-604
వయససస:59
లస: పప

5437 MLJ1743749
పపరర: అల మహమకద

5440 SQX2303162
పపరర: ఖసరరకద సయఖద

5443 SQX1878222
పపరర: మసరసన బ షపక

5446 SQX0429456
పపరర: షసషతన షపక

95-193/587

5449 SQX0690719
పపరర: అనవర షపక

95-193/581

5452 SQX2365476
పపరర: షమమ బబగబమ ఏమ డడ
తసడక:ప శహహదసలమర బబగ ఏమ డడ
ఇసటట ననస:65-6-605
వయససస:29
లస: ససస స

5432 SQX1932730
పపరర: మహమకద షరకకర షపక

95-192/449

5435 MLJ1744630
పపరర: రహమతషననసర షపక

95-193/579

5438 SQX2292506
పపరర: పరరవన షపక

95-189/1486

భరస : మబజజహహద షపక
ఇసటట ననస:65-6-603/1
వయససస:53
లస: ససస స
95-189/1488

5441 SQX2432649
పపరర: షబబర షపక

95-189/1489

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-6-604
వయససస:21
లస: పప
95-193/582

5444 SQX0333278
పపరర: షపక జహహరర బతషల

95-193/583

భరస : షపక ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-6-604
వయససస:45
లస: ససస స
95-193/585

5447 SQX1878156
పపరర: మహబమబ షపక

95-193/586

భరస : హసన హమద షపక
ఇసటట ననస:65-6-604
వయససస:54
లస: ససస స
95-193/588

తలర : రరజజవన
ఇసటట ననస:65-6-604
వయససస:28
లస: పప
95-193/590

95-193/1149

భరస : అల మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-603
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరజజవనన
ఇసటట ననస:65-6-604
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప రరజజవన షపక
ఇసటట ననస:65-6-604
వయససస:23
లస: పప
5451 SQX0429480
పపరర: రరజజవన షపక

95-193/578

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-6-604
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లమలల 
ఇసటట ననస:65-6-604
వయససస:48
లస: ససస స
5448 SQX1407122
పపరర: ఇమమమ న షపక

5434 MLJ1744648
పపరర: మహరరననసర షసక

5429 SQX2009520
పపరర: జజవద షపక

తసడక:ప మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:65-6-603
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప రబబన సయద
ఇసటట ననస:65-6-604
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:ప బజజహహ షపక
ఇసటట ననస:65-6-604
వయససస:32
లస: పప
5445 MLJ1748862
పపరర: జజనబ షసక

95-189/1485

తసడక:ప బషసర అబబదల
ఇసటట ననస:65-6-603
వయససస:68
లస: పప

తసడక:ప ఇసతయమజ అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-6-603/1
వయససస:30
లస: ససస స
5442 SQX2293561
పపరర: రబబన షపక

5431 SQX2226900
పపరర: మజహరరననసర షపక

95-193/574

తసడక:ప అనసర షపక
ఇసటట ననస:65-6-602
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప మహకద అల 
ఇసటట ననస:65-6-603
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప అల మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-603
వయససస:33
లస: పప
5439 SQX2292514
పపరర: జబనన షపక

95-193/576

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-6-603
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : షబబర మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-603
వయససస:31
లస: ససస స
5436 SQX1152206
పపరర: షబబర మహమకద

5428 SQX0137067
పపరర: ఖమదర షపక

5426 SQX0137158
పపరర: ససభబన షపక

తసడక:ప ఖమదర
ఇసటట ననస:65-6-602
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప వల
ఇసటట ననస:65-6-602
వయససస:54
లస: పప

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-6-602 , 6 th line
వయససస:33
లస: ససస స
5433 SQX1152271
పపరర: రషసదసననసర మహమకద

95-193/573

తసడక:ప సలమస షపక
ఇసటట ననస:65-6-602
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప సలమమ
ఇసటట ననస:65-6-602
వయససస:38
లస: పప
5430 SQX2450559
పపరర: కరరమబమ షపక

5425 SQX0958652
పపరర: ఇసతయమజ షపక

5450 MLJ1749712
పపరర: లమలల షసక

95-193/589

తసడక:ప ఇసరకయల 
ఇసటట ననస:65-6-604
వయససస:53
లస: పప
95-189/1490

5453 SQX0465526
పపరర: షపక అమనన బబగమ

95-193/591

భరస : షపక హబబబలమర
ఇసటట ననస:65-6-605
వయససస:45
లస: ససస స
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5454 SQX1878404
పపరర: ఉమర ఫరరక మహమకద

95-193/592

తసడక:ప గగస మహహదద న మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-605
వయససస:21
లస: పప

5455 SQX1014547
పపరర: అబబదల హససబ షపక

తసడక:ప హబబబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-6-605
వయససస:26
లస: పప

95-193/1379 5458 SQX2015501
5457 SQX2365153
పపరర: మహబమబ బబష ఖమన పఠరన
పపరర: జనతషననసర పననకతనర

తసడక:ప గఫర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-605
వయససస:31
లస: పప
5460 SQX1645548
పపరర: షబబర షపక

95-193/596

95-189/535

95-189/538

95-189/541

95-189/544

95-189/545

భరస : అబబబస ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-610
వయససస:36
లస: ససస స
5478 SQX0225102
పపరర: అబబబస ఖమన యస.డక

భరస : ఖలలలలమర బబగ
ఇసటట ననస:65-6-611
వయససస:37
లస: ససస స

95-189/536

5470 SQX0225995
పపరర: యమసఫ ఖమన యస.డక

5473 SQX1645647
పపరర: సమర జహ న మహమకద

95-189/548

95-189/539

5465 SQX0208884
పపరర: ఫరరర న ఫరతమమ

95-189/542

95-189/540

5471 SQX0225870
పపరర: బషసర షపక

95-189/543

తసడక:ప బడడ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-6-608
వయససస:49
లస: పప
95-193/599

5474 SQX1816420
పపరర: షపక అరరఫర

5476 SQX0209023
పపరర: షసమమ బబనస

5477 SQX0209080
పపరర: హహమమరర బబనస

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:65-6-611
వయససస:38
లస: ససస స

95-189/537

5468 SQX1601807
పపరర: షబబర షపక

తసడక:ప షపక మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:65-6-609
వయససస:24
లస: ససస స

5482 SQX0209221
పపరర: నసరర హన షపక

95-193/598

తసడక:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:65-6-608
వయససస:23
లస: పప

95-189/546

95-196/155

95-189/547

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:65-6-610
వయససస:41
లస: ససస స
95-193/600

తసడక:ప అబబబస ఖమన మ హ మక ద
ఇసటట ననస:65-6-610
వయససస:22
లస: పప
95-189/549

5462 SQX0879064
పపరర: పసర అహకద షపక

తసడక:ప యబ సస ఫ ఖమన మ హ మక ద
ఇసటట ననస:65-6-609
వయససస:23
లస: ససస స

5479 SQX1645555
పపరర: ఉసరకన ఖమన మహమకద

95-193/595

భరస : అయమబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-608
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : యమసఫ ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-610
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప ఉసరకన ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-610
వయససస:45
లస: పప
5481 SQX0593376
పపరర: షరహహనన మహమకద

5467 SQX0208926
పపరర: నసరర హన

5459 SQX0879072
పపరర: అహకదసననసరస షపక

తసడక:ప మబసరసఫర షపక
ఇసటట ననస:65-6-606
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ప ఉసరకన ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-608
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప అబబదల కరరమ
ఇసటట ననస:65-6-608
వయససస:52
లస: పప
5475 SQX0208991
పపరర: షబనస బబనస

95-193/597

భరస : ఉసరకన ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-608
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల లతఫ
ఇసటట ననస:65-6-608
వయససస:30
లస: పప
5472 SQX0225847
పపరర: అబబదల లతఫ మహకద

5464 SQX1079566
పపరర: మమలకబబగమ షససక

95-193/594

భరస : పసర అహకద
ఇసటట ననస:65-6-606
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : యబనసస
ఇసటట ననస:65-6-608
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అబబదల లతఫ
ఇసటట ననస:65-6-608
వయససస:46
లస: ససస స
5469 SQX0225128
పపరర: యమనస మహమకద

95-143/740

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-6-606
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప అబబదల లతఫ షపక
ఇసటట ననస:65-6-608
వయససస:25
లస: ససస స
5466 SQX0208827
పపరర: షమస బబనస

5461 SQX1645563
పపరర: ల యమ ఖమ త మహమకద

5456 SQX0452334
పపరర: హబబబలమర షపక

తసడక:ప బబబబ
ఇసటట ననస:65-6-605
వయససస:51
లస: పప

భరస : మహబమబ పననకతనర
ఇసటట ననస:65-6-606
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:65-6-606
వయససస:23
లస: పప
5463 SQX1339184
పపరర: ఆఫసపన బబనస షపక

95-193/593

5480 SQX1645530
పపరర: సలమకన ఖమన మహమకద

95-193/601

తసడక:ప అబబబస ఖమన మ హ మక ద
ఇసటట ననస:65-6-610
వయససస:24
లస: పప
95-189/550

5483 SQX1959618
పపరర: నసరరననసర బబగస ఎస డక

95-189/551

భరస : షఫసఉలమర బబగ ఎస డక
ఇసటట ననస:65-6-611
వయససస:69
లస: ససస స
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5484 SQX0096909
పపరర: మహమకద ఖలలలలమర బగ

95-189/552

తసడక:ప షఫసయబలమర బబగ
ఇసటట ననస:65-6-611
వయససస:41
లస: పప
5487 SQX0209288
పపరర: జహహరర షపక

95-189/555

95-189/558

95-189/561

95-189/1291

95-189/1292

95-189/1295

95-189/564

తసడక:ప అహకద జజన
ఇసటట ననస:65-6-614
వయససస:38
లస: పప

5497 AP151000663453
పపరర: షమకవపననసర షపక

5500 NDX2362697
పపరర: నజర మహమకద

5503 NDX2362705
పపరర: అఖల బబగబమ షపక

5506 SQX0343442
పపరర: రరహనన షపక

95-189/567

5509 SQX0285320
పపరర: భబససర అహకద షపక

95-193/602

5512 SQX1446286
పపరర: అజజ షపక
తసడక:ప మహమకదనర షపక
ఇసటట ననస:65-6-614
వయససస:42
లస: పప

5492 SQX1052687
పపరర: అబబదల కలస షపక

95-189/560

5495 SQX1985134
పపరర: షమమ షపక

95-189/1290

5498 AP151000663105
పపరర: అబబదల సతనసర షపక

95-193/603

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-6-612
వయససస:56
లస: పప
95-189/1293

5501 NDX2492148
పపరర: యకలబ బబష మహమకద

95-189/1294

తసడక:ప నజర మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-613, 17th ward
వయససస:19
లస: పప
95-191/455

5504 SQX0870923
పపరర: మసపత ఫరతమ షపక

95-189/563

తసడక:ప బబషర
ఇసటట ననస:65-6-614
వయససస:27
లస: ససస స
95-189/565

5507 SQX1447664
పపరర: ఆయయషర షపక

95-189/566

భరస : అజజ షపక
ఇసటట ననస:65-6-614
వయససస:34
లస: ససస స
95-189/568

తసడక:ప అహకద జజన
ఇసటట ననస:65-6-614
వయససస:30
లస: పప
95-189/570

95-189/557

భరస : అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:65-6-612
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప అహమకద జజన
ఇసటట ననస:65-6-614
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అహమకద జజన షపక
ఇసటట ననస:65-6-614
వయససస:54
లస: ససస స
5511 SQX0476796
పపరర: మహమకద షపక

95-189/562

భరస : నజర మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-613, 17th ward
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప అహమకద జజన
ఇసటట ననస:65-6-614
వయససస:31
లస: ససస స
5508 SQX0209338
పపరర: అయయషర షపక

5494 SQX0225938
పపరర: అబద బబషర షపక

5489 MLJ1731520
పపరర: జజన బ .పస  

తసడక:ప అబబదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-6-612
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప ససలలమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-613, 17th ward
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ప నజర మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-613, 17thward
వయససస:21
లస: ససస స
5505 SQX0612903
పపరర: షరహహదన షపక

95-189/559

భరస : అబబదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-6-612
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప జజన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-613
వయససస:48
లస: పప
5502 NDX2362721
పపరర: కరరశరక మహమకద

5491 SQX1052695
పపరర: అబబదల రహహస

95-189/554

భరస : జఫపలర మ ఖమన  
ఇసటట ననస:65-6-612
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ప ఉమర
ఇసటట ననస:65-6-612
వయససస:49
లస: పప

భరస : అబబదల కలస షపక
ఇసటట ననస:65-6-612
వయససస:20
లస: ససస స
5499 SQX2022481
పపరర: శస శర ఖమన పఠరన

95-189/556

తసడక:ప అబబదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-6-612
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప మహబమబ జజన
ఇసటట ననస:65-6-612
వయససస:46
లస: పప
5496 SQX1985126
పపరర: సబరర షపక

5488 MLJ1731546
పపరర: గబలమరర బబగస .పస  

5486 SQX1052679
పపరర: సలమక షపక

తసడక:ప అబబదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-6-612
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గగస భబషర  
ఇసటట ననస:65-6-612
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మహబమబ జజన
ఇసటట ననస:65-6-612
వయససస:76
లస: ససస స
5493 SQX0225896
పపరర: మసరసన షపక

95-189/553

తసడక:ప షఫసవపలమర
ఇసటట ననస:65-6-611
వయససస:49
లస: పప

భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:65-6-612
వయససస:36
లస: ససస స
5490 SQX0274787
పపరర: సలమబననసర షపక

5485 SQX0595264
పపరర: సమవపలమర బబగ మహమకద

5510 SQX0226027
పపరర: రకకబ అహకద షపక

95-189/569

తసడక:ప అహకద జజన
ఇసటట ననస:65-6-614
వయససస:34
లస: పప
95-189/571

5513 MLJ1730829
పపరర: గగసరళ న పఠరన

95-189/572

తసడక:ప జఫపలర మఖమన 
ఇసటట ననస:65-6-614
వయససస:43
లస: పప

Page 188 of 372

5514 MLJ1731744
పపరర: జఫపలర మఖమన పఠరన
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95-189/573

తసడక:ప బషసరళరన 
ఇసటట ననస:65-6-614
వయససస:63
లస: పప
5517 MLJ3138294
పపరర: మమహరరననస  

95-189/576

95-189/1492

95-189/581

95-189/1495

95-189/584

95-189/587

95-189/1297

తసడక:ప ఆదస
ఇసటట ననస:65-6-618
వయససస:37
లస: పప

5527 SQX0464784
పపరర: షరహహన షపక

5530 MLJ1731207
పపరర: అబబదల గఫరరర షపక

5533 SQX0694786
పపరర: అబబదల సలమమ షససక

5536 SQX2389021
పపరర: ఉమర ఫరరరక షపక

95-189/590

5539 SQX0209593
పపరర: మబతహరరననసర షపక

95-189/582

5542 SQX0226118
పపరర: మమలమ షపక
తసడక:ప ఆదస
ఇసటట ననస:65-6-618
వయససస:38
లస: పప

5522 MLJ3209608
పపరర: బబషర షపక  

95-189/580

5525 SQX2292225
పపరర: మమలన షపక

95-189/1494

5528 SQX0961961
పపరర: షరహహన షపక

95-189/583

భరస : అబబదల గఫరరర షపక
ఇసటట ననస:65-6-617
వయససస:34
లస: ససస స
95-189/585

5531 MLJ1733534
పపరర: అబబదల రహమమన షపక

95-189/586

తసడక:ప అబబదల సలమమ
ఇసటట ననస:65-6-617
వయససస:38
లస: పప
95-189/588

5534 SQX0874198
పపరర: అబబదల అలస MD

95-189/1296

తసడక:ప అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-6-617
వయససస:70
లస: పప
95-187/414

5537 SQX1248831
పపరర: తనర ల షపక

95-189/589

భరస : మబఫరససల షపక
ఇసటట ననస:65-6-618
వయససస:29
లస: ససస స
95-189/591

తసడక:ప ఆదస
ఇసటట ననస:65-6-618
వయససస:34
లస: ససస స
95-189/594

95-189/1491

భరస : ఇబపహహసబబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-6-616
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప అహమద అల షపక
ఇసటట ననస:65-6-618
వయససస:23
లస: పప

భరస : మబమకల
ఇసటట ననస:65-6-618
వయససస:33
లస: ససస స
5541 SQX0403758
పపరర: మబారసససల షపక

95-189/1493

తసడక:ప మహబమబ షససక
ఇసటట ననస:65-6-617
వయససస:72
లస: పప

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:65-6-617 5TH LINE
వయససస:35
లస: ససస స
5538 SQX0209668
పపరర: మబసతనజ బబగస

5524 SQX2292290
పపరర: ఇబపహహస షపక

5519 SQX2292431
పపరర: హససనన షపక

తసడక:ప మహకద  
ఇసటట ననస:65-6-616
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ప అబబదల సలమమ షపక
ఇసటట ననస:65-6-617
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప అబబదల సలమస
ఇసటట ననస:65-6-617
వయససస:44
లస: పప
5535 SQX1991355
పపరర: సలక తససనమ షపక

95-189/579

భరస : అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-6-617
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అబబదల సలమమ
ఇసటట ననస:65-6-617
వయససస:64
లస: ససస స
5532 SQX0647669
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

5521 MLJ1745215
పపరర: తససర మ సలమక

95-189/575

భరస : రహహమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-6-615
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-6-616
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహహస బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-6-616
వయససస:18
లస: ససస స
5529 SQX0874206
పపరర: మహరరననసర

95-189/577

భరస : మమహబమబ భబషర
ఇసటట ననస:65-6-616
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప ససలలమమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-616
వయససస:65
లస: పప
5526 SQX2292399
పపరర: రరచసజ ఫరతమమ షపక

5518 SQX0274795
పపరర: యమససన షపక

5516 SQX0870857
పపరర: నససమ షపక

భరస : గగసప బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-615
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప బబషర
ఇసటట ననస:65-6-615
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప లమలల షపక
ఇసటట ననస:65-6-615
వయససస:31
లస: పప
5523 SQX1282821
పపరర: మహమకద పఠరన

95-189/574

తసడక:ప మహమకద ఖలలలలమర బబగ
ఇసటట ననస:65-6-615
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : భబష షపక  
ఇసటట ననస:65-6-615
వయససస:53
లస: ససస స
5520 SQX2292449
పపరర: రహహమబలమర షపక

5515 SQX0078808
పపరర: మహమకద షరహహనన

5540 SQX0209551
పపరర: రబయమ బససప

95-189/592

భరస : ఆదస
ఇసటట ననస:65-6-618
వయససస:56
లస: ససస స
95-189/595

5543 SQX0462598
పపరర: మబమకల షపక

95-189/596

తసడక:ప ఆదస
ఇసటట ననస:65-6-618
వయససస:41
లస: పప
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5544 SQX1974112
పపరర: సలమ షపక
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95-189/597

భరస : మమల షపక
ఇసటట ననస:65-6-618
వయససస:33
లస: ససస స
5547 SQX2380624
పపరర: అబబబస అల షపక

95-189/1497

95-164/877

95-189/600

95-189/603

95-189/1299

95-189/1499

95-189/606

తసడక:ప బబజ
ఇసటట ననస:65-6-620
వయససస:30
లస: పప

5557 SQX1307819
పపరర: జజన బబషర షపక

5560 SQX2018927
పపరర: ఖరఖరరననస షపక

5563 SQX2300291
పపరర: జన బబష షపక

5566 SQX1079210
పపరర: రజశరక షపక

95-189/609

5569 SQX0871046
పపరర: రహమత బ షపక

95-189/604

5572 SQX0108134
పపరర: బబబబ షపక
తసడక:ప అబబదల రహమమన
ఇసటట ననస:65-6-620
వయససస:36
లస: పప

5552 SQX1282912
పపరర: ఫరరర త ఫరతమమ షపక

95-189/599

5555 SQX1339499
పపరర: సలస షపక

95-189/602

5558 SQX1283613
పపరర: రరహమమన షపక

95-189/605

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-6-619
వయససస:61
లస: పప
95-189/1300

5561 SQX2299212
పపరర: అలస షపక

95-189/1498

తసడక:ప బబజ
ఇసటట ననస:65-6-619
వయససస:23
లస: పప
95-191/504

5564 SQX2320281
పపరర: షపక షపక

95-193/1380

Deleted

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:65-6-619
వయససస:25
లస: ససస స
95-189/607

5567 SQX0942847
పపరర: మహమకద షరద

95-189/608

భరస : మహమమకద షహదత
ఇసటట ననస:65-6-620
వయససస:37
లస: ససస స
95-189/610

భరస : సససదన
ఇసటట ననస:65-6-620
వయససస:45
లస: ససస స
95-189/612

95-192/1176

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-6-619
వయససస:25
లస: పప

భరస : యమససన
ఇసటట ననస:65-6-620
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అబబదల మతన
ఇసటట ననస:65-6-620
వయససస:44
లస: ససస స
5571 SQX0226068
పపరర: అకబర షపక

95-189/601

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-06-619
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-6-620
వయససస:28
లస: ససస స
5568 SQX1079657
పపరర: నససర షపక

5554 SQX1283464
పపరర: కలరరరద షపక

5549 SQX2378891
పపరర: బబ అమనన షపక

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:65-6-619
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-6-619
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ప చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:65-6-619
వయససస:21
లస: ససస స
5565 SQX1095315
పపరర: యమససకన షపక

95-189/598

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-6-619
వయససస:29
లస: పప

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:65-6-619
వయససస:25
లస: ససస స
5562 SQX2320299
పపరర: జరరనన షపక

5551 SQX1283217
పపరర: నసరర షపక

95-189/1496

తసడక:ప మలర క అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-6-618
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రహహమన షపక
ఇసటట ననస:65-6-619
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-619
వయససస:28
లస: పప
5559 SQX2020675
పపరర: రరషక షపక

95-192/1175

భరస : మజద షపక
ఇసటట ననస:65-6-619
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-6-619
వయససస:52
లస: ససస స
5556 SQX0864983
పపరర: శబబర పటబటన

5548 SQX2386498
పపరర: ఆరరఫర బబగబమ షపక

5546 SQX2381481
పపరర: కమల అహకద అల షపక

తసడక:ప మర షపర అల షపక
ఇసటట ననస:65-6-618
వయససస:52
లస: పప

భరస : కమల అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-6-618
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:65-6-619
వయససస:21
లస: ససస స
5553 SQX1307215
పపరర: సససననజ షపక

95-189/1298

భరస : మమల షపక
ఇసటట ననస:65-6-618
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప కమల అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-6-618
వయససస:20
లస: పప
5550 SQX2019479
పపరర: జరరనన షపక

5545 SQX2019057
పపరర: సలమ షపక

5570 SQX0437756
పపరర: జజఫపరరలర షపక

95-189/611

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-6-620
వయససస:30
లస: పప
95-189/614

5573 SQX0942854
పపరర: మహమమద షహదత

95-189/615

తసడక:ప మహకద జమమల
ఇసటట ననస:65-6-620
వయససస:43
లస: పప
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పపరర: అనవర మహకద  
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95-189/616

తసడక:ప షరరఫ  
ఇసటట ననస:65-6-620
వయససస:44
లస: పప
5577 SQX0403337
పపరర: మసరసన షపక

5575 SQX1079301
పపరర: అబబదల మతన అరరద షపక

95-189/617

తసడక:ప మరర మహహదద న
ఇసటట ననస:65-6-620
వయససస:52
లస: పప
95-189/619

తసడక:ప ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:65-6-620
వయససస:63
లస: పప

5578 SQX2292332
పపరర: అషపఫపననసర షపక

5576 SQX0403386
పపరర: సససదన షపక

95-189/618

తసడక:ప ఖమదర
ఇసటట ననస:65-6-620
వయససస:52
లస: పప
95-189/1500

భరస : సయళద షపక
ఇసటట ననస:65-6-620
వయససస:67
లస: ససస స

5579 SQX1307496
పపరర: ఖమససస బ సయఖద

95-189/620

భరస : సలస సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-621
వయససస:33
లస: ససస స

95-189/621 5581 SQX1053008
95-189/622
5580 SQX1307546
పపరర: రరహనన ససలమసనన మహమకద
పపరర: షపక హహసపసన ససదనన అహ
మమద
భరస : జహహర సయఖద
తసడక:ప షరజహన
ఇసటట ననస:65-6-621
ఇసటట ననస:65-6-621
వయససస:33
లస: ససస స
వయససస:38
లస: పప

భరస : హహసపసన ససదనన అహకద
ఇసటట ననస:65-6-621
వయససస:37
లస: ససస స

5583 SQX0714865
పపరర: తరరననసర బబగస సయఖద

5585 SQX0694752
పపరర: సలమ సయఖద

95-189/624

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:65-6-621
వయససస:57
లస: ససస స
5586 SQX0351866
పపరర: సయఖద సలమవపదదదన

95-189/627

95-189/1502

95-189/631

95-189/634

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:65-6-624
వయససస:55
లస: ససస స

95-189/629

5593 SQX1959642
పపరర: రజషక షపక

5596 SQX1707918
పపరర: యమససన షపక

95-189/637

5599 AP151000660360
పపరర: రహహమమ షపక

95-189/632

5602 SQX0882134
పపరర: జఫకళళ షససక
తసడక:ప ఖమళలల
ఇసటట ననస:65-6-624
వయససస:47
లస: పప

95-189/1501

5591 SQX0437657
పపరర: పఠరన తససన ఖమన

95-189/630

5594 SQX0097105
పపరర: మబజఫర

95-189/633

తసడక:ప జలల
ఇసటట ననస:65-6-623
వయససస:30
లస: పప
95-189/635

5597 SQX0740928
పపరర: జజన షపక

95-189/636

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-6-623
వయససస:61
లస: పప
95-189/638

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-6-624
వయససస:50
లస: ససస స
95-189/640

5588 SQX2205649
పపరర: షరకకర బబగబమ

తసడక:ప జజన
ఇసటట ననస:65-6-622
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-6-623
వయససస:37
లస: పప

భరస : అకబర
ఇసటట ననస:65-6-624
వయససస:47
లస: ససస స
5601 AP151000660088
పపరర: హలమననసర షపక

5590 SQX0226092
పపరర: ఇసతయమస షపక

95-189/626

భరస : రహస తషలమర బబగ
ఇసటట ననస:65-6-621
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:65-6-623
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-6-623
వయససస:32
లస: పప
5598 AP151000660417
పపరర: షరహహద షపక

95-189/628

తసడక:ప జజన
ఇసటట ననస:65-6-622
వయససస:30
లస: పప

భరస : మబజఫర షపక
ఇసటట ననస:65-6-623
వయససస:31
లస: ససస స
5595 SQX0437848
పపరర: ఇలయమస షపక

5587 MLJ1731686
పపరర: ససభబన సయఖద

95-189/623

తసడక:ప ససభబన
ఇసటట ననస:65-6-621
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప ఆదమ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-621
వయససస:66
లస: పప

భరస : నసరరదదదన సయద
ఇసటట ననస:65-6-621
వయససస:31
లస: ససస స
5592 SQX1308072
పపరర: నజయ య కవసర షపక

95-189/625

తసడక:ప ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-621
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప అలమరవపదదదన
ఇసటట ననస:65-6-621
వయససస:45
లస: పప
5589 SQX2205656
పపరర: రరషక సయద

5584 SQX0403477
పపరర: జహహర సయఖద

5582 SQX1053024
పపరర: నసరర హన బబగస షపక

5600 AP151000660418
పపరర: రరజజవనన షపక

95-189/639

భరస : మహబమబబదషర
ఇసటట ననస:65-6-624
వయససస:53
లస: ససస స
95-189/641

5603 SQX2013787
పపరర: రరజజవన షపక

95-189/1301

తసడక:ప వహహదసలమర షపక
ఇసటట ననస:65-6-624
వయససస:28
లస: ససస స
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5604 SQX2292274
పపరర: షరజజదద షపక
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95-189/1503

భరస : మమసర షపక
ఇసటట ననస:65-6-624
వయససస:78
లస: ససస స
5607 SQX2313518
పపరర: అమరరననసర షపక

95-189/1506

95-189/1509

95-193/1382

95-189/643

95-189/1511

95-189/646

95-189/649

తసడక:ప షషకకర షపక
ఇసటట ననస:65-6-626
వయససస:24
లస: పప

5617 SQX1307199
పపరర: అథదకలల రహమమన బబగ షపక

5620 SQX2014009
పపరర: మజహర అల షపక

5623 SQX0937862
పపరర: అఫఫ ప జజ బబగస షపక

5626 SQX0882118
పపరర: శమబకదదదన షససక

95-189/1302

5629 SQX2013811
పపరర: జజకకరర షపక

95-189/644

5632 SQX2020345
పపరర: రషసదన బబగస షపక
తసడక:ప అబబదల రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-6-626
వయససస:22
లస: ససస స

5612 SQX2320729
పపరర: రరజజవస షపక

95-193/1381

5615 AP151000660359
పపరర: మబనర ఉననసర సయఖద

95-189/642

5618 AP151000657263
పపరర: అగబర షపక

95-189/645

తసడక:ప సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-625
వయససస:50
లస: పప
95-164/878

5621 SQX2019743
పపరర: గగస బబష షపక

95-188/1136

తసడక:ప మజహర అల షపక
ఇసటట ననస:65-6-626
వయససస:21
లస: పప
95-189/647

5624 AP151000660328
పపరర: అలమమ సయఖద

95-189/648

భరస : అమర
ఇసటట ననస:65-6-626
వయససస:55
లస: ససస స
95-189/650

5627 AP151000657265
పపరర: అబజ సయఖద

95-189/651

తసడక:ప జబబబర
ఇసటట ననస:65-6-626
వయససస:54
లస: పప
95-189/1303

భరస : మజహర అల షపక
ఇసటట ననస:65-6-626
వయససస:44
లస: ససస స
95-189/1305

95-189/1508

భరస : హబబ
ఇసటట ననస:65-6-625
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప జరసనలమహహదదదన
ఇసటట ననస:65-6-626
వయససస:47
లస: పప

భరస : బబడచ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-6-626
వయససస:66
లస: ససస స
5631 SQX2019834
పపరర: అబబదల జబబర షపక

95-196/966

భరస : షసషషదదదన
ఇసటట ననస:65-6-626
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప జరసనలమహహదదన
ఇసటట ననస:65-6-626
వయససస:28
లస: పప
5628 SQX2059921
పపరర: షరరరననసర షపక

5614 SQX2117810
పపరర: వహహదసలమర షపక

5609 SQX2292233
పపరర: రరజజవన షపక

భరస : జజబఊలమర షపక
ఇసటట ననస:65-6-624
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప ఖసడడస షపక
ఇసటట ననస:65-6-626
వయససస:48
లస: పప

భరస : లతఫ
ఇసటట ననస:65-6-626
వయససస:31
లస: ససస స
5625 SQX0882126
పపరర: వరససమ షససక

95-189/1510

తసడక:ప యబసఫ బబగ
ఇసటట ననస:65-6-625
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప అబబదల హమద షపక
ఇసటట ననస:65-6-625
వయససస:53
లస: పప
5622 SQX0209700
పపరర: మబబనన మహమకద

5611 SQX2313724
పపరర: బబ ఆయషర షపక

95-189/1505

భరస : వహహదసలమర షపక
ఇసటట ననస:65-6-624
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప ఖలల అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-6-624
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప యబసఫ బబసగ
ఇసటట ననస:65-6-625
వయససస:29
లస: పప
5619 SQX2428811
పపరర: మరవల షపక

95-189/1507

తసడక:ప జఫపఫ లమర షపక
ఇసటట ననస:65-6-624
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-624
వయససస:31
లస: ససస స
5616 SQX1308049
పపరర: హఫసజల రహమమన బబగ

5608 SQX2292167
పపరర: వహహదసలమర షపక

5606 SQX2238509
పపరర: జజబఊలర షపక

తసడక:ప ఖలల అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-6-624
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప ఖలల అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-6-624
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప జఫరరలమర షపక
ఇసటట ననస:65-6-624
వయససస:20
లస: పప
5613 SQX2337079
పపరర: రరకన పఠరన

95-189/1504

తసడక:ప కలల షపక
ఇసటట ననస:65-6-624
వయససస:48
లస: పప

భరస : జజఫపలమర షపక
ఇసటట ననస:65-6-624
వయససస:39
లస: ససస స
5610 SQX2475630
పపరర: రఫసయబలమర షపక

5605 SQX2424091
పపరర: జఫపఫ లమర షపక

5630 SQX2059913
పపరర: అజమబననసర షపక

95-189/1304

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-6-626
వయససస:41
లస: ససస స
95-189/1306

5633 SQX2020295
పపరర: జలమన షపక

95-189/1307

తసడక:ప మజహర షపక
ఇసటట ననస:65-6-626
వయససస:20
లస: పప
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95-189/1308

తసడక:ప అబబదల రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-6-626
వయససస:18
లస: ససస స
5637 SQX2351146
పపరర: రకకయమ షపక

95-189/1514

95-189/1515

95-189/654

95-189/657

95-189/660

95-189/663

95-189/667

భరస : రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:65-6-629
వయససస:26
లస: ససస స

5647 MLJ3138229
పపరర: గగసరఖ బబగస


5650 SQX0209908
పపరర: పరఖరర షపక

5653 MLJ3138047
పపరర: హహరర బబగస  

5656 MLJ3209384
పపరర: జఫపలమర  

95-189/670

5659 SQX1079533
పపరర: జజబఉలర బ బగ మహమకద

95-189/658

5662 SQX1052711
పపరర: హలమమ బబగస పఠరన
తసడక:ప ఇసరకయల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-629
వయససస:29
లస: ససస స

5642 SQX0209833
పపరర: ససధనన షపక

95-189/653

5645 SQX0593087
పపరర: సబహ ఎస డక

95-189/656

5648 MLJ3138054
పపరర: ఆఫసపన  

95-189/659

భరస : అనవర షరరఫ మహమకద 
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:40
లస: ససస స
95-189/661

5651 SQX0209767
పపరర: మబనన షపక

95-189/662

భరస : రవపఫ
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:52
లస: ససస స
95-189/664

5654 MLJ3138898
పపరర: కలరరషసత షపక

95-189/665

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:70
లస: ససస స
95-189/668

5657 MLJ3210150
పపరర: వరహహ
డ లర షపక

95-189/669

తసడక:ప ఖలల
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:44
లస: పప
95-189/671

తసడక:ప శఫసఉలమరహ బబసగ
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:48
లస: పప
95-189/673

95-189/1309

భరస : జబఉలమర బబగ
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప ఖలల  
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప ఖలల 
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:47
లస: పప
5661 SQX1052703
పపరర: షరఫసయమ బబగస షపక

95-189/655

భరస : షరరఫ మహకద  
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ప జకకర రహమమన
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:37
లస: పప
5658 MLJ3210051
పపరర: అషసతషలమర షపక 

5644 SQX0074567
పపరర: రజశరక షపక

5639 SQX2018380
పపరర: రబయమ బససప సయద

తసడక:ప రవపఫ
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మహమకదసయఖద
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:60
లస: ససస స
5655 SQX0108282
పపరర: రహమమన షపక

95-189/652

భరస : ఉమకర షరరఫ  
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : యమససన
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:40
లస: ససస స
5652 MLJ3138906
పపరర: ఆరరఫసనలసర మహమకద

5641 SQX1204031
పపరర: సరస జ షపక

95-189/1513

భరస : బలమల సయద
ఇసటట ననస:65-6-627
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : షకకర రహకన
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : జబవపలమర బబసగ
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:37
లస: ససస స
5649 SQX0342816
పపరర: నసరర షపక

95-193/1150

తలర : మబనన షపక
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప ఖలల
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:30
లస: ససస స
5646 SQX1079269
పపరర: సబహ మహమకద

5638 SQX2062156
పపరర: అబబదల అలస షపక

5636 SQX2292373
పపరర: మమమమబననసర షపక

తసడక:ప మజహర అల షపక
ఇసటట ననస:65-6-626
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప వహహద షపక
ఇసటట ననస:65-6-626
వయససస:25
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-6-627
వయససస:45
లస: ససస స
5643 SQX0633354
పపరర: తససర మమ షపక

95-189/1512

భరస : బబడడసర షపక
ఇసటట ననస:65-6-626
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:ప రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-6-626
వయససస:18
లస: ససస స
5640 SQX2292340
పపరర: రరఖయ షపక

5635 SQX2346401
పపరర: షరరరననసర షపక

5660 MLJ3209343
పపరర: మహకద షరరఫ  

95-189/672

తసడక:ప గగస మహకద  
ఇసటట ననస:65-6-628
వయససస:67
లస: పప
95-189/674

5663 SQX1282755
పపరర: ఆరరఫర పఠరన

95-189/675

భరస : అలమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-6-629
వయససస:29
లస: ససస స
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95-189/676

భరస : సమఉలమర బబగ
ఇసటట ననస:65-6-629
వయససస:38
లస: ససస స
5667 SQX1537820
పపరర: నదదమ షపక

95-189/679

95-189/682

95-189/685

95-189/688

95-189/690

95-189/693

95-189/696

తసడక:ప రఫసఉలమర బబసగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-630
వయససస:24
లస: పప
5688 SQX0226175
పపరర: అబబదల రహహ మహమకద

తసడక:ప అబబదల రహహస మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-630
వయససస:20
లస: పప

95-189/686

5677 SQX0437939
పపరర: అనవర బబగ

5680 SQX0209932
పపరర: మబబనన బబగమ

95-189/699

95-189/689

95-189/691

95-189/694

5686 SQX1014067
పపరర: అబబదల ఖలల షపక

95-189/697

5692 AP151000660454
పపరర: షమమబసలమసనన మహమకద
భరస : యబనసరబషర
ఇసటట ననస:65-6-631
వయససస:43
లస: ససస స

95-189/684

5675 SQX1484237
పపరర: కరరమబలమర మహమకద

95-189/687

5678 SQX2169662
పపరర: పఠరన ఇసరకయల

95-189/1516

5681 SQX1447680
పపరర: మబసస కకమ మహమకద

95-189/692

భరస : రఫసఉలమర బబసగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-630
వయససస:40
లస: ససస స
5684 SQX1959659
పపరర: కలలలసమబ సయఖద

95-189/695

భరస : హయత సయఖద
ఇసటట ననస:65-6-630
వయససస:73
లస: ససస స
5687 SQX1446369
పపరర: రఫసఉలమర బబసగ మహమకద

95-189/698

తసడక:ప మమస బబసగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-630
వయససస:46
లస: పప
95-189/700

తసడక:ప హయమత
ఇసటట ననస:65-6-630
వయససస:48
లస: పప
95-189/1310

5672 SQX0536771
పపరర: పస అలసఖమన

తసడక:ప పఠరన మసరసన వల
ఇసటట ననస:65-6-629
వయససస:35
లస: పప

5683 SQX1446906
పపరర: రహహమబననసర బబగస
మహమకద
భరస : మమస బబసగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-630
వయససస:66
లస: ససస స

5689 SQX0226159
పపరర: అబబదల మబనబ మహమకద

95-189/681

తసడక:ప సససయద బబజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-629
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:65-6-630
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప హయమత
ఇసటట ననస:65-6-630
వయససస:47
లస: పప
5691 SQX2013654
పపరర: హయత మహమకద

5674 SQX0094847
పపరర: ఇసరకయల పఠరన

5669 SQX0694661
పపరర: హఫసజలర బబగ

తసడక:ప మహమకద ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-629
వయససస:32
లస: పప

భరస : అబబదల మబనర
ఇసటట ననస:65-6-630
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : యబసససఫ
ఇసటట ననస:65-6-630
వయససస:59
లస: ససస స
5685 SQX1446294
పపరర: అరరఫతషలర బబసగ మహమకద

95-189/683

తసడక:ప షరరఫ
ఇసటట ననస:65-6-629
వయససస:75
లస: పప

భరస : అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:65-6-630
వయససస:38
లస: ససస స
5682 SQX1095323
పపరర: ఖతజజ బబగస షపక

5671 SQX0097089
పపరర: రహమ తషలర

95-189/678

తసడక:ప అనవర బబగ
ఇసటట ననస:65-6-629
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:65-6-629
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప అనవర
ఇసటట ననస:65-6-629
వయససస:41
లస: పప
5679 SQX0846519
పపరర: షరహహద

95-189/680

తసడక:ప అనవర బగ
ఇసటట ననస:65-6-629
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప అనవర బబసగ
ఇసటట ననస:65-6-629
వయససస:35
లస: పప
5676 SQX0595561
పపరర: సమవపలమర బబగ

5668 SQX1095349
పపరర: మససద సయఖద

5666 SQX0694802
పపరర: సనన వపలమర బబగ

తసడక:ప అనవర బబగ
ఇసటట ననస:65-6-629
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప తలర
ఇసటట ననస:65-6-629
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప అనవర బబగ
ఇసటట ననస:65-6-629
వయససస:30
లస: పప
5673 SQX1529884
పపరర: హహదయతషలర బబసగ

95-189/677

భరస : అనవరజబగ
ఇసటట ననస:65-6-629
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమబలమర ఖమన షపక
ఇసటట ననస:65-6-629
వయససస:30
లస: పప
5670 SQX0694687
పపరర: ననఖమబళర బబగ

5665 MLJ1745108
పపరర: ససఫసయమ ఉమకర

5690 MLJ3209657
పపరర: యమససఫ ఖమన

95-189/701

తసడక:ప మహహనదదదన ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-630
వయససస:70
లస: పప
95-189/702

5693 AP151000660348
పపరర: ఖతజజబబగస పఠరన

95-189/703

భరస : యబససఫళ రన
ఇసటట ననస:65-6-631
వయససస:55
లస: ససస స
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95-189/704

భరస : యమససఫరళ న
ఇసటట ననస:65-6-631
వయససస:59
లస: ససస స
5697 SQX1079418
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

95-189/707

95-189/710

95-189/1311

95-189/1518

95-189/1521

95-189/715

95-189/718

95-189/721

భరస : ససలమసనన
ఇసటట ననస:65-6-634
వయససస:60
లస: ససస స

5702 SQX1079699
పపరర: మహబమబ జజన షపక

95-189/712

5705 SQX2211498
పపరర: థదబబన సససయద

95-189/1517

95-189/1519 5708 SQX2392249
5707 SQX2245090
పపరర: మహమకద అయమబ అమన
పపరర: షపక అహకద

5710 MLJ1744002
పపరర: జబన షపక

5713 MLJ1734003
పపరర: షరకకరర షపక  

5716 SQX0210054
పపరర: జబనన షపక

5719 SQX0210146
పపరర: షరరకల బబగమ మహమకద

5722 SQX1569419
పపరర: షపక కరరమబలమర
తసడక:ప షపక బబజ
ఇసటట ననస:65-6-634
వయససస:24
లస: పప

95-189/1520

తసడక:ప షపక అబబదల రరవపఫ
ఇసటట ననస:65-6-632
వయససస:27
లస: పప
95-189/713

5711 MLJ1744010
పపరర: నససన
ప షపక

95-189/714

తసడక:ప ఖమర
ఇసటట ననస:65-6-633
వయససస:39
లస: ససస స
95-189/716

5714 SQX1307660
పపరర: షపక కరరమబలమర

95-189/717

తసడక:ప మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-633
వయససస:56
లస: పప
95-189/719

5717 SQX0074195
పపరర: నజరర షపక

95-189/720

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:65-6-634
వయససస:34
లస: ససస స
95-189/722

భరస : రజయజ అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-634
వయససస:39
లస: ససస స
95-189/724

95-189/709

తలర : యశన సససయద
ఇసటట ననస:65-6-632
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : అయమజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-634
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహమకద ఫయమజ
ఇసటట ననస:65-6-634
వయససస:35
లస: ససస స
5721 AP151000660352
పపరర: గబలమరర షపక

95-189/1312

భరస : రఫస  
ఇసటట ననస:65-6-633
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప అహమకద ఖమశస
ఇసటట ననస:65-6-633
వయససస:70
లస: పప
5718 SQX0210179
పపరర: దదల బహర

5704 SQX2023869
పపరర: సహననజ షపక

5699 SQX1583369
పపరర: అమర బబసగ

తసడక:ప నననబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-6-632
వయససస:71
లస: పప

తసడక:ప ఖమర
ఇసటట ననస:65-6-633
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప మహకద జకకకయ
ఇసటట ననస:65-6-633
వయససస:41
లస: ససస స
5715 AP151000657243
పపరర: మహమకద ఖమర

95-189/711

తసడక:ప మహమకద అమమనసలర
ఇసటట ననస:65-6-632
వయససస:32
లస: పప

భరస : షపక అహమద
ఇసటట ననస:65-6-632
వయససస:25
లస: ససస స
5712 MLJ1733989
పపరర: సరరసజ షపక

5701 SQX0351726
పపరర: సయఖద యమససన

95-189/706

తసడక:ప రహహమన బబసగ
ఇసటట ననస:65-6-632
వయససస:31
లస: పప

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-6-632
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మహమకద అయమబ అమన
ఇసటట ననస:65-6-632
వయససస:32
లస: ససస స
5709 SQX2352540
పపరర: షపక సహననజ

95-189/708

తసడక:ప అబబదలమర
ఇసటట ననస:65-6-632
వయససస:65
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:65-6-632
వయససస:31
లస: పప
5706 SQX2226629
పపరర: షపక శరహహన

5698 MLJ1733997
పపరర: ఇమమసబ  

5696 SQX0341883
పపరర: సరబరర షపక

భరస : మమసర
ఇసటట ననస:65-6-632
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మహకద జకకకయ  
ఇసటట ననస:65-6-632
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబ జజన
ఇసటట ననస:65-6-632
వయససస:37
లస: పప
5703 SQX2023638
పపరర: అహమద షపక

95-189/705

భరస : యబనసరబషర
ఇసటట ననస:65-6-631
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మహమకద జజన
ఇసటట ననస:65-6-632
వయససస:66
లస: ససస స
5700 SQX0351700
పపరర: షపక మమసర

5695 AP151000660452
పపరర: షరకకరరససలమసనన మహమకద

5720 SQX0521484
పపరర: అఖల షపక

95-189/723

భరస : ఖమజజమహహదద న
ఇసటట ననస:65-6-634
వయససస:38
లస: ససస స
95-189/725

5723 SQX0518936
పపరర: ఖమజజ మహహదద న షపక

95-189/726

తసడక:ప కమమల షరరఫ
ఇసటట ననస:65-6-634
వయససస:38
లస: పప
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5724 MLJ1730605
పపరర: అయమజ మహమకద

95-189/727

తసడక:ప మహకద ససలమసన
ఇసటట ననస:65-6-634
వయససస:39
లస: పప
5727 AP151000657274
పపరర: మహమకద ససలమసన

95-189/730

95-189/733

95-189/736

95-189/739

95-189/742

95-189/745

95-189/748

తసడక:ప హసన అహమద
ఇసటట ననస:65-6-637
వయససస:36
లస: పప
5748 SQX1052877
పపరర: తబసససస షపక

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:65-6-639
వయససస:74
లస: ససస స

95-189/737

5737 SQX0836478
పపరర: షబహ బబగస షపక

5740 AP151000660082
పపరర: అపసరరననసర షపక

95-189/751

95-189/740

95-189/743

95-189/746

5746 SQX0108753
పపరర: జబబబర

95-189/749

5752 SQX1756568
పపరర: ఖసశసదన షపక
భరస : రరయమాసదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-6-640
వయససస:35
లస: ససస స

95-189/735

5735 AP151000660233
పపరర: లలసదసనబ షపక

95-189/738

5738 SQX0937870
పపరర: అజకతషననసర షపక

95-189/741

95-189/744
5741 SQX0403428
పపరర: ఖమజ ఖమజజమయమ సయఖద

తసడక:ప అనవర బబషర
ఇసటట ననస:65-6-637
వయససస:30
లస: పప
5744 SQX0518886
పపరర: అససఫ షపక

95-189/747

తసడక:ప హసన అహకద
ఇసటట ననస:65-6-637
వయససస:32
లస: పప
5747 SQX0403824
పపరర: అనవర బబషర సయఖద

95-189/750

తసడక:ప మహబమబ అల
ఇసటట ననస:65-6-637
వయససస:61
లస: పప
95-189/752

భరస : అబబదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:65-6-639
వయససస:50
లస: ససస స
95-189/754

5732 AP151000660284
పపరర: బదసరరననసర షపక

భరస : జజన భబషర
ఇసటట ననస:65-6-637
వయససస:35
లస: ససస స

5743 SQX0437947
పపరర: మహమకద అబబబస అల
సయఖద
తసడక:ప అనవర బబషర
ఇసటట ననస:65-6-637
వయససస:32
లస: పప

5749 SQX1052885
పపరర: సరరరబ షపక

95-189/732

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-6-636
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:ప కరరస
ఇసటట ననస:65-6-637
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఇరరర ద షపక
ఇసటట ననస:65-6-639
వయససస:32
లస: ససస స
5751 SQX0074591
పపరర: సమరరననసర షపక

5734 SQX0714881
పపరర: వహరరననసర షపక

5729 SQX1079616
పపరర: రహహమ షపక

భరస : అబబదలపవపఫ
ఇసటట ననస:65-6-636
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : హసనఅహమకద
ఇసటట ననస:65-6-637
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ప హసరసన హమమద
ఇసటట ననస:65-6-637
వయససస:32
లస: పప
5745 SQX0464487
పపరర: అసరరస బబషర షపక

95-189/734

భరస : ఆససఫ
ఇసటట ననస:65-6-637
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అసరరస బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-6-637
వయససస:36
లస: ససస స
5742 SQX0226209
పపరర: ఇరరరన షపక

5731 AP151000660232
పపరర: హబబబననసర షపక

95-189/729

తసడక:ప అజజశ ఖమన
ఇసటట ననస:65-6-636
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అబబదల సలమ
ఇసటట ననస:65-6-636
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : అబబదల జబబబర
ఇసటట ననస:65-6-637
వయససస:31
లస: ససస స
5739 SQX0464958
పపరర: పరరవన షపక

95-189/731

భరస : అబబదలఅజమ
ఇసటట ననస:65-6-636
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : దనదస
ఇసటట ననస:65-6-636
వయససస:61
లస: ససస స
5736 SQX0464917
పపరర: అలయమ మమలన

5728 SQX0741025
పపరర: దనదస షపక

5726 AP151000657273
పపరర: రజయజ అహకద మహమకద

తసడక:ప ససలమసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-634
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప జజనస
ఇసటట ననస:65-6-635
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఆదదల  
ఇసటట ననస:65-6-636
వయససస:46
లస: ససస స
5733 SQX0512079
పపరర: సససదనన షపక

95-189/728

తసడక:ప ససలమసన
ఇసటట ననస:65-6-634
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-6-634
వయససస:75
లస: పప
5730 MLJ1745165
పపరర: అశకఫపననసర షపక  

5725 AP151000657272
పపరర: ఫససజజహమమకద మహమకద

5750 AP151000660651
పపరర: కరరమమన షపక

95-189/753

భరస : మదనర
ఇసటట ననస:65-6-639
వయససస:55
లస: ససస స
95-176/897

5753 SQX1177097
పపరర: ఫసరరజ జజన షపక

95-189/756

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:65-6-640
వయససస:37
లస: ససస స
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95-189/757

భరస : ఖమజజమమహహదద న
ఇసటట ననస:65-6-640
వయససస:53
లస: ససస స
5757 SQX0489518
పపరర: ఖమజజమమహహదద న షపక

95-189/760

95-189/1313

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:65-6-641
వయససస:21
లస: ససస స
5763 SQX0108183
పపరర: ఫససజలమర రహమమన

95-189/763

95-189/765

95-189/768

95-189/771

95-189/773

తసడక:ప ననగజశవరరరవప
ఇసటట ననస:65-6-645
వయససస:40
లస: పప

5767 SQX0740985
పపరర: ఇబపహహస షపక

5770 SQX0108852
పపరర: జజనబబబబ

5773 SQX0350934
పపరర: చనవలమ వనసకటటశవరరర

5776 MLJ3138674
పపరర: చనన కతచస ర

95-189/776

5779 AP151000660396
పపరర: పపషప కతచస ర

95-189/764

5782 AP151000657284
పపరర: యసగలదనసస వకటర రరజజ
తసడక:ప వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:65-6-645
వయససస:53
లస: పప

95-189/762

5765 SQX1749050
పపరర: ఆయయశర షపక

95-190/28

భరస : దదవరర షపక
ఇసటట ననస:65-6-642
వయససస:29
లస: ససస స
95-189/766

5768 SQX0740639
పపరర: ఆదసషఫస షపక

95-189/767

తసడక:ప నవరబ
ఇసటట ననస:65-6-642/1
వయససస:29
లస: పప
95-189/769

5771 MLJ1750264
పపరర: అబబదల రషసద శశక

95-189/770

తసడక:ప అబబబబలర మ
ఇసటట ననస:65-6-642/1
వయససస:53
లస: పప
95-189/772

5774 SQX2459279
పపరర: ననగజశవర రరవప కతచస ర

95-189/1523

తసడక:ప శరమమఖల కతచస ర
ఇసటట ననస:65-6-644
వయససస:68
లస: పప
95-189/774

5777 MLJ1745389
పపరర: ననగకకటటరతనకలమమరర కతచస ర

95-189/775

భరస : రతన రరజ
ఇసటట ననస:65-6-645
వయససస:43
లస: ససస స
95-189/777

భరస : ననగజశవరరరవప
ఇసటట ననస:65-6-645
వయససస:55
లస: ససస స
95-189/779

95-189/761

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:65-6-642
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:65-6-645
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పపభబకరరరవప
ఇసటట ననస:65-6-645
వయససస:50
లస: ససస స
5781 MLJ3209855
పపరర: వజయ కలమమర కతచస ర

5762 SQX0073601
పపరర: జకకర షపక

95-192/895

తసడక:ప నరసససహస
ఇసటట ననస:65-6-644
వయససస:55
లస: పప

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:65-6-645
వయససస:38
లస: ససస స
5778 AP151000660664
పపరర: వసససదర కతచస ర

5761 SQX2016186
పపరర: యమససకన షపక

తలర : ఫరతమమన
ఇసటట ననస:65-6-642/1
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప ననగజశవరరరవప
ఇసటట ననస:65-6-644
వయససస:42
లస: పప
5775 MLJ1739390
పపరర: శరరద కతచస ర

తసడక:ప ససబబన షపక
ఇసటట ననస:65-6-641
వయససస:23
లస: ససస స

5764 SQX0108480
పపరర: జబర

95-189/759

5759 SQX1876846
పపరర: యమససకన షపక

భరస : రరయమజ జన ఉరరఫ రరయమజదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-6-640
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప నవరబ
ఇసటట ననస:65-6-642/1
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప ఖమశస
ఇసటట ననస:65-6-642/1
వయససస:37
లస: పప
5772 AP151000657487
పపరర: రవకలమమర కతచస ర

95-189/1522

తసడక:ప అహకద
ఇసటట ననస:65-6-642
వయససస:33
లస: పప

భరస : అబబదల హమద
ఇసటట ననస:65-6-642/1
వయససస:49
లస: ససస స
5769 SQX0839654
పపరర: జజన షపక

5758 SQX2205664
పపరర: ఖసశనదన షపక

5756 SQX1177113
పపరర: బబజ షపక

తసడక:ప గరలబ
ఇసటట ననస:65-6-640
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప ససబబన షపక
ఇసటట ననస:65-6-641
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప అకబర
ఇసటట ననస:65-6-642
వయససస:31
లస: పప
5766 SQX0721068
పపరర: ఆయయషర బబగస సయఖద

95-189/758

తసడక:ప ఖమజజ మమహహదద న
ఇసటట ననస:65-6-640
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప ఇసరసక
ఇసటట ననస:65-6-640
వయససస:58
లస: పప
5760 SQX2059947
పపరర: షబన షపక

5755 MLJ1731033
పపరర: రరయమజ జజన షపక

5780 SQX1339291
పపరర: కతడర చసదప శరరరన

95-189/778

తసడక:ప కరతడర పపభబకర రరవప
ఇసటట ననస:65-6-645
వయససస:25
లస: పప
95-189/780

5783 AP151000657282
పపరర: పపభబకరరరరవప కతచస ర

95-189/781

తసడక:ప శరఖమమలల
ఇసటట ననస:65-6-645
వయససస:55
లస: పప
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పపరర: సససదర కతచస ర
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95-189/1314

తసడక:ప పపభబకర రరవప కతచస ర
ఇసటట ననస:65-6-645
వయససస:22
లస: పప
5787 SQX1052802
పపరర: దదవఖ వరన సజజర

95-189/783

95-189/786

95-190/30

95-189/789

95-189/792

95-189/795

95-189/798

తసడక:ప మహబమబ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-6-648
వయససస:51
లస: పప

5797 SQX0103713
పపరర: జబబదన బబగస షపక

5800 SQX0871210
పపరర: వజయ జరరరకపఫ తష

5803 SQX0405258
పపరర: తససర స బబనస

5806 SQX0225383
పపరర: హఫసజలమర షపక

95-189/801

5809 AP151000657486
పపరర: కలస మహమకద

95-189/790

5812 AP151000657290
పపరర: మహమకద యమకకబ
తసడక:ప రససల
ఇసటట ననస:65-6-648
వయససస:70
లస: పప

5792 SQX1932912
పపరర: పసపయసకర జజరరకపఫ తష

95-190/29

5795 SQX0871228
పపరర: ససపపరష జరరరకపఫ తష

95-189/788

5798 SQX0871202
పపరర: పపమద జరరరకపఫ తష

95-189/791

తసడక:ప సససదర రరవప
ఇసటట ననస:65-6-647
వయససస:25
లస: పప
95-189/793

5801 MLJ1734607
పపరర: హహససపన అహమకద షపక

95-189/794

తసడక:ప ససలమర
ఇసటట ననస:65-6-647
వయససస:60
లస: పప
95-189/796

95-189/797
5804 SQX1531517
పపరర: ఆరరఫర షహననజ మహమకద

తసడక:ప యమకలబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-648
వయససస:38
లస: ససస స
95-189/799

5807 SQX0438168
పపరర: మబజబ

95-189/800

తసడక:ప షబబర
ఇసటట ననస:65-6-648
వయససస:41
లస: పప
95-189/802

తసడక:ప యమకకబబ
ఇసటట ననస:65-6-648
వయససస:42
లస: పప
95-189/804

95-189/785

భరస : సససదర రరవప
ఇసటట ననస:65-6-647
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-6-648
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప యమకకబ
ఇసటట ననస:65-6-648
వయససస:42
లస: పప
5811 SQX0225250
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-190/31

భరస : మబజబ
ఇసటట ననస:65-6-648
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మకకబల బబగ
ఇసటట ననస:65-6-648
వయససస:54
లస: ససస స
5808 AP151000657485
పపరర: సరదదక మహమకద

5794 SQX1403799
పపరర: సససదర రరవప జరరరకపఫ తష

5789 SQX1052836
పపరర: కకషఫ ర కలమమర సజజర

భరస : వజయ జజరరకపఫ తష
ఇసటట ననస:65-6-646
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ప సససదర రరవప
ఇసటట ననస:65-6-647
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-6-648
వయససస:30
లస: ససస స
5805 SQX0442533
పపరర: జరరనన బబగస

95-189/787

భరస : అహమద
ఇసటట ననస:65-6-647
వయససస:79
లస: ససస స

తసడక:ప సససదర రరవప
ఇసటట ననస:65-6-647
వయససస:29
లస: పప
5802 SQX0207852
పపరర: నజయమ బబనస షపక

5791 SQX1052828
పపరర: శశ కలమమర సజజర

95-189/782

తసడక:ప శశసస కలమమర సజజర
ఇసటట ననస:65-6-646
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప సససదర రరవప జరరరకపఫ తష
ఇసటట ననస:65-6-646
వయససస:51
లస: పప

భరస : జవహర
ఇసటట ననస:65-6-647
వయససస:55
లస: ససస స
5799 SQX0871194
పపరర: పపదదప రరజ జరరరకపఫ తష

95-189/784

తలర : చనకమక సజజర
ఇసటట ననస:65-6-646
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ప సససదర రరవప జరరరకపఫ తష
ఇసటట ననస:65-6-646
వయససస:32
లస: పప
5796 MLJ1743178
పపరర: ఝమనస జరరరకపఫ తష

5788 SQX1052810
పపరర: కలమమరర సజజర

5786 SQX1282979
పపరర: కగసర షపక

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:65-6-646
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శశ కలమమర సజజర
ఇసటట ననస:65-6-646
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప సపశ కలమమర సజజర
ఇసటట ననస:65-6-646
వయససస:35
లస: పప
5793 SQX1551861
పపరర: పపదదప రరజజ జరరరకపఫ తష

95-189/1524

తసడక:ప లకకయఖ కతచసర
ఇసటట ననస:65-6-645
వయససస:53
లస: పప

భరస : పవన కలమమర సజజర
ఇసటట ననస:65-6-646
వయససస:31
లస: ససస స
5790 SQX1052844
పపరర: పవన కలమమర సజజర

5785 SQX2362044
పపరర: పపభబకర రరవప కతచసర

5810 MLJ1739366
పపరర: పసర అహకద షపక 

95-189/803

తసడక:ప మబసట హఫర 
ఇసటట ననస:65-6-648
వయససస:46
లస: పప
95-189/805

5813 SQX1601732
పపరర: హససనన షపక

95-189/806

భరస : కలస షపక
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:28
లస: ససస స
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95-189/807

భరస : కకరణ కలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:31
లస: ససస స
5817 SQX1052786
పపరర: లనన కసచరర

95-189/810

95-189/813

95-189/816

95-189/819

95-189/822

95-189/825

95-189/828

భరస : రతనకలమమర
ఇసటట ననస:65-6-650
వయససస:43
లస: ససస స

5827 MLJ1740984
పపరర: కహహరరననసర యస.కర

5830 AP151000657549
పపరర: భబసకర రరవప కసచరర

5833 AP151000657627
పపరర: హహననసతషలమర షపక

5836 MLJ1746361
పపరర: ఇనదచసతషలర శశక

95-189/831

5839 SQX0948257
పపరర: పపవలర కర దనసరర

95-189/820

5842 AP151000660197
పపరర: సరరతనదడవ దనసరర
భరస : నతనఖనసదజజఖత
ఇసటట ననస:65-6-650
వయససస:45
లస: ససస స

5822 SQX0210427
పపరర: అషపఫపననసర షపక

95-189/815

5825 AP151000660199
పపరర: ససశల కసచరర

95-189/818

5828 SQX0229724
పపరర: కలస షపక

95-189/821

తసడక:ప ఆదదల
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:32
లస: పప
95-189/823

5831 MLJ1732114
పపరర: రహసతషలర షపక

95-189/824

తసడక:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:39
లస: పప
95-189/826

5834 SQX1446336
పపరర: అబబదల వహహద మహమకద

95-189/827

తసడక:ప అబబదల మజద మహమకద
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:45
లస: పప
95-189/829

5837 AP151000657292
పపరర: పపభబకరరరవప కసచరర

95-189/830

తసడక:ప భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:65
లస: పప
95-189/832

తసడక:ప రరజ దనసరర
ఇసటట ననస:65-6-650
వయససస:28
లస: ససస స
95-189/834

95-189/812

భరస : సరమమఖలల
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఫరపనసస డననయయల
ఇసటట ననస:65-6-650
వయససస:27
లస: ససస స
5841 MLJ1744986
పపరర: లకకక దనసరర

95-189/817

తసడక:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:47
లస: పప
5838 SQX0871236
పపరర: పసపయమసక మమరరబబ యన

5824 AP151000660670
పపరర: ససవరష కలమమరర కసచరర

5819 SQX0210344
పపరర: రహహమమ మహమకద

భరస : అజమ
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప సరమమలల కసచరర
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప సరమమలల
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:39
లస: పప
5835 AP151000657626
పపరర: అమమనసలమర షపక

95-189/814

భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:ప సరసబయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:37
లస: పప
5832 MLJ1739309
పపరర: కకరణ కలమమర కసచరర

5821 MLJ1741016
పపరర: షబబనన షపక

95-189/809

భరస : సరదదక
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పపభబకరరరవప
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : యమకకబ
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:63
లస: ససస స
5829 SQX1052760
పపరర: జయసత బబబబ కసచరర

95-189/811

భరస : అమమనసలమర
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హహదచసతషలమర
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:49
లస: ససస స
5826 AP151000660327
పపరర: నపసపననసరబబగస మహమకద

5818 SQX1283407
పపరర: మమమమబనన షపక

5816 SQX0210468
పపరర: ఫరతమమ షపక

భరస : రహసతషలమర
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అకకమ షపక
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఇననయతషలమర
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:41
లస: ససస స
5823 AP151000660080
పపరర: గగససయమ షపక

95-189/808

భరస : జజబబద
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:65-6-649
వయససస:38
లస: ససస స
5820 MLJ1741024
పపరర: మబబనన షపక

5815 SQX0405399
పపరర: సలమక షపక

5840 MLJ1744994
పపరర: రజన దడవ దనసరర

95-189/833

తసడక:ప నతనఖనసద జజఖత
ఇసటట ననస:65-6-650
వయససస:37
లస: ససస స
95-189/835

5843 MLJ1745025
పపరర: ఝమనసరరణణ దనసరర

95-189/836

భరస : డడవడనపజ
ఇసటట ననస:65-6-650
వయససస:50
లస: ససస స
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5844 AP151000660200
పపరర: పపపమ ససగరత దనసరర

95-189/837

భరస : నతనఖనసదజజఖత
ఇసటట ననస:65-6-650
వయససస:65
లస: ససస స
5847 MLJ3209368
పపరర: రతనకలమమర దనసరర

95-189/840

తసడక:ప నతనఖనసద జజఖత
ఇసటట ననస:65-6-650
వయససస:50
లస: పప
95-189/843

తసడక:ప బబబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-6-658
వయససస:45
లస: పప

5848 MLJ3209434
పపరర: రరజ దనసరర

95-189/841

5851 SQX0073536
పపరర: జవనరరయమ షపక

95-193/604

భరస : మసరసన వల 
ఇసటట ననస:65-6-1814
వయససస:56
లస: ససస స

5854 MLJ1747484
పపరర: ఇసరకయల షసక

95-193/607

తసడక:ప సలమస షపక
ఇసటట ననస:65-6-6026
వయససస:34
లస: పప

5857 SQX0879726
పపరర: హనఫ షపక

95-189/844

భరస : ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:65-7-29
వయససస:26
లస: ససస స
5862 SQX1746577
పపరర: ఆరరఫ బబసగ

95-193/605

95-190/32

95-193/608

95-189/846

95-189/1526

95-193/612

95-190/33

5855 MLJ1749167
పపరర: మసరసన వల షసక

95-193/606

5858 SQX1789684
పపరర: మరర హహసపసన షపక

95-215/124

5861 SQX2292241
పపరర: రజయమ ససలమసనన షపక

95-189/1527

5864 SQX1878206
పపరర: హససనన సయఖద

95-193/609

భరస : గగస సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-478
వయససస:40
లస: ససస స
95-193/610

5867 SQX0945535
పపరర: మబబన మహమకద

95-193/611

భరస : ఇసరకయల జబఉలర
ఇసటట ననస:65-7-595
వయససస:33
లస: ససస స

95-193/613 5870 AP151000663457
5869 MLJ1743244
పపరర: అసకతషననసర మహమకద
పపరర: కరరమబననసర మహకద

తసడక:ప ఖయబమ షసక 
ఇసటట ననస:65-7-595
వయససస:38
లస: ససస స
95-193/615

95-189/845

భరస : ననగబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-7-29
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ప షరహహ షపక
ఇసటట ననస:65-7-589
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప ఖయబమ షసక 
ఇసటట ననస:65-7-595
వయససస:37
లస: ససస స
5871 MLJ1741347
పపరర: మలర క అహమద మహమకద

5866 SQX1616608
పపరర: బబజ బ షపక

5852 SQX0073395
పపరర: షరబనన షపక

తసడక:ప జజనస షపక
ఇసటట ననస:65-7-3
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప శక వశశవసవర పసల
ఇసటట ననస:65-7-92
వయససస:40
లస: పప

భరస : మహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-531
వయససస:40
లస: ససస స
5868 MLJ1743228
పపరర: నర రరననసర మహమకద 

5863 SQX0476861
పపరర: కమలలశ కలమమర పస

5872 MLJ1734300
పపరర: ఇసరకయల జబవపలమర షపక
తసడక:ప ఇయస షపక 
ఇసటట ననస:65-7-595
వయససస:41
లస: పప

95-189/842

తసడక:ప మహబమబ సరహహబ 
ఇసటట ననస:65-6-1814
వయససస:63
లస: పప

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-29
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప యబసఫ బబసగ
ఇసటట ననస:65-7-67
వయససస:51
లస: పప
5865 SQX1526310
పపరర: జహర పఠరన

5860 SQX2292365
పపరర: ననగబల బబషర షపక

5849 MLJ1745686
పపరర: జజఖత నతనఖనసద దనసరర

భరస : మసరసనవల
ఇసటట ననస:65-6-660
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప హమద షపక
ఇసటట ననస:65-6-6564
వయససస:37
లస: పప
95-189/1525

95-189/839

తసడక:ప డడవడ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:65-6-650
వయససస:73
లస: పప

తసడక:ప మసరసన వల 
ఇసటట ననస:65-6-1814
వయససస:38
లస: పప

5856 SQX0888768
పపరర: అసరరమ షపక

5846 MLJ1744465
పపరర: కకరణ కలమమర దనసరర

తసడక:ప నతనఖనసద జజఖత
ఇసటట ననస:65-6-650
వయససస:39
లస: పప

భరస : అజజస షపక
ఇసటట ననస:65-6-660
వయససస:33
లస: ససస స

5853 MLJ3145067
పపరర: హలమమబ షసక

తసడక:ప ఖయబస మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-595
వయససస:35
లస: పప

95-189/838

తసడక:ప నతనఖనసదజజఖత
ఇసటట ననస:65-6-650
వయససస:52
లస: పప

5850 SQX1283365
పపరర: అకకమ షపక

5859 SQX2292191
పపరర: నగరన షపక

5845 SQX1526351
పపరర: ఫరపనసస డడనయల
మరరబబ ఇయన
తసడక:ప కకటటరరడకడ మరరబబ ఇయన
ఇసటట ననస:65-6-650
వయససస:30
లస: పప

95-193/614

భరస : ఖయమఖమ
ఇసటట ననస:65-7-595
వయససస:55
లస: ససస స
95-193/616

5873 SQX0650432
పపరర: మహకదళ యమఖమ

95-193/617

తసడక:ప ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-7-595
వయససస:67
లస: పప
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5874 AP151000663434
పపరర: ఆయయషరఖమతతన

95-193/618

భరస : అబబదలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-596
వయససస:51
లస: ససస స
5877 MLJ3146305
పపరర: మహమకద బషసర షపక

95-193/621

95-193/624

95-193/627

95-189/1528

95-189/849

95-189/1529

95-171/758

తలర : పరరవన
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:31
లస: ససస స

5887 SQX0839688
పపరర: జజవద బబషర షపక

5890 SQX0721043
పపరర: ఫరతమమన షపక

5893 SQX2060770
పపరర: ఖజ ససరజ షపక

5896 SQX1339267
పపరర: షపక రజయమ

95-189/853

5899 SQX0342634
పపరర: నససమమ షపక

95-189/847

5902 SQX1417410
పపరర: ననజర న షపక
భరస : ఇసతయమజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:31
లస: ససస స

5882 SQX0087064
పపరర: పరరవన షపక

95-193/626

5885 SQX0137869
పపరర: మమలక షపక

95-193/629

5888 MLJ1748607
పపరర: ససభబన

95-189/848

తసడక:ప రసహతషలమలన
ఇసటట ననస:65-7-641
వయససస:55
లస: పప
95-189/850

5891 SQX1176875
పపరర: మహమకద సఫ ఫసయ

95-190/34

తసడక:ప లయమకత అల సఫ ఫసయ
ఇసటట ననస:65-7-648
వయససస:27
లస: ససస స
95-191/456

5894 NDX0853119
పపరర: శవకకషష లసగరశశటట 

94-234/51

తసడక:ప పపరష యఖ
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:31
లస: పప
95-189/851

5897 SQX0073445
పపరర: యమససకన షపక

95-189/852

తసడక:ప అనవర
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:29
లస: ససస స
95-189/854

తసడక:ప అనవర
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:30
లస: ససస స
95-189/856

95-193/623

తసడక:ప నజర
ఇసటట ననస:65-7-599
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప షపక బబషర
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప ససబబన
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:31
లస: ససస స
5901 SQX0073437
పపరర: సరహహన షపక

95-193/628

తసడక:ప మహబమబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:65-7-651
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:22
లస: ససస స
5898 SQX1177196
పపరర: జబన షపక

5884 MLJ1743186
పపరర: అరరసర షసక

5879 SQX0953299
పపరర: సమవపలమరహ షపక

భరస : మలర క
ఇసటట ననస:65-7-599
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నవరబ
ఇసటట ననస:65-7-642/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప బశరరననసర షపక
ఇసటట ననస:65-7-651
వయససస:41
లస: పప
5895 SQX2022184
పపరర: షరజయ షపక

95-193/625

తసడక:ప కమల బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-7-639
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప రహసతషలర
ఇసటట ననస:65-7-642
వయససస:65
లస: పప
5892 SQX2416535
పపరర: రరయమజ షపక

5881 SQX1303767
పపరర: సబర మహమకద

95-193/620

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-7-598
వయససస:30
లస: పప

భరస : సలస 
ఇసటట ననస:65-7-599
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-7-633/1
వయససస:22
లస: ససస స
5889 AP151000657641
పపరర: నవరబ షపక

95-193/622

తసడక:ప శబబర మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-598
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహబమబ ససబబన
ఇసటట ననస:65-7-599
వయససస:45
లస: ససస స
5886 SQX2221877
పపరర: ఫరరరన ససలమసనన షపక

5878 AP151000663495
పపరర: అబబదలమర ఖమన

5876 SQX0429506
పపరర: అయమబ ఖమన పఠరన

తసడక:ప అబబదలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-596
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప రజజకరళ న
ఇసటట ననస:65-7-596
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ప షబబర మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-598
వయససస:33
లస: పప
5883 SQX0879718
పపరర: జహరరననసర షపక

95-193/619

భరస : ఖమజజ ఇసరకయల చససస  
ఇసటట ననస:65-7-596
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ప ఇసరకయల చషసట 
ఇసటట ననస:65-7-596
వయససస:38
లస: పప
5880 SQX1303783
పపరర: షరకకర మహమకద

5875 MLJ3145356
పపరర: పరఖరర జజన షసక

5900 SQX0073247
పపరర: వరహహదన షపక

95-189/855

తసడక:ప బబబబ
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:31
లస: ససస స
95-189/857

5903 SQX0073411
పపరర: కరరసఊన షపక

95-189/858

భరస : ఇసతయమజ
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:31
లస: ససస స
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95-189/859

తలర : రషసదన
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:32
లస: ససస స
5907 SQX0073429
పపరర: బబజద బ షపక

95-189/862

95-189/865

95-189/868

95-189/871

95-189/874

95-189/877

95-189/880

తసడక:ప బబబర షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:33
లస: పప

5917 MLJ1745579
పపరర: షరహహవ పఠరన 

5920 AP151000660317
పపరర: నసరర హన షపక

5923 SQX0871178
పపరర: షఫసవపలమర షపక

5926 SQX0882167
పపరర: జబబర షససక

95-189/883

5929 SQX0244889
పపరర: అబబదల కరరస షపక

95-189/872

5932 SQX0109066
పపరర: అయమజ బబగ షపక
తసడక:ప ఉసరకన బబగ షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:34
లస: పప

5912 SQX0105767
పపరర: సరజదన షపక

95-189/867

5915 AP151000660647
పపరర: ఫరతమమ పఠరన

95-189/870

5918 MLJ1741578
పపరర: సలలహ కగసర షపక

95-189/873

భరస : అబబదస సమద షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:48
లస: ససస స
95-189/875

5921 MLJ1747914
పపరర: పరరవన యస.కర

95-189/876

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:55
లస: ససస స
95-189/878

5924 SQX0871186
పపరర: జలమన ఖమన పఠరన

95-189/879

తసడక:ప హబ బబలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:29
లస: పప
95-189/881

5927 SQX0108241
పపరర: జలమన

95-189/882

తసడక:ప రషసద
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:31
లస: పప
95-189/884

తసడక:ప వహహద బబడడ
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:31
లస: పప
95-189/886

95-189/864

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదలమర
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప సససఫపలర
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:31
లస: పప
5931 SQX1282847
పపరర: అసరరస షపక

95-189/869

తసడక:ప మమలమల
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప ఫజలమర కరరమ షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:31
లస: పప
5928 SQX0108712
పపరర: షఫస

5914 MLJ1747609
పపరర: నర రరన షపక

5909 MLJ1739556
పపరర: రరఖయ బబగస

భరస : అబబదల వహహద
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చనన భబషర
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : జజనభబషర  
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:63
లస: ససస స
5925 SQX1052968
పపరర: అల మహమకద

95-189/866

భరస : అయమబ 
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బబబర
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:55
లస: ససస స
5922 MLJ1741008
పపరర: ఫరతమమబ షపక  

5911 SQX0074070
పపరర: ననన షపక

95-189/861

తసడక:ప బబబర
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సససఖసలమర
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : యసరకయల ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:43
లస: ససస స
5919 AP151000660445
పపరర: ససదనన షపక

95-189/863

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరయమజ
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:40
లస: ససస స
5916 MLJ1748060
పపరర: మబనన యస.కర

5908 MLJ1739549
పపరర: సలమక ససలమసనన షపక

5906 SQX0405464
పపరర: తహహరర బబగస షపక

భరస : అబబదల బషసర
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప బబబర
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:37
లస: ససస స
5913 MLJ1744689
పపరర: ససలమసనన షపక

95-189/860

భరస : అససఫ
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:34
లస: ససస స
5910 MLJ1747799
పపరర: నససన
ప షపక

5905 SQX0073254
పపరర: తమమ షపక

5930 SQX0109108
పపరర: రఫస

95-189/885

తసడక:ప మమలమల
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:31
లస: పప
95-189/887

5933 SQX0108068
పపరర: ఎజయస

95-189/888

తసడక:ప ఉసరకన
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:33
లస: పప
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95-189/889

తసడక:ప వహహద బబడడ
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:33
లస: పప
5937 MLJ1734052
పపరర: అస లస షపక

95-189/892

95-189/895

95-189/898

95-189/901

95-189/904

95-189/907

95-190/35

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:32
లస: పప

5947 MLJ1741560
పపరర: అబబదల సమద షపక

5950 MLJ3210085
పపరర: ససభబన షపక

5953 SQX0104919
పపరర: బబబర సరహహబ షపక

5956 SQX0923763
పపరర: సలమక షపక

95-190/38

5959 SQX1645423
పపరర: షషకకర షపక

95-189/902

5962 SQX1306142
పపరర: నజజమబదదదన షపక
తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:38
లస: పప

5942 SQX0351668
పపరర: షపక ఇసతయమజ

95-189/897

5945 SQX0795161
పపరర: అబబదల రహమమ

95-189/900

5948 AP151000657297
పపరర: మగబరర షపక

95-189/903

తసడక:ప ససలలమమస
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:55
లస: పప
95-189/905

5951 AP151000657296
పపరర: చనన బబషర షపక

95-189/906

తసడక:ప దదలర మవర
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:60
లస: పప
95-189/908

5954 SQX2059988
పపరర: శరజయ షపక

95-189/1315

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:21
లస: ససస స
95-190/36

5957 SQX1306209
పపరర: ససమర షపక

95-190/37

భరస : నజజమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:30
లస: ససస స
95-190/39

తసడక:ప అబబదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:22
లస: పప
95-190/41

95-189/894

తసడక:ప షతకలర
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అబబదల రరహకన షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:40
లస: ససస స
5961 SQX0882241
పపరర: అబబదహ రహమమన షపక

95-189/899

తసడక:ప రహమతషలమర సరహహబ
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:70
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రరహకన షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:23
లస: ససస స
5958 SQX1454735
పపరర: రజషరక షపక

5944 MLJ3209129
పపరర: నసర సయఖద  

5939 SQX0108316
పపరర: అనస బబగ

తసడక:ప అహకద హహసపసన
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప అలసరహహబ
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ప షషకకకర
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:63
లస: పప
5955 SQX1306233
పపరర: అసరక షపక

95-189/896

తసడక:ప అబబదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ప తచనసర
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:55
లస: పప
5952 AP151000657303
పపరర: భబషర షపక

5941 MLJ1731108
పపరర: అజర ర షపక

95-189/891

తసడక:ప ఉసరకన బబగ
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప అకబర అల  
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప బకక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:51
లస: పప
5949 AP151000657304
పపరర: దనవపద షపక

95-189/893

తసడక:ప బబబర
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప వహహద బబడడ
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:45
లస: పప
5946 MLJ1745066
పపరర: రరయమజ షపక

5938 SQX0109249
పపరర: ఖమజజ బబబబ షపక

5936 SQX0351635
పపరర: షపక రహమమన

తసడక:ప అబబదల సమకద
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప రగఫ షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప జకకకయమ
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:39
లస: పప
5943 SQX0226258
పపరర: రహమమన షపక

95-189/890

తసడక:ప బబననససలమల
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప బబబర
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:36
లస: పప
5940 SQX0142067
పపరర: హనసన

5935 SQX0108456
పపరర: మహననజ

5960 SQX0957043
పపరర: మబబబరక బబష షపక

95-190/40

తసడక:ప అనవర షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:26
లస: పప
95-190/42

5963 SQX0956847
పపరర: అబబదల రరహకన షపక

95-190/43

తసడక:ప షషకకర షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:48
లస: పప
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5964 SQX2060804
పపరర: చరట బబజ షపక
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95-191/457

తసడక:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:58
లస: పప
5967 SQX1986769
పపరర: షపక జరరనన బబగస

95-189/1316

95-189/911

95-189/1318

95-189/914

95-189/917

95-189/920

95-189/923

తసడక:ప షపక అమమనసలమర
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:31
లస: పప

5977 SQX1539941
పపరర: షపక నజమ

5980 SQX1308106
పపరర: మలర క షపక

5983 MLJ3138708
పపరర: మమమమబననసర

5986 SQX1339598
పపరర: నసరర షపక

95-189/926

5989 SQX0476945
పపరర: షకకల షపక

95-189/915

5992 SQX0290320
పపరర: అబబదల రహకన షపక
తసడక:ప అబబదల ఖరరస
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:32
లస: పప

95-189/1317

5975 SQX1283639
పపరర: సలమమ షపక

95-189/913

5978 AP151000660056
పపరర: షరపసయమ షపక

95-189/916

భరస : గఫరర
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:45
లస: ససస స
95-189/918

5981 AP151000660049
పపరర: షరకకరర షపక

95-189/919

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:50
లస: ససస స
95-189/921

5984 SQX1583377
పపరర: జజవద షపక

95-189/922

తసడక:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:22
లస: పప
95-189/924

5987 SQX1212075
పపరర: షపక ఆబద

95-189/925

తసడక:ప షపక ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:26
లస: పప
95-189/927

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:29
లస: పప
95-189/929

5972 SQX2057461
పపరర: బబనస బ షపక

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప ఇబపహహస షసక
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:28
లస: పప
5991 SQX1583385
పపరర: షపక సననలమర

95-189/1319

భరస : అబబదల రరహహమన
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:83
లస: ససస స

తసడక:ప గఫరర షపక
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:24
లస: పప
5988 SQX1307157
పపరర: ఆబద షపక

5974 SQX2057511
పపరర: అఫసఫర తహససన షపక

95-189/910
5969 MLJ3138526
పపరర: అమననససలమసనన సయఖద  

భరస : కరరస బబష షపక
ఇసటట ననస:65-7-658
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససదద ర
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:65
లస: ససస స
5985 SQX1877000
పపరర: ఇరరర ద షపక

95-189/912

తసడక:ప అబబదల వహహద
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:46
లస: ససస స
5982 MLJ3138807
పపరర: అమన ససలమసన షపక

5971 AP151000660388
పపరర: ఆషరబ షపక

95-198/1219

భరస : కరరమబలమర  
ఇసటట ననస:65-7-658
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-658
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:25
లస: ససస స
5979 SQX1877158
పపరర: షరకజరర సయఖద

95-189/909

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:65-7-658
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:ప కరరస బబష షపక
ఇసటట ననస:65-7-658
వయససస:38
లస: పప
5976 SQX1877109
పపరర: నజజక షపక

5968 SQX0585224
పపరర: అసరక మహమకద

5966 SQX2086981
పపరర: రజయ ససలమసన షపక

తసడక:ప రహహస బబష
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : హబబబలమర
ఇసటట ననస:65-7-658
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : షపక
ఇసటట ననస:65-7-658
వయససస:74
లస: ససస స
5973 SQX2057008
పపరర: అబబదలమర షపక

95-192/896

తసడక:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-7-652
వయససస:58
లస: పప

భరస : షపక మహబమబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-657
వయససస:59
లస: ససస స
5970 SQX0078758
పపరర: ఆశరబ షపక

5965 SQX2061570
పపరర: చరట బబజ షపక

5990 SQX0795104
పపరర: ఆరరఫ ఎసపక

95-189/928

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:29
లస: పప
95-189/930

5993 MLJ1743764
పపరర: అససఫ బబషర షపక

95-189/931

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:37
లస: పప
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5994 SQX0108035
పపరర: ఇబపహహస
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95-189/932

తసడక:ప లమలమఅహకద
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:44
లస: పప
95-189/935

తసడక:ప అబబదల రహహమమన
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:60
లస: పప
95-189/1321

95-189/1324

95-189/1530

95-189/937

95-189/940

తసడక:ప అబబల రషసద
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:31
లస: పప

95-189/1326

6002 SQX2059996
పపరర: అజజస షపక

6010 SQX0836494
పపరర: షసమమ షపక

6013 MLJ1747906
పపరర: ఫర జజనన షపక

95-189/943

6016 SQX0593202
పపరర: గగవరర షపక

95-190/44

6005 SQX2015782
పపరర: అజజస షపక

6019 SQX1307314
పపరర: గయమజదదదన షపక

95-189/938

6008 SQX1454776
పపరర: మహమకద ససదద క షపక

6022 SQX0595603
పపరర: ఇరరరన షపక
తసడక:ప సబబరన షపక
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:35
లస: పప

95-190/45

6011 SQX0836486
పపరర: ననజనన షపక

95-189/939

భరస : ఇసతయమజ
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:33
లస: ససస స
95-189/941

6014 SQX0073874
పపరర: నగరనన షపక

95-189/942

భరస : ననగమర
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:43
లస: ససస స
95-189/944

6017 SQX0074450
పపరర: రజయమ పస

95-189/945

భరస : మరర ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:62
లస: ససస స
95-189/947

తసడక:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:24
లస: పప
95-189/949

95-189/1328

తసడక:ప రజహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:70
లస: పప

భరస : సబబరన షపక
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:59
లస: ససస స
95-189/946

95-189/1323

తలర : గఫర షపక
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఐయమజ
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:23
లస: పప
6021 SQX0865071
పపరర: ఇరరర ద షపక

6007 SQX0925024
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-189/1320

తసడక:ప గఫర షపక
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప సరబ జజన
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మజజన
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:49
లస: ససస స
6018 SQX1601765
పపరర: ఫయమజదదదన షపక

6004 SQX2015519
పపరర: రరహన షపక

5999 SQX2018489
పపరర: ఇరరర ద షపక
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భరస : జజనబబబబ
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:41
లస: ససస స
6015 SQX0073650
పపరర: ఖరఖరరన షపక

95-189/1322

తసడక:ప గఫరర షపక
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:25
లస: పప

భరస : నసరర
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:27
లస: ససస స
6012 SQX0073619
పపరర: ఫరతమమన షపక

6001 SQX2059970
పపరర: అసమమ షపక

95-189/934

తసడక:ప గఫరర షపక
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప ననగబర షపక
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ప ననగబారర షపక
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:20
లస: ససస స

6009 SQX0942706
పపరర: నయళమ షపక

95-189/936

తసడక:ప సతస ర షపక
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:21
లస: ససస స
6006 SQX2256998
పపరర: రరహన షపక

5998 AP151000657310
పపరర: ఇబపహహస షపక

5996 MLJ3209954
పపరర: గఫర షపక

తసడక:ప అబబదల రహహమమన
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రహహమమన
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:80
లస: పప

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:22
లస: ససస స
6003 SQX2014389
పపరర: ఫరరర షపక

95-189/933

తసడక:ప ఖయబమ
ఇసటట ననస:65-7-659
వయససస:53
లస: పప

5997 AP151000657312
పపరర: సతనర షపక

6000 SQX2059954
పపరర: ఫరరర షపక

5995 SQX0741066
పపరర: బబజ షపక

6020 SQX1876960
పపరర: రరజవన షపక

95-189/948

తసడక:ప ననగమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:23
లస: పప
95-189/950

6023 MLJ1730571
పపరర: జజవద అకస ర

95-189/951

తసడక:ప మదనర
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:37
లస: పప
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6024 SQX0694638
పపరర: ఇసతయమజ షపక
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95-189/952

తసడక:ప సబబరన షపక
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:43
లస: పప
6027 SQX0694646
పపరర: ఆయమజ షపక

95-189/955

95-189/958

95-189/1533

95-189/1329

95-197/824

95-190/47

తసడక:ప కరరమబలమరహ
ఇసటట ననస:65-7-663/1
వయససస:26
లస: పప

6037 SQX2437614
పపరర: మహబమబ బబష షపక

6040 MLJ1738558
పపరర: నజర షపక

6043 SQX1876853
పపరర: రరజవస షపక

95-189/962

6046 SQX0942896
పపరర: షససక హససన

95-189/1534

6049 SQX1177121
పపరర: జహహరఉలర బ షపక

95-189/959

6052 SQX0108373
పపరర: నదదమ
తసడక:ప నసరరదదదన
ఇసటట ననస:65-7-663/1
వయససస:30
లస: పప

6032 SQX2209583
పపరర: రరజజవన షపక

95-189/1532

తసడక:ప ననగబారర షపక
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:22
లస: పప
6035 SQX2061653
పపరర: ాడహవ షపక

95-192/897

6038 SQX2433928
పపరర: ఇరరరన షపక

95-189/1535

6041 MLJ1738566
పపరర: శసషరద శశక

95-189/960

భరస : అనవర
ఇసటట ననస:65-7-661/1
వయససస:56
లస: ససస స
95-189/961

6044 SQX0998823
పపరర: అమర ఖమన పఠరన

95-190/49

తసడక:ప అమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-663
వయససస:42
లస: పప
95-189/963

6047 SQX1079442
పపరర: షబపన ససలమసనన షపక

95-189/964

తసడక:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-7-663/1
వయససస:33
లస: ససస స
95-189/966

తసడక:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-7-663/1
వయససస:25
లస: పప
95-189/968

95-189/957

తసడక:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:65-7-661
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఇరరర ద
ఇసటట ననస:65-7-663/1
వయససస:27
లస: ససస స
95-189/965

6029 AP151000657314
పపరర: మమదనర షపక

తసడక:ప ననగబర షపక
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరహహమ న షపక
ఇసటట ననస:65-7-663
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-663/1
వయససస:33
లస: ససస స
6051 SQX0871160
పపరర: షమరరలమరహ షపక

95-190/46

తసడక:ప అనవర
ఇసటట ననస:65-7-661/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-7-663/1
వయససస:25
లస: ససస స
6048 SQX1876424
పపరర: డన. షబపన ససలమసనన షపక

6034 SQX0957266
పపరర: అబబదల మబజద షపక

తసడక:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:65-7-661
వయససస:24
లస: పప

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-662
వయససస:48
లస: ససస స
6045 SQX1177105
పపరర: రరబనన ససలమసనన షపక

95-189/1531

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప ఖజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-661
వయససస:19
లస: ససస స
6042 SQX1306308
పపరర: రషసద షపక

6031 SQX2244085
పపరర: షహహన షపక

95-189/954

తసడక:ప ససలలమమన
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:70
లస: పప

Deleted

తసడక:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:65-7-661
వయససస:20
లస: పప
6039 SQX2381465
పపరర: ఫరరద షపక

95-189/956

భరస : ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:20
లస: పప
6036 SQX2018513
పపరర: ఇరరరన షపక

6028 SQX0839589
పపరర: మరర ఖమన పఠరన

6026 SQX0595512
పపరర: అజజస షపక

తసడక:ప సబబరన షపక
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప అహకద ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:68
లస: పప

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:72
లస: పప
6033 SQX2292217
పపరర: అజజస షపక

95-189/953

తసడక:ప హహరర
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప సబ జజన
ఇసటట ననస:65-7-660
వయససస:47
లస: పప
6030 SQX0267500
పపరర: సబబరన షపక

6025 SQX0108126
పపరర: జలమన

6050 SQX1282862
పపరర: జహహరరలమర షపక

95-189/967

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-663/1
వయససస:25
లస: పప
95-189/969

6053 SQX0957159
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-190/50

తసడక:ప జరసనసలర బబబన షపక
ఇసటట ననస:65-7-663/1
వయససస:61
లస: పప
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6054 SQX2541589
పపరర: రఫస మహమకద
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95-171/1049

తసడక:ప హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-664
వయససస:47
లస: పప
6057 AP151000657317
పపరర: రషసద షపక

95-189/972

తసడక:ప అబబబబలమలన
ఇసటట ననస:65-7-664
వయససస:80
లస: పప
6060 SQX1751254
పపరర: రరజవరనన షపక

95-190/52

95-190/55

తసడక:ప అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-664
వయససస:52
లస: పప
6069 SQX0593228
పపరర: అఫఫ ప జ

95-189/973

95-189/976

95-190/59

భరస : జజన
ఇసటట ననస:65-7-666/1
వయససస:51
లస: ససస స

95-190/53

6067 SQX2237667
పపరర: ఖజ ప ఠరన

6070 SQX0342626
పపరర: షహరర మహమకద

6073 MLJ1740018
పపరర: బబబబరన షపక

6076 SQX0975946
పపరర: రరజవన షపక

95-189/979

6079 SQX0073221
పపరర: తనజన షపక

95-190/56

6082 SQX0073866
పపరర: హససన షపక
భరస : అమమనసలమర
ఇసటట ననస:65-7-666/1
వయససస:51
లస: ససస స

6062 SQX1751288
పపరర: మబసతనజ షపక

95-190/54

6065 SQX1204205
పపరర: ఫరజల మహమకద

95-190/57

తసడక:ప ఇసరకయల బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-664
వయససస:28
లస: పప
95-193/1383

6068 SQX2540128
పపరర: రరహమన షపక

95-171/1045

తసడక:ప సమద షపక
ఇసటట ననస:65-7-665
వయససస:35
లస: పప
95-189/974

6071 MLJ1738541
పపరర: కకషసద షపక  

95-189/975

భరస : ఫజలలననసర  
ఇసటట ననస:65-7-665
వయససస:48
లస: ససస స
95-189/977

6074 SQX2487304
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-193/1456

భరస : రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-7-665
వయససస:38
లస: ససస స
95-190/60

6077 SQX0073965
పపరర: అఫసయ షపక

95-189/978

భరస : రరయమా్
ఇసటట ననస:65-7-666/1
వయససస:33
లస: ససస స
95-189/980

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:65-7-666/1
వయససస:41
లస: ససస స
95-189/982

95-190/51

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:65-7-664
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:ప అమమనసలమరహ షపక
ఇసటట ననస:65-7-666
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:65-7-666/1
వయససస:41
లస: ససస స
6081 SQX0073734
పపరర: ఫససజన షపక

6061 SQX1204213
పపరర: షమస ఇహరజ మహమకద

6064 SQX1204221
పపరర: ఫససజల మహమకద

95-189/971

తసడక:ప సలస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-664
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప అబబబబలమలన
ఇసటట ననస:65-7-665
వయససస:55
లస: పప

భరస : అమమనసలమరహ షపక
ఇసటట ననస:65-7-666
వయససస:25
లస: ససస స
6078 SQX0593384
పపరర: మబనన షపక

6059 SQX1175935
పపరర: రరహనన పఠరన

95-189/1666

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:65-7-665
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరబబజజ
ఇసటట ననస:65-7-665
వయససస:58
లస: ససస స
6075 SQX0998864
పపరర: నలలఫర షపక

6058 SQX2500791
పపరర: ఇదదస
ప మహమకద

తసడక:ప సతస ర
ఇసటట ననస:65-7-664
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఫసరరజ బబబబ
ఇసటట ననస:65-7-665
వయససస:31
లస: ససస స
6072 AP151000660042
పపరర: ఫజరననసర షపక

తసడక:ప రషసద  
ఇసటట ననస:65-7-664
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-664
వయససస:25
లస: పప
95-190/58

6056 MLJ1731785
పపరర: ఉసరకన షపక  

తసడక:ప ఇసరకయల బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-664
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఇసరకయల బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-664
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : హజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-664
వయససస:74
లస: ససస స
6066 SQX0924969
పపరర: అబబదల రషసద షపక

95-189/970

తసడక:ప రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-664
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:65-7-664
వయససస:30
లస: ససస స
6063 SQX1751304
పపరర: షరజజదద షపక

6055 SQX1446245
పపరర: ఫజల మహమకద

6080 SQX0073551
పపరర: ససరరజననసర షపక

95-189/981

భరస : ససలలమమన
ఇసటట ననస:65-7-666/1
వయససస:43
లస: ససస స
95-189/983

6083 AP151000660265
పపరర: మతజజన మహమకద

95-189/984

భరస : జకకకయ
ఇసటట ననస:65-7-666/1
వయససస:60
లస: ససస స
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6084 SQX0108555
పపరర: ననగమల షరరఫ
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95-189/985

తసడక:ప ససలలమమన
ఇసటట ననస:65-7-666/1
వయససస:30
లస: పప
6087 SQX0108860
పపరర: రరయమజ బబషర

95-189/988

95-189/991

95-189/994

95-189/997

95-189/1000

95-189/1003

95-189/1006

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:24
లస: పప

6097 SQX1052919
పపరర: ఇరరరన షపక

6100 MLJ1747633
పపరర: ఇసతయమజ షపక

6103 MLJ1734904
పపరర: జమర షపక

6106 MLJ1739796
పపరర: జకకకయమ మహమకద 

95-189/1536

6109 SQX2368017
పపరర: మసరసన షపక

95-189/998

6112 MLJ1748938
పపరర: మమహరరననసర సయఖద
భరస : ఇసరకయల సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-668
వయససస:65
లస: ససస స

6092 MLJ1747807
పపరర: వహహదన షపక  

95-189/993

6095 AP151000660188
పపరర: జబబదనబ సయఖద

95-189/996

6098 SQX1079327
పపరర: ఇరరరన షపక

95-189/999

తసడక:ప అమమనసలమర
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:26
లస: పప
95-189/1001

6101 MLJ1744788
పపరర: జహహర షపక

95-189/1002

తసడక:ప అనవర
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:37
లస: పప
95-189/1004

6104 MLJ3210168
పపరర: మహకద అల  

95-189/1005

తసడక:ప అబబదల రహహస  
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:45
లస: పప
95-189/1007

6107 MLJ3210192
పపరర: బబదడసరహహబ సయఖద

95-189/1008

తసడక:ప హహసససన
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:75
లస: పప
95-191/631

తసడక:ప ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:48
లస: పప
95-193/1385

95-189/990

భరస : బబడడసరహహబ
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:ప అబబబబలకరరమ 
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:67
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:45
లస: ససస స
6111 SQX2313740
పపరర: ఖమజ హహసపన షపక

95-189/995

తసడక:ప అనవర
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:60
లస: పప
6108 SQX2365674
పపరర: నసర షపక

6094 AP151000660312
పపరర: సప గరర షపక

6089 SQX0404087
పపరర: ససలలమమన

భరస : హనసనమహమకద  
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప మమమమమన
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప జకకకయమ
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:44
లస: పప
6105 AP151000657305
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

95-189/992

తసడక:ప అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:28
లస: పప
6102 AP151000657322
పపరర: హనసన మహమకద

6091 SQX1439240
పపరర: సక ఫరరద

95-189/987

తసడక:ప బబషర
ఇసటట ననస:65-7-666/1
వయససస:51
లస: పప

భరస : అనవర
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ఖయమఖస షపక
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:76
లస: ససస స
6099 SQX1052927
పపరర: ఇనయతషలమర షపక

95-189/989

భరస : సక జమర
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నవరబబరన
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:39
లస: ససస స
6096 SQX1569435
పపరర: ఫరతమబన షపక

6088 SQX0464206
పపరర: రఫస షపక

6086 SQX0108365
పపరర: రహమతషలమర

తసడక:ప రషసద
ఇసటట ననస:65-7-666/1
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప సలమస
ఇసటట ననస:65-7-666/1
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ప అమబమ దదదన
ఇసటట ననస:65-7-666/1
వయససస:63
లస: పప
6093 SQX0074336
పపరర: హససన షపక

95-189/986

తసడక:ప షసషపర
ఇసటట ననస:65-7-666/1
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప జజన
ఇసటట ననస:65-7-666/1
వయససస:36
లస: పప
6090 MLJ1734920
పపరర: అనవర షపక

6085 SQX0109298
పపరర: యమససన

6110 SQX2313765
పపరర: హహదయతషలమర షపక

95-193/1384

తసడక:ప చస బబష షపక
ఇసటట ననస:65-7-667
వయససస:26
లస: పప
95-189/1009

6113 MLJ1743095
పపరర: ఫరరరక బబషర సయఖద

95-189/1010

తసడక:ప ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-7-668
వయససస:37
లస: పప
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6114 MLJ1749282
పపరర: ఇసరకయల బబషర సయఖద

95-189/1011

తసడక:ప ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-668
వయససస:70
లస: పప
6117 SQX0352179
పపరర: పఠరన అమజత ఖమన

95-189/1013

95-189/1016

95-189/1019

95-171/1019

95-189/1022

95-189/1025

95-190/64

భరస : వల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-674
వయససస:48
లస: ససస స

6127 SQX2334449
పపరర: హససన బబగబమ సయద

6130 MLJ1742634
పపరర: పస. ఫరరరననబబగస

6133 SQX1932979
పపరర: ఇసతయమస బబగస షపక

6136 SQX1820950
పపరర: లయమఖత అలఖమన

95-190/66

6139 SQX1204262
పపరర: షనసన షపక

95-193/1386

6142 MLJ1740364
పపరర: జమలమ బబగస
భరస : జజనబబషర బబగస
ఇసటట ననస:65-7-674
వయససస:73
లస: ససస స

6122 SQX0839613
పపరర: అబబదల హకకమ మహమకద

95-189/1018

6125 SQX0957472
పపరర: ఫరతమబననసర మహమకద

95-190/61

6128 SQX1283688
పపరర: రజషక షపక

95-189/1021

భరస : కమల బబషర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-672
వయససస:30
లస: ససస స
95-189/1023

6131 AP151000660115
పపరర: నసరర హన పఠరన

95-189/1024

భరస : కరలలషర
ఇసటట ననస:65-7-672
వయససస:60
లస: ససస స
95-190/62

6134 SQX1820968
పపరర: షఫకత అలఖమన

95-190/63

తసడక:ప లయమఖత అలఖమన
ఇసటట ననస:65-7-672
వయససస:36
లస: పప
95-190/65

6137 SQX1821016
పపరర: అయమబ అల ఖమన

95-193/630

తసడక:ప లయమకత అల ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-672
వయససస:30
లస: పప
95-190/67

భరస : లమసరన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-7-674
వయససస:33
లస: ససస స
95-190/69

95-189/1015

భరస : జవద మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-670
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప బషసర ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-672
వయససస:67
లస: పప

తసడక:ప మహమకద ఖమససస మబలమర
ఇసటట ననస:65-7-673
వయససస:69
లస: పప
6141 SQX1834571
పపరర: నసర జహన షపక

95-189/1020

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-672
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-7-672
వయససస:62
లస: పప
6138 SQX0957217
పపరర: మహమకద ఖసరజషస మబలమర

6124 AP151000657332
పపరర: అబబదల ఫరహహస

6119 AP151000657326
పపరర: సలస

తసడక:ప అబబదల జలల మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-670
వయససస:39
లస: పప

భరస : నసరజబగస
ఇసటట ననస:65-7-672
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప పఠరన కరలలషర ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-672
వయససస:36
లస: పప
6135 SQX1932953
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-189/1017

భరస : కమల సయద
ఇసటట ననస:65-7-671
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:65-7-672
వయససస:37
లస: ససస స
6132 SQX0096834
పపరర: కమల బబషర ఖమన పఠరన

6121 SQX1493766
పపరర: మహబమబ బ మహమకద

95-189/1012

తసడక:ప ఖమదర
ఇసటట ననస:65-7-669
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ప అబబదల జలల
ఇసటట ననస:65-7-670
వయససస:45
లస: పప

భరస : కమకల సయద
ఇసటట ననస:65-7-671
వయససస:39
లస: ససస స
6129 MLJ3138567
పపరర: రహహమబననసర షపక

95-189/1014

భరస : జలల ఎస ఎ
ఇసటట ననస:65-7-670
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల జలల మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-670
వయససస:43
లస: పప
6126 SQX2455053
పపరర: హససన బబగబమ సయద

6118 SQX0741298
పపరర: మనససర ఖమన పఠరన

6116 SQX0836502
పపరర: మహకద ఉమమరర మహకద

భరస : షహహమబదదదన
ఇసటట ననస:65-7-669
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప సలస ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-669
వయససస:30
లస: పప

భరస : అబబదల హకకస
ఇసటట ననస:65-7-670
వయససస:39
లస: ససస స
6123 SQX1441385
పపరర: ఫహహమబదదదన మహమకద

95-172/649

తసడక:ప ససలమసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-669
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ప సలస ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-669
వయససస:29
లస: పప
6120 SQX0836510
పపరర: ఊమమక సలమమ మహమకద

6115 SQX2521466
పపరర: సలస ఖమన పఠరన

6140 MLJ1740380
పపరర: సజల పరరవన ససలమసనన షపక

95-190/68

భరస : జమలమబబగస షపక
ఇసటట ననస:65-7-674
వయససస:36
లస: ససస స
95-190/70

6143 MLJ3209467
పపరర: షరహనబబషర షపక

95-190/71

తసడక:ప జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:65-7-674
వయససస:38
లస: పప
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95-190/72

తసడక:ప జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:65-7-674
వయససస:44
లస: పప
6147 SQX1741982
పపరర: జమలమ బబగమ షపక

95-195/223

95-189/1026

6148 SQX1741990
పపరర: లమసరన బబషర షపక

6151 MLJ1736594
పపరర: జరరననబబగస షపక

తసడక:ప మమహబమబ ఖమన 
ఇసటట ననస:65-7-675
వయససస:39
లస: పప
95-190/74

భరస : బమరరనసదదదన
ఇసటట ననస:65-7-676
వయససస:33
లస: ససస స
6162 SQX0998906
పపరర: షరనమమజ పఠరన

95-190/76

95-190/986

భరస : అయమబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-678
వయససస:44
లస: ససస స

95-190/75

6166 SQX1741313
పపరర: ఖసరరరద మహమకద

95-189/1035

6169 SQX0839662
పపరర: బబరరనసదదదన షపక

95-189/1032

6172 SQX1751387
పపరర: అయమబ మహమకద
తసడక:ప షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-7-678
వయససస:52
లస: పప

95-189/1028

6155 SQX1986777
పపరర: ఇఫరపన అహమద

95-189/1330

6158 SQX1985357
పపరర: సరదదక బబగ మహమకద

95-190/985

6161 SQX0405084
పపరర: సలమమ షపక

95-189/1033

భరస : బబడచ సరహహద
ఇసటట ననస:65-7-676
వయససస:50
లస: ససస స
95-190/77

95-171/722

6164 SQX1747591
పపరర: మహమకద అహకద హమబల
బబగ
తసడక:ప ఆరరఫ బబసగ
ఇసటట ననస:65-7-676
వయససస:21
లస: పప
6167 SQX1152529
పపరర: ఖరఖరరననసర ఖమతతన

95-190/78

95-189/1034

తసడక:ప లయమకత అల ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-678
వయససస:58
లస: ససస స
95-189/1036

తసడక:ప బబడడ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-7-678
వయససస:36
లస: పప
95-190/79

6152 SQX1446450
పపరర: అహమద ఇఫరపన

తసడక:ప ఆరరఫ బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-675
వయససస:18
లస: పప

భరస : అబబదల ఆజద మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-678
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:ప లయమకత అల ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-678
వయససస:33
లస: పప
6171 SQX1751361
పపరర: సరజదన మహమకద

6163 SQX1746635
పపరర: అయయషర బబగస

95-195/225

తసడక:ప మమహబమబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-675
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఆరరఫ బబసగ
ఇసటట ననస:65-7-676
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప యబససబ బబగ
ఇసటట ననస:65-7-676
వయససస:50
లస: పప
6168 SQX1152511
పపరర: మహమకద అల ఖమన

95-189/1030

6157 SQX0924951
పపరర: మహబమబ ఖమన

6160 MLJ3138666
పపరర: నసరర హన షపక

6149 SQX1741974
పపరర: జలమన బబషర షపక

తసడక:ప మహబమబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-675
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహమకద ససబర తషలర యసర
ఇసటట ననస:65-7-676
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : షఫఖత అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-676
వయససస:29
లస: ససస స
6165 NDX1728825
పపరర: ఆరరఫ బబగ

95-189/1027

తసడక:ప అబబదల అజజ ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-675
వయససస:61
లస: పప
95-189/1031

95-195/222

తసడక:ప గరలబ లలట షపక
ఇసటట ననస:65-7-674
వయససస:63
లస: పప

భసధసవప: అయయషర బబగబమ
ఇసటట ననస:65-7-675
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ప మమహబమబ ఖమన అహమద
ఇసటట ననస:65-7-675
వయససస:36
లస: పప
6159 SQX0330498
పపరర: షపక జజససకన

95-195/224

భరస : మహబమబబళ న
ఇసటట ననస:65-7-675
వయససస:61
లస: ససస స

95-189/1029 6154 SQX1933118
6153 MLJ1736586
పపరర: ఇమమమ న ఖమన మహకద  
పపరర: ఆరరఫ బబగ

6146 SQX1742006
పపరర: సజల పరరవన ససలమసనన షపక

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-7-674
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప పసదద జజన షపక
ఇసటట ననస:65-7-674
వయససస:41
లస: పప

భరస : అహకద ఇఫరపన
ఇసటట ననస:65-7-675
వయససస:29
లస: ససస స

6156 SQX1881721
పపరర: ఇమమమ న అహమద

95-190/73

తసడక:ప గరలబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-674
వయససస:63
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:65-7-674
వయససస:79
లస: ససస స
6150 SQX1447698
పపరర: సససమ ఖనసస ఫస న

6145 SQX1204254
పపరర: జలమన బబషర షపక

6170 MLJ1740539
పపరర: అబబదననన
షపక  

95-189/1037

తసడక:ప అబబదల మబబన  
ఇసటట ననస:65-7-678
వయససస:42
లస: పప
95-190/80

6173 SQX2366029
పపరర: సజద మహమకద

95-193/1387

Deleted

భరస : అయబబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-678
వయససస:44
లస: ససస స
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6174 AP151000660363
పపరర: హససననబబనస షపక

95-189/1038

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-7-679
వయససస:45
లస: ససస స
6177 MLJ1749613
పపరర: నససమమ షపక

95-189/1040

95-189/1043

95-190/81

95-189/1048

95-189/1051

95-189/1054

95-189/1057

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:54
లస: పప

6187 SQX0342568
పపరర: నజమబననసర పఠరన

6190 SQX0073262
పపరర: షకకర షపక

6193 AP151000660144
పపరర: ఖసర షసద షపక

6196 SQX1283233
పపరర: మహబమబ ఖమన పటబన

95-189/1060

6199 SQX0352138
పపరర: పఠరన అఫరరజ ఖమన

95-189/1049

6202 MLJ3209962
పపరర: తషరరబల షపక
తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:62
లస: పప

6182 SQX0871251
పపరర: ఖమజజ షపక

95-189/1045

6185 SQX1095307
పపరర: అలయమ షపక

95-189/1047

6188 MLJ1749621
పపరర: రఫసఉననసర  

95-189/1050

భరస : బబబబ  
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:38
లస: ససస స
95-189/1052

6191 MLJ3138286
పపరర: సబనన  

95-189/1053

భరస : బబష  
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:41
లస: ససస స
95-189/1055

6194 MLJ1745819
పపరర: మతజజన షపక 

95-189/1056

భరస : తషరరబల 
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:60
లస: ససస స
95-189/1058

6197 SQX0352120
పపరర: షపక అకబర

95-189/1059

తసడక:ప బషసర
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:30
లస: పప
95-189/1061

తసడక:ప యమకకబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:35
లస: పప
95-189/1063

95-189/1042

భరస : ఇలయమస బబషర
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప యమకలబ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప తషరబ
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:32
లస: పప
6201 SQX0451682
పపరర: హబబబలమర షపక

95-189/1046

భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ప హబదసలమర
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:30
లస: పప
6198 MLJ3756863
పపరర: సరరదర షపక

6184 SQX1095299
పపరర: షమక షపక

6179 AP151000660421
పపరర: జమమలమ షపక

తసడక:ప అజమబననసర
ఇసటట ననస:65-7-681
వయససస:28
లస: పప

భరస : హబబబలర 
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మజత
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:55
లస: ససస స
6195 SQX0839910
పపరర: సససదన షపక

95-189/1044

భరస : అఫఫ ప జ ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర  
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:39
లస: ససస స
6192 AP151000660143
పపరర: మబసతనజ షపక

6181 SQX1095331
పపరర: నజజమబదదదన షపక

95-189/1039

భరస : రహహమబలమర
ఇసటట ననస:65-7-681
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మబన
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప కలరరబల  
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:36
లస: ససస స
6189 MLJ1745728
పపరర: మబజజహహలమ షపక  

95-189/1041

తసడక:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-7-681
వయససస:26
లస: పప

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-681
వయససస:43
లస: ససస స
6186 MLJ1745801
పపరర: జనర ద భబణబ షపక 

6178 MLJ3139136
పపరర: అబదనబబగస షపక  

6176 MLJ3139128
పపరర: అపసరరబబగస షపక

తసడక:ప అబబదల మజద
ఇసటట ననస:65-7-681
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అబబదల మజద  
ఇసటట ననస:65-7-681
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అబబదల మజద  
ఇసటట ననస:65-7-681
వయససస:68
లస: ససస స
6183 SQX1403468
పపరర: ఖమర జహ షపక

95-189/1537

తసడక:ప షపక అనవర బబష
ఇసటట ననస:65-7-680
వయససస:18
లస: పప

భరస : ననగబలలకర
ఇసటట ననస:65-7-681
వయససస:40
లస: ససస స
6180 MLJ3139144
పపరర: మసరసన బ షపక  

6175 SQX2231058
పపరర: షపక సదదఖ

6200 MLJ1748557
పపరర: బబషర ఇలయమస 

95-189/1062

తసడక:ప కలరరబల  
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:37
లస: పప
95-189/1064

6203 SQX0108761
పపరర: మమలమల

95-189/1065

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:74
లస: పప
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95-190/82

తసడక:ప తషరబ అల షపక
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:27
లస: పప
6207 SQX2481752
పపరర: శకకల షపక

95-191/632

95-189/1067

95-189/1070

95-189/1073

95-191/633

95-189/1076

95-189/1079

భరస : షపక గఫరర
ఇసటట ననస:65-7-686
వయససస:42
లస: ససస స

6217 SQX2005593
పపరర: అబబదల హఫసజజ ఇసకత

6220 SQX1876572
పపరర: అకస ర షపక

6223 SQX0209403
పపరర: మబనన షపక

6226 SQX1052646
పపరర: సతనసర షపక

95-189/1082

6229 MLJ1743517
పపరర: ససభబన షపక

95-189/1331

6232 SQX1834597
పపరర: షపక గఫరర
తసడక:ప షపక మరషరద
ఇసటట ననస:65-7-686
వయససస:48
లస: పప

6212 SQX1569427
పపరర: షపక గగసస బబషర

95-189/1069

6215 SQX1340025
పపరర: షపక ఆరరఫపలమర

95-189/1072

6218 SQX2336170
పపరర: హననన అబబదల

95-189/1538

భసధసవప: హఫసజజ ఇసకత అబబదల
ఇసటట ననస:65-7-685
వయససస:47
లస: పప
95-189/1074

6221 SQX1876549
పపరర: మఝర షపక

95-189/1075

భరస : రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:65-7-686
వయససస:40
లస: ససస స
95-189/1077

6224 MLJ1746247
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

95-189/1078

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:65-7-686
వయససస:53
లస: ససస స
95-189/1080

6227 SQX0226043
పపరర: గఫరర షపక

95-189/1081

తసడక:ప వల బబషర
ఇసటట ననస:65-7-686
వయససస:32
లస: పప
95-189/1083

తసడక:ప ఉమమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-686
వయససస:55
లస: పప
95-190/85

95-189/1066

తసడక:ప షపక కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-7-685
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప వల బబష షపక
ఇసటట ననస:65-7-686
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప వల భబషర
ఇసటట ననస:65-7-686
వయససస:35
లస: పప
6231 SQX1834605
పపరర: షపక జరరన

95-189/1071

భరస : వల బబషర
ఇసటట ననస:65-7-686
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససలలమమన
ఇసటట ననస:65-7-686
వయససస:79
లస: ససస స
6228 SQX0351841
పపరర: షపక అబబదల జబబబర

6214 SQX1307181
పపరర: షపక షబన

6209 SQX1627472
పపరర: షపక షహననజ

తసడక:ప షపక యమకకబ
ఇసటట ననస:65-7-684
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:65-7-686
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నజర
ఇసటట ననస:65-7-686
వయససస:44
లస: ససస స
6225 SQX0209452
పపరర: తనహహరరననసర

95-189/1068

భరస : అబబదల హననన
ఇసటట ననస:65-7-685
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల హననన
ఇసటట ననస:65-7-685
వయససస:32
లస: పప
6222 SQX1095356
పపరర: మబతనఖర షపక

6211 SQX0839670
పపరర: ఇబబపహహస షపక

95-190/928

భరస : షపక అబబదల సతనసర
ఇసటట ననస:65-7-684
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : షపక అనవర బబషర
ఇసటట ననస:65-7-685
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప షపక అబబదల రషసద
ఇసటట ననస:65-7-685
వయససస:44
లస: పప
6219 SQX2132272
పపరర: అబబదల వరరరస

95-190/84

తసడక:ప రషసద
ఇసటట ననస:65-7-684
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:65-7-684
వయససస:41
లస: పప
6216 SQX1308031
పపరర: షపక అనవర బబషర

6208 SQX0226316
పపరర: మణణ సయద

6206 SQX0956920
పపరర: రహహమ షపక

తసడక:ప ఉమర షపక
ఇసటట ననస:65-7.682
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప కకషషననయమర సయద
ఇసటట ననస:65-7-683
వయససస:55
లస: పప

భరస : నసరరలమర హహసపసన
ఇసటట ననస:65-7-684
వయససస:39
లస: ససస స
6213 SQX0226290
పపరర: నసరరలమర హహసపసన సయఖద

95-190/83

తసడక:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప తషరబ అల షపక
ఇసటట ననస:65-7-682
వయససస:26
లస: పప
6210 SQX0274738
పపరర: ఫరతమమ సయఖద

6205 SQX0956854
పపరర: ఖమజజ షపక

6230 SQX0225979
పపరర: వల బబషర షపక

95-189/1084

తసడక:ప మహబమబ జజన
ఇసటట ననస:65-7-686
వయససస:66
లస: పప
95-190/86

6233 SQX1834589
పపరర: పఠరన హహసపసన

95-190/87

తసడక:ప పఠరన మహహదద న
ఇసటట ననస:65-7-686
వయససస:74
లస: పప
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6234 SQX1177048
పపరర: నజజక షపక
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95-189/1085

తసడక:ప బషసర
ఇసటట ననస:65-7-687
వయససస:25
లస: ససస స
6237 MLJ1742592
పపరర: ఫరరక బబగమ  

95-189/1088

95-189/1091

95-189/1094

95-190/89

95-190/90

95-189/1098

95-189/1101

తసడక:ప పణణ
ఇసటట ననస:65-7-690
వయససస:33
లస: పప

6247 SQX0862060
పపరర: షరహహద పరరవన షపక

6250 SQX2391357
పపరర: మహమకద అల షపక

6253 MLJ1748177
పపరర: మహ. హబబబననసర

6256 SQX0073270
పపరర: నసరరబ మహమకద

95-189/1104

6259 SQX0109348
పపరర: రరయజలలమహ సయఖద

95-189/1096

6262 SQX0226282
పపరర: ఫజర అహకద
తసడక:ప ఇక బబల అహమద
ఇసటట ననస:65-7-690
వయససస:42
లస: పప

6242 AP151000657346
పపరర: బబజజన సయఖద

95-189/1093

6245 SQX1751411
పపరర: రజషక షపక

95-190/88

6248 SQX2391159
పపరర: సబహ షపక

95-189/1539

భరస : మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:65-7-689
వయససస:25
లస: ససస స
95-191/634

6251 SQX0721084
పపరర: గగససయమ షపక

95-189/1097

భరస : నసర
ఇసటట ననస:65-7-690
వయససస:30
లస: ససస స
95-189/1099

6254 MLJ1748185
పపరర: మహ. మమహరరననసర

95-189/1100

భరస : అబబదల హక
ఇసటట ననస:65-7-690
వయససస:39
లస: ససస స
95-189/1102

6257 SQX0108530
పపరర: జఫపఫ లలమహ సయఖద

95-189/1103

తసడక:ప ఇకరబల సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-690
వయససస:30
లస: పప
95-189/1105

తసడక:ప ఇకరబల సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-690
వయససస:32
లస: పప
95-189/1107

95-189/1090

భరస : ఇసతయమజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-688
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఇకరబల అహకద
ఇసటట ననస:65-7-690
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:ప అలమరబకలక
ఇసటట ననస:65-7-690
వయససస:30
లస: పప
6261 SQX0741371
పపరర: నసరర షపక

95-189/1095

భరస : ఫజలర మకద
ఇసటట ననస:65-7-690
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జహసగరరరదషర
ఇసటట ననస:65-7-690
వయససస:45
లస: ససస స
6258 SQX0345777
పపరర: సయఖద సలస

6244 SQX0352039
పపరర: అబబదల మబజర

6239 AP151000660151
పపరర: రహసతషననసర సయఖద

తసడక:ప ఫసర
ఇసటట ననస:65-7-687
వయససస:70
లస: పప

తసడక:ప పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-689
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఆషర
ఇసటట ననస:65-7-690
వయససస:36
లస: ససస స
6255 AP151000660735
పపరర: నసరర హన షపక

95-189/1092

భరస : నజజమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-7-689
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ప ఖయమమ షపక
ఇసటట ననస:65-7-689
వయససస:51
లస: పప
6252 SQX0210617
పపరర: ఆరరఫర సయఖద

6241 SQX0109116
పపరర: మరరనల

95-189/1087

భరస : బబబబజజన
ఇసటట ననస:65-7-687
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల ఖమదర
ఇసటట ననస:65-7-688
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-7-688
వయససస:39
లస: పప
6249 SQX1751478
పపరర: ససభబన షపక

95-189/1089

తసడక:ప యస కజ సససదసలల
ఇసటట ననస:65-7-687
వయససస:41
లస: పప

భరస : అబబదల మబజర
ఇసటట ననస:65-7-688
వయససస:36
లస: ససస స
6246 SQX1751445
పపరర: ఇసతయమజ షపక

6238 SQX1441500
పపరర: అలమరబ షపక

6236 SQX0342543
పపరర: నససన
ప షపక

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:65-7-687
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మరవఅల షపక
ఇసటట ననస:65-7-687
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప మరరవల షపక
ఇసటట ననస:65-7-687
వయససస:37
లస: పప
6243 SQX0343004
పపరర: ఆయయషర షపక

95-189/1086

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-7-687
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసన సరహహబ  
ఇసటట ననస:65-7-687
వయససస:48
లస: ససస స
6240 SQX1441203
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

6235 SQX1441450
పపరర: ఖమమరరన షపక

6260 SQX0108191
పపరర: అజకతషలర హ సయఖద

95-189/1106

తసడక:ప ఇకరబల సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-690
వయససస:33
లస: పప
95-189/1108

6263 SQX0274720
పపరర: అబబదల హక

95-189/1109

తసడక:ప ఇక బబల అహమద
ఇసటట ననస:65-7-690
వయససస:44
లస: పప
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పపరర: ఇకరబల సయఖద
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95-189/1110

తసడక:ప జజనస సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-690
వయససస:55
లస: పప
6267 SQX0210708
పపరర: దదలర మద

95-189/1113

6268 MLJ1748490
పపరర: సబహ పఠరన 

95-189/1116

6271 MLJ3210275
పపరర: అబబదల రహహమమన 
తసడక:ప గగస మబహహదద న 
ఇసటట ననస:65-7-691
వయససస:38
లస: పప

6273 MLJ3138500
పపరర: ఆయయషర షపక

6274 MLJ3138492
పపరర: కగససర మహమకద 

95-189/1119

భరస : సరరదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-7-692
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప గగస మయయదదదన
ఇసటట ననస:65-7-692
వయససస:45
లస: పప
6279 AP151000657323
పపరర: బబబబ షపక

95-189/1125

95-189/1126

95-189/1129

తసడక:ప సరమఉలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:32
లస: పప

95-189/1120

6283 SQX1339457
పపరర: సలమక షపక

6286 SQX0593350
పపరర: రమజజ షపక

95-189/1132

6289 SQX0694620
పపరర: ఆబద షపక

95-189/1123

6292 SQX0694653
పపరర: ఫరరక షపక
తసడక:ప అహమద
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:31
లస: పప

6272 SQX1307355
పపరర: రబయ బససప మహమకద

95-189/1118

6275 SQX1052943
పపరర: షబబర షపక

95-189/1121

95-189/1124
6278 MLJ3210390
పపరర: గగస మహహదదదన మహమకద

తసడక:ప బసదదసరహహబ
ఇసటట ననస:65-7-692
వయససస:69
లస: పప
95-189/1332

6281 SQX2013977
పపరర: రహకతషననసరస షపక

95-189/1333

భరస : అబబదల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:65-7-692
వయససస:27
లస: ససస స
95-189/1127

6284 SQX1876630
పపరర: అయయషర షపక

95-189/1128

భరస : ఫససరరజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:30
లస: ససస స
95-189/1130

6287 SQX0078865
పపరర: రహమతషననసర

95-189/1131

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:50
లస: ససస స
95-189/1133

తసడక:ప సరమఉలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:28
లస: పప
95-189/1135

95-189/1115

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-7-692
వయససస:31
లస: పప

భరస : జహసగరర బబషర
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరమఉలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:54
లస: ససస స
6291 SQX0694554
పపరర: సలస జజబద షపక

6280 SQX2014363
పపరర: అబబదల రహహమమన షపక

6269 SQX1104496
పపరర: అబబదల రహహస మహమకద

భరస : రబబబన మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-692
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సలస జజబద షపక
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప అహమద
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:32
లస: ససస స
6288 SQX0714899
పపరర: నసరర హన షపక

95-189/1117

తసడక:ప గగస మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-7-692
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప సరమఉలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:25
లస: ససస స
6285 SQX0714816
పపరర: అరరఫర షపక

6277 AP151000657349
పపరర: జహసగరర భబషర షపక

95-189/1112

తసడక:ప మబనర మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-691
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప బబడచసరహహబ
ఇసటట ననస:65-7-692
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప జకకకయమ
ఇసటట ననస:65-7-692
వయససస:75
లస: పప
6282 SQX0714691
పపరర: మలర క ససలమసనన షపక

95-189/1114

భరస : గగసప కహహదద న 
ఇసటట ననస:65-7-692
వయససస:55
లస: ససస స
95-189/1122

6266 MLJ3138120
పపరర: షరకకరర  

భరస : అతషవలమ ఖమన  
ఇసటట ననస:65-7-691
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఉసరకననళ న 
ఇసటట ననస:65-7-691
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల మబనర మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-691
వయససస:36
లస: పప

6276 SQX0694729
పపరర: రబబన మహమకద

95-189/1111

భరస : అబబదల రహహస మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-691
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రహమబదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-691
వయససస:41
లస: ససస స
6270 SQX1025882
పపరర: అబబదల రహహస మహమకద

6265 SQX1025874
పపరర: మబన మహమకద

6290 SQX0694562
పపరర: వరహహద షపక

95-189/1134

తసడక:ప షరమవపలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:29
లస: పప
95-189/1136

6293 SQX0595140
పపరర: జహసగరర బబషర షపక

95-189/1137

తసడక:ప షపక అబబదలమర
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:44
లస: పప
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95-189/1138

తసడక:ప బబబబఖమన
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:47
లస: పప
6297 SQX0096818
పపరర: అహకద షపక

95-189/1141

6298 SQX2013548
పపరర: షషకకర షపక

95-189/1336

6307 SQX0865089
పపరర: సయళద షపక

తసడక:ప షరమవపలమర బబగబమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-696
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప నజర
ఇసటట ననస:65-7-696
వయససస:33
లస: పప

6309 SQX1968585
పపరర: నససమ బబగస

6310 SQX1746239
పపరర: ఫజలలలమరహ మహమకద

95-189/1144

భరస : యమఖసబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-696
వయససస:50
లస: ససస స
95-190/93

భరస : వయమకతఆల బబగమ
ఇసటట ననస:65-7-698
వయససస:50
లస: ససస స
6318 SQX0957530
పపరర: ఫఫజయమ షపక

95-190/98

తసడక:ప ఖసదసదస షపక
ఇసటట ననస:65-7-699
వయససస:54
లస: పప

95-189/1142

6313 SQX1751528
పపరర: అమననబ షపక

6316 SQX1749423
పపరర: అససఫ అల మహమకద

6319 SQX0957514
పపరర: ససమయ మహమకద

6322 SQX2060481
పపరర: ఫహహస షపక
తసడక:ప అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-7-699
వయససస:27
లస: పప

6302 SQX1741909
పపరర: ఫససజలమరహ షపక

95-195/226

6305 SQX2540185
పపరర: షరహహర బబగబమ మహమకద

95-171/1046

6308 SQX1307173
పపరర: సరదద సయఖద

95-189/1143

తసడక:ప బశర సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-696
వయససస:39
లస: పప
95-190/91

6311 SQX0232280
పపరర: యమఖసబ మహమకద

95-190/92

తసడక:ప కరరమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-696
వయససస:50
లస: పప
95-190/94

6314 SQX1751502
పపరర: ససభబన మహమకద

95-190/95

తసడక:ప బబజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-697
వయససస:78
లస: పప
95-190/97

6317 SQX2143220
పపరర: ఆరరఫ అల మహమకద

95-190/1166

తసడక:ప లయమఖత అల
ఇసటట ననస:65-7-698
వయససస:19
లస: పప
95-190/99

భరస : జహహర మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-699
వయససస:32
లస: ససస స
95-190/101

95-189/1335

భరస : షరమవపలమర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-696
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప లయమకత అల మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-698
వయససస:24
లస: పప

భరస : సయఖద షపక
ఇసటట ననస:65-7-699
వయససస:28
లస: ససస స
6321 SQX1537937
పపరర: నజర షపక

95-189/1337

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-697
వయససస:68
లస: ససస స
95-190/96

6299 SQX2013712
పపరర: నససన
ప షపక

తసడక:ప అహ మమద షపక
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప యమఖసబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-696
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప యమఖసబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-696
వయససస:25
లస: పప
6315 MLJ1733815
పపరర: మహమద మబసతనజ బబగమ

95-190/987

తసడక:ప రరయమజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-695
వయససస:21
లస: పప
95-171/1047

95-189/1140

తసడక:ప షషకకర షపక
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : షషకకర షపక
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప రరయమజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-695
వయససస:19
లస: ససస స

6312 SQX1964766
పపరర: ఇనయతషలమర మహమకద

95-189/1334

6301 SQX2013670
పపరర: హససన షపక

95-181/1003 6304 SQX2020683
6303 SQX2019461
పపరర: బ బ ఫరతమ జహర మహమకద
పపరర: ఫయమజ మహమకద

6296 MLJ3210200
పపరర: ఉసరకననళ న పఠన

తసడక:ప బబబబఖమన
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప షషకకర షపక
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:20
లస: ససస స

6306 SQX2540201
పపరర: షరహహర బబగబమ మహమకద

95-189/1139

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ప ససభబన
ఇసటట ననస:65-7-694
వయససస:59
లస: పప
6300 SQX2013423
పపరర: నససర షపక

6295 SQX0694596
పపరర: సరమఉలమర షపక

6320 MLJ3210622
పపరర: జహహర షపక

95-190/100

తసడక:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:65-7-699
వయససస:34
లస: పప
95-191/458

6323 SQX2166676
పపరర: అబబదల రహహస షపక

95-191/635

తసడక:ప అబబదల ఖసదదదస షపక
ఇసటట ననస:65-7-699
వయససస:49
లస: పప
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95-191/636

భరస : అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-7-699
వయససస:44
లస: ససస స
6327 SQX1537812
పపరర: నజర షపక

95-189/1146

95-190/104

95-190/107

95-191/640

తసడక:ప బడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-700/1
వయససస:28
లస: పప
6342 SQX1751635
పపరర: జబనన షపక
భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:65-7-701
వయససస:32
లస: ససస స
6345 SQX1751676
పపరర: రరయమజ మహమకద
తసడక:ప హమద షపక
ఇసటట ననస:65-7-701
వయససస:40
లస: పప
6348 SQX1956614
పపరర: షరరఫప షపక

భరస : గగస బబసగ
ఇసటట ననస:65-7-702
వయససస:54
లస: ససస స

95-191/638

6337 SQX1749639
పపరర: షహననజ బబగమ షపక

6340 SQX1749613
పపరర: తనజదదదన షపక

6343 SQX1749571
పపరర: తబబసస మహమకద

6346 SQX1751866
పపరర: షబన షపక

95-190/118

6349 MLJ1744754
పపరర: రజయమ బబగస షపక

95-190/108

6352 MLJ1743871
పపరర: మమహరబన
భరస : తసడడక హహసపన ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-702
వయససస:56
లస: ససస స

6335 SQX2306504
పపరర: మమహతనబ షపక

95-191/639

6338 SQX1749670
పపరర: నసరర హన షపక

95-190/109

భరస : బడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-700/1
వయససస:48
లస: ససస స
95-190/111

6341 SQX1601922
పపరర: రరయమజ మహమకద

95-189/1147

తసడక:ప హమద మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-701
వయససస:40
లస: పప
95-190/113

6344 SQX1751593
పపరర: రబబబన షపక

95-190/114

తసడక:ప ఘనన సససదన షపక
ఇసటట ననస:65-7-701
వయససస:35
లస: పప
95-190/116

6347 SQX1213057
పపరర: షరరఫర బబగమ పఠరన

95-190/117

భరస : మహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-702
వయససస:32
లస: ససస స
95-190/119

భరస : నసరరలమరరహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-7-702
వయససస:40
లస: ససస స
95-190/121

95-190/106

తసడక:ప హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-700
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఫయమజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-702
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహమకద ఖమన షపక
ఇసటట ననస:65-7-702
వయససస:32
లస: ససస స
6351 SQX1751700
పపరర: తచసబబననసర బబసగ

6334 SQX2304335
పపరర: ససబన షపక

భరస : రరయమజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-701
వయససస:34
లస: ససస స
95-190/115

95-190/103

తసడక:ప తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-7-700
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:65-7-700/1
వయససస:58
లస: పప
95-190/112

6329 SQX1751544
పపరర: షమస షపక

95-190/105 6332 SQX1751536
6331 SQX0839605
పపరర: అబబదల రహహస ఎసడక మహమకద
పపరర: ఫయమజ షపక

భరస : ఫయమజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-700/1
వయససస:36
లస: ససస స
95-190/110

95-189/1145

భరస : తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-7-700
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-7-700
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-7-700
వయససస:21
లస: ససస స
6339 SQX1749654
పపరర: ఫయమజ షపక

95-190/102

తసడక:ప మబనర మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-700
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప అషతర బబగ సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-700
వయససస:62
లస: పప
6336 SQX2365955
పపరర: యశకన ససలమసనన షపక

6328 SQX1749456
పపరర: హఫస షపక

6326 SQX1017624
పపరర: వహహద అహకద షపక

తసడక:ప నజర అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-7-700
వయససస:27
లస: పప

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:65-7-700
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:65-7-700
వయససస:33
లస: పప
6333 MLJ1749902
పపరర: గగస బబగ సయఖద

95-191/637

భరస : ఫహహస షపక
ఇసటట ననస:65-7-699
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ప ఖసదసదస షపక
ఇసటట ననస:65-7-700
వయససస:54
లస: పప
6330 SQX1749514
పపరర: సయళద షపక

6325 SQX2167005
పపరర: నససమ

6350 SQX1336982
పపరర: జజహరర జబన షపక

95-190/120

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-702
వయససస:35
లస: ససస స
95-190/122

6353 SQX0595223
పపరర: ఫయమజ ఖమన

95-190/123

తసడక:ప హహసపసన ఖమన షపక
ఇసటట ననస:65-7-702
వయససస:30
లస: పప
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95-190/124 6355 SQX1337030
6354 SQX1751775
పపరర: జహహర అహమకద ఖమన పఠరన
పపరర: కరరమబలమర షపక

తసడక:ప ఇసరకయల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-702
వయససస:39
లస: పప

95-190/125

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-7-702
వయససస:51
లస: పప

6357 MLJ1743145
పపరర: టట. హహసపసన ఖమన షపక

95-190/930

తసడక:ప మహకద ఖమన షపక
ఇసటట ననస:65-7.702
వయససస:64
లస: పప

6358 SQX1307843
పపరర: షరరఫర బబగస

95-190/929

తసడక:ప హహసపసన ఖమన షపక
ఇసటట ననస:65-7.702
వయససస:36
లస: పప
95-189/1148

భరస : మహమకదనళ న
ఇసటట ననస:65-7-703
వయససస:32
లస: ససస స

6360 SQX1751841
పపరర: మహమకద ఖమన

6356 MLJ1739382
పపరర: మహకద ఖమన షపక

6359 SQX1283431
పపరర: జరరన షపక

95-189/1149

భరస : అబబదల రఫస
ఇసటట ననస:65-7-703
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప తసరసదసఖ హహసపసన ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-703
వయససస:35
లస: పప

6361 SQX1751809
పపరర: తసరసదసఖ హహసపసన ఖమన
మహమకద
తసడక:ప ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-703
వయససస:65
లస: పప

6363 SQX2024503
పపరర: మహమకద అల

95-189/1540 6365 SQX2257319
6364 SQX2472496
పపరర: మహమకద షరజహన బబగబమ
పపరర: మహమకద ఫరతమ బబగబమ

95-190/126

95-189/1338

తసడక:ప మబసస ఫర
ఇసటట ననస:65-7-705
వయససస:57
లస: పప
6366 SQX0878959
పపరర: షబబనన సయఖద

95-193/632

95-189/1542

95-171/1051

95-193/636

తసడక:ప గరలబ షహహద 
ఇసటట ననస:65-7-708
వయససస:58
లస: పప

95-189/1543

6376 MLJ1749209
పపరర: అసరకబబగ 

95-193/639

6379 AP151000663152
పపరర: సలమబననసర

95-189/1665

6382 AP151000663142
పపరర: ఖమదరజబగ
తసడక:ప అమరజబగ
ఇసటట ననస:65-7-708
వయససస:70
లస: పప

95-193/634

6371 SQX2292498
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-189/1544

6374 SQX1302421
పపరర: ఆయయశర బబఇగ

95-193/635

భరస : రహమమన బబఇగ
ఇసటట ననస:65-7-708
వయససస:25
లస: ససస స
95-193/637

6377 MLJ1738236
పపరర: నససన
ప  షపక

95-193/638

తసడక:ప నజర 
ఇసటట ననస:65-7-708
వయససస:38
లస: ససస స
95-193/640

భరస : ఖమదరజబగ
ఇసటట ననస:65-7-708
వయససస:55
లస: ససస స
95-193/642

6368 SQX0878942
పపరర: బబజ సయఖద

తసడక:ప అబబర లమర నయళస షపక
ఇసటట ననస:65-7-707
వయససస:25
లస: పప

భరస : అమర బబగ 
ఇసటట ననస:65-7-708
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నజర 
ఇసటట ననస:65-7-708
వయససస:52
లస: ససస స
6381 MLJ1741412
పపరర: నజర అహకద షసక

6373 SQX2500783
పపరర: రరహమన బబగ మగల

95-189/1541

తసడక:ప బషసర సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-706
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప ఖమర బబగ మగల
ఇసటట ననస:65-7- 708
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-708
వయససస:31
లస: ససస స
6378 MLJ1738228
పపరర: నససమమ షపక

95-193/633

భరస : అబబర లమర నయళస షపక
ఇసటట ననస:65-7-707
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరహమన బబగ మగల
ఇసటట ననస:65-7- 708
వయససస:24
లస: ససస స
6375 SQX1353069
పపరర: హబబబననసర సయఖద

6370 SQX2292464
పపరర: జజకకర షపక

95-193/631

తసడక:ప మహమకద అల
ఇసటట ననస:65-7-705
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ప సయఖద బషసర
ఇసటట ననస:65-7-706
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయయల షపక
ఇసటట ననస:65-7-707
వయససస:56
లస: పప
6372 SQX2543890
పపరర: అయయషర బబగబమ మగల

6367 SQX1570432
పపరర: సయఖద ఇమమమ

6362 SQX1079129
పపరర: షబనన సయఖద
తసడక:ప జఫరరలమర
ఇసటట ననస:65-7-703
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహమకద అల
ఇసటట ననస:65-7-705
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-706
వయససస:39
లస: ససస స
6369 SQX2292480
పపరర: అబబర లమర నయళస షపక

95-190/127

6380 MLJ1749027
పపరర: అమర బబగ

95-193/641

తసడక:ప ఖమదర బబగ
ఇసటట ననస:65-7-708
వయససస:40
లస: పప
95-193/643

6383 SQX2143733
పపరర: బబజ సయద

95-193/1388

తసడక:ప అలబక సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-708
వయససస:30
లస: పప
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95-193/644

తసడక:ప ఖమజజ ఖమన 
ఇసటట ననస:65-7-709
వయససస:38
లస: పప
6387 SQX2187292
పపరర: అబద పఠరన

95-193/1389

95-191/689

95-193/648

95-193/651

95-193/1392

95-191/642

95-193/655

భరస : ననయబ రససల
ఇసటట ననస:65-7-715
వయససస:53
లస: ససస స

6397 SQX1213933
పపరర: అబబదల రజజక ఖమన

6400 SQX2194488
పపరర: షబన ఖమననస

6403 SQX0690867
పపరర: గగససయమ ససలమసన షపక

6406 MLJ1744317
పపరర: కరలలషరఖమన 

95-193/658

6409 SQX0650440
పపరర: ఖలల ఖమన పఠరన

95-193/652

6412 SQX1401637
పపరర: రహమమన షపక
తసడక:ప ననయబరససల షపక
ఇసటట ననస:65-7-715
వయససస:26
లస: పప

6392 SQX1302462
పపరర: షహన ఖమణ౦

95-193/647

6395 SQX0878991
పపరర: అససఫ షపక

95-193/650

6398 SQX2321396
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-193/1391

తసడక:ప గగసప షపక
ఇసటట ననస:65-7-712
వయససస:43
లస: పప
95-193/1393

6401 SQX2310944
పపరర: యమనసస షరనవరజ సయద

95-191/641

తసడక:ప యబసఫ రరయమజ
ఇసటట ననస:65-7-713
వయససస:37
లస: పప
95-193/653

6404 SQX1127290
పపరర: రరకరసనన సయఖద

95-193/654

భరస : యమససఫ రరయమజ
ఇసటట ననస:65-7-713
వయససస:65
లస: ససస స
95-193/656

6407 SQX0690800
పపరర: అమరరననసర షపక

95-193/657

భరస : మహమద కరససస
ఇసటట ననస:65-7-714
వయససస:44
లస: ససస స
95-193/659

తసడక:ప అమమనసలమరకరన
ఇసటట ననస:65-7-714
వయససస:48
లస: పప
95-193/661

95-189/1667

తలర : అసజజన
ఇసటట ననస:65-7-712
వయససస:29
లస: పప

భరస : అమమనసలమర 
ఇసటట ననస:65-7-714
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అమమనసలమర 
ఇసటట ననస:65-7-714
వయససస:63
లస: ససస స
6411 SQX0343152
పపరర: షరకకరర షపక

95-193/649

తసడక:ప మహమద
ఇసటట ననస:65-7-713
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఖలల 
ఇసటట ననస:65-7-714
వయససస:43
లస: ససస స
6408 MLJ1744671
పపరర: పస. ఫరతమమ 

6394 AP151000663096
పపరర: షరరరన షపక

6389 SQX2500809
పపరర: అబబదల రజజక ఖమన

తసడక:ప అబబదల రజజక ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-712
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రజజక ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-712
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : యబనస షనవరజ
ఇసటట ననస:65-7-713
వయససస:28
లస: ససస స
6405 MLJ3146685
పపరర: షసహననజ 

95-192/450

తసడక:ప ఖమససస ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-712
వయససస:61
లస: పప

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-7-712
వయససస:33
లస: ససస స
6402 SQX2311041
పపరర: రరబయ సయఖద

6391 SQX0863399
పపరర: ననజయ షపక షపక

95-193/646

తసడక:ప ఖససస ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-712
వయససస:60
లస: పప

భరస : జజననదషర
ఇసటట ననస:65-7-712
వయససస:55
లస: ససస స

తలర : అసజజన
ఇసటట ననస:65-7-712
వయససస:31
లస: పప
6399 SQX2335131
పపరర: హససన షపక

95-193/1390

భరస : అసరరమ షపక
ఇసటట ననస:65-7-712
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రజజక ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-712
వయససస:46
లస: ససస స
6396 SQX0879874
పపరర: రరయమజ షపక

6388 SQX2367308
పపరర: బబషప పఠరన

6386 MLJ3145562
పపరర: ఖమజజఖమన పఠరన

తసడక:ప మసరసననళ న
ఇసటట ననస:65-7-709
వయససస:75
లస: పప

తసడక:ప హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-709
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రజజక ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-712
వయససస:20
లస: ససస స
6393 SQX0142018
పపరర: పఠరన బబజద ఖమన

95-193/645

తసడక:ప ఖమజజఖమన
ఇసటట ననస:65-7-709
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ప ఖమజ ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-709
వయససస:23
లస: ససస స
6390 SQX2494763
పపరర: షబన ఖమన

6385 MLJ3145596
పపరర: హహసపసన ఖమన పఠరన

6410 SQX0878975
పపరర: దదల షరద షపక

95-193/660

భరస : గగసప షపక
ఇసటట ననస:65-7-715
వయససస:30
లస: ససస స
95-193/662

6413 SQX0341263
పపరర: షపక శసషరద

95-193/663

తసడక:ప ననయమబ రససల
ఇసటట ననస:65-7-715
వయససస:30
లస: పప
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95-193/665

తసడక:ప అబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-715
వయససస:55
లస: పప
6417 SQX0878892
పపరర: జనత షపక

95-193/668

95-191/329

6423 SQX0631002
పపరర: షరహహనన బబగస షపక

95-193/672

95-193/675

95-192/451

95-193/680

95-193/673

6427 MLJ3145604
పపరర: మహమకద ఉమర

6430 SQX1740901
పపరర: ఖమజజ బబగస షపక

6433 SQX0743492
పపరర: గబలమరర బబగస

95-193/1395

6436 SQX0211383
పపరర: రషసదన షససక

95-193/676

భరస : మమలమల 
ఇసటట ననస:65-7-720/1
వయససస:37
లస: ససస స

6439 MLJ3146289
పపరర: షసషరద షసక

95-193/678

6442 SQX1645654
పపరర: రభయ పఠరన
తసడక:ప షబబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-721
వయససస:23
లస: ససస స

95-193/671

6425 SQX0631010
పపరర: మహమకద హహసపసన షపక

95-193/674

6428 SQX1526062
పపరర: హహసపసన షపక

95-193/677

6431 SQX0743757
పపరర: నససమమ బబగస

95-193/679

భరస : మరర షహహద
ఇసటట ననస:65-7-720
వయససస:37
లస: ససస స
95-193/681

6434 SQX2336816
పపరర: నససమ షపక

95-193/1394

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-720
వయససస:39
లస: ససస స
95-191/330

6437 SQX0226407
పపరర: కలస షపక

95-191/331

తసడక:ప అననసర షపక
ఇసటట ననస:65-7-720/1
వయససస:37
లస: పప
95-193/684

భరస : యబసఫ జలమన శశక
ఇసటట ననస:65-7-720/1
వయససస:43
లస: ససస స
95-193/686

6422 SQX1401645
పపరర: హమద షపక

తసడక:ప మత షపక
ఇసటట ననస:65-7-719
వయససస:28
లస: పప

భరస : కలస షప క
ఇసటట ననస:65-7-720/1
వయససస:31
లస: ససస స
95-193/682

95-191/328

తసడక:ప జహహరరదదదన
ఇసటట ననస:65-7-718
వయససస:51
లస: పప

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:65-7-720
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-720
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప ఖమససస అల షపక
ఇసటట ననస:65-7-720/1
వయససస:42
లస: పప

6424 SQX0245241
పపరర: ససభబన షపక

6419 MLJ3138732
పపరర: జరరనన పఠరన

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-7-718
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-7-720
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:65-7-720
వయససస:41
లస: ససస స

6441 SQX1740695
పపరర: మహమకద మబసస ఫర షపక

95-193/670

భరస : మహమకద అకబర
ఇసటట ననస:65-7-719
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-7-720
వయససస:44
లస: పప

6438 MLJ3145588
పపరర: మమహబమబ బ షపక

6421 SQX1645621
పపరర: రఫస య షపక

95-193/667

భరస : మహమమకడ ఖమన హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-718
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమదర బబబబ
ఇసటట ననస:65-7-718
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఉమకర
ఇసటట ననస:65-7-719
వయససస:40
లస: ససస స

6435 SQX2337715
పపరర: మబనన షపక

95-193/669

భరస : నజ ర షపక
ఇసటట ననస:65-7-718
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మహమకద హహసపసన
ఇసటట ననస:65-7-718
వయససస:49
లస: ససస స

6432 SQX0743716
పపరర: ఖమజజ బబగస

6418 SQX0878967
పపరర: అబబదలమర షపక

6416 SQX0878785
పపరర: సబహ షపక

భరస : అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-716
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-716
వయససస:39
లస: పప

6420 MLJ3209285
పపరర: మహమకద ఖమన హహసపసన
పఠరన
తసడక:ప లమలమళ న పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-718
వయససస:54
లస: పప

6429 SQX1347831
పపరర: బబబబ షపక

95-193/666

భరస : అబబదల హఫసజ సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-716
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మమబబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-716
వయససస:52
లస: ససస స

6426 SQX0277400
పపరర: రషసద ససలమసనన మహమకద

6415 SQX1419358
పపరర: బబనస తనబబసస సయఖద

6440 SQX1645597
పపరర: నజర షపక

95-193/685

తసడక:ప ansar షపక
ఇసటట ననస:65-7-720/1
వయససస:40
లస: పప
95-193/687

6443 SQX1740539
పపరర: షసషరద పఠరన

95-193/688

భరస : షరకకర రరహమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-721
వయససస:25
లస: ససస స
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6444 SQX1741099
పపరర: రరబయమ బశకన పఠరన

95-193/689

తసడక:ప షబబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-721
వయససస:23
లస: ససస స
6447 AP151000660097
పపరర: హససనన ఖమన పఠరన

95-193/692

95-193/695

తసడక:ప ఖలల షపక
ఇసటట ననస:65-7-722
వయససస:42
లస: పప
6456 SQX1740851
పపరర: ససలమసనన షపక
భరస : జబబబర షపక
ఇసటట ననస:65-7-722
వయససస:31
లస: ససస స
6459 SQX1078972
పపరర: మహబబనన పఠరన

95-193/700

95-193/703

95-193/705

తసడక:ప గగస
ఇసటట ననస:65-7-723
వయససస:30
లస: పప

6457 SQX0743633
పపరర: రజషరక షపక

6460 SQX0743237
పపరర: ఇసతయమజ షపక

6463 MLJ1739960
పపరర: జజన మహమకద

6466 SQX1152230
పపరర: ననజయమ షపక

95-193/708

6469 SQX1152214
పపరర: ఆరరఫ షపక
తసడక:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:65-7-723
వయససస:30
లస: పప

95-193/711

6455 SQX1740984
పపరర: నజజక షపక

95-193/696

95-193/698

6458 AP151000663147
పపరర: బబదసలర స షపక

95-193/699

భరస : ఖమజజవల
ఇసటట ననస:65-7-722
వయససస:52
లస: ససస స
95-193/701

6461 SQX1741719
పపరర: బబషర షపక

95-193/702

తసడక:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-7-722
వయససస:49
లస: పప
95-192/452

6464 SQX0879031
పపరర: మబనరర సయఖద

95-193/704

తసడక:ప మహమద సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-723
వయససస:26
లస: ససస స
95-193/706

6467 MLJ1748268
పపరర: అసకత ఖమతతన

95-193/707

భరస : అబబదల ఖయమఖస 
ఇసటట ననస:65-7-723
వయససస:76
లస: ససస స
95-193/709

6470 SQX0087031
పపరర: అససఫ మహమకద

95-193/710

తసడక:ప చషసస బబషర
ఇసటట ననస:65-7-723
వయససస:30
లస: పప

95-193/712 6473 MLJ1744556
6472 MLJ1745496
పపరర: అబబదల ఫయమజ మహమకద
పపరర: రరయమజ మహమకద

తసడక:ప అబబదల ఖయమఖస 
ఇసటట ననస:65-7-723
వయససస:44
లస: పప

95-191/643

తసడక:ప ఖమజజ వరల షపక
ఇసటట ననస:65-7-722
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-723
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:65-7-723
వయససస:25
లస: పప
6471 SQX0452300
పపరర: జలమన షపక

95-189/1661

భరస : మహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-723
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-7-723
వయససస:29
లస: ససస స
6468 SQX1152222
పపరర: అమమనసలమర షపక

6454 SQX2500262
పపరర: అహమద బ షపక

6452 SQX2464501
పపరర: రరబయమ బససన
ప పఠరన
తసడక:ప షబబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-721 , 7 LINE
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ప హబబబ రహమమన
ఇసటట ననస:65-7-722
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప ఖమదరరదషర
ఇసటట ననస:65-7-722
వయససస:58
లస: పప
6465 SQX1152198
పపరర: రహర షపక

95-195/1542

భరస : ఇసతయమజ
ఇసటట ననస:65-7-722
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : యబససఫర పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-722
వయససస:56
లస: ససస స
6462 SQX0275479
పపరర: షపక ఖమజజవల

6451 SQX2468247
పపరర: రబయమ బససన
ప పఠరన

95-193/694

తసడక:ప శబబర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-7-721
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఇషరక షపక
ఇసటట ననస:65-7-722
వయససస:36
లస: ససస స
95-193/697

95-193/691

95-193/693 6449 SQX1078998
6448 SQX1740588
పపరర: షరకకర రరహమన ఖమన పఠరన
పపరర: శబబర రరహమన ఖమన షపక

తసడక:ప షబబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-721
వయససస:23
లస: ససస స
95-146/846

6446 MLJ3145638
పపరర: మమలమల షపక

తసడక:ప దరరయమవల 
ఇసటట ననస:65-7-721
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప షబబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-721
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప లమల ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-721
వయససస:54
లస: పప
6453 SQX2534139
పపరర: ఇశరక షపక

95-193/690

తసడక:ప రహమత జజన
ఇసటట ననస:65-7-721
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : షబబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-721
వయససస:55
లస: ససస స
6450 MLJ3209111
పపరర: షబబర ఖమన పఠరన

6445 SQX0087163
పపరర: రరజవన షపక

95-193/713

తసడక:ప అబబదల ఖయమ 
ఇసటట ననస:65-7-723
వయససస:45
లస: పప
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95-192/453

భరస : నయయమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-7-724
వయససస:23
లస: ససస స
6477 MLJ1740877
పపరర: జననథ అబబదల అబబదల

95-193/714

95-193/717

95-189/1151

95-193/721

95-189/1545

95-193/725

95-193/728

తసడక:ప వల ఆహకద 
ఇసటట ననస:65-7-726
వయససస:43
లస: పప

6487 MLJ3146511
పపరర: గగస షపక

6490 SQX1348219
పపరర: ససలలమమన ఖమన పఠరన

6493 MLJ1743459
పపరర: రజషక షసక

6496 MLJ1743277
పపరర: ఫరతమబన షసక

95-193/731

6499 SQX0087239
పపరర: గగస షపక

95-193/722

6502 MLJ1732585
పపరర: అబబదల నయమ షపక
తసడక:ప ఖలల 
ఇసటట ననస:65-7-726
వయససస:44
లస: పప

6482 AP151000657328
పపరర: అబబబబలర మ షపక

95-189/1150

6485 SQX1741040
పపరర: మబసతనజ షపక

95-193/720

6488 SQX1840479
పపరర: గఫరర షపక

95-193/723

తసడక:ప సలమససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-725
వయససస:62
లస: పప
95-192/456

6491 SQX1298729
పపరర: యస కజ రజషక

95-193/724

భరస : యస కజ సలస
ఇసటట ననస:65-7-726
వయససస:26
లస: ససస స
95-193/726

6494 MLJ3145612
పపరర: రరజయమ ససలమసనన షసక

95-193/727

భరస : నయమ 
ఇసటట ననస:65-7-726
వయససస:38
లస: ససస స
95-193/729

6497 SQX0138354
పపరర: సలస షపక

95-193/730

తసడక:ప ఖలల
ఇసటట ననస:65-7-726
వయససస:29
లస: పప
95-193/732

తసడక:ప కరరస
ఇసటట ననస:65-7-726
వయససస:31
లస: పప
95-193/734

95-193/716

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:65-7-725
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వల ఆహకద
ఇసటట ననస:65-7-726
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమజజ
ఇసటట ననస:65-7-726
వయససస:31
లస: పప
6501 MLJ1743806
పపరర: షరరపపదదదన షసక

95-193/719

భరస : షరపదదదన
ఇసటట ననస:65-7-726
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:65-7-726
వయససస:58
లస: ససస స
6498 SQX0088948
పపరర: సలమకన షపక

6484 AP151000663385
పపరర: షహననజ షపక

6479 SQX1302546
పపరర: జజనబబషర షపక

తసడక:ప సరబబరన
ఇసటట ననస:65-7-725
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప జలమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-726
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప ఖమజజ
ఇసటట ననస:65-7-726
వయససస:29
లస: ససస స
6495 SQX0277319
పపరర: హబబబననసర షసక

95-193/718

తసడక:ప బబబబలమల
ఇసటట ననస:65-7-725
వయససస:53
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-726
వయససస:40
లస: ససస స
6492 SQX0137125
పపరర: ససభబన షపక

6481 AP151000663630
పపరర: మగబబల షపక

95-192/455

తసడక:ప మకకబల షపక
ఇసటట ననస:65-7-724
వయససస:26
లస: పప

భరస : గగస
ఇసటట ననస:65-7-725
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప గఫరర షపక
ఇసటట ననస:65-7-725
వయససస:35
లస: పప
6489 SQX2292357
పపరర: సరజదన షపక

95-193/715

తసడక:ప కరశస
ఇసటట ననస:65-7-724
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప అబబదలర
ఇసటట ననస:65-7-725
వయససస:63
లస: పప
6486 SQX1741636
పపరర: రహమతషలమర షపక

6478 AP151000663384
పపరర: మమహరరననసర షపక

6476 SQX1418228
పపరర: కరరమ షపక

భరస : షపక జరసలమననన షససక
ఇసటట ననస:65-7-724
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మగబబల
ఇసటట ననస:65-7-724
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద ఖమససస
ఇసటట ననస:65-7-724
వయససస:35
లస: పప
6483 MLJ3209137
పపరర: సరబబరన షపక

95-192/454

భరస : షపక ఫయమజ షససక
ఇసటట ననస:65-7-724
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మబజబ
ఇసటట ననస:65-7-724
వయససస:41
లస: ససస స
6480 SQX0137653
పపరర: ఆఫరల షపక

6475 SQX1418186
పపరర: షపక షకకర

6500 MLJ1750355
పపరర: బబబబ షపక

95-193/733

తసడక:ప వలఅహమకద 
ఇసటట ననస:65-7-726
వయససస:40
లస: పప
95-193/735

6503 SQX0452458
పపరర: అబబదల ఖలల షసక

95-193/736

తసడక:ప ఉమర
ఇసటట ననస:65-7-726
వయససస:68
లస: పప

Page 221 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11

6504 MLJ3145273
పపరర: వరల అహమకద షపక

95-193/737

తసడక:ప ఫరరద 
ఇసటట ననస:65-7-726
వయససస:79
లస: పప
6507 SQX0461608
పపరర: షరరకలమ షపక షపక

95-193/739

95-193/742

95-193/745

95-192/457

95-193/746

95-192/460

95-193/748

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-7-733
వయససస:45
లస: ససస స

6517 SQX1740349
పపరర: ననగబల బబషర షపక

6520 SQX0138263
పపరర: కరరమబలమర షపక

6523 SQX1774751
పపరర: అజసర షపక

6526 SQX1741511
పపరర: బబషర షపక

95-193/1398

6529 SQX0087197
పపరర: సజదన షపక

95-192/458

6532 SQX0087072
పపరర: జహసగరర బబషర షపక
తసడక:ప అబబదల కరరమ
ఇసటట ననస:65-7-733
వయససస:39
లస: పప

6512 SQX0137786
పపరర: అబబదల రహహమ షపక

95-193/744

6515 SQX2195667
పపరర: ఫరతమ సయద

95-193/1397

6518 SQX1740034
పపరర: బబబబ షపక

95-192/459

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-729
వయససస:36
లస: పప
95-193/747

6521 SQX0939553
పపరర: మహబబననసర షపక

95-190/128

భరస : మహమకద గగస షపక
ఇసటట ననస:65-7-730
వయససస:43
లస: ససస స
95-192/461

6524 SQX0276709
పపరర: సలమ షపక

95-192/462

తసడక:ప సలమ షపక
ఇసటట ననస:65-7-730
వయససస:42
లస: పప
95-193/749

6527 SQX1741669
పపరర: బబబబ షపక

95-193/750

Deleted

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-7-731
వయససస:38
లస: పప
95-193/751

భరస : జహసగరర బబషర
ఇసటట ననస:65-7-733
వయససస:33
లస: ససస స
95-193/753

95-193/741

భరస : కరరస సయద
ఇసటట ననస:65-7-728
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-731
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-7-731
వయససస:38
లస: పప
6531 SQX0087098
పపరర: ఇమమమబ షపక

95-193/1396

తసడక:ప నసరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-7-730
వయససస:36
లస: పప

భరస : చషసట
ఇసటట ననస:65-7-731
వయససస:35
లస: ససస స
6528 SQX2187425
పపరర: బబబబ షపక

6514 SQX2473890
పపరర: మమలక షపక

6509 MLJ1746338
పపరర: కరరమబననసర షసక

తసడక:ప యమకలబ
ఇసటట ననస:65-7-728
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప రవపఫ
ఇసటట ననస:65-7-729
వయససస:51
లస: పప

భరస : గబలమరర షపక
ఇసటట ననస:65-7-730
వయససస:58
లస: ససస స
6525 SQX0087536
పపరర: జబబదన షపక

95-193/743

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-729
వయససస:26
లస: పప

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-7-729
వయససస:46
లస: ససస స
6522 SQX0276683
పపరర: గబలమరర షపక

6511 MLJ1746353
పపరర: రహమతషననసర షసక

95-193/738

తసడక:ప మమలక షపక
ఇసటట ననస:65-7-728
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప ఖజజమయమ షపక
ఇసటట ననస:65-7-728
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-729
వయససస:27
లస: ససస స
6519 SQX0138586
పపరర: షరకకర షపక

95-193/740

భరస : యమఖసజ 
ఇసటట ననస:65-7-728
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమశస 
ఇసటట ననస:65-7-728
వయససస:37
లస: పప
6516 SQX1740356
పపరర: నగరన షపక

6508 SQX0523720
పపరర: షపక మబసతనజ

6506 SQX0878769
పపరర: షబబనన షపక

భరస : అబబదల రహహమ
ఇసటట ననస:65-7-728
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గగస బబషర
ఇసటట ననస:65-7-728
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఖమశస 
ఇసటట ననస:65-7-728
వయససస:58
లస: ససస స
6513 MLJ1740471
పపరర: హమద షసక

95-179/1212

తసడక:ప ఖమజమమ
ర న షపక
ఇసటట ననస:65-7-728
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-728
వయససస:29
లస: ససస స
6510 MLJ1740141
పపరర: మహరరన షసక

6505 SQX2541423
పపరర: మమలక షపక

6530 MLJ1744390
పపరర: జరరనన ససలమసన షసక

95-193/752

భరస : నజర
ఇసటట ననస:65-7-733
వయససస:38
లస: ససస స
95-193/754

6533 MLJ1743442
పపరర: నజర షసక

95-193/755

తసడక:ప షరజహషసక
ఇసటట ననస:65-7-733
వయససస:44
లస: పప
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95-193/756

తసడక:ప జబబబర
ఇసటట ననస:65-7-733
వయససస:50
లస: పప
6537 MLJ1744374
పపరర: ఆససయమ షసక

95-193/757

95-193/760

95-198/1599

95-191/645

95-193/762

95-193/765

95-192/465

తసడక:ప సతనసర
ఇసటట ననస:65-7-737
వయససస:35
లస: పప

6547 SQX0276857
పపరర: షకకలమ సయఖద

6550 SQX1878107
పపరర: హజర షపక

6553 SQX1878024
పపరర: దనదన షపక

6556 SQX1878396
పపరర: కరరషక షపక

95-193/769

6559 SQX0879858
పపరర: మహబమననసరస షపక

95-192/464

6562 SQX0879841
పపరర: అలర బక షపక
తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-7-737
వయససస:48
లస: పప

6542 SQX2098176
పపరర: అమజజద ఖమన పఠరన

95-197/530

6545 SQX2381408
పపరర: షపక బబబబ

95-191/644

6548 SQX1878081
పపరర: అఖల షసక

95-193/761

తసడక:ప దనదన షపక
ఇసటట ననస:65-7-735
వయససస:24
లస: ససస స
95-193/763

6551 SQX1878008
పపరర: ససలమసన షరరఫ మహమకద

95-193/764

తసడక:ప షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-735
వయససస:21
లస: పప
95-193/766

6554 SQX2385102
పపరర: రహహమమ షపక

95-191/646

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-735 , 4 LINE
వయససస:42
లస: ససస స
95-193/767

6557 SQX0878868
పపరర: ఖమదర వల షపక

95-193/768

తసడక:ప గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-736
వయససస:46
లస: పప
95-193/770

భరస : అలర బక షపక
ఇసటట ననస:65-7-737
వయససస:43
లస: ససస స
95-193/772

95-193/759

తసడక:ప షపక జకకకయమ
ఇసటట ననస:65-7-735
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:65-7-736
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ననయబ రససల
ఇసటట ననస:65-7-737
వయససస:31
లస: ససస స
6561 SQX0086884
పపరర: ననయబ రససల షపక

95-189/1547

తసడక:ప అబబదల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-7-735
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఖమదర వల షససక
ఇసటట ననస:65-7-736
వయససస:41
లస: ససస స
6558 SQX0137364
పపరర: ఫరతమమ షపక

6544 SQX2330843
పపరర: అబద షపక

6539 MLJ3146032
పపరర: అఫ సర బబషర షసక

తసడక:ప హబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-734
వయససస:37
లస: పప

భరస : దనదన షపక
ఇసటట ననస:65-7-735
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప బబషష సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-735
వయససస:32
లస: పప
6555 SQX0863472
పపరర: మమతహర షపక

95-193/1151

భరస : బబష సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-735
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఆయబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:65-7-735
వయససస:36
లస: ససస స
6552 SQX1784966
పపరర: సయఖద సరమఉదదదన

6541 SQX2061877
పపరర: తబసససమ ఖమనస పఠరన

95-192/463

తసడక:ప మమలమల
ఇసటట ననస:65-7-734
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-735
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-735
వయససస:23
లస: పప
6549 SQX1616590
పపరర: రరజజవన షపక

95-193/758

భరస : అసజజద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-734
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప షపక అమతషలమర
ఇసటట ననస:65-7-734
వయససస:66
లస: పప
6546 SQX2371409
పపరర: ఆరరఫ షపక

6538 SQX0444281
పపరర: షసక అమర బబషర షసక

6536 SQX1347898
పపరర: షమస షపక

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:65-7-734
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమససస షసక
ఇసటట ననస:65-7-734
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప అమరరలమర
ఇసటట ననస:65-7-734
వయససస:63
లస: పప
6543 SQX2509636
పపరర: షపక మలమల షపక అమతషలమర

95-189/1546

తసడక:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:65-7-734
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అపసర 
ఇసటట ననస:65-7-734
వయససస:39
లస: ససస స
6540 AP151000663260
పపరర: మమలమల షపక

6535 SQX2439750
పపరర: ఆరరఫర షపక

6560 AP151000663145
పపరర: బబ షపక

95-193/771

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:65-7-737
వయససస:50
లస: ససస స
95-193/773

6563 MLJ1738400
పపరర: భబషర షపక

95-193/774

తసడక:ప నబషర
ఇసటట ననస:65-7-737
వయససస:68
లస: పప
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95-193/775

తసడక:ప మహమకద ఉసరకన
ఇసటట ననస:65-7-738
వయససస:29
లస: ససస స
6567 MLJ1745702
పపరర: సమయబలమర షపక

95-193/778

95-193/781

95-189/1548

95-193/786

95-193/789

95-193/791

95-193/794

భరస : షఫసవపలమర సయద
ఇసటట ననస:65-7-743
వయససస:49
లస: ససస స

6577 MLJ1748300
పపరర: ఆహకద సయఖద

6580 SQX1348003
పపరర: షకకల సయఖద

6583 SQX0138735
పపరర: బరకత షపక

6586 SQX0138404
పపరర: షరమల షపక

95-193/797

6589 SQX2226306
పపరర: ససరరజ బబాడగమ

95-193/787

6592 MLJ1743897
పపరర: అసక సయఖద
భరస : కలమబలమర
ఇసటట ననస:65-7-743
వయససస:38
లస: ససస స

6572 SQX0137174
పపరర: హహసపసన సయఖద

95-193/783

6575 MLJ1748383
పపరర: రరహన సయఖద

95-193/785

6578 SQX0541250
పపరర: సయఖద రరహమమన

95-193/788

తసడక:ప రషసద
ఇసటట ననస:65-7-740
వయససస:44
లస: పప
95-192/466

6581 SQX1407072
పపరర: మహమకద ఖసరజషస షపక

95-193/790

తసడక:ప అబబదల మబననఫ షపక
ఇసటట ననస:65-7-741
వయససస:29
లస: పప
95-193/792

6584 SQX0878835
పపరర: సజల షపక

95-193/793

భరస : ఘజజవపదదలమర
ఇసటట ననస:65-7-742
వయససస:37
లస: ససస స
95-193/795

6587 SQX1740612
పపరర: ఫసరరజ షపక

95-193/796

తసడక:ప హబబబలర షపక
ఇసటట ననస:65-7-742
వయససస:41
లస: పప
95-171/1020

భరస : షఫసవపలమర సయద
ఇసటట ననస:65-7-743
వయససస:49
లస: ససస స
95-191/647

95-193/780

భరస : అహకద 
ఇసటట ననస:65-7-740
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప హబబబలమర
ఇసటట ననస:65-7-742
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప హబబబలర
ఇసటట ననస:65-7-742
వయససస:46
లస: పప
6591 SQX2189058
పపరర: ససరరజ బబగస

95-193/784

భరస : ఫసరరజ
ఇసటట ననస:65-7-742
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హబబబబలర షపక
ఇసటట ననస:65-7-742
వయససస:63
లస: ససస స
6588 SQX0137091
పపరర: షషజజఉదదద లమ షపక

6574 MLJ1748466
పపరర: ఫరతమమ సయఖద

6569 MLJ3146636
పపరర: యమకలబ షపక

తసడక:ప అబబదలల రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-739
వయససస:56
లస: పప

భరస : రరహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-741
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-742
వయససస:27
లస: ససస స
6585 SQX1740752
పపరర: జజఉహర షపక

95-193/782

తసడక:ప అబబదల రషసద 
ఇసటట ననస:65-7-740
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రఫసద
ఇసటట ననస:65-7-740
వయససస:46
లస: పప
6582 SQX0878850
పపరర: షబబనన షపక

6571 MLJ1748458
పపరర: అబదన సయఖద

95-193/777

తసడక:ప రహహస
ఇసటట ననస:65-7-738
వయససస:78
లస: పప

తసడక:ప రరహమమన
ఇసటట ననస:65-7-740
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సయఖద హసపన
ఇసటట ననస:65-7-740
వయససస:42
లస: ససస స
6579 MLJ1748136
పపరర: హసన సయఖద

95-193/779

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:65-7-739
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:ప హసన సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-740
వయససస:21
లస: పప
6576 MLJ1748441
పపరర: నససమమ సయఖద

6568 SQX1425538
పపరర: మహమకద ఉసరకన

6566 SQX1425546
పపరర: ఫరతమ నసజజర ట

భరస : మహమకద ఉసరకన
ఇసటట ననస:65-7-738
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప మమల అల షపక
ఇసటట ననస:65-7-738
వయససస:48
లస: పప

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:65-7-739
వయససస:51
లస: ససస స
6573 SQX2292282
పపరర: షషకకర సయఖద

95-193/776

తసడక:ప మహమకద ఉసరకన
ఇసటట ననస:65-7-738
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప షపక అబబదల వరహహబ
ఇసటట ననస:65-7-738
వయససస:40
లస: పప
6570 SQX0138461
పపరర: మబసతనజ బబగస సయఖద

6565 SQX0138776
పపరర: అబదన ఫరరరన

6590 SQX2316289
పపరర: సననలమర సయద

95-189/1549

తసడక:ప జహహరరలమర సయద
ఇసటట ననస:65-7-743
వయససస:22
లస: పప
95-193/798

6593 SQX0275081
పపరర: సయఖద జరరనన

95-193/799

భరస : జఫరరలమర
ఇసటట ననస:65-7-743
వయససస:45
లస: ససస స
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95-193/800

భరస : హబబబలమరహ
ఇసటట ననస:65-7-743
వయససస:72
లస: ససస స
6597 MLJ1738855
పపరర: కలమబలమర సయఖద

95-193/803

95-198/523

95-193/807

95-193/810

95-193/813

95-193/815

95-193/818

భరస : నబ
ఇసటట ననస:65-7-746
వయససస:66
లస: ససస స

6607 SQX0275446
పపరర: బషసద షపక

6610 SQX2015246
పపరర: ఆరరఫర షపక

6613 AP151000663267
పపరర: మబనర షపక

6616 SQX0879783
పపరర: రబబబన షరరఫ షపక

95-193/821

6619 AP151000663004
పపరర: ఖసదస
ద స షపక

95-193/811

6622 SQX1127340
పపరర: rameman సయఖద
తసడక:ప నబ
ఇసటట ననస:65-7-746
వయససస:28
లస: పప

6602 MLJ3146776
పపరర: మబసతనజ షసక

95-193/806

6605 MLJ1745769
పపరర: అసకత షసక

95-193/809

6608 SQX0277152
పపరర: నసరర షపక

95-193/812

తసడక:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:65-7-744
వయససస:49
లస: పప
95-193/1152

6611 SQX0088880
పపరర: సరహహదన బబగస షపక

95-193/814

భరస : రబబబన షరరఫ
ఇసటట ననస:65-7-745
వయససస:31
లస: ససస స
95-193/816

6614 MLJ1745843
పపరర: జజహహదన షసక

95-193/817

భరస : సలస 
ఇసటట ననస:65-7-745
వయససస:53
లస: ససస స
95-193/819

6617 MLJ1744333
పపరర: ఆదనస షసక

95-193/820

తసడక:ప సలస 
ఇసటట ననస:65-7-745
వయససస:38
లస: పప
95-193/822

తసడక:ప కరశస
ఇసటట ననస:65-7-745
వయససస:70
లస: పప
95-193/824

95-193/1399

భరస : ఖమజజ షసక
ఇసటట ననస:65-7-744
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప అహకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-7-745
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప ఖసదస
ద స
ఇసటట ననస:65-7-745
వయససస:45
లస: పప
6621 AP151000663281
పపరర: బబజజన సయఖద

95-193/808

భరస : ఖసదస
ద స
ఇసటట ననస:65-7-745
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప నబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-745
వయససస:25
లస: పప
6618 AP151000663506
పపరర: మబకరసర షపక

6604 MLJ1744242
పపరర: ఖదదర షసక

6599 SQX2193928
పపరర: ససరరజ బబాడగమ

భరస : ఖమదదర
ఇసటట ననస:65-7-744
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నయళమ షపక
ఇసటట ననస:65-7-744
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మబనర
ఇసటట ననస:65-7-745
వయససస:33
లస: ససస స
6615 SQX1461227
పపరర: గఫరర సయఖద

95-193/805

తసడక:ప రహహస
ఇసటట ననస:65-7-744
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:65-7-744
వయససస:63
లస: పప
6612 SQX0088914
పపరర: కరరమబననసర షపక

6601 SQX0277129
పపరర: షకకల బబగస షపక

95-193/802

భరస : షఫసవపలమర
ఇసటట ననస:65-7-743
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప ఇబపహస
ఇసటట ననస:65-7-744
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప గఫరపర 
ఇసటట ననస:65-7-744
వయససస:37
లస: పప
6609 MLJ3146040
పపరర: మహమకద అసస మ భబ,షర

95-193/804

భరస : బషసద
ఇసటట ననస:65-7-744
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:65-7-744
వయససస:40
లస: ససస స
6606 MLJ1744168
పపరర: సలమ షసక

6598 MLJ1738848
పపరర: హబబబలమర సయఖద

6596 MLJ1739416
పపరర: షఫసవపలమర సయఖద

తసడక:ప హబబబలమర
ఇసటట ననస:65-7-743
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప మబహహదద న
ఇసటట ననస:65-7-743
వయససస:83
లస: పప

భరస : నసరరలమరహ సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-743
వయససస:43
లస: ససస స
6603 MLJ1745116
పపరర: కరరషరక మహమకద

95-193/801

తసడక:ప హబబబలమర
ఇసటట ననస:65-7-743
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప సయఖద హబబబలమర
ఇసటట ననస:65-7-743
వయససస:46
లస: పప
6600 SQX1826197
పపరర: రజహమమన ఖమతతన పఠరన

6595 MLJ1744143
పపరర: సయఖద నసరరలర

6620 SQX1840461
పపరర: ఆససయమ సయఖద

95-193/823

భరస : అబబదలమర సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-746
వయససస:31
లస: ససస స
95-193/825

6623 SQX1840453
పపరర: అబబదలమర సయఖద

95-193/826

తసడక:ప నబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-746
వయససస:33
లస: పప

Page 225 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11

6624 AP151000663307
పపరర: నబ సయఖద

95-193/827

తసడక:ప అహమకద
ఇసటట ననస:65-7-746
వయససస:70
లస: పప
6627 SQX2292209
పపరర: ఇమమమ న ఖమన పఠరన

95-189/1552

95-191/705

95-193/830

95-193/833

95-193/836

95-193/839

95-193/1153

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-748
వయససస:29
లస: ససస స

6637 SQX1406900
పపరర: షరరఫపదదదన పఠరన

6640 AP151000663266
పపరర: ఇసరకయల ఖమన

6643 SQX0650341
పపరర: ఇబపహహస ఖమన పఠరన

6646 SQX2344893
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-193/1402

6649 SQX2348407
పపరర: షరహహల హమద షపక

95-193/834

6652 SQX0277087
పపరర: సరబరరననసర షపక
భరస : నజర
ఇసటట ననస:65-7-748
వయససస:35
లస: ససస స

6632 SQX0650366
పపరర: గగసఖ పఠరన

95-193/829

6635 AP151000663202
పపరర: ఫరతమబననసర

95-193/832

6638 SQX0275016
పపరర: సరస జ షపక

95-193/835

తసడక:ప అయబఖబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:41
లస: పప
95-193/837

6641 AP151000663412
పపరర: మహబమబ జజనఖమన పఠరన

95-193/838

తసడక:ప ఆయమబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:52
లస: పప
95-193/840

6644 AP151000663015
పపరర: ఆయబబ ఖమన

95-193/841

తసడక:ప మదనర ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:78
లస: పప
95-193/1400

6647 SQX2350825
పపరర: ఇరరరణణ షపక

95-193/1401

తసడక:ప యబససఫ జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:23
లస: ససస స
95-193/1403

తసడక:ప యబససఫ జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:18
లస: పప
95-193/843

95-189/1554

భరస : జజన మహబమబ
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప యబసఫ జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప ఇసరకయల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:22
లస: పప
6651 SQX0878884
పపరర: జబనన షపక

95-193/831

తసడక:ప అయమబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:55
లస: పప

భరస : యబసఫ జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:53
లస: ససస స
6648 SQX2193829
పపరర: ఫసరరజ ఖమన పఠరన

6634 AP151000663203
పపరర: నసరర హ సయఖద

6629 SQX2292175
పపరర: ఫయమజ ఖమన పఠరన

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప ఆయమబబళ న
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప మదదనన
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:55
లస: పప
6645 SQX2021616
పపరర: షస షద షపక

95-193/828

తసడక:ప జజన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప ఆయమబబళ న
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:44
లస: పప
6642 AP151000663464
పపరర: మకలబల సయఖద

6631 SQX0277095
పపరర: నసరర హ పఠరన

95-189/1551

తసడక:ప ఇసరకయయల పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:18
లస: పప

భరస : మకలబల
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఆయబబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:70
లస: ససస స
6639 AP151000663241
పపరర: రహమమన ఖమన

95-189/1553

భరస : రరహమమన
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయలమళ న
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:45
లస: ససస స
6636 AP151000663200
పపరర: అకస రరననసర

6628 SQX2292324
పపరర: ఇమమమ న ఖమన పఠరన

6626 SQX2299220
పపరర: పరరవన సయద

భరస : అబబదల రహమన
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప రహమమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:22
లస: పప
6633 AP151000663204
పపరర: సబహ ఖమన

95-189/1550

తసడక:ప అబబదల ఖమదర
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప రహమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-747
వయససస:20
లస: పప
6630 SQX2541902
పపరర: ఫసరరజ ఖమన పఠరన

6625 SQX2299238
పపరర: అబబదల రహమన సయద

6650 SQX0878819
పపరర: సలమక షపక

95-193/842

భరస : జహహర షపక
ఇసటట ననస:65-7-748
వయససస:27
లస: ససస స
95-193/844

6653 SQX1079012
పపరర: షరకకరర మహమకద

95-193/845

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-7-748
వయససస:37
లస: ససస స
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95-193/846

తసడక:ప బక
ఇసటట ననస:65-7-748
వయససస:40
లస: ససస స
6657 SQX0878918
పపరర: జజమర షపక

95-193/849

95-193/852

95-192/467

95-193/856

95-193/859

95-193/862

95-190/129

భరస : మణణ చడనననత
ఇసటట ననస:65-7-751
వయససస:48
లస: ససస స

6667 SQX0277038
పపరర: సరహహదన షసక

6670 MLJ1733245
పపరర: మమలమల షసక

6673 MLJ1740224
పపరర: అబబదలసలమస షపక

6676 SQX0346114
పపరర: ససదనన స కజ

95-192/469

6679 SQX0871244
పపరర: మనస పపసరద చనననతస వ

95-193/857

6682 SQX1751973
పపరర: హససనన బబగస బబసగ
భరస : ఇబపహహస బబసగ
ఇసటట ననస:65-7-751
వయససస:53
లస: ససస స

6662 SQX2389732
పపరర: అససఫ మహమకద

95-189/1555

6665 SQX0277012
పపరర: మతహర షపక

95-193/855

6668 MLJ1740034
పపరర: వరహహదసన షసక

95-193/858

భరస : అబబదల సలమస
ఇసటట ననస:65-7-749
వయససస:64
లస: ససస స
95-193/860

6671 SQX1461102
పపరర: జజనబబషర షపక

95-193/861

తసడక:ప భబషష షపక
ఇసటట ననస:65-7-749
వయససస:44
లస: పప
95-193/863

6674 SQX2389542
పపరర: హససన మహమకద

95-193/1404

భరస : అససఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-749
వయససస:36
లస: ససస స
95-190/130

6677 SQX0690396
పపరర: రజయమషపక షపక

95-192/468

భరస : ఆదమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:65-7-750
వయససస:37
లస: ససస స
95-189/1152

తసడక:ప మన
ఇసటట ననస:65-7-751
వయససస:29
లస: పప
95-190/132

95-193/851

భరస : అకబర
ఇసటట ననస:65-7-749
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప మహకఠద సరహహబ స కజ
ఇసటట ననస:65-7-750
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ప కరససస వల షపక
ఇసటట ననస:65-7-750
వయససస:44
లస: పప
6681 SQX1751940
పపరర: మలలర సవరర చడనననత

95-193/854

తసడక:ప ఆదసషఫస 
ఇసటట ననస:65-7-749
వయససస:69
లస: పప

భరస : ససదనన సరయబధ
ఇసటట ననస:65-7-750
వయససస:48
లస: ససస స
6678 SQX0690404
పపరర: ఆదస షఫస షపక షపక

6664 SQX0878843
పపరర: అఫసర ఫతబసససమ షపక

6659 MLJ1731967
పపరర: జహహర షపక

తసడక:ప గగసప మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-749
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప సలమస
ఇసటట ననస:65-7-749
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప ఉమకర
ఇసటట ననస:65-7-749
వయససస:53
లస: పప
6675 SQX0330464
పపరర: ఫరతమమ సరయబధ

95-193/853

భరస : సలమ
ఇసటట ననస:65-7-749
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప మబబషసద
ఇసటట ననస:65-7-749
వయససస:32
లస: పప
6672 MLJ3145257
పపరర: సలమ షపక

6661 SQX1079053
పపరర: ఇభపహహస మహమకద

95-193/848

తసడక:ప అలమర భకలక
ఇసటట ననస:65-7-748
వయససస:32
లస: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:65-7-749
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-7-749
వయససస:37
లస: ససస స
6669 SQX0541276
పపరర: మబసతయమజ అహకద షపక

95-193/850

తసడక:ప ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-7-748
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:65-7-749
వయససస:44
లస: పప
6666 SQX0879734
పపరర: హససనన షపక

6658 SQX0277061
పపరర: జమర షసక

6656 SQX1406884
పపరర: జజకకర బబగస షపక

భరస : యమనసస సలస షపక
ఇసటట ననస:65-7-748
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ప బక
ఇసటట ననస:65-7-748
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప ఖసదస
ద స
ఇసటట ననస:65-7-748
వయససస:36
లస: పప
6663 SQX1739028
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-193/847

భరస : బక
ఇసటట ననస:65-7-748
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:65-7-748
వయససస:30
లస: పప
6660 SQX0576868
పపరర: మబసరసక షపక

6655 AP151000663254
పపరర: మమలన షపక

6680 SQX1751908
పపరర: కరరమబననసర షపక

95-190/131

భరస : ఖదదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-7-751
వయససస:40
లస: ససస స
95-190/133

6683 SQX1751874
పపరర: అననపపరష మక గదచద

95-190/134

భరస : వనసకటటశవరరర గదచద
ఇసటట ననస:65-7-751
వయససస:74
లస: ససస స
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పపరర: పపవణ చననవత
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95-190/135

తసడక:ప మణణ చననవత
ఇసటట ననస:65-7-751
వయససస:25
లస: పప
6687 SQX0694612
పపరర: చడననననద మణణ

95-190/138

95-190/140

95-189/1782

95-190/144

95-190/147

95-189/1155

తసడక:ప హబబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-759
వయససస:29
లస: పప
6705 SQX0999003
పపరర: మబనన మహమకద

95-190/148

భరస : బడడసరహహబ
ఇసటట ననస:65-7-762
వయససస:48
లస: ససస స

95-190/142

6697 SQX1256313
పపరర: రషసద షపక

6700 SQX1741966
పపరర: సరధ ఇకర ససలమసనన సయఖద

95-190/151

95-190/145

6695 SQX1751981
పపరర: ఫరతమమ బబసగ

6698 MLJ1743046
పపరర: మహమకద రఫస

95-195/227

6701 SQX0869362
పపరర: అసరక షపక
భరస : హబబబలమరహ షపక
ఇసటట ననస:65-7-759
వయససస:50
లస: ససస స

6703 SQX0869354
పపరర: హబబబలమరహ షపక

6704 SQX2020691
పపరర: నగరక ససలమసనన బబగ

6709 SQX0210799
పపరర: కరరమబననసర షపక

6712 SQX0675660
పపరర: ఆఫసఫ షపక షపక
భరస : మబనర అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-7-762
వయససస:38
లస: ససస స

95-190/931

95-190/143

95-190/146

తసడక:ప వజర రఫస
ఇసటట ననస:65-7-757
వయససస:49
లస: పప

95-189/1156

95-189/1154

95-189/1339

భరస : మమహబమలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-759
వయససస:26
లస: ససస స
95-190/149

6707 SQX0581439
పపరర: మహబబలమర షపక

95-190/150

తసడక:ప హబబబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-759
వయససస:30
లస: పప
95-190/152

తలర : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-7-760
వయససస:51
లస: ససస స
95-189/1157

6692 SQX0740944
పపరర: ఖమదర ఖమన పఠరన

భరస : సరదసలలమహ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-758
వయససస:47
లస: ససస స

6706 MLJ3139276
పపరర: అమనన షపక

95-190/139

తసడక:ప ఇబపహహస బబసగ
ఇసటట ననస:65-7-757
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అలస షపక
ఇసటట ననస:65-7-759
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:65-7-760
వయససస:29
లస: ససస స
6711 MLJ3138484
పపరర: నసరర హన

6694 SQX1751965
పపరర: నగరక ససలమసనన బబసగ

6689 MLJ3209418
పపరర: అసరకత ఖమన మహమకద

తసడక:ప యమసఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7.754
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప అబబదల అజజజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-759
వయససస:54
లస: పప

భరస : నజర మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-759
వయససస:33
లస: ససస స
6708 SQX0210757
పపరర: నగరనన షపక

95-190/141

తసడక:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-7-757
వయససస:25
లస: పప

భరస : అజర ర అల సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-758
వయససస:28
లస: ససస స
6702 SQX0869347
పపరర: మమహబమలమర షపక

6691 SQX0343046
పపరర: అససమమ షపక

95-190/137

తసడక:ప బబబబ ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-752
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహహస బబసగ
ఇసటట ననస:65-7-757
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-7-757
వయససస:45
లస: ససస స
6699 SQX1175745
పపరర: పరరవన సయఖద

95-189/1153

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-7-754
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప యమసఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-755
వయససస:28
లస: పప
6696 MLJ3138369
పపరర: జహరర షపక

6688 SQX1779081
పపరర: అబబదల ఖయమఖస సయఖద

6686 SQX1751882
పపరర: ఖదదర బబషర షపక

తసడక:ప మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-7-751
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ప అబబదల గన సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-752
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప ఫకకర అహమకద అబబబల
ఇసటట ననస:65-7-752
వయససస:95
లస: పప
6693 SQX2547172
పపరర: మహమకద ఖమన పఠరన

95-190/136

తసడక:ప మణణ చనననటట వప
ఇసటట ననస:65-7-751
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప కకషష ననయర మణణ
ఇసటట ననస:65-7-751
వయససస:52
లస: పప
6690 MLJ3209970
పపరర: ఖసదస
ద స అబబబల

6685 SQX1751957
పపరర: మనస పపసరద చనననటట వప

6710 SQX0403543
పపరర: మమలమల షపక

95-190/153

తసడక:ప మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-760
వయససస:59
లస: పప
95-190/154

6713 MLJ2136448
పపరర: మబనర అహకద షపక

95-190/155

తసడక:ప ఖమరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-7-762
వయససస:41
లస: పప
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95-190/156

భరస : ససరరజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-763
వయససస:32
లస: ససస స
6717 SQX0477000
పపరర: ససరరజ షపక

95-190/159

95-190/162

95-190/165

95-190/167

95-190/170

95-190/1167

95-190/175

భరస : రహహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-766/1
వయససస:38
లస: ససస స

6727 AP151000660386
పపరర: నసరర హన షపక

6730 SQX0266783
పపరర: ఇలయమస షపక

6733 SQX0957522
పపరర: రరహన షపక

6736 AP151000660661
పపరర: రహసతషననసర యమ.డక

95-190/178

6739 SQX2151777
పపరర: రహమతషలాబ షపక

95-190/168

6742 MLJ1735109
పపరర: షసషరద షపక
భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-766/1
వయససస:50
లస: ససస స

6722 SQX0975987
పపరర: కలమ షపక

95-190/164

6725 SQX1512723
పపరర: రరజజవన షపక

95-190/166

6728 AP151000660252
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

95-190/169

భరస : హహసపసనఅహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-7-765
వయససస:85
లస: ససస స
95-190/171

6731 AP151000657363
పపరర: అహమకద యమససన

95-190/172

తసడక:ప హసపసన యమససన
ఇసటట ననస:65-7-765
వయససస:60
లస: పప
95-190/173

6734 MLJ1742998
పపరర: రహహమబననసర షపక

95-190/174

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-7-766
వయససస:36
లస: ససస స
95-190/176

6737 SQX0957142
పపరర: రహహసతషలమర షపక

95-190/177

తసడక:ప ఖమదర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-7-766
వయససస:33
లస: పప
95-190/1168

తసడక:ప ఖమదర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-7-766
వయససస:33
లస: పప
95-190/180

95-190/161

భరస : రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-765
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రఫస యమ.డక
ఇసటట ననస:65-7-766
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప జకకకయ షపక
ఇసటట ననస:65-7-766
వయససస:55
లస: పప
6741 SQX0714568
పపరర: ననజరరననసర షపక

95-189/1158

భరస : రహహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-766
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:65-7-766
వయససస:38
లస: ససస స
6738 AP151000657645
పపరర: రఫస షపక

6724 SQX1095281
పపరర: గగషసయమ షపక

6719 SQX1751999
పపరర: మహబమబ షపక

తసడక:ప సరబరర షపక
ఇసటట ననస:65-7-764
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప యమససన షపక
ఇసటట ననస:65-7-765
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప ఫరరక షపక
ఇసటట ననస:65-7-765
వయససస:19
లస: ససస స
6735 MLJ1742972
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-190/163

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:65-7-765
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ప యమససన షపక
ఇసటట ననస:65-7-765
వయససస:32
లస: పప
6732 SQX2177962
పపరర: అఖల షపక

6721 SQX1256925
పపరర: అబబదల నయళమ షపక

95-190/158

భరస : కరరమ షపక
ఇసటట ననస:65-7-764
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఇలయమజ
ఇసటట ననస:65-7-765
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఇలయజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-765
వయససస:30
లస: ససస స
6729 SQX0104711
పపరర: రరయమజ షపక

95-190/160

తసడక:ప అబబదల రశద షపక
ఇసటట ననస:65-7-764
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప రషసద షపక
ఇసటట ననస:65-7-764
వయససస:36
లస: పప
6726 SQX1752039
పపరర: గగససయమ షపక

6718 SQX1751130
పపరర: నసరర హన షపక

6716 SQX0109165
పపరర: జలమన షపక

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-7-763
వయససస:35
లస: పప

భరస : కలస షపక
ఇసటట ననస:65-7-764
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:65-7-764
వయససస:49
లస: ససస స
6723 MLJ1739291
పపరర: కరరమ షపక

95-190/157

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-7-763
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప జజన పసలర
ఇసటట ననస:65-7-763
వయససస:38
లస: పప
6720 SQX1256339
పపరర: సబరరననస షపక

6715 SQX0073684
పపరర: ఖతజజ షపక

6740 SQX0714576
పపరర: జరరనన షపక

95-190/179

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-766/1
వయససస:34
లస: ససస స
95-190/181

6743 AP151000660665
పపరర: ఫరతమబననసర షపక

95-190/182

భరస : ఇమమస షపక
ఇసటట ననస:65-7-766/1
వయససస:75
లస: ససస స
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6744 SQX1752005
పపరర: ఇబపహహస షపక
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95-190/183

తసడక:ప రహమతషలమరహ షపక
ఇసటట ననస:65-7-766/1
వయససస:27
లస: పప
95-190/186

తసడక:ప సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-7-766/1
వయససస:36
లస: పప
95-190/189

తసడక:ప ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-766/1
వయససస:45
లస: పప
95-190/192

తసడక:ప ఇమమస షపక
ఇసటట ననస:65-7-766/1
వయససస:55
లస: పప

6751 SQX0882175
పపరర: సతనసర షపక

6754 SQX2059640
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-191/459

భరస : అబబదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:65-7-767
వయససస:52
లస: ససస స

6757 SQX2350098
పపరర: జకకర హహసపన మహమకద

95-190/190

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-768
వయససస:20
లస: ససస స

6760 SQX2501666
పపరర: ఖమజజ షపక

95-188/1137

95-190/194

భరస : జహహర హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-768
వయససస:30
లస: ససస స

6763 SQX1752047
పపరర: షసషరద బబగస మహమకద

95-189/1556

తసడక:ప సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-768
వయససస:68
లస: పప

6766 SQX1752021
పపరర: హహసపసన మహమకద

95-189/1673

94-234/52

తసడక:ప మసరసన ఆచనరర
ఇసటట ననస:65-7-769
వయససస:29
లస: ససస స

6769 SQX1307405
పపరర: బబషప

95-190/195

6772 SQX1143817
పపరర: తయఖబ తలత బబగమ షపక
భరస : బషసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-7-769
వయససస:56
లస: ససస స

6755 SQX2059863
పపరర: అబబదల సతనసర షపక

95-189/1340

6758 SQX2350684
పపరర: రజయమ బబగస షపక

95-189/1557

6761 SQX1752104
పపరర: రఫసయమ మహమకద

95-190/193

95-190/196
6764 SQX1752054
పపరర: జహహర హహసపసన మహమకద

తసడక:ప హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-768
వయససస:37
లస: పప
95-190/198

6767 SQX1741891
పపరర: రజయమ బబగమ మహమకద

95-195/228

భరస : జకకర హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-768
వయససస:34
లస: ససస స
95-189/1159

భరస : సబర మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-769
వయససస:29
లస: ససస స
95-189/1341

95-190/191

భరస : జలమన యబనసస మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-768
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-768
వయససస:68
లస: పప

6768 NDX0740993
పపరర: సరయ మధసర తలర  వలర వరస

6752 SQX0476903
పపరర: సననవపలమర ఖమజజ

భరస : జజకకర హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-768
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-768
వయససస:60
లస: ససస స
95-190/197

95-190/188

తసడక:ప షపర అల షపక
ఇసటట ననస:65-7-767
వయససస:62
లస: పప

తసడక:ప చనన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-7-768
వయససస:22
లస: పప

6762 SQX1752062
పపరర: ఆససయమ మహమకద

6749 SQX0694455
పపరర: బబబబ షపక

తసడక:ప హహసపసన ఖమజజ
ఇసటట ననస:65-7-766/1
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-768
వయససస:38
లస: పప
95-189/1672

95-190/185

తసడక:ప గగససయ షపక
ఇసటట ననస:65-7-766/1
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప అబబదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-7-767
వయససస:24
లస: పప

6756 SQX2060754
పపరర: నససమ షపక

తసడక:ప బషసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-7-769
వయససస:21
లస: పప

95-190/187

తసడక:ప గరఫపర షపక
ఇసటట ననస:65-7-766/1
వయససస:47
లస: పప

6753 MLJ1735729
పపరర: కరరమబలమర షపక

6771 SQX2013589
పపరర: మహమకద తహహర షపక

6748 SQX0694463
పపరర: బబజ షపక

6746 SQX0407932
పపరర: ఇనయతషలమర షపక

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-766/1
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప జరరన షపక
ఇసటట ననస:65-7-766/1
వయససస:42
లస: పప

6750 SQX0352088
పపరర: రహమతషలమర షపక

6765 SQX1256388
పపరర: హహసపసన మహమకద

95-190/184

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-766/1
వయససస:30
లస: పప

6747 SQX0352542
పపరర: రజజక షపక

6759 SQX2501658
పపరర: నససమమ షపక

6745 SQX0226324
పపరర: అజకతషలమర షపక

6770 SQX1307900
పపరర: బషసర అహకద షపక

95-189/1160

తసడక:ప యస ఎస హహసపసన
ఇసటట ననస:65-7-769
వయససస:55
లస: పప
95-190/199

6773 SQX1143833
పపరర: మహమకద తయఖబ షపక

95-190/200

తసడక:ప బషసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-7-769
వయససస:27
లస: పప
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పపరర: బశర అహకద షపక
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95-190/201

తసడక:ప మహమకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-7-769
వయససస:55
లస: పప
6777 SQX1092030
పపరర: అతయమ బబగస ఖమజ

95-190/203

95-190/206

95-190/209

95-193/1406

95-189/1161

95-190/213

95-190/216

తసడక:ప ఖయమఖస షపక
ఇసటట ననస:65-7-775
వయససస:38
లస: పప

6787 SQX2368777
పపరర: అరకద షపక

6790 SQX0836544
పపరర: జహహదన పఠరన

6793 SQX1544064
పపరర: మసజల హరరమమనకఖస

6796 SQX1752070
పపరర: మహబమబ షపక

95-190/218

6799 SQX1526229
పపరర: జహహర షపక

95-193/1407

6802 MLJ1745090
పపరర: జబబర షపక
తసడక:ప ఖయమఖస షపక
ఇసటట ననస:65-7-775
వయససస:38
లస: పప

6782 SQX1091974
పపరర: అబబదల అజమ ఖమజ

95-190/208

6785 SQX2320323
పపరర: సలస షపక

95-193/1405

6788 SQX2320315
పపరర: సమన పరవన షపక

95-193/1408

తసడక:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:65-7-770
వయససస:25
లస: ససస స
95-190/211

6791 MLJ3139250
పపరర: అమరరననసర పఠరన

95-190/212

భరస : ఆదరరళ న పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-772
వయససస:47
లస: ససస స
95-190/214

6794 SQX1544072
పపరర: బబబర హరరమమనకఖస

95-190/215

తసడక:ప సరవమ జ హరరమమనకఖస
ఇసటట ననస:65-7-773
వయససస:43
లస: పప
95-190/217

6797 SQX0942649
పపరర: మహమకద గగస షపక

95-189/1162

తసడక:ప మమజనస షపక
ఇసటట ననస:65-7-775
వయససస:46
లస: పప
95-190/219

తసడక:ప అబబదల ఖయమఖస షపక
ఇసటట ననస:65-7-775
వయససస:37
లస: పప
95-190/221

95-190/205

తసడక:ప అబబదల ఖమదర షససక
ఇసటట ననస:65-7-770
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-774
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప చషసట బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-7-775
వయససస:22
లస: పప
6801 MLJ1745850
పపరర: జహహర షపక

95-190/210

భరస : బబబర హరరమమనకఖస
ఇసటట ననస:65-7-773
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప సరవమ హరరమమణణకఖస
ఇసటట ననస:65-7-773
వయససస:45
లస: పప
6798 SQX1932938
పపరర: వససమ అకకస షపక

6784 SQX1091941
పపరర: అబబదల రషసద ఖమజ

6779 SQX1091891
పపరర: జకకయమ తలత బబగస

తసడక:ప అబబదల రషసద ఖమజ
ఇసటట ననస:65-7-770
వయససస:36
లస: పప

భరస : రహమమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-772
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప ఆదస ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-772
వయససస:40
లస: పప
6795 SQX1551903
పపరర: అశశక హరరమమణణకఖస

95-190/207

తసడక:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:65-7-770
వయససస:26
లస: పప

భరస : షబబర శక
ఇసటట ననస:65-7-772
వయససస:25
లస: ససస స
6792 MLJ1743889
పపరర: రహకన ఖమన

6781 SQX1091958
పపరర: అబబదల హకకస ఖమజ

95-190/202

భరస : అబబదల రషసద బబగస
ఇసటట ననస:65-7-770
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రహహస ఖమజ
ఇసటట ననస:65-7-770
వయససస:67
లస: పప

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:65-7-770
వయససస:44
లస: ససస స
6789 SQX1052950
పపరర: అమన షపక

95-190/204

తసడక:ప అబబదల రషసద ఖమజ
ఇసటట ననస:65-7-770
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప హఫసజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-770
వయససస:42
లస: పప
6786 SQX2322659
పపరర: రరహన షపక

6778 SQX1306787
పపరర: జరరన బబగస మహమకద

6776 SQX1805969
పపరర: సబబనన పరరవన షపక

భరస : ఖమజ అబబదల హకకస
ఇసటట ననస:65-7-770
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖలద మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-770
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-7-770
వయససస:28
లస: పప
6783 SQX1306753
పపరర: ఖమలద మహమకద

95-193/864

తసడక:ప బషసర అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-7-769
వయససస:22
లస: పప

భరస : అబబదల అజమ ఖమజ
ఇసటట ననస:65-7-770
వయససస:37
లస: ససస స
6780 SQX1337378
పపరర: ఫరతస షపక

6775 SQX1878313
పపరర: మహమకద తహహర షపక

6800 SQX1417840
పపరర: జమర షపక

95-190/220

తసడక:ప ఖయమఖస షపక
ఇసటట ననస:65-7-775
వయససస:39
లస: పప
95-190/222

6803 MLJ1743533
పపరర: ఖయమమ షపక

95-190/223

తసడక:ప లమల అహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-7-775
వయససస:60
లస: పప
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6804 SQX0344085
పపరర: షరహహదన బబగస షపక
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95-189/1163

భరస : హహదయమబలమర
ఇసటట ననస:65-7-776
వయససస:40
లస: ససస స
6807 SQX2413722
పపరర: బరకతషలమర షపక

95-189/1558

95-190/226

95-190/227

95-195/230

95-190/231

95-190/234

95-190/237

భరస : మరవల షరయయద
ఇసటట ననస:65-7-779 7TH LINE
వయససస:35
లస: ససస స

6817 SQX0959544
పపరర: పరరవర సయఖద

6820 SQX1752302
పపరర: షకకరర షపక

6823 SQX1455105
పపరర: హబబబలమర షపక

6826 SQX0107961
పపరర: అబబదల రజజక షపక

95-224/1677

6829 MLJ3209426
పపరర: లమసరనబబషర షపక

95-190/229

6832 SQX2302453
పపరర: హఫరస షపక
భరస : ఉమర సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-779 , 7 LINE
వయససస:22
లస: ససస స

6812 SQX2193712
పపరర: రహమతషలమర షపక

95-191/648

6815 SQX1742048
పపరర: అబబమననల అరరఫస షపక

95-195/229

6818 SQX0073643
పపరర: ఇరరరన పరరవన షపక

95-190/230

భరస : అబబదల రజజబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-778
వయససస:40
లస: ససస స
95-190/232

6821 AP151000660120
పపరర: బససరరననసర సయఖద

95-190/233

భరస : బషసరర సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-778
వయససస:60
లస: ససస స
95-190/235

6824 MLJ3210333
పపరర: బలమల సయఖద

95-190/236

తసడక:ప అసరరస సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-778
వయససస:37
లస: పప
95-190/238

6827 SQX0741108
పపరర: అసరరమ సయఖద

95-190/239

తసడక:ప బషసర సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-778
వయససస:48
లస: పప
95-190/240

తసడక:ప జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:65-7-779
వయససస:40
లస: పప
95-192/1259

95-190/225

తసడక:ప సమకదనదన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-7-777
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:65-7-778
వయససస:46
లస: పప

భరస : అబబదల రజక షపక
ఇసటట ననస:65-7-778 7TH LINE
వయససస:36
లస: ససస స
6831 SQX2539369
పపరర: ఫరరర నన షరయయద

95-190/228

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-7-778
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప బశర సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-778
వయససస:45
లస: పప
6828 SQX2541498
పపరర: ఇరరరన పరవన షపక

6814 MLJ1750280
పపరర: ససధనన బబష షపక

6809 SQX1204288
పపరర: షఫస ఉలమర షపక

తసడక:ప ఇసకయల షపక
ఇసటట ననస:65-7-776 7TH LINE
వయససస:56
లస: పప

భరస : హబబబలర షపక
ఇసటట ననస:65-7-778
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప హబబబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-778
వయససస:29
లస: పప
6825 MLJ1733096
పపరర: ఖమల సయఖద

95-190/1169

భరస : బలమల సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-778
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప బషసరరననసర సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-778
వయససస:40
లస: ససస స
6822 SQX1455139
పపరర: యమససన షపక

6811 SQX2436137
పపరర: బరకతషలమర షపక

95-189/1165

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-776
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:65-7-777
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-7-777
వయససస:46
లస: పప
6819 MLJ1742840
పపరర: మబసతనజ సయఖద

95-190/224

తసడక:ప హహదయతషలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-776
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససధనన భబష షపక
ఇసటట ననస:65-7-777
వయససస:46
లస: ససస స
6816 SQX1742022
పపరర: దసరరకణణ బబషర షపక

6808 SQX1747617
పపరర: రహహమబననసర పఠరన

6806 SQX0518951
పపరర: హహదయతషలమర షపక

తసడక:ప ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-7-776
వయససస:43
లస: పప

భరస : జజనఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-776
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-7-776
వయససస:62
లస: పప
6813 MLJ1740372
పపరర: రహహమమ షపక

95-189/1164

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:65-7-776
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప హహదయతషలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-776
వయససస:18
లస: పప
6810 SQX1204296
పపరర: కరరమబలమర షపక

6805 SQX0721050
పపరర: ససరఖ పరరవన షపక

6830 SQX2539302
పపరర: మరవల షపక

95-191/704

తసడక:ప హహమస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-779 7TH LINE
వయససస:38
లస: పప
95-197/825

6833 SQX2292118
పపరర: షహననజ షపక

95-189/1559

భరస : వససమ అకకమ షపక
ఇసటట ననస:65-7-780
వయససస:22
లస: ససస స
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6834 SQX0957357
పపరర: నదదరర షపక
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95-190/241

తసడక:ప హహసససన షపక
ఇసటట ననస:65-7-780
వయససస:26
లస: ససస స
6837 MLJ1743707
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

95-190/244

95-190/247

95-190/250

95-193/1409

95-190/255

6844 SQX0839621
పపరర: నసరరలమర షపక

6847 SQX0957415
పపరర: రరఖమయ షపక

6850 MLJ1742873
పపరర: సమరర మబలమర మహమకద

95-189/1560

6853 SQX1752096
పపరర: ఫరతమమ అసరప

6856 SQX1094473
పపరర: యమససఫ మహకద

భరస : మబళర మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-7-783
వయససస:84
లస: ససస స

తసడక:ప ఖససట ర మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-783
వయససస:25
లస: పప

6858 SQX1999457
పపరర: ఖససస ఖమన

6859 SQX2325330
పపరర: షమన ఖనసన

95-190/988

భసధసవప: షమన ఖనసన
ఇసటట ననస:65-7-783
వయససస:39
లస: పప
6861 SQX1752310
పపరర: నజల పరరవన షపక
భరస : బలమల బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-784
వయససస:26
లస: ససస స

95-190/251

95-190/253

6862 SQX0074294
పపరర: ననజ నన పరరవన షససక
తసడక:ప బలమల బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-784
వయససస:30
లస: ససస స

6842 SQX0405423
పపరర: నసరరహన షపక

95-190/249

6845 SQX0346023
పపరర: ఫజల షపక

95-190/252

6848 SQX0479089
పపరర: ఇమమసబ షపక

95-190/254

తసడక:ప రఫసఉలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-781
వయససస:40
లస: ససస స
95-190/256

6851 AP151000657379
పపరర: ఖసరరరద మబలమర మహమకద

95-190/257

తసడక:ప ఖమససస సరహహబ మబలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-782
వయససస:70
లస: పప
95-190/258

6854 MLJ1731009
పపరర: జమలమబబగస మహమకద

95-190/259

భరస : బసరసరరకలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-783
వయససస:46
లస: ససస స
95-190/261

6857 SQX0267021
పపరర: ఖసషరసరరకలమర మహమకద

95-190/262

తసడక:ప ఖమససమబలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-783
వయససస:63
లస: పప
95-191/649

భరస : ఖససస ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-783
వయససస:39
లస: ససస స
95-190/263

95-190/246

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-7-780/1
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప మబళర మహమకద ఖససట ర
ఇసటట ననస:65-7-783
వయససస:23
లస: ససస స
95-190/260

6839 SQX0939678
పపరర: మబనర షపక

భరస : ఫజల షపక
ఇసటట ననస:65-7-780/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఖసరరరద మబలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-782
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అయమబ అల ఖమన
ఇసటట ననస:65-7-783
వయససస:26
లస: ససస స
6855 SQX1752336
పపరర: హససనన షపక

95-190/248

తసడక:ప మమనవర అల షపక
ఇసటట ననస:65-7-781
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రఫసఉలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-781
వయససస:50
లస: ససస స
6852 SQX2367092
పపరర: షహహన ససలమసనన ఖమనసమ

6841 MLJ1749381
పపరర: హహసపసన షపక

95-190/243

తసడక:ప మహమకద గగస షపక
ఇసటట ననస:65-7-780
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప ఫజల షపక
ఇసటట ననస:65-7-780/1
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప ఖమలల షపక
ఇసటట ననస:65-7-780/1
వయససస:18
లస: ససస స
6849 SQX0478917
పపరర: అమరరన షపక

95-190/245

తసడక:ప మమజరనస షపక
ఇసటట ననస:65-7-780
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప ఫజల షపక
ఇసటట ననస:65-7-780/1
వయససస:29
లస: పప
6846 SQX2317865
పపరర: సమనన షపక

6838 SQX1544155
పపరర: సఫ హహహల షపక

6836 AP151000660222
పపరర: బబజజన షపక

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-7-780
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద గగస షపక
ఇసటట ననస:65-7-780
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప మజన షపక
ఇసటట ననస:65-7-780
వయససస:48
లస: పప
6843 SQX0346072
పపరర: ఖలల షపక

95-190/242

భరస : మహమకద గగస షపక
ఇసటట ననస:65-7-780
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మజనస షపక
ఇసటట ననస:65-7-780
వయససస:75
లస: ససస స
6840 AP151000657376
పపరర: మహమకద గగస షపక

6835 SQX1752328
పపరర: మహ బబననసర షపక

6860 SQX2544906
పపరర: నయమజ అహకద షపక

95-189/1780

తసడక:ప బలమల బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-784
వయససస:22
లస: పప
95-190/264

6863 SQX1752294
పపరర: నససరరననసర షపక

95-190/265

భరస : బలమల బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-784
వయససస:47
లస: ససస స
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6864 SQX1752112
పపరర: నవద అహమద షపక
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95-190/266

తసడక:ప బలమల బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-784
వయససస:24
లస: పప
6867 SQX2285898
పపరర: ఆశ షపక

95-189/1561

95-190/270

94-190/14

95-190/274

95-190/277

95-190/280

95-189/1562

తసడక:ప మహబమబ ససబబన అబబదల
ఇసటట ననస:65-7-791
వయససస:40
లస: పప

6877 MLJ1740513
పపరర: నఘర ససలమసనన షపక

6880 SQX0142075
పపరర: ఆదదల అబబదల

6883 MLJ1746908
పపరర: అబబదల రరవపఫ 

6886 SQX0074328
పపరర: ఫహహమమ షపక

95-190/1310

6889 SQX2266468
పపరర: సససఫపలలన షపక

95-190/275

6892 SQX2302180
పపరర: ఆఫసపన షపక
భరస : శబబర షపక
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:19
లస: ససస స

6872 NDX2321164
పపరర: మమహరరన మహమకద

94-190/13

6875 SQX1752344
పపరర: బదసప షపక

95-190/273

6878 MLJ1748086
పపరర: గగససయమ అబబదల

95-190/276

భరస : గఫపర అబబదల
ఇసటట ననస:65-7-788
వయససస:63
లస: ససస స
95-190/278

6881 MLJ1743921
పపరర: సరదదక అబబదల

95-190/279

తసడక:ప గఫపర అబబదల
ఇసటట ననస:65-7-788
వయససస:45
లస: పప
95-193/865

6884 SQX1189498
పపరర: జహహర పఠరన

95-189/1166

తసడక:ప సతనసర పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-790
వయససస:25
లస: పప
95-190/281

6887 SQX0266536
పపరర: షనసన షపక

95-190/282

తసడక:ప జకరరయమ షపక
ఇసటట ననస:65-7-790
వయససస:41
లస: పప
95-189/1563

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-7-791
వయససస:42
లస: పప
95-190/284

95-190/1170

తసడక:ప ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-787
వయససస:21
లస: పప

భరస : అహజద బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-7-790
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప జకకకయమ
ఇసటట ననస:65-7-790
వయససస:31
లస: పప
6891 SQX0108423
పపరర: నబ అబబదల

95-190/272

తసడక:ప మహమకద ఇసరకయల 
ఇసటట ననస:65-7-789
వయససస:73
లస: పప

భరస : హనసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-790
వయససస:37
లస: ససస స
6888 SQX2541894
పపరర: హనసన మహమకద

6874 SQX1175786
పపరర: ససమ షపక

6869 SQX2282085
పపరర: శరకకర షపక

భరస : తనజదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-787
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప గగససయమ అబబదల
ఇసటట ననస:65-7-788
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:65-7-789
వయససస:27
లస: పప
6885 SQX2436368
పపరర: వహహద షపక

95-190/271

భరస : అబబదల గగససయమ షపక
ఇసటట ననస:65-7-788
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరదదక షపక
ఇసటట ననస:65-7-788
వయససస:64
లస: ససస స
6882 SQX0957134
పపరర: వరససమ అకకమ షపక

6871 MLJ1744796
పపరర: జజకకర షససక

95-190/268

తసడక:ప అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-7-785
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : తనజ వపదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-7-787
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:65-7-787
వయససస:31
లస: పప
6879 SQX0073205
పపరర: గగశఖ షపక

95-190/269

తసడక:ప ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:65-7-786
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప గగస మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-787
వయససస:30
లస: పప
6876 SQX1175794
పపరర: తనజ వపదదదన షపక

6868 SQX0998831
పపరర: రరహమమన షపక

6866 SQX1752120
పపరర: బలమల బబబబ షపక

తసడక:ప జరసనసలమరబబదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-7-784
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ప సరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-7-785
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:65-7-786
వయససస:60
లస: ససస స
6873 NDX2321255
పపరర: తనజదదదన మహమకద

95-190/267

తసడక:ప బలమల బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-784
వయససస:27
లస: పప

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-785
వయససస:34
లస: ససస స
6870 MLJ1743236
పపరర: ఖమదర బ షపక

6865 SQX0839597
పపరర: నజర అహకద షపక

6890 SQX0405282
పపరర: ఫరతమమ బబగస షపక

95-190/283

భరస : అబబదల నబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-791
వయససస:35
లస: ససస స
95-188/1344

6893 SQX2268977
పపరర: శబబర షపక

95-189/1564

తసడక:ప ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:42
లస: పప
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6894 SQX2267938
పపరర: ఫససజ మహమకద
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95-189/1565

తసడక:ప రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:26
లస: ససస స
6897 SQX0073296
పపరర: నససన
ప సయఖద

95-190/287

95-190/290

95-190/293

95-190/296

95-190/299

95-190/302

95-191/650

భరస : జజకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-7-824
వయససస:33
లస: ససస స

6907 SQX1188631
పపరర: జహహర పఠరన

6910 SQX0108472
పపరర: బలమల పఠరన

6913 SQX0108670
పపరర: అకబర సయఖద

6916 SQX0595207
పపరర: జలమన షపక

95-189/1167

6919 SQX0108548
పపరర: జజన అహకద షపక

95-190/297

6922 MLJ3145141
పపరర: జజకకర హహసపసన మహమకద
తసడక:ప ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-824
వయససస:58
లస: పప

6902 MLJ1747591
పపరర: మబసతనజ పఠరన

95-190/292

6905 SQX1645399
పపరర: ఖమజజ పఠరన

95-190/295

6908 SQX0108217
పపరర: కరరమబలమర పఠరన

95-190/298

తసడక:ప సతనసర పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:30
లస: పప
95-190/300

6911 SQX0109033
పపరర: ఆరరఫ పఠరన

95-190/301

తసడక:ప ఖమససస పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:35
లస: పప
95-190/303

6914 SQX0448076
పపరర: సతనసర పఠరన

95-190/304

తసడక:ప జజన పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:51
లస: పప
95-190/305

6917 MLJ1733443
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-190/306

తసడక:ప భబషర షపక
ఇసటట ననస:65-7-795
వయససస:63
లస: పప
95-190/307

తసడక:ప అబబదల నబ షపక
ఇసటట ననస:65-7-799/1
వయససస:34
లస: పప
95-192/470

95-190/289

తసడక:ప సతనసర పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-795
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప బమమబ జజన
ఇసటట ననస:65-7-797
వయససస:49
లస: పప
6921 SQX1418657
పపరర: షబన పరరవన మహమకద

95-190/294

తసడక:ప ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:41
లస: పప

భరస : శబబర షపక
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:38
లస: ససస స
6918 SQX0882159
పపరర: అమర బబష షససక

6904 SQX0074369
పపరర: చరటటయమ మహమకద

6899 SQX0074039
పపరర: సఫ న సయఖద

భరస : సతనసర పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమససస పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప కరరమబలమర పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:36
లస: పప
6915 SQX2302339
పపరర: హససన బబగబమ షపక

95-190/291

తసడక:ప సతనసర పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప సతనసర పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:31
లస: పప
6912 MLJ1747526
పపరర: రఫస పఠరన

6901 MLJ1748128
పపరర: తనహహరర పఠరన

95-190/286

భరస : అకబర సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఖమససస మహమకద
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:ప సతనసర పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:26
లస: పప
6909 SQX0447870
పపరర: ఫరరరక పఠరన

95-190/288

భరస : కరరమబలమర పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:55
లస: ససస స
6906 SQX1152495
పపరర: ససభబన పఠరన

6898 SQX0073825
పపరర: శసషరద షపక

6896 SQX0073833
పపరర: సబయమ సయఖద

భరస : ఆరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మబనవర సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:41
లస: ససస స
6903 MLJ1748326
పపరర: మమహరరననసర షపక

95-190/285

భరస : కరరమబలమ పఠరన
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:65-7-792
వయససస:34
లస: ససస స
6900 MLJ1741990
పపరర: నజమమ సయఖద

6895 SQX1645407
పపరర: అమన పఠరన

6920 SQX0109231
పపరర: జలమన భబష షససక

95-190/308

తసడక:ప చన జజన షససక
ఇసటట ననస:65-7-799/1
వయససస:47
లస: పప
95-192/471

6923 SQX2463263
పపరర: ఉమర సయద

95-191/629

తసడక:ప బషసర సయద
ఇసటట ననస:65-7-1779
వయససస:31
లస: పప
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95-192/472

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-7-7309
వయససస:63
లస: పప
6927 SQX2220580
పపరర: మజత షపక

95-197/826

95-192/906

95-190/993

95-190/312

95-189/1694

95-193/868

95-190/316

95-192/473

భరస : సలమ షపక
ఇసటట ననస:65-8-730
వయససస:38
లస: ససస స
6951 SQX1176867
పపరర: కరరమబలమర పఠరన
తసడక:ప మబజబబలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-783
వయససస:45
లస: పప

95-190/310

6937 SQX1750629
పపరర: ఉసరకన షపక

6940 SQX1878321
పపరర: అబబదల రహమమన షపక

6943 SQX0741462
పపరర: జహహద మహమకద

6946 SQX0353870
పపరర: అబబదల సమద మహమకద

95-190/313

6932 SQX1994482
పపరర: షబర షపక

6935 SQX1750652
పపరర: జరరనన బబగస షపక

95-193/866

95-191/651

6941 MLJ3145042
పపరర: ఆషర షసక

95-193/867

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:65-8-682
వయససస:53
లస: ససస స
95-190/314

6944 SQX0342758
పపరర: రరజజవనన మహమకద

95-190/315

భరస : అబబదల సమద మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-708/6
వయససస:38
లస: ససస స
95-190/317

6947 SQX1320506
పపరర: నససన
ప ససలమసనన
తసడక:ప మబనర మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-712
వయససస:32
లస: ససస స

6949 SQX0721027
పపరర: తహహరర బబగస షపక

6950 MLJ3209830
పపరర: జబబబర అబబదల

తలర : షనసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-792
వయససస:30
లస: ససస స

95-190/311

6938 SQX2304715
పపరర: ఆడమ షపక

తసడక:ప అబబదల అలస మహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-708/6
వయససస:48
లస: పప

6952 SQX0073122
పపరర: షసహననజ షపక

95-190/992

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-219
వయససస:81
లస: పప

95-190/319

భరస : షరజహన షససక
ఇసటట ననస:65-8-778
వయససస:67
లస: ససస స
95-190/321

95-164/879

తలర : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:65-8-101
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-703
వయససస:32
లస: పప

భరస : అబబదల అలస మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-708/6
వయససస:76
లస: ససస స
6948 MLJ3145760
పపరర: హనఫ షపక

6934 SQX1750736
పపరర: నజనన షపక

6929 SQX2022218
పపరర: నసరరలర షపక

తసడక:ప గఫపర షపక
ఇసటట ననస:65-8-89
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప రహసతష జజన షపక
ఇసటట ననస:65-8-432
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-8-682
వయససస:60
లస: పప
6945 SQX0521492
పపరర: అమరరననసర మహమకద

95-190/309

తసడక:ప మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-101
వయససస:61
లస: పప

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:65-8-404
వయససస:27
లస: ససస స
6942 SQX0277533
పపరర: జలమన షసక

6931 SQX1749720
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-189/1568

తసడక:ప మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:65-8-88
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:65-8-101
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:65-8-101
వయససస:28
లస: పప
6939 SQX2502060
పపరర: ఫరరర నన షపక

95-189/1579

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-8-89
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : షబర షపక
ఇసటట ననస:65-8-89
వయససస:34
లస: ససస స
6936 SQX1750694
పపరర: ననగమర మరర జజన షపక

6928 SQX2287308
పపరర: అబబరల షపక

6926 SQX2353043
పపరర: అయయషర భబణబ షపక

భరస : కలస షపక
ఇసటట ననస:65-8-36
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ప ఇమమమ షర షపక
ఇసటట ననస:65-8-84
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:65-8-88
వయససస:24
లస: ససస స
6933 SQX1994425
పపరర: షకకర షపక

95-198/1609

తసడక:ప షపక యమసఫ
ఇసటట ననస:65-8-23
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:65-8-81
వయససస:31
లస: పప
6930 SQX2022234
పపరర: కగసర షపక

6925 SQX2530020
పపరర: షపక రరహమన షపక యమసఫ

95-190/318

95-190/320

తసడక:ప రహహస అబబదల
ఇసటట ననస:65-8-778
వయససస:63
లస: పప
95-190/322

6953 SQX1529892
పపరర: సరధదక షపక

95-190/323

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-792
వయససస:29
లస: పప
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95-190/324

తసడక:ప కలబప షపక
ఇసటట ననస:65-8-792
వయససస:40
లస: పప
6957 SQX0721019
పపరర: వరజదన మహమకద

95-190/327

95-190/330

95-190/333

95-190/336

95-190/339

95-189/1570

95-190/343

భరస : జబబబర అబబదల
ఇసటట ననస:65-8-798
వయససస:43
లస: ససస స

6967 SQX1403492
పపరర: బబ అమనన షపక

6970 MLJ1746494
పపరర: హహదదఖదసలర సయఖద

6973 SQX1752351
పపరర: సలమక షపక

6976 SQX1741941
పపరర: గగససయమ షపక

95-190/345

6979 SQX2257806
పపరర: షపక మబసస ఫర

95-190/337

6982 SQX1213651
పపరర: బబ రజశరక షపక
భరస : సక సరయ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-798
వయససస:44
లస: ససస స

6962 SQX0351486
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-190/332

6965 SQX1176990
పపరర: హనఫ మహమకద

95-190/335

6968 SQX0074062
పపరర: గగససయమ సయఖద

95-190/338

భరస : ఉమర సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-794
వయససస:34
లస: ససస స
95-190/340

6971 SQX2335776
పపరర: అహమద షపక

95-189/1569

తసడక:ప హసన అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-8-795
వయససస:42
లస: పప
95-190/341

6974 SQX1752369
పపరర: పరరవన షపక

95-190/342

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-8-795
వయససస:44
లస: ససస స
95-195/232

6977 SQX1752385
పపరర: జజన బబ గబతస కకసడ

95-190/344

భరస : మసరసన గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:65-8-797
వయససస:62
లస: ససస స
95-190/1172

తసడక:ప షపక రఫస
ఇసటట ననస:65-8-797
వయససస:18
లస: పప
95-190/347

95-190/329

తసడక:ప మహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-793
వయససస:60
లస: పప

భరస : అహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-8-795
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప పసదద సససదన గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:65-8-797
వయససస:77
లస: పప
6981 SQX0925040
పపరర: ఆశమమ అబబదల

95-190/334

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-795
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-8-795
వయససస:25
లస: పప
6978 SQX1752377
పపరర: మసరసన గబతస కకసడ

6964 SQX1747922
పపరర: ఆదమ బబసగ

6959 SQX1176933
పపరర: మలర క పఠరన

తసడక:ప ఆదనస బబగ షపక
ఇసటట ననస:65-8-793
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-794
వయససస:47
లస: పప

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-8-795
వయససస:34
లస: ససస స
6975 SQX0694604
పపరర: ససభబన షపక

95-190/331

తసడక:ప కమల అహకద అల షపక
ఇసటట ననస:65-8-794
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప ఇదయతషలమర సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-794
వయససస:41
లస: పప
6972 SQX2331551
పపరర: ఘమససయ షపక

6961 SQX0998963
పపరర: అససఫ బబగ మహమకద

95-190/326

భరస : కరరమబలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-793
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప ఖసదసదస బబసగ
ఇసటట ననస:65-8-793
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ప కరరమబలర పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-793
వయససస:21
లస: ససస స
6969 MLJ1749266
పపరర: ఉమకర సయఖద

95-190/328

తసడక:ప అదమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-793
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప మహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-793
వయససస:35
లస: పప
6966 SQX1973213
పపరర: దదలద మర పఠరన

6958 SQX0721001
పపరర: మబనన మహమకద

6956 SQX1747898
పపరర: గగససయమ పఠరన

తసడక:ప కరరమబలమర పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-793
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-793
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఆదస భబగ షపక
ఇసటట ననస:65-8-793
వయససస:47
లస: ససస స
6963 SQX1177030
పపరర: ఒహహర మహమకద

95-190/325

తసడక:ప కరరమబలమర పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-793
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జహహద మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-793
వయససస:26
లస: ససస స
6960 SQX1176891
పపరర: వరహహదన షపక

6955 SQX1805910
పపరర: గగససయమ పఠరన

6980 SQX1601666
పపరర: నలలఫర షపక

95-190/346

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-8-798
వయససస:25
లస: ససస స
95-190/348

6983 SQX0925073
పపరర: ససమమ జజహహర అబబదల

95-190/349

తసడక:ప జబబబర అబబదల
ఇసటట ననస:65-8-798
వయససస:46
లస: ససస స
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6984 SQX0925065
పపరర: తనహహరర బబగమ అబబదల

95-190/350

భరస : జబబబర అబబదల
ఇసటట ననస:65-8-798
వయససస:74
లస: ససస స
6987 SQX0074138
పపరర: ననజయ ససలమసనన షపక

95-190/352

95-190/355

94-190/16

95-191/706

95-190/357

95-190/360

95-190/362

భరస : అననసరర షపక
ఇసటట ననస:65-8-805
వయససస:24
లస: ససస స

6997 SQX2502037
పపరర: ఫరతమబననసర పఠరన

7000 SQX0403170
పపరర: ఇసరసక అససమ మహమకద

7003 SQX0404244
పపరర: ఎలయమజ మహమకద

7006 SQX1750165
పపరర: రజశరక షపక

95-190/365

7009 SQX1750082
పపరర: ఖమమరరదదదన షపక

95-189/1691

7012 SQX1176073
పపరర: బషస రరన షపక
భరస : మబనర షపక
ఇసటట ననస:65-8-805
వయససస:32
లస: ససస స

6992 NDX2321305
పపరర: సరతన మహమకద

94-190/15

6995 SQX2541035
పపరర: సదదఖ మహమకద

95-189/1770

6998 SQX2494771
పపరర: ఇమమమ న ఖమన పఠరన

95-191/690

తసడక:ప ఈససబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-801
వయససస:18
లస: పప
95-190/358

7001 SQX0407973
పపరర: ఇబపహహస అససమ మహమకద

95-190/359

తసడక:ప ఎలయమజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-803
వయససస:34
లస: పప
95-190/361

7004 SQX2427516
పపరర: మసరసన బఇవనస షపక

95-190/1173

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-8-803
వయససస:33
లస: ససస స
95-190/363

7007 SQX1750108
పపరర: జజమమ
మ ఠ షపక

95-190/364

భరస : ఖరరమబధదన షపక
ఇసటట ననస:65-8-804
వయససస:64
లస: ససస స
95-190/366

తసడక:ప అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-8-804
వయససస:62
లస: పప
95-190/367

95-190/354

తసడక:ప కరరమబలర మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-800
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప సరరదర అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-8-804
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమబమ దదదన షపక
ఇసటట ననస:65-8-804
వయససస:38
లస: పప
7011 SQX1529900
పపరర: నగరనన సరయక

95-179/1214

తసడక:ప ఖమససస మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-803
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ప సరరదర అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-8-804
వయససస:26
లస: ససస స
7008 SQX1750124
పపరర: సరరదర షపక

6994 SQX2542736
పపరర: కరరమబలర మహమకద

6989 SQX0448167
పపరర: నసర అహమకద షపక

భరస : కరరమబలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-800
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప ఎలయమజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-803
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప కరరమబలమర బగ
ఇసటట ననస:65-8-803
వయససస:44
లస: పప
7005 SQX1455295
పపరర: రజషరక షపక

95-190/356

భరస : ఈససబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-801
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గరహర షపక
ఇసటట ననస:65-8-803
వయససస:37
లస: ససస స
7002 SQX0108688
పపరర: గగహర బగ

6991 SQX0975953
పపరర: అబదన ఖమతషన షపక

95-193/869

తసడక:ప జజన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-8-799/1
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప జకకకయమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-800
వయససస:40
లస: పప

భరస : కరరమబలర మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-800
వయససస:35
లస: ససస స
6999 SQX0073999
పపరర: సబహ షపక

95-190/353

తసడక:ప జజన అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-8-799/1
వయససస:69
లస: పప

తసడక:ప జకరరయమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-800
వయససస:41
లస: పప
6996 SQX2544849
పపరర: సరరసజ మహమకద

6988 SQX0073775
పపరర: జమబమ ద బబగస షససక

6986 SQX1820992
పపరర: గబలమరర బబగస షపక

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:65-8-798
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : జలమన బబషర షససక
ఇసటట ననస:65-8-799/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప జజన
ఇసటట ననస:65-8-799/1
వయససస:48
లస: పప
6993 NDX2321438
పపరర: కరరమబలమర మహమకద

95-190/351

తసడక:ప గబతస కకసడ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-798
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప జజన అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-8-799/1
వయససస:31
లస: ససస స
6990 SQX1956606
పపరర: జలమన బబషర షపక

6985 SQX0957118
పపరర: సరయ బబబబ షపక

95-189/1571
7010 SQX2310027
పపరర: అబబదల కరరమబలర మహమకద

తసడక:ప అబబదల రరవపఫ
ఇసటట ననస:65-8-805
వయససస:52
లస: పప
95-190/368

7013 SQX0521450
పపరర: రరఖయమ షపక

95-190/369

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-8-805
వయససస:34
లస: ససస స
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95-190/370

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-805
వయససస:35
లస: పప

7015 SQX0108514
పపరర: ఖమససస షపక

95-190/371

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-805
వయససస:39
లస: పప

7017 SQX2309722
పపరర: మహమకద ఉమమకహన

7016 SQX0924670
పపరర: ఈససబ ఖమన పఠరన

95-190/372

తసడక:ప అజజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-805
వయససస:42
లస: పప

95-190/1174

భరస : అబబదల కరరమబలర మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-805
వయససస:40
లస: ససస స

7018 NDX2321354
పపరర: శరకకర షపక
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94-190/17

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-807
వయససస:25
లస: ససస స
7021 SQX2541027
పపరర: మహమకద మహబబబ జన
మహమకద
తసడక:ప జకకకయ మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-807
వయససస:46
లస: పప
7024 SQX1747989
పపరర: జరరన షపక

95-189/1769

95-190/375

95-192/1177

94-190/20

భరస : జన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-810
వయససస:49
లస: ససస స

95-190/1175

7028 NDX2321370
పపరర: షపహననజ షపక

7031 SQX1575267
పపరర: హహమమరర షపక

94-190/21

7034 SQX2541811
పపరర: జన పఠరన

94-190/18

7037 SQX1750181
పపరర: జయ బబకస షపక

95-190/376

7040 SQX2304434
పపరర: సననలమర షపక
తసడక:ప అమమనసలర షపక
ఇసటట ననస:65-8-811
వయససస:30
లస: పప

7026 SQX2541563
పపరర: ఫరమదనబ మహమకద

95-190/1308

7029 NDX2321404
పపరర: పరరవన షపక

94-190/19

7032 SQX1748037
పపరర: షబనన పపతడన

95-190/377

తలర : నబ హహససఇ పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-808
వయససస:23
లస: ససస స
95-179/1213

7035 SQX2260040
పపరర: ససదద క షపక

95-189/1573

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-810
వయససస:21
లస: పప
95-190/378

భరస : బబడడ షపక
ఇసటట ననస:65-8-810
వయససస:66
లస: ససస స
95-192/1263

95-190/374

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-8-808
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప మడ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-810
వయససస:59
లస: పప
95-189/1574

7023 SQX1750173
పపరర: ఆశర సయఖద

భరస : జన మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-807
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:65-8-808
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-810
వయససస:19
లస: ససస స
7039 SQX2541837
పపరర: సరసనబ పఠరన

7025 SQX2401438
పపరర: ఠహరరనసర షపక

95-189/1690

భరస : ఇశరఖజల సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-807
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:65-8-808
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:65-8-809
వయససస:33
లస: ససస స
7036 SQX2235893
పపరర: మబనన షపక

95-190/373

తసడక:ప షపక ఖదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-807
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-808
వయససస:68
లస: ససస స
7033 NDX2321321
పపరర: అపసన షపక

7022 SQX0957332
పపరర: పసర దదస షపక

7020 SQX2502029
పపరర: ఫరమదనబ మహమకద

భరస : జన మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-807
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-807
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప ఖదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-807
వయససస:19
లస: ససస స
7030 NDX2321420
పపరర: ఫరతమమ బ షపక

95-189/1572

తసడక:ప ఇమమమ ,షపక
ఇసటట ననస:65-8-807
వయససస:48
లస: పప

భరస : సలలహ షపక
ఇసటట ననస:65-8-807
వయససస:68
లస: ససస స
7027 SQX2401446
పపరర: జకకర షపక

7019 SQX2397263
పపరర: ఖదర మసరసన షపక

7038 SQX2435824
పపరర: గగససయ షపక

95-190/1176

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-810
వయససస:42
లస: ససస స
95-189/1575

7041 SQX1750207
పపరర: రహన సయఖద

95-190/379

తసడక:ప ఉసరకన బబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-811
వయససస:32
లస: ససస స
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7042 SQX1750199
పపరర: ఉసరకన బబబబ సయఖద

95-190/380

తసడక:ప బషసర అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-811
వయససస:61
లస: పప
7045 SQX1741925
పపరర: నజరరహ షపక

95-195/233

94-190/26

95-191/687

95-192/476

95-193/1411

94-190/27

95-192/478

భరస : అబబదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:65-8-819
వయససస:55
లస: ససస స

7055 SQX0086827
పపరర: ఆదమ ఖమన పఠరన

7058 SQX2366110
పపరర: రహహమబననసర పఠరన

7061 NDX2321636
పపరర: షమబ
ర దదదన సయఖద

7064 SQX2022044
పపరర: ససభబన షపక

95-192/900

7067 SQX2255230
పపరర: ఖరఖరరన షపక

95-192/477

7070 SQX1821008
పపరర: షసషషదదదన సయఖద
తసడక:ప మబనవర సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-819
వయససస:22
లస: పప

7050 SQX2507747
పపరర: ఆడమ ఖమన పఠరన

95-190/1285

7053 SQX0863100
పపరర: మబనన షపక షపక

95-192/475

7056 SQX2509446
పపరర: మబనన షపక

95-192/1235

భరస : జహసగరర బబబబ లమతడ షపక
ఇసటట ననస:65-8-818
వయససస:38
లస: ససస స
95-193/1412

7059 SQX2419554
పపరర: కగసర తససర స షససక

95-193/1413

భరస : మమలక బబష షససక
ఇసటట ననస:65-8-818
వయససస:19
లస: ససస స
94-190/28

7062 SQX2096212
పపరర: షరబబదదదన సయఖద

95-162/829

తసడక:ప మబనవర ఆనసద పపట
ఇసటట ననస:65-8-819
వయససస:20
లస: పప
95-192/898

7065 SQX2020279
పపరర: మహబబ బ షపక

95-192/899

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-819
వయససస:36
లస: ససస స
95-192/1178

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-819
వయససస:25
లస: ససస స
95-193/871

94-190/25

భరస : జహహసగరర బబబబ షససక
ఇసటట ననస:65-8-818
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప ఆడమ షపక
ఇసటట ననస:65-8-819
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప మబనవర షపక
ఇసటట ననస:65-8-819
వయససస:22
లస: పప
7069 SQX1406843
పపరర: మబసతనజ షపక

95-192/474

తసడక:ప మబనవర సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-819
వయససస:22
లస: పప

భరస : నసరరలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-819
వయససస:32
లస: ససస స
7066 SQX2061059
పపరర: శసషషదదదన షపక

7052 SQX0086397
పపరర: సరహహన పఠరన

7047 NDX2321487
పపరర: శరకకర షపక

తసడక:ప అజజ ఖమన
ఇసటట ననస:65-8-818
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప ఆశశ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-818
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అజస ఖమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-819
వయససస:58
లస: ససస స
7063 SQX1740331
పపరర: ఆషర పఠరన

95-189/1767

తసడక:ప అాడఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-818
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఆజస ఖమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-818
వయససస:58
లస: ససస స
7060 NDX2321578
పపరర: సరమఉననసర షపక

7049 SQX2540300
పపరర: రసఫ ల షపక

94-190/23

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-8-818
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆదమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-818
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప జహసగరర బబబబ షససక
ఇసటట ననస:65-8-818
వయససస:24
లస: పప
7057 SQX2418317
పపరర: సమఉననసర షపక

94-190/24

తసడక:ప జహసగరర బబబబ లమతడ షపక
ఇసటట ననస:65-8-818
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఆడమ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-818
వయససస:33
లస: ససస స
7054 SQX1071398
పపరర: మమలక బబషర షపక

7046 NDX2321610
పపరర: షరజహన షపక

7044 NDX2321461
పపరర: రరవపఫ షపక

తసడక:ప యబససబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-812
వయససస:29
లస: పప

భరస : రజహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-818
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప లమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-818
వయససస:40
లస: పప
7051 SQX2494714
పపరర: షహహన పఠరన

94-190/22

భరస : రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:65-8-812
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నసరర షపక
ఇసటట ననస:65-8-817
వయససస:52
లస: ససస స
7048 NDX2321545
పపరర: కరరమబలమర షపక

7043 NDX2321685
పపరర: ననాసనన షపక

7068 MLJ1749852
పపరర: బషసరరననసర 

95-193/870

భరస : అజమ బబగ 
ఇసటట ననస:65-8-819
వయససస:30
లస: ససస స
95-193/872

7071 SQX1406793
పపరర: నసరరలమర పఠరన

95-193/873

తసడక:ప బబబబ పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-819
వయససస:34
లస: పప
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95-193/874

తసడక:ప గపరపర బబగ
ఇసటట ననస:65-8-819
వయససస:62
లస: పప
7075 SQX1749787
పపరర: ఇబపహహస షపక

95-190/383

95-192/480

95-192/483

95-192/485

95-190/385

95-190/388

95-192/488

తసడక:ప మమబమసరబ షససక
ఇసటట ననస:65-8-823
వయససస:70
లస: పప

7085 MLJ1744614
పపరర: ఫససరరజ ఖమన

7088 SQX1749845
పపరర: బద రరన షపక

7091 SQX1749860
పపరర: అహమకద షపక

7094 SQX0916213
పపరర: ఫరరక షపక షపక

95-190/989

7097 MLJ3145125
పపరర: కలలలససబ బబగ

95-192/486

7100 SQX2015220
పపరర: జబ షపక
తసడక:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-8-826
వయససస:28
లస: పప

7080 MLJ1748979
పపరర: ఫజలలర రరహమమన షపక

95-192/482

7083 SQX1341171
పపరర: పరఖరర జజన పఠరన

95-192/484

7086 SQX2320349
పపరర: ససమ పఠరన

95-193/1414

Deleted

తసడక:ప ఫససరరజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-821
వయససస:20
లస: ససస స
95-190/386

7089 SQX1749894
పపరర: ఖమససస షపక

95-190/387

తసడక:ప అహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-8-822
వయససస:23
లస: పప
95-190/389

7092 AP151000663297
పపరర: బదరరననసర షపక షపక

95-192/487

భరస : అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-8-822
వయససస:45
లస: ససస స
95-192/489

7095 SQX2540052
పపరర: రహమన సససయళద

95-189/1766

తసడక:ప ఈససబ సససయళద
ఇసటట ననస:65-8-823
వయససస:56
లస: పప
95-192/490

భరస : అనవర బబగ బబగ
ఇసటట ననస:65-8-823
వయససస:48
లస: ససస స
95-192/492

95-192/479

తసడక:ప ఫససరరజ హహహన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-821
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప అహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-8-822
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప రరహమన సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-823
వయససస:22
లస: పప
7099 SQX0613315
పపరర: మమబమసరబ షపక

95-198/1619

తసడక:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-8-822
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ప అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-8-822
వయససస:23
లస: పప
7096 SQX2010999
పపరర: అఫసస సయఖద

7082 SQX2546919
పపరర: శలక మహమకద

7077 MLJ1748896
పపరర: జరరనన షసక

తసడక:ప సరదదఖ షససక
ఇసటట ననస:65-8-820
వయససస:39
లస: పప

భరస : అహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-8-822
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప అహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-8-822
వయససస:26
లస: పప
7093 SQX1569484
పపరర: ఖమససస షపక

95-192/481

తసడక:ప యమకలబ ఖమన ఖమన
ఇసటట ననస:65-8-821
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ప అహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-8-822
వయససస:25
లస: ససస స
7090 SQX1749886
పపరర: ఫరరక షపక

7079 MLJ1748946
పపరర: రహహస షసక

95-190/382

భరస : సరదదఖ షపక
ఇసటట ననస:65-8-820
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మర మహహదద న మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-820
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పససరరజ ఫసస
ఇసటట ననస:65-8-821
వయససస:48
లస: ససస స
7087 SQX1749902
పపరర: నజ రరన షపక

95-190/384

తసడక:ప సరదదఖ షపక
ఇసటట ననస:65-8-820
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల షససక
ఇసటట ననస:65-8-820
వయససస:63
లస: పప
7084 MLJ1748482
పపరర: తససర స పస

7076 SQX1749696
పపరర: సరధదక షపక

7074 SQX1749746
పపరర: జరరన షపక

భరస : సరధదక షపక
ఇసటట ననస:65-8-820
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-8-820
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ప సరదదక అల షససక
ఇసటట ననస:65-8-820
వయససస:25
లస: పప
7081 SQX0235879
పపరర: సరధదఖ

95-190/381

తసడక:ప సరధదక షపక
ఇసటట ననస:65-8-820
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప సరధదక షపక
ఇసటట ననస:65-8-820
వయససస:25
లస: పప
7078 SQX0863464
పపరర: ఇబబపహహస షపక

7073 SQX1749829
పపరర: సలమక షపక

7098 MLJ3145869
పపరర: అనవర బబగ బబగ

95-192/491

తసడక:ప ఇమమస బబగ బబగ
ఇసటట ననస:65-8-823
వయససస:58
లస: పప
95-190/990

7101 SQX2015253
పపరర: రహహమబలమర షపక

95-190/991

తసడక:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-8-826
వయససస:22
లస: పప
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7102 AP151000663390
పపరర: గగససయమ షపక షపక

95-192/493

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-8-826
వయససస:50
లస: ససస స
7105 SQX2544229
పపరర: పఠరన కగసర

95-189/1777

7106 SQX2544252
పపరర: పఠరన తహహరర ఖటటన

95-190/391

7109 SQX1364835
పపరర: ఇమసబ షపక

తసడక:ప జబబబర సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-828
వయససస:44
లస: పప
95-192/495

95-164/1082

95-192/498

95-192/501

భరస : ఖమజజ వల షపక
ఇసటట ననస:65-8-836
వయససస:40
లస: ససస స

7121 MLJ3145133
పపరర: రహహమమ షపక

7124 SQX1786714
పపరర: నజలననన షపక

95-189/1689

7127 SQX2256121
పపరర: ఫయమజ షపక

95-192/496

7130 SQX1878263
పపరర: నగర ససలమసన షపక
భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-836
వయససస:48
లస: ససస స

7110 MLJ3138161
పపరర: జలలకరబ సయఖద

95-190/393

7113 SQX0088294
పపరర: సరతనజ షపక

95-192/494

7116 SQX2219442
పపరర: ససభబన షపక

95-164/1081

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-8-832
వయససస:45
లస: పప
95-166/1105

7119 SQX1787084
పపరర: రజషక షపక

95-192/497

తసడక:ప అబబదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:65-8-832
వయససస:21
లస: ససస స
95-192/499

7122 SQX1774710
పపరర: ససహహహల షపక

95-192/500

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-832
వయససస:22
లస: పప
95-192/502

7125 SQX0088856
పపరర: జజరరన షపక

95-192/503

భరస : హనఫ షససక
ఇసటట ననస:65-8-835
వయససస:38
లస: ససస స
95-190/1177

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-836
వయససస:21
లస: పప
95-193/875

95-190/390

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-8-830
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:65-8-834
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-836
వయససస:21
లస: పప
7129 SQX1878248
పపరర: పరరవన ససలమసనన షపక

95-190/395

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-832
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద గగస షససక
ఇసటట ననస:65-8-832
వయససస:33
లస: పప
7126 SQX2502011
పపరర: ఫయమజ షపక

7118 SQX2021368
పపరర: ససహహహల షపక

7107 MLJ3138146
పపరర: ఫరతమమ సయఖద

భరస : జబబబర సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-828
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-832
వయససస:21
లస: పప

భరస : అసరరన షపక
ఇసటట ననస:65-8-832
వయససస:25
లస: ససస స
7123 SQX1152305
పపరర: అసరరన షపక

95-190/392

తసడక:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-8-830
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-832
వయససస:19
లస: పప
7120 SQX1152313
పపరర: సననబబర ఇఫరర షపక

7115 SQX0088690
పపరర: ఇబపహహస షపక

95-192/902

భరస : అబబదల ఖమదర భబషర సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-828
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమశస సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-828
వయససస:75
లస: పప

భరస : కరరమబలమర షససక
ఇసటట ననస:65-8-830
వయససస:36
లస: ససస స
7117 SQX2218659
పపరర: సససఫ అల షపక

95-189/1778

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:65-8-828
వయససస:60
లస: ససస స

95-190/394 7112 MLJ3209921
7111 AP151000657356
పపరర: అబబదల ఖమదర బబషర సయఖద
పపరర: జబబబర సయఖద

7104 SQX2014025
పపరర: హససన షపక

తసడక:ప రషసద షపక
ఇసటట ననస:65-8-826
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పఠరన సలస ఖమన
ఇసటట ననస:65-8-827
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:65-8-828
వయససస:44
లస: ససస స

7114 SQX0139055
పపరర: హససనన షపక

95-192/901

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-8-826
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప పఠరన సలస ఖమన
ఇసటట ననస:65-8-827
వయససస:27
లస: ససస స
7108 MLJ3138153
పపరర: ఖయరరహ షపక

7103 SQX2014371
పపరర: గగససయ షపక

7128 SQX1739101
పపరర: అబబదల జబబబర మహమకద

95-192/504

తసడక:ప అబబదల గఫరరర మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-836
వయససస:49
లస: పప
95-193/876

7131 SQX1878420
పపరర: మయన షపక

95-193/877

తసడక:ప ఖమజజ వల షపక
ఇసటట ననస:65-8-836
వయససస:21
లస: పప
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7132 SQX1878032
పపరర: అయమ
ర జ అహమద
మహమకద
తసడక:ప బబబబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-836
వయససస:24
లస: పప
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7135 SQX2476018
పపరర: మరరష షపక

95-193/878

95-189/1577

95-192/505

95-192/508

95-192/511

95-192/514

95-192/517

95-192/520

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-841
వయససస:23
లస: ససస స

7145 SQX0087171
పపరర: జజన బబశ యస డడ

7148 SQX0863381
పపరర: సరరసజ షపక షపక

7151 SQX0137406
పపరర: హజరర షపక

7154 SQX0088468
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-190/1179

7157 SQX2274934
పపరర: బబజ షపక

95-192/512

7160 SQX0137489
పపరర: పటబవన షపక షపక
తసడక:ప నవరబ జజన షససక
ఇసటట ననస:65-8-841
వయససస:30
లస: ససస స

7140 SQX0088823
పపరర: ాసరఖమనన సయఖద

95-192/507

7143 SQX0863456
పపరర: జబబర సయఖద సససడ

95-192/510

7146 SQX1509159
పపరర: ససభబన సయఖద

95-192/513

తసడక:ప గన సససద సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-838
వయససస:42
లస: పప
95-192/515

7149 SQX1740299
పపరర: మబజమల షపక

95-192/516

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-839
వయససస:35
లస: పప
95-192/518

7152 AP151000663446
పపరర: రహమతషననసర షపక షపక

95-192/519

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-840
వయససస:55
లస: ససస స
95-192/521

7155 SQX0088666
పపరర: జలమన షపక

95-192/522

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-840
వయససస:53
లస: పప
95-190/1180

తసడక:ప నవరబ జన షపక
ఇసటట ననస:65-8-841
వయససస:20
లస: పప
95-192/523

95-190/1178

తసడక:ప మరర హహససససన సససడ
ఇసటట ననస:65-8-838
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-8-840
వయససస:30
లస: పప

భరస : రబబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-841
వయససస:23
లస: ససస స
7159 SQX1774728
పపరర: ఖమర జహ షపక

95-192/509

తసడక:ప బషసరరలమర షససక
ఇసటట ననస:65-8-840
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప షబబర షపక
ఇసటట ననస:65-8-840
వయససస:28
లస: పప
7156 SQX2274918
పపరర: అబరల షపక

7142 AP151000663247
పపరర: ఖరఖరరననసర సయఖద సయఖద

7137 SQX2475507
పపరర: మరరష షపక

భరస : జజనబబషర సససడ
ఇసటట ననస:65-8-838
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మబజమకల షపక
ఇసటట ననస:65-8-839
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-840
వయససస:26
లస: ససస స
7153 SQX1739994
పపరర: అనవర షపక

95-192/506

తసడక:ప ఘన సససదన సద
ఇసటట ననస:65-8-838
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప మరరహహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-838
వయససస:65
లస: పప
7150 SQX1740364
పపరర: సమరన షపక

7139 SQX0863431
పపరర: సలమక సయఖద సససడ

95-189/1576

తసడక:ప రరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-8-837
వయససస:30
లస: పప

భరస : గననససదన సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-838
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప ఘన సససదన సద
ఇసటట ననస:65-8-838
వయససస:34
లస: పప
7147 AP151000663222
పపరర: ఘన సససదన సయఖద సయఖద

95-189/1578

భరస : జబబర సససడ
ఇసటట ననస:65-8-838
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససబబన సససడ
ఇసటట ననస:65-8-838
వయససస:36
లస: ససస స
7144 SQX0951178
పపరర: జబర షపక

7136 SQX2483162
పపరర: నజమమలమర షపక

7134 SQX2479038
పపరర: కరరమబన షపక

భరస : రగఫ షపక
ఇసటట ననస:65-8-837
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప రరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-8-837
వయససస:27
లస: పప

భరస : జబర షససక
ఇసటట ననస:65-8-838
వయససస:28
లస: ససస స
7141 SQX0088716
పపరర: నజర సయఖద

95-193/879

తసడక:ప యబసఫ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-836
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప రరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-8-837
వయససస:30
లస: పప
7138 SQX0951186
పపరర: గగససయ షపక

7133 SQX1878099
పపరర: ఖమజజ వల షపక

7158 SQX2285906
పపరర: ఇరరరన షపక

95-190/1181

తసడక:ప నవరబ జన షపక
ఇసటట ననస:65-8-841
వయససస:19
లస: పప
95-192/524

7161 SQX0863407
పపరర: రరహనన షపక షపక

95-192/525

తసడక:ప నవరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-8-841
వయససస:30
లస: ససస స
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7162 SQX0276949
పపరర: హససనన షసక
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95-192/526

తసడక:ప నవరబ జజన షససక
ఇసటట ననస:65-8-841
వయససస:37
లస: ససస స
7165 SQX0863415
పపరర: రబబబన షపక షపక

95-192/529

95-192/532

95-189/1580

95-192/536

95-192/539

7172 SQX1740315
పపరర: హహజజఫర షపక

7175 SQX0333450
పపరర: షపక ఆయయషరబ షపక

7178 SQX2364503
పపరర: షపక షకకరరననసర

95-192/540

7181 SQX0276873
పపరర: రహసతషననసర మహమకద

7184 SQX0087759
పపరర: అసరక షపక

తసడక:ప మహమకద ఖమససస మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-844
వయససస:63
లస: పప

భరస : చనసద బబషర షససక
ఇసటట ననస:65-8-845
వయససస:38
లస: ససస స

7186 SQX0137455
పపరర: చనసద బబషర షపక షపక

7187 SQX1785088
పపరర: షమస మహమకద

95-192/546

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-845
వయససస:44
లస: పప
7189 SQX1787191
పపరర: ఆయయష షపక
భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:65-8-847
వయససస:31
లస: ససస స

95-192/535

95-192/537

7190 MLJ1740786
పపరర: మహమకద నససమమ
మహమకద
భరస : అజస మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-847
వయససస:40
లస: ససస స

7170 SQX0414193
పపరర: నవరబబరన షపక షపక

95-192/534

7173 SQX2360980
పపరర: మబబన

95-189/1581

95-192/538
7176 SQX0951160
పపరర: ఇసరకయల జబఉలలమహ షపక

తసడక:ప అబబదల రరయమ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-8-843
వయససస:26
లస: పప
95-193/1415

7179 SQX2291151
పపరర: జన బబష షపక

95-191/652

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-8-844
వయససస:20
లస: పప
95-192/541

7182 MLJ3145174
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-192/542

తసడక:ప జజన బబయ షపక
ఇసటట ననస:65-8-844
వయససస:43
లస: పప
95-192/544

7185 MLJ3146768
పపరర: అనవర సయఖద

95-192/545

తసడక:ప మహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-845
వయససస:38
లస: పప
95-193/880

భరస : అబబదల రజజక మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-845
వయససస:43
లస: ససస స
95-192/548

95-192/531

తసడక:ప షపక అబబదల రరయమజ బబష
ఇసటట ననస:65-8-843
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అమమనసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-844
వయససస:58
లస: ససస స
95-192/543

7167 SQX1202019
పపరర: షపక బబజ వల షపక

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-841
వయససస:57
లస: పప

భరస : షపక అబబదల అజజ
ఇసటట ననస:65-8-843
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-8-844
వయససస:40
లస: ససస స
7183 MLJ1733971
పపరర: అమమనసలమర మహమకద

95-192/533

భరస : అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:65-8-843
వయససస:77
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద ఖలల ఎసడ
ఇసటట ననస:65-8-843
వయససస:32
లస: పప
7180 MLJ3145190
పపరర: వహహదనబబగస షపక

7169 SQX1002443
పపరర: ససభబన షపక షపక

95-192/528

తసడక:ప బబషర షపక షపక
ఇసటట ననస:65-8-841
వయససస:31
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-842
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : షపక రరయమజ అబబదల షపక.
ఇసటట ననస:65-8-843
వయససస:47
లస: ససస స
7177 SQX1476838
పపరర: మహమకద జజబవపలర

95-192/530

తసడక:ప జలమన షససక
ఇసటట ననస:65-8-841
వయససస:35
లస: పప

భరస : నజర బబష పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-842
వయససస:47
లస: ససస స
7174 SQX0333351
పపరర: షపక కలరరషసదన షపక

7166 SQX0863423
పపరర: ససభబన షపక షపక

7164 AP151000663486
పపరర: రహమబననసర షపక షపక

భరస : నవరబబరన షపక
ఇసటట ననస:65-8-841
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప నవరబ జన షపక
ఇసటట ననస:65-8-841
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప ఆలసర షపక
ఇసటట ననస:65-8-841
వయససస:32
లస: పప
7171 SQX2366771
పపరర: ఆశ బబగస పఠరన

95-192/527

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-841
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప నవరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-8-841
వయససస:26
లస: పప
7168 SQX1201995
పపరర: షపక బబజ షపక

7163 SQX1740133
పపరర: రహసతషననసర షపక

7188 SQX1509167
పపరర: సలక మహమకద

95-192/547

భరస : అబబదల అలమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-847
వయససస:27
లస: ససస స
95-192/549

7191 MLJ1733658
పపరర: మహమద అబబదల అలస
మహమకద
తసడక:ప అమమనసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-847
వయససస:38
లస: పప

95-192/550
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95-192/551 7193 SQX2012995
7192 MLJ1733666
పపరర: మహమకద అజస మహమకద
పపరర: సరజద బబగస షపక

తసడక:ప అమమనసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-847
వయససస:43
లస: పప
7195 SQX1418715
పపరర: షబనన షపక

భరస : ఫరరర న షపక
ఇసటట ననస:65-8-849
వయససస:20
లస: ససస స
95-192/553

తలర : రహహమబననస షపక
ఇసటట ననస:65-8-849
వయససస:26
లస: ససస స
7198 SQX0690370
పపరర: ఇమమమ న షపక షపక

95-192/556

95-193/881

95-192/1180

95-192/559

95-192/562

95-192/565

తసడక:ప షపక బబబబ
ఇసటట ననస:65.8.852
వయససస:33
లస: పప

7205 SQX2212058
పపరర: తహహర షపక

7208 SQX1616673
పపరర: బతషల షపక

7211 SQX1519729
పపరర: రఫస షపక

7214 SQX2512739
పపరర: హఫరస షపక

95-189/1697

7217 SQX2512747
పపరర: హఫరస షపక

95-192/1181

7220 AP151000663377
పపరర: ఫరతమమ షపక షపక
భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-852
వయససస:48
లస: ససస స

7200 SQX0088203
పపరర: మసరసనవల షపక

95-192/558

7203 SQX2230159
పపరర: తచసయబ షపక

95-192/1179

7206 SQX2527323
పపరర: అనసర షపక

95-198/1606

తసడక:ప తచసయబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-850
వయససస:21
లస: పప
95-192/560

7209 SQX0650390
పపరర: జలలఖమబ షసక

95-192/561

భరస : అహకద షససక
ఇసటట ననస:65-8-851
వయససస:43
లస: ససస స
95-192/563

7212 SQX1616640
పపరర: రరజజవన షపక

95-192/564

తసడక:ప ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:65-8-851
వయససస:43
లస: పప
95-188/1376

7215 SQX2501823
పపరర: రజయ షపక

95-189/1679

భరస : షపక బబబబ
ఇసటట ననస:65.8.852
వయససస:18
లస: ససస స
95-189/1731

భరస : షపక అబబదలఅలస
ఇసటట ననస:65.8.852
వయససస:26
లస: ససస స
95-189/1749

95-192/555

తసడక:ప గరలబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-850
వయససస:51
లస: పప

భరస : షపక అబబదలఅలస
ఇసటట ననస:65.8.852
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప షపక బబబబ
ఇసటట ననస:65.8.852
వయససస:33
లస: పప
7219 SQX2525798
పపరర: అబబదలఅలస షపక

95-193/882

తసడక:ప ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:65-8-851
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-8-851
వయససస:48
లస: పప
7216 SQX2502177
పపరర: అబబదలఅలస షపక

7202 MLJ3145034
పపరర: ఉసకన షపక

7197 SQX0690586
పపరర: ఫరరన షపక షపక

తసడక:ప ఇబపహహస షససక
ఇసటట ననస:65-8-849
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరజవన షపక
ఇసటట ననస:65-8-851
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప ఘమస మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-851
వయససస:23
లస: పప
7213 SQX0650416
పపరర: అహమకద షసక

95-192/557

తసడక:ప తయమబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-850
వయససస:23
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-8-851
వయససస:35
లస: ససస స
7210 SQX1608043
పపరర: ఇమమమ న మహమకద

7199 SQX0333419
పపరర: షపక ఇలయమజ

95-192/552

తలర : రహమబననసర షపక
ఇసటట ననస:65-8-849
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప మహకద 
ఇసటట ననస:65-8-849
వయససస:78
లస: పప

భరస : తచసయబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-850
వయససస:31
లస: ససస స
7207 SQX0087809
పపరర: ససలమసన షపక

95-192/554

తసడక:ప ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-8-849
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఉసరకన 
ఇసటట ననస:65-8-849
వయససస:66
లస: ససస స
7204 SQX2211829
పపరర: జనత షపక

7196 MLJ3145182
పపరర: రహహమబననసర షపక

7194 SQX1418624
పపరర: షహహన షపక

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-8-849
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:65-8-849
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-8-849
వయససస:29
లస: పప
7201 MLJ3145026
పపరర: షరహహదన బబగస షపక

95-64/1216

7218 SQX2523173
పపరర: బబబబ షపక

95-189/1745

తసడక:ప షపక జన
ఇసటట ననస:65.8.852
వయససస:62
లస: పప
95-192/566

7221 SQX0088724
పపరర: అయమబ షపక

95-192/567

తసడక:ప ససబబన షససక
ఇసటట ననస:65-8-852
వయససస:29
లస: పప
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95-192/568

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-852
వయససస:32
లస: పప
7225 SQX1787423
పపరర: హహసపన బ షపక

95-192/571

95-192/574

95-192/577

95-190/1183

95-192/581

95-192/584

95-192/587

తసడక:ప రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-857
వయససస:19
లస: ససస స

7235 SQX0088328
పపరర: హజజప షపక

7238 MLJ1740778
పపరర: సరబరర షపక

7241 MLJ1739838
పపరర: ఖమదర బబష ఖమన షపక

7244 SQX0087122
పపరర: రరజవనన షపక

95-193/1416

7247 SQX2351294
పపరర: ససబబన షపక

95-192/579

7250 SQX1740323
పపరర: నజర బబషర షపక
తసడక:ప రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-857
వయససస:22
లస: పప

7230 SQX1787431
పపరర: అఫఫ ప జ షపక

95-192/576

7233 SQX2145928
పపరర: బబజ షపక

95-190/1182

7236 SQX0863480
పపరర: నసరర షపక

95-192/580

భరస : భజ షససక
ఇసటట ననస:65-8-854
వయససస:35
లస: ససస స
95-192/582

7239 SQX0863498
పపరర: భజ షపక

95-192/583

తసడక:ప ససభబన షససక
ఇసటట ననస:65-8-854
వయససస:33
లస: పప
95-192/585

7242 SQX1418590
పపరర: సరధదక షపక

95-192/586

తసడక:ప అబబదల సతనసర షససక
ఇసటట ననస:65-8-854
వయససస:42
లస: పప
95-193/883

7245 SQX0088757
పపరర: ససబబన షపక

95-193/884

తసడక:ప జజనబబషర
ఇసటట ననస:65-8-855
వయససస:43
లస: పప
95-189/1582

తసడక:ప మహబబనన షపక
ఇసటట ననస:65-8-857
వయససస:19
లస: పప
95-190/1184

95-192/573

తసడక:ప దనవపద షపక
ఇసటట ననస:65-8-854
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:65-8-855
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-855
వయససస:18
లస: పప
7249 SQX2146025
పపరర: ససభబన షపక

95-192/578

తసడక:ప మసరసన భబషర షససక
ఇసటట ననస:65-8-854
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప ననననసరబ షససక
ఇసటట ననస:65-8-854
వయససస:50
లస: పప
7246 SQX2317014
పపరర: మహమకద సదదక షపక

7232 MLJ3145224
పపరర: అమమనసలమర షపక

7227 MLJ3145794
పపరర: షసషతన షపక

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-853
వయససస:31
లస: పప

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-8-854
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ప సతనసర షససక
ఇసటట ననస:65-8-854
వయససస:37
లస: పప
7243 MLJ3145406
పపరర: బబబబ షపక

95-192/575

భరస : హహసపసన షససక
ఇసటట ననస:65-8-854
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరధదక షససక
ఇసటట ననస:65-8-854
వయససస:39
లస: ససస స
7240 MLJ1739804
పపరర: హహసపసన షసక

7229 SQX1787357
పపరర: అలమరబక షపక

95-192/570

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-853
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప రహమమనస షపక
ఇసటట ననస:65-8-853
వయససస:63
లస: పప

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-854
వయససస:25
లస: ససస స
7237 SQX1418558
పపరర: Munni షపక

95-192/572

తసడక:ప అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:65-8-853
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:65-8-853
వయససస:39
లస: పప
7234 SQX2145860
పపరర: రజయ షపక

7226 SQX0088492
పపరర: హససన బబగస షపక

7224 SQX1787027
పపరర: అలయమ ససలమసనన షపక

తసడక:ప జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-8-853
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అకబర బబష షససక
ఇసటట ననస:65-8-853
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:65-8-853
వయససస:58
లస: ససస స
7231 SQX0088393
పపరర: అకబర బబషర షపక

95-192/569

తసడక:ప మహమకద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-852
వయససస:55
లస: పప

భరస : అలర హబక షపక
ఇసటట ననస:65-8-853
వయససస:25
లస: ససస స
7228 MLJ3145240
పపరర: ఆదసబ షపక

7223 SQX0429431
పపరర: ససబబన షపక షపక

7248 SQX2207918
పపరర: నజర బబష షపక

95-189/1583

తసడక:ప రహమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-857
వయససస:18
లస: పప
95-192/588

7251 MLJ3138542
పపరర: మహబబన శశక

95-193/885

భరస : రరహమమన
ఇసటట ననస:65-8-857
వయససస:37
లస: ససస స
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పపరర: జరరనన షసక
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95-193/886

భరస : జజఫర 
ఇసటట ననస:65-8-857
వయససస:42
లస: ససస స
7255 SQX0087551
పపరర: రహమమన షపక

95-193/889

95-193/1419

95-192/589

95-193/891

95-193/894

95-193/897

95-192/592

భరస : అననసర సససడ
ఇసటట ననస:65-8-861
వయససస:32
లస: ససస స

7265 SQX0414490
పపరర: రహకన షసక

7268 SQX0690453
పపరర: రరజజవన షపక

7271 MLJ3146529
పపరర: నజర షసక

7274 SQX1740083
పపరర: ససభబన షపక

95-192/595

7277 SQX0088708
పపరర: మమమమబననషర షపక

95-193/892

7280 MLJ1740679
పపరర: రజయమ షపక
భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-8-861
వయససస:37
లస: ససస స

7260 SQX2320794
పపరర: అబద షపక

95-189/1584

7263 MLJ1746312
పపరర: రహహమమ షసక

95-193/890

7266 SQX0690552
పపరర: బబజ షపక

95-193/893

తసడక:ప అమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-8-858
వయససస:47
లస: పప
95-193/895

7269 MLJ3146495
పపరర: బషసరరన షసక

95-193/896

భరస : వరజర  
ఇసటట ననస:65-8-859
వయససస:53
లస: ససస స
95-193/898

7272 SQX1283191
పపరర: ననమమ షపక

95-192/591

భరస : షరహహన షపక
ఇసటట ననస:65-8-860
వయససస:25
లస: ససస స
95-192/593

7275 SQX1740158
పపరర: సజద బబగస షపక

95-192/594

భరస : ఇమమమ న ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-861
వయససస:24
లస: ససస స
95-192/596

భరస : గగస సరహహబ షససక
ఇసటట ననస:65-8-861
వయససస:30
లస: ససస స
95-192/598

95-193/1418

భరస : రహకన 
ఇసటట ననస:65-8-858
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-860
వయససస:54
లస: పప

భరస : బససకలమర షపక
ఇసటట ననస:65-8-861
వయససస:29
లస: ససస స
7279 SQX0087015
పపరర: హఫసజన సయఖద

95-192/590

తసడక:ప గఫపర
ఇసటట ననస:65-8-859
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-860
వయససస:25
లస: ససస స
7276 SQX1584086
పపరర: షకకర షపక

7262 SQX1839901
పపరర: బబజ షపక

7257 SQX2320661
పపరర: మబనర సయద

తసడక:ప రహమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-858
వయససస:18
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:65-8-859
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప జజన
ఇసటట ననస:65-8-859
వయససస:44
లస: పప
7273 SQX1737923
పపరర: రజయమ షపక

95-193/1420

తసడక:ప యమఖసబ
ఇసటట ననస:65-8-858
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప సయఖద నవరబ 
ఇసటట ననస:65-8-858
వయససస:48
లస: పప
7270 SQX0690594
పపరర: మసరసన వల షపక

7259 SQX2150894
పపరర: జరరన సయఖద

95-193/888

తసడక:ప జఫర సయద
ఇసటట ననస:65-8-857
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప నవరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-8-858
వయససస:21
లస: పప

భరస : బబజర
ఇసటట ననస:65-8-858
వయససస:42
లస: ససస స
7267 MLJ3145216
పపరర: జజఫర సయఖద

95-193/1417

భరస : జఫర సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-857 7 LINE
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-858
వయససస:22
లస: పప
7264 SQX0690503
పపరర: హససనన షపక

7256 SQX2321479
పపరర: రహమతషననసర షపక

7254 SQX0541136
పపరర: యశ దనన షపక

తసడక:ప ఖమససస
ఇసటట ననస:65-8-857
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-8-857
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : అలర బకలక షపక
ఇసటట ననస:65-8-857
వయససస:18
లస: ససస స
7261 SQX1787464
పపరర: ఫయమజ షససక

95-193/887

తసడక:ప యశ దనన
ఇసటట ననస:65-8-857
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-8-857
వయససస:48
లస: పప
7258 SQX2321503
పపరర: నగరనన షపక

7253 SQX0088799
పపరర: మహబమబ షపక

7278 SQX0137976
పపరర: ఆషసయమ షరహహద

95-192/597

తసడక:ప కరరమబలమర షససక
ఇసటట ననస:65-8-861
వయససస:31
లస: ససస స
95-192/599

7281 AP151000663129
పపరర: ఫరతమమన సయఖద

95-192/600

భరస : మయమ సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-861
వయససస:52
లస: ససస స
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పపరర: గగస సయఖద
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95-192/601

తసడక:ప మయమ సససడ
ఇసటట ననస:65-8-861
వయససస:31
లస: పప
7285 SQX0087148
పపరర: అననసర సయఖద

95-192/604

95-192/607

95-192/609

95-192/612

95-192/615

95-188/1346

95-189/1586

భరస : దనవపద షపక
ఇసటట ననస:65-8-866
వయససస:41
లస: ససస స

7295 MLJ1740760
పపరర: సరసనన శశక

7298 SQX0086611
పపరర: ఇబపహహస షపక

7301 SQX2436921
పపరర: నగరనన షపక

7304 SQX2292159
పపరర: రహహస సయఖద

95-191/686

7307 SQX1418673
పపరర: నససమమ షపక

95-192/613

7310 SQX0515122
పపరర: మలర క బబగస షపక
భరస : సరరదర బబబబ షససక
ఇసటట ననస:65-8-866
వయససస:53
లస: ససస స

7290 SQX2015071
పపరర: ఇమమమ న ఖమన పఠరన

95-192/903

7293 SQX0863316
పపరర: ఆషసయమ షపక

95-192/611

7296 MLJ1742535
పపరర: ససలమసనబ షపక

95-192/614

భరస : ఇబపహహసఖమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-864
వయససస:73
లస: ససస స
95-192/616

7299 AP151000663035
పపరర: మసరసన ఖమన

95-192/617

తసడక:ప ఇబపహహసఖమన షససక
ఇసటట ననస:65-8-864
వయససస:57
లస: పప
95-189/1585

7302 SQX0743674
పపరర: సమవపలమర షపక

95-192/618

తసడక:ప సతనసర షససక
ఇసటట ననస:65-8-865
వయససస:32
లస: పప
95-189/1587

7305 SQX1820976
పపరర: హరరద షపక

95-190/396

తసడక:ప సరరదర బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-866
వయససస:23
లస: పప
95-192/619

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-866
వయససస:24
లస: ససస స
95-192/621

95-192/606

భరస : ఫరరరఖ షససక
ఇసటట ననస:65-8-864
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప దనవపద సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-866
వయససస:20
లస: పప

తలర : శసషషన షపక
ఇసటట ననస:65-8-866
వయససస:20
లస: పప
7309 SQX1418756
పపరర: పరరవన సయఖద

95-192/610

తసడక:ప ఖదర షపక
ఇసటట ననస:65-8-864/17
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప హసన అహమకద
ఇసటట ననస:65-8-866
వయససస:36
లస: పప
7306 SQX2494706
పపరర: అఫఫ ప జ షపక

7292 SQX0276782
పపరర: జలమనబ షపక

7287 MLJ1738871
పపరర: బబజ షపక

తసడక:ప జలమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-862
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప మసరసన ఖమన షససక
ఇసటట ననస:65-8-864
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహహస పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-864/7
వయససస:60
లస: పప
7303 SQX2234433
పపరర: ఇసతయమజ షపక

95-192/608

భరస : మసరసన ఖమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-864
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసననళ న పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-864
వయససస:30
లస: పప
7300 SQX2402964
పపరర: మసరసన పఠరన

7289 SQX0088906
పపరర: జలమనఖమన పఠరన

95-192/603

తసడక:ప ససబబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-861
వయససస:43
లస: పప

భరస : అబబబస షససక
ఇసటట ననస:65-8-863
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : ఘనస శశశదన షససక
ఇసటట ననస:65-8-864
వయససస:31
లస: ససస స
7297 SQX0452375
పపరర: ఇమమమ న పఠరన

95-192/605

తసడక:ప రహమమననళ న పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-862
వయససస:43
లస: పప

భరస : కరఖడర షససక
ఇసటట ననస:65-8-863
వయససస:47
లస: ససస స
7294 SQX0863308
పపరర: షరరరఖ షపక

7286 SQX0088740
పపరర: ఖమససస షపక

7284 SQX1002419
పపరర: బససకలమర షపక

తసడక:ప మసరసన షససక
ఇసటట ననస:65-8-861
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప భకలక సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-861
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప జలమన పపతడన
ఇసటట ననస:65-8-862
వయససస:25
లస: పప
7291 SQX0276832
పపరర: రససలబ షపక

95-192/602

తసడక:ప మయమ సద
ఇసటట ననస:65-8-861
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప మయమ సససడ
ఇసటట ననస:65-8-861
వయససస:35
లస: పప
7288 SQX1418814
పపరర: ఇరరరన పపతడన

7283 SQX0087023
పపరర: ఉసరకన యస డడ

7308 SQX1418244
పపరర: షపక హససనన

95-192/620

తసడక:ప బబబబ షససక
ఇసటట ననస:65-8-866
వయససస:24
లస: ససస స
95-192/622

7311 SQX1333152
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

95-192/623

తసడక:ప సరరదర బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-866
వయససస:24
లస: పప
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7312 SQX1885250
పపరర: ఆరరఫ షపక
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95-192/624

తసడక:ప సరదర బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-866
వయససస:25
లస: పప
7315 SQX1509217
పపరర: ఏజమబ షపక

95-192/627

95-82/795

95-192/630

7319 SQX0088245
పపరర: షఫసయమ షపక

7322 SQX2095339
పపరర: మబదసససర షపక

95-192/631

7325 SQX2018463
పపరర: నజక షపక

భరస : గగస సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-870
వయససస:48
లస: ససస స
95-192/635

95-192/637

భరస : నసరరలమర ఖమన షససక
ఇసటట ననస:65-8-874
వయససస:55
లస: ససస స

7334 SQX0445338
పపరర: ఇననమమతషలర షపక

95-192/640

7337 SQX0088864
పపరర: రరహనన బబగస

95-192/904

7340 MLJ3146339
పపరర: గగససయమ బబగస
భరస : నసరరలమరఖమన షససక
ఇసటట ననస:65-8-874
వయససస:78
లస: ససస స

7320 SQX1803378
పపరర: నససన
ప షపక

95-192/629

7323 SQX2100949
పపరర: షబర అహమకద షపక

95-197/531

7326 SQX2015584
పపరర: షహహన షపక

95-195/1311

తసడక:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-8-869
వయససస:29
లస: పప
95-192/633

7329 SQX0138131
పపరర: యమససన సయఖద సయఖద

95-192/634

తసడక:ప గగస సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-870
వయససస:31
లస: పప
95-192/636

7332 MLJ3145307
పపరర: అసలమ సయఖద

95-193/901

తసడక:ప సయఖద ఇబపహహస 
ఇసటట ననస:65-8-872
వయససస:38
లస: పప
95-192/638

7335 SQX0086520
పపరర: రహమతషలమర పఠరన

95-192/639

తసడక:ప ఖమసససఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-873
వయససస:46
లస: పప
95-192/641

భరస : అమరరబయ షససక
ఇసటట ననస:65-8-874
వయససస:32
లస: ససస స
95-192/643

95-193/900

తసడక:ప అబబదల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:65-8-868
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప రహసతషలమర షససక
ఇసటట ననస:65-8-873
వయససస:30
లస: పప

భరస : జహహర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-874
వయససస:25
లస: ససస స
7339 MLJ3145620
పపరర: హలమబననసర

95-196/721

తసడక:ప ననగమర మరర షపక
ఇసటట ననస:65-8-872
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప రహమబ
స లర బ పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-873
వయససస:28
లస: పప
7336 SQX1283159
పపరర: అసరక పఠరన

7331 SQX1341239
పపరర: సమర షపక

7317 SQX1461086
పపరర: దనవపద సయఖద

భరస : ఫరరద బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-868
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప గగస సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-870
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప మహబబబ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-870
వయససస:53
లస: పప
7333 SQX1071257
పపరర: నమమతషలర పఠరన

95-192/628

భరస : షరహహన షపక
ఇసటట ననస:65-8-869
వయససస:24
లస: ససస స

95-192/632 7328 SQX1814979
7327 SQX0276915
పపరర: సయఖద అసకతషననసర సయఖద
పపరర: యమససన సయఖద

95-192/626

తసడక:ప ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-866
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:65-8-868
వయససస:25
లస: పప

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-8-869
వయససస:53
లస: ససస స

7330 SQX0276899
పపరర: సయఖద గగస సయఖద

95-193/899

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-868
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-868
వయససస:44
లస: పప
7324 MLJ1746213
పపరర: కరరమబననసర షసక

7316 SQX1601393
పపరర: మహమకద గగస షపక

7314 SQX1418533
పపరర: సరరదర బబబబ షపక

తసడక:ప మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-866
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ప మహమకద ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-8-866
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప మదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-868
వయససస:70
లస: పప
7321 SQX1418863
పపరర: రహమత అల షపక

95-192/625

తసడక:ప ఇససబ బబయ షససక
ఇసటట ననస:65-8-866
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప హహమమమబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-866
వయససస:65
లస: పప
7318 SQX2080513
పపరర: అబబదల రవపఫ షపక

7313 SQX0088401
పపరర: అసకతషలర బబయ షపక

7338 SQX0086892
పపరర: రహహమబననసరబబగస పఠరన

95-192/642

భరస : జమర పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-874
వయససస:35
లస: ససస స
95-192/644

7341 SQX0863282
పపరర: జహహర ఖమన పఠరన

95-192/645

తసడక:ప నసరరలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-874
వయససస:31
లస: పప
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7342 MLJ3145661
పపరర: అమరరదదదన ఖమన
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95-192/646

తసడక:ప నసరరలమరఖమన షససక
ఇసటట ననస:65-8-874
వయససస:37
లస: పప
7345 SQX1407098
పపరర: నసరరలమర బబగ

95-193/902

95-192/649

95-192/652

95-190/397

Deleted

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-877
వయససస:56
లస: ససస స
7360 SQX2306454
పపరర: షసషషన షపక

95-193/1422

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-877
వయససస:18
లస: ససస స
7363 SQX2099745
పపరర: మహమకద సయద షపక

7349 SQX0137273
పపరర: సరబర షపక

95-192/654

7355 SQX0863241
పపరర: గగససయమ షపక షపక

95-192/655

95-192/658

తసడక:ప ఖమదర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-8-877
వయససస:33
లస: పప
95-192/660

తసడక:ప అజజ షపక
ఇసటట ననస:65-8-880
వయససస:22
లస: పప

7369 SQX0863258
పపరర: రఫసరఫపన బబగస షపక

7370 SQX0139097
పపరర: దదల దనర షపక

95-192/662

తసడక:ప దసస గరరర షససక
ఇసటట ననస:65-8-880
వయససస:31
లస: ససస స

7353 SQX2307379
పపరర: షసషషన షపక

95-189/1589

7356 SQX1740281
పపరర: కరరమమన షపక

95-192/656

7359 SQX1152404
పపరర: అబబదల గఫరర షపక

95-192/659

7362 SQX1608050
పపరర: షషకకర షపక

95-192/661

తసడక:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-8-877/1
వయససస:23
లస: పప

7364 SQX2060713
పపరర: మహమకద సలస సఫ హహహల షపక

7367 SQX2165637
పపరర: అబబదల రహమన షపక

95-192/651

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-877
వయససస:36
లస: పప

7361 SQX1608068
పపరర: మలన షపక

95-193/1154
7366 SQX2061950
పపరర: మహమకద సలస సప హహయల
షపక
తసడక:ప ససమబ షబర
ఇసటట ననస:65-8-879
వయససస:18
లస: పప

7350 SQX1932532
పపరర: జరసతషసబ షపక

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:65-8-877
వయససస:31
లస: ససస స

7358 SQX1740307
పపరర: హషసస షపక

తసడక:ప ససమబ సరబర మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-879
వయససస:18
లస: పప

95-189/1588

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-877
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మజత షపక
ఇసటట ననస:65-8-877/1
వయససస:30
లస: ససస స
95-188/1138

7347 SQX2282432
పపరర: కమర షపక

భరస : ఖజ వల
ఇసటట ననస:65-8-876
వయససస:41
లస: ససస స

7352 SQX1932581
పపరర: ఖజ వల షపక

తసడక:ప మహమకద ససమబ సబర
ఇసటట ననస:65-8-879
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఆకబర షససక
ఇసటట ననస:65-8-880
వయససస:29
లస: ససస స

95-192/650

భరస : హషసమ షససక
ఇసటట ననస:65-8-877
వయససస:25
లస: ససస స
95-192/657

95-192/648

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-875
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ప మమలమల
ఇసటట ననస:65-8-876
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ప ససభబన యస కజ
ఇసటట ననస:65-8-877
వయససస:33
లస: ససస స
7357 SQX1584078
పపరర: అమరరననసర షపక

95-193/1421

తసడక:ప బషసరరలమర షససక
ఇసటట ననస:65-8-876
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:65-8-876
వయససస:25
లస: పప
7354 SQX1526153
పపరర: సహనన యస కజ

7346 SQX2245405
పపరర: అబబదల రజజక షపక

7344 MLJ3146347
పపరర: నసరరలమర ఖమన ఖమన

తసడక:ప సమమదద న ఖమన ఖమన
ఇసటట ననస:65-8-874
వయససస:63
లస: పప

తసడక:ప మబజబ
ఇసటట ననస:65-8-874
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప పఠరన కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-8-875
వయససస:29
లస: ససస స
7351 SQX1932516
పపరర: మసరసన వల షపక

95-192/647

తసడక:ప నసరరలమఖమన పపతడన
ఇసటట ననస:65-8-874
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప యబససబ బబగ
ఇసటట ననస:65-8-874
వయససస:35
లస: పప
7348 SQX1835040
పపరర: పఠరన కలబబర

7343 MLJ3145745
పపరర: జమర పపతడన

95-191/460

7365 SQX2061414
పపరర: సరజద అబబదల గఫపర షపక

95-192/905

తసడక:ప ససమబ షబర మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-879
వయససస:21
లస: పప
95-152/1136

7368 SQX2540102
పపరర: అబబదల రహమన షపక

95-179/1209

తసడక:ప అబబదల మబనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-8-880
వయససస:37
లస: పప
95-192/663

7371 SQX0863506
పపరర: మబనన షపక

95-192/664

భరస : ఆకబర బబషర షససక
ఇసటట ననస:65-8-880
వయససస:34
లస: ససస స
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7372 MLJ1740091
పపరర: గబలమరర బబగస షసక
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95-192/665

తసడక:ప దసస గరరర షససక
ఇసటట ననస:65-8-880
వయససస:37
లస: ససస స
7375 MLJ1739242
పపరర: అనవర షపక

95-192/668

95-193/1424

95-190/502

95-192/672

95-192/674

95-192/677

95-192/680

తసడక:ప జఫర మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-883
వయససస:31
లస: పప

7385 SQX2471506
పపరర: ఆరరఫ షపక

7388 SQX0088765
పపరర: జజరరన షపక

7391 MLJ3146651
పపరర: జరరనన షపక

7394 SQX0142026
పపరర: మరర వల షపక

95-192/683

7397 MLJ1744457
పపరర: ఖమశస షసక

95-189/1590

7400 SQX2353332
పపరర: అససఫ షపక
తసడక:ప ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-8-883
వయససస:21
లస: పప

7380 SQX2339000
పపరర: మబనన షపక

95-193/1426

7383 SQX0137737
పపరర: ఆయయషర షపక

95-192/671

7386 SQX1740380
పపరర: మహబబననసర షపక

95-192/673

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-8-882
వయససస:25
లస: ససస స
95-192/675

7389 MLJ3146669
పపరర: షబబనన తబససస షపక

95-192/676

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-882
వయససస:34
లస: ససస స
95-192/678

7392 MLJ1742824
పపరర: కరరమబననసర షసక

95-192/679

భరస : ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:65-8-882
వయససస:63
లస: ససస స
95-192/681

7395 MLJ1739259
పపరర: రహమతషలమర షసక

95-192/682

తసడక:ప ఖమజజవల షససక
ఇసటట ననస:65-8-882
వయససస:37
లస: పప
95-192/684

తసడక:ప ఖమజజవల షససక
ఇసటట ననస:65-8-882
వయససస:43
లస: పప
95-189/1592

95-193/1423

భరస : అనవర షససక
ఇసటట ననస:65-8-881
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప మబననఫ షససక
ఇసటట ననస:65-8-882
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:65-8-882
వయససస:39
లస: పప
7399 SQX2291987
పపరర: రఫసవపలమర మహమకద

95-192/670

భరస : మబననఫ షససక
ఇసటట ననస:65-8-882
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప షసక ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-8-882
వయససస:49
లస: ససస స
7396 MLJ1738798
పపరర: రఫస షసక

7382 SQX1740224
పపరర: యమససకన షపక

7377 SQX2338960
పపరర: దనటగరరర షపక

భరస : అనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-8-880
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆరరఫ షససక
ఇసటట ననస:65-8-882
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఖమససస షససక
ఇసటట ననస:65-8-882
వయససస:36
లస: ససస స
7393 MLJ3145703
పపరర: ఖమజజవల షసక

95-193/1425

తసడక:ప ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:65-8-882
వయససస:39
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-8-882
వయససస:30
లస: ససస స
7390 SQX0086850
పపరర: అపసర షపక

7379 SQX2349355
పపరర: అబబదల రహమన షపక

95-192/667

తసడక:ప మమధనర షపక
ఇసటట ననస:65-8-880
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఫసరరజ షపక
ఇసటట ననస:65-8-881
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ప బమదనర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-881
వయససస:45
లస: పప
7387 SQX0086835
పపరర: ఫరరదన షపక

95-192/669

తసడక:ప అబబదల మబనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-8-880
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-8-881
వయససస:32
లస: పప
7384 MLJ1740240
పపరర: అనవర షసక

7376 AP151000663680
పపరర: దసస గరరర షపక

7374 SQX0863266
పపరర: అకబర బబగ షపక

తసడక:ప అహకద బబగ షససక
ఇసటట ననస:65-8-880
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప మదనరరసహహబ షససక
ఇసటట ననస:65-8-880
వయససస:61
లస: పప

భరస : అజజ
ఇసటట ననస:65-8-880
వయససస:38
లస: ససస స
7381 SQX1748961
పపరర: ఏసరకల షరరఫ షపక

95-192/666

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:65-8-880
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ప దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:65-8-880
వయససస:36
లస: పప
7378 SQX2483964
పపరర: మహహకద బబగస షపక

7373 AP151000663198
పపరర: వహహదనబబగస షపక

7398 SQX2287902
పపరర: యబసఫ షపక

95-189/1591

తసడక:ప ఇబపహస షపక
ఇసటట ననస:65-8-883
వయససస:38
లస: పప
95-189/1593

7401 SQX2287431
పపరర: అహకద సయద

95-189/1594

తసడక:ప జన సయద
ఇసటట ననస:65-8-883
వయససస:21
లస: పప
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7402 SQX2288066
పపరర: ఇసతయమజ బబష ద
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95-189/1595

తసడక:ప చ ర
ఇసటట ననస:65-8-883
వయససస:20
లస: పప

7403 SQX2308534
పపరర: షరహహద షపక

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:65-8-883
వయససస:42
లస: ససస స

95-192/686 7406 SQX0781013
7405 SQX0781005
పపరర: అబబదల కలమమ ఆజజద అబబదల
పపరర: అబబదల అలమ అబబదల

తసడక:ప అబబదల సతనసర అబబదల.
ఇసటట ననస:65-8-883
వయససస:29
లస: పప
7408 SQX2288058
పపరర: రరఫపలమర మహమకద

95-192/1182

7409 SQX2226637
పపరర: ఇబపహహస షపక

తసడక:ప అబబదల హహమమయమన కబర షపక
ఇసటట ననస:65-8-884
వయససస:28
లస: పప

7412 SQX0950386
పపరర: మహమకద అబబదల రవపఫ

95-192/908

భరస : మహబమబ ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-884
వయససస:24
లస: ససస స
7420 SQX2082055
పపరర: గగసప ఖమన మహమకద

95-197/532

తసడక:ప మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:65-8-884
వయససస:58
లస: పప
7423 MLJ1749878
పపరర: మసరసబ షసక
భరస : అనవర షససక
ఇసటట ననస:65-8-887
వయససస:53
లస: ససస స
7426 SQX0086462
పపరర: రఫస షపక

95-192/699

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-8-887
వయససస:29
లస: ససస స

95-192/691

95-192/694

7410 SQX1287888
పపరర: బబ హజరర మహమకద

తసడక:ప గగస ఖమన ఖమన
ఇసటట ననస:65-8-884
వయససస:30
లస: పప
7416 SQX2061034
పపరర: శహహదన బబగబమ మహమకద

భరస : అబబదల రరవపఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-884
వయససస:28
లస: ససస స

7421 SQX2205672
పపరర: జరసబబననసర మహమకద

7422 SQX1188557
పపరర: నససన
ప షపక

7427 SQX0541235
పపరర: సలస షపక షపక

7430 SQX2022994
పపరర: నజక షపక
తసడక:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-8-887
వయససస:21
లస: ససస స

95-192/689

95-192/692
7413 SQX0364430
పపరర: కలతషబబదదర న ఖమన మహమకద

95-193/903
7418 SQX1828243
పపరర: ఉమక ననరరన చనసదదన
మహమకద
తసడక:ప అబబదల రరయమజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-884
వయససస:21
లస: ససస స

7424 SQX0086546
పపరర: అబబదల గఫరర అబబదల

95-192/688

95-192/907

తసడక:ప గగసప ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-884
వయససస:49
లస: ససస స

95-189/1597

7419 SQX1828235
పపరర: ననగనన మహమకద

95-193/904

95-192/695

భరస : రహహమతషలమ షపక
ఇసటట ననస:65-8-887
వయససస:33
లస: ససస స
95-192/697

7425 SQX1188565
పపరర: రహహమతషలమ షపక

95-192/698

తసడక:ప అనవర షపక
ఇసటట ననస:65-8-887
వయససస:35
లస: పప
95-192/700

తసడక:ప అనవర షససక
ఇసటట ననస:65-8-887
వయససస:35
లస: పప
95-192/909

7407 SQX0781021
పపరర: అబబదల అజమ అబబదల అబబదల

తసడక:ప గగస ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-884
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల అనవర అబబదల
ఇసటట ననస:65-8-887
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప అనవర షససక
ఇసటట ననస:65-8-887
వయససస:35
లస: పప
7429 SQX1999556
పపరర: ఆససయమ షపక

95-189/1596

భసధసవప: గగసప మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-887
వయససస:56
లస: ససస స
95-192/696

95-192/685

తసడక:ప అబబదల సతనసర అబబదల
ఇసటట ననస:65-8-883
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప అబబదల హహమమయమన కబర షపక
ఇసటట ననస:65-8-884
వయససస:30
లస: పప

95-192/693 7415 SQX0541219
7414 SQX0364372
పపరర: అబబదల ఖమదదర ఖమన మహమకద
పపరర: మహబమబ ఖమన ఎసడక
మహమకద
తసడక:ప గగస ఖమన ఖమన
తసడక:ప గగస. మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-884
ఇసటట ననస:65-8-884
వయససస:32
లస: పప
వయససస:33
లస: పప

7417 SQX2061372
పపరర: షబన బబగబమ మహమకద

95-192/687

తసడక:ప హనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-8-884
వయససస:45
లస: పప
95-192/690

7404 SQX0781039
పపరర: అబబదలమరహ అబబదల అబబదల

తసడక:ప అబబదల సతనసర అబబదల
ఇసటట ననస:65-8-883
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప అబబదల సతనసర అబబదల.
ఇసటట ననస:65-8-883
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప జఫర మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-883
వయససస:31
లస: పప
7411 SQX0950378
పపరర: మహమకద అబబదల సలస

95-190/1185

7428 MLJ1749886
పపరర: అనవర ,క

95-192/701

తసడక:ప షసక బబజ షపక.
ఇసటట ననస:65-8-887
వయససస:58
లస: పప
95-192/910

7431 SQX2219384
పపరర: నసరరలర షపక

95-164/1083

తసడక:ప మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:65-8-888
వయససస:21
లస: పప
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7432 SQX2441400
పపరర: మహబమబ బబష షపక
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95-190/1186

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-8-888
వయససస:40
లస: పప
7435 SQX2377604
పపరర: షకకల షపక

95-190/1187

95-193/905

95-192/704

7439 SQX1748078
పపరర: ఖలస బబషర షపక

7442 SQX0086819
పపరర: ఫహహస మహమకద

95-190/399

7445 SQX1749951
పపరర: జజన బ మహమకద

7448 SQX1749985
పపరర: ఇససస యమక మహమకద

తసడక:ప కరరమబలమర అలశ అబబదల గణణ మహమ
ఇసటట ననస:65-8-893
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప అబబదల గణణ మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-893
వయససస:34
లస: పప

7450 SQX1750058
పపరర: అబబదల గణణ మహమకద

7451 SQX2060176
పపరర: అబబదల కలస షపక

95-190/405

తసడక:ప ఇబపహహస మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-893
వయససస:56
లస: పప
7453 SQX2099968
పపరర: నలలఫర షపక

95-190/996

భరస : అబబదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-8-893
వయససస:52
లస: ససస స

95-192/705

95-192/707

7457 SQX0086363
పపరర: వరససమ మహమకద

95-190/400

7460 SQX0998898
పపరర: సలమక పఠరన
తసడక:ప మహబమబ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-895
వయససస:28
లస: ససస స

95-192/703
7440 SQX0086389
పపరర: ఆకకల మహమకద మహమకద

7443 SQX0086967
పపరర: గగస బబషర గగస.

95-192/706

7446 SQX1750033
పపరర: మబనర మహమకద

95-190/401

భరస : కరరమబలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-893
వయససస:53
లస: ససస స
95-190/403

7449 SQX1750017
పపరర: ఇసతయమజ మహమకద

95-190/404

తసడక:ప అబబదల గణణ మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-893
వయససస:37
లస: పప
95-190/994

7452 SQX2098028
పపరర: కగసర షపక

95-190/995

భరస : అబబదల అజస షపక
ఇసటట ననస:65-8-893
వయససస:25
లస: ససస స
95-190/997

7455 SQX2060200
పపరర: సనయ షపక

95-190/998

తసడక:ప ససదర దకక షపక
ఇసటట ననస:65-8-893
వయససస:19
లస: ససస స
95-192/708

తసడక:ప యమససఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-893
వయససస:34
లస: పప
95-196/722

95-191/653

తసడక:ప అబబదల రహకన గగస
ఇసటట ననస:65-8-892
వయససస:61
లస: పప

తసడక:ప జహహరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-8-893
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప Yusuf మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-893
వయససస:32
లస: పప
7459 SQX2101483
పపరర: జబబననసర షపక

7454 SQX2060168
పపరర: సజజదస బబగస షపక

7437 SQX2378263
పపరర: ననథదశర షపక

భరస : ఫరహహస మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-892
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:65-8-893
వయససస:30
లస: పప

భరస : అబబదల అలస షపక
ఇసటట ననస:65-8-893
వయససస:24
లస: ససస స
7456 SQX0086785
పపరర: నససర మహమకద

95-190/398

భరస : ఇసతయమజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-893
వయససస:34
లస: ససస స
95-190/402

95-195/1586

తసడక:ప మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-889
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ప గగస బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-892
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప ఇససస యమక మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-893
వయససస:28
లస: ససస స
7447 SQX1750009
పపరర: మబన మహమకద

95-190/1188

తసడక:ప షమబ
ర దదదన షపక
ఇసటట ననస:65-8-892
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప అమరద మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-892
వయససస:38
లస: పప
7444 SQX1749928
పపరర: ఫరతమమ మహమకద

7436 SQX2387504
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

7434 SQX2541860
పపరర: కగసర షపక

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:65-8-888
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప ననథదశర వల షపక
ఇసటట ననస:65-8-889
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప అబబదల సలమమ
ఇసటట ననస:65-8-891
వయససస:33
లస: పప
7441 SQX0088260
పపరర: అమరద మహమకద

95-192/702

తసడక:ప ఇసరకయల షపక.
ఇసటట ననస:65-8-888
వయససస:44
లస: పప

భరస : ననథదశర షపక
ఇసటట ననస:65-8-889
వయససస:47
లస: ససస స
7438 SQX0364091
పపరర: మమహససన షపక

7433 MLJ3145075
పపరర: మహబమబ భబషర షపక షపక

7458 SQX0086413
పపరర: యబసఫ మహమకద

95-192/709

తసడక:ప అబబదల రహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-893
వయససస:56
లస: పప
95-190/406

7461 SQX1455386
పపరర: కగసర తబసససమ పఠరన

95-190/407

భరస : ఫసరరజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-895
వయససస:30
లస: ససస స
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7462 SQX0721241
పపరర: ఆశరక పఠరన
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95-190/408

తసడక:ప మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-895
వయససస:30
లస: ససస స
7465 SQX0521435
పపరర: షరహహనన పఠరన

95-190/411

95-190/414

95-190/417

95-188/1368

95-190/1189

94-190/30

95-190/420

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-902
వయససస:34
లస: పప

7475 SQX2346922
పపరర: రఫసవపలమర మహమకద

7478 SQX1877927
పపరర: సమవపలమర మహమకద

7481 NDX2321594
పపరర: అహ మమద షపక

7484 SQX2296689
పపరర: అబబదల హనఫ

95-195/234

7487 SQX2541928
పపరర: ససలమసనన షపక

95-189/1598

7490 SQX1831650
పపరర: జహహర ఉల రహమమన షపక
తసడక:ప అబబదల వరదసద షపక
ఇసటట ననస:65-8-903
వయససస:39
లస: పప

7470 MLJ0987487
పపరర: అబబదల నయబస మహమకద

95-190/416

7473 SQX0096370
పపరర: రఫస షపక

95-190/419

7476 SQX2505360
పపరర: మహమద సలక

95-189/1715

భరస : మహమకద రఫసవపలమర
ఇసటట ననస:65-8-898
వయససస:25
లస: ససస స
95-192/710

7479 NDX2321826
పపరర: మబనర షపక

94-190/29

తసడక:ప అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-8-899
వయససస:29
లస: ససస స
94-190/31

7482 SQX2292126
పపరర: అబబదల జయమ ససలమసనన

95-189/1599

భరస : అబబదల హమద
ఇసటట ననస:65-8-899
వయససస:46
లస: ససస స
95-193/1427

7485 SQX2502672
పపరర: శరహహన షపక

95-189/1713

భరస : సబబరన షపక
ఇసటట ననస:65-8-900
వయససస:21
లస: ససస స
95-198/1618

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:65-8-900
వయససస:31
లస: ససస స
95-190/1190

95-190/413

తసడక:ప లతఫ షపక
ఇసటట ననస:65-8-897
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ప అబబదల గన
ఇసటట ననస:65-8-899
వయససస:50
లస: పప

భరస : కలస బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-8-900
వయససస:34
లస: ససస స
7489 SQX2120210
పపరర: జజఫపఫ లమ షపక

95-190/418

తసడక:ప అబబదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-8-899
వయససస:60
లస: పప

భరస : హహదయతషలమర షపక
ఇసటట ననస:65-8-899
వయససస:70
లస: ససస స
7486 SQX1742063
పపరర: అమరరననసర షపక

7472 SQX0078832
పపరర: ఆషర షపక

7467 SQX0882183
పపరర: అఫఫ ప జ షపక

తసడక:ప అబబదల జలల మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-895
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ప అసరరస మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-898
వయససస:32
లస: పప

భరస : అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-8-899
వయససస:54
లస: ససస స
7483 SQX0479006
పపరర: జహహరరననసర షపక

95-190/415

తసడక:ప అసర స మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-898
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప మహమకద సలస
ఇసటట ననస:65-8-898
వయససస:20
లస: ససస స
7480 NDX2322089
పపరర: మహహమబడ షపక

7469 SQX0108837
పపరర: ఫసరరజ ఖమన పఠరన

95-190/410

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-895
వయససస:33
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-8-897
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద అసర స
ఇసటట ననస:65-8-898
వయససస:28
లస: పప
7477 SQX2254076
పపరర: అఫసఫర సరధదయమ షపక

95-190/412

తసడక:ప జజన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-895
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప యమససఫర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-895
వయససస:56
లస: పప
7474 SQX2505535
పపరర: నజరరలమర మహమకద

7466 SQX1455345
పపరర: హమదసననసర షపక

7464 SQX1175901
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

భరస : అబబదల నయళస షపక
ఇసటట ననస:65-8-895
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అబబదల ఖసదసదస షపక
ఇసటట ననస:65-8-895
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:ప మహహదద న సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-895
వయససస:32
లస: పప
7471 SQX0107995
పపరర: మహబమబ జన పఠరన

95-190/409

తసడక:ప మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-895
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-895
వయససస:51
లస: ససస స
7468 SQX0956961
పపరర: షఫస సయఖద

7463 SQX0521443
పపరర: నజక షపక

7488 SQX2257905
పపరర: జజఫపఫ లమహ షపక

95-189/1600

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-902
వయససస:34
లస: పప
95-172/545

7491 SQX1825728
పపరర: ససలమసనన షపక

95-195/235

భరస : జహహరరల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-8-903
వయససస:34
లస: ససస స
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7492 SQX2502052
పపరర: హబబబననసర షపక
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95-189/1693

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-904
వయససస:72
లస: ససస స
7495 SQX0097295
పపరర: బబషర షపక

95-190/423

94-190/34

95-190/426

94-190/35

94-190/38

95-190/430

95-192/1184

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-8-909
వయససస:33
లస: ససస స

7505 NDX2322394
పపరర: ననమమ షపక

7508 SQX1176057
పపరర: రరజజవన షపక

7511 SQX2153997
పపరర: నససమ ఖమననస పటట న

7514 SQX2274850
పపరర: మహబమబ ఖమన పఠరన

95-190/432

7517 SQX0345967
పపరర: ఖమజవల షపక

94-190/36

7520 NDX2322642
పపరర: మసరసనవల షపక
తసడక:ప ఖమజవఅల షపక
ఇసటట ననస:65-8-909
వయససస:43
లస: పప

7500 SQX0096982
పపరర: అజస షససక

95-190/425

7503 SQX2297786
పపరర: సజద బబగ షపక

95-190/1191

7506 NDX2322071
పపరర: మమహరరననస షపక

94-190/37

భరస : బబససద షపక
ఇసటట ననస:65-8-906
వయససస:47
లస: ససస స
95-190/428

7509 SQX0957084
పపరర: రరయమజ షపక

95-190/429

తసడక:ప మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-8-907/1
వయససస:25
లస: పప
95-190/1192

7512 SQX2274843
పపరర: కరరమబననసర బబగబమ పఠరన

95-192/1183

తసడక:ప యకకబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-907/1
వయససస:71
లస: ససస స
95-192/1185

7515 SQX1752393
పపరర: ఫరరరనన షపక

95-190/431

భరస : ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:65-8-908
వయససస:30
లస: ససస స
95-190/433

తసడక:ప ఖమదర మయమ షపక
ఇసటట ననస:65-8-908
వయససస:61
లస: పప
94-190/40

94-190/33

తసడక:ప సమవపలమర బబగ
ఇసటట ననస:65-8-905
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప యకకబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-907/1
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:65-8-908
వయససస:29
లస: పప
7519 NDX2322501
పపరర: మసరసన బ షపక

95-190/427

భరస : పఠరన మహబమబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-8-907/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-907/1
వయససస:38
లస: ససస స
7516 SQX0097329
పపరర: తససన షపక

7502 SQX0096743
పపరర: సతస ర షపక

7497 NDX2321719
పపరర: జజన పఠరన

తసడక:ప సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-8-905
వయససస:33
లస: పప

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-8-907/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:65-8-907/1
వయససస:48
లస: పప
7513 SQX2274900
పపరర: నససమ ఖమననస పఠరన

95-190/424

భరస : అఫసర జజన షపక
ఇసటట ననస:65-8-906
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప బశద షపక
ఇసటట ననస:65-8-906
వయససస:25
లస: పప
7510 SQX0924563
పపరర: మమహబమబజజన షపక

7499 SQX0073494
పపరర: సమసదనన బబగస షపక

95-190/422

తసడక:ప ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-904/1
వయససస:62
లస: పప

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-905
వయససస:53
లస: పప

భరస : అఫరల షపక
ఇసటట ననస:65-8-906
వయససస:20
లస: ససస స
7507 NDX2322030
పపరర: మబననన షపక

94-190/32

భరస : నవరబబరన షపక
ఇసటట ననస:65-8-905
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:65-8-905
వయససస:50
లస: పప
7504 NDX2321958
పపరర: మరర బ షపక

7496 NDX2321883
పపరర: సపఖద బ పపతడన

7494 SQX0096602
పపరర: జజన షపక

తసడక:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-8-904
వయససస:34
లస: పప

భరస : జజన పపతడన
ఇసటట ననస:65-8-904/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప నవరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-8-905
వయససస:23
లస: ససస స
7501 SQX0109173
పపరర: నవరబబరన షపక

95-190/421

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-8-904
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-904
వయససస:54
లస: పప
7498 NDX2321917
పపరర: హససనన షపక

7493 SQX0073692
పపరర: గగససయమ షపక

7518 NDX2322162
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-190/39

భరస : ఖమజవఅల షపక
ఇసటట ననస:65-8-909
వయససస:33
లస: ససస స
94-190/41

7521 NDX2321990
పపరర: షరరఫ షపక

94-190/42

తసడక:ప బడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-909
వయససస:46
లస: పప
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పపరర: తసడ హసన షరరఫ
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95-189/1601

తసడక:ప తసడ బడడ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-8-909
వయససస:49
లస: పప
7525 SQX1601674
పపరర: అబబదల రజజక మహమకద

7523 SQX2430544
పపరర: హసన షరరఫ తసడ

తసడక:ప బడడ సరహహబ తసడ
ఇసటట ననస:65-8-909
వయససస:49
లస: పప
95-190/435

7526 SQX2466472
పపరర: తసడ హసన షరరఫ

తసడక:ప మబసస ఫర కమల పరషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-909
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ప తసడ బడడ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-8-909
వయససస:49
లస: పప

7528 SQX2544286
పపరర: తసడ హసన షరరఫ

7529 SQX2472280
పపరర: తసడ హసన షరరఫ

95-190/1318

తసడక:ప తసడ బడడ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-8-909
వయససస:49
లస: పప
7531 SQX1798875
పపరర: రరజవన మహమకద

95-190/436

95-190/439

94-190/44

94-190/47

95-190/443

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-8-914
వయససస:43
లస: ససస స

95-190/437

7541 SQX2415438
పపరర: సలమబన షపక

7544 SQX1820984
పపరర: దనవపద సయఖద

94-190/48

7547 SQX2509412
పపరర: షసహననజ షపక

95-190/440

7550 SQX2502458
పపరర: ఖససస షపక
తసడక:ప మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-914
వయససస:45
లస: పప

7530 NDX2321735
పపరర: సససదన ససలల న షపక

94-190/43

7533 SQX0345991
పపరర: జజన షపక

95-190/438

7536 SQX1752419
పపరర: ఇబపహహస షపక

95-190/441

తసడక:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-8-911
వయససస:35
లస: పప
94-190/45

7539 NDX2322279
పపరర: సలమబన షపక

94-190/46

భరస : అబబదల ఖయబస షపక
ఇసటట ననస:65-8-912
వయససస:59
లస: ససస స
95-189/1603

7542 SQX0957340
పపరర: కగసర సయఖద షపక

95-190/442

భరస : దనవపద షపక
ఇసటట ననస:65-8-912
వయససస:37
లస: ససస స
95-190/444

7545 SQX2368801
పపరర: సలమబన షపక

95-191/655

భరస : అబబదల ఖయబస షపక
ఇసటట ననస:65-8-912
వయససస:59
లస: ససస స
95-179/1182

భరస : అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:65-8-914
వయససస:26
లస: ససస స
95-189/1604

95-190/1194

తసడక:ప షహహతషలర షపక
ఇసటట ననస:65-8-910/2
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప నసర సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-912
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప నసర సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-912/1
వయససస:42
లస: పప
7549 SQX2393213
పపరర: నససమ బబాడగస షపక

7538 NDX2322212
పపరర: నససమమ బబగమ షపక

7527 SQX2435394
పపరర: అపసనన షపక

భరస : అబబదల వరహహద షపక
ఇసటట ననస:65-8-910
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : అబబదల ఖయమస షపక
ఇసటట ననస:65-8-912
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ఖసదసదస అబబదల షపక
ఇసటట ననస:65-8-912
వయససస:74
లస: ససస స
7546 NDX2322303
పపరర: దనవపద సయఖద

95-191/654

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:65-8-912
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-8-912
వయససస:29
లస: పప
7543 SQX0957480
పపరర: జజనమక షపక

7535 SQX1752401
పపరర: మమమమబననసర భబ

95-190/434

తసడక:ప మసరసనవల షపక
ఇసటట ననస:65-8-909
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఇబపహహస బబసగ
ఇసటట ననస:65-8-911
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:65-8-912
వయససస:27
లస: ససస స
7540 NDX2322345
పపరర: షసషసర అల షపక

95-190/1193

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:65-8-910/2
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఇబపహహస బబసగ
ఇసటట ననస:65-8-911
వయససస:42
లస: ససస స
7537 NDX2322139
పపరర: రజశరక బబగమ షపక

7532 SQX0342527
పపరర: నసరర హన షపక

7524 SQX1175760
పపరర: ససరరజ వపననసర షపక

భరస : ఫరరద బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-909
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప తసడ బడడ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-8-909
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప రజజక మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-910
వయససస:22
లస: పప
7534 SQX1752427
పపరర: సలమక ససలమసనన

95-189/1602

7548 SQX2540151
పపరర: శహహదన పఠరన

95-188/1387

భరస : ఖససస పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-914
వయససస:45
లస: ససస స
95-189/1710

7551 SQX1964774
పపరర: అబబబకర సయఖద

95-190/445

తసడక:ప బషసర సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-914/3, 8TH LINE
వయససస:34
లస: పప
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95-190/446

7553 SQX1451277
పపరర: సలక షపక

భరస : అబబబకర సయద
ఇసటట ననస:65-8-914/3, 8TH LINE
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:65-8-915
వయససస:33
లస: ససస స

7555 SQX1446732
పపరర: ఖసరరరద జహన షపక

7556 SQX1447656
పపరర: జజన బబగస షపక

95-189/1168

తసడక:ప ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-8-916
వయససస:24
లస: ససస స
7558 SQX1446658
పపరర: ససభబన షపక

95-189/1171

95-190/451

95-190/454

7565 SQX0342196
పపరర: సరహహదన షపక

95-190/457

7568 SQX0142091
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-190/460

7571 SQX1306456
పపరర: హనసన మహమకద
తసడక:ప జకకకయ మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-916
వయససస:43
లస: పప

95-189/1172
7573 SQX0864801
పపరర: బబషరరరతషలమరహ ఫరరరకలయ
మహమమకద
తసడక:ప బజరలమరహ ఫరరరకలయ మహమమకద
ఇసటట ననస:65-8-917
వయససస:29
లస: పప

7574 SQX1447581
పపరర: జజహహద షపక
భరస : యహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-8-921
వయససస:28
లస: ససస స

7576 SQX0108613
పపరర: అససఫ బబగ షపక

7577 SQX0864819
పపరర: ఆఫసఫర బబగస

95-190/463

తసడక:ప ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:65-8-935
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-1020
వయససస:35
లస: ససస స

95-190/452

7580 SQX2340776
పపరర: నయళమ ఖమన పఠరన
తసడక:ప హహసపన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-8-1686
వయససస:31
లస: పప

95-189/1170

7560 SQX1750553
పపరర: హహనన సయఖద

95-190/450

7563 SQX1750496
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-190/453

భరస : ఇమమస స షపక
ఇసటట ననస:65-8-916
వయససస:51
లస: ససస స
95-190/455

7566 SQX1749290
పపరర: అబబబస సయఖద

95-190/456

తసడక:ప ఎహహయమ సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-916
వయససస:21
లస: పప
95-190/458

7569 SQX1752443
పపరర: వససతరరవప మదస
ద రర

95-190/459

తసడక:ప దడవసహయస మదస
ద రర
ఇసటట ననస:65-8-916
వయససస:36
లస: పప
95-190/461

7572 SQX0108159
పపరర: ఖమససస షపక

95-190/462

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-916
వయససస:59
లస: పప
95-189/1173

7575 SQX1447672
పపరర: అసరక షపక

95-189/1174

భరస : రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:65-8-921
వయససస:34
లస: ససస స
95-189/1175

తసడక:ప బజరలర బ ఫరరకక యమ డక
ఇసటట ననస:65-8-936
వయససస:32
లస: ససస స
95-189/1177

7557 SQX1447615
పపరర: ఫరతమమ షపక

భరస : నసరరలమ సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-916
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప ఇమమసస షపక
ఇసటట ననస:65-8-916
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప యస కజ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-8-916
వయససస:37
లస: పప

7579 SQX0948273
పపరర: శసషరద బబగస షపక

95-190/449

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-8-916
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప షరరరదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-916
వయససస:27
లస: పప
7570 SQX0109280
పపరర: నసరరలమ షపక

7562 SQX1749217
పపరర: సబహ సయఖద

95-190/448

భరస : ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-8-916
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఎహహయమ సయఖద
ఇసటట ననస:65-8-916
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : దడవసహయస మదస
ద రర
ఇసటట ననస:65-8-916
వయససస:58
లస: ససస స
7567 SQX0956862
పపరర: రరషన సయఖద

95-189/1169

భరస : ససరజష కకరపరటట
ఇసటట ననస:65-8-916
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హనసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-8-916
వయససస:38
లస: ససస స
7564 SQX1752435
పపరర: దదనమక మదస
ద రర

7559 SQX1750447
పపరర: జజఖత కకరపరటట

7554 SQX1451269
పపరర: ఇసతయమస షపక

తసడక:ప మమబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-8-915
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-8-916
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-8-916
వయససస:29
లస: పప
7561 SQX1306399
పపరర: వహహద మహమకద

95-190/447

7578 SQX0864827
పపరర: అతయమ బబగస మహమమకద

95-189/1176

భరస : అబబదల అజమ ఖమజ
ఇసటట ననస:65-8-936
వయససస:37
లస: ససస స
95-193/1410

7581 SQX2476935
పపరర: మత షపక

95-189/1566

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:65-8-1717
వయససస:45
లస: ససస స
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95-192/1264

భరస : ఇసరకయల సయద
ఇసటట ననస:65-8-8017
వయససస:57
లస: ససస స
7585 SQX2466100
పపరర: తజదదదనహమకద సయఖద

95-189/1614

తసడక:ప రససారల సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-68/A
వయససస:46
లస: పప
7588 SQX1583344
పపరర: సబహ సయఖద

95-190/464

95-194/711

భరస :  
ఇసటట ననస:65-9-761/2
వయససస:60
లస: ససస స
7597 SQX2431088
పపరర: రజజక షపక
తసడక:ప ఆదనసబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-915
వయససస:58
లస: పప
7600 SQX2431047
పపరర: గగససయ షపక

95-193/1429

95-189/1617

భరస : జలమనబబష షపక
ఇసటట ననస:65-9-920
వయససస:50
లస: ససస స

95-190/465

7592 SQX1751338
పపరర: అఫస షపక

7595 SQX0448175
పపరర: మసరసన షపక

7598 SQX2186088
పపరర: ఖలషర వల షపక

7601 SQX2435899
పపరర: ఖమదర బ షపక

7604 SQX2353282
పపరర: అబబ బకర షపక

95-189/1620

7607 SQX2208965
పపరర: హహనన ఖమనమ మహమకద

95-190/466

7610 SQX1932805
పపరర: జలమన బబష షపక
తసడక:ప ఖమదరరసహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-920
వయససస:61
లస: పప

95-190/999

7593 SQX1805936
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-190/467

తసడక:ప కరరమబలర
ఇసటట ననస:65-9-713
వయససస:39
లస: ససస స
95-190/468

7596 SQX1877455
పపరర: రరహనన సయఖద

95-190/469

భరస : కరరమబలమర సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-913
వయససస:27
లస: ససస స
95-190/1195

7599 SQX2186112
పపరర: జరరనన షపక

95-190/1196

భరస : ఖలషర వల షపక
ఇసటట ననస:65-9-915
వయససస:38
లస: ససస స
95-193/1430

7602 SQX2431385
పపరర: ఖమజజ షపక

95-193/1431

తసడక:ప రజజక షపక
ఇసటట ననస:65-9-915
వయససస:28
లస: పప
95-189/1618

7605 SQX2209104
పపరర: సమర ఖమన మహమకద

95-189/1619

తసడక:ప సమదసలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-9-919
వయససస:21
లస: పప
95-189/1621

భసధసవప: సమదసలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-9-919
వయససస:18
లస: ససస స
95-190/470

7590 SQX2111367
పపరర: హహదయతషలమర షపక
తసడక:ప మమహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-484
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-9-919
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-9-919
వయససస:20
లస: పప
7609 SQX1932789
పపరర: బబగబమ షపక

7589 SQX1627506
పపరర: అయయషర షపక

95-189/1751

భసధసవప: జహహరరలమహ మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-68/A,9/7 Cross road
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప మహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-9-915
వయససస:34
లస: ససస స

భసధసవప: అకస ర మహమకద ఖమన
ఇసటట ననస:65-9-919
వయససస:50
లస: పప
7606 SQX2353340
పపరర: ఉమర ఫరరరక షపక

7587 SQX2528628
పపరర: తజదదదన సయద

95-190/1000

తసడక:ప సససదన షపక
ఇసటట ననస:65-9-915
వయససస:46
లస: పప

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:65-9-915
వయససస:42
లస: ససస స
7603 SQX2209187
పపరర: సమదసలర ఖమన మహమకద

7586 SQX2060085
పపరర: సలమక మహమకద

తసడక:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-9-912
వయససస:79
లస: పప
95-189/1616

95-189/1343

తసడక:ప గగస మహహదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-68/A
వయససస:20
లస: పప

భరస : నదదస షపక
ఇసటట ననస:65-9-694
వయససస:30
లస: ససస స
95-189/1615

7584 SQX2059772
పపరర: ఉమర ఫరరక మహమకద

తసడక:ప గగస మహహదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-68/A
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ప నసఖఠదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-9-228
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హహదయతషలమర షపక
ఇసటట ననస:65-9-484
వయససస:48
లస: ససస స
7594 SQX2371128
పపరర:  

95-189/1342

తసడక:ప గగస మహహదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-68/A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప బశర సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-94
వయససస:27
లస: ససస స
7591 SQX2105161
పపరర: గగససయ షపక

7583 SQX2059780
పపరర: అసక మహమకద

95-190/471

7608 SQX2211761
పపరర: హబబబననసర ఖమననస
మహమకద
భరస : సమదసలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-9-919 , 9 LINE
వయససస:43
లస: ససస స
7611 SQX0078709
పపరర: అమనన షపక

95-189/1622

95-190/472

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:65-9-921
వయససస:32
లస: ససస స
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95-190/473

భరస : ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:65-9-921
వయససస:48
లస: ససస స
7615 SQX0351528
పపరర: ఖమజజవల షపక

95-190/476

95-190/478

95-190/481

95-190/484

95-190/487

95-190/490

95-190/1001

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-923
వయససస:25
లస: ససస స

7625 SQX1748185
పపరర: ఆయయశర షపక

7628 SQX1748763
పపరర: అసకత షపక

7631 SQX1748730
పపరర: బబజ షపక

7634 SQX2120244
పపరర: సలస షపక

95-190/1199

7637 SQX1740786
పపరర: సలమక షపక

95-190/485

7640 SQX0521468
పపరర: జజహహదన షపక
భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-923
వయససస:48
లస: ససస స

7620 SQX1748680
పపరర: జరసననబ షపక

95-190/480

7623 SQX1748698
పపరర: మబసతనజ షపక

95-190/483

7626 SQX1748649
పపరర: రబయబశక షపక

95-190/486

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:47
లస: ససస స
95-190/488

7629 SQX1306571
పపరర: సరధదక షపక

95-190/489

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:33
లస: పప
95-190/491

7632 SQX0975920
పపరర: గఫరర షపక

95-190/492

తసడక:ప జన షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:49
లస: పప
95-190/1197

7635 SQX2120277
పపరర: స బయ షపక

95-190/1198

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:45
లస: ససస స
95-193/906

తసడక:ప అబబదలర మద షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:24
లస: ససస స
95-190/493

95-190/477

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప భబదసలమర షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:35
లస: పప
7639 SQX0925222
పపరర: వరహహదన షపక

95-190/482

తసడక:ప ఖద ఖన అల షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:24
లస: పప
7636 SQX2124675
పపరర: ససభబన షపక

7622 SQX1749332
పపరర: మహబమబ షపక

7617 SQX1748219
పపరర: హహమమరర షపక

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:35
లస: పప
7633 SQX2060283
పపరర: అససఫ షపక

95-190/479

భరస : అబబదలసమద షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయర షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:62
లస: ససస స
7630 SQX1551788
పపరర: ఇదదస
ప పఠరన

7619 SQX1306506
పపరర: మబజన షపక

95-190/475

తసడక:ప అబబదలసమద షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఖసమయయన షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:39
లస: ససస స
7627 SQX1748169
పపరర: జరసనబ బ షపక

95-189/1623

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబడడ షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:28
లస: ససస స
7624 SQX0975938
పపరర: ససలమసనన షపక

7616 SQX2416618
పపరర: సబర అయయషర షపక

7614 SQX0096792
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడక:ప ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:65-9-921
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-9-922
వయససస:25
లస: ససస స
7621 SQX1403633
పపరర: జరరనన తనజ షపక

95-190/474

భరస : ఇబపహహమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-921
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ప మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-921
వయససస:58
లస: పప
7618 SQX1403658
పపరర: జరసనబ షపక

7613 SQX0925297
పపరర: జనభ మహమకద

7638 SQX2204998
పపరర: షపక సమర

95-189/1624

తసడక:ప షపక మదదన
ఇసటట ననస:65-9-923
వయససస:23
లస: పప
95-190/494

7641 SQX0925198
పపరర: ఆలమల హహసససన షపక

95-190/495

తసడక:ప రహహమ షపక
ఇసటట ననస:65-9-923
వయససస:43
లస: పప
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7642 SQX0518811
పపరర: బబబబ షపక
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95-190/496

తసడక:ప గరలబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-923
వయససస:54
లస: పప
7645 SQX0925230
పపరర: రరహనన మఘల

95-190/497

7646 SQX0521658
పపరర: సరబరర మఘల

95-190/500

7649 SQX0925693
పపరర: ఖమజజ మహహదద న మగరల

తసడక:ప ఖమజజ సరహహబ మఘల
ఇసటట ననస:65-9-925
వయససస:52
లస: పప

7652 SQX2502383
పపరర: శజదద షపక

తసడక:ప బమరహన షరరఫ మహకద
ఇసటట ననస:65-9-927
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ప సదరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-9-928
వయససస:38
లస: పప
7660 SQX1750272
పపరర: రసజజన మహమకద

95-190/511

95-190/514

భరస : రమమ షపక
ఇసటట ననస:65-9-929
వయససస:39
లస: ససస స
7666 SQX1750330
పపరర: రహహస షపక

95-190/517

తసడక:ప రరమమమన షపక
ఇసటట ననస:65-9-929
వయససస:43
లస: పప
7669 SQX2060150
పపరర: కరరషరక షపక
తసడక:ప ఫజలల రహహమ షపక
ఇసటట ననస:65-9-929
వయససస:19
లస: ససస స

7658 SQX1750249
పపరర: హహనన షపక

7661 SQX0073320
పపరర: సరహహన మహమకద

95-189/1705

95-190/507

7650 SQX1749019
పపరర: ససబబన షపక

95-190/505

భరస : మహబమబ ససభబన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-927
వయససస:46
లస: ససస స
7656 SQX1750223
పపరర: ససరరజ షపక

95-190/510

95-190/508

7659 SQX1714187
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-85/865

తసడక:ప అలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-929
వయససస:39
లస: పప
95-190/512

7662 SQX0073387
పపరర: రరకరసనన షపక
భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-9-929
వయససస:31
లస: ససస స

7664 SQX1489419
పపరర: షరరఫ మహమకద

7665 SQX0109041
పపరర: జలమన షపక

95-190/515

తసడక:ప మహబమబ ససభబన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-929
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-9-929
వయససస:36
లస: పప

7667 SQX0109256
పపరర: కరరమబలమర షపక

7668 SQX1803121
పపరర: అఖలమబ షపక

భరస : సమఉలమర షపక
ఇసటట ననస:65-9-930
వయససస:30
లస: ససస స

95-190/503

7653 SQX0521518
పపరర: ఆససయమ బబగస మహమకద

తసడక:ప మహబమబ ససభబన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-929
వయససస:30
లస: ససస స

7670 SQX2341634
పపరర: సరజదన షపక

95-190/499

తసడక:ప సదరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-9-928
వయససస:24
లస: పప

95-190/518

తసడక:ప సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-9-929
వయససస:64
లస: పప
95-190/1004

7647 SQX0979419
పపరర: రరకరక బ షపక

తసడక:ప ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-9-925
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప ససరరజ షపక
ఇసటట ననస:65-9-928
వయససస:23
లస: ఇ

తసడక:ప ఫసరరజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-929
వయససస:21
లస: ససస స
7663 SQX1750306
పపరర: మహబమబ షపక

95-190/501

భరస : షపక చనన బబషర
ఇసటట ననస:65-9-928
వయససస:28
లస: ససస స
95-190/509

95-190/1201

భరస : రహహమ షపక
ఇసటట ననస:65-9-925
వయససస:85
లస: ససస స

తసడక:ప షసషపర షపక
ఇసటట ననస:65-9-926 GANJI BAZAR
వయససస:34
లస: ససస స

95-190/506 7655 SQX1834613
7654 SQX0267088
పపరర: మహబమబ ససభబన మహకద
పపరర: షపక ఫరరరత బబగస

7657 SQX1750215
పపరర: జఉదదదన షపక

95-190/498

తసడక:ప రహమమ
స లమర మగరల
ఇసటట ననస:65-9-925
వయససస:29
లస: పప
95-190/504

7644 SQX2280592
పపరర: మబజనన షపక

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:65-9-924
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రహసతషలమర మఘల
ఇసటట ననస:65-9-925
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప ఏసరకల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-9-925
వయససస:24
లస: పప
7651 SQX0518829
పపరర: రహసతషలమర మఘల

95-190/1200

తసడక:ప మదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-923
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప రహమమ
స లమర మఘల
ఇసటట ననస:65-9-925
వయససస:25
లస: ససస స
7648 SQX1748987
పపరర: బబ ఆయయశర షపక

7643 SQX2147247
పపరర: దసస గరరర పరష షపక

95-190/513

95-190/516

95-190/1002

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-9-929
వయససస:29
లస: ససస స
95-198/1549

7671 SQX0925214
పపరర: సబరరన మహమకద

95-190/519

భరస : ఉసరకన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-931
వయససస:39
లస: ససస స
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పపరర: ఆష షపక
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95-190/1005

భరస : బబజర షపక
ఇసటట ననస:65-9-931
వయససస:33
లస: ససస స
7675 SQX0108829
పపరర: ననగజసదప సస

95-190/522

95-190/525

95-190/528

95-190/531

95-190/534

95-190/537

95-190/540

భరస : జబవపలర ఫరరక మహకద
ఇసటట ననస:65-9-935
వయససస:64
లస: ససస స

7685 SQX1749258
పపరర: ఎహహయమ సయఖద

7688 SQX0925388
పపరర: జరసబబననసర షపక

7691 SQX0925479
పపరర: సరర ర షపక

7694 SQX1752468
పపరర: ఖమజజ రరజవనన షపక

95-190/543

7697 SQX0925123
పపరర: గగససయమ బబగమ షపక

95-190/532

7700 SQX0078691
పపరర: మమమమబననసర సయఖద
భరస : హసన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-935
వయససస:64
లస: ససస స

7680 SQX0882266
పపరర: బబజర షపక

95-190/527

7683 SQX0351056
పపరర: వససస అకకమ సయఖద

95-190/530

7686 SQX1305730
పపరర: అసరక షపక

95-190/533

తసడక:ప మరర షపక
ఇసటట ననస:65-9-934
వయససస:24
లస: ససస స
95-190/535

7689 SQX1748862
పపరర: జలమన షపక

95-190/536

తసడక:ప మరర షపక
ఇసటట ననస:65-9-934
వయససస:21
లస: పప
95-190/538

7692 SQX1752450
పపరర: ననలర లఫర షపక

95-190/539

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-9-935
వయససస:25
లస: ససస స
95-190/541

7695 SQX0342709
పపరర: నఫసబబననషర షపక

95-190/542

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-9-935
వయససస:35
లస: ససస స
95-190/544

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-9-935
వయససస:45
లస: ససస స
95-190/546

95-190/524

తసడక:ప హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-933
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరమమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-9-935
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రహహమమన అబబదల
ఇసటట ననస:65-9-935
వయససస:43
లస: ససస స
7699 SQX1091743
పపరర: జమలమ బబగస మహమకద

95-190/529

తసడక:ప జఫర షపక
ఇసటట ననస:65-9-934
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ప బజరలర బలమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-935
వయససస:31
లస: ససస స
7696 SQX0078741
పపరర: రరహన బబగస అబబదల

7682 SQX1749365
పపరర: జబర ఖమన పఠరన

7677 SQX0351130
పపరర: ఖలల మహమకద

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-9-932/1
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరరర షపక
ఇసటట ననస:65-9-934
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-9-934
వయససస:45
లస: పప
7693 SQX0925180
పపరర: అఫసఫర బబగస మహమకద

95-190/526

తసడక:ప దనవపద సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-933
వయససస:46
లస: పప

భరస : మరర షపక
ఇసటట ననస:65-9-934
వయససస:39
లస: ససస స
7690 SQX0925644
పపరర: మరర షపక

7679 SQX0108407
పపరర: మహమమద షపక

95-190/521

తసడక:ప ఇససక మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-932
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప ఉసరకన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-9-933
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప ఇషరక మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-933
వయససస:44
లస: పప
7687 SQX0925602
పపరర: హససనన షపక

95-190/523

తసడక:ప మహమకద ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-9-932/1
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప ఉసరకన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-933
వయససస:23
లస: పప
7684 SQX0108993
పపరర: ఉసరకన మహమకద

7676 SQX0351114
పపరర: ఖమజజ మహమకద

7674 SQX0925669
పపరర: బశరరనసరన మహమకద

భరస : ఇసరనకబబబమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-932
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:ప ఇససక మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-932
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప ఖమససస మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-932
వయససస:71
లస: పప
7681 SQX1748888
పపరర: ఇసరకయల మహమకద

95-190/520

భరస : ఖమజజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-932
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప ససబబబరరవప సస
ఇసటట ననస:65-9-932
వయససస:30
లస: పప
7678 SQX0351064
పపరర: ఇసరక బబబబ మహమకద

7673 SQX0405134
పపరర: షరజయమ బబగస మహమకద

7698 SQX0342683
పపరర: జజనబ షపక

95-190/545

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-9-935
వయససస:62
లస: ససస స
95-190/547

95-190/548
7701 SQX0925156
పపరర: బబషరరరతషలమరహ ఫరరరకలయ
మహమమకద
తసడక:ప బజరలమరహ ఫరరరకలయ మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-935
వయససస:28
లస: పప
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7702 SQX0652545
పపరర: బదదఉలమర ఫరరరక మహమద

95-190/549

తసడక:ప బజరలర బలమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-935
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప బజరలర బ ఫరరక మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-935
వయససస:36
లస: పప

7705 SQX0266577
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-190/552

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-9-935
వయససస:39
లస: పప
95-190/555

తసడక:ప ఆదమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-935
వయససస:70
లస: పప
95-33/661

తసడక:ప మహన రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:65-9-936
వయససస:25
లస: పప

7709 SQX2275063
పపరర: మహన రరవప కరవపరర

7712 SQX0720953
పపరర: కకరస ర కరవపరర

95-190/1202

7717 SQX0925396
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-33/659

95-190/560

7718 SQX0976001
పపరర: ఫరతమ షపక

95-190/556

భరస : రహహమ షపక
ఇసటట ననస:65-9-939
వయససస:34
లస: ససస స

7721 SQX1750066
పపరర: మసరసన షపక

95-190/558

95-190/566

7726 SQX2248243
పపరర: మబజబ మహమకద

95-127/876

7724 SQX0109199
పపరర: రహహస షపక

95-190/561

తసడక:ప ఖససస మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-940
వయససస:35
లస: పప

95-190/564

7730 SQX1451426
పపరర: నససమ షపక
భరస : రహమమన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-9-940
వయససస:39
లస: ససస స

95-190/557

7716 SQX0925412
పపరర: రఫస షపక

95-190/559

7719 SQX0925370
పపరర: బబజ మహమకద

95-190/562

7722 SQX0957076
పపరర: రఫస బబజ షపక

95-190/565

తసడక:ప రహహమ షపక
ఇసటట ననస:65-9-939
వయససస:29
లస: పప
95-190/567

7725 SQX0976027
పపరర: బబజ షపక

95-190/568

తసడక:ప మటన షపక
ఇసటట ననస:65-9-939
వయససస:49
లస: పప
95-190/569

భరస : అబబదల సలమస బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-9-940
వయససస:32
లస: ససస స
95-190/571

7713 SQX0721167
పపరర: ససధనరరణణ అతతసట

భరస : ఇౘా్బబల మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-939
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప జజఫర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-939
వయససస:46
లస: పప
7727 SQX0836403
పపరర: ననజయమ షసషతన షపక

95-33/660

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-9-938
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప సరరదర షపక
ఇసటట ననస:65-9-939
వయససస:21
లస: పప

7723 SQX0925362
పపరర: ఐక బబల మహమకద
MOHAMMED
తసడక:ప మహమకద MOHAMMED
ఇసటట ననస:65-9-939
వయససస:32
లస: పప

7710 SQX2275048
పపరర: కకరస ర కరవపరర

భరస : మహన రరవప అతతసట
ఇసటట ననస:65-9-936
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-9-939
వయససస:29
లస: ససస స
95-190/563

95-190/554

తసడక:ప మహన రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:65-9-936
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:65-9-938
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబబస షపక
ఇసటట ననస:65-9-938
వయససస:49
లస: పప
7720 SQX0925354
పపరర: జరసనభ షపక

7715 SQX0925347
పపరర: బశరరన షపక

7707 MLJ3210465
పపరర: బబషర షపక
తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-9-935
వయససస:65
లస: పప

తసడక:ప మహనరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:65-9-936
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:65-9-936
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పస అయమబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-9-940
వయససస:37
లస: ససస స

95-190/553

తసడక:ప భమషణస కరవపరర
ఇసటట ననస:65-9-936
వయససస:58
లస: పప

7711 SQX2282101
పపరర: కరరరసక కరవపరర

7729 SQX1551895
పపరర: ససమయమఖ ఖమన

7706 SQX0109314
పపరర: ససబబన షపక

95-190/551

తసడక:ప ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-935
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-9-935
వయససస:63
లస: పప

7708 SQX0266932
పపరర: ఇసరకయల మహమకద షపక

7714 SQX2282028
పపరర: ససధన రరణణ అతతసట

95-190/550 7704 SQX0266965
7703 SQX1091925
పపరర: బరకతషలర బ ఫరరక మహమకద
పపరర: సమవపలమర షపక

7728 SQX1316067
పపరర: ననజ మహమకద

95-190/570

భరస : అబబదల సమ ఖమజ
ఇసటట ననస:65-9-940
వయససస:33
లస: ససస స
95-190/572

7731 MLJ3138930
పపరర: హలమబననసర బబగస అబబదల

95-190/573

భరస : సమద అబబదల
ఇసటట ననస:65-9-940
వయససస:55
లస: ససస స
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95-190/574

తసడక:ప సమకద అబబదల
ఇసటట ననస:65-9-940
వయససస:38
లస: పప
7735 SQX2435220
పపరర: ఆఫసపన ససలమసనన షపక

7733 SQX1452218
పపరర: రహమమన బబషర షపక

తసడక:ప ఆజజద అల షపక
ఇసటట ననస:65-9-940
వయససస:42
లస: పప
95-189/1625

7736 SQX0097055
పపరర: అబబదల రహహమమన కరరసపపడక

తసడక:ప కరరరసపపడక అబబదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:65-9-941
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ప మహహదదదన అబబదల
ఇసటట ననస:65-9-941
వయససస:48
లస: పప

7738 SQX0073759
పపరర: నససమమ జజన షపక

7739 SQX1798859
పపరర: షపక మమనసదదదన

95-190/578

భరస : సరయమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-9-942
వయససస:47
లస: ససస స
7741 SQX2280519
పపరర: నజర ఖమన పఠరన

95-190/1203

95-195/1583

95-190/582

95-189/1627

95-192/711

తసడక:ప సససదన షపక
ఇసటట ననస:65-9-944/1
వయససస:20
లస: పప

95-190/1204

7751 SQX2225910
పపరర: బబజ బబష షపక

7754 SQX1409938
పపరర: నసరర హన షపక

95-192/714

7757 SQX1348953
పపరర: మహమకద ఖమససస షపక

95-189/1784

7760 SQX0364893
పపరర: సససదన షపక
తసడక:ప జజనస షససక
ఇసటట ననస:65-9-944/1
వయససస:45
లస: పప

7740 SQX0108027
పపరర: ననసమబదదదన షపక

95-190/580

7743 SQX2541100
పపరర: నసరజహన పఠరన

95-195/1582

7746 SQX1956598
పపరర: నససమ ననజ షపక

95-190/581

భరస : రషసదసదదదన
ఇసటట ననస:65-9-943
వయససస:45
లస: ససస స
95-190/583

7749 SQX2225936
పపరర: సరరర ర షపక

95-189/1626

తసడక:ప బబజ బబడచ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-9-944
వయససస:55
లస: పప
95-189/1628

7752 SQX2225902
పపరర: సబనన షపక

95-189/1629

భరస : బబజ బబష
ఇసటట ననస:65-9-944
వయససస:23
లస: ససస స
95-192/712

7755 SQX1409946
పపరర: బబజ షపక

95-192/713

తసడక:ప మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-9-944
వయససస:34
లస: పప
95-192/715

తసడక:ప ఆదస షపక
ఇసటట ననస:65-9-944
వయససస:60
లస: పప
95-192/717

95-197/827

భరస : నజర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-9-942
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-9-944
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప యస ఎస ఖమససస షససక
ఇసటట ననస:65-9-944
వయససస:37
లస: పప
7759 SQX1941079
పపరర: ననగమర బబషర షపక

7748 SQX0925248
పపరర: రషసదసదదదన షపక

7737 SQX2435634
పపరర: అరరరమసద కగసర షపక

తసడక:ప ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:65-9-942
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ప సరరదర
ఇసటట ననస:65-9-944
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-9-944
వయససస:28
లస: ససస స
7756 SQX1283241
పపరర: మమలమల షపక

95-190/579

తసడక:ప ససలలఏమన షపక
ఇసటట ననస:65-9-943
వయససస:49
లస: పప

భరస : సరరదర
ఇసటట ననస:65-9-944
వయససస:51
లస: ససస స
7753 SQX1278770
పపరర: జబన షపక

7745 SQX2550564
పపరర: నసరరదదదన షపక

95-190/576

తసడక:ప కరరరసపపడక అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-9-941
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప రషసదసదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-9-943
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప రషసదసదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-9-943
వయససస:23
లస: పప
7750 SQX2225928
పపరర: మబనన షపక

95-190/577

భరస : నజర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-9-942
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ప నజర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-9-942
వయససస:58
లస: పప
7747 SQX1627498
పపరర: బదసపదదదన షపక

7742 SQX2280568
పపరర: నసరర హ పఠరన

7734 SQX0222505
పపరర: సలమమ ఖమజ అబబదల

తసడక:ప సమద అబబదల
ఇసటట ననస:65-9-940
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప షపక ననసమబదదదన
ఇసటట ననస:65-9-942
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప జజన అహకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-9-942
వయససస:62
లస: పప
7744 SQX2541118
పపరర: అయమబ ఖమన పఠరన

95-190/575

7758 SQX0364950
పపరర: బబజద షపక

95-192/716

భరస : సససదన షససక
ఇసటట ననస:65-9-944/1
వయససస:40
లస: ససస స
95-192/718

7761 SQX1201896
పపరర: పరరవన ససలమసనన మహమకద

95-192/719

భరస : మబసరసక అహకద ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-944/2
వయససస:34
లస: ససస స
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7762 SQX0541490
పపరర: ససవరష లల జర
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95-192/720

భరస : జజన ససవరష
ఇసటట ననస:65-9-944/2
వయససస:55
లస: ససస స
7765 SQX2291268
పపరర: శలక ససలల న షపక

95-189/1630

భరస : అబద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:65-9-945
వయససస:22
లస: ససస స
7768 SQX0358606
పపరర: రహమత పరరవన షపక

95-192/723

95-192/726

95-190/1205

95-192/730

95-192/733

95-192/736

తసడక:ప బషసర సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-947/2
వయససస:28
లస: పప

95-193/1480

7775 SQX0743385
పపరర: రషసదసననసర షపక

7778 SQX0335703
పపరర: జకకకయమ షపక

7781 SQX1071166
పపరర: మలర క షపక

7784 SQX1071190
పపరర: ఇమమమ షపక

95-192/738

7787 SQX2114759
పపరర: బషసర సయఖద

95-192/728

7790 SQX2280543
పపరర: నజయమ మహమకద
తసడక:ప అసర స మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-948
వయససస:21
లస: ససస స

7770 MLJ1749811
పపరర: ఖమలద షపక

95-192/725

7773 SQX1941061
పపరర: ననగబల బబషర షపక

95-192/727

7776 SQX0515098
పపరర: షపక సరవర బ

95-192/729

భరస : దనదన షససక
ఇసటట ననస:65-9-947
వయససస:60
లస: ససస స
95-192/731

7779 SQX0414243
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-192/732

తసడక:ప దనదన షససక
ఇసటట ననస:65-9-947
వయససస:35
లస: పప
95-192/734

7782 SQX1071109
పపరర: దదలర మద బబగస షపక

95-192/735

భరస : ఇమమమ షససక
ఇసటట ననస:65-9-947/1
వయససస:52
లస: ససస స
95-192/737

7785 SQX2282069
పపరర: అలమరఉదదదన షపక

95-192/1186

తసడక:ప జరసనసలమబద న షపక
ఇసటట ననస:65-9-947/1
వయససస:18
లస: పప
95-192/911

తసడక:ప అమర సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-947/2
వయససస:52
లస: పప
95-192/913

95-192/722

తసడక:ప బబడడ షపక
ఇసటట ననస:65-9-945/1
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప ఫరరద షససక
ఇసటట ననస:65-9-947/1
వయససస:59
లస: పప

తసడక:ప హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-947/2
వయససస:49
లస: పప
7789 SQX2114775
పపరర: నజర సయఖద

7772 SQX2491777
పపరర: అయయశర షపక

95-181/1133

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:65-9-945
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఫరరద షససక
ఇసటట ననస:65-9-947/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప ఇమమమ షససక
ఇసటట ననస:65-9-947/1
వయససస:34
లస: పప
7786 SQX1409870
పపరర: అసర స మహమకద

95-192/724

తసడక:ప దనదన షససక
ఇసటట ననస:65-9-947
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప నజమహహదదదన షససక
ఇసటట ననస:65-9-947
వయససస:62
లస: పప
7783 SQX1071158
పపరర: ఫరరద షపక

7769 SQX0450221
పపరర: ఆబద హహసపసన షపక

7764 SQX2291482
పపరర: అబద హహసపన షపక

భరస : నవన కలమమర నవబబ తష
ఇసటట ననస:65-9-945
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల షససక
ఇసటట ననస:65-9-947
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప దనదన షససక
ఇసటట ననస:65-9-947
వయససస:31
లస: పప
7780 SQX0515072
పపరర: షపక దనదన

7767 SQX1570721
పపరర: షబపనన షపక

95-189/1725

భరస : శబబర షపక
ఇసటట ననస:65-9-945
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప బబడడ షపక
ఇసటట ననస:65-9-945/2
వయససస:23
లస: పప
7777 SQX0515080
పపరర: షపక జమర

7766 SQX2507721
పపరర: శబబర షపక

తసడక:ప షరరఫ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-9-945
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప యబససబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-945
వయససస:60
లస: పప
7774 SQX2247450
పపరర: ననగమల బబషర షపక

తలర : షరరఫ బబష షపక
ఇసటట ననస:65-9-945
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-9-945
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఫకకర అహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-9-945
వయససస:34
లస: ససస స
7771 MLJ3181047
పపరర: బబష షపక

95-192/721
7763 SQX1201862
పపరర: మబసరసక అహకద ఖమన
మహమకద
తసడక:ప అసదసలమరహ ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-944/2
వయససస:34
లస: పప

7788 SQX2114767
పపరర: జజకకర సయఖద

95-192/912

భరస : బషసర సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-947/2
వయససస:42
లస: ససస స
95-190/1206

7791 SQX2274793
పపరర: శహహదన మహమకద

95-190/1207

తసడక:ప అసర స మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-948
వయససస:19
లస: ససస స
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7792 SQX2324788
పపరర: బబ సప గర
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95-189/1631

భరస : షపక హమద
ఇసటట ననస:65-9-951
వయససస:65
లస: ససస స

7793 SQX2209138
పపరర: షపక అబబదల వదసద

తసడక:ప షపక హమద
ఇసటట ననస:65-9-951
వయససస:38
లస: పప

95-189/1178 7796 SQX1546227
7795 SQX1707850
పపరర: గగససయమ ససలమసనన మహమకద
పపరర: సలలహ మహమకద

తసడక:ప సలలహ మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-952
వయససస:22
లస: ససస స
7798 SQX2144780
పపరర: ససహహల అఖస ర మహమకద

95-190/1209

7799 SQX1575291
పపరర: అరరరయమ కగసర పఠరన
భరస : అమరద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-9-953
వయససస:27
లస: ససస స

7801 SQX2260735
పపరర: షపక శహహదన

7802 SQX2179729
పపరర: రహమతషననసర షపక

95-190/1210

భరస : షపక ఖజ షరరఫ
ఇసటట ననస:65-9-953
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప దనవపద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-9-953
వయససస:33
లస: పప
7807 SQX2212397
పపరర: షపక ఖజ షరరఫ

95-192/1187

95-192/740

95-192/743

భసధసవప: మహమకద అననస షపక
ఇసటట ననస:65-9-953/6
వయససస:69
లస: ససస స

95-190/1211

7811 SQX0706077
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

7814 SQX0245225
పపరర: అబబదల గఫపర షపక

95-192/745

7817 SQX2323871
పపరర: మహమకద అననస షపక

95-191/657

7820 SQX1740257
పపరర: షరరకల షపక
తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-9-954
వయససస:20
లస: ససస స

95-190/585

7803 SQX2179604
పపరర: షపక అబబదల మబతలర బ

95-190/1212

7806 SQX2211464
పపరర: దనవపద ఖమన పఠరన

95-192/943

తసడక:ప అబబదలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-9-953
వయససస:66
లస: పప
95-192/1188

7809 SQX0982694
పపరర: జహరరననసర షపక

95-192/739

భరస : మహబమబ ససబబన షససక
ఇసటట ననస:65-9-953/1
వయససస:45
లస: ససస స
95-192/741

7812 SQX0276733
పపరర: తనహహర బబగస షపక

95-192/742

తసడక:ప కరరస బబగస షససక
ఇసటట ననస:65-9-953/4
వయససస:56
లస: ససస స
95-192/744

7815 SQX0576983
పపరర: అబబదల వరహ బ షరరఫ షపక

95-193/907

తసడక:ప అబబదల గఫర
ఇసటట ననస:65-9-953/4
వయససస:38
లస: పప
95-189/1635

తలర : సబబరరననసర షపక
ఇసటట ననస:65-9-953/6
వయససస:31
లస: పప
95-193/1432

7800 SQX1575275
పపరర: అమరద ఖమన పఠరన

తసడక:ప షపక ఖజ షరరఫ
ఇసటట ననస:65-9-953
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప రజజక షససక
ఇసటట ననస:65-9-953/4
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప మహబమబ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-9-953/5
వయససస:48
లస: పప
7819 SQX2317774
పపరర: సబబరరననసర షపక

7808 SQX2211019
పపరర: కగసర ససలల న షపక

95-189/1634
7797 SQX1546201
పపరర: ఫరతమమ జహర మహమకద

తసడక:ప దనవపద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-9-953
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప మమహబమబ షససక
ఇసటట ననస:65-9-953/1
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ప అబబదల గఫపర షససక
ఇసటట ననస:65-9-953/4
వయససస:39
లస: పప
7816 SQX1334374
పపరర: రజజక ఖమన పటబన

95-190/584

తసడక:ప తమమ అననసరర షపక
ఇసటట ననస:65-9-953
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మహబమబ షపక షససక
ఇసటట ననస:65-9-953/1
వయససస:76
లస: ససస స
7813 SQX0276717
పపరర: హహహదర షపక

7805 SQX2169605
పపరర: ఆరరఫ ఖమన పఠరన

95-190/1208

భరస : సలలహ మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-952
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప దనవపద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-9-953
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప షపక అబబదల సతస ర
ఇసటట ననస:65-9-953
వయససస:49
లస: పప
7810 SQX0982702
పపరర: అమనన బ షపక

95-189/1633

భరస : తమమ అననసరర షపక
ఇసటట ననస:65-9-953
వయససస:34
లస: ససస స
95-191/656

7794 SQX2324903
పపరర: అబబదల సమద షపక

తసడక:ప హమద షపక
ఇసటట ననస:65-9-951
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప గగస మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-952
వయససస:50
లస: పప

భసధసవప: గగససయమ ససలమసనన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-952
వయససస:19
లస: పప

7804 SQX2167666
పపరర: అసజద ఖమన పఠరన

95-189/1632

7818 SQX1835149
పపరర: షసషరద బబగస మహమకద

95-192/746

భరస : మహమకద అనస షపక
ఇసటట ననస:65-9-953/6
వయససస:28
లస: ససస స
95-192/747

7821 SQX1739978
పపరర: ససభబన షపక

95-192/748

తసడక:ప షబబర షపక
ఇసటట ననస:65-9-954
వయససస:42
లస: పప

Page 265 of 372

7822 SQX0341479
పపరర: షపక జరరనన బబగస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11
95-193/908

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:65-9-954
వయససస:45
లస: ససస స
7825 SQX2473338
పపరర: అబద షపక

7823 SQX1031962
పపరర: మసరసన షపక

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-9-954
వయససస:42
లస: పప
95-198/1550

తసడక:ప బబసరహ షపక
ఇసటట ననస:65-9-955
వయససస:20
లస: పప

7826 SQX2336667
పపరర: సబరర షపక

95-189/1639

భరస : మహమకద హమదసలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-9-957/1
వయససస:31
లస: ససస స
7834 SQX0086942
పపరర: మసరసన షపక

95-192/751

95-189/1642

95-193/1435

95-192/754

తసడక:ప ననశరద అల షపక
ఇసటట ననస:65-9-967, 9/7
వయససస:32
లస: పప

95-192/749

7841 SQX0088385
పపరర: షఫసతషల షపక

7844 SQX2061364
పపరర: రబబన సయద

95-190/1007

7847 SQX2228963
పపరర: ననశద అల షపక
తసడక:ప మహబమబ అల
ఇసటట ననస:65-9-967, 9/7
వయససస:56
లస: పప

95-192/823

95-189/1344

95-189/1638
7830 SQX2217768
పపరర: మహమకద హమదసలమర ఖమన

7833 SQX0086983
పపరర: జజరరన షపక

95-192/750

భరస : మసరసన షససక
ఇసటట ననస:65-9-958/2
వయససస:49
లస: ససస స
95-189/1640

7836 SQX2382604
పపరర: సలమమ షపక

95-189/1641

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-9-960
వయససస:43
లస: ససస స
95-193/1434

7839 SQX2492668
పపరర: చస బబష షపక

95-193/1483

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-9-960
వయససస:23
లస: పప
95-192/752

7842 SQX0743682
పపరర: యమససఫ బబగ షపక

95-192/753

తసడక:ప అషషర బబగ షససక
ఇసటట ననస:65-9-961/3
వయససస:56
లస: పప
95-192/914

తసడక:ప గగసప సయద
ఇసటట ననస:65-9-963
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఇరరరన అల షపక
ఇసటట ననస:65-9-967
వయససస:18
లస: ససస స
7849 SQX1841212
పపరర: ఇరరరన అల షపక

7838 SQX2390904
పపరర: ఇసరకయల షపక

7827 SQX2001543
పపరర: మహబమబ షపక

తసడక:ప మహమకద హహసపన ఖమన
ఇసటట ననస:65-9-957/1
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప ఇససబ భబయ షపక
ఇసటట ననస:65-9-961/3
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఇమమమ న షపక
ఇసటట ననస:65-9-963
వయససస:24
లస: ససస స
7846 SQX2060127
పపరర: అమన బబనస షపక

95-189/1637

తసడక:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-9-960
వయససస:46
లస: పప

భరస : గగస బబష మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-961/2
వయససస:60
లస: ససస స
7843 SQX1882810
పపరర: రజయమ షపక

7835 SQX2386134
పపరర: ఆశయ షపక

7845 SQX2207306
పపరర: షకకర సయద

95-192/1189

భరస : గగసప సయద
ఇసటట ననస:65-9-963
వయససస:38
లస: ససస స
95-189/1643

7848 SQX2259489
పపరర: రజయమ షపక

95-190/1213

భరస : ననశద అల షపక
ఇసటట ననస:65-9-967, 9/7
వయససస:49
లస: ససస స

95-190/1008 7851 SQX2109445
7850 SQX2060135
పపరర: రహమతషననసర మహమకద
పపరర: రరాడషక సయఖద

భరస : జజకకర హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-969
వయససస:42
లస: ససస స

95-193/910

తసడక:ప అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:65-9-957
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-9-960
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:ప షపక ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-9-960
వయససస:23
లస: పప
7840 SQX2371797
పపరర: జకకర మహమకద

95-193/1433

భరస : ఉసరకన షససక
ఇసటట ననస:65-9-958/2
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప జజన షససక
ఇసటట ననస:65-9-958/2
వయససస:52
లస: పప
7837 SQX2469005
పపరర: షపక చస బబష

7832 SQX1071349
పపరర: ఫరరరనన ఫరరరన షపక

7824 SQX0341404
పపరర: మహమకద బషసరరలమర

తసడక:ప హబబబలర 
ఇసటట ననస:65-9-954
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-9-956
వయససస:38
లస: ససస స

95-189/1636 7829 SQX2223014
7828 SQX2244861
పపరర: హఫరస అరరకయమ షపక మహమకద
పపరర: మమనసఫరరదదదన షపక
మహమకద
తలర : షబన షపక మహమకద
తసడక:ప ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:65-9-957
ఇసటట ననస:65-9-957
వయససస:22
లస: ససస స
వయససస:19
లస: పప

7831 SQX2217743
పపరర: మహమకద బశరరననసర

95-193/909

95-192/915

తసడక:ప జజకకర హహసపన సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-970
వయససస:18
లస: ససస స
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7852 SQX2186583
పపరర: మహమకద ఆదదల షపక

95-171/1021

తసడక:ప మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-970/1
వయససస:57
లస: పప
7855 SQX2079663
పపరర: తససర స బబనస సయద

95-191/461

95-191/660

95-191/663

95-192/755

95-192/758

95-190/1214

95-190/586

7865 SQX0863324
పపరర: సలమకననజ షపక

7868 SQX0948166
పపరర: హససబ షపక

7871 SQX2123685
పపరర: జజనబ షపక

7874 SQX0573865
పపరర: జజవనద రరయమ సయఖద

95-190/589

7877 SQX1999291
పపరర: మజద షపక

95-192/756

తసడక:ప MOGAL JAN AHMAD బబగ బబగస
ఇసటట ననస:65-9-973
వయససస:38
లస: పప

7880 SQX2000230
పపరర: బబబబ షపక
తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-9-973
వయససస:31
లస: పప

95-191/662

7863 SQX2492841
పపరర: అసమమ ఖటటన

95-193/1485

7866 SQX0341503
పపరర: మహమకద ఖమతతన

95-192/757

భరస : అబబదల ససబమర షససక
ఇసటట ననస:65-9-971
వయససస:47
లస: ససస స
95-192/759

7869 SQX1985241
పపరర: అబబదల ససబబర షపక

95-192/916

తసడక:ప అబబదల సమవపలమర షపక
ఇసటట ననస:65-9-971
వయససస:69
లస: పప
95-190/1215

7872 SQX2247955
పపరర: ఉమర షపక

95-190/1216

తసడక:ప మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-9-972
వయససస:20
లస: పప
95-190/587

7875 SQX0957191
పపరర: హబబ సయఖద

95-190/588

తసడక:ప రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-972/2
వయససస:31
లస: పప
95-92/667

తసడక:ప రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:65-9-973
వయససస:23
లస: పప
95-192/761

7860 SQX2220069
పపరర: జమర బబష షపక

తసడక:ప అజకతషలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-9-970/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-972/2
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప ఖమజజ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-972/2
వయససస:63
లస: పప
7879 SQX0335752
పపరర: అబబదల బషసర అహకద బబగ

95-193/1436

భరస : మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-9-972
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-972/2
వయససస:50
లస: ససస స
7876 SQX0957183
పపరర: రషసద సయఖద

7862 SQX2436798
పపరర: ఆదదల మహమకద

95-191/659

తసడక:ప మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:65-9-970/1
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప ససబమర షససక
ఇసటట ననస:65-9-971
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప మర షపక
ఇసటట ననస:65-9-972
వయససస:45
లస: పప
7873 SQX0957431
పపరర: ఫరతమమబ సయఖద

95-191/661

తసడక:ప అబబదల ససబమర షపక షససక
ఇసటట ననస:65-9-971
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప అనవర షపక షససక
ఇసటట ననస:65-9-971
వయససస:33
లస: పప
7870 SQX2123677
పపరర: మహహదదదన షపక

7859 SQX2120517
పపరర: అనవర బబష షపక

7857 SQX2122133
పపరర: గగసప బబష షపక
తసడక:ప మహమకద ఆదదల షపక
ఇసటట ననస:65-9-970/1
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప మర సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-970/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : షపక హససబ షససక
ఇసటట ననస:65-9-971
వయససస:28
లస: ససస స
7867 SQX1139857
పపరర: మజహర అల షపక

95-191/658

తసడక:ప మహమకద ఆదదల షపక
ఇసటట ననస:65-9-970/1
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప జన షపక
ఇసటట ననస:65-9-970/1
వయససస:22
లస: ససస స
7864 SQX1375451
పపరర: షపక జననథ ఫరతమమ

7856 SQX2121366
పపరర: నసర షపక

95-189/1708
7854 SQX2502433
పపరర: మహమకద శలక పరవన షపక

భరస : గగసప బబష షపక
ఇసటట ననస:65-9-970/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహమకద ఆదదల షపక
ఇసటట ననస:65-9-970/1
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : గగసప బబష మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-970/1
వయససస:27
లస: ససస స
7861 SQX2220390
పపరర: సహననజ షపక

95-189/1688

భరస : ఆదదల మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-970/1
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : హబబ శలమర సయద
ఇసటట ననస:65-9-970/1
వయససస:24
లస: ససస స
7858 SQX2220408
పపరర: శలక పరవన మహమకద

7853 SQX2501989
పపరర: నసర షపక

7878 SQX0344572
పపరర: రషసదన బబగస పఠరన

95-192/760

భరస : అహకద బబగ పఠరన
ఇసటట ననస:65-9-973
వయససస:43
లస: ససస స
95-192/917

7881 SQX2001618
పపరర: గగససయమ షపక

95-192/918

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-973
వయససస:26
లస: ససస స
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7882 SQX1030030
పపరర: ఎరరరన తనవర మహమకద

95-192/762

7883 SQX0690735
పపరర: ఫతమబననసర మహమకద

భరస : మహమకద మబషసర బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-973/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప అజజ భబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-973/1
వయససస:28
లస: ససస స

7885 SQX0335869
పపరర: మబషసర బబషర మహమకద

7886 SQX0690768
పపరర: అజజ బబషర మహమకద

95-192/765

తసడక:ప గగస బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-973/1
వయససస:34
లస: పప
95-192/768

భరస : బబషస షపక
ఇసటట ననస:65-9-974
వయససస:23
లస: ససస స
95-193/911

తసడక:ప మధసససధన రరవప పబబబల
ఇసటట ననస:65-9-974
వయససస:43
లస: ససస స
95-192/771

95-192/774

95-192/777

95-192/780

7898 SQX1738830
పపరర: తనహహర మహమకద

7901 SQX1738863
పపరర: నసర అహకద మహమకద

7904 SQX1738764
పపరర: ఖమదర బబషర షపక

95-166/1107

Deleted
95-190/1219

7907 SQX2280014
పపరర: నజర షపక

95-192/772

తసడక:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:65-9-978
వయససస:21
లస: ససస స

7890 SQX1320548
పపరర: బబబబ షపక

95-192/770

7893 SQX1968841
పపరర: శసషషదదదన మహమకద

95-166/1019

7896 SQX1839893
పపరర: ఆయయశర బబగస షపక

95-192/773

భరస : ఉమకర మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-977
వయససస:24
లస: ససస స
95-192/775

7899 SQX1738798
పపరర: మమహబబ మహమకద

95-192/776

భరస : ఇససక మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-977
వయససస:62
లస: ససస స
95-192/778

7902 SQX1738699
పపరర: ఉమకర మహమకద

95-192/779

తసడక:ప ఇససౘ మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-977
వయససస:35
లస: పప
95-192/781

7905 SQX1738723
పపరర: ఇససక మహమకద

95-192/782

తసడక:ప ఉసరకన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-977
వయససస:71
లస: పప
95-190/1217

తసడక:ప మహమకద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:65-9-978
వయససస:54
లస: పప
7910 SQX1826148
పపరర: రరకరసన షపక

95-192/767

భసధసవప: సపమఉననషర బబ
ఇసటట ననస:65-9-976/3
వయససస:63
లస: పప

తసడక:ప హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-977
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప మహమకద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:65-9-978
వయససస:54
లస: పప

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:65-9-978
వయససస:44
లస: ససస స

95-193/912

తసడక:ప ఇససౘ మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-977
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప ఇసరసౘ మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-977
వయససస:39
లస: పప

7909 SQX2274751
పపరర: నససమ షపక

7895 SQX1628736
పపరర: ఆయయషర బబగస షపక

7887 SQX0690727
పపరర: గగస భబషర మహమకద

తసడక:ప మహమకద అబబదల హమద షపక
ఇసటట ననస:65-9-974
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఉసరకన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-977
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప ఇససౘ మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-977
వయససస:29
లస: పప

7906 SQX2056547
పపరర: నజర షపక

95-192/769

భరస : ఉమమమరమ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-9-977
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఖమదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-9-977
వయససస:37
లస: ససస స

7903 SQX1738749
పపరర: ఉసరకన మహమకద

7892 SQX1461060
పపరర: మధసససదన రరవప పబబబల

95-192/764

తసడక:ప ఖమససస మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-973/1
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ప బపహకయఖ పబబబల
ఇసటట ననస:65-9-974
వయససస:41
లస: పప

భరస : నసర అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-977
వయససస:23
లస: ససస స

7900 SQX1738707
పపరర: అబజల మహమకద

95-192/766

తసడక:ప హమద షపక
ఇసటట ననస:65-9-974
వయససస:31
లస: పప

7891 SQX1461359
పపరర: రమదడవ పబబబల

7897 SQX1738814
పపరర: రరజవస బబగమ షపక

7889 SQX1320316
పపరర: బశ షపక

7884 SQX0690511
పపరర: మబసరసరర బబగస మహమకద

భరస : గగస భబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-973/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ప గగస బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-973/1
వయససస:35
లస: పప

7888 SQX1787126
పపరర: అభద షపక

7894 SQX1738673
పపరర: అమరరన షపక

95-192/763

7908 SQX2256246
పపరర: కరరమ షపక

95-190/1218

భరస : బజ షపక
ఇసటట ననస:65-9-978
వయససస:45
లస: ససస స
95-192/783

7911 SQX0863357
పపరర: ననయబ రససల షపక

95-192/784

తసడక:ప నజర షససక
ఇసటట ననస:65-9-978
వయససస:27
లస: పప
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95-192/919

భసధసవప: షపక ఖజ షపక
ఇసటట ననస:65-9-978
వయససస:50
లస: పప
7915 SQX2274546
పపరర: రరకన షపక

95-198/1551

95-192/921

95-192/924

95-189/1645

95-192/785

తసడక:ప షబర షపక
ఇసటట ననస:65-9-979/2
వయససస:26
లస: పప
7930 SQX1835107
పపరర: షగబఫరస నససన
ప మహమకద

7919 SQX2112514
పపరర: ఫసరరజ షపక

7922 SQX2238228
పపరర: శలక షపక

95-192/797

7925 SQX1333962
పపరర: గగససయమ బబ పఠరన

7917 SQX1827880
పపరర: మహమకద షబబర షపక

95-192/922

7920 SQX2111847
పపరర: ఉమమక హన షపక

95-189/1644

95-193/1464

7926 SQX1405944
పపరర: కరలలషర షపక

తసడక:ప కరరమ షపక
ఇసటట ననస:65-9-979/1, 9/6TH LANE
వయససస:41
లస: పప

95-192/786
7928 SQX1739135
పపరర: వనసకటటశవర వర పపసరద
కకసడకరవపరర
తసడక:ప శవ కకషష రరవప కకసడకరవపరర
ఇసటట ననస:65-9-979/2
వయససస:39
లస: పప

7929 SQX1195065
పపరర: మబబషసర అహకద ఖమన
తసడక:ప మరర ఖమన
ఇసటట ననస:65-9-982
వయససస:41
లస: పప

7931 SQX1841204
పపరర: ఇరరర ద అల షపక

7932 SQX2251593
పపరర: హహదయతషలమర షపక

95-192/798

7934 SQX2061430
పపరర: సమవపలమర షపక

7935 SQX2105336
పపరర: రరహన పరరవన షపక

95-193/1437 7937 SQX2331676
7936 SQX2381846
పపరర: ససలమసన అహకద మహమకద
పపరర: ఉబబసర ససదర దకక మహమకద

తసడక:ప అబబదల రజజక సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-988/1
వయససస:71
లస: పప

95-192/925

తసడక:ప హహదయతషలమర షపక
ఇసటట ననస:65-9-984
వయససస:26
లస: పప

7940 SQX1333236
పపరర: నజజక షపక
తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-989
వయససస:26
లస: ససస స

95-193/913

95-190/1220

95-196/723

తసడక:ప హహదయతషలమర షపక
ఇసటట ననస:65-9-984
వయససస:28
లస: ససస స
95-189/1646

తసడక:ప అనసర ససదర దకక మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-988/1
వయససస:21
లస: పప
95-190/591

95-193/1486

భరస : కరలలషర పఠరన
ఇసటట ననస:65-9-979/1, 9/6TH LANE
వయససస:39
లస: ససస స

7933 SQX1774736
పపరర: షపక సరమవపలమర

7939 SQX0097147
పపరర: యబసఫ సయఖద

95-180/795

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-979
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-984
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప అబబదల జలల మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-985
వయససస:57
లస: పప

95-192/923

7923 SQX2112316
పపరర: మబనన షపక

తసడక:ప ననషరద అల షపక
ఇసటట ననస:65-9-982,WARD NO-17,
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప షపక హహదయతషలమర
ఇసటట ననస:65-9-984
వయససస:26
లస: పప

95-211/30

తసడక:ప మహమమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-9-978/2
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఇరరర ద అల షపక
ఇసటట ననస:65-9-982,WARD NO-17,
వయససస:24
లస: ససస స
95-192/787

95-192/1190

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-9-978
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-9-978/3
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప రరహమన
ఇసటట ననస:65-9-979
వయససస:21
లస: పప
7927 SQX1815422
పపరర: అబబదల రహహస షపక

95-202/766

భరస : మహమమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-9-978/2
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప మహమమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-9-978/2
వయససస:25
లస: ససస స
7924 SQX2208023
పపరర: ఇసరకయల జబవపలమర షపక

7916 SQX2097434
పపరర: షపక ఖజ షపక

7914 SQX2274678
పపరర: ననయబ రససల షపక

తసడక:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:65-9-978
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప షపక బజ షపక
ఇసటట ననస:65-9-978
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప అబబదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:65-9-978/2
వయససస:57
లస: పప
7921 SQX2113512
పపరర: మబనన షపక

95-192/920

తసడక:ప షపక బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-9-978
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:65-9-978
వయససస:20
లస: ససస స
7918 SQX2114072
పపరర: మహమమద షరరఫ షపక

7913 SQX2061455
పపరర: షపక షబన షపక

7938 SQX0096875
పపరర: యబనసస సయఖద

95-190/590

తసడక:ప యబససబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-988/1
వయససస:49
లస: పప
95-192/788

7941 SQX1334507
పపరర: తనవర ఫరతమమ షపక

95-192/789

తసడక:ప నజమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-9-989
వయససస:27
లస: ససస స
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7942 SQX1418467
పపరర: బబబబ షపక
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95-192/790

తసడక:ప గగస బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-9-989
వయససస:54
లస: పప
7945 SQX1249201
పపరర: కరరషరక మహమకద

95-190/592

95-190/595

95-190/598

95-190/601

95-190/604

95-190/607

95-190/610

తసడక:ప హసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:69
లస: పప

95-190/599

7958 SQX1249219
పపరర: ఫసరరజ ఖమన పఠరన

7961 SQX1537903
పపరర: జలమన షపక

7964 SQX0108746
పపరర: సలమమబదదదన బబషర షపక

95-190/613

7967 SQX0142133
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-190/602

7970 SQX0108969
పపరర: అబబదల రగఫ షపక
తసడక:ప హససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:78
లస: పప

95-190/597

7953 SQX0342667
పపరర: ససఫసయమ షపక

95-190/600

7956 SQX1249284
పపరర: రజయమ పఠరన

95-190/603

భరస : మరర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:60
లస: ససస స
95-190/605

7959 SQX1249250
పపరర: జలమన ఖమన పఠరన

95-190/606

తసడక:ప మరర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:33
లస: పప
95-190/608

7962 SQX0108258
పపరర: ఖమజజ షపక

95-190/609

తసడక:ప మబనర షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:40
లస: పప
95-190/611

7965 SQX0351288
పపరర: బబడచ మహమకద

95-190/612

తసడక:ప బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:45
లస: పప
95-190/614

తసడక:ప అబబదల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:45
లస: పప
95-190/616

7950 SQX0074229
పపరర: అతయమ ససలమసనన షపక

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప అజమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:45
లస: పప
7969 SQX0108811
పపరర: అజమబదదదన షపక

7955 SQX0073338
పపరర: మహననజ బబగస షపక

95-190/594

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప యమకలబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:41
లస: పప
7966 SQX0403238
పపరర: అబబ బకర షపక

95-190/596

తసడక:ప మరర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప మరర షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:35
లస: పప
7963 SQX0142109
పపరర: రహమమన షపక

7952 SQX0405340
పపరర: మబనర షపక

7947 SQX1249276
పపరర: రజయమ ససలమసన పఠరన
భరస : జలమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అబమబకర షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:29
లస: పప
7960 SQX0351304
పపరర: గగస షపక

95-190/593

భరస : బబడడ షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:43
లస: ససస స
7957 SQX0109140
పపరర: ససబబన షపక

7949 SQX0405316
పపరర: మబసతనజ షపక

95-193/1438

Deleted

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : యబనస మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:41
లస: ససస స
7954 SQX0074054
పపరర: షసషరద షపక

7946 SQX1249243
పపరర: సబన షపక

7944 SQX2426393
పపరర: ససఫసయమ షపక

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:65-9-992
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:35
లస: ససస స
7951 SQX0078717
పపరర: జహహ షరహహన మహమకద

95-189/1647

తసడక:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:65-9-992
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప బబడడ మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:24
లస: ససస స
7948 SQX0073361
పపరర: షబనన షపక

7943 SQX2423325
పపరర: మహబమబ బబష షపక

7968 SQX1451327
పపరర: దనవపద షపక

95-190/615

తసడక:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:60
లస: పప
95-190/617

7971 SQX2125011
పపరర: రరషన జమర షపక

95-190/1221

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-9-994
వయససస:18
లస: పప
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7972 SQX2382596
పపరర: జజన బబష షపక
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95-189/1648

తసడక:ప రజక షపక
ఇసటట ననస:65-9-996
వయససస:26
లస: పప
7975 SQX2151900
పపరర: హనఫ షపక

95-190/1222

95-190/1225

7981 SQX0721191
పపరర: జబనన షపక

95-190/1223

7984 SQX0740688
పపరర: మసరసన షపక

95-190/619

95-190/622

95-190/623

95-190/626

7985 SQX0720946
పపరర: షకకరర షపక

7988 SQX0073197
పపరర: అమనన బబ షపక

7991 SQX0476754
పపరర: నజర షపక

95-190/629

7994 SQX0341909
పపరర: నససన
ప షపక

95-190/933

భరస : జఉదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-1002
వయససస:54
లస: ససస స

7997 NDX2413342
పపరర: తమమబదదదన మహమకద

95-190/624

8000 NDX2413243
పపరర: మయనసదదదన మహమకద
తసడక:ప జయమఉదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-1002
వయససస:36
లస: పప

95-190/618

7983 SQX0740878
పపరర: షబబర షపక

95-190/621

7986 SQX2502441
పపరర: ననగబర బబష షపక

95-189/1709

7989 SQX1176644
పపరర: ఆససఫ మహమకద

95-190/625

తసడక:ప యమససఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-1001
వయససస:26
లస: పప
95-190/627

7992 SQX0351353
పపరర: బషసర షపక

95-190/628

తసడక:ప నల జజన షపక
ఇసటట ననస:65-9-1001
వయససస:42
లస: పప
95-190/932

7995 NDX2413284
పపరర: మమమమబననసర షపక

94-190/49

భరస : మయనసదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-9-1002
వయససస:33
లస: ససస స
94-190/51

తసడక:ప జయమఉదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-1002
వయససస:21
లస: పప
94-190/53

7980 SQX0721217
పపరర: జకకరర షపక

తసడక:ప ననగబర బఇవనస షపక
ఇసటట ననస:65-9-1001
వయససస:28
లస: పప

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:65-9.1001
వయససస:35
లస: ససస స
94-190/50

95-190/1224

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-9-998
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప ఖమబదదన
ప షపక
ఇసటట ననస:65-9-1001
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప ఖమససస సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-1001
వయససస:51
లస: పప
7996 NDX2413151
పపరర: మబజహమన బబగస మహమకద

95-190/620

భరస : యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:65-9-1001
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప సరయబరలమర సరయబధ
ఇసటట ననస:65-9-1001
వయససస:29
లస: పప
7993 SQX0448100
పపరర: యబసఫ సయఖద

7982 SQX0721225
పపరర: రజయమ షపక

7977 SQX2261196
పపరర: హనఫ షపక

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-9-998
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-9.998
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననజమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-9-1001
వయససస:30
లస: ససస స
7990 SQX0447946
పపరర: సహహఫపలమర సయఖద

95-190/1226

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-9-998
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-9-998
వయససస:60
లస: పప
7987 SQX1877497
పపరర: షరహహదన బబగస షపక

7979 SQX2128395
పపరర: రజయమ షపక

95-189/1649

తసడక:ప మర షపక
ఇసటట ననస:65-9-997
వయససస:52
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-9-997 , 9 LINE
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-9-998
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప జయమఉదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-1002
వయససస:33
లస: పప

7976 SQX2128320
పపరర: హనఫ షపక

7974 SQX2210854
పపరర: రజయమ షపక

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-9-997
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప మర షపక
ఇసటట ననస:65-9-997
వయససస:80
లస: పప

తసడక:ప మర షపక
ఇసటట ననస:65-9-997 , 9 LINE
వయససస:79
లస: పప

7999 NDX2413318
పపరర: అజహరరదదదన మహమకద

95-192/1191

భరస : జజన బబసహ షపక
ఇసటట ననస:65-9-996
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప మర షపక
ఇసటట ననస:65-9-997
వయససస:80
లస: పప
7978 SQX2150712
పపరర: హనఫ షపక

7973 SQX2378990
పపరర: షరరన షపక

7998 NDX2413375
పపరర: నజజమబదదదన మహమకద

94-190/52

తసడక:ప జయమఉదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-1002
వయససస:25
లస: పప
94-190/54

8001 SQX2502045
పపరర: ఆశ షపక

95-189/1692

తలర : అలర బకలక షపక
ఇసటట ననస:65-9-1002
వయససస:19
లస: ససస స
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8002 SQX1455469
పపరర: జకకర బబగమ మహమకద

95-190/630

8003 SQX1455436
పపరర: ఇకరబల మహమకద

భరస : మహమకద ఇకరబల మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-1002
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప అనవర మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-1002
వయససస:46
లస: పప

8005 MLJ3138187
పపరర: ఆదసబ షపక

8006 MLJ3138179
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

95-190/633

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-9-1003
వయససస:53
లస: ససస స

95-190/631

95-190/636

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-9-1003
వయససస:49
లస: పప

8009 MLJ3210507
పపరర: బబషర షపక

95-190/634

95-190/639

8012 SQX0210922
పపరర: రరహనన షపక

భరస : అమన నసర బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-1004
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగమలమరర షపక
ఇసటట ననస:65-9-1004
వయససస:44
లస: ససస స

8014 SQX1303577
పపరర: గగససయమ మహమకద

8015 SQX1303205
పపరర: అమన నసర బబష

95-193/914

భరస : జకకర హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-1004
వయససస:49
లస: ససస స
8017 SQX2235687
పపరర: నజక మబహమకద

8007 SQX0948075
పపరర: బషసర షపక

95-190/635

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-9-1003
వయససస:29
లస: పప
95-190/637

తసడక:ప వజరర వరనపప
ఇసటట ననస:65-9-1003
వయససస:65
లస: పప

8011 SQX1748912
పపరర: నజమమ మహమకద

95-190/632

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-9-1003
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-9-1003
వయససస:55
లస: ససస స

8008 SQX0948042
పపరర: భబజ షపక

8004 SQX0948091
పపరర: ఫరతమమ షపక

8010 SQX1748938
పపరర: ఆయయశర బబనస షపక

95-190/638

తసడక:ప నగమలమరర షపక
ఇసటట ననస:65-9-1004
వయససస:21
లస: ససస స
95-190/640

8013 SQX0226357
పపరర: షపక ననగబలల మరర

95-190/641

తసడక:ప మదనర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-1004
వయససస:47
లస: పప
95-193/915

తసడక:ప జజకకర నసర బబష
ఇసటట ననస:65-9-1004
వయససస:34
లస: పప

8016 SQX1303163
పపరర: జజకకర హహసపసన మహమకద

95-193/916

తసడక:ప అబబదల అజజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-1004
వయససస:54
లస: పప

95-195/1543

భరస : అమన నసర బబష మబహమకద
ఇసటట ననస:65-9-1004
వయససస:30
లస: ససస స

8018 SQX1745728
పపరర: మబనన షపక
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95-190/642

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-9-1005
వయససస:36
లస: ససస స
95-190/645

తసడక:ప బబజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-9-1005
వయససస:25
లస: పప
8024 SQX1748110
పపరర: ఆయయశర షపక

తసడక:ప సయద మహబమబ జన
ఇసటట ననస:65-9-1008
వయససస:44
లస: పప

8022 SQX1745694
పపరర: మహమకద షపక

95-190/646

తసడక:ప జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-9-1005
వయససస:44
లస: పప
95-190/648

తసడక:ప శబర షపక
ఇసటట ననస:65-9-1007
వయససస:33
లస: ససస స
8027 SQX2360808
పపరర: సయద షరరరదదదన

95-190/643

Deleted

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-9-1005
వయససస:36
లస: ససస స
8021 SQX0925131
పపరర: షఫసవపలర హఖమన పఠరన

8019 SQX1748813
పపరర: మబనన షపక

8025 SQX1748102
పపరర: శబర షపక

8028 SQX2477073
పపరర: నససమ బబగబమ షపక
భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-9-1008
వయససస:32
లస: ససస స

95-190/644

భరస : జజన భబషర షపక
ఇసటట ననస:65-9-1005
వయససస:60
లస: ససస స
8023 SQX1748797
పపరర: మహమకద షపక

95-190/647

తసడక:ప జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:65-9-1005
వయససస:44
లస: పప
95-190/649

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-9-1007
వయససస:34
లస: పప
95-189/1605

8020 SQX0405142
పపరర: ఆదనసబ షపక

8026 SQX1748144
పపరర: చసద బబషర షపక

95-190/650

తసడక:ప ఇమమమ సహ బ షపక
ఇసటట ననస:65-9-1007
వయససస:47
లస: పప
95-189/1606

8029 SQX2282440
పపరర: నవద మహమకద

95-189/1607

తసడక:ప రఫసక మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-1008
వయససస:23
లస: పప
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95-189/1608

తసడక:ప సయద షరరరదదదన
ఇసటట ననస:65-9-1008
వయససస:23
లస: పప

8031 SQX2360667
పపరర: సయద అఫసపన

95-189/1609

తసడక:ప సయద షరరరదదదన
ఇసటట ననస:65-9-1008
వయససస:20
లస: ససస స

8033 SQX1932714
పపరర: ఫరహహన మహమకద

95-192/791

తసడక:ప రఫసక మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-1008
వయససస:31
లస: ససస స

8034 SQX1932698
పపరర: సజదన పరరవన మహమకద

8032 SQX2500668
పపరర: గగస మహమకద

95-189/1664

తసడక:ప ఖమశస మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-1008
వయససస:65
లస: పప
95-192/792

భరస : రఫసక మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-1008
వయససస:46
లస: ససస స

8035 AP151000663294
పపరర: పరఖరరజజ షపక

భరస : అబబదల హహమమయమన కబర షపక
ఇసటట ననస:65-9-1008
వయససస:49
లస: ససస స

95-192/794 8037 AP151000663677
95-192/795 8038 SQX2362184
8036 SQX0950394
పపరర: మహమకద అబబదల రరయమజ షపక
పపరర: అబబదల హహమమయన కబర షపక
పపరర: సయద సహననజ

తసడక:ప అబబదల హహమమయమన కబర షపక
ఇసటట ననస:65-9-1008
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:65-9-1008
వయససస:59
లస: పప

8039 SQX1848696
పపరర: సరజదన బబగస షససక

8040 SQX2414308
పపరర: బబజదన బబగబమ

95-190/651

95-192/793

95-193/1428

భరస : సయద షరరరదదదన
ఇసటట ననస:65-9-1008
వయససస:44
లస: ససస స
95-189/1612

8041 SQX2413524
పపరర: నససమ షపక

95-189/1610

తసడక:ప అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:65-9-1008 F.NO.204 RAWOOF
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:65-9-1008,FLAT NO.204
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-9-1008,F.NO.204
వయససస:66
లస: ససస స

8042 SQX2413631
పపరర: అబబదల రహహస

8043 SQX1753383
పపరర: ఫరతమమ మహమకద

8044 SQX2413821
పపరర: రరషక షపక

95-189/1611

95-192/796

తసడక:ప అబబదల రరవపఫ
ఇసటట ననస:65-9-1008,F.NO.204
వయససస:46
లస: పప

భరస : బరకతషలమర ఫరరకక మహమకద
ఇసటట ననస:65-9-1010
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప బబషసద షపక
ఇసటట ననస:65-9-1011
వయససస:18
లస: ససస స

8045 SQX1052893
పపరర: హససనన మబనన సయఖద

8046 SQX1052935
పపరర: అబబదల కలమస సయఖద

8047 SQX1540757
పపరర: నససమబన సయఖద

95-189/1179

భరస : ఉమకర సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-1021
వయససస:27
లస: ససస స
8048 SQX1540732
పపరర: మనససర సయఖద

తసడక:ప ఖమససస సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-1021
వయససస:26
లస: పప
95-189/1182

తసడక:ప మబనవర సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-1023
వయససస:25
లస: పప
8051 SQX2509388
పపరర: మమహరరననసర షపక

95-189/1728

తసడక:ప ససధనన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-10-790
వయససస:22
లస: పప

95-189/1183

8052 SQX2152015
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

95-196/854

8055 SQX2281202
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

95-190/1108

8058 SQX1798883
పపరర: సయఖద జవనద
తసడక:ప సయఖద నసరరదదదన
ఇసటట ననస:65-10-790
వయససస:41
లస: పప

95-189/1184

8053 SQX2259281
పపరర: షకకల షపక

95-196/853

భరస : బదన షపక
ఇసటట ననస:65-10-395
వయససస:37
లస: ససస స
95-196/855

తసడక:ప బబడచ షపక
ఇసటట ననస:65-10-395
వయససస:22
లస: పప
95-190/654

8050 SQX1540724
పపరర: మబనవర సయఖద
తసడక:ప అమర సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-1023
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ప బబడచ షపక
ఇసటట ననస:65-10-395
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప శకనవరసరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:65-10-395
వయససస:22
లస: పప
8057 SQX1805951
పపరర: అబబదల అరరఫత షపక

8049 SQX1540740
పపరర: మబజర సయఖద

95-189/1181

భరస : మబనవర సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-1023
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప మబనవర సయఖద
ఇసటట ననస:65-9-1023
వయససస:27
లస: పప

భరస : సమఉలమర షపక
ఇసటట ననస:65-9-9084
వయససస:36
లస: ససస స
8054 SQX2258861
పపరర: ననగరరరరన మలలర ల

95-189/1180

95-189/1613

8056 SQX1805928
పపరర: మహమకద తహహర షపక

95-190/653

తసడక:ప బషసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-10-770
వయససస:22
లస: పప
95-190/655

95-190/656
8059 SQX0795112
పపరర: హహహదర అల మహమకద అబబదల

తసడక:ప మబనర అబబదల
ఇసటట ననస:65-10-1013
వయససస:28
లస: పప
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పపరర: నజయమ షపక
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95-196/852

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:65-10-1021
వయససస:34
లస: ససస స
8063 SQX1256966
పపరర: బదసపననసర షపక

95-190/658

95-190/1106

95-190/1107

95-192/867

95-190/662

95-192/1234

95-198/1426

భరస : అమర జతల
ఇసటట ననస:65-11-192
వయససస:26
లస: ససస స

8073 SQX0577999
పపరర: తనరర అహమద షపక

8076 SQX1993252
పపరర: గగసఖబబగస సయఖద

8079 SQX2491629
పపరర: జయ లకకక చలమర

8082 SQX2431021
పపరర: రరమకకషష శసగమ శశటట

95-198/524

8085 SQX1071646
పపరర: శకనవరస రరవప దదవ

95-190/660

8088 SQX2544062
పపరర: సమద షపక
తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-11- 345
వయససస:45
లస: పప

8068 SQX2386027
పపరర: మమమరరజ షపక

95-189/1386

8071 SQX1213313
పపరర: హనఫ షపక

95-190/1281

8074 SQX0576298
పపరర: అల మబరరసజజ షపక

95-190/661

తసడక:ప జజన అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-10-1033
వయససస:42
లస: పప
95-190/970

8077 SQX2057693
పపరర: యగర లకకక టటపసపసపత

95-177/1208

తసడక:ప శశషసయమ
ఇసటట ననస:65-11-11
వయససస:24
లస: ససస స
95-197/846

8080 SQX2177897
పపరర: రహహమబన షపక

95-198/1425

భరస : మర షపక
ఇసటట ననస:65-11-112/1
వయససస:45
లస: ససస స
95-196/876

8083 SQX2071132
పపరర: ఈశవరర నశకసకరరరవప

95-18/1039

భరస : మమరకసడడయబలల నశకసకరరరవప
ఇసటట ననస:65-11-123
వయససస:33
లస: ససస స
95-198/525

తసడక:ప వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:65-11-129
వయససస:47
లస: పప
95-197/45

95-190/1105

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-10-1030
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ప హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:65-11-120/2
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరధనకకకషష
ఇసటట ననస:65-11-129
వయససస:37
లస: ససస స
8087 SQX1742220
పపరర: లసగమక జతల

95-190/1280

భరస : ససబబ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:65-11-12
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:65-11-112/2
వయససస:34
లస: ససస స
8084 SQX0585679
పపరర: శరరష కరవటట

8070 SQX1213263
పపరర: నసరర హన షపక

8065 SQX2429140
పపరర: అనవర షపక

తసడక:ప హనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-10-1030
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:65-10-1033
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకట ససబబయఖ చలమర
ఇసటట ననస:65-11-12
వయససస:64
లస: పప
8081 SQX2440444
పపరర: శఖమల శసగసశశటట

95-192/1091

తసడక:ప మఖసదస షపక
ఇసటట ననస:65-10-1033
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప ఇమమమ సయఖద
ఇసటట ననస:65-10-1033
వయససస:45
లస: పప
8078 SQX2508737
పపరర: ససబబబ రరవప చలమర

8067 SQX2289056
పపరర: షరహహసస ర అసజమ షపక

95-190/657

తసడక:ప షపక బదయ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-10-1028
వయససస:41
లస: పప

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-10-1030
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప షపక ఈససబ జజన
ఇసటట ననస:65-10-1030
వయససస:22
లస: ససస స
8075 SQX0601310
పపరర: ఖమదర సయఖద

95-190/659

భరస : అససఫ బబష షపక
ఇసటట ననస:65-10-1029
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప హనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-10-1030
వయససస:19
లస: ససస స
8072 SQX2040723
పపరర: షపక షసషరద

8064 SQX1256974
పపరర: అబబదల జబబబర షపక

8062 SQX1091784
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

భరస : అబబదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:65-10-1022
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద హయమద షపక
ఇసటట ననస:65-10-1022
వయససస:65
లస: పప

భరస : షపక అనవర
ఇసటట ననస:65-10-1028
వయససస:36
లస: ససస స
8069 SQX2314631
పపరర: మననర జ షపక

95-222/1271

తసడక:ప లమల అహమద
ఇసటట ననస:65-10-1021
వయససస:43
లస: పప

భరస : అబబదల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:65-10-1022
వయససస:51
లస: ససస స
8066 SQX2427920
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

8061 SQX2427391
పపరర: హహసపన షపక

8086 SQX1742204
పపరర: లకకక జతల

95-197/44

భరస : పపవణ జతల
ఇసటట ననస:65-11-192
వయససస:26
లస: ససస స
95-189/1776

8089 SQX2359495
పపరర: రమఖ కకషష కలరక

95-192/1092

తసడక:ప శకనవరస రరవప కలరక
ఇసటట ననస:65-11-1010
వయససస:18
లస: ససస స
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పపరర: గగససయమ షపక
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95-196/156

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-11-1029
వయససస:28
లస: ససస స
8093 SQX1729342
పపరర: ఖమబననసర షపక

95-195/237

95-196/157

95-195/240

95-197/847

95-198/526

95-196/162

95-198/529

భరస : వనసకటశవరరరరవ అవగరన
ఇసటట ననస:65-11-1047
వయససస:52
లస: ససస స

8103 SQX2158368
పపరర: గబడకపరటట రమమశ

8106 SQX2393882
పపరర: శకనవరస రరవప కరశతడపలర

8109 SQX1071687
పపరర: లకకక పప టట
ర రర

8112 SQX2485654
పపరర: శవ ఠమడకసపత

95-196/163

8115 SQX1925932
పపరర: శవ తమఇదదశశటట

95-155/1045

8118 SQX1575929
పపరర: ననగమణణ అలమరచచరరవప
భరస : గబరరననథస అలమరచచరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1048
వయససస:33
లస: ససస స

8098 SQX0086249
పపరర: గరలలమక వరరకకటట

95-196/159

8101 SQX1720697
పపరర: వనదవరఖససలల గబడర వళళటట

95-196/161

8104 SQX0831933
పపరర: ననసచనరమక కరశతడపలర

95-195/241

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:65-11-1041
వయససస:66
లస: ససస స
95-198/1407

8107 SQX2395549
పపరర: లకకక కరశతడపలర

95-198/1408

భరస : శకనవరసరరవప కరశతడపలర
ఇసటట ననస:65-11-1041
వయససస:33
లస: ససస స
95-198/527

8110 SQX1071869
పపరర: రరమమసజననయబలల పప టట
ర రర

95-198/528

తసడక:ప ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:65-11-1042
వయససస:30
లస: పప
95-192/1226

8113 SQX2485670
పపరర: వనసకటటశవరరర ఠమడకసపత

95-192/1227

తసడక:ప రసగయఖ ఠమడకసపత
ఇసటట ననస:65-11-1045
వయససస:46
లస: పప
95-196/164

భరస : వనసకటటవరరర తమఇదదశశటట
ఇసటట ననస:65-11-1045
వయససస:32
లస: ససస స
95-197/46

95-195/239

తసడక:ప వనసకరటరతనస గబడర వళళటట
ఇసటట ననస:65-11-1040/1
వయససస:73
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరర ఠమడకసపత
ఇసటట ననస:65-11-1045
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప మమల కకసడయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1045
వయససస:27
లస: ససస స
8117 MLJ1734524
పపరర: కలమమరర అవగరన

95-196/160

భరస : రరమమసజననయబలల
ఇసటట ననస:65-11-1042
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప మమచ యయరరపపలల
ఇసటట ననస:65-11-1042
వయససస:54
లస: పప
8114 SQX1053206
పపరర: ననగ లకకక నసతలపరటట

8100 SQX1720655
పపరర: ధన లకకక గబడర వళళటట

8095 SQX1720960
పపరర: లమల జజన షపక

భరస : ఆసజననయబలల వరకలటట
ఇసటట ననస:65-11-1039/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప సతఖననరరయణ కరశతడపలర
ఇసటట ననస:65-11-1041
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప రరఘవపలల యన
ఇసటట ననస:65-11-1042
వయససస:42
లస: పప
8111 SQX0090878
పపరర: ఏడడకకసడలల పఫ తషలకరర

95-196/158

తలర : గబడకపరటట ససబబమక
ఇసటట ననస:65-11-1041
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప వనమబలయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1041
వయససస:29
లస: పప
8108 SQX0729335
పపరర: మమలకకసడయఖ యన

8097 SQX1451152
పపరర: లమల జజన షపక

95-193/918

తసడక:ప ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1039
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనదవరఖసస
ర గబడర వళళటట
ఇసటట ననస:65-11-1040/1
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శక రరమ మమరరస గబడర వలలర టట
ఇసటట ననస:65-11-1040/1
వయససస:32
లస: ససస స
8105 SQX0709691
పపరర: రమమష గబడకపరటట

95-195/238

తసడక:ప ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1039
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప సతఖననరరయణ .కజ
ఇసటట ననస:65-11-1040
వయససస:38
లస: పప
8102 SQX2495042
పపరర: సఫజనఖ గబడర వలలర టట

8094 SQX1720911
పపరర: గగస మహమకద

8092 SQX1616624
పపరర: శవమక వనలకపరర

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1038
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప యమకకబబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-11-1039
వయససస:30
లస: పప

భరస : లమల జజన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1039
వయససస:28
లస: ససస స
8099 MLJ3152246
పపరర: శశషరదదప .కజ

95-193/917

తసడక:ప శవయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1038
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : లమల జజన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1039
వయససస:48
లస: ససస స
8096 SQX1451186
పపరర: ఖమబమ ననసర షపక

8091 SQX1616616
పపరర: తరరపతమక వనలకపరర

8116 SQX1925999
పపరర: వనసకటటశవరరర తమఇదదశశటట

95-196/165

తసడక:ప రసగయఖ తమఇదదశశటట
ఇసటట ననస:65-11-1045
వయససస:47
లస: పప
95-195/242

8119 SQX1575713
పపరర: గబరరననథస అలమరచచరరవప

95-195/243

తసడక:ప లకకయఖ అలమరచచరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1048
వయససస:38
లస: పప
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8120 SQX1575663
పపరర: వనసకటటశవరరర అలర చడరరవప

95-195/244

తసడక:ప లకమయఖ అలమరచచరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1048
వయససస:42
లస: పప
8123 SQX0914853
పపరర: వనసకటటశవరరర ఇసడకకపలర

95-195/247

95-195/249

95-192/1256

95-198/530

95-192/1093

95-192/799

95-196/856

తసడక:ప రరడకడ దసటబర
ఇసటట ననస:65-11-1054/6
వయససస:40
లస: పప

8133 SQX1923663
పపరర: శరకవణణ అచసఖత

8136 SQX2257509
పపరర: రరహనన షపక

8139 SQX2000958
పపరర: మలన పటబన

8142 SQX2338366
పపరర: ఇబపహహస ఖమన పఠరన

95-198/1411

8145 SQX2388536
పపరర: పదకజ దసటబర

95-198/531

8148 SQX2322188
పపరర: చచసచస లకకక ఉడడమబల
భరస : శకనవరస రరడకడ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:65-11-1054/6
వయససస:36
లస: ససస స

8128 SQX2532059
పపరర: కకటటశవర రరవప దననబబ యన

95-192/1255

8131 SQX0084251
పపరర: కకటటశవరర సరజవబబ యన

95-196/168

8134 SQX1923697
పపరర: పదక అచసఖత

95-198/532

భరస : పపననయఖ అచసఖత
ఇసటట ననస:65-11-1054
వయససస:52
లస: ససస స
95-192/1094

8137 SQX2257350
పపరర: మబనన షపక

95-192/1095

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1054/4
వయససస:31
లస: ససస స
95-192/869

8140 SQX2000891
పపరర: అమకజజన పటట న

95-192/870

తసడక:ప ఇబపహహస ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:65-11-1054/5
వయససస:19
లస: ససస స
95-198/1409

8143 SQX2336352
పపరర: ససభబన పఠరన

95-198/1410

తసడక:ప ఇబపహహస పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1054/5
వయససస:29
లస: పప
95-197/597

తసడక:ప సతఖననరరయణ దసటబర
ఇసటట ననస:65-11-1054/6
వయససస:21
లస: ససస స
95-198/1413

95-195/248

భరస : చనన వనసకటననరరయమణ సరజవ బబ యన
ఇసటట ననస:65-11-1054
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప రశద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1054/5
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1054/5
వయససస:25
లస: పప
8147 SQX2380848
పపరర: సతఖననరరయణ రరడకడ దసటబర

95-192/868

తసడక:ప ఇబపహహస ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-11-1054/5
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఇబపహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1054/5
వయససస:45
లస: ససస స
8144 SQX2336451
పపరర: ననగబర పఠరన

8130 SQX1999432
పపరర: పపసరద అవగరన

8125 SQX1721026
పపరర: వనసకటటశవరరర అవగన

తసడక:ప శవరజ దననబబ యన
ఇసటట ననస:65-11-1053/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1054/4
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప ఇబపహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1054/5
వయససస:22
లస: పప
8141 SQX2337095
పపరర: జరరన పఠరన

95-196/167

భరస : ససరజశ అచసఖత
ఇసటట ననస:65-11-1054
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప కససస షపక
ఇసటట ననస:65-11-1054/4
వయససస:38
లస: పప
8138 SQX1815240
పపరర: రహహస ఖమన పఠరన

8127 SQX0084830
పపరర: ససబబబలల అనసమబల

95-195/246

తసడక:ప పసదద రరమయఖ అవగన
ఇసటట ననస:65-11-1051
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరర అవగరన
ఇసటట ననస:65-11-1053/3
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మబరళ కకషష అచసఖత
ఇసటట ననస:65-11-1054
వయససస:24
లస: ససస స
8135 SQX2257475
పపరర: యశన షపక

95-196/166

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:65-11-1053
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటశవర రరవప దననబబ యన
ఇసటట ననస:65-11-1053/1
వయససస:31
లస: ససస స
8132 SQX1923713
పపరర: లకకక దసరర అచసఖత

8124 SQX0445213
పపరర: ననరరయణ అవగన

8122 SQX0914861
పపరర: పపలమర రరవప ఇసడకకపలర

తసడక:ప వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:65-11-1050
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప పపలర యఖ అవగన
ఇసటట ననస:65-11-1050
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప ససబబబరరవప దడవశశటట
ఇసటట ననస:65-11-1052
వయససస:33
లస: పప
8129 SQX2532067
పపరర: లకకక పపసనన దననబబ యన

95-195/245

తసడక:ప కజసలల గబసతక
ఇసటట ననస:65-11-1048
వయససస:81
లస: పప

తసడక:ప ఇసడకకపలర
ఇసటట ననస:65-11-1050
వయససస:57
లస: పప
8126 SQX1720994
పపరర: హరర ననరరయణ దడవశశటట

8121 SQX1575739
పపరర: చడనయఖ గబసతక

8146 SQX2327823
పపరర: శకనవరస రరడకడ ఉడడమబల

95-198/1412

తసడక:ప తరరపత రరడకడ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:65-11-1054/6
వయససస:40
లస: పప
95-198/1414

8149 SQX2423283
పపరర: వనసకట రతనస మడ

95-157/1557

భరస : శశషయఖ మడ
ఇసటట ననస:65-11-1055
వయససస:56
లస: ససస స
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95-198/533

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:65-11-1055
వయససస:39
లస: ససస స
8153 SQX0493387
పపరర: వరరసజననయబలల నకరక

95-198/536

95-198/1416

95-198/540

95-197/598

95-194/792

95-196/858

భరస : రరమమరరవప ఉననస
ఇసటట ననస:65-11-1062/1
వయససస:40
లస: ససస స
8171 SQX1832781
పపరర: ననగజశవరరరవప కకమక

95-172/549

భరస : శకనవరస రరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1092
వయససస:26
లస: ససస స

95-198/541

8163 SQX2061141
పపరర: రరజఖ లకకక ఆవరగన

8166 SQX1928605
పపరర: శకనవరసస అలర చచరరవప

95-195/283

95-192/871

8161 SQX1784081
పపరర: గబలమరర షపక

8164 SQX2196681
పపరర: మనససవన పసదద రరడకడ

95-195/250

8167 SQX2282499
పపరర: రరమమరరవప ఉననస
తసడక:ప పపకరష రరవప ఉననస
ఇసటట ననస:65-11-1062/1
వయససస:47
లస: పప

8169 SQX2282515
పపరర: హహమసత ఉననస

8170 SQX2282507
పపరర: రరషసత ఉననస

8175 SQX0084301
పపరర: లకకక కకలలకకసడ

8178 SQX1732643
పపరర: కకషష వనణణ గబళళ
భరస : మలర కరరరరన గబళళ
ఇసటట ననస:65-11-1092
వయససస:29
లస: ససస స

95-198/539

95-198/624

95-194/791

తసడక:ప ననగర రరడకడ పసదద రరడకడ
ఇసటట ననస:65-11-1060
వయససస:19
లస: ససస స

95-196/859

95-196/857

95-196/860

తసడక:ప రరమమరరవప ఉననస
ఇసటట ననస:65-11-1062/1
వయససస:18
లస: పప
95-172/578

8173 SQX2057370
పపరర: మహహశ కకమక

95-172/579

తసడక:ప ననగజశవరరరవప కకమక
ఇసటట ననస:65-11-1090
వయససస:25
లస: పప
95-196/179

భరస : రవబబబబ కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:65-11-1091
వయససస:31
లస: ససస స
95-195/284

8158 SQX0708974
పపరర: వనసకట రతనకలమమరర కలరరక

తసడక:ప చనన యలమమసధ అలర చచరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1061/2
వయససస:31
లస: పప

8172 SQX2057388
పపరర: శవ లకకక కకమక

95-198/1415

భరస : రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1055, 1ST LINE
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ననగజశవరరరవప కకమక
ఇసటట ననస:65-11-1090
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ననగజశవర రరవప కకమక
ఇసటట ననస:65-11-1091
వయససస:46
లస: ససస స
8177 SQX1732361
పపరర: మమనక చచనసనపరటట

8160 SQX0709311
పపరర: శకనవరసరరవప కలరరక

8155 SQX2423184
పపరర: శశషయఖ మమడ

భరస : శకనవరసరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:65-11-1055/A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప రరమమ రరవప ఉననస
ఇసటట ననస:65-11-1062/1
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప తరరపతయఖ కకమక
ఇసటట ననస:65-11-1090
వయససస:45
లస: పప
8174 SQX1825801
పపరర: శవలకకక కకమక

95-198/538

భరస : పపలర రరవప ఆవరగన
ఇసటట ననస:65-11-1058/3
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప ననగర రరడకడ పసదద రరడకడ
ఇసటట ననస:65-11-1060
వయససస:18
లస: పప
8168 SQX2314201
పపరర: ససహససన ఉననస

8157 SQX1241025
పపరర: ననరరయణమక కలరరక

95-198/535

తసడక:ప కకటయఖ మమడ
ఇసటట ననస:65-11-1055
వయససస:66
లస: పప

తసడక:ప వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:65-11-1055/A
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప శశఖర పససల
ఇసటట ననస:65-11-1056
వయససస:21
లస: పప
8165 SQX2196749
పపరర: సరయ ఋషపఖసదప రరడకడ పసదద రరడకడ

95-198/537

భరస : సతఖననరరయణ కలరరక
ఇసటట ననస:65-11-1055/A
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటటశవరరర కలరరక
ఇసటట ననస:65-11-1055/A
వయససస:40
లస: పప
8162 SQX2357242
పపరర: సరయ కకషష పససల

8154 SQX0709212
పపరర: శశకర పససల

8152 SQX0709477
పపరర: వనసకటటశవరరరవప పప టర పరటట

తసడక:ప ససబబయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1055
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:65-11-1055
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1055
వయససస:30
లస: ససస స
8159 SQX1240753
పపరర: సతఖననరరయణ కలరరక

95-198/534

భరస : ననగజసదప కలమమర
ఇసటట ననస:65-11-1055
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1055
వయససస:41
లస: పప
8156 SQX2441459
పపరర: రమణమక అలచడరరవప

8151 SQX0708727
పపరర: భబనసకకటటశవరర గబడకవరడ

8176 SQX2078525
పపరర: హహమలత పప లననన

95-196/696

భరస : మలమఖదదప పప లననన
ఇసటట ననస:65-11-1091
వయససస:23
లస: ససస స
95-195/285

8179 SQX1732767
పపరర: ననగ మణణ కరషస

95-195/286

భరస : గసగయఖ కరష స
ఇసటట ననస:65-11-1093
వయససస:38
లస: ససస స
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95-195/287

భరస : సరసబశవరరవప ససపతస
ఇసటట ననస:65-11-1093
వయససస:58
లస: ససస స
8183 SQX2350312
పపరర: శకనవరసరరవప చచనసనపరటట

95-198/1418

95-192/800

95-172/637

8192 SQX1732718
పపరర: రరమ లకకక వటర పరటట

95-195/288

భరస : ససబబయఖ వటర పరటట
ఇసటట ననస:65-11-1099
వయససస:53
లస: ససస స
95-190/663

95-198/544

95-198/547

95-172/638

95-198/1419

8188 SQX0454199
పపరర: జననరరనరరవప ఆవపనస

8191 SQX0464883
పపరర: రవబబబబ కకలలకకసడ

8193 SQX1733757
పపరర: రహహస షపక

8194 SQX1733625
పపరర: వనసకరటరమణ పప టర పరటట

8196 SQX1814060
పపరర: రరయమజ అహకద షపక కకట

8199 SQX0709113
పపరర: చసదపకళ అవపకల

8202 SQX0844191
పపరర: మమరరత రరమకకషష ఆవపకల

8205 SQX1983881
పపరర: పవన అసకరల

8208 SQX2031656
పపరర: శకనవరస అసకరల
తసడక:ప మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:65-11-1106
వయససస:18
లస: పప

95-196/183

95-196/184

తసడక:ప రమణయఖ కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:65-11-1097
వయససస:36
లస: పప

95-195/289

95-195/290

తసడక:ప ససబబయఖ పప టర పరటట
ఇసటట ననస:65-11-1099
వయససస:25
లస: పప
95-190/664

8197 SQX1814144
పపరర: ఎజజజ అహకద షపక

95-190/665

తలర : షకకర బబగమ సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1103
వయససస:25
లస: పప
95-198/545

8200 SQX0844175
పపరర: పదనకవత అవపకల

95-198/546

భరస : జననరర న రరవప
ఇసటట ననస:65-11-1103
వయససస:54
లస: ససస స
95-198/548

8203 SQX0708826
పపరర: రరమమరరవప అవపకల

95-198/549

తసడక:ప వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1103
వయససస:54
లస: పప
95-198/550

తసడక:ప మలర కరరరరన రరవప అసకరల
ఇసటట ననస:65-11-1106
వయససస:20
లస: ససస స
95-198/1197

95-192/1251

భరస : రరస మబరళమహన రరవప కలడకకసడడలమ
ఇసటట ననస:65-11-1097
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప జననరర న రరవప
ఇసటట ననస:65-11-1103
వయససస:38
లస: పప

భరస : చడబబప లల శకనవరస
ఇసటట ననస:65-11-1104
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:65-11-1106
వయససస:19
లస: ససస స

8190 SQX2233666
పపరర: రరజ కలమమరర కలడకకసడడలమ

8185 SQX2530681
పపరర: శక లకకక గబరకల

తసడక:ప వనసకట నరసయఖ అవపనస
ఇసటట ననస:65-11-1096
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1103
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప ఆరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-11-1103
వయససస:34
లస: పప

8207 SQX2026946
పపరర: పరవన అసకరల

95-196/182

తలర : షకకర బబగస సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1103
వయససస:22
లస: పప

భరస : మమరరత రరమకకషష
ఇసటట ననస:65-11-1103
వయససస:35
లస: ససస స

8204 SQX2260008
పపరర: చడబబప లల రరజకలమమరర

8187 SQX0082834
పపరర: వనసకట ససరజఖ దనసరర

95-196/181

భరస : ఆసజననయబలల గబరకల
ఇసటట ననస:65-11-1094
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1099
వయససస:23
లస: పప

తలర : షకకర బబగస సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1103
వయససస:23
లస: ససస స

8201 SQX1538265
పపరర: జబర మహమకద

95-112/1334

భరస : రరమమరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:65-11-1096
వయససస:26
లస: ససస స

8189 SQX2233674
పపరర: రరస మబరళమహన రరవప
గబడకకసదసల
తసడక:ప ససభయఖ గబడకకసదసల
ఇసటట ననస:65-11-1097
వయససస:43
లస: పప

8198 SQX0844183
పపరర: అరరణ కలమమరర ఆవపకల

8184 SQX2532612
పపరర: ఆసజననయబలల గబరకల

8182 SQX1277459
పపరర: ఆససఫ సయఖద

తసడక:ప అజజలమర సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1093
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప ననగయఖ లమతడ గబరకల
ఇసటట ననస:65-11-1094
వయససస:45
లస: పప

భరస : గసగయఖ కరషస
ఇసటట ననస:65-11-1095
వయససస:38
లస: ససస స

8195 SQX1814094
పపరర: అరరకయ ఫసరద గస షపక

95-196/180

భరస : రమణయఖ యయరవ
ఇసటట ననస:65-11-1093
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప కకటటశవర రరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1093
వయససస:34
లస: పప
8186 SQX1815547
పపరర: ననగమణణ కరష స

8181 SQX0086090
పపరర: పరరవత యయరరవ

8206 SQX1992486
పపరర: శకనవరస అసకరల

95-198/1196

తసడక:ప మలర కరరరరన రరవప అసకరల
ఇసటట ననస:65-11-1106
వయససస:19
లస: పప
95-198/1198

8209 SQX2271419
పపరర: రమమశ బబబబ కకమబకరర

95-192/1096

తసడక:ప సదనశవ రరవప కకమబకరర
ఇసటట ననస:65-11-1106/1
వయససస:31
లస: పప
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95-197/599

భరస : రమమశ బబబబ కకమబకరర
ఇసటట ననస:65-11-1106/1
వయససస:30
లస: ససస స
8213 SQX2166593
పపరర: వల షపక

95-194/794

95-196/872

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1107
వయససస:60
లస: పప
8222 SQX0084616
పపరర: శకలకకక దడవశశటట

95-196/186

భరస : హరరననరరయణ దడవ శశటట
ఇసటట ననస:65-11-1110
వయససస:26
లస: ససస స
8225 SQX1285619
పపరర: ననగ హహమజ వడకగరననన

95-192/801

95-195/292

తసడక:ప పరపయఖ గబసడచరడకడ
ఇసటట ననస:65-11-1112
వయససస:46
లస: పప
8234 SQX2295962
పపరర: నజమబదదదన షపక

భరస : వనసకటటశవర రరవప కరరసపపడక
ఇసటట ననస:65-11-1114/72
వయససస:46
లస: ససస స

8220 SQX1992056
పపరర: వనసకట ససమసత రరజమనసరర

95-198/1421

95-190/973

8223 SQX2110088
పపరర: దసరర రరవప కలరక

8224 SQX2372720
పపరర: శరరద కలరక

8232 SQX2002954
పపరర: సససద షపక

8235 SQX1825827
పపరర: బమససమక గరరసటర

8238 SQX2470193
పపరర: పదకవత కరరసపపడక
భరస : వనసకటటశవర రరవప కరరసపపడక
ఇసటట ననస:65-11-1114/72
వయససస:46
లస: ససస స

95-198/551

8221 SQX2110062
పపరర: దసరర రరవప కలరక
తసడక:ప సతఖననరరయణ కలరక
ఇసటట ననస:65-11-1110
వయససస:19
లస: పప

95-196/697

95-192/872

95-198/1420

భరస : వనసకటటశవరరర కలరక
ఇసటట ననస:65-11-1110
వయససస:63
లస: ససస స
95-192/802

8227 AP151000669577
పపరర: ససబబమక టసకసరల

95-195/291

భరస : శశషయఖ తనకసరల
ఇసటట ననస:65-11-1112
వయససస:55
లస: ససస స
95-196/187

8230 SQX0084699
పపరర: వనసకరయమమక దదడకడ

95-196/188

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1112
వయససస:37
లస: ససస స
95-195/1256

8233 SQX2000297
పపరర: పరరవన షపక

95-196/698

భరస : నజమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1112/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-195/293

భరస : శవయఖ గరరసటర
ఇసటట ననస:65-11-1114
వయససస:45
లస: ససస స
95-157/1558

8218 SQX1784206
పపరర: ఫరరరనన షపక

తసడక:ప వనసకట రరఘవనసదప రరవప రరజమనసరర
ఇసటట ననస:65-11-1108
వయససస:19
లస: పప

8229 SQX0085001
పపరర: ససజజత గబసడచడ
ప కడ

95-196/871

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1107
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప మర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1112/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప మర
ఇసటట ననస:65-11-1112/1
వయససస:30
లస: పప
8237 SQX2468833
పపరర: పదకవత కరరసపపడక

95-197/47

భరస : లకడకననరరయణ గబసడచరడకడ
ఇసటట ననస:65-11-1112
వయససస:37
లస: ససస స
95-196/189

8215 SQX2194074
పపరర: జజన బబష షపక

Deleted

8217 SQX1080720
పపరర: షకకర షపక

8226 SQX1285577
పపరర: ససవరష వడకగరననన

95-192/1098

తసడక:ప జనస షపక
ఇసటట ననస:65-11-1107
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప వడకగరననన
ఇసటట ననస:65-11-1111
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప నరసయఖ తనకసరల
ఇసటట ననస:65-11-1112
వయససస:65
లస: పప
8231 SQX0453878
పపరర: లకడకననరరయణ గబసడచడ
ప కడ

95-196/185

తసడక:ప సతఖననరరయణ కలరక
ఇసటట ననస:65-11-1110
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప వనసకట రరవప వడకగరననన
ఇసటట ననస:65-11-1111
వయససస:24
లస: ససస స
8228 AP151000666130
పపరర: శశషయఖ టసకసరల

8214 SQX1816040
పపరర: జలమన షపక

భరస : మబదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1107
వయససస:56
లస: ససస స
95-198/552

8212 SQX2256634
పపరర: ఆరరఫ షపక

తసడక:ప వల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1107
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప మబదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1107
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప వల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1107
వయససస:24
లస: ససస స
8219 SQX1815760
పపరర: మబదదదన షపక

95-192/1097

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1107
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:65-11-1107
వయససస:50
లస: పప
8216 SQX2179745
పపరర: రఫసయమ షపక

8211 SQX2228336
పపరర: మసరసన బ షపక

8236 SQX1984566
పపరర: గరపస గరరసటర

95-196/699

తసడక:ప శవయఖ గరరసటర
ఇసటట ననస:65-11-1114
వయససస:27
లస: పప
95-192/1099

8239 SQX2464956
పపరర: పదకవత కరరసపపడక

95-195/1435

భరస : వనసకటటశవర రరవప కరరసపపడక
ఇసటట ననస:65-11-1114/72
వయససస:46
లస: ససస స
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95-198/1422

భరస : వనసకటటశవర రరవప కరరసపపడక
ఇసటట ననస:65-11-1114/72
వయససస:46
లస: ససస స
95-196/190

భరస : రరమబ కకనపరరడకడ
ఇసటట ననస:65-11-1115
వయససస:39
లస: ససస స
95-196/192

భరస : శకనవరసరరవప కకతస
ఇసటట ననస:65-11-1118
వయససస:33
లస: ససస స
95-196/195

తసడక:ప బబలయఖ కకతస
ఇసటట ననస:65-11-1118
వయససస:35
లస: పప

8247 SQX1247122
పపరర: చసదప శశఖర కకతస

8250 MLJ3151693
పపరర: బబలయఖ కకతస 

95-196/197

భరస : కకషష కకతస
ఇసటట ననస:65-11-1119
వయససస:31
లస: ససస స

8253 SQX0084277
పపరర: భబగఖమక యరవ

95-196/193

95-195/295

భరస : వనసకటటశవరరర మబవవల
ఇసటట ననస:65-11-1122
వయససస:69
లస: ససస స

8256 SQX2222438
పపరర: సతఖననరరయణ యయడమ

95-196/196

95-198/625

తసడక:ప వనసకట రరవప అవగరన
ఇసటట ననస:65-11-1125, 1ST LINE
వయససస:24
లస: పప

8259 SQX1240985
పపరర: కకటటశవరర ససపత

95-196/632

భరస : ననరరయణ రరడకడ
ఇసటట ననస:65-11-1128
వయససస:36
లస: ససస స

8262 SQX0538900
పపరర: రవణమక జకకస

95-196/873

తసడక:ప వనసకటటశవరరర ససపత
ఇసటట ననస:65-11-1128
వయససస:42
లస: పప

8265 SQX0538884
పపరర: కళళఖణణ సససహదదప

95-198/553

8268 SQX0083584
పపరర: ఆరరఫర షపక

8251 SQX1728310
పపరర: రమణమక కకతనస పసదద

95-194/450

8254 SQX1825850
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

95-195/294

8257 SQX1742352
పపరర: కకషష అవగన

95-197/48

8260 SQX0585588
పపరర: వజయలకకక మబతనఖల

95-198/554

భరస : ననరరయణ రరడకడ
ఇసటట ననస:65-11-1128
వయససస:32
లస: ససస స
95-198/556

8263 SQX1443845
పపరర: పపనన రరవప ససపత

95-198/557

తసడక:ప వనసకటటశవర రరవప ససపత
ఇసటట ననస:65-11-1128
వయససస:37
లస: పప
95-198/558

భరస : సరమ రరడడ క
ఇసటట ననస:65-11-1129
వయససస:31
లస: ససస స
95-195/330

95-196/194

తసడక:ప వనసకటయఖ అవగన
ఇసటట ననస:65-11-1125
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మమధవరరడకడ
ఇసటట ననస:65-11-1128
వయససస:41
లస: ససస స
95-198/1199

8248 SQX0469759
పపరర: శకనవరసరరవప కకతస 

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1120
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పపనననరరవప ససపత
ఇసటట ననస:65-11-1128
వయససస:30
లస: ససస స
95-198/555

95-196/191

భరస : బబలయఖ కకతనస పసదద
ఇసటట ననస:65-11-1118,1ST LINE KANAKA D
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ప రరమయఖ యయడమ
ఇసటట ననస:65-11-1124
వయససస:59
లస: పప

8258 SQX1784156
పపరర: గణణష అవగరన

8245 SQX1277285
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

తసడక:ప బబలయఖ కకతస
ఇసటట ననస:65-11-1118
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరయనన యరవ
ఇసటట ననస:65-11.1119
వయససస:51
లస: ససస స

8255 SQX1732676
పపరర: ధన లకకక మబవవల

95-198/1424

భరస : హసన అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-11-1117 R T C COLONY
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప చసదపయఖ కకతస
ఇసటట ననస:65-11-1118
వయససస:28
లస: పప

8252 SQX0084558
పపరర: కజ ననగలకకక కకతస 

భరస : ఇమమమ న ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-11-1163
వయససస:23
లస: ససస స

95-196/701

తసడక:ప బబలయఖ కకతస
ఇసటట ననస:65-11-1118
వయససస:28
లస: పప

8249 SQX0464727
పపరర: కకషష కకతస 

8267 SQX1575978
పపరర: షబనన షపక

8244 SQX2090686
పపరర: ననరరయణమక తసగబడడ

8242 SQX2473973
పపరర: వనసకటటశవర రరవప కరరసపపడక

తసడక:ప బల చనద డ
న స కరరసపపడక
ఇసటట ననస:65-11-1114/72
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప అపపరరవప తసగబడడ
ఇసటట ననస:65-11-1117
వయససస:55
లస: పప

8246 SQX0084798
పపరర: లకకక కకతస 

8264 SQX1990076
పపరర: ససబపమణఖస ససపత

95-198/1423

తసడక:ప బల చనద డ
న స కరరసపపడక
ఇసటట ననస:65-11-1114/72
వయససస:40
లస: పప

8243 SQX0085142
పపరర: ధనలకకక కకనపరరడకడ

8261 SQX0585554
పపరర: ధనలకకక మబతనఖల

8241 SQX2479889
పపరర: వనసకటటశవర రరవప కరరసపపడక

8266 SQX2089175
పపరర: అసకతషననసర షపక

95-150/591

భరస : అబబదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1163
వయససస:76
లస: ససస స
95-195/331

భరస : ఇరరర దసర రహమమన ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-11-1163
వయససస:52
లస: ససస స

8269 SQX0455006
పపరర: హహసపసన ఖమన మహమకద

95-195/332

తసడక:ప ఇరరర ధసల రరహమమన ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-11-1163
వయససస:28
లస: పప
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8270 SQX0454744
పపరర: సలమకన ఖమన మహమకద

తసడక:ప ఇరరర ధసల రరహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-11-1163
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప ఇరరర దసల రరహకన ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-11-1163
వయససస:32
లస: పప

95-195/335
8272 SQX0455030
పపరర: ఇరరర దసర రహమమన ఖమన
మహమకద
తసడక:ప నయమబర రహమమన ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-11-1163
వయససస:55
లస: పప

8273 SQX0868273
పపరర: సససహచలమక

8274 SQX0868265
పపరర: శసకరరరవప పససటబ

8275 SQX1984384
పపరర: అసమతషననసర షపక

95-195/333

95-196/214

భరస : శవనననయబడడ పససటబ
ఇసటట ననస:65-11-1163
వయససస:60
లస: ససస స

8271 SQX0454702
పపరర: ఇమమమ న ఖమన మహమకద

95-195/334

95-196/215

తలర : శవనననయబడడ పససటబ
ఇసటట ననస:65-11-1163
వయససస:28
లస: పప

8276 SQX1784024
పపరర: షఫసయమ షపక

95-198/628

భరస : ఫరరయజ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1163, 1ST LINE
వయససస:24
లస: ససస స

95-196/216

భరస : అబబదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1163
వయససస:75
లస: ససస స

8277 SQX1729664
పపరర: హరరత ఆవపల

95-195/336

తసడక:ప అదద ననరరయణ ఆవపల
ఇసటట ననస:65-11-1164
వయససస:24
లస: ససస స

95-195/337
8278 SQX0645341
పపరర: సరమమమ జఖస లకరకకలల లకకకలల

భరస : వనసకటటశవరరర లకకకలల
ఇసటట ననస:65-11-1164
వయససస:60
లస: ససస స

95-195/338 8280 SQX1645886
95-196/217 8281 SQX1783968
8279 SQX1721281
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప లకరకకలల
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప లకరకకలల
పపరర: లకకక తసడవ

తసడక:ప వనసకటటశవర రరవప లకరకకలల
ఇసటట ననస:65-11-1164
వయససస:32
లస: పప
8282 SQX2310720
పపరర: ఫరరరనన షపక

తసడక:ప వనసకటటసవరరర లకరకకలల
ఇసటట ననస:65-11-1164
వయససస:32
లస: పప
95-192/1100

భరస : మబనమ
ఇసటట ననస:65-11-1165
వయససస:32
లస: ససస స
8285 SQX1200609
పపరర: అనసష శలస

95-195/340

95-195/343

95-195/345

భరస : పరమమశవర రరవప
ఇసటట ననస:65-11-1167
వయససస:70
లస: ససస స

95-195/341

8289 SQX1784255
పపరర: కకసడన తసడవ

8292 SQX0061630
పపరర: వనసకట ననరరయణ వకకలగడడ

95-195/348

8295 SQX1152131
పపరర: శరఖసభవ దడవ గబసటటరర

95-198/630

8298 SQX1784149
పపరర: ఫరరర నన షపక
భరస : ననగమర అహ మమద షపక
ఇసటట ననస:65-11-1167,1ST LINE
వయససస:26
లస: ససస స

8287 SQX0729616
పపరర: అయఖప రరడకడ శలస

95-195/342

8290 SQX0755348
పపరర: శవమలలర శవరర కకకరకరపరటట

95-195/344

భరస : శవరరస పపసరద
ఇసటట ననస:65-11-1166
వయససస:30
లస: ససస స
95-195/346

8293 SQX0465450
పపరర: శవ రరమ కకషష గబసటటరర

95-195/347

తసడక:ప పరమమశవర రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:65-11-1167
వయససస:34
లస: పప
95-196/218

భరస : శవ రరమ కకషష గబసటటరర
ఇసటట ననస:65-11-1167
వయససస:30
లస: ససస స
95-198/570

95-195/339

తసడక:ప తరరపత రరడకడ శలస
ఇసటట ననస:65-11-1165
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప శవరరమయఖ వకకలగడడ
ఇసటట ననస:65-11-1166
వయససస:75
లస: పప

తసడక:ప పరమమశవర రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:65-11-1167
వయససస:38
లస: పప
8297 SQX0423749
పపరర: శవ రరజఖలకకక గబసటటరర

8286 SQX0645457
పపరర: రరజజశవరర శరరస

8284 SQX1825637
పపరర: లలమ ససతతషస శలస
తసడక:ప అయఖపపరరడకడ శలస
ఇసటట ననస:65-11-1165
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప నరసయఖ తసడవ
ఇసటట ననస:65-11-1165, 1ST LINE
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప సతఖననరరయణ కకకకరజపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1166
వయససస:38
లస: పప
8294 SQX0648279
పపరర: రరజశశఖర గబసటటరర

95-193/1212

భరస : అయఖపపరరడకడ శలస
ఇసటట ననస:65-11-1165
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప ఎలర మసద వకకలగడనడ
ఇసటట ననస:65-11-1165
వయససస:65
లస: పప
8291 SQX0648394
పపరర: శవ రరమపపసరద కకకకకరపరటట

భరస : కకసడన తనసడవ
ఇసటట ననస:65-11-1164, 1ST LINE
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప నసర
ఇసటట ననస:65-11-1165
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప అయఖప రరడకడ శలస
ఇసటట ననస:65-11-1165
వయససస:26
లస: ససస స
8288 AP151000666368
పపరర: పపలర యఖ చచకరక

8283 SQX2310670
పపరర: మబనమ షపక

95-198/629

8296 SQX0423780
పపరర: శశషష కలమమరర గబసటటరర

95-198/569

భరస : రరజశశఖర గబసటటరర
ఇసటట ననస:65-11-1167
వయససస:33
లస: ససస స
95-198/631

8299 SQX0958132
పపరర: శవ పరరవత పపలర లచచరరవప

95-195/349

భరస : రరమకకషష పపలర లచడరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1169
వయససస:37
లస: ససస స
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8300 SQX0958140
పపరర: రమమదడవ చమడకశశటట
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95-195/350

భరస : ససబబబ రరవప చమదడశశటట
ఇసటట ననస:65-11-1169
వయససస:42
లస: ససస స
8303 SQX0454769
పపరర: రరమకకషష పపలర లచచరరవప

95-195/353

8304 SQX0958157
పపరర: ససబబబ రరవప చమడకశశటట

95-196/220

8307 SQX2282390
పపరర: భవరన కకడచల
భరస : రరజజష కకడచల
ఇసటట ననస:65-11-1170
వయససస:28
లస: ససస స

8309 SQX0645150
పపరర: కరమమశవరమక కకడచల

8310 SQX0729426
పపరర: రరజజష కకడచల

95-195/356

భరస : అసజయఖ కకడచల
ఇసటట ననస:65-11-1170
వయససస:85
లస: ససస స

భరస : జజన బసడనరర
ఇసటట ననస:65-11-1171
వయససస:49
లస: ససస స
8315 AP151000669618
పపరర: సరగజన బతష
స ల

95-195/360

95-195/1439

95-198/572

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:65-11-1174
వయససస:35
లస: ససస స
8324 SQX1182393
పపరర: రవ కలమమర గబడకపరటట

తసడక:ప మమహబమబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-11-1175
వయససస:49
లస: పప

8316 SQX2399467
పపరర: రమణ బటటటల

8319 SQX0082826
పపరర: లకకక బబల కరకలమమనస

95-198/575

95-195/357

8308 AP151000669608
పపరర: శవకలమమరర కకడచల

8311 RYD0558728
పపరర: మహలకకక తరరమణణ

95-195/359

95-150/647

8317 SQX2362176
పపరర: జగదదశ బటటటల

95-194/797

తసడక:ప శరసబయఖ బటటటల
ఇసటట ననస:65-11-1173
వయససస:27
లస: పప
95-195/361

8320 SQX0755678
పపరర: ననజన షపక

8322 SQX0755355
పపరర: వనసకటరమణ నసతలపరటట

8323 SQX0708503
పపరర: సతఖవత గగనగరన

భరస : చసదప శశఖర కలరరకలసడన
ఇసటట ననస:65-11-1176
వయససస:32
లస: ససస స

95-196/221

తసడక:ప జజన బసడనరర
ఇసటట ననస:65-11-1171
వయససస:28
లస: పప

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:65-11-1174
వయససస:34
లస: ససస స

8328 SQX1732619
పపరర: రరధ కలరరకలసడన

95-195/355

95-164/1076

8314 SQX1089060
పపరర: శరఖమ పపసరద బసడనరర

భరస : వనసకట బబల ససబబబరరవప కకలమమనస
ఇసటట ననస:65-11-1174
వయససస:51
లస: ససస స

8325 SQX0708537
పపరర: ససభబన సయఖద

95-196/219

భరస : శరఖస పపసరద బసడరర
ఇసటట ననస:65-11-1171
వయససస:25
లస: ససస స

95-198/573

95-198/571

95-198/574

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:65-11-1174
వయససస:32
లస: ససస స
95-198/576

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-11-1174
వయససస:44
లస: పప
95-198/577

8305 SQX1415885
పపరర: వజయ లకకక పపలర లచచరరవప

భరస : కకసడలరరవప కకడచల
ఇసటట ననస:65-11-1170
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1174
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ప రసగననయకలలల జ
ఇసటట ననస:65-11-1174
వయససస:25
లస: పప
8327 SQX0708602
పపరర: మహమకదన పఠరన

95-194/796

భరస : రరమకకషష బటటటల
ఇసటట ననస:65-11-1173
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప శరసబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:65-11-1173
వయససస:39
లస: పప
8321 SQX0709246
పపరర: మబనన సయఖద

8313 AP151000666365
పపరర: జజన బసడనరర

95-195/352

భరస : రరసపపసరద పపలర లచచరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1169
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ప శరఖస పపసరద బసడనరర
ఇసటట ననస:65-11-1171
వయససస:51
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1172
వయససస:55
లస: ససస స
8318 SQX2395929
పపరర: రరమకకషష బతష
స ల

95-195/354

తసడక:ప కకసడయఖ కకడచల
ఇసటట ననస:65-11-1170
వయససస:29
లస: పప
95-195/358

8302 SQX0465161
పపరర: రరస పపసరద పపలర లచచరరవప

తసడక:ప రరమయఖ పపలర లచడరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1169
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప యగయఖ చమదడశశటట
ఇసటట ననస:65-11-1169
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరసబ ససవర రరవప చసదరర పత
ఇసటట ననస:65-11-1169
వయససస:45
లస: ససస స

8312 AP151000669263
పపరర: లలమవత బసడనరర

95-195/351

భరస : రరమయఖ పపలర లచడరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1169
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప రరమయఖ పపలర లచడరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1169
వయససస:38
లస: పప
8306 SQX1465591
పపరర: భబరత చసదరర పరటట

8301 AP151000669606
పపరర: అనససరఖమక పపలర లచచరరవప

8326 SQX2179455
పపరర: నసరజహన షపక

95-196/874

భరస : రరహమన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1175
వయససస:42
లస: ససస స
95-195/362

8329 SQX1721430
పపరర: పదక చసకక

95-195/363

భరస : రరమబడడ చసకక
ఇసటట ననస:65-11-1176
వయససస:35
లస: ససస స
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8330 SQX1989805
పపరర: పపలర యఖ చకక
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95-195/1260

తసడక:ప యలమసద చకక
ఇసటట ననస:65-11-1176
వయససస:72
లస: పప
8333 SQX1241108
పపరర: జజహహద షపక

95-198/579

95-198/582

భరస : పపసరద మసకల
ఇసటట ననస:65-11-1177
వయససస:49
లస: ససస స
8342 AP151000669581
పపరర: పదక టసకసరల

8334 SQX1784073
పపరర: పదక చకరక

95-195/367

8337 SQX1240555
పపరర: చనసద బబషర షపక

95-198/585

తసడక:ప అసజయఖ టసకశరల
ఇసటట ననస:65-11-1178/1
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప ససబబయఖ గబడకశశటట
ఇసటట ననస:65-11-1179
వయససస:43
లస: పప
8354 SQX0585893
పపరర: తరరపత రరవప ఆలపరటట

95-195/373

8343 AP151000666601
పపరర: అసజయఖ టసకసరల

భరస : శకనస టబఖసకసరల
ఇసటట ననస:65-11-1181
వయససస:43
లస: ససస స

95-195/368

8338 SQX0090860
పపరర: టసకసరల పరమమశవరరరవప

95-198/584

8341 AP151000666131
పపరర: పపసరదస మమసకరళ

95-195/366

8344 SQX2087245
పపరర: లకకక పపసనన కకనల

95-195/1261

భరస : వనసకట పవన కలమమర కకనల
ఇసటట ననస:65-11-1178
వయససస:23
లస: ససస స
95-195/1441

95-195/1442
8347 SQX2161974
పపరర: వనసకట పవన కలమమర కకననల

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప కకననల
ఇసటట ననస:65-11-1178
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకట సరసబశవ రరవప కలననల
ఇసటట ననస:65-11-1178
వయససస:31
లస: పప

8349 SQX1784198
పపరర: అసజయఖ తననకసల

8350 SQX1078071
పపరర: ననరరయణమక గబడకశశటట

95-198/632

8352 SQX1054006
పపరర: రమమ దడవ అలపరటట

8355 SQX0648360
పపరర: అపరపరరవప ఆలపరటట

8358 SQX0239830
పపరర: నరసమక టసకసరల
భరస : కరమమశవరరరవప తనకరల
ఇసటట ననస:65-11-1181
వయససస:44
లస: ససస స

95-195/369

భరస : శక రరమబలల గబడకశశటట
ఇసటట ననస:65-11-1179
వయససస:38
లస: ససస స
95-195/371

8353 SQX0645119
పపరర: గకహలకకషఠ

95-195/372

భరస : శవయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1180
వయససస:68
లస: ససస స
95-195/374

తసడక:ప శవయఖ అలపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1180
వయససస:37
లస: పప
95-195/376

95-198/581

తసడక:ప ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:65-11-1177
వయససస:60
లస: పప

భరస : అపరప రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1180
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప శవయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1180
వయససస:31
లస: పప
8357 SQX0645135
పపరర: ననగవరరన టసకసరల

95-195/365

తసడక:ప నరసయఖ తననకసల
ఇసటట ననస:65-11-1178, 1ST LINE
వయససస:53
లస: పప
95-195/370

8335 SQX0709337
పపరర: రససల బ పఠరన

తసడక:ప శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1176
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప శశషయఖ తనకసరల
ఇసటట ననస:65-11-1178
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ప రరమబలల కకననల
ఇసటట ననస:65-11-1178
వయససస:59
లస: పప

8351 SQX1078402
పపరర: శక రరమబలల గబడకశశటట

95-198/583

8340 SQX0091215
పపరర: చసదప శశఖర మదదద

95-195/1440 8346 SQX2161982
8345 SQX2163806
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప కకననల
పపరర: పపమల దడవ కకననల

95-198/578

భరస : మహమకదన
ఇసటట ననస:65-11-1176
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప బకకలల
ఇసటట ననస:65-11-1177
వయససస:43
లస: పప

భరస : అసజయఖ తనకసరల
ఇసటట ననస:65-11-1178
వయససస:43
లస: ససస స

8348 SQX1841311
పపరర: ససత రరమయఖ టసకశరల

95-198/580

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1176
వయససస:31
లస: పప
95-195/364

8332 SQX0709782
పపరర: జహరరబ పఠరన

భరస : మహమకదన
ఇసటట ననస:65-11-1176
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమబడడ చకరక
ఇసటట ననస:65-11-1176
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప రషసద షపక
ఇసటట ననస:65-11-1176
వయససస:23
లస: పప
8339 AP151000669576
పపరర: కలససమ మమసకరళ

95-196/222

తసడక:ప వనసకటటశవరరరవప తకకకశశటట
ఇసటట ననస:65-11-1176
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1176
వయససస:29
లస: ససస స
8336 SQX1444520
పపరర: ఫయమజ షపక

8331 SQX1277632
పపరర: భమలకకక తకకకశశటట

8356 SQX0648337
పపరర: పపరష చసదపరరవప

95-195/375

తసడక:ప శవయఖ అలపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1180
వయససస:42
లస: పప
95-195/377

8359 AP151000669748
పపరర: శరఖమల టసకసరల

95-195/378

భరస : శకహరర తనకరల
ఇసటట ననస:65-11-1181
వయససస:44
లస: ససస స
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95-195/379

భరస : వనసకటటశవరరర తనకరల
ఇసటట ననస:65-11-1181
వయససస:75
లస: ససస స
8363 SQX0677708
పపరర: లకడక ససహహచ

95-195/382

95-195/385

95-192/1229

95-195/388

95-195/391

95-195/392

8373 SQX0645473
పపరర: అనససరఖ కలరరక

8376 SQX2337418
పపరర: నససమ షపక

8379 SQX1784529
పపరర: ససధనకర కరరక

95-195/395

8385 SQX0729004
పపరర: వనసకట రరవప కటబట
తసడక:ప పసచరయఖ కటబట
ఇసటట ననస:65-11-1188
వయససస:28
లస: పప

8387 SQX1773233
పపరర: వనణబ టసకశరల

8388 AP151000666548
పపరర: కరమమశవరరరవప టసకసరల

95-195/398

8368 SQX0139402
పపరర: నసర ఖమన

95-192/1228

8371 SQX1721067
పపరర: శసషరద బబగస షపక

95-195/387

భరస : మమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-11-1186
వయససస:21
లస: ససస స
95-195/389

8374 MLJ1731942
పపరర: హరరకకషష కరరక

95-195/390

తసడక:ప హనసమసతరరవప కరరర
ఇసటట ననస:65-11-1186
వయససస:42
లస: పప
95-196/875

8377 SQX1071711
పపరర: వనసకట శవ పగరడకపరల

తసడక:ప వనసకటటశవరరర తనకరల
ఇసటట ననస:65-11-1189
వయససస:45
లస: పప

95-198/586

తసడక:ప పపలర యఖ పగరడకపరల
ఇసటట ననస:65-11-1186
వయససస:44
లస: పప
95-195/393

8380 AP151000669753
పపరర: చననమమకయ చసతలచచరరవప

95-195/394

భరస : వనసకటససబబయఖ చసతలచడరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1188
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప తరరపతయఖ చసతలచడరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1188
వయససస:34
లస: పప
95-196/223

95-195/384

95-195/396 8383 SQX0648121
8382 SQX0651737
పపరర: లకకక ననరరయణ చసతలచచరరవప
పపరర: తరరపతయఖ చసతలచచరరవప

భరస : లకకక ననరరయణ చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1188
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప శకనవరసరరవప టసకశరల
ఇసటట ననస:65-11-1189
వయససస:22
లస: పప

95-193/1213

తసడక:ప హనసమసత రరవప కరరక
ఇసటట ననస:65-11-1187
వయససస:41
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ చసతలచడరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1188
వయససస:63
లస: ససస స
8384 SQX1362482
పపరర: ననగమణణ చసతలచచరరవప

8370 SQX2337376
పపరర: అమర బబబబ షపక

8365 MLJ3152253
పపరర: శకనసవరసస చసతగబసటర

తసడక:ప మజజర రరలర ఖమన
ఇసటట ననస:65-11-1185/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : అమర బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1186
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససధనకర కరరక
ఇసటట ననస:65-11-1187
వయససస:33
లస: ససస స
8381 SQX0645325
పపరర: కరసతమక చసతలచచరవప

95-195/386

భరస : హనసమసతరరవప కరరర
ఇసటట ననస:65-11-1186
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ప ననగయఖ కరరర
ఇసటట ననస:65-11-1186
వయససస:63
లస: పప
8378 SQX1732817
పపరర: రరజఖ లకకక కరరక

8367 SQX1213628
పపరర: మబఖబ అబబదల

95-195/381

తసడక:ప తరరపతయఖ చసతలగబసట
ఇసటట ననస:65-11-1183
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప అబబదల హమద షపక
ఇసటట ననస:65-11-1186
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఖమజజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-11-1186
వయససస:43
లస: ససస స
8375 MLJ1732528
పపరర: హనసమసతరరవప కరరక

95-195/383

తసడక:ప మజద అబబదల
ఇసటట ననస:65-11-1185
వయససస:28
లస: పప

భరస : నసర ఖమన
ఇసటట ననస:65-11-1185/1
వయససస:35
లస: ససస స
8372 SQX1729748
పపరర: జరరన బబగస మహమకద

8364 MLJ3162302
పపరర: వనసకరటరమణమక

8362 SQX0470302
పపరర: వనసకట రరవప టసకసరల

తసడక:ప శకహరర తనకసరల
ఇసటట ననస:65-11-1181
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరస చసతలగబసట
ఇసటట ననస:65-11-1183
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : లకకకనరసయఖ మపరరస
ఇసటట ననస:65-11-1184
వయససస:53
లస: ససస స
8369 SQX1569997
పపరర: అససఫర షపక

95-195/380

తసడక:ప ససబబబరరవప తనకరల
ఇసటట ననస:65-11-1181
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరర చసతలగబసట
ఇసటట ననస:65-11-1183
వయససస:34
లస: ససస స
8366 AP151000669751
పపరర: వనసకటససబబమక మననస

8361 SQX0648113
పపరర: ననగరరజ టసకసరల

95-195/397

తసడక:ప వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1188
వయససస:34
లస: పప
95-196/224

8386 SQX0652032
పపరర: లకకక ననరరయణ సస

95-198/587

తసడక:ప తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1188
వయససస:36
లస: పప
95-195/399

8389 AP151000666704
పపరర: ససబబబరరవప టసకసరల

95-195/400

తసడక:ప వనసకటటశవరరర టబఖసకసరల
ఇసటట ననస:65-11-1189
వయససస:55
లస: పప
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8390 AP151000666705
పపరర: శకనస టసకసరల

95-195/401

తసడక:ప వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:65-11-1190
వయససస:44
లస: పప
8393 SQX0585877
పపరర: పపవణ జ

95-195/404

95-195/407

95-195/410

95-195/412

95-195/415

95-197/52

95-198/591

తసడక:ప వనసకట ససబబయఖ గగలర
ఇసటట ననస:65-11-1196
వయససస:39
లస: పప

8403 MLJ1744903
పపరర: ననగజశవర రరవప దదసపరటట

8406 SQX0755371
పపరర: పపరరషమ దదసపరటట

8409 SQX1182385
పపరర: సరయ లకకక ననధ వలక
ర రర

8412 SQX2538429
పపరర: పస. శకననథ పస. ఎడడకకసడలల

95-195/417

8415 SQX1080233
పపరర: ధనలకకక గగళళ

95-195/413

8398 SQX1394352
పపరర: గరరరననధ ఇననల

95-195/409

8401 SQX0817197
పపరర: వరలకకక వలక
ర రర

95-195/411

8404 MLJ1730225
పపరర: నరసరరరవప దదసపరటట

95-195/414

తసడక:ప నరసససహరరవప దదసపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1194
వయససస:38
లస: పప
95-198/588

8407 SQX1188334
పపరర: ననగజశవర రరవప వలక
ర రర

95-195/416

తసడక:ప సరసబససవపడడ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:65-11-1194/1
వయససస:50
లస: పప
95-198/589

8410 SQX1071877
పపరర: శవరరమ కకటటశవర రరవప
నసజరసడర
తసడక:ప వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:65-11-1195
వయససస:29
లస: పప

95-159/879

8413 SQX2521656
పపరర: ససజజత గగలర

95-198/590

95-192/1242

భరస : వనసకట రమమశ గగలర
ఇసటట ననస:65-11-1196
వయససస:34
లస: ససస స
95-196/225

భరస : గసగ రరజ గరళ
ఇసటట ననస:65-11-1196
వయససస:36
లస: ససస స
95-196/704

95-195/406

భరస : ననగజశవర రరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:65-11-1194
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప పప టట
ర రర ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:65-11-1196
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1196
వయససస:65
లస: పప
8417 SQX1999366
పపరర: వనసకట రమమశ గగలర

95-198/633

తసడక:ప ననగజశవర రరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:65-11-1195
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప వనసకటటసవర రరవప
ఇసటట ననస:65-11-1195
వయససస:33
లస: పప
8414 AP151000666606
పపరర: సరసబయఖ బతష
స ల

8400 SQX1783943
పపరర: లకకక గబడకపరటట

8395 AP151000666206
పపరర: జజమస జతనల

తసడక:ప శకనవరస రరవప ఐననల
ఇసటట ననస:65-11-1193
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1194
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప ననగజశవర రరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:65-11-1194/1
వయససస:25
లస: పప
8411 SQX1071901
పపరర: రరమ చసదప రరవప నసజరసడర

95-195/408

తసడక:ప నరసససహ రరవప దదసపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1194
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప నరసయఖ దదసపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1194
వయససస:55
లస: పప
8408 SQX1742527
పపరర: సరయలకకకననధ వలక
ర రర

8397 SQX1394337
పపరర: హరరననథ ఇననల

95-195/403

తసడక:ప ససర వయఖ జతనల
ఇసటట ననస:65-11-1192
వయససస:65
లస: పప

భరస : పపదల గబడకపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1193,1ST LINE
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప దదసపత
ఇసటట ననస:65-11-1194
వయససస:50
లస: ససస స
8405 SQX0239095
పపరర: నరసససహరరవప దదసపరటట

95-195/405

తసడక:ప శకనవరస రరవప ఐననల
ఇసటట ననస:65-11-1193
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప పపలర యఖ ఐనల
ఇసటట ననస:65-11-1193
వయససస:49
లస: పప
8402 SQX0645432
పపరర: వరలకకక దదసపరటట

8394 SQX0581272
పపరర: అమర జ

8392 AP151000669755
పపరర: మలలర శవరర జతనల

భరస : జజమబస జతనల
ఇసటట ననస:65-11-1192
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప జజమస జతనల
ఇసటట ననస:65-11-1192
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఐనల
ఇసటట ననస:65-11-1193
వయససస:47
లస: ససస స
8399 AP151000666107
పపరర: శకనవరసరరవప ఐననలల

95-195/402

భరస : రరజజరరవప వనలలపపలల
ఇసటట ననస:65-11-1192
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప జజమస జతనల
ఇసటట ననస:65-11-1192
వయససస:32
లస: పప
8396 AP151000669057
పపరర: ససనత ఐననల

8391 SQX0503573
పపరర: గసగమక వనలలపపలల

8416 SQX1645712
పపరర: రవణమక గగలర

95-196/226

భరస : వనసకట ససబబయఖ గగలర
ఇసటట ననస:65-11-1196
వయససస:57
లస: ససస స

95-198/1427 8419 SQX0938035
8418 SQX2453777
పపరర: పప టట
పపరర: భబరత బతస న
ట రర శకననథ పస. ఎడడకకసడలల

తసడక:ప పప టట
ట రర ఎడడకకసడలల ఏదసకకడలక
ఇసటట ననస:65-11-1196
వయససస:18
లస: పప

95-195/418

భరస : ననగ వషష
ష వరర న రరవప బతన
ఇసటట ననస:65-11-1197
వయససస:36
లస: ససస స
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8420 SQX0648139
పపరర: ననగ వషష
ష వరరన రరవప బతస న

95-195/419

తసడక:ప మలర కరరరరన రరవప బతన
ఇసటట ననస:65-11-1197
వయససస:44
లస: పప
8423 SQX0844159
పపరర: మలర కరరరరన రరవప బతస న

95-198/592

95-195/422

95-196/228

95-195/424

95-195/427

95-195/430

95-195/433

భరస : సరయ బబబబ గబలర
ఇసటట ననస:65-11-1203
వయససస:19
లస: ససస స

8433 SQX0996702
పపరర: హసససన బబగబమ షపక

8436 SQX0648436
పపరర: ననగ మహన కలరసగర

8439 SQX1840644
పపరర: గడవరరర శశకళ

8442 SQX1840651
పపరర: రరమకకషష గడవరరర

95-195/436

8445 SQX2101293
పపరర: రరప మమనక జడల

95-195/425

8448 AP151000669605
పపరర: వనసకటలకకమక జడల
భరస : కకతయ జడలల
ఇసటట ననస:65-11-1203
వయససస:60
లస: ససస స

8428 SQX2000214
పపరర: వనసకటటష శలస

95-195/1263

8431 SQX0454017
పపరర: శకనస బబడస

95-196/230

8434 SQX0914820
పపరర: శరఖమల పటనస

95-195/426

భరస : శఖమమణణ పటనస
ఇసటట ననస:65-11-1200
వయససస:50
లస: ససస స
95-195/428

8437 SQX0737841
పపరర: అకబర భబషర షపక

95-195/429

తసడక:ప షయసషర వల
ఇసటట ననస:65-11-1200
వయససస:32
లస: పప
95-195/431

8440 AP151000669601
పపరర: రరజజశవరర ఉదనరపప

95-195/432

భరస : పరపరరరవప ఉదరపప
ఇసటట ననస:65-11-1201
వయససస:67
లస: ససస స
95-195/434

8443 SQX1878776
పపరర: గదన వరరర రరమకకషష

95-195/435

తసడక:ప వనసకటటసవరరర గడవరరర
ఇసటట ననస:65-11-1201
వయససస:45
లస: పప
95-196/706

తసడక:ప బల కకటటశవర రరవప జడల
ఇసటట ననస:65-11-1202
వయససస:18
లస: ససస స
95-192/804

95-195/421

తసడక:ప చన భమషయఖ బబడస
ఇసటట ననస:65-11-1199
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప గదన వరరర రరమకకషష
ఇసటట ననస:65-11-1201
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప బబలగబరవయఖ జడలల
ఇసటట ననస:65-11-1202
వయససస:65
లస: పప
8447 SQX1961226
పపరర: కలమమరర గబలర

95-196/229

భరస : రరమకకషష గడవరరర
ఇసటట ననస:65-11-1201
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1201
వయససస:31
లస: పప
8444 AP151000666351
పపరర: కకటయఖ జడల

8430 SQX1551044
పపరర: రమణమక బమడస

8425 SQX1733328
పపరర: అదద లకకక గసగరశశటట

తసడక:ప గరపస కకషష శలస
ఇసటట ననస:65-11-1198
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప వనసకటటశవరరర కలరసగర
ఇసటట ననస:65-11-1200
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప ననగజశవర రరవప తతట
ఇసటట ననస:65-11-1200
వయససస:54
లస: పప
8441 SQX0061564
పపరర: వనసకటటశవరరర నరగ

95-195/423

భరస : యమససన
ఇసటట ననస:65-11-1200
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర కలరసగర
ఇసటట ననస:65-11-1200
వయససస:53
లస: ససస స
8438 SQX0689364
పపరర: భకక రరవప తతట

8427 AP151000666089
పపరర: గరపసకకషష ససలస

95-196/227

భరస : వనసకటటశవరరర గసగరశశటట
ఇసటట ననస:65-11-1198
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనస బమడస
ఇసటట ననస:65-11-1199
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర కలరసగర
ఇసటట ననస:65-11-1200
వయససస:30
లస: ససస స
8435 SQX0677757
పపరర: ససబబబయమక కర

95-195/420

తసడక:ప ససబబబరరవప శలస
ఇసటట ననస:65-11-1198
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశవర రరవప నసజసడర
ఇసటట ననస:65-11-1198
వయససస:53
లస: ససస స
8432 SQX0239855
పపరర: ననగ మలర శవరర కలరసగర

8424 SQX1138685
పపరర: వనసకట నరసమక శలస

8422 SQX0868331
పపరర: పపరష శకననధ బతస న

తసడక:ప కజశవరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1197
వయససస:32
లస: పప

భరస : గరపస కకషష శలస
ఇసటట ననస:65-11-1198
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సససరబకరరవప శలస
ఇసటట ననస:65-11-1198
వయససస:55
లస: ససస స
8429 SQX1080894
పపరర: వజయ కలమమరర నసజరసడర

95-195/1262

తసడక:ప ననగ వషష
ష వరర న రరవప బతస న
ఇసటట ననస:65-11-1197
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప చచనన కజశవయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1197
వయససస:76
లస: పప
8426 SQX0645309
పపరర: ససతనరరవమక శలస

8421 SQX1995406
పపరర: సరయ శవకలమమర బతస న

8446 SQX1742238
పపరర: బబల కకటటశవర రరవప జడల

95-197/66

తసడక:ప కకటటశవర రరవప జడల
ఇసటట ననస:65-11-1202,1ST LINE
వయససస:31
లస: పప
95-195/437

8449 SQX0648576
పపరర: ననసరయఖ చచకరక

95-195/438

తసడక:ప రరశయఖ చచకక
ఇసటట ననస:65-11-1203
వయససస:65
లస: పప
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95-195/439

భరస : కకటటశవర రరవప మబదదబతన
ఇసటట ననస:65-11-1204
వయససస:35
లస: ససస స
8453 MLJ1733278
పపరర: కకటటశవరరరవప మబదనదబతస న

95-195/442

95-195/444

తసడక:ప సససగరరయఖ అడగరన
ఇసటట ననస:65-11-1205
వయససస:51
లస: పప
95-197/53

భరస : వరజసదప అదడదపలర
ఇసటట ననస:65-11-1205
వయససస:34
లస: ససస స
95-197/601

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1206
వయససస:55
లస: ససస స
8471 SQX1878917
పపరర: మసరసన బ షపక

8457 SQX1721315
పపరర: రరమబడడ బసరబతస న

95-197/54

95-197/602

8475 SQX1222009
పపరర: శక లకకక దసరర ఓరరగసటట

95-198/599

తసడక:ప సరసబశవరరవప కకసడచపప
ఇసటట ననస:65-11-1237
వయససస:24
లస: ససస స

95-195/450

8461 SQX1274984
పపరర: శవమక ఆళళ

95-196/233

8464 SQX1332824
పపరర: వరజసదప అదడదపలర

95-197/55

8467 SQX1729771
పపరర: లలత కలమమరర అవగన

95-195/448

8470 MLJ1736164
పపరర: కకటటశవరరరవప పపడడశశటట

95-196/234

తసడక:ప బబలయమఖ పసడక శశటట
ఇసటట ననస:65-11-1206
వయససస:27
లస: పప
95-192/1101

8478 SQX1784008
పపరర: లకకక కకటపరటట
భరస : నరసససహస కకటపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1237, 1ST LINE
వయససస:41
లస: ససస స

8473 SQX0709188
పపరర: శవపరరవత తతట

95-198/598

భరస : బకకరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1236
వయససస:41
లస: ససస స
95-198/600

భరస : గరపరల కకషష ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:65-11-1237
వయససస:27
లస: ససస స
95-198/602

95-195/446

భరస : పపలర రరవప అవగన
ఇసటట ననస:65-11-1205/1
వయససస:39
లస: ససస స

8469 SQX0619676
పపరర: చన కకటయఖ జడల

8474 SQX1255398
పపరర: తడజశవన కకసడచపప

8458 SQX1730043
పపరర: ననగజశవర రరవప మరపరకలలమ

తసడక:ప శకనవరస అదడదపలర
ఇసటట ననస:65-11-1205
వయససస:32
లస: పప

8466 SQX2129435
పపరర: పదక బసరబఠరన

8472 SQX2252062
పపరర: శకదడవ యడర

95-195/443

భరస : రరజ ఆళళ
ఇసటట ననస:65-11-1205
వయససస:28
లస: ససస స

8463 SQX1332774
పపరర: లకకక పరరవత అడచడపపఅలర

తసడక:ప వనసకటటశవరరరవప యడర
ఇసటట ననస:65-11-1207
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప అజకతషలర హ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1237
వయససస:39
లస: పప

95-196/232

తసడక:ప నరసయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1206
వయససస:54
లస: పప
95-196/367

8455 SQX1725720
పపరర: పదక బసరబతస న

తసడక:ప ససబబ రరవప మరపరకలలమ
ఇసటట ననస:65-11-1205
వయససస:40
లస: పప

8460 SQX0904466
పపరర: ఫరరరనన పటబన

భరస : కకటటశవర రరవప పసదద శశటట
ఇసటట ననస:65-11-1206 1ST LANE
వయససస:38
లస: ససస స

8477 SQX1783869
పపరర: నయమమ తషలలమహ షపక

95-195/445

భరస : రరమబ బసరబఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1205
వయససస:34
లస: ససస స
95-195/449

95-195/441

భరస : రరమబడడ బసరబతస న
ఇసటట ననస:65-11-1205
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప అదచదపలర
ఇసటట ననస:65-11-1205
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ప ననగజశవర రరవప బసరబఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1205
వయససస:46
లస: పప
8468 SQX0357095
పపరర: వనసకటమక జటటల

95-196/231

తసడక:ప జజన బబష పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1205
వయససస:27
లస: ససస స

8462 SQX1332717
పపరర: దదప పదద అదడదపలర

8465 SQX2152213
పపరర: రరమబ బసరబఠరన

8454 SQX1283050
పపరర: గగరర మబదనదబథదన

తసడక:ప ననగజశవర రరవప బసరబతస న
ఇసటట ననస:65-11-1205
వయససస:41
లస: పప
95-195/447

8452 MLJ1731421
పపరర: అసకమకరరవప మదనదబతస న

తసడక:ప మలకసడయమఖ మబదదబతన
ఇసటట ననస:65-11-1204
వయససస:36
లస: పప

భరస : అసకమకరరవప మబదనదబథదన
ఇసటట ననస:65-11-1204
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప ననగజశవరరరవప మమరపరకలలమ
ఇసటట ననస:65-11-1205
వయససస:22
లస: పప
8459 SQX0648386
పపరర: పపలమరరరవప అదగరన

95-195/440

భరస : మమలకకసడయఖ మబదదబతన
ఇసటట ననస:65-11-1204
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ప మమలకకసడయఖ మబదదబతన
ఇసటట ననస:65-11-1204
వయససస:46
లస: పప
8456 SQX1721562
పపరర: బపహకయఖ మమరపరకలలమ

8451 AP151000669617
పపరర: జజలమక మబదనదబతస న

8476 SQX0709006
పపరర: శవపరరవత ససరఖదడవర

95-198/601

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1237
వయససస:53
లస: ససస స
95-198/635

8479 SQX1783935
పపరర: మబౘా్టబఖర పఠరన

95-198/636

భరస : మహహదదన పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1237,2ND LINE
వయససస:38
లస: ససస స
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8480 SQX1783919
పపరర: మహహదదదన పఠరన
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95-198/637

తసడక:ప ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1237,2ND LINE
వయససస:42
లస: పప
8483 SQX0239871
పపరర: అనససరఖ కకటబరర

95-195/501

95-195/504

95-195/507

95-195/510

95-193/920

95-198/603

8507 SQX2504199
పపరర: శకనవరస రరవప ససకర
తసడక:ప రరఘవయఖ ససకర
ఇసటట ననస:65-11-1245
వయససస:50
లస: పప

95-195/508

8493 SQX2087385
పపరర: లకకక పసపయసకర ససడక

8496 SQX0310631
పపరర: బబల పపసరదరరవప డక

8499 SQX1054253
పపరర: ధనలకకక దరరమడడగమ

95-196/256

8502 AP151000669372
పపరర: వరలకకక ససరరననన

95-195/1267

95-195/511

8491 MLJ1734094
పపరర: రరధనకకషష ససదద

95-195/509

8494 SQX1720648
పపరర: వజయ లకకక ససడక

95-196/255

8497 MLJ3152105
పపరర: బబలకకషష

95-195/512

95-198/604

8500 SQX1742337
పపరర: సరయ పపసనన దరరమడడగబ

తసడక:ప ననగయఖ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1245
వయససస:52
లస: పప

95-197/72

భరస : బబల కకషష దరరమడడగబ
ఇసటట ననస:65-11-1243,2ND LINE
వయససస:25
లస: ససస స
95-196/257

8503 SQX1182484
పపరర: సరయ రరస ససరరననన

95-196/258

తసడక:ప వనసకటటసవరరర ససరరననన
ఇసటట ననస:65-11-1244
వయససస:27
లస: పప

95-196/260 8506 SQX1481027
8505 AP151000666477
పపరర: వనసకటటశవరరర ససరరననన ససరరననన
పపరర: రజషక ఖమన పఠరన

8508 SQX1551432
పపరర: ససబబబ రరవప వనసకటరరవప

95-195/506

తసడక:ప గబరవయఖ దసలమర
ఇసటట ననస:65-11-1243
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప నరసససహస
ఇసటట ననస:65-11-1244
వయససస:61
లస: పప
95-192/1232

8488 AP151000669266
పపరర: కలమమరర ససదద

తసడక:ప సతఖననరరయణ ససడక
ఇసటట ననస:65-11-1241
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర ససరరననన
ఇసటట ననస:65-11-1244
వయససస:61
లస: ససస స
95-196/259

95-195/503

తసడక:ప రరమయఖ ససడక
ఇసటట ననస:65-11-1241
వయససస:49
లస: పప

భరస : రమణయఖ దరరమడడగమ
ఇసటట ననస:65-11-1243
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనస యడవల
ఇసటట ననస:65-11-1244
వయససస:35
లస: ససస స
8504 SQX0454421
పపరర: నరజసదప కలమమర ససరరననన
ససరరననన
తసడక:ప వనసకటటశవరరర ససరరననన
ఇసటట ననస:65-11-1244
వయససస:61
లస: పప

8490 SQX1723220
పపరర: సరయ శవ తడజ ససడక

8485 MLJ3153525
పపరర: ననరరయణ కకటబరర

భరస : సతఖననరరయణ ససడక
ఇసటట ననస:65-11-1241
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప అసకయఖ దసలమర
ఇసటట ననస:65-11-1243
వయససస:36
లస: పప

భరస : బబల పపసరదరరవప దరరమడడగబ
ఇసటట ననస:65-11-1243
వయససస:32
లస: ససస స
8501 SQX1015438
పపరర: శవ లసగమక యడవలర

95-195/505

తసడక:ప రరఢ కకషష ససడక
ఇసటట ననస:65-11-1241
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ప బబలయఖ దరరమడడగబ
ఇసటట ననస:65-11-1243
వయససస:47
లస: పప
8498 SQX1054196
పపరర: ససనత దరరమడడగబ

8487 SQX0858092
పపరర: శశశలజ ససదద

95-193/919

తసడక:ప గరలయఖ కకటరర
ఇసటట ననస:65-11-1240
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప రరధ కకషష ససడక
ఇసటట ననస:65-11-1241
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప రమయఖ ససడక
ఇసటట ననస:65-11-1241
వయససస:55
లస: పప
8495 SQX1551408
పపరర: రమణయఖ దరరమడడగబ

95-195/502

భరస : రరధనకకకషషమమరరస ససడక
ఇసటట ననస:65-11-1241
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ ససదద
ఇసటట ననస:65-11-1241
వయససస:79
లస: ససస స
8492 AP151000666197
పపరర: సతఖనననరరయణ ససదద

8484 SQX0858076
పపరర: వనసకటరమణ కకటబరర

8482 SQX1551382
పపరర: జసగరర బబషర షపక

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1240
వయససస:32
లస: పప

భరస : గరలయఖ కకటరర
ఇసటట ననస:65-11-1240
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప బసవయఖ కకటరర
ఇసటట ననస:65-11-1240
వయససస:65
లస: పప
8489 SQX1732965
పపరర: నరసమక ససదద

95-195/1446

భరస : సరసబయఖ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:65-11-1238
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ కకటరర
ఇసటట ననస:65-11-1240
వయససస:44
లస: ససస స
8486 SQX0648220
పపరర: గరలయఖ కకటబరర

8481 SQX2202182
పపరర: మలర శవరర ఓరరగసటట

95-198/605

తసడక:ప ఇరరర ద ఖమన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1244
వయససస:32
లస: ససస స
95-193/921

8509 SQX1990183
పపరర: శవ పకథదవ వనసకటబపవప

95-193/1123

తసడక:ప ససబబరరవప వనసకటబపవప
ఇసటట ననస:65-11-1245
వయససస:19
లస: పప
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8510 SQX0997619
పపరర: వనసకటబపవప శకనస
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95-197/56

తసడక:ప ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:65-11-1245
వయససస:25
లస: పప

95-198/606 8512 SQX1784016
8511 SQX1054220
పపరర: బబల వనసకట రమణ వనసకటబపవప
పపరర: నరసమక ససడక

భరస : ససబబబరరవప వనసకటబపవప
ఇసటట ననస:65-11-1245
వయససస:48
లస: ససస స

95-195/1268 8514 SQX2172252
8513 SQX2114874
పపరర: మణణ కసట చమయమలమ చచరరవప
పపరర: శరఖమ కలమమర యడవలర

తసడక:ప గణణశ బబబబ
ఇసటట ననస:65-11-1246
వయససస:24
లస: ససస స
8516 AP151000666142
పపరర: యగరరరమబలల కకటబరర
తసడక:ప ససబబబరరవప కకటబరర
ఇసటట ననస:65-11-1247
వయససస:61
లస: పప
8519 SQX1575374
పపరర: పదకజ నరరక

95-195/513

95-195/516

95-196/266

95-196/269

95-196/272

భరస : ననగజశవరరరవప సససకర
ఇసటట ననస:65-11-1255
వయససస:65
లస: ససస స

8523 SQX1530022
పపరర: ఫరరదన బబగమ పఠరన

8526 SQX1530105
పపరర: ఫరరర త ససలల న పఠరన

8529 SQX1923614
పపరర: షహహన మహమకద

8532 SQX1878826
పపరర: ఆశ షపక

95-195/1447

8535 SQX0462655
పపరర: సవపనకలమమరర ఉలర స

95-196/264

8538 AP151000669365
పపరర: కకటటశవరమక కకసడచపప
భరస : వనసకటసరవమ కకసడచపప
ఇసటట ననస:65-11-1255
వయససస:84
లస: ససస స

95-196/263

8521 SQX1575366
పపరర: వనసకట రమణ రరడడ క నరరక

95-195/515

8524 SQX0831941
పపరర: అసకతషననసర పఠరన

95-196/265

భరస : రహహసఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1251
వయససస:39
లస: ససస స
95-196/267

8527 SQX0462606
పపరర: అమమనసలమర ఖమన

95-196/268

తసడక:ప రరహమమన ఖమన ఖమన
ఇసటట ననస:65-11-1251
వయససస:27
లస: పప
95-198/607

8530 SQX0645317
పపరర: సవరరప అయననల

95-196/271

తసడక:ప కకషష అయననల
ఇసటట ననస:65-11-1252
వయససస:27
లస: ససస స
95-195/517

8533 SQX1878834
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-195/518

తసడక:ప అబబదల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1253
వయససస:40
లస: పప
95-196/273

భరస : రమమశ ఉలర స
ఇసటట ననస:65-11-1255
వయససస:37
లస: ససస స
95-196/275

8518 MLJ1734250
పపరర: రవసదర రరవప ససరననన

తసడక:ప వనసకట కకషష రరడకడ నరరక
ఇసటట ననస:65-11-1250
వయససస:37
లస: పప

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1253
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకసపపరరపరటటమమధనర వల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1253
వయససస:18
లస: ససస స
8537 SQX0462697
పపరర: రరజజ కలమమరర సససకర

95-195/514

భరస : ఖమజ ఫరరదసదదదన
ఇసటట ననస:65-11-1251
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప కకషష అయననల
ఇసటట ననస:65-11-1252
వయససస:27
లస: ససస స
8534 SQX2210938
పపరర: కకసపపరరపరటటహససన షపక

8520 SQX1575408
పపరర: కరసతమక దసగరర రరడకడ

95-197/603

తసడక:ప సరసబశవరరవప ససరరననన
ఇసటట ననస:65-11-1249
వయససస:38
లస: పప

భరస : అబబదల ఉసరకన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1251
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప అనవర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1251
వయససస:50
లస: పప
8531 SQX0467092
పపరర: లకకక అయననల

95-196/262

భరస : అబబబస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1251
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : యమససన సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1251
వయససస:50
లస: ససస స
8528 SQX0581488
పపరర: యమససన సయఖద

8517 SQX0239889
పపరర: రరమసజమ ససరరననన

8515 SQX2137750
పపరర: శకనస యడవలర
తసడక:ప నరసససహ రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:65-11-1246
వయససస:43
లస: పప

భరస : నరస రరడకడ దసగరర రరడకడ
ఇసటట ననస:65-11-1250
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప పససచల రరడకడ దసగరర రరడకడ
ఇసటట ననస:65-11-1250
వయససస:60
లస: పప
8525 SQX0678102
పపరర: షరరఫపననసర సయఖద

95-196/877

భరస : సరసబశవరరవప ససరరననన
ఇసటట ననస:65-11-1249
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ రరడకడ నరరక
ఇసటట ననస:65-11-1250
వయససస:31
లస: ససస స
8522 SQX1575382
పపరర: నరస రరడకడ దసగరర రరడకడ

భరస : రరమయఖ ససడక
ఇసటట ననస:65-11-1245, 2ND LINE
వయససస:79
లస: ససస స

తసడక:ప శకనస యడవలర
ఇసటట ననస:65-11-1246
వయససస:18
లస: పప
95-196/261

95-198/638

8536 SQX0462705
పపరర: కళళవత ఉలర స

95-196/274

భరస : సతఖననన రరయణ ఉలర స
ఇసటట ననస:65-11-1255
వయససస:58
లస: ససస స
95-196/276

8539 MLJ3151214
పపరర: సతఖననరరయణ ఉలర స

95-196/277

తసడక:ప వరయఖ ఉలర స
ఇసటట ననస:65-11-1255
వయససస:68
లస: పప
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8540 SQX2451409
పపరర: వనసకట రమమశ వపలలలమ

95-196/878

తసడక:ప వనసకట రమమశ వపలలలమ
ఇసటట ననస:65-11-1255
వయససస:40
లస: పప
8543 SQX1551028
పపరర: రరజజ తషళళవ

95-196/279

95-194/803

95-196/281

95-195/519

8550 SQX1089102
పపరర: ససధ రరణణ డదసకరన

8553 SQX1733294
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-196/284

8556 SQX0463646
పపరర: వజయ లకకక తతట

95-198/639

8559 SQX1336685
పపరర: అదద లకకక గబడకపరటట
భరస : రసగ సరవమ గబడకపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1265
వయససస:27
లస: ససస స

8561 SQX1334002
పపరర: ససబబ లకవమక గబడకపరటట

8562 SQX1276030
పపరర: శవ బసబతస న

95-196/289

భరస : పసచరయఖ గబడకపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1265
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ప పసచరయఖ గబడకపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1265
వయససస:29
లస: పప
8567 SQX2129922
పపరర: శరరష బసరబథదన
తసడక:ప రరఘవ బసరబథదన
ఇసటట ననస:65-11-1266
వయససస:20
లస: ససస స

95-196/282

8565 SQX0460550
పపరర: ననగరరజ గరరకసటట

95-195/520

8568 SQX2135788
పపరర: గరపస చసద బసరబతన
తసడక:ప రరఘవ బసరబతన
ఇసటట ననస:65-11-1266
వయససస:19
లస: పప

8548 SQX1089094
పపరర: సఫజనఖ డదసకరన

95-196/280

8551 SQX0585935
పపరర: శక రసగననథ డదసకకన

95-196/283

8554 SQX1249052
పపరర: అబబదలమర ఖమన పఠరన

95-198/608

తసడక:ప అబబదల అజజ పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1262
వయససస:57
లస: పప
95-196/285

8557 SQX0463208
పపరర: మలర కరరరరనరరవప తతట

95-196/286

తసడక:ప గరవరర న తతట
ఇసటట ననస:65-11-1263
వయససస:63
లస: పప
95-196/287

8560 SQX0645499
పపరర: వనసకటటశవరమక బసబతస

95-196/288

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1265
వయససస:43
లస: ససస స
95-196/290

8563 SQX1363910
పపరర: బబల రసగయఖ గబడకపరటట

95-196/291

తసడక:ప పసచరయఖ గబడకపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1265
వయససస:29
లస: పప
95-196/293

తసడక:ప సఫ మయఖ గరరరగసటట
ఇసటట ననస:65-11-1265
వయససస:27
లస: పప
95-197/604

95-193/1215

తసడక:ప శక నవరస రరవప డదసకకన
ఇసటట ననస:65-11-1260
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప శకనస బసబతస న
ఇసటట ననస:65-11-1265
వయససస:24
లస: పప
95-196/292

8545 SQX2430270
పపరర: నసరజహన షపక

తసడక:ప శకనవరసరరవప డదసకరన
ఇసటట ననస:65-11-1260
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగజశవరరరవప తతట
ఇసటట ననస:65-11-1263
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ప ఆసజననయబలల బ
ఇసటట ననస:65-11-1264, 2ND LINE
వయససస:25
లస: పప

8564 SQX1333921
పపరర: రసగ గబడకపరటట

95-195/1448

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1262
వయససస:54
లస: పప

భరస : మలర కరరరరనరరవప తతట
ఇసటట ననస:65-11-1263
వయససస:54
లస: ససస స
8558 SQX1784099
పపరర: నరజసదప బ

8547 SQX2427078
పపరర: ఫరతమబననసర షపక

95-196/278

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:65-11-1260
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప డదసకరన
ఇసటట ననస:65-11-1260
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1262
వయససస:22
లస: పప
8555 SQX0463182
పపరర: వనసకట ససజజత తతట

95-19/1279

తసడక:ప బబష శక
ఇసటట ననస:65-11-1260
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కజశవరరవప ఉనననస
ఇసటట ననస:65-11-1260
వయససస:42
లస: ససస స
8552 SQX1722834
పపరర: మహబమబ జజన షపక

8544 SQX2076669
పపరర: వనసకటటశవరరరవప కరటపగడడ

8542 SQX1550996
పపరర: రరజమక తషళళవ

భరస : రరజజ తషళళవ
ఇసటట ననస:65-11-1259
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప నరసససహరరవప కరటపగడడ
ఇసటట ననస:65-11-1259/3
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప షపర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1260
వయససస:61
లస: పప
8549 SQX0083915
పపరర: లకకక ఉననస

95-196/879

తసడక:ప పరమమశవర రరవప బడడ
ఇసటట ననస:65-11-1255
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప పరపరరరవప తషళళవ
ఇసటట ననస:65-11-1259
వయససస:39
లస: పప
8546 SQX2427193
పపరర: బబష షపక

8541 SQX2195618
పపరర: శవ రరమకకషష బడడ

8566 SQX1333954
పపరర: పసచరయఖ గబడకపరటట

95-196/294

తసడక:ప బబల రసగయఖ లలట గబడకపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1265
వయససస:57
లస: పప
95-197/605

8569 SQX1742477
పపరర: ననగజశవరమక బసర బతస న

95-197/73

భరస : రరఘవ బసర బతస న
ఇసటట ననస:65-11-1266,2ND LINE
వయససస:42
లస: ససస స
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95-196/295

భరస : ననరరయణసరవమ బసబత
ఇసటట ననస:65-11-1267
వయససస:72
లస: ససస స

8571 SQX1732973
పపరర: పసపయమసక పపలర లచచరరవప

95-195/521

తసడక:ప శకనస పపలర లచచరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1268
వయససస:25
లస: ససస స

8573 SQX0083121
పపరర: మలమక గసగబణయడక

95-196/298

భరస : అపపలననయబడడ గసగబణయడక
ఇసటట ననస:65-11-1270
వయససస:39
లస: ససస స
8576 SQX1645878
పపరర: శవ పపసరద రరవప వనసకరటరరవ

8577 MLJ3152840
పపరర: పపవణ కలమమర వనసకటబరవప

95-196/301

95-196/300

తసడక:ప కకయవరయఖ వనసకరటరరవ
ఇసటట ననస:65-11-1270
వయససస:32
లస: పప
8579 SQX0462788
పపరర: సరసబశవ రరవప మబనగరల

95-196/303

తసడక:ప శశబననదదప మబనగరల
ఇసటట ననస:65-11-1270
వయససస:27
లస: పప
8582 SQX2078947
పపరర: ససనతన వణబకకరర
భరస : రతన కకషష వణబకకరర
ఇసటట ననస:65-11-1271
వయససస:28
లస: ససస స
8585 AP151000669602
పపరర: ననరరయనమక యసడవలర
భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1271
వయససస:61
లస: ససస స
8588 SQX0423772
పపరర: వరణణలత భనననరరవపరర
భరస : శవరరమ కకషష
ఇసటట ననస:65-11-1271
వయససస:62
లస: ససస స
8591 SQX1538158
పపరర: వనసకట ససబబయఖ వరరకకటట

95-197/59

తసడక:ప వనసకటపత
ఇసటట ననస:65-11-1274
వయససస:46
లస: పప

8581 SQX2095008
పపరర: లలమవత పసడతల

95-197/57

8583 SQX0677856
పపరర: భబరర వ బననరరవపరర

8586 SQX0705897
పపరర: శవరరమకకషష బననరరవపరర

8589 SQX1089136
పపరర: శకనవరస రరవప వరరకకటట

8592 MLJ3152667
పపరర: శకనవరసరరవప చసతన

95-198/610

8595 SQX0709964
పపరర: లకకకదడవ చసతన

95-196/304

8598 SQX1481118
పపరర: లకకక ననరరయణ దడవరపలర
తసడక:ప చనన రరమసరవమ దడవరపలర
ఇసటట ననస:65-11-1274
వయససస:48
లస: పప

95-196/302

95-195/1269

8584 SQX0868349
పపరర: ననగలకడక గసగరశశటట

95-196/305

భరస : శకకరసత గసగరశశటట
ఇసటట ననస:65-11-1271
వయససస:27
లస: ససస స
95-196/307

8587 SQX2085801
పపరర: రరమ కకషష పసడతల

95-196/707

తసడక:ప రరమయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:65-11-1271
వయససస:39
లస: పప
95-196/308

8590 SQX1362839
పపరర: మమనస వరరకకటట

95-197/58

భరస : శకనవరసరరవప వరరకకటట
ఇసటట ననస:65-11-1272
వయససస:32
లస: ససస స
95-196/309

8593 AP151000666277
పపరర: రమణ చసతన

95-196/310

తసడక:ప వనసకటపత చసతన
ఇసటట ననస:65-11-1274
వయససస:37
లస: పప
95-198/611

భరస : వనసకటసరవమ
ఇసటట ననస:65-11-1274
వయససస:42
లస: ససస స
95-198/613

95-196/299

భరస : రరమ కకషష పసడతల
ఇసటట ననస:65-11-1271
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటపత చసతన
ఇసటట ననస:65-11-1274
వయససస:37
లస: పప

భరస : లకకక ననరరయణ దడవరపలర
ఇసటట ననస:65-11-1274
వయససస:42
లస: ససస స
8597 SQX0710012
పపరర: వనసకటటశవరరర చసతన

8580 SQX1053255
పపరర: శక హరర వనసకటబపవప

తసడక:ప వనసకట ససబబయఖ వరరకకటట
ఇసటట ననస:65-11-1272
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప ననసరయఖ వరరకకటట
ఇసటట ననస:65-11-1272
వయససస:62
లస: పప
8594 SQX1481076
పపరర: మరరయమక దడవరపలర

తసడక:ప ననగయఖ వనసకటబరవప
ఇసటట ననస:65-11-1270
వయససస:65
లస: పప

తసడక:ప రసగయఖ బననరరవపరర
ఇసటట ననస:65-11-1271
వయససస:59
లస: పప
95-198/609

8578 AP151000666598
పపరర: కకటటవరయఖ వనసకటబపవప

తసడక:ప కకటటవరయఖవనసకటబపవ వనసకటబరవప
ఇసటట ననస:65-11-1270
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప శవ రరమకకషష బననరరవపరర
ఇసటట ననస:65-11-1271
వయససస:27
లస: ససస స
95-196/306

8575 AP151000669514
పపరర: ననగమక వనసకటబపవప
భరస : కకటటవరయఖ వనసకటబరవప
ఇసటట ననస:65-11-1270
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ప కకటట వరయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1270
వయససస:27
లస: పప
95-195/1270

95-196/296

తసడక:ప కకటటశవర రరవప కరకరన
ఇసటట ననస:65-11-1269
వయససస:30
లస: పప

8574 SQX0083899
పపరర: లకకక తరరపతమక
అళళచచరరవప
భరస : రరమమరరవప ఆళళ చచరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1270
వయససస:39
లస: ససస స

95-196/297

8572 SQX1182443
పపరర: కరరరసక కరకరన

8596 SQX1054212
పపరర: శకదడవ చసతన

95-198/612

భరస : వనసకట రమణ చసతన
ఇసటట ననస:65-11-1274
వయససస:45
లస: ససస స
95-198/614

95-196/311
8599 AP151000669260
పపరర: హనసమమయమక పపలర లచచఱసవప

భరస : ఎగరయఖ పపలలచచరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1275
వయససస:37
లస: ససస స
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8600 SQX1080381
పపరర: వనసకట రమణమక వరరక

95-196/312

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:65-11-1276
వయససస:37
లస: ససస స
8603 AP151000666382
పపరర: ననరరయణ వరహల

95-196/315

95-196/316

95-196/317

95-196/319

95-196/322

95-196/323

తసడక:ప రహహస బబజ
ఇసటట ననస:65-11-1805
వయససస:45
లస: పప

8613 SQX0284851
పపరర: వనసకటరమణ సవలస

8616 SQX2333714
పపరర: శకనవరస రరవప ససకర

8619 SQX2057180
పపరర: శరసబయఖ పలగన

95-196/708

8622 SQX1486647
పపరర: ధనలకకక పలగన

8625 SQX0958215
పపరర: అకబర షపక

95-196/320

8628 SQX0085977
పపరర: వనసకట పదకమక గబసడచడ
ప కడ
భరస : ననగఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:65-11-2021
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప కకషష భమషణస
ఇసటట ననస:65-11-1278
వయససస:27
లస: పప
8608 SQX1742303
పపరర: దసరర పపసరద కలలగమరర

95-197/61

95-195/1449
8611 SQX2402683
పపరర: వనసకట ననరరయణ సవఆలమ

8614 AP151000666474
పపరర: గబరవయఖ చవలస

95-196/321

తసడక:ప వనసకటయఖ చవలస
ఇసటట ననస:65-11-1280
వయససస:30
లస: పప
95-194/804

8617 SQX1354943
పపరర: షబన పఠరన

95-195/524

భరస : రబబబన పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1283
వయససస:25
లస: ససస స
95-170/1252

95-195/1271
8620 SQX2017168
పపరర: రహమతషననసర మహమకద

భరస : బరకత అల ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-11-1284
వయససస:55
లస: ససస స
95-197/62

8623 SQX1486639
పపరర: రరమకకషష పలగన

95-197/63

తసడక:ప సరసబయఖ పలగన
ఇసటట ననస:65-11-1284
వయససస:27
లస: పప
95-194/449

తసడక:ప అకబర
ఇసటట ననస:65-11-1349
వయససస:45
లస: పప
95-198/1432

95-195/523

Deleted

భరస : సరసబయఖ పలగన
ఇసటట ననస:65-11-1284
వయససస:47
లస: ససస స
95-197/509

8605 SQX1721356
పపరర: ససధనఖ రరవప భమషణస

తసడక:ప గబరవయఖ సవఆలమ
ఇసటట ననస:65-11-1280
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప కకషష మమరరస పలగన
ఇసటట ననస:65-11-1284
వయససస:62
లస: పప

తసడక:ప వరహబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-11-1284
వయససస:60
లస: పప
8627 SQX2226553
పపరర: అజకతషలమర మహమకద

95-196/318

తసడక:ప పపలమరరరవప ససకర
ఇసటట ననస:65-11-1283
వయససస:36
లస: పప

భరస : అజకత అల ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-11-1284
వయససస:32
లస: ససస స
8624 SQX2017143
పపరర: బరకత అల ఖమన మహమకద

8610 SQX1089086
పపరర: వనసకటటసవరరర సగలరరస

95-196/314

తసడక:ప కరమమశవర రరవప కలలగమరర
ఇసటట ననస:65-11-1278
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటననరరయణ సవలస
ఇసటట ననస:65-11-1280
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ససకర
ఇసటట ననస:65-11-1283
వయససస:32
లస: ససస స
8621 SQX2019255
పపరర: అయయషర షపక

95-197/60

తసడక:ప వనసకటయఖ సగలరరస
ఇసటట ననస:65-11-1279
వయససస:78
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:65-11-1282
వయససస:66
లస: ససస స
8618 SQX1439463
పపరర: ససకనఖ ససకర

8607 SQX1742295
పపరర: సససధస కలలగమరర
భరస : దసరర పపసరద కలలగమరర
ఇసటట ననస:65-11-1278
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటననరరయణ సవలస
ఇసటట ననస:65-11-1280
వయససస:68
లస: ససస స
8615 SQX0239913
పపరర: అసజనదడవ ననదచసడర 

95-193/1216

Deleted

భరస : వనసకటటశవరరర శరవలమస
ఇసటట ననస:65-11-1279
వయససస:68
లస: ససస స
8612 SQX0645465
పపరర: రమణ సవలస

8604 SQX2331023
పపరర: రరమ కకషష పసడతల

8602 SQX1080829
పపరర: జయయదవ VARRA

తసడక:ప వనసకటననరరయమణ వరక
ఇసటట ననస:65-11-1276
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప రరమయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:65-11-1277
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకషష భమషణస
ఇసటట ననస:65-11-1278
వయససస:59
లస: ససస స
8609 SQX1364264
పపరర: లకకమక శరవలమస

95-196/313

తసడక:ప వనసకట ననరరయణ వరరర
ఇసటట ననస:65-11-1276
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప శశషయఖ వరరర
ఇసటట ననస:65-11-1276
వయససస:37
లస: పప
8606 SQX1645787
పపరర: లకకక భమషణస

8601 SQX1080886
పపరర: శరకవణ కలమమర వరక

8626 SQX1191352
పపరర: సరదదక షపక

95-196/363

తసడక:ప జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1539
వయససస:52
లస: పప
95-196/364

8629 SQX1645738
పపరర: రఫస షపక

95-196/366

తసడక:ప లమల అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-11-2087/1
వయససస:38
లస: పప
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8630 SQX0638759
పపరర: రమమదడవ పస
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95-198/623

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:65-11-2419
వయససస:38
లస: ససస స
8633 SQX0755322
పపరర: వనసకటరమణ కకరరవ

95-198/640

95-194/452

95-194/455

95-198/643

95-198/646

95-198/648

95-198/651

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-14-107
వయససస:36
లస: పప

8643 SQX0844217
పపరర: రజయమ షపక

8646 SQX1248930
పపరర: కకటటశవరరరవప ఉసగబటటరర

8649 SQX0326058
పపరర: ఇరరరన షపక

8652 SQX1443977
పపరర: ఇబపహహస షపక

95-198/654

8655 SQX1315317
పపరర: రహసతషలమర షపక

95-198/644

8658 SQX1054584
పపరర: పపసరద నడకసపలర
తసడక:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:65-14-1462
వయససస:44
లస: పప

8638 SQX1727411
పపరర: రహహమమ ససలమసనన

95-194/454

8641 SQX2234532
పపరర: మహమకద గగస షపక

95-194/822

8644 SQX0755215
పపరర: ఫరరరక పపతడన

95-198/645

తసడక:ప జజన బబషర పపతడన
ఇసటట ననస:65-12-1623
వయససస:28
లస: పప
95-198/647

8647 SQX1783885
పపరర: అయయషర కణస మహమకద

95-198/650

భరస : బశర ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-12-1623, 2ND LINE
వయససస:52
లస: ససస స
95-198/649

8650 SQX1939784
పపరర: రజషక షపక

95-194/507

భరస : అబబదల రససల షపక
ఇసటట ననస:65-13-135
వయససస:22
లస: ససస స
95-198/652

8653 SQX1550616
పపరర: వహహదన షపక

95-198/653

భరస : బలమల షపక
ఇసటట ననస:65-13-139
వయససస:32
లస: ససస స
95-198/655

తసడక:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:65-13-139
వయససస:26
లస: పప
95-198/670

95-194/451

తలర : యకలబ షపక
ఇసటట ననస:65-12-1533/2
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమససస సబ షపక
ఇసటట ననస:65-13-138
వయససస:46
లస: పప

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:65-13-139
వయససస:37
లస: ససస స
8657 SQX1923739
పపరర: బబష షపక

95-194/456

తసడక:ప యమకలబ బబషర
ఇసటట ననస:65-12-1633
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-13-138
వయససస:40
లస: ససస స
8654 SQX1240779
పపరర: షరజహన షపక

8640 SQX1929215
పపరర: శవ పపరష లకకక తనడకబబ యన

8635 SQX1727510
పపరర: బదసపననసర బబగస

భరస : రరయమజ అహమద ఖమన
ఇసటట ననస:65-12-1304
వయససస:33
లస: ఇ

తసడక:ప సరసబయఖ ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:65-12-1623
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ప భబవననశవర రరవప శకరరమశశటట
ఇసటట ననస:65-12-1633
వయససస:26
లస: పప
8651 SQX1249102
పపరర: బబజర షపక

95-194/453

భరస : ఆరరఫ
ఇసటట ననస:65-12-1623
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప బబబబవల సయఖద
ఇసటట ననస:65-12-1623
వయససస:44
లస: పప
8648 SQX1151067
పపరర: తపననధ శకరరమశశటట

8637 SQX1727346
పపరర: అబబదల రజజక ఖమన

95-198/634

భరస : అబబదల రజజక ఖమన
ఇసటట ననస:65-12-1304
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : గగరర శసకర తనడకబబ యన
ఇసటట ననస:65-12-1331
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అజజ
ఇసటట ననస:65-12-1623
వయససస:31
లస: ససస స
8645 SQX1114800
పపరర: ఫసర దదష సయఖద

95-196/371

తసడక:ప అబబదల వరహబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-12-1304
వయససస:62
లస: పప

భరస : దరరయమ వల సయద
ఇసటట ననస:65-12-1331
వయససస:46
లస: ససస స
8642 SQX0844209
పపరర: కరరమబననసర షపక

8634 SQX0845073
పపరర: రవణ కలరరకలల

8632 SQX1114826
పపరర: శకనవరస రరవప డదసకరన

తసడక:ప డదసకరన రకకయఖ డదసకరన
ఇసటట ననస:65-11-12160
వయససస:52
లస: పప

భరస : అచరయఖ కలరరకలల
ఇసటట ననస:65-12-1303
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రజజక ఖమన
ఇసటట ననస:65-12-1304
వయససస:37
లస: పప
8639 SQX1929173
పపరర: నససమ సయద

95-196/703

భరస : ససత రరమయఖ టసకసరల
ఇసటట ననస:65-11-11781
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:65-12-134
వయససస:42
లస: ససస స
8636 SQX1727387
పపరర: రరయమజ అహమద ఖమన

8631 SQX2001956
పపరర: లమవణఖ టసకసరల

8656 SQX2119469
పపరర: మజ షరరఫ షపక

95-197/613

తసడక:ప భబసహ షపక
ఇసటట ననస:65-14-14/26
వయససస:18
లస: పప
95-198/680

8659 SQX1745884
పపరర: మరరర అనవర జహన

95-190/666

భరస : మరరర హలమ
ఇసటట ననస:65-15
వయససస:37
లస: ససస స
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8660 SQX2540318
పపరర: బబష షపక
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95-192/1261

తసడక:ప నసర మహమకద
ఇసటట ననస:65-15-95
వయససస:27
లస: పప
8663 SQX1483411
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-198/683

8664 SQX1747716
పపరర: శశకకరణ శశటట పలర

95-216/20

తసడక:ప పసద కకటయఖ షపక
ఇసటట ననస:65-15-1117
వయససస:57
లస: పప

8667 SQX1781079
పపరర: మలలర శవరర తషరర పరటట

తసడక:ప నయళమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-15-1417
వయససస:24
లస: ససస స

8670 SQX0412841
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-198/694

8673 SQX0709998
పపరర: భబరర వకలమమర గబడకవరడ
తసడక:ప వర ననగజశవరరరవప
ఇసటట ననస:65-15-1911
వయససస:30
లస: పప

8675 SQX1481068
పపరర: వనసకరయమమక బసడక

8676 MLJ1736214
పపరర: షసతరరవమక

95-198/718

భరస : ఆసజననయబలల బసడక
ఇసటట ననస:65-17వయససస:81
లస: ససస స

భరస : చనరరరస మబచసర
ఇసటట ననస:65-17-1568
వయససస:30
లస: ససస స
8681 MLJ3151305
పపరర: పపసరద చనవర

95-196/473

తసడక:ప ననయబ రససల పటబన
ఇసటట ననస:65-17-1568
వయససస:32
లస: పప

95-198/690

8682 SQX0455105
పపరర: వనసకటటశవరరర మబచసర

95-198/737

8685 SQX0708776
పపరర: కకటటశవరమక కలసభబల

95-198/691

8688 SQX0708933
పపరర: అనల రరడకడ కకపరరస
తసడక:ప సతఖననరరయణరరడకడ
ఇసటట ననస:65-17-1568
వయససస:38
లస: పప

8668 SQX1483403
పపరర: షరరఫ సయఖద

95-198/684

8671 SQX1783992
పపరర: మజహ ర షపక

95-198/693

8674 SQX1832823
పపరర: అతనవపల రహమమన షపక

95-172/553

తసడక:ప అమమమలర షపక
ఇసటట ననస:65-16-199
వయససస:31
లస: పప
95-197/84

8677 SQX2489938
పపరర: పపశరసత మసరరస

95-197/841

భరస : లకకక ననరరయణ చనవర
ఇసటట ననస:65-17-1567
వయససస:31
లస: ససస స
95-196/471

8680 SQX0678029
పపరర: శరసతమక ఎన

95-196/472

భరస : ఉమమమహహశవరరరవప ఎన
ఇసటట ననస:65-17-1568
వయససస:42
లస: ససస స
95-196/474

8683 SQX0708917
పపరర: వరలకకక కకపరరరర

95-198/736

భరస : అనలలప డకడ కకపరరరర
ఇసటట ననస:65-17-1568
వయససస:33
లస: ససస స
95-198/738

భరస : సతఖననరరయణరరడకడ
ఇసటట ననస:65-17-1568
వయససస:58
లస: ససస స
95-198/740

95-198/1448

భరస : మహమకద గగస షపక
ఇసటట ననస:65-15-1718, 2ND LINE
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప సససదరరరవప మబచసర
ఇసటట ననస:65-17-1568
వయససస:27
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణరరడకడ
ఇసటట ననస:65-17-1568
వయససస:57
లస: ససస స
8687 SQX1071737
పపరర: ససభబన పటబన

8679 SQX0581330
పపరర: రమమదడవ చనవర

8665 SQX2224277
పపరర: భబలకకక ససరపపరరడడ క

తసడక:ప ఖజ వల సయఖద
ఇసటట ననస:65-15-1405
వయససస:27
లస: పప

భరస : పపసరద చనవ
ఇసటట ననస:65-17-1568
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప రరమబ చనవ
ఇసటట ననస:65-17-1568
వయససస:29
లస: పప
8684 SQX0708891
పపరర: శకదడవ కకపరరస

95-216/21

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:65-17-446
వయససస:80
లస: ససస స
95-196/470

95-198/682

భరస : కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:65-15-1098
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప వల అహకద
ఇసటట ననస:65-15-1718
వయససస:67
లస: పప

తసడక:ప మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1718, 2ND LINE,
వయససస:38
లస: పప

8678 SQX0084020
పపరర: ససజజత మబచసర

95-143/622

భరస : శకనస తషరర పరటట
ఇసటట ననస:65-15-1129
వయససస:35
లస: ససస స
95-194/632

8662 SQX0755314
పపరర: మబసతనజ షపక

భరస : ఖమజజవల
ఇసటట ననస:65-15-405
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకట ససబబబరరవప శశటట పలర
ఇసటట ననస:65-15-707
వయససస:21
లస: పప

8666 SQX1781087
పపరర: కకటయఖ షపక

8672 SQX1784230
పపరర: మహమకద గగస షపక

95-198/681

తసడక:ప సరసబయఖ
ఇసటట ననస:65-15-144
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరరదర షపక
ఇసటట ననస:65-15-405
వయససస:57
లస: ససస స

8669 SQX1246645
పపరర: రరబన మహమకద

8661 SQX0755363
పపరర: బబలమజ సబబవత

8686 SQX1114834
పపరర: సలమకన ఖమన పపతడన

95-198/739

తసడక:ప ననయబ రససల పఠరన
ఇసటట ననస:65-17-1568
వయససస:26
లస: పప
95-198/741

8689 SQX1742428
పపరర: శక వలర చనవర

95-197/106

తసడక:ప పపసరద చనవర
ఇసటట ననస:65-17-1568,2ND LINE
వయససస:23
లస: ససస స
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8690 SQX0492785
పపరర: ససనత గరదదససటట 
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95-198/742

భరస : యయససబబబబ
ఇసటట ననస:65-17-1569
వయససస:35
లస: ససస స
8693 SQX1988377
పపరర: తరరమల గరరగసటట

95-195/1282

95-196/477

95-196/480

95-196/481

95-196/484

95-95/1205

95-196/486

తసడక:ప షకక వల షపక
ఇసటట ననస:65-17-1577/1
వయససస:49
లస: పప

8706 SQX1775394
పపరర: సరసబశవ రరవప శనగపలర

8709 SQX2018539
పపరర: బబజ షపక

8712 SQX0849133
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-196/489

8715 SQX0047167
పపరర: అలమసఫ బబష షపక

8718 SQX1826544
పపరర: మన షపక
తసడక:ప ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:65-17-1578
వయససస:44
లస: పప

95-196/479

95-196/482

8704 SQX1775402
పపరర: వనసకట ననగ ససధదర శనగపలర

95-195/1580

95-196/483

తసడక:ప సరసబశవ రరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:65-17-1571
వయససస:30
లస: పప
95-196/485

8707 SQX0738039
పపరర: మహహదదదన మహమకద

95-195/1050

తసడక:ప అమమనసదదదన
ఇసటట ననస:65-17-1573
వయససస:32
లస: పప
95-195/1283

8710 SQX2019040
పపరర: అయయషర షపక

95-195/1284

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1574
వయససస:25
లస: ససస స
95-196/487

8713 SQX0047175
పపరర: యమససకన షపక

95-196/488

భరస : జజనబబష షపక
ఇసటట ననస:65-17-1577
వయససస:49
లస: ససస స
95-196/490

తసడక:ప జజనబబష షపక
ఇసటట ననస:65-17-1577
వయససస:34
లస: పప
95-196/492

8698 SQX0455196
పపరర: సససదరస మబచసర

8701 SQX2532869
పపరర: వనసకట ననగ సరయ అసజన
వనసషషవ శనగపలర
తసడక:ప సరసబశవరరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:65-17-1571
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ప అనవర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1575/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : రగఫ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1577
వయససస:53
లస: ససస స
8717 SQX1439489
పపరర: జహసగరర బబష షపక

8703 SQX1450873
పపరర: దసరర పపసరద శనగపలర

95-196/476

95-195/522

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1574
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప అమ జజద సయమద
ఇసటట ననస:65-17-1575
వయససస:29
లస: పప
8714 SQX0357079
పపరర: జజససకన షపక

8700 SQX0527341
పపరర: వ ఎన ఆర డక ఎస కరరరసక

8695 SQX1053156
పపరర: బబజరమక చకరల

తసడక:ప చన వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:65-17-1570
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప వనసకట ససబబయఖ శనగపలర
ఇసటట ననస:65-17-1571
వయససస:57
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1574
వయససస:25
లస: ససస స
8711 SQX0469585
పపరర: సయఖద ఆలట ఫ

95-196/478

తసడక:ప సరసబశవరరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:65-17-1571
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప తలలపపలయఖ గగలగరన
ఇసటట ననస:65-17-1571
వయససస:42
లస: పప
8708 SQX2095586
పపరర: అయయషర షపక

8697 SQX0705780
పపరర: మణణకసఠ కడకయస

95-198/744

భరస : మబసలయఖ చకరల
ఇసటట ననస:65-17-1570
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ప సరసబశవ రరవప వనరడ
ఇసటట ననస:65-17-1571
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:65-17-1571
వయససస:52
లస: ససస స
8705 SQX1390145
పపరర: బబచరయఖ గగలగరన

95-196/475

తసడక:ప ససజవయఖ కడకయస
ఇసటట ననస:65-17-1570
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప అకకయఖ మబచసర
ఇసటట ననస:65-17-1570
వయససస:34
లస: పప
8702 SQX1775386
పపరర: లకకక కలమమరర శనగపలర

8694 SQX1175505
పపరర: ససనతన మమచస

8692 SQX1592766
పపరర: పసచరయఖ గరదడశశటట

తసడక:ప గబరవయఖ గరదడశశటట
ఇసటట ననస:65-17-1569
వయససస:72
లస: పప

భరస : దడవర మమచస
ఇసటట ననస:65-17-1570
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గరరరగసటట
ఇసటట ననస:65-17-1570
వయససస:39
లస: ససస స
8699 SQX0648535
పపరర: దడవర మబచసర

95-198/743

తసడక:ప పసచరయఖ
ఇసటట ననస:65-17-1569
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప సరసబశవ రరవప గరరగసటట
ఇసటట ననస:65-17-1570
వయససస:21
లస: ససస స
8696 SQX0083162
పపరర: ససజజత గరరరగసటట

8691 SQX0493072
పపరర: యయససబబబబ గరదదససటట 

8716 SQX1529991
పపరర: బబష షపక

95-196/491

తసడక:ప నసర మహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-17-1577/1
వయససస:27
లస: పప
95-21/1096

8719 SQX1832849
పపరర: రబబబన షపక

95-172/554

తసడక:ప మన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1578
వయససస:27
లస: పప
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8720 SQX1275743
పపరర: ఆరరఫర షపక
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95-196/493

భరస : మహమకద నబ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1579
వయససస:51
లస: ససస స
8723 SQX1274901
పపరర: బబజ సయఖద

95-196/496

95-195/1051

95-155/759

8727 SQX0915348
పపరర: షఫస అహమద మహమకద

8730 SQX2530475
పపరర: బల షహహద షపక

95-198/1610

8733 SQX2010049
పపరర: రహహస షపక

95-195/1052

8736 SQX1784065
పపరర: ఆరరఫపననసర షపక

8725 SQX2410108
పపరర: మహమకద షపక

8728 SQX0915587
పపరర: మసరసన షరరఫ

95-195/1579

8731 SQX1720226
పపరర: రరహనన షపక

95-172/580

8734 SQX2009298
పపరర: షమల షపక

95-198/759

8737 SQX2075216
పపరర: మసరసన షపక
తసడక:ప సరదర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1593
వయససస:21
లస: పప

8738 SQX2075075
పపరర: గరరర షపక

8739 SQX2218360
పపరర: రఫస షపక

8740 SQX1999937
పపరర: రరషక షపక

8741 SQX2163301
పపరర: హబబ షపక
తసడక:ప లమల షపక
ఇసటట ననస:65-17-1599
వయససస:29
లస: పప
8744 SQX2079317
పపరర: నసర బబష సయఖద

తసడక:ప గఫపర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1602
వయససస:52
లస: పప

8742 SQX2241206
పపరర: ఖమర షపక

95-30/958

8745 SQX2053965
పపరర: జలమన షపక

95-197/634

8748 SQX2210532
పపరర: హససన షపక
భరస : ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:65-17-1602
వయససస:42
లస: ససస స

95-195/1286

95-195/1288

8743 SQX2098374
పపరర: సలక సయఖద

95-21/1297

భరస : నసర బబష సయఖద
ఇసటట ననస:65-17-1600
వయససస:26
లస: ససస స
95-172/581

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:65-17-1600
వయససస:26
లస: పప
95-195/1518

95-195/1285

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-17-1595
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హబబ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1599
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప బబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-17-1600
వయససస:30
లస: పప
8747 SQX2360600
పపరర: బబజ షపక

95-187/413

తసడక:ప నసర మహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-17-1595
వయససస:26
లస: పప
95-195/1516

95-196/497

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-17-1590
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:65-17-1591, 3RD LINE
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ప సరదర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1593
వయససస:18
లస: పప

95-195/1053

భరస : బబల శహహద షపక
ఇసటట ననస:65-17-1589
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అఖల బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1591, 3RD LINE
వయససస:26
లస: ససస స
95-195/1287

95-196/924

తసడక:ప అబబదల ఖదసదస సరహహబ
ఇసటట ననస:65-17-1585
వయససస:65
లస: పప

తసడక:ప పసద జరసన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1590
వయససస:34
లస: పప
95-196/560

95-196/495

తసడక:ప హనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1582
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1589
వయససస:49
లస: పప

భరస : బల షహహద షపక
ఇసటట ననస:65-17-1589
వయససస:42
లస: ససస స
8735 SQX1720770
పపరర: సబహ షపక

95-195/1515

తసడక:ప మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:65-17-1585
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప దనవపద షపక
ఇసటట ననస:65-17-1587
వయససస:41
లస: పప
8732 SQX2530590
పపరర: రరహన షపక

8724 SQX2310290
పపరర: గరయతప కకటగరరర

8722 SQX1720440
పపరర: హహసపసన బబబబ సయఖద

తసడక:ప బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:65-17-1580
వయససస:21
లస: పప

భరస : కరకసత కలమమర కకట
ఇసటట ననస:65-17-1581/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:65-17-1585
వయససస:55
లస: ససస స
8729 SQX2050474
పపరర: సససఫపలమర షపక

95-196/494

భరస : బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:65-17-1580
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ప రజజక సయఖద
ఇసటట ననస:65-17-1580
వయససస:50
లస: పప
8726 SQX0914788
పపరర: వరజద అతహర

8721 SQX1275149
పపరర: బబషస సయఖద

8746 NDX3084944
పపరర: కగసర షపక

94-157/729

భరస : అబబదల జన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1602
వయససస:45
లస: ససస స
95-195/1519

8749 SQX2361566
పపరర: రరయమజ షపక

95-195/1520

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1602
వయససస:28
లస: పప
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8750 SQX2359651
పపరర: ఫరరరనన పఠరన
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95-195/1521

తసడక:ప రరయమజ పఠరన
ఇసటట ననస:65-17-1602
వయససస:23
లస: ససస స
8753 SQX0755249
పపరర: వనసకటటశవరర చకక

95-198/746

95-198/1465

95-155/760

95-196/498

95-198/1577

95-198/1580

95-196/502

తసడక:ప అనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-17-1611
వయససస:54
లస: పప

8763 MLJ1732122
పపరర: నససర షపక

8766 SQX2487064
పపరర: అబబదలమర ఖమన పఠరన

8769 SQX2487163
పపరర: రజయ బబగస పఠరన

8772 SQX0575506
పపరర: జజకకర హహసపసన మహమకద

95-161/708

8775 SQX1926187
పపరర: అఫఫ ప జ ససలల న మహమకద

95-196/499

8778 SQX2159499
పపరర: నయళమ షపక
తసడక:ప నజర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-17-1611
వయససస:23
లస: పప

8758 SQX2079614
పపరర: అసదసలమర మహమకద

95-151/843

8761 SQX2055556
పపరర: జరరన ససలమసనన

95-164/870

8764 SQX0648188
పపరర: హబబబలమర మహమకద

95-196/500

తసడక:ప ఘన మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1606
వయససస:43
లస: పప
95-198/1578

8767 SQX2487114
పపరర: నసరర హన షపక

95-198/1579

భరస : జన అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-17-1606
వయససస:35
లస: ససస స
95-198/1581

8770 SQX0568329
పపరర: షమస ససలమసనన

95-196/501

భరస : జకకర హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1607
వయససస:36
లస: ససస స
95-196/503

8773 SQX1903574
పపరర: నదదస షపక

95-136/681

తసడక:ప నజర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-17-1611
వయససస:22
లస: పప
95-196/504

తసడక:ప జన సససదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1611
వయససస:21
లస: ససస స
95-196/925

95-198/1464

భరస : మహమకద ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-17-1603,
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల అజమ
ఇసటట ననస:65-17-1607
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప ఫజల రహమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1611
వయససస:47
లస: పప
8777 SQX2160331
పపరర: నజర బబష షపక

95-160/821

భరస : అబబదలమరహ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-17-1606
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప ససభబన అదచపల
ఇసటట ననస:65-17-1607
వయససస:36
లస: పప
8774 SQX1919323
పపరర: జన సససదన మహమకద

8760 SQX2069227
పపరర: ఇసరకయల మహమకద

8755 SQX2259604
పపరర: ఫరరద షపక

తసడక:ప మహమకద ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-17-1603
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప అజజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-17-1606
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ప అనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-17-1606
వయససస:37
లస: పప
8771 SQX0849125
పపరర: ఖమజజ అదచదపలర

95-198/1466

తసడక:ప నసరరదదదన 
ఇసటట ననస:65-17-1605
వయససస:35
లస: పప

భరస : అజజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-17-1606
వయససస:74
లస: ససస స
8768 SQX2487148
పపరర: జన అహకద షపక

8757 SQX2255727
పపరర: జలమన షపక

95-198/745

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1602
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహహస మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1603
వయససస:58
లస: పప

భరస : నససర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1605
వయససస:31
లస: ససస స
8765 SQX2486736
పపరర: హబబబననసర పఠరన

95-198/747

తసడక:ప ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:65-17-1602
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1603
వయససస:31
లస: పప
8762 SQX1175364
పపరర: నగరనన షపక

8754 SQX0755256
పపరర: ఫరరద షపక

8752 SQX0755751
పపరర: హససనన షపక

భరస : ఫరరద
ఇసటట ననస:65-17-1602
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-17-1602
వయససస:65
లస: పప

తసడక:ప ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:65-17-1602
వయససస:24
లస: ససస స
8759 SQX2051456
పపరర: ఖజ అరకద మహమకద

95-197/635

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1602
వయససస:25
లస: పప

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:65-17-1602
వయససస:54
లస: ససస స
8756 SQX2257400
పపరర: గగససయమ షపక

8751 SQX2362168
పపరర: ఫయమజ షపక

8776 SQX1926153
పపరర: మలర క మహమకద

95-196/505

భరస : జన సససదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-17-1611
వయససస:43
లస: ససస స
95-196/926

8779 SQX2235851
పపరర: జరరనన బబగస షపక

95-197/636

భరస : నజర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-17-1611
వయససస:44
లస: ససస స
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8780 SQX1832856
పపరర: ససబబన షపక
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95-172/555

తసడక:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1613
వయససస:21
లస: పప
8783 SQX2177442
పపరర: సలమక బబగబమ షపక

95-196/929

95-196/711

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1617
వయససస:59
లస: పప
8792 SQX0357327
పపరర: అసరక షపక షపక

95-197/637

8787 SQX0357350
పపరర: హమదసననసర షపక

8790 SQX2423309
పపరర: రమణమక పరలడడగబ

95-196/508

95-196/506

భరస : ఫసరదదస
ఇసటట ననస:65-17-1619
వయససస:40
లస: ససస స

95-195/1522

8793 SQX1278812
పపరర: వనసకట రమణ పరలడడగబ

8796 SQX1720531
పపరర: భబరత చసతలచడరరవప

95-196/513 8799 SQX1277814
8798 SQX1720499
పపరర: బబలకకటటసవరమక చసతలచడరరవప
పపరర: శకనవరససలల చసతలచచరరవప

8801 SQX2229235
పపరర: బబపపజ చసతల చచరరవప
తసడక:ప రరశయఖ చసతల చచరరవప
ఇసటట ననస:65-17-1621
వయససస:28
లస: పప
8804 SQX0581355
పపరర: శవమక బబసరరడడ క

95-196/516

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:65-17-1623
వయససస:42
లస: ససస స

8802 SQX1720275
పపరర: రతన కలమమరర మమచస

8805 SQX2183994
పపరర: షపక జరసనబ

95-196/511

8808 SQX1241074
పపరర: అరరణ కలమమరర ఉసగబటటరర
భరస : కకటటశవర రరవప ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:65-17-1623
వయససస:42
లస: ససస స

95-196/507

8791 SQX2423416
పపరర: వనసకట పపవళక పరలడడగబ

95-195/1523

8794 SQX2429041
పపరర: వనసకటటష పరలడడగబ

95-198/1467

8797 SQX1720614
పపరర: రరమబలల చసతలచడరరవప

95-196/512

భరస : బబపపజ చసతలచడరరవప
ఇసటట ననస:65-17-1621
వయససస:26
లస: ససస స
95-196/514

8800 SQX1720564
పపరర: కరశయఖ చసతలచడరరవప

95-196/515

తలర : రరశయఖ చసతలచడరరవప
ఇసటట ననస:65-17-1621
వయససస:37
లస: పప
95-196/561

8803 SQX1742436
పపరర: అకకమక మమచస

95-197/107

భరస : సససదర రరవప మమచస
ఇసటట ననస:65-17-1621,1ST LINE
వయససస:72
లస: ససస స
95-196/932

భరస : షపక ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-17-1622
వయససస:86
లస: ససస స
95-196/517

8788 SQX0310714
పపరర: అబబదల సరజద షపక

తసడక:ప రవణ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:65-17-1618
వయససస:18
లస: పప

భరస : దయమ రతనస మమచస
ఇసటట ననస:65-17-1621 2ND LINE
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరడకడ భబసరరడక
ఇసటట ననస:65-17-1622
వయససస:63
లస: ససస స
8807 SQX0084715
పపరర: పదక ససఘహ ససటట 

95-196/509

తసడక:ప రరశయఖ చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:65-17-1621
వయససస:40
లస: పప
95-196/931

95-172/582

తసడక:ప రవణ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:65-17-1618
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల చసతలచడరరవప
ఇసటట ననస:65-17-1621
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కరశయఖ చసతలచడరరవప
ఇసటట ననస:65-17-1621
వయససస:32
లస: ససస స

8785 SQX2053429
పపరర: రఫసనన షపక

తసడక:ప మహబమబ భబషర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1617
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప పపలర యఖ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:65-17-1618
వయససస:44
లస: పప
95-196/510

95-196/928

భరస : జజహర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1614
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రవణ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:65-17-1618
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అబబదల సరజద షపక
ఇసటట ననస:65-17-1618
వయససస:44
లస: ససస స
8795 SQX0868356
పపరర: మబనర బబగస షపక

8784 SQX2253292
పపరర: పరరవన షపక

భరస : మహబమబ భబషర షపక
ఇసటట ననస:65-17-1617
వయససస:44
లస: ససస స
95-196/930

8782 SQX2171890
పపరర: ననగబర బబష షపక

తసడక:ప ననగబర షరరఫ
ఇసటట ననస:65-17-1613
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగబర బబష
ఇసటట ననస:65-17-1613
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహమకద బషసరరలమర
ఇసటట ననస:65-17-1616
వయససస:49
లస: ససస స
8789 SQX2192540
పపరర: కరరమబలర షపక

95-196/927

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1613
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప ననగబర బబష
ఇసటట ననస:65-17-1613
వయససస:19
లస: ససస స
8786 SQX2101442
పపరర: గగససయ షపక

8781 SQX2362788
పపరర: గగససయమ షపక

8806 SQX2136059
పపరర: షపక సరతనజ బబగబమ

95-197/638

భరస : షపక షబ హహసపన
ఇసటట ననస:65-17-1622
వయససస:31
లస: ససస స
95-198/748

8809 SQX1783901
పపరర: బబల షహహద షపక

95-198/760

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1624, 2ND LINE
వయససస:50
లస: పప
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8810 SQX0645168
పపరర: అనసతమక మమలలస
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95-196/518

భరస : వనసకటటశవరరరడకడ
ఇసటట ననస:65-17-1625
వయససస:31
లస: ససస స
8813 SQX0091371
పపరర: శవ సతఖననరరయణ
యమదనబతష
స న
తసడక:ప కకటయఖ యమదనబతషన
ఇసటట ననస:65-17-1625
వయససస:29
లస: పప
8816 SQX1725878
పపరర: వనసకట లకకక ననరదనసస

95-196/521

95-195/1054

95-197/87

95-191/509

95-197/639

భరస : అనసత రరడకడ మబడకయమల
ఇసటట ననస:65-17-1630
వయససస:45
లస: ససస స

95-191/429

8823 SQX2451094
పపరర: చనసదదన షపక

8826 SQX2457299
పపరర: చనసదదన షపక

95-195/1056

8829 MLJ3162807
పపరర: జయలకకక మమచవరపప

95-193/1221

95-198/1468

8832 SQX0875021
పపరర: మసజల చలమర

95-196/525

8835 AP151000666060
పపరర: శవరరమయఖ పలర పఫ తష

95-196/526

8838 SQX0530295
పపరర: అనల కలమమర చకరక
తసడక:ప పపలమరరరవప చకక
ఇసటట ననస:65-17-1630
వయససస:37
లస: పప

8821 SQX2079549
పపరర: మమలసబ షపక

95-191/430

8824 SQX2462380
పపరర: మమలసబ షపక

95-195/1525

భరస : అబబదలలతఫ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1627
వయససస:47
లస: ససస స
8827 SQX2449213
పపరర: నయమజ అహకద షపక

95-198/1469

8830 SQX2511459
పపరర: ససగబణమక పలర పఫ తష

95-192/1238

8833 AP151000669568
పపరర: ససగబణమక పలర పఫ తష

95-196/527

భరస : శవరరమయఖ పలర పఫ తష
ఇసటట ననస:65-17-1629
వయససస:39
లస: ససస స
95-196/529

తసడక:ప గబరవయఖ పలర పఫ తష
ఇసటట ననస:65-17-1629
వయససస:39
లస: పప
95-196/530

95-196/524

భరస : శవ రరమయఖ పలర పఫ తష
ఇసటట ననస:65-17-1629
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : పసచర ననయబడడ చలమర
ఇసటట ననస:65-17-1629
వయససస:37
లస: ససస స
95-196/528

8818 SQX0648543
పపరర: వనసకట రరవప చడజ

తసడక:ప అబబదల లతఫ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1627
వయససస:23
లస: పప

భరస : చసదపమమళ మమచవరపప
ఇసటట ననస:65-17-1628
వయససస:39
లస: ససస స
95-195/1570

95-196/523

భరస : అబబదల లతఫ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1627
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదలలతఫ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1627
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప శవరరమయఖ చలమర
ఇసటట ననస:65-17-1629
వయససస:39
లస: పప
8837 SQX1391556
పపరర: ననగమక మబడకయమల

8820 SQX2079515
పపరర: అబబదల లతఫ షపక

8815 AP151000666138
పపరర: వనసకటటశవరరరడకడ మమలలస

తసడక:ప గబరవయఖ చడజ
ఇసటట ననస:65-17-1626
వయససస:29
లస: పప

Deleted

భసధసవప: ససగబణమక పలర పఫ తష
ఇసటట ననస:65-17-1629
వయససస:64
లస: పప
8834 MLJ3153079
పపరర: పసచనర ప ననయబడడ చలమర

95-195/1055

తసడక:ప అబబదలలతఫ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1627
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చసదప మమళ వనమమరర
ఇసటట ననస:65-17-1628
వయససస:48
లస: ససస స
8831 SQX2511442
పపరర: శవ రరమయఖ పలర పఫ తష

8817 SQX1725910
పపరర: రరజజ కలమమరర కరష

95-196/520

తసడక:ప వనసకటరరడకడ మమలలస
ఇసటట ననస:65-17-1625
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రశద షపక
ఇసటట ననస:65-17-1627
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ప అబబదలలతఫ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1627
వయససస:25
లస: ససస స
8828 SQX1733781
పపరర: జయ లకకక వనమమరర

95-196/522

భరస : రరమబ కరష
ఇసటట ననస:65-17-1626
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అబబదల లతఫ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1627
వయససస:25
లస: ససస స
8825 SQX2450286
పపరర: చనసదదన షపక

8814 AP151000666485
పపరర: వరరకజ కలపపస

8812 SQX0581314
పపరర: రవ కలమమర కలపపస

తసడక:ప వరరకజ
ఇసటట ననస:65-17-1625
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప వనసకటటశవరరరవప వరరజ
ఇసటట ననస:65-17-1625
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప65-17-1
ఇసటట ననస:65-17-1626
వయససస:50
లస: ససస స
8822 SQX2187516
పపరర: చనసదదన షపక

95-196/519

తసడక:ప వరరకజ
ఇసటట ననస:65-17-1625
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప రరమ రరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:65-17-1626
వయససస:25
లస: ససస స
8819 SQX0561779
పపరర: రమణ చడజ

8811 SQX0581306
పపరర: కకరణ కలమమర కలపపస

8836 SQX0585547
పపరర: రరమ ననయబడడ రరపపణణన

95-198/749

తసడక:ప లకకణ రరవప
ఇసటట ననస:65-17-1629
వయససస:39
లస: పప
95-196/531

8839 SQX0464149
పపరర: పపలమరరరవప చకరక

95-196/532

తసడక:ప వనసకటటశవరరర చకక
ఇసటట ననస:65-17-1630
వయససస:39
లస: పప
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8840 SQX1825595
పపరర: దసరరర పపసరద తమకన
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95-196/533

తసడక:ప రరమచసదప రరవప తమకన
ఇసటట ననస:65-17-1631
వయససస:23
లస: పప
8843 SQX2172427
పపరర: కరరమమన పఠరన

95-196/933

95-195/1057

95-198/752

95-195/1058

భరస : షబబదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1634
వయససస:48
లస: ససస స
8855 SQX1151059
పపరర: ససనతన వకకలగడనడ

95-198/761

95-197/109

భరస : హసన అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-18-167
వయససస:59
లస: ససస స
8864 MLJ1733898
పపరర: అబబదల రరహకన 

95-197/115

భరస : కలస బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-18-1609
వయససస:46
లస: ససస స

8853 SQX2488641
పపరర: ఫణణ ససరఖ రససశశటట

8854 SQX0729491
పపరర: అవననష ససరరబబ యన

95-196/979

8862 SQX1278507
పపరర: రహహమబననసర షపక

8865 SQX1334655
పపరర: అససఫ షపక

8868 SQX2068864
పపరర: రఫత షపక
తసడక:ప ఇబపహహస అల షపక
ఇసటట ననస:65-18-1622
వయససస:26
లస: ససస స

95-198/751

95-198/1208

95-196/559

తసడక:ప శకనవరస రరవప ససరరబబ యన
ఇసటట ననస:65-17-2030
వయససస:36
లస: పప
95-192/807

8857 SQX2383503
పపరర: శలక షపక

95-197/642

భరస : గరఫర ర షపక
ఇసటట ననస:65-18-165
వయససస:30
లస: ససస స
95-197/110

8860 MLJ3162773
పపరర: సరజదన షపక

95-197/111

భరస : హహమమయమన షపక
ఇసటట ననస:65-18-167
వయససస:45
లస: ససస స
95-197/113

8863 SQX1390293
పపరర: మహహబబ షపక

95-197/114

తసడక:ప అలర భబక షపక
ఇసటట ననస:65-18-167
వయససస:32
లస: పప
95-197/116

తసడక:ప అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-18-167
వయససస:38
లస: పప
95-196/562

8851 SQX2018224
పపరర: షమమ షపక
భరస : షరబబదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1633
వయససస:48
లస: ససస స

8859 SQX1231463
పపరర: రరకరసనన బబగస షపక

95-198/1470

8848 SQX1481126
పపరర: ననగ పదక కలసచనపఅల

తసడక:ప పసద ససబబ రరవప కలసచనపఅల
ఇసటట ననస:65-17-1633
వయససస:45
లస: పప

భరస : అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-18-167
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ప హసన అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-18-167
వయససస:36
లస: పప
8867 SQX1816107
పపరర: నజజక మహమకద

95-198/753

భరస : బషసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-18-167
వయససస:35
లస: ససస స
95-197/112

8845 SQX2257426
పపరర: ఖజ పఠరన

భరస : ననగజశవర రరవప కలసచనపఅల
ఇసటట ననస:65-17-1633
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-18-13
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:65-18-167
వయససస:31
లస: ససస స
8861 SQX1278473
పపరర: సలమక షపక

95-195/1289

8850 SQX1530444
పపరర: ననగజశవర రరవప కలసచనపఅల

8856 SQX1740273
పపరర: ఆషసల షపక

95-196/534

తసడక:ప అకబర పఠరన
ఇసటట ననస:65-17-1632
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప శకనవరసరరవప రససశశటట
ఇసటట ననస:65-17-1737
వయససస:22
లస: పప

భరస : తపవకకమ రరవప వకకలగడనడ
ఇసటట ననస:65-18
వయససస:36
లస: ససస స
8858 SQX1278515
పపరర: నససన
ప షపక

95-198/750

తసడక:ప షరబబదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1633
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:65-17-1633
వయససస:32
లస: పప
8852 SQX1733948
పపరర: షమస షపక

8844 SQX1249045
పపరర: ససరజష వలక
ర రర

8847 SQX2017879
పపరర: అషపఫ షపక

8842 SQX1175463
పపరర: కలమమరర గబసడచడ
ప కడ

భరస : శవ రరమయఖ గబసడచరడకడ
ఇసటట ననస:65-17-1632
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప ననరరయణ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:65-17-1632
వయససస:25
లస: పప

భరస : రఫస ఖమన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1633
వయససస:23
లస: ససస స
8849 SQX1784032
పపరర: అఖల బబషర షపక

95-197/640

తసడక:ప పపరష చసదప రరవప తమకన
ఇసటట ననస:65-17-1631
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఖజ పఠరన
ఇసటట ననస:65-17-1632
వయససస:20
లస: ససస స
8846 SQX1734052
పపరర: షమరర షపక

8841 SQX2237980
పపరర: దసరర పపసరద తమకన

8866 SQX1600700
పపరర: ననగమర షపక

95-197/117

తసడక:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-18-441
వయససస:29
లస: పప
95-154/1108

8869 SQX1071729
పపరర: ననయబ రససల పఠరన

95-198/768

తసడక:ప మరస పఠరన
ఇసటట ననస:65-18-1684
వయససస:51
లస: పప
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8870 SQX0755306
పపరర: రమజజ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11
95-198/769

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:65-18-1685
వయససస:51
లస: ససస స
8873 SQX2491843
పపరర: జవనరరయమ షపక షపక అబబదలమర

95-193/1481

8874 SQX1024793
పపరర: గగస బబషర షపక

95-198/797

భరస : రమణయఖ చసతల చచరరవప
ఇసటట ననస:65-18-1687 1ST LINE
వయససస:45
లస: ససస స
95-196/625

8877 SQX1784172
పపరర: జయ లకకక చసతగబసటర

95-196/572

95-192/1233

95-193/1489

భరస : సరసబశవరరవప బసరబతన
ఇసటట ననస:65-18-1696
వయససస:53
లస: ససస స

95-196/566

8886 MLJ1732809
పపరర: హహససపన బ షపక

8889 SQX2541605
పపరర: ననరరయణ సరవమ పఫ కకరర

8892 SQX2490795
పపరర: ననగజశవర రరవప పరలడడగబ

8895 SQX2405389
పపరర: కకటటశవర రరవప చసతకలసటర

8898 MLJ1731702
పపరర: వజయకలమమర బసర బతస న
తసడక:ప సరసబశవరరవప బసరబతన
ఇసటట ననస:65-18-1696
వయససస:38
లస: పప

95-196/626

95-196/564

8884 SQX0729202
పపరర: ననగజసదప కలమమర కకట

95-196/567

తసడక:ప ససబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:65-18-1691
వయససస:42
లస: పప
95-196/570

8887 MLJ1731983
పపరర: రససలమబషర షపక

95-196/571

తసడక:ప ఇమమమమసహహబ
ఇసటట ననస:65-18-1694
వయససస:37
లస: పప
95-126/644

8890 SQX2544708
పపరర: ననరరయణ సరవమ పఫ కకరర

95-179/1218

తసడక:ప గలయఖ పఫ కకరర
ఇసటట ననస:65-18-1695
వయససస:20
లస: పప
95-193/1468

8893 SQX2491959
పపరర: ననరరయణ సరవమ పఫ కకరర

95-193/1482

తసడక:ప గలయఖ పఫ కకరర
ఇసటట ననస:65-18-1695
వయససస:20
లస: పప
95-196/943

తసడక:ప ససబబరరవప చసతకలసటర
ఇసటట ననస:65-18-1695
వయససస:72
లస: పప
95-196/573

8878 SQX1720853
పపరర: వనసకట కకషష చసతల చచరరవప

భరస : రగఅఫ షపక
ఇసటట ననస:65-18-1691
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప ననరరయణ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:65-18-1695
వయససస:29
లస: పప

భరస : గరలయఖ పఫ కకరర
ఇసటట ననస:65-18-1695
వయససస:36
లస: ససస స
8897 SQX0581348
పపరర: సరసబశవరరవప బసరబతన

95-196/563

తసడక:ప గలయఖ పఫ కకరర
ఇసటట ననస:65-18-1695
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప వనసకటటశవరరర పఫ కకరర
ఇసటట ననస:65-18-1695
వయససస:56
లస: పప
8894 SQX2509396
పపరర: భబారలకకక పఫ కకరర

95-198/796

భరస : ఇమమమసబ 
ఇసటట ననస:65-18-1694
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:ప ఇమమమమసహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-18-1694
వయససస:40
లస: పప
8891 SQX2507887
పపరర: గరలయఖ పఫ కకరర

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-18-1687
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప రగఫ షపక
ఇసటట ననస:65-18-1691
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససబపహకణఖస మమడన
ఇసటట ననస:65-18-1694
వయససస:26
లస: ససస స

95-197/158

8881 SQX1816164
పపరర: కరరమమన షపక

8883 SQX1720879
పపరర: మసరసన వల షపక

95-196/569

8875 SQX1277467
పపరర: వహహహదల షపక

8880 SQX2552941
పపరర: ససబబరతనమక గబసటటరర

8882 SQX0729160
పపరర: కరకసత కలమమర కకట

8888 MLJ1730100
పపరర: సలసబబషర షపక

95-197/157

తసడక:ప రమణయఖ చసతల చచరరవప
ఇసటట ననస:65-18-1689 1ST LINE
వయససస:22
లస: పప

భరస : అకకయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:65-18-1690
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:ప ససబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:65-18-1691
వయససస:42
లస: పప

95-193/1224

భరస : వనసకటటసవరరర చ.
ఇసటట ననస:65-18-1687, 1ST LINE
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప రమణయఖ చ.
ఇసటట ననస:65-18-1689, 1ST LINE
వయససస:23
లస: ససస స
95-196/565

8872 SQX2419216
పపరర: రరహమమన ఖమన పఠరన

తసడక:ప హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-18-1686
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-18-1687
వయససస:34
లస: పప

8876 SQX1784164
పపరర: లకకక చసతల చచరరవప

8885 SQX1439216
పపరర: రజన మమడన

95-198/770

భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:65-18-1685
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప షపక అబబదలమర
ఇసటట ననస:65-18-1687
వయససస:58
లస: ససస స

8879 SQX1720820
పపరర: ససధఖ చ.

8871 SQX0755298
పపరర: షరరఫర షపక

8896 SQX0408344
పపరర: భరమ సరరజన

95-198/771

భరస : రఘబపత రరడకడ
ఇసటట ననస:65-18-1695
వయససస:35
లస: ససస స
95-196/574

8899 SQX1240647
పపరర: రరధదక బసబతస న

95-198/772

భరస : వజయ కలమమర బసబతస న
ఇసటట ననస:65-18-1696
వయససస:29
లస: ససస స
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8900 SQX1240639
పపరర: సవపన బసబతన
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95-198/773

భరస : వర శశఖర బసబతన
ఇసటట ననస:65-18-1696
వయససస:30
లస: ససస స
8903 SQX1241058
పపరర: సరసబయఖ బసరబతస న

95-198/776

95-196/712

95-198/1474

95-196/944

95-198/1475

95-196/576

95-193/925

తసడక:ప మబనర
ఇసటట ననస:65-18-1701
వయససస:22
లస: పప

8913 SQX2178820
పపరర: హహమమర షపక

8916 SQX2417780
పపరర: అమమనసలమర షపక

8919 MLJ1732726
పపరర: శకరరమబలల చనపల

8922 SQX0414227
పపరర: వనసకట రరడకడ డక

95-196/578

8925 SQX0454553
పపరర: వనసకట రరడకడ దసడడ

95-196/945

8928 SQX2171387
పపరర: మబసస ఫర షపక
తసడక:ప మబనర
ఇసటట ననస:65-18-1701
వయససస:20
లస: పప

8908 SQX1216150
పపరర: హససనన షపక

95-198/777

8911 SQX2254688
పపరర: అతనవపల రహమన షపక

95-193/1226

8914 SQX2254761
పపరర: హహర బబగబమ మహమకద

95-197/657

భరస : షహననజ
ఇసటట ననస:65-18-1699
వయససస:39
లస: ససస స
95-196/946

8917 NDX2415974
పపరర: ఆసజననయబలల చపల

94-80/786

తసడక:ప శకరరమబలల చపల
ఇసటట ననస:65-18-1700
వయససస:21
లస: పప
95-196/577

8920 SQX2229862
పపరర: అనల కలమమర గబననదద
న దద

95-198/1476

తసడక:ప శవ రరమయఖ గబననదద
న ద
ఇసటట ననస:65-18-1700 , 2 LINE
వయససస:33
లస: పప
95-193/926

8923 SQX2191963
పపరర: మబనర షపక

95-193/1227

తసడక:ప మహమకద సరహహబ
ఇసటట ననస:65-18-1701
వయససస:46
లస: పప
95-196/579

తసడక:ప చన యమననదద రరడడ క దసడడ
ఇసటట ననస:65-18-1701
వయససస:46
లస: పప
95-196/948

95-196/575

తసడక:ప అమమనసలర
ఇసటట ననస:65-18-1699
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప యమననదద రరడకడ
ఇసటట ననస:65-18-1701
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప మహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-18-1701
వయససస:31
లస: పప
8927 SQX2171395
పపరర: మబజబ రరహమన షపక

95-193/1225

తసడక:ప రరఘవయఖ చనపల
ఇసటట ననస:65-18-1700
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:65-18-1701
వయససస:39
లస: ససస స
8924 SQX1815950
పపరర: జమర షపక

8910 SQX2191682
పపరర: ఆషర షపక

8905 MLJ1731843
పపరర: వనసకయఖ మమడ

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1698
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప అలమహ బకలక షపక
ఇసటట ననస:65-18-1699/1
వయససస:44
లస: పప

భరస : శక రరమబలల చనపల
ఇసటట ననస:65-18-1700
వయససస:44
లస: ససస స
8921 SQX0414326
పపరర: ననరరయణమక డడ

95-197/159

తసడక:ప అమమనసలర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1699
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప సససద
ఇసటట ననస:65-18-1699
వయససస:25
లస: పప
8918 SQX1175521
పపరర: శవననగమలలర శవరర చనపల

8907 SQX0367722
పపరర: ససబపహకణఖస మద

95-198/775

తసడక:ప వనసకటపపయఖ మమడ
ఇసటట ననస:65-18-1698
వయససస:44
లస: పప

భరస : అమమనసలర
ఇసటట ననస:65-18-1699
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప అలమబక
ఇసటట ననస:65-18-1699
వయససస:44
లస: పప
8915 SQX2254704
పపరర: ఇమమమ షపక

95-161/817

తసడక:ప వనసకయఖ మద
ఇసటట ననస:65-18-1698
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససబపమణఖస మమడ
ఇసటట ననస:65-18-1698
వయససస:25
లస: ససస స
8912 SQX2169241
పపరర: అమమనసలర షపక

8904 SQX2094183
పపరర: వరరసజననయబలల మమడన

8902 SQX1886829
పపరర: బసరబతస న వర శశఖర

తసడక:ప బసరబతస న సరసబయఖ
ఇసటట ననస:65-18-1696
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప వనసకయఖ మమడన
ఇసటట ననస:65-18-1698
వయససస:32
లస: పప

భరస : వరరసజననయబలల మమడన
ఇసటట ననస:65-18-1698
వయససస:29
లస: ససస స
8909 SQX2185080
పపరర: రజన మమడ

95-198/774

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:65-18-1696
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటటశవరరర బసరబతస న
ఇసటట ననస:65-18-1696
వయససస:51
లస: పప
8906 SQX2101277
పపరర: రరధదక మమడన

8901 SQX0324400
పపరర: కకటటశవరర జ

8926 SQX2171379
పపరర: మబనన షపక

95-196/947

భరస : మబనర
ఇసటట ననస:65-18-1701
వయససస:41
లస: ససస స
95-196/949

8929 SQX2255495
పపరర: నవఖ దసడడ

95-198/1477

తసడక:ప వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:65-18-1701
వయససస:18
లస: ససస స
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8930 SQX2137511
పపరర: యకలబ షపక
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95-193/1228

తసడక:ప రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-18-1704
వయససస:69
లస: పప
8933 SQX2137461
పపరర: అబధ పటబన

95-193/1231

95-198/1478

95-193/1125

Deleted
95-193/1235

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1704/3
వయససస:38
లస: ససస స
8945 SQX2451987
పపరర: సరదదక బబగస షపక

95-195/1532

95-196/580

95-196/951

భరస : అనల కలమమర వపలర
ఇసటట ననస:65-18-1708
వయససస:37
లస: ససస స

95-193/1233

తసడక:ప అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-18-1704/3
వయససస:54
లస: పప
8943 SQX2144590
పపరర: రబబన షపక

8946 SQX2236032
పపరర: షరరకల బబగబమ షపక

8949 SQX2188043
పపరర: రరషక షపక

8952 SQX2048676
పపరర: అనసరరధ మమదనసరన

95-192/876

8955 SQX0645382
పపరర: నరకల ఉలబ

8958 SQX0648378
పపరర: అనల కలమమర వపలర
తసడక:ప నరసససహస వపలర లకకక
ఇసటట ననస:65-18-1708
వయససస:46
లస: పప

8938 NDX3210226
పపరర: జకకయమ బబగస షపక

94-137/726

8941 SQX2140374
పపరర: జబబదన బబగబమ షపక

95-193/1234

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1704/3
వయససస:52
లస: ససస స
95-193/1236

8944 SQX2144616
పపరర: అఫసపన షపక

95-193/1237

భరస : రబబన షపక
ఇసటట ననస:65-18-1704/3
వయససస:20
లస: ససస స
95-198/1479

8947 SQX2344406
పపరర: మమహరరననసర మహమకద

95-191/510

భరస : అసజద మహమకద
ఇసటట ననస:65-18-1705
వయససస:35
లస: ససస స
95-196/950

8950 SQX2266724
పపరర: మహమకద సజజరద షపక

95-197/659

తసడక:ప రహమన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-18-1705
వయససస:18
లస: పప
95-151/844

8953 SQX1941087
పపరర: నజజమబదదదన షపక

95-192/808

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-18-1708
వయససస:30
లస: పప
95-196/582

భరస : నరసససహస ఉలబ
ఇసటట ననస:65-18-1708
వయససస:44
లస: ససస స
95-197/160

95-197/658

భరస : శబబర అల బబగ
ఇసటట ననస:65-18-1704/3
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప మమదనసరన
ఇసటట ననస:65-18-1708
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప సరబససవర రరవప మదదసరన
ఇసటట ననస:65-18-1708
వయససస:19
లస: ససస స
8957 SQX0645358
పపరర: రజణబక వపలర

94-136/936

భసధసవప: ఇసరకయల జబవపలమర
ఇసటట ననస:65-18-1705
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప బబష
ఇసటట ననస:65-18-1705/2
వయససస:36
లస: పప
8954 SQX2079739
పపరర: వనసషషవ మమదనసరన

8940 SQX2139376
పపరర: నజర అహమద షపక

8935 SQX2118172
పపరర: అసమమ షపక
భరస : రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:65-18-1704
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1704/13
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప బషసరఉలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-18-1705
వయససస:23
లస: ససస స
8951 SQX2174159
పపరర: ఇసరకల జజబఉలమరహ షపక

95-193/1232

తసడక:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1704/3
వయససస:32
లస: పప

భరస : షపక జజకకర అల బబగ
ఇసటట ననస:65-18-1704/3
వయససస:21
లస: ససస స
8948 SQX1925882
పపరర: రరఖయ షపక

8937 NDX3171469
పపరర: జజకకర అల షపక

95-193/1230

Deleted

తసడక:ప శబబర అల బబగ లలట
ఇసటట ననస:65-18-1704/3
వయససస:31
లస: పప

భరస : రబబన షపక
ఇసటట ననస:65-18-1704/3
వయససస:20
లస: ససస స
8942 SQX2143584
పపరర: జరరనన షపక

8934 SQX2432011
పపరర: మహమబడ బబగస షపక

8932 SQX2222487
పపరర: నసర షపక

భరస : యకలబ షపక
ఇసటట ననస:65-18-1704
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:ప ననగబలమరర
ఇసటట ననస:65-18-1704
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ప బబడచ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-18-1704
వయససస:29
లస: పప
8939 SQX2026086
పపరర: అఫసపన షపక

95-193/1229

భరస : యకలబ షపక
ఇసటట ననస:65-18-1704
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : షరరఫ పటబన
ఇసటట ననస:65-18-1704
వయససస:27
లస: ససస స
8936 SQX2184984
పపరర: జజన షరరఫ పఠరన

8931 SQX2193001
పపరర: నసర షపక

8956 SQX0648501
పపరర: లకడకనరసససహ ఉలబ

95-196/583

తసడక:ప నరసససహ ఉలబ
ఇసటట ననస:65-18-1708
వయససస:44
లస: పప
95-197/161

8959 SQX2481521
పపరర: ఫరరర నన బబగమ షపక

95-197/660

భరస : ససదద క షపక
ఇసటట ననస:65-18-1708
వయససస:28
లస: ససస స
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8960 SQX1414788
పపరర: శకనవరసరరవప గరరరగసటట

95-196/584

తసడక:ప సరసబశవ రరవప గరరరగసటట
ఇసటట ననస:65-18-1708/2
వయససస:28
లస: పప
8963 SQX0774075
పపరర: సరసవత తసగరళర

95-196/587

95-196/953

95-197/661

95-193/929

95-196/591

95-196/955

95-196/595

తసడక:ప మహమమద మహమకద
ఇసటట ననస:65-18-1709/2
వయససస:29
లస: పప

8973 SQX1416578
పపరర: మమన మహమకద

8976 MLJ3153301
పపరర: శవయఖ ఇకలరరస

8979 SQX1879139
పపరర: అబబద షపక

8982 MLJ3162765
పపరర: రమమదడవ సరయన

95-197/663

8985 SQX2139822
పపరర: రరకరసన షపక

95-193/930

8988 SQX2360196
పపరర: మహమకద జమర షర
తసడక:ప మహమకద మమహహమమద
ఇసటట ననస:65-18-1709/2
వయససస:28
లస: పప

8968 SQX2300390
పపరర: ధన లకకక గరరగసటట

95-196/952

8971 SQX1584003
పపరర: పదనకవత ఇకలకరరస

95-193/928

8974 MLJ3162757
పపరర: కరవరర నమక సరయన

95-196/590

భరస : ససబబబరరవప  సరయన
ఇసటట ననస:65-18-1709
వయససస:44
లస: ససస స
95-196/592

8977 SQX2170322
పపరర: పవన కలమమర ఇకలకరరస

95-196/954

తసడక:ప శవయఖ ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:65-18-1709
వయససస:37
లస: పప
95-196/593

8980 MLJ3152527
పపరర: వనసకటటశవరరరవప యస

95-196/594

తసడక:ప ససబబబరరవప యస
ఇసటట ననస:65-18-1709/1
వయససస:44
లస: పప
95-196/627

8983 SQX2171320
పపరర: జహహదన పఠరన

95-196/956

భరస : అహకద ఖమన
ఇసటట ననస:65-18-1709/1
వయససస:57
లస: ససస స
95-197/664

భరస : జయమహహల హహక షపక
ఇసటట ననస:65-18-1709/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-193/1239

95-196/589

భరస : పవన కలమమర ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:65-18-1709
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరవప సరయన
ఇసటట ననస:65-18-1709\1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప మబననఫ
ఇసటట ననస:65-18-1709/1
వయససస:36
లస: పప
8987 SQX2415149
పపరర: జహహర షర మహమకద

95-193/927

తసడక:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1709/1
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప ససబబబరరవప యస
ఇసటట ననస:65-18-1709/1
వయససస:44
లస: పప
8984 SQX2139905
పపరర: జయమహహల హహక షపక

8970 SQX1538059
పపరర: సరవత ఇకలకరరస

8965 SQX0774117
పపరర: సరసబశవరరవప తసగరళళ

భరస : శకనవరస రరవప గరరగసటట
ఇసటట ననస:65-18-1708 , 1 LINE
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటరరమయఖ ఇకలకరరత
ఇసటట ననస:65-18-1709
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప శకనవరస రరవప జడ
ఇసటట ననస:65-18-1709
వయససస:31
లస: పప
8981 MLJ3152535
పపరర: శవరరమకకషష యస

95-197/662

తసడక:ప ఖమజజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-18-1709
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప శవయఖ ఇకలకరరత
ఇసటట ననస:65-18-1709
వయససస:33
లస: పప
8978 SQX2178135
పపరర: సరసబశవ రరవప జడ

8967 SQX2391977
పపరర: అఫరర మహమకద

95-196/586

తలర : వరరసరవమ తసగరళ
ఇసటట ననస:65-18-1708/3
వయససస:44
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:65-18-1709
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవయఖ ఇకలరరస
ఇసటట ననస:65-18-1709
వయససస:52
లస: ససస స
8975 SQX0581264
పపరర: కకరణ కలమమర ఇకలకరరస

95-196/588

తసడక:ప అబబదల సనద మహమకద
ఇసటట ననస:65-18-1708/6
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప గరరగసటట
ఇసటట ననస:65-18-1708 , 1 LINE
వయససస:45
లస: ససస స
8972 SQX1327080
పపరర: వజయ ఇకలరరస

8964 SQX0773945
పపరర: కజదనర వనసకట కకషఫ ర తసగరళర

8962 SQX0774281
పపరర: శకవదఖ తసగరళళ

తసడక:ప సరసబశవరరవప తసగరళ
ఇసటట ననస:65-18-1708/3
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : సరసబశవరరవప తసగరళ
ఇసటట ననస:65-18-1708/3
వయససస:44
లస: పప

భరస : అబబదల సమద షపక
ఇసటట ననస:65-18-1708/6
వయససస:41
లస: ససస స
8969 SQX2299196
పపరర: పరరవత గరరగసటట

95-196/585

తసడక:ప భబవనననరరయణ
ఇసటట ననస:65-18-1708/2
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప తసగరళ
ఇసటట ననస:65-18-1708/3
వయససస:44
లస: ససస స
8966 SQX2187524
పపరర: రరజజవస షపక

8961 SQX0648352
పపరర: సరసబశవ రరవప గరరగసటట

8986 SQX2360444
పపరర: మహమకద షహహన బబగబమ

95-193/1238

భరస : మహమమద
ఇసటట ననస:65-18-1709/2
వయససస:49
లస: ససస స
95-193/1240

8989 SQX2408953
పపరర: హఫరస మహమకద

95-193/1241

భరస : జహహర షర మహమకద
ఇసటట ననస:65-18-1709/2
వయససస:26
లస: ససస స
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95-192/938 8991 SQX1645704
8990 SQX2205888
పపరర: మబసతనజ బబగబమ మహమకద
పపరర: అయషర షపక

భరస : అనవర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-18-1711
వయససస:43
లస: ససస స
8993 SQX0645218
పపరర: నజరరన షపక

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-18-1711
వయససస:31
లస: ససస స
95-196/598

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-18-1711
వయససస:42
లస: ససస స
8996 SQX1645795
పపరర: హనఫ షపక

95-196/601

95-197/162

95-197/223

95-196/604

95-196/958

95-196/608

తసడక:ప బబచరయఖ గగలగన
ఇసటట ననస:65-18-1718
వయససస:26
లస: పప

9003 SQX2361897
పపరర: ఉమమర షపక

95-193/1242

9006 SQX1391945
పపరర: ఖమజజ వల షపక

9009 SQX1275057
పపరర: రజయమ షపక

9012 SQX1530063
పపరర: పపభబదనస కకలక
ర రర

95-196/693

9015 SQX2476273
పపరర: హహసపన షపక

95-196/605

9018 SQX1214303
పపరర: అసబకర చనవర
తసడక:ప తరరపత రరవప చనవర
ఇసటట ననస:65-18-1719
వయససస:27
లస: ససస స

8998 SQX1080027
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-196/603

9001 SQX1720200
పపరర: ననగ ఆసజననయబలల
గబసడడరఏదదద
తసడక:ప ససబబ రరవప గబసడడరఏదదద
ఇసటట ననస:65-18-1712,1ST LINE
వయససస:22
లస: పప
9004 SQX2361822
పపరర: మబసతనజ షపక

95-196/628

95-193/1243

9007 SQX2440584
పపరర: అనసర బబష షపక

95-196/957

తసడక:ప ఉమర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1713
వయససస:44
లస: పప
95-196/606

9010 SQX1278622
పపరర: ససరయ పఠరన

95-196/607

తసడక:ప అనవర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1715
వయససస:51
లస: ససస స
95-196/609

9013 SQX2476828
పపరర: హహసపన షపక

95-193/1244

Deleted

తసడక:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:65-18-1717
వయససస:28
లస: పప
95-196/959

తసడక:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:65-18-1717
వయససస:28
లస: పప
95-196/610

95-196/600

భరస : ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:65-18-1713
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ప దశరథ రరమయఖ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:65-18-1716
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప షపక మహబమబ
ఇసటట ననస:65/18/1717
వయససస:19
లస: పప
9017 SQX1390202
పపరర: వనసకట గరపస గగలగన

95-197/665

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-18-1715
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దశరథ రరమయఖ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:65-18-1716
వయససస:59
లస: ససస స
9014 SQX2033397
పపరర: షపక మబజహహద

9000 SQX2194215
పపరర: అనసష గబసడడరరడకడ

8995 SQX1080050
పపరర: కరశఫతషలమర రబబబన షపక

తసడక:ప అబబదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1711
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప ఉమకర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1713
వయససస:35
లస: పప

భరస : అనసర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-18-1713
వయససస:32
లస: ససస స
9011 SQX1530071
పపరర: శవమక కకలక
ర రర

95-196/602

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:65-18-1713
వయససస:66
లస: పప

భరస : గగస బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-18-1713
వయససస:41
లస: ససస స
9008 SQX2450633
పపరర: ఫరతమ షపక

8997 SQX1489377
పపరర: రరమతషల గరరరగసటట

95-196/597

తసడక:ప మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-18-1711
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:65-18-1712
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప గబసడడరరడడ క
ఇసటట ననస:65-18-1712,1ST LINE
వయససస:47
లస: ససస స
9005 SQX0085753
పపరర: షరహహన షపక

95-196/599

తసడక:ప నవరబబ గరరరగసటట
ఇసటట ననస:65-18-1711
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ప నరసససహస కకటపరటట
ఇసటట ననస:65-18-1711
వయససస:24
లస: ససస స
9002 SQX1742279
పపరర: ననగమణణ గబసడడరరడకడ

8994 SQX1289199
పపరర: నవన కలమమర శకరరమశశటట

8992 SQX1079996
పపరర: కనక దసరర శకరరమశశటట

భరస : భబవననశవర రరవప శక రరమశశటట
ఇసటట ననస:65-18-1711
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప భబవననశవరరరవప శకరరమశశటట
ఇసటట ననస:65-18-1711
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప ఇ కరబల షపక
ఇసటట ననస:65-18-1711
వయససస:34
లస: పప
8999 SQX1742451
పపరర: హహమ లత కకటపరటట

95-196/596

9016 SQX2237964
పపరర: గగససయ ఫసరడ గసప షపక

95-198/1480

భరస : అబబదల రహహఫ షపక
ఇసటట ననస:65-18-1717
వయససస:30
లస: ససస స
95-196/611

9019 SQX1053404
పపరర: హససన సయఖద సయమద

95-196/612

భరస : గగస సయమద
ఇసటట ననస:65-18-1719
వయససస:27
లస: ససస స
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9020 AP151000669235
పపరర: తరరపతమక చనవర చనవర

95-196/613

భరస : తరరపతరరవప చనవ
ఇసటట ననస:65-18-1719
వయససస:55
లస: ససస స

9023 SQX2176857
పపరర: వనసకటటశవరరర డడగరర

9021 SQX1053412
పపరర: గగస సయఖద సయమద

తసడక:ప ఖమససస సయమద
ఇసటట ననస:65-18-1719
వయససస:27
లస: పప

9026 SQX2378727
పపరర: మమత యయలఆక

95-196/960

9024 SQX2380160
పపరర: మసరసనయఖ యయలకర

95-193/1247

9029 SQX1079962
పపరర: శకనవరస రరడకడ ఆవపల

95-197/163

9035 SQX1832872
పపరర: ఇసదస మమళ కరళహససస

9030 SQX0999995
పపరర: హనసమమయమక చమలమరరక

95-196/617

95-196/620

తసడక:ప వనసకటటశవరరర మమరరళళ
ఇసటట ననస:65-18-1725
వయససస:55
లస: పప
95-172/556

9038 SQX1784057
పపరర: ససబబబలల మమచస

9039 SQX2141430
పపరర: బబజ షపక

95-198/825

భరస : వనసకటటశవరరర మమచస
ఇసటట ననస:65-19-921, 2ND LINE
వయససస:52
లస: ససస స

95-193/933

తసడక:ప షససదన షపక
ఇసటట ననస:65-19-1662
వయససస:30
లస: పప

9042 SQX1215962
పపరర: రరజజశవరర దదడడ

95-190/1113

తసడక:ప రతనస దదడడ
ఇసటట ననస:65-19-1662
వయససస:35
లస: పప

9045 SQX1215384
పపరర: అబబదల అజమ షపక

95-198/798

9048 SQX1417493
పపరర: ఫసరరజ షపక
తసడక:ప అజజ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-19-1768
వయససస:41
లస: పప

9031 SQX1000009
పపరర: రవచసదర రరడకడ చమలమరరక

95-196/618

9034 SQX2256584
పపరర: చనయమక లసగమలలర

95-154/1477

9037 SQX1783844
పపరర: చతస సమమ లలపపరర

95-198/824

9040 SQX1278093
పపరర: ననగమక చకరక

95-197/226

9043 SQX1215459
పపరర: ఖమరర హ షపక

95-198/799

భరస : అబబదల అజమ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1662
వయససస:38
లస: ససస స
95-198/801

తసడక:ప దనవపద షపక
ఇసటట ననస:65-19-1662
వయససస:41
లస: పప
95-197/250

తసడక:ప అకకయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:65-18-1722
వయససస:45
లస: పప

భరస : అనల కలమమర చకరక
ఇసటట ననస:65-19-1630
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరజజ దదడడ
ఇసటట ననస:65-19-1662
వయససస:30
లస: ససస స
95-198/800

95-196/616

భరస : ఏలమసద లలపపరర
ఇసటట ననస:65-19-921,1ST LINE
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : తజదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-19-1292 5TH LINE
వయససస:29
లస: ససస స
95-197/227

9028 SQX0705848
పపరర: ససబబబరరవప గబసటటరర

భరస : సరసబశవ రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:65-19
వయససస:66
లస: ససస స

9036 SQX1877943
పపరర: సరజదన షపక
భరస : ఇమమమ న షపక
ఇసటట ననస:65-19-177
వయససస:22
లస: ససస స

95-193/1246

తసడక:ప కరశ రరడకడ చమలమరర
ఇసటట ననస:65-18-1724
వయససస:39
లస: పప

9033 SQX1605692
పపరర: పసదదనన మమరరళళ

తసడక:ప ఉదయ భరత కలమమర కరళహససస
ఇసటట ననస:65-19-17/72
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-19-1766
వయససస:30
లస: పప

95-195/1533

భరస : కరశ రరడకడ చమలమరర
ఇసటట ననస:65-18-1724
వయససస:57
లస: ససస స
95-196/619

9025 SQX2378669
పపరర: పదక యయలకర

భరస : మసరసనయఖ యయలకర
ఇసటట ననస:65-18-1721
వయససస:40
లస: ససస స

Deleted

తసడక:ప వనలలగగసడ రరడకడ చమలమరర
ఇసటట ననస:65-18-1724
వయససస:72
లస: పప

9047 SQX1235150
పపరర: ఛనన బబషర షపక

95-193/1245

తసడక:ప ససబబరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:65-18-1722
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప రరమ రరడకడ ఆవపల
ఇసటట ననస:65-18-1723
వయససస:57
లస: పప
9032 SQX0999987
పపరర: కరశ రరడకడ చమలమరరక

9027 SQX2237972
పపరర: అనల కలమమర గబసటటరర

95-196/615

తసడక:ప తరరపరలల చనవ
ఇసటట ననస:65-18-1719
వయససస:64
లస: పప

తసడక:ప పకకరయఖ యయలకర
ఇసటట ననస:65-18-1721
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప మసరసనయఖ యయలఆక
ఇసటట ననస:65-18-1721
వయససస:19
లస: ససస స

9044 SQX1215889
పపరర: రరజ దదడడ

9022 AP151000666128
పపరర: తరరపతరరవప చనవర
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తసడక:ప కకటయఖ డడగరర
ఇసటట ననస:65-18-1720
వయససస:31
లస: పప

9041 SQX1465328
పపరర: ఖమససస షపక

95-196/614

9046 SQX1740182
పపరర: మరర బ షపక

95-192/809

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-19-1745
వయససస:38
లస: ససస స
95-193/935

9049 SQX2187268
పపరర: ఉమర ఫరరరక షపక

95-193/1273

తసడక:ప ససరరజ
ఇసటట ననస:65-19-1768
వయససస:19
లస: పప
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పపరర: జరరన షపక
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95-195/1110

భరస : ఫసరరజ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1768
వయససస:35
లస: ససస స
9053 SQX1152263
పపరర: ధవల సరయ లల మటటపలర

9051 SQX1213842
పపరర: హమద షపక

95-195/1111

తసడక:ప అహమద లలట షపక
ఇసటట ననస:65-19-1768
వయససస:43
లస: పప

95-197/251

తసడక:ప అజజ బబషర
ఇసటట ననస:65-19-1768
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఉమమమహహశవర రరవప మటటపలర
ఇసటట ననస:65-19-1769
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ప ఉమమమహహశవర రరవప మటటపలర
ఇసటట ననస:65-19-1769
వయససస:25
లస: పప

95-193/938
9055 SQX1152255
పపరర: ఉమమమహహశవర రరవప
మటటపలర
తసడక:ప రరధ కకషష మమరరస మటటపలర
ఇసటట ననస:65-19-1769
వయససస:55
లస: పప

9056 SQX0137224
పపరర: శశకళ చలమర

9057 SQX0138297
పపరర: ససరజష బబబబ చలమర

9058 SQX2530970
పపరర: మమహరరననసర మహమకద

95-193/936

95-193/939

భరస : ససరజష బబబబ
ఇసటట ననస:65-19-1771
వయససస:39
లస: ససస స
9059 SQX2535425
పపరర: హమద మహమకద

95-192/1258

95-198/1573

95-193/942

95-193/945

95-193/948

తసడక:ప యబససబ
ఇసటట ననస:65-19-1773
వయససస:53
లస: పప

95-198/1589

9066 SQX0565234
పపరర: ననయబడడ జజఖత

9069 SQX0137943
పపరర: లకకక ననయబడడ

9072 SQX0508457
పపరర: శకనవరసరరవప ననయబడడ

95-193/951

9075 SQX1352251
పపరర: రరజ తతరక

95-193/943

9078 SQX0508465
పపరర: తరరపతయఖ ననయబడడ

9064 MLJ1736420
పపరర: మహమకద నసర

95-191/333

9067 SQX0565127
పపరర: ననయబడడ ససత

95-193/944

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:65-19-1773
వయససస:33
లస: ససస స
95-193/946

9070 SQX1078980
పపరర: శకనస తతరక

95-193/947

తసడక:ప చన వరయఖ తతరక
ఇసటట ననస:65-19-1773
వయససస:28
లస: పప
95-193/949

9073 SQX1407155
పపరర: రరజజష కరటపగడడ

95-193/950

తసడక:ప ననగజశవర రరవప కరటపగడడ
ఇసటట ననస:65-19-1773
వయససస:33
లస: పప
95-193/952

తసడక:ప చన వరయఖ తతరక
ఇసటట ననస:65-19-1773
వయససస:40
లస: పప
95-193/954

95-197/845

తసడక:ప నవరబబరన మహ మక ద
ఇసటట ననస:65-19-1773
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:65-19-1773
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:65-19-1773
వయససస:34
లస: పప
9077 SQX0423020
పపరర: మహమకద రఫస

9063 SQX2487668
పపరర: అబబదల రషసద మహమకద

9061 SQX2491504
పపరర: రషసద మహమకద
తసడక:ప హమద మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1772
వయససస:38
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:65-19-1773
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప అరరరన రరవప మబననస
ఇసటట ననస:65-19-1773
వయససస:29
లస: పప
9074 SQX0137042
పపరర: వనసకటటశవరరర ననయబడడ

95-193/1477

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:65-19-1773
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అరరరన రరస
ఇసటట ననస:65-19-1773
వయససస:42
లస: ససస స
9071 SQX1079111
పపరర: నరజశ మబననస

9060 SQX2491520
పపరర: కరరమబననసర మహమకద

95-192/1252

భరస : రషసద మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1772
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల హమద మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1772
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనస తతరక
ఇసటట ననస:65-19-1773
వయససస:26
లస: ససస స
9068 SQX0137463
పపరర: వనసకట లకకక మననస

95-193/940

భరస : హమద మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1772
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ప అమరరదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1772
వయససస:65
లస: పప
9065 SQX1352723
పపరర: లకకక తతరక

95-193/937

తసడక:ప ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:65-19-1771
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప అమరరదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1772
వయససస:65
లస: పప
9062 SQX2485274
పపరర: హమద మహమకద

9054 SQX1152248
పపరర: సరయకకషష మటటపలర

9052 SQX0530246
పపరర: ఫసరరజ షపక

9076 SQX0576967
పపరర: అరరరనరరవప మననస

95-193/953

తసడక:ప మననస
ఇసటట ననస:65-19-1773
వయససస:51
లస: పప
95-193/955

తసడక:ప వనసకట ననరరయణ ననయబడడ
ఇసటట ననస:65-19-1773
వయససస:57
లస: పప

9079 SQX0344671
పపరర: అబబదల షమస ససలమసనన
మహమకద
భరస : అబబదల హమద
ఇసటట ననస:65-19-1773/1
వయససస:42
లస: ససస స

95-193/956
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9080 SQX0414391
పపరర: పరరవన షపక
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95-193/957

భరస : అమర భబషర
ఇసటట ననస:65-19-1773/1
వయససస:43
లస: ససస స
9083 SQX0335992
పపరర: అబబదల అజజ మహమకద

95-193/960

95-193/1274

95-191/334

95-193/963

95-193/966

తసడక:ప నజర అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:65-19-1775
వయససస:24
లస: పప
9098 SQX2295111
పపరర: గగస బబష షపక

95-165/981

తసడక:ప ఇమమమ న షపబ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1776
వయససస:49
లస: ససస స
9101 SQX0577486
పపరర: మబనన సయఖద

95-193/969

భరస : నరసరరరడకడ
ఇసటట ననస:65-19-1780
వయససస:55
లస: ససస స

95-197/513

9088 SQX2161297
పపరర: ఫరతమ షపక

95-197/685

9090 SQX1738608
పపరర: తడహరరననస షపక

భరస : ఇరరపన
ఇసటట ననస:65-19-1774
వయససస:30
లస: ససస స
95-191/335

9093 SQX0690958
పపరర: హబబబననసర బబగస

95-193/974

95-193/964

95-191/336

95-193/965
9094 SQX0690941
పపరర: మహమకద నజర అహమకద

భరస : నజర అహకద
ఇసటట ననస:65-19-1775
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదలమరహ
ఇసటట ననస:65-19-1775
వయససస:67
లస: ససస స

95-193/967
9096 SQX0690933
పపరర: మహమమకద వససమ
అహకదదకహమమకద వససస అహకద
తసడక:ప నజర అహకద
ఇసటట ననస:65-19-1775
వయససస:30
లస: పప

9097 SQX0879684
పపరర: మమరస జజ బబసగ మహమకద
తసడక:ప అహకద బబసగ MD
ఇసటట ననస:65-19-1775
వయససస:56
లస: పప

9099 SQX2313336
పపరర: ఆషర బ షపక

9100 SQX2313872
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-193/1275

9102 SQX0137836
పపరర: మహరరననసర సయఖద

9105 SQX0138636
పపరర: పఠరన మబహహదన బబగస

9108 AP151000663633
పపరర: లకడకసరమమమ జఖస ఆలమ
భరస : రరమసరవమ
ఇసటట ననస:65-19-1780
వయససస:60
లస: ససస స

95-193/968

95-197/686

తసడక:ప ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1776
వయససస:61
లస: పప
95-193/970

9103 SQX0577155
పపరర: మసరసన సయఖద

95-193/971

తసడక:ప సససదన
ఇసటట ననస:65-19-1778
వయససస:39
లస: పప
95-193/975

భరస : అకబర ఖమన
ఇసటట ననస:65-19-1780
వయససస:45
లస: ససస స
95-193/977

9091 SQX1738590
పపరర: ఇరరరన షపక
తసడక:ప అబబదల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:65-19-1775
వయససస:36
లస: పప

భరస : సససదన
ఇసటట ననస:65-19-1778
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరడకడ
ఇసటట ననస:65-19-1780
వయససస:37
లస: ససస స
9107 AP151000663099
పపరర: పరరవత గరరవరపప

95-193/962

భరస : ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:65-19-1776
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:65-19-1778
వయససస:32
లస: ససస స
9104 SQX0512392
పపరర: రమణమక మబతనఖల

9085 SQX0414367
పపరర: ఉదయ భబరత కలమమర
కరళహససస 
తసడక:ప వనసకట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:65-19-1773/1
వయససస:53
లస: పప

భరస : అబబదల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:65-19-1775
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : మమరస జజ బబసగ MD
ఇసటట ననస:65-19-1775
వయససస:50
లస: ససస స
9095 SQX1529934
పపరర: నదదస అహకద మహమకద

9087 SQX2101624
పపరర: ఇరరరన షపక

95-193/959

95-193/961

తసడక:ప అబబదల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:65-19-1774
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:65-19-1775
వయససస:30
లస: ససస స
9092 SQX0879676
పపరర: హఫసజననసర MD

9084 SQX0137596
పపరర: అమర భబషర షపక

9082 SQX0335968
పపరర: గన అబబదల

తసడక:ప అబబదల హమద
ఇసటట ననస:65-19-1773/1
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప అబబదల సతనసర
ఇసటట ననస:65-19-1773/1
వయససస:53
లస: పప

భరస : అబబదల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-19-1774
వయససస:64
లస: ససస స
9089 SQX1738616
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-193/958

భరస : ఉదయ భబరత కలమమర
ఇసటట ననస:65-19-1773/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప హమద
ఇసటట ననస:65-19-1773/1
వయససస:29
లస: పప
9086 SQX2222750
పపరర: తచహరరననసర షపక

9081 SQX0414417
పపరర: శవ కలమమరర కరళహససస 

9106 SQX1461391
పపరర: పదక మడకబబ యన

95-193/976

భరస : తరరపరటయఖ మడకబబ యన
ఇసటట ననస:65-19-1780
వయససస:46
లస: ససస స
95-193/978

95-193/979
9109 SQX1302207
పపరర: పఠరన బలమల అహమద ఖమన

తసడక:ప పఠరన అకబర ఖమన
ఇసటట ననస:65-19-1780
వయససస:25
లస: పప

Page 308 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11

9110 MLJ1745975
పపరర: మహనరరడకడ మబతనఖల

95-193/980

తసడక:ప రరస రరడకడ 
ఇసటట ననస:65-19-1780
వయససస:38
లస: పప
9113 SQX0138750
పపరర: అకబర ఖమన పఠరన

95-193/983

95-191/337

95-193/995

95-193/998

95-164/1078

95-192/1246

95-193/1001

భరస : అమమనసలర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-20-1828
వయససస:29
లస: ససస స

9123 SQX2412260
పపరర: సరజదన షపక

9126 SQX2117950
పపరర: అలస షపక

9129 SQX0541466
పపరర: రజషరక షపక

9132 SQX0336016
పపరర: షపక జమల అహకద షపక

95-193/1004

9135 SQX0138065
పపరర: అబబదల మబనర షపక

95-193/1278

9138 SQX0959551
పపరర: శబనమ మహమకద
భరస : అబబదల అససఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1829
వయససస:28
లస: ససస స

9118 SQX1828250
పపరర: గగససయమ బబగమ షపక

95-193/994

9121 SQX1828276
పపరర: అలమసఫ అహకద షపక

95-193/997

9124 SQX2487775
పపరర: శశశదన షపక

95-193/1460

తసడక:ప రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-20-1824
వయససస:52
లస: పప
95-197/717

9127 SQX2522639
పపరర: పరవన పఠరన

95-192/1245

భరస : ఇసతయమజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-20-1827
వయససస:24
లస: ససస స
95-193/999

9130 SQX0138552
పపరర: తబసససమ షపక

95-193/1000

భరస : అబబదల షరరఫ
ఇసటట ననస:65-20-1827
వయససస:39
లస: ససస స
95-193/1002

9133 SQX0245266
పపరర: జననబ అబబదల రహహస

95-193/1003

తసడక:ప వజద
ఇసటట ననస:65-20-1827
వయససస:32
లస: పప
95-193/1005

తసడక:ప అబబదల ఖమదర
ఇసటట ననస:65-20-1827
వయససస:45
లస: పప
95-197/718

95-193/985

తసడక:ప రహహమన షపక
ఇసటట ననస:65-20-1824
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప వజద
ఇసటట ననస:65-20-1827
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప షపక అహకద షరరఫ
ఇసటట ననస:65-20-1827
వయససస:43
లస: పప
9137 SQX2246981
పపరర: హహరర పటబన

95-193/996

భరస : జజఫర
ఇసటట ననస:65-20-1827
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అబబదల వజద
ఇసటట ననస:65-20-1827
వయససస:51
లస: ససస స
9134 SQX1486563
పపరర: షపక అబబదలమర షరరఫ

9120 SQX1828227
పపరర: రరయమజ షపక

9115 AP151000663024
పపరర: రరమసరవమ ఆలమ

తసడక:ప రహహమన షపక
ఇసటట ననస:65-20-1824
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ప ఉమర షపక
ఇసటట ననస:65-20-1826
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ప బబష ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-20-1827
వయససస:30
లస: పప
9131 SQX0235911
పపరర: తనవర షపక

95-193/993

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:65-20-1824
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననగమర బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1826
వయససస:24
లస: ససస స
9128 SQX2522662
పపరర: ఇసతయమజ ఖమన పఠరన

9117 SQX1828268
పపరర: అరరరయమ షపక

95-193/982

తసడక:ప ససబబయఖ
ఇసటట ననస:65-19-1780
వయససస:65
లస: పప

తసడక:ప సససదన షపక
ఇసటట ననస:65-20-1824
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:65-20-1824
వయససస:68
లస: పప
9125 SQX2196152
పపరర: అసకథటబరర షపక

95-193/984

భరస : అలస ఫ అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-20-1824
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప సససదన షపక
ఇసటట ననస:65-20-1824
వయససస:21
లస: పప
9122 SQX1828284
పపరర: రహహమన షపక

9114 AP151000663493
పపరర: నరసరరరడకడ గరరవరపప

9112 SQX1461318
పపరర: తరరపతయఖ మదదదబబ యన

తసడక:ప గబసటయఖ మదదదబబ యన
ఇసటట ననస:65-19-1780
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ప వనసకటబపమరరడకడ
ఇసటట ననస:65-19-1780
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రహమమన
ఇసటట ననస:65-20-1824
వయససస:64
లస: పప
9119 SQX1878347
పపరర: ఫయమజ షపక

95-193/981

తసడక:ప రరస రరడకడ 
ఇసటట ననస:65-19-1780
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:65-19-1780
వయససస:53
లస: పప
9116 SQX1839869
పపరర: మహమకద ఇసరకయల

9111 MLJ1735315
పపరర: మబతఖల ననరరయణ రరడడ క 

9136 SQX0235937
పపరర: అబబదల వరజద జమమల

95-193/1006

తసడక:ప ఖసరరరద హహహదర
ఇసటట ననస:65-20-1827
వయససస:58
లస: పప
95-193/1007

9139 SQX1127266
పపరర: షబనస మహమకద

95-193/1008

భరస : abdulasif
ఇసటట ననస:65-20-1829
వయససస:28
లస: ససస స
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95-193/1009 9141 SQX0959577
9140 SQX0959585
పపరర: ఆయయశర బబగమ మహమకద
పపరర: రజయమ బబగస మహమకద

భరస : అబబదల రరవపఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1829
వయససస:31
లస: ససస స

95-193/1010

భరస : అబబదల జహహర మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1829
వయససస:31
లస: ససస స

9142 SQX1551358
పపరర: ఫరతమబననసర షపక

95-193/1011

భరస : బషసర బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1829
వయససస:32
లస: ససస స

95-193/1012 9144 SQX0414433
95-193/1013 9145 SQX0982942
95-193/1014
9143 SQX0878793
పపరర: అబద అసజఎస మహమకద
పపరర: తహ ససన బబగస మహమకద
పపరర: అబబదల అమరద మహమకద

భరస : అబబదల అహద మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1829
వయససస:33
లస: ససస స
9146 SQX0138602
పపరర: అబబదల జహహర మహమకద

భరస : అబబదల కలస మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1829
వయససస:62
లస: ససస స
95-193/1015

తసడక:ప అబబదల కలస మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1829
వయససస:37
లస: పప

9147 SQX0565192
పపరర: అబబదల అససఫ మహమకద

తసడక:ప అబబదల కలస
ఇసటట ననస:65-20-1829
వయససస:44
లస: పప
95-193/1021

భరస : ఆననసరర
ఇసటట ననస:65-20-1831
వయససస:38
లస: ససస స
9155 SQX0277780
పపరర: ఆబద మహమకద

95-193/1025

తసడక:ప ససభబన
ఇసటట ననస:65-20-1832
వయససస:58
లస: పప
9161 SQX0277848
పపరర: షకకరర షపక

95-193/1030

తసడక:ప రవపఫ
ఇసటట ననస:65-20-1833
వయససస:34
లస: పప
9167 SQX2012342
పపరర: రరవపఫ షపక
తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-20-1833
వయససస:69
లస: పప

భరస : ఫకకర అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-20-1831
వయససస:32
లస: ససస స

9153 SQX0088146
పపరర: ఫకకర అహకద షపక

9154 SQX1785203
పపరర: ఆససయ షపక

95-193/1022

9156 SQX0565150
పపరర: ఆసరదసలమర మహమకద

9159 SQX2185957
పపరర: జలమన బబష షపక

9162 SQX0277830
పపరర: గగహర బ షపక

9165 SQX0275024
పపరర: ఇసతయమజ షపక

95-193/1027

9168 SQX2329068
పపరర: ససమ షపక
భరస : అబబదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:65-20-1833
వయససస:61
లస: ససస స

95-193/1024

9157 SQX1784941
పపరర: అససదసలమర మహమకద

95-193/1028

తసడక:ప అబబదల అజజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1832
వయససస:45
లస: పప
95-193/1280

9160 SQX2222677
పపరర: గగససయ షపక

95-198/1491

తసడక:ప రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-20-1832
వయససస:33
లస: ససస స
95-193/1031

9163 SQX0277871
పపరర: ఫసరరజ షపక

95-193/1032

తసడక:ప రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1833
వయససస:30
లస: పప
95-193/1034

తసడక:ప రగఫ
ఇసటట ననస:65-20-1833
వయససస:37
లస: పప
95-193/1130

95-193/1020

భరస : అబబదల హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1832
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రగఫ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1833
వయససస:60
లస: ససస స
95-193/1033

9151 SQX0087999
పపరర: కరరమబననసర షపక

తసడక:ప అబబదల రరవపఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1829
వయససస:66
లస: పప

తసడక:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:65-20-1832
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఇసతయమజ
ఇసటట ననస:65-20-1833
వయససస:30
లస: ససస స
9164 SQX0277913
పపరర: ఫయమజ షపక

95-193/1019

తసడక:ప అబబదల అజజ
ఇసటట ననస:65-20-1832
వయససస:41
లస: పప
95-193/1029

95-193/1017
9148 SQX0414516
పపరర: అబబదల రరవపఫ మహమకద

తసడక:ప అబబదల కలస మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1829
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:65-20-1831
వయససస:42
లస: పప

భరస : అబబదల అజజ
ఇసటట ననస:65-20-1832
వయససస:80
లస: ససస స
9158 SQX0335539
పపరర: రరహహలమర షపక

95-193/1016

తసడక:ప అబబదల కలస మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1829
వయససస:38
లస: పప

95-193/1018 9150 SQX0414508
9149 SQX0565218
పపరర: అబబదల అహద మహమకద
పపరర: అబబదల కలస మహమకద

9152 SQX0086900
పపరర: సరహహనబ పఠరన

తసడక:ప అబబదల కలస మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1829
వయససస:31
లస: పప

9166 SQX0277863
పపరర: రవపఫ షపక

95-193/1035

తసడక:ప ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-20-1833
వయససస:66
లస: పప
95-193/1281

9169 SQX2508448
పపరర: నసరజహన బబగబమ పఠరన

95-145/1249

భరస : అహమద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-20-1834
వయససస:70
లస: ససస స
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9170 SQX2523322
పపరర: షమమ బబగబమ పఠరన

95-159/863

భరస : అహమద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-20-1834
వయససస:34
లస: ససస స
9173 SQX1461144
పపరర: ఫసరరజ ఖమన పఠరన

95-193/1038

95-193/1041

95-193/1042

95-193/1131

95-197/365

95-197/720

95-198/1492

భరస : ననగబల షపక
ఇసటట ననస:65-20-1842
వయససస:18
లస: ససస స

9183 SQX2015410
పపరర: మహబమబ ఖమన పఠరన

95-193/1132

95-197/723

95-197/366

95-197/721

9198 SQX2350932
పపరర: నజరరననసర షపక
భరస : అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:65-20-1844
వయససస:28
లస: ససస స

9181 SQX2015493
పపరర: జలలఖమ బబగబమ పఠరన

95-180/793

9184 SQX0567842
పపరర: జనత షపక

95-197/364

9187 SQX2161347
పపరర: ససరరజ షపక

95-197/719

9190 SQX2487270
పపరర: షబన షపక

95-193/1455

భరస : జలమన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-20-1839
వయససస:21
లస: ససస స
95-193/1284

9193 SQX2436285
పపరర: అబబదల రహమన షపక

95-197/722

తసడక:ప మహమకద అల
ఇసటట ననస:65-20-1840/1
వయససస:61
లస: పప
95-197/724

భరస : గగసప బబష మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1840/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-190/1287

95-193/1283

భరస : అజమ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1838
వయససస:35
లస: ససస స

9189 SQX2119345
పపరర: జజయ కబర షపక

9195 SQX2119444
పపరర: రరహన మహమకద

9178 SQX2143568
పపరర: షరహహ దసననసర షపక

భరస : రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:65-20-1838
వయససస:31
లస: ససస స

9186 SQX1449777
పపరర: ననసమబలర షపక

9192 SQX2186153
పపరర: గగసప బబష మహమకద

95-193/1040

భరస : మహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-20-1837/1
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:ప ఫజల రహహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1840/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : అబబదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:65-20-1840/1
వయససస:57
లస: ససస స
9197 SQX2513661
పపరర: తహససన

95-193/1043

భరస : కబర షపక
ఇసటట ననస:65-20-1838
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:65-20-1839
వయససస:33
లస: ససస స
9194 SQX2360097
పపరర: కలబబప బబగబమ షపక

9180 SQX0585745
పపరర: రరజఖస ఆరమళళ

9175 SQX1303619
పపరర: షపక పరరవన

భరస : యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1835
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-20-1838
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-20-1838
వయససస:23
లస: ససస స
9191 SQX2222776
పపరర: పరరవన షపక

95-193/1282

తసడక:ప మహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-20-1837/1
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప ననసమమలమ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1838
వయససస:26
లస: పప
9188 SQX2119683
పపరర: అమమన షపక

9177 SQX2143550
పపరర: యబసఫ షపక

95-193/1037

భరస : షపక బదసరరలర
ఇసటట ననస:65-20-1835
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బబచరబబబబ
ఇసటట ననస:65-20-1837
వయససస:74
లస: ససస స

తసడక:ప ఇసరకయల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-20-1837/1
వయససస:69
లస: పప
9185 SQX1293455
పపరర: మనససర షపక

95-193/1039

తసడక:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-20-1835
వయససస:36
లస: పప

భరస : కరలష షపక
ఇసటట ననస:65-20-1837
వయససస:26
లస: ససస స
9182 SQX2015451
పపరర: మహమకద ఖమన పఠరన

9174 SQX0137547
పపరర: కరరమబలమర షపక

9172 SQX1498154
పపరర: హససనన షపక

భరస : అనవర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-20-1834
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప అలమరభక
ఇసటట ననస:65-20-1834
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప రఫస
ఇసటట ననస:65-20-1835
వయససస:33
లస: పప
9179 SQX1740950
పపరర: కరరమ షపక

95-193/1036

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-20-1834
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప అహకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-20-1834
వయససస:33
లస: పప
9176 SQX0423715
పపరర: బదసరరలమర షపక

9171 SQX0138974
పపరర: దదల షరద షపక

9196 SQX2257392
పపరర: షరరరననసర షపక

95-197/725

భరస : మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:65-20-1840/1
వయససస:19
లస: ససస స
95-192/1116

9199 SQX2342095
పపరర: అబబదల సలమస షపక

95-193/1285

తసడక:ప అబబదల అమర మహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-20-1844
వయససస:34
లస: పప
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9200 SQX1175372
పపరర: నజల పరరవన షపక షపక

95-197/367

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1845
వయససస:26
లస: ససస స
9203 SQX0091546
పపరర: రహమ తషలర షపక

95-197/370

95-192/1118

95-197/372

95-198/828

95-195/1122

9210 SQX2119618
పపరర: అబబదల ఖయబఖస మహమకద

9213 SQX2297240
పపరర: మసరసన వల షపక

9216 SQX0914747
పపరర: హబ బబననసర బబ పఠరన

95-198/830

9219 SQX1784180
పపరర: అజహర సయఖద

తసడక:ప సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:65-20-1849
వయససస:46
లస: పప

9222 SQX1849371
పపరర: లకకక బడడటట

తసడక:ప శసకర రరవప
ఇసటట ననస:65-20-1849
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప నసర
ఇసటట ననస:65-20-1850
వయససస:22
లస: ససస స

95-198/1493

9228 SQX1080506
పపరర: గగససయమ సయఖద
భరస : జబవపలమర
ఇసటట ననస:65-20-1899
వయససస:31
లస: ససస స

9208 SQX0944579
పపరర: వల అహకద షపక

95-197/371

9211 SQX2119527
పపరర: నజక షపక

95-197/728

9214 SQX0914754
పపరర: దదననజ ఎస డక

95-195/1121

భరస : వల అహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1847/1
వయససస:40
లస: ససస స
95-195/1123

9217 SQX1784214
పపరర: ఆససఫర సయఖద

95-198/829

భరస : అజహర సయఖద
ఇసటట ననస:65-20-1848
వయససస:26
లస: ససస స
95-198/831

9220 MLJ3161445
పపరర: వనసకట లకకక గరరకపరటట

95-197/373

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:65-20-1849
వయససస:42
లస: ససస స
95-198/832

9223 SQX1240878
పపరర: రరజ కలమమర గరరకపరటట

95-198/833

తసడక:ప రతస యఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:65-20-1849
వయససస:24
లస: పప
95-198/835

తసడక:ప వనసకటటశవరరర బడడటట
ఇసటట ననస:65-20-1849
వయససస:44
లస: పప
95-197/730

95-192/1117

భరస : అబబదల ఖయబఖస మహమకద
ఇసటట ననస:65-20-1847
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కకషష బడడటట
ఇసటట ననస:65-20-1849
వయససస:37
లస: ససస స

95-198/834 9225 SQX1849355
9224 SQX0515049
పపరర: పససపపలలటట ననగరరరరన ననయబడడ
పపరర: కకషష బడడటట

9227 SQX2241149
పపరర: రఫసయమ షపక

95-197/727

తసడక:ప హహవననజర సయఖద
ఇసటట ననస:65-20-1848
వయససస:25
లస: పప
95-197/374

9205 SQX2290559
పపరర: రహహటటననసర షపక

తసడక:ప జజన సయఖద షపక
ఇసటట ననస:65-20-1847
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పసర ఖమన
ఇసటట ననస:65-20-1847/1
వయససస:87
లస: ససస స

భరస : షససక మరర వరల
ఇసటట ననస:65-20-1848
వయససస:26
లస: ససస స
9221 MLJ3152071
పపరర: రతస యఖ గరరకపరటట

95-195/1300

తసడక:ప అబబదల హహసపన షపక
ఇసటట ననస:65-20-1847
వయససస:47
లస: పప

భరస : జజన షరహహద
ఇసటట ననస:65-20-1847/1
వయససస:64
లస: ససస స
9218 SQX1841345
పపరర: షపక రరహన

9207 SQX2096782
పపరర: షరహహన షపక

95-197/369

తసడక:ప మసరసన నవరల షపక
ఇసటట ననస:65-20-1847
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1847
వయససస:61
లస: పప

తసడక:ప అనవర పరష షపక
ఇసటట ననస:65-20-1847
వయససస:24
లస: పప
9215 SQX0914762
పపరర: మహబమబ బబగస షపక

95-197/726

తసడక:ప అబబదల అయమబ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1847
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప వరల సరహహబ
ఇసటట ననస:65-20-1847
వయససస:67
లస: పప
9212 SQX1826171
పపరర: అకబర షపక

9204 SQX2119642
పపరర: ఖజజబ షపక

9202 SQX0904375
పపరర: బబజ షపక షపక

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-20-1845
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:65-20-1845
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-20-1847
వయససస:20
లస: ససస స
9209 SQX0904342
పపరర: జజన శశశద షపక

95-197/368

భరస : రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:65-20-1845
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప ననయబరససల షపక
ఇసటట ననస:65-20-1845
వయససస:46
లస: పప
9206 SQX2290500
పపరర: ఫరరరనన షపక

9201 SQX0084269
పపరర: మహబమబ బ షపక

9226 SQX2241123
పపరర: రషసద షపక

95-197/729

భరస : నసర
ఇసటట ననస:65-20-1850
వయససస:42
లస: ససస స
95-197/375

9229 SQX1741065
పపరర: షరహహన షపక

95-193/1044

భరస : అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:65-21-185/1
వయససస:27
లస: ససస స
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95-198/836

తసడక:ప జజఫర షపక
ఇసటట ననస:65-21-869/3
వయససస:29
లస: పప
9233 SQX2534550
పపరర: అమర సయద

95-191/703

95-196/962

95-193/1288

95-197/734

95-198/840

95-198/843

95-197/378

భరస : మహమకద షకకర
ఇసటట ననస:65-21-1858
వయససస:47
లస: ససస స

9243 SQX1236026
పపరర: రరజవన షపక

9246 SQX0468280
పపరర: ఫజలలన షపక

9249 SQX0468322
పపరర: అహమకద హహసపసన షపక

9252 SQX1742766
పపరర: ఇమమమ న మహమకద

95-197/381

9255 SQX0868091
పపరర: రరయమజ షపక షససక

95-198/838

9258 MLJ3162880
పపరర: షమసససలమసనన షపక
భరస : మహమకద రఫస
ఇసటట ననస:65-21-1858
వయససస:50
లస: ససస స

9238 SQX1849363
పపరర: మరర హహసపసన షపక

95-198/837

9241 SQX2264570
పపరర: గఫపర షపక

95-197/733

9244 SQX1236034
పపరర: రరహనన షపక

95-198/839

భరస : రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:65-21-1855
వయససస:26
లస: ససస స
95-198/841

9247 SQX0468215
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-198/842

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:65-21-1855
వయససస:81
లస: ససస స
95-198/844

9250 MLJ3153491
పపరర: అఖల అహకద షపక

95-198/845

తసడక:ప జజనఅహకద
ఇసటట ననస:65-21-1855
వయససస:46
లస: పప
95-197/379

9253 SQX1282946
పపరర: ఫమదన బబగస షపక

95-197/380

భరస : జమల అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-21-1858
వయససస:34
లస: ససస స
95-197/382

తసడక:ప ససబబన shaik
ఇసటట ననస:65-21-1858
వయససస:28
లస: పప
95-198/847

95-197/377

తసడక:ప రరహమన షపక
ఇసటట ననస:65-21-1854
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ప షకకల మహమకద
ఇసటట ననస:65-21-1857
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప ససబబన షససక
ఇసటట ననస:65-21-1858
వయససస:26
లస: పప
9257 MLJ3163060
పపరర: షరహహన ససలమసనన షపక

95-197/732

తసడక:ప ససభబన
ఇసటట ననస:65-21-1855
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-21-1856
వయససస:38
లస: పప
9254 SQX0868083
పపరర: ఆయమజ షపక shaik

9240 SQX2220259
పపరర: రహహమమ షపక

9235 SQX1278986
పపరర: నసరర షపక

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-21-1853/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : అహమకద హహసపసన
ఇసటట ననస:65-21-1855
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప అల మహమకద
ఇసటట ననస:65-21-1855
వయససస:40
లస: పప
9251 SQX1742741
పపరర: మహమమద షపక

95-197/731

భరస : అహమకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-21-1855
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మబజహడ మహమకద
ఇసటట ననస:65-21-1855
వయససస:37
లస: ససస స
9248 SQX1583666
పపరర: మబజహడ మహమకద

9237 SQX2220275
పపరర: షహహన షపక

95-196/961

భరస : ససధనన షపక
ఇసటట ననస:65-21-1853
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రహహమన షపక
ఇసటట ననస:65-21-1854
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:65-21-1854
వయససస:48
లస: ససస స
9245 SQX1583658
పపరర: రఫత ససలస న మహమకద

95-193/1045

భరస : ఖజ మయనసదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-21-1853/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-21-1853/1A
వయససస:37
లస: పప
9242 SQX2267110
పపరర: షరహహనన బబగస షపక

9234 SQX1741180
పపరర: రహహమమ షపక

9232 SQX2476711
పపరర: ససభబన షపక

తసడక:ప రరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-21-1852
వయససస:34
లస: పప

భరస : రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-21-1853
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:65-21-1853/1
వయససస:35
లస: ససస స
9239 SQX2143576
పపరర: ఖజ మయనసదదదన షపక

95-197/376

తసడక:ప జజఫర షపక
ఇసటట ననస:65-21-1851
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప రససల షపక
ఇసటట ననస:65-21-1852/17
వయససస:42
లస: పప
9236 SQX2164200
పపరర: కగసర ఫరతమ షపక

9231 SQX0861104
పపరర: మహమమకద జమర షపక

9256 MLJ3163102
పపరర: అననస ఫరతమమ షపక

95-198/846

భరస : మహమకద అకకల
ఇసటట ననస:65-21-1858
వయససస:46
లస: ససస స
95-198/848

9259 AP151000666302
పపరర: జమల అహకద షపక

95-198/849

తసడక:ప జజన అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-21-1858
వయససస:42
లస: పప
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9260 AP151000666340
పపరర: మహమకద ఖకకల షపక

95-198/850

తసడక:ప జజన అహమకద
ఇసటట ననస:65-21-1858
వయససస:46
లస: పప
9263 SQX1278952
పపరర: అబబబకకర సయఖద

95-197/384

95-197/386

95-197/735

95-190/974

95-197/518

95-197/521

95-198/854

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:65-21-1862
వయససస:38
లస: పప

9273 SQX1278937
పపరర: మహమకద హనఫ షపక

9276 SQX2023984
పపరర: గబలమరర షపక

9279 MLJ3162997
పపరర: పరఖరర జజన షపక

9282 MLJ1742667
పపరర: అషకత షపక

95-198/857

9285 MLJ3152550
పపరర: ససభబన షపక

95-197/389

9288 SQX2515732
పపరర: షఫసవపలమర షపక
తసడక:ప మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:65-21-1862 5th line
వయససస:47
లస: పప

9268 SQX0868125
పపరర: మహహరరననసర షపక

95-197/388

9271 SQX2023976
పపరర: సలస షపక

95-164/872

9274 SQX2099034
పపరర: అపసరరనసరస షపక

95-197/517

భరస : షఫసవపలమర షపక
ఇసటట ననస:65-21-1862
వయససస:41
లస: ససస స
95-197/519

9277 SQX2021160
పపరర: సరదదక షపక

95-197/520

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-21-1862
వయససస:32
లస: పప
95-198/852

9280 SQX1783810
పపరర: సరబర షపక

95-198/853

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-21-1862
వయససస:46
లస: ససస స
95-198/855

9283 MLJ1736446
పపరర: మహకమద అఫసరరదషర

95-198/856

తసడక:ప ఇససఫ
ఇసటట ననస:65-21-1862
వయససస:42
లస: పప
95-198/858

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-21-1862
వయససస:63
లస: పప
95-198/1212

95-193/1289

తసడక:ప అకబర షపక
ఇసటట ననస:65-21-1862
వయససస:20
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:65-21-1862
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ప నవరబపససల
ఇసటట ననస:65-21-1862
వయససస:45
లస: పప
9287 SQX2040335
పపరర: ననగబల షపక

95-102/761

భరస : జజన
ఇసటట ననస:65-21-1862
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హహసపసన ఖమన
ఇసటట ననస:65-21-1862
వయససస:46
లస: ససస స
9284 MLJ3153186
పపరర: మమబమబర షపక

9270 SQX2036879
పపరర: షఫసవపలమర షపక

9265 SQX2374247
పపరర: రహమత షపక

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:65-21-1860
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సమర షపక
ఇసటట ననస:65-21-1862
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరదదక షపక
ఇసటట ననస:65-21-1862
వయససస:25
లస: ససస స
9281 SQX0451609
పపరర: సరబరర షపక

95-197/387

తలర : పరఖరరజజన షపక
ఇసటట ననస:65-21-1862
వయససస:27
లస: పప

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:65-21-1862
వయససస:39
లస: ససస స
9278 SQX2021152
పపరర: హససనన షపక

9267 SQX0868133
పపరర: షకకల షపక

95-197/383

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:65-21-1860
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:65-21-1862
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననగబల షపక
ఇసటట ననస:65-21-1862
వయససస:37
లస: ససస స
9275 SQX2022168
పపరర: నసరర షపక

95-197/385

భరస : ఖమధర బబష
ఇసటట ననస:65-21-1860
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : షమమ షపక
ఇసటట ననస:65-21-1861
వయససస:25
లస: ససస స
9272 SQX2040319
పపరర: సబహ షపక

9264 SQX0997577
పపరర: సలమ షపక

9262 SQX0997569
పపరర: షపక తనరరఖ షపక

తసడక:ప సలమ షపక
ఇసటట ననస:65-21-1859
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప జజన అహమకద
ఇసటట ననస:65-21-1859
వయససస:52
లస: పప

భరస : కరరమబలమర షససక
ఇసటట ననస:65-21-1860
వయససస:29
లస: ససస స
9269 SQX2383396
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-198/851

తసడక:ప జజన అహమకద
ఇసటట ననస:65-21-1858
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప ననసర వరల సయఖద
ఇసటట ననస:65-21-1859
వయససస:35
లస: పప
9266 SQX0868117
పపరర: షకకర షపక షససక

9261 AP151000666769
పపరర: మహమకద షకకల షపక

9286 SQX2024131
పపరర: అకబర షపక

95-198/1211

తసడక:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-21-1862
వయససస:39
లస: పప
95-193/1492

9289 SQX1742774
పపరర: జకకర హహసపసన షపక

95-197/390

తసడక:ప మకరసనర షపక
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:28
లస: పప
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95-197/391

తసడక:ప మకరసద షపక
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:29
లస: పప
9293 SQX1550640
పపరర: షహహన షపక

95-198/860

95-198/863

95-198/866

95-198/869

95-198/872

95-198/875

95-198/878

భరస : కరరమబలర
ఇసటట ననస:65-21-1864
వయససస:54
లస: ససస స

9303 SQX0326009
పపరర: మబనన షపక

9306 SQX1233311
పపరర: ననగబల మరర షపక

9309 SQX1444017
పపరర: మహమకద షకకల షపక

9312 SQX2060663
పపరర: యశన షపక

95-191/526

9315 SQX2429199
పపరర: రఫసయమ తబసససస షపక

95-198/870

9318 SQX2258168
పపరర: అబబదల అలస షపక
తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-21-1864
వయససస:51
లస: పప

9298 SQX1509472
పపరర: జకకర షపక

95-198/865

9301 MLJ1747443
పపరర: హససనన షపక

95-198/868

9304 MLJ1737782
పపరర: నసరర హ షపక

95-198/871

భరస : ఇససబ
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:65
లస: ససస స
95-198/873

9307 SQX0452342
పపరర: మమలక షపక

95-198/874

తసడక:ప షపక
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:43
లస: పప
95-198/876

9310 SQX0452367
పపరర: మబకకసమర షపక

95-198/877

తసడక:ప నబ షపక
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:49
లస: పప
95-191/432

9313 SQX2060648
పపరర: హహ
ర రశద జహ షపక

95-191/433

భరస : యశన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-21-1864
వయససస:37
లస: ససస స
95-193/1290

భరస : గగసప బబష
ఇసటట ననస:65-21-1864
వయససస:21
లస: ససస స
95-197/737

95-198/862

భరస : దసస గరర
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప మహమమద షపక
ఇసటట ననస:65-21-1864
వయససస:40
లస: పప

భరస : కరరమబలర
ఇసటట ననస:65-21-1864
వయససస:51
లస: ససస స
9317 SQX2474542
పపరర: షకకలమ బబగస షపక

95-198/867

తసడక:ప జజన అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప మహహదదన ఖమన
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:85
లస: పప
9314 SQX2241065
పపరర: బషసరరన షపక

9300 SQX1051309
పపరర: షబబనన షపక

9295 SQX0581413
పపరర: బబనసబ సయఖద

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప కమలమసహహబ
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:48
లస: పప
9311 AP151000666421
పపరర: మబరరసబబ ఖమన

95-198/864

భరస : నసరరదదదన
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మబరరసజజ
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:75
లస: ససస స
9308 MLJ3151750
పపరర: దసస గరరర షపక

9297 SQX0844290
పపరర: మలర క షపక

95-198/859

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సలమ షపక
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మలర క
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:56
లస: ససస స
9305 MLJ1747476
పపరర: ఫరతమబననసర పఠరన

95-198/861

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మకస ర
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:44
లస: ససస స
9302 SQX0844308
పపరర: ఫరతమమ షపక

9294 SQX1053859
పపరర: సబహ సయఖద

9292 SQX1530154
పపరర: ఫరరరనన షపక

భరస : తరరకరర షపక
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అబబబకకర సయఖద
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : షపక
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:36
లస: ససస స
9299 SQX0452276
పపరర: షసషరద బబగస షపక

95-197/392

తసడక:ప మహబ సరబ షపక
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప మబకకసయమర షపక
ఇసటట ననస:65-21-1863
వయససస:27
లస: ససస స
9296 SQX0452425
పపరర: ఫరతమమ షపక

9291 SQX0868059
పపరర: ఖమససమ షపక

9316 SQX2450310
పపరర: షకకల బబగబమ కరరమబలర

95-197/736

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-21-1864
వయససస:54
లస: ససస స
95-197/738

9319 SQX2258093
పపరర: జబబద షపక

95-197/739

భరస : అబబదల అలస షపక
ఇసటట ననస:65-21-1864
వయససస:50
లస: ససస స

Page 315 of 372

9320 SQX2444149
పపరర: గగస బబష షపక
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95-197/740

తసడక:ప కరరమబలర
ఇసటట ననస:65-21-1864
వయససస:30
లస: పప
9323 SQX1444033
పపరర: ఫససరరజననసర షపక

95-198/880

95-198/1496

95-197/742

95-197/745

95-198/882

95-197/395

95-197/397

95-197/400

తసడక:ప లమల జజన
ఇసటట ననస:65-21-1868
వయససస:54
లస: పప
9347 SQX1616038
పపరర: తబసససస షపక
భరస : బబషష షపక
ఇసటట ననస:65-21-1869
వయససస:35
లస: ససస స

95-197/743

9333 SQX1995307
పపరర: ససరజ షపక

9336 MLJ3161171
పపరర: గబలమరర

9339 SQX1924547
పపరర: మబనన షపక

95-164/873

95-198/883

95-198/884

9331 SQX2123719
పపరర: రరజవన షపక

95-197/744

9334 SQX1989664
పపరర: సఫ న షపక

95-197/522

9337 SQX2039121
పపరర: మబసతనజ షపక

95-200/1049

9340 SQX1175349
పపరర: సజదన షపక

95-197/396

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:65-21-1868
వయససస:36
లస: ససస స
95-197/398

9345 SQX0844274
పపరర: షరజయమ బబగస షపక

95-198/885

భరస : సలమ
ఇసటట ననస:65-21-1869
వయససస:51
లస: ససస స

95-197/394

భరస : ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:65-21-1865/1
వయససస:66
లస: ససస స

9342 SQX0705400
పపరర: ససభబనబబషర మహమకద
మహమకదస
తసడక:ప ఇకరబల బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-21-1868
వయససస:30
లస: పప

9348 SQX0922872
పపరర: షససక షకకల

9328 SQX0091454
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

తసడక:ప మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-21-1865/1
వయససస:20
లస: ససస స

9343 SQX0868026
పపరర: ఖలమ షపక

95-197/399

తసడక:ప సమమద షపక
ఇసటట ననస:65-21-1868
వయససస:37
లస: పప

తలర : గబలమరర బబగస
ఇసటట ననస:65-21-1869
వయససస:28
లస: ససస స
95-198/887

95-198/1495

తసడక:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:65-21-1865
వయససస:33
లస: పప

భరస : సమవపలర షపక
ఇసటట ననస:65-21-1866
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఇకరబల బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-21-1868
వయససస:55
లస: ససస స
9344 MLJ1737535
పపరర: మహకమద ఇకరబల బబషర 

9330 SQX2358596
పపరర: జజహరరనసర బబగబమ షపక

9325 SQX2238582
పపరర: మబసతనజ షపక

తసడక:ప ననయబ రససల షససక
ఇసటట ననస:65-21-1865
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఇససఫ
ఇసటట ననస:65-21-1865/1
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఉలమరగసటట
ఇసటట ననస:65-21-1866
వయససస:35
లస: ససస స
9341 AP151000669471
పపరర: ఫరతమబననసర మహమకద

95-197/393

తసడక:ప మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:65-21-1865/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : మహబ జజన
ఇసటట ననస:65-21-1865/1
వయససస:39
లస: ససస స
9338 SQX0083691
పపరర: మమరర కమల ఉలమరగసటట

9327 SQX1175554
పపరర: ససలమసనన షపక

95-198/879

భరస : ఫజల షపక
ఇసటట ననస:65-21-1864
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : హహసససన షపక
ఇసటట ననస:65-21-1865
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : రరజవన షపక
ఇసటట ననస:65-21-1865
వయససస:32
లస: ససస స
9335 MLJ3162716
పపరర: నసరర హ

95-198/881

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-21-1865
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప అలర భబశ షపక
ఇసటట ననస:65-21-1865
వయససస:70
లస: పప
9332 SQX2123743
పపరర: నససన
ప షపక

9324 MLJ1743608
పపరర: మమహరరననసర షపక 

9322 MLJ1747435
పపరర: రరహనన  షపక

భరస : గఫపర  
ఇసటట ననస:65-21-1864
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననననసరహహబ  
ఇసటట ననస:65-21-1864
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : జజకకర సయఖద
ఇసటట ననస:65-21-1864
వయససస:29
లస: ససస స
9329 SQX2358679
పపరర: హహసపన షపక

95-197/741

భరస : ఇజజజ షపక
ఇసటట ననస:65-21-1864
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : జజన అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-21-1864
వయససస:66
లస: ససస స
9326 SQX2173110
పపరర: మసరసన బ సయఖద

9321 SQX2236289
పపరర: హహనన భబణబ షపక

9346 SQX1236000
పపరర: రరబనన షపక

95-198/886

తసడక:ప బబషస షపక
ఇసటట ననస:65-21-1869
వయససస:30
లస: ససస స
95-198/888

9349 SQX1616046
పపరర: రజయమ బబగమ షపక

95-198/889

భరస : ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:65-21-1869
వయససస:57
లస: ససస స
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9350 SQX0844282
పపరర: గబలమరర బబగస షపక
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95-198/890

భరస : బబడడ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-21-1869
వయససస:24
లస: ససస స
9353 SQX2235877
పపరర: జహహరరలమ ఖమన పఠరన

95-198/1497

Deleted
95-198/897

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-21-1869\1
వయససస:47
లస: పప
9359 SQX2487601
పపరర: తజదదదన మహమకద

95-197/839

95-198/1500

95-198/1503

95-196/963

95-198/900

9360 SQX0755801
పపరర: షకకల సయఖద

9363 SQX2185775
పపరర: ఇరశరద బబగస మహమకద

9366 SQX2242212
పపరర: ననఖమబతషలర పటబన

9369 SQX1443860
పపరర: మనససర అహకద షపక

9372 SQX1444587
పపరర: కకషషమ ననయబడడ సససగసశశటట

95-198/903

9375 SQX1878214
పపరర: రమజజన షపక

95-198/895

భరస : హజ రహసతషలమర ననయబ రససల సయఖద
ఇసటట ననస:65-22-1703
వయససస:34
లస: ససస స

9378 SQX1532754
పపరర: జజన పఠరన
తసడక:ప ఇసరకయల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-22-1814
వయససస:36
లస: పప

95-198/893

9358 SQX2182434
పపరర: జమర ఖమన పఠరన

95-198/1499

9361 SQX0755769
పపరర: అహకద జజన సయఖద

95-198/896

తసడక:ప జజఫర
ఇసటట ననస:65-21-1871
వయససస:53
లస: పప
95-198/1501

9364 SQX2245595
పపరర: సననర మహమకద

95-198/1502

తసడక:ప తజదదదన
ఇసటట ననస:65-21-1871
వయససస:22
లస: ససస స
95-198/1504

9367 SQX2241487
పపరర: పరవన ఖమన పటబన

95-198/1505

భరస : ననఖమతషలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-21-1872
వయససస:34
లస: ససస స
95-198/898

9370 SQX1443712
పపరర: వర లకకక సససగసశశటట

95-198/899

తసడక:ప బసగరరయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:65-22-1348
వయససస:29
లస: ససస స
95-198/901

95-198/902
9373 SQX1214659
పపరర: శవ ఆసజననయబలల సససగసశశటట

తసడక:ప చనన బసగరరయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:65-22-1348
వయససస:28
లస: పప
95-193/1048

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-22-1448
వయససస:40
లస: ససస స
95-198/1512

9355 MLJ1747468
పపరర: సరదదక షపక

తసడక:ప ఉసరకన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-21-1869 , 2 LINE
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప బసగరరయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:65-22-1348
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప అబబదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-22-1348
వయససస:34
లస: పప
9377 SQX2182004
పపరర: నజయమ సయఖద

95-198/894

తసడక:ప ఖమససస వరల షపక
ఇసటట ననస:65-22-188
వయససస:25
లస: పప

భరస : బసగరరయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:65-22-1348
వయససస:40
లస: ససస స
9374 SQX1443761
పపరర: అససఫ షపక

9357 SQX1315432
పపరర: కలస బబగ మహమకద

95-198/892

తసడక:ప ఇససఫ
ఇసటట ననస:65-21-1869/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-21-1872
వయససస:40
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-21-1876
వయససస:19
లస: ససస స
9371 SQX1443654
పపరర: అనసమమయమమక సససగసశశటట

తసడక:ప ఉసరకన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-21-1869
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : తజదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-21-1871
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప తజదదదన
ఇసటట ననస:65-21-1871
వయససస:20
లస: ససస స
9368 SQX2233880
పపరర: మహహన ససలల న షపక

95-198/1498

భరస : అహకద జజన
ఇసటట ననస:65-21-1871
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-21-1871
వయససస:68
లస: ససస స
9365 SQX2245603
పపరర: షమ మహమకద

9354 SQX2185148
పపరర: ఫరరరన పఠరన

9352 SQX1616053
పపరర: ఇకరబల షపక

తసడక:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-21-1869
వయససస:64
లస: పప

తసడక:ప సరరదర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-21-1869/3
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప అజజదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-21-1871
వయససస:46
లస: పప
9362 SQX2241479
పపరర: జమలలననసర పటబన

95-198/891

తసడక:ప ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:65-21-1869
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప ఉసరకన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-21-1869
వయససస:29
లస: పప
9356 SQX1071786
పపరర: బబజ సరహహబ షపక

9351 SQX1616079
పపరర: బబషష షపక

9376 SQX1878073
పపరర: షహన బబగస మహమకద

95-193/1049

భరస : నసర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-22-1520
వయససస:27
లస: ససస స
95-197/401

9379 SQX0997593
పపరర: రరజవన మహమకద

95-197/402

తసడక:ప బషసర అహమద
ఇసటట ననస:65-22-1815
వయససస:30
లస: ససస స
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95-197/403

9381 SQX2359685
పపరర: సబహబ షపక`

తసడక:ప యమససఫ
ఇసటట ననస:65-22-1815
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప అజజరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-22-1873
వయససస:21
లస: ససస స

95-198/905
9383 SQX0708958
పపరర: సదతషననసర బబగమ
మహమకద
భరస : ఒబబయదసలమరహ బబసగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-22-1873
వయససస:42
లస: ససస స

9384 SQX1232107
పపరర: అబబదల వహహద షపక

తసడక:ప సతనసర
ఇసటట ననస:65-22-1873
వయససస:66
లస: పప

9389 SQX0922930
పపరర: షససక యససన

9390 SQX0922914
పపరర: షససక అబబదల షషకకర

తసడక:ప అబబదల షషకకర
ఇసటట ననస:65-22-1874
వయససస:26
లస: పప
9392 SQX2231199
పపరర: హససన షపక

95-198/1513

95-164/777

95-197/406

95-197/747

భరస : ఈసర
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:33
లస: ససస స

95-198/912

9399 SQX0868166
పపరర: బబజవరల షసక

9402 SQX2220226
పపరర: షకకల షపక

95-198/914

9405 SQX0755413
పపరర: రజషక షపక

95-198/1514

9408 SQX0090969
పపరర: రరజవనన షపక
భరస : హజమ
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:38
లస: ససస స

9388 SQX0922898
పపరర: షససక హహరరననసర

95-198/910

9391 SQX2196020
పపరర: ఖమజ షపక

95-193/1292

9394 SQX0090910
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-198/913

భరస : బబబబవల
ఇసటట ననస:65-22-1876
వయససస:45
లస: ససస స
95-197/404

9397 SQX0357442
పపరర: బషసరరన షపక

95-197/405

భరస : వజరర షపక
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:55
లస: ససస స
95-197/407

9400 SQX1334739
పపరర: షకకల షపక

95-197/408

తసడక:ప అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:54
లస: పప
95-197/748

9403 SQX2390888
పపరర: శరజయమ ససలమసన షపక

95-197/749

తసడక:ప దదలప షపక
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:19
లస: ససస స
95-198/915

తసడక:ప ఉసరకన
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:30
లస: ససస స
95-198/917

95-198/907

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:65-22-1875
వయససస:45
లస: పప

భరస : అబబదల రశద షపక
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:28
లస: ససస స
9407 SQX0571026
పపరర: షపక షసషన

9396 SQX0904359
పపరర: కగసర షపక

9385 SQX0708354
పపరర: షఫసవపలమర బబగ మహమకద

భరస : అబబదల షషకకర
ఇసటట ననస:65-22-1874
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప బషసర
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:39
లస: పప

భరస : అబబదల సలమస
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:87
లస: ససస స
9404 SQX1481134
పపరర: ననగబల బ షపక

95-198/909

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప షకకల షపక
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:24
లస: పప
9401 SQX2161370
పపరర: అశకఫపననసర షపక

9393 SQX2184042
పపరర: సరహహరర షపక

95-198/904

తసడక:ప హసన బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-22-1873
వయససస:39
లస: పప

భరస : అజజస షపక
ఇసటట ననస:65-22-1875
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప ఉసరకన షససక
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:33
లస: పప
9398 SQX1297572
పపరర: అబబదల సమర షపక

95-198/906

తసడక:ప వల మహమకద
ఇసటట ననస:65-22-1874
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:65-22-1875
వయససస:39
లస: ససస స
9395 SQX1954056
పపరర: రహమమన షససక

9387 SQX0755785
పపరర: అబబదల బబరర షపక

9382 SQX0708875
పపరర: జజకకయమభబనస మహమకద

భరస : షఫసవపలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-22-1873
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల బబరర షపక
ఇసటట ననస:65-22-1873
వయససస:25
లస: పప

95-198/908
9386 SQX0708743
పపరర: మహమకద ఒబబయదసలమరహ
బబసగ
తసడక:ప మహమకద సరహదసలమహ బబసగ
ఇసటట ననస:65-22-1873
వయససస:44
లస: పప
95-198/911

95-197/746

9406 SQX0090951
పపరర: షరబనన షపక

95-198/916

తసడక:ప నజర
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:31
లస: ససస స
95-198/918

9409 SQX0571034
పపరర: షపక సలమక

95-198/919

భరస : నజర
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:42
లస: ససస స
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95-198/920

తసడక:ప మమలమల
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:43
లస: ససస స
9413 AP151000669550
పపరర: షమ ఘన షపక

95-198/923

95-198/926

95-198/929

95-198/932

95-198/935

95-193/1293

95-198/938

తసడక:ప ససభబన
ఇసటట ననస:65-22-1879
వయససస:29
లస: పప

9423 AP151000666401
పపరర: షరరద షపక

9426 AP151000666405
పపరర: అమర సయఖద

9429 SQX1364504
పపరర: రజయమ షపక

9432 SQX0325944
పపరర: హససనన షపక

95-198/941

9435 SQX0709493
పపరర: అయమజ షపక

95-198/933

9438 SQX0755777
పపరర: ఇకరబల షపక
తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-22-1879
వయససస:44
లస: పప

9418 SQX1566977
పపరర: మబననవర బబగ

95-198/928

9421 AP151000666038
పపరర: ఖమలద అహమకద అబబదల

95-198/931

9424 SQX0755157
పపరర: ఉసరకన షపక

95-198/934

తసడక:ప అదసషఫస
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:66
లస: పప
95-198/936

9427 AP151000666063
పపరర: అబబదల ఖయమమ

95-198/937

తసడక:ప హమద
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:80
లస: పప
95-197/409

9430 SQX1364538
పపరర: ననజమ షపక

95-197/410

తసడక:ప సయఖద పసర షపక
ఇసటట ననస:65-22-1879
వయససస:31
లస: ససస స
95-198/939

9433 MLJ1740745
పపరర: దదలర మద  

95-198/940

భరస : ససభబన  
ఇసటట ననస:65-22-1879
వయససస:38
లస: ససస స
95-198/942

తసడక:ప ససభబన
ఇసటట ననస:65-22-1879
వయససస:27
లస: పప
95-198/944

95-198/925

తసడక:ప ఖయమమ
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-22-1879
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఇకరబల
ఇసటట ననస:65-22-1879
వయససస:40
లస: ససస స
9437 SQX0709519
పపరర: రరయమజ షపక

95-198/930

భరస : షమర ర షపక
ఇసటట ననస:65-22-1879
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖమదర బబషర
ఇసటట ననస:65-22-1879
వయససస:31
లస: ససస స
9434 SQX0755793
పపరర: ఆరరఫర షపక

9420 SQX0493361
పపరర: అబబదల అజమ

9415 SQX1214501
పపరర: ఇసరకయల షపక

తసడక:ప అనవర బబగ
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప ఖమససస
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:70
లస: పప

తసడక:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-22-1879
వయససస:54
లస: పప
9431 SQX0709386
పపరర: మబతరరననసర షపక

95-198/927

తసడక:ప కలదసస
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:65
లస: పప

తసడక:ప ససభబన
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:69
లస: పప
9428 SQX2409514
పపరర: మహబమబ బబష షపక

9417 SQX1569849
పపరర: షపక అబబదల అహద అజజమ

95-198/922

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప అబబదల ఖయమఖస
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ప మహహదద న
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:58
లస: పప
9425 SQX0090902
పపరర: అబబదల వహహబ షపక

95-198/924

తసడక:ప షపక అబబడష షషకకర
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప ఖయమఖస మహమకద
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:47
లస: పప
9422 SQX0709402
పపరర: యమకలబ షపక

9414 SQX0492595
పపరర: రహమమన షపక

9412 SQX0492660
పపరర: నసరర హన షపక

భరస : అబబదల వహబ
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప ఉహనదసన
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:35
లస: పప
9419 AP151000666602
పపరర: సరధదక మహమకద

95-198/921

భరస : ఉసరకన
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : షరరద
ఇసటట ననస:65-22-1878
వయససస:60
లస: ససస స
9416 SQX0755140
పపరర: యమససన బబష షపక

9411 SQX0755165
పపరర: అసకత షపక

9436 SQX0325878
పపరర: అజజరరదదదన షపక

95-198/943

తసడక:ప నసరరదదదన
ఇసటట ననస:65-22-1879
వయససస:29
లస: పప
95-198/945

9439 MLJ1740729
పపరర: నసరరరహన

95-198/946

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65-22-1879/1
వయససస:48
లస: ససస స
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95-198/947

భరస : ఇసరకయల  
ఇసటట ననస:65-22-1879/1
వయససస:48
లస: ససస స
9443 MLJ1733872
పపరర: శసషసర షపక

95-199/910

95-199/913

95-193/1051

95-198/951

95-198/954

95-198/957

95-198/960

9453 SQX0844332
పపరర: షపహననజ మమలర మ

9456 SQX0832550
పపరర: జరతషన షపక

9459 SQX0832568
పపరర: ననగబర వల షపక

9462 SQX0090936
పపరర: బబబబవల షపక

95-198/962

95-193/1133

Deleted

తసడక:ప అలస ఫ సయద
ఇసటట ననస:65-22-1881 (new num ) ,
వయససస:32
లస: పప

9465 SQX2146355
పపరర: ఇసరకయల సయద

95-199/912

9448 SQX1878271
పపరర: జజన బ షపక

95-193/1050

9451 SQX1550582
పపరర: మమమమబనసరస షపక

95-198/950

భరస : ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:65-22-1880
వయససస:29
లస: ససస స
95-198/952

9454 SQX0447052
పపరర: ఖమజజబ షపక

95-198/953

భరస : ఖమజజ వల
ఇసటట ననస:65-22-1880
వయససస:44
లస: ససస స
95-198/955

9457 SQX0844324
పపరర: మసరసన వల షపక

95-198/956

తసడక:ప ఖమజజ వల
ఇసటట ననస:65-22-1880
వయససస:28
లస: పప
95-198/958

9460 SQX0447060
పపరర: ఖమజజ వల షపక

95-198/959

తసడక:ప మమలమల
ఇసటట ననస:65-22-1880
వయససస:49
లస: పప
95-198/961

తసడక:ప మమలమల
ఇసటట ననస:65-22-1880
వయససస:86
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:65-22-1881
వయససస:73
లస: ససస స
9467 SQX2032472
పపరర: ఇసరకయల సయద

95-193/1052

తసడక:ప ఖమససస
ఇసటట ననస:65-22-1880
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:65-22-1880
వయససస:50
లస: పప
9464 SQX0844340
పపరర: అదసబ మలమర

9450 SQX1878297
పపరర: ఖతజజ షపక

9445 MLJ1731884
పపరర: సయఖద పసరర షపక షపక

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-22-1880
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : హబబబలమర
ఇసటట ననస:65-22-1880
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ప బబబబవల
ఇసటట ననస:65-22-1880
వయససస:32
లస: పప
9461 MLJ1732411
పపరర: ఇమమమ బబడడ

95-164/874

భరస : ఇమమమ బబడడ
ఇసటట ననస:65-22-1880
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఖమలద అహమకద
ఇసటట ననస:65-22-1880
వయససస:53
లస: ససస స
9458 SQX0091173
పపరర: మసరసన వల షపక

9447 SQX2055283
పపరర: ఆషర షపక

95-198/949

తసడక:ప ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65.22-1879/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : సససదన షపక
ఇసటట ననస:65-22-1880
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మహమకద
ఇసటట ననస:65-22-1880
వయససస:36
లస: ససస స
9455 AP151000669534
పపరర: మబతహహరరననసర

95-199/911

తసడక:ప ఖమజవల షపక
ఇసటట ననస:65-22-1880
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:65-22-1880
వయససస:28
లస: ససస స
9452 SQX0470328
పపరర: రహహమబన షపక

9444 MLJ1745983
పపరర: ఇసరకయల

9442 AP151000669342
పపరర: ఆదసబ మబలమర

భరస : పసదదజజననసహహబ
ఇసటట ననస:65-22-1879/1
వయససస:74
లస: ససస స

తసడక:ప నసరరదదదన
ఇసటట ననస:65.22-1879/1
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప దనదనసహహబ
ఇసటట ననస:65.22-1879/1
వయససస:56
లస: పప
9449 SQX1878289
పపరర: ఆషర షపక

95-198/948

భరస : హసకత
ఇసటట ననస:65-22-1879/1
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ప ఇసరకయల
ఇసటట ననస:65.22-1879/1
వయససస:38
లస: పప
9446 MLJ1731892
పపరర: ఇసరకయల షపక

9441 MLJ1740695
పపరర: తహహర షపక

9463 SQX2185668
పపరర: ఖమజ వల షపక

95-198/1515

తసడక:ప సససద
ఇసటట ననస:65-22-1880
వయససస:33
లస: పప
95-193/1294

9466 SQX2042216
పపరర: నజనన సయద

95-193/1134

తసడక:ప అలస ఫ సయద
ఇసటట ననస:65-22-1881 new door no
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఇసరకయల సయద
ఇసటట ననస:65-22-1881 (NEW NUMBER)
వయససస:25
లస: ససస స

9468 SQX2185825
పపరర: ఇరరర ద బబగస మహమకద

9469 SQX0844357
పపరర: రహహమమ జబన షపక

భరస : ఫరరరక మహమకద
ఇసటట ననస:65-22-1882
వయససస:34
లస: ససస స

95-198/1516

95-198/963

తసడక:ప సరహహబ బబషర
ఇసటట ననస:65-22-1883
వయససస:29
లస: ససస స
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9470 SQX0325654
పపరర: మహమకద జహహర ఖమన

95-198/964

తసడక:ప రఫస ఖమన
ఇసటట ననస:65-22-1883
వయససస:40
లస: ససస స
9473 SQX0844365
పపరర: నసససన మహమకద

95-198/967

95-198/970

95-198/973

95-198/976

95-198/1588

95-197/752

95-191/338

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-22-1889
వయససస:54
లస: పప

9483 SQX1720028
పపరర: మహమకద అల షపక

9486 SQX2371474
పపరర: రజజక అశవక మహమకద

9489 SQX2370153
పపరర: ఇసరకయల మహమకద

9492 SQX2359859
పపరర: శమమమకననసరస షపక

95-197/757

9495 SQX1332535
పపరర: మలర క షపక

95-196/629

9498 SQX2055895
పపరర: కరరషరక సయఖద
భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:65-22-1890
వయససస:20
లస: ససస స

9478 AP151000666563
పపరర: అయమబ యసడక

95-198/972

9481 AP151000666355
పపరర: ననజర ఎసడక

95-198/975

9484 SQX2161362
పపరర: షబన షపక

95-196/964

భరస : ఆదనమ షపక
ఇసటట ననస:65-22-1885
వయససస:27
లస: ససస స
95-197/750

9487 SQX2392603
పపరర: కరరమబన మహమకద

95-197/751

భరస : రజజక అశవక మహమకద
ఇసటట ననస:65-22-1886
వయససస:38
లస: ససస స
95-197/753

9490 SQX2370377
పపరర: నసరజహన షపక

95-197/754

తసడక:ప అశవక షపక
ఇసటట ననస:65-22-1886
వయససస:21
లస: ససస స
95-197/755

9493 SQX2359768
పపరర: రహహస షపక

95-197/756

తసడక:ప ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-22-1888
వయససస:29
లస: పప
95-197/411

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:65-22-1889
వయససస:51
లస: ససస స
95-197/413

95-198/969

తసడక:ప ఇబపహస
ఇసటట ననస:65-22-1883
వయససస:57
లస: పప

భరస : అబబదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:65-22-1888
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-22-1888
వయససస:24
లస: ససస స
9497 SQX1364603
పపరర: నజర షపక

95-198/974

తసడక:ప అశవక మహమకద
ఇసటట ననస:65-22-1886
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప ఖమదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-22-1888
వయససస:32
లస: పప
9494 SQX2373264
పపరర: షమమ షపక

9480 SQX0325613
పపరర: మహమకద రఫస ఖమన

9475 SQX0709915
పపరర: షహసషర మహమకద

తసడక:ప ఇబపహస
ఇసటట ననస:65-22-1883
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ప సరద ర మహమకద
ఇసటట ననస:65-22-1886
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప అశవక మహమకద
ఇసటట ననస:65-22-1886
వయససస:23
లస: ససస స
9491 SQX1828334
పపరర: అబబదల రహమమన షపక

95-198/971

తసడక:ప హమద షపక
ఇసటట ననస:65-22-1885
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఆదస షపక
ఇసటట ననస:65-22-1885
వయససస:27
లస: ససస స
9488 SQX2371144
పపరర: సరరదరరననసర మహమకద

9477 MLJ3151701
పపరర: హహసపసన షపక

95-198/966

తసడక:ప నజర
ఇసటట ననస:65-22-1883
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప గగస ఖమన
ఇసటట ననస:65-22-1883
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప జజఫర సరహహబ
ఇసటట ననస:65-22-1883
వయససస:68
లస: పప
9485 SQX2487635
పపరర: షబబన షపక

95-198/968

తసడక:ప ఇబపహస
ఇసటట ననస:65-22-1883
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహస
ఇసటట ననస:65-22-1883
వయససస:47
లస: పప
9482 SQX0844381
పపరర: సరజ బబషర షపక

9474 SQX0844373
పపరర: ఇజజజ షపక

9472 SQX0331157
పపరర: మహమకద మబతహర

భరస : ఖలద అహకద
ఇసటట ననస:65-22-1883
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-22-1883
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప షరనవరజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-22-1883
వయససస:39
లస: పప
9479 AP151000666564
పపరర: సలమ యసడక

95-198/965

భరస : ఆయమబ
ఇసటట ననస:65-22-1883
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:65-22-1883
వయససస:28
లస: పప
9476 MLJ1733187
పపరర: ఫరరరక మహమకద

9471 MLJ1746080
పపరర: ఫరరర నన మహమకద

9496 SQX0648410
పపరర: ఖలల షపక

95-197/412

తసడక:ప నజర
ఇసటట ననస:65-22-1889
వయససస:31
లస: పప
95-165/809

9499 SQX0086918
పపరర: బల ఖష మహమకద

95-193/1053

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:65-22-1890
వయససస:46
లస: ససస స
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9500 SQX0138701
పపరర: అసకత సయఖద
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95-193/1054

భరస : మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:65-22-1890
వయససస:71
లస: ససస స
9503 SQX1738558
పపరర: గగససయమ షపక

95-191/340

95-193/1056

95-193/1059

95-193/1061

95-193/1064

95-193/1295

95-197/523

భరస : అయమబ
ఇసటట ననస:65-22-1897
వయససస:38
లస: ససస స

9513 SQX0633032
పపరర: షపక ససభబన

9516 SQX0633057
పపరర: షపక బబబబ

9519 SQX1742154
పపరర: మబన ఖమన పఠరన

9522 SQX0343194
పపరర: రజయమ ససలమసనన

95-191/345

95-193/1296

9525 SQX0353052
పపరర: మహమకద అబబబలమర
మహమకద
తసడక:ప అబబదలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-22-1897
వయససస:63
లస: పప
9528 SQX2192128
పపరర: సదనత మహమకద
తసడక:ప అయమబ
ఇసటట ననస:65-22-1897
వయససస:20
లస: పప

95-191/685

9508 SQX0743609
పపరర: మహమకద గగస షపక

95-193/1058

9511 SQX1537978
పపరర: షరహహదన షపక

95-193/1060

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-22-1892
వయససస:26
లస: ససస స
95-193/1062

9514 SQX1537986
పపరర: జజన షపక

95-193/1063

తసడక:ప రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-22-1892
వయససస:35
లస: పప
95-193/1065

9517 SQX1828375
పపరర: సమవపలమర షపక

95-191/342

తసడక:ప జబబర షపక
ఇసటట ననస:65-22-1894
వయససస:22
లస: పప
95-197/415

9520 SQX1742147
పపరర: గఫరర ఖమన పఠరన

95-197/416

తసడక:ప మహమకద ఖమససస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-22-1896
వయససస:53
లస: పప
95-191/343

తసడక:ప హబబబలమర షప క
ఇసటట ననస:65-22-1897
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప హబబబలమర మహ మక ద
ఇసటట ననస:65-22-1897
వయససస:34
లస: పప
9527 SQX2192136
పపరర: ఫరరర నన మహమకద

95-197/414

తసడక:ప గఫరర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-22-1896
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప సదదఖ మహమకద
ఇసటట ననస:65-22-1896
వయససస:20
లస: పప
9524 SQX0353201
పపరర: ఖలలలలమర మహమకద

9510 SQX0868141
పపరర: ననజ మబననసర

9505 SQX2494441
పపరర: రబబన షపక

తసడక:ప అబబదల మజద
ఇసటట ననస:65-22-1891
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-22-1892
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ప ఖలద మహమకద
ఇసటట ననస:65-22-1896
వయససస:28
లస: పప
9521 SQX2052710
పపరర: సప హహయల మహమకద

95-193/1057

తసడక:ప బబబబ
ఇసటట ననస:65-22-1892
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప బబబబ
ఇసటట ననస:65-22-1892
వయససస:48
లస: పప
9518 SQX2213510
పపరర: ఖజ మహమకద

9507 SQX1509241
పపరర: మబన బబషర షపక

95-191/339

తసడక:ప అబబదల మజద షపక
ఇసటట ననస:65-22-1891
వయససస:27
లస: పప

భరస : హహహదన అల షపక
ఇసటట ననస:65-22-1891
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:65-22-1892
వయససస:31
లస: ససస స
9515 SQX0633073
పపరర: షపక షహననజ

95-191/341

తసడక:ప అబబదల మజద
ఇసటట ననస:65-22-1891
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప అబబదల హమద
ఇసటట ననస:65-22-1891
వయససస:54
లస: పప
9512 SQX0632992
పపరర: షపక హససన

9504 SQX1738335
పపరర: అజహర సససయద

9502 SQX1738582
పపరర: ఆససయమ షపక

భరస : అజహర సయఖద
ఇసటట ననస:65-22-1891
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప హవననజర సససయద
ఇసటట ననస:65-22-1891
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప అబబదల మమజద షపక
ఇసటట ననస:65-22-1891
వయససస:25
లస: ససస స
9509 SQX1509233
పపరర: అబబదల మజద షపక

95-193/1055

తసడక:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:65-22-1890
వయససస:85
లస: పప

భరస : ఖయమఖస షపక
ఇసటట ననస:65-22-1891
వయససస:35
లస: ససస స
9506 SQX0743534
పపరర: పరరవన షపక

9501 SQX0138008
పపరర: మరర సరహహబ సయఖద

9523 SQX0343095
పపరర: కగషర బబగస

95-191/344

భరస : హబబబలమర షప క
ఇసటట ననస:65-22-1897
వయససస:50
లస: ససస స
95-191/346

9526 SQX2192144
పపరర: అయమబ మహమకద

95-191/530

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-22-1897
వయససస:44
లస: పప
95-193/1297

9529 SQX2192110
పపరర: షరహహద మహమకద

95-193/1298

తసడక:ప అయమబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-22-1897
వయససస:19
లస: పప

Page 322 of 372

9530 SQX2330769
పపరర: అఖల షపక
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95-191/531

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-22-1898
వయససస:22
లస: ససస స
9533 SQX0405068
పపరర: మరర షరరఫ బబగ

95-198/977

95-198/1213

95-191/349

95-197/417

95-197/420

95-198/980

95-198/983

తసడక:ప సరరదరజబగ 
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:39
లస: పప

9543 SQX1079905
పపరర: అసరక ఖమన పఠరన

9546 SQX1080282
పపరర: పస బబబబ ఖమన

9549 SQX1053917
పపరర: నససమ సయఖద

9552 SQX1053909
పపరర: జలమన బబషర సయఖద

95-198/986

9555 MLJ3151768
పపరర: నసరజబగ 

9558 MLJ1745926
పపరర: అహకదడబగ 
తసడక:ప సరరదరజబగ 
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:42
లస: పప

9538 SQX0957035
పపరర: మమలమల షపక

95-191/348

9541 SQX2305613
పపరర: జమల రరఫరథ షపక

95-193/1301

Deleted

95-197/418

9544 SQX0844977
పపరర: జజన బ ఎస డక

95-197/419

భరస : యబసపప
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:60
లస: ససస స
95-197/421

9547 SQX2291227
పపరర: ససదనన బబష సయద

95-197/758

తసడక:ప అబబదల కరరస సయద
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:20
లస: పప
95-198/981

9550 SQX0276170
పపరర: నఫసస బబగస

95-198/982

భరస : సరరదర బబగ
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:53
లస: ససస స
95-198/984

9553 SQX1292879
పపరర: మహమమద షపక

95-198/985

తసడక:ప సససఫపలర షపక
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:27
లస: పప
95-198/987

తసడక:ప సరరదరజబగ 
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:37
లస: పప
95-198/989

95-198/979

భరస : అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప రఫర షపక
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:30
లస: పప
9557 MLJ1738657
పపరర: రహకతడబగ 

95-191/532

భరస : కరరమబలమర సయఖద
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : యమసఫ
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:65
లస: ససస స
9554 SQX1053925
పపరర: బబడచ షపక

9540 SQX2305548
పపరర: జమల రరఫరథ షపక

9535 SQX1981950
పపరర: షపక మహమకద

తసడక:ప అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప అబబదల ఖమన
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:38
లస: పప

భరస : అహకద బబగ
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:37
లస: ససస స
9551 SQX0922955
పపరర: సయఖద జజనబ

95-191/347

భరస : బబబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప సరరదర బబగ మహమమకద
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:29
లస: పప
9548 SQX0276196
పపరర: నససర బబగస

9537 SQX0957019
పపరర: షఫస షపక

95-193/1300

తసడక:ప షపక గఫపర
ఇసటట ననస:65-22-1898
వయససస:26
లస: పప

భరస : అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:27
లస: ససస స
9545 SQX0861112
పపరర: సలమ బబగ మహమమకద

95-198/978

తసడక:ప అహమద షప క
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప అహమద షప క
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:42
లస: పప
9542 SQX1080449
పపరర: గగససయమ షపక

9534 MLJ1750504
పపరర: మహహదదదననబగ 

9532 SQX2360055
పపరర: ఖమర బబగమ

భరస : మహససన ఖమన
ఇసటట ననస:65-22-1898
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప ససలమరజబగ 
ఇసటట ననస:65-22-1898
వయససస:58
లస: పప

భరస : మబజజహహద షపక
ఇసటట ననస:65-22-1898
వయససస:21
లస: ససస స
9539 SQX0957027
పపరర: యమదస షపక

95-193/1299

భసధసవప: ససలర
ఇసటట ననస:65-22-1898
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప మహహదదదన
ఇసటట ననస:65-22-1898
వయససస:34
లస: పప
9536 SQX2017119
పపరర: రహహ మబననసర షపక

9531 SQX2189777
పపరర: సరజతషన బబగమ

9556 MLJ1745900
పపరర: ఆజస బబగ

95-198/988

తసడక:ప సరరదరజబగ
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:37
లస: పప
95-198/990

9559 SQX1051408
పపరర: అబబదల కరరమ సయఖద

95-198/991

తసడక:ప జజన బ సయఖద
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:44
లస: పప
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95-198/992

తసడక:ప మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:54
లస: పప
9563 SQX0915215
పపరర: ఇరరరన షపక

95-195/1124

95-199/915

భరస : మససద
ఇసటట ననస:65-22-1901
వయససస:32
లస: ససస స
9572 SQX1645589
పపరర: హల మమ మహమకద

95-193/1067

95-198/997

95-198/1000

95-198/1587

95-197/762

భరస : గజయమస బబష సయద
ఇసటట ననస:65-22-1903
వయససస:46
లస: ససస స
9587 MLJ1744705
పపరర: మత షపక  
భరస : షరరఫ  
ఇసటట ననస:65-22-1903
వయససస:42
లస: ససస స

9570 SQX2220234
పపరర: గగససయ బబగస సయఖద

95-197/761

9582 SQX2490787
పపరర: జన పఠరన

95-193/1068

9568 SQX2315786
పపరర: షపక ఇరరరన

95-197/760

9571 SQX1645605
పపరర: ఫరజజనఅ మహమకద

95-193/1066

95-198/996
9574 SQX1236059
పపరర: మహ జబన ఖమనస మహమకద

తసడక:ప రఫస ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-22-1902
వయససస:25
లస: ససస స
95-198/998

9577 MLJ1746106
పపరర: కగసర  

95-198/999

భరస : గన  
ఇసటట ననస:65-22-1902
వయససస:39
లస: ససస స
95-198/1001

9580 SQX2487288
పపరర: అబబదల ఘన షపక

95-198/1584

తసడక:ప అహకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-22-1902
వయససస:51
లస: పప
95-193/1454

తసడక:ప అమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-22-1902 3/1 LINE
వయససస:23
లస: ససస స

9583 SQX2487262
పపరర: హజ రహమతతలమర ననయబ
రససల సయద
తసడక:ప గజయమస బబష సయద
ఇసటట ననస:65-22-1903
వయససస:36
లస: పప

9585 SQX1235952
పపరర: కరరషరక షపక

9586 SQX0244749
పపరర: కగసర షపక

95-198/1003

95-193/1467

95-198/1002

తసడక:ప మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65--22-1903
వయససస:24
లస: ససస స
95-198/1004

95-199/914

భరస : మహబమబ మ హ మక ద
ఇసటట ననస:65-22-1902
వయససస:24
లస: ససస స

9576 SQX1009620
పపరర: రరహన షపక

9579 SQX1009638
పపరర: అహకద షపక

9565 MLJ1732189
పపరర: రజజక షపక

తసడక:ప సలస
ఇసటట ననస:65-22-1900,Magdoom Nagar 6
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప జజన సససదన
ఇసటట ననస:65-22-1902
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప అబబదల ఘన షపక
ఇసటట ననస:65-22-1902
వయససస:18
లస: ససస స
9584 SQX2358265
పపరర: శబర బబగబమ సయద

95-199/916

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:65--22-1902
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప రబబబన షపక
ఇసటట ననస:65-22-1902
వయససస:31
లస: పప
9581 SQX2487627
పపరర: ఆరర రరకరసన షపక

9567 MLJ1733963
పపరర: హసకత షపక

9573 SQX1645571
పపరర: జజన మహమకద

95-198/994

తసడక:ప హసకత
ఇసటట ననస:65.22-1900
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహహస మ హ మక ద
ఇసటట ననస:65-22-1902
వయససస:62
లస: పప

తసడక:ప రససల
ఇసటట ననస:65-22-1902
వయససస:28
లస: ససస స
9578 SQX1216317
పపరర: ఖమజజ షపక

95-198/995

భరస : మనససర సయఖద
ఇసటట ననస:65-22-1901
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జజన మ హ మక ద
ఇసటట ననస:65-22-1902
వయససస:54
లస: ససస స
9575 SQX1071513
పపరర: జజకకరరననసర సయఖద

9564 MLJ1743962
పపరర: యమససనళ నన

తసడక:ప షషకలర
ఇసటట ననస:65.22-1900
వయససస:68
లస: పప
95-197/422

9562 MLJ1744028
పపరర: సరరదర బబగ

తసడక:ప మగల బబగ
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:66
లస: పప

తసడక:ప ఖమకరరళ న
ఇసటట ననస:65-22-1900
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప అసరకద షపక
ఇసటట ననస:65.22-1900
వయససస:40
లస: పప
9569 SQX0619361
పపరర: సలమక సయఖద

95-198/993

తసడక:ప సయఖద యమససబ
ఇసటట ననస:65-22-1899
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ప సలస
ఇసటట ననస:65-22-1900
వయససస:27
లస: పప
9566 MLJ1733419
పపరర: అబబదల రజజక షపక

9561 SQX1821354
పపరర: సయఖద అబబదల కరరస

9588 SQX1053842
పపరర: మనససర సయఖద
తసడక:ప మబనర సయఖద
ఇసటట ననస:65--22-1903
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:65-22-1903
వయససస:42
లస: ససస స
95-198/1005

9589 SQX1053891
పపరర: మససద సయఖద

95-198/1006

తసడక:ప మబనర సయఖద
ఇసటట ననస:65--22-1903
వయససస:33
లస: పప
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95-198/1007

తసడక:ప మమబబ షపక
ఇసటట ననస:65-22-1903
వయససస:45
లస: పప
9593 AP151000666425
పపరర: వహబ షపక

95-198/1010

95-191/533

95-191/534

95-197/765

95-197/424

95-197/524

95-198/1013

తసడక:ప షషకకర
ఇసటట ననస:65-22-1909
వయససస:34
లస: పప

9603 SQX0091165
పపరర: సజదన షపక

9606 SQX1362359
పపరర: సహహరర షపక

9609 SQX2125896
పపరర: అతడహర ససలమసనన షపక

9612 SQX0090985
పపరర: మమలయమ ససలమసనన సయఖద

95-198/1016

9615 SQX1444447
పపరర: ససభబన పఠరన

95-198/1012

9618 SQX0091066
పపరర: కకషష కకశశర గబణబకలల
తసడక:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:65-22-1909
వయససస:34
లస: పప

9598 SQX0091140
పపరర: శశక హజ షజబబబబ

95-198/1011

9601 SQX2396711
పపరర: మమలక షపక

95-197/764

9604 SQX2036788
పపరర: నషర షపక

95-198/1214

తసడక:ప ఇసకయయల షపక
ఇసటట ననస:65-22-1907
వయససస:26
లస: ససస స
95-197/425

9607 SQX1333723
పపరర: బబరరన షపక

95-197/426

తసడక:ప జజన అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-22-1908
వయససస:52
లస: పప
95-197/766

9610 SQX2225159
పపరర: ఖజ మహహదద న షపక

95-197/767

తసడక:ప సససఫపలమర
ఇసటట ననస:65-22-1908
వయససస:21
లస: పప
95-198/1014

9613 SQX1071810
పపరర: జహహదన సయఖద

95-198/1015

భరస : రససల
ఇసటట ననస:65-22-1909
వయససస:56
లస: ససస స
95-198/1017

తసడక:ప జమమల షపక
ఇసటట ననస:65-22-1909
వయససస:26
లస: పప
95-198/1019

95-197/423

తసడక:ప రబబన షపక
ఇసటట ననస:65-22-1907
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:65-22-1909
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-22-1909
వయససస:69
లస: ససస స
9617 SQX0709162
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-191/535

భరస : షఫసఉలమర
ఇసటట ననస:65-22-1908
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : షషకకర
ఇసటట ననస:65-22-1909
వయససస:34
లస: ససస స
9614 SQX0844316
పపరర: నసరరదదదన షపక

9600 SQX2387868
పపరర: మలర క షపక

9595 SQX0904383
పపరర: శశమర ర జజమ సయఖద

తసడక:ప నజర
ఇసటట ననస:65-22-1906
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబరరన షపక
ఇసటట ననస:65-22-1908
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప ఆదమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-22-1908
వయససస:61
లస: పప
9611 SQX0710046
పపరర: షరకకరర షపక

95-197/763

భరస : ఖమససస వల
ఇసటట ననస:65-22-1907
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప బబరరన షపక
ఇసటట ననస:65-22-1908
వయససస:24
లస: ససస స
9608 SQX2097673
పపరర: షఫసవపలమర షపక

9597 SQX2388940
పపరర: ననజనన షపక

95-198/1009

తసడక:ప బదకజరమ
ఇసటట ననస:65-22-1905
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప రబబన షపక
ఇసటట ననస:65-22-1907
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప రబబన
ఇసటట ననస:65-22-1907
వయససస:21
లస: పప
9605 SQX1336610
పపరర: ఫరరరన షపక

95-198/1517

తసడక:ప అబబదల అజస
ఇసటట ననస:65-22-1906
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రబబన షపక
ఇసటట ననస:65-22-1907
వయససస:45
లస: ససస స
9602 SQX2380582
పపరర: రహహస షపక

9594 SQX2237774
పపరర: శబర బబగబమ సయఖద

9592 AP151000666418
పపరర: మసరసన షపక

తసడక:ప వహబ
ఇసటట ననస:65-22-1903
వయససస:54
లస: పప

భరస : గయమజ బబష సయఖద
ఇసటట ననస:65-22-1903
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-22-1906
వయససస:53
లస: ససస స
9599 SQX2381770
పపరర: మమలన షపక

95-198/1008

తసడక:ప మసరసన 
ఇసటట ననస:65-22-1903
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప మమల
ఇసటట ననస:65--22-1903
వయససస:77
లస: పప
9596 SQX2311322
పపరర: షపక అజమబననసర షపక

9591 MLJ1744770
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

9616 SQX0710061
పపరర: ఖమజజ షపక

95-198/1018

తసడక:ప షషకకర
ఇసటట ననస:65-22-1909
వయససస:28
లస: పప
95-198/1020

9619 SQX1519844
పపరర: జమమల పఠరన

95-198/1021

తసడక:ప మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:65-22-1909
వయససస:52
లస: పప
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95-198/1022

తసడక:ప గగస పసర గగసప పసర
ఇసటట ననస:65-22-1909
వయససస:54
లస: పప
9623 SQX2185577
పపరర: మససహ షపక

95-198/1518

95-198/1026

95-198/1029

95-198/1032

95-198/1035

95-197/768

95-189/1760

95-191/352

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-23-1911/18
వయససస:59
లస: ససస స

9628 MLJ1746288
పపరర: బబజర .బ  

95-198/1028

9631 SQX1236018
పపరర: మధస లత ననళస

95-198/1031

95-198/1033 9634 SQX1583559
9633 SQX1583542
పపరర: పవన ససధ రతన కలమమరర ససకర
పపరర: భగవరన ససకర

9636 SQX0570887
పపరర: షపక మబసతనజ

9639 SQX2372654
పపరర: వహహద షపక

9642 SQX1091693
పపరర: షబబనన బబగస షపక

9645 SQX2280329
పపరర: జఫర షపక

9648 SQX1828441
పపరర: సమర సయఖద
తసడక:ప మహమమద సయఖద
ఇసటట ననస:65-23-1918
వయససస:24
లస: ససస స

95-198/1034

తసడక:ప భవరన ససరఖ పపకరష రరవప
ఇసటట ననస:65-22-1953
వయససస:32
లస: పప
95-198/1036

95-191/553

95-191/536
9637 SQX2297836
పపరర: మహమకద ఔవలకనసబషపహ
షపక
తసడక:ప మహమకద రఫస సరయట షపక
ఇసటట ననస:65-22-1998
వయససస:20
లస: ససస స

9640 SQX2533750
పపరర: జఫర షపక

95-189/1756

తసడక:ప సతస ర షపక
ఇసటట ననస:65-23-1911
వయససస:39
లస: పప
95-191/350

9643 SQX1249334
పపరర: జబబబలమర షపక

95-191/351

తసడక:ప సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-23-1911
వయససస:29
లస: పప
95-191/540

తసడక:ప షటర షపక
ఇసటట ననస:65-23-1911
వయససస:38
లస: పప
95-191/542

95-198/1025

భరస : రరజజసదప పపసరద ననళస
ఇసటట ననస:65-22-1953
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప మననన షప క
ఇసటట ననస:65-23-1911
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప సతనసర షప క
ఇసటట ననస:65-23-1911
వయససస:32
లస: పప
9647 SQX2317824
పపరర: బశరరననసర షపక

95-198/1030

భరస : జఫర షపక
ఇసటట ననస:65-23-194
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జఫర షపక
ఇసటట ననస:65-23-1911
వయససస:35
లస: ససస స
9644 SQX0839860
పపరర: జజన బబషర షపక

9630 MLJ3152931
పపరర: వరననగజశవరరరవప జ

9625 SQX0324962
పపరర: సరజవష అహకద షపక

భరస : పసదదఖమససస  
ఇసటట ననస:65-22-1911
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : యమఖసబ
ఇసటట ననస:65-22-1978
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-22-7888
వయససస:32
లస: పప
9641 SQX2535268
పపరర: వహహద షపక

95-198/1027

భరస : మహహష కలమమర
ఇసటట ననస:65-22-1953
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప భవరన ససరఖ పపకరష రరవప
ఇసటట ననస:65-22-1953
వయససస:36
లస: పప
9638 SQX2359636
పపరర: అబబదల రరహమన షపక

9627 MLJ1746320
పపరర: కరరమబన  

95-198/1024

తసడక:ప అబబదల రషసద
ఇసటట ననస:65-22-1910
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:65-22-1911
వయససస:56
లస: పప

భరస : భగవరన
ఇసటట ననస:65-22-1953
వయససస:31
లస: ససస స
9635 SQX1583534
పపరర: మహహష కలమమర ససకర

95-199/960

భరస : ఖమలలశరవల  
ఇసటట ననస:65-22-1911
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమసససఖమన 
ఇసటట ననస:65-22-1911
వయససస:48
లస: పప
9632 SQX1583567
పపరర: రరమ తషలసస ససకర

9624 SQX2096055
పపరర: మససహ షపక

9622 SQX1962430
పపరర: రరశసఖ తబససస పఠరన

భరస : జబబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-22-1909
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప బబరరన షపక
ఇసటట ననస:65-22-1909
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ప ససలమర
ఇసటట ననస:65-22-1910
వయససస:44
లస: పప
9629 MLJ1747658
పపరర: ఖలలష పఠరన

95-198/1023

తసడక:ప మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:65-22-1909
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ప బబరరన షపక
ఇసటట ననస:65-22-1909
వయససస:23
లస: ససస స
9626 SQX0325050
పపరర: అబబదల రషసద

9621 SQX0708701
పపరర: షషకకర షపక

9646 SQX2372852
పపరర: మసరసన షపక

95-191/541

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-23-1911
వయససస:37
లస: ససస స
95-191/353

9649 SQX1828466
పపరర: ఫరరరనన సయఖద

95-191/354

తసడక:ప మహమమద సయఖద
ఇసటట ననస:65-23-1918
వయససస:25
లస: ససస స
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95-191/355

భరస : మకకబల షప క
ఇసటట ననస:65-23-1918
వయససస:53
లస: ససస స
9653 SQX0211052
పపరర: జజకకరర షపక

95-191/358

95-191/361

95-191/364

95-191/367

95-191/370

95-191/544

95-191/697

భరస : జజన భబషర షప క
ఇసటట ననస:65-23-1924
వయససస:27
లస: ససస స

9663 SQX1738376
పపరర: ఇసతయమజ షపక

9666 SQX0448209
పపరర: ఖమదర వల షపక

9669 SQX2121093
పపరర: బబగస షపక

9672 SQX1876770
పపరర: అకస రరననస షపక

95-191/373

9675 SQX2060838
పపరర: రరషక షపక

95-191/368

9678 SQX1789981
పపరర: నససన
ప షపక
భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-23-1924
వయససస:34
లస: ససస స

9658 SQX1790062
పపరర: మబననఫ షపక

95-191/363

9661 SQX0342089
పపరర: మబనన షపక

95-191/366

9664 SQX1798701
పపరర: అలమ షపక

95-191/369

తసడక:ప ఖలల షపక
ఇసటట ననస:65-23-1922
వయససస:27
లస: పప
95-191/371

9667 SQX2119758
పపరర: ససలమసనన షపక

95-191/543

భరస : చనన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-23-1922
వయససస:42
లస: ససస స
95-191/545

9670 SQX2121911
పపరర: మమలక బబష షపక

95-191/546

తసడక:ప ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:65-23-1922
వయససస:20
లస: పప
95-189/1187

9673 SQX1814649
పపరర: బదసపన షపక

95-191/372

భరస : సతనసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-23-1923
వయససస:63
లస: ససస స
95-191/435

తసడక:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:65-23-1923
వయససస:18
లస: ససస స
95-191/374

95-191/360

భరస : జలమన షప క
ఇసటట ననస:65-23-1922
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:65-23-1923
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబ షప క
ఇసటట ననస:65-23-1923
వయససస:48
లస: పప
9677 SQX0836700
పపరర: షరజద షపక

95-191/365

తసడక:ప ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:65-23-1922
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:65-23-1922
వయససస:28
లస: పప
9674 SQX0352013
పపరర: షపక హహసపసన

9660 SQX1305771
పపరర: షహననజ షపక

9655 SQX1828425
పపరర: రరఖయమబ షపక

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-23-1920
వయససస:70
లస: పప

తసడక:ప బబషష షపక
ఇసటట ననస:65-23-1922
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:65-23-1922
వయససస:26
లస: పప
9671 SQX2494946
పపరర: అబబదల గణణ మహమకద

95-191/362

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-23-1922
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప అకబర షపక
ఇసటట ననస:65-23-1922
వయససస:27
లస: పప
9668 SQX2119774
పపరర: ఫజల షపక

9657 SQX1738368
పపరర: సలస షపక

95-191/357

భరస : బబబబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-23-1920
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:65-23-1922
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-23-1922
వయససస:42
లస: ససస స
9665 SQX1302405
పపరర: బబజ షపక

95-191/359

తసడక:ప అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-23-1920
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఇబపహహస పఠరన
ఇసటట ననస:65-23-1922
వయససస:23
లస: ససస స
9662 SQX1738186
పపరర: ససలమసనన షపక

9654 MLJ1733146
పపరర: నసరర హన షపక

9652 SQX1790054
పపరర: ససలమసనన షపక

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:65-23-1920
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : యబననఫ షప క
ఇసటట ననస:65-23-1920
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ప మననఫ షపక
ఇసటట ననస:65-23-1920
వయససస:30
లస: పప
9659 SQX1738442
పపరర: హసరన బబనస పఠరన

95-191/356

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-23-1920
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబజర షప క
ఇసటట ననస:65-23-1920
వయససస:38
లస: ససస స
9656 SQX1789957
పపరర: ససభబన షపక

9651 SQX1738277
పపరర: శరహహనన షపక

9676 SQX2293926
పపరర: ఆససఫ బబష షపక

95-191/547

తసడక:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-23-1923
వయససస:18
లస: పప
95-191/375

9679 MLJ1744846
పపరర: రహహమబననసర షపక

95-191/376

భరస : హహసపసన షప క
ఇసటట ననస:65-23-1924
వయససస:38
లస: ససస స
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95-191/377

భరస : సతనసర షప క
ఇసటట ననస:65-23-1924
వయససస:48
లస: ససస స
9683 SQX1798735
పపరర: ఛనన బబషర సయఖద

95-191/380

95-191/383

95-191/386

95-191/387

95-191/390

95-191/695

95-191/393

తసడక:ప షపక బబషర
ఇసటట ననస:65-23-1929
వయససస:27
లస: పప

9693 SQX1798693
పపరర: అబబదలమర మహమకద

9696 SQX1814771
పపరర: యమససన షపక

9699 SQX2494938
పపరర: అకస రరననసర షపక

9702 SQX0925008
పపరర: యమససన షపక

95-192/811

9705 AP151000663039
పపరర: సలమస సయఖద

95-191/388

9708 SQX1877885
పపరర: రఫస షపక
తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:65-23-1929
వయససస:33
లస: పప

9688 SQX0226365
పపరర: షపక ఇమమమ

95-191/385

9691 SQX2372027
పపరర: ఇమమసబ షపక

95-191/549

9694 SQX1798776
పపరర: అతవపలమర మహమకద

95-191/389

తసడక:ప అజకతషలర మహమకద
ఇసటట ననస:65-23-1925
వయససస:23
లస: పప
95-191/391

9697 SQX2494904
పపరర: ఇమమసబ షపక

95-191/694

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-23-1926
వయససస:36
లస: ససస స
95-191/696

9700 SQX1331974
పపరర: ఫరరర న షపక

95-191/392

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-23-1927
వయససస:23
లస: ససస స
95-191/394

9703 SQX0364026
పపరర: ఖమజజబ షపక

95-192/810

భరస : జజలదదన షససక
ఇసటట ననస:65-23-1927
వయససస:33
లస: ససస స
95-192/812

తసడక:ప మరరసరహహబ sayyad
ఇసటట ననస:65-23-1927
వయససస:70
లస: పప
95-192/813

95-191/382

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-23-1924
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప అకబర షపక
ఇసటట ననస:65-23-1927
వయససస:29
లస: పప

భరస : సలమస సయఖద
ఇసటట ననస:65-23-1927
వయససస:65
లస: ససస స
9707 SQX1739192
పపరర: షపక కరరమబలమర

95-191/548

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:65-23-1926
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : అకబరర షపక
ఇసటట ననస:65-23-1927
వయససస:50
లస: ససస స
9704 AP151000663064
పపరర: కరరమబన సయఖద sayyad

9690 SQX2317378
పపరర: అకస రరననసర షపక

9685 SQX0352930
పపరర: గన మహమకద

తసడక:ప మహబమబ షప క
ఇసటట ననస:65-23-1924
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ప అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:65-23-1926
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప జన షపక
ఇసటట ననస:65-23-1926
వయససస:37
లస: ససస స
9701 MLJ1746999
పపరర: మబసతనజ షపక

95-191/384

తసడక:ప అజకతషలర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-23-1925
వయససస:23
లస: పప

భరస : మహకద జజఫర మహమకద
ఇసటట ననస:65-23-1925/1
వయససస:66
లస: ససస స
9698 SQX2494912
పపరర: మసరసన షపక

9687 SQX1204148
పపరర: షరరఫ షపక

95-191/379

తసడక:ప హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-23-1924
వయససస:29
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:65-23-1924
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : షఫస షపక
ఇసటట ననస:65-23-1925
వయససస:26
లస: ససస స
9695 MLJ1744879
పపరర: మసరసనబ మహమకద

95-191/381

తసడక:ప ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:65-23-1924
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ప మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:65-23-1924
వయససస:58
లస: పప
9692 SQX1798818
పపరర: రజషక షపక

9684 SQX0839779
పపరర: అరరఫ బబషర షపక

9682 SQX1738418
పపరర: ఆరరఫపననసర షపక

భరస : మహబమబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:65-23-1924
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప ఇబపహహస షప క
ఇసటట ననస:65-23-1924
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-23-1924
వయససస:31
లస: పప
9689 MLJ1732932
పపరర: సతనసర షపక

95-191/378

భరస : ఇయమస షప క
ఇసటట ననస:65-23-1924
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:65-23-1924
వయససస:23
లస: పప
9686 SQX0839753
పపరర: జజన బబషర షపక

9681 MLJ1744929
పపరర: జజన బ షపక

9706 SQX1738632
పపరర: సరయ మహహసదప కతడస బబ యన

95-191/395

తసడక:ప కనకయఖ కతడస బబ యన
ఇసటట ననస:65-23-1928
వయససస:27
లస: పప
95-192/814

9709 SQX0862565
పపరర: జజన షపక

95-192/815

తసడక:ప ఆదమ షససక
ఇసటట ననస:65-23-1929
వయససస:54
లస: పప
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9710 AP151000663459
పపరర: ఆయయషర షపక

95-192/816

భరస : అబబదలలప ఫ షపక
ఇసటట ననస:65-23-1930
వయససస:45
లస: ససస స
9713 SQX1738111
పపరర: ససభబన బబసగ మగల

95-191/398

95-192/818

95-191/399

95-191/402

95-191/405

95-198/1038

95-191/407

తసడక:ప ననగజశవర రరవప గరల
ఇసటట ననస:65-24-1945
వయససస:30
లస: పప

9723 SQX1738293
పపరర: మసరసన వరల షపక

9726 SQX1738285
పపరర: ఇబపహహస షపక

9729 SQX1248849
పపరర: హనఫ షపక

9732 AP151000666391
పపరర: షకకల అహమకద యసడక

95-198/1042

9735 SQX0091025
పపరర: రరజజశవరర గబణబకలల

95-191/403

9738 SQX1483387
పపరర: మహమకద ఖమన పఠరన
తసడక:ప అమర జజన పఠరన
ఇసటట ననస:65-24-1945
వయససస:44
లస: పప

9718 SQX2273043
పపరర: షఫకరత అల షపక

95-191/552

9721 SQX1738178
పపరర: లకకక ససకలల

95-191/401

9724 SQX1802982
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-191/404

తసడక:ప బకర రర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-23-1940
వయససస:50
లస: పప
95-191/406

9727 SQX1240969
పపరర: నగరనన షపక

95-198/1037

భరస : హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:65-23-1941
వయససస:27
లస: ససస స
95-198/1039

9730 SQX2317139
పపరర: అశరబ షపక

95-191/554

తసడక:ప జలల బబష షపక
ఇసటట ననస:65-23-1942
వయససస:31
లస: ససస స
95-198/1040

9733 SQX0709758
పపరర: సపవసత గరల

95-198/1041

తసడక:ప ననగజశవరరరవప
ఇసటట ననస:65-24-1945
వయససస:29
లస: ససస స
95-198/1043

తసడక:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:65-24-1945
వయససస:37
లస: ససస స
95-198/1045

95-192/817

భరస : ఆసజననయబలల ససకలల
ఇసటట ననస:65-23-1940
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ప ఖయమమ
ఇసటట ననస:65-24-1878
వయససస:45
లస: పప

భరస : మహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-24-1945
వయససస:35
లస: ససస స
9737 SQX0244764
పపరర: వనసకట పవన కలమమర గరల

95-191/400

తసడక:ప అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-23-1941
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప యయసస బబబబ ససకలల
ఇసటట ననస:65-23-1948
వయససస:24
లస: ససస స
9734 SQX1483395
పపరర: జజరరన పఠరన

9720 SQX1828417
పపరర: మహససన బబగమ షపక

9715 AP151000663133
పపరర: గగషసయమ షపక

తసడక:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-23-1938
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప ఖరఖరరలమ షపక
ఇసటట ననస:65-23-1940
వయససస:54
లస: పప

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:65-23-1941
వయససస:28
లస: ససస స
9731 SQX1738319
పపరర: దడవ ససకలల

95-191/551

తసడక:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:65-23-1940
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-23-1940
వయససస:50
లస: పప
9728 SQX1240936
పపరర: పరరవన షపక

9717 SQX2273407
పపరర: రరహన గబలజజర షపక

95-191/397

భరస : మహబమబబసబ షపక
ఇసటట ననస:65-23-1937
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : అకబర అల షపక
ఇసటట ననస:65-23-1940
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప పపతడన ఇకరబల ఖమన
ఇసటట ననస:65-23-1940
వయససస:25
లస: పప
9725 SQX1805894
పపరర: ససధన బబషర షపక

95-191/550

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:65-23-1938
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : షపక ఖలల
ఇసటట ననస:65-23-1940
వయససస:28
లస: ససస స
9722 SQX1798677
పపరర: పఠరన ఆరరఫ ఖమన

9714 SQX2405579
పపరర: తహహరరననసర షపక

9712 SQX1738129
పపరర: జమలమ బబసగ మగల

భరస : ససభబన బబసగ మగల
ఇసటట ననస:65-23-1934
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-23-1937
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప జనసన షపక
ఇసటట ననస:65-23-1937
వయససస:75
లస: పప
9719 SQX1805902
పపరర: షపక రససల బ

95-191/396

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:65-23-1934
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప తహర బబసగ మగల
ఇసటట ననస:65-23-1934
వయససస:41
లస: పప
9716 AP151000663599
పపరర: మహబమబబసబ షపక

9711 SQX1738103
పపరర: అమనన షపక

9736 SQX0276238
పపరర: ఝమనస గరల

95-198/1044

భరస : ననగజశవర రరవప
ఇసటట ననస:65-24-1945
వయససస:46
లస: ససస స
95-198/1046

9739 SQX1849348
పపరర: శబర షపక

95-198/1047

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-24-1946
వయససస:22
లస: పప
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95-198/1526

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-24-1946
వయససస:19
లస: పప
9743 MLJ1746296
పపరర: హలమమ బ షపక

95-198/1050

95-198/1053

95-198/1056

9747 MLJ1743400
పపరర: అలమరబకక షపక

9750 MLJ1735570
పపరర: ససరఖకకకషష 

95-198/1059

9753 SQX1053941
పపరర: హరర బబబబ యరగరర

తసడక:ప భవరన ససరఖ పపకరశ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:65-24-1953
వయససస:35
లస: పప

9756 SQX2393965
పపరర: రరమ తషలసస ససకర

భరస : మహహశ కలమమర ససకర
ఇసటట ననస:65-24-1953
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : యశన షపక
ఇసటట ననస:65-24-1955
వయససస:32
లస: ససస స
9764 SQX1261718
పపరర: షహహసస షపక

తలర : షషకకర బఇవనస షపక
ఇసటట ననస:65-24-1955
వయససస:30
లస: ససస స

9762 SQX2358422
పపరర: యశన షపక

95-198/1062

9765 SQX2226132
పపరర: అబబదల హమద షపక

95-198/1060

9768 SQX1261734
పపరర: ఫరతమమ షపక
తసడక:ప అబబదల హమద షపక
ఇసటట ననస:65-24-1955
వయససస:29
లస: ససస స

9748 SQX0981597
పపరర: ఖలద బబష షపక

95-198/1055

9751 SQX1550541
పపరర: మలలర శవరర నలర గగసడ

95-198/1058

9754 MLJ1748276
పపరర: పసదదఖమససస ఖమన

95-198/1061

తసడక:ప ససలమరరళ న
ఇసటట ననస:65-24-1952
వయససస:78
లస: పప
95-191/558

9757 SQX2285492
పపరర: రరజజసదప పపసరద ననలస

95-197/770

తసడక:ప రరమమసజననయబలల ననలస
ఇసటట ననస:65-24-1953
వయససస:42
లస: పప
95-152/1134

9760 SQX2482339
పపరర: నససమ బబగబమ

95-197/772

భరస : బబబర బబష బబగ
ఇసటట ననస:65-24-1955
వయససస:45
లస: ససస స
95-197/774

9763 SQX2453074
పపరర: అబద షపక

95-197/775

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:65-24-1955
వయససస:21
లస: పప
95-198/1527

భసధసవప: షషకకర బఇవనస షపక
ఇసటట ననస:65-24-1955
వయససస:66
లస: పప
95-198/1529

95-198/1052

భరస : సరసబశవ రరవప నలర గగసడ
ఇసటట ననస:65-24-1948
వయససస:46
లస: ససస స

తలర : అబబదల రశద షపక
ఇసటట ననస:65-24-1955
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప హమద షపక
ఇసటట ననస:65-24-1955
వయససస:31
లస: ససస స
9767 SQX2244846
పపరర: షరహహసస ర షపక

95-198/1057

తసడక:ప బబబర బబష బబగ
ఇసటట ననస:65-24-1955
వయససస:18
లస: పప
95-197/773

9745 SQX0981589
పపరర: కలలలసమ బ షపక

తసడక:ప మహమకద హహససససన లలట
ఇసటట ననస:65-24-1947
వయససస:37
లస: పప

భరస : భగవరన ససకర
ఇసటట ననస:65-24-1953
వయససస:30
లస: ససస స

95-197/771 9759 SQX2474658
9758 SQX2392587
పపరర: పవన ససధ రతన కలమమరర ససకర
పపరర: అజమల బబగ

9761 SQX2357903
పపరర: అయయషర షపక

95-198/1054

తసడక:ప అపరప రరవప యరగరర
ఇసటట ననస:65-24-1948
వయససస:33
లస: పప
95-191/557

95-198/1049

భరస : మహమకద హహససససన లలట
ఇసటట ననస:65-24-1947
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటటశవరరర 
ఇసటట ననస:65-24-1947
వయససస:56
లస: పప

భరస : మసరసన బ
ఇసటట ననస:65-24-1948
వయససస:54
లస: ససస స
9755 SQX2390979
పపరర: మహహశ కలమమర ససకర

95-198/1051

తసడక:ప ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:65-24-1947
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప ఫకకర అహకద 
ఇసటట ననస:65-24-1947
వయససస:56
లస: పప
9752 SQX0453423
పపరర: కలల సససభ షపక

9744 SQX1000645
పపరర: వహహదన షపక

9742 SQX0709576
పపరర: హఫస షపక

భరస : ఖలద బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-24-1947
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల గఫరరర
ఇసటట ననస:65-24-1947
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:65-24-1947
వయససస:32
లస: పప
9749 MLJ1737402
పపరర: ఖమదర వరల షపక

95-198/1048

భరస : అలమరబబక షపక
ఇసటట ననస:65-24-1947
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఖమదర వరల
ఇసటట ననస:65-24-1947
వయససస:46
లస: ససస స
9746 SQX1783760
పపరర: అలమరబకక షపక

9741 SQX0981571
పపరర: రరఖయ షపక

9766 SQX2244853
పపరర: షషకకర బఇవనస షపక

95-198/1528

భరస : అబబదల హమద షపక
ఇసటట ననస:65-24-1955
వయససస:51
లస: ససస స
95-220/39

9769 SQX2166106
పపరర: అమర వల షపక

95-156/1046

తసడక:ప కమల బబష
ఇసటట ననస:65-24-1956
వయససస:41
లస: పప
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95-198/1530 9771 SQX2254795
9770 SQX2256030
పపరర: వనసకటటశవర రరవప నరహరరశశటట
పపరర: రజవత నరహరరశశటట

తసడక:ప ననరరయణ నరహరరశశటట
ఇసటట ననస:65-24-1958
వయససస:40
లస: పప
9773 SQX0090779
పపరర: ననగరరజ కకతస మమసస

భరస : వనసకటటశవరరవప నరహరరశశటట
ఇసటట ననస:65-24-1958
వయససస:34
లస: ససస స
95-198/1064

భరస : సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:65-24-1961
వయససస:40
లస: ససస స
9776 SQX0844415
పపరర: అనల కలమమర K

95-198/1067

95-198/1070

95-197/777

95-198/1074

95-198/1077

95-198/1080

భరస : హససన అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-25-1964
వయససస:48
లస: ససస స

9783 SQX1054311
పపరర: ససససకత గలమర

9786 SQX1485052
పపరర: వనసకట ససబబమక కకలమ

9789 SQX0570994
పపరర: గళర మబసలయఖ

9792 SQX1783851
పపరర: అరరరయమబబనస షపక

95-197/427

95-198/1072

9781 SQX2441905
పపరర: వనసకటటశవర రరవప వసగ

9784 SQX0755462
పపరర: పరవన నరకద కకలమ

95-198/1075

భరస : పపరష చసదపరరవప 
ఇసటట ననస:65-25-1964
వయససస:51
లస: ససస స

95-195/1537

95-198/1073

9787 SQX0276253
పపరర: అకస రరననసర మహమకద

95-198/1076

భరస : మహమకద సరమమబలర 
ఇసటట ననస:65-25-1963
వయససస:66
లస: ససస స
95-198/1078

9790 SQX0755645
పపరర: వరరసజననయబలల కకలమ

95-198/1079

తసడక:ప ననగభమషణస
ఇసటట ననస:65-25-1963
వయససస:33
లస: పప
95-198/1139

9793 SQX1783893
పపరర: అససఫ అహకద షరరఫ షపక

95-198/1140

తసడక:ప హహదయలలహకన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-25-1963, PRIYANKA GARD
వయససస:27
లస: పప

95-198/1081 9796 MLJ1743582
9795 SQX1315390
పపరర: రరఫసయ బతతల మహమకద
పపరర: కజ. శవపరరవత  

9798 MLJ1743574
పపరర: వనసకటరతనస  చడకకరర

95-198/1069

భరస : వరరసజననయబలల
ఇసటట ననస:65-25-1963
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప ఖరఖరరలమర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-25-1964
వయససస:26
లస: ససస స
95-198/1083

9778 SQX0090886
పపరర: ననగజశవరరరవప కరససల

తసడక:ప కకటటశవర రరవప వసగ
ఇసటట ననస:65-24-1962
వయససస:59
లస: పప

తసడక:ప హహదయలలహకన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-25-1963,PRIYANKA GARDE
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప పపరషచసదపరరవప
ఇసటట ననస:65-25-1964
వయససస:30
లస: పప
9797 SQX1509431
పపరర: అబద షపక

95-198/1071

తసడక:ప చన కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:65-25-1963
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప ననగభమషణస
ఇసటట ననస:65-25-1963
వయససస:39
లస: పప
9794 SQX0328120
పపరర: వనసకట రరవప చడకకరర

9780 SQX0292896
పపరర: సరసబశవరరవప గబనకరల

95-198/1066
9775 SQX1053958
పపరర: వనసకట ససబబబ రరవప కరససల

తసడక:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:65-24-1961
వయససస:59
లస: పప

భరస : ననగ భమషణస
ఇసటట ననస:65-25-1963
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : బసవపపననయఖ
ఇసటట ననస:65-25-1963
వయససస:94
లస: ససస స
9791 SQX0755660
పపరర: ననగజశవరరరవప కకలమ

95-198/1068

భరస : మబసలయఖ గలమర
ఇసటట ననస:65-25-1963
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చనన కకటటశవర రరవప గలమర
ఇసటట ననస:65-25-1963
వయససస:41
లస: ససస స
9788 SQX0844464
పపరర: మసగమక దనవపలకరర

9777 SQX0244806
పపరర: ననగజశవర రరవప గరల

95-198/1063

తసడక:ప ననగజశవర రరవప కరససల
ఇసటట ననస:65-24-1961
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప కకసడయఖ
ఇసటట ననస:65-24-1961
వయససస:75
లస: పప

తసడక:ప బబజ అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-25-1963
వయససస:24
లస: పప
9785 SQX1054329
పపరర: సరరజన గలమర

95-198/1065

తసడక:ప వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:65-24-1961
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప మమసలయమఖ
ఇసటట ననస:65-24-1961
వయససస:69
లస: పప
9782 SQX2155083
పపరర: మహమకద రఫస షపక

9774 MLJ1746346
పపరర: వనసకట ననరరయణమక

9772 SQX0755439
పపరర: హరరబబబబ యమరర గడడ

తసడక:ప అపరపరరవప
ఇసటట ననస:65-24-1959/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననగజశవరరరవప
ఇసటట ననస:65-24-1961
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప ననగజశవర రరవప
ఇసటట ననస:65-24-1961
వయససస:31
లస: పప
9779 MLJ1748102
పపరర: ననగజశవరరరవప

95-198/1531

95-198/1082

భరస : గరపరలకషష  
ఇసటట ననస:65-25-1964
వయససస:46
లస: ససస స
95-198/1084

9799 SQX0276279
పపరర: పదనకవత ససగరలశశటట 

95-198/1085

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:65-25-1964
వయససస:28
లస: ససస స
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9800 SQX0755652
పపరర: శవకరకసతకలమమర చచరరకకరర

95-198/1086

తసడక:ప పపరషచసదపరరవప
ఇసటట ననస:65-25-1964
వయససస:28
లస: పప
9803 SQX1071778
పపరర: శష వరల మహమకద

9801 SQX0755637
పపరర: శకకరసత కరనసగసటట

తసడక:ప గరపరలకకషష
ఇసటట ననస:65-25-1964
వయససస:28
లస: పప
95-198/1089

9804 MLJ1740000
పపరర: గరపరలకకషష కరనసగసటట

తసడక:ప ఇసరకయల షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-25-1964
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప వనసకటటశవరరరవప 
ఇసటట ననస:65-25-1964
వయససస:51
లస: పప

9806 SQX0452235
పపరర: అసకమకరరవప సససగరలశశటట 

9807 SQX2403012
పపరర: రరజ కలమమరర కలమఖణస

95-198/1092

తసడక:ప వనసకటసరవమ
ఇసటట ననస:65-25-1964
వయససస:68
లస: పప
9809 AP151010420185
పపరర: వజయభబసకర తరరమలశశటట 

95-32/791

తసడక:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:65-25-1966
వయససస:56
లస: పప
9812 SQX2379154
పపరర: రహమతషననసర షపక

95-197/779

తసడక:ప ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:65-25-1966
వయససస:34
లస: ససస స
9815 SQX0844522
పపరర: రరధ రరణణ కసదకలర

95-198/1096

తసడక:ప వ.ఎల.నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:65-25-1967
వయససస:48
లస: పప
9821 SQX1054188
పపరర: సరరత గళళళ

95-198/1101

తసడక:ప వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:65-25-1968
వయససస:50
లస: పప
9827 SQX0454470
పపరర: రరకకకణణ శగరలశశటట శగరలశశటట
భరస : శకనవరసరరవప shigilishetty
ఇసటట ననస:65-25-1969
వయససస:41
లస: ససస స

95-197/778

95-198/1091

9808 MLJ1745058
పపరర: రరవప. రరజజ కలమమరర  

95-198/1093

భరస : రరమమమరరస  
ఇసటట ననస:65-25-1965
వయససస:38
లస: ససస స

9810 SQX1268128
పపరర: దదవఖ భగత తరరమలశశటట

తసడక:ప వజయ భబసకర రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:65-25-1966
వయససస:24
లస: పప

95-32/793
9811 SQX1372630
పపరర: వనసకట సరయ ససదదప
తరరమలశశటట
తసడక:ప వనసకట ఆదదశశషష బబబబ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:65-25-1966
వయససస:24
లస: పప

9813 SQX1216002
పపరర: సఫజనఖ దదవనవల

9814 SQX0323915
పపరర: సరయ సససధస దసపగబసటర

95-32/792

95-198/1094

9816 MLJ1163591
పపరర: అనత మదచదల

9819 SQX0276311
పపరర: హనసమమన దనస

9822 MLJ1747237
పపరర: ససలకణ  రరసశశటట 

9825 SQX0773796
పపరర: కనకదసరర శగరలశశటట

9828 SQX1550764
పపరర: ససబబబరరవప ససగరలశశటట
తసడక:ప అసకమకరరవప ససగరలశశటట
ఇసటట ననస:65-25-1969
వయససస:38
లస: పప

95-198/1095

భరస : వసశ కకషష దసపగబసటర
ఇసటట ననస:65-25-1967
వయససస:29
లస: ససస స
95-198/1097

9817 SQX0324335
పపరర: శకదడవ దదవనవల

95-198/1098

భరస : ససత రరమమసజననయబలల
ఇసటట ననస:65-25-1967
వయససస:50
లస: ససస స
95-198/1100

9820 SQX0357152
పపరర: మహలకకక కకలపసటట

95-197/428

భరస : పరపరరరవప కకలపసటట
ఇసటట ననస:65-25-1968
వయససస:40
లస: ససస స
95-198/1102

9823 SQX1480458
పపరర: షరజత షపక

95-198/1103

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-25-1968
వయససస:39
లస: ససస స
95-197/429

తసడక:ప వనసకటసరవమ
ఇసటట ననస:65-25-1969
వయససస:34
లస: ససస స
95-197/431

9805 MLJ1742139
పపరర: పపరష చసదప రరవప సస.హహచ

భరస : ననగ మననహర లలహహయమ కలమఖణస
ఇసటట ననస:65-25-1965
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ప శకనవరసరరవప  
ఇసటట ననస:65-25-1968
వయససస:28
లస: ససస స
95-198/1104

95-198/1088

తసడక:ప పసదదనన
ఇసటట ననస:65-25-1964
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప ఖమససస దనస
ఇసటట ననస:65-25-1967
వయససస:84
లస: పప

భరస : అనల కలమమర గళళళ
ఇసటట ననస:65-25-1968
వయససస:31
లస: ససస స
9824 SQX0844480
పపరర: పరపరరరవప కకలశశటట

95-198/1090

భరస : రవశసకర
ఇసటట ననస:65-25-1967
వయససస:46
లస: ససస స
95-198/1099

9802 SQX0326652
పపరర: ననమబల రవనద న

తసడక:ప అపరపరరవప
ఇసటట ననస:65-25-1964
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప రరమమసజననయబలల దదవనవల
ఇసటట ననస:65-25-1967
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:65-25-1967
వయససస:45
లస: ససస స
9818 MLJ1163609
పపరర: రవశసకర మదచదల

95-198/1087

9826 SQX0454561
పపరర: అనసరరధ శగరలశశటట శగరలశశటట

95-197/430

భరస : ససబబబరరవప శగరలశశటట
ఇసటట ననస:65-25-1969
వయససస:38
లస: ససస స
95-197/432

9829 SQX0470039
పపరర: వనసకట సరవమ ససగరకకశశటట

95-197/433

తసడక:ప అసకమకరరవప ససగరలశశటట
ఇసటట ననస:65-25-1969
వయససస:44
లస: పప
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95-197/434 9831 MLJ1747195
9830 SQX0469999
పపరర: శకనవరసరరవప శగరలశశటట శగరలశశటట
పపరర: శకలకకషఠదడవ .యస  

తసడక:ప అసకమకరరవప శగరలశశటట
ఇసటట ననస:65-25-1969
వయససస:48
లస: పప
9833 SQX0292987
పపరర: సససదరర

తసడక:ప వనసకటససబబబరరవప  
ఇసటట ననస:65-25-1970
వయససస:37
లస: ససస స
95-198/1107

భరస : కరరరసక
ఇసటట ననస:65-25-1970
వయససస:38
లస: ససస స
9836 MLJ1742261
పపరర: కరమమశవరరరవప యస

95-198/1110

95-197/525

9837 SQX0285015
పపరర: శకనవరసరరవప కళళఖణస

9840 SQX2084879
పపరర: సరరత రచసమమలమ

95-175/1069

9843 SQX1391457
పపరర: జజఖత కరమరరజగడడ

తసడక:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:65-25-1975
వయససస:28
లస: ససస స
95-198/1116

9849 SQX1293430
పపరర: గరపరలకకషష మబనపలర

తసడక:ప అపరపరరవప
ఇసటట ననస:65-25-1977
వయససస:28
లస: పప

9852 SQX1439604
పపరర: సరయ దసరర కసదకటర

తసడక:ప శకనవరస రరవప పఫ లశశటట
ఇసటట ననస:65-25-1978
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప శకనవరస రరవప పఫ లశశటట
ఇసటట ననస:65-25-1978
వయససస:25
లస: పప

95-197/435

9858 SQX1071612
పపరర: రవ చసద పపసరద మశక
తసడక:ప సరయ రరమ పపసరద మశక
ఇసటట ననస:65-25-1978
వయససస:37
లస: పప

9838 SQX1053966
పపరర: సరసబశవరరవప కళళఖణస

95-198/1112

9841 SQX2519064
పపరర: మమబబననసర షపక

95-170/1453

9844 SQX1439562
పపరర: ససభబషసణణ పపసరర సక

95-197/436

భరస : శకనవరస రరవప పపసరర సక
ఇసటట ననస:65-25-1975
వయససస:39
లస: ససస స
95-198/1114

9847 SQX0844449
పపరర: రరజఖలకడక చసతల

95-198/1115

భరస : వనసకట కకషష రరవప
ఇసటట ననస:65-25-1976
వయససస:28
లస: ససస స
95-197/437

9850 MLJ1748565
పపరర: సరరజన .యమ  

95-198/1117

భరస : శకనవరసరరవప  
ఇసటట ననస:65-25-1977
వయససస:46
లస: ససస స
95-197/438

9853 SQX1439661
పపరర: ననగరరజ పఫ లశశటట

95-197/439

తసడక:ప ససబబబరరవప పఫ లశశటట
ఇసటట ననస:65-25-1978
వయససస:41
లస: పప
95-198/1119

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:65-25-1978
వయససస:37
లస: ససస స
95-198/1121

95-198/1109

భరస : అబబదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:65-25-1973
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప సరసబశవ రరవప కసదకటర
ఇసటట ననస:65-25-1978
వయససస:24
లస: ససస స

95-197/440 9855 SQX0090811
9854 SQX1970219
పపరర: సరయ తరరణ కలమమర పఫ లశశటట
పపరర: ససభబషసణణ పఫ లశశటట

9857 SQX1182401
పపరర: సరయ పవన పఫ లశశటట

95-197/526

తసడక:ప శకనవరసరరవప మబనపలర
ఇసటట ననస:65-25-1977
వయససస:26
లస: పప
95-198/1118

9835 MLJ1736396
పపరర: యస. చచననకజశవరరవప 

తసడక:ప వనసకటటశవరరరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:65-25-1971/1
వయససస:74
లస: పప

తసడక:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:65-25-1975
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:65-25-1976
వయససస:33
లస: పప
9851 SQX0326579
పపరర: ననమబల శకకరసత

95-198/1111

తసడక:ప శకనవరసరరవప కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:65-25-1975
వయససస:24
లస: ససస స

95-198/1113 9846 SQX0983569
9845 SQX0983551
పపరర: శవ ననగ లకడక కరమరరజ గడడ
పపరర: వనసకటటష కరమరరజగడడ

95-198/1106

తసడక:ప వనసకటససబబబరరవప 
ఇసటట ననస:65-25-1970
వయససస:43
లస: పప

భరస : శక రరమమమరరస రచసమమలమ
ఇసటట ననస:65-25-1972
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:65-25-1973
వయససస:37
లస: పప

9848 SQX0844456
పపరర: రరమ కకషష చసతల

95-198/1108

తసడక:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:65-25-1971/1
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప బసవయఖ రచసమమలక
ఇసటట ననస:65-25-1972
వయససస:41
లస: పప
9842 SQX2519056
పపరర: అబబదల రహమన షపక

9834 MLJ1747187
పపరర: మననకలమమరర .యస  

9832 MLJ1747179
పపరర: కకకషష కలమమరర .యస  

తసడక:ప వనసకటససబబబరరవప  
ఇసటట ననస:65-25-1970
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటససబబబరరవప  
ఇసటట ననస:65-25-1970
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటససబబబరరవప 
ఇసటట ననస:65-25-1970
వయససస:50
లస: పప
9839 SQX2084812
పపరర: శక రరమమమరరస రచసమమలక

95-198/1105

9856 SQX1215764
పపరర: పఫ లశశటట భబగఖలకకక

95-198/1120

భరస : పఫ లశశటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:65-25-1978
వయససస:49
లస: ససస స
95-198/1122

9859 SQX1071570
పపరర: సరయ రరమ పపసరద మశక

95-198/1123

తసడక:ప గనశఖస మశక
ఇసటట ననస:65-25-1978
వయససస:50
లస: పప
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9860 SQX1215699
పపరర: పఫ లశశటట శకనవరసరరవప

95-198/1124

తసడక:ప పఫ లశశటట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:65-25-1978
వయససస:50
లస: పప
9863 SQX0324145
పపరర: శకదడవ వపపపల

భరస : నగజశ ఉమకననన
ఇసటట ననస:65-25-1978/1
వయససస:39
లస: ససస స
95-198/1127

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:65-25-1979
వయససస:31
లస: ససస స
9866 SQX0844639
పపరర: శకనవరస రరవప ఉపపల

95-198/1125 9862 SQX0844662
9861 SQX1798537
పపరర: లకకక తపననథ కలమమరర ఉమకననన
పపరర: పదనకవత గసధస

9864 MLJ3161270
పపరర: వజయలకకషఠ ఉపపల  

తసడక:ప సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:65-25-1979
వయససస:38
లస: పప

9867 SQX1054147
పపరర: షరరఫ బబగ మహమకద

భరస : సతష కలమమర గబడకవరడ
ఇసటట ననస:65-25-1980
వయససస:30
లస: ససస స
95-197/849

95-198/1134

95-198/1137

95-198/1142

తసడక:ప వజరరదదదన
ఇసటట ననస:65-26-1985
వయససస:56
లస: పప

9879 SQX0432906
పపరర: ననగలకకక బ

9882 SQX1924406
పపరర: లలకకస షరరఫ మహమకద

95-197/781

9885 SQX0326389
పపరర: హషసజ షపక

95-198/1132

9888 AP151000669230
పపరర: బబ బతషల
భరస : అబబదల గపపర
ఇసటట ననస:65-26-1986
వయససస:45
లస: ససస స

95-197/441

9871 SQX2489979
పపరర: జజన బబష షపక

95-197/843

95-198/1133
9874 SQX1010131
పపరర: తరరణ వనసకట రరఘవనసదప వసగర

తసడక:ప పపభబకర వసగర
ఇసటట ననస:65-25-1983
వయససస:25
లస: పప
95-198/1135

9877 SQX0755629
పపరర: పపభబకర వసగర

95-198/1136

తసడక:ప కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:65-25-1983
వయససస:47
లస: పప
95-198/1138

95-198/1141
9880 SQX0755496
పపరర: వనసకట ననరరయణమక పరసస

భరస : సససదయఖ
ఇసటట ననస:65-26
వయససస:37
లస: ససస స
95-198/1143

9883 SQX2060457
పపరర: షకకల షపక

95-191/436

తసడక:ప ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:65-26-201/7, 0 LINE
వయససస:43
లస: ససస స
95-198/1144

తసడక:ప షపక
ఇసటట ననస:65-26-1985
వయససస:35
లస: ససస స
95-198/1146

9868 SQX1278705
పపరర: మమనక కళళఖణస

తసడక:ప మహమమమమద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:65-25-1983
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ప అబబదల గఫరర మహమకద
ఇసటట ననస:65-26-12
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-26-1913
వయససస:23
లస: ససస స
9887 AP151000666336
పపరర: నయళమ నసరరన యసడక

95-197/842

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:65-25-1999
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:65-26
వయససస:58
లస: ససస స
9884 SQX2223238
పపరర: రజయ షపక

9876 SQX0477059
పపరర: జజమర మహమకద

95-198/1129

భరస : శకనవరసరరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:65-25-1980
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప జయమఉదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-25-1983
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప మబసలయఖ గలర
ఇసటట ననస:65-25-1985
వయససస:71
లస: పప
9881 SQX0755264
పపరర: ససబబమక పరసస

95-198/1131

భరస : పపభబకర
ఇసటట ననస:65-25-1983
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప పపభబకర రరవప
ఇసటట ననస:65-25-1983
వయససస:29
లస: పప
9878 SQX1969328
పపరర: కకటటశవర రరవప గలర

9873 SQX0755603
పపరర: వజయలకకక వసగర

9865 SQX1923846
పపరర: బసవ రరజ ఉపపతల
తసడక:ప వనసకటటశవరరర ఉపపతల
ఇసటట ననస:65-25-1979
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప జన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-25-1983
వయససస:24
లస: పప

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-25-1983
వయససస:42
లస: ససస స
9875 SQX0844514
పపరర: శకనవరస కలమమర

95-198/1128

తసడక:ప అలలఉలమర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:65-25-1979
వయససస:46
లస: పప

95-197/442 9870 SQX2489961
9869 SQX1925072
పపరర: లకకక సరయ కలమమరర గబడకవరడ
పపరర: మహమకద హహసపన షపక

9872 SQX2515567
పపరర: ననగరన షపక

భరస : కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:65-25-1979
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప  
ఇసటట ననస:65-25-1979
వయససస:56
లస: ససస స
95-198/1130

95-198/1126

9886 AP151000669025
పపరర: రరకరసనన యమడ

95-198/1145

భరస : నమమమమనరరన
ఇసటట ననస:65-26-1985
వయససస:51
లస: ససస స
95-198/1147

9889 SQX1054469
పపరర: రరకరశయ పఠరన

95-198/1148

భరస : కరరమబలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-26-1986
వయససస:51
లస: ససస స
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9890 AP151000669255
పపరర: సమఉననసర జయస

95-198/1149

భరస : అబబదల గపపర
ఇసటట ననస:65-26-1986
వయససస:69
లస: ససస స
9893 SQX1233295
పపరర: రవ దగబర పరటట

95-198/1152

95-198/1155

తసడక:ప షపక గఫపర
ఇసటట ననస:65-26-1987
వయససస:35
లస: పప
9902 SQX2524080
పపరర: రరయమజన షపక
భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:65-26-1989
వయససస:47
లస: ససస స
9905 SQX1798545
పపరర: ఫజఉన మహమకద

95-198/1160

95-198/1163

95-198/1166

భరస : అబబదల గగస 
ఇసటట ననస:65-26-1992
వయససస:58
లస: ససస స

9903 SQX2183242
పపరర: బషసర షపక

9906 SQX1784263
పపరర: ఫరతమమ పఠరన

9909 SQX1886860
పపరర: పఠరన రజజక

9912 SQX1481035
పపరర: సబహ పఠరన

95-198/1169

9915 SQX0276451
పపరర: కరరమబననసర నసరరఖన

95-198/1534

9918 SQX0276436
పపరర: సమవపననసర
భరస : షమద
ఇసటట ననస:65-26-1992
వయససస:63
లస: ససస స

9901 SQX2252294
పపరర: షపక మహబమబ

95-197/782

9904 SQX2149292
పపరర: ఫరతమ పఠరన

95-197/783

భరస : రజజక
ఇసటట ననస:65-26-1991
వయససస:43
లస: ససస స
95-198/1161

9907 SQX1071695
పపరర: బశరరలర మహమకద

95-198/1162

తసడక:ప ఇకరబల మహమకద
ఇసటట ననస:65-26-1991
వయససస:28
లస: పప
95-198/1164

9910 AP151000666753
పపరర: లమలమరన పఠరన

95-198/1165

తసడక:ప షసరరలరఖమన
ఇసటట ననస:65-26-1991
వయససస:75
లస: పప
95-198/1167

9913 SQX0276410
పపరర: షజ దదద

95-198/1168

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-26-1992
వయససస:38
లస: ససస స
95-199/628

భరస : నసరరఖమన
ఇసటట ననస:65-26-1992
వయససస:43
లస: ససస స
95-199/630

95-198/1157

తసడక:ప షపక
ఇసటట ననస:65-26-1988
వయససస:56
లస: పప

భరస : వరరపపరస పఠరన
ఇసటట ననస:65-26-1992
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రహహమ బబగ  
ఇసటట ననస:65-26-1992
వయససస:40
లస: ససస స
9917 MLJ1748888
పపరర: సరమవపనన బబగమ 

95-198/1159

తసడక:ప పఠరన ఇసరకయల ఖమన
ఇసటట ననస:65-26-1991
వయససస:63
లస: పప

తసడక:ప నసరర పఠరన
ఇసటట ననస:65-26-1992
వయససస:25
లస: ససస స
9914 MLJ1748912
పపరర: జరరన  

9900 MLJ3152998
పపరర: షబబనన 

9898 MLJ3161676
పపరర: ససరఖభబనస ఖమన
భరస : హబబబలమర
ఇసటట ననస:65-26-1987
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రజజక పఠరన
ఇసటట ననస:65-26-1991
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప లమలమరన
ఇసటట ననస:65-26-1991
వయససస:60
లస: పప
9911 SQX1235788
పపరర: రరబన పఠరన

95-198/1156

తసడక:ప అబబదల సమద
ఇసటట ననస:65-26-1989
వయససస:57
లస: పప

భరస : గగససలజజస మహమకద
ఇసటట ననస:65-26-1991
వయససస:26
లస: ససస స
9908 AP151000666715
పపరర: రజజకరళ న పఠరన

9897 SQX0844704
పపరర: ససలమసనన షపక

95-198/1154

తసడక:ప రరఖయమ
ఇసటట ననస:65-26-1986
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ప జజనభబషర 
ఇసటట ననస:65-26-1987
వయససస:37
లస: పప
95-133/1045

95-198/1151

9894 AP151000666053 95-198/1153 9895 SQX1054493
పపరర: ఉజజర గరజ మహమకద జయస
పపరర: కరరమబలమర పఠరన

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:65-26-1987
వయససస:33
లస: ససస స
95-198/1158

9892 SQX1054527
పపరర: రహమమతషలమర పఠరన

తసడక:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-26-1986
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప అబబదల గఫపర
ఇసటట ననస:65-26-1986
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ప అబబదల రఫపస
ఇసటట ననస:65-26-1986
వయససస:78
లస: పప
9899 SQX1311471
పపరర: షపక బషసర

95-198/1150

తసడక:ప కరరమబలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-26-1986
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప చచలమయఖ దగబర పరటట
ఇసటట ననస:65-26-1986
వయససస:34
లస: పప
9896 AP151000666052
పపరర: అబబదల గఫపర జ యస

9891 SQX1054402
పపరర: గగస బబషర పఠరన

9916 SQX0328732
పపరర: రషసద షపక

95-199/629

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:65-26-1992
వయససస:46
లస: ససస స
95-199/631

9919 AP151000669555
పపరర: తనహహరరననసర పఠరన

95-199/632

భరస : జజజత ఖమన
ఇసటట ననస:65-26-1992
వయససస:85
లస: ససస స
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95-199/633

తసడక:ప నసరర పఠరన
ఇసటట ననస:65-26-1992
వయససస:23
లస: పప
9923 MLJ1734672
పపరర: రహహసబబగ

95-199/636

95-199/639

95-198/1535

95-197/784

95-199/643

95-199/646

95-199/649

తసడక:ప అహమకద
ఇసటట ననస:65-26-1994
వయససస:44
లస: పప

9933 SQX2257749
పపరర: ననమర షపక

9936 SQX0844670
పపరర: షరహహదన బబగస

9939 AP151000669439
పపరర: అబదనబబగస బబగ

9942 SQX0327411
పపరర: కరమ తషలలమహ షపక

95-199/652

9945 MLJ1736834
పపరర: రహమతషలమర షపక 

95-197/785

9948 AP151000666301
పపరర: అహమకద బబగ
తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-26-1994
వయససస:65
లస: పప

9928 SQX1481043
పపరర: అహ మమదద పఠరన

95-199/641

9931 AP151000669440
పపరర: మబకకసయమర షపక

95-199/642

9934 SQX2128544
పపరర: ననమర షపక

95-197/786

తసడక:ప రహహస బబగ షపకక
ఇసటట ననస:65-26-1994
వయససస:20
లస: ససస స
95-199/644

9937 MLJ1748904
పపరర: కరరమబన

95-199/645

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:65-26-1994
వయససస:37
లస: ససస స
95-199/647

9940 AP151000669442
పపరర: బబగస బగ

95-199/648

భరస : అహమకద
ఇసటట ననస:65-26-1994
వయససస:55
లస: ససస స
95-199/650

9943 SQX0493007
పపరర: మహమకద ఆయమబ

95-199/651

తసడక:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:65-26-1994
వయససస:32
లస: పప
95-199/653

తసడక:ప భబషర 
ఇసటట ననస:65-26-1994
వయససస:37
లస: పప
95-199/655

95-199/638

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:65-26-1993
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-26-1994
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప మహమకద హహసపసన
ఇసటట ననస:65-26-1994
వయససస:34
లస: పప
9947 SQX0293019
పపరర: ఇలయమస బబగ

95-198/1536

భరస : అమమనసలమర
ఇసటట ననస:65-26-1994
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ప మక బబల షపక
ఇసటట ననస:65-26-1994
వయససస:29
లస: పప
9944 SQX0570838
పపరర: మహమకద ఉమర

9930 SQX2223212
పపరర: ససభబన షపక

9925 SQX0333054
పపరర: ఖలస షపక

తసడక:ప బబబబలమల పఠరన
ఇసటట ననస:65-26-1992/1
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప అబబదల సలస
ఇసటట ననస:65-26-1994
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మహమకద హహసపసన
ఇసటట ననస:65-26-1994
వయససస:52
లస: ససస స
9941 SQX0844688
పపరర: షహహన షపక

95-199/640

తసడక:ప రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-26-1994
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ప ఫరరరక మహమకద
ఇసటట ననస:65-26-1994
వయససస:23
లస: ససస స
9938 SQX0570960
పపరర: షపక నససస

9927 AP151000666344
పపరర: భబషర షపక

95-199/635

తసడక:ప మసరసన
ఇసటట ననస:65-26-1992
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-26-1993
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ప అహమద బబగ షపక
ఇసటట ననస:65-26-1994
వయససస:32
లస: పప
9935 SQX1525734
పపరర: రషసదన మహమకద

95-199/637

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-26-1992
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-26-1993
వయససస:22
లస: ససస స
9932 SQX2183697
పపరర: రహహస బబగ షపక

9924 SQX0274241
పపరర: నసరరఖమన పఠరన

9922 SQX1054436
పపరర: గగస బబషర మహమకద

తసడక:ప ఇబపహహస ఖలల
ఇసటట ననస:65-26-1992
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప బబజతనళ న
ఇసటట ననస:65-26-1992
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప గగస 
ఇసటట ననస:65-26-1992
వయససస:58
లస: పప
9929 SQX2223220
పపరర: ఫసరద గస షపక

95-199/634

తసడక:ప ఇబపహహస ఖలల
ఇసటట ననస:65-26-1992
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప అహకదడబగ
ఇసటట ననస:65-26-1992
వయససస:43
లస: పప
9926 MLJ1732437
పపరర: అబబదలలర కకర 

9921 SQX1054451
పపరర: మమరరసజ మహమకద

9946 MLJ1734714
పపరర: మఘబబల 

95-199/654

తసడక:ప భబషర 
ఇసటట ననస:65-26-1994
వయససస:39
లస: పప
95-199/656

9949 NDX3272010
పపరర: ఖలల షపక

94-15/805

తసడక:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:65-26-1994 Blo32 Flot
వయససస:40
లస: పప
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95-198/1537

భరస : రహహస బబగ
ఇసటట ననస:65-26-1994 , 0 LINE
వయససస:36
లస: ససస స
9953 MLJ1747930
పపరర: ఫరతమబననసర బబగస  షపక

9957 SQX1849140
పపరర: రరజజరమమష ఎసడసరర

95-199/660

95-199/663

95-199/661

9963 SQX0433318
పపరర: శకనవరసరరవప బ

95-199/666

9966 SQX0844613
పపరర: ననగ జజఖత మగలపపవపవ

95-199/664

9969 MLJ3162419
పపరర: అననపపరష  

95-199/667

9972 MLJ3152543
పపరర: వనసకటబపవప యమ

95-199/670

9975 SQX0708396
పపరర: మమనస నసబమరర

9964 MLJ2743409
పపరర: శకనవరసరరవప యసడసరర

9967 SQX0923037
పపరర: బరస కరమమశవరర

95-199/668

9970 MLJ1749415
పపరర: రరధనకకషష ఎస

95-199/671

95-199/673

9973 SQX2071819
పపరర: రజవసత సరయ మగలపపవపవ

95-199/674

9976 MLJ3161304
పపరర: ధనలకకషఠ  

95-199/675

తసడక:ప రరస మహన రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:65-26-2002
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప చలపతరరవప  
ఇసటట ననస:65-26-2002
వయససస:36
లస: ససస స

9977 MLJ3161353
పపరర: శకదడవ నసబమరర

9978 MLJ3161361
పపరర: ఇసదదర నసబమరర

9979 MLJ1741693
పపరర: ఈశవరకరసత నసబమరర

భరస : రరమకహన రరవప
ఇసటట ననస:65-26-2002
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చలపతరరవప
ఇసటట ననస:65-26-2002
వయససస:56
లస: ససస స

95-199/961

తసడక:ప రరమ కకషష మగలపపవపవ
ఇసటట ననస:65-26-2001
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప రరమ మహన రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:65-26-2002
వయససస:25
లస: పప
95-199/676

95-199/665

తసడక:ప వనసకట రరవప 
ఇసటట ననస:65-26-2001
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప కకకషషయఖ 
ఇసటట ననస:65-26-2001
వయససస:66
లస: పప
95-197/445

95-199/662

తసడక:ప ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:65-26-2001
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటబపవప  
ఇసటట ననస:65-26-2001
వయససస:60
లస: ససస స
95-199/672

9961 MLJ2747434
పపరర: రతనకలమమరర యసడసరర

తసడక:ప సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:65-26-1999
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరధ కకషష
ఇసటట ననస:65-26-2001
వయససస:28
లస: ససస స
95-199/669

95-199/659

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:65-26-1999
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ప ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:65-26-1999
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప వనసకటబపవప
ఇసటట ననస:65-26-2001
వయససస:46
లస: పప
9974 SQX1089110
పపరర: ఉదయ భబసకర నసబమరర

9960 SQX0492413
పపరర: శవరరణణ బరక

9958 SQX0492637
పపరర: దసరర చకరక
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:65-26-1999
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:65-26-1999
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష  
ఇసటట ననస:65-26-2001
వయససస:42
లస: ససస స
9971 MLJ3152741
పపరర: రరమకకషష ఎస

95-197/444

తసడక:ప సతఖననరరయణ ఎసడసరర
ఇసటట ననస:65-26-1999
వయససస:37
లస: పప

తలర : మణమక
ఇసటట ననస:65-26-1999
వయససస:75
లస: పప
9968 MLJ3162427
పపరర: లలమభవరన .యమ 

భరస : రహహస బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-26-1996
వయససస:31
లస: ససస స

95-197/443

తసడక:ప ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:65-26-1999
వయససస:34
లస: పప
9965 SQX0493346
పపరర: ససబబబరరవప బరక

95-197/787

95-197/788 9955 SQX2211712
95-198/1538
9954 SQX2301141
పపరర: అమజజద అల బబష మహమకద
పపరర: మహమకద రరశహనసల మమలక
లమల షపక
తసడక:ప అహకద అల బబబ మహమకద
తసడక:ప రఫస సపట మహమకద
ఇసటట ననస:65-26-1998
ఇసటట ననస:65-26-1998
వయససస:35
లస: పప
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:65-26-1999
వయససస:39
లస: ససస స
9962 SQX0493239
పపరర: రమమష బరక

9952 SQX2142271
పపరర: రరణణ షపక

95-199/658

తసడక:ప రరజరమమష యసడసరర
ఇసటట ననస:65-26-1999
వయససస:31
లస: ససస స
9959 SQX0452060
పపరర: శరరద వనసడసరర

95-199/657

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-26-1995
వయససస:76
లస: పప

భరస : సలమస 
ఇసటట ననస:65-26-1997
వయససస:60
లస: ససస స
9956 SQX1279083
పపరర: జయశక యసడసరర

9951 MLJ1746130
పపరర: అబబదల సలమస

95-199/677

95-199/678

తసడక:ప చలపతరరవప 
ఇసటట ననస:65-26-2002
వయససస:38
లస: పప
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95-199/679 9981 MLJ1744481
9980 MLJ1748854
పపరర: రరమమహనరరవప నసబమరర
పపరర: చలపతరరవప నసబమరర

తసడక:ప సరసబశవరరవప 
ఇసటట ననస:65-26-2002
వయససస:57
లస: పప
9983 SQX1626045
పపరర: ననగ రరజ పప టటనరర

తసడక:ప సరసబశవరరవప 
ఇసటట ననస:65-26-2002
వయససస:63
లస: పప
95-197/447

తసడక:ప ససరఖననరరయణ పప టటనరర
ఇసటట ననస:65-26-2003
వయససస:63
లస: పప
9986 SQX1538257
పపరర: మనన కలమమరర పఫ టటనరర

9984 SQX2337046
పపరర: లకకక చననన

95-199/681

9987 SQX1592782
పపరర: పపభబవత పఫ టటనరర
భరస : ననగరరజ పఫ టటనరర
ఇసటట ననస:65-26-2003
వయససస:51
లస: ససస స

9989 SQX1592790
పపరర: శకనవరస పఫ టటనరర

9990 SQX1592774
పపరర: ననగరరజ పఫ టటనరర

95-199/684

తసడక:ప ననగరరజ పఫ టటనరర
ఇసటట ననస:65-26-2003
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప చనన చలపత కకట
ఇసటట ననస:65-26-2004
వయససస:22
లస: ససస స
9995 SQX1391341
పపరర: యమమన కకట

95-197/450

95-197/453

9999 SQX1391390
పపరర: చననచలపత కకట

95-199/687

95-199/690

10002 SQX1315374
పపరర: అలలఖఖ చతరరల

95-199/685

9991 SQX2046977
పపరర: మమఘన కకట
తసడక:ప చనన చలపత కకట
ఇసటట ననస:65-26-2004
వయససస:19
లస: ససస స

95-197/448

9994 SQX1080118
పపరర: సఫసదరఖ లకకక పటబనల

95-197/451

9997 SQX1089128
పపరర: వనసకట ససవర కకశశర పటబనల

95-197/454

10000 SQX1295683
పపరర: కకశశర రరజజ వవలలటట

95-199/686

తసడక:ప ననగజశవర రరవప వవలలటట
ఇసటట ననస:65-26-2005
వయససస:30
లస: పప
95-199/688

10003 SQX1215566
పపరర: ససజజత వసజరపప

95-199/689

10006 SQX0709717
పపరర: శకనవరససలల వసజరపప

10008 SQX1594960
పపరర: షపక జహడ పరరవజ షపక
తసడక:ప షపక అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:65-26-2006/3
వయససస:26
లస: పప

95-197/452

తసడక:ప సరయ బబబబ పటబనల
ఇసటట ననస:65-26-2004
వయససస:27
లస: పప

10005 SQX1215624
పపరర: అఖల సరయ వసజరపప

10007 SQX1311356
పపరర: వనసకట సతఖ మహనరరవప
చతరరల
తసడక:ప రరమసరవమ చతరరల
ఇసటట ననస:65-26-2006
వయససస:56
లస: పప

95-197/449

తసడక:ప సరయ బబబబ పటబనల
ఇసటట ననస:65-26-2004
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల వసజరపప
ఇసటట ననస:65-26-2006
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప శకనవరససలల వసజరపప
ఇసటట ననస:65-26-2006
వయససస:25
లస: పప

95-199/683

95-4/998

తసడక:ప వనసకట సతఖ మహనరరవప చతరరల
ఇసటట ననస:65-26-2006
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖ మహనరరవప చతరరల
ఇసటట ననస:65-26-2006
వయససస:46
లస: ససస స
95-199/693

95-197/790

9988 SQX1538273
పపరర: వర వనసకట పవన కలమమర
పఫ టటనరర
తసడక:ప ననగరరజ పఫ టటనరర
ఇసటట ననస:65-26-2003
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప వనసకట ససబబయఖ కకట
ఇసటట ననస:65-26-2004
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప వనసకట సతఖ మహన రరవప
ఇసటట ననస:65-26-2006
వయససస:23
లస: ససస స
10004 SQX1311398
పపరర: నరకల చతరరల

9996 SQX1080308
పపరర: చసదనపవత పటబనల

9985 SQX2336980
పపరర: పపవణ కలమమర చననన

95-199/682

భరస : సరయ బబబబ పటబనల
ఇసటట ననస:65-26-2004
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ప కకషష మమరరస పటట ణనల
ఇసటట ననస:65-26-2004
వయససస:53
లస: పప
10001 SQX1592816
పపరర: హహమ రవళ చతరరల

9993 SQX1293414
పపరర: మమనస పసరరమమళర

95-197/446

తసడక:ప సరసబ శవ రరవప చననన
ఇసటట ననస:65-26-2003
వయససస:34
లస: పప

భరస : రవకలమమర పసరరమమళర
ఇసటట ననస:65-26-2004
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చననచలపత కకట
ఇసటట ననస:65-26-2004
వయససస:46
లస: ససస స
9998 SQX1080944
పపరర: సరయ బబబబ పటబనల

95-197/789

తసడక:ప ససరఖననరరయణ పఫ టటనరర
ఇసటట ననస:65-26-2003
వయససస:63
లస: పప
95-144/579

9982 SQX1626037
పపరర: పపభబవత పప టటనరర

భరస : ననగ రరజ పప టటనరర
ఇసటట ననస:65-26-2003
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప చననన
ఇసటట ననస:65-26-2003
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వర వనసకట పవన కలమమర పఫ టటనరర
ఇసటట ననస:65-26-2003
వయససస:24
లస: ససస స

9992 SQX2084895
పపరర: జజఖతరకయ కకట

95-199/680

95-199/691

95-199/692

తసడక:ప అపరపరరవప
ఇసటట ననస:65-26-2006
వయససస:50
లస: పప
95-199/694

10009 SQX1924133
పపరర: రజయ ససలమసనన షపక

95-199/695

భరస : అబబదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:65-26-2007/2
వయససస:35
లస: ససస స
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10010 SQX1881663
పపరర: అబబదల రహమన షపక
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95-199/696

తసడక:ప అలబక షపక
ఇసటట ననస:65-26-2007/2
వయససస:42
లస: పప
10013 SQX2101400
పపరర: మహమకద సససతయమ షపక

10011 SQX2097764
పపరర: షహహన బబగస

95-199/962

భరస : ఫయమజ ఏమ ఏ
ఇసటట ననస:65-26-2008
వయససస:33
లస: ససస స
95-196/713

తసడక:ప జజహర షపక
ఇసటట ననస:65-26-2010
వయససస:21
లస: ససస స

10014 SQX2267771
పపరర: నసరరననసర పటబన

95-198/1540

తసడక:ప బబష ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-26-2010
వయససస:28
లస: పప

10017 SQX2309250
పపరర: ననరరన పటబన

95-197/791

95-195/1302

10020 SQX2251627
పపరర: ఉమర షరరఫ షపక

తసడక:ప ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:65-26-2010/7 0 LINE
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప రరజవన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-26-2012
వయససస:19
లస: పప

10022 SQX0294850
పపరర: శరకకర బబగమ షపక

10023 SQX1841279
పపరర: శరకకర బబగమ

95-199/698

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-26-2012
వయససస:58
లస: ససస స

95-198/1541

95-199/701

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-26-2012
వయససస:32
లస: పప

10026 SQX0276477
పపరర: సయఖద షహహన

95-197/793

10018 SQX2066892
పపరర: బబష షపక

95-195/1301

10021 AP151000669465
పపరర: షరహహన బబగస అబబదల

95-199/697

భరస : హహసపసన షరరఫ
ఇసటట ననస:65-26-2012
వయససస:47
లస: ససస స
95-199/699

10024 AP151000669444
పపరర: షమకఉననసర అబబదల

95-199/700

భరస : రహహమమన షరరఫ
ఇసటట ననస:65-26-2012
వయససస:60
లస: ససస స
95-199/702

తసడక:ప ససభబన
ఇసటట ననస:65-26-2012
వయససస:38
లస: పప

10028 AP151000666386
పపరర: రరజజవన షరరఫ

95-197/792

తసడక:ప ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:65-26-2010/7 0 LINE
వయససస:26
లస: పప

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-26-2012
వయససస:58
లస: ససస స

10025 SQX0293050
పపరర: శరరఫ షపక

10015 SQX2243400
పపరర: మహమకద జననద బబష షపక
తసడక:ప యమ జజహర
ఇసటట ననస:65-26-2010
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఫసరరజ పటబన
ఇసటట ననస:65-26-2010
వయససస:21
లస: ససస స

10019 SQX2062214
పపరర: బబజ షపక

95-198/1539

తసడక:ప మహమకద అబద
ఇసటట ననస:65-26-2009
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప బబష ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-26-2010
వయససస:49
లస: ససస స

10016 SQX2309235
పపరర: ఫసరరజ ఖమన పటబన

10012 SQX2361194
పపరర: మహమకద అశరరక

10027 SQX0276501
పపరర: ఇమమమ న షరరఫ

95-199/703

తసడక:ప అబబదల గఫరర
ఇసటట ననస:65-26-2012
వయససస:44
లస: పప

95-199/704

తసడక:ప గఫపర
ఇసటట ననస:65-26-2012
వయససస:52
లస: పప

10029 SQX2262459
పపరర: సమన సయఖద
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95-197/794

భరస : కబర సయఖద
ఇసటట ననస:65-26-2013
వయససస:42
లస: ససస స
10032 SQX1255612
పపరర: ఆరరఫర సయఖద

భరస : ఇమమమ న షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-26-2013
వయససస:32
లస: ససస స

95-199/705

భరస : నదదస మబళర శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-26-2013
వయససస:27
లస: ససస స
95-199/707

భరస : అజకతషలర హ సయఖద
ఇసటట ననస:65-26-2013
వయససస:29
లస: ససస స
10035 SQX1053776
పపరర: అసరక షపక

10030 SQX0912261
పపరర: ఫరతమమ జజహర బబ

10033 SQX1841253
పపరర: బబజ షపక

10036 SQX1053768
పపరర: జనతషననసర షపక
భరస : రరజవన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-26-2013
వయససస:36
లస: ససస స

95-199/706

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-26-2013
వయససస:29
లస: ససస స
95-199/708

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:65-26-2013
వయససస:30
లస: ససస స
95-199/710

10031 SQX1051424
పపరర: అయయషర తబసససస షపక

10034 SQX1053115
పపరర: సకకనన బబగస మహమకద

95-199/709

భరస : లలమమన షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-26-2013
వయససస:31
లస: ససస స
95-199/711

10037 SQX0091074
పపరర: షబబనన తచహహససన షపక

95-199/712

భరస : మహమకద రరయమజ
ఇసటట ననస:65-26-2013
వయససస:38
లస: ససస స
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10038 SQX0091017
పపరర: అసకత ఖమతతన షపక
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95-199/713

భరస : అబబదల ఖయమఖస
ఇసటట ననస:65-26-2013
వయససస:73
లస: ససస స
10041 SQX0709899
పపరర: రహసతషలమర సయఖద

10039 SQX1053750
పపరర: నదదమబలమర షరరఫ షపక

తసడక:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-26-2013
వయససస:29
లస: పప
95-199/716

తసడక:ప ససభబన
ఇసటట ననస:65-26-2013
వయససస:32
లస: పప

10042 SQX1053743
పపరర: లలమమన షరరఫ మహమకద

తసడక:ప అబబదల ఖయమఖస
ఇసటట ననస:65-26-2013
వయససస:39
లస: పప

భరస : షపక మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:65-26-2014
వయససస:37
లస: ససస స
10050 AP151000669269
పపరర: ఇసతమమజ షపక

95-199/725

95-199/728

95-199/731

95-199/734

తసడక:ప అబబదల రజజక
ఇసటట ననస:65-26-2015
వయససస:32
లస: పప

10054 SQX1784271
పపరర: అమర షపక

10057 SQX0244939
పపరర: గఫరర షపక

10060 AP151000669204
పపరర: నలలఫర షపక

95-199/737

10063 AP151000669202
పపరర: నసరర హన షపక

95-199/726

10066 MLJ1745736
పపరర: షపక రఫస అహకద
తసడక:ప ఇకరబల మహమకద
ఇసటట ననస:65-26-2015
వయససస:43
లస: పప

10046 SQX0090803
పపరర: అబబదల ఖయబఖస షపక

95-199/721

10049 SQX1509464
పపరర: ఇసతయమజ షపక

95-199/724

10052 SQX1054154
పపరర: అబబదల రహహమ షపక

95-199/727

తసడక:ప అబబదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:65-26-2014
వయససస:27
లస: పప
95-199/729

10055 SQX1538323
పపరర: హసన మహమకద

95-199/730

తసడక:ప మబననఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-26-2014
వయససస:35
లస: పప
95-199/732

10058 MLJ1730019
పపరర: ఖసరరర ద షపక

95-199/733

తసడక:ప ఇమకమబదదదన  
ఇసటట ననస:65-26-2014
వయససస:53
లస: పప
95-199/735

10061 SQX1051903
పపరర: ననజనన షపక

95-199/736

భరస : హహమయమన సయఖద
ఇసటట ననస:65-26-2015
వయససస:49
లస: ససస స
95-199/738

భరస : ఇకరబల
ఇసటట ననస:65-26-2015
వయససస:70
లస: ససస స
95-199/740

95-199/718

భరస : అబబదల గఫరరర షపక
ఇసటట ననస:65-26-2014
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఇకరబల
ఇసటట ననస:65-26-2015
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : గబలమరర
ఇసటట ననస:65-26-2015
వయససస:65
లస: ససస స
10065 SQX1071893
పపరర: గగస షపక

95-199/723

తసడక:ప జరసలమబద న
ఇసటట ననస:65-26-2014
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఇకరబల
ఇసటట ననస:65-26-2015
వయససస:44
లస: ససస స
10062 AP151000669205
పపరర: మబనరరననసర సయఖద

10051 AP151000669268
పపరర: సర తనజ షపక

10043 SQX0091090
పపరర: మహమకద రరయమజ షపక

తసడక:ప గరలబ
ఇసటట ననస:65-26-2013
వయససస:76
లస: పప

తసడక:ప జమల షపక
ఇసటట ననస:65-26-2014
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ప షపక రహహస ఖమన
ఇసటట ననస:65-26-2014
వయససస:40
లస: పప
10059 AP151000669203
పపరర: ఫసరరజ షపక

95-199/720

భరస : అబబదల సతనసర
ఇసటట ననస:65-26-2014
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల గఫరర
ఇసటట ననస:65-26-2014
వయససస:29
లస: పప
10056 SQX1255539
పపరర: షపక మసరసన ఖమన

10048 SQX0844696
పపరర: ఫహమదన షపక

95-199/715

తసడక:ప అబబదల ఖయమఖస
ఇసటట ననస:65-26-2013
వయససస:38
లస: పప

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:65-26-2014
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అబబదల గఫరర
ఇసటట ననస:65-26-2014
వయససస:49
లస: ససస స
10053 SQX1214840
పపరర: షపక అబబదల రహమమన

95-199/717

తసడక:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:65-26-2013
వయససస:55
లస: పప
95-199/722

10040 SQX0708438
పపరర: అజకతషలర హ సయఖద

తసడక:ప ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:65-26-2013
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప అబబదల గఫపర మహమకద
ఇసటట ననస:65-26-2013
వయససస:38
లస: పప

95-199/719 10045 SQX1071760
10044 SQX0571000
పపరర: షపక మహమకద అబబదల ఫయమ
పపరర: బబబబ షపక

10047 SQX1255547
పపరర: షపక ఫరతమమ

95-199/714

10064 SQX0570804
పపరర: సలస బలమల సయఖద

95-199/739

తసడక:ప గబలమరర సయఖద
ఇసటట ననస:65-26-2015
వయససస:30
లస: పప
95-199/741

10067 AP151000666335
పపరర: జజకకరఅహమకద షపక

95-199/742

తసడక:ప ఇకరబల
ఇసటట ననస:65-26-2015
వయససస:44
లస: పప
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95-199/743

తసడక:ప ఎస యస ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:65-26-2015
వయససస:45
లస: పప
10071 MLJ1735489
పపరర: హహమమయబన సయఖద

95-199/746

95-199/749

95-199/751

95-199/754

95-199/757

95-199/966

తసడక:ప వల
ఇసటట ననస:65-26-2017
వయససస:49
లస: పప

10081 SQX1021104
పపరర: జశన షపక

10084 AP151000666156
పపరర: జయమమ షపక

10087 SQX2083376
పపరర: మమహర హయమ షపక

95-199/760

10090 AP151000666157
పపరర: వససమబలమర మహకద

95-199/763

10093 AP151000666381
పపరర: సమఉలమర షరరఫ

95-199/755

10076 SQX2004869
పపరర: నలలఫప ర షపక

95-199/964

10079 MLJ1749399
పపరర: నజయ 

95-199/753

10082 MLJ1737279
పపరర: ఫసరరజ షపక

95-199/756

తసడక:ప అబబదల అజమ 
ఇసటట ననస:65-26-2016
వయససస:40
లస: పప
95-199/758

10085 SQX2071728
పపరర: జయమ ఉర రహమమన షపక

95-199/965

తసడక:ప అబబదల అజస
ఇసటట ననస:65-26-2016
వయససస:51
లస: పప
95-199/967

10088 SQX1311448
పపరర: ఉమకత సలమమ సయఖద

95-199/759

భరస : నససమబలర మహమకద
ఇసటట ననస:65-26-2017
వయససస:41
లస: ససస స
95-199/761

10091 AP151000666522
పపరర: నససమబలమర మహమకద

95-199/762

తసడక:ప షహహమబలమర
ఇసటట ననస:65-26-2017
వయససస:47
లస: పప
95-199/764

తసడక:ప ఇసరకయయల
ఇసటట ననస:65-26-2017
వయససస:79
లస: పప

భరస : అజజలమరఖమన
ఇసటట ననస:65-26-2018
వయససస:28
లస: ససస స

95-199/748

భరస : అబబదల అజమ  
ఇసటట ననస:65-26-2016
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప షమఉలమర
ఇసటట ననస:65-26-2017
వయససస:44
లస: పప

95-199/766 10096 SQX0755579
10095 SQX1509423
పపరర: నససహ ససలమసనన మహమకద
పపరర: వహహదన ఖమన పఠరన

తసడక:ప ఆబద మహమకద
ఇసటట ననస:65-26-2018
వయససస:27
లస: ససస స

95-199/752

తసడక:ప జయమ ఉర రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-26-2016
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఫహహమ వపలమర
ఇసటట ననస:65-26-2017
వయససస:46
లస: ససస స
10092 AP151000666397
పపరర: ఫఫసమబలమర మహమకద

10078 MLJ1749407
పపరర: రరబనన షపక  

10073 SQX1783828
పపరర: బసపరర బతతల సయఖద

భరస : ఇశరక సయద
ఇసటట ననస:65-26-2015/1,
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల అజస
ఇసటట ననస:65-26-2016
వయససస:49
లస: పప

భరస : జయమ ఉర రహమమన
ఇసటట ననస:65-26-2016
వయససస:49
లస: ససస స
10089 MLJ1743780
పపరర: మబసతనజ మహమకద

95-199/750

తసడక:ప జఆ ఉర రహకన షపక
ఇసటట ననస:65-26-2016
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప అబబదలఅజమ
ఇసటట ననస:65-26-2016
వయససస:47
లస: పప
10086 SQX2072296
పపరర: వహహద రహమమన

10075 SQX0570820
పపరర: సయఖద ఇసరసక

95-199/745

తసడక:ప హహమయమన సయఖద
ఇసటట ననస:65-26-2015/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అఫరరజ  
ఇసటట ననస:65-26-2016
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అబబదల అజమ
ఇసటట ననస:65-26-2016
వయససస:79
లస: ససస స
10083 AP151000666576
పపరర: అఫఫ ప జ షపక

95-199/747

తసడక:ప రససల
ఇసటట ననస:65-26-2015/1
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప జయమ ఉర రహమమన
ఇసటట ననస:65-26-2016
వయససస:30
లస: ససస స
10080 AP151000669236
పపరర: సరరదర జలమరఖర

10072 AP151000666346
పపరర: గబలమరర సయఖద

10070 SQX1592824
పపరర: జకకర షపక

తసడక:ప ఎస యస ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:65-26-2015
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప దనవపద
ఇసటట ననస:65-26-2015
వయససస:70
లస: పప

భరస : ఫరరక
ఇసటట ననస:65-26-2015/1
వయససస:42
లస: ససస స
10077 SQX0327114
పపరర: షరజయ షపక

95-199/744

తసడక:ప ఎస యస ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:65-26-2015
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:65-26-2015
వయససస:50
లస: పప
10074 SQX0244855
పపరర: ఫసరరస షపక

10069 SQX1585696
పపరర: జహహర షపక

10094 SQX0755611
పపరర: పఠరన రహమతషననసర

95-199/765

భరస : పఠరన అబబదలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-26-2018
వయససస:27
లస: ససస స
95-199/767

10097 SQX0327171
పపరర: సరరస జ బబగస పఠరన

95-199/768

తసడక:ప షబబబలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-26-2018
వయససస:33
లస: ససస స
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10098 AP151000669253
పపరర: నససమమ బబగమ మహమకద

95-199/769

భరస : ఆబద మహమకద
ఇసటట ననస:65-26-2018
వయససస:47
లస: ససస స
10101 SQX0276592
పపరర: అబబదలమళ న

95-199/772

95-199/775

95-199/777

95-192/1133

95-198/1543

95-199/782

95-199/785

భరస : పసచరయఖ
ఇసటట ననస:65-36-785
వయససస:60
లస: ససస స

10111 SQX2224228
పపరర: మబనన ఖసరజషస

10114 AP151000669023
పపరర: సయదన

10117 MLJ1742766
పపరర: సలస షపక 

10120 AP151000666022
పపరర: ఖమమరరదదదన మహమద

95-199/788

10123 SQX2095743
పపరర: మధసన కకషష చరకరల

95-192/1134

10126 SQX0091033
పపరర: షరజయమ మబసతనజ షపక
తసడక:ప మహమకద కమమల పరషర
ఇసటట ననస:65-39
వయససస:31
లస: ససస స

10106 SQX2380350
పపరర: గగససయ బబగస షపక

95-197/795

10109 SQX2224210
పపరర: సరవర బ ఖసరజషస

95-192/1132

10112 SQX2236263
పపరర: హససన షపక

95-198/1542

భరస : షఫస షపక
ఇసటట ననస:65-28-1899
వయససస:26
లస: ససస స
95-199/780

10115 AP151000669022
పపరర: రజయమ మహమద

95-199/781

భరస : ఖమమరరదదదన
ఇసటట ననస:65-35
వయససస:55
లస: ససస స
95-199/783

10118 MLJ1743665
పపరర: అబబదల ఖలస షపక 

95-199/784

తసడక:ప మమదనర షపక 
ఇసటట ననస:65-35
వయససస:47
లస: పప
95-199/786

10121 MLJ1742246
పపరర: మమదనర షపక

95-199/787

తసడక:ప అబబదల ససభబన
ఇసటట ననస:65-35
వయససస:67
లస: పప
95-224/1204

తసడక:ప ఉనన కకషషన చరకరల
ఇసటట ననస:65-35
వయససస:18
లస: పప
95-220/40

95-199/774

భరస : అహకద సరహహబ
ఇసటట ననస:65-28-1799
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:ప వజరరదదదన
ఇసటట ననస:65-35
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ప నసరరదదదన
ఇసటట ననస:65-35
వయససస:88
లస: పప
10125 SQX1546565
పపరర: గకహ లకకక యమజల

95-199/778

తసడక:ప మమదనర 
ఇసటట ననస:65-35
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప వజరరదదదన
ఇసటట ననస:65-35
వయససస:57
లస: పప
10122 AP151000666103
పపరర: వజరరదదదన మహమద

10108 AP151000666364
పపరర: ఇకరబలఅహమకద

10103 AP151000666239
పపరర: హబబబలమర ఖమన

భరస : ఇకరబల అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-26-2019
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : నజబబదదదన
ఇసటట ననస:65-35
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వజరరదదదన
ఇసటట ననస:65-35
వయససస:80
లస: ససస స
10119 AP151000666325
పపరర: నజబబదదదన మహమకద

95-199/776

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:65-28-1799
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జలమన నషర షపక
ఇసటట ననస:65-30-1839
వయససస:21
లస: ససస స
10116 AP151000669028
పపరర: జరసబబననసర మహమకద

10105 SQX0276568
పపరర: గఫరర ఖమన

95-199/771

తసడక:ప గఫరర ఖమన
ఇసటట ననస:65-26-2018
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప రరహమమన
ఇసటట ననస:65-26-2019
వయససస:65
లస: పప

తసడక:ప అహకద సరహహబ
ఇసటట ననస:65-28-1799
వయససస:38
లస: పప
10113 SQX2235968
పపరర: షబన షపక

95-199/773

తసడక:ప ససభబననళ న
ఇసటట ననస:65-26-2018
వయససస:70
లస: పప

భరస : హహహదర మహహదద న మమహమకద
ఇసటట ననస:65-26-2019
వయససస:39
లస: ససస స
10110 SQX2224236
పపరర: మమలమల ఖసరజషస

10102 SQX0294728
పపరర: అజజలమర ఖమన

10100 SQX1509415
పపరర: అఝర మహమకద

తసడక:ప ఆబద మహమకద
ఇసటట ననస:65-26-2018
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప గఫరర ఖమన
ఇసటట ననస:65-26-2018
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప ఇశరక మహమకద
ఇసటట ననస:65-26-2018
వయససస:49
లస: పప
10107 SQX0276634
పపరర: ఖసరరరద నగరర మమహమకద

95-199/770

భరస : గఫరర ఖమన
ఇసటట ననస:65-26-2018
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప గఫరరరళ న
ఇసటట ననస:65-26-2018
వయససస:38
లస: పప
10104 AP151000666768
పపరర: ఆబద మహమకద

10099 SQX0276618
పపరర: నజమ ఉననసర ఖమన

10124 SQX2112555
పపరర: తరరపతమక గమడడపప

95-192/885

భరస : శవ కలమమర గమడడపప
ఇసటట ననస:65-35-58
వయససస:35
లస: ససస స
95-199/789

10127 SQX0090852
పపరర: కగసర షపక

95-199/790

తసడక:ప మహమకద కమల పరషర
ఇసటట ననస:65-39
వయససస:32
లస: ససస స

Page 342 of 372

10128 SQX0090795
పపరర: ఫరతమమ పరషర షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11
95-199/791

భరస : మహమకద కమల పరషర
ఇసటట ననస:65-39
వయససస:54
లస: ససస స

10129 SQX1054444
పపరర: అబబదర రహహస షపక

తసడక:ప కమల పరషర
ఇసటట ననస:65-39
వయససస:25
లస: పప

95-199/794 10132 MLJ1740661
10131 SQX0090845
పపరర: మహమకద కమల పరషర షపక
పపరర: మమరస మక వసజజ పప

తసడక:ప మహమకద అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:65-39
వయససస:60
లస: పప
10134 SQX0104950
పపరర: లకకర వసజజ పస

95-190/670

95-199/797

95-192/819

95-189/1189

95-189/1192

95-189/1195

తసడక:ప కకషష మమరరస కరరపరపప
ఇసటట ననస:65-50
వయససస:69
లస: పప

10144 SQX0103861
పపరర: సరహహదన అకస ర

10147 SQX0104729
పపరర: అబబదల నజర షపక

10150 MLJ1746726
పపరర: ససధన రరణణ కరసడడప

95-189/1198

10153 AP151000657217
పపరర: మహనరరవప కరసడడప

95-172/557

10156 AP151000660412
పపరర: దదనమక జజలమ
భరస : జజన
ఇసటట ననస:65-52
వయససస:85
లస: ససస స

10136 SQX1525742
పపరర: తమకసడడప లకకక లలమవత

95-199/796

10139 SQX2340263
పపరర: సతస ర బబష షపక

95-188/1310

10142 SQX0103770
పపరర: ఆఫరర జబన

95-189/1188

భరస : ఉమర షరరఫ
ఇసటట ననస:65-49
వయససస:40
లస: ససస స
95-189/1190

10145 SQX0104745
పపరర: మహమకద రఫస షపక

95-189/1191

తసడక:ప సససదన సరహహబ
ఇసటట ననస:65-49
వయససస:40
లస: పప
95-189/1193

10148 SQX0104752
పపరర: మహబమబ షరరఫ

95-189/1194

తసడక:ప సరలలహ షరరఫ
ఇసటట ననస:65-49
వయససస:79
లస: పప
95-189/1196

10151 AP151000660383
పపరర: జజససవన కకసడడప

95-189/1197

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:65-50
వయససస:43
లస: ససస స
95-189/1199

తసడక:ప దడవదననస
ఇసటట ననస:65-50
వయససస:70
లస: పప
95-190/672

95-190/669

తసడక:ప అననవర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-44
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప మహన రరవప
ఇసటట ననస:65-50
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:65-50
వయససస:60
లస: ససస స
10155 SQX1091966
పపరర: భబసకర రరవప కరరపరపప

95-199/798

తసడక:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:65-49
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ప మహన రరవప
ఇసటట ననస:65-50
వయససస:38
లస: ససస స
10152 AP151000660323
పపరర: సరరజన కకసడడప

10141 MLJ2678563
పపరర: అబబదలఆససఫ షపక

10133 SQX0482737
పపరర: రతన కలమమర పస

తసడక:ప తమకసడడప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:65-41
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మహబమబ షరరఫ
ఇసటట ననస:65-49
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప మహబమబ షరరఫ
ఇసటట ననస:65-49
వయససస:45
లస: పప
10149 MLJ1746734
పపరర: మణణ కలమమరర కరనసదన

95-199/795

తసడక:ప అబబదల మహమకద 
ఇసటట ననస:65-46-7102
వయససస:43
లస: పప

భరస : అబబదల నజర
ఇసటట ననస:65-49
వయససస:43
లస: ససస స
10146 SQX0104737
పపరర: ఉమర షరరఫ

10138 SQX0755736
పపరర: జగదదశ తమకసడడప

95-199/793

తసడక:ప లకకర పస
ఇసటట ననస:65-40
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప శకనవరస రరవప తమకసడడప
ఇసటట ననస:65-41
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప జనయమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-46
వయససస:38
లస: పప
10143 SQX0103788
పపరర: షబబనన అకస ర

95-190/668

తసడక:ప గబరరననధస
ఇసటట ననస:65-40
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:65-41
వయససస:44
లస: ససస స
10140 SQX0334821
పపరర: షఫస మహమకద

10135 SQX0755546
పపరర: శకనవరసరరవప తతమసడప

10130 SQX0652040
పపరర: కమల పరషర మహమకద

తసడక:ప అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:65-39
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ప లకకర పస
ఇసటట ననస:65-40
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప జజన పస
ఇసటట ననస:65-40
వయససస:88
లస: పప
10137 SQX0755728
పపరర: ధనలకకక తతమసడప

95-199/792

10154 SQX1403708
పపరర: ససతనదడవ కరరపరపప

95-190/671

భరస : భబసకర రరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:65-50
వయససస:58
లస: ససస స
95-189/1200

10157 SQX1526294
పపరర: ఇబపహహస మహమకద

95-189/1201

తసడక:ప మబసస ఫర మహమకద
ఇసటట ననస:65-52
వయససస:35
లస: పప

Page 343 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11

10158 MLJ1732403
పపరర: పపదదప కలమమర కలలర పలర

95-189/1202

తసడక:ప లకషఠణరరవప
ఇసటట ననస:65-52
వయససస:38
లస: పప
10161 SQX2205607
పపరర: మబబన షపక

95-189/1393

10162 SQX1876143
పపరర: షపక మబబనన

95-190/673

10165 SQX2061620
పపరర: రఫస షససక

తసడక:ప కరరమబలమర పటబన
ఇసటట ననస:65-56
వయససస:28
లస: పప

10168 SQX2086957
పపరర: ఫజయమ షపక

తసడక:ప కకసడయఖ కలమకరరకలసట
ఇసటట ననస:65-62
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప కకషషయఖ పరస
ఇసటట ననస:65-62
వయససస:25
లస: ససస స
10176 SQX0103697
పపరర: ఫరరరనన బబగస షపక

95-190/678

95-190/681

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-62
వయససస:69
లస: పప

10177 SQX0998914
పపరర: జజకకర పఠరన

10180 SQX0740886
పపరర: పపసనన కలమమర పరస

95-190/684

10183 SQX1256412
పపరర: అమరరలమర ఖమన పఠరన

95-189/1712

10186 SQX2543627
పపరర: యకకబ వనమవరపప
తసడక:ప యయసఫ బబ వనమవరపప
ఇసటట ననస:65- 62
వయససస:47
లస: పప

10166 SQX2086197
పపరర: ఇబపహహస షపక

95-195/1307

10169 SQX0442566
పపరర: నసరర హన షపక

95-190/674

10172 SQX2541092
పపరర: కజజయమ వనమవరపప

95-189/1772

తసడక:ప యకకబబ వనమవరపప
ఇసటట ననస:65-62
వయససస:20
లస: ససస స
95-190/676

10175 SQX0103853
పపరర: సరరత పరసర

95-190/677

తసడక:ప కకషషయఖ పరసర
ఇసటట ననస:65-62
వయససస:30
లస: ససస స
95-190/679

10178 MLJ1736651
పపరర: శరరమక పరస

95-190/680

భరస : కకషషయఖ పరస
ఇసటట ననస:65-62
వయససస:52
లస: ససస స
95-190/682

10181 MLJ1742436
పపరర: ఇమమమ న మహహదద న షససక

95-190/683

తసడక:ప హకకస షపక
ఇసటట ననస:65-62
వయససస:38
లస: పప
95-190/685

తసడక:ప హబబబలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-62
వయససస:49
లస: పప
95-190/687

95-195/1126

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-61
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప కకషషయఖ పరస
ఇసటట ననస:65-62
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప హకకస షపక
ఇసటట ననస:65-62
వయససస:38
లస: పప
10185 MLJ1742428
పపరర: ఎస. ఏ. హకకమ షపక

95-197/529

భరస : అమర ఖమన పఠరన పఠరన
ఇసటట ననస:65-62
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : హకకస షపక
ఇసటట ననస:65-62
వయససస:64
లస: ససస స
10182 SQX0104927
పపరర: ఇరరబన మయనసదదదన షపక

10174 SQX1752088
పపరర: ససమ ఫరరరన షపక

10163 SQX1741958
పపరర: అబబదల శకకర షపక

తసడక:ప బబడచ షపక
ఇసటట ననస:65-56
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:65-62
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మహహయబదదదన ఇమమమ న షపక
ఇసటట ననస:65-62
వయససస:39
లస: ససస స
10179 MLJ1742444
పపరర: జరరనన బబగస షపక

95-192/891

తసడక:ప రరశయఖ కలమకరర గబసట
ఇసటట ననస:65-62
వయససస:74
లస: పప
95-190/675

95-189/1388

తసడక:ప అబబదల రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-55
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-56
వయససస:25
లస: ససస స

95-189/1687 10171 SQX2502656
10170 SQX2501971
పపరర: జజసఫ కలమమర కలమకరరకలసట
పపరర: కకసడయఖ కలమకరర గబసట

10173 SQX0925339
పపరర: అనతన పరస

95-188/1045

తసడక:ప సయ పపలర షససక
ఇసటట ననస:65-56
వయససస:20
లస: పప
95-197/528

10160 SQX2405009
పపరర: మమరర ఏలజజ బబట జజల

తలర : దదనమక జజల
ఇసటట ననస:65-52
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:ప షపక బబషర
ఇసటట ననస:65-54-17
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:65-56
వయససస:26
లస: ససస స
10167 SQX2086908
పపరర: అమమన పటబన

95-189/1203

తసడక:ప జజననవససర
ఇసటట ననస:65-52
వయససస:53
లస: పప

భరస : మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:65-54
వయససస:19
లస: ససస స
10164 SQX1877349
పపరర: సరజదన షపక

10159 AP151000657293
పపరర: మమరరకకబబ జజలమ

10184 SQX0104885
పపరర: కకషషయఖ పరసర

95-190/686

తసడక:ప రతనస పరసర
ఇసటట ననస:65-62
వయససస:54
లస: పప
95-190/1315

10187 SQX2491322
పపరర: నవన వనమవరపప

95-191/678

తసడక:ప యకకబ వనమవరపప
ఇసటట ననస:65-62
వయససస:23
లస: పప
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95-189/1432

భరస : మహమకద పహహమ బబగ
ఇసటట ననస:65-63
వయససస:44
లస: ససస స
10191 SQX2018802
పపరర: వర రరడకడ కరరరమమరర

95-3/1159

10192 SQX2388551
పపరర: ససభబన షపక

95-109/1337

10195 SQX2563633
పపరర: గగతమ నసడసరర

10198 SQX2018133
పపరర: ససభబన పఠరన

భరస : ససజవ ససరజసదప ననథ చగబరరపలర
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప మమలమల పఠరన
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:68
లస: పప

10200 SQX2018711
పపరర: రరమ దడవ గజవలర

10201 SQX2018737
పపరర: రరమ దడవ గజవలర

95-171/753

భరస : ససరఖ పపకరశ రరవప గజవలర
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:56
లస: ససస స
10203 SQX2402527
పపరర: షకకల షపక

95-171/1018

95-181/1132

తసడక:ప మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:22
లస: ససస స
10209 SQX2472934
పపరర: షకకల షపక

95-189/1434

95-190/690

తసడక:ప యబనసస షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:25
లస: ససస స
10215 SQX1091750
పపరర: సరహహర షపక
తసడక:ప కరలలషర వల షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:27
లస: ససస స

95-190/693

10193 SQX2401917
పపరర: ససభబన షపక

95-109/1336

Deleted

95-152/1177

10196 SQX2022564
పపరర: అబద సయద

95-153/727

తసడక:ప నసరరదదదన సయద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:42
లస: పప
95-171/751

95-171/752
10199 SQX2018695
పపరర: ససరఖ పపకరశ రరవప గబజజవఅల

తసడక:ప లకకయ గబజజవఅల
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:58
లస: పప
95-171/754

10202 SQX2022622
పపరర: షరరఫ షపక

95-171/755

తసడక:ప రహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:36
లస: పప
95-171/1044

10205 SQX2464162
పపరర: మసరసన రరవప తకరకళళపరటట

95-181/1131

భసధసవప: మయర సరరజన తకరకళళపరటట
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:46
లస: పప

భసధసవప: మమరర సరరజన తకరకళళపరటట
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:46
లస: పప

10207 SQX2507705
పపరర: మసరసన రరవప తకరకళళపరటట

10208 SQX2507713
పపరర: మమరర సరరజన తకరకళళపరటట

95-181/1309

తసడక:ప వరజరరనఉలక తకరకళళపరటట
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:50
లస: ససస స
10212 SQX1091677
పపరర: ససహహల షపక

10204 SQX2540037
పపరర: మసరసన రరవప తకరకళళపరటట

95-198/1546

తసడక:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససరఖ పపకరశ రరవప గజవలర
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:50
లస: ససస స
10206 SQX2140184
పపరర: లలమసజషర తకరకళళపరటట

95-85/1169

భరస : ససరజశ నసడసరర
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:27
లస: ససస స
95-171/723

10190 SQX2309748
పపరర: మరజజ అనవర జహన

భరస : మరజజ హలమ బబగ
ఇసటట ననస:65-63/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:50
లస: ససస స
10197 SQX1741321
పపరర: శక దడవ చచరరకకరర

95-189/1433

తసడక:ప మహమకద పహహమ బబగ
ఇసటట ననస:65-63
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ప గబరవ రరడకడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:50
లస: పప
10194 SQX2454791
పపరర: షకకల షపక

10189 SQX2232320
పపరర: మహమకద నశరత

10210 SQX1645415
పపరర: హహమ వరర పససపపలలటట

95-181/1310

భరస : మసరసన రరవప తకరకళళపరటట
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:42
లస: ససస స
95-190/688

10211 SQX1601682
పపరర: అనసశర కరవనటట

95-190/689

తసడక:ప శక కరసత పససపపలలటట
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప కజ వ ఆర మహహశవర కరవనటట
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:22
లస: ససస స

95-190/691
10213 SQX1454933
పపరర: హహమమ ఖసరరరద ససలమసనన
సయఖద
తసడక:ప యమసఫ హహసససన సయఖద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:27
లస: ససస స

10214 SQX1403674
పపరర: గరహర జజన మహమకద
భరస : అబబదల నవద మహమకద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:27
లస: ససస స

10216 SQX1256800
పపరర: తశర స బబగమ సయఖద

10217 SQX1551804
పపరర: హససనన షపక

తసడక:ప హహసపసన మదన సయఖద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:28
లస: ససస స

95-190/694

95-190/692

95-190/695

భరస : అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:29
లస: ససస స
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10218 SQX0105791
పపరర: తబససమ ఫరతమ అబబదల

95-190/696

తసడక:ప రఫస అహకద కకదచసవ అబబదల
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:29
లస: ససస స
10221 SQX1403682
పపరర: ససబపన ససలమసనన మహమకద

95-190/699

95-190/702

95-190/705

95-190/708

95-190/711

భరస : రబబబన మహమకద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:45
లస: ససస స
10236 SQX1539883
పపరర: నససస ససలమసనన సయఖద

95-190/714

95-190/717

95-190/706

10231 SQX0626994
పపరర: అబబదల హబబబ మహమకద

95-190/720

95-190/709

భరస : రఫస అహమకద కకదనవయ అబబదల
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:66
లస: ససస స

95-190/704

10229 SQX0078766
పపరర: మననకడ తతట

95-190/707

10232 SQX1645373
పపరర: వరణణ ననగజసదపస పససపపలలటట
భరస : శక కరసత పససపపలలటట
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:45
లస: ససస స

10234 SQX1752161
పపరర: హససననబబగమ మహమకద

10235 SQX1539875
పపరర: నససస ససలమసనన సయఖద

95-190/712

95-190/715 10238 SQX1752252
10237 SQX1256792
పపరర: నజకననసరస బబగమ సయఖద
పపరర: హహమమమర బబగస షపక

10243 SQX1551952
పపరర: మసరసన బ షపక

10246 SQX1751189
పపరర: రరఫసయమ బబగమ షపక
భరస : మహమకద ఉబబదసలమర షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:68
లస: ససస స

95-190/710

95-190/713

భరస : యమసఫ ససలమసన సయఖద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:49
లస: ససస స
95-190/716

భరస : వరల అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:49
లస: ససస స
95-190/718

10241 SQX0078642
పపరర: వనసకట రతన మమజజటట

95-190/719

భరస : శరత బబబబ మమజజటట
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:54
లస: ససస స
95-190/721

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:59
లస: ససస స
95-190/723

10226 SQX1238287
పపరర: ఫరరరనన షపక

భరస : అబబదల మరర మబగబదమ మధనన మహమ
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:43
లస: ససస స

10240 SQX0078667
పపరర: రజన కలమమరర తనటట

95-190/701

తసడక:ప రరజకలమమర తతట
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మలలర శవర రరవప తనటట
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : గబరరననధస గకసధద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:55
లస: ససస స
10245 SQX0105783
పపరర: షకకల బబగస అబబదల

10228 SQX1249532
పపరర: రరఖయమ బబగస

10223 SQX0442426
పపరర: మహహసన కకదనవయ పఠరన

భరస : మహమమకద షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హహసపసన మదన సయఖద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కరలలషర వల షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:50
లస: ససస స
10242 SQX1249516
పపరర: ఆదదలకకక గకసధద

95-190/703

భరస : అబబదల సతనసర మహమకద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : యబసఫ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:49
లస: ససస స
10239 SQX1091859
పపరర: షకకలమ షపక

10225 SQX1212976
పపరర: ససమ షపక

95-190/698

భరస : ఇమమమ న ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : షసషసర బబగ మగల
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సఫసవపలమర సయఖద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:43
లస: ససస స
10233 SQX1751080
పపరర: దదలనవరజ మహమకద

95-190/700

భరస : ఇమదసదదదన షపక మహమకద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కసరరదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:36
లస: ససస స
10230 SQX0924464
పపరర: గగశయమ సయఖద

10222 SQX1752146
పపరర: ఫరరరనన బబగమ మహమకద

10220 SQX0078873
పపరర: మమధవ లత మమజజటట

తసడక:ప శరత బబబబ మమజజటట
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల పపతడన
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగసస మమలకల బబగబ షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:32
లస: ససస స
10227 SQX0442350
పపరర: తససనమ ససలమసనన సయఖద

95-190/697

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల మబనర మహమకద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:31
లస: ససస స
10224 SQX0800425
పపరర: నససన
ప ససలమసనన షపక

10219 SQX0105858
పపరర: ననషసన ఫరతమ షపక

10244 SQX1403666
పపరర: మబసరసస బబగస మహమకద

95-190/722

భరస : అయమబ బబగ
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:59
లస: ససస స
95-190/724

10247 SQX1569468
పపరర: హతజజ బ షపక

95-190/725

భరస : మకకబల షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:71
లస: ససస స
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10248 SQX1484062
పపరర: షరజజదద బబగమ సయఖద

95-190/726

భరస : కరలలశ సయఖద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:79
లస: ససస స
10251 SQX1091776
పపరర: ఫర హహజ బబషర షపక

95-190/729

10252 SQX1508953
పపరర: జబవపలమర షపక

95-190/732

10255 SQX1752179
పపరర: షకకర బబషర షపక

తసడక:ప అబబదల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:34
లస: పప
95-190/741

95-190/744

తసడక:ప రరమసరవమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:52
లస: పప
10269 SQX1752153
పపరర: అబబదల సతనసర మహమకద

95-190/747

తసడక:ప ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:53
లస: పప
10272 SQX1551929
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడక:ప రరమబలల తడకకమళళ
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:77
లస: పప

10261 SQX0741488
పపరర: అబబదల నవద మహమకద

10264 SQX0351387
పపరర: ఖమదర వల షపక

95-190/750

95-190/739

10256 SQX1508961
పపరర: ససధదర గబసటట

95-190/734

తసడక:ప హరర పపసరద గబసత
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:33
లస: పప
10259 SQX1551820
పపరర: అబబదల రహహస షపక

95-190/737

10262 SQX1583351
పపరర: రవ కలమమర కరకరపరరస

95-190/740

95-190/742

10265 SQX1212935
పపరర: ఇమదసదదదన షపక మహమకద

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప సలమఉదదదన షపక మహమకద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:41
లస: పప

95-190/745
10267 SQX0627000
పపరర: అబబదల మరర మబగబర మ మధనన
మహమకద
తసడక:ప యమ ఎ రగఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:52
లస: పప

10268 SQX1551838
పపరర: కమమల అహకఠద అల షపక

10276 SQX1484054
పపరర: కరలలశ సయఖద
తసడక:ప అబబదల ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:89
లస: పప

95-190/743

95-190/746

తసడక:ప మర షపక అల షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:52
లస: పప

95-190/748 10271 SQX0741124
10270 SQX1454883
పపరర: యమససఫ హహసపసన సయఖద
పపరర: హహసపసన మదన సయఖద

10273 SQX1751171
పపరర: మహమకద ఉబబదసలమర షపక

95-190/731

తసడక:ప వనసకటటశవర రరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:37
లస: పప

95-190/749

తసడక:ప అబబదల మబజర సయఖద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:56
లస: పప
95-190/751

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:68
లస: పప
95-190/753

10253 SQX1752138
పపరర: జలమన యమనస మహమకద

తసడక:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప హహససన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:62
లస: పప
10275 SQX1537929
పపరర: బబల వనసకయఖ తడకకమళళ

95-190/736

తసడక:ప మబనర మహమకద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప షరరఫర సయఖద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:37
లస: పప
10266 SQX1645381
పపరర: శకకరసత పససపపలలటట

95-190/733

తసడక:ప గబరరననధస గకసధద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:33
లస: పప
95-190/738

95-190/728

తసడక:ప అబబదల సతనసర మహమకద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:28
లస: పప

Deleted

తసడక:ప రబబబన మహమకద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:32
లస: పప

10263 SQX0949800
పపరర: కసరరదదదన సయఖద

95-190/730

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:30
లస: పప

95-190/735 10258 SQX1249508
10257 SQX1751114
పపరర: అమర సఫ హఅల మహమకద
పపరర: కకరణ కలమమర గకసధద

10250 SQX1256602
పపరర: ఇరరరన మహమకద

తసడక:ప సలస మహమకద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప శరత బబబబ మమజజటట
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:29
లస: పప

10260 SQX0351429
పపరర: అబబదల గఫరర షపక

95-190/727

తసడక:ప వల అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప కరలలష వల షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:26
లస: పప
10254 SQX0096396
పపరర: మబతనఖల రరవప మమజజటట

10249 SQX1752187
పపరర: ఫయమజ అకకమ షపక

10274 SQX0097139
పపరర: హహససన బబషర సయఖద

95-190/752

తసడక:ప ఇమమమ సయఖద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:72
లస: పప
95-190/754

10277 SQX2018141
పపరర: ఆరరఫపన పఠరన

95-190/976

భరస : ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:62
లస: ససస స
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10278 SQX2018828
పపరర: వజయ శరసత మబననసగర

95-190/977

భరస : వరర రరడకడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:42
లస: ససస స
10281 SQX2022861
పపరర: నజద పరరవన సయద

95-190/980

95-190/1115

95-190/1118

95-190/1121

95-190/1116

10288 SQX2250819
పపరర: రవ కజతపల

10291 SQX2208221
పపరర: అబబదల రరహమన షపక

95-193/1069

10294 SQX1205799
పపరర: రససల షపక

95-190/1119

10297 SQX1741875
పపరర: సమరర జహన షపక

95-190/982

10286 SQX2182061
పపరర: నససమ ఖమనస పఠరన

95-190/1117

10289 SQX2149045
పపరర: సరజద అహకద షపక

95-190/1120

తసడక:ప ససలమసన అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:19
లస: పప
95-192/1169

10292 SQX2260214
పపరర: ససమసజర ఖమనస పఠరన

95-193/1070

10295 SQX1205781
పపరర: కజ షరరఫ మహకద

95-193/1071

తసడక:ప యస షరరఫ మహకద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:66
లస: పప
95-195/1128

10298 SQX1734193
పపరర: మరరయమక వనమవరపప

భరస : సరదసలలమహ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అఫఫ ప జ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : యకకబ వనమవరపప
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:45
లస: ససస స

10299 SQX1742097
పపరర: షకకల మహమకద

95-195/1131
10300 SQX1734169
పపరర: జజసఫ కలమమర కలమమమయ
కలసట
తసడక:ప కకసడయఖ కలమకరర కలసట
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:22
లస: పప

10301 SQX1741859
పపరర: సజవ కలమమర వనమవరపప

95-195/1130

తసడక:ప అబబదల ఖయమసవ మహమకద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:20
లస: పప
10302 SQX1741933
పపరర: ఉమమర సయఖద

95-195/1133

తసడక:ప బశర సయఖద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:31
లస: పప
10305 SQX2473858
పపరర: మసరసన రరవప తకరకళళపరటట

95-196/965

భసధసవప: మమరర సరరజన తకరకళళపరటట
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:46
లస: పప

95-192/1170

తసడక:ప అబద అల ఖమన
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:53
లస: పప
95-195/1127

10283 SQX2042141
పపరర: జఫర హహసపన సయద

భరస : అబద అల ఖమన
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:62
లస: పప

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:45
లస: ససస స
10296 SQX1741867
పపరర: ఫరరరన కగసర సయఖద

10285 SQX2380442
పపరర: ససభబన షపక

95-190/979

తసడక:ప హహసపన మదన సయద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:29
లస: పప

భసధసవప: వరణణ పపవణ కజతపల
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప అబద అల ఖమన
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:19
లస: ససస స
10293 SQX1205773
పపరర: జబన షపక

95-190/981

తసడక:ప హహసపన
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:32
లస: పప
10290 SQX2194595
పపరర: కరరషరక ఖమనస పఠరన

10282 SQX2024206
పపరర: నజమమ పరవన సయఖద

10280 SQX2022572
పపరర: వససస ఫరతమ సయఖద

భరస : అబద సయఖద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప నసరరదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ప ఉటటకకరర శసగరయఖ
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:57
లస: పప
10287 SQX2379782
పపరర: లయఖత షపక

95-190/978

తసడక:ప ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప నసరరదదదన సయద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:35
లస: ససస స
10284 SQX2308096
పపరర: ఉటటకకరర ననగజశవర రరవప

10279 SQX2018117
పపరర: రహహమతషలమర పఠరన

తసడక:ప మహబమబ కడనరర సయఖద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:51
లస: పప

10306 SQX1750389
పపరర: గరయతప ననగరరరరన కకసడన

10307 SQX1750413
పపరర: జరరన పరరవన షపక

భరస : ససరరఖ ననరరయణ ననగరరరరన కకసడన
ఇసటట ననస:65-64-3-205
వయససస:21
లస: ససస స

95-195/1132

తసడక:ప యకకబ వనమవరపప
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:27
లస: పప

95-195/1134
10303 SQX1741883
పపరర: మహమమకడ జకకర హహసపసన
మహమకద
తసడక:ప హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:65-64
వయససస:39
లస: పప
95-190/755

95-195/1129

95-195/1135
10304 SQX1734201
పపరర: సరదసలలమహ హహసపసన సయఖద

95-190/756

భరస : మకకబల అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-64-5-402
వయససస:38
లస: ససస స
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95-190/757 10309 SQX1750470
10308 SQX1750371
పపరర: మకకబల అహకద మహమకద
పపరర: పరరవన షపక

తసడక:ప ఫపజర ర రహహమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-64-5-402
వయససస:45
లస: పప

భరస : గగస బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-64-6-203
వయససస:39
లస: ససస స

10311 SQX1834563
పపరర: అకస రరననస షపక

10312 SQX1751056
పపరర: హమదన బబగమ షపక

95-190/926

భరస : అఫరల మహహడకడన షపక
ఇసటట ననస:65-64 6TH BLOCK G-2
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : ఖయబమ షపక
ఇసటట ననస:65-64-7-304
వయససస:53
లస: ససస స

10314 SQX1750868
పపరర: శరరద అననపపరష కలసచనకలరర

10315 SQX1750843
పపరర: సతఖ ననరరయణ కలసచనకలరర

95-190/762

భరస : సతఖననరరయణ కలసచనకలరర
ఇసటట ననస:65-64-402-4
వయససస:42
లస: ససస స
10317 SQX1489450
పపరర: ససబబబయమక ఉపపప

95-190/764

95-190/758

10310 SQX1750538
పపరర: గగస బబషర షపక

95-190/759

తసడక:ప గఫపర షపక
ఇసటట ననస:65-64-6-203
వయససస:45
లస: పప
95-190/760

95-190/761
10313 SQX1751064
పపరర: అబబదల ఖయమఖస మహమకద
మహమకద
తసడక:ప రససల మహమకద
ఇసటట ననస:65-64-7-304
వయససస:57
లస: పప

95-190/763

10316 SQX0462747
పపరర: ససమయమఖ పఠరన

తసడక:ప చనన హహనమయ కలసచనకలరర
ఇసటట ననస:65-64-402-4
వయససస:51
లస: పప

భరస : రహహమతషలమ పఠరన
ఇసటట ననస:65-64-406
వయససస:37
లస: ససస స

10318 SQX1489443
పపరర: సతఖననరరయణ ఉపపప

10319 SQX1752211
పపరర: షబన షపక

95-190/765

95-192/820

95-190/766

భరస : సతఖననరరయణ ఉపపప
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 104
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప లకకయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 104
వయససస:61
లస: పప

తసడక:ప రహకత అల షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 106
వయససస:21
లస: ససస స

10320 SQX1752229
పపరర: బబషరప కగసర షపక

10321 SQX1752203
పపరర: షరహహన షపక

10322 SQX1752195
పపరర: రహకత అల షపక

95-190/767

95-190/768

95-190/769

తసడక:ప రహకత అల షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 106
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రహకత అల షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 106
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 106
వయససస:44
లస: పప

10323 SQX1750918
పపరర: హహమ లతన దడవ బలర కలరరస

10325 SQX1828482
పపరర: శక లత కకట

భరస : ససరరఖ ననరరయణ బలర కలరరస
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 205
వయససస:46
లస: ససస స

95-190/771
10324 SQX1751197
పపరర: వనసకట నరసససహ చనరర
ననగరరరరనకకసడ
తసడక:ప వనసకటటశవరరర ననగరరరరనకకసడ
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 205
వయససస:49
లస: పప

10326 SQX1091792
పపరర: మమధసరర కకట

95-190/774 10328 SQX1332030
10327 SQX0774471
పపరర: మమరర గజకస లటటలట బబయ గసడనపల
పపరర: పపశరసత కకట

95-190/770

95-190/773

95-190/772

తసడక:ప రవసదప బబబబ కకట
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 302
వయససస:25
లస: ససస స
95-190/775

తసడక:ప రవసదప బబబబ కకట
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 302
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రవసదప బబబబ కకట
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 302
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ప రవసదప బబబబ కకట
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 302
వయససస:24
లస: పప

10329 SQX0108936
పపరర: ఇలయమస మహమకద

10330 SQX0774513
పపరర: రవసదప బబబబ కకట

10331 SQX0108498
పపరర: అమనసలమర మహమకద

95-190/776

95-190/777

95-190/778

తసడక:ప అమనసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 302
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప రరమయఖ కకట
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 302
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ప అబబదలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 302
వయససస:59
లస: పప

10332 SQX1752559
పపరర: సమమ
ద న షపక

10333 SQX1752542
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

10334 SQX1752534
పపరర: రఫస షపక

95-190/779

95-190/780

95-190/781

తసడక:ప ఇసరకయల జజబవపలమర షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 303
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల జబవపలమర షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 303
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప ఇసరకయల జబవపలమర షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 303
వయససస:27
లస: పప

10335 SQX1256628
పపరర: మకకబల అహమద షపక

10336 SQX0444851
పపరర: రరజజవనన షపక

10337 SQX1752245
పపరర: షఫసయమ ఫయమజ షపక

95-190/782

తసడక:ప ఇసరకయల జజబబబలర షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 303
వయససస:30
లస: పప

95-190/783

భరస : సమద షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT 309
వయససస:46
లస: ససస స

95-190/785

భరస : లయమథక షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT G1
వయససస:22
లస: ససస స
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95-190/786

10339 SQX1752484
పపరర: కరరణశక కకనల

95-190/787

10340 SQX0882258
పపరర: శకనవరసరరవప వరమళళ

95-190/788

తసడక:ప కరరమబదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT G2
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప రవ కలమమర కకనల
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 3 PLOT G5
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ప పసచరయఖ వరమళళ
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 FLAT 402
వయససస:37
లస: పప

10341 SQX1601625
పపరర: ససజజత గబసడన

10342 SQX1519638
పపరర: ఉషర దడవ గబసడన

10343 SQX1512707
పపరర: దతనసతడయ
ప బలల గబసడన

95-190/789

95-190/790

95-190/791

భరస : ఆసజననయబలల గబసడన
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT 101
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సదనశవరరవప గబసడన
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT 101
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ప సదనశవ రరవప గబసడన
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT 101
వయససస:43
లస: పప

10344 SQX1306597
పపరర: ఆసజననయబలల గబసడన

10345 SQX1519646
పపరర: సదనశవరరవప గబసడన

10346 SQX0924928
పపరర: పపసరద బబ యలపలర

95-190/792

95-190/793

95-190/794

తసడక:ప సదనశవ రరవప గబసడన
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT 101
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప ఆసజననయబలల గబసడన
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT 101
వయససస:71
లస: పప

తసడక:ప పసటర బబ యలపలర
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT 202
వయససస:36
లస: పప

10347 SQX1495432
పపరర: వజయ కలమమరర అనసమలల

10348 SQX1489492
పపరర: సరయ అశవన లకకక దనసరర

10349 SQX0720987
పపరర: రహమతషననసర బబగస షపక

95-190/795

95-190/796

భరస : వనసకటటశవర రరవప అనసమలల
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT 205
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ప జగదదష బబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT 302
వయససస:34
లస: ససస స

10350 SQX1489484
పపరర: శక లకకక అనసరరధ దనసరర

95-190/799 10352 SQX1489468
10351 SQX1249458
పపరర: వర లకకక ననగ మలలర శవరర ససగబర ల
పపరర: సరయ ససభబష చసదప దనసరర

95-190/798

95-190/797

భరస : ససలమసన అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT 302
వయససస:40
లస: ససస స
95-190/800

భరస : జగదదష బబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT 302
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప ససగబర ల
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT 302
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:ప జగదదష బబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT 302
వయససస:38
లస: పప

10353 SQX1249482
పపరర: వనసకట రరవప ససగబర ల

10354 SQX1551853
పపరర: ననగ వనసకటటష దనరజవమబల

10355 SQX1752518
పపరర: వజయ శకరరస

95-190/801

95-190/804

95-190/805

తసడక:ప ససరఖ పపకరశ రరవప ససగబర ల
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT 302
వయససస:66
లస: పప

తసడక:ప వనసకట రరమ కకషషయఖ దనరజవమబల
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT 309
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవ శసకర శకరరస
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT 401
వయససస:43
లస: ససస స

10356 SQX1752526
పపరర: శవ శసకర రరవప శకరరస

10357 SQX1332303
పపరర: షబబనన సయఖద

10358 SQX1332279
పపరర: పరరవన ససలమసన సయఖద

95-190/806

95-190/807

95-190/808

తసడక:ప వనసకటటశవరరర శకరరస
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT 401
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ప సలమస సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT G1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సలమస సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT G1
వయససస:55
లస: ససస స

10359 SQX1332329
పపరర: సలమస సరహహబ సయఖద

10360 SQX1249524
పపరర: ఫజరననసర బబగస మహమకద

10361 SQX1451350
పపరర: ఖసదసదససయ ఫసరదరస షపక

95-190/809

95-190/810

95-190/811

తసడక:ప నననన సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT G1
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ఫసరదదసస మహమకద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 4 PLOT G2
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : జజన భబషర షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 5 FLAT 105
వయససస:32
లస: ససస స

10362 SQX1451376
పపరర: ఖసరరరద షపక

10363 SQX1452168
పపరర: సఫసయమ బబగస సయఖద

10364 SQX1481779
పపరర: హన బబగస

95-190/812

95-190/813

95-190/814

భరస : దనవపద షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 5 FLAT 105
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : హససస హహసపసన యస ఎస
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 5 FLAT 405
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నససర అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 5 FLAT G4
వయససస:63
లస: ససస స

10365 SQX1481761
పపరర: నససర అహకద షపక

10366 SQX1256677
పపరర: కకషష వనణణ కరవనటట

10367 SQX1256651
పపరర: కరవనటట వనసకట రరస మహహశవర

95-190/815

తసడక:ప బబబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 5 FLAT G4
వయససస:68
లస: పప

95-190/817

భరస : వనసకట రరస మహహశవర కరవనటట
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 5 PLOT 301
వయససస:45
లస: ససస స

95-190/818

తసడక:ప కజ వ పస రసగ రరవప మహహశవర
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 5 PLOT 301
వయససస:49
లస: పప
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10368 SQX1480367
పపరర: అససరయమ సయఖద
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95-190/819

10369 SQX1480342
పపరర: ఆససయమ బబగస సయఖద

95-190/820

10370 SQX1480375
పపరర: అఖల సయఖద సరరదర సరహహబ

95-190/821

తసడక:ప అఖల సయఖద సరరదర సరహహబ
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 5 PLOT 405
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అఖల సయఖద సరరదర సరహహబ
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 5 PLOT 405
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ప కరలలష సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 5 PLOT 405
వయససస:63
లస: పప

10371 SQX1752591
పపరర: అమరరననసర షపక

10372 SQX1601690
పపరర: భబనస పపకరష రరడకడ కరనకకరరడకడ

10373 SQX1752609
పపరర: వజమమ ననహహద షపక

95-190/822

95-190/823

95-190/824

భరస : అబబదల సమద షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 5 PLOT G1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప ససతనరరమరరడకడ కరనకకరరడకడ
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 6 FLAT 302
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససరజ ఉడదడ వరర షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 6 PLOT 102
వయససస:42
లస: ససస స

10374 SQX1752492
పపరర: పదక చసదదలల

10375 SQX1752500
పపరర: మబరళ చసదదలల

10376 SQX1256743
పపరర: వరన పపవణ కజతపలర

95-190/826

95-190/827

95-190/829

భరస : మబరళ చసదదలల
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 6 PLOT 103
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప శసకరరరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 6 PLOT 103
వయససస:42
లస: పప

భరస : రవ కజతపలర
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 6 PLOT 202
వయససస:30
లస: ససస స

10377 SQX1489534
పపరర: సతష కజతపలర

10378 SQX0924753
పపరర: రరజజష సససగ బబ సదదల

10379 SQX1751155
పపరర: నజయమ బబగమ సయఖద

95-190/830

95-190/832

95-190/833

తసడక:ప ససరజష బబబబ కజతపలర
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 6 PLOT 202
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ప సతఖననరరయణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 6 PLOT 301
వయససస:42
లస: పప

భరస : అననసరర సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 6 PLOT 302
వయససస:51
లస: ససస స

10380 SQX1751163
పపరర: సమర సయఖద

10381 SQX1750611
పపరర: వరణణ శక టటకక

10382 SQX1752583
పపరర: ననగ భమషణస తచకక

95-190/834

95-190/835

95-190/836

తసడక:ప అననసరర సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 6 PLOT 302
వయససస:34
లస: పప

భరస : ననగభమషణస టటకక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 6 PLOT 305
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ప గబరర బపహకస తచకక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 6 PLOT 305
వయససస:56
లస: పప

10383 SQX1752278
పపరర: అదదబబ ఆఫసపన షపక

10384 SQX1752286
పపరర: హససబబ అలకనర షపక

10385 SQX1752260
పపరర: వరల అహమద షపక

95-190/837

95-190/838

95-190/839

తసడక:ప వల అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 6 PLOT 402
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప వల అహమద షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 6 PLOT 402
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప లమల జజన షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 6 PLOT 402
వయససస:54
లస: పప

10386 SQX1256701
పపరర: మమససస షపక

10387 SQX2060101
పపరర: అలస ఫ సయద

10388 SQX1176784
పపరర: రరగ తడజశవ మమలపరటట

95-190/840

95-190/983

95-190/841

తసడక:ప ససబబన షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 6 PLOT G4
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప యబససఫ సయద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK-6, FLAT.G3
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ప గబరర కకషష వర పపసరద మమలపరటట
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 FLAT 202
వయససస:31
లస: ససస స

10389 SQX1752625
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

10390 SQX1752575
పపరర: యమససకన మహమకద

10391 SQX1752567
పపరర: మలర క మహమకద

95-190/842

95-190/843

95-190/844

భరస : అబబదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT 102
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప అమనసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT 104
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అమనసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT 104
వయససస:43
లస: ససస స

10392 SQX1752617
పపరర: ససధ భబరత కకనగసడర

10393 SQX1750892
పపరర: ససరజష కకననగసడర

10394 SQX1508995
పపరర: నహ బబనస మహమకద

95-190/845

95-190/846

95-190/847

భరస : ససరజష కకనగసడర
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT 202
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటటసససలన కకననగసడర
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT 202
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప ఫజలలలమర అకకల మహమకద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT 204
వయససస:27
లస: ససస స

10395 SQX1508979
పపరర: గగససయమ బబనస మహమకద

10396 SQX1751049
పపరర: ఫససజలమర అకకల మహమకద

10397 SQX1249433
పపరర: ఫసరదదసస మహమకద

95-190/848

భరస : మబజమల మహమకద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT 204
వయససస:30
లస: ససస స

95-190/850

తసడక:ప ఇబపహహస మహమకద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT 204
వయససస:67
లస: పప

95-190/851

తసడక:ప సమద మహమకద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT 204
వయససస:69
లస: పప
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10398 SQX1750777
పపరర: శశసస ననషసన షపక
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95-190/852

10399 SQX0836585
పపరర: వశరల జజలపరటట

95-190/853

10400 SQX0836569
పపరర: నరజ జజలపరటట

95-190/854

తసడక:ప ససరజ ఉడ దదలమహ షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT 206
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటటశవరరర జజలపరటట
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT 306
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటటశవరరర జజలపరటట
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT 306
వయససస:34
లస: ససస స

10401 SQX0836577
పపరర: వనసకట రమణ జజలపరటట

10402 SQX1056747
పపరర: వనసకటటశవరరర జజలపరటట

10403 SQX1438812
పపరర: జకకయమ ససలమసనన మహమకద

95-190/855

95-190/856

95-190/857

భరస : వనసకటటశవరరర జజలపరటట
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT 306
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ప గబరవయఖ జజలపరటట
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT 306
వయససస:61
లస: పప

భరస : అల మహమకద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT 308
వయససస:50
లస: ససస స

10404 SQX1010115
పపరర: లలమ సఫజనఖ

10405 SQX1120708
పపరర: అసజన కసదద

10406 SQX1091875
పపరర: ననగర రరడకడ కసదద

95-190/858

95-190/859

95-190/860

భరస : వనసకట కకషష రరడకడ వ
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT 405
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగర రరడకడ కసదద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT 405
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ప అసజ రరడకడ కసదద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT 405
వయససస:68
లస: పప

10407 SQX1751023
పపరర: అయయషర షపక

10408 SQX1750983
పపరర: జహసగరర షపక

10409 SQX1751031
పపరర: నససర గగస షపక

95-190/861

95-190/862

95-190/863

భరస : నససర గగస షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT G5
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT G5
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT G5
వయససస:31
లస: పప

10410 SQX1750967
పపరర: నజర షపక

10411 SQX1451293
పపరర: హహసపసన షపక

10412 SQX1489583
పపరర: మలర క షపక

95-190/864

95-190/865

95-190/866

తసడక:ప బబడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 PLOT G5
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ప దనవపద షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 FLAT 105
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ప దనవపద షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 FLAT 202
వయససస:24
లస: ససస స

10413 SQX0924779
పపరర: రరజజ భబయ కతప

10414 SQX1332360
పపరర: సరదదఖమ సయఖద

10415 SQX1489674
పపరర: బలమల సయఖద

95-190/867

95-190/868

95-190/869

భరస : ననరరయణ సససగ కతప
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 FLAT 306
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : తలహ సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 104
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ప తలమహ సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 104
వయససస:35
లస: పప

10416 SQX1332386
పపరర: తలహ సయఖద

10417 SQX0937946
పపరర: గబరర మహలకడక వరమళళ

10418 SQX1489617
పపరర: షకకర బబగమ సయఖద

95-190/870

తసడక:ప అమర సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 104
వయససస:59
లస: పప

95-190/871

భరస : పసచరయఖ వరమళళ
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 201
వయససస:62
లస: ససస స

95-190/873 10420 SQX1489609
10419 SQX1176941
పపరర: గబరర కకషష వర పపసరద మమలపరటట
పపరర: ఇసతయమజ అహకద సయఖద

95-190/874

95-190/872

తసడక:ప అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 202
వయససస:44
లస: ససస స
10421 SQX1489575
పపరర: ఇరరరన మహమకద

95-190/875

తసడక:ప వనసకయఖ మమలపరటట
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 202
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 202
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప అబబదల హమద మహమకద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 202
వయససస:54
లస: పప

10422 SQX1489591
పపరర: అహకద సయఖద

10424 SQX1746064
పపరర: వనసకట లకకక ససనత చతరరల

తసడక:ప మమహమమద సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 202
వయససస:72
లస: పప

95-190/877
10423 SQX1746049
పపరర: వనసకట ననగ లకకక కకమల
చతరరల
తసడక:ప వనసకట రవ చతరరల
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 303
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట రవ చతరరల
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 303
వయససస:44
లస: ససస స

10425 SQX1256842
పపరర: ససమసత కలమమర చతరరల

10426 SQX1256834
పపరర: వనసకట రవ చతరరల

10427 SQX1256693
పపరర: ఫరతమమ సయఖద

95-190/876

95-190/879

తసడక:ప వనసకట రవ చతరరల
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 303
వయససస:24
లస: పప

95-190/880

తసడక:ప వనసకట ససబబబరరవప చతరరల
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 303
వయససస:50
లస: పప

95-190/878

95-190/881

భరస : మమహమమద సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 401
వయససస:35
లస: ససస స
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10428 SQX1256859
పపరర: రజశరక బబగమ మహమకద

95-190/882

10429 SQX1256867
పపరర: అబద ఖమతతన సయఖద

95-190/883

95-190/884
10430 SQX1256875
పపరర: అహకద జలమన బబషర సయఖద

భరస : అహకద జలమన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 401
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మర జజఫర సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 401
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:ప మర జఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 401
వయససస:45
లస: పప

10431 SQX1332246
పపరర: ఉమమక సలమక షపక

10432 SQX1332089
పపరర: హఫసజలమర షరరఫ షపక

10433 SQX1332147
పపరర: సమయబలమర షరరఫ షపక

95-190/885

95-190/886

95-190/887

భరస : అసదసలమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 403
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ప అసదసలమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 403
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప అసదసలమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 403
వయససస:35
లస: పప

10434 SQX1332188
పపరర: అసదసలమర షరరఫ షపక

10435 SQX1489625
పపరర: ఇరరర ద బబగమ సయఖద

10436 SQX1489633
పపరర: నసర ఈ అఇన సయఖద

95-190/888

95-190/889

95-190/890

తసడక:ప రహహమమన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 403
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఫయమజ అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 419
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఇమసయమజ అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 419
వయససస:36
లస: ససస స

10437 SQX1489682
పపరర: ఫరరదద బ షపక మహమకద

10438 SQX1489641
పపరర: మబసతనజ బబగమ సయఖద

10439 SQX1489666
పపరర: ఫయమజ అహకద సయఖద

95-190/891

95-190/892

95-190/893

భరస : సలమఉదదదన షపక మహమకద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 419
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 419
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ప అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 419
వయససస:36
లస: పప

10440 SQX1489658
పపరర: జజన బబషర షపక

10441 SQX0924878
పపరర: వనసకటరరవమక వరకర

10442 SQX0924860
పపరర: శకనవరస రరడకడ వరకర

95-190/894

95-190/895

95-190/896

తసడక:ప దనవపద షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT 419
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససతన రరడకడ వరకర
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT G3
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ప ససతన రరడకడ వరకర
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT G3
వయససస:47
లస: పప

10443 SQX0924886
పపరర: ససతన రరడకడ వరకర

10444 SQX1509035
పపరర: రఫస షపక

10445 SQX1530576
పపరర: వలర కరరపరపప

95-190/897

తసడక:ప వనసకట కకషరష రజడకడ వరకర
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 8 PLOT G3
వయససస:71
లస: పప

95-190/784

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK : 3 PLOT : G1
వయససస:24
లస: పప

95-190/803 10447 SQX0924910
10446 SQX1530550
పపరర: సససహచలలశవర రరవప కరరపరపప
పపరర: కరరమబన షపక

95-190/816

95-190/802

భరస : సససహచలలశవర రరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK : 4 PLOT : 306
వయససస:52
లస: ససస స
95-190/825
10448 SQX1208272
పపరర: అబబదల రహమమన మహమకద

తసడక:ప వనసకటపయఖ కరరపరపప
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK : 4 PLOT : 306
వయససస:53
లస: పప

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK:5 PLOT:205 PA
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రషసద మహమకద
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK : 6 PLOT :102 P
వయససస:60
లస: పప

10449 SQX1249417
పపరర: షసషసర బబగ మగల

10450 SQX1256644
పపరర: ససజజత దడవ మబమకలలటట

10451 SQX0957316
పపరర: ససనరర షపక

95-190/828

95-190/901

95-190/902

తసడక:ప మసరసన వల మగల
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK :6 PLOT : 201 P
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకట రరమ రరవప లలట మబమకలలటట
ఇసటట ననస:65-64 PLOT 301
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:ప యమనస షపక
ఇసటట ననస:65-64 PONNUR ROAD
వయససస:29
లస: ససస స

10452 SQX1601641
పపరర: ఖమబమ ననస బ షపక

10453 SQX0882274
పపరర: సమర షపక

10454 SQX0998815
పపరర: రరసబబబబ ననపరల

95-190/903

95-190/904

95-190/905

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-64 PONNUR ROAD
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:ప యమనస షపక
ఇసటట ననస:65-64 PONNUR ROAD
వయససస:25
లస: పప

తలర : లమల బహహదసర చసదపకళ ననపరల
ఇసటట ననస:65-64 PONNUR ROAD
వయససస:33
లస: పప

10455 SQX0097030
పపరర: యబనసస షపక

10456 SQX0998849
పపరర: ధన లకకక ననపరల

10457 SQX0998856
పపరర: చసదప కళ ననపరల

95-190/906

తసడక:ప సతస ర షపక
ఇసటట ననస:65-64 PONNUR ROAD
వయససస:52
లస: పప

95-190/907

95-190/908

భరస : రరసబబబబ ననపరల
భరస : లమల బహహదసర ననపరల
ఇసటట ననస:65-64 PONNUR ROAD NEAR M ఇసటట ననస:65-64 PONNUR ROAD NEAR M
వయససస:29
లస: ససస స
వయససస:54
లస: ససస స
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95-190/927

10459 SQX2202042
పపరర: తబసససస మహమకద

95-190/1122

10460 SQX2186815
పపరర: బబససత షరరఫ షపక

95-190/1124

భరస : రరజజ రరవప ననలర కరర
ఇసటట ననస:65-64,6TH BLOCK F.NO.G-5
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శబబర అహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:65-64, 7th block
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 4 FLAT 403
వయససస:30
లస: పప

10461 SQX2186294
పపరర: ఫరమదన బబగస సయఖద

10462 SQX2190783
పపరర: వనసకటటశవరరర మమగబలకరర

10463 SQX2196079
పపరర: నసరమక మమగబలకరర

95-190/1125

95-190/1126

95-190/1127

భరస : మహమకద రఫసక సయఖద
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 4 FLOT 104
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ప పసదద వరయఖ మమగబలకరర
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 4 FLOT 203
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరర మమగబలకరర
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 4 FLOT 203
వయససస:60
లస: ససస స

10464 SQX2190825
పపరర: అరరణ కలమమరర మమగబలకరర

10465 SQX2186781
పపరర: రరబన జజససకన మరరర

10466 SQX2187466
పపరర: ససబబరరవప కసదసకకరర

95-190/1128

95-190/1131

95-190/1132

భరస : లకకక ససబబ రరవప మమగబలకరర
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 4 FLOT 203
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప యబసఫ బబగ మరరర
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 5 FLAT 204
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ప మమరస యఖ
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 5 FLOT 202
వయససస:51
లస: పప

10467 SQX2186773
పపరర: మబనవర బబగ మరరర

10468 SQX2186765
పపరర: మహబమబ బబగ మరరర

10469 SQX2186799
పపరర: ఫరరర నన యమససకన మరరర

95-190/1129

95-190/1133

95-190/1134

తసడక:ప యబసఫ బబగ మరరర
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 5 FLOT 204
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప యబసఫ బబగ మరరర
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 5 FLOT 204
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప యబసఫ బబగ మరరర
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 5 FLOT 204
వయససస:19
లస: ససస స

10470 SQX2190759
పపరర: మబసతనజ బబగబమ సయఖద

10471 SQX2190775
పపరర: ఉమమక అసక సయఖద

10472 SQX2190767
పపరర: అమన బబ సయఖద

95-190/1130

95-190/1135

95-190/1136

తసడక:ప ఇసరకయల జజన సయఖద
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 5 FLOT 403
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల జన సయఖద
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 5 FLOT 403
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ప ఇసరకయల జన సయఖద
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 5 FLOT 403
వయససస:36
లస: ససస స

10473 SQX2186310
పపరర: అరరణ ననలర కరర

10474 SQX2186252
పపరర: రరజరరవప ననలర కరర

10475 SQX2186757
పపరర: తనవరరదదదన సయఖద

95-190/1138

95-190/1139

95-190/1137

భరస : రరజ రరవప ననలర కరర
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 6 FLAT G 5
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప రరమసరవమ ననలర కరర
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 6 FLAT G5
వయససస:70
లస: పప

తసడక:ప మబనరరదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 6 FLOT 105
వయససస:22
లస: పప

10476 SQX2186435
పపరర: రవ కజతపలర

10477 SQX2186260
పపరర: ససలమసన అహకద షపక

10478 SQX2186385
పపరర: సరహహబ బబష తతటటట

95-190/1140

95-190/1141

95-190/1142

తసడక:ప ససరజశ బబబబ
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 6 FLOT 202
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 6 PLOT G1
వయససస:45
లస: పప

95-190/1143
10479 SQX2196046
పపరర: వనసకట ఏన ఏల కకమల
చతరరల
తసడక:ప రవసదపననథ ఠరగమర
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 8 FLOT 303
వయససస:21
లస: ససస స

95-190/1123 10481 SQX2195030
10480 SQX2190817
పపరర: లకకక ససబబరరవప మమగబలకరర
పపరర: గగసప బబష షపక

తసడక:ప వనసకటటశవరరర మమగబలకరర
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 203 FLOT 203
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప గఫపర షపక
ఇసటట ననస:65-64, Block no 6
వయససస:44
లస: పప

10482 SQX2186740
పపరర: మబనర బబనస సయఖద

10483 SQX2188902
పపరర: సరయరరస బపహకజజససఖల

10484 SQX2263010
పపరర: హహసపన షపక

95-190/1145

95-190/1146

తసడక:ప గగసప పసర సయద
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK 7 PLOT G4
వయససస:60
లస: పప
95-190/1144

95-190/1162

భరస : తతటటట సరహహబ బబష సయఖద
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK NO 7 FLAT NO
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప సతఖననరరయణ వరపపసరద బపహకజజససఖల
ఇసటట ననస:65-64, BLOCK NO.7 PLOT NO
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప మర షరహబ షపక
ఇసటట ననస:65-64,BLOCK NO.8,
వయససస:44
లస: పప

10485 SQX2143980
పపరర: మమహహత కకషష రరడకడ వరకర

10486 SQX2192169
పపరర: నలలఫహహ సససయద

10487 SQX2186823
పపరర: నససమ బబగబమ షపక

95-190/1163

తసడక:ప సరసబ రరడకడ వరకర
ఇసటట ననస:65-64,BLOCK NO-8,F.NO.G-3
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ప మహబమబ ససభబన సససయద
ఇసటట ననస:65-64, FLAT 4
వయససస:24
లస: ససస స

95-190/1147

95-190/1148

భరస : అబబదల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:65-64, FLAT 403 BLOCK 4
వయససస:58
లస: ససస స
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10488 SQX2186427
పపరర: రహమతషలర బబగ అబబదల

95-190/1149

10489 SQX2186807
పపరర: తహహరరదదదన సయఖద

95-190/1150

10490 SQX2320372
పపరర: నజర షపక

95-190/1151

తసడక:ప రహహస బబగ అబబదల
ఇసటట ననస:65-64, FLAT NO 101, BLOCK N
వయససస:63
లస: పప

తసడక:ప మబనరరదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:65-64, FLAT NO 105 BLOCK 6
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప బబడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-64, Flat No.G1
వయససస:52
లస: పప

10491 SQX2357036
పపరర: నససర గగస షపక

10492 SQX2320414
పపరర: ఆయయషర షపక

10493 SQX2320364
పపరర: సలక పఠరన

95-190/1152

తసడక:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:65-64, Flat No.G1
వయససస:31
లస: పప
10494 SQX2357044
పపరర: జహసగరర షపక

భరస : నససర గగస షపక
ఇసటట ననస:65-64, Flat No.G1
వయససస:28
లస: ససస స
95-190/1155

తసడక:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:65-64, Flat No.G1
వయససస:25
లస: పప
10497 SQX2186393
పపరర: షరకకర బబజజమ అబబదల

95-190/1153

10495 SQX2320380
పపరర: సరదదయమ మహమకద

భరస : జజన పఠరన
ఇసటట ననస:65-64, Flat No.G1
వయససస:27
లస: ససస స
95-190/1156

భరస : జహసగరర మహమకద
ఇసటట ననస:65-64, Flat No.G1
వయససస:20
లస: ససస స
95-190/1158

95-190/1154

10496 SQX2194256
పపరర: అశకఫ షపక

95-190/1157

తసడక:ప హహసపన షపక మహమకద
ఇసటట ననస:65-64, Flat number 204
వయససస:18
లస: పప

95-190/1159 10499 SQX2186278
95-190/1160
10498 SQX2186328
పపరర: వనసకట లకకక ససనత చతరరల
పపరర: మకకబల అహకద మహమకద

భరస : రహమతషలర బబగ
ఇసటట ననస:65-64, FLOT 101 5 BLOCK
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకట రవ
ఇసటట ననస:65-64, FLOT 303 BLOCK 8
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప ఫజర రన రహహమమన
ఇసటట ననస:65-64, FLOT 402 BLOCK 5
వయససస:45
లస: పప

10500 SQX2186245
పపరర: నషరద రహమన షపక

10501 SQX1849124
పపరర: గగస ససధనన షససక

10502 SQX0442483
పపరర: సమనన బబగస సయఖద

95-190/1161

95-190/925

95-188/776

తసడక:ప అబబదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:65-64, FLOT 403 BLOCK 4
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ప సలమస
ఇసటట ననస:65-64,F.NO.405 BLOCK NO-4
వయససస:36
లస: పప

భరస : గగస ససధనన షపక
ఇసటట ననస:65-64,F.NO.405,BLOCK NO.4
వయససస:31
లస: ససస స

10503 SQX1552299
పపరర: కమల బబయ వరససదడవ

10504 SQX1552307
పపరర: భరత భమషణ వరససదడవ

10505 SQX0078774
పపరర: మహ జబన షపక

95-189/1204

భరస : భరత భమషణ వరససదడవ
ఇసటట ననస:65-65
వయససస:57
లస: ససస స
10506 SQX0074542
పపరర: ఫరతమబననసర బ షపక

తసడక:ప ఎస సససగ వరససదడవ
ఇసటట ననస:65-65
వయససస:69
లస: పప
95-190/910

భరస : అలమరవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:65-65
వయససస:64
లస: ససస స
10509 SQX1041086
పపరర: అఖల బబగ మహమకద

10507 SQX0108076
పపరర: మమలక అహకద

95-189/1206

10510 SQX2507598
పపరర: అబబదల హఫసజ షపక

95-190/911

తసడక:ప అబబదల హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:65-67
వయససస:19
లస: ససస స

10513 SQX1932813
పపరర: ననరరన ససలమసనన మహమకద

10508 SQX0108696
పపరర: అలమఉదదదన అహకద

95-189/1724

10511 SQX1091818
పపరర: అబబదల హఫసజ షపక

95-190/914

తసడక:ప ఇబపహహస సససదసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:65-68/2
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ప ఫజలలలమరహ మహమకద
ఇసటట ననస:65-68/2
వయససస:52
లస: పప

95-190/913

తసడక:ప అబబదల వహబ షపక
ఇసటట ననస:65-67
వయససస:46
లస: పప
10514 SQX1256933
పపరర: ఆఫసపన ససలమసనన మహమకద

95-190/915

తసడక:ప ఇబపహహస సససదసలమరహ మహమకద
ఇసటట ననస:65-68/2
వయససస:24
లస: ససస స

95-190/916 10516 SQX1746148
95-190/917 10517 SQX2188852
10515 SQX1256941
పపరర: మబన ససలమసనన మహమకద
పపరర: ఇబపహహస సససదసలమరహ మహమకద
పపరర: ఇకరబల షపక

భరస : ఇబపహహస సససదసలమరహ మహమకద
ఇసటట ననస:65-68/2
వయససస:47
లస: ససస స

95-190/912

తసడక:ప మలర క అహకద
ఇసటట ననస:65-65
వయససస:77
లస: పప

తసడక:ప అబబదల వహబ షపక
ఇసటట ననస:65-67
వయససస:45
లస: పప
95-195/1541

95-190/909

తసడక:ప యమనసస షపక షపక
ఇసటట ననస:65-65
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప అలమఉదదదన అహకద
ఇసటట ననస:65-65
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప ఖలల బబగ
ఇసటట ననస:65-66
వయససస:32
లస: పప
10512 SQX2442952
పపరర: ఆయషర పరరరన షపక

95-189/1205

95-191/630

తసడక:ప బబబబ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-73
వయససస:69
లస: పప
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95-190/918

భరస : యసధనన షపక
ఇసటట ననస:65-78
వయససస:35
లస: ససస స
10521 SQX0883975
పపరర: జరసనన రహమత షపక

95-190/920

95-190/923

తసడక:ప పపబబకర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:65-80
వయససస:34
లస: పప
10530 SQX1778364
పపరర: వర లకకక మబడడగబల
భరస : శకనస ఎస
ఇసటట ననస:65-93
వయససస:30
లస: ససస స
10533 SQX1778067
పపరర: ఛనన పరఖరర షపక

95-214/79

95-5/892

95-185/857

భరస : ఇబపహహస మహమకద
ఇసటట ననస:65-120
వయససస:26
లస: ససస స

10531 SQX1778323
పపరర: ససబబబయమక మబడడగబల

10534 SQX1778042
పపరర: శసషరద షపక

10537 SQX2001071
పపరర: హససన షపక

10540 SQX1989672
పపరర: మసస నబ షపక

95-195/1253

10543 SQX2284206
పపరర: షపక ననగబర

95-214/77

10546 SQX2105120
పపరర: నజక షపక
తసడక:ప ఆడమ షపక
ఇసటట ననస:65-120
వయససస:25
లస: ససస స

10529 SQX1089367
పపరర: సరహహ శశఖ

95-224/74

10532 SQX1778224
పపరర: శకనస మమడడగబల

95-214/78

తసడక:ప శవ మమడడగబల
ఇసటట ననస:65-93
వయససస:33
లస: పప
95-214/80

10535 SQX1659432
పపరర: షపక షసషరద

95-220/42

భరస : షపక అనవర
ఇసటట ననస:65-94
వయససస:58
లస: ససస స
95-5/893

10538 SQX1990217
పపరర: మరవల షపక

95-88/1322

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-109
వయససస:39
లస: పప
95-190/971

10541 SQX2000883
పపరర: హహసపన సరహహబ షపక

95-190/972

తసడక:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-109
వయససస:37
లస: పప
95-195/1454

తసడక:ప షపక మమలమల
ఇసటట ననస:65-116
వయససస:23
లస: పప
95-2/1349

95-190/1171

తసడక:ప కరలలశ వరల శశఖ
ఇసటట ననస:65-85
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-109
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మరవల షపక
ఇసటట ననస:65-109
వయససస:31
లస: ససస స
10545 SQX2108009
పపరర: నసరరన షపక

95-189/1567

భరస : హహసపనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-109
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల సయయద
ఇసటట ననస:65-109
వయససస:24
లస: ససస స
10542 SQX2003721
పపరర: దదలర మద షపక

10528 SQX2199248
పపరర: అనల కలమమర గబననదర
న రక

10526 SQX2428464
పపరర: రరజఖ లకకక ఆకలల
భరస : పపభబకర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:65-80
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : అనవర షపక
ఇసటట ననస:65-94
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ప ఖజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-109
వయససస:63
లస: పప
10539 SQX2464071
పపరర: రరహనన సయయద

95-190/924

భరస : శవయఖ మబడడగబల
ఇసటట ననస:65-93
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-94
వయససస:41
లస: ససస స
10536 SQX2001089
పపరర: ససభబన షపక

10525 SQX0839696
పపరర: అల మమరరసజ షపక

95-190/922

తసడక:ప అల మమరరసజ షపక
ఇసటట ననస:65-80
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ప శవ రరమయఖ గబననదర
న రక
ఇసటట ననస:65-82
వయససస:34
లస: పప
95-214/76

95-190/919

95-190/921 10523 SQX0883991
10522 SQX0720995
పపరర: మమహబమబ బ నసర జహన షపక
పపరర: మబజజమకల మమరరసజ షపక

తసడక:ప మసరసన ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:65-80
వయససస:62
లస: పప
95-209/524

10520 SQX1627480
పపరర: నతత ఆకలల

భరస : నరజసదప ఆకలల
ఇసటట ననస:65-80
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఆల మమరరసజ షపక
ఇసటట ననస:65-80
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:ప అల మమరరసజ షపక
ఇసటట ననస:65-80
వయససస:36
లస: పప
10527 SQX2422244
పపరర: నరరసదప కలమమర ఆకలల

95-188/1345

తసడక:ప వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:65-80
వయససస:55
లస: పప

భరస : మబజర మమరరసజ షపక
ఇసటట ననస:65-80
వయససస:33
లస: ససస స
10524 SQX0839704
పపరర: మబజర మమరరసజ షపక

10519 SQX2483766
పపరర: పపభబకర రరవప ఆకలల

10544 SQX2106094
పపరర: ఇబపహహస మహమకద

95-2/1348

తసడక:ప జహరరదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:65-120
వయససస:33
లస: పప
95-161/814

10547 MLJ1736909
పపరర: ననగరసజననయపపసరద

95-199/800

తసడక:ప వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:65--130
వయససస:60
లస: పప
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పపరర: వనసకటటష పఫ టట
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95-196/909

తసడక:ప మలర శవర రరవప పఫ టట
ఇసటట ననస:65-135
వయససస:18
లస: పప
10551 SQX1575770
పపరర: వనసకటటశవరరర అలమరచచరరవప

95-195/1138

95-197/455

95-195/1139

95-195/1278

10558 SQX1331099
పపరర: షరజహన షపక

10561 SQX2004927
పపరర: మనకద కకషష గబసటమబకకల

95-195/1143

10564 SQX1732171
పపరర: ససధ దరరక

95-195/1529

10567 SQX2131159
పపరర: వహహద షపక
భరస : బబజ
ఇసటట ననస:65-235-17
వయససస:53
లస: ససస స

95-192/1230
10569 SQX2500957
పపరర: వనసకట శవ రరమకకషష వర వర
పపసరద గబసటటరర
తసడక:ప వనసకట ననరరయణ గబసటటరర
ఇసటట ననస:65-442 17 ward
వయససస:53
లస: పప

10570 SQX0084681
పపరర: గబరరకలమమరర గసజశశటట
భరస : రరమ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:65-451
వయససస:31
లస: ససస స

10572 MLJ2656403
పపరర: కకటటశవరమక కరసరల

10573 MLJ2651529
పపరర: పపతషరర కరసరల

95-156/709

భరస : ససబపహకణఖస
ఇసటట ననస:65-452
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప ననగజశవర రరవప గరల
ఇసటట ననస:65-452
వయససస:27
లస: ససస స

95-195/1140

10576 SQX0084343
పపరర: పదనకవత రవ
భరస : వనసకరటరరవప
ఇసటట ననస:65-452
వయససస:44
లస: ససస స

95-196/630

10556 SQX1995380
పపరర: ఫయమజ షపక

95-171/750

10559 SQX1551184
పపరర: రషసద షపక

95-195/1141

తసడక:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-142/1
వయససస:49
లస: పప
95-64/1215

10562 SQX1912005
పపరర: రరధన వరరకకటట

95-88/1252

భరస : వనసకట రరవప వరరకకటట
ఇసటట ననస:65-144
వయససస:26
లస: ససస స
95-195/1144

10565 SQX0325472
పపరర: అమనన పరఖరర

95-199/801

భరస : మరనవర అల
ఇసటట ననస:65-148
వయససస:37
లస: ససస స
95-191/555

10568 SQX2258770
పపరర: మయన షపక

95-191/556

తసడక:ప బబజ
ఇసటట ననస:65-235-17
వయససస:35
లస: పప
95-197/473

10571 MLJ2657559
పపరర: పరరమళ కరసరల

95-156/708

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:65-452
వయససస:33
లస: ససస స
95-156/710

తసడక:ప శరఖససన
ఇసటట ననస:65-452
వయససస:34
లస: పప
95-197/475

10553 SQX0084731
పపరర: దడవ తనసడప

తసడక:ప రశద షపక
ఇసటట ననస:65-142/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననగజశవర రరవప దరరక
ఇసటట ననస:65-145
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:65-178
వయససస:25
లస: ససస స

10575 SQX1465484
పపరర: శరసత గరల

95-196/631

తసడక:ప రమమరరవప గబసటమబకకల
ఇసటట ననస:65-144
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ప ఇసతయమజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-145
వయససస:22
లస: ససస స
10566 SQX2385995
పపరర: జరరనన షపక

10555 SQX0084467
పపరర: లకకక సరసబబపజఖస గరరగసట

95-195/1137

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:65-140
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప రషసద షపక
ఇసటట ననస:65-142/1
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:65-142/1
వయససస:19
లస: పప
10563 SQX1733468
పపరర: సలమక మహమకద

95-194/710

భరస : ననగ ఆసజననయబలల గరరరగసటట
ఇసటట ననస:65-142
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:65-142/1
వయససస:44
లస: ససస స
10560 SQX1999960
పపరర: జజారకకర షపక

10552 SQX1998806
పపరర: ధనలకకక మమడన

10550 SQX1576018
పపరర: ఎగమక అలమరచచరరవప

భరస : రరమయఖ అలమరచచరరవప
ఇసటట ననస:65-138
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప మమడన
ఇసటట ననస:65-139
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర వరరకలసట
ఇసటట ననస:65-141
వయససస:60
లస: ససస స
10557 SQX1551226
పపరర: కరరమమన షపక

95-195/1136

భరస : వనసకటటశవరరర అలమరచచరరవప
ఇసటట ననస:65-138
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ప రరమయఖ అలమరచచరరవప
ఇసటట ననస:65-138
వయససస:41
లస: పప
10554 SQX1451236
పపరర: వరమక వరరకలసట

10549 SQX1575861
పపరర: పపలర మక అలమరచచరరవప

10574 SQX1878966
పపరర: శక లకకక యయరకసశశటట

95-197/474

భరస : బపహకయఖ యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:65-452
వయససస:21
లస: ససస స
95-197/476

10577 SQX1465435
పపరర: ససగబణ గరల

95-197/477

భరస : ననగజశవర రరవప గరల
ఇసటట ననస:65-452
వయససస:45
లస: ససస స
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పపరర: శవ కలమమరర గసజశశటట
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95-197/478

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:65-452
వయససస:55
లస: ససస స
10581 MLJ1733286
పపరర: బపహకయఖ యరకసశశటట

95-197/481

95-197/484

95-197/799

10585 SQX0091447
పపరర: లకకయఖ గసగరశశటట 

10588 SQX2369569
పపరర: జవనరరయ షపక

95-197/802

10591 SQX1849272
పపరర: షపక జయఉదదదఏన

తసడక:ప మర సరహహబ
ఇసటట ననస:65-459
వయససస:42
లస: పప

10594 SQX1143874
పపరర: ఫరరరనన సయఖద

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:65-462
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ప రరమమసజననయబలల
ఇసటట ననస:65-462
వయససస:47
లస: పప
10602 SQX0292912
పపరర: సమ ఉలమరఖమన

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:65-463
వయససస:34
లస: ససస స

10600 SQX0977561
పపరర: షపక మహమకద రఫస సససట

95-199/812

10603 MLJ1734730
పపరర: రరమమసజననయబలల యస

95-199/802

10606 SQX0844589
పపరర: ఆదద సతఖననరరయణ B
తసడక:ప ననగమలలర శవరరరవప
ఇసటట ననస:65-463
వయససస:38
లస: ససస స

10586 SQX2101657
పపరర: రహమత బ షపక

95-197/527

10589 SQX2358851
పపరర: శరఫసయ భబణబ షపక

95-197/801

95-199/803
10592 SQX1841295
పపరర: షపక షకకల మహమకద షరరఫ

తసడక:ప షరరఫ
ఇసటట ననస:65-453
వయససస:40
లస: పప
95-199/804

10595 MLJ1742659
పపరర: రరజజశవరరరర  

95-199/805

భరస : పపలర యఖ 
ఇసటట ననస:65-462
వయససస:40
లస: ససస స
95-199/807

10598 MLJ1750256
పపరర: ససజజత .యస  

95-199/808

భరస : రరమమసజననయబలల  
ఇసటట ననస:65-462
వయససస:66
లస: ససస స
95-199/810

10601 SQX1143866
పపరర: అజకత సయఖద

95-199/811

తసడక:ప అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-462
వయససస:55
లస: పప
95-199/813

తసడక:ప ఆదదననరరయణ 
ఇసటట ననస:65-462
వయససస:68
లస: పప
95-199/814

95-197/483

భరస : శకకల మహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-453
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ప నజర సససట సరహహబ
ఇసటట ననస:65-462
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప అమమనసలమర ఖమన
ఇసటట ననస:65-462
వయససస:61
లస: పప
10605 SQX0844597
పపరర: శశషరరతనస బమరరల

95-197/800

భరస : ఫజలలలమర
ఇసటట ననస:65-462
వయససస:50
లస: ససస స
95-199/809

10583 SQX0091298
పపరర: వనసకరటరరవప రవ

భరస : మమబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:65-452
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అజకత సయఖద
ఇసటట ననస:65-462
వయససస:39
లస: ససస స

95-199/806 10597 SQX0324087
10596 SQX0977579
పపరర: షపక మహమకద మబనరరననసర
పపరర: షహననజ పరరవన

10599 MLJ1737915
పపరర: యస. నసదకకషఫ ర 

95-197/485

తసడక:ప షపక అజమబదదదన
ఇసటట ననస:65-453
వయససస:22
లస: పప
95-197/804

95-197/480

తసడక:ప వనసకట సరవమ ravi
ఇసటట ననస:65-452
వయససస:44
లస: పప

భరస : అబబదల బరర షపక
ఇసటట ననస:65-453
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల బరర షపక
ఇసటట ననస:65-453
వయససస:24
లస: పప
10593 SQX2300804
పపరర: మమలమల షపక

95-197/482

తసడక:ప గబరవయఖ gangishetti
ఇసటట ననస:65-452
వయససస:63
లస: పప

తసడక:ప అబబదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:65-453
వయససస:64
లస: పప
10590 SQX2356871
పపరర: అబబదల వహహద షపక

10582 SQX1881713
పపరర: బపహకయఖ యరకసశశటట

10580 SQX1465393
పపరర: శసకర గరల

తసడక:ప ననగజశవర రరవప గరల
ఇసటట ననస:65-452
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప వనసకటటశవరరర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:65-452
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప శక రరమ కకషషయఖ గరల
ఇసటట ననస:65-452
వయససస:52
లస: పప
10587 SQX2382711
పపరర: అబబదల బరర షపక

95-197/479

తసడక:ప లకకయఖ gangisetty
ఇసటట ననస:65-452
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప వనసకటటసవరరర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:65-452
వయససస:39
లస: పప
10584 SQX1465450
పపరర: ననగజశవర రరవప గరల

10579 SQX0997544
పపరర: దసరర రరవప గసగరశశటట

10604 SQX1975069
పపరర: పపషపలత వనలగర

95-156/711

భరస : బబబబరరవప వనలగర
ఇసటట ననస:65-463
వయససస:51
లస: ససస స
95-199/815

10607 MLJ1747229
పపరర: గరతనదడవ గరజల  

95-199/816

భరస : ననగజశవరరరవప  
ఇసటట ననస:65-463
వయససస:41
లస: ససస స
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95-199/817

భరస : శకనవరసరరవప  
ఇసటట ననస:65-463
వయససస:46
లస: ససస స
10611 SQX0274274
పపరర: సరరజన

95-199/820

95-199/823

95-199/826

95-199/829

95-197/805

10626 SQX0844563
పపరర: తషలసస జజననకకటట

95-199/833

తసడక:ప సరసబయఖ
ఇసటట ననస:65-465
వయససస:46
లస: ససస స
95-199/836

95-199/827

10621 MLJ1747864
పపరర: చననకకటటశవరరరవప గలమర

10624 SQX2370856
పపరర: శకనవరస శరరమణణ ససరరససటట

95-197/487

95-199/830

95-199/828
10619 MLJ1746262
పపరర: శకనవరసరరవప కరమరరజగడడ 

10622 SQX1053990
పపరర: గగస మహమకద

95-197/806

10627 SQX0844555
పపరర: వనసకరయమక జజననకకటట

10628 SQX1550665
పపరర: రరమ మమరరస పఫ లశశటట

10636 MLJ3152113
పపరర: బబలమజ లమలమ
తసడక:ప మహననరల 
ఇసటట ననస:65-466
వయససస:37
లస: పప

95-199/831

10625 SQX1550673
పపరర: జజఖత పఫ లశశటట
భరస : రరమ మమరరస పఫ లశశటట
ఇసటట ననస:65-465
వయససస:34
లస: ససస స

10633 SQX1279034
పపరర: గరరర లమల లమలమ

95-199/825

తసడక:ప అబబదల బషసర మహమకద
ఇసటట ననస:65-464
వయససస:39
లస: పప

95-199/834

95-199/832

95-199/835

తసడక:ప చన అపరపరరవప పఫ లశశటట
ఇసటట ననస:65-465
వయససస:36
లస: పప
95-152/1135

10631 SQX1175489
పపరర: ససతతష కలమమర లమల

95-197/486

తసడక:ప శసకర లమల
ఇసటట ననస:65-466
వయససస:28
లస: పప
95-197/488

తసడక:ప వశవసత లమల లమలమ
ఇసటట ననస:65-466
వయససస:28
లస: పప
95-199/837

10616 SQX0570846
పపరర: గరపసననథ కరనసగసటట

భరస : లకకక సరయ శకనవరస రరవప ససరరససటట
ఇసటట ననస:65-465
వయససస:48
లస: ససస స

10630 SQX2338473
పపరర: వమల బబయ గరరరలమల

95-199/822

తసడక:ప తరరపతయఖ 
ఇసటట ననస:65-463
వయససస:51
లస: పప

భరస : గరరరలమల
ఇసటట ననస:65-466
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:ప పపభబకర లమల లమల
ఇసటట ననస:65-466
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ప శసకర లమలమ
ఇసటట ననస:65-466
వయససస:28
లస: పప

10618 MLJ1734664
పపరర: ననగజశవరరరవప గరజల

10613 SQX0292961
పపరర: పపనతస న

తసడక:ప గరపరలకకషష కరనసగసటట
ఇసటట ననస:65-463
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:65-465
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:65-465
వయససస:74
లస: పప

10635 SQX1053982
పపరర: ససతతష కలమమర లమలమ

95-199/824

తసడక:ప మబసలయఖ 
ఇసటట ననస:65-463
వయససస:66
లస: పప

10623 SQX2355634
పపరర: లకకక సరయ శకనవరస రరవప
ససరరససటట
తసడక:ప రరజ గరపరల రరవప ససరరససటట
ఇసటట ననస:65-465
వయససస:56
లస: పప

10632 SQX1924976
పపరర: శసకర లమల లమల

10615 SQX1443951
పపరర: శవ ననగ ససధదర వనలగ

95-199/819

భరస : పలన సరవమ
ఇసటట ననస:65-463
వయససస:64
లస: ససస స

తసడక:ప బబ సస 
ఇసటట ననస:65-463
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప కకటటశవర రరవప వనలగ
ఇసటట ననస:65-463
వయససస:58
లస: పప

10629 SQX0844548
పపరర: సరసబయఖ జజననకకటట

95-199/821

తసడక:ప బబబబ రరవప వనలగ
ఇసటట ననస:65-463
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ప కణషన
ఇసటట ననస:65-463
వయససస:43
లస: పప
10620 SQX1443928
పపరర: బబబబ రరవప వలగ

10612 MLJ1747203
పపరర: శవమక. జ

10610 SQX0844571
పపరర: ననగమలలర శవరర B

తసడక:ప ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:65-463
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:65-463
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప బబబబరరవప వనలగర
ఇసటట ననస:65-463
వయససస:29
లస: పప
10617 SQX0276295
పపరర: కరరసక

95-199/818

భరస : ధరకసససగ
ఇసటట ననస:65-463
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:65-463
వయససస:58
లస: ససస స
10614 SQX1477208
పపరర: శవ ననగ ససధదర వనలగర

10609 SQX0708529
పపరర: అశవన బబ సదదల

10634 SQX2314326
పపరర: దసరర బబయ లమల

95-197/807

భరస : శసకర బబయ లమల
ఇసటట ననస:65-466
వయససస:44
లస: ససస స
95-199/838

10637 SQX1235812
పపరర: రరజజష లమలమ

95-199/839

తసడక:ప గరరర లమల లమలమ
ఇసటట ననస:65-466
వయససస:38
లస: పప

Page 359 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11

10638 SQX0844530
పపరర: సరసబశవ రరవప కసదకడర

95-199/840

తసడక:ప రసగరరరవప
ఇసటట ననస:65-466
వయససస:53
లస: పప
10641 SQX1416958
పపరర: మహమమకద మబజజహహద

తసడక:ప సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:65-466
వయససస:54
లస: పప
95-199/843

తసడక:ప సరరసజదదదన
ఇసటట ననస:65-467
వయససస:43
లస: పప
10644 SQX0091132
పపరర: మహమకద సరరసజదదదన

95-199/846

95-192/1167

10645 SQX1847854
పపరర: జకకర సయఖద

10648 SQX2272417
పపరర: ఇబబర ఖమన పటబన

95-197/810

10651 SQX2422202
పపరర: సదదఖమ పఠరన

తసడక:ప జబబర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:22
లస: ససస స

10654 SQX2291813
పపరర: అఖల పటబన

తసడక:ప మహమకద ఆబద
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గఫర ఖమన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:38
లస: ససస స
10662 SQX1622522
పపరర: మహమకద నససమమ బబగస

తసడక:ప జబబబర ఖమన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:28
లస: పప

10660 AP151000669404
పపరర: సరదదకర పఠరన

95-199/853

10663 AP151000669408
పపరర: షకకలమ పఠరన

95-197/811

10666 SQX0284950
పపరర: అసరరస ఖమన పఠరన
తసడక:ప జబబబర ఖమన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:32
లస: పప

95-188/1312

10649 SQX2291763
పపరర: అబద ఖమన పటబన

95-197/809

10652 SQX2422301
పపరర: ఆఫసపన పఠరన

95-197/812

భరస : యహహయమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:25
లస: ససస స
95-197/814

10655 SQX2233708
పపరర: అజజస ఖమన పటబన

95-197/815

తసడక:ప జబబర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:21
లస: పప
95-199/848

10658 SQX1416941
పపరర: హహసన బతతల

95-199/849

భరస : మహమమకద జహహద
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:36
లస: ససస స
95-199/851

10661 SQX0276329
పపరర: సర తనజ పఠరన

95-199/852

భరస : ఆబద ఖన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:45
లస: ససస స
95-199/854

భరస : జబబబరరళ న
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:50
లస: ససస స
95-199/856

10646 SQX2295681
పపరర: రరహన పఠరన

తసడక:ప ససభబన పటబన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:51
లస: పప

భరస : సలసఖన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మహమకద ఆబద
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:49
లస: ససస స
10665 SQX0284893
పపరర: ఆరరఫ ఖమన పఠరన

95-197/808

భరస : జకకర మహమకద
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:35
లస: ససస స
95-199/850

95-199/845

భరస : అరరఫ ఖమన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప అబద ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:21
లస: పప

95-199/847 10657 SQX1592733
10656 SQX1622548
పపరర: మహమకద నససహ ససలమసనన
పపరర: సరజదన మహమకద

10659 SQX0276352
పపరర: నససమమ పఠరన

95-46/1022

భరస : పఠరన సలస ఖమన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:40
లస: ససస స
95-197/813

10643 SQX0285205
పపరర: జజహహద మహమకద
తసడక:ప సరరసజదదదన
ఇసటట ననస:65-467
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప యబసఫ పటబన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ప పఠరన యబసఫ ఖమన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:49
లస: పప
10653 SQX2280006
పపరర: ఆదదల ఖమన పటబన

95-199/844

తసడక:ప నససర సయఖద
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప సలస పటబన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:22
లస: పప
10650 SQX2422046
పపరర: సలస ఖమన

10642 SQX0285254
పపరర: మబజజహహద మహమకద

భరస : సరరసజదదదన
ఇసటట ననస:65-467
వయససస:69
లస: ససస స

తసడక:ప సరరసజదదదన
ఇసటట ననస:65-467
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప మహహదదదన
ఇసటట ననస:65-467
వయససస:72
లస: పప
10647 SQX2338622
పపరర: యశన ఖమన పటబన

95-199/841 10640 SQX0091124
95-199/842
10639 SQX0324210
పపరర: దదవనవల ససతనరరమమసజననయబలల
పపరర: మహమకద రజయమ బ హహచ

10664 SQX1622530
పపరర: మహమకద అజర ర

95-199/855

తసడక:ప మహమకద ఆబద
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:26
లస: పప
95-199/857

10667 MLJ3152816
పపరర: మహమకద సయఖద

95-199/858

తసడక:ప బబజ 
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:37
లస: పప
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10668 AP151000666029
పపరర: అబబదల గఫర ఖమన పఠరన

95-199/859

తసడక:ప యమసఫ ఖమన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:45
లస: పప
10671 AP151000666327
పపరర: సలస ఖమన పఠరన

95-199/862

95-199/865

95-199/868

95-199/870

95-199/873

95-197/817

95-197/820

భరస : మహమకద ఆల బబషర
ఇసటట ననస:65-472
వయససస:56
లస: ససస స

10681 AP151000669156
పపరర: తనహహరర సయఖద

10684 SQX0276386
పపరర: రరహమమన సయఖద

10687 SQX2240588
పపరర: మహమకద షబర

10690 SQX0492454
పపరర: షమస షపక

95-199/878

10693 MLJ3161619
పపరర: రరజజవనన ససలమసనన  

95-199/871

10696 MLJ3161601
పపరర: నసరరననసర షపక
భరస : మహకద
ఇసటట ననస:65-472
వయససస:58
లస: ససస స

10676 SQX1498311
పపరర: ఫరతమమ సయఖద

95-199/867

10679 SQX2183986
పపరర: బబబబ సయఖద

95-197/816

10682 SQX0276378
పపరర: రరహనన సయఖద

95-199/872

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-470
వయససస:50
లస: ససస స
95-199/874

10685 AP151000666359
పపరర: బబబబ సయఖద

95-199/875

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-470
వయససస:53
లస: పప
95-197/818

10688 SQX2240547
పపరర: మహమకద జబర

95-197/819

తసడక:ప మహమకద ఆరరఫ
ఇసటట ననస:65-471
వయససస:34
లస: పప
95-199/876

10691 SQX0709816
పపరర: ఫరతమమన షపక

95-199/877

భరస : మహహదద న
ఇసటట ననస:65-472
వయససస:32
లస: ససస స
95-199/879

భరస : ఇలయమజ  
ఇసటట ననస:65-472
వయససస:37
లస: ససస స
95-199/881

95-199/864

తసడక:ప ఇబపహహస సయఖద
ఇసటట ననస:65-470
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ప అమర
ఇసటట ననస:65-472
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప నజర
ఇసటట ననస:65-472
వయససస:34
లస: ససస స
10695 SQX0514992
పపరర: షపక షరకకరర

95-199/869

భరస : మహమకద ఆరరఫ
ఇసటట ననస:65-471
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జబర మహమకద
ఇసటట ననస:65-471
వయససస:28
లస: ససస స
10692 SQX0492553
పపరర: సమనన షపక

10678 SQX1498329
పపరర: జజవద సయఖద

10673 MLJ3152063
పపరర: అబబదల వహబ ఖన పఠరన

భరస : బబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-469
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-470
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప అబబదల గఫపర
ఇసటట ననస:65-471
వయససస:69
లస: పప
10689 SQX2177863
పపరర: నజజబ మహమకద

95-199/866

భరస : ననససర
ఇసటట ననస:65-470
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:65-470
వయససస:70
లస: ససస స
10686 SQX2240612
పపరర: మహమకద ఆరరఫ

10675 SQX1498303
పపరర: రరబయమ బససరర సయఖద

95-199/861

తసడక:ప యమసఫ ఖమన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ప బబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-469
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఇసరకయయల
ఇసటట ననస:65-470
వయససస:38
లస: ససస స
10683 AP151000669155
పపరర: షరహజజదద సయఖద

95-199/863

తసడక:ప బబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-469
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ప బబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-469
వయససస:25
లస: పప
10680 SQX0276394
పపరర: ఆయషర సయఖద

10672 SQX1622514
పపరర: మహమకద ఆబద

10670 SQX0755561
పపరర: జజకకర మహమకద

తసడక:ప సరరసజదదదన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ప మహమకద ఇషరహక
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ప యమసఫ ఖమన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:55
లస: పప
10677 SQX1498337
పపరర: ఇరరరన సయఖద

95-199/860

తసడక:ప సరరర జదదదన సరహహబ
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ప యమసఫ ఖమన
ఇసటట ననస:65-468
వయససస:50
లస: పప
10674 AP151000666311
పపరర: రహమమన ఖమన పఠరన

10669 SQX1416933
పపరర: మహమమకద జహహద

10694 MLJ3161627
పపరర: మహహబబననసర బబగస

95-199/880

భరస : ఫజజసస
ఇసటట ననస:65-472
వయససస:38
లస: ససస స
95-199/882

10697 MLJ3161924
పపరర: రజయమ బబగస  

95-199/883

భరస : కరరమబలమర బబగ  
ఇసటట ననస:65-472
వయససస:58
లస: ససస స
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95-199/884

తసడక:ప మహమకద ఆల బబషర
ఇసటట ననస:65-472
వయససస:37
లస: పప
10701 AP151000666757
పపరర: ఆరరఫ యసడక

95-199/887

10702 SQX0515015
పపరర: షపక మహమకద ఆల బబషర

95-189/1207

10705 SQX1878545
పపరర: లకకకపపరషకలమమరర అవరవరర

భరస : లకకయఖ తపసపటర
ఇసటట ననస:65-3131
వయససస:34
లస: ససస స

10708 AP151000657001
పపరర: బబపనయఖ మదదదననన

తసడక:ప ఖసతషబబడడడ న షపక మహమకద
ఇసటట ననస:65-5480
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ప బబడచ
ఇసటట ననస:65-13611
వయససస:40
లస: పప

10713 SQX1205807
పపరర: గగససయమ బబగస మహమకద

10714 SQX2535102
పపరర: శరకవణణ సస.ఏచ

95-193/1093

భరస : కజ షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65_64
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-,5-470/1
వయససస:26
లస: పప
10719 SQX2393056
పపరర: భగవరన ససకర

10717 SQX1053594
పపరర: అసక మహహష తనటట

95-197/769

10720 SQX2124253
పపరర: జమల మహమకద
భరస : గఫరర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-251972 , 2 LINE
వయససస:22
లస: ససస స

10722 SQX1213818
పపరర: ఫరరరక బబషర షపక

10723 SQX0344002
పపరర: నససర మహమకద

95-193/1073

తసడక:ప చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-4-318
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప యమకలబ మహమకద
ఇసటట ననస:66-4-319
వయససస:30
లస: పప

95-188/1047

10726 SQX1878131
పపరర: సతఖవరణణ కరనసగసటట
భరస : కకషష కరనసగసటట
ఇసటట ననస:66-6-604
వయససస:36
లస: ససస స

95-199/889

10706 SQX2207140
పపరర: ననగ వససత రగతష

95-192/1119

10709 SQX0223131
పపరర: చసదప పరల జజలమ

95-188/1048

తసడక:ప జజమస వరపపసరద రరవప
ఇసటట ననస:65-5383
వయససస:33
లస: పప
95-197/612

10712 SQX0344465
పపరర: సససదన పరరవన

95-193/1092

భరస : సయఖద
ఇసటట ననస:65_5-458
వయససస:43
లస: ససస స
95-189/1759

10715 NDX3284916
పపరర: పపమద జరరరకపఫ తష

94-157/812

తలర : ససపపరష జజ
ఇసటట ననస:65_67
వయససస:25
లస: పప
95-197/489

10718 SQX2376788
పపరర: సలస షపక

95-197/759

తసడక:ప ఘనసససదన షపక
ఇసటట ననస:65-221900
వయససస:51
లస: పప
95-197/780

10721 SQX1583815
పపరర: రరబనన మహమకద

95-193/1072

తసడక:ప యమకలబ మహమకద
ఇసటట ననస:66-4-318
వయససస:28
లస: ససస స
95-193/1074

భరస : నససరరదదదన
ఇసటట ననస:66-4-319
వయససస:28
లస: ససస స
95-193/1076

10703 MLJ3152485
పపరర: అకబర షపక

భరస : అపపరరవప
ఇసటట ననస:65-2102/3
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప వనసకటటశవరరర తనటట
ఇసటట ననస:65-181665
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప భవరన ససరఖ పపకరశ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:65-241953
వయససస:31
లస: పప

10725 SQX1583823
పపరర: జజకకర మహమకద

95-194/645

తలర : ససనల సస.ఏచ
ఇసటట ననస:65_65
వయససస:21
లస: ససస స
95-188/1211

95-199/886

తసడక:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:65-472
వయససస:78
లస: పప

తసడక:ప కరమకయఖ
ఇసటట ననస:65-3131
వయససస:75
లస: పప

95-188/1049 10711 SQX2244978
10710 MLJ3209509
పపరర: అయమజదదదన షపక మహమకద
పపరర: వల షపక

10716 SQX2400364
పపరర: బషపర షపక

95-199/888

భరస : శక హరరననథ అవరవరర
ఇసటట ననస:65-1387
వయససస:64
లస: ససస స
95-188/1046

10700 MLJ3153350
పపరర: రహహమ షపక

తసడక:ప అకబర
ఇసటట ననస:65-472
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ప గఫపర
ఇసటట ననస:65-472
వయససస:68
లస: పప

తసడక:ప లకకయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:65-499
వయససస:33
లస: పప
10707 SQX1421452
పపరర: పపసనన తపసపటర

95-199/885

తసడక:ప జజనభబషర
ఇసటట ననస:65-472
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ప గఫపర
ఇసటట ననస:65-472
వయససస:58
లస: పప
10704 SQX1933035
పపరర: మబరళ గసగరశశటట

10699 MLJ3151990
పపరర: సరరర ర షపక

10724 SQX1583856
పపరర: తససనమ మహమకద

95-193/1075

భరస : యమకలబ మహమకద
ఇసటట ననస:66-4-319
వయససస:45
లస: ససస స
95-193/1077

10727 MLJ3145687
పపరర: షరకకరర షపక

95-193/1078

భరస : రహహస 
ఇసటట ననస:66-10-85/6
వయససస:58
లస: ససస స
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10728 SQX0232702
పపరర: బబషర మహకద
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95-193/1079

తసడక:ప అహకద బబగ
ఇసటట ననస:66-10-85/6
వయససస:33
లస: పప
10731 SQX0879890
పపరర: షపక శరరఫ

95-193/1081

95-193/1084

95-193/1087

95-194/647

95-194/650

95-194/653

95-196/726

95-211/1026

తసడక:ప శవ రరడకడ
ఇసటట ననస:69-5-204
వయససస:18
లస: పప
10755 SQX0423731
పపరర: చనసద భబషర షపక
తసడక:ప అబబదల మజద
ఇసటట ననస:72-271
వయససస:61
లస: పప

95-193/1088

10741 SQX0454371
పపరర: షపక హససనన

10744 SQX0449801
పపరర: షహననజ బబగస

10747 AP151000666590
పపరర: ఫమమజ మబహమకద

95-193/432

10750 SQX2152122
పపరర: రరజత పలననటట

95-193/1083

10736 SQX0088898
పపరర: ఇరరరన షపక

95-193/1086

10739 SQX0429837
పపరర: షపక జజనబ

95-194/646

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:66-34-5021
వయససస:31
లస: ససస స
95-194/648

10742 SQX0454736
పపరర: నహహదన షపక

95-194/649

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:66-34-5021
వయససస:40
లస: ససస స
95-194/651

10745 SQX0427286
పపరర: కమల షపక

95-194/652

తసడక:ప అనవర
ఇసటట ననస:66-34-5021
వయససస:35
లస: పప
95-194/654

తసడక:ప ఇలయమస
ఇసటట ననస:66-34-5021
వయససస:52
లస: పప

భరస : అమర బబష
ఇసటట ననస:67-6-671
వయససస:42
లస: ససస స
10752 SQX2179505
పపరర: ససరఖ పపకరశ రరడకడ పరకననటట

10738 SQX0137927
పపరర: రరమమసజననయబలల దనరన

10733 SQX1583922
పపరర: రబబబన షపక

తసడక:ప ఖమదర
ఇసటట ననస:66-34-5021
వయససస:34
లస: పప

భరస : సయఖద మర
ఇసటట ననస:66-34-5021
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:ప గఫపర
ఇసటట ననస:66-34-5021
వయససస:49
లస: పప
10749 SQX2112407
పపరర: షమన షపక

95-193/1085

భరస : షపక ఆదస షఫస
ఇసటట ననస:66-34-5021
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఖమససమ
ఇసటట ననస:66-34-5021
వయససస:55
లస: ససస స
10746 SQX0415349
పపరర: సరధదక షపక

10735 SQX0138511
పపరర: ససభబన సయఖద

95-198/1552

తసడక:ప అబబదల మమజద షపక
ఇసటట ననస:66-34-5021
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప రరమమసజననయబలల
ఇసటట ననస:66-34-5021
వయససస:39
లస: పప

భరస : సలమఉదదదన
ఇసటట ననస:66-34-5021
వయససస:31
లస: ససస స
10743 AP151000669494
పపరర: రహమతతన మహమకద

95-193/1082

తసడక:ప బషసర
ఇసటట ననస:66-34-5021
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప నసరరదదదన
ఇసటట ననస:66-34-5021
వయససస:35
లస: పప
10740 SQX0462762
పపరర: షపక నగరన

10732 SQX1188474
పపరర: రరజజ శశఖర రరడడ క జకకఎస

10730 SQX2433506
పపరర: నదదస షపక

తసడక:ప బబబరర షపక
ఇసటట ననస:66-15-1442
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ప వనసకటటసవర రరడకడ జకకఎస
ఇసటట ననస:66-34-5021
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:66-34-5021
వయససస:30
లస: పప
10737 SQX0087940
పపరర: ఖమజజ షపక

95-196/633

తసడక:ప గఫపర
ఇసటట ననస:66-14-1411
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప షపక షమబ
ర దదదన
ఇసటట ననస:66-34-5021
వయససస:26
లస: పప
10734 SQX1616582
పపరర: యమససన షపక

10729 SQX0944561
పపరర: ససబబన షపక

10748 SQX2237352
పపరర: తహహరర షపక

95-189/1650

భరస : షసషపర షపక
ఇసటట ననస:67-1-518
వయససస:46
లస: ససస స
95-187/521

10751 SQX2152148
పపరర: ససరఖ పపకరశ పరకననటట

తసడక:ప శవరరడకడ పరకననటట
ఇసటట ననస:69-5-204
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ప శవ రరడకడ పరకననటట
ఇసటట ననస:69-5-204
వయససస:18
లస: పప

95-221/1406
10753 SQX2407476
పపరర: వనసకట మణణకసఠ ససబబబ రరడడ క
సఫ మరరడకడ
తసడక:ప రరమరరడకడ సఫ మరరడకడ
ఇసటట ననస:69-21-1482
వయససస:18
లస: పప

10754 SQX2419984
పపరర: మబదనసససర షపక
తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:70-65-5-460
వయససస:44
లస: పప

10756 SQX2289106
పపరర: జజన మహమకద

10757 AP151000669504
పపరర: రమమదడవ బచరల

తసడక:ప ఇబపహహస మహమకద
ఇసటట ననస:73
వయససస:62
లస: పప

95-192/1201

95-187/522

95-198/1560

95-197/490

భరస : కకకషష బచనలమ
ఇసటట ననస:75-18-1749
వయససస:47
లస: ససస స
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పపరర: షపక మబనన
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95-198/1325

Deleted

భరస : షపక జజకకర
ఇసటట ననస:212
వయససస:44

లస: ససస స

10761 AP151000669009
పపరర: ఇమమమ బ పఠరన
భరస : బబడడ
ఇసటట ననస:548
వయససస:70

95-194/688

లస: ససస స

10764 SQX1031814
పపరర: దదలఫ మమడకకకసడక

95-188/1067

తసడక:ప మధసససదననపవప మమడకకకసడక
ఇసటట ననస:654-360
వయససస:27
లస: పప
10767 SQX2422103
పపరర: కరజమ షపక

95-189/1349

95-192/998

95-198/1321

95-198/1324

95-198/1328

తసడక:ప నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:2475
వయససస:45
లస: పప

10765 SQX1031806
పపరర: అనల కలమమర మమడకకకసడక

10766 SQX1878065
పపరర: నగరనన షపక

95-188/1068

10771 SQX2370864
పపరర: రహహమమన సయద

10774 SQX2335768
పపరర: నససమ మహమకద

10777 SQX2336287
పపరర: సరసబశవ రరవప వనసకకటట

95-190/1293

95-198/1224

95-193/1091

10769 SQX2261345
పపరర: అయఖపప యయరరవ

95-192/937

తసడక:ప ఆసజననయబలల యయరరవ
ఇసటట ననస:1418
వయససస:20
లస: పప
95-198/1317

10772 SQX2242964
పపరర: పపవణ కసడడలమ

95-198/1320

తసడక:ప కకశశర కసడడలమ
ఇసటట ననస:2108
వయససస:19
లస: పప
95-198/1322

10775 SQX2288660
పపరర: ససపపరష గరరగసటట

95-198/1323

భరస : మబరళ కకషష గరరగసటట
ఇసటట ననస:2109
వయససస:34
లస: ససస స
95-198/1326

10778 SQX2311256
పపరర: రసగమక వనకకటట

95-198/1327

భరస : సరసబశవ రరవప వనకకటట
ఇసటట ననస:2130
వయససస:32
లస: ససస స

95-198/1329 10781 SQX2245017
95-198/1330
10780 SQX2245025
పపరర: ఉమమహహశవరరరవప అసడలకరర
పపరర: బబల వనసకట తషలసస అసడలకరర

10783 SQX2057610
పపరర: సరమమజఖస సననసనలమ

భరస : ఉమమమహహశవర రరవప
ఇసటట ననస:2152
వయససస:38
లస: ససస స
95-175/946

భరస : సరవమ సససనలలమ
ఇసటట ననస:2448
వయససస:53
లస: ససస స
95-198/1333

95-188/1066

తసడక:ప బషసద షపక
ఇసటట ననస:1035-65-8-904/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ప చసదప మహన అసడలకరర
ఇసటట ననస:2152
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప జజకకర హహసపన సయఖద
ఇసటట ననస:2197
వయససస:19
లస: ససస స
10785 SQX2432482
పపరర: ఉమర షపక

తసడక:ప మననవరరర న శరనస
ఇసటట ననస:654-360
వయససస:24
లస: పప

10768 SQX2235927
పపరర: నయమమత సయద

95-198/1334

10763 SQX1276741
పపరర: జజసఫ శరనస

భసధసవప: ఫణణపవనకలమమర యడ
ఇసటట ననస:653-257 ANANDEPETA 3 RD L
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ప శవయఖ వనసకకటట
ఇసటట ననస:2130
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఇశరక సయద
ఇసటట ననస:2137
వయససస:23
లస: ససస స
10782 SQX2529626
పపరర: రహమత సయఖద

95-197/491

భరస : ఖజ ఖలసదర మహమకద
ఇసటట ననస:2109
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప ఖజ ఖలసదర మహమకద
ఇసటట ననస:2109
వయససస:21
లస: పప
10779 SQX2244333
పపరర: నసససయమ సయద

10762 SQX1971068
పపరర: ససదనన పటట న

10760 SQX2476406
పపరర: ఆశయమ పరవన షపక

భరస : కలలశర వల షపక
ఇసటట ననస:304
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ప దనవపద సయద
ఇసటట ననస:1808
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ప ఇబపహహస మహమకద
ఇసటట ననస:2109
వయససస:43
లస: పప
10776 SQX2334969
పపరర: మబషరసక అల మహమకద

భరస : చసదప మహన
ఇసటట ననస:241/E, 1st FLOUR
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప రఫసయబలమర సయద
ఇసటట ననస:1204
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఖమజమహహదద న సయఖద
ఇసటట ననస:1799
వయససస:31
లస: ససస స
10773 SQX2335156
పపరర: ఖజ ఖలసదర మహమకద

95-189/1259

తసడక:ప మధసససదననపవప మమడకకకసడక
ఇసటట ననస:654-360
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:1162
వయససస:21
లస: ససస స
10770 SQX2258671
పపరర: హససన బబగస సయఖద

10759 SQX2059939
పపరర: మమరయ జజఖత జసగస

10786 SQX2499820
పపరర: శకనవరస దనసరర
తసడక:ప ననగమరర దనసరర
ఇసటట ననస:2491
వయససస:41
లస: పప

10784 SQX2347847
పపరర: సరవమ సననసనలమ

95-198/1332

భసధసవప: సరమమజఖస సననసనలమ
ఇసటట ననస:2448
వయససస:59
లస: పప
95-198/1594

10787 SQX2499838
పపరర: దసరరర సబ దనసరర

95-198/1595

భరస : ననగబరర దనసరర
ఇసటట ననస:2491
వయససస:56
లస: ససస స
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పపరర: ననగబరర దనసరర
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95-198/1596

తసడక:ప పపపయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:2491
వయససస:74
లస: పప
10791 MLJ1747922
పపరర: రజషరక షపక

95-189/1210

10792 SQX2082352
పపరర: అలస ఫ సయద

95-198/1564

10795 SQX1956648
పపరర: షపక ఆతహర

భరస : సతఖననరరయణ కలసచనకలరర
ఇసటట ననస:BLOCK 4 FLOT 402
వయససస:41
లస: ససస స

10800 SQX2208189
పపరర: రఫసయమ బబగబమ మహమకద

10801 SQX2237162
పపరర: నజరరదదదన అబబదల

95-192/1207

భరస : ఉబబసదసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:BLOCK 4 PLOT G4
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:BLOCK 5 FLOT 202
వయససస:46
లస: ససస స
10806 SQX1817782
పపరర: జజన షపక

95-193/1094

తసడక:ప కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:D NO 16-38-66
వయససస:27
లస: పప

95-192/1203

95-196/967

భరస : రరజశశఖర వరల
ఇసటట ననస:D NO 17-2-3-137
వయససస:36
లస: ససస స

10804 SQX1815919
పపరర: అలమర కలలమ రరమ దడవ

95-193/1096

95-194/857

10807 SQX1877877
పపరర: షపక ఖమదర

10810 SQX1805837
పపరర: అయషర షపక

10813 SQX2550739
పపరర: రతన కలమమరర మమజజటట

తసడక:ప లకకక నరసససహ రరవప మమజజటట
ఇసటట ననస:D-NO 17-2-3/248
వయససస:62
లస: పప

భరస : మహన కలమమర మమజజటట
ఇసటట ననస:D-NO 17-2-3/248
వయససస:57
లస: ససస స

10815 SQX1815802
పపరర: పదక బసరబతస న

10816 SQX2030443
పపరర: సఫమఖ దకకకమమలమ

95-193/1097

భరస : రరమబ బసరబతస న
ఇసటట ననస:D NO 17-2-202/1 1ST LANE
వయససస:34
లస: ససస స

95-189/1771

తసడక:ప గణపత ఉమమమహహశవర రరవప తతనసగబస
ఇసటట ననస:B.5 P 202
వయససస:32
లస: పప
95-192/1204

10802 SQX2237493
పపరర: షబన ఫరతమ అబబదల

95-192/1208

తసడక:ప సరసబశవ రరవప దకకకమమలమ
ఇసటట ననస:DNO-17-6-9/4
వయససస:20
లస: ససస స

10805 SQX1924810
పపరర: శశశలజ పపలపరటట

95-197/492

తసడక:ప వనసకటటశవర రరడకడ పపలపరటట
ఇసటట ననస:DNO 16-18-129
వయససస:29
లస: ససస స
95-192/827

10808 SQX1878461
పపరర: షపక హబబబ

95-194/689

భరస : షపక ఖమదర
ఇసటట ననస:DNO 17-1-91
వయససస:27
లస: ససస స
95-194/690

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:D NO 17-2-3-234/A
వయససస:32
లస: ససస స

10812 SQX2550721
పపరర: మహన కలమమర మమజజటట

10796 SQX2541068
పపరర: పవన ససధదర తతనసగబసటర

భరస : నజరరదదదన అబబదల
ఇసటట ననస:BLOCK 5 FLOT 101
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప షపక మహబమబ
ఇసటట ననస:DNO 17-1-91
వయససస:32
లస: పప

10809 SQX2449163
పపరర: ససజజత వరల

95-193/1442

తసడక:ప హహసపన
ఇసటట ననస:BLOCK 4 PLOT 44
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఆళళకలల గరపస
ఇసటట ననస:DNO 10-55-31
వయససస:33
లస: ససస స
95-145/1060

10793 SQX2300283
పపరర: రహహమ షపక
భరస : ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:ALI NAGER
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప రరవపఫ అబబదల
ఇసటట ననస:BLOCK 5 FLAT 101
వయససస:49
లస: పప
95-192/1209

95-211/1003

95-192/1206 10799 SQX2237147
10798 SQX2208205
పపరర: శరరద అననపపరష కలసచనకలరర
పపరర: మహమకద ఉబబసదసలమర షపక

తసడక:ప చనన హనసమయఖ కలసచనకలరర
ఇసటట ననస:BLOCK 4 FLOT 402
వయససస:50
లస: పప

10803 SQX2206027
పపరర: ననగరరజకలమమరర కసదసకకరర

95-154/1114

భరస : అసరరస షపక
ఇసటట ననస:ANANDAPET 5/3 LINE
వయససస:29
లస: ససస స
95-192/1205

10790 SQX2324044
పపరర: పపవణ కనసమమరర

తసడక:ప మజజశ కనసమమరర
ఇసటట ననస:6489
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప అసజద సయద
ఇసటట ననస:A-2-3/232
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ప అబబదల వప
ఫ ఫ షపక
ఇసటట ననస:ANANDAPET
వయససస:26
లస: ససస స
10797 SQX2237048
పపరర: సతఖననరరయణ కలసచనకలరర

95-193/1487

తసడక:ప మబజబ ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:2626
వయససస:36
లస: పప

భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:6765-7-652
వయససస:27
లస: ససస స
10794 SQX2295806
పపరర: శబర షపక

10789
పపరర: అతఫ ఖమన మహమద

10811 SQX1805787
పపరర: షఫసఉలమరబ మహమకద

95-196/650

తసడక:ప రఫసఉలమరబ మహమకద
ఇసటట ననస:D NO 17-2-3/243 2 LINE
వయససస:29
లస: పప
95-196/993

10814 SQX2372316
పపరర: షబయ బబగస సయఖద

95-196/968

భరస : షసషసర జమ సయఖద
ఇసటట ననస:D NO 17-2-78
వయససస:23
లస: ససస స
95-197/535

10817 SQX1813153
పపరర: షపక గగససయమ పరరవన

95-188/1074

భరస : షపక దదల
ఇసటట ననస:DNO 17-7-7
వయససస:24
లస: ససస స
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10818 SQX1812775
పపరర: శక షకకరరననస
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95-188/1075

తసడక:ప షపక కరరమబలర
ఇసటట ననస:DNO 17-7-9
వయససస:25
లస: ససస స
10821 SQX2070019
పపరర: మనససర బబష షపక

95-198/1221

95-189/1211

95-189/1213

95-189/1215

95-189/1218

95-189/1221

95-190/952

భరస : గబరర మమరరస సపరస శశటట
ఇసటట ననస:D NO 17-16-27/1
వయససస:46
లస: ససస స

10831 SQX1798990
పపరర: షపక కరరమబలమర

10834 SQX1839786
పపరర: షపక ససభబన బ

10837 SQX1799055
పపరర: సయఖద మబన

10840 SQX2061166
పపరర: అసకతషలమర షపక

95-192/1210

10843 NDX0832931
పపరర: రజయమ బబగబమ షపక

95-189/1216

10846 SQX1835115
పపరర: షపక కరరమబన
భరస : షపక జఫరర స
ఇసటట ననస:DNO 17-16-57/A
వయససస:49
లస: ససస స

10826 SQX1799063
పపరర: షపక అబబదల నఫసస

95-188/1080

10829 SQX1813856
పపరర: షపక చనసదదన

95-189/1214

10832 SQX1798933
పపరర: పఠరన పరరవన

95-189/1217

భరస : పఠరన హహసపసన
ఇసటట ననస:DNO 17-9-29
వయససస:29
లస: ససస స
95-189/1219

10835 SQX1799014
పపరర: షపక గగస బబషర

95-189/1220

తసడక:ప షపక మఝర అల
ఇసటట ననస:DNO 17-9-32
వయససస:21
లస: పప
95-189/1222

10838 SQX1813435
పపరర: ఉమమక సనన షపక

95-189/1223

తసడక:ప ఫరరద అహకద షపక
ఇసటట ననస:D NO 17-10-20 7TH LINE
వయససస:22
లస: ససస స
95-192/930

10841 SQX2040004
పపరర: రరకరసనన షపక

95-191/466

భరస : సరబర షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 17-12-15/10
వయససస:33
లస: ససస స
95-192/1214

భరస : హసన అహకద షపక
ఇసటట ననస:D.NO.17-14-100/1
వయససస:53
లస: ససస స
95-192/1212

95-188/1079

భరస : షపక అబబదల రజహమమన
ఇసటట ననస:DNO 17-8-56
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 17-12-10/104
వయససస:19
లస: పప

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:D NO 17-14-17
వయససస:24
లస: ససస స
10845 SQX2310357
పపరర: నసకలమక సపరస శశటట

95-188/1081

భరస : సయఖద సలమఉదదదన
ఇసటట ననస:DNO 17-9-32/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఖదదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:D NO17-10-31/11/1
వయససస:40
లస: ససస స
10842 TMO1388959
పపరర: అసక ససలమసనన షపక

10828 SQX1812973
పపరర: షపక ఇమమమ న

10823 SQX1813062
పపరర: జరరన పఠరన

భరస : షపక అబబదల నససర
ఇసటట ననస:DNO 17-8-36
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : షపక అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:DNO 17-9-32
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సయఖద నసరరదదదన
ఇసటట ననస:DNO 17-9-32/1
వయససస:32
లస: ససస స
10839 SQX1805944
పపరర: కరరమబననసర షపక

95-189/1212

తసడక:ప షపక బబజ
ఇసటట ననస:DNO 17-9-16
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప షపక కరరమబలమర
ఇసటట ననస:DNO 17-9-31
వయససస:21
లస: ససస స
10836 SQX1813807
పపరర: సయఖద రజశరక

10825 SQX1876689
పపరర: లకకక కరణస

95-188/1077

భరస : జజహర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:D NO 17-8-4
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ప షపక సననఉలమర
ఇసటట ననస:DNO 17-8-42
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప జజన ఖమన
ఇసటట ననస:DNO 17-8-56
వయససస:29
లస: పప
10833 SQX1876283
పపరర: షపక హఫసజజ

95-188/1078

భరస : ససబపమణఖస కరణస
ఇసటట ననస:D NO 17-8-22
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ప షపక అబబదల అజజ
ఇసటట ననస:DNO 17-8-36
వయససస:36
లస: పప
10830 SQX1813930
పపరర: షపక అబబదల రహమమన

10822 SQX1799089
పపరర: షపక గగససయమ

10820 SQX1799097
పపరర: షపక గగససయమ

భరస : షపక ఫసరరజ
ఇసటట ననస:DNO 17-7-10
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : షపక ఇలయజ
ఇసటట ననస:DNO 17-7-10/23
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఇకరబల పఠరన
ఇసటట ననస:D NO 17-8-4
వయససస:31
లస: ససస స
10827 SQX1798917
పపరర: షపక అబబదల నససర

95-188/1076

తసడక:ప షపక కరరమబలమర
ఇసటట ననస:DNO 17-7-9
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ప మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 17-7-10/7
వయససస:18
లస: పప
10824 SQX1805993
పపరర: ఆయయష పఠరన

10819 SQX1812718
పపరర: షపక సజజద ఇరరరన

10844 SQX2237600
పపరర: దసరరర పపసరద పససపపలలటట

95-192/1211

తసడక:ప దసరరర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:D NO 17-15-3/1
వయససస:27
లస: పప
95-192/828

10847 SQX1835131
పపరర: షపక ననహహద

95-192/829

తసడక:ప షపక ససబబన
ఇసటట ననస:DNO 17-16-57/A
వయససస:25
లస: పప
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10848 SQX2271492
పపరర: ఘన శశశదన సయద
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95-190/1251

తసడక:ప మర హహసపన సయద
ఇసటట ననస:DNO 17-17-38/A
వయససస:67
లస: పప
10851 SQX1785187
పపరర: షపక మమమబననసర

95-193/1100

95-193/1095

తసడక:ప లయశ ఖమన పపతడన
ఇసటట ననస:D.NO.17-20-23/1
వయససస:25
లస: పప
10857 SQX1834191
పపరర: రరకరసనన షపక

95-174/662

95-193/1103

95-142/648

తసడక:ప సతఖననరరయణ రగతష
ఇసటట ననస:D.NO. 65-2-95-5
వయససస:20
లస: ససస స
10869 SQX1931849
పపరర: మహమకద నవద అహకద
తసడక:ప మహమకద అబబదలమర
ఇసటట ననస:DNO 65-3-216
వయససస:21
లస: పప
10872 SQX1875897
పపరర: షపక హఫస
తసడక:ప షపక యమససన
ఇసటట ననస:DNO 65-5-373
వయససస:22
లస: ససస స
10875 SQX1963743
పపరర: షపక కరరమబలమర
తసడక:ప షపక బబష
ఇసటట ననస:DNO 65-8-795
వయససస:51
లస: పప

10856 SQX2333888
పపరర: లకకక నరసససహస వపలర

95-193/1446

10858 SQX2072122
పపరర: చగటట జజన షపక

10861 SQX1785021
పపరర: రరమ ససబబబరరడడ క కలక
ర రర

10864 SQX1849397
పపరర: పఠరన మమలక బబగస

10867 SQX2207405
పపరర: మహమకద ఉమర

10870 SQX1877976
పపరర: షపక జయఉదదదన

10873 SQX2144228
పపరర: ససరరజదదదన షపక

95-196/731

10876 SQX1964709
పపరర: షపక నలలఫర
భరస : షపక అబబదల అలస
ఇసటట ననస:DNO 65-8-893
వయససస:24
లస: ససస స

10859 SQX1785112
పపరర: అసజమక కలక
ర రర

95-193/1102

భరస : ససబబబరరడకడ కలక
ర రర
ఇసటట ననస:D NO 64-3-1771/2
వయససస:41
లస: ససస స
95-193/1104

10862 SQX2207447
పపరర: ససలమసన బబష షపక

95-192/1213

తసడక:ప గగసప బబష షపక
ఇసటట ననస:d no 64-6-2120/3
వయససస:19
లస: పప
95-199/920

10865 SQX1841261
పపరర: ఖమజజ మహమకద

95-199/921

తసడక:ప ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:D NO 65-1-26 1ST LANE
వయససస:34
లస: పప
95-192/1215

10868 SQX2022028
పపరర: నసరసర ఫరతమ షపక

95-188/1141

భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 65-3-186
వయససస:29
లస: ససస స
95-193/1106

95-189/1746
10871 SQX2524171
పపరర: మహమకద నసరరదదదన షరరఫ

తసడక:ప సలమవపదదదన షరరఫ
ఇసటట ననస:D NO 65-4-391
వయససస:35
లస: పప
95-193/1444

తసడక:ప ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 65-5-449
వయససస:26
లస: పప
95-190/953

95-196/971

తసడక:ప నరసససహస వపలర
ఇసటట ననస:DNO 17-23-236/7
వయససస:78
లస: పప

తసడక:ప షపక అబబదల అజజ
ఇసటట ననస:DNO 65-4-319
వయససస:55
లస: పప
95-188/1082

95-193/1443

10855 SQX2333326
పపరర: నరకల వపలర

తసడక:ప షపక ఉసరకన
ఇసటట ననస:DNO 65-2-115
వయససస:54
లస: పప
95-193/1105

10853 SQX2187433
పపరర: తహససన పరరవన షపక
తసడక:ప అబబదలమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 17-20-18
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పఠరన మహమకద ఖమన
ఇసటట ననస:DNO 65-1-13
వయససస:38
లస: ససస స
95-10/672

95-193/1099

భరస : మహమకద నసరరలలసన
ఇసటట ననస:DNO 17-20-10 MAGDUM NAGA
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ప శశషరరరడకడ
ఇసటట ననస:D NO 64-3-1771/2
వయససస:45
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ ననయబడడ
ఇసటట ననస:D NO 64-50/1
వయససస:30
లస: ససస స
10866 SQX1989797
పపరర: వనసకట లకకక రగతష

95-193/1101

తసడక:ప ఇజజజ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 64-3-1698
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ప ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:D NO 64-3-1771/2
వయససస:22
లస: పప
10863 SQX1817972
పపరర: వజయశరసత ననయబడడ

10852 SQX1877984
పపరర: దదలర ద బబగస

10850 SQX1840438
పపరర: మహమకద నగరన

భరస : మహమకద అససఫ
ఇసటట ననస:DNO 17-17-80
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : లకకక నరసససహస వపలర
ఇసటట ననస:DNO 17-23-236/7
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:D NO 60-1-88
వయససస:22
లస: ససస స
10860 SQX1785070
పపరర: అనసతరరడకడ కలక
ర రర

95-193/1098

భరస : మహమకద ఆరరఫ
ఇసటట ననస:DNO 17-17-80
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : షపక జజన
ఇసటట ననస:DNO 17-17-87/A
వయససస:33
లస: ససస స
10854 SQX1877950
పపరర: యబసఫ ఖమన పపతడన

10849 SQX1840446
పపరర: మహమకద ఫరరర నన

10874 SQX2153831
పపరర: షరహహన షపక

95-193/1445

భరస : ససరరజదదదన షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 65-5-449
వయససస:23
లస: ససస స
95-190/954

10877 SQX2182319
పపరర: రకకయ పఠరన

95-194/846

తసడక:ప అహకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:D NO 65-11-1140
వయససస:25
లస: ససస స
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10878 SQX2160968
పపరర: పరరవన షపక
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95-194/847

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 65-12-1345/7
వయససస:24
లస: ససస స
10881 SQX1783786
పపరర: షపక అబబదల షఫ యబ

95-199/923

95-199/924

తసడక:ప షపక హహమయమన
ఇసటట ననస:DNO 65-26-2003
వయససస:21
లస: పప
10887 SQX1877398
పపరర: వనసకట నరసససహచనరర
ననగరరరరనకకసడ
తసడక:ప వనసకటటశవరరర ననగరరరరనకకసడ
ఇసటట ననస:D. NO.65-64
వయససస:49
లస: పప

95-190/951

తసడక:ప దనవపద సయద
ఇసటట ననస:D NO 65-109
వయససస:42
లస: పప
95-192/826

తసడక:ప అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:D.NO:17-17-20/6
వయససస:37
లస: పప
95-189/1224

10888 SQX2483386
పపరర: తససనమ కగసర సయద

10889 SQX2468536
పపరర: నసరజహన సయద

10891 SQX1841238
పపరర: జకకర బబగస షపక

10894 SQX2191617
పపరర: హబబబననసర మహమకద

10897 SQX1923515
పపరర: అఫరసనన షపక

10900 SQX1994219
పపరర: జఫపఉలమర షపక
తసడక:ప అబబల షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 17-8-41
వయససస:43
లస: పప

10902 SQX2250256
పపరర: అబబదల రగఫ షపక

10903 SQX2146413
పపరర: యబసఫ షపక

95-189/1653

తసడక:ప నవరబ షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 17-9-35/A
వయససస:35
లస: పప

95-176/1067

తసడక:ప రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 17-12-15/3
వయససస:29
లస: పప

10906 SQX2242592
పపరర: ససమ పఠరన
తసడక:ప ఫససరరజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:DOOR NO 17-17-49
వయససస:20
లస: ససస స

95-197/833

భరస : దనవపద సయద
ఇసటట ననస:D NO 65-109
వయససస:70
లస: ససస స
95-192/824

10892 SQX1841220
పపరర: ఫరరరనన షపక

95-192/825

భరస : షబబర అహకద షపక
ఇసటట ననస:D.NO:17-17-20/6
వయససస:31
లస: ససస స
95-194/848

10895 SQX2245991
పపరర: కరరస పఠరన

95-198/1568

తసడక:ప మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:DOOR NO 17-3-14
వయససస:49
లస: పప
95-199/925

10898 SQX1969963
పపరర: మబసతనజ అల మహమకద

95-188/1083

తసడక:ప అబబదల కరరమబలర మహమకద
ఇసటట ననస:DOOR NO 17-8-18/2
వయససస:22
లస: పప
95-188/1142

10901 SQX1971365
పపరర: జఫపఉలమర షపక

95-189/1226

తసడక:ప అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 17-8-41
వయససస:44
లస: పప
95-190/1252

తసడక:ప లలల షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 17-10-70
వయససస:21
లస: పప
95-191/666

95-190/950

భరస : వనసకట నరసససహచనరర ననగరరరరనకకసడ
ఇసటట ననస:D. NO. 65-64
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ప మమసర షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 17-5-5
వయససస:21
లస: ససస స
95-189/1225

10886 SQX1877372
పపరర: హహమలత దడవ బలర కలరరస

తసడక:ప వనసకట నరసససహచనరర ననగరరరరనకకసడ
ఇసటట ననస:D.NO. 65-64
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప అబబదల కరరమబలర మహమకద
ఇసటట ననస:DOOR NO 17-8-18/2
వయససస:22
లస: పప

10905 SQX2189256
పపరర: రబబన షపక

95-190/949

భరస : బషసర మహమకద
ఇసటట ననస:DOOR NO 17-2-69
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప మమసర షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO. 17-5-5
వయససస:21
లస: పప
10899 SQX1972959
పపరర: మబసతనజ అల మహమకద

10885 SQX1877422
పపరర: గరయతప ననగరరరరనకకసడ

95-198/1567

భరస : షపక మహబమబ
ఇసటట ననస:DNO 65-26-1988
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : షబర షపక
ఇసటట ననస:D.NO:17-17-20/6
వయససస:30
లస: ససస స

10893 SQX1841246
పపరర: షబర అహకద షపక

95-193/1491

95-191/665 10883 SQX2251577
10882 SQX2188662
పపరర: మహమకద అరరకయమ ససలమసనన
పపరర: షపక సబహ

భరస : అమర హమర సయద
ఇసటట ననస:D NO 65-109
వయససస:39
లస: ససస స
95-198/1565

10880 SQX2515161
పపరర: సమధనన షపక

తసడక:ప జజన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:D NO 65-21-1853
వయససస:59
లస: పప

భరస : మహమకద అబబదల రజజక
ఇసటట ననస:DNO 65-22-1888/1
వయససస:25
లస: ససస స

10884 SQX1784289
పపరర: షపక ఉసరకన అల

10896 SQX1876309
పపరర: ఉబబద షపక

95-198/1566

తసడక:ప ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 65-16-1476
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ప షపక షకకల
ఇసటట ననస:DNO 65-22-1879
వయససస:22
లస: పప

10890 SQX2469666
పపరర: అమర హమర సయద

10879 SQX2185676
పపరర: ససభబన షపక

10904 SQX2225795
పపరర: ఫరరధ షపక

95-190/1253

భరస : కమమలలదదదన షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 17-11-21/H
వయససస:19
లస: ససస స
95-192/1216

10907 SQX2198349
పపరర: వనసకటరమణ ససదద నబతష
స న

95-191/673

భరస : సరసబ శవ రరవప సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:DOORNO.65-2-51,.
వయససస:18
లస: ససస స
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10908 SQX1213164
పపరర: కరరమబనన షపక
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95-190/831

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:Door No-65-10-1030
వయససస:32
లస: ససస స
10911 SQX1995893
పపరర: షపక కరరమబననసర

10909 SQX1213388
పపరర: రససల షపక

95-190/899

తసడక:ప ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:Door No-65-10-1030
వయససస:50
లస: పప
95-190/1016

10912 SQX2017580
పపరర: సయద ఉబబదసలమర

10910 SQX2001584
పపరర: నశర ఖమన పఠరన

95-193/1158

తసడక:ప అహకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:DOOR NO, 65-20-1834
వయససస:45
లస: పప
95-198/1222

10913 SQX2185684
పపరర: షపక అయయషర

95-198/1570

భరస : షపక అనవర బబష
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 17-17-21/2
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ప సయద కరరమబలర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-1-15
వయససస:31
లస: పప

భరస : షపక బబజ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-2-34
వయససస:42
లస: ససస స

10914 SQX2020956
పపరర: షపక బలమల

10915 SQX2088375
పపరర: సయద ఇబపహహస

10916 SQX2224152
పపరర: షపక రరహన

95-191/467

95-198/1223

95-188/1358

తసడక:ప షపక మజహర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-2-50
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప సయద అహమద
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-2-130
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ప షపక కరరమబలమర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-3-132
వయససస:19
లస: ససస స

10917 SQX2053213
పపరర: షపక హలమమ ఉరరఫ రరషక

10918 SQX2243582
పపరర: పఠరన ననగబల ఖమన

10919 SQX2020121
పపరర: షపక షరదదయమ ఫసరడగసప

95-1/1273

95-191/667

95-192/931

తసడక:ప షపక నసరరదదదన
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-3-150
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ప పఠరన మసరసన
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-3-150
వయససస:20
లస: పప

భరస : షపక మమహహమమద
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-3-193/1
వయససస:21
లస: ససస స

10920 SQX1964667
పపరర: సయద హబబబర రహమమన

10921 SQX2138519
పపరర: షపక మహమకద అల

10922 SQX2138493
పపరర: షపక యమససకన

95-188/1084

95-191/668

95-191/669

తసడక:ప సయద
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-3-208/1
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ప షపక యమసఫ జన
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-4-330
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ప షపక మహమకద అల
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-4-330
వయససస:29
లస: పప

10923 SQX2060853
పపరర: షపక అకబర బబష

10924 SQX1996081
పపరర: షపక ఫరరరనన

10925 SQX2504694
పపరర: మరజజ మహససనన బబగబమ

95-191/468

95-188/1143

95-193/1488

తసడక:ప హహసపన సరహహబ
ఇసటట ననస:door number 65-4-342
వయససస:43
లస: పప

భరస : షపక అబబదలమర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-4-347
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ప మరజజ అసకతషలమర బబగ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-4-391
వయససస:19
లస: ససస స

10926 SQX2041655
పపరర: షపక సబన

10927 SQX2172799
పపరర: షపక నజయమ

10928 SQX1992494
పపరర: ఇసరకయల

95-188/1144

95-189/1654

95-188/1145

తసడక:ప షపక సలమరవపదదదన
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-5-384
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : షపక అమర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-5-494
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ప సరహహబ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-5-499
వయససస:44
లస: పప

10929 SQX1992502
పపరర: తహహరర బబగబమ

10930 SQX2501757
పపరర: షపక షబన

10931 SQX2501807
పపరర: షపక శకకల

95-189/1346

95-189/1677

95-189/1678

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-5-499
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ప షపక మబనర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-5-559
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : షపక మబనర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-5-559
వయససస:42
లస: ససస స

10932 SQX2207835
పపరర: షపక గగససయ

10933 SQX2017606
పపరర: షపక సభహ ససలల న

95-189/1347
10934 SQX2060028
పపరర: మహమకద షరజహన బబగబమ

95-189/1655

95-193/1159

భరస : షపక రరయమజ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-6-531
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ప షపక హసన
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-6-598
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మహమకద అల
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-7-705
వయససస:39
లస: ససస స

10935 SQX2463289
పపరర: మహమకద షరజహన బబగబమ

10936 SQX2472553
పపరర: మహమకద షరజహన బబగబమ

10937 SQX2189546
పపరర: షపక కగసర

95-191/670

భరస : మహమకద అల
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-7-705
వయససస:39
లస: ససస స

95-191/671

భరస : మహమకద అల
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-7-705
వయససస:39
లస: ససస స

95-191/672

భరస : షపక అయమబ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-7-710
వయససస:25
లస: ససస స
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10938 SQX1976786
పపరర: షపక అబబదల
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95-190/955

10939 SQX2061398
పపరర: మబబన

95-192/932

10940 SQX2246171
పపరర: మహమకద ఆశ బబగబమ

95-192/1217

తసడక:ప షపక బబష
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-7-777
వయససస:20
లస: పప

భరస : అససఫ పరష
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-8-843
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మహమకద షరరఫఉదదదన
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-8-867
వయససస:34
లస: ససస స

10941 SQX1961218
పపరర: షపక

10942 SQX2242394
పపరర: షపక మహమకద శలక

10943 SQX2242428
పపరర: షపక సహననజ

95-192/830

95-192/1218

95-192/1219

తసడక:ప షపక కరరమబలర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-8-869
వయససస:22
లస: పప

భరస : షపక మహమకద రఫసవపలమర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-8-883
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : షపక యమసఫ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-8-883
వయససస:28
లస: ససస స

10944 SQX2208346
పపరర: షపక షబ జజన

10945 SQX2060895
పపరర: మహమకద అసమమ

10946 SQX1995885
పపరర: షపక అనవర బబష

95-189/1656

95-191/469

95-189/1348

తసడక:ప షపక మసరసన
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-8-900
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహమకద అబబదల ఖదదర ఖమన
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-8-911
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ప ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-9-956
వయససస:38
లస: పప

10947 SQX1999267
పపరర: షపక మసరసన వల

10948 SQX1996057
పపరర: షపక ననగమర బబష

10949 SQX2559185
పపరర: అరరరయమ ససలమసనన షపక

95-190/1017

95-193/1160

95-193/1495

తసడక:ప షపక గగసప
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-9-956
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ప షపక అనవర బబష
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-9-956
వయససస:19
లస: పప

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-11-1219
వయససస:18
లస: ససస స

10950 SQX2130912
పపరర: ఢనక పరడ లలమవత

10951 SQX2256758
పపరర: ఢనక పరడ ఓమ పపకరశ

10952 SQX2495125
పపరర: మహమకద సదదఖ

95-197/834

95-198/1569

95-191/699

భరస : ఢనక పరడ ఓమ పపకరశ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-18-1734
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ప ఢనక పరడ హనసమమనజ రరవప
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-18-1734
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ప మహమకద ఖయబఖస
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-22-1896
వయససస:46
లస: పప

10953 SQX2495182
పపరర: మహమకద శలక పరవన

10954 SQX2020931
పపరర: ఎసడకఎ అశకఫపననసర

10955 SQX2020949
పపరర: మహమకద అకéాసలమహ

95-191/700

95-199/1007

95-199/1008

భరస : మహమకద సదదఖ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-22-1896
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మహమకద మహహబబలమర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-26-1997
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ప మహమకద అబద బబష
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-26-1997
వయససస:18
లస: ససస స

10956 SQX2020881
పపరర: మహమకద అమమరర

10957 SQX2078178
పపరర: షపక జరరన

10958 SQX2474062
పపరర: షపక హహమమర

95-199/1009

95-197/536

95-190/1254

తసడక:ప మహమకద అబద బబష
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-26-1997
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : షపక జఫర అల
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-26-2008
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : షపక నజర అహమద
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-64
వయససస:21
లస: ససస స

10959 SQX2061356
పపరర: షపక జఫర బ

10960 SQX2478865
పపరర: వనసకట లకకక పపశరసత సరవమ

10961 SQX2129856
పపరర: యశవసత మడకడ

95-192/933

భరస : షపక కరరస బబజ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER NO 65-2-106
వయససస:32
లస: ససస స

95-191/674

భరస : కకట ఆదదననరరయణ సరవమ
ఇసటట ననస:FLAT G1
వయససస:53
లస: ససస స

95-196/972 10963 SQX1908250
10962 SQX2261394
పపరర: రజయమ ససలసారనన మహమకద
పపరర: రషసతహనవరజ షపక

95-197/835

తసడక:ప అనల కలమమర మడకడ
ఇసటట ననస:Flat No. 201
వయససస:21
లస: పప
95-145/1061

10964 SQX2237121
పపరర: దదననష కసదసకకరర

95-192/1221

భరస : ఖరఖరరలమర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:Flat No.302, 7th Block
వయససస:41
లస: ససస స

భసధసవప: రషసతహనవరజ షపక
తసడక:ప ససబబరరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 304 KAMAL RESIDEN ఇసటట ననస:FLOT 202 BLOCK 5
వయససస:24
లస: పప
వయససస:25
లస: పప

10965 SQX2225308
పపరర: తబసససస షపక

10966 SQX1748177
పపరర: రరఫసౘ మహమకద

భరస : ఇలయమస షపక
ఇసటట ననస:FLOT NO 110
వయససస:30
లస: ససస స

95-192/1222

95-145/1062

తసడక:ప రరవపఫ మహమకద అబబదల
ఇసటట ననస:FLOT NO : 302,RAWOOF MAN
వయససస:57
లస: పప

10967 SQX2249837
పపరర: యబసఫ ఖమన పటట న

95-196/973

తసడక:ప హహసపన ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:FNO 104,TULIP BLOCK
వయససస:18
లస: పప
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10968 SQX2477693
పపరర: తససనమ ఫసరడ గసప షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-11
95-189/1657

10969 SQX2207397
పపరర: మహమకద టబహ

తసడక:ప అబబదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:F NO 303 4TH FLOOR
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ప వల అహకద
ఇసటట ననస:F no G6
వయససస:29
లస: పప

10971 SQX2471282
పపరర: నసరజహన మహమకద

10972 SQX2385359
పపరర: ససభబన ఖమన మహమకద

95-191/675

భరస : హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:G 2 NO 302
వయససస:62
లస: ససస స
95-198/1571

10977 SQX1967348
పపరర: మహమకద ఇరరరన షపక

95-189/1227

95-196/974

95-196/976

తసడక:ప అసకత బబష షపక
ఇసటట ననస:H NO 1709
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ప మహమకద షపక
ఇసటట ననస:HNO:17-8-67
వయససస:20
లస: పప
95-196/977

10973 SQX2295947
పపరర: బషసర అహమద మహమకద

10976 SQX2328219
పపరర: వహహద షపక

95-197/836

భరస : ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:H NO 1709
వయససస:31
లస: ససస స
95-189/1732

10979 SQX2515849
పపరర: మహమకద హహసపన

95-189/1734

భసధసవప: మహమకద ఇలయమస
ఇసటట ననస:house number 17-12-12/7
వయససస:18
లస: పప

10981 SQX2061679
పపరర: అనల కలమమర బసడరర

10982 SQX2039790
పపరర: నసరజహన బబగబమ

తసడక:ప బసడరర బసడరర
ఇసటట ననస:NALLACHERUVU
వయససస:18
లస: పప

10983 SQX1815042
పపరర: షకకల షపక

10984 SQX2547123
పపరర: మబసస ఫరర సయద

95-192/934

95-196/675

భరస : మహమకద సలమరరదదదన
ఇసటట ననస:New 67-14,Old 18-19-137
వయససస:56
లస: ససస స
95-192/1267

10985 SQX2314417
పపరర: సరవత మమదస
ద రఠర

95-192/1224

తసడక:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:NO 67 PONNOUR ROAD
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ప జన బబగబమ సయద
ఇసటట ననస:panchavati, B:4. p: 105
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప దడవరకకసడ
ఇసటట ననస:plot 23 1/3 line
వయససస:33
లస: ససస స

10986 SQX2426898
పపరర: నరకల గబసటట

10987 SQX2556645
పపరర: మమఘన కకట

10988 SQX2039030
పపరర: మణణకఖస రరజవరపప

95-198/1572

భరస : హరర పపసరద గబసటట
ఇసటట ననస:PLOT NO 301
వయససస:49
లస: ససస స
10989 SQX1940048
పపరర: షబబనన మహమకద

95-196/98

భరస : జమర మహమకద
ఇసటట ననస:SF 6. BLOCK 28.
వయససస:39
లస: ససస స
10992 SQX2304640
పపరర:  

తసడక:ప   
ఇసటట ననస:SUDDA PALLI DONKA
వయససస:45
లస: పప
10995 SQX1994540
పపరర: షబన ఖమన ఖమన

95-198/1620

95-174/689

తలర : యమమన
ఇసటట ననస:Priyanka Gardens, 1st lan
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకడకయమ రరజవరపప
ఇసటట ననస:S2
వయససస:42
లస: ససస స

10990 SQX1940022
పపరర: జమర మహమకద

95-189/1753
10991 SQX2532232
పపరర: షపక అఖల బబష షససఖ ఇబపహహస

95-196/99

తసడక:ప షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:SF 6 ,BLOC NO 28
వయససస:42
లస: పప
95-197/837

95-192/1223

తసడక:ప మహమకద ఇలయమస
ఇసటట ననస:house number 17-12-12/7
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ప బబల గబరవయఖ దడవరకకసడ
ఇసటట ననస:KAMALRESIDENCY FLOTNO 4
వయససస:32
లస: పప
95-192/831

95-196/975

తసడక:ప గఫపర మహమకద
ఇసటట ననస:GMC 17
వయససస:70
లస: పప

10975 SQX2237626
పపరర: ఖజ షపక

10978 SQX2513166
పపరర: మహమకద రరబనన

10970 SQX2380103
పపరర: మహబమబ ఖమన మహమకద

తసడక:ప హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:G2 F NO 302
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ప హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:G 2 NO 302
వయససస:26
లస: పప

10974 SQX2445260
పపరర: మబరళమహన సరయ కకషష
పలమస
తసడక:ప కకసడలల పలమస
ఇసటట ననస:gmc no 1132
వయససస:22
లస: పప

10980 SQX2250132
పపరర: హరర బబబబ దడవరకకసడ

95-192/1220

10993 SQX2305050
పపరర: ఖజ ఖమన పటబన
తసడక:ప ఆడమ పటబన
ఇసటట ననస:SUDDAPALLI DONKA
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ప షపక ఇబపహహస ఇబపహహస
ఇసటట ననస:shaik
వయససస:18
లస: పప
95-197/838

10994 SQX2441723
పపరర: తరరపటమక యయరరవ

95-196/978

భరస : యయరరవ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:Unnamed Road
వయససస:40
లస: ససస స

95-192/1268

భరస : జజకకర హహసససన ఖమన ఖమన
ఇసటట ననస:# 65-20-1807
వయససస:41
లస: ససస స
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ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
5,453

ససత సలల
5,540

ఇతరరలల
2

మతత స
10,995

5,453

5,540

2

10,995
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