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ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ - మమఖ పతతస
నగరపపలక సససస పపరర

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-12

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 11856

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర
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మతస స ఓటరర వవరరలల

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

1
SQX0790154
పపరర: వజజజల రవసదజరరడడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12
95-199/627

తసడడ:జ పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:1-26-13/1
వయససస:40
లస: పప
4
NDX3091428
పపరర: సరయ అఖల పలర పప తష

94-134/693

95-126/1

95-124/612

95-128/1

95-125/791

95-129/1

తసడడ:జ మహబబబ బబషర
ఇసటట ననస:6-13-642
వయససస:28
లస: ససస స
22
SQX2510733
పపరర: పరరశత పరమరరస

95-11/616

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర మరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:7-17/316
వయససస:23
లస: ససస స

95-110/649

95-11/619

95-128/1015

95-135/716

12
SQX2045615
పపరర: కకటటశశరరరవప పరలడడగగ

95-210/486

లస: పప

15
SQX2035897
పపరర: అశశన కలమమర అననసరరజ

17
SQX1866409
పపరర: దనవద సరమగళళ నలర పప

95-124/1

18
SQX2252989
పపరర: ససబబమర దసపపపల

95-131/653

తసడడ:జ శరససన ససజవ రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:5-93-36
వయససస:23
లస: పప

భరస : మటట యఖ
ఇసటట ననస:6-1-37
వయససస:73
లస: ససస స

20
SQX2081206
పపరర: లలత చసతన

21
SQX2263598
పపరర: వనసకట ననగ భరత థసమమరటట

23
SQX2510741
పపరర: రరమమబజహహరయమ పరమరరస

95-140/522

భరస : ఏడడకకసడలల కలలవ
ఇసటట ననస:7-17-316/1
వయససస:46
లస: ససస స

95-134/940

తసడడ:జ సరసబశవ రరవప థసమమరటట
ఇసటట ననస:7-17-312
వయససస:22
లస: పప
95-11/617

24
SQX2510758
పపరర: మహలకడర ననలలబబ ఈనన

95-11/618

భరస : శకనవరస రరవప ననలలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:7-17-313
వయససస:35
లస: ససస స

95-8/1305 27
26
SQX1994409
SQX2019453
పపరర: జజసఫ రరషసత కలమమర పరటటబసడర
పపరర: దదవ కలమమర పరటటబసడర

29
SQX2306389
పపరర: వనసకట రవణ కలలవ

95-120/666

తసడడ:జ వనసకట శవ పజసరద రరవప అననసరరజ
ఇసటట ననస:5-78-31
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ వజయ కలమమర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:7-17-315
వయససస:21
లస: పప
95-8/1484

95-127/1

9
SQX2479533
పపరర: హససన షపక

తసడడ:జ క
ఇసటట ననస:5
వయససస:23

భసధసవప: పరరశత పరమరరస
ఇసటట ననస:7-17-313
వయససస:59
లస: పప

భసధసవప: మహలకడర ననలలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:7-17-313
వయససస:41
లస: పప
28
SQX2457265
పపరర: ననగ లకడర మరబబ ఈనన

14
SQX2107654
పపరర: మ చ

6
SQX1831106
పపరర: వనసకటటశ పససపపలమటట

భరస : యశన
ఇసటట ననస:4-8-246
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట దసరరర పజసరద చసతన
ఇసటట ననస:7-12-57
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరమమబజమమయమ పరమరరస
ఇసటట ననస:7-17-313
వయససస:53
లస: ససస స
25
SQX2510766
పపరర: శకనవరస రరవప ననలలబబ ఈనన

95-199/78

తసడడ:జ క చ
ఇసటట ననస:5-21-172
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససరజశ రరడడడ తమరననన
ఇసటట ననస:5-87-115
వయససస:33
లస: ససస స
19
SQX0560540
పపరర: షపక దదలల మద

8
MLJ3418480
పపరర: శకనవరస ఫణణ పజదదప సరతషలలరర

11
SQX2063691
పపరర: మహమరదదదజజర షపక

94-134/692

తసడడ:జ యలమసద పససపపలమటట
ఇసటట ననస:3-5-86
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ ఖదర షపక
ఇసటట ననస:5
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ పపదద యయసయఖ బబ ద
ఇసటట ననస:5-21-87
వయససస:21
లస: ససస స
16
SQX2528875
పపరర: జగరష జజఖత తమరననన

95-120/662

తసడడ:జ పజకరశ రరవప సరతషలలరర
ఇసటట ననస:3-29-53
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ శరర వడడడ పరటట
ఇసటట ననస:4-15-72/1
వయససస:25
లస: పప
13
SQX1943844
పపరర: ధన లకడర బబ ద

5
SQX2068674
పపరర: చకకవరరస కకలకలలరర

3
NDX3206877
పపరర: సరయ నఖల పలర పప తష

తసడడ:జ ననగ ససపత కలమమర పలర పప తష
ఇసటట ననస:2-6-100/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:జ సరసబయఖ కకలకలలరర
ఇసటట ననస:2-9-61
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరజజష గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:3-11-393
వయససస:27
లస: ససస స
10
SQX2001006
పపరర: వరసస వడడడ పరటట

94-140/517

తసడడ:జ బకరరర బడడడ
ఇసటట ననస:2-6-68/B
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగ ససపత కలమమర పలర పప తష
ఇసటట ననస:2-6-100/1
వయససస:19
లస: ససస స
7
SQX1951599
పపరర: మమరర ఝమనస గగడడపపడడ

2
NDX2598779
పపరర: ఠహహరరన షపక

95-9/806

తసడడ:జ వజయ కలమమర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:7-17-315
వయససస:22
లస: పప
95-11/559

30
SQX2306082
పపరర: కకటటశశర రరవప కలలవ

95-11/560

తసడడ:జ ఏడడకకసడలల కలలవ
ఇసటట ననస:7-17-316/1
వయససస:28
లస: పప
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95-4/1429

భరస : వనసకట మసగ ననయక వడడత
ఇసటట ననస:7-17-316/7
వయససస:36
లస: ససస స
34
SQX2526390
పపరర: మమకల శకనవరసరరవప

95-8/1601

95-33/673

95-6/977

95-14/982

95-9/807

95-9/1012

47
SQX2089951
పపరర: ఆదదశశషష చదటట టమబరర

95-107/633

50
SQX1796820
పపరర: అసకయఖ పరనసగసటట

95-7/1117

53
NDX2647444
పపరర: అనసష మగకలక

39
SQX2444925
పపరర: ససజజత తనటటకకసడ

95-33/674

42
SQX2476653
పపరర: ఉమ దదవ గరజల

95-11/562

భరస : గసగర పజసరద గరజల
ఇసటట ననస:7-17-316/D
వయససస:42
లస: ససస స
95-11/563

45
SQX2515385
పపరర: హనసమసత రరవప కసదడపప

95-11/620

తసడడ:జ సతఖస కసదడపప
ఇసటట ననస:7-17-318
వయససస:33
లస: పప
95-8/1306

48
SQX2425734
పపరర: ననగజశశర రరడడడ అటర

95-11/564

Deleted

తసడడ:జ ఉతస మ రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:7-17-330
వయససస:34
లస: పప
95-116/2

తసడడ:జ పసలప పరనసగసటట
ఇసటట ననస:8-19-1-113/1
వయససస:51
లస: పప
94-5/773

95-32/814

భరస : కకటటశశర రరవప తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:7-17-316/C
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ బజహరయఖ చదటట టమబరర
ఇసటట ననస:7-17-327
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ శకరరమగలల నసబబరర
ఇసటట ననస:8-16-61
వయససస:24
లస: పప
52
NDX2640936
పపరర: పదనరవత మగకలక

44
SQX2452944
పపరర: సప మయఖ రరచకకసడ

36
SQX2247278
పపరర: అరరణ బబ మరకసటట

Deleted

భసధసవప: సరరజన రరచకకసడ
ఇసటట ననస:7-17-318
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:జ వర బజహర చరర నలర పరటట
ఇసటట ననస:7-17-320B
వయససస:24
లస: పప
49
SQX2062875
పపరర: దసరర రరవప నసబబరర

41
SQX2089191
పపరర: కణక దసరర ఇసడర

95-8/1576

భరస : శశషష బబబగ బబ మరకసటట
ఇసటట ననస:7-17-316/37
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సప మ శశఖర రరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:7-17-316/D
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరమగ వనవఫ
ఇసటట ననస:7-17-317/1
వయససస:22
లస: ససస స
46
SQX2035053
పపరర: నరజశ కలమమర నలర పరటట

95-11/2

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర మరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:7-17-316/C
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ నరసయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:7-17-316/D
వయససస:57
లస: పప
43
SQX2093789
పపరర: నఖల ససరరగరడడ

35
SQX1844802
పపరర: ఫరతమమబ షపక

38
SQX2455459
పపరర: ననగ లకడర మరబబ ఈనన

33
SQX2509032
పపరర: కలమమరర మమకల

భరస : శకనవరసరరవప మమకల
ఇసటట ననస:7-17-316/18A
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : చన ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-17-316/21A
వయససస:53
లస: ససస స

భసధసవప: అరరణ బబ మరకసటట
ఇసటట ననస:7-17-316/37
వయససస:33
లస: పప
40
SQX2074292
పపరర: సప మ శశఖర రరవప ఇసడర

95-11/561

తసడడ:జ యయససరతనస నరరకలలపరటట
ఇసటట ననస:7-17-316/18
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ మమకల శశషష
ఇసటట ననస:7-17-316/18A
వయససస:49
లస: పప
37
SQX2445351
పపరర: శశషష బబబగ బబ మరకసటట

32
SQX2119220
పపరర: కరమమశశరరరవప నరరకలలపరటట

51
SQX2482586
పపరర: ననగగల జన షపక

95-135/812

తసడడ:జ ననగగల షరరఫ
ఇసటట ననస:8thblockg3
వయససస:30
లస: పప
94-5/774

54
NDX2547669
పపరర: గరపస కకషష ససదన

94-5/771

తసడడ:జ వనసకట ననరరయణ రరవప మగకలక
ఇసటట ననస:10-18-5/A
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకట ననరరయణ రరవప మగకలక
ఇసటట ననస:10-18-5/A
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : ననగలకడర ససదన
ఇసటట ననస:10-108,challavaripalem
వయససస:21
లస: పప

55
NDX2654010
పపరర: ననహ అఫరసనన షపక

56
NDX2644052
పపరర: దనదన పసర షపక

57
SQX2032753
పపరర: హరర పసజయసకర వసగర

94-5/772

తసడడ:జ దనదన పసర షపక
ఇసటట ననస:10-133/3
వయససస:19
లస: ససస స
58
SQX2454833
పపరర: కకషష శకనవరస బబపటర
తసడడ:జ ససతరరమయఖ బబపటర
ఇసటట ననస:11-75-A
వయససస:51
లస: పప

94-17/891

తసడడ:జ జమమయ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:10-133/3
వయససస:44
లస: పప
95-119/717

59
SQX2504306
పపరర: హరరక లకడర రరధదక సరధస
తసడడ:జ శసకర రరవప సరధస
ఇసటట ననస:11-124
వయససస:26
లస: ససస స

95-124/591

తసడడ:జ పపరరషప తస స వసగర
ఇసటట ననస:11-27-33
వయససస:21
లస: ససస స
95-210/573

60
SQX2170884
పపరర: సశపన తనటట

95-92/690

తలర : హహసశ వనవఫ మదర ఇన లమ
ఇసటట ననస:12-7-5,ganesh vari street
వయససస:42
లస: ససస స
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95-92/691
61
SQX2177475
పపరర: వనసకట సరయ హరల మమహహత
తనటట
తలర : సశపన తనటట
ఇసటట ననస:12-7-5,Ganesh Vari Street
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ హరర పజసరద దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:12-7-8
వయససస:41
లస: పప

64
SQX2330009
పపరర: ఉమ దదవ వనపపరర

65
SQX2456226
పపరర: భరత జసగ

95-93/672

భరస : వసశ కకషష వనపపరర
ఇసటట ననస:12-7-10/1
వయససస:40
లస: ససస స
67
SQX2453413
పపరర: నవఖ గరవరరనగరరర

95-93/668

Deleted
95-93/682

95-92/4

95-92/5

95-92/689

95-92/7

77
SQX2371136
పపరర: శకనవరసరరవప మదసదల

80
SQX2094035
పపరర: రహహమ షపక

83
SQX1894831
పపరర: అసకమర వడడడరర

95-93/626

86
SQX2150639
పపరర: మహహశ రరయల పప తషరరజ

95-91/749

తసడడ:జ వనసకట లకడర నరసససహ రరవప భభగరరరడడ
ఇసటట ననస:12-7-75
వయససస:20
లస: ససస స

89
SQX2394682
పపరర: కరరర కజశ కలపపల
తసడడ:జ రరమగ కలపపల
ఇసటట ననస:12-7-75/106
వయససస:18
లస: పప

69
SQX2396679
పపరర: లకడర సరగర రరమశశటట రరమశశటట

95-93/681

72
SQX2397735
పపరర: పజభబకర రరవప పపరబతష
స ల

95-93/690

తసడడ:జ రమమరరవప పపరబతష
స ల
ఇసటట ననస:12-7-26
వయససస:37
లస: పప
95-92/617

75
SQX2092898
పపరర: పపలర యఖ శశటట జ

95-93/625

తసడడ:జ శశషఫణణ శశటట జ
ఇసటట ననస:12-7-29
వయససస:41
లస: పప
95-92/687

78
SQX2366243
పపరర: శశకళ మగదసదల

95-92/688

భరస : శకనవరస రరవప మదసదల
ఇసటట ననస:12-7-31
వయససస:28
లస: ససస స
95-94/469

81
SQX1894849
పపరర: పరరశత వడడడరర

95-92/6

భరస : అసకమర వడడడరర
ఇసటట ననస:12-7-50
వయససస:58
లస: ససస స
95-92/8

84
SQX1968064
పపరర: పజభబకర శకవఖ మసబలర

95-92/9

తసడడ:జ కకషష పజభబకర మసబలర
ఇసటట ననస:12-7-53
వయససస:20
లస: ససస స
95-92/692

తసడడ:జ శవ రసగ రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:12-7-64
వయససస:32
లస: పప
95-92/693

95-92/676

భసధసవప: ససషసరథ భబణగ రరమశశటట
ఇసటట ననస:12-7-22
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ వనసకట రరమయఖ వడడడరర
ఇసటట ననస:12-7-50
వయససస:72
లస: పప

తలర : శరసత సశపన గజజసదజ
ఇసటట ననస:12-7-59
వయససస:20
లస: ససస స
88
SQX2262335
పపరర: తదజసవరర భభగరరరడడడ

95-93/679

తసడడ:జ అజజ షపక
ఇసటట ననస:12-7-32
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ అసకమర వడడడరర
ఇసటట ననస:12-7-50
వయససస:46
లస: పప
85
SQX2081578
పపరర: మమఘన గజజసదజ

74
SQX2091437
పపరర: పపషప వత జ

66
SQX2454270
పపరర: నవఖ గరవరర నగరరర

Deleted

భసధసవప: శశ కళ మదసదల
ఇసటట ననస:12-7-31
వయససస:34
లస: పప

భరస : సతశ దసరర కలమమర వరణణమరజదద
ఇసటట ననస:12-7-31
వయససస:22
లస: ససస స
82
SQX1894807
పపరర: ససత రరమ కలమమర వడడడరర

71
SQX2487056
పపరర: నీసహరరక కమబరలలరర

95-92/696

భరస : భరత జసగ
ఇసటట ననస:12-07-17
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ శశటట జ
ఇసటట ననస:12-7-29
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకట గసగరధరస అలవరల
ఇసటట ననస:12-7-30
వయససస:28
లస: పప
79
SQX2152908
పపరర: దదవఖ సరయ శక వరణణమరజదద

95-92/675

తసడడ:జ శకనవరస రరవప కమబరలలరర
ఇసటట ననస:12-7-26
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప కతష
స ల
ఇసటట ననస:12-7-29
వయససస:33
లస: ససస స
76
SQX1977818
పపరర: వనసకట రరసబబబగ అలవరల

68
SQX2402691
పపరర: గహ ద

63
SQX2329217
పపరర: అనత దదవ రరడడడ

భరస : ననహహ హ కలమఖణ దదవ రరడడ
ఇసటట ననస:12-7-8
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:జ చయ య
ఇసటట ననస:12-7-17
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : లకడర సరగర రరమశశటట
ఇసటట ననస:12-7-22
వయససస:30
లస: ససస స
73
SQX1979129
పపరర: గరవరరన కతష
స ల

95-92/695

తసడడ:జ పరసడడరసగ రరవప జసగ
ఇసటట ననస:12-07-17
వయససస:25
లస: పప

భరస : భరత జసగ
ఇసటట ననస:12-07-17
వయససస:21
లస: ససస స

70
SQX2395887
పపరర: ససషసరథ భబణగ రరమశశటట

62
SQX2289783
పపరర: కలమఖణ ననహహ హ దదవరరడడడ

87
SQX2389633
పపరర: గరపస సరయ బబబగ పటటట ల

95-93/694

తసడడ:జ శకనవరసరరవప పటటట ల
ఇసటట ననస:12-7-68
వయససస:23
లస: పప
95-92/694

90
SQX1876812
పపరర: శభ శక రరవ

95-93/2

తసడడ:జ శకనవరస రరవప రరవ
ఇసటట ననస:12-7-76
వయససస:21
లస: ససస స
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SQX1970755
పపరర: సయద ససభబన
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95-92/10

తసడడ:జ గరలబ సయద
ఇసటట ననస:12-7-79
వయససస:34
లస: పప
94
SQX2177657
పపరర: మసరసన వల షపక

95-92/697

95-92/783

95-93/3

తసడడ:జ సరసబయఖ మబససనస
ఇసటట ననస:12-7-88
వయససస:22
లస: పప

98
SQX1895085
పపరర: భవన బజననపలర

101
SQX2355204
పపరర: రమగలల ననరలశశటట

95-92/620

104
SQX1809888
పపరర: రహహమతషలమ షపక

Deleted

తసడడ:జ అపపరరవప మగసల
ఇసటట ననస:12-7-90/1
వయససస:50
లస: పప

107
SQX2473049
పపరర: సరసబశవ రరవప మగసల

తసడడ:జ వర వనసకట గసగధర బసటటమలర
ఇసటట ననస:12-7-93
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:12-7-100
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రఘగపత రరవప మమడ అరరణశక
ఇసటట ననస:12-7-124/1
వయససస:46
లస: ససస స

95-92/13

95-92/685

116
SQX2292084
పపరర: శవ ననగ పజసరద కనననల

95-93/695

119
SQX2543155
పపరర: భబణగ ససదదప గగసడడమమడ
తసడడ:జ రఘగపతరరవప గగసడడమమడ
ఇసటట ననస:12-7-124/1
వయససస:23
లస: పప

95-92/12

102
SQX2355246
పపరర: ససబబమర ననరలశశటట

95-92/701

105
SQX1721497
పపరర: మహహమగద షపక

95-93/14

108
SQX1721711
పపరర: అఖల కకషష ననరరశశటట

95-93/4

తసడడ:జ మలర కరరరర న రరవప ననరరశశటట
ఇసటట ననస:12-7-91/5
వయససస:20
లస: పప

95-92/621

111
SQX1968056
పపరర: రరసబబబగ వలల
ర రర

95-92/15

తసడడ:జ వనసకట కకషషరరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:12-7-100
వయససస:35
లస: పప
95-93/5

114
SQX1894781
పపరర: ననగరరజ కశశటట

95-93/6

తసడడ:జ లకరయఖ కశశటట
ఇసటట ననస:12-7-100
వయససస:42
లస: పప
95-92/686

తసడడ:జ సరయ బబబగ కనననల
ఇసటట ననస:12-7-102/A
వయససస:40
లస: పప
95-92/790

99
SQX1803816
పపరర: మహలకడర బజననపలర

భరస : ఇబజహహస షపక
ఇసటట ననస:12-7-89, 3RD LINE, LINE
వయససస:31
లస: ససస స

Deleted

113
SQX1894757
పపరర: ననగరరణణ కశశటట

95-92/699

భరస : రమగలల ననరలశశటట
ఇసటట ననస:12-7-89
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ కశశటట
ఇసటట ననస:12-7-100
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : లత తకకకశశటట
ఇసటట ననస:12-7-101/A
వయససస:20
లస: పప
118
SQX2538312
పపరర: మమడ అరరణశక గగసడడ

95-92/700

తసడడ:జ సతశ కలమమర ఎనమదల
ఇసటట ననస:12-7-97
వయససస:20
లస: ససస స
95-92/16

96
SQX2147692
పపరర: బబజత బ షపక

భరస : సతఖననరరయణ బజననపలర
ఇసటట ననస:12-7-82
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:జ అపపరరవప మగసల
ఇసటట ననస:12-7-90/1
వయససస:50
లస: పప

95-92/14 110
109
SQX2030492
SQX1894864
పపరర: సతఖ సరయ వశరలమకడ బసటటమలర
పపరర: శక వదఖ ఎనమదల

115
SQX2152817
పపరర: దదననశ కలమమర తకకకశశటట

95-92/11

తసడడ:జ శకనవరస కలవ
ఇసటట ననస:12-7-89/B
వయససస:23
లస: పప
95-92/702

95-92/782

తలర : కరరమగననసర షపక
ఇసటట ననస:12-7-81
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:జ చడసగయఖ ననరలశశటట
ఇసటట ననస:12-7-89
వయససస:69
లస: పప

భరస : శరరష రరజజ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:12-7-89/12
వయససస:32
లస: ససస స

112
SQX1969104
పపరర: శకదదవ వలల
ర రర

95-92/698

తసడడ:జ ససబజమణఖస బజననపలర
ఇసటట ననస:12-7-82
వయససస:20
లస: ససస స

100
SQX1876903
పపరర: పవన బబబగ మబససనస

106
SQX2470573
పపరర: సరసబశవ రరవప మగసల

95
SQX2147171
పపరర: ఆశ పరవన షపక

93
SQX2494813
పపరర: షబన ససలమసనన షపక

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:12-7-80/B
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : కరరమగననసర షపక
ఇసటట ననస:12-7-81
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ ఉసరరన బబష షపక
ఇసటట ననస:12-7-81,
వయససస:18
లస: ససస స

103
SQX2090744
పపరర: శరసత శక బబ సదలపరటట

95-92/618

తసడడ:జ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:12-7-80/A
వయససస:35
లస: పప

భసధసవప: కరరమగననసర షపక
ఇసటట ననస:12-7-81
వయససస:52
లస: పప
97
SQX2497345
పపరర: నససమ బబగమ షపక

92
SQX2001592
పపరర: అబగదల ఖమదర జలమన షపక

117
SQX2469070
పపరర: జజన శశశదన ఖమన పఠరన

95-93/673

తసడడ:జ రశద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:12-7-116
వయససస:18
లస: పప
95-92/791

120
SQX2543262
పపరర: అరరణశక గగసడడ మమడ

95-92/792

భరస : రఘగపత రరవప గగసడడ మమడ
ఇసటట ననస:12-7-124/1
వయససస:46
లస: ససస స
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121
SQX1876739
పపరర: సరయ రరధ కకషష పసటటల

95-92/17

తసడడ:జ అరరర న పసటటల
ఇసటట ననస:12-7-125
వయససస:24
లస: పప
124
SQX2111227
పపరర: పరపర రరవప ఆవపల

95-93/621

95-93/7

95-93/677

95-93/683

తసడడ:జ మహబబబ జన షపక
ఇసటట ననస:12-7-255
వయససస:18
లస: పప
136
SQX2472249
పపరర: అనసరరధ ఇసడర

95-93/686

95-93/689

95-93/692

తసడడ:జ రరమగలల గనసల
ఇసటట ననస:12-11-747
వయససస:26
లస: పప

95-93/778

95-93/693

134
SQX2465037
పపరర: ససబబయమర ఇదనర

135
SQX2474450
పపరర: పనయఖ ఇసడర

137
SQX2474823
పపరర: వనయ కలమమర పగడల

140
SQX2535797
పపరర: షపక నసర

143
SQX1880525
పపరర: మసరసన షపక

146
SQX0442954
పపరర: కకటటశశరర బబ మర

149
SQX2069524
పపరర: అచసత ససభబష
తసడడ:జ ససరజష బబబగ అచసత
ఇసటట ననస:12-17-6
వయససస:18
లస: పప

95-93/676

95-92/615

132
SQX1999481
పపరర: ననగససధ కతష
స ల
భరస : ససరజష బబబగ కతష
స ల
ఇసటట ననస:12-7-245
వయససస:28
లస: ససస స

95-93/684

95-93/623

95-93/685

తసడడ:జ వనసకటరరమయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:12-7-256
వయససస:46
లస: పప
95-93/687

138
SQX2474245
పపరర: పవన కలమమర పగడల

95-93/688

తసడడ:జ సరసబశవరరవప పగడల
ఇసటట ననస:12-7-256
వయససస:31
లస: పప
95-92/789

141
SQX2151694
పపరర: నశర హమమద షపక

95-93/691

తసడడ:జ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:12-7-261/a
వయససస:19
లస: పప
95-93/12

144
SQX2024628
పపరర: జయలకడర నమరల

95-93/624

భరస : రమమశ కలమమర నమరల
ఇసటట ననస:12-7-267
వయససస:52
లస: ససస స
95-93/13

భరస : ససభబష చసదజశశఖర
ఇసటట ననస:12-7-1054
వయససస:45
లస: ససస స
95-181/5

129
SQX1989623
పపరర: గరరరధర గరపరల పరరజపలర

తసడడ:జ కణణత సతఖననరరయణ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:12-7-230
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:12-7-267
వయససస:33
లస: పప

భరస : శరసబయఖ అలర
ఇసటట ననస:12-7-272/4
వయససస:74
లస: ససస స
148
SQX1645100
పపరర: సపవదసలల గనసల

131
SQX2484780
పపరర: వజయ కలమమర కణణత

126
SQX2472462
పపరర: వనసకట శవ మహలకడర పరదనల

తసడడ:జ నరసససగ దనస పరరజపలర
ఇసటట ననస:12-7-143
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:12-7-261/A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:12-7-261/A
వయససస:18
లస: పప
145
SQX2203404
పపరర: ససబగబలల అలర

95-142/1

తసడడ:జ సరసబశవరరవప పగడల
ఇసటట ననస:12-7-256
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ పనయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:12-7-256
వయససస:25
లస: పప
142
SQX2142818
పపరర: నససర షపక

128
SQX1975903
పపరర: శఖమల బవరరడడడ

95-92/614

భరస : బగజర బబబగ పరదనల
ఇసటట ననస:12-7-128
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమయఖ ఇదనర
ఇసటట ననస:12-7-256
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : పనయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:12-7-256
వయససస:40
లస: ససస స
139
SQX2464626
పపరర: లకడరకరసత ఇసడర

95-93/675

తలర : మదర కకససరర
ఇసటట ననస:12-7-141/A
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : చననపప ఠఠ రరజ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:12-7-144
వయససస:53
లస: ససస స
133
SQX2145514
పపరర: ఫరరద బబబ షపక

125
SQX2472173
పపరర: బగజ బబబగ పరదనల

123
SQX2111318
పపరర: ననగజశశరర ఆవపల

భరస : పరప రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:12-7-127
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకట సరశమ పరదనల
ఇసటట ననస:12-7-128
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ సరసబశవ రరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:12-7-132/A
వయససస:23
లస: ససస స
130
SQX2305167
పపరర: లలమవత తతకల

95-93/674

తలర : శవ పరరశత కకమరవవలల
ఇసటట ననస:12-7-125
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ భబసకర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:12-7-127
వయససస:40
లస: పప
127
SQX1795178
పపరర: తరరమల కకరణరయ పససమరరస

122
SQX2338432
పపరర: పరవన తరరమలలశ కకమరవవలల

147
SQX1645118
పపరర: ససత కలమమర కకట

95-181/4

తసడడ:జ satyam kota
ఇసటట ననస:12-11-741
వయససస:23
లస: పప
95-121/693

150
SQX2073005
పపరర: ఇదదస
జ మహమగరద

95-124/598

తసడడ:జ పరష మహమగరద
ఇసటట ననస:14-2-850A
వయససస:18
లస: పప
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151
SQX2073450
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కలసదసరర

95-124/597

Deleted

తసడడ:జ రమణ రరడడడ కలసదసరర
ఇసటట ననస:14-21-3717
వయససస:31
లస: పప

154
SQX0993287
పపరర: ఇసరరయల ఖమన పఠరన

95-129/19

తసడడ:జ రరహహమన ఖమన
ఇసటట ననస:17-30-1078
వయససస:55
లస: పప
157
NDX1217207
పపరర: మమధవ గదడద

94-231/3

94-231/6

94-231/9

94-231/12

94-231/15

94-231/18

భరస : శశషగరరర
ఇసటట ననస:18-1-165
వయససస:66
లస: ససస స

161
NDX1616673
పపరర: వనసకట కకషష కలమమరర వనజర

164
NDX0989020
పపరర: బబబ సరరజన బబ జనపలర

167
NDX1056134
పపరర: సరసబశవరరవప బబ నపలర

170
AP151000435293
పపరర: పజతనప కలమమర ఊలమపప

173
MLJ3706926
పపరర: చనన ఆల త

94-231/21

176
NDX1217181
పపరర: నశశమకరరకవ దననమబరరస

94-231/7

179
NDX1966052
పపరర: పపరషచసదజ రరవప సససగగ
తసడడ:జ గజరటయఖ సససగగ
ఇసటట ననస:18-1-165
వయససస:55
లస: పప

95-131/759

159
NDX2159854
పపరర: మహహశ పటటట

94-231/5

162
NDX1616681
పపరర: మగరళ వనజర

94-231/8

తసడడ:జ నరసససహ రరవప వనజర
ఇసటట ననస:18-1-162
వయససస:51
లస: పప
94-231/10

165
MLJ1892926
పపరర: ససత అడపర

94-231/11

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:18-1-163
వయససస:57
లస: ససస స
94-231/13

168
MLJ1892959
పపరర: శకనవరస అడపర

94-231/14

తసడడ:జ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:18-1-163
వయససస:36
లస: పప
94-231/16

171
NDX1217199
పపరర: పజమలమరరణణ ఆలత

94-231/17

తసడడ:జ ననగరరజ
ఇసటట ననస:18-1-164
వయససస:25
లస: ససస స
94-231/19

174
MLJ3702230
పపరర: కకశశర కలమమర అలత

94-231/20

తసడడ:జ ననగరరజ
ఇసటట ననస:18-1-164
వయససస:30
లస: పప
94-231/22

తసడడ:జ దయమనధద
ఇసటట ననస:18-1-164
వయససస:45
లస: పప
94-231/24

156
SQX2505543
పపరర: ఇశరక మహమరద

తసడడ:జ ఆసజననయగలల పటటట
ఇసటట ననస:18-1-161
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:18-1-164
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:18-1-164
వయససస:39
లస: పప
178
MLJ3706918
పపరర: దయమనధద నసపససకర

94-231/4

తసడడ:జ రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:18-1-163
వయససస:74
లస: పప

భరస : కకషష మహన
ఇసటట ననస:18-1-164
వయససస:29
లస: ససస స
175
NDX0577270
పపరర: ననగజశశరరరవప అపరపలరరతష

158
NDX2132413
పపరర: లకడర కలమమరర తనడడకకసద

95-205/607

తసడడ:జ ఇసరరయల మహమరద
ఇసటట ననస:18-1-95
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-1-163
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ రసగయఖ
ఇసటట ననస:18-1-163
వయససస:63
లస: పప
172
NDX1479915
పపరర: మదదద అశశన కలమమరర

95-224/1263

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-1-163
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:18-1-163
వయససస:77
లస: ససస స
169
MLJ3310059
పపరర: రరమమరరవప అడపరల

155
SQX2483675
పపరర: శకనవసరరర రరవప మమడ

153
SQX2259166
పపరర: ననగలకడర పరరమ

తసడడ:జ వనసకట ససబబయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:17-24-115
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మగరళ వనజర
ఇసటట ననస:18-1-162
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బబబగ దనసరర
ఇసటట ననస:18-1-163
వయససస:42
లస: ససస స
166
MLJ3319274
పపరర: జయపజద ఉలమపప

తసడడ:జ బబష షపక
ఇసటట ననస:17-23-236/6
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ తనడడకకసద
ఇసటట ననస:18-1-161
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర గదడద
ఇసటట ననస:18-1-161
వయససస:57
లస: పప
163
NDX1616699
పపరర: లకడర కలమమరర దనసరర

95-138/893

తసడడ:జ దదవదననస మమడ
ఇసటట ననస:17-175
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకషషకలమమర
ఇసటట ననస:18-1-161
వయససస:25
లస: ససస స
160
NDX2138817
పపరర: నరసససహ రరవప గదడద

152
SQX2077550
పపరర: అసజమన అర షపక

177
NDX1966060
పపరర: భబ లకడర సససగగ

94-231/23

భరస : పపరష చసదజ రరవప సససగగ
ఇసటట ననస:18-1-165
వయససస:44
లస: ససస స
94-231/25

180
SQX2557932
పపరర: భబరత మగతనఖల

95-120/821

Deleted

తసడడ:జ పపసడరరకరసకడడ మగతనఖల
ఇసటట ననస:18-2-1B
వయససస:24
లస: ససస స
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181
SQX2532224
పపరర: భబరత మగతనఖల
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95-190/1296

తసడడ:జ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:18-3-13
వయససస:22
లస: పప
94-6/593

తసడడ:జ ననగబర మర షపక
ఇసటట ననస:18-3-13 lalapeta
వయససస:20
లస: ససస స

185
SQX1867936
పపరర: షఫసయమ సయఖద

తసడడ:జ అబగదల మగజర
ఇసటట ననస:18-4-3/1
వయససస:19
లస: పప

Deleted

భరస : ఫసరరజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-4-4
వయససస:30
లస: ససస స

193
SQX2528867
పపరర: నరరరస రరషర మహమరద

95-120/798

95-127/875

95-94/3

95-199/922

తసడడ:జ హసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:18-6-8
వయససస:22
లస: పప

197
SQX2004844
పపరర: అహరద బబగ మహమరద

200
SQX1790195
పపరర: ఖతజజ మహమరద

203
SQX2508497
పపరర: శరహహన షపక

94-168/885

206
NDX3158748
పపరర: రజవత పలర పప

95-4/58

209
SQX1973023
పపరర: జజససరన సయఖద
భరస : రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:18-6-13
వయససస:28
లస: ససస స

189
SQX2048791
పపరర: నఖత ననÓీ్నన షపక

95-4/817

192
NDX3058351
పపరర: అననపపరష మర దసదసగగలమ

94-237/849

195
SQX1843762
పపరర: షపక జరరనన

95-4/59

భరస : షపక మహహబ
ఇసటట ననస:18-5-6/A
వయససస:44
లస: ససస స
95-5/707

198
FLR2655512
పపరర: రఫస బబగ మగల

95-94/484

భసధసవప: ఫఖజజ బబగగమ షపక
ఇసటట ననస:18-5-16
వయససస:37
లస: పప
95-94/4

201
SQX1790237
పపరర: అకబర ఖమన మహమరద

95-94/5

తసడడ:జ అబబబస ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:18-5-25
వయససస:42
లస: పప
95-138/1080

204
SQX1875442
పపరర: మనషర సరబజన mohammed

95-121/4

తలర : జజససరన మహమరద
ఇసటట ననస:18-5-342
వయససస:23
లస: ససస స
94-168/886

భరస : వనసకటటశశర రరయ
ఇసటట ననస:18-5-1903
వయససస:22
లస: ససస స
95-120/694

94-236/739

భరస : లసగయఖ దసదసగగలమ
ఇసటట ననస:18-4-16
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ బబబజ షపక
ఇసటట ననస:18-5-110
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:జ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:18-5-1903
వయససస:30
లస: పప
208
SQX2307700
పపరర: లలహర షపక

95-6/769

భరస : అబబబస ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:18-5-25
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : సయఖద సలస
ఇసటట ననస:18-5-34/78-262
వయససస:35
లస: ససస స
205
NDX3165974
పపరర: వనసకట శకనవరస పలర ప

194
SQX1843754
పపరర: షపక కరరమగన

186
NDX3071776
పపరర: తరరమలలశ కలసచల

తసడడ:జ అబగదల నజర షపక
ఇసటట ననస:18-4-3/1b
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:జ రహమన బబగ ఏమ డడ
ఇసటట ననస:18-5-15
వయససస:34
లస: పప

భరస : అకబర ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:18-5-25
వయససస:34
లస: ససస స
202
SQX1841329
పపరర: సయఖద రరజజశన

95-131/570

తసడడ:జ షపక మహహబ
ఇసటట ననస:18-5-6/A
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల హఫసజ మహమరద
ఇసటట ననస:18-5-12
వయససస:21
లస: పప
199
SQX1790245
పపరర: శరననస మహమరద

191
SQX2050862
పపరర: వససమ అకకస షపక

95-127/994

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:18-3-383
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:జ బబష షపక
ఇసటట ననస:18-4-8
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ రహహస బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:18-5-5
వయససస:24
లస: ససస స
196
SQX2333631
పపరర: అరశద ఇమమమ న మహమరద

95-129/20

తసడడ:జ అబగదల నజర
ఇసటట ననస:18-4-3/1
వయససస:19
లస: ససస స
95-131/649

183
SQX2539534
పపరర: బబ అయయషర ససదద క షపక

భరస : షసషసర షపక
ఇసటట ననస:18-3-13
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:జ సపవదన అహమరద సయఖద
ఇసటట ననస:18-3-25
వయససస:23
లస: ససస స

95-120/641 188
187
SQX2069144
SQX2052074
పపరర: మహమరద సలమరన అరశద షపక
పపరర: నఖత ననజనన

190
SQX2190585
పపరర: నషత అసజమ షపక

95-120/803

Deleted

తసడడ:జ పపసడరర కరకడడ మగతనఖల
ఇసటట ననస:18-2-1B
వయససస:24
లస: ససస స
184
NDX2612554
పపరర: మగబన షపక

182
SQX2534220
పపరర: ఖజ మహహదద న చషసస షపక

207
SQX2430916
పపరర: నజర ఖమన పఠరన

95-87/1278

తసడడ:జ సలస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-6-2
వయససస:39
లస: పప
95-156/31

210
SQX1811074
పపరర: అబగదల రషసద షపక

95-156/32

తసడడ:జ అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:18-6-15
వయససస:36
లస: పప
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211
SQX1916782
పపరర: కరరమగలమర సయఖద
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95-156/33

తసడడ:జ అనశర సయఖద
ఇసటట ననస:18-6-15
వయససస:44
లస: పప
214
SQX2069078
పపరర: తనహససన ససలల న మహమరద

95-120/642

95-135/706

95-135/14

తసడడ:జ మహబబబ భబష షపక
ఇసటట ననస:18-6-24
వయససస:22
లస: పప
223
SQX2051480
పపరర: ఫరతమ షపక

95-155/713

95-135/710

95-136/716

భసధసవప: జరరనన
ఇసటట ననస:18-7-20
వయససస:42
లస: పప
238
SQX1798529
పపరర: జజన బబషర షపక
తసడడ:జ బబల సపవదన షపక
ఇసటట ననస:18-7-22
వయససస:35
లస: పప

221
SQX2169407
పపరర: రఫస షపక

222
SQX2241024
పపరర: సరరదర షపక

95-135/708

224
SQX1790278
పపరర: హససనన షపక

227
SQX2299972
పపరర: షఫసయమ ఖమననస షపక

230
SQX1903772
పపరర: షరహహనన షపక

233
SQX2078897
పపరర: మహహ
హ ననసర పఠరన

236
SQX2033850
పపరర: మహమరద సలమరన షపక

95-94/6

239
SQX1798487
పపరర: బబల సపవదన షపక
తసడడ:జ ఖమదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-7-22
వయససస:63
లస: పప

95-135/709

225
SQX2182806
పపరర: షఫసయమ ఖమననస షపక

95-94/549

భరస : అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:18-6-35
వయససస:32
లస: ససస స
95-135/711

95-136/5

228
SQX2545754
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-135/849

తసడడ:జ కమమల షపక
ఇసటట ననస:18-6-37
వయససస:31
లస: పప
231
SQX1903806
పపరర: రఫస షపక

95-136/6

తసడడ:జ మహమరద జజన షపక
ఇసటట ననస:18-7-18
వయససస:29
లస: పప
95-136/673

234
SQX2079879
పపరర: జరవనబ పఠరన

95-138/905

తసడడ:జ రహమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-7-19
వయససస:18
లస: ససస స
95-120/643

తసడడ:జ చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:18-7-21
వయససస:20
లస: పప
95-136/9

95-135/13

తసడడ:జ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:18-6-29
వయససస:43
లస: పప

భరస : రహమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-7-19
వయససస:37
లస: ససస స
95-136/7

219
SQX1903525
పపరర: ననజనన షపక
తసడడ:జ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:18-6-24
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:18-7-18
వయససస:25
లస: ససస స
95-127/788

95-135/705
216
SQX2251585
పపరర: మహమరద గరసప మహహదద న షపక

భరస : మహమరద గరసప మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:18-6-23/A
వయససస:19
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:జ అహరద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-7-19
వయససస:42
లస: పప
235
SQX1973676
పపరర: మనససర ఖమన

95-135/707

భరస : అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:18-6-35
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ అహమరద
ఇసటట ననస:18-7-11
వయససస:29
లస: ససస స
232
SQX2075059
పపరర: రహమన ఖమన పఠరన

218
SQX2257822
పపరర: తహసససన ససలమసన షపక

95-156/738

తసడడ:జ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-6-23/A
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:జ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:18-6-30
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:18-6-35
వయససస:41
లస: పప
229
SQX2244663
పపరర: సయఖద నహహద ససలమసనన

95-135/704

తసడడ:జ కమల బబష షపక
ఇసటట ననస:18-6-25
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరదర షపక
ఇసటట ననస:18-6-29
వయససస:36
లస: ససస స
226
SQX2295145
పపరర: అబగదల రహహస షపక

215
SQX2446979
పపరర: మహబబబ బ పటబన

213
SQX2051894
పపరర: ఇసరరయల షపక

తసడడ:జ గరస బబష షపక
ఇసటట ననస:18-6-21 2ND LINE
వయససస:26
లస: పప

భరస : అబగదల సలమస పటబన
ఇసటట ననస:18-6-23/A
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : జజసగరర బబష మహమరద
ఇసటట ననస:18-6-23/A
వయససస:35
లస: ససస స
220
SQX1903558
పపరర: అబగదల రహమన షపక

95-91/751

తసడడ:జ రరమతతలమర షపక
ఇసటట ననస:18-6-21
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ గరసప మహహదదదన
ఇసటట ననస:18-6-23A
వయససస:19
లస: ససస స
217
SQX2225993
పపరర: రహహమగననసరస మహమరద

212
SQX2506103
పపరర: ఖజజవల షపక

237
SQX1798479
పపరర: మమమమగన షపక

95-136/8

భరస : బబల సపవదన షపక
ఇసటట ననస:18-7-22
వయససస:56
లస: ససస స
95-136/10

240
SQX2183903
పపరర: అనసర బబష షపక

95-136/717

తసడడ:జ బల శశశదన
ఇసటట ననస:18-7-22
వయససస:36
లస: పప
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241
SQX2228526
పపరర: ఫరహద మగబన షపక
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95-136/718

భరస : అనసర బబష షపక
ఇసటట ననస:18-7-22
వయససస:32
లస: ససస స

242
SQX2560811
పపరర: శక మమఘన సతఖవవలల

తసడడ:జ గరపరల కకషష సతఖవవలల
ఇసటట ననస:18-7-23
వయససస:22
లస: ససస స

244
SQX2144251
పపరర: రకకయ రరకసర మహమరద

95-121/742

తసడడ:జ ఇలయమస అఫసజదద మహమరద
ఇసటట ననస:18-7-26/A
వయససస:37
లస: ససస స
247
SQX1980044
పపరర: హసరన సయద

95-136/12

250
SQX2263713
పపరర: యశన షపక

245
SQX2143618
పపరర: ఫరరర నన పరవన

95-136/706

తసడడ:జ అయబబ షపక
ఇసటట ననస:18-07-33
వయససస:18
లస: పప
95-136/722

251
SQX2236206
పపరర: ఫసరరజ షపక

252
SQX2078863
పపరర: అరరశయమ శబనమ పఠరన

భరస : సతశ కలమమర కకణణదల
ఇసటట ననస:18-7-663
వయససస:28
లస: ససస స
265
SQX2339208
పపరర: హరరననసర షపక
భరస : గణణ బబగ షపక
ఇసటట ననస:18-8-9
వయససస:61
లస: ససస స

254
SQX2484103
పపరర: అదదలమ ఖమన పఠన

260
SQX2112639
పపరర: కలససమ కలమమరర దనమమరర

263
NDX2975340
పపరర: యశశదమర ఇసకకలలర

95-132/901

266
SQX2231371
పపరర: అబగదల అరరలయమ మహమరద

95-136/723

95-136/960

255
SQX2484079
పపరర: అరరశయమ శబనమ పటబన

95-136/724

తసడడ:జ గరసప ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:18-7-35
వయససస:22
లస: ససస స
258
SQX2313211
పపరర: సబహ బబగగమ పఠరన

95-136/725

తసడడ:జ ఫసరరజ ఖమన
ఇసటట ననస:18-7-38
వయససస:23
లస: ససస స
95-79/892

95-79/893
261
SQX2112092
పపరర: S.వ.స.స.మధస పజసరద దనమమరర

తసడడ:జ కకషష మహన దనమమరర
ఇసటట ననస:18-7-374
వయససస:54
లస: పప
94-16/1241

264
SQX1962703
పపరర: అఫప జ జ షపక

95-136/14

తసడడ:జ అల షపక
ఇసటట ననస:18-8-8
వయససస:31
లస: పప
95-136/729

తసడడ:జ అబగదల హలమ బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:18-8-9
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగ భబషణస కకలర పర
ఇసటట ననస:18 8 20a
వయససస:63
లస: పప

95-136/675

తసడడ:జ గరస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-7-35
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకహరర రరవప ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:18-8-5/8
వయససస:60
లస: ససస స

95-136/731 269
268
SQX2252104
SQX2558369
పపరర: అబగదల మగనర బబష మహమరద
పపరర: ననగజశశర రరవప కకలర పర

తసడడ:జ అబగదల షషకలర మహమరద
ఇసటట ననస:18-8-9/B
వయససస:37
లస: పప

95-136/721

భరస : కకషష మహన దనమమరర
ఇసటట ననస:18-7-374
వయససస:73
లస: ససస స
94-233/1046

95-136/13

భరస : చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:18-7-33
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సయద జన జన
ఇసటట ననస:18-7-36
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శలమర బబగ
ఇసటట ననస:18-7-38
వయససస:21
లస: ససస స

95-136/720

తసడడ:జ శకకల మహమరద మహమరద
ఇసటట ననస:18-7-32
వయససస:21
లస: పప

95-136/959 257
256
SQX2564318
SQX2564417
పపరర: జకకయమ కరసర సయద సయద
పపరర: నసరజహన సయద

95-136/726

246
SQX2143766
పపరర: ర

95-136/674 249
248
SQX2039717
SQX1978303
పపరర: ఖమశజ నజమగదదదన మహమరద
పపరర: మగనన షపక

తసడడ:జ గరస ఖమన పఠన
ఇసటట ననస:18-7-35
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సయద ఇసరరయల ఇసరరయల
ఇసటట ననస:18-7-36
వయససస:31
లస: ససస స

95-136/11

తసడడ:జ ఆ మ
ఇసటట ననస:18-7-27/A
వయససస:21
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:జ గరస ఖమన పఠన
ఇసటట ననస:18-7-35
వయససస:44
లస: ససస స

262
NDX2967925
పపరర: ననగలకడర కకణణదల

95-136/719

తసడడ:జ అయబబ షపక
ఇసటట ననస:18-7-33
వయససస:20
లస: పప

253
SQX2484095
పపరర: అదదలమ ఖమన పఠన

243
SQX1798495
పపరర: ననగజసదజమర నలగరరర

భరస : ఆసజననయగలల నలగరరర
ఇసటట ననస:18-7-23 CHINNA BAZAR
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:జ అమరరదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:18-7-27
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అతక అహరద సయద
ఇసటట ననస:18-7-32
వయససస:22
లస: ససస స

259
SQX2479202
పపరర: జజససరన బబీదగమ

95-136/958

95-136/957

95-136/730
267
SQX2231363
పపరర: అబగదల షబజన తనజ మహమరద

తసడడ:జ అబగదల హలమ బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:18-8-9
వయససస:18
లస: ససస స
270
GLW2913820
పపరర: ససరజశ అకలలలరఠ

95-136/728

తసడడ:జ ససబజమణఖస అకలలలరఠ
ఇసటట ననస:18-8-21/B
వయససస:35
లస: పప
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271
SQX2057685
పపరర: కరరమగటటలమర షపక
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95-136/676

తసడడ:జ గరసప షపక
ఇసటట ననస:18-8-85
వయససస:46
లస: పప
274
SQX2482354
పపరర: జలమన షపక

95-136/733

Deleted
95-136/739

తసడడ:జ మగసలయఖ నకరక
ఇసటట ననస:18-9-6
వయససస:41
లస: పప
280
SQX1720549
పపరర: అససఫ షపక

95-135/15

తసడడ:జ ఉసరరన షపక
ఇసటట ననస:18-9-15
వయససస:55
లస: పప
283
SQX2539120
పపరర: హససన మహమరద

95-136/945

95-136/735

95-136/737

తసడడ:జ అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-9-827
వయససస:48
లస: పప
295
SQX2483196
పపరర: లకడర వసగల

95-136/708

భసధసవప: షపక నషర నషర
ఇసటట ననస:18-11-6
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప గసటబ
ఇసటట ననస:18-9-13/a
వయససస:38
లస: పప

281
SQX2507994
పపరర: చనసద బబషర షపక

282
SQX1870120
పపరర: బబజ ఖమన పఠరన

95-120/790

287
SQX2372829
పపరర: కవత తరరవనసగడస

290
SQX1837970
పపరర: హససనన షపక

293
NDX2859643
పపరర: సరహహరర బబగన షపక

296
SQX1798446
పపరర: ససననరర మహమరద

299
SQX2538601
పపరర: షపక అపసర బబష షపక

95-136/955

95-135/713

95-136/16

285
SQX2512580
పపరర: నగరజ చటటట

95-135/828

భసధసవప: వరలకడర చటటట
ఇసటట ననస:18-9-21
వయససస:39
లస: పప
95-136/736

288
SQX1803584
పపరర: చసదజ శశఖర కసచడరర

95-128/4

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప కసచడరర
ఇసటట ననస:18-9-28
వయససస:33
లస: పప
95-136/17

291
SQX1837962
పపరర: కరరమగలర మహమరద

95-136/18

తసడడ:జ కరరమ మహమరద
ఇసటట ననస:18-9-208B
వయససస:60
లస: పప
94-234/1291

294
SQX2078871
పపరర: లమవణఖ మలమరల

95-136/670

తసడడ:జ శకనస మలమరల
ఇసటట ననస:18-10-1/A
వయససస:21
లస: ససస స
95-136/19

297
SQX2249589
పపరర: రమణణ నలగరరర

95-136/707

తసడడ:జ రరమగ నలగరరర
ఇసటట ననస:18-10-12/B
వయససస:21
లస: ససస స
95-137/804

Deleted

భసధసవప: షపక నషర నషర
ఇసటట ననస:18-11-6
వయససస:24
లస: పప

95-136/738

తసడడ:జ కరరమగలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-9-18/A
వయససస:24
లస: పప

భరస : హబబగలర మహమరద
ఇసటట ననస:18-10-6
వయససస:46
లస: ససస స
95-136/953

279
SQX2221901
పపరర: వనసకటరరవప గసటబ

తసడడ:జ వనసకట ననరరయణ మగదదగరసడ
ఇసటట ననస:18-9-10/B
వయససస:23
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-9-827
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : హరర బబబగ వసగల
ఇసటట ననస:18-10-2
వయససస:58
లస: ససస స
298
SQX2543197
పపరర: షపక అపసర బబష షపక

95-136/15

భరస : కరరమగలమర మహమరద
ఇసటట ననస:18-9-208B
వయససస:55
లస: ససస స
94-211/993

276
SQX2174589
పపరర: కకకషష ర నకక

తసడడ:జ మగసలయఖ నకక
ఇసటట ననస:18-9-6
వయససస:41
లస: పప

278
SQX1870088
పపరర: గరపస కకషష మగదదగరసడ

284
SQX2546570
పపరర: అబద షపక

95-136/732

Deleted

తసడడ:జ ససదనన షపక
ఇసటట ననస:18-9-1 Chinna Bazar
వయససస:24
లస: పప

భరస : తరరవనసగడస బబలల
ఇసటట ననస:18-9-27
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖయగఖస షపక
ఇసటట ననస:18-9-35/A
వయససస:48
లస: పప
292
NDX2659126
పపరర: మసరసన వల షపక

95-136/734

తసడడ:జ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:18-9-19
వయససస:19
లస: పప

భరస : మణణ కసట చటటట
ఇసటట ననస:18-9-21/A
వయససస:30
లస: ససస స
289
SQX2391894
పపరర: మర షపక

275
SQX2484301
పపరర: గరసప షపక

273
SQX2258507
పపరర: జలమన షపక

తసడడ:జ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:18-9-1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ రహమమన షపక
ఇసటట ననస:18-9-18/A
వయససస:43
లస: పప

భరస : హహసపన మహమరద
ఇసటట ననస:18-9-19
వయససస:39
లస: ససస స
286
SQX2270650
పపరర: రరజఖ లకడర చటటట

95-136/677

తసడడ:జ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:18-8-85
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:18-9-1
వయససస:40
లస: పప
277
SQX2242881
పపరర: కకకషష ర నకరక

272
SQX2057677
పపరర: ఖమజ కకససస షపక

300
SQX2522084
పపరర: డనజకకయన దదవ అలమనన

95-120/794

తసడడ:జ శకనవరస రరవప అలమనన
ఇసటట ననస:18-11-6/a
వయససస:19
లస: ససస స
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301
SQX2242352
పపరర: ఖజ మహహదద న షపక
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95-136/715

తసడడ:జ మసరసన వల షపవక
ఇసటట ననస:18-11-7
వయససస:21
లస: పప
95-136/939

Deleted

భరస : మహహమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-11-11
వయససస:28
లస: ససస స
307
SQX1834167
పపరర: సయఖద రజజక

95-123/9

తసడడ:జ దనవపద సయఖద
ఇసటట ననస:18-11-15
వయససస:31
లస: పప
95-137/814

తసడడ:జ అబగదల సతస ర మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-29/c
వయససస:58
లస: పప
95-138/1089

95-136/21

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:18-11-35
వయససస:36
లస: ససస స
95-136/23

95-136/938

భరస : మమబగ షపక
ఇసటట ననస:18-11-48
వయససస:68
లస: ససస స

95-137/2

311
SQX2356962
పపరర: జఫరర జన బబష షపక

314
SQX1814938
పపరర: జమర ఖమన మహమరద

95-136/24

95-136/26

306
SQX2482487
పపరర: తబసససస మహమరద

309
SQX2522845
పపరర: నజర షపక

95-136/711

95-136/20

315
SQX2423168
పపరర: రరషర షపక

317
NDX1056571
పపరర: సరజదన బబగగమ షపక

318
SQX1903830
పపరర: రరషర షపక

326
MLJ1737113
పపరర: అబగదల ఇబజహహస ఖలలలలమర
మహమరద
తసడడ:జ అబగదల అజజ మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-46
వయససస:41
లస: పప
329
SQX2192862
పపరర: ఖజ వల షపక
తసడడ:జ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:18-11-50
వయససస:36
లస: పప

95-136/712

తసడడ:జ బబష షపక
ఇసటట ననస:18-11-31
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:జ మహబగ షపక
ఇసటట ననస:18-11-34/a
వయససస:28
లస: ససస స

323
SQX1798453
పపరర: సలర ఖమన పఠరన

95-126/640

312
SQX2230852
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:జ అకస ర జహన మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-33 CHINNA BAZAR GUN
వయససస:22
లస: పప

320
SQX2488203
పపరర: శఫయతతలమర షపక

95-136/710

తసడడ:జ షపక వల షపక
ఇసటట ననస:18-11-18
వయససస:19
లస: ససస స

95-136/714

95-136/713

95-136/22

భరస : అరలద బబషర షపక
ఇసటట ననస:18-11-36/A
వయససస:21
లస: ససస స
95-136/936

321
SQX2488245
పపరర: షఫసవపలమర షపక

95-136/937

తసడడ:జ అబగదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:18-11-39
వయససస:50
లస: పప
95-136/29

భరస : నసరర ఆహరద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-11-43,
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నసరరలర షపక
ఇసటట ననస:18-11-45
వయససస:22
లస: ససస స
328
SQX1903624
పపరర: మసరసన బ షపక

308
SQX1942960
పపరర: నఖత ససలమసనన షపక

95-129/909

తసడడ:జ మననస మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-13
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ షఫసవపలమర షపక
ఇసటట ననస:18-11-39
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:జ షఫసవపలమర షపక
ఇసటట ననస:18-11-39
వయససస:36
లస: పప
325
SQX1798354
పపరర: ఫరతమమ షపక

తసడడ:జ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:18-11-11/6
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఇశరక షపక
ఇసటట ననస:18-11-35
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ అననశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:18-11-36/A
వయససస:28
లస: పప
322
SQX2488807
పపరర: జబవపలమర షపక

95-136/709

తలర : ఫరతమ షపక
ఇసటట ననస:18-11-29/D
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ ఖజ మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-33 chinna bazar
వయససస:22
లస: పప

319
SQX1903814
పపరర: అరలద బబషర షపక

305
SQX2483881
పపరర: ససభబన షపక

303
SQX2076354
పపరర: మమహరరననస షపక

భరస : రరయమజ జజన భబష షపక
ఇసటట ననస:18-11-9
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:18-11-17
వయససస:21
లస: ససస స

310
SQX2564920
పపరర: మసరసన షరరఫ మహమరద

316
SQX1814888
పపరర: ఆససయమ షపక

94-237/751

తసడడ:జ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-11-9
వయససస:21
లస: ససస స

304
SQX2510808
పపరర: రజయ షపక

313
SQX2540888
పపరర: జమర ఖమన మహమరద

302
NDX2664431
పపరర: వనసకట లకడర యమచవరపప

324
SQX2031953
పపరర: ఖరఖరరననసర మహమరద

95-128/991

తసడడ:జ షఫసఊలమహశరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-44
వయససస:22
లస: ససస స
95-137/3

327
SQX1903640
పపరర: హహరన షపక

95-136/25

తసడడ:జ మమబగ షపక
ఇసటట ననస:18-11-48
వయససస:29
లస: ససస స
95-137/664

330
SQX1903715
పపరర: హమదసన షపక

95-137/4

భరస : ఖమజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:18-11-51
వయససస:24
లస: ససస స
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95-137/5

భరస : అమర బబష షపక
ఇసటట ననస:18-11-51
వయససస:30
లస: ససస స
334
SQX2109312
పపరర: అఫప జ జ షపక

332
SQX1815182
పపరర: రహసతషలమర షపక

95-137/6

తసడడ:జ అహరద షపక
ఇసటట ననస:18-11-52
వయససస:21
లస: పప
95-137/627

తసడడ:జ హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:18-11-55
వయససస:21
లస: పప

335
SQX1814797
పపరర: షరహహద షపక

95-137/665

340
SQX2258945
పపరర: ననజనన మహమరద

95-137/668

338
SQX2193423
పపరర: మగటహరఠనసర షపక

95-195/1568

భరస : ఇబజహహస షపక
ఇసటట ననస:18-11-52
వయససస:35
లస: ససస స
95-136/27

తసడడ:జ అబగదల మగననఫ షపక
ఇసటట ననస:18-11-58/4
వయససస:59
లస: పప

337
SQX2259018
పపరర: అబగదల కలమమ అజజద
మహమరద
తసడడ:జ మమససస మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-61
వయససస:60
లస: పప

333
SQX2505766
పపరర: జకకర షపక

95-137/666

336
SQX2009074
పపరర: ఔసరఫఉర రహమమన
మహమరద
తసడడ:జ జజకకర హహసపన మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-61
వయససస:18
లస: పప

95-137/628

339
SQX2259125
పపరర: శకకల అహమద షపక

95-137/667

భరస : అబగదల కలమమ అజజద మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-61
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల కలమమ అజజద షపక
ఇసటట ననస:18-11-61
వయససస:33
లస: పప

341
SQX1815406
పపరర: అమనన బబ

342
SQX1815471
పపరర: జజకకర హహసపసన మహమరద

95-137/7

95-137/8

తసడడ:జ అబగదల కలమమ అజజద మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-61
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజకకర హహసపసన మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-61 S M LALJAN FUNCTIO
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ మమససమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-11-61 S M LALJAN FUNCTIO
వయససస:50
లస: పప

343
SQX2247302
పపరర: అబగదలమర షపక

344
SQX2379642
పపరర: మకలబల బబష షపక

345
SQX2377463
పపరర: సమరర బబగగమ షపక

95-137/669

తసడడ:జ రసజజన షపక
ఇసటట ననస:18-11-62
వయససస:51
లస: పప
346
SQX2374619
పపరర: రరజజశస షపక

తసడడ:జ అబగదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:18-11-65
వయససస:48
లస: పప
95-137/672

భరస : ఇబజహహస షపక
ఇసటట ననస:18-11-65
వయససస:28
లస: ససస స

347
SQX2463164
పపరర: శబబర బబష షపక

భరస : రవ కలమమర సÞరèయకâయమనమ
ఇసటట ననస:18-11-94
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ ననమమన మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-96
వయససస:20
లస: ససస స

352
SQX2174456
పపరర: లకడర చసదన ససజన మగలక

353
SQX1887942
పపరర: అనత ససరఖకలమఖణస

95-137/677

భరస : కకరణ ససతతష ససజన మగలక
ఇసటట ననస:18-11-97
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : షహహననజ షపక
ఇసటట ననస:18-11-100
వయససస:29
లస: పప
358
SQX2305662
పపరర: రరజజశనన షపక
తసడడ:జ రరఫ
ఇసటట ననస:18-11-107
వయససస:18
లస: ససస స

95-137/673

356
SQX2543213
పపరర: షపవననజ షపక

94-237/753

359
SQX2076529
పపరర: జకకర హహసపన మహమరద
తసడడ:జ సరధదక హహసపన మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-108
వయససస:24
లస: పప

95-137/674

351
SQX2253581
పపరర: కకరణ ససతతష ససజనమబలక

95-137/676

తసడడ:జ తషలశ రరస ససజనమబలక
ఇసటట ననస:18-11-97
వయససస:32
లస: పప
95-21/42

354
SQX2000727
పపరర: నజర షపక

95-21/1111

తసడడ:జ చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:18-11-100
వయససస:23
లస: ససస స
95-136/954

భరస : చనసద బబష షపక
ఇసటట ననస:18-11-100
వయససస:46
లస: ససస స
95-137/658

348
SQX2469518
పపరర: జరరనన పరవన
భరస : అబగదల మగనర షపక
ఇసటట ననస:18-11-83
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గణణష రరవప ససరఖకలమఖణస
ఇసటట ననస:18-11-100
వయససస:35
లస: ససస స
95-120/808

95-137/671

భరస : మకలబల బబష షపక
ఇసటట ననస:18-11-65
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ రరయమజ బబగగమ షపక
ఇసటట ననస:18-11-65
వయససస:23
లస: పప

95-137/675 350
349
SQX2390268
NDX2636140
పపరర: ససతతషస సÞరèయకâయమనమ
పపరర: షరదదయమ మహమరద

355
SQX2540417
పపరర: ననవమబలర షపక

95-137/670

357
SQX2377307
పపరర: అనసశరరన ససరఖకలఖనమ

95-137/657

తసడడ:జ బబబగజ రరవప ససరఖకలఖనమ
ఇసటట ననస:18-11-100
వయససస:22
లస: ససస స
95-129/908

360
SQX1942952
పపరర: షకకల మహమరద

95-137/9

తసడడ:జ రషసద మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-108
వయససస:23
లస: పప
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361
SQX2069342
పపరర: ఫరరర ససలమసనన మహమరద

95-137/625

తసడడ:జ సదదక మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-108
వయససస:21
లస: ససస స
364
SQX2390292
పపరర: మగసతనజ మహమరద

95-137/661

95-136/28

95-137/11

95-121/920

95-120/805

95-137/15

95-137/18

తసడడ:జ లయఖత అల ఖమన
ఇసటట ననస:18-11-220
వయససస:42
లస: పప

374
SQX2511947
పపరర: హఫసజలమర ఖమన మహమరద

377
SQX2541787
పపరర: చడసచయఖ బజజపపరర

380
SQX1966019
పపరర: ధనలకడర బజపపరర

383
SQX1966100
పపరర: శకలసతలమ బజపపరర

95-137/777

386
SQX2514180
పపరర: లకడరగరరర బజజపపర

95-137/774

389
NDX2674828
పపరర: పజసరద ససరరగరరర
తసడడ:జ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:18-11-948
వయససస:38
లస: పప

369
SQX1815232
పపరర: షపక రఫస

95-137/10

372
SQX2007342
పపరర: మహమరద ఫరతమ షపక

95-137/626

375
SQX1903723
పపరర: మసస నబ షపక

95-137/13

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:18-11-143
వయససస:42
లస: ససస స
95-120/809

378
SQX1903731
పపరర: శశశత బఇజపపరర

95-137/14

తసడడ:జ శకనవరస రరవప బజపపరర
ఇసటట ననస:18-11-145
వయససస:23
లస: పప
95-137/16

381
SQX1966001
పపరర: శకనవరసరరవప బజపపరర

95-137/17

తసడడ:జ చసగళరరవప
ఇసటట ననస:18-11-145
వయససస:58
లస: పప
95-137/19

384
SQX2514347
పపరర: సరసబజజఖస బజజపపరర

95-137/776

భరస : చడసచయఖ బజజపపరర
ఇసటట ననస:18-11-145
వయససస:59
లస: ససస స
95-137/775

భరస : చసదజశశఖర బజజపపర
ఇసటట ననస:18-11-146
వయససస:32
లస: ససస స
95-135/846

95-137/663

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:18-11-135/B
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-11-145
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ చదనరలరరవ బజజపపరర
ఇసటట ననస:18-11-145
వయససస:67
లస: పప
388
SQX2541845
పపరర: సతస ర ఖమన అబగదల

95-137/12

తసడడ:జ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-11-145
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-11-145
వయససస:28
లస: పప
385
SQX2514370
పపరర: చడసచయఖ బజజపపరర

371
SQX1964089
పపరర: షబబనన షపవక

366
SQX2396703
పపరర: నజయమ మహమరద

తసడడ:జ అమర బబషర
ఇసటట ననస:18-11-116
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ చసగళ రరవప బజజపపరర
ఇసటట ననస:18-11-145
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-11-145
వయససస:23
లస: ససస స
382
SQX1966043
పపరర: వనణగమమధవ బజపపరర

95-6/766

తసడడ:జ శభన మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-141
వయససస:60
లస: పప

భరస : చడసచయఖ బజజపపరర
ఇసటట ననస:18-11-145
వయససస:30
లస: ససస స
379
SQX1962786
పపరర: SWETHA

368
SQX2044147
పపరర: సమరర షపక

95-137/660

తసడడ:జ రహహస మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-109
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : జలమన షపవక
ఇసటట ననస:18-11-117
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అబగదల వహహద షపక
ఇసటట ననస:18-11-136
వయససస:49
లస: ససస స
376
SQX2535482
పపరర: సరసబజజఖస బజజపపరర

95-137/662

తసడడ:జ అబగదల సతస ర
ఇసటట ననస:18-11-114
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:జ మమధనర షపక
ఇసటట ననస:18-11-117
వయససస:36
లస: పప
373
SQX2531002
పపరర: మగసతనజ షపక

365
SQX2387264
పపరర: నదదర మహమరద

363
SQX2393395
పపరర: నజర మహమరద

తసడడ:జ ఉమమర మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-109
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ రహహస మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-109
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:జ బబజ షపక
ఇసటట ననస:18-11-111
వయససస:22
లస: పప
370
SQX1964071
పపరర: జలమన షపక

95-137/659

తసడడ:జ మసరసన మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-109
వయససస:48
లస: పప

భరస : రహహస మహమరద
ఇసటట ననస:18-11-109
వయససస:43
లస: ససస స
367
SQX1974054
పపరర: సమర షపక

362
SQX2342301
పపరర: రహహస మహమరద

387
SQX2533735
పపరర: లకడర గరరర బజజపపర

95-130/921

భరస : చసదజశశఖర బజజపపర
ఇసటట ననస:18-11-148
వయససస:32
లస: ససస స
94-208/1095

390
SQX1985548
పపరర: ఖమజజ వరల షపవక

95-130/677

తసడడ:జ షరరఫపదదదన షపవక
ఇసటట ననస:18-12-1
వయససస:19
లస: పప
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391
SQX2429967
పపరర: గరసప బబష షపక
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95-130/715

తసడడ:జ ఫకరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-12-1
వయససస:34
లస: పప
394
SQX2371524
పపరర: టటపపప ససలమసన మహమరద

95-130/732

తసడడ:జ అబగదల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:18-12-5,
వయససస:51
లస: పప
397
SQX2416311
పపరర: జలమన సయద

95-130/735

95-130/716

95-130/6

95-130/717

తసడడ:జ మబసర షపక
ఇసటట ననస:18-12-15
వయససస:25
లస: ససస స
409
SQX2452233
పపరర: రఘగ బబయ బబ సదదల

95-130/719

95-126/2

తసడడ:జ షపక ననగబర షపక
ఇసటట ననస:18-12-29
వయససస:19
లస: పప

401
SQX2074755
పపరర: నయయమ షపక

404
SQX2512978
పపరర: ననగ పపషప పటబనల

95-130/9

95-126/563

399
SQX2383172
పపరర: రజయ ససలమసనన షపక

402
SQX2076834
పపరర: హహనన పరరశన షపక

95-130/917

405
SQX1985555
పపరర: శసషషదదదన షపక

తసడడ:జ చరర పటబనల
ఇసటట ననస:18-12-14 HASTAM BEEDI
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ కరరమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-12-15
వయససస:22
లస: పప

407
SQX2214864
పపరర: ససదదరక అకబర షపక

408
SQX1797406
పపరర: జజన బబషర షపక

410
SQX2365336
పపరర: అనసష బబ సదదల

413
SQX1902584
పపరర: ఆససయమ షపవక

416
SQX2109759
పపరర: ఆశయ షపక

419
SQX2550382
పపరర: షపక ఇమమమ న
తసడడ:జ షపక ననగగర మర
ఇసటట ననస:18-12-29
వయససస:18
లస: పప

95-130/734

95-130/742

95-130/678

భరస : ననగగర జజన షపక
ఇసటట ననస:18-12-14
వయససస:24
లస: ససస స

95-130/718

95-130/679

95-130/924

తసడడ:జ ఖమససస వరల షపక
ఇసటట ననస:18-12-17/C
వయససస:31
లస: పప
95-130/720

411
SQX2207736
పపరర: షపక షమన

95-130/721

భరస : చనసద బబష
ఇసటట ననస:18-12-26
వయససస:20
లస: ససస స
95-130/7

414
SQX1902766
పపరర: సలమరన షపవక

95-130/8

తసడడ:జ ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:18-12-27
వయససస:24
లస: పప
95-130/680

తసడడ:జ ససలమసన షపక
ఇసటట ననస:18-12-27
వయససస:20
లస: ససస స
95-130/916

396
SQX2416295
పపరర: హహసపన సయద

తసడడ:జ అబగదల రశద షపక
ఇసటట ననస:18-12-7
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:జ సలమరన షపవక
ఇసటట ననస:18-12-27
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:జ రససల షపక
ఇసటట ననస:18-12-27
వయససస:27
లస: పప
418
SQX2510006
పపరర: షపక యశన షపక

95-130/736

తసడడ:జ బబబర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:18-12-24
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:18-12-27
వయససస:24
లస: ససస స
415
SQX1808914
పపరర: రషసద షపక

398
SQX2373421
పపరర: శశశనజ షపక

95-130/5

భసధసవప: జన సయద
ఇసటట ననస:18-12-5,
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ ఖజ బసదదనవరజ షపక
ఇసటట ననస:18-12-17
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననగరసదజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:18-12-21/A
వయససస:52
లస: ససస స
412
SQX1811546
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-130/733

తసడడ:జ ఫజల షపక
ఇసటట ననస:18-12-12
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:జ మగగబల షపక
ఇసటట ననస:18-12-14/a
వయససస:20
లస: పప
406
SQX2257863
పపరర: మమహననజ షపక

395
SQX2370542
పపరర: సహననజ సయద

393
SQX1867985
పపరర: సలమర ససలమసనన పఠరన

తసడడ:జ హమద బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:18-12-5
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : హహసపన సయద
ఇసటట ననస:18-12-5,
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:జ మగనర సయద
ఇసటట ననస:18-12-10
వయససస:20
లస: పప
403
SQX1971571
పపరర: మగనన షపక

95-130/681

భరస : జన సయద
ఇసటట ననస:18-12-5,
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ జన సయద
ఇసటట ననస:18-12-5,
వయససస:21
లస: పప
400
SQX2291052
పపరర: షరఝన సయద

392
SQX1985480
పపరర: జజబబ సలరన ఫరతమ
మహమరద
తసడడ:జ గఫపర మహమరద
ఇసటట ననస:18-12-3
వయససస:20
లస: ససస స

417
SQX2202158
పపరర: యశన షపక

95-130/722

తలర : మగసతనజ షపక
ఇసటట ననస:18-12-29
వయససస:19
లస: పప
95-131/769

420
SQX2435683
పపరర: షబబన బబగస షపక

95-130/723

భరస : అయబబ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:18-12-33
వయససస:39
లస: ససస స
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95-130/724 422
421
SQX2423895
SQX2389450
పపరర: మహబబబ అల ఉరఫ బబబగ షపక
పపరర: నసరజహన మహమరద

తసడడ:జ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:18-12-35
వయససస:44
లస: పప
424
SQX2415990
పపరర: మగషరటక అహమద షపక

భరస : మససహహదదదన షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:18-12-35
వయససస:28
లస: ససస స
95-130/727

95-130/682

95-130/10

95-130/683

95-130/739

94-237/32

95-130/910

437
SQX2378594
పపరర: ససలమసన షపక

440
NDX3026523
పపరర: వజయ వరరణ కలమమర కకట

443
SQX1868223
పపరర: శరరన బబగమ షపక

95-129/1111

95-130/768

Deleted

446
SQX0027722
పపరర: అబగదల ఖమదర షపక

95-130/740

భరస : బబజ సయద
ఇసటట ననస:18-13-8/A
వయససస:43
లస: ససస స

95-131/766

తసడడ:జ అల షపక
ఇసటట ననస:18-12-35
వయససస:64
లస: పప
429
SQX2426948
పపరర: శశశత బబయ బబ సదదల

95-130/729

భరస : ననగరసదజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:18-12-41
వయససస:26
లస: ససస స
432
SQX2361053
పపరర: రజయమజ షపక

95-130/731

435
SQX2255925
పపరర: షరరఫర ససలమసనన షపక

95-130/738

438
SQX2253607
పపరర: అమరరన షపక

95-130/741

తలర : కరరమఅలమహ షపక
ఇసటట ననస:18-12-58 NEW 66-6-206
వయససస:37
లస: ససస స
94-237/847

441
SQX2258119
పపరర: మహమరద ఖమన

95-130/765

తసడడ:జ ఖదర ఖమన
ఇసటట ననస:18-13-5
వయససస:19
లస: పప
95-131/1

444
SQX1868058
పపరర: అఫసజ షపక

95-130/12

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:18-13-5A
వయససస:22
లస: ససస స
95-130/766

తసడడ:జ అబగదల రరవపఫ
ఇసటట ననస:18-13-8
వయససస:36
లస: పప
449
SQX2457497
పపరర: మహబగననసర సయద

426
SQX2534048
పపరర: కరరమగలర షపక

భరస : కరశఫ తసజల
ఇసటట ననస:18-12-57
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : జజబవపలమర షపక
ఇసటట ననస:18-13-5
వయససస:21
లస: ససస స

Deleted

భరస : బబజ సయద
ఇసటట ననస:18-13-8/A
వయససస:43
లస: ససస స

95-130/737

తసడడ:జ ఆదదననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:18-12-1028
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:18-13-8
వయససస:52
లస: పప

448
SQX2465029
పపరర: మహబగననసర సయద

434
SQX2153930
పపరర: మమధసరర గబడవలర

95-130/726

తసడడ:జ జజన షపక
ఇసటట ననస:18-12-48/a
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ బబజ అహమద షపక
ఇసటట ననస:18-12-58
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ ఖదదర ఖమన
ఇసటట ననస:18-13-5
వయససస:26
లస: ససస స
445
SQX2539294
పపరర: జజన షపక

95-130/730

భరస : జజన గబడవలర
ఇసటట ననస:18-12-56
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖమదర బబష SHAIK
ఇసటట ననస:18-12-470
వయససస:33
లస: పప
442
SQX2490027
పపరర: అమనన సయఖద

431
SQX2361145
పపరర: మగసతనజ షపక
తసడడ:జ జజన షపక
ఇసటట ననస:18-12-48/a
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ బబజ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:18-12-58
వయససస:41
లస: పప
439
NDX1268879
పపరర: కరరమగళర షపక

95-130/728

Deleted

తసడడ:జ జన షపక
ఇసటట ననస:18-12-53
వయససస:19
లస: పప
436
SQX2246627
పపరర: కరరమగలర షపక

428
SQX2248664
పపరర: షహహన షపక

భరస : జవద షపక
ఇసటట ననస:18-12-41
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ వల షపక
ఇసటట ననస:18-12-48
వయససస:21
లస: పప
433
SQX1998483
పపరర: ఫజల షపక

95-130/922

తసడడ:జ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:18-12-35
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ అహమద
ఇసటట ననస:18-12-37
వయససస:19
లస: పప
430
SQX1974690
పపరర: మగనన షపక

425
SQX2533941
పపరర: గరసస షపక

423
SQX2465052
పపరర: నజయమ షపక

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:18-12-35
వయససస:25
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:18-12-35
వయససస:22
లస: పప
427
SQX2069425
పపరర: ఉమరజ ఫరరఠక షపక

95-130/725

447
SQX2459428
పపరర: మహబగననసర సయద

95-130/767

భరస : బబజ సయద
ఇసటట ననస:18-13-8/A
వయససస:43
లస: ససస స
95-130/769

450
SQX2209856
పపరర: చనసదదన షపక

95-130/743

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:18-13-11
వయససస:22
లస: ససస స

Page 21 of 402

451
SQX2341972
పపరర: రహహస షపక
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95-130/744

తసడడ:జ సమద షపక
ఇసటట ననస:18-13-11/A
వయససస:29
లస: పప
454
SQX2418853
పపరర: ఫరరరన ససలమసనన పఠరన

95-130/747

95-130/750

95-130/15

95-130/18

95-130/751

95-128/992

Deleted
95-130/24

భరస : అమమనసలర షపక
ఇసటట ననస:18-13-19
వయససస:33
లస: ససస స
475
SQX1808997
పపరర: shabeena safura షపక

తసడడ:జ పజసరద తలల
ర రర
ఇసటట ననస:18-13-28
వయససస:19
లస: పప

95-130/16

464
SQX1902659
పపరర: రహహమగదదదన షపక

467
SQX2392058
పపరర: కరరమగలమర ఖమన పఠరన

470
SQX1902592
పపరర: జబబదన బబగస షపక

95-130/19

95-130/25

476
SQX2253599
పపరర: రబయమ బరరస షపక

95-130/752

479
SQX2514149
పపరర: మహమరద షపక
తసడడ:జ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:18-13-30
వయససస:61
లస: పప

95-130/14

462
SQX1902741
పపరర: హజ అల షపక

95-130/17

465
SQX1902683
పపరర: ఉసరరన మహమరద

95-130/20

468
SQX1902618
పపరర: జబ షపక

95-130/21

Deleted

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:18-13-18/E
వయససస:59
లస: ససస స
95-130/22

471
SQX1978196
పపరర: అమమనసలర షపక

95-130/23

తసడడ:జ అబదసల ఖలల
ఇసటట ననస:18-13/19
వయససస:39
లస: పప
95-130/753

474
SQX2305936
పపరర: ససమయఖ షపక

95-130/754

తసడడ:జ ఖసదస
ద స
ఇసటట ననస:18-13-19
వయససస:23
లస: ససస స
95-130/755

భరస : అనవర షపక
ఇసటట ననస:18-13-20
వయససస:43
లస: ససస స
95-85/896

459
SQX1902675
పపరర: షహహన షపక

తసడడ:జ మతన మహమరద
ఇసటట ననస:18-13-18
వయససస:58
లస: పప

భరస : మమలక బబష షపక
ఇసటట ననస:18-13-19
వయససస:27
లస: ససస స
473
SQX2259182
పపరర: మమలక బబష షపక

95-130/749

తసడడ:జ సరరదర షపక
ఇసటట ననస:18-13-18
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ రశద షపక
ఇసటట ననస:18-13-19
వయససస:30
లస: పప

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:18-13-19/A
వయససస:25
లస: ససస స
478
SQX2265908
పపరర: సరసబశవరరవప తలల
ర రర

461
SQX1902626
పపరర: సరబర షపక

456
SQX2253532
పపరర: జన షపక

తసడడ:జ రహహమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-13-18
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ బషసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-13-18
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ అయబబ షపక
ఇసటట ననస:18-13-19
వయససస:18
లస: పప
472
SQX1978592
పపరర: జరరన షపక

95-130/13

తసడడ:జ అలమరఉదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-13-18
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ మదదన సయద
ఇసటట ననస:18-13-18
వయససస:46
లస: పప
469
SQX2046902
పపరర: యశన షపక

458
SQX1902600
పపరర: ఆయయషర షపక

95-130/746

తసడడ:జ అనవర షపక
ఇసటట ననస:18-13-17
వయససస:26
లస: పప

భసధసవప: ససలమసనన మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:18-13-18
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ రహహమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-13-18
వయససస:22
లస: పప
466
SQX2260578
పపరర: ఇసరరయల సయద

95-130/748

భరస : అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:18-13-18
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఉసరరన మహమరద
ఇసటట ననస:18-13-18
వయససస:53
లస: ససస స
463
SQX1902642
పపరర: జయవపదదదన షపక

455
SQX2253540
పపరర: అనవర షపక

453
SQX2374130
పపరర: గరస ఖమన పఠరన

తసడడ:జ కరరమగలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-13-16/A
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ అలబబబబ షపక
ఇసటట ననస:18-13-17
వయససస:47
లస: పప

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:18-13-17
వయససస:19
లస: ససస స
460
SQX1902709
పపరర: రరహన బబగగమ మహమరద

95-130/745

భరస : జన పఠరన
ఇసటట ననస:18-13-15/A
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-13-16/A
వయససస:25
లస: ససస స
457
SQX2253508
పపరర: హబబగననసర షపక

452
SQX2295756
పపరర: రహహమగననసర పఠరన

477
SQX2338564
పపరర: జజనబబష షపక

95-130/756

తసడడ:జ శలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-13-27
వయససస:76
లస: పప
95-136/940

480
SQX2003622
పపరర: ఫరరర నన మగసరకన షపక

95-130/684

భరస : సరదదఖ షపక
ఇసటట ననస:18-13-35
వయససస:29
లస: ససస స
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481
SQX2069250
పపరర: హయమషర వల షపక
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95-120/640

తసడడ:జ అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:18-13-37
వయససస:45
లస: పప
484
SQX2448371
పపరర: శసషరద బబగగమ షపక

95-131/587

95-130/757

488
SQX2247310
పపరర: జవద షపక

95-131/590

491
SQX2072304
పపరర: దదల నవరజ షపక

95-131/592

494
SQX1868025
పపరర: ఫరరఠఖ మహమరద

496
SQX2211449
పపరర: రహహమ ససలమసనన మహమరద

497
SQX2207892
పపరర: అబగదల ఖదర జలమన షపక

95-130/760

భరస : జన బబష మహమరద
ఇసటట ననస:18-13-43/A, NEW 66-5-93
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:18-13-44
వయససస:61
లస: పప

499
SQX1809037
పపరర: హఫసజననసర బబగమ
మహమరద
భరస : ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:18-13-44,
వయససస:38
లస: ససస స

500
SQX2394203
పపరర: బబజ షపక

95-130/28

తసడడ:జ నజ మగల హహసపన మహమరద
ఇసటట ననస:18-13-48 New 66-5-100
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:18-13-50
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:18-13-50/a
వయససస:39
లస: ససస స

95-130/685

506
SQX2534261
పపరర: మసరసన వల షపక

95-130/26

95-130/761

509
SQX2197747
పపరర: ఇసరసక షపక
తసడడ:జ మగనర షపక
ఇసటట ననస:18-13-54/A
వయససస:36
లస: పప

489
SQX2139756
పపరర: షపక అబగదల గఫర షపక

95-130/759

492
SQX2275188
పపరర: అబగదల ఖమదర షపక

95-131/591

495
SQX1868033
పపరర: షరరరఖ మహమరద

95-130/27

తసడడ:జ జజన బబషర మహమరద
ఇసటట ననస:18-13-43/A
వయససస:25
లస: పప
95-130/762
498
SQX2243830
పపరర: మహమరద హఫసజననసర బబగస

భరస : ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:18-13-44
వయససస:37
లస: ససస స
95-130/763

501
SQX2368686
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-131/593

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:18-13-48
వయససస:32
లస: ససస స
95-131/594

504
SQX2178960
పపరర: సబహ షపక

95-131/595

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-13-49
వయససస:30
లస: ససస స
95-121/922

తసడడ:జ తహరరననస షపక
ఇసటట ననస:18-13-50/a
వయససస:38
లస: పప
95-131/765

95-131/589

తసడడ:జ హమద షపక
ఇసటట ననస:18-13-42 new 66-5-127
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: సబహ షపక
ఇసటట ననస:18-13-49
వయససస:36
లస: పప
95-131/2

486
SQX2379774
పపరర: హససన బబగగమ సయద

తసడడ:జ షపక దనదన షపక
ఇసటట ననస:18-13-41
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ యగసఫ షపక
ఇసటట ననస:18-13-48
వయససస:38
లస: పప

95-130/764 503
502
SQX2152650
SQX2136596
పపరర: మహహయగదదదన పరష మహమరద
పపరర: మసరసన వల షపక

508
SQX2533685
పపరర: రజయ షపక

95-130/758

Deleted

తసడడ:జ జజన బబషర మహమరద
ఇసటట ననస:18-13-43/A
వయససస:24
లస: పప

95-131/586

భరస : కమరల సయద
ఇసటట ననస:18-13-39
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ హమద
ఇసటట ననస:18-13-42
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:జ హమద
ఇసటట ననస:18-13-42, new 66-5-127
వయససస:19
లస: ససస స

505
SQX1902790
పపరర: రఠహ తబససస షపక

95-131/588

తసడడ:జ కరరస షపక
ఇసటట ననస:18-13-41
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ షపక అబగదల గఫర షపక
ఇసటట ననస:18-13-41
వయససస:28
లస: పప
493
SQX2301562
పపరర: దదల నవరజ షపక

485
SQX2388569
పపరర: మహమరద ససరజదదదన షపక

483
SQX2118206
పపరర: కరరమగలర షపక

తసడడ:జ అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:18-13-37
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:జ సరద ర జన షపక
ఇసటట ననస:18-13-37
వయససస:27
లస: పప

భరస : షపక అబగదల గఫర షపక
ఇసటట ననస:18-13-41
వయససస:73
లస: ససస స
490
SQX2289718
పపరర: షపక అబగదల వరహబ షపక

95-131/585

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:18-13-37
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : హయమశర వల షపక
ఇసటట ననస:18-13-37
వయససస:36
లస: ససస స
487
SQX2140523
పపరర: అకస రరననసర బబగగమ షపక

482
SQX2238889
పపరర: దదలమశద షపక

507
SQX2530202
పపరర: హబబగననసర షపక

95-130/919

భరస : ఝబయగలర షపక
ఇసటట ననస:18-13-50/a
వయససస:33
లస: ససస స
95-131/596

510
SQX2533453
పపరర: హఫసజ మహమరద

95-130/920

తసడడ:జ ఇసరసక మహమరద
ఇసటట ననస:18-13-56
వయససస:33
లస: పప
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511
SQX2299733
పపరర: అల అహరద సయద
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95-131/597

తసడడ:జ హహహజ సయద
ఇసటట ననస:18-13-56
వయససస:39
లస: పప
514
SQX1902808
పపరర: గరరరధర శభన సససగ బబ సదదల

95-131/3

95-137/629

95-131/602

95-131/605

95-131/609

Deleted
95-131/611

భరస : సరసబ రరడడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:18-13-98
వయససస:37
లస: ససస స
532
SQX2265817
పపరర: జరరన పటబన

95-131/612

తసడడ:జ సలస షపక
ఇసటట ననస:18-14-4
వయససస:23
లస: పప

95-131/603

524
SQX2230316
పపరర: నసరర హన షపక

527
SQX2238905
పపరర: సయయరర సయఖద

95-120/806

95-131/606

522
SQX2411718
పపరర: జజనబబష షపక

95-131/608

531
NDX2893949
పపరర: రమమరరవప కకట

తసడడ:జ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:18-14-4/A
వయససస:44
లస: పప

95-131/607

528
SQX2256394
పపరర: మలర శశరర కరటగరన

530
NDX3082146
పపరర: శరరఫఫన షపక

539
SQX2257210
పపరర: చసద బబష షపక

95-131/604

525
SQX2238764
పపరర: అజరత సయఖద

భరస : మహనరరవప కరటగరన
ఇసటట ననస:18-13-71/C
వయససస:59
లస: ససస స

536
SQX2029726
పపరర: ఖదదర జలమన షపక

95-131/601

తసడడ:జ అబగదల రరహమన సయఖద
ఇసటట ననస:18-13-67
వయససస:55
లస: పప

94-236/738

95-131/610

94-235/858

తసడడ:జ అనసత ననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:18-13-1161
వయససస:45
లస: పప
95-131/613

534
SQX2334316
పపరర: కవఖ కకససరర

95-131/614

భరస : ననగ ఫణణసదజ కలమమర కకససరర
ఇసటట ననస:18-14-1
వయససస:19
లస: ససస స
95-131/565

భసధసవప: ఫరణణపవనకలమమర యడ
ఇసటట ననస:18-14-4
వయససస:23
లస: పప
95-136/944

519
SQX2265593
పపరర: మగనన షపక

తసడడ:జ అజరత సయఖద
ఇసటట ననస:18-13-67, NEW 66-7-285
వయససస:44
లస: పప

533
SQX2124154
పపరర: ఆరరఫఖమన పఠరన

95-131/599

భసధసవప: నజయమ షపక
ఇసటట ననస:18-13-62
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:18-14-1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:జ ఇమమమ న షపక
ఇసటట ననస:18-14-4
వయససస:53
లస: పప
538
SQX2538718
పపరర: ఈససబ షపక

521
SQX2410132
పపరర: జబబదన బబగగమ షపక

516
SQX2229334
పపరర: ససహహహల షపక

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-13-60
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఆడమశరరఫ షరరఫ
ఇసటట ననస:18-13-1130
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇరశరద పటబన
ఇసటట ననస:18-14-1
వయససస:56
లస: ససస స
535
SQX2538684
పపరర: సలస షపక

95-131/600

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:18-13-65
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ రహమన వల సయద
ఇసటట ననస:18-13-67/2
వయససస:42
లస: పప
529
SQX2254472
పపరర: పపలర మర పరలలరర

518
SQX2222305
పపరర: నయయమ షపక

95-120/788

తసడడ:జ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:18-13-58
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: నజయమ షపక
ఇసటట ననస:18-13-62
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల ఖలల షపక
ఇసటట ననస:18-13-65
వయససస:48
లస: పప
526
SQX2134625
పపరర: నజర సయద

95-131/564

తసడడ:జ హజ బబష షపక
ఇసటట ననస:18-13-59/A
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మగనన షపక
ఇసటట ననస:18-13-60
వయససస:38
లస: ససస స
523
SQX2302800
పపరర: అనశర షపక

515
SQX1998400
పపరర: రబబబన షపక

513
SQX2507895
పపరర: అయయషర పరరశన షపక

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:18-13-58
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ అనశర షపక
ఇసటట ననస:18-13-58
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:జ సతఖననరరయణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:18-13-58
వయససస:18
లస: ససస స
520
SQX2229805
పపరర: మగటహరఠనసర షపక

95-131/598

తసడడ:జ ఇరరహన ఖమన
ఇసటట ననస:18-13-56
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:జ సతఖననరరయణ బబ సదదల
ఇసటట ననస:18-13-58
వయససస:21
లస: పప
517
SQX2079655
పపరర: ససపసజయ బబయ బబ సదదల

512
SQX2306827
పపరర: జబవపలమర పఠరన

537
SQX2194751
పపరర: అనల పసలలలమ

95-131/625

తసడడ:జ రరజ పసలలలమ
ఇసటట ననస:18-14-4
వయససస:23
లస: పప
95-130/770

540
SQX2374288
పపరర: రఫస సయద

95-131/626

తసడడ:జ బబష సయద
ఇసటట ననస:18-14-4/a
వయససస:46
లస: పప
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541
SQX2193704
పపరర: ఫరరర నన షపక
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95-131/627

భరస : చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:18-14-4/A
వయససస:38
లస: ససస స
544
SQX2290062
పపరర: ఫరరర నన పరవన షపక

95-131/630

545
SQX2239101
పపరర: రరహన షపక

95-129/1102

548
SQX2511772
పపరర: రరజ పసలలలమ
తసడడ:జ ననరరయణ రరవప పసలలలమ
ఇసటట ననస:18-14-4 chinna bazar
వయససస:51
లస: పప

550
SQX1902055
పపరర: సరదదక సయద

551
SQX2327047
పపరర: అబగదల అయబబ షపక

95-128/5

95-131/635

95-131/616

95-131/617

తసడడ:జ జన షపక
ఇసటట ననస:18-14-16
వయససస:26
లస: పప
562
SQX2422236
పపరర: అబబబస మహమరద

95-131/619

భరస : వనయ కలమమర సజరల
ఇసటట ననస:18-14-24/A
వయససస:21
లస: ససస స

95-131/633

95-128/6

95-131/620

95-128/7

555
SQX2343275
పపరర: అకబర బబష సయఖద

558
SQX1901982
పపరర: జబర ఖమన పఠరన

561
SQX2426286
పపరర: అజజజ షపక

569
SQX2344315
పపరర: మమససద సయఖద
తసడడ:జ గరస మహహదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:18-/-15
వయససస:29
లస: ససస స

95-131/634

తసడడ:జ అబగదల ఖసదదదస షపక
ఇసటట ననస:18-14-8/1
వయససస:60
లస: పప

560
SQX2562759
పపరర: రశద మహమరద

566
SQX1809409
పపరర: సప న షపక

95-128/1041

552
SQX2133411
పపరర: అబగదల అయబబ షపక

తసడడ:జ ఉసరరన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-14-16
వయససస:22
లస: పప

95-131/771

95-131/615

95-128/8

95-131/618

తసడడ:జ హశమ షపక
ఇసటట ననస:18-14-17
వయససస:52
లస: పప
95-131/772

564
SQX2565224
పపరర: ఆఫసజన మహమరద

95-131/773

Deleted

తసడడ:జ అససఫ మహమరద
ఇసటట ననస:18-14-17
వయససస:20
లస: ససస స
95-128/10

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-14-22,
వయససస:23
లస: ససస స
95-128/9

549
SQX2128718
పపరర: రవ శసకర వలల
ర రర

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-14-12 OPP LAAL TALAAB M
వయససస:38
లస: పప

563
SQX2565190
పపరర: ఆఫసజన మహమరద

95-131/632

తసడడ:జ మహబబబశల సయఖద
ఇసటట ననస:18-14-12
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ అససఫ మహమరద
ఇసటట ననస:18-14-17
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : గజన బబష షపక
ఇసటట ననస:18-14-20
వయససస:47
లస: ససస స
568
SQX1977842
పపరర: ననగ వరరరన సజరల

557
SQX1809748
పపరర: మగసతనజ అల షపక

546
SQX2373322
పపరర: సహననజ బబగగమ సయద

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:18-14-5
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ జన మహమరద
ఇసటట ననస:18-14-16
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ అజజస మహమరద
ఇసటట ననస:18-14-17
వయససస:18
లస: పప
565
SQX2247880
పపరర: జబన షపక

95-137/772

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-14-12
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-14-12
వయససస:31
లస: పప
559
SQX2326270
పపరర: దనవపద షపక

554
SQX1977370
పపరర: నసరగహ షపక

95-131/629

భరస : రఫస సయద
ఇసటట ననస:18-14-4/aa
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల ఖసదదదస షపక
ఇసటట ననస:18-14-8/1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల అయబబ షపక
ఇసటట ననస:18-14-8/1
వయససస:39
లస: ససస స
556
SQX2259083
పపరర: చసద బబష షపక

95-131/631

Deleted

తసడడ:జ సలస సయద
ఇసటట ననస:18-14-8
వయససస:31
లస: పప

543
SQX2178879
పపరర: హఫసజ షపక

తసడడ:జ చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:18-14-4/A
వయససస:22
లస: పప

భరస : అయబబ షపక
ఇసటట ననస:18-14-4/A
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:జ రరజ పసలలలమ
ఇసటట ననస:18-14-4 CHINNA BAZAR
వయససస:29
లస: పప

553
SQX2299618
పపరర: శరహహన షపక

95-131/628

తసడడ:జ రఫస సయద
ఇసటట ననస:18-14-4/A
వయససస:28
లస: పప

భరస : చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:18-14-4/A
వయససస:21
లస: ససస స
547
SQX2512697
పపరర: ససనల పసలలలమ

542
SQX2347169
పపరర: అసరత సయద

567
SQX2348498
పపరర: అనల కలమమర సజరల

95-131/621

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప సజరల
ఇసటట ననస:18-14-24
వయససస:31
లస: పప
95-131/584

570
SQX2414522
పపరర: హమద షపక

95-131/636

భరస : హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:18-15-1
వయససస:25
లస: ససస స
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95-130/29

భరస : లకరయఖ బబ లమర
ఇసటట ననస:18-15-7B
వయససస:63
లస: ససస స
574
SQX2007284
పపరర: తససర మ ఫసరడ రయస షపక

95-131/567

95-131/641

95-131/642

95-131/644

95-131/760

95-131/569

95-131/639

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమనఖస
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:42
లస: ససస స

584
SQX2457125
పపరర: అపసర అల షపక

587
SQX2521235
పపరర: షరదదయమ నవరజ షపక

590
SQX2419158
పపరర: శరసత కలమమర రరయపపడడ

593
NDX3087202
పపరర: మహహశ నసదదకరసత

95-153/686

596
SQX2463107
పపరర: లకడర మమనఖస

95-131/645

95-131/763

95-131/647

582
SQX2523207
పపరర: ఫపవజ షపక

95-131/764

585
SQX2459303
పపరర: అపసర అల షపక

95-131/646

588
SQX2075794
పపరర: ననజయమ షపక

95-128/993

591
SQX2227585
పపరర: ఖదదర ఖమన పఠరన

95-131/638

తసడడ:జ ఖససస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-15-107
వయససస:55
లస: పప
94-238/971

594
NDX2957827
పపరర: ననగగర బ షపక

94-238/972

తసడడ:జ జలమన షపక
ఇసటట ననస:18-15-1313
వయససస:24
లస: ససస స
95-155/834

95-165/831

Deleted

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమనఖస
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:42
లస: ససస స

95-131/5

తసడడ:జ నయమజ బబష షపక
ఇసటట ననస:18-15-18/C
వయససస:20
లస: ససస స

Deleted

599
SQX2469617
పపరర: లకడర మమనఖస

579
SQX1970268
పపరర: అయయషర షపక

తలర : ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:18-15-17
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమనఖస
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:42
లస: ససస స
95-157/1390

95-131/637

తసడడ:జ బదసజదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-15-16
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన రరవప నసదదకరసత
ఇసటట ననస:18-15-1307
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:66
లస: ససస స
598
SQX2472868
పపరర: లకడర మమనఖస

95-131/643

తసడడ:జ సప మయఖ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:18-15-19
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఖదదర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-15-107
వయససస:49
లస: ససస స
595
SQX2091189
పపరర: జజనబ షపక

581
SQX2254308
పపరర: షరరరళ షపక

576
SQX2227239
పపరర: షపక నజయమ షపక

భరస : ఇలమఎస హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:18-15-15
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ రహహస బబష షపక
ఇసటట ననస:18-15-17/A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:జ రబబన షపక
ఇసటట ననస:18-15-19
వయససస:19
లస: పప
592
SQX2227593
పపరర: షమన ఖమన పఠరన

94-121/419

తలర : ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:18-15-17
వయససస:21
లస: పప

భరస : జయబర రహమమన
ఇసటట ననస:18-15-17/A
వయససస:37
లస: ససస స
589
SQX2077261
పపరర: ఫయమజ షపక

578
NDX3180932
పపరర: రరమమహనరరవప కలసగర

95-131/566

భరస : అబగదల అలస షపక
ఇసటట ననస:18-15-10
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అసర స షపక
ఇసటట ననస:18-15-16
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అహమద అల షపక
ఇసటట ననస:18-15-17
వయససస:24
లస: ససస స
586
SQX2513505
పపరర: ఫరత గరరర

95-131/568

తసడడ:జ పపలర రరవప కలసగర
ఇసటట ననస:18-15-15
వయససస:72
లస: పప

భరస : అబగదల ఖయగఖస షపక
ఇసటట ననస:18-15-16
వయససస:52
లస: ససస స
583
SQX2455988
పపరర: రహమత షపక

575
SQX2006815
పపరర: ఫరతమ షపక

573
SQX2006823
పపరర: జఫరర షపక

తసడడ:జ షపక ఖమజ
ఇసటట ననస:18-15-10
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ షపక ససభబన
ఇసటట ననస:18-15-10
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:18-15-11/C
వయససస:29
లస: ససస స
580
SQX2461739
పపరర: పరరశన షపక

95-131/4

తలర : జజకకరరననసర షపక
ఇసటట ననస:18-15-10
వయససస:27
లస: పప

భరస : షపక జబవపలమర
ఇసటట ననస:18-15-10
వయససస:20
లస: ససస స
577
SQX2190395
పపరర: నలలఫర షపక

572
SQX1966233
పపరర: షపక అననసరర

597
SQX2470037
పపరర: లకడర మమనఖస

95-155/835

Deleted

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమనఖస
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:42
లస: ససస స
600
SQX2470862
పపరర: వనసకటటశశరరర మమనఖస

95-198/1318

తసడడ:జ నరసయఖ మమనఖస
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:54
లస: పప
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601
SQX2264356
పపరర: రరహహణణ చడవతనఖ కకషష చతరరల

95-127/838

తలర : ననగ చరసజవ చతరరల
ఇసటట ననస:18-16-2/1
వయససస:30
లస: పప
604
SQX2556660
పపరర: రతనస కరవల

602
SQX2508042
పపరర: రతనస కవల

భరస : ససరరల కలమమర కవల
ఇసటట ననస:18-16-4
వయససస:56
లస: ససస స
95-127/996

605
SQX2321099
పపరర: రరవనసతల రరఘవ

భరస : ససబబరరవప కరవల
ఇసటట ననస:18-16-4, CHOWTRA CENTRE
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకపత పసడడతనరరధసఖల
ఇసటట ననస:18-16-5
వయససస:68
లస: ససస స

607
SQX2465706
పపరర: ఇసతయమస అహరద
మహమరద
తసడడ:జ నజర అహరద మహమరద
ఇసటట ననస:18-16-14
వయససస:38
లస: పప

95-127/831

608
SQX2465425
పపరర: అలమరస మహమరద

610
SQX2259299
పపరర: బబబగ షపక

95-127/833

తసడడ:జ బబష షపక
ఇసటట ననస:18-16-15
వయససస:35
లస: పప
613
SQX2075208
పపరర: ఆదదల షపక

95-127/785

తసడడ:జ యగసఫ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:18-16-20
వయససస:31
లస: పప
619
SQX1970201
పపరర: అకరల షపక

95-127/5

తసడడ:జ కమల బబష షపక
ఇసటట ననస:18-16-28
వయససస:18
లస: పప
625
SQX1975051
పపరర: అబబబస హహసపన సయద
తసడడ:జ బకర అల మర
ఇసటట ననస:18-16-38, mufty street
వయససస:25
లస: పప
628
SQX1803873
పపరర: ననగ లకడర మనఖస

611
SQX2153435
పపరర: మహహమబద షపక

612
SQX2257640
పపరర: ఫరరర నన షపక

95-127/834

614
SQX2221893
పపరర: హలమ షపక

617
SQX2125664
పపరర: పరరశన షపక

620
SQX2453207
పపరర: బబష షపక

623
SQX2079697
పపరర: యశన షపక

626
NDX2335693
పపరర: రఠపస జటబవత

భరస : గరపస మనఖస
ఇసటట ననస:18-16,SUDDAPALLI DONKA
వయససస:26
లస: ససస స

629
NDX2902856
పపరర: సబన షపక
తసడడ:జ మహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:18-17-44
వయససస:22
లస: ససస స

95-127/835

తసడడ:జ అబగదల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:18-16-15
వయససస:24
లస: ససస స
95-127/836

615
SQX2254282
పపరర: అసమమ షపక

95-127/837

భరస : రశద షపక
ఇసటట ననస:18-16-19
వయససస:24
లస: ససస స
95-127/839

618
SQX2229094
పపరర: నగరనన షపక

95-127/840

భరస : అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:18-16-20
వయససస:24
లస: ససస స
95-127/841

621
SQX2122604
పపరర: యశన షపక

95-127/842

తసడడ:జ ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:18-16-27
వయససస:30
లస: పప
95-137/630

624
SQX2217651
పపరర: నగరన షపక

95-127/828

భరస : శరఫస
ఇసటట ననస:18/16/38
వయససస:21
లస: ససస స
94-168/13

భరస : జబబబర జటబవత
ఇసటట ననస:18-16-2447
వయససస:35
లస: ససస స
95-7/21

95-127/830

భరస : ఇసతయమజ అహమద మహమరద
ఇసటట ననస:18-16-14
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:18-16-37
వయససస:29
లస: పప
95-127/6

606
SQX2314334
పపరర: పటట న అయయషర పటట న

95-127/993
609
SQX2532695
పపరర: ఇసతయమజ అహమద
మహమరద
తసడడ:జ నజర అహమద మహమరద
ఇసటట ననస:18-16-14
వయససస:38
లస: పప

95-127/832

తసడడ:జ ఖమజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-16-27
వయససస:62
లస: పప
95-127/843

95-120/804

భరస : పటట న గఫర ఖమన గఫర ఖమన
ఇసటట ననస:18-16-10
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : యశన షపక
ఇసటట ననస:18-16-20
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ రహహస షపక
ఇసటట ననస:18-16-27
వయససస:26
లస: పప
622
SQX2407666
పపరర: ఖజ షపక

95-127/844

తసడడ:జ ఫజల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:18-16-15E
వయససస:28
లస: పప
95-127/786

603
SQX2535094
పపరర: మసరసణణ షపక

భరస : అబగదల ఇరరహన షపక
ఇసటట ననస:18-16-4A
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:18-16-15
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ ఫజల రరహహమన షపక
ఇసటట ననస:18-16-15E
వయససస:25
లస: పప
616
SQX1986835
పపరర: అబగబకర షపక

95-127/987

627
NDX0628065
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ డడ బబ డడ

94-162/3

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప బబ డడ
ఇసటట ననస:18-16-2452
వయససస:45
లస: పప
94-209/936

630
SQX2421139
పపరర: శవ కలమమరర పపనసగగ పటట

95-69/972

భరస : వనసకట రరవప పపనసగగ పటట
ఇసటట ననస:18-17-87
వయససస:40
లస: ససస స
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94-237/848

భరస : అఖల చలర
ఇసటట ననస:18-17-1531
వయససస:23
లస: ససస స
634
SQX1701507
పపరర: శవవవ షపక

95-128/11

95-128/13

95-127/8

95-128/15

95-127/847

95-127/850

95-127/787

తసడడ:జ ఖసరరశద అహమరద షపక
ఇసటట ననస:18-18-37
వయససస:19
లస: ససస స

644
SQX2334761
పపరర: సరదదక పరటటబసడర

647
SQX2307718
పపరర: జవద బబష షపక

650
SQX1700392
పపరర: షరరఫ మహమరద

653
SQX2193068
పపరర: తర సయద

95-127/853

656
SQX2200699
పపరర: ససహహహల మహమరద

95-127/829

659
SQX2398402
పపరర: గరసప మహహదదదన సయఖద
తసడడ:జ మహబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:18-18-42
వయససస:63
లస: పప

639
SQX2075547
పపరర: సయద షపక

95-128/995

642
SQX2115376
పపరర: సరదదక సయఖద

95-128/997

645
SQX2131464
పపరర: సలమస షపక

95-127/846

తసడడ:జ జజన షపక
ఇసటట ననస:18-18-20
వయససస:27
లస: పప
95-127/848

648
SQX2378719
పపరర: యబనసస బబగ

95-127/849

తసడడ:జ యగసఫ బబగ
ఇసటట ననస:18-18-24 ,66-9-479
వయససస:24
లస: పప
95-128/16

651
SQX2464576
పపరర: ఫరతమ షపక

95-127/851

భరస : సయద మగదససర
ఇసటట ననస:18-18-31
వయససస:23
లస: ససస స
95-127/852

654
SQX2533644
పపరర: ఇమమమ న సయఖద

95-128/1181

తసడడ:జ అనశర సయఖద
ఇసటట ననస:18-18-32/1
వయససస:24
లస: పప
95-127/854

భసధసవప: దదపసస వరల దదవ
ఇసటట ననస:18-18-34
వయససస:28
లస: పప
95-127/856

95-128/12

తసడడ:జ అననసరర సయఖద
ఇసటట ననస:18-18-17
వయససస:21
లస: పప

భరస : అకకస సయద
ఇసటట ననస:18-18-32/1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:18-18-33
వయససస:51
లస: ససస స
658
SQX2124899
పపరర: వససమ ఫసరడ రస షపక

95-128/996

తసడడ:జ రససల మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-28
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ అబబబస షపక
ఇసటట ననస:18-18-32
వయససస:21
లస: పప
655
SQX2390433
పపరర: మగనర బబగస షపక

641
SQX2115103
పపరర: సదదఖ అల సయఖద

636
SQX1842160
పపరర: షపక రజషర ససలమసనన

తసడడ:జ జకరరయమ షపక
ఇసటట ననస:18-18-13
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:18-18-22
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ యబససవ బబగ
ఇసటట ననస:18-18-24 ,66-9-479
వయససస:21
లస: పప
652
SQX1998137
పపరర: అపసర షపక

95-127/845

తసడడ:జ సరద ర బబజ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:18/18/19
వయససస:18
లస: పప

భరస : సలమస షపక
ఇసటట ననస:18-18-20
వయససస:20
లస: ససస స
649
SQX2415461
పపరర: యమససన బబగ

638
SQX2404937
పపరర: హహమమర అఫసజన

95-127/859

భరస : మహమరద అననసర బబషర
ఇసటట ననస:18-18-9
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:జ అననసరర సయఖద
ఇసటట ననస:18-18-17
వయససస:21
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:18-18-18
వయససస:28
లస: ససస స
646
SQX2131498
పపరర: షబన షపక

95-127/862

తసడడ:జ ఇరరలద బబగ
ఇసటట ననస:18-18-13
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద ఖలల రహమన
ఇసటట ననస:18-18-15
వయససస:20
లస: పప
643
SQX1867282
పపరర: ఆషర షపక

635
SQX2275824
పపరర: అనసర షపక

633
SQX2126803
పపరర: ఆససఫర షపక

తసడడ:జ ననగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:18-18-6
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:జ నజర షపక
ఇసటట ననస:18-18-7
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:జ ఇకరబల బబషర మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-9
వయససస:36
లస: పప
640
SQX1963941
పపరర: వససమ రహమన మహమరద

95-127/7

తసడడ:జ అజస షపక
ఇసటట ననస:18-18-04
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-18-6
వయససస:25
లస: పప
637
SQX1842178
పపరర: అననసర బబషర మహమరద

632
SQX1974484
పపరర: అననస షపక

657
SQX2132413
పపరర: రరచడల దదపసస వరల దదవ

95-127/855

భసధసవప: అనత మమరరగ
ఇసటట ననస:18-18-34
వయససస:26
లస: ససస స
95-127/857

660
SQX2342129
పపరర: జరవనబ బ సయఖద

95-127/858

భరస : గరస సయఖద
ఇసటట ననస:18-18-42
వయససస:52
లస: ససస స
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661
SQX1867308
పపరర: అబద బబగమ యసప రహ.

95-128/17

భరస : ససలమసన సరహహబ మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-42
వయససస:72
లస: ససస స
664
SQX1812288
పపరర: మససన షపక

95-127/9

95-127/10

95-127/12

95-165/794

95-127/17

తసడడ:జ ససరజష ఢనకర పరడ
ఇసటట ననస:18-18-65/1
వయససస:29
లస: పప
679
SQX2140119
పపరర: బబజ షపక

95-129/946

95-127/861

తసడడ:జ లతఫ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:18-18-70
వయససస:18
లస: ససస స

95-127/13

674
SQX1901883
పపరర: కసససరర ససజజయత మగలలక

95-127/863

95-127/11

672
SQX1973668
పపరర: మరరర షపక

95-127/14

భరస : కకషరషరరర న రరవప ససజజయత మగలలక
ఇసటట ననస:18-18-65
వయససస:40
లస: ససస స
677
SQX1812403
పపరర: ససరజష ఢనకర పరడ

678
SQX2123321
పపరర: మససద షపక

95-127/15

95-127/18

683
SQX1810357
పపరర: హఫస మహమరద

686
SQX2127918
పపరర: రరహన షపక

689
SQX2127652
పపరర: షరరరఖ షపక
తసడడ:జ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:18-18-70
వయససస:18
లస: పప

95-127/16

95-127/860

తసడడ:జ బజ షపక
ఇసటట ననస:18-18-66
వయససస:34
లస: పప
95-127/19

681
SQX1867589
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-129/22

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:18-18-68
వయససస:25
లస: పప
95-127/20

684
SQX1812148
పపరర: కబర మహమరద

95-127/21

తసడడ:జ గరస మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-69/B
వయససస:53
లస: పప
95-127/864

భరస : గరసప షపక
ఇసటట ననస:18-18-70
వయససస:30
లస: ససస స
95-127/866

669
SQX1810589
పపరర: జబద బబగస షపక

675
SQX1867191
పపరర: వనసకట ననగ హరరక గరపరల
పపటటట
భరస : వనసకటటశ గరపరల పపటటట
ఇసటట ననస:18-18-65/1
వయససస:22
లస: ససస స

680
SQX1810480
పపరర: జఅమర బబషర షపక

95-129/21

తసడడ:జ మననన షపక
ఇసటట ననస:18-18-62
వయససస:20
లస: పప

భరస : జహహర షర మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-69/B
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ చనన మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:18-18-70
వయససస:44
లస: ససస స
688
SQX2127959
పపరర: తననర లమ షపక

671
SQX1810431
పపరర: మననన షపక

666
SQX1708205
పపరర: మహమరద ఖమన పఠరన

భరస : మననన షపక
ఇసటట ననస:18-18-62
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ అబబబస షపక
ఇసటట ననస:18-18-68
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ అశరఫ ఖమన
ఇసటట ననస:18-18-69
వయససస:38
లస: పప
685
SQX2127660
పపరర: ననగగరరబ షపక

95-125/646

తసడడ:జ రరజజరరవప ఢనకర పరడ
ఇసటట ననస:18-18-65/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:జ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:18-18-66
వయససస:75
లస: పప
682
SQX2131308
పపరర: గరసప బబష ఖమన

668
SQX1985217
పపరర: రరజజశన షపక

95-128/18

తసడడ:జ సలస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-18-48
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:18-18-62
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ ఫరఠకéీసదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:18 18 64
వయససస:20
లస: ససస స
676
SQX1867209
పపరర: మననజ కలమమర ఢనకర పరడ

95-128/19

తసడడ:జ గఫపర ఖమన
ఇసటట ననస:18-18-58
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:18-18-62
వయససస:58
లస: ససస స
673
SQX2055812
పపరర: ఫరరరనససలతనన మహమరద

665
SQX1699875
పపరర: రజషర షపక

663
SQX1867266
పపరర: రహమమతషలర షపక

తసడడ:జ గఫరర షపక
ఇసటట ననస:18-18-43
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఇలయమస బబషర షపక
ఇసటట ననస:18-18-45
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:18-18-50
వయససస:30
లస: ససస స
670
SQX1810530
పపరర: తహహర షపక

95-216/1147

తసడడ:జ గరసప మహహదదదన సయద
ఇసటట ననస:18-18-42
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:18-18-45
వయససస:26
లస: పప
667
SQX1901685
పపరర: షబన షపక

662
SQX2509792
పపరర: మసరసన వల సయద

687
SQX2127876
పపరర: ఆశష షపక

95-127/865

తసడడ:జ చనన మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:18-18-70
వయససస:20
లస: పప
95-127/867

690
SQX2288405
పపరర: రఫస షపక

95-127/868

తసడడ:జ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:18-18-71
వయససస:47
లస: పప
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691
SQX2195212
పపరర: కరరమగననసర పఠరన
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95-127/869

భరస : అశకఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-18-72
వయససస:58
లస: ససస స
694
SQX1700939
పపరర: సలమర పఠరన

95-128/20

తసడడ:జ ఇబజహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-18-80
వయససస:23
లస: ససస స
697
SQX2417533
పపరర: శబబర సయద

95-127/871

95-128/23

తసడడ:జ బబలమజ రరవప ఖడర పపరస
ఇసటట ననస:18-18-83
వయససస:31
లస: పప
706
SQX1699933
పపరర: బబలమజ రరవప ఖడర పపరస

95-128/29

SQX2240943

95-128/998

95-128/1059

తసడడ:జ ఘన మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-98
వయససస:22
లస: పప

95-145/1077

701
SQX1707199
పపరర: రరమతనర ఖడర పపరస

95-128/24

710
SQX1810167
పపరర: సరబర షపక

713
SQX1803014
పపరర: గరససయ మహమరద

95-128/33

716
SQX1812346
పపరర: రరజశనన షపక

95-128/27

719
SQX2415727
పపరర: ఉసరరన షపక
తసడడ:జ అబగదల రహమన
ఇసటట ననస:18-18-99
వయససస:64
లస: పప

95-127/872

702
SQX1699982
పపరర: వఠల ఖడర పపరస

95-128/25

705
SQX1699834
పపరర: గరస హహసపసన మహమరద

95-128/28

తసడడ:జ షబబబర అల మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-83
వయససస:47
లస: పప
95-127/873

708
SQX2417582
పపరర: అనసత లకడర పకకరరబబద

95-128/1058

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప పకకరరబబద
ఇసటట ననస:18-18-84
వయససస:31
లస: ససస స
95-128/30

711
SQX1810126
పపరర: జజఫర సరదదక షపక

95-128/31

తసడడ:జ అహమద షపక
ఇసటట ననస:18-18-87/2
వయససస:39
లస: పప
95-127/23

714
SQX1699818
పపరర: గరసఖ షపక

95-128/32

తసడడ:జ గరస మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:18-18-93
వయససస:29
లస: ససస స
95-127/24

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:18-18-98
వయససస:46
లస: ససస స
95-128/35

699
SQX2464865
పపరర: జయలకడర ఖమడదర పపరస

తసడడ:జ బబలమజ రరవప ఖడర పపరస
ఇసటట ననస:18-18-83
వయససస:30
లస: పప

704
SQX1707157
పపరర: జగదదష ఖడర పపరస

707
SQX2369304
పపరర: లకడర ఫకకరరబబద

95-128/22

భరస : నరసససహరరవప ఖమడదర పపరస
ఇసటట ననస:18-18-83
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : గరస హహసపసన మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-93
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ షబబర అల మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-93
వయససస:47
లస: పప
718
SQX1809896
పపరర: అలమసఫ మహమరద

698
SQX2085793
పపరర: జజవద బబష షపక

95-127/870

తసడడ:జ ఇబజహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-18-80
వయససస:24
లస: పప

భరస : జజఫర సరదదక షపక
ఇసటట ననస:18-18-87/2
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ ీదహమమన
ఇసటట ననస:18-18-87/2
వయససస:19
లస: ససస స
715
SQX1867340
పపరర: గరస హహసపసన మహమరద

696
SQX1701457
పపరర: ఇమమమ న ఖమన పఠరన

95-128/21

భరస : మధస ససడనన రరవప ఫకకరరబబద
ఇసటట ననస:18-18-84
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కరమగతషల షపక
ఇసటట ననస:18-18-85
వయససస:43
లస: ససస స
712
పపరర:

695
SQX1700509
పపరర: ఇరరహన ఖమన పఠరన

తసడడ:జ బబలమజ రరవప ఖడర పపరస
ఇసటట ననస:18-18-83
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ రరజజరరవప ఖడర పపరస
ఇసటట ననస:18-18-83
వయససస:67
లస: పప
709
SQX2076099
పపరర: హససన షపక

తసడడ:జ జజన ఖమన
ఇసటట ననస:18-18-77
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబలమజ రరవప ఖడర పపరస
ఇసటట ననస:18-18-83
వయససస:52
లస: ససస స
95-128/26

693
SQX2227429
పపరర: ననయస ఖమన పఠరన

తసడడ:జ మగసస ఫర కమల పరషర మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-76
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ జఫర సదదక షపక
ఇసటట ననస:18-18-82
వయససస:19
లస: పప

భరస : జగదదశ ఖడనరపపరస
ఇసటట ననస:18-18-83
వయససస:32
లస: ససస స
703
SQX1699958
పపరర: యవ శసకర ఖడర పపరస

95-127/22

తసడడ:జ ఇబజహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-18-80
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ ఖజ వల సయద
ఇసటట ననస:18-18-81
వయససస:20
లస: పప
700
SQX1699776
పపరర: హరరత ఖడనరపపరస

692
SQX1810407
పపరర: అబగదల రహహస మహమరద

717
SQX1803592
పపరర: అలమసఫ మహమరద

95-128/34

తసడడ:జ గన మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-98
వయససస:22
లస: పప
95-128/1060

720
SQX2424034
పపరర: ఇదదస
జ షపక

95-128/1061

తసడడ:జ యబసబ షపక
ఇసటట ననస:18-18-99
వయససస:40
లస: పప
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721
SQX2258317
పపరర: రరహన షపక
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95-128/1062

భరస : ఇదదస
జ షపక
ఇసటట ననస:18-18-99
వయససస:35
లస: ససస స
724
SQX2003606
పపరర: మహమరద జరవద షపక

95-128/994

తసడడ:జ అబగదల అలస షపక
ఇసటట ననస:18-18-105
వయససస:21
లస: పప
727
SQX2285997
పపరర: ఫరతమ షపక

95-128/1043

95-128/40

95-128/43

95-128/1046

95-128/45

95-4/61

తసడడ:జ ఉసరరన షరజఫ మహమరద
ఇసటట ననస:18-18--130
వయససస:69
లస: పప

731
SQX1701069
పపరర: నససన
జ అతర ర సయఖద

734
SQX2177046
పపరర: ఖసరరశద జహన సయద

737
SQX2176758
పపరర: సయఖద అనశర ససదద క

740
SQX2508794
పపరర: గరసరణణ షపక

743
SQX2416048
పపరర: చనరయమనసద ఇమరడడశశటట

95-4/63

746
SQX1707033
పపరర: అరరఫర ఖమనస పఠరన

95-128/41

749
SQX2414019
పపరర: రఫసవపదదదన మహమరద
తసడడ:జ రరయమజదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-130
వయససస:42
లస: పప

729
SQX1700293
పపరర: ఇబజహహస ఖమన పఠరన

95-128/39

732
SQX1700319
పపరర: అఫప జ జ బబషర మహమరద

95-128/42

తసడడ:జ అజజలమరహ మహహమమమడ
ఇసటట ననస:18-18-122/B
వయససస:44
లస: పప
95-128/1044

735
SQX2180990
పపరర: జకకర హహసపన సయద

95-128/1045

తసడడ:జ హహసపన సయద
ఇసటట ననస:18-18-122/B
వయససస:48
లస: పప
95-128/1047

738
SQX1978741
పపరర: మబఖసరబబహ మహమరద

95-128/44

తసడడ:జ అతకఉలమర బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-123
వయససస:20
లస: ససస స
95-129/1099

741
SQX1890417
పపరర: అభషపక మగవశల

95-4/60

తసడడ:జ లకడర నరసససహ రరవప మగవశల
ఇసటట ననస:18-18-126
వయససస:22
లస: పప
95-128/1048

744
SQX1971845
పపరర: దదవరకర సరయ ఇమరడడశశటట

95-127/25

తసడడ:జ రరమ రరవప ఇమరడడశశటట
ఇసటట ననస:18-18-126,MUFTHI STREET
వయససస:22
లస: పప
95-128/46

తసడడ:జ ఫజలలల మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-130
వయససస:46
లస: ససస స
95-128/48

95-128/38

తసడడ:జ సతనసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-18-122/B
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ రరమ రరవప ఇమరడడశశటట
ఇసటట ననస:18-18-126
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఖజ మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-129
వయససస:20
లస: ససస స
748
SQX1699859
పపరర: మహహన షరజఫ మహమరద

95-128/1182

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:18-18-125
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:జ పదనరరరవప పకకరరబబడ
ఇసటట ననస:18-18-126
వయససస:22
లస: పప
745
SQX1890425
పపరర: రరషర మహమరద

728
SQX2543064
పపరర: అతయ బబగగమ షపక

95-128/36

తసడడ:జ అసర స షపక
ఇసటట ననస:18-18-110
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ మగనశర బబష సయఖద
ఇసటట ననస:18-18-122/B
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ అతకఉలమర బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-123
వయససస:22
లస: ససస స
742
SQX1975515
పపరర: ఆకరశ పకకరరబబడ

726
SQX1700277
పపరర: వససస షపక

95-128/37

భరస : మగనశర బబష సయద
ఇసటట ననస:18-18-122/B
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : జకకర హహసపన సయద
ఇసటట ననస:18-18-122/B
వయససస:41
లస: ససస స
739
SQX1980036
పపరర: మగసస ఖమ మహమరద

725
SQX1701135
పపరర: ఇసతయమజ షపక

భరస : జకకర హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:18-18-122/B
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:18-18-122/B
వయససస:48
లస: పప
736
SQX2178580
పపరర: నససన
జ అతర ర

తసడడ:జ రహహమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-18-104
వయససస:24
లస: పప

భరస : మహమరద రఫస ఎసససకర
ఇసటట ననస:18-18-116
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఇబజహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-18-122/B
వయససస:34
లస: ససస స
733
SQX1700608
పపరర: జకకర హహసపసన సయఖద

తసడడ:జ ఫజలలర రహమన మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-100
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అసర స షపక
ఇసటట ననస:18-18-110
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రఫసయగదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-18-110
వయససస:51
లస: ససస స
730
SQX1701192
పపరర: మహహన పఠరన

95-128/1042 723
722
SQX2222560
SQX1809581
పపరర: ఫససహ ఫరహత మహమరద
పపరర: మహమరద ఆబద షపక

747
SQX1707173
పపరర: ఫరతమగననసర మహమరద

95-128/47

భరస : మయన షరజఫ మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-130
వయససస:61
లస: ససస స
95-128/1049

750
SQX1700251
పపరర: అబగదల సలమరన షపక

95-128/49

తసడడ:జ నజజమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-18-132
వయససస:21
లస: పప
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751
SQX2508802
పపరర: ఇరరహన షపక
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95-129/1100

752
SQX1722156
పపరర: ఫరతమమయబనస షపక

తసడడ:జ సలస
ఇసటట ననస:18-18-132 MUFTI STREET
వయససస:20
లస: పప

భరస : మజద షపక
ఇసటట ననస:18-18-133
వయససస:68
లస: ససస స

754
SQX2243731
పపరర: ఖసరరననసర షపక

755
NDX3254059
పపరర: షపక ఇమమమ న షపక

95-128/1050

భరస : ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:18-18-135
వయససస:78
లస: ససస స
757
SQX1701028
పపరర: బషసర సయఖద

95-128/52

95-128/1051

95-128/1054

95-128/54

95-128/57

95-128/1057

తసడడ:జ ఖమదర భబష షపక
ఇసటట ననస:18-19-8
వయససస:35
లస: ససస స

767
SQX1797836
పపరర: నసరర సయఖద

770
SQX1797869
పపరర: అకస ర షపక

773
NDX2372704
పపరర: లల సరవతజ గగసడన

94-239/954

776
SQX1709294
పపరర: పపజత నసకల

95-128/1055

779
SQX2381085
పపరర: నసర ఖమన మహమరద
తసడడ:జ నసర మహమద
ఇసటట ననస:18-19-8
వయససస:61
లస: పప

759
SQX1707900
పపరర: అరశద మహమరద

95-129/23

762
SQX2183127
పపరర: మసరసన షపక

95-128/1053

765
SQX2184976
పపరర: శరహహర భబణగ షపక

95-128/1056

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-18-143
వయససస:19
లస: ససస స
95-128/55

768
SQX1809797
పపరర: నసరర బబనన సయఖద

95-128/56

భరస : సలస సయఖద
ఇసటట ననస:18-18-145
వయససస:40
లస: ససస స
95-128/58

771
SQX1797844
పపరర: రరజజశన షపక

95-128/59

తసడడ:జ రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:18-18-145
వయససస:24
లస: పప
94-127/18

774
NDX2846301
పపరర: బగడడ షపక

94-239/953

తసడడ:జ లటటఫ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-18-1664
వయససస:44
లస: పప
95-129/24

తలర : జజనకక నసక
ఇసటట ననస:18-19-3
వయససస:24
లస: ససస స
95-128/1073

95-128/51

తసడడ:జ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:18-18-143
వయససస:46
లస: పప

భరస : శవ పజసరద గగసడన
ఇసటట ననస:18-18-882
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బగడడ షపక
ఇసటట ననస:18-18-1664
వయససస:40
లస: ససస స
778
SQX2379949
పపరర: మగనన షపక

95-128/1052

భరస : నసరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-18-145
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:18-18-145
వయససస:64
లస: ససస స
775
NDX2818177
పపరర: రజయ షపక

764
SQX2184786
పపరర: అసమమ షపక

756
SQX1867324
పపరర: ఇరరహన షపక

తసడడ:జ షబబర మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-140/A
వయససస:21
లస: పప

భరస : సలస సయఖద
ఇసటట ననస:18-18-145
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సలస సయఖద
ఇసటట ననస:18-18-145
వయససస:40
లస: ససస స
772
SQX2120418
పపరర: ఆషర బ షపక

95-128/53

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-18-143
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ శబబర షపక
ఇసటట ననస:18-18-144
వయససస:21
లస: పప
769
SQX1699891
పపరర: నసన బబనన సయఖద

761
SQX2479830
పపరర: అయయషర మహమరద

95-128/50

తసడడ:జ ఇలయమస షపక
ఇసటట ననస:18-18-137
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ నజర మహమరద
ఇసటట ననస:18-18-142
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-18-143
వయససస:44
లస: ససస స
766
SQX1983402
పపరర: షసషసర షపక

94-154/730

భరస : ననజజల ఇసరరస షపక
ఇసటట ననస:18-18-140/A
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కరరమగలర
ఇసటట ననస:18-18-142
వయససస:30
లస: ససస స
763
SQX2184919
పపరర: ఖరరననసర షపక

758
SQX1810043
పపరర: తతనసజ బబ షపక

753
SQX1971050
పపరర: మలర క పఠరన

తసడడ:జ అయబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-18-135
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:జ షపక ఇలయమస ఇలయమస
ఇసటట ననస:18-18-137
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:18-18-139
వయససస:48
లస: పప
760
SQX2305647
పపరర: నగరన షపక

95-136/30

777
SQX2142891
పపరర: రరజజశశరర మలర వరపప

95-129/984

భరస : ఆదదననయణ మబరరస మలర వరపప
ఇసటట ననస:18-19-5
వయససస:44
లస: ససస స
95-129/995

780
SQX1878057
పపరర: బబబగ షపక

95-193/31

Deleted

తసడడ:జ బబషర షపక
ఇసటట ననస:18-19-9
వయససస:49
లస: పప
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781
SQX2523934
పపరర: బబబజజన షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12
95-127/990

భరస : జబవపలమర మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-10
వయససస:19
లస: ససస స
784
SQX2542165
పపరర: హహసపన మహమరద

782
SQX1867464
పపరర: హజజరర బబగస

95-129/25

భరస : జహహరరలమరహ మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-10
వయససస:27
లస: ససస స
95-129/1113

తసడడ:జ బశరఠలమర ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-10D
వయససస:18
లస: పప

785
SQX2293959
పపరర: రఫసయమ ససలమసనన పటబన

95-129/951

95-129/953 788
787
SQX2168334
SQX1708072
పపరర: మగజరఠలమర ఖమన మహమరద
పపరర: మగకరసర షపక

Deleted

790
SQX2141463
పపరర: అయయషర షపక

95-129/959

తసడడ:జ మగజబ షపక
ఇసటట ననస:18-19-12
వయససస:18
లస: ససస స
793
SQX2069045
పపరర: మహమరద రఫస

95-128/999

తసడడ:జ మహమరద ఇసరరయల
ఇసటట ననస:18-19-13/1
వయససస:49
లస: పప
796
SQX1707991
పపరర: జమర ఖమన
తసడడ:జ అమర ఖమన
ఇసటట ననస:18-19-14
వయససస:22
లస: పప
799
SQX1867332
పపరర: మబనన పఠరన

95-128/62

95-128/65

తసడడ:జ అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:18-19-19
వయససస:34
లస: పప

794
SQX1701374
పపరర: ఫరరఠక మహమరద

95-128/61

803
SQX2184729
పపరర: అలస సయఖద

95-129/972

806
SQX2466779
పపరర: జన బబగగమ షపక

95-129/29

తసడడ:జ జన మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-20
వయససస:47
లస: పప

95-128/60

795
SQX1809110
పపరర: జమరర పఠరన

95-129/27

798
SQX1708452
పపరర: సరజద అల ఎస డడ

95-129/30

తసడడ:జ రరవపఫ అల ఎస డడ
ఇసటట ననస:18-19-14
వయససస:60
లస: పప
95-128/63

801
SQX1965524
పపరర: షపక పరవన

95-128/64

భరస : అబగదల వహహద ఖమన
ఇసటట ననస:18-19-16
వయససస:34
లస: ససస స
95-128/1064

804
SQX2075976
పపరర: ససభబన అబగదల

95-128/1001

తసడడ:జ సతస ర అబగదల
ఇసటట ననస:18-19-16/B
వయససస:23
లస: పప
95-129/973

Deleted

809
SQX2129344
పపరర: మగగబల బబష మహమరద

792
SQX1700343
పపరర: ససహహహల షపక

తసడడ:జ అమరరదన పఠరన
ఇసటట ననస:18-19-14
వయససస:22
లస: పప

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:18-19-17
వయససస:38
లస: ససస స
95-193/1205

95-129/958

తసడడ:జ బబజ శశశద షపక
ఇసటట ననస:18-19-13
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ సలస సయఖద
ఇసటట ననస:18-19-16
వయససస:18
లస: పప

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:18-19-17
వయససస:38
లస: ససస స
808
SQX2205243
పపరర: చనసద బబష షపక

95-64/942

తసడడ:జ షపక జలమన
ఇసటట ననస:18-19-16
వయససస:45
లస: పప

భరస : షపక జలమన
ఇసటట ననస:18-19-16
వయససస:63
లస: ససస స
805
SQX2465771
పపరర: జన బబగగమ షపక

791
SQX0735100
పపరర: షబబర అహరద మహమరద
మహమరద
తసడడ:జ భబషర మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-13
వయససస:61
లస: పప

800
SQX1965516
పపరర: షపక ససదద స

789
SQX2153005
పపరర: బబ జజన షపక
తసడడ:జ బగజబ షపక
ఇసటట ననస:18-19-12
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖమన అబగదల పఠరన
ఇసటట ననస:18-19-14
వయససస:41
లస: పప

భరస : అససఫ పఠరన
ఇసటట ననస:18-19-16
వయససస:23
లస: ససస స
802
SQX1965532
పపరర: షపక ఖరఖరరననసర

95-129/26

తసడడ:జ మగజబ షపక
ఇసటట ననస:18-19-12
వయససస:21
లస: పప

797
SQX1708130
పపరర: అమర ఖమన పఠరన

95-129/952
786
SQX2270213
పపరర: మగజరఠలమర ఖమన మహమరద

భసధసవప: జహహరరలమహ మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-11
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రవపఫ మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-14
వయససస:23
లస: పప
95-129/28

95-136/942

తసడడ:జ జఫరరలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-19-10
వయససస:29
లస: ససస స

భసధసవప: జహహరరలమహ మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-11
వయససస:27
లస: ససస స

భసధసవప: జహహరరలమహ మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-11
వయససస:20
లస: పప

783
SQX2521870
పపరర: పరవన ససలల న పఠరన

95-128/1065

807
SQX2530913
పపరర: అల మహమరద

95-224/1670

తసడడ:జ అబగదల ననయస మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-18
వయససస:19
లస: పప
810
SQX2366227
పపరర: హజరర షపక

95-128/1066

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:18-19-20
వయససస:27
లస: ససస స
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811
SQX2417566
పపరర: నసరరహన షపక
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95-129/974

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:18-19-20
వయససస:39
లస: ససస స
814
SQX2541175
పపరర: ఫజల సయద

95-129/1112

95-129/1098

తసడడ:జ జహసగరర బబష షపక
ఇసటట ననస:18-19-26
వయససస:19
లస: పప
823
SQX2184075
పపరర: రహహస షపక

815
SQX2524858
పపరర: ఫజల సయద

827
SQX2231736
పపరర: అబగదల రజక షపక

95-128/66

తసడడ:జ ఇలయమస షపక
ఇసటట ననస:18-19-29
వయససస:24
లస: ససస స
95-129/35

తసడడ:జ మహమబద షపక
ఇసటట ననస:18-19-29
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద అబగదల సతస ర
ఇసటట ననస:18-19-33
వయససస:20
లస: పప

95-128/1069

95-128/68

95-129/980

95-128/1002

836
SQX1700012
పపరర: ఎలయమస బబషర షపక

839
SQX1707678
పపరర: సయయద ఫరఠజ మహమరద
తసడడ:జ అబగదల సతనసర మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-34
వయససస:22
లస: పప

822
SQX1709336
పపరర: బషసరర షపక

95-129/34

825
SQX2184091
పపరర: మహబబ బబ బబష షపక

95-128/1068

828
SQX2183580
పపరర: ననలలఫర మబనన ఎసససకర

95-128/1070

831
SQX2134104
పపరర: అబగదల రజజక షపక

95-129/981

తసడడ:జ అబగదల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:18-19-29
వయససస:32
లస: పప
834
SQX1707215
పపరర: మగసతనజ మహమరద

95-128/67

భరస : మహహనసదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-32
వయససస:36
లస: ససస స
95-128/69

తసడడ:జ వరల బబషర షపక
ఇసటట ననస:18-19-32
వయససస:37
లస: పప
95-129/983

95-129/33

తసడడ:జ మహమబద ఎసససకర
ఇసటట ననస:18-19-29
వయససస:20
లస: ససస స

830
SQX2145480
పపరర: రహమతషననసర షపక

833
SQX1986124
పపరర: సప హహయల షపక

819
SQX1708767
పపరర: బబ అయషర పఠరన

తసడడ:జ అబగదల ఖసదదదస షపక
ఇసటట ననస:18-19-28 bara imam panja
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ ఇరరహన షపక
ఇసటట ననస:18-19-30
వయససస:19
లస: పప

భరస : వల బబషర షపక
ఇసటట ననస:18-19-32
వయససస:62
లస: ససస స
838
SQX2270437
పపరర: అబగదల మహహహమన

95-129/979

భరస : గల షరయయద షపక
ఇసటట ననస:18-19-29
వయససస:69
లస: ససస స
95-129/982

95-129/31

భరస : మగనర బబబగ షపక
ఇసటట ననస:18-19-27
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ అబబ
ద రరహమన షపక
ఇసటట ననస:18-19-29
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:18-19-29
వయససస:24
లస: పప

835
SQX1700095
పపరర: ఫరరదన బబగస షపక

95-129/978

824
SQX2152338
పపరర: జససరన షపక

826
SQX1485813
పపరర: షబనన షపక

816
SQX1867449
పపరర: నసర బబగస షపక

భరస : మగసస ఫర పఠరన
ఇసటట ననస:18-19-26
వయససస:32
లస: ససస స

821
SQX2230712
పపరర: ఖజ ఖమన షపక

భరస : ఫయమజ షపక
ఇసటట ననస:18-19-28
వయససస:20
లస: ససస స

832
SQX2145456
పపరర: మగబన షపక

95-129/32

తసడడ:జ ససభబన ఖమన షపక
ఇసటట ననస:18-19-26/1
వయససస:33
లస: పప
95-128/1067

95-129/976

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:18-19-21
వయససస:45
లస: ససస స

818
SQX1837574
పపరర: రజజ షపక

తసడడ:జ నసర షపక
ఇసటట ననస:18-19-27 bara iamam panja
వయససస:24
లస: పప

829
SQX1809086
పపరర: ఖమదర బబష షపక

95-135/836

తసడడ:జ జహసగరర బబషర షపక
ఇసటట ననస:18-19-26
వయససస:22
లస: ససస స
95-129/977

813
SQX2457984
పపరర: రహహమగననసర షపక

భరస : సమద షపక
ఇసటట ననస:18-19-20
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబబబ అల సయద
ఇసటట ననస:18-19-20
వయససస:49
లస: పప

భరస : మహమరద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:18-19-24
వయససస:32
లస: ససస స
820
SQX2128940
పపరర: వససస షపక

95-129/975

తసడడ:జ సమద షపక
ఇసటట ననస:18-19-20
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ మహబబబ అల సయద
ఇసటట ననస:18-19-20
వయససస:49
లస: పప
817
SQX2505568
పపరర: నజయమ షపక

812
SQX2463024
పపరర: అససఫ షపక

837
SQX2105740
పపరర: మహమరద షపక

95-128/1003

తసడడ:జ ఫహహస షపక
ఇసటట ననస:18-19-32
వయససస:21
లస: పప
95-129/36

840
SQX2076321
పపరర: తదజ సససగ కతజ

95-129/915

తసడడ:జ ఆఅ ఆఅ
ఇసటట ననస:18-19-34
వయససస:19
లస: పప
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841
SQX1708585
పపరర: షరహహదన షపక
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95-129/37

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:18-19-34/A
వయససస:39
లస: ససస స
844
SQX1971936
పపరర: నహహదన

95-128/71

95-128/1005

95-128/1071

95-128/1072

95-127/992

Deleted
95-129/987

తసడడ:జ ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:18-19-60B
వయససస:25
లస: పప
862
SQX2511491
పపరర: శయమన రహహల మహమరద

95-129/1101

95-128/73

తసడడ:జ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:18-19-63
వయససస:25
లస: పప
868
SQX2073716
పపరర: మలర క షపక
తసడడ:జ బబష షపక
ఇసటట ననస:18-19-67
వయససస:18
లస: ససస స

851
SQX2527885
పపరర: హరరమమణణకరఖమ రమమశ

854
SQX2408375
పపరర: సయద జకకర

857
SQX2531085
పపరర: బగరరనసదదదన షపక

95-128/1179

95-222/1161

863
SQX2524023
పపరర: షదనబ రరయమన మహమరద

95-128/1004

849
SQX2205813
పపరర: ఖమజ మహమరద

95-192/999

852
SQX1708528
పపరర: అమనన షపక

95-129/38

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:18-19-56
వయససస:45
లస: ససస స
95-129/985

855
SQX2414084
పపరర: ననజల సయఖద

95-129/986

తసడడ:జ నజల
ఇసటట ననస:18-19-57
వయససస:26
లస: ససస స
95-128/1180

తసడడ:జ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:18-19-59
వయససస:31
లస: పప
860
SQX2356418
పపరర: ననగగర షపక

846
SQX2033744
పపరర: షరహహద షపక

తసడడ:జ బబష మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-42
వయససస:24
లస: పప

858
SQX2541522
పపరర: షబబనన అజర షపక

95-224/1678

భరస : బగరరనసదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-19-59
వయససస:32
లస: ససస స
95-129/988

తసడడ:జ సరద ర షపక
ఇసటట ననస:18-19-61/A
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ షమమ బబష మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-62
వయససస:19
లస: పప
865
SQX1701580
పపరర: ఆబద షపక

95-129/916

భరస : జకకర నసరసర
ఇసటట ననస:18-19-57
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:18-19-59
వయససస:31
లస: పప
859
SQX2139517
పపరర: ఆససఫ షపక

848
SQX2076784
పపరర: హలమగననసర షపక

95-128/70

తసడడ:జ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:18-19-41
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ హరరమమణణకరఖమ శసకరలమల
ఇసటట ననస:18-19-56
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ ఇలయమస సయద నసరసర
ఇసటట ననస:18-19-57
వయససస:29
లస: పప
856
SQX2530947
పపరర: బగరరనసదదదన షపక

95-128/72

తసడడ:జ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:18-19-41
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:18-19-56
వయససస:25
లస: పప
853
SQX2444883
పపరర: సయద ఇలయమస

845
SQX1965565
పపరర: నయయమ రహమన సయఖద

843
SQX1971944
పపరర: నదదర

తసడడ:జ హబబగర రరహమన ఖమన
ఇసటట ననస:18-19-34C/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:జ రససల సయఖద
ఇసటట ననస:18-19-36
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:18-19-41
వయససస:19
లస: ససస స
850
SQX2379220
పపరర: నజజస షపక

95-129/1103

భరస : సతశ కలమమర హరరమమణణకరఖమ
ఇసటట ననస:18-19-34/A
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ హబబగర రరహమన ఖమన
ఇసటట ననస:18-19-34C/1
వయససస:22
లస: ససస స
847
SQX2076081
పపరర: కరరశరర షపక

842
SQX2513133
పపరర: హరరమమణణకరఖమ రహహన

861
SQX2153278
పపరర: అబగదల అససఫ షపక

95-129/989

తసడడ:జ కలమమ షపక
ఇసటట ననస:18-19-62
వయససస:38
లస: పప
95-129/1108

864
SQX2535037
పపరర: శయక రరమన మహమరద

తసడడ:జ షమమ బబష మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-62
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ షమమ బబష మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-62
వయససస:24
లస: పప

95-128/1006
866
SQX2072379
పపరర: మబనబర రహమన ఖమన
మహమరద
తసడడ:జ హహదనయథసర రహమన ఖమన మహమర
ఇసటట ననస:18-19-63
వయససస:21
లస: పప

867
SQX1867621
పపరర: జహహర షపక
తసడడ:జ బబషర షపక
ఇసటట ననస:18-19-67
వయససస:22
లస: పప

869
SQX2223352
పపరర: రరహమన షపక

870
SQX2223360
పపరర: షహహనన షపక

తసడడ:జ మబగబ షపక
ఇసటట ననస:18-19-73
వయససస:38
లస: పప

95-129/990

95-129/1109

95-129/39

95-129/991

భరస : రరహమన షపక
ఇసటట ననస:18-19-73
వయససస:24
లస: ససస స
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871
SQX2298438
పపరర: మహమరద షమమ షపక

95-129/992

తసడడ:జ తజదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-19-75
వయససస:49
లస: పప
874
SQX1837657
పపరర: శరహహన షపక

95-129/40

95-129/42

95-129/45

95-118/900

95-128/74

95-129/996

95-129/51

భరస : ననగగల షపక
ఇసటట ననస:18-19-105
వయససస:25
లస: ససస స

95-129/46

887
SQX1700681
పపరర: జహహర షర మహమరద

890
SQX1709260
పపరర: మబనన పరరశన పపతదన

893
SQX1708643
పపరర: కరరషరర తహ ససన షపక

95-129/53

896
SQX1708486
పపరర: జజససరన పఠరన

95-129/48

899
SQX1902410
పపరర: గరస ఖమన పఠరన
తసడడ:జ ఇబజహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-19-105
వయససస:23
లస: పప

95-129/44

882
SQX1707629
పపరర: మయపపజ ఖమన పఠరన

95-129/47

885
SQX2032399
పపరర: నజబగలమర మహమరద

95-129/918

తసడడ:జ ననఖమతతలమర మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-86
వయససస:21
లస: పప
95-128/75

888
SQX1700871
పపరర: మహమబద మహమరద

95-128/76

తసడడ:జ గరస మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-89
వయససస:56
లస: పప
95-129/49

891
SQX1837616
పపరర: ఫపవరరజ బబవగ షపక

95-129/50

తసడడ:జ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:18-19-94
వయససస:36
లస: పప
95-129/52

894
SQX2391134
పపరర: ఇబజహహస ఖమన పఠరన

95-128/1063

Deleted

తసడడ:జ అకబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-19-105
వయససస:62
లస: పప
95-129/54

భరస : షరబబశ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-19-105
వయససస:24
లస: ససస స
95-129/56

879
SQX1837673
పపరర: సయఖద షఫసవపలమర

తసడడ:జ మజరరలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-19-85
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ కరరమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-19-95
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:18-19-105
వయససస:22
లస: ససస స
898
SQX1708809
పపరర: యమససరన షపక

884
SQX1867886
పపరర: ఆయయశర ససదద ౘ షపక

95-129/917

తసడడ:జ సయఖద బబజ
ఇసటట ననస:18-19-84/A
వయససస:29
లస: పప

భరస : యమససన పపతదన
ఇసటట ననస:18-19-92
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ కరరమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-19-95
వయససస:23
లస: ససస స
895
SQX1707702
పపరర: రరకరసనన షపక

95-129/43

తసడడ:జ మహహరద మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-89
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ అసర స షపక
ఇసటట ననస:18-19-90
వయససస:20
లస: పప
892
SQX1708429
పపరర: షబనన తహ ససన షపక

881
SQX1837566
పపరర: సయఖద జబవపలమర

876
SQX2105260
పపరర: సదదఖ షపక
తసడడ:జ అబగదల అజజజ షపక
ఇసటట ననస:18-19-84
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ మగశటౘ షపక
ఇసటట ననస:18-19-86
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమబద మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-89
వయససస:27
లస: ససస స
889
SQX2415719
పపరర: వససమ షపక

95-129/41

తసడడ:జ సయఖద బబజ
ఇసటట ననస:18-19-84/A
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ అయబబ ఖమన
ఇసటట ననస:18-19-86
వయససస:24
లస: ససస స
886
SQX1701176
పపరర: షబజన మహమరద

878
SQX1837681
పపరర: సయఖద నజరరననసర

95-129/994

Deleted

భరస : సయఖద బబజ
ఇసటట ననస:18-19-84/A
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ శసకర రరవప హరరమమణణకఖస
ఇసటట ననస:18-19-84/A
వయససస:33
లస: పప
883
SQX2029551
పపరర: శరమ

875
SQX1837590
పపరర: ఆరరఫపలమరహ షపక

873
SQX2141265
పపరర: మహబబబ రహమన షపక

తసడడ:జ ఇసరరయల జజబఊలమర షపక
ఇసటట ననస:18-19-78
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ అమర హమమ
ర షపక
ఇసటట ననస:18-19-84
వయససస:41
లస: పప

భరస : సయఖద జబవపలమరహ
ఇసటట ననస:18-19-84/A
వయససస:23
లస: ససస స
880
SQX1707819
పపరర: సతష కలమమర హరరమమణణకఖస

95-129/993

భరస : యగసఫ సయయద
ఇసటట ననస:18-19-78
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మగజమరల షపక
ఇసటట ననస:18-19-79
వయససస:24
లస: ససస స
877
SQX1837665
పపరర: సయఖద సరదదయమ ఫసరదరసస

872
SQX2431393
పపరర: సలర సయయద

897
SQX1708544
పపరర: ఆశర బ షపక

95-129/55

తసడడ:జ అమర ఖమన షపక
ఇసటట ననస:18-19-105
వయససస:25
లస: ససస స
95-129/57

900
SQX1709971
పపరర: మసరసన వల షపక

95-129/58

తసడడ:జ ఖమజజ వల షపక
ఇసటట ననస:18-19-105
వయససస:25
లస: పప
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901
SQX1708163
పపరర: యమశన షపక
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95-129/59

తసడడ:జ ఖయగస షపక
ఇసటట ననస:18-19-105
వయససస:27
లస: పప
904
SQX2238251
పపరర: ఇబజహహస ఖమన పఠరన

95-129/947

95-129/1105

95-129/62

భరస : జజనస సయఖద
ఇసటట ననస:18-19-109
వయససస:79
లస: ససస స

908
SQX1740406
పపరర: నజమ షపక

911
SQX2466662
పపరర: ఖమధర సయఖద

95-129/63

భరస : అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:18-19-112/C
వయససస:32
లస: ససస స

914
SQX1809201
పపరర: నసరర హన సయఖద

95-192/16

తసడడ:జ బబబగ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-19-115
వయససస:43
లస: ససస స

917
SQX2503993
పపరర: ఇమమమ హహసపన షపక

95-129/954

తలర : అయయషర
ఇసటట ననస:18-19-119
వయససస:41
లస: పప

920
SQX2520930
పపరర: మసరసన వల షపక

95-129/64

95-129/66

భరస : ననజజల ఇసరరస షపక
ఇసటట ననస:18-19-127
వయససస:40
లస: ససస స

923
SQX2076727
పపరర: మహమరద అఖల షపక

95-128/1175

భరస : రహహమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-19-127
వయససస:41
లస: ససస స

926
SQX2286458
పపరర: మహమరద అఖల షపక

95-129/1106

తసడడ:జ అబగదల కలస బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-129/c
వయససస:19
లస: పప

భరస : హమద ఎస కర
ఇసటట ననస:18-19-130
వయససస:26
లస: ససస స

912
SQX2131118
పపరర: మగనర మహమరద

95-129/955

915
SQX1708601
పపరర: నసరర హన సయఖద

95-129/65

918
SQX2506897
పపరర: ఇమమమ హహసపన షపక

95-128/1177

921
SQX1985027
పపరర: అససఫ షపక

95-129/910

తసడడ:జ అనశర షపక
ఇసటట ననస:18-19-125
వయససస:26
లస: పప
95-129/911

924
SQX2117877
పపరర: రహహమగదదదన షపక

95-129/960

తసడడ:జ వల షపక
ఇసటట ననస:18-19-127
వయససస:49
లస: పప
95-129/962

తసడడ:జ అబగదల రహహమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-19-127
వయససస:21
లస: పప

95-121/921 929
928
SQX2533818
SQX1708726
పపరర: అబగదల నదదస బబగ మహమరద
పపరర: ఫరరర నన ఎస కర

95-129/950

తసడడ:జ అబగదల సతస ర
ఇసటట ననస:18-19-119
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ రహహమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-19-127
వయససస:21
లస: పప
95-129/961

909
SQX2153484
పపరర: గరసప మహమరద

భరస : రహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:18-19-112/C
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:జ సతస ర అబగదల
ఇసటట ననస:18-19-119
వయససస:41
లస: పప

922
SQX1708494
పపరర: తనసజ బబ షపక

95-129/949

భసధసవప: షబబర మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-112
వయససస:27
లస: పప

తలర : అయయషర
ఇసటట ననస:18-19-119
వయససస:41
లస: పప
95-129/957

906
SQX2417624
పపరర: ననగగర ఖమన పఠరన

తసడడ:జ బబదదఊజరమమన మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-107
వయససస:46
లస: పప

భరస : అబగదల రహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:18-19-112/C
వయససస:66
లస: ససస స
95-129/956

95-129/61

తసడడ:జ ఇబజహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-19-105
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ అల సయఖద
ఇసటట ననస:18-19-112
వయససస:29
లస: పప

913
SQX1708346
పపరర: పరఖరర సయఖద

925
SQX2117927
పపరర: అకస రరననసర షపక

95-129/948

తసడడ:జ కరయగస షపక
ఇసటట ననస:18-19-105
వయససస:21
లస: ససస స

910
SQX1709005
పపరర: పరఖరర జజన సయఖద

919
SQX2452241
పపరర: మసరసన వల షపక

905
SQX2385912
పపరర: షరబబసస ఖమన పఠరన

903
SQX1707959
పపరర: ననగగల షపక

తసడడ:జ మరస షపక
ఇసటట ననస:18-19-105
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ ఇబజహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-19-105
వయససస:30
లస: పప

భసధసవప: ససవరరస లకడర మకరకన
ఇసటట ననస:18-19-105
వయససస:34
లస: పప

916
SQX2411858
పపరర: గరససయ బబగగమ పఠరన

95-129/60

తసడడ:జ కరశయగమ షపక
ఇసటట ననస:18-19-105
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ అకబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-19-105
వయససస:62
లస: పప
907
SQX2520203
పపరర: సససదరరరవప మకరకన

902
SQX1708973
పపరర: యబసరబ షపక

927
SQX2539930
పపరర: అబగదల నదదస బబగ మహమరద

95-120/807

తసడడ:జ అబగదల కలస మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-129/c
వయససస:19
లస: పప
95-129/67

930
SQX1708502
పపరర: మగసతనజ పఠరన

95-129/68

భరస : సలస పఠరన
ఇసటట ననస:18-19-132
వయససస:34
లస: ససస స
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95-129/963

తసడడ:జ మగనర షపక
ఇసటట ననస:18-19-132
వయససస:31
లస: పప
934
SQX1709039
పపరర: రమజజ షపక

95-129/69

95-129/651

95-129/72

95-129/964

95-129/75

95-129/965

95-129/968

తసడడ:జ శకనవరసరరవప దనచదపలర
ఇసటట ననస:18-19-164/A
వయససస:21
లస: ససస స

944
SQX1810191
పపరర: అబగదల హయ బబవగ

947
SQX1803063
పపరర: ససరజ షపక

950
SQX2154722
పపరర: రశద బబగగమ షపక

953
SQX2414126
పపరర: షపక బశ షపక

95-128/79

956
SQX1707116
పపరర: మహమరద ఆబద షపక

95-128/78

959
SQX2551141
పపరర: ససతయఖ అడదపలర
తసడడ:జ ఏ వనసకటటశరశలల
ఇసటట ననస:18-19-166B
వయససస:42
లస: పప

939
SQX1709203
పపరర: మహమగడ షపక

95-129/71

942
SQX1902550
పపరర: పవన కళయఖణ గటట

95-129/73

945
SQX2031383
పపరర: మహమరద తబసససస

95-128/1000

తసడడ:జ ఇబజహహస మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-145
వయససస:22
లస: ససస స
95-129/76

948
SQX2033447
పపరర: నససన
జ జహన షపక

95-129/913

తసడడ:జ రరహహమన షపక
ఇసటట ననస:18-19-150/2
వయససస:22
లస: ససస స
95-129/966

951
SQX2265049
పపరర: షహహన షపక

95-129/967

తసడడ:జ ఫరరద బబష షపక
ఇసటట ననస:18-19-150/4
వయససస:23
లస: ససస స
95-129/969

954
SQX2542652
పపరర: తససర స సయఖద

95-129/1114

భరస : మగనన సయఖద
ఇసటట ననస:18-19-159
వయససస:31
లస: ససస స
95-128/80

తసడడ:జ రహహమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-19-160
వయససస:24
లస: పప
95-129/971

95-129/649

తసడడ:జ గటట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:18-19-141/1
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: రజయ షపక
ఇసటట ననస:18-19-156/A
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ రహహమగదదదన షపవక
ఇసటట ననస:18-19-160
వయససస:22
లస: పప
958
SQX2230654
పపరర: అలలఖఖ దనచదపలర

95-224/1264

భరస : ఫకలకదదదన షపక
ఇసటట ననస:18-19-150/2
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:18-19-150/4
వయససస:19
లస: పప
955
SQX1902238
పపరర: మహమరద అఖల షపవక

941
SQX2246684
పపరర: హమద షపక

936
SQX0018945
పపరర: సపవఫపదదదన మహమరద

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:18-19-140
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:18-19-150
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ ఆడమ శరఫస షపక
ఇసటట ననస:18-19-150/2
వయససస:62
లస: పప
952
SQX2145340
పపరర: మహమరద గరసప షపక

95-129/912

తసడడ:జ అబగదల రషసద బబవగ
ఇసటట ననస:18-19-142
వయససస:24
లస: పప

భరస : గరస మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-146
వయససస:68
లస: ససస స
949
SQX2154714
పపరర: ఫకలరరదదదన షపక

938
SQX2032506
పపరర: మహమరద సలమరరదదదన

95-128/77

తసడడ:జ సలమరరదదదన
ఇసటట ననస:18-19-137
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద షపక
ఇసటట ననస:18-19-140
వయససస:18
లస: పప

భరస : లయమస షపక
ఇసటట ననస:18-19-141/1
వయససస:33
లస: ససస స
946
SQX1902287
పపరర: మరరయస మహమరద

95-129/70

భసధసవప: నసరజహన బబగగమ
ఇసటట ననస:18-19-137
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద షపక
ఇసటట ననస:18-19-140
వయససస:21
లస: పప
943
SQX2310993
పపరర: అసరత మహమరద

935
SQX1797968
పపరర: షకకల బబగమ

933
SQX1700640
పపరర: ఆలషరహహద షపక

తసడడ:జ అబగదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:18-19-135
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఉసరరన ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:18-19-136/A
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:జ సలమరరదదదన
ఇసటట ననస:18-19-137
వయససస:37
లస: పప
940
SQX1974740
పపరర: నయయస షపక

95-130/686

భరస : మహమరద ఖలలలలమర
ఇసటట ననస:18-19-134
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అల ఖమన షపక
ఇసటట ననస:18-19-136
వయససస:55
లస: ససస స
937
SQX0018952
పపరర: షమయనసదదదన మహమరద

932
SQX2077030
పపరర: ఏస తనశర ససలమసనన

957
SQX2117489
పపరర: బబగస షపక

95-129/970

భరస : అబగదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:18-19-160
వయససస:42
లస: ససస స
95-129/1118

960
SQX2551158
పపరర: అననపపరజషశశరర అడదపలర

95-129/1119

భరస : హసపబసడ ససతయఖ అడదపలర
ఇసటట ననస:18-19-166B
వయససస:41
లస: ససస స
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961
SQX2020899
పపరర: మహన బబలమజ సససకర

95-129/914

తసడడ:జ చసదజ శశఖర సససకర
ఇసటట ననస:18-19-168
వయససస:18
లస: పప

962
NDX2563112
పపరర: భబపరల పరర పలర

తసడడ:జ మలర యఖ పరర పలర
ఇసటట ననస:18-19-842
వయససస:47
లస: పప

964
NDX2484426
పపరర: ఆరరఫ షపక

94-212/3

తసడడ:జ రహమన షపక
ఇసటట ననస:18-19-1787
వయససస:25
లస: పప

965
SQX2140838
పపరర: ననగరరజ కరకకననడ

95-129/999

968
SQX2538759
పపరర: దదవ నగర రజ మపస

భరస : శశషగరరరరరవప రరజమహహసదజవరపప
ఇసటట ననస:18-20-1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ రసగరరరవప మపస
ఇసటట ననస:18-20-1
వయససస:28
లస: పప

970
SQX2543429
పపరర: ననగమలలర శశరరవప బబలర ససపటట

971
SQX2545531
పపరర: పదమ బబలససపటట

95-129/1116

తసడడ:జ ననరరయణరరవప బబలర ససపటట
ఇసటట ననస:18-20-1
వయససస:32
లస: పప
95-129/77

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:18-20-1/c
వయససస:29
లస: ససస స
95-129/1000

95-129/82

980
SQX1980028
పపరర: ననగలకడర మనసబబతఊల

982
NDX3159381
పపరర: ససత రరమ బబజ హరమమ చదబబజ లల

983
SQX1924794
పపరర: లకడర పసజయసకర గగసటటరర

94-232/936

95-129/79

తసడడ:జ వనసకట రరమమరరవప చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:18-21-1679
వయససస:20
లస: ససస స

986
SQX1182476
పపరర: గరరర బబబగ గగసతకలలర

95-129/81

989
SQX1837608
పపరర: ససజజత కడనరర
భరస : షనసరక ఆచనరర కడనరర
ఇసటట ననస:18-22-4
వయససస:28
లస: ససస స

95-129/1115

972
SQX1708833
పపరర: సఫసదరఖ గగసటటరర

95-129/78

975
SQX1707520
పపరర: వనసటక రమణ గగసటటరర

95-129/80

978
SQX2110963
పపరర: శవరజ గగసటటరర

95-129/920

తసడడ:జ ఫరదర గగసటటరర
ఇసటట ననస:18-20-8
వయససస:19
లస: ససస స
95-129/83

981
SQX2076768
పపరర: మనస అమగదనలపలర

95-129/919

Deleted

తసడడ:జ వనసకట రరవప అమగదనలపలర
ఇసటట ననస:18-20-19
వయససస:19
లస: ససస స
95-197/25

95-197/26

తసడడ:జ వనసకటటసశరలల గగసతకలలర
ఇసటట ననస:18-21-1866
వయససస:34
లస: పప
95-72/776

969
SQX2542934
పపరర: పదర బబలససపటట

భరస : రరజజ రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:18-20-7
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శవ సససదర కలమమర గగసటటరర
ఇసటట ననస:18-21-04
వయససస:27
లస: ససస స
94-213/888

95-129/998

భరస : రవ కలమమర గగసటటరర
ఇసటట ననస:18-20-1/B
వయససస:30
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:జ వనసకట చరర చదబబజ లల
ఇసటట ననస:18-20-1881
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ అసర స మహమరద
ఇసటట ననస:18-22-01
వయససస:19
లస: పప

95-129/1117

977
SQX1867654
పపరర: చసదస గగసటటరర

భసధసవప: ఫణణ యడ
ఇసటట ననస:18-20-8/A
వయససస:32
లస: ససస స

966
SQX2136414
పపరర: రతన కలమమరర కరకకననడ

భరస : ననగమలలర శశరరరవప బబలససపటట
ఇసటట ననస:18-20-1
వయససస:33
లస: ససస స

974
SQX1867415
పపరర: శరరష కడనరర

భరస : వనసకటటశశర రరవప మనసబబతఊల
ఇసటట ననస:18-20-8/A
వయససస:32
లస: ససస స

988
SQX2067270
పపరర: ఆఫరసబ మహమరద

95-129/1110

తసడడ:జ రరజజరరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:18-20-7 C
వయససస:21
లస: పప

979
SQX1973528
పపరర: ననగలకడర మనసబబతఊల

94-127/19

భరస : నగరజ కరకకననడ
ఇసటట ననస:18-20-1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకషష కడనరర
ఇసటట ననస:18-20-1/C
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకట రరవప కకనడద
ఇసటట ననస:18-20-7
వయససస:33
లస: ససస స

985
NDX2892172
పపరర: పజణత లకడర చడనసనపరటట

95-129/997

భరస : ననగమలలర శశరరరవప బబలససపటట
ఇసటట ననస:18-20-1
వయససస:33
లస: ససస స

973
SQX1902394
పపరర: ననగ శరరష కడనరర

963
NDX2084770
పపరర: నరరల కరకలమమనస

భరస : నరసససహ రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:18-19-947
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:జ బజహరనసదస కరకకననడ
ఇసటట ననస:18-20-1
వయససస:43
లస: పప

967
SQX2479343
పపరర: పవన రరజమహహసదజవరపప

976
SQX2447027
పపరర: దసరర పజసరద కకనడద

94-127/844

984
SQX2087997
పపరర: ఫరరర న మహమరద

95-197/504

తసడడ:జ మకలబల మహమరద
ఇసటట ననస:18-21-24
వయససస:18
లస: పప
987
SQX2522696
పపరర: శహహదన షపక

95-126/639

తసడడ:జ జఫర షపక
ఇసటట ననస:18-21-1955
వయససస:28
లస: ససస స
95-129/84

990
SQX1867381
పపరర: లలక సరయ ససతతష మగనపలర

95-129/88

తసడడ:జ రరజ గరపరల మగనపలర
ఇసటట ననస:18-22-4, SALAM STREET
వయససస:22
లస: పప
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991
LHL0964759
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడడ
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95-127/874

భసధసవప: శరకవణణ బసడడ
ఇసటట ననస:18-22-5
వయససస:35
లస: పప
994
SQX1707843
పపరర: అశశక కలమమర కజజర యస

95-129/86

95-128/1007

95-129/89

95-129/90

95-190/1311

95-129/925

95-132/890

95-195/1220

Deleted

తసడడ:జ శరమగఖయయల అసకరల
ఇసటట ననస:18-25-6
వయససస:20
లస: పప

1004 SQX1708031
పపరర: అబగదల రహమమన షపక

1007 SQX2525608
పపరర: ఫపవరరజ షపక

1010 SQX1709054
పపరర: షషకలర షపక

1013 SQX2151215
పపరర: సపవఫపలమర షపక

95-189/1706

1016 SQX1988963
పపరర: పజసనఅత గబడవలర

95-129/91

తసడడ:జ శరమగఖయయల అసకరల
ఇసటట ననస:18-25-6
వయససస:20
లస: పప

999
SQX2514891
పపరర: ననఖబబలమర మహమరద

95-128/1178

1002 SQX2061695
పపరర: ఆఫసజన షపక

95-192/849

1005 SQX2018216
పపరర: నససమ షపక

95-129/924

భరస : ననగగల బబష షపక
ఇసటట ననస:18-22-61
వయససస:25
లస: ససస స
95-127/991

1008 SQX2531242
పపరర: మగసతజ బబగమ షపక

95-190/1295

భరస : దనదన హయత షపక
ఇసటట ననస:18-22-74
వయససస:56
లస: ససస స
95-129/92

1011 SQX2302131
పపరర: షరరరక షపక

95-132/889

తసడడ:జ అమన షపక
ఇసటట ననస:18-22-92
వయససస:23
లస: పప
95-129/1001

1014 NDX2669307
పపరర: శశల వనసడడ

94-213/733

భరస : ఆసజననయగలల వనసడడ
ఇసటట ననస:18-22-1897
వయససస:48
లస: ససస స
95-195/1221

1017 SQX1928720
పపరర: మధస బబబగ గబడవలర

95-195/93

Deleted

తసడడ:జ చసదజశశఖర గబడవలర
ఇసటట ననస:18-24-4
వయససస:32
లస: ససస స
1019 SQX2529907
పపరర: పవన కలమఖణ అసకరల

95-104/1198

తసడడ:జ మహమరద కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:18-22-60
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదలమర
ఇసటట ననస:18-22-99/B
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప గబడవలర
ఇసటట ననస:18-24-4
వయససస:36
లస: పప
1018 SQX2502391
పపరర: పవన కలమఖణ అసకరల

95-129/923

తసడడ:జ అమన షపక
ఇసటట ననస:18-22-92
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:జ అమన షపక
ఇసటట ననస:18-22-92
వయససస:22
లస: ససస స
1015 SQX1988989
పపరర: చసదజశశఖర గబడవలర

1001 SQX2007219
పపరర: అబగదల సలమస షపక

996
SQX2283943
పపరర: షహహన షపక

తసడడ:జ రఫసవపలమర మహమరద
ఇసటట ననస:18-22-48/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:జ బషసర షపక
ఇసటట ననస:18-22-74
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ ససబబబ రరవప మగననసగర
ఇసటట ననస:18-22-86
వయససస:19
లస: ససస స
1012 SQX2301919
పపరర: షహహన షపక

94-162/4

తసడడ:జ రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:18-22-61
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:18-22-65
వయససస:21
లస: ససస స
1009 SQX2005296
పపరర: వజయ కలమమరర మగననసగర

998
NDX2480176
పపరర: ససపపరష కకసడ

95-129/85

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:18-22-26
వయససస:27
లస: ససస స

భసధసవప: ఫరణణపవనకలమమర యడ
ఇసటట ననస:18-22-56/A
వయససస:35
లస: పప

భరస : అబగదల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:18-22-61
వయససస:43
లస: ససస స
1006 SQX2542223
పపరర: అఫసజన షపక

95-129/87

భరస : మలర కరరరర న రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:18-22-39
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ ఏడడకకసదలల మదసకలరర
ఇసటట ననస:18-22-56/2B
వయససస:22
లస: ససస స
1003 SQX1709161
పపరర: కరరమగన షపక

995
SQX1709138
పపరర: రమమశ కజజర యస

993
SQX1707926
పపరర: అజరల ఖమన మహమరద

తసడడ:జ అలమరస ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:18-22-13
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ అశశక కలమమర కజజర యస
ఇసటట ననస:18-22-13A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ నజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:18-22-26
వయససస:21
లస: ససస స
1000 SQX1867423
పపరర: వనసకట లకడర మదసకలరర

95-129/921

భరస : బబజ షరయయద
ఇసటట ననస:18-22-11
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ గగపరస కజజర యస
ఇసటట ననస:18-22-13
వయససస:52
లస: పప
997
SQX1994656
పపరర: ననజయమ షపక

992
SQX2051126
పపరర: సప న షరయయద

తసడడ:జ యహనస గబడవలర
ఇసటట ననస:18-24-12B
వయససస:20
లస: పప
95-198/1608

1020 SQX2501922
పపరర: నతశ అసకరల

95-189/1684

తసడడ:జ ఫణణసదజ కలమమర అసకరల
ఇసటట ననస:18-25-17
వయససస:19
లస: పప
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1021 SQX2060622
పపరర: కకటటశశరర గగమరడడ
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95-191/426

భరస : శకనవసరర రరవప గగమరడడ
ఇసటట ననస:18-26-7
వయససస:38
లస: ససస స
1024 SQX2501716
పపరర: మబఖసపవబ షపక

95-189/1676

తసడడ:జ ఎజజజ షపక
ఇసటట ననస:18-26-35
వయససస:22
లస: పప
95-129/94

తసడడ:జ కరరమగలమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:18-27-13
వయససస:20
లస: పప
1030 SQX1708783
పపరర: ఖమర జహ షపక

95-129/95

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:18-34-1
వయససస:32
లస: ససస స
95-138/937

భరస : సరద ర షపక
ఇసటట ననస:18-26-35
వయససస:64
లస: ససస స

1025 SQX2502102
పపరర: ఖజ బబ షపక

1026 SQX1841998
పపరర: అశకఫపననసర షపక

95-138/15

భరస : రఘగ రమ రరడడడ సననప రరడడడ
ఇసటట ననస:18-40-23
వయససస:62
లస: ససస స

1028 SQX1192095
పపరర: అనసత లకడర గగడడవరడ

95-181/1116

తసడడ:జ ఫరదర ఫరదర
ఇసటట ననస:18-40-27
వయససస:40
లస: పప
1048 SQX2482677
పపరర: దదవఖ భబరత పరలమక
భరస : మగరళ మగరళమహన
ఇసటట ననస:18-40-35/5
వయససస:26
లస: ససస స

95-130/284

94-133/518

1031 SQX2064830
పపరర: సక నజ్ీస ీ్ షపక

1032 SQX2450773
పపరర: వనసకట రరడడడ బబచదపఅల

95-113/599

1034 SQX2373306
పపరర: వనసకయమర కకటట

1037 SQX2179281
పపరర: అబబబస అల షపక

1040 SQX2339729
పపరర: సరయ కలమమరర పరలకరయల

95-138/938

1049 SQX2513737
పపరర: శవ ననగజశశరమర వరడదజననన
భరస : సరసబశవరరవప వరడదజననన
ఇసటట ననస:18-40-37
వయససస:45
లస: ససస స

1035 SQX2180198
పపరర: ననగ తదజశశ బడద

95-138/939

తసడడ:జ వనసకట రమణ రరడడడ బడద
ఇసటట ననస:18-40-22
వయససస:19
లస: ససస స
95-138/940

1038 SQX2380533
పపరర: హనసమమన రరడడ కకటట

95-138/941

తసడడ:జ ససబబ రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:18-40-25
వయససస:36
లస: పప
95-138/942

భరస : శశషగరరర రరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:18-40-25, Flat 301,
వయససస:56
లస: ససస స

1046 SQX2080521
పపరర: సలర షపక

95-138/936

భసధసవప: కకటట రరడడడ బబచదపఅల
ఇసటట ననస:18-40-18/2
వయససస:55
లస: పప

1041 SQX2516649
పపరర: రరమరరడడడ తషమబరరర

95-138/1083

తసడడ:జ ససతన రరమరరడడ తషమబరరర
ఇసటట ననస:18-40-25,FLAT NO 304
వయససస:58
లస: పప
95-138/900

1044 SQX2410744
పపరర: ఠరటబ.ఊశరరన తతట

95-138/943

తలర : మదర మదర
ఇసటట ననస:18-40-27
వయససస:42
లస: ససస స
95-138/901

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:18-40-29
వయససస:27
లస: ససస స
95-135/656

1029 NDX2618841
పపరర: భబరర వ మసతజ
తసడడ:జ లకడర ననరరయణ మసతజ
ఇసటట ననస:18-30-9/1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పజవణ కలమమర తతట
ఇసటట ననస:18-40-27
వయససస:26
లస: ససస స
95-138/944

95-129/93

భరస : వనసకట ననగ కకటటరతనస గగడడవరడ
ఇసటట ననస:18-28-1
వయససస:49
లస: ససస స

95-138/1073 1043 SQX2080372
1042 SQX1285239
పపరర: అనల కలమమర పరలమకరయల
పపరర: బసదస సరయ తతట

తసడడ:జ శశషగరరర రరవప పరలమకరయల
ఇసటట ననస:18-40-25, Flat : 301
వయససస:39
లస: పప

95-189/1658

భరస : అబగదల గణణ షపక
ఇసటట ననస:18-26-66
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:జ బబరన సరహహబ
ఇసటట ననస:18-40-25
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:జ ననగజసవరరర రరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:18-40-25
వయససస:62
లస: పప

1045 SQX2407138
పపరర: ఠరటబ.ననరరయనన రరవప తతట

95-189/1695

భరస : ససబబ రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:18-40-21
వయససస:58
లస: ససస స

1036 SQX1904184
పపరర: రరమ దదవ సననప రరడడ

1023 SQX2499911
పపరర: రబయమ బససజ షపక

తసడడ:జ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:18-26-7/2 ananda peta
వయససస:18
లస: పప

తలర : మ ీర పస
ఇసటట ననస:18-34-39
వయససస:23
లస: పప

భసధసవప: వనసకట రరడడడ బబచదపఅల
ఇసటట ననస:18-40-18/2
వయససస:51
లస: ససస స

1039 SQX2422863
పపరర: శశషగరరర రరవప పరలకరయల

95-190/1306

తసడడ:జ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:18-26-37/D
వయససస:29
లస: ససస స

1027 SQX1902543
పపరర: ఖమజజ మహహదద న షపక

1033 SQX2447241
పపరర: శశల బబచదపఅల

1022 SQX2541308
పపరర: రహమతషలమర షపక

1047 SQX2270791
పపరర: సమరర షపక

95-138/945

తసడడ:జ ఖససస శశశదన షపక
ఇసటట ననస:18-40-29
వయససస:18
లస: ససస స
95-139/1225

1050 SQX2224335
పపరర: ననరరయణమర మమరరసల

95-138/951

భరస : ఓబగల రరడడడ
ఇసటట ననస:18-40-41
వయససస:65
లస: ససస స
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1051 SQX2283166
పపరర: మగరళ మగరళమహన రరడడ
వలర స రరడడడ
తసడడ:జ శసకర రరడడడ వలర స రరడడడ
ఇసటట ననస:18-40-41/A
వయససస:37
లస: పప

95-138/952

1054 SQX2260974
పపరర: ఏఉసబ షపక

95-138/955

1052 SQX2374163
పపరర: మగరళ మగరళమహన రరడడ
వలమమమమదద
తసడడ:జ శసకర రరడడడ వనలమమమమదద
ఇసటట ననస:18-40-41/a
వయససస:37
లస: పప
1055 SQX2231280
పపరర: ఈససబ షపక

95-138/953

Deleted

95-139/1103

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:18-40-47
వయససస:20
లస: పప

1057 SQX2428498
పపరర: రవ కరసత మలర స

95-138/957

తసడడ:జ వరహలసరశమ మలర స
ఇసటట ననస:18-40-56
వయససస:25
లస: పప
1060 SQX1922657
పపరర: జజనబబష షపక

1058 SQX2226892
పపరర: మగనరర షపక

95-138/958

తసడడ:జ ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:18-40-56
వయససస:21
లస: పప
95-202/4

తసడడ:జ హహసపవన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-40-56
వయససస:31
లస: పప

1061 SQX1910413
పపరర: షరజహన షపక

95-135/657

తసడడ:జ ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:18-40-56/2
వయససస:19
లస: పప

1064 SQX2296259
పపరర: అయయషర ససదర దఖమ షపక

95-215/9

95-138/960

భరస : ఉసరరన
ఇసటట ననస:18-40-57
వయససస:56
లస: ససస స

1067 SQX2168284
పపరర: రమజ సయద

95-138/959

95-139/5

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:18-40-58
వయససస:67
లస: ససస స

1070 SQX1817089
పపరర: ససబబన షపక

95-139/1104

95-138/961

భరస : శకనవరస రరడడడ యరక
ఇసటట ననస:18-40-60
వయససస:43
లస: ససస స

1073 SQX2080612
పపరర: పజభబకర ఖజజనన

95-139/6

95-202/3

1062 SQX2045623
పపరర: రఫసయమ షపక

95-215/1268

1065 SQX1813955
పపరర: తరరపతమర మలర స

95-202/5

1068 SQX2078228
పపరర: కరశస షపక

95-138/902

1071 SQX2433399
పపరర: కరరశరర షపక

95-139/1105

తసడడ:జ మలర క షపక
ఇసటట ననస:18-40-58
వయససస:18
లస: ససస స
95-139/1078

తసడడ:జ శరసబయఖ ఖజజనన
ఇసటట ననస:18-40-60
వయససస:38
లస: పప

1075 SQX2356822
పపరర: దదవరకరరరడడడ వరక

1059 SQX1922624
పపరర: శశశదనబ షపక

తసడడ:జ మదదన షపక
ఇసటట ననస:18-40-57/A
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:జ పపదద మమలమల షపక
ఇసటట ననస:18-40-58
వయససస:69
లస: పప

1072 SQX2334407
పపరర: రమ దదవ యరక

తసడడ:జ వసశ కకషష రరడడడ కరమగల
ఇసటట ననస:18-40-48/A
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ మలర స
ఇసటట ననస:18-40-56/A
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఉసరరన సయద
ఇసటట ననస:18-40-57
వయససస:56
లస: ససస స

1069 SQX1817139
పపరర: నససమమబ షపక

95-138/18

తసడడ:జ మగశరటక షపక
ఇసటట ననస:18-40-56
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సమద బబష షపక
ఇసటట ననస:18-40-56/2
వయససస:37
లస: ససస స

1066 SQX2171858
పపరర: రమజ సయద

1056 SQX1904499
పపరర: ఙకరసతలకడర కసజల

తలర : కరరమగన షపక
ఇసటట ననస:18-40-56
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:18-40-56
వయససస:35
లస: ససస స

1063 SQX2473247
పపరర: అససఫ షపక

95-138/954

భరస : యగససబ షపక
ఇసటట ననస:18-40-45
వయససస:28
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:18-40-47
వయససస:20
లస: పప

1053 SQX2170959
పపరర: సలర షపక

1074 SQX1973825
పపరర: దదవరకర వక

95-139/7

తసడడ:జ చలమమరరడడడ వరక
ఇసటట ననస:18-40-61
వయససస:26
లస: పప

95-138/962

తసడడ:జ చలమమరరడడడ వరక
ఇసటట ననస:18-40-61, 2nd line
వయససస:25
లస: పప

10810 SQX1037226
పపరర: సససధసష జకక
తసడడ:జ శకనవరస రరవప జకక
ఇసటట ననస:78-17-1020
వయససస:28
లస: ససస స
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95-120/537

10811 MLJ3667144
పపరర: ససతనమహలకడర� జకక�

భరస : సతషషకమమర�
ఇసటట ననస:78-17-1020
వయససస:41
లస: ససస స

95-120/538

10812 AP151000282605
పపరర: జజఖతరరయ� జకరక�

95-120/539

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-1020
వయససస:52
లస: ససస స
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10813 AP151000282604
పపరర: హహమలతన జకరక�

95-120/540

భరస : బజహరయఖ�
ఇసటట ననస:78-17-1020
వయససస:68
లస: ససస స
10816 AP151000279648
పపరర: శకనవరస జకక�

95-120/543

95-120/546

95-120/549

95-120/552

95-120/555

95-188/1063

భరస : సరయబబబగ ఝరజజర
ఇసటట ననస:78-18-1040
వయససస:32
లస: ససస స

95-120/550

10826 MLJ3665155
పపరర: ఈససఫ షపక

10829 SQX1797216
పపరర: నవన జడడగగ

10832 SQX2261246
పపరర: భబనస పజకరశ గగసత

95-119/201

10835 SQX1780170
పపరర: లకడర దదవ వరతష

95-120/553

10838 MLJ2538155
పపరర: సరయబబబగ జరరరగ జరఱఱఘ
తసడడ:జ ననగజశశరరరవప జరఱఱఘ
ఇసటట ననస:78-18-1040
వయససస:45
లస: పప

10821 AP151000279303
పపరర: శకనవరసరరవప బళయళ�

10824 AP151000282230
పపరర: ఉమరహన

10827 MLJ3665148
పపరర: మగసర ఖమన� పఠరన�

95-120/556

తసడడ:జ గరవసదరరమగలల సససమధదజ
ఇసటట ననస:78-18-1045
వయససస:76
లస: పప

95-120/551

95-120/554

10830 SQX1788314
పపరర: భబరత కకసడ

95-120/557

తసడడ:జ బబపయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:78-18-100/3
వయససస:31
లస: ససస స
95-120/750

10833 AP151000282073
పపరర: కకషషకలమమరర కకసడన కకసడన

95-119/200

భరస : రరమకకషరషరరవప కకసడన
ఇసటట ననస:78-18-1036
వయససస:61
లస: ససస స
95-119/202

10836 NDX2292597
పపరర: లకడర దదవ వరరస

94-119/729

భరస : వనసకటటసశరరర వరరస
ఇసటట ననస:78-18-1040
వయససస:74
లస: ససస స
95-119/204

10839 SQX1444132
పపరర: సతఖననరరయణ చడమటటగసటట

95-119/205

తసడడ:జ ససరరఖ ననరరయణ చడమటటగసటట
ఇసటట ననస:78-18-1043
వయససస:55
లస: పప

95-119/206 10841 AP151000279096
95-119/207 10842 SQX2151173
10840 MLJ3661626
పపరర: గరపరలరరవప సససహదదజ సఇమమ
పపరర: ననరరయణదనస సససహదదజ ససమమధదజ
పపరర: పజభగ గరవరర న చదబబజ లల
ర డడజ

తసడడ:జ ననరరయణదనస సససహదదజ
ఇసటట ననస:78-18-1045
వయససస:54
లస: పప

95-120/548

తసడడ:జ మహహదదదన ఖమన�
ఇసటట ననస:78-17-1027
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర వరతష
ఇసటట ననస:78-18-1039
వయససస:54
లస: ససస స
95-119/203

95-120/545

భరస : అజజలర
ఇసటట ననస:78-17-1026
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకట కకషష రరవప గగసత
ఇసటట ననస:78-18-1010
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ సతఖననరరయణ కకసడన
ఇసటట ననస:78-18-1036
వయససస:71
లస: పప
10837 MLJ3668100
పపరర: లకడర చడవతనఖ జజరరగర

10823 SQX1580282
పపరర: తహహరరననషర షపక

10818 MLJ3667128
పపరర: సరమతజదదవ బళయళ

తసడడ:జ తనతనరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-1024
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ వనసకట రమణ జడడగగ
ఇసటట ననస:78-17-1028
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరసరరవప ససదర నబటట
ల ల
ఇసటట ననస:78-18-927
వయససస:23
లస: పప
10834 AP151000279555
పపరర: రరమకకషరషరరవప కకసడన కకసడన

95-120/547

తసడడ:జ అజజలర షపక
ఇసటట ననస:78-17-1027
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ మహదదదన ఖమన�
ఇసటట ననస:78-17-1027
వయససస:48
లస: పప
10831 SQX1783067
పపరర: సరయ కలమమర ససదర నబటట
ల ల

10820 MLJ3662350
పపరర: వనసకటరమణ� బళయళ�

95-120/542

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-17-1024
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : షపక రహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:78-17-1026
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మగసర ఖమన�
ఇసటట ననస:78-17-1027
వయససస:46
లస: ససస స
10828 MLJ2538205
పపరర: ఖమన ససలలమమన� పఠరన�

95-120/544

తసడడ:జ తనతనరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-1024
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-17-1025
వయససస:41
లస: పప
10825 MLJ3667078
పపరర: అససబగనననఈషర�

10817 MLJ3667136
పపరర: సతఖవరణణ� బళయర �

10815 AP151000279646
పపరర: సతష కలమమర జకక�

తసడడ:జ బజహరయఖ�
ఇసటట ననస:78-17-1020
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:78-17-1024
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : తనతన రరవప�
ఇసటట ననస:78-17-1024
వయససస:66
లస: ససస స
10822 SQX1647759
పపరర: శశషష కలమమర తడడర

95-120/541

తసడడ:జ శకనవరసరరవప జకక
ఇసటట ననస:78-17-1020
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ బజహరయఖ�
ఇసటట ననస:78-17-1020
వయససస:54
లస: పప
10819 MLJ3667110
పపరర: అమగరలల బళయళ�

10814 SQX1641927
పపరర: ససదదప మణణ కలమమర జకక

95-119/746

తసడడ:జ శకనవరస రరవప చదబబజ లల
ఇసటట ననస:78-18-1045
వయససస:24
లస: పప
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95-119/208

భరస : ననగజశశరరరవప గబపససపటట
ఇసటట ననస:78-18-1047
వయససస:51
లస: ససస స
10846 AP151000282500
పపరర: శకదదవ ససదస ససదస

95-119/211

95-119/214

95-119/217

95-119/220

95-119/213

95-119/215

10851 AP151000279570
పపరర: శకనవరస రరవప ససదస

95-119/216

తసడడ:జ రరమయఖ ససదస
ఇసటట ననస:78-18-1050
వయససస:51
లస: పప

95-119/218 10854 MLJ3663317
10853 MLJ3663325
పపరర: వరవనసకట ననగ వరరణ చనమరరస
పపరర: శవరరమకకషషపజసరద చనమరరస

10856 SQX1984350
పపరర: లలమ సససగ కతజయ

95-119/223

10859 SQX0737056
పపరర: పదనరవత ఆతనరల ఆతరల

95-119/221

భరస : సతఖ సరయ బబబగ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:78-18-1056
వయససస:71
లస: ససస స

10862 MLJ3663283
పపరర: శవరరమకకషష ఆతనరల

10857 SQX1983980
పపరర: బబలమజ సససగ కతజయ

95-119/222

తసడడ:జ పవన సససగ కతజయ
ఇసటట ననస:78-18-1055
వయససస:42
లస: పప
95-119/224

భరస : శకనవరస రరవప ఆతరల
ఇసటట ననస:78-18-1056
వయససస:44
లస: ససస స
95-119/226

10860 MLJ2542306
పపరర: లకడర ఆతరల

95-119/225

భరస : లకరణ ననరరయణ ఆతరల
ఇసటట ననస:78-18-1056
వయససస:56
లస: ససస స
95-119/227

తసడడ:జ లకడరననరరయణ ఆతరల
ఇసటట ననస:78-18-1056
వయససస:32
లస: పప

10863 MLJ3663275
పపరర: పవన కలమమర ఆతనరల

95-119/228

తసడడ:జ లకడరననరరయణ ఆతరల
ఇసటట ననస:78-18-1056
వయససస:34
లస: పప

95-119/229 10865 MLJ2538411
95-119/230 10866 MLJ3668506
10864 SQX0747543
పపరర: శకనవరస రరవప ఆతరల ఆతరల
పపరర: లకడరననరరయణ ఆతనరల ఆతరల
పపరర: పదదరన ఎనసగగలల

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర ఆతరల
ఇసటట ననస:78-18-1056
వయససస:50
లస: పప
10867 SQX1620674
పపరర: హరల వరరన యయనసగగల

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర ఆతరల
ఇసటట ననస:78-18-1056
వయససస:61
లస: పప
95-119/232

తసడడ:జ శకనవరస రరవప యయనసగగల
ఇసటట ననస:78-18-1057
వయససస:22
లస: పప
10870 SQX1354281
పపరర: గరత భవరన ధసపస
భరస : పవన కలమమర ధసపస
ఇసటట ననస:78-18-1058
వయససస:33
లస: ససస స

10868 MLJ3663333
పపరర: శకనవరసరరవప ఎనసగగల

10871 SQX0737064
పపరర: సశరష కలమమరర డడ డడ
భరస : మలర ఖమరరర నరరవప డడ
ఇసటట ననస:78-18-1058
వయససస:34
లస: ససస స

95-119/231

భరస : శకనవరసరరవప ఏనసగగల
ఇసటట ననస:78-18-1057
వయససస:45
లస: ససస స
95-119/233

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర ఏనసగగల
ఇసటట ననస:78-18-1057
వయససస:52
లస: పప
95-119/235

95-119/219

తసడడ:జ సతఖననరరయణ చ.ఆరరస
ఇసటట ననస:78-18-1055
వయససస:58
లస: పప

భరస : బబలమజ సససగ కతజయ
ఇసటట ననస:78-18-1055
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పవన కలమమర ఆతరల
ఇసటట ననస:78-18-1056
వయససస:30
లస: ససస స
10861 SQX1492305
పపరర: అననపపరష బబ లశశటట

10848 SQX1320209
పపరర: వ యస ననగ సరయ తదజ
ససదస
తసడడ:జ శకనవరస రరవప ససదస
ఇసటట ననస:78-18-1050
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ శవరరమకకషషపజసరద ఛనసరతడ
ఇసటట ననస:78-18-1055
వయససస:30
లస: పప

భసధసవప: లల బబయ
ఇసటట ననస:78-18-1055
వయససస:42
లస: పప
10858 SQX1249359
పపరర: వజయ దసరర ఆతరల

10850 MLJ2538858
పపరర: నరజసదజ రరమశశటటల

95-119/210

95-119/212

తసడడ:జ కకసడలరరవప ఱమసపటట
ఇసటట ననస:78-18-1050
వయససస:45
లస: పప

భరస : శవరరమ కకషషపజసరద ఛనసరతడ
ఇసటట ననస:78-18-1055
వయససస:53
లస: ససస స
10855 SQX1976844
పపరర: బబలమజ సససగ కతజయ

10847 AP151000282497
పపరర: శవపరరశత రరమశశటట ఱమసపటట

10845 MLJ3668464
పపరర: లకడరపజసనన రరమశశటట

భరస : నరజసదజ ఱమసపటట
ఇసటట ననస:78-18-1050
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప ఱమసపటట
ఇసటట ననస:78-18-1050
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:జ కకసడలరరవప ఱమసపటట
ఇసటట ననస:78-18-1050
వయససస:32
లస: పప
10852 AP151000282313
పపరర: రరధదక చనమరరస

95-119/209

తసడడ:జ ససబబయఖ గబపససపటట
ఇసటట ననస:78-18-1047
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరస ససదస
ఇసటట ననస:78-18-1050
వయససస:47
లస: ససస స
10849 MLJ3661865
పపరర: వనసకటయఖ రరమశశటట

10844 MLJ3664406
పపరర: ననగజశశరరరవప గరపసశశటట

10869 MLJ3669322
పపరర: సఫజనఖ దసపస

95-119/234

తసడడ:జ సరయబబబగ ఢడపమమ
ఇసటట ననస:78-18-1058
వయససస:32
లస: ససస స
95-119/236

10872 AP151000282017
పపరర: సరసమమమ జఖస దసపస ఢడపమమ

95-119/237

భరస : సరయబబబగ ఢనఖఢమమ
ఇసటట ననస:78-18-1058
వయససస:53
లస: ససస స
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10873 MLJ3663341
పపరర: పవన కలమమర దసపస

95-119/238

తసడడ:జ సరయబబబగ ఢడపమమ
ఇసటట ననస:78-18-1058
వయససస:35
లస: పప

10874 AP151000279062
పపరర: సరయబబబగ దసపస ఢడపమమ

భరస : ససబబబరరవప ఖసఱసమఛడటట
ఇసటట ననస:78-18-1059
వయససస:70
లస: ససస స
95-119/244

95-120/560

95-120/681

95-119/245

95-120/565

95-120/568

తసడడ:జ ఎస.ఎమ. గరసస�
ఇసటట ననస:78-18-1074/1
వయససస:70
లస: పప

10883 MLJ3663721
పపరర: భగవత పజసరద మవరశ

95-120/561

10884 SQX2017598
పపరర: గణణష దదవరపలర

95-119/705

Deleted

10886 SQX2017572
పపరర: పదర దదవరపలర

తసడడ:జ పరరద సరరధద దదవరపలర
ఇసటట ననస:78-18-1066
వయససస:20
లస: పప
95-120/682

10889 SQX0613422
పపరర: ససనర నబర బతక

10892 SQX1075218
పపరర: పలర బ బశరశస

10895 MLJ3666757
పపరర: తహహరరననసర బబగస� షపక�

95-120/571

10898 MLJ0930727
పపరర: ససలమసననబబగస యస యమ

95-120/562

10901 SQX1450287
పపరర: శసషరద షపక
భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:78-18-1076/1
వయససస:47
లస: ససస స

95-120/683

10890 SQX1075135
పపరర: వజజల షసకరరర

95-120/564

తసడడ:జ శశరసత షసకరరర
ఇసటట ననస:78-18-1071
వయససస:28
లస: పప
95-120/566

10893 SQX0941245
పపరర: శమగల ససనర న బబర

95-120/567

తసడడ:జ ససదదర
ఇసటట ననస:78-18-1071
వయససస:42
లస: పప
95-120/569

10896 MLJ3666740
పపరర: సరజదన బబగస� షపక�

95-120/570

తసడడ:జ రరయమజదదదన�
ఇసటట ననస:78-18-1074/1
వయససస:35
లస: ససస స
95-120/572

భరస : రరయమజదదదన
ఇసటట ననస:78-18-1074/1
వయససస:60
లస: ససస స
95-120/574

10887 SQX2016962
పపరర: భబరర వ దదవరపలర
తసడడ:జ పరరద సరరధద దదవరపలర
ఇసటట ననస:78-18-1066
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ రరయమజదదదన�
ఇసటట ననస:78-18-1074/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అబగదల ససభబన
ఇసటట ననస:78-18-1074/1
వయససస:37
లస: ససస స
10900 AP151000279249
పపరర: రరయమజదదదన ఏస.ఏస�

95-120/559

తసడడ:జ జబబసడడ
ఇసటట ననస:78-18-1071
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ రరయమజదదదన
ఇసటట ననస:78-18-1074/1
వయససస:33
లస: ససస స
10897 MLJ3666732
పపరర: షబబనన బబగస షపక

10881 MLJ3663739
పపరర: గసగ వనసకట ననగకకరణ బబబగ
మవరశ
తసడడ:జ భగవత పజసరద
ఇసటట ననస:78-18-1060
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససమల ససనర నబర
ఇసటట ననస:78-18-1071
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ రరబన
ఇసటట ననస:78-18-1071
వయససస:29
లస: పప
10894 MLJ3666765
పపరర: హబ బగననసర బబగస షపక

95-120/558

భరస : పరరద సరరధద దదవరపలర
ఇసటట ననస:78-18-1066
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ ససభబష సరరకర నసఖటన
ఇసటట ననస:78-18-1071
వయససస:21
లస: పప
10891 SQX0891127
పపరర: రరతన బశరశస

10880 AP151000282066
పపరర: భబగఖలకడర మవరశ

95-119/243

తసడడ:జ శకరరమగలల టటప
జ పఱమళళ
ఇసటట ననస:78-18-1059
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:జ ససరఖపజకరశరరవప
ఇసటట ననస:78-18-1060
వయససస:64
లస: పప

భరస : ననరరయణ పసటటల
ఇసటట ననస:78-18-1066
వయససస:56
లస: ససస స
10888 SQX1900265
పపరర: సరరకర నసఖటన

10878 MLJ3663366
పపరర: శకనవరసపజసరద తజపపరమలలర

భరస : గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:78-18-1060
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ ససరరఖపజకరశరరవప
ఇసటట ననస:78-18-1060
వయససస:49
లస: పప
10885 SQX2016947
పపరర: వరలకడర పసటటల

95-119/242

తసడడ:జ శకనవరసపజసరద టటప
జ పఱసళళ
ఇసటట ననస:78-18-1059
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ ననగభబషణస ఖసఢడకజకటట
ఇసటట ననస:78-18-1059
వయససస:71
లస: పప
10882 MLJ3664539
పపరర: గసగరధరరరవప మవరశ

95-119/240
10875 AP151000282312
పపరర: అసజన పదర తజపపరమలలర
టటప
జ పఱమళళ
భరస : శకనసవరస పజసరద టటప
జ పఱమళళ
ఇసటట ననస:78-18-1059
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప ఢడపమమ
ఇసటట ననస:78-18 -1058
వయససస:56
లస: పప

95-119/241 10877 MLJ3663374
10876 SQX0374561
పపరర: రతననవళ కలరరచదటట ఖసఱసమఛడటట
పపరర: శరకవణ తజపపరమలలర

10879 MLJ3663358
పపరర: ససబబబరరవప కలడడచదటట

95-119/239

10899 MLJ3662004
పపరర: ఖమజజ మహహదద న� మహరద�

95-120/573

తసడడ:జ రరయమజదదదన�
ఇసటట ననస:78-18-1074/1
వయససస:36
లస: పప
95-120/575

10902 SQX1365890
పపరర: జకకర షపక

95-120/576

తసడడ:జ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:78-18-1076/1
వయససస:26
లస: పప
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95-120/577

తసడడ:జ ఖమజజ
ఇసటట ననస:78-18-1076/1
వయససస:28
లస: పప
10906 SQX0715367
పపరర: ఖమజజ మహమరద

95-120/580

95-120/583

95-120/586

95-120/589

95-120/592

10913 SQX0781252
పపరర: జమర షపక

10916 MLJ3662020
పపరర: మహమరద ఇబజహహస�

10919 MLJ3669629
పపరర: ననగపదనరవత బబ లశశటట

95-120/595

10922 AP151000279535
పపరర: ననగరతన పజసరద� బబ లశశటట �

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:78-18-1080
వయససస:50
లస: ససస స

10925 AP151000282603
పపరర: గరవరర ర దదవ బజజర మ

తసడడ:జ శకనవరస రరవప బజజర మ
ఇసటట ననస:78-18-1080
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరస రరవప తరరమమరరడడ
ఇసటట ననస:78-18-1083
వయససస:27
లస: పప

95-120/590

10931 SQX1547613
పపరర: ఆదదననరరయణ రరడడడ యమన
తసడడ:జ ససబబ రరడడడ యమన
ఇసటట ననస:78-18-1083
వయససస:51
లస: పప

10911 SQX1075143
పపరర: నసరరణణ బబగమ

95-120/585

10914 SQX1365858
పపరర: ఖమజజ మహమరద

95-120/588

10917 MLJ3662012
పపరర: మహమరద గరస�

95-120/591

తసడడ:జ ససలలమమన సరహహబ�
ఇసటట ననస:78-18-1077
వయససస:66
లస: పప
95-120/593

10920 SQX1482777
పపరర: ససభబషసణణ బబ లశశటట

95-120/594

భరస : మగరళ కకషష బబ లశశటట
ఇసటట ననస:78-18-1078
వయససస:40
లస: ససస స
95-120/596

10923 AP151000279562
పపరర: బబ లశశటట సరసబశవరరవప�

95-120/597

తసడడ:జ వనసకటరతస యఖ�
ఇసటట ననస:78-18-1078
వయససస:75
లస: పప
95-120/599

10926 MLJ3662046
పపరర: బజరస వసశ కకషష పజసరద

95-120/600

తసడడ:జ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-18-1080
వయససస:36
లస: పప
95-120/602

తసడడ:జ ఆదదననరరయణ రరడడడ యమమన
ఇసటట ననస:78-18-1083
వయససస:25
లస: పప
95-120/604

95-120/582

తసడడ:జ గరస మహమరద
ఇసటట ననస:78-18-1077
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బజజర మ
ఇసటట ననస:78-18-1080
వయససస:56
లస: ససస స

95-120/601 10928 SQX1166769
10927 SQX0015404
పపరర: దసరర వర ససవర పజసరద బజజర మ
పపరర: వనసకటటష రరడడడ యమమన

10930 SQX1517988
పపరర: భగవన చసదజ తరరమమరరడడడ

95-120/587

తసడడ:జ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:78-18-1078
వయససస:46
లస: పప
95-120/598

10908 MLJ3666799
పపరర: బబగస జరరనన�

భరస : అబగదల నబ
ఇసటట ననస:78-18-1077
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : ననగరతనపజసరద బబ లశశటట
ఇసటట ననస:78-18-1078
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ సరసబశవ రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:78-18-1078
వయససస:43
లస: పప
10924 MLJ3669736
పపరర: మరరయమర� గగడడపప�

95-120/584

తసడడ:జ ససలలమమన సరహహబ�
ఇసటట ననస:78-18-1077
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:జ బహదసర షపక
ఇసటట ననస:78-18-1077
వయససస:80
లస: పప
10921 AP151000279204
పపరర: మగరళ కకషష బబ లశశటట

10910 MLJ3666773
పపరర: ననజన�

95-120/579

భరస : రహమతషలమర�
ఇసటట ననస:78-18-1077
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:78-18-1077
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ ససలలమమన సరహహబ�
ఇసటట ననస:78-18-1077
వయససస:54
లస: పప
10918 SQX1450279
పపరర: అబగదల నబ షపక

95-120/581

భరస : మహమరద గరస�
ఇసటట ననస:78-18-1077
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:జ రహమతషలమర
ఇసటట ననస:78-18-1077
వయససస:26
లస: పప
10915 MLJ3662038
పపరర: రహమతషలమర� షపక�

10907 MLJ3669611
పపరర: అఫసజన షపక

10905 AP151000279136
పపరర: అబగదల ససభబన ఎస.ఎమ

తసడడ:జ రరయమజదదదన
ఇసటట ననస:78-18-1076/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ షపక గరస
ఇసటట ననస:78-18-1077
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహమరద ఇబజహహస�
ఇసటట ననస:78-18-1077
వయససస:48
లస: ససస స
10912 SQX0991307
పపరర: షపక ఇరరహన

95-120/578

తసడడ:జ ఖమజజ
ఇసటట ననస:78-18-1076/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ నబ సరహహబ
ఇసటట ననస:78-18-1076/1
వయససస:57
లస: పప
10909 MLJ3666781
పపరర: ఆషరఫపన �

10904 SQX0715334
పపరర: సరజద షపక

10929 SQX1142355
పపరర: రవ తదజ తరరమమరరడడ

95-120/603

తలర : మహ లకడర
ఇసటట ననస:78-18-1083
వయససస:26
లస: పప
95-120/605

10932 AP151000282330
పపరర: ససలలచననదదవపలర పప తష�

95-120/606

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:78-18-1084
వయససస:66
లస: ససస స
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10933 AP151000279301
పపరర: ససబబబరరవప పలర పప తష

95-120/607

తసడడ:జ మలర కరరరర నరరవప
ఇసటట ననస:78-18-1084
వయససస:76
లస: పప
10936 SQX1744705
పపరర: రరజ రరజజశశరర ససరరగరరర

95-120/608

95-120/611

95-120/614

95-120/617

95-120/620

95-120/623

95-120/815

95-120/627

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:78-18-1093
వయససస:61
లస: పప

10952 SQX1744739
పపరర: జననరర న రరవప నసదదకసటట

10955 SQX0374363
పపరర: లకడర కకసడన

10958 SQX0372813
పపరర: శకనవరస కకసడన

10961 SQX2233765
పపరర: తరరపరతమర చసదన
భరస : చనన చసదన
ఇసటట ననస:78-18-1093
వయససస:22
లస: ససస స

95-120/613

10944 MLJ2538916
పపరర: పరసడడరసగరరరవప ససరరగరరర�

95-120/616

95-120/619

తసడడ:జ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:78-18-1090/1
వయససస:35
లస: పప
95-120/621

10950 SQX1865237
పపరర: పపజత నసదదకసటట

95-120/622

భరస : లకడరననరరయణ నసదదకసటట
ఇసటట ననస:78-18-1091
వయససస:32
లస: ససస స
95-120/624

10953 SQX2551943
పపరర: కకషష కకసడ

95-120/814

తసడడ:జ సరశమగలల కకసడ
ఇసటట ననస:78-18-1091
వయససస:58
లస: పప
95-120/625

10956 MLJ2542678
పపరర: శకదదవ కకసడ�

95-120/626

భరస : బబపయఖ�
ఇసటట ననస:78-18-1093
వయససస:53
లస: ససస స
95-120/628

తలర : లకడర
ఇసటట ననస:78-18-1093
వయససస:32
లస: పప
95-120/630

10941 SQX1788124
పపరర: శకనవరస రరవప అసకకలల

95-120/618 10947 MLJ0930750
10946 MLJ3662061
పపరర: వనసకట మహన రరవప పరతకకట
పపరర: మహహశశరరరవప పరతకకట

10949 SQX1744721
పపరర: ఉదయ భబనస మమకర

95-120/610

తసడడ:జ ఎస. వరయఖ�
ఇసటట ననస:78-18-1090
వయససస:77
లస: పప

భరస : వనసకటబజవప
ఇసటట ననస:78-18-1093
వయససస:50
లస: ససస స

తలర : లకడర
ఇసటట ననస:78-18-1093
వయససస:29
లస: పప
10960 MLJ2538833
పపరర: బబపయఖ కకసడ�

95-120/615

తసడడ:జ శకనస నసదదకసటట
ఇసటట ననస:78-18-1091
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష కరకరర
ఇసటట ననస:78-18-1091
వయససస:46
లస: ససస స
10957 SQX0372862
పపరర: బబనరరర కకసడన

10943 SQX1788280
పపరర: భబసకరరరవప అసకకలల

10938 AP151000282056
పపరర: మలలర శశరర ససరరగరర�ర

తసడడ:జ భబసకర రరవప అసకకలల
ఇసటట ననస:78-18-1090
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ శకనస మమకర
ఇసటట ననస:78-18-1091
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మమకర
ఇసటట ననస:78-18-1091
వయససస:38
లస: ససస స
10954 SQX2551950
పపరర: బబల కరకరర

95-120/612

తసడడ:జ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:78-18-1090/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:78-18-1090/1
వయససస:62
లస: పప
10951 SQX1744689
పపరర: వనసకటటశశరమర మమకర

10940 SQX0891184
పపరర: నవన కలమమర ససరరగరరర

95-120/752

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:78-18-1090
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ శశభననచలస అసకకలల
ఇసటట ననస:78-18-1090
వయససస:67
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:78-18-1090/1
వయససస:59
లస: ససస స
10948 AP151000279043
పపరర: సరసబశవరరవప పరతకకట

95-120/609

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:78-18-1090
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:78-18-1090
వయససస:50
లస: పప
10945 AP151000282027
పపరర: ఈశశరమర పరతకకట

10937 SQX1788249
పపరర: రరజజశశరర అసకకలల

10935 SQX2127389
పపరర: భవరన బసడనరర

తసడడ:జ ఏడడ కకసడలల బసడనరర
ఇసటట ననస:78-18-1085
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరసరరవప అసకకలల
ఇసటట ననస:78-18-1090
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:78-18-1090
వయససస:66
లస: ససస స
10942 AP151000279086
పపరర: కకటటశశరరరవప ససరరగరరర�

95-120/751

తసడడ:జ ఏడడ కకసడలల బసడనరర
ఇసటట ననస:78-18-1085
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:78-18-1090
వయససస:21
లస: ససస స
10939 MLJ3669678
పపరర: శవమర� ససరరగరరర�

10934 SQX2263135
పపరర: ససతతషస బసడనరర

10959 MLJ3664596
పపరర: పవనసకమమర కకసడన

95-120/629

తసడడ:జ బబపయఖ
ఇసటట ననస:78-18-1093
వయససస:32
లస: పప
95-120/753

10962 MLJ3669728
పపరర: భబరత కకసడన

95-120/631

భరస : శవకకషష
ఇసటట ననస:78-18-1094
వయససస:33
లస: ససస స
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95-120/632

భరస : చసదజరరవప
ఇసటట ననస:78-18-1094
వయససస:43
లస: ససస స
10966 MLJ3664604
పపరర: లకడరననరరయణ నసదదకసటట

95-120/635

Deleted
95-120/638

తసడడ:జ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:78-18-1094
వయససస:42
లస: పప
10972 SQX2555597
పపరర: జజఖత కరకరర

95-120/817

తసడడ:జ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:78-18-1094
వయససస:39
లస: పప
10970 MLJ2538965
పపరర: చనన చసదన

10973 SQX2555605
పపరర: జజఖత కరకరర

95-120/820

10979 SQX1628223
పపరర: హసరన ఓకజ

తసడడ:జ హనసమసతరరవప కడడయస78191187
ఇసటట ననస:78-18-1187
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:జ బబలమజ సససహ కతజ
ఇసటట ననస:78-19-119
వయససస:22
లస: ససస స

10984 SQX2307734
పపరర: అఫప జ జ షపక

10985 SQX2348555
పపరర: డనజకయన దదవ అలమనన

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:78-19-156
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రసగర రరమమనసజయఖ సరధస
ఇసటట ననస:78-19-1106
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ననగశకనవరసస పప తత
స రర
ఇసటట ననస:78-19-1108
వయససస:44
లస: ససస స

95-120/818

10988 MLJ3662848
పపరర: నవన బబబగ సరదస
తసడడ:జ లకరణ బబబగ సరధస
ఇసటట ననస:78-19-1106
వయససస:33
లస: పప

95-119/258

10971 SQX2498236
పపరర: ఈశశరరరవప కకసడన

95-120/776

10974 SQX2555688
పపరర: ననగజసదజరరవప జజరరగజ

95-120/819

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర జజరరగజ
ఇసటట ననస:78-18-1094
వయససస:62
లస: పప

95-119/249

10980 MLJ3669074
పపరర: రజయమ బ.కజ

95-119/250

భరస : హసజద బకజ
ఇసటట ననస:78-18-1143
వయససస:45
లస: ససస స
95-119/253

10983 SQX2067304
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వనమగల

95-119/710

తసడడ:జ కణక రతనస వనమగల
ఇసటట ననస:78-19-119
వయససస:58
లస: పప
95-119/767

10986 MLJ2542553
పపరర: వజయలకడర సరదస సరధస

95-119/254

భరస : లకరణ బబబగ సరధస
ఇసటట ననస:78-19-1106
వయససస:52
లస: ససస స
95-119/256

10989 MLJ2538536
పపరర: లకరణ బబబగ సరధస సరడడ

95-119/257

తసడడ:జ రసగరరమమనసజయఖ సరధస
ఇసటట ననస:78-19-1106
వయససస:58
లస: పప

95-119/259 10992 SQX1824077
10991 SQX0536532
పపరర: ననగశకనవరసస పప తత
పపరర: అరరణ ససకరకకలర
స రర పప తత
స రర

తసడడ:జ రరఘవయఖ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:78-19-1108
వయససస:45
లస: పప

95-119/247

భరస : ననగజశశర రరవప ఎడర
ఇసటట ననస:78-18-1133
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరస రరవప అలమనన
ఇసటట ననస:78-19-700
వయససస:18
లస: ససస స
95-119/255

95-120/637

తసడడ:జ కకషష కకసడన
ఇసటట ననస:78-18-1094
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ హసజజత కజపస
ఇసటట ననస:78-18-1143
వయససస:27
లస: ససస స

95-119/766

10968 MLJ0924126
పపరర: శవశసకర నసదదకసటట

95-119/246 10977 MLJ3666278
10976 AP151000279455
పపరర: శరఖసపజసరదస పసచకడర పఛకరసడనర
పపరర: రరఘవమర ఏడర ఎడర

95-119/252 10982 SQX1780147
10981 AP151000279389
పపరర: అయఖసరశమ కడడయస కడడయస
పపరర: సప ననలల సససహ కతజ

10990 SQX0536623
పపరర: శశషషకలమమరర పప తత
స రర పప తత
స రర

95-120/639

తసడడ:జ ససబబబరరవప పఛకరసడనర
ఇసటట ననస:78-18-1124
వయససస:66
లస: పప
95-119/248

95-120/634

తసడడ:జ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:78-18-1094
వయససస:40
లస: పప

Deleted

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:78-18-1139
వయససస:43
లస: ససస స

10987 MLJ3666153
పపరర: వనసకటససబబమర సరదస సరధస

95-120/636

భరస : రరజ కరకరర
ఇసటట ననస:78-18-1094
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకట కకషష కరకరర
ఇసటట ననస:78-18-1094
వయససస:33
లస: పప
10978 AP151000282034
పపరర: సశరష లత కకసడన కకసడ

10967 MLJ0931543
పపరర: శవకకషష కకసడన

10965 AP151000282057
పపరర: రమణమర నసదదకసటట

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:78-18-1094
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:జ పపరయఖ
ఇసటట ననస:78-18-1094
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరజ కరకరర
ఇసటట ననస:78-18-1094
వయససస:28
లస: ససస స
10975 SQX2555696
పపరర: రరజ కరకరర

95-120/633

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-18-1094
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనస
ఇసటట ననస:78-18-1094
వయససస:30
లస: పప

10969 MLJ0927772
పపరర: లకడరననరరయణ నసదదకసటట

10964 MLJ2542793
పపరర: దసరర నసదదకసటట

95-119/260

భరస : ననగరరజ ససకరకకలర
ఇసటట ననస:78-19-1108/1
వయససస:50
లస: ససస స
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10993 SQX1824085
పపరర: మణణకసఠ సరయ కలమమర
ససకరకకలర
తసడడ:జ ననగరరజ ససకరకకలర
ఇసటట ననస:78-19-1108/1
వయససస:24
లస: పప

95-119/261

10996 SQX1281542
పపరర: కరరరసక బబబగ కలమరన

95-119/264

95-119/267

భరస : వనసకటటశశరరర జరరగజ
ఇసటట ననస:78-19-1114
వయససస:36
లస: ససస స
11002 SQX1281526
పపరర: వనసకటటశ జజరరగజ

95-119/270

95-119/273

95-119/275

95-119/278

95-119/281

11017 MLJ3667953
పపరర: గరతమ కతజ

95-119/285

95-119/271

95-119/274

11001 SQX1155150
పపరర: కకటటశశరమర కకరకపరటట

95-119/269

11004 MLJ3664026
పపరర: గరవరర న జ�రరగర

95-119/272

11007 SQX2163509
పపరర: దదవఖ జజరరగజ

95-119/747

తసడడ:జ బబజ
ఇసటట ననస:78-19-1114
వయససస:19
లస: ససస స

95-119/276 11010 MLJ0925180
11009 MLJ0925719
పపరర: వనసకటవజయలకడర బజహర బజహర
పపరర: వనసకటటశశరరర బజహర బజహర

11012 AP151000282171
పపరర: అననపపరష యయనసమగల

11015 SQX1840933
పపరర: వనమగల శవ తదజ శరకవఖ

11018 SQX1620658
పపరర: రమ సససగ అమరనబబజ లల

11021 SQX1840925
పపరర: వనమగల రఠపర కలమమరర
భరస : వనమగల వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:78-19-1119
వయససస:56
లస: ససస స

95-119/277

తసడడ:జ వనసకటసరశమ బజహర
ఇసటట ననస:78-19-1115
వయససస:71
లస: పప
95-119/279

11013 MLJ3664083
పపరర: రవ శసకర ఎనసమగల

95-119/280

తసడడ:జ శకనవరసరరవప ఏనసమబళ
ఇసటట ననస:78-19-1118
వయససస:29
లస: పప
95-119/282

11016 SQX0737114
పపరర: సఫల సససగ కజ సససగ

95-119/283

తసడడ:జ బబలమజ సససగ సససగ
ఇసటట ననస:78-19-1119
వయససస:26
లస: ససస స
95-119/286

భరస : హనసమమన సససగ అమరనబబజ లల
ఇసటట ననస:78-19-1119
వయససస:41
లస: ససస స
95-119/288

95-119/266

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప జరరగజ
ఇసటట ననస:78-19-1114
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ వనమగల వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:78-19-1119
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బబలమజ సససగ కజటటజ
ఇసటట ననస:78-19-1119
వయససస:37
లస: ససస స

10998 MLJ3667870
పపరర: కలమమరర జజరరగర

భరస : సరశమ రరనన
ఇసటట ననస:78-19-1114
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఏనసమబళ
ఇసటట ననస:78-19-1118
వయససస:48
లస: ససస స

11014 AP151000279547
పపరర: శకనవరసరరవప ఎనసమగల
ఏనసమబళ
తసడడ:జ కకషషమబరరస ఏనసమబళ
ఇసటట ననస:78-19-1118
వయససస:54
లస: పప

భరస : హనసమమన సససగ కశటటజ
ఇసటట ననస:78-19-1119
వయససస:53
లస: ససస స

95-119/268

భరస : వనసకటటశశరరర బజహర
ఇసటట ననస:78-19-1115
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:జ వలర భ రరవప పతస నన
ఇసటట ననస:78-19-1117
వయససస:32
లస: పప

11020 MLJ3667938
పపరర: మగకరస సససగ కతజ

11000 MLJ2542074
పపరర: రరజజశశరర జజరరగ

11006 MLJ2538429
పపరర: శకనవరసరరవప జజరరగర

95-119/263

భరస : బబజ జరరగజ
ఇసటట ననస:78-19-1114
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప జరరగజ
ఇసటట ననస:78-19-1114
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర బజహర
ఇసటట ననస:78-19-1115
వయససస:33
లస: ససస స
11011 SQX1037143
పపరర: శకనస పరతన

95-119/265

తసడడ:జ శకనవరససలల జరరగజ
ఇసటట ననస:78-19-1114
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప ఝరజఘ
ఇసటట ననస:78-19-1114
వయససస:43
లస: పప
11008 MLJ3666161
పపరర: శక శలప శరరష బజహర బజహర

10997 SQX1037127
పపరర: పవన కలమమర కలమరన
కలమమరనస
తసడడ:జ శవ పజసరద కలమమరనస
ఇసటట ననస:78-19-1109
వయససస:25
లస: పప

11003 SQX1006477
పపరర: భబనస చసదర జజరరగజ జరరగజ

10995 SQX1824051
పపరర: ననగరరజ ససకరకకలర

తసడడ:జ గగరవయఖ ససకరకకలర
ఇసటట ననస:78-19-1108/1
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప జరరగజ
ఇసటట ననస:78-19-1114
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరస రరవప జజరరగజ
ఇసటట ననస:78-19-1114
వయససస:24
లస: పప
11005 MLJ3662939
పపరర: బబజ జరరగర

95-119/262

తసడడ:జ ననగరరజ ససకరకకలర
ఇసటట ననస:78-19-1108/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ శవ పజసరద కలమరన
ఇసటట ననస:78-19-1109
వయససస:24
లస: పప
10999 MLJ3669017
పపరర: ననగమణణ జజరరగర

10994 SQX1824069
పపరర: నగజష ససకరకకలర

11019 AP151000282074
పపరర: నరరల కతజ

95-119/287

భరస : బబలమజ సససహ కతజ
ఇసటట ననస:78-19-1119
వయససస:51
లస: ససస స
95-119/289

11022 AP151000282303
పపరర: అమరరబబస

95-119/290

భరస : ససతనరరమ సససగ
ఇసటట ననస:78-19-1119
వయససస:71
లస: ససస స
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11023 MLJ3667920
పపరర: అనసససయ బబయ కతజ

95-119/291

భరస : భబసకర సససగ కజటటజ
ఇసటట ననస:78-19-1119
వయససస:76
లస: ససస స
11026 AP151000279626
పపరర: సతష కలమమర సససగ కతజ కజటటజ

95-119/294

95-119/297

95-119/706

95-119/750

94-119/730

11033 SQX2344836
పపరర: కతజ నతష కలమమర సససగ

11036 SQX2164127
పపరర: వసశ కకషష కకసడబబ యన

11039 NDX2293199
పపరర: భబగఖమర కకసడన

95-119/301

11042 MLJ3666211
పపరర: రరజజ వరనసన

భరస : శరఖసపజసరదస పమఛఖటమళ
ఇసటట ననస:78-19-1124
వయససస:61
లస: ససస స
95-119/307

తసడడ:జ రరఘవయఖ మసదల
ఇసటట ననస:78-19-1128
వయససస:44
లస: పప

11048 MLJ3664166
పపరర: శకనవరసస కలచన

95-119/751

11051 SQX2530152
పపరర: వనసకట పదర మసడల
భరస : రవ చసదజ మసడల
ఇసటట ననస:78-19-1128
వయససస:34
లస: ససస స

11031 AP151000279153
పపరర: హనసమమన సససగ కతజ కజటటజ

95-119/299

11034 SQX2261873
పపరర: మర బఇవనవ అననస

95-119/749

11037 SQX2345742
పపరర: వపహ ససకరకకల

95-119/752

భరస : నగజశ ససకరకకల
ఇసటట ననస:78-19-1120/2
వయససస:22
లస: ససస స
94-119/731

11040 SQX1318584
పపరర: కనకరరరవప కకసడన

95-119/300

తసడడ:జ సతఖననరరయణ కకసడన
ఇసటట ననస:78-19-1123
వయససస:37
లస: పప
95-119/302

11043 MLJ3669066
పపరర: సరసశత కలచన

95-119/303

భరస : ననసనసరశమ ఖసఛనస
ఇసటట ననస:78-19-1124
వయససస:61
లస: ససస స
95-119/305

11046 MLJ3664125
పపరర: నరరల కలమమర పసచకటర

95-119/306

తసడడ:జ శరఖసపజసరద పమఛఖటమళ
ఇసటట ననస:78-19-1124
వయససస:41
లస: పప
95-119/308

తసడడ:జ ననసనసరశమ ఖసఛషమ
ఇసటట ననస:78-19-1124
వయససస:44
లస: పప
95-119/779

95-119/296

భరస : వనసకటటశశర రరవప అననస
ఇసటట ననస:78-19-1119/2
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ శరఖసపజసరద పమఛఖటమళ
ఇసటట ననస:78-19-1124
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ ణననసనమసశమ ఖసఛషమ
ఇసటట ననస:78-19-1124
వయససస:41
లస: పప
11050 SQX2501948
పపరర: రవ చసదజ మమసధనలమ

95-119/748

భరస : ననగరరజ వననసన
ఇసటట ననస:78-19-1124
వయససస:45
లస: ససస స

95-119/304 11045 MLJ3664133
11044 AP151000282457
పపరర: మసజలత పసచకటర పమఛఖటమళ
పపరర: ఓసకరర గరపసకకషష పసచకటర

11028 MLJ3661592
పపరర: శకనవరస టబగబర సససగ సససగ

తసడడ:జ రరమసససగ కజటటజ
ఇసటట ననస:78-19-1119
వయససస:62
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ కకసడన
ఇసటట ననస:78-19-1123
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస ఖసఛనస
ఇసటట ననస:78-19-1124
వయససస:41
లస: ససస స

11047 MLJ3664141
పపరర: రసగ ఖసఛషమ

95-119/298

తసడడ:జ ససరజష
ఇసటట ననస:78-19-1120
వయససస:19
లస: పప

భరస : కనక రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:78-19-1123
వయససస:36
లస: ససస స
11041 MLJ3666229
పపరర: .ఉష రరణణ కలఛనన

11030 AP151000279536
పపరర: బబలమజ సససగ కతజ కజటటజ

95-119/293

తసడడ:జ భబసకర సససగ singh
ఇసటట ననస:78-19-1119
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ బబలమజ సససగ
ఇసటట ననస:78-19-1119
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప అననస
ఇసటట ననస:78-19-1119/2
వయససస:24
లస: ససస స
11038 NDX2292548
పపరర: శకవరన కకసడన

95-119/295

తసడడ:జ రరసగరపరల సససగ కజటటజ
ఇసటట ననస:78-19-1119
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:78-19-1119
వయససస:18
లస: పప
11035 SQX2269538
పపరర: మమబగ అననస

11027 AP151000279625
పపరర: భబనసపజకరషసససగ కతజ కరతజ

11025 MLJ3664067
పపరర: హరరశ కలమమర సససహ సససగ

తసడడ:జ హనసమమన సససహ కతజ
ఇసటట ననస:78-19-1119
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ భబసకరసససగ కజటటజ
ఇసటట ననస:78-19 -1119
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ హరరసససగ సససగ
ఇసటట ననస:78-19-1119
వయససస:50
లస: పప
11032 SQX2067296
పపరర: గరరర ననథ గగపరస వనమగల

95-119/292

భరస : హరరసససగ ఆమమనరబబజ ళళ
ఇసటట ననస:78-19-1119
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:జ భబసకరసససగ కజటటజ
ఇసటట ననస:78-19-1119
వయససస:46
లస: పప
11029 MLJ0921403
పపరర: హనసమమనససగ అమరనబబజ లల

11024 MLJ3666195
పపరర: రతనబబయ అమరనబబజ లల

11049 MLJ3664158
పపరర: ననగరరజ వరనసనటట

95-119/309

తసడడ:జ తషలససరరస వవనసనమటట
ఇసటట ననస:78-19-1124
వయససస:51
లస: పప
95-120/799

11052 MLJ3666252
పపరర: వజయలకడర కలరరకలల

95-119/310

భరస : నరజసదజ కలమమర కకఱకకళ
ఇసటట ననస:78-19-1131
వయససస:36
లస: ససస స
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95-119/311

భరస : యమదగరరర కకఱకకళ
ఇసటట ననస:78-19-1131
వయససస:39
లస: ససస స
11056 SQX1840917
పపరర: ససననవనన పరరశన పఠరన

95-119/314

తసడడ:జ ఛనన బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:78-19-1132
వయససస:25
లస: ససస స
11059 SQX2345882
పపరర: మననజ కలమమర మమడడపలర

95-119/755

95-119/317

95-119/320

95-119/323

95-119/315

11063 AP151000282172
పపరర: లలమవత యడర

11066 AP151000279132
పపరర: రరమకకషష యడర ఎడర

95-119/326

95-119/318

11061 MLJ3668019
పపరర: జయశక యడర

95-119/321

95-119/324 11070 SQX1479923
11069 AP151000282568
పపరర: వనసకటటశశరమర కనకరస కనకరస
పపరర: రవ తదజ కనకరస

తసడడ:జ వరర సరశమ కనకరస
ఇసటట ననస:78-19-1134
వయససస:25
లస: పప

95-119/330

95-119/331
11076 MLJ3662970
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప గరదసశశటట

11078 SQX0374496
పపరర: వసససధర వరతష
స వరతత

11079 MLJ3662996
పపరర: శకనవరసరరవప వరతష
స

భరస : అమరలసగజశశర రరవప ధసపస
ఇసటట ననస:78-19-1138
వయససస:56
లస: ససస స

95-119/333

భరస : శకనవరస వరతత
ఇసటట ననస:78-19-1137
వయససస:39
లస: ససస స
11081 SQX1985266
పపరర: ననగసజన కలమమరర మకకపరటట
భరస : తరరమలలష మకకపరటట
ఇసటట ననస:78-19-1138
వయససస:32
లస: ససస స

95-119/328

తసడడ:జ వనసకట శకనవరస రరవప గడససపటట
ఇసటట ననస:78-19-1135
వయససస:24
లస: ససస స

11077 MLJ3668050
పపరర: గగరరవమర జజరరగర

95-119/707

95-119/325

95-119/327 11073 SQX1466466
11072 AP151000279526
పపరర: ఏడడకకసడలల పరశతస పరశతస
పపరర: వనసకట ససపజజ గడససపటట

11075 SQX1840891
పపరర: పపరష ససదదప గరదసశశటట

95-119/322

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప ఎడర
ఇసటట ననస:78-19-1133
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:జ యయగయఖ ఙటసససటట
ఇసటట ననస:78-19-1135
వయససస:53
లస: పప

11080 SQX1985258
పపరర: ధసపస పసచచమర

95-119/319

11067 AP151000279521
పపరర: పరపరరరవప ఎడర ఎడర

తసడడ:జ వనసకట శకనవరసరరవప గరదసశశటట
ఇసటట ననస:78-19-1135
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరమయఖ ఝరజజర
ఇసటట ననస:78-19-1136
వయససస:74
లస: ససస స

95-119/316

11064 SQX1155135
పపరర: గరపస చసద యడర

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప ఙఖదమమసటటట
ఇసటట ననస:78-19-1135
వయససస:50
లస: ససస స
95-119/332

95-119/754

తసడడ:జ పరప రరవప యడర
ఇసటట ననస:78-19-1133
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ సప మయఖ పరశతస
ఇసటట ననస:78-19-1134
వయససస:81
లస: పప
95-119/329

11058 SQX2344299
పపరర: జజఖత మమడడపలర

తసడడ:జ శకనవరసరరవప యదళ
ఇసటట ననస:78-19-1133
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబబరరవప కనకరస
ఇసటట ననస:78-19-1134
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటససబబబరరవప కనకరస
ఇసటట ననస:78-19-1134
వయససస:47
లస: పప
11074 MLJ3668043
పపరర: లకడర ససకనఖ గరదసశశటట

11060 MLJ3668027
పపరర: దదవఖ యడర

95-119/313

భరస : వజయ కలమమర మడదపలల
ఇసటట ననస:78-19-1132
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప ఎడర
ఇసటట ననస:78-19-1133
వయససస:44
లస: పప

భరస : వరరసరశమ కనకరస
ఇసటట ననస:78-19-1134
వయససస:46
లస: ససస స
11071 AP151000279527
పపరర: వరసరశమ కనకరస కనకరస

95-119/753

భరస : పరపరరరవప యదళ
ఇసటట ననస:78-19-1133
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరస రరవప యదళ
ఇసటట ననస:78-19-1133
వయససస:27
లస: పప
11068 AP151000282446
పపరర: శకలకడర కనకరస కనకరస

11057 SQX2345122
పపరర: జజఖత సససగ కతజయ

11055 SQX0837377
పపరర: యమధగరరర కలరకలల కకఱకకళ

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప కకఱకకళ
ఇసటట ననస:78-19-1131
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ పరపరరరవప యదళ
ఇసటట ననస:78-19-1133
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష యదళ
ఇసటట ననస:78-19-1133
వయససస:36
లస: ససస స
11065 SQX0715276
పపరర: పవన కలమమర యడర యదళ

95-119/312

తసడడ:జ ననరరయణ సససగ కతజయ
ఇసటట ననస:78-19-1132
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:జ వజయ కలమమర మమడడపలర
ఇసటట ననస:78-19-1132
వయససస:30
లస: పప
11062 MLJ3668001
పపరర: వరలకడర యడర

11054 MLJ2538577
పపరర: నరజసదజకలమమర కలరరకలల
కకఱకకళ
తసడడ:జ వనసకటటశశరరర కకఱకకళ
ఇసటట ననస:78-19-1131
వయససస:44
లస: పప

95-119/334

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర వరతత
ఇసటట ననస:78-19-1137
వయససస:46
లస: పప
95-119/708

11082 NDX2292571
పపరర: హససనన షపక

94-119/734

భరస : ఖమసససబ షపక
ఇసటట ననస:78-19-1139
వయససస:30
లస: ససస స
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11083 NDX2292639
పపరర: సపవదన షపక
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94-119/735

తసడడ:జ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:78-19-1139
వయససస:36
లస: పప
11086 MLJ3666385
పపరర: జయలకడర అసగరరజకలల

95-119/337

95-119/340

95-119/343

11090 SQX1585274
పపరర: పరరశతశక రరజవరపప

11093 AP151000279095
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకసడన కకసడ

95-119/346

11096 SQX0424325
పపరర: ననగ కకటటశశరరరవప నసదదకటటట

భరస : కలమమరసరశమ ఆమనర పపజకకళ
ఇసటట ననస:78-19-1141
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:జ అసగర రజకలల మహహన ఛనశళ
ఇసటట ననస:78-19-1141
వయససస:25
లస: పప
11104 SQX1318683
పపరర: నరరల రరస కలమమర సససగ కతజ

95-119/342

95-119/344

11094 SQX1586561
పపరర: కకటయఖ రరజవరపప

95-119/345

తసడడ:జ లసగయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:78-19-1139
వయససస:68
లస: పప
95-119/347

11097 AP151000282523
పపరర: మలలర శశరర తనడడబబ యన తన
ఢడబబ ఇణన
తసడడ:జ సరసబశవరరవప తనవథదబబ ఇణన
ఇసటట ననస:78-19-1141
వయససస:51
లస: ససస స

95-119/348

95-119/350

11100 AP151000282238
పపరర: లకడర కరసతమర అసగరరజకలల

95-119/351

భరస : కకటటశశరరరవప అసగరరజకలలల
ఇసటట ననస:78-19-1141
వయససస:86
లస: ససస స
95-119/353

తసడడ:జ కలమమర సరశమ అసగరరజకలల
ఇసటట ననస:78-19-1141
వయససస:27
లస: పప
95-119/355

తసడడ:జ రఘగననధ సససగ కతజ
ఇసటట ననస:78-19-1141
వయససస:46
లస: పప

11105 MLJ3663044
పపరర: కరరమ సయఖద

95-119/358

11110 SQX2111961
పపరర: శరసత బబయ కతజ

95-120/684

11108 SQX2461614
పపరర: శరసత బబయ కతజ
భసధసవప: నరరల సససగ కతజ
ఇసటట ననస:78-19-1141
వయససస:79
లస: ససస స

11103 MLJ3663036
పపరర: పవన అసగరరజకలల

95-119/356

11106 MLJ3664075
పపరర: బబలమజ సససగ కతజ

95-119/357

తసడడ:జ ససతనరరస సససగ కజటటజ
ఇసటట ననస:78-19-1141
వయససస:48
లస: పప
95-119/756

11109 SQX2463552
పపరర: ననగ నరరల కతజ

95-119/757

భరస : నరరల సససగ కతజ
ఇసటట ననస:78-19-1141
వయససస:39
లస: ససస స

95-120/685 11112 MLJ3666336
11111 SQX2112498
పపరర: ననగ నరరల కలమమరర బబయ కతజ
పపరర: అమనన కజ.పస.

భరస : నరరల కలమమర సససగ కతజ
ఇసటట ననస:78-19-1141
వయససస:39
లస: ససస స

95-119/354

తసడడ:జ కలమమర సరశమ ఆనశరజకకళ
ఇసటట ననస:78-19-1141
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ కరరస సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:78-19-1141
వయససస:46
లస: పప

11107 AP151000279590
పపరర: కలమమరసరశమ అసగరరజకలల
ఆమనర పపజకకళ
తసడడ:జ కకటటశశరరరవప ఆమనర పపజకకళ
ఇసటట ననస:78-19-1141
వయససస:61
లస: పప

భరస : రఘగననథ సససగ కతజ
ఇసటట ననస:78-19-1141
వయససస:78
లస: ససస స

11102 SQX1318550
పపరర: హరల వరర న అసగరరజకలల

95-119/339

11091 AP151000279313
పపరర: కకషషమబరరస అసగరరజకలల
ఆమనర పపజకకళళ
తసడడ:జ కకటటశశరరరవప ఆనశరజకకళళ
ఇసటట ననస:78-19-1139
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ ఛవవళళ
ఇసటట ననస:78-19-1141
వయససస:56
లస: ససస స
95-119/352

11088 SQX0869958
పపరర: లకడర ననగ కకషప ర కకసడ

95-119/341

తసడడ:జ జజశలమ నరసససహరరవప నసఢడకల క
ఇసటట ననస:78-19-1140వయససస:48
లస: పప

95-119/349 11099 AP151000282239
11098 AP151000282524
పపరర: వజయశక అసగరరజకలల ఆమనర పపజకకళ
పపరర: మహహన చనవల ఛనశళ

95-119/336

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:78-19-1139
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ ననగనన కకసడ
ఇసటట ననస:78-19-1139
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:జ జజశలమ నరసససహరరవప నసఢడకల క
ఇసటట ననస:78-19-1140
వయససస:34
లస: ససస స

11101 SQX1105908
పపరర: ఉమ మహహశ చనవల

95-119/338

తసడడ:జ కకటయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:78-19-1139
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ పపననయఖ క
ఇసటట ననస:78-19-1139
వయససస:56
లస: పప
11095 SQX0424234
పపరర: వజయలకడర నసదదకటటట నసఢడకకల

11087 SQX1585290
పపరర: ససత రరజవరపప

11085 SQX1585282
పపరర: పదరజ రరజవరపప

భరస : పరరశతశక రరజవరపప
ఇసటట ననస:78-19-1139
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:78-19-1139
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:78-19-1139
వయససస:37
లస: పప
11092 SQX0747683
పపరర: మధస ససధనకర రరవప కజ క

95-119/335

భరస : హరర బబబగ రరజవరపప
ఇసటట ననస:78-19-1139
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషషమబరరస ఆమనర పపజకకళ
ఇసటట ననస:78-19-1139
వయససస:41
లస: ససస స
11089 SQX1249854
పపరర: హరర బబబగ రరజవరపప

11084 SQX1249862
పపరర: శక లకడర రరజవరపప

95-119/359

తసడడ:జ హసజ కజ.ఫపవ
ఇసటట ననస:78-19-1143
వయససస:34
లస: ససస స
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11113 MLJ3666328
పపరర: నజమగననసర కప
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95-119/360

తసడడ:జ హసజజ కరపస
ఇసటట ననస:78-19-1143
వయససస:37
లస: ససస స
11116 MLJ3663051
పపరర: సరధదక అల అమననల కజ.పస

95-119/363

95-119/366

95-119/369

భరస : రరమచసదనజరరవప పమఛఖటమళ
ఇసటట ననస:78-19-1144
వయససస:79
లస: ససస స
11125 MLJ3661659
పపరర: రరమ మహనరరవప బతష
స ల

తసడడ:జ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:78-19-1156
వయససస:25
లస: ససస స

95-119/365

తసడడ:జ అబగదలమర ఎస.క
ఇసటట ననస:78-19-1143
వయససస:71
లస: పప

11120 SQX1137331
పపరర: సపతష మమధవ పసచకటర
పమఛఖటమళ
తసడడ:జ శకనవరస రరవప పమఛఖటమళ
ఇసటట ననస:78-19-1144
వయససస:28
లస: ససస స

95-119/367

11123 SQX0372672
పపరర: శకనవరసరరవప పసచకటర
పమఛఖటమళ
తసడడ:జ రరమచసదజరరవప పమఛఖటమళ
ఇసటట ననస:78-19-1144
వయససస:54
లస: పప

95-119/370

11121 MLJ3666351
పపరర: లకడర పజసనన పసచకటర .

95-119/368

భరస : శకనవరసరరవప పమఛఖటమళ
ఇసటట ననస:78-19-1144
వయససస:49
లస: ససస స
11124 MLJ3669082
పపరర: ఆమఝమమమమ బతష
స ల

95-119/371

భరస : తరపతయఖ భకలసల
ఇసటట ననస:78 -19-1145
వయససస:71
లస: ససస స

11129 MLJ3669116
పపరర: రరజజశశరర బబ మరనబబ యన

95-119/377

95-119/376

భరస : వనసకటటశశరరర బబ మమరసఆబబ ఇణన
ఇసటట ననస:78-19-1149
వయససస:51
లస: ససస స
95-119/378

11132 SQX1006485
పపరర: పజసనన వరణణ దనసరర దనసరర

95-179/1160

11135 SQX2362630
పపరర: భమ లసగజశశరర దనసరర

95-119/379

11138 SQX1620708
పపరర: అరరణ కలమమరర గరరర పరటట

95-179/1161

11141 SQX1247544
పపరర: షరయయషట షపక
భరస : షఫస షపక
ఇసటట ననస:78-19-1156
వయససస:27
లస: ససస స

95-179/1159

11136 MLJ3668175
పపరర: కకమల అసగరరజకలలల

95-119/380

భరస : రవ ఆమనర పపజకకళ
ఇసటట ననస:78-19-1154
వయససస:37
లస: ససస స
95-119/382

భరస : రరమసరశమ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:78-19-1155
వయససస:56
లస: ససస స
95-119/384

11133 SQX2400208
పపరర: లకడర సససహదదజ
భరస : దసరర రరవప సససహదదజ
ఇసటట ననస:78-19-1152
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ భగవరన ననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:78-19-1152
వయససస:23
లస: ససస స
95-119/381

11130 MLJ3669108
పపరర: గసగమర మమకల
భరస : ససబబబరరవప మమకల
ఇసటట ననస:78-19-1149
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : దదవదనస దనసరర
ఇసటట ననస:78-19-1151
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప ఆమబగరమరజకకళ
ఇసటట ననస:78-19-1154
వయససస:48
లస: పప
11140 SQX1247528
పపరర: షహననజ షపక

11118 AP151000279483
పపరర: హమమ
ర ఎస.కజ ఎస.క

95-119/375

తసడడ:జ భగవరన దనసరర
ఇసటట ననస:78-19-1152
వయససస:28
లస: పప
11137 AP151000279314
పపరర: రవ అసగరరజకలల ఆమనర పపజకకళ

95-119/364

95-119/374

తసడడ:జ మధసససధనకర ఖరజకస క
ఇసటట ననస:78-19-1149
వయససస:30
లస: పప
11134 SQX2403897
పపరర: శవ దనసరర

11117 MLJ2538940
పపరర: హసజథ కజ.పస క.ఫపవ

95-119/373 11127 AP151000279160
11126 MLJ3666369
పపరర: వనసకటటశశరమర కకసడనబబ యన
పపరర: ససరజష కకసడబబ యన
కకసఢబబ ఇణన
భరస : ససరజష కకసఢబబ ఇణన
తసడడ:జ కకసడలరరవప కకసఢబబ ఇణన
ఇసటట ననస:78-19-1148
ఇసటట ననస:78-19-1148
వయససస:41
లస: ససస స
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర బబ సమబఇణన
ఇసటట ననస:78-19-1149
వయససస:33
లస: ససస స
11131 MLJ3664182
పపరర: బబలసరయకకషష కరజటట

95-119/362

95-119/372

తసడడ:జ చన తరరపతయఖ భకలసల
ఇసటట ననస:78-19-1145
వయససస:52
లస: పప
11128 MLJ3668126
పపరర: శరఖమల బబ మరబబ యన

11115 AP151000282526
పపరర: ననఫససత కజ.పస కరపస

భరస : హసజజ కరపస
ఇసటట ననస:78-19-1143
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:జ అబబబ కజ.ఫపవ
ఇసటట ననస:78-19-1143
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరసరరవప పసచకటర
ఇసటట ననస:78-19-1144
వయససస:21
లస: ససస స
11122 MLJ3666344
పపరర: ధనలకడర పసచకటర

95-119/361

తసడడ:జ హసజ కరపస
ఇసటట ననస:78-19-1143
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ హమమ
ర కజ.ఫపవ
ఇసటట ననస:78-19-1143
వయససస:36
లస: పప
11119 SQX1780709
పపరర: తదజశశ పసచకటర

11114 MLJ3666310
పపరర: జరవననబబ కజ.పస కజ.పస.

11139 SQX1620690
పపరర: రరమసరశమ గరరర పరటట

95-119/383

తసడడ:జ వనసకట ననరరయణ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:78-19-1155
వయససస:70
లస: పప
95-119/385

11142 MLJ3666393
పపరర: సలమమ బబగస షపక

95-119/386

భరస : షషకలర షపక
ఇసటట ననస:78-19-1156
వయససస:47
లస: ససస స
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95-119/387

తసడడ:జ షషకలర షపక
ఇసటట ననస:78-19-1156
వయససస:32
లస: పప
11146 AP151000279593
పపరర: నసర షపక

95-119/390

11147 MLJ3668191
పపరర: ననగలకడర కకలర

95-119/393

11150 AP151000279549
పపరర: సదనశవమబరరస కకలర కరల

భరస : వనసకటటశశరరర వరతత
ఇసటట ననస:78-19-1159
వయససస:35
లస: ససస స

11153 AP151000282120
పపరర: కసస
స రర వరతష
స వరతత

తసడడ:జ వరసరశమ వరతత
ఇసటట ననస:78-19-1159
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ శకరరమగలల చదబబజ లల
ఇసటట ననస:78-19-1160
వయససస:46
లస: పప
11161 MLJ3668274
పపరర: భబరత మమలర

95-119/405

95-119/408

తసడడ:జ దదవయఖ అనన
ఇసటట ననస:78-19-1162/1
వయససస:47
లస: పప

11162 MLJ3663077
పపరర: శవ కకటట లసగరలల తనతన తథన

11165 MLJ3668282
పపరర: శవ పరరశత మమడ

95-119/411

11168 MLJ3666419
పపరర: బబల పజభ మమడ

95-119/400

11171 SQX1536087
పపరర: ససధఖ అసగజజల
తసడడ:జ రరమగ అసగజజల
ఇసటట ననస:78-19-1164
వయససస:26
లస: ససస స

11151 SQX1318527
పపరర: ననగరజన దదవ వరతష

95-119/395

11154 MLJ2538049
పపరర: శకనవరస వరతష

95-119/398

11157 SQX1620641
పపరర: కకటటశశరమర చడదలవరడ

95-119/401

భరస : కకటటశశర రరవప చడదలవరడ
ఇసటట ననస:78-19-1160
వయససస:63
లస: ససస స
95-119/403

11160 MLJ3668266
పపరర: రజన తనతన తథన

95-119/404

భరస : శవ కకటట లసగరలల తథన
ఇసటట ననస:78-19-1162
వయససస:33
లస: ససస స
95-119/406

11163 MLJ3663093
పపరర: రరసబబబగ పసటటల

95-119/407

తసడడ:జ ననరరయణ పసటటల
ఇసటట ననస:78-19-1162
వయససస:45
లస: పప
95-119/409

11166 MLJ3669140
పపరర: అనసరరధన అనన

95-119/410

భరస : రరమచసదజరరవప అణన
ఇసటట ననస:78-19-1162/1
వయససస:37
లస: ససస స
95-119/412

భరస : రరధనకకషషమబరరస మమడ
ఇసటట ననస:78-19-1162/1
వయససస:46
లస: ససస స
95-119/414

95-119/392

తసడడ:జ వరసరశమ వరతత
ఇసటట ననస:78-19-1159
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ రరధనకకషషమబరరస మమడ
ఇసటట ననస:78-19-1162/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననరసదజకలమమర జకఖ
ఇసటట ననస:78-19-1162/1
వయససస:40
లస: ససస స
11170 MLJ2538437
పపరర: రరమచసదజరరవప అనన అనన

95-119/397

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప తథన
ఇసటట ననస:78-19-1162
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ వరరరజ మమలర
ఇసటట ననస:78-19-1162
వయససస:47
లస: పప
11167 MLJ3668308
పపరర: పదరకలమమరర జకక

11159 SQX1506924
పపరర: హరరక మలర

11148 AP151000282559
పపరర: సరసమమమ జఖస కకలర కరల

భరస : శకనవరస వరతష
ఇసటట ననస:78-19-1159
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ రమణ మలర
ఇసటట ననస:78-19-1162
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రమణ మమలర
ఇసటట ననస:78-19-1162
వయససస:46
లస: ససస స
11164 MLJ3663085
పపరర: రమణ మమలర

95-119/394

భరస : శకనవరసరరవప చదబబజ లల
ఇసటట ననస:78-19-1160
వయససస:53
లస: ససస స
95-119/402

95-119/389

భరస : శవననగజశశరరరవప కరల
ఇసటట ననస:78-19-1158
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ వరతత
ఇసటట ననస:78-19-1159
వయససస:74
లస: ససస స

95-119/399 11156 MLJ3666401
11155 MLJ2538072
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వరతష వరతత
పపరర: పదనరవత చదబబజ లల

11158 MLJ3661733
పపరర: శకనవరసరరవప చదబబజ లల

95-119/391

తసడడ:జ శవననగజశశరరరవప కరల
ఇసటట ననస:78-19-1158
వయససస:44
లస: పప
95-119/396

11145 MLJ3661709
పపరర: షషకలర షపక

తసడడ:జ ఆల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:78-19-1156
వయససస:49
లస: పప

భరస : సదనశవమబరరస కరల
ఇసటట ననస:78-19-1158
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరర భభమమమమ
ఇసటట ననస:78-19-1158
వయససస:80
లస: ససస స
11152 MLJ3668209
పపరర: కలససమ పసజయదరశన వరరతష
స

95-119/388

తసడడ:జ షషకలర షపక
ఇసటట ననస:78-19-1156
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ అలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:78-19-1156
వయససస:50
లస: పప
11149 AP151000282560
పపరర: ఆదదలకడర బబ మర భభమమమమ

11144 MLJ3661725
పపరర: షఫస షపక

11169 MLJ3663143
పపరర: నరజసదజ కలమమర జకక

95-119/413

తసడడ:జ రరమమహనరరవప జకఖ
ఇసటట ననస:78-19-1162/1
వయససస:41
లస: పప
95-119/416

11172 SQX1536020
పపరర: శవ కలమమరర కనకస

95-119/417

భరస : చడననకజశవ ననయగడడ కనకస
ఇసటట ననస:78-19-1164
వయససస:29
లస: ససస స
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11173 SQX0716290
పపరర: కళయఖణణ ననయగడడ ననయగడడ

95-119/418

భరస : వనసకటటశశర రరవప ననయగడడ
ఇసటట ననస:78-19-1164
వయససస:35
లస: ససస స

11174 SQX1247569
పపరర: ససజజత ఈగల

భరస : నసదదసశర రరవప ఈగల
ఇసటట ననస:78-19-1164
వయససస:38
లస: ససస స

95-119/424 11177 SQX1296459
11176 SQX0715243
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ననయగడడ షపక
పపరర: లకడర తరరమల చనవల

తసడడ:జ రరమమరరవప షపక
ఇసటట ననస:78-19-1164
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరజజష పళళపళమళ
ఇసటట ననస:78-19-1165
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప ఛనశళళ
ఇసటట ననస:78-19-1165
వయససస:31
లస: పప
11185 MLJ3661766
పపరర: తరరమల రరవప చనవల

95-119/433

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప ఈగల
ఇసటట ననస:78-19-1165
వయససస:33
లస: పప
11188 MLJ3669165
పపరర: మహహశశరర యరకగరపపల

95-119/436

భరస : శవకలమమర యరరమగరఉళ
ఇసటట ననస:78-19-1166
వయససస:46
లస: ససస స

11183 MLJ3661758
పపరర: ననగమలలర సశర రరవప చనవల

తసడడ:జ శవరరమకకషషయఖ ళనమగససపటట
ఇసటట ననస:78-19-1168
వయససస:30
లస: ససస స

95-119/422

95-119/426

భరస : వనయ కలమమర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:78-19-1165
వయససస:26
లస: ససస స
95-119/428

11181 MLJ3666435
పపరర: సరమమమ జఖస చనవల

95-119/429

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఛనశళళ
ఇసటట ననస:78-19-1165
వయససస:50
లస: ససస స
95-119/431

11184 SQX0837344
పపరర: రరజజష ఫప లలపల ఫరళమఱపళ
తసడడ:జ యయషపబగ ఫప ళళపళళ
ఇసటట ననస:78-19-1165
వయససస:32
లస: పప

95-119/434
11186 SQX0737031
పపరర: వర అసకమర రరజలపత
ఱజళపకకస
భరస : వర అసకమర శకనసబబబగ ఱజళపకకస
ఇసటట ననస:78-19-1166
వయససస:32
లస: ససస స

11187 MLJ3668365
పపరర: కలమఖణణ పసచ కరటర
తసడడ:జ వనసకట ససబబబరరవప ఠఢడభభణమ
ఇసటట ననస:78-19-1166
వయససస:34
లస: ససస స

11189 SQX0837369
పపరర: రవ యరగరపపల యఱగరపపళ

11190 MLJ3664315
పపరర: వనసకటటష యరకగరవపల

95-119/437

తసడడ:జ మహహశశర రరవప యఱగరపపళ
ఇసటట ననస:78-19-1166
వయససస:26
లస: పప

95-119/441

11178 SQX1536012
పపరర: మమనక బబలరసకకసడ

తసడడ:జ వనసకటటసశరరరరవ చనవల
ఇసటట ననస:78-19-1165
వయససస:32
లస: పప

95-119/439 11192 MLJ2538569
11191 SQX0747709
పపరర: వర అసక శకనసబబబగ రరజలపరటట
పపరర: శకనవరస కలమఖణ కలమమర
రరమశశటట
తసడడ:జ వర రరఘవపలల ఱబ జళపటట
తసడడ:జ ఎలర యఖ రమమసపటట
ఇసటట ననస:78-19-1166
ఇసటట ననస:78-19-1167
వయససస:39
లస: పప
వయససస:49
లస: పప

11194 MLJ3668357
పపరర: ననగ ససవరచల లసగసశశటట

95-119/425

భరస : శకనవరస రరవప యమనమననటట
ఇసటట ననస:78-19-1165
వయససస:33
లస: ససస స
95-119/430

11175 SQX1536053
పపరర: చడననకజశవ ననయగడడ కనకస

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర కనకస
ఇసటట ననస:78-19-1164
వయససస:36
లస: పప

భరస : తరరమల రరవప చనవల
ఇసటట ననస:78-19-1165
వయససస:25
లస: ససస స

95-119/427 11180 SQX1527664
11179 SQX0827287
పపరర: శవ కలమమరర పరలలపల పళళపళమళ
పపరర: మసజ యమనమననటట

11182 MLJ3664299
పపరర: చననగరపరలకకషష చనవల

95-119/419

95-119/432

95-119/435

95-119/438

తసడడ:జ శవకలమమర యఱగరఉళ
ఇసటట ననస:78-19-1166
వయససస:30
లస: పప
95-119/440

95-119/758
11193 SQX2121135
పపరర: ననగజసశనర యమమన పస
రరమశశటట
తసడడ:జ శకనవరస కలమఖణ కలమమర రరమశశటట
ఇసటట ననస:78-19-1167
వయససస:18
లస: ససస స

95-119/442 11196 MLJ3668332
11195 MLJ3668340
పపరర: సరయ లలచన రరజవ లసగసశశటట
పపరర: శశతషమమధవ లసగసశశటట

తసడడ:జ శవరరమకకషషయఖ ళనమగససపటట
ఇసటట ననస:78-19-1168
వయససస:33
లస: ససస స

95-119/443

తసడడ:జ శవరరమకకషష ళనమగససపటట
ఇసటట ననస:78-19-1168
వయససస:35
లస: ససస స

95-119/444 11198 AP151000282233
95-119/445 11199 AP151000279322
11197 AP151000282231
పపరర: ఆదదలకడర లసగసశశటట ళనమగససపటట
పపరర: ససతరరవమర రరమశశటట ఱమసపటట
పపరర: శవరరమకకకషషయఖ లసగసశశటట
ళనమగససపటట
భరస : శవరరమకకకషషయఖ ళనమగససపటట
భరస : ఎలర యఖ రమమసపటట
తసడడ:జ బబపయఖ ళనమగససపటట
ఇసటట ననస:78-19-1168
ఇసటట ననస:78-19-1168
ఇసటట ననస:78-19-1168
వయససస:56
లస: ససస స
వయససస:81
లస: ససస స
వయససస:62
లస: పప

95-119/446

11200 MLJ3666443
పపరర: పపరష పదనరవత పసచకటర

95-119/449

95-119/447

భరస : రరధ కకషష మబరరస ఫనమససభబఖటమళ
ఇసటట ననస:78-19-1169
వయససస:34
లస: ససస స

11201 MLJ3668373
పపరర: ననగలకడర తషపరకలల

95-119/448

భరస : వనసకట ససబబబరరవప తషపరకలలల
ఇసటట ననస:78-19-1169
వయససస:34
లస: ససస స

11202 MLJ3668381
పపరర: వససత పసచ కరటర
భరస : గరపరలకకషష పమఛఖటమళ
ఇసటట ననస:78-19-1169
వయససస:34
లస: ససస స
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11203 MLJ0929182
పపరర: వజయశరసత ఇపపప
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95-119/450

భరస : ఉదయశసకర ఉపసప
ఇసటట ననస:78-19-1169
వయససస:38
లస: ససస స
11206 MLJ3666237
పపరర: ససరఖకలమమరర ఇపపప ఇపప

95-119/453

95-119/456

11210 AP151000279474
పపరర: ఉదయశసకరర ఇపపప ఇప

95-119/459

11215 SQX2514412
పపరర: నరరససమగలల బబగరరర

95-119/782

తసడడ:జ బబమమమయమ బబగరరర
ఇసటట ననస:78-19-1171
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమగ ఛనశళ
ఇసటట ననస:78-19-1173
వయససస:46
లస: ససస స

95-119/460

11216 SQX2226207
పపరర: చసడడ శక చనవల

95-119/759

11219 MLJ3669199
పపరర: ససభబషసణణ సససహదదజ

భరస : మమలక షపక
ఇసటట ననస:78-19-1173
వయససస:53
లస: ససస స
11227 MLJ3666450
పపరర: లకడర పపరష కలమమరర చనవల

తసడడ:జ సరసబశవరరవప ఛనశళ
ఇసటట ననస:78-19-1175
వయససస:46
లస: పప

95-119/463

95-119/470

11228 AP151000282264
పపరర: కరమమశశరర చనవల ఛనశళళ

95-119/466

11231 SQX2344679
పపరర: వనసకట రరవప మమమల
తసడడ:జ మగటటయమలల మమమల
ఇసటట ననస:78-19-1175
వయససస:73
లస: పప

95-119/781

11217 MLJ3669207
పపరర: ననగలకడర సససహదదజ

95-119/461

11220 SQX1620682
పపరర: కకరణ చనవల

95-119/464

11223 MLJ3664323
పపరర: పజసరద సససహదదజ

95-119/467

తసడడ:జ గరపరలరరవప సససహదదజ
ఇసటట ననస:78-19-1173
వయససస:56
లస: పప
95-119/468

11226 MLJ3669215
పపరర: లకడర చనవల

95-119/469

భరస : రరమగ ఛనశళళ
ఇసటట ననస:78-19-1175
వయససస:36
లస: ససస స
95-119/471

భరస : సరసబశవరరవప ఛనశళ
ఇసటట ననస:78-19-1175
వయససస:64
లస: ససస స
95-119/473

11214 SQX2502292
పపరర: నగరజ ధనర రఠ

తసడడ:జ రరమగ చనవల
ఇసటట ననస:78-19-1173
వయససస:22
లస: పప

భరస : రవ చ వరల
ఇసటట ననస:78-19-1175
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఛనశళళ
ఇసటట ననస:78-19-1175
వయససస:41
లస: ససస స
11230 MLJ3661816
పపరర: రరమగ చనవల ఛనశళ

11225 MLJ3669223
పపరర: వనసకటశకలకడర చనవల

95-119/458

తసడడ:జ పజసరద సససహదదజ
ఇసటట ననస:78-19-1173
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప ఛనశళ
ఇసటట ననస:78-19-1173
వయససస:50
లస: పప
95-120/686

11211 SQX0504852
పపరర: శకనవరసరరవప ఐ ఐ

తసడడ:జ రరసదనసస ధనర రఠ
ఇసటట ననస:78-19-1171
వయససస:37
లస: పప

భరస : పజసరద సససహదదజ
ఇసటట ననస:78-19-1173
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ శవ దదవ పజసరద సససహదదజ
ఇసటట ననస:78-19-1173
వయససస:26
లస: పప

95-119/455

తసడడ:జ ససబబబరరవప ఐ
ఇసటట ననస:78-19-1169
వయససస:53
లస: పప

11213 AP151000279097
పపరర: సరసబశవరరవప పసచకటర
పమఛఖటమళ
తసడడ:జ పసచయఖ పమఛఖటమళ
ఇసటట ననస:78-19-1169
వయససస:75
లస: పప

95-119/465 11222 MLJ3661782
11221 SQX1037184
పపరర: ఈశశర రరవప సససహదదజ సససహదదజ
పపరర: రరమగ చనవల ఛనశళళ

11224 SQX2068716
పపరర: ఫరతమ షపక

95-119/457

తసడడ:జ కగజసదజ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-19-1172
వయససస:19
లస: ససస స
95-119/462

95-119/452

తసడడ:జ సరసబశవరరవప పమఛఖటమళ
ఇసటట ననస:78-19-1169
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటససబబబరరవప ఇపప
ఇసటట ననస:78-19-1169
వయససస:50
లస: పప

11212 AP151000279100
పపరర: వనసకటససబబబరరవప పసచడకటర
పమఛఖటమళ
తసడడ:జ పసచచయఖ పమఛఖటమళ
ఇసటట ననస:78-19-1169
వయససస:65
లస: పప

11205 AP151000282447
పపరర: వనసకటరమణ పసచకటర
పమఛఖటమళ
భరస : వనసకటససబబరరవప పమఛఖటమళ
ఇసటట ననస:78-19-1169
వయససస:56
లస: ససస స

95-119/454 11208 MLJ3661774
11207 SQX0505073
పపరర: వసశ సరయ రరజవ ఇపపప ఇపప
పపరర: రరధ కకషష మబరరస పసచ కటర

తసడడ:జ శకనవరసరరవప ఇపప
ఇసటట ననస:78-19-1169
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ సరసబశవరరవప పమఛఖటమళ
ఇసటట ననస:78-19-1169
వయససస:43
లస: పప

11218 AP151000282281
పపరర: శవకలమమరర చనవల ఛశఛళ

95-119/451

భరస : శకనవరసరరవప ఇపప
ఇసటట ననస:78-19-1169
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప ఇపప
ఇసటట ననస:78-19-1169
వయససస:75
లస: ససస స
11209 MLJ2538080
పపరర: గరపరలకకషష పసచకటర

11204 MLJ3666245
పపరర: గగణణశశరర ఇపపప ఇపప

11229 AP151000279566
పపరర: రవ చనవల ఛనశళ

95-119/472

తసడడ:జ సరసబశవరరవప ఛనశళ
ఇసటట ననస:78-19 -1175
వయససస:44
లస: పప
95-119/760

11232 SQX2344943
పపరర: వనసకట ససబబమర మమమల

95-119/761

భరస : వనసకట రరవప మమమల
ఇసటట ననస:78-19-1175
వయససస:67
లస: ససస స
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11233 SQX1865211
పపరర: లకడర సఫజనఖ కకతనస
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95-119/474

భరస : శకనవరసస కకతనస
ఇసటట ననస:78-19-1176
వయససస:34
లస: ససస స
11236 MLJ3666468
పపరర: కకటటరతనస చనవల ఛనశళళ

95-119/477

95-119/480

95-119/483

95-119/485

95-119/488

11243 MLJ0921676
పపరర: చసడనమణణ రరవప ననగగలర

11246 AP151000282379
పపరర: పదనరజ సససహదదజ సససహదదజ

11249 AP151000282178
పపరర: అరరణ సససహదదజ సససహదదజ

95-119/491

11254 MLJ3664356
పపరర: రమమష బలగ

95-119/494

11252 MLJ3663168
పపరర: వనసకటరసగరరరవప సససహదదజ

తసడడ:జ వనసకటననయగడడ బబలగర
ఇసటట ననస:78-19-1180
వయససస:32
లస: పప
95-119/763

95-119/479

11241 MLJ3661832
పపరర: వరససదదవ రరవప కళళపలర

11244 SQX2344596
పపరర: శశషషకలమమరర సససహదదజ

95-119/762

95-119/486

11247 MLJ2542520
పపరర: శవపరరశత సససహదదజ సససహదదజ

95-119/487

భరస : శవకలమమర సససహదదజ
ఇసటట ననస:78-19-1179
వయససస:52
లస: ససస స
95-119/489

95-119/490
11250 SQX1204973
పపరర: ననగ వనసకట అసకకత కలమమర
సససహదదజ
తసడడ:జ శవ కలమమర సససహదదజ
ఇసటట ననస:78-19-1179
వయససస:31
లస: పప

95-119/492

11253 MLJ3668423
పపరర: జయలకడర బలగ

95-119/493

భరస : వనసకటననయగడడ బబలగర
ఇసటట ననస:78-19-1180
వయససస:57
లస: ససస స
95-119/495

11256 MLJ3664349
పపరర: వనసకటననయగడడ బలగ

95-119/496

తసడడ:జ రరమననయగడడ బబలగర
ఇసటట ననస:78-19-1180
వయససస:67
లస: పప

95-119/497 11259 MLJ3663218
11258 AP151000282193
పపరర: ఉమమమహహశశరర మచరర మమచరర
పపరర: సరయపజభగ

భరస : వనసకటటశశరరరవప మమచరర
ఇసటట ననస:78-19-1181
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : అసకరళళయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:78-19-1183
వయససస:96
లస: ససస స

95-119/482

తసడడ:జ పజసరద సససహదదజ
ఇసటట ననస:78-19-1178
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటననయగడడ బబలగర
ఇసటట ననస:78-19-1180
వయససస:38
లస: పప

95-119/499 11261 MLJ3668399
11260 AP151000279259
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మమచరర మమచరర
పపరర: ససతరరవమర కలరపరటట

తసడడ:జ కకసడయఖ మమచరర
ఇసటట ననస:78-19-1181
వయససస:60
లస: పప

95-119/484

తసడడ:జ వనసకటనరసయఖ సససహదదజ
ఇసటట ననస:78-19-1179
వయససస:56
లస: పప
11255 MLJ3664364
పపరర: వరసస బలగ

11238 MLJ3666484
పపరర: ఇసదదర కళళపలర

తసడడ:జ సతఖనన రరయన మబరరస కళళపలర
ఇసటట ననస:78-19-1178
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమమహనరరవప సససఛర క
ఇసటట ననస:78-19-1179
వయససస:62
లస: ససస స

11251 SQX0718825
పపరర: వనసకట శవసతఖననరరయణ
సససహదదజ
తసడడ:జ భబవనననరయణ సససహదదజ
ఇసటట ననస:78-19-1179
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనస పతన
ఇసటట ననస:78-19-1180
వయససస:23
లస: ససస స

95-119/481

భరస : వనసకటరసగరరరవప సససహదదజ
ఇసటట ననస:78-19-1179
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : భవనననరయణ సససహదదజ
ఇసటట ననస:78-19-1179
వయససస:56
లస: ససస స

11257 SQX2327179
పపరర: ససధఖ పతన

11240 MLJ3666476
పపరర: పపణఖవత నగగళళ

95-119/476

భరస : వరససదదవ రరవప కళళపలర
ఇసటట ననస:78-19-1178
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకట శశశలల ననగగలర
ఇసటట ననస:78-19-1178
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:జ వనసకట రసగర రరవప సససహదదజ
ఇసటట ననస:78-19-1179
వయససస:25
లస: ససస స
11248 MLJ3669264
పపరర: పదనరవత సససహదదజ

95-119/478

భరస : చసడనమణణ రరవప ఖలలమపళమళ
ఇసటట ననస:78-19-1178
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:జ చసడనమణణ రరవప ననఘళ
ఇసటట ననస:78-19-1178
వయససస:46
లస: పప
11245 SQX1037168
పపరర: హరరలత సససహదదజ సససహదదజ

11237 SQX1354141
పపరర: అశశక చనవల

11235 MLJ0930024
పపరర: అరరణ చనవల

భరస : అసకమరరరవప ఛనశళ
ఇసటట ననస:78-19-1177
వయససస:53
లస: ససస స

తలర : అరరణన చనవల
ఇసటట ననస:78-19-1177
వయససస:26
లస: పప

భరస : మమధవశశషష ననఘళ
ఇసటట ననస:78-19-1178
వయససస:40
లస: ససస స
11242 MLJ0928655
పపరర: మమధవశశషష నగగళర

95-119/475

తసడడ:జ వనసకటటసశరరరరవ కకతనస
ఇసటట ననస:78-19-1176
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబయఖ ఛనశళ
ఇసటట ననస:78-19-1177
వయససస:61
లస: ససస స
11239 MLJ3666500
పపరర: సరరత నగగళర

11234 SQX1864974
పపరర: శకనవరసస కకతనస

95-119/498

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-19-1181
వయససస:35
లస: పప
95-119/500

11262 MLJ3664307
పపరర: చన ననగజశశరరరవప కలరపరటట

95-119/501

తసడడ:జ అసకరళయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:78-19-1183
వయససస:66
లస: పప
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11263 MLJ2542603
పపరర: రరజజశశరర
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95-119/502

భరస : బజహరయఖ
ఇసటట ననస:78-19-1184
వయససస:41
లస: ససస స

11264 AP151000282094
పపరర: ససజజత కడడయస కడడయస

భరస : అసకమరరవప కడడయస
ఇసటట ననస:78-19-1184
వయససస:46
లస: ససస స

95-119/505 11267 AP151000279063
11266 AP151000279104
పపరర: అసకమరరవప కడడయస కడడయస
పపరర: అపరపరరవప కడడయస కడడయస

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప కడడయస
ఇసటట ననస:78-19-1184
వయససస:51
లస: పప
11269 MLJ3666526
పపరర: కలపన సససహదదజ

95-119/508

95-119/511

95-119/514

95-119/517

95-119/520

11284 SQX1884295
పపరర: బబలకకషష గసజ

95-119/523

95-119/512

11279 SQX1354182
పపరర: నరరల కలమమర కజశనసపటట

11282 MLJ3666542
పపరర: శవరసజన గసజ

11285 MLJ3664380
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ గసజ

95-119/515

తసడడ:జ గరసధద గసజ
ఇసటట ననస:78-19-1189
వయససస:21
లస: పప

11288 SQX2344026
పపరర: గరపస ఆరజడర న

95-119/518

11291 SQX1869643
పపరర: శరరఫ ఖమన పఠరన
తసడడ:జ ఇశరకయలల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-25-8
వయససస:23
లస: పప

95-119/510

11274 MLJ3668449
పపరర: ధనలకడర కరగరతన

95-119/513

11277 AP151000282371
పపరర: సరవతజమర కడడయస కడడయస

95-119/516

11280 MLJ3663259
పపరర: శవబబలమజరరవప కరగరత

95-119/519

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప ఖజఠ
ఇసటట ననస:78-19-1187
వయససస:40
లస: పప
95-119/521

11283 MLJ3666559
పపరర: గరతమ గసజ

95-119/522

భరస : రరసబబబగ గసజ
ఇసటట ననస:78-19-1189
వయససస:44
లస: ససస స
95-119/524

11286 MLJ3663267
పపరర: రరసబబబగ గసజ

95-119/525

తసడడ:జ నరసససహరరవప గసజ
ఇసటట ననస:78-19-1189
వయససస:44
లస: పప
95-119/765

తసడడ:జ శసకర ఆరజడర న
ఇసటట ననస:78-19-1199
వయససస:18
లస: పప
95-214/1104

11271 MLJ3663226
పపరర: హరరష సససహదదజ

భరస : అయఖసరశమ కడడయస
ఇసటట ననస:78-19-1187
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:జ నరసససహరరవప గసజ
ఇసటట ననస:78-19-1189
వయససస:42
లస: పప
95-119/709

95-119/764

భరస : శవబబలమజరరవప ఖజఠ
ఇసటట ననస:78-19-1187
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ గసజ
ఇసటట ననస:78-19-1189
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ రరసబబబగ గసజ
ఇసటట ననస:78-19-1189
వయససస:22
లస: పప

భరస : కలమమర�
ఇసటట ననస:78-23-1523
వయససస:40
లస: ససస స

11276 SQX1354257
పపరర: చడసచమర కజశనసపటట

11268 SQX2254860
పపరర: శరసత రరజ కడడయస

తసడడ:జ కకషష సససహదదజ
ఇసటట ననస:78-19-1185
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ యలమసద కజశనసపటట
ఇసటట ననస:78-19-1187
వయససస:29
లస: పప

11281 MLJ3661857
పపరర: వరరసజననయగలల కడడయస
కడడయస
తసడడ:జ అయఖ సరశమ కడడయస
ఇసటట ననస:78-19-1187
వయససస:41
లస: పప

11290 MLJ3769999
పపరర: శకదదవ� బబ లలర పలర �

95-119/509

భరస : యలమసద కజశనసపటట
ఇసటట ననస:78-19-1187
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:జ యలమసద కజశనసపటట
ఇసటట ననస:78-19-1187
వయససస:26
లస: పప

11287 SQX2108553
పపరర: శరత కలమమర గసజ

11273 SQX1320282
పపరర: రమమదదవ కజశనసపటట

95-119/504

తసడడ:జ అసకమర రరవప
ఇసటట ననస:78-19-1184
వయససస:22
లస: పప

భరస : నరరల కలమమర కజశనసపటట
ఇసటట ననస:78-19-1187
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయగలల kadium
ఇసటట ననస:78-19-1187
వయససస:41
లస: ససస స
11278 SQX1354216
పపరర: వజయ కలమమర కజశనసపటట

95-119/506

భరస : కకషష సససహదదజ
ఇసటట ననస:78-19-1185
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ ససబబబ రరవప మననస
ఇసటట ననస:78-19-1186
వయససస:27
లస: ససస స
11275 MLJ3666534
పపరర: రతన కలమమరర కడడయస

11270 AP151000282185
పపరర: ఝమనస సససహదదజ సససహదదజ

11265 AP151000279222
పపరర: బజహరయఖ కడడయస కడడయస

తసడడ:జ అపరపరరవప కడడయస
ఇసటట ననస:78-19-1184
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ అసకమర కడడయస
ఇసటట ననస:78-19-1184
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:జ కకషష సససఛర క
ఇసటట ననస:78-19-1185
వయససస:33
లస: ససస స
11272 SQX1547563
పపరర: లకడర మననస

95-119/503

11289 MLJ3760667
పపరర: బజహరయఖ� వపటటట�

95-214/1103

తసడడ:జ గరలయఖ�
ఇసటట ననస:78-20-1417
వయససస:46
లస: పప
95-135/505

11292 MLJ3761814
పపరర: కకషష� గగమర�

95-214/1105

తసడడ:జ గరలలయఖ�
ఇసటట ననస:78-27-1667
వయససస:36
లస: పప
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95-128/940

తసడడ:జ ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-55-1207
వయససస:31
లస: పప

11294 SQX1328534
పపరర: మగనశర షపక

తసడడ:జ జలమన షపక
ఇసటట ననస:78-55-1207
వయససస:32
లస: పప

95-119/556 11297 MLJ3667813
11296 SQX0716357
పపరర: రవళ నడమమనసరర నడమనసఱఱ
పపరర: వనసకట ననగ ఉష అరశపలర

తసడడ:జ కకషషమబరరస నడమనసఱఱ
ఇసటట ననస:78-80
వయససస:29
లస: ససస స
11299 MLJ3666120
పపరర: లకడర శరరష చససడసరర

11295 SQX1156794
పపరర: రరజ కలమమర బబససన బబససన

95-119/557

11298 MLJ3666138
పపరర: రరజజశశరర చససడసరర

95-119/558

భరస : మధసససదన రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:78-80
వయససస:42
లస: ససస స

95-119/559

11300 SQX0716274
పపరర: ఝమనసరరణణ నడమమనసరర
నడమనసఱఱ
భరస : కకషషమబరరస నడమనసఱఱ
ఇసటట ననస:78-80
వయససస:53
లస: ససస స

95-119/560

11301 AP151000282365
పపరర: వజయకలమమరర అరశపలర
ఆఱమశపళమళ
భరస : సససదరయఖ ఆఱమశపళ
ఇసటట ననస:78-80
వయససస:61
లస: ససస స

95-119/562

11303 SQX1780196
పపరర: సరయ పజసరద నడమమనసరర

95-119/563

95-119/564
11304 AP151000279401
పపరర: మధసససదన రరవప చససడసరర

తసడడ:జ కకషష మబరరస నడమమనసరర
ఇసటట ననస:78-80
వయససస:23
లస: పప
11306 SQX0715383
పపరర: కకషషమబరరస నడమమనసరర
నడమనసఱఱ
తసడడ:జ ససబజహరణఖస నడమనసఱఱ
ఇసటట ననస:78-80
వయససస:57
లస: పప

11308 MLJ3667797
పపరర: ననగ వరలకడర మదదద

95-119/569 11310 AP151000282148
11309 SQX0016774
పపరర: లకడరకలమమరర గరదసశశటట ఙటససపటట
పపరర: ఉషరరరణణ మదదద మదదద

95-119/568

భరస : శకనవరసరరవప మదదద
ఇసటట ననస:78-81
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ మదదద
ఇసటట ననస:78-81
వయససస:52
లస: ససస స
11314 SQX0869834
పపరర: పసననష కలమమర జరవన జరవన

95-119/574

11315 SQX0016469
పపరర: శకనవరసరరవప గరదసశశటట

95-119/577

11318 MLJ3665759
పపరర: రసగమర గగరజజల గగరజజల

95-119/573
11313 SQX1122407
పపరర: SUVARNA KUMARI
PULAVARTHI
తసడడ:జ SRINIVASA RAO PULAVARTHI
ఇసటట ననస:78-81
వయససస:71
లస: ససస స

95-119/575

11316 AP151000279485
పపరర: శకనవరసరరవప మదదద మదదద

11321 MLJ3661212
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గగరజజల
గగరజజల
తసడడ:జ పపననయఖ గగరజజల
ఇసటట ననస:78-86
వయససస:77
లస: పప

95-119/576

తసడడ:జ ససదరశనరరవప మడడహ
ఇసటట ననస:78-81
వయససస:60
లస: పప
95-119/578

భరస : వనసకటటశశరరరవప గగరజజల
ఇసటట ననస:78-86
వయససస:77
లస: ససస స
95-119/580

95-119/570

95-119/572

తసడడ:జ నరసససహరరవప ఙటససపటట
ఇసటట ననస:78-81
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:జ ససదరశనరరవప మదదద
ఇసటట ననస:78-81
వయససస:65
లస: పప
11320 MLJ3661204
పపరర: పపరషచసదజరరవప గగరజజల
గగరజజల
తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప గగరజజల
ఇసటట ననస:78-86
వయససస:57
లస: పప

11312 AP151000282149
పపరర: రమమదదవ మదదద మదదద

95-119/567
11307 AP151000279400
పపరర: రరమసజననయగలల చససడసరర
చససడసరర
తసడడ:జ వనసకటటశశరరర గగపరస చససడసరర
ఇసటట ననస:78-80
వయససస:71
లస: పప

భరస : సరయ కలమమర మదదద
ఇసటట ననస:78-81
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరజజసదజ బబబగ మదదద
ఇసటట ననస:78-81
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:జ పజకరష చసద జరవన
ఇసటట ననస:78-81
వయససస:33
లస: పప
11317 AP151000279510
పపరర: వనసకటససబబయఖ మదదద మదదద

95-119/566

భరస : శకనవరసరరవప ఙటససపటట
ఇసటట ననస:78-81
వయససస:44
లస: ససస స
95-119/571

95-119/561

తసడడ:జ రరమమసజననయగలల చససడసరర
ఇసటట ననస:78-80
వయససస:48
లస: పప

95-119/565
11305 AP151000279491
పపరర: వనసకటటశశరరర గగపరస చససడసరర
చససడసరర
తసడడ:జ రరమసజననయగలల చససడసరర
ఇసటట ననస:78-80
వయససస:51
లస: పప

11311 AP151000282147
పపరర: శశకళ మదదద మదదద

95-119/555

తసడడ:జ శశషగరరర బబససన
ఇసటట ననస:78-71
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ సససదరయఖ ఆఱమశపళమళ
ఇసటట ననస:78-80
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గగపరస చససడసరర
ఇసటట ననస:78-80
వయససస:43
లస: ససస స
11302 AP151000282161
పపరర: లలమకలమమరర చససడసరర
చససడసరర
భరస : రరమమసజననయగలల చససడసరర
ఇసటట ననస:78-80
వయససస:66
లస: ససస స

95-128/941

11319 MLJ3661196
పపరర: సతష గగరజజల ఆలపరటట

95-119/579

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:78-86
వయససస:44
లస: పప
95-119/581

11322 SQX1337667
పపరర: అసకకత జరవన

95-119/582

భరస : పసననష కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:78-101
వయససస:30
లస: ససస స
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95-119/583

భరస : పజకరశ చసద జరవన
ఇసటట ననస:78-101
వయససస:59
లస: ససస స
11326 SQX1547555
పపరర: అనసష గగఱఱ స

95-119/585

95-119/588

95-119/591

95-119/594

తసడడ:జ కనకరరజ జరవన
ఇసటట ననస:78-107
వయససస:51
లస: పప
11338 SQX2067429
పపరర: యగకకస జరవన యగకకస

తసడడ:జ చసపరలమల
ఇసటట ననస:78-110
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తనటటకకసద
ఇసటట ననస:78-106
వయససస:54
లస: ససస స
95-119/589

11331 MLJ3665775
పపరర: ససమమదదవ జరవన జరవన

95-119/590

భరస : అరవసద జరవన జరవన
ఇసటట ననస:78-107
వయససస:48
లస: ససస స

95-119/592 11334 SQX1231752
11333 SQX1103480
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప ఉటటకలరర
పపరర: రరజజష కలమమర జరవన

95-119/593

తసడడ:జ హరర శసకర పజసరద రరవప ఉతతఖసఱఱ
ఇసటట ననస:78-107
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ కనకరరజ జరవన
ఇసటట ననస:78-107
వయససస:47
లస: పప

95-119/595
11336 SQX1585258
పపరర: హరరశసకర పజసరద రరవప
వపటటకలరర
తసడడ:జ వనసకట ససబబయఖ వపటటకలరర
ఇసటట ననస:78-107
వయససస:60
లస: పప

11337 AP151000279179
పపరర: కనకరరజ జరవన జరవన

95-119/596

తసడడ:జ రతనచసదదర జరవన
ఇసటట ననస:78-107
వయససస:74
లస: పప

95-119/599

11342 MLJ3663770
పపరర: జతన జరవన

95-119/601

95-119/600

తసడడ:జ భబరత కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:78-109
వయససస:31
లస: పప
95-119/602

11345 SQX1281609
పపరర: పపజజ జరవన బగజకచన

95-119/605

11348 SQX1296368
పపరర: ససరజ కలమమర జరవన బబగజకచ

95-119/603

11351 MLJ3661287
పపరర: గరతమ చసద బగకగ బగకఛచ
తసడడ:జ చసపరలమల బగకఛచ
ఇసటట ననస:78-110
వయససస:50
లస: పప

11346 MLJ3665833
పపరర: గరతనదదవ

95-119/604

భరస : లలత కలమమర
ఇసటట ననస:78-110
వయససస:46
లస: ససస స
95-119/606

తసడడ:జ అశశక కలమమర బబగజకచ
ఇసటట ననస:78-110
వయససస:24
లస: పప
95-119/608

11343 MLJ2538288
పపరర: రరజజసదజకలమమర
తసడడ:జ అమతజరరజ
ఇసటట ననస:78-109
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:జ లలత కలమమర బగజకచన
ఇసటట ననస:78-110
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గరథమ జరవన
ఇసటట ననస:78-110
వయససస:49
లస: ససస స
11350 MLJ3661295
పపరర: లలతకలమమర

95-119/587

95-119/598

తసడడ:జ మటబలమల
ఇసటట ననస:78-109
వయససస:54
లస: పప
11347 MLJ3668829
పపరర: గగణవసత దదవ జరవన

11328 SQX0620534
పపరర: ససతనదదవ గగఱఱ స

95-119/597 11340 AP151000279552
11339 AP151000282488
పపరర: శశశలజకలమమరర రజకపలర రజఖపళమళ
పపరర: వనసకటలకరణరరవప రరకపలర
రజఖపళమళ
భరస : వనసకటలకరణరరవప రజఖపళమళ
తసడడ:జ భబసకరరవప రజఖపళ
ఇసటట ననస:78-108
ఇసటట ననస:78-108
వయససస:63
లస: ససస స
వయససస:66
లస: పప

భరస : భరత కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:78-109
వయససస:53
లస: ససస స
11344 AP151000279635
పపరర: భరత కలమమర

11330 MLJ3665783
పపరర: షరరరలమ జరవన జరవన

95-119/692

95-119/693

తసడడ:జ రరహహష కలమమర యగకకస
ఇసటట ననస:78-107
వయససస:20
లస: పప
11341 MLJ3668811
పపరర: రరజల కలమమరర జరవన

95-119/586

భరస : రరజజష కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:78-107
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కనకరరజ జరవన జరవన
ఇసటట ననస:78-107
వయససస:70
లస: ససస స
11335 AP151000279531
పపరర: అరవసద జరవన జరవన

11327 SQX0869867
పపరర: లకడర కనకరతనస గగఱఱ స

11325 SQX1986066
పపరర: శవ ననగజశశర రరవప కకససరర

తసడడ:జ సరసబశవ రరవప కకససరర
ఇసటట ననస:78-105
వయససస:40
లస: పప

తలర : ససతనదదవ గగఱఱ స
ఇసటట ననస:78-106
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ అరవసద కలమమర
ఇసటట ననస:78-107
వయససస:25
లస: ససస స
11332 AP151000282433
పపరర: పరసన దదవ

95-119/584

తసడడ:జ బబబగ లమల జరవన
ఇసటట ననస:78-101
వయససస:60
లస: పప

తలర : ససతన దదవ గగఱఱ స
ఇసటట ననస:78-106
వయససస:25
లస: ససస స
11329 SQX1281625
పపరర: రరచక జరవన

11324 SQX0504704
పపరర: పజకరశ చసద జరవన

11349 SQX0943001
పపరర: మనష కలమమర జరవన

95-119/607

తసడడ:జ గరతస చసద జరవన
ఇసటట ననస:78-110
వయససస:28
లస: పప
95-119/609

11352 MLJ3661279
పపరర: అశశకలకమమర జరవన

95-119/610

తసడడ:జ చసపరలమల జరవన
ఇసటట ననస:78-110
వయససస:52
లస: పప
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95-119/735 11354 SQX1184068
11353 SQX2176972
పపరర: ససరజ కలమమర జరవన బబగీసచన
పపరర: సప మమశశరరరవ తడడవఈ

తసడడ:జ అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:78-110
వయససస:23
లస: పప
11356 SQX0869891
పపరర: ససమ బగజకచ

తసడడ:జ ననరరయణ తడడవఈ
ఇసటట ననస:78-111
వయససస:46
లస: పప
95-119/613

భరస : మతదష జరవన బగజకచ
ఇసటట ననస:78-113
వయససస:34
లస: ససస స
11359 AP151000282448
పపరర: కసచన దదవ

95-119/616

95-119/619

95-119/622

95-119/624

95-119/627

95-119/620

11366 SQX2343440
పపరర: పరజచ బగజకచ

11369 SQX0835801
పపరర: శజల బసడనరర భనమఢఱఱ

11372 MLJ3668837
పపరర: ససససరత మమడసరర

95-119/630

11375 MLJ3665643
పపరర: రరమకకషషపజసరద మమడసరర

95-119/736

11378 SQX1249698
పపరర: సజవసత లకడర గరదసశశటట
భరస : యగగరసధర గరదసశశటట
ఇసటట ననస:78-119
వయససస:32
లస: ససస స

95-119/618

11364 SQX0747568
పపరర: పజవణ కలమమర

95-119/621

11367 SQX1536103
పపరర: దదవఖ భసడనరర జరవన

95-119/623

తసడడ:జ దదననశ కలమమర భసడనరర
ఇసటట ననస:78-116
వయససస:24
లస: ససస స
95-119/625

11370 SQX1281591
పపరర: ససఘహశ శభస భసడనరర

95-119/626

తసడడ:జ అశశక కలమమర భసడనరర
ఇసటట ననస:78-116
వయససస:24
లస: పప
95-119/628

95-119/629
11373 MLJ3665866
పపరర: భబరతవనసకటననగలకడర మమడసరర
మమఢడరర
భరస : మలర ఖమరరర నరరవప మమఢడరర
ఇసటట ననస:78-118
వయససస:58
లస: ససస స

95-119/631

11376 MLJ3661337
పపరర: ఇ.వ.ససబబబరరవప మమడసరర
మమఢడరర
తలర : మలర కరరరర నరరవప మమఢడరర
ఇసటట ననస:78-118
వయససస:43
లస: పప

95-119/632

95-119/634

11379 MLJ3667417
పపరర: లకడరరరధదక గరదసశశటట

95-119/635

తసడడ:జ మలర ఖమరరర నరరవప మమఢడరర
ఇసటట ననస:78-118
వయససస:40
లస: పప
95-119/633

11361 SQX0869883
పపరర: హహతదష కలమమర జరవన జరవన

తసడడ:జ మసచలమలర
ఇసటట ననస:78-113
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఈశశర వనసకట ససబబబరరవప మమఢడరర
ఇసటట ననస:78-118
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ మలర కరరరర నరరవప మమఢడరర
ఇసటట ననస:78-118
వయససస:32
లస: పప
11377 MLJ3661329
పపరర: మలర కరరరర నరరవప మమడసరర
మమఢడరర
తసడడ:జ ససబబబరరవప మమఢడరర
ఇసటట ననస:78-118
వయససస:64
లస: పప

11363 SQX1282714
పపరర: అనల కలమమర బగజకచ

95-119/615

తసడడ:జ అశశక కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:78-113
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ అశశక కలమమర భనమఢఱఱ
ఇసటట ననస:78-116
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ డడననష కలమమర భనమఢఱఱ
ఇసటట ననస:78-116
వయససస:26
లస: పప
11374 MLJ3661311
పపరర: రఘగననథ మమడసరర మమఢడరర

95-119/617

తసడడ:జ అనల కలమర బగజకచ
ఇసటట ననస:78-113
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరహహల భసడనరర
ఇసటట ననస:78-116
వయససస:28
లస: ససస స
11371 SQX0747527
పపరర: రరహహల భబసడనరర భనమఢఱఱ

11360 AP151000282417
పపరర: హహలసస దదవ

11358 SQX0737007
పపరర: ఇసదదరర దదవ
భరస : పజవణ కలమమర
ఇసటట ననస:78-113
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:జ మసచలమల బగజకచ
ఇసటట ననస:78-113
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ మసచన లమల బగకఛచ
ఇసటట ననస:78-113
వయససస:57
లస: పప
11368 SQX1536046
పపరర: కవత జరవన

95-119/614

భరస : మసచనలమల
ఇసటట ననస:78-113
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:జ అశశక కలమమర బగజకచ
ఇసటట ననస:78-113
వయససస:34
లస: పప
11365 SQX0747618
పపరర: అశశక కలమమర బగరకచ బగకఛచ

11357 MLJ3665858
పపరర: గగడడయమ బబగజకచ

95-119/612
11355 MLJ3665841
పపరర: పదరజజరరణణ బబ లసపటట బబ లసపటట

తసడడ:జ వనసకటరమణనరరవప బబ లసపటట
ఇసటట ననస:78-112
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర బబగజకచ బగకఛచ
ఇసటట ననస:78-113
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:78-113
వయససస:54
లస: ససస స
11362 SQX0869875
పపరర: మతదష జరవన బగజకచ

95-119/611

భరస : వనసకట జగదదషషకమమర ఙటససపటట
ఇసటట ననస:78-119
వయససస:34
లస: ససస స

95-119/636 11381 MLJ3661360
95-119/637 11382 MLJ3661352
95-119/638
11380 MLJ3665882
పపరర: లకడరకరసతస గరదసశశటట ఙటససపటట
పపరర: వనసకట జగదదశ కలమమర గరదసశశటట
పపరర: Rama Mohan Rao
Gadamsetty
భరస : రరమమహన ఙటససపటట
తసడడ:జ రరమమహన రరవప ఙటససపటట
తసడడ:జ పపద వనసకట ససబబయఖ ఙటససపటట
ఇసటట ననస:78-119
ఇసటట ననస:78-119
ఇసటట ననస:78-119
వయససస:64
లస: ససస స
వయససస:41
లస: పప
వయససస:68
లస: పప
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95-119/639 11384 SQX0980391
11383 SQX0980409
పపరర: పసజయసకర హహసడడయమ హహనద య
పపరర: అనత పజకరష జ హహసడడయమ
హహనద య
భరస : దదననశజ హహనద య
భరస : పజకరశ జ హహనద య
ఇసటట ననస:78-120
ఇసటట ననస:78-120
వయససస:35
లస: ససస స
వయససస:41
లస: ససస స

95-119/640

95-119/642 11387 MLJ3667425
11386 SQX1006444
పపరర: పజకరష హహసడడయమ హహసడడయమ
పపరర: Sunitha Desu

95-119/643

తసడడ:జ పపఖ రజర హహసడడయమ
ఇసటట ననస:78-120
వయససస:43
లస: పప
11389 MLJ2538064
పపరర: రవశసకర దదసస
తలర : ససబజహరణఖస ధడసస
ఇసటట ననస:78-122
వయససస:39
లస: పప

11390 SQX2163517
పపరర: బబబగ సససగ

95-119/646

11395 MLJ3663788
పపరర: మణణకసఠ తనడడకకసడ

95-119/649

11388 AP151000282025
పపరర: లలత దదసస ధడసస

95-119/644

భరస : ససబజమణఖస ధడసస
ఇసటట ననస:78-122
వయససస:72
లస: ససస స
95-119/737

తసడడ:జ హజజరర సససగ
ఇసటట ననస:78-126
వయససస:35
లస: పప

11392 SQX1247585
పపరర: ఎన ఎల యస బ సససధసర
తనడడకకసడ
భరస : మణణకసఠ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:78-127
వయససస:30
లస: ససస స

95-119/641

తసడడ:జ మసగరలమల జ హహనద య
ఇసటట ననస:78-120
వయససస:37
లస: పప

భరస : రవశసకర ధడసస
ఇసటట ననస:78-122
వయససస:35
లస: ససస స
95-119/645

11385 SQX0980417
పపరర: దదననష హహసడడయమ హహనద య

11391 SQX2163624
పపరర: ససగరత కనశర

95-119/738

భరస : రరజ బబబగ సససగ
ఇసటట ననస:78-126
వయససస:26
లస: ససస స

95-119/647 11394 MLJ3665890
11393 MLJ3667433
పపరర: వనసకట ననగబబనస లత తనడడకకసడ
పపరర: వజయ లకడర తనడడకకసడ

95-119/648

భరస : వనసకట జగదదష బబబగ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:78-127
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటసశవ రరమరహననజవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:78-127
వయససస:53
లస: ససస స
11397 SQX2553303
పపరర: Venkata siva Ram Mohan
Rao Tadikonda
తసడడ:జ రసగరరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:78-127
వయససస:60
లస: పప

95-119/651

తసడడ:జ వనసకటశవ రరమమహనరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:78-127
వయససస:31
లస: పప

95-119/650
11396 MLJ2539005
పపరర: వనసకటజగదదషరబబగగగపస
తనడడకకసడ
తలర : వనసకటరరమరహననజవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:78-127
వయససస:38
లస: పప

11398 SQX1183946
పపరర: రరసకల జరవన జరవన

11399 SQX1183912
పపరర: మనక జరవన జరవన

11400 MLJ2542124
పపరర: హహమమతన జరవన

95-119/654

95-119/652

తసడడ:జ వననదసకమమర జరవన
ఇసటట ననస:78-127/1
వయససస:27
లస: ససస స
11401 AP151000282249
పపరర: పపషరపదదవ జరవన

తసడడ:జ వననదసకమమర జరవన
ఇసటట ననస:78-127/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-119/655

భరస : కరసతలమల జరవన
ఇసటట ననస:78-127/1
వయససస:61
లస: ససస స
11404 SQX1183979
పపరర: ఆశష కలమమర జరవన

95-119/658

తసడడ:జ వననదసకమమర జరవన
ఇసటట ననస:78-127/1
వయససస:25
లస: పప
11407 SQX1585266
పపరర: సప నయమ జరవన జరవన

భరస : చసపరలమల జరవన
ఇసటట ననస:78-127/2
వయససస:46
లస: ససస స

11402 SQX1818293
పపరర: పజఫపల కలమమర జరవన బగజకచ

భరస : వననద కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:78-127/1
వయససస:57
లస: ససస స
95-119/656

95-119/661

95-119/657

తసడడ:జ షసవ రతన కలమమర బగజకచ బగకఛచ
ఇసటట ననస:78-127/1
వయససస:22
లస: పప

11405 MLJ3663804
పపరర: ససనల జరవన

95-119/659

11406 MLJ3663796
పపరర: VIKRAM KUMAR
BAGRECHA
తసడడ:జ కరసతలమల తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:78-127/1
వయససస:34
లస: పప

95-119/660

95-119/662

11409 MLJ2542116
పపరర: పజవణ జరవన

95-119/663

11408 MLJ2542108
పపరర: పససస ర దదవ జరవన
భరస : నవరతన కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:78-127/2
వయససస:44
లస: ససస స

95-119/664

11403 SQX1620666
పపరర: శకపరల బగజకచ బగకఛచ

తసడడ:జ షసవ రతన కలమమర జరవన బగజకచ
ఇసటట ననస:78-127/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ కరసతలమల జరవన
ఇసటట ననస:78-127/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ చసపరలమల జరవన
ఇసటట ననస:78-127/2
వయససస:23
లస: ససస స
11410 AP151000282251
పపరర: బబబత దదవ జరవన

95-119/653

11411 MLJ2538122
పపరర: నవరతన కలమమర గర
తసడడ:జ కననర యమలమల జ గర
ఇసటట ననస:78-127/2
వయససస:45
లస: పప

భరస : శవరతన కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:78-127/2
వయససస:45
లస: ససస స
95-119/665

11412 MLJ2538163
పపరర: చసపరలమల జరవన

95-119/666

తసడడ:జ కననర యమలలర జరవన
ఇసటట ననస:78-127/2
వయససస:55
లస: పప
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11413 AP151000279118
పపరర: వననద కలమమర జరవన

95-119/667

తసడడ:జ కననర యమలలర జరవన
ఇసటట ననస:78-127/2
వయససస:58
లస: పప
11416 AP151000282462
పపరర: మసజల పరరజపలర పరజపళమళ

11414 SQX1322825
పపరర: భవఖ పరరజపలర

95-119/668

తసడడ:జ బబలకకషష పరరజపలర
ఇసటట ననస:78-128
వయససస:24
లస: ససస స
95-119/670

భరస : శకనవరసరరవప పరజపళమళ
ఇసటట ననస:78-128
వయససస:48
లస: ససస స

11417 AP151000282461
పపరర: వరణణ పరరజపలర palrepalli

11415 SQX0869909
పపరర: రజవత పరరజపలర

95-119/669

తసడడ:జ బబలకకషష పరజపళమళ
ఇసటట ననస:78-128
వయససస:27
లస: ససస స
95-119/671

11418 AP151000282459
పపరర: సరమమమ జఖస పరరజపలర పరజపళమళ

భరస : బబలకకషష పరజపళమళ
ఇసటట ననస:78-128
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబబరరవప పరజపళమళ
ఇసటట ననస:78-128
వయససస:74
లస: ససస స
11421 SQX2178408
పపరర: లకడర సరహహతఖ పరరరపలర

తసడడ:జ వనసకట. ససబబబరరవప పరరపళమళ
ఇసటట ననస:78-128
వయససస:52
లస: పప

95-119/674
11420 MLJ3661386
పపరర: శకనవరసరరవప. పరరజపలర
పరజపళమళ
తసడడ:జ వనసకటససబబబరరవప పరజపళమళ
ఇసటట ననస:78-128
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరసరరవప పరరరపలర
ఇసటట ననస:78-128
వయససస:18
లస: ససస స

11422 SQX2087583
పపరర: జలమన షపక

11423 AP151000582149
పపరర: కరసర బబగస

11424 AP151000579135
పపరర: అబగదల వదసద

11419 MLJ3661378
పపరర: బబలకకషష . పరరరపలర పఱఱపళమళ

95-119/673

95-86/1073

తసడడ:జ అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:78-139
వయససస:44
లస: పప
11425 SQX2039287
పపరర: అబగదల లతఫ మహమరద

భరస : అబగదల వదసద
ఇసటట ననస:78-238
వయససస:70
లస: ససస స
95-127/823

తసడడ:జ రరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:78-238
వయససస:31
లస: పప
11428 SQX2039261
పపరర: రజయ ససలమసనన షపక

95-136/701

Deleted
95-127/733

తసడడ:జ శరఖసబబబగ
ఇసటట ననస:78-238A
వయససస:30
లస: పప
11434 SQX0953760
పపరర: యగజశశరర బబయయ

95-127/736

తసడడ:జ కకల రరససససగ
ఇసటట ననస:78-239
వయససస:48
లస: పప

11429 SQX0516849
పపరర: భబరత పస

11435 SQX0447011
పపరర: కరకకరర పదనరవత బబయ

95-127/739

11438 SQX0425454
పపరర: కతజయ శకనవరస సససగ

95-127/731

11441 SQX0451484
పపరర: కతజ రవకకరణ సససగ
తసడడ:జ కకల రరససససగ
ఇసటట ననస:78-239
వయససస:61
లస: పప

95-127/963

11430 SQX0516906
పపరర: సరసశత పస

95-127/732

భరస : శరఖస బబబగ
ఇసటట ననస:78-238A
వయససస:57
లస: ససస స
95-127/734

11433 SQX1338459
పపరర: సప న బబయ కతజ

95-127/735

భరస : శవ కకరణ సససగ కతజ
ఇసటట ననస:78-239
వయససస:28
లస: ససస స
95-127/737

11436 SQX0953786
పపరర: కతజ లకడర బబయయ

95-127/738

భరస : రవకకరణ సససగ
ఇసటట ననస:78-239
వయససస:72
లస: ససస స
95-127/740

తసడడ:జ రవ కకరణ సససగ
ఇసటట ననస:78-239
వయససస:29
లస: పప
95-127/742

11427 SQX2242162
పపరర: రజయ ససలమసనన షపక

Deleted

తసడడ:జ శరఖసబబబగ
ఇసటట ననస:78-238A
వయససస:31
లస: ససస స
11432 SQX0517201
పపరర: ననగరరజ పస

95-127/730

తసడడ:జ అబగదల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:78-238
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రవ కకరణ
ఇసటట ననస:78-239
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:జ రవకకరణ
ఇసటట ననస:78-239
వయససస:27
లస: పప
11440 SQX0425397
పపరర: శవ కకరణ సససగ

95-127/824

తసడడ:జ శరఖసబబబగ
ఇసటట ననస:78-238A
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరస సససగ
ఇసటట ననస:78-239
వయససస:29
లస: ససస స
11437 SQX0953869
పపరర: భబరర వ కకషష కతజ

11426 SQX2039246
పపరర: అబగదల అజజ మహమరద

95-119/739

తసడడ:జ అబగదలమర
ఇసటట ననస:78-238
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రరవపఫ మహమరద
ఇసటట ననస:78-238
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:78-238
వయససస:23
లస: ససస స
11431 SQX0517235
పపరర: రరజజశ పస

95-127/729

95-119/672

11439 SQX1338517
పపరర: హరర కకరణ సససగ కతజయ

95-127/741

తసడడ:జ కలమ రరమ సససగ కతజయ
ఇసటట ననస:78-239
వయససస:45
లస: పప
95-127/743

11442 SQX2124642
పపరర: భవరన సససగ బబ సదదలమ

95-127/964

తసడడ:జ సతఖననరరయణ సససగ
ఇసటట ననస:78-239
వయససస:62
లస: పప
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11443 SQX2122422
పపరర: వనసకట సతఖ ననగరసదజ సససగ
బబ సదదల
తసడడ:జ భవన సససగ బయనద ల
ఇసటట ననస:78-239
వయససస:35
లస: పప

95-127/965

11446 SQX0013706
పపరర: యస ఫపవజజ తడహహససన

95-127/745

95-127/748

95-127/751

95-127/754

95-127/755

95-127/758

95-127/761

తసడడ:జ మహబబబబదన
ఇసటట ననస:78-241
వయససస:58
లస: పప

11450 SQX0019620
పపరర: మగససర ఖ హహసపసన టట

భరస : జజకకర హహసపసన
ఇసటట ననస:78-240
వయససస:35
లస: ససస స
95-127/749

11453 SQX0019604
పపరర: అతర ర హహసపసన టట

11456 SQX1492156
పపరర: ఇసజమమమ ఖమన పఠరన

11459 SQX1338988
పపరర: సప నయమ పఠరన

11462 SQX0312512
పపరర: ఫరతమమ ఖనసస

11465 SQX1316802
పపరర: మమహరరననసర షపక

95-127/764

11468 SQX1338590
పపరర: బబబగ ఖమన పఠరన

95-127/752

11471 SQX2226124
పపరర: అబగదలమర ఖమన పటబన
తసడడ:జ హమద ఖమన
ఇసటట ననస:78-241
వయససస:37
లస: పప

95-127/750

11454 MLJ2573277
పపరర: రహహమ అబగదల

95-127/753

తసడడ:జ ఖయబఖమ
ఇసటట ననస:78-240
వయససస:40
లస: పప
95-137/614

11457 SQX2188845
పపరర: మమహజజబన పటబన

95-121/835

భరస : అబగదలమర ఖమన
ఇసటట ననస:78-241
వయససస:28
లస: ససస స
95-127/756

11460 SQX0430876
పపరర: సలమర షపక

95-127/757

భరస : వరహహద బబషర
ఇసటట ననస:78-241
వయససస:29
లస: ససస స
95-127/759

11463 SQX0431080
పపరర: రరజజశన పఠరన

95-127/760

భరస : ఛనన బబషర
ఇసటట ననస:78-241
వయససస:37
లస: ససస స
95-127/762

11466 AP151000582036
పపరర: బబ అయయషర పఠరన

95-127/763

భరస : కమల భబషర
ఇసటట ననస:78-241
వయససస:65
లస: ససస స
95-127/765

తసడడ:జ కమల బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:78-241
వయససస:35
లస: పప
95-127/767

11451 SQX0019588
పపరర: జజకకర హహసపసన టట
తసడడ:జ మజర ర అహరద
ఇసటట ననస:78-240
వయససస:36
లస: పప

భరస : వజర బబబగ షపక
ఇసటట ననస:78-241
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : యబససఫ ఖమన
ఇసటట ననస:78-241
వయససస:34
లస: పప
11470 SQX0146225
పపరర: హజ కమమల బబషర పఠరన

95-127/747

భరస : బగరదలమర ఖమన
ఇసటట ననస:78-241
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ యబససఫ ఖమన
ఇసటట ననస:78-241
వయససస:39
లస: ససస స
11467 SQX0355305
పపరర: బదసరరలమర ఖమన

11448 SQX0013763
పపరర: ననజయమ తబగసససమ ఎ

భరస : బబబగ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-241
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ మహహష
ఇసటట ననస:78-241
వయససస:30
లస: ససస స
11464 SQX0211938
పపరర: పఠరన నససమ ఖనమ

95-127/746

తసడడ:జ అయబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-240
వయససస:24
లస: పప

తలర : మమహరరననసర షపక
ఇసటట ననస:78-241
వయససస:24
లస: ససస స
11461 SQX0790865
పపరర: రరయపపడడ శరసత

11447 SQX1338897
పపరర: సలమర షపక

తసడడ:జ మజర ర అహరద
ఇసటట ననస:78-240
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ ఘన
ఇసటట ననస:78-240
వయససస:53
లస: పప
11458 SQX1307538
పపరర: అఫరసఫ షపక

95-127/744

తసడడ:జ మజర ర అహరద
ఇసటట ననస:78-240
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ రరజజ
ఇసటట ననస:78-240
వయససస:36
లస: పప
11455 SQX0451476
పపరర: కమల బబషర

11445 SQX1015701
పపరర: అతషప సమరరన సదఖన
మహమరద
భరస : తమరర మగసదదదక హహసపసన
ఇసటట ననస:78-240
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గరస షపక
ఇసటట ననస:78-240
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మజర ర అహరద
ఇసటట ననస:78-240
వయససస:56
లస: ససస స
11452 SQX0468041
పపరర: గరసస షపక

95-137/613

భరస : జబబర షపక
ఇసటట ననస:78-239
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అతర ర హహసపసన
ఇసటట ననస:78-240
వయససస:31
లస: ససస స
11449 SQX0013714
పపరర: అసరర భబనస టట

11444 SQX1554220
పపరర: నలలఫర షపక

11469 SQX0407379
పపరర: వహహద బబషర

95-127/766

తసడడ:జ వరహబ
ఇసటట ననస:78-241
వయససస:45
లస: పప
95-127/966

11472 SQX2252328
పపరర: అకమల షపక

95-127/967

తసడడ:జ రహహస
ఇసటట ననస:78-241
వయససస:25
లస: పప
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11473 SQX2477628
పపరర: నజమమ ససలమసనన షపక
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95-127/968

తసడడ:జ రహహస షపక
ఇసటట ననస:78-241
వయససస:21
లస: పప
11476 AP151000582228
పపరర: షకకలమ బబగస షపక

95-127/770

95-127/773

95-127/776

95-137/615

95-127/969

95-136/880

95-127/972

తసడడ:జ సతస ర
ఇసటట ననస:78-246
వయససస:41
లస: పప

11486 SQX1064955
పపరర: బబషస షపక

11489 SQX2328151
పపరర: గలమర ర షపక

11492 SQX2223410
పపరర: రహహమమన మహమద

11495 AP151000573318
పపరర: ఆరరఫర

95-136/653

11498 SQX0220335
పపరర: అబగదల రహహస షపక

95-137/616

11501 SQX0644070
పపరర: మహమరద గరస
తసడడ:జ సతస ర
ఇసటట ననస:78-246
వయససస:46
లస: పప

11481 AP151000579177
పపరర: అఖబగలమర షపక�

95-127/775

11484 SQX0458919
పపరర: అబగదల మగజద

95-127/778

11487 SQX2122679
పపరర: రహహమగననసర షపక

95-137/759

భరస : ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:78-244
వయససస:49
లస: ససస స
95-135/770

11490 SQX2220572
పపరర: గరససయమబబగస షపక

95-136/879

భరస : గలమర ర షపక
ఇసటట ననస:78-245
వయససస:55
లస: ససస స
95-127/970

11493 SQX2223428
పపరర: మలక మహమరద

95-127/971

భరస : రహహమమన
ఇసటట ననస:78-246
వయససస:36
లస: ససస స
95-136/651

11496 AP151000573315
పపరర: ఖమర

95-136/652

భరస : గరస
ఇసటట ననస:78-246
వయససస:42
లస: ససస స
95-136/654

తసడడ:జ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:78-246
వయససస:32
లస: పప
95-136/656

95-127/772

తసడడ:జ ఖమససస బబగ
ఇసటట ననస:78-242
వయససస:79
లస: పప

భరస : షరవల
ఇసటట ననస:78-246
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:78-246
వయససస:47
లస: ససస స
11500 AP151000570494
పపరర: ఖమజజ

95-127/777

తసడడ:జ ఇబజహహస
ఇసటట ననస:78-246
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:జ రహహమమన
ఇసటట ననస:78-246
వయససస:20
లస: పప
11497 AP151000573316
పపరర: హససన

11483 SQX0788661
పపరర: షపక నససరరదదదన

11478 MLJ2577187
పపరర: జజహహదన ససలమసనన షపక

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక�
ఇసటట ననస:78-242
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:78-245
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:జ గగలమర ర షపక
ఇసటట ననస:78-245
వయససస:26
లస: ససస స
11494 SQX2238954
పపరర: రకకబ మహమద

95-127/774

తసడడ:జ ఇసరరయల
ఇసటట ననస:78-244
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:78-245
వయససస:19
లస: ససస స
11491 SQX2238327
పపరర: చనసదదన షపక

11480 MLJ2573939
పపరర: రజజక� మహమరద�

95-127/769

భరస : అయబబ
ఇసటట ననస:78-242
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:జ అయబబ
ఇసటట ననస:78-242
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:జ ismail షపక
ఇసటట ననస:78-244
వయససస:22
లస: పప
11488 SQX2247377
పపరర: ఫసరదహస అకస ర షపక

95-127/771

తసడడ:జ రహమన�
ఇసటట ననస:78-242
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ రహహమ�
ఇసటట ననస:78-242
వయససస:43
లస: పప
11485 SQX1942903
పపరర: మగననన షపక

11477 SQX0447029
పపరర: మగఝర ససలమసనన

11475 MLJ2577245
పపరర: నజర షపక

భరస : అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:78-242
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కమల బబషర
ఇసటట ననస:78-242
వయససస:49
లస: ససస స

తలర : జజహహదన ససలమసనన షపక
ఇసటట ననస:78-242
వయససస:34
లస: పప
11482 AP151000579063
పపరర: జజన భబషర�

95-127/768

భరస : నససరరదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:78-242
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సదసరరదదదన
ఇసటట ననస:78-242
వయససస:47
లస: ససస స
11479 SQX1201987
పపరర: నససరరదదదన మహమరద

11474 SQX1202043
పపరర: అసరర ససలస న మహమరద

11499 SQX0644096
పపరర: షరవలర సయఖద

95-136/655

తసడడ:జ సతస ర
ఇసటట ననస:78-246
వయససస:40
లస: పప
95-136/657

11502 AP151000573418
పపరర: షననజ ససలమసనన

95-136/658

భరస : సయఖదనర న
ఇసటట ననస:78-247
వయససస:43
లస: ససస స
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11503 MLJ3177144
పపరర: జరరనన
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95-136/659

భరస : ససబబన ఖమన
ఇసటట ననస:78-247
వయససస:45
లస: ససస స
11506 SQX1831239
పపరర: షకకల షపక

95-136/662

95-121/686

11510 SQX1574343
పపరర: షరరరల సయఖద

95-137/619

11513 SQX1202720
పపరర: గరస బబషర మహమరద

95-119/675

11516 MLJ0989178
పపరర: అసకమరరరవప� దనసరర�
తసడడ:జ మహననజవప� �
ఇసటట ననస:78-Q-927
వయససస:56
లస: పప

95-119/676
11518 SQX1594507
పపరర: ననగ ఆదద లకడర కరమమశశరర
వపటటకలరర
భరస : హరర శసకర పజసరద రరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:78,-107
వయససస:55
లస: ససస స

11519 SQX0545426
పపరర: మమధవ కలర స
భరస : శకనవరస రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:79-1-14
వయససస:38
లస: ససస స

11521 SQX2126704
పపరర: ససబబరరవప గసగరశశటట

11522 SQX2126712
పపరర: రరజజశశరర గసగరశశటట

95-210/543

తసడడ:జ వనసకటరతనస గసగరశశటట
ఇసటట ననస:79-1-23
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ ఆదదననరరయణ రసగ
ఇసటట ననస:79-2-70
వయససస:65
లస: పప
11527 SQX1520353
పపరర: శకనవరసరరవప గసడస

తసడడ:జ నకలల షప
ఇసటట ననస:79-3-130
వయససస:31
లస: పప

11525 SQX2327641
పపరర: మహలకడర రసగర

95-210/99

11528 SQX1330588
పపరర: గరపరల గరరర తమరననన

95-137/620

11531 SQX1081751
పపరర: నతష మటటట
తసడడ:జ తనరపద మటటట
ఇసటట ననస:79-3-130
వయససస:32
లస: పప

95-136/882

11511 SQX1574368
పపరర: కకఫయతషలర సయఖద

95-137/618

11514 SQX1697770
పపరర: హనసమమయమర చనమరరస

95-126/556

భరస : నరసససహ రరవప చనమరరస
ఇసటట ననస:78-1169
వయససస:72
లస: ససస స
95-126/558

11517 SQX2376523
పపరర: మత మహమరద

95-121/773

భరస : సలస మహమరద
ఇసటట ననస:78,5,346
వయససస:18
లస: ససస స
95-210/96

11520 SQX0545681
పపరర: శకనవరస రరడడడ కలర స

95-210/97

తసడడ:జ సతఖననరరయణ రరడడ కలర స
ఇసటట ననస:79-1-14
వయససస:54
లస: పప
95-210/544

11523 SQX2126670
పపరర: కకషష గరపళసపత

95-210/545

తసడడ:జ పపలర యఖ గరపళసపత
ఇసటట ననస:79-1-23
వయససస:41
లస: పప
95-210/549

11526 SQX1509894
పపరర: బబబగసర షపక

95-210/98

తసడడ:జ మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:79-3-123
వయససస:39
లస: పప
95-210/100

తసడడ:జ తసగవనలల తమరననన
ఇసటట ననస:79-3-123
వయససస:67
లస: పప
95-210/101

11508 SQX2345957
పపరర: ఇమమమ న షపక

తసడడ:జ అజర ర అల సయఖద
ఇసటట ననస:78-387
వయససస:33
లస: పప

భరస : బబలకకషష రసగర
ఇసటట ననస:79-2-70
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:జ జజగర దదర గసడస
ఇసటట ననస:79-3-123
వయససస:41
లస: పప
11530 SQX1312701
పపరర: మహడదబ షప

95-137/617

భరస : ససబబరరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:79-1-23
వయససస:42
లస: ససస స
95-210/548

95-136/661

తసడడ:జ హమద షపక
ఇసటట ననస:78-247/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ మకలబల షపక
ఇసటట ననస:78-388
వయససస:32
లస: పప

భరస : రససల సయఖద
ఇసటట ననస:78-19671
వయససస:44
లస: ససస స

11524 SQX2331155
పపరర: బబలకకషష రసగ

95-136/881

భరస : కకఫరయతషలర సయఖద
ఇసటట ననస:78-387
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గరస బబషర మహమరద
ఇసటట ననస:78-388
వయససస:30
లస: ససస స
11515 MLJ3666013
పపరర: మలర కరబబగస

11507 SQX2348464
పపరర: షమమ ససలమసనన షపక

11505 MLJ3172103
పపరర: హమద షపక

తసడడ:జ దసస గరరర
ఇసటట ననస:78-247
వయససస:47
లస: పప

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:78-247/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకట కకషరషరరవప కకటబ
ఇసటట ననస:78-322
వయససస:68
లస: ససస స
11512 SQX1202704
పపరర: ఖరఖరరననసర మహమరద

95-136/660

భరస : ఫరరరసఅహరద
ఇసటట ననస:78-247
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:78-247/1
వయససస:26
లస: ససస స
11509 SQX0772129
పపరర: వనసకట ససబబమర కకటబ

11504 AP151000573417
పపరర: పరఖరరజజన షపక

11529 SQX2135077
పపరర: వషష
ష శరర

95-210/550

తసడడ:జ నగజశ శరర
ఇసటట ననస:79-3-123
వయససస:59
లస: పప
95-210/102

11532 SQX1081637
పపరర: ఆససస మమమత

95-210/103

తసడడ:జ తనరపద మమమత
ఇసటట ననస:79-3-130
వయససస:41
లస: పప
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11533 SQX1549288
పపరర: వజయ లకడర అపసపకటర

95-210/104

భరస : మలర కరరరర నరరవప అపసపకటర
ఇసటట ననస:79-3-136
వయససస:29
లస: ససస స
11536 SQX0545657
పపరర: పడడగమర కకసడపలర

95-210/107

95-210/110

95-210/113

95-210/116

95-210/123

95-210/126

95-210/129

భరస : వరయఖ అపసపకటర
ఇసటట ననస:79-3-149
వయససస:60
లస: ససస స

11546 MLJ2462760
పపరర: వనసకటపయఖ కకసడపలర

11549 MLJ0817783
పపరర: భబగఖ లకడర కకసడపలర

11552 MLJ0818872
పపరర: వనసకటబజమయఖ కకసడపలర

11555 SQX0545319
పపరర: పపరషచసదజరరవప అపసపకటర

95-210/132

11558 SQX0545467
పపరర: పదనరవత అపసపకటర

95-210/117

11561 MLJ0818047
పపరర: చటటట మర కకసడపలర
భరస : వనసకటటశశరరర కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-149
వయససస:65
లస: ససస స

11541 SQX0514182
పపరర: హనసమమయమర కకసడపలర

95-210/112

11544 SQX0514133
పపరర: వనసకట శవ ఫణణసదజ కరమశశటట

95-210/115

11547 MLJ0819417
పపరర: మమధవరరవప కకసడపలర

95-210/118

తసడడ:జ వనసకటరరమయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-136
వయససస:72
లస: పప
95-210/124

11550 SQX0544882
పపరర: శకలకడర కకసడపలర

95-210/125

భరస : వనసకటబజమయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-147
వయససస:60
లస: ససస స
95-210/127

11553 SQX0896555
పపరర: వనసకటటశశరరరర కకసడపలర

95-210/128

తసడడ:జ సరసబయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-147
వయససస:63
లస: పప
95-210/130

11556 MLJ0816645
పపరర: లకడరననరరయణ కకసడపలర

95-210/131

తలర : వనసకటలకడర కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-148
వయససస:39
లస: పప
95-210/133

భరస : శకనవరస అపసపకటర
ఇసటట ననస:79-3-149
వయససస:55
లస: ససస స
95-210/135

95-210/109

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:79-3-136
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ కకసడయఖ అపసపకటర
ఇసటట ననస:79-3-148
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరస కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-149
వయససస:35
లస: ససస స
11560 SQX0544742
పపరర: పరరశత అపసపకటర

95-210/114

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-147
వయససస:40
లస: పప

భరస : లకడర ననరరయణ కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-148
వయససస:35
లస: ససస స
11557 MLJ0818054
పపరర: కకకషషవనణణ కకసడపలర

11543 MLJ0817007
పపరర: బబబర కలమమర కకసడపలర

11538 MLJ2462778
పపరర: పప లమర కకసడపలర

భరస : సరసబశవరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-136
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-147
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-147
వయససస:75
లస: ససస స
11554 SQX0151712
పపరర: శరరష రరణణ కకసడపలర

95-210/111

తసడడ:జ సరసబశవరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-136
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటబజమయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-147
వయససస:32
లస: ససస స
11551 MLJ0817767
పపరర: గరవరదనమర కకసడపలర

11540 MLJ2462083
పపరర: శశషరరతనస కకసడపలర

95-210/106

భరస : వనసకటపపయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-136
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటపపయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-136
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ పరరశరరమయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-136
వయససస:40
లస: పప
11548 SQX0545384
పపరర: ననగమణణ కకసడపలర

95-210/108

భరస : మమధవరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-136
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:జ పపలమరరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-136
వయససస:24
లస: పప
11545 SQX0545350
పపరర: వనసకటబజమయఖ కకసడపలర

11537 SQX0545251
పపరర: సరసబబజజఖస అపసపకటర

11535 MLJ0819490
పపరర: భవరన కకసడపలర

తసడడ:జ వనసకటపపయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-136
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ అపసపకటర
ఇసటట ననస:79-3-136
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:79-3-136
వయససస:55
లస: ససస స
11542 SQX1336834
పపరర: కలమమర కకసడపలర

95-210/105

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:79-3-136
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరశమ కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-136
వయససస:35
లస: ససస స
11539 SQX0514174
పపరర: అరరణ కలమమరర కరమశశటట

11534 SQX0514166
పపరర: పజవలర క కరమశశటట

11559 SQX0545293
పపరర: ససమత ననగస

95-210/134

భరస : ననగజశశరరరవప ననగస
ఇసటట ననస:79-3-149
వయససస:60
లస: ససస స
95-210/136

11562 SQX0545574
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప అపసపకటర

95-210/137

తసడడ:జ శకనవరసరరవప అపసపకటర
ఇసటట ననస:79-3-149
వయససస:35
లస: పప
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11563 MLJ0816660
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడపలర

95-210/138

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-149
వయససస:41
లస: పప
11566 SQX1414333
పపరర: పజవలర క కమరల

95-210/141

95-210/144

95-210/147

95-210/150

95-210/153

11573 MLJ0818534
పపరర: కళయఖణణ గడడ స

11576 MLJ2462430
పపరర: మహనరరవప గడడ స

11579 SQX0545749
పపరర: బబబ కకసడపలర

95-210/156

11582 SQX0544791
పపరర: చలపత రరవప కకసడపలర

95-210/148

తసడడ:జ బబపనయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-154
వయససస:39
లస: పప

11585 SQX1009646
పపరర: మమనక ఇమడబతషన

95-210/151

11571 MLJ2462315
పపరర: శవశసకర రరచరర

95-210/146

11574 MLJ2462125
పపరర: ఇసదదర గడడ స

95-210/149

11577 SQX1949171
పపరర: దదవఖ గడడ స

95-210/152

తసడడ:జ ససబబబరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:79-3-152
వయససస:20
లస: ససస స
95-210/154

11580 SQX0545715
పపరర: వజయలకడర కకసడపలర

95-210/155

భరస : పరరశరరమయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-152
వయససస:60
లస: ససస స
95-210/157

11583 SQX1330471
పపరర: పరరశరరమయఖ కకసడపలర

95-210/158

తసడడ:జ వనసకట రరమయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-152
వయససస:63
లస: పప
95-210/159

తసడడ:జ మధస ససధనరరవప ఇమడబతషన
ఇసటట ననస:79-3-155/1
వయససస:31
లస: ససస స

95-210/161 11588 SQX1126680
11587 SQX0426296
పపరర: మధసససధనరరవప ఇమడనబతస న
పపరర: రతన కలమమరర మపపరర

95-210/143

భరస : మహనరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:79-3-151
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:జ పరరశరరమయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-152
వయససస:38
లస: పప
95-210/551

11568 MLJ2462331
పపరర: వనసకటలకడర రరచరర

తసడడ:జ బజహరయఖ రరచరర
ఇసటట ననస:79-3-150
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-152
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరస కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-152
వయససస:22
లస: పప
11584 SQX2361160
పపరర: మమధవరరవప కకసడపలర

95-210/145

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:79-3-151
వయససస:64
లస: పప

భరస : చలపత రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-152
వయససస:33
లస: ససస స
11581 SQX1615485
పపరర: సరయ తదజ కకసడపలర

11570 SQX0896522
పపరర: వజయ కలమమర రరచరర

95-210/140

భరస : ననరరయణ రరచరర
ఇసటట ననస:79-3-150
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:79-3-151
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ మహన రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:79-3-151
వయససస:43
లస: పప
11578 SQX0544866
పపరర: మమధవ కకసడపలర

95-210/142

తసడడ:జ శవ శసకర రరచరర
ఇసటట ననస:79-3-150
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ బజహరయఖ రరచరర
ఇసటట ననస:79-3-150
వయససస:52
లస: పప
11575 MLJ0818526
పపరర: ససబబబరరవప గడడ స

11567 MLJ2462109
పపరర: పపలర మర రరచరర

11565 SQX0545210
పపరర: ననగజశశరరరవప ననగస

తసడడ:జ రరమకకటయఖ ననగస
ఇసటట ననస:79-3-149
వయససస:70
లస: పప

భరస : శవశసకర రరచరర
ఇసటట ననస:79-3-150
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : లకడరననరరయణ కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-150
వయససస:85
లస: ససస స
11572 MLJ2462265
పపరర: ననరరయణ రరచరర

95-210/139

తసడడ:జ మమధవరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:79-3-149
వయససస:51
లస: పప

భరస : రసబబబగ కమరల
ఇసటట ననస:79-3-150
వయససస:22
లస: ససస స
11569 MLJ0814178
పపరర: ఈశశరమర కకసడపలర

11564 SQX0545145
పపరర: శకనవరస కకసడపలర

95-210/162

11586 SQX0426445
పపరర: లసగజశశరర ఇమడనబతస న

95-210/160

భరస : మధసససధనరరవప ఇమడనబతస న
ఇసటట ననస:79-3-155/1
వయససస:52
లస: ససస స
95-210/163
11589 SQX1056788
పపరర: వనసకట అషప క కలమమర మపపరర

తసడడ:జ రరమచసదజరరవప ఇమడనబతస న
ఇసటట ననస:79-3-155/1
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకట ననగజశశరరరవప మపపరర
ఇసటట ననస:79-3-167
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకట ననగజశశరరరవప మపపరర
ఇసటట ననస:79-3-167
వయససస:30
లస: పప

11590 SQX0896373
పపరర: కరసతలమల ససదదప జరవన

11591 SQX0896399
పపరర: కరసతలమల కకరన జరవన

11592 SQX0995894
పపరర: యమమన ననగ కకరసన వరడ

తసడడ:జ కరసతలమల జరవన
ఇసటట ననస:79-3-170/1
వయససస:28
లస: పప

95-210/164

తసడడ:జ కరసతలమల జరవన జరవన
ఇసటట ననస:79-3-170/1
వయససస:29
లస: పప

95-210/165

95-210/166

తసడడ:జ సతఖననరరయణ వరడ
ఇసటట ననస:79-3-172
వయససస:26
లస: ససస స
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పపరర: హనషర రరణణ వరద
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95-210/167

తసడడ:జ సతఖననరరయణ వరద
ఇసటట ననస:79-3-172
వయససస:27
లస: ససస స
11596 SQX2490241
పపరర: ససబబ రరవప ససగరత

11594 SQX0991489
పపరర: అసజన కలమమరర వరడ

భరస : సతఖననరరయణ వరడ
ఇసటట ననస:79-3-172
వయససస:51
లస: ససస స
95-210/565

11597 AP151000432490
పపరర: లకడర చరడడశశటట

తసడడ:జ రరమ రరవప ససగరత
ఇసటట ననస:79-3-206 1ST FLOOR
వయససస:48
లస: పప

భరస : నరశసహరరవప చరడడశశటట
ఇసటట ననస:79-3-209
వయససస:55
లస: ససస స

11599 SQX0949412
పపరర: తరరణ కలమమర ససగరత

11600 SQX1032515
పపరర: గరయతజ దదవ ననగరరజ

95-210/172

తసడడ:జ ససబబబ రరవప ససగరత
ఇసటట ననస:79-3-209
వయససస:26
లస: పప
11602 AP151000708372
పపరర: ధనలకడర సససకర�

95-223/825

11603 MLJ3268398
పపరర: హనసమమయమర సససకర�

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:79-7-744
వయససస:36
లస: పప
95-183/722

95-210/183

95-210/547

తసడడ:జ శశషరరమమరరవప చకరక
ఇసటట ననస:79-176
వయససస:39
లస: పప

95-210/174

తసడడ:జ ఎస ఆసజననయగలల మదడదల
ఇసటట ననస:79-4-238
వయససస:65
లస: ససస స
95-223/826

11604 SQX0219519
పపరర: హరరకకషష� సససకర�

95-223/827

తసడడ:జ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:79-4-736
వయససస:63
లస: పప
95-202/1027

11607 SQX2519189
పపరర: కకషషవనణణ బతషల

95-202/1032

భరస : శవశసకర బతషల
ఇసటట ననస:79-9-416
వయససస:26
లస: ససస స

95-210/184

95-210/185
11613 AP151000432452
పపరర: వ. వ. రరమసరశమ వసదమమసస

11615 SQX0055053
పపరర: జజనస గకసధద

95-210/187

11618 MLJ2462877
పపరర: రవకలమమర గకసధద

తసడడ:జ ససబబబరరవప వసదమమసస
ఇసటట ననస:79-163
వయససస:72
లస: పప

11621 AP151000432203
పపరర: వరపజసరదరరవప గకసధద
తసడడ:జ వనసకటపపయఖ గకసధద
ఇసటట ననస:79-176
వయససస:67
లస: పప

11616 AP151000432293
పపరర: ననగలకడర చకరక

95-210/188

భరస : శశషరరరమమరరవప చకరక
ఇసటట ననస:79-176
వయససస:41
లస: ససస స
95-210/190

తసడడ:జ వ.ఎనబబవరరగర గకసథద
ఇసటట ననస:79-176
వయససస:35
లస: పప
95-210/192

11601 SQX1330521
పపరర: రజన కలమమరర మదడదల

11612 AP151000432479
పపరర: ననగ వనసకట తరణ కలమమర
వసదమమసస
తసడడ:జ రరమసరశమ వసదమమసస
ఇసటట ననస:79-163
వయససస:45
లస: పప

11617 AP151000432191
పపరర: శతనమహలకడర చకరక
భరస : శశషరరరమమరరవప చకరక
ఇసటట ననస:79-176
వయససస:62
లస: ససస స

95-210/171

95-210/180
11610 SQX1325779
పపరర: తదజ శవ సరయ ననగ
హరరమననహర తషమరల
తసడడ:జ వనసకట సతఖననరరయణ తషమరల
ఇసటట ననస:79-147
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ బబవరరగర రరవప గకసధద
ఇసటట ననస:79-176
వయససస:34
లస: ససస స

95-210/189

11598 AP151000432068
పపరర: శతనమహలకడర ససగరత

95-214/1107

భరస : ననగ వనసకట తరరన కలమమర వనదమసస
ఇసటట ననస:79-164,Tallamvaristreet
వయససస:35
లస: ససస స

11620 MLJ2462448
పపరర: ససబజమణఖస చకరక

95-210/173

తసడడ:జ కకషష పప లశశటట
ఇసటట ననస:79-71-1
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరమసరశమ వసదమమసస
ఇసటట ననస:79-163
వయససస:67
లస: ససస స
11614 MLJ1055912
పపరర: కకరణరయ వనదమసస

11609 SQX1911577
పపరర: గరతమ పప లశశటట

95-210/169

భరస : రరమమరరవప ససగరత
ఇసటట ననస:79-3-209
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ వరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:79-9-416
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:79-13-1594
వయససస:41
లస: ససస స
11611 AP151000432453
పపరర: రరజజశశరర వసదమమసస

95-210/170

భరస : లకరయఖ�
ఇసటట ననస:79-4-736
వయససస:69
లస: ససస స

95-214/1106 11606 SQX2512762
11605 MLJ3761525
పపరర: ఏససబబబగ� బబ మరనబబ యన�
పపరర: శవ శసకర బతష
స ల

11595 SQX0991414
పపరర: సతఖననరరయణ వరడ

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప వరడ
ఇసటట ననస:79-3-172
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:జ లకరణ సశరఠప ననగరరజ
ఇసటట ననస:79-4-238
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : హరరకకషష�
ఇసటట ననస:79-4-736
వయససస:54
లస: ససస స

11608 SQX1051937
పపరర: శశషష కలమమరర కరకలమమనస

95-210/168

11619 MLJ2462455
పపరర: కకషప ర చకరక

95-210/191

తసడడ:జ శశషరరమమరరవప చకరక
ఇసటట ననస:79-176
వయససస:36
లస: పప
95-210/193

11622 NDX3133675
పపరర: అఖల కలమమర బచదచటటట

94-15/721

తసడడ:జ ససరఖ ననరరయణ బచదచటటట
ఇసటట ననస:80-2-30
వయససస:22
లస: పప
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పపరర: రరధదక పప లశశటట
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95-210/358

11624 MLJ0818542
పపరర: వరవనసకట దసరరరలకడర పప లశశటట

భరస : శకనవరస వరరసజననయగలకలమమర పప లశశటట
ఇసటట ననస:80-7-101
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరమచసదజరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:80-7-101
వయససస:44
లస: ససస స

11626 AP151000432004
పపరర: శవరరవప పప లశశటట

11627 AP151000432013
పపరర: హరరశశరరరవప పప లశశటట

95-210/361

95-210/359

95-210/362

తసడడ:జ రరజమలర ఖమరరర న రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:80-7-101
వయససస:48
లస: పప

95-210/364
11629 AP151000432078
పపరర: శకనవరస వరరసజననయకలమమర
పప లశశటట
తసడడ:జ రరజ మలర ఖమరరర నరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:80-7-101
వయససస:54
లస: పప

11630 NDX2666469
పపరర: బబల శరత రరచమలలర
తసడడ:జ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:81-9-183
వయససస:21
లస: పప

11632 NDX2598647
పపరర: ఫరతమ షపక

11633 NDX2645174
పపరర: మదసససధన రరవప కకతస మమసస

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-14-1981
వయససస:38
లస: ససస స
11635 NDX0089680
పపరర: వజయ తషపరకలల
తసడడ:జ రరజ తషపరకలల
ఇసటట ననస:83-6-1036
వయససస:40
లస: పప
11638 AP151000630055
పపరర: పరరశత గగసజ

95-199/619

11639 SQX1924281
పపరర: రమమదదవ ఆలపరటట

95-137/655

11642 SQX1951607
పపరర: శశశలజ యస కజ

94-17/960

11645 SQX2375103
పపరర: శశశలజ ఆళళ

11631 NDX2643062
పపరర: శకనవరస గరరర

94-5/1088

11634 NDX0090258
పపరర: రరజ తషపరకలల

94-219/433

తసడడ:జ సససదర రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:83-6-1036
వయససస:43
లస: పప
95-198/1562

11637 SQX1708932
పపరర: మసరసనబ షపక

95-129/895

భరస : ఖమససస వరల షపక
ఇసటట ననస:84-27-12/47
వయససస:38
లస: ససస స
95-199/895

11640 MLJ1738814
పపరర: మమలమల

95-137/621

తసడడ:జ వరల
ఇసటట ననస:88-11-607
వయససస:54
లస: పప
95-126/559

భరస : ననగబర యస కజ
ఇసటట ననస:96-11-400
వయససస:29
లస: ససస స
95-203/1248

95-210/363

తసడడ:జ గరరర గరరర
ఇసటట ననస:81-10-169
వయససస:53
లస: పప

భరస : అపప రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:85-11-1180
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : కలమమరర ససదద
ఇసటట ననస:88-11-725
వయససస:19
లస: పప
11644 SQX2369957
పపరర: భబసకర రరవప ఆళళ

94-5/1094

తసడడ:జ పజభబకర
ఇసటట ననస:83-8-16
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-35-612
వయససస:62
లస: ససస స
11641 SQX2020006
పపరర: ససతతశ ససదద

11636 SQX2447902
పపరర: వజయ బబబగ మగననసగర

11628 SQX1477067
పపరర: రరమచసదజ రరవప పప లశశటట
తసడడ:జ వనసకట ససబబబరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:80-7-101
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:జ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:81-140
వయససస:56
లస: పప
94-220/123

95-210/360

భరస : రరజమలర ఖమరరర నరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:80-7-101
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:జ రరజమలర ఖమరరర నరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:80-7-101
వయససస:42
లస: పప

94-142/1125

11625 AP151000432036
పపరర: రతననవళ పప లశశటట

11643 SQX2338309
పపరర: తరరపరతమర కరణస

95-203/1244

భరస : సససగయఖ కరణస
ఇసటట ననస:103 LAVENDER NORTH
వయససస:46
లస: ససస స
95-203/1249

Deleted

11646 SQX2315844
పపరర: చనన యగయఖ రజగగల

95-203/1245

తసడడ:జ ధరర రరవప ఆళర
ఇసటట ననస:105 BRUNDAVAN ENCLAVE
వయససస:44
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:105 BRUNDAVAN ENCLAVE
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ పరమయఖ రజగగల
ఇసటట ననస:105 BRUNDHAVAN ENCLAVE
వయససస:54
లస: పప

11647 SQX2316222
పపరర: మనస రజగగల

11648 SQX2315901
పపరర: కకటటశశరమర రజగగల

11649 SQX2375392
పపరర: శశశలజ ఆళళ

95-203/1246

95-203/1250

95-203/1247

Deleted

తసడడ:జ చనన యగయఖ రజగగల
ఇసటట ననస:105 BRUNDHAVAN ENCLAVE
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : చనన యగయఖ రజగగల
ఇసటట ననస:105 BRUNDHAVAN ENCLAVE
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:105 , BRUNDAVAN ENCLAVE
వయససస:41
లస: ససస స

11650 SQX2466860
పపరర: జరరన షపక

11651 SQX2267177
పపరర: మమహకషర పటబన

11652 SQX2286185
పపరర: మసరసన షపక

తసడడ:జ రఫస షపక
ఇసటట ననస:154
వయససస:20

లస: ససస స

95-214/1165

తసడడ:జ కరరమగలర పటబన
ఇసటట ననస:166-6-188
వయససస:22
లస: పప

95-131/583

95-184/721

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:193-132
వయససస:18
లస: పప
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95-208/1144

తసడడ:జ కరరమగలర
ఇసటట ననస:197-470
వయససస:24
లస: ససస స

11654 SQX2244804
పపరర: జహహదన షపక

95-184/751

భరస : ఫపవరరజ షపక
ఇసటట ననస:197-532
వయససస:37
లస: ససస స

11656 SQX2045672
పపరర: ననగ జజఖత తషసగల

95-210/469

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:201
వయససస:21
లస: ససస స

11657 SQX2355873
పపరర: సప మయఖ కకసపలర

11655 SQX2240224
పపరర: బబలవననద న రరవప కకసపలర

95-203/1251

తసడడ:జ సప మయఖ కకసపలర
ఇసటట ననస:201
వయససస:29
లస: పప
95-203/1252

11658 SQX2455111
పపరర: రరమ కకషష రరవప పలర సపరటట

95-220/1138

తసడడ:జ కకషట యఖ కకసపలర
ఇసటట ననస:201 ORCHID NORTH
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:జ సతఖననరరయణ పలర సపరటట
ఇసటట ననస:202,GOWRI ENCLAVE
వయససస:66
లస: పప
11661 SQX2454460
పపరర: అసజన దదవ పలర సపరటట

భరస : రరమకకషష రరవప పలర సపరటట
ఇసటట ననస:202,GOWRI ENCLAVE
వయససస:58
లస: ససస స

95-220/1140
11660 SQX2483998
పపరర: వనసకట ననగ రరజ శశఖర
పలర సపరటట
తసడడ:జ రరమకకషష రరవప పలర సపరటట
ఇసటట ననస:202,GOWRI ENCLAVE
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరజ శశఖర పలర సపరటట
ఇసటట ననస:202,GOWRI ENCLAVE
వయససస:33
లస: ససస స

11662 NDX1722926
పపరర: ననగలకడర బగసరన

11663 NDX1722942
పపరర: చడసచయఖ బగసరన

11664 NDX1061472
పపరర: వనసకయఖ బసడనరర

11659 SQX2484012
పపరర: కసస
స రర పలర సపరటట

95-220/1139

94-234/1194

భరస : ననగజశశర రరవప బగసరన
ఇసటట ననస:203
వయససస:36
లస: ససస స
11665 NDX3245180
పపరర: గరత ససతతష కలమమర దదశ

తసడడ:జ ననరయఖ బగసరన
ఇసటట ననస:203
వయససస:40
లస: పప
94-231/1205

తసడడ:జ ససబబరరవప దదశ
ఇసటట ననస:203 Lilly North
వయససస:33
లస: పప
11668 SQX2284578
పపరర: అనత రరణణ పరలకరయల

94-234/1195

11666 SQX2329613
పపరర: శకనవరస దదసస

11669 SQX2455665
పపరర: వరసవ పజసనన దదశ

తసడడ:జ శశష గరరర రరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:203, lanchester towers
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరస దదశ
ఇసటట ననస:203, lilly north,
వయససస:37
లస: ససస స

11671 SQX2316016
పపరర: కకటటశశరరరవప గగదద

11672 SQX2316032
పపరర: కకటమర గగదడ

95-203/1257

తసడడ:జ ననరయఖ గగదద
ఇసటట ననస:207 ROSE BALCK
వయససస:37
లస: పప
11674 SQX2045813
పపరర: దదగరలమ ఒబగలమర

95-203/1254

భరస : దదవనవన
ఇసటట ననస:256-45-912
వయససస:64
లస: ససస స
11677 SQX1628918
పపరర: శరకవరణణ కలసదన

95-203/1256

తసడడ:జ వనసకట బబల వరరసజననయగలల కలసదన
ఇసటట ననస:354-1058
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ యగసఫ షపక
ఇసటట ననస:354-1058
వయససస:26
లస: పప

11680 SQX1628926
పపరర: వనసకట బబల వరసజననయగలల
కలసదన
తసడడ:జ మహలకడర కలసదన
ఇసటట ననస:354-1058
వయససస:54
లస: పప

11681 SQX1568528
పపరర: రహమమత షపక

95-129/900

11670 SQX2449346
పపరర: గరత ససతతశ కలమమర దదశ

95-203/1258

11673 SQX1722586
పపరర: మరరయదనసస యరకగగసటర

భరస : మగనశర షపక
ఇసటట ననస:354-1058
వయససస:39
లస: ససస స

95-206/750

95-208/1100

తసడడ:జ చనరరరస యరకగగసటర
ఇసటట ననస:252-16-128/10
వయససస:27
లస: పప

95-203/1259 11676 SQX1628934
11675 SQX2390458
పపరర: మహన కలమమర చడనసనపరటట
పపరర: హలమగననసర షపక

11678 SQX1293299
పపరర: సరరదర హహసపసన షపక

95-203/1255

తసడడ:జ ససబబరరవప దదశ
ఇసటట ననస:203, lilly north,
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటరరవప చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:303 JASMIN NORTH
వయససస:18
లస: పప
95-129/897

11667 SQX2447613
పపరర: హహమబసదస దదసస
భరస : ససతతశ దదసస
ఇసటట ననస:203 Lilly North
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప గగదద
ఇసటట ననస:207 ROSE BLACK
వయససస:33
లస: ససస స
95-210/481

94-234/1196

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:203
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:జ ససబబరరవప దదసస
ఇసటట ననస:203 Lilly North
వయససస:39
లస: పప
95-220/1143

95-220/1141

95-129/896

తసడడ:జ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:354-1058
వయససస:23
లస: ససస స
95-129/898

11679 SQX1073915
పపరర: జఫరర ఖమన పఠరన

95-129/899

తసడడ:జ సబబరర బమ
ఇసటట ననస:354-1058
వయససస:32
లస: పప
95-131/557

11682 MLJ0990614
పపరర: మమహబబబ� పఠరన�

95-131/558

భరస : హహసపసన ఖమన� �
ఇసటట ననస:354-1058
వయససస:47
లస: ససస స
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11683 AP151000591450
పపరర: జహరరననసర షపక

95-131/559

భరస : ఖయబఖమ
ఇసటట ననస:354-1058
వయససస:57
లస: ససస స
11686 SQX2376226
పపరర: గగసడనల రజన కలమమరర

95-203/1260

95-203/1012

94-238/1035

11690 NDX2624625
పపరర: దనమర మగననసగర

11693 NDX2931368
పపరర: చసదజమర గగసజ

95-131/562

11696 SQX1137752
పపరర: రరషన జజమర
షపక

తసడడ:జ బజహరయఖ
ఇసటట ననస:722
వయససస:62
లస: పప
95-206/880

94-234/1200

తసడడ:జ శకనస దదవరపప
ఇసటట ననస:1251
వయససస:27
లస: పప

95-137/622

11705 SQX1881549
పపరర: హసస బబ డ

95-206/702

11708 NDX2666477
పపరర: షరకకరర షపక

94-236/677

11711 SQX2055739
పపరర: షపక ఖజ మహహదద న షపక
తసడడ:జ షపక శశశదన షపక
ఇసటట ననస:1884
వయససస:29
లస: పప

11691 NDX3195807
పపరర: గగసటటరర వనసకటసరశమ

94-234/1365

11694 SQX1240746
పపరర: అతవపల రజహమమన ఖమన
పఠరన
తసడడ:జ అబగదల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:654-11-1262
వయససస:33
లస: పప
11697 SQX1548504
పపరర: ననగజసదజస గరళళ

95-199/896

95-214/1108

11700 SQX2384840
పపరర: వనసకటటశశరరర పరశస

95-203/1224

తసడడ:జ వరయఖ పరశస
ఇసటట ననస:773-32
వయససస:68
లస: పప
94-234/1198

11703 NDX0569228
పపరర: శసకర నలస

94-234/1199

తసడడ:జ చహడయఖ
ఇసటట ననస:845
వయససస:31
లస: పప
95-202/729

11706 AP151000447383
పపరర: అరరణ కలల
ర రర
భరస : ససరజష
ఇసటట ననస:979
వయససస:44

94-237/749

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:1097
వయససస:32
లస: ససస స
94-234/1202

95-214/1471

భరస : శకనస గరళళ
ఇసటట ననస:717-742
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శసకర బబ డ
ఇసటట ననస:977
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:1074
వయససస:24
లస: ససస స
11710 NDX1827304
పపరర: అసకలల దదవరపప

94-234/1366

తసడడ:జ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:813
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ సననఖసస రరవప�
ఇసటట ననస:937
వయససస:36
లస: పప
11707 SQX1805555
పపరర: షబనన షపక

11702 MLJ3324613
పపరర: భబసకరరరవప రరచమలలర

11688 SQX2533727
పపరర: కకషష చడవతనఖ చసత

తసడడ:జ గగసటటరర కకటయఖ
ఇసటట ననస:597
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరస కలసచపప
ఇసటట ననస:734-13-799/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పరశస
ఇసటట ననస:773-32
వయససస:55
లస: ససస స
11704 NDX0174201
పపరర: తరరపత రరవప దసపపటర �

94-233/994

తసడడ:జ జకకకయ
ఇసటట ననస:667-294
వయససస:26
లస: పప

94-232/871 11699 NDX2651479
11698 MLJ1895069
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప కనవరర పపడడ
పపరర: రరజ కలసచపప

95-131/561

తసడడ:జ వ సరసబ శవ గగపరస చసత
ఇసటట ననస:501 gowri enclave
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరమకకటట గగసజ
ఇసటట ననస:636
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమరహ షపక
ఇసటట ననస:665-136
వయససస:35
లస: ససస స

11701 SQX2396455
పపరర: ఆదదలకడర పరశస

94-232/869

భరస : బబష మగననసగర
ఇసటట ననస:506
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గగసటటరర వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:597
వయససస:58
లస: ససస స
11695 SQX0975904
పపరర: షపక ఖమన తవ షపక

11687 NDX1575051
పపరర: రజయమ ససలమసనన షసక

11685 SQX0983940
పపరర: వనసకటటశశరరర రరమశశటట

తసడడ:జ ససబబబ రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:354-1058
వయససస:42
లస: పప

భరస : హబబ షసక
ఇసటట ననస:449
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ ఏలయమస షపక
ఇసటట ననస:504
వయససస:26
లస: ససస స
11692 NDX3199817
పపరర: గగసటటరర ఆదదలకరమర

95-131/560

భరస : గపపర
ఇసటట ననస:354-1058
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:401, Tulip Block,
వయససస:45
లస: ససస స
11689 SQX2265353
పపరర: తబసససస షపక

11684 AP151000591159
పపరర: సమఉన

94-234/1201

లస: ససస స

11709 NDX2796654
పపరర: జజన శశశదన షపక

94-237/846

తసడడ:జ పసరహమమద షపక
ఇసటట ననస:1097
వయససస:19
లస: పప
95-124/605

11712 SQX1485870
పపరర: సలమర షపక

95-128/963

భరస : షపక
ఇసటట ననస:6610-524
వయససస:29
లస: ససస స
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11713 MLJ0994681
పపరర: ఆతఫ మహమరద
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95-128/964

తసడడ:జ అమజజన
ఇసటట ననస:6610-524
వయససస:37
లస: పప
11716 SQX0217364
పపరర: జహహరరననసర మమనమరద

95-128/967

95-128/970

95-128/973

95-128/976

95-214/1111

95-183/730

95-183/732

తసడడ:జ రరమగ ఇమరడడ
ఇసటట ననస:a-402
వయససస:22
లస: ససస స

11726 SQX0966283
పపరర: రరఘవ రరడడడ చడరరకలపలర

11729 SQX2227171
పపరర: లసగ రరడడడ భబమరరడడడ

11732 SQX1062850
పపరర: భబసకర రరవప దనసరర

11735 SQX2069268
పపరర: సరయ నఖత ఏ

95-199/929

11738 SQX2473460
పపరర: చసదదక
జ గడడ కకట

95-214/1109

11741 SQX2507069
పపరర: రబబన ఖమన పఠరన
తసడడ:జ అససఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:AHMAD NAGAR
వయససస:18
లస: పప

11721 MLJ0988493
పపరర: గఫరరర యసడడ

95-128/972

11724 AP151000579414
పపరర: ఫజల సయఖద

95-128/975

11727 SQX1244763
పపరర: ఘననసర షపక

95-214/1110

తసడడ:జ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:6819-1393
వయససస:36
లస: పప
95-214/1304

11730 SQX2250926
పపరర: పసట చమర భబమరరడడ

95-214/1305

భరస : లసగ రరడడడ భబమరరడడడ
ఇసటట ననస:6824-1552
వయససస:58
లస: ససస స
95-183/731

11733 NDX1420652
పపరర: కలమమరర సననమబరర

94-233/929

భరస : ససబబబరరవప సననమబరర
ఇసటట ననస:8774-13-704/6
వయససస:38
లస: ససస స
95-111/859

11736 SQX2008449
పపరర: అజయ బబబగ నలస

95-199/928

తసడడ:జ రరమకకషష నలస
ఇసటట ననస:--వయససస:18
లస: పప
95-204/745

తసడడ:జ శకనవరస రరవప గడడ కకట
ఇసటట ననస:-20-18-271
వయససస:18
లస: ససస స
95-199/1105

95-128/969

తసడడ:జ మహబబబ వల
ఇసటట ననస:6612-583
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ కసకక కసకక
ఇసటట ననస:0
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:.....
వయససస:18
లస: ససస స
11740 SQX2197176
పపరర: వనసకట వనవదదహహ ఇమరడడ

95-128/974

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:7017-1916
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:76102
వయససస:42
లస: ససస స
11737 SQX2085371
పపరర: వజయ మనస వనమగల

11723 SQX0213876
పపరర: హహమయబన బబషర

11718 SQX0217323
పపరర: షరజహన మహమరద

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:6612-583
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ వనసకట రరడడడ భబమరరడడడ
ఇసటట ననస:6824-1552
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:జ అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:6918
వయససస:27
లస: ససస స
11734 SQX1446112
పపరర: బబషసరర షపక

95-128/971

తసడడ:జ రరవపలయఖ
ఇసటట ననస:6818-1387
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:జ రరమచసదజయఖ
ఇసటట ననస:6820-1437
వయససస:78
లస: పప
11731 SQX1051986
పపరర: మమధవ మమరరడడ

11720 AP151000582398
పపరర: ఫరతమగననసర యసడడ

95-128/966

భరస : హహమయబన బబషర
ఇసటట ననస:6612-583
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:6612-583
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ సలస
ఇసటట ననస:6612-583
వయససస:49
లస: పప
11728 MLJ3758661
పపరర: రరజజరరవప అడపర

95-128/968

భరస : మహమరద జజన
ఇసటట ననస:6612-583
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:జ సమద
ఇసటట ననస:6612-583
వయససస:39
లస: పప
11725 SQX0644427
పపరర: బబజ మసరసన షపక

11717 SQX0217273
పపరర: మలర క సయద

11715 SQX0581082
పపరర: అబగల సతనసర

తసడడ:జ అబగదల జబబబర
ఇసటట ననస:6610-556
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఫరజల
ఇసటట ననస:6612-583
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మగగబల భబషర
ఇసటట ననస:6612-583
వయససస:45
లస: ససస స
11722 MLJ0981712
పపరర: సలస షపక

95-128/965

తసడడ:జ మహహబగలమర
ఇసటట ననస:6610-524
వయససస:54
లస: పప

భరస : బబజ మసరసన మమనమరద
ఇసటట ననస:6612-583
వయససస:38
లస: ససస స
11719 SQX0217224
పపరర: నసరర హ

11714 MLJ0982751
పపరర: రరఖబగలమర మహమద

11739 AP151000288140
పపరర: రరశమర దరరశ�

95-126/494

భరస : బబలకకషష�
ఇసటట ననస:-78-14-790
వయససస:83
లస: ససస స
95-130/914

11742 SQX2167351
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-135/813

తసడడ:జ అసర స బబష షపక
ఇసటట ననస:AHMED NAGER
వయససస:21
లస: పప
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పపరర: నసరర హన సయఖద
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95-127/779

11744 SQX2332799
పపరర: కకటటశశరమర గగదద

95-203/1267

95-130/902
11745 SQX2248722
పపరర: శక రరమ చసదజ మబరరస మగతనఖల

తసడడ:జ సలస సయఖద
భరస : ననరయఖ గగదద
ఇసటట ననస:BARA IMMA PANJU PONNUR R ఇసటట ననస:BLACK-207 ROSE BLOCK
వయససస:22
లస: ససస స
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ దసరర రరవప మగతనఖల
ఇసటట ననస:BLOCK NO 1 / 4TH FLOOR
వయససస:49
లస: పప

11746 SQX2248714
పపరర: గరరవ మగతనఖల

11748 SQX2212090
పపరర: ససజజత కకతస

95-130/903

11747 SQX2264760
పపరర: రసగర రరవప కకతస

95-203/1268

95-203/1269

తసడడ:జ శక రరమచసదజ మబరరస మగతనఖల
ఇసటట ననస:BLOCK NO 1 4TH FLOOR
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ గరపయఖ కకతస
ఇసటట ననస:BRUDAVAN ENCLAVE
వయససస:64
లస: పప

భరస : రసగర రరవప కకతస
ఇసటట ననస:BRUDAVAN ENCLAVE
వయససస:57
లస: ససస స

11749 SQX2252625
పపరర: మమహజబన పటబన

11750 SQX1815505
పపరర: జరవ కళయఖణ మగతనఖల

11751 SQX1973064
పపరర: గరపసరరజ సససహస

95-131/752

Deleted

భరస : అబగదలమర ఖమన
ఇసటట ననస:BU 5383
వయససస:28
లస: ససస స
11752 SQX2466845
పపరర: జరరనన బబగగమ

95-131/753

Deleted

తసడడ:జ రశద బబగ అబగదల
ఇసటట ననస:DNO 18-8-132/A
వయససస:44
లస: ససస స
11755 SQX1987700
పపరర: ఇమమమ న ఖమన పఠరన

95-131/582

తసడడ:జ ఇరరహన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:D N O 18-13-56
వయససస:21
లస: పప
11758 SQX1810324
పపరర: మహమరద నజబగలర

95-127/781

95-127/980

తసడడ:జ అబగదల రహహమమన
ఇసటట ననస:DNO 18-22-46/A
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమబద షపక
ఇసటట ననస:D NO 18-11-117
వయససస:21
లస: ససస స
11756 SQX1868207
పపరర: జజన షపక

11759 SQX2463271
పపరర: అబగదల ఖయగఖమ బబగ

11762 SQX1809151
పపరర: నసకల పపజత

95-129/903

11765 SQX2511574
పపరర: జకకర హహసపన షపక

95-131/563

11768 SQX2269942
పపరర: వససమ అకకస మహమరద

95-127/978

95-129/901

11771 SQX1798065
పపరర: షపక పరరశన
భరస : షపక అల
ఇసటట ననస:DNO 18-22-62
వయససస:27
లస: ససస స

11757 SQX1867217
పపరర: షపక అబగదల రహహస

95-127/780

11760 SQX2464717
పపరర: అబగదల ఖయగఖమ బబగ

95-127/979

Deleted

తసడడ:జ అబగదల రషసద బబగ
ఇసటట ననస:D NO 18-18-132/A
వయససస:25
లస: పప
11763 SQX1809318
పపరర: షకకరర బబగస

95-129/902

భరస : రహరతషలమరహ బబవగ
ఇసటట ననస:DNO 18-19-34
వయససస:37
లస: ససస స
95-133/1043

11766 SQX2448181
పపరర: గరససయమ మహమరద

95-129/1090

భరస : బషసర మహమరద
ఇసటట ననస:D NO 18-19-156
వయససస:54
లస: ససస స
95-132/981

తసడడ:జ మహమరద మసరసన బబష
ఇసటట ననస:Dno18 22 1
వయససస:25
లస: పప
95-129/904

95-137/656

తసడడ:జ షపక అబగదల రరవపఫ
ఇసటట ననస:DNO 18-18-63
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ మహహరద బబష సహహక
ఇసటట ననస:DNO 18-19-94,
వయససస:29
లస: పప
95-197/534

11754 SQX2079440
పపరర: మమధవ నమరకరయల
భరస : రరజ నమరకరయల
ఇసటట ననస:D NO 18-11-475
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:జ నసకల సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:DNO 18-19-03
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ వఠల రరవప మగనపలర
ఇసటట ననస:D NO 18-21-3
వయససస:27
లస: పప
11770 SQX1837624
పపరర: షపక ఫరరర నన బబగస

95-179/1166

Deleted

తసడడ:జ పఠరన మజహ రరలర ఖమన
ఇసటట ననస:DNO 18-19-85
వయససస:34
లస: పప
11767 SQX1988880
పపరర: వనసకటపత మగనపలర

11753 SQX2173920
పపరర: జరరన షపక

95-124/590

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప సససహస
ఇసటట ననస:D NO 12-29-9/A
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రషసద బబగ
ఇసటట ననస:D NO 18-18-132/A
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రషసద బబగ హజర
ఇసటట ననస:D NO 18-18-132/A
వయససస:21
లస: ససస స
11764 SQX1837582
పపరర: పఠరన బశర ఖమన

తసడడ:జ వషష
ష బబబగ మగతనఖల
ఇసటట ననస:D.N-19-15-164
వయససస:22
లస: పప

భరస : గరస షపక
ఇసటట ననస:D NO 18-14-2
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద నఖమతషలర
ఇసటట ననస:DNO 18-18-64
వయససస:22
లస: పప
11761 SQX2464600
పపరర: బబగస హజర

95-199/917

11769 SQX2290120
పపరర: వససమ అకకస మహమరద

95-132/982

తసడడ:జ మసరసన బబష
ఇసటట ననస:Dno18 22 1
వయససస:25
లస: పప
95-132/827

11772 SQX1868447
పపరర: సయఖద షఫసయమ

95-132/828

భరస : సయఖద మమలక బబషర
ఇసటట ననస:DNO 18-22-63
వయససస:23
లస: ససస స
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95-133/797

తసడడ:జ అసథథన పరజనససస
ఇసటట ననస:D NO 18-26-15
వయససస:31
లస: పప
11776 SQX2474815
పపరర: గరసప మహహదదదన షపక

95-181/1269

95-133/901

11782 SQX2067197
పపరర: నరసజన పరరచసరర

95-119/716

11780 SQX1815646
పపరర: షఫకత అల షపక

11783 SQX2244200
పపరర: రరఘవనసదజ దదననశ గగరకస

తసడడ:జ కరరమ
ఇసటట ననస:D NO 22-3-90
వయససస:51
లస: పప

11786 SQX2222735
పపరర: నవఖ శక గరదసశశటట

95-125/639

11789 SQX2164390
పపరర: ననగజశశరరరవప నలగరరర

తసడడ:జ సతఖ ననరరయణ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:D NO 22-12-228
వయససస:36
లస: పప

11792 SQX2349058
పపరర: గరతస కలమమర వబబదద

తసడడ:జ రమమశ అమర
ఇసటట ననస:D.NO.23-10-46
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:జ జజన లలట షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 66-10-530
వయససస:31
లస: పప

భరస : అబగదల మగనర షపక
ఇసటట ననస:D NO 66-198
వయససస:39
లస: ససస స

95-199/1106

11798 SQX2466159
పపరర: అబగదల రషసద బబగ

95-125/755

11801 SQX2281434
పపరర: తజవనణణ పపలలరర
భరస : ససబజమణఖస పపలలరర
ఇసటట ననస:D-NO 78-1-34
వయససస:28
లస: ససస స

95-199/624

11784 SQX0203901
పపరర: ఖరఖరరననసర సయఖద

95-136/252

11787 SQX2464485
పపరర: భబడడశనన తనతన

95-126/634

భరస : వనసకటటశశర రరవప తనతన
ఇసటట ననస:DNO22-11-170
వయససస:32
లస: ససస స
95-126/632

11790 SQX1811587
పపరర: అబగదల అజస షపక

95-126/560

తసడడ:జ అబగదల మతన షపక
ఇసటట ననస:D NO22-12-210
వయససస:29
లస: పప
95-121/901

95-210/466
11793 SQX1973114
పపరర: బబల ఈశశర శశషష బబబగ వనమమ

తసడడ:జ కలమమర వనమమ
ఇసటట ననస:D-NO 23-07-76
వయససస:20
లస: పప
95-210/465

11796 SQX2125250
పపరర: షపక ఫహహమ

95-127/981

భరస : షపక మగజభర రహమన
ఇసటట ననస:DNO 66-9-504
వయససస:21
లస: ససస స
95-128/1172

తసడడ:జ అబగదల రహమమన బబగ
ఇసటట ననస:D NO 66-14-648
వయససస:55
లస: పప
95-128/986

11781 SQX1923465
పపరర: వనసకట శభ కకతస మమసస

భరస : అననసర
ఇసటట ననస:D NO 22-3-90
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ మహడడ హహసపసన ఎసడడ
ఇసటట ననస:D.NO-23-13-18
వయససస:51
లస: పప
95-129/1091

95-133/900

భరస : సతఖననరరయణ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:D NO 19-7-190
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:జ దసరరర రరవప వబబదద
ఇసటట ననస:D NO 22-13-129/2
వయససస:18
లస: పప

95-210/561 11795 SQX1811223
11794 SQX2440154
పపరర: మణణకరసత సరయ గణణశ అమర
పపరర: గరస మయనసలర బబగ

11800 SQX1837327
పపరర: షరహహన షపక

95-199/919

తసడడ:జ చసకకయఖ నలగరరర
ఇసటట ననస:D.NO-22-11-300
వయససస:53
లస: పప
95-121/689

11778 SQX1884535
పపరర: సరయ తదజ పరరచసరర
తసడడ:జ శకమనననరరయణ పరరచసరర
ఇసటట ననస:D NO 18-28-1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ రరధన కకషష గరదసశశటట
ఇసటట ననస:D NO 22-11-103
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:జ జలమన షపక
ఇసటట ననస:D NO 22-11-188
వయససస:23
లస: పప

11797 SQX2118321
పపరర: మగననన షపక

95-129/905

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప గగరకస
ఇసటట ననస:D.No21-8-120/B
వయససస:18
లస: పప
95-136/253

95-133/1029

Deleted

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:D NO19-2-135/1/A
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ ససరజశ కలమమర పరరచసరర
ఇసటట ననస:D.No 21-5-10
వయససస:18
లస: పప

11791 SQX1875335
పపరర: రరజ శశఖర కకపపపరరవపరర

11777 SQX1803071
పపరర: షపక బషసర అహరద

11775 SQX2467728
పపరర: గరసప మహహదదదన షపక

తసడడ:జ యగసఫ
ఇసటట ననస:D.no.18-27-1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ షపక అకబర బబషర
ఇసటట ననస:DNO 18-27-23
వయససస:31
లస: పప

11779 SQX1813633
పపరర: వనసకట ససతనరరమ రరవప
కనమరర పపడడ
తసడడ:జ వరయఖ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:D NO 18-28-2
వయససస:66
లస: పప

11788 SQX1797554
పపరర: అబగదల ఖమదర షపక

95-199/621

భరస : గరస బబషర
ఇసటట ననస:D NO18-26-70/9
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ యగసఫ
ఇసటట ననస:D.no.18-27-1
వయససస:25
లస: పప

11785 SQX0219311
పపరర: అనసర సయఖద

11774 SQX1805712
పపరర: పరరశన షపక

11799 SQX2466464
పపరర: జరరనన బబగగమ

95-128/1173

తసడడ:జ రశద బబగ అబగదల
ఇసటట ననస:DNO 66-14-648
వయససస:44
లస: ససస స
95-126/633

11802 SQX2241628
పపరర: సయద జజససరన

95-121/905

భరస : సయద రశద
ఇసటట ననస:DNO 78-5-377
వయససస:27
లస: ససస స
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11803 SQX1855477
పపరర: ససరఖననరరయణ మమలస

95-210/467

తసడడ:జ పప తషరరజ మమలస
ఇసటట ననస:D NO 79-3-123
వయససస:35
లస: పప

11804 SQX2130789
పపరర: వనసకట రరమయఖ ఏకమ

95-136/667

11807 SQX2307890
పపరర: గరమత కలమన

తసడడ:జ మహమరద అల
ఇసటట ననస:D.NO:18-9-17,CHINNA BAZAAR
వయససస:60
లస: పప

భరస : శవపజసరద కలమన
ఇసటట ననస:D-No:22-5-22
వయససస:43
లస: ససస స

11809 SQX1833748
పపరర: వనసకట గణ పజసరద కకట

11810 SQX2342962
పపరర: వనసకటరమణ పప టర చదరరవప

95-121/688

తసడడ:జ లకరయఖ గగపరస కకట
ఇసటట ననస:D.NO:22-12-110/A,VELLAMPA
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:D NO:22-13-34,
వయససస:53
లస: ససస స

11812 SQX2392066
పపరర: శరరష నలమపప

11813 SQX2463669
పపరర: ససరజష పప టర చదరరవప

95-121/903

భరస : శకనవరసరరవప నలమపప
ఇసటట ననస:D NO:22-13-64,
వయససస:32
లస: ససస స
95-131/754

తసడడ:జ అసరతషలమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 18-14-20
వయససస:21
లస: ససస స

11808 SQX1837475
పపరర: వరసస వనసకట హనసమ కకట

95-129/1094

95-121/900

95-121/904

తసడడ:జ షపక రఫస ఫరదర
ఇసటట ననస:door no 78-16-890
వయససస:21
లస: ససస స
95-128/987

11822 SQX2070480
పపరర: షపక మహమరద సజజర ద

95-121/902

11814 SQX2248433
పపరర: రఫస షపక

95-135/815

Deleted

తసడడ:జ కమల బబష షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 18-6-25
వయససస:25
లస: పప
95-127/982

11817 SQX2146892
పపరర: రశద అబగదల

95-129/1093

తసడడ:జ ఖసరడడస అబగదల
ఇసటట ననస:DOOR NO 18-19-130
వయససస:50
లస: పప
95-129/1095

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 18-19-130
వయససస:26
లస: ససస స
95-125/640

11811 SQX2342376
పపరర: వనసకటటశశరరర పప టర చదరరవప

తసడడ:జ పరనకరలల పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:D NO:22-13-34,LALAPET
వయససస:63
లస: పప

11816 SQX2242683
పపరర: షరహహననజ షపక

11819 SQX2146785
పపరర: ఫరరర నన షపక

95-121/687

తసడడ:జ వనసకట గణ పజసరద కకట
ఇసటట ననస:D.NO:22-12-110/A,VELLAMPA
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ జఫర సదదక షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 18-18-82
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రశద షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 18-19-130
వయససస:47
లస: ససస స

11824 SQX1977974
పపరర: షపక నయయమ

95-119/776

తసడడ:జ శకరరమలల పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:D NO:78-5-362
వయససస:40
లస: పప

11815 SQX2130003
పపరర: షరహహదన ఫరతమ షపక

11821 SQX1961127
పపరర: మమహరరననసర షపక

95-136/666
11805 SQX1798511
పపరర: ససలమరరననసర నసరరదదదన
మహమరద
భరస : నసరరదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:D.NO:18-9-17,CHINNA BAZAAR
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:జ రరఘవయఖ ఏకమ
ఇసటట ననస:D-NO 79-162
వయససస:67
లస: పప

11806 SQX1798503
పపరర: నసరరదదదన మహమరద

11818 SQX2132306
పపరర: గరససయమ బబగగమ షపక

95-210/562

11820 SQX0218040
పపరర: రరజజశ పరదరరస

95-125/137

తసడడ:జ సరసబగ పజసరద పరదరరస
ఇసటట ననస:DOOR NO 22-11-85
వయససస:33
లస: పప
95-121/741

11823 SQX2075927
పపరర: షపక ఫరహహమమ బబగగమ

95-128/1040

తసడడ:జ షపక ససభబన
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 66-9-397
వయససస:36
లస: పప

భరస : షపక మహమరద సజజర ద
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 66-9-397
వయససస:34
లస: ససస స

11825 SQX2028678
పపరర: షపక ఏలయమస

11826 SQX2147825
పపరర: సయద అబగదల రహమమన

95-127/826

95-129/1096

తసడడ:జ షపక అబగబకర ససదద క
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 66-9-411
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ షపక తజదదదన
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 66-10-554
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ సయద ఇసరరయల
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 66-69
వయససస:68
లస: పప

11827 SQX1978261
పపరర: సయద నశర వల

11828 SQX2144475
పపరర: షపక కరరమగననసర

11829 SQX2144483
పపరర: షపక అబగదల వససమ

95-1/924

95-136/933

95-136/934

తసడడ:జ సయద ఖదర మహహదద న
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 67-4-201
వయససస:20
లస: పప

భరస : అబగదల రహహస
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 78-7-475
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:జ షపక అబగదల రహహస
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 78-7-475
వయససస:34
లస: పప

11830 SQX2221547
పపరర: షపక రఫసద బబగగమ

11831 SQX1970987
పపరర: షపక షమమ షపక

11832 SQX2267565
పపరర: ననజనన షపక

95-136/935

భరస : షపక అబగదల వససమ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 78-7-475
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ షపక బబజ షపక
ఇసటట ననస:DR NO 18-11-134
వయససస:23
లస: ససస స

95-137/623

95-127/983

భరస : హమద బబష షపక
ఇసటట ననస:Dr No 18-22-34
వయససస:24
లస: ససస స
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పపరర: శశభ రరణణ వసర
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95-126/561

భరస : ససరజష కలమమర తనడడగరరర
ఇసటట ననస:DR NO:22-21-1422
వయససస:52
లస: ససస స
11836 SQX2249456
పపరర: మలర శశరర యయచసరర

95-127/984

భరస : హనసమసత రరవప యయచసరర
ఇసటట ననస:FLAT NO-101
వయససస:29
లస: ససస స
11839 SQX2362903
పపరర: మమధసరర తనడదపలర

95-137/765

11834 SQX1797851
పపరర: శకనవరసరరవప ధసళపపడడ

95-128/988

11835 SQX2077063
పపరర: ననగ జజఖత థసనగసటబర

తసడడ:జ మలర కరరరర ననజవప ధసళపపడడ
ఇసటట ననస:DRNO:1832,DURGA NAGAR 1S
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:FLAT 201
వయససస:21
లస: ససస స

11837 SQX1013549
పపరర: వనసకట వనయ కరరరసక వసక

తసడడ:జ బల శవ గగరరననథ రరవప వసక
ఇసటట ననస:FLATNO102,B-BLOCK,
వయససస:32
లస: పప

95-137/764
11838 SQX2362911
పపరర: సరయననగ వనసకట ససరజశ బబబగ
తనడదపలర
తసడడ:జ లకరణ రరవప తనడదపలర
ఇసటట ననస:flat no- 203
వయససస:48
లస: పప

11840 SQX2205524
పపరర: అనససరఖ బబ లశశటట

11841 SQX1814490
పపరర: చసదజ శశఖర మటబట

95-127/985

95-126/635

భరస : సరయ ననగ వనసకట ససరజశ బబబగ తనడదపలర
ఇసటట ననస:flat no- 203
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : గరరరధరరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:FLATNO-204,GOWRI ENCLAV
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ రరమ సరశమ మటబట
ఇసటట ననస:FLAT NO 406
వయససస:57
లస: పప

11842 SQX2474195
పపరర: చసదజ కల పపరర

11843 SQX2032928
పపరర: షరహహద షపక

11844 SQX1959709
పపరర: జరరనన బబగస షపక

95-135/816

తసడడ:జ గగరర ననధమ పపరర
ఇసటట ననస:FLAT Number 201,chand reside
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:F NO 401
వయససస:19
లస: పప

11845 SQX1923929
పపరర: మగనర షపక

11846 SQX1982750
పపరర: ససతమర మమదదరరడడ

95-199/927

భరస : అబగదల ఖసదదదస షపక
ఇసటట ననస:HNO-18-16-12
వయససస:45
లస: ససస స

95-199/1011

95-128/989

11849 SQX0674697
పపరర: రరజఖలకడర దథరడర

95-135/602

95-199/926

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:GUNTUR
వయససస:59
లస: ససస స
95-121/691

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:H.NO.22-12-185
వయససస:21
లస: ససస స

11848 SQX1797893
పపరర: భబరర వ రరమగడడ తషబబటట

95-130/713

11847 SQX1982768
పపరర: కకషష మబరరస మమదదరరడడడ

95-121/692

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:H.NO.22-12-185
వయససస:23
లస: పప
95-119/777

11850 SQX2330199
పపరర: షపక అఫప జ జ

95-119/778

తసడడ:జ వనసకట హనసమసత రరవప తషబబటట
ఇసటట ననస:HOUSE NO: 5-66-227,
వయససస:23
లస: పప

భరస : సతశ బబబగ దథరడర
ఇసటట ననస:New Door No.78-13-683
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ షపక జబబవర ఫరదర
ఇసటట ననస:OLD POLICE LINE LALAPETA 2
వయససస:19
లస: పప

11851 SQX1782432
పపరర: శవ రరమకకషష మమమడనల

11852 SQX2114924
పపరర: వనణగగరపరల యమరవర

11853 SQX2479004
పపరర: శవ రరబబబ

95-210/468

తసడడ:జ శకనవరసరరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:P 23-2-15
వయససస:30
లస: పప
11854 SQX2303394
పపరర: జలమన షపక

95-124/645

తసడడ:జ పపరయఖ
ఇసటట ననస:PARAMAYAKUNTA
వయససస:33
లస: ససస స
95-130/909

తసడడ:జ అనవర షపక
ఇసటట ననస:SYED KHAN STREET
వయససస:28
లస: పప

11855 SQX2351674
పపరర: పదనరరరమ పజజజపథ

తసడడ:జ సతఖననరరయణ రరబబ
ఇసటట ననస:SHOP NO.6 S.C COMPLEX
వయససస:32
లస: పప
95-125/756

భసధసవప: వకకమ పజజజపథ
ఇసటట ననస:Thuniguntla Complex
వయససస:32
లస: పప

11856 SQX2076172
పపరర: ననగ దదవ బతషల

95-120/48

తలర : వనసకటటశశరమర గగడడకసదసల
ఇసటట ననస:78-2-172
వయససస:28
లస: ససస స
7566 MLJ3665692
పపరర: పవన కలమమర� పప టర చడరరవప�
తసడడ:జ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:78-2-172
వయససస:29
లస: పప

7564 AP151000282482
పపరర: లకడర పప టర చడరరవప�

95-120/49

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:78-2-172
వయససస:48
లస: ససస స
95-120/51

7567 MLJ3665684
పపరర: సతఖననరరయణ� పప టర చడరరవప�
తసడడ:జ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:78-2-172
వయససస:31
లస: పప

95-129/906

భరస : వనయ కలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:13121998
వయససస:20
లస: ససస స
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7563 SQX1366138
పపరర: తరరపతమర పప టర చడరరవప

95-135/817

7565 SQX0837393
పపరర: శకనవరస పప టర చడరరవప

95-120/50

తసడడ:జ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:78-2-172
వయససస:27
లస: పప
95-120/52

7568 MLJ3661915
పపరర: సతష� ఆవపలమసద�

95-120/53

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:78-2-172
వయససస:34
లస: పప
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7569 AP151000279275
పపరర: ఏడడ కకసడలల పప టర చడరరవప�

95-120/54

తసడడ:జ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:78-2-172
వయససస:61
లస: పప
7572 SQX1294289
పపరర: అరరల అసజమ షపక

95-120/56

95-120/59

95-120/62

95-120/65

95-120/67

95-120/70

95-120/73

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప కకసడన
ఇసటట ననస:78-2-176
వయససస:39
లస: పప

7582 SQX1547621
పపరర: ససభబన షపక

7585 AP151000282254
పపరర: సరభరర షపక�

7588 AP151000279245
పపరర: నసరరలమర � షపక�

7591 SQX2183077
పపరర: రరఖబ షపక

95-120/75

7594 SQX1641893
పపరర: ననగగర సలమ షపక

95-120/66

7597 SQX2290864
పపరర: మహ లకడర కకసడ
తసడడ:జ లకడర ననరరయణ కకసడ
ఇసటట ననస:78-2-176
వయససస:33
లస: ససస స

7577 SQX1366070
పపరర: మహహదదదన షపక

95-120/61

7580 AP151000279279
పపరర: షసషసశర జజదన షపక

95-120/64

7583 SQX2376747
పపరర: సహననజ షపక

95-120/764

తసడడ:జ శమశఢర జడ షపక
ఇసటట ననస:78-2-174
వయససస:22
లస: ససస స
95-120/68

7586 SQX1325498
పపరర: నదదస షరరఫ షపక

95-120/69

తసడడ:జ నసరరలర షపక
ఇసటట ననస:78-2-175
వయససస:25
లస: పప
95-120/71

7589 AP151000279172
పపరర: సపవదన షపక

95-120/72

తసడడ:జ బకరరర
ఇసటట ననస:78-2-175
వయససస:64
లస: పప
95-129/1088

7592 SQX1641919
పపరర: కరరమబన షపక

95-120/74

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-2-176
వయససస:47
లస: ససస స
95-120/76

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-2-176
వయససస:26
లస: పప
95-120/78

95-120/58

తసడడ:జ నసరరదదదన
ఇసటట ననస:78-2-174
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ ససలమసన షపక
ఇసటట ననస:78-2-175
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:78-2-176
వయససస:66
లస: ససస స
7596 MLJ2538783
పపరర: లకడరననరరయణ కకసడన

95-120/63

తసడడ:జ ఖమజజ�
ఇసటట ననస:78-2-175
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ కజశవపలల�
ఇసటట ననస:78-2-175
వయససస:66
లస: పప
7593 MLJ3666633
పపరర: రమణమర కకసడ

7579 SQX1231380
పపరర: ననగజసదజ కలమమర దదవరసపరటట

7574 MLJ3666625
పపరర: గరససయమ బబగస షపక

తలర : పరఖరర జద షపక
ఇసటట ననస:78-2-174
వయససస:25
లస: పప

భరస : నసరరలమర�
ఇసటట ననస:78-2-175
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:78-2-175
వయససస:39
లస: పప
7590 MLJ3664448
పపరర: ఆదదననరరయణ� వలల
ర రర�

95-120/60

తసడడ:జ అబగదల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:78-2-174
వయససస:70
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-2-175
వయససస:31
లస: ససస స
7587 MLJ3664455
పపరర: శకనవరసరరవప� వలల
ర రర�

7576 MLJ2542439
పపరర: పదనరవత దదవరసపరటట�

95-119/768

భరస : ఘన
ఇసటట ననస:78-2-174
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ రరమగడడ దదవరసపరటట
ఇసటట ననస:78-2-174
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:78-2-174
వయససస:54
లస: పప
7584 MLJ3669470
పపరర: శవరసజన వలల
ర రర

95-120/57

భరస : రరమగ�
ఇసటట ననస:78-2-174
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ ఫకలకదదదన షపక
ఇసటట ననస:78-2-174
వయససస:25
లస: పప
7581 MLJ2538478
పపరర: దదవరసపరటట రరమగడడ�

7573 SQX1075044
పపరర: అరరలయమ బబగస షపక

7571 SQX2179786
పపరర: రరమమనన షపక

భరస : సప హహహల షపక
ఇసటట ననస:78-2-174
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:జ గన
ఇసటట ననస:78-2-174
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : షపక జజదన
ఇసటట ననస:78-2-174
వయససస:46
లస: ససస స
7578 SQX1450220
పపరర: సప హహల షపక

95-120/55

తసడడ:జ ననగ మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:78-2-172
వయససస:31
లస: పప

తలర : మలకర షపక
ఇసటట ననస:78-2-174
వయససస:26
లస: ససస స
7575 AP151000282130
పపరర: పరఖరర షపక

7570 MLJ3661923
పపరర: శకనవరసరరవప� పప టర చడరరవప�

7595 SQX1641901
పపరర: ఖమజజ షపక

95-120/77

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-2-176
వయససస:27
లస: పప
95-120/765

7598 SQX2276020
పపరర: అనల మలలర మబడడ

95-120/766

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర మలలర మబడడ
ఇసటట ననస:78-2-176
వయససస:26
లస: పప
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7599 SQX1253772
పపరర: భగవననశశరర షపక
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95-120/79

భరస : గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:78-2-177
వయససస:32
లస: ససస స
7602 SQX0717371
పపరర: భబసకరస ఇనగడప

95-120/82

95-120/85

95-120/88

95-120/91

95-120/94

95-120/767

95-121/125

తసడడ:జ జజఫర సయఖద�
ఇసటట ననస:78-2-189
వయససస:48
లస: పప

7612 MLJ3664471
పపరర: శకనవరసరరవప� పప టర చడరరవప�

7615 SQX1037366
పపరర: ససరజష కకసడడపరరస

7618 SQX2336915
పపరర: వహహద ఇమమమ షపక

7621 SQX0932756
పపరర: షరమద ససలమసనన సయఖద

95-126/407

7624 SQX0574053
పపరర: ఇలయమజ� గగసడర పలర �

95-120/92

7627 SQX2074805
పపరర: వనసకకబ రరవప గరశకరశడ
తసడడ:జ ససబబ రరవప గరశకరశడ
ఇసటట ననస:78-2-189
వయససస:55
లస: పప

7607 SQX0941252
పపరర: శక వనణణ పప టర చదరరవప

95-120/87

7610 SQX1234541
పపరర: సరయ కకషష పప టర చడరరవప

95-120/90

7613 SQX0503615
పపరర: లకడర మమలపప లల�

95-120/93

భరస : జజరర వలసన రరజ�
ఇసటట ననస:78-2-179
వయససస:40
లస: ససస స
95-120/95

7616 SQX0504936
పపరర: జజరర వలసన రరజ�

95-120/96

తసడడ:జ రరయపప మమలపప లల�
ఇసటట ననస:78-2-179
వయససస:49
లస: పప
95-120/768

7619 SQX2337699
పపరర: ఖమజ రహసతషలమర షపక

95-120/769

తసడడ:జ బగడడ షపక
ఇసటట ననస:78-2-179
వయససస:38
లస: పప
95-126/405

7622 MLJ0986109
పపరర: నససన
జ ��

95-126/406

భరస : సరదదక� �
ఇసటట ననస:78-2-189
వయససస:44
లస: ససస స
95-126/408

తసడడ:జ ఇసరరయల�
ఇసటట ననస:78-2-189
వయససస:35
లస: పప
95-126/410

95-120/84

తసడడ:జ శకనవరసరరవప పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-2-178
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ అహమరద జజన
ఇసటట ననస:78-2-189
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అహమరదనర న�
ఇసటట ననస:78-2-189
వయససస:47
లస: ససస స
7626 AP151000285030
పపరర: సరదదక సయఖద�

95-120/89

భరస : బగడడ షపక
ఇసటట ననస:78-2-179
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటసశరరర సమగదనజల
ఇసటట ననస:78-2-184
వయససస:54
లస: పప
7623 SQX0218750
పపరర: షకకరర� సయఖద�

7609 MLJ3669504
పపరర: ఆదదలకడర పప డర చడరరవప

7604 SQX1253749
పపరర: గరలబ సరహహబ షపక

తసడడ:జ శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:78-2-178
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:78-2-179
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:78-2-179
వయససస:63
లస: పప
7620 SQX1549890
పపరర: సరసబశవ రరవప సమగదనజల

95-120/86

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:78-2-178
వయససస:53
లస: పప

భరస : పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:78-2-179
వయససస:45
లస: ససస స
7617 SQX2334746
పపరర: బగడడ షపక

7606 SQX0537092
పపరర: సతఖననరరయణ కలకలనసరర

95-120/81

తలర : చనసదదన షపక
ఇసటట ననస:78-2-177
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-2-178
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ తరరపతయఖ చససడసరర
ఇసటట ననస:78-2-178
వయససస:37
లస: పప
7614 SQX1037341
పపరర: భబరత కకసడడపరరస

95-120/83

తసడడ:జ వనరరకయఖ
ఇసటట ననస:78-2-177
వయససస:62
లస: పప

భరస : పపలర యఖ చససడసరర
ఇసటట ననస:78-2-178
వయససస:35
లస: ససస స
7611 SQX1450246
పపరర: పపలర యఖ చససడసరర

7603 SQX0537076
పపరర: శకనస� కలకలనసరర�

7601 SQX0537050
పపరర: ససబబలకడర కలకలనసరర

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:78-2-177
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:78-2-177
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:78-2-177
వయససస:42
లస: పప
7608 SQX1450253
పపరర: మసరసనమర చససడసరర

95-120/80

భరస : రరసబబబగ�
ఇసటట ననస:78-2-177
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:78-2-177
వయససస:77
లస: ససస స
7605 SQX0537084
పపరర: రరసబబబగ కలకలనసరర

7600 SQX0537068
పపరర: వజయకలమమరర� కలకలనసరర�

7625 SQX0219691
పపరర: ఇసతయమజ� గగసడర పలర �

95-126/409

తసడడ:జ ఇసరరయల�
ఇసటట ననస:78-2-189
వయససస:41
లస: పప
95-126/572

7628 SQX2131936
పపరర: శక కవఖ బబయ గరశకరశడ

95-126/624

తసడడ:జ వనసకకబ రరవప గరశకరశడ
ఇసటట ననస:78-2-189
వయససస:20
లస: ససస స
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7629 SQX2134831
పపరర: నఖల రరవప గరశకరశడ
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95-126/625

తసడడ:జ వనసకకబ రరవప గరశకరశడ
ఇసటట ననస:78-2-189
వయససస:18
లస: పప
7632 SQX0150763
పపరర: హరర కకరణ కకతస

95-126/413

95-126/416

భరస : శరఖమల కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:78-2-194
వయససస:27
లస: ససస స
7638 SQX0746925
పపరర: కకషష రరడడడ శరఖమల

95-126/419

95-126/627

95-121/816

95-121/127

95-121/130

భరస : కకటటశశరరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-2-198
వయససస:52
లస: ససస స

95-126/420

7648 AP151000291691
పపరర: జవహర కనగలలపల

7651 AP151000291556
పపరర: బబబగరరవపగగపస కనగలలపల

95-126/421

7654 SQX1135103
పపరర: రరధ రరణణ పప లశశటట

95-119/769

7657 AP151000291158
పపరర: శశశల కలమమరర పప లశశటట
భరస : వనసకటబజవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-2-198
వయససస:53
లస: ససస స

7637 SQX1345165
పపరర: వనసకట రరడడడ శరఖమల

95-126/418

7640 SQX2121671
పపరర: హనసమసత రరవప పప తనడడ

95-126/626

7643 SQX2140572
పపరర: అతయ ఆఫసజన పఠరన

95-121/815

తసడడ:జ అససఫ అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-2-196
వయససస:24
లస: ససస స
95-126/628

7646 MLJ0983510
పపరర: ననగలకకషక కనగలలపల

95-121/126

భరస : యగసధర కనగలలపల
ఇసటట ననస:78-2-197
వయససస:42
లస: ససస స
95-121/128

7649 AP151000291578
పపరర: అశశక కనగలలపల

95-121/129

తసడడ:జ బబబగరరవప గగపస కనగలలపల
ఇసటట ననస:78-2-197
వయససస:45
లస: పప
95-121/131

7652 SQX2053189
పపరర: కకషష కరశక కనగలలపల

95-121/731

తసడడ:జ యగగసధర కనగలలపల
ఇసటట ననస:78-2-197
వయససస:22
లస: పప
95-121/132

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-2-198
వయససస:29
లస: ససస స
95-121/134

95-126/415

తసడడ:జ పసచచయఖ పప తనడడ
ఇసటట ననస:78-2-195
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ గగరరననధస కనగలలపల
ఇసటట ననస:78-2-197
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:జ యగగరసధర కనగల పపల
ఇసటట ననస:78-2-197
వయససస:23
లస: పప
7656 AP151000291154
పపరర: రరకకరణణ కలమమరర పప లశశటట

7645 SQX2138279
పపరర: అతయ ఆఫసజన పఠరన

7634 MLJ0982009
పపరర: బబల ససబబబరరవప కకతస

తసడడ:జ సహదదవ రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:78-2-194
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ బబబగరరవప గగపస కనగలలపల
ఇసటట ననస:78-2-197
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ బబబగరరవప గగపస కనగలలపల
ఇసటట ననస:78-2-197
వయససస:46
లస: పప
7653 SQX1866904
పపరర: కకషష కరశక కనగలపపల

95-126/417

తసడడ:జ అససఫ అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-2-196
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబబగ రరవప గగపస కనగలలపల
ఇసటట ననస:78-2-197
వయససస:62
లస: ససస స
7650 AP151000291579
పపరర: యగగసధర కనగలలపల

7636 SQX0788968
పపరర: లకడర శరఖమల

7642 SQX2156420
పపరర: రరశననరర పఠరన

95-126/412

తసడడ:జ పపరష చసదజరరవప
ఇసటట ననస:78-2-190
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:జ అససఫ అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-2-196
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:జ అససఫ అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-2-196
వయససస:20
లస: ససస స
7647 AP151000291478
పపరర: ఇసదసమత కనగలలపల

95-126/414

తసడడ:జ ననగజసదజ రరడడడ శరఖమలమ
ఇసటట ననస:78-2-194
వయససస:60
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప పప తనడడ
ఇసటట ననస:78-2-195
వయససస:36
లస: ససస స
7644 SQX2156453
పపరర: అసజమన అర పఠరన

7633 SQX1348375
పపరర: వనసకట ననగ దసరర పజసరద
పపరఠరర
తసడడ:జ ననరరయణ పపరఠరర
ఇసటట ననస:78-2-190
వయససస:47
లస: పప

7639 SQX0746917
పపరర: సహదదవ రరడడడ శరఖమల

7631 MLJ0986083
పపరర: పదనరవత కకతస

భరస : బబల ససబబ రరవప కకతనస
ఇసటట ననస:78-2-190
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సహడవ రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:78-2-194
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ సహదదవ రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:78-2-194
వయససస:35
లస: పప
7641 SQX2122067
పపరర: రమదదవ పప తనడడ

95-126/411

భరస : హరరకకరణ కకతస
ఇసటట ననస:78-2-190
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ బబల ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-2-190
వయససస:32
లస: పప
7635 SQX1608126
పపరర: శరఖమల అసజల

7630 SQX1154913
పపరర: లమవణఖ కకతస

7655 SQX1580308
పపరర: శశభ రరణణ పప లశశటట

95-121/133

భరస : రరజజ శశఖర పపరర
ఇసటట ననస:78-2-198
వయససస:34
లస: ససస స
95-121/135

7658 SQX0476051
పపరర: కకశశర కలమమర పప లశశటట

95-121/136

తసడడ:జ వనసకట రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-2-198
వయససస:32
లస: పప
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7659 AP151000291189
పపరర: కకటటశశరరరవప పప లశశటట

95-121/137

తసడడ:జ హరరననరరయణ పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-2-198
వయససస:55
లస: పప
7662 SQX1170273
పపరర: కకషప ర కలమమర కకలశశటట

95-126/422

95-121/142

95-121/143

95-121/146

95-121/149

95-121/819

95-121/154

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:41
లస: పప

95-121/818

7669 SQX0482638
పపరర: వనసకట సతఖవత గగడడపరటట

తసడడ:జ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-2-201
వయససస:18
లస: పప
95-121/144

7672 SQX0171363
పపరర: కణనవత గగడడపరటట

7675 AP151000291136
పపరర: రరమమరరవప గగడడపరటట

7678 SQX0017590
పపరర: రరజజశశరర అళయర న అళయర న

7681 SQX1620831
పపరర: పదనరవత పప తరర సక

95-121/157

7684 SQX1620856
పపరర: ససత మహలకడర పప తరర సక

95-121/147

7687 SQX0170449
పపరర: అమరననధ కనగలలపల

95-121/145

7673 MLJ0980417
పపరర: యగగసధర గగడడపరటట

95-121/148

తసడడ:జ రరమమరరవప గగడడపరటట
ఇసటట ననస:78-2-202
వయససస:36
లస: పప
95-121/150

7676 AP151000291585
పపరర: రరఘవరరవప గగడడపరటట

95-121/151

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర గగడడపరటట
ఇసటట ననస:78-2-202
వయససస:65
లస: పప
95-121/152

7679 SQX0171538
పపరర: అనల కలమమర అలమరన

95-121/153

తసడడ:జ అసబబ జ రరవప అలమరన
ఇసటట ననస:78-2-204
వయససస:32
లస: పప
95-121/155

7682 SQX0170571
పపరర: ఆదదలకడర కర

95-121/156

భరస : నరసససహరరవప కర
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:42
లస: ససస స
95-121/158

భరస : ననగజశశరరరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:62
లస: ససస స
95-121/160

7670 AP151000291106
పపరర: పదనరవత గగడడపరటట
తసడడ:జ రరమమరరవప గగడడపరటట
ఇసటట ననస:78-2-202
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మహన కలమమర పప తరర సక
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపలమరరరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:59
లస: ససస స
7686 SQX1620823
పపరర: మహన కలమమర పప తరర సక

7667 SQX2251270
పపరర: హరర కకషష కకమగరరర

భరస : అసబబజ రరవప అళయళన
ఇసటట ననస:78-2-204
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : హరర శకనవరస పపసడదలమ
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:32
లస: ససస స
7683 SQX0170530
పపరర: కనకదసరర పససమరరస

95-121/817

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర గగడడపరటట
ఇసటట ననస:78-2-202
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:78-2-202
వయససస:41
లస: పప
7680 SQX0885046
పపరర: అనసరరధ పపసడదలమ

95-121/141

భరస : రరఘవరరవప గగడడపరటట
ఇసటట ననస:78-2-202
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:జ రరఘవరరవప గగడడపరటట
ఇసటట ననస:78-2-202
వయససస:42
లస: పప
7677 SQX2316990
పపరర: సతఖననరరయణ అనసమలశశటట

7664 SQX1830983
పపరర: రరధ కకషష సరయ ససతర
కకమబరరర
తసడడ:జ శకనవరసరరవప కకమబరరర
ఇసటట ననస:78-2-201
వయససస:22
లస: పప

భరస : యగగరసధర గగడడపరటట
ఇసటట ననస:78-2-202
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప గగడడపరటట
ఇసటట ననస:78-2-202
వయససస:54
లస: ససస స
7674 AP151000291584
పపరర: చసదజశశఖర గగడడపరటట

7666 SQX2149805
పపరర: హరర కకషష కలమరరర

95-121/139

95-121/140

తసడడ:జ శకనవరస రరవప కలమరరర
ఇసటట ననస:78-2-201
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:జ రరమమరరవప గగడడపరటట
ఇసటట ననస:78-2-202
వయససస:34
లస: ససస స
7671 AP151000291543
పపరర: శవకలమమరర గగడడపరటట

7663 SQX1830942
పపరర: పజమల రరణణ కకమబరరర

7661 AP151000291443
పపరర: వనసకటబజవప పప లశశటట

తసడడ:జ హరరననరరయణ పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-2-199
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకమబరరర
ఇసటట ననస:78-2-201
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ రరధనకకషషమబరరస కకమబరరర
ఇసటట ననస:78-2-201
వయససస:45
లస: పప
7668 MLJ2569903
పపరర: శకదదవ గగడడపరటట

95-121/138

తసడడ:జ హరరననరరయణ పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-2-198
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:78-2-199
వయససస:47
లస: పప
7665 MLJ2569895
పపరర: శకనవరసస కకమబరరర

7660 AP151000291500
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పప లశశటట

7685 SQX0170472
పపరర: అనసతలకడరరరజఖస కర

95-121/159

భరస : లకడర వనసకటననరరయణరరవప కర
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:75
లస: ససస స
95-121/161

తసడడ:జ లకడరవనసకట ననరరయణరరవప కనగలలపల
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:44
లస: పప

7688 SQX0170548
పపరర: హరననద కనగలలపల

95-121/162

తసడడ:జ లకడర వనసకట ననరరయణ రరవప కనగలప
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:45
లస: పప
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7689 SQX0170597
పపరర: వనసకటనరసససహరరవప కర

95-121/163

తసడడ:జ లకడరవనసకటననరరయణరరవప కర
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:48
లస: పప
7692 SQX0788935
పపరర: హరరక కకతతరర

95-126/423

95-126/426

95-126/429

95-121/732

తసడడ:జ పరసడడ రసగర రరవప
ఇసటట ననస:78-2-209
వయససస:42
లస: పప
7704 SQX2305456
పపరర: రజవత ఆకరలణ కకసడసరర

95-126/629

95-126/433

95-126/436

తసడడ:జ రహమమన
ఇసటట ననస:78-2-212
వయససస:51
లస: పప

95-126/430

95-126/438

7702 SQX2303857
పపరర: రజవసత చరరనవపశ కకసడసరర

7703 SQX2074698
పపరర: రరజజశశరర కకట

7705 SQX2145399
పపరర: రజవసత చరరనవపశల కకడదరర

7708 SQX0474056
పపరర: పరవన వనసకట నరజష గగసడన

7711 AP151000285371
పపరర: ననగరరరడడడ మబలసరరడడడ

7714 AP151000288081
పపరర: మజరరననసర బబగస

7717 SQX1310267
పపరర: ననవనన ఫరరరన మహమరకద
తసడడ:జ సపవఫపలమర మహరద
ఇసటట ననస:78-2-214
వయససస:25
లస: ససస స

95-126/425

95-126/428

7700 SQX0812313
పపరర: కకషషమబరరస వనలలగబరర
తసడడ:జ కకటయఖ
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:56
లస: పప

95-121/820

95-126/431

95-126/573

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:78-2-209
వయససస:41
లస: ససస స
95-126/630

7706 AP151000288185
పపరర: వనదవత గగసడన

95-126/432

భరస : కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:78-2-211
వయససస:58
లస: ససస స
95-126/434

7709 SQX0573592
పపరర: హరర రతష కలమమర గగసడన

95-126/435

తసడడ:జ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:78-2-211
వయససస:32
లస: పప
95-126/437

7712 SQX2121788
పపరర: వనసకట పపషపవలర గగసడ

95-126/631

భరస : హరర రతశ కలమమర గగసడ
ఇసటట ననస:78-2-211
వయససస:24
లస: ససస స
95-126/439

భరస : ఎమ.ఎ. రహమమన
ఇసటట ననస:78-2-212
వయససస:70
లస: ససస స
95-126/441

7697 SQX1038265
పపరర: భబనసమత కకతతరర

తసడడ:జ కజ ఎల వ ననరరయణ రరవప కనగల పప
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:78-2-211
వయససస:71
లస: పప

భరస : ఎమ. ఎ. రహమమన
ఇసటట ననస:78-2-212
వయససస:44
లస: ససస స
7716 AP151000285517
పపరర: అకబర మహమరద

7699 SQX1831080
పపరర: అమర ననధ కనగల పప

7694 SQX0170506
పపరర: వనసకటననగలకడర శరరష కర కర

భరస : శకనవరస మబరరస కకతతరర
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:జ కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:78-2-211
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటపపననయఖ
ఇసటట ననస:78-2-211
వయససస:63
లస: పప
7713 AP151000288077
పపరర: జజహహదన బబగస

95-126/427

తసడడ:జ శకనవరస రరవప కకసడదరర
ఇసటట ననస:78-2-209
వయససస:18
లస: పప

భరస : ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:78-2-211
వయససస:59
లస: ససస స
7710 AP151000285057
పపరర: కకషషమబరరస గగసడన

7696 SQX0713693
పపరర: జయలకడర వనలలగబరర

95-121/165

భరస : అమరననధ కర
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరస రరవప కకసడసరర
ఇసటట ననస:78-2-209
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:78-2-209
వయససస:20
లస: ససస స
7707 AP151000288310
పపరర: శవమర మబలసరరడడడ

95-126/424

భరస : కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:53
లస: ససస స
7701 SQX2069789
పపరర: శకనవరస రరవప కకట

7693 SQX0788943
పపరర: ఎస వ ఎన లకడర కకతతరర

7691 SQX0170381
పపరర: పపలమరరరవప పససమరరస

తసడడ:జ సతఖననరరయణరరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరస మబరరస కకతతరర
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : హరననథ కర
ఇసటట ననస:78-02-208
వయససస:42
లస: ససస స
7698 SQX0368209
పపరర: శకనవరస మబరరస కకతత
స రర

95-121/164

తసడడ:జ కరమమశశర రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరస మబరరస కకతతరర
ఇసటట ననస:78-2-208
వయససస:27
లస: ససస స
7695 SQX0170647
పపరర: ససనత కర కర

7690 SQX1875293
పపరర: శకనవరస మబరరస కకతత
స రర

95-126/440
7715 SQX0219477
పపరర: ఖదదర అహరద ఖమన మహమరద

తసడడ:జ నయయమగలమర ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:78-2-212
వయససస:34
లస: పప
95-121/166

7718 SQX0017376
పపరర: యమసరమన షపక

95-121/167

భరస : సపవఫపలమర షపక
ఇసటట ననస:78-2-214
వయససస:54
లస: ససస స
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95-121/168

తసడడ:జ జజపర మహమరద
ఇసటట ననస:78-2-214
వయససస:64
లస: పప
7722 SQX0025510
పపరర: శకలత వనలసపలర

95-125/180

7723 SQX0025213
పపరర: పజసరద వనలస పలర

95-125/183

7728 SQX1821552
పపరర: కజశవ వనసకట ననగ సరయకకషష
కకట
తసడడ:జ వనసకట గణ పజసరద కకట
ఇసటట ననస:78-2-217
వయససస:23
లస: పప

95-126/444

7731 SQX0218594
పపరర: హబబగననసర బబగస షపక�

95-126/447

7726 SQX1580449
పపరర: దదవనసదజ వత కకట

95-126/450

95-126/442

95-125/182

7727 MLJ2565901
పపరర: కళయవత� యలర సపలర �

95-126/443

భరస : నరసయఖ� �
ఇసటట ననస:78-2-217
వయససస:73
లస: ససస స

7729 SQX1821578
పపరర: వనసకట గణ పజసరద కకట

95-126/445

7730 SQX0516476
పపరర: వనసకట లకడర సతఖననరరయణ�
కకట�
తసడడ:జ వనసకట రతనస�
ఇసటట ననస:78-2-217
వయససస:63
లస: పప

95-126/446

95-126/448

7733 SQX1574087
పపరర: ఛనన బబషర షపక

95-126/449

7732 AP151000288149
పపరర: షసషషననసర మహమరద

7735 AP151000285432
పపరర: రరషన యమ డడ�

95-126/453 7738 AP151000285342
7737 AP151000285442
పపరర: మహమరద ఇకరబల జజన షపక
పపరర: ఇబజహహస యమ డడ�

తసడడ:జ మహమరద ఖమదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-2-218
వయససస:23
లస: పప
95-126/451

7741 SQX1201623
పపరర: నగరన షపక

7736 AP151000285047
పపరర: ఎమ డడ ఖమదర మసరసన షపక

95-126/454

7739 SQX1621128
పపరర: ససహన షపక

95-126/557

తసడడ:జ మహమరద ఇకరబల జజన షపక
ఇసటట ననస:78-2.218
వయససస:22
లస: ససస స
95-121/170

7742 SQX0977603
పపరర: ఆరరఫ మహమరద

95-121/171

తసడడ:జ మహమద ఖమదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-2-220
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మహమరద ఇకరబల జజన షపక
ఇసటట ననస:78-2-220
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ వరహహద మహమరద
ఇసటట ననస:78-2-220
వయససస:26
లస: పప

7743 SQX0308064
పపరర: శకమనననరరయణ చసదథలల

7744 SQX2318434
పపరర: నససఫర తహహహద షపక

7745 AP151000282219
పపరర: వనసకటససబబమర వనదసలలరర

95-121/172

తసడడ:జ సరసబశవ రరవప చసదథలల
ఇసటట ననస:78-2-220
వయససస:44
లస: పప
7746 AP151000279299
పపరర: వనసకటటశశరరర వనదసలలరర
తసడడ:జ పపననయఖ
ఇసటట ననస:78-2-222
వయససస:62
లస: పప

95-121/823

తసడడ:జ మహమరద ఇకరబల జజన షపక
ఇసటట ననస:78-2-220
వయససస:18
లస: ససస స
95-120/98

7747 SQX1155143
పపరర: ననగ రరజరరల కరకలమమనస

95-126/452

తసడడ:జ మహమరదనదశస షపక
ఇసటట ననస:78-2-218
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ ఇసరరయల�
ఇసటట ననస:78-2-218
వయససస:76
లస: పప
95-121/169

7724 SQX1358697
పపరర: సరసబబజజఖస వనలరసపలర

భరస : వనసకట లకడర సతఖననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:78-2-217
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇబజహహస�
ఇసటట ననస:78-2-218
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ మహమరదనదశస
ఇసటట ననస:78-2-218
వయససస:52
లస: పప

95-121/822

భరస : గరపరల కకషష మబరరస వనలరసపలర
ఇసటట ననస:78-2-217
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ఇబబజహహమ
ఇసటట ననస:78-2-218
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇబజహహస� �
ఇసటట ననస:78-2-218
వయససస:40
లస: పప

7740 SQX1088427
పపరర: ఉజజర రహమమత షపక

95-125/181

తసడడ:జ వనసకట లకరయఖ గగపరస కకట
ఇసటట ననస:78-2-217
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఖమదడర మసరసన�
ఇసటట ననస:78-2-218
వయససస:46
లస: ససస స

7721 SQX2310597
పపరర: మగనన మహమరద

భరస : బషసరరదదదన
ఇసటట ననస:78-2-217
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ గరపరల కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:78-2-217
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ నరసససహరరవప వనలరసపలర
ఇసటట ననస:78-2-217
వయససస:67
లస: పప

7734 MLJ2561918
పపరర: రరయమజ� మహమరద�

95-121/821

తసడడ:జ షఫస
ఇసటట ననస:78-2-217
వయససస:44
లస: పప

భరస : పజసరద
ఇసటట ననస:78-2-217
వయససస:40
లస: ససస స
7725 SQX1358622
పపరర: గరపరల కకషష మబరరస వనలరసపలర

7720 SQX2310464
పపరర: బషసరరదదదన మహమరద

95-120/97

భరస : వనసకటటశశరరరర
ఇసటట ననస:78-2-222
వయససస:56
లస: ససస స
95-119/20

తసడడ:జ వనసకట ననగజశశర రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:78-2-223
వయససస:26
లస: పప

7748 SQX1788215
పపరర: శవరసజన కకతత
స రర

95-120/99

భరస : మగరళ కకషష కకతత
స రర
ఇసటట ననస:78-2-223
వయససస:46
లస: ససస స
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95-120/100

తసడడ:జ రరమమరరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:78-2-223
వయససస:46
లస: ససస స
7752 SQX1482728
పపరర: అశశక కలమమరర తతనసగగసటర

95-120/103

7753 SQX0747576
పపరర: వనసకట ధరణణష కకతస మమసస

95-120/106

95-120/114

తసడడ:జ ఉమమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-2-226
వయససస:52
లస: పప
7770 MLJ3668720
పపరర: రజవత బబయ� కతజ�

95-120/117

భరస : శవశసకర సససగ�
ఇసటట ననస:78-2-228
వయససస:37
లస: ససస స
7773 MLJ3661998
పపరర: ఈశశర సససగ� కతజ�

తసడడ:జ రరజశశఖర పసలర
ఇసటట ననస:78-2-229
వయససస:24
లస: ససస స

95-120/107

7765 AP151000282246
పపరర: ఇసదదరర గరపవరపప

95-120/120

95-120/110

7763 MLJ3663580
పపరర: ససబజమణఖస� తతనసగగసటర �

95-120/111

తసడడ:జ కకషషమబరరస�
ఇసటట ననస:78-2-224
వయససస:56
లస: పప
95-120/112

95-120/113
7766 AP151000282381
పపరర: సశరరజఖభబరతలకడర గరపవరపప

భరస : వనసకట ససధనకర గగపరస గరపవరపప
ఇసటట ననస:78-2-226
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప గరపవరపప
ఇసటట ననస:78-2-226
వయససస:74
లస: ససస స

95-120/115
7768 AP151000279161
పపరర: వనసకట ససధనకర గగపరస
గరపవరపప
తసడడ:జ ఉమమమహహశశరరరవప గరపవరపప
ఇసటట ననస:78-2-226
వయససస:57
లస: పప

95-120/116
7769 AP151000279371
పపరర: ఉమమ మహహశశరరరవప గరపవరపప

తసడడ:జ ననసరయఖ గరపవరపప
ఇసటట ననస:78-2-226
వయససస:78
లస: పప

7771 MLJ3666690
పపరర: దదపసస బబయ కకతజ

7772 AP151000282418
పపరర: వజయ బబయ కతజ

95-120/118

7774 MLJ3663622
పపరర: శవశసకర సససగ� కతజ�

7777 SQX1416701
పపరర: యన ఇసధసమత
భరస : యస నలకసడ మబరరస
ఇసటట ననస:78-2-229
వయససస:26
లస: ససస స

95-120/119

భరస : శరఖస శసకర సససగ
ఇసటట ననస:78-2-228
వయససస:46
లస: ససస స
95-120/121

తసడడ:జ ససరన సససగ�
ఇసటట ననస:78-2-228
వయససస:43
లస: పప
95-120/123

7760 AP151000282348
పపరర: వజయ తతనగగసటర
భరస : రమమష
ఇసటట ననస:78-2-224
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఈశశర సససగ
ఇసటట ననస:78-2-228
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ ససరఅన సససగ�
ఇసటట ననస:78-2-228
వయససస:42
లస: పప
7776 SQX1366039
పపరర: రరధదక రరణణ పసలర

తసడడ:జ శవకకకషషయఖ
ఇసటట ననస:78-2-223/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ కకషషమబరరస�
ఇసటట ననస:78-2-224
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:జ ననగజసదజస నడమనసరర
ఇసటట ననస:78-2-224
వయససస:58
లస: పప

95-120/105

95-120/108

7762 MLJ3663598
పపరర: రమమష� తతనసగసటర �

95-120/772

7754 SQX1482686
పపరర: నరహరర తతనసగగసటర

7759 SQX1312313
పపరర: ససపసజయ తషనసగగసటర

7761 MLJ3663614
పపరర: జయకకషష తతనసగగసటర

7767 AP151000279522
పపరర: వనసకటబరమమష బబబగ

95-120/104

95-120/771

తసడడ:జ ససబజహరణఖస తషనసగగసటర
ఇసటట ననస:78-2-224
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ ససబజమణఖస
ఇసటట ననస:78-2-224
వయససస:29
లస: పప

95-120/102

95-120/770 7757 SQX2280733
7756 SQX2280998
పపరర: లకడర సరయ తదజశశ తతనసగగసట
పపరర: లకడర మహన వనవషషవ
తతనసగసటబర
తసడడ:జ నరహరర తతనసగగసట
తసడడ:జ నరహరర తతనసగసటబర
ఇసటట ననస:78-2-223/1
ఇసటట ననస:78-2-223/1
వయససస:21
లస: ససస స
వయససస:19
లస: ససస స

95-120/778
7758 SQX2498327
పపరర: కజ ఆర వనసకట సరయ కకషష నఖల
కకతస మమసస
తసడడ:జ సరసబ శవ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:78-2-223/1
వయససస:20
లస: పప
95-120/109

7751 SQX0737049
పపరర: ననగ వనసకట కనకరతనస

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:78-2-223/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:78-2-223/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:78-2-223/1
వయససస:53
లస: పప

7764 SQX2417939
పపరర: కకటటశశర రరవప నడమనసరర

95-120/101

భరస : నరహరర
ఇసటట ననస:78-2-223/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శవకకకషషయఖ
ఇసటట ననస:78-2-223/1
వయససస:75
లస: ససస స
7755 SQX0747600
పపరర: సరసబశవరరవప కకతస మమసస

7750 SQX1482702
పపరర: లకడర ససజజత తతనసగగసటర

7775 MLJ3663630
పపరర: శరఖసశసకర సససగ�

95-120/122

తసడడ:జ ససరన సససగ�
ఇసటట ననస:78-2-228
వయససస:48
లస: పప
95-120/124

7778 SQX1315515
పపరర: వజయ జజల

95-120/125

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప జజల
ఇసటట ననస:78-2-229
వయససస:32
లస: ససస స
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95-120/126

భరస : వ.భబసకర�
ఇసటట ననస:78-2-229
వయససస:37
లస: ససస స
7782 SQX1866318
పపరర: సరమమమ జఖస చటటటపప

95-120/129

95-120/132

95-120/135

95-120/773

తసడడ:జ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:78-2-231
వయససస:45
లస: పప

7787 MLJ3663655
పపరర: రరజశశఖర� పసలర�

95-120/134

తసడడ:జ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:78-2-229
వయససస:45
లస: పప
95-120/136

7790 SQX2115517
పపరర: సరయ తదజ రరడడ చటటటపప

95-120/687

తసడడ:జ శకధర రరడడడ
ఇసటట ననస:78-2-229
వయససస:20
లస: పప
95-120/137

7793 AP151000282157
పపరర: ససశలదదవ తతనగగసడర �

95-120/138

భరస : రరమలసగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:78-2-230
వయససస:79
లస: ససస స
95-120/140

95-120/774
7796 SQX2432672
పపరర: వనసకట లకడర చనరరసరర దదవ
థనసగసటబర
భసధసవప: అరరర న అయఖపప థనసగసటబర
ఇసటట ననస:78-2-230
వయససస:19
లస: ససస స

95-125/686

7798 MLJ3666708
పపరర: రరమలకడర తతనసగగసటర

95-120/141

7799 AP151000282134
పపరర: రసగవలర తనయమరమర �
తతనసగగసటర �
భరస : సరసబమబరరస�
ఇసటట ననస:78-2-230/1
వయససస:76
లస: ససస స

95-120/142

95-120/144

7802 SQX1028498
పపరర: వనసకట అవన దరరశ

95-120/145

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-2-230/1
వయససస:58
లస: ససస స
95-120/143

7801 MLJ3663697
పపరర: ససబబబరరవప� తతనసగగసటర �
తసడడ:జ సరసబమబరరస�
ఇసటట ననస:78-2-230/1
వయససస:58
లస: పప

95-120/146

భరస : ననగజశశర రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:78-2-231
వయససస:39
లస: ససస స
7806 SQX0504662
పపరర: ననగజశశరరరవప బబ లశశటట

7792 MLJ3669546
పపరర: శకదదవ తతనసగగసటర

95-120/131

7795 MLJ3663705
పపరర: వనసకటసరసబ శవసరగర�
తతనసగగసటర �
తసడడ:జ రరమలసగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:78-2-230
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:జ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:78-2-230/1
వయససస:33
లస: పప
7803 SQX1365999
పపరర: వజయలకడర బబ లశశటట

7789 SQX1865807
పపరర: వనసకట పజసరద రరవప దదడడ

7784 SQX1866243
పపరర: పజఫపల దదడడ

95-120/139

తసడడ:జ సరగర
ఇసటట ననస:78-2-230
వయససస:19
లస: ససస స
7800 MLJ3665742
పపరర: సరసబమబరరస� తతనసగగసటర �

95-120/133

భరస : వనసకట సరసబశవ సరగర
ఇసటట ననస:78-2-230
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ సరగర తషనసగగసటర
ఇసటట ననస:78-2-230
వయససస:22
లస: పప
7797 SQX2113934
పపరర: చరరశశరదదవ థనసగసటబర

7786 SQX1482736
పపరర: ససబజమణఖఎస జజల

95-120/128

తసడడ:జ వనసకట పజసరద రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:78-2-229
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ వనసకట కకటటశశర దదడడ
ఇసటట ననస:78-2-229
వయససస:52
లస: పప

తలర : సరమమజఖస చటటట పప
ఇసటట ననస:78-2-229
వయససస:20
లస: పప
7794 SQX1620740
పపరర: అరరర న అయఖపప తషనసగగసటర

95-120/130

తసడడ:జ వనసకటటసశర రరవప జజల
ఇసటట ననస:78-2-229
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ బబల రరడడడ చటటటపప
ఇసటట ననస:78-2-229
వయససస:47
లస: పప
7791 SQX2339711
పపరర: సరయ తదజ రరడడడ చటటట పప

7783 SQX1166959
పపరర: గజరల లకరమర

7781 MLJ3668761
పపరర: వజజజమర పసలర

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:78-2-229
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నరసససహహలల
ఇసటట ననస:78-2-229
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:జ ససబజహరణఖస వడడవనలల
ఇసటట ననస:78-2-229
వయససస:38
లస: పప
7788 SQX1866284
పపరర: శకధర రరడడడ చటటటపప

95-120/127

భరస : ససబజమణఖఎస జజల
ఇసటట ననస:78-2-229
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకధర చటటటపప
ఇసటట ననస:78-2-229
వయససస:40
లస: ససస స
7785 SQX1416693
పపరర: యస నలకసడ మబరరస

7780 SQX1482744
పపరర: ధవళళసవరర జజల

7804 MLJ2542157
పపరర: వనసకట లకడరకలమమరర దరరశ

తసడడ:జ రరమ మహన రరవప దరరశ
ఇసటట ననస:78-2-231
వయససస:29
లస: ససస స
95-120/147

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:78-2-231
వయససస:56
లస: ససస స
95-120/149

7807 MLJ3663713
పపరర: రరమమహన దరరశ
తసడడ:జ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:78-2-231
వయససస:63
లస: పప

7805 SQX1365965
పపరర: కకటటశశరమర బబ లశశటట

95-120/148

భరస : రసగరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:78-2-231
వయససస:69
లస: ససస స
95-120/150

7808 SQX1492289
పపరర: ననగ రసగన కరకలమమనస

95-119/21

తసడడ:జ వనసకట ననగజశశర రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:78-2-232
వయససస:25
లస: ససస స
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7809 SQX1492271
పపరర: ససనతన కరకలమమనస
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95-119/22

7810 SQX2067387
పపరర: ననగ జజఖత పససపపలలటట

భరస : వనసకట ననగజశశర రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:78-2-232
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ సరసబ శవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:78-2-233
వయససస:21
లస: పప

7812 MLJ3668530
పపరర: రమమదదవ కకసడన

7813 SQX0943027
పపరర: కలమమర రరజజ కకసడన కకసడ

95-119/24

భరస : శవయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:78-2-236
వయససస:45
లస: ససస స
7815 MLJ3668522
పపరర: కళయఖణణ సప నస పరరమ

95-119/27

95-119/30

95-119/33

95-119/36

7822 AP151000279093
పపరర: పజకరశరరవప గగడడవరడ

7825 MLJ3669363
పపరర: కరరమగననసర బబగస షపక

95-119/39

7828 SQX2209575
పపరర: లకడర యమనద ప
న గ
జ డన

7814 MLJ3663390
పపరర: శవయఖ కకసడన

95-119/31

7817 SQX0747634
పపరర: రరజజష పరరమ పఱఱమ

7820 AP151000282137
పపరర: గసగర శవ ననగ లకడర గగడడవరడ

95-119/35
7823 SQX0869982
పపరర: తబసససమ బబగస మహమమరద
మహమరద
తసడడ:జ ఇకరబల మహమమరద మహమరద
ఇసటట ననస:78-2-241
వయససస:29
లస: ససస స

95-119/37

7826 MLJ3663416
పపరర: షబబర అల మహరద

95-121/824

7829 SQX1155085
పపరర: రరజశశఖర పరదరరస

95-121/173

తసడడ:జ పపళర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:78-2-244
వయససస:33
లస: పప

95-120/781
7833 SQX2498400
పపరర: మబననగఅలమ.మధసససదహనన.
రరవ మగనగరల
తసడడ:జ మధస.ససదహననరరవ మధసససధనరరవప
ఇసటట ననస:78-2-248
వయససస:47
లస: పప

95-120/801
7834 SQX2531879
పపరర: మబననగఅలమ.మధసససదహనన.
రరవ మగనగరల
తసడడ:జ మధస.ససదహననరరవ మధసససధనరరవప
ఇసటట ననస:78-2-248
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప దదశ
ఇసటట ననస:78-02-248
వయససస:69
లస: ససస స

7836 SQX2194850
పపరర: లకడర కలమమరర దదసప

7837 SQX2227924
పపరర: లకడర యమనద ప
న గ
జ డన

7838 SQX2307171
పపరర: పపషప వత చనవల

95-121/175

7832 AP151000291487
పపరర: ససబబబరరవప పపవరశడ

95-121/176

తసడడ:జ పరసడడరసగవఠల పపవరశడ
ఇసటట ననస:78-2-245
వయససస:62
లస: పప

Deleted

భరస : అకజకశశర రరవప యమనద ప
న గ
జ డన
ఇసటట ననస:78-2-248
వయససస:65
లస: ససస స

95-119/38

తసడడ:జ అయబబ అల మహమరద
ఇసటట ననస:78-2-241
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:78-2-245
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప దడస
ఇసటట ననస:78-2-248
వయససస:69
లస: ససస స

95-119/32

95-119/34

7831 SQX0898924
పపరర: వనసకట శవ ననగ ససదదప
పపవరశడ
తసడడ:జ ససబబబరరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:78-2-245
వయససస:29
లస: పప

95-121/825

95-119/29

భరస : పజకరశ రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:78-2-239
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : అకజకశశర రరవప యమనద ప
న గ
జ డన
ఇసటట ననస:78-2-243
వయససస:65
లస: ససస స
95-121/174

95-119/26

తసడడ:జ యశశసత బబబగ పఱఱమ
ఇసటట ననస:78-2-238
వయససస:27
లస: పప

భరస : గరస షపక
ఇసటట ననస:78-2-241
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:జ షరజహన మవమర
ఇసటట ననస:78-2-241
వయససస:56
లస: పప
7830 AP151000291488
పపరర: వజయలకడర పపవరశడ

95-119/28

తసడడ:జ రరధనకకషషమబరరస గగడడవరడ
ఇసటట ననస:78-2-239
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఇౘీ్బబల మహమరద
ఇసటట ననస:78-2-241
వయససస:46
లస: ససస స
7827 MLJ3663408
పపరర: ఇకరబల మహరద

7819 MLJ3668555
పపరర: ననగ అలలఖఖ గగడడవరడ

95-119/23

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర కకసడ
ఇసటట ననస:78-2-236
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:జ పజకరశరరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:78-2-239
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రధనకకషషమబరరస గగడడవరడ
ఇసటట ననస:78-2-239
వయససస:82
లస: ససస స
7824 MLJ3669371
పపరర: దదలల మద బబగస మహరద

95-119/25

భరస : యసశసత బబబగ పఱఱమ
ఇసటట ననస:78-2-238
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ పజకరశ రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:78-2-239
వయససస:25
లస: ససస స
7821 AP151000282049
పపరర: రతననవళ గగడడవరడ

7816 AP151000282143
పపరర: రమమదదవ పరరమ పఱఱమ

7811 SQX0943035
పపరర: యమమన శశశలజ కకసడన కకసడ

తసడడ:జ శవయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:78-2-236
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ శవయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:78-2-236
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ యశశసత బబబగ పఱఱమ
ఇసటట ననస:78-2-238
వయససస:30
లస: ససస స
7818 SQX0949834
పపరర: వనసకట సపసదన గగడడవరడ

95-119/711

95-121/826

7835 SQX2196160
పపరర: లకడర కలమమరర దదశ

95-121/774

95-121/827

భరస : ససబబరరవప చనవల
ఇసటట ననస:78-2-248
వయససస:54
లస: ససస స
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7839 SQX2183531
పపరర: ననగ లకడర ననదడసడర
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95-121/828

భరస : ననగజశశర రరవప ననదడసడర
ఇసటట ననస:78-2-248
వయససస:38
లస: ససస స
7842 SQX2185437
పపరర: దసరర ననదడసడర

95-121/831

95-121/179

95-121/833

95-121/182

7854 AP151000288243
పపరర: సమఉననసర�

95-126/456

95-121/184

95-121/834

7852 AP151000291060
పపరర: భరతషడడ తతనసగగసటర

7855 SQX0528174
పపరర: కలలపకలరర జయలకడర�

7858 SQX1607250
పపరర: రతన కలమమరర కకసడన

95-120/153

7861 SQX1607268
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడన

95-121/183

తసడడ:జ రరజశశఖర రరవప కరనసకలరరస
ఇసటట ననస:78-3-256/1
వయససస:24
లస: ససస స

7864 SQX1875905
పపరర: రరజ కరశక కరనసకలరరస

95-126/457

7867 AP151000291019
పపరర: సరసబశవరరవప కరనసకలరరస
తసడడ:జ దసరర యఖ కరనసకలరరస
ఇసటట ననస:78-3-257
వయససస:86
లస: పప

95-121/832

7850 AP151000291574
పపరర: సరళకలమమరర తతనసగగసటర

95-121/181

7853 SQX0528265
పపరర: కలలపకలరర లలత�

95-126/455

7856 SQX0474288
పపరర: కనకయఖ కలలపకలరర�

95-126/458

తసడడ:జ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:78-2-296
వయససస:65
లస: పప
95-120/151

7859 SQX1607235
పపరర: బబబ కకసడన

95-120/152

భరస : సతఖననరరయణ కకసడన
ఇసటట ననస:78-2-1092
వయససస:63
లస: ససస స
95-120/154

7862 AP151000282088
పపరర: వమల తతనగగసడర

95-120/155

భరస : ససబజమణఖస
ఇసటట ననస:78-3-224
వయససస:51
లస: ససస స
95-121/186

తసడడ:జ రరజజశశఖర రరవప కరనసకలరరస
ఇసటట ననస:78-3-256/1
వయససస:21
లస: పప
95-121/188

7847 SQX2192284
పపరర: ననగమలలర శశరర యడవలర

తసడడ:జ కనకయఖ�
ఇసటట ననస:78-2-296
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ సతఖననరరయణ కకసడన
ఇసటట ననస:78-2-1092
వయససస:43
లస: పప
95-121/185

95-121/178

భరస : భరతషడడ తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:78-2-250
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ననగ బబబగ కకసడన
ఇసటట ననస:78-2-1092
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ సతఖననరరయణ కకసడన
ఇసటట ననస:78-2-1092
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ సరసబశవ రరవప కరనసకలరరస
ఇసటట ననస:78-3-257
వయససస:59
లస: పప

7849 SQX2192656
పపరర: చరసజవ శసకర గరలర

7844 SQX0172502
పపరర: తజవనణణ గరళయర

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:78-2-249
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : కనకయఖ�
ఇసటట ననస:78-2-296
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:జ నజర సయఖద
ఇసటట ననస:78-2-385
వయససస:33
లస: పప

7866 AP151000291122
పపరర: చసదజ శశఖర రరవప కరనసకలరరస

95-121/180

తసడడ:జ వశశననధస తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:78-2-250
వయససస:64
లస: పప

భరస : షరకకర ఎమ. డడ�
ఇసటట ననస:78-2-296
వయససస:54
లస: ససస స

7863 SQX1875913
పపరర: పజతషఖష కరనసకలరరస

7846 AP151000291581
పపరర: గసగరధరకలమమర గరలమర

95-121/830

భరస : గసగరధరకలమమర గరళయర
ఇసటట ననస:78-2-249
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ గసగధర కలమమర గరలర
ఇసటట ననస:78-2-249
వయససస:21
లస: పప

7851 SQX1156992
పపరర: ఉపమనసఖ వశశననథ
తతనసగగసటర
తసడడ:జ భరతషడడ తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:78-2-250
వయససస:25
లస: పప

7860 SQX1607243
పపరర: ననగ బబబగ కకసడన

95-121/177

తసడడ:జ చరసజవరరవప గరళయర
ఇసటట ననస:78-2-249
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:జ గసగధర కలమమర గరలర
ఇసటట ననస:78-2-249
వయససస:23
లస: ససస స

7857 SQX1875707
పపరర: కలస సయఖద

7843 SQX0172569
పపరర: హనసమకలమమరర వప గరరక

7841 SQX2453876
పపరర: జజహనవ ఆతరల

తసడడ:జ శకనవరస రరవప ఆతరల
ఇసటట ననస:78-2-248
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గరరక
ఇసటట ననస:78-2-249
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ నరసససహరరవప గరరక
ఇసటట ననస:78-2-249
వయససస:45
లస: పప
7848 SQX2312668
పపరర: షరలన గరలర

95-121/829

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప ననదడసడర
ఇసటట ననస:78-2-248
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప ననదడసడర
ఇసటట ననస:78-2-248
వయససస:18
లస: ససస స
7845 SQX0172536
పపరర: సరసబశవరరవప గరరక

7840 SQX2193571
పపరర: లకడర తరరపఠమర ననదడసడర

7865 SQX1875889
పపరర: ననగ దదవ కరనసకలరరస

95-121/187

భరస : చసదజ శశఖర రరవప కరనసకలరరస
ఇసటట ననస:78-3-257
వయససస:38
లస: ససస స
95-121/189

7868 SQX1335158
పపరర: లమవణఖ సటటట

95-121/190

భరస : కకకషష మహన సటటట
ఇసటట ననస:78-3-258
వయససస:30
లస: ససస స

Page 87 of 402
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పపరర: భగవననశశరర సటటట
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95-121/191

భరస : వనసకట సరయ పజసరద సటటట
ఇసటట ననస:78-3-258
వయససస:33
లస: ససస స
7872 SQX1335182
పపరర: శరఖమ పజసరద సటటట

95-121/194

95-121/197

95-121/837

95-121/199

95-121/202

95-121/205

95-121/208

తసడడ:జ రరమమహననచనరర పప గబలల
ఇసటట ననస:78-3-262
వయససస:50
లస: పప

7882 SQX0143404
పపరర: మగగబల షపక

7885 MLJ2569739
పపరర: ఖమర జహన షపక

7888 SQX1875327
పపరర: మహహబ బబగ

7891 AP151000291005
పపరర: హహసపసన బబగ షపక

95-121/211

7894 SQX0898908
పపరర: ననరరయణరరడడడ పడడగపరటట

95-121/200

7897 SQX0417279
పపరర: మహర బబబబ తమరన
తసడడ:జ వశశననధరరవప తమరన
ఇసటట ననస:78-3-262
వయససస:58
లస: పప

7877 SQX2115392
పపరర: నససర అహమద షపక

95-121/733

7880 SQX2114700
పపరర: ససహహహల అకస ర షపక

95-126/574

7883 AP151000291146
పపరర: షసపరదదబగస షపక

95-121/201

భరస : కరరమగలలర షపక
ఇసటట ననస:78-3-259/1
వయససస:57
లస: ససస స
95-121/203

7886 MLJ2569713
పపరర: షరహహనన బబగస మహమరద

95-121/204

భరస : అబగదల వరహహద బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-3-260
వయససస:50
లస: ససస స
95-121/206

95-121/207
7889 AP151000291587
పపరర: అబగదల వహహద బబగ మహమరద

తసడడ:జ హహసపసన మహమరద
ఇసటట ననస:78-3-260
వయససస:47
లస: పప
95-121/209

7892 SQX0417311
పపరర: శకలసతల తమరన

95-121/210

భరస : మమహర బబబబ తమరన తమరన
ఇసటట ననస:78-3-262
వయససస:49
లస: ససస స
95-121/212

తసడడ:జ లకడర రరడడడ పడడగపరటట
ఇసటట ననస:78-3-262
వయససస:40
లస: పప
95-121/214

95-121/196

తసడడ:జ అహమద
ఇసటట ననస:78-3-259
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ వరహహదకబబగ షపక
ఇసటట ననస:78-3-260
వయససస:73
లస: పప

భరస : సరయబబబగ పప గరలల పప గబలల
ఇసటట ననస:78-3-262
వయససస:50
లస: ససస స
7896 MLJ2569614
పపరర: సరయబబబబ పప గగలల

95-125/687

తలర : గరస మయనసలమర బబగ
ఇసటట ననస:78-3-260
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ ఏస డడ మహదద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:78-3-260
వయససస:51
లస: పప
7893 MLJ2569598
పపరర: శకలకకష క పప గగలల

7879 SQX2113876
పపరర: షప యబ అసర స షపక

7874 SQX1395608
పపరర: వనసకట సరయ పజసరద సటటట

తసడడ:జ అహమద
ఇసటట ననస:78-3-259
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ గరస మయనసలమర బబగ షపక
ఇసటట ననస:78-3-260
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : హహసపసన బబగ షపక
ఇసటట ననస:78-3-260
వయససస:68
లస: ససస స
7890 AP151000291123
పపరర: గరస మయనసలర షపక

95-121/198

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:78-3-259/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:78-3-259/1
వయససస:61
లస: పప
7887 AP151000291469
పపరర: షసససననసరబబగస షపక

7876 AP151000291065
పపరర: నజర షపక

95-121/193

తసడడ:జ లకరయఖ సటటట
ఇసటట ననస:78-3-258
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ అహమద
ఇసటట ననస:78-3-259
వయససస:18
లస: పప

భరస : నర ర షపక
ఇసటట ననస:78-3-259/1
వయససస:38
లస: ససస స
7884 AP151000291166
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-121/195

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:78-3-259
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ సమద షపక
ఇసటట ననస:78-3-259
వయససస:24
లస: ససస స
7881 MLJ2569143
పపరర: సరదదఖమ షపక

7873 AP151000291222
పపరర: కకషషమహన సటటట

7871 AP151000291024
పపరర: అనససరఖ సటటట

భరస : పరపరరరవప� సటటట
ఇసటట ననస:78-3-258
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:జ పరపరరరవప సటటట
ఇసటట ననస:78-3-258
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ పరపరరరవప సటటట
ఇసటట ననస:78-3-258
వయససస:54
లస: పప
7878 SQX2336469
పపరర: షబన షపక

95-121/192

భరస : లకరయఖ సటటట
ఇసటట ననస:78-3-258
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ లకరయఖ సటటట
ఇసటట ననస:78-3-258
వయససస:45
లస: పప
7875 SQX0171876
పపరర: శకనవరసరరవప సటటట

7870 MLJ0990747
పపరర: వనసకట కమలమదదవ సటటట

7895 SQX0942177
పపరర: మగరళ కకషష కకట

95-121/213

తలర : వనసకటససబబమర కకట
ఇసటట ననస:78-3-262
వయససస:48
లస: పప
95-121/215

7898 MLJ2569606
పపరర: రరమమహననచనరర పప గగలల

95-121/216

తసడడ:జ లకకషక కరసతయఖ పప గబలల
ఇసటట ననస:78-3-262
వయససస:78
లస: పప
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పపరర: వనసకట శకలకడర కకటబ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12
95-121/217

7900 SQX1451061
పపరర: తదజ సరయ దసదస
ద

భరస : మగరళకకషష కకటబ
ఇసటట ననస:78-3-263
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ పజభబకర రరవప దసదస
ద
ఇసటట ననస:78-3-263
వయససస:24
లస: పప

95-121/220
7902 SQX0307942
పపరర: బబల ససవర వనసకటటసశర రరవప
దసదస
ద
తసడడ:జ పజభబకరరరవప దసదస
ద
ఇసటట ననస:78-3-263
వయససస:29
లస: పప

7903 MLJ2569994
పపరర: లకకష క దసడడడ
భరస : పజభబకరరరవప దసడడడ
ఇసటట ననస:78-3-264
వయససస:43
లస: ససస స

7905 MLJ2569796
పపరర: షహననజ మహమరద

7906 MLJ2569804
పపరర: నహహద మహమరద

95-121/223

భరస : మహమరద మగసర మహమరద
ఇసటట ననస:78-3-267
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మహమరద రఫస మహమరద
ఇసటట ననస:78-3-267
వయససస:49
లస: ససస స

7908 SQX0946483
పపరర: ఎలయమజ మహమరద

7909 AP151000291203
పపరర: యబసఫ మహమరద

95-121/226

తసడడ:జ అబగదల హఫసజ మహమరద
ఇసటట ననస:78-3-267
వయససస:33
లస: పప
7911 AP151000291684
పపరర: రఫస మహమరద

95-121/229

95-121/231

95-121/234

తసడడ:జ సరయబబబగ పరగరీథలల
ఇసటట ననస:78-3-269
వయససస:19
లస: పప

7918 AP151000291549
పపరర: దసరర నలపప

95-121/237

7921 AP151000291511
పపరర: రతస యఖ నలపప

95-121/839

7924 SQX1986355
పపరర: సరధదక అహరద సయఖద

95-121/227

95-121/222

7907 MLJ2569788
పపరర: అయషర షపక

95-121/225

7910 MLJ2569556
పపరర: మగసర మహమరద

95-121/228

తసడడ:జ ఫకకర అహమరద మహమరద
ఇసటట ననస:78-3-267
వయససస:49
లస: పప
95-121/230

7913 SQX2364941
పపరర: రరీదషర మహమరద

95-121/838

భరస : యగీససఫ మహమరద
ఇసటట ననస:78-3-267
వయససస:32
లస: ససస స
95-121/232

7916 AP151000291530
పపరర: కలమమరర రరయపపడడ

95-121/233

భరస : మహహష రరయపపడడ
ఇసటట ననస:78-3-269
వయససస:53
లస: ససస స
95-121/235

7919 SQX0772004
పపరర: షహననజ ఖమన మహమరద

95-121/236

తసడడ:జ మహహదదదన ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:78-3-269
వయససస:29
లస: పప
95-121/238

7922 SQX0772418
పపరర: మహహదదదన ఖమన పఠరన

95-121/239

తసడడ:జ అఫసజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-3-269
వయససస:68
లస: పప
95-120/688

తసడడ:జ బషసర అహరద సయఖద
ఇసటట ననస:78-3-270
వయససస:36
లస: పప

భరస : బబజబబబగ కలలపపకలరర
ఇసటట ననస:78-3-279
వయససస:30
లస: ససస స

7904 MLJ2570000
పపరర: పజభబకరరరవప దసడడడ

భరస : అబగదల అఫసజ షపక
ఇసటట ననస:78-3-267
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరసరరవప నలపప
ఇసటట ననస:78-3-269
వయససస:68
లస: పప

95-120/156 7927 SQX1474311
7926 MLJ3668613
పపరర: నసక మలర శశరర� పప టర చడరరవప�
పపరర: ససజజత కలలపపకలరర

భరస : ననగజశశర రరవప�
ఇసటట ననస:78-3-279
వయససస:30
లస: ససస స

95-121/224

భరస : రతస యఖ నలపప
ఇసటట ననస:78-3-269
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:జ మహహదదదన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-3-269
వయససస:31
లస: పప
7923 SQX2373363
పపరర: జశశసత పరగరీథలల

7915 SQX0585638
పపరర: శవపజసరదస శకకరకలళస

95-121/219

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర దసడడడ
ఇసటట ననస:78-3-264
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:జ ససబబబరరవప శకకరకలళస
ఇసటట ననస:78-3-268
వయససస:63
లస: పప

భరస : మహహదదదన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-3-269
వయససస:56
లస: ససస స
7920 SQX0772020
పపరర: ఫసరరజ ఖమన పఠరన

95-121/221

తసడడ:జ ఫకకర అహమరద షపక
ఇసటట ననస:78-3-267
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:జ శవపజసరదస ససకరకలళస
ఇసటట ననస:78-3-268
వయససస:39
లస: పప
7917 SQX0772343
పపరర: నసరర హన పఠరన

7912 AP151000291687
పపరర: అబగదల అఫసజ షపక

7901 SQX1310358
పపరర: వసశ కకషష దసదసద

తసడడ:జ పజభబకర రరవప దసదసద
ఇసటట ననస:78-3-263
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ ఫకకర అహమరద మహమరద
ఇసటట ననస:78-3-267
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ ఫకకర అహమరద మహమరద
ఇసటట ననస:78-3-267
వయససస:55
లస: పప
7914 MLJ0987545
పపరర: ససతతష ససకరకలళస

95-121/218

7925 SQX2538148
పపరర: వజయ కలమమర కలసదసరరస

95-121/923

తసడడ:జ ఓసకరరస చనరర
ఇసటట ననస:78-3-274
వయససస:19
లస: పప
95-120/157

7928 AP151000282191
పపరర: కరమమశశరర కలలపప

95-120/158

భరస : కకషష రరవప
ఇసటట ననస:78-3-279
వయససస:56
లస: ససస స
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7929 AP151000282170
పపరర: సరసమమమ జఖస పప టర చడరరవప�

95-120/159

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:78-3-279
వయససస:64
లస: ససస స
7932 AP151000279498
పపరర: శకనవరసరరవప కలలపపకలరర

95-120/162

95-120/689

95-103/555

తసడడ:జ పపదద రసగ నలర జరరర
ఇసటట ననస:78-3-286
వయససస:22
లస: పప
7941 SQX1253798
పపరర: గరత కలలపపకలరర

7933 MLJ0931733
పపరర: బబజబబబగ� కలలపపకలరర�

7936 SQX2226850
పపరర: షపక ససభబన

తసడడ:జ కకషష రరవప కరలలపపరర
ఇసటట ననస:78-3-287
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ బగరకయఖ
ఇసటట ననస:78-3-288
వయససస:45
లస: పప
7950 SQX0228536
పపరర: ననససమగననసర మహమరద

95-126/459

తసడడ:జ అబగదల రహహస సరహహబ�
ఇసటట ననస:78-3-296
వయససస:51
లస: పప
7956 MLJ2542496
పపరర: ననగమణణ� మదసగగపరరరపప�
భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:78-3-299
వయససస:46
లస: ససస స

95-121/841

7940 SQX1723550
పపరర: చసకకమర నలర జరరర

95-137/524

7942 MLJ2542884
పపరర: లకడర� పప టర చడరరవప�

7948 SQX2252427
పపరర: దసరర కరలలపపకలరర

7951 SQX0746933
పపరర: ఇరరహన మహమరద

95-137/525

భరస : పపదద రసగ నలర జరరర
ఇసటట ననస:78-3-286
వయససస:36
లస: ససస స
95-120/166

7943 SQX1312305
పపరర: సరయ బబబగ పప టర చడరరవప

95-120/169

7946 AP151000282156
పపరర: సతఖవత పప టర చడరరవప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:78-3-299
వయససస:61
లస: ససస స

95-120/170

భరస : బగరకయఖ
ఇసటట ననస:78-3-288
వయససస:61
లస: ససస స
95-120/775

7949 SQX2443158
పపరర: పదనరరస పజజజపత

95-121/842

భసధసవప: వకకమ కలమమర పజజజపత
ఇసటట ననస:78-3-293
వయససస:32
లస: పప
95-126/460

7952 SQX0148940
పపరర: వరహహద మహమరద

95-126/461

తసడడ:జ అబగదల రహహమ మహమరద
ఇసటట ననస:78-3-296
వయససస:48
లస: పప

95-120/172 7955 MLJ2542504
7954 MLJ3669512
పపరర: భగవననశశరర� మదసగపరరవప�
పపరర: అరరణ� మదసగపరరపప�

7957 MLJ2542314
పపరర: ననగజసదజమర మదసగపరరపప

95-120/167

తసడడ:జ సరసబశవరరవప పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-3-287
వయససస:25
లస: పప

భరస : పపరష చసదజరరవప�
ఇసటట ననస:78-3-299
వయససస:36
లస: ససస స
95-120/174

7937 SQX1388850
పపరర: షపక ససభబన

7939 SQX1723360
పపరర: ననగ లకడర కకసడదటట

తసడడ:జ షకకర
ఇసటట ననస:78-3-296
వయససస:30
లస: పప
95-126/462

95-120/164

తసడడ:జ షపక సతస ర
ఇసటట ననస:78-3-282,1ST FLOOR
వయససస:24
లస: పప

భరస : మమగరశలల కరలలపపకలరర
ఇసటట ననస:78-3-289
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వరహహద మహమరద
ఇసటట ననస:78-3-296
వయససస:43
లస: ససస స
7953 SQX0219667
పపరర: షరకకర మహరద�

95-121/840

తసడడ:జ పపదవనసకయఖ
ఇసటట ననస:78-3-287
వయససస:54
లస: పప
95-120/171

7934 AP151000279529
పపరర: ననగజశశరరరవప పప టర చడరరవప
తసడడ:జ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:78-3-279
వయససస:45
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:78-3-287
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:78-3-287
వయససస:30
లస: పప

95-120/161

తసడడ:జ షపక సతనసర
ఇసటట ననస:78-3-282,1 ST FLOOR
వయససస:24
లస: పప

95-120/168 7945 MLJ2539054
7944 MLJ3663515
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప పప టర చడరరవప
పపరర: సరసబయఖ పప టర చడరరవప

7947 AP151000279356
పపరర: భబనసపజసరద పప టర చడరరవప

95-120/163

భరస : ననగ పజసరద కకసడదటట
ఇసటట ననస:78-3-286
వయససస:29
లస: ససస స
95-120/165

7931 MLJ0926444
పపరర: శకనవరస కకసడదటట

తసడడ:జ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:78-3-279
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ కకషరషరరవప� �
ఇసటట ననస:78-3-279
వయససస:39
లస: పప

భసధసవప: కరలలపపకలరర గరత
ఇసటట ననస:78-3-279
వయససస:22
లస: ససస స
7938 SQX1688837
పపరర: పజశరసత నలర జరరర

95-120/160

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:78-3-279
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:జ రరమయఖ
ఇసటట ననస:78-3-279
వయససస:37
లస: పప
7935 SQX2112761
పపరర: రరధదక కరలలపపకలరర

7930 AP151000282169
పపరర: కకటమర పప టర చడరరవప�

95-120/173

భరస : వజయకలమమర�
ఇసటట ననస:78-3-299
వయససస:41
లస: ససస స
95-120/175

95-120/176
7958 AP151000279038
పపరర: పపరష చసదజరరవప మదసగవరపప

తసడడ:జ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:78-3-299
వయససస:48
లస: పప
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95-120/177 7960 AP151000279008
7959 AP151000279028
పపరర: వజయకలమమర మదసగవరపప
పపరర: మదసగవరపప కకటటశశరరరవప

తసడడ:జ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:78-3-299
వయససస:49
లస: పప
7962 SQX1620765
పపరర: ససజజత పప తరర సక

తసడడ:జ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:78-3-299
వయససస:50
లస: పప
95-120/180

భరస : వననకటటసశర రరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:78-3-300
వయససస:38
లస: ససస స
7965 MLJ2569572
పపరర: సరమమమ జఖస పసననసశశటట

95-121/241

95-121/844

95-121/245

95-121/248

95-121/251

95-121/254

తసడడ:జ జజఫర మహమరద
ఇసటట ననస:78-4-310
వయససస:30
లస: పప

7972 SQX0171975
పపరర: సబనన షపక

7975 SQX0308452
పపరర: షపక ఫరరర నన బబగస షపక

7978 SQX1499806
పపరర: నసరర షపక

7981 SQX1875244
పపరర: హజజరర ఖమనసన షపక

95-121/257

7984 SQX2369635
పపరర: అబగదల హహహ షపక

95-121/246

7987 SQX1297747
పపరర: చసదజ రరవప పప టర చడరరవప
తసడడ:జ అసజయఖ పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-4-310
వయససస:72
లస: పప

95-121/843

7970 AP151000291512
పపరర: సతఖస పప టర చదరరవప

95-121/244

7973 SQX0426783
పపరర: సలమర షపక

95-121/247

భరస : నసరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:78-4-307
వయససస:47
లస: ససస స
95-121/249

7976 AP151000291163
పపరర: వహహదసననసరబబగస పఠరన

95-121/250

భరస : హహమమయబననదన పఠరన
ఇసటట ననస:78-4-308
వయససస:58
లస: ససస స
95-121/252

7979 SQX0674689
పపరర: ససమయమ షపక

95-121/253

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:78-4-309
వయససస:30
లస: ససస స
95-121/255

7982 SQX1574004
పపరర: జఫరరలర షపక

95-121/256

తసడడ:జ హహమమయగన షపక
ఇసటట ననస:78-4-309
వయససస:34
లస: పప
95-121/845

తసడడ:జ ఖమజ ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:78-4-309
వయససస:18
లస: పప
95-121/259

7967 SQX2404283
పపరర: హబబగలర షపక

తసడడ:జ అచచనన పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:78-4-19
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఖమజజ ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:78-4-309
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ హహమయబన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-4-309
వయససస:41
లస: పప
7986 SQX0674838
పపరర: జమర మహమరద

95-121/243

భరస : అలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-4-309
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఫపవరరజ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:78-4-309
వయససస:37
లస: ససస స
7983 SQX1607276
పపరర: ఫపవరరజ ఖమన పఠరన

7969 AP151000291230
పపరర: లకడర పప టర చదరరవప

95-121/240

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-3-710
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ మగగబల షపక
ఇసటట ననస:78-4-308
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ హహమయగన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-4-308
వయససస:33
లస: పప
7980 SQX0997031
పపరర: షరరరలమ షపక

95-121/242

తసడడ:జ నసరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:78-4-307
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-4-307
వయససస:57
లస: పప
7977 SQX0429134
పపరర: అల ఖమన పఠరన

7966 MLJ2569408
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పసననసశశటట

7964 MLJ0990143
పపరర: మలలర శశరరరవప కలలపపకలరర
తసడడ:జ జమరలయఖ కలలపపకలరర
ఇసటట ననస:78-3-330
వయససస:36
లస: పప

భరస : సతఖస పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:78-4-19
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ నసరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:78-4-307
వయససస:25
లస: ససస స
7974 SQX0171926
పపరర: నసరరదదదన షపక

95-120/181

తసడడ:జ శకరరమగలల పసననసశశటట
ఇసటట ననస:78-3-332
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:78-4-3/6
వయససస:26
లస: ససస స
7971 SQX1298604
పపరర: రహహమమ షపక

7963 SQX1620757
పపరర: వనసకటటసశర రరవప పప తరర సక

95-120/179
7961 AP151000279020
పపరర: సరసబశవరరవప మదసగవరపప�

తసడడ:జ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:78-3-299
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:78-3-300
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప పసననసశశటట
ఇసటట ననస:78-3-332
వయససస:52
లస: ససస స
7968 SQX2318509
పపరర: శకలలఖ పప టర చదరరవప

95-120/178

95-121/258
7985 SQX1297754
పపరర: వనసకట రమణమర పప టర చడరరవప

భరస : చసదజ రరవప పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-4-310
వయససస:64
లస: ససస స
95-121/260

7988 AP151000291476
పపరర: జజఫర మహమరద

95-121/261

తసడడ:జ ఉమర మహమరద
ఇసటట ననస:78-4-310
వయససస:73
లస: పప
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7989 AP151000291390
పపరర: అబదనబబగస మహమరద

95-121/262

భరస : జజఫర మహమరద
ఇసటట ననస:78-4-311
వయససస:61
లస: ససస స
7992 AP151000291416
పపరర: రమణ నలమప

95-121/266

95-121/271

95-121/274

95-121/277

95-121/279

95-121/282

95-121/285

8002 AP151000291686
పపరర: కకషష పప టర చదరరవప

8005 AP151000291234
పపరర: రమణమర పప టర చదరరవప

8008 SQX0772145
పపరర: వషష
ష గసపరరస

8011 MLJ2569648
పపరర: ననగవనసకట రరధదక నసదదపరటట

95-121/288

8014 SQX0884056
పపరర: వరహహద షపక

95-121/278

భరస : షపక బబష వపరరఫ అబగదల గఫపహర
ఇసటట ననస:78-4-322
వయససస:64
లస: ససస స

8017 SQX0631572
పపరర: అబగదల అజమ షపక
తసడడ:జ అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:78-4-322
వయససస:34
లస: పప

7997 SQX1298588
పపరర: నవన పప టర చడరరవప

95-121/273

8000 MLJ2569275
పపరర: సప మశశఖర పప టర చదరరవప

95-121/276

8003 SQX2113157
పపరర: రమదదవ బబసరరరజ

95-120/690

భసధసవప: కరలలపపకలరర గరత
ఇసటట ననస:78-4-316
వయససస:48
లస: ససస స
95-121/280

8006 AP151000291414
పపరర: ననగజసదజస పప టర చదరరవప

95-121/281

భరస : శకరరమగలల పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:78-4-316
వయససస:61
లస: ససస స
95-121/283

8009 AP151000291559
పపరర: కకటటశశరరరవప పప టర చదరరవప

95-121/284

తసడడ:జ అసజయఖ పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:78-4-316
వయససస:58
లస: పప
95-121/286

8012 SQX1184167
పపరర: శవ ననగజశశరరవప నసదదపరటట

95-121/287

తసడడ:జ హర గరపరల నసదదపరటట
ఇసటట ననస:78-4-320
వయససస:40
లస: పప
95-121/289

భరస : అబగదల షషకలర షపక షపక
ఇసటట ననస:78-4-322
వయససస:34
లస: ససస స
95-121/291

95-121/269

తసడడ:జ అసజయఖ పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:78-4-314
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:78-4-320
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అబగదల అజమ షపక షపక
ఇసటట ననస:78-4-322
వయససస:32
లస: ససస స
8016 AP151000291235
పపరర: షహహన బబగస షపక

95-121/275

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర గసపరరస
ఇసటట ననస:78-4-316
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ ననరరయణ అరవపలర
ఇసటట ననస:78-4-318
వయససస:79
లస: పప
8013 SQX0884049
పపరర: నఖద త ససలమసనన షపక

7999 AP151000291192
పపరర: వనసకటరమణ పప టర చదరరవప

7994 MLJ2570042
పపరర: శకనవరసరరవప నలమప

తసడడ:జ శశఖర పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-4-314
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:78-4-316
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:78-4-316
వయససస:32
లస: పప
8010 SQX0674994
పపరర: సరసబయఖ అరవపలర అరవపలర

95-121/272

తసడడ:జ అసజయఖ పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:78-4-315
వయససస:52
లస: పప

భరస : వషష
ష గసపరరస
ఇసటట ననస:78-4-316
వయససస:35
లస: ససస స
8007 SQX0772053
పపరర: ఆసజననయగలల పప టర చడరరవప

7996 SQX1298679
పపరర: శవయఖ మటబట

95-121/264

తసడడ:జ దసరరరరరవప నలమప
ఇసటట ననస:78-4-312
వయససస:43
లస: పప

భరస : సప మశశఖర పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:78-4-314
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకషష పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:78-4-315
వయససస:50
లస: ససస స
8004 SQX0771824
పపరర: దసరరరభవరన గసపరరస గసపరరస

95-121/268

తసడడ:జ ససబజహరణఖస మటబట
ఇసటట ననస:78-4-313
వయససస:56
లస: పప

భరస : ననగరరజ పపనసమబడడ
ఇసటట ననస:78-4-314
వయససస:41
లస: ససస స
8001 SQX0426767
పపరర: పరవన పప టర చదరరవప

7993 MLJ0986950
పపరర: సప మశసకర నలస

7991 AP151000291372
పపరర: ఉమర మహమరద

తసడడ:జ జజఫర మహమరద
ఇసటట ననస:78-4-311
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ దసరరరరరవప నలమప
ఇసటట ననస:78-4-312
వయససస:38
లస: పప

భరస : శవయఖ మటబట
ఇసటట ననస:78-4-313
వయససస:46
లస: ససస స
7998 SQX1184142
పపరర: ననగ జజఖత పపనసమబడడ

95-121/263

తసడడ:జ జజఫర మహమరద
ఇసటట ననస:78-4-311
వయససస:38
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప నలమప
ఇసటట ననస:78-4-312
వయససస:58
లస: ససస స
7995 SQX0308429
పపరర: రరధ మటబట

7990 MLJ0986539
పపరర: మహమరదసర బబర మహమరద

8015 SQX0884064
పపరర: షరకకర పరరశన షపక

95-121/290

భరస : అబగదల వహబ షపక
ఇసటట ననస:78-4-322
వయససస:34
లస: ససస స
95-121/292

8018 AP151000291118
పపరర: అబగదల వహబ షపక

95-121/293

తసడడ:జ అబగదల గపపర షపక
ఇసటట ననస:78-4-322
వయససస:41
లస: పప
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8019 AP151000291310
పపరర: అబగదల షషకలర షపక

95-121/294

తసడడ:జ అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:78-4-322
వయససస:42
లస: పప
8022 SQX0651307
పపరర: వనసకట లకడర పప టర చడరరవప

95-121/297

95-121/300

95-121/303

8026 SQX0898916
పపరర: సరబర మహమరద

8029 MLJ0986927
పపరర: కకకషషపసజయ పప టర చడరరవప

95-121/306

8032 SQX0674895
పపరర: మసరసన రరవప పప టర చడరరవప

భరస : ఏడడకకసడలల పప నసగగపరటట పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:78-4-326
వయససస:44
లస: ససస స

8035 SQX0794750
పపరర: మసజల పప లలకకసడ

భరస : కకషషమబరరస కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:78-4-326
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:జ అసజయఖ కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:78-4-326
వయససస:78
లస: పప
8043 SQX0884924
పపరర: లమవణఖ కకసడ

తసడడ:జ ననసర అహమరద షపక
ఇసటట ననస:78-4-327
వయససస:37
లస: పప

8041 SQX2424497
పపరర: శలప పప లలకకస

95-121/316

8044 SQX0556076
పపరర: ఫరతమగననసర షపక

95-121/307

8047 SQX1529371
పపరర: రరజజ వమరశశటట

8027 AP151000291541
పపరర: వనసకటటశశరరర పప టర చడరరవప

95-121/302

8030 AP151000291644
పపరర: వనసకటబజవప పప టర చడరరవప

95-121/305

8033 SQX2332781
పపరర: వనసకటరరవప పప టర చదరరవప

95-121/846

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:78-4-325
వయససస:42
లస: పప
95-121/309

8036 SQX0016824
పపరర: వజయలకడర కరమరరజగడడ

95-121/310

తసడడ:జ కకషషమబరరస కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:78-4-326
వయససస:52
లస: ససస స
95-121/312

8039 SQX0771774
పపరర: శవ ననరరయణ పప లలకకసడ

95-121/313

తసడడ:జ ససబబబరరవప పప లలకకసడ
ఇసటట ననస:78-4-326
వయససస:58
లస: పప
95-121/847

8042 SQX1529363
పపరర: అనసరరధ వమరశశటట

95-121/315

భరస : రరజజ వమరశశటట
ఇసటట ననస:78-4-327
వయససస:33
లస: ససస స
95-121/317

భరస : నజర అహరద షపక
ఇసటట ననస:78-4-327
వయససస:51
లస: ససస స
95-121/319

95-121/299

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-4-325
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ శవననరరయణ పప లలకకసడ
ఇసటట ననస:78-4-326
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : హరర బబబగ కకసడ
ఇసటట ననస:78-4-327
వయససస:33
లస: ససస స
8046 SQX0307835
పపరర: షరరఫ షపక

95-121/304

తసడడ:జ అసకమరరరవప పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:78-4-326
వయససస:49
లస: పప
95-121/314

8024 SQX1135327
పపరర: గరపస కకషష పప టర చడరరవప

తసడడ:జ మసరసనరరవప పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-4-324
వయససస:41
లస: పప

భరస : శవ ననరరయణ పప లలకకసడ
ఇసటట ననస:78-4-326
వయససస:50
లస: ససస స

95-121/311 8038 MLJ0987511
8037 AP151000291251
పపరర: వనసకటససబబమర కరమరరజగడడ
పపరర: ఏడడకకసడలల పప నసగగపరటట

8040 MLJ0982504
పపరర: కకషషమబరరస కరమరరజగడడ

95-121/301

తసడడ:జ ననగనన పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-4-325
వయససస:84
లస: పప
95-121/308

95-121/296

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-4-324
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటబజవప పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-4-325
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-4-325
వయససస:60
లస: పప
8034 MLJ0987529
పపరర: పరవన పప నసగగపరటట

95-121/298

తసడడ:జ జజఫర మహమరద
ఇసటట ననస:78-4-324
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ పరనకరలల పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-4-324
వయససస:63
లస: పప
8031 AP151000291003
పపరర: ససబబబరరవప పప టర చడరరవప

8023 AP151000291178
పపరర: వనసకటరమణ పప టర చడరరవప

8021 SQX1298893
పపరర: జమర షపక

తసడడ:జ జలమన షపక
ఇసటట ననస:78-4-323
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-4-324
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటసశరరర పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-4-324
వయససస:26
లస: పప
8028 AP151000291247
పపరర: వనసకటటశశరరర పప టర చడరరవప

95-121/295

తసడడ:జ జలమన షపక
ఇసటట ననస:78-4-323
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:78-4-324
వయససస:35
లస: ససస స
8025 SQX1069997
పపరర: వఢఖసరగర పప టర చడరరవప

8020 SQX1298455
పపరర: జబన షపక

8045 MLJ0990739
పపరర: బబబ కకసడన

95-121/318

భరస : వనసకటటశశరరర కకసడన
ఇసటట ననస:78-4-327
వయససస:61
లస: ససస స
95-121/320

తసడడ:జ పరసడడ రసగ రరవప వమరశశటట
ఇసటట ననస:78-4-327
వయససస:38
లస: పప

8048 MLJ0989772
పపరర: హరరబబబగ కకసడన

95-121/321

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర కకసడన
ఇసటట ననస:78-4-327
వయససస:42
లస: పప
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8049 SQX0307868
పపరర: ననజర మహమరద షపక

95-121/322

తసడడ:జ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:78-4-327
వయససస:68
లస: పప
95-121/323

తసడడ:జ సససపవ ననధన సరమననన
ఇసటట ననస:78-4-329
వయససస:24
లస: ససస స
95-121/850

తసడడ:జ అనసర సయద
ఇసటట ననస:78-4-331
వయససస:18
లస: ససస స
8058 MLJ0985358
పపరర: రరజశన మహమరద

95-121/327

తసడడ:జ హఫసజ మహరద మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-336
వయససస:37
లస: పప
95-121/330

తసడడ:జ అమమనసలమర బబగ
ఇసటట ననస:78-5-337
వయససస:34
లస: పప
95-121/336

95-121/339

తసడడ:జ సతనసర
ఇసటట ననస:78-5-340
వయససస:32
లస: పప

95-125/184

8057 SQX1395566
పపరర: జఫరర సరధదక మహమరద

95-121/326

8059 SQX1875681
పపరర: అయయషర మహమరద

95-121/328

తసడడ:జ నజమగదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-335
వయససస:23
లస: పప

8062 AP151000291097
పపరర: నససన
జ బబగస మహమరద

8065 MLJ2569077
పపరర: అశకఫ బబవగ మహమరద

8068 AP151000291150
పపరర: మహబబబశల ఖమన

8071 SQX2034445
పపరర: నజర షపక

95-121/852

8074 SQX2251296
పపరర: అబగదల షబబన షపక

95-121/331

8077 SQX2005551
పపరర: అబగదల ఫరరజజ
తసడడ:జ సతస ర
ఇసటట ననస:78-5-340
వయససస:29
లస: ససస స

95-121/329

8063 AP151000291089
పపరర: పరతమగననసర మహమరద

95-121/332

భరస : అమమనసలమరబబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-337
వయససస:58
లస: ససస స
95-121/334

8066 AP151000291331
పపరర: అమమనసలమర బబగ మహమరద

95-121/335

తసడడ:జ అనశర బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-337
వయససస:70
లస: పప
95-121/337

8069 AP151000291043
పపరర: ఉసరరన ఖమన

95-121/338

తసడడ:జ ఇసరరయల ఖమన
ఇసటట ననస:78-5-338
వయససస:50
లస: పప
95-120/691

8072 SQX2139681
పపరర: అబగదల రజరక షపక

95-121/851

తసడడ:జ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:78-5-340
వయససస:48
లస: పప
95-121/853

తసడడ:జ అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:78-5-340
వయససస:22
లస: ససస స
95-181/1013

8060 SQX1156943
పపరర: నఖత పరరశన మహమరద
తసడడ:జ ఫజరలమర బబవగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-337
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఫపవరరజ షపక
ఇసటట ననస:78-5-340
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ సతస ర
ఇసటట ననస:78-5-340
వయససస:32
లస: పప
8076 SQX2005189
పపరర: అబగదల ఫసరరజ

8056 SQX1594721
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
కనమరర పపడడ
తసడడ:జ రసగయఖ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:78-4-751
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:జ బహదసర ఖమన
ఇసటట ననస:78-5-338
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ మహబబబ వల ఖమన
ఇసటట ననస:78-5-339
వయససస:34
లస: ససస స
8073 SQX2188316
పపరర: అబగదల ఫసరరజ

95-121/325

తసడడ:జ అమమనసలమర బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-337
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఇసరరయల ఖమన
ఇసటట ననస:78-5-338
వయససస:65
లస: ససస స
8070 SQX0172130
పపరర: పరరశన ఖమన

8054 MLJ0987883
పపరర: సఫరరదనస సససరయ ననథన
సరమననన
తసడడ:జ ఆసధథనరరజ సరమననన
ఇసటట ననస:78-4-329
వయససస:54
లస: పప

భరస : అమమనసలమరబబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-337
వయససస:43
లస: ససస స
95-121/333

95-121/849

95-121/324

భరస : అమజజద బబగర మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-337
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అమమనసలమరబబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-337
వయససస:42
లస: ససస స

8067 AP151000291604
పపరర: అకస రరననసర

8053 SQX1415257
పపరర: అనల కలమమర సరమననన

8051 SQX2364271
పపరర: గరరర అనశశటట

భరస : వనసకటటశశర రరవప అనశశటట
ఇసటట ననస:78-4-327
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:జ సససపవననధన సరమననన
ఇసటట ననస:78-4-329
వయససస:27
లస: పప

8055 SQX2463784
పపరర: అలయ షబనమ సయద

8064 SQX0143313
పపరర: అమర దల బబగ

95-121/848

తసడడ:జ మగసలయఖ అనశశటట
ఇసటట ననస:78-4-327
వయససస:68
లస: పప

8052 SQX1298646
పపరర: అనశల సరమననన

8061 AP151000291349
పపరర: యమససరన ఖమన మహమరద

8050 SQX2370393
పపరర: వనసకటటశశరరర అనశశటట

8075 SQX2075281
పపరర: నససమ అబగదల

95-127/825

భరస : రశద
ఇసటట ననస:78-5-340
వయససస:49
లస: ససస స
95-212/803

8078 AP151000291571
పపరర: జహర మహమరద

95-121/340

భరస : గరస మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-341
వయససస:64
లస: ససస స
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పపరర: సరయ వఠల సఫదనగర
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95-121/341

తసడడ:జ పజసరదరరవప సఫదనగర
ఇసటట ననస:78-5-341
వయససస:38
లస: పప
8082 AP151000291336
పపరర: ఖమజజమగనన షపక

95-121/344

95-121/734

95-121/349

95-121/854

95-121/354

95-121/357

95-121/360

భరస : సదదఖ షపక
ఇసటట ననస:78-5-347
వయససస:30
లస: ససస స

8092 MLJ2569689
పపరర: ససలమసనన ఎస.డడ యసడడ.

8095 SQX0143362
పపరర: సలస మహమరద

95-121/363

95-121/352

95-121/348

8090 AP151000291045
పపరర: మసరసన అననసరర మహమరద

8104 SQX0674986
పపరర: సరధదక షపక

8107 SQX0885004
పపరర: సశరష లతన బతష
స ల
భరస : కకషష దసరరర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:78-5-348
వయససస:34
లస: ససస స

95-121/351

8093 AP151000291042
పపరర: మగసతనజ బబగస మహమరద

95-121/353

భరస : ఇసరరయల మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-346
వయససస:63
లస: ససస స
95-121/355

8096 MLJ2569267
పపరర: మగరస జజ అల యసడడ.

95-121/356

తసడడ:జ ఇసరరయల యసడడ.
ఇసటట ననస:78-5-346
వయససస:37
లస: పప
95-121/359

తసడడ:జ ఇసరరయల యసడడ.
ఇసటట ననస:78-5-346
వయససస:47
లస: పప
95-121/361

8102 AP151000291362
పపరర: అమరఠన షపక

95-121/362

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:78-5-347
వయససస:43
లస: ససస స
95-121/364

తసడడ:జ బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:78-5-347
వయససస:34
లస: పప
95-121/855

8087 SQX1310283
పపరర: ఆరరఫ బబషర షపక

95-121/358 8099 AP151000291124
8098 MLJ2569085
పపరర: యసడడ. ఫకకదదదన ఆల అహమరద
పపరర: ఖమజజ ఇబజహహస యసడడ.

8101 AP151000291353
పపరర: సప గరర షపక

95-121/346

తసడడ:జ ఇసరరయల మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-345
వయససస:48
లస: పప

భరస : షపక సపవదన షపక
ఇసటట ననస:78-5-347
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:78-5-347
వయససస:29
లస: పప
8106 SQX2181857
పపరర: గరశయమ షపక

95-121/350

తసడడ:జ ఇసరరయల యస. డడ
ఇసటట ననస:78-5-346
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ షపక బబజత షపక
ఇసటట ననస:78-5-346
వయససస:71
లస: పప
8103 SQX0674887
పపరర: ససదద క షపక

8089 MLJ2569945
పపరర: జరరన బబగస మహమరద

8084 AP151000291037
పపరర: చనసద బబషర షపక

తసడడ:జ చనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-5-344
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ ఇసరరయయల మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-346
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ ఇసరరయల ఎమ డడ
ఇసటట ననస:78-5-346
వయససస:38
లస: పప
8100 AP151000291067
పపరర: ఇసరరయల మహమరద

95-121/347

భరస : ఖమజజఇబజహహస యసడడ.
ఇసటట ననస:78-5-346
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:78-5-346
వయససస:31
లస: పప
8097 MLJ2569259
పపరర: ఖలలలలమర ఎమ డడ

8086 SQX1493030
పపరర: షకకర షపక

95-121/343

తసడడ:జ అబగదలమజఫ షపక
ఇసటట ననస:78-5-342
వయససస:61
లస: పప

భరస : మసరసన అననసరర మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-345
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన అననసరర మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-345
వయససస:20
లస: పప
8094 SQX0674978
పపరర: మసరసన వల షపక

95-121/345

తసడడ:జ ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-5-344
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ చనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-5-344
వయససస:29
లస: పప
8091 SQX2192888
పపరర: ఉబబదఅననసరర మహమరద

8083 MLJ2569069
పపరర: సపవఫపలమర ఖమన

8081 SQX0462432
పపరర: పజసరదస సదస
ర ర

తసడడ:జ కనకయఖ సదస
ర ర
ఇసటట ననస:78-5-341
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:జ అమమనసలమర ఖమన
ఇసటట ననస:78-5-342
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:జ యశరన మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-342
వయససస:19
లస: పప
8088 SQX1310317
పపరర: హఫసజ బబషర షపక

95-121/342

తసడడ:జ ఇబజహహస మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-341
వయససస:69
లస: పప

భరస : చనననబషర షపక
ఇసటట ననస:78-5-342
వయససస:58
లస: ససస స
8085 SQX2070035
పపరర: సజజర ద మహమరద

8080 AP151000291667
పపరర: గరస మహమరద

8105 MLJ2569549
పపరర: బబబబవల షపక

95-121/365

తసడడ:జ మహబబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:78-5-347
వయససస:48
లస: పప
95-121/366

8108 AP151000291342
పపరర: ననరరయణమర బతష
స ల

95-121/367

భరస : సబబబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:78-5-348
వయససస:58
లస: ససస స
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8109 MLJ2569317
పపరర: కకషషదసరరరరరవప బతష
స ల

95-121/368

తసడడ:జ ససబబబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:78-5-348
వయససస:38
లస: పప
8112 SQX1883818
పపరర: ననగజశశర రరవప పప తనరర సక

95-121/371

95-121/372

95-121/375

95-121/378

95-121/381

95-121/384

95-121/387

భరస : వనసకటబజవప సటటట
ఇసటట ననస:78-5-356
వయససస:43
లస: ససస స

8122 SQX0308569
పపరర: శవపరరశత కకకససరర

8125 SQX0674846
పపరర: శకనవరస మలలర ల

8128 SQX1166637
పపరర: ననగబర బ షపక

8131 SQX0475756
పపరర: వజయలకడర కకణణదడ

95-121/390

8134 SQX0475947
పపరర: బబలమజ పపనసమబడడ

95-121/379

8137 SQX2415412
పపరర: తజవనణణ సటటట
తసడడ:జ వనసకట రరవప సటటట
ఇసటట ననస:78-5-356
వయససస:25
లస: ససస స

8117 AP151000291562
పపరర: మహమబద షపక

95-121/374

8120 MLJ0984641
పపరర: కకటటశశరర సటటట

95-121/377

8123 MLJ0990028
పపరర: ససశల సటటట

95-121/380

భరస : ఆసజననయగలల సటటట
ఇసటట ననస:78-5-352
వయససస:68
లస: ససస స
95-121/382

8126 SQX1831031
పపరర: రమమశ సటటట

95-121/383

తసడడ:జ రరమమనసజలల సటటట
ఇసటట ననస:78-5-352
వయససస:50
లస: పప
95-121/385

8129 SQX1585670
పపరర: వకకమ సససగ కతజయ

95-121/386

తసడడ:జ శరసత సససగ కతజయ
ఇసటట ననస:78-5-354
వయససస:32
లస: పప
95-121/388

8132 SQX0426809
పపరర: సఫజనఖ కకణణదడ

95-121/389

తసడడ:జ శవశసకరరరవప కకణణదడ
ఇసటట ననస:78-5-355
వయససస:34
లస: ససస స
95-121/391

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప పపనసమబడడ
ఇసటట ననస:78-5-355
వయససస:46
లస: పప
95-121/392

95-121/857

భరస : రమమష సటటట సటటట
ఇసటట ననస:78-5-352
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ శవ శసకర రరవప కకణణదడ
ఇసటట ననస:78-5-355
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబలమజ పపనసమబడడ
ఇసటట ననస:78-5-355
వయససస:39
లస: ససస స
8136 AP151000291577
పపరర: పదరజ సటటట

95-121/376

భరస : షపక మహమబద షపక
ఇసటట ననస:78-5-354
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ శరసతసససగ కతజయ
ఇసటట ననస:78-5-354
వయససస:33
లస: పప
8133 SQX0541961
పపరర: ససజన పపనసమబడడ

8119 SQX0674770
పపరర: నలమ సటటట

8114 SQX2463644
పపరర: శక గరరర బతష
స ల

తసడడ:జ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:78-5-351
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటబజవప మలలర ల
ఇసటట ననస:78-5-352
వయససస:30
లస: పప

భరస : శరసత సససగ బ
ఇసటట ననస:78-5-353
వయససస:50
లస: ససస స
8130 SQX0086678
పపరర: వజయ రరససససగ కతజయ

95-121/373

భరస : నరసససహరరవప కకకససరర
ఇసటట ననస:78-5-352
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటబజవప మలలర ల
ఇసటట ననస:78-5-352
వయససస:28
లస: పప
8127 AP151000291493
పపరర: రఠపరబబయ బ

8116 AP151000291455
పపరర: షకకలమ బబగస సయఖద

95-121/370

భరస : శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:78-5-348
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:జ రమమష సటటట
ఇసటట ననస:78-5-352
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటబజవప మలలర ల
ఇసటట ననస:78-5-352
వయససస:45
లస: ససస స
8124 SQX0674705
పపరర: శవ మలలర ల

95-121/856

భరస : అనశర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-351
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:జ రమమష సటటట
ఇసటట ననస:78-5-352
వయససస:24
లస: ససస స
8121 AP151000291409
పపరర: రమమదదవ మలలర ల

8113 SQX2315950
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

8111 MLJ2569358
పపరర: ససబబబరరవప బతష
స ల

తసడడ:జ కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:78-5-348
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:జ ససబబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:78-5-348
వయససస:40
లస: పప

భరస : అనశర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-351
వయససస:43
లస: ససస స
8118 SQX1298505
పపరర: లమవణఖ సటటట

95-121/369

తసడడ:జ ససబబబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:78-5-348
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ వనసకట ససబబయఖ పప తనరర సక
ఇసటట ననస:78-5-348
వయససస:70
లస: పప
8115 AP151000291458
పపరర: అజమగననసర బబగస సయఖద

8110 AP151000291428
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

8135 SQX1988591
పపరర: శశశత మలర శశటట

95-121/735

భరస : ఫణణ కకణణదద
ఇసటట ననస:78-5-355
వయససస:31
లస: ససస స
95-121/858

8138 SQX1298794
పపరర: షరరఫపననసర షపక

95-121/393

భరస : అకస ర బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-5-357
వయససస:29
లస: ససస స
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8139 MLJ0986935
పపరర: నసరసర షపక
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95-121/394

భరస : అఫసర బబష షపక
ఇసటట ననస:78-5-357
వయససస:36
లస: ససస స
8142 AP151000291532
పపరర: గరహరరర న షపక

95-121/397

95-121/400

95-121/403

95-121/405

95-121/859

95-131/751

95-95/1085

8152 AP151000291276
పపరర: గరస యస కర

8155 SQX2284701
పపరర: ఫపవరరజ జహన షపక

8158 SQX2284867
పపరర: మమబగ ససభబన షపక

95-121/406

8161 SQX0555615
పపరర: శశషగరరరరరవప మదసగవరపప

95-121/860

8164 SQX0308189
పపరర: శరసత గగజరర

తసడడ:జ రరమ మహన రరవప కరనసకలరరస
ఇసటట ననస:78-5-361
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ గగజరర
ఇసటట ననస:78-5-361
వయససస:34
లస: ససస స

8166 SQX0885012
పపరర: దసరరర పజసరద కరనసకలరరస

8167 SQX0308197
పపరర: సతఖననరరయణ గగజరరర

95-121/415

తసడడ:జ రరమ మహనన రరవప కరనసకలరరస
ఇసటట ననస:78-5-361
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప గగజరరర
ఇసటట ననస:78-5-361
వయససస:44
లస: పప

95-121/402

8150 AP151000291360
పపరర: ఆబద బబగస యస కర

95-121/404

8153 AP151000291227
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-121/407

8156 SQX2191005
పపరర: మమబగ ససభబన షపక

95-121/861

తసడడ:జ అబగదల లతఫ
ఇసటట ననస:78-5-359
వయససస:29
లస: పప
95-135/788

95-121/410

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర మదసగవరపప
ఇసటట ననస:78-5-360
వయససస:61
లస: పప
95-121/412

8147 AP151000291497
పపరర: అఫరరజ షపక

తసడడ:జ ఇమమసమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:78-5-359
వయససస:61
లస: పప

Deleted

95-121/409

95-121/399

భరస : ఆరరఫ యస కర
ఇసటట ననస:78-5-359
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల లతఫ
ఇసటట ననస:78-5-359
వయససస:29
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప మదసగవరపప
ఇసటట ననస:78-5-360
వయససస:50
లస: ససస స
8163 SQX0308221
పపరర: సరగరరక కరనసకలరరస

8149 SQX1728708
పపరర: మనససర అల సయఖద

8144 MLJ0987537
పపరర: ఖమదర వల

తసడడ:జ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:78-5-357
వయససస:45
లస: పప

భరస : మహమరద గరస బబష
ఇసటట ననస:78-5-359
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : షషకలర
ఇసటట ననస:78-5-359
వయససస:48
లస: ససస స
8160 SQX0555698
పపరర: అసజమర మదసగవరపప

95-121/401

తసడడ:జ ఆరరఫ యస కర
ఇసటట ననస:78-5-359
వయససస:44
లస: పప

భరస : షషకలర షపక
ఇసటట ననస:78-5-359
వయససస:48
లస: ససస స
8157 SQX2301570
పపరర: మహబగననసర షపక

8146 AP151000291505
పపరర: అపసరరకషర షపక

95-121/396

తసడడ:జ అనశర బబషర
ఇసటట ననస:78-5-357
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ అమర సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-359
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ ఆరరఫ బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-5-359
వయససస:39
లస: పప
8154 SQX2244952
పపరర: మహబగననసర షపక

95-121/398

తసడడ:జ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:78-5-357
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ హహసపసన యససడ
ఇసటట ననస:78-5-357
వయససస:63
లస: పప
8151 MLJ0990309
పపరర: జరలమన బబషర షపక

8143 SQX1395665
పపరర: అకస ర బబషర షపక

8141 SQX1298828
పపరర: జవహరర షపక

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:78-5-357
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:78-5-357
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:78-5-357
వయససస:41
లస: పప
8148 AP151000291459
పపరర: అనశర భబషర యససడ

95-121/395

తసడడ:జ అనశర బబషర
ఇసటట ననస:78-5-357
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:78-5-357
వయససస:61
లస: ససస స
8145 AP151000291502
పపరర: అజహర షపక

8140 MLJ0987297
పపరర: బదసరరననసర బబగస

8159 SQX0555722
పపరర: ననగమలర శశరర మడడగవరపప

95-121/408

తసడడ:జ శశషగరరర రరవప మడడగవరపప
ఇసటట ననస:78-5-360
వయససస:30
లస: ససస స
8162 SQX0713453
పపరర: శరరద కరనసకలరరస

95-121/411

తసడడ:జ రరమమహన రరవప కరనసకలరరస
ఇసటట ననస:78-5-361
వయససస:28
లస: ససస స
95-121/413

8165 AP151000291093
పపరర: వనసకటరమణ కరనసకలరరస

95-121/414

భరస : రరమమహనరరవప కరనసకలరరస
ఇసటట ననస:78-5-361
వయససస:53
లస: ససస స
95-121/416

8168 AP151000291287
పపరర: రరమమహనరరవప కరనసకలరరస

95-121/417

తసడడ:జ లకడరననరరయణ కరనసకలరరస
ఇసటట ననస:78-5-361
వయససస:65
లస: పప
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8169 SQX2429876
పపరర: బబలమజ సససగ బబ సదదల
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95-121/862

తసడడ:జ ధన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-5-361
వయససస:48
లస: పప
8172 AP151000291452
పపరర: హహహరఠన ఇలసగరరర

95-121/420

95-121/423

95-121/426

95-121/429

95-121/865

95-121/432

95-121/435

తసడడ:జ ఖమదర వల యమ.ఎ
ఇసటట ననస:78-5-367/1
వయససస:55
లస: పప

8182 SQX2302693
పపరర: హనసమమన సససగ ననరవరరఖ

8185 MLJ0988816
పపరర: నరసమర నసదపరటట

8188 AP151000291486
పపరర: పదనరవత పససపపలలటట

8191 MLJ0982355
పపరర: అబగదల రజజక మహమరద

95-121/438

8194 AP151000291006
పపరర: హహసపసన బ యస. డడ

95-121/863

8197 SQX2070407
పపరర: నససరత యశరన మహమరద
తసడడ:జ అబగదల హరఠన మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-367/1
వయససస:26
లస: ససస స

8177 SQX1135152
పపరర: వదఖ రజఖ బబయ నరశరఖ

95-121/425

8180 SQX1135186
పపరర: రఠప సససగ నరశరఖ

95-121/428

8183 SQX2292720
పపరర: జయరరస సససగ ననరవరరఖ

95-121/864

తలర : నగగ బబయ నరవరరఖ
ఇసటట ననస:78-5-365
వయససస:29
లస: పప
95-121/430

8186 AP151000291483
పపరర: మమధవ పససపపలలటట

95-121/431

భరస : రరమమరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:78-5-366
వయససస:42
లస: ససస స
95-121/433

8189 SQX1518010
పపరర: కకశశర కలమమర మమదదరరడడ

95-121/434

తసడడ:జ వనసకటటసశరరర మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:78-5-366
వయససస:25
లస: పప
95-121/436

8192 AP151000291021
పపరర: నసరర హన యస.డడ

95-121/437

భరస : హరఠన యస.డడ
ఇసటట ననస:78-5-367/1
వయససస:53
లస: ససస స
95-121/439

భరస : యస.డడ. ఖదనర వల యస.డడ
ఇసటట ననస:78-5-367/1
వయససస:74
లస: ససస స
95-121/441

95-121/422

తసడడ:జ హనసమమన సససగ నరశరఖ
ఇసటట ననస:78-5-365
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:జ రహమమన మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-367
వయససస:39
లస: పప

భరస : కరససస షపక షపక
ఇసటట ననస:78-5-367/1
వయససస:61
లస: ససస స
8196 AP151000291022
పపరర: హరఠన యస.ఎ

95-121/427

భరస : రరమమరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:78-5-366
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ కకషషమబరరస మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:78-5-366
వయససస:51
లస: పప
8193 SQX0171223
పపరర: అబబబష బ షపక

8179 SQX1135145
పపరర: ననరవరఖ ఉమమ బబయ

8174 MLJ2569887
పపరర: శవపజకరశ ఇలసగరరర

భరస : హనసమమన సససగ నరశరఖ
ఇసటట ననస:78-5-365
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప నసదపరటట
ఇసటట ననస:78-5-366
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:78-5-366
వయససస:44
లస: ససస స
8190 AP151000291485
పపరర: వనసకటటశశరరర మమదదరరడడడ

95-121/424

తలర : నగగ బబయ నరవరరఖ
ఇసటట ననస:78-5-365
వయససస:32
లస: పప

భరస : జయరరస సససగ ననరవరరఖ
ఇసటట ననస:78-5-365
వయససస:22
లస: ససస స
8187 AP151000291484
పపరర: మమలత మమదదరరడడ

8176 MLJ2569382
పపరర: అయయషర ఖమన పఠరన పఠరన

95-121/419

తసడడ:జ గగరరసరశమ ఇలసగరరర
ఇసటట ననస:78-5-362
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకషష సససగ
ఇసటట ననస:78-5-365
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ లకరణ సససగ నరశరఖ
ఇసటట ననస:78-5-365
వయససస:71
లస: పప
8184 SQX2272326
పపరర: అనసష బబయ చసనర డఅలమ

95-121/421

భరస : ఆససఫ ఆలఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-5-364
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రఠప సససగ నరశరఖ
ఇసటట ననస:78-5-365
వయససస:48
లస: ససస స
8181 SQX1135178
పపరర: కకషష సససగ నరశరఖ

8173 AP151000291305
పపరర: ససతమర కవటట

8171 MLJ0992123
పపరర: ఉమమమహహశశరర ఇలసగరరర

తసడడ:జ గగరరసరశమ ఇలసగరరర
ఇసటట ననస:78-5-362
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప కవటట
ఇసటట ననస:78-5-362
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:జ శవపజకరశ ఇలసగరరర
ఇసటట ననస:78-5-362
వయససస:63
లస: పప
8178 SQX1135194
పపరర: నగగబబయ నరశరఖ

95-121/418

తసడడ:జ రరమమహనరరవప కరనసకలరరస
ఇసటట ననస:78-5-362
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : గగరరసరశమ ఇలసగరరర
ఇసటట ననస:78-5-362
వయససస:58
లస: ససస స
8175 AP151000291273
పపరర: గగరరసరశమ ఇలసగరరర

8170 SQX0674937
పపరర: చనమగసడదశశరర కరనసకలరరస

8195 SQX0171249
పపరర: మగసరసఫర షపక

95-121/440

తసడడ:జ కరససస షపక షపక
ఇసటట ననస:78-5-367/1
వయససస:39
లస: పప
95-121/736

8198 SQX2463891
పపరర: అసమమ షపక మహమరద

95-121/866

Deleted

భరస : ఏమ ఏస నజర హసపబసడ
ఇసటట ననస:78-5-367/1
వయససస:28
లస: ససస స
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8199 SQX2463859
పపరర: నజర షపక మహమరద

95-121/867

Deleted

తసడడ:జ ససలమసన ఫరదర
ఇసటట ననస:78-5-367/1
వయససస:18
లస: పప
8202 SQX0426775
పపరర: ఖమజజ షపక

95-121/442

తసడడ:జ కరససస షపక షపక
ఇసటట ననస:78-5-367/2
వయససస:35
లస: పప
8205 SQX0017186
పపరర: నసరర హన షపక

95-121/444

95-121/447

95-121/917

95-121/448

95-121/449

95-121/452

తసడడ:జ గరస మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-376
వయససస:34
లస: పప

8209 SQX2069854
పపరర: శరసత కకలగన

8212 SQX2525053
పపరర: భవన బబయ కరఠరజ

8215 SQX2447183
పపరర: కరరమగలర షపక

8218 SQX0170738
పపరర: మగసతనజ బబగస షపక

8221 SQX0170720
పపరర: ననగబర షపక

95-121/455

8224 AP151000291306
పపరర: జజన బబగమ మహమరద

95-121/737

8227 AP151000291218
పపరర: సతనసర మహమరద
తసడడ:జ గరస మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-376
వయససస:41
లస: పప

95-120/692

8207 SQX0307546
పపరర: షహననజ షపక

95-121/446

8210 SQX2296309
పపరర: ఆదద లకడర కకలగరన

95-121/868

భరస : శకనవరస రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:78-5-368
వయససస:39
లస: ససస స
95-121/919

95-179/1162
8213 SQX2443596
పపరర: అయశర జజససరన మహమరద

తసడడ:జ అబగదల హరఠన మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-368
వయససస:27
లస: ససస స
95-121/869

8216 SQX2447290
పపరర: మగనన షపక

95-121/870

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:78-5-374
వయససస:30
లస: ససస స
95-121/450

8219 SQX0170761
పపరర: ఖమజజ మహహదద న షపక

95-121/451

తసడడ:జ ననగబర షపక
ఇసటట ననస:78-5-375
వయససస:37
లస: పప
95-121/453

8222 SQX0946467
పపరర: రరహనన షపక

95-121/454

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:78-5-376
వయససస:33
లస: ససస స
95-121/456

భరస : గరస మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-376
వయససస:68
లస: ససస స
95-121/458

8204 SQX2068963
పపరర: శరరష కకలగరన

భరస : మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:78-5-368
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:78-5-375
వయససస:62
లస: పప

భరస : బబజత మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-376
వయససస:43
లస: ససస స
8226 SQX0017335
పపరర: మగనర మహమరద

95-121/445

తసడడ:జ ననగబర షపక
ఇసటట ననస:78-5-375
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగబర షపక
ఇసటట ననస:78-5-375
వయససస:38
లస: పప
8223 AP151000291312
పపరర: మగసతనజ మహమరద

8206 SQX1875400
పపరర: నసరర హన షపక

95-139/1219

తసడడ:జ శకనవరస రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:78-5-368
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:78-5-374
వయససస:37
లస: పప

భరస : మహహనసదదదన షపక
ఇసటట ననస:78-5-375
వయససస:27
లస: ససస స
8220 SQX0170787
పపరర: సలస షపక

95-121/443

భరస : కకటటశశర రరవప కరఠరజ
ఇసటట ననస:78-5-368
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరజ మహహదద న
ఇసటట ననస:78-5-369
వయససస:48
లస: ససస స
8217 SQX1007970
పపరర: పరరశన షపక

8203 MLJ0989202
పపరర: అజజ షపక

8201 SQX2471175
పపరర: నజర షపక మహమరద

తసడడ:జ ససలమసన ఫరదర
ఇసటట ననస:78-5-367/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:78-5-368
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకట లకడరజ రరవప కరఠరజ
ఇసటట ననస:78-5-368
వయససస:35
లస: పప
8214 AP151000291113
పపరర: ససలమసనస రజయమ

భరస : ఏమ ఏస నజర హసపబసడ
ఇసటట ననస:78-5-367/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మగనఫ షపక
ఇసటట ననస:78-5-368
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:78-5-368
వయససస:39
లస: ససస స
8211 SQX2522761
పపరర: కకటటశశర రరవప కరఠరజ

95-139/1218

తసడడ:జ కరససస షపక షపక
ఇసటట ననస:78-5-367/2
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ రరజమహహదద న షపక
ఇసటట ననస:78-5-368
వయససస:32
లస: ససస స
8208 SQX1875772
పపరర: లకడర కకలగరన

8200 SQX2473262
పపరర: అసమమ షపక మహమరద

8225 SQX0946475
పపరర: బబబగ షపక

95-121/457

తసడడ:జ గరస షపక
ఇసటట ననస:78-5-376
వయససస:33
లస: పప
95-121/459

8228 MLJ0992438
పపరర: బబజత మహమరద

95-121/460

తసడడ:జ గరస మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-376
వయససస:50
లస: పప
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పపరర: హహనన సయఖద
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95-121/871

భరస : కరరమగలర సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-376
వయససస:22
లస: ససస స
8232 SQX0016964
పపరర: జజఖత బసడడచరద

95-121/461

95-121/464

95-121/467

95-121/470

95-121/473

95-121/476

95-121/479

తసడడ:జ రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:78-5-380
వయససస:36
లస: పప

8242 SQX0476291
పపరర: అబగదల యగసఫ

8245 SQX0475905
పపరర: జలమన షపక

8248 MLJ0990366
పపరర: కరరమమ షపక

8251 AP151000291411
పపరర: వహహద షపక

95-121/482

8254 AP151000291240
పపరర: షయననజ షపక

95-121/471

8257 AP151000291356
పపరర: కరరమగలమర షపక
తసడడ:జ అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:78-5-380
వయససస:58
లస: పప

8237 SQX0016931
పపరర: హరర పజసరద బసడడచరద

95-121/466

8240 SQX0475848
పపరర: నజరరననసర షపక

95-121/469

8243 SQX0017319
పపరర: గరస షపక

95-121/472

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:78-5-378
వయససస:32
లస: పప
95-121/474

8246 MLJ0988733
పపరర: నసరర హన షపక

95-121/475

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:78-5-379
వయససస:54
లస: ససస స
95-121/477

8249 MLJ0994186
పపరర: బబబగ షపక

95-121/478

తసడడ:జ మహబబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:78-5-379
వయససస:56
లస: పప
95-121/480

8252 AP151000291355
పపరర: నసరర హన షపక

95-121/481

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-5-380
వయససస:53
లస: ససస స
95-121/483

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:78-5-380
వయససస:61
లస: ససస స
95-121/485

95-121/463

భరస : అబగదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:78-5-378
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:78-5-380
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రహమతషలమర
ఇసటట ననస:78-5-380
వయససస:56
లస: ససస స
8256 MLJ0989665
పపరర: రఫస షపక

95-121/468

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:78-5-379
వయససస:34
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:78-5-380
వయససస:34
లస: ససస స
8253 AP151000291363
పపరర: ఉరరమ

8239 SQX0476101
పపరర: బషసరరననసర షపక

8234 SQX0307991
పపరర: ననగపదర బసడడచరద

తసడడ:జ కకషరషజ రరవప బసడడచరద
ఇసటట ననస:78-5-377
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:78-5-378
వయససస:38
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-5-379
వయససస:58
లస: ససస స
8250 MLJ0989657
పపరర: రఫసయమ షపక

95-121/465

తసడడ:జ అబగదల సలమస
ఇసటట ననస:78-5-378
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:78-5-378
వయససస:33
లస: పప
8247 AP151000291057
పపరర: అహహరరఫ ఉననసర షపక

8236 SQX0017608
పపరర: శసకర బసడడచరద

95-121/932

భరస : హరరపస
జ రద బసడడచరద
ఇసటట ననస:78-5-377
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ జలమన షపక
ఇసటట ననస:78-5-378
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-5-378
వయససస:70
లస: ససస స
8244 SQX0475574
పపరర: మగబన అబగదల షపక

95-121/462

తసడడ:జ కకషరషరరవప బసడడచరద
ఇసటట ననస:78-5-377
వయససస:42
లస: పప

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:78-5-378
వయససస:31
లస: ససస స
8241 SQX0475665
పపరర: అమరరననసర షపక

8233 SQX0016840
పపరర: లకడర బసడడచరద

8231 SQX1499004
పపరర: షకకల సయఖద

భరస : సపవదన సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-376
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : భబసకర బసడడచరద
ఇసటట ననస:78-5-377
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ కకషరషజరరవప బసడడచరద
ఇసటట ననస:78-5-377
వయససస:40
లస: పప
8238 SQX0017384
పపరర: షసషరద షపక

95-121/931

తసడడ:జ సపవదన సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-376
వయససస:25
లస: పప

భరస : శసకర బసడడచరద
ఇసటట ననస:78-5-377
వయససస:34
లస: ససస స
8235 SQX0016923
పపరర: భబసకర బసడడచరద

8230 SQX1499020
పపరర: కరరమగలమర సయఖద

8255 SQX1450956
పపరర: మగనశర అల షపక

95-121/484

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-5-380
వయససస:33
లస: పప
95-121/486

8258 SQX2154821
పపరర: బబజ షపక

95-121/872

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:78-5-380
వయససస:54
లస: పప
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పపరర: షరరరల షపక
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95-121/873

తసడడ:జ బబజ షపక
ఇసటట ననస:78-5-380
వయససస:25
లస: ససస స
8262 SQX1135111
పపరర: కరరషరర సయఖద

95-121/488

95-121/491

95-121/494

95-121/497

95-121/500

95-120/791

95-121/505

భరస : కలస సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-385
వయససస:30
లస: ససస స

8272 SQX0674812
పపరర: అననసరర షపక

8275 MLJ2569424
పపరర: ఖలల సయఖద

8278 SQX1875533
పపరర: రమజ పఠరన

8281 SQX1875525
పపరర: కరరమగలమర పఠరన

95-189/1740

8284 SQX2425403
పపరర: కరరమగలర పఠరన

95-121/498

8287 SQX1875657
పపరర: జహహదన షపక
భరస : మఝమర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:78-5-385
వయససస:37
లస: ససస స

8267 AP151000291394
పపరర: షమషరద సయఖద

95-121/493

8270 SQX1397646
పపరర: షబబర షపక

95-121/496

8273 SQX0475475
పపరర: జజకకర సయఖద

95-121/499

తసడడ:జ బరకత సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-381
వయససస:39
లస: పప
95-121/501

8276 MLJ2569010
పపరర: ననఖమత సయఖద

95-121/502

తసడడ:జ మమహహదద న సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-381
వయససస:46
లస: పప
95-121/503

8279 SQX1875509
పపరర: జరరన పఠరన

95-121/504

భరస : కరరమగలమర పఠరన
ఇసటట ననస:78-5-382
వయససస:44
లస: ససస స
95-121/506

8282 SQX2310936
పపరర: మలర క షపక

95-121/875

భరస : కరరమగలర
ఇసటట ననస:78-5-382
వయససస:55
లస: ససస స
95-121/876

తసడడ:జ యబసఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-5-382/1
వయససస:46
లస: పప
95-121/507

95-121/490

తసడడ:జ బరకత షపక
ఇసటట ననస:78-5-381
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ ఇససఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-5-382
వయససస:49
లస: పప

భరస : కరమత సయద
ఇసటట ననస:78-5-382
వయససస:40
లస: ససస స
8286 SQX1875731
పపరర: మగనర సయఖద

95-121/495

భరస : జజన బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:78-5-382
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖమససస పఠరన
ఇసటట ననస:78-5-382
వయససస:46
లస: పప
8283 SQX2520914
పపరర: మగనన సయద

8269 SQX1212216
పపరర: జజవద సయఖద

8264 SQX1488759
పపరర: జజకకర సయఖద

భరస : బరకత సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-381
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ మహహదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-381
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ కరమత సయద
ఇసటట ననస:78-5-382
వయససస:20
లస: ససస స
8280 SQX1875558
పపరర: జజన బబషర పఠరన

95-121/492

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-5-381
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ మహహదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-381
వయససస:38
లస: పప
8277 SQX2509917
పపరర: జజససరన సయద

8266 MLJ2569184
పపరర: అఫసజజ సయఖద

95-121/487

భరస : జబర సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-381
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖలల సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-381
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ బబబగ సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-381
వయససస:32
లస: పప
8274 SQX0170696
పపరర: జజబరర సయఖద

95-121/489

భరస : ఖలల సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-381
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పసర సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-381
వయససస:48
లస: ససస స
8271 SQX0482414
పపరర: షఫస సయఖద

8263 SQX0674655
పపరర: సరబరర షపక

8261 SQX1397687
పపరర: రజషర సయఖద

భరస : జజకకర సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-381
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అననసరర షపక
ఇసటట ననస:78-5-381
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననఖమత సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-381
వయససస:36
లస: ససస స
8268 AP151000291448
పపరర: ఆషర సయఖద

95-121/874

తసడడ:జ బబజ షపక
ఇసటట ననస:78-5-380
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరరఈమ సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-381
వయససస:28
లస: ససస స
8265 MLJ2569127
పపరర: మహబగనన సయఖద

8260 SQX2262848
పపరర: శరరరల షపక

8285 SQX2429231
పపరర: జరరనన పఠరన

95-121/877

భరస : కరరమగలర పఠరన
ఇసటట ననస:78-5-382/1
వయససస:44
లస: ససస స
95-121/508

8288 AP151000291064
పపరర: సరజదన బబగమ షపక

95-121/509

భరస : సరదదఖ షపక
ఇసటట ననస:78-5-385
వయససస:42
లస: ససస స
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8289 SQX0150755
పపరర: ఫరతమమ షపక
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95-121/510

భరస : మగసరసఫర షపక
ఇసటట ననస:78-5-385
వయససస:46
లస: ససస స
8292 SQX1212240
పపరర: అసర స షపక

95-121/513

95-121/516

95-121/878

95-121/521

95-121/524

95-121/526

95-121/529

తసడడ:జ అమర బబగ
ఇసటట ననస:78-5-389
వయససస:58
లస: ససస స

8302 SQX1135137
పపరర: ఆఫరర ల సయఖద

8305 SQX1875459
పపరర: ససభబన షపక

8308 SQX0171017
పపరర: ఫత మగననసర బబగస షపక

8311 SQX0024570
పపరర: మరరర రరషన బబగ

95-121/532

8314 SQX2525129
పపరర: బబబగ షపక

95-121/522

8317 SQX0171124
పపరర: నలల�ర షపక
తసడడ:జ అబగదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:78-5-391
వయససస:33
లస: ససస స

8297 AP151000291008
పపరర: రఫస సయఖద

95-121/518

8300 SQX1142389
పపరర: జకకర సయఖద

95-121/520

8303 SQX1142397
పపరర: రరఖబ సయఖద

95-121/523

తసడడ:జ రఫస సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-387
వయససస:34
లస: పప
95-121/525

8306 SQX2391688
పపరర: ఫరతమ పఠరన

95-121/879

భరస : బబజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-5-387
వయససస:33
లస: ససస స
95-121/527

8309 AP151000291614
పపరర: షరరరలమబబగస షపక

95-121/528

భరస : మరరర నయసబబగ షపక
ఇసటట ననస:78-5-388
వయససస:53
లస: ససస స
95-121/530

8312 SQX0016790
పపరర: ఖమసససబబగ మరరర

95-121/531

తసడడ:జ నయయమ బబగ
ఇసటట ననస:78-5-388
వయససస:34
లస: పప
95-120/797

తసడడ:జ ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:78-5-389
వయససస:58
లస: పప
95-121/880

95-121/515

భరస : రరఖబ సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-387
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ మరరర నయమ భబ గ
ఇసటట ననస:78-5-388
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ మరరర ఖమసససబబగ షపక
ఇసటట ననస:78-5-388
వయససస:58
లస: పప
8316 SQX2140804
పపరర: ఇసరరయల బబగ షపక

95-121/519

భరస : మరరర ఖమససస బబగ షపక
ఇసటట ననస:78-5-388
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మరరర ఖమసససభబగ షపక
ఇసటట ననస:78-5-388
వయససస:83
లస: ససస స
8313 AP151000291629
పపరర: మరరర నయసబబగ షపక

8299 SQX1875715
పపరర: రజషర షపక

8294 AP151000291161
పపరర: సరదదఖ షపక

తసడడ:జ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-386
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:జ ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:78-5-387
వయససస:88
లస: పప

భరస : రరషన బబగ షపక
ఇసటట ననస:78-5-388
వయససస:28
లస: ససస స
8310 AP151000291291
పపరర: జహహరరబ షపక

95-121/517

తసడడ:జ కకషట స సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-387
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ మరవఅల షపక
ఇసటట ననస:78-5-387
వయససస:50
లస: పప
8307 SQX1529389
పపరర: షసరరన బబనస షపక

8296 AP151000291590
పపరర: జజనబబగస సయఖద

95-121/512

తసడడ:జ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:78-5-385
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-5-387
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:జ రఫస సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-387
వయససస:31
లస: ససస స
8304 AP151000291370
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-121/514

భరస : సయఖదజఫస సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-386
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఇమమమ షర షపక
ఇసటట ననస:78-5-386
వయససస:50
లస: ససస స
8301 SQX1142371
పపరర: జబన సయఖద

8293 SQX0674796
పపరర: బబజ షపక

8291 SQX1875756
పపరర: శరరర షపక

తసడడ:జ మజర ర షపక
ఇసటట ననస:78-5-385
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-5-385
వయససస:29
లస: పప

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-5-386
వయససస:43
లస: ససస స
8298 SQX2353852
పపరర: శసషషన షపక

95-121/511

భరస : నజర మగసతజ
ఇసటట ననస:78-5-385
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:జ సరదదక షపక
ఇసటట ననస:78-5-385
వయససస:25
లస: పప
8295 AP151000291288
పపరర: బబగస షపక వహహదన

8290 SQX1875186
పపరర: మగసతజ సయఖద

8315 SQX2115442
పపరర: కరరమగననసర షపక

95-121/738

భరస : ఇసరరయల బబగ
ఇసటట ననస:78-5-389
వయససస:53
లస: ససస స
95-121/533

8318 SQX0674903
పపరర: షపహననజ షపక

95-121/534

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-5-391
వయససస:39
లస: ససస స
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8319 AP151000291463
పపరర: ఇసతయమజ షపక

95-121/535

భరస : అబగదల రహహమమన జజన షపక
ఇసటట ననస:78-5-391
వయససస:51
లస: ససస స
8322 AP151000291528
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-121/538

95-121/882

95-136/702

95-121/541

95-121/886

95-121/545

95-121/548

భరస : శకహరర కకణణదద
ఇసటట ననస:78-5-396
వయససస:34
లస: ససస స

8332 SQX1212166
పపరర: గరస బబషర షపక

8335 SQX1518028
పపరర: షకకల షపక

8338 AP151000291070
పపరర: హహసపసన బ షపక

8341 SQX1842228
పపరర: ఖసదస
ద స అల సయఖద

95-121/551

8344 AP151000291536
పపరర: హహసపసన సయఖద

95-121/542

8347 SQX1135244
పపరర: గరససయమ సయఖద
భరస : కరరమగలమర సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-396
వయససస:36
లస: ససస స

8327 SQX2364164
పపరర: ఝనస లకడరబబయ నరవరరయ

95-121/884

8330 SQX0541987
పపరర: రరబయమ బససస

95-121/540

8333 SQX2379428
పపరర: అమరరననసర బబగ

95-121/885

భరస : హహహదర బబగ
ఇసటట ననస:78-5-394
వయససస:82
లస: ససస స
95-121/543

8336 MLJ2569754
పపరర: షర పపననసర సయఖద

95-121/544

తసడడ:జ కరరమత సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-395
వయససస:38
లస: ససస స
95-121/546

8339 AP151000291538
పపరర: కననఖకలమమరర నసదదపరటట

95-121/547

భరస : హరగరపరల నసదదపరటట
ఇసటట ననస:78-5-395
వయససస:68
లస: ససస స
95-121/549

8342 SQX0017616
పపరర: నజకత సయఖద

95-121/550

తసడడ:జ సలత అలర సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-395
వయససస:35
లస: పప
95-121/552

తసడడ:జ సలమమత సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-395
వయససస:41
లస: పప
95-121/554

95-121/881

భరస : మహమరద ఖమససస మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-394
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ కరమత అల సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-395
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ సలమమత సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-395
వయససస:36
లస: పప
8346 SQX0555912
పపరర: లకడర పరరశత కకణణదద

95-136/703

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-5-395
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:జ కరమత అల సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-395
వయససస:20
లస: పప
8343 MLJ2569846
పపరర: కరససస సయఖద

8329 SQX2114676
పపరర: ధన సససగ నరవరరరఆ

8324 SQX2423390
పపరర: కరరమగలర షపక

భరస : రఠప సససగ నరవరరయ
ఇసటట ననస:78-5-392
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సఖ�ీసలర షపక
ఇసటట ననస:78-5-395
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సలమమత సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-395
వయససస:58
లస: ససస స
8340 SQX1842210
పపరర: తససర స అల సయఖద

95-121/883

తసడడ:జ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:78-5-394
వయససస:26
లస: పప

భరస : హహహదర బబగ
ఇసటట ననస:78-5-394
వయససస:82
లస: ససస స
8337 AP151000291337
పపరర: భబగస సయఖద

8326 SQX2187888
పపరర: రఠపసససగ నరవరరయమ

95-121/537

తసడడ:జ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:78-5-391
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ రఠప సససగ
ఇసటట ననస:78-5-392
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ ఇమమససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:78-5-394
వయససస:49
లస: పప
8334 SQX2294494
పపరర: అమర ఉనసరస బబగ

95-121/539

తసడడ:జ లకరణ సససగ
ఇసటట ననస:78-5-392
వయససస:64
లస: పప

భరస : ధన సససగ
ఇసటట ననస:78-5-392
వయససస:36
లస: ససస స
8331 MLJ0989129
పపరర: మహమరద ఖమససస షపక

8323 AP151000291454
పపరర: కరరమగలమర షపక

8321 SQX0171082
పపరర: ఖమదర వల షపక

తసడడ:జ అబగదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:78-5-391
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ కరరమగలమర రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:78-5-391
వయససస:45
లస: పప

భరస : ధనసససగ సద తజ
ఇసటట ననస:78-5-392
వయససస:67
లస: ససస స
8328 SQX2113587
పపరర: మమధసరర బబయ నరవరరరఆ

95-121/536

తసడడ:జ అబగదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:78-5-391
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ కరరమగలమర రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:78-5-391
వయససస:41
లస: పప
8325 SQX2364602
పపరర: రఠపర బబయ సద తజ

8320 SQX0171132
పపరర: నజయమ షపక

8345 AP151000291025
పపరర: కరరమత సయఖద

95-121/553

తసడడ:జ సలమమత సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-395
వయససస:43
లస: పప
95-121/555

8348 SQX1298885
పపరర: శవ కలమమరర ఛకకవరపప

95-121/556

భరస : ననగజశశరరరవప చకకవరపప
ఇసటట ననస:78-5-396
వయససస:42
లస: ససస స
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8349 AP151000291545
పపరర: పసచచమర కకణణదడ

95-121/557

భరస : సరసబశవరరవప కకణణదడ
ఇసటట ననస:78-5-396
వయససస:59
లస: ససస స
8352 SQX2268910
పపరర: కకషషవనణణ ససర

95-121/887

95-121/561

95-121/564

95-121/888

95-121/891

తసడడ:జ జగన మహన సససగ భట
ఇసటట ననస:78-5-398
వయససస:18
లస: ససస స
8367 SQX2192748
పపరర: వరతసలఖ దతష
స

95-121/892

95-121/571

భరస : ఇసరరయయల షపక
ఇసటట ననస:78-5-401
వయససస:39
లస: ససస స

95-121/565

8362 SQX2370526
పపరర: సరయ వససత సససగ భట

95-121/574

95-121/889

8357 AP151000291046
పపరర: జయసతభబయ భట

95-121/563

8360 AP151000291653
పపరర: లకరణసససగ భట

95-121/566

8363 SQX2370914
పపరర: వనత భట

95-121/890

తసడడ:జ జగన మగరళమహన సససగ భట
ఇసటట ననస:78-5-398
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ జగన మగరళమహన సససగ భట
ఇసటట ననస:78-5-398
వయససస:18
లస: ససస స

8365 SQX1620799
పపరర: వనద శక దత

8366 SQX1620807
పపరర: రతన కలమమర దత

95-121/567

8368 SQX1298877
పపరర: ససతతషస భట

8371 SQX1573980
పపరర: గరతమ సససహ రరజపపత

8374 AP151000291508
పపరర: శవరరమసససగ భట

8377 MLJ0990416
పపరర: సరబరర షపక
భరస : నజర షపక షపక
ఇసటట ననస:78-5-401
వయససస:51
లస: ససస స

95-121/568

తసడడ:జ ఫన భబషన దత
ఇసటట ననస:78-5-399
వయససస:49
లస: పప
95-121/569

8369 SQX0308361
పపరర: సతఖవత తతట

95-121/570

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:78-5-400
వయససస:50
లస: ససస స
95-121/572

8372 MLJ2570026
పపరర: బలరరస సససగ భట

95-121/573

తసడడ:జ శవరరస సససగ భట భట
ఇసటట ననస:78-5-400
వయససస:42
లస: పప
95-121/575

తసడడ:జ బలరరమససగ భట
ఇసటట ననస:78-5-400
వయససస:64
లస: పప
95-121/577

95-136/127

తసడడ:జ బలరరమససగ భట
ఇసటట ననస:78-5-398
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:జ పజతనప సససగ రరజపపత
ఇసటట ననస:78-5-400
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ బకకలల తతట
ఇసటట ననస:78-5-400
వయససస:54
లస: పప
8376 MLJ0990283
పపరర: షరహహదన షపక

8359 AP151000291514
పపరర: జగననరహనససగ భట

8354 SQX1837996
పపరర: చనన షపక

భరస : లకరణసససగ భట
ఇసటట ననస:78-5-398
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : బలరరస సససగ భట
ఇసటట ననస:78-5-400
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:78-5-400
వయససస:26
లస: పప
8373 SQX0295188
పపరర: శకనవరస రరవప తతట

95-121/562

భరస : రతన కలమమర దత
ఇసటట ననస:78-5-399
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ రతన కలమమర దతష
స
ఇసటట ననస:78-5-399
వయససస:19
లస: ససస స
8370 SQX1135251
పపరర: వసశ కకషష తతట

8356 AP151000291507
పపరర: శరరదనదదవ భట

95-121/559

తసడడ:జ రససల షపక
ఇసటట ననస:78-5-397
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ లకరణసససగ భట
ఇసటట ననస:78-5-398
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:జ పజతనప సససగ రరజ పపత
ఇసటట ననస:78-5-398
వయససస:29
లస: పప
8364 SQX2256337
పపరర: వనీసత భట

95-121/560

భరస : జగననరహనససగ భట
ఇసటట ననస:78-5-398
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ నసర సపవయద
ఇసటట ననస:78-5-398
వయససస:34
లస: పప
8361 SQX2359875
పపరర: గరతమ సససగ రరజ పపత

8353 SQX0797316
పపరర: ఆయయశర షపక

8351 SQX1135236
పపరర: కరరమగలమర సయఖద

తసడడ:జ సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-396
వయససస:42
లస: పప

భరస : అహమద బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-5-397
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రజషమమన సపవయద
ఇసటట ననస:78-5-398
వయససస:31
లస: ససస స
8358 SQX0017756
పపరర: అబగదల రహమమన సపవయద

95-121/558

తసడడ:జ సరసబశవరరవప కకణణదడ
ఇసటట ననస:78-5-396
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ రరమ ససబబ రరవప ససర
ఇసటట ననస:78-5-396
వయససస:43
లస: ససస స
8355 SQX0017350
పపరర: జజహహదససలమసనన సపవయద

8350 AP151000291229
పపరర: శకహరర కకణణదడ

8375 SQX0307819
పపరర: రరజశననపరరశన షపక

95-121/576

భరస : ఫరరఠక షపక
ఇసటట ననస:78-5-401
వయససస:31
లస: ససస స
95-121/578

8378 AP151000291271
పపరర: అబగజకననసర షపక

95-121/579

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:78-5-401
వయససస:68
లస: ససస స
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95-121/580

తసడడ:జ నజర షపక
ఇసటట ననస:78-5-401
వయససస:29
లస: పప
8382 AP151000291569
పపరర: అనశర షపక

95-121/583

95-121/586

95-121/589

95-121/592

95-121/894

95-135/345

95-121/596

భరస : ఫరరద ఖమన షపక
ఇసటట ననస:78-5-404
వయససస:47
లస: ససస స

8392 SQX1968429
పపరర: ఉసరరన వల మహమరద

8395 SQX2490266
పపరర: ఫసరరజ ఖమన పఠరన

8398 AP151000291634
పపరర: రరజజశనన

8401 AP151000291575
పపరర: అపసర యమ.డడ

95-121/599

8404 SQX0308312
పపరర: ససరరజననసర షపక

95-121/593

8407 AP151000291101
పపరర: జహర పఠరన
భరస : జర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-5-404
వయససస:47
లస: ససస స

8387 SQX1899731
పపరర: ఫరతమ షపక

95-121/588

8390 SQX1964477
పపరర: జహహరరదదదన మహమరద

95-121/591

8393 SQX2429462
పపరర: ఫసరరజ ఖమన పఠరన

95-121/893

తసడడ:జ అమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-5-402
వయససస:37
లస: పప
95-121/911

8396 SQX2509784
పపరర: హజరర పఠరన

95-121/915

భరస : ఫసరరజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-5-402
వయససస:33
లస: ససస స
95-121/594

8399 AP151000291135
పపరర: సబబరఠన షపక

95-121/595

భరస : కరరమ షపక
ఇసటట ననస:78-5-403
వయససస:68
లస: ససస స
95-121/597

8402 AP151000291580
పపరర: కరరమ షపక

95-121/598

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:78-5-403
వయససస:73
లస: పప
95-121/600

భరస : అలమ బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-5-404
వయససస:43
లస: ససస స
95-121/602

95-121/585

తసడడ:జ ఉసరరన వల మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-402
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ అబగదలలజ ఫ యమ.డడ
ఇసటట ననస:78-5-403
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:జ నజర ఖమన షపక
ఇసటట ననస:78-5-404
వయససస:31
లస: ససస స
8406 SQX1069963
పపరర: యస ఎస బబగస షపక

95-121/590

భరస : అఫసర
ఇసటట ననస:78-5-403
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ అపసర మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-403
వయససస:25
లస: పప
8403 SQX1069922
పపరర: బ బ ఆయయష షపక

8389 SQX0843565
పపరర: సరరదర షపక

8384 MLJ0990275
పపరర: నజర షపక

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:78-5-402
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ అమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-5-402
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-5-402
వయససస:35
లస: పప
8400 SQX1298539
పపరర: నజమ మహమరద

95-121/587

తసడడ:జ జహహరరదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-402
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఫసరరజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-5-402
వయససస:33
లస: ససస స
8397 SQX1450014
పపరర: కరరమగలమర షపక

8386 SQX1298562
పపరర: రహహల అసజమ షపక

95-121/582

తసడడ:జ మమహహదద న షపక
ఇసటట ననస:78-5-401
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:జ కరరమ షపక
ఇసటట ననస:78-5-402
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఉసరరన వల మహమరద
ఇసటట ననస:78-5-402
వయససస:40
లస: ససస స
8394 SQX2425502
పపరర: హజరర ఖమన పఠరన

95-121/584

తసడడ:జ సరరదర షపక
ఇసటట ననస:78-5-402
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ సరరదర షపక
ఇసటట ననస:78-5-402
వయససస:21
లస: పప
8391 SQX1965722
పపరర: మగసతనజ బబగస మహమరద

8383 SQX1335257
పపరర: ఇసరరయల షపక

8381 MLJ0992297
పపరర: ఫరరఠక షపక

తసడడ:జ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:78-5-401
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:78-5-401
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:78-5-401
వయససస:78
లస: పప
8388 SQX1797448
పపరర: ఖమజజ షపక

95-121/581

తసడడ:జ నజర షపక
ఇసటట ననస:78-5-401
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:78-5-401
వయససస:42
లస: పప
8385 AP151000291035
పపరర: ఖమజజ షపక

8380 SQX0884973
పపరర: ఫజల షపక

8405 SQX0651323
పపరర: మమహరరన షపక

95-121/601

భరస : నజజమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:78-5-404
వయససస:43
లస: ససస స
95-121/603

8408 SQX0308296
పపరర: తనహహరరననసర షపక

95-121/604

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:78-5-404
వయససస:64
లస: ససస స
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8409 SQX1069898
పపరర: ఖమససస షహహద సయఖద

95-121/605

తసడడ:జ మహబబబ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-404
వయససస:26
లస: పప
8412 SQX0308338
పపరర: అలస బబషర షపక

95-121/608

95-121/611

95-136/129

95-136/132

95-136/135

95-136/138

95-136/141

తసడడ:జ అల
ఇసటట ననస:78-6-416
వయససస:31
లస: పప

8422 AP151000573406
పపరర: అషజపపననసర షపక

8425 SQX0033498
పపరర: కరరమగలమర షరరఫ షపక

8428 MLJ1731579
పపరర: అఫప జ జజదన

8431 AP151000573407
పపరర: సలమమ షపక షపక

95-136/704

8434 SQX1536590
పపరర: షబన షపక

95-136/133

8437 AP151000570004
పపరర: అల షపక
తసడడ:జ బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-6-416
వయససస:63
లస: పప

8417 SQX0032292
పపరర: మలర క సయఖద

95-136/128

8420 MLJ1736024
పపరర: గరససయమబబగస షపక

95-136/131

8423 SQX0473629
పపరర: ఖమజజ ఖసదసబదదదన

95-136/134

తసడడ:జ మగసస ఫర
ఇసటట ననస:78-6-411
వయససస:34
లస: పప
95-136/136

8426 SQX1294990
పపరర: ఆయయషర పఠరన

95-136/137

భరస : అఫప జ జ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-6-412
వయససస:25
లస: ససస స
95-136/139

8429 AP151000570073
పపరర: మహబబబ ఖమన పస

95-136/140

తసడడ:జ హసన ఖమన
ఇసటట ననస:78-6-412
వయససస:62
లస: పప
95-136/142

8432 AP151000570044
పపరర: బషసర షపక

95-136/143

తసడడ:జ మగరరద షపక
ఇసటట ననస:78-6-414
వయససస:46
లస: పప
95-136/144

భరస : అఫప జ జ షపక
ఇసటట ననస:78-6-416
వయససస:30
లస: ససస స
95-136/147

95-121/610

తసడడ:జ మగసస ఫర
ఇసటట ననస:78-6-411
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఆలమగరరత
ఇసటట ననస:78-6-414
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:జ అల మగరరద షపక
ఇసటట ననస:78-6-414
వయససస:48
లస: పప
8436 SQX0219832
పపరర: అఫప జ జ షపక

95-136/130

తసడడ:జ మహబబబబదన షపక
ఇసటట ననస:78-6-412
వయససస:37
లస: పప

భరస : బషసర అహరద షపక
ఇసటట ననస:78-6-414
వయససస:45
లస: ససస స
8433 SQX2078962
పపరర: బషసర అహరద షపక

8419 MLJ1736040
పపరర: మహమబద షపక

8414 AP151000291673
పపరర: నజజమగదదదన షపక

భరస : రఫసవపలమర
ఇసటట ననస:78-6-411
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద షరరఫ
ఇసటట ననస:78-6-411
వయససస:41
లస: పప

భరస : మహబబబ ఖమన
ఇసటట ననస:78-6-412
వయససస:57
లస: ససస స
8430 SQX1395178
పపరర: సబహ షపక

95-95/1086

భరస : మగసరసఫర
ఇసటట ననస:78-6-411
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:జ బబజత�
ఇసటట ననస:78-6-411
వయససస:36
లస: పప
8427 AP151000573107
పపరర: పస.హనపరబబగస

8416 SQX1727957
పపరర: కకషష నకక

95-121/607

తసడడ:జ బయజడ షపక
ఇసటట ననస:78-5-404
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:జ మగసస పర
ఇసటట ననస:78-6-411
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:78-6-411
వయససస:35
లస: ససస స
8424 SQX0034330
పపరర: రఫసవపలమర సయఖద�

95-121/609

తలర : మగసలయఖ నకక
ఇసటట ననస:78-6-42
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఫపవరరజ ఖమన
ఇసటట ననస:78-6-411
వయససస:33
లస: ససస స
8421 SQX0031609
పపరర: కరరమగన షపక

8413 SQX1069914
పపరర: మహబగ ససభబన సయఖద

8411 SQX0017392
పపరర: ఇననయత ఖమన పఠరన

తసడడ:జ నజరరదన పఠరన
ఇసటట ననస:78-5-404
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ యస ఎస షహహద సయఖద
ఇసటట ననస:78-5-404
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:జ ఫరరదద నన పఠరన
ఇసటట ననస:78-5-404
వయససస:55
లస: పప
8418 SQX0032482
పపరర: రరజజశనన బబగస పఠరన

95-121/606

తసడడ:జ నజర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-5-404
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:78-5-404
వయససస:48
లస: పప
8415 AP151000291055
పపరర: నజరరదన పఠరన

8410 SQX1069955
పపరర: అహమద ఖమన పఠరన

8435 AP151000573103
పపరర: ఎస.కర.నససరర

95-136/145

భరస : అల షపక
ఇసటట ననస:78-6-416
వయససస:57
లస: ససస స
95-136/148

8438 SQX1527888
పపరర: కనష ఫరతమమ షపక

95-136/149

భరస : ననవమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-6-419
వయససస:29
లస: ససస స
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95-136/150

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-6-419
వయససస:31
లస: పప
8442 SQX0205872
పపరర: రరహనన బబగస మహమరద

95-136/153

95-136/156

95-136/159

95-136/162

95-136/164

95-136/167

95-136/884

తసడడ:జ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:78-6-428
వయససస:33
లస: పప

8452 SQX1968411
పపరర: వనసకటటష గగడడవరడ

8455 AP151000570161
పపరర: సతష కలమమర జ

8458 SQX1728583
పపరర: లకడర వనసకకసద

8461 SQX0466664
పపరర: ససబజమణణ కళళళపలర

95-136/171

8464 AP151000573439
పపరర: ఆర.వనసకట ససజజత

95-119/40

8467 SQX0574673
పపరర: సతఖననరరయణ కళళపలర
తసడడ:జ దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:78-6-428
వయససస:56
లస: పప

8447 SQX0944140
పపరర: నఈమ మహమరద

95-136/158

8450 AP151000570002
పపరర: జమర యమ

95-136/161

8453 SQX0205948
పపరర: సఫజనఖ జ.

95-136/163

భరస : సతష కలమమర
ఇసటట ననస:78-6-425
వయససస:37
లస: ససస స
95-136/165

8456 AP151000573173
పపరర: డ.రరజఖస

95-136/166

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-6-426
వయససస:67
లస: ససస స
95-95/1087

8459 SQX1870179
పపరర: కకరణ లత నకక

95-136/168

భరస : కకషష నకక
ఇసటట ననస:78-6-427
వయససస:24
లస: ససస స
95-136/169

8462 SQX0205799
పపరర: శరరష రరవపరర

95-136/170

తసడడ:జ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:78-6-428
వయససస:30
లస: ససస స
95-136/172

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:78-6-428
వయససస:50
లస: ససస స
95-136/175

95-136/155

తసడడ:జ సలమవపదదదన భబషర యమ
ఇసటట ననస:78-6-424
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:78-6-428
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:78-6-428
వయససస:33
లస: ససస స
8466 SQX0290197
పపరర: దసరరరరరవప కళళపలర

95-136/160

భరస : ససధనకర వనసకకసద
ఇసటట ననస:78-6-427
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవ ననగ శకనవరస రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:78-6-427
వయససస:36
లస: ససస స
8463 SQX0465724
పపరర: ఏన. వ. తరసగరన రరవపరర

8449 MLJ1731363
పపరర: మహమరద ఆససఫ

8444 SQX0205724
పపరర: ఎమ.షరహహదన

తసడడ:జ గరససయమ
ఇసటట ననస:78-6-424
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-6-425
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ చడసచయఖ
ఇసటట ననస:78-6-426
వయససస:74
లస: పప
8460 SQX2254431
పపరర: ససజజత గసట

95-136/157

తసడడ:జ సతష కలమమర గగడడవరడ
ఇసటట ననస:78-6-425
వయససస:20
లస: పప

భరస : ననగజశశరరవప
ఇసటట ననస:78-6-425
వయససస:67
లస: ససస స
8457 AP151000570203
పపరర: శకనవరసరరవప డడ

8446 MLJ3176377
పపరర: గరససయమ బబగస

95-136/152

భరస : జమర
ఇసటట ననస:78-6-424
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ యమససన
ఇసటట ననస:78-6-424
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ ఇసరరయల
ఇసటట ననస:78-6-424
వయససస:67
లస: పప
8454 MLJ3177482
పపరర: జ.పదనరవత

95-136/154

భరస : సలమవపదదదన బబషర
ఇసటట ననస:78-6-424
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:జ సలమఉదదదన భబషర
ఇసటట ననస:78-6-424
వయససస:29
లస: పప
8451 AP151000570012
పపరర: యమససన యమ

8443 MLJ3176559
పపరర: జబన బబగస

8441 SQX0472951
పపరర: దదలద మర బబగస సయఖద

భరస : ఉసరరన భబషర
ఇసటట ననస:78-6-420
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సలమవపదదదన
ఇసటట ననస:78-6-424
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : యశన
ఇసటట ననస:78-6-424
వయససస:55
లస: ససస స
8448 SQX0665851
పపరర: సలమ మహమద

95-136/151

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-6-419
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ ఆససఫ
ఇసటట ననస:78-6-424
వయససస:34
లస: ససస స
8445 MLJ1749316
పపరర: ఫరతమగననసర

8440 SQX0219881
పపరర: ననవమగలమర షపక

8465 SQX0219956
పపరర: మణణకసఠ రరవపరర

95-136/174

తసడడ:జ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:78-6-428
వయససస:30
లస: పప
95-136/176

8468 SQX0538876
పపరర: సతఖననరరయణ రరవపరర

95-136/177

తసడడ:జ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:78-6-428
వయససస:57
లస: పప
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8469 SQX1728641
పపరర: శమ షపక
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95-95/1088

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:78-6-430
వయససస:54
లస: ససస స
8472 MLJ3176740
పపరర: ససరఖ పజభబవత బబయ ఏ

95-136/178

95-136/887

95-119/42

8476 SQX2348811
పపరర: సఫజనఖ బచసచ

8479 MLJ3661485
పపరర: కకరణ కలమమర గకసధద

95-119/45

8482 SQX2184752
పపరర: వససత కలమమర ససతనపరపప

8485 SQX1492297
పపరర: వరన పరదరత

భరస : వనసకటశవరరవపకకషషపజసరద పప తత
స రర
ఇసటట ననస:78-6-435
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల పరదరత
ఇసటట ననస:78-6-435
వయససస:58
లస: ససస స

8487 MLJ3666070
పపరర: వనసకరయమర పప తత
స రర పప తత
స రర

8488 MLJ3661493
పపరర: వనసకట శవరరమకకషష పజసరద
పప తతరర
తసడడ:జ వనసకటటసశరలల పప తతరర
ఇసటట ననస:78-6-435
వయససస:55
లస: పప

95-119/50

భరస : వనసకటటశశరరర pothuri
ఇసటట ననస:78-6-435
వయససస:84
లస: ససస స
8490 SQX1723998
పపరర: మణణ కలమమర దదవరశశటట

95-137/526

తసడడ:జ గగరవయఖ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:78-6-435
వయససస:28
లస: పప
8493 SQX0026021
పపరర: బబచసచ గరరరశరబబగ

తసడడ:జ ఖసదదదష షపక
ఇసటట ననస:78-6-438/1
వయససస:29
లస: ససస స

8491 MLJ3176187
పపరర: శరరష బ.

95-136/181

8494 AP151000570226
పపరర: పరమమశశరరరవప .బ

95-119/43

8497 MLJ3667672
పపరర: రజషరర పరరశన షపక
భరస : రరజ షపక
ఇసటట ననస:78-6-438/1
వయససస:37
లస: ససస స

95-136/886

8477 MLJ3667649
పపరర: ధనలకడర కనసమబరర

95-119/41

8480 MLJ3663853
పపరర: శరఖసకలమమర గకసధద

95-119/44

తసడడ:జ గగరరమబరరస గకసధద
ఇసటట ననస:78-6-432
వయససస:35
లస: పప
95-136/889

95-119/46
8483 SQX1466417
పపరర: వనసకటశవననగ ససదదపసస దదవరశశటట

భరస : వనసకటశవ మణణకలమమర దదవర శశటట
ఇసటట ననస:78-6-435
వయససస:29
లస: ససస స
95-119/48

8486 MLJ3666088
పపరర: వజయలకడర కకతస కకతస

95-119/49

భరస : సరసబశవ రరవప కకతస
ఇసటట ననస:78-6-435
వయససస:61
లస: ససస స
95-119/51

8489 SQX1492313
పపరర: ఆసజననయగలల పరదరరస

95-119/52

తసడడ:జ ససబబబరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:78-6-435
వయససస:58
లస: పప
95-136/179

8492 MLJ3176161
పపరర: బ.లకడర కలమమరర

95-136/180

భరస : పరమమశశ రరవప
ఇసటట ననస:78-6-436
వయససస:50
లస: ససస స
95-136/182

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:78-6-436
వయససస:57
లస: పప
95-119/53

8474 SQX2348720
పపరర: ఉదయ లకడర బచసచ

భరస : సరసబశవ రరవప కనసమబరర
ఇసటట ననస:78-6-432
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-6-436
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:78-6-436
వయససస:32
లస: పప
8496 MLJ3668910
పపరర: రజషరర షపక

95-136/888

తలర : వజయలకడర ససతనపరపప
ఇసటట ననస:78-6-432
వయససస:26
లస: పప
95-119/47

95-127/975

భరస : మగరళమహన రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:78-6-430
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ గగరరమబరరస గకసధద
ఇసటట ననస:78-6-432
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ గగరరమబరరస గకసధద
ఇసటట ననస:78-6-432
వయససస:36
లస: పప
8484 MLJ3666062
పపరర: ససవరష లకడర పప తత
స రర పప తత
స రర

95-136/885

భరస : మణణ కకరణ బచసచ
ఇసటట ననస:78-6-430
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గగరరమబరరస గకసధద
ఇసటట ననస:78-6-432
వయససస:56
లస: ససస స
8481 MLJ3662798
పపరర: వజయ కలమమర గకసధద

8473 SQX2311702
పపరర: ససమ ఖమననస పఠరన

8471 SQX2312031
పపరర: మగననర షపక

తసడడ:జ ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:78-6-430
వయససస:33
లస: పప

భరస : లయఖత అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-6-430
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:జ మహన రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:78-6-430
వయససస:36
లస: పప
8478 MLJ3666054
పపరర: ఈశశరర గకసధద గకసధద

95-95/1089

తసడడ:జ జజన షపక
ఇసటట ననస:78-6-430
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:జ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:78-6-430
వయససస:34
లస: ససస స
8475 SQX2344752
పపరర: మణణ కకరణ బచసచ

8470 SQX1728682
పపరర: జలమన షపక

8495 SQX2125490
పపరర: పరరశన షపక

95-119/770

భరస : ఇబజహహస షపక
ఇసటట ననస:78-6-438
వయససస:30
లస: ససస స
95-119/54

8498 MLJ3666096
పపరర: షరహహదనబబగస షపక

95-119/55

భరస : ఖసదస
ద స షపక
ఇసటట ననస:78-6-438/1
వయససస:54
లస: ససస స
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పపరర: రరయమ�ీ్ షపక
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95-119/56

తసడడ:జ ఖసదస
ద స షపక
ఇసటట ననస:78-6-438/1
వయససస:35
లస: పప
8502 SQX2561272
పపరర: జబఊలమర షపక

95-119/791

8503 SQX2561306
పపరర: అఖల షపక

95-121/896

Deleted

8506 SQX0016758
పపరర: సరజదన షపక షపక

8511 MLJ3663903
పపరర: అబగదల హలమ బబగ
మహమరద
తసడడ:జ అల బబగ ఎస ఎ
ఇసటట ననస:78-6-445
వయససస:50
లస: పప

95-119/64

8512 SQX2172872
పపరర: అబగదల కరరస మహమరద

భరస : అల ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:78-6-445
వయససస:38
లస: ససస స

95-119/59

95-119/65

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-6-445/1
వయససస:53
లస: పప

8518 SQX0016725
పపరర: రరజశనన సపవయఖద సపవయద

95-119/62

95-119/771

95-119/68

భరస : బబబగ పసఢళళఱసమ
ఇసటట ననస:78-6-448
వయససస:38
లస: ససస స

8521 MLJ3667698
పపరర: పరసడఖమర పసదలలరర

95-119/774

తసడడ:జ రరమనననయఖర పసఢళళఱసమ
ఇసటట ననస:78-6-448
వయససస:73
లస: పప
95-119/788

8507 SQX0016493
పపరర: ఇరరలద షపక

95-119/60

95-119/63
8510 SQX1166645
పపరర: మహమరద అబగదల మజజర బబవగ
షపక
తసడడ:జ అబగదల అల బబవగ షపక
ఇసటట ననస:78-6-445
వయససస:49
లస: పప

8513 SQX2172955
పపరర: బబ జజన షపక

95-119/772

8516 SQX2172914
పపరర: షకకల బబగస మహమరద

95-119/775

భరస : అబగదల అజజ మహమరద
ఇసటట ననస:78-6-445
వయససస:34
లస: ససస స
95-119/66

8519 SQX1247577
పపరర: రజఖ ననయర

95-119/67

భరస : ఆనసద ననయర
ఇసటట ననస:78-6-448
వయససస:29
లస: ససస స
95-119/69

భరస : కలమమరన పసఢళళఱసమ
ఇసటట ననస:78-6-448
వయససస:59
లస: ససస స

95-119/71 8524 SQX2555522
8523 AP151000279384
పపరర: కలమరన పసదలలరర పసఢళళఱసమ
పపరర: REKHA PANTHALLUR

95-121/895

భరస : అబగదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:78-6-445
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : హహసపసన సపవయద
ఇసటట ననస:78-6-447
వయససస:35
లస: ససస స

8520 MLJ0926972
పపరర: ససజజత పసదలలరర పసదలలరర

8504 SQX2143840
పపరర: అయయషర షపక

తసడడ:జ మగననఫ షపక
ఇసటట ననస:78-6-444/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల కరరస మహమరద
ఇసటట ననస:78-6-445
వయససస:37
లస: పప

8517 MLJ3662814
పపరర: మగనర షపక

95-119/58

తసడడ:జ ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:78-6-441
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:జ షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:78-6-445
వయససస:70
లస: పప

95-119/773 8515 SQX2172906
8514 SQX2172864
పపరర: అబగదల షమన బబగస మహమరద
పపరర: అబగదల అజజ మహమరద

తసడడ:జ కలమమర ననయర పసథలలర
ఇసటట ననస:78-6-448
వయససస:35
లస: ససస స

95-119/792

భరస : ఇరరలద షపక
ఇసటట ననస:78-6-444/1
వయససస:47
లస: ససస స

95-119/61 8509 MLJ3668928
8508 MLJ3668936
పపరర: మహరద అబగదల సలమర బబగస షపక
పపరర: మహరద అబగదల షబనన బబగస
షపక
భరస : మ�హర బబగ షపక
భరస : హలస బబగ షపక
ఇసటట ననస:78-6-445
ఇసటట ననస:78-6-445
వయససస:35
లస: ససస స
వయససస:41
లస: ససస స

8501 AP151000279078
పపరర: కలదదదష షపక

తసడడ:జ యమకలబబసహహబ షపక
ఇసటట ననస:78-6-438/1
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:78-6-441
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:78-6-441
వయససస:18
లస: పప

8526 SQX2555548
పపరర: ససజజత పసథలలర

95-119/57

తసడడ:జ యమకలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:78-6-438/1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:78-6-441
వయససస:18
లస: పప
8505 SQX2371573
పపరర: జబవపలమర షపక

8500 SQX1318642
పపరర: ననగబర మరర రరజజ షపక

95-119/70
8522 MLJ0926154
పపరర: పసద లలరర ఆనసద పసఢళళఱసమ

తసడడ:జ కలమరన ననయర పరజపళమళ
ఇసటట ననస:78-6-448
వయససస:42
లస: పప
95-119/786

8525 SQX2555530
పపరర: ఆనసద పసథలలర

95-119/787

భరస : ANAND PANTHALLUR
ఇసటట ననస:78-6-448
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ కలమమర ననయర పసథలలర
ఇసటట ననస:78-6-448
వయససస:37
లస: పప

95-119/789
8527 SQX2555555
పపరర: PANDIAMMA
PANTHALLUR
భరస : KUMAR NAIR PANTHALLUR
ఇసటట ననస:78-6-448
వయససస:62
లస: ససస స

95-119/790
8528 SQX2555563
పపరర: KUMAR NAIR
PANTHALLUR
తసడడ:జ RAMAN NAIR PANTHALLUR
ఇసటట ననస:78-6-448
వయససస:73
లస: పప
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8529 SQX1466540
పపరర: ఖతజజతషల కలబబజ బబగమ షపక

95-119/72

భరస : అబగదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:78-6-449/1
వయససస:70
లస: ససస స
8532 MLJ3667748
పపరర: ససరరజననసర షపక

95-119/75

95-119/78

95-119/81

95-119/84

తసడడ:జ అబగదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:78-6-454
వయససస:29
లస: పప
8544 MLJ2551885
పపరర: నససమమ షపక

95-119/87

95-119/90

95-136/185

తసడడ:జ కరరమగన షపక
ఇసటట ననస:78-6-630
వయససస:28
లస: పప
8556 SQX1628025
పపరర: షపక సరజదన
భరస : షపక ససరరజ
ఇసటట ననస:78-07-369/1
వయససస:39
లస: ససస స

8539 SQX1037069
పపరర: యమకలబ మహహమమరద
మహమరద
తసడడ:జ అబగబషపకర మహమరద
ఇసటట ననస:78-6-453
వయససస:41
లస: పప

95-119/82

8542 SQX0837328
పపరర: అబగదల సలమస షపక షపక

95-119/85

8551 AP151000570223
పపరర: గరరరశసకర డడ

8554 SQX1721380
పపరర: ఫరరద షపక

8557 SQX1628132
పపరర: షపక దరరయమ హహసపసన
తసడడ:జ బడద మయమ
ఇసటట ననస:78-07-369/1
వయససస:21
లస: పప

95-119/80

8540 SQX1011204
పపరర: రహహమమ షపక షపక

95-119/83

8543 SQX1075986
పపరర: షమన షపక

95-119/86

తసడడ:జ మహమరద అల షపక
ఇసటట ననస:78-6-459
వయససస:25
లస: ససస స
95-119/89

తసడడ:జ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:78-6-459
వయససస:53
లస: పప
95-136/183

8549 MLJ3172053
పపరర: సరహహద జజన ఖమన

95-136/184

తసడడ:జ బబబ జజన ఖమన
ఇసటట ననస:78-6-475
వయససస:64
లస: పప
95-136/186

8552 SQX1728302
పపరర: రహహమగన షపక

95-95/1090

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-6-630
వయససస:44
లస: ససస స
95-135/346

భరస : ఇమమమ జరలమన షపక
ఇసటట ననస:78-7-303
వయససస:68
లస: ససస స
95-196/645

8537 MLJ3662822
పపరర: జమర షపక

95-119/88 8546 MLJ2551877
8545 SQX1780121
పపరర: మహమరద అబగదల సతనసర షపక
పపరర: మహమరదఅల షపక

8548 SQX0204214
పపరర: జరరనన బబగస షపక

95-119/77

భరస : అబగదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:78-6-454
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-6-485
వయససస:46
లస: పప
95-95/1091

8534 MLJ3667722
పపరర: షఫసమగననసర షపక

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-6-451/1
వయససస:47
లస: పప

భరస : మనససర బబగ
ఇసటట ననస:78-6-475
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గరరరశసకర
ఇసటట ననస:78-6-485
వయససస:40
లస: ససస స
8553 SQX1728021
పపరర: భబష షపక

95-119/79

తసడడ:జ మహమరద అల షపక
ఇసటట ననస:78-6-459
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద అల షపక
ఇసటట ననస:78-6-459
వయససస:29
లస: ససస స
8550 MLJ1737436
పపరర: డడ. సరరత

8536 MLJ3662830
పపరర: గరహర షపక

95-119/74

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-6-451/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:78-6-454
వయససస:48
లస: పప

భరస : మహమరదఅల షపక
ఇసటట ననస:78-6-459
వయససస:48
లస: ససస స
8547 SQX1979376
పపరర: షబబన షపక

95-119/76

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-6-451/1
వయససస:43
లస: పప

భరస : కరరమ షపక
ఇసటట ననస:78-6-453
వయససస:69
లస: ససస స
8541 SQX1037085
పపరర: అబగదల రహహస షపక షపక

8533 MLJ3667730
పపరర: రరహనన షపక

8531 MLJ3667755
పపరర: షబనన షపక

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-6-451/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-6-451/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-6-451/1
వయససస:54
లస: ససస స
8538 SQX1249268
పపరర: రరమజ బ షపక

95-119/73

తసడడ:జ షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:78-6-449/1
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-6-451/1
వయససస:46
లస: ససస స
8535 MLJ3667714
పపరర: ఖమరరననసర షపక

8530 SQX1466573
పపరర: అబగదల రషసద షపక

8555 SQX1721588
పపరర: ససభబన షపక

95-136/187

తసడడ:జ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:78-7-303
వయససస:40
లస: పప
95-206/698

8558 SQX1628637
పపరర: నసజజర త సయఖద

95-207/603

తసడడ:జ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:78-07-369/1
వయససస:23
లస: ససస స
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95-207/604

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:78-07-369/1
వయససస:43
లస: ససస స
8562 SQX1580506
పపరర: శశశతన కరకలమమనస

95-210/93

95-136/188

95-136/191

95-136/194

95-136/197

95-136/199

95-136/202

తసడడ:జ ఆయశర
ఇసటట ననస:78-7-468
వయససస:48
లస: పప

8572 SQX1798404
పపరర: లలత ఉగరరరజ

8575 AP151000573116
పపరర: మలలర శశరర గసటబ

8578 SQX0203117
పపరర: షరహహనన ససలమసనన షపక

8581 MLJ3177565
పపరర: రహహమట గననసర షపక

95-136/205

8584 AP151000573320
పపరర: బబజజన

95-136/195

8587 MLJ3171303
పపరర: గరస షపక
తసడడ:జ ఆయమషర
ఇసటట ననస:78-7-468
వయససస:52
లస: పప

8567 SQX1185363
పపరర: మనససర సయఖద

95-136/190

8570 SQX1798339
పపరర: మనన ఉగరరరజ

95-136/193

8573 SQX1798396
పపరర: సరమగరబబయ ఉగరరరజ

95-136/196

భరస : మనసన సససగ ఉగరరరజ
ఇసటట ననస:78-7-463
వయససస:67
లస: ససస స
95-136/198

8576 SQX1988575
పపరర: కకసట షపక

95-121/739

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:78-7-468
వయససస:20
లస: పప
95-136/200

8579 SQX0203240
పపరర: నసరర హన షపక

95-136/201

భరస : సలస
ఇసటట ననస:78-7-468
వయససస:35
లస: ససస స
95-136/203

8582 SQX1536582
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-136/204

భరస : గరస షపక
ఇసటట ననస:78-7-468
వయససస:47
లస: ససస స
95-136/206

భరస : జబబబరర
ఇసటట ననస:78-7-468
వయససస:67
లస: ససస స
95-136/208

95-210/95

తసడడ:జ మనసన సససగ ఉగరరరజ
ఇసటట ననస:78-7-463
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:78-7-468
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:78-7-468
వయససస:54
లస: ససస స
8586 MLJ1732668
పపరర: బబబగ షపక

95-136/192

తసడడ:జ ఖమజజ
ఇసటట ననస:78-7-468
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆయమషర
ఇసటట ననస:78-7-468
వయససస:42
లస: ససస స
8583 AP151000573321
పపరర: అసరతషననసర షపక

8569 SQX0219808
పపరర: సతనసర సయఖద

8564 SQX1388173
పపరర: కరశలమశ కలమమర పజజజపత

తసడడ:జ అబగదల సతనసర సయఖద
ఇసటట ననస:78-7-462
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:78-7-467
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:జ గరస షపక
ఇసటట ననస:78-7-468
వయససస:25
లస: ససస స
8580 MLJ3177573
పపరర: పజజజన షపక

95-136/189

తసడడ:జ మనసన సససగ ఉగరరరజ
ఇసటట ననస:78-7-463
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ వర సససగ ఉగరరరజ
ఇసటట ననస:78-7-463
వయససస:72
లస: పప
8577 SQX1294917
పపరర: షరరరల షపక

8566 SQX1574285
పపరర: మగజబ సయఖద

95-208/1059

తసడడ:జ తనరమజ పజజజపత
ఇసటట ననస:78-07-369/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ ఇసరరయల సయఖద
ఇసటట ననస:78-7-462
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:జ మనసన సససగ ఉగరరరజ
ఇసటట ననస:78-7-463
వయససస:34
లస: ససస స
8574 SQX1798420
పపరర: మనసన సససగ ఉగరరరజ

95-210/94

తసడడ:జ అబగదల సతనసర సయఖద
ఇసటట ననస:78-7-462
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:78-7-462
వయససస:27
లస: పప
8571 SQX1798362
పపరర: దదప ఉగరరరజ

8563 SQX1580522
పపరర: మరర భ షపక

8561 AP151000687199
పపరర: అహమరద అలషర షపక

తసడడ:జ ఖమససమ
ఇసటట ననస:78-07-369/1
వయససస:60
లస: పప

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:78-07-369/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగరతనస
ఇసటట ననస:78-7-425
వయససస:74
లస: పప
8568 SQX0724898
పపరర: మగకకస యమర సయఖద

95-208/1058

భరస : జజఫరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:78-07-369/1
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : సరగర రరజ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:78-07-369/1
వయససస:31
లస: ససస స
8565 MLJ3172038
పపరర: ననగజశశరరరవప జ

8560 AP151000693295
పపరర: రహమ తషననసర

8585 SQX0219196
పపరర: సలస షపక

95-136/207

తసడడ:జ ఆయమషర
ఇసటట ననస:78-7-468
వయససస:41
లస: పప
95-136/209

8588 AP151000570567
పపరర: కరజజ షపక

95-136/210

తసడడ:జ ఆయమషర
ఇసటట ననస:78-7-468
వయససస:62
లస: పప
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95-136/890

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:78-7-468
వయససస:22
లస: ససస స
8592 SQX1723204
పపరర: వరహహడ షపక

95-136/211

95-136/214

95-136/217

95-136/220

95-136/338

95-136/225

95-136/228

భరస : పపరష చసదజ రరవప కకతస
ఇసటట ననస:78-7-471
వయససస:43
లస: ససస స

8602 AP151000570263
పపరర: ఇబబజహహస షపక

8605 SQX0459081
పపరర: మగసతనజ బబగస షపక

8608 AP151000573235
పపరర: నససమబన షపక

8611 AP151000570199
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-136/231

8614 SQX2226108
పపరర: ససగసధ వబబదద

95-136/221

8617 SQX1870294
పపరర: సపవదన రరవప కకత
తసడడ:జ పపరననచనద ర
న రవ కకత
ఇసటట ననస:78-7-471
వయససస:28
లస: పప

8597 AP151000573232
పపరర: పరఖరర పఠరన

95-136/216

8600 SQX1158428
పపరర: అననసరర షపక

95-136/219

8603 SQX0219253
పపరర: అహమరద అల షపక

95-136/222

తసడడ:జ బబజబబ
ఇసటట ననస:78-7-469
వయససస:41
లస: పప
95-136/223

8606 AP151000573233
పపరర: హససనన షపక

95-136/224

భరస : ఖలఫర
ఇసటట ననస:78-7-470
వయససస:42
లస: ససస స
95-136/226

8609 SQX0026203
పపరర: వభగడడ శరసత శశఖర

95-136/227

తసడడ:జ రరజశశఖర
ఇసటట ననస:78-7-470
వయససస:32
లస: పప
95-136/229

8612 AP151000570245
పపరర: ఖలషర షపక

95-136/230

తసడడ:జ భబజజన
ఇసటట ననస:78-7-470
వయససస:47
లస: పప
95-136/893

భరస : శరసత శశఖర
ఇసటట ననస:78-7-470
వయససస:24
లస: ససస స
95-136/233

95-136/213

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:78-7-469
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ భబజజన
ఇసటట ననస:78-7-470
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:78-7-470
వయససస:77
లస: పప
8616 SQX1870849
పపరర: లకడర కకతస

95-136/218

భరస : బబజజన
ఇసటట ననస:78-7-470
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:78-7-470
వయససస:40
లస: పప
8613 AP151000570299
పపరర: భబజజన షపక

8599 SQX1723154
పపరర: ఆరరఫ షపక

8594 AP151000573234
పపరర: జబబదన

భరస : బబజబబ
ఇసటట ననస:78-7-469
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:78-7-470
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:78-7-470
వయససస:56
లస: ససస స
8610 SQX0473835
పపరర: అనశర షపక

95-136/215

తసడడ:జ అనసర మహమరద
ఇసటట ననస:78-7-469
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ ఖలఫర షపక
ఇసటట ననస:78-7-469, LALAPET
వయససస:21
లస: పప
8607 MLJ1742345
పపరర: వజయ

8596 AP151000573238
పపరర: మగసతనజ బబగస

95-136/892

భరస : నసర మహమరద
ఇసటట ననస:78-7-469
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:78-7-469
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ నసరరహమరద
ఇసటట ననస:78-7-469
వయససస:37
లస: పప
8604 SQX1838010
పపరర: అససఫ షపక

95-136/212

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:78-7-469
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖలఫర షపక
ఇసటట ననస:78-7-469
వయససస:23
లస: పప
8601 MLJ1734698
పపరర: అజమ షపక

8593 SQX0203307
పపరర: తబసససమ షపక

8591 SQX2174878
పపరర: రరనన షపక

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:78-7-468
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:జ బబజజన
ఇసటట ననస:78-7-469
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:78-7-469
వయససస:44
లస: ససస స
8598 SQX1568601
పపరర: అమర షపక

95-136/891

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:78-7-468
వయససస:21
లస: పప

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:78-7-469
వయససస:31
లస: ససస స
8595 AP151000573239
పపరర: వరహహదన షపక

8590 SQX2226116
పపరర: కకసపల షపక

8615 SQX1870252
పపరర: లకడర కకత

95-136/232

భరస : పపరననచనద ర
న రవ కకత
ఇసటట ననస:78-7-471
వయససస:43
లస: ససస స
95-136/234

8618 SQX1870914
పపరర: సపవదన రరవప కకతస

95-136/235

తసడడ:జ పపరష చసదజ రరవప కకతస
ఇసటట ననస:78-7-471
వయససస:28
లస: పప

Page 112 of 402

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12

8619 SQX2118693
పపరర: మనససర ఖమన పఠరన

95-136/894

తసడడ:జ సరబ జజన
ఇసటట ననస:78-7-471
వయససస:42
లస: పప
95-136/237

భరస : మహబబబ బబషర బబగ
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:26
లస: ససస స
8625 MLJ1749753
పపరర: తససనమ బబగస

95-136/240

95-136/238

8626 SQX0203869
పపరర: మలర కబబగస

95-136/243

భరస : రహహమ బబగ
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:77
లస: ససస స

8629 SQX1299339
పపరర: చససట బబగ

95-136/241

95-136/246

తసడడ:జ ఇసరరయల బబవగ
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:31
లస: పప

8632 SQX0034272
పపరర: మహబబబ బబగ

95-136/244

95-136/249

తసడడ:జ రహహమ బబగ
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:42
లస: పప

8635 SQX0033613
పపరర: అమమనసలమర బబగ

95-136/247

తలర : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:37
లస: ససస స

8638 SQX2482685
పపరర: గరససయ షపక

95-136/250

తసడడ:జ హహదయతషలమర బబగ
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:21
లస: ససస స

8641 SQX2120178
పపరర: హససన మహమరద

95-136/242

8630 SQX0473744
పపరర: నజజమగదదదన

95-136/245

8633 SQX1903855
పపరర: మసరసన షపక

95-136/248

8636 AP151000570233
పపరర: ఇసరరయల బబగ

95-136/251

తసడడ:జ రహహమ బబగ
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:57
లస: పప
95-136/897

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:37
లస: ససస స
95-136/899

8627 MLJ1749761
పపరర: సప గర బబగస

తసడడ:జ బడదమయమ షపక
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ రహహమ బబగ
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:47
లస: పప
95-136/896

95-136/239

తసడడ:జ ఇసరరయల
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ ఇసరరయల
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:34
లస: పప

8634 AP151000570270
పపరర: ఇదమతషలమర బబగ

8624 SQX1903871
పపరర: రరబన ససలమసనన షపక

భరస : ఇసరరయల ఖమన
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ అమమనసలమర బబగ బబగ
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:25
లస: పప

8631 SQX0034199
పపరర: మయన బబవగ బబవగ

95-136/236

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అమమనసలమరబబగ
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:42
లస: ససస స

8628 AP151000573187
పపరర: మహబబబ

8643 SQX2179075
పపరర: రరబయ షపక

8623 SQX0203703
పపరర: మహహన ఫరతమమ

8621 SQX1903848
పపరర: రరషర బబగస

భరస : మయన బబగ
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ అమమనసలమర బబగ
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఇదనమతషలమరబబగ
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:37
లస: ససస స

8640 SQX2128676
పపరర: సలమర బబగస

95-136/895

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:78-7-471
వయససస:23
లస: పప

8622 SQX1299289
పపరర: రహమతషన బబగస బబగ

8637 SQX2345692
పపరర: గరససయ షపక

8620 SQX2348373
పపరర: రరయమజ షపక

8639 SQX2348639
పపరర: ఆరరఫ అననసరర మహమరద

95-136/898

తసడడ:జ ఖజ మహహదద న మహమరద
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:30
లస: పప
95-136/900

తసడడ:జ కలస బబగ
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:21
లస: ససస స

8642 SQX2351203
పపరర: రబబన షపక

95-136/901

తసడడ:జ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:21
లస: పప

95-136/902

భసధసవప: హహసపన
ఇసటట ననస:78-7-472
వయససస:19
లస: ససస స

8644 SQX1964329
పపరర: ఖతజ బ షపక
భరస : అబగదల ఖలఖ షపక
ఇసటట ననస:78-7-473
వయససస:60
లస: ససస స
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95-1/896

8645 SQX2405090
పపరర: షజజమన బబగస షపక

భరస : అబగదల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:78-7-473
వయససస:54
లస: ససస స

95-121/897

8646 SQX2038412
పపరర: అబగదల ఖమలఖ షపక

95-132/858

తసడడ:జ మహమరద అల
ఇసటట ననస:78-7-473
వయససస:70
లస: పప
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8647 SQX1963198
పపరర: మహమరద అల షపక
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95-136/254

తసడడ:జ అబగదల ఖలఖ షపక
ఇసటట ననస:78-7-473
వయససస:21
లస: పప
8650 SQX1968403
పపరర: సలమర షపక

95-136/257

95-136/903

95-136/906

95-136/909

95-136/262

95-136/265

95-136/268

తసడడ:జ ఖమదరశఅల షపక
ఇసటట ననస:78-7-477
వయససస:42
లస: పప

8660 SQX0204073
పపరర: షయననజ

8663 SQX1294958
పపరర: అబగదల అజజ షపక

8666 AP151000570187
పపరర: రమమష బబబగ .బ

8669 MLJ3177094
పపరర: జమలమబబగస

95-136/271

8672 MLJ1746577
పపరర: జజససరన ససలమసనన షపక

95-136/260

8675 SQX1568585
పపరర: ఛనన బబషర షపక
తసడడ:జ ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:78-7-477
వయససస:45
లస: పప

8655 SQX2230928
పపరర: జబన బబగగమ షపక

95-136/905

8658 SQX2172898
పపరర: పరవన బబగ

95-136/908

8661 SQX0203984
పపరర: రజషరర సయఖద

95-136/261

భరస : వల
ఇసటట ననస:78-7-474
వయససస:42
లస: ససస స
95-136/263

8664 SQX1071000
పపరర: షరమర షపక

95-136/264

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-7-474
వయససస:41
లస: పప
95-136/266

8667 SQX0203802
పపరర: రజషరర షపక

95-136/267

తసడడ:జ రససల
ఇసటట ననస:78-7-475
వయససస:29
లస: ససస స
95-136/269

8670 SQX1107847
పపరర: హససనన షపక

95-136/270

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-7-477
వయససస:25
లస: ససస స
95-136/272

భరస : చనన బబషర
ఇసటట ననస:78-7-477
వయససస:38
లస: ససస స
95-136/274

95-136/259

తసడడ:జ ఖలల బబగ
ఇసటట ననస:78-7-473
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరహహబ జజన ఖమన
ఇసటట ననస:78-7-475
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మగనర బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-7-477
వయససస:37
లస: ససస స
8674 MLJ1749670
పపరర: మగనరరబషర షపక

95-136/907

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:78-7-474
వయససస:48
లస: పప

భరస : మననసర ఖమన
ఇసటట ననస:78-7-475
వయససస:41
లస: ససస స
8671 SQX0150938
పపరర: అమరరననసర షపక

8657 SQX2124857
పపరర: అజజలమర షపక

8652 SQX1968387
పపరర: షపననజ షపక

తసడడ:జ రశద షపక
ఇసటట ననస:78-7-473
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల రజజఖ షపక
ఇసటట ననస:78-7-474
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:78-7-474
వయససస:47
లస: పప
8668 SQX0429472
పపరర: జరరన

95-136/904

తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:78-7-474
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:78-7-474
వయససస:76
లస: ససస స
8665 SQX0219337
పపరర: వల సయఖద

8654 SQX2120202
పపరర: ఖలల బబగ

95-136/256

తసడడ:జ ననషరద షపక
ఇసటట ననస:78-7-473
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ షఫసవపలమర
ఇసటట ననస:78-7-473
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ ఖలల బబగ
ఇసటట ననస:78-7-473
వయససస:20
లస: ససస స
8662 SQX0203430
పపరర: ససతనరరమమర కటబట

95-136/258

తసడడ:జ జఫర బబగ
ఇసటట ననస:78-7-473
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:78-7-473
వయససస:36
లస: ససస స
8659 SQX2120251
పపరర: ఫరరరన బబగ

8651 SQX1968395
పపరర: రమజజ బబగ షపక

8649 SQX1964360
పపరర: ఫరరర నన షపక

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:78-7-473
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:78-7-473
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అలమహ భబశ షపక
ఇసటట ననస:78-7-473
వయససస:56
లస: ససస స
8656 SQX2230951
పపరర: రశద షపక

95-136/255

తసడడ:జ అబగదల ఖలఖ షపక
ఇసటట ననస:78-7-473
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల ఖలఖ షపక
ఇసటట ననస:78-7-473
వయససస:26
లస: ససస స
8653 SQX2347805
పపరర: జరరనన షపక

8648 SQX1963255
పపరర: ఖలల షపక

8673 AP151000573467
పపరర: షపక పరఖరర జజన

95-136/273

భరస : ఖమదర వల
ఇసటట ననస:78-7-477
వయససస:59
లస: ససస స
95-136/275

8676 SQX0645564
పపరర: వరలకడర గసటబ

95-136/276

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:78-7-478
వయససస:63
లస: ససస స
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8677 SQX2347755
పపరర: అలమభబక షపక
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95-136/910

తసడడ:జ జజన షపక
ఇసటట ననస:78-7-478
వయససస:63
లస: పప
8680 SQX0204651
పపరర: బ.పజసనన కలమమరర

95-136/279

95-136/281

95-136/284

95-136/287

95-136/290

95-136/292

95-121/612

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:78-7-483
వయససస:53
లస: ససస స

8690 SQX0607465
పపరర: ఇసరజర అహరద షపక

8693 SQX1722768
పపరర: కరరమగలమర షపక

8696 SQX1574319
పపరర: ఫరతమగననసర షపక

8699 SQX1471002
పపరర: ససహహల మగహమరద

95-136/297

8702 SQX1017418
పపరర: ఖమశజజ వససమ మహమరద

95-136/288

8705 SQX2348308
పపరర: నజర బబగగమ సయద
భరస : అబగదలమర సయద
ఇసటట ననస:78-7-483/1
వయససస:53
లస: ససస స

8685 SQX1722651
పపరర: గగలమర ర బబగస పపతదన

95-136/283

8688 SQX1238311
పపరర: అబగదల ఖమదర ససదన షపక

95-136/286

8691 SQX0538892
పపరర: నసరసరఅహమరద షపక

95-136/289

తసడడ:జ మహహదదదన
ఇసటట ననస:78-7-480
వయససస:52
లస: పప
95-136/291

8694 SQX2239804
పపరర: ససలమసనన పఠరన

95-136/912

భరస : అమజజద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-7-480
వయససస:18
లస: ససస స
95-136/293

8697 SQX1574293
పపరర: గరస షపక

95-136/294

తసడడ:జ నసర మహమరద షపక
ఇసటట ననస:78-7-482
వయససస:32
లస: పప
95-136/295

8700 SQX1470996
పపరర: షరహహన మహమరద

95-136/296

భరస : షకకల మహమరద
ఇసటట ననస:78-7-483
వయససస:43
లస: ససస స
95-136/298

తసడడ:జ షకకల మహమరద
ఇసటట ననస:78-7-483
వయససస:27
లస: పప
95-136/914

95-136/280

తసడడ:జ నసరసర అహరద
ఇసటట ననస:78-7-480
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ షకకల మగహమరద
ఇసటట ననస:78-7-483
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల రషసద
ఇసటట ననస:78-7-483
వయససస:23
లస: పప
8704 SQX2349652
పపరర: షమమస షపక

95-136/285

భరస : నసర మహమరద షపక
ఇసటట ననస:78-7-482
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ఇబజహహస షపక
ఇసటట ననస:78-7-483
వయససస:30
లస: ససస స
8701 SQX1553982
పపరర: మహమరద షకకల

8687 SQX1447599
పపరర: ససభబన షపక

8682 SQX1447573
పపరర: రఫసయమ షపక

భరస : అయబబ ఖమన పపతదన
ఇసటట ననస:78-7-480
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:జ కరరస షపక
ఇసటట ననస:78-7-480
వయససస:60
లస: పప

భరస : గరస షపక
ఇసటట ననస:78-7-482
వయససస:29
లస: ససస స
8698 SQX1875350
పపరర: పజవణ షపక

95-136/282

తసడడ:జ అహరద
ఇసటట ననస:78-7-480
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ ఇసరరయల పపతదన
ఇసటట ననస:78-7-480
వయససస:58
లస: పప
8695 SQX1574301
పపరర: సలమర షపక

8684 SQX0205062
పపరర: షబబననబబగస షపక

95-136/278

తసడడ:జ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:78-7-480
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:78-7-480
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ అయబబ ఖమన
ఇసటట ననస:78-7-480
వయససస:31
లస: పప
8692 SQX1722925
పపరర: అయబబ ఖమన పపతదన

95-136/911

భరస : నసరసర షపక
ఇసటట ననస:78-7-480
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-7-480
వయససస:55
లస: ససస స
8689 SQX0146605
పపరర: అసజజద ఖమన పఠరన

8681 SQX2140648
పపరర: హరరక బచసచ

8679 MLJ3176179
పపరర: బ.ససనత

భరస : రమమశ బబబగ
ఇసటట ననస:78-7-479
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:78-7-479
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:జ నసరసర అహరద షపక
ఇసటట ననస:78-7-480
వయససస:26
లస: ససస స
8686 SQX1723089
పపరర: హససనన షపక

95-136/277

తసడడ:జ రమమశ బబబగ బచసచ
ఇసటట ననస:78-7-479
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:78-7-479
వయససస:72
లస: ససస స
8683 SQX1463835
పపరర: ఫరతమమ కరసర షపక

8678 SQX1470418
పపరర: మనన మమనకర బచసచ

8703 SQX2347417
పపరర: జలమన షపక

95-136/913

తసడడ:జ జన షపక
ఇసటట ననస:78-7-483
వయససస:59
లస: పప
95-136/915

8706 SQX2350502
పపరర: మమమమగన సయద

95-136/916

తసడడ:జ అబగదలమర సయద
ఇసటట ననస:78-7-483/1
వయససస:28
లస: ససస స
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8707 SQX2347300
పపరర: అతక అహరద సయద

95-136/917

తసడడ:జ అబగదలమర సయద
ఇసటట ననస:78-7-483/1
వయససస:27
లస: పప
8710 SQX0204727
పపరర: షకకలమ షపక

95-136/299

95-136/919

95-136/922

95-96/887

95-118/915

95-136/302

95-136/305

తసడడ:జ మహమరద రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:78-7-493
వయససస:26
లస: పప

8720 SQX1969013
పపరర: కరశ రరమ దబబబర

8723 SQX2068252
పపరర: అదదల ఫరరర నన పటబన

8726 SQX0205328
పపరర: సబహ

8729 SQX0205377
పపరర: రరహమత షపక

95-136/308

8732 AP151000570284
పపరర: ఉమరర యమ.డడ

95-121/613

8735 MLJ1738970
పపరర: మహరదదయ
జ మజ షపక
తసడడ:జ ఇబజహహస
ఇసటట ననస:78-7-493
వయససస:50
లస: పప

8715 SQX2349165
పపరర: అజమల రరఫ షపక

95-136/921

8718 SQX2430635
పపరర: అయబబ షపక

95-136/924

8721 SQX2147833
పపరర: ధన లకడర దబబర

95-136/925

తసడడ:జ గరరర శసకర దబబర
ఇసటట ననస:78-7-485
వయససస:18
లస: ససస స
95-119/712

8724 SQX1447607
పపరర: సయఖద జకకయమ కరసర

95-136/301

భరస : సయఖద ఇసరరయల
ఇసటట ననస:78-7-490
వయససస:32
లస: ససస స
95-136/303

8727 AP151000573291
పపరర: సయఖద నసరర హన

95-136/304

భరస : జజన
ఇసటట ననస:78-7-490
వయససస:58
లస: ససస స
95-136/306

8730 AP151000573295
పపరర: ఎమ.డడ.హహసపసన బ

95-136/307

భరస : ఉమరర
ఇసటట ననస:78-7-492
వయససస:52
లస: ససస స
95-136/309

తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:78-7-492
వయససస:57
లస: పప
95-136/311

95-136/918

తసడడ:జ సలస ఖమన షపక
ఇసటట ననస:78-7-484/1
వయససస:43
లస: పప

భరస : అబగదల రరహమమన
ఇసటట ననస:78-7-492
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద ఉమర
ఇసటట ననస:78-7-492
వయససస:45
లస: పప
8734 SQX1352186
పపరర: మహమరద యబనస షపక

95-136/923

భరస : సయఖద సరరజ
ఇసటట ననస:78-7-490
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ హహసపసన
ఇసటట ననస:78-7-490
వయససస:62
లస: పప
8731 AP151000570303
పపరర: అబగదల రహమమన

8717 SQX2310712
పపరర: నజన షపక

8712 SQX2331999
పపరర: ఫరతమ షపక

తసడడ:జ అబగదల షపక
ఇసటట ననస:78-7-484
వయససస:38
లస: పప

భరస : గరసప ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:78-7-489
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ అజమ ఖమన
ఇసటట ననస:78-7-490
వయససస:35
లస: ససస స
8728 SQX0219774
పపరర: సయఖద జజన

95-136/920

తసడడ:జ గరరర శసకర దబబబర
ఇసటట ననస:78-7-485
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ గరసప ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:78-7-489
వయససస:23
లస: పప
8725 SQX0205120
పపరర: సబహ కరసర

8714 SQX2119808
పపరర: మబన షపక

95-121/898

భరస : హబబగలర షపక
ఇసటట ననస:78-7-484
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మగనన
ఇసటట ననస:78-7-484
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ గరరర శసకర డబబబర
ఇసటట ననస:78-7-485
వయససస:20
లస: పప
8722 SQX2066744
పపరర: జబర ఖమన పటబన

95-136/300

భరస : ఫజల షపక
ఇసటట ననస:78-7-484
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:78-7-484
వయససస:34
లస: పప
8719 SQX1963586
పపరర: రఠప సరయ డబబబర

8711 AP151000573038
పపరర: అబగబరల షసషరద బబగస

8709 SQX2310746
పపరర: బబబగ షపక

తసడడ:జ అబగదల కరరస
ఇసటట ననస:78-7-484
వయససస:49
లస: పప

భరస : రవపప
ఇసటట ననస:78-7-484
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:78-7-484
వయససస:49
లస: ససస స
8716 SQX2310647
పపరర: మగనన షపక

95-121/740

తసడడ:జ చనసద బబష షపక
ఇసటట ననస:78-7-484
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అజరల
ఇసటట ననస:78-7-484
వయససస:34
లస: ససస స
8713 SQX2310639
పపరర: సలమ బబగగస షపక

8708 SQX2038446
పపరర: హసరన షపక

8733 SQX1352053
పపరర: జరరన హజ షపక

95-136/310

భరస : మహమరద రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:78-7-493
వయససస:49
లస: ససస స
95-136/312

8736 SQX1903897
పపరర: నలలఫర పఠరన

95-136/313

తసడడ:జ ఫసరరజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-7-494
వయససస:20
లస: ససస స
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95-136/314

తసడడ:జ ఫజలమర ఖమన
ఇసటట ననస:78-7-494
వయససస:22
లస: ససస స
8740 MLJ3177581
పపరర: మలర క షపక

95-136/317

95-136/320

95-136/323

95-136/926

95-182/609

95-136/327

95-136/330

8750 SQX2226082
పపరర: మహమరద బలమల

8753 MLJ1733393
పపరర: ఎస. అరరర మన బబగస

8756 SQX0205617
పపరర: ఎమ.ఎ.గరససయమ బబగస

8759 SQX1903673
పపరర: ఫరరర బబగగమ మహమరద

95-136/333

8762 AP151000570143
పపరర: ఆససఫ బబగ

95-136/927

భరస : ననగ సరయ భభగజశశర రరవప మగసపర
ఇసటట ననస:78-7-602
వయససస:28
లస: ససస స

8765 SQX0665422
పపరర: దతనసతదయ
జ
రరవప మగసపర
తసడడ:జ వనసకటటసశర రరవప మగసపర
ఇసటట ననస:78-7-602
వయససస:29
లస: పప

8745 MLJ1735224
పపరర: ఫజలమర ఖమన

95-136/322

8748 SQX2078855
పపరర: శకకల బబగస

95-136/705

8751 SQX2244416
పపరర: జజససరన బబగస

95-136/928

తసడడ:జ ససలమర బబగ
ఇసటట ననస:78-7-494
వయససస:22
లస: ససస స
95-136/325

8754 SQX0205567
పపరర: నససన
జ షపక

95-136/326

భరస : యమ.ఎ ననసర
ఇసటట ననస:78-7-495
వయససస:38
లస: ససస స
95-136/328

8757 AP151000570129
పపరర: అబగదలమనసర మహమరద

95-136/329

తసడడ:జ దనవపద
ఇసటట ననస:78-7-495
వయససస:41
లస: పప
95-136/331

8760 MLJ1737618
పపరర: ససలమసనన షపక

95-136/332

తసడడ:జ అబగదల సలమస
ఇసటట ననస:78-7-496
వయససస:36
లస: ససస స
95-136/334

తసడడ:జ ఇమమసబబగ
ఇసటట ననస:78-7-496
వయససస:48
లస: పప
95-136/336

95-136/319

భరస : అబగదల బరర
ఇసటట ననస:78-7-494
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ అససఫ బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-7-496
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఇమమసబబగస
ఇసటట ననస:78-7-496
వయససస:72
లస: ససస స
8764 SQX1568593
పపరర: హరరత మగసపర

95-136/324

భరస : రజజక
ఇసటట ననస:78-7-495
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ దనవపద
ఇసటట ననస:78-7-495
వయససస:62
లస: పప
8761 SQX0205401
పపరర: ఎమ.డడ.అసరప ఉననసర

8747 AP151000570069
పపరర: జలమన యస.కర

8742 AP151000573149
పపరర: ఎస.కర షమమ

తసడడ:జ నసరరఅహమరదనదన
ఇసటట ననస:78-7-494
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ రజజక
ఇసటట ననస:78-7-495
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ రజజక
ఇసటట ననస:78-7-495
వయససస:39
లస: ససస స
8758 MLJ3172160
పపరర: రజజక యమ.ఎ

95-136/321

తసడడ:జ మహమరద అబగదల బరర
ఇసటట ననస:78-7-494
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల మహమరద
ఇసటట ననస:78-7-494
వయససస:32
లస: పప
8755 MLJ1733385
పపరర: ఖవరర మయనఇసర బబగమ

8744 SQX0143057
పపరర: అమర ఖమన

95-136/316

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:78-7-494
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:78-7-494
వయససస:57
లస: పప

భరస : మహమరద అబగదల బరర
ఇసటట ననస:78-7-494
వయససస:60
లస: ససస స
8752 SQX2058493
పపరర: బలమల మహమరద

95-136/318

తసడడ:జ �ీసరరజ ఖమన
ఇసటట ననస:78-7-494
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ నసరరఅహమరదనదన
ఇసటట ననస:78-7-494
వయససస:48
లస: పప
8749 SQX2226074
పపరర: షకకలమ బబగస

8741 MLJ1732858
పపరర: హజరరబబగస షపక

8739 MLJ1735232
పపరర: ఫజలలననసర బబగస షపక

భరస : ఫజగగలమరఖమన
ఇసటట ననస:78-7-494
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఫసరరజ ఖమన
ఇసటట ననస:78-7-494
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ ఫజలమర ఖమన
ఇసటట ననస:78-7-494
వయససస:23
లస: పప
8746 MLJ1732841
పపరర: ఫసరరజ ఖమన

95-136/315

తసడడ:జ �ీసరరజ ఖమన
ఇసటట ననస:78-7-494
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:78-7-494
వయససస:42
లస: ససస స
8743 SQX1722958
పపరర: ఫయమజ ఖమన

8738 SQX0205161
పపరర: సబహ

8763 AP151000570074
పపరర: ఇమమమ బబగ

95-136/335

తసడడ:జ అకబర బబగ
ఇసటట ననస:78-7-496
వయససస:77
లస: పప
95-136/337

8766 SQX0032052
పపరర: సఫసనన బబగస

95-135/347

భరస : రరయమజ ఖమన
ఇసటట ననస:78-8-499
వయససస:34
లస: ససస స
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95-135/348

భరస : రహహమ
ఇసటట ననస:78-8-499
వయససస:37
లస: ససస స
8770 SQX0032441
పపరర: షహననజ

95-135/351

95-135/354

95-135/357

95-135/360

95-135/363

95-135/789

95-135/366

తసడడ:జ వల అహమరద
ఇసటట ననస:78-8-503
వయససస:44
లస: పప

8780 SQX0032151
పపరర: నజమగననసర షపక�

8783 SQX0034322
పపరర: జహహరరలమర షరరఫ షపక

8786 NDX2444594
పపరర: షబనమ ససలలకన షపవక

8789 MLJ3176419
పపరర: గరససయమ షపక

95-135/369

8792 MLJ3172731
పపరర: గఫరర షపక

95-135/361

8795 SQX2298172
పపరర: సహననజ షపక
తసడడ:జ రహమమన
ఇసటట ననస:78-8-503
వయససస:19
లస: ససస స

8775 SQX0907303
పపరర: రహహమ షపక

95-135/356

8778 SQX1064799
పపరర: ఖమజజ మహమరదద షపక

95-135/359

8781 SQX0032235
పపరర: దదలల మద షపక�

95-135/362

భరస : యబససఫ షరరఫ�
ఇసటట ననస:78-8-500
వయససస:46
లస: ససస స
95-135/364

8784 SQX1984087
పపరర: అలస షపక

95-135/365

తసడడ:జ ఫజల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:78-8-500
వయససస:30
లస: పప
94-135/460

8787 SQX2298339
పపరర: షబనస ససలమసనన షపక

95-121/899

తసడడ:జ రహమన
ఇసటట ననస:78-8-503
వయససస:21
లస: ససస స
95-135/367

8790 SQX1457929
పపరర: పరరశన షపక

95-135/368

భరస : అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:78-8-503
వయససస:36
లస: ససస స
95-135/370

తసడడ:జ వలఅహమరద
ఇసటట ననస:78-8-503
వయససస:39
లస: పప
95-135/372

95-135/353

భరస : అలస షపక
ఇసటట ననస:78-8-500
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గఫపర
ఇసటట ననస:78-8-503
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరహమన షపక
ఇసటట ననస:78-8-503
వయససస:38
లస: ససస స
8794 MLJ3171071
పపరర: రహమమన షపక

95-135/358

తసడడ:జ రరహమమన షపవక
ఇసటట ననస:78-8-503
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గఫరర
ఇసటట ననస:78-8-503
వయససస:35
లస: ససస స
8791 SQX1457911
పపరర: రరజజశన షపక

8777 AP151000570084
పపరర: వహబ ఖమన

8772 AP151000570025
పపరర: రరయమజ ఖమన

తసడడ:జ అకబర
ఇసటట ననస:78-8-499
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ అహరద షరరఫ
ఇసటట ననస:78-8-500
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ యగసఫ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:78-8-500
వయససస:22
లస: పప
8788 MLJ3177656
పపరర: అయషర షపక

95-135/355

భరస : జహహరరలమర షరరఫ�
ఇసటట ననస:78-8-500
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ జజఫరర షరరఫ�
ఇసటట ననస:78-8-500
వయససస:71
లస: ససస స
8785 SQX2161859
పపరర: మహమరద ఖజ షరరఫ షపక

8774 SQX0034280
పపరర: ఫరరరక ఖమన

95-135/350

తసడడ:జ వహబ ఖమన
ఇసటట ననస:78-8-499
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ మహబబబ ఖమన
ఇసటట ననస:78-8-499
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:జ షరనవరజ
ఇసటట ననస:78-8-500
వయససస:30
లస: ససస స
8782 SQX0031674
పపరర: మమహరరననసర� షపక�

95-135/352

తసడడ:జ వహబ ఖమన
ఇసటట ననస:78-8-499
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రవపఫ
ఇసటట ననస:78-8-499
వయససస:47
లస: పప
8779 SQX1090190
పపరర: హససనన మహమరద

8771 AP151000573014
పపరర: పరతమగననసర

8769 SQX0032573
పపరర: గరహర ససలమసనన

భరస : ఫరర రరక ఖమన
ఇసటట ననస:78-8-499
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వరహబ ఖమన
ఇసటట ననస:78-8-499
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:జ వహబ ఖమన
ఇసటట ననస:78-8-499
వయససస:43
లస: పప
8776 SQX0033977
పపరర: ననయబ రససల షపక

95-135/349

భరస : ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:78-8-499
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఇలయమస ఖమన
ఇసటట ననస:78-8-499
వయససస:40
లస: ససస స
8773 AP151000570045
పపరర: ఇలయమస ఖమన

8768 AP151000573015
పపరర: సరజదన�

8793 MLJ3171063
పపరర: అబగదల రజజక

95-135/371

తసడడ:జ వల అహమరద
ఇసటట ననస:78-8-503
వయససస:40
లస: పప
95-135/790

8796 SQX2159523
పపరర: రరయమజ బబష షపక

95-135/791

తసడడ:జ గఫర షపక
ఇసటట ననస:78-8-503
వయససస:19
లస: పప
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8797 AP151000570518
పపరర: ఖమజజ షపక

95-135/373

తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:78-8-504
వయససస:57
లస: పప
8800 SQX0200840
పపరర: జజహహదనబబగస

95-135/376

95-135/378

95-135/381

95-135/384

95-135/387

95-135/389

95-135/392

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-8-513
వయససస:28
లస: ససస స

8810 SQX1869742
పపరర: సబహ షపక

8813 SQX1553602
పపరర: యమకలబ అల షపక మర

8816 SQX1567009
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

8819 SQX2228823
పపరర: ననగగర మర షపక

95-135/393

8822 SQX1553511
పపరర: ససభబన షపక

95-135/385

8825 SQX0201061
పపరర: శవలకడర ససజనసరలక
భరస : శరఖమ సససదర
ఇసటట ననస:78-8-513
వయససస:54
లస: ససస స

8805 SQX1381110
పపరర: రబబబన సయఖద

95-135/380

8808 SQX1536566
పపరర: అబగదలమర సయఖద

95-135/383

8811 SQX1154574
పపరర: మహమరద ఇమమమ న షపక

95-135/386

తసడడ:జ మహమరద ఇబజహహస షపక
ఇసటట ననస:78-8-506
వయససస:26
లస: పప
95-135/388

8814 SQX2251247
పపరర: రరజశన షపక

95-135/793

తసడడ:జ అహమద బబష షపక
ఇసటట ననస:78-8-508
వయససస:33
లస: పప
95-135/390

8817 SQX1488205
పపరర: రబబబన షపక

95-135/391

తసడడ:జ గఫరర షపక
ఇసటట ననస:78-8-510
వయససస:25
లస: పప
95-135/794

95-120/789
8820 SQX2507978
పపరర: ��� ������ ���� ����� ���

భసధసవప: షపక అఫసఫర ఆఫసజన ����� �����
ఇసటట ననస:78-8-512
వయససస:28
లస: పప
95-135/394

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-8-512
వయససస:60
లస: పప
95-135/395

95-135/792

తసడడ:జ మసరసన సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:78-8-505/1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:జ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:78-8-511
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ బబజత షపక
ఇసటట ననస:78-8-512
వయససస:43
లస: పప
8824 SQX1142579
పపరర: వజయ శక ససజజన మగలక

95-135/382

తసడడ:జ జజనన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-8-509
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:జ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:78-8-510
వయససస:49
లస: పప
8821 SQX1814631
పపరర: అననసర షపక

8807 SQX1529488
పపరర: హసన శరరఫ షపక

8802 SQX2330074
పపరర: అల మహమరద

తసడడ:జ అబగదలమర సయఖద
ఇసటట ననస:78-8-505/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ ఖరఖరరలమ షపక మర
ఇసటట ననస:78-8-506
వయససస:48
లస: పప

భరస : అహరద సయఖద
ఇసటట ననస:78-8-509
వయససస:29
లస: ససస స
8818 SQX1720945
పపరర: గఫరర షపక

95-135/379

భరస : యస ఎస యమకలబఅల
ఇసటట ననస:78-8-506
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖమజజ హహసపసన�
ఇసటట ననస:78-8-506
వయససస:46
లస: పప
8815 SQX0200667
పపరర: సలమర షపక

8804 SQX1381169
పపరర: జహసగరర సయఖద

95-135/375

తసడడ:జ బబష మహమరద
ఇసటట ననస:78-8-505
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:78-8-505/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ యమకలబ అల షపక మర
ఇసటట ననస:78-8-506
వయససస:24
లస: ససస స
8812 SQX0218164
పపరర: ఇబజహహస మహమరద�

95-135/377

తసడడ:జ అబగదలమర సయఖద
ఇసటట ననస:78-8-505/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ అబగదలమర సయఖద
ఇసటట ననస:78-8-505/1
వయససస:28
లస: పప
8809 SQX1553636
పపరర: కరరషరర షపక

8801 SQX1356196
పపరర: మసరసన షపక

8799 SQX0672717
పపరర: అరరల కమమల షపక

తసడడ:జ ననయబ కమమల
ఇసటట ననస:78-8-505
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:78-8-505
వయససస:27
లస: పప

భరస : అబగదలమర సయఖద
ఇసటట ననస:78-8-505/1
వయససస:44
లస: ససస స
8806 SQX1536558
పపరర: వససమ సయఖద

95-135/374

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:78-8-505
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గపపర
ఇసటట ననస:78-8-505
వయససస:64
లస: ససస స
8803 SQX1536574
పపరర: హససనన సయఖద

8798 SQX1356253
పపరర: మసరసన షపక

8823 SQX2298974
పపరర: మహమరద బబజద షపక

95-137/761

తసడడ:జ అనసర షపక
ఇసటట ననస:78-8-512
వయససస:19
లస: పప
95-135/396

95-135/397
8826 SQX0218537
పపరర: ససజన మగలక వనసకటటశశర రరవప

తసడడ:జ శరఖమ సససదర
ఇసటట ననస:78-8-513
వయససస:36
లస: పప

Page 119 of 402

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12

95-135/398 8828 SQX1595620
8827 SQX0218479
పపరర: ససజన మగలక శరఖమ సససదర
పపరర: మగసతనజ బబగస సయద

తసడడ:జ యయసకకజరరవప
ఇసటట ననస:78-8-513
వయససస:68
లస: పప
8830 SQX0201178
పపరర: వరహహదన షపక

భరస : కరరమగలమర సయద
ఇసటట ననస:78-8-514
వయససస:31
లస: ససస స
95-135/401

భరస : బబబగ బబగ
ఇసటట ననస:78-8-514
వయససస:61
లస: ససస స
8833 SQX1401280
పపరర: పరరశన ససలమసనన మహమరద

95-135/403

95-135/406

95-135/409

95-135/412

95-135/415

95-135/418

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-8-519
వయససస:29
లస: ససస స

8840 SQX1401298
పపరర: యమససన మహమరద

8843 SQX1401405
పపరర: నజజర ససలమసనన షపక

8846 SQX0142315
పపరర: అలమరబక షపక�

8849 SQX1135632
పపరర: అససఫ ఖమన పఠరన

95-135/796

8852 MLJ3176039
పపరర: ననజ నన

95-135/410

8855 SQX1231497
పపరర: ఫజల షపక
తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-8-519
వయససస:23
లస: పప

8835 SQX1623561
పపరర: సలమమ షపక

95-135/405

8838 SQX1298653
పపరర: ససభబన షపక

95-135/408

8841 SQX1623579
పపరర: రషసద షపక

95-135/411

తసడడ:జ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:78-8-515
వయససస:47
లస: పప
95-135/413

8844 SQX0201624
పపరర: జబనన షపక

95-135/414

భరస : గరస
ఇసటట ననస:78-8-516
వయససస:51
లస: ససస స
95-135/416

8847 SQX0142331
పపరర: గరస షపక�

95-135/417

తసడడ:జ గరల�
ఇసటట ననస:78-8-516
వయససస:56
లస: పప
95-135/419

8850 MLJ3171659
పపరర: కరరమగలమర ఖమన

95-135/421

తసడడ:జ రహహస ఖమన
ఇసటట ననస:78-8-517
వయససస:52
లస: పప
95-135/422

భరస : అబగదల కరరస
ఇసటట ననస:78-8-518
వయససస:35
లస: ససస స
95-135/424

95-135/795

తసడడ:జ సలస షపక
ఇసటట ననస:78-8-515
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ కరరమగలమర ఖమన
ఇసటట ననస:78-8-517
వయససస:28
లస: పప

భరస : రహమన షపక
ఇసటట ననస:78-8-517
వయససస:26
లస: ససస స
8854 SQX1231307
పపరర: రరహనన షపక

95-135/407

తసడడ:జ గరస�
ఇసటట ననస:78-8-516
వయససస:36
లస: పప

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:78-8-517
వయససస:51
లస: ససస స
8851 SQX2440709
పపరర: సలర షపక

8837 SQX1623587
పపరర: ఇమమమ న షపక

8832 SQX2420891
పపరర: అనశర బబష షపక

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:78-8-515
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ గరస షపక
ఇసటట ననస:78-8-516
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ గరస షపక
ఇసటట ననస:78-8-516
వయససస:26
లస: పప
8848 SQX0201467
పపరర: జజకకరర పఠరన

95-135/404

తసడడ:జ ఉమరర మహమరద
ఇసటట ననస:78-8-515
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:78-8-515
వయససస:69
లస: పప
8845 SQX1401397
పపరర: మమలక బబష షపక

8834 SQX0201335
పపరర: మలక పఠరన

95-135/400

తసడడ:జ బబజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:78-8-514
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:జ రషసద షపక
ఇసటట ననస:78-8-515
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:78-8-515
వయససస:25
లస: పప
8842 SQX1869791
పపరర: అనశర సయఖద

95-135/402

భరస : మహరద ఖమన
ఇసటట ననస:78-8-515
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:78-8-515
వయససస:46
లస: ససస స
8839 SQX1309740
పపరర: జజన బబషర షపక

8831 MLJ1739614
పపరర: అబగదల శరరఫ

8829 MLJ1745546
పపరర: మమలమబ షపక

భరస : అనశర బబషర
ఇసటట ననస:78-8-514
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ అనశరరబషర
ఇసటట ననస:78-8-514
వయససస:33
లస: పప

భరస : యమససన మహమరద
ఇసటట ననస:78-8-515
వయససస:33
లస: ససస స
8836 SQX0201541
పపరర: రరహమమ షపక

95-135/399

8853 MLJ1750298
పపరర: అబగదల కరరస

95-135/423

తసడడ:జ అబగదల రహహస
ఇసటట ననస:78-8-518
వయససస:36
లస: పప
95-135/425

95-135/797
8856 SQX2225811
పపరర: మహమరద పరవన ససలల న షపక

భరస : మహమరద గరసప మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:78-8-519
వయససస:40
లస: ససస స
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95-135/798

తసడడ:జ సలస షపక
ఇసటట ననస:78-8-520
వయససస:21
లస: ససస స
8860 SQX1980143
పపరర: షమమ షపక

95-135/426

95-135/429

95-135/432

95-135/435

95-135/437

95-135/440

95-135/802

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:78-8-527
వయససస:36
లస: ససస స

8870 SQX2180388
పపరర: రఫస టట

8873 SQX0218966
పపరర: అయమజ షపక

8876 SQX2164119
పపరర: మహబబబ బబష షపక

8879 SQX2505253
పపరర: అపసర జహ షపక

95-135/624

8882 SQX2247807
పపరర: బబబగ బబగ షపక

95-136/929

8885 SQX0645549
పపరర: ఆససయమ బబగస సరహహర
మహమరద
భరస : అకబర బబషర
ఇసటట ననస:78-8-527
వయససస:36
లస: ససస స

8865 AP151000573485
పపరర: నసరర హన బబగస

95-135/431

8868 MLJ1749951
పపరర: చనన బబషర

95-135/434

8871 MLJ1733070
పపరర: రరయమజజబషర షపక

95-135/436

తసడడ:జ జజనభబషర
ఇసటట ననస:78-8-524
వయససస:33
లస: పప
95-135/438

8874 SQX0724740
పపరర: మసరసన వల షపక

95-135/439

తసడడ:జ జజనభబషర
ఇసటట ననస:78-8-525
వయససస:46
లస: పప
95-135/800

8877 SQX2163814
పపరర: నససమ షపక

95-135/801

భరస : మహబబబ బబష
ఇసటట ననస:78-8-525
వయససస:34
లస: ససస స
95-135/825

8880 SQX1536475
పపరర: రమ దదవ గసట

95-135/441

తసడడ:జ కకషష రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:78-8-526
వయససస:58
లస: ససస స
95-135/803

తసడడ:జ ఖససస బబగ షపక
ఇసటట ననస:78-8-526
వయససస:70
లస: పప
95-135/443

95-135/428

తసడడ:జ అమర జజన
ఇసటట ననస:78-8-523
వయససస:44
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:78-8-525
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ కకషష రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:78-8-526
వయససస:38
లస: పప
8884 MLJ1749084
పపరర: అపసర షపక

95-135/433

తసడడ:జ జజన బబష
ఇసటట ననస:78-8-525
వయససస:39
లస: పప

భరస : అయమజ బబష షపక
ఇసటట ననస:78-8-525
వయససస:27
లస: ససస స
8881 SQX2058311
పపరర: శకధర రరడడడ గసట

8867 AP151000570556
పపరర: మహబబబ బబషర

8862 SQX1135657
పపరర: షమ షపక

భరస : అమర జజన
ఇసటట ననస:78-8-523
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన బబషర
ఇసటట ననస:78-8-525
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ జజన షపక
ఇసటట ననస:78-8-525
వయససస:49
లస: పప
8878 SQX2482347
పపరర: పరవన షపక

95-135/430

తసడడ:జ ద ర
ఇసటట ననస:78-8-523
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ జజనభబషర
ఇసటట ననస:78-8-524
వయససస:43
లస: పప
8875 SQX1948983
పపరర: మసరసన వల షపక

8864 AP151000573523
పపరర: జహరఠన

95-132/825

భరస : కమల బబషర
ఇసటట ననస:78-8-523
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ అమరరజజన
ఇసటట ననస:78-8-523
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ అబగబకర
ఇసటట ననస:78-8-523
వయససస:50
లస: పప
8872 AP151000570473
పపరర: మసరసన షపక

95-135/427

భరస : మహబబబ బబషర
ఇసటట ననస:78-8-523
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-8-523
వయససస:34
లస: పప
8869 MLJ1734870
పపరర: కమమలమబషర షపక

8861 SQX1135665
పపరర: పరరశన షపక

8859 SQX1968262
పపరర: రరజజశన షపక

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:78-8-522
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ కమల బబషర
ఇసటట ననస:78-8-523
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సమద షపక
ఇసటట ననస:78-8-523
వయససస:28
లస: ససస స
8866 SQX1721257
పపరర: సమద షపక

95-135/799

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:78-8-521
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:78-8-522
వయససస:33
లస: ససస స
8863 SQX1721448
పపరర: సలమర షపక

8858 SQX2166031
పపరర: ఖమజ షపక

8883 SQX1360577
పపరర: సరజద షపక

95-135/442

భరస : రరయమజ బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-8-527
వయససస:26
లస: ససస స
95-135/444

8886 SQX0201905
పపరర: ఖసరరలద షకకలమ యసడడ

95-135/445

భరస : ఇబజహహస
ఇసటట ననస:78-8-527
వయససస:41
లస: ససస స
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8887 AP151000573524
పపరర: నసరర హన�

95-135/446

భరస : షరరపపదదదన�
ఇసటట ననస:78-8-527
వయససస:54
లస: ససస స
8890 SQX0033456
పపరర: షరజహన మహమరద

95-135/449

95-135/452

95-135/804

95-135/455

భరస : ఇబజహహస మహమరద
ఇసటట ననస:78-8-528
వయససస:39
లస: ససస స
8902 SQX1450204
పపరర: మగనన షపక

95-135/458

95-135/461

95-135/464

భరస : కరమతషలమర�
ఇసటట ననస:78-8-529
వయససస:66
లస: ససస స

95-135/805

95-135/808

8900 SQX1721158
పపరర: షమస షపక

8901 MLJ3177607
పపరర: రమజజ బబగస

95-135/456

8906 SQX1721091
పపరర: గరస షపక

8909 SQX2426302
పపరర: నససర మహమరద

8912 SQX2163285
పపరర: అఫప జ జ షపక

8915 SQX0033316
పపరర: రరషన జమర షపక
తసడడ:జ కరసతషలమర
ఇసటట ననస:78-8-529
వయససస:33
లస: పప

95-135/599

95-135/454

95-135/457

భరస : మహబబబ
ఇసటట ననస:78-8-528
వయససస:42
లస: ససస స
95-135/459

8904 SQX1450188
పపరర: మగజమన షపక

95-135/460

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-8-528
వయససస:25
లస: పప
95-135/462

8907 SQX1450170
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-135/463

తసడడ:జ అబగదల రరఫ షపక
ఇసటట ననస:78-8-528
వయససస:51
లస: పప
95-135/806

8910 SQX2426245
పపరర: రజన ఖమతతన మహమరద

95-135/807

భరస : నససర మహమరద
ఇసటట ననస:78-8-528
వయససస:28
లస: ససస స
95-135/809

తసడడ:జ ఇషరక షపక
ఇసటట ననస:78-8-528
వయససస:20
లస: ససస స
95-135/466

8898 MLJ3177615
పపరర: సరబరర షపక
భరస : మహబబబ
ఇసటట ననస:78-8-528
వయససస:34
లస: ససస స

8903 SQX0201855
పపరర: సబరర షపక�

95-135/451

8895 AP151000573264
పపరర: జజపరరననసర షపక

భరస : నసర బబష షబబర మహమరద
ఇసటట ననస:78-8-527
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖససస మహమరద
ఇసటట ననస:78-8-528
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ ఇషరక షపక
ఇసటట ననస:78-8-528
వయససస:22
లస: పప
8914 SQX0032201
పపరర: నగరనన షపక�

8897 SQX2182541
పపరర: ఫరరర నన మహమరద

8892 MLJ1745330
పపరర: అకబర బబషర షపక

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:78-8.527
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:జ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:78-8-528
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:78-8-528
వయససస:58
లస: పప
8911 SQX2171692
పపరర: ఇబజహహస షపక

95-135/453

భరస : నజర�
ఇసటట ననస:78-8-528
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబబబ
ఇసటట ననస:78-8-528
వయససస:42
లస: పప
8908 SQX1142553
పపరర: మసరసన షపక

8894 SQX0033373
పపరర: షరరహదదదన మహమరద�

95-135/448

తసడడ:జ ష రరహదదదన షపక
ఇసటట ననస:78-8-527
వయససస:40
లస: పప

భరస : గరస షపక
ఇసటట ననస:78-8-528
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-8-528
వయససస:44
లస: ససస స
8905 AP151000570559
పపరర: సరరదర షపక

95-135/450

తసడడ:జ ఇబజహహస�
ఇసటట ననస:78-8-527
వయససస:71
లస: పప

భరస : షరరహదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:78-8-527
వయససస:62
లస: ససస స
8899 SQX1814664
పపరర: రజషర షపక

8891 MLJ1748037
పపరర: హహమయగన� �

8889 SQX0607739
పపరర: మహమరద రహమమన�

తసడడ:జ షరర�ీసదదదన�
ఇసటట ననస:78-8-527
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ మహమరదల రరఫపదదదన � �
ఇసటట ననస:78-8-527
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ షరర�ీసదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:78-8-527
వయససస:42
లస: పప
8896 SQX2421378
పపరర: నసరజహన మహమరద

95-135/447

తసడడ:జ షరరహదదదన�
ఇసటట ననస:78-8-527
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ షరరహదదదన
ఇసటట ననస:78-8-527
వయససస:33
లస: పప
8893 SQX0607689
పపరర: ఇబజహహస షరరఫ మహమరద

8888 SQX0033399
పపరర: షబబర మహమరద�

8913 SQX0032219
పపరర: కరరమగననసర బబగస షపక�

95-135/465

తసడడ:జ కరమతషలమర�
ఇసటట ననస:78-8-529
వయససస:33
లస: ససస స
95-135/467

8916 MLJ3171352
పపరర: కరరమతషలమర షపక

95-135/468

తసడడ:జ ఉసరరనస
ఇసటట ననస:78-8-529
వయససస:57
లస: పప
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8917 SQX0202374
పపరర: రరహహనన పరరశన
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95-135/469

భరస : యసడడ బషసర అహమరద
ఇసటట ననస:78-8-531
వయససస:31
లస: ససస స
8920 SQX1774041
పపరర: ఫప జ ఫస అహరద మహమరద

95-135/472

95-135/475

95-136/340

95-136/343

95-136/346

95-136/349

95-136/352

తసడడ:జ జజహహద బబగ
ఇసటట ననస:78-8-541
వయససస:49
లస: పప

8930 MLJ3176062
పపరర: షరహహదన షపక

8933 SQX0202838
పపరర: నజజర బబగస

8936 SQX1473180
పపరర: సలమర బబగమ బబవగ

8939 SQX0644179
పపరర: ఖమజజ షపక

95-136/355

8942 SQX0219089
పపరర: రహహమగదదదన షపక

95-136/344

8945 SQX0855627
పపరర: గఫరర షపక
తసడడ:జ ఖయబమ
ఇసటట ననస:78-8-541
వయససస:51
లస: పప

8925 AP151000573330
పపరర: రహమత బ

95-136/339

8928 SQX1473206
పపరర: షరహహన బబగమ

95-136/342

8931 SQX0202598
పపరర: అరరబబ షపక

95-136/345

భరస : రహహమగదదదన
ఇసటట ననస:78-8-541
వయససస:29
లస: ససస స
95-136/347

8934 MLJ3177201
పపరర: శరకకరరననసర షపక

95-136/348

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:78-8-541
వయససస:36
లస: ససస స
95-136/350

8937 SQX0203059
పపరర: బషసరర షపక

95-136/351

భరస : గఫరర
ఇసటట ననస:78-8-541
వయససస:46
లస: ససస స
95-136/353

8940 SQX1721638
పపరర: మమహహమగదదదన షపక

95-136/354

తసడడ:జ తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:78-8-541
వయససస:36
లస: పప
95-136/356

తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:78-8-541
వయససస:37
లస: పప
95-136/358

95-135/474

తసడడ:జ అకకమ బబవగ
ఇసటట ననస:78-8-541
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ గఫరర
ఇసటట ననస:78-8-541
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-8-541
వయససస:35
లస: పప
8944 SQX0033340
పపరర: అకకమ బబగ మహమరద

95-136/341

భరస : అకరమ బబవగ
ఇసటట ననస:78-8-541
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ ససభబన
ఇసటట ననస:78-8-541
వయససస:29
లస: పప
8941 MLJ3171055
పపరర: అజస షపక

8927 SQX0202986
పపరర: మగసతనజ షపక

8922 MLJ1744135
పపరర: మహమరద నససర

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:78-8-537
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ అకకమ బబగ
ఇసటట ననస:78-8-541
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆజమ
ఇసటట ననస:78-8-541
వయససస:37
లస: ససస స
8938 SQX1071026
పపరర: అహమద బబషర

95-135/476

భరస : ససభబన బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-8-541
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ గఫరర
ఇసటట ననస:78-8-541
వయససస:29
లస: ససస స
8935 SQX0979633
పపరర: ఫసరద రస షపక

8924 MLJ1730241
పపరర: కమమల షపక

95-135/471

తసడడ:జ అబగదల మగనఫ
ఇసటట ననస:78-8-531
వయససస:39
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-8-540
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ అకకస బబవగ
ఇసటట ననస:78-8-541
వయససస:27
లస: ససస స
8932 SQX0202689
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-135/473

తసడడ:జ దనవపద
ఇసటట ననస:78-8-532
వయససస:59
లస: పప

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:78-8-537
వయససస:60
లస: ససస స
8929 SQX0874529
పపరర: రజషర బబగస షపక

8921 MLJ1745454
పపరర: బశర అహమద మహమరద

8919 SQX1774025
పపరర: మమహహ నన� బబగమ

తసడడ:జ అబగదల మగనఫ
ఇసటట ననస:78-8-531
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల మగననఫ
ఇసటట ననస:78-8-531
వయససస:36
లస: పప

భరస : కమల� �
ఇసటట ననస:78-8-532
వయససస:51
లస: ససస స
8926 MLJ3176138
పపరర: మమలసబ షపక

95-135/470

భరస : మహమరద నససర
ఇసటట ననస:78-8-531
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ సరమఉదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:78-8-531
వయససస:22
లస: పప
8923 MLJ1730233
పపరర: షరహహదనబబగస� �

8918 SQX0202101
పపరర: నషత ఫరతమమ మహమరద

8943 SQX0979716
పపరర: ఖమదర బబవగ

95-136/357

తసడడ:జ హసన
ఇసటట ననస:78-8-541
వయససస:43
లస: పప
95-136/359

8946 MLJ3171550
పపరర: మసరసన షపక

95-136/360

తసడడ:జ మబరలద షపక
ఇసటట ననస:78-8-541
వయససస:64
లస: పప
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8947 SQX0855593
పపరర: హహననబతషన కరటన
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95-136/361

భరస : ఫసరరజ
ఇసటట ననస:78-8-542
వయససస:37
లస: ససస స
8950 AP151000573248
పపరర: దదవమణణ ఉరప నశకన లమహహద

95-136/364

95-136/366

95-136/369

95-136/372

95-136/375

95-136/377

95-132/979

95-135/479

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-9-551
వయససస:48
లస: ససస స
8974 AP151000570278
పపరర: మహమరద జజకకర హహసపసన
తసడడ:జ అబగదల షషకలర
ఇసటట ననస:78-9-551
వయససస:47
లస: పప

95-136/370

8960 SQX0013334
పపరర: షపక యబససఫ షరరఫ

8963 AP151000570081
పపరర: అమరరదదదన యమ

8966 AP151000570157
పపరర: వససతరరవప యన

8969 SQX2278679
పపరర: మహమరద ఇలమఖస అఫసజదద

95-136/373

8955 SQX1554097
పపరర: షరరఫపననసర ఖమన

95-136/368

8958 AP151000573526
పపరర: ఎమ.బషసరరననస

8961 SQX1554071
పపరర: షకకల ఫసరరజ ఖమన

95-136/374

95-136/376

8964 MLJ2011906
పపరర: యమససన షపక

95-135/625

తసడడ:జ ఖమదర బబబబ
ఇసటట ననస:78-9-546
వయససస:37
లస: పప
95-136/378

8967 SQX2244424
పపరర: రరజఖలకడర నలర మమమడడ

95-136/931

8970 SQX0664086
పపరర: ధన లకడర బజజపపరర

95-135/478

తసడడ:జ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-9-551
వయససస:26
లస: ససస స

8972 SQX0201681
పపరర: షరహహదనజ బ అబగదల

8973 SQX0669978
పపరర: వనణగమమదవ బజజపపరర

తసడడ:జ బసగరల రరవప
ఇసటట ననస:78-9-551
వయససస:58
లస: పప

95-136/930

తసడడ:జ వససత రరవప
ఇసటట ననస:78-9-548
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద ఖజ మయనసదదదన
ఇసటట ననస:78-9-550
వయససస:44
లస: పప

8975 SQX0669994
పపరర: శకనవరస రరవప బజజపపరర

95-136/371

తసడడ:జ యమససన ఖమన
ఇసటట ననస:78-9-545
వయససస:46
లస: పప

95-135/480

భరస : అబగదల షషకలర
ఇసటట ననస:78-9-551
వయససస:79
లస: ససస స
95-135/482

95-135/477

భరస : అమరరదదదన
ఇసటట ననస:78-9-545
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-9-548
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద ఇలమఖస అఫసజదద
ఇసటట ననస:78-9-550
వయససస:18
లస: ససస స
8971 SQX0664359
పపరర: శకలనస లమ బజజపపరర

8957 SQX0020834
పపరర: షపక మగసతనజ

8952 SQX1869767
పపరర: జరలఏకరబ

తసడడ:జ పపదద మమహబబబ షపక
ఇసటట ననస:78-9-545
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ మహరరననసర
ఇసటట ననస:78-9-545
వయససస:64
లస: పప

భరస : వససతరరవప
ఇసటట ననస:78-9-548
వయససస:52
లస: ససస స
8968 SQX2278703
పపరర: మహమరద నజర కలలలసస

95-136/367

తసడడ:జ ఖమదర బబషర
ఇసటట ననస:78-9-545
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ ఖమజజ
ఇసటట ననస:78-9-545
వయససస:56
లస: పప
8965 AP151000573305
పపరర: ఎన.పరరశత

8954 MLJ1737626
పపరర: ఫరజజనన పరరశన మహమరద

95-136/363

భరస : అనశర సపవయద
ఇసటట ననస:78-8-575
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : షపక ఖమదరరబబగ
ఇసటట ననస:78-9-545
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ అమరరదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:78-9-545
వయససస:34
లస: పప
8962 SQX0013433
పపరర: షపక ఖమదదర బబబగ

95-136/365

తసడడ:జ అమరరదదదన ప మహమరద
ఇసటట ననస:78-9-545
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అమరరదదదన
ఇసటట ననస:78-9-545
వయససస:41
లస: ససస స
8959 MLJ3171253
పపరర: మహమరద తనజదదదన బబబబ

8951 AP151000570564
పపరర: ఫఇరరజర పసశమమమమ

8949 SQX0202903
పపరర: పరరశన పసశమమమమ

భరస : వరహహద
ఇసటట ననస:78-8-542
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ వహహద
ఇసటట ననస:78-8-542
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ అమరరరదదదన
ఇసటట ననస:78-9-545
వయససస:28
లస: ససస స
8956 AP151000573527
పపరర: మగనశర ససలమసనన

95-136/362

భరస : వరహహద
ఇసటట ననస:78-8-542
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వరహహద
ఇసటట ననస:78-8-542
వయససస:84
లస: ససస స
8953 SQX0720516
పపరర: రరకరసనన మహమరద

8948 SQX0855528
పపరర: మహజజబనస

95-135/481

తసడడ:జ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-9-551
వయససస:28
లస: పప
95-135/483

8976 SQX0645622
పపరర: సరజల షపక

95-135/484

తసడడ:జ షఫకత షపక
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:30
లస: ససస స
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95-135/485

తసడడ:జ షఫకత
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:29
లస: ససస స
8980 SQX1356121
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-135/488

95-135/491

95-135/494

95-135/497

95-135/500

95-135/503

95-136/693

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:78-10-553
వయససస:37
లస: ససస స

8990 SQX1774009
పపరర: ఫసరరజ షపక

8993 SQX1566969
పపరర: దరరయమ హహసపసన సఫదగర

8996 MLJ3171840
పపరర: షసషపర షపక

8999 SQX2172997
పపరర: ఇరరహన షపక

95-136/379

9002 SQX1119370
పపరర: ఫపవరరజ ఖమన పఠరన

95-135/498

9005 AP151000573167
పపరర: ననగమణణ
భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:78-10-553
వయససస:52
లస: ససస స

8985 AP151000573348
పపరర: అసరత

95-135/493

8988 SQX0587857
పపరర: అనసర షపక

95-135/496

8991 SQX1450071
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-135/499

తసడడ:జ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:39
లస: పప
95-135/501

8994 AP151000570287
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

95-135/502

తసడడ:జ ఉసరరన
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:42
లస: పప
95-135/504

8997 SQX2033454
పపరర: ఖరఖరరననసర పఠరన

95-136/692

భరస : కరరమగలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-10-247
వయససస:41
లస: ససస స
95-136/820

9000 SQX2375053
పపరర: తరరవనసగడమస బబలల

95-136/821

తసడడ:జ బబలల గసగమననయగడడ
ఇసటట ననస:78-10-358/1
వయససస:46
లస: పప
95-136/380

తసడడ:జ కరరమగలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-10-531
వయససస:26
లస: పప
95-136/382

95-135/490

తసడడ:జ అకస ర
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ హమద షపక
ఇసటట ననస:78-10-247/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : కరరమగలమరకరన
ఇసటట ననస:78-10-531
వయససస:41
లస: ససస స
9004 SQX0577619
పపరర: జజఖత

95-135/495

తసడడ:జ ఉసరరన
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ కరరమగలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-10-247
వయససస:23
లస: పప
9001 AP151000573086
పపరర: ఖరఖరరననసర

8987 SQX1623595
పపరర: ఫరయమజదదదన షపక

8982 AP151000573349
పపరర: ఆససయమ షపక

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన వల
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ ఉసరరన
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:47
లస: పప
8998 SQX2034387
పపరర: బబజ ఖమన పఠరన

95-135/492

తసడడ:జ అనసర షపక
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ ఛనన బబషర
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:40
లస: పప
8995 AP151000570314
పపరర: షఫకత షపక

8984 SQX0199521
పపరర: మదదనన బబగస షపక

95-135/487

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:జ ఆససఫ
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:33
లస: పప
8992 SQX0587824
పపరర: రబబబన షపక

95-135/489

భరస : షసషరన
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:52
లస: ససస స
8989 SQX0587766
పపరర: అఫప జ జ షపక

8981 MLJ3176997
పపరర: నజజర

8979 SQX0199059
పపరర: షపక షమ

తసడడ:జ అససఫ
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జజకకర హహసపసన
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : షరకబ
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:40
లస: ససస స
8986 AP151000573300
పపరర: గగలమర ర షపక

95-135/486

భరస : గరస
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఫసరరజ షపక
ఇసటట ననస:78-9-552
వయససస:34
లస: ససస స
8983 MLJ3176989
పపరర: షరబనన షపక

8978 SQX0199083
పపరర: ఫరతమమ షపక

9003 AP151000570104
పపరర: కరరమగలమరఖమన పస

95-136/381

తసడడ:జ ససబబన ఖమన పస
ఇసటట ననస:78-10-531
వయససస:43
లస: పప
95-136/383

9006 MLJ3171832
పపరర: శకనవరసరరవప వ

95-136/384

తసడడ:జ శవయఖ
ఇసటట ననస:78-10-553
వయససస:36
లస: పప
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9007 SQX2426971
పపరర: శకనవరస రరవప వరడపరరస

95-136/822

తలర : ననగమణణ వరడపరరస
ఇసటట ననస:78-10-553
వయససస:38
లస: పప
9010 SQX0601500
పపరర: శరఖమల చటటట

95-136/385

95-136/388

95-136/391

95-136/393

95-136/825

95-136/395

95-136/827

తసడడ:జ పపనననరరవప దమమరటట
ఇసటట ననస:78-10-560
వయససస:56
లస: పప

9020 SQX2031904
పపరర: రరజఖలకడర చటటట

9023 SQX2221141
పపరర: హహమ మలలర ల

9026 SQX0033241
పపరర: మహమరద అరరఫత

9029 SQX2119667
పపరర: ఆష షపక

95-136/398

9032 SQX0465690
పపరర: వనసకటససబబమర దమమరటట

95-136/695

9035 SQX0874578
పపరర: కకషష కలమమరర దబబబర
భరస : కకషష
ఇసటట ననస:78-10-561
వయససస:34
లస: ససస స

9015 AP151000570094
పపరర: నరసససహరరవప సస.హహచ

95-136/390

9018 SQX0206920
పపరర: జవలమర మలలర ల

95-136/392

9021 SQX2143881
పపరర: అబజర యశన షపక

95-136/824

తసడడ:జ మహబబబశల
ఇసటట ననస:78-10-555
వయససస:21
లస: పప
95-136/826

9024 SQX0466185
పపరర: అనలమ మహమరద

95-136/394

తసడడ:జ ఆరరఫ
ఇసటట ననస:78-10-557
వయససస:29
లస: ససస స
95-136/396

9027 SQX0033720
పపరర: మహమరద అలమసఫ

95-136/397

తసడడ:జ మహమరద ఆరరఫ
ఇసటట ననస:78-10-557
వయససస:32
లస: పప
95-136/828

9030 SQX2120392
పపరర: అమర ససహహల మహమరద

95-136/829

తసడడ:జ జజన బబష మహమరద
ఇసటట ననస:78-10-557
వయససస:20
లస: పప
95-136/399

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:78-10-560
వయససస:42
లస: ససస స
95-136/401

95-136/387

భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:78-10-555
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:78-10-557
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వజయ భబసకర దమరటట
ఇసటట ననస:78-10-560
వయససస:29
లస: ససస స
9034 AP151000570297
పపరర: శవశసకర దమమరటట

95-136/694

తసడడ:జ మహమరద ఆరరఫ
ఇసటట ననస:78-10-557
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ రహహస షపక
ఇసటట ననస:78-10-557
వయససస:45
లస: పప
9031 SQX0203174
పపరర: ఆలయమ షపక

9017 SQX2034403
పపరర: ననగరజ చటటట

9012 AP151000573073
పపరర: సస.హహచ.జయ

తసడడ:జ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:78-10-554
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరస మలలర ల
ఇసటట ననస:78-10-556
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఆలప
ఇసటట ననస:78-10-557
వయససస:60
లస: ససస స
9028 SQX2119840
పపరర: జజన బబష షపక

95-136/389

భరస : మణణకరసత చటటట
ఇసటట ననస:78-10-555
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతనస మలలర ల
ఇసటట ననస:78-10-556
వయససస:67
లస: ససస స
9025 AP151000573363
పపరర: మగనన

9014 SQX0220103
పపరర: మణణకసఠ చటటట

95-128/1038

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:78-10-554
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ సపవదసలల చటటట
ఇసటట ననస:78-10-554
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ చనవనసకటరతనస
ఇసటట ననస:78-10-555
వయససస:42
లస: పప
9022 SQX2221117
పపరర: జవలమర మలలర ల

95-136/386

తసడడ:జ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:78-10-554
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:78-10-554
వయససస:67
లస: పప
9019 AP151000570173
పపరర: శకనవరసరరవప యమ

9011 SQX0577569
పపరర: జజనకక చటటట

9009 SQX2031896
పపరర: వర లకడర చటటట

భరస : ననగరజ చటటట
ఇసటట ననస:78-10-554
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:78-10-554
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సపవదసలల
ఇసటట ననస:78-10-554
వయససస:59
లస: ససస స
9016 AP151000570095
పపరర: సపవదసలల సస.హహచ

95-136/823

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:78-10-553
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:జ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:78-10-554
వయససస:34
లస: ససస స
9013 AP151000573164
పపరర: నరరల

9008 SQX2146405
పపరర: అసజన దదవ వరడపరరస

9033 SQX0220145
పపరర: వజయ భబసకర దమరటట

95-136/400

తసడడ:జ శవ శసకర దమరటట
ఇసటట ననస:78-10-560
వయససస:31
లస: పప
95-136/402

9036 MLJ3172186
పపరర: కకషష డడ

95-136/403

తసడడ:జ భబసకరరరవప డడ
ఇసటట ననస:78-10-561
వయససస:41
లస: పప
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95-136/404

తసడడ:జ శవ శసకర బబబగ దబబబర
ఇసటట ననస:78-10-562
వయససస:26
లస: ససస స
9040 SQX0575001
పపరర: మణణకసఠ దబబబర

95-136/407

95-136/410

95-136/413

95-136/416

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-10-566
వయససస:55
లస: ససస స
9052 SQX0795492
పపరర: అసజలమ దదవ పమడడమళళ

95-136/418

95-136/421

95-136/424

తసడడ:జ నరసససహ రరవప � �
ఇసటట ననస:78-10-570
వయససస:37
లస: పప

95-136/414

95-136/427

9050 MLJ3171477
పపరర: కజ వ శకనవరస రరవప

9051 SQX2379790
పపరర: రమమశ డబబర

95-136/417

9056 MLJ3176203
పపరర: రమమదదవ డడ.

9059 AP151000573132
పపరర: డడ.ససతనరరవమర

9062 AP151000573174
పపరర: జజనకక

9065 SQX2382455
పపరర: కణక దసరర భమవరపప
భరస : అమరననథ భమవరపప
ఇసటట ననస:78-10-570
వయససస:52
లస: ససస స

95-136/412

95-136/415

95-136/830

తసడడ:జ మహన రరవప
ఇసటట ననస:78-10-566
వయససస:36
లస: పప
95-136/419

9054 SQX0665513
పపరర: పవన కలమమర గవలర పలర

95-136/420

తసడడ:జ చసదజశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:78-10-568
వయససస:29
లస: పప
95-136/422

9057 MLJ3176153
పపరర: డడ.ననగమణణ

95-136/423

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:78-10-569
వయససస:53
లస: ససస స
95-136/425

9060 MLJ3171162
పపరర: డడ.వనసకటటశశరరర

95-136/426

తసడడ:జ బబపయఖ
ఇసటట ననస:78-10-569
వయససస:62
లస: పప
95-136/428

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:78-10-570
వయససస:57
లస: ససస స
95-136/430

9048 SQX0206979
పపరర: ననగమణణ దబబబర
భరస : రమమష కలమమర
ఇసటట ననస:78-10-566
వయససస:35
లస: ససస స

9053 AP151000573411
పపరర: ఉమమదదవ జ

95-136/409

9045 SQX0944157
పపరర: లకడర ననరరయణ కకరరరమల

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప కరనసగసటట
ఇసటట ననస:78-10-566
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబపయఖ
ఇసటట ననస:78-10-569
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకటబజవప
ఇసటట ననస:78-10-570
వయససస:33
లస: ససస స
9064 MLJ3171378
పపరర: వనసకట రరవప� డడ�

9047 SQX1021161
పపరర: మలలర శశరర కరనసగసటట

9042 SQX1298745
పపరర: దసరర భవరన కరరరమరర

తసడడ:జ శవ శసకర
ఇసటట ననస:78-10-563
వయససస:26
లస: పప

భరస : దసరరరపజసరద
ఇసటట ననస:78-10-569
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ�
ఇసటట ననస:78-10-569
వయససస:57
లస: ససస స
9061 SQX0472845
పపరర: శశభ దబబబర

95-136/411

భరస : చసదజశశఖర
ఇసటట ననస:78-10-568
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:78-10-569
వయససస:30
లస: ససస స
9058 AP151000573124
పపరర: డడ.గరటమర�

9044 AP151000573275
పపరర: కర.సరసబబజజఖస

95-136/406

తసడడ:జ శవ శసకర కరరరమరర
ఇసటట ననస:78-10-563
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:78-10-566
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:78-10-568
వయససస:35
లస: ససస స
9055 SQX0206169
పపరర: సశపన దమమరటట

95-136/408

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:78-10-563
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ లకరణరరవప
ఇసటట ననస:78-10-564
వయససస:39
లస: పప
9049 MLJ3176625
పపరర: శవపరరశత కర

9041 MLJ3172202
పపరర: శవశసకరరరవప డడ

9039 SQX0577445
పపరర: రరజఖలకడర

భరస : శవశసకరబబబగ
ఇసటట ననస:78-10-562
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ భబసకరరరవప డడ
ఇసటట ననస:78-10-562
వయససస:50
లస: పప

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:78-10-563
వయససస:43
లస: ససస స
9046 MLJ1745991
పపరర: పపరరషనసద యస

95-136/405

తసడడ:జ శవ శసకర బబబగ దబబబర
ఇసటట ననస:78-10-562
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ శవ శసకర బబబగ
ఇసటట ననస:78-10-562
వయససస:30
లస: పప
9043 AP151000573364
పపరర: కర.మహలకర

9038 SQX1387134
పపరర: హహమ శశశలజ దబబబర

9063 MLJ3171733
పపరర: రమమష డడ

95-136/429

తసడడ:జ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:78-10-570
వయససస:35
లస: పప
95-136/831

9066 SQX2179943
పపరర: ననగ రరజ డడ

95-136/832

తసడడ:జ నరరససహ రరవప డడ
ఇసటట ననస:78-10-570
వయససస:37
లస: పప
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9067 SQX2384618
పపరర: వజయ కలమమర భమవరపప

95-136/833

తసడడ:జ అమరననథ భమవరపప
ఇసటట ననస:78-10-570
వయససస:35
లస: పప
9070 SQX2444974
పపరర: భవన దమమత

9068 SQX2149631
పపరర: శకఈశర దదబబబరర

భరస : రమమశ దదబబబరర
ఇసటట ననస:78-10-570
వయససస:30
లస: ససస స
95-179/1157

9071 AP151000573465
పపరర: లకడర

తసడడ:జ దసరర పజసరద రరవ(లలట) దమమత
ఇసటట ననస:78-10-570
వయససస:21
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:78-10-571
వయససస:67
లస: ససస స

9073 MLJ1749050
పపరర: వరయఖ కజ

9074 SQX2182491
పపరర: శశశత డబబ

95-136/434

తసడడ:జ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:78-10-571
వయససస:73
లస: పప
9076 SQX2348977
పపరర: శక దదవ కకనడద

95-136/838

95-136/841

95-136/437

95-136/440

95-136/443

తసడడ:జ వనసకట రమణ ఠమనపపడడ
ఇసటట ననస:78-10-575
వయససస:21
లస: ససస స

95-136/839

9086 SQX0219923
పపరర: వరయఖ తతట

9089 SQX1233717
పపరర: ననగ పరవన తమరనపపడడ

95-136/446

9092 SQX2368983
పపరర: మగరళ కకషష ఠమనపపడడ

95-136/435

9095 MLJ3177375
పపరర: కమల ఎమ.
భరస : గరవరద నరరవప
ఇసటట ననస:78-10-578
వయససస:36
లస: ససస స

9075 SQX2349348
పపరర: అరరణ సరయ కకనడద

95-136/837

9078 SQX2268985
పపరర: ననగ మగరళ కకనడద

95-136/840

9081 SQX0574954
పపరర: నరసససహరరవప పప గగల

95-136/436

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:78-10-572
వయససస:44
లస: పప
95-136/438

9084 AP151000573098
పపరర: ననగజశశరమర టట

95-136/439

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:78-10-573
వయససస:67
లస: ససస స
95-136/441

9087 SQX0219931
పపరర: వనసకటటశశర రరవప సరయన

95-136/442

తసడడ:జ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:78-10-573
వయససస:63
లస: పప
95-136/444

9090 MLJ3176484
పపరర: లకడర తమరనపపడడ

95-136/445

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:78-10-575
వయససస:48
లస: ససస స
95-136/842

తసడడ:జ వనసకట రమణ ఠమనపపడడ
ఇసటట ననస:78-10-575
వయససస:28
లస: పప
95-136/844

95-136/433

భరస : శవ శసకర పజసరద కకనడద
ఇసటట ననస:78-10-571(18-9-7)
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకట రమణ తమరనపపడడ
ఇసటట ననస:78-10-575
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ పపతరయఖ
ఇసటట ననస:78-10-575
వయససస:55
లస: పప
9094 SQX2484038
పపరర: సరయ లలత ఠమనపపడడ

9083 SQX0206078
పపరర: రరజఖలకడర సరయన

9072 AP151000570171
పపరర: అమరజష కజ

తసడడ:జ శవ శసకర పజసరద కకనడద
ఇసటట ననస:78-10-571
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:78-10-573
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఖలల బబగ
ఇసటట ననస:78-10-574
వయససస:40
లస: ససస స
9091 MLJ3171600
పపరర: వనసకట రమణ తమరనపపడడ

95-136/836

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:78-10-573
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప సయన
ఇసటట ననస:78-10-573
వయససస:28
లస: పప
9088 SQX1492164
పపరర: రరబన బబగ

9080 SQX0206177
పపరర: శకలకడర పప గగల

95-136/835

తసడడ:జ వరయఖ
ఇసటట ననస:78-10-571
వయససస:43
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:78-10-572
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:78-10-573
వయససస:30
లస: ససస స
9085 SQX1413822
పపరర: మణణకసఠ సయన

95-136/431

భసధసవప: ననగ మగరళ కకనడద
ఇసటట ననస:78-10-571(18-9-7)
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:జ శవ శసకర పజసరద కకనడద
ఇసటట ననస:78-10-571(18-9-7)
వయససస:23
లస: ససస స
9082 SQX0465716
పపరర: హరరక సరయన

9077 SQX2232031
పపరర: శవ శసకర పజసరద కకనడద

9069 SQX2228245
పపరర: పపజత చ

భరస : నరరససహ చ
ఇసటట ననస:78-10-570
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నగరజ దదబబబరర
ఇసటట ననస:78-10-571
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ శవ శసకర పజసరద కకనడద
ఇసటట ననస:78-10-571
వయససస:21
లస: ససస స
9079 SQX2268829
పపరర: పపజత కకనడద

95-136/834

9093 SQX2366102
పపరర: బసగరర మణణ ఠమనపపడడ

95-136/843

భరస : మగరళ కకషష ఠమనపపడడ
ఇసటట ననస:78-10-575
వయససస:23
లస: ససస స
95-136/450

9096 MLJ1735406
పపరర: కననఖకలమమరర

95-136/451

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-10-578
వయససస:37
లస: ససస స
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9097 SQX0377747
పపరర: లలతకలమమరర యస
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95-136/452

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:78-10-578
వయససస:70
లస: ససస స
9100 AP151000570059
పపరర: ననగజశశరరరవప యమ

95-136/455

95-136/457

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:78-10-579
వయససస:35
లస: పప
9106 SQX1722867
పపరర: శకనవరస బబసరరజ

95-136/459

95-136/848

తసడడ:జ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:78-10-581
వయససస:28
లస: పప
9115 SQX0206805
పపరర: ఉమమదదవ పరతనళస

95-136/462

95-136/465

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-10-584
వయససస:34
లస: ససస స

9105 SQX2419240
పపరర: తయమరర మదసగపరపప

95-136/845

95-136/458

9107 SQX2238665
పపరర: బబజద బ షపక

భరస : రరజకలమమర మదసగపరపప
ఇసటట ననస:78-10-579
వయససస:27
లస: ససస స
95-136/846

9110 SQX2238699
పపరర: జజన బబష షపక

9113 SQX1532648
పపరర: వననననల భబరత వలల
ర రర

9116 SQX0645580
పపరర: ససగమర వలల
ర రర

9119 SQX0220038
పపరర: పరనకరలరరవప పరతనళస�

95-136/467

9122 SQX1158527
పపరర: శవ కలమమరర చసతలపపడడ

95-136/849

9125 SQX0206623
పపరర: అసజల
భరస : ఈశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-10-584
వయససస:70
లస: ససస స

95-136/847

9111 SQX2238673
పపరర: నససమ షపక

95-136/850

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:78-10-581
వయససస:32
లస: ససస స
95-136/460

9114 SQX0206656
పపరర: వనసకట రమణ గసటబ

95-136/461

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:78-10-582
వయససస:36
లస: ససస స
95-136/463

9117 SQX1295006
పపరర: సరయ మణణకసఠ వలల
ర రర

95-136/464

తసడడ:జ ససత నసదస వలల
ర రర
ఇసటట ననస:78-10-582
వయససస:24
లస: పప
95-136/466

9120 SQX2177509
పపరర: కకరస ర గసటబ

95-136/852

తసడడ:జ వనసకట రరవప గసటబ
ఇసటట ననస:78-10-582
వయససస:18
లస: ససస స
95-136/468

తసడడ:జ దమమరటట బగచచయఖ
ఇసటట ననస:78-10-583
వయససస:71
లస: ససస స
95-136/470

9108 SQX2172989
పపరర: గరససయ షపక
భరస : దరరయమ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:78-10-581
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ శశషరరరవప�
ఇసటట ననస:78-10-582
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-10-583
వయససస:42
లస: ససస స
9124 SQX0672816
పపరర: రరజజశశరర రరచకకసడ

9104 MLJ1734383
పపరర: ఎస. రవకలమమర

భరస : ససతననసదస
ఇసటట ననస:78-10-582
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ ససతననసదస
ఇసటట ననస:78-10-582
వయససస:29
లస: పప
9121 MLJ1732320
పపరర: పజపపరష దదవ చసతలపపడడ

తసడడ:జ శకనవరస రరవప మదసగపరపప
ఇసటట ననస:78-10-578/2
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : ససగసమమ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:78-10-582
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పరనకరలరరవప
ఇసటట ననస:78-10-582
వయససస:41
లస: ససస స
9118 SQX0665398
పపరర: శవ సరగర వలల
ర రర

95-136/456

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:78-10-581
వయససస:40
లస: పప
95-136/851

95-136/454

9102 SQX1158444
పపరర: బబలసరసశత దదవ
మదసగపరపప
భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:78-10-579
వయససస:62
లస: ససస స

95-136/696

భరస : కలలషర
ఇసటట ననస:78-10-581
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:78-10-581
వయససస:44
లస: ససస స
9112 SQX2238681
పపరర: బబష షపక

9101 SQX2078996
పపరర: నవఖ రరధ శక మదసగపరపప

9099 MLJ3172707
పపరర: శకనవరసరరవప యమ

తలర : చడసచమర
ఇసటట ననస:78-10-578
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:78-10-579
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ వనసకట బబసరరజ
ఇసటట ననస:78-10-580
వయససస:34
లస: పప
9109 SQX2238707
పపరర: రహహమగననసర షపక

95-136/453

తసడడ:జ పరసడడరసగరరరవప యమ
ఇసటట ననస:78-10-578
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:78-10-578
వయససస:52
లస: పప
9103 MLJ1732296
పపరర: రరజజకలమమర యమ

9098 MLJ3172418
పపరర: గరవరదనరరవప యమ

9123 SQX0220053
పపరర: శకనవరస రరవప చసతలపపడడ

95-136/469

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:78-10-583
వయససస:53
లస: పప
95-136/471

9126 AP151000570293
పపరర: శకనవరస ఆర

95-136/472

తసడడ:జ ఈశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-10-584
వయససస:42
లస: పప
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95-136/853

తలర : అసజమర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:78-10-584
వయససస:32
లస: ససస స
9130 SQX0220087
పపరర: ససధనకర మలలర ల

95-136/475

95-136/477

95-136/951

95-136/478

95-136/481

95-137/528

95-137/741

భరస : యబససస
ఇసటట ననస:78-11-592
వయససస:40
లస: ససస స

95-149/505

9143 MLJ1736511
పపరర: అకబబల మహరమద

9146 SQX1725258
పపరర: కమమలలదదదన షపక

9149 SQX2189983
పపరర: షఫకత షపక

95-137/744

9152 SQX1064930
పపరర: షహననజ షపక

95-136/479

9155 MLJ3181062
పపరర: నసరరననసర పఠరన
భరస : మదదన
ఇసటట ననస:78-11-592
వయససస:57
లస: ససస స

95-136/856

9138 SQX2289403
పపరర: ఇసతయమజ షపక

95-192/1202

9141 SQX0220269
పపరర: బషసరఅహరద షపక

95-136/480

తసడడ:జ మహరద గరస
ఇసటట ననస:78-11-232
వయససస:37
లస: పప
95-136/482

9144 SQX1724152
పపరర: జరరనన పఠరన

95-137/527

భరస : karimulla పఠరన
ఇసటట ననస:78-11-330
వయససస:44
లస: ససస స
95-137/529

9147 SQX2177376
పపరర: అహరద పటబన

95-136/857

తసడడ:జ రహమతతలమర
ఇసటట ననస:78-11-591
వయససస:40
లస: పప
95-137/742

9150 SQX2247823
పపరర: హససన షపక

95-137/743

భరస : షఫకత షపక
ఇసటట ననస:78-11-591
వయససస:50
లస: ససస స
95-137/530

తసడడ:జ యగనసస బబషర
ఇసటట ననస:78-11-592
వయససస:26
లస: ససస స
95-137/532

9135 SQX2182103
పపరర: మమలక బబగగమ షపక

భరస : బబష
ఇసటట ననస:78-11-59/22
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ ఆదనమ
ఇసటట ననస:78-11-591
వయససస:53
లస: పప

భరస : అజజస షపక
ఇసటట ననస:78-11-591
వయససస:26
లస: ససస స
9154 AP151000576142
పపరర: సరబరర షపక

9140 SQX0220301
పపరర: నజరఅహరద షపక

95-136/476

Deleted

తసడడ:జ లమలమ షపక
ఇసటట ననస:78-11-330
వయససస:23
లస: పప

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:78-11-591
వయససస:63
లస: ససస స
9151 SQX2261527
పపరర: మహమరద నఫససర షపక

9137 SQX2457034
పపరర: ధన సససగ బబ సదదల

9132 SQX1470533
పపరర: అల నజర ఫపదదదన మహమరద

తసడడ:జ జన బబష
ఇసటట ననస:78-10-589
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:జ గరస
ఇసటట ననస:78-11-232
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ అసకమరరరవప కలవపపడడ
ఇసటట ననస:78-11-330
వయససస:22
లస: పప
9148 SQX2184133
పపరర: ఫరతమ షపక

95-136/855

తసడడ:జ మహరద గరస
ఇసటట ననస:78-11-232
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ గరస � �
ఇసటట ననస:78-11-232
వయససస:38
లస: పప
9145 SQX1724111
పపరర: దసరర పజసరద కలవపపడడ

9134 SQX2252260
పపరర: మమలక బబగగమ షపక

95-136/474

తసడడ:జ నసరరదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:78-10-587
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ బబలమజ సససగ
ఇసటట ననస:78-11-16
వయససస:19
లస: పప

భరస : మహమరద గరస
ఇసటట ననస:78-11-232
వయససస:61
లస: ససస స
9142 MLJ1736578
పపరర: మహహనసదదదన� మహరద�

95-136/854

తసడడ:జ జన బబష
ఇసటట ననస:78-10-589
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:జ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:78-10-1170
వయససస:73
లస: పప
9139 MLJ3176294
పపరర: ఆససయమబబగస షపక

9131 SQX2255578
పపరర: సశరష లకడర నడడబబజ లల

9129 SQX1532655
పపరర: ననగ రరజ మలర ల

తలర : మలర కరరరర నరరవప మలర ల
ఇసటట ననస:78-10-585
వయససస:27
లస: పప

భరస : జగననరహన రరవప
ఇసటట ననస:78-10-586
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ నసరరదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:78-10-587
వయససస:28
లస: పప
9136 SQX2543072
పపరర: సరసబశవ రరవప పసచకటర

95-136/473

భరస : మలర కరరరర నరరవప
ఇసటట ననస:78-10-585
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ మలర కరరరర నరరవప
ఇసటట ననస:78-10-585
వయససస:34
లస: పప
9133 SQX1298711
పపరర: ననఝఝమగదదదన మహమరద

9128 AP151000573190
పపరర: పదర యమ

9153 MLJ3181070
పపరర: హహసరన సయఖద

95-137/531

భరస : మహబబబ పఠరన
ఇసటట ననస:78-11-592
వయససస:37
లస: ససస స
95-137/533

9156 AP151000576445
పపరర: మహబబబ సయఖద

95-137/534

తసడడ:జ మదదన
ఇసటట ననస:78-11-592
వయససస:41
లస: పప
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9157 AP151000576446
పపరర: యబనస పఠరన

95-137/535

తసడడ:జ అబగదలమర
ఇసటట ననస:78-11-592
వయససస:50
లస: పప
9160 SQX2191062
పపరర: షపక శరమ ససలమసనన

95-137/745

95-131/581

95-137/539

95-137/542

95-137/545

95-137/548

95-136/483

భరస : ఫరరఠఖ షపక
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:28
లస: ససస స

9170 AP151000576256
పపరర: నసరర హన షపక

9173 MLJ1739317
పపరర: మహమరద రషసద

9176 SQX2248995
పపరర: షమల షపక

9179 SQX1722891
పపరర: జజనమమ షపక

95-136/860

9182 SQX2361442
పపరర: సయద అపసర

95-137/543

9185 SQX0893669
పపరర: నగరర షపక
భరస : ఆలమసఫ
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:34
లస: ససస స

9165 SQX0893651
పపరర: షబబనన షపక

95-137/538

9168 SQX0044479
పపరర: మహమరద ఫరతమమ

95-137/541

9171 SQX1040146
పపరర: ఫయమజ షపక

95-137/544

తసడడ:జ వహహద షపక
ఇసటట ననస:78-11-599
వయససస:32
లస: పప
95-137/546

9174 SQX1507542
పపరర: జమల సయఖద

95-137/547

తసడడ:జ ఇబజహహస సయఖద
ఇసటట ననస:78-11-599
వయససస:50
లస: పప
95-137/746

9177 SQX2534246
పపరర: అబజర షపక

95-135/842

తసడడ:జ చస బబష షపక
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:20
లస: పప
95-136/484

9180 SQX1722073
పపరర: నసరర హన షపక

95-136/485

భరస : అబగదల ఖలల షపక
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:58
లస: ససస స
95-136/861

తసడడ:జ సయద జలమన
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:43
లస: పప
95-137/549

95-137/537

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:78-11-599
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ ననథదషర షపక
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ సయద జలమన
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:43
లస: పప
9184 SQX1525296
పపరర: షరహహదన షపక

95-137/540

తసడడ:జ అఖల షపక
ఇసటట ననస:78-11-599
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖసదసదస షపక
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:24
లస: ససస స
9181 SQX2360659
పపరర: కరరమగలర సయద

9167 SQX1507534
పపరర: షబనన సయఖద

9162 SQX0488098
పపరర: ననగగలమ షపక

భరస : ఆరరఫ
ఇసటట ననస:78-11-599
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద అకరబల
ఇసటట ననస:78-11-599
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ రషసద
ఇసటట ననస:78-11-599
వయససస:54
లస: పప
9178 SQX1722453
పపరర: ఫరరర నన షపక

95-95/1092

భరస : ఇకరబల
ఇసటట ననస:78-11-599
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇకరబల
ఇసటట ననస:78-11-599
వయససస:33
లస: పప
9175 AP151000576213
పపరర: వహహదన షపక

9164 SQX1728260
పపరర: మగసతనజ షపక

95-136/859

తసడడ:జ మకలబల
ఇసటట ననస:78-11-595
వయససస:33
లస: పప

భరస : జమల సయఖద
ఇసటట ననస:78-11-599
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వషసద
ఇసటట ననస:78-11-599
వయససస:45
లస: ససస స
9172 MLJ3181120
పపరర: రవపఫ షపక

95-137/536

భరస : అబగదల వహహద షపక
ఇసటట ననస:78-11-599
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఫయమజ
ఇసటట ననస:78-11-599
వయససస:28
లస: ససస స
9169 AP151000576219
పపరర: మగసతనజ షపక

9161 SQX0488643
పపరర: యమససన షపక

9159 SQX2347235
పపరర: తజననసర పప గకలలమ

భరస : అబగదల ఖదర పప గకలలమ
ఇసటట ననస:78-11-594
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:జ మకలబల
ఇసటట ననస:78-11-595
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ యగససబ పటబన
ఇసటట ననస:78-11-596
వయససస:20
లస: పప
9166 SQX0893644
పపరర: సప నన షపక

95-136/858

తసడడ:జ రహసతషలమర సరహహబ పప గకలలమ
ఇసటట ననస:78-11-594
వయససస:60
లస: పప

భరస : షపక హబబ
ఇసటట ననస:78-11-594
వయససస:32
లస: ససస స
9163 SQX2077220
పపరర: ఇమమమ న ఖమన పటబన

9158 SQX2347102
పపరర: అబగదల ఖదర పప గకలలమ

9183 SQX2482222
పపరర: తనశర షపక

95-136/862

తసడడ:జ అహరద బబష షపక
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:20
లస: పప
95-137/551

9186 SQX0488213
పపరర: షసషరద షపక

95-137/552

భరస : అఖల
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:37
లస: ససస స
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95-137/553

భరస : చనసద భబషర
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:42
లస: ససస స
9190 SQX1525304
పపరర: షమస షపక

95-137/556

95-137/559

95-137/562

95-137/566

95-137/747

9197 SQX0659367
పపరర: అరరఫ షపక

9200 MLJ1739069
పపరర: చసద బబషర శశక

9203 SQX2424174
పపరర: షపక అహరద బబష

95-137/750

9206 SQX2423317
పపరర: అమమన షపక

భరస : ఇమమమ న
ఇసటట ననస:78-11-600, old# 18-11-137
వయససస:32
లస: ససస స

9209 SQX0044628
పపరర: ఇమమమ న షపక

తసడడ:జ అబగదలమర షరరఫ
ఇసటట ననస:78-11-601
వయససస:42
లస: పప

95-137/567

9215 SQX0953794
పపరర: ఖమసస వశశశశశర రరవప
తసడడ:జ కకషష
ఇసటట ననస:78-11-602
వయససస:69
లస: పప

9195 SQX0893636
పపరర: సలమ షపక

95-137/561

9198 SQX0733584
పపరర: రఫసక మహమరద

95-137/564

9201 AP151000576069
పపరర: భబషర అబగదల

95-137/568

తసడడ:జ సతనసర అబగదల
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:52
లస: పప
95-137/748

9204 SQX2250223
పపరర: అపసర సయద

95-137/749

తసడడ:జ జలమన
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:43
లస: పప
95-137/751

9207 SQX2189603
పపరర: మహహర షపక

95-137/752

తసడడ:జ అహరద బబష
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:22
లస: పప
95-137/565

95-136/864

భరస : షరరఫ మగశహకéీసర రరహమన
ఇసటట ననస:78-11-601
వయససస:33
లస: ససస స
95-127/644

95-137/558

తసడడ:జ ఖమససస
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:78-11-600, old# 18-11-137
వయససస:38
లస: పప

95-136/863 9212 SQX2482552
9211 SQX2430320
పపరర: షరరఫ మగశహకéీసర రరహమన
పపరర: మమమ
మ బన షపక

9214 MLJ0993436
పపరర: వనసకట రవశసకర శకపత
పసడడతరరధసఖల
తసడడ:జ కరశవశశశశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-11-602
వయససస:35
లస: పప

95-137/563

తసడడ:జ షపక అహరద బబష
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:25
లస: ససస స
95-137/550

9192 SQX0659391
పపరర: ఆయమజ షపక

తసడడ:జ ససభబన
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ షపక అబగదల సతస ర లలట
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:55
లస: పప

భరస : సయద కరరమగలర
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:36
లస: ససస స
9208 SQX0733766
పపరర: ఫరరర నన షపక

95-137/560

తసడడ:జ అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:46
లస: పప

భరస : సయద జలమన
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:65
లస: ససస స
9205 SQX2362093
పపరర: సయద నససన
జ

9194 SQX0245258
పపరర: ఫరరక షపక

95-137/555

తలర : మలర కర
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ యమకలబ
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ సయఖద
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:42
లస: పప
9202 SQX2360519
పపరర: సయద ఖసరరశద

95-137/557

తసడడ:జ సమద
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ ఆజజద
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:34
లస: పప
9199 SQX0044453
పపరర: ఖమజజ షపక

9191 AP151000576220
పపరర: అజమగననస అబగదల

9189 AP151000576422
పపరర: షమమ షపక�

భరస : అబగదలసతనసర�
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : సతనసర అబగదల
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:77
లస: ససస స

తలర : మలర కర
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:32
లస: పప
9196 SQX0329805
పపరర: షపక అలమసఫ

95-137/554

భరస : ఆజజద
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అబగదలసమద షపక
ఇసటట ననస:78-11-600
వయససస:59
లస: ససస స
9193 SQX0659300
పపరర: తబబజ
జ షపక

9188 AP151000576217
పపరర: మమలక షపక

9210 SQX1698000
పపరర: మసరసన అబగదల

95-127/642

భరస : ఇరరహన అబగదల
ఇసటట ననస:78-11-601
వయససస:36
లస: ససస స
9213 AP151000582003
పపరర: రరఘవ యస.పస�

95-127/643

భరస : వశశశశశరరరవప�
ఇసటట ననస:78-11-602
వయససస:70
లస: ససస స
95-127/645

9216 SQX1140631
పపరర: మగసర స గరయతజ

95-136/486

భరస : వననయక రరవప
ఇసటట ననస:78-11-602
వయససస:31
లస: ససస స

Page 132 of 402

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12

9217 SQX0472670
పపరర: వననయక రరవప మగసపర

95-136/487

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప మగసపర
ఇసటట ననస:78-11-602
వయససస:31
లస: పప
9220 SQX1107979
పపరర: షరరఖ ఫరరత మహమరద

95-137/569

తసడడ:జ హఫసజలర ఖమన
ఇసటట ననస:78-11-604
వయససస:25
లస: ససస స
9223 SQX1507559
పపరర: పరజశ� నజ సపఖద

95-137/572

95-137/575

95-137/578

95-137/581

95-137/584

94-88/1391

తసడడ:జ జజన�
ఇసటట ననస:78-11-605
వయససస:33
లస: ససస స

9230 SQX0659318
పపరర: తమమ ఫపవజర రహరన

9233 MLJ3181682
పపరర: మగతహకలర రహరన

9236 AP151000576469
పపరర: ససలమసనన యమ.ఇ

9239 NDX3197829
పపరర: మమలమబ షపక

9242 NDX3185048
పపరర: మరరస బ షపక

9245 SQX0214858
పపరర: షపక బబజ
తసడడ:జ జజన లలట
ఇసటట ననస:78-11-605
వయససస:38
లస: ససస స

95-137/574

95-137/579

9231 SQX0720003
పపరర: తనశర జఔర రహరన

95-137/580

తసడడ:జ మహబబబగశర రహమమన
ఇసటట ననస:78-11-604
వయససస:30
లస: పప
95-137/582

9234 MLJ2573160
పపరర: హఫసజలమర ఖమన యసడడ

95-137/583

తసడడ:జ ససభబన ఖమన
ఇసటట ననస:78-11-604
వయససస:57
లస: పప
95-137/585

9237 NDX3193356
పపరర: మరరస బ షపక

94-61/1231

భరస : సజన షపక
ఇసటట ననస:78-11-605
వయససస:33
లస: ససస స
94-88/1392

94-91/1377

భరస : సజన షపక
ఇసటట ననస:78-11-605
వయససస:33
లస: ససస స
95-137/587

9225 SQX0358911
పపరర: షహననజ ఫరతమమ షపక

95-137/577
9228 SQX1357442
పపరర: హససర ర ఉర రహమమన
మహమరద
తసడడ:జ షరరఫ రహహౘ ఉర రహమమన
ఇసటట ననస:78-11-604
వయససస:24
లస: పప

Deleted

94-91/1376

95-137/571

95-137/576

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-11-605
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సజన షపక
ఇసటట ననస:78-11-605
వయససస:33
లస: ససస స
9244 SQX0228809
పపరర: షపక షబబనన�

9227 SQX1108019
పపరర: అజరత ససలమసనన షపక

9222 SQX0971721
పపరర: షఫసయమ నసజ హత

భరస : మహబబబ ఉర రరహమమన
ఇసటట ననస:78-11-604
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగలమరషరరఫ
ఇసటట ననస:78-11-604
వయససస:64
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-11-605
వయససస:53
లస: ససస స
9241 NDX3205333
పపరర: మరరస బ షపక

95-137/573

తసడడ:జ అబగదలమరషరరఫ
ఇసటట ననస:78-11-604
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ మహహదద న
ఇసటట ననస:78-11-604
వయససస:62
లస: పప
9238 NDX3206844
పపరర: మమలమబ షపక

9224 MLJ3181864
పపరర: మమలనపఠరన

95-136/865

తసడడ:జ హఫసజలర ఖమన
ఇసటట ననస:78-11-604
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబబబగశర రహమమన
ఇసటట ననస:78-11-604
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ రహహకలర రహమమన షరరఫ
ఇసటట ననస:78-11-604
వయససస:42
లస: పప
9235 MLJ3181617
పపరర: మహబబబ ఉర రహరన షపక

95-137/570

భరస : హఫసజలమర ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:78-11-604
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబబబ ఉర హమమన షపక
ఇసటట ననస:78-11-604
వయససస:25
లస: పప
9232 MLJ3181252
పపరర: ఆసరరససలమసనన

9221 SQX0659292
పపరర: షరహహసస ర ఫరతమమ షపక

9219 SQX2483972
పపరర: అరరశయమ సయఖద

తసడడ:జ కరరమగలర సయఖద
ఇసటట ననస:78-11-602
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మహబబబగలమర
ఇసటట ననస:78-11-604
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అబగదల రహహస సయఖద
ఇసటట ననస:78-11-604
వయససస:59
లస: ససస స
9229 SQX1202712
పపరర: మతన జకరర రహమమన షపక

95-136/488

తసడడ:జ మహబబబగశర రహమమన
ఇసటట ననస:78-11-604
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అఫసర బబషర మహమరద
ఇసటట ననస:78-11-604
వయససస:41
లస: ససస స
9226 SQX1507567
పపరర: మమలక ఏజజ� ససలమసనన

9218 SQX0575266
పపరర: ననగ సరయ భభగజసశర రరవప
మబఖససర
తసడడ:జ వనసకటటసశర రరవప మబఖససర
ఇసటట ననస:78-11-602
వయససస:33
లస: పప

9240 NDX3199445
పపరర: మమలమబ షపక

94-91/1375

Deleted

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-11-605
వయససస:53
లస: ససస స
9243 SQX1595844
పపరర: మమలక షపక

95-137/586

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-11-605
వయససస:27
లస: ససస స
95-137/588

9246 SQX0232421
పపరర: షపక జరరనన

95-137/589

భరస : ఘన సపవదన
ఇసటట ననస:78-11-605
వయససస:40
లస: ససస స
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95-137/590

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:78-11-605
వయససస:42
లస: ససస స
9250 AP151000576193
పపరర: షకకలమబబనస షపక

95-137/593

95-137/596

95-137/598

95-137/754

95-137/602

9257 SQX0488122
పపరర: రరజజసదజ ససజజనసరకక�

9260 SQX0487561
పపరర: అదమగననసర షపక�

9263 AP151000576396
పపరర: అమనన సయఖద

95-137/605

9266 SQX1040120
పపరర: మగసతనజ షపక

తసడడ:జ మరరసరహహబ�
ఇసటట ననస:78-11-608
వయససస:52
లస: పప
95-136/491

భరస : షఫకత
ఇసటట ననస:78-11-610
వయససస:35
లస: ససస స

9272 SQX0033555
పపరర: షరరఫ మహమరద

95-137/600

9275 SQX0208611
పపరర: మహజబన షపక
భరస : నజర
ఇసటట ననస:78-11-610
వయససస:41
లస: ససస స

9255 AP151000576451
పపరర: ఆససయమబబగస షపక

95-137/597

9258 SQX2302115
పపరర: శవ పజసరద బజజపపరర

95-137/753

9261 MLJ1738806
పపరర: గరసఖ షపక

95-137/601

భరస : అజజ షపక
ఇసటట ననస:78-11-607
వయససస:60
లస: ససస స
95-137/603

9264 SQX1202738
పపరర: గరలబ సయఖద

95-137/604

తసడడ:జ కరరమగలమర సయఖద
ఇసటట ననస:78-11-607/1
వయససస:23
లస: పప
95-137/606

9267 SQX1040112
పపరర: ససభబన షపక

95-137/607

తసడడ:జ బషసర షపక
ఇసటట ననస:78-11-608
వయససస:35
లస: పప
95-137/609

9270 SQX0032599
పపరర: నససమమ మహమరద

95-136/490

భరస : సలమవపదదదన
ఇసటట ననస:78-11-609
వయససస:46
లస: ససస స
95-136/492

తసడడ:జ సలమవపదదదన
ఇసటట ననస:78-11-609
వయససస:30
లస: పప
95-136/494

95-137/595

తసడడ:జ కకటయఖ బజజపపరర
ఇసటట ననస:78-11-606
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:జ లమల షపక
ఇసటట ననస:78-11-608
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:జ సలమవపదదదన
ఇసటట ననస:78-11-609
వయససస:32
లస: పప
9274 SQX0672758
పపరర: రరసస షపక

95-137/599

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:78-11-608
వయససస:32
లస: ససస స

95-137/608 9269 SQX1723832
9268 AP151000576016
పపరర: మగకకస మమర అహరద జలమన షపక�
పపరర: హహసపసన షపక

9252 SQX0450353
పపరర: షపక ఘన సపవదన

భరస : అససససదద నభబన
ఇసటట ననస:78-11-606
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర సయఖద
ఇసటట ననస:78-11-607/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ రహమమన
ఇసటట ననస:78-11-607/1
వయససస:47
లస: పప

9271 SQX0034298
పపరర: లతఫ మహమరద

95-136/489

భరస : ఫపవరరజ�
ఇసటట ననస:78-11-607
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ అజజ
ఇసటట ననస:78-11-607
వయససస:37
లస: పప
9265 AP151000576399
పపరర: కరరమగలమర సయఖద

9254 SQX0874677
పపరర: రజన బజజపపరర

95-137/592

తసడడ:జ జజన లలట
ఇసటట ననస:78-11-605
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ చసదజమహన�
ఇసటట ననస:78-11-606
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ శవ పజసరద బజజపపరర
ఇసటట ననస:78-11-606
వయససస:54
లస: ససస స
9262 MLJ1738772
పపరర: మహమదద షపక

95-137/594

తసడడ:జ శవ పజసరద
ఇసటట ననస:78-11-606
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ చడసచయఖ
ఇసటట ననస:78-11-606
వయససస:38
లస: పప
9259 SQX2302073
పపరర: వజయ లకడర బజజపపరర

9251 SQX0232371
పపరర: షపక ఫయమజ

9249 AP151000576414
పపరర: సరజదనబబగస షపక

భరస : హబబగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-11-605
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ యబసఫ
ఇసటట ననస:78-11-605
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ జజన లలట
ఇసటట ననస:78-11-605
వయససస:51
లస: పప
9256 MLJ3181179
పపరర: చసదజశశఖర బ.

95-137/591

భరస : అససససదదదనభబన
ఇసటట ననస:78-11-605
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కరరమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:78-11-605
వయససస:52
లస: ససస స
9253 SQX0228833
పపరర: షపక ఖమజజ

9248 AP151000576225
పపరర: ఖమలదనఖమనమ షపక� షపక

9273 SQX1621573
పపరర: హఫస తభబసససస షపక

95-136/493

భరస : లయమకత అల షపక
ఇసటట ననస:78-11-610
వయససస:35
లస: ససస స
95-136/495

9276 SQX0031757
పపరర: రహహమగననసర షపక

95-136/496

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:78-11-610
వయససస:58
లస: ససస స
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95-136/497

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:78-11-610
వయససస:36
లస: పప
9280 SQX0220178
పపరర: నజర షపక

95-136/500

95-136/503

95-136/506

95-136/509

95-136/512

95-136/515

95-136/518

తసడడ:జ ననసచనరయఖ కలరరచదటట
ఇసటట ననస:78-11-615
వయససస:26
లస: ససస స

9290 AP151000573314
పపరర: మమహబగననసర బబగస

9293 SQX0220186
పపరర: గఫరర సయఖద

9296 AP151000570301
పపరర: సయఖద అయతషలమర

9299 MLJ1730696
పపరర: షసషరద బబగస

95-136/521

9302 SQX2177145
పపరర: ఖమజజ మహహదద న షపక

95-136/510

9305 SQX1996206
పపరర: జరవబబన పఠరన
భరస : ససలలమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-11-615
వయససస:32
లస: ససస స

9285 SQX0208314
పపరర: సబహ సయఖద

95-136/505

9288 MLJ1733526
పపరర: ససరరజననసర షపక

95-136/508

9291 AP151000573158
పపరర: ఎస. ఆషరబ

95-136/511

భరస : గఫరర
ఇసటట ననస:78-11-611
వయససస:62
లస: ససస స
95-136/513

9294 SQX1554030
పపరర: మగసస సయఖద

95-136/514

తసడడ:జ గఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:78-11-611
వయససస:33
లస: పప
95-136/516

9297 SQX0142703
పపరర: అసరతషలమర సయఖద

95-136/517

తసడడ:జ అజర ర అల
ఇసటట ననస:78-11-611
వయససస:43
లస: పప
95-136/519

9300 SQX0843110
పపరర: అబగదల బబష షపక

95-136/520

తసడడ:జ మసరసన వల
ఇసటట ననస:78-11-612
వయససస:27
లస: పప
95-136/866

తసడడ:జ మసరసన వల
ఇసటట ననస:78-11-612
వయససస:21
లస: పప
95-95/1093

95-136/502

భరస : సయఖద అయతషలమర
ఇసటట ననస:78-11-611
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ మకలబల
ఇసటట ననస:78-11-612
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ మకలబల
ఇసటట ననస:78-11-612
వయససస:38
లస: పప
9304 SQX1728054
పపరర: రమఖ కలరరచదటట

95-136/507

తసడడ:జ చరటటబబగస
ఇసటట ననస:78-11-611
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ ఆషరబ
ఇసటట ననస:78-11-611
వయససస:47
లస: పప
9301 SQX1158600
పపరర: గరస బబషర మహమరద

9287 SQX1413665
పపరర: నసరర షపక

9282 SQX1554014
పపరర: రజషర షపక

భరస : సరదదక
ఇసటట ననస:78-11-611
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన వల
ఇసటట ననస:78-11-611
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ ఇసదనద అల సయఖద
ఇసటట ననస:78-11-611
వయససస:36
లస: పప
9298 AP151000570479
పపరర: మసరసనశల సయఖద

95-136/504

భరస : ఇసదనజ ఆల
ఇసటట ననస:78-11-611
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అజ గర ఆల
ఇసటట ననస:78-11-611
వయససస:67
లస: ససస స
9295 SQX1470574
పపరర: సరధదక అల సయఖద

9284 SQX1554055
పపరర: రజయ సయఖద

95-136/499

తసడడ:జ జరవనసలబద న షపక
ఇసటట ననస:78-11-611
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అపసర బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-11-611
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:78-11-611
వయససస:42
లస: ససస స
9292 AP151000573231
పపరర: చరటట జజన బ బబగస

95-136/501

భరస : మగసస సయఖద
ఇసటట ననస:78-11-611
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మనససర
ఇసటట ననస:78-11-611
వయససస:33
లస: ససస స
9289 AP151000573159
పపరర: మరసబ

9281 SQX0034314
పపరర: బబబగ షపక

9279 SQX0034025
పపరర: లయమఖత అల షపక

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:78-11-610
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ ఖమదర వల
ఇసటట ననస:78-11-610
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:జ గయర
ఇసటట ననస:78-11-611
వయససస:31
లస: ససస స
9286 SQX0208678
పపరర: మమహర సయఖద

95-136/498

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:78-11-610
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ రహహస
ఇసటట ననస:78-11-610
వయససస:46
లస: పప
9283 SQX0208363
పపరర: సరజదన సయఖద

9278 SQX0034074
పపరర: షఫకత అల షపక

9303 SQX2177327
పపరర: రరషర షపక

95-136/867

తసడడ:జ సయఖద ఆయతషలమర
ఇసటట ననస:78-11-613
వయససస:18
లస: ససస స
95-95/1214

9306 SQX2076859
పపరర: అషసఫ
జ పననసర బబగస పఠరన

95-130/710

భరస : మహబబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-11-615
వయససస:73
లస: ససస స
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9307 SQX2077519
పపరర: ససలలమమన ఖమన పఠరన

95-132/857

తసడడ:జ మహబబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-11-615
వయససస:41
లస: పప
9310 SQX1627332
పపరర: రరజజశశరర బయమఖ

95-136/524

95-136/527

95-136/530

95-95/1095

95-95/1098

95-136/532

95-137/610

తసడడ:జ నరరససగ
ఇసటట ననస:78-11-619
వయససస:31
లస: ససస స

9320 SQX1728179
పపరర: లకడర బబయ బబ సదదల

9323 SQX1728773
పపరర: దసరర సససగ బబ సదఇల

9326 SQX2113868
పపరర: బబలమజ సససగ బబ నద వ

9329 SQX0466292
పపరర: పపరరషమ పపరజచరర

95-136/536

9332 MLJ3171956
పపరర: శకనవరస పపరజచడరర

95-95/1096

9335 SQX0874586
పపరర: సబతన బబయ బబ సదదల
భరస : దదననష సససగ
ఇసటట ననస:78-11-619
వయససస:38
లస: ససస స

9315 AP151000570236
పపరర: పపరష చసదజరరవప కర

95-136/529

9318 SQX1728088
పపరర: దసరర భబయ బబ ధదల

95-95/1094

9321 SQX1728617
పపరర: జమగన బబయ బబ సదదల

95-95/1097

భరస : శకనసవరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-11-616
వయససస:53
లస: ససస స
95-95/1099

9324 SQX1728740
పపరర: శకనవరస సససగ బబ సదఇల

95-95/1100

తసడడ:జ లకరణ సససగ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:78-11-616
వయససస:59
లస: పప
95-139/1092

95-136/533
9327 SQX1838002
పపరర: దదవరకర యసశసత సససగ బబ సదదల

తసడడ:జ గరపరల సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-11-617
వయససస:23
లస: పప
95-136/534

9330 MLJ3177078
పపరర: పదర పస

95-136/535

తసడడ:జ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:78-11-618
వయససస:33
లస: ససస స
95-136/537

తసడడ:జ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:78-11-618
వయససస:40
లస: పప
95-136/538

95-136/526

భరస : బబలకకషష షససగ బబ ధదల
ఇసటట ననస:78-11-616
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:78-11-618
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:78-11-618
వయససస:57
లస: ససస స
9334 SQX0207431
పపరర: శలపబబయ బ

95-136/531

తసడడ:జ ధన సససగ
ఇసటట ననస:78-11-616
వయససస:48
లస: పప

భరస : తరరమల బబయ బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-11-617
వయససస:26
లస: ససస స
9331 MLJ3177086
పపరర: పస. పరరశత

9317 AP151000570582
పపరర: భబసకర కజ

9312 AP151000573339
పపరర: కర. ససశల

తసడడ:జ భబసకర
ఇసటట ననస:78-11-615
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరస సససగ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:78-11-616
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబలమజ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:78-11-616
వయససస:35
లస: ససస స
9328 SQX1724038
పపరర: అరరణ బయ బబ సదదల

95-136/528

భరస : ననగ శకనస బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-11-616
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరస రరవప బబ ధదల
ఇసటట ననస:78-11-616
వయససస:29
లస: పప
9325 SQX1722818
పపరర: దదవ బబయ బబ సదఇల

9314 AP151000570370
పపరర: శకనవరసరరవప కలల
ర రర

95-136/523

భరస : భబసకర
ఇసటట ననస:78-11-615
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:జ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:78-11-615
వయససస:73
లస: పప

భరస : దసరర బబయ బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-11-616
వయససస:27
లస: ససస స
9322 SQX1728112
పపరర: బబలకకషష షసనసగ బబ ధదల

95-136/525

తసడడ:జ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:78-11-615
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:78-11-615
వయససస:62
లస: పప
9319 SQX1728245
పపరర: లల బబయ బబ సదదల

9311 SQX0207894
పపరర: భబరత కలరరచదటట

9309 SQX0207662
పపరర: దసరరర కలల
ర రర

భరస : కర.వ.యస పపరష చసదజ రరవప
ఇసటట ననస:78-11-615
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననసచనరయఖ
ఇసటట ననస:78-11-615
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:జ బబషర
ఇసటట ననస:78-11-615
వయససస:40
లస: పప
9316 SQX0575340
పపరర: ననసచనరయఖ కలరరచదటట

95-136/522

భరస : యస.యమ నసరరలమర
ఇసటట ననస:78-11-615
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర బయమఖ
ఇసటట ననస:78-11-615
వయససస:55
లస: ససస స
9313 SQX0575381
పపరర: మహమరద నసరరలమర షపక

9308 SQX0207746
పపరర: ననహహదన షపక

9333 SQX1727973
పపరర: దదననశ సససగ బబ సదఇల

95-95/1101

తసడడ:జ రఘగ రరస సససగ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:78-11-619
వయససస:51
లస: పప
95-136/539

9336 AP151000573341
పపరర: జజఖతనక బబయ

95-136/540

భరస : నరసససగ
ఇసటట ననస:78-11-619
వయససస:47
లస: ససస స
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9337 AP151000573343
పపరర: బ. శశకళయబబయ

95-136/541

భరస : శరఖమ సససగ
ఇసటట ననస:78-11-619
వయససస:57
లస: ససస స
9340 MLJ3177532
పపరర: ఎమ.రమ

95-136/544

95-136/546

95-136/549

95-136/552

95-136/554

95-136/869

Deleted
95-136/559

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప గరల
ఇసటట ననస:78-11-627
వయససస:46
లస: పప
9361 SQX1728518
పపరర: రరబయమ షపక

తసడడ:జ ఫరజల మహమరద
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:23
లస: ససస స

95-136/550

9350 SQX0574970
పపరర: వరరసరశమ కటటవరపప

9353 SQX0466102
పపరర: లకడర వసగల

9356 SQX1511717
పపరర: కలపన గరల

95-136/553

95-95/1103

9362 SQX1728211
పపరర: ససననరర మహమరద

95-136/555

9365 SQX1413574
పపరర: హహనన మహమరద
తసడడ:జ హఫసజ మహమరద
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:27
లస: ససస స

95-136/548

9348 SQX0724682
పపరర: రరమగ మలలర ల

95-136/551

9351 SQX2008720
పపరర: అననపపరష పపపప

95-136/697

9354 MLJ3172764
పపరర: రరజజష వసగల

95-136/556

తసడడ:జ హరర బబబగ
ఇసటట ననస:78-11-626
వయససస:33
లస: పప
95-136/557

9357 SQX1511691
పపరర: భబరత గరల

95-136/558

భరస : వససథ కలమమర గరల
ఇసటట ననస:78-11-627
వయససస:43
లస: ససస స
95-137/611

9360 SQX1728153
పపరర: ఆశక ఫరతమమ మహమరద

95-95/1102

భరస : అజసర అల మహమరద
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:29
లస: ససస స
95-95/1104

భరస : హబ బగలమర మహమరద
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:46
లస: ససస స
95-136/561

9345 SQX0143008
పపరర: రరజ యమ

భరస : శకనవరసరరవప పపపప
ఇసటట ననస:78-11-625
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ వససథ కలమమర గరల
ఇసటట ననస:78-11-627
వయససస:24
లస: ససస స
9359 SQX1723675
పపరర: పజతప బబయ బబ సదదల

95-136/868

తసడడ:జ శసకర
ఇసటట ననస:78-11-624
వయససస:27
లస: పప

భరస : లల కకషష సససహ బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-11-627
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇమమమ జలమన షపక
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:31
లస: ససస స
9364 SQX1870328
పపరర: రరహన బతషల మహమరద

9347 SQX0724708
పపరర: లకరణ మలలర ల

9342 SQX2478022
పపరర: అరరశయమ ససలల న షపక

తసడడ:జ కకటయఖ
ఇసటట ననస:78-11-623
వయససస:64
లస: పప

భరస : హరర బబబగ
ఇసటట ననస:78-11-626
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : హరర బబబగ వసగల
ఇసటట ననస:78-11-626
వయససస:58
లస: ససస స

9358 SQX1511709
పపరర: వససత కలమమర గరల

95-136/547

తసడడ:జ అసకమరరరవప
ఇసటట ననస:78-11-625
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరజజష
ఇసటట ననస:78-11-626
వయససస:30
లస: ససస స
9355 SQX2463537
పపరర: లకడర వసగల

9344 SQX0575027
పపరర: శకనవరస యమ

95-136/543

తసడడ:జ నషర అహమద షపక
ఇసటట ననస:78-11-622
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:జ శసకర
ఇసటట ననస:78-11-624
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:78-11-625
వయససస:33
లస: పప
9352 SQX0466573
పపరర: సశపరన వసగల

95-136/545

తసడడ:జ రరజ
ఇసటట ననస:78-11-623
వయససస:34
లస: పప

భరస : శసకరర
ఇసటట ననస:78-11-624
వయససస:52
లస: ససస స
9349 SQX0574640
పపరర: అసకమరరరవప కటటవరపప

9341 AP151000570477
పపరర: శకనస యస

9339 AP151000570240
పపరర: శరఖమ సససగ బ

తసడడ:జ రరధనబబయ
ఇసటట ననస:78-11-619
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:జ దసరరరసబ
ఇసటట ననస:78-11-622
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:78-11-623
వయససస:57
లస: ససస స
9346 AP151000573273
పపరర: రమణ

95-136/542

తసడడ:జ దదననశ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-11-619
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:78-11-622
వయససస:47
లస: ససస స
9343 SQX0207035
పపరర: సరసబబజజఖస

9338 SQX1722115
పపరర: అఖల కలమమర సససగ బబ సదదల

9363 SQX1413566
పపరర: రరజజశన మహమరద

95-136/560

తసడడ:జ హఫసజ మహమరద
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:23
లస: ససస స
95-136/562

9366 SQX1870575
పపరర: శరహర బబగమ మహమరద

95-136/563

భరస : బలమల మహమరద
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:30
లస: ససస స
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9367 SQX1722339
పపరర: నజరరనసర మహమరద

95-136/564

భరస : అమన మహమరద
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:33
లస: ససస స
9370 SQX1722594
పపరర: జబబర షపక

9368 SQX0466441
పపరర: షరహహనన యస.డడ

భరస : హఫసజజ మహమరద
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:40
లస: ససస స
95-136/567

తసడడ:జ బబజ షపక
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:20
లస: పప

9371 SQX1869999
పపరర: ఫరరద షపక

తసడడ:జ ఫరజల మహమరద
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ ఇమమమర లమన
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:47
లస: పప
9379 SQX2504777
పపరర: సప హహయల మహమరద

95-182/717

Deleted
95-136/576

భరస : అమన మహమరద
ఇసటట ననస:78-11-629
వయససస:33
లస: ససస స
9385 MLJ3172533
పపరర: బలమల మహమరద

95-136/579

95-136/582

తసడడ:జ మమమమగననసర
ఇసటట ననస:78-11-630
వయససస:41
లస: పప

95-136/574

95-127/986

తసడడ:జ రససల సయద
ఇసటట ననస:78-11-629
వయససస:40
లస: పప
9383 SQX0207068
పపరర: రజయమససలమసనన యమ డడ

9386 MLJ3172525
పపరర: నజర మహమరద

9389 AP151000570373
పపరర: ఇమమమర లమన షపక

95-136/584

9392 MLJ3176385
పపరర: ససమమ షపక

9395 MLJ3172780
పపరర: శకనవరస ఎ
తసడడ:జ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-11-630
వయససస:43
లస: పప

9375 SQX1574327
పపరర: అజర ర అల మహమరద

95-136/572

9378 SQX2350163
పపరర: సప హహయల మహమరద

95-136/870

9381 SQX1574277
పపరర: ఇసజతత న మహమరద

95-136/575

భరస : నజర మహమరద
ఇసటట ననస:78-11-629
వయససస:28
లస: ససస స
95-136/577

9384 SQX1413608
పపరర: అహరద మహమరద

95-136/578

తసడడ:జ ఫరజల మహమరద
ఇసటట ననస:78-11-629
వయససస:25
లస: పప
95-136/580

9387 AP151000570371
పపరర: అమన మహమరద

95-136/581

తసడడ:జ ఇమమమర లమన
ఇసటట ననస:78-11-629
వయససస:40
లస: పప
95-136/583

9390 SQX2432284
పపరర: సరజదన సయద

95-137/755

భరస : రహసఠర సయద
ఇసటట ననస:78-11-629
వయససస:35
లస: ససస స
95-136/585

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:78-11-630
వయససస:36
లస: ససస స
95-136/587

95-136/569

తసడడ:జ హఫసజ మహమరద
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:జ మహహదద న
ఇసటట ననస:78-11-629
వయససస:75
లస: పప

భరస : రరయమ
ఇసటట ననస:78-11-630
వయససస:33
లస: ససస స
9394 MLJ3171691
పపరర: రరయమజ

9380 SQX2504942
పపరర: రహసఠర సయద

9372 SQX1722388
పపరర: ఇమమమ న షపక

తసడడ:జ ఇమమమ జలమన షపక
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ ఇమమమర లమన
ఇసటట ననస:78-11-629
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ ఇమమమర లమన
ll
ఇసటట ననస:78-11-629
వయససస:43
లస: పప
9391 SQX0207522
పపరర: తససర మ షపక

95-136/571

భరస : ఫరజల యమ డడ
ఇసటట ననస:78-11-629
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇమమమర లమన
ఇసటట ననస:78-11-629
వయససస:33
లస: పప
9388 MLJ3171394
పపరర: పరజర మహమరద

9377 SQX1870211
పపరర: రససల సయఖద

95-136/566

తసడడ:జ అకకమ షపక
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ గరస సయఖద
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:జ హఫసజ మహమరద
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:23
లస: పప

9382 SQX1721786
పపరర: నజరరననసర మహమరద

95-136/568

తసడడ:జ బబజ షపక
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:24
లస: పప
95-136/573

9369 SQX1723253
పపరర: ఫరరద షపక

భరస : ఇమమమ జలమన షపక
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:జ హఫసజ మహమరద
ఇసటట ననస:78-11-628
వయససస:20
లస: పప

95-136/570 9374 SQX1722545
9373 SQX1870385
పపరర: మహమరద నజమగదదదన షపక
పపరర: ఖమజజ షపక

9376 AP151000570372
పపరర: హఫసజ మహమరద

95-136/565

9393 SQX0207597
పపరర: ఆససయమ షపక

95-136/586

భరస : ఇదదస
జ ఖమన
ఇసటట ననస:78-11-630
వయససస:41
లస: ససస స
95-136/588

9396 MLJ3177599
పపరర: జకకయమ ప

95-136/589

తసడడ:జ కరరసఖమన
ఇసటట ననస:78-11-631
వయససస:36
లస: ససస స
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95-136/590

భరస : మహమరద బషసర ఖమన
ఇసటట ననస:78-11-631
వయససస:36
లస: ససస స
9400 SQX0142976
పపరర: షబబర ఖమన మహమరద

95-136/593

95-136/596

95-136/599

95-136/601

95-136/604

95-136/607

95-136/610

95-137/756

తసడడ:జ మమససస షపక
ఇసటట ననస:78-11-635
వయససస:42
లస: పప
9424 SQX0665414
పపరర: ఇమమమ న ఖమన
తసడడ:జ ఆయబబ ఖమన
ఇసటట ననస:78-11-636
వయససస:28
లస: పప

95-127/818

9410 SQX1721836
పపరర: హససనన షపక

9413 SQX0843052
పపరర: మహమబద సయఖద

9416 SQX0874669
పపరర: ననగరరర న రరవప తనవరగరరర

9419 SQX2185528
పపరర: జగదదశశరర పసచసమరరస

95-136/602

9405 SQX0321919
పపరర: సరరదర షపక

95-136/598

9408 SQX1413723
పపరర: అఖల సయఖద

95-136/600

9411 SQX0795450
పపరర: ఝమనస లకడర నమకర

95-136/603

తసడడ:జ ననగజసదజరరవప
ఇసటట ననస:78-11-635
వయససస:51
లస: ససస స
95-136/605

9414 SQX0021055
పపరర: జబబర షపక

95-136/606

తసడడ:జ తనజదదదన
ఇసటట ననస:78-11-635
వయససస:34
లస: పప
95-136/608

9417 SQX0795468
పపరర: ననగజసదజరరవప నమమకర

95-136/609

తసడడ:జ లకరణ రరవప
ఇసటట ననస:78-11-635
వయససస:55
లస: పప
95-136/871

9420 SQX2469401
పపరర: శకనవరసరరవప గగజరరఠ

95-136/872

భరస : శత రమమసజనఉలల పసచసమరరస
ఇసటట ననస:78-11-635
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప గగజరరఠ
ఇసటట ననస:78-11-635
వయససస:54
లస: పప

9422 SQX2250231
పపరర: మగబబరక నహ ససలమసనన షపక

9423 SQX0672824
పపరర: ఫరరదన ఖమన

95-137/757

తసడడ:జ హబబ షపక
ఇసటట ననస:78-11-635
వయససస:18
లస: ససస స
95-136/612

9425 SQX0665679
పపరర: ఆయబబ ఖమన
తసడడ:జ అబగదలమర
ఇసటట ననస:78-11-636
వయససస:54
లస: పప

95-136/595

తసడడ:జ మసరసన వరల సయఖద
ఇసటట ననస:78-11-635
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:78-11-635
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:78-11-635
వయససస:60
లస: పప
9421 SQX2251312
పపరర: హబబగలమర షపక

9407 SQX2075406
పపరర: మలర క షపక

9402 AP151000570100
పపరర: కరరసఖమన మహరద

తసడడ:జ నవరబ జన
ఇసటట ననస:78-11-632
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:78-11-635
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ ననగజసదజ రరవప
ఇసటట ననస:78-11-635
వయససస:34
లస: పప
9418 SQX0874651
పపరర: ననగజశశర రరవప తనవరగరరర

95-136/597

భరస : ఖమజజ లలట షపక
ఇసటట ననస:78-11-635
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:78-11-635
వయససస:56
లస: ససస స
9415 SQX0843045
పపరర: దసరరర పజసరద నమ కర

9404 AP151000573229
పపరర: ఖసరరలద బబగస షపక

95-136/592

తసడడ:జ హహసపసన
ఇసటట ననస:78-11-631
వయససస:67
లస: పప

భరస : హబబ షపక
ఇసటట ననస:78-11-635
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగరరర న రరవప
ఇసటట ననస:78-11-635
వయససస:34
లస: ససస స
9412 SQX0874644
పపరర: ననగ మహహన తనవరగరరర

95-136/594

భరస : నవరబ జజన
ఇసటట ననస:78-11-632
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ బబబగలమల
ఇసటట ననస:78-11-632
వయససస:63
లస: పప
9409 SQX0874636
పపరర: హహమ బసదస తనవరగరరర

9401 AP151000570376
పపరర: బషసర ఖమన మహమరద

9399 MLJ1730902
పపరర: యగసఫ ఖమన

తసడడ:జ ఖరరమ
ఇసటట ననస:78-11-631
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ కరరమ ఖమన
ఇసటట ననస:78-11-631
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ నవరబ జజన
ఇసటట ననస:78-11-632
వయససస:34
లస: ససస స
9406 AP151000570255
పపరర: నవరబ జజన షపక

95-136/591

భరస : కరరమ ఖమన
ఇసటట ననస:78-11-631
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ కరరమ ఖమన
ఇసటట ననస:78-11-631
వయససస:41
లస: పప
9403 SQX0208710
పపరర: జహహద బబగస షపక

9398 AP151000573160
పపరర: ఎమ.డడ. కలరరలద జజన బబగస

95-136/611

భరస : ఆయబబ ఖమన
ఇసటట ననస:78-11-636
వయససస:47
లస: ససస స
95-136/613

9426 SQX1903954
పపరర: అయయషర ససదదకలకల
MOHAMMED
తసడడ:జ మననన మహమరద
ఇసటట ననస:78-11-638
వయససస:22
లస: ససస స

95-137/612
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9427 SQX1225110
పపరర: దనబబరక సఫజనఖ
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95-136/614

తసడడ:జ ఓసకరరస
ఇసటట ననస:78-11-639
వయససస:27
లస: ససస స
9430 SQX0607598
పపరర: ఓసకరర దబబబర

95-136/617

95-136/619

95-136/622

95-136/625

95-136/628

95-136/698

95-137/653

భరస : కరలలషర
ఇసటట ననస:78-11-717
వయససస:31
లస: ససస స

9440 SQX0575050
పపరర: గరస షపక

9443 MLJ1732767
పపరర: జజన షపక

9446 SQX2115475
పపరర: తహరరననస మహమద

9449 SQX2184174
పపరర: జజకకర హహసపన మహమరద

95-136/632

9452 SQX0220228
పపరర: అమర హహసపసన సయఖద

95-136/626

9455 SQX0208207
పపరర: వనసకట ననగలకడర వశశననధ
భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:78-11-719
వయససస:39
లస: ససస స

9435 SQX0031658
పపరర: మగనన షపక

95-136/621

9438 SQX0032250
పపరర: మగసతనజ షపక

95-136/624

9441 SQX0033621
పపరర: బబబబ షపక

95-136/627

తసడడ:జ అహమద
ఇసటట ననస:78-11-640
వయససస:32
లస: పప
95-136/629

9444 SQX1413749
పపరర: మగజబ షపక

95-136/630

తసడడ:జ ఖమజజ ఖమగమ దదదన షపక
ఇసటట ననస:78-11-640
వయససస:42
లస: పప
95-136/699

9447 SQX2115467
పపరర: ఆషస మహమద

95-136/700

తసడడ:జ ననఖమతషలమర
ఇసటట ననస:78-11-641
వయససస:19
లస: ససస స
95-136/873

9450 SQX0209262
పపరర: ననససమమ సయఖద

95-136/631

భరస : అమర
ఇసటట ననస:78-11-642
వయససస:39
లస: ససస స
95-136/633

తసడడ:జ గన
ఇసటట ననస:78-11-642
వయససస:34
లస: పప
95-136/635

95-137/758

భరస : జజన
ఇసటట ననస:78-11-640
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ అహరద హహసపన
ఇసటట ననస:78-11-641/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఇసరరయల
ఇసటట ననస:78-11-642
వయససస:52
లస: ససస స
9454 SQX0031633
పపరర: రహమతషననసర షపక

95-136/623

భరస : ననఖమతషలమర
ఇసటట ననస:78-11-641
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : జజకకర హహసపవసన
ఇసటట ననస:78-11-641
వయససస:36
లస: ససస స
9451 AP151000573543
పపరర: ఎమ. రహహమగననసర

9437 MLJ1737584
పపరర: సలమమ షపక

9432 SQX2246882
పపరర: ససరరసదజ దబబబర

భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:78-11-640
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ అహమరద
ఇసటట ననస:78-11-640
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ అనశర బబగ
ఇసటట ననస:78-11-641
వయససస:46
లస: పప
9448 SQX2001220
పపరర: సలమర బబగస మహమరద

95-136/620

తసడడ:జ అహరద
ఇసటట ననస:78-11-640
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ అహమరద
ఇసటట ననస:78-11-640
వయససస:37
లస: పప
9445 SQX2115368
పపరర: ననఖమతషలమర మహమరద

9434 SQX0020859
పపరర: షపక నజయమ

95-136/616

తసడడ:జ ఓసకరర దబబబర
ఇసటట ననస:78-11-639
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ అహరద
ఇసటట ననస:78-11-640
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అహమరద
ఇసటట ననస:78-11-640
వయససస:60
లస: ససస స
9442 MLJ1735711
పపరర: దసస గరరర షపక

95-136/618

తసడడ:జ అహరద
ఇసటట ననస:78-11-640
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మగజబ
ఇసటట ననస:78-11-640
వయససస:33
లస: ససస స
9439 MLJ1737592
పపరర: మనససర షపక

9431 MLJ3171345
పపరర: నబ షపక

9429 MLJ3176278
పపరర: మరరబ షపక

భరస : నబ
ఇసటట ననస:78-11-639
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:జ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:78-11-639
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:జ షపక అహరద
ఇసటట ననస:78-11-640
వయససస:29
లస: ససస స
9436 SQX0469874
పపరర: రహహమమ షపక

95-136/615

భరస : ఓసకరర
ఇసటట ననస:78-11-639
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ చడసచయఖ
ఇసటట ననస:78-11-639
వయససస:56
లస: పప
9433 SQX0020891
పపరర: షపక షరజయమ

9428 SQX0611533
పపరర: బగలలర మర దబబర

9453 MLJ3172269
పపరర: ఇసరరయల

95-136/634

తసడడ:జ జలమలలదదదన
ఇసటట ననస:78-11-642
వయససస:62
లస: పప
95-136/636

9456 SQX0208132
పపరర: రరజఖలకడర బబ గర వరపప

95-136/637

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:78-11-719
వయససస:46
లస: ససస స
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9457 SQX0720557
పపరర: సరమమమ జఖ లకడర సకల
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95-136/638

భరస : ఉమమ వనసకట పజసరద
ఇసటట ననస:78-11-719
వయససస:49
లస: ససస స
9460 SQX0220160
పపరర: ఆదదననరరయణ బబ గర వరపప

95-136/641

95-127/646

95-127/649

95-127/819

95-127/948

95-127/652

95-127/655

భరస : చసదజయఖ శరఖమబరర
ఇసటట ననస:78-12-648
వయససస:53
లస: ససస స

9470 SQX2295731
పపరర: అబగదల వదసద షపక

9473 SQX2295772
పపరర: శలర బబగగమ షపక

9476 SQX1493865
పపరర: అదమగననసర షపక

9479 SQX0214387
పపరర: నససమ ననజ షపక

95-127/658

9482 SQX2076032
పపరర: నవనద అహమద షపక

95-127/946

9485 AP151000582120
పపరర: అహమరద ఉననసర
భరస : మహమరద ఖమన
ఇసటట ననస:78-12-648
వయససస:53
లస: ససస స

95-127/648

9468 AP151000579061
పపరర: అననసరర మహమరద

95-127/651

9471 SQX2309615
పపరర: కరసర బబీదగస

95-127/947

భరస : అబగదల వదసద
ఇసటట ననస:78-12-643
వయససస:70
లస: ససస స
95-127/949

9474 SQX2239721
పపరర: రబబన షపక

95-127/950

తసడడ:జ ఇమమమ
ఇసటట ననస:78-12-643
వయససస:21
లస: పప
95-127/653

9477 SQX1493857
పపరర: ఫపవరరజ షపక

95-127/654

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-12-644
వయససస:36
లస: పప
95-127/656

9480 AP151000579157
పపరర: ససరరజదదదన యసడడ

95-127/657

తసడడ:జ భబషర
ఇసటట ననస:78-12-647
వయససస:41
లస: పప
95-128/1039

తసడడ:జ మహమరద యబనస షపక
ఇసటట ననస:78-12-647
వయససస:19
లస: పప
95-127/660

9465 SQX1552083
పపరర: అఫసఫ మహమరద

తసడడ:జ అబగదల వదసద మహమరద
ఇసటట ననస:78-12-643
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససరరజదదదన
ఇసటట ననస:78-12-647
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ నబ సరహహబ
ఇసటట ననస:78-12-647
వయససస:67
లస: పప
9484 SQX1202233
పపరర: ఉమ దదవ శరఖమబరర

95-127/650

భరస : ఫపవరరజ షపక
ఇసటట ననస:78-12-644
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ భబషర
ఇసటట ననస:78-12-647
వయససస:37
లస: ససస స
9481 SQX0575639
పపరర: మహబబబ బబషర

9467 AP151000579131
పపరర: ఇకరబల మహమరద

95-136/643

తసడడ:జ ఇకరబల మహమరద
ఇసటట ననస:78-12-643
వయససస:23
లస: పప

భరస : మహమరద ఇకబబల షపక
ఇసటట ననస:78-12-643
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ రబబబన షపక
ఇసటట ననస:78-12-644
వయససస:25
లస: ససస స
9478 MLJ0994194
పపరర: రషసదన పరరశన షపక

95-127/647

తసడడ:జ అబగదల హక షపక
ఇసటట ననస:78-12-643
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:జ అననసరర మహమరద
ఇసటట ననస:78-12-643
వయససస:44
లస: ససస స
9475 SQX1308437
పపరర: గగలమనజ షపక

9464 AP151000582310
పపరర: రహహమమ యసడడ

9462 SQX0644112
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ గర వరపప
తసడడ:జ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:78-11-719
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల వదసద
ఇసటట ననస:78-12-643
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద అననసరర
ఇసటట ననస:78-12-643
వయససస:19
లస: ససస స
9472 SQX2295764
పపరర: రహహమ మహమరద

95-136/642

భరస : అన సరరర
ఇసటట ననస:78-12-643
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ అననసరర మహమరద
ఇసటట ననస:78-12-643
వయససస:23
లస: పప
9469 SQX1996222
పపరర: ఆఫసజన కలలసస

9461 SQX0142950
పపరర: శకనవరస రరవప కనమరర పపడడ

95-136/640
9459 SQX0220152
పపరర: ఫణణసదజ కలమమర కనమరర పపడడ�

తసడడ:జ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-11-719
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:78-11-719
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఇకరబల యసడడ
ఇసటట ననస:78-12-643
వయససస:43
లస: ససస స
9466 SQX1552075
పపరర: అనస మహమరద

95-136/639

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:78-11-719
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:78-11-719
వయససస:30
లస: పప
9463 AP151000582150
పపరర: సలర

9458 SQX0208033
పపరర: అరరణన దదవ కనమరర పపడడ�

9483 SQX1202258
పపరర: అజజజ ఫరతమమ మహమరద

95-127/659

తసడడ:జ యగనసస ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:78-12-648
వయససస:29
లస: ససస స
95-127/661

9486 MLJ2573343
పపరర: సరజద హహసపసన ఎస.డడ

95-127/662

తసడడ:జ జకకర హహసపసన ఎస.డడ
ఇసటట ననస:78-12-648
వయససస:41
లస: పప
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9487 AP151000579005
పపరర: మహమరద ఖమన ఉననవనసప

95-127/663

తసడడ:జ ఖమన జ యస డడ
ఇసటట ననస:78-12-648
వయససస:51
లస: పప
9490 AP151000582189
పపరర: షరజహన బబగస యసడడ

95-127/666

95-127/669

95-127/952

95-127/955

95-127/673

9497 SQX2417905
పపరర: హమద హహసపన మహమరద

9500 SQX0430934
పపరర: రజషరర ససలమసనన షపక

9503 SQX1458620
పపరర: రరబనన ననజ మహమరద

95-127/676

9506 SQX0467902
పపరర: ఫసరరజ బబషర మహమరద

తసడడ:జ ఖమససస
ఇసటట ననస:78-12-652
వయససస:35
లస: పప
95-127/957

తసడడ:జ సరమఉలమర షపక
ఇసటట ననస:78-12-653
వయససస:27
లస: పప

9512 SQX0970939
పపరర: మగనర ఖమన పఠరన

95-127/671

9515 SQX0355370
పపరర: అహమద షరరఫ ఇరరలద
తసడడ:జ షరరఫ
ఇసటట ననస:78-12-653
వయససస:41
లస: పప

9495 SQX2388973
పపరర: జమమదర మహమరద

95-127/951

9498 SQX2416550
పపరర: జహహద హహసపన మహమరద

95-127/954

9501 SQX0211904
పపరర: షపక అబగదల సతనసర

95-127/672

తసడడ:జ మహమరద అయబబ
ఇసటట ననస:78-12-651
వయససస:59
లస: పప
95-127/674

9504 SQX1477489
పపరర: గగలమర ర బబగమ షపక

95-127/675

భరస : ఫయమజ అహమరద మహమరద
ఇసటట ననస:78-12-652
వయససస:31
లస: ససస స
95-127/677

9507 SQX1106922
పపరర: ఎజజజ అహరద మహమరద

95-127/678

తసడడ:జ నజర మహమరద
ఇసటట ననస:78-12-652
వయససస:35
లస: పప
95-127/680

9510 SQX2464816
పపరర: ఇమమమ న ఖమన పఠరన

95-127/956

తసడడ:జ మగనర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-12-652
వయససస:36
లస: పప
95-128/937

తసడడ:జ షసషపర ఖమన
ఇసటట ననస:78-12-652
వయససస:56
లస: పప
95-127/682

95-127/668

తసడడ:జ జజకకర హహసపన మహమరద
ఇసటట ననస:78-12-649
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల గఫరర
ఇసటట ననస:78-12-652
వయససస:59
లస: పప

భరస : ఇమమమ న ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-12-652
వయససస:28
లస: ససస స
9514 SQX1621193
పపరర: బబబగ షపక

95-127/953

తసడడ:జ ఖమససస
ఇసటట ననస:78-12-652
వయససస:31
లస: పప

95-127/679 9509 SQX0788729
9508 SQX0788786
పపరర: మహమరద ఫయమజ అహరద
పపరర: మహమరద ఖమససస

9492 AP151000579029
పపరర: జజహహద హహసపసన యసడడ

తసడడ:జ శశశరహ హహసపన మహమరద
ఇసటట ననస:78-12-649
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరయమజదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:78-12-652
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖమససస మహమరద
ఇసటట ననస:78-12-652
వయససస:50
లస: ససస స

9511 SQX2465524
పపరర: మలక ఖమనస పఠరన

95-127/670

తసడడ:జ అయబబ
ఇసటట ననస:78-12-650
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ సరరదర జజన
ఇసటట ననస:78-12-651
వయససస:59
లస: పప
9505 SQX1477471
పపరర: కరరమగననసర షపక

9494 SQX1316745
పపరర: గఫరర ఖమన పఠరన

95-127/665

తసడడ:జ జజకకర హహసపసన యస.డడ
ఇసటట ననస:78-12-649
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ జజకకర హహసపన మహమరద
ఇసటట ననస:78-12-649
వయససస:44
లస: పప

భరస : హనద హహసపన మహమరద
ఇసటట ననస:78-12-649
వయససస:41
లస: ససస స
9502 AP151000579176
పపరర: అయబఖబ యస.డడ

95-127/667

తసడడ:జ మహబబబ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:78-12-649
వయససస:43
లస: పప

భరస : జమమదర
ఇసటట ననస:78-12-649
వయససస:46
లస: ససస స
9499 SQX2377232
పపరర: మగసతనజ ససలల న మహమరద

9491 AP151000582088
పపరర: మగసతనజ బబగస యస.డడ

9489 SQX0471615
పపరర: మమహతనబ ససలమసనన

భరస : మహమరద హమద హహసపసన
ఇసటట ననస:78-12-649
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:78-12-649
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:జ జజకకర హహసపసన యస.డడ
ఇసటట ననస:78-12-649
వయససస:41
లస: పప
9496 SQX2135648
పపరర: మమమమగననసర మహమరద

95-127/664

తసడడ:జ అయబబ
ఇసటట ననస:78-12-649
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అయగబ
ఇసటట ననస:78-12-649
వయససస:60
లస: ససస స
9493 AP151000579178
పపరర: అబద హహసపసన యస.డడ

9488 SQX0430769
పపరర: ససలమసనన షపక

9513 SQX1621185
పపరర: సరదదయమ షపక

95-127/681

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:78-12-653
వయససస:27
లస: ససస స
95-127/683

9516 SQX2247328
పపరర: కలబబజ బబగస మహమరద

95-127/958

భరస : అహమద ఇరశరద మహమరద
ఇసటట ననస:78-12-653
వయససస:44
లస: ససస స
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95-127/684

భరస : అబగదల ఫసరరజ
ఇసటట ననస:78-12-654
వయససస:39
లస: ససస స
9520 SQX0406983
పపరర: హఫసజ మహమరద

95-127/687

95-127/690

95-127/693

95-128/939

95-127/697

95-127/700

95-127/820

భరస : అబగదలమర ఖమన
ఇసటట ననస:78-12-657
వయససస:35
లస: ససస స

9533 SQX1458638
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

9536 SQX0019752
పపరర: అజజ ఫరరశజ మహమరద

9539 SQX2005114
పపరర: జరరనన బబగగమ

95-127/959

9542 SQX2242196
పపరర: అబగదల రజజక

9545 SQX1002120
పపరర: జహహదన ఖమతషన
తసడడ:జ అబగదలమర ఖమన
ఇసటట ననస:78-12-657
వయససస:36
లస: ససస స

95-127/692

95-127/695

9531 SQX0023119
పపరర: వనసకట గరరర వ

95-127/696

భరస : అజజ పరరశజ
ఇసటట ననస:78-12-656
వయససస:38
లస: ససస స
95-127/698

9534 SQX0644484
పపరర: రషసద షపక

95-127/699

తసడడ:జ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:78-12-656
వయససస:33
లస: పప
95-127/701

9537 SQX0644450
పపరర: కరరమగలర షపక

95-127/702

తసడడ:జ రహహస
ఇసటట ననస:78-12-656
వయససస:56
లస: పప
95-127/821

9540 SQX2041218
పపరర: ఫరతమ ఫరరయమల

95-127/822

తసడడ:జ అబగదల మగజబ
ఇసటట ననస:78-12-656
వయససస:20
లస: ససస స
95-127/960

తసడడ:జ యగసఫ షరరఫ
ఇసటట ననస:78-12-656
వయససస:28
లస: పప
95-127/704

9525 AP151000579558
పపరర: అహరద షపక�

95-128/938
9528 SQX1204874
పపరర: అలస ఫ బబషర మహమరద
మహమరద
తసడడ:జ ఇకరబల బబషర మహమరద మహమరద
ఇసటట ననస:78-12-655
వయససస:28
లస: పప

భరస : అబగదల మగజబ
ఇసటట ననస:78-12-656
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ యగసఫ షరరఫ
ఇసటట ననస:78-12-656
వయససస:34
లస: పప
9544 SQX1002112
పపరర: అమనన ఖమతతన

9530 SQX0644005
పపరర: రరహనన షపక

95-127/689

95-127/694

తసడడ:జ మగజజ
ఇసటట ననస:78-12-656
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల మగనఫ
ఇసటట ననస:78-12-656
వయససస:48
లస: ససస స
9541 SQX2252559
పపరర: అబగదలమర షపక

9527 AP151000579204
పపరర: ఆబగదల ఈససఫ షరరఫ షపక

9522 SQX1458661
పపరర: అబగదల సతనసర షపక

తసడడ:జ షరరప�
ఇసటట ననస:78-12-655
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ వజర బబబగ షపక
ఇసటట ననస:78-12-656
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ మగజబ
ఇసటట ననస:78-12-656
వయససస:45
లస: పప
9538 SQX2005080
పపరర: అబగదల మగజబ

95-127/691

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:78-12-656
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మగజబ
ఇసటట ననస:78-12-656
వయససస:67
లస: ససస స
9535 SQX0019539
పపరర: ఇజజజ మహమరద

9524 SQX1064278
పపరర: గరస షపక

95-127/686

తసడడ:జ అబగదల రజహమమన షపక
ఇసటట ననస:78-12-655
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రహమమన
ఇసటట ననస:78-12-655
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:జ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-12-655
వయససస:29
లస: పప
9532 SQX0013797
పపరర: షకకలమ మహమరద

95-127/688

తసడడ:జ జబబబర
ఇసటట ననస:78-12-655
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ ఈససఫల రరఫ
ఇసటట ననస:78-12-655
వయససస:45
లస: పప
9529 SQX1021740
పపరర: ఇమమమ న షపక

9521 AP151000582193
పపరర: షకకల షపక

9519 AP151000579083
పపరర: అబగదల ఫసరరజ

తసడడ:జ మగననఫ
ఇసటట ననస:78-12-654
వయససస:45
లస: పప

భరస : రహహమమన
ఇసటట ననస:78-12-655
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:78-12-655
వయససస:26
లస: పప
9526 AP151000579344
పపరర: రహహమమన షరరఫ షపక

95-127/685

భరస : మహమరద హఫసజ
ఇసటట ననస:78-12-654
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ ససలలమమన
ఇసటట ననస:78-12-654
వయససస:49
లస: పప
9523 SQX1458646
పపరర: రషసద షపక

9518 AP151000582209
పపరర: ససమమన అకస ర

9543 SQX1002104
పపరర: రజదన ఖమతషన

95-127/703

భరస : అబగదలమర ఖమన
ఇసటట ననస:78-12-657
వయససస:34
లస: ససస స
95-127/705

9546 SQX1002096
పపరర: షకకనన ఖమతషన

95-127/706

భరస : అబగదలమర ఖమన
ఇసటట ననస:78-12-657
వయససస:60
లస: ససస స
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9547 SQX1002047
పపరర: ఇమమమ నసలమర ఖమన మహమరద

95-127/707

తసడడ:జ అబగదలమర ఖమన
ఇసటట ననస:78-12-657
వయససస:28
లస: పప
9550 SQX1002070
పపరర: అహమరద ఖమన మహమరద

తసడడ:జ అబగదలమర ఖమన
ఇసటట ననస:78-12-657
వయససస:34
లస: పప
95-127/710

తసడడ:జ అబగదలమర ఖమన
ఇసటట ననస:78-12-657
వయససస:46
లస: పప
9553 SQX2131738
పపరర: బల కకషష సససగ బబ సదదల

9551 SQX1064443
పపరర: అతఉలమర షపక

95-127/961

9554 SQX1721919
పపరర: బబల కకషష సససగ బబ సదదల

95-127/711

భరస : కకటటశశర రరవప గరలర పపడడ
ఇసటట ననస:78-12-754
వయససస:65
లస: ససస స

9557 SQX2038503
పపరర: దనఈయమన అహరద షపక

9552 SQX1002039
పపరర: అబగదలమర ఖమన మహమరద

95-127/712

తసడడ:జ అహమరద ఖమన
ఇసటట ననస:78-12-657
వయససస:57
లస: పప
95-136/644

తసడడ:జ భవరన సససగ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:78-12-657
వయససస:29
లస: పప
95-125/185

95-127/709

తసడడ:జ అబగదలమర ఖమన
ఇసటట ననస:78-12-657
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ అబగదలమర షరరఫహ
ఇసటట ననస:78-12-657
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ భవరన సససగ
ఇసటట ననస:78-12-657
వయససస:29
లస: పప
9556 SQX1695345
పపరర: జజనస గరలర పపడడ

95-127/708 9549 SQX1002062
9548 SQX1002088
పపరర: రరయమజలమరహ ఖమన మహమరద
పపరర: నససరరలమరహ ఖమన మహమరద

9555 SQX2253003
పపరర: దసరర బబయ మరమట

95-136/874

తసడడ:జ రరజజసదజ పజసరద సససగ
ఇసటట ననస:78-12-657
వయససస:22
లస: ససస స
95-129/942

తసడడ:జ నషసమ షపక
ఇసటట ననస:78-13-72
వయససస:19
లస: పప

9558 MLJ3667466
పపరర: నళన భబయ అగరరశల

95-119/91

భరస : కకరణ కలమమర అగరరశల
ఇసటట ననస:78-13-658
వయససస:33
లస: ససస స

9559 AP151000282292
పపరర: రరజజశశరరభబయ అగరరశలమ
అగరరశల
భరస : ననరరయణదనసస అగరరశల
ఇసటట ననస:78-13-658
వయససస:62
లస: ససస స

95-119/92

9560 AP151000279418
పపరర: కకరన కలమమర అగరరశల
అగరరశల
తసడడ:జ ననరరయణదనస అగరరశల
ఇసటట ననస:78-13-658
వయససస:45
లస: పప

95-119/93

9561 MLJ0931501
పపరర: ననరరయణదనస అగరరశల
అగరరశల
తసడడ:జ హరరశచసద అగరరశల
ఇసటట ననస:78-13-658
వయససస:68
లస: పప

95-119/94

9562 SQX1527672
పపరర: ససవరష లకడర గరపప

95-119/95

9563 SQX1568486
పపరర: కరతనఖయన ననగ శరరష
పపనసగరసడ
భరస : సతష బబబగ పపనసగరసడ
ఇసటట ననస:78-13-659
వయససస:41
లస: ససస స

95-119/96

9564 SQX1517970
పపరర: సరరజన ససదస

95-119/97

9566 SQX1780162
పపరర: సరయ సరశగత పపనసగరసడ

95-119/99

భరస : రవ కలమమర గరపప
ఇసటట ననస:78-13-659
వయససస:25
లస: ససస స
9565 SQX1568460
పపరర: వజయ కలమమరర పపనసగరసడ

95-119/98

భరస : సతఖ పజసరద పపనసగరసడ
ఇసటట ననస:78-13-659
వయససస:69
లస: ససస స
9568 SQX1506932
పపరర: శవ ననగజశశర రరవప ససదస

తసడడ:జ సతష బబబగ పపనసగరసడ
ఇసటట ననస:78-13-659
వయససస:22
లస: పప
95-119/102

తసడడ:జ రరమరరవప ససదస
ఇసటట ననస:78-13-659
వయససస:41
లస: పప
9571 SQX2224145
పపరర: బషసరర పఠరన

భరస : ఫజలలలమరహ షపక
ఇసటట ననస:78-13-665
వయససస:57
లస: ససస స

9569 SQX1568478
పపరర: సతష బబబగ పపనసగరసడ

95-119/740

9572 SQX2241636
పపరర: జజబఊలమర షపక

95-119/103

9575 SQX1466508
పపరర: ఫజరలర వ షపక
తసడడ:జ అసతస ర మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-665
వయససస:65
లస: పప

95-119/100

9570 SQX1506916
పపరర: రరమమరరవప ససదస

95-119/104

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప ససదస
ఇసటట ననస:78-13-659
వయససస:72
లస: పప
95-119/741

95-119/105
9573 SQX1282722
పపరర: ననహహన ఫరతమమ మహమరద
షపక
భరస : అబగదర రరహమన మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-665
వయససస:29
లస: ససస స

95-119/107

9576 SQX2188837
పపరర: అబగదర రరహమన మహమరద

తసడడ:జ ఖమజ
ఇసటట ననస:78-13-662
వయససస:18
లస: పప
95-119/106

9567 SQX1818251
పపరర: మహబబబ బబషర షపక
తసడడ:జ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:78-13-659
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ సతఖ పజసరద పపనసగరసడ
ఇసటట ననస:78-13-659
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఖదర వల
ఇసటట ననస:78-13-662
వయససస:35
లస: ససస స
9574 SQX1466482
పపరర: అఫసర అబద మహమరద

భరస : రరమ రరవప ససదస
ఇసటట ననస:78-13-659
వయససస:63
లస: ససస స

95-121/775

తసడడ:జ ఫజవపలమర
ఇసటట ననస:78-13-666
వయససస:35
లస: పప
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9577 SQX0716332
పపరర: ఆససయమ బబగస మహమరద

95-119/108

భరస : బదసజలమర మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-669
వయససస:31
లస: ససస స
9580 MLJ3665924
పపరర: గరససయమబబగస మహమరద
మహమరద
భరస : అజసబబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-669
వయససస:71
లస: ససస స

95-119/111

9583 SQX0980425
పపరర: షపక మసరసన బబబగ షపక

95-119/114

95-119/117

9581 MLJ3665940
పపరర: అబదసననసర బబగస

95-119/112

9582 AP151000282205
పపరర: హరరననసరబబగస మహమరద
మహమరద
భరస : ఘనబబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-669
వయససస:86
లస: ససస స

95-119/113

95-119/115

9585 AP151000279138
పపరర: యమ ఎ మమజద బబగ షపక

95-119/116

9584 SQX1780139
పపరర: అల మర

9587 MLJ2538312
పపరర: బదరరలమర బబగ మరరస మరరర

95-119/120 9590 MLJ3671062
9589 MLJ3665957
పపరర: యమససన పరరశజ బబగస సయఖద
పపరర: �రరనన మహరద

భరస : అపరల అల ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-670
వయససస:39
లస: ససస స
9595 MLJ3665965
పపరర: వజరరన షపక

95-119/126

భరస : షఫస షపక
ఇసటట ననస:78-13-670
వయససస:64
లస: ససస స
9598 MLJ3662780
పపరర: జమర షపక

95-119/129

తసడడ:జ అమర షపక
ఇసటట ననస:78-13-670
వయససస:31
లస: పప
9601 MLJ3661451
పపరర: అమర ఖమన మహరద

తసడడ:జ రషసద బబగ షపక
ఇసటట ననస:78-13-669
వయససస:44
లస: పప
95-119/118

9593 MLJ3668860
పపరర: షసససననసర బబగస సయఖద

95-119/121

9591 MLJ3668878
పపరర: బగషరర బబగస సయఖద

95-119/122

95-119/124

9594 AP151000282208
పపరర: షకకల షపక షపక

భరస : అహరద అల సయఖద
ఇసటట ననస:78-13-670
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:78-13-670
వయససస:46
లస: ససస స

95-119/127
9596 AP151000282275
పపరర: అజమగననసరబబగస మహమరద
మహమరద
భరస : మరరబజత మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-670
వయససస:76
లస: ససస స

9597 SQX1282748
పపరర: జజబర షపక
తసడడ:జ అమర షపక
ఇసటట ననస:78-13-670
వయససస:27
లస: పప

9599 MLJ3661428
పపరర: అహరద అల సయఖద

9600 MLJ3661436
పపరర: మసరసనశల సయఖద సయఖద

9602 AP151000279134
పపరర: అజస అల సపవయఖద సయఖద

95-119/130

95-119/125

95-119/128

95-119/131

తలర : అజమగననస సయఖద
ఇసటట ననస:78-13-670
వయససస:38
లస: పప
95-119/133

9603 SQX2552701
పపరర: అబరల అల ఖమన మమమడ

తసడడ:జ అకకమఅలఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-670
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ బబజత అల సయఖద
ఇసటట ననస:78-13-670
వయససస:45
లస: పప

95-119/135
9604 AP151000279251
పపరర: అజరల అల ఖమన మహమరద
మహమరద
తసడడ:జ అకకమ అల ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-670
వయససస:46
లస: పప

95-119/136 9606 MLJ3666005
9605 MLJ3666021
పపరర: హలమమ బబగస సయఖద సయఖద
పపరర: షమస బబగ ఎస.ఏ యమ.ఏ

భరస : జలమన పసర సయఖద
ఇసటట ననస:78-13-671
వయససస:38
లస: ససస స

95-119/119

భరస : ఆ�మ అల సయఖద
ఇసటట ననస:78-13-670
వయససస:39
లస: ససస స

తలర : అజ మగననసర షపక
ఇసటట ననస:78-13-670
వయససస:38
లస: పప
95-119/132

9588 AP151000279376
పపరర: హమదడవబగ మహరద బబవగ షపక
తసడడ:జ మజదదబగ షపక
ఇసటట ననస:78-13-669
వయససస:76
లస: పప

భరస : అజస ఖమన
ఇసటట ననస:78-13-670
వయససస:33
లస: ససస స
95-119/123

95-119/110

భరస : మజద బబగ షపక
ఇసటట ననస:78-13-669
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ శన బబగ షపక
ఇసటట ననస:78-13-669
వయససస:49
లస: పప

భరస : మసరసనశల సయఖద
ఇసటట ననస:78-13-670
వయససస:32
లస: ససస స

9579 MLJ3668845
పపరర: జనత జహ మహరద

భరస : అబగదలకలస బబగ మహరద మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-669
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ గరలబ అల మర
ఇసటట ననస:78-13-669
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ అజస బబగ మహమరద అబగదల
ఇసటట ననస:78-13-669
వయససస:47
లస: పప

9592 MLJ3665981
పపరర: ససలమసనన మహరద పఠరన

95-119/109

భరస : రషసద బబగ షపక
ఇసటట ననస:78-13-669
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:జ పపదద ననగబర షపక
ఇసటట ననస:78-13-669
వయససస:34
లస: పప
9586 AP151000279190
పపరర: కలస బబగ మహమరద అబగదల

9578 MLJ3665932
పపరర: ననజయమ పరరశన మహమరద

95-119/134

తసడడ:జ అకకమ అల ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-670
వయససస:39
లస: పప
95-119/137

భరస : షఫసబబగ యమ.ఏ
ఇసటట ననస:78-13-671
వయససస:46
లస: ససస స
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9607 AP151000282317
పపరర: మమమమగననసరబబగస యమ.ఎ
యమ.ఏ
భరస : రఫసబబగ యమ. ఏ
ఇసటట ననస:78-13-671
వయససస:51
లస: ససస స

95-119/138

9610 MLJ0929711
పపరర: రపసబబగ మహరద మహమరద

95-119/141

9615 MLJ3665999
పపరర: ససఫసయమబబగస యమ.ఎ
యమ.ఏ
తసడడ:జ కరరసబబగ యమ. ఏ
ఇసటట ననస:78-13 -673
వయససస:66
లస: ససస స

95-119/147

9617 MLJ3662749
పపరర: అలమ బబగ ఎస.ఎ

95-119/149
9618 SQX0372912
పపరర: అబగదల కరరమ బబవగ మహమరద

95-119/148

తసడడ:జ ఫరహహస బబగ యమ ఆ
ఇసటట ననస:78-13 -673
వయససస:31
లస: పప
95-119/150

95-119/153

భరస : మగజహహర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:78-13-674
వయససస:54
లస: ససస స
9625 SQX1988690
పపరర: ఖమజజ మహమరద

తసడడ:జ గ�ీరర బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-671
వయససస:51
లస: పప

95-119/145
9614 AP151000282467
పపరర: జహహదనబబగస మహమరద అబగద
మహమరద
భరస : షహహస బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-13 -673
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-13 -673
వయససస:35
లస: పప
9622 AP151000282286
పపరర: �రజజనన బబగస షపక

95-119/142

9620 AP151000279556
పపరర: నయబసబబగ మహరద
మహమరద
తసడడ:జ కరరసబబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-13 -673
వయససస:49
లస: పప

95-119/151

9623 MLJ3667573
పపరర: ఇకరబల ఉననసర షపక

95-119/154

9626 MLJ3668902
పపరర: న�ీసరర షపక

9621 SQX1226506
పపరర: ఎమ డడ రఫసయమ మహమరద

9624 AP151000279332
పపరర: మజహరరబసపసనరహరద షపక

95-119/156

9627 MLJ3662715
పపరర: మహమరద ర�ీస షపక

9628 SQX2115525
పపరర: రమమష గగడడవరడ

95-119/696 9630 SQX1820588
9629 SQX2115483
పపరర: వనసకట దసరర ససజజత గగడడవరడ
పపరర: ససభబషసణణ గగడడవరడ

తసడడ:జ ననగ లసగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-13-675
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటకజశవరరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:78-13-679
వయససస:60
లస: ససస స
9634 SQX0476218
పపరర: ధనలకడర ఏ ఏ
భరస : వనసకటటశశరరర ఏ
ఇసటట ననస:78-13-680
వయససస:52
లస: ససస స

9632 SQX2150233
పపరర: ససత రతనమ కలమరరర

9635 MLJ0986703
పపరర: లకడర కలమమరర దదసస
భరస : సరసబశవరరవప దదసస
ఇసటట ననస:78-13-680
వయససస:57
లస: ససస స

95-119/158

భరస : శవ ననగజశశర రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:78-13-678
వయససస:59
లస: ససస స
95-121/776

భరస : రరఢ కకషష మబరరస కలమరరర
ఇసటట ననస:78-13-679
వయససస:67
లస: ససస స
95-121/615

95-119/157

తసడడ:జ మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:78-13-674/1
వయససస:43
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:78-13-675
వయససస:43
లస: ససస స
95-121/614

95-119/155

తసడడ:జ కరరబ అల షపక
ఇసటట ననస:78-13-674
వయససస:61
లస: పప

భరస : మహరద ర�ీస షపక
ఇసటట ననస:78-13-674/1
వయససస:38
లస: ససస స

95-119/695

95-119/152

భరస : ఎల అకలకఎల షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-674
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-13-674
వయససస:71
లస: ససస స
95-119/694

95-119/146

తసడడ:జ అబగదల ఫరహహస బబవగ లలట మహమరద
ఇసటట ననస:78-13 -673
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ మగజజహహర హహసపసన మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-674
వయససస:24
లస: పప

9631 AP151000291525
పపరర: ఇసదదరర దదవ గగడడవరడ

95-119/140

95-119/144

భరస : ఖమజజ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:78-13 -673
వయససస:72
లస: ససస స
9619 MLJ3661469
పపరర: అల మహబబబ షపక

9611 MLJ3662707
పపరర: జలమన పసరరన సయఖద

9609 AP151000279090
పపరర: షఫసబబగ మహరద మహమరద

తసడడ:జ గజసస హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:78-13-671
వయససస:56
లస: పప

భరస : మహబబబ అల షపక
ఇసటట ననస:78-13 -673
వయససస:33
లస: ససస స
9616 SQX1249870
పపరర: జజనబ షపక

95-119/139

95-119/143
9612 SQX1281567
పపరర: రఫసయమ బబగస మహమరద
అబగదల
భరస : కరరమ బబగ మహమరద అబగదల
ఇసటట ననస:78-13 -673
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ గ�ీరర బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-671
వయససస:56
లస: పప
9613 SQX0374736
పపరర: షరహహదన షపక షపక

9608 SQX0747717
పపరర: రరయమజ బబగ మహమరద
మహమరద
తసడడ:జ రఫస బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-671
వయససస:27
లస: పప

9633 SQX2360485
పపరర: ఇసదదరర దదవ గగడడవరడ

95-121/777

భరస : గగడడవరడ వనసకట కజశవ
ఇసటట ననస:78-13-679
వయససస:60
లస: ససస స
95-121/616

95-121/617
9636 SQX0476234
పపరర: అమరలసగజశశర రరవప ఎ వ av

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర ఎ వ
ఇసటట ననస:78-13-680
వయససస:32
లస: పప
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9637 SQX0843557
పపరర: ధనలకడర యమసడనజపగడ

95-121/618

9638 SQX1824101
పపరర: కకషషవనణణ నసనన

95-121/619

9639 SQX0843540
పపరర: వజయ లకడర యమసడజపగడ

95-121/620

భరస : రరమ మహన గగపరస యమసడజపగడ
ఇసటట ననస:78-13-681
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అసకమర గగపరస నసనన
ఇసటట ననస:78-13-681
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప యమసడజరరపగడ
ఇసటట ననస:78-13-681
వయససస:69
లస: ససస స

9640 SQX1824119
పపరర: అసకమర గగపరస నసనన
తసడడ:జ హనసమసతరరవప నసనన
ఇసటట ననస:78-13-681
వయససస:51
లస: పప

95-121/778
9641 SQX2225019
పపరర: పపజమ ననగ వనసకట లకడర ససషసరథ
నసనన
తసడడ:జ అసకమర గగపస
ఇసటట ననస:78-13-681
వయససస:23
లస: ససస స

95-121/779
9642 SQX2370518
పపరర: పపజమ ననగ వనసకట లకడర ససససరత
నసనన
తసడడ:జ అసకమర గగపస నసనన
ఇసటట ననస:78-13-681
వయససస:22
లస: ససస స

95-121/780
9643 SQX2148955
పపరర: గగరర ననగ వనసకట జజజ న గరయతజ
పసజయసకర నసనన
తసడడ:జ అసకమర గగపస
ఇసటట ననస:78-13-681
వయససస:21
లస: ససస స

9644 SQX2371698
పపరర: గగరర ననగ వనసకట గరయతజ
పసజయసకర నసనన
తసడడ:జ అసకమర గగపస నసనన
ఇసటట ననస:78-13-681
వయససస:20
లస: ససస స

95-121/781

9645 MLJ0992610
పపరర: ససత చదబబజ లల

9646 SQX0772442
పపరర: వనసకట రమణనరరవప చదబబజ లల

9647 SQX2429660
పపరర: వనసకట కకషష రరవప చదబబజ లల

95-121/782

95-121/621

95-121/623

తసడడ:జ ఆసజననయగలల చదబబజ లల
ఇసటట ననస:78-13-682
వయససస:64
లస: పప
9649 AP151000291631
పపరర: శకనసవరసరరవప పరదరరస
తసడడ:జ శకరరమగలల పరదరరస
ఇసటట ననస:78-13-685
వయససస:51
లస: పప
9652 MLJ0989350
పపరర: వజయజజఖత చసదథలల

95-121/626

95-121/629

95-121/632

తసడడ:జ పదరననభ రరవప కకలర
ఇసటట ననస:78-13-688
వయససస:21
లస: ససస స

95-121/627

9656 AP151000291560
పపరర: ఆనసద కలమమర చసదథలల

9659 MLJ0989376
పపరర: ససత కకళర

95-121/635

9662 AP151000291017
పపరర: గగరరపజసరద కకళర

9665 MLJ0980490
పపరర: లకకనక ససమత సప మగ
తసడడ:జ గగరవయఖ సప మగ
ఇసటట ననస:78-13-690
వయససస:36
లస: ససస స

95-127/962

9654 MLJ2569366
పపరర: మమధవ పరదరరస

95-121/628

95-121/630

95-121/631
9657 SQX0016816
పపరర: ననగ వనసకట మలర కరరరర న రరవప
మమరస
తసడడ:జ వనసకటటశశరరర మమరస
ఇసటట ననస:78-13-687
వయససస:46
లస: పప

95-121/633

9660 AP151000291490
పపరర: వరణణ కకళళ

95-121/634

భరస : గగరరపజసన కకళళ
ఇసటట ననస:78-13-688
వయససస:49
లస: ససస స
95-121/636

తసడడ:జ వనసకటససబబబరరవప కకళర
ఇసటట ననస:78-13-688
వయససస:56
లస: పప
95-121/784

9651 SQX2227502
పపరర: జజఖత సససధసర పరదరరస

భరస : శకనవరసరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:78-13-686
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పదరననభరరవప కకళర
ఇసటట ననస:78-13-688
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటససబబబరరవప కకళర
ఇసటట ననస:78-13-688
వయససస:51
లస: పప
9664 SQX2192938
పపరర: జ వ ఏస ఏల పసజయసకర కకలర

9653 MLJ2569333
పపరర: ఆశరజజఖత పరదరరస

95-121/624

తసడడ:జ శకనవరస రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:78-13-685
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:జ రరఘవపలల చసదథలల
ఇసటట ననస:78-13-686
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష కకళళ
ఇసటట ననస:78-13-688
వయససస:38
లస: ససస స
9661 AP151000291078
పపరర: పదరననభరరవప కకళర

95-121/783

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:78-13-686
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరఘవపలల చసదథలల
ఇసటట ననస:78-13-686
వయససస:83
లస: ససస స
9658 MLJ0989368
పపరర: మనన కకళళ

9650 SQX2219947
పపరర: భబరర వ పరదరరస

9648 MLJ2569325
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప పరదరరస
తసడడ:జ శకరరమగలల పరదరరస
ఇసటట ననస:78-13-685
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరసరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:78-13-685
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఆనసద కలమమర చసదథలల
ఇసటట ననస:78-13-686
వయససస:34
లస: ససస స
9655 AP151000291324
పపరర: అలవనలమర చసదథలల

భరస : వనసకటరమణ చదబబజ లల
ఇసటట ననస:78-13-682
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకట రమణ చదబబజ లల
ఇసటట ననస:78-13-683
వయససస:43
లస: పప
95-121/625

95-121/622

9663 AP151000291526
పపరర: వనసకట కజశవరరవప గగడడవరడ

95-121/637

తసడడ:జ రరమలసగజశశరరరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:78-13-688
వయససస:63
లస: పప
95-121/638

9666 MLJ0980508
పపరర: లకకనక నరసమర సప మగ

95-121/639

భరస : గగరవయఖ సప మగ
ఇసటట ననస:78-13-690
వయససస:56
లస: ససస స
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9667 AP151000291137
పపరర: మహలకరమర తషసబగర

95-121/640

భరస : నరశసహరరవప తషసబగర
ఇసటట ననస:78-13-690
వయససస:68
లస: ససస స
9670 SQX2392660
పపరర: భబరత సతఖననరరయణ దదవథద

95-121/786

95-121/641

95-121/644

95-121/788

95-121/648

95-121/651

95-121/654

తసడడ:జ వనసకట రరమయఖ కవపతనరపప
ఇసటట ననస:78-13-695
వయససస:59
లస: పప

9680 SQX2068419
పపరర: శవ లకడర ఠరకలర

9683 SQX1875418
పపరర: ధనలకడర లమలమ

9686 SQX0674911
పపరర: యమచదచసదజ కలమమర దశరర

9689 AP151000291433
పపరర: శవలసగపజసరద బబబగ దనసరర

95-121/656

95-121/659

9692 SQX0674879
పపరర: శవకలమమర కవపతనరపప

95-121/729

9675 SQX0017103
పపరర: కనకరదసరర సబ అదదదపలర

95-121/643

9678 MLJ0982231
పపరర: పపలమరరరవప కకపపపరరవపరర

95-121/646

తసడడ:జ చడసచయఖ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:78-13-693
వయససస:66
లస: పప
95-120/670

9681 SQX0674671
పపరర: ననగలకడర దనసరర

95-121/647

భరస : యచచసదజ కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:78-13-694
వయససస:30
లస: ససస స
95-121/649

9684 AP151000291434
పపరర: భబరత దనసరర

95-121/650

భరస : శవలసగపజసరద దనసరర
ఇసటట ననస:78-13-694
వయససస:62
లస: ససస స
95-121/652

9687 MLJ0980128
పపరర: ఆరఖవరరన జవసగగల

95-121/653

తసడడ:జ ససవరలసగపజసరద బబబగ దనసరర
ఇసటట ననస:78-13-694
వయససస:36
లస: పప
95-121/655

తసడడ:జ చలపతరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:78-13-694
వయససస:71
లస: పప

భరస : వర మహనరరవప కవపతనరపప
ఇసటట ననస:78-13-695
వయససస:54
లస: ససస స
9694 SQX0674960
పపరర: వరమహనరరవప కవపతనరపప

95-121/645

తసడడ:జ శవ లసగపజసరద బబబగ దనసరర
ఇసటట ననస:78-13-694
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప దసపపరర
ఇసటట ననస:78-13-694
వయససస:53
లస: పప
9691 SQX0674747
పపరర: ననగమణణ కవపతనరపప

9677 SQX0674762
పపరర: రరమమరరవప ఇమరడడశశటట

9672 SQX2067619
పపరర: దసరర భవరన పప ననరథ

భరస : డదవడ రరజ అదదదపలర
ఇసటట ననస:78-13-693
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రఘగ లమలమ
ఇసటట ననస:78-13-694
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన రరవప దదవత
ఇసటట ననస:78-13-694
వయససస:31
లస: పప
9688 AP151000291425
పపరర: టటజపరల దసపపరర

95-121/642

తసడడ:జ రరస సససగ
ఇసటట ననస:78-13-694
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : తజపరల దసపపరర
ఇసటట ననస:78-13-694
వయససస:50
లస: ససస స
9685 SQX1529330
పపరర: భబరర వ హరరకకషష దదవత

9674 MLJ0982744
పపరర: దదవ ఖమజజ

95-121/785

తసడడ:జ పజసరద పప ననరథ
ఇసటట ననస:78-13-692
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ శవయఖ ఇమరడడశశటట
ఇసటట ననస:78-13-693
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:జ ననరరయణ రరవప మదనదల
ఇసటట ననస:78-13-693
వయససస:73
లస: పప
9682 AP151000291436
పపరర: పదనరవత దసపపరర

95-121/787

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప ఖమజజ
ఇసటట ననస:78-13-693
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ సరసబశవరరవప ఖమజజ
ఇసటట ననస:78-13-693
వయససస:51
లస: పప
9679 SQX2369718
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మదనదల

9671 SQX2386589
పపరర: నలమ ధనలకడర దదవథద

9669 SQX2209450
పపరర: మసరసన రరవప దదవత

తసడడ:జ కకట ససబబయఖ దదవత
ఇసటట ననస:78-13-691
వయససస:56
లస: పప

భరస : భబరత సతఖననరరయణ దదవథద
ఇసటట ననస:78-13-691
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప ఇమరడడశశటట
ఇసటట ననస:78-13-693
వయససస:44
లస: ససస స
9676 MLJ0982454
పపరర: మలర కరరరర నరరవప ఖమజజ

95-119/697

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:78-13-691
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన రరవప దదవథద
ఇసటట ననస:78-13-691
వయససస:33
లస: పప
9673 SQX0674663
పపరర: లకడర ఇమరడడశశటట

9668 SQX1985274
పపరర: కలమమరర

9690 SQX2069441
పపరర: ఉష చదగగ

95-121/730

భరస : సతఖననరరయణ చదగగ
ఇసటట ననస:78-13-694
వయససస:49
లస: ససస స
95-121/657

9693 SQX0674754
పపరర: వనసకట రరమయఖ కవపతనరపప

95-121/658

తసడడ:జ వర మహనరరవప కవపతనరపప
ఇసటట ననస:78-13-695
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ వర మహనరరవప కవపతనరపప
ఇసటట ననస:78-13-695
వయససస:33
లస: పప

9695 SQX2140283
పపరర: ససబబరరవప చదపపరర

9696 SQX2241594
పపరర: రసగననయకమర చదపపరర

తసడడ:జ వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:78-13-695
వయససస:36
లస: పప

95-121/789

95-121/790

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:78-13-695
వయససస:33
లస: ససస స
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9697 SQX2347524
పపరర: లకడర అలమనన
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95-119/742

భరస : శకనవరస రరవప అలమనన
ఇసటట ననస:78-13-700
వయససస:38
లస: ససస స

9698 SQX2348092
పపరర: సససదర రరవప పతసగర

95-136/875

తసడడ:జ చనన అపపనన పతసగర
ఇసటట ననస:78-13-700
వయససస:69
లస: పప

9700 SQX2350130
పపరర: శకనవరస రరవప అలమనన

95-136/877

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప అలమనన
ఇసటట ననస:78-13-700
వయససస:48
లస: పప
9703 SQX0416214
పపరర: అజరతషలమర బబ సతనల
తసడడ:జ అబగదల ఖమదర బబ సథళ
ఇసటట ననస:78-13-704
వయససస:50
లస: పప

9704 SQX1547571
పపరర: రజశరర మహమరద

95-119/159

భరస : జజడడ షపక
ఇసటట ననస:78-13-705
వయససస:39
లస: ససస స

9707 AP151000282058
పపరర: షకకలఅబబగరఎస అమర షపక

95-119/162

95-119/167

తసడడ:జ సపవదన పఠరన
ఇసటట ననస:78-13-705
వయససస:39
లస: పప

9710 MLJ0927236
పపరర: మరఅమరఅల షపక

95-119/165

95-119/169

తసడడ:జ మర ఆససఫ అల షపక
ఇసటట ననస:78-13-705/1
వయససస:31
లస: ససస స

9713 MLJ3662731
పపరర: మర ఆసస�ీ్ అల షపక

95-119/168

95-119/172

తలర : మర బజలల అల షపక
ఇసటట ననస:78-13-705/2
వయససస:53
లస: పప

95-119/170

95-119/175

9721 AP151000282039
పపరర: అతహరరననసర మహమరద
మహమరద
భరస : కరరమగలమర మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-708
వయససస:59
లస: ససస స

95-119/178

9724 MLJ0924944
పపరర: నసరరరరౘ మహమరద

95-119/181

తసడడ:జ కరరమగలమర మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-708
వయససస:34
లస: పప

9708 SQX1337568
పపరర: ఇమమస బ పఠరన

9711 SQX2174118
పపరర: వజర దఅల మర

9714 MLJ0931022
పపరర: రరషసదబబగస మర షపక

95-119/173 9717 MLJ2542199
9716 MLJ3667623
పపరర: అసరర.యస.ఎస.డడ. మహమరద
పపరర: అనసరబబగమ

9719 MLJ2538338
పపరర: నజర యస ఎస డడ

95-119/176

95-119/171

95-119/174

9720 SQX1037317
పపరర: అఫసర ఫరతమమ షపక

95-119/177

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-13-708
వయససస:29
లస: ససస స
95-119/179

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-13-708
వయససస:30
లస: పప
9725 AP151000279071
పపరర: కరరమగలమరమహమరద
మహమరద
తసడడ:జ ఖమదరలరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-708
వయససస:62
లస: పప

95-119/743

భరస : బషసరర షపక
ఇసటట ననస:78-13-707
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ ససలమసన మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-707
వయససస:39
లస: పప
9722 MLJ3662764
పపరర: నయమగల హక మహరద

95-119/166

భరస : మహబబబ అల షపక
ఇసటట ననస:78-13-705/2
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నజర మహరద మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-707
వయససస:32
లస: ససస స

9718 MLJ2542181
పపరర: నసరర హన బబగస యసడడ
మహమరద
భరస : ససలమసన మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-707
వయససస:74
లస: ససస స

95-119/163

తసడడ:జ మహబబబ అల
ఇసటట ననస:78-13-705
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:జ మర బజలల అల షపక
ఇసటట ననస:78-13-705/1
వయససస:36
లస: పప

9715 MLJ0929604
పపరర: మర మహబబబ అల షపక

9705 MLJ3666047
పపరర: జహర పఠరన షపక

భరస : సపవదన పఠరన
ఇసటట ననస:78-13-705
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:జ మర బజజలల అల షపక
ఇసటట ననస:78-13-705
వయససస:54
లస: పప

9712 SQX1006451
పపరర: గరససయమ షపక షపక

95-119/160

భరస : పఠరన బబజ షపక
ఇసటట ననస:78-13-705
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అమర అల మర షపక
ఇసటట ననస:78-13-705
వయససస:48
లస: ససస స

9709 SQX1568452
పపరర: బబజ పఠరన

9702 SQX0403279
పపరర: షరహహనసర బబ సతనల
తసడడ:జ అజమమతషలమర బబ సథళ
ఇసటట ననస:78-13-704
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహమరద శరఫసవపలమర
ఇసటట ననస:78-13-705
వయససస:26
లస: ససస స
95-119/164

95-136/876

భరస : సససదర రరవప పతసగర
ఇసటట ననస:78-13-700
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప పఢరరర
ఇసటట ననస:78-13-701
వయససస:66
లస: ససస స
95-119/161

9706 MLJ0931030
పపరర: ననజనన షపక

9701 MLJ3666039
పపరర: సతఖవత పరదరరస పఢరజస

9699 SQX2350395
పపరర: జయ లకడర పతసగర

9723 MLJ3662756
పపరర: నజరల హక షపక

95-119/180

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-13-708
వయససస:31
లస: పప
95-119/182
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1076 SQX2428241
పపరర: ఆదదలకడర భమనధమ
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95-134/737

భరస : పపలర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-40-62
వయససస:58
లస: ససస స
1079 SQX2179778
పపరర: వరసవ కలమమరర ససరజ

95-138/963

95-215/1269

94-5/887

95-131/623

94-238/973

95-123/10

తసడడ:జ శసకర రరవప బగడడ
ఇసటట ననస:20-4-41
వయససస:21
లస: పప

1092 SQX2190635
పపరర: అససఫ షపక

1095 SQX2046803
పపరర: భవన శశషస

95-136/32

1098 SQX1998012
పపరర: వజయమర బ

95-131/624

1101 NDX2543312
పపరర: తరరపత రరయగడడ

1104 SQX2487254
పపరర: వననద కలమమర కడనరర
తసడడ:జ ననగజశశర రరవప కడనరర
ఇసటట ననస:20-5-19
వయససస:29
లస: పప

95-154/1014

1087 SQX2234714
పపరర: షఫసయమ షపక

95-131/622

1090 SQX1867472
పపరర: భబనస షపక

95-129/96

తసడడ:జ మహమరద అల జనన షపక
ఇసటట ననస:18-411-28
వయససస:35
లస: ససస స
95-135/634
1093 SQX2482941
పపరర: జపసన ఆసటటన జజసఫ ఆసటటన
జజసఫ
తసడడ:జ జజసఫ కరససఎ
ఇసటట ననస:18_3_19
వయససస:24
లస: పప

95-125/648

1096 SQX1815034
పపరర: పచనవ హరరశ

95-136/31

తసడడ:జ వనసకటటసశరరర పచనవ
ఇసటట ననస:19-12-120
వయససస:23
లస: పప
95-199/938

1099 SQX2264646
పపరర: అసజలదదవ బబ లలర పలర

95-151/903

భరస : శకనవరస రరవప బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:20-1-121
వయససస:31
లస: ససస స
94-210/737

తసడడ:జ సససగయఖ
ఇసటట ననస:20-4-22
వయససస:24
లస: పప
95-143/707

1084 SQX2089928
పపరర: ససరజష చలర

95-131/640

భరస : కకషషమబరరస బ
ఇసటట ననస:19-21-91
వయససస:48
లస: ససస స
94-120/587

95-130/513

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:18-143
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ రరజ శశషస
ఇసటట ననస:19-7-70/34
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : లకరరరడడడ కలనరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-22
వయససస:31
లస: ససస స
1103 SQX2083962
పపరర: జయ చసదజ సరయ బగడడ

94-6/597

తసడడ:జ సలమస షపక
ఇసటట ననస:18-1511/C
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ శకనస సరయ బబ యన
ఇసటట ననస:19-12-846
వయససస:23
లస: పప
1100 NDX2816999
పపరర: నరరల కలనరరడడడ

1089 SQX2239135
పపరర: సలమస షపక

1081 SQX0014779
పపరర: షపక ఖదదర

తసడడ:జ శవ చలర
ఇసటట ననస:18-42-72/2
వయససస:20
లస: పప

Deleted

భరస : మనససర బబషర షపక
ఇసటట ననస:19-2-81
వయససస:20
లస: ససస స
1097 SQX1903582
పపరర: దసరర పజసరద సరయ బబ యన

95-204/734

తసడడ:జ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:18-143
వయససస:21
లస: పప

భరస : శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-641
వయససస:51
లస: ససస స
1094 SQX1900554
పపరర: షరరరల పరరశన షపక

1083 SQX2301356
పపరర: వనసకటటష బబవలడడగగ

1086 NDX2623932
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

95-138/20

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:18-40-66/b
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-91-181
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:18-143
వయససస:24
లస: పప
1091 NDX3093853
పపరర: అసజమర బతష
స ల

95-139/1106

తసడడ:జ పపదద ఆసజననయగలల బబవలడడగగ
ఇసటట ననస:18-40-80
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరహహల దసననన
ఇసటట ననస:18-59 F 207
వయససస:39
లస: ససస స
1088 SQX2234722
పపరర: ససభబన షపక

1080 SQX2248219
పపరర: హహమసత రరడడడ బమననధనస

1078 SQX1977727
పపరర: ససరజసదజ రరడడడ దదవరరడడడ

తసడడ:జ వనసకట రరమ రరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:18-40-62
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ కకటట రరడడడ బమననధనస
ఇసటట ననస:18-40-62
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ అల షపక
ఇసటట ననస:18-40-71
వయససస:18
లస: పప
1085 NDX2659407
పపరర: కవఖ కలమమరర దసననన

95-138/19

తసడడ:జ రరశరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:18-40-62
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఆనసద కలమమర రరడడడ ససరజ
ఇసటట ననస:18-40-62
వయససస:23
లస: ససస స
1082 SQX2045680
పపరర: ఉమర ఫరరఠక షపక

1077 SQX1977719
పపరర: వనసకట రరమ రరడడడ దదవరరడడడ

1102 SQX2082360
పపరర: రరఘ ససమసత పరరచసరర

95-143/706

తసడడ:జ శకనవరస రమమశ పరరచసరర
ఇసటట ననస:20-4-37
వయససస:24
లస: పప
95-198/1583

1105 SQX2487718
పపరర: వజయ దసరర కడనరర

95-198/1590

భరస : ననగజశశర రరవప కడనరర
ఇసటట ననస:20-5-19
వయససస:42
లస: ససస స
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1106 SQX1987577
పపరర: సలమర షపక
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95-199/949

తసడడ:జ అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:20-6-2
వయససస:24
లస: ససస స
1109 SQX2385110
పపరర: గగలమఫల న షబనస షపక

1107 SQX1719475
పపరర: కలమమరర కకతస మమసస

95-199/5

భరస : శశషగరరరరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:20-6-3
వయససస:57
లస: ససస స
95-199/1020

తసడడ:జ మహమరద ఫసరరజ ఉదదదన షపక
ఇసటట ననస:20-6-6
వయససస:21
లస: ససస స

1110 SQX1841444
పపరర: వజయ దసరర కడనరర

95-199/7

95-199/1119

భసధసవప: సరసబ శవ రరవప మదదశశటట
ఇసటట ననస:20-7-6
వయససస:40
లస: పప
1118 SQX1783687
పపరర: వనసకట రసగమర అరవటట
భరస : వనసకట రసగయఖ అరవటట
ఇసటట ననస:20-7-17
వయససస:75
లస: ససస స
1121 SQX2462612
పపరర: డ డ

తసడడ:జ చసదజమమళ పపదద పరటట
ఇసటట ననస:20-6-15/A
వయససస:23
లస: ససస స

1116 SQX2150597
పపరర: అనసష చససడసరర

1117 SQX1923457
పపరర: లకడర శకవఖ కలసగర

1119 SQX2152734
పపరర: పజవణ యయచసరర

95-199/1021

1124 NDX2792737
పపరర: ననగ కలమమర రరడడ బగడడరర

94-130/769

తసడడ:జ సదన శవ రరడడ బగడడరర
ఇసటట ననస:20-7-231
వయససస:47
లస: పప

1122 SQX2459048
పపరర: కరశ అననపపరష నసదదపరటట

95-199/1032

95-193/228

తసడడ:జ అనశర ఖమన� పఠరన�
ఇసటట ననస:20-13-51
వయససస:46
లస: పప

95-199/1023

భరస : శకనవరస రరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:20-14-50a
వయససస:47
లస: ససస స

1120 SQX2152767
పపరర: సససధస యయచసరర

95-199/1024

95-199/1025

1123 SQX2453231
పపరర: డ డ

95-199/1022

భరస : డ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:20-7-18anjanaya swami
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : డ డ
ఇసటట ననస:20-7-18 opp dasanjaneya
వయససస:56
లస: ససస స

1125 SQX2500015
పపరర: శవ పరరశత పడడ

1126 NDX2841690
పపరర: ససబబరరవప ఉతస మ కమరఠస

1128 SQX2060739
పపరర: కకషష పసజయ కలనశశటట

1131 SQX2538916
పపరర: నజలననన షపక

95-189/1659

95-191/428

1129 SQX2532372
పపరర: శకనవరస రరవప కకపపపరరవపరర

95-198/1613

తసడడ:జ అపపరరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:20-14-50a
వయససస:52
లస: పప
95-149/510

Deleted

భరస : భమవరపప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:20-18-669
వయససస:25
లస: ససస స

94-129/628

తసడడ:జ ససరఖ పజకజశ కమరఠస
ఇసటట ననస:20-10-413
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:జ మర షపక
ఇసటట ననస:20-15-11
వయససస:24
లస: ససస స

95-189/1775 1134 SQX2068484
1133 SQX2543957
పపరర: వనసకట హహమకలమమరర ససఖకకలమ
పపరర: భమవరపప సరశత

భరస : అనల కలమమర ససఖకకలమ
ఇసటట ననస:20-17-4 zenda chettu
వయససస:39
లస: ససస స

95-199/11

తసడడ:జ లకడర ననరరయణ యయచసరర
ఇసటట ననస:20-7-18/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరస రరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:20-14-36
వయససస:19
లస: ససస స
95-198/1614

95-199/10

తలర : ససజజత కలసగర
ఇసటట ననస:20-7-12/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నరజశ పడడ
ఇసటట ననస:20-8-50 /A
వయససస:32
లస: ససస స

1127 MLJ1745553
పపరర: అననసరర� పఠరన�

95-199/8

1114 SQX1879105
పపరర: లలత పపదద పరటట

భరస : అశశన కలమమర మగనపలర
ఇసటట ననస:20-6-12/B NEW 77-219
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ లకడర ననరరయణ యయచసరర
ఇసటట ననస:20-7-18/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ డ డ
ఇసటట ననస:20-7-18 anjanaswami
వయససస:49
లస: పప

1130 SQX2532398
పపరర: గరయతజ కకపపపరరవపరర

95-199/9

తసడడ:జ కలమఖణ కకషష చససడసరర
ఇసటట ననస:20-7-9
వయససస:27
లస: ససస స
95-199/12

1111 SQX1841436
పపరర: వననద కలమమర కడనరర
తసడడ:జ ననగజశశర రరవప కడనరర
ఇసటట ననస:20-6-10
వయససస:29
లస: పప

95-199/1019 1113 SQX1940212
1112 SQX2145662
పపరర: శవ శకనవరసరరవప గగసటటరర
పపరర: శభశక మగనపలర

1115 SQX2551190
పపరర: శశధర కకట

95-199/6

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:20-6-3 SANGADI GUNTA
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప కడనరర
ఇసటట ననస:20-6-10
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:20-6-11
వయససస:20
లస: పప

1108 SQX1841410
పపరర: మమబగనన షపక

95-128/1010

1132 SQX2541746
పపరర: నజలననన షపక

95-152/1174

తసడడ:జ మర షపక
ఇసటట ననస:20-15-11
వయససస:24
లస: ససస స
1135 SQX1803022
పపరర: రరఘవనసదజ రరవప కలల

95-143/108

తసడడ:జ ససతనరరమయఖ కలల
ఇసటట ననస:20-49
వయససస:33
లస: పప
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పపరర: అవననశ తతట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12
95-112/1344

తలర : పజమల తతట
ఇసటట ననస:21
వయససస:31
లస: పప
1139 NDX3030285
పపరర: శకనవరస రరవప ననలటటరర

94-183/918

94-187/883

95-126/642

1143 SQX2035376
పపరర: తలర స రఠప షనసరఖ

1146 SQX2077337
పపరర: వనణగ గరపరల శకనవరససల

95-125/6

తసడడ:జ సరసబశవరరవప శలస
ఇసటట ననస:21-8-1014
వయససస:21
లస: ససస స

1154 NDX1247873
పపరర: శవపరరశత శలస

1155 NDX0294454
పపరర: లకడర గడడ మప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:21-8-1014
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ కకషప ర బబబగ
ఇసటట ననస:21-8-1014
వయససస:31
లస: పప
1160 NDX0287318
పపరర: కజశవరరవప గడడ స

94-62/447

తసడడ:జ రరమగలల పమడడమరరక
ఇసటట ననస:21-10-15
వయససస:73
లస: పప

95-205/584

1144 SQX2520484
పపరర: రరజజశ గల

95-138/1086

1147 SAA0543132
పపరర: అబద బబగ హజపరలలమ

1152 NDX2241487
పపరర: శరకవణణ శలస

1158 NDX1247865
పపరర: సరసబశవ రరవప శలస

1161 SQX1910884
పపరర: దదపకకలమమర కసకరరయమ

1164 SQX2074532
పపరర: హరరలణణ నరజళళ
తసడడ:జ నరజళళ నరజళళ
ఇసటట ననస:21/10/15
వయససస:19
లస: ససస స

95-126/564

తసడడ:జ అమర బబగ హజపలలమ
ఇసటట ననస:21-8-3/A
వయససస:35
లస: పప

94-62/439

1153 NDX2241560
పపరర: లకడర తరరమల శలస

95-125/650

94-62/440

తసడడ:జ సరసబశవరరవప శలస
ఇసటట ననస:21-8-1014
వయససస:23
లస: ససస స
94-62/442

1156 NDX1451012
పపరర: పరరశత ననమలకరసటట

94-62/443

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:21-8-1014
వయససస:51
లస: ససస స
94-62/445

1159 NDX1451004
పపరర: రరసబబబగ ననమలకసటట

94-62/446

తసడడ:జ బ వ అపరప రరవప ననమలకసటట
ఇసటట ననస:21-8-1014
వయససస:57
లస: పప
95-215/86

తసడడ:జ కరసతలమల కసకరరయమ
ఇసటట ననస:21-9-79
వయససస:30
లస: పప
94-171/687

94-186/1192

తసడడ:జ గరపసకకషష గల
ఇసటట ననస:21-4-45
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:21-8-1014
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:21-8-1014
వయససస:60
లస: పప
1163 NDX3196524
పపరర: దసరర పస
జ రద రరవప పమడడమరరక

95-162/774

భరస : కజశవరరవప
ఇసటట ననస:21-8-1014
వయససస:50
లస: ససస స
94-62/444

1141 NDX3017217
పపరర: షపవన బకసద ననలటటరర

95-125/649 1150 SQX2074003
1149 SYX0052597
పపరర: వనసకట రరస కలమమర బబ గర వరపప
పపరర: రమఖ దసరర భవరన ససలకణ
మమడ
తసడడ:జ రసగ రరవప బబ గర వరపప
తసడడ:జ శకనవరసరరవప మమడ
ఇసటట ననస:21-8-24
ఇసటట ననస:21-8-47
వయససస:35
లస: పప
వయససస:20
లస: ససస స

95-219/821
1151 SQX2046753
పపరర: ననగ వనసకట బల ససబజహరణఖస
ఇమరడడశశటట
తసడడ:జ ననగమలలర శశర రరవప ఇమరడడశశటట
ఇసటట ననస:21-8-57
వయససస:19
లస: పప
94-62/441

94-135/6

తసడడ:జ శకనవరసరరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:21-4-17
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: కకషష కలమమరర శకనవరససల
ఇసటట ననస:21-7-35,
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:జ చరటబరరస పజజజపత
ఇసటట ననస:21-8-21
వయససస:31
లస: పప

1157 NDX1046424
పపరర: వరజసదజ పపటటట

94-183/919

తసడడ:జ తలర స హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:21-4-39/A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:జ ఉగసరరజ శరర
ఇసటట ననస:21-5-15
వయససస:38
లస: పప
1148 SQX1837558
పపరర: దదపపరస పజజజపత

1140 NDX3031689
పపరర: పపజమ కలమమర ననలటటరర

1138 NDX2312627
పపరర: ససనతన రజన పప గతతట

భరస : ననగజశశర రరవప పస
ఇసటట ననస:21-3-242
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరసరరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:21-4-17
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరస రరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:21-4-17
వయససస:18
లస: ససస స
1145 SQX2538973
పపరర: ససజయ శరర

95-96/927

తసడడ:జ అనల కలమమర ఉపపపతతరర
ఇసటట ననస:21-2-54
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ చననయఖ ననలటటరర
ఇసటట ననస:21-4-17
వయససస:45
లస: పప
1142 NDX2630424
పపరర: షపవన బకసద ననలటటరర

1137 SQX1996032
పపరర: రరజజసదజ కలమమర ఉపపపతతరర

1162 SQX2529360
పపరర: సరసబశవ రరవప బబ లశశటట

95-185/985

తసడడ:జ రరమ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:21-10-10
వయససస:63
లస: పప
95-219/820

1165 NDX2310944
పపరర: దసరర రరడడడ కలకకల

94-143/27

తసడడ:జ ననసచనరరరడడడ కలకకల
ఇసటట ననస:21-10-1045/79
వయససస:46
లస: పప
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1166 SQX2143493
పపరర: ననగలకడర కసదసల
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95-125/689

తసడడ:జ శకనస కసదసల
ఇసటట ననస:21-11-219
వయససస:18
లస: ససస స
1169 MLJ1893163
పపరర: రరహనన పఠరన

94-240/5

95-129/99

95-133/909

95-137/20

95-222/1261

తసడడ:జ బబబర మగలగడ
ఇసటట ననస:21-16-27
వయససస:18
లస: ససస స
1184 NDX2285393
పపరర: లకడర తతననదపప

94-110/9

భరస : ధరర రరవప తతననదపప
ఇసటట ననస:21-19-901/1
వయససస:51
లస: ససస స
1187 NDX2895985
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బటటటల

1176 SQX2544088
పపరర: ససవరరరన మల కలరరచదడ

95-205/919

94-197/1117

1182 SQX2034825
పపరర: లమవణఖ శవ వజయ లకడర
గరరర పరటట
తసడడ:జ రరఢ కకషష మబరరస గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-16-37
వయససస:20
లస: ససస స

95-136/678

1188 NDX2825255
పపరర: యగసఫ షపక

1191 SQX1774447
పపరర: జయ లకడర
భరస : జయసత లమల
ఇసటట ననస:22-1-94
వయససస:49
లస: ససస స

1193 SQX1774462
పపరర: భవనష కలమమర

1194 SQX1774470
పపరర: హహతదష కలమమర

95-128/83

తసడడ:జ మదన రరజ
ఇసటట ననస:22-1-94
వయససస:31
లస: పప

1174 SQX1902345
పపరర: నరసససహరరవప బబ యయలర

95-129/101

1177 SQX2545077
పపరర: ససవరష మల కలరరచదడ

95-121/928

1180 NDX2851707
పపరర: వనసకట ననగ లకడర తమరర

94-215/983

భరస : కజదనరజశశర చనరర తమరర
ఇసటట ననస:21-16-23/A
వయససస:31
లస: ససస స
1183 SQX2505022
పపరర: ఘన ననగ మధసమత దదవశశటట

95-125/789

తసడడ:జ ఎనవబ రవ కలమమర దదవశశటట
ఇసటట ననస:21-19-6chiralavari street
వయససస:20
లస: ససస స
94-110/10

1186 SQX2450732
పపరర: సరయ కలమమర మమడ

95-160/835

తసడడ:జ సరయ కలమమర మమడ
ఇసటట ననస:21-19-1218
వయససస:20
లస: పప
94-242/1316

తసడడ:జ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:21-22-2196
వయససస:21
లస: పప
94-136/832

95-95/53

భరస : వనసకటటశశరలల కలరరచదడ
ఇసటట ననస:21-15-36 ganji bazar
వయససస:67
లస: ససస స
95-136/33

1185 NDX2285401
పపరర: ససబబబయమర మగపపరర

1171 SQX1788660
పపరర: మహ బబషర షపక

తసడడ:జ ససబబయఖ బబ యయలర
ఇసటట ననస:21-15-15
వయససస:55
లస: పప

1179 SQX1903657
పపరర: రఠప వనసకట సరయ తరరణ
కలమమర వనమబరర
తసడడ:జ బబల కకషష పజసరద వనమబరర
ఇసటట ననస:21-16-19/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ ��������� ��� �����������
ఇసటట ననస:21-130/4
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ మదన రరజ
ఇసటట ననస:22-1-94
వయససస:30
లస: పప

95-129/100

భరస : ససతనరరమతన మగపపరర
ఇసటట ననస:21-19-901/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకట కకషష రరవప
ఇసటట ననస:21-21-1027
వయససస:18
లస: పప
1190 NDX3101581
పపరర: ������ �����������

1173 SQX1902337
పపరర: కకటటశశరమర బబ యయలర

94-240/4

తసడడ:జ సరరరర షపక
ఇసటట ననస:21-14-66,77-9-504
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరలల కలరరచదడ
ఇసటట ననస:21-15-36
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:జ లమలమ షపక
ఇసటట ననస:21-16-5
వయససస:21
లస: ససస స
1181 SQX2255438
పపరర: కకరసన మగలగడ

94-142/33

భరస : నరసససహరరవప బబ యయలర
ఇసటట ననస:21-15-15
వయససస:59
లస: ససస స

తలర : జగదదశశరర సప మగ
ఇసటట ననస:21-15-30/A
వయససస:19
లస: ససస స
1178 SQX1723600
పపరర: అఖల బబగస షపక

1170 NDX1752642
పపరర: వర వససతస దససపల

1168 NDX2461929
పపరర: సరరజన వనదనల

తలర : వజయ సరరధద వనదనల
ఇసటట ననస:21-12-165/1
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప దససపల
ఇసటట ననస:21-13-1132-141
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకతస
ఇసటట ననస:21-15-15
వయససస:35
లస: ససస స
1175 SQX2077956
పపరర: గరయతజ హరరలత సప మగ

95-152/1163

తసడడ:జ నరసససగ మల జరవన
ఇసటట ననస:21-12-34/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : మమబగఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:21-12-1040
వయససస:33
లస: ససస స
1172 SQX1902311
పపరర: నరరధ కకతస

1167 SQX2531119
పపరర: రరకజష కలమమర జరవన

1189 NDX2579894
పపరర: మలర క తతట

94-215/864

భరస : చరసజవ తతట
ఇసటట ననస:21-25-88
వయససస:37
లస: ససస స
95-128/81

1192 SQX1774454
పపరర: బససత కలమమరర

95-128/82

భరస : మదన రరజ
ఇసటట ననస:22-1-94
వయససస:56
లస: ససస స
95-128/84

1195 SQX1774439
పపరర: జయసతలమల

95-128/85

తసడడ:జ ఘఘవర చనసద
ఇసటట ననస:22-1-94
వయససస:50
లస: పప
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1196 SQX1774488
పపరర: మదన రరజ
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95-128/86

తసడడ:జ ఘఘవర చసద
ఇసటట ననస:22-1-94
వయససస:59
లస: పప
1199 SQX2327658
పపరర: నఖమతషలమర మహమరద

95-119/720

95-128/87

95-119/722

95-119/785

95-119/728

95-120/795

95-119/5

95-119/783

తసడడ:జ సరసబశవరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:22-5-171
వయససస:36
లస: పప
1223 SQX2358067
పపరర: లకడర నరసససహ వనసకట సరయ
లలకజశ ఆతరల
తసడడ:జ శకనవరసరరవప ఆతరల
ఇసటట ననస:22-6-29
వయససస:22
లస: పప

95-119/723

1209 SQX2455004
పపరర: లమల జజన షపక

1212 SQX2414704
పపరర: లకడర నకక

1215 AP151000282118
పపరర: మహ లకడర యడర

1218 SQX1897669
పపరర: రరమసరశమ గరరర పరటట

95-119/726

1204 SQX1976174
పపరర: కలససమ బబయ అలనన

95-128/89

1207 SQX2264331
పపరర: పవన కలమమర సససగ బబ సదదల

1210 SQX2366433
పపరర: మమధవలత ససఆర

95-119/727

95-119/730

1213 SQX2518835
పపరర: పదర దదవరపలర

95-120/792

భరస : పరరదసరరర దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-5-77/1
వయససస:38
లస: ససస స
95-119/3

1216 AP151000279470
పపరర: శకనవరస రరవప యడర

95-119/6

1219 SQX2036564
పపరర: రసబబబగ వరడపలర

95-119/686

తసడడ:జ కననయఖ వరడపలర
ఇసటట ననస:22-5-171
వయససస:44
లస: పప

1221 SQX2066207
పపరర: జశశసత లలత పసజయ ఇపపప

1222 SQX1833698
పపరర: కకలలపపరర శకనవరస రరవప

భరస : మహన ఆటమమలమ
ఇసటట ననస:22-6-31
వయససస:28
లస: ససస స

95-119/4

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప యడర
ఇసటట ననస:22-5-82
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:జ వనసకట ననరరయణ మబరరస గరరర పరటట
ఇసటట ననస:22-5-154/1
వయససస:70
లస: పప

1224 SQX2285534
పపరర: రరమ లకడర ఆటమమలమ

95-119/724

భరస : లమల జజన షపక
ఇసటట ననస:22-3-68
వయససస:43
లస: ససస స

95-117/657

తసడడ:జ శకనవరసరరవప ఇపపప
ఇసటట ననస:22-5-177
వయససస:20
లస: ససస స
95-121/767

95-135/715

తసడడ:జ లకరణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:22-3-29
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప యడర
ఇసటట ననస:22-5-82
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరమసరశమ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:22-5-154/1
వయససస:56
లస: ససస స
1220 SQX2516375
పపరర: వనయ కలమమర బబలరసకకసడ

1206 SQX2264323
పపరర: రరజజభయయ బబ సదదల

1201 SQX2481919
పపరర: ఆరరఫ మహమరద

తలర : లకడర అలనన
ఇసటట ననస:22-3-27
వయససస:21
లస: ససస స

భసధసవప: పదనరవత నకక
ఇసటట ననస:22-5-40-41
వయససస:37
లస: ససస స

భసధసవప: పరరదసరరధద దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-5-77/1
వయససస:19
లస: ససస స
1217 SQX1897644
పపరర: అరరణ కలమమరర గరరర పరటట

95-128/88

తసడడ:జ జజనబబష షపక
ఇసటట ననస:22-3-68
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ కరలదనసస రరయ
ఇసటట ననస:22-5-20
వయససస:19
లస: పప
1214 SQX2523744
పపరర: మమనక దదవరపలర

1203 SQX1882109
పపరర: గరససయమ షపక

95-119/784

తసడడ:జ అబగదల అలస బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:22-3-15/8
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : లకరణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:22-3-29
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ శశశదన
ఇసటట ననస:22-3-38/1
వయససస:38
లస: పప
1211 SQX2179125
పపరర: ననగజశశర రరవప రరయ

95-119/721

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:22-3-25/10
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ భగవరన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:22-3-29
వయససస:45
లస: పప
1208 SQX2549616
పపరర: బబజ పఠరన

1200 SQX2331437
పపరర: అషసర మహమరద

1198 SQX2530996
పపరర: యమససన బబగ మహమరద

తసడడ:జ సలలహ బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:22-3-8
వయససస:48
లస: పప

భరస : నఖమతషలమర మహమరద
ఇసటట ననస:22-3-11
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ బబష సయఖద
ఇసటట ననస:22-3-15/A
వయససస:22
లస: ససస స
1205 SQX2167849
పపరర: లకరణ సససగ బబ సదదల

95-119/725

తసడడ:జ సతశ పపనసగరసడ
ఇసటట ననస:22-3-5
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ ఫజలలలమర మహమరద
ఇసటట ననస:22-3-11
వయససస:37
లస: పప
1202 SQX1889633
పపరర: కరరషరర సయఖద

1197 SQX2164598
పపరర: సరయ సరశతక పపనసగరసడ

95-119/7

తసడడ:జ కకలలపపరర గసగరరజ
ఇసటట ననస:22-5-4041
వయససస:46
లస: పప
95-119/731

1225 SQX2160117
పపరర: వనసకట ననగజశశర రరవప
కరకలమమనస
భసధసవప: ససనత కరకలమమనస
ఇసటట ననస:22-6-44/1
వయససస:55
లస: పప

95-125/721

Deleted
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1226 SQX2296291
పపరర: కకషష చనవల
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95-119/732

తసడడ:జ రరమననయగడడ చనవల
ఇసటట ననస:22-6-46
వయససస:46
లస: ససస స
1229 SQX2498277
పపరర: రరఢ శక అననవరపప

95-120/777

95-120/656

95-120/698

95-120/654

95-120/824

95-121/6

భరస : మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:22-7-57
వయససస:48
లస: ససస స

1237 SQX1865500
పపరర: ననగ దతస సరయ లలకజశ
గరపవరపప
తసడడ:జ ససధనకర గగపరస గరపవరపప
ఇసటట ననస:22-6-135
వయససస:24
లస: పప

95-120/4

95-125/268

1240 SQX1865252
పపరర: ననగమణణ దదడడ

95-120/5

1242 SQX2497691
పపరర: బబలల శశ కకరణ పసలర

భరస : వనసకట పజసరద రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:22-6-141
వయససస:47
లస: ససస స
95-125/783

1245 SQX1900505
పపరర: చనరయ భకస

95-121/7

తసడడ:జ ధనససజయ భకస
ఇసటట ననస:22-7-7
వయససస:22
లస: పప
95-120/699

1248 SQX1875434
పపరర: లకడర తరరపతమర చసదన

95-121/10

1251 SQX1899749
పపరర: ససనల కకసడ

95-121/8

1254 SQX2299170
పపరర: నసదదన షపక
తసడడ:జ కరరమగలర
ఇసటట ననస:22-7-76
వయససస:24
లస: ససస స

95-119/687

తసడడ:జ పరరర సరరధద దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-6-162
వయససస:23
లస: ససస స
1246 SQX2069573
పపరర: చనరయ భకస

95-121/719

1249 SQX1875574
పపరర: మణణ చసదన

95-121/9

భరస : చనన చసదన
ఇసటట ననస:22-7-51
వయససస:44
లస: ససస స
95-121/11

భసధసవప: చసదజ రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:22-7-54
వయససస:25
లస: పప
95-121/12

1243 SQX1988781
పపరర: భబరర వ దదవరపలర

తసడడ:జ ధనససజయ భకస
ఇసటట ననస:22-7-7
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ చనన చసదన
ఇసటట ననస:22-7-51
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ చనన చసదన
ఇసటట ననస:22-7-51
వయససస:21
లస: పప
1253 SQX1899764
పపరర: షరహహద బబగగమ షపక

95-126/636

Deleted

తసడడ:జ చనన చసదన
ఇసటట ననస:22-7-51
వయససస:20
లస: పప
1250 SQX1875616
పపరర: హరర బబబగ చసదన

1239 SQX1479113
పపరర: వరరసజననయగలల పప టటట

95-120/3

95-120/653
1234 SQX2068856
పపరర: కకదసడ రరజ వనసకట సరయ కకషష
నఖల కకతస మమసస
తసడడ:జ సరసబశవ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:22-6-131
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ రరజ శశఖర పసలర
ఇసటట ననస:22-6-141/B
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ ససభబష సరరకర
ఇసటట ననస:22-7-7
వయససస:21
లస: పప
1247 SQX2233773
పపరర: హరర బబబగ చసదన

1236 SQX2498715
పపరర: వసశ కకషష థనసగసటబర

1231 SQX1818475
పపరర: రఠప సససహ ననరవరరయమ

95-135/606

తసడడ:జ లకడర ననరరయణ పప టటట
ఇసటట ననస:22-06-140
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ రరజ శశఖర పసలర
ఇసటట ననస:22-6-141/B
వయససస:22
లస: పప
1244 SQX1900455
పపరర: నసఖటన సరరకర

1233 SQX2067411
పపరర: కరలలపపకలరర గరత

95-120/655

తసడడ:జ లకరణ సససహ ననరవరరయమ
ఇసటట ననస:22-6-86
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:జ రమమశ తషనసగసటబర
ఇసటట ననస:22-6-133
వయససస:18
లస: పప

భరస : శరఖమ శసకర సససగ కతజ
ఇసటట ననస:22-6-140
వయససస:21
లస: ససస స
1241 SQX2562809
పపరర: బబలల శశ కకరణ పసలర

95-120/2

భరస : కరలలపపకలరర కకషష రరవప
ఇసటట ననస:22-6-113
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప నడమనసరర
ఇసటట ననస:22-6-133
వయససస:33
లస: పప
1238 SQX2069011
పపరర: సరయ జగదదశశరర కతజ

1230 SQX1899384
పపరర: లల కలమమరర వనదసరరపరక

1228 SQX2068385
పపరర: మమనక పప టర చదరరవప

తసడడ:జ రరమ కకషష పజసరద పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:22-6-62
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ వనదసరరపరక
ఇసటట ననస:22-6-68
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:జ ససలమసన షపక
ఇసటట ననస:22-6-94
వయససస:19
లస: పప
1235 SQX2417673
పపరర: శకనస నడమనసరర

95-119/733

భరస : కకషష చనవల
ఇసటట ననస:22-6-46
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ శకరనవరస రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:22-6-62
వయససస:21
లస: ససస స
1232 SQX2034668
పపరర: తహససఫ షపక

1227 SQX2229193
పపరర: ననగ మలర శశరర చనవల

1252 SQX1990308
పపరర: చసదన కకసడ

95-121/718

భరస : ఈశశరరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:22-7-54
వయససస:25
లస: ససస స
95-120/700

1255 SQX1883826
పపరర: భబరర వ బబలమజ గగసతన

95-112/21

తసడడ:జ భబసకర రరవప గగసతన
ఇసటట ననస:22/7/86
వయససస:19
లస: పప
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1256 SQX2031821
పపరర: ననదడళర మణణ కలమమర
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95-120/657

తసడడ:జ ననదడళర నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:22-7-86
వయససస:19
లస: పప
1259 SQX2064467
పపరర: కకషష వనణణ దదవరపలర

95-121/717

95-126/3

95-115/15

95-120/6

95-120/780

95-188/35

95-125/693

తసడడ:జ షరరఫపదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:22-10-28
వయససస:36
లస: పప

1269 SQX2222081
పపరర: వససస అకకస షపక

1272 SQX2068773
పపరర: రరజ పపరరహహత లకడర చనసద

1275 SQX2291912
పపరర: సరసబ మబరరస కనమరర పపడడ

1278 SQX2147981
పపరర: సతఖ ససనత మగరరకకపపడడ

95-125/8

1281 SQX2427011
పపరర: జయ లకడర దనసరర

95-120/702

1284 SQX2367290
పపరర: సససదరరరవప తనత
తసడడ:జ చనన కకటయఖ తనత
ఇసటట ననస:22-10-36
వయససస:55
లస: పప

1264 SQX2187979
పపరర: ససరఖ మణణ కలమమర జకక

95-121/768

95-120/659
1267 SQX1999499
పపరర: యమమన భజమరరసభ బబ యనశశటట

1270 SQX2498368
పపరర: శవ కలమమరర అసదడ

95-120/779

భరస : సరసబశవరరవప అసదడ
ఇసటట ననస:22-9-88
వయససస:34
లస: ససస స
95-120/658

1273 SQX1783315
పపరర: పసజయమసక చసత

95-188/34

తసడడ:జ కకరణ కలమమర చసత
ఇసటట ననస:22-10-1
వయససస:26
లస: ససస స
95-125/691

1276 SQX2291920
పపరర: సతఖవత కనమరర పపడడ

95-125/692

భరస : సరసబ మబరరస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:22-10-10
వయససస:52
లస: ససస స
95-125/699

1279 SQX1064070
పపరర: వనసకట లకడర కటకస

95-125/7

భరస : శకనవరసరరవప కటకస
ఇసటట ననస:22-10-19
వయససస:34
లస: ససస స
95-125/702

భరస : ససబబరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:22-10-24
వయససస:69
లస: ససస స
95-125/9

95-120/816

తసడడ:జ ససబబరరవప బబ యనశశటట
ఇసటట ననస:22-9-66
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గరపరలస యదస
ఇసటట ననస:22-10-12
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ సససగరరయఖ కటకస
ఇసటట ననస:22-10-19
వయససస:41
లస: పప
1283 SQX1950138
పపరర: మగననన మహమరద

95-120/701

తసడడ:జ కరశ వశశననథస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:22-10-10
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:జ సరసబ మబరరస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:22-10-10
వయససస:28
లస: పప
1280 SQX0216200
పపరర: శకనవరసరరవప కటకస

1266 SQX2214062
పపరర: ననగ పపరష యఖ కసచదటట

1261 SQX2552420
పపరర: కకషష ననమమల

తసడడ:జ సతష కలమమర జకక
ఇసటట ననస:22-7-163
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:జ సవజ చనసద
ఇసటట ననస:22-9-108B
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల చసత
ఇసటట ననస:22-10-1
వయససస:56
లస: ససస స
1277 SQX2291896
పపరర: నవన కలమమర కనమరర పపడడ

95-120/782

తసడడ:జ మమహహమబద షపక
ఇసటట ననస:22-9-72
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:జ చలపతరరవప అసదడ
ఇసటట ననస:22-9-88
వయససస:38
లస: పప
1274 SQX1783133
పపరర: పదనరవత చసత

1263 SQX2498467
పపరర: మహహదదదన ఖమన పఠరన

95-112/22

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప ననమమల
ఇసటట ననస:22-7-132
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ వనసకట రరవప కసచదటట
ఇసటట ననస:22-9-38
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఫపర ఖమన
ఇసటట ననస:22-9-71
వయససస:32
లస: ససస స
1271 SQX2498376
పపరర: సరసబశవరరవప అసదడ

95-121/13

తసడడ:జ మబసర ఖమన
ఇసటట ననస:22-7-145
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:జ హహసపసన ఖమన
ఇసటట ననస:22-7-778
వయససస:56
లస: పప
1268 MLJ3670692
పపరర: జజనమ షపక

1260 SQX1980226
పపరర: భబణగ పజకరశ గగసత

1258 SQX1896174
పపరర: మణణకరసత అచచ

తసడడ:జ నగజశశరరరవప అచచ
ఇసటట ననస:22-7-88/A
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: వనసకటకకషషరరవప గగసత
ఇసటట ననస:22-7-129
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ హరరననథ సమమటర
ఇసటట ననస:22-7-135
వయససస:28
లస: పప
1265 SQX0266072
పపరర: కరరమగలమర ఖమన పఠరన

95-120/822

తసడడ:జ గగసతన భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:22/7/86
వయససస:19
లస: పప

భరస : రమమశ దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-7-119
వయససస:39
లస: ససస స
1262 SQX1811637
పపరర: గరరర శసకర సమమటర

1257 SQX2560977
పపరర: భబరర వ బబలమజ గగసతన

1282 SQX2482107
పపరర: పపరష అమరన రరవప దనసరర

95-135/714

తసడడ:జ ససబబరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:22-10-24
వయససస:47
లస: పప
95-125/703

1285 SQX2052637
పపరర: శక గరరరధర వనసకటటష శఖమకకలర

95-125/652

తసడడ:జ శరత కలమమర శఖమకకలర
ఇసటట ననస:22-10-38
వయససస:19
లస: పప
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1286 SQX2146744
పపరర: సరయ పసజయసకర ఇత
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95-125/704

Deleted

తసడడ:జ రరమ రరవప ఇత
ఇసటట ననస:22-10-40
వయససస:23
లస: ససస స

1289 SQX2498160
పపరర: మగరళ సరయ శకనవరస డనరరస

95-125/788

1287 SQX1991694
పపరర: పపజత దరరశ

తసడడ:జ శక రరమ చసదజ మబరరస దరరశ
ఇసటట ననస:22-10-68/2
వయససస:20
లస: ససస స
1290 SQX2485209
పపరర: పరరశన ససలమసనన షపక

తసడడ:జ పపరష చసదజ రరవప డనరరస
ఇసటట ననస:22-10-77 PEDA MASID
వయససస:18
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:22-10-78
వయససస:43
లస: ససస స

1292 SQX2222495
పపరర: ఖజ బబబ షపక

1293 SQX2136232
పపరర: అయయషర ససలమసనన షపక

95-125/706

95-125/653

1288 SQX2221828
పపరర: వనసకట ససజజత మటమరరక

భరస : ససరజష కలమమర మటమరరక
ఇసటట ననస:22-10-69
వయససస:37
లస: ససస స
95-125/767

1291 SQX2485217
పపరర: మసరసన వల షపక

95-125/768

తసడడ:జ ఇబజహహస షపక
ఇసటట ననస:22-10-78
వయససస:48
లస: పప
95-125/707

1294 SQX2067924
పపరర: పరరశతశస వశశననథసన

తసడడ:జ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:22-10-78, BACKSIDE STREET
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:22-10-78,BACKSIDE STREET,
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ వననకటటశశరజలల వశశననథసన
ఇసటట ననస:22-10-90
వయససస:48
లస: పప

1295 SQX2067502
పపరర: రరజజసదజ తనడడవరయ

1296 SQX2069219
పపరర: పపరరషమ వశశననథసన

1297 SQX2068591
పపరర: రమఖ తనడడవరయ

95-119/681

తసడడ:జ సప మమశశర రరవప తనడడవరయ
ఇసటట ననస:22-10-90
వయససస:21
లస: పప

95-120/645

భరస : పరరశతశస వశశననథసన
ఇసటట ననస:22-10-90
వయససస:46
లస: ససస స

95-125/708 1299 SQX2139988
1298 SQX2222156
పపరర: మగరళ ధర గగపరస పచచపపలలసస
పపరర: శరసత కలమమరర పచచపపలలసస

95-125/709

తసడడ:జ ననగరరజ వననగళళ
ఇసటట ననస:22-10-96
వయససస:23
లస: పప

1301 SQX1961143
పపరర: ననగ తజవనణణ వననగళర

1302 SQX2029585
పపరర: నరసససహరరవప చదడళర య

1303 SQX2151223
పపరర: అజజమ సయద

1304 SQX2210193
పపరర: రరజజశశరర ఏలలరర
భరస : జగననరహనరరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:22-10-102
వయససస:63
లస: ససస స
1307 SQX2375442
పపరర: ససరజ నకమ

95-125/698

తసడడ:జ హనసమసత రరవప కకట
ఇసటట ననస:22-10-143
వయససస:29
లస: పప

95-125/696

1308 SQX2059764
పపరర: జబబర రరస పజజజపత

95-125/12

1311 SQX2401016
పపరర: నరసససహ సరశమ తలర స

95-120/644

1314 SQX2413276
పపరర: ససతతషస శరకవణణ కకతత
స రర
తసడడ:జ శకనవరస రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:22-11-6
వయససస:22
లస: ససస స

1306 SQX2305191
పపరర: వనసకట శక సరయ లత గరడవరరస

95-125/697

1309 SQX2550150
పపరర: దదననశకలమమర కలమమర

95-125/793

తసడడ:జ ధసకరరరo కలమమర
ఇసటట ననస:22-10-121
వయససస:33
లస: పప
95-125/700

తలర : పదనరవత
ఇసటట ననస:22-10-130
వయససస:23
లస: పప
95-125/701

95-125/694

తసడడ:జ చడసచస వనసకట శవ కలమమర గరడవరరస
ఇసటట ననస:22-10-108/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ ధసక రరస పజజజపత
ఇసటట ననస:22/10/121
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ కరమమశశర రరవప తనళళస
ఇసటట ననస:22-10-130
వయససస:21
లస: ససస స
1313 SQX2151009
పపరర: అశశసత కలమమర కకట

1305 SQX2458354
పపరర: లకడర సవత సకల

95-125/10

భరస : జఫరర సయద
ఇసటట ననస:22-10-100,
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : బబల సరసబశవ రరవప సకల
ఇసటట ననస:22-10-105
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:జ రరమచసదజ రరవప నకమ
ఇసటట ననస:22-10-109/a
వయససస:30
లస: పప
1310 SQX1950195
పపరర: వరసవ దదవ తలర మ

95-125/655

తసడడ:జ పపదద నరసససహరరవప చదడళర య
ఇసటట ననస:22-10-98
వయససస:45
లస: పప
95-125/695

95-120/646

1300 SQX1900786
పపరర: ససతతష కలమమర వననగళళ

భరస : మగరళ ధర గగపరస పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:22-10-92/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : దదవ కలమమర వననగళర
ఇసటట ననస:22-10-96
వయససస:22
లస: ససస స

95-119/680

తసడడ:జ సప మమశశర రరవప తనడడవరయ
ఇసటట ననస:22-10-90
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:జ మలర కరరరర నయఖ శశటట పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:22-10-92/1
వయససస:52
లస: పప
95-125/11

95-125/705

1312 SQX2007045
పపరర: ఉమ రరణణ కకట

95-125/651

భరస : అశశసత కలమమర కకట
ఇసటట ననస:22-10-143
వయససస:24
లస: ససస స
95-125/716

1315 SQX2151256
పపరర: రరహహత అసడలలరర

95-125/710

తసడడ:జ మగరళమహన రరవప అసడలలరర
ఇసటట ననస:22-11-12
వయససస:19
లస: పప
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పపరర: సరజదన బబగగమ షపక
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95-125/711

భరస : మహమరద అబగదల కరరస
ఇసటట ననస:22-11-16
వయససస:38
లస: ససస స
1319 SQX2503944
పపరర: ససమయ ఫసరదహస షపక

95-123/617

తలర : ఫసరరజ బబష షపక
ఇసటట ననస:22-11-22
వయససస:32
లస: ససస స
1322 SQX1759687
పపరర: పరజజపత దదననసహ కలమమర

95-121/18

1317 SQX1928738
పపరర: పరరశన ససలమసనన షపక

95-156/34

1318 SQX1928555
పపరర: అననసరర బబషర షపవక

95-156/35

భరస : మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:22-11-19
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబబబ షపవక
ఇసటట ననస:22-11-19
వయససస:27
లస: పప

95-119/683
1320 SQX2067262
పపరర: సరయ వనసకట సరసబ శవ రరవప
మదదద
తసడడ:జ వనసకట శవ ననగ మలర శశర రరవప మదదద
ఇసటట ననస:22-11-23
వయససస:20
లస: పప

1321 SQX1759661
పపరర: పరజజపత రజఖ దదవ

భరస : పరజజపత దదననశ కలమమర
ఇసటట ననస:22-11-23,MEDICAL HALL ROAD
వయససస:37
లస: ససస స

1323 SQX1899442
పపరర: జమర అహరద మహమరద

1324 SQX1961093
పపరర: అబగల ఫపవజ యసడడ

95-121/14

95-121/17

95-125/13

తసడడ:జ పరజజపత తనననజ
తసడడ:జ మకలబల అహరద మహమరద
ఇసటట ననస:22-11-23,MEDICAL HALL ROAD ఇసటట ననస:22-11-33
వయససస:41
లస: పప
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ మయనసదదదన యమ కర
ఇసటట ననస:22-11-34
వయససస:42
లస: పప

1325 SQX2068450
పపరర: శరఖస కకరణరయ కలరరజసటబర

1327 SQX2431500
పపరర: శకకరసత తతనసగగసటర

95-120/647

తలర : లలత కలరరజసటబర
ఇసటట ననస:22-11-44
వయససస:21
లస: ససస స
1328 SQX1830892
పపరర: సతష బబబగ అసకకలల

95-121/15

95-125/784

95-125/718

1332 SQX2497725
పపరర: శకదదవ కవపథరపప

1335 SQX2141935
పపరర: సప న షపక

95-119/682

95-125/785

95-126/6

1333 SQX1900851
పపరర: శకదదవ కవపతనరపప

95-126/4

95-125/719

1336 SQX1783125
పపరర: హరరక రరణణ తడడకమళ

1341 SQX1697432
పపరర: హహహమమవత చసతలచడరరవప
భరస : ననగ శవర రరడడ చసతలచడరరవప
ఇసటట ననస:22-11-176
వయససస:23
లస: ససస స

1343 SQX2287951
పపరర: రవ కలమమర నరగన

1344 SQX1900877
పపరర: సమనన షపవక
భరస : సతనసర షపవక
ఇసటట ననస:22-11-179
వయససస:29
లస: ససస స

95-188/36

తసడడ:జ మరరయమ పరజకకద తడడకమళ
ఇసటట ననస:22-11-98
వయససస:21
లస: ససస స

95-125/656 1339 SQX1867068
1338 SQX2020204
పపరర: గరరరధర సరయ రరఘవనసదజ ననరరస
పపరర: మమధవ లత సప మరరఉతష

తసడడ:జ హనసమసత రరవప సప మరరఉతష
ఇసటట ననస:22-11-170
వయససస:40
లస: పప
95-126/575

95-121/16

భరస : వనసకట రరమయఖ కవపతనరపప
ఇసటట ననస:22-11-81
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ రఘగ లకరణ రరవప ననరరస
ఇసటట ననస:22-11-124
వయససస:20
లస: పప

1340 SQX1867050
పపరర: రరజజసదజ పజసరద సప మరరఉతష

1330 SQX1899772
పపరర: జయ శక కరతరపప
భరస : శవ కలమమర కరతరపప
ఇసటట ననస:22-11-81
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:22-11-88
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:జ నరసససహ సరశమ కకణతస
ఇసటట ననస:22-11-106
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:జ ననసచనరయఖ నరగన
ఇసటట ననస:22-11-176
వయససస:31
లస: పప

95-125/717

భరస : వనసకట రరమయఖ కవపథరపప
ఇసటట ననస:22-11-81
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : లమల దదవ లమల
ఇసటట ననస:22-11-82
వయససస:40
లస: ససస స
1337 SQX2105294
పపరర: రరఘవనసదజ కకణతస

1329 NDX0784041
పపరర: కకశశర కలమమర అరర

95-125/715

తసడడ:జ ననగ రరజ శశఖర తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:22-11-58
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:22-11-74
వయససస:36
లస: పప

భరస : శవ కలమమర కరథరపప
ఇసటట ననస:22-11-81
వయససస:22
లస: ససస స
1334 SQX2464303
పపరర: లకడర లమల

95-125/714

భరస : ననగ రరజశశఖర తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:22-11-58
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ భబసకరరరవప అసకకలల
ఇసటట ననస:22-11-72
వయససస:45
లస: పప
1331 SQX2497717
పపరర: జయ శక కరథరపప

1326 SQX2435758
పపరర: సతఖ మధవ తతనసగగసటర

95-126/5

భరస : రరజజసదజ పజసరద సప మరరఉతష
ఇసటట ననస:22-11-170
వయససస:35
లస: ససస స
95-126/7

1342 SQX1811702
పపరర: రవ కలమమర నరగన

95-126/8

తసడడ:జ ననసచనరయఖ నరగన
ఇసటట ననస:22-11-176
వయససస:32
లస: పప
95-126/9

1345 SQX1824150
పపరర: గరపస ననధ పపలలరర

95-126/10

తసడడ:జ కకసడలరరవప పపలలరర
ఇసటట ననస:22-11-179
వయససస:22
లస: పప
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95-126/565

తసడడ:జ శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:22-11-183
వయససస:21
లస: ససస స
1349 SQX2079572
పపరర: రరయమజ షపక

95-137/631

Deleted
95-121/703

తసడడ:జ సమద అబగదల
ఇసటట ననస:22-11-208
వయససస:20
లస: పప
1355 SQX2134294
పపరర: అబగదలమర షపక

95-126/578

95-126/14

భరస : పకదదశ రరజ ససజణరలజ
ఇసటట ననస:22-11-244
వయససస:31
లస: ససస స
95-121/19

తసడడ:జ కకషష మబరరస దరరశ
ఇసటట ననస:22-11-254
వయససస:30
లస: పప

భరస : యకలబ షపక
ఇసటట ననస:22-11-271
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరస రరవప ససదర నబతషలమ
ఇసటట ననస:22-11-284/A
వయససస:22
లస: పప
1370 SQX1950153
పపరర: శకనవరసరరవప నడమనసరర

1354 SQX2236156
పపరర: వహహద షపక

95-126/577

1356 SQX2543775
పపరర: రమమదదవ పప లమసస

1359 SQX1953124
పపరర: దదపసకర లమల

1362 SQX1812098
పపరర: ఫసరరజ షపక

1365 SQX2351427
పపరర: అరశద షపక

1368 SQX1866946
పపరర: యరగరర ఝమనస

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప నడమనసరర
ఇసటట ననస:22-11-287
వయససస:47
లస: పప

1371 SQX2364891
పపరర: ససధకర గరనసగగసటర

95-120/811

భరస : వనసకట గణ పజసరద కకట
ఇసటట ననస:22-12-11/A, VELLAMPALLI CO
వయససస:43
లస: ససస స

1374 NDX2687176
పపరర: కవఖ శక కకటజ
తసడడ:జ శకనవరస రరవప కకటజ
ఇసటట ననస:22-12-14
వయససస:19
లస: ససస స

1357 SQX1987643
పపరర: అబగదల మబన షపక

95-121/704

తసడడ:జ అబగదల సలస షపక
ఇసటట ననస:22-11-238
వయససస:27
లస: పప
95-126/15

1360 SQX1953116
పపరర: శసకర లమల

95-126/16

తసడడ:జ రవ కరళదనసస లమల
ఇసటట ననస:22-11-252
వయససస:33
లస: పప
95-126/17

1363 SQX2334159
పపరర: యకలబ షపక

95-120/695

తసడడ:జ బయజద షపక
ఇసటట ననస:22-11-271
వయససస:51
లస: పప
95-120/697

1366 SQX2532893
పపరర: షరజద మహమరద

95-126/641

భరస : ఇకబబల మహమరద
ఇసటట ననస:22-11-276
వయససస:35
లస: ససస స
95-126/18

1369 SQX1950237
పపరర: శశ రజఖ నడమనసరర

95-125/15

భరస : శకనవరసరరవప నడమనసరర
ఇసటట ననస:22-11-287
వయససస:36
లస: ససస స
95-125/713

తసడడ:జ అననపపరష గరనసగగటబర
ఇసటట ననస:22-11-295
వయససస:43
లస: పప
95-121/20

95-125/712

తసడడ:జ రఫసవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:22-11-225 NEW 78-1-107
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:జ యరగరర ససరర బబబగ
ఇసటట ననస:22-11-286
వయససస:29
లస: ససస స
95-125/16

95-126/13

1353 SQX2464527
పపరర: వనసకటటష మమతషకల

తసడడ:జ యకలబ షపక
ఇసటట ననస:22-11-271
వయససస:20
లస: పప
95-125/657

1351 SQX1866839
పపరర: గరలబ బ షపక

భరస : అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:22-11-193/B LALAPETA
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:జ అహమద షపక
ఇసటట ననస:22-11-265
వయససస:34
లస: పప
95-120/696

95-126/576

భరస : మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:22-11-193/B LALAPETA
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శసకర లమల
ఇసటట ననస:22-11-252
వయససస:28
లస: ససస స

1361 SQX1875384
పపరర: సరసబశవ రరవప దరరశ

1373 SQX1837459
పపరర: సరసశత కకట

95-126/12

భరస : సరసబశవరరవప పప లమసస
ఇసటట ననస:22-11-238
వయససస:42
లస: ససస స

1358 SQX1697085
పపరర: శరకవరణణ ససజణరలజ

1367 SQX2073765
పపరర: సరయ కలమమర ససదర నబతషలమ

1350 SQX1866870
పపరర: అశకఫపననసర షపక

1348 SQX2444198
పపరర: అససఫ షపక

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:22-11-188
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ చసదజ శశఖర మమతషకల
ఇసటట ననస:22-11-219
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:22-11-233
వయససస:30
లస: పప

1364 SQX2351435
పపరర: ఇకబబల ససలమసనన షపక

95-126/11

తసడడ:జ జలమన షపక
ఇసటట ననస:22-11-188
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:22-11-190
వయససస:23
లస: పప
1352 SQX2030500
పపరర: షహహద అబగదల

1347 SQX1973346
పపరర: అబగదల ఖదర షపక

1372 SQX2280758
పపరర: ననగశక గరరర మలశశటట

95-126/579

భరస : రరసబబగ మలశశటట
ఇసటట ననస:22-11-300
వయససస:49
లస: ససస స
94-142/1061

1375 SQX2029619
పపరర: భబనస సరయ తదజ అళనన

95-126/566

తసడడ:జ వనసకట మహహష అళనన
ఇసటట ననస:22-12-14
వయససస:20
లస: పప
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1376 SQX2000966
పపరర: ననగససరజషబబబగ టసగగటటరర

95-121/706

తసడడ:జ రరధకకషష మబరరస టసగగటటరర
ఇసటట ననస:22-12-16
వయససస:31
లస: పప
1379 SQX1950260
పపరర: అమత కలమమర మమహతన

95-126/19

భరస : jayantilal JAIN
ఇసటట ననస:22-12-26
వయససస:53
లస: ససస స
95-126/21

తసడడ:జ బబబబలమల మమహతన
ఇసటట ననస:22-12-26
వయససస:34
లస: పప
1382 SQX2047181
పపరర: వనసకట కరరరసక థనసగసటబర

1377 SQX1950286
పపరర: మహహన దదవ jain

1380 SQX1950294
పపరర: జయసతలమల జరవన

1383 SQX1867001
పపరర: వనసకట శక దసరర అలలకఖ గరలర

95-126/20

భరస : బబబబలమల
ఇసటట ననస:22-12-26
వయససస:54
లస: ససస స
95-126/22

తసడడ:జ సరలరరజ జరవన
ఇసటట ననస:22-12-26
వయససస:57
లస: పప
95-121/712

1378 SQX1950278
పపరర: పపషరపదదవ

1381 SQX1950252
పపరర: బబబబలమల

95-126/23

తసడడ:జ సలరరజ
ఇసటట ననస:22-12-26
వయససస:61
లస: పప
95-126/24

1384 SQX2454411
పపరర: షరహహద మహమరద

95-126/582

తసడడ:జ సతఖ శవ శసకర కలమమర థనసగసటబర
ఇసటట ననస:22-12-34
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ శకధర గరలర
ఇసటట ననస:22-12-38 BACK SIDE OF MUR
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అబగదల రహమమన మహమరద
ఇసటట ననస:22-12-43
వయససస:30
లస: ససస స

1385 SQX1988955
పపరర: రరజ శశఖర బబబగ పరలలస

1386 SQX1988906
పపరర: ననగ జజఖత కకరకపరటట

1387 SQX2353753
పపరర: రసగరయమర పరలలస

95-126/567

తసడడ:జ పపలమరరరవప పరలలస
ఇసటట ననస:22-12-44
వయససస:32
లస: పప
1388 SQX2145951
పపరర: మలర క ససలమసనన సయఖద

భరస : రరజశశఖర బబబగ పరలలస
ఇసటట ననస:22-12-44
వయససస:25
లస: ససస స
95-126/584

భరస : అసర ర అల సయఖద
ఇసటట ననస:22-12-45
వయససస:29
లస: ససస స
1391 SQX2213619
పపరర: తకకల మహమరద

95-126/585

95-121/21

95-121/22

భరస : పజభబకర రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:22-12-110/b
వయససస:45
లస: ససస స

95-121/912

1395 SQX2460178
పపరర: కజత బబచస

1398 SQX1900463
పపరర: శవరరస పజసరద మమటటరర

95-126/25

95-121/744

1401 SQX1833755
పపరర: కజ వ ఎన సరయ కకషష కకట

95-121/751
1393 SQX2156404
పపరర: సస ఏన వ పకథదశ రరజ కనగలలపల

95-121/752

1396 SQX1797281
పపరర: రరజజశక సరశత మమరజమళర

95-121/44

తసడడ:జ రరమచసదజ రరవప మమరజమళర
ఇసటట ననస:22-12-89,
వయససస:27
లస: ససస స
95-121/23

1399 SQX2524361
పపరర: ససరజశ మగపపపరర

95-121/918

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:22-12-91 VURA VARI STREET
వయససస:20
లస: పప
95-121/24

1402 SQX1974815
పపరర: శక లత వనలసపలర

95-121/25

తసడడ:జ వనసకట గణ పజసరద కకట
ఇసటట ననస:22-12-110/A, VELLAM PALLI C
వయససస:23
లస: పప

భరస : పజసరద వనలసపలర
ఇసటట ననస:22-12-110/B
వయససస:40
లస: ససస స

1404 SQX2490811
పపరర: కకషషవనణణ మడడడ

1405 SQX1966522
పపరర: వనలసపలర పజసరద వనలసపలర

భరస : శకనవరస రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:22-12-110/b
వయససస:68
లస: ససస స

95-119/684

తసడడ:జ శకనవరసశసకరపజసరద కనగలలపల
ఇసటట ననస:22-12-84,new no.78-2-208
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ రరధనd కకషష మబరరస మమటటరర
ఇసటట ననస:22-12-91
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకట లకడర ననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:22-12-110
వయససస:54
లస: ససస స
1403 SQX2323582
పపరర: రజఖలకడర మడడడ

1392 SQX2490571
పపరర: పపషరపవత పపసడడల

1390 SQX2067981
పపరర: నఖల సరయ వసశ పప లశశటట
తసడడ:జ వశ కకషష పప లశశటట
ఇసటట ననస:22-12-59/A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరసరరవప బబచస
ఇసటట ననస:22-12-89
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హరర రతశ కలమమర గగసడన
ఇసటట ననస:22-12-91
వయససస:25
లస: ససస స
1400 SQX1824200
పపరర: దదవనసదనజవత కకట

95-121/750

భరస : తజపపరరసతకస హసపబసడ
ఇసటట ననస:22-12-84
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకట పసచచయఖ మమరజమళర
ఇసటట ననస:22-12-89
వయససస:63
లస: పప
1397 SQX1797265
పపరర: వనసకట పపషపవలర గగసడన

1389 SQX2342137
పపరర: పజశరసత కకలగరన

95-126/583

భసధసవప: శశఖర పరలలస
ఇసటట ననస:22-12-44
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరస రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:22-12-51
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:జ అమర బబష మహమరద
ఇసటట ననస:22-12-79
వయససస:23
లస: పప
1394 SQX1797273
పపరర: రరమచసదజ రరవప మమరజమళర

95-126/568

95-121/913

95-126/26

తసడడ:జ గరపరల కకషష మబరరస వనలసపలర
ఇసటట ననస:22-12-110/B
వయససస:46
లస: పప
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1406 SQX1966548
పపరర: వనలసపలర శకలత వనలసపలర

95-126/27

భరస : వనలసపలర పజసరద వనలసపలర
ఇసటట ననస:22/12/110/B
వయససస:40
లస: ససస స
1409 SQX1971688
పపరర: మధసమత వనలసపలర

95-188/37

95-121/746

95-126/28

95-121/28

95-121/907

95-121/910

95-121/31

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:22-12-186
వయససస:30
లస: ససస స

1419 SQX1968676
పపరర: సరసబ శవ రరవప కకపపపరరవపరర

1422 SQX2489326
పపరర: సససధదయమ సయఖద

1425 SQX1875863
పపరర: మగసరకన షపక

1428 SQX1875145
పపరర: షపక ఆరరఫర

95-126/31

1431 SQX1875848
పపరర: మగనఫ షపక

95-126/30

1434 SQX1867035
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకననరర
తసడడ:జ ససబబబరరవప కకననరర
ఇసటట ననస:22-12-193
వయససస:59
లస: పప

1414 SQX1944628
పపరర: రరజశశఖర రరవప కనసకలరరస

95-121/27

1417 SQX1900844
పపరర: ధనలకడర రరవపపడడ

95-126/29

1420 SQX1837368
పపరర: రజషర సయఖద

95-121/29

తసడడ:జ నయమమత సయఖద
ఇసటట ననస:22-12-163
వయససస:22
లస: ససస స
95-121/908

1423 SQX2489631
పపరర: మగనన సయద

95-121/909

భరస : కరమత సయద
ఇసటట ననస:22-12-163
వయససస:39
లస: ససస స
95-121/30

1426 SQX2553998
పపరర: షపక రరషర

95-121/930

భరస : షపక గరసప
ఇసటట ననస:22-12-168
వయససస:18
లస: ససస స
95-121/32

1429 SQX2069995
పపరర: అకబర షపక

95-121/707

తసడడ:జ సరడక షపక
ఇసటట ననస:22-12-171
వయససస:20
లస: పప
95-121/33

1432 SQX2272334
పపరర: అనసష బబయ చసనర డఅలమ

95-125/720

Deleted

తసడడ:జ ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:22-12-175
వయససస:38
లస: పప
95-121/34

95-121/745

భరస : వనసకట రవ కలమమర రరవపపడడ
ఇసటట ననస:22-12-147
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : షపక షరనవరజ
ఇసటట ననస:22-12-171
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:జ పఠరన మననన
ఇసటట ననస:22-12-172
వయససస:40
లస: పప
1433 SQX1875467
పపరర: నగరనన షపక

95-126/581

తసడడ:జ బబజ మహమరద షపక
ఇసటట ననస:22-12-166
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:జ షపక కరరమగలమర
ఇసటట ననస:22-12-171
వయససస:20
లస: ససస స
1430 SQX1866979
పపరర: పఠరన బబజ ఖమన

1416 SQX2418747
పపరర: అహరద జన సయద

1411 SQX2418861
పపరర: సరశత పసజయ దరరసన భబపత

తసడడ:జ సరసబశవరరవప కనసకలరరస
ఇసటట ననస:22-12-137
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:జ కరమత సయఖద
ఇసటట ననస:22-12-163
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:జ మహహదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:22-12-163
వయససస:46
లస: పప
1427 SQX1875152
పపరర: షపక నననబ

95-121/26

తసడడ:జ కకటటశశరరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:22-12-150
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ కరమత సయఖద
ఇసటట ననస:22-12-163
వయససస:19
లస: ససస స
1424 SQX2489649
పపరర: కరరమత సయఖద

1413 SQX1944701
పపరర: పదనరవత కనసకలరరస

95-166/40

తసడడ:జ శకనవరస రరవప భబపత
ఇసటట ననస:22-12-110YB
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ జఫరర సయద
ఇసటట ననస:22-12-142
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకటటశశరరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:22-12-150
వయససస:67
లస: ససస స
1421 SQX2489318
పపరర: జజససరన సయఖద

95-121/743

భరస : రరజశశఖర రరవప కనసకలరరస
ఇసటట ననస:22-12-137
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ సయఖద అహహమమద జజన
ఇసటట ననస:22-12-142
వయససస:22
లస: పప
1418 SQX1968684
పపరర: రరజజశశరర కకపపపరరవపరర

1410 SQX2418986
పపరర: శవ కలమమరర భబపత

1408 SQX1968767
పపరర: పజసరద వనలసపలర

తసడడ:జ గరపరల కకషష మబరరస వనలసపలర
ఇసటట ననస:22-12-110/B
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప భబపత
ఇసటట ననస:22-12-110 Y B
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రశద షపక
ఇసటట ననస:22-12-112
వయససస:32
లస: ససస స
1415 SQX1826155
పపరర: సయఖద మహమరద అససఫ

95-126/580

తసడడ:జ శకనవరస రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:22-12-110/b
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ పజసరద వనలసపలర
ఇసటట ననస:22-12-110/B
వయససస:21
లస: ససస స
1412 SQX2235216
పపరర: జరరనన బబీదగస షపక

1407 SQX2352391
పపరర: పజభబకర రరవప మడడడ

భరస : జయరరస సససగ ననరవరరఖ
ఇసటట ననస:22-12-184
వయససస:22
లస: ససస స
95-126/32

1435 SQX1875475
పపరర: శరసత కలసచనల

95-121/35

భరస : శకనవరస రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:22-12-195
వయససస:22
లస: ససస స
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95-121/708

తసడడ:జ శకనవరస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:22-12-195
వయససస:19
లస: ససస స
1439 SQX1797414
పపరర: రరగరహశ శక లకడర గగడడపరటట

1445 SQX2430239
పపరర: వనసకట ననగ లకడర చదబబజ లల

95-121/36

1440 SQX2188795
పపరర: దసరర భవన పప ననరథ

95-121/37

1443 SQX2034122
పపరర: జ వ ఏస ఏల పసజయసకర కకళళ

1446 SQX2195659
పపరర: అరరఫత షపక

95-126/33

1449 SQX1808401
పపరర: మగరరకకపపడడ సతఖ ససనత
భరస : మగరరకకపపడడ గరపరలస
ఇసటట ననస:22-12-257
వయససస:42
లస: ససస స

1451 SQX1573998
పపరర: వనసకటససబబరరవప ఘసటసరల

1452 SQX2550663
పపరర: పసజయసకర దదవ సకరరయమ

95-121/41

తసడడ:జ లకడరననరరయణ ఘసటసరల
ఇసటట ననస:22-12-268
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:జ నరసససహ రరవప పసననసశశటట
ఇసటట ననస:22-13-25
వయససస:35
లస: ససస స
1457 SQX2059210
పపరర: బబ అయయషర మహమరద

95-120/648

భరస : షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:22-13-84
వయససస:40
లస: ససస స

95-121/749

1458 SQX1797398
పపరర: సలమవపదదదన మహమరద శరరఫ

95-121/760

1461 SQX2338580
పపరర: అపరష ననరజళళ

95-121/39

1464 SQX1899673
పపరర: షరరఫ మహమరద
తసడడ:జ జకకకయ మహమరద
ఇసటట ననస:22-13-84
వయససస:42
లస: పప

1444 SQX1797232
పపరర: నరసససహ రరవప మదల

95-121/38

1447 SQX1797372
పపరర: ఐననస మజయమహ షపక

95-121/45

1450 SQX1808435
పపరర: ఏలలరర రరజజశశరర

95-121/40

భరస : ఏలలరర జగన మహనరరవప
ఇసటట ననస:22-12-257
వయససస:63
లస: ససస స
95-121/929

1453 SQX1797380
పపరర: గరస మయనసలమర బబవగ

95-121/46

తసడడ:జ మహమరద మహదద హహసపసన బబవగ
ఇసటట ననస:22-13-18
వయససస:51
లస: పప
95-121/714

1456 SQX2070381
పపరర: శశకల పప టర చదరరవప

95-121/715

భరస : పరనకరలల పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:22-13-34
వయససస:35
లస: ససస స
95-121/47

95-121/761

భరస : సరసబశవ రరవప ననరజళళ
ఇసటట ననస:22-13-64/5
వయససస:26
లస: ససస స
95-121/48

95-121/710

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:22-12-256,RANGI RAJU VARI
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:జ నసరరదదదన మహమరద షరరఫ
ఇసటట ననస:22-13-53
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ శసకర రరవప ననరజళళ
ఇసటట ననస:22-13-64/5
వయససస:30
లస: పప
1463 SQX1899707
పపరర: హమదన ఫపవరరజ మహమరద

1455 SQX2070324
పపరర: పరనకరలల పప టర చదరరవప

1441 SQX2030427
పపరర: జజఖత సససధసర పరదరరస

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర మదల
ఇసటట ననస:22-12-241
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:జ ససజజత భబరత పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:22-13-34
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ షఫసప మహమరద
ఇసటట ననస:22-13-38
వయససస:18
లస: ససస స
1460 SQX2339521
పపరర: సరసబశవ రరవప ననరజళళ

95-121/711

భరస : పజకరశ కలమమర జరవన సకరరయమ
ఇసటట ననస:22-12-274,
వయససస:37
లస: ససస స
95-121/758

95-121/709

తసడడ:జ శకనవరసరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:22-12-227
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:జ మగజబ షపక
ఇసటట ననస:22-12-256
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ మగజబ షపక
ఇసటట ననస:22-12-256,RANGI RAJU VARI
వయససస:22
లస: పప

1454 SQX2226793
పపరర: లకడర పసననసశశటట

95-121/747

తసడడ:జ పదరననభరరవప కకళళ
ఇసటట ననస:22-12-231
వయససస:20
లస: ససస స
95-121/748

1438 SQX2070266
పపరర: మమనక కకమగరరర

తసడడ:జ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-12-204
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పజసరద పప ననరథ
ఇసటట ననస:22-12-210
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష రరవప చదబబజ లల
ఇసటట ననస:22-12-244
వయససస:39
లస: ససస స
1448 SQX1811900
పపరర: అరరఫత షపక

95-125/658

తసడడ:జ శకనవరస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:22-12-195
వయససస:18
లస: పప

భరస : చసదజ శశఖర గగడడపరటట
ఇసటట ననస:22-12-206
వయససస:37
లస: ససస స
1442 SQX1875343
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
కకపపపరరవపరర
తసడడ:జ చనన శశషయఖ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:22-12-228
వయససస:57
లస: పప

1437 SQX2074219
పపరర: ససధ తననరర

95-121/759
1459 SQX2338689
పపరర: ఎసడడఎ మహమగడ బబగగమ
ఎసడడఎ మహమగడ బబగగమ
తలర : ఎసడడఎ అబద బబగగమ ఎసడడఎ అబద బబగగమ
ఇసటట ననస:22-13-61
వయససస:22
లస: ససస స

1462 SQX2356772
పపరర: శకహరర కకనడద

95-121/762

తసడడ:జ సరసబశవరరవప కకనడద
ఇసటట ననస:22-13-70
వయససస:42
లస: పప
95-121/49

1465 SQX1963826
పపరర: షనసన మహమరద

95-121/50

తసడడ:జ ఉసరరన వల మహమరద
ఇసటట ననస:22-13-84
వయససస:23
లస: ససస స
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1466 SQX2074318
పపరర: ఖజ షపక
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95-125/659

తసడడ:జ సరదర షపక
ఇసటట ననస:22-13-84
వయససస:20
లస: పప
1469 SQX1797422
పపరర: జలమన సయఖద

95-121/52

తసడడ:జ షరరహదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:22-13-93
వయససస:24
లస: పప
1472 SQX2140879
పపరర: మగనన షపక

95-121/763

95-121/753

తలర : పదర సటటట
ఇసటట ననస:22-13-124/A
వయససస:24
లస: ససస స
1481 SQX1875301
పపరర: దసరర రరవప వబగడడ

95-121/59

తసడడ:జ రరజ శశఖర వబగడడ
ఇసటట ననస:22-13-129/2
వయససస:44
లస: పప
1484 SQX1797349
పపరర: మగనన షపక

1470 SQX1899640
పపరర: షరరహదదదన షపక

1471 SQX2070506
పపరర: ఆఫసజద షపక

95-121/53

1473 SQX1875228
పపరర: గగలమఫల సయఖద

1476 SQX2149946
పపరర: జహరర మహమరద

95-121/60

95-121/55

తసడడ:జ మదదన షపక
ఇసటట ననస:22-13-137
వయససస:37
లస: పప

95-121/754

95-121/56

1477 SQX1981208
పపరర: వనసకటటష సటటట

95-121/57

95-121/755 1480 SQX2151934
95-121/756
1479 SQX2195725
పపరర: వనయ కలమమర మదసగపరపప
పపరర: ఉమ ననగలకడర మదసగపరపప

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప మదసగపరపప
ఇసటట ననస:22-13-128
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప మదసగపరపప
ఇసటట ననస:22-13-128
వయససస:21
లస: ససస స

1482 SQX2504629
పపరర: మహమరద మగసరసక అల

1483 SQX2543874
పపరర: ససరజశ బబబగ పప టర చదరరవప

95-120/785

95-121/61

1486 SQX1824093
పపరర: ఖసదసదస సయఖద

95-121/62

తసడడ:జ కరమత అల సయఖద
ఇసటట ననస:22-13-137
వయససస:22
లస: పప

1488 SQX1899624
పపరర: తదజ శశరసక పరగరలల

95-121/64

1489 SQX2317048
పపరర: షకకల పఠరన

95-121/757

తసడడ:జ ఫపరరజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:22-13-154
వయససస:24
లస: ససస స
95-121/764

భరస : వనసకటటశశర రరవప మదసగ పరపప
ఇసటట ననస:22-13-1281
వయససస:45
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకట రసగ రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:22-14-2
వయససస:72
లస: పప

1493 SQX1831056
పపరర: జజఖతరరయ తవరరర

1494 SQX1830991
పపరర: వశరల కలమమర బసడ
తసడడ:జ శశరర బసడ
ఇసటట ననస:22-14-14
వయససస:36
లస: పప

95-121/925

తసడడ:జ శకరరమగలల పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:22-13-131
వయససస:41
లస: పప

1485 SQX1875251
పపరర: తశర స సయఖద

95-129/1002 1491 SQX2187078
1490 SQX2319895
పపరర: వజయ లకడర మదసగ పరపప
పపరర: ఆసజననయగలల పప లశశటట

తసడడ:జ నరరససగ భబన సససగ తవరరర
ఇసటట ననస:22-14-14
వయససస:22
లస: ససస స

1474 SQX1875210
పపరర: మగసస ఫర సయఖద

తసడడ:జ వనసకటరరవప సటటట
ఇసటట ననస:22-13-124/A
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ సరయబబబగ పరగరలల
ఇసటట ననస:22-13-143
వయససస:23
లస: పప

95-121/68

95-121/716

తసడడ:జ ఖమదర వల సయఖద
ఇసటట ననస:22-13-109
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ కరమత అల సయఖద
ఇసటట ననస:22-13-137
వయససస:21
లస: పప
95-121/63

95-126/643

తసడడ:జ ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:22-13-96
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద ఖలద అల
ఇసటట ననస:22-13-131
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:22-13-137
వయససస:32
లస: ససస స
1487 SQX1797364
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:జ అఫసర మహమరద
ఇసటట ననస:22-13-88
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖమశజ ఇబజహహస మహమరద
ఇసటట ననస:22-13-115
వయససస:19
లస: ససస స
95-121/713

1468 SQX2540136
పపరర: జజహహర జబన మహమరద

తసడడ:జ షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:22-13-84 KING HOTEL BACK
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మగసస ఫర సయఖద
ఇసటట ననస:22-13-109
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖమశజ ఇబజహహస మహమరద
ఇసటట ననస:22-13-115
వయససస:23
లస: పప
1478 SQX2070449
పపరర: తజవనణణ సటటట

95-121/51

తసడడ:జ మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:22-13-93
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:22-13-96
వయససస:42
లస: ససస స
1475 SQX2232635
పపరర: జననవడ ఇబజహహస మహమరద

1467 SQX1875277
పపరర: ఉమమర హబబబ మహమరద

1492 SQX2192425
పపరర: భబగఖ లకడర పప లశశటట

95-121/765

భరస : ఆసజననయగలల పప లశశటట
ఇసటట ననస:22-14-2
వయససస:70
లస: ససస స
95-121/69

1495 SQX2197416
పపరర: రతనసలల సపగగ

95-121/766

తసడడ:జ థదరరపథయమ సపగగ
ఇసటట ననస:22-14-30
వయససస:74
లస: ససస స
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1496 SQX2541324
పపరర: కలమమరర బటటటల
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95-121/924

భరస : అదద మబరరస బటటటల
ఇసటట ననస:22-14-58
వయససస:41
లస: ససస స
1499 NDX3110384
పపరర: రతన కలమమరర నసతలపరటట

94-118/1139

94-94/628

95-120/649

94-66/785

94-95/677

94-141/676

తసడడ:జ రరమమరరవప భటబజజ
ఇసటట ననస:23-1-19
వయససస:49
లస: పప

1512 NDX1722447
పపరర: జయదదప రరడడడ కటటకరలమ

1515 SQX2498616
పపరర: గణణశ దదవరపలర

95-199/1060

1518 NDX3030731
పపరర: వజయ భబసకర కసచబబ టర

1521 NDX0541987
పపరర: శరఖమల బటబజజ

94-66/786

1510 NDX1543140
పపరర: రరజజసదజ పజసరద చదబబజ లల

94-94/662

తసడడ:జ చహదరర చదబబజ లల
ఇసటట ననస:22-19-1311
వయససస:61
లస: పప
94-95/678

1524 AP151010387051
పపరర: సరయ పజసరద భటబజజ
తసడడ:జ రరమమరరవప భటబజజ
ఇసటట ననస:23-1-19
వయససస:52
లస: పప

1513 NDX2954071
పపరర: శవ పరశతమర మరసర

94-134/686

తసడడ:జ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-23-1580
వయససస:69
లస: ససస స
95-120/783

94-141/764

1516 SQX1814177
పపరర: జలలకరబ షపక

95-165/30

భరస : అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:22-111-1
వయససస:86
లస: ససస స
1519 NDX1624049
పపరర: వరన పప లలరర

94-141/44

తసడడ:జ వనసకట మలర కరరరర న రరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:23-1-19
వయససస:29
లస: ససస స
94-141/46

భరస : కకషష కకశశర భటబజజ
ఇసటట ననస:23-1-19
వయససస:45
లస: ససస స
94-141/48

94-94/630

94-66/784

తసడడ:జ పరసడడరసగ వఠల కసచబబ టర
ఇసటట ననస:23-01-02
వయససస:49
లస: పప
94-141/45

1504 NDX0669861
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బగరరక

1507 NDX0134270
పపరర: వజయ రరజ కలమమర�
బబలరసకకసడ�
తసడడ:జ దదవదననయఖ�
ఇసటట ననస:22-19-1311
వయససస:41
లస: పప

Deleted

భరస : మలర కరరరర నరరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:23-1-19
వయససస:31
లస: ససస స
1523 NDX1073790
పపరర: కకషషకకశశర భటబజజ

1509 NDX0134213
పపరర: లకడర ననరరయణ మమకల

94-94/627

95-121/70

తసడడ:జ పరరద సరరధద దదవరపలర
ఇసటట ననస:22--77/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ రససల షపక
ఇసటట ననస:22-17177
వయససస:20
లస: ససస స
1520 NDX0328120
పపరర: ఇసదదర పప లలరర

1506 SQX1875194
పపరర: పపషప గరలర పపడడ

1501 JBV2639276
పపరర: రరజఖలకడర బగరరక

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:22-18-1290
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:జ సరసబరరడడడ కటటకరలమ
ఇసటట ననస:22-19-1311
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:22-25-493/123/a
వయససస:24
లస: పప
1517 SQX2447555
పపరర: ఫరతమ షపక

94-94/629

తసడడ:జ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1311
వయససస:70
లస: పప

భరస : రరజజసదజ పజసరద చదబబజ లల
ఇసటట ననస:22-19-1311
వయససస:51
లస: ససస స
1514 NDX2588168
పపరర: ససభబన షపక

1503 JBV2639136
పపరర: రరజజశ బబబగ బగరరక

95-121/927

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప బగరరక
ఇసటట ననస:22-18-1290
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కరరరసక గరలర పపడడ
ఇసటట ననస:22-19-156
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ లకడర ననరరయణ మమకల
ఇసటట ననస:22-19-1311
వయససస:42
లస: పప
1511 NDX1467258
పపరర: వనసకట రరజజశశరర తలమరర

94-124/818

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:22-18-1290
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరజపపరరహహత లకడర చసద
ఇసటట ననస:22-19-108/B
వయససస:37
లస: ససస స
1508 NDX0136861
పపరర: వనణగ మమకల

1500 NDX3132495
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నసతలపరటట

1498 SQX2544153
పపరర: అదద లకడర బటటటల

తసడడ:జ అదద మబరరస బటటటల
ఇసటట ననస:22-14-58 chowtra center
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ ఆదడయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:22-15-5
వయససస:77
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:22-18-1290
వయససస:55
లస: ససస స
1505 SQX2068559
పపరర: రరజ పపరరహహత ఊషర దదవ

95-121/926

తసడడ:జ శరసబయఖ బటటటల
ఇసటట ననస:22-14-58
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:22-15-5
వయససస:69
లస: ససస స
1502 NDX0670232
పపరర: ససలలచన బగరరక

1497 SQX2544112
పపరర: అదద మబరరస బటటటల

1522 JBV3717964
పపరర: లకడర సతఖవత పప లలరర

94-141/47

భరస : వనసకట మలర కరరరర నరరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:23-1-19
వయససస:50
లస: ససస స
94-141/49

1525 NDX0326579
పపరర: గరపసచసద పప లమమటర

94-141/50

తసడడ:జ సతఖననరరయణ పప లమమటర
ఇసటట ననస:23-1-19
వయససస:77
లస: పప
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1526 SQX2456788
పపరర: మనక చసద జరవన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12
95-210/508

తసడడ:జ మగకన చసద జరవన
ఇసటట ననస:23-1-94
వయససస:70
లస: పప
1529 SQX2282887
పపరర: ధరజరసదర జరవన మనక

95-210/511

95-210/514

95-210/515

95-126/637

95-210/567

94-109/783

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:23-10-383
వయససస:48
లస: ససస స
1547 SQX2459444
పపరర: ధనలకడర వలల
ర రర

95-210/503

తసడడ:జ రరజగస మమరర
ఇసటట ననస:23-12-65
వయససస:60
లస: పప

95-210/516

1539 SQX2441335
పపరర: బజహరయఖ రరచరర

1542 SQX2401263
పపరర: కకటట రతనస వనదమసస

95-3/1048

95-210/517

1534 SQX2551331
పపరర: శసకర రరవప గగడడవరడ

95-210/575

1537 SQX2519163
పపరర: రరసబబబగ కమరల

95-120/793

1540 SQX2447589
పపరర: ససనత రరచరర

95-210/518

భరస : రరచరర బజహరయఖ
ఇసటట ననస:23-4-127/B
వయససస:31
లస: ససస స
95-210/495

1543 NDX2798544
పపరర: బబపనయఖ వసకరయల

భరస : వర వనసకట రరమ సరశమ వనదమసస
ఇసటట ననస:23-06-27/a,
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:జ జజనయఖ వసకరయల
ఇసటట ననస:23-6-44
వయససస:68
లస: పప

1545 SQX2358380
పపరర: రరమలసగజశశర రరవప కరత

1546 SQX2467595
పపరర: శకనస వలల
ర రర

95-210/504

95-210/502

95-210/572 1549 SQX2432391
1548 SQX2503118
పపరర: కలమమర వనసకట రరమ కకషష సరధస
పపరర: సతఖననరరయణ సప డడ శశటట

1551 SQX1994300
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వసగపసడడ

1554 SQX2219277
పపరర: హహసదస మలమరదద
తసడడ:జ వనసకటరరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:23-13-34
వయససస:21
లస: ససస స

94-237/851

తసడడ:జ పపదద ననగయఖ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:23-11-117
వయససస:47
లస: పప
95-210/505

తసడడ:జ ససబబ రరవప సప డడ శశటట
ఇసటట ననస:23-12-32
వయససస:50
లస: పప
95-119/688

తసడడ:జ లకరయఖ వసగపసడడ
ఇసటట ననస:23-12-65
వయససస:55
లస: పప
95-210/566

95-210/513

తసడడ:జ కజ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:23-4-127
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ శవ శసకర రరవప సరధస
ఇసటట ననస:23-11-124
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ ససబబయఖ పజత
ఇసటట ననస:23-12-65
వయససస:63
లస: పప
1553 SQX2490340
పపరర: కలమమర మమరర

1536 SQX2408920
పపరర: లకడర ననరరయణ కకసడపలర

1531 SQX2476562
పపరర: నహర హహమసత జరవన

తసడడ:జ వనసకయఖ గగడడవరడ
ఇసటట ననస:23-1-139
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ ససరఖ ననరరయణ కరత
ఇసటట ననస:23-11-91
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనస వలల
ర రర
ఇసటట ననస:23-11-117
వయససస:42
లస: ససస స
1550 SQX1994276
పపరర: కకటటశశర రరవప పజత

95-210/574

తసడడ:జ రరచరర రరమయఖ
ఇసటట ననస:23-4-127/B
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ ఉమ ననథ
ఇసటట ననస:23-5-28
వయససస:21
లస: ససస స
1544 NDX2963767
పపరర: తహహరరన షపక

1533 SQX2551323
పపరర: శశల గగడడవరడ

95-210/510

తసడడ:జ నహర నరజసధర జరవన
ఇసటట ననస:23-1-94
వయససస:24
లస: పప

భసధసవప: శరరష రరణణ కకసడపలర
ఇసటట ననస:23-4-126/A
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ ఆసజజననయగలల గరరర పరటట
ఇసటట ననస:23-4-127
వయససస:22
లస: పప
1541 SQX2493377
పపరర: గరత రరజఖ లకడర మదడదల

95-210/512

భరస : వనసకయఖ గగడడవరడ
ఇసటట ననస:23-1-139
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:జ ఏడడకకసడలల అపసపకటర
ఇసటట ననస:23-4-126
వయససస:27
లస: ససస స
1538 SQX2502854
పపరర: వనసకటటష గరరర పరటట

1530 SQX2282911
పపరర: రజఖ మనక

1528 SQX2282861
పపరర: గజజసదజ జరవన నహర

తసడడ:జ మనక చసద జరవన నహర
ఇసటట ననస:23-1-94
వయససస:50
లస: పప

భరస : ధరజరసదర కలమమర మనక
ఇసటట ననస:23-1-94
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ శరహర గజజసదజ జరవన
ఇసటట ననస:23-1-95
వయససస:22
లస: పప
1535 SQX2292035
పపరర: జజఖత అపసపకటర

95-210/509

భరస : చసద జరవన మనక
ఇసటట ననస:23-1-94
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:జ చసద జరవన మనక
ఇసటట ననస:23-1-94
వయససస:45
లస: పప
1532 SQX2457075
పపరర: నహర సఫరవ జరవన

1527 SQX2479053
పపరర: పజసనన దదవ మనక

1552 SQX2368298
పపరర: బజహరయఖ ఏలల

95-210/506

తసడడ:జ వనసకట రమణ ఏలల
ఇసటట ననస:23-12-65
వయససస:41
లస: పప
95-210/507

1555 SQX2525749
పపరర: సరతనజ బబగగమ షపక

95-195/1577

భరస : ఫకరరదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:23-13-115/A OLD POLICE
వయససస:37
లస: ససస స
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1556 SQX0682351
పపరర: మలలర శశరర ననటట
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95-108/19

1557 SQX1252048
పపరర: ధన లకడర రసపమశశటట

భరస : అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:23-55-369/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప రసపమశశటట
ఇసటట ననస:23-55-369/1
వయససస:47
లస: ససస స

95-108/22
1559 SQX0078964
పపరర: వనసకట శవరరమ కకషష వర పజసరద
యయలరననడడ
తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:23-55-369/1
వయససస:51
లస: పప

1560 SQX1013804
పపరర: వనసకట మణణకసఠ అనష మదదద
తసడడ:జ మలర కరరరర న రరవప మదదద
ఇసటట ననస:23-55-369/1
వయససస:26
లస: పప

1562 SQX2467389
పపరర: చస బబష షపక

1563 SQX2472165
పపరర: కరరశరర షపక

95-17/867

తసడడ:జ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:23/A
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ రరమ కకశశర పరరపటట
ఇసటట ననస:24-4-36
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరసరరవప ససకల
ఇసటట ననస:25-4-65/2
వయససస:21
లస: పప
1571 SQX1713379
పపరర: సరయ రరస వలల
ర రర

95-131/6

95-210/482

95-210/484

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:28-2-208
వయససస:49
లస: ససస స

95-126/638

1575 SQX2045706
పపరర: బజహమన ఏమ

1578 SQX0148742
పపరర: ననగమమరరత అసబడడపపడడ

95-126/586

1581 SQX1529355
పపరర: బగషజ గగలననజ షపక

95-136/679

95-131/7

1584 SQX0017467
పపరర: రరయమజ షపక
తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:28-2-208
వయససస:30
లస: పప

1564 SQX1988211
పపరర: శసషరద షపక

95-120/661

1567 SQX1855493
పపరర: శకనవరస రరవప వనసటజపగ
జ డ

95-210/21

95-199/1062
1570 SQX2292076
పపరర: వనసకట శవ సరయ హరర వర ననగ
భబషణస ఇమరడడ శశటట
తసడడ:జ ననగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:25-8-57
వయససస:22
లస: పప

1573 SQX1903970
పపరర: శవ కలమమర కలరకగసటట

95-137/21

తసడడ:జ మసరసన రరవప కలరకగసటట
ఇసటట ననస:26-7-264
వయససస:32
లస: పప
95-210/483

1576 SQX2076826
పపరర: పజతతఖష ననగరశశటట

95-210/485

భరస : ససబబబరరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:26-38-61
వయససస:25
లస: ససస స
95-125/142

1579 SQX0148858
పపరర: వనసకటనరసససహరరవప

95-125/149

తసడడ:జ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:26-39-1
వయససస:50
లస: పప
95-121/72

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:28-2-208
వయససస:27
లస: ససస స
95-121/74

94-127/24

తసడడ:జ పపరష చసదజ రరవప అననపపరష
ఇసటట ననస:24-1153
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:26-39-1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనస పపదనల
ఇసటట ననస:27-1-1/A
వయససస:19
లస: ససస స
1583 SQX1536152
పపరర: గగలమర ర ససలమసనన షపక

1572 SQX1713189
పపరర: అపరష వలల
ర రర

1561 NDX2245058
పపరర: ననగ పజసనన లకడర గటటటపలర

భరస : ఘన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:24
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:జ కసకక కసకక
ఇసటట ననస:26-34-42
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరసరరవప మసగర
ఇసటట ననస:26-38-197/B
వయససస:23
లస: పప
1580 SQX2253748
పపరర: దసరరర లకడర పపదనల

95-17/868

భరస : రవ తదజ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-6-282
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ కకషష మబరరస కకమగరరర
ఇసటట ననస:26-28-71
వయససస:23
లస: ససస స
1577 SQX2045763
పపరర: నరజష మసగర

1569 SQX2067031
పపరర: సరయ గణణశ వరమలలర

95-108/21

భరస : చడవతనఖ ససజవ గటటటపలర
ఇసటట ననస:23-147
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరసరరవప వరమలలర
ఇసటట ననస:25-7-30
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటసశర రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-5-265
వయససస:23
లస: పప
1574 SQX2076818
పపరర: మహహశశరర కకమగరరర

95-109/15

భసధసవప: రవ తదజ
ఇసటట ననస:24/9/131
వయససస:49
లస: పప
95-210/480

1558 SQX1167221
పపరర: ససభదజ గబడసరర

భరస : పజకరశ రరవప గబడసరర
ఇసటట ననస:23-55-369/1
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:జ చస బబష షపక
ఇసటట ననస:23/A
వయససస:22
లస: ససస స

95-128/1014 1566 SQX2507077
1565 SQX2046100
పపరర: వ ఆర అనసష శకపసజయ పరరపటట
పపరర: భబసకర రరవప బబజవరడ

1568 SQX2022846
పపరర: కలమమర సరశమ ససకల

95-108/20

1582 SQX0170423
పపరర: పదరజ కనగల పపల

95-121/73

భరస : శకనవరసశసకరపజసరద కనగల పపల
ఇసటట ననస:28-2-208
వయససస:48
లస: ససస స
95-121/75

1585 SQX1536137
పపరర: మగజబ షపక

95-121/77

తసడడ:జ మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:28-2-208
వయససస:50
లస: పప
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95-121/78 1587 SQX0893677
1586 SQX0170639
పపరర: శకనవరసశసకరపజసరద కనగలలపల
పపరర: అసజజద షపక

తసడడ:జ లకడర వనసకట ననరరయణ రరవప కనగల
ఇసటట ననస:28-2-208
వయససస:51
లస: పప

తలర : మలకర
ఇసటట ననస:28-11-600
వయససస:91
లస: పప

1589 SQX2237758
పపరర: ఫపవరరజ షపక

1590 SQX2026417
పపరర: మలర క ససలమసనన షపక

95-131/651

Deleted

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:30-05-23/C
వయససస:42
లస: ససస స

1592 SQX2034742
పపరర: పకథదశ ననథ కకతస మమసస

95-124/622

తసడడ:జ ఆసజననయగలల కకతస మమసస
ఇసటట ననస:50-90(12-12-06)
వయససస:21
లస: పప
1595 SQX1628280
పపరర: షపక ఇబజహహస

95-137/24

భరస : అమరజసదజ వనమబరర
ఇసటట ననస:58-94-675
వయససస:37
లస: ససస స
1601 SQX2539377
పపరర: భగలకడర తలమరర

95-137/806

95-137/42

తసడడ:జ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:65-26-2062
వయససస:33
లస: ససస స
1610 SQX1530451
పపరర: నజర షపక
భరస : హహమయయన షపక
ఇసటట ననస:65.181677
వయససస:24
లస: ససస స
1613 SQX2260636
పపరర: ఖజ వల షపక
తసడడ:జ అజజస షపక
ఇసటట ననస:66-6-6209
వయససస:18
లస: పప

1596 SQX1629429
పపరర: ససజయ పసగల

95-137/25

1599 SQX1478735
పపరర: పపలర మర పపనసమమల

1602 SQX2522498
పపరర: ససజజత గబరరపపసఅలమ

1605 SQX2041002
పపరర: షకకర షపక

1608 SQX1071745
పపరర: కహదరరణ షపక

1611 SQX0922740
పపరర: కరరరమబరర ననగరరర న

1614 SQX2182145
పపరర: నససమ షపక
భరస : మగజబ షపక
ఇసటట ననస:66-7-396
వయససస:44
లస: ససస స

95-126/38

1597 SQX1271014
పపరర: ససనతన రతన మగననలలరర

95-210/30

తసడడ:జ వనసకట జగన మహన గగపరస మగననల
ఇసటట ననస:58-94-675
వయససస:28
లస: ససస స
95-210/32

1600 SQX1479048
పపరర: సలస షపక

95-210/33

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-94-675
వయససస:27
లస: పప
95-137/782

1603 SQX2505790
పపరర: మహమరద జహహద షపక

95-137/767

తసడడ:జ అబగదల షపక
ఇసటట ననస:63-13-617
వయససస:18
లస: పప
95-127/795

1606 SQX2030765
పపరర: ఖమదర షపక

95-199/963

తసడడ:జ బబజజన షపక
ఇసటట ననస:65-26-201/7, 0 LINE
వయససస:48
లస: పప
95-199/799

1609 SQX1054204
పపరర: మధస పపరరషమ చసతన

95-199/890

తసడడ:జ వనసకట రమణ చసతన
ఇసటట ననస:65-111274
వయససస:25
లస: ససస స
95-199/907

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:65.181677
వయససస:28
లస: పప
95-130/890

95-124/614

తసడడ:జ కనకయఖ�
ఇసటట ననస:54-27-2015
వయససస:34
లస: పప

భరస : అలమ షపక
ఇసటట ననస:65-45-1450
వయససస:27
లస: ససస స
95-199/905

1591 SQX2072767
పపరర: గరజల ససరజశ గరజల

95-124/631 1594 SQX0474379
1593 SQX2073054
పపరర: వ వ యన యస రమఖ వనమగల
పపరర: సరసబశవరరవప కలలపకలరర�

తసడడ:జ భబశ షపక
ఇసటట ననస:65-6-2094
వయససస:21
లస: పప
95-199/779

95-129/1003

తసడడ:జ గరరర ననయగడడ గరజల
ఇసటట ననస:48-02-199
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస గబరరపపసఅలమ
ఇసటట ననస:62-30-14/6
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:64-30-1435
వయససస:27
లస: పప
1607 SQX0709634
పపరర: సశపన నసబబరర

తసడడ:జ జజకకర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:35-15-1737
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పజభగదనస పపనసమమల
ఇసటట ననస:58-94-675
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తలమరర
ఇసటట ననస:62-20-100
వయససస:70
లస: ససస స
1604 SQX1724798
పపరర: ననగబర వరల షపక

95-135/607

తసడడ:జ ధథసదదరరస పసగల
ఇసటట ననస:56-31-108
వయససస:55
లస: పప
95-210/31

1588 SQX2223378
పపరర: హహనన కరసర షపక

తసడడ:జ నససజ షపక
ఇసటట ననస:29-4-1997
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:జ పజవణ కలమమర వనమగల
ఇసటట ననస:54-5-1283
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ షపక బబదసల నబ
ఇసటట ననస:56-31-108
వయససస:31
లస: పప
1598 SQX1216341
పపరర: అపరష వనమబరర

95-137/22

1612 SQX1700160
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-128/109

తసడడ:జ మగనర షపక
ఇసటట ననస:66-6-415
వయససస:33
లస: పప
95-136/783

1615 SQX0958025
పపరర: రరజజశన బబగగమ షపక

95-135/279

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:66-8-1
వయససస:27
లస: ససస స
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పపరర: షబబర షపక
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95-135/280

తసడడ:జ ససభబన
ఇసటట ననస:66-8-1
వయససస:33
లస: పప
1619 SQX1710201
పపరర: షరహహనన గగళరపలర

95-130/563

1620 MLJ3181708
పపరర: మగగబల షపక

95-136/74

భరస : ఖరరమ
ఇసటట ననస:66-8-313
వయససస:42
లస: ససస స

1623 SQX2340628
పపరర: శబర బబగస షపక

భరస : శరఖసబబబగ
ఇసటట ననస:66-8-336
వయససస:49
లస: ససస స

1626 SQX1251263
పపరర: వకరస ససరఖకళయఖణస

95-135/620

1629 SQX0044669
పపరర: వనసకట రమణనరరవ
తసడడ:జ ననగజశశరరరవ
ఇసటట ననస:66-8-338
వయససస:44
లస: ససస స

1631 SQX0044735
పపరర: ససగగణవత

1632 SQX1591834
పపరర: రరమ దదవ కకవనలకరర

95-137/292

భరస : వనసకట రమణరరవప
ఇసటట ననస:66-8-338
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:66-8-338
వయససస:43
లస: పప
1637 SQX2079382
పపరర: అనసషర రరణణ ససరఖ కలమఖణస

95-137/642

తసడడ:జ బబబబజ రరవప ససరఖ కలమఖణస
ఇసటట ననస:66-8-338
వయససస:22
లస: ససస స
1640 SQX1477455
పపరర: అఫప జ జ షపక
తసడడ:జ బబబగలమల షపక
ఇసటట ననస:66-8-339
వయససస:30
లస: పప

1635 SQX2079333
పపరర: గణణష రరవప ససరఖ కలమఖణస

1624 SQX2217511
పపరర: బగరరన షపక

95-136/785

95-137/288

1627 SQX0552166
పపరర: ససరఖకళయఖణస శరఖమ బబబగ

95-137/290

1630 AP151000576128
పపరర: లకడరబబయయ యస

95-137/291

భరస : బబలమజరరవప
ఇసటట ననస:66-8-338
వయససస:47
లస: ససస స
95-137/293

1633 AP151000576132
పపరర: లసగరబబయయ యస

95-137/294

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:66-8-338
వయససస:82
లస: ససస స
95-137/640

1636 SQX2079366
పపరర: లకడర బబయ ససరఖ కలమఖణస

1638 SQX1065045
పపరర: రజషర షపక

1639 SQX1065037
పపరర: షసషరద బబగస షపక

95-137/296

95-137/641

95-137/297

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:66-8-339
వయససస:61
లస: ససస స
95-137/299

తసడడ:జ తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:66-8-339
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ చషసట షపక
ఇసటట ననస:66-8-340
వయససస:25
లస: ససస స

95-137/289

తసడడ:జ తడవమమజ
ఇసటట ననస:66-8-336
వయససస:60
లస: పప

భరస : బబబబజ రరవప ససరఖ కలమఖణస
ఇసటట ననస:66-8-338
వయససస:47
లస: ససస స

1641 SQX0947622
పపరర: రఫస షపక

95-136/73

తసడడ:జ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:66-8-335
వయససస:20
లస: పప

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:66-8-339
వయససస:42
లస: ససస స
95-137/298

1621 AP151000573430
పపరర: షహజజదద బబగస

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప ససరఖ కలమఖణస
ఇసటట ననస:66-8-338
వయససస:49
లస: పప

95-137/643 1644 SQX1202696
1643 SQX2079283
పపరర: రరజజశశరర బబయ హరర మమణణకఖస
పపరర: షఫసయ షపక

భరస : సరయ రరస హరర మమణణకఖస
ఇసటట ననస:66-8-339
వయససస:68
లస: ససస స

95-136/784

భరస : దసరర పజసరద కకవనలకరర
ఇసటట ననస:66-8-338
వయససస:57
లస: ససస స
95-137/295

95-136/798

భరస : ససలమర
ఇసటట ననస:66-8-300
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:జ శరఖమ బబబగ ససరఖకళయఖణస
ఇసటట ననస:66-8-336
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ మహన రరవప ససరఖ కళయఖణస
ఇసటట ననస:66-8-338
వయససస:57
లస: పప

1634 MLJ1737337
పపరర: యస. గణణశ రరవప

95-137/286

తసడడ:జ నససజదదదన షపక
ఇసటట ననస:66-8-335
వయససస:62
లస: ససస స
95-137/287

1618 SQX2354124
పపరర: హబబ ఖమన పఠరన

తసడడ:జ ఇసరరయల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-8-37
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:66-8-299
వయససస:65
లస: పప

1622 AP151000573060
పపరర: రరహన

1628 SQX2072486
పపరర: బబబబజ రరవప ససరఖ కళయఖణస

95-135/281

తసడడ:జ గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:66-8-1
వయససస:50
లస: పప

భరస : రహహస పఠరన
ఇసటట ననస:66-8-157
వయససస:21
లస: ససస స

1625 AP151000576265
పపరర: ఝమనసలకడర యస

1617 SQX0958033
పపరర: ససభబన షపక

1642 SQX1064856
పపరర: ససభబన షపక

95-137/300

తసడడ:జ సతనసర
ఇసటట ననస:66-8-339
వయససస:65
లస: పప
95-137/301

1645 SQX1064948
పపరర: కరరమగన షపక

95-137/302

భరస : జనసన షరరఫ
ఇసటట ననస:66-8-340
వయససస:32
లస: ససస స

Page 168 of 402

1646 MLJ1731397
పపరర: షకకలమ షపక
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95-137/303

భరస : సయఖద చససట
ఇసటట ననస:66-8-340
వయససస:50
లస: ససస స
1649 SQX2380798
పపరర: అహమద షపక

95-136/786

95-137/309

95-137/312

95-137/315

95-137/317

95-137/320

95-137/323

భరస : ఫతషలమరహ మహమరద
ఇసటట ననస:66-8-344
వయససస:27
లస: ససస స

1659 SQX2298230
పపరర: రజజక షపక

1662 SQX0823880
పపరర: నజమమ షపక

1665 AP151000576040
పపరర: మమమమగన షపక

1668 MLJ3181880
పపరర: నససమమ షపక

95-137/723

1671 SQX2076800
పపరర: జజకకర హహసపన మహమరద

95-136/787

1674 SQX1507518
పపరర: అజజస మహమరద
తసడడ:జ రషసద మహమరద
ఇసటట ననస:66-8-344
వయససస:27
లస: పప

1654 MLJ3181385
పపరర: కలయగన షపక

95-137/311

1657 MLJ1733757
పపరర: రరఫ షపక

95-137/314

1660 SQX1251602
పపరర: సమర షపక

95-137/316

భరస : జబబబర షపక
ఇసటట ననస:66-8-343
వయససస:26
లస: ససస స
95-137/318

1663 MLJ1750074
పపరర: అకస ర షపక

95-137/319

భరస : గరస
ఇసటట ననస:66-8-343
వయససస:40
లస: ససస స
95-137/321

1666 SQX0488387
పపరర: హమద షపక

95-137/322

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:66-8-343
వయససస:34
లస: పప
95-137/324

1669 SQX2252765
పపరర: మమమమబన షపక

95-137/722

భరస : జజన
ఇసటట ననస:66-8-343
వయససస:64
లస: ససస స
95-130/705

తసడడ:జ సరధదక మహమరద
ఇసటట ననస:66-8-344
వయససస:25
లస: పప
95-137/326

95-137/308

తసడడ:జ రహమమన
ఇసటట ననస:66-8-342
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రజజక
ఇసటట ననస:66-8-343
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ జలమన
ఇసటట ననస:66-8-343
వయససస:29
లస: ససస స
1673 SQX1942937
పపరర: సరదదయ మహమరద

95-137/313

భరస : రజజక
ఇసటట ననస:66-8-343
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:66-8-343
వయససస:38
లస: పప
1670 SQX2298461
పపరర: షబబనన షపక

1656 MLJ1736560
పపరర: జబబబర షపక

1651 MLJ1733591
పపరర: రరకరసనన షపక

భరస : ఆషరరబ షపక
ఇసటట ననస:66-8-342
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అజగర అల
ఇసటట ననస:66-8-343
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల రజజక
ఇసటట ననస:66-8-343
వయససస:52
లస: ససస స
1667 SQX0586297
పపరర: ఖమజజ షపక

95-137/310

తసడడ:జ జలమన
ఇసటట ననస:66-8-343
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:66-8-343
వయససస:35
లస: ససస స
1664 MLJ3181856
పపరర: కరరమగలమర షపక

1653 AP151000576053
పపరర: సరబరరబబగస షపక

95-137/305

భరస : రరఫ
ఇసటట ననస:66-8-342
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ రహమమన
ఇసటట ననస:66-8-342
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ ఆషరరబ షపక
ఇసటట ననస:66-8-342
వయససస:47
లస: పప
1661 SQX0488247
పపరర: జబనన షపక

95-137/307

భరస : ఆషరబ షపక
ఇసటట ననస:66-8-342
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ రహమమన
ఇసటట ననస:66-8-342
వయససస:33
లస: పప
1658 MLJ3181393
పపరర: రహహమమన షపక

1650 SQX1942879
పపరర: ససభబన షపక

1648 MLJ1731348
పపరర: చససట షపక

తసడడ:జ సయఖద చససట
ఇసటట ననస:66-8-340
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-8-341
వయససస:58
లస: పప

భరస : అహరద
ఇసటట ననస:66-8-342
వయససస:41
లస: ససస స
1655 MLJ1737865
పపరర: ఖయబఖస షపక

95-137/304

తసడడ:జ ఫరరద
ఇసటట ననస:66-8-340
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:66-8-341
వయససస:44
లస: పప
1652 SQX0733741
పపరర: షసషషన షపక

1647 MLJ1742311
పపరర: జనసన షపక

1672 SQX1903962
పపరర: రఫరత ససలమసనన షపవక

95-137/325

తసడడ:జ జజన బబషర షపవక
ఇసటట ననస:66-8-344
వయససస:23
లస: ససస స
95-137/327

1675 SQX1975200
పపరర: జన బబష మహమరద

95-137/328

తసడడ:జ రశద మహమరద
ఇసటట ననస:66-8-344
వయససస:24
లస: పప

Page 169 of 402

1676 SQX1942853
పపరర: ఆరరఫ మహమరద
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95-137/329

తసడడ:జ ఉమమర మహమరద
ఇసటట ననస:66-8-344
వయససస:23
లస: పప
1679 SQX2224137
పపరర: మలర క మహమరద

95-137/726

95-137/332

95-137/335

95-137/338

95-137/341

95-137/344

95-137/347

తసడడ:జ వల
ఇసటట ననస:66-8-348
వయససస:33
లస: పప

1689 AP151000576038
పపరర: సరదదక మహరద

1692 SQX0823898
పపరర: నససమమ SK

1695 SQX0488296
పపరర: షరకకరర షపక

1698 SQX0214643
పపరర: బబజ షపక

95-137/350

1701 SQX2238442
పపరర: సమర షపక

95-137/339

95-137/342

తసడడ:జ కరరమగలమర అపరపపపరస
ఇసటట ననస:66-8-349
వయససస:24
లస: ససస స

95-137/334

1687 SQX0552067
పపరర: షపక జజనబబషర

95-137/337

1690 SQX1591875
పపరర: నజజర షపక

95-137/340

1693 SQX0404236
పపరర: షమమ షపక

95-137/343

భరస : జజన
ఇసటట ననస:66-8-346
వయససస:32
లస: ససస స
95-137/345

1696 SQX0044529
పపరర: రహమత షపక�

95-137/346

భరస : ఉసరరన�
ఇసటట ననస:66-8-346
వయససస:48
లస: ససస స
95-137/348

1699 SQX0422402
పపరర: కలస షపక

95-137/349

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:66-8-346
వయససస:33
లస: పప
95-130/891

Deleted

1704 SQX1266858
పపరర: షహననజ అపరపపపరస

1684 AP151000576328
పపరర: జరరననబబగస మహరద

భరస : నయయమ షపక
ఇసటట ననస:66-8-346
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ బబజ షపక
ఇసటట ననస:66-8-348
వయససస:22
లస: పప
95-137/727

95-137/331

తసడడ:జ ఆల షరహహన
ఇసటట ననస:66-8-344/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ ఉసరరన
ఇసటట ననస:66-8-346
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద ఖమససస�
ఇసటట ననస:66-8-346
వయససస:56
లస: పప
1703 SQX2252740
పపరర: నయయమ షపక

95-137/336

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:66-8-346
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ బబజ షపక
ఇసటట ననస:66-8-346
వయససస:24
లస: పప
1700 AP151000576145
పపరర: జజన షపక�

1686 SQX0488312
పపరర: అసర స మగహమరద

1681 AP151000576014
పపరర: దదలల మద బబగస మహమరద

భరస : ఉమరర
ఇసటట ననస:66-8-344/1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నసర
ఇసటట ననస:66-8-346
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-8-346
వయససస:34
లస: ససస స
1697 SQX1591859
పపరర: జబర షపక

95-137/333

తసడడ:జ ఉసరరన
ఇసటట ననస:66-8-344/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:66-8-346
వయససస:31
లస: ససస స
1694 SQX1591891
పపరర: శరకకర షపక

1683 SQX0971697
పపరర: మహమరద జరరనన బబగస

95-137/725

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:66-8-344/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ ఉమరర
ఇసటట ననస:66-8-344/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ ఉసరరన
ఇసటట ననస:66-8-344/1
వయససస:47
లస: పప
1691 SQX0358903
పపరర: నజమమ షపక

95-137/330

భరస : ఉమరర
ఇసటట ననస:66-8-344/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఉసరరన
ఇసటట ననస:66-8-344/1
వయససస:82
లస: ససస స
1688 AP151000576012
పపరర: రషసద మహరద

1680 AP151000576015
పపరర: అతహర మహమరద

1678 SQX2223303
పపరర: మహమరద ఫరరర ససలమసనన

తసడడ:జ సరధదక
ఇసటట ననస:66-8-344
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఉసరరన
ఇసటట ననస:66-8-344/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరదదక
ఇసటట ననస:66-8-344/1
వయససస:41
లస: ససస స
1685 AP151000576029
పపరర: కరశరరననసర మహమరద

95-137/724

తసడడ:జ సరధదక
ఇసటట ననస:66-8-344
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ రషసద
ఇసటట ననస:66-8-344
వయససస:21
లస: ససస స
1682 AP151000576013
పపరర: షసషరదర బబగస మహమరద

1677 SQX2223311
పపరర: మహమరద జకకర హహసపన

95-137/352

1702 SQX1942861
పపరర: షహహదన షపక

95-137/351

తసడడ:జ ఇమమమ న షపక
ఇసటట ననస:66-8-348
వయససస:21
లస: ససస స
1705 SQX1266874
పపరర: ససననన షపక

95-137/353

తసడడ:జ మగజబ షపక
ఇసటట ననస:66-8-349
వయససస:24
లస: ససస స
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95-137/354

తసడడ:జ భకడ
ఇసటట ననస:66-8-349
వయససస:33
లస: ససస స
1709 AP151000576138
పపరర: అబదన షపక

95-137/357

95-137/360

తసడడ:జ బకరశ శశక
ఇసటట ననస:66-8-349
వయససస:47
లస: పప
1718 MLJ3181286
పపరర: బకడ షపక

95-137/366

95-137/367

95-137/370

తసడడ:జ ఇదదస
జ
ఇసటట ననస:66-8-350
వయససస:42
లస: పప
1730 SQX2247831
పపరర: మహమరద తహససన ససలమసన

తసడడ:జ గన
ఇసటట ననస:66-8-352
వయససస:33
లస: ససస స

95-137/728

1725 SQX0044685
పపరర: జబఉలమర షపక

1728 MLJ1737394
పపరర: మహమబద షపక

95-137/729

1731 SQX2512770
పపరర: షపక హహసససన

95-137/368

1734 MLJ1742212
పపరర: ఖమశసబ సయఖద
భరస : గన
ఇసటట ననస:66-8-352
వయససస:65
లస: ససస స

1720 SQX2076198
పపరర: హహసపనన షపక

95-129/936

1723 SQX0488361
పపరర: మలర క షపక

95-137/369

భరస : మగనర
ఇసటట ననస:66-8-350
వయససస:40
లస: ససస స
95-137/371

1726 MLJ1737055
పపరర: మగషరసక మహమరద

95-137/372

తసడడ:జ ఇదదస
జ
ఇసటట ననస:66-8-350
వయససస:40
లస: పప
95-137/374

1729 SQX2001204
పపరర: రహమమన షపక

95-137/644

తసడడ:జ మబనర
ఇసటట ననస:66-8-350
వయససస:18
లస: పప
95-127/988

తసడడ:జ షపక ఇసరరయల
ఇసటట ననస:66-8-352
వయససస:18
లస: ససస స
95-137/376

95-137/365

తసడడ:జ ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:66-8-350
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇదదస
జ
ఇసటట ననస:66-8-350
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల జబబవర
ఇసటట ననస:66-8-351
వయససస:26
లస: ససస స
1733 MLJ1742253
పపరర: ఫరతమమ సయఖద

1722 SQX0488627
పపరర: ఖమదసరరననసర షపక

95-137/362

తసడడ:జ నబ�
ఇసటట ననస:66-8-349
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ ఇదదస
జ
ఇసటట ననస:66-8-350
వయససస:34
లస: పప
95-137/373

1714 SQX0488346
పపరర: ససరరజ షపక�

95-137/364 1717 SQX0488262
1716 SQX0893610
పపరర: జజవద హహసపసన మహమరద
పపరర: బబజ షపక�

1719 SQX2247849
పపరర: ఆఫసజన షపక

95-137/359

తసడడ:జ భక�
ఇసటట ననస:66-8-349
వయససస:33
లస: పప

భరస : మగసరసఫ
ఇసటట ననస:66-8-350
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-8-350
వయససస:42
లస: ససస స
1727 MLJ1737303
పపరర: మగనర

95-137/361

తసడడ:జ బబషస
ఇసటట ననస:66-8-349
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ రహహస
ఇసటట ననస:66-8-350
వయససస:30
లస: ససస స
1724 SQX1942986
పపరర: జజహహదన షపక

1713 SQX1137869
పపరర: అపరపపపరస జజన బబష

95-137/356

భరస : బకడ
ఇసటట ననస:66-8-349
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల మజద మహమరద
ఇసటట ననస:66-8-349
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ రసజజన
ఇసటట ననస:66-8-349
వయససస:72
లస: పప
1721 SQX0450312
పపరర: రరజశనన షపక

95-137/358 1711 SQX1137828
1710 SQX1108050
పపరర: మగసతజ బబగమ అపరపపపరస
పపరర: షపక జమగరరత

తసడడ:జ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:66-8-349
వయససస:25
లస: పప
95-137/363

1708 AP151000576137
పపరర: హహసపనన షపక

భరస : బకడ
ఇసటట ననస:66-8-349
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర అపరపపపరస
ఇసటట ననస:66-8-349
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : బకడ
ఇసటట ననస:66-8-349
వయససస:66
లస: ససస స
1715 MLJ1737022
పపరర: మగజబ శశక

95-137/355

భరస : మమహబబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-8-349
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మగజబ
ఇసటట ననస:66-8-349
వయససస:42
లస: ససస స
1712 AP151000576081
పపరర: జమగమ త షపక

1707 SQX1942895
పపరర: నససమ షపక

1732 SQX1942911
పపరర: సమరర షపక

95-137/375

తసడడ:జ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-8-352
వయససస:20
లస: ససస స
95-137/377

1735 SQX0488593
పపరర: షఫస షపక

95-137/378

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:66-8-352
వయససస:30
లస: పప
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1736 SQX1251453
పపరర: మహమరద అబగదల అహద

95-137/379

1737 SQX2252583
పపరర: జబవపలమర షపక

తసడడ:జ మహమరద అబగదల రహమమన
ఇసటట ననస:66-8-352
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ ఇసరరయల
ఇసటట ననస:66-8-352
వయససస:30
లస: పప

1739 SQX1251636
పపరర: రజయమ ససలమసనన షపక

1740 MLJ3181724
పపరర: గరస షపక

95-137/381

తసడడ:జ రహహస షపక
ఇసటట ననస:66-8-353
వయససస:27
లస: ససస స
1742 SQX0044586
పపరర: అబగదల రరఫ షపక

95-137/384

95-137/387

95-137/390

95-136/77

95-137/392

95-137/395

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:66-8-358
వయససస:75
లస: ససస స

1752 SQX2356400
పపరర: జఫరర జన బబష షపక

1755 AP151000576172
పపరర: మహమరద షపక

1758 SQX0044719
పపరర: జజహహరర షపక

95-136/790

1761 SQX0450304
పపరర: అఖల అహమరద షపక

95-136/75

1764 SQX1357376
పపరర: షపక కరరమగలమర
తసడడ:జ షపక జజన బబషరజ
ఇసటట ననస:66-8-358
వయససస:24
లస: పప

1744 SQX1458323
పపరర: అబగదల రహహస షపక

95-137/386

1747 SQX1458356
పపరర: బబషస షపక

95-137/389

1750 SQX1527862
పపరర: జఫరర షపక

95-136/76

తసడడ:జ జజన షపక
ఇసటట ననస:66-8-355
వయససస:25
లస: పప
95-136/789

1753 AP151000576106
పపరర: నజరరబబగస షపక

95-137/391

భరస : మహమరద
ఇసటట ననస:66-8-355
వయససస:46
లస: ససస స
95-137/393

1756 SQX1591917
పపరర: నజరరనసననసర షపక

95-137/394

భరస : అబగదల నజర షపక
ఇసటట ననస:66-8-355-1
వయససస:38
లస: ససస స
95-137/396

1759 SQX1591925
పపరర: అబగదల నజర షపక

95-137/397

తసడడ:జ గఫపర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-8-355-1
వయససస:60
లస: పప
95-137/398

తసడడ:జ అలమరభకడ షపక
ఇసటట ననస:66-8-357
వయససస:33
లస: పప
95-137/400

95-137/383

తసడడ:జ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:66-8-354
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:66-8-355-1
వయససస:36
లస: పప

భరస : కలతత
స ష షపక
ఇసటట ననస:66-8-356
వయససస:65
లస: ససస స
1763 SQX0552224
పపరర: షపక ఆబదన�

95-137/388

తసడడ:జ అలమరబక
ఇసటట ననస:66-8-355
వయససస:50
లస: పప

భరస : కలదసదస
ఇసటట ననస:66-8-355-1
వయససస:60
లస: ససస స
1760 SQX2220598
పపరర: షబన షపక

1749 SQX0577411
పపరర: ఫరతమమ బబగస

1741 SQX1222678
పపరర: అబగదల రఫస షపక

తసడడ:జ మయన షపక
ఇసటట ననస:66-8-353
వయససస:60
లస: పప

తలర : ఫరతమ షపక
ఇసటట ననస:66-8-355
వయససస:25
లస: పప

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:66-8-355
వయససస:47
లస: ససస స
1757 AP151000576051
పపరర: షరరసననసర షపక�

95-137/385

భరస : జజనభబషర
ఇసటట ననస:66-8-355
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-8-355
వయససస:26
లస: పప
1754 MLJ3181674
పపరర: కరరమగససనస షపక

1746 SQX1458349
పపరర: హససనన షపక

95-137/380

తసడడ:జ అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:66-8-353
వయససస:25
లస: పప

భరస : మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:66-8-354
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబగ
ఇసటట ననస:66-8-354
వయససస:33
లస: పప
1751 SQX1470640
పపరర: జజవద షపక

95-137/382

తసడడ:జ మమలమల�
ఇసటట ననస:66-8-353
వయససస:39
లస: పప

భరస : మహమరద అల షపక
ఇసటట ననస:66-8-354
వయససస:28
లస: ససస స
1748 SQX0044701
పపరర: మహమరద అల షపక

1743 SQX0488536
పపరర: మర మహమరద అల షపక�

1738 SQX1536608
పపరర: రరబయ బససరర షపక

భరస : అబగదల రరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-8-353
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల రజజక
ఇసటట ననస:66-8-353
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ రహహస షపక
ఇసటట ననస:66-8-353
వయససస:34
లస: పప
1745 SQX1554196
పపరర: తబససస షపక

95-137/730

1762 SQX0450346
పపరర: రరయమ�ీ్ షపక

95-137/399

తసడడ:జ అలమరబక
ఇసటట ననస:66-8-357
వయససస:33
లస: పప
95-137/401

1765 SQX0044677
పపరర: ఇరరహన షపక�

95-137/402

తసడడ:జ జజనబబషర�
ఇసటట ననస:66-8-358
వయససస:32
లస: పప

Page 172 of 402

1766 SQX1530634
పపరర: ననజయమ షపక
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95-137/403

భరస : మహమరదద షపక
ఇసటట ననస:66-8-359
వయససస:28
లస: ససస స
1769 SQX1574335
పపరర: మనససర బ షపక

95-137/406

95-137/410

95-137/413

95-137/482

95-127/28

95-127/31

95-128/115

తసడడ:జ అబగదల కరరమ
ఇసటట ననస:66-9-393
వయససస:62
లస: పప

1779 MLJ2577021
పపరర: ననజమమ� బబగస�

1782 SQX0897447
పపరర: యమససరన షపక

1785 MLJ2573350
పపరర: గఫరర పఠరన

1788 AP151000582201
పపరర: బబ జజన�

95-128/118

1791 AP151000582055
పపరర: గరససయమబబగస

95-128/113

1794 SQX2429686
పపరర: అయబబ ఖమన పఠరన
తసడడ:జ అనవర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-9-393
వయససస:37
లస: పప

1774 SQX0432294
పపరర: సలస� షపక�

95-137/412

1777 SQX1700756
పపరర: సరరసజ షపక

95-128/111

1780 SQX0893396
పపరర: షపక రరజజశన

95-127/27

తసడడ:జ గఫరర ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-392
వయససస:25
లస: ససస స
95-127/29

1783 SQX0214965
పపరర: దదల షరద షపక

95-127/30

భరస : గఫరర
ఇసటట ననస:66-9-392
వయససస:43
లస: ససస స
95-127/32

1786 MLJ2577104
పపరర: పరఖరరజజన�

95-128/114

భరస : అరరఫ షపక� షపక�
ఇసటట ననస:66-9-392
వయససస:38
లస: ససస స
95-128/116

1789 MLJ0984690
పపరర: మగజబ� షపక�

95-128/117

తసడడ:జ షరరఫ షపక� �
ఇసటట ననస:66/9/392
వయససస:36
లస: పప
95-127/33

భరస : అబగదల రజజక
ఇసటట ననస:66-9-393
వయససస:57
లస: ససస స
95-127/35

95-137/408

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:66-9-45
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అహమరద షరరఫ�
ఇసటట ననస:66-9-392
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:జ షపక అహమరద షరరఫ�
ఇసటట ననస:66-9-392
వయససస:40
లస: పప
1793 AP151000579137
పపరర: అబగదల రజజక

95-128/110

తసడడ:జ మహబబబ హహసపసన
ఇసటట ననస:66-9-392
వయససస:45
లస: పప

భరస : అబగదల రరఫ�
ఇసటట ననస:66-9-392
వయససస:60
లస: ససస స
1790 MLJ2573251
పపరర: ఆరరఫ షపక�

1776 SQX1700905
పపరర: మలర క సయఖద

1771 SQX1202753
పపరర: గరలసపవద షపక

తసడడ:జ జజన�
ఇసటట ననస:66-8-360
వయససస:35
లస: పప

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:66-9-392
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ గఫరర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-9-392
వయససస:27
లస: పప
1787 AP151000582225
పపరర: హరలదసననసర�

95-137/411

తసడడ:జ రవపఫ� �
ఇసటట ననస:66-9-362
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:జ గఫరర షపక
ఇసటట ననస:66-9-392
వయససస:31
లస: ససస స
1784 SQX1235432
పపరర: అససఫ ఖమన పఠరన

1773 SQX1357400
పపరర: అజర ర వరల షపక

95-137/405

తసడడ:జ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:66-8-359
వయససస:27
లస: పప

భరస : బబబగ సయఖద
ఇసటట ననస:66-9-45
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అబగదల నజర షపక
ఇసటట ననస:66-9-336
వయససస:28
లస: ససస స
1781 SQX0465435
పపరర: ఫరరర నన బబగస

95-137/407

తసడడ:జ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:66-8-360
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ తనజదదదన
ఇసటట ననస:66-8-361
వయససస:27
లస: పప
1778 SQX1499327
పపరర: రజయమ ససలమసనన షపక

1770 MLJ1739218
పపరర: జజన బ షపక

1768 SQX0488049
పపరర: కమర జహ షపక�

భరస : హహసపసనసదదదన�
ఇసటట ననస:66-8-359
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మససమ
ఇసటట ననస:66-8-359
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల అలస�
ఇసటట ననస:66-8-359
వయససస:44
లస: పప
1775 SQX1554311
పపరర: నజరరదదదన షపక

95-137/404

భరస : మహబబబషస
ఇసటట ననస:66-8-359
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:66-8-359
వయససస:48
లస: ససస స
1772 SQX0488494
పపరర: హహసపసనసదదదన షపక�

1767 MLJ1739564
పపరర: హససనన� షపక�

1792 SQX0428326
పపరర: అబగదల హదద షపక

95-127/34

తసడడ:జ అబగదల రజజక
ఇసటట ననస:66-9-393
వయససస:30
లస: పప
95-127/906

1795 SQX2414761
పపరర: మ డ

95-127/907

తసడడ:జ డ ట
ఇసటట ననస:66-9-393
వయససస:37
లస: ససస స
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1796 SQX1458794
పపరర: అయయషర మహమరద
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95-127/36

భరస : ఇకరబల జజన మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-394
వయససస:36
లస: ససస స
1799 SQX1574095
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

95-127/39

95-127/40

95-127/43

95-127/45

95-127/48

95-127/50

95-127/53

తసడడ:జ కమల
ఇసటట ననస:66-9-400
వయససస:39
లస: పప

1809 SQX0897454
పపరర: కరరస షపక

1812 SQX2131944
పపరర: నససమ షపక

1815 AP151000579374
పపరర: ఆరరఫ ఉదదదన�

1818 SQX2223881
పపరర: ఫరరరన ససలమసనన మహమరద

95-127/54

1821 AP151000579294
పపరర: ససరరజదదదన బబష షపక

95-127/46

1824 SQX2464808
పపరర: జజన ఖమన పఠరన
తసడడ:జ ససభబన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-9-400
వయససస:58
లస: పప

1804 MLJ0987719
పపరర: మశరక ఆషరబబయ

95-127/42

1807 SQX2128361
పపరర: ఫయమజ షపక

95-127/908

1810 SQX0953950
పపరర: అబగదల రరహరన

95-127/47

తసడడ:జ అబగదల రరవపఫ
ఇసటట ననస:66-9-397
వయససస:32
లస: పప
95-127/909

1813 MLJ0980201
పపరర: షరహహదన బబగస షపక

95-127/49

భరస : ఫరరరకలదదదన ీస
ఇసటట ననస:66-9-398
వయససస:42
లస: ససస స
95-127/51

1816 AP151000579229
పపరర: ఫరరఠకలదదదన యస డడ�

95-127/52

తసడడ:జ జయమఉదదదన�
ఇసటట ననస:66-9-398
వయససస:49
లస: పప
95-127/910

1819 SQX2196533
పపరర: మహమరద ఫయమజదదదన

95-127/911

తసడడ:జ మహమరద ఆరరఫపదదదన
ఇసటట ననస:66-9-398
వయససస:19
లస: పప
95-127/55

తసడడ:జ మమలమల
ఇసటట ననస:66-9-399
వయససస:62
లస: పప
95-127/57

95-129/107

తసడడ:జ మగజబ షపక
ఇసటట ననస:66-9-396
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ ఫరఠకలదదదన
ఇసటట ననస:66-9-398
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:జ ససరరజదదదన.బబషర
ఇసటట ననస:66-9-399
వయససస:36
లస: పప
1823 SQX0244566
పపరర: రఫస కజ

95-127/44

తసడడ:జ జయమఉదదదన�
ఇసటట ననస:66-9-398
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ ఖమససస
ఇసటట ననస:66-9-398
వయససస:67
లస: పప
1820 MLJ2573392
పపరర: సలమపజదదదన

1806 SQX1135418
పపరర: షపక మహమరద రబబబన

1801 SQX1708387
పపరర: సరనయమ షపక

భరస : సతఖననరరయమణ పజసరద
ఇసటట ననస:66-9-396
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మగజబ
ఇసటట ననస:66-9-397
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద ఆరరఫ
ఇసటట ననస:66-9-398
వయససస:42
లస: ససస స
1817 AP151000579328
పపరర: మహమరద జయమఉదదదన

95-127/41

తసడడ:జ అబగదల రరవపఫ
ఇసటట ననస:66-9-397
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:66-9-397
వయససస:52
లస: పప
1814 MLJ0980219
పపరర: ఫర జజనన పరరశన షపక

1803 SQX0215038
పపరర: గరసఖ బబగస పఠరన

95-127/38

భరస : మహబబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-9-395
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ షపక మహమరద యమకలబ
ఇసటట ననస:66-9-396
వయససస:37
లస: పప

భరస : అబగదల రరఫ
ఇసటట ననస:66-9-397
వయససస:53
లస: ససస స
1811 MLJ2573475
పపరర: అబగదల రరఫ షపక

95-129/106

భరస : అస లలమ
ఇసటట ననస:66-9-396
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : రమజజ
ఇసటట ననస:66-9-396
వయససస:35
లస: పప
1808 AP151000582012
పపరర: ఆససయమబబగస షపక

1800 SQX1708635
పపరర: సలమబన షపక

1798 SQX1339606
పపరర: అయయషర షపక

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:66-9-395
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:66-9-395
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : షపక మహమరద రబబబన
ఇసటట ననస:66-9-396
వయససస:33
లస: ససస స
1805 SQX0585109
పపరర: అసరరసఖమన

95-127/37

తసడడ:జ జజన బబషర మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-394
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ మకలబల షపక
ఇసటట ననస:66-9-395
వయససస:29
లస: పప
1802 SQX1135434
పపరర: షపక మహమరద రహహననజ

1797 SQX1458935
పపరర: ఇకరబల జజన మహమరద

1822 SQX0644039
పపరర: జమర షపక

95-127/56

భరస : రఫసక మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-400
వయససస:34
లస: ససస స
95-127/912

1825 SQX1012079
పపరర: రరజక యమ డడ

95-127/58

తసడడ:జ కమమల పరశ
ఇసటట ననస:66-9-401
వయససస:38
లస: పప
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1826 AP151000579057
పపరర: అబగదల రరయమజ యస డడ

95-127/59

తసడడ:జ మగసరసఫర కమల పరషర
ఇసటట ననస:66-9-401
వయససస:44
లస: పప
1829 SQX0516831
పపరర: ఫరతమమ పస

95-127/62

95-127/65

95-127/67

95-127/70

95-127/73

95-127/76

95-127/79

తసడడ:జ అబగదల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-9-404
వయససస:53
లస: పప

1839 SQX1642271
పపరర: షపవక జజకకర

1842 SQX0897462
పపరర: నయయమ ఖమన

1845 SQX0215434
పపరర: ఫపవజననసర బబగస షపక

1848 SQX0459065
పపరర: ఆదమ బబషర

95-127/82

1851 SQX0464289
పపరర: మసరసన షపక

95-127/71

1854 AP151000579004
పపరర: ఇకరబల అల
తసడడ:జ అబగదల రరహమమన
ఇసటట ననస:66-9-404
వయససస:52
లస: పప

1834 SQX2152783
పపరర: ఖమజజ ఖమన పఠరన

95-127/913

1837 SQX1642289
పపరర: షపవక షబనన

95-127/69

1840 SQX1477539
పపరర: పఠరన జలమన ఖమన

95-127/72

తసడడ:జ పఠరన కరరమ ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-403
వయససస:24
లస: పప
95-127/74

1843 SQX1507021
పపరర: ససమయ కరసర షపక

95-127/75

భరస : ఖమజజ మహహనసదదదన షపక
ఇసటట ననస:66-9-404
వయససస:29
లస: ససస స
95-127/77

1846 SQX1339895
పపరర: అశకఫపననసస షపక

95-127/78

భరస : అబగదల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-9-404
వయససస:81
లస: ససస స
95-127/80

1849 SQX0464263
పపరర: అబగదల ఖలల షపక

95-127/81

తసడడ:జ కరలలషర వల
ఇసటట ననస:66-9-404
వయససస:35
లస: పప
95-127/83

తసడడ:జ కరలషర వల
ఇసటట ననస:66-9-404
వయససస:38
లస: పప
95-127/85

95-127/64

భరస : రససల
ఇసటట ననస:66-9-403
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ కరలలషరవల
ఇసటట ననస:66-9-404
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ కరలలషర వల
ఇసటట ననస:66-9-404
వయససస:36
లస: పప
1853 SQX1339879
పపరర: ఖలల అహరద షపక

95-127/68

భరస : కరలలషర వల
ఇసటట ననస:66-9-404
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ కరలలషర వల
ఇసటట ననస:66-9-404
వయససస:31
లస: పప
1850 SQX0464271
పపరర: ఖమజజ మహహనసదదదన

1836 SQX1642263
పపరర: షపవక రజషర

1831 MLJ2577948
పపరర: మసరసన బ పఠరన

తసడడ:జ జజన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-9-402
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ జజన ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-403
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఇకరబల అల
ఇసటట ననస:66-9-404
వయససస:45
లస: ససస స
1847 SQX0464164
పపరర: అబగదల ఖమదర రబబబన

95-127/66

తసడడ:జ షపవక హబబ
ఇసటట ననస:66-9-403
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ జజన ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-403
వయససస:26
లస: పప
1844 SQX0467357
పపరర: ఫరరర నన షపక

1833 AP151000579609
పపరర: జజన

95-127/61

భరస : ససభబన ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-402
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : లయమస బబషర
ఇసటట ననస:66-9-403
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అబగదల హక
ఇసటట ననస:66-9-403
వయససస:31
లస: ససస స
1841 SQX0897488
పపరర: ఖమజజ ఖమన పఠరన

95-127/63

తసడడ:జ పటబన ససభబన ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-402
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:జ అమర ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-403
వయససస:26
లస: ససస స
1838 SQX1642180
పపరర: షహననజ షపవక

1830 SQX0516815
పపరర: హమద బబగస

1828 AP151000579126
పపరర: అబగదలజషసద యస డడ�

తసడడ:జ మగసరసఫర కమల పరషర�
ఇసటట ననస:66-9-401
వయససస:47
లస: పప

భరస : జజనఖమన
ఇసటట ననస:66-9-402
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ జజనఖమన
ఇసటట ననస:66-9-402
వయససస:30
లస: పప
1835 SQX1642172
పపరర: షమ ఖమన పఠరన

95-127/60

తసడడ:జ మగసరసఫర కమల పరషర
ఇసటట ననస:66-9-401
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ జజనఖమన
ఇసటట ననస:66-9-402
వయససస:31
లస: ససస స
1832 SQX0517151
పపరర: మమలక ఖమన పస

1827 MLJ2574317
పపరర: అబగదల రరఫ ఎస.డడ.

1852 AP151000579338
పపరర: మహబబబ ఆల

95-127/84

తసడడ:జ అబగదల రరహమమన
ఇసటట ననస:66-9-404
వయససస:49
లస: పప
95-127/86

1855 SQX0689182
పపరర: షబబనన బబగస

95-127/87

తసడడ:జ అమర అల
ఇసటట ననస:66-9-405
వయససస:28
లస: ససస స

Page 175 of 402

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12

1856 SQX0215459
పపరర: అనశర జహ బబగస షపక

95-127/88

భరస : మహబబబ అల
ఇసటట ననస:66-9-405
వయససస:40
లస: ససస స
1859 SQX0212746
పపరర: ఇరరహన అల షపక

95-127/91

95-127/93

95-127/96

95-127/99

95-127/102

95-127/105

95-128/120

తసడడ:జ మహమరద బబబబ
ఇసటట ననస:66-9-409
వయససస:49
లస: పప

1869 SQX0897512
పపరర: కలరరలద జహ షపక

1872 SQX0583724
పపరర: కతదస పపరస రరమతనర

1875 SQX0537225
పపరర: జగదదశ ఖడర పపరస

1878 MLJ0981902
పపరర: హసరన యస.కజ

95-128/123

95-127/100

1864 SQX0516872
పపరర: ఖతజజ షపక

95-127/95

1867 SQX0212860
పపరర: ఖమజ

95-127/98

1870 SQX1340074
పపరర: హరరత ఖదడర పపరమ

95-127/101

భరస : జగదదశ ఖదడర పపరమ
ఇసటట ననస:66-9-409
వయససస:32
లస: ససస స
95-127/103

1873 SQX0517144
పపరర: వఠల ఖడనడడపపరస

95-127/104

తసడడ:జ బబలమజరరవప
ఇసటట ననస:66-9-409
వయససస:29
లస: పప
95-127/106

1876 SQX1064492
పపరర: రజజక సయఖద

95-127/107

తసడడ:జ రఫస
ఇసటట ననస:66-9-409
వయససస:39
లస: పప
95-128/121

1879 SQX0215913
పపరర: ఫమదనబబగస మహమరద

95-128/124 1882 AP151000579531
1881 MLJ2573673
పపరర: మహమరద షసషరద హహసపసన
పపరర: అకస ర షపక

1884 SQX2120459
పపరర: జరరన బబగగమ మహమరద

95-128/122

భరస : అహమరద బబబబ
ఇసటట ననస:66-9-409
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద షబబర అల
ఇసటట ననస:66-9-409
వయససస:42
లస: పప
95-128/126

95-128/119

తసడడ:జ ఖమదర బబషర
ఇసటట ననస:66-9-407
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ ఖమదర వరల
ఇసటట ననస:66-9-409
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద షబబర అల
ఇసటట ననస:66-9-409
వయససస:40
లస: పప
1883 AP151000579114
పపరర: అయబబ ఖమన

95-127/97

తసడడ:జ బబలమజ రరవప
ఇసటట ననస:66-9-409
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ అల బబబబ
ఇసటట ననస:66-9-409
వయససస:27
లస: ససస స
1880 AP151000579291
పపరర: మహమరద ఖమధర హహసపసన

1866 SQX0019760
పపరర: ఖమజజ మహహనసదదదన చససట షపక

1861 SQX1328625
పపరర: షరహహనన బబగస షపక

భరస : ఖమజజవల
ఇసటట ననస:66-9-407
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కతదస పపరస బబజ రరవప
ఇసటట ననస:66-9-409
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:జ బబలమజ రరవప
ఇసటట ననస:66-9-409
వయససస:30
లస: పప
1877 SQX0793182
పపరర: రఖయమ మహమరద

95-127/94

తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:66-9-409
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:66-9-409
వయససస:48
లస: ససస స
1874 SQX0212894
పపరర: యవ శసకర ఖడర పపరస

1863 SQX1202217
పపరర: ఫసరరజ ఖమన పఠరన

95-127/90

భరస : అహమద బబష షపక
ఇసటట ననస:66-9-405
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ గరస
ఇసటట ననస:66-9-407
వయససస:40
లస: పప

భరస : రజజక
ఇసటట ననస:66-9-408
వయససస:34
లస: ససస స
1871 SQX0897496
పపరర: ఖమర జహ షపక

95-127/92

తసడడ:జ ఇబజహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-9-406
వయససస:46
లస: పప

భరస : కరరమగలమర�
ఇసటట ననస:66-9-407
వయససస:55
లస: ససస స
1868 SQX1064476
పపరర: గరససయమ సయఖద

1860 MLJ0984260
పపరర: అమర ఆల షపక

1858 MLJ0984252
పపరర: రరజజశనన షపక

భరస : అమర ఆల
ఇసటట ననస:66-9-405
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదలజహమమన
ఇసటట ననస:66-9-405
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఫసరరజ ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-406
వయససస:43
లస: ససస స
1865 AP151000582132
పపరర: రరహనన�

95-127/89

భరస : అహమరద బబషర మగలమర
ఇసటట ననస:66-9-405
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ అమర అల
ఇసటట ననస:66-9-405
వయససస:32
లస: పప
1862 SQX1106609
పపరర: అబదన బబగగస పఠరన

1857 SQX1458802
పపరర: షరహహన బబగస షపక

95-128/125

తసడడ:జ ఖమధర వల
ఇసటట ననస:66-9-409
వయససస:44
లస: పప
95-128/1142

భరస : మగకమరర రహమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-409
వయససస:34
లస: ససస స

1885 SQX0689240
పపరర: మవనవజ మహమమరద

95-128/127

భరస : వససస అల మహమమరద
ఇసటట ననస:66-9-410
వయససస:32
లస: ససస స
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1886 SQX0459156
పపరర: సలమర ససలమసనన యసడడ

95-128/128

భరస : ఖమదర హహసపసన
ఇసటట ననస:66-9-410
వయససస:32
లస: ససస స
1889 MLJ0994939
పపరర: సయఖదన అమజమ

95-128/131

95-128/134

తసడడ:జ ఇకరబల
ఇసటట ననస:66-9-410
వయససస:28
లస: పప

1893 MLJ2578086
పపరర: పరరశన ససలమసనన షపక

1896 MLJ0982207
పపరర: మగసవర వససమ అల
మహమమరద
తసడడ:జ మహమదఅలజననన
ఇసటట ననస:66-9-410
వయససస:37
లస: పప

95-128/140 1899 MLJ0987743
1898 AP151000579162
పపరర: మహమరద అజగర హహసపసన�
పపరర: జజన భబషర షపక

తసడడ:జ మహమరద షబబర అల�
ఇసటట ననస:66-9-410
వయససస:44
లస: పప
1901 SQX1012046
పపరర: షసషరద షపక
భరస : జజఫర సరదదక
ఇసటట ననస:66-9-411
వయససస:42
లస: ససస స
1904 SQX0584557
పపరర: బబలమజరరవప.కజ

95-127/110

1905 SQX2020964
పపరర: వనవషషవ ఖడదర పపరస

95-127/111

1908 SQX0918573
పపరర: ససహససన కసదసరర

తసడడ:జ తరరమలమ సపటట
ఇసటట ననస:66-9-413
వయససస:39
లస: పప

1913 AP151000582089
పపరర: ఉషరమహహశశరర�

1914 SQX0629378
పపరర: కరకసత కలమమర హరరమమణణకఖస

భరస : రవసదజననధ�
ఇసటట ననస:66-9-414
వయససస:50
లస: ససస స

1897 MLJ2573921
పపరర: వరజద అల� యమ యమ
మగసరసఖ�
తసడడ:జ మహమరద అలజననన�
ఇసటట ననస:66-9-410
వయససస:43
లస: పప

95-128/139

95-128/141

1900 AP151000579324
పపరర: మహమరద జజకకర హహసపసన

95-128/142

తసడడ:జ మహమరద షబబర అల
ఇసటట ననస:66-9-410
వయససస:53
లస: పప
95-127/109

95-127/113

1903 SQX1310473
పపరర: దనవపద బబషర షపక

95-128/143

తసడడ:జ జజఫర సరదదక షపక
ఇసటట ననస:66-9-411
వయససస:29
లస: పప
95-127/807

1906 SQX1595067
పపరర: అమర అల సయఖద

95-128/144

తసడడ:జ గరలబ బబగ సయఖద
ఇసటట ననస:66-9-412
వయససస:68
లస: పప
95-128/145

1909 SQX0583575
పపరర: ససహససన

95-128/146

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:66-9-413
వయససస:32
లస: ససస స

95-128/148 1912 AP151000582314
1911 SQX0918581
పపరర: వనసకట ససబబజమణఖమ కసదసరర
పపరర: జయశక

తసడడ:జ ససబనజ రరవప హరరమమనకఖస
ఇసటట ననస:66-9-413
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ బహదసర
ఇసటట ననస:66-9-414
వయససస:29
లస: పప

95-128/136

95-128/138

భరస : వనసకట ససబబజమణఖమ
ఇసటట ననస:66-9-413
వయససస:31
లస: ససస స
95-128/147

1894 SQX0689281
పపరర: సమర జననన మహమమరద
భరస : మహమమరద అల జననన
ఇసటట ననస:66-9-410
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : యగవ శసకర ఖడదర పపరస
ఇసటట ననస:66-9-412
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబబబ దదలమరరవప
ఇసటట ననస:66-9-413
వయససస:39
లస: పప
1910 SQX0584532
పపరర: కకరణ కలమమర

95-128/135

తసడడ:జ మహబబబ జజన
ఇసటట ననస:66-9-411
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:66-9-412
వయససస:58
లస: పప
1907 AP151000579448
పపరర: మదసససధనరరవప పస

1902 SQX1012095
పపరర: జజఫర సరదదక షపక

95-128/133

భరస : ససరరజ దహలమ
ఇసటట ననస:66-9-410
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ బబషష
ఇసటట ననస:66-9-410
వయససస:52
లస: పప
95-127/108

95-128/130

95-128/132 1891 MLJ2577666
1890 MLJ2578078
పపరర: ఆలయమ అసజమ మహమమరద
పపరర: వజమ ననహహద మహమమరద

భరస : జజనభబష
ఇసటట ననస:66-9-410
వయససస:47
లస: ససస స
95-128/137

1888 SQX0459172
పపరర: బషసరరననసర యసడడ

భరస : అజర ర హహసపసన
ఇసటట ననస:66-9-410
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వజద అల మహమమరద
ఇసటట ననస:66-9-410
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మహమరద జకకర హహసపసన
ఇసటట ననస:66-9-410
వయససస:41
లస: ససస స
1895 SQX0970814
పపరర: అససమ బబజ మహమరద

95-128/129

తసడడ:జ మహమరద అల జననన
ఇసటట ననస:66-9-410
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : షసషరద హహసపసన
ఇసటట ననస:66-9-410
వయససస:38
లస: ససస స
1892 SQX0459131
పపరర: గరససయమ ససలమసనన

1887 MLJ0981910
పపరర: మహమరద ననజయమ

95-127/112

భరస : రరమ తలక
ఇసటట ననస:66-9-414
వయససస:44
లస: ససస స
95-127/114

1915 MLJ0991091
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప పస.

95-127/115

తసడడ:జ మహబబబ.దదలమరరవప
ఇసటట ననస:66-9-414
వయససస:36
లస: పప
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1916 SQX0644401
పపరర: హరరమమణణకఖస రరమతలక

95-127/116

తసడడ:జ ససభబసజరరవప
ఇసటట ననస:66-9-414
వయససస:47
లస: పప
1919 SQX0644021
పపరర: మహరదద బబగస

95-127/119

95-127/122

భరస : మహ..కకషట భ
స ష
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:56
లస: ససస స
1928 SQX0537233
పపరర: జజన బబషర షపక

95-128/154

95-128/157

95-128/1143

95-128/160

95-128/152

1932 AP151000579159
పపరర: రఫసక�

1935 SQX2326320
పపరర: రహహమగలమర మహమరద

95-128/163

95-128/155

1924 SQX0574293
పపరర: మలర క ససలమసనన

95-128/150

1927 SQX0644435
పపరర: రహహమగలమర

95-128/153

1930 MLJ0991158
పపరర: మహ.. జజబఉలమర

95-128/156

తసడడ:జ మహ.. కకషట భ
స ష
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:33
లస: పప
95-128/158

1933 AP151000579001
పపరర: కకషట బ
స బషర

95-128/1144

1936 SQX2124329
పపరర: అసరతషననసర షపక

95-128/1145

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:26
లస: ససస స

95-128/161 1939 MLJ0990267
1938 AP151000579140
పపరర: మహమరద సరదదక మహమరద
పపరర: సల ఉననసర యస యస

1941 MLJ0990879
పపరర: రరజజశనన

1944 AP151000579010
పపరర: మగకకస యమర అహమరద ఏస
యస స.ఎస
తసడడ:జ మమజమమ
ర స.ఎస
ఇసటట ననస:66-9-419
వయససస:44
లస: పప

95-128/159

తసడడ:జ భబనసభ
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:60
లస: పప

95-128/162

భరస : మగకకస యమర అహరద స.ఎస
ఇసటట ననస:66-9-419
వయససస:38
లస: ససస స
95-128/164

భరస : ఎకరబల
ఇసటట ననస:66-9-419
వయససస:50
లస: ససస స
95-128/166

95-127/121

తసడడ:జ చషసస బబషర
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ ఉమర మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-416
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఇససస కరర అహరద షపక
ఇసటట ననస:66-9-419
వయససస:38
లస: ససస స
1943 AP151000579187
పపరర: ఇఫసస కరర అహమరద షపక
మహమరద
తసడడ:జ మమజజర స జజ
ఇసటట ననస:66-9-419
వయససస:41
లస: పప

1929 SQX0644542
పపరర: అకస ర షపక

1921 SQX0788794
పపరర: జజన బబషర షపక

భరస : చషసస బబషర మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ చషసట బబష మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ మగకరమ జజ షపక
ఇసటట ననస:66-9-416
వయససస:38
లస: ససస స
1940 MLJ0986778
పపరర: షమస ససలమసనన బబగస

95-128/149

తసడడ:జ అబగదల ఖమధదర�
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:44
లస: పప

భరస : మగనర షపక
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:47
లస: ససస స
1937 SQX0215624
పపరర: సరబరర పరరశన

1923 SQX1328617
పపరర: మమలక ససలమసన మహమరద

1926 AP151000582200
పపరర: గరససయమ బబగస

95-127/118

తసడడ:జ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ మగనర
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ కకషట భ
స బషర
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:35
లస: పప
1934 SQX2124378
పపరర: షరజహ షపక

95-127/120

భరస : ఇబజహహస బబగ
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదలమర
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:31
లస: పప
1931 MLJ0991992
పపరర: బకరరరబబషర షపక

1920 SQX1184654
పపరర: కరరమగలమర మహమరద

భరస : ఫపవససలర మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:29
లస: ససస స
95-128/151

1918 SQX0793224
పపరర: షపక జరరన

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ చససట మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ మహహదదదన
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:39
లస: పప
1925 MLJ0990051
పపరర: గరహరరననసర బబగస

95-127/117

తసడడ:జ నజరరదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అబగదల అజజ
ఇసటట ననస:66-9-415
వయససస:41
లస: ససస స
1922 SQX0629428
పపరర: యబనస షపక

1917 SQX1340090
పపరర: అరరలయమ ససలమసనన

1942 AP151000582279
పపరర: అఫరరననసర

95-128/165

భరస : మమజయ జజ
ఇసటట ననస:66-9-419
వయససస:68
లస: ససస స
95-128/167

1945 AP151000579059
పపరర: మమజమమ
ర ఏస యస స.ఎస

95-128/168

తసడడ:జ మగనశర స.ఎస
ఇసటట ననస:66-9-419
వయససస:72
లస: పప
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1946 SQX1707405
పపరర: అఫసఫర ఇబబట సస ఖమర షపక

95-128/169

తసడడ:జ రహమమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-422
వయససస:23
లస: ససస స
1949 SQX1699990
పపరర: ఆషర బబగస మహమరద

95-128/172

భరస : అజరతషలర హ మహమరద
ఇసటట ననస:66-09-422
వయససస:33
లస: ససస స
1952 SQX1328518
పపరర: బలదస సయఖద

95-128/175

95-128/178

తసడడ:జ అమర అల�
ఇసటట ననస:66-9-422
వయససస:31
లస: పప
1961 MLJ0983338
పపరర: అబగదల సతనసర షపక

95-128/184

95-128/187

95-128/190

తసడడ:జ అబగదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:66-9-426
వయససస:55
లస: పప

95-128/176

1956 AP151000582281
పపరర: నసరర హ బబగస�

1959 SQX0517227
పపరర: అబగదల సమద షపక శక

1962 AP151000579193
పపరర: అజసతన స.ఎస

1965 AP151000579384
పపరర: ఖమజజమహహదద న యస డడ

1968 AP151000582327
పపరర: మలర కర ససలమసనన

95-128/193

95-128/179

1954 MLJ0984443
పపరర: జరరనన బబగస� జహన�

95-128/177

1957 SQX0347161
పపరర: సయఖద ఇరరబన అల� సపవడ

95-128/182

1960 AP151000579401
పపరర: జజన ఏస యస� స.ఎస

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:66-9-426
వయససస:49
లస: ససస స

95-128/183

తసడడ:జ ఆజస జజ యస యమ� స.ఎస
ఇసటట ననస:66-9-422
వయససస:45
లస: పప
95-128/185

1963 AP151000582280
పపరర: మమహబబబ జజన

95-128/186

భరస : మమహహదద న అల
ఇసటట ననస:66-9-423
వయససస:70
లస: ససస స
95-128/188

95-128/189
1966 SQX1229583
పపరర: రఫసయమ ససలమసనన మహమరద

తసడడ:జ ససరరజదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-425/1
వయససస:29
లస: ససస స
95-128/191

1969 SQX0918565
పపరర: హమగదసననసర బబగమ షపక

95-128/192

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:66-9-425/1
వయససస:51
లస: ససస స

95-128/194 1972 AP151000582293
1971 AP151000579121
పపరర: సలమఉదదదన ఆజసబబషర యస డడ
పపరర: నససమమ బబగస

1974 SQX2181626
పపరర: ఆశయమ షపక

95-128/180

తసడడ:జ సయఖద అమర అల� సయఖద
ఇసటట ననస:66-9-422
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ మహబబబ హహసపసన
ఇసటట ననస:66-9-425/1
వయససస:80
లస: పప
95-128/1146

95-128/174

భరస : జజన � షపక�
ఇసటట ననస:66-9-422
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససరరఉదదదన ఆజసభబష
ఇసటట ననస:66-9-425/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ సలమఉదదదన
ఇసటట ననస:66-9-425/1
వయససస:50
లస: పప
1973 SQX2182228
పపరర: బబబగ షపక

1953 SQX0232090
పపరర: జమలమ

95-128/171

తసడడ:జ అబగదల సమద షపక
ఇసటట ననస:66-9-422
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబబబ హహసపసన
ఇసటట ననస:66-9-424
వయససస:78
లస: పప

భరస : మహమరద ససరరజదదదన
ఇసటట ననస:66-9-425/1
వయససస:29
లస: ససస స
1970 AP151000579504
పపరర: ససరరజదదదన ఆజసబబషర

1951 MLJ0991869
పపరర: మహహజబన శక

95-128/173

తసడడ:జ మగనశర స.ఎస
ఇసటట ననస:66-9-422
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:జ అకబర షపక
ఇసటట ననస:66-9-423
వయససస:64
లస: పప
1967 SQX0583658
పపరర: రకకయమ ససలమసనన

1950 MLJ0991851
పపరర: హససనన బబగస శక

తసడడ:జ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-9-422
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-9-422
వయససస:51
లస: పప
1964 SQX0918599
పపరర: సపవక షపక శక

భరస : ఇరరహన సయఖద
ఇసటట ననస:66-9-422
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అబగదల సతనసర�
ఇసటట ననస:66-9-422
వయససస:50
లస: ససస స
95-128/181

1948 SQX1485847
పపరర: షహననజ సయఖద

భరస : బరకతషలర హహసపసన మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-422
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అబగదల సననల�
ఇసటట ననస:66-9-422
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మహ. అజమర � �
ఇసటట ననస:66-9-422
వయససస:48
లస: ససస స
1958 SQX0347195
పపరర: సయఖద ఇమమమ న అల�

95-128/170

తసడడ:జ అబగదల సమద షపక
ఇసటట ననస:66-9-422
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అమర అల సయఖద
ఇసటట ననస:66-9-422
వయససస:43
లస: ససస స
1955 MLJ0995340
పపరర: జమలమ బబగస� �

1947 SQX1706977
పపరర: ఖసరజలడ బబగస మహమరద

95-128/195

భరస : గయమజదదదన హహసపసన
ఇసటట ననస:66-9-426
వయససస:43
లస: ససస స
95-128/1147

1975 SQX2181634
పపరర: అఫహన షపక

95-128/1148

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:66-9-426
వయససస:21
లస: పప
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95-127/914 1977 MLJ0990317
1976 SQX2330249
పపరర: షపక కలషసద బబగగమ శశకలఖనసస
పపరర: షసషరద బబగస

భరస : షపక యబనసస షపక
ఇసటట ననస:66-9-427
వయససస:35
లస: ససస స
1979 AP151000579296
పపరర: మహమరద నజరరదదదన

భరస : మహ.. అససఫ అల
ఇసటట ననస:66-9-428
వయససస:42
లస: ససస స
95-128/198

తసడడ:జ సలమఉదదదన
ఇసటట ననస:66-9-429
వయససస:49
లస: పప
1982 AP151000582329
పపరర: నససమగననసరబబగస�

95-128/196

1980 MLJ0992933
పపరర: సరజదన ఏ ఎస యస

భరస : సలమఉదదదన ఆజసభబష�
ఇసటట ననస:66-9-430
వయససస:80
లస: ససస స

1983 AP151000582288
పపరర: హససలమ బబగస

95-128/199

1981 AP151000582290
పపరర: ఫరతమమ

95-128/202

95-128/203
1984 AP151000579450
పపరర: ఫయమజదదదన హహసపసన యమ డడ

తసడడ:జ గరయజశదదదన
ఇసటట ననస:66-9-430
వయససస:39
లస: పప

95-128/204 1986 AP151000579188
95-128/205 1987 MLJ0991968
1985 AP151000579169
పపరర: ససజహహదదదన హహసపసన యమ డడ
పపరర: రరయమజదదదన హహసపసన యమ డడ
పపరర: జజకకరర� పరరశన�

1988 SQX0574178
పపరర: రజయమ బబగస యసడడ

తసడడ:జ గయమజదదదన హహసపసన
ఇసటట ననస:66-9-430
వయససస:52
లస: పప
95-128/207

భరస : హఫసజలమరఖమన
ఇసటట ననస:66-9-431
వయససస:53
లస: ససస స
1991 SQX1382423
పపరర: ఫజల అహరద ఖమన పఠరన

95-128/210

95-128/1035

95-128/215

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:66-9-433
వయససస:33
లస: పప

95-128/211

1998 SQX0540054
పపరర: ననగజశశరమర జకక

95-128/218

2001 AP151000579300
పపరర: జకరక పజసరద

95-128/213

2004 MLJ0986729
పపరర: ఖలల షపవక
తసడడ:జ బబబగ షపవక
ఇసటట ననస:66-9-433
వయససస:39
లస: పప

95-128/212
1993 AP151000579506
పపరర: హబబ అహమరద మహమరద

1996 AP151000582320
పపరర: రమమదదవ జకరక�

95-128/214

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:66-9-432
వయససస:48
లస: ససస స
95-128/216

1999 SQX0647438
పపరర: చసధజ బబయ

95-128/217

భరస : ననగరరజ రరవప
ఇసటట ననస:66-9-432
వయససస:96
లస: ససస స
95-128/219

తసడడ:జ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:66-9-432
వయససస:45
లస: పప
95-127/124

95-128/209

తసడడ:జ ససభబన ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-431
వయససస:60
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:66-9-432
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:జ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:66-9-432
వయససస:42
లస: పప
2003 MLJ0987941
పపరర: సలస షపక

1995 SQX1328484
పపరర: రరజఖ లకడర జకక

1990 SQX1707363
పపరర: ఫరరర న మహమరద
తసడడ:జ ఫజలలర మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-431
వయససస:22
లస: పప

భరస : వర వనసకట వర పజసరద జకక
ఇసటట ననస:66-9-432
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శశషషబబబగ
ఇసటట ననస:66-9-432
వయససస:50
లస: ససస స
2000 SQX0788778
పపరర: ససధనకర జకరక

95-128/208

తసడడ:జ హబబ అహరద
ఇసటట ననస:66-9-431
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:66-9-431
వయససస:31
లస: పప
1997 AP151000582321
పపరర: లకడర అసబటట

1992 SQX0213017
పపరర: షకకల అహరద ఖమన షపక

95-128/206

తసడడ:జ హబబ అహరద� షపక�
ఇసటట ననస:66-9-431
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : హబబ అహమరద
ఇసటట ననస:66-9-431
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:జ హబబ అహరద పఠరన
ఇసటట ననస:66-9-431
వయససస:30
లస: పప
1994 SQX2039931
పపరర: ఫపరకéీ్హహన షపక

1989 AP151000582328
పపరర: షరజజదద బబగస

95-128/200

భరస : జయమజదదదన హహసపసన
ఇసటట ననస:66-9-430
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : గయమదదదన హహసపసన
ఇసటట ననస:66-9-430
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:జ గయమజదదదన హహసపసన
ఇసటట ననస:66-9-430
వయససస:48
లస: పప

95-128/197

భరస : నజజదదదన ఆజసభబషర�
ఇసటట ననస:66-9-429
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మహ. ససజజఉదదదన
ఇసటట ననస:66-9-430
వయససస:44
లస: ససస స
95-128/201

1978 AP151000582558
పపరర: రజయమ ససలమసనన�

2002 SQX0793331
పపరర: ఆససయమ షపక

95-127/123

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:66-9-433
వయససస:32
లస: ససస స
95-127/125

2005 SQX1521682
పపరర: ఈససశత నసదదన జకక

95-128/220

తసడడ:జ వనసకటటసశర రరవప జకక
ఇసటట ననస:66-9-433
వయససస:25
లస: ససస స
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2006 AP151000579399
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జకరక

95-128/221

తసడడ:జ రరమమసజయ జకరక
ఇసటట ననస:66-9-433
వయససస:52
లస: పప
2009 NDX2299659
పపరర: తదజససశ జకరక

94-128/602

95-128/224

95-128/227

95-128/230

95-128/233

2024 SQX1231430
పపరర: అబగదల ఖసదసదస బబవగ

95-128/236

95-128/228

2019 MLJ0991380
పపరర: చసడడపసజయ జకరక

2022 SQX1107094
పపరర: షరకకరర షపక

2025 SQX0575308
పపరర: అబగదలమర బబవగ�

95-128/1150

2028 SQX1698638
పపరర: ఖమదర బ షపక

95-128/231

తసడడ:జ ఇబజహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:26
లస: పప

2031 SQX1699347
పపరర: ఇబజహహస ఖమన పఠరన

95-128/234

2034 AP151000582300
పపరర: షహననజ బబగస�
భరస : కరరమగలమర�
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:55
లస: ససస స

95-128/226

2017 AP151000579086
పపరర: కకటటశశర రరవప జకరక�

95-128/229

2020 SQX0517193
పపరర: లసగయఖ హహచ ఎస హహచ.ఎస

95-128/232

2023 SQX0622241
పపరర: జజకకర షపక�

95-128/235

భరస : అబగదలమర�
ఇసటట ననస:66-9-438
వయససస:40
లస: ససస స
95-128/237

2026 SQX2220606
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-128/1149

తసడడ:జ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:66-9-438
వయససస:26
లస: పప
95-127/126

2029 SQX1698919
పపరర: గరస ఖమన పఠరన

95-127/127

తసడడ:జ ఇబజహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:23
లస: పప
95-127/129

తసడడ:జ అకబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:62
లస: పప
95-128/239

2014 MLJ0991398
పపరర: రమమషచసదజ జకరక

తసడడ:జ లకరణటజ రరవప హహచ.ఎస
ఇసటట ననస:66-9-435
వయససస:35
లస: పప

భరస : మమలక అహమద షపక
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:24
లస: ససస స
95-127/128

95-128/223

తసడడ:జ పపననయఖ�
ఇసటట ననస:66-9-434
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:జ ఖలల బబవగ�
ఇసటట ననస:66-9-438
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-9-438
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:35
లస: ససస స

2016 AP151000579351
పపరర: శకనవరసరరవప జకరక�

2011 SQX1842459
పపరర: ఉదయ అనసష జకరక

తసడడ:జ కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:66-9-434
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఇమమమ న షపక
ఇసటట ననస:66-9-438
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదలమర బబవగ
ఇసటట ననస:66-9-438
వయససస:31
లస: పప

2033 SQX1328583
పపరర: సరహహర షపక

95-128/225

తసడడ:జ కరమమశశరరరవప జకక
ఇసటట ననస:66-9-435
వయససస:36
లస: ససస స

2021 SQX0517169
పపరర: లకరణటజ రరవప హహచ ఎస�
హహచ.ఎస
తసడడ:జ లసగరజరరవప� హహచ.ఎస
ఇసటట ననస:66-9-435
వయససస:75
లస: పప

2030 SQX1698828
పపరర: ఇబజహహస ఖమన పఠరన

2013 SQX1842434
పపరర: శరరద జకరక

94-128/601

తసడడ:జ శకనవరసరరవప జకరక
ఇసటట ననస:66-9-434
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప జకరక�
ఇసటట ననస:66-9-434
వయససస:47
లస: పప

భరస : లసగయఖ�
ఇసటట ననస:66-9-435
వయససస:32
లస: ససస స

2027 SQX2189892
పపరర: హహసపన షరరఫ షపక

94-128/603

భరస : శకనవరసరరవప జకరక
ఇసటట ననస:66-9-434
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప జకరక�
ఇసటట ననస:66-9-434
వయససస:41
లస: పప
2018 SQX0516898
పపరర: వనసకటటశశరర�

2010 NDX2299667
పపరర: శరరద జకరక

2008 NDX2299675
పపరర: ఉదయ అనసష జకరక

తసడడ:జ శకనవరసరరవప జకరక
ఇసటట ననస:66-9-434
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప జకరక
ఇసటట ననస:66-9-434
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరసరరవప జకరక
ఇసటట ననస:66-9-434
వయససస:23
లస: ససస స
2015 AP151000579385
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప�

95-128/222

తసడడ:జ రరమనరయ� �
ఇసటట ననస:66-9-433
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరసరరవప జకరక
ఇసటట ననస:66-9-434
వయససస:23
లస: ససస స
2012 SQX1842442
పపరర: తదజససశ జకరక

2007 MLJ0989889
పపరర: వరరసజననయగలల� జకరక�

2032 SQX0793216
పపరర: షపక నజజర

95-128/238

భరస : షషకలర
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:31
లస: ససస స
95-128/240

2035 AP151000582194
పపరర: షరజమమన బబగస

95-128/241

భరస : షపక అబగదలల రరఫ
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:55
లస: ససస స
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2036 AP151000582048
పపరర: నససమగననసర షపక

95-128/242

భరస : మహబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:59
లస: ససస స
2039 AP151000582299
పపరర: జలలకరబ�

95-128/245

95-128/248

95-128/251

95-128/254

95-128/257

95-128/1151

95-128/262

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:29
లస: ససస స

2049 SQX0788885
పపరర: అబగదల షషకలర షపక

2052 AP151000579006
పపరర: మహబబబ వల షపక

2055 SQX1902253
పపరర: నససమ షపక

2058 SQX2223402
పపరర: ఆరరఫ సయఖద

95-128/1153

2061 SQX2238392
పపరర: అఖల సయద

95-128/255

2064 SQX2075166
పపరర: బబబగ సయఖద
తసడడ:జ ఇసరరయల సయఖద
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:29
లస: పప

2044 SQX0629469
పపరర: అబగదల రరయమ�

95-128/250

2047 MLJ2573582
పపరర: రషసద షపక

95-128/253

2050 MLJ0981456
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-128/256

తసడడ:జ షపక జజన
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:57
లస: పప
95-128/258

2053 AP151000579081
పపరర: అకబర ఖమన పటబన�

95-128/259

తసడడ:జ మహమరద ఖమన�
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:87
లస: పప
95-128/260

95-128/261
2056 SQX1292101
పపరర: ఆససమ రరఫర ఉర రహమమన
షపక
తసడడ:జ మగతహక ఉర రహమమన
ఇసటట ననస:66-9-442
వయససస:24
లస: పప

95-127/915

2059 SQX2238384
పపరర: అజస సయద

95-128/1152

తసడడ:జ గఫపర
ఇసటట ననస:66-9-446
వయససస:54
లస: పప
95-128/1154

తసడడ:జ అజస సయద
ఇసటట ననస:66-9-446
వయససస:31
లస: పప
95-94/534

95-128/247

తసడడ:జ అబగదల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ అజమ
ఇసటట ననస:66-9-446
వయససస:27
లస: పప

భరస : అజస సయద
ఇసటట ననస:66-9-446
వయససస:46
లస: ససస స
2063 SQX2093706
పపరర: రజషర షపక

95-128/252

భరస : అబగదల రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:66-9-442
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:జ షరషర వల
ఇసటట ననస:66-9-442
వయససస:39
లస: పప
2060 SQX2238657
పపరర: కరరమగన సయద

2046 SQX0575043
పపరర: బబబగ�

2041 SQX0489237
పపరర: రరజజశన షపక

తసడడ:జ అబగదల రరవపఫ
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఖలలలలమర మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-441
వయససస:36
లస: ససస స
2057 SQX0584938
పపరర: సరరదర షపక

95-128/249

తసడడ:జ గరస
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ వహబ సరహహబ
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:58
లస: పప
2054 SQX2353688
పపరర: షరహహననజ మహమరద

2043 SQX0103283
పపరర: సరబర షపక

95-128/244

తసడడ:జ అబగదల రరవపఫ
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ రరఫసఉదదదన�
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ రరఫసఉదదదన�
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:33
లస: పప
2051 AP151000579037
పపరర: అబగదల రవపస షపక

95-128/246

తసడడ:జ అబగదల ఖలల
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:31
లస: పప
2048 SQX0575118
పపరర: నజరదదదన షపక�

2040 SQX1310416
పపరర: జఫరరలర బబగ బబగ

2038 AP151000582046
పపరర: బషసరరన బ

భరస : అకబర ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదలమర బబగ బబగ
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల ఖలల
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:29
లస: పప
2045 SQX1328559
పపరర: మమలక అహమద షపక

95-128/243

భరస : గరస
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:66-9-439
వయససస:75
లస: ససస స
2042 SQX0428300
పపరర: షబబర షపక

2037 SQX0580258
పపరర: సమమగననసర షపక

2062 SQX2238640
పపరర: అససఫ సయద

95-128/1155

తసడడ:జ అజస
ఇసటట ననస:66-9-446
వయససస:29
లస: పప
95-127/808

2065 SQX1700194
పపరర: అసరర షపక

95-128/263

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:23
లస: ససస స
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95-128/264

భరస : నససరరలమహ బబవగ మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:27
లస: ససస స
2069 SQX1701317
పపరర: మమమమగన సయఖద

95-128/267

95-128/270

95-128/273

95-128/276

95-128/279

95-128/282

95-128/285

తసడడ:జ ఫఇజలమర ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:35
లస: పప

2079 SQX0580340
పపరర: సరధదక�

2082 AP151000582073
పపరర: కరరమగననసర బబగస�

2085 SQX1701283
పపరర: ఆరరఫ మహమరద

2088 SQX0580241
పపరర: సమయగలమర బబగ�

95-128/288

2091 MLJ0981241
పపరర: షఫసవపలమర షపక

95-128/277

2094 MLJ2574077
పపరర: అహరద భబషర� షపక�
తసడడ:జ అబగదలజహహస� �
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:35
లస: పప

2074 SQX1699917
పపరర: మగనర మహమరద

95-128/272

2077 MLJ2577278
పపరర: గగలమర ర� �

95-128/275

2080 SQX1700723
పపరర: నజజర సయఖద

95-128/278

భరస : అబగదలమర సయఖద
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:54
లస: ససస స
95-128/280

2083 MLJ2577856
పపరర: రషసమగననసర� షపక�

95-128/281

భరస : అబగదల రహహమ�
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:68
లస: ససస స
95-128/283

2086 SQX1707132
పపరర: కరరమ షపక

95-128/284

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:27
లస: పప
95-128/286

2089 SQX1536244
పపరర: జహహర షపక

95-128/287

తసడడ:జ అబగదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:31
లస: పప
95-128/289

తసడడ:జ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:33
లస: పప
95-128/291

95-128/269

భరస : మసరసన� షపక�
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ ఫఇజలమర బబగ�
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:32
లస: పప
2093 SQX0644534
పపరర: ననససరరల బబగ

95-128/274

తసడడ:జ షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ అబగదలమర సయఖద
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:28
లస: పప
2090 SQX1707017
పపరర: అజజ షపక

2076 SQX1701093
పపరర: పరరశన షపక

2071 SQX0407643
పపరర: షపక మలర క�

భరస : సబబబర మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : జయమఉదదదన�
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:జ ఎస.ఏల.వరదరరజ�
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:85
లస: ససస స
2087 SQX1700988
పపరర: అతక అహరద సయఖద

95-128/271

భరస : ఇమమమ సరహహబ�
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఇసరరయల� షపక�
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:58
లస: ససస స
2084 SQX0216481
పపరర: ఎస.ఏల.సతఖవత�

2073 MLJ0981894
పపరర: మహమరద � ఖసరరలద�

95-128/266

తసడడ:జ ఇమమమ న�
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అబగదల ఖలల షపక
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:47
లస: ససస స
2081 MLJ0981886
పపరర: మహమరద � ఖమతజజబ�

95-128/268

తసడడ:జ ఇసరరయల� షపక�
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:43
లస: ససస స
2078 MLJ2577070
పపరర: నసరర హన షపక

2070 SQX0580365
పపరర: ఆయయశర ససలమసనన�

2068 SQX1485698
పపరర: షబన మహమరద

భరస : నయయమగలర బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఫసరరజ అహరద మహమరద�
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహబబబ భబషర�
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:38
లస: ససస స
2075 SQX1700111
పపరర: ఖరఖరరనసరస షపక

95-128/265

తసడడ:జ జహహర షపక
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదలమర సయఖద
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:29
లస: ససస స
2072 MLJ2577864
పపరర: నససర� షపక�

2067 SQX1536251
పపరర: రరబయ బశక షపక

2092 SQX1485680
పపరర: సరదదకలలర బబగ మహమరద

95-128/290

తసడడ:జ ఫపవజలమరహ బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:36
లస: పప
95-128/292

2095 MLJ0981159
పపరర: అభబగలమర� షపక�

95-128/293

తసడడ:జ కరరమగలమర� �
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:35
లస: పప
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2096 SQX1485714
పపరర: నయయమగలమహ బబగ
మహమరద
తసడడ:జ ఫపవజలమరహ బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:38
లస: పప

95-128/294

2097 MLJ2574192
పపరర: మహబబబబకషర� షపక�

తసడడ:జ అబగదలజహహమ�
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:37
లస: పప

95-128/297 2100 MLJ0984047
2099 SQX0575019
పపరర: ఫయమజ అహరద మహమరద�
పపరర: ఖలలలలమర� మహమరద�

తసడడ:జ అబగదల అజజ�
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:39
లస: పప
2102 MLJ2574101
పపరర: జజన భబషర� షపక�

95-128/300

95-128/1036

95-128/1158

95-128/304

95-127/131

95-127/134

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:44
లస: ససస స

2112 MLJ0981837
పపరర: మహనరరవప� బ�

2115 SQX0953810
పపరర: షపక మమమమబన

2118 SQX0584847
పపరర: మహమరద బబషర షపక

95-127/137

2121 AP151000582014
పపరర: సరదదకర మహమరద

95-129/1062

2124 MLJ2577393
పపరర: ఫరతమమ షపక
భరస : అయబఖబ
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:58
లస: ససస స

2104 MLJ2574085
పపరర: అబగదలజహహమ� షపక�

95-128/302

2107 SQX2122513
పపరర: సలమగన షపక

95-128/1157

2110 MLJ0988428
పపరర: మసరసననజవప� బజపపర�

95-128/303

తసడడ:జ మహనరరవప� �
ఇసటట ననస:66-9-451
వయససస:33
లస: పప
95-128/305

2113 SQX1699719
పపరర: రజశరర షపక

95-127/130

తలర : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:66-9-452
వయససస:22
లస: ససస స
95-127/132

2116 SQX0953851
పపరర: షపక గరస బబష

95-127/133

తసడడ:జ అకబర బబష
ఇసటట ననస:66-9-452
వయససస:29
లస: పప
95-127/135

2119 SQX0953828
పపరర: షపక అకబర బబష

95-127/136

తసడడ:జ షపక ససలర
ఇసటట ననస:66-9-452
వయససస:52
లస: పప
95-127/138

భరస : నసర మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:41
లస: ససస స
95-127/140

95-128/299

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ అకబర బబషర
ఇసటట ననస:66-9-452
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద నసర షపక
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:24
లస: ససస స
2123 AP151000582351
పపరర: నససమమ యమ�

95-128/1156

భరస : షపక అకబర బబష
ఇసటట ననస:66-9-452
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ అకబర బబష
ఇసటట ననస:66-9-452
వయససస:32
లస: పప
2120 SQX1308536
పపరర: షహననజ షపక

2109 SQX2237733
పపరర: బషసరర షపక

2101 AP151000579512
పపరర: ఖమదర యమససన�

తసడడ:జ మహమరదఉమర� �
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:జ రరమచసదజ రరవప� �
ఇసటట ననస:66-9-451
వయససస:65
లస: పప

భరస : అహరద బబష
ఇసటట ననస:66-9-452
వయససస:27
లస: ససస స
2117 SQX0953836
పపరర: షపక అహరద బబష

95-128/301

భరస : మగనర బబబగ షపక
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ మహనరరవప� �
ఇసటట ననస:66-9-451
వయససస:37
లస: పప
2114 SQX0953844
పపరర: షపక రరహనన

2106 SQX2184794
పపరర: రరషర షపక

95-128/296

తసడడ:జ జయమ ఉదదదన�
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ షరరఫ
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:19
లస: పప
2111 MLJ0981845
పపరర: రరజజష� �

95-128/298

తసడడ:జ షపక అహమద
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:52
లస: ససస స
2108 SQX2353563
పపరర: అససఫ ఖమన మహమరద

2103 MLJ2573194
పపరర: అబగదల ఖలల

2098 MLJ0987255
పపరర: రహమతషలమర� మహమరద�

తసడడ:జ ఇసరరయల� �
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ ఇసరరయల� �
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ అబగదలజహహమ� �
ఇసటట ననస:66-9-447
వయససస:44
లస: పప
2105 SQX2075877
పపరర: మసరసన షపక

95-128/295

2122 SQX1135384
పపరర: షపక షహద

95-127/139

భరస : మహమరద గరస
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:44
లస: ససస స
95-127/141

2125 SQX1135400
పపరర: మహమరద ఆరలతషలర

95-127/142

తసడడ:జ మహమరద గరస
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:27
లస: పప
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2126 SQX1699735
పపరర: జఅమర బసరహ షపక
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95-127/143

తసడడ:జ రహమమన బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:30
లస: పప
2129 SQX0644468
పపరర: జహహర భబషర షపవక

95-127/146

95-127/149

95-127/918

95-128/306

95-127/150

95-128/309

95-127/153

తసడడ:జ అబగదల ఖమదర
ఇసటట ననస:66-9-455
వయససస:66
లస: పప

2139 SQX1328435
పపరర: మసరసన షపక

2142 SQX1642305
పపరర: అబగదల ఖమదర షపక

2145 SQX0271775
పపరర: సరరదర బబగ�

2148 MLJ2577773
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-127/156

2151 MLJ0986679
పపరర: రబబబన షపక

95-128/307

2154 SQX1064559
పపరర: బబగమమ షపక

2134 SQX2240661
పపరర: ననగగల మర షపక

95-127/917

2137 SQX2561074
పపరర: మహమరద ససహహల షపక

95-127/997

2140 SQX2390763
పపరర: రరశన షపక

95-147/817

తసడడ:జ ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:18
లస: ససస స
95-127/151

2143 MLJ2577039
పపరర: అకస రరననసర బబగస� షపక�

95-128/308

భరస : ఖమససస భబషర� షపక�
ఇసటట ననస:66-9-454
వయససస:45
లస: ససస స
95-128/310

2146 MLJ0995167
పపరర: సమమమ న

95-127/152

తసడడ:జ మహబబబ
ఇసటట ననస:66-9-455
వయససస:36
లస: ససస స
95-127/154

2149 SQX0470062
పపరర: కరరమగననసర

95-127/155

భరస : మహబబబ
ఇసటట ననస:66-9-455
వయససస:61
లస: ససస స
95-127/157

తసడడ:జ మహబబబ
ఇసటట ననస:66-9-455
వయససస:33
లస: పప
95-127/159

95-127/148

తసడడ:జ మహమరద నసర షపక
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:20
లస: పప

భరస : శశషరవత
ఇసటట ననస:66-9-455
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబబబ
ఇసటట ననస:66-9-455
వయససస:29
లస: పప
2153 SQX0788836
పపరర: షపక మహబబబ

95-127/919

తసడడ:జ సలలహబబగ�
ఇసటట ననస:66-9-454
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:66-9-455
వయససస:37
లస: ససస స
2150 SQX0584623
పపరర: సపవదన షపక

2136 SQX2260966
పపరర: మగజర బబష షపక

2131 AP151000579101
పపరర: నసర మహమరద

తసడడ:జ లమలమవల షపక
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:66-9-454
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:66-9-454
వయససస:48
లస: పప
2147 MLJ0980813
పపరర: ఆలయమ షపక

95-127/916

తసడడ:జ హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఖమదర వల
ఇసటట ననస:66-9-454
వయససస:43
లస: ససస స
2144 SQX1485771
పపరర: ఖమససస పరషర షపక

2133 SQX2126530
పపరర: మహబబబ షపక

95-127/145

తసడడ:జ కరరమ
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ రహమమన బబష షపక
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:29
లస: పప

భరస : గరస షపక
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:38
లస: ససస స
2141 MLJ2577765
పపరర: జరరనన షపక

95-127/147

భరస : లమల వల
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:32
లస: ససస స
2138 SQX1328609
పపరర: మహబగనన షపక

2130 AP151000579387
పపరర: జజన బబషర�

2128 SQX1135392
పపరర: మహమరద ఇనయతషలర

తసడడ:జ మహమరద గరస
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ కరరమ�
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ బగడద షరబ
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:51
లస: పప
2135 SQX2125227
పపరర: బబజ షపక

95-127/144

తసడడ:జ మహమరద గరస
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ రహమమన
ఇసటట ననస:66-9-453
వయససస:32
లస: పప
2132 SQX1135376
పపరర: మహమరద గరస

2127 SQX1135426
పపరర: మహమరద అజజరతషలర

2152 SQX0953877
పపరర: అజమ షపక

95-127/158

తసడడ:జ జనసలలబగదదదన
ఇసటట ననస:66-9-455
వయససస:48
లస: పప
95-127/160

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:66-9-456
వయససస:33
లస: ససస స
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9726 SQX0716316
పపరర: షహహన ససలమసనన షపక
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95-119/183

భరస : అబగదల రరఖబ మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-709
వయససస:31
లస: ససస స
9729 MLJ2542371
పపరర: కరరమగననసర యమ.కర

95-119/186

95-119/189

భరస : మజహరరలమర షపక
ఇసటట ననస:78-13-710
వయససస:47
లస: ససస స
9735 SQX1547597
పపరర: ఖమససస షపక

95-119/192

95-119/195

95-119/700

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:78-13-712
వయససస:41
లస: ససస స
9747 AP151000573126
పపరర: జ. కకటటశశరమర

95-136/645

తసడడ:జ అరవల రరజ గరదద
ఇసటట ననస:78-13-718
వయససస:30
లస: పప

9734 AP151000282063
పపరర: సపవదన షపక జరవన

95-119/190

9736 AP151000279039
పపరర: మజబబలమర షపక

9739 SQX2067627
పపరర: ఆశ షపక

9742 SQX2067221
పపరర: జజబబబలమర షపక

9745 SQX1137349
పపరర: మరర సరహహబ షపక షపక

9748 AP151000570085
పపరర: అసజరరడడడ జ

95-136/648

9751 SQX1897578
పపరర: లకడర కరసతస గరదద

95-119/193

9754 SQX2225043
పపరర: సరసబశవ రరవప జలలరర
తసడడ:జ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:78-13-719
వయససస:61
లస: పప

95-119/188

95-119/191

9737 AP151000279026
పపరర: హబబబలమరహ షపక

95-119/194

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-13-710
వయససస:49
లస: పప
95-119/698

9740 SQX2067569
పపరర: నజర షపక

95-119/699

భరస : హబబగలర షపక
ఇసటట ననస:78-13-710
వయససస:21
లస: ససస స
95-119/701

9743 SQX2348506
పపరర: ననవమగలర వ షపవక

95-119/744

తసడడ:జ మగజబగలర వ షపవక
ఇసటట ననస:78-13-710
వయససస:18
లస: పప
95-119/197

9746 MLJ3661477
పపరర: ససబజహరణఖస పరరమ

95-119/198

తసడడ:జ పపలమరరరవప పపరజమ
ఇసటట ననస:78-13-713/3
వయససస:34
లస: పప
95-136/646

9749 SQX1870732
పపరర: ససవర రరజఖలకడర మబననసరల

95-136/647

భరస : పరసడడరసగ రరవప మబననసరల
ఇసటట ననస:78-13-717
వయససస:68
లస: ససస స
95-119/199

భరస : అరవల రరజ గరదద
ఇసటట ననస:78-13-718
వయససస:47
లస: ససస స
95-136/650

95-119/185

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-13-710
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:జ లకరరరడడడ
ఇసటట ననస:78-13-716
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటననరరయమణ మగనగరల
ఇసటట ననస:78-13-717
వయససస:74
లస: పప
9753 SQX1903608
పపరర: కజ కజ దసరర అననపపరష గరదద

9733 AP151000282060
పపరర: నససమమ షపక షపక

తసడడ:జ మహబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:78-13-712
వయససస:51
లస: పప

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:78-13-716
వయససస:66
లస: ససస స
9750 SQX1870807
పపరర: పరసడడరసగ రరవప మగనగరల

భరస : మగజబగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-13-710
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ హబబగలర షపక
ఇసటట ననస:78-13-710
వయససస:19
లస: పప
95-119/196

9731 AP151000282059
పపరర: నసరర హన షపక షపక

తసడడ:జ అబగదల రహమమన మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-709
వయససస:35
లస: పప

భరస : మజరరలమర షపక
ఇసటట ననస:78-13-710
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ మజరరలమర అవసఆకలల
ఇసటట ననస:78-13-710
వయససస:20
లస: పప
9744 SQX1156661
పపరర: షరకకరర షపక షపక

95-119/187

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-13-710
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:78-13-710
వయససస:50
లస: పప
9741 SQX2067130
పపరర: ఫజలమర షపక

9730 MLJ3662772
పపరర: అబగదల రరఖబ మహమరద

9728 SQX2554921
పపరర: తహహరర బబగమ మహమరద

భరస : అబగదల రహమన మహమరద
ఇసటట ననస:78-13-709
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : హబబగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-13-710
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన షపక
ఇసటట ననస:78-13-710
వయససస:36
లస: పప
9738 AP151000279238
పపరర: మగజహహరల షపక

95-119/184

భరస : అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:78-13-709
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ ఎస.కజ.హహహదర యమ.కర
ఇసటట ననస:78-13-709
వయససస:79
లస: ససస స
9732 AP151000282061
పపరర: ననషరద షపక షపక

9727 MLJ3667631
పపరర: షమమ ససలమసనన షపక

9752 SQX1903616
పపరర: జజఖత సశరఠప గరదద

95-136/649

తసడడ:జ అరవల రరజ గరదద
ఇసటట ననస:78-13-718
వయససస:27
లస: ససస స
95-119/745

9755 SQX2244010
పపరర: పజదదప కలమమర జలలరర

95-121/791

తసడడ:జ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:78-13-719
వయససస:34
లస: పప
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95-136/878 9757 SQX2417616
9756 SQX2224996
పపరర: తదజశశన రరమ దదవ చసదలలరర
పపరర: షపక నససమ షపక

తసడడ:జ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:78-13-719
వయససస:24
లస: ససస స
9759 SQX2038511
పపరర: శజ అహరద షపక

95-129/943

తసడడ:జ నససమ షపక
ఇసటట ననస:78-13-721
వయససస:21
లస: పప
9762 SQX1106708
పపరర: బబలమగరళ కరర పరలలస

95-127/716

తసడడ:జ సతఖననరరయణ గరపప
ఇసటట ననస:78-13-723
వయససస:36
లస: పప
9768 SQX1580464
పపరర: పజవణ కలమమర చతరరల

95-127/722

95-127/725

95-127/728

95-126/464

తసడడ:జ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:78-14-729
వయససస:63
లస: పప

9766 SQX1202001
పపరర: కకషష గరపప

9769 SQX1580456
పపరర: రరహహణణ చడవతనఖకకషష చటటరరల

9772 MLJ0994319
పపరర: ఉష కరసకరరయమ

9775 SQX2314003
పపరర: జయ కలమమర ససమల

9778 MLJ2565521
పపరర: ససధనరరణణ కటబరర

95-126/467

9781 SQX0932731
పపరర: జతదసదజ కటటరర

95-127/720

9784 SQX0997502
పపరర: గరరరజజ పసజయసక తతలలపపలలరర
తలర : ధనలకడర తతలలపపలలరర
ఇసటట ననస:78-14-732
వయససస:28
లస: ససస స

9764 SQX1064336
పపరర: ననగ చరసజవ చటటరరల

95-127/718

9767 SQX1401819
పపరర: షపక రరహనన పరరశన

95-127/721

భరస : షపక రరకకబగలర
ఇసటట ననస:78-13-724
వయససస:38
లస: ససస స
95-127/723

9770 SQX1202134
పపరర: సతఖననరరయణ గరపప

95-127/724

తసడడ:జ వనసకట గరరయఖ గరపప
ఇసటట ననస:78-13-724
వయససస:63
లస: పప
95-127/726

9773 MLJ0994335
పపరర: కమలమదదవ కరసకరరయమ

95-127/727

భరస : ననవన మల
ఇసటట ననస:78-13-727
వయససస:66
లస: ససస స
95-120/703

9776 AP151000288491
పపరర: బబబ సరరజన అళనన�

95-126/463

భరస : పటబటభ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:78-14-725
వయససస:75
లస: ససస స
95-126/465

9779 AP151000288460
పపరర: ఆదదలకడర కకలశశటట

95-126/466

భరస : హరరననథబబబగ
ఇసటట ననస:78-14-729
వయససస:59
లస: ససస స
95-126/468

తసడడ:జ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:78-14-729
వయససస:26
లస: పప
95-126/470

95-127/715

భరస : ససబజ మణఖస
ఇసటట ననస:78-13-723
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:78-14-729
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:78-14-729
వయససస:59
లస: ససస స
9783 AP151000285143
పపరర: హరరననధబబబగ కకలశశటట

95-127/717

తసడడ:జ వనసకట రమణ ససమల
ఇసటట ననస:78-13-983
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:78-14-729
వయససస:24
లస: ససస స
9780 MLJ0980177
పపరర: సతశవరణణ ధసళపరళ

9763 SQX1106898
పపరర: అరరర నరరవప కరర పరలలస

95-127/713

భరస : అరరర నరరవప కరర పరలలస
ఇసటట ననస:78-13-722
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఆదదష
ఇసటట ననస:78-13-727
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ ననవనమల
ఇసటట ననస:78-13-727
వయససస:46
లస: పప
9777 SQX1038240
పపరర: దదవక కటబరర

9761 SQX1106732
పపరర: అననపపరష కరర పరలలస

95-127/714

తసడడ:జ ససబజమణఖఎస చటటరరల
ఇసటట ననస:78-13-724
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససదదప
ఇసటట ననస:78-13-727
వయససస:43
లస: ససస స
9774 MLJ2573012
పపరర: ఆదదశకలమమర కరసకరరయమ

9760 SQX1106674
పపరర: పజసనన కరర పరలలస

తసడడ:జ సతఖననరరయణ గరపప
ఇసటట ననస:78-13-723
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ ససబజహరణఖస చతరరల
ఇసటట ననస:78-13-724
వయససస:29
లస: పప
9771 MLJ0994301
పపరర: శకలసతల కరసకరరయమ

తసడడ:జ బబబబవల
ఇసటట ననస:78-13-721
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ వరయమఖ కరర పరలలస
ఇసటట ననస:78-13-722
వయససస:48
లస: పప
95-127/719

9758 SQX1064351
పపరర: జఫరహర బబషర

భరస : షపక మగకకస యమర అహరద జలమన షపక
ఇసటట ననస:78-13-721
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ అరరర నరరవప కరర పరలలస
ఇసటట ననస:78-13-722
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ అరరర నరరవప కరర పరలలస
ఇసటట ననస:78-13-722
వయససస:27
లస: పప
9765 SQX1202027
పపరర: రవ కలమమర గరపప

95-121/792

9782 MLJ0987198
పపరర: వనసకటరమణ కటబరర

95-126/469

తసడడ:జ వనసకకజ
ఇసటట ననస:78-14-729
వయససస:55
లస: పప
95-125/186

9785 MLJ2565984
పపరర: శకరజఖ ససకర

95-125/187

భరస : మహనకకషష ససకర
ఇసటట ననస:78-14-732
వయససస:44
లస: ససస స
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9786 AP151000288414
పపరర: రజన ససకర

95-125/188

భరస : రరధనకకషషమబరరస ససకర
ఇసటట ననస:78-14-732
వయససస:74
లస: ససస స
9789 SQX0148833
పపరర: శకనవరసరరవప కకతతరర

95-125/191

9790 SQX1607359
పపరర: అనసత లకడర కకట

95-125/194

9793 AP151000288016
పపరర: పపలర మర వశశననథస

భరస : గరపరల కకషషమబరరస కలరరచదటట
ఇసటట ననస:78-14-734
వయససస:69
లస: ససస స

9796 SQX1501734
పపరర: ససధనకర కలరరచదటట

తసడడ:జ మగరళధర గగపరస పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:78-14-735
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరస కడనరర
ఇసటట ననస:78-14-735/1
వయససస:29
లస: ససస స

9801 SQX1064161
పపరర: శకనవరస కడనరర

9802 MLJ2565034
పపరర: పపషరపవత తలర స

95-125/203

తలర : బబలమర కడనరర
ఇసటట ననస:78-14-735/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర యమసస
ఇసటట ననస:78-14-736
వయససస:63
లస: ససస స
9807 MLJ2561108
పపరర: బగరరర నసదదదన సయఖద

95-125/209

తసడడ:జ నరసససహ రరవప చదరరళర
ఇసటట ననస:78-14-738
వయససస:45
లస: పప

95-125/198

9808 AP151000285194
పపరర: ననగ రరజజ వననగళళ

95-125/212

9811 SQX0713545
పపరర: పరరశత కసదగటర

95-125/201

9814 AP151000285180
పపరర: చనన నరసససహరరవప కసదగటర
తసడడ:జ ననరరయణ కసదగటర
ఇసటట ననస:78-14-738
వయససస:46
లస: పప

9794 SQX1515073
పపరర: సప మమశశరరరవప తడడవరలల

95-125/196

9797 SQX1328856
పపరర: దదననష పచచపపలలసస

95-125/199

9800 SQX0796151
పపరర: శకనవరసరరవ ఎస

95-125/202

తసడడ:జ కకషష భగవరన ఎస
ఇసటట ననస:78-14-735/1
వయససస:40
లస: ససస స
95-125/204

9803 MLJ2565083
పపరర: అఫప జ జజ సయఖద

95-125/205

భరస : రహసతషలమర
ఇసటట ననస:78-14-736
వయససస:57
లస: ససస స
95-125/207

9806 SQX0458711
పపరర: ససరజష తలర స

95-125/208

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప తలర స
ఇసటట ననస:78-14-736
వయససస:30
లస: పప
95-125/210

9809 SQX1378653
పపరర: వనసకటటశశరరర యమసస

95-125/211

తసడడ:జ కకటయఖ యమసస
ఇసటట ననస:78-14-736
వయససస:73
లస: పప
95-125/213

భరస : నరసససహరరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:78-14-738
వయససస:37
లస: ససస స
95-125/215

95-125/193

తసడడ:జ మగరళధర గగపరస పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:78-14-735
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ కకషష మబరరస వననగళళ
ఇసటట ననస:78-14-736
వయససస:54
లస: పప

భరస : పపదనరసససహరరవప చదడళళ
ఇసటట ననస:78-14-737
వయససస:55
లస: ససస స
9813 SQX0951814
పపరర: నరసససహ రరవప చదరరళర

9805 SQX1494970
పపరర: దదవర కలమమర వననగళ

9791 MLJ0980706
పపరర: ధనలకడర తతలలపపలలరర

తసడడ:జ ననరరయణ తడడవరలల
ఇసటట ననస:78-14-733
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ ననగరరజ వననగళ
ఇసటట ననస:78-14-736
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ రహసతషలమర
ఇసటట ననస:78-14-736
వయససస:37
లస: పప
9810 AP151000288257
పపరర: వనసకటలకడర చదడళళ

95-125/195

భరస : ననగజశశరరరవప తలర స
ఇసటట ననస:78-14-736
వయససస:54
లస: ససస స
95-125/206

95-125/190

భరస : పపలర మర తతలలపపలలరర
ఇసటట ననస:78-14-733
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:జ గరపరల కకషషమబరరస కలరరచదటట
ఇసటట ననస:78-14-734
వయససస:50
లస: పప

95-125/200 9799 SQX1064146
9798 SQX1328807
పపరర: మమనస కలమమర పచచపపలలసస
పపరర: ఉమమ కలమమరర కడనరర

9804 SQX1378612
పపరర: వనసకటటసశరమర యమసస

95-125/192

భరస : వనసకటటశశరరర వశశననథస
ఇసటట ననస:78-14-733
వయససస:74
లస: ససస స
95-125/197

9788 SQX0212977
పపరర: కమల కకతత
స రర

భరస : శకనవరసరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:78-14-732/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:78-14-733
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ చకరరల
ఇసటట ననస:78-14-733
వయససస:54
లస: ససస స
9795 SQX1501759
పపరర: ససతనరతనస కలరరచదటట

95-125/189

తసడడ:జ శకనవరసరరవప కకతనస
ఇసటట ననస:78-14-732
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ కరమమశశర రరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:78-14-732/1
వయససస:54
లస: పప
9792 AP151000288431
పపరర: పదనరవత చకరరల చకరరల

9787 SQX1223155
పపరర: శకకరసత కకతనస

9812 AP151000288177
పపరర: రరమలకరమర కసదగటర

95-125/214

భరస : ననరరయణ కసదగటర
ఇసటట ననస:78-14-738
వయససస:62
లస: ససస స
95-125/216

9815 AP151000285188
పపరర: పపదద నరసససహరరవప కసదగటర

95-125/217

తసడడ:జ ననరరయణ కసదగటర
ఇసటట ననస:78-14-738
వయససస:49
లస: పప

Page 188 of 402

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12

9816 AP151000285171
పపరర: ననరరయణ కసదగటర

95-125/218

తసడడ:జ సతఖస కసదగటర
ఇసటట ననస:78-14-738
వయససస:66
లస: పప
9819 SQX1328864
పపరర: చనసద బ సయఖద

95-125/221

95-125/224

95-125/227

95-125/741

95-121/793

95-1/897

భరస : ససరజష ఓబగల శశటట
ఇసటట ననస:78-14-744
వయససస:31
లస: ససస స

95-125/637

9829 SQX2486108
పపరర: అరరణ కకవ

9832 SQX1233501
పపరర: హహమ మమధసరర సకల

9835 SQX1950229
పపరర: లకడర శరకవఖ ససక

95-125/233

9838 SQX0544783
పపరర: ఆసజననయగలల యస ససకర

95-125/775

9841 AP151000288048
పపరర: లకడరకలమమరర గగడడవరడ
భరస : కరశవశశననథ
ఇసటట ననస:78-14-744
వయససస:47
లస: ససస స

9824 SQX0362194
పపరర: రహసతషలమర సయఖద

95-125/226

9827 SQX1551093
పపరర: రరధ కరరపరపప

95-125/228

9830 SQX2487676
పపరర: పజసరద కరఠపరపప

95-125/781

తసడడ:జ వనసకట సతఖననరరయణ కరఠపరపప
ఇసటట ననస:78-14-741
వయససస:41
లస: పప
95-125/229

9833 MLJ2561124
పపరర: బబలచసదర సకల

95-125/230

తసడడ:జ బబలసరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:78-14-742
వయససస:40
లస: పప
95-125/231

9836 MLJ2565216
పపరర: లకడర ససధ ససకర

95-125/232

భరస : గరరరధర ససకర
ఇసటట ననస:78-14-743
వయససస:44
లస: ససస స
95-125/234

తసడడ:జ మమధవయఖ ససకర
ఇసటట ననస:78-14-743
వయససస:51
లస: పప
95-125/236

95-125/223

తసడడ:జ పజసరద కరరపరపప
ఇసటట ననస:78-14-741
వయససస:36
లస: ససస స

తలర : లకడర ససధన ససక
ఇసటట ననస:78-14-743
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల ససకర
ఇసటట ననస:78-14-743
వయససస:49
లస: ససస స
9840 SQX1950179
పపరర: గరత ఓబగలశశటట

9826 MLJ2565802
పపరర: అజజననసరబబగస సయఖద

9821 SQX1358473
పపరర: జబబదన షపక

తసడడ:జ బగరన సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:78-14-739
వయససస:67
లస: పప

భరస : బబల చసదజ సకల
ఇసటట ననస:78-14-742
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ గరరరధర ససక
ఇసటట ననస:78-14-743
వయససస:22
లస: ససస స
9837 SQX0213140
పపరర: ససలలచన ససకర

95-125/225

భరస : రరజజసదజ రరడడడ కకవ
ఇసటట ననస:78-14-741
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:78-14-741(new)
వయససస:26
లస: ససస స
9834 SQX1950880
పపరర: హరర శశశత ససక

9823 SQX1358523
పపరర: అబగదల ఖమదర జలమన షపక

95-125/220

భరస : అబగదల ఖమదర జలమన షపక
ఇసటట ననస:78-14-739
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సయఖదనర ఫర సయఖద
ఇసటట ననస:78.14-739
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:78-14-741
వయససస:27
లస: ససస స
9831 SQX2463750
పపరర: ననగగల బ షపక

95-125/222

తసడడ:జ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:78-14-739
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:జ బరరనసదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:78-14-739
వయససస:82
లస: పప
9828 SQX2464345
పపరర: రరహనన షపక

9820 SQX1529405
పపరర: తనహహర మహమరద

9818 SQX1106328
పపరర: ఆశరరఫపఏన షపక

భరస : బబరహనసదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:78-14-739
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ జఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:78-14-739
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ జఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:78-14-739
వయససస:41
లస: పప
9825 MLJ0985994
పపరర: జజఫర సయఖద

95-125/219

తసడడ:జ అబగదల ఖమదర జలమన షపక
ఇసటట ననస:78-14-739
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:78-14-739
వయససస:36
లస: ససస స
9822 MLJ0985366
పపరర: బబరహనసదదదన సయఖద

9817 SQX1290287
పపరర: షరయసరస షపక

9839 MLJ2561298
పపరర: గరరరధర ససకర

95-125/235

తసడడ:జ రరధ కకషష మబరరస ససకర
ఇసటట ననస:78-14-743
వయససస:54
లస: పప
95-125/237

9842 SQX1695501
పపరర: లల కలససమమసబ కకతత
స రర
భరస : పపళర రరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:78-14-744
వయససస:56
లస: ససస స

95-125/239 9844 SQX0951822
95-125/240 9845 AP151000285394
9843 SQX1694892
పపరర: తరరణ సరయ ననధ గగడడవరడ
పపరర: పవన సరయ కలమమర గగడడవరడ
పపరర: ససరజష ఓబగలశశటట

తసడడ:జ కరశ వశశననధస జ
ఇసటట ననస:78-14-744
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ కరశ వశశననథస
ఇసటట ననస:78-14-744
వయససస:27
లస: పప

95-125/238

95-125/241

తసడడ:జ రరధనకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:78-14-744
వయససస:48
లస: పప
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9846 AP151000285407
పపరర: కరశవశశననద గగడడవరడ

95-125/242

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:78-14-744
వయససస:54
లస: పప
9849 SQX1607334
పపరర: శక దదవ గగడడపరటట

95-125/245

95-125/248

95-125/251

95-125/254

తసడడ:జ కకషష మబరరస బడడగరననన
ఇసటట ననస:78-14-746
వయససస:52
లస: పప
9861 SQX1950120
పపరర: శరఖసకలమమర మగనగరల

95-125/257

95-125/260

95-125/263

భరస : వనసకట కకషష చనవల
ఇసటట ననస:78-14-753
వయససస:34
లస: ససస స

95-125/252

95-125/266

9854 SQX0148916
పపరర: జజఖత రరమగ నకకమగ

95-125/250

95-125/253
9857 SQX1328872
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప కకనకల

తసడడ:జ ససరఖ పజకరష రరవప కకనకల
ఇసటట ననస:78-14-746
వయససస:41
లస: పప

9859 AP151000288028
పపరర: కకనకళళ పజమల

9860 SQX1950161
పపరర: సశరష లత munagala

95-125/255

9862 SQX1607284
పపరర: ససధ రరణణ లసగమలలర

9865 SQX1607375
పపరర: వనసకటటశశరరర లసగమలలర

9868 SQX1694660
పపరర: సరయ పసజయమసక ఐత

9871 SQX0885178
పపరర: రరజజష కలమమర మమజజటట

9874 SQX1607433
పపరర: వనసకట కకషష చనవల
తసడడ:జ మమణణకఖ రరవప చనవల
ఇసటట ననస:78-14-753
వయససస:39
లస: పప

95-125/256

భరస : శరఖమ కలమమర మగనగరల
ఇసటట ననస:78-14-748
వయససస:41
లస: ససస స
95-125/258

9863 SQX1950203
పపరర: ససభబషసణణ బచసచ

95-125/259

భరస : వనసకట ససబబయఖ బచసచ
ఇసటట ననస:78-14-749
వయససస:44
లస: ససస స
95-125/261

9866 MLJ2565141
పపరర: పదనరవత ఐత

95-125/262

భరస : రరమమరరవప ఐత
ఇసటట ననస:78-14-751
వయససస:47
లస: ససస స
95-125/264

9869 SQX1329201
పపరర: లకడర తదజశశన ఐత

95-125/265

తసడడ:జ రరమ రరవప ఐత
ఇసటట ననస:78-14-752
వయససస:26
లస: ససస స
95-125/267

తసడడ:జ రరజజసదజ పజసరద మమజజటట
ఇసటట ననస:78-14-752
వయససస:31
లస: పప
95-125/270

95-125/247

భరస : వనసకట ససబజహరణఖస కసదసకలరర
ఇసటట ననస:78-14-746
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ రరమ రరవప ఐత
ఇసటట ననస:78-14-752
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయగలల పప టటట
ఇసటట ననస:78-14-752
వయససస:33
లస: ససస స
9873 SQX1607342
పపరర: వమల చనవల

9856 SQX1329292
పపరర: పదనరవత కసదసకలరర

9851 SQX0213264
పపరర: కరసతన నకకస

తసడడ:జ రరమచసదజ సరయ నకకమగ
ఇసటట ననస:78-14-745
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ శశషగరరర రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:78-14-749
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర శఖమకకలర
ఇసటట ననస:78-14-751
వయససస:46
లస: పప
9870 SQX1479147
పపరర: వనసకట వజయ పప టటట

95-125/249

భరస : వనసకటటశశరరర లసగమలలర
ఇసటట ననస:78-14-749
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకమనననరరయణ మబరరస బచసచ
ఇసటట ననస:78-14-749
వయససస:68
లస: ససస స
9867 SQX1607391
పపరర: శరత కలమమర శఖమకకలర

9853 SQX1695154
పపరర: ససరజష ఉగరరరజ

95-125/244

భరస : రరమచసదజ రరవప నకకస
ఇసటట ననస:78-14-745
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ఎమ. మలర కరరరర నరరవప పజమల
ఇసటట ననస:78-14-747
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:జ పరసడడరసగరరరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:78-14-748
వయససస:45
లస: పప
9864 SQX1950245
పపరర: నవభబరత లకడర బచసచ

95-125/246

తసడడ:జ మనసన సససహ ఉగరరరజ
ఇసటట ననస:78-14-745
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ ససతనరరమయఖ గగదడపత
ఇసటట ననస:78-14-745
వయససస:48
లస: పప
9858 SQX1328880
పపరర: ససధనకర బడడగరననన

9850 SQX1038018
పపరర: ససలలచన దదవకర

9848 SQX1695287
పపరర: జయ శక ఉగరరరజ

భరస : ససరజష ఉగరరరజ
ఇసటట ననస:78-14-745
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రమమశ దదవకర
ఇసటట ననస:78-14-745
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ రమమశ దదవపకరర
ఇసటట ననస:78-14-745
వయససస:22
లస: పప
9855 SQX1607417
పపరర: కకటటశశర రరవప గగడడపరటట

95-125/243

తసడడ:జ రరశయఖ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:78-14-744
వయససస:61
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప గగడడపరటట
ఇసటట ననస:78-14-745
వయససస:37
లస: ససస స
9852 SQX1820125
పపరర: సతష దదవపకరర

9847 SQX1694835
పపరర: పపళర రరవప కకతత
స రర

9872 MLJ2561256
పపరర: రరమమరరవప ఐత

95-125/269

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర ఐత
ఇసటట ననస:78-14-752
వయససస:60
లస: పప
95-125/271

9875 SQX1961069
పపరర: శకనవరస రరవప డనరరస

95-125/272

తసడడ:జ ససబబరరవప డనరరస
ఇసటట ననస:78-14-753
వయససస:48
లస: పప
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95-125/765

భరస : శకనవరసరరవప దరరశ
ఇసటట ననస:78-14-753
వయససస:39
లస: ససస స
9879 SQX1551135
పపరర: లకడర చదడళళ

95-125/275

భరస : నరసససహ రరవప చదడళళ
ఇసటట ననస:78-14-753/1
వయససస:53
లస: ససస స
9882 SQX1607318
పపరర: వనసకట ననగజశశర రరవప కకట

9877 SQX1551259
పపరర: అనసష కరళళపలర

95-125/278

9880 SQX1607326
పపరర: పరరశత కకట

95-125/276

95-125/277
9881 SQX1551234
పపరర: మమరరత పవన కలమమర
కరళళపలర
తసడడ:జ జగన మహన రరవప కరళళపలర
ఇసటట ననస:78-14-753/1
వయససస:33
లస: పప

95-125/279

9884 SQX1551705
పపరర: లకడర వనసకట ననగ జజఖత
పబబశశటట
తసడడ:జ గగరరననథస పబబశశటట
ఇసటట ననస:78-14-754
వయససస:28
లస: ససస స

95-125/280

95-125/282

9887 SQX1866540
పపరర: ఝమనస గరలర పపడడ

95-125/283

9883 SQX1191287
పపరర: జజఖత గరలర పపడడ

95-125/281 9886 SQX1551796
9885 SQX1695022
పపరర: వనసకట లకడర ననగమణణ ఆకలల
పపరర: సరసబబజజఖస పబబశశటట

భరస : గగరరననథస పబబశశటట
ఇసటట ననస:78-14-754
వయససస:62
లస: ససస స
95-125/284

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప గరలర పపడడ
ఇసటట ననస:78-14-754
వయససస:36
లస: పప
9891 SQX1985191
పపరర: సరయ పజసనన అచసచత

9889 SQX1866532
పపరర: ససబబబరరవప గరలర పపడడ

భరస : కకటటశశర రరవప గరలర పపడడ
ఇసటట ననస:78-14-754
వయససస:66
లస: ససస స
95-125/285

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప గరలర పపడడ
ఇసటట ననస:78-14-754
వయససస:37
లస: పప
95-125/677

95-125/676
9890 SQX1985183
పపరర: వనసకట ససబబరరయ వర పజసరద
అచసచత
తసడడ:జ వనసకటటశశరరర అచసచత
ఇసటట ననస:78-14-754
వయససస:58
లస: పప

95-125/678 9893 SQX1328302
9892 SQX1985209
పపరర: వనసకట శవ ననగ శశశత మగవశల
పపరర: సరవతజ కకలర పర

భరస : వనసకట ససబబరరయ వర పజసరద అచసచత
ఇసటట ననస:78-14-754
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మనకసట అనల కలమమర మగవశల
ఇసటట ననస:78-14-754
వయససస:27
లస: ససస స

9894 SQX1328294
పపరర: కరమమశశర రరవప కకలర పర

95-125/288 9896 SQX0885186
9895 SQX1950211
పపరర: యమమన అలలఖఖ కకపపపరరవపరర
పపరర: కలమమరర కకపపపరరవపరర

95-125/287

తసడడ:జ రరమ కకషష రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:78-14-755
వయససస:75
లస: పప
9897 AP151000288093
పపరర: వనసకటససబబమర మమదడడగగ

తసడడ:జ రసగరరరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:78/14/756
వయససస:23
లస: ససస స
95-125/290

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-14-756
వయససస:43
లస: ససస స
9900 MLJ2561785
పపరర: ససరజష కలమమర మదనడడగగ
తసడడ:జ వనసకటటసశరరర మదనడడగగ
ఇసటట ననస:78-14-756
వయససస:50
లస: పప
9903 SQX1106336
పపరర: హరరత మదనడడగగ
తసడడ:జ చసదజశశఖర మదనడడగగ
ఇసటట ననస:78-14-757
వయససస:28
లస: ససస స

9898 SQX1528209
పపరర: బబల పజమల మదనడడగగ

9901 SQX0885194
పపరర: చననరసగరరరవప కకపపరవపరర

95-125/291

9904 AP151000288109
పపరర: ఉషరరరణణ మమదడడగగ
భరస : చసదజశశఖర మమదడడగగ
ఇసటట ననస:78-14-757
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కరమమశశర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:78-14-755
వయససస:66
లస: ససస స
95-125/289

9899 SQX0885202
పపరర: వనసకటటష కకపపరవపరర

95-125/292

తలర : చననరసగరరరవప కకపపరవపరర
ఇసటట ననస:78-14-756
వయససస:27
లస: పప
95-125/294

తసడడ:జ ససబబబరరయడస కకపపరవపరర
ఇసటట ననస:78-14-756
వయససస:50
లస: పప
95-125/296

95-125/286

భరస : చనన రసగరరరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:78-14-756
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససరజష కలమమర మదనడడగగ
ఇసటట ననస:78-14-756
వయససస:44
లస: ససస స
95-125/293

95-125/274

భరస : రరజజసదజపస
జ రద మమజజటట
ఇసటట ననస:78-14-753/1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప గరలర పపడడ
ఇసటట ననస:78-14-754
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబజహరణఖస ఆకలల
ఇసటట ననస:78-14-754
వయససస:41
లస: ససస స

9878 SQX0885160
పపరర: ససలలచన మజజటట

భరస : మమరరత పవన కలమమర కరళళపలర
ఇసటట ననస:78-14-753/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననగజశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:78-14-753/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:జ రరధ కకషష మబరరస కకట
ఇసటట ననస:78-14-753/1
వయససస:69
లస: పప

9888 SQX1695105
పపరర: ససబబ రరవప గరలర పపడడ

95-125/273

9902 SQX1106385
పపరర: శరరష మదనడడగగ

95-125/295

తసడడ:జ చసదజ శశఖర మదనడడగగ
ఇసటట ననస:78-14-757
వయససస:25
లస: ససస స
95-125/297

9905 SQX1900653
పపరర: రరధదక మదదద

95-125/298

భరస : వనసకటటశశర రరవప మదదద
ఇసటట ననస:78-14-757
వయససస:56
లస: ససస స
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9906 AP151000288095
పపరర: ధనలకడర పరదరరస

95-125/299

భరస : శశషగరరరరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:78-14-757
వయససస:81
లస: ససస స
9909 SQX1900638
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మదదద

95-125/302

తసడడ:జ బల కకషష మబరరస మదదద
ఇసటట ననస:78-14-757
వయససస:64
లస: పప
9912 SQX0212886
పపరర: ససగగణవత గరలర

95-125/305

95-125/308

95-126/472

95-126/475

95-126/477

భరస : వనసకట శవ ననగ రరమకకషష పజసరద
ఇసటట ననస:78-14-761
వయససస:43
లస: ససస స
9927 SQX1697580
పపరర: అదద లకడర చరరవవలల

9913 SQX1328351
పపరర: ఇసదసమత ససభబష నకకస

9916 SQX0474569
పపరర: శకనవరసరరవప గరలర

9919 SQX1820539
పపరర: శలప కలమమరర జరవన

95-125/301

9911 SQX1328336
పపరర: సరరరక నకకస

95-125/304

భరస : వకకమ నకకస
ఇసటట ననస:78-14-759
వయససస:39
లస: ససస స
95-125/306

9914 SQX0885210
పపరర: వనసకట మధసర గరలర

95-125/307

తసడడ:జ శకనవరసరరవప గరలర
ఇసటట ననస:78-14-759
వయససస:26
లస: పప
95-125/309

9917 SQX1834142
పపరర: వదనఖ జరవన బసదమబత

95-126/471

తసడడ:జ బబబగ లమల బసదమబత
ఇసటట ననస:78-14-760
వయససస:25
లస: ససస స
95-126/473

భరస : చదతన కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:78-14-760
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ బబబగలమల
ఇసటట ననస:78-14-760
వయససస:28
లస: పప
9924 SQX0217844
పపరర: శరరద వజననపలర

95-125/303

తసడడ:జ వనసకట ననగజశశరరరవప గరలర
ఇసటట ననస:78-14-759
వయససస:46
లస: పప

భరస : అమత కలమమర మమహతన
ఇసటట ననస:78-14-760
వయససస:32
లస: ససస స
9921 SQX1820521
పపరర: చదతన కలమమర జరవన

9910 SQX1328328
పపరర: ససరజఖ జగ దలల

9908 AP151000285119
పపరర: చసదజశశఖర మదడడగగ

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:78-14-757
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:జ వససత నకకస
ఇసటట ననస:78-14-759
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:జ ససభబష నకకస
ఇసటట ననస:78-14-759
వయససస:44
లస: పప
9918 SQX1834134
పపరర: దదపసక మమహతన

95-125/300

భరస : అనసప జగ దలల
ఇసటట ననస:78-14-759
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గరలర
ఇసటట ననస:78-14-759
వయససస:46
లస: ససస స
9915 SQX1329144
పపరర: వకకమ నకకస

9907 SQX1900620
పపరర: ననగరసజననయ వనసకట శక రసజ
మదదద
తలర : వనసకటటశశర రరవప మదదద
ఇసటట ననస:78-14-757
వయససస:32
లస: పప

9920 SQX1415315
పపరర: పససస ర దదవ

95-126/474

భరస : పజకరష కలమమర జరవన సపలరరజ
ఇసటట ననస:78-14-760
వయససస:45
లస: ససస స

95-126/476 9923 SQX2139772
9922 SQX1951649
పపరర: పజకరష కలమమర పజకరష కలమమర
పపరర: తదజససశ వజననపలర

95-121/794

తసడడ:జ సరలరరజ సరలరరజ
ఇసటట ననస:78-14-760
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ వనసకట శవ ననగ రరమ కకషష వర పజసరద వ
ఇసటట ననస:78-14-761
వయససస:20
లస: పప

95-126/478
9925 AP151000285449
పపరర: వనసకట శవ ననగ రరమ కకషష వర
పజసరద వరజననపలర
తసడడ:జ వ వ ఎస ఎన ఆర కజ వ పజసరద
ఇసటట ననస:78-14-761
వయససస:54
లస: పప

9926 SQX0481036
పపరర: పదనరవత గగడడవరడ�

95-126/479

భరస : చహడదశశర రరవప�
ఇసటట ననస:78-14-762
వయససస:46
లస: ససస స

95-126/480

95-126/482 9929 SQX1479956
95-126/483
9928 SQX1697499
పపరర: ఉదయ రరమ రరజజష గగడడవరడ
పపరర: రరదజ వనసకట మణణకసఠ
గగడడవరడ
తసడడ:జ వనసకట ననగ శవ చరడదశశర రరవప గగడడవ తసడడ:జ వనసకటనగససవరచహడదసశరరరరవ గగడడవరడ
ఇసటట ననస:78-14-762
ఇసటట ననస:78-14-762
వయససస:23
లస: పప
వయససస:24
లస: పప

9930 SQX0473025
పపరర: వనసకటననగశవచహడదశశరరరవప�
గగడడవరడ�
తసడడ:జ వనసకట గగరరనధస�
ఇసటట ననస:78-14-762
వయససస:54
లస: పప

95-126/485

9931 SQX2115491
పపరర: ఉజశల పప నసగగపరటట

9933 MLJ0981472
పపరర: ససజజత� గగడడవరడ�

95-126/487

భరస : రరమ కకషష రరవప చరరవవలల
ఇసటట ననస:78-14-762
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకరణగకమమర� �
ఇసటట ననస:78-14-763/1
వయససస:42
లస: ససస స

95-125/679

తసడడ:జ ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:78-14-763/1
వయససస:22
లస: ససస స
9934 AP151000285154
పపరర: కకరణగకమమర గగడడవరడ�
తసడడ:జ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:78-14-763/1
వయససస:45
లస: పప

9932 SQX2140531
పపరర: వసశ కకషష పప నసగగపరటట

95-125/742

తసడడ:జ ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:78-14-763/1
వయససస:21
లస: పప
95-126/488

9935 AP151000285059
పపరర: సరసబశవరరవప గగడడవరడ

95-126/489

తసడడ:జ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:78-14-763/1
వయససస:70
లస: పప
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9936 SQX1959741
పపరర: శకనవరస రరవప కలసడ
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95-126/490

తసడడ:జ ససబబరరవప కలసడ
ఇసటట ననస:78-14-764/1
వయససస:49
లస: పప
9939 SQX0977611
పపరర: శక దదవ ససకర

95-121/662

9940 SQX0977629
పపరర: ననరరయణ రరవప ససకర

95-121/796

9943 SQX0171694
పపరర: లకడరసససదరమర పపనసగరసడ
పపనసగరసడ
భరస : చడసచయఖ పపనసగరసడ
ఇసటట ననస:78-14-773
వయససస:53
లస: ససస స

95-121/666 9946 SQX2191773
9945 AP151000291397
పపరర: చడసచయఖ పపనసగరసడ పపనసగరసడ
పపరర: ఘసటశరల లకడర ససజజత

తసడడ:జ చడసచసససబబయఖ పపనసగరసడ
ఇసటట ననస:78-14-773
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:జ దసరరరపజసరదస మదదద
ఇసటట ననస:78-14-774
వయససస:35
లస: పప
9951 SQX0231985
పపరర: భబగఖలకడర డథగరపరరస

95-121/670

9952 AP151000291346
పపరర: శవరజ లకడర డథగరపరరస

95-121/673

9955 AP151000291431
పపరర: ఆసజననయగలల డథగరపరరస

95-121/676

9958 SQX0171777
పపరర: దసరర రరఘవనసదజ రరవప డడ.
తసడడ:జ వనసకట రరమయఖ లలట డడ
ఇసటట ననస:78-14-775/1
వయససస:34
లస: పప

95-121/799
9960 SQX2317279
పపరర: ససరఖ బబల చహడదశశర రరవప
డథగరపరరస
తసడడ:జ పరరరసరరథద మసరసన రరవప డథగరపరరస
ఇసటట ననస:78-14-775/1
వయససస:53
లస: పప

9961 SQX2317303
పపరర: వజయ కలమమర డథగరపరరస
తసడడ:జ మసరసన రరవప డథగరపరరస
ఇసటట ననస:78-14-775/1
వయససస:52
లస: పప

9963 SQX2139665
పపరర: అయయషర ససలమసన షపక

9964 AP151000288074
పపరర: కకమలదరరశ

95-125/744

భరస : పపరష చసదజరరవప
ఇసటట ననస:78-14-777
వయససస:48
లస: ససస స

9941 SQX2223618
పపరర: మఖసబల షపక

95-121/795

95-121/665
9944 MLJ2569663
పపరర: చసదజశశఖర పపనసగరసడ పపనసగరసడ

తసడడ:జ చడసచయఖ పపనసగరసడ
ఇసటట ననస:78-14-773
వయససస:36
లస: పప
95-121/797

95-125/743
9947 SQX2380111
పపరర: ఘసటశరల రరమ మదసససధన
రరవప
తసడడ:జ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:78-14-773
వయససస:38
లస: పప

95-121/668

9950 AP151000291649
పపరర: వజయ డథగరపరరస

95-121/669

భరస : హరర డథగరపరరస
ఇసటట ననస:78-14-775
వయససస:63
లస: ససస స
95-121/671

9953 SQX0171736
పపరర: వజయ కలమమర డథగరపరరస

95-121/672

తసడడ:జ నరసససహరరవప డథగరపరరస డథగరపరరస
ఇసటట ననస:78-14-775
వయససస:35
లస: పప
95-121/674

తసడడ:జ వరరరఘవయఖ డథగరపరరస
ఇసటట ననస:78-14-775
వయససస:81
లస: పప

భరస : వనసకట వజయ కలమమర డథగరపరరస
ఇసటట ననస:78-14-775/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:78-14-776
వయససస:23
లస: ససస స

95-121/664

భరస : ఆసజననయగలల డథగరపరరస
ఇసటట ననస:78-14-775
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:జ ఆసజననయగలల డథగరపరరస
ఇసటట ననస:78-14-775
వయససస:43
లస: పప
9957 SQX0171819
పపరర: ససధనరరణణ డథగరపరరస

9949 SQX0429142
పపరర: రరజజశశరర డథగరపరరస

95-121/661

తసడడ:జ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:78-14-770
వయససస:58
లస: పప

భరస : బదదన
జ నధ డథగరపరరస
ఇసటట ననస:78-14-775
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప డథగరపరరస
ఇసటట ననస:78-14-775
వయససస:66
లస: ససస స
9954 AP151000291219
పపరర: బదరరననద డథగరపరరస

95-121/663

భరస : ఘసటశరల మదసససధన రరవప
ఇసటట ననస:78-14-773
వయససస:36
లస: ససస స
95-121/667

9938 SQX1103530
పపరర: అఖల శక త ససకర

తసడడ:జ ననరరయణ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:78-14-770
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ బబల శశటట ససకర
ఇసటట ననస:78-14-770
వయససస:49
లస: పప

భరస : చసదజ శశఖర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:78-14-770/1
వయససస:65
లస: ససస స

9948 SQX0426791
పపరర: సరయ కలమమర మదదద

95-121/660

తసడడ:జ ననరరయణ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:78-14-770
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:78-14-770
వయససస:47
లస: ససస స
9942 SQX2318202
పపరర: కకషష కలమమరర ఆలపరటట

9937 SQX1303890
పపరర: ససవరష ససకర

9956 SQX0171793
పపరర: చతజకళ డథగరపరరస

95-121/675

భరస : దసరర రరఘవనసదజ రరవప డథగరపరరస
ఇసటట ననస:78-14-775/1
వయససస:31
లస: ససస స
95-121/677

9959 SQX2371367
పపరర: నటరరజ కలమమరర దథగరపరరస

95-121/798

భరస : మసరసన రరవప దథగరపరరస
ఇసటట ననస:78-14-775/1
వయససస:73
లస: ససస స
95-121/800

9962 SQX2317360
పపరర: ససరజశ డథగరపరరస

95-121/801

తసడడ:జ మసరసన రరవప డథగరపరరస
ఇసటట ననస:78-14-775/1
వయససస:47
లస: పప
95-125/310

9965 AP151000288073
పపరర: రమమదదవ దరరశ

95-125/311

భరస : వనసకటబససబబయఖ
ఇసటట ననస:78-14-777
వయససస:66
లస: ససస స
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9966 SQX0746883
పపరర: రవతదజ మలస
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95-125/312

తసడడ:జ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:78-14-777
వయససస:31
లస: పప
9969 SQX1442516
పపరర: వకకమ పజజజపత

తసడడ:జ భబసకర రరవప తడవరరస
ఇసటట ననస:78-14-778
వయససస:23
లస: పప
95-125/315

తసడడ:జ మహన లమల పజజజపత
ఇసటట ననస:78-14-779
వయససస:23
లస: పప
9972 SQX1329045
పపరర: గరపరల సససగ రరథథడ

9970 SQX1154970
పపరర: కమలలష పజజజపత

95-125/318

9973 SQX1328799
పపరర: వరజజరరస పరజజజపత

9976 SQX1551754
పపరర: వజయ లకడర ససరర

తసడడ:జ శరసతలమల ఉరఫ గటబజ పజజజపత
ఇసటట ననస:78-14-779
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననగజశశరరవప ససరర
ఇసటట ననస:78-14-780
వయససస:52
లస: ససస స

9978 MLJ0984633
పపరర: కకషషననణణ సనశశటట

9979 SQX0216507
పపరర: ససరజష కలమమర మటమరరక

95-125/324

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:78-14-780
వయససస:74
లస: ససస స
9981 AP151000285251
పపరర: రరజబబబగ మటమరరక

95-125/327

95-125/329

95-125/332

95-125/322

9988 MLJ0987842
పపరర: పదనరవత దరరశ

95-125/335

9991 AP151000285185
పపరర: శక రరమచసదజ మబరరస దరరశ

95-125/325

9994 SQX0788992
పపరర: వబబదద పసజయసకర
భరస : వజయ పసజయసకర
ఇసటట ననస:78-14-782
వయససస:31
లస: ససస స

95-125/320

9977 MLJ2566008
పపరర: రతనకలమమరర మమటమరరక

95-125/323

9980 SQX1551770
పపరర: ననగజశశరరవప ససరర

95-125/326

తసడడ:జ ననరరయణ ససరర
ఇసటట ననస:78-14-780
వయససస:56
లస: పప
95-121/802

9983 SQX1574061
పపరర: హహమ దరరశ

95-125/328

తసడడ:జ వనసకట పరరర సరరధద దరరశ
ఇసటట ననస:78-14-781
వయససస:22
లస: ససస స
95-125/330

9986 SQX1064088
పపరర: లకడర తషలసస దరరశ

95-125/331

భరస : శకరరమ చసదజ మబరరస దరరశ
ఇసటట ననస:78-14-781
వయససస:44
లస: ససస స
95-125/333

95-125/334
9989 SQX1140326
పపరర: వనసకట ఆదదతఖ కకషష కలమమర
దరరశ
తసడడ:జ వనసకట పరరర సరరధద దరరశ
ఇసటట ననస:78-14-781
వయససస:25
లస: పప

95-125/336

9992 AP151000285381
పపరర: వనసకటపరరర సరరధద దరరశ

తసడడ:జ ఆదద శసకర దరరశ
ఇసటట ననస:78-14-781
వయససస:50
లస: పప
95-125/338

9974 SQX1154962
పపరర: మహన లమల పజజజపత

భరస : రరజబబబగ
ఇసటట ననస:78-14-780
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప దరరశ
ఇసటట ననస:78-14-781
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరసరరవప దరరశ
ఇసటట ననస:78-14-781
వయససస:39
లస: పప
9993 SQX1607300
పపరర: వనసకట హహమ రమఖ పరవన
మదనడడగగ
తసడడ:జ శవ కలమమర మదనడడగగ
ఇసటట ననస:78-14-782
వయససస:23
లస: ససస స

9985 SQX1607367
పపరర: కరకసత దరరశ

95-125/317

తసడడ:జ ననపరజ పజజజపత
ఇసటట ననస:78-14-779
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప దరరశ
ఇసటట ననస:78-14-781
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటపరరర సరరథద దరరశ
ఇసటట ననస:78-14-781
వయససస:49
లస: ససస స
9990 MLJ0980789
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దరరశ

95-125/319

తసడడ:జ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:78-14-781
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ శక రరమ చసదజ మబరరస దరరశ
ఇసటట ననస:78-14-781
వయససస:22
లస: ససస స
9987 AP151000288145
పపరర: రరజరరజజశశరర దరరశ

9982 SQX2463834
పపరర: రఫస షపక

9971 SQX1154988
పపరర: వపపల పజజజపత
తసడడ:జ జజగర లమల పజజజపత
ఇసటట ననస:78-14-779
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ రరజబబబగ
ఇసటట ననస:78-14-780
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-14-780
వయససస:68
లస: పప
9984 SQX1551663
పపరర: లకడర చసదదక
జ దరరశ

95-125/316

తసడడ:జ ననననజ పరజజజపత
ఇసటట ననస:78-14-779
వయససస:29
లస: పప
95-125/321

95-125/314

భరస : జజగరలమల పజజజపత
ఇసటట ననస:78-14-779
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ జజగర లమల పజజజపత
ఇసటట ననస:78-14-779
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ చసదన సససగ రరథథడ
ఇసటట ననస:78-14-779
వయససస:26
లస: పప
9975 SQX1154954
పపరర: జజగరలమల పజజజపత

95-125/313 9968 SQX1374701
9967 SQX1487116
పపరర: భబనస వజయ కలమమర తడవరరస
పపరర: గసగర దదవ పజజజపత

95-125/337

తసడడ:జ ఆదదశసకర దరరశ
ఇసటట ననస:78-14-781
వయససస:62
లస: పప
95-125/339

9995 AP151000288514
పపరర: ఇసదనజణణ మమదడడగగ

95-125/340

భరస : శవకలమమర
ఇసటట ననస:78-14-782
వయససస:44
లస: ససస స
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9996 AP151000288512
పపరర: నరరలమదదవ మమదడడగగ

95-125/341

భరస : రరధనకకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:78-14-782
వయససస:72
లస: ససస స
9999 AP151000285027
పపరర: రరధన కకషషమబరరస మదడడగగ

95-125/344

తసడడ:జ యలర మసద
ఇసటట ననస:78-14-782
వయససస:75
లస: పప
10002 AP151000288220
పపరర: ససత పపవరశడ

95-125/347

95-125/350

95-125/353

10003 SQX1551721
పపరర: ససత మహ లకడర చకరక

10006 SQX0481127
పపరర: కళయఖణణ పదదర

10009 MLJ0980854
పపరర: ననగశకకరసత పదదర

95-125/356

10012 SQX1551689
పపరర: లల మననహర పపవరశడ

10015 SQX0474387
పపరర: కవత తవడడశశటట �

భరస : ససపత కలమమర�
ఇసటట ననస:78-14-790
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : దదవరకర�
ఇసటట ననస:78-14-790
వయససస:50
లస: ససస స

95-126/495
10017 SQX1075663
పపరర: వర వనసకట సరయ జయరరస
తవడడశశటట
తసడడ:జ దదవరకర తవడడశశటట
ఇసటట ననస:78-14-790
వయససస:24
లస: పప

10018 SQX0747014
పపరర: సరయ శరవణ దరరశ
తసడడ:జ ననగ శక రసగననధ
ఇసటట ననస:78-14-790
వయససస:27
లస: పప

10020 AP151000285176
పపరర: ననగశకరసగననధ దరరశ�

10021 SQX1696590
పపరర: దదసస లకడర కలమమరర

95-126/498

తసడడ:జ బబలకకషషమబరరస�
ఇసటట ననస:78-14-790
వయససస:64
లస: పప
10023 SQX1696558
పపరర: దదసస రమమష
తసడడ:జ దదసస వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:78-14-791
వయససస:35
లస: పప

10024 SQX0219394
పపరర: కనకరరరవప షరరబగ
తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-14-791
వయససస:41
లస: పప

95-125/346

10004 SQX1797737
పపరర: వనసకట జల యత రరజజ
పవన మదనడడగగ
తసడడ:జ ససవర కలమమర మదనడడగగ
ఇసటట ననస:78-14-783
వయససస:21
లస: పప

95-125/349

95-125/351

10007 SQX0481077
పపరర: రరధ పదదర

95-125/352

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-14-784
వయససస:60
లస: ససస స
95-125/354

10010 AP151000285036
పపరర: ననగబబలబజహరచనరర పదదర

95-125/355

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-14-784
వయససస:43
లస: పప
95-125/357

95-121/678
10013 SQX1195727
పపరర: కళయఖణణ అలయమస కవత తవడడ
శశటట
భరస : తవడడ శశటట దదవరకర తవడడశశటట
ఇసటట ననస:78-14-790
వయససస:51
లస: ససస స

95-126/492

10016 AP151000288142
పపరర: లకడర దరరశ�

95-126/493

భరస : ననగశక రసగననథ�
ఇసటట ననస:78-14-790
వయససస:56
లస: ససస స
95-126/496

10019 AP151000285177
పపరర: ససపతషకమమర దరరశ

95-126/497

తసడడ:జ బబలకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:78-14-790
వయససస:53
లస: పప
95-126/499

భరస : దదసస వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:78-14-791
వయససస:61
లస: ససస స
95-126/501

95-125/343

95-125/348

తసడడ:జ హరననథ బబబగ పపవరశడ
ఇసటట ననస:78-14-786
వయససస:39
లస: పప
95-126/491

9998 AP151000285162
పపరర: శవకలమమర మదడడగగ

భరస : లకడర ననరరయణ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:78-14-783
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-14-784
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ లకరయఖ
ఇసటట ననస:78-14-784
వయససస:63
లస: పప
10014 AP151000288144
పపరర: తజవనణణ దరరశ�

10001 SQX1328369
పపరర: మహ లకడర కకపపపరరవపరర

95-125/345

భరస : ననగ బబల బజహరచనరర
ఇసటట ననస:78-14-784
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప ససరర
ఇసటట ననస:78-14-784
వయససస:28
లస: పప
10011 MLJ0980748
పపరర: ననగజశశరరరవప పదదర

10000 AP151000288218
పపరర: సతఖబబలపదరజ పపవరశడ

భరస : ఆసజననయగలల చకరక
ఇసటట ననస:78-14-783
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:జ పపననయఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:78-14-783
వయససస:71
లస: పప
10008 SQX0798827
పపరర: ససనల కలమమర ససరర

తసడడ:జ రరదనకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:78-14-782
వయససస:52
లస: పప

భరస : హరరననథ బబబగ పపవరశడ
ఇసటట ననస:78-14-783
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : హరరననథ బబబగ పపవరశడ
ఇసటట ననస:78-14-783
వయససస:65
లస: ససస స
10005 AP151000285207
పపరర: హరరననధ బబబగ పపవరశడ

95-125/342
9997 SQX1695055
పపరర: ఎ వ ఎన హహచ ఎల హహమసత
అపరపల
తసడడ:జ వనసకట కకషరషరరవప అపరపల
ఇసటట ననస:78-14-782
వయససస:22
లస: పప

95-126/500
10022 SQX0690966
పపరర: హహమసత ససవర పజసరద షరబగ

తసడడ:జ వనసకటటసశరరర షరబగ
ఇసటట ననస:78-14-791
వయససస:27
లస: పప
95-126/502

10025 AP151000288420
పపరర: లకడర గరరర పరటట

95-125/358

భరస : పపలమరరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:78-14-792
వయససస:48
లస: ససస స
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10026 SQX1642057
పపరర: హరరష కలమమర గరర పరటట

95-125/359

తసడడ:జ పపలర రరవప గరర పరటట
ఇసటట ననస:78-14-792
వయససస:27
లస: పప
10029 SQX1697689
పపరర: అనససరఖ తసగరతషరర

95-126/504

95-126/507

10035 SQX1331586
పపరర: జగదదష మణణకసఠ అలనన

95-126/510

తసడడ:జ భబసకర రరవప అలనన
ఇసటట ననస:78-14-795
వయససస:23
లస: పప
95-126/513

తసడడ:జ పటబటబరరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:78-14-795
వయససస:55
లస: పప
95-126/516

95-121/680

95-121/683

95-121/803

భరస : వనసకట జగన పపరర
ఇసటట ననస:78-15-183/3
వయససస:27
లస: ససస స

10034 AP151000288490
పపరర: వజయదసరర అళనన�
భరస : భబసకర రరవప�
ఇసటట ననస:78-14-795
వయససస:51
లస: ససస స

95-126/511
10036 SQX0474254
పపరర: వనసకట శవననగ వజయకలమమర
షరరబగ
తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:78-14-795
వయససస:33
లస: పప

10037 AP151000285496
పపరర: మహహష అళనన�
తసడడ:జ పటబటబరరమమరరవప�
ఇసటట ననస:78-14-795
వయససస:48
లస: పప

10039 MLJ0995670
పపరర: సరయ ఆదదతఖ ధసళపళ

10040 SQX0843524
పపరర: సరయ చడవతనఖ డడ

95-126/514

10042 MLJ0980334
పపరర: వనసకటరతనస ధసళపరళళ

10045 AP151000291688
పపరర: భవరన శసకర కరరససపటట

10048 SQX0997007
పపరర: ఎస వజయ జరవన

10051 SQX2192854
పపరర: ససరఖ కలమమరర గగజరరఠ

10054 SQX1329102
పపరర: శశజల మమహతన మమహతన

95-126/506

95-126/509

95-126/512

95-126/515

తసడడ:జ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:78-14-800
వయససస:32
లస: పప
95-126/517

10043 AP151000291650
పపరర: రరజజశశరర కరరసశశటట

95-121/679

భరస : భవరనశసకర కరరసశశటట
ఇసటట ననస:78-14-803
వయససస:52
లస: ససస స
95-121/681

10046 AP151000291473
పపరర: కరసతలమల

95-121/682

తసడడ:జ బగతరల జత
ఇసటట ననస:78-14-803
వయససస:79
లస: పప
95-121/684

10049 SQX0996983
పపరర: మహహష కలమమర జరవన

95-121/685

తసడడ:జ మగన లమల జరవన
ఇసటట ననస:78-14-804
వయససస:53
లస: పప
95-121/804

భరస : దసరర పజసరద గగజరరఠ
ఇసటట ననస:78-14-804
వయససస:77
లస: ససస స
95-125/361

10031 MLJ0980524
పపరర: పపషపలలమవత� చససడసరర�

భరస : మహహష�
ఇసటట ననస:78-14-795
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ మమథసర జరవన
ఇసటట ననస:78-14-804
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ వనసకకజ రరవప గగజరరఠ
ఇసటట ననస:78-14-804
వయససస:78
లస: పప
10053 SQX1223130
పపరర: రరజరరజజశశరర పపరర

95-126/508

తసడడ:జ వనసకటరతనస కరరసశశటట
ఇసటట ననస:78-14-803
వయససస:59
లస: పప

భరస : మహహష జరవన జజ
ఇసటట ననస:78-14-804
వయససస:50
లస: ససస స
10050 SQX2194447
పపరర: దసరర పజసరద గగజరరఠ

10033 MLJ2565430
పపరర: జయశక అళనన�

95-126/503

భరస : ససబజమణణఖశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:78-14-794
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:జ గగరననథ రరవప
ఇసటట ననస:78-14-800
వయససస:67
లస: పప

భరస : కరసతలమల
ఇసటట ననస:78-14-803
వయససస:73
లస: ససస స
10047 SQX0996991
పపరర: వదనఖ దదవ జజ

95-126/505

తసడడ:జ వనసకట రతనస ధసళపళ
ఇసటట ననస:78-14-800
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:78-14-800
వయససస:38
లస: పప
10044 AP151000291366
పపరర: శరసతదదవ

10030 SQX1697739
పపరర: రరధనకకషష మబరరస తసగరతషరర

10028 SQX1167676
పపరర: టసగగటటరర వనఖ ననగ రరణణ

భరస : ననగ ససరజష బబబగ
ఇసటట ననస:78-14-793
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ చనన వనసకయఖ టసగగటటరర
ఇసటట ననస:78-14-793
వయససస:56
లస: పప

10032 MLJ0980615
పపరర: ససబజమణణఖశశరరరవప�
చససడసరర�
తసడడ:జ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:78-14-794
వయససస:85
లస: పప

10041 SQX0219303
పపరర: దదపక ధసళపరళళ

95-125/360

తసడడ:జ రరమగలల గరరర పరటట
ఇసటట ననస:78-14-792
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరధ కకషష మబరరస టసగగటటరర
ఇసటట ననస:78-14-793
వయససస:51
లస: ససస స

10038 MLJ0980086
పపరర: భబసకరరరవప అళనన� �

10027 AP151000285183
పపరర: పపలమరరరవప గరరర పరటట

10052 SQX1697713
పపరర: ననగ ససరజష బబబగ తసగరతషరర

95-126/518

తసడడ:జ రరధ కకషష మబరరస టసగగటటరర
ఇసటట ననస:78-14-7936
వయససస:31
లస: పప
95-125/362

భరస : జయసత లమల మమహతన మమహతన
ఇసటట ననస:78-15-183/3
వయససస:36
లస: ససస స

10055 SQX1204551
పపరర: వననయక కదస

95-125/363

తసడడ:జ మహదదవ
ఇసటట ననస:78-15-183/3
వయససస:35
లస: పప
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95-125/364

తసడడ:జ ససఖదదవ పవరర
ఇసటట ననస:78-15-183/3
వయససస:37
లస: పప
10059 SQX1501742
పపరర: గరపరల కకషషమబరరస కలరరచదటట

95-125/367

10057 SQX1006394
పపరర: వనసకట రసజత తతలలపపలలరర
తతలలపపలలరర
తసడడ:జ ధనలకడర తతలలపపలలరర
ఇసటట ననస:78-15-733
వయససస:31
లస: పప

95-125/365

10060 MLJ2565299
పపరర: శవకలమమరర పపలపరటట

95-125/368

తసడడ:జ వనసకట ససబబబరరయగడడ కలరరచదటట
ఇసటట ననస:78-15-734
వయససస:74
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పపలపరటట
ఇసటట ననస:78-15-805
వయససస:39
లస: ససస స

10062 SQX0473041
పపరర: మహహశ కలమమర పపలపరటట

10063 SQX0473207
పపరర: కకషరషరరవప జవరశజ

95-125/370

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర పపలపరటట
ఇసటట ననస:78-15-805
వయససస:28
లస: పప
10065 SQX2020089
పపరర: మననహర పజజజపత
తసడడ:జ మసగరలమల పజజజపత
ఇసటట ననస:78-15-805
వయససస:20
లస: పప
10068 SQX1065094
పపరర: అరచన కదస

95-125/373

95-125/376

95-125/378

95-125/380

95-125/383

తసడడ:జ ఆమజననయగలల చసత
ఇసటట ననస:78-15-809
వయససస:38
లస: పప

95-125/374

95-125/372

10067 SQX2257046
పపరర: వజయ కలమమర చకక

95-125/746

10070 AP151000288303
పపరర: శకలసతల కలలకరరష

95-121/805

10073 SQX1037994
పపరర: అనననపపరష పరరచసరర

10081 SQX1234053
పపరర: కకసకర మసడల

10084 SQX0148981
పపరర: ఆసజననయగలల చసతన
తసడడ:జ హనసమయఖ చసత
ఇసటట ననస:78-15-809
వయససస:61
లస: పప

95-125/377

భరస : చనన పపళర రరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:78-15-807
వయససస:58
లస: ససస స

95-125/379 10076 SQX2420487
10075 SQX1038026
పపరర: చనన పపళర రరవప పరరచసరర
పపరర: లమల లలమవత లమల

10078 SQX0148783
పపరర: ససరజఖ రరణణ చసతన

95-125/375

భరస : ఆనసదరరవప కలలకరరష
ఇసటట ననస:78-15-806
వయససస:73
లస: ససస స

95-125/747

తలర : లమల లకడర మదర
ఇసటట ననస:78-15-808
వయససస:18
లస: ససస స
95-125/381

10079 SQX1106278
పపరర: జజయసత చసదథజ

95-125/382

తసడడ:జ ననమమ
ఇసటట ననస:78-15-809
వయససస:29
లస: పప
95-125/384

తసడడ:జ రణజత మసడల
ఇసటట ననస:78-15-809
వయససస:36
లస: పప
95-125/386

10064 MLJ2561140
పపరర: వనసకటటశశరరర పపలపరటట

తసడడ:జ సతఖననరరయణ చకక
ఇసటట ననస:78-15-805
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ ఆసజననయగలల చసత
ఇసటట ననస:78-15-809
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ ఆసజననయగలల చసత
ఇసటట ననస:78-15-809
వయససస:31
లస: పప
10083 MLJ2562155
పపరర: కకరణ కలమమర చసతన

95-125/745

తసడడ:జ పపననయఖ పరరచసరర
ఇసటట ననస:78-15-807
వయససస:56
లస: పప

భరస : మతహహర హహసపసన
ఇసటట ననస:78-15-809
వయససస:30
లస: ససస స
10080 SQX1696095
పపరర: ఉదయ కకషష చసతన

10072 SQX2369320
పపరర: చసదనజవత లమల

95-125/369

తసడడ:జ బబలససబబయఖ
ఇసటట ననస:78-15-805
వయససస:54
లస: పప

భరస : అనల కలమమర లమల
ఇసటట ననస:78-15-807
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ చన పపలమర రరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:78-15-807
వయససస:24
లస: పప
10077 SQX1594747
పపరర: ఖమతషన బబ ఖసకలమన

95-125/371

తసడడ:జ ఆనసదరరవప కలలకరరష
ఇసటట ననస:78-15-806
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ మహదదవ భగవరన
ఇసటట ననస:78-15-806
వయససస:35
లస: పప
10074 SQX1328914
పపరర: సరయ రరజజసదజ పరరచసరర

10069 SQX0213645
పపరర: కళయఖణణ కలలకరరష

10061 MLJ2565273
పపరర: ససబబరతనస పపలపరటట
భరస : వనసకటససబబయఖ పపలపరటట
ఇసటట ననస:78-15-805
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:జ ససత రమమసజనఉలల చకక
ఇసటట ననస:78-15-805
వయససస:50
లస: పప

భరస : వననయక మహదదవ
ఇసటట ననస:78-15-806
వయససస:30
లస: ససస స
10071 SQX1106203
పపరర: వననయక కరడన

10066 SQX2251858
పపరర: సతఖననరరయణ చకక

95-125/366

భరస : ససధనకర కలరరచదటట
ఇసటట ననస:78-15-734
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ శశషయఖ జవరశజ
ఇసటట ననస:78-15-805
వయససస:50
లస: పప
95-125/680

10058 SQX1501767
పపరర: శశశలజ కలరరచదటట

10082 SQX1106252
పపరర: శబననథ ఢనఖసగ

95-125/385

తసడడ:జ ననరరయణ పజజజపరత
ఇసటట ననస:78-15-809
వయససస:37
లస: పప
95-125/387

10085 SQX2288041
పపరర: రరజ కలమమర పజమమనక

95-125/748

తసడడ:జ సరసరధర పజమమనక
ఇసటట ననస:78-15-809
వయససస:40
లస: పప
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10086 SQX1695675
పపరర: వరన వనసశర యయసడసరర

95-125/388

10087 SQX0212340
పపరర: ససభబషసణణ యయసడసరర

భరస : హహమసత శవ కలమమర యయసడసరర
ఇసటట ననస:78-15-810
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : తనసడవ కకషష యయసడసరర
ఇసటట ననస:78-15-810
వయససస:56
లస: ససస స

10089 SQX0244293
పపరర: తనసడవ కకషష యయసడసరర
యయసడసరర
తసడడ:జ శశషగరరరరరవప యయసడసరర
ఇసటట ననస:78-15-810
వయససస:71
లస: పప

95-125/391

10090 NDX1537663
పపరర: రవసదజ ననథ బబరస

10092 SQX0212696
పపరర: లకడరకలమమరర పస.

95-125/394

95-125/397

95-125/400

95-125/403

95-125/406

భరస : అచచయఖ గగడడవరడ
ఇసటట ననస:78-15-818/1
వయససస:71
లస: ససస స
10107 SQX1574053
పపరర: అచచయఖ గగడడవరడ

95-125/409

తసడడ:జ ననగ రతనస గగడడవరడ
ఇసటట ననస:78-15-818/1
వయససస:76
లస: పప
10110 SQX1328179
పపరర: ఊరరరళ పరజజజపత

భరస : అరరర న కలమమర పరజజపత
ఇసటట ననస:78-15-819
వయససస:32
లస: ససస స

95-125/393

10093 SQX0228494
పపరర: శకకరసత P

తసడడ:జ పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:78-15-813
వయససస:39
లస: ససస స
95-125/395

10096 MLJ2565661
పపరర: ననగరతస మర శశషస

10099 SQX0991877
పపరర: వజయ లకడర పససమరరస

10102 SQX1374669
పపరర: రజన కలమమరర పప లశశటట

95-125/412

95-125/398

95-125/396

10097 SQX0574301
పపరర: మసరసన రరవప కససనకకట

95-125/401

10100 SQX1142405
పపరర: ససవరష మగఖ పససమరరస

95-125/404

10103 SQX0367763
పపరర: కకషష కలమమరర పప లశశటట

95-125/405

భరస : వదనఖ సరగర పజసరద పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-15-818/1
వయససస:59
లస: ససస స

95-125/407
10105 SQX1374685
పపరర: ససవర ననరరయణ గరపరల
పప లశశటట
తసడడ:జ వనసకట ససబబ రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-15-818/1
వయససస:46
లస: పప

10106 SQX0404723
పపరర: వదనఖ సరగర పజసరద పప లశశట
తసడడ:జ వనసకట ససబబబరరవప పప లశశట
ఇసటట ననస:78-15-818/1
వయససస:62
లస: పప

10108 SQX1329235
పపరర: కవత పరజజజపత

10109 SQX1106153
పపరర: మమమత పజమమణణక

10114 MLJ2565968
పపరర: హహ రస పజజజపత
భరస : భవరరరల పజజజపత
ఇసటట ననస:78-15-819
వయససస:39
లస: ససస స

95-125/402

భరస : ననగజశశర రరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:78-15-818
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : ససవ ననరరయణ గరపరల పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-15-818/1
వయససస:43
లస: ససస స

10111 SQX1328195
పపరర: శశవ దదవ పరజజజపత

95-125/399

తసడడ:జ ఫకకరయఖ కససనకకట
ఇసటట ననస:78-15-817
వయససస:63
లస: పప

95-125/410

95-125/408

95-125/411

భరస : రరజ కలమమర
ఇసటట ననస:78-15-819
వయససస:29
లస: ససస స
95-125/413

భరస : అరరర న కలమమర పరజజజపత
ఇసటట ననస:78-15-819
వయససస:31
లస: ససస స
95-125/415

10094 MLJ2565687
పపరర: సశపన కససనకకట
తసడడ:జ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:78-15-817
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ దససగర రరమ పరజజజపత
ఇసటట ననస:78-15-819
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అశశక పరజజజపత
ఇసటట ననస:78-15-819
వయససస:31
లస: ససస స
10113 SQX0951772
పపరర: సపవ పజజజపత

10091 SQX0228577
పపరర: ననగలకడర పస.

భరస : శకనవరస రరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:78-15-818
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:78-15-818
వయససస:49
లస: పప
10104 SQX1574046
పపరర: పజమల గగడడవరడ

95-125/392

భరస : పపరయఖ శశషస
ఇసటట ననస:78-15-817
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:జ గగరరననదస పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-15-817/1
వయససస:44
లస: పప
10101 SQX0991869
పపరర: శకనవరస రరవప పససమరరస

95-125/390

తసడడ:జ పపలమరరరవప ప
ఇసటట ననస:78-15-813
వయససస:44
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప కససనకకట
ఇసటట ననస:78-15-817
వయససస:54
లస: ససస స
10098 SQX1551119
పపరర: రతన శశఖర పప లశశటట

10088 SQX0244426
పపరర: హహమసత శవ కలమమర
యయసడసరర
తసడడ:జ తనసడవ కకషష యయసడసరర
ఇసటట ననస:78-15-810
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ అనల బబరస
ఇసటట ననస:78-15-811
వయససస:41
లస: పప

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:78-15-813
వయససస:64
లస: ససస స
10095 MLJ2565679
పపరర: మలలర శశరర కససనకకట

95-125/389

10112 SQX0951780
పపరర: ఊరరరళయ పజజజపత

95-125/414

భరస : అశశక పజజజపత
ఇసటట ననస:78-15-819
వయససస:31
లస: ససస స
95-125/416

10115 SQX0212514
పపరర: ఉషర పజజజపత

95-125/417

భరస : మమసగరలమల పజజజపత
ఇసటట ననస:78-15-819
వయససస:47
లస: ససస స
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95-125/418

భరస : దదవరరజ పజజజపత
ఇసటట ననస:78-15-819
వయససస:60
లస: ససస స
10119 SQX0023184
పపరర: రమమశ కలమమర పజజజపరత

95-125/421

95-125/424

10123 MLJ0992693
పపరర: మమసగరలమల పరజజపత

95-125/427

95-125/430

10126 SQX0212548
పపరర: నరరద గరపవరపప

95-125/425

తసడడ:జ కకషష మబరరస కరకలమమనస
ఇసటట ననస:78-15-821
వయససస:40
లస: పప

భరస : చగననరల కరసకరరయమ
ఇసటట ననస:78-15-822
వయససస:75
లస: ససస స

95-125/428

95-125/431

10135 MLJ0981399
పపరర: మహవరరకమమర కరసకరరయమ

10138 MLJ0981357
పపరర: చగననరల జరవన

తసడడ:జ చగననరల జరవన
ఇసటట ననస:78-15-822
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ పపనసచసద జరవన
ఇసటట ననస:78-15-822
వయససస:79
లస: పప

95-125/442
10140 MLJ2565315
పపరర: వనసకటలకడరఅననపపరష మటటటపల
మటటటపలర
భరస : పరరరసరరథద మటటటపలర
ఇసటట ననస:78-15-823
వయససస:55
లస: ససస స

10141 AP151000288418
పపరర: పరరశత కటకస

95-125/445
10143 SQX0833285
పపరర: మణణకసఠ కకటటశశర రరవప మమ
టటట పలర
తసడడ:జ పరరర సరరధద మమ టటట పలర
ఇసటట ననస:78-15-823
వయససస:30
లస: పప

10127 SQX0951798
పపరర: పరరమళ కరకలమమనస

95-125/429

95-125/434

తసడడ:జ సససగరరయఖ
ఇసటట ననస:78-15-823
వయససస:39
లస: పప

10133 MLJ2565067
పపరర: వననదదవ కరసకరరయమ

95-125/435

భరస : దదలపపకమమర కరసకరరయమ
ఇసటట ననస:78-15-822
వయససస:46
లస: ససస స
95-125/437

10136 MLJ0985309
పపరర: శరసతలమల కరసకరరయమ

95-125/438

తసడడ:జ చగననరల కరసకరరయమ
ఇసటట ననస:78-15-822
వయససస:48
లస: పప
95-125/440

10139 SQX1329185
పపరర: అరరణ కలమమరర కటకస

95-125/441

భరస : ననగ రరజ కటకస
ఇసటట ననస:78-15-823
వయససస:24
లస: ససస స
95-125/443

భరస : శసగరయఖ కటకస
ఇసటట ననస:78-15-823
వయససస:58
లస: ససస స
10144 SQX0216127
పపరర: ననగరరజ కటకస

95-125/432

తసడడ:జ ఉమమమహహశశర రరవప గరపవరపప
ఇసటట ననస:78-15-821
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ చగననరల కరసకరరయమ
ఇసటట ననస:78-15-822
వయససస:46
లస: పప
95-125/439

95-125/426

తసడడ:జ నరరసజ పజజజపత
ఇసటట ననస:78-15-819
వయససస:50
లస: పప

భరస : శరసతలమల కరసకరరయమ
ఇసటట ననస:78-15-822
వయససస:45
లస: ససస స
95-125/436

10124 SQX0885129
పపరర: డడసగర రరమ పజజజపత

10130 SQX0885137
పపరర: చడవతనఖ గరపవరపప

10132 MLJ0991935
పపరర: ససగరతనదదవ కరసకరరయమ

10137 MLJ2561165
పపరర: దదలపపకమమర జరవన

తసడడ:జ దదవరరజ పజజజపరత
ఇసటట ననస:78-15-819
వయససస:36
లస: పప

10129 SQX1328203
పపరర: వజయ లకడర కరకలమమనస

10131 SQX1328237
పపరర: ససధదర కలమమర కరకలమమనస

95-125/420

95-125/423

భరస : ససధదర కలమమర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:78-15-821
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకషష మబరరస కరకలమమనస
ఇసటట ననస:78-15-821
వయససస:64
లస: ససస స

95-125/433

10121 MLJ0983007
పపరర: రఠపలమల పజజజపరత

తసడడ:జ ఉమ మహహశశర రరవప గరపవరపప
ఇసటట ననస:78-15-821
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప గరపవరపప
ఇసటట ననస:78-15-821
వయససస:55
లస: ససస స

10134 MLJ0982439
పపరర: వమలమదదవ కరసకరరయమ

95-125/422

తసడడ:జ నరరసజ పరజజపత
ఇసటట ననస:78-15-819
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ నరరసజ పజజజపరత
ఇసటట ననస:78-15-819
వయససస:58
లస: పప
10128 MLJ0985556
పపరర: మసగమర గరపవరపప

10120 SQX0023317
పపరర: అరరర న కలమమర పజజజపత

10118 SQX0885111
పపరర: అశశక కలమమర పజజజపత

తసడడ:జ పజకరష పజజజపత
ఇసటట ననస:78-15-819
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ పజకరశ పజజజపత
ఇసటట ననస:78-15-819
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ పజకరష పజజజపరత
ఇసటట ననస:78-15-819
వయససస:40
లస: పప
10125 SQX0215988
పపరర: దదవరరజ పజజజపరత

95-125/419

తసడడ:జ దససగ రరస పరజజజపత
ఇసటట ననస:78-15-819
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ దదవరరజ పజజజపరత
ఇసటట ననస:78-15-819
వయససస:33
లస: పప
10122 MLJ0988204
పపరర: భవరరరల పజజజపరత

10117 SQX1329250
పపరర: కకశశర కలమమర పరజజజపత

10142 SQX0367607
పపరర: సశరరజఖలకడర బచసచ

95-125/444

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:78-15-823
వయససస:69
లస: ససస స
95-125/446

10145 SQX0362269
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప బచసచ

95-125/447

తసడడ:జ సరసబయఖ బచసచ
ఇసటట ననస:78-15-823
వయససస:67
లస: పప
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10146 SQX1328260
పపరర: రరజఖ లకడర చననబబ యన

95-125/448

తసడడ:జ రరజ చననబబ యన
ఇసటట ననస:78-15-824
వయససస:29
లస: ససస స
10149 AP151000285022
పపరర: లలమససరజష మగననలలరర

95-125/451

తసడడ:జ బజహరనసదస మగననలలరర
ఇసటట ననస:78-15-825
వయససస:43
లస: పప
10152 SQX0474262
పపరర: లకడర శరకవణఖ చతస జలలర

95-125/454

95-125/458

తసడడ:జ దసరర దనసస చతస జలలర
ఇసటట ననస:78-15-826
వయససస:60
లస: పప
10158 SQX1154947
పపరర: షబబర అల మహమరద

95-125/461

భరస : బజహరనసదస మగననలలరర
ఇసటట ననస:78-15-825
వయససస:60
లస: ససస స

10150 AP151000285338
పపరర: బజహరనసదస మగనననలలరర

10151 SQX1106310
పపరర: దసరర లమవణఖ చటట జలలర

10153 AP151000288505
పపరర: శకదదవ చతస జలలర

95-125/467

10157 SQX1329151
పపరర: గరససయమ బబగస మహమరద

95-125/471

భరస : సతఖననరరయణ కసదగటర
ఇసటట ననస:78-15-831
వయససస:55
లస: ససస స

10168 AP151000285379
పపరర: పపరరషఅమరననరరవప దనసరర

95-125/474

10171 SQX0885152
పపరర: పవరన దదవ ఆరజ

95-125/462

10174 SQX0516013
పపరర: ననగరతనస సనసపటట
భరస : ససబబబరరవప సనసపటట
ఇసటట ననస:78-15-831
వయససస:74
లస: ససస స

10160 SQX1106237
పపరర: మమడసరర రరణణ మమడసరర

95-125/463

భరస : అనల కలమమర మమడసరర
ఇసటట ననస:78-15-828
వయససస:26
లస: ససస స
95-125/465

95-125/466
10163 SQX0516054
పపరర: వనసకట శవననగఅనసష దనసరర

భరస : సతఖననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:78-15-828
వయససస:28
లస: ససస స
95-125/468

10166 MLJ2561892
పపరర: సతఖననరరయణ దనసరర

95-125/470

తసడడ:జ ససబబబరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:78-15-828
వయససస:38
లస: పప
95-125/472

10169 SQX0212837
పపరర: షసషరద బబగస మహమరద

95-125/473

తసడడ:జ నజర అహరద మహమమడ
ఇసటట ననస:78-15-829
వయససస:65
లస: ససస స
95-125/475

భరస : శకనవరసరరవప ఆరజ
ఇసటట ననస:78-15-831
వయససస:29
లస: ససస స
95-125/477

95-125/460

తసడడ:జ ఇకరబల మహమరద
ఇసటట ననస:78-15-827
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ ససబబబరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:78-15-828
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ ఇషరక మహమరద
ఇసటట ననస:78-15-829
వయససస:62
లస: పప
10173 AP151000288067
పపరర: తరరమలమదదవ కసదగటర

95-125/459

తసడడ:జ గరస మహమరద
ఇసటట ననస:78-15-827
వయససస:57
లస: పప

10165 AP151000288044
పపరర: జయలకడర దనసరర

95-125/453

95-125/457
10154 SQX1485474
పపరర: దసరర పజదదప కలమమర చటట జలలర

10156 MLJ2562254
పపరర: దసరరరదనసస చతనసజలలర

భరస : ససబబబరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:78-15-828
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:జ ససబబబ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:78-15-828
వయససస:44
లస: పప
10170 SQX0146449
పపరర: నజర మహమరద

95-125/456

తసడడ:జ దసరర దనస చటట జలలర
ఇసటట ననస:78-15-826
వయససస:50
లస: పప

10159 SQX1824127
పపరర: ఇకరబల మహమరద

95-125/450

తసడడ:జ కకషష పజసరదస చటట జలలర
ఇసటట ననస:78-15-826
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పపరష అమరనన రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:78-15-828
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జయభరతషకమమర దనసరర
ఇసటట ననస:78-15-828
వయససస:39
లస: ససస స
10167 SQX1378877
పపరర: జయ భబరత కలమమర దనసరర

95-125/452

భరస : కకషష పజసరదస చతస జలలర చతస జలలర
ఇసటట ననస:78-15-826
వయససస:50
లస: ససస స

95-125/464 10162 SQX1358747
10161 SQX1106179
పపరర: అథదయ ససలమసన మహమరద
పపరర: రమమ దదవ దనసరర

తసడడ:జ నజర మహమరద
ఇసటట ననస:78-15-828
వయససస:26
లస: ససస స

10148 AP151000288415
పపరర: రమమదదవ మగననలలరర

భరస : వర బజహర శకనవరస రరవప చననబబ యన
ఇసటట ననస:78-15-824
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ కకషషమబరరస చతనసజలలర
ఇసటట ననస:78-15-826
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:జ అయబఖబ
అల మహమరద
ఇసటట ననస:78-15-827
వయససస:29
లస: పప

10164 MLJ2566214
పపరర: కకషషకలమమరర దనసరర

95-125/449

తసడడ:జ లకరయఖ మగనననలలరర
ఇసటట ననస:78-15-825
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:జ కకషష పజసరద చతస జలలర
ఇసటట ననస:78-15-826
వయససస:29
లస: ససస స
10155 AP151000285200
పపరర: కకషష పజసరద చతస జలలర

10147 SQX1328278
పపరర: చనమగసడదశశరర చననబబ యన

10172 SQX1605098
పపరర: వనసకట ససజజత కసదగటర

95-125/476

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:78-15-831
వయససస:53
లస: ససస స
95-125/478

10175 SQX0516021
పపరర: సతఖవత దరరశ

95-125/479

భరస : ససబబబరరవప దరరశ
ఇసటట ననస:78-15-831
వయససస:77
లస: ససస స
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10176 SQX0885145
పపరర: శకనవరసరరవప ఆరజ
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95-125/480

95-125/481 10178 SQX1605080
10177 AP151000285136
పపరర: వనసకటసతఖననరరయణ కసదగటర
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప
కసదగటర
తసడడ:జ ననగజశశరరరవప కసదగటర
తసడడ:జ మననన సశర రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:78-15-831
ఇసటట ననస:78-15-831
వయససస:58
లస: పప
వయససస:60
లస: పప

95-125/482

95-125/483

10180 SQX0516039
పపరర: కమల లసగమలలర

95-125/484

తసడడ:జ చనన నరసయమఖ ఆరజ
ఇసటట ననస:78-15-831
వయససస:36
లస: పప
10179 SQX1607383
పపరర: శశషగరరర రరవప లసగమలలర
తసడడ:జ ననగజసదజమస లసగమలలర
ఇసటట ననస:78-15-831
వయససస:71
లస: పప
10182 SQX0367649
పపరర: వనసకట కలమఖణణ బచసచ

భరస : శశషగరరర రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:78.15-831
వయససస:53
లస: ససస స
95-125/485

భరస : వనసకట ససబజమణఖస బచసచ
ఇసటట ననస:78-15-832
వయససస:31
లస: ససస స
10185 AP151000285033
పపరర: శకధర కలమమర పప లశశటట

95-125/638

10183 SQX0362228
పపరర: వనసకట ససబజమణఖస బచసచ

భరస : మణణకసఠ కకటటశశర రరవప మమ టటట పలర
ఇసటట ననస:78-15-832
వయససస:25
లస: ససస స
95-125/486

తసడడ:జ మలర ఖమరరర నరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:78-15-832
వయససస:38
లస: పప
95-125/488

10186 SQX0384602
పపరర: లకడర పప లశశటట

10181 SQX0986265
పపరర: పజసనన లకడర మమ టటట పలర

10184 AP151000285118
పపరర: పరరర సరరధద మతష
స పలర
తసడడ:జ కకటటశశరరరవప మతష
స పలర
ఇసటట ననస:78-15-832
వయససస:58
లస: పప

95-125/489

10187 SQX1223114
పపరర: ననగ వనసకట కరరరసక పప లశశటట

తసడడ:జ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:78-15-833
వయససస:47
లస: పప

భరస : మధస పపరష చసదజరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-15-834
వయససస:47
లస: ససస స

95-125/491
10188 SQX1223122
పపరర: వనసకట శవ సరయ మణణకసఠ
పప లశశటట
తసడడ:జ మధస పపరష చసదజ రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-15-834
వయససస:25
లస: పప

95-125/492 10190 SQX1694777
10189 SQX0362319
పపరర: మధస పపరషచసదజరరవప పప లశశటట
పపరర: మమహర రరణణ మమజజటట

తసడడ:జ వనసకట ససబబబరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-15-834
వయససస:54
లస: పప

10191 SQX1694611
పపరర: ననగ లకరణ మమజజటట

10192 AP151000288446
పపరర: ససమతనదదవ పప లసపటట

95-125/494

తసడడ:జ కకషష రరవప మమజజటట
ఇసటట ననస:78-15-836
వయససస:33
లస: పప
10194 SQX1694710
పపరర: లమవణఖ ననలరశశటట
భరస : వనసకటటసశర రరవప నలశశటట
ఇసటట ననస:78-15-838
వయససస:29
లస: ససస స
10197 SQX1511519
పపరర: రరధ మణణకసఠ కకట

95-125/500

తలర : లతఫర బబగస
ఇసటట ననస:78-15-841
వయససస:34
లస: పప

95-125/495

95-125/503

95-125/498

10196 SQX1511527
పపరర: పదర కలమమరర నలశశటట

95-125/501

10199 SQX1511535
పపరర: పరరర సరరధద ననలశశటట

తసడడ:జ శకనవరస రరవప శఖమకకలర
ఇసటట ననస:78-15-841/1
వయససస:27
లస: ససస స

95-125/499

95-125/502

తసడడ:జ సరసబశవరరవప ననలశశటట
ఇసటట ననస:78-15-838
వయససస:40
లస: పప

95-125/504 10202 MLJ2565570
10201 SQX0469197
పపరర: జవర శవ ననగ శకకరసత పప లశశటట
పపరర: లతఫర బబగస సయఖద

10204 SQX1329110
పపరర: రమఖ కకరస ర శఖమకకలర

95-125/496

భరస : సరసబశవరరవప నలశశటట
ఇసటట ననస:78-15-838
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగమగరళ కకషష పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-15-840
వయససస:32
లస: పప
95-125/506

10193 AP151000288183
పపరర: ససశల కరకరర
భరస : వరభదజరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:78-15-837
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:జ సరసబశవరరవప నలశశటట
ఇసటట ననస:78-15-838
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ పరనయఖ నలశశటట
ఇసటట ననస:78-15-838
వయససస:59
లస: పప
10203 SQX0746909
పపరర: అల మహమరద

10198 SQX1602540
పపరర: వనసకటటసశరరరరవ నలశశటట

95-125/493

భరస : ననగ లకరణ మమజజటట
ఇసటట ననస:78-15-836
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పరరర సరరర ననలషపటట
ఇసటట ననస:78-15-838
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:78-15-838
వయససస:29
లస: పప
10200 SQX1511543
పపరర: సరసబశవరరవప నలశశటట

10195 SQX1374610
పపరర: బబలకలమమరర ననలషపటట

95-125/490

తసడడ:జ మధస పపరష చసదజ రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-15-834
వయససస:24
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప పప లసపటట
ఇసటట ననస:78-15-837
వయససస:66
లస: ససస స
95-125/497

95-125/487

95-125/505

భరస : అమరరదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:78-15-841
వయససస:69
లస: ససస స
95-125/507

10205 SQX1328898
పపరర: వజయ లకడర శఖమకకలర

95-125/508

భరస : శకనవరస రరవప శఖమకకలర
ఇసటట ననస:78-15-841/1
వయససస:50
లస: ససస స
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95-125/509

తసడడ:జ రరమకకటటశశరరరవప శకరకకలర
ఇసటట ననస:78-15-841/1
వయససస:53
లస: పప
10209 SQX1252915
పపరర: మనన దదవ రతన పపరర

95-125/512

10210 SQX0025205
పపరర: రజణగక దదవ మబతస

95-125/515

10213 SQX0216739
పపరర: కకరస ర కలమమర మబతస

10216 MLJ0990010
పపరర: పదనరవత తలర స

తసడడ:జ వనసకట కరమమశశర రరవప తలర స
ఇసటట ననస:78-15-843
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటకరమమశశరరరవప తలర స
ఇసటట ననస:78-15-843
వయససస:41
లస: ససస స

10218 MLJ2561025
పపరర: వనసకటకరమమశశరరరవప తలర స

10219 SQX0213470
పపరర: రతన దదవ మబతస

95-125/520

తసడడ:జ చననవనసకటపపయఖ తలర స
ఇసటట ననస:78-15-843
వయససస:54
లస: పప
10221 MLJ0993980
పపరర: వనసకట జగన పపరర

95-125/523

95-125/526

95-125/529

భరస : నవననథ మమనన
ఇసటట ననస:78-16-854
వయససస:29
లస: ససస స

95-125/518

10228 SQX2485225
పపరర: హనసమసత రరవప కకట

95-120/182

10231 SQX0373043
పపరర: మననహర లమల జరవన

95-125/521

10234 SQX1366443
పపరర: రరహహల పరటటల
తసడడ:జ పజదదప పరటటల
ఇసటట ననస:78-16-854
వయససస:27
లస: పప

10214 SQX0216622
పపరర: మహవర కలమమర మబతస

95-125/517

10217 SQX1866458
పపరర: నరసససహ సరశమ తలర స

95-125/519

10220 MLJ0993998
పపరర: రమమదదవ పపరర

95-125/522

భరస : ననగజశశరరరవప పపరర
ఇసటట ననస:78-15-843/3
వయససస:66
లస: ససస స
95-125/524

10223 MLJ0994111
పపరర: వరలకడర జజరర

95-125/525

భరస : పజసరద
ఇసటట ననస:78-15-847
వయససస:52
లస: ససస స
95-125/527

10226 SQX1157545
పపరర: వనసత లకడర

95-125/528

తసడడ:జ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:78-15-847/2
వయససస:27
లస: ససస స
95-125/769

10229 SQX2485233
పపరర: జయ లలత కకట

95-125/770

భరస : హనసమసత రరవప కకట
ఇసటట ననస:78-15-847/2
వయససస:52
లస: ససస స
95-120/183

తసడడ:జ మమనక చసద జ
ఇసటట ననస:78-16-91
వయససస:56
లస: పప
95-120/184

95-125/514

తసడడ:జ వనసకట కరమమశశర రరవప తలర స
ఇసటట ననస:78-15-843
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ రరఘవపలల కకట
ఇసటట ననస:78-15-847/2
వయససస:57
లస: పప

భరస : మననహర లమల�
ఇసటట ననస:78-16-91
వయససస:57
లస: ససస స
10233 SQX1456434
పపరర: ఉమ మమనన

10225 MLJ0982488
పపరర: పజసరద జజరరర

10211 SQX0483008
పపరర: కపసల కలమమర మబతస

తసడడ:జ ఘఘవరర చసద మబతస
ఇసటట ననస:78-15-842
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ కలమమరసరశమ
ఇసటట ననస:78-15-847
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:జ హనసమసత రరవప కకట
ఇసటట ననస:78-15-847/2
వయససస:28
లస: ససస స
10230 AP151000282463
పపరర: జరవన నరరల�

95-125/516

తసడడ:జ జగనననధరరవప పపరర
ఇసటట ననస:78-15-843/3
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:జ హనసమమన చసద
ఇసటట ననస:78-15-847
వయససస:27
లస: పప
10227 SQX1328906
పపరర: అనసష కకట

10222 MLJ0992511
పపరర: ననగజశశరరరవప పపరర

95-125/511

తసడడ:జ మహవర కలమమర మబతస
ఇసటట ననస:78-15-842
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకరస ర కలమమర మబతస
ఇసటట ననస:78-15-843/3
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప పపరర
ఇసటట ననస:78-15-843/3
వయససస:38
లస: పప
10224 SQX0951830
పపరర: హహమ రరజ పజజజపత

95-125/513

తసడడ:జ ఘఘవరర చనసద మబతస
ఇసటట ననస:78-15-842
వయససస:46
లస: పప
95-123/518

10208 SQX0213538
పపరర: పపజమరత జరవన మబతస

భరస : రరజజసదజ కలమమర మబతస
ఇసటట ననస:78-15-842
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహవర కలమమర మబతస
ఇసటట ననస:78-15-842
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:జ ఘఘవరర చనసద మబతస
ఇసటట ననస:78-15-842
వయససస:46
లస: పప
10215 SQX1866086
పపరర: వరసవ దదవ తలర స

95-125/510

భరస : కపసల కలమమర మబతస
ఇసటట ననస:78-15-842
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఉతస మ చసద జరవన
ఇసటట ననస:78-15-842
వయససస:46
లస: ససస స
10212 SQX0216846
పపరర: రరజజసదజ కలమమర మబతస

10207 SQX0951848
పపరర: సప నయమ మబతస

10232 SQX0885319
పపరర: జజఖత సతఖ శక చససడసరర

95-125/530

తసడడ:జ మగరళ కకషష మబరరస చససడసరర
ఇసటట ననస:78-16-750
వయససస:25
లస: ససస స
95-120/185

10235 SQX1366344
పపరర: నవననథ మమనన

95-120/186

తసడడ:జ ఆనసద రరవప మమనన
ఇసటట ననస:78-16-854
వయససస:36
లస: పప
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10236 MLJ3662384
పపరర: సతఖకలమమర వరమలలర�

తసడడ:జ ననగవనసకట ససరఖ పజకరష రరవప�
ఇసటట ననస:78-16-863
వయససస:41
లస: పప

95-120/188
10237 MLJ3665189
పపరర: ననగవనసకట ససరరఖపజకరశరరవప�
వరమలలర�
తసడడ:జ సతఖననరరయణ మబరరస�
ఇసటట ననస:78-16-863
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:జ జయతలమల సప లసకక
ఇసటట ననస:78-16-866
వయససస:28
లస: ససస స

10239 MLJ3670551
పపరర: జజ ససమ సప లసకక

10240 MLJ3667177
పపరర: ననరసగరదదవ�

10241 SQX1253871
పపరర: సఫరభ సప లసకక

95-120/187

95-120/190

తసడడ:జ జయసతలమల జ
ఇసటట ననస:78-16-866
వయససస:31
లస: ససస స
10242 MLJ3662392
పపరర: అమత సప లసకక�

భరస : జయసతలమల�
ఇసటట ననస:78-16-866
వయససస:59
లస: ససస స
95-120/193

తసడడ:జ జయసతనరల�
ఇసటట ననస:78-16-866
వయససస:37
లస: పప
10245 SQX1037242
పపరర: కకమల కలమమరర జరవన సలలచ

95-120/196

95-120/199

10246 MLJ2542249
పపరర: పపషప దదవ

10249 SQX1865484
పపరర: వననద కలమమర జరవన

95-120/202

10252 SQX1865401
పపరర: పజకరశ చసద

10255 MLJ0931311
పపరర: కళయఖణణ బ.

భసధసవప: కవత కలమమరర జరవన
ఇసటట ననస:78-16-870 WALCOT DADA LA
వయససస:28
లస: పప

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:78-16-878
వయససస:37
లస: ససస స

10257 SQX1518002
పపరర: నతదష భగత

10258 AP151000279047
పపరర: మరరతభగత రసగరరవప

95-120/207

తసడడ:జ రసగర రరవప భగత
ఇసటట ననస:78-16-878
వయససస:25
లస: పప
10260 SQX1990936
పపరర: శవ ననరరయణ ససదద నబతస న

95-1/1237

తసడడ:జ వనసకటబజవప
ఇసటట ననస:78-16-888
వయససస:33
లస: పప

10261 MLJ3667219
పపరర: పదనరవత� కసచదటట�

95-120/200

10264 MLJ3662467
పపరర: వనసకటరరవప కసచదటట
తసడడ:జ పపననయఖ
ఇసటట ననస:78-16-888
వయససస:64
లస: పప

95-120/195

10247 SQX1037267
పపరర: బబబ దదవ సరలలచ

95-120/198

10250 SQX1037861
పపరర: మగకజశ కలమమర జరవన సలలచ

95-120/201

తసడడ:జ అశశక కలమమర జరవన సలలచ
ఇసటట ననస:78-16-870
వయససస:31
లస: పప
95-120/203

10253 SQX1865526
పపరర: గరత దదవ

95-120/204

భసధసవప: పజకరశ చసద
ఇసటట ననస:78-16-870
వయససస:50
లస: పప
95-120/205

10256 AP151000282031
పపరర: కలససమ బ

95-120/206

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:78-16-878
వయససస:54
లస: ససస స
95-120/208

10259 SQX0891226
పపరర: శరరధ దదవ జరవన

95-120/209

భరస : వననద కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:78-16-882
వయససస:36
లస: ససస స
95-120/210

భరస : వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:78-16-888
వయససస:54
లస: ససస స
95-120/212

10244 MLJ3665205
పపరర: జయసతలమల

భరస : అశశక కలమమర జరవన సరలలచ
ఇసటట ననస:78-16-870
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:జ మమరరత
ఇసటట ననస:78-16-878
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:జ సరసబశవరరవప ససదద నబతస న
ఇసటట ననస:78-16-888
వయససస:31
లస: పప
10263 MLJ3665270
పపరర: ననగ పపరష యఖ కసచదటట

95-120/197

తసడడ:జ చసపలమల
ఇసటట ననస:78-16-870
వయససస:50
లస: పప
95-120/704

95-120/192

తసడడ:జ హససస మల జ
ఇసటట ననస:78-16-866
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:జ పపప ఢడశ రరజ
ఇసటట ననస:78-16-870
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ చసపరలమల
ఇసటట ననస:78-16-870
వయససస:47
లస: పప
10254 SQX2377117
పపరర: వననద కలమమర జరవన

95-120/194

భరస : ఖజమచసద
ఇసటట ననస:78-16-870
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖజమచసద
ఇసటట ననస:78-16-870
వయససస:24
లస: పప
10251 MLJ2538346
పపరర: ఖజమచసద

10243 MLJ3662459
పపరర: మహన సప లసకక�

95-120/189

తసడడ:జ జయసతలమల సప లసకక
ఇసటట ననస:78-16-866
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ అససస మమల�
ఇసటట ననస:78-16-866
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:జ అశశక కలమమర జరవన సలలచ
ఇసటట ననస:78-16-870
వయససస:27
లస: ససస స
10248 SQX1445098
పపరర: వపపల కలమమర

95-120/191

10238 SQX1253855
పపరర: వరశ సప లసకక

10262 MLJ3670635
పపరర: అసజల� కకమననన�

95-120/211

భరస : చడననయఖ�
ఇసటట ననస:78-16-888
వయససస:56
లస: ససస స
95-120/213

10265 SQX1990928
పపరర: సభ ససదద నబతస న

95-120/671

భరస : సరసబశవ రరవప ససదద నబతస న
ఇసటట ననస:78-16-888
వయససస:54
లస: ససస స
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10266 SQX1990944
పపరర: శవ ననరరయణ ససదద నబతస న

95-120/672

తసడడ:జ సరసబశవరరవప ససదద నబతస న
ఇసటట ననస:78-16-888
వయససస:31
లస: పప
10269 AP151000282512
పపరర: శరరద ఏలలరర�

95-120/215

95-120/218

95-120/221

95-120/224

95-120/227

95-120/230

95-120/233

తసడడ:జ యమకలబ జజన
ఇసటట ననస:78-16-890
వయససస:35
లస: పప

10279 MLJ3670676
పపరర: వజయదసరరర బబస కతజ

10282 MLJ3662533
పపరర: రఫస� షపక�

10285 MLJ3665338
పపరర: సరరరర సససగ కతజ

10288 SQX1016063
పపరర: మబన షపక

95-120/236

10291 MLJ3670882
పపరర: జజకకరర షపక

95-120/225

10294 MLJ3665510
పపరర: ర�ీస� షపక�
తసడడ:జ బబబగలమల�
ఇసటట ననస:78-16-890
వయససస:48
లస: పప

10274 MLJ3667201
పపరర: పపరమర పడనల�

95-120/220

10277 MLJ3665296
పపరర: కకషషమబరరస� వలమర�

95-120/223

10280 MLJ3670650
పపరర: కకషరషబబస ధనరర నగర

95-120/226

భరస : బబబగరరమ సససగ
ఇసటట ననస:78-16-889/1
వయససస:52
లస: ససస స
95-120/228

10283 MLJ3665320
పపరర: శవకకషషసససగ ధనరరనగర

95-120/229

తసడడ:జ బబబబరరమ సససగ
ఇసటట ననస:78-16-889/1
వయససస:37
లస: పప
95-120/231

10286 MLJ0927400
పపరర: ససభబన షపక

95-120/232

తసడడ:జ వల బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-16-889/1
వయససస:43
లస: పప
95-120/234

10289 MLJ3670908
పపరర: ఆశయమ షపక

95-120/235

తసడడ:జ యమకలబ జజన
ఇసటట ననస:78-16-890
వయససస:34
లస: ససస స
95-120/237

భరస : యమకలబ జజన
ఇసటట ననస:78-16-890
వయససస:58
లస: ససస స
95-120/239

95-120/217

తసడడ:జ బబలకకషష ననయగడడ�
ఇసటట ననస:78-16-889
వయససస:61
లస: పప

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:78-16-890
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:78-16-890
వయససస:39
లస: ససస స
10293 MLJ3665494
పపరర: గరలబ షపక

95-120/222

తసడడ:జ ధన సససగ
ఇసటట ననస:78-16-889/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ వల బబషర
ఇసటట ననస:78-16-889/1
వయససస:65
లస: పప
10290 MLJ3670890
పపరర: గరస షపక

10276 MLJ3665304
పపరర: పజసరద పససపపలలటట�

10271 MLJ3670643
పపరర: జజనకక� వలమర�

భరస : చన సపవదసలల�
ఇసటట ననస:78-16-889
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబబబ జజన�
ఇసటట ననస:78-16-889/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ మహబబబ జజన
ఇసటట ననస:78-16-889/1
వయససస:37
లస: పప
10287 MLJ3662517
పపరర: మహబబబ జజన షపక

95-120/219

భరస : సరరదరరససగ
ఇసటట ననస:78-16-889/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మహబబబబర న�
ఇసటట ననస:78-16-889/1
వయససస:56
లస: ససస స
10284 MLJ3662525
పపరర: షబబర హహసపసన షపక

10273 AP151000282225
పపరర: రరఘవమర వలమర�

95-120/214

భరస : మననజ కలమమర�
ఇసటట ననస:78-16-889
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ పపరరరజ�
ఇసటట ననస:78-16-889
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవకకషష సససగ
ఇసటట ననస:78-16-889/1
వయససస:31
లస: ససస స
10281 MLJ3667284
పపరర: ఖమగరరననసర� షపక�

95-120/216

భరస : కకషషమబరరస�
ఇసటట ననస:78-16-889
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:జ కకషషమబరరస�
ఇసటట ననస:78-16-889
వయససస:41
లస: పప
10278 MLJ3670668
పపరర: మహహశశరర బబస ధనరర నగర

10270 SQX1450477
పపరర: కరరరసక గరలర పపడడ

10268 SQX1450428
పపరర: మలర క గరలర పపడడ

భరస : జగనననథస గరలర పపడడ
ఇసటట ననస:78-16-888/1
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : మలర క గరలర పపడడ
ఇసటట ననస:78-16-888/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : పజసరద
ఇసటట ననస:78-16-889
వయససస:37
లస: ససస స
10275 MLJ3662475
పపరర: మననజకమమర� వలమర�

95-120/673

భరస : శవ ననరరయణ ససదద నబతస న
ఇసటట ననస:78-16-888
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:78-16-888/1
వయససస:71
లస: ససస స
10272 MLJ0928937
పపరర: ననగమణణ పససపపలలటట

10267 SQX1990969
పపరర: భవరన ససదద నబతస న

10292 MLJ3665502
పపరర: మమలమల షపక

95-120/238

తసడడ:జ యమకలబ జజన
ఇసటట ననస:78-16-890
వయససస:32
లస: పప
95-120/240

10295 SQX2046217
పపరర: ఆససయమ షపక

95-120/674

భరస : హబబగలర షపక
ఇసటట ననస:78-16-890
వయససస:26
లస: ససస స
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10296 SQX2154292
పపరర: మగసటబజ బబగగమ షపక

95-120/705

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:78-16-890
వయససస:32
లస: ససస స
10299 SQX1415240
పపరర: దదవఖ బబ నస

95-120/242

10300 SQX0503805
పపరర: మహహష బబ నస�

95-120/245

10303 SQX2255917
పపరర: లకడర బబ ణస

భరస : చషసట
ఇసటట ననస:78-16-898
వయససస:42
లస: ససస స

10306 MLJ3670684
పపరర: మమబగనన షపక

తసడడ:జ గరస మహమరద
ఇసటట ననస:78-16-898
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ ససబబన బబషర
ఇసటట ననస:78-16-899
వయససస:31
లస: ససస స
10314 SQX2374684
పపరర: నగరజ కకలశశటట

95-120/711

95-120/713

తసడడ:జ బషసర�
ఇసటట ననస:78-16-901
వయససస:30
లస: ససస స

10315 SQX2222453
పపరర: ఉమర షరరఫ షపక

10318 MLJ3670742
పపరర: నజరర షపక

95-120/256

10321 AP151000279339
పపరర: మగనశర జజన షపక

95-120/709

10324 MLJ3670767
పపరర: షరకకరర� షపక�
భరస : బడదసరబ �
ఇసటట ననస:78-16-901
వయససస:31
లస: ససస స

10304 MLJ3670700
పపరర: హససనన షపక

95-120/246

10307 MLJ2538262
పపరర: చషసట సయఖద

95-120/249

10310 SQX0620385
పపరర: సపవరర భబనస సయఖద

95-120/250

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:78-16-899
వయససస:30
లస: ససస స
95-120/252

10313 SQX2384360
పపరర: ససబబరతనస కకలశశటట

95-120/710

భరస : వనసకటటశశరరర కకలశశటట
ఇసటట ననస:78-16-899
వయససస:51
లస: ససస స
95-120/712

10316 SQX0290130
పపరర: సరజదన బబగస షపక

95-120/253

తసడడ:జ జమర
ఇసటట ననస:78-16-900
వయససస:37
లస: పప
95-120/254

10319 AP151000282566
పపరర: రమజజ షపక�

95-120/255

భరస : అననవర �
ఇసటట ననస:78-16-900/1
వయససస:47
లస: ససస స
95-120/257

తసడడ:జ ఇబబజహహస
ఇసటట ననస:78-16-900/1
వయససస:42
లస: పప
95-120/259

95-120/244

తసడడ:జ సయఖద అల
ఇసటట ననస:78-16-898
వయససస:52
లస: పప

భరస : మగనశర జజన
ఇసటట ననస:78-16-900/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ అనశర షపక
ఇసటట ననస:78-16-900/1
వయససస:27
లస: పప
10323 MLJ3670759
పపరర: మౘీ్బగల� షపక�

95-120/248

తసడడ:జ అలమహ బకలశ షపక
ఇసటట ననస:78-16-899
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ ఇబజహహస షపక
ఇసటట ననస:78-16-900
వయససస:47
లస: పప
10320 SQX1155119
పపరర: అలసరరస షపక

10312 MLJ3665411
పపరర: ఇసతయమజ బబషర సయఖద

10301 SQX0504530
పపరర: హనసమసతరరవప� బబ నస�

తసడడ:జ మమబగససబబన
ఇసటట ననస:78-16-898
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ ససబబన బబషర
ఇసటట ననస:78-16-899
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశరలల కకలశశటట
ఇసటట ననస:78-16-899
వయససస:31
లస: పప
10317 SQX2276137
పపరర: జమర షపక

95-120/707

తసడడ:జ గరస మహమరద
ఇసటట ననస:78-16-898
వయససస:19
లస: పప
95-120/251

95-120/241

తసడడ:జ మసరసననజవప�
ఇసటట ననస:78-16-896
వయససస:34
లస: పప

భరస : మమబగససబబన
ఇసటట ననస:78-16-898
వయససస:61
లస: ససస స

95-120/708 10309 SQX2364453
10308 SQX2368090
పపరర: అనశర జహ రకకయ మహమరద
పపరర: జజన షప యబ మహమరద

10311 MLJ3670817
పపరర: సబహబబనస సయఖద

95-120/243

భరస : మసరసన రరవప బబ ణస
ఇసటట ననస:78-16-896/1
వయససస:53
లస: ససస స
95-120/247

10298 SQX0716266
పపరర: దసరర బబ నస

తసడడ:జ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:78-16-896
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన�
ఇసటట ననస:78-16-896
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:78-16-896
వయససస:59
లస: పప
10305 MLJ3670718
పపరర: ఫరతమ సయఖద

95-120/706

తసడడ:జ రఫస షపక
ఇసటట ననస:78-16-890
వయససస:18
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప బబ నస
ఇసటట ననస:78-16-896
వయససస:32
లస: ససస స
10302 AP151000279235
పపరర: మసరసన రరవప భభనస�

10297 SQX2269264
పపరర: ఖజజమయమ షపక

10322 SQX1788348
పపరర: నససమమ షపక

95-120/258

భరస : ఖమజజ వల షపక
ఇసటట ననస:78-16-901
వయససస:24
లస: ససస స
95-120/260

10325 AP151000282472
పపరర: జజనబ షపక

95-120/261

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:78-16-901
వయససస:44
లస: ససస స
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10326 AP151000282353
పపరర: వహహదన షపక�

95-120/262

భరస : బషసర�
ఇసటట ననస:78-16-901
వయససస:56
లస: ససస స
10329 MLJ3665361
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

95-120/265

95-120/267

95-120/270

95-125/533

95-125/536

95-125/539

95-125/542

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:47
లస: పప

10339 SQX1797745
పపరర: ససజజత తడడవరయ

10342 AP151000621071
పపరర: ససవరచల బబ లశశటట

10345 SQX1378810
పపరర: మరరదశత పపరఠరర

10348 SQX1797620
పపరర: సరయ చకరకవత అసదలలరర

95-125/545

10351 SQX1797786
పపరర: ససమన తడడవరయ

95-125/534

10354 SQX1797760
పపరర: ననగజశశరరరవప వసకమళ
తసడడ:జ రరమకకటయఖ వసకమళ
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:48
లస: పప

10334 SQX0285163
పపరర: మహమరద యమససన షపక

95-120/269

10337 SQX0713628
పపరర: లలమజజఖత పపరఠరర

95-125/532

10340 SQX0827360
పపరర: పదనరవత A

95-125/535

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:43
లస: ససస స
95-125/537

10343 SQX0885327
పపరర: జరరనన భబగస షపక

95-125/538

భరస : సలమ షపక
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:49
లస: ససస స
95-125/540

10346 SQX1797752
పపరర: హహమలత తడడవరయ

95-125/541

భరస : పప లశశటట తడడవరయ
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:55
లస: ససస స
95-125/543

95-125/544
10349 SQX1820364
పపరర: రవ పజసనన కలమమర వసకమళ

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప వసకమళ
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:27
లస: పప
95-125/546

తసడడ:జ పప లశశటట తడడవరయ
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:37
లస: పప
95-125/548

95-120/714

తసడడ:జ వనణగ పజసరద
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ మహన రరవప అసదలలరర
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ అసజ రరడడడ సపవకస
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:32
లస: పప
10353 AP151000618176
పపరర: రమమషషకమమర బబ లశశటట

95-125/531

భరస : వనణగ పజసరద పపరఠరర
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అపరప రరవప వ
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:64
లస: ససస స
10350 SQX1797729
పపరర: ససడరలమర రరదద స సపవకస

10336 SQX1797703
పపరర: ససనతన సపవకస

10331 SQX2175651
పపరర: రమదదవ బబ యనశశటట

తసడడ:జ షపక కరరమగలమర
ఇసటట ననస:78-16-902
వయససస:27
లస: పప

భరస : రమమషషకమమర
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:50
లస: ససస స
10347 SQX0827352
పపరర: గరరరశశరమర వ వ

95-120/268

భరస : ససమన తడడవరయ
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప వసకమళ
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:44
లస: ససస స
10344 MLJ0988188
పపరర: ఉమమదదవ పటబనల

10333 SQX0846253
పపరర: నదదమ షపక మహమరద

95-120/264

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:78-16-901
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససధనకర రరడడడ సపవకస
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:32
లస: ససస స
10341 SQX1797778
పపరర: కనఖ కలమమరర వసకమళ

95-120/266

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-16-902
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-16-902
వయససస:30
లస: పప
10338 SQX0367458
పపరర: పపషప ననగలకడర సపవకస

10330 AP151000279414
పపరర: బషసర షపక

10328 MLJ0925610
పపరర: బడద సరహహబ� షపక�

తసడడ:జ బషసర�
ఇసటట ననస:78-16-901
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ బడద సరహహబ
ఇసటట ననస:78-16-901
వయససస:66
లస: పప

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:78-16-902
వయససస:49
లస: ససస స
10335 MLJ3665379
పపరర: కమమలలదదదన బబషర షపక

95-120/263

తసడడ:జ బషసర
ఇసటట ననస:78-16-901
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ గరస
ఇసటట ననస:78-16-901
వయససస:38
లస: పప
10332 MLJ3667250
పపరర: నససమమ షపక

10327 MLJ3665353
పపరర: ఖజజవల షపక

10352 SQX1551648
పపరర: శకనవరస రరడడ సపవకస

95-125/547

తసడడ:జ అసజ రరడడడ సపవకస
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:38
లస: పప
95-125/549

10355 SQX1378760
పపరర: వనణగ పజసరద పపరఠరర

95-125/550

తసడడ:జ రరమలసగ చనరర పపరఠరర
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:52
లస: పప
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95-125/551

తసడడ:జ వనసకటటసశర రరడడడ సపవకస
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:56
లస: పప
10359 SQX2485142
పపరర: దసరరరరస దసరరరరస

95-125/764

95-125/555

95-125/558

95-125/561

95-125/564

95-124/589

95-125/567

తసడడ:జ అనశర బబషర� షపక
ఇసటట ననస:78-16-908
వయససస:50
లస: పప

10369 SQX1037937
పపరర: బబషర షపక

10372 SQX2189371
పపరర: ఇసదస ససతతషస వజయనగరస

10375 SQX0025189
పపరర: పజమల కసదసరరస

10378 MLJ0987016
పపరర: ఇసరతఆరర షపక

95-125/570

10381 SQX1694975
పపరర: ఆకకబ జజవద షపక

95-125/562

10384 AP151000279147
పపరర: ఖమజజ బబషర షపక
తసడడ:జ చనసద బబషర
ఇసటట ననస:78-16-908
వయససస:52
లస: పప

10364 MLJ0989285
పపరర: పదనర బలవసతషల

95-125/557

10367 AP151000285295
పపరర: అబగదల రజజక యసడడ

95-125/560

10370 SQX1101518
పపరర: రషసద షపక

95-125/563

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-16-906
వయససస:42
లస: పప
95-125/749

10373 SQX1843234
పపరర: హహనన కరసర షపక

95-1/898

భరస : అననసరర బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-16-908
వయససస:25
లస: ససస స
95-125/565

10376 MLJ0929968
పపరర: షహననజ షపక

95-125/566

భరస : ఖమజజ బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-16-908
వయససస:38
లస: ససస స
95-125/568

10379 MLJ0983841
పపరర: షసరర బబగస షపక

95-125/569

భరస : హబబగలర షపక
ఇసటట ననస:78-16-908
వయససస:57
లస: ససస స
95-125/571

తసడడ:జ ఖమజజ బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-16-908
వయససస:22
లస: పప
95-125/573

95-125/554

తసడడ:జ యబసఫ
ఇసటట ననస:78-16-905
వయససస:41
లస: పప

భరస : హసననబషర
ఇసటట ననస:78-16-908
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అనశర బబషర
ఇసటట ననస:78-16-908
వయససస:68
లస: ససస స
10383 AP151000285124
పపరర: షరకకర బబషర షపక షపక

95-125/559

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:78-16-908
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహఇబబబ షపక
ఇసటట ననస:78-16-908
వయససస:43
లస: ససస స
10380 SQX0543280
పపరర: పరఖరర బబగస షపక

10366 SQX1797661
పపరర: రరమమసజననయగలల తడలర మకలళ

10361 SQX1797646
పపరర: ననగ ససధ రరణణ తడలర మకలళ

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-16-905
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:జ రమణ మబరరస
ఇసటట ననస:78-16-906
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-16-908
వయససస:52
లస: పప
10377 SQX1866482
పపరర: పజవణ ససలల న షపక

95-125/556

తసడడ:జ సలస షపక
ఇసటట ననస:78-16-906
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రవపఫ
ఇసటట ననస:78-16-906
వయససస:53
లస: పప
10374 SQX1865567
పపరర: మహబబబ షపక

10363 SQX1950187
పపరర: సరజదన బబగస షపక

95-125/763

భరస : రరమమసజననయగలల తడలర మకలళ
ఇసటట ననస:78-16-905
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ సరసబశవరరవప తడలర మకలళ
ఇసటట ననస:78-16-905
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ యబససఫ
ఇసటట ననస:78-16-905
వయససస:46
లస: పప
10371 SQX1016808
పపరర: సలస షపక

95-125/553

భరస : అబగదల కరరస మహమరద
ఇసటట ననస:78-16-905
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మహమరదసఖసఫ
ఇసటట ననస:78-16-905
వయససస:68
లస: ససస స
10368 SQX0217521
పపరర: అబగదలకరరస

10360 SQX0214023
పపరర: రరహన బబగమ మహమరద

10358 SQX2485134
పపరర: ససతదదవ ససతదదవ

భరస : దసరరరరస దసరరరరస
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అబగదల రజరౘ మహమరద
ఇసటట ననస:78-16-905
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అబగదలకరరస
ఇసటట ననస:78-16-905
వయససస:37
లస: ససస స
10365 SQX0214171
పపరర: కమరరననషర

95-125/552

తసడడ:జ ననరరయణ మబరరస వరడడగగరర
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:జ బబగరడ రరస దసరరరరస
ఇసటట ననస:78-16-903
వయససస:38
లస: పప
10362 SQX0213777
పపరర: పరరశనససలమసనన

10357 SQX1494996
పపరర: పపవదచనరర వరడడగగరర

10382 SQX1866508
పపరర: అననసరర బబషర షపక

95-125/572

తసడడ:జ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:78-16-908
వయససస:30
లస: పప
95-125/574

10385 SQX1695444
పపరర: హససన బబషర షపక

95-125/575

తసడడ:జ చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-16-908
వయససస:56
లస: పప
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10386 MLJ0981407
పపరర: హసననబషర షపక
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95-125/576

తసడడ:జ చనసదనబషర
ఇసటట ననస:78-16-908
వయససస:58
లస: పప
10389 SQX1775683
పపరర: వనసకట హరరష మదదద

95-125/578

10390 SQX2041788
పపరర: వనసకట దదననశ మదదద

95-125/580

10393 SQX1223163
పపరర: రరహననజ మహమరద

10396 SQX2115269
పపరర: వహహద బబగస షపక

తసడడ:జ యమకలబ సరహహబ మహమరద
ఇసటట ననస:78-16-915
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఇననయత బబష
ఇసటట ననస:78-16-915
వయససస:41
లస: ససస స

10398 SQX1184480
పపరర: జహహర షపక

10399 SQX0483065
పపరర: జమర అహమరద

95-125/585

తసడడ:జ మకలబల షపక లలట
ఇసటట ననస:78-16-916
వయససస:29
లస: పప
10401 MLJ2561389
పపరర: ఇశకత అహరద

95-125/588

భరస : అబగదల ఫపయజ
ఇసటట ననస:78-16-917
వయససస:35
లస: ససస స
10407 AP151000288376
పపరర: మత బబగస మహమద

95-125/593

95-125/596

తసడడ:జ అల
ఇసటట ననస:78-16-917
వయససస:51
లస: పప
10413 SQX2485118
పపరర: మమహహజ మహమరద
భరస : జలమన మహమరద
ఇసటట ననస:78-16-917
వయససస:31
లస: ససస స

95-125/682

10394 SQX0481374
పపరర: వహహదన బబగస షపక

95-125/582

10397 SQX0481002
పపరర: దదలల మద బబగస మహమరద

95-125/586

10400 MLJ2561363
పపరర: జబబర అహరద

10408 SQX1290311
పపరర: అబగదల ఫతన మహమరద

తసడడ:జ మగగబలఅహరద
ఇసటట ననస:78-16-916
వయససస:38
లస: పప
95-125/589

తసడడ:జ అబగదల ఫజజల
ఇసటట ననస:78-16-917
వయససస:33
లస: ససస స
95-125/591

10406 MLJ2565182
పపరర: యమససరన

95-125/592

భరస : హబబగలమరఖమన
ఇసటట ననస:78-16-917
వయససస:59
లస: ససస స
95-125/594

10409 MLJ2561454
పపరర: అబగదల ఫరజల మహమరద

తసడడ:జ ఖమజజ మయనసదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:78-16-917
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ ఖమజజమహహనసదదదన
ఇసటట ననస:78-16-917
వయససస:39
లస: పప

10411 SQX2148492
పపరర: మహమరద కలస

10412 SQX2190247
పపరర: రజయ బబనస మహమరద

10414 SQX2485126
పపరర: జలమన మహమరద

95-125/584

95-125/587

95-119/703 10403 SQX0214403
10402 SQX2068229
పపరర: ఫరతమగననసర బబగగమ ఎసడడఇ
పపరర: రరహమమ మహరద

10405 SQX0214460
పపరర: రఖయమ రరకరసర మహరద

95-125/579

భరస : మహబబబ అహమరద
ఇసటట ననస:78-16-916
వయససస:48
లస: ససస స

95-125/750

తసడడ:జ మకబలఅహమద
ఇసటట ననస:78-16-917
వయససస:36
లస: పప
95-125/761

10391 AP151000288394
పపరర: రరహనన బబగస షపక

భరస : ఇననయత భబషర
ఇసటట ననస:78-16-915
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇలర యమస
ఇసటట ననస:78-16-917
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఖమజమహహదద న
ఇసటట ననస:78-16-917
వయససస:71
లస: ససస స
10410 MLJ0992529
పపరర: కరరమగలమర సయఖద

95-125/581

భరస : అబగల ఫతన ఎసడడఎ
ఇసటట ననస:78-16-917
వయససస:32
లస: ససస స
95-125/590

95-119/702

భరస : హబబగలర ఖమన
ఇసటట ననస:78-16-914
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ మక బగల అహమరద
ఇసటట ననస:78-16-916
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ యమకలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:78-16-916
వయససస:47
లస: పప
10404 SQX0214247
పపరర: షహననజ బబగస మహరద

95-125/681

భరస : ఇరరలద అహరద మహమరద
ఇసటట ననస:78-16-915
వయససస:31
లస: ససస స
95-125/583

10388 SQX2066793
పపరర: వనసకట దదననశ మదదద

తసడడ:జ శకనవరస రరవప మదదద
ఇసటట ననస:78-16-909
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరస రరవప మదదద
ఇసటట ననస:78-16-909
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:జ అనశరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:78-16-914
వయససస:51
లస: పప
10395 MLJ2565174
పపరర: షరహహద బబగస మహమరద

95-125/577

తసడడ:జ చనసద భబషర
ఇసటట ననస:78-16-908
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరస రరవప మదదద
ఇసటట ననస:78-16-909
వయససస:22
లస: పప
10392 MLJ0992792
పపరర: హబబగలమర ఖమన షపక

10387 AP151000285151
పపరర: షపక హబ బగలమర

95-125/595

95-125/751

భరస : కలస
ఇసటట ననస:78-16-917
వయససస:30
లస: ససస స
95-125/762

తసడడ:జ మకలబల అహమద మహమరద
ఇసటట ననస:78-16-917
వయససస:36
లస: పప

10415 SQX2486082
పపరర: వజయ లకడర గరరగ

95-125/773

భరస : ననగ బబబగ గరరగ
ఇసటట ననస:78-16-917
వయససస:35
లస: ససస స

Page 208 of 402

10416 MLJ2565638
పపరర: పరరశన
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95-125/597

భరస : సలసఖమన
ఇసటట ననస:78-16-920
వయససస:39
లస: ససస స
10419 MLJ0980573
పపరర: అజరతషలమరఖమన

95-125/600

95-125/602

95-125/605

95-125/608

95-126/522

10426 SQX1950146
పపరర: పరఖరర బబగస మహమరద

10429 SQX0217216
పపరర: రమమదదవ� కడల�

10432 MLJ2561439
పపరర: ససబబరరజ� బగకకరరజ�

95-126/524

10435 SQX1506965
పపరర: పపరష కలమమరర చననబబ యన

తసడడ:జ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:78-16-929
వయససస:59
లస: పప

10440 SQX0951897
పపరర: పలక సప లసకక

10441 SQX0474205
పపరర: అలమక దదవ

95-125/609

భరస : జతదసదజ
ఇసటట ననస:78-16-931
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ ససరజష సప లసకక
ఇసటట ననస:78-16-931
వయససస:39
లస: పప

10444 SQX0023341
పపరర: జతదసదజ సప లసకక
తసడడ:జ ససరజష సప లసకక
ఇసటట ననస:78-16-931
వయససస:40
లస: పప

95-126/519

95-125/604

10427 SQX0885228
పపరర: రహసతషలమర షపక

95-125/607

తసడడ:జ మగకలసమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:78-16-927
వయససస:37
లస: పప
95-126/520

10430 SQX1056911
పపరర: చనన బబ యన గరపరల కకషష

95-126/521

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-16-928
వయససస:33
లస: పప
95-126/523

10433 SQX2114460
పపరర: మధవ కకలశశటట

95-5/937

తసడడ:జ శకనవరస పఊపపలలటట
ఇసటట ననస:78-16-929
వయససస:25
లస: ససస స
95-126/525

10436 SQX1248583
పపరర: సరవతజ చననబబ యన

95-126/526

భరస : నరరససహ రరవప లలట చననబబ యన
ఇసటట ననస:78-16-929
వయససస:62
లస: ససస స
95-120/823

తసడడ:జ పరశరల జరవన
ఇసటట ననస:78-16-931
వయససస:44
లస: పప
95-126/529

భరస : ససరజష సప లసకక
ఇసటట ననస:78-16-931
వయససస:60
లస: ససస స
95-126/531

10424 SQX1191147
పపరర: శకనవరసరరవప వరగరచరర

95-126/528 10439 SQX2561264
10438 AP151000285276
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చననబబ యన�
పపరర: ననమచసద జరవన

తసడడ:జ నరరససహ రరవప లలట చననబబ యన
ఇసటట ననస:78-16-929
వయససస:39
లస: పప

10443 SQX0573659
పపరర: పజవణ సప లసకక

95-125/606

భరస : వనసకటటసశర రరవప చననబబ యన
ఇసటట ననస:78-16-929
వయససస:43
లస: ససస స
95-126/527

10421 SQX1824143
పపరర: ఎజజజ జమ మహమరద

తసడడ:జ ససబబ రరవప వరగరచరర
ఇసటట ననస:78-16-926
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:78-16-928
వయససస:61
లస: పప

భరస : ననగ రరజ చననబబ యన
ఇసటట ననస:78-16-929
వయససస:35
లస: ససస స
10437 SQX1248591
పపరర: ననగరరజ చననబబ యన

95-125/603

భరస : ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:78-16-927
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ ససబబరరజ� �
ఇసటట ననస:78-16-928
వయససస:39
లస: పప
10434 SQX1248609
పపరర: శవ రరజజశశరర చననబబ యన

10423 SQX1191162
పపరర: లకడర ససకనఖ వరగరచరర

95-125/599

తసడడ:జ ససలమసన మహమరద
ఇసటట ననస:78-16-924
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : షరరఫపదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:78-16-927
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:జ లకడరకకటట
ఇసటట ననస:78-16-927
వయససస:40
లస: పప
10431 MLJ2561405
పపరర: పజసరద రరజ� బగకకరరజ�

95-125/601

భరస : శకనవరసరరవప వరగరచరర
ఇసటట ననస:78-16-926
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:78-16-927
వయససస:32
లస: ససస స
10428 SQX0474494
పపరర: శకధర ఆకలల

10420 MLJ0992776
పపరర: సరమఉలమర ఖమన

10418 MLJ0980540
పపరర: సలసఖమన

తసడడ:జ సమదసలమరఖమన
ఇసటట ననస:78-16-920
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ హసనసలమరఖమన
ఇసటట ననస:78-16-920
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:జ ససలమసన
ఇసటట ననస:78-16-925/1
వయససస:25
లస: పప
10425 SQX0885236
పపరర: సలమర బబగమ షపక

95-125/598

భరస : సమదసలమరఖమన
ఇసటట ననస:78-16-920
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:జ సమదసలమరఖమన
ఇసటట ననస:78-16-920
వయససస:43
లస: పప
10422 SQX1064054
పపరర: సలమరన పరషర మహమరద

10417 MLJ0992743
పపరర: రషసదనబబగస

10442 SQX1348243
పపరర: మగకజష సప లసకక

95-126/530

తసడడ:జ జయసతలమల సప లసకక
ఇసటట ననస:78-16-931
వయససస:33
లస: పప
95-126/532

10445 SQX0474437
పపరర: ససరజష సప లసకక

95-126/533

తసడడ:జ గణణష మమలర
ఇసటట ననస:78-16-931
వయససస:61
లస: పప
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10446 SQX0479535
పపరర: లకడర భబరత గరనసగగసటర �

95-126/534

భరస : వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:78-16-933
వయససస:45
లస: ససస స
95-126/537

10452 SQX1492230
పపరర: వనసకట ననరరయణ తనటవరరర

95-126/540

95-126/602

95-126/542

95-126/545

95-126/548

95-126/551

95-126/554

తసడడ:జ గగరరపజతనప
ఇసటట ననస:78-16-936
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఖటటఅ పపలలక కలమమర
ఇసటట ననస:78-16-939
వయససస:35
లస: ససస స

95-125/610

10459 SQX0217448
పపరర: ససతతష వరలకడర� ఉనపపరస�

10462 SQX0481622
పపరర: ఆయయషర బబగస షపక�

10465 MLJ3665619
పపరర: జబవపలమర షపక

10468 SQX0025437
పపరర: వనసకట ననగ దనజకయన
ఉననపపవరస
తసడడ:జ శవ గగరరపజసరద
ఇసటట ననస:78-16-936
వయససస:33
లస: ససస స

95-126/543

10457 SQX0885392
పపరర: ససబబశవ రరవప కకతత
స రర

10460 SQX0481523
పపరర: షహననజ షపక

95-126/546

తసడడ:జ బబ లమననధ
ఇసటట ననస:78-16-939
వయససస:27
లస: పప

95-125/611

95-126/544

10463 SQX1551887
పపరర: గరస షపక

95-126/547

తసడడ:జ నసరర హన షపక
ఇసటట ననస:78-16-935
వయససస:31
లస: పప
95-126/549

10466 SQX0218909
పపరర: షఫకత షపక

95-126/550

తసడడ:జ మహబబబ సరహహబ
ఇసటట ననస:78-16-935
వయససస:42
లస: పప
95-126/552

10469 SQX0217646
పపరర: ఉమమహహశశరర� ఉనపపరస�

95-126/553

భరస : శవ గగరరపజసరద�
ఇసటట ననస:78-16-936
వయససస:53
లస: ససస స

95-126/555 10472 SQX2279636
10471 SQX0023044
పపరర: శవగగరర పజతనప� ఉనసనపపరస�
పపరర: రరసబబబగ మలశశటట

10474 SQX1075101
పపరర: సదననసద మబలమ

95-126/601

భరస : షఫకత
ఇసటట ననస:78-16-935
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ గరవసదసరశమ ననయగడడ�
ఇసటట ననస:78-16-936
వయససస:59
లస: పప
95-120/271

10454 SQX2275840
పపరర: కమల తతకలకల

తలర : లకరయఖ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:78-16-935
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:జ మహబబబ సరహహబ
ఇసటట ననస:78-16-935
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ మహబబబ సరహహబ�
ఇసటట ననస:78-16-935
వయససస:47
లస: పప

10473 SQX1818525
పపరర: ఖటటఅ రరటబ

10456 SQX1064062
పపరర: హహసపసన షపక

95-126/539

భరస : శకరరస తతకలకల
ఇసటట ననస:78-16-934
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఉసరరన భబషర�
ఇసటట ననస:78-16-935
వయససస:53
లస: ససస స

తలర : నసరరహన
ఇసటట ననస:78-16-935
వయససస:32
లస: పప

10470 SQX0146548
పపరర: ససతతష కలమమర ఉననపపవరస

95-126/541

తసడడ:జ శవ గగరరపజసరద�
ఇసటట ననస:78-16-935
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మహబబబ సరహహబ�
ఇసటట ననస:78-16-935
వయససస:49
లస: ససస స

10467 SQX0219121
పపరర: ఫరరఠక షపక�

10453 SQX1551978
పపరర: రఘగరరస గగపరస తనటవరరర

10451 SQX1451475
పపరర: వనసకట పజశరసత తనటవరరర
తసడడ:జ రఘగరరస గగపరస తనటవరరర
ఇసటట ననస:78-16-934
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ జలమన
ఇసటట ననస:78-16-935
వయససస:28
లస: పప

భరస : జబఉలమర షపక
ఇసటట ననస:78-16-935
వయససస:24
లస: ససస స

10464 SQX0218974
పపరర: జజఫర షపక

95-126/538

తసడడ:జ వనసకట ననరరయణ తనటవరరర
ఇసటట ననస:78-16-934
వయససస:55
లస: పప

భరస : చకకవరరస యయరరవ
ఇసటట ననస:78-16-934
వయససస:20
లస: ససస స

10461 SQX0217729
పపరర: నసరర హన షపక�

10450 SQX1696681
పపరర: ధన లకడర అయయనవవలల

95-126/536
10448 MLJ2561066
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప గరనసగగసటర

తసడడ:జ వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:78-16-933
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఈఈ
ఇసటట ననస:78-16-934
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ రఘగ రరస గగపరస తనటవరరర
ఇసటట ననస:78-16-934
వయససస:27
లస: పప

10458 SQX1518101
పపరర: అపసన షపక

95-126/535

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:78-16-933
వయససస:72
లస: ససస స

10449 MLJ2561058
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
గరనసగగసటర
తసడడ:జ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-16-933
వయససస:82
లస: పప

10455 SQX2275808
పపరర: రరమ లకడర యయరరవ

10447 AP151000288298
పపరర: అననపపరష గరనసగగసటర

95-126/603

తసడడ:జ సరసబశవరరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:78-16-936 OLD 22-11-300
వయససస:58
లస: పప
95-120/272

10475 SQX1075119
పపరర: కకషష ననదస మమజ

95-120/273

తసడడ:జ కరళ పప దథ
ఇసటట ననస:78-16-939
వయససస:30
లస: పప
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95-120/274

తసడడ:జ హహచ హనరహన
ఇసటట ననస:78-16-939
వయససస:36
లస: పప

10477 SQX1170067
పపరర: శసభగ మమమత

95-120/275

తసడడ:జ ధనసజజయ మమమత
ఇసటట ననస:78-16-939
వయససస:37
లస: పప

95-120/276
10478 SQX0503599
పపరర: షసలమప కపపర తజపసరకరనన
పపజమచసద
తసడడ:జ పపజమచసద తజపసరకరనన బబలమజలమల
ఇసటట ననస:78-16-940
వయససస:34
లస: ససస స

95-120/277 10480 SQX0504589
95-120/278 10481 SQX0504803
95-120/279
10479 SQX0503581
పపరర: బబలమజలమల పదనరవత తజపసరకజన
పపరర: అమత కపపర తజపసరకజన పపజమచసద
పపరర: పపజమచసద తజపసరకజన బబలమజలమల

భరస : బ పపజమ చసద
ఇసటట ననస:78-16-940
వయససస:60
లస: ససస స
10482 SQX2130128
పపరర: సరవతజ పప టటట

తసడడ:జ పపజమచసద
ఇసటట ననస:78-16-940
వయససస:32
లస: పప
95-120/715

తసడడ:జ చసదజ శశఖర పప టటట
ఇసటట ననస:78-16-940
వయససస:23
లస: ససస స
10485 SQX2225027
పపరర: వనసకట ససధఖ రరణణ పప టటట

95-120/716

95-120/282

95-120/285

95-120/288

95-120/291

తసడడ:జ షబబర షపక
ఇసటట ననస:78-16-946
వయససస:20
లస: ససస స

10492 MLJ0926550
పపరర: ఫపవరరజ� షపక�

10495 SQX1594622
పపరర: నలల షపక

10498 SQX1075093
పపరర: మనషస ఖతషయమ

95-120/294

10501 SQX1594606
పపరర: సససఘమ ససరరజత

95-120/286

10504 SQX1366195
పపరర: మగబనన షపక
తసడడ:జ మహమబద షపక
ఇసటట ననస:78-16-946
వయససస:26
లస: ససస స

95-120/718

10490 MLJ0927012
పపరర: జరరనన షపక

95-120/284

10493 MLJ0926543
పపరర: రరయమజ� షపక�

95-120/287

తసడడ:జ నజర�
ఇసటట ననస:78-16-943
వయససస:39
లస: పప
95-120/289

10496 SQX1620781
పపరర: లకడర పపదపరటట

95-120/290

భరస : శకనవరస పపదపరటట
ఇసటట ననస:78-16-944
వయససస:41
లస: ససస స
95-120/292

10499 SQX1075051
పపరర: తనపసస ఖతషవ

95-120/293

భరస : కరరరసక
ఇసటట ననస:78-16-945
వయససస:33
లస: ససస స
95-120/295

తసడడ:జ సససఘమ బశశననథ
ఇసటట ననస:78-16-945
వయససస:36
లస: పప
95-120/297

10487 SQX2125482
పపరర: ససదనన షపక

భరస : నజర
ఇసటట ననస:78-16-943
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : గణణష ఖతషయమ
ఇసటట ననస:78-16-945
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ అనల
ఇసటట ననస:78-16-945
వయససస:29
లస: పప
10503 SQX1788389
పపరర: షబబన షపక

95-120/283

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:78-16-944
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరస పపదపరటట
ఇసటట ననస:78-16-944
వయససస:22
లస: పప
10500 SQX1075127
పపరర: రరజబ ఖతష

10489 MLJ3667318
పపరర: నససమమ� షపక�

95-120/281

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:78-16-942
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ నజర�
ఇసటట ననస:78-16-943
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర మబరగరసడడ
ఇసటట ననస:78-16-943
వయససస:54
లస: పప
10497 SQX1620773
పపరర: ననగ దసరర పజకరశ పపదపరటట

95-120/717

భరస : రరయమ�ీ్ బబషర�
ఇసటట ననస:78-16-943
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ నజర
ఇసటట ననస:78-16-943
వయససస:29
లస: పప
10494 SQX1037309
పపరర: శకనవరస రరవప మబరగరసడడ

10486 SQX2225076
పపరర: వరసవ ఆషర చసదదక
జ పప టటట

10484 MLJ3665544
పపరర: చసదజశశఖర� పప టటట�
తసడడ:జ సతఖకకటట వనసకటససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:78-16-941
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ చసదజ శశఖర పప టటట
ఇసటట ననస:78-16-941
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : �ీసరరజ
ఇసటట ననస:78-16-943
వయససస:31
లస: ససస స
10491 MLJ3662558
పపరర: ఖమజజ మహహదద న చషసట షపక

95-120/280

భరస : సతఖకకటట వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-16-941
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : చసదజ శశఖర పప టటట
ఇసటట ననస:78-16-941
వయససస:30
లస: ససస స
10488 MLJ3667326
పపరర: అనషర షపక

10483 MLJ3670924
పపరర: ధన లకడర పప టటట

తసడడ:జ బబలమజ లమల
ఇసటట ననస:78-16-940
వయససస:61
లస: పప

10502 SQX1075069
పపరర: గణణష ఖతషయమ

95-120/296

తసడడ:జ అనల ఖతషయమ
ఇసటట ననస:78-16-945
వయససస:37
లస: పప
95-120/298

10505 MLJ3670809
పపరర: అమమన � షపక�

95-120/299

తసడడ:జ కరరమగలమర�
ఇసటట ననస:78-16-946
వయససస:30
లస: ససస స
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95-120/300

భరస : ఖమజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:78-16-946
వయససస:38
లస: ససస స
10509 SQX1788413
పపరర: వససస అకకస షపక

95-120/303

95-120/306

95-120/309

95-125/612

95-125/615

95-125/618

భరస : జయసతలమల కనకరరయ
ఇసటట ననస:78-16-951
వయససస:59
లస: ససస స

10519 SQX0481598
పపరర: రఠప గరనసగగసటర

10522 AP151000426633
పపరర: మగరళకకకషషమబరరస చససడసరర

10525 SQX0713685
పపరర: సమతన దదవ కనకరరయమ

95-125/621

10528 MLJ2565752
పపరర: ససశలమదదవ కరసకరరరయమ

95-125/624

10531 SQX0213892
పపరర: కమలమదదవ కరసకరరయమ

95-125/613

10514 MLJ3665395
పపరర: కరరమగలమర� షపక�

95-120/308

10517 SQX2314672
పపరర: గరవసదమర యమరరగరరరర

95-120/719

10520 SQX0149013
పపరర: శసకర లమల

95-125/614

తసడడ:జ శవరజ
ఇసటట ననస:78-16-950
వయససస:54
లస: పప
95-125/616

10523 SQX1329003
పపరర: భబవన జరవన

95-125/617

తసడడ:జ ససతదష కలమమర కసకరరరయమ
ఇసటట ననస:78-16-951
వయససస:31
లస: ససస స
95-125/619

10526 SQX0885103
పపరర: శశభ జరవన

95-125/620

భరస : శశణ
క ణక లలకజడ జరవన
ఇసటట ననస:78-16-951
వయససస:37
లస: ససస స
95-125/622

10529 SQX0833111
పపరర: పపషరపదదవ కరసకరరయమ

95-125/623

భరస : రమమషషకమమర కరసకరరయమ
ఇసటట ననస:78-16-951
వయససస:55
లస: ససస స
95-125/625

భరస : బబబబలమల కరసకరరయమ
ఇసటట ననస:78-16-951
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:జ రమమష కలమమర కసకరరరయమ
ఇసటట ననస:78-16-951
వయససస:34
లస: పప

95-120/305

భరస : ససరరబబబగ యమరరగరరరర
ఇసటట ననస:78-16-947/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససరజషషకమమర కరసకరరయమ
ఇసటట ననస:78-16-951
వయససస:53
లస: ససస స

95-125/627 10534 SQX1328955
10533 SQX1328948
పపరర: ససజయ కలమమర కసకరరరయమ
పపరర: హహతదష కలమమర కసకరరరయమ

తసడడ:జ ససరజష కలమమర కసకరరరయమ
ఇసటట ననస:78-16-951
వయససస:33
లస: పప

95-120/310

భరస : ససజయ కనకరరయమ
ఇసటట ననస:78-16-951
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రమమష కలమమర కసకరరరయమ
ఇసటట ననస:78-16-951
వయససస:52
లస: ససస స
10530 MLJ2566040
పపరర: కమలమదదవ కనకరరయ

10516 MLJ3665387
పపరర: బజహరస� చననబబ యన�

10511 SQX1450501
పపరర: ఫపరరదన షపక

తసడడ:జ సపవయద అల�
ఇసటట ననస:78-16-946
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:జ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:78-16-950
వయససస:65
లస: పప

భరస : హహతదష కలమమర కసకరరరయమ
ఇసటట ననస:78-16-951
వయససస:32
లస: ససస స
10527 SQX1328989
పపరర: పపషరప దదవ కసకరరరయమ

95-120/307

భరస : వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:78-16-950
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:జ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-16-950
వయససస:60
లస: పప
10524 SQX1328971
పపరర: నమమ దదవ కసకరరరయమ

10513 MLJ3662509
పపరర: మహమరద షపక

95-120/302

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-16-946
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:78-16-947/1
వయససస:47
లస: పప

భరస : శవ శసకర కరమశశటట
ఇసటట ననస:78-16-950
వయససస:51
లస: ససస స
10521 SQX0472902
పపరర: వరరసజననయగలల గరనసగగసటర

95-120/304

తసడడ:జ బబబ జజన
ఇసటట ననస:78-16-946
వయససస:49
లస: పప

భరస : బజహరస�
ఇసటట ననస:78-16-947/1
వయససస:43
లస: ససస స
10518 SQX1037952
పపరర: ఛనయమదదవ కరమశశటట

10510 MLJ3665403
పపరర: షబబర� షపక�

10508 MLJ3670791
పపరర: ససలమసనన� షపక�

భరస : కరరమగలమర�
ఇసటట ననస:78-16-946
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:జ కరరమగలమర�
ఇసటట ననస:78-16-946
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ షసషసర అల షపక
ఇసటట ననస:78-16-946
వయససస:48
లస: పప
10515 MLJ3670775
పపరర: భజమరరసబ� చననబబ యన�

95-120/301

భరస : మహమబద
ఇసటట ననస:78-16-946
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమబద షపక
ఇసటట ననస:78-16-946
వయససస:24
లస: పప
10512 SQX1192087
పపరర: ఖమజజ మహహదద న షపక

10507 MLJ3667268
పపరర: బషసరరబబగస షపక

10532 SQX0833178
పపరర: సతష కలమమర కనకరరయ

95-125/626

తసడడ:జ రమమష కలమమర కనకరరయ
ఇసటట ననస:78-16-951
వయససస:31
లస: పప
95-125/628

10535 MLJ2561983
పపరర: శశన
క క లలకజడ కనకరరయ

95-125/629

తసడడ:జ జయసతలమల కనకరరయ
ఇసటట ననస:78-16-951
వయససస:36
లస: పప
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10536 MLJ2561991
పపరర: కలమమరరపల కనకరరయ

95-125/630

తసడడ:జ జయసతలమల కనకరరయ
ఇసటట ననస:78-16-951
వయససస:36
లస: పప
10539 MLJ2562007
పపరర: జయసతలమల కనకరరయ

95-125/633

95-120/311

95-120/722

95-120/725

95-120/314

95-120/317

95-120/319

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-17-780
వయససస:53
లస: పప

10549 SQX0891267
పపరర: ననగలకడర గరజల

95-120/322

95-120/312

95-120/721
10544 SQX2380764
పపరర: శక దదవ వడకరకకజయమపపటట టఠరడడ

10547 SQX2391506
పపరర: అజత ససనల వకరటట

95-120/724

10550 AP151000282152
పపరర: అదద లకడర

95-120/315 10553 SQX0891242
10552 MLJ3662574
పపరర: వజయ సరయ కకరణ కలమమరథన
పపరర: రరసబబబగ గరజల

10555 SQX2280899
పపరర: నరసససహరరవప ఉటటకలరర

10558 SQX1075077
పపరర: సప స బసదస మమమత

10561 MLJ2542686
పపరర: ససతమర గగసతన

10564 MLJ0927145
పపరర: శకలకడర గగసతన
భరస : భబసకరరరవప గగసత
ఇసటట ననస:78-17-781
వయససస:42
లస: ససస స

95-120/313

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ కలమమరథన
ఇసటట ననస:78-16-958
వయససస:49
లస: ససస స
95-120/316

తసడడ:జ కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:78-16-958
వయససస:39
లస: పప
95-121/806

10556 SQX1192103
పపరర: ససతష భభమక

95-120/318

తసడడ:జ పప రజశక
ఇసటట ననస:78-16-961
వయససస:31
లస: పప
95-120/320

10559 SQX1037200
పపరర: ఫయమజ షపక

95-120/321

తసడడ:జ నజర షపక
ఇసటట ననస:78-16-971
వయససస:26
లస: పప
95-120/323

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-17-780
వయససస:66
లస: ససస స
95-120/325

95-120/675

భరస : ససనల కలమమర వకరటట
ఇసటట ననస:78-16-957
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ ననరరఞఞన మమమత
ఇసటట ననస:78-16-962
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:78-17-780
వయససస:43
లస: ససస స
10563 MLJ3662152
పపరర: వనసకట రమణ జడడగగ

95-120/723

తసడడ:జ యలమరరరవప ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:78-16-958
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ బశశననథ దథలలవ
ఇసటట ననస:78-16-962
వయససస:31
లస: పప
10560 MLJ3666831
పపరర: రమమదదవ జడడగగ

10546 SQX2391670
పపరర: ససనల కలమమర వకరటట

10541 SQX2069326
పపరర: దనదదగర నవన

భరస : మమధవన సపడడ
ఇసటట ననస:78-16-957
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటసశర రరడడడ కలమమరథన
ఇసటట ననస:78-16-958
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ ససబబబరరడడడ కలమమరథన
ఇసటట ననస:78-16-958
వయససస:55
లస: పప
10557 SQX1445080
పపరర: గణణశ దథలలవ

95-120/720

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:78-16-958
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససరఖననరరయణమబరరస�
ఇసటట ననస:78-16-958
వయససస:68
లస: ససస స
10554 AP151000279305
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ కలమమరత

10543 SQX2324291
పపరర: సపడడ మమధవన వ కజ టట

95-125/632

తసడడ:జ దనదదగర సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:78-16-952
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ సపడడ మమధవన వకరటట
ఇసటట ననస:78-16-957
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ రవసదజన ఆర
ఇసటట ననస:78-16-957
వయససస:25
లస: ససస స
10551 SQX0016691
పపరర: కకకషషవనణణ దరక�

95-125/772

తసడడ:జ ననరరయణ ననయర
ఇసటట ననస:78-16-957
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:జ మమధవన సపదస
ఇసటట ననస:78-16-957
వయససస:35
లస: పప
10548 SQX2388676
పపరర: హరరత ఆర

10540 SQX2485332
పపరర: ససతదష కలమమర కసకరరయమ

10538 SQX1328997
పపరర: రమమష కలమమర కసకరరరయమ

తసడడ:జ బబబగలమల కసకరరరయమ
ఇసటట ననస:78-16-951
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:జ రమమశ కలమమర కసకరరయమ
ఇసటట ననస:78-16-951
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససదరశన రరవపరర
ఇసటట ననస:78-16-954
వయససస:43
లస: ససస స
10545 SQX2323202
పపరర: ససధనకరన వ కజ టట

95-125/631

తసడడ:జ బబబబలమల కరసకరరయమ
ఇసటట ననస:78-16-951
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:జ మగనలమల కనకరరయ
ఇసటట ననస:78-16-951
వయససస:62
లస: పప
10542 SQX1865138
పపరర: ఆదదలకడర రరవపరర

10537 MLJ2561660
పపరర: ససరజషషకమమర కరసకరరయమ

10562 MLJ2538882
పపరర: శవపజసరద గగసతన

95-120/324

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప గగసత
ఇసటట ననస:78-17-780
వయససస:41
లస: పప
95-120/326

10565 MLJ2542017
పపరర: జజఖత తలర స

95-120/327

భరస : దనమదరగగపస
ఇసటట ననస:78-17-968
వయససస:41
లస: ససస స
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10566 AP151000282109
పపరర: హహసమవత తలర స�

95-120/328

భరస : భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-968
వయససస:65
లస: ససస స
10569 MLJ3669769
పపరర: వజయదసరర మగటటట

95-120/331

10570 MLJ3669751
పపరర: శవభబగఖలకడర� మగటటట �

95-120/334

10573 SQX1253830
పపరర: నరజసదజ కలమమర వకకలగడడ

తసడడ:జ వనసకట రరవప వకకల గడడ
ఇసటట ననస:78-17-970
వయససస:66
లస: పప
95-120/338

భరస : నజర
ఇసటట ననస:78-17-971
వయససస:53
లస: ససస స
10581 MLJ3662103
పపరర: ఫపవరరజ షపక

95-120/341

తసడడ:జ మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:78-17-971
వయససస:33
లస: పప
10587 AP151000279022
పపరర: మసరసన వల షపక

95-120/347

95-120/350

తసడడ:జ జజఫర షపక�
ఇసటట ననస:78-17-972
వయససస:32
లస: పప

10588 MLJ3669785
పపరర: జకకయమ షపక

10591 MLJ2542173
పపరర: మమహరరననసర� షపక�

10594 MLJ3662129
పపరర: అలమసఫ షపక
తసడడ:జ జజన బబషర
ఇసటట ననస:78-17-972
వయససస:33
లస: పప

95-120/337

95-120/340

తసడడ:జ మహబబబ ససబబన
ఇసటట ననస:78-17-971
వయససస:29
లస: పప
95-120/342

10583 MLJ3662087
పపరర: ఫజల షపక

95-120/343

తసడడ:జ మసరసన వల
ఇసటట ననస:78-17-971
వయససస:33
లస: పప
95-120/345

10586 AP151000279361
పపరర: మహబబబ ససబబన షపక

95-120/346

తసడడ:జ బబజ సరహహబ
ఇసటట ననస:78-17-971
వయససస:55
లస: పప
95-120/348

10589 MLJ3670452
పపరర: ఆససయమ� షపక�

95-120/349

తసడడ:జ జజఫర�
ఇసటట ననస:78-17-972
వయససస:32
లస: ససస స
95-120/351

భరస : జజనభబషర�
ఇసటట ననస:78-17-972
వయససస:53
లస: ససస స
95-120/353

10577 AP151000282335
పపరర: జరరనన షపక

10580 MLJ3664661
పపరర: ఫహహమ షపక

95-120/339

95-120/336

తసడడ:జ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:78-17-970
వయససస:51
లస: పప

10579 AP151000282336
పపరర: ఇమమసబ షపక

10585 MLJ2538239
పపరర: నజర షపక

95-120/333

10574 SQX1037325
పపరర: బబపయఖ కలల
ర రర

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:78-17-971
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన బబషర
ఇసటట ననస:78-17-972
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రబబబన�
ఇసటట ననస:78-17-972
వయససస:39
లస: ససస స
10593 MLJ3665163
పపరర: ఇమమమ న� షపక�

95-120/736

తసడడ:జ బబజ సరహహబ
ఇసటట ననస:78-17-971
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:జ బబజసరహహబ
ఇసటట ననస:78-17-971
వయససస:57
లస: పప
10590 MLJ3667102
పపరర: ఆలయమ� షపక�

95-120/335

తసడడ:జ నజర
ఇసటట ననస:78-17-971
వయససస:31
లస: పప
95-120/344

10571 SQX1166736
పపరర: పపజల శకనవరసరరవప

భరస : సతఖననరరయణ గగపస వకకల గడడ
ఇసటట ననస:78-17-970
వయససస:51
లస: ససస స

10582 MLJ3664653
పపరర: నదదమ షపక

95-120/330

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:78-17-969
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబజ సరహహబ
ఇసటట ననస:78-17-971
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:78-17-971
వయససస:31
లస: పప
10584 MLJ3662095
పపరర: ఫరరఠక షపక

95-120/332

తసడడ:జ సతఖననరరయణ గగపరస వకకలగడడ
ఇసటట ననస:78-17-970
వయససస:30
లస: పప

95-120/735 10576 SQX2141919
10575 SQX2141984
పపరర: సతఖననరరయణ గగపస వకకల గడడ
పపరర: లకడర పరరశత వకకల గడడ

10568 MLJ3662079
పపరర: భబసకర రరవప తలర స

తసడడ:జ రరమమబరరస తలస
ఇసటట ననస:78-17-968
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకట ననరరయణ�
ఇసటట ననస:78-17-969
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:జ రరఘవరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-969
వయససస:68
లస: పప

10578 AP151000282334
పపరర: షకకలమ షపక

95-120/329

తసడడ:జ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:78-17-968
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:78-17-969
వయససస:34
లస: ససస స
10572 MLJ3664620
పపరర: వనసకట ననరరయణ� మగటటట �

10567 AP151000279006
పపరర: దనమదర గగపరస తలర స

10592 MLJ3664679
పపరర: ససలలమమన షపక

95-120/352

తసడడ:జ జజనబబషర
ఇసటట ననస:78-17-972
వయససస:29
లస: పప
95-120/354

10595 MLJ3662111
పపరర: యమససన� షపక�

95-120/355

తసడడ:జ జజన బబషర�
ఇసటట ననస:78-17-972
వయససస:34
లస: పప
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95-120/356

తసడడ:జ ససలలమమన�
ఇసటట ననస:78-17-972
వయససస:59
లస: పప
10599 MLJ3670247
పపరర: ససడనబ� మహరద�

95-120/359

95-120/362

95-120/365

95-120/367

95-120/370

95-120/372

భరస : శవపజసరద గగసత
ఇసటట ననస:78-17-980
వయససస:31
లస: ససస స
10617 MLJ3664687
పపరర: దదననష కలమమర గగసతన

95-120/375

భరస : శశషగరరరరరవప� గగసత
ఇసటట ననస:78-17-981
వయససస:56
లస: ససస స

95-120/366

10609 AP151000282530
పపరర: మహహశశరర శవననథస

10612 SQX2111607
పపరర: వనసకటరరవప పపలపరటట

95-120/378

95-120/368

10607 SQX2394583
పపరర: లలత యడవలర

95-120/679

10613 SQX1365726
పపరర: లకడర పజసనన గగసత
భరస : దదననష కలమమర గగసత
ఇసటట ననస:78-17-980
వయససస:29
లస: ససస స

10615 SQX1365791
పపరర: కలమఖణణ గగసత

10616 MLJ3669892
పపరర: పదనరవత గగసతన

10621 SQX2297380
పపరర: రజయ షపక

10624 AP151000279166
పపరర: మగరళ కకషష గగసతన
తసడడ:జ శశషగరరరరరవప గగసత
ఇసటట ననస:78-17-981
వయససస:46
లస: పప

95-120/737

10610 MLJ3662145
పపరర: వవనకరనసదబబబగ శవననధస�

తసడడ:జ హహననమమసథ రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:78-17-978
వయససస:29
లస: పప

10618 SQX1480383
పపరర: బబజ గగసత

95-120/364

95-120/369

తసడడ:జ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-978
వయససస:45
లస: పప

95-120/373

95-120/371

95-120/374

భరస : శకనవరసరరవప గగసత
ఇసటట ననస:78-17-980
వయససస:51
లస: ససస స
95-120/376

10619 MLJ3662160
పపరర: శకనవరసరరవప గగసత

95-120/377

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప గగసత
ఇసటట ననస:78-17-980
వయససస:54
లస: పప
95-120/738

తసడడ:జ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:78-17-980
వయససస:43
లస: ససస స
95-120/380

10604 AP151000282581
పపరర: పదనరవత � యడవలర �

తసడడ:జ ధరర రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:78-17-976
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర గగసత
ఇసటట ననస:78-17-980
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప గగసతన
ఇసటట ననస:78-17-980
వయససస:86
లస: పప
10623 AP151000282323
పపరర: వజయలకడర గగసత

10606 MLJ3662137
పపరర: ధరరరరరవప యడవలర �

95-120/361
10601 SQX1253814
పపరర: హహమసత సరయననథ ఈమమన

భరస : ధరరరరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-976
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : బబజ గగసత
ఇసటట ననస:78-17-980
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరసరరవప గగసత
ఇసటట ననస:78-17-980
వయససస:34
లస: పప
10620 AP151000279453
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గగసతన

95-120/363

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:78-17-978
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:జ వరదరరజ�
ఇసటట ననస:78-17-978
వయససస:61
లస: పప
10614 MLJ3669876
పపరర: నవన గగసతన

10603 MLJ3669843
పపరర: వదసఖలర త యడవలర

95-120/358

తసడడ:జ రవసదజననథ టబగరర ఈమమన
ఇసటట ననస:78-17-973
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ పపదద కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:78-17-976
వయససస:66
లస: పప

భరస : వవనకరనసద బబబగ�
ఇసటట ననస:78-17-978
వయససస:41
లస: ససస స
10611 AP151000279155
పపరర: హనసమసతరరవప శవననధస�

95-120/360

భసధసవప: కకషష యడవలర
ఇసటట ననస:78-17-976
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ ధరరరరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-976
వయససస:42
లస: పప
10608 MLJ3669868
పపరర: మసజల� శవననధస�

10600 MLJ3669793
పపరర: రరజజశశరర ఈమన

10598 MLJ3669801
పపరర: దసరరరభవరన ఈమన

తసడడ:జ రవసదజననథ ఠరగబర
ఇసటట ననస:78-17-973
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రవసదజననథ ఠరగబర
ఇసటట ననస:78-17-973
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:జ యమససన�
ఇసటట ననస:78-17-973
వయససస:47
లస: పప
10605 MLJ2538544
పపరర: కకషష� యడవలర �

95-120/357

తసడడ:జ రవసదజననధ ఠరగబర
ఇసటట ననస:78-17-973
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మగనశర�
ఇసటట ననస:78-17-973
వయససస:39
లస: ససస స
10602 MLJ2538973
పపరర: మహమరద మగనశర �

10597 SQX0827295
పపరర: శవ కలమమరర ఈమన

10622 MLJ3666864
పపరర: శకదదవ గగసతన

95-120/379

భరస : మగరళకకషష గగసత
ఇసటట ననస:78-17-981
వయససస:40
లస: ససస స
95-120/381

10625 AP151000279412
పపరర: భబసకరరరవప గగసత

95-120/382

తసడడ:జ శశషగరరరరరవప గగసత
ఇసటట ననస:78-17-981
వయససస:47
లస: పప
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10626 AP151000279451
పపరర: గగసత శశషగరరరరరవప గగసత

95-120/383

తసడడ:జ పరమమశశరరరవప గగసత
ఇసటట ననస:78-17-981
వయససస:71
లస: పప
10629 AP151000282052
పపరర: మగనమర తనసడనలస

95-120/386

95-120/389

95-120/784

95-120/392

95-120/395

95-120/398

95-120/741

భరస : కలకషషమబరరస�
ఇసటట ననస:78-17-986
వయససస:45
లస: ససస స

10639 MLJ2542322
పపరర: హహససపనబ షపక�

10642 SQX1547605
పపరర: పజసరద రరవప కరబసడడ

10645 MLJ3662186
పపరర: జజన భబషర � షపక�

10648 SQX2046340
పపరర: అలషర షపక

95-120/401

10651 MLJ3669967
పపరర: వరలకడర� బతష
స ల�

95-120/393

10654 AP151000282586
పపరర: భబగఖలకడర బతష
స ల�
భరస : రరఘవరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-986
వయససస:46
లస: ససస స

10634 SQX2305225
పపరర: చసదజ శశఖర ససమల

95-120/739

10637 MLJ2542330
పపరర: షసషరద బబగస� షపక�

95-120/391

10640 MLJ3664737
పపరర: అమర అహరద� షపక�

95-120/394

తసడడ:జ జజన బబషర�
ఇసటట ననస:78-17-984
వయససస:29
లస: పప
95-120/396

10643 SQX1169995
పపరర: గరస షపక

95-120/397

తసడడ:జ అల సరహహబ
ఇసటట ననస:78-17-984
వయససస:44
లస: పప
95-120/399

10646 SQX2180784
పపరర: ససరరజన మగనరర షపక

95-120/740

తసడడ:జ అనవర షపక
ఇసటట ననస:78-17-984
వయససస:27
లస: ససస స
95-120/680

10649 SQX1366591
పపరర: లమవణఖ బతష
స ల

95-120/400

తలర : భబగఖ లకడర బతష
స ల
ఇసటట ననస:78-17-986
వయససస:24
లస: ససస స
95-120/402

భరస : శకధర�
ఇసటట ననస:78-17-986
వయససస:32
లస: ససస స
95-120/404

95-120/388

భరస : గరస�
ఇసటట ననస:78-17-984
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ గరసప షపక
ఇసటట ననస:78-17-984/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:జ కకకషట మబరరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:78-17-986
వయససస:24
లస: ససస స
10653 AP151000282584
పపరర: వరలకడర బతష
స ల�

95-120/786

తసడడ:జ షపక అలర సరహహబ�
ఇసటట ననస:78-17-984
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:జ అమర అహమద షపక
ఇసటట ననస:78-17-984
వయససస:20
లస: ససస స
10650 SQX1641885
పపరర: సరయ పజసనన బతష
స ల

10636 SQX2507242
పపరర: రరమగ కలసచల

10631 MLJ3664703
పపరర: శవశసకర తసడలస

తసడడ:జ వనసకట రమణ ససమల
ఇసటట ననస:78-17-983
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ శరమబఖల కరబసడడ
ఇసటట ననస:78-17-984
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ షపక అలర సరహహబ�
ఇసటట ననస:78-17-984
వయససస:48
లస: పప
10647 SQX2180354
పపరర: షబన బశర షపక

95-120/390

భరస : అల సహహబ�
ఇసటట ననస:78-17-984
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:జ జజనబబషర�
ఇసటట ననస:78-17-984
వయససస:32
లస: పప
10644 AP151000279234
పపరర: గరసస � షపక�

10633 MLJ3662178
పపరర: వనసకట రమన ససమల

95-120/385

తసడడ:జ గణణష మబరస తనసడనలస
ఇసటట ననస:78-17-982
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర కలసచల
ఇసటట ననస:78-17-983
వయససస:26
లస: పప

భరస : జజనభబషర�
ఇసటట ననస:78-17-984
వయససస:51
లస: ససస స
10641 MLJ3664729
పపరర: అనశర అహరద� షపక�

95-120/387

తసడడ:జ భమరరజ ససమల
ఇసటట ననస:78-17-983
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమగ కలసచల
ఇసటట ననస:78-17-983
వయససస:21
లస: ససస స
10638 AP151000282590
పపరర: జకకరరననసర� షపక�

10630 SQX1366641
పపరర: తజననద మబరరస తసడలస

10628 SQX1865609
పపరర: పరవన మలలర మగడడ

భరస : బబలమజ మలలర మగడడ
ఇసటట ననస:78-17-982
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ ఫణణ రరజ కలమమర తసడలస
ఇసటట ననస:78-17-982
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:78-17-983
వయససస:41
లస: ససస స
10635 SQX2498657
పపరర: అనసష కలసచల

95-120/384

భరస : తజననథ మబరరస తసడలస
ఇసటట ననస:78-17-982
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గణణషతరరరస� తనసడనలస
ఇసటట ననస:78-17-982
వయససస:88
లస: ససస స
10632 SQX1169961
పపరర: కనక దసరర ససమల

10627 SQX1788447
పపరర: మగనకలమమరర తసడలస

10652 MLJ2542736
పపరర: బసదసకలమమరర� బతష
స ల�

95-120/403

భరస : ఉమమమహహశశరరరరవ� �
ఇసటట ననస:78-17-986
వయససస:40
లస: ససస స
95-120/405

10655 MLJ3666880
పపరర: శభలకడర బతష
స ల�

95-120/406

భరస : తనతనరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-986
వయససస:66
లస: ససస స
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95-120/407

తసడడ:జ కకషష మబరరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:78-17-986
వయససస:25
లస: పప
10659 MLJ2538866
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప బతష
స ల�

95-120/410

95-120/742

95-120/414

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-17-986/1
వయససస:48
లస: ససస స
10668 MLJ0925818
పపరర: లకడర పజసనన� అననసబడడ�

95-120/416

95-119/704

భరస : అసకమర
ఇసటట ననస:78-17-988
వయససస:66
లస: ససస స
10677 MLJ3664802
పపరర: దసరరరరరవప పసటటల

95-120/423

95-120/425

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:78-17-992
వయససస:53
లస: ససస స

10666 MLJ3662202
పపరర: శకనస ననమమల

95-120/415

95-120/412

10664 MLJ3666898
పపరర: అనససరఖ ననమమల

95-120/413

10667 SQX2178952
పపరర: ననగలకడర రరయపపరమ

95-120/417 10670 SQX2316255
10669 AP151000279192
పపరర: శవససబజహరణఖస� అననసచడడ�
పపరర: డదసరశసత కలమమర గగసతన

10672 MLJ3670049
పపరర: చడసచసలకడర బసడనరర

10675 MLJ3664794
పపరర: సరసబశవరరవప� బసడనరర�

10678 SQX2152353
పపరర: రరఘవమర సరధస

10681 MLJ3670106
పపరర: లలత� కలరరగగసటర �

10684 MLJ3666906
పపరర: ససబగబలల పప కలరర
భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:78-17-992
వయససస:66
లస: ససస స

95-120/744

భరస : శవ కలమమర రరయపపరమ
ఇసటట ననస:78-17-986/1
వయససస:35
లస: ససస స
95-120/745

తసడడ:జ భబసకర రరవప గగసతన
ఇసటట ననస:78-17-987
వయససస:18
లస: పప
95-120/418

10673 MLJ3670031
పపరర: లకడర� బసడనరర�

95-120/419

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:78-17-988
వయససస:51
లస: ససస స
95-120/421

10676 MLJ3670064
పపరర: ననరరయణమర� సరదస�

95-120/422

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:78-17-990
వయససస:71
లస: ససస స
95-120/746

10679 MLJ3666914
పపరర: ధనలకడర కలరరగగసటర

95-120/424

తసడడ:జ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:78-17-992
వయససస:30
లస: ససస స
95-120/426

భరస : మసరసన రరడడడ�
ఇసటట ననస:78-17-992
వయససస:41
లస: ససస స
95-120/428

10661 MLJ3662194
పపరర: తనతనరరవప బతష
స ల�

భరస : శకనస ననమమల
ఇసటట ననస:78-17-986/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర సరధస
ఇసటట ననస:78-17-990
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మహననడ
జ డడ
ఇసటట ననస:78-17-992
వయససస:33
లస: ససస స
10683 MLJ3670080
పపరర: లకడర కలరరగగసటర

95-120/743

తసడడ:జ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:78-17-988
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:78-17-990
వయససస:32
లస: పప
10680 MLJ3670098
పపరర: దసరరరభవరన ససరరవరపప

10663 SQX2124196
పపరర: మహన వనసకట సతఖ శవ
కలమమర బతష
స ల
తసడడ:జ ఉమ మహహశశరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:78-17-986
వయససస:18
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:78-17-988
వయససస:31
లస: ససస స
95-120/420

95-120/409

తసడడ:జ వరనన�
ఇసటట ననస:78-17-986
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:జ షణగరఖస�
ఇసటట ననస:78-17-987
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరస ననమల
ఇసటట ననస:78-17-987/1
వయససస:19
లస: ససస స
10674 MLJ3670056
పపరర: సరసబబజజఖస అచచ

95-120/411

తసడడ:జ రరధ కకషషన ననమమల
ఇసటట ననస:78-17-986/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : శవససబజహరణఖస�
ఇసటట ననస:78-17-987
వయససస:39
లస: ససస స
10671 SQX2067015
పపరర: జవత ననమల

10660 MLJ2538890
పపరర: కకకషషమబరరస బతష
స ల�

10658 MLJ2538841
పపరర: శకధర బతష
స ల�

తసడడ:జ తనతనరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-986
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ తనతనరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-986
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ ఉమ మహహశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:78-17-986
వయససస:19
లస: ససస స
10665 MLJ3669983
పపరర: వనసకటటశశరమర జజరరగర

95-120/408

తసడడ:జ రరఘవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:78-17-986
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ తనతనరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-986
వయససస:47
లస: పప
10662 SQX2124303
పపరర: రరజజశశరర బతష
స ల

10657 SQX0790931
పపరర: భబనస పజకరశ బతష
స ల

10682 MLJ3670072
పపరర: ననగ మలర శశరర� మటబట�

95-120/427

భరస : గరపరలరరడడడ�
ఇసటట ననస:78-17-992
వయససస:43
లస: ససస స
95-120/429

10685 SQX1797208
పపరర: ననగ సరయ రరడడ మటట

95-120/430

తసడడ:జ గరపరల రరడడడ మటట
ఇసటట ననస:78-17-992
వయససస:25
లస: పప

Page 217 of 402

10686 MLJ3664810
పపరర: వనసకట మహన రరడడడ
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95-120/431

తసడడ:జ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:78-17-992
వయససస:37
లస: పప
10689 SQX2135234
పపరర: శరరష మటట

95-120/748

95-120/435

95-120/438

95-120/441

95-120/444

95-120/447

95-120/450

తసడడ:జ శకనవరస రరవప రరయపపరస
ఇసటట ననస:78-17-1001
వయససస:24
లస: ససస స

10699 MLJ3664869
పపరర: చసదజశశఖర రరడ�డడ ఎరకస�

10702 SQX0991331
పపరర: ససతతషస దదవ జరవన

10705 MLJ3670155
పపరర: ససధఖ� పపసదద�

10708 SQX1450337
పపరర: రరమ కకషష వలర భననన

95-120/453

10711 SQX2298180
పపరర: దసరర దదపసస చసదదక
జ పపననడ

95-120/442

10714 MLJ2542280
పపరర: ననరరయణమర తనడద
భరస : శశఖర బబబగ తనడద
ఇసటట ననస:78-17-1001
వయససస:44
లస: ససస స

10694 MLJ3664836
పపరర: జజన పససపపలలటట

95-120/437

10697 MLJ3670148
పపరర: ఉదయలకడర� ఎరకస�

95-120/440

10700 SQX0991349
పపరర: దదసపరలల జరవన

95-120/443

తసడడ:జ మననహర మల
ఇసటట ననస:78-17-997
వయససస:28
లస: ససస స
95-120/445

10703 SQX0436139
పపరర: ససధనకర� కకతనస�

95-120/446

తసడడ:జ ననగ భబషణస�
ఇసటట ననస:78-17-997
వయససస:45
లస: పప
95-120/448

10706 MLJ0928960
పపరర: పరవన� చసదజ�

95-120/449

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-998
వయససస:40
లస: ససస స
95-120/451

10709 AP151000279089
పపరర: శకనవరసరరవప పపసదద�

95-120/452

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-998
వయససస:47
లస: పప
95-120/749

తసడడ:జ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:78-17-998
వయససస:19
లస: ససస స
95-120/455

95-120/434

భరస : శవనననరరయణరరడడ �
ఇసటట ననస:78-17-993
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:జ పజభబకర రరవప వలర భననన
ఇసటట ననస:78-17-998
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ మగతఖస�
ఇసటట ననస:78-17-998
వయససస:76
లస: పప
10713 SQX1620732
పపరర: రఠప లమవణఖ రరయపపరస

95-120/439

భరస : గరపరలకకషష�
ఇసటట ననస:78-17-998
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-998
వయససస:66
లస: ససస స
10710 AP151000279045
పపరర: ననగజశశర రరవప పపసదడ�

10696 SQX1312321
పపరర: శకలకడర యరకస

10691 MLJ3670114
పపరర: సరమమమ జఖస పససపపలలటట

తసడడ:జ వనసకటబజవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:78-17-992/2
వయససస:37
లస: పప

భరస : మననహర మమల
ఇసటట ననస:78-17-997
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష వలర భననన
ఇసటట ననస:78-17-998
వయససస:28
లస: ససస స
10707 MLJ3670163
పపరర: వనసకటలకడర� పపసదద�

95-120/436

తసడడ:జ శవనననరరయణరరడడ �
ఇసటట ననస:78-17-993
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససధనకర�
ఇసటట ననస:78-17-997
వయససస:40
లస: ససస స
10704 SQX1450311
పపరర: మణణ మమలమ వలర భననన

10693 MLJ3664844
పపరర: వరజసదజ పససపపలలటట

95-120/747

భరస : వనసకటబజవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:78-17-992/2
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : చడసదజశశఖర యరకస
ఇసటట ననస:78-17-993
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ శవనననరరయణరరడడడ�
ఇసటట ననస:78-17-993
వయససస:36
లస: పప
10701 SQX0446658
పపరర: లకడర దసరర �

95-120/433

తసడడ:జ వనసకటబజవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:78-17-992/2
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ చసదజయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:78-17-992/2
వయససస:61
లస: పప
10698 MLJ3664877
పపరర: కకషరషరరడ�డడ ఎరకస�

10690 MLJ3670122
పపరర: పపరరషమ పససపపలలటట

10688 SQX2131811
పపరర: ననగ సరయ రరడడ మటట

తసడడ:జ గరపరల రరడడడ
ఇసటట ననస:78-17-992
వయససస:25
లస: పప

భరస : జజన పససపపలలటట
ఇసటట ననస:78-17-992/2
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటబజవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:78-17-992/2
వయససస:27
లస: పప
10695 MLJ3664828
పపరర: వనసకటబజవప పససపపలలటట

95-120/432

తసడడ:జ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:78-17-992
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:జ గరపరల రరడడడ
ఇసటట ననస:78-17-992
వయససస:22
లస: ససస స
10692 SQX1233386
పపరర: లకడర కరసత పససపపలలటట

10687 AP151000279368
పపరర: శవరరరడడడ కలరరగగసటర �

10712 SQX1641943
పపరర: వనసకట రతనమర పప టటట

95-120/454

భరస : వనసకట రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:78-17-998/1
వయససస:62
లస: ససస స
95-120/456

10715 MLJ2542272
పపరర: శకలకడర � శరస శశటట �

95-120/457

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-1001
వయససస:48
లస: ససస స
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10716 SQX1501718
పపరర: అమరననథ తనడ
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95-120/458

తసడడ:జ శశఖర బబబగ తనడ
ఇసటట ననస:78-17-1001
వయససస:25
లస: పప
10719 MLJ3664893
పపరర: శవకలమమర� రరయపపరస�

95-120/461

95-120/464

95-120/467

95-120/470

95-120/473

95-120/476

95-120/479

తసడడ:జ తనతనరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-1003
వయససస:46
లస: పప

10729 AP151000282519
పపరర: లకడర కటకస�

10732 MLJ3662244
పపరర: నరజసదజ� కటకస�

10735 MLJ3662236
పపరర: శరఖమ కలమమర� కటకస�

10738 AP151000279114
పపరర: సతఖననరరయణ కటకస�

95-125/685

10741 AP151000282450
పపరర: గరరర దదవరపలర �

95-120/471

10744 AP151000282599
పపరర: సలమర మహరద
భరస : అనవర భబషర
ఇసటట ననస:78-17-1004
వయససస:49
లస: ససస స

10724 SQX1366534
పపరర: లకడర దసరర కటకస

95-120/466

10727 AP151000282521
పపరర: జజఖత కటకస

95-120/469

10730 SQX1797182
పపరర: ఖమజజ మహహదద న షపక

95-120/472

తసడడ:జ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:78-17-1002
వయససస:22
లస: పప
95-120/474

10733 MLJ3664950
పపరర: నవన� కకతత
స రర�

95-120/475

తసడడ:జ మమధవరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-1002
వయససస:29
లస: పప
95-120/477

10736 MLJ3664943
పపరర: భబరర వ� కకతత
స రర�

95-120/478

తసడడ:జ మమధవరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-1002
వయససస:31
లస: పప
95-120/480

10739 SQX2115384
పపరర: దదవ వనసకట మణణకరసటటశశరర
కటకస
భరస : శరఖస కలవరమమ
ఇసటట ననస:78-17-1002
వయససస:24
లస: ససస స

95-125/684

95-120/481

10742 AP151000282451
పపరర: మగననమర దదవరపలర �

95-120/482

భరస : తనతనరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-1003
వయససస:50
లస: ససస స
95-120/483

95-120/463

భరస : శకనవరసరరవప కటకస
ఇసటట ననస:78-17-1002
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:జ చలమయఖ�
ఇసటట ననస:78-17-1002
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-17-1002
వయససస:21
లస: ససస స
10743 AP151000279385
పపరర: రమమష దదవరపలర �

95-120/468

తసడడ:జ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:78-17-1002
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ చలమయఖ�
ఇసటట ననస:78-17-1002
వయససస:56
లస: పప
10740 SQX2111995
పపరర: హరరలణణ జజడ

10726 MLJ3670213
పపరర: ననగససధనరరణణ� కకతత
స రర�

10721 MLJ3664901
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� శరసశశటట �

తసడడ:జ శకనవరసర రరవప కటకస
ఇసటట ననస:78-17-1002
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:78-17-1002
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-1002
వయససస:30
లస: పప
10737 AP151000279386
పపరర: శకనవరస కటకస�

95-120/465

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:78-17-1002
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:78-17-1002
వయససస:27
లస: పప
10734 MLJ3664927
పపరర: రరజజష� కటకస�

10723 SQX1155101
పపరర: వరసవ కటకస

95-120/460

తసడడ:జ ననసరయఖ�
ఇసటట ననస:78-17-1001
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:జ మమధవరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-1002
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమధవరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-1002
వయససస:54
లస: ససస స
10731 SQX0947408
పపరర: శవ మలర క కటకస

95-120/462

భరస : రరజజశ కటకస
ఇసటట ననస:78-17-1002
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:78-17-1002
వయససస:29
లస: ససస స
10728 MLJ3666955
పపరర: మలర శశరర� కకతత
స రర�

10720 AP151000279475
పపరర: శశఖర బబబగ తనడద

10718 MLJ3664919
పపరర: ననగ కకశశర భబపత

తసడడ:జ శకనవరస రరవప భబపత
ఇసటట ననస:78-17-1001
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ సరసబశవరరవప తనడద
ఇసటట ననస:78-17-1001
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:78-17-1001
వయససస:66
లస: పప
10725 MLJ3670205
పపరర: గరయతజ� కటకస�

95-120/459

తసడడ:జ ఆసజననయగలల ఉలర
ఇసటట ననస:78-17-1001
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:78-17-1001
వయససస:41
లస: పప
10722 AP151000279396
పపరర: సరసబయఖ తనడద�

10717 SQX1536129
పపరర: పజవణ కలమమర ఉలర

భరస : తనతనరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-1003
వయససస:81
లస: ససస స
95-120/484

10745 MLJ3662269
పపరర: హబబ� మహరద�

95-120/485

తసడడ:జ సరరదర�
ఇసటట ననస:78-17-1004
వయససస:33
లస: పప
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10746 MLJ2538742
పపరర: అనశర భబషర � ఎస.డడ�

95-120/486

తసడడ:జ హబబ�
ఇసటట ననస:78-17-1004
వయససస:54
లస: పప
10749 SQX2129559
పపరర: అఫప జ జ మహమరద

95-120/728

95-120/489

95-120/492

95-120/495

95-120/497

95-120/500

95-120/502

తసడడ:జ రరజ కటట
ఇసటట ననస:78-17-1009/1
వయససస:30
లస: పప

10759 SQX2114585
పపరర: బబజ షపక

10762 MLJ3666989
పపరర: మసరసన బ షపక

10765 MLJ3664992
పపరర: కకమబలమర షపక

95-120/676

95-1/1238

10774 MLJ3665007
పపరర: రరజ కటబట
తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప కటట
ఇసటట ననస:78-17-1009/1
వయససస:49
లస: పప

95-120/491

10757 MLJ3664976
పపరర: అహరద బబషర మహరద

95-120/494

10760 SQX1866326
పపరర: ఆశరబ షపక

95-120/496

తలర : మసరసన బ షపక షపక
ఇసటట ననస:78-17-1006
వయససస:23
లస: ససస స
95-120/498

10763 MLJ2542348
పపరర: హహమలత అననసబబడడ� �

95-120/499

భరస : సపలశరరజ� �
ఇసటట ననస:78-17-1006
వయససస:48
లస: ససస స
95-120/501

10766 SQX2225050
పపరర: ససభబన షపక

95-120/729

తసడడ:జ కరరమగలర
ఇసటట ననస:78-17-1006
వయససస:19
లస: పప
95-120/504

తసడడ:జ సప మయఖ�
ఇసటట ననస:78-17-1007
వయససస:54
లస: పప
95-120/677

భరస : కరకసత కలమమర
ఇసటట ననస:78-17-1009
వయససస:20
లస: ససస స
95-120/506

10754 AP151000282598
పపరర: మగసతనజ ఎమ.డడ

95-120/503 10769 AP151000279623
10768 SQX1366450
పపరర: సరయ ససధదర కలమమర గగసత
పపరర: వనసకటశవపజసరద గగసతన�

10771 SQX2111763
పపరర: ససధఖ రరణణ కటట

95-120/488

తసడడ:జ గరస మహరద
ఇసటట ననస:78-17-1005/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ వనసకట శవపజసరద గగసత
ఇసటట ననస:78-17-1007
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ రరజ
ఇసటట ననస:78-17-1009
వయససస:21
లస: పప
10773 MLJ3665015
పపరర: అనల కలమమర కటబట

95-120/493

తసడడ:జ మమబగ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:78-17-1006
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకట శవ పజసరద గగసతన
ఇసటట ననస:78-17-1007
వయససస:44
లస: ససస స
10770 SQX2112837
పపరర: పసజయమమ కలమమర కటట

10756 MLJ3664984
పపరర: అకబర బబషర మహరద

10751 AP151000282601
పపరర: సరతనజ షపక

భరస : గరసస
ఇసటట ననస:78-17-1005/1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:78-17-1006
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ షణగరఖస�
ఇసటట ననస:78-17-1006
వయససస:51
లస: పప
10767 AP151000282473
పపరర: కరరణశక గగసతన

95-120/490

తసడడ:జ కరరమగలర
ఇసటట ననస:78-17-1006
వయససస:21
లస: పప

తలర : మసరసన బ షపక షపక
ఇసటట ననస:78-17-1006
వయససస:24
లస: ససస స
10764 MLJ2538486
పపరర: సలమశరరజ� అననసచడడ�

10753 MLJ3662251
పపరర: సరరదర� మహరద�

95-120/727

భరస : సరరదర షపక
ఇసటట ననస:78-17-1005
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ గరస మహరద
ఇసటట ననస:78-17-1005/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ హబబ మహమరద
ఇసటట ననస:78-17-1005/1
వయససస:66
లస: పప
10761 SQX1866334
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-120/487

తసడడ:జ హబబ�
ఇసటట ననస:78-17-1005
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:జ గరస మహమరద
ఇసటట ననస:78-17-1005/1
వయససస:29
లస: పప
10758 MLJ2538759
పపరర: గరస మహమరద

10750 MLJ3666971
పపరర: నసరర హన� మహరద�

10748 SQX2175255
పపరర: కజ మగసతనజ షపక

భసధసవప: హబబ మహమరద
ఇసటట ననస:78-17-1004
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ సరరదర�
ఇసటట ననస:78-17-1005
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ సరరదర మహమరద
ఇసటట ననస:78-17-1005
వయససస:28
లస: పప
10755 SQX0847848
పపరర: పపవరరజ మహమరద

95-120/726

భసధసవప: ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:78-17-1004
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ అనశర బబష
ఇసటట ననస:78-17-1004
వయససస:25
లస: పప
10752 SQX0747642
పపరర: కరరమగలమర మహమరద

10747 SQX2444693
పపరర: హబబ మహమరద

10772 MLJ3664786
పపరర: ఏమ అషజఫ ఖమన పఠరన

95-120/505

తసడడ:జ గరస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-17-1009/1
వయససస:29
లస: పప
95-120/507

10775 SQX2276012
పపరర: గరస ఖమన పఠరన

95-120/730

తసడడ:జ ఖమదర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-17-1009/1
వయససస:53
లస: పప
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95-120/731

భరస : గరస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-17-1009/1
వయససస:45
లస: ససస స
10779 MLJ2542744
పపరర: వరసససదరర దదవ కటబట

తసడడ:జ గరస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:78-17-1009/1
వయససస:25
లస: పప
95-120/509

భరస : రరజ కటట
ఇసటట ననస:78-17-1009/2
వయససస:46
లస: ససస స
10782 MLJ3670353
పపరర: రజణగక� గగసతన�

95-120/512

95-120/515

95-120/517

95-120/520

95-120/523

95-120/526

10789 MLJ3667037
పపరర: ననగలకడర� ననమమల�

10792 AP151000282506
పపరర: లకడర ననమమల�

10795 MLJ3662319
పపరర: బబజబబబగ ననమమల�

10798 MLJ3670320
పపరర: హరరశన పసజయ� పరసడఖన�

95-120/678

10801 SQX1641935
పపరర: గరరర శసకర సమమటర

95-120/518

10804 MLJ3670486
పపరర: ననగవనసకట పదరజ�
దదవదననసగగల�
భరస : వనసకటరరమ ననగరరజ�
ఇసటట ననస:78-17-1019
వయససస:48
లస: ససస స

95-120/514

10787 SQX1497065
పపరర: రరధ ననమమల

95-120/516

10790 MLJ3667011
పపరర: కలమమరర� ననమమల�

95-120/519

భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:78-17-1011
వయససస:39
లస: ససస స
95-120/521

10793 AP151000282577
పపరర: లకడర ననమమల�

95-120/522

భరస : సతఖ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:78-17-1011
వయససస:69
లస: ససస స
95-120/524

10796 AP151000279559
పపరర: రరమకలకషష ననమమల�

95-120/525

తసడడ:జ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:78-17-1011
వయససస:46
లస: పప
95-120/527

95-120/528
10799 SQX1450394
పపరర: దసరర శకనవరస పరసడఖన కకషషన

తసడడ:జ కకషషన కకషషన
ఇసటట ననస:78-17-1011/1
వయససస:43
లస: పప
95-120/529

తసడడ:జ హరరననథ సమమటర
ఇసటట ననస:78-17-1012
వయససస:28
లస: పప
95-120/530

10784 MLJ2538304
పపరర: చసదజశశఖర గగసత�

భరస : భబసకర
ఇసటట ననస:78-17-1011
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దసరర శకనవరస�
ఇసటట ననస:78-17-1011/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గసగర
ఇసటట ననస:78-17-1011/1
వయససస:32
లస: ససస స
10803 SQX1366369
పపరర: సరయ లకడర దదపసక
దదవగరనసగల
తసడడ:జ ననగరరజ దదవగరనసగల
ఇసటట ననస:78-17-1019
వయససస:24
లస: ససస స

95-120/733

తసడడ:జ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:78-17-1011
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-1011
వయససస:54
లస: పప
10800 SQX2113066
పపరర: లకడర చలర

10786 SQX2261279
పపరర: వనసకటటశశరమర ఆన పరటట

95-120/511

తసడడ:జ వనసకటకలకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-1010
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననగజశశర రరవప�
ఇసటట ననస:78-17-1011
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-1011
వయససస:35
లస: పప
10797 AP151000279554
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ననమమల�

95-120/513

భరస : బబజబబబ�
ఇసటట ననస:78-17-1011
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-1011
వయససస:43
లస: ససస స
10794 MLJ3665072
పపరర: భబసకర� ననమల�

10783 AP151000282578
పపరర: ససశల గగసతన�

10781 SQX1016071
పపరర: కరకసత కలమమర కటబట
తసడడ:జ రరజ కటట
ఇసటట ననస:78-17-1009/2
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవ పజసరద ఆన పరటట
ఇసటట ననస:78-17-1010
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:78-17-1011
వయససస:31
లస: ససస స
10791 MLJ3670361
పపరర: రరజఖలకడర� ననమమల�

95-120/510

భరస : వనసకటకకకషష రరరవప�
ఇసటట ననస:78-17-1010
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:జ రరడమర�
డడ
ఇసటట ననస:78-17-1010
వయససస:71
లస: పప
10788 SQX1497057
పపరర: ననగ లకడర ననమమల

10780 AP151000282050
పపరర: శవజజఖత తసడనలస

95-120/508

తసడడ:జ అనల కలమమర కటబట
ఇసటట ననస:78-17-1009/2
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పణణరరజ తనసడనలస
ఇసటట ననస:78-17-1009/2
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : చసదజశశఖర�
ఇసటట ననస:78-17-1010
వయససస:37
లస: ససస స
10785 AP151000279630
పపరర: వనసకటకలకషరషరరవప గగసతన�

95-120/732 10778 SQX1366518
10777 SQX2276152
పపరర: మహమరద ఖమదర ఖమన పఠరన
పపరర: రజణగక కటబట

10802 SQX2178416
పపరర: సశరరజఖ లకడర గగసట

95-120/734

తసడడ:జ వననయక రరవప గగసట
ఇసటట ననస:78-17-1012
వయససస:64
లస: ససస స
95-120/531

10805 AP151000282602
పపరర: రతన మమణణకఖస దదవగరనసగల�

95-120/532

భరస : బసవ ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:78-17-1019
వయససస:69
లస: ససస స
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పపరర: ససతనరరమమనసజమర�
దదవదననసగగల�
భరస : అపపలరరజ�
ఇసటట ననస:78-17-1019
వయససస:91
లస: ససస స
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95-120/533

10809 AP151000279643
పపరర: బసవ అసజననయగలల �
దదవదననసగగల�
తసడడ:జ అపపలరరజ�
ఇసటట ననస:78-17-1019
వయససస:73
లస: పప

5407 SQX0625665
పపరర: మకలబల షపక

10807 AP151000279644
పపరర: వనసకట రరమ ననగరరజ�
దదవదననసగగల�
తసడడ:జ బసవరసజననయగలల�
ఇసటట ననస:78-17-1019
వయససస:52
లస: పప

95-120/534

10808 SQX0586065
పపరర: శకనవరసరరవప� ఆతర�

95-120/535

తసడడ:జ ససరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:78-17-1019
వయససస:53
లస: పప

95-120/536

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12
95-133/714

తసడడ:జ ఇబజహహస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:67-125
వయససస:70
లస: పప
5410 MLJ2602571
పపరర: లకడర గరరర�

95-181/814

95-181/820

95-133/718

95-181/827

తసడడ:జ పజకరశ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:67-129
వయససస:22
లస: పప
5425 SQX1051325
పపరర: కనక దసరర గసధకస
భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:67-129
వయససస:45
లస: ససస స
5428 AP151000600374
పపరర: సతఖననరరయణ రరజననల�
తసడడ:జ రరజననల రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:67-129
వయససస:50
లస: పప

5417 MLJ2592343
పపరర: సరమమఖ ల చలకబతష
స న

5420 SQX0761114
పపరర: శకనవరసరరవప బరస

5423 SQX1980119
పపరర: బగజర బబ సదలపరటట

5426 AP151000603023
పపరర: మకరక పదర�

95-133/720

5429 AP151000597249
పపరర: మమరర కరసతమర బబ సదలపరటట
భరస : రరజజరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:67-130
వయససస:60
లస: ససస స

95-133/716

5418 SQX0761122
పపరర: వలర క బరస

95-181/825

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-128
వయససస:38
లస: ససస స
95-181/829

5421 AP151000600375
పపరర: దసరరరపజసరద మతస �

95-181/831

తసడడ:జ మతస సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-128
వయససస:48
లస: పప
95-133/724

5424 SQX0972851
పపరర: దసరర భవరన మకరకల

95-181/833

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:67-129
వయససస:29
లస: ససస స
95-181/837

భరస : గరపరరజ�
ఇసటట ననస:67-129
వయససస:55
లస: ససస స
95-181/841

95-181/818

భరస : ననగజశశర రరవప వసగల
ఇసటట ననస:67-127
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : పజకరశ బబ సదలపసటటఐ
ఇసటట ననస:67-129
వయససస:44
లస: ససస స
95-181/835

5412 MLJ0993444
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ససగర

95-181/822 5415 SQX1605825
5414 SQX1515537
పపరర: బబల గసగరధర శరససస స పప నననడ
పపరర: సరరమర వసగల

తసడడ:జ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-128
వయససస:42
లస: పప
95-133/722

95-181/812

తసడడ:జ చననననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-125
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ ససజవరరవప చలకబతష
స న
ఇసటట ననస:67-128
వయససస:75
లస: పప

భరస : రరగస సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-128
వయససస:65
లస: ససస స
5422 SQX1719673
పపరర: సతష బబ సదలపరటట

95-181/816

తసడడ:జ కరమమశశరరరవప పప నననడ
ఇసటట ననస:67-125
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరమమఖలల చలకబతష
స న
ఇసటట ననస:67-128
వయససస:70
లస: ససస స
5419 AP151000600205
పపరర: రమణమర రరగస�

5411 SQX1290949
పపరర: లలకజష చసకక

5409 SQX0866806
పపరర: మలలశశరర చసకరక

భరస : ఓసకరర
ఇసటట ననస:67-125
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ ఓసకరర చసకక
ఇసటట ననస:67-125
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ వరయఖ
ఇసటట ననస:67-125
వయససస:46
లస: పప
5416 AP151000597269
పపరర: ననగమర చలకబతష
స న

95-181/810

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:67-125
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరర బబబగ� �
ఇసటట ననస:67-125
వయససస:47
లస: ససస స
5413 SQX1160126
పపరర: చసకక ఓసకరర

5408 MLJ0993956
పపరర: రతనకలమమరర� మగదదగరర �

5427 SQX0972877
పపరర: మమధవ రరవప మకరకల

95-181/839

తసడడ:జ చదననయఖ
ఇసటట ననస:67-129
వయససస:33
లస: పప
95-133/726

5430 AP151000603008
పపరర: వనసకట ససబబమర బడద

95-181/854

భరస : అసకమర రరవప�
ఇసటట ననస:67-130
వయససస:57
లస: ససస స
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5431 MLJ2605558
పపరర: సరసబశవరరవప� బడద�

95-181/856

తసడడ:జ బజహహరసదస� �
ఇసటట ననస:67-130
వయససస:56
లస: పప
5434 MLJ0990234
పపరర: జజసఫ బబ సదలపరటట

95-133/732

95-181/860

95-133/734

5439 SQX1176222
పపరర: షరలన బబ సదలపరటట

95-190/939

భరస : జజసఫ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:67-131
వయససస:28
లస: ససస స
95-133/736

5442 AP151000594294
పపరర: శకనవరసరరవప గగమరడడ

95-133/738

తసడడ:జ సససదరరరవప గగమరడడ
ఇసటట ననస:67-132
వయససస:47
లస: పప

95-133/740

5447 SQX1718170
పపరర: పజతనప మగచసచ

95-133/744

95-133/742

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప మగచసచ
ఇసటట ననస:67-133
వయససస:25
లస: పప
95-181/870

5450 SQX1029314
పపరర: సలలమ చపసడడ

95-133/750

5453 MLJ3749512
పపరర: మరరయ కలమమర తపపటర

95-133/746

5456 MLJ3752110
పపరర: ససకనఖ బబరరగ

95-133/752

తసడడ:జ చనన వనసకటటసశరరర కడడయమల
ఇసటట ననస:67-136
వయససస:28
లస: పప

5459 SQX1839489
పపరర: వనసకట ససవర ననగజశశరరరవప
కడడయమల
తలర : ఆదదలకడర కడడయమల
ఇసటట ననస:67-136
వయససస:33
లస: పప

95-133/748

5454 SQX1931039
పపరర: హరరకకషష సరయ బరస

95-181/872

తసడడ:జ మధస ససధనన బరస
ఇసటట ననస:67-134
వయససస:21
లస: పప
95-133/754

భరస : జజన మజరస బగరగర
ఇసటట ననస:67-135
వయససస:30
లస: ససస స
95-181/876

5451 SQX1868934
పపరర: వనసకట నరసమర చపసడడ
తసడడ:జ ననగయఖ చపసడడ
ఇసటట ననస:67-134
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకట నరరస తపపటర
ఇసటట ననస:67-134
వయససస:32
లస: పప
95-181/874

5448 MLJ3749496
పపరర: రరసబబబగ మచసచ
తసడడ:జ కకటటశశర రరవప మగచసచ
ఇసటట ననస:67-133
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససవర కకషష చపసడడ
ఇసటట ననస:67-134
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ హనసమసత రరవప బరస
ఇసటట ననస:67-134
వయససస:51
లస: పప
5458 SQX1839562
పపరర: ససనల కలమమర కడడయమల

95-181/862

95-181/868

భరస : రరమగలల కనపరరస
ఇసటట ననస:67-134
వయససస:77
లస: ససస స
5455 SQX0210112
పపరర: మధసససధన రరవప బరస

95-181/858

95-181/866 5445 SQX0232546
5444 MLJ0986653
పపరర: హహమసతకలమమర� తతనసగగసటర �
పపరర: శవననగజసశర రరవప�
తతనసగగసటర �
తసడడ:జ శవననగజశశర రరవప� �
తసడడ:జ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:67-132
ఇసటట ననస:67-132
వయససస:44
లస: పప
వయససస:68
లస: పప

భరస : ససబజమణఖస�
ఇసటట ననస:67-133
వయససస:71
లస: ససస స
5452 MLJ3752201
పపరర: ననగజసదజస కనపరరస

5441 AP151000597524
పపరర: కకటటశశరమర గగమరడడ

5436 SQX1508672
పపరర: అనసరరధ జనన

95-181/864

భరస : రరసబబబగ మగచసచ
ఇసటట ననస:67-133
వయససస:30
లస: ససస స
5449 AP151000603305
పపరర: జయలకడర సరదస�

5438 SQX1508656
పపరర: శకనవరసస బబబగ జజన

95-133/730

భరస : శకనవరస బబబగ జనన
ఇసటట ననస:67-131
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-132
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవననగజశశర రరవప�
ఇసటట ననస:67-132
వయససస:66
లస: ససస స
5446 MLJ3752102
పపరర: నరరషర మచసచ

95-134/830

తసడడ:జ వర భదజ రరవప జజన
ఇసటట ననస:67-131
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరస రరవప గగమరడడ
ఇసటట ననస:67-132
వయససస:25
లస: ససస స
5443 SQX0232512
పపరర: ననగమణణ� తతనసగగసటర �

5435 SQX2439271
పపరర: లకడర అసగరరజకలల

5433 MLJ3750791
పపరర: ససజజత బబ సదలపరటట

భరస : సససదర రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:67-131
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : పప లయఖ అసగరరజకలల
ఇసటట ననస:67-131
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పప లయఖ�
ఇసటట ననస:67-131
వయససస:75
లస: ససస స
5440 SQX1716406
పపరర: ససనత గగమరడడ

95-133/728

భరస : జజసఫ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:67-131
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ సససదరరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:67-131
వయససస:38
లస: పప
5437 AP151000603014
పపరర: అననపపరషమర అసగరరజకలల�

5432 SQX1029272
పపరర: షరలన బబ సదలపరటట

5457 AP151000594030
పపరర: పజభగదనస బగరగర

95-133/756

తసడడ:జ మషరయ బగరగర
ఇసటట ననస:67-135
వయససస:60
లస: పప
95-181/878

5460 SQX1943281
పపరర: రతనకలమమరర పపలర గబర

95-133/758

భరస : రతనరరజ పపలర గబర
ఇసటట ననస:67-137
వయససస:41
లస: ససస స

Page 223 of 402

5461 SQX1943224
పపరర: ససమసత పపలర గబర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12
95-133/760

తసడడ:జ రతనరరజ పపలర గబర
ఇసటట ననస:67-137
వయససస:22
లస: పప
5464 SQX0791566
పపరర: నవన గరరరబబ యన

95-181/882

95-50/775

భరస : ఖమశస మహమరద
ఇసటట ననస:67-138
వయససస:31
లస: ససస స
5470 SQX2117521
పపరర: హఫసజన షపక

95-133/970

95-133/768

95-181/886

తసడడ:జ లలథర పరల
ఇసటట ననస:67-139
వయససస:23
లస: ససస స
95-133/776

5485 AP151000603168
పపరర: శకనవరసరరవప యననసశశటట �

95-181/894

5488 SQX0765693
పపరర: కరరణశక రరయన
తసడడ:జ జజన రరయన
ఇసటట ననస:67-141
వయససస:35
లస: ససస స

5469 AP151000594205
పపరర: వరరసరశమ కకసడపలర

95-133/764

5471 SQX2117653
పపరర: చన ససభబన షపక

5474 SQX1605858
పపరర: కకటయఖ మగటట
ర రర

5477 SQX0046664
పపరర: పపషరపవత తతట�

5480 SQX1943091
పపరర: ససభబనబ షపక

5483 SQX2263424
పపరర: శకవణ కలమమర గరపవరపప

5486 SQX2201820
పపరర: రమదదవ గరపవరపప

95-133/972

5489 MLJ3752136
పపరర: శరసత కలమమరర రరయన
భరస : సససదర సససగ రరయన
ఇసటట ననస:67-141
వయససస:38
లస: ససస స

5472 SQX2117463
పపరర: నజర సయద

95-133/974

తసడడ:జ రఫస సయద
ఇసటట ననస:67-138
వయససస:26
లస: పప
95-133/770

5475 SQX2442655
పపరర: కసడవలర మమరర గరకస

95-133/976

భరస : కసడవలర లలథర పరల
ఇసటట ననస:67-139
వయససస:42
లస: ససస స
95-181/888

5478 MLJ2605418
పపరర: సరసబశవరరవప� తతట�

95-181/890

తసడడ:జ ససబబయఖ� �
ఇసటట ననస:67-139
వయససస:55
లస: పప
95-133/772

5481 SQX0997064
పపరర: గరససయమ మహమరద
మహమరద
భరస : నసర మహమరద
ఇసటట ననస:67-140
వయససస:53
లస: ససస స

95-133/774

95-133/978

5484 AP151000603170
పపరర: ఝమనర రరణణ యననసశశటట �

95-181/892

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-140
వయససస:48
లస: ససస స
95-181/1143

భరస : శకనవరసరరవప గరపవరపప
ఇసటట ననస:67-140
వయససస:49
లస: ససస స
95-133/778

95-133/766

తసడడ:జ సరమయయలల కకసడపలర
ఇసటట ననస:67-138
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరసరరవప గరపవరపప
ఇసటట ననస:67-140
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-140
వయససస:51
లస: పప

95-181/1141

5468 SQX0616631
పపరర: రహహమగననసర షపక

భరస : ఫకకర అహమరద షపక
ఇసటట ననస:67-140
వయససస:38
లస: ససస స

5482 MLJ3748357
పపరర: అలమభబకడ మహమరద
మహమరద
తసడడ:జ ఇసరరయల మహమరద
ఇసటట ననస:67-140
వయససస:53
లస: పప

5466 SQX2168276
పపరర: కలమమరర గరరరబబ యనన
భరస : నవన గరరరబబ యనన
ఇసటట ననస:67-137
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:67-139
వయససస:46
లస: ససస స
95-194/845

95-181/880

తసడడ:జ వనసకట కకషష రరవప గరరరబబ యన
ఇసటట ననస:67-137
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:జ ససబబయఖ మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:67-139
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:జ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:67-139
వయససస:32
లస: ససస స
5479 SQX2334654
పపరర: కసడవలర ఇసరరరఖ పరల

95-181/884

తసడడ:జ ససధనన షపక
ఇసటట ననస:67-138
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఐజయఖ
ఇసటట ననస:67-139
వయససస:46
లస: ససస స
5476 SQX0046565
పపరర: పజశరసత తతట�

5465 MLJ0990697
పపరర: ససరజష బబబగ గరరరబబ యన

5463 SQX0046631
పపరర: ససనతన దదవ అరరదజ�

భరస : వర బజహరయఖ�
ఇసటట ననస:67-137
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమబగల షపక
ఇసటట ననస:67-138
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ససధనన షపక
ఇసటట ననస:67-138
వయససస:43
లస: ససస స
5473 SQX0889691
పపరర: జజహహనక రరణణ చడలర

95-133/762

తసడడ:జ ఆనసదరరవప పపలర గబర
ఇసటట ననస:67-137
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ ససరజష బబబగ
ఇసటట ననస:67-137
వయససస:32
లస: పప
5467 SQX2117661
పపరర: ఇరరహణణ షపక

5462 SQX1943075
పపరర: రతనరరజ పపలర గబర

5487 SQX0842955
పపరర: ఉదయశక రరయన

95-133/777

తసడడ:జ జజన రరయన
ఇసటట ననస:67-141
వయససస:31
లస: ససస స
95-133/779

5490 SQX0765834
పపరర: అకకమర రరయన

95-133/780

భరస : జజససదనస లలట రరయన
ఇసటట ననస:67-141
వయససస:49
లస: ససస స
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5491 AP151000597170
పపరర: సతఖవనదస రరయన

95-133/781

భరస : పజభబకర రరవప రరయన
ఇసటట ననస:67-141
వయససస:52
లస: ససస స
5494 SQX0733808
పపరర: పజభబకర రరయన

95-133/784

5498 SQX1469460
పపరర: సపనహ శక కకయమ
భరస : శకనవరస రరవప కకయమ
ఇసటట ననస:67-141
వయససస:24
లస: ససస స

5500 SQX1469528
పపరర: శకనవరస రరవప కకయమ

5501 SQX1717206
పపరర: జజఖషన పపలలర లలగగ

95-183/67

తసడడ:జ నమలలర శశర రరవప కకయమ
ఇసటట ననస:67-141
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:జ మరరయదనస పపలలర లలగగ
ఇసటట ననస:67-142
వయససస:34
లస: పప
5506 SQX1717578
పపరర: వనసకట రమణ పరజనససస

95-133/796

95-181/896

5510 SQX0866715
పపరర: జమర షపక

95-181/899

5513 SQX1306340
పపరర: పదనరవత కకసచనడ

95-132/913

5516 SQX1943133
పపరర: గరత కరగరతనల
తసడడ:జ ససబబబరరవప కరగరతనల
ఇసటట ననస:67-146
వయససస:25
లస: ససస స

5518 SQX1943174
పపరర: రతన కకరణ కరగరతనల

5519 MLJ3749579
పపరర: ససనల కలమమర కరగరతనల

95-133/802

తసడడ:జ ససబబబరరవప� కరగరతనల
ఇసటట ననస:67-146
వయససస:31
లస: పప

95-183/66

5502 AP151000597127
పపరర: వనసకట రమణ పపలలర లలగగ

95-133/789

భరస : మరరయదనసస పపలలర లలగగ
ఇసటట ననస:67-142
వయససస:47
లస: ససస స
95-133/791

5505 SQX1717131
పపరర: ధన లకడర పరజనససస

95-133/795

తసడడ:జ అసథథన పరజనససస
ఇసటట ననస:67-144
వయససస:29
లస: ససస స
95-133/798

5508 SQX1717354
పపరర: అసథథన పరజనససస

95-133/799

తసడడ:జ అసథథన పరజనససస
ఇసటట ననస:67-144
వయససస:56
లస: పప
95-181/897

5511 SQX0855734
పపరర: నసరరలమర షపక

95-181/898

తసడడ:జ అబగదల ఖమదర
ఇసటట ననస:67-145
వయససస:34
లస: పప
95-183/68

భరస : హరర బబబగ కకసచనడ
ఇసటట ననస:67-145
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకట సతఖ ననరరయణ మబరరస తమరర
ఇసటట ననస:67-146
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ ససబబబరరవప కరగరతనల
ఇసటట ననస:67-146
వయససస:28
లస: పప

95-133/788

తసడడ:జ నజర
ఇసటట ననస:67-145
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ రహహమమన
ఇసటట ననస:67-145
వయససస:70
లస: పప
5515 SQX2233039
పపరర: షనసరఖ తమరర

5507 SQX1717420
పపరర: అనల కలమమర పరజనససస

5499 SQX1469494
పపరర: పదనరవత కకయమ
భరస : శకనవరస కకయమ
ఇసటట ననస:67-141
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ అసథథన పరజనససస
ఇసటట ననస:67-144
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ నజర
ఇసటట ననస:67-145
వయససస:30
లస: పప
5512 SQX0866731
పపరర: అబగదల ఖమదర షపక

95-183/65

తసడడ:జ మరరయదనస పపలలర లలగగ
ఇసటట ననస:67-142
వయససస:36
లస: పప

భరస : అసథథన పరజనససస
ఇసటట ననస:67-144
వయససస:48
లస: ససస స
5509 SQX0866707
పపరర: అమర షపక

5504 SQX0997072
పపరర: కజశవ రరవప పపలలర లలగగ

95-133/786

తసడడ:జ పజభబకర రరయన
ఇసటట ననస:67-141
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరస రరవప పపలలర లలగగ
ఇసటట ననస:67-142
వయససస:22
లస: ససస స
95-133/790

95-133/783

తలర : అకకమర రరయన
ఇసటట ననస:67-141
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ జజన రరయన
ఇసటట ననస:67-141
వయససస:34
లస: పప
95-133/787

5493 SQX1312297
పపరర: ససధనకర రరయన

95-133/785 5496 MLJ3749546
5495 SQX0843680
పపరర: ససజత కలమమర రరయన రరయన
పపరర: సససదర సససగ రరయన

తసడడ:జ అవననజజన పజభబకర రరవప రరయన
ఇసటట ననస:67-141
వయససస:63
లస: పప

5503 SQX0997080
పపరర: అరర పప పపలలర లలగగ

95-133/782

భరస : జజన దదవరపలర
ఇసటట ననస:67-141
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:జ జజససదనసస రరయన
ఇసటట ననస:67-141
వయససస:29
లస: పప
5497 SQX0733899
పపరర: జజన రరయన

5492 SQX0765800
పపరర: బగలలర మర దదవరపలర

5514 SQX1321157
పపరర: హరర బబబగ కకసచనడడ

95-183/69

తసడడ:జ మలర యఖ కకసచనడడ
ఇసటట ననస:67-145
వయససస:32
లస: పప
95-133/800

5517 SQX1943349
పపరర: సరరజన కరగరతనల

95-133/801

భరస : ససబబబరరవప కరగరతనల
ఇసటట ననస:67-146
వయససస:56
లస: ససస స
95-133/803

5520 SQX1943182
పపరర: ససబబబరరవప కరగరతనల

95-133/804

తసడడ:జ ననగయఖ కరగరతనల
ఇసటట ననస:67-146
వయససస:62
లస: పప
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5521 SQX2218006
పపరర: గరయతజ తమరర
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95-133/979

భరస : షనసరఖ తమరర
ఇసటట ననస:67-146
వయససస:26
లస: ససస స
5524 SQX0210278
పపరర: ససధనఖరరణణ� కర�

95-181/902

5525 SQX0866871
పపరర: వహహదన బబగస షపక

95-181/905

5528 MLJ3752151
పపరర: గజకస దడబబ రర నసతలపరటట

భరస : వనసగయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:67-147
వయససస:79
లస: ససస స

5531 SQX1029322
పపరర: ఇమర జజనసన నసతలపరటట

తసడడ:జ వనసగయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:67-147
వయససస:46
లస: పప

భసధసవప: రమమశ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:67-147
వయససస:60
లస: పప
5539 SQX1440577
పపరర: శరకవణణ కసస
స రర

95-181/906

95-181/909

తసడడ:జ ననగరరజ గరటటట మగకకల
ఇసటట ననస:67-149
వయససస:23
లస: పప

5540 MLJ0982702
పపరర: రఠప జజఖత� బబ కరకశస�

5543 SQX1442789
పపరర: సరసబశవ రరవప కకసడసరర

95-133/813

5546 MLJ2598282
పపరర: వనసకరయమర గగడడతతట

95-133/811

5549 MLJ2593069
పపరర: ననగరరజ గరటటటమగకకల
తసడడ:జ చడననయఖ
ఇసటట ననస:67-149
వయససస:50
లస: పప

5529 MLJ3750841
పపరర: ససనత నసతలపరటట

95-133/806

5532 SQX1943265
పపరర: రవకలమమర కరగరతనల

95-133/809

5535 SQX1981141
పపరర: రరజర నసతలపత

95-133/812

తసడడ:జ రమమశ నసతలపత
ఇసటట ననస:67-147
వయససస:23
లస: పప
95-132/914

5538 SQX2523900
పపరర: హసపన ఎసససకర

95-132/1013

భరస : శశకరసల ర వల
ఇసటట ననస:67-148
వయససస:31
లస: ససస స
95-181/907

95-181/908
5541 SQX1440627
పపరర: ఉమమ మహహశశర రరవప కసస
స రర

తసడడ:జ రరసబబబగ కసస
స రర
ఇసటట ననస:67-148
వయససస:37
లస: పప
95-181/910

5544 SQX0866756
పపరర: బబబగరరవప బబ కరకసస

95-181/911

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-148
వయససస:62
లస: పప
95-133/814

భరస : వనసగయఖ గగడడతతట
ఇసటట ననస:67-149
వయససస:60
లస: ససస స
95-133/816

95-181/904

తసడడ:జ ససబబబరరవప కరగరతనల
ఇసటట ననస:67-147
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ నరసయఖ కకసడసరర
ఇసటట ననస:67-148
వయససస:60
లస: పప

భరస : ననగరరజ గరటటట మగకకల
ఇసటట ననస:67-149
వయససస:44
లస: ససస స
5548 SQX1587122
పపరర: ననగజసదజ బబబగ గరటటట మగకకల

95-133/808

భరస : పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:67-148
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:67-148
వయససస:44
లస: పప
5545 AP151000597025
పపరర: వనసకట రమణ గరటటటమగకకల

5537 SQX2254316
పపరర: అననరల షపక

5526 SQX0866749
పపరర: సమమగలమర షపక

భరస : సరలరన రరజ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:67-147
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ సతనసర
ఇసటట ననస:67-148
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఉమమ మహహశశర రరవప కసస
స రర
ఇసటట ననస:67-148
వయససస:33
లస: ససస స
5542 AP151000603191
పపరర: పపలమరరరవప బబ కకసస�

95-133/805

తసడడ:జ వనసగయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:67-147
వయససస:48
లస: పప
95-133/980

95-181/901

తసడడ:జ అబగదల ఖమదర
ఇసటట ననస:67-146
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ సరలరన నసతలపరటట
ఇసటట ననస:67-147
వయససస:28
లస: పప

95-133/810 5534 AP151000594216
5533 AP151000594139
పపరర: రమమష నసతలపరటట నసతలపరటట
పపరర: పజసరద నసతలపరటట

5536 SQX2334357
పపరర: రతనస నసతలపరటట

95-181/903

భరస : సరలరన నసతలపరటట
ఇసటట ననస:67-147
వయససస:30
లస: ససస స
95-133/807

5523 MLJ2605061
పపరర: ఇగరబల� షపక�

తసడడ:జ అబగదల సతనసర�
ఇసటట ననస:67-146
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అబగదల ఖమదర
ఇసటట ననస:67-146
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:జ అకబర అల� �
ఇసటట ననస:67-146
వయససస:73
లస: పప
5530 AP151000597432
పపరర: ఆనసదమర నసతలపరటట

95-181/900

భరస : నసరరలమర షపక
ఇసటట ననస:67-146
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:జ శవరరమపజసరద�
ఇసటట ననస:67-146
వయససస:38
లస: ససస స
5527 MLJ2605368
పపరర: అబగదల సతనసర � షపక�

5522 SQX1050780
పపరర: జహరరననసర బబగస షపక

5547 SQX1717834
పపరర: హరరశ జ

95-133/815

తసడడ:జ ననగరరజ జ
ఇసటట ననస:67-149
వయససస:21
లస: పప
95-133/817

5550 MLJ3752177
పపరర: బబజద బ షపక

95-133/818

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-150
వయససస:30
లస: ససస స
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5551 MLJ3752185
పపరర: ఆమననబ షపక
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95-133/819

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:67-150
వయససస:34
లస: ససస స
5554 MLJ3749587
పపరర: సలమస బబబగ షపక

95-133/822

95-181/916

95-133/825

95-181/1146

95-133/828

95-132/915

95-133/832

తసడడ:జ మమణణకరఖరరవప గసజ
ఇసటట ననస:67-156
వయససస:44
లస: పప

5564 SQX2387280
పపరర: గణణ మహమరద

5567 AP151000594284
పపరర: పరజనసస కకసడరరజ

5570 SQX0371989
పపరర: దదవఖశక దరరశ

5573 MLJ3750858
పపరర: గసజ రతన భబరత గసజ

95-133/835

5576 AP151000597340
పపరర: కమలరతనస జజననలగడడ

95-209/528

5579 AP151000594423
పపరర: దదవపజసరద గసజ
తసడడ:జ మమణణకఖరరవప గసజ
ఇసటట ననస:67-156
వయససస:46
లస: పప

5559 SQX1943273
పపరర: మమరరస బబలననగగల

95-133/824

5562 SQX2417723
పపరర: ఫజల మహమరద

95-181/1145

5565 SQX1525247
పపరర: మసజషర కకసడరరజ

95-133/827

తసడడ:జ ఫరజనసస కకసడరరజ
ఇసటట ననస:67-152
వయససస:25
లస: ససస స
95-133/829

5568 SQX1980994
పపరర: పసజత కమల కకసడనజజ

95-133/830

తసడడ:జ ఫరజనసస కకసడనజజ
ఇసటట ననస:67-152
వయససస:21
లస: ససస స
95-133/831

5571 SQX2404671
పపరర: అబగదల నజర షపక

95-192/1193

తసడడ:జ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:67-155
వయససస:52
లస: పప
95-133/833

5574 AP151000597345
పపరర: ససహససన గసజ

95-133/834

భరస : అనరరజ పపసదనఖల గసజ
ఇసటట ననస:67-156
వయససస:50
లస: ససస స
95-133/836

భరస : ఫరజనసస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:67-156
వయససస:81
లస: ససస స
95-133/838

95-181/915

భరస : గణణ మహమరద
ఇసటట ననస:67-151
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వకటర డదవడ గసజ
ఇసటట ననస:67-156
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జ�న�ీ్రజడరరక పపసడనఖల
ఇసటట ననస:67-156
వయససస:70
లస: ససస స
5578 MLJ2592350
పపరర: ససపత కలమమర గసజ

95-133/826

తసడడ:జ భబసకర రరవప దరరశ
ఇసటట ననస:67-155
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : దదవ పజసరద గసజ
ఇసటట ననస:67-156
వయససస:42
లస: ససస స
5575 AP151000597346
పపరర: రరజమణమర పపసడనఖల

5561 SQX1477935
పపరర: శరమబఖల జజన బబలననగగల

5556 SQX0972828
పపరర: ననగ మణణ గజరల

తసడడ:జ ధరర రరవప బబలననగగల
ఇసటట ననస:67-151
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:జ బబలశశరర కకసడరరజ
ఇసటట ననస:67-152
వయససస:55
లస: పప

భరస : అబగదల నజర షపక
ఇసటట ననస:67-155
వయససస:44
లస: ససస స
5572 MLJ3752219
పపరర: ససవరష మసజరర� గసజ

95-191/462

తసడడ:జ ఖససస మహమరద
ఇసటట ననస:67-151
వయససస:69
లస: పప

భరస : ఫరజనసస కకసడరరజ
ఇసటట ననస:67-152
వయససస:50
లస: ససస స
5569 SQX2417608
పపరర: షబనన అకస ర షపక

5558 SQX2098051
పపరర: కరరమగన షపక

95-133/821

భరస : రరఘవనసదజ పజసరద
ఇసటట ననస:67-150
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:జ ధరర రరవప బబలననగగల
ఇసటట ననస:67-151
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ గణణ మహమరద
ఇసటట ననస:67-151
వయససస:38
లస: పప
5566 AP151000597257
పపరర: మమరర కకసడరరజ

95-133/823

తలర : మహహబబన షపక
ఇసటట ననస:67-150
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దరరరరజ బబలననగగల
ఇసటట ననస:67-151
వయససస:58
లస: ససస స
5563 SQX2417707
పపరర: మహమబద మహమరద

5555 AP151000594507
పపరర: బషసర షపక షపక

5553 MLJ0994236
పపరర: జజన బ షపక

భరస : అజస యస.కజ షపక
ఇసటట ననస:67-150
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:జ రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-150
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ రరమ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-150
వయససస:38
లస: పప
5560 AP151000597225
పపరర: ఝబనసరరణణ బబలననగగల

95-133/820

భరస : అఫరల బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-150
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-150
వయససస:29
లస: పప
5557 SQX0972836
పపరర: రరఘవనసదజ పజసరద గజరల

5552 MLJ3752193
పపరర: పరరశన షపక

5577 SQX1717891
పపరర: బబర ససస జజబబజ పపసడనఖల

95-133/837

తసడడ:జ నరజ పపసడనఖల
ఇసటట ననస:67-156
వయససస:23
లస: పప
95-133/839

5580 MLJ3748373
పపరర: వకటర డదవడ మరరకకసటట

95-133/840

తసడడ:జ శరఖమబఖల మఱఱకసటట
ఇసటట ననస:67-156
వయససస:48
లస: పప
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5581 AP151000594300
పపరర: ససమసత జజననలగడడ

95-133/841

తసడడ:జ కమలమరతనస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:67-156
వయససస:50
లస: పప
5584 SQX1377150
పపరర: వజయ కలలరపలర

95-133/844

95-133/847

95-133/850

95-133/852

95-133/848

5591 SQX2321339
పపరర: ససమసత అశశన పపలర గబర

5594 MLJ3752052
పపరర: జయమర ససరభ

95-133/855

5597 SQX0348755
పపరర: పజసరదరరవప ససరభ

5586 MLJ0994434
పపరర: రరజ మమరర రజట కళళళపలర

95-133/846

5589 SQX1552786
పపరర: శకనవరసరరవప పదరననభగన

95-133/849

తసడడ:జ వనసకరటరరవ పదరననభగన
ఇసటట ననస:67-157
వయససస:41
లస: పప
95-139/1153

5592 SQX0494997
పపరర: మగటట
ర రర ససజజత muttluri

95-133/851

భరస : బబ మగర రరజశశఖర
ఇసటట ననస:67-158
వయససస:37
లస: ససస స
95-133/853

భరస : పజసరదరరవప ససరభ
ఇసటట ననస:67-158
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:జ పజసరద ససరభ
ఇసటట ననస:67-158
వయససస:38
లస: పప
5599 MLJ3752078
పపరర: అససబబ రరససఖమ

5588 MLJ2593234
పపరర: పజదదప కళళళపలర

95-133/843

భరస : లకరణరరవప
ఇసటట ననస:67-157
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:జ రతన రరజ పపలర గబర
ఇసటట ననస:67-157
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ పజసరదస
ఇసటట ననస:67-158
వయససస:39
లస: ససస స
5596 MLJ0993022
పపరర: అలలగరరసడర ససరబ

95-133/845

తసడడ:జ లకరణరరవప కళళపలర
ఇసటట ననస:67-157
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ పరనకరలరరవప కళళపలర
ఇసటట ననస:67-157
వయససస:61
లస: పప
5593 MLJ2597441
పపరర: ససధఖ ససరభ

5585 SQX1552737
పపరర: ససజజత పదరననభగన

5583 SQX1315663
పపరర: వజయ దసరర కలలర పలర

భరస : పజవణ కలలర పలర
ఇసటట ననస:67-157
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పదరననభగన
ఇసటట ననస:67-157
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ లకరణరరవప కళళపలర
ఇసటట ననస:67-157
వయససస:32
లస: పప
5590 MLJ0993360
పపరర: లకరణరరవప కళళళపలర

95-133/842

తసడడ:జ శరఖమగససదరరరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:67-156
వయససస:53
లస: పప

భరస : పజదదప కలమమర కలలర పలర
ఇసటట ననస:67-157
వయససస:32
లస: ససస స
5587 MLJ3749595
పపరర: పజవణ కళళళపలర

5582 MLJ0986323
పపరర: అనరరజ పపసడనఖల

5595 SQX0495051
పపరర: బ రరజజ శశఖర� బ

95-133/854

తసడడ:జ సరసబయఖ బ
ఇసటట ననస:67-158
వయససస:38
లస: పప
95-133/856

తసడడ:జ ఇసక surabe
ఇసటట ననస:67-158
వయససస:73
లస: పప

5598 SQX1943356
పపరర: గజజల ఫసరదహసస మహర మరద

95-133/857

తసడడ:జ బషసరరదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:67-159
వయససస:22
లస: ససస స

5600 MLJ3750775
పపరర: వససమ ససలమసనన రరజజశనన�
మహమరద
భరస : బషసరరదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:67-159
వయససస:55
లస: ససస స

95-133/859

95-133/862

భరస : అతఖసర రహమమన ఫరఠకకర యస డడ
ఇసటట ననస:67-159
వయససస:66
లస: ససస స

5603 SQX0889675
పపరర: మహమమరద మయనసదదదన
సమర మహమరద
తసడడ:జ బషసరరదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:67-159
వయససస:26
లస: పప

5605 MLJ3749470
పపరర: మగజబ అబగదల

5606 MLJ0989566
పపరర: అజజ మహమరద

95-133/865

5607 SQX0832469
పపరర: మహమరద బషసరరదదదన
మహమరద
తసడడ:జ వలయగదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:67-159
వయససస:41
లస: పప

95-133/866

95-133/868

5610 SQX1978774
పపరర: మహమరద నషర అహమరద
షపక
తసడడ:జ మహమరద రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-159
వయససస:20
లస: పప

95-133/869

95-133/858

భరస : అబగదల మగజద
ఇసటట ననస:67-159
వయససస:33
లస: ససస స
5602 MLJ2578011
పపరర: రహహమగననస మహమమరద

95-133/861

95-133/864

తసడడ:జ మజద షపక
ఇసటట ననస:67-159
వయససస:34
లస: పప
5608 MLJ3749462
పపరర: అబగదల మజద� షపక�
తసడడ:జ అబగదల� షపక
ఇసటట ననస:67-159
వయససస:60
లస: పప

5609 MLJ0990507
పపరర: అతఖసర రహమమన ఫరఠకకర
మహమమరద
తసడడ:జ యబససఫ ఫరఠకకర యస డడ
ఇసటట ననస:67-159
వయససస:73
లస: పప

95-133/860

భరస : అబగదల మజద షపక
ఇసటట ననస:67-159
వయససస:56
లస: ససస స
5604 SQX0679316
పపరర: అబగదల మగహహబ అబగదల

95-133/863

తసడడ:జ మజద అహహ
డ ల
ఇసటట ననస:67-159
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ ఫరఠక మహమరద
ఇసటట ననస:67-159
వయససస:36
లస: పప
95-133/867

5601 MLJ3752060
పపరర: షసషషననసర� షపక�
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95-133/870

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:67-160
వయససస:41
లస: ససస స
5614 MLJ3749488
పపరర: రబబబన షపక

95-133/873

95-133/874

95-133/877

95-133/880

95-133/883

95-133/886

95-134/610

తసడడ:జ బబజ shaheed షపక
ఇసటట ననస:67-165
వయససస:29
లస: పప

5624 AP151000594387
పపరర: ఏలయమ అడడ బబ టటట

5627 MLJ2592467
పపరర: కకటటశశరరరవప కకయఖలమబడడ

5630 SQX1395962
పపరర: మమధసరర వసదవరసస

5633 MLJ0981654
పపరర: వసడవరసస కకటటశశరరరవప

95-133/887

5636 SQX0522870
పపరర: కరరమగననసర షపక

95-133/881

5639 SQX0625921
పపరర: బబజషరహహధ షపక
తసడడ:జ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:67-165
వయససస:55
లస: పప

5619 SQX1298406
పపరర: రతన అడడ బబ టటట

95-133/876

5622 MLJ2598456
పపరర: చనరమర అడడ బబ టటట

95-133/879

5625 SQX0842948
పపరర: శరర సరరజన గరళర

95-133/882

తసడడ:జ గరపరల రరజ
ఇసటట ననస:67-163
వయససస:36
లస: ససస స
95-133/884

5628 SQX0843672
పపరర: గరపరల రరవప గరళర గరళర

95-133/885

తసడడ:జ మననహరస గరళర
ఇసటట ననస:67-163
వయససస:76
లస: పప
95-134/608

5631 SQX0318212
పపరర: మమణణకఖమర వసదవరసస

95-134/609

భరస : చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-164
వయససస:60
లస: ససస స
95-134/611

5634 AP151000606189
పపరర: ససధనకరరరవప వసదవరశ

95-134/612

తసడడ:జ చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-164
వయససస:40
లస: పప
95-133/888

భరస : బబజ షసషరద షపక
ఇసటట ననస:67-165
వయససస:48
లస: ససస స
95-133/890

95-189/1651

భరస : ఏలయమ అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-162
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ వసడవరసస చన వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:67-164
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:67-165
వయససస:32
లస: ససస స
5638 SQX1064757
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

95-133/878

భరస : ససధనకర రరవప వసదవరసస
ఇసటట ననస:67-164
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ యమకలబ వరల సయఖద
ఇసటట ననస:67-164
వయససస:27
లస: పప
5635 SQX0027235
పపరర: రజషర షపక

5621 MLJ0993634
పపరర: కకటమర అడడ బబ టటట

5616 SQX2412302
పపరర: శరజయ షపక

భరస : రరసబబబగ అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-162
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ వరరసరశమ కకయఖలమబడడ
ఇసటట ననస:67-163
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:జ చననపప
ఇసటట ననస:67-164
వయససస:71
లస: పప
5632 SQX1602979
పపరర: అహమద సయఖద

95-133/875

తసడడ:జ తమమతత అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-162
వయససస:53
లస: పప

భరస : గరపరల రరజ గరళర
ఇసటట ననస:67-163
వయససస:73
లస: ససస స
5629 MLJ3748449
పపరర: రరజ కజ.సస

5618 AP151000597423
పపరర: రరణణ అడడ బబ టటట

95-133/872

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:67-160
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఏసస అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-162
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ ఏలయమ అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-162
వయససస:38
లస: పప
5626 SQX0842930
పపరర: ఎసపస రర రరణణ గరళర

95-133/981

భరస : వనసకటటశశరరర అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-161
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:జ ఏలయమ అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-162
వయససస:31
లస: ససస స
5623 MLJ3748340
పపరర: రరసబబబగ అడడ బబ టటట

5615 SQX2122935
పపరర: మయజ మమసస
జ ర షపక

5613 SQX1395459
పపరర: జననవడ మమసస
జ ర షపక

తసడడ:జ రబబబన షపక
ఇసటట ననస:67-160
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ రబబన షపక
ఇసటట ననస:67-160
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-161
వయససస:20
లస: ససస స
5620 MLJ3752011
పపరర: పపననమర అడడ బబ టటట

95-133/871

తసడడ:జ రబబబన షపక
ఇసటట ననస:67-160
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ అబబబస అల షపక
ఇసటట ననస:67-160
వయససస:51
లస: పప
5617 SQX1943299
పపరర: శశభబ రరణణ అడడ బబ టటట

5612 SQX1717974
పపరర: జజహహబ మసస
జ ర షపక

5637 SQX0679183
పపరర: సరరదర హహసపసన షపక

95-133/889

తసడడ:జ బబజ సరహహద షపక
ఇసటట ననస:67-165
వయససస:27
లస: పప
95-133/891

5640 SQX2414514
పపరర: పఠరన శరన ఖమన

95-129/1065

తసడడ:జ పఠరన ఫసరరజ ఖమన
ఇసటట ననస:67-167
వయససస:21
లస: ససస స
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95-132/723

భరస : పఠరన ఫసరరజ ఖమన
ఇసటట ననస:67-167
వయససస:38
లస: ససస స
5644 SQX2140226
పపరర: వజయ లకడర బబ మరశశటట

95-181/1172

95-133/983

95-138/996

95-132/726

95-132/729

95-132/732

95-132/735

తసడడ:జ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:67-172
వయససస:46
లస: పప

5654 MLJ3751484
పపరర: మలర క షపక

5657 SQX0616359
పపరర: నఫసషర షపక

5660 SQX1234285
పపరర: అల మహమరద

5663 SQX2360360
పపరర: షపక మగనన

95-132/737

5666 MLJ3749017
పపరర: అల షపక

95-132/727

5669 SQX1238303
పపరర: ఖమజజ మహమరద
తసడడ:జ గరస మహమరద
ఇసటట ననస:67-172
వయససస:55
లస: పప

5649 SQX2463479
పపరర: పజసరద సప మమపలర

95-134/870

5652 SQX1581777
పపరర: షపక నలలఫర

95-132/725

5655 SQX0842856
పపరర: కరరమబన షపక

95-132/728

భరస : అబగదల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:67-171
వయససస:43
లస: ససస స
95-132/730

5658 SQX1234277
పపరర: నసరసర బబగస మహమరద

95-132/731

భరస : ఖమజజ మహమరద
ఇసటట ననస:67-171
వయససస:49
లస: ససస స
95-132/733

5661 SQX1004365
పపరర: అలమ షపక

95-132/734

తసడడ:జ మగగబల షపక
ఇసటట ననస:67-171
వయససస:35
లస: పప
95-132/921

5664 MLJ3751476
పపరర: జజకకరర షపక

95-132/736

తసడడ:జ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:67-172
వయససస:33
లస: ససస స
95-132/738

తసడడ:జ అబబజర షపక
ఇసటట ననస:67-172
వయససస:32
లస: పప
95-132/740

95-133/982

భరస : షపక సలస షపక
ఇసటట ననస:67-171
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : షపక రఫస
ఇసటట ననస:67-171
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల రజహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:67-172
వయససస:27
లస: పప
5668 MLJ3749033
పపరర: మకలబల షపక

95-132/724

తసడడ:జ ఖమజజ మహమరద
ఇసటట ననస:67-171
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ సయఖద వల సయఖదస
ఇసటట ననస:67-171
వయససస:49
లస: పప
5665 SQX1310531
పపరర: మమలక బబషర సయఖద

5651 SQX1642438
పపరర: రరహన షపక

5646 SQX2270627
పపరర: రసగ రరవప కససకరటట

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర సప మమపలర
ఇసటట ననస:67-169
వయససస:56
లస: పప

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:67-171
వయససస:46
లస: ససస స

తలర : మలర క అసకరల
ఇసటట ననస:67-171
వయససస:27
లస: పప
5662 SQX1403229
పపరర: సయఖద అబగదల రరహమన

95-134/869

భరస : మకలబల షపక
ఇసటట ననస:67-171
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:67-171
వయససస:44
లస: ససస స
5659 SQX1004373
పపరర: సలస షపక

5648 SQX2459675
పపరర: కకటటశశరమర సప మమపలర

95-181/1171

తసడడ:జ కకటయఖ కససకరటట
ఇసటట ననస:67-169
వయససస:77
లస: పప

భరస : మహబగబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-170
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : హహబబ షపక
ఇసటట ననస:67-171
వయససస:35
లస: ససస స
5656 AP151000597546
పపరర: కరరమగననసర షపక

95-132/918

భరస : పజసరద సప మమపలర
ఇసటట ననస:67-169
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప లసగసటట
ఇసటట ననస:67-169
వయససస:42
లస: ససస స
5653 SQX0842849
పపరర: అసరసనన పరరశన షపక

5645 SQX2430114
పపరర: ఇషరక షపక

5643 SQX2161024
పపరర: పపలర యఖ బబ మరశశటట

తసడడ:జ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:67-168
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:67-169
వయససస:19
లస: పప

భరస : నరరసదజ సప మమపలర
ఇసటట ననస:67-169
వయససస:23
లస: ససస స
5650 SQX2280378
పపరర: జయ లకడర లసగసటట

95-132/917

తసడడ:జ పఠరన ఫసరరజ ఖమన
ఇసటట ననస:67-167
వయససస:18
లస: పప

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:67-168
వయససస:31
లస: ససస స
5647 SQX2196913
పపరర: వనసకట రజత సప మమపలర

5642 SQX2414589
పపరర: పఠరన మమతన ఖమన

5667 SQX1824432
పపరర: సతనసర షపక

95-132/739

తసడడ:జ అబగదల కలమస షపక
ఇసటట ననస:67-172
వయససస:42
లస: పప
95-132/741

5670 MLJ2593028
పపరర: బబబగ షపక� షపక

95-132/742

తసడడ:జ మమలమల� షపక
ఇసటట ననస:67-172
వయససస:54
లస: పప
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5671 SQX1904317
పపరర: ససబబరతనస గరనసగ పపసట

95-138/812

భరస : రరమరరడడడ గరనసగపపసట
ఇసటట ననస:67-172
వయససస:34
లస: ససస స
5674 MLJ2597078
పపరర: అజమగననసర� శశక�

95-132/744

95-132/747

95-132/750

తసడడ:జ కకషష మబరరస కకలర
ఇసటట ననస:67-173
వయససస:31
లస: పప
5683 SQX1372747
పపరర: జలమన షపక

95-132/753

95-138/813

Deleted
95-132/755

భరస : అయబబ అమమన మహమరద
ఇసటట ననస:67-174
వయససస:25
లస: ససస స
5692 SQX0843623
పపరర: హహబబదన షపక

95-132/758

95-138/997

భరస : జబల షపక� షపక
ఇసటట ననస:67-175
వయససస:29
లస: ససస స

5679 MLJ3749041
పపరర: జబల షపక
తసడడ:జ అబగదల మగజబ షపక
ఇసటట ననస:67-173
వయససస:31
లస: పప

5681 SQX0843649
పపరర: యమకకబ అల జజహర షపక

5682 MLJ0995316
పపరర: యమససన� షపక�

95-132/751

5684 AP151000594123
పపరర: మహమరద అల షపక

5687 SQX1904416
పపరర: శకనవరసరరవప మటర పపడడ

95-132/754

5693 MLJ3209947
పపరర: అహరద అల

5696 SQX2289882
పపరర: షపక అబగదల రహహస

5699 MLJ0995498
పపరర: షపక షకకలమ బబనస
భరస : షపక అబగదల వరహహద షపక
ఇసటట ననస:67-175
వయససస:43
లస: ససస స

95-132/749

95-132/752

5685 SQX2269827
పపరర: హరర చసదన ఇమరడడ

95-132/922

తసడడ:జ ననగ వససతరరవప ఇమరడడ
ఇసటట ననస:67-173
వయససస:20
లస: ససస స
95-138/814

తసడడ:జ గగరవయఖ మటర పపడడ
ఇసటట ననస:67-173
వయససస:53
లస: పప
5690 MLJ3139037
పపరర: రరకరసనన షపక

95-132/746

తసడడ:జ అమరర వల� షపక
ఇసటట ననస:67-173
వయససస:39
లస: పప

5688 SQX2197390
పపరర: హరర చసదన ఇమరడడ

95-181/1174

తసడడ:జ వససతరరవప ఇమరడడ
ఇసటట ననస:67-173
వయససస:20
లస: ససస స
95-132/756

5691 SQX1238295
పపరర: ఇజజజ అహరద మహమరద

95-132/757

తసడడ:జ ఖమజజ మహమరద
ఇసటట ననస:67-174
వయససస:29
లస: పప
95-132/759

5694 SQX0843631
పపరర: అబగదల రహహమమన షపక

95-132/760

తసడడ:జ రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:67-174
వయససస:48
లస: పప
95-139/1154

తసడడ:జ షపక అహరద అల
ఇసటట ననస:67-174
వయససస:24
లస: పప
95-132/761

5676 AP151000597332
పపరర: రహహమబన� షపక�

తసడడ:జ యగనసస బబషర మహమరద
ఇసటట ననస:67-173
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:67-174
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ షపక అహరద అల
ఇసటట ననస:67-174
వయససస:18
లస: పప
5698 MLJ3751518
పపరర: సలమర� షపక�

95-132/748

భరస : అహరద అల షపక
ఇసటట ననస:67-174
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:67-174
వయససస:43
లస: పప
5695 SQX2278828
పపరర: షపక అబగదల రరహమన

5678 SQX0348615
పపరర: జరవఢ మహమరద

95-132/743

భరస : మగ�ీసబ� షపక
ఇసటట ననస:67-173
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:67-173
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మటర పపడడ
ఇసటట ననస:67-173
వయససస:55
లస: ససస స
5689 SQX1581785
పపరర: షపననజ షపక

95-132/745

తసడడ:జ రహహస షపక
ఇసటట ననస:67-173
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ మగజబ షపక
ఇసటట ననస:67-173
వయససస:39
లస: పప
5686 SQX1904390
పపరర: రమణ మటర పపడడ

5675 SQX0842831
పపరర: ఆబదన పరరశన

5673 SQX0933804
పపరర: షబన బబగమ షపక

తసడడ:జ అహమరద ఆల షపక
ఇసటట ననస:67-173
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-173
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అహమరద షపక
ఇసటట ననస:67-173
వయససస:55
లస: ససస స
5680 MLJ3748084
పపరర: జగదదశ కలమమర కకలర

95-181/1173

తసడడ:జ మమలమల షక
ఇసటట ననస:67-172
వయససస:27
లస: పప

భరస : జలమన� షపక
ఇసటట ననస:67-173
వయససస:37
లస: ససస స
5677 AP151000597331
పపరర: షరబరరననసర షపక

5672 SQX2354728
పపరర: నబషర షక

5697 SQX2119188
పపరర: ఇకరబల ఉననస

95-129/1066

భరస : అబగదల రహహస
ఇసటట ననస:67-175
వయససస:66
లస: ససస స
95-132/762

5700 AP151000597261
పపరర: ఫరమదన�

95-132/763

భరస : ఖమలద� మహమరద
ఇసటట ననస:67-175
వయససస:45
లస: ససస స
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5701 AP151000597043
పపరర: షబనన బబగస�

95-132/764

భరస : సరదదక� షపక
ఇసటట ననస:67-175
వయససస:47
లస: ససస స
5704 MLJ3748100
పపరర: షపక అబగదల వరహహద

95-132/767

95-132/925

95-138/815

95-138/818

95-184/797

95-132/770

95-132/773

తసడడ:జ ఖమససస� మహమరద
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:85
లస: పప

5714 SQX2506442
పపరర: ఖరఖరరన షపక

5717 SQX2048023
పపరర: బగషజ ఫరరరన మహమరద

95-132/776

95-138/1077

5709 SQX2483832
పపరర: సరధదక మహమరద

95-195/1545

5712 SQX1905108
పపరర: ఫరతమ షపక

95-138/817

95-139/1085
5715 SQX2080679
పపరర: దనరకడసడన ఫరరరన మహమరద

తసడడ:జ బషపర అహరద మహమరద
ఇసటట ననస:67-176
వయససస:19
లస: ససస స
95-224/1208

5718 SQX2527083
పపరర: ఫరరరన దనరకడసడన

95-224/1668

తసడడ:జ బషసర అహరద మహమరద
ఇసటట ననస:67-176
వయససస:19
లస: ససస స

95-132/771 5721 MLJ3751526
5720 MLJ0991505
పపరర: షఫసయమ ఫయమజ మహమరద
పపరర: ఫరతమగననసర షపక

5723 SQX1190750
పపరర: మర హహసపసన షపక

5726 MLJ0992180
పపరర: బషసర మహమరద

5729 SQX2077584
పపరర: రశద షపక
భరస : హమద అబగదల
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:42
లస: ససస స

95-132/772

భరస : మహమరద బషసర అహరద షపక
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:44
లస: ససస స
95-132/774

5724 MLJ0992586
పపరర: అబగదల హససబ మహమరద

95-132/775

తసడడ:జ నసర మహమరద
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:41
లస: పప
95-132/777

తసడడ:జ మహరద నసర మహమరద
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:56
లస: పప
95-132/779

95-132/769

తసడడ:జ మహబగ జన షపక
ఇసటట ననస:67-176
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ ఉసరరన షపక
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ బబబబవల సయఖద
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:41
లస: పప
5728 MLJ2592368
పపరర: నసర మహమరద�

95-138/816

తసడడ:జ నసర మహమరద
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఉసరరన షపక
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:52
లస: ససస స
5725 MLJ3749058
పపరర: ససభబన స�ీ్యద

5711 SQX1904762
పపరర: ఖరఖరరన షపక

5706 AP151000594132
పపరర: సరధదక మహమరద

తసడడ:జ అబగదల రహహస మహమరద
ఇసటట ననస:67-175
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ బషపర అహరద మహమరద
ఇసటట ననస:67-176
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అబగదల హససబ మహమరద
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:28
లస: ససస స
5722 MLJ3750627
పపరర: హఫసజననసర షపక

95-188/1347

భరస : షపక గరసప
ఇసటట ననస:67-176
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబగ జన
ఇసటట ననస:67-176
వయససస:28
లస: పప
5719 SQX0842864
పపరర: అసర సరవత ఎసడడ

5708 SQX2235349
పపరర: తససనమ ససలమసనన షపక

95-132/766

తసడడ:జ రహహస మహమరద
ఇసటట ననస:67-175
వయససస:52
లస: పప

భరస : గరసప షపక
ఇసటట ననస:67-176
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మహబగ జన షపక
ఇసటట ననస:67-176
వయససస:52
లస: ససస స
5716 SQX2448314
పపరర: గరసస షక

95-132/768

తసడడ:జ అబగదల వహహద షపక
ఇసటట ననస:67-175
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరస రరడడడ గరలర
ఇసటట ననస:67-176
వయససస:25
లస: ససస స
5713 SQX1905082
పపరర: శమమ షపక

5705 AP151000594100
పపరర: ఖమలద మహమరద

5703 SQX1355388
పపరర: షపక రహసతషలర

తసడడ:జ షపక ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:67-175
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ రహహస మహమరద
ఇసటట ననస:67-175
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల వహహద షపక
ఇసటట ననస:67-175
వయససస:21
లస: ససస స
5710 SQX1154483
పపరర: దదపసస గరళళ

95-132/765

భరస : రహహమ షపక
ఇసటట ననస:67-175
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:జ రహహస షపక
ఇసటట ననస:67-175
వయససస:49
లస: పప
5707 SQX2221489
పపరర: గగలల న ఫసరద రస షపక

5702 AP151000597262
పపరర: ఇకరబల ఉననసర

5727 SQX0273805
పపరర: ఉసరరన షపక

95-132/778

తసడడ:జ మరర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:56
లస: పప
95-132/846

5730 SQX2077535
పపరర: హమద అబగదల

95-132/847

భసధసవప: రశద షపక
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:42
లస: పప
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95-134/881

తసడడ:జ షపక అసర ర
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:23
లస: పప
5734 SQX0986950
పపరర: ఖతజ షబబనన మహమరద

95-138/821

95-138/824

95-138/827

95-138/830

95-138/833

95-138/998

95-187/384

భరస : అబగదల రబ� షపక
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:70
లస: ససస స

5744 SQX1222637
పపరర: గరజల హరరన రషసద

95-132/782

95-138/831

5739 SQX1242072
పపరర: రరజ సరసశత మమమళళపలర

5742 SQX0438283
పపరర: రహరతషలమర షపక

5750 SQX2222891
పపరర: బబ హజరర షపక

5753 SQX1112259
పపరర: రషసదన షపక

5756 MLJ2597086
పపరర: పరఖరర� షపక�

5759 SQX1714203
పపరర: ఫయమజ షపక
తసడడ:జ అబగదల అజమ షపక
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:31
లస: పప

95-138/826

95-138/829

5745 AP151000486194
పపరర: పపదవరరరరడడడ తమరననన

95-138/832

తసడడ:జ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:55
లస: పప

95-138/834 5748 SQX1242023
5747 SQX0986935
పపరర: ఫజజలలర రహమమన మహమరద
పపరర: శవరరమ కకషష మమననపలర

95-138/835

తసడడ:జ దతనసతదయ
జ గలల మమననపలర
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:71
లస: పప
95-138/999

5751 SQX2186344
పపరర: వనసకయమర కకటట

95-139/1176

భరస : ససబబరరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:59
లస: ససస స
95-132/780

5754 MLJ3751542
పపరర: అమమన ససలమసనన�

95-132/781

భరస : ఫపవజ మహరద� షపక
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:36
లస: ససస స
95-132/783

భరస : గరస మహహదదదన� షపక
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:55
లస: ససస స
95-132/785

95-138/823

తసడడ:జ నజర అహమరద షపక
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ గరస మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఇబజహహస షపక
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:38
లస: ససస స
5758 MLJ0994764
పపరర: ఫర జజన పరరశన�

95-138/828

తసడడ:జ ఉసరరన షపక
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:జ మహరద జమమల
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:33
లస: పప
5755 MLJ2597581
పపరర: దదలర మర షపక

5741 SQX0821991
పపరర: సలమరన ఎజజజ షపక

5736 SQX1222629
పపరర: షపక నసరర ననజమమ

భరస : శవ రరమకకషరష రరవప
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:జ మగసస ఫర
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ మగనగరల
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:33
లస: ససస స
5752 SQX0942862
పపరర: మహమరద ఫరఠక

95-138/825

తసడడ:జ గరజల అబగదల రహహస సరహహబ
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రహహమ షపక
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:59
లస: పప
5749 SQX2139368
పపరర: సఫభబగఖ మగనగరల

5738 SQX0986927
పపరర: సరబతషననసర మహమరద

95-138/820

భరస : గరజల హరరన రషసద
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ నజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ ఫజజలలర రహమమన
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:32
లస: పప
5746 AP151000609069
పపరర: నజర అహమరద షపక

95-138/822

భరస : ఫజజలలర రహమమన
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:జ శరఖస సససదర తషరరమమళర
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:23
లస: పప
5743 SQX0986943
పపరర: మగసస ఫర మహమరద

5735 SQX0820811
పపరర: తససరమ షపక

5733 SQX1904689
పపరర: లమవణఖ మమగగలలరర

భరస : జయ భరత రరడడడ మమగగలలరర
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ నజర అహమరద షపక
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శరఖస సససదర తషరరమమళర
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:49
లస: ససస స
5740 SQX1904630
పపరర: శకకర తషరరమమళర

95-138/819

తలర : లకడర తషరరమమళర
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ ఫజజలలర రహమమన
ఇసటట ననస:67-177
వయససస:28
లస: ససస స
5737 SQX1904788
పపరర: లకడర తషరరమమళర

5732 SQX1904796
పపరర: భవఖ శక తషరరమమళర

5757 MLJ0994517
పపరర: జరవననబ షపక

95-132/784

భరస : అజమ షపక
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:56
లస: ససస స
95-132/786

5760 MLJ3749090
పపరర: అఫప జ జ షపక

95-132/787

తసడడ:జ అబగదల అజమ షపక
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:33
లస: పప
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5761 MLJ3748118
పపరర: ఇబజహహస� షపక�
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95-132/788

తసడడ:జ అబగదల అజమ� షపక�
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:43
లస: పప
5764 MLJ2592319
పపరర: అబగదల అజమ� షపక�

95-132/791

95-132/929

95-138/838

95-138/841

95-138/844

95-138/847

95-138/850

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:43
లస: ససస స

5774 AP151000054377
పపరర: దదవ షపక

5777 SQX1346270
పపరర: నజర బబబగ షపక

5780 SQX0822098
పపరర: శసకర రరడడడ వలర సరరడడడ

5783 SQX1713692
పపరర: రరహన షపక

95-138/853

5786 SQX1904812
పపరర: రమణ సరనపపరరడడ

95-138/842

5789 AP151000612102
పపరర: మగజమల ససలమసన షపక
భరస : నజర అహమరద
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:44
లస: ససస స

5769 SQX1072362
పపరర: కలపన తమరననన

95-138/837

5772 MLJ1733153
పపరర: లకడర� కలర స�

95-138/840

5775 SQX1344852
పపరర: మసగమర వరకర

95-138/843

భరస : వనసకటససబబ రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:73
లస: ససస స
95-138/845

5778 SQX0328971
పపరర: వనసకట ననరరయణరరడడడ� కసదద�

95-138/846

తసడడ:జ పపరరకడ�డడ
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:38
లస: పప
95-138/848

5781 MLJ1733302
పపరర: వరరరరడ�డడ కలర స�

95-138/849

తసడడ:జ చడనననరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:58
లస: పప
95-132/792

5784 SQX1080928
పపరర: వజయ లకడర బగససపలర

95-138/852

తసడడ:జ శవ శసకర రరడడడ బగససపలర
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:25
లస: ససస స
95-138/855

భరస : వనసక రరడడడ సరనపపరరడడ
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:35
లస: ససస స
95-138/857

95-132/928

భరస : వరరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మహబబబ భబషర షపక
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ దనవపద షపక
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:31
లస: ససస స
5788 AP151000612412
పపరర: తనజ బబగస షపక

95-138/839

తసడడ:జ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:61
లస: పప
5785 SQX1481878
పపరర: రజషరర షపక

5771 SQX0216465
పపరర: అరరణకలమమరర కమతస

5766 SQX2391696
పపరర: రమణ చలర

తసడడ:జ పపద వరర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద అల షపక
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటసశరరర ససగరకకలర
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:44
లస: పప
5782 SQX0205294
పపరర: రమమశ� కమతస�

95-138/836

భరస : మహమరద అల
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ అబబబస అల షపక
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:33
లస: పప
5779 SQX1344373
పపరర: శవ ననరరయణ ససగరకకలర

5768 SQX1072388
పపరర: ఉమమ మహహశశరర తమరననన

95-132/790

భరస : అసజయఖ చలర
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:58
లస: ససస స
5776 SQX1346213
పపరర: బగరరన సలమరన షపక

95-132/927

తసడడ:జ పపద వరర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవ ననరరయణ ససగరకకలర
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:42
లస: ససస స
5773 SQX0821033
పపరర: వనసకట శశషమర వలర మరజడడడ

5765 SQX2374528
పపరర: ఆసజననయలల చలర

5763 AP151000594262
పపరర: గరస మహహదదదన షపక

తసడడ:జ జమమలలదదదన షపక
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:జ అసజయఖ చలర
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:జ ఆసజననయగలల చలర
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:36
లస: పప
5770 SQX1344407
పపరర: వససద లకడర ససగరకకలర

95-132/789

తసడడ:జ ఖసదస
ద స� షపక
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ ఉమరర � షపక
ఇసటట ననస:67-178
వయససస:68
లస: పప
5767 SQX2382398
పపరర: శవ చలర

5762 MLJ3749082
పపరర: నసర అహరద� షపక�

5787 SQX1904820
పపరర: రమణ బగససపలర

95-138/856

భరస : శవ శసకర రరడడడ బగససపలర
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:42
లస: ససస స
95-138/858

5790 MLJ3189818
పపరర: ననసకటమర లకకకరరడడడ

95-138/859

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:48
లస: ససస స
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పపరర: రజయమ షపక
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95-138/860

భరస : అబబబస అల షపక
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:53
లస: ససస స
5794 AP151000612150
పపరర: తషమరల ససబగబలల

95-138/863

95-138/866

95-138/869

95-138/872

95-138/875

5801 MLJ1732593
పపరర: మసరసన వల షపక

5804 SQX1242270
పపరర: శవ శసకర రరడడడ బబససపలర

5807 AP151000609110
పపరర: శశషసరరడడడ తషమరల

95-211/40

5810 SQX1772284
పపరర: ససదరశన రరడడడ దదవరరడడడ

తసడడ:జ జయరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-180
వయససస:42
లస: పప
95-132/794

తసడడ:జ అబగదల ససభబన� షపక
ఇసటట ననస:67-181
వయససస:38
లస: పప

5816 MLJ0994418
పపరర: రహహమమ�

95-138/873

5819 SQX0955187
పపరర: షపక అబగదల మనననన
తసడడ:జ దనవపద
ఇసటట ననస:67-181
వయససస:39
లస: పప

5799 SQX1499053
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ తషమబరరర

95-138/868

95-138/871
5802 MLJ1732577
పపరర: వనలగరసడరరడ�డడ చసతలచడరరవప�

5805 MLJ1732569
పపరర: రరమరరడడడ� లకకకరరడ�డడ

95-138/874

తసడడ:జ నడడపసరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:58
లస: పప
95-138/876

5808 SQX0970459
పపరర: బబససపలర శవ ననగరరర న రరడడడ

95-139/1035

తసడడ:జ శవ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:28
లస: ససస స
95-139/1036

5811 MLJ1831999
పపరర: వజయభబసకరరరడడడ ససరపరరడడడ

95-211/41

తసడడ:జ జయరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:67-180
వయససస:37
లస: పప
95-211/43

5814 SQX1112341
పపరర: సరజద షపక

95-132/793

తసడడ:జ బబబబలమల షపక
ఇసటట ననస:67-181
వయససస:28
లస: ససస స
95-132/795

భరస : బశర� షపక
ఇసటట ననస:67-181
వయససస:43
లస: ససస స
95-132/797

95-138/865

తసడడ:జ తరరపతరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ జయరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-180
వయససస:63
లస: పప

భరస : అబగదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:67-181
వయససస:31
లస: ససస స
5818 MLJ0987370
పపరర: జమర� అబగదల�

95-138/870

తసడడ:జ వనసకట రరమ రరడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:67-180
వయససస:23
లస: పప

95-211/42 5813 SQX0644773
5812 MLJ1832039
పపరర: లకడర ననరరయణ రరడడ ససరపరరడడడ
పపరర: రమణమర ససరపరరడడడ

5796 SQX1363076
పపరర: శవ ననగరరరర న రరడడడ బగససపలర

తసడడ:జ రరమరరడడడ తషమబరరర
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ లకడరనరసరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:జ అసజరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:38
లస: పప

5815 MLJ3751559
పపరర: షబనన షపక

95-138/867

తసడడ:జ కకటట రరడడడ బబససపలర
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:జ రహహస
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:61
లస: పప
5809 SQX0433250
పపరర: పజమల� పరకననటట�

5798 SQX0743070
పపరర: వజయ కలమమర రరడడడ కలర స

95-138/862

తసడడ:జ శవ శసకర రరడడడ బగససపలర
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ షపక దనవపద
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ శశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:50
లస: పప
5806 AP151000048568
పపరర: మహమరద అల షపక

95-138/864

తసడడ:జ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ శసకరరకడ�డడ �
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:43
లస: పప
5803 AP151000609109
పపరర: రరజశశఖరరరడడడ తషమరల

5795 SQX0939918
పపరర: చటటటమర కలచనచలకసటట

5793 AP151000489247
పపరర: వనసకటరమణమర తమరననన

భరస : పపద వరర రరడడ తమరననన
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:జ అబబబస అల షపక
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:31
లస: పప
5800 MLJ3185246
పపరర: మగరళమహననడ
జ �డడ వలర సరరడ�డడ

95-138/861

భరస : రరమరరడడడ తషమబరరర
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:67-179
వయససస:56
లస: ససస స
5797 SQX1507658
పపరర: సలస మమలక షపక

5792 SQX1499038
పపరర: శకలసతల తషమబరరర

5817 SQX1266494
పపరర: పరరశజ షపక

95-132/796

తసడడ:జ అబగదల బషసర షపక
ఇసటట ననస:67-181
వయససస:24
లస: పప
95-132/798

5820 AP151000594089
పపరర: అబగదల సలమస షపక

95-132/799

తసడడ:జ దనదన హయమత షపక
ఇసటట ననస:67-181
వయససస:45
లస: పప
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5821 SQX1943380
పపరర: దనవపద షపక
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95-132/800

తసడడ:జ అబగదలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-181
వయససస:81
లస: పప
5824 SQX2370237
పపరర: నగరన ససలమసనన షపక

95-132/933

95-139/1039

95-132/803

95-139/1177

95-132/934

95-139/1042

95-139/1045

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:67-184
వయససస:55
లస: పప

5834 SQX1955301
పపరర: జబన ససలమసనన మహమరద

5837 MLJ1741644
పపరర: సరరజపసజయ పతస పరటట

5840 MLJ3189669
పపరర: మదసద లత�

5843 MLJ1734375
పపరర: కకటటశశరరరవప� కలశశటట �

95-139/1048

5846 MLJ1734367
పపరర: చనన� గరరరకల�

95-132/806

5849 AP151000609153
పపరర: మరరవల షపక�
తసడడ:జ సపవదసలల�
ఇసటట ననస:67-184
వయససస:58
లస: పప

5829 AP151000660079
పపరర: జరహరఠనసబబ�

95-132/802

5832 MLJ0989053
పపరర: యమఖసబ � మహమరద�

95-132/805

5835 SQX1955202
పపరర: ఖమలద మహమరద

95-132/807

తసడడ:జ యమఖసబ మహమరద
ఇసటట ననస:67-183
వయససస:50
లస: పప
95-139/1040

5838 AP151000612201
పపరర: మసరసన బ షపక�

95-139/1041

భరస : సరబబర న�
ఇసటట ననస:67-184
వయససస:45
లస: ససస స
95-139/1043

5841 AP151000612509
పపరర: శవ అరవపలర �

95-139/1044

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-184
వయససస:50
లస: ససస స
95-139/1046

5844 MLJ1735398
పపరర: అసకమర రరవప అరవపలర

95-139/1047

తసడడ:జ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:67-184
వయససస:35
లస: పప
95-139/1049

తసడడ:జ సతఖస� �
ఇసటట ననస:67-184
వయససస:39
లస: పప
95-139/1051

95-139/1038

తసడడ:జ ఖమససస� మహమరద
ఇసటట ననస:67-182
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:జ వలసరరరవప� �
ఇసటట ననస:67-184
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ రతన రరజ� �
ఇసటట ననస:67-184
వయససస:38
లస: పప
5848 MLJ3185980
పపరర: ఆసథథన � మదసద�

95-132/804

భరస : ఆసథథన � గ�
ఇసటట ననస:67-184
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మరరవత�
ఇసటట ననస:67-184
వయససస:52
లస: ససస స
5845 MLJ3185972
పపరర: వజయ రతన రరజ� బబ డడడ�

5831 MLJ0992107
పపరర: బషసర� అబగదల�

5826 SQX0434043
పపరర: దదవరరడడడ ధనలకడర

భరస : యమకలబ మహమరద� మహమరద
ఇసటట ననస:67-182
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-184
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరబబర న
ఇసటట ననస:67-184
వయససస:46
లస: ససస స
5842 AP151000612200
పపరర: మసరసన బ షపక�

95-132/801

భరస : ఖమలద మహమరద
ఇసటట ననస:67-183
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శబబర షపక
ఇసటట ననస:67-184
వయససస:25
లస: ససస స
5839 MLJ1743384
పపరర: కరరమబన షపక

5828 MLJ3750635
పపరర: మహజజబన ససలమసనన�

95-132/932

భరస : వనసకరటరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-181
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల ససభబన� షపక
ఇసటట ననస:67-182
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:జ ససబబరరవప మలర స
ఇసటట ననస:67-182
వయససస:51
లస: పప
5836 SQX2230944
పపరర: యమససరన షపక

95-139/1037

భరస : ఖమలద� షపక
ఇసటట ననస:67-182
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ యమఖసబ మహమరద
ఇసటట ననస:67-182
వయససస:48
లస: పప
5833 SQX2340230
పపరర: సతఖననరరయణ మలర స

5825 SQX0434118
పపరర: సససకర రరధమయబరర

5823 SQX2356038
పపరర: మగబన ససలమసనన షపక

తసడడ:జ మహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:67-181
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:67-181
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-181
వయససస:48
లస: ససస స
5830 MLJ0989020
పపరర: ఖమససద మహమరద

95-132/931

తసడడ:జ హహసపన పసర షపక
ఇసటట ననస:67-181
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:జ మహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:67-181
వయససస:21
లస: ససస స
5827 AP151000612171
పపరర: వరణణ వరకర

5822 SQX2356020
పపరర: మహబబబ బబష షపక

5847 MLJ1737295
పపరర: కకటటశశరరరవప� రరవప�

95-139/1050

తసడడ:జ మహననజవప� �
ఇసటట ననస:67-184
వయససస:48
లస: పప
95-139/1052

5850 SQX2201127
పపరర: శబబర షపక

95-139/1178

తసడడ:జ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:67-184
వయససస:31
లస: పప
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5851 SQX1948967
పపరర: మగసతనజ బబగస షపక
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95-132/808

భరస : దనదన హయత షపక
ఇసటట ననస:67-185
వయససస:66
లస: ససస స
5854 SQX1904457
పపరర: సబబర న షపక

95-138/877

95-181/1185

95-181/1186

95-139/1056

95-132/812

95-132/815

తసడడ:జ అబగదల రరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:67-188
వయససస:64
లస: పప

5864 SQX0936658
పపరర: కససకలరరస ససధదర

5867 SQX1581827
పపరర: జబన షపక

5870 SQX0348102
పపరర: మహమరద ఖమర ఒహన

95-132/818

5873 MLJ3749116
పపరర: రరజశన మహమరద

95-139/1057

5876 AP151000594157
పపరర: జజబ ఉలర వ మహమరద

95-132/813

5879 SQX0535302
పపరర: ఆదదలకడర అరవపలర �
భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:67-188
వయససస:36
లస: ససస స

5859 SQX2231181
పపరర: రరమ లకడర అలదద

95-132/935

తసడడ:జ మసజ అలదద
ఇసటట ననస:67-186
వయససస:66
లస: ససస స
5862 AP151000612506
పపరర: రమణ కససకలరరస�

95-139/1055

5865 SQX1824366
పపరర: రజషర షపక

95-132/811

5868 SQX0765669
పపరర: ససఫసయమ షపక షపక

95-132/814

భరస : ఇరరహన షపక
ఇసటట ననస:67-188
వయససస:28
లస: ససస స
95-132/816

5871 SQX0348110
పపరర: షపక షకకరర

95-132/817

భరస : మహమరదనహజల షపక
ఇసటట ననస:67-188
వయససస:55
లస: ససస స
95-132/819

5874 MLJ3749124
పపరర: ఇమమమ న మహమరద

95-132/820

తసడడ:జ ఫజల మహమరద
ఇసటట ననస:67-188
వయససస:30
లస: పప
95-132/822

తసడడ:జ ఫజల మహమరద
ఇసటట ననస:67-188
వయససస:43
లస: పప
95-132/824

95-164/1084

తసడడ:జ అబగదల మజద షపక
ఇసటట ననస:67-188
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:జ ఫరజల మహమరద
ఇసటట ననస:67-188
వయససస:30
లస: పప
95-132/821

5856 SQX2250058
పపరర: రబబన షపక

భరస : ఏసప బగ
ఇసటట ననస:67-187
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అబగదల రరవపఫ మహమరద
ఇసటట ననస:67-188
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ ఫజల మహమరద
ఇసటట ననస:67-188
వయససస:33
లస: పప
5878 AP151000594533
పపరర: ఫజల మహమరద

95-139/1054

భరస : ఇమమమ న మహమరద
ఇసటట ననస:67-188
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : శసశననసర షపక
ఇసటట ననస:67-188
వయససస:58
లస: ససస స
5875 MLJ3749108
పపరర: ఇరరహన మహరద

5861 SQX1029496
పపరర: పరజవలర కరససకరరస

తసడడ:జ యయసప బబ
ఇసటట ననస:67-187
వయససస:28
లస: పప

భరస : జబవపలమర మహమరద
ఇసటట ననస:67-188
వయససస:30
లస: ససస స
5872 SQX1114321
పపరర: బ బ ఆససయమ

95-129/1069

తసడడ:జ యయసప బగ కరససకరరస
ఇసటట ననస:67-187
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరజవరన మహమరద
ఇసటట ననస:67-188
వయససస:21
లస: ససస స
5869 MLJ3751567
పపరర: ఆబదన మహమరద

5858 SQX2122448
పపరర: అరరషసయమ షపక

95-132/848

తసడడ:జ అకబర షపక
ఇసటట ననస:67-185
వయససస:39
లస: పప

Deleted

భరస : భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:67-187
వయససస:60
లస: ససస స
5866 SQX1876176
పపరర: రజషర షపక

95-139/1053

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:67-186
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మసజ
ఇసటట ననస:67-186
వయససస:66
లస: ససస స
5863 AP151000612202
పపరర: ఏససదనయమర కససకలరరస�

5855 SQX1336339
పపరర: షహననజ షపక

5853 SQX2077857
పపరర: హససనన షపక

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:67-185
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ సబబర న షపక
ఇసటట ననస:67-185
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ షపక సపవదసలల
ఇసటట ననస:67-185
వయససస:52
లస: పప
5860 SQX2243764
పపరర: రరమగలమర అలర డడ

95-132/809

భరస : బషసర అహమద షపక
ఇసటట ననస:67-185
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:జ సపవదసలల షపక
ఇసటట ననస:67-185
వయససస:52
లస: పప
5857 SQX2421964
పపరర: సబబర న షపక

5852 SQX0669275
పపరర: పరఖరరజజన షపక

5877 AP151000594095
పపరర: రరవపఫ మహమరద

95-132/823

తసడడ:జ ఫజల మహమరద
ఇసటట ననస:67-188
వయససస:44
లస: పప
95-139/1058

5880 SQX0441741
పపరర: కకటటశశరర అరవపలర

95-139/1059

భరస : సరసబశవ రరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:67-188
వయససస:54
లస: ససస స
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5881 AP151000612510
పపరర: సరమమమ జఖమగ అరవపలర �

95-139/1060

భరస : గగరవయఖ�
ఇసటట ననస:67-188
వయససస:65
లస: ససస స
5884 SQX1292044
పపరర: షపక ఆససయమ

95-128/920

95-128/923

95-128/926

95-128/929

5902 SQX1582957
పపరర: అనసశర పమడడమరర

95-179/35

95-179/1090

95-128/927

5894 SQX0280032
పపరర: ననగమణణ కకపపపరరవపరర

5897 AP151000618108
పపరర: పజభబకరరరవప

5900 SQX0996926
పపరర: అనత రరణణ తషరరపత

95-179/48

5903 SQX0678540
పపరర: లలమ శరరష కకతస మమసస

95-179/33

5906 AP151000621122
పపరర: పజసననలకడర కకతమమసస

95-179/36

5909 SQX1211234
పపరర: రరమగ పమడడమరర

95-128/925

5892 SQX0970806
పపరర: ఇకరబల మహమరద

95-128/928

5895 AP151000621266
పపరర: వషష
ష పసజయ కకపపపరరవపరర

95-179/34

5898 AP151000618189
పపరర: బబబగ పజసరద కకపపపరరవపరర

95-179/37

తసడడ:జ మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:77-2-19
వయససస:49
లస: పప
95-179/46

5901 SQX0996934
పపరర: తషరరపత వర శశఖర

95-179/47

తసడడ:జ సరద శవ రరవప
ఇసటట ననస:77-2-32
వయససస:38
లస: పప
95-179/49

5904 SQX1211291
పపరర: అసజల కలమమరర పమడడమరర

95-179/51

భరస : రరమగ పమడడమరర
ఇసటట ననస:77-2-35
వయససస:40
లస: ససస స
95-179/53

భరస : పజసరద
ఇసటట ననస:77-2-35
వయససస:48
లస: ససస స
95-179/55

5889 AP151000582166
పపరర: రమమదదవ�

భరస : బబబగపజసరద
ఇసటట ననస:77-2-19
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : చసదజ మమల వర పజసరద
ఇసటట ననస:77-2-35
వయససస:31
లస: ససస స
95-179/52

95-128/922

తసడడ:జ ఖమదర వల
ఇసటట ననస:75-86-772
వయససస:52
లస: పప

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:77-2-32
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:77-2-35
వయససస:41
లస: ససస స
5908 SQX0678599
పపరర: వనసకట ననగ మణణ తదజ
కకతస మమసస
తసడడ:జ చసదజమమలవర పజసరద
ఇసటట ననస:77-2-35
వయససస:28
లస: పప

5891 SQX0971010
పపరర: బబజ షపక

5886 SQX1087601
పపరర: ఫసరరజజ పటబన

భరస : కరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:75-86-772
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:77-2-19
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ రరమగ పమడడమరర
ఇసటట ననస:77-2-35
వయససస:23
లస: ససస స
5905 SQX1617432
పపరర: వరసవ లసగమలలర

95-128/924

భరస : పజభబకరరరవప
ఇసటట ననస:77-2-19
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప�
ఇసటట ననస:77-2-19
వయససస:67
లస: ససస స
5899 SQX2281418
పపరర: ఏల వ ఏన ఏస మననజ
కకపపపరరవపరర
తసడడ:జ బబబగ పజసరద కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:77-2-20
వయససస:18
లస: పప

5888 MLJ2577369
పపరర: రతనకలమమరర� �

95-212/879

భరస : నసర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:75-86-772
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ కరరమగలమరహ
ఇసటట ననస:75-86-772
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ మగనశర�
ఇసటట ననస:75-86-772
వయససస:57
లస: పప
5896 SQX0579573
పపరర: పజమల కకపపపరరవపరర�

95-128/921

భరస : తషలసస రరవప� �
ఇసటట ననస:75-86-772
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మహమరద బబబబ
ఇసటట ననస:75-86-772
వయససస:60
లస: ససస స
5893 AP151000579143
పపరర: జలమన బబషర ఏస యస�

5885 SQX1902048
పపరర: దదల నవరజ పరరశన షపక

5883 SQX2267136
పపరర: హఫరస పరవన షపక

భరస : అబగదల రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-90
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ జలమన బబష షపక
ఇసటట ననస:75-86-772
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆయబబ ఖమన
ఇసటట ననస:75-86-772
వయససస:44
లస: ససస స
5890 AP151000582032
పపరర: నసరర హ బబగస

95-212/61

భరస : బషసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-90
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : షపక మమలక
ఇసటట ననస:75-86-772
వయససస:25
లస: ససస స
5887 AP151000582029
పపరర: జమలమ బబగస

5882 SQX0480657
పపరర: సరదదక పఠరన

5907 SQX1617424
పపరర: సరరజన దదవ లసగమలలర

95-179/54

భరస : శకనవరస రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:77-2-35
వయససస:61
లస: ససస స
95-179/56

తసడడ:జ దసరర పజసరద రరవప పమడడమరర
ఇసటట ననస:77-2-35
వయససస:42
లస: పప

5910 SQX1617408
పపరర: లలమ వనసకట లకరణ కలమమర
లసగమలలర
తసడడ:జ శకనవరస రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:77-2-35
వయససస:45
లస: పప

95-179/57
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5911 SQX1512541
పపరర: ససబజహరణఖస చసదథలల

95-179/58

తసడడ:జ శశషగరరర రరవప చసదథలల
ఇసటట ననస:77-2-35
వయససస:47
లస: పప
95-179/60

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:77-2-36
వయససస:31
లస: ససస స
95-179/77

భరస : మమహనరరవప
ఇసటట ననస:77-2-42
వయససస:35
లస: ససస స
95-179/80

తసడడ:జ వనసకటసరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-2-42
వయససస:42
లస: పప
95-179/83

తసడడ:జ శకశశలస
ఇసటట ననస:77-2-42
వయససస:72
లస: పప
95-179/85

5924 SQX2182707
పపరర: సస హహచ చడవతనఖ వషష
ష వరర న

5927 AP151000621240
పపరర: అనతదదవ జరవన

95-179/88

5930 MLJ3196318
పపరర: సతష జరవన

95-179/81

తసడడ:జ ఛగననజజ
ఇసటట ననస:77-2-43
వయససస:43
లస: పప

5933 AP151000618165
పపరర: శరసతలమల జరవన

95-179/1093

భరస : రవసదజ ననథ బబర
ఇసటట ననస:77-2-47
వయససస:34
లస: ససస స

5936 SQX0678656
పపరర: రరచ జరవన

95-179/86

5939 SQX1331156
పపరర: భబరత దదవ భసడనరర
భరస : అనల కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-2-48
వయససస:36
లస: ససస స

95-179/79

5922 SQX0244301
పపరర: శకనవరసరరవప చసదథలల

95-179/82

5925 SQX1310697
పపరర: కకషష భబణగ

95-179/84

5928 AP151000621180
పపరర: రతన లమల

95-179/87

భరస : కరసతలమల
ఇసటట ననస:77-2-43
వయససస:54
లస: ససస స
95-179/89

5931 MLJ3196300
పపరర: రరజజష జరవన

95-179/90

తసడడ:జ కరసతలమల
ఇసటట ననస:77-2-43
వయససస:37
లస: పప
95-179/92

5934 SQX2378297
పపరర: వనసకట మహన రరవప కకషష

95-179/1094

తసడడ:జ ఆనసదరరవప కకషష
ఇసటట ననస:77-2-43
వయససస:33
లస: పప
95-179/114

తసడడ:జ ధనరరజ జరవన
ఇసటట ననస:77-2-48
వయససస:30
లస: ససస స
95-179/116

5919 AP151000621093
పపరర: జగదదశశరర చసదథలల

తలర : కకషష భబరత
ఇసటట ననస:77-2-43
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ శశషయఖ
ఇసటట ననస:77-2-43
వయససస:53
లస: పప
95-179/1095

95-179/62

తసడడ:జ వనసకటసరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:77-2-42
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ కరసతలమల
ఇసటట ననస:77-2-43
వయససస:33
లస: పప
95-179/91

5916 AP151000618062
పపరర: శకనవరసరరవప మసడవ�

భరస : వనసకటసరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-2-42
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శరసతలమల
ఇసటట ననస:77-2-43
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శశషరల
ఇసటట ననస:77-2-43
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:జ జగరకజ భసడనరర
ఇసటట ననస:77-2-48
వయససస:34
లస: ససస స

95-179/78

తసడడ:జ చసదథలలర మహన కలమమర
ఇసటట ననస:77-2-42
వయససస:19
లస: పప

భరస : నరజసదజజరవన
ఇసటట ననస:77-2-43
వయససస:42
లస: ససస స

5938 SQX0915843
పపరర: టటనన కలమమరర

5921 AP151000618223
పపరర: శసకరగగపస చసదథలల

95-179/1092

తసడడ:జ ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:77-2-36
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటసరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-2-42
వయససస:43
లస: పప

5923 AP151000618178
పపరర: వనసకటసరసబ శవరరవప చసదథలల

5935 SQX2183952
పపరర: దదబబశక బబర

95-179/61

భరస : శసకరగగపస
ఇసటట ననస:77-2-42
వయససస:44
లస: ససస స

5920 AP151000618084
పపరర: మహన రరవప

5932 MLJ3196250
పపరర: పజకరష జరవన

5915 SQX1145276
పపరర: ననగ శవ చసదస తనళళ బతష
స ల

5918 SQX0244145
పపరర: ససనతకలమమరర చసదథలల

5913 SQX2417913
పపరర: రమమశ కలమమర లసగమలలర

తసడడ:జ శకనవరస రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:77-2-35
వయససస:46
లస: పప

తలర : వరణణ
ఇసటట ననస:77-2-36
వయససస:31
లస: పప

5917 SQX0244269
పపరర: సరశతననగవరణణ చసదథలల

5929 AP151000621181
పపరర: బబబబబయ జరవన

95-179/59

తసడడ:జ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:77-2-35
వయససస:54
లస: పప

5914 AP151000621171
పపరర: సశరరజఖలకడర మసడవ�

5926 MLJ3200433
పపరర: ససగరతదదవ జరవన

5912 AP151000618196
పపరర: పజసరదస కకతస మమసస

5937 SQX0774901
పపరర: మమతన భసడనరర

95-179/115

భరస : ససదదప భసడనరర
ఇసటట ననస:77-2-48
వయససస:34
లస: ససస స
95-179/117

5940 AP151000621007
పపరర: చసదజ

95-179/118

భరస : ధనరరజ
ఇసటట ననస:77-2-48
వయససస:50
లస: ససస స
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5941 SQX0775056
పపరర: మసజ కలమమరర భసడనరర

95-179/119

భరస : జగకగ
ఇసటట ననస:77-2-48
వయససస:54
లస: ససస స
5944 SQX1644210
పపరర: అనల కలమమర జరవన భసదరర

95-179/122

95-179/125

95-179/146

95-179/149

95-179/152

95-179/161

తసడడ:జ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:77-2-56
వయససస:35
లస: పప
5965 AP151000621238
పపరర: భబరత శకరరమ
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:77-2-57
వయససస:48
లస: ససస స
5968 AP151000621237
పపరర: పరరశతమర శకరరమ
భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:77-2-57
వయససస:80
లస: ససస స

95-179/148

95-179/150 5955 SQX1189076
95-179/151
5954 SQX1189183
పపరర: హహతదష కలమమర రరజ పపరరహహత
పపరర: దదలప కలమమర రరజ పపరరహహత

5957 SQX0564146
పపరర: ననగలకడర రజఖపలర

తసడడ:జ జగరకజ రరజ పపరరహహత
ఇసటట ననస:77-2-54
వయససస:29
లస: పప
95-179/159

5960 SQX0774687
పపరర: అనసతలకడర వసదవరసస

5963 AP151000618405
పపరర: సరసబశవరరవప రజఖమలర

5966 AP151000621066
పపరర: వసససధర పరరచసరర

5969 MLJ1739051
పపరర: శకరరమ శకనవరస రరవప
తసడడ:జ శకరరమ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:77-2-57
వయససస:56
లస: పప

5958 SQX0395566
పపరర: అనసపమ రజఖపలర

95-179/160

తసడడ:జ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-2-56
వయససస:35
లస: ససస స
95-179/162

5961 AP151000621380
పపరర: ససచరరత రజకపలర

95-179/163

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-2-56
వయససస:54
లస: ససస స
95-179/165

5964 MLJ3196649
పపరర: వసడవరసస రసగరరరవప

95-179/166

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-2-56
వయససస:60
లస: పప
95-179/168

భరస : చసదజశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:77-2-57
వయససస:53
లస: ససస స
95-179/170

95-179/145
5949 SQX1189142
పపరర: కలశబ కలమమరర రరజ పపరరహహత

భరస : దదలప కలమమర రరజ పపరరహహత
ఇసటట ననస:77-2-54
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకరటరరవ
ఇసటట ననస:77-2-56
వయససస:58
లస: పప
95-179/167

95-179/124

95-179/147 5952 SQX1167163
5951 SQX1189100
పపరర: మనన కలమమరర రరజ పపరరహహత
పపరర: కరసచన దదవ

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:77-2-56
వయససస:50
లస: ససస స
95-179/164

5946 MLJ1733831
పపరర: జగరకజ భసడనరర

తసడడ:జ జగరకజ రరజ పపరరహహత
ఇసటట ననస:77-2-54
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-2-56
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-2-56
వయససస:37
లస: ససస స
5962 MLJ3196706
పపరర: లకడరరరఘవనసదజకలమమర

95-179/126

తసడడ:జ జగరకజ రరజ పపరరహహత
ఇసటట ననస:77-2-54
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ వగరమజ
ఇసటట ననస:77-2-54
వయససస:55
లస: పప
5959 SQX0582379
పపరర: పదదరన రజకపలర

5948 SQX1644327
పపరర: భబవన భసదరర

95-179/121

తసడడ:జ ఫపలచసద భసడనరర
ఇసటట ననస:77-2-48
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:జ జగరకజ రరజ పపరరహహత
ఇసటట ననస:77-2-54
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జగరకజ పపరరహహత
ఇసటట ననస:77-2-54
వయససస:50
లస: ససస స
5956 SQX1189217
పపరర: జగరకజ పపరరహహత

95-179/123

తసడడ:జ జగరకజ భసదరర
ఇసటట ననస:77-2-49
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హహతదష కలమమర రరజ పపరరహహత
ఇసటట ననస:77-2-54
వయససస:25
లస: ససస స
5953 SQX1189233
పపరర: ఉష దదవ

5945 SQX0915850
పపరర: మనన కలమమరర

5943 SQX0774711
పపరర: ససదదప కలమమర భసడనరర

తసడడ:జ జయసత లమల
ఇసటట ననస:77-2-48
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ జగ రరజ భసడనరర
ఇసటట ననస:77-2-48
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:జ వనలచసద
ఇసటట ననస:77-2-48
వయససస:58
లస: పప
5950 SQX1627886
పపరర: అసజల

95-179/120

తసడడ:జ ధన రరజ బసధనమబత
ఇసటట ననస:77-2-48
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ జగరకజ భసదరర
ఇసటట ననస:77-2-48
వయససస:36
లస: పప
5947 AP151000618473
పపరర: జమసతర లమల

5942 SQX1582940
పపరర: అభషపక బసధనమబత

5967 AP151000621087
పపరర: మలలర శశరర శకరరమ

95-179/169

భరస : ననగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:77-2-57
వయససస:55
లస: ససస స
95-179/171

5970 MLJ1744341
పపరర: శకరరమ ననగమలలర సశర రరవప

95-179/172

తసడడ:జ శకరరమ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:77-2-57
వయససస:57
లస: పప
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95-179/176

తసడడ:జ వనసకట పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:77-2-59
వయససస:27
లస: ససస స
5974 AP151000621002
పపరర: శరఖమల చతరరల

95-179/179

95-179/1097

95-179/195

95-179/198

95-179/201

95-179/204

95-179/208

భరస : కరసత లమల
ఇసటట ననస:77-3-93
వయససస:64
లస: ససస స

5984 SQX1515388
పపరర: లకడరగరయతజ మమఘన పరదరరర

5987 SQX1330885
పపరర: ససతతషస తతనసగగసటర

95-179/211

95-179/199

95-179/194

95-179/1099
5982 SQX2183440
పపరర: వనసకట నలన అనసష గగడడవరడ

5985 AP151000621192
పపరర: మరరబబయ పరదరరస

5996 SQX1333285
పపరర: రజఖ

5999 SQX1332972
పపరర: అనల కలమమర
తసడడ:జ కరసతలమల
ఇసటట ననస:77-3-93
వయససస:39
లస: పప

95-179/200

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:77-2-78
వయససస:43
లస: ససస స
95-179/202

5988 AP151000621388
పపరర: లకడర తతనసగగసటర

95-179/203

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:77-2-81
వయససస:57
లస: ససస స
95-179/207

తసడడ:జ అషప క కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-3-93
వయససస:24
లస: ససస స
95-179/209

5994 SQX1089052
పపరర: మసజ దదవ జరవన

95-179/210

భరస : అషప క కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-3-93
వయససస:52
లస: ససస స
95-180/58

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:77-3-93
వయససస:41
లస: ససస స
95-180/60

5979 SQX1331248
పపరర: అశత ఘసటట

95-179/205 5991 SQX1089037
5990 AP151000618173
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప తతనసగగసటర
పపరర: పపజ జరవన

5993 SQX1088989
పపరర: ససశటట జరవన

95-179/181

భరస : ఉదయ గగడడవరడ
ఇసటట ననస:77-2-71
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ అషప క కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-3-93
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ పకకజ జరవన
ఇసటట ననస:77-3-93
వయససస:55
లస: పప
5998 SQX1231893
పపరర: కకరణ దదవ జరవన

95-179/1098

తసడడ:జ వఠలమజవప
ఇసటట ననస:77-2-89
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:జ అషప క కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-3-93
వయససస:25
లస: ససస స
5995 SQX1088963
పపరర: అషప క కలమమర జరవన

5981 SQX2257830
పపరర: వనసకటటశశరలల నసలక

5976 SQX0774737
పపరర: వనసకట పపలమరరరవప చతరరల

తసడడ:జ మననరసజన ఘసటట
ఇసటట ననస:77-2-71
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకషప ర తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:77-2-81
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ మలర కరరరర న రరవప
ఇసటట ననస:77-2-81
వయససస:34
లస: పప
5992 SQX1089003
పపరర: జయ జరవన

95-179/193

తసడడ:జ శకనవరసరరవప పరదరరర
ఇసటట ననస:77-2-78
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:77-2-78
వయససస:49
లస: పప
5989 MLJ3196490
పపరర: కజసరర కకశశర తతనసగగసటర

5978 SQX1644368
పపరర: కకషష కలమమరర గగడడవరడ

95-179/178

తసడడ:జ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:77-2-59
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:జ వనసకట శరసబయఖ నసలక
ఇసటట ననస:77-2-71
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరసరరవప పరదరరర
ఇసటట ననస:77-2-78
వయససస:24
లస: ససస స
5986 AP151000618116
పపరర: శకనవరసరరవప

95-179/180

భరస : నగరతనస
ఇసటట ననస:77-2-71
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:జ రరమచసదజ రరవప
ఇసటట ననస:77-2-71
వయససస:62
లస: పప
5983 SQX1310549
పపరర: సపపపక నకకత

5975 MLJ3196516
పపరర: వనసకటససధనకర చతరరల�

5973 AP151000621055
పపరర: వనసకట ధనలకడర చతరరల

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:77-2-59
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:77-2-59
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ సతఖననరరయణ మదదన
ఇసటట ననస:77-2-64
వయససస:29
లస: ససస స
5980 MLJ3196029
పపరర: చనననగరతనస గగడడవరడ

95-179/177

భరస : వనసకట ససధనకరరరవప చతరరల
ఇసటట ననస:77-2-59
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:77-2-59
వయససస:74
లస: ససస స
5977 SQX2296143
పపరర: సతఖ ససభబన మదదన

5972 SQX0582338
పపరర: హహమలత చతరరల

5997 AP151000624241
పపరర: కకరణ

95-180/59

భరస : కరసతలమల
ఇసటట ననస:77-3-93
వయససస:58
లస: ససస స
95-180/61

6000 SQX1231885
పపరర: కరసత లమల

95-180/62

తసడడ:జ గణణష మమల
ఇసటట ననస:77-3-93
వయససస:66
లస: పప
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95-180/63 6002 AP151000624561
6001 SQX1828573
పపరర: ఘనన ననగ మధసమత దదవశశటట
పపరర: యన.వ.బ.రవకలమమర

తసడడ:జ ననగ వనసకట వర బ ఆర కలమమర దదవ
ఇసటట ననస:77-3-94
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:జ మగరళకకషరష
ఇసటట ననస:77-3-94
వయససస:50
లస: పప

6004 MLJ3205259
పపరర: వనసకటససశల� జజజర రర�

6005 SQX0965764
పపరర: వనసకట కరశ ననగ ససలలచన
దదవశశటట
భరస : ఎన వ వ బ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:77-3-95
వయససస:45
లస: ససస స

95-180/66

భరస : మధసససదన రరవప�
ఇసటట ననస:77-3-95
వయససస:39
లస: ససస స
6007 MLJ3204427
పపరర: శవననగజశశర రరవప జజజర రర

95-180/69

తసడడ:జ ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:77-3-95
వయససస:71
లస: పప
6010 SQX2289809
పపరర: దసరజరశ నసదదన రరజపపరరహహత

95-179/1117

95-180/72

తసడడ:జ వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:77-3-96
వయససస:48
లస: పప
6016 SQX0056879
పపరర: పరవన కకట�

95-179/246

తసడడ:జ బబబగరరవప�
ఇసటట ననస:77-3-109
వయససస:30
లస: ససస స
6019 AP151000621041
పపరర: పదరజ కకట
భరస : బబబరరవప
ఇసటట ననస:77-3-109
వయససస:47
లస: ససస స
6022 SQX0774794
పపరర: ససతనరరమగ బబ లశశటట

95-179/252

తసడడ:జ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-3-109
వయససస:61
లస: పప
6028 SQX0747006
పపరర: ససధదర పరదరరర
తసడడ:జ ససధనకర పరదరరర
ఇసటట ననస:77-3-131
వయససస:26
లస: పప

95-179/1115

6011 SQX1306704
పపరర: సరశత ససదస

95-180/70

95-180/68

6009 SQX2316164
పపరర: అశశక సససగ రరజపపరరహహత

95-179/1116

6012 MLJ3203122
పపరర: జజఖత కకట�

95-180/71

తసడడ:జ ఆసజననయగలల ససదస
ఇసటట ననస:77-3-96
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మగరళకకషష�
ఇసటట ననస:77-3-96
వయససస:45
లస: ససస స

95-180/73
6014 MLJ3205614
పపరర: భవరరజ షప మల జ� పప రహహత
�
తసడడ:జ సమగలమల జ�
ఇసటట ననస:77-3-96
వయససస:64
లస: పప

6015 SQX2231892
పపరర: అమర సససగ గరపరల రరజ
పపరరహహత
తసడడ:జ గరపరల సససగ రరజ పపరరహహత
ఇసటట ననస:77-3-96
వయససస:22
లస: పప

95-180/848

6017 MLJ1746841
పపరర: రజఖ రరణణ� బబ లశశటట �

6018 SQX1452085
పపరర: వజయ లకడర పపనసగరసడ

95-179/248

95-179/247

6020 SQX0471185
పపరర: వనసకటలకడరపదనరవత బబ లశశటట

భరస : కకషష సరయ పపనసగరసడ
ఇసటట ననస:77-3-109
వయససస:44
లస: ససస స
95-179/250

6023 SQX1452051
పపరర: కకషష సరయ పపనసగరసడ

6026 MLJ3196763
పపరర: సతఖననరరయణ కకట

6029 SQX0361436
పపరర: ససధనకర పరదరరస�
తసడడ:జ ధనలకడర�
ఇసటట ననస:77-3-131
వయససస:57
లస: పప

95-179/251
6021 SQX0056887
పపరర: వనణగ గరపరల అమరరనథ వనచనచ

తసడడ:జ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-3-109
వయససస:44
లస: పప
95-179/253

6024 SQX0471177
పపరర: రరమశరసససలల బబ లశశటట

95-179/254

తసడడ:జ శకరరమమబరరస
ఇసటట ననస:77-3-109
వయససస:60
లస: పప
95-179/256

తసడడ:జ బబపయఖ
ఇసటట ననస:77-3-109
వయససస:82
లస: పప
95-126/484

6006 MLJ3205267
పపరర: మధసససధనరరవప� జజజర రర�

తసడడ:జ జగదదశ సససగ రరజపపరరహహత
ఇసటట ననస:77-3-96
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ ససబబబరరవప పపనసగరసడ
ఇసటట ననస:77-3-109
వయససస:53
లస: పప
95-179/255

95-180/65

తసడడ:జ శవ ననగజశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:77-3-95
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమశశసససలల
ఇసటట ననస:77-3-109
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:జ రరమశరసససన లల
ఇసటట ననస:77-3-109
వయససస:46
లస: పప
6025 AP151000618458
పపరర: బబబబరరవప కకట

95-180/67

భరస : ససతనరరస� �
ఇసటట ననస:77-3-109
వయససస:41
లస: ససస స
95-179/249

6003 SQX1306761
పపరర: ననగ పజవలర క దదవశశటట

తసడడ:జ ఎన వ వ భదజ రవ కలమమర దదవశశటట
ఇసటట ననస:77-3-95
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ జగదదశ సససగ రరజపపరరహహత
ఇసటట ననస:77-3-96
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకశశర సససగ రరజపపరరహహత
ఇసటట ననస:77-3-96
వయససస:33
లస: ససస స
6013 MLJ3203130
పపరర: మగరళకకషష కకట

6008 SQX2316115
పపరర: కకశశర సససగ రరజపపరరహహత

95-180/64

95-126/481
6027 SQX0368290
పపరర: దసరరర ససరఖ సససదరరదదన పరదరరస

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:77-3-131
వయససస:54
లస: ససస స
95-126/486

6030 SQX0774620
పపరర: సఫభబగఖ మగనగరల

95-179/329

తసడడ:జ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:77-3-136/1
వయససస:34
లస: ససస స
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95-179/341

భరస : రవసదజ
ఇసటట ననస:77-3-141
వయససస:37
లస: ససస స
6034 AP151000621052
పపరర: వజయ వరరరన కకట

6032 MLJ3196276
పపరర: రవసదజ

తసడడ:జ రరస చసద
ఇసటట ననస:77-3-141
వయససస:45
లస: పప
95-179/344

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-3-142
వయససస:48
లస: ససస స

6035 AP151000621051
పపరర: పరరశత కకట

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:77-3-142
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ శకరరమ చసదజమబరరస
ఇసటట ననస:77-3-146
వయససస:26
లస: ససస స
6043 MLJ1747260
పపరర: రవకలమమర� పచచపపలలసస�

95-180/84

95-180/87

95-180/90

95-180/93

తసడడ:జ ఛనగననజజ
ఇసటట ననస:77-4-151
వయససస:48
లస: పప

6047 MLJ1744887
పపరర: గరతమ కలమమర

6050 SQX1332378
పపరర: వజయలకడర ససగగరల

6053 SQX1871458
పపరర: యమష కలమమర

95-180/96

6056 SQX1143221
పపరర: మదన కలమమర పపరరహహత

95-180/85

6059 SQX1602706
పపరర: వజయ లమల
తసడడ:జ మతలమల
ఇసటట ననస:77-4-151
వయససస:54
లస: పప

6039 MLJ3196425
పపరర: కకటటశశరరరవప

95-179/349

6042 SQX0768275
పపరర: Janaki Pokuri

95-180/83

6045 SQX0933333
పపరర: నతత దదవ జరవన

95-180/86

భరస : మహన లమల
ఇసటట ననస:77-3-147
వయససస:36
లస: ససస స
95-180/88

6048 AP151000624313
పపరర: మహన లమల�

95-180/89

తసడడ:జ రరకబ చసదదర�
ఇసటట ననస:77-3-147
వయససస:42
లస: పప
95-180/91

6051 SQX0556761
పపరర: ససశలమదదవ�

95-180/92

భరస : నరజష కలమమర�
ఇసటట ననస:77-4-151
వయససస:41
లస: ససస స
95-180/94

6054 SQX1452671
పపరర: పపనత కలమమర జరవన లలకరద

95-180/95

తసడడ:జ నరజష కలమమర జరవన లలకరద
ఇసటట ననస:77-4-151
వయససస:24
లస: పప
95-180/97

తసడడ:జ ఘన శరఖస జ పపరరహహత
ఇసటట ననస:77-4-151
వయససస:32
లస: పప
95-180/99

95-179/346

భరస : శకరరమ చసదజమబరరస
ఇసటట ననస:77-3-146
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ నరజష కలమమర
ఇసటట ననస:77-4-151
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ గరరరశసకర జ రరజ పపరరహహత
ఇసటట ననస:77-4-151
వయససస:22
లస: పప
6058 SQX0557397
పపరర: నరజష కలమమర

95-180/82

భరస : బబలచసదజ శశఖరరరవప ససగగరల
ఇసటట ననస:77-3-148
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఛనగననజజ�
ఇసటట ననస:77-4-151
వయససస:75
లస: ససస స
6055 SQX1333228
పపరర: పజకరశ కలమమర రరజ పపరరహహత

6044 SQX0767871
పపరర: శకరరమ చసదజమబరరస పస

6036 SQX0942474
పపరర: పకధదశ కకట

తసడడ:జ లకడరననరరయణ
ఇసటట ననస:77-3-142
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:జ రరకబ చసద
ఇసటట ననస:77-3-147
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:77-3-147
వయససస:82
లస: పప
6052 SQX0557496
పపరర: కమలమదదవ�

95-179/348

తసడడ:జ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-3-146
వయససస:59
లస: పప

భరస : మగరళకకషష�
ఇసటట ననస:77-3-147
వయససస:72
లస: ససస స
6049 AP151000624560
పపరర: మగరళకకషరష దదవశశటట �

6041 SQX1602714
పపరర: రరజఖ లకడర రరడడ

95-179/343

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-3-142
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ పపరష చసదజ రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:77-3-146
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:జ జననరదనరరవప� �
ఇసటట ననస:77-3-146
వయససస:49
లస: పప
6046 AP151000624331
పపరర: పరరశత దదవశశటట �

95-179/345

తసడడ:జ లకడరననరరయణ గరడ
ఇసటట ననస:77-3-142
వయససస:53
లస: పప
95-180/81

6033 MLJ3200342
పపరర: కళఖణణ కకట

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:77-3-142
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : లకడరననరరయణ
ఇసటట ననస:77-3-142
వయససస:75
లస: ససస స

95-179/347 6038 MLJ3196078
6037 SQX1095570
పపరర: వ ఆర లకడర ననరరయణ కకట
పపరర: హనసమసతరరవప

6040 SQX0767947
పపరర: వనవషషవ పస

95-179/342

6057 SQX1143213
పపరర: ఝగమరరరల శసఖ

95-180/98

తసడడ:జ ఘఘవరరరల
ఇసటట ననస:77-4-151
వయససస:36
లస: పప
95-180/100

6060 MLJ3205069
పపరర: భబగఖవసతదదవ కసకరరయమ

95-180/101

భరస : జతదసదజకలమమర
ఇసటట ననస:77-4-152
వయససస:40
లస: ససస స
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6061 SQX0329359
పపరర: ఆషసశ కలమమర బసడనరర�

95-180/102

తసడడ:జ జగరరరరజ జరవన�
ఇసటట ననస:77-4-152
వయససస:40
లస: పప
6064 MLJ3204294
పపరర: మహవరజరవన� �

95-180/105

95-180/849

తసడడ:జ పపలమరరరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:77-4-156
వయససస:46
లస: పప
6070 SQX2193100
పపరర: కరసతలమల కకఠరరర

95-180/851

తసడడ:జ సప కల చసద జరఇవనవ కకఠరరర
ఇసటట ననస:77-4-157
వయససస:63
లస: పప
6073 SQX1167684
పపరర: బబబర రసజన

95-180/110

95-180/113

95-180/116

తలర : జబబబ
ఇసటట ననస:77-4-158
వయససస:31
లస: పప
6085 SQX1515495
పపరర: సరసబశవ రరవప కకతతరర
తసడడ:జ ససబబ రరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:77-4-158
వయససస:49
లస: పప
6088 SQX0965525
పపరర: ఇమరడడ భబరత
భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:77-4-159
వయససస:35
లస: ససస స

6069 SQX1515461
పపరర: వనణగ గరపరల రరవప కళళపలర

తసడడ:జ జగన మహన రరవప కళళపలర
ఇసటట ననస:77-4-157
వయససస:39
లస: పప

6071 SQX2193118
పపరర: ఆశ దదవ కకఠరరర

6072 SQX1412394
పపరర: ససససరథ కకతతరర

95-180/852

6074 SQX1078022
పపరర: బబబర ససపజయ

6077 MLJ3204773
పపరర: లకడర� కకతత
స రర�

6080 SQX1145136
పపరర: బబల కకషష కకతత
స రర

6083 SQX1077909
పపరర: రవసదజ బబబర

6086 MLJ3204807
పపరర: శకనవరసరరవప� కకతత
స రర�

6089 SQX1145110
పపరర: భబరత పపలపరటట
భరస : ఈశశర అనల కలమమర
ఇసటట ననస:77-4-159
వయససస:36
లస: ససస స

95-180/108

95-180/109

తసడడ:జ సరసబశవ రరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:77-4-158
వయససస:24
లస: ససస స
95-180/111

6075 SQX1145102
పపరర: రరమమ దదవ శసభబన

95-180/112

భరస : వర బజహర చనరర
ఇసటట ననస:77-4-158
వయససస:41
లస: ససస స
95-180/114

6078 SQX1077917
పపరర: బబబర పరరశత

95-180/115

భరస : గరనబబ
ఇసటట ననస:77-4-158
వయససస:58
లస: ససస స
95-180/117

6081 SQX0768325
పపరర: ససదదప బబబర

95-180/118

తసడడ:జ జనన బ బబబర
ఇసటట ననస:77-4-158
వయససస:28
లస: పప
95-180/120

6084 MLJ3204583
పపరర: వరబజహరచనరర శసభబన�

95-180/121

తసడడ:జ వరభదనజచనరర శసభబన�
ఇసటట ననస:77-4-158
వయససస:41
లస: పప
95-180/123

తసడడ:జ వనసకటససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:77-4-158
వయససస:52
లస: పప
95-180/125

95-180/107

95-180/850
6068 SQX2368082
పపరర: వనసకట లకడర ననగ రరజ కలమమరర
నసబబరర
భరస : మధసససధనరరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:77-4-156
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ ఉడవ బబబర
ఇసటట ననస:77-4-158
వయససస:37
లస: పప
95-180/122

6066 SQX0965509
పపరర: ససబబననధ మననన
తసడడ:జ నతనయ
ఇసటట ననస:77-4-154
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:77-4-158
వయససస:26
లస: పప
95-180/119

95-180/104

భరస : ససబబననధ
ఇసటట ననస:77-4-154
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:77-4-158
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వరభదనజచనరర శసభబన�
ఇసటట ననస:77-4-158
వయససస:58
లస: ససస స
6082 SQX0767962
పపరర: బబలమజ బబబర

95-180/106

భరస : రవసదజ
ఇసటట ననస:77-4-158
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:77-4-158
వయససస:45
లస: ససస స
6079 MLJ3204591
పపరర: గజలకడర శసభబన�

6065 SQX0965517
పపరర: ససజజత మననన

6063 MLJ3204286
పపరర: కరసత� �

భరస : మహవరజరవన� �
ఇసటట ననస:77-4-153
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కరసతలమల కకఠరరర
ఇసటట ననస:77-4-157
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : బబలమజ
ఇసటట ననస:77-4-158
వయససస:26
లస: ససస స
6076 SQX1515503
పపరర: శవ పరరశత కకతతరర

95-180/103

తసడడ:జ పపక రరజ
ఇసటట ననస:77-4-152
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ మణణక చసద� �
ఇసటట ననస:77-4-153
వయససస:51
లస: పప
6067 SQX2364693
పపరర: మధసససధనరరవప నసబబరర

6062 AP151000624558
పపరర: జతదసదజకలమమర కసకరరయమ

6087 AP151000624306
పపరర: వరభదనజచనరర శసభబన

95-180/124

తసడడ:జ గరవసచనరర
ఇసటట ననస:77-4-158
వయససస:62
లస: పప
95-180/126

6090 SQX0582486
పపరర: ససలలచన ఇమరడడ�

95-180/127

భరస : రమమష కలమమర�
ఇసటట ననస:77-4-159
వయససస:36
లస: ససస స
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6091 SQX0582494
పపరర: శకలకడర జయవరరరన ఇమరడడ�

95-180/128

భరస : రతనకలమమర�
ఇసటట ననస:77-4-159
వయససస:39
లస: ససస స
6094 MLJ3746989
పపరర: సరరజన శదళళ శదళళ

95-180/131

95-180/134

95-180/138

95-180/141

95-180/143

95-180/146

భరస : వమల కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-4-162
వయససస:34
లస: ససస స
6112 SQX0942615
పపరర: కరశలమష కలమమర దసరరరన

95-180/149

తసడడ:జ భబనసదనస మమల
ఇసటట ననస:77-4-182
వయససస:44
లస: పప

6099 SQX0582478
పపరర: రతనకలమమర ఇమరడడ�

95-180/137

6101 SQX1758564
పపరర: రతననచనరర కకపపరపప

తసడడ:జ ససతనరరమమసజననయగలల�
ఇసటట ననస:77-4-159
వయససస:51
లస: పప
95-180/139

6104 SQX1476572
పపరర: శసకర లమల లమలమ

6107 SQX1584953
పపరర: ససగరత దదవ దసరగరణణ

95-180/215

95-180/142

6105 NDX2450658
పపరర: శరసత దదవ

95-180/144

భరస : కరశలమష కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-4-162
వయససస:32
లస: ససస స

6110 SQX0965533
పపరర: గసగరదదవ దసరరరన

6111 SQX1521591
పపరర: అశశక జరవన

6116 SQX0965491
పపరర: జజగలమల పజజజపత

6119 SQX1815364
పపరర: సరయ దసరర చసతన

94-180/339

6108 SQX0879262
పపరర: మసజదదవ జరవన దసరరరన

భరస : ససజయ కలమమర జరవన దసరగరణణ
ఇసటట ననస:77-4-162
వయససస:31
లస: ససస స

6113 SQX0965541
పపరర: వమల జరవన దసరరరన

95-180/140

భరస : శరసత దదవ
ఇసటట ననస:77-4-161
వయససస:72
లస: ససస స

95-180/147

95-180/145

95-180/148

తసడడ:జ గణణశ మలర జరవన
ఇసటట ననస:77-4-162
వయససస:41
లస: పప
95-180/150

6114 SQX0942623
పపరర: ఒటరల జరవన దసరరరన

95-180/151

తసడడ:జ తలలక చసద దసరరరన
ఇసటట ననస:77-4-162
వయససస:66
లస: పప
95-180/216

తసడడ:జ గరతనజ
ఇసటట ననస:77-4-180
వయససస:49
లస: పప
95-180/218

6102 SQX1476549
పపరర: ననగమణణ బబయ లమలమ
భరస : శసకర లమలమ
ఇసటట ననస:77-4-160
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:జ ఒతనరల
ఇసటట ననస:77-4-162
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ ననపరజ
ఇసటట ననస:77-4-180
వయససస:44
లస: పప
6118 SQX1229443
పపరర: రరస హరర మమల

95-180/135

భరస : ఒతనరల
ఇసటట ననస:77-4-162
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:జ ఒటరల జరవన దసరరరన
ఇసటట ననస:77-4-162
వయససస:41
లస: పప
6115 SQX0965483
పపరర: మహన లమల పజజజపత

95-180/133

తసడడ:జ గణణష లమల లమలమ
ఇసటట ననస:77-4-160
వయససస:49
లస: పప

భరస : శరసత దదవ
ఇసటట ననస:77-4-161
వయససస:72
లస: ససస స
6109 SQX0879247
పపరర: రజఖమదదవ జరవన

6096 SQX1145128
పపరర: ఈశశర అనల కలమమర
పపలపరటట
తసడడ:జ జగరనధ రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:77-4-159
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటసశరరర కకపపరపప
ఇసటట ననస:77-4-159/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ దదశ దనశ
ఇసటట ననస:77-4-160
వయససస:32
లస: పప
6106 SQX1871433
పపరర: శరసత దదవ

6098 SQX0582452
పపరర: రవకలమమర ఇమరడడ

95-180/130

95-180/132

తసడడ:జ ససతనరరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:77-4-159
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ రతయఖ చడళ
ఇసటట ననస:77-4-159
వయససస:76
లస: పప
6103 SQX1332444
పపరర: దనససహ డడసననల

6095 AP151000624434
పపరర: ససతనరరవమర యకకల�

6093 SQX0582502
పపరర: ససబబరతనస ఇమరడడ�

భరస : ససతనరరమమసజననయగలల�
ఇసటట ననస:77-4-159
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:77-4-159
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:జ పపరయఖ
ఇసటట ననస:77-4-159
వయససస:43
లస: పప
6100 SQX1758572
పపరర: ససబబ రరవప చడళ

95-180/129

భరస : రమమశ కలమమర యకకఅల
ఇసటట ననస:77-4-159
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప శదళళ
ఇసటట ననస:77-4-159
వయససస:74
లస: ససస స
6097 AP151000624432
పపరర: రమమష కలమమర యకకల

6092 SQX1758622
పపరర: లకడర శకలసతల యకకఅల

6117 SQX1229450
పపరర: లకడర మమల

95-180/217

భరస : రరస హరర మమల
ఇసటట ననస:77-4-182
వయససస:36
లస: ససస స
95-137/523

భరస : వనసకటశవ ననగవర పజసరద చసతన
ఇసటట ననస:77-4-184
వయససస:23
లస: ససస స

6120 SQX1602649
పపరర: మమధవ చసతన

95-180/219

భరస : మణణ కసట చసతన
ఇసటట ననస:77-4-184
వయససస:24
లస: ససస స
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6121 SQX0077958
పపరర: పజసరద చసతన�
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95-180/220

తసడడ:జ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:77-4-184
వయససస:33
లస: ససస స
6124 AP151000624058
పపరర: లకడర గగడడవరడ�

95-180/223

95-180/226

95-180/229

95-180/232

95-180/235

95-180/238

95-180/241

భరస : సప హన లమల జ
ఇసటట ననస:77-4-189
వయససస:78
లస: ససస స

6129 AP151000624061
పపరర: మగరహరరరరవప గగడడవరడ�

95-180/228

6131 MLJ3205739
పపరర: రరజజశశరర ససగసశశటట

తసడడ:జ పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:77-4-184/1
వయససస:57
లస: పప
95-180/230

95-180/803

95-180/231

95-180/233 6135 SQX0768242
95-180/234
6134 SQX1031350
పపరర: యజజ గణణష కలమమర శసగసశశటట
పపరర: యజజ గణణష కలమమర సససగసశశటట

6137 MLJ3205903
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప సససగసశశటట

తసడడ:జ వరససదదవరరవప
ఇసటట ననస:77-4-187
వయససస:28
లస: పప
95-180/236

6140 SQX1031319
పపరర: వరససదదవ రరవప సససగసశశటట

6143 MLJ3205416
పపరర: లకడరకలమమరర కలరరనల� �

6146 NDX2407278
పపరర: పపజ జరవన

6149 SQX1306605
పపరర: నఖత ననమచసద జ
తసడడ:జ ననమచసద జరవన
ఇసటట ననస:77-4-189
వయససస:25
లస: ససస స

6138 AP151000624067
పపరర: పపరష చసదనజరరవప ససగసశశటట

95-180/237

తసడడ:జ పరసడడ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:77-4-187
వయససస:43
లస: పప
95-180/239

6141 AP151000624111
పపరర: పరసడడరసగరరరవప ససగసశశటట

95-180/240

తసడడ:జ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:77-4-187
వయససస:63
లస: పప
95-180/242

6144 SQX2018174
పపరర: ససతనరరమయఖ తతట

95-180/802

తసడడ:జ వనసకట ససబబయఖ తతట
ఇసటట ననస:77-4-188
వయససస:76
లస: పప
94-180/340

తసడడ:జ ననమ చసద జరవన
ఇసటట ననస:77-4-189
వయససస:22
లస: ససస స
94-180/342

6132 AP151000624028
పపరర: లలత కలమమరర ససగసశశటట �
భరస : వరససదదవరరవప�
ఇసటట ననస:77-4-187
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటననగజశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:77-4-188
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:77-4-188
వయససస:55
లస: ససస స
6148 NDX2407294
పపరర: గగణణదదవ

95-180/227

తసడడ:జ చలపత రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:77-4-187
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:77-4-187
వయససస:66
లస: పప
6145 SQX2018190
పపరర: రరజఖలకడర తతట

6128 SQX1602763
పపరర: రరమమరరవప నసతకటటట

తసడడ:జ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:77-4-187
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:77-4-187
వయససస:58
లస: పప
6142 SQX0894048
పపరర: ననగజశశర రరవప జయవరపప

95-180/225

తసడడ:జ వరససదదవ రరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:77-4-187
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:77-4-187
వయససస:38
లస: పప
6139 AP151000624023
పపరర: వరససదదవరరవప ససగసశశటట

6126 SQX1195693
పపరర: శవ సరయ అరరణ కలమమర
గగడడవరడ
తసడడ:జ మగరళ కకషప ర గగడడవరడ
ఇసటట ననస:77-4-184/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : పరసడడ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:77-4-187
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-4-187
వయససస:61
లస: ససస స
6136 MLJ3205911
పపరర: ననగజశశర రరవప సససగసశశటట

95-180/224

తసడడ:జ సతఖ ననరరయణ నసతకటటట
ఇసటట ననస:77-4-184/1
వయససస:55
లస: పప

భరస : వరససదదవ రరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:77-4-187
వయససస:57
లస: ససస స
6133 SQX0894055
పపరర: పజమల దదవ జయవరపప

6125 SQX1602771
పపరర: సరళ దదవ నసతకటటట

95-180/222
6123 SQX1602813
పపరర: ననగ లకడర ససకనఖ నసతకటటట

తసడడ:జ రరమమరరవప నసతకటటట
ఇసటట ననస:77-4-184/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప నసతకటటట
ఇసటట ననస:77-4-184/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:జ రరమమరరవప నసతకటటట
ఇసటట ననస:77-4-184/1
వయససస:30
లస: పప
6130 SQX1031335
పపరర: లలత శసగససపటట

95-180/221

తసడడ:జ ససబబబరరవప కలసచనపలర
ఇసటట ననస:77-4-184
వయససస:37
లస: పప

భరస : మగరహరరరరవప�
ఇసటట ననస:77-4-184/1
వయససస:51
లస: ససస స
6127 SQX1602797
పపరర: ససనల కలమమర నసతకటటట

6122 SQX0933275
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచనపలర

6147 NDX2407286
పపరర: నఖత జరవన

94-180/341

తసడడ:జ ననమ చసద జరవన
ఇసటట ననస:77-4-189
వయససస:25
లస: ససస స
95-180/243

6150 SQX0663070
పపరర: తజశరలమ దదవ

95-180/244

భరస : పజకరశకలమమర
ఇసటట ననస:77-4-189
వయససస:41
లస: ససస స
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పపరర: ససజ దదవ
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95-180/245

భరస : హహమమచసద
ఇసటట ననస:77-4-189
వయససస:42
లస: ససస స
6154 SQX0663039
పపరర: ననమచసద

95-180/246 6153 SQX0663104
6152 SQX0663054
పపరర: ననగ ససరజష బబబగ అయనవవలల
పపరర: పజకరష కలమమర

తసడడ:జ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:77-4-189
వయససస:38
లస: పప
95-180/248

తసడడ:జ గగలబ చసద జ
ఇసటట ననస:77-4-189
వయససస:52
లస: పప

6155 MLJ3205747
పపరర: లకడరకలమమరర పససమరరస

తసడడ:జ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:77-4-190
వయససస:72
లస: పప
6160 SQX1332543
పపరర: చగన దదవ పజజజపత

95-180/254

95-180/257

95-180/260

95-180/263

95-180/266

తసడడ:జ ఈసశర దనస
ఇసటట ననస:77-4-194
వయససస:57
లస: పప

6167 SQX0557462
పపరర: మసజదదవ మగథ

6170 SQX0965749
పపరర: వకకక కలమమర జరవన మగతన

6173 SQX2395853
పపరర: కలమమరర బబయ అగరవరల

95-180/268

6176 SQX0933143
పపరర: ననగ వనసకట రవతదజ డథగరపరరస

95-180/258

6179 SQX0077826
పపరర: తజపపర సససదరర ససగగరల
తసడడ:జ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:77-4-195
వయససస:31
లస: ససస స

95-180/253

6162 SQX1412469
పపరర: చనగరన రరమ పరజజజపత

95-180/256

6165 SQX1663715
పపరర: పసజయమసక జరవన

95-180/259

భరస : మగతస వకకక కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-4-193
వయససస:30
లస: ససస స
95-180/261

6168 SQX0965756
పపరర: ససతతష కలమమర మగతన

95-180/262

తసడడ:జ బబబగలమల
ఇసటట ననస:77-4-193
వయససస:26
లస: పప
95-180/264

6171 SQX0557371
పపరర: గగలమబ చనసద జ మగథ

95-180/265

తసడడ:జ బబబగలమల
ఇసటట ననస:77-4-193
వయససస:29
లస: పప
95-179/1118

6174 SQX1226431
పపరర: శశష రతన కలమమరర దథగరపరరస

95-180/267

తసడడ:జ వరరసజననయగలల దథగరపరరస
ఇసటట ననస:77-4-194
వయససస:25
లస: ససస స
95-180/269

తసడడ:జ వరరసజననయగలల డథగరపరరస
ఇసటట ననస:77-4-194
వయససస:28
లస: పప
95-180/864

6159 SQX1332477
పపరర: జమ కల దదవ పజజజపత

తసడడ:జ ఇసదజ రరస జ పరజజజపత
ఇసటట ననస:77-4-191
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకధర లమల అగరవరల
ఇసటట ననస:77-4-194
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయగలల�
ఇసటట ననస:77-4-194
వయససస:48
లస: ససస స
6178 SQX2389302
పపరర: శకధర లమల అగరవరల

95-180/255

తసడడ:జ బబబగలమల
ఇసటట ననస:77-4-193
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ ఉదయ చనసగ జ�
ఇసటట ననస:77-4-193
వయససస:54
లస: పప
6175 SQX0557504
పపరర: రరజఖలకడర డథగరపరరస�

6164 SQX1332501
పపరర: బగద రరస పజజజపత

95-180/250

భరస : మహన లమల పజజజపత
ఇసటట ననస:77-4-191
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బబబగలమల�
ఇసటట ననస:77-4-193
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ బబబగలమల మగతస
ఇసటట ననస:77-4-193
వయససస:28
లస: పప
6172 SQX0557132
పపరర: బబబగలమల మగతన�

95-180/252

తసడడ:జ లచచరరస జ పజజజపత
ఇసటట ననస:77-4-191
వయససస:63
లస: పప

భరస : గగలమబ చసద మగతస
ఇసటట ననస:77-4-193
వయససస:31
లస: ససస స
6169 SQX1031368
పపరర: వకక కలమమర జరవన మగతస

6161 SQX0556548
పపరర: గకసధద కజ యస మణణకసఠ

6156 MLJ3205770
పపరర: పపషరపవత కరరసశశటట
భరస : చనవనసకటరతనస
ఇసటట ననస:77-4-190
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:జ శసకర
ఇసటట ననస:77-4-191
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ బగద రరస పజజజపత
ఇసటట ననస:77-4-191
వయససస:40
లస: పప
6166 SQX1211259
పపరర: శనన

95-180/249

తసడడ:జ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:77-4-190
వయససస:92
లస: పప

భరస : బగద రరస పజజజపత
ఇసటట ననస:77-4-191
వయససస:60
లస: ససస స
6163 SQX1332576
పపరర: మహన లమల పజజజపత

తసడడ:జ సప నరల
ఇసటట ననస:77-4-189
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-4-190
వయససస:61
లస: ససస స

95-180/251 6158 AP151000624004
6157 AP151000624083
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప పససమరరస�
పపరర: చనవనసకటరతనస కరరసశశటట �

95-180/247

6177 SQX0557447
పపరర: వరరసజననయగలల డథగరపరరస

95-180/270

తసడడ:జ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-4-194
వయససస:54
లస: పప
95-180/271

6180 SQX0077768
పపరర: ననగవనసకట అసజన ససగగరల

95-180/272

తసడడ:జ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:77-4-195
వయససస:32
లస: ససస స
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95-180/273

భరస : ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:77-4-195
వయససస:52
లస: ససస స
6184 SQX2520633
పపరర: జయశ కలమమర జరవన మగతస

95-179/1188

95-180/277

95-180/280

95-180/282

95-179/1178

95-180/288

95-179/1120

భరస : వమలలశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-202
వయససస:50
లస: ససస స

6194 SQX2363653
పపరర: రమమశ కలమమర జరవన

6197 AP151000621339
పపరర: హససరఖ దదవ

6200 MLJ3205663
పపరర: శకరరసవరపజసరద బబ లశశటట

6203 SQX1152776
పపరర: వఈశషవ బబ లశశటట

95-180/293

6206 SQX1096867
పపరర: రరధ మణణశక బబ లశశటట

95-179/1084

6209 SQX1096875
పపరర: రరధ కకషష బబ లశశటట
తసడడ:జ వమలలశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-202
వయససస:32
లస: పప

6189 SQX0557272
పపరర: ససదదప కలమమర కలరరనల

95-180/279

6192 SQX1050509
పపరర: మగరళ కకషష నసకల

95-179/350

6195 SQX2177913
పపరర: వససస ఫరతమ షపక

95-179/1119

తసడడ:జ రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:77-5-10
వయససస:20
లస: ససస స
95-179/351

6198 MLJ3206026
పపరర: వనసకటరజణగకరదదవ� బబ లశశటట �

95-180/287

భరస : వనసకటససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:77-5-201
వయససస:45
లస: ససస స
95-180/289

6201 AP151000624505
పపరర: వనసకటసతఖవరపజసరద బబ లశశటట

95-180/290

తసడడ:జ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-5-201
వయససస:64
లస: పప
95-180/291

6204 SQX1188433
పపరర: వషషవ బబ లశశటట

95-180/292

తసడడ:జ కకషష శసకర బబ లశశటట
ఇసటట ననస:77-5-202
వయససస:26
లస: ససస స
95-180/294

భరస : రరధ కకషష
ఇసటట ననస:77-5-202
వయససస:28
లస: ససస స
95-180/296

95-180/276

తసడడ:జ ఆసజననయ నరసససహ రరవప నసకల
ఇసటట ననస:77-4-459
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ కకషష శసకర
ఇసటట ననస:77-5-202
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : దసరర పజసరద
ఇసటట ననస:77-5-202
వయససస:27
లస: ససస స
6208 AP151000624118
పపరర: రరజరరజజశశరర బబ లశశటట

95-180/281

తసడడ:జ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-5-201
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకరరమ వర పజసరద బబ లశశటట
ఇసటట ననస:77-5-201/1
వయససస:44
లస: ససస స
6205 SQX1152784
పపరర: ఇసధస కలమమరర కసదసల

6191 SQX0557298
పపరర: ససరజష కలమమర కలరరనల

6186 SQX1226423
పపరర: కలరరనల ఉమమ గరతనసజల

తసడడ:జ ససరజష కలమమర
ఇసటట ననస:77-4-198
వయససస:29
లస: పప

భరస : దదవరరజ చజజడ \
ఇసటట ననస:77-5-117
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సతఖవరపజసరద�
ఇసటట ననస:77-5-201
వయససస:57
లస: ససస స
6202 SQX2332443
పపరర: శకదదవ బబ లశశటట

95-180/278

తసడడ:జ ఉకరమల జరవన
ఇసటట ననస:77-04-1962
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:77-5-35
వయససస:46
లస: పప
6199 AP151000624506
పపరర: మహనభబరత బబ లశశటట �

6188 SQX0556191
పపరర: ససధనరరణణ కలరరనల

95-180/275

తసడడ:జ ససరజష కలమమర కలరరనల
ఇసటట ననస:77-4-198
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:77-4-198
వయససస:57
లస: పప

భరస : బబపనయఖ�
ఇసటట ననస:77-4-494
వయససస:67
లస: ససస స
6196 SQX2503043
పపరర: ననగరరజ కకతస మమసస

95-180/865

భరస : ససరజష కలమమర
ఇసటట ననస:77-4-198
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ ఉదయచసద
ఇసటట ననస:77-4-198
వయససస:47
లస: పప
6193 AP151000624456
పపరర: అనససయ అననన�

6185 SQX2371342
పపరర: శకజ వసససశశటట

6183 SQX0279943
పపరర: ననరరయణరరవప ససగగరల

తసడడ:జ మగకజసశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-4-195
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరస రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:77-4-196
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మగరళకకషష తతట
ఇసటట ననస:77-4-198
వయససస:44
లస: ససస స
6190 SQX0794727
పపరర: ససరజష కలమమర జరవన

95-180/274

తసడడ:జ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:77-4-195
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ ససరజశ కలమమర జరవన మగతస
ఇసటట ననస:77-4-196
వయససస:18
లస: పప
6187 SQX1758531
పపరర: మలలర సవరర తతట

6182 SQX0663344
పపరర: షణగరకజశశరరరవప] ససగగరల

6207 SQX1152792
పపరర: ఉష కకషష పసజయమ బబ లశశటట

95-180/295

భరస : కకషష శసకర
ఇసటట ననస:77-5-202
వయససస:47
లస: ససస స
95-180/297

6210 SQX1189365
పపరర: దసరర పజసరద కసదసల

95-180/298

తసడడ:జ సరసబశవరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:77-5-202
వయససస:36
లస: పప
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6211 AP151000624169
పపరర: కకషషశసకర బబ లశశటట

95-180/299

తసడడ:జ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:77-5-202
వయససస:54
లస: పప

6212 AP151000624170
పపరర: వమలలశశరరరవప బబ లశశటట

తసడడ:జ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:77-5-202
వయససస:57
లస: పప

95-180/302 6215 SQX0556423
6214 AP151000624326
పపరర: లకడర శవరరమపజసరద మటటటపలర
పపరర: పజసననమణణ గగసడడ�

తసడడ:జ రరధనకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:77-5-206
వయససస:47
లస: పప
6217 SQX1476655
పపరర: రమమదదవ కకతస మమసస

95-180/300

6218 AP151000624158
పపరర: సతఖవత మదదద�

95-180/303

6216 AP151000624293
పపరర: వరణణ మదదద�

95-180/306

6219 SQX0077651
పపరర: కకతస మమసస అశశక

95-180/307

భరస : ధనససజయరరవప�
ఇసటట ననస:77-5-209
వయససస:67
లస: ససస స

6220 SQX0557041
పపరర: అనల కలమమర కకతస మమసస

95-180/309 6222 AP151000624284
6221 SQX0557025
పపరర: గగసడడ వ ఎల ఆసజననయగలల�
పపరర: శకనవరస మదదద�

తసడడ:జ హరరపస
జ రద
ఇసటట ననస:77-5-209
వయససస:36
లస: పప
6223 SQX1476796
పపరర: హరర పజసరద కకతస మమసస
తసడడ:జ చసదజయఖ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:77-5-209
వయససస:65
లస: పప
6226 SQX2392975
పపరర: రరమ దదవ కకతస మమసస

తసడడ:జ హరర పజసరద
ఇసటట ననస:77-5-209
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ గణపతరరవప�
ఇసటట ననస:77-5-209
వయససస:37
లస: పప
95-180/311

95-180/866

6224 AP151000624304
పపరర: ధనససజయరరవప మదదద�

95-180/312

6225 AP151000624013
పపరర: బబలగసగరధర తలక మదదద

తసడడ:జ యస.వ.యస.యస.హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:77-5-209
వయససస:78
లస: పప

6227 SQX2390417
పపరర: అనల కలమమర కకతస మమసస

6228 SQX0879429
పపరర: వనసకట లలమదదవ యకకల

95-180/867

6229 SQX1521575
పపరర: శరఖమల లకడర దదసస

95-180/316 6231 SQX0279828
6230 SQX0767863
పపరర: వనసకట ననగససనత యకకలదదవ
పపరర: లకడర� దదసస�

6232 SQX0279810
పపరర: పజమల చమకలరరస�

తసడడ:జ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-213
వయససస:28
లస: ససస స
95-180/318

భరస : కకటటశశరరరవప చమకలరరస�
ఇసటట ననస:77-5-213
వయససస:47
లస: ససస స
6235 SQX0279844
పపరర: Venkata Naga Ratna
Kumari Yakkala
భరస : రరమససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-5-213
వయససస:52
లస: ససస స

95-180/321

6238 MLJ3205143
పపరర: ససధనకర� దదసస�

95-180/324

తసడడ:జ సరయబబబగ� �
ఇసటట ననస:77-5-213
వయససస:33
లస: పప

95-180/313

తసడడ:జ యస.వ.యస.యస హనసమసతనరరవప�
ఇసటట ననస:77-5-209
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:జ హరర పజసరద
ఇసటట ననస:77-5-209, Opp Ramalayam T
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససధనకర దదసస
ఇసటట ననస:77-5-213
వయససస:26
లస: ససస స

95-180/310

తసడడ:జ బబలగసగరధరతలక�
ఇసటట ననస:77-5-209
వయససస:42
లస: పప

భరస : హరర పజసరద
ఇసటట ననస:77-5-209, Opp Ramalayam T
వయససస:54
లస: ససస స
95-180/315

95-180/304

తసడడ:జ బబలగసగరధరతలక�
ఇసటట ననస:77-5-209
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమ మహన రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:77-5-209
వయససస:55
లస: ససస స
95-180/308

95-180/301

భరస : లకడర శవరరమపజసరద
ఇసటట ననస:77-5-206
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:77-5-209
వయససస:29
లస: ససస స
95-180/305

6213 AP151000624177
పపరర: కరమమకడ మటటటపలర

6233 SQX1515511
పపరర: వనసకట ననగ లకడర యకకల

తసడడ:జ వనసకట పరసడడరసగర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-213
వయససస:26
లస: ససస స
95-180/317

భరస : సరయబబబగ�
ఇసటట ననస:77-5-213
వయససస:26
లస: ససస స
95-180/319

6234 AP151000624213
పపరర: ననగలకడర యకకల

భరస : వనసకట పరసడడ రసగ రరవప యకకల
ఇసటట ననస:77-5-213
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-213
వయససస:50
లస: ససస స

6236 SQX1758630
పపరర: ససజత మమడడశశటట

6237 SQX1127480
పపరర: యకకల వనసకట ననగరరజ

95-180/322

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప మమడడ సపటట
ఇసటట ననస:77-5-213
వయససస:22
లస: పప
6239 SQX0286971
పపరర: కకటటశశరరరవప చమకలరరస�
తసడడ:జ శకరరమమబరరస�
ఇసటట ననస:77-5-213
వయససస:53
లస: పప

95-180/314

95-180/320

95-180/323

తసడడ:జ వనసకట రరమ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:77-5-213
వయససస:31
లస: పప
95-180/325

6240 SQX0279836
పపరర: రరమససబబబరరవప యకకల�

95-180/326

తసడడ:జ వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:77-5-213
వయససస:57
లస: పప
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95-180/327

తసడడ:జ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:77-5-213
వయససస:60
లస: పప
6244 MLJ3204484
పపరర: లకడరకలమమరర కలకలటర �

95-180/329

భరస : కకటటశశరరరవప కలకలటర �
ఇసటట ననస:77-5-214
వయససస:46
లస: ససస స
6247 SQX0718965
పపరర: హరరష వరరన కలకటర

6242 SQX1515529
పపరర: వనసకట పరసడడ రసగ రరవప
యకకల
తసడడ:జ వనసకట రతనస యకకల
ఇసటట ననస:77-5-213
వయససస:62
లస: పప

95-180/328

6245 MLJ3204476
పపరర: ససశల అడపర�

95-180/330

95-180/868

భరస : వనసకట నగరరజ యకకల
ఇసటట ననస:77-5-213
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ అడపర�
ఇసటట ననస:77-5-214
వయససస:76
లస: ససస స

6246 SQX0798686
పపరర: జననరదన కలకటర

95-180/331

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప కలకటర
ఇసటట ననస:77-5-214
వయససస:29
లస: పప
95-180/333

95-180/334
6249 SQX0965558
పపరర: వనసకట ననగ సతఖసరయ ససరజసదజ
మమడడశశటట
తసడడ:జ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-216
వయససస:26
లస: పప

95-180/335 6251 SQX1758671
6250 SQX0328245
పపరర: రరధనకకషషమబరరస� మసడలననన�
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప
ఆతరకలరర
తసడడ:జ సరశమగలల�
తసడడ:జ పపదదనన ఆతరకలరర
ఇసటట ననస:77-5-216
ఇసటట ననస:77-5-216
వయససస:28
లస: పప
వయససస:43
లస: పప

95-180/336

6252 SQX2165751
పపరర: సతఖవరణణ ఆతరకలరర

6253 AP151000624347
పపరర: ననగలకడర బజననపలర

95-180/338

95-180/332

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-214
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:77-5-214
వయససస:47
లస: పప

95-180/337

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-5-217
వయససస:45
లస: ససస స
6256 SQX1788918
పపరర: రరజ కలమమర కకటట
ల రర

95-95/1083

95-180/342

95-180/345

తసడడ:జ జ వ ఎస ఎన శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-220
వయససస:33
లస: పప

6260 SQX1790518
పపరర: రవ కలమమర కకతష
స రర

6263 AP151000624160
పపరర: లకడరకలమమరరతలర స�

95-180/348

6266 AP151000624244
పపరర: పపజమకలమమర తలర స�
తసడడ:జ శశషశరయ చసదజగగపస �
ఇసటట ననస:77-5-218/2
వయససస:42
లస: పప

95-180/351

6258 MLJ3204823
పపరర: పదరజ తలర స� �

95-180/341

95-180/343

6261 SQX0556340
పపరర: శశషగరరర రరవప తలర స�

95-180/344

తసడడ:జ పపరయఖ�
ఇసటట ననస:77-5-218
వయససస:61
లస: పప
95-180/346

6264 MLJ3205226
పపరర: పజదదప తలర స

95-180/347

తసడడ:జ శశషగరరర
ఇసటట ననస:77-5-218/2
వయససస:34
లస: పప
95-180/349

95-180/350
6267 AP151000624201
పపరర: వనసకటవజయలకడర గగడడవరడ�

భరస : శవననగశశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:77-5-220
వయససస:57
లస: ససస స

95-180/352 6270 SQX2305811
6269 AP151000624131
పపరర: శవననగశశషగరరరరరవప గగడడవరడ�
పపరర: రతన కలమమరర రరమననధస

తసడడ:జ నరశసహరరవప�
ఇసటట ననస:77-5-220
వయససస:59
లస: పప

95-180/339

భరస : చరసజవననగజశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:77-5-218
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శశషశరయ చసదజగగపస �
ఇసటట ననస:77-5-218/2
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ శశషశరయ చసదజగగపస �
ఇసటట ననస:77-5-218/2
వయససస:41
లస: పప
6268 SQX0768028
పపరర: నతన శకనవరస గగడడవరడ

95-180/340

తసడడ:జ శభబజమణఖస కకతష
స రర
ఇసటట ననస:77-5-218
వయససస:49
లస: పప

భరస : వరజశశర రరవప�
ఇసటట ననస:77-5-218/2
వయససస:32
లస: ససస స
6265 AP151000624276
పపరర: వరజశశరరరవప తలర స�

6257 MLJ3204872
పపరర: మమనస� తలర స�

6255 SQX0232322
పపరర: శశషశరయ చసదజగగపస తలర స�
తసడడ:జ పపరయఖ�
ఇసటట ననస:77-5-217
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:జ చరసజవ ననగజశశర రరవప�
ఇసటట ననస:77-5-218
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ చరసజవ తలర స
ఇసటట ననస:77-5-218
వయససస:30
లస: పప
6262 SQX0556506
పపరర: తలర స వ ఏల మమధవ�

6254 MLJ3205135
పపరర: సరసబశవరరవప బజననపలర

95-180/869

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప ఆతరకలరర
ఇసటట ననస:77-5-216
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-5-217
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ ససబజమణఖమగ కకటట
ల రర
ఇసటట ననస:77-5-218
వయససస:49
లస: పప
6259 SQX0078097
పపరర: వనసకట అవననశ తలర స

6248 AP151000624327
పపరర: కకటటశశరరరవప కలకలటర �

6243 SQX2222941
పపరర: వనసకట శరసత పసజయ యకకల

95-180/870

భరస : రరమదనసస రరమననధస
ఇసటట ననస:77-5-220
వయససస:59
లస: ససస స
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6271 SQX2181592
పపరర: ససరజశ బబబగ చససడసరర

95-179/1121

6272 SQX1226399
పపరర: జగదదశశరర మమళక చససడసరర

తసడడ:జ ససబజమణణఖశశర రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:77-5-221
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ ససరజష బబబగ చససడసరర
ఇసటట ననస:77-5-221
వయససస:27
లస: ససస స

6274 SQX1828540
పపరర: అసజల చససడసరర

6275 SQX0965665
పపరర: ససజ దదవ సప లసకక

95-180/355

భరస : రరఘవరరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:77-5-221
వయససస:33
లస: ససస స
6277 SQX0354134
పపరర: చసదన సప లసకక�

95-180/358

6278 SQX0403931
పపరర: పజఫపల కలమమర జరవన

తసడడ:జ శవపజసరద
ఇసటట ననస:77-5-224
వయససస:31
లస: ససస స
95-180/363

95-180/366

95-180/375

భరస : శక రసగ
ఇసటట ననస:77-5-342
వయససస:49
లస: ససస స
6292 SQX1625948
పపరర: ననగ వనసకటటష చససడసరర

95-180/378

తసడడ:జ ససరజష బబబగ చససడసరర
ఇసటట ననస:77-5-342
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:77-5-342
వయససస:67
లస: పప
6298 SQX0879593
పపరర: లకడర ననగ ససలలచన దదవనశల
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:77-5-345
వయససస:49
లస: ససస స

95-180/383

95-180/357

6279 SQX0279851
పపరర: వనసకటలకడరరరమ�
మలర ఖమరరర నరరవప�
తసడడ:జ శకరరమమబరరస చవసకలరరస�
ఇసటట ననస:77-5-223
వయససస:59
లస: పప

95-180/359

95-180/361

6282 MLJ3204542
పపరర: వనసకటకనకననగసరసశత �
మటటటపలర �
భరస : పపరషసతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:77-5-224
వయససస:77
లస: ససస స

95-180/362

95-180/364

6285 MLJ3204179
పపరర: రవసదజ అయనవవలల

95-180/365

భరస : వనసకటటశశరరరవప అయనవవలల
ఇసటట ననస:77-5-225
వయససస:72
లస: ససస స

6287 SQX2473676
పపరర: ననగ ససతతషస అననపపరష
యశశశన పపలకకసడ
భరస : కరరరసక పపలకకసడ
ఇసటట ననస:77-5-226
వయససస:23
లస: ససస స

95-180/871

6290 SQX1625997
పపరర: వర ననగ లకడర కలమమరర
చససడసరర
భరస : ససరజష బబబగ చససడసరర
ఇసటట ననస:77-5-342
వయససస:50
లస: ససస స

95-180/376

6288 MLJ3203973
పపరర: లకడరరరధదక� జలలరర�

95-180/374

భరస : మలర ఖమరరర నశకనవరస�
ఇసటట ననస:77-5-342
వయససస:41
లస: ససస స
6291 SQX1152743
పపరర: ఆదదలకడర శకరరస

95-180/377

భరస : ససత రరమమసజననయగలల శకరరస
ఇసటట ననస:77-5-342
వయససస:52
లస: ససస స

95-180/380
6293 MLJ3205838
పపరర: మలర కరరరర న శకనవరసరరవప �
జలలరర�
తసడడ:జ రరమమహనరరవప జలలరర�
ఇసటట ననస:77-5-342
వయససస:46
లస: పప

95-180/382 6296 SQX2165744
6295 MLJ3205283
పపరర: రరమమహన రరవప జలలరర�
పపరర: ససరజశ బబబగ చససడసరర

6276 SQX0965681
పపరర: హహతదష సప లసకక

95-179/352

తసడడ:జ దసరర యఖ
ఇసటట ననస:77-5-224
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:జ రరసబబబగ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:77-5-226
వయససస:25
లస: పప
6289 SQX0894154
పపరర: వనసకట ననగ లకడర జలలరర

6284 AP151000624022
పపరర: వనసకటసదనశవరరవప మదసద

95-180/354

తసడడ:జ చసదన
ఇసటట ననస:77-5-221
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటసదనశవరరవప
ఇసటట ననస:77-5-224
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటసదనశవరరవప� �
ఇసటట ననస:77-5-224
వయససస:33
లస: పప
6286 SQX1526534
పపరర: యయశవసత పపలకకసడ

95-180/356

తసడడ:జ మహవర చనసద జరవన
ఇసటట ననస:77-5-222
వయససస:36
లస: పప

95-180/360 6281 AP151000624264
6280 SQX0879437
పపరర: లకడర పపరష శరరశణణ తజపపరమలలర
పపరర: లకడర అనససయ మదసద

6273 SQX0965673
పపరర: పపజ సప లసకక

తసడడ:జ చసదన
ఇసటట ననస:77-5-221
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చసదన
ఇసటట ననస:77-5-221
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ గణణష మమల జ�
ఇసటట ననస:77-5-221
వయససస:40
లస: పప

6283 MLJ3204575
పపరర: రఘగననధ� మదసద�

95-180/353

95-180/876

95-180/381
6294 SQX1152735
పపరర: ససత రరమమసజననయగలల శకరరస

తసడడ:జ యమననదదశశటట శకరరస
ఇసటట ననస:77-5-342
వయససస:59
లస: పప
6297 SQX2167450
పపరర: శరత బబబగ చననస

95-180/877

తసడడ:జ ససబజమణణఖశశర రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:77-5-342
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:జ రరస మబరరస చననస
ఇసటట ననస:77-5-342
వయససస:39
లస: పప

6299 SQX0879601
పపరర: బబలమణణకసఠ దదవనశల

6300 SQX0353839
పపరర: దదవనశల షణగరఖ చసదజ శశఖర

తసడడ:జ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:77-5-345
వయససస:26
లస: పప

95-180/384

95-180/385

తసడడ:జ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:77-5-345
వయససస:33
లస: పప
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6301 MLJ3205606
పపరర: శకనవరసరరవప దదవనశల

95-180/386

తసడడ:జ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:77-5-345
వయససస:57
లస: పప

6302 SQX1077933
పపరర: మఉజబగల హహసపసన షపక

తసడడ:జ మఫసజదదదన షపక
ఇసటట ననస:77-5-346
వయససస:30
లస: పప

95-179/1137 6305 SQX1644103
6304 SQX2438265
పపరర: వనసకట రతన శరరష రరచపపడడ
పపరర: అమచసద జ

తసడడ:జ శకనవరసరరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:77-5-346/3
వయససస:23
లస: ససస స
6307 AP151000624588
పపరర: శకనవరసరరవప రరచపపడడ�

95-180/390

95-180/393

95-179/534

తసడడ:జ శకరరమ కకషష కకతస
ఇసటట ననస:77-5-378
వయససస:26
లస: పప

95-180/398

95-180/394

6314 SQX1303510
పపరర: సరయ అనసష వపడత

95-179/535

95-180/401

95-180/404

తసడడ:జ ఇసరయల�
ఇసటట ననస:77-6-354
వయససస:44
లస: పప

6326 MLJ3204120
పపరర: శకరరమమబరరస కణణత� �

95-95/1084

6329 AP151000624119
పపరర: రబబబన షపక
తసడడ:జ ఏసపవరల షపక
ఇసటట ననస:77-6-354
వయససస:48
లస: పప

95-180/392

6312 AP151000624553
పపరర: జగగరరజ జరవన

95-180/395

6315 SQX0678508
పపరర: ననగజజఖత ఉడడతన

95-179/536

6318 SQX1788553
పపరర: హహమ రవళ చతరరల

95-180/397

తసడడ:జ వనసకట సతఖ మహన రరవప చతరరల
ఇసటట ననస:77-6-353
వయససస:23
లస: ససస స
95-180/399

6321 SQX1077966
పపరర: వజయ లకడర కడనరర

95-180/400

భరస : పజసరద కడనరర
ఇసటట ననస:77-6-353
వయససస:59
లస: ససస స
95-180/402

6324 AP151000624054
పపరర: వనసకటరతనస కణణత�

95-180/403

తసడడ:జ అపపలమచనరర�
ఇసటట ననస:77-6-353
వయససస:46
లస: పప
95-180/405

తసడడ:జ అపపలమచనరర కసకకత� �
ఇసటట ననస:77-6-353
వయససస:52
లస: పప
95-180/407

6309 MLJ3203320
పపరర: రరమకకషష� కలరరరల�

భరస : ససబజమణఖస
ఇసటట ననస:77-5-380
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : ననగమణణ
ఇసటట ననస:77-6-353
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ అపపలమచనరరఖలల
ఇసటట ననస:77-6-353
వయససస:50
లస: పప
6328 MLJ3204245
పపరర: మసరసన షపక�

6323 SQX0879528
పపరర: డడ వ ఎన శకకరసత మలలర టట

95-180/389

తసడడ:జ ససరజ మల
ఇసటట ననస:77-5-348/1
వయససస:63
లస: పప

భరస : రరజ� �
ఇసటట ననస:77-6-353
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకరరమమబరరస
ఇసటట ననస:77-6-353
వయససస:62
లస: ససస స
6325 SQX1050640
పపరర: వనసకటరతనస కనత

6320 MLJ3205937
పపరర: సరసశత దదవ� కణణత�

6306 AP151000624110
పపరర: వనసకట లకడరనరసమర�

తసడడ:జ పపదపపలమరరరవప� �
ఇసటట ననస:77-5-348
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ అలమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:77-6-352,21-16-2/3
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ పజసరద కకడనరర
ఇసటట ననస:77-6-353
వయససస:39
లస: ససస స
6322 AP151000624046
పపరర: ననగమణణ మలలర టట

95-180/391

తసడడ:జ ససబజహరణఖస వపడత
ఇసటట ననస:77-5-380
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:77-6-43
వయససస:33
లస: ససస స

95-180/388

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:77-5-347
వయససస:44
లస: ససస స

6311 SQX0329722
పపరర: వనసకట శవ ననగ రరమకకకషష�
కలరరరల�
తసడడ:జ సరసబమబరరస�
ఇసటట ననస:77-5-348
వయససస:38
లస: పప

95-180/396 6317 SQX1787076
6316 SQX0965699
పపరర: లకడర రరజ రరజజశశరర కకతస మమసస
పపరర: పఠరన అల ఖమన పఠరన

6319 SQX1077974
పపరర: లకడర మమదసజత

95-179/533

తసడడ:జ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:77-5-348
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ వరయఖ�
ఇసటట ననస:77-5-348
వయససస:36
లస: పప
6313 SQX1050277
పపరర: చనన శకకరసత కకతస

6308 SQX1515479
పపరర: బబజ షపక

6303 SQX1077925
పపరర: అభబననసర షపక

తసడడ:జ ఇసరరయల
ఇసటట ననస:77-5-346
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ అమచసద
ఇసటట ననస:77-5-347
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:77-5-347
వయససస:49
లస: పప
6310 SQX0556944
పపరర: ననగజశశర రరవప ననరరళర�

95-180/387

6327 AP151000624137
పపరర: రహహమగననసర షపక�

95-180/406

భరస : ఇసరయల�
ఇసటట ననస:77-6-354
వయససస:41
లస: ససస స
95-180/408

6330 SQX1333202
పపరర: సభయమ బబగస షపక

95-180/409

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:77-6-355
వయససస:32
లస: ససస స
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95-180/410

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:77-6-355
వయససస:39
లస: ససస స
6334 SQX1332618
పపరర: ఫరరర నన షపక

95-180/413

95-180/416

95-180/419

భరస : కరరమగలమర షపక�
ఇసటట ననస:77-6-359
వయససస:41
లస: ససస స
6343 SQX1296822
పపరర: మమబగ ససభబన మహమరద

95-180/422

6338 MLJ3203478
పపరర: వనసకటర కడరననరరయమణ�
గగడడవరడ�
తసడడ:జ గగరస ననధర� �
ఇసటట ననస:77-6-358
వయససస:46
లస: పప

95-180/417

6341 AP151000624173
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-180/420

6344 SQX0933291
పపరర: రరహమమన మహమరద

95-180/425

6347 MLJ3203338
పపరర: శరఖమల� కరరసశశటట �

6350 MLJ3203155
పపరర: ససశల� తజపపరమలలర�

తసడడ:జ సతఖననరరయణ రరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:77-6-363
వయససస:18
లస: పప

భరస : సతఖనననరరయణ� �
ఇసటట ననస:77-6-364
వయససస:73
లస: ససస స

6352 SQX1758481
పపరర: ససధ రరణణ చదబబజ లల

6353 SQX1625989
పపరర: సతఖననరరయణ చదబబజ లల

95-180/430

భరస : సతఖననరరయణ చదబబజ లల
ఇసటట ననస:77-6-366
వయససస:38
లస: ససస స
6355 MLJ3204021
పపరర: వజయలకడర మమడన� �
భరస : సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:77-6-368
వయససస:47
లస: ససస స
6358 SQX0279901
పపరర: ససరఖపజకరశరరవప మమడన�
తసడడ:జ శశషరసజననయగలల�
ఇసటట ననస:77-6-368
వయససస:41
లస: పప

6356 MLJ3205689
పపరర: లకడర కలమమరర� �

95-180/423

6359 MLJ3205671
పపరర: శశషరసజననయగలల మమడన
తసడడ:జ ససరఖపజకరశరరవప
ఇసటట ననస:77-6-368
వయససస:62
లస: పప

6339 SQX1350198
పపరర: షబగబ షపక

95-180/418

6342 MLJ3204344
పపరర: రహహమగననసర మహమరద

95-180/421

6345 SQX0663138
పపరర: అబగదల హమద మహమరద

95-180/424

తసడడ:జ షరరఫ
ఇసటట ననస:77-6-360
వయససస:29
లస: పప
95-180/426

95-180/427
6348 MLJ3203346
పపరర: వనసకటసతఖననరరయణ కరరసశశటట �

తసడడ:జ వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:77-6-363
వయససస:44
లస: పప
95-180/428

6351 SQX1625955
పపరర: హరరత చదబబజ లల

95-180/429

తసడడ:జ సతఖననరరయణ చదబబజ లల
ఇసటట ననస:77-6-366
వయససస:23
లస: ససస స
95-180/431

6354 SQX0077867
పపరర: భబగఖ ననగలకడర

95-180/432

భరస : ససరరఖ పజకరశ రరవప
ఇసటట ననస:77-6-368
వయససస:41
లస: ససస స
95-180/434

భరస : శశషరసజననయగలల� �
ఇసటట ననస:77-6-368
వయససస:60
లస: ససస స
95-180/436

95-180/415

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:77-6-360
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప చదబబజ లల
ఇసటట ననస:77-6-366
వయససస:52
లస: పప
95-180/433

6336 MLJ3203841
పపరర: జరవతషననసర షపక�

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:77-6-359
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటసతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:77-6-363
వయససస:37
లస: ససస స
95-180/878

95-180/412

భరస : లమల ఖమన�
ఇసటట ననస:77-6-357
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:జ షరరఫ
ఇసటట ననస:77-6-360
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల హమద
ఇసటట ననస:77-6-360
వయససస:47
లస: పప
6349 SQX2294155
పపరర: సఫగనర కలమమర కరరసశశటట

95-180/414

తసడడ:జ హమద
ఇసటట ననస:77-6-359
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:77-6-360
వయససస:24
లస: పప
6346 MLJ3204419
పపరర: షరరఫ మహమరద

6335 MLJ3204609
పపరర: రరకకనన� షపక�

6333 SQX1138347
పపరర: రరమన షపక

తసడడ:జ లయమఖత అల
ఇసటట ననస:77-6-357
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : లలయకత అల�
ఇసటట ననస:77-6-357
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : లమలమ� �
ఇసటట ననస:77-6-358
వయససస:38
లస: ససస స
6340 AP151000624200
పపరర: ననజననబబగస షపక�

95-180/411

తసడడ:జ లయఖత అల షపక
ఇసటట ననస:77-6-357
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ లయమఖత అల షపక
ఇసటట ననస:77-6-357
వయససస:28
లస: ససస స
6337 MLJ3203304
పపరర: షహహనన� షపక�

6332 SQX1296848
పపరర: షబబనన షపక

6357 MLJ3204013
పపరర: ననగరతనమరమమడన� �

95-180/435

భరస : ససరఖపజకరశరరవప� �
ఇసటట ననస:77-6-368
వయససస:82
లస: ససస స
95-180/437

6360 SQX1625930
పపరర: వనవషషవ కసకకపరటట

95-180/438

తసడడ:జ శవ శశఖర రరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:77-6-369
వయససస:23
లస: ససస స
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95-180/439

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-369
వయససస:32
లస: ససస స
6364 SQX0557108
పపరర: మలలర శశరర దదసస

95-180/442

95-180/445

95-180/448

95-180/451

95-180/454

95-180/457

95-180/460

భరస : శరఖమ బబబగ ఆకలల
ఇసటట ననస:77-6-371
వయససస:33
లస: ససస స
6385 SQX2476190
పపరర: శవ శశఖరరరవప కసకకపరటట

95-180/879

తసడడ:జ గగరరననథస కసకకపరటట
ఇసటట ననస:77-6-371
వయససస:51
లస: పప
6388 MLJ3203866
పపరర: ససరజష కకననగల
తసడడ:జ రరఘవరరవప కకననగల
ఇసటట ననస:77-6-372
వయససస:40
లస: పప

6371 SQX1231588
పపరర: వపటటకలరర నలమ

6374 AP151000624265
పపరర: జయలకడర కకనగళళ

6377 SQX0352831
పపరర: భబనస ససరజసదజ కకనగళర�

95-180/449

95-180/452

95-180/447
6369 AP151000624072
పపరర: రరమచసదజరరవప కకపపపరరవపరర�

6372 SQX0556704
పపరర: ససపజజ బబలసర

95-180/450

6375 MLJ3205861
పపరర: గరయతజదదవ వపటటకలరర

95-180/453

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-370
వయససస:54
లస: ససస స
95-180/455

95-180/456
6378 MLJ3205812
పపరర: వనసకటమననజ కకషష వపటటకలరర

తసడడ:జ వనసకటవరజశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-6-370
వయససస:33
లస: పప

6380 AP151000624257
పపరర: వనసకటరరమకకటటశశరరరవప
కకనగళళ�
తసడడ:జ వనసకటసతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:77-6-370
వయససస:57
లస: పప

95-180/458

6383 SQX0328393
పపరర: అసజన సశపన రజఖమ దదవ�
బబవసరన�
భరస : ససరజష కలమమర�
ఇసటట ననస:77-6-371
వయససస:33
లస: ససస స

95-180/461

6386 SQX0352856
పపరర: మమహర వరన కకననగల

95-180/463

6389 SQX2372324
పపరర: మహన రరవప కకథమగసస

95-180/444

తసడడ:జ ససధనకర�
ఇసటట ననస:77-6-370
వయససస:29
లస: ససస స

95-180/459
6381 MLJ3205853
పపరర: వనసకటవరజశశరరరవప వపటటకలరర

తసడడ:జ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:77-6-370
వయససస:58
లస: పప
6384 SQX0328344
పపరర: ససరజష కలమమర బబవసరన�

95-180/462

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:77-6-371
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససరజష కకననగల
ఇసటట ననస:77-6-372
వయససస:35
లస: ససస స
95-180/465

6366 SQX1189456
పపరర: ససరజష తలర స

తసడడ:జ వనసకటకకటయఖ�
ఇసటట ననస:77-6-369/1
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-370
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటవరజశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-6-370
వయససస:36
లస: పప
6382 SQX1211333
పపరర: మమధసరర ససకర

95-180/446

భరస : వనసకటరరమ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-370
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ రరసబబబగ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:77-6-370
వయససస:28
లస: పప
6379 MLJ3205804
పపరర: వనసకటరరమకకషష వపటటకలరర

6368 SQX0557207
పపరర: ననగజశశర రరవప దదసస�

95-180/441

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప తలర స లలట
ఇసటట ననస:77-6-369/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకట మననజ కకషష
ఇసటట ననస:77-6-370
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమకకషష
ఇసటట ననస:77-6-370
వయససస:35
లస: ససస స
6376 SQX1332949
పపరర: కరరరసక పపలకకసడ

95-180/443

తసడడ:జ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:77-6-369/1
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:జ ససధనకర బబలసర
ఇసటట ననస:77-6-370
వయససస:27
లస: ససస స
6373 SQX0965566
పపరర: మధసలక వపటటకలరర

6365 SQX1758366
పపరర: ససవర శశఖర రరవప కసకకపరటట

6363 SQX0078071
పపరర: మమలత కకపపరరవపరర�

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:77-6-369/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ శవ శశఖర రరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:77-6-369/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ రరమచసదనజరరవప
ఇసటట ననస:77-6-369/1
వయససస:43
లస: పప
6370 SQX0933010
పపరర: పపజత బబలసర

95-180/440

భరస : శవ శశఖర రరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:77-6-369/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-369/1
వయససస:52
లస: ససస స
6367 AP151000624103
పపరర: శకనవరసరరవప కకపపపరరవపరర

6362 SQX1758382
పపరర: ససవరష లకడర కసకకపరటట

6387 SQX0328534
పపరర: వనసకట ససబబమర కరనగళళ

95-180/464

భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:77-6-372
వయససస:61
లస: ససస స
95-180/885

తసడడ:జ రరమ మహన వటల రరవప కకథమగసస
ఇసటట ననస:77-6-428
వయససస:46
లస: పప

6390 SQX2380640
పపరర: లకడర కలమమరర కకతస మమసస

95-180/886

భరస : మహ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:77-6-428
వయససస:38
లస: ససస స
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95-180/887 6392 MLJ3203486
6391 SQX2169530
పపరర: సరయ కలశశసత కలమమర మదసజఠర
పపరర: ఆనసదభబరర వ యకకల

తసడడ:జ హహమ సససదర మదసజఠర
ఇసటట ననస:77-6-429
వయససస:21
లస: పప
6394 AP151000624498
పపరర: ససభబషసణణ యకకల

తసడడ:జ ససతనరరమసజననయగలల
ఇసటట ననస:77-6-431
వయససస:35
లస: ససస స
95-180/469

భరస : ససతనరరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:77-6-431
వయససస:43
లస: ససస స
6397 SQX2432136
పపరర: వనసకయమర కకసడడపరటట

95-180/888

95-180/474

6403 MLJ3204153
పపరర: వజయకలమమరర చసత

95-180/476

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-6-433
వయససస:48
లస: ససస స
95-180/479

95-180/481

95-180/484

95-180/475

6404 MLJ3205978
పపరర: లకడర చసత

95-180/477

6410 SQX0933093
పపరర: తషలససలకడర వరద

6413 SQX1145227
పపరర: జగదదశశరర పరతనళస

95-180/487

6416 SQX0768259
పపరర: హహమలతనదదవ నసల

6419 SQX1145243
పపరర: జగదదశ మమనశశటట
తసడడ:జ నతనజజ
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:31
లస: పప

6399 SQX0579524
పపరర: అనససయమదదవ గరరర పరటట�

95-180/473

6402 SQX2168599
పపరర: అనసరరధ వసపప లల

95-180/889

6405 MLJ3205788
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చసత

95-180/478

తసడడ:జ సపవదసలల
ఇసటట ననస:77-6-433
వయససస:47
లస: పప
95-180/480

6408 SQX2401305
పపరర: లకడర ననరరయణ ఇతష
స

95-179/1138

తసడడ:జ నగరజ ఇతష
స
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:27
లస: పప
95-180/482

6411 SQX0024844
పపరర: శశషష గరపపవరరపప

95-180/483

భరస : నటరరజ
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:36
లస: ససస స
95-180/485

6414 SQX0933002
పపరర: అనససయమ దదవ తనడదపలర

95-180/486

భరస : లకడర ననరరయణ తనడదపలర
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:47
లస: ససస స
95-180/488

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:53
లస: ససస స
95-180/490

95-180/471

భరస : శవ సరయ కలమమర వసపప లల
ఇసటట ననస:77-6-432/1 8TH LINE
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబజహరణఖస
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నటబజజ
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:57
లస: ససస స

6401 MLJ3205275
పపరర: వనసకటలకడరసతఖననరరయణ
గరరర పరటట
తసడడ:జ వనసకటకలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:77-6-432
వయససస:57
లస: పప

6407 SQX0965707
పపరర: లకడర కకటయఖ కకతస మమసస

6396 AP151000624497
పపరర: ఉమమదదవ యకకల

భరస : వనసకటకలటటసబరరవప�
ఇసటట ననస:77-6-432
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప వరద
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : దసరరరపజసరదస� �
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:37
లస: ససస స

6418 AP151000624501
పపరర: వనసకరతనస గరపవరపప

95-180/472

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-6-434
వయససస:66
లస: పప

భరస : రరమరరవప గరపవరపప
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:34
లస: ససస స

6415 SQX0879585
పపరర: సతఖవత యయనశశటట

6398 AP151000624319
పపరర: నరరలమదదవ గరరర పరటట

95-180/468

భరస : ససతనరరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:77-6-431
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : సపవదసలల
ఇసటట ననస:77-6-433
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : లకడర కకటయమఖ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:77-6-434
వయససస:56
లస: ససస స

6412 MLJ3205440
పపరర: ఉమమశసకర� ధవళళశశరపప�

95-180/470

భరస : లకడరసతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-6-432
వయససస:52
లస: ససస స

6400 SQX0879569
పపరర: జ వ ఎస ఎస సరయననధ
గరరర పరటట
తసడడ:జ లకడర సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-6-432
వయససస:27
లస: పప

6409 SQX0933119
పపరర: ససతన మహలకడర గరపవరపప

6395 AP151000624496
పపరర: లలతనదదవ యకకల

6393 AP151000624318
పపరర: పదదరన యకకల

భరస : ససతనరరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:77-6-431
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:77-6-431
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కకసడడపరటట
ఇసటట ననస:77-6-431
వయససస:52
లస: ససస స

6406 SQX0946053
పపరర: ససబబబ రతనమగ కకతస మమసస

95-180/467

6417 AP151000624165
పపరర: ససవరష గరపవరపప

95-180/489

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:57
లస: ససస స
95-180/491

6420 SQX0232041
పపరర: ససరజష కలమమర గరపవరపప

95-180/492

తసడడ:జ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:34
లస: పప
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6421 SQX0232504
పపరర: అమర ననధ� గరపవరపప�

95-180/493

తసడడ:జ వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:35
లస: పప
6424 AP151000624502
పపరర: చనన ససదదయఖ గరపవరపప

95-180/496

95-201/813

6430 AP151000624045
పపరర: దసజవ శకనవరస కరళసగర

95-180/501

95-179/537

95-179/540

95-179/543

95-180/502

6434 SQX0678201
పపరర: ఫరరదన బబగస షపక

6437 SQX0678185
పపరర: అమర భబషర షపక

6440 SQX0678219
పపరర: జమర షపక

95-179/1146

6443 AP151000624371
పపరర: కరమమశశరరదదవ చపరపడడ�

95-179/538

తసడడ:జ వనసకటరతనస దనకకజ
ఇసటట ననస:77-7-45
వయససస:22
లస: పప

6446 SQX2295855
పపరర: అసరతనర మహమరద

95-179/541

6449 SQX1814458
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మదదద

95-180/500

6432 SQX1716398
పపరర: లకడర ననరరయణ తలర స

95-200/749

6435 SQX0835702
పపరర: నజజస బబషర షపక

95-179/539

6438 SQX1050392
పపరర: జహహర బబషర షపక

95-179/542

తసడడ:జ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:77-7
వయససస:32
లస: పప
95-179/544

6441 SQX2293751
పపరర: జబన ససలమసనన సయఖద

95-179/1145

భరస : అమర సయఖద
ఇసటట ననస:77-7
వయససస:24
లస: ససస స
95-180/503

6444 SQX1758697
పపరర: బబల బబసకర కకతతరర

95-180/504

తలర : గకహలకడర కకతతరర
ఇసటట ననస:77-7-44/D
వయససస:25
లస: పప
95-180/890

తసడడ:జ హహసపన
ఇసటట ననస:77-7-236
వయససస:25
లస: ససస స
95-201/814

6429 SQX1758424
పపరర: అశశక బబబగ చదగగ

తసడడ:జ హహసపసన
ఇసటట ననస:77-7
వయససస:27
లస: పప

భరస : బసవమబరరస�
ఇసటట ననస:77-7
వయససస:44
లస: ససస స
95-180/805

95-180/498

తసడడ:జ లకడర ననరరయణ తలర స
ఇసటట ననస:77-6-726
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ హహసపసన
ఇసటట ననస:77-7
వయససస:35
లస: పప

భరస : ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:77-7
వయససస:18
లస: ససస స

తలర : లకడర మదదద
ఇసటట ననస:77-7-380
వయససస:21
లస: ససస స

6431 SQX1145219
పపరర: ససబజహరణఖస పరతనళస

6426 AP151000624500
పపరర: రరమమరరవప గరపవరపప

తసడడ:జ సతఖననరరయణ చదగగ
ఇసటట ననస:77-6-456
వయససస:26
లస: పప

తలర : రజయమ ససలమసనన
ఇసటట ననస:77-7
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ హహసపసన
ఇసటట ననస:77-7
వయససస:35
లస: పప

6448 SQX1852631
పపరర: లల ససరజఖ మదదద

95-180/939

భరస : సమర
ఇసటట ననస:77-7
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ హహసపసన
ఇసటట ననస:77-7
వయససస:28
లస: పప

6445 SQX2058063
పపరర: రతననకర దనకకజ

6428 SQX2522746
పపరర: అఖల షపక

95-180/495

తసడడ:జ చనన ససదదయఖ
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:జ శవ పజసరద
ఇసటట ననస:77-6-636
వయససస:46
లస: పప

భరస : జమర
ఇసటట ననస:77-7
వయససస:29
లస: ససస స

6442 SQX2302156
పపరర: సలమర షపక

95-180/497

భరస : షపక ఖజ
ఇసటట ననస:77-6-441
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ రరమబజహరస
ఇసటట ననస:77-6-495/1
వయససస:51
లస: పప

6439 SQX0102616
పపరర: షమర షపక

6425 SQX0933077
పపరర: లకడర ననరరయణ తనడదపలర

6423 SQX0933101
పపరర: ససబబబరరవప వరద

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర వరద
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ ఆదదశశషయఖ తనడదపలర
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:57
లస: పప

6427 SQX1623645
పపరర: శవ ననగ వనసకట ససరజష
నసకల
తసడడ:జ కకటటశశర రరవప నసకల
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:40
లస: పప

6436 SQX0678169
పపరర: ననయబ రససల షపక

95-180/494

తసడడ:జ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:77-6-436
వయససస:46
లస: పప

6433 SQX0990739
పపరర: షపక ఫరరర నన

6422 SQX1145235
పపరర: కకషప ర గరపవరపప

6447 SQX2295814
పపరర: అలమరఉదదదన మహమరద

95-180/891

తసడడ:జ హహసపసన
ఇసటట ననస:77-7-236
వయససస:19
లస: పప
95-201/815

తసడడ:జ ససబబబ రరవప మదదద
ఇసటట ననస:77-7-380 SANGADIGUNTA
వయససస:56
లస: పప

6450 MLJ3205358
పపరర: మహహబగననసర� �

95-180/505

తసడడ:జ రఫస ఉననసర� �
ఇసటట ననస:77-7-440
వయససస:36
లస: ససస స
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6451 AP151000624307
పపరర: రఫసఉననసర బబగ�

95-180/506

భరస : లయమఖత�
ఇసటట ననస:77-7-440
వయససస:55
లస: ససస స
6454 AP151000624012
పపరర: లయమఖత ఆలబబగ�

95-180/509

95-180/510

95-180/511

95-180/514

95-180/517

95-180/520

95-180/523

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:77-7-451
వయససస:67
లస: ససస స

6467 MLJ3203734
పపరర: రరజజశనన షపవక

6470 MLJ3203650
పపరర: మగనర ఖమన పఠరన

6473 SQX2163038
పపరర: హబబగలమర ఖమన పఠరన

95-180/898

6476 SQX1412667
పపరర: ఆశ లత చపరపడ

95-180/513

95-180/515

6465 SQX0663237
పపరర: రరజవ బబజవరడ

95-180/516

తసడడ:జ కరరణనకర రరవప
ఇసటట ననస:77-7-445
వయససస:33
లస: పప
95-180/518

6479 SQX1412337
పపరర: వనసకట రతనస దనకకజ
తసడడ:జ జగర యఖ దనకకజ
ఇసటట ననస:77-7-451
వయససస:25
లస: పప

6468 MLJ3203882
పపరర: కలరరసద ఖమన పఠరన

95-180/519

భరస : అలఖమన� �
ఇసటట ననస:77-7-446
వయససస:35
లస: ససస స
95-180/521

6471 AP151000624100
పపరర: ఆలఖమన� పఠరన

95-180/522

తసడడ:జ నజర ఖమన�
ఇసటట ననస:77-7-446
వయససస:41
లస: పప
95-180/896

6474 SQX2468510
పపరర: కరతనఖయన కటబరర

95-180/897

భరస : నగజశ కటబరర
ఇసటట ననస:77-7-448
వయససస:32
లస: ససస స
95-180/524

తసడడ:జ బసవ మబరరస చపరపడ
ఇసటట ననస:77-7-451
వయససస:26
లస: ససస స
95-180/526

95-180/895

6462 SQX1758614
పపరర: రఠప వనసకట సరయ తరరణ
కలమమర వనమబరర
తసడడ:జ బబలకకషష పజసరద వనమబరర
ఇసటట ననస:77-7-445
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:77-7-446
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ బకకయఖ అరశపలర
ఇసటట ననస:77-7-449
వయససస:42
లస: పప
6478 AP151000624044
పపరర: అనససయ దనకకజ�

6464 SQX0663385
పపరర: వ ఎన ఫణణసదజ మమజజటట

6459 SQX2316065
పపరర: వజయ లకడర చదబబజ లల

95-180/512

తసడడ:జ నజర ఖమన�
ఇసటట ననస:77-7-446
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ నవరబ జజన�
ఇసటట ననస:77-7-446
వయససస:64
లస: పప
6475 SQX2269991
పపరర: కరశ వశశననథస అరశపలర

6461 SQX1476499
పపరర: పదనరవత వనమబరర

95-180/893

భరస : సరసబశవ రరవప చదబబజ లల
ఇసటట ననస:77-7-441
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:జ నజర ఖమన
ఇసటట ననస:77-7-446
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నజర ఖమన�
ఇసటట ననస:77-7-446
వయససస:57
లస: ససస స
6472 AP151000624036
పపరర: నజర ఖమన� పఠరన

95-180/894

తసడడ:జ ననరరయణగగపరస
ఇసటట ననస:77-7-445
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ సతఖననరరయణ వనమబరర
ఇసటట ననస:77-7-445
వయససస:50
లస: పప
6469 MLJ3203668
పపరర: నజరరననసర� పఠరన

6458 SQX2316305
పపరర: సరసబశవ రరవప చదబబజ లల

6456 SQX2425098
పపరర: ఫఫజయమ తబసససస
తసడడ:జ మహమరద రరయమజదదదన
ఇసటట ననస:77-7-440
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : బబల కకషష పజసరద వనమబరర
ఇసటట ననస:77-7-445
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ కరరణనకర రరవప
ఇసటట ననస:77-7-445
వయససస:28
లస: పప
6466 SQX1515487
పపరర: బబల కకషష పజసరద వనమబరర

95-180/892

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర చదబబజ లల
ఇసటట ననస:77-7-441
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:జ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:77-7-442
వయససస:71
లస: పప
6463 SQX0663302
పపరర: ససజయ బబజవరడ

6455 SQX2367381
పపరర: ఫజలలననసర ఏమ డడ

95-180/508
6453 SQX0077735
పపరర: మహమరద సఫదనర అల బబగ�

తసడడ:జ లయకలయగత అల బబగ�
ఇసటట ననస:77-7-440
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఇసరరయల ఏమ డడ
ఇసటట ననస:77-7-440
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననగబగషరననమ కకతనస
ఇసటట ననస:77-7-441
వయససస:64
లస: ససస స
6460 SQX0078113
పపరర: ననగభబషణస కకతనస�

95-180/507

తసడడ:జ కకతషరర నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:77-7-440
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ సఫదర�
ఇసటట ననస:77-7-440
వయససస:70
లస: పప
6457 SQX1758408
పపరర: మలర కరసబ కకతనస

6452 SQX0690974
పపరర: కకతతరర తరఠమలలష

6477 AP151000633355
పపరర: జయలకడర� మసదనరపప�

95-180/525

భరస : బజహరనసదరరవప�
ఇసటట ననస:77-7-451
వయససస:59
లస: ససస స
95-180/527

6480 AP151000624018
పపరర: కలససమకలమమర దనకకజ�

95-180/528

తసడడ:జ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:77-7-451
వయససస:46
లస: పప
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6481 AP151000624194
పపరర: వనసకటరతనస దనకకజ�

95-180/529

తసడడ:జ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:77-7-451
వయససస:50
లస: పప

6482 AP151000624370
పపరర: బసవమబరరస చపరపడడ

95-180/530

తసడడ:జ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:77-7-451
వయససస:51
లస: పప

6484 SQX2043362
పపరర: రతననకర దనకకజ

6483 AP151000624024
పపరర: జగర యఖ దనకకజ

95-180/531

తసడడ:జ నరసససహ రరవప దనకకజ
ఇసటట ననస:77-7-451
వయససస:54
లస: పప

95-202/824

తసడడ:జ వనసకట రతనస దనకకజ
ఇసటట ననస:77-7-451
వయససస:22
లస: పప

6485 SQX2419950
పపరర: వజయ లకడర కకరరవ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12
95-179/1147

భరస : కజ వ ఏస శవ పజసరద కకరరవ
ఇసటట ననస:77-7-452
వయససస:42
లస: ససస స
6488 SQX1758416
పపరర: పదనరవత కకనగళర

95-180/534

భరస : శకనవరస రరవప కకనగళర
ఇసటట ననస:77-7-452
వయససస:37
లస: ససస స
6491 MLJ3203247
పపరర: కరశలమష దదవ� �

95-180/537

6489 MLJ3204955
పపరర: మసజదదవ

6490 MLJ3203221
పపరర: పపలర దదవ సప లసకక

95-180/535

6492 MLJ3203270
పపరర: వరరర స దదవ� శశలసకక�

95-180/540

6495 MLJ3203239
పపరర: దసరరరరరమ సప లసకక

95-180/538

తసడడ:జ మటట లల
ఇసటట ననస:77-7-452
వయససస:60
లస: పప

6498 MLJ3203288
పపరర: ససజరరస� శశలసకక�

95-180/541

6493 SQX0894188
పపరర: వజ సప లసకక

95-180/544

6505 SQX1758499
పపరర: ససభబన షపక

భరస : బలరరమకకషన గగడడవరడ
ఇసటట ననస:77-7-453
వయససస:43
లస: ససస స

95-180/548

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:77-7-452/2
వయససస:23
లస: పప
95-180/550

6507 AP151000624151
పపరర: శశషరరతనస తవరఖ�
భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:77-7-453
వయససస:76
లస: ససస స

95-180/899

భరస : వనసకట సతఖససవర పజసరద కకరరవ
ఇసటట ననస:77-7-452
వయససస:42
లస: ససస స

6503 SQX1758473
పపరర: షకకల షపక

6506 SQX1788132
పపరర: జజఖత గగడడవరడ

95-180/542

6499 SQX2443232
పపరర: వజయ లకడర కకరరవ

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:77-7-452/2
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:77-7-452/2
వయససస:35
లస: ససస స

95-180/539

6496 MLJ3203213
పపరర: మమనరరస శశలసకక

95-180/933 6501 SQX1758648
95-180/545
6500 SQX2485811
పపరర: వనసకట సతఖ శవ పజసరద కకరరవ
పపరర: డడ సరయ వనసకట లకడర హరరక
కకరరవ
తసడడ:జ వనసకటటశశరరర కకరరవ
తసడడ:జ వనసకట సతఖ శవ పజసరద కకరరవ
ఇసటట ననస:77-7-452
ఇసటట ననస:77-7-452/1
వయససస:50
లస: పప
వయససస:22
లస: ససస స

6504 SQX1758523
పపరర: ననగబర షపక

95-180/536

తసడడ:జ లమధరరస
ఇసటట ననస:77-7-452
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:జ నననజ� �
ఇసటట ననస:77-7-452
వయససస:65
లస: పప

95-180/547

95-180/533

తసడడ:జ మనరరమ సప లసకక
ఇసటట ననస:77-7-452
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ కరననరరస
ఇసటట ననస:77-7-452
వయససస:40
లస: పప
95-180/543

6487 SQX0894196
పపరర: పససకక సప లసకక

భరస : మమనరరస
ఇసటట ననస:77-7-452
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససజరరస� శశలసకక�
ఇసటట ననస:77-7-452
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ ససజరరస సప లసకక
ఇసటట ననస:77-7-452
వయససస:33
లస: పప
6497 MLJ3203254
పపరర: జగదదష సససగ

భరస : వజ సప లసకక ఎస
ఇసటట ననస:77-7-452
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చరసజవ పస
ఇసటట ననస:77-7-452
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జగదదష సససగ� �
ఇసటట ననస:77-7-452
వయససస:55
లస: ససస స
6494 MLJ3203262
పపరర: రరజ సప లసకక

95-180/532
6486 SQX1871482
పపరర: దనమదర సరయ వనసకట లకడర
హరరక కకరరవ
తసడడ:జ వనసకట సతఖ శవ పజసరద కకరరవ
ఇసటట ననస:77-7-452
వయససస:22
లస: ససస స

6502 SQX1758507
పపరర: ఫరరర నన షపక

95-180/546

95-180/549

తసడడ:జ పపసటట సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:77-7-452/2
వయససస:42
లస: పప
95-180/551

6508 SQX1145144
పపరర: ననగ రరజ రరడడ బయఖపప

95-180/552

తసడడ:జ రరమ కకటట రరడడ
ఇసటట ననస:77-7-453
వయససస:24
లస: పప
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95-180/553

తసడడ:జ రరసబబబగ�
ఇసటట ననస:77-7-453
వయససస:31
లస: పప
6512 SQX0077792
పపరర: సరరజ దదవ యస

95-180/556

95-180/559

95-180/561

95-180/564

95-180/567

95-180/570

95-180/573

భరస : చసదజమహన� �
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:37
లస: ససస స

6522 SQX0663161
పపరర: సరసర రరణణ మమననపలర

6525 AP151000624096
పపరర: హహహమమవత అననన

6528 SQX0663153
పపరర: అమర ననద మమననపలర

6531 MLJ3203148
పపరర: సరసబశవగగపస కటట మబరర�

95-180/576

6534 AP151000624171
పపరర: వశశననధ గగపస యజర

95-180/565

6537 SQX2257079
పపరర: రరగ లకడర జజఖత కటట మబరర
తసడడ:జ రసగరరరవప కటట మబరర
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:20
లస: ససస స

6517 SQX1127464
పపరర: మమననపలర శకవరణణ

95-180/560

6520 MLJ3204211
పపరర: భబరత� కటట మబరర�

95-180/563

6523 AP151000624220
పపరర: పదనరవత యజర

95-180/566

భరస : వశశననధ గగపస �
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:50
లస: ససస స
95-180/568

6526 SQX1332915
పపరర: ఫణణసదజ కలమమర గజవలర

95-180/569

తసడడ:జ శకనవరస రరవప గజవలర
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:30
లస: పప
95-180/571

6529 AP151000624485
పపరర: అనల కలమమర అననన

95-180/572

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:41
లస: పప
95-180/574

6532 MLJ3204328
పపరర: చలపతరరవప అననన�

95-180/575

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:46
లస: పప
95-180/577

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:54
లస: పప
95-180/579

95-180/558

భరస : రసగరరరవప� �
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప కటట మబరర�
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:48
లస: పప
6536 MLJ3203684
పపరర: శక దసరర భవరన అననన

95-180/562

తసడడ:జ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:43
లస: పప
6533 AP151000624154
పపరర: రసగరరరవప కటట మబరర�

6519 MLJ3203619
పపరర: జయలకడర

6514 MLJ3204278
పపరర: లలత కలమమర

భరస : అమర ననద
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:జ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:32
లస: పప
6530 AP151000624294
పపరర: చసదజమహన అననన�

95-180/900

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:67
లస: ససస స
6527 SQX0663021
పపరర: ఫణణరరజ మమననపలర

6516 SQX2163731
పపరర: కకపరల జరవన

95-180/555

తసడడ:జ జగగరరజ జరవన
ఇసటట ననస:77-7-454
వయససస:41
లస: పప

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:42
లస: ససస స
6524 AP151000624092
పపరర: భబగఖలకడర కటట మబరర�

95-180/557

తసడడ:జ లలత కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-7-454
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ గగపస
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:32
లస: ససస స
6521 MLJ3203676
పపరర: ననగరరజ కలమమరర అననన�

6513 MLJ3203171
పపరర: భరత కలమమర� �

6511 AP151000624555
పపరర: లలత�

భరస : పజవణ�
ఇసటట ననస:77-7-454
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ జగగరరజ జరవన� �
ఇసటట ననస:77-7-454
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ జగగరరజ జరవన
ఇసటట ననస:77-7-454
వయససస:43
లస: పప
6518 SQX0879551
పపరర: పదరజ కటట మబరర

95-180/554

భరస : లలత కలమమర� �
ఇసటట ననస:77-7-454
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : జగ రరజ జరవన
ఇసటట ననస:77-7-454
వయససస:47
లస: ససస స
6515 AP151000624554
పపరర: పజవణ

6510 MLJ3204260
పపరర: ససగరతనదదవ� �

6535 AP151000624484
పపరర: వనసకటటశశరరర అననన�

95-180/578

తసడడ:జ చలమయఖ�
ఇసటట ననస:77-7-455
వయససస:87
లస: పప
95-180/901

6538 SQX1758440
పపరర: పపజ చదగగ

95-180/580

భరస : బబ జ సససగ చదగగల
ఇసటట ననస:77-7-456
వయససస:22
లస: ససస స
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6539 SQX0244483
పపరర: లమవణఖ� తవడడశశటట �
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95-180/581

తసడడ:జ మహనరరవప�
ఇసటట ననస:77-7-456
వయససస:33
లస: ససస స
6542 SQX1189423
పపరర: శరకవరణణ నలశశటట

95-180/584

95-180/587

95-180/902

95-179/545

95-179/548

95-179/551

95-200/750

తసడడ:జ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:77-8-465
వయససస:57
లస: పప

6552 SQX0990754
పపరర: హహమలత కసకరఖ

6555 SQX0990747
పపరర: సరజమల జరవన

95-180/593

95-179/546

6547 SQX1537523
పపరర: రరమతషలసస నలశశటట

95-180/589

6550 MLJ3204732
పపరర: ఉమరర సలమమ�

95-180/590

6553 SQX0582395
పపరర: రరఖమదదవ

95-179/547

భరస : ససబబష చసదజ జరవన
ఇసటట ననస:77-8
వయససస:40
లస: ససస స
95-179/549

6556 AP151000621049
పపరర: పజసననబబవ జరవన

95-179/550

భరస : రరమమ
ర ల
ఇసటట ననస:77-8
వయససస:84
లస: ససస స

95-179/553
95-179/552 6559 AP151000618020
6558 SQX1300193
పపరర: పజవణ కలమమర జరవన కననకరరయమ
పపరర: ససభబష చసదజ జరవన కననకరరయమ

6561 SQX1306563
పపరర: కరమమకడ దరరశ

తసడడ:జ సరజమమల జరవన కననకరరయమ
ఇసటట ననస:77-8
వయససస:42
లస: పప
95-180/591

6564 AP151000624337
పపరర: శశషరరతనస నలశశటట �

6567 SQX0077883
పపరర: రరజజశశరర యస�
తసడడ:జ ననగజశశర రరవప�
ఇసటట ననస:77-8-466
వయససస:42
లస: ససస స

6562 SQX0329623
పపరర: అలలఖఖ నలశశటట

95-180/592

తసడడ:జ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:77-8-465
వయససస:29
లస: ససస స
95-180/594

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:77-8-465
వయససస:71
లస: ససస స
95-180/596

95-180/586

భరస : మహమరదనదనమ�
ఇసటట ననస:77-7-471
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప దరరశ
ఇసటట ననస:77-8-464
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:77-8-465
వయససస:55
లస: ససస స
6566 MLJ3203072
పపరర: శకనవరసరరవప నలశశటట

95-180/903

తసడడ:జ సరరజమల జరవన కననకరరయమ
ఇసటట ననస:77-8
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ రరమమశశర రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:77-8-461
వయససస:23
లస: పప
6563 AP151000624483
పపరర: రమమదదవ నలశశటట

6549 SQX2261006
పపరర: లకడర కలమమరర కసడనగసటబర

6544 AP151000624094
పపరర: రరమ తషలసస నలశశటట

భరస : ససతనరరమయఖ నలశశటట
ఇసటట ననస:77-7-459
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:జ రరమ లమల
ఇసటట ననస:77-8
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:జ ససరజమమల జరవన
ఇసటట ననస:77-8
వయససస:38
లస: పప
6560 SQX1715812
పపరర: పపప ఢడశసపవ బచసచ

95-180/588

భరస : వకకమ
ఇసటట ననస:77-8
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరరమమల
ఇసటట ననస:77-8
వయససస:62
లస: ససస స
6557 SQX0582387
పపరర: వకకమ జరవన

6546 AP151000624191
పపరర: ససత రరమయఖ నలశశటట

95-180/583

భరస : ససత రరమయఖ నలశశటట
ఇసటట ననస:77-7-458
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : లకరణ రరవప కసడనగసటబర
ఇసటట ననస:77-7-460
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పజవణ కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-8
వయససస:38
లస: ససస స
6554 AP151000621048
పపరర: పపషరపదదవ జరవన

95-180/585

తసడడ:జ ససబబబరరయగడడ నలశశటట
ఇసటట ననస:77-7-458
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:జ సరసబ శవ రరవప కసడనగసటబర
ఇసటట ననస:77-7-460
వయససస:41
లస: పప
6551 SQX0582411
పపరర: అనతనదదవ

6543 SQX1127472
పపరర: నసకల జయససదన

6541 SQX0579490
పపరర: మమహనరరవప తవడడశశటట

తసడడ:జ బబపనయఖ
ఇసటట ననస:77-7-456
వయససస:58
లస: పప

భరస : మగరళ కకషష
ఇసటట ననస:77-7-458
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:77-7-458
వయససస:36
లస: పప
6548 SQX2251700
పపరర: లకరణ రరవప కసడనగసటబర

95-180/582

భరస : మహన రరవపతవడడశశటట
ఇసటట ననస:77-7-456
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప నలశశటట
ఇసటట ననస:77-7-458
వయససస:32
లస: ససస స
6545 MLJ3203189
పపరర: వనసకటససబబబరరవప నలశశటట

6540 SQX0942599
పపరర: సశరరజఖ లకడర తవడడశశటట

6565 SQX0639211
పపరర: కలమమర అనసదదప నలశశటట

95-180/595

తసడడ:జ నలశశటట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:77-8-465
వయససస:27
లస: పప
95-180/597

6568 SQX0965632
పపరర: సప లసకక దదపక

95-180/598

తసడడ:జ భగరస
ఇసటట ననస:77-8-466
వయససస:29
లస: పప
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6569 SQX0077990
పపరర: ననగజశశర రరవప యస
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95-180/599

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-8-466
వయససస:47
లస: పప
6572 SQX0078170
పపరర: మమధవ మదసద

95-180/604

95-180/607

95-180/610

95-180/613

95-179/554

95-180/618

6582 SQX0717355
పపరర: సతఖననరరయణ అతస లలరర

6585 SQX1412527
పపరర: పదనరవత కకతనస

6588 SQX1412550
పపరర: ననరరయణ సరశమ కకతనస

95-180/621

6591 SQX2377505
పపరర: ధనలకడర పటట ణనల

95-180/622

6594 SQX1582924
పపరర: మమహర బబబగ హజ షపక
తసడడ:జ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:77-8-473
వయససస:58
లస: పప

6596 SQX0353342
పపరర: ససరఖ కలమమరర చడటట టపలర �

6597 SQX0699249
పపరర: కకతస మమసస వననద

95-180/632

తసడడ:జ కరమమశశరరవప
ఇసటట ననస:77-8-475
వయససస:29
లస: పప

95-180/606

6577 SQX0639195
పపరర: సరయ కలమమర అతష
స లలరర

95-180/609

95-180/612
6580 SQX0639229
పపరర: అతస లలరర రరమ ససబబ రరవప�

తసడడ:జ అతస లలరర సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:77-8-469
వయససస:49
లస: పప
95-180/614

6583 SQX0933036
పపరర: నససన
జ షపక

95-180/615

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:77-8-470
వయససస:30
లస: ససస స
95-180/616

6586 SQX0579466
పపరర: హససనన షపక

95-180/617

భరస : పసరరఅహమరద
ఇసటట ననస:77-8-471
వయససస:47
లస: ససస స
95-180/619

6589 MLJ3204492
పపరర: కరరమగలమర షపక�

95-180/620

తసడడ:జ మహమరద ఖమశమ�
ఇసటట ననస:77-8-471
వయససస:42
లస: పప
95-180/904

భరస : అజయ కలమమర పటట ణనల
ఇసటట ననస:77-8-472
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ వరభదజ కకమరజ
ఇసటట ననస:77-8-472 CHOWTRA DOWN
వయససస:24
లస: పప

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:77-8-475
వయససస:55
లస: ససస స

95-180/611

తసడడ:జ లకరయఖ కకతనస
ఇసటట ననస:77-8-471
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద ఖమశమ
ఇసటట ననస:77-8-471
వయససస:57
లస: పప
6593 SQX1871151
పపరర: రరహహత కలమమర కకమరజ

6579 MLJ3204112
పపరర: భబసకర మదసద

6574 SQX0717363
పపరర: వనసకట లకడర అతస లలరర

తసడడ:జ ససబబ రరవప అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:77-8-469
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననరరయణ సరశమ కకతనస
ఇసటట ననస:77-8-471
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మహమరద ఖమససస
ఇసటట ననస:77-8-471
వయససస:82
లస: ససస స
6590 SQX0833319
పపరర: పసరర అహరద షపక

95-180/608

తసడడ:జ మలర యఖ
ఇసటట ననస:77-8-469
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:జ పసర అహమరద షపక
ఇసటట ననస:77-8-471
వయససస:26
లస: పప
6587 MLJ3203809
పపరర: ఫరతమగననసర

6576 SQX1050657
పపరర: మణణ కసట అతస లలరర

95-180/603

భరస : రరమససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-8-469
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటససబజమణఖస
ఇసటట ననస:77-8-469
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:77-8-469
వయససస:79
లస: పప
6584 SQX1309120
పపరర: మహమరద ఖమససస షపక

95-180/605

తసడడ:జ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-8-469
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటససబజమణఖస� �
ఇసటట ననస:77-8-469
వయససస:37
లస: పప
6581 SQX0557223
పపరర: వనసకట ససబజహరణఖస మదసద�

6573 SQX1189399
పపరర: జయలకడర మదసద

6571 SQX1788579
పపరర: వరసససధర దదవ దదవత

భరస : శవ ననగజసరశరరవ దదవత
ఇసటట ననస:77-8-468
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషషయఖ మదసద
ఇసటట ననస:77-8-469
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబజమణఖస
ఇసటట ననస:77-8-469
వయససస:60
లస: ససస స
6578 MLJ3205366
పపరర: హనసమసతరరవప� మదసద�

95-180/602

తసడడ:జ శవర ననగజసరశరరవ దదవత
ఇసటట ననస:77-8-468
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : భబసకర
ఇసటట ననస:77-8-469
వయససస:37
లస: ససస స
6575 MLJ3205473
పపరర: సతఖవత మదసద

6570 SQX1788645
పపరర: మమదవ దదవత

6592 SQX2330512
పపరర: ససబబబయమర కకపపరపప

95-200/1230

భరస : వనసకటటశశరరర కకపపరపప
ఇసటట ననస:77-8-472
వయససస:74
లస: ససస స
95-180/623

6595 SQX0933051
పపరర: పదనరవత సససకర

95-180/631

భరస : వనసకటటశశరరర సససకర
ఇసటట ననస:77-8-475
వయససస:45
లస: ససస స
95-180/633

6598 SQX0077842
పపరర: భగవన చసదజ కకతస మమసస

95-180/634

తసడడ:జ కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-8-475
వయససస:31
లస: పప
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6599 SQX0353367
పపరర: ససరజష బబబగ చడటట టపలర

95-180/635

తసడడ:జ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:77-8-475
వయససస:31
లస: పప
6602 SQX2376853
పపరర: లకడర కకతస మమసస

95-180/907

95-180/637

95-180/908

95-180/647

95-180/650

95-180/653

95-180/655

95-180/658

భరస : జమరరర న రరవప కలమ గర� �
ఇసటట ననస:77-9-496
వయససస:42
లస: ససస స
6626 AP151000624030
పపరర: శకనవరసరరవప గగసటటరర
తసడడ:జ ససరఖననరరయణ గగసటటరర
ఇసటట ననస:77-9-497
వయససస:45
లస: పప

95-180/645

6612 SQX1758515
పపరర: శవరరస కకలర పర

6615 SQX1152800
పపరర: అనససరఖ అననన

6618 MLJ3203585
పపరర: శకనవరసరరవప� అననన�

95-180/648

6607 SQX1758465
పపరర: కకషష తడవరరర

95-180/644

6610 AP151000624125
పపరర: ఉమమననగజశశరర కకలర పర�

95-180/646

6613 AP151000624167
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకలర పర�

95-180/649

తసడడ:జ శవరరమయఖ�
ఇసటట ననస:77-9-491
వయససస:56
లస: పప
95-180/651

6616 SQX1031475
పపరర: ససవర రరమ కకషష అననన

95-180/652

తసడడ:జ శకనవరస రరవప అననన
ఇసటట ననస:77-9-494
వయససస:26
లస: పప
95-180/654

6619 SQX2256014
పపరర: ఏన వ టట ఏల శరరశణణ
కకపపపరరవపరర
తసడడ:జ శకనవరస రరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:77-9-495
వయససస:24
లస: ససస స

95-180/909

6621 SQX1625187
పపరర: వనసకట రరమ కకష ససరజ
కరళసగర
తసడడ:జ ధసజవ శకనవరస కరళసగర
ఇసటట ననస:77-9-495/1
వయససస:22
లస: పప

95-180/656

6622 MLJ1743012
పపరర: లకడర కకటట రతనస

95-180/657

6624 AP151000624093
పపరర: అసజనకలమమర కరళసగర

95-180/659

తసడడ:జ జననరరన
ఇసటట ననస:77-9-496
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటజననరద న రరవప
ఇసటట ననస:77-9-496
వయససస:45
లస: పప
95-180/661

95-199/307

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:77-9-491
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ బబపయఖ� �
ఇసటట ననస:77-9-494
వయససస:49
లస: పప

భరస : ధలవశకనవరస
ఇసటట ననస:77-9-495/1
వయససస:49
లస: ససస స
6623 MLJ1743004
పపరర: వనసకటసప భ కలమ గర� �

6609 SQX0557157
పపరర: పజతతఖష కకలర పర

6604 AP151000627022
పపరర: ససధనకర బలసర

తసడడ:జ కరమశశటట టట
ఇసటట ననస:77-9-490
వయససస:42
లస: పప

భరస : బబపనయఖ అననన
ఇసటట ననస:77-9-494
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరస రరవప అననన
ఇసటట ననస:77-9-494
వయససస:25
లస: పప
6620 AP151000624455
పపరర: అమకతవలర కరళసగర

95-180/643

తసడడ:జ వనసకటటసశర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:77-9-491
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప� �
ఇసటట ననస:77-9-494
వయససస:42
లస: ససస స
6617 SQX1152750
పపరర: వనసకట సరయ కకషష అననన

6606 SQX1758457
పపరర: పదర తడవత

95-180/906

తసడడ:జ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-9/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-9-491
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:77-9-491
వయససస:29
లస: పప
6614 MLJ1742964
పపరర: రమమదదవ� అననన�

95-199/306

భరస : కకషష తడవరరర
ఇసటట ననస:77-9-490
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ కకషష తడవరరస
ఇసటట ననస:77-9-490
వయససస:20
లస: ససస స
6611 SQX0556258
పపరర: హరరష కకలర పర�

6603 AP151000630019
పపరర: చసదజకళ బలస

6601 SQX2380806
పపరర: కరమమశశర రరవప కకతస మమసస

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:77-8-475
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:77-9/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససరజష కలమమర
ఇసటట ననస:77-9-198
వయససస:45
లస: ససస స
6608 SQX2251759
పపరర: కణక దసరర తడవరరస

95-180/636

తసడడ:జ రరమసరశమ సససకర
ఇసటట ననస:77-8-475
వయససస:49
లస: పప

భరస : కరమమశశర రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:77-8-475
వయససస:48
లస: ససస స
6605 SQX0794735
పపరర: లత దదవ జరవన

6600 SQX0933044
పపరర: వనసకటటశశరరర సససకర

6627 MLJ3204096
పపరర: భబగఖలకడర గగసటటరర�
భరస : ససరఖననరరయణ గగసటటరర�
ఇసటట ననస:77-9-498
వయససస:62
లస: ససస స

6625 AP151000624458
పపరర: లకడరవజయకలమమరర గగడడవరడ

95-180/660

భరస : శవపజసరద
ఇసటట ననస:77-9-497
వయససస:59
లస: ససస స
95-180/662

6628 MLJ3205622
పపరర: లకడరననరరయణ గగసటటరర

95-180/663

తసడడ:జ ససరఖననరరయణ గగసటటరర
ఇసటట ననస:77-9-498
వయససస:47
లస: పప
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6629 SQX2333904
పపరర: రరమ కకషష పజసరద రరవప
గగసటటరర
భసధసవప: లలత గగసటటరర
ఇసటట ననస:77-9-498
వయససస:48
లస: పప

95-180/910

6632 SQX0078162
పపరర: నలశశటట పపరష చసదజ రరవప

95-180/666

తసడడ:జ బబలమజ
ఇసటట ననస:77-9-499
వయససస:32
లస: పప

6630 SQX1515453
పపరర: అననపపరష సరరజన దదవ
పపరరమమళర
తసడడ:జ చన వర సరశమ పపరరమమళర
ఇసటట ననస:77-9-499
వయససస:35
లస: ససస స

95-180/664

6633 MLJ3205093
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప ఏలల
ర రర

95-180/667

భరస : ననగ వనసకట ససబబబరరవప అమర
ఇసటట ననస:77-9-500
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటశవపజసరద అమర
ఇసటట ననస:77-9-500
వయససస:64
లస: ససస స

6638 SQX0965582
పపరర: ననగలకడర నసదదపరటట

6639 SQX0965574
పపరర: సరసశత నసదదపరటట

95-180/672

తసడడ:జ పజసరద
ఇసటట ననస:77-9-502
వయససస:25
లస: ససస స
6641 SQX1871367
పపరర: వమల దదవ వననననకలల
భరస : రరధనకకషష మబరరస వననననకలల
ఇసటట ననస:77-9-502
వయససస:79
లస: ససస స
6644 SQX1871581
పపరర: రరమమరరవప వననననకలల

95-180/678

95-180/680

95-180/683

తసడడ:జ ఆధదశశషయఖ
ఇసటట ననస:77-9-503
వయససస:42
లస: పప
6656 MLJ3203569
పపరర: ధనలకడర� గగసడన�
భరస : అపరపరరవప� �
ఇసటట ననస:77-9-504
వయససస:36
లస: ససస స

6640 SQX1871680
పపరర: జయ లకడర వననద కలమమరర
వననననకలల
భరస : రరమమరరవప పపగగపప గగ
ఇసటట ననస:77-9-502
వయససస:45
లస: ససస స

95-180/674

95-180/676

6643 MLJ3203379
పపరర: తదజ పవన కలమమర� వనమ�

95-180/677

తసడడ:జ రరజశశఖర�
ఇసటట ననస:77-9-502
వయససస:35
లస: పప
95-180/679

95-180/806

95-180/681 6649 AP151000624315
6648 SQX1758390
పపరర: వనసకట మమధసరర దదవ తడవరరర
పపరర: ససభబషసణణ బబ లశశటట

6651 SQX0879445
పపరర: పపషఖ పసజయతస బబ లశశటట

6654 AP151000624314
పపరర: పపరషచసదజరరవప బబ లశశటట

6657 AP151000624466
పపరర: సతఖవత గగసడన�
భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:77-9-504
వయససస:57
లస: ససస స

95-180/682

భరస : పపరషచసదజరరవప
ఇసటట ననస:77-9-503
వయససస:46
లస: ససస స
95-180/684

6652 SQX1758374
పపరర: రరధ బబబగ తడవరరర

95-180/685

తసడడ:జ ఆదదశశషయఖ తడవరరర
ఇసటట ననస:77-9-503
వయససస:41
లస: పప
95-180/687

తసడడ:జ ససతనరరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:77-9-503
వయససస:52
లస: పప
95-180/688

6646 SQX2058048
పపరర: హరరక వలర స పటర
తసడడ:జ శకనవరస రరవప వలర స పటర
ఇసటట ననస:77-9-502
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:జ పపరష చసదజరరవప
ఇసటట ననస:77-9-503
వయససస:29
లస: పప
95-180/686

95-180/671
6637 MLJ3204377
పపరర: ననగ వనసకట ససబబబరరవప అమర

95-180/673

భరస : రరధ బబబగ టట
ఇసటట ననస:77-9-503
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ పపరషచసదజ రరవప
ఇసటట ననస:77-9-503
వయససస:26
లస: పప
6653 SQX0900522
పపరర: రరధన బబబగ తడవరరస

6645 SQX1871540
పపరర: రరధనకకషష మబరరస వననననకలల

95-180/668

తసడడ:జ వనసకట శవ పజసరద అమర
ఇసటట ననస:77-9-500
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటరరమయఖ వననననకలల
ఇసటట ననస:77-9-502
వయససస:85
లస: పప

భరస : రరధన బబబగ తడవరరస
ఇసటట ననస:77-9-503
వయససస:31
లస: ససస స
6650 SQX0879452
పపరర: మణణ సరయరరస బబ లశశటట

95-180/670

తసడడ:జ పజసరద
ఇసటట ననస:77-9-502
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ రరధనకకషష మబరరస వననననకలల
ఇసటట ననస:77-9-502
వయససస:53
లస: పప
6647 SQX0900076
పపరర: వనసకట మమధసరర దదవ తడవరరస

6642 SQX0965590
పపరర: ససదదప నసదదపరటట

6634 AP151000624009
పపరర: జగరకజ భగరకచ�
తసడడ:జ గలర గగనర �
ఇసటట ననస:77-9-499
వయససస:67
లస: పప

భరస : పజసరద
ఇసటట ననస:77-9-502
వయససస:43
లస: ససస స
95-180/675

95-180/665

భరస : బబలమజ� �
ఇసటట ననస:77-9-499
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-9-499
వయససస:55
లస: పప

95-180/669 6636 AP151000624461
6635 MLJ3205044
పపరర: ననగ వనసకట ససలలచనన అమర
పపరర: ఇసదజ దదవ అమర

6631 MLJ1742931
పపరర: లకడర కలమమరర� నలశశటట �

95-180/911
6655 SQX2451128
పపరర: వనసకట ససపత కలమమర బబ లశశటట

తసడడ:జ పపరష చoదజ రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:77-9-503
వయససస:21
లస: పప
95-180/689

6658 AP151000624193
పపరర: అపరపరరవప గగసడన�

95-180/690

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:77-9-504
వయససస:41
లస: పప
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6659 AP151000624144
పపరర: కకటటశశరరరవప గగసడన

95-180/691

తసడడ:జ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:77-9-504
వయససస:62
లస: పప
6662 SQX2381440
పపరర: గరత అసజలీస మలశశటట

95-180/914

95-180/917

95-180/694

95-180/919

95-180/922

95-210/542

తసడడ:జ రరఘవయఖ వడడయమల
ఇసటట ననస:77-9-506
వయససస:54
లస: పప
6680 SQX2238244
పపరర: రరషర షపక

95-180/924

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:31
లస: ససస స

95-180/695

6672 SQX2167567
పపరర: వజయ కలమమర వశశననథ

6675 SQX2167575
పపరర: సరయ లకడర హసస పసజయ
వశశననథ
తసడడ:జ వజయ కలమమర వశశననథ
ఇసటట ననస:77-9-506
వయససస:19
లస: ససస స
6678 SQX2063824
పపరర: అమర ఖమన పఠరన

6681 SQX2237915
పపరర: రజయ ససలమసనన పఠరన

95-179/1155

6684 SQX2394708
పపరర: ఫసరరజ షపక

95-180/920

6687 SQX0352872
పపరర: మసరసన పఠరన�
భరస : మగసఫ ఖమన�
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:34
లస: ససస స

6667 SQX0352864
పపరర: భబసకరరరవప ఇమరడడ

95-180/693

6670 SQX2239697
పపరర: సతఖననరరయణ వడడయమల

95-180/918

6673 IDY1619446
పపరర: ననగజశశర రరవప పరదరరస

95-180/921

తసడడ:జ నరసససహ రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:77-9-506
వయససస:35
లస: పప
95-180/923

6676 SQX2320018
పపరర: లకడర తషలశ వడడయమల

95-199/1104

భరస : సతఖననరరయణ వడడయమల
ఇసటట ననస:77-9-506
వయససస:50
లస: ససస స
95-63/722

6679 SQX2139731
పపరర: బబలమణణ తనడడపరరస

95-63/809

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:77-9-507
వయససస:37
లస: ససస స
95-180/925

6682 SQX2395218
పపరర: వనసకటరరవప చసతనడ

95-179/1154

తసడడ:జ సససదర రరవప చసతనడ
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:60
లస: పప
95-179/1156

తసడడ:జ మర షపక
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:19
లస: పప
95-180/697

95-180/916

తసడడ:జ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:77-9-506
వయససస:54
లస: పప

భరస : అమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:77-9-507
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శవ ఆకలరత
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:48
లస: ససస స
6686 SQX1476820
పపరర: సఫసయమ షపక

6669 SQX1211135
పపరర: గణపతరరవప పలర పప తష

6664 SQX2384659
పపరర: శకరరస మలశశటట

తసడడ:జ ససబజమణఖస
ఇసటట ననస:77-9-506
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ అధమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:77-9-507
వయససస:20
లస: పప

భరస : అయమజ షపక
ఇసటట ననస:77-9-507
వయససస:18
లస: ససస స
6683 SQX2353993
పపరర: రమణ ఆకలరత

95-180/692

తసడడ:జ రరఘవనసదజ వశశననథ
ఇసటట ననస:77-9-506
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగజశశర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:77-9-506
వయససస:32
లస: ససస స
6677 SQX2320042
పపరర: సతఖననరరయణ వడడయమల

6666 SQX0879486
పపరర: పదనరవత పలర పప తష

95-180/913

తసడడ:జ రరఘవ రరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:77-9-505
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ రరమమరరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:77-9-506
వయససస:71
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-9-506
వయససస:50
లస: ససస స
6674 IDY1619479
పపరర: కకషష వనణణ పరదరరస

95-180/915

భరస : పజసరద
ఇసటట ననస:77-9-506
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:జ గణపత రరవప
ఇసటట ననస:77-9-506
వయససస:42
లస: పప
6671 SQX2239689
పపరర: లకడర తషలసస వడడయమల

6663 SQX2408052
పపరర: అభరరసజగదదశ మల శశటట

6661 SQX2378164
పపరర: రరఘవ రరవప మలశశటట

తసడడ:జ ససబబ రరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:77-9-505
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:జ రరఘవర రరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:77-9-505
వయససస:31
లస: పప

భరస : అభరరస మలశశటట
ఇసటట ననస:77-9-505
వయససస:27
లస: ససస స
6668 SQX0879478
పపరర: పజసరద పలర పప తష

95-180/912

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:77-9-504
వయససస:54
లస: పప

భరస : రఘవ రరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:77-9-505
వయససస:54
లస: ససస స
6665 SQX2385474
పపరర: దసరర పజవలర క మలశశటట

6660 SQX2393676
పపరర: జజన షపక

6685 SQX1602748
పపరర: షమ షపక

95-180/696

భరస : జజఫపప లమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:25
లస: ససస స
95-180/698

6688 SQX1476614
పపరర: రరధ కరనసగగల

95-180/699

భరస : శకనవరస కరనసగగల
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:34
లస: ససస స
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95-180/700

తసడడ:జ ననగగల పఠరన
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:39
లస: ససస స
6692 SQX0353045
పపరర: ఫరరశన షపక�

95-180/703

95-180/706

95-180/709

95-180/712

95-180/715

95-180/927

95-180/930

భరస : మరరవల� �
ఇసటట ననస:77-9-508/1
వయససస:40
లస: ససస స

6702 SQX0352922
పపరర: రహహస షపక

6705 SQX1788322
పపరర: ఆసజననయగలల కనమరర పపడడ

95-180/719

95-180/713

6714 SQX1553578
పపరర: రహరతషననసర పఠరన

6717 SQX1553545
పపరర: కతజజబ పఠరన
భరస : యగసఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:77-9-508/1
వయససస:71
లస: ససస స

95-180/708

6700 MLJ3203411
పపరర: బషసర� షపక�

95-180/711

6703 SQX0232199
పపరర: మరర షపక

95-180/714

తసడడ:జ బగడద సరహహబ
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:47
లస: పప
95-180/716

6706 SQX2261691
పపరర: బషసర ఖమన పఠరన

95-180/926

తసడడ:జ రహసతషలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:69
లస: పప
95-180/929

భసధసవప: జన అహమద షపక
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:20
లస: ససస స
95-180/717

6712 SQX0353094
పపరర: షమన పఠరన

95-180/718

భరస : ఖమససస ఖమన
ఇసటట ననస:77-9-508/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-180/720

భరస : సరరదర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:77-9-508/1
వయససస:29
లస: ససస స
95-180/722

6697 SQX1553651
పపరర: హబబగలర ఖమన పఠరన

95-180/928 6709 SQX2191278
6708 SQX2377323
పపరర: దసరరరమలల శశర రరవప చసతనడ
పపరర: మబనన బబగగమ షపక

6711 SQX1553495
పపరర: రరజజ చసతగగసటర

95-180/705

తసడడ:జ జజన� �
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చసతగగసటర
ఇసటట ననస:77-9-508/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : యమససన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:77-9-508/1
వయససస:28
లస: ససస స
6716 MLJ3203627
పపరర: జనన� సయఖద�

95-180/710

తసడడ:జ వనసకట రరవప చసతనడ
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ మర షపక
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:19
లస: పప
6713 SQX1553537
పపరర: సలమర పఠరన

6699 SQX0352989
పపరర: జఫపప లమర ఖమన పఠరన

6694 SQX0715086
పపరర: మమహరరననసర బబగస పఠరన

తసడడ:జ అయబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ వశశననదస కరశ
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:65
లస: పప

భరస : బషసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:49
లస: ససస స
6710 SQX2334456
పపరర: ఫయమజ షపక

95-180/707

తసడడ:జ కరలలషర
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటయఖ కరనసగగల
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:49
లస: పప
6707 SQX2229060
పపరర: రసజజన బఇవనవ పఠరన

6696 SQX1625963
పపరర: జజన అహరద షపక

95-180/702

భరస : అయబబ ఖమన
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:జ అయబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ అకస ర మహమరద ఖమన�
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:38
లస: పప
6704 SQX1476713
పపరర: శకనవరస కరనసగగల

95-180/704

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:జ అయగబ ఖమన
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:31
లస: పప
6701 SQX0352898
పపరర: ఖమన రసజజన ఖమన�

6693 SQX0232298
పపరర: షసషరద బబగస షపక�

6691 SQX0353003
పపరర: ఆషర పఠరన

భరస : అయగబ ఖమన
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మరర�
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మహబబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:55
లస: ససస స
6698 SQX0353029
పపరర: ఖమససస ఖమన పఠరన

95-180/701

భరస : మహబబబ ఖమన పఠరన�
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర�
ఇసటట ననస:77-9-508
వయససస:45
లస: ససస స
6695 MLJ3203437
పపరర: అయబ ఖమన పఠరన

6690 MLJ3203643
పపరర: హససననబబగస పఠరన�

6715 SQX1553552
పపరర: షహహన పఠరన

95-180/721

భరస : ఘమస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:77-9-508/1
వయససస:39
లస: ససస స
95-180/723

6718 SQX0328674
పపరర: జబ ఉలమరఖమన పఠరన

95-180/724

తసడడ:జ ఆయగమ ఖమన
ఇసటట ననస:77-9-508/1
వయససస:28
లస: పప
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6719 SQX0328690
పపరర: లమన జజన భబషర షపక�

95-180/725

తసడడ:జ మరరవల�
ఇసటట ననస:77-9-508/1
వయససస:28
లస: పప
6722 SQX1553529
పపరర: యమససన ఖమన పఠరన

95-180/728

95-180/731

95-180/734

95-179/556

6729 SQX1716323
పపరర: ననగజశశరమర భమవరపప

6732 SQX2252716
పపరర: బసధస ఆషసక పప తతరర

95-179/557

6735 MLJ0984583
పపరర: షకల బబషర ఎమ.డడ

95-179/559

6738 AP151000621088
పపరర: ఉమమదదవ శనగపలర
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:77-12-597
వయససస:50
లస: ససస స

95-179/562
6740 SQX1453398
పపరర: వజయ రరఘవనసదజ రరవప
శనగపలర
తసడడ:జ శకనవరస రరవప
లలట శనగపలర
ఇసటట ననస:77-12-597
వయససస:38
లస: పప

6741 SQX0395707
పపరర: హహమలత కలమమరర
తసడడ:జ నరసససహ మమల జరవన
ఇసటట ననస:77-12-607
వయససస:33
లస: ససస స

6743 SQX0395699
పపరర: పసనకజష కలమమర జరవన

6744 MLJ3196292
పపరర: నరససమల జరవన

95-179/565

తసడడ:జ నరసససహ మమల జరవన
ఇసటట ననస:77-12-607
వయససస:31
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:77-12-607/1
వయససస:40
లస: ససస స

95-200/807

6747 SQX1050434
పపరర: లలమవత బబబర
భరస : వఠరబబ బబబర
ఇసటట ననస:77-12-607/1
వయససస:62
లస: ససస స

95-180/730

6727 AP151000624133
పపరర: కరరమగలమర షపక�

95-180/733

6730 SQX1716281
పపరర: రరజజష కలమమర భమవరపప

95-200/808

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప భమవరపప
ఇసటట ననస:77-9-777
వయససస:34
లస: పప
95-200/1162

6733 AP151000627078
పపరర: లసగయఖ శసగరర

95-199/365

తసడడ:జ రసగయఖ
ఇసటట ననస:77-11-581
వయససస:52
లస: పప
95-134/616

95-179/558
6736 SQX1451491
పపరర: పసజయమ మమనక లకడర కలమమరర
శనగపలర
భరస : వనసకట ససబజహరణఖస శనగపలర
ఇసటట ననస:77-12-597
వయససస:29
లస: ససస స

95-179/560

95-179/561
6739 MLJ1749480
పపరర: వనసకట ససబబజమణఖమ శనగపలర

తసడడ:జ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:77-12-597
వయససస:37
లస: పప
95-179/563

6742 MLJ3200169
పపరర: దదవ సప న

95-179/564

భరస : నరసససహ మమల జరవన
ఇసటట ననస:77-12-607
వయససస:65
లస: ససస స
95-179/566

తసడడ:జ హహరచసద
ఇసటట ననస:77-12-607
వయససస:70
లస: పప
95-179/568

6724 SQX1553594
పపరర: సరరదర ఖమన పఠరన

తసడడ:జ జజన�
ఇసటట ననస:77-9-508/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ గరస
ఇసటట ననస:77-12-449
వయససస:44
లస: పప

భరస : వజయ రరఘవనసదజ రరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:77-12-597
వయససస:36
లస: ససస స

6746 SQX1093608
పపరర: వజయ బబబర

95-180/732

తసడడ:జ నరసససహరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:77-10-358
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:జ రరమయఖ
ఇసటట ననస:77-12-78
వయససస:74
లస: పప
6737 SQX1453364
పపరర: గరత వనసకట రరధదక శనగపలర

6726 MLJ3205960
పపరర: మరరవల� సయఖద�

95-180/727

తసడడ:జ యగసఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:77-9-508/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప భమవరపప
ఇసటట ననస:77-9-777
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:77-10
వయససస:57
లస: ససస స
6734 AP151000618104
పపరర: చలపతరరవప పరదరరస

95-180/729

తసడడ:జ మమలమల� �
ఇసటట ననస:77-9-508/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ ఫరరద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:77-9-508/1
వయససస:74
లస: పప
6731 AP151000621086
పపరర: వజయలకడర చననస

6723 SQX0353078
పపరర: ఇససబ ఖమన పఠరన�

6721 SQX1553479
పపరర: శకనవరస చసతగగసటర

తసడడ:జ రరజజసదజ పజసరద చసతగగసటర
ఇసటట ననస:77-9-508/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ మమబగ ససభబన�
ఇసటట ననస:77-9-508/1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:77-9-508/1
వయససస:43
లస: పప
6728 SQX1553503
పపరర: యబసఫ ఖమన పఠరన

95-180/726

తసడడ:జ ఆయగఫ�
ఇసటట ననస:77-9-508/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ యగసఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:77-9-508/1
వయససస:34
లస: పప
6725 AP151000624325
పపరర: అమమనసలమర షపక

6720 SQX0328583
పపరర: �ీసరరజ ఖమన పఠరన�

6745 SQX1050442
పపరర: ససనతన బబబర

95-179/567

భరస : రరజజశ బబబర
ఇసటట ననస:77-12-607/1
వయససస:34
లస: ససస స
95-179/569

6748 SQX1617523
పపరర: నకకస శరరష అరరణ

95-179/570

తసడడ:జ నకకస అరరణ ననసదదవ
ఇసటట ననస:77-12-607/1
వయససస:29
లస: పప
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6749 MLJ1736479
పపరర: రరజజష వఠరబబ బబబర

95-179/571

తసడడ:జ వఠరబబ బబబర
ఇసటట ననస:77-12-607/1
వయససస:38
లస: పప
6752 SQX1050418
పపరర: వఠరబబ బబబర

95-179/572

తసడడ:జ వఠరబబ బబబర
ఇసటట ననస:77-12-607/1
వయససస:43
లస: పప
95-179/574

తసడడ:జ ననథ బబబర
ఇసటట ననస:77-12-607/1
వయససస:67
లస: పప
6755 SQX0057141
పపరర: శవ రసగననథ గగపరస నసనన

6750 AP151000618131
పపరర: రమమష బబబర

6753 AP151000621246
పపరర: ఆరఖమమణణ నసనన

తసడడ:జ రరమ కలమమర నసనన
ఇసటట ననస:77-12-608
వయససస:32
లస: పప

6756 AP151000618162
పపరర: చసదజశశఖర నసనన

95-179/575

6754 AP151000621244
పపరర: అహలమఖ నసనన

95-179/578

6757 MLJ1739879
పపరర: నసనన రరసకలమమర

95-179/579

తసడడ:జ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:77-12-608
వయససస:61
లస: పప

95-179/1225 6759 AP151000621157
95-179/621 6760 AP151000618139
6758 SQX2561801
పపరర: రరమలసగజశశర శరర ఘసటశరల
పపరర: రరమమసజననయకలమమరర అడడ గరరర
పపరర: వనసకటటశశరరర అడడ గరరర

6761 SQX2527851
పపరర: అరవసద కలమమర గసగగరర

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-13
వయససస:57
లస: ససస స
95-179/1194

తసడడ:జ బబబగ రరవప గసగగరర
ఇసటట ననస:77-13/10
వయససస:37
లస: పప
6764 AP151000621059
పపరర: పరరశతదదవ మరరశశటట

95-179/623

భరస : బసవ రరజ వరలలటట
ఇసటట ననస:77-16
వయససస:39
లస: ససస స
6770 SQX0190595
పపరర: ఆదదలకడర తడడకమళళ�

95-179/629

భరస : వనసకటననగకకషషపరబజహరస
ఇసటట ననస:77-26/1
వయససస:66
లస: ససస స
6776 SQX0394437
పపరర: లకడర కలససమ రరఘవ రరణణ
సకల
భరస : మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-30
వయససస:50
లస: ససస స

95-179/624 6766 AP151000618164
6765 AP151000618430
పపరర: రరమకకషష శవపజసరద మరరశశటట
పపరర: సరసబశవరరవప మరరశశటట

6768 SQX1489237
పపరర: లకడర కలమమరర అడనడగల

6771 SQX0182238
పపరర: సదనశవరరవప� తడడకమళ��

6774 MLJ1748730
పపరర: పరరచసరరలకడర తనయమరర

95-179/627

6777 SQX0678243
పపరర: రరహహల సకలమ
తసడడ:జ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-30
వయససస:28
లస: పప

95-179/625

6769 SQX1489229
పపరర: బసవ రరజ వరలలటట

95-179/628

తసడడ:జ ననరరయణ వరలలటట
ఇసటట ననస:77-16
వయససస:46
లస: పప
95-179/630

6772 SQX2384113
పపరర: రరహన షపక

95-179/1091

భరస : అలర భబశ
ఇసటట ననస:77-23
వయససస:33
లస: ససస స
95-179/632

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:77-29
వయససస:47
లస: ససస స
95-179/634

94-94/1139

తసడడ:జ రరమననధస
ఇసటట ననస:77-15-329
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:జ శవయఖ�
ఇసటట ననస:77-17
వయససస:41
లస: పప
95-179/631

6763 NDX2866143
పపరర: శవ శసకర బబబగ తషపకలల
తసడడ:జ వనసకటటశశరరర తషపకలల
ఇసటట ననస:77-14/2/3A-77/1
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకమనననరరయణ అడనడగల
ఇసటట ననస:77-16
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : సదనశవరరవప�
ఇసటట ననస:77-17
వయససస:38
లస: ససస స
6773 AP151000621286
పపరర: రరజ రరజజశశరర చదగగ

94-65/1211

తసడడ:జ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-15
వయససస:46
లస: పప
95-179/626

95-179/622

తసడడ:జ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:77-13
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:జ శవ శసకర బబబగ తషపకలల
ఇసటట ననస:77-14/2/3A-77/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : సరసబశవరరరవప
ఇసటట ననస:77-15
వయససస:67
లస: ససస స
6767 SQX1237909
పపరర: పదరజ వరలలటట

6762 NDX2885242
పపరర: రరఘవనసదజ తషపకలల

95-179/576

భరస : పరసడడరసగరరవప నసనన
ఇసటట ననస:77-12-608
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:జ పరసడడరసగరరవప నసనన
ఇసటట ననస:77-12-608
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:జ పసనకకపరణణ ఘసటశరల
ఇసటట ననస:77-12-609/1
వయససస:28
లస: పప

95-179/573

తసడడ:జ వరనసదనస
ఇసటట ననస:77-12-607/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : చసదజశశఖర నసనన
ఇసటట ననస:77-12-608
వయససస:56
లస: ససస స
95-179/577

6751 AP151000618148
పపరర: యస రరమ హరర

6775 SQX0563825
పపరర: శవరజ పరఠచరర

95-179/633

తసడడ:జ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:77-29
వయససస:62
లస: పప
95-179/635

6778 SQX0394411
పపరర: శవ వనసకట రరజజష సకల

95-179/636

తసడడ:జ మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-30
వయససస:33
లస: పప
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6779 SQX0056598
పపరర: మహహశశరరరవప సకలమ

95-179/637

తసడడ:జ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:77-30
వయససస:57
లస: పప
6782 SQX1331495
పపరర: లకడర

95-179/640

95-179/643

95-179/646

95-199/366

95-179/655

95-179/658

95-199/531

తసడడ:జ బదసజదదదన
ఇసటట ననస:77-211/1
వయససస:34
లస: ససస స

6792 SQX0908137
పపరర: అసజమర మసజల

6795 MLJ2528651
పపరర: పపషపదదవ

6798 SQX1050491
పపరర: ననమచసద సప లసకక

6801 SQX1584789
పపరర: శకనవరస రరవప పరడడ

95-179/1088

6804 SQX1719509
పపరర: ననగపపషప పటబనల

95-199/367

6807 SQX1719616
పపరర: జగదదశశరర పటబనల
భరస : చరసజవ ననగచనరర పటబనల
ఇసటట ననస:77-211/1
వయససస:44
లస: ససస స

6787 SQX0678268
పపరర: పదనరవత బబ లశశటట

95-179/645

6790 SQX0407023
పపరర: మహవర కలమమర

95-179/648

6793 SQX0908145
పపరర: వనసకటననరరయణ మసజల

95-199/368

తసడడ:జ దనసయఖ
ఇసటట ననస:77-41
వయససస:67
లస: పప
95-179/656

6796 SQX1050483
పపరర: అరరణ కలమమర సప లసకక

95-179/657

తసడడ:జ ననమచసద సప లసకక
ఇసటట ననస:77-46/1
వయససస:28
లస: పప
95-179/659

6799 SQX1783729
పపరర: ససనత వరమలలర

95-199/457

భరస : శకనవరస రరవప వరమలలర
ఇసటట ననస:77-143 SANGADIGUNTA
వయససస:34
లస: ససస స
95-199/532

6802 SQX2102309
పపరర: బసస షపక

95-199/1002

భసధసవప: షనసన షపక
ఇసటట ననస:77-210 ganji bazar
వయససస:34
లస: పప
95-199/552

తసడడ:జ చరసజవ ననగచనరర పటబనల
ఇసటట ననస:77-211/1
వయససస:25
లస: ససస స
95-199/554

95-179/642

తసడడ:జ హససస మల జరవన
ఇసటట ననస:77-39
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ గగరరమబరరస పరడడ
ఇసటట ననస:77-203/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : రమమరరవప సరదస
ఇసటట ననస:77-211/1
వయససస:63
లస: ససస స
6806 MLJ3420361
పపరర: ఫరతమమ అజహర

95-179/647

తసడడ:జ శరసతలమల సప లసకక
ఇసటట ననస:77-46/1
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పరడడ
ఇసటట ననస:77-203/1
వయససస:36
లస: ససస స
6803 SQX2288637
పపరర: వర లకడనక దదవ సరదస

6789 AP151000618177
పపరర: బజహరనసదరరవప బబ లశశటట

6784 SQX1050384
పపరర: గరత పసజయమసక బబ లశశటట

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-37
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : ననమచసద సప లసకక
ఇసటట ననస:77-46/1
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:జ ననమచసద
ఇసటట ననస:77-46/1
వయససస:38
లస: పప
6800 SQX1600312
పపరర: వనసకట ససత పరడడ

95-179/644

భరస : దనసయఖ
ఇసటట ననస:77-41
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : హహతదష
ఇసటట ననస:77-46/1
వయససస:34
లస: ససస స
6797 MLJ2524635
పపరర: హహతషషకమమర సప లసకక

6786 AP151000621072
పపరర: శశశలజ బబ లశశటట

95-179/639

తసడడ:జ సరసబశవ రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:77-37
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-37
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:77-41
వయససస:67
లస: ససస స
6794 SQX1093590
పపరర: వపసక హహచ సప లసకక

95-179/641

భరస : శకనవరసరరరవప
ఇసటట ననస:77-37
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరస రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:77-37
వయససస:26
లస: పప
6791 SQX0908152
పపరర: దసరరరబవరన మసజల

6783 SQX1331487
పపరర: రఠప చసద

6781 SQX0678706
పపరర: ఉజశల రజలలహ లకడర దసడడడ

తసడడ:జ వనసకట మలర కరరరర న రరవప
ఇసటట ననస:77-35
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ సరజమలర
ఇసటట ననస:77-35
వయససస:52
లస: పప

భరస : బజహరనసదరరవప
ఇసటట ననస:77-37
వయససస:40
లస: ససస స
6788 SQX1152842
పపరర: గరపస రవ రరజ బబ లశశటట

95-179/638

భరస : రరథథడ బసటట జరవన
ఇసటట ననస:77-35
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రఠప చసద
ఇసటట ననస:77-35
వయససస:50
లస: ససస స
6785 SQX0427245
పపరర: మహనలకడర బబ లశశటట

6780 SQX1888452
పపరర: హహనన జరవన

6805 SQX1283423
పపరర: ఫరరర ననజ షపక

95-199/553

భరస : ఇసరరయల జబఉలమర షపక
ఇసటట ననస:77-211/1
వయససస:31
లస: ససస స
95-199/555

6808 SQX1576034
పపరర: ఇషజత బబనస

95-199/556

భరస : మహమరద ఫసరరజదదదన షపక
ఇసటట ననస:77-211/1
వయససస:49
లస: ససస స
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95-199/557

తసడడ:జ అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:77-211/1
వయససస:52
లస: ససస స
6812 SQX1283399
పపరర: ఇసరరయల జబఉలమర షపక

95-199/560

95-199/563

95-180/740

95-180/743

95-180/746

95-180/749

95-180/801

తసడడ:జ ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:77-232
వయససస:42
లస: పప

6822 SQX0879510
పపరర: ఓసకరర యరకస

6825 SQX1529843
పపరర: కకటటశశర రరవప యరకస

6828 MLJ3203908
పపరర: రరమకకషషయఖ మదసద

6831 MLJ2577302
పపరర: నజరననసర బబగస� షపక�

95-128/932

6834 AP151000582080
పపరర: షలమగననసర�

95-180/744

6837 AP151000579013
పపరర: ఇనయతషలమర�
తసడడ:జ అనసమలమర�
ఇసటట ననస:77-232
వయససస:57
లస: పప

6817 SQX1127415
పపరర: యరకస కకరస ప
ర సజయ

95-180/739

6820 SQX1452572
పపరర: కకసడమర పపరస

95-180/742

6823 SQX1452614
పపరర: చడననకజశవపలల పపరస

95-180/745

తసడడ:జ వనసకటససబబయఖ పపరస
ఇసటట ననస:77-230
వయససస:41
లస: పప
95-180/747

6826 SQX1412634
పపరర: యస గరయతజ మమననపలర

95-180/748

తసడడ:జ పరమగలల మమననపలర
ఇసటట ననస:77-231
వయససస:29
లస: ససస స
95-180/750

6829 SQX1452739
పపరర: పరమగలల మమననపలర

95-180/751

తసడడ:జ ససబజహరణఖస మమననపలర
ఇసటట ననస:77-231
వయససస:60
లస: పప
95-128/930

6832 SQX0295998
పపరర: చసదనజవత� పప లశశటట �

95-128/931

భరస : వనసకట రవకలమమర�
ఇసటట ననస:77-232
వయససస:38
లస: ససస స
95-128/933

తసడడ:జ అబగదల గఫరర�
ఇసటట ననస:77-232
వయససస:43
లస: ససస స
95-128/935

95-199/562

భరస : వనసకటససబబయఖ పపరస
ఇసటట ననస:77-230
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : దరరయమ � షపక�
ఇసటట ననస:77-232
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:77-232
వయససస:38
లస: ససస స
6836 SQX0296004
పపరర: వనసకట రవకలమమర� పప లశశటట �

95-180/741

తసడడ:జ వనసకటససబజమణఖస
ఇసటట ననస:77-231
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ రరమకకషషయఖ మదసద
ఇసటట ననస:77-231
వయససస:22
లస: పప
6833 MLJ2577914
పపరర: షఫస ఉననసర బబగస

6819 SQX0353177
పపరర: యమరస పదనరవత

6814 MLJ3418407
పపరర: అలమగదదదన షపక

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-230
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ శసకర రరవప యరకస
ఇసటట ననస:77-230
వయససస:53
లస: పప

భరస : పరమగలల మమననపలర
ఇసటట ననస:77-231
వయససస:56
లస: ససస స
6830 SQX1991389
పపరర: భవనననరరయణ మదసద

95-199/564

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-230
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:77-230
వయససస:40
లస: పప
6827 SQX1452531
పపరర: కకషష కలమమరర మమననపలర

6816 SQX1719582
పపరర: చరసజవ ననగచనరర పటబనల

95-199/559

తసడడ:జ బదసజదదదన షపక
ఇసటట ననస:77-211/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-230
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ యరకస కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-230
వయససస:28
లస: పప
6824 SQX0077859
పపరర: సతఖ ననరరయణ పపరస�

95-199/561

తసడడ:జ వర భదజ చనరర పటబనల
ఇసటట ననస:77-211/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ బబల వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:77-230
వయససస:27
లస: ససస స
6821 SQX1050632
పపరర: యరకస ననగజసదజ కలమమర

6813 SQX0467795
పపరర: మహమరద అఖలలదదదన షపక

6811 SQX1719533
పపరర: చరనసఇననగజసదజ పటబనల

తసడడ:జ చరసజవ ననగచనరర పటబనల
ఇసటట ననస:77-211/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ బదసజదదదన షపక
ఇసటట ననస:77-211/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ ఖమదర మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:77-211/1
వయససస:50
లస: పప
6818 SQX1127431
పపరర: కలసదన చనతషరఖ

95-199/558

భరస : ఫకలకదదదన అతహరర
ఇసటట ననస:77-211/1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:77-211/1
వయససస:33
లస: పప
6815 AP151000627260
పపరర: మహమరద ఫసరరజదదదన షపక

6810 MLJ3420379
పపరర: ఫరతమమ అతహరర

6835 AP151000582181
పపరర: సరబరరననసర�

95-128/934

భరస : జలమన�
ఇసటట ననస:77-232
వయససస:70
లస: ససస స
95-128/936

6838 SQX1416909
పపరర: చసదజవత పప లశశటట

95-180/752

భరస : రవ కలమమర పప లశశటట
ఇసటట ననస:77-232
వయససస:37
లస: ససస స
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95-180/753

భరస : వనసకటరరమమమహన
ఇసటట ననస:77-232
వయససస:48
లస: ససస స
6842 SQX0056622
పపరర: షరజయమ షపక

95-179/831

95-179/834

95-179/837

95-179/841

95-200/1015

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:77-6427
వయససస:46
లస: ససస స
6857 SQX1695220
పపరర: నరరద దదవ పజజజపత

95-125/25

95-125/28

భరస : గగరరననథ రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:78-1-6
వయససస:25
లస: ససస స

95-179/838

6852 SQX0678292
పపరర: జయ రరకరడ రవతదజ
అతష
స లలరర
తసడడ:జ ససవర ననగజసదజఎస అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:77-770
వయససస:27
లస: పప
6855 SQX2141679
పపరర: చడసదజశశఖర కలసడ

6858 SQX1695402
పపరర: జతదసదజ పజజజపత

6861 SQX1695568
పపరర: హరరశ కలమమర పజజజపత

95-125/31

6864 SQX2485100
పపరర: శకనవరస రరడడడ గసట

95-179/842

6867 SQX2083798
పపరర: హరరత లకడర చలలవరదద
తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప చలలవరదద
ఇసటట ననస:78-1-7
వయససస:18
లస: ససస స

6847 AP151000618031
పపరర: మహహదదదన సయఖద

95-179/836

6850 SQX0057026
పపరర: అబగదల మగజబ షపక

95-179/839

6853 SQX2328540
పపరర: రజవసత రరవపపడడ

95-179/1153

తసడడ:జ వనసకట ననరరయణ రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:77-947-7
వయససస:18
లస: పప
95-199/1082

6856 SQX1206078
పపరర: పజజజపత వమలమ దదవ

95-125/24

భరస : పజజజపత పజకరష కలమమర
ఇసటట ననస:78-1-5
వయససస:30
లస: ససస స
95-125/26

6859 SQX0535294
పపరర: గసట గగరరననథరరడడడ

95-125/27

తసడడ:జ సతఖననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:78-1-5
వయససస:32
లస: పప
95-125/29

6862 SQX0534941
పపరర: గసట ననగజశశరమర

95-125/30

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:78-1-6
వయససస:45
లస: ససస స
95-125/760

తసడడ:జ గగరవ రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:78-1-6
వయససస:53
లస: పప
95-125/780

95-179/833

తసడడ:జ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:77-236
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:జ మమత రరజ పజజజపత
ఇసటట ననస:78-1-5
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ గగరవర రరడడడ
ఇసటట ననస:78-1-6
వయససస:58
లస: పప
6866 SQX2486165
పపరర: నలమ గసట

6849 AP151000618216
పపరర: అబగదల ఖయబఖస షపక

6844 SQX0056630
పపరర: రరహనన పరరశన షపక

తసడడ:జ అబగదల ఖయబఖస సపవడ
ఇసటట ననస:77-236
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ మమత రరజ పజజజపత
ఇసటట ననస:78-1-5
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ మమతనజజ పరజజజపత
ఇసటట ననస:78-1-5
వయససస:32
లస: పప
6863 SQX0361667
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడడ గసటబ

95-179/835

తసడడ:జ వనసకట పపనననరరవప కలసడ
ఇసటట ననస:77-10520
వయససస:47
లస: పప

భరస : హరరశ కలమమర పజజజపత
ఇసటట ననస:78-1-5
వయససస:36
లస: ససస స
6860 SQX0833194
పపరర: పజకరష కలమమర పజజజపత

6846 SQX0056614
పపరర: షరజహ షపక

95-180/836

తసడడ:జ అబగదల మగజబ
ఇసటట ననస:77-236
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ మమలమల
ఇసటట ననస:77-236
వయససస:54
లస: పప

భరస : హససస మల జరవన
ఇసటట ననస:77-434
వయససస:60
లస: ససస స
6854 SQX0208744
పపరర: మసజల తషమరన�

95-179/832

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:77-236
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ జజనస
ఇసటట ననస:77-236
వయససస:51
లస: పప
6851 SQX1627753
పపరర: చసదజకళ

6843 SQX0056648
పపరర: ననజయమ పరరశన షపక�

6841 SQX2332864
పపరర: సప మగ కరశక మణణకరసత

తలర : వనసకటరరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:77-232
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల మగజబ�
ఇసటట ననస:77-236
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మహహదద న
ఇసటట ననస:77-236
వయససస:44
లస: ససస స
6848 SQX0056606
పపరర: హహసపసన మహమరద

95-180/754

తసడడ:జ ఆసజననయగలల పప లశశటట
ఇసటట ననస:77-232
వయససస:42
లస: పప

భరస : రసజజన షపక
ఇసటట ననస:77-236
వయససస:31
లస: ససస స
6845 SQX0678227
పపరర: తనజ నససమ సయఖద

6840 SQX1416891
పపరర: రవ కలమమర పప లశశటట

6865 SQX2486157
పపరర: అసజమర గసటబ

95-125/779

భరస : శకనవరస రరడడడ గసటబ
ఇసటట ననస:78-1-6
వయససస:47
లస: ససస స
95-84/745

95-125/32
6868 SQX0367888
పపరర: కనక మహలకడర గరరర టసగగలలరర

భరస : శవ ననగజసదజ బబబగ
ఇసటట ననస:78-1-7
వయససస:42
లస: ససస స
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6869 SQX0367946
పపరర: వనసకట ససకనఖ టసగగటటరర

95-125/33

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-1-7
వయససస:70
లస: ససస స
6872 SQX1993591
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చలలవరదద

95-125/683

95-125/36

95-125/39

95-121/87

95-121/90

95-125/44

95-125/786

తసడడ:జ రరమచసదజయఖ
ఇసటట ననస:78-1-15
వయససస:33
లస: పప

6882 SQX0017459
పపరర: వనయ కలమమర మదదద

6885 MLJ0991554
పపరర: లకడరమమధవ గరలర

6888 SQX1495093
పపరర: రరధ కకషష మబరరస గరలర

6891 SQX1797612
పపరర: ననగ మలలర సశర రరవప కకట

95-125/48

6894 SQX1290279
పపరర: ఎలష సససగసశశటట

95-121/88

6897 AP151000285017
పపరర: కకటటశశరరరవప బబదస
తసడడ:జ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-1-15
వయససస:57
లస: పప

95-125/38

6880 AP151000285011
పపరర: సరసబశవరరవప గగడడవరడ

95-125/41

6883 SQX0016907
పపరర: వననద కలమమర మదదద

95-121/89

తసడడ:జ కరశ వశశననధ మదదద
ఇసటట ననస:78-1-9
వయససస:35
లస: పప
95-125/42

6886 SQX0713602
పపరర: సరసశత వపరర

95-125/43

భరస : పజసరద రరవప
ఇసటట ననస:78-1-13
వయససస:49
లస: ససస స
95-125/45

6889 SQX2486090
పపరర: హరర వసశ కకషష గరలమర

95-125/774

తసడడ:జ వనసకట రమమశ కలమమర గరలమర
ఇసటట ననస:78-1-13
వయససస:21
లస: పప
95-125/46

6892 SQX1621045
పపరర: ననగలకడర అపరరజత మదదద

95-125/47

తసడడ:జ పజభబకర రరవప మదదద
ఇసటట ననస:78-1-15
వయససస:23
లస: ససస స
95-125/49

భరస : రరమ చసదజయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:78-1-15
వయససస:54
లస: ససస స
95-125/51

6877 AP151000288342
పపరర: కలమమరర గగడడవరడ

తసడడ:జ బబపనయఖ
ఇసటట ననస:78-1-8
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:జ ససతన రరమయఖ కకట
ఇసటట ననస:78-1-14
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-1-15
వయససస:52
లస: ససస స
6896 SQX0022848
పపరర: శకధర సససగసశశటట

95-125/40

తసడడ:జ వనసకట రతనస గరలర
ఇసటట ననస:78-1-13
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:జ రమమశ కలమమర గరలర
ఇసటట ననస:78-1-13
వయససస:21
లస: పప
6893 AP151000288455
పపరర: మహహన బబదస

6879 SQX1536202
పపరర: ససవర శసకర రరవప నడడకకట

95-125/766

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:78-1-8
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమమషషకమమర
ఇసటట ననస:78-1-13
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ రరధనకకషష మబరరస గరలర
ఇసటట ననస:78-1-13
వయససస:50
లస: పప
6890 SQX2498020
పపరర: హరర వసశ కకషష గరలర

95-125/37

తసడడ:జ కరశ వశశననధ మదదద
ఇసటట ననస:78-1-9
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ నరసససహరరవప మదదద
ఇసటట ననస:78-1-9
వయససస:60
లస: పప
6887 SQX1495051
పపరర: వనసకట రమమశ కలమమర గరలర

6876 SQX1551069
పపరర: లకడర నడడకకట

6874 SQX2485191
పపరర: లమవణఖ టసగగటటరర

తసడడ:జ శవ ననగరసదజ బబబగ టసగగటటరర
ఇసటట ననస:78-1-7
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:జ కకషషమబరరస నడడకకట
ఇసటట ననస:78-1-8
వయససస:56
లస: పప

భరస : కరశ వశశననధ మదదద
ఇసటట ననస:78-1-9
వయససస:54
లస: ససస స
6884 AP151000291255
పపరర: కరశ వశశననధ మదదద

95-125/752

భరస : శవ శసకర రరవప నడడకకట
ఇసటట ననస:78-1-8
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ మగతనరరబ
ఇసటట ననస:78-1-8
వయససస:29
లస: పప
6881 AP151000291254
పపరర: బబబ సరరజన మదదద

6873 SQX2147635
పపరర: ససవరష రరణణ చలలవరదద

95-125/35
6871 SQX0361782
పపరర: శవ ననగజసదజ బబబగ టసగగటటరర

తసడడ:జ వనసకట ససబబ రరవప టసగగటటరర
ఇసటట ననస:78-1-7
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప చలలవరదద
ఇసటట ననస:78-1-7
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పజజజపత జతదసదజ
ఇసటట ననస:78-1-8
వయససస:29
లస: ససస స
6878 SQX0833293
పపరర: జతదసదజకలమమర పస

95-125/34

తసడడ:జ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:78-1-7
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ సతఖస చలలవరదద
ఇసటట ననస:78-1-7
వయససస:45
లస: పప
6875 SQX1206060
పపరర: పజజజపత సరసశత

6870 MLJ0991745
పపరర: హనసమసతరరవప చసతన

6895 SQX1038042
పపరర: శకనవరస గగపరస మదదద

95-125/50

తసడడ:జ పజభబకర రరవప మదదద
ఇసటట ననస:78-1-15
వయససస:25
లస: పప
95-125/52

6898 AP151000285346
పపరర: రరమగ కలమమర మమరరమళళ

95-125/53

తసడడ:జ రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:78-1-15
వయససస:57
లస: పప
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6899 AP151000285361
పపరర: వజయశశఖర మమరరమళర

95-125/54

తసడడ:జ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:78-1-15
వయససస:64
లస: పప
6902 SQX0367870
పపరర: రరగ శరరద మమరజమళళ

95-125/57

95-125/60

95-125/63

6911 AP151000285225
పపరర: హహ ననజరరవప తతనసగగసటర

95-125/66

6906 AP151000288338
పపరర: పదనరవత మరజమలర

6909 AP151000285345
పపరర: లకరణ కలమమర మమరజమళళ

తసడడ:జ రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:78-1-19
వయససస:37
లస: పప

95-125/62

95-125/64

6910 MLJ2561199
పపరర: వనసకటపజసరదనజవప దదడనడ

95-125/65

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-1-16
వయససస:54
లస: పప

95-125/77 6913 MLJ0991836
6912 SQX0218107
పపరర: తషలసస రరమ తలక తజపపరమలలర
పపరర: అరరణ గరజల

6915 SQX0022962
పపరర: వనసకటటసశర రరవప గరజల

తసడడ:జ చసదజ శశఖర
ఇసటట ననస:78-1-20
వయససస:35
లస: ససస స
95-126/43

95-125/59

6907 AP151000288339
పపరర: జయలకడరకరసతకలమమరర
మరజమలర
భరస : రరమరహనరరవప
ఇసటట ననస:78-1-16
వయససస:81
లస: ససస స

95-125/78

భరస : రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:78-1-19
వయససస:64
లస: ససస స
95-125/80

తసడడ:జ రరమకకకషషరరవప
ఇసటట ననస:78-1-19
వయససస:39
లస: పప
95-126/40

6904 AP151000288337
పపరర: గరతనవరణణ మరజమలర

95-125/61

తసడడ:జ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-1-18
వయససస:38
లస: పప
95-125/79

95-125/56

భరస : రరమకలమమర
ఇసటట ననస:78-1-16
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:78-1-16
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ ఈశశరగగపస
ఇసటట ననస:78-1-16
వయససస:57
లస: పప

6920 SQX1331602
పపరర: ససకజశ గగపరస తషనసగగసటర

95-125/58

భరస : వజయశశఖర
ఇసటట ననస:78-1-16
వయససస:61
లస: ససస స

6908 SQX1103548
పపరర: హ వ ర మ అనసరఠప
మమరజమళర
తసడడ:జ రరస కలమమర మమరజమళర
ఇసటట ననస:78-1-16
వయససస:25
లస: పప

6917 SQX0401331
పపరర: శక లకడర ననగ దదవఖ తతనసగగసటర

6903 AP151000288340
పపరర: జయలకడర మరజమలర

6901 SQX1620997
పపరర: ఉషరరరణణ కకట

భరస : ననగమలలర శశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:78-1-16
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : లకరణకలమమర
ఇసటట ననస:78-1-16
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : హహ ననజ రరవప
ఇసటట ననస:78-1-16
వయససస:54
లస: ససస స

6914 MLJ0991067
పపరర: లకరణకలమమర గరజల

95-125/55

తసడడ:జ లకరణ కలమమర మమరజమళర
ఇసటట ననస:78-1-16
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ వజయ శశఖర
ఇసటట ననస:78-1-16
వయససస:29
లస: ససస స
6905 AP151000288216
పపరర: లకడర తతనసగగసటర

6900 SQX1101526
పపరర: రతన దదపసక మమరజమళర

6916 MLJ0991794
పపరర: రరమకకషరషరరవప గరజల

95-125/81

తసడడ:జ కకటయఖ
ఇసటట ననస:78-1-19
వయససస:62
లస: పప

6918 SQX0215202
పపరర: ననగ బబలతజపపరసససదరర
తతనసగగసటర
భరస : శకనవరస శవకలమమర గగపస గగపస
ఇసటట ననస:78-1-20
వయససస:46
లస: ససస స

95-126/41

6921 SQX1223080
పపరర: ససహస గగపరస తషనసగగసటర

95-126/44

6919 AP151000288374
పపరర: చసదజమత తతనసగగసటర

95-126/42

భరస : చసదజశశఖర
ఇసటట ననస:78/1/20
వయససస:57
లస: ససస స
6922 SQX0942078
పపరర: నతన కకషష తషనసగగసటర

95-126/45

తసడడ:జ శకనవరస శవకలమమర గగపరస తషనసగగసట
ఇసటట ననస:78/1/20
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరస ససవర కలమమర గగపరస టట
ఇసటట ననస:78-1-20
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ శవరరమ పజసరద తషనసగగసటర
ఇసటట ననస:78/1/20
వయససస:26
లస: పప

6923 SQX0942060
పపరర: నతదశ గగపరస తషనసగగసటర

6924 SQX0218180
పపరర: ధదరజ గగపరస తతనసగగసటర

95-126/47

6925 AP151000285411
పపరర: శకనవరస శవ కలమమర గగపస
తతనసగగసటర
తసడడ:జ రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:78/1/20
వయససస:53
లస: పప

95-126/48

95-126/50

6928 SQX0384388
పపరర: హహమలత చనన

95-126/51

95-126/46

తసడడ:జ శవ రరమ పజసరద తషనసగగసటర
ఇసటట ననస:78/1/20
వయససస:29
లస: పప

తలర : చసదజమత
ఇసటట ననస:78-1-20
వయససస:32
లస: పప

6926 AP151000285100
పపరర: శవ రరమ పజసరద తతనసగగసటర

6927 AP151000285166
పపరర: రరమకకషరషరరవప తతనసగగసటర

తసడడ:జ రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:78-1-20
వయససస:57
లస: పప

95-126/49

తసడడ:జ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:78-1-20
వయససస:84
లస: పప

భరస : పపరష వనసకట నరజష
ఇసటట ననస:78-1-22
వయససస:33
లస: ససస స
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6929 AP151000288189
పపరర: సశరరజఖలకడర చనన chinni

95-126/52

భరస : బబలయఖ CHINNI
ఇసటట ననస:78-1-22
వయససస:61
లస: ససస స
6932 AP151000285042
పపరర: బల దదవ సససగ

95-126/55

95-126/58

95-126/61

95-126/64

95-126/67

95-126/70

95-125/736

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:23
లస: ససస స

6942 SQX1518127
పపరర: రరజజశశరర వనజసడర

6945 SQX0577817
పపరర: ననగశవరరరడడడ ససహహచ

6948 MLJ2562247
పపరర: చసతలచడరరవప� పపనననరరడడడ�

6951 SQX2359842
పపరర: షపక ఆశ

95-125/739

6954 SQX1518085
పపరర: ఆషసయమ బబగమ షపక

95-126/65

6957 SQX1506999
పపరర: జరరనన షపక
తసడడ:జ రహమతషలమరహ షపక
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:30
లస: ససస స

6937 SQX0228478
పపరర: మహహశ కలమమర యస

95-126/60

6940 SQX0022780
పపరర: సతఖననరరయణ పప లలగమటట

95-126/63

6943 SQX1696780
పపరర: ససజజత బసకరల

95-126/66

భరస : ససబబ రరవప బసకల
ఇసటట ననస:78-1-32
వయససస:37
లస: ససస స
95-126/68

6946 SQX1507005
పపరర: జరవపరల వనజసడర

95-126/69

తసడడ:జ సరసబయఖ వనజసడర
ఇసటట ననస:78-1-32
వయససస:37
లస: పప
95-126/71

6949 SQX2065332
పపరర: ఫరతమ షపక

95-115/526

తసడడ:జ రససల షపక
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:19
లస: ససస స
95-125/737

6952 SQX2359396
పపరర: షపక గరస

95-125/738

తసడడ:జ షపక బషసర
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:27
లస: పప
95-126/72

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:23
లస: ససస స
95-126/74

95-126/57

తసడడ:జ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:78-1-30
వయససస:34
లస: పప

భరస : షపక బబష
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ షపక అబగదలమర
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:21
లస: ససస స
6956 SQX1824168
పపరర: ఖమజజబ షపక

95-126/62

తసడడ:జ ఎలలగరసడనరరడడడ� �
ఇసటట ననస:78-1-32
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:జ షపక రహమతషలమరర
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:48
లస: పప
6953 SQX2359230
పపరర: షపక షబనన

6939 SQX0025429
పపరర: లకడర పపలలగమటట

6934 SQX0843508
పపరర: రఘగ రరమ సససగ టట

తసడడ:జ రరజశశఖర s
ఇసటట ననస:78-1-29
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ పపనననరరడడడ
ఇసటట ననస:78-1-32
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ మలర యఖ బసకల
ఇసటట ననస:78-1-32
వయససస:44
లస: పప
6950 SQX2359560
పపరర: షపక బషసర

95-126/59

భరస : జరవపరల వనజసడర
ఇసటట ననస:78-1-32
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపనననరరడడడ
ఇసటట ననస:78-1-32
వయససస:62
లస: ససస స
6947 SQX1696905
పపరర: ససబబ రరవప బసకరల

6936 SQX0025379
పపరర: శవ కలమమరర శశసఠర

95-126/54

తసడడ:జ జజహర సససగ
ఇసటట ననస:78-1-24
వయససస:35
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:78-1-30
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ పపనననరరడడడ
ఇసటట ననస:78-1-32
వయససస:30
లస: ససస స
6944 MLJ2565380
పపరర: ననగజసదజమర చసతలచడరరవప

95-126/56

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:78-1-29
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:జ కకషషమబరరస s
ఇసటట ననస:78-1-29
వయససస:63
లస: పప
6941 SQX0362749
పపరర: ససజజత చసతలచడరరవప

6933 SQX0827378
పపరర: సససధరర

6931 AP151000288174
పపరర: లలతనబబయ బబ సదదల bondili

భరస : బలదదవ సససగ bondili
ఇసటట ననస:78-1-23
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రఘగ రరమ సససగ
ఇసటట ననస:78-1-24
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ హహమససగ
ఇసటట ననస:78-1-24
వయససస:81
లస: పప
6938 SQX0022947
పపరర: రరజశశఖర శశనట

95-126/53

తసడడ:జ బబలయఖ
ఇసటట ననస:78-1-22
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ ననరరయణ సససగ
ఇసటట ననస:78-1-23
వయససస:62
లస: పప
6935 AP151000285427
పపరర: టట బ జజహర సససగ

6930 MLJ2561348
పపరర: ససరజష చనన

6955 SQX1518119
పపరర: నజయ షపక

95-126/73

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:23
లస: ససస స
95-126/75

6958 SQX0543314
పపరర: షనసన షపక�

95-126/76

తసడడ:జ బబబగ�
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:32
లస: ససస స
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95-126/77

భరస : ఖమససస�
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:34
లస: ససస స
6962 SQX0543322
పపరర: కరరమమ షపక�

95-126/80

95-126/83

తసడడ:జ బబబగ�
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:34
లస: పప
6971 SQX2121721
పపరర: జలమన షపక

95-126/589

95-126/91

తసడడ:జ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:78-1-34
వయససస:32
లస: పప
6980 MLJ0994087
పపరర: కకసడలరరవప పపలలరర

6966 SQX0361857
పపరర: ఖమససస షపక�

6969 MLJ2562338
పపరర: రససల షపక�

95-126/97

6981 MLJ0994137
పపరర: చకకపరణణ� పపలలగగమబటట�

95-126/89

95-126/92

6987 AP151000288272
పపరర: రరజజశశరర తతట�
భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:78-1-35
వయససస:52
లస: ససస స

95-126/85

6970 MLJ2562346
పపరర: బబబగ షపక�

95-126/88

6973 MLJ0993766
పపరర: గసగరభవరన పపలలగగమబటట

95-126/90

6976 SQX0361832
పపరర: ససబజమణఖస పపలలరర�

95-126/93

తలర : రరజజశశరర�
ఇసటట ననస:78-1-34
వయససస:30
లస: పప
95-126/95

6979 SQX0361170
పపరర: వజయ శకనవరస
పపలలగబమగతత
తసడడ:జ గరవసదస�
ఇసటట ననస:78-1-34
వయససస:40
లస: పప

95-126/96

95-126/98

6982 MLJ2561710
పపరర: శసకరరరవప పపలలగమగతష

95-126/99

తసడడ:జ గరవసదసరశమ
ఇసటట ననస:78-1-34
వయససస:59
లస: పప
95-126/571

భరస : ఫణణ రరజ తసడలస
ఇసటట ననస:78-1-34
వయససస:41
లస: ససస స
95-126/101

6967 SQX0361873
పపరర: ననగబర షపక�

భరస : చకకపరణణ
ఇసటట ననస:78-1-34
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:జ రసగసరశమ� �
ఇసటట ననస:78-1-34
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:జ గరవసదసరశమ�
ఇసటట ననస:78-1-34
వయససస:60
లస: పప

95-126/82

తసడడ:జ రహమతషలమర�
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:56
లస: పప

6975 MLJ0993758
పపరర: శవకలమమరర� పపలలగగమబటట�

95-126/100 6984 SQX1985977
6983 AP151000285167
పపరర: శకనవరసరరవప పపలలగగమబటట�
పపరర: లకడర తసడలస

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:78-1-35
వయససస:40
లస: ససస స

95-126/87

6972 MLJ0993774
పపరర: దసరర పపలలరర

6978 MLJ0993741
పపరర: ఆనసద� పపలలగగమబటట�

6964 MLJ2565562
పపరర: హహసపసనబ� షపక�

తసడడ:జ బషసర�
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:78-1-34
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ కననయఖ
ఇసటట ననస:78-1-34
వయససస:42
లస: పప

6986 SQX0384073
పపరర: వజయ కసదసల�

95-126/84

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:78-1-34
వయససస:54
లస: ససస స
95-126/94

95-126/79

భరస : జలమన� �
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప పపలలరర
ఇసటట ననస:78-1-34
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:78-1-34
వయససస:52
లస: ససస స
6977 SQX0544924
పపరర: కకషప ర కలమమర పపలగమటట�

95-126/81

తసడడ:జ రహమతషలమర�
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:30
లస: పప
6974 MLJ2565794
పపరర: వజఖలకడర పపలలగగమటట�

6963 AP151000288103
పపరర: పరఖరరజజన షపక�

తసడడ:జ భబషర�
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:32
లస: పప
95-126/86

6961 MLJ2565703
పపరర: మగనన షపక�

భరస : రససలమ�
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రహమతషలర షపక�
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:జ రససల షపక
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:25
లస: పప
6968 SQX0544585
పపరర: ఖమజజమహహదద న షపక�

95-126/78

భరస : ఖమజజ�
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బబబగ�
ఇసటట ననస:78-1-33
వయససస:48
లస: ససస స
6965 SQX1518077
పపరర: షపక ససభబన

6960 AP151000288430
పపరర: రజషరర షపక�

6985 SQX2114452
పపరర: శరరమణణ పససపపలలటట

95-63/723

భరస : శకనవరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:78-1-35
వయససస:44
లస: ససస స
95-126/102

6988 SQX1101492
పపరర: సరయ కకరణ తతట

95-126/103

తసడడ:జ వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:78-1-35
వయససస:28
లస: పప
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95-126/590

6990 SQX2121804
పపరర: ననగ లకడర కసదసల

తసడడ:జ ననగ మలర శశర రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:78-1-35
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనస కసదసల
ఇసటట ననస:78-1-35
వయససస:18
లస: ససస స

6992 SQX0367276
పపరర: నసరరదదదన సయఖద�

6993 NDX2488096
పపరర: భబరత పపదపరటట

95-126/105

తసడడ:జ కరరమ�
ఇసటట ననస:78-1-36
వయససస:33
లస: పప
6995 SQX1888403
పపరర: భబరత పపదదపరటట

95-126/107

95-126/110

95-126/113

95-126/116

తసడడ:జ ననసచనరయఖ� �
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:42
లస: పప
7007 SQX1070408
పపరర: రరజజ రరజజశశర రరవప దనసరర

95-126/119

95-126/122

భరస : ఆదస సరహహబ
ఇసటట ననస:78-1-38
వయససస:58
లస: ససస స

95-126/114

7005 MLJ2562031
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� ననరగన�

95-126/117

7011 MLJ2562288
పపరర: ననసచనరయఖ ననరగన

95-126/125

7014 SQX0384123
పపరర: ఫసరరదదస షపక

7017 SQX1137372
పపరర: షపక కరరమగలమర
తసడడ:జ అమమనసలమర
ఇసటట ననస:78-1-38
వయససస:33
లస: పప

6997 MLJ2565463
పపరర: రరజజశశరర దనసరర

95-126/109

7000 MLJ2565133
పపరర: లకడర� ససర�

95-126/112

7003 AP151000285326
పపరర: శశషగరరర దనసరర

95-126/115

తసడడ:జ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:41
లస: పప
7006 SQX1888379
పపరర: ననననజ పపదదపరటట

95-126/118

తసడడ:జ తనతనచనరర పపదదపరటట
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:44
లస: పప
95-126/120

7009 SQX1518143
పపరర: వనసకటటశశరరర ససరర

95-126/121

తసడడ:జ గజజసదజ ససరర
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:53
లస: పప
95-126/123

7012 SQX1518150
పపరర: గజజసదజ ససరర

95-126/124

తసడడ:జ కజశవపలల ననయగడడ ససరర
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:80
లస: పప
95-126/126

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:78-1-38
వయససస:35
లస: ససస స
95-126/128

95-126/106

భరస : గజజసదజ� �
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:69
లస: పప

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:78-1-38
వయససస:31
లస: ససస స
7016 SQX0384099
పపరర: షపక ఖమగరరననసర

95-126/111

7002 SQX1888395
పపరర: వ యస సరయ పవన కలమమర
పపదదపరటట
తసడడ:జ ననననజ పపదదపరటట
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:21
లస: పప

7008 AP151000285283
పపరర: చహడద శశర రరవప దనసరర

6994 SQX1888387
పపరర: సరయ కళయఖణణ పపదదపరటట

భరస : చహడదశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ ననరరయణ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ బబబమర�
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:57
లస: పప
7013 SQX1137364
పపరర: సలమర షపక

95-126/108

తసడడ:జ ననసచనరయఖ� �
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:47
లస: పప
7010 MLJ2562270
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తతట�

6999 MLJ2565455
పపరర: ననగలకడర� ననరగన�

95-126/104

తసడడ:జ ననననజ పపదదపరటట
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననసచనరయఖ� �
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ననరరయణరరవప�
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:70
లస: ససస స
7004 MLJ2561512
పపరర: రమమష� ననరగన�

94-126/728

భరస : వనసకటటసశర రరవప� �
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:42
లస: ససస స
7001 AP151000288273
పపరర: రరమలకడర దనసరర�

6996 MLJ2565448
పపరర: లకడర� ననరగన�

6991 SQX1518093
పపరర: నసరరలర సయఖద

తసడడ:జ కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:78-1-36
వయససస:26
లస: పప

భరస : ననననజ పపదపరటట
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననననజ పపదదపరటట
ఇసటట ననస:78-1-37
వయససస:37
లస: ససస స
6998 MLJ0993907
పపరర: పపషరపవత� ససర�

95-126/591

7015 SQX0146175
పపరర: నసరర హన షపక�

95-126/127

భరస : ఆదమ సరహహబ�
ఇసటట ననస:78-1-38
వయససస:38
లస: ససస స
95-126/129

7018 SQX0022863
పపరర: ఇసరరయల షపక

95-126/130

తసడడ:జ ఆదససరహహబ
ఇసటట ననస:78-1-38
వయససస:36
లస: పప
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7019 SQX0218453
పపరర: మసరసన షపక
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95-126/131

తసడడ:జ ఆదస సరహహబ
ఇసటట ననస:78-1-38
వయససస:42
లస: పప
7022 MLJ2565208
పపరర: శరరద మదదద

95-125/82

95-126/134

95-126/137

95-126/140

95-126/142

95-126/145

95-126/148

తసడడ:జ ససరజష కలమమర వసకర
ఇసటట ననస:78-1-45
వయససస:23
లస: పప

7032 SQX1511550
పపరర: నసరర హన షపక

7035 SQX0479642
పపరర: నససమమ షపక�

7038 SQX0367128
పపరర: జజన బబషర షపక�

7041 SQX2129518
పపరర: ఖరఖరరలమర షపక

95-125/782

7044 SQX0025221
పపరర: కలమమరర వసకర

95-125/83

7047 AP151000288126
పపరర: సరరసజ జహన షపక�
భరస : మమహబబబ�
ఇసటట ననస:78-1-47
వయససస:44
లస: ససస స

7027 AP151000288426
పపరర: రహహమగననసర�

95-126/136

7030 AP151000285349
పపరర: జలమన షపక�

95-126/139

7033 SQX1515081
పపరర: జహహ ఫలక షపక

95-126/141

భరస : ఖరఖరరలమ షపక
ఇసటట ననస:78-1-40
వయససస:25
లస: ససస స
95-126/143

7036 MLJ2565620
పపరర: మగనన� షపక�

95-126/144

భరస : మమబససభబన� �
ఇసటట ననస:78-1-40
వయససస:44
లస: ససస స
95-126/146

7039 SQX0474171
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

95-126/147

తలర : నసరర హన shaik
ఇసటట ననస:78-1-40
వయససస:32
లస: పప
95-126/594

7042 SQX2416733
పపరర: నలకసఠజశశర రరవప వరమలర

95-125/740

తసడడ:జ పరమమశశరరరవప వరమలర
ఇసటట ననస:78-1-43
వయససస:46
లస: పప
95-126/149

తసడడ:జ పజసరద రరవప
ఇసటట ననస:78-1-45
వయససస:47
లస: ససస స
95-126/151

95-126/133

తసడడ:జ అబగదల రహహమ�
ఇసటట ననస:78-1-39
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:78-1-40
వయససస:24
లస: పప

భరస : నలకసఠజశశరరరవప వరమలర
ఇసటట ననస:78-1-43
వయససస:33
లస: ససస స
7046 SQX1487744
పపరర: సరయ ససరజసదజ వసకర

95-126/138

తసడడ:జ హహసపసన�
ఇసటట ననస:78-1-40
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ హహసపసన
ఇసటట ననస:78-1-40
వయససస:41
లస: పప
7043 SQX2497618
పపరర: లకడర పపరరషమ వరమలర

7029 AP151000285405
పపరర: సరదదక షపక�

7024 SQX0384529
పపరర: సలమర షపక�

భరస : అబగదల రహహమ�
ఇసటట ననస:78-1-39
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:జ గరస బబషర�
ఇసటట ననస:78-1-40
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:78-1-40
వయససస:24
లస: పప
7040 MLJ2561447
పపరర: గరస బబషర షపక

95-126/135

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:78-1-40
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఇససరక షపక
ఇసటట ననస:78-1-40
వయససస:29
లస: ససస స
7037 SQX1486126
పపరర: మసరసనశల షపక

7026 AP151000288427
పపరర: మగసతనజ

95-126/593

భరస : సరధదక�
ఇసటట ననస:78-1-39
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదలజహహమ�
ఇసటట ననస:78-1-39
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ ఖమదదర అబగదల shaik
ఇసటట ననస:78-1-39
వయససస:74
లస: పప
7034 SQX0479618
పపరర: రజశరర షపక

95-126/132

భరస : అబగదల సరదదక shaik
ఇసటట ననస:78-1-39
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ జలమన షపక
ఇసటట ననస:78-1-39
వయససస:23
లస: పప
7031 AP151000285184
పపరర: రహహమ అబగదల shaik

7023 SQX1157594
పపరర: షరరరల షపక

7021 SQX2322881
పపరర: సరయ తదజ పపలలగగమగటట

తసడడ:జ చకకపరణణ పపలలగగమగటట
ఇసటట ననస:78-1-38
వయససస:18
లస: పప

భరస : సరధదక
ఇసటట ననస:78-1-39
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జలమన�
ఇసటట ననస:78-1-39
వయససస:44
లస: ససస స
7028 SQX1574079
పపరర: అబగదల ఖమదర షపక

95-126/592

తసడడ:జ కకసడల రరవప పపలలరర
ఇసటట ననస:78-1-38
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-1-39
వయససస:42
లస: ససస స
7025 MLJ2565331
పపరర: జజనబ షపక�

7020 SQX2322923
పపరర: సరయ పజకరశ పపలలరర

7045 SQX0215657
పపరర: ససశలమదదవ వసకర

95-126/150

భరస : పజసరదరరవప
ఇసటట ననస:78-1-45
వయససస:66
లస: ససస స
95-126/152

7048 AP151000288125
పపరర: ఖమమమర జహన షపక

95-126/153

భరస : మమహబబబ షపక
ఇసటట ననస:78-1-47
వయససస:47
లస: ససస స
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7049 AP151000288018
పపరర: కమరరహన బబగమ షపక

95-126/154

భరస : బబబబలమల
ఇసటట ననస:78-1-47
వయససస:51
లస: ససస స
7052 SQX2123099
పపరర: అబగదల అమమ షపక

95-126/595

95-126/159

95-126/162

95-126/165

95-126/168

95-126/596

95-126/173

తసడడ:జ కరరమసయఖద
ఇసటట ననస:78-1-56
వయససస:47
లస: పప

7062 AP151000285144
పపరర: బబబబలమల షపక�

7065 SQX1305029
పపరర: ఆదమ షరఫస మహమరద

7068 SQX0600320
పపరర: యమససరన ఎసడడ�

7071 SQX0574087
పపరర: జకలకదదదన మహమరద

95-126/176

7074 MLJ2561975
పపరర: జలమన సయఖద

95-126/166

7077 MLJ0991562
పపరర: ఖమర జహ షపక షపక
భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:78-1-57
వయససస:37
లస: ససస స

7057 SQX0446310
పపరర: నజజమగదదదన షపక

95-126/161

7060 SQX0574137
పపరర: బబబబవల� ఫకలకదదదన�

95-126/164

7063 SQX0573642
పపరర: అబగదల సతనసర ఎస

95-126/167

తసడడ:జ ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:78-1-53
వయససస:57
లస: పప
95-126/169

7066 SQX0219428
పపరర: అమరరకషర మహమరద

95-126/170

తసడడ:జ షఫస
ఇసటట ననస:78-1-54
వయససస:59
లస: పప
95-126/171

7069 SQX0218396
పపరర: ఫరతమమ మహమరద

95-126/172

భరస : ఖమజజ ఖసతషబగదదదన
ఇసటట ననస:78-1-55
వయససస:64
లస: ససస స
95-126/174

7072 SQX0146381
పపరర: రరకలనసదదదన మహమరద

95-126/175

తసడడ:జ ఖమజకలతషబదదదన
ఇసటట ననస:78-1-55
వయససస:43
లస: పప
95-126/177

తసడడ:జ కరరమ
ఇసటట ననస:78-1-56
వయససస:41
లస: పప
95-126/179

95-126/158

తసడడ:జ బబబగలల�
ఇసటట ననస:78-1-49
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ ఖమజకలతషబదదదన
ఇసటట ననస:78-1-55
వయససస:41
లస: పప

భరస : తనజదదదన� �
ఇసటట ననస:78-1-56
వయససస:38
లస: ససస స
7076 MLJ2562171
పపరర: మగనశరసయఖద

95-126/163

భరస : షరరఫ�
ఇసటట ననస:78-1-55
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖమజకలతషబదదదన� �
ఇసటట ననస:78-1-55
వయససస:39
లస: పప
7073 MLJ2566073
పపరర: నలల� సయఖద�

7059 SQX0481135
పపరర: మగసరకనన షపక�

7054 SQX0449272
పపరర: పరరశన ససలమసనన�

తలర : నసరర హన బబగస షపక
ఇసటట ననస:78-1-48
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ అమర బబషర మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-54
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ అమర బబష మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-54
వయససస:22
లస: ససస స
7070 MLJ0980094
పపరర: సజజఉదదదన� మహమరద�

95-126/160

తసడడ:జ మసరసననసహహబ�
ఇసటట ననస:78-1-49
వయససస:56
లస: పప

భరస : అమరరకషర�
ఇసటట ననస:78-1-54
వయససస:49
లస: ససస స
7067 SQX2464436
పపరర: తజననసర మహమరద

7056 AP151000288124
పపరర: అఫజఫపననసర షపక

95-126/156

తలర : నసరర హన బబగస�
ఇసటట ననస:78-1-48
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ తనజదదదన బబబబ వల�
ఇసటట ననస:78-1-49
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ బబబబలమల� �
ఇసటట ననస:78-1-49
వయససస:39
లస: పప
7064 SQX0218222
పపరర: ఆససయమ�

95-126/157

భరస : మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:78-1-48
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:జ సరహహబ�
ఇసటట ననస:78-1-48
వయససస:61
లస: పప
7061 MLJ0993725
పపరర: తనజదదదన� షపక�

7053 SQX1064674
పపరర: నఫససర ఆఫసజన షపక

7051 AP151000285278
పపరర: హబబగలమర షపక�

తసడడ:జ మహబబబ షపక�
ఇసటట ననస:78-1-47
వయససస:47
లస: పప

భరస : నజమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:78-1-48
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : తనజదదదన బబబబవల�
ఇసటట ననస:78-1-48
వయససస:60
లస: ససస స
7058 SQX0446328
పపరర: తనజదదదన బబబబవల� షపక�

95-126/155

భరస : నబ అబగదల
ఇసటట ననస:78-1-47
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల అలస
ఇసటట ననస:78-1-47
వయససస:20
లస: పప
7055 SQX0449223
పపరర: నసరర హన బబగస� షపక�

7050 AP151000288123
పపరర: గరలబ బ షపక

7075 MLJ2562262
పపరర: తనజదదదన సయఖద

95-126/178

తసడడ:జ కరరమసయఖద
ఇసటట ననస:78-1-56
వయససస:44
లస: పప
95-126/180

7078 MLJ0986828
పపరర: ఫరతమ� షపక�

95-126/181

భరస : సలమ� �
ఇసటట ననస:78-1-57
వయససస:39
లస: ససస స
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7079 SQX0788919
పపరర: కకషష కలమమరర కకపపపరరవపరర

95-126/182

భరస : సతఖననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:78-1-57
వయససస:64
లస: ససస స
7082 MLJ0984062
పపరర: కరరమ� షపక�

95-126/183

తసడడ:జ నబ� స�
ఇసటట ననస:78-1-57
వయససస:41
లస: పప
95-126/185

తసడడ:జ నబ� �
ఇసటట ననస:78-1-57
వయససస:45
లస: పప
7085 MLJ0982181
పపరర: కకషష కలమమరర అరవపలర

7080 MLJ0984112
పపరర: ససభబన� షపక�

95-126/188

7083 SQX0932640
పపరర: కజ వ ఎల జజఖత అరవపలర

7081 MLJ0986810
పపరర: సలమ షపక

95-126/184

తసడడ:జ నబ
ఇసటట ననస:78-1-57
వయససస:43
లస: పప
95-126/186

7084 SQX0916171
పపరర: ననగలకడర పపసదద

95-126/187

తసడడ:జ వజయ కలమమర గగపరస అరవపలర
ఇసటట ననస:78-1-58
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-1-58
వయససస:30
లస: ససస స

7086 SQX0932632
పపరర: భబసకర గగపరస అరవపలర

95-126/190
7087 SQX0916163
పపరర: వనసకట శవననగజశశర రరవప పపసదద

95-126/189

భరస : వజయ కలమమర గగపరస అరవపలర
ఇసటట ననస:78-1-58
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ వజయ కలమమర గగపరస అరవపలర
ఇసటట ననస:78-1-58
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:78-1-58
వయససస:33
లస: పప

7088 SQX1038091
పపరర: మగతనఖల రరవప పపసడద

7089 MLJ0982116
పపరర: వజయ కలమమర గగపరస
అరవపలర
తసడడ:జ వనసకయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:78-1-58
వయససస:54
లస: పప

95-126/192

7090 AP151000288238
పపరర: రరమకలమమరర పపసదద

7092 SQX2138329
పపరర: సబహ బబగస షపక

95-126/597

95-126/191

తసడడ:జ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:78-1-58
వయససస:33
లస: పప
7091 AP151000285012
పపరర: హనసమసతరరవప పపసదడ

95-126/194

తసడడ:జ మగతఖస
ఇసటట ననస:78-1-59
వయససస:71
లస: పప
7094 SQX0785592
పపరర: షబనన ఖమన పఠరన
తసడడ:జ అబగదల సమద
ఇసటట ననస:78-1-61
వయససస:29
లస: ససస స
7097 MLJ0981415
పపరర: లకడర వనసకట ససశల కకనగళళ

95-126/199

95-126/202

తసడడ:జ చనసద బబష
ఇసటట ననస:78-1-63
వయససస:18
లస: ససస స

7098 SQX1486142
పపరర: మగరళ కకషష ససదనబతషన

7101 SQX2126324
పపరర: అబగదల షహహద

95-126/204

7104 MLJ0980672
పపరర: చనసదనకషర సయఖద

95-126/200

7107 SQX1621060
పపరర: పఠరన అఫస ఖమననఎస
తలర : పఠరన బబ జలలఖ
ఇసటట ననస:78-1-64
వయససస:21
లస: ససస స

7096 SQX0785584
పపరర: మలర కర బబగస

95-126/198

7099 SQX0786103
పపరర: మజత ఖమన అబగదల

95-126/201

తసడడ:జ అబగదల సమద
ఇసటట ననస:78-1-61
వయససస:27
లస: పప
95-126/598

7102 MLJ0980458
పపరర: నసరర హన� సయఖద�

95-126/203

తసడడ:జ గఫరర� �
ఇసటట ననస:78-1-63
వయససస:42
లస: ససస స
95-126/205

తసడడ:జ గఫరర
ఇసటట ననస:78-1-63
వయససస:49
లస: పప
95-126/600

95-126/195

భరస : అబగదల సమద
ఇసటట ననస:78-1-61
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల సమద
ఇసటట ననస:78-1-61
వయససస:20
లస: పప

భరస : చనసద భబషర�
ఇసటట ననస:78-1-63
వయససస:42
లస: ససస స
7106 SQX2124808
పపరర: గగలల న ఫసరడ రసప సయఖద

95-126/197

తసడడ:జ రరమగ ససదనబతషన
ఇసటట ననస:78-1-61
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ పతదఖమన
ఇసటట ననస:78-1-61
వయససస:57
లస: పప
7103 SQX0218305
పపరర: వహహదన సయఖద�

7095 SQX1486134
పపరర: శశశలజ ససదనబతషన

7093 SQX1464528
పపరర: అనసష పపసదడ
తసడడ:జ మగతనఖల రరవప పపసదడ
ఇసటట ననస:78-1-61
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మగరళ కకషష ససదనబతషన
ఇసటట ననస:78-1-61
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హరరకలమమర
ఇసటట ననస:78-1-61
వయససస:47
లస: ససస స
7100 AP151000285258
పపరర: అబగదల సమరద

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:78-1-59
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : యశన షపక
ఇసటట ననస:78-1-60
వయససస:38
లస: ససస స
95-126/196

95-126/193

7105 SQX2129583
పపరర: శబబర షపక

95-126/599

తసడడ:జ అనశర
ఇసటట ననస:78-1-63
వయససస:22
లస: పప
95-126/206

7108 SQX1621052
పపరర: పఠరన జహహర ఖమన

95-126/207

తలర : పఠరన బబ జలలఖ
ఇసటట ననస:78-1-64
వయససస:27
లస: ససస స
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95-126/208

భరస : దనయదనద ఖమన
ఇసటట ననస:78-1-64
వయససస:56
లస: ససస స
7112 MLJ0982603
పపరర: ససరజష కలమమర రజకపలర

95-126/211

7113 MLJ0983890
పపరర: ససరఖపజకరశరరవప రజకపలర

95-126/213

7116 SQX1348292
పపరర: లకడర ససనతన పప లర సపటట

తసడడ:జ కకటట రతనస పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-1-66
వయససస:78
లస: పప

7119 SQX0528257
పపరర: పపలగమటట లకడర రరజజ�

తసడడ:జ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:78-1-67
వయససస:29
లస: పప

భరస : యస.ఏ.ససదదదక� �
ఇసటట ననస:78-1-68
వయససస:69
లస: ససస స
7127 MLJ2562189
పపరర: ఖమజజమహహదద న యమ డడ�

95-126/225

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:78-1-69
వయససస:34
లస: పప
7133 MLJ2566024
పపరర: లకడర కలమమరరచనమరరస

95-126/231

భరస : పరసడడ రసగ రరవప అలనన
ఇసటట ననస:78-1-71
వయససస:54
లస: ససస స

95-126/220

7117 SQX1696731
పపరర: ఉమ దదవ పప లశశటట

95-126/215

7120 SQX0543330
పపరర: జజఖతనసర పపలగమటట�

7123 AP151000288401
పపరర: ఫరరరత ఉననసర మహరద�

95-126/223 7126 MLJ0982686
7125 MLJ0988980
పపరర: తమమఅననసరర� మహమరద�
పపరర: సయఖద ఇరరహన� సయఖద�

7128 AP151000288423
పపరర: అనసరరధన చనమరరస�

7131 AP151000285269
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చనమరరస

7134 AP151000285087
పపరర: వనసకటశశషపరపరరరవప చనమరరస

7137 SQX1465443
పపరర: పజతతఖష దదవత
భరస : వనసకటటశశర రరవప దదవత
ఇసటట ననస:78-1-71
వయససస:23
లస: ససస స

95-126/218

95-126/221

భరస : ఖమజజమహహదద న�
ఇసటట ననస:78-1-68
వయససస:44
లస: ససస స
95-126/224

తసడడ:జ బషసర� �
ఇసటట ననస:78-1-68
వయససస:51
లస: పప
95-126/226

7129 SQX0244368
పపరర: ననగ వనసకట నవన చనమరరస

95-126/227

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:78-1-69
వయససస:32
లస: పప
95-126/229

7132 MLJ2566016
పపరర: లకడరపజసనన� చనమరరస�

95-126/230

భరస : వనసకటశశషపరపరరరవప� �
ఇసటట ననస:78-1-70
వయససస:43
లస: ససస స
95-126/232

తసడడ:జ శకరరమశశషమహనరరవప
ఇసటట ననస:78-1-70
వయససస:50
లస: పప
95-121/807

95-121/91

భరస : ఆనసద�
ఇసటట ననస:78-1-67
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:78-1-69
వయససస:61
లస: పప

భరస : శక రరమ శశషమహనరరవప
ఇసటట ననస:78-1-70
వయససస:69
లస: ససస స
7136 SQX2312155
పపరర: పరరశత బబయ అలనన

95-126/217

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:78-1-69
వయససస:56
లస: ససస స
95-126/228

7114 SQX1620864
పపరర: వరసస కకషష పప లశశటట

భరస : గగరరననథస పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-1-66
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖమజమహహదద న� �
ఇసటట ననస:78-1-68
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ ఆదసషఫస యమ డడ�
ఇసటట ననస:78-1-68
వయససస:71
లస: పప
7130 SQX0244335
పపరర: పపరష వనసకట కకరణ చనమరరస

95-126/214

భరస : మహమరద తమమ అననసరర
ఇసటట ననస:78-1-68
వయససస:32
లస: ససస స
95-126/222

95-126/210

తసడడ:జ గగరరననథస పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-1-66
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:78-1-67
వయససస:32
లస: ససస స

95-126/219 7122 SQX1229484
7121 SQX0617977
పపరర: పజవణ కలమమర పపలలగగమబట�
పపరర: మహమరద బబజజన

7124 MLJ0989319
పపరర: నసరరననసరబబగస� సయఖద�

95-126/212

భరస : వరసస కకషష పప లర సపటట
ఇసటట ననస:78-1-66
వయససస:35
లస: ససస స
95-126/216

7111 MLJ0987073
పపరర: రమమష బబబగ రజకపలర

తసడడ:జ ససరఖపజకరశరరవప
ఇసటట ననస:78-1-65
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-1-65
వయససస:74
లస: పప

భరస : రతన శశఖర
ఇసటట ననస:78-1-66
వయససస:34
లస: ససస స
7118 SQX1696848
పపరర: గగరరననథస పప లశశటట

95-126/209

తసడడ:జ ఖసదయమదనద ఖమన
ఇసటట ననస:78-1-65
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ ససరఖపజకరశరరవప
ఇసటట ననస:78-1-65
వయససస:40
లస: పప
7115 SQX0025577
పపరర: ససజన పప లశశటట

7110 SQX0023275
పపరర: జఫరరలర ఖమన పఠరన

95-126/233
7135 AP151000285053
పపరర: శకరరమశశషమహనరరవప చనమరరస

తసడడ:జ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:78-1-70
వయససస:81
లస: పప
95-126/234

7138 SQX0713560
పపరర: దసరర దదవత

95-126/235

భరస : కకషషకకషప ర
ఇసటట ననస:78-1-71
వయససస:51
లస: ససస స
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7139 AP151000288382
పపరర: లకడర దదవత

95-126/236

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:78-1-71
వయససస:61
లస: ససస స
7142 SQX2306041
పపరర: పరసడడ రసగ రరవప అలనన

95-126/604

7143 SQX2132041
పపరర: పజణణత కరకరరపరరర

95-126/240

7146 AP151000288170
పపరర: జరరన బబగస
భరస : ఎస డడ అజరతషలమర షరరఫ
ఇసటట ననస:78-1-73
వయససస:49
లస: ససస స

95-126/243
7148 SQX1465500
పపరర: వనసకట లకరణ సరయ రరస
కకనగళళ
తసడడ:జ వనసకట రమమష బబబగ కకనగళళ
ఇసటట ననస:78-1-73
వయససస:24
లస: పప

7149 AP151000285513
పపరర: శకధర గరలర �
తసడడ:జ గసగరధరరరవప�
ఇసటట ననస:78-1-73
వయససస:53
లస: పప

7151 SQX1465385
పపరర: గసగరధర రరవప గరలర

7152 SQX2275741
పపరర: జరరన బబగగమ

95-126/246

తసడడ:జ తరరమల రరవప గరలర
ఇసటట ననస:78-1-73
వయససస:76
లస: పప

భరస : ఎమ ఎ రహమమన
ఇసటట ననస:78-1-74
వయససస:81
లస: ససస స
7157 AP151000285132
పపరర: ఎమ డడ అజరతషలమర షరరఫ
తసడడ:జ ఎమ ఎ రహమమన
ఇసటట ననస:78-1-74
వయససస:58
లస: పప
7160 SQX2155372
పపరర: సరర అసజమ

భరస : రఫస వపలమర
ఇసటట ననస:78-1-75
వయససస:37
లస: ససస స

7147 AP151000288065
పపరర: లలమవత గరలర �

7158 SQX2155398
పపరర: అకబర మహమరద

95-126/608

7161 SQX2155380
పపరర: అబగదల అహద మహమరద

95-126/244

7150 SQX1465542
పపరర: రమమష బబబగ కకనగళళ

95-126/245

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప కకనగళళ
ఇసటట ననస:78-1-73
వయససస:54
లస: పప
95-125/753

7153 SQX2280881
పపరర: అబగల సతస ర మహమరద

7164 SQX0789024
పపరర: ఆయయషర బబగస మహమరద

95-126/249

తసడడ:జ ఎమ ఎ రహమమన
ఇసటట ననస:78-1-74
వయససస:44
లస: పప
95-126/606

7159 SQX2155364
పపరర: దదలల మద బబగస

95-126/607

భరస : అకబర మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-74
వయససస:48
లస: ససస స
95-126/609

7162 SQX1621110
పపరర: ఫరతమమ జజహర మహమరద

95-126/251

తసడడ:జ రఫసవపలమర మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-75
వయససస:21
లస: ససస స
95-126/253

భరస : సమఉలమరహ
ఇసటట ననస:78-1-75
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ రహరతషలమర మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-75
వయససస:51
లస: పప

95-125/754

తసడడ:జ అజరతషలర హ షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-74
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ అకబర మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-74
వయససస:18
లస: పప
95-126/252

95-126/242

భరస : గసగరధరరరవప�
ఇసటట ననస:78-1-73
వయససస:71
లస: ససస స

95-126/248 7156 AP151000285102
7155 SQX1642073
పపరర: abdul rahman mohammed
పపరర: ఎమ డడ ససలలమమన పరజశజ

95-126/255 7167 MLJ2562114
7166 SQX1824176
పపరర: చడవతనఖ సరయ కకషష ససరజపలర
పపరర: రఫసవపలర వ మహమరద

తసడడ:జ రరసబబబగ ససరజపలర
ఇసటట ననస:78-1-75
వయససస:21
లస: పప

95-126/241

తసడడ:జ సరలలహ మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-74
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:జ అకబర మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-74
వయససస:20
లస: ససస స
7163 SQX0932749
పపరర: రరఫసయమ బబగమ మహమరద

95-126/239
7144 AP151000288507
పపరర: నగవనసకటకనక మహలకడర గరలర
గరలర
భరస : శకధర
ఇసటట ననస:78-1-73
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ azmatulla mohammed
ఇసటట ననస:78-1-74
వయససస:29
లస: పప
95-126/250

95-126/238

95-126/605

భరస : అజరతషలర హ షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-74
వయససస:46
లస: ససస స
95-126/247

7141 AP151000285413
పపరర: రరమమరరవప దదవత

తసడడ:జ చహడయఖ
ఇసటట ననస:78-1-71
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:జ రరమససబబ రరవప కరకరరపరరర
ఇసటట ననస:78-1-72
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమమష బబబగ కకనగళళ
ఇసటట ననస:78-1-73
వయససస:48
లస: ససస స

7154 AP151000288171
పపరర: అమనన బ

95-126/237

తసడడ:జ కకషష కకశశర దదవత
ఇసటట ననస:78-1-71
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ వలలసజ రరవప అలనన
ఇసటట ననస:78-1-71
వయససస:62
లస: పప
7145 SQX1465468
పపరర: లకడర గరలర

7140 SQX1465427
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దదవత

7165 AP151000288168
పపరర: సలమమ

95-126/254

భరస : రహమతషలర
ఇసటట ననస:78-1-75
వయససస:76
లస: ససస స
95-126/256

7168 AP151000285080
పపరర: సమఉలమర మహరద

95-126/257

తసడడ:జ రహరతషలమర
ఇసటట ననస:78-1-75
వయససస:54
లస: పప
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95-126/258

తసడడ:జ ఖమధర అబగదల
ఇసటట ననస:78-1-75
వయససస:81
లస: పప
7172 SQX2122026
పపరర: వజయ లకడర ససరజపలర

95-126/612

95-126/261

95-126/264

95-126/267

95-126/270

95-126/273

95-126/276

తసడడ:జ అబగదల ఖమదర
ఇసటట ననస:78-1-85
వయససస:40
లస: పప
7193 SQX0932665
పపరర: మహమరద అఫరసనన

95-126/278

భరస : దదలమశద మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-86
వయససస:36
లస: ససస స
7196 SQX0932673
పపరర: దదలల మధ మహమరద
తసడడ:జ అశకఫ అల
ఇసటట ననస:78-1-86
వయససస:39
లస: పప

7179 MLJ2561843
పపరర: హసపనన సయఖద

7182 SQX0446435
పపరర: గరస భబషర

7185 SQX1696392
పపరర: ననగగల మరర షపక

7188 SQX1621078
పపరర: ఎస షరకకర మగసరసఫర

95-126/265

95-126/260

7177 SQX0617910
పపరర: అజర ర అల సయఖద

95-126/263

7180 SQX0218032
పపరర: నససమమ షపక�

95-126/266

భరస : గరసరకషర
ఇసటట ననస:78-1-78
వయససస:41
లస: ససస స
95-126/268

7183 SQX0833269
పపరర: అసరతనకషర షపక

95-126/269

తసడడ:జ మసరసన మహరద
ఇసటట ననస:78-1-78
వయససస:76
లస: పప
95-126/271

95-126/272
7186 SQX1824184
పపరర: నసరర హన అహమద అహమద

భరస : అబగదల అహమద అహమద
ఇసటట ననస:78-1-85
వయససస:35
లస: ససస స
95-126/274

7189 SQX1621086
పపరర: సబర అహరద జలమన

తసడడ:జ ఖమదర జలన
ఇసటట ననస:78-1-85
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల ఖమదర జలమన
ఇసటట ననస:78-1-85
వయససస:36
లస: పప

95-126/277
7191 AP151000285025
పపరర: సయఖద అబగదల ఖమదర
జలమన
తసడడ:జ సయఖద జఫర అహరద జలమన
ఇసటట ననస:78-1-85
వయససస:65
లస: పప

7192 SQX2156339
పపరర: అబగదల నససర షపక
తసడడ:జ సరహహరర బబనస షపక
ఇసటట ననస:78-1-85
వయససస:33
లస: పప

7194 AP151000288406
పపరర: కరరమగననసర

7195 SQX1621102
పపరర: హజ అల షపక

95-126/279

భరస : మకలబల భబషర
ఇసటట ననస:78-1-86
వయససస:60
లస: ససస స
95-126/281

7174 MLJ2565950
పపరర: రరజజశన సయఖద

తలర : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:78-1-76
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:78-1-84
వయససస:30
లస: పప

భరస : అబగదల ఖమదర జలమన
ఇసటట ననస:78-1-85
వయససస:62
లస: ససస స
7190 AP151000285157
పపరర: అబగదల అహరద

95-126/262

తసడడ:జ అసరతనబషర షపక
ఇసటట ననస:78-1-78
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:78-1-84
వయససస:28
లస: ససస స
7187 SQX1621094
పపరర: జరవబగననసర సయఖద

7176 SQX1642081
పపరర: hyder ali syed

95-126/611

భరస : హసపననసయఖద
ఇసటట ననస:78-1-76
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ జజనసయఖద
ఇసటట ననస:78-1-76
వయససస:45
లస: పప

భరస : అసరత భబషర
ఇసటట ననస:78-1-78
వయససస:71
లస: ససస స
7184 SQX1696459
పపరర: మసరసన బ షపక

95-126/259

తసడడ:జ hasana syed
ఇసటట ననస:78-1-76
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:78-1-76
వయససస:34
లస: పప
7181 SQX0218099
పపరర: మగసతనజ

7173 SQX0942110
పపరర: ననలలఫర సయయద

7171 SQX2122034
పపరర: అరరణ ససరజపలర

భరస : రసబబబగ ససరజపలర
ఇసటట ననస:78-1-75
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : హహసపవసన
ఇసటట ననస:78-1-76
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:78-1-76
వయససస:61
లస: ససస స
7178 SQX0474536
పపరర: హహసపసన సయఖద

95-126/610

తసడడ:జ అసజయఖ ససరజపలర
ఇసటట ననస:78-1-75
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ రసబబబగ ససరజపలర
ఇసటట ననస:78-1-75
వయససస:24
లస: ససస స
7175 MLJ2565927
పపరర: సపవదనన సయఖద

7170 SQX2122018
పపరర: రరసబబబగ ససరజపలర

7197 AP151000285067
పపరర: మకలబల భబషర�
తసడడ:జ మహబబబ�
ఇసటట ననస:78-1-86
వయససస:71
లస: పప

95-126/275

95-126/613

95-126/280

తసడడ:జ ఖమశస జజన షపక
ఇసటట ననస:78-1-86
వయససస:33
లస: పప
95-126/282

7198 SQX0481085
పపరర: నససజత జహ షపక

95-126/283

భరస : అకస ర అమన
ఇసటట ననస:78-1-87
వయససస:31
లస: ససస స
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7199 SQX0481101
పపరర: గరసరఖ సలమర మహమరద

95-126/284

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:78-1-87
వయససస:32
లస: ససస స
7202 AP151000288020
పపరర: సయఖదన ఫరతమమ

95-126/287

95-126/290

95-126/293

95-126/295

95-126/618

95-126/299

95-126/302

భరస : జలల షపక
ఇసటట ననస:78-1-91
వయససస:23
లస: ససస స

7212 MLJ2561074
పపరర: నససరఅహరద� �

7215 SQX2121960
పపరర: సభహ మహమరద

7218 SQX0481143
పపరర: సతఖవత పపసదడ

7221 MLJ0986026
పపరర: ఈశశరరరవప పపసదడ

95-126/305

7224 SQX2121754
పపరర: యగజశ పపసదద

95-126/296

7227 SQX1511584
పపరర: ససఫసయమ షపక
తసడడ:జ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:78-1-91
వయససస:25
లస: ససస స

7207 AP151000285035
పపరర: మహమరద అకస ర అనస

95-126/292

7210 SQX0481408
పపరర: బషసరరననసర షపక

95-126/294

7213 MLJ2561629
పపరర: అబగదలర ఫరర మహమరద�

95-126/297

తసడడ:జ ఖమససస�
ఇసటట ననస:78-1-88
వయససస:71
లస: పప
95-126/619

7216 SQX1348193
పపరర: మసజల పపసడద

95-126/298

భరస : ససరజష పపసడద
ఇసటట ననస:78-1-89
వయససస:31
లస: ససస స
95-126/300

7219 SQX0473066
పపరర: నవన కలమమర వపసదద�

95-126/301

తసడడ:జ ననగరరజ�
ఇసటట ననస:78-1-89
వయససస:28
లస: పప
95-126/303

7222 SQX0473173
పపరర: ననగరరజ పపసదద�

95-126/304

తసడడ:జ బబబగరరవప�
ఇసటట ననస:78-1-89
వయససస:55
లస: పప
95-126/620

తసడడ:జ ఈశశర రరవప పపసదద
ఇసటట ననస:78-1-89
వయససస:18
లస: పప
95-126/306

95-126/289

తసడడ:జ అబగదల గఫపర
ఇసటట ననస:78-1-88
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ బగచచబబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-1-89
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ మగతఖస
ఇసటట ననస:78-1-89
వయససస:77
లస: పప
7226 SQX1697143
పపరర: రజశరర షపక

95-126/614

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:78-1-89
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ బగచచబబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-1-89
వయససస:43
లస: పప
7223 MLJ2561603
పపరర: బగచచబబబగ రరవప పపసదడ

7209 SQX2129609
పపరర: ఫరతమ షపక

7204 SQX0022996
పపరర: ఫసరరజ బబషర షపక

తసడడ:జ జహసగరర భబషర .ఎస
ఇసటట ననస:78-1-87
వయససస:48
లస: పప

భరస : నజర బబష షపక
ఇసటట ననస:78-1-88
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఈశశర రరవప పపసదడ
ఇసటట ననస:78-1-89
వయససస:38
లస: ససస స
7220 MLJ0987693
పపరర: ససరజష పపసదడ

95-126/291

తసడడ:జ గఫరర� �
ఇసటట ననస:78-1-88
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఖదర బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-88
వయససస:49
లస: ససస స
7217 MLJ2565943
పపరర: పదనరవత పపసదడ

7206 MLJ0991273
పపరర: అకస ర అమన

95-126/286

తసడడ:జ హహసపసన బబషర
ఇసటట ననస:78-1-87
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ మమహబబబ
ఇసటట ననస:78-1-87
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అబగదల గఫరరర�
ఇసటట ననస:78-1-88
వయససస:66
లస: ససస స
7214 SQX2122000
పపరర: గరససయ మహమరద

95-126/288

తసడడ:జ జహసగరరరకషర
ఇసటట ననస:78-1-87
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ జహసగరర భబషర .ఎస
ఇసటట ననస:78-1-87
వయససస:50
లస: పప
7211 AP151000288133
పపరర: నసరర హన�

7203 SQX0023002
పపరర: సరధదక బబష షపక

7201 MLJ0991521
పపరర: బససరలమరభబనస

భరస : అకస రఅజజ
ఇసటట ననస:78-1-87
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ హససన బబష షపక
ఇసటట ననస:78-1-87
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద ఖమజజ
ఇసటట ననస:78-1-87
వయససస:35
లస: పప
7208 MLJ2561223
పపరర: ఎస.అకస ర అజజ

95-126/285

భరస : అకస ర అనస
ఇసటట ననస:78-1-87
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జహసగరర భబషర
ఇసటట ననస:78-1-87
వయససస:68
లస: ససస స
7205 SQX0483032
పపరర: మహమరద ఖమససస

7200 MLJ0991232
పపరర: ఫజలలన

7225 SQX2144319
పపరర: అబగదల సలమస షపక

95-121/808

తసడడ:జ అబగదల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:78-1-90
వయససస:59
లస: పప
95-126/307

7228 SQX1511592
పపరర: మసరసన షపక

95-126/308

తసడడ:జ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:78-1-91
వయససస:26
లస: ససస స
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7229 SQX1506957
పపరర: మహమరద మమహరరననసర

95-126/309

భరస : మహమరద నజర
ఇసటట ననస:78-1-91
వయససస:35
లస: ససస స
7232 AP151000288282
పపరర: అసరత షపక�

95-126/312

7233 SQX1223072
పపరర: జలల షపక

95-126/315

95-126/313

95-126/311

7234 SQX0218560
పపరర: ఖమజజ షపక

95-126/314

తసడడ:జ ఇసరరయల
ఇసటట ననస:78-1-91
వయససస:38
లస: పప

95-126/316 7237 SQX1580423
95-126/317
7236 SQX1038158
పపరర: రమణ బబయ ససజజన మగలక
పపరర: ససదదప కలమమర ససజజనసరలక

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:78-1-92A
వయససస:54
లస: ససస స
95-126/318

7231 AP151000288280
పపరర: జరవబగననషర షపక

భరస : ఇసరరయయలల
ఇసటట ననస:78-1-91
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:78-1-91
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ మసరసననసహహబ�
ఇసటట ననస:78-1-91
వయససస:65
లస: పప
7238 SQX1038174
పపరర: భబరర వ రరమగడడ సజజనసరలక

95-126/310

భరస : ఖమజజ�
ఇసటట ననస:78-1-91
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఇసరరయల�
ఇసటట ననస:78-1-91
వయససస:61
లస: ససస స
7235 AP151000285475
పపరర: ఖమజజ షపక�

7230 AP151000288279
పపరర: ఫరతమగననషర షపక�

7239 SQX1415299
పపరర: దదలప కలమమర ససజనమగలక

తసడడ:జ వనసకటటసశర రరవప ససజజనసరలక
ఇసటట ననస:78-1-92 A
వయససస:24
లస: పప
95-126/319

7240 SQX1038117
పపరర: పకథదశ రరజ ససజజనసరలక

95-126/320

తసడడ:జ వనసకటటసశర రరవప ససజజనరమగలక
ఇసటట ననస:78-1-92A
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశర రరవప ససజనమగలక
ఇసటట ననస:78-1-92A
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటసశర రరవప ససజజనసరలక
ఇసటట ననస:78-1-92 A
వయససస:34
లస: పప

7241 SQX1038133
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ససజజన
మగలక
తసడడ:జ పపలలర జ రరవప
ఇసటట ననస:78-1-92A
వయససస:59
లస: పప

95-126/321

7242 SQX1591198
పపరర: కకషష వనణణ బబడడగరననన

7243 MLJ0992461
పపరర: బసదససజవసత బడడగరననన

7244 MLJ0992164
పపరర: వజయలకడర బబడడగరననన

95-126/324

భరస : నవన కలమమర బబడడగరననన
ఇసటట ననస:78-1-93
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-1-93
వయససస:60
లస: ససస స
7247 SQX0449199
పపరర: హహమబసదస డనకలపరటట�

95-126/327

తసడడ:జ కరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:78-1-94
వయససస:33
లస: ససస స
7250 MLJ2562122
పపరర: కరమమశశరరరవప డనకలపరటట

95-126/330

తసడడ:జ హనసమసతరరవప� �
ఇసటట ననస:78-1-95
వయససస:37
లస: పప

95-126/325

7248 AP151000288249
పపరర: ననగరరణణ డనకలపరటట�

95-126/328

7254 SQX0932681
పపరర: వనసకట కకషష కలరపరటట

95-126/621

95-126/333

తసడడ:జ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:78-1-95
వయససస:27
లస: పప
95-126/335

7257 AP151000285253
పపరర: హనసమసతరరవప కలరపరటట�
తసడడ:జ వనసకటపపయఖ�
ఇసటట ననస:78-1-95
వయససస:61
లస: పప

95-126/326

7249 SQX1248575
పపరర: వసశ కకషష దకలపరటట

95-126/329

తసడడ:జ కసగజశశర రరవప దకలపరటట
ఇసటట ననస:78-1-94
వయససస:32
లస: పప

Deleted

95-126/332

7246 MLJ0992321
పపరర: ససబబబరరవప బ డడగరననన
తసడడ:జ ధరరయఖ
ఇసటట ననస:78-1-93
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:జ బబలమజ లమల
ఇసటట ననస:78-1-94
వయససస:63
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:78-1-95
వయససస:52
లస: ససస స
7256 MLJ2561702
పపరర: బబలకకషష � కలరపరటట�

7245 SQX0362517
పపరర: జయ రరఘవనసదజ కలమమర
బడడగరననన
తసడడ:జ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-1-93
వయససస:32
లస: పప

7251 SQX2168466
పపరర: రవ కరలదనస లమల

95-126/323

తసడడ:జ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-1-93
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:78-1-94
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:జ ససభబనర రరవప
ఇసటట ననస:78-1-94
వయససస:64
లస: పప
7253 SQX0932699
పపరర: మణణ కలరపరటట

95-126/322

95-126/331
7252 SQX1064112
పపరర: ననగరరజ శరరమణణ కలరపరటట

భరస : బబల కకషష
ఇసటట ననస:78-1-95
వయససస:24
లస: ససస స
7255 SQX0545061
పపరర: శకనవరసరరవప కలరపరటట�

95-126/334

తసడడ:జ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:78-1-95
వయససస:30
లస: పప
95-126/336

7258 SQX2484541
పపరర: షబర షపక

95-125/758

తసడడ:జ సరరరర సలలహ షపక
ఇసటట ననస:78-1-99
వయససస:36
లస: పప
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7259 SQX0827386
పపరర: నజమగననసర SK
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95-126/337

భరస : గఫపర
ఇసటట ననస:78-1-99
వయససస:31
లస: ససస స
7262 AP151000288437
పపరర: ఫరతమగననస షపక�

95-126/340

7263 MLJ0985580
పపరర: గఫపర� షపక�

95-126/343

7266 SQX2208528
పపరర: ఖమదరర షపక

95-126/341

భరస : షలమవపదదదన
ఇసటట ననస:78-1-100
వయససస:64
లస: ససస స

7269 AP151000288432
పపరర: పరఖరర బబగస షపక�

95-126/622

95-126/345

7277 SQX1642065
పపరర: IMRAN MOHAMMAD

95-126/352

తసడడ:జ nagendram g
ఇసటట ననస:78-1-102/1
వయససస:31
లస: పప
7280 MLJ0981258
పపరర: సరసశత� కకనగళళ�

95-126/355

భరస : లకరయఖ� �
ఇసటట ననస:78-1-104
వయససస:77
లస: ససస స
7283 SQX1479949
పపరర: శకలత మమతషకల

95-126/358

భరస : చకకవరరస�
ఇసటట ననస:78-1-105
వయససస:66
లస: ససస స

95-126/623

7270 SQX1378745
పపరర: సరమఉలమర మహమరద అబగదల

95-125/84

95-126/348
7273 SQX0023200
పపరర: మహమరద అబగదల జబ
ఇసరరయల�
తసడడ:జ మహమరద అబగదల ఖలల రహమమన�
ఇసటట ననస:78-1-102
వయససస:36
లస: పప

95-126/350

95-126/351
7276 SQX1304955
పపరర: ఖమజజ మహహదద న మహమరద

భరస : జలల ఉల రహమమన
ఇసటట ననస:78-1-102/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ జలల ఉర రహమమన మహమరద అ
ఇసటట ననస:78-1-102/1
వయససస:25
లస: పప

95-126/353
7278 SQX1376277
పపరర: జలలలర రహమమన మహమరద
అబగదల
తసడడ:జ రహమమన మహమరద అబగదల
ఇసటట ననస:78-1-102/1
వయససస:59
లస: పప

7279 MLJ2565265
పపరర: శకజజఖత మమతషకల
భరస : చసదజశశఖర
ఇసటట ననస:78-1-104
వయససస:49
లస: ససస స

7281 SQX1375956
పపరర: ససబజహరణఖస అమర

7282 MLJ0981100
పపరర: వనసకట హరరకలమమర కకనగళళ

95-126/356

7284 SQX1515099
పపరర: కకరసన మమతషకల

7287 SQX1981356
పపరర: మగజబ షపక
తసడడ:జ శసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:78-1-107
వయససస:30
లస: పప

95-126/354

95-126/357

తసడడ:జ లకరయఖ
ఇసటట ననస:78-1-104
వయససస:52
లస: పప
95-126/359

తలర : శక జజఖత మమతషకల
ఇసటట ననస:78-1-105
వయససస:25
లస: ససస స
95-126/361

7267 SQX2130029
పపరర: మలర క షపక

95-126/347

తసడడ:జ బజహరనసదస అమర
ఇసటట ననస:78-1-104
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ చసదజశశఖర మమతషకల
ఇసటట ననస:78-1-105
వయససస:24
లస: ససస స
7286 AP151000288452
పపరర: మగన మడడకతష
స ల�

7275 AP151000288489
పపరర: జజన బబగస

95-126/342

తసడడ:జ ఖలలలర రహమమన మహమరద అబగదల
ఇసటట ననస:78-1-102
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ ఖలలలర రహమమన మహమరద అబగదల తసడడ:జ జలవపల రహమమన
ఇసటట ననస:78-1-102
ఇసటట ననస:78-1-102
వయససస:28
లస: పప
వయససస:29
లస: పప
95-126/349
7274 SQX1304963
పపరర: షహహన బబగస మహమరద
అబగదల
తసడడ:జ జలల అర రరహమమన మహమరద అబద
ఇసటట ననస:78-1-102/1
వయససస:25
లస: ససస స

7264 MLJ0994152
పపరర: ఇసరరయల షపక

భరస : ఖమదర
ఇసటట ననస:78-1-99
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అబగదలర ఫపర�
ఇసటట ననస:78-1-100
వయససస:88
లస: ససస స

95-126/346 7272 SQX0747030
7271 SQX0473140
పపరర: సమఉలమర మహమరద అబగదల
పపరర: మహమరద ఎ ఎ రహమమన

95-126/339

తసడడ:జ షపక అహమరద
ఇసటట ననస:78-1-99
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ అహరద
ఇసటట ననస:78-1-99
వయససస:46
లస: పప
95-126/344

7261 MLJ0992966
పపరర: ఫరతమమ� �

భరస : గన� �
ఇసటట ననస:78-1-99
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ అహమరద� �
ఇసటట ననస:78-1-99
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రషసద
ఇసటట ననస:78-1-99
వయససస:47
లస: పప
7268 SQX0843425
పపరర: రజయమ ససలమసనన షపక

95-126/338

భరస : షపక షబబర
ఇసటట ననస:78-1-99
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అహరద�
ఇసటట ననస:78-1-99
వయససస:71
లస: ససస స
7265 SQX0843466
పపరర: కరరమగలమర ఎసడడ

7260 SQX0785600
పపరర: షపక గరససయమ

7285 AP151000288454
పపరర: రజవత శశనగల

95-126/360

భరస : మసజననథ శశనగల
ఇసటట ననస:78-1-105
వయససస:44
లస: ససస స
95-125/85

7288 SQX1406926
పపరర: సరయరరబబనస షపక

95-126/362

తసడడ:జ షమగ
ల దదదన షపక
ఇసటట ననస:78-1-107
వయససస:29
లస: ససస స
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7289 MLJ0982918
పపరర: హససన� షపక�
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95-126/363

భరస : షమగ
ల దదదన షపక�
ఇసటట ననస:78-1-107
వయససస:43
లస: ససస స
7292 MLJ0987057
పపరర: రఫస� మహమరద�

95-126/366

95-126/587

95-125/88

7296 SQX0274126
పపరర: రరమ చసదజరరవప కనకపలర

7299 SQX1415281
పపరర: రరణణ జజనననడ

95-125/91

7302 SQX0361576
పపరర: పదరరరజ చనగలలర

తలర : లలత రరడడడ కలరరజసటబర
ఇసటట ననస:78-1-112
వయససస:21
లస: ససస స
95-125/93

95-125/96

తసడడ:జ అబగదల ఖదర
ఇసటట ననస:78-1-116
వయససస:41
లస: పప

7311 SQX2115400
పపరర: రమమ దదవ చససడసరర

95-125/728

7314 SQX0234922
పపరర: సరయబబలమజ లసగసశశటట

95-125/92

7317 MLJ3669603
పపరర: లమలమ అనతనబబయ�
భరస : లమలమలకరణ లమల�
ఇసటట ననస:78-1-117
వయససస:39
లస: ససస స

7297 SQX1329078
పపరర: శక దదవ జజనననడ

95-125/87

7300 SQX0214296
పపరర: ససబబబయమర ససరపపరరడడ

95-125/90

7303 SQX2243897
పపరర: పసజత రరడడడ కలరరగరసటబర

95-125/724

తసడడ:జ మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:78-1-112
వయససస:19
లస: ససస స
95-125/725

7306 SQX2145852
పపరర: శరఖసబబబగ జజనననడ

95-125/726

తసడడ:జ ఆనసద
ఇసటట ననస:78-1-113
వయససస:34
లస: పప
95-125/94

7309 MLJ2562312
పపరర: భరతషకమమర లసగసశశటట

95-125/95

తసడడ:జ పటబటభరరమమరరవప
ఇసటట ననస:78-1-113/1
వయససస:42
లస: పప
95-120/669

7312 SQX2212801
పపరర: సతఖననరరయణ చససడసరర

95-125/727

తసడడ:జ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:78-1-114
వయససస:41
లస: పప
95-125/97

తసడడ:జ వనసకటటసశరరరరవ
ఇసటట ననస:78-1-115
వయససస:35
లస: పప
95-125/729

95-126/368

భరస : వనసకట ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:78-1-112
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగ రరవప
ఇసటట ననస:78-1-114
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:78-1-114
వయససస:36
లస: ససస స
7316 SQX2190205
పపరర: సలస సయద

95-125/89

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-1-113/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:జ బబపయఖ
ఇసటట ననస:78-1-113/1
వయససస:61
లస: పప
7313 SQX2221752
పపరర: లలత కలమమరర చససడసరర

7308 MLJ2565877
పపరర: వజయలకడర లసగసశశటట

7294 MLJ0983718
పపరర: షసషషదదదన� షపక�

భరస : రరజ జజనననడ
ఇసటట ననస:78-1-112
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:78-1-113
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-1-113/1
వయససస:38
లస: ససస స
7310 MLJ2561520
పపరర: వనసకటటశశరరరవప లసగసశశటట

95-125/86

తసడడ:జ రరస లమలల
ఇసటట ననస:78-1-112
వయససస:69
లస: పప

95-125/759 7305 SQX2225035
7304 SQX2485084
పపరర: శరఖస కకరణరయ రరడడడ కలరరజసటబర
పపరర: లలత కలరరగరసటబర

95-126/365

తసడడ:జ రహమతషలమర� �
ఇసటట ననస:78-1-107
వయససస:54
లస: పప

భరస : రవ జజనననడ
ఇసటట ననస:78-1-112
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:జ మమలయఖ
ఇసటట ననస:78-1-112
వయససస:45
లస: పప

7307 MLJ2565869
పపరర: రఠపరరరణణ లసగసశశటట

95-126/367

తసడడ:జ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:78-1-110
వయససస:63
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-1-112
వయససస:35
లస: ససస స
7301 SQX0474361
పపరర: ససబబబరరవప బసకల

7293 MLJ2562296
పపరర: కలతషబగదదదన షపక

7291 MLJ0981803
పపరర: జజహహరరదదదన� షపక�

తసడడ:జ రహమతషలమర� �
ఇసటట ననస:78-1-107
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ రహమతషలమర
ఇసటట ననస:78-1-107
వయససస:46
లస: పప

భరస : కలతషబగదదదన షపక
ఇసటట ననస:78-1-107
వయససస:37
లస: ససస స
7298 SQX0474312
పపరర: ససజజత బసకల

95-126/364

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:78-1-107
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ రహమతషలమర� �
ఇసటట ననస:78-1-107
వయససస:46
లస: పప
7295 SQX2121739
పపరర: జనత షపక

7290 MLJ0986489
పపరర: షహననజజబగస షపక

7315 SQX2486116
పపరర: లలమరరమ

95-125/776

తసడడ:జ బగరర రరస
ఇసటట ననస:78-1-115
వయససస:25
లస: పప
95-120/9

7318 MLJ3669595
పపరర: లమలమ పపషరపవతబబయ�

95-120/10

తసడడ:జ లమలమ అనసలమల�
ఇసటట ననస:78-1-117
వయససస:56
లస: ససస స
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95-120/11

భరస : లమలమ రసగ లమల�
ఇసటట ననస:78-1-117
వయససస:66
లస: ససస స
7322 SQX1783109
పపరర: వరసవ టబతననన

95-188/1059

95-188/1062

95-125/100

7326 SQX0516005
పపరర: తతనసగగసటర శకవదనఖ మమఘన

7329 SQX0474320
పపరర: అమరరనథ తతనసగగసటర

95-125/103

7332 AP151000288330
పపరర: శశభ దనసరర

7335 SQX1328922
పపరర: శక రరమ కరరరసక దనసరర

తసడడ:జ ననగ సససదర రరమననథ దనసరర
ఇసటట ననస:78-1-119
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ రరమ ననద దనసరర
ఇసటట ననస:78-1-119
వయససస:32
లస: పప

7337 SQX0217778
పపరర: ఇసదజనల తతనసగగసటర

7338 AP151000285393
పపరర: ననగరరజశశఖర తతనసగగసటర

95-125/109

తసడడ:జ కకషషకలమమర
ఇసటట ననస:78-1-119
వయససస:40
లస: పప
7340 SQX1961101
పపరర: దసరరర దదపసస తతనసగగసటర

95-125/112

95-125/101

95-126/371

7344 SQX2498095
పపరర: శవ సశరష మల బలభదజ

95-125/104

భసధసవప: పదనరరస పజజజపత
ఇసటట ననస:78-1-122, Thuniguntla Complex
వయససస:27
లస: పప

7347 SQX2029882
పపరర: షహహర షపక
తసడడ:జ సమద షపక
ఇసటట ననస:78-1-123
వయససస:36
లస: పప

7327 SQX0367979
పపరర: వజయశక తతనసగగసటర

95-125/99

7330 SQX1328930
పపరర: ససతతషస పసజయమసక దనసరర

95-125/102

7333 AP151000288228
పపరర: ససలలచన తతనసగగసటర

95-125/105

భరస : కకషషకలమమర
ఇసటట ననస:78-1-119
వయససస:61
లస: ససస స
95-125/107

7336 SQX0217703
పపరర: ససదదప తతనసగగసటర

95-125/108

తసడడ:జ కకషషకలమమర
ఇసటట ననస:78-1-119
వయససస:37
లస: పప
95-125/110

7339 AP151000285402
పపరర: ననగసససదరరరమననధ దనసరర

95-125/111

తసడడ:జ సససదరరమగలల
ఇసటట ననస:78-1-119
వయససస:62
లస: పప
95-126/369

7342 AP151000288006
పపరర: వరలకడర వనసకట బబలరస కకసడ

95-126/370

భరస : వనసకటబజవప
ఇసటట ననస:78-1-121
వయససస:75
లస: ససస స
95-125/787

భరస : అపరపజ బలభదజ
ఇసటట ననస:78-1-122
వయససస:44
లస: ససస స
95-125/731

95-188/1061

తసడడ:జ రరమ ననద దనసరర
ఇసటట ననస:78-1-119
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ కలమమర
ఇసటట ననస:78-1-121
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటయఖ
ఇసటట ననస:78-1-121
వయససస:83
లస: పప
7346 SQX2353704
పపరర: వకకమ కలమమర పజజజపథ

7341 SQX1157610
పపరర: బబలరసకకసడ శవ కలమమరర

7324 SQX1783117
పపరర: శకనవరసరరవ టబతననన

భరస : అమరరనథ
ఇసటట ననస:78-1-118
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-1-119
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఇసదజ నల తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:78-1-119
వయససస:38
లస: ససస స
7343 AP151000285009
పపరర: వనసకటటబజవప బబలరసకకసడ

95-125/98

భరస : ననగసససదరరరమననథ
ఇసటట ననస:78-1-119
వయససస:59
లస: ససస స
95-125/106

95-125/730

తసడడ:జ కకషష మబరరస టబతననన
ఇసటట ననస:78-1-117
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-1-118
వయససస:59
లస: పప

భరస : లకరణనరల
ఇసటట ననస:78-1-119
వయససస:39
లస: ససస స
7334 SQX1361377
పపరర: శకరరస కరరరసక దనసరర

95-188/1060

తసడడ:జ ననగరరజ శశఖర
ఇసటట ననస:78-1-118
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అమరరనథ
ఇసటట ననస:78-1-118
వయససస:55
లస: ససస స
7331 MLJ2566081
పపరర: అనతనబబయ లమలమ

7323 SQX1783075
పపరర: వనసకరయమమమ టబతననన

7321 SQX2413342
పపరర: ననగ నఖల టబటటననన

తసడడ:జ శకనవరస రరవప టబటటననన
ఇసటట ననస:78-1-117
వయససస:19
లస: పప

భరస : కకషష మబరరస టబతననన
ఇసటట ననస:78-1-117
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:జ చలపత రరవప టబతననన
ఇసటట ననస:78-1-117
వయససస:71
లస: పప
7328 SQX0528224
పపరర: తతనసగగసటర ననగ శశకళ

95-120/12

తసడడ:జ లమలమరసగలమల�
ఇసటట ననస:78-1-117
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప టబతననన
ఇసటట ననస:78-1-117
వయససస:40
లస: ససస స
7325 SQX1783091
పపరర: కకషష మబరరస టబతననన

7320 AP151000279272
పపరర: లకరణ లమల లమలమ�

7345 SQX2524411
పపరర: అపరపజ బలభదజ

95-125/790

తసడడ:జ నరసససహ మబరరస బలభదజ
ఇసటట ననస:78-1-122
వయససస:44
లస: పప
95-125/670

7348 SQX2033702
పపరర: షబన షపక

95-125/671

భరస : షహహర షపక
ఇసటట ననస:78-1-123
వయససస:32
లస: ససస స

Page 286 of 402

7349 SQX2148468
పపరర: శసషషననసర షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12
95-125/732

భరస : సమద షపక
ఇసటట ననస:78-1-123
వయససస:71
లస: ససస స
7352 SQX1329094
పపరర: మలలర శశరర తషనసగగసటర

95-125/113

95-125/116

95-125/674

95-125/118

95-125/121

95-125/778

95-125/126

తసడడ:జ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:78-1-128
వయససస:55
లస: పప

7362 SQX1064187
పపరర: కకమబరరర ధన లకడర

7365 MLJ2565828
పపరర: రరవమర కకట

7368 SQX1328229
పపరర: లఖత పప లశశటట

7371 SQX0361733
పపరర: కరషసక పప లశశటట

95-126/588

7374 AP151000288380
పపరర: కవత తజపపరమలలరర
భరస : ననగగ
ఇసటట ననస:78-1-128
వయససస:48
లస: ససస స

95-125/130

95-125/115

7357 SQX2047041
పపరర: ననగమణణ కకసడ

95-125/673

7360 SQX1820133
పపరర: వజయ లకడర అసకకలల

95-125/117

తసడడ:జ సతష బబబగ అసకకలల
ఇసటట ననస:78-1-126
వయససస:22
లస: ససస స
95-125/119

7363 SQX1820141
పపరర: ననగమణణ

95-125/120

భరస : సతష బబబగ అసకకలల
ఇసటట ననస:78-1-126
వయససస:38
లస: ససస స
95-125/122

7366 SQX0022921
పపరర: పపరష చసదజ రరవప గగఱఱ స

95-125/123

తసడడ:జ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:78-1-126
వయససస:53
లస: పప
95-125/124

7369 AP151000288215
పపరర: ససజజత పప లశశటట

95-125/125

భరస : పస.వ.వ. రరమ కకషప ర
ఇసటట ననస:78-1-126/1
వయససస:53
లస: ససస స
95-125/127

తసడడ:జ రరమ కకషప ర
ఇసటట ననస:78-1-126/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : మలర కరరరర నరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:78-1-127
వయససస:31
లస: ససస స
7376 AP151000285366
పపరర: ననగగ తజపపరమలలర

95-125/675

తసడడ:జ రరమ కకశశర పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-1-126/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పజసనననసజననయగలల
ఇసటట ననస:78-1-126/1
వయససస:76
లస: ససస స
7373 SQX2218410
పపరర: ననగమణణ కకసడ

7359 SQX2046795
పపరర: అభరరస కకసడ

7354 SQX1329029
పపరర: శవ ననరరయణ మదదద

భరస : సరసబశవ రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:78-1-125
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-1-126
వయససస:74
లస: ససస స

తలర : ససజజత పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-1-126
వయససస:28
లస: ససస స
7370 AP151000288239
పపరర: కననఖకలమమరర పప లశశటట

95-125/672

తసడడ:జ రరమచసదజ రరవప
ఇసటట ననస:78-1-126
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదజ రరవప
ఇసటట ననస:78-1-126
వయససస:46
లస: ససస స
7367 SQX2486132
పపరర: నవఖ పప లశశటట

7356 SQX2046571
పపరర: సరసబశవ రరవప కకసడ

95-125/734

తసడడ:జ నరసససహస లలట మదదద
ఇసటట ననస:78-1-125
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:జ సరసబశవ రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:78-1-125
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ రరమ చసదజ రరవప కకమబరరర
ఇసటట ననస:78-1-126
వయససస:25
లస: ససస స
7364 SQX0025460
పపరర: శక లకడర గగఱఱ స

95-125/114

తసడడ:జ రసగరరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:78-1-125
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ సరసబశవ రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:78-1-125
వయససస:19
లస: ససస స
7361 SQX1329086
పపరర: ధన లకడర కకమబరరర

7353 AP151000288196
పపరర: శకలకడర పలర పప తష

7351 SQX2148500
పపరర: శహననజ షపక

భరస : శకకడ ర షపక
ఇసటట ననస:78-1-123
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-1-125
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:జ మలర కరరరర నరరవప
ఇసటట ననస:78-1-125
వయససస:76
లస: పప
7358 SQX2035665
పపరర: సరశత కకసడ

95-125/733

తసడడ:జ సమద షపక
ఇసటట ననస:78-1-123
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ శవ ననరరయణ మదదద
ఇసటట ననస:78-1-125
వయససస:56
లస: ససస స
7355 AP151000285236
పపరర: కకటటశశరరరవప పలర పప తష

7350 SQX2148567
పపరర: శకకడ ర షపక

7372 SQX2218402
పపరర: మలర కరరరర నరరవప కకసడ

95-125/735

తసడడ:జ వనసకట రరమ రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:78-1-127
వయససస:34
లస: పప
95-125/128

7375 SQX1329037
పపరర: ఆకరష తజపపరమలలర

95-125/129

తసడడ:జ ననగ ఆసజననయగలల తజపపరమలలర
ఇసటట ననస:78-1-128
వయససస:25
లస: పప

95-125/771 7378 SQX0951863
95-125/131
7377 SQX2485308
పపరర: తదజ వనసకట సరయ కనమరర పపడడ
పపరర: ననగ సరయ పసజయమసక కకతస మమసస

తసడడ:జ వశశననథ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:78-1-128
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:జ ససరజష
ఇసటట ననస:78-1-129
వయససస:27
లస: ససస స
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95-125/132

భరస : ససరజష
ఇసటట ననస:78-1-129
వయససస:47
లస: ససస స
7382 AP151000285228
పపరర: గరరరశసకర చలసకలరర

95-125/135

95-125/139

95-125/143

95-125/146

95-125/150

95-125/153

95-125/155

తసడడ:జ ఈసరరయల మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-134
వయససస:74
లస: పప

7392 MLJ0981746
పపరర: గగహననధ పరదరరస

7395 MLJ0981084
పపరర: కకషషమబరరస బడనకరరజ

7398 SQX1982792
పపరర: ననగ రరజ

7401 SQX0885343
పపరర: అసపరత బబగమ

95-125/158

7404 SQX1487082
పపరర: షరరఫ మహమరద

95-125/147

7407 AP151000288385
పపరర: వజయశక తడడకమళళ
భరస : మరరయపజసరద
ఇసటట ననస:78-1-135
వయససస:46
లస: ససస స

7387 SQX0449207
పపరర: ససతతషస బబహరర

95-125/141

7390 MLJ2566149
పపరర: ససశల బడనకరర

95-125/145

7393 SQX1471390
పపరర: కకషష బలగర

95-125/148

తసడడ:జ వనసకట ననయగడడ బలగర
ఇసటట ననస:78-1-133
వయససస:47
లస: పప
95-125/151

7396 AP151000285333
పపరర: నరసససగరరవప బబహరర

95-125/152

తసడడ:జ దసడపరణణ
ఇసటట ననస:78-1-133
వయససస:58
లస: పప
95-125/154

7399 SQX0959288
పపరర: బబహర ససతషమణణ

95-125/634

తసడడ:జ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:78-1.133
వయససస:28
లస: ససస స
95-125/156

95-125/157
7402 SQX1358895
పపరర: మగసతనజ బబగస
మహమరద

భరస : లతఫ మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-134
వయససస:65
లస: ససస స
95-125/159

తసడడ:జ లతఫ మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-134
వయససస:43
లస: పప
95-125/161

95-125/138

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-1-133
వయససస:86
లస: ససస స

భరస : అబగదల సతనసర బబవఫ
ఇసటట ననస:78-1-134
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ లతఫ మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-134
వయససస:41
లస: పప
7406 SQX1358853
పపరర: లతఫ మహమరద

95-125/144

తసడడ:జ బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:78-1-133
వయససస:47
లస: పప

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:78-1-134
వయససస:39
లస: ససస స
7403 SQX1358812
పపరర: అరరఫ మహమరద

7389 MLJ0987099
పపరర: పదనరవత బడనకరర

7384 MLJ0981753
పపరర: సరయయకకషష పరదరరస

తసడడ:జ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:78-1-133
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ బబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-1-133
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:జ బబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-1-133
వయససస:62
లస: పప
7400 SQX0106625
పపరర: మహమరద హససనన బబగమ

95-125/140

తసడడ:జ శసబగ పజసరద
ఇసటట ననస:78-1-133
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ బబలన
ఇసటట ననస:78-1-133
వయససస:53
లస: పప
7397 MLJ0981175
పపరర: ససబజహరణఖస బడకజరజ

7386 SQX1290253
పపరర: గరరర బలగ

95-125/134

తసడడ:జ శసభబ పజసరద
ఇసటట ననస:78-1-131
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససబజమణఖస
ఇసటట ననస:78-1-133
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ శవ పజసరద
ఇసటట ననస:78-1-133
వయససస:27
లస: పప
7394 SQX0959296
పపరర: శవ పజసరద కలమరన

95-125/136

భరస : కకషష బలగ
ఇసటట ననస:78-1-133
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నరసససగరరవప
ఇసటట ననస:78-1-133
వయససస:55
లస: ససస స
7391 SQX0843490
పపరర: వరససదదవ కలమరన

7383 AP151000288211
పపరర: రతన కలమమరర పరదరరస

7381 SQX1536210
పపరర: యయసస దనసస యరవ

తసడడ:జ బబబగ యరవ
ఇసటట ననస:78-1-130
వయససస:24
లస: పప

భరస : శసభగ పజసరద
ఇసటట ననస:78-1-131
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:78-1-131
వయససస:63
లస: పప
7388 AP151000288003
పపరర: ససభదజ బబహర

95-125/133

భరస : గరరరశసకర రరవప చలసకలరర
ఇసటట ననస:78-1-130
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటటరతనస
ఇసటట ననస:78-1-130
వయససస:66
లస: పప
7385 AP151000285238
పపరర: శసభగపజసరద పరదరరస

7380 AP151000288212
పపరర: జగ జజఖత చలసకలరర

7405 AP151000285148
పపరర: శకనవరస పప కలరర

95-125/160

తసడడ:జ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:78-1-134
వయససస:50
లస: పప
95-125/162

7408 AP151000288141
పపరర: సరవతజమర తడడకమళళ

95-125/163

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-1-135
వయససస:61
లస: ససస స
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7409 SQX1695618
పపరర: సరగర బబబగ తడడకమళళ

95-125/164

తసడడ:జ మరరయమ పజసరద తడడకమళళ
ఇసటట ననస:78-1-135
వయససస:23
లస: పప
7412 SQX1329052
పపరర: ససరజసదజ బబబగ రరడడ

95-125/167

95-125/170

95-125/173

95-125/176

95-125/179

95-126/372

95-125/174

7422 SQX1621003
పపరర: శకనవరసరరవప మదదద

7425 SQX1627977
పపరర: రజయమ షపక

7428 SQX1038224
పపరర: షరజదన మహమరద

95-126/375

7433 SQX0218693
పపరర: అబగదల రషసద మహమరద

95-126/378

7431 SQX0022897
పపరర: ఇకరబల మహమరద

95-125/177

తసడడ:జ మహమరద జజఫర
ఇసటట ననస:78-1-921
వయససస:85
లస: పప

95-190/944

7437 SQX0216895
పపరర: జరరన బబగమ మహమరద
భరస : సలస మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-924
వయససస:57
లస: ససస స

95-125/172

7420 SQX1483825
పపరర: ఈశశర మదదద

95-125/175

7423 SQX1607425
పపరర: కకటటశశర రరవప మదదద

95-125/178

7426 SQX1627985
పపరర: రసజజన షపక

95-190/945

తసడడ:జ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:78-01-436/2
వయససస:38
లస: పప
95-126/373

7429 SQX0216820
పపరర: పరరశన షపక

95-126/374

భరస : మహమరద కరరమగలమర
ఇసటట ననస:78-1-921
వయససస:42
లస: ససస స
95-126/376

7432 SQX0022939
పపరర: మహమరద రరయమజ

95-126/377

తసడడ:జ మహమరద అబగదల రషసద
ఇసటట ననస:78-1-921
వయససస:49
లస: పప
95-126/379

భరస : శరహహదసలర తశర స మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-924
వయససస:29
లస: ససస స
95-126/381

7417 AP151000285304
పపరర: రమమష మదదద

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప మదదద
ఇసటట ననస:78-1-139
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద అబగదల రషసద
ఇసటట ననస:78-1-921
వయససస:41
లస: పప
7434 SQX1184621
పపరర: అఖల బబగస మహమరద

95-125/169

తసడడ:జ లకడర ననరరయణ మదదద
ఇసటట ననస:78-1-139
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఇకరబల
ఇసటట ననస:78-1-921
వయససస:34
లస: ససస స

7430 SQX0216242
పపరర: బషసరరననసరస బబగస రరయమజ
మహమరద
భరస : రరయమజ
ఇసటట ననస:78-1-921
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అబగదల హఫసజ
ఇసటట ననస:78-1-924
వయససస:51
లస: ససస స

7419 MLJ2565190
పపరర: దసరరరభగవననశశరర మదదద

7414 MLJ0990259
పపరర: అహలఖ మదదద

తసడడ:జ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:78-1-138
వయససస:47
లస: పప

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:78-01-436/2
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : షపక ఆదమ షరఫస
ఇసటట ననస:78-1-791
వయససస:34
లస: ససస స

7436 SQX0216549
పపరర: హజర బబగస షపక

95-125/171

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప మదదద
ఇసటట ననస:78-1-139
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-1-139
వయససస:51
లస: పప
7427 SQX1223106
పపరర: షపక రరహనన

7416 AP151000288456
పపరర: రరమతషలసస మదదద

95-125/166

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:78-1-138
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-1-139
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ లకడర ననరరయణ
ఇసటట ననస:78-1-139
వయససస:26
లస: పప
7424 MLJ2561355
పపరర: లకడరననరరయణ మదదద

95-125/168

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-1-138
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:జ లకడర ననరరయణ మదదద
ఇసటట ననస:78-1-139
వయససస:23
లస: ససస స
7421 SQX1487124
పపరర: సరయ రరస యమచనరస

7413 AP151000285391
పపరర: రరధనకకషష గరదసశశటట

7411 AP151000288364
పపరర: పదనరవత గరదసశశటట

భరస : రరధనకకషష
ఇసటట ననస:78-1-136
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:జ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:78-1-136
వయససస:60
లస: పప

భరస : లకడరననరరయణ
ఇసటట ననస:78-1-138
వయససస:46
లస: ససస స
7418 SQX1621029
పపరర: లకడర శకజ మదదద

95-125/165

తసడడ:జ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:78-1-135
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:జ ఉమమ మహహశశర రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:78-1-136
వయససస:24
లస: పప
7415 MLJ2565257
పపరర: నళన మదదద

7410 AP151000285440
పపరర: మరరయపజసరద తడడకమళళ

7435 SQX0515981
పపరర: షపక షరజయ తహససన

95-126/380

భరస : అమర ద షపక
ఇసటట ననస:78-1-924
వయససస:37
లస: ససస స
95-126/382

95-126/383
7438 SQX0516526
పపరర: అతఘర రహమమన మహమరద

తసడడ:జ అబగదల హఫసజ
ఇసటట ననస:78-1-924
వయససస:29
లస: పప

Page 289 of 402

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12

95-126/384 7440 SQX0218792
7439 SQX0218842
పపరర: ననఖమతషలర వ తససర స మహమరద
పపరర: శరహహడడలర తససర స మహమరద

తసడడ:జ సలస మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-924
వయససస:34
లస: పప
7442 SQX0218743
పపరర: సలస మహమరద

తసడడ:జ సలస మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-924
వయససస:36
లస: పప
95-126/387

7443 SQX1551911
పపరర: చనసదదన మహమరద

తసడడ:జ అబగదల రహమమన మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-924
వయససస:64
లస: పప

భరస : సలమరన బబషర మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-925
వయససస:23
లస: ససస స

7445 SQX0025452
పపరర: మతజజన�

7446 SQX0023036
పపరర: ససలమసన మహమరద

95-126/390

భరస : మహమరద షరరఫ�
ఇసటట ననస:78-1-925
వయససస:69
లస: ససస స
7448 SQX0217158
పపరర: దసరరరకలమమరర� ససదద నబతష
స ల�

95-126/393

95-126/396

95-126/399

95-126/617

95-126/401

తసడడ:జ వనసకట రసగరరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-2-143
వయససస:27
లస: ససస స

95-126/394

7458 SQX2247369
పపరర: ఇరరహన షపక

7461 AP151000288015
పపరర: రరజజశశరర బచసచ�

95-126/404

95-126/397

7447 SQX0216648
పపరర: చహడదశశరర� ససదద నబతష
స ల�

7450 SQX0228544
పపరర: శకనవరసరరవప యస

95-126/395

7453 SQX1551945
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-126/398

95-126/615

7456 SQX2135747
పపరర: సతస ర షపక

95-126/616

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:78-1-8711
వయససస:24
లస: పప
95-137/760

7459 SQX1248617
పపరర: ససధనఖరరణణ కరకరపరరస

95-126/400

భరస : రరమససబబరరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:78-2-72
వయససస:42
లస: ససస స
95-126/402

7462 MLJ0980318
పపరర: రరజశశఖర బ చసచ

95-126/403

తసడడ:జ శక రసగర రరవప
ఇసటట ననస:78-2-72
వయససస:39
లస: పప

95-212/769 7465 SQX2190692
7464 SQX0943258
పపరర: జజవనద అహమద కదదజ సయఖద
పపరర: వనసకట రసగరరరవప పప లశశటట

7467 SQX0482331
పపరర: పరవన దదవఖ పప లశశటట
తసడడ:జ వనసకట రసగరరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-2-143
వయససస:29
లస: ససస స

95-126/392

తసడడ:జ జలమన షపక
ఇసటట ననస:78-1-935
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ సమఉలమరహ కరదదజ సయఖద
ఇసటట ననస:78-2-83
వయససస:30
లస: పప
95-121/92

95-126/389

తసడడ:జ పరబజహరస
ఇసటట ననస:78-1-927
వయససస:43
లస: పప

భరస : చసదజశశఖర�
ఇసటట ననస:78-2-72
వయససస:91
లస: ససస స

తసడడ:జ చసదజశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:78-2-72
వయససస:65
లస: పప
7466 SQX0772368
పపరర: శరకవణణ పప లశశటట

7455 SQX2135572
పపరర: శసషరద షపక

7444 SQX0025403
పపరర: ఇరరలద బబగస షపక

భరస : మహనరరవప�
ఇసటట ననస:78-1-927
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:78-2-44
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకరసగరరరవప
ఇసటట ననస:78-2-72
వయససస:54
లస: ససస స
7463 AP151000285255
పపరర: శకరసగరరవప బచసచ

95-126/391

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:78-1-8711
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అబగదలమర
ఇసటట ననస:78-1-8711
వయససస:22
లస: ససస స
7460 AP151000288080
పపరర: అననపపరష బచసచ

7452 SQX1551960
పపరర: షబబనన షపక

95-126/386

భరస : ససలమసన మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-925
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:78-1-935
వయససస:23
లస: ససస స

తలర : ననగశకగరరర మలశశటట
ఇసటట ననస:78-1-936
వయససస:24
లస: పప
7457 SQX2157303
పపరర: పపరహనన షపక

95-126/388

భరస : అసకమరరరవప� �
ఇసటట ననస:78-1-927
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:జ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:78-1-927
వయససస:45
లస: పప
7454 SQX1028829
పపరర: రరఘవనసదజ రరవప మలశశటట

7449 MLJ0989541
పపరర: వజయలకడర� దనసరర�

7441 SQX0516534
పపరర: అబగదల హఫసజ�

తసడడ:జ అబగదల రససల�
ఇసటట ననస:78-1-924
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:జ షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:78-1-925
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:78-1-927
వయససస:39
లస: ససస స
7451 SQX0228585
పపరర: మహన రరవప యస

95-126/385

95-121/809

తసడడ:జ ఆసజననయగలల పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-2-142
వయససస:49
లస: పప
95-121/93

7468 SQX0482281
పపరర: ననగ వనసకట ససహససన పప లశశటట

95-121/94

భరస : వనసకట రసగరరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:78-2-143
వయససస:36
లస: ససస స
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95-121/95

తసడడ:జ హరరపస
జ రద రరవప చసదలలరర
ఇసటట ననస:78-2-144
వయససస:27
లస: ససస స
7472 SQX0308262
పపరర: చసదలలరర మమధసరర చసదలలరర

95-121/98

95-121/101

భరస : హరరపస
జ రదస చసదలలరర
ఇసటట ననస:78-2-144
వయససస:48
లస: ససస స
7478 SQX0651315
పపరర: ససధదర చసదలలరర

95-121/104

95-121/107

తసడడ:జ ససబబబరరవప చసదలలరర
ఇసటట ననస:78-2-144
వయససస:66
లస: పప
7484 SQX1875426
పపరర: ఆయయషర షపక
తసడడ:జ వలర షపక
ఇసటట ననస:78-2-145
వయససస:21
లస: ససస స
7487 SQX1349456
పపరర: భబరర వ సససగ ఖమవరలమ

95-121/111

95-121/114

7474 AP151000291527
పపరర: లలతనరరణణ చసదలలరర
భరస : సతఖననరరయణ చసదలలరర
ఇసటట ననస:78-2-144
వయససస:46
లస: ససస స

7476 MLJ0980383
పపరర: లకడర చసదలలరర

7477 SQX1135293
పపరర: ససనల కలమమర చసదలలరర

95-121/102

95-121/100

95-121/103

తసడడ:జ హరర పజసరద రరవప చసదలలరర
ఇసటట ననస:78-2-144
వయససస:26
లస: పప

95-121/105 7480 AP151000291075
7479 MLJ0980607
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప చసదలలరర
పపరర: హరరపస
జ రద చసదలలరర

95-121/106

తసడడ:జ కజవల ఆనసద రరవప చసదలలరర
ఇసటట ననస:78-2-144
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ ససబబబరరవప చసదలలరర
ఇసటట ననస:78-2-144
వయససస:58
లస: పప

7482 SQX2385649
పపరర: పవన కలమమర పరచ పపలలసస

95-121/810

7483 SQX2386894
పపరర: సరసశత పరచ పపలలసస
గబరరవరరరణణ
భరస : శకనవరస పవన కలమమర
ఇసటట ననస:78-2-144
వయససస:33
లస: ససస స

95-121/811

95-121/109

7486 AP151000291039
పపరర: ధనలకడర బబయ బబ సదదల

95-121/110

7485 SQX1875590
పపరర: మమనక సససగ రరజపపట

7488 AP151000291034
పపరర: దసరరరరరణణ బబ సదదల

భరస : బబలకకషషసససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-2-150
వయససస:51
లస: ససస స
95-121/112

7491 AP151000291301
పపరర: నరరలబబయ బబ సదదల

7494 SQX1349472
పపరర: ననగజసదజ సససగ ఖమవరలమ

తసడడ:జ బబలమజ సససహ రరజపపత
ఇసటట ననస:78-2-150
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ పరరససరరస సససగ ఖమవరలమ
ఇసటట ననస:78-2-150
వయససస:54
లస: పప

95-121/812
7496 SQX2140077
పపరర: వనసకట గరపస సతఖ సరయ కలమమర
చసగల
తసడడ:జ ఏసస బబబగ చసగల
ఇసటట ననస:78-2-151
వయససస:20
లస: పప

7497 SQX0086652
పపరర: ఉమమ భవరన బబ సదదల
భరస : జతదసదజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-2-152
వయససస:30
లస: ససస స

7489 AP151000291302
పపరర: సరసశతబబయ బబ సదదల

95-121/113

భరస : పజతనపసససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-2-150
వయససస:58
లస: ససస స
95-121/115

భరస : శసభబసససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-2-150
వయససస:75
లస: ససస స
95-121/117

95-121/97

తసడడ:జ కజవనల ఆనసద రరవప చసదలలరర
ఇసటట ననస:78-2-144
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చసదజశశఖర బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-2-150
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : చసదజ శశఖర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-2-150
వయససస:61
లస: ససస స
7493 SQX1875376
పపరర: గణణశ సససహ రరజపపత

95-121/99

భరస : గణణశ రరజపపట
ఇసటట ననస:78-2-150
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగజసదజ సససగ ఖమవరలమ
ఇసటట ననస:78-2-150
వయససస:52
లస: ససస స
7490 SQX1875491
పపరర: దసరర రరణణ బబ సదదల

7473 MLJ0980797
పపరర: కళయఖణణ చసదలలరర

తసడడ:జ ససబబయఖ శశటట
ఇసటట ననస:78-2-144
వయససస:39
లస: పప
95-121/108

7471 SQX0674861
పపరర: ననగ రజవత చసదలలరర

భరస : వనసకట ససబబబరరవప చసదలలరర
ఇసటట ననస:78-2-144
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కజవల ఆనసద రరవప చసదలలరర చసదలలరర
ఇసటట ననస:78-2-144
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:జ ఆనసదరరవప చసదలలరర
ఇసటట ననస:78-2-144
వయససస:34
లస: పప
7481 MLJ0980391
పపరర: కజవలఆనసద రరవప చసదలలరర

95-121/96

తసడడ:జ సతఖననరరయణ చసదలలరర
ఇసటట ననస:78-2-144
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ సతఖననరరయణ చసదలలరర
ఇసటట ననస:78-2-144
వయససస:30
లస: ససస స
7475 AP151000291403
పపరర: మహలకడర చసదలలరర

7470 SQX0674945
పపరర: గరయతజ చసదలలరర

95-121/116
7492 SQX1515065
పపరర: హరల వరర న సససహ బబ సదఇల

తసడడ:జ చసదజశశఖర సససహ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:78-2-150
వయససస:32
లస: పప
95-121/118

7495 SQX0270280
పపరర: చసదజశశఖర బబ సదదల

95-121/119

తసడడ:జ ననరరయణసససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-2-150
వయససస:62
లస: పప
95-121/120

7498 SQX0674713
పపరర: భబరర వ బబయ బబ సదదల బబ సదదల

95-121/121

భరస : వజయ మహన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-2-152
వయససస:40
లస: ససస స
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7499 SQX0772269
పపరర: చసదజ సససగ బబ సదదల
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95-121/122

తసడడ:జ పజతనప సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-2-152
వయససస:28
లస: పప
7502 SQX0716308
పపరర: పసజత గరళళ గరళళ

95-119/8

95-119/11

95-119/14

7511 AP151000279242
పపరర: ఇననయతష
స లమ మహరద

95-119/17

95-121/906

95-120/15

95-119/15

7512 AP151000279033
పపరర: యస.డడ.కలమ ఎస.ఢ

7515 SQX0947374
పపరర: దసరరర దదవ కరనసకలరరస

7518 MLJ0923615
పపరర: వనసకటటశశరర� పప టర చడరరవప�

95-120/18

7521 AP151000279129
పపరర: వరసరశమ పప టర చడరరవప

95-119/18

భరస : గఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:78-2-163
వయససస:51
లస: ససస స

7524 SQX1818376
పపరర: గఫరర సయఖద

95-120/13

7527 MLJ2542447
పపరర: పప టబరచదరరవపవనసకట లకడర�
భరస : పజసరద రరవప�
ఇసటట ననస:78-2-164
వయససస:54
లస: ససస స

95-119/13

7510 MLJ3661899
పపరర: �హహమబలమర మహరద

95-119/16

7513 AP151000279032
పపరర: యస.డడ.సలస ఎస.ఢ

95-119/19

7516 AP151000282215
పపరర: పరరశత కరనసకలరరస�

95-120/14

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:78-2-158
వయససస:61
లస: ససస స
95-120/16

7519 AP151000282210
పపరర: చనలకడర పప టర చడరరవప

95-120/17

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:78-2-159
వయససస:60
లస: ససస స
95-120/19

7522 SQX1641950
పపరర: ననజమ ససలమసనన సయఖద

95-120/20

తసడడ:జ గఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:78-2-163
వయససస:26
లస: ససస స
95-120/22

తసడడ:జ ఖమససస సయఖద
ఇసటట ననస:78-2-163
వయససస:51
లస: పప
95-120/23

7507 MLJ3669389
పపరర: ఇసతయమజ ఫరరర నన షపక

తసడడ:జ బబబగ ఎస.ఢ
ఇసటట ననస:78-2-157
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:78-2-159
వయససస:71
లస: పప
95-120/21

95-119/10

తసడడ:జ బబబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-2-157
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరమకకషషపజసరద� �
ఇసటట ననస:78-2-159
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ వరసరశమ
ఇసటట ననస:78-2-159
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకట ససధనకర పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-2-164
వయససస:37
లస: ససస స

7509 MLJ2542900
పపరర: ఫరరర ననబబగస మహరద

7504 MLJ3663432
పపరర: కరరరసక గరలమర

95-121/124

భరస : ఇనయతషలమర షపక
ఇసటట ననస:78-2-157
వయససస:37
లస: ససస స

తలర : పరరశత
ఇసటట ననస:78-2-158
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:78-2-158
వయససస:37
లస: పప

7526 SQX1315325
పపరర: ససరరఖ పజభబవత పప టర చడరరవప

95-119/12

తసడడ:జ బబబగ ఎస.ఢ
ఇసటట ననస:78-2-157
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ సలస మహమరద
ఇసటట ననస:78-2-157
వయససస:18
లస: ససస స

7523 SQX1641968
పపరర: సలర సయఖద

7506 MLJ3663424
పపరర: ననరరయణ మబరరస గరలమర

7501 AP151000291076
పపరర: వజయమహనససగ బబ సదదల
బబ సదదల
తసడడ:జ శసబగసససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-2-152
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ ననరరయణ మబరరస గరళళ
ఇసటట ననస:78-2-156
వయససస:31
లస: పప

భరస : కలస యస.డడ మహమరద
ఇసటట ననస:78-2-157
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ బబబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-2-157
వయససస:46
లస: పప

7520 AP151000279029
పపరర: రరమకకషష పజసరద పప టర చడరరవప

95-119/9

తసడడ:జ వనసకట ననగజశశరరరవప గరళళ
ఇసటట ననస:78-2-156
వయససస:62
లస: పప

7508 MLJ2542892
పపరర: ఆయయషర బబగస మహమరద
మహమరద
భరస : సలస మహమరద
ఇసటట ననస:78-2-157
వయససస:41
లస: ససస స

7517 MLJ0924027
పపరర: రరధనకకషష� కరనసకలరరస�

7503 AP151000282538
పపరర: ససజజత గరలర గరలర
భరస : ననరరయణమబరరస గరళళ
ఇసటట ననస:78-2-156
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప పపరర
ఇసటట ననస:78-2-156
వయససస:32
లస: పప

7514 SQX2487023
పపరర: అరల మహమరద

95-121/123

తసడడ:జ పజతనప సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-2-152
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ ననరరయణ మబరరస గరళళ
ఇసటట ననస:78-2-156
వయససస:28
లస: ససస స
7505 SQX0372953
పపరర: పజదదప కలమమర పపరర పపరర

7500 SQX0086660
పపరర: జతదసదజ బబ సదదల

95-121/813
7525 SQX2428639
పపరర: ఖజ మఈనసనసర మహమరద

భరస : సమఉలమర బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-2-163
వయససస:62
లస: ససస స
95-120/24

7528 AP151000282483
పపరర: సరమమమ జఖస పప టర చడరరవప

95-120/25

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:78-2-164
వయససస:69
లస: ససస స
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7529 SQX1481928
పపరర: ఆదదతఖ పప టర చడరరవప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12
95-120/26

95-120/27 7531 MLJ2538767
7530 MLJ3663499
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� పప టర చడరరవప�
పపరర: వనసకట ససదనకర � పప టబర
చడరరవప�
తసడడ:జ మలలర శశరరరవప�
తసడడ:జ లకడరననరరయణ�
ఇసటట ననస:78-2-164
ఇసటట ననస:78-2-164
వయససస:33
లస: పప
వయససస:45
లస: పప

95-120/28

95-120/29

7533 SQX2221919
పపరర: శరకవణణ బహహనసతల

95-120/30

తసడడ:జ పజసరద రరవప పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-2-164
వయససస:28
లస: పప
7532 AP151000279226
పపరర: పజసరద రరవప పప టర చడరరవప�
తసడడ:జ ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:78-2-164
వయససస:57
లస: పప
7535 MLJ3666591
పపరర: పదనరవత మదసగపరరగగ

95-120/31

భరస : ఉమమకసత రరవప
ఇసటట ననస:78-2-165
వయససస:39
లస: ససస స
7538 AP151000279340
పపరర: ఉమమకరసతనరరవప

95-120/34

తసడడ:జ అబగదల మజద షపక
ఇసటట ననస:78-2-166
వయససస:48
లస: పప
7544 SQX2275972
పపరర: ఇబజహహస షపక

7536 AP151000282561
పపరర: రమణ మదసగపరపప

7537 MLJ0925537
పపరర: శరఖసకలమమర� �

95-120/758

7539 SQX1620716
పపరర: నససరరదదదన సయఖద

7542 SQX2277531
పపరర: అయమజ షపక

7545 SQX2288835
పపరర: ససబబన బ షపక

95-120/761

7548 SQX2526366
పపరర: జమగన భబయ బబ సదదల

భరస : అలస ఫ బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-2-168
వయససస:30
లస: ససస స
95-120/38

భరస : అసజనన రరవప పపటర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-2-170/1
వయససస:28
లస: ససస స

7554 AP151000282198
పపరర: పదర పప టర చడరరవప

95-120/756

7557 MLJ3663507
పపరర: సతఖననరరయణ పప టర చడరరవప
తసడడ:జ రరమగ పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-2-170/1
వయససస:33
లస: పప

95-120/36

7543 SQX2280840
పపరర: మగసతనజ షపక

95-120/757

భరస : జకకకయమ షపక
ఇసటట ననస:78-2-166
వయససస:39
లస: ససస స
95-120/759

7546 SQX2282168
పపరర: ననగగర బ షపక

95-120/760

తసడడ:జ అయమజ షపక
ఇసటట ననస:78-2-166
వయససస:26
లస: ససస స
95-180/944

7549 SQX2429454
పపరర: అలస ఫ బబగ మహమరద

95-120/762

తసడడ:జ సమఉలమర బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-2-168
వయససస:39
లస: పప
95-121/814

7552 MLJ3666617
పపరర: లకడర పప టర చడరరవప

95-120/37

భరస : రరమగ పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-2-169
వయససస:58
లస: ససస స
95-120/39

7555 AP151000279394
పపరర: ననరరయణ రరవప � పప టర
చడరరవప�
తసడడ:జ మసరసరరవప�
ఇసటట ననస:78-2-170
వయససస:53
లస: పప

95-120/40

95-120/42

7558 MLJ2538114
పపరర: అసజనరరవప పప టర చడరరవప

95-120/43

భరస : ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:78-2-170
వయససస:50
లస: ససస స
95-120/41

7540 SQX1620724
పపరర: రరజ శనక
తసడడ:జ నరసససహ రరవప శనక
ఇసటట ననస:78-2-166
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ సమఉలమర బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:78-2-168
వయససస:27
లస: పప

తలర : పదర పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-2-170
వయససస:26
లస: ససస స
7556 SQX1797190
పపరర: పపషపలత పపటర చడరరవప

95-120/35

భరస : శకనవరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:78-2-167
వయససస:53
లస: ససస స

95-120/763 7551 SQX2429488
7550 SQX2445286
పపరర: అరరశయమ తబససస మహమరద
పపరర: అబగదలమర బబగ మహమరద

95-120/33

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:78-2-165
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఇబజహహస షపక
ఇసటట ననస:78-2-166
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మహమరద జకకకయమ షపక
ఇసటట ననస:78-2-166
వయససస:20
లస: ససస స

7553 SQX1294339
పపరర: శకవదఖ పప టర చడరరవప

95-120/32

తసడడ:జ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:78-2-166
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ జన షపక
ఇసటట ననస:78-2-166
వయససస:30
లస: పప
7547 SQX2276236
పపరర: సబహ షపక

భరస : శరఖమ కలమమర
ఇసటట ననస:78-2-165
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ తషజదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:78-2-166
వయససస:49
లస: పప
95-120/755

7534 SQX0716324
పపరర: ననగలకడర మమదసగపరపప

తసడడ:జ హనసమసతష రరవప బహహనసతల
ఇసటట ననస:78-2-164
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరర
ఇసటట ననస:78-2-165
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:78-2-165
వయససస:51
లస: పప
7541 SQX2277390
పపరర: మహమరద జకకకయమ షపక

95-120/754

తసడడ:జ రరమగ పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-2-170/1
వయససస:37
లస: పప
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7559 MLJ2538106
పపరర: రరమగ పప టర చడరరవప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12
95-120/44

తసడడ:జ మసరసనసరరవప పప టర చడరరవప
ఇసటట ననస:78-2-170/1
వయససస:63
లస: పప
7562 SQX0537043
పపరర: ససతమహలకడర కకసడమగదద

7560 SQX0537035
పపరర: ససశల� గగలవసదసల�

95-120/45

భరస : పజసరద�
ఇసటట ననస:78-2-171
వయససస:42
లస: ససస స

7561 MLJ3668571
పపరర: సరమమమ జఖస� భమవరపప�

95-120/46

భరస : కరశయఖ�
ఇసటట ననస:78-2-171
వయససస:56
లస: ససస స

95-120/47

భరస : గరసధద
ఇసటట ననస:78-2-171
వయససస:66
లస: ససస స

3234 MLJ0984906
పపరర: అఫరల మహమరద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12
95-128/500

తసడడ:జ మహబబబబసహహబ
ఇసటట ననస:66-13-616
వయససస:40
లస: పప
3237 SQX2562734
పపరర: షపక అబగదల ససభబన

95-128/1185

95-128/505

95-128/508

95-128/659

95-128/662

తసడడ:జ మహబబబ దహల షపక
ఇసటట ననస:66-13-618
వయససస:37
లస: పప

3244 SQX1595059
పపరర: ఆషర షపక

3247 SQX0471482
పపరర: ఇరరలద బబగస మగళర

3250 SQX0271437
పపరర: నజర హహసపసన మగళర

95-128/665

3253 SQX1595026
పపరర: జమర షపక

95-128/657

3256 AP151000579164
పపరర: మయన దహలమ షపక
తసడడ:జ మహబబబ దహలమ
ఇసటట ననస:66-13-618
వయససస:40
లస: పప

95-128/504

3242 SQX0575571
పపరర: అబగదల అలమ షపక

95-128/507

3245 SQX0471466
పపరర: షసషరద బబగస� పఠరన�

95-128/658

తసడడ:జ అబగదలమర ఖమన�
ఇసటట ననస:66-13-617\1
వయససస:34
లస: ససస స
95-128/660

3248 SQX0347104
పపరర: మహమరద రఫస

95-128/661

తసడడ:జ ఖమదర బబబబ
ఇసటట ననస:66-13-617\1
వయససస:30
లస: పప
95-128/663

3251 SQX0517177
పపరర: చనసద బబషర షపక

95-128/664

తసడడ:జ అజజ
ఇసటట ననస:66-13-617\1
వయససస:32
లస: పప
95-128/666

తసడడ:జ బబబ వల షపక
ఇసటట ననస:66-13-617\1
వయససస:41
లస: పప
95-128/509

3239 SQX0574251
పపరర: అబద పరరశన

తసడడ:జ జరవనసలబద న షపక
ఇసటట ననస:66-13-617
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ ఖమదర బబబబ
ఇసటట ననస:66-13-617\1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ అబగదలమర ఖమన�
ఇసటట ననస:66-13-617\1
వయససస:37
లస: పప
3255 MLJ0981688
పపరర: ఉసరరన దహల షపక

95-128/506

భరస : ఖమదర బబబబ
ఇసటట ననస:66-13-617\1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదలవ
ఇసటట ననస:66-13-617\1
వయససస:32
లస: పప
3252 SQX0471433
పపరర: షసషరర ఖమన� పఠరన�

3241 SQX1222975
పపరర: మహహదదదన సయఖద

95-128/502

భరస : అబగదల అలమ
ఇసటట ననస:66-13-617
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:66-13-617\1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖమదర బబబబ
ఇసటట ననస:66-13-617\1
వయససస:36
లస: ససస స
3249 SQX0918623
పపరర: అకబర పఠరన

95-128/503

తసడడ:జ అమర అల సయఖద
ఇసటట ననస:66-13-617
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:66-13-617
వయససస:71
లస: పప
3246 MLJ2577419
పపరర: మగలమర హహమమర ససలమసన

3238 SQX0407502
పపరర: మగనన షపక

3236 SQX0644419
పపరర: అషజఫ మహమరద

తసడడ:జ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:66-13-616
వయససస:51
లస: పప

భరస : మయన దహల షపక
ఇసటట ననస:66-13-617
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహబబబ దహలమ
ఇసటట ననస:66-13-617
వయససస:60
లస: ససస స
3243 SQX1389023
పపరర: సలస రరజజ షపక

95-128/501

తసడడ:జ మహబబబబసహహబ
ఇసటట ననస:66-13-616
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల గఫర
ఇసటట ననస:66-13-616
వయససస:52
లస: పప
3240 AP151000582273
పపరర: షపక అకస రరననసర

3235 MLJ0983635
పపరర: అమన మహమరద

3254 SQX0271668
పపరర: ఖమదర బబబబ మగళర

95-128/667

తసడడ:జ అలమరభక
ఇసటట ననస:66-13-617\1
వయససస:55
లస: పప
95-128/510

3257 SQX2182756
పపరర: షహహదన షపక

95-128/1102

భరస : ఇసరరయల
ఇసటట ననస:66-13-618
వయససస:50
లస: ససస స
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3258 SQX2182772
పపరర: కకఫరయతషలమర షపక
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95-128/1103

తసడడ:జ ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:66-13-618
వయససస:29
లస: పప
3261 SQX0574145
పపరర: ఫరతమగననసర షపక

95-128/513

95-128/516

95-128/519

95-128/522

95-128/525

95-128/528

95-128/531

భరస : కరరమ తషలమరహహసపసన
ఇసటట ననస:66-13-623/1
వయససస:65
లస: ససస స

3271 AP151000582276
పపరర: ఫరతమగననసర బబగస�

3274 MLJ2574309
పపరర: అల షబబర సయఖద

3277 MLJ2574341
పపరర: ఖమజ సయఖద

3280 AP151000579041
పపరర: మకలబల�

95-128/534

3283 AP151000579503
పపరర: అఖల అల మహమరద

95-128/523

3286 MLJ0991083
పపరర: భరకతషలలమహ హహసపసన
మహమరద
తసడడ:జ కరమ తషలలమహ హహసపసన
ఇసటట ననస:66-13-623/1
వయససస:35
లస: పప

3266 SQX0793349
పపరర: మరరర నన సయఖద

95-128/518

3269 SQX0918607
పపరర: పరరశన ససలమసనన షపక

95-128/521

3272 SQX0788679
పపరర: మహససన సయఖద

95-128/524

తసడడ:జ షబబర
ఇసటట ననస:66-13-622
వయససస:27
లస: పప
95-128/526

3275 SQX0213074
పపరర: అసజజదఅలబబషర మహమరద

95-128/527

తసడడ:జ అహరద ఆల మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-622
వయససస:35
లస: పప
95-128/529

3278 AP151000579115
పపరర: షబబర

95-128/530

తసడడ:జ మహబబబ సరహహబ
ఇసటట ననస:66-13-622
వయససస:50
లస: పప
95-128/532

3281 MLJ0990325
పపరర: జబనన బబగస

95-128/533

తసడడ:జ మహ..మహహదదదన అల
ఇసటట ననస:66-13-623
వయససస:36
లస: ససస స
95-128/535

తసడడ:జ మహహదదదన ఆల
ఇసటట ననస:66-13-623
వయససస:41
లస: పప
95-128/537

95-128/515

భరస : కశరర
ఇసటట ననస:66-13-622
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబబబ సరహహబ�
ఇసటట ననస:66-13-622
వయససస:52
లస: పప

భరస : మహహదదదన అల షపక
ఇసటట ననస:66-13-623
వయససస:37
లస: ససస స
3285 AP151000582145
పపరర: ఫరతమగననసరబబగస

95-128/520

తసడడ:జ మహబబబ సరహహబ
ఇసటట ననస:66-13-622
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రహహస�
ఇసటట ననస:66-13-622
వయససస:51
లస: పప
3282 MLJ0990358
పపరర: బబ జరరన బబగమ

3268 SQX0215814
పపరర: జబబదన

3263 AP151000579033
పపరర: కరరమగలమరఖమన పటబన

తసడడ:జ మకలబల
ఇసటట ననస:66-13-622
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ సయఖదరహబబబబసహహబ
ఇసటట ననస:66-13-622
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ అఫసజదదదన
ఇసటట ననస:66-13-622
వయససస:36
లస: పప
3279 SQX0581009
పపరర: ఉసరరన సయఖద�

95-128/517

భరస : ఆజసజజ�
ఇసటట ననస:66-13-622
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:జ మబబల
ఇసటట ననస:66-13-622
వయససస:28
లస: పప
3276 SQX0421834
పపరర: రఫస సయఖద

3265 SQX0793208
పపరర: మగతనర సయఖద

95-128/512

తసడడ:జ మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:66-13-621
వయససస:67
లస: పప

భరస : మగకలబల
ఇసటట ననస:66-13-622
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:66-13-622
వయససస:55
లస: ససస స
3273 SQX0788877
పపరర: మనససర సయఖద

95-128/514

తసడడ:జ మకలబల
ఇసటట ననస:66-13-622
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:66-13-622
వయససస:37
లస: ససస స
3270 AP151000582523
పపరర: జరరనన బబగస

3262 MLJ2573061
పపరర: సలమ ఖమన�

3260 MLJ2577047
పపరర: సఖనన ఖసలలసస

తసడడ:జ ఖరరమగలమరఖమన
ఇసటట ననస:66-13-621
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ పటబన కరరమగలమరఖమన�
ఇసటట ననస:66-13-621
వయససస:42
లస: పప

తలర : పరవన ససలమసనన
ఇసటట ననస:66-13-622
వయససస:26
లస: ససస స
3267 SQX0215764
పపరర: హమదన ఖసలలసస

95-128/511

భరస : సలస ఖమన
ఇసటట ననస:66-13-621
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర ఖమన
ఇసటట ననస:66-13-621
వయససస:59
లస: ససస స
3264 SQX0918615
పపరర: కరరషరర షపక

3259 MLJ2577054
పపరర: అసరద జజహన

3284 AP151000579160
పపరర: మహమరద ఆరరఫ అల

95-128/536

తసడడ:జ మహహదదదన అల
ఇసటట ననస:66-13-623
వయససస:46
లస: పప
95-128/538

3287 AP151000579142
పపరర: అసరతషలమర హహసపసన�

95-128/539

తసడడ:జ కరరమ తషలమర హహసపసన�
ఇసటట ననస:66-13-623/1
వయససస:42
లస: పప

Page 295 of 402

3288 SQX2007771
పపరర: అకబర బబష షపక
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95-128/1024

తసడడ:జ బబషష షపక
ఇసటట ననస:66-13-625
వయససస:46
లస: పప

3289 SQX2007649
పపరర: రరహన బబగస షపక

తసడడ:జ అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:66-13-625
వయససస:40
లస: ససస స

95-128/540 3292 MLJ0990341
3291 SQX1229567
పపరర: శరజయ ససలమసనన మహమరద
పపరర: బబ జరరన

తసడడ:జ ససరరజదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-625/5
వయససస:26
లస: ససస స
3294 SQX1038307
పపరర: నగరర షపక

95-128/543

95-128/546

95-128/549

3303 SQX0622092
పపరర: అమమ షపక

95-128/552

3301 SQX0216002
పపరర: సపవదన బబగస షపక

3304 SQX1382480
పపరర: ఆబద పరషర షపక

95-128/555

3307 SQX0213173
పపరర: జజవద షపక

95-128/547

తసడడ:జ బకరర షరరఫ
ఇసటట ననస:66-13-629
వయససస:44
లస: పప

3310 SQX0213116
పపరర: అహమరద షపక

95-128/550

భరస : షపక మహమరద హహసపసన పరజశజ
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:26
లస: ససస స

3313 SQX0916197
పపరర: షమ ఫరరరన షపక

95-128/553

భరస : మహబబబ బబషర
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:32
లస: ససస స

3299 MLJ2578029
పపరర: మహమరద అరరఫర బబగస

95-128/548

3302 SQX1328575
పపరర: మగసతనజ షపక

95-128/551

3305 SQX1454834
పపరర: వరజద పరషర షపక

95-128/554

తసడడ:జ ఖమససస పరషర షపక
ఇసటట ననస:66-13-629
వయససస:26
లస: పప
95-128/556

95-128/557
3308 MLJ0992768
పపరర: అదదలలరకహరనహరరఖ మహమరద

తసడడ:జ అలఖసరకహరనహరరఖ
ఇసటట ననస:66-13-629
వయససస:38
లస: పప
95-128/559

3311 SQX1025924
పపరర: సలమర షపక

95-128/560

భరస : ఎఫ యగ ఖమజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:26
లస: ససస స
95-128/562

తసడడ:జ సలస
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:28
లస: ససస స

95-128/564 3316 SQX0321299
3315 MLJ0983577
పపరర: మహమరద మహహససన ఫరరరన
పపరర: హససనన షపక

95-128/545
3296 SQX1229575
పపరర: అరరలయమ ససలమసనన మహమరద

భరస : షరజహన షపక
ఇసటట ననస:66-13-629
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:జ అబడర గణణ
ఇసటట ననస:66-13-629
వయససస:55
లస: పప
95-128/561

95-128/542

తసడడ:జ అతఖర రహమమన షపక
ఇసటట ననస:66-13-629
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ అహరద
ఇసటట ననస:66-13-629
వయససస:30
లస: పప
95-128/558

3293 AP151000579227
పపరర: ఆససఫ ఆల యస డడ

తసడడ:జ నజరరదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-629
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖమససస పరషర షపక
ఇసటట ననస:66-13-629
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ ఖమససస పరషర షపక
ఇసటట ననస:66-13-629
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఏ ఆర ఫరరఖ మహమరద షపక
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:32
లస: ససస స

95-128/544

తసడడ:జ అహరద
ఇసటట ననస:66-13-629
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : గన
ఇసటట ననస:66-13-629
వయససస:76
లస: ససస స

3312 SQX0997783
పపరర: ఫససహ షపక

3298 SQX1383447
పపరర: మలర క ససలమసనన షపక

95-128/1026

తసడడ:జ మహహదదదన ఆల
ఇసటట ననస:66-13-628
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ జజవద షపక
ఇసటట ననస:66-13-629
వయససస:28
లస: ససస స

3300 AP151000582465
పపరర: షరరపపననసర మహమరద
మహమరద
తసడడ:జ బబబబ మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-629
వయససస:42
లస: ససస స

3309 SQX0458968
పపరర: ఉమమర షరరఫ

95-128/541

తసడడ:జ అహరద షపక
ఇసటట ననస:66-13-629
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ అహమద
ఇసటట ననస:66-13-629
వయససస:28
లస: ససస స

3306 SQX1382571
పపరర: జజవద పరషర షపక

3295 SQX1038380
పపరర: అసరర ససలమసనన షపక

3290 SQX2035749
పపరర: నసరరననసర మహమరద

తసడడ:జ ఖజ మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-625
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మహమరద ఆరరఫ అల
ఇసటట ననస:66-13-628
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ అహరద
ఇసటట ననస:66-13-629
వయససస:26
లస: ససస స
3297 SQX0970897
పపరర: సలమర ససలమసన షపక

95-128/1025

3314 SQX0407551
పపరర: రజషర సయఖద

95-128/563

తసడడ:జ మకలబల
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:29
లస: ససస స
95-128/565

3317 SQX0407478
పపరర: నజర షపక

95-128/566

భరస : మహహరద
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:36
లస: ససస స
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3318 AP151000582534
పపరర: ఫరరర నన మహమరద

95-128/567

భరస : గన మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:39
లస: ససస స
3321 AP151000582378
పపరర: షపక జబబదన షరహహన

95-128/570

95-128/573

95-128/576

95-128/579

95-128/582

95-128/585

95-128/588

భరస : ఫసరద రస షపక
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:29
లస: ససస స

3331 MLJ0988972
పపరర: ఆదదల బబగ

3334 SQX0407171
పపరర: కరరమగలమర

3337 MLJ0983940
పపరర: ఖమదర బబగ

3340 MLJ0995647
పపరర: నననన షరరఫ షపక

95-128/591

3343 MLJ0991315
పపరర: ఖలల బబవగ

95-128/580

3346 SQX0855296
పపరర: నదదమ మహమరద
తసడడ:జ గరస బబషర
ఇసటట ననస:66-13-631
వయససస:27
లస: పప

3326 SQX1902261
పపరర: జజహరర బబగస షపవక

95-128/575

3329 SQX1328450
పపరర: షఫసఉలర సయఖద

95-128/578

95-128/581
3332 MLJ0983585
పపరర: షపక ఎఫ యగ ఖమజ మహహదద న

తసడడ:జ అఫసర ఉరఫ గరసప
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:35
లస: పప
95-128/583

3335 MLJ0980870
పపరర: షపక మహమరద హహసపసన
పరజశజ
తసడడ:జ అఫసర
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:36
లస: పప

95-128/584

95-128/586

3338 AP151000579022
పపరర: మహబబబ బబష

95-128/587

తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:42
లస: పప
95-128/589

3341 AP151000579346
పపరర: సలస షపక

95-128/590

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:56
లస: పప
95-128/592

తసడడ:జ మసరసన బబవగ
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:60
లస: పప
95-128/1027

95-128/572

తసడడ:జ మగగబల షపక
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ బడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:జ రహమమన
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:57
లస: పప
3345 SQX1985373
పపరర: షసమమ షపక

95-128/577

తసడడ:జ ఖలల బబగ
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:48
లస: పప
3342 AP151000579223
పపరర: మకలబల సయఖద

3328 SQX0916205
పపరర: నదదమ ఫరఠక షపక

3323 MLJ0991414
పపరర: జహహదన బబగస

భరస : మసరసన సరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:88
లస: ససస స

తసడడ:జ ససభబన
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:36
లస: పప
3339 MLJ0985077
పపరర: మహమబద షపక

95-128/574

తసడడ:జ ఖలల బబగ
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:35
లస: పప
3336 MLJ0995522
పపరర: మజహరరలమర షపక

3325 AP151000582285
పపరర: సమ ఉననసర

95-128/569

భరస : ఖలల బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:జ సలస
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ ఆఫసర
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:30
లస: పప
3333 MLJ0984054
పపరర: ఫపవజలమర షపక

95-128/571

భరస : జబబబర
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:జ సలస షపక
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:22
లస: పప
3330 SQX0407106
పపరర: ఫసర దథస షపక

3322 MLJ0995795
పపరర: మమహరరననసర షపక

3320 AP151000582277
పపరర: మగనర బబగస షపక

భరస : నననన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అఫసర షపక
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మగగబల
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:55
లస: ససస స
3327 SQX1724855
పపరర: వససస ఫరరఠక షపక

95-128/568

భరస : ఇసరరయల ఖమన
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సలమ
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:49
లస: ససస స
3324 AP151000582206
పపరర: రషసదన బబగస

3319 MLJ2577195
పపరర: జరవననబ

3344 AP151000579224
పపరర: అఫసర షపక

95-128/593

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-13-630
వయససస:67
లస: పప
95-128/594

3347 SQX1552141
పపరర: ఘన మహమరద

95-128/595

తసడడ:జ హహసపసన మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-631
వయససస:43
లస: పప
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3348 AP151000579203
పపరర: అబగదల జబబబర

95-128/596

తసడడ:జ రససల
ఇసటట ననస:66-13-631
వయససస:82
లస: పప
3351 AP151000582108
పపరర: సప గరరబ

95-128/599

95-94/458

95-94/532

3358 MLJ0988360
పపరర: అసతదనజర షపక

3361 SQX0430843
పపరర: షఫసయ కరసర మహమరద
భరస : షరరక
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:31
లస: ససస స

3363 SQX0716977
పపరర: జకకర షపక

3364 SQX1328468
పపరర: జబబదన షపక

95-128/606

భరస : మగజర
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:37
లస: ససస స
95-128/609

95-128/612

భరస : అమమరర జజన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:65
లస: ససస స

3370 SQX0216135
పపరర: అకస రరననసర యసడడ

95-128/615

3373 MLJ0983981
పపరర: షహననజ ఫరతమమ యసడడ

95-128/604

3376 AP151000582531
పపరర: షరకత బబగస�
భరస : జజబ జజన�
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:70
లస: ససస స

3356 SQX2049237
పపరర: జవనరర మహమరద

95-94/531

3359 SQX0574186
పపరర: సబజన ఫరరత మహమరద

95-128/602

3362 SQX0489260
పపరర: అసరర షపక

95-128/605

భరస : వరహహద రరహరన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:31
లస: ససస స
95-128/607

3365 MLJ0983817
పపరర: అఖలమ మహమరద

95-128/608

భరస : అమన యస.డడ
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:38
లస: ససస స
95-128/610

3368 MLJ0982694
పపరర: ఆరరఫర మహమరద

95-128/611

భరస : అసర మ
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:62
లస: ససస స
95-128/613

3371 SQX0655803
పపరర: అకస ర యసడడ

95-128/614

భరస : హబభగర రరహమమన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:50
లస: ససస స
95-128/616

భరస : ఖలలలల రరహమమన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:55
లస: ససస స
95-128/618

95-128/1104

తసడడ:జ ఖలలలల రహమమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : లమల జజన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఫజలలల రరహమమన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:53
లస: ససస స
3375 AP151000582282
పపరర: బదరరననసర

95-128/601

భరస : ఆససఫ
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లమల జజన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:43
లస: ససస స
3372 MLJ0983999
పపరర: జరరనన ససలమసనన యసడడ

3367 MLJ0982033
పపరర: మమలకపరరశన

3353 SQX2220002
పపరర: రజషర షపక

భరస : ఆరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మజలలస హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : జమర అహరద ఖమన పఠరన�
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:38
లస: ససస స
3369 MLJ0984013
పపరర: అమ తడవదసద యసడడ

95-94/459

భరస : మగనర అహమరద షపక
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:28
లస: ససస స
95-128/603

95-128/598

భరస : ఫజల షపక
ఇసటట ననస:66-13-633
వయససస:29
లస: ససస స

3355 AP151000240004
పపరర: వనసకటకకటటశశరరరవప రవలశశటట �

తసడడ:జ ఖలలలల రహమమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:31
లస: ససస స

3366 SQX0537951
పపరర: తనజననసర ఖమన�

95-128/600

తసడడ:జ నరశసహరరవప�
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ అససఫ మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:19
లస: ససస స
3360 SQX0447037
పపరర: నజనన ఫరరత మహమరద

3352 AP151000579254
పపరర: పజల

3350 SQX0321257
పపరర: మహరద పరరశన

భరస : మహరద ఫరజల
ఇసటట ననస:66-13-633
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల కలదదదన
ఇసటట ననస:66-13-633
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:41
లస: ససస స
3357 SQX2048544
పపరర: సరశథరర మహమరద

95-128/597

తసడడ:జ పరప సరహహబ
ఇసటట ననస:66-13-632
వయససస:77
లస: పప

భరస : అబగదల ఖసదస
ద స
ఇసటట ననస:66-13-633
వయససస:75
లస: ససస స
3354 MLJ1261924
పపరర: వజయలకడర� రవలశశటట �

3349 SQX0213231
పపరర: బబరరనసదదదన షపక

3374 SQX2552768
పపరర: షరహహన బబగస

95-128/617

భరస : ఇసరరయల ఖమన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:62
లస: ససస స
95-128/619

3377 AP151000582138
పపరర: హఫసజజ బబగస

95-128/620

భరస : మగనశర
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:71
లస: ససస స
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95-128/621

తసడడ:జ ఖలల రహమమన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:29
లస: పప
3381 MLJ0981787
పపరర: జహహర అహరదనదన�

95-128/624

95-128/627

95-128/630

3382 MLJ0982314
పపరర: ఇసతయమజ అల మహమరద

3385 MLJ0983668
పపరర: ఆరరఫ మహమరద

3388 AP151000579234
పపరర: షరరక

95-128/633

3391 SQX0638569
పపరర: మగజబగర రరహమమన

తసడడ:జ లమల జజన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:52
లస: పప
95-128/639

95-193/1080

95-128/628

3397 AP151000579230
పపరర: మహమరద బబబ జజన

3400 SQX1628751
పపరర: పపషపలత వనమబరర

95-203/70

3403 SQX1294214
పపరర: శవరరస పజసరద పప లర

95-128/631

3406 SQX2174175
పపరర: సలర పఠరన
భరస : అఫప జ జజ ఖమన
ఇసటట ననస:66-13-636
వయససస:26
లస: ససస స

95-128/629

3389 MLJ0981191
పపరర: మగజమల మహమరద

95-128/632

తసడడ:జ లమల జజన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:44
లస: పప
95-128/634

3392 AP151000579519
పపరర: అసర మ

95-128/635

తసడడ:జ మహమరద అమర జజన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:47
లస: పప
95-128/637

3395 AP151000579410
పపరర: ఖలలలల రరహమమన ఎసడడ

95-128/638

తసడడ:జ లమల జజన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:57
లస: పప
95-128/640

3398 SQX2113322
పపరర: అబగహహరజరర మహమరద

95-128/1028

తసడడ:జ బబబజజన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:38
లస: పప
95-201/33

3401 MLJ2020105
పపరర: నరసమర� బతష
స ల�

95-203/69

భరస : నరరససహ� �
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:65
లస: ససస స
95-205/15

తసడడ:జ రరమరరవప పప లర
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:24
లస: పప
95-206/15

3386 SQX0537803
పపరర: జమర అహరద ఖమన పఠరన�
తసడడ:జ బబషర ఖమన పఠరన�
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:40
లస: పప

భరస : కరసత రరవప వనమబరర
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగయఖ రజగగల
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:36
లస: పప

భరస : నరజశ బతష
స ల
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద బబబ జజన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ ఇబజహహస
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:జ జజజ నయఖ గరల
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:61
లస: పప

3405 SQX1525262
పపరర: దసరర బతష
స ల

95-128/626

తసడడ:జ లమల జజన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:జ ఇబజహహస
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:67
లస: పప

3402 SQX1378802
పపరర: వనసకటరరవప రజగగల

3383 MLJ0989764
పపరర: మహమరద మగసరసక

తసడడ:జ లమల జజన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:46
లస: పప

95-128/636 3394 AP151000579331
3393 AP151000579353
పపరర: నయమబర రరహమమన యసడడ
పపరర: ఫజలలల రరహమమన

3399 SQX1509266
పపరర: ఉదయ శసకర రరవప గరల

95-128/625

తసడడ:జ మహమరద అమర జజన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద అమర జజన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:44
లస: పప

3396 AP151000579259
పపరర: మహమరద అమర జజన

95-128/623

తసడడ:జ అమరరర న
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ లమల జజన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:41
లస: పప
3390 AP151000579292
పపరర: ఆససఫ

3380 MLJ0981779
పపరర: ANDHRAPRADESH
ANDHRAPRADESH
తసడడ:జ బబషర ఖమన�
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద బబబ జజన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ అమరరర న
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:37
లస: పప
3387 AP151000579209
పపరర: అతహహర రరహమమన యసడడ

95-128/622

తసడడ:జ మహమరద బబబ జజన
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ ఇసరరయల ఖమన� �
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:34
లస: పప
3384 MLJ0982082
పపరర: అతఫ మహమరద

3379 MLJ0981928
పపరర: మహమరద అబబబకర

3404 SQX1426353
పపరర: వనసకటటసశరరర గదడద

95-205/16

తసడడ:జ పపదద ఏలర యఖ గదడద
ఇసటట ననస:66-13-635
వయససస:48
లస: పప
95-128/1105

3407 SQX0912246
పపరర: నసరరద పటబన

95-129/394

తసడడ:జ హమద ఖమన
ఇసటట ననస:66-13-637
వయససస:44
లస: పప
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95-129/395

తసడడ:జ మహహదదదన�
ఇసటట ననస:66-13-637
వయససస:45
లస: పప
3411 SQX0217182
పపరర: జరవనసదదద షపక

95-128/643

95-128/646

95-128/649

95-129/396

95-128/650

95-128/653

తసడడ:జ ససలలమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-13-641
వయససస:47
లస: పప

3421 SQX0217471
పపరర: బబషస� షపక�

95-129/397

3424 SQX1700046
పపరర: ఆరరఫ షపక

3427 AP151000579050
పపరర: మసరసన వల పస�

95-129/398

3430 SQX0912444
పపరర: యమససన ఖమన పటబన

95-128/651

3433 SQX1367847
పపరర: మహబబబ ఖమన పఠరన

95-128/654

3436 SQX0912238
పపరర: ఫపరరజజ పటబన
భరస : నసరరకపటబన
ఇసటట ననస:66-13-641/1
వయససస:39
లస: ససస స

3419 SQX2236776
పపరర: అయయషర షపక

95-128/1107

Deleted

తసడడ:జ మగజబ షపక
ఇసటట ననస:66-13-638
వయససస:18
లస: ససస స
3422 SQX1900737
పపరర: మబనన పఠరన

95-125/18

3425 SQX0347393
పపరర: షపక మహబబబ బబషర

95-128/652

3428 SQX2370047
పపరర: షరజహ బబగస పటబన

95-129/1038

భరస : జజఫర అల
ఇసటట ననస:66-13-639
వయససస:53
లస: ససస స
95-129/399

3431 AP151000585180
పపరర: ఖమన నసరరలమర�

95-129/400

తసడడ:జ రహహసతషలమరఖమన�
ఇసటట ననస:66-13-640
వయససస:40
లస: పప
95-129/402

తసడడ:జ ససలమమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-13-640
వయససస:66
లస: పప
95-129/404

95-128/648

తసడడ:జ ఖమససస
ఇసటట ననస:66-13-639
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ రహసతషలమర
ఇసటట ననస:66-13-640
వయససస:34
లస: పప
95-129/401

3416 SQX0581017
పపరర: హటల� షపక�

తసడడ:జ మమహమబద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-13-639
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ హఫసజ ఖమన�
ఇసటట ననస:66-13-639
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:జ ససలలమమన ఖమన
ఇసటట ననస:66-13-640
వయససస:62
లస: పప
3435 SQX1419580
పపరర: గరసరన పఠరన

95-128/1106

తసడడ:జ అనశర షపక
ఇసటట ననస:66-13-639
వయససస:24
లస: పప

భరస : మహబబబ పఠరన
ఇసటట ననస:66-13-640
వయససస:54
లస: ససస స
3432 AP151000585172
పపరర: రహహసతషలమరరఖమన పఠరన

3418 SQX2119972
పపరర: మగకస ర షపక

95-128/645
3413 SQX0536862
పపరర: ఫరరఖ కరరమగలమర మహమరద

తసడడ:జ ఇననస�
ఇసటట ననస:66-13-638
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:జ ఖలల� షపక�
ఇసటట ననస:66-13-638
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ గరస షపక
ఇసటట ననస:66-13-639
వయససస:46
లస: పప
3429 SQX1367987
పపరర: మహబబబ బ పఠరన

95-128/647

Deleted

భరస : మహబబబ బబషర
ఇసటట ననస:66-13-639
వయససస:37
లస: ససస స
3426 SQX1701622
పపరర: అనశర షపక

3415 SQX0580993
పపరర: కరరమ ఉమమర సయఖద�

95-128/642

తసడడ:జ అబగదల రవపఫ మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-638
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ మగజబ షపక
ఇసటట ననస:66-13-638
వయససస:21
లస: పప

భరస : మమహబబబ
ఇసటట ననస:66-13-638
వయససస:41
లస: ససస స
3423 SQX0321026
పపరర: షపక జరరనన

95-128/644

తసడడ:జ అసపర ర అలర �
ఇసటట ననస:66-13-638
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద హహసపసన
ఇసటట ననస:66-13-638
వయససస:57
లస: పప
3420 SQX0018812
పపరర: షహననజ షపక

3412 AP151000582008
పపరర: కలల సన బబగస

3410 SQX0217117
పపరర: మలకర షపక

తసడడ:జ హహ టల
ఇసటట ననస:66-13-638
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అబగదల రరఫ
ఇసటట ననస:66-13-638
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:జ హటల� �
ఇసటట ననస:66-13-638
వయససస:37
లస: పప
3417 AP151000579368
పపరర: అబగదల రరప

95-128/641

భరస : ఫరరఖ కరరమబలమర మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-638
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హహ టల
ఇసటట ననస:66-13-638
వయససస:53
లస: ససస స
3414 MLJ2574291
పపరర: ఇమమస� షపక�

3409 SQX0893420
పపరర: హససనన మహమరద

3434 SQX1419473
పపరర: అసరర పఠరన

95-129/403

భరస : గరసరన పఠరన
ఇసటట ననస:66-13-641
వయససస:33
లస: ససస స
95-129/405

3437 MLJ0984021
పపరర: బషసరరననసర� షపక�

95-129/406

భరస : జజనబబషర� �
ఇసటట ననస:66-13-641/1
వయససస:49
లస: ససస స
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3438 AP151000585110
పపరర: సయఖద ఉననసర షపక

95-129/407

భరస : షపక బబజ
ఇసటట ననస:66-13-641/1
వయససస:57
లస: ససస స
3441 MLJ2581122
పపరర: మమజలమర హహసపసన � షపక�

95-129/410

95-129/412

95-129/415

95-129/418

95-129/421

తసడడ:జ ఉసరరన
ఇసటట ననస:66-13-642
వయససస:57
లస: పప
3456 SQX2514909
పపరర: సకకన షపక

95-129/1104

95-129/423

భరస : వనసకట ననగకకటటరతనస
ఇసటట ననస:66-13-644
వయససస:48
లస: ససస స

95-129/416

3451 MLJ2581593
పపరర: మహమరద మగఖతయమర�
షపక�
తసడడ:జ మహబబబ బబషర� �
ఇసటట ననస:66-13-642
వయససస:34
లస: పప

95-129/419

3454 AP151000585444
పపరర: మహమబద షపక

95-129/422

3457 SQX2565273
పపరర: షపక మగకస ర షపక

3460 SQX2098812
పపరర: బబగస షపక

95-129/425

3463 SQX1016147
పపరర: ఫరరర న సయఖద
భరస : అజరత సయఖద
ఇసటట ననస:66-13-644
వయససస:37
లస: ససస స

95-129/428

95-128/655

3446 AP151000585053
పపరర: మహహబగననసర

3449 SQX0912253
పపరర: జజకకర హహసపవసన షపక

95-129/417

3452 SQX0487306
పపరర: జఫరరలమర ఖమన�

95-129/420

తసడడ:జ సతనసర ఖమన�
ఇసటట ననస:66-13-642
వయససస:45
లస: పప
3455 SQX2223824
పపరర: హససన షపక

95-129/1039

భరస : మగసరసక
ఇసటట ననస:66-13-642
వయససస:31
లస: ససస స
95-129/1120

3458 SQX2094084
పపరర: ఫరరర న షపక

95-94/533

భరస : రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:66-13-642/1
వయససస:37
లస: ససస స
95-180/796

3461 SQX1016154
పపరర: షమబన తహససన షపక

95-129/424

తసడడ:జ కరరమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:66-13-644
వయససస:27
లస: ససస స
95-129/426

3464 SQX1015206
పపరర: పరరశన షపక

95-129/427

భరస : కరరమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:66-13-644
వయససస:46
లస: ససస స

95-129/429 3467 SQX0018911
3466 SQX0820316
పపరర: వనసకట ననగ కకటటరతనస గగడడవరడ
పపరర: ఖమదరరననసర బబగస షపక

తసడడ:జ వనసకట గగరరననధస
ఇసటట ననస:66-13-644
వయససస:48
లస: ససస స

95-129/414

తసడడ:జ షపక మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-642
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:66-13-642/1
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : బబబర షపక
ఇసటట ననస:66-13-644
వయససస:29
లస: ససస స
3465 SQX0714063
పపరర: అనసతలకడర గగడడవరడ

3448 AP151000585051
పపరర: సప గరరబ

3443 SQX1706951
పపరర: హససనన షపక

భరస : మహమబద
ఇసటట ననస:66-13-642
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ షపక మహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:66-13-642
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహరద ఉసరరన హబస
ఇసటట ననస:66-13-642/1
వయససస:77
లస: ససస స
3462 SQX1015198
పపరర: మలర క తబసససస షపక

95-129/413

తసడడ:జ షపక ఉసరరన
ఇసటట ననస:66-13-642
వయససస:60
లస: పప

భరస : మగకస ర షపక
ఇసటట ననస:66-13-642
వయససస:25
లస: ససస స
3459 AP151000585002
పపరర: హఫసజజబ

3445 SQX0619254
పపరర: షరదదక షపక�

95-129/409

భరస : మగసరసక షపక
ఇసటట ననస:66-13-642
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మమబగబబషర
ఇసటట ననస:66-13-642
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబబబ బబషర
ఇసటట ననస:66-13-642
వయససస:34
లస: పప
3453 AP151000585090
పపరర: మగగబల షపక

95-129/411

తసడడ:జ మహబబబ�
ఇసటట ననస:66-13-642
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : షపక మఖసబల
ఇసటట ననస:66-13-642
వయససస:50
లస: ససస స
3450 MLJ0986968
పపరర: మగసరసఖ షపక

3442 MLJ0991687
పపరర: జజనబబషర� షపక�

3440 AP151000585041
పపరర: మమబగబబషర�

తసడడ:జ షపక బబజ�
ఇసటట ననస:66-13-641/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ మహహనసదదదన� �
ఇసటట ననస:66-13-641/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : జజకకర హహసపసన
ఇసటట ననస:66-13-642
వయససస:26
లస: ససస స
3447 AP151000585055
పపరర: షహహననజ

95-129/408

తసడడ:జ జజనబబష� �
ఇసటట ననస:66-13-641/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ బబజ�
ఇసటట ననస:66-13-641/1
వయససస:42
లస: పప
3444 SQX1073949
పపరర: షరహహద షపక

3439 MLJ0983429
పపరర: ఇసతయమజ� షపక�

95-129/430

భరస : అబగదక గఫపర
ఇసటట ననస:66-13-644
వయససస:53
లస: ససస స
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3468 SQX0713941
పపరర: ఎస కజ అనస అహరకడ

95-129/431

తసడడ:జ ఎస కజ అబగదల గఫపర
ఇసటట ననస:66-13-644
వయససస:34
లస: పప
3471 SQX1720861
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-135/313

95-135/316

95-128/668

95-128/671

95-224/1205

95-128/674

95-128/677

తసడడ:జ ఖమజజ పసర షపక
ఇసటట ననస:66-14-647
వయససస:41
లస: పప

3481 MLJ0987248
పపరర: సబహ మహమరద

3484 SQX2194736
పపరర: అబగదల హఈ బబగ షపక

3487 MLJ0989095
పపరర: పరరశన ససలమసనన

3490 MLJ2577559
పపరర: రరషన జమర ససలమసనన

95-128/680

3493 MLJ2577476
పపరర: అబద షపక

95-128/672

3496 AP151000579392
పపరర: దనన ఎస
తసడడ:జ షపక ఖమజజఫసర
ఇసటట ననస:66-14-647
వయససస:44
లస: పప

3476 SQX1721307
పపరర: ఆబద అల ఖమన పఠరన

95-135/318

3479 SQX0580845
పపరర: రరజజశనన షపక�

95-128/670

3482 SQX2256220
పపరర: గరససయ బబగగమ ఎసడడఎ

95-128/1108

భరస : కరరమగలర ఎసడడఎ
ఇసటట ననస:66-14-635
వయససస:55
లస: ససస స
95-224/1348

3485 SQX0574509
పపరర: రజయమ షపక

95-128/673

భరస : తనజదదదన
ఇసటట ననస:66-14-645
వయససస:33
లస: ససస స
95-128/675

3488 SQX0580894
పపరర: జబబదన బబగమ

95-128/676

భరస : అబగదల సలమస
ఇసటట ననస:66-14-646
వయససస:69
లస: ససస స
95-128/678

3491 AP151000582590
పపరర: సమనన�

95-128/679

తసడడ:జ ఖమజజపసర�
ఇసటట ననస:66-14-647
వయససస:43
లస: ససస స
95-128/681

భరస : ఖమజజపసర
ఇసటట ననస:66-14-647
వయససస:63
లస: ససస స
95-128/683

95-135/315

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:66-14-280
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దనన షపక
ఇసటట ననస:66-14-647
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖమజజపసర
ఇసటట ననస:66-14-647
వయససస:50
లస: ససస స
3495 MLJ0982520
పపరర: ససధనన షపక

95-128/669

భరస : అబగదల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:66-14-646
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సపవమడనన షపఖ
ఇసటట ననస:66-14-647
వయససస:29
లస: ససస స
3492 AP151000582562
పపరర: జరరనన

3478 MLJ2574275
పపరర: మగజర� �

3473 SQX0198879
పపరర: షరహహనన

తసడడ:జ బబజత ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-14
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ రశద బబగ షపక
ఇసటట ననస:66-14-642
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రజజక
ఇసటట ననస:66-14-645
వయససస:43
లస: పప
3489 SQX0580761
పపరర: సలమర

95-135/317

భరస : అఫరల ఎస.డడ
ఇసటట ననస:66-14-616
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల రషసద బబగ
ఇసటట ననస:66-14-642
వయససస:25
లస: పప
3486 SQX1101476
పపరర: తనజదదదన షపక

3475 AP151000570279
పపరర: వహహద ఆల ఖమన

95-135/312

భరస : సయఖద అలమ
ఇసటట ననస:66-14
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ ఫయజలమర� �
ఇసటట ననస:66-14-277
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ షపక మసరసన�
ఇసటట ననస:66-14-280
వయససస:43
లస: పప
3483 SQX2048486
పపరర: అబగదల ఖయగఖస బబగ

95-135/314

తసడడ:జ రహమమన ఖన
ఇసటట ననస:66-14
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ శలలమమన ఖమన�
ఇసటట ననస:66-14-66O
వయససస:67
లస: పప
3480 MLJ2574218
పపరర: అకబర ఆల�

3472 SQX0032185
పపరర: మగబనన పఠరన

3470 SQX0198903
పపరర: అనసర

తసడడ:జ సయఖద అలమ
ఇసటట ననస:66-14
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వహహద అల ఖమన
ఇసటట ననస:66-14
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ పసర షపక
ఇసటట ననస:66-14
వయససస:22
లస: పప
3477 AP151000579333
పపరర: జబబబర ఖమన�

95-128/656

తసడడ:జ జబబబర ఖమన� �
ఇసటట ననస:66-13-660
వయససస:40
లస: పప

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:66-14
వయససస:32
లస: ససస స
3474 SQX1869783
పపరర: హక హమద షపక

3469 MLJ2573467
పపరర: ఫసరరజ ఖమన� phatan

3494 SQX0271742
పపరర: వరసస అహరద మహమరద

95-128/682

తసడడ:జ బశర అహరద మహమరద
ఇసటట ననస:66-14-647
వయససస:37
లస: పప
95-128/684

3497 MLJ2573509
పపరర: బబబగ� షపక�

95-128/685

తసడడ:జ ఉమర� �
ఇసటట ననస:66-14-647
వయససస:50
లస: పప
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95-180/34

తసడడ:జ బజహరనసదరరవప� �
ఇసటట ననస:66-14-647
వయససస:33
లస: ససస స
3501 SQX0580779
పపరర: సయఖద రరయజన

95-128/688

95-128/691

95-128/694

95-128/1109

95-128/699

95-128/702

95-128/705

భరస : ఇలయమస షపక
ఇసటట ననస:66-14-650
వయససస:42
లస: ససస స

3511 SQX0407528
పపరర: నససన
జ షపక

3514 MLJ0983189
పపరర: హబబగననసర షపక

3517 SQX1536277
పపరర: షపక ఖదదర

3520 MLJ0987735
పపరర: బకలశ అలమర

95-128/708

95-129/1041

3523 SQX1837319
పపరర: అమన బబబగ మహమరద

3506 SQX0655811
పపరర: ఉమర సయఖద

95-128/693

3509 AP151000579197
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-128/697

3512 SQX0407411
పపరర: మగనన షపక�

95-128/696

95-128/698

భరస : అలమరబబషష�
ఇసటట ననస:66-14-649
వయససస:37
లస: ససస స
95-128/700

3515 SQX1594945
పపరర: జహహర షపక

95-128/701

తసడడ:జ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-14-649
వయససస:22
లస: పప
95-128/703

3518 MLJ0983171
పపరర: రరజజశన షపక

95-128/704

తసడడ:జ ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:66-14-649
వయససస:33
లస: పప
95-128/706

3521 AP151000579258
పపరర: సతనసర షపక

95-128/707

తసడడ:జ బకరరర
ఇసటట ననస:66-14-649
వయససస:52
లస: పప
95-128/709

3524 SQX2223253
పపరర: ఇలయమస షపక

తసడడ:జ అబగదల వరహబ మహమరద
ఇసటట ననస:66-14-650
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:66-14-650
వయససస:48
లస: పప

3526 SQX2191476
పపరర: అయబబ షపక

3527 SQX2191468
పపరర: రహమతషననసర షపక

తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:66-14-651
వయససస:63
లస: పప

95-128/690

తసడడ:జ సపవదససబర
ఇసటట ననస:66-14-648
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:జ ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:66-14-649
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ ఇమమమ
ఇసటట ననస:66-14-649
వయససస:55
లస: పప
3525 SQX2223261
పపరర: బబజద బ షపక

95-128/695

తసడడ:జ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-14-649
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:66-14-649
వయససస:35
లస: పప
3522 MLJ0987065
పపరర: ఖమశస షపక

3508 AP151000579161
పపరర: బబబగ షపక

3503 SQX1486480
పపరర: ఇబజహహస పఠరన

తసడడ:జ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:66-14-648
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:66-14-649
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:జ ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:66-14-649
వయససస:29
లస: పప
3519 MLJ0982090
పపరర: అరఫరన బబషర షపక

95-128/692

భరస : రరజశన
ఇసటట ననస:66-14-649
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:66-14-649
వయససస:50
లస: ససస స
3516 SQX1023654
పపరర: షరరఫ షపక

3505 SQX0788653
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-128/687

తసడడ:జ లయమఖత అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-14-648
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ సపవదససబర
ఇసటట ననస:66-14-648
వయససస:47
లస: పప

భరస : సయద కరరమగలర
ఇసటట ననస:66-14-648
వయససస:37
లస: ససస స
3513 AP151000582271
పపరర: రహమతషననసర

95-128/689

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:66-14-648
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:66-14-648
వయససస:30
లస: పప
3510 SQX2306314
పపరర: సయద షరజహన

3502 SQX1486472
పపరర: రహహస పఠరన

3500 SQX1525015
పపరర: జరరనన పఠరన

భరస : లయమకత అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-14-648
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ లయమఖత అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-14-648
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:66-14-648
వయససస:26
లస: పప
3507 SQX0575258
పపరర: జబయగలమర సయఖద

95-128/686

భరస : జబఉలమర సయఖద
ఇసటట ననస:66-14-648
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:66-14-648
వయససస:49
లస: ససస స
3504 SQX0788646
పపరర: జబబబర షపక

3499 SQX1531434
పపరర: తశర స సయఖద

95-128/1110

95-129/1040

95-128/1111

భరస : చనసద బబష
ఇసటట ననస:66-14-651
వయససస:58
లస: ససస స
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3528 SQX2230845
పపరర: సప హహల షపక
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95-128/1112

తసడడ:జ జమల షపక
ఇసటట ననస:66-14-651
వయససస:19
లస: పప
3531 SQX1701564
పపరర: పరఖరర జజన సయఖద

95-128/711

95-128/714

95-128/717

95-128/720

95-128/721

95-128/724

95-128/727

భరస : అబగదల ఖలద�
ఇసటట ననస:66-14-658
వయససస:65
లస: ససస స

3541 SQX2236883
పపరర: రరకరసనన షపక

3544 SQX0347005
పపరర: మహరద షబబర�

3547 SQX0580985
పపరర: ఫజరలమర షపఖ

3550 SQX0347377
పపరర: మహరద అల షపక

95-128/729

3553 AP151000582405
పపరర: మలర క�

95-131/654

3556 SQX0716456
పపరర: షబబర షపక
తసడడ:జ చనలమసరసన
ఇసటట ననస:66-14-658
వయససస:44
లస: పప

3536 MLJ2574200
పపరర: ససభబన� �

95-128/716

3539 AP151000579468
పపరర: షసషరడదబగస

95-128/719

3542 SQX2252377
పపరర: కరరమగలర ఎసడడఎ

95-128/1113

తసడడ:జ మజదదదఆ ఎసడడఎ
ఇసటట ననస:66-14-653
వయససస:61
లస: పప
95-128/722

3545 SQX0580878
పపరర: గరశయ షపక

95-128/723

భరస : అహరద అల
ఇసటట ననస:66-14-655
వయససస:31
లస: ససస స
95-128/725

3548 SQX1531426
పపరర: ఆఫసజన షపక

95-128/726

భరస : అనస షపక
ఇసటట ననస:66-14-655/1
వయససస:33
లస: ససస స
95-128/728

3551 SQX2177087
పపరర: రబబబన సయద

95-128/1114

తసడడ:జ షసషషదదదన
ఇసటట ననస:66-14-656
వయససస:29
లస: పప
95-128/730

భరస : అబగదల ఖలద�
ఇసటట ననస:66-14-658
వయససస:43
లస: ససస స
95-128/732

95-128/713

తసడడ:జ ససరరజదదదన
ఇసటట ననస:66-14-652
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల కలస
ఇసటట ననస:66-14-656
వయససస:34
లస: పప

భరస : బశ షపక
ఇసటట ననస:66-14-658
వయససస:30
లస: ససస స
3555 AP151000582408
పపరర: షపక కరరమబన�

95-128/718

తసడడ:జ అబగదల కలస ఆజజద
ఇసటట ననస:66-14-655
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:66-14-655/1
వయససస:44
లస: పప
3552 SQX1518200
పపరర: యమససరన షపక

3538 SQX1700467
పపరర: సనఫపలమర షపక

3533 AP151000582532
పపరర: ఫరతమగననసర�

తసడడ:జ షపకరసరసన� �
ఇసటట ననస:66-14-652
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ మహరద షషకలర�
ఇసటట ననస:66-14-654
వయససస:42
లస: పప

భరస : అబగదల కలస అజద
ఇసటట ననస:66-14-655
వయససస:61
లస: ససస స
3549 SQX1536285
పపరర: అనస షపక

95-128/715

భరస : ననయస షపక
ఇసటట ననస:66-14-652
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహరద షబబర�
ఇసటట ననస:66-14 -654
వయససస:37
లస: ససస స
3546 SQX0580787
పపరర: చరటటమమ

3535 SQX0638551
పపరర: జబవపలమర షపక

95-128/710

భరస : ఖమలద�
ఇసటట ననస:66-14-652
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖలద షపక
ఇసటట ననస:66-14-652
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ మజదదదన
ఇసటట ననస:66-14-652
వయససస:64
లస: పప
3543 SQX0321075
పపరర: మహరద నససమమ�

95-128/712

తసడడ:జ ఖమలద
ఇసటట ననస:66-14-652
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ హహసపవసన షపవక
ఇసటట ననస:66-14-652
వయససస:36
లస: పప
3540 AP151000579469
పపరర: ససరరజదదదన షపక

3532 SQX1701242
పపరర: రరకరసనన పఠరన

3530 SQX1700848
పపరర: మత సయఖద

తసడడ:జ మసరసన వరల సయఖద
ఇసటట ననస:66-14-652
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ జపపప లమరహ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-14-652
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖలద
ఇసటట ననస:66-14-652
వయససస:31
లస: పప
3537 SQX0795518
పపరర: ఖమజజ షపవక

95-129/1042

తసడడ:జ కరరన సయద
ఇసటట ననస:66-14-651
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ సరరదర సయఖద
ఇసటట ననస:66-14-652
వయససస:26
లస: ససస స
3534 SQX0631622
పపరర: నయయస షపక

3529 SQX2237857
పపరర: బషసర సయద

3554 AP151000582406
పపరర: మమహబబబ బ�

95-128/731

భరస : షబబర�
ఇసటట ననస:66-14-658
వయససస:44
లస: ససస స
95-128/733

3557 MLJ2573327
పపరర: మమహబబబ షపక�

95-128/734

తసడడ:జ అబగదల ఖలద�
ఇసటట ననస:66-14-658
వయససస:45
లస: పప
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పపరర: తనశర షపక
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95-128/1115

తసడడ:జ షబబర షపక
ఇసటట ననస:66-14-658
వయససస:26
లస: పప
3561 SQX1902469
పపరర: షరహహన షపక

95-129/432

95-128/735

95-128/738

3565 MLJ0995944
పపరర: ఫరరదన బబగస

3568 AP151000579264
పపరర: అయబబ ఖమన�

95-128/1119

3571 SQX2295384
పపరర: షపక యశన పరష

తసడడ:జ అమమనసలర షపక
ఇసటట ననస:66-14-660
వయససస:31
లస: ససస స

3574 SQX2410272
పపరర: శసషరద షపక

భరస : ఇమమవపదదదన
ఇసటట ననస:66-14-661
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ అమమనసదదదన
ఇసటట ననస:66-14-661
వయససస:33
లస: పప
3582 SQX2119865
పపరర: బబబగ పఠరన

భరస : హజ షపక
ఇసటట ననస:66-14-664
వయససస:31
లస: ససస స

3580 SQX0788760
పపరర: ఇరరహనసదదదన మహమరద

95-128/1124

95-128/749

95-128/1120

3566 MLJ0984740
పపరర: అపప జ జజదన� �

95-128/737

3569 SQX2425692
పపరర: ససలలమన షపక

95-128/1118

3572 SQX2295392
పపరర: షపక అతయ కరసర

95-128/1121

భరస : షపక యశన పరష
ఇసటట ననస:66-14-660
వయససస:39
లస: ససస స
95-128/1123

95-128/740
3575 SQX0793174
పపరర: రరజజశనన ససలమసనన మహమరద

భరస : ఇరఫరనసదదదన
ఇసటట ననస:66-14-661
వయససస:30
లస: ససస స
95-128/742

3578 MLJ2577468
పపరర: మగజజహహదన ససలమసనన
మహమరద
భరస : అమమనసదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:66-14-661
వయససస:55
లస: ససస స

95-128/743

95-128/745

3581 AP151000579168
పపరర: అమమనసదదదన మహమరద

95-128/746

తసడడ:జ ఖమససస
ఇసటట ననస:66-14-661
వయససస:59
లస: పప

3583 MLJ2577351
పపరర: కకజజయమ ససలమసనన పఠరన
ససలమసనన
భరస : బబబగ పఠరన షపక
ఇసటట ననస:66-14-663
వయససస:48
లస: ససస స

95-128/747

3586 MLJ2578060
పపరర: పపరరబ షపక

95-128/750

భరస : షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:66-14-664
వయససస:63
లస: ససస స

95-129/1044

తసడడ:జ బగడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-14-660
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:జ ఆమమవపదదదన
ఇసటట ననస:66-14-661
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ ఖజ పఠరన
ఇసటట ననస:66-14-662
వయససస:51
లస: పప
3585 SQX1507070
పపరర: సలమర ససలమసనన షపక

95-128/739

తసడడ:జ అమమనసదదదన� షపక�
ఇసటట ననస:66-14-661
వయససస:37
లస: ససస స
95-128/744

3563 SQX2139764
పపరర: జహహర షపక

తసడడ:జ జబబబరరదన� �
ఇసటట ననస:66-14-660
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ అమమనసలర షపక
ఇసటట ననస:66-14-660
వయససస:28
లస: ససస స

95-128/741 3577 MLJ2577450
3576 SQX0793281
పపరర: షబబనన ససలమసనన మహమరద
పపరర: షమమ � ససలమసనన�

3579 SQX0575068
పపరర: ఇమమమ ఉదదదన

95-128/736

తసడడ:జ షపక ఖదర వల
ఇసటట ననస:66-14-660
వయససస:44
లస: పప
95-128/1122

95-128/1117

తసడడ:జ సతస ర
ఇసటట ననస:66-14-659
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ జబబబర ఖమన�
ఇసటట ననస:66-14-660
వయససస:44
లస: పప

భరస : మసరసన సయద
ఇసటట ననస:66-14-660
వయససస:47
లస: ససస స
3573 SQX2414076
పపరర: ఇరరహనన షపక

95-129/1043

భరస : జబబబర ఖమన
ఇసటట ననస:66-14-660
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ జబబబరరదన� �
ఇసటట ననస:66-14-660
వయససస:36
లస: పప
3570 SQX2357515
పపరర: మహబబబగననసర సయద

3562 SQX2223832
పపరర: షబన షపక

3560 SQX2341519
పపరర: కరరశరర షపక

భరస : ఖదదర షపక
ఇసటట ననస:66-14-659
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:66-14-659
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పపవరరజ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:66-14-660
వయససస:38
లస: ససస స
3567 MLJ0985390
పపరర: అమర తనదన� �

95-128/1116

తసడడ:జ సతస ర
ఇసటట ననస:66-14-659
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:66-14-659
వయససస:24
లస: ససస స
3564 MLJ0982041
పపరర: రజయమ ససలమసనన

3559 SQX2181816
పపరర: షహహన షపక

3584 SQX0918755
పపరర: రరహమమన పఠరన

95-128/748

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:66-14-663
వయససస:27
లస: పప
3587 MLJ0984666
పపరర: హజ� షపక�

95-128/751

తసడడ:జ షసషషదదదన� �
ఇసటట ననస:66-14-664
వయససస:37
లస: పప
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95-128/1125

భరస : మణణకసఠ ఇలమస
ఇసటట ననస:66-14-664
వయససస:25
లస: ససస స
3591 SQX2296739
పపరర: ఫయమజదదదన షపక

95-128/1127

95-128/755

95-128/757

95-128/760

95-128/763

95-127/575

95-127/578

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:66-38
వయససస:67
లస: ససస స

3601 SQX0583690
పపరర: సరజదన బబగస షపక

3604 SQX2058055
పపరర: ఆఫసజన షపక

3607 SQX0583765
పపరర: ఆశప జబన షపక

3610 AP151000582335
పపరర: అజజ ఉననసర యస.డడ�

95-127/581

3613 MLJ2577799
పపరర: షహహన షపక

95-128/761

3616 SQX0355669
పపరర: షరనవరజ ఖమన పఠరన
తలర : ససభబన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-38
వయససస:33
లస: పప

3596 SQX1009943
పపరర: గరరర శసకర బసడడచరడద

95-180/35

3599 SQX1328401
పపరర: బబబగ సయఖద

95-128/759

3602 SQX1485821
పపరర: షకకర షపక

95-128/762

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:66-14-668/2
వయససస:49
లస: ససస స
95-128/1029

3605 SQX2249035
పపరర: ఫరతమ బబగస

95-135/761

భరస : ఖమససస బబగ
ఇసటట ననస:66-36
వయససస:59
లస: ససస స
95-127/576

3608 SQX1137380
పపరర: జజన బ షపక

95-127/577

భరస : జజన
ఇసటట ననస:66-37
వయససస:43
లస: ససస స
95-127/579

3611 SQX1137422
పపరర: మసరసన షపక

95-127/580

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:66-37
వయససస:26
లస: పప
95-127/582

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:66-38
వయససస:43
లస: ససస స
95-127/584

95-128/754

తసడడ:జ మమససస అల సయఖద
ఇసటట ననస:66-14-668/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : రహమమన�
ఇసటట ననస:66-37
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:66-37
వయససస:59
లస: పప
3615 AP151000582202
పపరర: రహరతషననసర షపక

95-128/758

భరస : రజజక
ఇసటట ననస:66-37
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరయమజ�
ఇసటట ననస:66-37
వయససస:43
లస: ససస స
3612 SQX1137414
పపరర: జజన షపక

3598 AP151000582186
పపరర: షపక మగతహరరననసర

3593 SQX0644518
పపరర: మగసరసక షపక

తసడడ:జ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:66-14-668
వయససస:68
లస: పప

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-14-670
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:66-37
వయససస:29
లస: ససస స
3609 AP151000582334
పపరర: నసరర హన పరరశన యస.డడ�

95-128/756

తసడడ:జ జలమన షపక
ఇసటట ననస:66-14-668/2
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ జలమన షపక
ఇసటట ననస:66-14-668/2
వయససస:37
లస: పప
3606 SQX1137398
పపరర: ఫరతమమ షపక

3595 AP151000579591
పపరర: నసరరదదదన షపక

95-128/752

తసడడ:జ ఖయబఖస
ఇసటట ననస:66-14-668
వయససస:44
లస: పప

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:66-14-668/1
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:జ జలమన షపక
ఇసటట ననస:66-14-668/2
వయససస:26
లస: ససస స
3603 SQX0584599
పపరర: మజహ రరలర షపక

95-128/753

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:66-14-668
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఖసరరలద షపక
ఇసటట ననస:66-14-668/1
వయససస:31
లస: ససస స
3600 SQX1485839
పపరర: సబహ బబగస షపక

3592 AP151000582187
పపరర: రహమతషననసర�

3590 SQX1518192
పపరర: ఆససఫ షపక

భరస : ఫయమజదదదన షపక
ఇసటట ననస:66-14-666
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరయమజ�
ఇసటట ననస:66-14-668
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ బబబగ�
ఇసటట ననస:66-14-668
వయససస:47
లస: పప
3597 SQX1328542
పపరర: హససనన షపక

95-128/1126

తసడడ:జ నససజదదదన
ఇసటట ననస:66-14-665
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ నససరరదదన
ఇసటట ననస:66-14-666
వయససస:32
లస: పప
3594 AP151000579247
పపరర: రరయమజ�

3589 SQX2239739
పపరర: రరయమజ ఉదదదన షపక

3614 SQX0997791
పపరర: రరజజశన పరరశన పఠరన

95-127/583

భరస : ససభబన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-38
వయససస:33
లస: ససస స
95-127/585

3617 SQX0355636
పపరర: అఫప జ జ ఖమన

95-127/586

తలర : ససభబన ఖమన
ఇసటట ననస:66-38
వయససస:34
లస: పప
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3618 AP151000579402
పపరర: రరయమజ

95-127/587

తసడడ:జ రహమమన
ఇసటట ననస:66-38
వయససస:42
లస: పప
3621 SQX2123560
పపరర: ఆఫసజన షపక

95-127/897

95-127/590

95-127/593

95-127/596

95-127/599

95-127/601

95-127/603

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:66-42
వయససస:41
లస: ససస స

3631 SQX1011956
పపరర: ఖమజజ వల బబగ

3634 AP151000579400
పపరర: బబబబవల షపక

3637 SQX1780766
పపరర: తనజస అరరఫత షపక

3640 SQX0589051
పపరర: అకబర అల సయఖద

95-127/606

3643 SQX0953802
పపరర: షపక షపహననజ

95-127/597

3646 MLJ0981332
పపరర: రరకకయమబబనస షపక
భరస : సరజద
ఇసటట ననస:66-42
వయససస:41
లస: ససస స

3626 SQX1011915
పపరర: నగరనన బబగస షపక

95-127/592

3629 AP151000582546
పపరర: అబమగననసర షపక�

95-127/595

3632 MLJ0980987
పపరర: జజకకర షపక

95-127/598

తసడడ:జ బబబబవల
ఇసటట ననస:66-39
వయససస:41
లస: పప
95-127/600

3635 SQX2433993
పపరర: షబర సయద

95-130/800

తసడడ:జ రబబబన సయద
ఇసటట ననస:66-39
వయససస:22
లస: ససస స
95-135/342

3638 SQX1184720
పపరర: నససమమ బబగమ సయఖద

95-127/602

భరస : జమర సయఖద
ఇసటట ననస:66-41
వయససస:52
లస: ససస స
95-127/604

3641 SQX0355339
పపరర: సయఖద బహదసర అల

95-127/605

తసడడ:జ జమర
ఇసటట ననస:66-41
వయససస:34
లస: పప
95-127/607

భరస : షపక షరరఫ
ఇసటట ననస:66-42
వయససస:29
లస: ససస స
95-127/609

95-127/899

భరస : అబగదలమర�
ఇసటట ననస:66-39
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:జ జమర
ఇసటట ననస:66-41
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ అజమ సయఖద
ఇసటట ననస:66-41
వయససస:65
లస: పప
3645 MLJ0989343
పపరర: ఫర జజనన షపక

95-127/594

తసడడ:జ అబగదల అజమ షపక
ఇసటట ననస:66-40
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ జమర
ఇసటట ననస:66-41
వయససస:26
లస: పప
3642 SQX1184753
పపరర: జమర సయఖద

3628 SQX1401835
పపరర: ననగజరరనననశ సయఖద

3623 SQX2240190
పపరర: అబగదల రహమన బబష షపక

తసడడ:జ అబగదల రరఫ
ఇసటట ననస:66-39
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద ఆల
ఇసటట ననస:66-39
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:జ ఆలస
ఇసటట ననస:66-40
వయససస:29
లస: పప
3639 SQX0916189
పపరర: ఇసతయమజ ఆల సయఖద

95-127/591

తసడడ:జ ఇబజహహస బబగ
ఇసటట ననస:66-39
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ షసషసర ఖమన
ఇసటట ననస:66-39
వయససస:59
లస: పప
3636 SQX0788620
పపరర: షపక షరరఫ

3625 SQX0795500
పపరర: రరఖయ బ

95-127/589

తసడడ:జ రరవపఫ
ఇసటట ననస:66-38
వయససస:19
లస: పప

భరస : బబజద సయఖద
ఇసటట ననస:66-39
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:జ బబబబవల
ఇసటట ననస:66-39
వయససస:33
లస: పప
3633 SQX0470641
పపరర: మగనర ఖమన

95-127/898

భరస : ఖమజజ వల బబవగ
ఇసటట ననస:66-39
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:66-39
వయససస:51
లస: ససస స
3630 MLJ0980896
పపరర: జహహర షపక

3622 SQX2123636
పపరర: ఫరరరనసలమర షపక

3620 AP151000579289
పపరర: రఫస షపక

తసడడ:జ షపక భబషర
ఇసటట ననస:66-38
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రఫస
ఇసటట ననస:66-38
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:జ ససరరజదదదన అబగదల
ఇసటట ననస:66-39
వయససస:29
లస: ససస స
3627 SQX1591222
పపరర: జహహరరననసర షపక

95-127/588

తసడడ:జ షపక భబషర
ఇసటట ననస:66-38
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రఫస
ఇసటట ననస:66-38
వయససస:22
లస: ససస స
3624 SQX1204833
పపరర: షబనన అబగదల

3619 MLJ2573715
పపరర: రవపఫ షపక

3644 MLJ0981225
పపరర: తబసససమ

95-127/608

భరస : మమససద
ఇసటట ననస:66-42
వయససస:40
లస: ససస స
95-127/610

3647 AP151000582260
పపరర: షరరఫ మగననసర షపక�

95-127/611

భరస : అలమ�
ఇసటట ననస:66-42
వయససస:65
లస: ససస స
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3648 AP151000582060
పపరర: ననససయ ఖతతన యస.డడ

95-127/612

భరస : అషరశక
ఇసటట ననస:66-42
వయససస:70
లస: ససస స
3651 AP151000579012
పపరర: రఫస షపప

95-127/615

95-127/618

95-127/621

3655 AP151000579507
పపరర: ఆషరఫరఖ యస.డడ

3658 MLJ0994046
పపరర: నసరర హన బబగస

95-127/624

3661 MLJ0995100
పపరర: రహమతషననసర

తసడడ:జ బకర అల సయఖద
ఇసటట ననస:66-43
వయససస:23
లస: పప
95-127/630

95-127/901

తసడడ:జ బబజ
ఇసటట ననస:66-43
వయససస:20
లస: ససస స
3672 MLJ0986349
పపరర: సయఖద� దదల నవరజ�

తసడడ:జ మగనశర బబష సయద
ఇసటట ననస:66-45
వయససస:38
లస: పప

95-127/622

95-128/765

95-127/625

3656 SQX0312462
పపరర: మహమరద వహహదసననసర

3659 SQX0536995
పపరర: అసరతషననసర షపక

95-127/623

3662 SQX0027284
పపరర: సకకననబ

95-127/626

95-127/628

3665 MLJ0995761
పపరర: బబఖరఅల మర

95-127/629

తసడడ:జ అబబబస.హసపసన
ఇసటట ననస:66-43
వయససస:42
లస: పప
95-127/631

3668 SQX2239853
పపరర: నసరరననస షపక

95-127/900

తసడడ:జ హజ సలలహ మహమరద ఖమన
ఇసటట ననస:66-43
వయససస:63
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:66-43
వయససస:38
లస: ససస స

3670 SQX2239846
పపరర: తససర స షపక

3671 MLJ0986356
పపరర: సయఖద� కరరమగననసర�

3673 SQX2265148
పపరర: జజకకర హహసపన సయద

3676 SQX1087569
పపరర: కరరకమగననస సయఖద
భరస : షపక నజరరలర
ఇసటట ననస:66-46
వయససస:32
లస: ససస స

95-127/620

భరస : ఖసదయ నసర బబషర
ఇసటట ననస:66-43
వయససస:61
లస: ససస స

95-127/902

95-128/764

తసడడ:జ ఖమససస� షరరఫ�
ఇసటట ననస:66-45
వయససస:36
లస: ససస స
95-128/1130

తసడడ:జ హహసపన సయద
ఇసటట ననస:66-45
వయససస:48
లస: పప
95-128/1132

95-127/617

భరస : అబగదల అజజ
ఇసటట ననస:66-43
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ బబజ షపక
ఇసటట ననస:66-43
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఖమససస� షరరఫ�
ఇసటట ననస:66-45
వయససస:53
లస: ససస స
3675 SQX2190940
పపరర: అఫసర ససదద క సయద

3667 SQX0597864
పపరర: ఖసదఇనసర ఖమన

3653 SQX0356188
పపరర: యస డడ సరజద

భరస : సబర అహమరద
ఇసటట ననస:66-43
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:66-43
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ షపవక బబషర
ఇసటట ననస:66-43
వయససస:46
లస: పప
3669 SQX2125268
పపరర: తబగసస షపక

95-127/619

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:66-43
వయససస:50
లస: ససస స

95-127/627 3664 SQX0584839
3663 SQX1458679
పపరర: మగజమరల హహసపసన సయఖద
పపరర: షఫస షపక

95-127/614

తసడడ:జ ఆఫరసక
ఇసటట ననస:66-42
వయససస:60
లస: పప

భరస : బబఖర అల
ఇసటట ననస:66-43
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : గరస�
ఇసటట ననస:66-43
వయససస:45
లస: ససస స

3666 SQX1642339
పపరర: షపవక గఫరర

95-127/616

తసడడ:జ మహమమరడ మమన షర
ఇసటట ననస:66-42
వయససస:75
లస: పప

భరస : మర సయఖద
ఇసటట ననస:66-43
వయససస:41
లస: ససస స
3660 AP151000582173
పపరర: అబగదల మమహరరననసర�

3652 SQX0355685
పపరర: మహమరద మససద

3650 SQX0462242
పపరర: అబగదల నససర షపక

తసడడ:జ అబగదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:66-42
వయససస:37
లస: పప

తలర : అఫరసక
ఇసటట ననస:66-42
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ హహసపసన
ఇసటట ననస:66-42
వయససస:63
లస: పప
3657 SQX0583781
పపరర: నసజహ త బబగస షపక

95-127/613

తసడడ:జ షపక అబగదల అజజ
ఇసటట ననస:66-42
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ ఆలమ
ఇసటట ననస:66-42
వయససస:42
లస: పప
3654 SQX0461228
పపరర: అబగదల అజజ షపక

3649 SQX0461244
పపరర: షపక అబగదల నజర

3674 SQX2264588
పపరర: నససమ అకస ర సయద

95-128/1131

భరస : హహసపన సయద
ఇసటట ననస:66-45
వయససస:41
లస: ససస స
95-128/766

3677 AP151000582560
పపరర: షమమ ససలమసనన�

95-128/767

భరస : మహబబబ�
ఇసటట ననస:66-46
వయససస:55
లస: ససస స
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95-128/768

తసడడ:జ రహహమ హహబర గ
ఇసటట ననస:66-46
వయససస:26
లస: పప
3681 SQX0432336
పపరర: ఇసతయమజర రహమమన

95-128/771

95-128/774

95-128/777

95-128/780

95-128/783

95-129/435

95-128/787

తసడడ:జ జహహదన షపక
ఇసటట ననస:66-49
వయససస:18
లస: పప

3691 AP151000582074
పపరర: హఫసజననసర

3694 SQX0213348
పపరర: మహమరద అథదకలలర బగ

3697 SQX2001352
పపరర: బబ ఆయయషర మహమద

3700 SQX0216424
పపరర: పపణఖవత మగవశల

95-128/790

3703 MLJ0983213
పపరర: పదనరరరవప� పకకరబబద�

95-128/781

3706 SQX0820100
పపరర: వనసకట రరజ శశఖర సరదస
తసడడ:జ రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:66-49
వయససస:37
లస: పప

3686 SQX1486456
పపరర: ఖమగమ ననసర సయఖద

95-128/776

3689 SQX0580563
పపరర: రఫత ససలమసనన పఠరన

95-128/779

3692 SQX0970913
పపరర: అజర రరలమరహ బబగ మహమరద

95-128/782

తసడడ:జ షరజజవపలమరహ బబగ
ఇసటట ననస:66-47
వయససస:26
లస: పప
95-128/784

3695 AP151000579364
పపరర: మహమరద షషజజ ఉలమర బబగ

95-128/785

తసడడ:జ ఉమర ఆల బబగ
ఇసటట ననస:66-47
వయససస:51
లస: పప
95-137/635

3698 MLJ0986067
పపరర: శరసత� పకకరబబద�

95-128/786

భరస : వఠల రరవప� షపక�
ఇసటట ననస:66-48
వయససస:43
లస: ససస స
95-128/788

3701 MLJ0983205
పపరర: లకడర� పస�

95-128/789

భరస : పదనరరరవప� పస�
ఇసటట ననస:66-49
వయససస:50
లస: ససస స
95-128/791

తసడడ:జ మగసలలజరరవప� �
ఇసటట ననస:66-49
వయససస:52
లస: పప
95-128/1133

95-128/773

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:66-47
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : లకడర నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:66-49
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల ఖసదస
ద స
ఇసటట ననస:66-49
వయససస:29
లస: పప
3705 SQX2227213
పపరర: మబన షపక

95-128/778

తసడడ:జ ససజలమర బబగ
ఇసటట ననస:66-47
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:జ మగసలలజరరవప� �
ఇసటట ననస:66-48
వయససస:50
లస: పప
3702 SQX0644443
పపరర: మహబబబ బబషర

3688 AP151000582392
పపరర: అసరతషననసర బబగస

3683 SQX0432625
పపరర: హహబర గ రహహస

భరస : జబయగలమర సయఖద
ఇసటట ననస:66-47
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ ఉమర అల బగ
ఇసటట ననస:66-47
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ సరసబశవరరవప నసకల
ఇసటట ననస:66-47
వయససస:25
లస: పప
3699 MLJ0986075
పపరర: వటల రరవప� పకకరబబద�

95-128/775

భరస : అబగదల గఫరర
ఇసటట ననస:66-47
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:జ రహహస షపక
ఇసటట ననస:66-47
వయససస:29
లస: పప
3696 SQX1222942
పపరర: బబ లమ శసకర నసకల

3685 SQX0918748
పపరర: రఫన ససలమసనన మహమరద

95-128/770

తసడడ:జ రరజజక అబగదల
ఇసటట ననస:66-46
వయససస:64
లస: పప

భరస : శజవపలర బగ
ఇసటట ననస:66-47
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:66-47
వయససస:50
లస: ససస స
3693 SQX1483486
పపరర: రరషన షపక

95-128/772

తసడడ:జ శజవపలమర
ఇసటట ననస:66-47
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అథదకలలర బగ
ఇసటట ననస:66-47
వయససస:43
లస: ససస స
3690 SQX0216259
పపరర: నషరత ససలస న షపక

3682 SQX0103309
పపరర: అకబర� సయఖద�

3680 SQX0019794
పపరర: షఫకత ఇజజజ సయఖద�

తసడడ:జ సయఖద మహబబబ�
ఇసటట ననస:66-46
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ మహబబబ సయఖద�
ఇసటట ననస:66-46
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ అకబర సరహహబ�
ఇసటట ననస:66-46
వయససస:66
లస: పప
3687 AP151000582396
పపరర: ఆయయషర

95-128/769

తసడడ:జ హహబర గ రహహస
ఇసటట ననస:66-46
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ హహబర గ రహహస
ఇసటట ననస:66-46
వయససస:30
లస: పప
3684 AP151000579421
పపరర: మహబబబ సయఖద�

3679 SQX1244185
పపరర: ఇజజజర రహమమన

3704 SQX0213439
పపరర: నరసససహరరవప ఎస.ఎల

95-128/792

తసడడ:జ ఎస.ఏల.వరదరరజలల
ఇసటట ననస:66-49
వయససస:52
లస: పప
95-129/436

3707 SQX1022425
పపరర: శకలకడర పకకరరబబద

95-128/793

భరస : ససజయ కలమమర పకకరరబబద
ఇసటట ననస:66-50
వయససస:40
లస: ససస స
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3708 SQX1022417
పపరర: ససజయ కలమమర పకకరరబబద

95-128/794

తసడడ:జ బబబగరరవప పకకరరబబద
ఇసటట ననస:66-50
వయససస:44
లస: పప
3711 SQX1087536
పపరర: తసజల హమమ

95-128/796

95-128/799

భరస : చసదజశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:66-53
వయససస:38
లస: ససస స
3720 AP151000579085
పపరర: చసదజశశఖర రరవప యరరక

95-128/804

3715 SQX2010007
పపరర: అనశర బబష షపక

95-131/572

95-128/805

95-128/808

95-128/802

95-132/1032

95-128/809

3728 SQX2141299
పపరర: తహరఠనసర బబగగమ
మహమరద
భరస : అలర స ఖమన
ఇసటట ననస:66-54
వయససస:49
లస: ససస స

95-127/633

3731 SQX1594879
పపరర: శసషరద బబగస మహమరద

3735 SQX1594887
పపరర: సరధదక మహమరద
తసడడ:జ ఆజస మహమరద
ఇసటట ననస:66-55
వయససస:39
లస: పప

3733 SQX0480673
పపరర: మహమరద ఖమజజ

3736 AP151000579554
పపరర: మహమరద షఫస
తసడడ:జ మహమరద ఆజమ
ఇసటట ననస:66-55
వయససస:42
లస: పప

95-128/803

95-126/39

3725 MLJ2577872
పపరర: జనత ఉననసర బబగస� షపక�

95-128/807

భరస : రహమతషలమర�
ఇసటట ననస:66-54
వయససస:69
లస: ససస స
95-129/1052

95-128/810

భరస : సరధదక మహమరద
ఇసటట ననస:66-55
వయససస:34
లస: ససస స
95-128/812

తసడడ:జ మహమరద భబషర
ఇసటట ననస:66-55
వయససస:30
లస: పప
95-128/814

95-128/800

తసడడ:జ అలర స ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-54
వయససస:24
లస: పప

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:66-55
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మహమరద ఆజమ
ఇసటట ననస:66-55
వయససస:65
లస: ససస స

3722 SQX1900810
పపరర: అజరల ఖమన మహమరద

3727 MLJ2574143
పపరర: రహమతషలమర� ససఎమ�

3730 SQX1642347
పపరర: మహమరద ఖఖరరననసర బబగస

95-128/811

3719 AP151000582204
పపరర: సరమమమ జఖస యరక

95-128/806

3729 SQX1458836
పపరర: షరహహన మహమరద

3732 AP151000582079
పపరర: హలమగననసర

3716 SQX0918649
పపరర: వనసకటసపవరతన ససమయయరక

3724 SQX1902105
పపరర: తనహరఉననషర బబగగమ
మహమరద
భరస : అలర స ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-54
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:జ ఎమ.ఎ.హసపసన� �
ఇసటట ననస:66-54
వయససస:76
లస: పప

భరస : షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:66-55
వయససస:37
లస: ససస స

95-128/798

భరస : యరరసరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:66/53
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:జ చతత
స రర మహమరద రహసతషలమర
ఇసటట ననస:66-54
వయససస:33
లస: పప
95-127/632

3713 SQX0793257
పపరర: తహహరరననసర ఏ

భరస : వదనఖసరగర
ఇసటట ననస:66-53
వయససస:28
లస: ససస స

3718 MLJ0991547
పపరర: దన లకడర దనసరర

3721 SQX2058196
పపరర: మహహమబడ బబగగమ

95-128/795

భరస : ఖమదర
ఇసటట ననస:66-51
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : మ
ఇసటట ననస:66-53
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సఈద అహరద షపక
ఇసటట ననస:66-54
వయససస:25
లస: ససస స
3726 SQX0788711
పపరర: సయయద అహరద

95-128/797

భరస : పజసరద
ఇసటట ననస:66-53
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ సరసబశవరరవప యరరక
ఇసటట ననస:66-53
వయససస:46
లస: పప
3723 SQX1552133
పపరర: అఖల బబగమ షపక

3712 AP151000582515
పపరర: అమరరరననసర�

తసడడ:జ బబష షపక
ఇసటట ననస:66-51-75
వయససస:25
లస: పప
95-128/801

3710 SQX1087593
పపరర: తససస మమ అమమన

తసడడ:జ షరరఫ జఉదదదన
ఇసటట ననస:66-51
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జయమఉదదదన�
ఇసటట ననస:66-51
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల ఖమదదర
ఇసటట ననస:66-51
వయససస:73
లస: పప
3717 SQX0217000
పపరర: అరరణ కలమమరర యరక

95-129/437

తసడడ:జ అబగదల రజజక� �
ఇసటట ననస:66-50
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ షరరఫ జయవపదదదన
ఇసటట ననస:66-51
వయససస:33
లస: ససస స
3714 SQX1087502
పపరర: షరరఫ జఉదదదన

3709 MLJ0992008
పపరర: మహ.అబగదల నహహఎస� షపక�

3734 MLJ0990390
పపరర: సరదదక మహమరద

95-128/813

తసడడ:జ ఆజమరహమరద
ఇసటట ననస:66-55
వయససస:34
లస: పప
95-128/815

3737 MLJ0986919
పపరర: మహమరద షరరఫ

95-128/816

తసడడ:జ మహమరద ఆజమ
ఇసటట ననస:66-55
వయససస:44
లస: పప
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3738 SQX1605114
పపరర: మహమరద అలమరస ఖమన
మహమరద
తసడడ:జ సలసఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-55
వయససస:54
లస: పప

95-128/817

3741 AP151000579216
పపరర: మహమరద ఆజమ

95-128/820

3742 AP151000480240
పపరర: కరరమగననసరబబగస పఠరన�

95-128/822

3745 MLJ0988378
పపరర: పరరశన� �

భరస : ఫజర రజహమమన�
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:56
లస: ససస స
95-128/829

95-128/832

95-128/835

95-128/838

తసడడ:జ ఫజలలలమర
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:20
లస: పప

3757 AP151000579275
పపరర: ఫజలలలమర�

3760 AP151000579220
పపరర: అబగదల రఫస

95-128/841

3763 SQX2191435
పపరర: మహహన షరరఫ మహమరద

95-128/830

3766 SQX1184894
పపరర: జబబద బబగమ షపక
భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:49
లస: ససస స

3746 MLJ2577682
పపరర: రజయమ బబగమ

95-128/825

95-128/828
3749 SQX0718742
పపరర: ఫజలలర రహమమన మహమద

3752 SQX0271650
పపరర: ర�ీసక మహమరద

95-128/831

తసడడ:జ ఫజలలర రహమమన
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:34
లస: పప
95-128/833

3755 SQX0584516
పపరర: షసషషన నలద మహమరద

95-128/834

తసడడ:జ ఫజలలర రహమమన
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:37
లస: పప
95-128/836

3758 AP151000579011
పపరర: జబ ఉలమర�

95-128/837

తసడడ:జ జలమన�
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:43
లస: పప
95-128/839

3761 AP151000579529
పపరర: అబగదల రషసద

95-128/840

తసడడ:జ అబగదల గఫరర
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:52
లస: పప
95-128/1135

తసడడ:జ ఉసరరన షరరఫ
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:69
లస: పప
95-128/1137

95-128/821

తసడడ:జ మహమద గరస
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల గఫరర
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల సమద
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:72
లస: పప
3765 SQX2146298
పపరర: నహల మహమరద

95-128/827

తసడడ:జ మసరసన�
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ అమమనసలమర�
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:43
లస: పప
3762 AP151000579023
పపరర: అబగదల గఫరర

3754 MLJ0992255
పపరర: ఆలమగలమర� సయఖద�

3743 MLJ0988345
పపరర: ననజనమ� �

భరస : అబగదల రషసద
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ అమమనసలమర� �
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ ఫజలలర రహమమన
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:38
లస: పప
3759 AP151000579416
పపరర: ఆరరఫ�

95-128/823

తసడడ:జ అబగదల రజజక
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ అమమనసలమర� �
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:35
లస: పప
3756 SQX0213488
పపరర: జరవద మహమరద

3751 SQX0585190
పపరర: అబగదల అజజ

95-128/819

తసడడ:జ హనఫ� షపక�
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఇబజహహస
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:జ ఫజలలర రహమమన�
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:31
లస: పప
3753 MLJ2573236
పపరర: అనశరరలమర� సయఖద�

95-114/614

తసడడ:జ హనఫ� షపక�
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:40
లస: ససస స

95-128/826 3748 SQX0716969
3747 SQX0023143
పపరర: నసరర హన బబగస� మహమబద�
పపరర: రరయజననసర సయఖద

3740 SQX0407312
పపరర: నసర ఖమన షపక

తసడడ:జ సలమ ఖమన
ఇసటట ననస:66-55
వయససస:57
లస: పప

భరస : అలఖమన�
ఇసటట ననస:66-55-787
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:41
లస: ససస స

3750 SQX0213520
పపరర: మబన మహమరద�

95-128/818

తసడడ:జ మహమరద షరరఫ
ఇసటట ననస:66-55
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద షరరఫ
ఇసటట ననస:66-55
వయససస:67
లస: పప
3744 SQX1294172
పపరర: సలమర మహమరద

3739 AP151000579206
పపరర: అబగదల రషసద

3764 SQX2239671
పపరర: ఫజలలలమర మహమరద

95-128/1136

తసడడ:జ మయన షరరఫ
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:47
లస: పప
95-129/438

3767 SQX0220913
పపరర: రబబబన� షపక�

95-129/439

తసడడ:జ నజర అహరద�
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:30
లస: పప
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3768 SQX2223782
పపరర: ఫరతమగననసర మహమరద

95-129/1053

భరస : మయన షరరఫ
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:61
లస: ససస స
95-129/440

3774 SQX2291441
పపరర: అజహర షపక

95-135/766

95-127/634

95-128/843

95-128/846

95-129/445

95-129/448

3781 SQX0216556
పపరర: పరఖరజజజన�

3784 SQX1073774
పపరర: మమహననజ షపక

3787 SQX0713834
పపరర: అబగదల రహహస షపక

3790 SQX1073782
పపరర: అబగదల రరహమమన షపక

95-129/1054

3793 AP151000582525
పపరర: సహహర

95-128/844

3796 SQX0369710
పపరర: షరజహన� షపక�
భరస : జజననవసదన�
ఇసటట ననస:66-60
వయససస:30
లస: ససస స

3776 SQX2359941
పపరర: మహమరద వససమ

95-128/1139

3779 MLJ2577591
పపరర: హహసరన

95-128/842

3782 AP151000579103
పపరర: సలమ షపక

95-128/845

తసడడ:జ శలలమమన
ఇసటట ననస:66-59
వయససస:43
లస: పప
95-129/443

3785 SQX0753533
పపరర: అబగదల షషకలర షపక

95-129/444

తసడడ:జ మహహదద న బబష
ఇసటట ననస:66-59
వయససస:28
లస: ససస స
95-129/446

3788 SQX1074160
పపరర: ఫఇహజ షపక

95-129/447

తసడడ:జ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-59
వయససస:32
లస: పప
95-129/449

3791 SQX0232181
పపరర: హనఫ మహమరద

95-129/450

తసడడ:జ మహహదదదన బబషర
ఇసటట ననస:66-59
వయససస:35
లస: పప
95-128/847

భరస : నజజమగదదదన
ఇసటట ననస:66-60
వయససస:45
లస: ససస స
95-128/849

95-129/442

భరస : షపక సలమ
ఇసటట ననస:66-59
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ మహహదదదన బబషర
ఇసటట ననస:66-59
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఫరఈహహజ షపక
ఇసటట ననస:66-59
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ షపక అబగదల సలమమ
ఇసటట ననస:66-60
వయససస:50
లస: పప

95-127/903

తసడడ:జ మహహదదదన బబషర
ఇసటట ననస:66-59
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ జజనబబషర
ఇసటట ననస:66-59
వయససస:31
లస: పప

3795 AP151000579303
పపరర: నజజమగదదదన

3778 SQX2188027
పపరర: పపలర మర పరలలరర

3773 SQX1501783
పపరర: మమజ అననసరర మహమరద

తసడడ:జ మహమరద అబగదల ననయస బబష
ఇసటట ననస:66-58
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ మహహదదదన బబషర
ఇసటట ననస:66-59
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన భబషర
ఇసటట ననస:66-59
వయససస:29
లస: పప

3792 SQX2291177
పపరర: షమర మగననసర షపక

95-197/828

భరస : ఖమజమహహనసదదదన�
ఇసటట ననస:66-59
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:జ షపక దరరయమ�
ఇసటట ననస:66-59
వయససస:77
లస: పప

3789 SQX0713982
పపరర: ఫయమజ షపక

3775 SQX2414050
పపరర: అబద షపక

95-128/1138

తసడడ:జ అబగదల రషసద మహమరద
ఇసటట ననస:66-57
వయససస:37
లస: పప

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:66-59
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:66-59
వయససస:43
లస: ససస స

3786 SQX0619270
పపరర: ఫజల రహమమన షపక

95-129/441

భరస : యమకలబల షపక
ఇసటట ననస:66-57
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-59
వయససస:23
లస: పప

3783 AP151000579190
పపరర: ఖమజజమహహనసదదదన షపక�

3772 MLJ0980722
పపరర: సరజదన� మహమరద�

3770 SQX2414068
పపరర: యమకలబల జజహర షపక

తసడడ:జ అబగదల షపక
ఇసటట ననస:66-57
వయససస:40
లస: పప

భరస : అయబఖబ� �
ఇసటట ననస:66-57
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ యమకలబల జజహర షపక
ఇసటట ననస:66-57
వయససస:19
లస: పప

3780 SQX0580720
పపరర: రహహమ షపక�

95-130/831

తసడడ:జ అబగదల రశద
ఇసటట ననస:66-56
వయససస:18
లస: ససస స

3771 SQX1501775
పపరర: జవనరరయమ తనబగసకస
మహమరద
భరస : మమజ అననసరర మహమరద
ఇసటట ననస:66-57
వయససస:29
లస: ససస స

3777 SQX1699743
పపరర: రబబబన షపక

3769 SQX2416170
పపరర: ఫరత తనశర

3794 SQX0584417
పపరర: ససభబన షపక

95-128/848

తసడడ:జ అనశర
ఇసటట ననస:66-60
వయససస:47
లస: పప
95-129/451

3797 SQX0820332
పపరర: హహసపసనన షపక

95-129/452

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:66-60
వయససస:30
లస: ససస స
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3798 SQX0820357
పపరర: మగనన షపక
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95-129/453

భరస : ఖయగఖమ
ఇసటట ననస:66-60
వయససస:49
లస: ససస స
3801 SQX0820365
పపరర: ఖయగఖమ షపక

95-129/456

95-129/457

95-129/460

95-181/1289

95-128/850

95-129/465

95-129/1057

భరస : జబఉలర ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-65
వయససస:36
లస: ససస స

3811 SQX2258622
పపరర: నజర షపక

3814 SQX1708866
పపరర: షహననజ షపక

3817 SQX1708114
పపరర: అలమర బక సయఖద

3820 MLJ0986166
పపరర: ఫరతమ షపక

95-128/853

3823 MLJ0985176
పపరర: షపక మగసరసక అహరద

95-130/889

3826 SQX0753525
పపరర: జబఉలర ఖమన మహమరద

3806 SQX1385971
పపరర: మహమరద అరశద షపక

95-129/459

3809 AP151000585061
పపరర: బబషర ఎమ.ఎ

95-129/462

3812 SQX1699586
పపరర: ఖమగమ ననసర షపక

95-127/635

Deleted

భరస : ననగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:66-63
వయససస:78
లస: ససస స
95-129/463

3815 AP151000585234
పపరర: నసరర హన�

95-129/464

భరస : రజజక�
ఇసటట ననస:66-64
వయససస:44
లస: ససస స
95-129/466

3818 SQX0714402
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

95-129/467

తసడడ:జ అబగదల ఘన
ఇసటట ననస:66-64
వయససస:46
లస: పప
95-128/851

3821 AP151000582471
పపరర: ఫజలలననసర షపక

95-128/852

భరస : బషసరఅహరద
ఇసటట ననస:66-65
వయససస:52
లస: ససస స
95-128/854

తసడడ:జ బషసర అహరద
ఇసటట ననస:66-65
వయససస:38
లస: పప
95-129/468

95-129/1056

తసడడ:జ ఎమ.ఎ.రజజక
ఇసటట ననస:66-61
వయససస:58
లస: పప

భరస : మగషరటక అహరద
ఇసటట ననస:66-65
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ బషసర అహరద
ఇసటట ననస:66-65
వయససస:35
లస: పప
3825 SQX0753483
పపరర: రరహనన ఖమనస

95-129/461

తసడడ:జ బబబగ సయఖద
ఇసటట ననస:66/64
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:66-64,ward 18
వయససస:20
లస: పప
3822 MLJ0988683
పపరర: తనజ షపక

3808 MLJ2581627
పపరర: యస.యస. ససభబన షపక

3803 SQX2247401
పపరర: గరస ఖమన పఠరన

తసడడ:జ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-61
వయససస:24
లస: పప

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:66/64
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆలబబషర
ఇసటట ననస:66-64
వయససస:54
లస: ససస స
3819 SQX2409563
పపరర: ఆరరఫ అకకస షపక

95-129/458

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-62-72
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:66-63
వయససస:50
లస: ససస స
3816 SQX0714386
పపరర: బబబబటటల షపక

3805 MLJ0980367
పపరర: అసరతషననసరబబగస షపక

95-129/455

తసడడ:జ ఇబజహహస ఖమన
ఇసటట ననస:66-60
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:జ యస.యస.బబషర
ఇసటట ననస:66-61
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:జ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:66-62-33
వయససస:36
లస: పప
3813 MLJ0986158
పపరర: మబనన షపక

95-129/1055

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:66-61
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ ఎన.ఎ.బబషర�
ఇసటట ననస:66-61
వయససస:40
లస: పప
3810 SQX2505147
పపరర: షబబర షపక

3802 SQX2122505
పపరర: శరఫస షపక

3800 SQX0820340
పపరర: అనశర షపక

తసడడ:జ ఖయగఖమ
ఇసటట ననస:66-60
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:66-60
వయససస:23
లస: పప

భరస : ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:66-61
వయససస:28
లస: ససస స
3807 AP151000585189
పపరర: అమ జద ఎమ.ఎ�

95-129/454

తసడడ:జ ఖయగస షపక
ఇసటట ననస:66-60
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:66-60
వయససస:56
లస: పప
3804 SQX0713875
పపరర: బబ ఆయయషర షపక

3799 SQX1337451
పపరర: షపక ఇలయజ

3824 MLJ0980649
పపరర: బషసర అహమరద షపక

95-128/855

తసడడ:జ షపక మసరసన
ఇసటట ననస:66-65
వయససస:61
లస: పప
95-129/469

తసడడ:జ ఖలలలలమరహ ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-65
వయససస:42
లస: పప

3827 SQX2133205
పపరర: రజయ షపక

95-129/1058

భరస : తనజదదదన
ఇసటట ననస:66-65
వయససస:33
లస: ససస స
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3828 SQX2382679
పపరర: ససకసదర షపక
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95-128/1140

తసడడ:జ ఆడమ షపక
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:49
లస: పప
3831 SQX1385286
పపరర: రరకరసనన మహమరద

3829 SQX1536327
పపరర: ఫరరర నన షపక

భరస : ఫయమజ షపక
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:31
లస: ససస స
95-129/472

3832 AP151000585341
పపరర: సశరష లత రరణణ

భరస : మగనశర అహరద మహమరద
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:42
లస: ససస స

3834 SQX0369694
పపరర: రజసర ససలమసనన షపక

3835 AP151000585026
పపరర: మటటటకకయఖ రతనకలమమరర

95-129/475

భరస : ససకకసదర
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:46
లస: ససస స
3837 AP151000585063
పపరర: మమణణకఖమర మటటటకకయఖ

95-129/478

95-129/481

95-129/484

95-129/935

95-129/1060

భరస : హమమమలమర
ఇసటట ననస:66-69
వయససస:40
లస: ససస స

95-129/479

95-128/857

95-129/482

3836 SQX0523704
పపరర: వనలరటటరర లలమ రఠతష�

3839 SQX1293125
పపరర: సబర షపక

95-129/480

3842 AP151000585339
పపరర: కలమమర మటటటకకయఖ అనల

95-129/485

3845 SQX1407031
పపరర: ఫరజల బబషర మహమరద

3853 SQX0467951
పపరర: ఖమదర బబషర�

3856 AP151000585472
పపరర: జబనన�
భరస : ఇననయతషలమర�
ఇసటట ననస:66-69
వయససస:42
లస: ససస స

95-129/483

95-129/486

తసడడ:జ నన సరర అహరద మహమరద
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:64
లస: పప

95-129/1059 3848 SQX1902444
3847 SQX2122810
పపరర: మగనశర అహరద మహమరద
పపరర: సరజద షపక

3850 SQX2262566
పపరర: ఖలల షపక

95-129/477

తసడడ:జ ఏజజన
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:44
లస: పప

95-129/487

తసడడ:జ ససకకసదర షపక
ఇసటట ననస:66-66/1
వయససస:22
లస: పప
95-192/1192

3851 MLJ0994376
పపరర: ఆదస మగననసర బబగస

95-128/856

తసడడ:జ నసర ఖమన
ఇసటట ననస:66-69
వయససస:37
లస: ససస స
95-128/858

తసడడ:జ జనననథ�
ఇసటట ననస:66-69
వయససస:36
లస: పప
95-129/489

95-129/474

తసడడ:జ ససకకసదర షపక
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ దనదన షపక
ఇసటట ననస:66-67
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:66-69
వయససస:38
లస: ససస స
3855 AP151000585165
పపరర: సరదదక

3844 AP151000585024
పపరర: రవకలమమర మటటటకకయఖ

3833 MLJ0986034
పపరర: నకతజస వ.యమ.

తసడడ:జ ఎజజయఖ�
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ ఫజల బబష మహమరద
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:39
లస: పప

భరస : మకలబల
ఇసటట ననస:66-66/1
వయససస:55
లస: ససస స
3852 SQX0428953
పపరర: సరసబబజజఖస నసకల

95-129/476

తసడడ:జ ఏజజన
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:జ అదస షపక
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:51
లస: పప
3849 SQX2239796
పపరర: నసర షపక

3841 SQX1365098
పపరర: బబబర మహమరద

95-129/471

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ తనజదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ ఏజజన
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:50
లస: పప
3846 SQX2076545
పపరర: ససకసదర షపక

95-129/473

తసడడ:జ ససకకసదర షపక
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ వససత రరవప
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:31
లస: పప
3843 AP151000585017
పపరర: మటటటకకయఖ ససధనకర

3838 SQX1021757
పపరర: జజకకర షపక

3830 SQX0523365
పపరర: వనలరటటరర జవత�

తసడడ:జ వససత రరవప�
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రవకలమర
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఏజజన
ఇసటట ననస:66-66
వయససస:77
లస: ససస స
3840 SQX0523571
పపరర: వనలరటటరర వజయ

95-129/470

3854 SQX0912287
పపరర: షమమ మహమమరద

95-129/488

భరస : అమమనసలమర
ఇసటట ననస:66-69
వయససస:33
లస: ససస స
95-129/490

3857 AP151000585164
పపరర: యమససరన

95-129/491

భరస : జబ ఉలమర
ఇసటట ననస:66-69
వయససస:44
లస: ససస స
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3858 AP151000585222
పపరర: బబగస మగసతనజ

95-129/492

భరస : హలమరభకడ ఎమ.డడ
ఇసటట ననస:66-69
వయససస:77
లస: ససస స
3861 AP151000585240
పపరర: అమమనసలమర

తసడడ:జ షర ఫపదదరన మహమరద
ఇసటట ననస:66-69
వయససస:24
లస: పప
95-129/495

తసడడ:జ హలమరభకడ
ఇసటట ననస:66-69
వయససస:42
లస: పప
3864 SQX1709096
పపరర: రహహమమ షపక

95-129/498

95-129/500

95-129/503

95-129/506

95-129/509

95-129/512

తసడడ:జ రజజక అబగదల
ఇసటట ననస:66-73
వయససస:56
లస: పప

95-129/501

3869 SQX0523654
పపరర: షపక అఫసరరననసర�

95-129/502

3871 MLJ0995878
పపరర: ఫరరరన సఫదనగర మహమద� �

భరస : షఫసవపలమర�
ఇసటట ననస:66-72
వయససస:41
లస: ససస స
95-129/504

3874 AP151000585059
పపరర: అకబర మహమరద

3877 AP151000585181
పపరర: మహమరద ఫరరఠక�

3880 SQX0795880
పపరర: ఆయయశర బబగo మహమరదస

95-129/515

3883 SQX1626144
పపరర: మహమరద ఫరహహస

95-129/507

3886 SQX2453736
పపరర: హఫసహ జబ షపక
భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:66-73-20
వయససస:59
లస: ససస స

95-129/505

3875 AP151000585191
పపరర: జలహకర అల మహమరద

95-129/508

తసడడ:జ జజన మహమరద
ఇసటట ననస:66-72
వయససస:38
లస: పప
95-129/510

3878 SQX0523639
పపరర: షపక షఫసవపలమర�

95-129/511

తసడడ:జ మహమరద అల�
ఇసటట ననస:66-72
వయససస:46
లస: పప
95-129/513

3881 AP151000585200
పపరర: హబబగననసర

95-129/514

భరస : ఘమస మహమరద
ఇసటట ననస:66-73
వయససస:41
లస: ససస స
95-129/516

తసడడ:జ మహమరద గరస
ఇసటట ననస:66-73
వయససస:23
లస: పప
95-129/518

3872 AP151000585215
పపరర: మమమమగననసరబ�
భరస : జజన�
ఇసటట ననస:66-72
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:జ రఫసక
ఇసటట ననస:66-73
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రఫస మహమరద
ఇసటట ననస:66-73
వయససస:46
లస: ససస స
3885 AP151000585023
పపరర: రఫస మహమరద

95-129/499

తసడడ:జ మహమరద జజన�
ఇసటట ననస:66-72
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ అకబర
ఇసటట ననస:66-72
వయససస:69
లస: పప
3882 AP151000585491
పపరర: ననజనన బబగమ

3866 MLJ0987164
పపరర: రరహననససలమనన సఫదనగర
మహమరద� �
భరస : రఫస సఫదనగర� �
ఇసటట ననస:66-71
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన మహమరద
ఇసటట ననస:66-72
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ మమలమ బబవగ దరరర
ఇసటట ననస:66-72
వయససస:41
లస: పప
3879 AP151000585474
పపరర: మహమరద జజన

3868 MLJ0983551
పపరర: నజజర� షపక�

95-129/497

95-131/747

భరస : ఫరరరఖరసదనగర� �
ఇసటట ననస:66-72
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన� �
ఇసటట ననస:66-72
వయససస:34
లస: పప
3876 SQX1386128
పపరర: నజర బబవగ దరరర

3865 SQX2427581
పపరర: సబబర మహమరద

3863 AP151000585227
పపరర: జబవపలమర m.d�
తసడడ:జ హలమరభకడ ఎమ.డడ�
ఇసటట ననస:66-69
వయససస:50
లస: పప

భరస : మమహమబద� �
ఇసటట ననస:66-72
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పరరరక మహరద�
ఇసటట ననస:66-72
వయససస:42
లస: ససస స
3873 MLJ2581635
పపరర: మహమరద ఇర ఫన �

95-129/496

తసడడ:జ అల మహమరద
ఇసటట ననస:66-70-555
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:జ రవపఫ సఫదనగర� �
ఇసటట ననస:66-71
వయససస:51
లస: పప
3870 AP151000585212
పపరర: ఆజమమ�

3862 AP151000585009
పపరర: ఇననయతషలమర�

95-129/494

తసడడ:జ షరరహదదదన
ఇసటట ననస:66-69
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ హలమరభకడ�
ఇసటట ననస:66-69
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:66-70-535
వయససస:44
లస: ససస స
3867 MLJ0987156
పపరర: సఫదనగర మహమరద రఫస� �

95-129/493 3860 SQX0912279
3859 SQX1293182
పపరర: రరషన సమరరదదరన మహమరద
పపరర: జమరరదదదన మహమరద

3884 SQX0220871
పపరర: ససదద క మహమరద

95-129/517

తసడడ:జ రఫస
ఇసటట ననస:66-73
వయససస:31
లస: పప
95-129/1061

3887 SQX0020065
పపరర: నగరన షపక�

95-129/519

భరస : ఖమదర భబషర�
ఇసటట ననస:66-74
వయససస:30
లస: ససస స
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95-129/520

భరస : అనస అహమరద�
ఇసటట ననస:66-74
వయససస:34
లస: ససస స
3891 SQX0020008
పపరర: సలమర ససలమసనన షపక

95-129/523

95-129/526

95-129/529

3895 SQX0369207
పపరర: ఇసరయయల జబవపలమర షపక

3898 SQX1540559
పపరర: రరమ పజకరష తషలబసదసల

95-129/532

3901 SQX1419424
పపరర: నసరరదదదన యస ఎస

తసడడ:జ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:66-74-988
వయససస:30
లస: ససస స
95-129/536

95-129/539

3910 SQX0753772
పపరర: ఫసరరజ అనశర మహమరద

95-215/126

3913 SQX0762377
పపరర: ఈశశర రరవప తరరపత

95-129/533

తసడడ:జ రరమ మహన రరవప లలట కకట
ఇసటట ననస:66-78-102
వయససస:47
లస: పప

3916 MLJ3204302
పపరర: కలససమకలమమరర అననస
భరస : ససబజమణఖస� �
ఇసటట ననస:66-78-545
వయససస:62
లస: ససస స

95-129/528

3899 SQX0020198
పపరర: అనస అహమరద షపక�

95-129/531

3902 SQX1629197
పపరర: ననగ లమవణఖ గడడడపరటట

95-178/1013

తలర : అనతన గడడడ పరటట
ఇసటట ననస:66-74-988
వయససస:25
లస: ససస స
95-129/534

3905 SQX1581454
పపరర: పఠరన తససనమ ఖమవణనస

95-129/535

భరస : పఠరన లయఖతషలర ఖమన
ఇసటట ననస:66-77
వయససస:48
లస: ససస స
95-129/537

3908 SQX1579939
పపరర: అనసరరధ కరరక

95-91/620

భరస : కకషష కరరక
ఇసటట ననస:66-77-888
వయససస:54
లస: ససస స
95-129/540

3911 SQX0909408
పపరర: చసదజశశఖర డడ

95-215/125

తసడడ:జ సరసబయఖ డడ
ఇసటట ననస:66-78-102
వయససస:26
లస: పప
95-215/127

తసడడ:జ బజహరస
ఇసటట ననస:66-78-102
వయససస:37
లస: పప
95-215/129

3896 SQX1540534
పపరర: రరఘవనసదజ తషలబసదసల

తసడడ:జ సపవదన�
ఇసటట ననస:66-74
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:66-78
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ మసగగ ననయక కజతవత
ఇసటట ననస:66-78-102
వయససస:31
లస: పప
3915 SQX1493428
పపరర: శకమనననరరయణ కకట

95-129/530

తసడడ:జ అనశరరలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-77
వయససస:66
లస: పప

భరస : సతనసర అబగదల
ఇసటట ననస:66-78
వయససస:64
లస: ససస స
3912 SQX0319301
పపరర: బబలకకషష కజతవత

3907 SQX1368159
పపరర: లయఖతషలర ఖమన పఠరన

95-129/525
3893 SQX1419457
పపరర: కరరమగననసర బబగస యస ఎస

తసడడ:జ రరఘవయఖ తషలబసదసల
ఇసటట ననస:66-74
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ షపక లయఖత అల
ఇసటట ననస:66-77
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ లయఖతషలమర
ఇసటట ననస:66-77
వయససస:28
లస: పప
3909 AP151000585446
పపరర: ఆహహసరబబగస

95-129/527

తసడడ:జ ఖమదర మహహదద న యస ఎస
ఇసటట ననస:66-74
వయససస:70
లస: పప

95-179/23 3904 SQX1386144
3903 SQX0395608
పపరర: హహమజ దసరరర భవరన గబడడపరటట
పపరర: షపక నసప

95-129/522

భరస : నసరరదదదన యస ఎస
ఇసటట ననస:66-74
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:జ సరసబశవరరవప తషలబసదసల
ఇసటట ననస:66-74
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ రరఘవయఖ తషలబసదసల
ఇసటట ననస:66-74
వయససస:64
లస: పప

3906 SQX0973776
పపరర: ఆరరఫ ఖమన పఠరన

95-129/524

తసడడ:జ గఫపర
ఇసటట ననస:66-74
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ సపవదన�
ఇసటట ననస:66-74
వయససస:36
లస: పప
3900 SQX1540518
పపరర: సరసబశవరరవప తషలబసదసల

3892 SQX1540526
పపరర: ధనలకడర తషలబసదసల

3890 SQX0369967
పపరర: జకల బబనస� షపక�

భరస : అబగదల గఫపర�
ఇసటట ననస:66-74
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప తషలబసదసల
ఇసటట ననస:66-74
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ రఫస మహమరద
ఇసటట ననస:66-74
వయససస:23
లస: పప
3897 SQX0020024
పపరర: ఇసతయమజ షపక�

95-129/521

తసడడ:జ సరసబశవరరవప తషలబసదసల
ఇసటట ననస:66-74
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సపవదన
ఇసటట ననస:66-74
వయససస:55
లస: ససస స
3894 SQX1581405
పపరర: నజజమ మహమరద

3889 SQX1540542
పపరర: ఉష రరణణ తషలబసదసల

3914 MLJ3477056
పపరర: శవరజ శశడడశశటట

95-215/128

తసడడ:జ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:66-78-102
వయససస:38
లస: పప
95-180/36

3917 AP151000624127
పపరర: లకడరననసచనరమర ననళస

95-180/37

భరస : చసదజశశఖర పపనననరరవప
ఇసటట ననస:66-78-545
వయససస:62
లస: ససస స

Page 316 of 402

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12

3918 MLJ3204500
పపరర: హనసమసతకలమమర అననస

95-180/38

తసడడ:జ ససబజమణఖస� �
ఇసటట ననస:66-78-545
వయససస:33
లస: పప
3921 SQX2249753
పపరర: ఆససఫర ఖటటన పఠరన

95-131/748

95-131/496

95-128/861

95-128/864

95-128/867

95-128/868

తసడడ:జ మగబల � షపక�
ఇసటట ననస:66-194
వయససస:36
లస: ససస స
3939 SQX0217786
పపరర: లకడర

95-128/871

తసడడ:జ మగగబలలలక� �
ఇసటట ననస:66-194
వయససస:34
లస: పప

95-128/862

3931 SQX0918714
పపరర: ససభబనషపక

95-128/874

3926 SQX0103317
పపరర: నలల�ీథర సయఖద

95-128/860

3929 SQX0788687
పపరర: రహసతషలమర షపక

95-128/863

95-128/865

95-128/866
3932 SQX1595000
పపరర: నససస అహ మమద షపక
మహమరద
తసడడ:జ జలమలలదదదన షపక మహమరద
ఇసటట ననస:66-193
వయససస:40
లస: పప

3934 SQX0820183
పపరర: మహహదదదన ఖలల అహమరద
షపక
తసడడ:జ జలమలలదదదన
ఇసటట ననస:66-193
వయససస:33
లస: పప

95-129/541

3935 SQX2102879
పపరర: అదదబ ఫరతమ షపక

3937 SQX0217851
పపరర: ససధనఖరరణణ

95-128/869

3940 MLJ0982850
పపరర: ననగమణణ� చటటట�

3943 SQX0214106
పపరర: రమమష హరరమమణణకఖస

3946 SQX0228593
పపరర: రరయమ�ీ్� షపక�
తసడడ:జ దనదబగ�
ఇసటట ననస:66-194
వయససస:34
లస: పప

95-4/999

తసడడ:జ అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:66-194
వయససస:22
లస: ససస స
3938 MLJ0987032
పపరర: తలత ఫరతమమ

95-128/870

భరస : అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:66-194
వయససస:47
లస: ససస స
95-128/872

3941 AP151000582336
పపరర: షపక రహమతషననసర

95-128/873

భరస : హజ సయఖద
ఇసటట ననస:66-194
వయససస:75
లస: ససస స
95-128/875

తసడడ:జ శసకర లమల
ఇసటట ననస:66-194
వయససస:31
లస: పప
95-128/877

95-136/819

తసడడ:జ ససదద స సరహహబ
ఇసటట ననస:66-193
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమమహనరరవప� షపక�
ఇసటట ననస:66-194
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:జ శసకర లమల
ఇసటట ననస:66-194
వయససస:30
లస: పప
3945 MLJ0983387
పపరర: మజద� షపక�

3928 AP151000582240
పపరర: షమమగననసర

3923 SQX2249738
పపరర: జహహర ఖమన పఠరన

భరస : నససస అహ మమద షపక మహమరద
ఇసటట ననస:66-193
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:66-194
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శసకర లమల
ఇసటట ననస:66-194
వయససస:50
లస: ససస స
3942 SQX0235002
పపరర: అనల కలమమర హరరమమణణకఖస

95-128/859

తసడడ:జ ససదదసరహహబ
ఇసటట ననస:66-193
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ సపవదన సరహహబ
ఇసటట ననస:66-193
వయససస:48
లస: పప
3936 MLJ0982801
పపరర: కమర జహ� �

3925 AP151000582399
పపరర: షపక అజమగననసర

95-180/40

తసడడ:జ షబబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-94-48
వయససస:31
లస: పప

భరస : మహమరద జలమలలదదదన
ఇసటట ననస:66-193
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ జలమలలదదదన షపక
ఇసటట ననస:66-193
వయససస:32
లస: పప
3933 SQX0918706
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-132/910

భరస : అబగదల హఫసజ
ఇసటట ననస:66-189
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-193
వయససస:31
లస: ససస స
3930 SQX0103275
పపరర: ఇమసయమజ షపక

3922 SQX2249720
పపరర: జహహర ఖమన పఠరన

3920 MLJ3204310
పపరర: ససబజమణఖస అననస

తసడడ:జ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:66-78-545
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:జ షబబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-94-48
వయససస:31
లస: పప

భరస : జజన లలట సయఖద
ఇసటట ననస:66-125
వయససస:42
లస: ససస స
3927 SQX1383496
పపరర: ఆయయశర షపక

95-180/39

తసడడ:జ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:66-78-545
వయససస:62
లస: పప

భసధసవప: జహహర ఖమన
ఇసటట ననస:66-94-48
వయససస:21
లస: ససస స
3924 SQX1713262
పపరర: షహహదన సయఖద

3919 AP151000624120
పపరర: పరసడడరసగరరరవప యకకల

3944 SQX0150789
పపరర: ఆససఫ� షపక�

95-128/876

తసడడ:జ దనదబగ�
ఇసటట ననస:66-194
వయససస:32
లస: పప
95-128/878

3947 MLJ0985242
పపరర: వహహద� షపక�

95-128/879

తసడడ:జ మగగబలలలక� �
ఇసటట ననస:66-194
వయససస:35
లస: పప
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95-128/880

తసడడ:జ బడదసరహహబ
ఇసటట ననస:66-194
వయససస:50
లస: పప
3951 SQX2220374
పపరర: అదదబ ఫరతమ షపక

95-128/1128

95-128/883

95-128/886

3955 SQX0320945
పపరర: సయఖద షహననజ

3958 MLJ0992487
పపరర: నసరర హన

95-128/889

3961 SQX1126672
పపరర: సయఖద జలమన

తసడడ:జ అలమరబక సయఖద
ఇసటట ననస:66-198
వయససస:48
లస: పప

3964 SQX0286252
పపరర: అబగదల సలమస షపక�

తసడడ:జ ననయబ రససల సయఖద
ఇసటట ననస:66-198
వయససస:19
లస: పప
95-128/897

భరస : అహరద� షపక�
ఇసటట ననస:66-202
వయససస:78
లస: ససస స
3972 AP151000582185
పపరర: సయఖద ఆససయమ
భరస : ఇబజహహస
ఇసటట ననస:66-203
వయససస:75
లస: ససస స
3975 SQX0217711
పపరర: జహహరరననసర బబగస
తసడడ:జ అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:66-204
వయససస:37
లస: ససస స

95-128/887

95-128/890

3959 SQX0347443
పపరర: సయఖద ఫజల�

95-128/893

95-128/891

95-128/1030
3965 SQX1987544
పపరర: నయయమ రహమన సయఖద

తసడడ:జ ననయబ రససల సయద
ఇసటట ననస:66-198
వయససస:19
లస: పప
95-128/894

3968 SQX0244723
పపరర: రహహమగననసర� షపక�

3970 MLJ0987123
పపరర: మసరసనశల� షపక�

3971 MLJ0984385
పపరర: షరరఫ ఉననసర షపక

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:66-204
వయససస:48
లస: ససస స

95-128/888

3962 SQX0286195
పపరర: అనశర� సయఖద�

భరస : మసరసన వల� షపక�
ఇసటట ననస:66/202
వయససస:50
లస: ససస స

3976 AP151000582536
పపరర: తససర మ బబగస

95-128/885

తసడడ:జ అలమరబక�
ఇసటట ననస:66-198
వయససస:45
లస: పప

95-128/898

95-128/896

95-128/899

భరస : ననగగర మరర
ఇసటట ననస:66-203
వయససస:50
లస: ససస స
95-128/901

తసడడ:జ నగబల మరర
ఇసటట ననస:66-203
వయససస:30
లస: పప
95-128/903

3956 MLJ0992479
పపరర: సరజదన

భరస : షరరఫ ఇననయతతర రరహహమమన �
ఇసటట ననస:66-199
వయససస:75
లస: ససస స

3973 SQX0467803
పపరర: మరవఅల షపక

95-136/682

తసడడ:జ అలమరబకలశ�
ఇసటట ననస:66-198
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ హననఅహమద� �
ఇసటట ననస:66-202
వయససస:45
లస: పప
95-128/900

3953 SQX2079028
పపరర: సననవపలమరహ షపక

భరస : అలమరబక
ఇసటట ననస:66-198
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబబబ అల�
ఇసటట ననస:66-198
వయససస:52
లస: పప

95-128/1031 3967 MLJ0990333
3966 SQX1994045
పపరర: నయయమ ఉర రహమన సయఖద
పపరర: మమహరరననసర� బబగస�

3969 MLJ0986265
పపరర: మలర కర బబగస� �

95-128/884

తసడడ:జ అలమర బక
ఇసటట ననస:66-198
వయససస:44
లస: పప
95-128/892

95-128/882

తసడడ:జ అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:66-194
వయససస:20
లస: పప

భరస : సయఖద అలమరబక
ఇసటట ననస:66-198
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:66-198
వయససస:40
లస: పప
3963 SQX1507054
పపరర: ఇలయమస సయఖద

95-128/1129

భరస : అలమరబకలశ
ఇసటట ననస:66-198
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననయద రససల
ఇసటట ననస:66-198
వయససస:44
లస: ససస స
3960 SQX1580480
పపరర: అబగదల మగనర షపక

3952 SQX2236768
పపరర: సననఉలమరవ షపక

3950 MLJ2574010
పపరర: శకనవరసరరవప హరరమమణణకఖస

తసడడ:జ వల రరవప
ఇసటట ననస:66-194
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:జ అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:66-194
వయససస:21
లస: పప

భరస : అనశర�
ఇసటట ననస:66-198
వయససస:35
లస: ససస స
3957 AP151000582400
పపరర: షరహహదన

95-128/881

తసడడ:జ యస.వ.గసగరరరవప� �
ఇసటట ననస:66-194
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:జ అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:66-194
వయససస:23
లస: ససస స
3954 SQX0320978
పపరర: సయఖద అసరర�

3949 MLJ2573186
పపరర: సతఖననరరయణ� యస.వ.వ.�

3974 MLJ0981951
పపరర: నగబలమరర షపక

95-128/902

తసడడ:జ షపకరబజ
ఇసటట ననస:66-203
వయససస:55
లస: పప
95-128/904

3977 SQX0217661
పపరర: ఆయయషర బబగస

95-128/905

భరస : అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:66-204
వయససస:70
లస: ససస స
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3978 AP151000579546
పపరర: బబషర మహమరద

95-128/906

తసడడ:జ ఖమజజ
ఇసటట ననస:66-204
వయససస:57
లస: పప
3981 AP151000582033
పపరర: కమగమ ననసర�

95-128/909

95-128/912

95-131/498

95-131/501

95-131/504

95-131/507

95-131/510

భరస : జలమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-217
వయససస:45
లస: ససస స

3991 SQX1341254
పపరర: ఖమజజ షపక

3994 SQX0244830
పపరర: మగజరల షపక

3997 SQX0651851
పపరర: షపక రరకకబ

4000 SQX0580092
పపరర: అపసర మహరద

95-131/513

95-131/502

3986 SQX1341379
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-131/497

3989 SQX1507245
పపరర: ససభబన షపక

95-131/500

3992 SQX0493445
పపరర: ననగగల షపక

95-131/503

తసడడ:జ రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:66-215
వయససస:29
లస: పప
95-131/505

3995 MLJ0993527
పపరర: కరరమగననసర షపక

95-131/506

తసడడ:జ అబగదల అయబబ షపక
ఇసటట ననస:66-216
వయససస:71
లస: ససస స
95-131/508

3998 MLJ2584407
పపరర: మహమరద నజర

95-131/509

తసడడ:జ అహమరద మహమరద
ఇసటట ననస:66-216
వయససస:40
లస: పప
95-131/511

4001 SQX0463810
పపరర: రవపఫ అబగదల

95-131/512

తసడడ:జ అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:66-216
వయససస:82
లస: పప

95-131/514 4004 AP151000591243
4003 SQX1270487
పపరర: రరకరసనన బబగమ మహమరద
పపరర: అబగదల కరరమగననసర

భరస : అబగదల ససభబన మహమరద
ఇసటట ననస:66-217
వయససస:34
లస: ససస స
95-131/516

4006 AP151000591237
పపరర: గరహర జజన
భరస : ఇబజహహస షపక
ఇసటట ననస:66-217
వయససస:67
లస: ససస స

95-128/911

తసడడ:జ రహసతషలర షపక
ఇసటట ననస:66-215
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ అబగదలజవపఫ మహమరద
ఇసటట ననస:66-216
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ జలమన బబషర మహమరద
ఇసటట ననస:66-217
వయససస:31
లస: ససస స
4005 AP151000591251
పపరర: యస.డడ. పహమదన బబగస

95-131/499

తసడడ:జ అబగదల అయబబ షపక
ఇసటట ననస:66-216
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:66-216
వయససస:42
లస: పప
4002 SQX1128231
పపరర: ఫరహననజ మహమరద

3988 AP151000591080
పపరర: సలమమ యసడడ

3983 AP151000579053
పపరర: బబబ జజన మహమరద�

భరస : ననగగల షపక
ఇసటట ననస:66-215
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-215
వయససస:32
లస: పప

భరస : అబగదల రపపఫ షపక
ఇసటట ననస:66-216
వయససస:76
లస: ససస స
3999 SQX0463786
పపరర: ఉబబదసలర షపక

95-128/913

తసడడ:జ రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:66-215
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-215
వయససస:29
లస: పప
3996 MLJ2588549
పపరర: ఫపవజననసరబబగస

3985 AP151000579040
పపరర: సతనసర అబగదల

95-128/908

తసడడ:జ మహమరద మసరసన�
ఇసటట ననస:66-204-34
వయససస:50
లస: పప

భరస : షఫకత అల షపక
ఇసటట ననస:66-215
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-215
వయససస:29
లస: పప
3993 SQX0493486
పపరర: మగసతనజ అల షపక

95-128/910

తసడడ:జ షపక మసరసన
ఇసటట ననస:66-204-34
వయససస:82
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-215
వయససస:31
లస: ససస స
3990 SQX1028944
పపరర: మగజజహహద షపక

3982 AP151000579069
పపరర: రహహమ మహమరద�

3980 AP151000582035
పపరర: ఆషర�

భరస : బబబ జజన�
ఇసటట ననస:66-204-34
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద మసరసన�
ఇసటట ననస:66-204-34
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ ఇసరరయల�
ఇసటట ననస:66-204-34
వయససస:80
లస: పప
3987 SQX0492256
పపరర: మగతనసర షపక

95-128/907

తసడడ:జ జలమలలదదదన
ఇసటట ననస:66-204-34
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మహమరద మసరసన�
ఇసటట ననస:66-204-34
వయససస:75
లస: ససస స
3984 AP151000579068
పపరర: మసరసన మహమరద�

3979 SQX0103267
పపరర: షబనన బబగస షపక

95-131/515

భరస : అబగదల గపపర షపక
ఇసటట ననస:66-217
వయససస:44
లస: ససస స
95-131/517

4007 AP151000588023
పపరర: మహమరద జలమన�

95-131/518

తసడడ:జ మహమరద ఇబజహహస� షపక
ఇసటట ననస:66-217
వయససస:49
లస: పప
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95-131/519

తసడడ:జ అబగదల ఖసదస
ద స షపక
ఇసటట ననస:66-217
వయససస:52
లస: పప
4011 SQX2257780
పపరర: ఇననమల హసన షపక

95-131/656

95-131/659

95-131/523

95-131/526

95-131/661

4018 SQX1812874
పపరర: రరజశస షపక

4021 SQX1812981
పపరర: ససభబన షపక

4024 SQX2125631
పపరర: సలర సయద

95-131/664

4027 AP151000588053
పపరర: మగసరటక ఆల

95-131/530

4030 SQX2425031
పపరర: ఉసరరన అల మహమరద
తసడడ:జ షఫకత అల మహమరద
ఇసటట ననస:66-220
వయససస:44
లస: పప

4032 MLJ2584274
పపరర: రరహనన షపకస

4033 AP151000591198
పపరర: మసగమర సజరల

95-131/531

భరస : షరజహన బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-222
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ గరపరల రరవప సజజర ల
ఇసటట ననస:66-222
వయససస:33
లస: పప

95-131/655

95-131/524

4036 SQX0383059
పపరర: జజఫర సయఖద
తలర : ఇసరరయల సయఖద
ఇసటట ననస:66-222
వయససస:46
లస: పప

95-131/658

4016 SQX1837780
పపరర: కరరమగననసర షపక

95-131/522

4019 SQX1813096
పపరర: రజయమ షపక

95-131/525

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-218
వయససస:28
లస: ససస స
95-131/527

4022 SQX2125607
పపరర: జహ సయద

95-131/660

తసడడ:జ బబ జజన
ఇసటట ననస:66-218
వయససస:43
లస: ససస స
95-131/662

4025 SQX2187557
పపరర: సప న సయద

95-131/663

తసడడ:జ మహబబబవల
ఇసటట ననస:66-218
వయససస:36
లస: ససస స
95-131/528

4028 AP151000588264
పపరర: అహమరద అల

95-131/529

తసడడ:జ షఫకతహలకత అల మహమరద
ఇసటట ననస:66-219
వయససస:42
లస: పప
95-131/667

4031 SQX2378826
పపరర: శలర ససలమసనన మహమరద

95-131/668

భరస : ఉసరరన అల మహమరద
ఇసటట ననస:66-220
వయససస:38
లస: ససస స
95-131/532

భరస : గరపరలరరవప సజజర ల
ఇసటట ననస:66-222
వయససస:60
లస: ససస స
95-131/534

4013 SQX2132207
పపరర: నసరరల అమన షపక

భరస : మగజజహహద షపక
ఇసటట ననస:66-218
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ షఫకత మహమరద
ఇసటట ననస:66-219
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద సరహహబ మహమరద
ఇసటట ననస:66-219
వయససస:67
లస: పప

4035 SQX0014522
పపరర: వనయ కలమమర సజరల

95-131/521

తసడడ:జ జజన బబ సయద
ఇసటట ననస:66-218
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-218
వయససస:32
లస: పప
4029 AP151000588175
పపరర: మహమరద షరకర ఆల

4015 SQX1812585
పపరర: మమమమబనన షపక

తసడడ:జ జలమల షపక
ఇసటట ననస:66-218
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ జజన బబ సయఖద
ఇసటట ననస:66-218
వయససస:40
లస: ససస స
4026 SQX2127793
పపరర: చసద బబష షపక

4010 SQX2419034
పపరర: అహమద బబష షపక

తసడడ:జ మహమరద అబగదల గఫపర
ఇసటట ననస:66-217
వయససస:21
లస: పప

భరస : చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-218
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : గరస బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-218
వయససస:50
లస: ససస స
4023 SQX2125540
పపరర: హససన సయఖద

95-131/657

భరస : మగ�మరల షపక
ఇసటట ననస:66-218
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మగసతనజ అల షపక
ఇసటట ననస:66-218
వయససస:26
లస: ససస స
4020 MLJ2588432
పపరర: ఆరరఫర షపక

4012 SQX2141497
పపరర: మహమరద నదదస అహరద
తసడడ:జ మహమరద జలమన బబష
ఇసటట ననస:66-217
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద అబగదల గఫపర
ఇసటట ననస:66-217
వయససస:19
లస: ససస స
4017 SQX1812924
పపరర: మలర క షపక

95-131/520

తసడడ:జ మహమరద అబగదల గఫపర� మహమరద తసడడ:జ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:66-217
ఇసటట ననస:66-217
వయససస:77
లస: పప
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద అబగదల గఫపర
ఇసటట ననస:66-217
వయససస:23
లస: పప
4014 SQX2132215
పపరర: గగలమర ర షపక

4009 AP151000588070
పపరర: మహమరద ఇబజహహస�

4034 AP151000591303
పపరర: షపక అమననబబగస

95-131/533

భరస : షపక షరజజహన షపక
ఇసటట ననస:66-222
వయససస:38
లస: ససస స
95-131/535

4037 AP151000588427
పపరర: గరపరలరరవప సజరల

95-131/536

తసడడ:జ వరయఖ సజజర ల
ఇసటట ననస:66-222
వయససస:75
లస: పప
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95-131/669

భరస : వనయ కలమమర సజరల
ఇసటట ననస:66-222
వయససస:21
లస: ససస స
4041 SQX2191930
పపరర: వనసకట దసరర పజసరద పలమర

95-131/671

95-131/539

4045 MLJ0993089
పపరర: అబగదలరజద షపక

95-131/542

4048 AP151000588292
పపరర: జబబర అబగదల

95-131/545

4051 MLJ2589000
పపరర: జరరన ఖమనసమ�
భరస : మహబబబ ఖమన� షపక
ఇసటట ననస:66-228
వయససస:52
లస: ససస స

4053 SQX1386573
పపరర: మహమరద బరకతషలమరహ
ఖమన
తసడడ:జ మహబబబ ఖమన
ఇసటట ననస:66-228
వయససస:44
లస: పప

95-131/548

4054 MLJ2584738
పపరర: మహహబబ ఖమన �

4056 SQX2070662
పపరర: నసరర షపక

95-136/689

భరస : జహహర షపక
ఇసటట ననస:66-855
వయససస:28
లస: ససస స
95-131/550

తసడడ:జ హమద షపక
ఇసటట ననస:66-7328
వయససస:19
లస: పప

95-131/543

95-131/553

4063 SQX1222819
పపరర: షరఫస అహమరద షపక

95-131/546

4066 SQX1700541
పపరర: మహమరద యబనసస షపక
తసడడ:జ మహమరద యగసఫ షపక
ఇసటట ననస:66-14652
వయససస:37
లస: పప

4046 SQX0663856
పపరర: అబగదల ససబబన షపక

95-131/541

4049 AP151000588388
పపరర: అబగదర రహమమన షపక

95-131/544

4052 MLJ2584951
పపరర: మహమరద ఖమన

95-131/547

తసడడ:జ మహహబబ ఖమన
ఇసటట ననస:66-228
వయససస:40
లస: పప
95-131/549

4055 SQX2407484
పపరర: ననగ ఫణణసదజ కలమమర కకససరర

95-131/679

తలర : మసగ కలమమరర కకససరర
ఇసటట ననస:66-279
వయససస:27
లస: పప
95-128/1176

4058 SQX2504256
పపరర: ననగగర బబష షపక

95-131/756

తసడడ:జ ఖససస వల షపక
ఇసటట ననస:66-1313-613/2
వయససస:46
లస: పప
95-131/551

4061 MLJ2584266
పపరర: బబషర షపక

95-131/552

తసడడ:జ గరస షపక
ఇసటట ననస:66-2222
వయససస:40
లస: పప
95-131/554

తసడడ:జ అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:66-5133
వయససస:51
లస: పప
95-127/803

95-131/538

తసడడ:జ అబగదల వహహద షపక
ఇసటట ననస:66-227
వయససస:53
లస: పప

భరస : షరజజహన షపక
ఇసటట ననస:66-2222
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : షఫస అహమరద షపక
ఇసటట ననస:66-5133
వయససస:45
లస: ససస స
4065 SQX2062560
పపరర: ఇనయతషలమర షపక

4060 AP151000591240
పపరర: పహహనన పరరశన షపక

4043 AP151000591260
పపరర: ఆరరఫర షపక

తసడడ:జ అబగదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:66-227
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ ననగగర వల షపక
ఇసటట ననస:66-1313-613/2
వయససస:29
లస: పప

భరస : సయఖద జజఫర సయఖద
ఇసటట ననస:66-2222
వయససస:38
లస: ససస స
4062 SQX1222793
పపరర: సరజద షపక

95-131/540

తసడడ:జ అహమద ఖమన� షపక
ఇసటట ననస:66-228
వయససస:72
లస: పప
4057 SQX2504389
పపరర: అబగదల రరఫ షపక

95-131/670

భరస : అబగదల రహహమ షపక
ఇసటట ననస:66-227
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల వహహద షపక
ఇసటట ననస:66-227
వయససస:52
లస: పప

భరస : మహమరద బరకతషలర హ ఖమన
ఇసటట ననస:66-228
వయససస:33
లస: ససస స

4059 SQX0356923
పపరర: జరరనన సపవ

95-131/672

తసడడ:జ అబగదలశహహద షపక
ఇసటట ననస:66-227
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల వహహద షపక
ఇసటట ననస:66-227
వయససస:50
లస: పప
4050 SQX1386045
పపరర: సరరహ ఖమన

4042 SQX2191591
పపరర: అరరణ పలమర

4040 SQX2191914
పపరర: మమణణకఖస పలమర

భరస : ససబజహరణఖస
ఇసటట ననస:66-224
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకట దసరర పజసరద
ఇసటట ననస:66-224
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అబగదల రజహమమన షపక
ఇసటట ననస:66-227
వయససస:47
లస: ససస స
4047 AP151000588397
పపరర: రవపఫ అబగదల షపక

95-131/537

భరస : కకటటశశర రరవప సజజర ల
ఇసటట ననస:66-223
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ ససబజహరణఖస
ఇసటట ననస:66-224
వయససస:35
లస: పప
4044 SQX1507179
పపరర: జజహహర ఫరతమమ షపక

4039 AP151000591493
పపరర: శరరష ఎస సజరల

4064 SQX2260495
పపరర: రమజననసర షపక

95-130/859

భరస : ఇబజహహస షపక
ఇసటట ననస:66-6209
వయససస:40
లస: ససస స
95-128/915

4067 AP151000582164
పపరర: కరసలఖ

95-127/636

భరస : రరజజరరససససగ
ఇసటట ననస:66-L0-553
వయససస:51
లస: ససస స
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95-127/637

తసడడ:జ తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:66-L0-554
వయససస:35
లస: పప
4071 SQX0216853
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-128/979

95-129/542

95-129/545

95-132/14

95-132/17

95-132/20

95-132/23

తసడడ:జ కకషనససగ కఖతజ
ఇసటట ననస:67-1-5
వయససస:51
లస: పప

4081 SQX1714435
పపరర: ఫరతమమ బబగస షపక

4084 MLJ3750544
పపరర: జజససరన షపక

4087 AP151000597021
పపరర: మగసతనజ బబగస�

4090 SQX1403211
పపరర: షపక అజమ షపక

95-132/26

4093 AP151000594148
పపరర: షఫసవపలర

95-132/15

4096 MLJ0984526
పపరర: కకషనససగ కతజ
తసడడ:జ నరరససగరనససగ కఖతజ
ఇసటట ననస:67-1-5
వయససస:78
లస: పప

4076 SQX0368407
పపరర: రససల� మహమరద�

95-129/544

4079 MLJ0992149
పపరర: ఇసదదరరదదవ� బబపటర �

95-132/13

4082 MLJ3751385
పపరర: నఫససర� షపక�

95-132/16

భరస : నజరరలమర� షపక
ఇసటట ననస:67-1-5
వయససస:33
లస: ససస స
95-132/18

4085 MLJ2597128
పపరర: ననగకలమమరర� కరనకకలల�

95-132/19

భరస : ససరజష� కరనకకలల
ఇసటట ననస:67-1-5
వయససస:41
లస: ససస స
95-132/21

4088 SQX1772235
పపరర: కతజ లకడర బబయ

95-132/22

భరస : కతజ కకషన సససహ
ఇసటట ననస:67-1-5
వయససస:75
లస: ససస స
95-132/24

4091 MLJ0985945
పపరర: నజరరలర షపక

95-132/25

తసడడ:జ ఖలలలలమర షపక
ఇసటట ననస:67-1-5
వయససస:40
లస: పప
95-132/27

తసడడ:జ ఖలలలలమర� షపక
ఇసటట ననస:67-1-5
వయససస:44
లస: పప
95-132/29

95-128/981

భరస : శకహరర� బబపటర
ఇసటట ననస:67-1-4
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ షపక జజన షపక
ఇసటట ననస:67-1-5
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ ఖలలల
ర ల షపక
ఇసటట ననస:67-1-5
వయససస:42
లస: పప
4095 MLJ2592038
పపరర: కమలససగ కతజ

95-129/546

భరస : ఖలలలలమర� షపక
ఇసటట ననస:67-1-5
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:జ కతజ కమల సససహ
ఇసటట ననస:67-1-5
వయససస:21
లస: పప
4092 SQX1528118
పపరర: హబబగలర షపక

4078 SQX0085498
పపరర: ఇబజహహస� మహమరద�

4073 MLJ0985184
పపరర: యబససఫ షపక

తసడడ:జ గరస�
ఇసటట ననస:67-1-1
వయససస:32
లస: పప

భరస : అబగదలజజజక షపక
ఇసటట ననస:67-1-5
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:67-1-5
వయససస:65
లస: ససస స
4089 SQX1772243
పపరర: కతజ పపశవర సససహ

95-129/543

తసడడ:జ యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:67-1-5
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రఫస ఉలమర మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-5
వయససస:35
లస: ససస స
4086 SQX1714781
పపరర: జజహహర బబగస షపక

4075 SQX0820415
పపరర: రహరతషననసర మహమరద

95-128/978

తసడడ:జ షపక మసరసన
ఇసటట ననస:66_63
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:జ గరస�
ఇసటట ననస:67-1-1
వయససస:49
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కరనసకకట
ఇసటట ననస:67-1-4
వయససస:85
లస: ససస స
4083 SQX1025262
పపరర: జమలమ ససలమసనన మహమరద

95-128/980

భరస : ఇబజహహస
ఇసటట ననస:67-1-1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ గరస�
ఇసటట ననస:67-1-1
వయససస:37
లస: పప
4080 AP151000597284
పపరర: రసగమర కరనసకకట కరనసకకట

4072 SQX1233956
పపరర: జజవద అహరద షపక

4070 SQX0788869
పపరర: ఇమమమ న షపక

తసడడ:జ నజజమగదదదన
ఇసటట ననస:66_60
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ యబససఫ అహరద షపక
ఇసటట ననస:66_63
వయససస:26
లస: పప

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:67-1-1
వయససస:29
లస: ససస స
4077 SQX0018978
పపరర: జలమన� మహమరద�

95-128/977

తసడడ:జ నజజమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:66_60
వయససస:24
లస: పప

భరస : మగసస ఫర అహరద
ఇసటట ననస:66_63
వయససస:37
లస: ససస స
4074 SQX1073980
పపరర: ఆషర మహమరద

4069 SQX1377531
పపరర: ఇరరహన షపక

4094 AP151000594279
పపరర: రఫసఉలమర మహమరద

95-132/28

తసడడ:జ ఖలలల
ర ల మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-5
వయససస:47
లస: పప
95-132/30

4097 SQX2122463
పపరర: మహమరద జఫర హహసపన

95-132/916

తసడడ:జ జకకర హహసపన
ఇసటట ననస:67-1-6
వయససస:25
లస: పప

Page 322 of 402

4098 SQX2281384
పపరర: వరగరచరర వనసకటటశశరరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12
95-132/919

తసడడ:జ వరగరచరర కసయఖ
ఇసటట ననస:67-1-7
వయససస:40
లస: పప
4101 MLJ3751633
పపరర: లకడర దదవ� అతష
స లలరర�

95-132/32

95-132/35

95-132/38

95-132/937

95-132/42

95-132/45

95-132/48

భరస : షపవఫపదదదన షపక
ఇసటట ననస:67-1-13
వయససస:57
లస: ససస స

4111 MLJ3751690
పపరర: వససధ� కటటవరపప�

4114 SQX1460740
పపరర: సలమర షపక

4117 MLJ2597920
పపరర: ఇసదదర మమమడనల

4120 MLJ2593507
పపరర: కకషష� మమమడనల�

95-132/51

4123 MLJ2598423
పపరర: శరహహలమ ననశన

95-132/40

4126 SQX0428490
పపరర: మహబబబ షపక
భరస : తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:67-1-13
వయససస:61
లస: ససస స

4106 MLJ3749207
పపరర: జగననరహన రరవప� కటటవరపప�

95-132/37

4109 SQX2123198
పపరర: అనససయ పపవరశడ

95-132/936

4112 SQX0290403
పపరర: అనసశర� కటటవరరపప�

95-132/41

తసడడ:జ జగననరహనరరవ� కటటవరపప
ఇసటట ననస:67-1-10
వయససస:29
లస: ససస స
95-132/43

4115 MLJ3751708
పపరర: శరసత కలమమరర కననన గసటట

95-132/44

భరస : వనసకటటశశరరర కనననగసటట
ఇసటట ననస:67-1-11
వయససస:40
లస: ససస స
95-132/46

4118 SQX1359554
పపరర: వరజసదజ పజభగ కలమమర
మమమడనల
తసడడ:జ కకషష మమమడనల
ఇసటట ననస:67-1-12
వయససస:26
లస: పప

95-132/47

95-132/49

4121 SQX0933960
పపరర: ససరరశయమ తహససస షపక
మహమరద
తసడడ:జ శజజఉదదదన యస ఎస
ఇసటట ననస:67-1-13
వయససస:29
లస: ససస స

95-132/50

95-132/52

4124 MLJ2598431
పపరర: మహ జబన షపక మహమరద

95-132/53

తసడడ:జ సపవఫపదదదన షపక
ఇసటట ననస:67-1-13
వయససస:37
లస: ససస స
95-132/54

95-132/34

భరస : సరయబబబగ పపవరశడ
ఇసటట ననస:67-1-9
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:జ ఆసజజననయయలల� మమమడనల
ఇసటట ననస:67-1-12
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ సపవఫపదదదన షపక మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-13
వయససస:31
లస: ససస స
4125 MLJ2598449
పపరర: బదసరరనసర శశక

95-132/39

భరస : కకషష మమమడనల
ఇసటట ననస:67-1-12
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:67-1-12
వయససస:30
లస: పప
4122 SQX1528100
పపరర: రహర సరబజన షపక మహమరద

4108 MLJ3749173
పపరర: తరరపతయఖ� ననరరళళ�

4103 MLJ3751674
పపరర: ననగమణణ వపడతష
స

తసడడ:జ రరమయఖ� కటటవరపప
ఇసటట ననస:67-1-9
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:జ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:67-1-11
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:67-1-11
వయససస:44
లస: ససస స
4119 MLJ3749223
పపరర: మహమరద జమరరదదదన షపక

95-132/36

భరస : జగననరహనరరవప� కటటవరపప
ఇసటట ననస:67-1-10
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జగననరహనరరవప� కటటవరపప
ఇసటట ననస:67-1-10
వయససస:57
లస: ససస స
4116 SQX1460666
పపరర: శరఫసయ షపక

4105 AP151000594244
పపరర: సరసబశవరరవప వనరరచరర వనరరచరర

95-132/31

భరస : వరభదజ సరశమ వపడతష
స
ఇసటట ననస:67-1-9
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:జ పపద ససబబయఖ� ననరరళళ
ఇసటట ననస:67-1-9
వయససస:91
లస: పప

భరస : వనరరచదరర ర ననగరరరర న
ఇసటట ననస:67-1-9
వయససస:27
లస: ససస స
4113 MLJ0986752
పపరర: వనసకటరతనస� కటటవరపప�

95-132/33

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప వనరరచరర
ఇసటట ననస:67-1-9
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:జ భమరరజ పపవరఖడ
ఇసటట ననస:67-1-9
వయససస:61
లస: పప
4110 SQX2154417
పపరర: వనరరచదరర ర పవన

4102 MLJ2597532
పపరర: జజఖతరరయ వనరరచరర �

4100 SQX1350750
పపరర: ననగ దసరరరసజల వనరరచడరర

తసడడ:జ సరసబశవ రరవప వనరరచడరర
ఇసటట ననస:67-1-9
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప� వనరరచరర
ఇసటట ననస:67-1-9
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:జ సరసబశవరరవప� వనరరచరర
ఇసటట ననస:67-1-9
వయససస:32
లస: పప
4107 MLJ3749165
పపరర: సరయబబబగ పపవరశడ

95-132/920

భరస : వరగరచరర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-1-7
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ� అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:67-1-9
వయససస:51
లస: ససస స
4104 MLJ3749181
పపరర: ననగరరరర న� వనరరచరర �

4099 SQX2280022
పపరర: వరగరచరర పదనరవత

భరస : శజజఉదదదన యస ఎస
ఇసటట ననస:67-1-13
వయససస:49
లస: ససస స
95-132/55

4127 SQX1371970
పపరర: శరహబగదదదన షపక మహమరద

95-132/56

తసడడ:జ శజజఉదదదన యస ఎస
ఇసటట ననస:67-1-13
వయససస:24
లస: పప
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4128 SQX1371889
పపరర: సరలమర షపక
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95-132/57

తసడడ:జ సపవఫపదదదన షపక మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-13
వయససస:26
లస: పప
4131 MLJ3748142
పపరర: షషజవపదదదన షపక మహమరద

95-132/60

4132 AP151000594277
పపరర: షపవఫపదదదన షపక మహమరద

95-132/63

4135 SQX1518309
పపరర: సరబబ సరబజన మహమరద

95-132/61

4133 AP151000594198
పపరర: తనజదదదన షపక మహమరద

95-132/64

4136 MLJ2597136
పపరర: రరషననరర మహమరద
భరస : జహహరరలర ఫపవజ మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-14
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ జరరఫత హహసపసన మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-14
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ ఏస. డడ అమమనసలమర మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-14
వయససస:50
లస: పప

4140 SQX1356931
పపరర: అససల ఖమతతన

4141 SQX1518341
పపరర: ఫరరర షపక

4142 SQX0348151
పపరర: ఫసరదహషసయ పరరశన

95-132/69

95-132/62

95-132/65

4139 AP151000594271
పపరర: ఎమ.డడ. జజఫర సరదదభ
మహమరద
తసడడ:జ అహమరద షపక మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-14
వయససస:84
లస: పప

95-132/66

95-132/59

తసడడ:జ ససలమర సరహహబ మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-13
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:జ జహహరరలర ఫపవజ మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-14
వయససస:24
లస: ససస స
4138 MLJ0993683
పపరర: జజహహరరలర ఫపవజ మహమరద

4130 SQX0286344
పపరర: జహహరరదదదన షపక మహమరద

తసడడ:జ తనజదదదన షపక మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-13
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ ససలమర సరహహబ మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-13
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:జ ససలమర సరహహబ మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-13
వయససస:74
లస: పప
4137 SQX0348672
పపరర: ఎస డడ ఎస హహసపసన

95-132/58

తసడడ:జ తనజదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-13
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ ససలమర సరహహబ మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-13
వయససస:55
లస: పప
4134 AP151000594046
పపరర: సలమఉదదదన షపక మహమరద

4129 SQX0428409
పపరర: నససరరదదదన షపక మహమరద

95-132/67

95-132/70

95-132/68

95-132/71

భరస : మహమరద మగదనద యస సర హహసపసన
ఇసటట ననస:67-1-17
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అతస ర బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-1-17
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహమరద ఓరరఫత మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-17
వయససస:36
లస: ససస స

4143 MLJ2597672
పపరర: మలర క బబగమ షపక

95-132/72

95-132/73
4144 SQX1359539
పపరర: మహమరద మగజరమరల
హహసపసన
తసడడ:జ మహమరద జరరఫస హహసపసన మహమ
ఇసటట ననస:67-1-17
వయససస:26
లస: పప

95-132/74
4145 SQX1142504
పపరర: మగజజర మరల హహసపసన
మహమరద
తసడడ:జ జరఫత హహసపసన మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-17
వయససస:26
లస: పప

95-132/75

95-132/841 4148 SQX2077345
4147 SQX2077329
పపరర: మగసదదదక హహసపన మహమరద
పపరర: గగలమఫరశ ఫరరరన మహమరద

భరస : మహమరద ఇశరక షపక
ఇసటట ననస:67-1-17
వయససస:40
లస: ససస స
4146 SQX0348706
పపరర: మహమరద జరఫరత హహసపసన
తసడడ:జ అబబ
ద ససరరమ మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-17
వయససస:55
లస: పప
4149 SQX0958983
పపరర: కకషష శరకవణణ గజవనళర

తసడడ:జ జరఫరత హహసపన మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-17
వయససస:24
లస: పప
95-132/76

భరస : పజతనప గజవనళళ
ఇసటట ననస:67-1-19
వయససస:26
లస: ససస స
4152 SQX1222728
పపరర: ఇసతయమజ మహమరద

భరస : హరరగరపరలరరవప నసజజటట
ఇసటట ననస:67-1-20
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:జ జరఫరత హహసపన మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-17
వయససస:20
లస: ససస స
95-132/77

భరస : శసకరరకవప పపనసమబడడ
ఇసటట ననస:67-1-19
వయససస:36
లస: ససస స
95-132/79

తసడడ:జ అమమనసలమర మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-19
వయససస:38
లస: పప
4155 MLJ3750460
పపరర: వజయలకడర నసజజటట

4150 MLJ3751732
పపరర: ససధఖ పపనసమబడడ

4153 SQX2340651
పపరర: శసకర రరవప పపనసమగడడ

4156 MLJ3748951
పపరర: అబగదల రహహస షపక
తసడడ:జ మహమరద జజన షపక
ఇసటట ననస:67-1-20
వయససస:34
లస: పప

4151 SQX1595364
పపరర: ఇసదజ జరననహ ఆర పస

95-132/78

తసడడ:జ బబబగలమలర ఆర పస
ఇసటట ననస:67-1-19
వయససస:36
లస: పప
95-132/911

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప పపనసమగడడ
ఇసటట ననస:67-1-19
వయససస:46
లస: పప
95-132/81

95-132/842

4154 AP151000597210
పపరర: బ బ అసరర

95-132/80

భరస : ఇబజహహస మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-20
వయససస:64
లస: ససస స
95-132/82

4157 MLJ3747896
పపరర: శకనవరస కలమమర నసజజటట
నసజజటట
తసడడ:జ హరర గరపరల రరవప నసజజటట
ఇసటట ననస:67-1-20
వయససస:39
లస: పప

95-132/83
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పపరర: మహన కకషష నసజజటట
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95-132/84

తసడడ:జ హరరగరపరల రరవప నసజజటట
ఇసటట ననస:67-1-20
వయససస:63
లస: పప
4161 MLJ3751369
పపరర: వనసకటలకడర జజనననదసల

95-132/88

95-132/92

95-132/95

4170 SQX1403278
పపరర: రజన చసదనజపప

95-132/98

4165 MLJ3748746
పపరర: అరలద అబబబస మహమరద

4168 AP151000594199
పపరర: మబసర మహమరద మహమమమ

95-132/101

భరస : సరజద బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-1-24
వయససస:32
లస: ససస స

4171 SQX1581751
పపరర: రరహహ ఫరతమమ జజహర
మహమరద
తసడడ:జ మగజబ మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-24
వయససస:25
లస: ససస స
4174 MLJ3751286
పపరర: రరబయమ బససజ

భరస : అహరదనకషర షపక
ఇసటట ననస:67-1-24
వయససస:38
లస: ససస స

4177 SQX0211946
పపరర: సలమర బబగస

తసడడ:జ మగజబ మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-24
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ జజన బబషర� మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-24
వయససస:39
లస: పప
4185 SQX2107100
పపరర: నజనన షపక
భరస : హమద బబష షపక
ఇసటట ననస:67-1-24
వయససస:25
లస: ససస స

95-132/94

95-132/96

4169 MLJ3750528
పపరర: ధనలకడర వనరరచరర

95-132/97

భరస : వనసకటటశశరరర వనరరచరర
ఇసటట ననస:67-1-23
వయససస:45
లస: ససస స
95-132/99

4183 MLJ0993972
పపరర: అహమరద బబషర�

95-132/102

4186 SQX2106474
పపరర: జజర అఫరల షపక
తసడడ:జ అహమరద షపక
ఇసటట ననస:67-1-24
వయససస:18
లస: ససస స

95-132/100

4175 MLJ3751302
పపరర: ఆయయషర మహమరద

95-132/103

భరస : ఫసరరజ ఆహమద షపక
ఇసటట ననస:67-1-24
వయససస:33
లస: ససస స
95-132/105

4178 AP151000597312
పపరర: పరతమగననసర

95-132/106

భరస : జజన భబషర షపక
ఇసటట ననస:67-1-24
వయససస:57
లస: ససస స
95-132/108

4181 MLJ0993030
పపరర: సరజద బబషర

95-132/109

తసడడ:జ జజన బబషర మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-24
వయససస:37
లస: పప
95-132/111

తసడడ:జ జజనబబషర� మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-24
వయససస:42
లస: పప
95-132/843

4172 SQX1570853
పపరర: దదవఖ జజఖత కరటజగడడ
భరస : సతష కలమమర కరటజగడడ
ఇసటట ననస:67-1-24
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-1-24
వయససస:29
లస: పప
95-132/110

95-132/91

4166 AP151000594458
పపరర: యమహహయమ మహమరద
మహమమమ
తసడడ:జ మబసర మహమమమ
ఇసటట ననస:67-1-22
వయససస:54
లస: పప

భరస : రఫసక షపక
ఇసటట ననస:67-1-24
వయససస:45
లస: ససస స

95-132/107 4180 MLJ3748860
4179 MLJ3748712
పపరర: ఉబబధసలర మహహబ మహమరద
పపరర: హమద బబషర షపక

4163 MLJ2597656
పపరర: మషషదన బబగస మహమమమ

95-132/93

భరస : మహహమబద బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-1-24
వయససస:33
లస: ససస స
95-132/104

95-132/87

భరస : యహహయమ మహమమమ
ఇసటట ననస:67-1-22
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇసరరయల మహమమమ
ఇసటట ననస:67-1-22
వయససస:92
లస: పప

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప చసదనజపప
ఇసటట ననస:67-1-24
వయససస:24
లస: ససస స

4182 MLJ0993048
పపరర: మహరద బబషర�

95-132/89

తసడడ:జ అయబబ సరబర మహమమమ
ఇసటట ననస:67-1-22
వయససస:31
లస: పప

4167 AP151000594459
పపరర: అయబబ సరబర మహమరద
మహమమమ
తసడడ:జ మబసర మహమమమ
ఇసటట ననస:67-1-22
వయససస:60
లస: పప

4176 MLJ0994780
పపరర: బదరర హ

4162 SQX1837806
పపరర: పజభబవత సససగ

4160 SQX1112184
పపరర: అనతన సససగ

భరస : గగత సససగ
ఇసటట ననస:67-1-21
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గగపపస శశర సససగ
ఇసటట ననస:67-1-21
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : అయబబ సబర మహమమమ
ఇసటట ననస:67-1-22
వయససస:55
లస: ససస స

4173 MLJ3751294
పపరర: సబహ షపక

95-132/85

తసడడ:జ శవయఖ నసజజటట
ఇసటట ననస:67-1-20
వయససస:67
లస: పప

భరస : వరరసరశమ జజననదసల
ఇసటట ననస:67-1-21
వయససస:42
లస: ససస స
4164 AP151000597300
పపరర: ఆలయమ సబర మహమమమ

4159 MLJ3747912
పపరర: హరరగరపలరరవప నసజజటట

4184 AP151000594092
పపరర: మగజబ మహమరద

95-132/112

తసడడ:జ అబగదలర మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-24
వయససస:58
లస: పప
95-132/844

4187 SQX1222751
పపరర: సరన మహమరద

95-132/113

భరస : ఇమసయజ అమమన మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-25
వయససస:30
లస: ససస స
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పపరర: వజయ కలమమర కకలర
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95-132/114

తసడడ:జ కకషష మబరరస కకలర
ఇసటట ననస:67-1-25
వయససస:26
లస: పప
4191 SQX1621458
పపరర: అభలమష పతస పరటట

95-132/117

95-132/120

95-132/123

95-132/126

95-132/130

95-132/132

భరస : తనజదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-31
వయససస:23
లస: ససస స

4198 SQX2564300
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప వనరరచరర

4201 AP151000594420
పపరర: భబనసమబరరస వనరరచడరర

4204 MLJ2592269
పపరర: తనజదదదన మహమరద�

తసడడ:జ మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:67-1-31
వయససస:70
లస: పప
4215 SQX1621466
పపరర: ననగమణణ తజససల
భరస : షనసరక తజససల
ఇసటట ననస:67-1-32
వయససస:51
లస: ససస స

95-132/124

95-132/127

4199 MLJ3748001
పపరర: ననగరరజ కకటగరరర

95-132/128

4205 SQX1713767
పపరర: తనజన నౘీసఅ

4207 SQX1154798
పపరర: తశర స మహమరద

4208 SQX1304989
పపరర: తససర స బబనస

4216 SQX2122760
పపరర: నఫసస జహన మహమరద
తసడడ:జ అబగదల రహమన
ఇసటట ననస:67-1-32
వయససస:27
లస: ససస స

95-132/125

4202 AP151000594424
పపరర: వరరరఘవయఖ � కకటగరరర�

తసడడ:జ తనజదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-31
వయససస:22
లస: ససస స

4213 SQX1621474
పపరర: ననగ సరయ తనజససల

95-132/122

95-132/129

తసడడ:జ ననగబబబయ� కకటగరరర
ఇసటట ననస:67-1-30
వయససస:65
లస: పప

95-132/133

95-132/131

95-132/134

భరస : జమర షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-31
వయససస:29
లస: ససస స
95-132/136

4211 SQX0523183
పపరర: జయపజకరష ననయక�

95-132/137

తసడడ:జ రరమగలల ననయక�
ఇసటట ననస:67-1-31
వయససస:41
లస: పప
95-132/139

తలర : ననగమణణ తనజససల
ఇసటట ననస:67-1-32
వయససస:23
లస: ససస స
95-132/141

4196 SQX1876101
పపరర: తదజ వనరరచరర

తసడడ:జ రరఘవయమఖ కకటగరరర
ఇసటట ననస:67-1-30
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ రరహరన షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-31
వయససస:40
లస: పప
95-132/138

95-132/119

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర ఉరవకకసద
ఇసటట ననస:67-1-30
వయససస:21
లస: పప

భరస : జఅమర శరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-31
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ తనజదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-31
వయససస:26
లస: పప

4193 AP151000597236
పపరర: రరస ససతమర� కకటగరరర�

తసడడ:జ మహమరద అనశరరలమర� మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-31
వయససస:55
లస: పప

95-132/135 4210 SQX1304948
4209 SQX1713502
పపరర: తసజల రహమత మహమరద
పపరర: జమర షరరఫ మహమరద

4212 SQX1304922
పపరర: రహమమన షరరఫ

95-132/121

తసడడ:జ ననగబబబయ వనరరచరర
ఇసటట ననస:67-1-30
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ ననగగభబఈ వనరరచరర
ఇసటట ననస:67-1-30
వయససస:69
లస: పప
4206 SQX1713478
పపరర: ఆయయషర నససన
జ మహమరద

4195 SQX1154764
పపరర: అఖస రరననసర షపక

95-132/116

భరస : వరరరఘవయఖ� కకటగరరర
ఇసటట ననస:67-1-30
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగగబబయ వనరరచరర
ఇసటట ననస:67-1-30
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ ససబబ రరవప పలమశధద
ఇసటట ననస:67-1-30
వయససస:49
లస: పప
4203 SQX1439745
పపరర: కకటటశశర రరవప వనరరచరర

95-132/118

భరస : రహమమన శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:67-1-30
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటటశశర రరవప వనరరచరర
ఇసటట ననస:67-1-30
వయససస:37
లస: పప
4200 SQX1772250
పపరర: హనసమసత రరవప పలమశధద

4192 SQX1107326
పపరర: శక లత వనరరచరర

4190 MLJ2598381
పపరర: మగబన ససలమసనన

భరస : మగజబ మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-27
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప వనరరచరర
ఇసటట ననస:67-1-30
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప వనరరచరర
ఇసటట ననస:67-1-30
వయససస:61
లస: ససస స
4197 MLJ3747995
పపరర: శకనవరస రరవప వనరరచరర

95-132/115

తసడడ:జ అమమనసలమర మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-25
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప వనరరచరర
ఇసటట ననస:67-1-30
వయససస:27
లస: ససస స
4194 SQX0933820
పపరర: రతన కలమమరర వనరరచరర

4189 SQX1222744
పపరర: ఇదదస
జ అమమన మహమరద

4214 SQX1713460
పపరర: సరయ లకడర తనజససల

95-132/140

తసడడ:జ షణగరఖ అపరపల చనరర తనజససల
ఇసటట ననస:67-1-32
వయససస:24
లస: ససస స
95-132/912

4217 SQX1386466
పపరర: షపక నసజత అసజమ

95-129/547

తసడడ:జ మహమరద రఫస
ఇసటట ననస:67-1-33
వయససస:24
లస: ససస స
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95-129/548

భరస : అబగదల రజజక
ఇసటట ననస:67-1-33
వయససస:44
లస: ససస స
4221 SQX1713783
పపరర: నసజత అసజఎస షపక

95-132/142

95-132/145

95-132/148

95-132/151

95-132/154

95-132/157

95-127/944

భరస : ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-1-43
వయససస:65
లస: ససస స
4242 SQX1528092
పపరర: పస రరజజశన ఖమన

95-132/149

4231 MLJ3751419
పపరర: అపసనన పరరశన షపక�

4234 SQX1713817
పపరర: రహహమమన అబగదల

4237 AP151000594012
పపరర: రఫస మహమరద మహమరద

95-132/159

95-132/162

తసడడ:జ అబగదల రహహమమన మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-75
వయససస:55
లస: పప

95-132/144

4226 SQX1824291
పపరర: రహహమమన అబగదల

95-132/147

4229 AP151000597086
పపరర: ఫసరద రస షపక�

95-132/152

4232 AP151000597085
పపరర: రహమ తషననసర� షపక

95-132/155

4235 AP151000594169
పపరర: అబగదల రజజక

95-132/156

తసడడ:జ అబగదల రహమమన
ఇసటట ననస:67-1-34
వయససస:49
లస: పప
95-132/158

4238 MLJ2598001
పపరర: లలమవత అడడ బబ టటట

95-133/14

భరస : బబబబరరవప అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-1-40/1
వయససస:60
లస: ససస స

4240 SQX2232999
పపరర: రమణ మటర పపడడ

4241 SQX2205482
పపరర: శకనవరస రరవప మటర పపడడ

95-132/923

95-132/924

తసడడ:జ గగరవయఖ మటర పపడడ
ఇసటట ననస:67-1-73
వయససస:53
లస: పప
95-132/160

4244 SQX1372044
పపరర: పస ఫసరరజ ఖమన

95-132/161

భరస : మహమరద అబగదల రహమమన శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:67-1-75
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:జ పస మహబబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-1-75
వయససస:44
లస: పప

4246 SQX2238145
పపరర: మహబబబ బ షపక

4247 SQX1621482
పపరర: కకటటశశర రరవప చసదడ �అపప

భరస : లమల హమధస షపక
ఇసటట ననస:67-1-518
వయససస:26
లస: ససస స

95-132/153

భరస : అబగదల రహమమన�
ఇసటట ననస:67-1-34
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల రహమమన మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-34
వయససస:57
లస: పప

4243 SQX1439505
పపరర: శసశననసర బబగమ

95-132/150

భరస : అబగదల రహమమన� షపక
ఇసటట ననస:67-1-34
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మటర పపడడ
ఇసటట ననస:67-1-73
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పఠరన ఫసరరజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-1-75
వయససస:38
లస: ససస స
4245 SQX1190743
పపరర: మహమరద రఫస

4228 MLJ3751427
పపరర: ఫరరర నన బబగస షపక

4223 SQX1190735
పపరర: జజససరన షపక

తసడడ:జ మహమరద రఫస అబగదల
ఇసటట ననస:67-1-33
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ రజజక అబగదల
ఇసటట ననస:67-1-34
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:67-1-34
వయససస:49
లస: పప
4239 SQX2241362
పపరర: జయ లకడర కలణస

95-132/146

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:67-1-34
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల రజజక
ఇసటట ననస:67-1-34
వయససస:22
లస: పప
4236 MLJ3749009
పపరర: జజన షపక

4225 AP151000597501
పపరర: ససపపరష మర� కకనకకలల�

95-129/550

భరస : అబగదల రజజక
ఇసటట ననస:67-1-33
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:67-1-34
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అబగదల రహమమన�
ఇసటట ననస:67-1-34
వయససస:44
లస: ససస స
4233 SQX1642396
పపరర: అబగదల రహహమన

95-132/143

భరస : పపలర యఖ� కరనకకలల
ఇసటట ననస:67-1-33
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద రఫస అబగదల
ఇసటట ననస:67-1-33
వయససస:21
లస: పప
4230 MLJ3750536
పపరర: రరకలసనన పరరశన� షపక

4222 SQX1190701
పపరర: రరబన షపక

4220 SQX0714444
పపరర: రరబనన షపక

తసడడ:జ రఫస
ఇసటట ననస:67-1-33
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద రఫస
ఇసటట ననస:67-1-33
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రఫస మహమరద
ఇసటట ననస:67-1-33
వయససస:53
లస: ససస స
4227 SQX1824317
పపరర: రహమమన అబగదల

95-129/549

భరస : మహమరద రఫస
ఇసటట ననస:67-1-33
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద రఫస
ఇసటట ననస:67-1-33
వయససస:24
లస: ససస స
4224 AP151000597009
పపరర: మగసతనజ బబగస షపక

4219 SQX0654392
పపరర: మగసతనజ

95-131/749

95-132/163

తసడడ:జ చలమయఖ చసదనజపప
ఇసటట ననస:67-2-9
వయససస:44
లస: ససస స
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4248 MLJ3751625
పపరర: చనన లకడరదదవ� ససటటపటటట�

95-132/164

భరస : రరమమరరవప� ససటటపటటట
ఇసటట ననస:67-2-9
వయససస:46
లస: ససస స
4251 SQX1350735
పపరర: షపక అనసర బబగస

95-132/167

95-132/941

95-132/944

95-132/172

95-132/175

95-132/179

95-133/15

భరస : వనస అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-2-40/2
వయససస:55
లస: ససస స

4261 MLJ0985440
పపరర: ససనల� మగననమగర�

4264 MLJ3751989
పపరర: ససవరష కలమమరర� మగననసగర�

4267 MLJ3749413
పపరర: సససదర రరవప మగననసగర

4270 AP151000594231
పపరర: రరజజ అడడ బబ టటట

95-133/18

4273 MLJ3749439
పపరర: రవ అడడ బబ టటట

95-132/173

4276 MLJ3749447
పపరర: పజకరశస అడడ బబ టటట
తసడడ:జ ఇనననసస అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-2-40/2
వయససస:31
లస: పప

4256 SQX2223808
పపరర: అనశర బబగ మరరర

95-132/943

4259 MLJ3751997
పపరర: శరరష� మగననసగర�

95-132/171

4262 MLJ2597938
పపరర: రమమ మమరర ననననపరగ�

95-132/174

భరస : దదవరనసద� ననననపరగ
ఇసటట ననస:67-2-39
వయససస:45
లస: ససస స
95-132/176

4265 MLJ3749421
పపరర: వజయ కలమమర మగననసగర

95-132/178

తసడడ:జ సససదర రరవప మగననసగర
ఇసటట ననస:67-2-39
వయససస:40
లస: పప
95-132/180

4268 SQX2136356
పపరర: తడలర జజఖత పజభబవత

95-133/985

భరస : మగననసగర వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:67-2-39
వయససస:38
లస: ససస స
95-133/16

4271 AP151000594504
పపరర: దనసస అడడ బబ టటట

95-133/17

తసడడ:జ శశరర అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-2-40
వయససస:50
లస: పప
95-133/19

తసడడ:జ ఇనననసస అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-2-40/1
వయససస:33
లస: పప
95-133/21

95-132/169

తసడడ:జ సససదరరరవప� మగననసగర
ఇసటట ననస:67-2-39
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ శశరర
ఇసటట ననస:67-2-40
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ బబబగ రరవప అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-2-40/1
వయససస:28
లస: పప
4275 SQX0616656
పపరర: అసజమర అడడ బబ టటట

95-132/170

తసడడ:జ భబషణస మగననసగర
ఇసటట ననస:67-2-39
వయససస:67
లస: పప

భరస : శశరర అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-2-40
వయససస:71
లస: ససస స
4272 SQX1179218
పపరర: రరజజశ అడడ బబ టటట

4258 SQX0942912
పపరర: ఈపపరర అరరణ కలమమరర

4253 SQX1350701
పపరర: మహమరద షరరఫ

తసడడ:జ గఫపర బబగ
ఇసటట ననస:67-2-35
వయససస:35
లస: పప

భరస : సససదరరరవప� మగననసగర
ఇసటట ననస:67-2-39
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:జ శశషయఖ ననననపరగ� ననననపరగ
ఇసటట ననస:67-2-39
వయససస:55
లస: పప
4269 MLJ3752003
పపరర: మరరయమర అడడ బబ టటట

95-132/942

తసడడ:జ ససమదరరరవప� మగననసగర
ఇసటట ననస:67-2-39
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ� ననననపరగ
ఇసటట ననస:67-2-39
వయససస:47
లస: ససస స
4266 MLJ3748274
పపరర: రరఘవపలల ననననపరగ�

4255 SQX2142248
పపరర: అసద షపక

95-132/166

తసడడ:జ మహమరద జబవపలమర షరరఫ మహమర
ఇసటట ననస:67-2-35
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససధనకర ఈపపరర
ఇసటట ననస:67-2-37
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర� మగననసగర
ఇసటట ననస:67-2-39
వయససస:34
లస: ససస స
4263 MLJ3750726
పపరర: ఇసదదర ననననపరగ�

95-132/168

తసడడ:జ అయబబ షపక
ఇసటట ననస:67-2-35
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ అకబర బబగ
ఇసటట ననస:67-2-35
వయససస:29
లస: పప
4260 SQX0616573
పపరర: ననగలకడర మగననసగర�

4252 AP151000597176
పపరర: షపక నసరర హన�

4250 SQX1038851
పపరర: రజయమ బబగస షపక

భరస : కరలలషర వల షపక
ఇసటట ననస:67-2-35
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జజబవపలమర షరరఫ� మహమరద
ఇసటట ననస:67-2-35
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : గఫపర బబగ
ఇసటట ననస:67-2-35
వయససస:67
లస: ససస స
4257 SQX2240430
పపరర: గఫపర బబగ మరరర

95-132/165

భరస : షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:67-2-35
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : షపక ఫరరద బబజ షపక
ఇసటట ననస:67-2-35
వయససస:35
లస: ససస స
4254 SQX2240455
పపరర: రబయమ బససజ

4249 SQX1955194
పపరర: అబదన మహమరద

4274 SQX1298372
పపరర: మలలర శశరర అడడ బబ టటట

95-133/20

భరస : రవ అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-2-40/2
వయససస:28
లస: ససస స
95-133/22

4277 SQX1824283
పపరర: వనల మమరర ననననపరగ

95-132/181

తసడడ:జ దదవరనసద ననననపరగ
ఇసటట ననస:67-2-41
వయససస:23
లస: ఇ
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4278 SQX1038919
పపరర: హవల మమరర ననననపరగ

95-133/23

తసడడ:జ దదవరనసద
ఇసటట ననస:67-2-41
వయససస:25
లస: ససస స

4279 MLJ2598241
పపరర: మధసరవరణణ ననననపప గగ

భరస : జజసఫ ననననపప గగ
ఇసటట ననస:67-2-41
వయససస:78
లస: ససస స

95-133/986 4282 MLJ2598225
4281 SQX2167930
పపరర: జజవయర జజసఫ సన ననననపరగ
పపరర: ఎసపస రరరరణణ అసకల

తసడడ:జ దదవరనసద
ఇసటట ననస:67-2-41
వయససస:18
లస: పప
4284 MLJ0981738
పపరర: ససరజసదజ అసకరల

95-133/28

95-133/30

95-133/33

4291 MLJ3752029
పపరర: మననజజఖత నసదదటట

95-133/36

4294 MLJ3748282
పపరర: మననజ రతన కలమమర నసదదటట

95-133/39

4297 MLJ0991356
పపరర: శరసత కలమమరర కకయమఖలమగడడ
భరస : రరజజష కకయఖలమగడడ
ఇసటట ననస:67-2-44
వయససస:39
లస: ససస స

4299 SQX0669549
పపరర: సమమధననస కకకయఖలమగడడ

4300 AP151000597409
పపరర: వజయలకడర కకయఖలమబడడ

95-133/42

భరస : రరజశశకర కకయఖలమగడడ
ఇసటట ననస:67-2-44
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ రరజశశఖర కకయరమబడడ
ఇసటట ననస:67-2-44
వయససస:31
లస: పప
4305 SQX0733816
పపరర: రరజశశఖర కకయఖలమబడడ
తసడడ:జ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:67-2-44
వయససస:52
లస: పప

95-133/31

4303 AP151000594369
పపరర: రరజజష కకయఖలమగడడ
తసడడ:జ వలసన కకయఖలనసడడ
ఇసటట ననస:67-2-44
వయససస:45
లస: పప

95-133/48

95-133/27

4286 SQX1941244
పపరర: నరజసదజ కలమమర అసకరల

4289 SQX0733840
పపరర: శకకరసత కకయఖలమగడడ

95-133/32

95-133/34

4292 MLJ2597276
పపరర: వసమత జజఖత నమదదటట

95-133/35

తసడడ:జ శరఖమ బబబగ
ఇసటట ననస:67-2-43
వయససస:31
లస: ససస స
95-133/37

4295 AP151000594365
పపరర: శరఖసబబబగ నసదదటట

95-133/38

తసడడ:జ మననహరస నసదదటట
ఇసటట ననస:67-2-43
వయససస:59
లస: పప
95-133/40

4298 MLJ0991349
పపరర: ససనత కకయఖలమబడడ

95-133/41

భరస : రవకలమమరర కకయఖలమగడడ
ఇసటట ననస:67-2-44
వయససస:39
లస: ససస స
95-133/43

4301 SQX0718726
పపరర: రరకజష కర

95-133/44

తసడడ:జ రరజశశకర
ఇసటట ననస:67-2-44
వయససస:27
లస: పప
95-133/46

4304 AP151000594367
పపరర: రవకలమమర కకయఖలమగడడ

95-133/47

తసడడ:జ వలసన కకయఖలమగడడ
ఇసటట ననస:67-2-44
వయససస:47
లస: పప

95-133/49 4307 SQX1981406
4306 SQX1980499
పపరర: సససదర వశరల ననగ అవసఆకలల
పపరర: ననగ అవసఆకలల

తసడడ:జ ననగ శశషగరరర రరవప అవసఆకలల
ఇసటట ననస:67-2-44
వయససస:23
లస: పప

95-181/85

తసడడ:జ జజసఫ కకయఖలమగడడ
ఇసటట ననస:67-2-42/1
వయససస:27
లస: పప

భరస : వలసన
ఇసటట ననస:67-2-44
వయససస:54
లస: ససస స
95-133/45

4283 SQX1587114
పపరర: నఖల అసకరల

తసడడ:జ చనన ననగజశశర రరవప అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-42
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ శరఖమ బబబగ నసదదటట
ఇసటట ననస:67-2-43
వయససస:31
లస: పప

భరస : మననజ రతన కలమమర NANDETI
ఇసటట ననస:67-2-43
వయససస:26
లస: ససస స

4302 SQX0019240
పపరర: వననద కలమమర కకయరమబడడ

95-133/29

తసడడ:జ శరఖసబబబగ
ఇసటట ననస:67-2-43
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శరఖమ బబబగ
ఇసటట ననస:67-2-43
వయససస:54
లస: ససస స
4296 SQX1981174
పపరర: శవ పరరశత NANDETI

4288 SQX1307413
పపరర: కకయఖలమగడడ పజశరసత

95-133/25

తసడడ:జ ఫణణసదజ కలమమర అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-42
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:జ కకయఖలమగడడ జజసఫ
ఇసటట ననస:67-2-42/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ వరరసరశమ కకయఖలమగడడ
ఇసటట ననస:67-2-42/1
వయససస:49
లస: పప
4293 AP151000597407
పపరర: పజమలమ నసదదటట

95-133/26

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-2-42
వయససస:42
లస: పప

భరస : జజసఫ కకయఖలమగడడ
ఇసటట ననస:67-2-42/1
వయససస:46
లస: ససస స
4290 AP151000594362
పపరర: జజసఫ కకయఖలమగడడ

4285 MLJ0992115
పపరర: దననయఖ అసకరల

4280 MLJ2593200
పపరర: దదవరనసద ననననపరగ

తసడడ:జ జజసఫ
ఇసటట ననస:67-2-41
వయససస:53
లస: పప

భరస : దననన అయమఖ
ఇసటట ననస:67-2-42
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ రరజజసదజ
ఇసటట ననస:67-2-42
వయససస:36
లస: పప
4287 AP151000597406
పపరర: భబషణకలమమరర కకయఖలమగడడ

95-133/24

95-133/50

తసడడ:జ ననగ శశషగరరర రరవప అవసఆకలల
ఇసటట ననస:67-2-44
వయససస:21
లస: ససస స
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95-133/51

తసడడ:జ మరరయదనసస మమరరగగపరల
ఇసటట ననస:67-2-45
వయససస:33
లస: ససస స
4311 AP151000594323
పపరర: జజన సససదర రరవప చలక

4309 AP151000597381
పపరర: సలలమ చలకర�

95-133/52

భరస : జజనసససదర�
ఇసటట ననస:67-2-45
వయససస:50
లస: ససస స

4310 AP151000594321
పపరర: దనవదస చలకర

95-133/53

తసడడ:జ జజన సససదర రరవప
ఇసటట ననస:67-2-45
వయససస:43
లస: పప

95-133/54

తసడడ:జ రరమసరశమ చలక
ఇసటట ననస:67-2-45
వయససస:55
లస: పప

2155 SQX1202126
పపరర: సబహ ససలమసనన షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12
95-127/161

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:66-9-457
వయససస:27
లస: ససస స
2158 AP151000582364
పపరర: సర తనజ షపక�

95-127/164

95-127/167

95-127/920

95-127/172

95-127/921

తసడడ:జ నజర
ఇసటట ననస:66-9-461
వయససస:27
లస: పప

2165 SQX1339077
పపరర: రహహమమ మహమరద

2168 MLJ2573434
పపరర: కరరమగలమర షపక

2171 SQX1901917
పపరర: సమన షపక

95-127/177

2174 MLJ0984435
పపరర: ఖమమర జహ షపక

95-127/170

2177 SQX0212142
పపరర: ఆరరఫ బబషర మహమరద
తసడడ:జ మగనర బబషర మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-461
వయససస:30
లస: పప

95-127/166

2163 AP151000579090
పపరర: అబగదల మజద షపక

95-127/169

2166 MLJ0982280
పపరర: ఫరరజజన షపక

95-127/171

భరస : ఆయగబ జజన షపక
ఇసటట ననస:66-9-460
వయససస:35
లస: ససస స
95-127/173

2169 AP151000579002
పపరర: ఖమశస మహమరద

95-127/174

తసడడ:జ ఫకకర అహరద
ఇసటట ననస:66-9-460
వయససస:68
లస: పప
95-127/175

2172 SQX1011964
పపరర: ఊమమర అసరర

95-127/176

తసడడ:జ మగనర బబష
ఇసటట ననస:66-9-461
వయససస:26
లస: ససస స
95-127/178

భరస : మగనర భబషర
ఇసటట ననస:66-9-461
వయససస:57
లస: ససస స
95-127/180

2160 SQX1944057
పపరర: చనసద బబషర షపక

తసడడ:జ అబగదల ఘఫపర
ఇసటట ననస:66-9-459
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ నజర షపక
ఇసటట ననస:66-9-461
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నజర
ఇసటట ననస:66-9-461
వయససస:45
లస: ససస స
2176 SQX1011949
పపరర: మగజర షపక

95-127/168

తసడడ:జ అబగదల.గఫపర
ఇసటట ననస:66-9-460
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ ఖససస మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-460
వయససస:39
లస: పప
2173 SQX0023093
పపరర: హససనన బబగస షపక

2162 MLJ0982272
పపరర: జమలమ

95-127/163

తసడడ:జ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-9-457
వయససస:37
లస: పప

భరస : మగనర మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-460
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహమరద ఖమససస
ఇసటట ననస:66-9-460
వయససస:71
లస: ససస స
2170 SQX2307809
పపరర: మగనననర మహమరద

95-127/165

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:66-9-459
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ అనవర సయద
ఇసటట ననస:66-9-459
వయససస:21
లస: పప
2167 SQX0543546
పపరర: రహహమగననసర షపక

2159 SQX1406942
పపరర: అయబబ షపక

2157 SQX1507013
పపరర: తహహర బబగస షపక

భరస : అజమ షపక
ఇసటట ననస:66-9-457
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ అజమ షపక
ఇసటట ననస:66-9-457
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:66-9-457
వయససస:67
లస: పప
2164 SQX2193043
పపరర: శశకట సయద

95-127/162

భరస : ఇసరదన షపక
ఇసటట ననస:66-9-457
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:66-9-457
వయససస:65
లస: ససస స
2161 SQX1944032
పపరర: జజన షపక

2156 SQX1202209
పపరర: మమహతనబ షపక

2175 SQX1901941
పపరర: అనసర షపక

95-127/179

తసడడ:జ నజర
ఇసటట ననస:66-9-461
వయససస:24
లస: పప
95-127/181

2178 SQX0584409
పపరర: నజర షపక

95-127/182

తసడడ:జ మహమరద సరహహబ
ఇసటట ననస:66-9-461
వయససస:55
లస: పప
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2179 AP151000579123
పపరర: మగనర బబషర షపక

95-127/183

తసడడ:జ అననసర బబషర
ఇసటట ననస:66-9-461
వయససస:60
లస: పప
2182 SQX1038299
పపరర: నజబ బబషర షపక

95-127/186

95-127/922

95-127/191

95-127/194

తలర : జజమలలననసర బబగస
ఇసటట ననస:66-9-464
వయససస:36
లస: పప
2194 SQX0979385
పపరర: షపక నససన
జ

95-127/197

95-127/200

95-127/203

తసడడ:జ ఆససయమబబగస�
ఇసటట ననస:66-9-466
వయససస:56
లస: పప
2206 MLJ0984989
పపరర: గగలల న ఆరర
తసడడ:జ రఫస బబగ
ఇసటట ననస:66-9-467
వయససస:39
లస: ససస స

2187 SQX1202274
పపరర: జహహదన పఠరన

95-127/190

తసడడ:జ ఇకరబల రహమమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-9-464
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ నసరరలమరఖమన
ఇసటట ననస:66-9-464
వయససస:33
లస: పప

2192 MLJ0983122
పపరర: అఫరలలలజహమమన.ఖమన

2193 MLJ2573087
పపరర: ఫజలలరకహమమన ఖమన

95-127/195

2195 MLJ2577153
పపరర: రరజజశనన ఖమతషన షపక

2198 AP151000582208
పపరర: మహరద మగసతనజ

2201 AP151000582390
పపరర: మమగల రరహననఖమతతన�

2204 SQX1623512
పపరర: అయయషర ఫరరరన

2207 AP151000582429
పపరర: షసషరద బబగస�
భరస : రఫస బబగ�
ఇసటట ననస:66-9-467
వయససస:55
లస: ససస స

95-127/193

95-127/196

తసడడ:జ మహ. ఇకబలలర రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-464
వయససస:40
లస: పప
95-127/198

2196 MLJ2577781
పపరర: కరరషరర జహ

95-127/199

భరస : హహసపసన ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-465
వయససస:36
లస: ససస స
95-127/201

2199 SQX0953885
పపరర: హమద బరకతషలమర ఖమన

95-127/202

తసడడ:జ నసరరలమరఖమన
ఇసటట ననస:66-9-465
వయససస:40
లస: పప
95-127/204

2202 MLJ2573608
పపరర: మగల మహబగ ససభబన

95-127/205

తసడడ:జ మసరసననసహహబ
ఇసటట ననస:66-9-466
వయససస:53
లస: పప
95-127/207

తసడడ:జ ఇరరలద బబగ
ఇసటట ననస:66-9-467
వయససస:23
లస: ససస స
95-127/209

95-127/188

95-127/192 2190 MLJ0983239
2189 MLJ0980953
పపరర: జమలలర రహమమన ఖమన పఠరన
పపరర: హమద హసపసన .ఖమన

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:66-9-466
వయససస:45
లస: ససస స
95-127/206

2184 MLJ2577443
పపరర: షరహహన షపక

భరస : ఫరజల రరహమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-9-464
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నసరరలర మఖమన
ఇసటట ననస:66-9-465
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : అబగదల రరవపఫ మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-466
వయససస:29
లస: ససస స
2203 AP151000579419
పపరర: అబగదల రరవపఫ�

95-127/189

తసడడ:జ నసరరలమరఖమన
ఇసటట ననస:66-9-465
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : హమద బరకతషలర
ఇసటట ననస:66-9-465
వయససస:36
లస: ససస స
2200 SQX1698034
పపరర: నఫససర మఈన మహమరద

2186 AP151000582450
పపరర: సరజదన ఖమతతన

95-127/185

భరస : లమల జజన
ఇసటట ననస:66-9-463
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇకరబల.రహమమన.ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-464
వయససస:38
లస: పప

భరస : హమద హహసపవన ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-465
వయససస:31
లస: ససస స
2197 SQX0584045
పపరర: గరససయమ బబగస

95-127/187

తసడడ:జ ఇకరబరరసరకహమననదన
ఇసటట ననస:66-9-464
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఖమధర రహహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-464
వయససస:80
లస: ససస స
2191 SQX0861203
పపరర: హహసపవసన ఖమన md

2183 AP151000579523
పపరర: అయబఖబ షపక

2181 AP151000582439
పపరర: సరజదనబబగస�

భరస : జజనభబషర�
ఇసటట ననస:66-9-462
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన బబష
ఇసటట ననస:66-9-462
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ లమల జజన షపక
ఇసటట ననస:66-9-463
వయససస:18
లస: పప
2188 AP151000582211
పపరర: జమలలననసర యసడడ

95-127/184

భరస : సయఖద రరయమజ హహసపసన
ఇసటట ననస:66-9-462
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన బబషర
ఇసటట ననస:66-9-462
వయససస:34
లస: పప
2185 SQX2388098
పపరర: ససబబన షపక

2180 SQX1011972
పపరర: ఊమమర సలమర

2205 SQX0953901
పపరర: ఎసడడ నఫసస

95-127/208

భరస : ఇలయమయమస బబగ
ఇసటట ననస:66-9-467
వయససస:27
లస: ససస స
95-127/210

2208 AP151000582190
పపరర: కరరమగననసర�

95-127/211

భరస : ఇసరరయల బబగ�
ఇసటట ననస:66-9-467
వయససస:57
లస: ససస స
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2209 AP151000582298
పపరర: షసససననసర�

95-127/212

భరస : అబగదల రజజక�
ఇసటట ననస:66-9-467
వయససస:80
లస: ససస స
2212 MLJ0982124
పపరర: ఫపవరరజ బబగ

95-127/215

95-127/218

95-127/216

2216 SQX0998443
పపరర: షబబనన షపక

95-127/221

2219 MLJ2574184
పపరర: జమల షపక

95-127/219

తసడడ:జ రఫసబబగ
ఇసటట ననస:66-9-468
వయససస:60
లస: పప

2222 SQX1308585
పపరర: రజయమ ససలమసనన మహమరద

2214 AP151000579557
పపరర: ఇసరరయల బబగ

95-127/217

2217 SQX0574392
పపరర: షరహహన షపక

95-127/220

భరస : జమల
ఇసటట ననస:66-9-468
వయససస:31
లస: ససస స
95-127/222

తసడడ:జ సరరదర
ఇసటట ననస:66-9-468
వయససస:33
లస: పప
95-127/224

95-127/214

తసడడ:జ అమర బబగ
ఇసటట ననస:66-9-467
వయససస:57
లస: పప

భరస : జజకకర షపక
ఇసటట ననస:66-9-468
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరరదర
ఇసటట ననస:66-9-468
వయససస:60
లస: ససస స
2221 SQX0271551
పపరర: రరయమజ బబగ

2213 SQX1623504
పపరర: ఇరరలద బబగ

2211 SQX0953919
పపరర: ఎసడడ ఇలయమస బబగ

తసడడ:జ ఇసరరయల
ఇసటట ననస:66-9-467
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ అమర బబగ
ఇసటట ననస:66-9-467
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:జ అమర బబగ
ఇసటట ననస:66-9-467
వయససస:62
లస: పప
2218 AP151000582101
పపరర: సరరసజ బబగస షపక

95-127/213

భరస : అమర బబగ�
ఇసటట ననస:66-9-467
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇసరరయల బబగ
ఇసటట ననస:66-9-467
వయససస:34
లస: పప
2215 AP151000579080
పపరర: రఫస బబగ

2210 AP151000582428
పపరర: బదదరరననసర�

2220 MLJ2574259
పపరర: జజకకర షపక

95-127/223

తసడడ:జ సరరదర
ఇసటట ననస:66-9-468
వయససస:35
లస: పప
95-127/225

2223 MLJ0988154
పపరర: రహహమమ ససలమసనన

95-127/226

భరస : ఇననయత ఉర రహమమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-469
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ ససలమసన సరహహబ
ఇసటట ననస:66-9-469
వయససస:38
లస: ససస స

2225 AP151000582039
పపరర: జజహహరబ

95-127/228

2226 SQX0234971
పపరర: మగజబబర రహమమన
మహమరద
తసడడ:జ మహమరద ససలమసన
ఇసటట ననస:66-9-469
వయససస:31
లస: పప

95-127/229

95-127/230 2228 MLJ0983536
2227 SQX0244616
పపరర: అబగదల రహమమన మహమరద
పపరర: ఇననయత ర రహమమన
మహమరద
తసడడ:జ ససలమసన ఐసడడ
తసడడ:జ మహమరద ససలమసన
ఇసటట ననస:66-9-469
ఇసటట ననస:66-9-469
వయససస:33
లస: పప
వయససస:34
లస: పప

95-127/231

2229 AP151000579417
పపరర: మగకమల రరహమమన

95-127/232

2230 AP151000579391
పపరర: మగజమల రరహమమన
మహమరద
తసడడ:జ మహమరద ససలమసన
ఇసటట ననస:66-9-469
వయససస:43
లస: పప

95-127/233

2231 AP151000579104
పపరర: ఖలల రఠల రరహమమన
మహమరద
తసడడ:జ మహమరద ససలమసన
ఇసటట ననస:66-9-469
వయససస:44
లస: పప

95-127/234

2233 SQX1642313
పపరర: శమ ససలమసనన మహమరద

95-127/236

2234 SQX1064385
పపరర: బ బ హజర షపక

95-127/237

2224 SQX1642149
పపరర: రరహనన ససలమసన మహమరద

95-127/227

భరస : ఖలల రహమమన
ఇసటట ననస:66-9-469
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మహమరద ససలమసవన
ఇసటట ననస:66-9-469
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : అబగదల రరహరన మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-469
వయససస:22
లస: ససస స
2236 SQX2240125
పపరర: మహమగరద పటబన
భరస : మహమరద ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-470
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద ససలమసన
ఇసటట ననస:66-9-469
వయససస:42
లస: పప

2237 SQX1485896
పపరర: గరససయమ ఖమన పఠరన
భరస : మమలమల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-9-470
వయససస:33
లస: ససస స

95-127/235

తసడడ:జ మహమరద ససలమసన
ఇసటట ననస:66-9-469
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ అలమరహ బకలశ
ఇసటట ననస:66-9-470
వయససస:28
లస: ససస స
95-127/923

2232 MLJ0988352
పపరర: హహసపసన మహమరద

2235 SQX1642131
పపరర: జజరరన బబగస మహమరద

95-127/238

భరస : మగఖమర రహమమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-470
వయససస:34
లస: ససస స
95-128/311

95-128/312
2238 SQX0970822
పపరర: ఖలలలర రహమమన మహమరద

తసడడ:జ ససలమసన
ఇసటట ననస:66-9-470
వయససస:47
లస: పప

Page 332 of 402

2239 SQX2241263
పపరర: హఫసజ పటబన
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95-128/1159

తసడడ:జ మహమరద ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-470
వయససస:39
లస: పప
2242 SQX1697887
పపరర: ఫరరర నన మహమరద

95-127/240

95-127/924

2248 MLJ2577377
పపరర: నజ మమ షపక

95-127/243

భరస : అననసర
ఇసటట ననస:66-9-472
వయససస:45
లస: ససస స
95-127/246

95-127/249

95-127/252

95-127/254

తసడడ:జ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:66-9-475
వయససస:67
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:66-9-476
వయససస:61
లస: ససస స

2249 AP151000582100
పపరర: ఖమర జహ షపక

2250 SQX0788612
పపరర: సయఖద షబబర

2252 AP151000579249
పపరర: సరరదర షపక

2255 SQX1064427
పపరర: సయఖద మగనశర

2258 SQX0451716
పపరర: రరజశన సయఖద

2261 SQX0689216
పపరర: మమమమగననసర పరటటబసడర

2264 SQX0574020
పపరర: షపక హససనన

95-127/244

2267 SQX0585141
పపరర: షబబర షపక
తసడడ:జ జజన షపక
ఇసటట ననస:66-9-476
వయససస:29
లస: పప

95-127/926

95-127/245

తసడడ:జ అననసరర
ఇసటట ననస:66-9-472
వయససస:27
లస: పప
95-127/247

2253 AP151000582344
పపరర: షకకల సయఖద

95-127/248

భరస : అనశర సయఖద
ఇసటట ననస:66-9-473
వయససస:49
లస: ససస స
95-127/250

2256 SQX1458695
పపరర: హససనన సయఖద

95-127/251

భరస : ఇబజహహస సయఖద
ఇసటట ననస:66-9-474
వయససస:51
లస: ససస స
95-127/253

2259 SQX2224095
పపరర: ఇరరహన బబగస పఠరన

95-127/927

తసడడ:జ యగససబ ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-474
వయససస:28
లస: ససస స
95-127/255

2262 SQX0271601
పపరర: సరరదర బబజ పరటటబసడర

95-127/256

తసడడ:జ ఛనన షరరఫ
ఇసటట ననస:66-9-475
వయససస:42
లస: పప
95-127/258

భరస : జనసనసపవదన
ఇసటట ననస:66-9-476
వయససస:29
లస: ససస స
95-127/260

95-127/242

2247 SQX2380574
పపరర: ఇకబబల మహమరద
తసడడ:జ ఇశరక మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-471
వయససస:28
లస: పప

భరస : చనన షరరఫ
ఇసటట ననస:66-9-475
వయససస:58
లస: ససస స
95-127/257

2244 MLJ2574028
పపరర: సతనసర షపక

భరస : మబకమరర రహమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-471
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇబజహహస
ఇసటట ననస:66-9-474
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ సరరదర బబజ
ఇసటట ననస:66-9-475
వయససస:42
లస: ససస స

2266 SQX0584276
పపరర: రహహమగనసరస షపక

95-127/925

తసడడ:జ అనశర
ఇసటట ననస:66-9-473
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ ఇబజహహస
ఇసటట ననస:66-9-474
వయససస:30
లస: పప

2263 SQX0689620
పపరర: చనన షరరఫ పరటటబసడర

2246 SQX2116440
పపరర: జరరనన బబగసమ మమసహమరద

95-127/239

తసడడ:జ ఇషరక
ఇసటట ననస:66-9-471
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ ఆదసబ
ఇసటట ననస:66-9-472
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:జ అనశర
ఇసటట ననస:66-9-473
వయససస:27
లస: పప

2260 SQX0214635
పపరర: ఖమషసరర పరటటబసడర

95-127/241

భరస : ఇషరక
ఇసటట ననస:66-9-472
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:జ ఆదసబ
ఇసటట ననస:66-9-472
వయససస:57
లస: పప

2257 SQX0451724
పపరర: ఇమరరన సయఖద

2243 MLJ2573442
పపరర: రరయమజ మహమరద

2241 SQX1697937
పపరర: నజజర మహమరద

తసడడ:జ ఇససక మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-471
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇషరక
ఇసటట ననస:66-9-471
వయససస:33
లస: పప

2245 SQX2116432
పపరర: మబకమరర రహమన
మహమరద
తసడడ:జ ససలమసన మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-471
వయససస:42
లస: పప

2254 SQX0953943
పపరర: అకబర సయఖద

95-128/1160

భరస : హఫసజ
ఇసటట ననస:66-9-470
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరయమజ మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-471
వయససస:31
లస: ససస స

2251 AP151000579284
పపరర: ఇషరక షపక

2240 SQX2240166
పపరర: షకకర పటబన

2265 SQX0584268
పపరర: హససనన షపక

95-127/259

భరస : మగబబల హహసపసన
ఇసటట ననస:66-9-476
వయససస:33
లస: ససస స
95-127/261

2268 SQX0644369
పపరర: జనసన సపవదన

95-127/262

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:66-9-476
వయససస:34
లస: పప
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2269 SQX0585216
పపరర: దనవపద షపక
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95-127/263

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:66-9-476
వయససస:37
లస: పప
2272 AP151000582053
పపరర: మత షపక

95-127/266

95-127/269

95-127/272

95-127/275

95-127/278

95-127/280

95-127/811

భరస : ఇబజహహస ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-481
వయససస:40
లస: ససస స

2282 SQX0716985
పపరర: షమ షషన బబగస

2285 SQX2119931
పపరర: ససహహహల సయఖద

2288 SQX2030047
పపరర: బబషర షపక

2291 SQX2042349
పపరర: షబబర షపక

95-127/814

2294 SQX2183929
పపరర: షబబర షపక

95-127/276

2297 SQX1642107
పపరర: మమలమల ఖమన పఠరన
తసడడ:జ ఉసరరన పఠరన ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-481
వయససస:39
లస: పప

2277 AP151000579612
పపరర: సరలమర సయఖద

95-127/271

2280 MLJ0985689
పపరర: సలస షపక

95-127/274

2283 SQX0716449
పపరర: యగసఫ బబగ

95-127/277

తసడడ:జ సలమస బబవగ
ఇసటట ననస:66-9-479
వయససస:42
లస: పప
95-128/1161

2286 SQX0897405
పపరర: రరయమజ షపక

95-127/279

తసడడ:జ మగబబల
ఇసటట ననస:66-9-480
వయససస:29
లస: పప
95-127/809

2289 SQX2041036
పపరర: గరససయమ షపక

95-127/810

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-9-480
వయససస:54
లస: ససస స
95-127/812

2292 SQX2032647
పపరర: హడడయమ షపక

95-127/813

భరస : మగజజమల షపక
ఇసటట ననస:66-9-480
వయససస:33
లస: ససస స
95-128/1162

2295 SQX2182814
పపరర: అయయషర షపక

95-128/1163

Deleted

తసడడ:జ బబష షపక
ఇసటట ననస:66-9-480
వయససస:32
లస: పప
95-127/281

95-127/268

తసడడ:జ ఇబజహహస
ఇసటట ననస:66-9-478
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-9-480
వయససస:37
లస: పప

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:66-9-480
వయససస:32
లస: ససస స
2296 MLJ0980326
పపరర: అమ దసన పఠరన

95-127/273

తసడడ:జ అబగదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:66-9-480
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:జ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-9-480
వయససస:39
లస: పప
2293 SQX2040988
పపరర: అయయషర షపక

2279 SQX1698190
పపరర: అయబఖబ సయఖద

2274 MLJ2577708
పపరర: సరజదన సయఖద

తసడడ:జ అబబబస
ఇసటట ననస:66-9-478
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ ఇకబబల సయఖద
ఇసటట ననస:66-9-479
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ జరవనసలబద న
ఇసటట ననస:66-9-480
వయససస:52
లస: పప
2290 SQX2032621
పపరర: మగజజమల షపక

95-127/270

భరస : యగసఫ బబగ
ఇసటట ననస:66-9-479
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ సలమస బబగ
ఇసటట ననస:66-9-479
వయససస:42
లస: పప
2287 SQX0897421
పపరర: మకలబల షపక

2276 AP151000582231
పపరర: రహహమగననసర సయఖద

95-127/265

భరస : ఎకరబల
ఇసటట ననస:66-9-478
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ అబబబస సయఖద
ఇసటట ననస:66-9-478
వయససస:46
లస: పప

భరస : అబగదల బబవగ
ఇసటట ననస:66-9-479
వయససస:37
లస: ససస స
2284 SQX0517185
పపరర: అసదసలమర బబగ ఎస డడ

95-127/267

భరస : అబబబస
ఇసటట ననస:66-9-478
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:జ సయఖద అబబబస
ఇసటట ననస:66-9-478
వయససస:45
లస: పప
2281 SQX0647420
పపరర: మఝర బబగస

2273 SQX0946194
పపరర: ఖలలలలర రరహమన షపక

2271 SQX0897397
పపరర: రజయమ ససలమసనన షపక

భరస : ఖలలల రరహరన
ఇసటట ననస:66-9-477
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:66-9-477
వయససస:38
లస: పప

భరస : సలస
ఇసటట ననస:66-9-478
వయససస:45
లస: ససస స
2278 SQX0584920
పపరర: ఇకరబల సయఖద

95-127/264

తసడడ:జ జజన షపక
ఇసటట ననస:66-9-476
వయససస:39
లస: పప

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:66-9-477
వయససస:65
లస: ససస స
2275 MLJ0980664
పపరర: నససమమ షపక

2270 SQX0644393
పపరర: మగబబల హహసపసన

భరస : శబబర షపక
ఇసటట ననస:66-9-480
వయససస:32
లస: ససస స
95-127/282

2298 MLJ0980052
పపరర: ఇబజహహసఖమన

95-127/283

తసడడ:జ ఉసరరననదన
ఇసటట ననస:66-9-481
వయససస:45
లస: పప
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పపరర: రరఫ అబగదల
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95-127/284

తసడడ:జ మదనరరసహహబ
ఇసటట ననస:66-9-481
వయససస:70
లస: పప
2302 SQX1605106
పపరర: నసరర హన మహమరద

95-127/287

95-127/290

95-127/293

95-127/296

95-127/299

95-127/302

95-127/305

భరస : మకలబల
ఇసటట ననస:66-9-486
వయససస:45
లస: ససస స

2312 MLJ2577013
పపరర: ఫరతమమ షపక

2315 SQX0689638
పపరర: గరస భబషర షపక

2318 SQX1316927
పపరర: ఫరరన షపక

2321 SQX1316968
పపరర: షరరఫ షపక

95-127/308

2324 SQX2039147
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-127/297

2327 AP151000582253
పపరర: ఐయయషర
భరస : అబబబస అల
ఇసటట ననస:66-9-486
వయససస:45
లస: ససస స

2307 MLJ0984831
పపరర: ఫసర దథయరజ షపక

95-127/292

2310 SQX0689208
పపరర: పరతమ షపక

95-127/295

2313 SQX0689224
పపరర: మగసతనజ బబగస సయఖద

95-127/298

భరస : ఇబబజహహమ
ఇసటట ననస:66-9-484
వయససస:74
లస: ససస స
95-127/300

2316 SQX0631614
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-127/301

తసడడ:జ ఇబజహహస
ఇసటట ననస:66-9-484
వయససస:46
లస: పప
95-127/303

2319 SQX1064468
పపరర: రఫసయమ ససలమసనన షపక
మహమరద
భరస : మగజమరర రహమమన
ఇసటట ననస:66-9-485
వయససస:33
లస: ససస స

95-127/304

95-127/306

2322 SQX1642123
పపరర: బబజ షపవక

95-127/307

తసడడ:జ అబగదల రఠఫ
ఇసటట ననస:66-9-485
వయససస:42
లస: పప
95-131/580

తసడడ:జ నజర షపక
ఇసటట ననస:66-9-485
వయససస:27
లస: పప
95-127/310

95-127/289

భరస : గరస భబషర
ఇసటట ననస:66-9-484
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ నజర షపక
ఇసటట ననస:66-9-485
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల గపపర
ఇసటట ననస:66-9-485
వయససస:50
లస: పప
2326 SQX0516864
పపరర: అఫప జ జ షపక

95-127/294

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-9-485
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:66-9-485
వయససస:41
లస: ససస స
2323 AP151000579196
పపరర: జలల

2309 MLJ0984674
పపరర: బషసర షపక

2304 SQX0644476
పపరర: మహబబబ షపక

భరస : అబగదల రఫస షపక
ఇసటట ననస:66-9-483
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:జ ఈబబజహహమ
ఇసటట ననస:66-9-484
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ జలల షపవక
ఇసటట ననస:66-9-485
వయససస:23
లస: ససస స
2320 SQX1642115
పపరర: మహమరద రజషర ససలమసనన

95-127/291

భరస : రఫసవపదదదన
ఇసటట ననస:66-9-484
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:66-9-484
వయససస:28
లస: పప
2317 SQX1642156
పపరర: షబబనన షపవక

2306 AP151000579145
పపరర: అబగదల నజర�

95-127/286

తసడడ:జ హనఫ
ఇసటట ననస:66-9-482
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల.రరఫ
ఇసటట ననస:66-9-483
వయససస:35
లస: పప

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:66-9-484
వయససస:41
లస: ససస స
2314 SQX1184688
పపరర: ఇబజహహస షపక

95-127/288

తసడడ:జ కమరరననసర�
ఇసటట ననస:66-9-482
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రరవపఫ
ఇసటట ననస:66-9-483
వయససస:28
లస: పప
2311 SQX0023135
పపరర: మహబబబ షపక

2303 SQX1642099
పపరర: మగహమరద అడడఫ
జ ట

2301 SQX0583930
పపరర: జ.పరరశన

భరస : ఎస.డడ.షరరఫ
ఇసటట ననస:66-9-482
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ షరరఫ MD
ఇసటట ననస:66-9-482
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:జ కమరరననసర
ఇసటట ననస:66-9-482
వయససస:47
లస: పప
2308 SQX0953935
పపరర: ఫపవరరజ షపక

95-127/285

భరస : ననజర మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-482
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ హనఫ మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-482
వయససస:62
లస: ససస స
2305 AP151000579219
పపరర: షరరఫ

2300 SQX1339275
పపరర: సరదదకలననస మహమరద

2325 SQX0321463
పపరర: షపక హససనన బబగస

95-127/309

భరస : షపక బబషర
ఇసటట ననస:66-9-486
వయససస:33
లస: ససస స
95-127/311

2328 AP151000582251
పపరర: సరరదర బబగస

95-127/312

భరస : జజన భబష
ఇసటట ననస:66-9-486
వయససస:34
లస: ససస స
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పపరర: అశకఫపననసర షపక
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95-127/313

భరస : సపవదన షపక
ఇసటట ననస:66-9-486
వయససస:67
లస: ససస స
2332 AP151000579076
పపరర: కరరమగదదదన

95-127/316

95-127/318

95-127/321

95-127/324

95-127/327

95-127/330

95-127/333

తసడడ:జ అకస ర షపక
ఇసటట ననస:66-9-491
వయససస:24
లస: ససస స

2342 SQX1567066
పపరర: జరవనసల అబదదన సయఖద

2345 AP151000582135
పపరర: మహభగననసర

2348 SQX0464214
పపరర: షబబర సయఖద

2351 SQX1011840
పపరర: కరరమబన షపక

95-127/336

2354 SQX2238434
పపరర: గరససయ షపక

95-127/325

2357 SQX2389377
పపరర: సరరసజ షపక
భరస : అకస ర షపక
ఇసటట ననస:66-9-491
వయససస:40
లస: ససస స

2337 SQX1317115
పపరర: ఫపవజదదదన షపక

95-127/320

2340 SQX0428276
పపరర: ఫససహహజమ మహమరద

95-127/323

2343 SQX1642321
పపరర: సరజద సపవడ

95-127/326

భరస : సపవడ మగజజసమల
ఇసటట ననస:66-9-489
వయససస:25
లస: ససస స
95-127/328

2346 SQX0464198
పపరర: మగదదసపర సయఖద

95-127/329

తసడడ:జ షబబర
ఇసటట ననస:66-9-489
వయససస:29
లస: పప
95-127/331

2349 SQX1012103
పపరర: రహమతన షపక

95-127/332

తలర : దహలతషననసర
ఇసటట ననస:66-9-490
వయససస:32
లస: ససస స
95-127/334

2352 SQX1011832
పపరర: బబజ షపక

95-127/335

తసడడ:జ లతఫ
ఇసటట ననస:66-9-490
వయససస:33
లస: పప
95-127/928

తసడడ:జ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-9-490
వయససస:29
లస: ససస స
95-127/337

95-127/815

తసడడ:జ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:66-9-488
వయససస:32
లస: పప

భరస : లతఫ
ఇసటట ననస:66-9-490
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖమదర
ఇసటట ననస:66-9-490
వయససస:43
లస: పప
2356 SQX1308593
పపరర: షబబన తమమ షపక

95-127/322

తసడడ:జ ఖమదర బబషర
ఇసటట ననస:66-9-489
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఖదసదస
ఇసటట ననస:66-9-490
వయససస:42
లస: ససస స
2353 SQX0425488
పపరర: సరదదఖ సయఖద

2339 SQX1339440
పపరర: షరరరల షపక

2334 SQX2074870
పపరర: జజఫర షపక

తసడడ:జ జరవలలఫఫన షపక
ఇసటట ననస:66-9-487
వయససస:55
లస: పప

భరస : షబబర అహమరద
ఇసటట ననస:66-9-489
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ షబర
ఇసటట ననస:66-9-489
వయససస:34
లస: పప
2350 SQX1011782
పపరర: సరయదన సయఖద

95-127/319

తసడడ:జ ఇబజహహస సయఖద
ఇసటట ననస:66-9-488
వయససస:54
లస: పప

భరస : మహమరద జజడడ
ఇసటట ననస:66-9-489
వయససస:30
లస: ససస స
2347 SQX0146324
పపరర: మగజరమర సయఖద

2336 SQX1699727
పపరర: సపవఫ షపక

95-127/315

తసడడ:జ అబబబస షపక
ఇసటట ననస:66-9-486
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:66-9-488
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:66-9-488
వయససస:53
లస: పప
2344 SQX0467928
పపరర: మమహర బబనస మహమరద

95-127/317

తసడడ:జ అకస ర షపక
ఇసటట ననస:66-9-487
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఫససహహజమ మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-488
వయససస:28
లస: ససస స
2341 SQX1507039
పపరర: మసరసన వల షపక

2333 MLJ2573152
పపరర: అబబబస ఆల

2331 AP151000579218
పపరర: ఖమజ షపక

తసడడ:జ షపక జజన బబషర
ఇసటట ననస:66-9-486
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ షపక జజన బబషర
ఇసటట ననస:66-9-486
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఫసజదదదన
ఇసటట ననస:66-9-487
వయససస:50
లస: ససస స
2338 SQX1507047
పపరర: అఫరసన మహమరద

95-127/314

తసడడ:జ రఫస షపక
ఇసటట ననస:66-9-486
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:జ హలమగననసర
ఇసటట ననస:66-9-486
వయససస:47
లస: పప
2335 SQX1011824
పపరర: షబనన పరరశన షపక

2330 SQX1591263
పపరర: అబగదల రరహమన షపక

2355 SQX2238632
పపరర: మసరసన షపక

95-128/1164

తసడడ:జ పచ హహసన
ఇసటట ననస:66-9-490
వయససస:53
లస: పప
95-127/929

2358 SQX2122554
పపరర: షబనస షపక

95-127/930

తసడడ:జ అకస ర షపక
ఇసటట ననస:66-9-491
వయససస:22
లస: ససస స
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95-127/931

తసడడ:జ అకస ర
ఇసటట ననస:66-9-491
వయససస:22
లస: పప
2362 SQX1040005
పపరర: ఫజలలననసర షపక

95-137/485

95-137/488

95-137/490

95-137/493

95-137/494

2369 AP151000576291
పపరర: మరరబబయయ యస

2372 SQX2414043
పపరర: అమతషల రకకబ

2375 SQX0659359
పపరర: షకకలమ బబగస పఠరన

95-137/497

భరస : గరస మహరధ
ఇసటట ననస:66-9-499
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నససజదదన
ఇసటట ననస:66-9-499
వయససస:62
లస: ససస స

95-128/1165

95-137/522

2370 AP151000576427
పపరర: కరజజరరవప ససరఖకళయఖణస

2384 MLJ1741461
పపరర: జజరరన షపక షపక

2387 SQX1507526
పపరర: గరస షపక
తసడడ:జ నససజదదదన షపక
ఇసటట ననస:66-9-499
వయససస:40
లస: పప

95-137/492

2373 SQX2413334
పపరర: మహమరద షరదదయమ

95-128/1166

తసడడ:జ మహమరద ననమమన
ఇసటట ననస:66-9-494
వయససస:20
లస: ససస స
95-137/495

2376 SQX0044727
పపరర: ననమమన మహమరద

95-137/496

తసడడ:జ మహమరద ఉసరరన
ఇసటట ననస:66-9-494
వయససస:59
లస: పప
95-137/499

భరస : తషలససరరమ
ఇసటట ననస:66-9-496
వయససస:47
లస: ససస స
95-137/501

2382 SQX1128306
పపరర: అబగదల రహహస షపక

95-137/502

తసడడ:జ నసరరదదదన
ఇసటట ననస:66-9-498
వయససస:48
లస: పప
95-137/504

తసడడ:జ నససజదదదన
ఇసటట ననస:66-9-499
వయససస:33
లస: ససస స
95-137/506

2367 SQX1040096
పపరర: షమమ షపక

తసడడ:జ కకషననజవప
ఇసటట ననస:66-9-493
వయససస:43
లస: పప

భరస : అబగదల రహహస
ఇసటట ననస:66-9-498
వయససస:41
లస: ససస స
95-137/503

95-137/487

95-137/498 2379 AP151000576296
2378 SQX1507575
పపరర: మహమరద ఉసరరన తనశర
పపరర: రతనకలమమరర యస.యమ

95-137/500 2381 SQX1128314
2380 SQX0329789
పపరర: మమహర ససతతష ససజజననమగలక
పపరర: అసరత షపక

2386 SQX0971655
పపరర: షపవక సరబరర బబగస

95-137/491

తసడడ:జ మహమరద నఊమమన
ఇసటట ననస:66-9-495
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ తషలససరరస
ఇసటట ననస:66-9-496
వయససస:31
లస: పప

2364 SQX1040047
పపరర: ఫసరరజ బబష షపక

భరస : మగజబగర రహమమన షపక
ఇసటట ననస:66-9.492
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఇబజహహస ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-494
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-494
వయససస:78
లస: పప

2383 SQX0659375
పపరర: తడవబగననసర షపక

95-137/489

భరస : మహమరద ననమమన
ఇసటట ననస:66-9-494
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ననమన
ఇసటట ననస:66-9-494
వయససస:53
లస: ససస స
2377 SQX0659276
పపరర: పఠరన ఇబజహహస ఖమన

2366 SQX0450254
పపరర: హహమమయగన బబషర షపక

95-137/484

తసడడ:జ హహమమయగన బబష షపక
ఇసటట ననస:66-9-492
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకషన యస
ఇసటట ననస:66-9-493
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:జ మమవయఖ
ఇసటట ననస:66-9-493
వయససస:72
లస: పప
2374 SQX0450239
పపరర: అమగతషల రరకలఖబ

95-137/486

తసడడ:జ అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:66-9-492
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:జ హహమమయగన బబష షపక
ఇసటట ననస:66-9-493
వయససస:33
లస: ససస స
2371 MLJ3181351
పపరర: కకషన రరవప యస.కజ

2363 SQX1040062
పపరర: ననషద షపక

2361 SQX1415331
పపరర: షరహహద బబగస షపక

భరస : ననషరద షపక
ఇసటట ననస:66-9-492
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ హహమమయగన బబష షపక
ఇసటట ననస:66-9-492
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ హహమమయగన బబష షపక
ఇసటట ననస:66-9-492
వయససస:40
లస: పప
2368 SQX1040088
పపరర: దదలల మద షపక

95-137/483

భరస : ఫసరరజ బబషర
ఇసటట ననస:66-9-492
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హహమమయగన బబష షపక
ఇసటట ననస:66-9-492
వయససస:56
లస: ససస స
2365 SQX1040021
పపరర: మగజబగర రహమమన షపక

2360 SQX1065003
పపరర: దదలల మద షపక

2385 AP151000576294
పపరర: నసరరననసర యస.డడ

95-137/505

భరస : సరబర
ఇసటట ననస:66-9-499
వయససస:40
లస: ససస స
95-137/507

2388 SQX1357293
పపరర: మమలక బబగమ షపక

95-137/508

తసడడ:జ అబగదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:66-9-500
వయససస:26
లస: ససస స
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2389 SQX1357350
పపరర: మగసటబజ బబగమ షపక

95-137/509

తసడడ:జ అబగదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:66-9-500
వయససస:27
లస: ససస స
2392 SQX2373181
పపరర: ససఫసయమ షపక

95-127/933

95-137/512

95-137/514

95-137/517

95-127/340

95-127/343

95-127/346

తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:66-9-504
వయససస:47
లస: పప

2402 SQX1202290
పపరర: జజరరన షపక

2405 MLJ0991638
పపరర: నజజర షపక

2408 MLJ0981308
పపరర: రరజజశన పరరశన షపక

2411 MLJ0980276
పపరర: గరస షపక

95-127/349

2414 AP151000579261
పపరర: కరరమగలమర యస కర

95-127/338

2417 AP151000579183
పపరర: రఫసఉదదదన యస కర
తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:66-9-504
వయససస:48
లస: పప

2397 SQX2300713
పపరర: అకకస షపక

95-127/935

2400 MLJ3181633
పపరర: రవకలమమర

95-137/516

2403 SQX1339473
పపరర: జజన బ షపక

95-127/339

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:66-9-504
వయససస:35
లస: ససస స
95-127/341

2406 MLJ0981316
పపరర: ఆయయషర యమససరన

95-127/342

భరస : రఫసవపదదదన
ఇసటట ననస:66-9-504
వయససస:42
లస: ససస స
95-127/344

2409 SQX1591297
పపరర: హఫసజజ షపక

95-127/345

భరస : సపవదన షపక
ఇసటట ననస:66-9-504
వయససస:48
లస: ససస స
95-127/347

2412 SQX1458729
పపరర: ఫయమజ షపక

95-127/348

తసడడ:జ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:66-9-504
వయససస:37
లస: పప
95-127/350

తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:66-9-504
వయససస:42
లస: పప
95-127/352

95-137/511

తసడడ:జ శవరజరరవప
ఇసటట ననస:66-9-503
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-9-504
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-9-504
వయససస:40
లస: పప
2416 AP151000579532
పపరర: కలరరలద అహమరద

95-137/515

భరస : ఖమజజమహహదద న
ఇసటట ననస:66-9-504
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-9-504
వయససస:31
లస: పప
2413 AP151000579172
పపరర: అబగదల రహమమన షపక

2399 AP151000576480
పపరర: ననగజసదజ బబయ యస

2394 SQX0044578
పపరర: షమమ� షపక�

తసడడ:జ మగజర షపక
ఇసటట ననస:66-9-503
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ ససకసదర
ఇసటట ననస:66-9-504
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కలరరలద అహరద
ఇసటట ననస:66-9-504
వయససస:44
లస: ససస స
2410 SQX0584458
పపరర: మగజభగర రహమమన షపక

95-137/513

భరస : అబగదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:66-9-504
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:66-9-504
వయససస:36
లస: ససస స
2407 SQX0214775
పపరర: షరకకర ససలమసన షపక

2396 SQX0044495
పపరర: ఖయబఖస� షపక�

95-127/932

తలర : ఖయగఖమ�
ఇసటట ననస:66-9-502
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవరజరరవప యస
ఇసటట ననస:66-9-503
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ శవరజరరవప యస
ఇసటట ననస:66-9-503
వయససస:40
లస: పప
2404 MLJ0981274
పపరర: తనజ ఫర జజనన షపక

95-127/934

తసడడ:జ మసరసన�
ఇసటట ననస:66-9-502
వయససస:74
లస: పప

భరస : దసరరరపజసరదస
ఇసటట ననస:66-9-503
వయససస:34
లస: ససస స
2401 AP151000576322
పపరర: దసరరరపజసరదస యస

2393 SQX2330983
పపరర: షమమ షపక

2391 SQX2369775
పపరర: ససఫసయమ షపక

భరస : ఖయగఖస
ఇసటట ననస:66-9-502
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖయమఖస షపక
ఇసటట ననస:66-9-502
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖయగఖస�
ఇసటట ననస:66-9-502
వయససస:62
లస: ససస స
2398 MLJ3181625
పపరర: కలససమమ

95-137/510

తసడడ:జ హససన
ఇసటట ననస:66-9-501
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఖయగఖస
ఇసటట ననస:66-9-502
వయససస:62
లస: ససస స
2395 SQX0044487
పపరర: ససఫసయ షపక�

2390 AP151000576477
పపరర: అగ బబల భబషర షపక

2415 AP151000579534
పపరర: హఫసజల రరహమమన

95-127/351

తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:66-9-504
వయససస:44
లస: పప
95-127/353

2418 AP151000579180
పపరర: ఖమజజమహహదద న యస కర

95-127/354

తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:66-9-504
వయససస:50
లస: పప
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95-127/355

తసడడ:జ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-9-504
వయససస:60
లస: పప
2422 SQX2120442
పపరర: రససల షపక

95-127/936

95-127/359

95-127/362

95-127/365

95-127/368

95-127/371

95-127/374

తసడడ:జ జహసగరర
ఇసటట ననస:66-9-508
వయససస:35
లస: పప

2432 SQX1642214
పపరర: పఠరన ఫరరర నన

2435 SQX0430900
పపరర: ఫరరనన షపక

2438 AP151000582355
పపరర: అమననభ

2441 MLJ0987800
పపరర: రరయమజ

95-127/377

2444 AP151000582306
పపరర: షపక చరటట

95-127/366

2447 SQX1642248
పపరర: పఠరన కరరస
తసడడ:జ మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-508
వయససస:49
లస: పప

2427 SQX0585125
పపరర: ఇబజహహస షపక

95-127/361

2430 SQX0585117
పపరర: బబబగ షపక

95-127/364

2433 SQX0893339
పపరర: షవననజ షపక

95-127/367

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:66-9-507
వయససస:26
లస: ససస స
95-127/369

2436 MLJ0987818
పపరర: జజకకరర

95-127/370

తసడడ:జ రరజజశన భబషర
ఇసటట ననస:66-9-507
వయససస:43
లస: ససస స
95-127/372

2439 SQX0458984
పపరర: బబజ షపక

95-127/373

తసడడ:జ జహసగరర
ఇసటట ననస:66-9-507
వయససస:32
లస: పప
95-127/375

2442 AP151000579306
పపరర: జజన బబషర పటబన

95-127/376

తసడడ:జ దరరయమ ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-507
వయససస:52
లస: పప
95-127/378

భరస : జహసగరర
ఇసటట ననస:66-9-508
వయససస:55
లస: ససస స
95-127/380

95-127/358

తసడడ:జ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-9-506
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ అలమరబక
ఇసటట ననస:66-9-507
వయససస:42
లస: పప

భరస : అసజజద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-9-508
వయససస:37
లస: ససస స
2446 MLJ0992347
పపరర: కరరమగలమర

95-127/363

భరస : దరరయమఖమన
ఇసటట ననస:66-9-507
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:జ రహమ తషలర
ఇసటట ననస:66-9-507
వయససస:40
లస: పప
2443 MLJ0985879
పపరర: హససనన షపక

2429 MLJ0991224
పపరర: ఫయరరజ

2424 MLJ0991216
పపరర: గగలమబ షపక

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:66-9-506
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఫసరరజ
ఇసటట ననస:66-9-507
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ బబబగ ీస
ఇసటట ననస:66-9-507
వయససస:48
లస: ససస స
2440 SQX0459008
పపరర: అమమ
ర ద పఠరన

95-127/360

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:66-9-507
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:66-9-507
వయససస:31
లస: ససస స
2437 SQX0430777
పపరర: రమజజ బబబగ

2426 AP151000582362
పపరర: బషసరరననసర షపవక

95-127/357

తసడడ:జ అబగదల లతప
ఇసటట ననస:66-9-506
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ అబదల.లతఫ
ఇసటట ననస:66-9-506
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:66-9-507
వయససస:25
లస: ససస స
2434 SQX0428979
పపరర: రరహనన షపక

95-127/937

భరస : అబగదల లతఫ షపవక
ఇసటట ననస:66-9-506
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:జ అబదల.లతఫ
ఇసటట ననస:66-9-506
వయససస:33
లస: పప
2431 SQX0893347
పపరర: సబహ షపక

2423 SQX2239820
పపరర: శశహరత షపక

2421 MLJ2574242
పపరర: బబబగ షపక

తసడడ:జ అబగదల.రరహమమన జజన
ఇసటట ననస:66-9-505
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన వల
ఇసటట ననస:66-9-505
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల లతప
ఇసటట ననస:66-9-506
వయససస:37
లస: ససస స
2428 MLJ0991026
పపరర: మజరరలమర

95-127/356

తసడడ:జ బబబగ షపవక
ఇసటట ననస:66-9-505
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ సలలహ షపక
ఇసటట ననస:66-9-505
వయససస:34
లస: పప
2425 SQX0214809
పపరర: సబహ షపక

2420 SQX1642164
పపరర: ఇసరరయల షపవక

2445 SQX1642198
పపరర: పఠరన హహనన

95-127/379

తసడడ:జ కరరస
ఇసటట ననస:66-9-508
వయససస:24
లస: పప
95-127/381

2448 SQX2119956
పపరర: నగరనన పఠరన

95-127/938

తసడడ:జ కరరస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-9-508
వయససస:25
లస: ససస స
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2449 SQX2119998
పపరర: హహనన పటట న
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95-127/939

తసడడ:జ కరరస పటట న
ఇసటట ననస:66-9-508
వయససస:24
లస: ససస స
2452 MLJ0988097
పపరర: ఎజజదన షపక

95-127/382

95-127/385

95-127/388

95-127/391

95-127/394

Deleted
95-127/397

తసడడ:జ అకబర బబషర
ఇసటట ననస:66-9-511
వయససస:27
లస: ససస స
2470 SQX1458752
పపరర: ఆషర షపక

95-127/400

95-127/403

Deleted

తసడడ:జ బబబ జజన
ఇసటట ననస:66-9-511
వయససస:48
లస: పప

95-127/389

2462 SQX1591362
పపరర: రఫస ననమమరడనడ

95-127/392

95-127/395

2468 SQX1064401
పపరర: సరజదన షపక

95-127/398

95-127/406

2474 SQX0897439
పపరర: అఫరల షపక
తసడడ:జ అకబర బబష
ఇసటట ననస:66-9-511
వయససస:26
లస: పప

2457 SQX1591396
పపరర: మగసతనజ షపక

2460 SQX0585174
పపరర: అఫరరజ షపక

95-127/390

2463 MLJ2573848
పపరర: కలస షపక

95-127/393

2466 SQX1202175
పపరర: తహససన ససలమసనన షపక

95-127/396

తసడడ:జ అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-9-511
వయససస:24
లస: ససస స
2469 AP151000582212
పపరర: ఫరరదన బబగస

95-127/399

భరస : అకబర భబష
ఇసటట ననస:66-9-511
వయససస:47
లస: ససస స
95-127/401

2472 SQX1458760
పపరర: అబగదల ఖదదర షపక

95-127/402

తసడడ:జ మహమరద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:66-9-511
వయససస:23
లస: పప
95-127/404

2475 SQX1591438
పపరర: జజన బబషర షపక

95-127/405

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-9-511
వయససస:59
లస: పప

95-127/407 2478 SQX1551994
2477 MLJ2573988
పపరర: మహమరద హహసససయన షపక
పపరర: ననహననన సరహహబ షపక

తసడడ:జ అబగదల ఖమదర
ఇసటట ననస:66-9-511
వయససస:54
లస: పప

95-127/387

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:66-9-510
వయససస:38
లస: పప

2465 SQX1308676
పపరర: మహమరద మలక ససలమసనన
షపక
తసడడ:జ అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-9-511
వయససస:23
లస: ససస స

2471 AP151000582213
పపరర: ఆబదనబబగస షపక

95-127/384

తసడడ:జ మమలల
ఇసటట ననస:66-9-510
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల వహబ షపక
ఇసటట ననస:66-9-511
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-9-511
వయససస:25
లస: పప
2476 MLJ2573202
పపరర: అకబర బబషర షపక

2459 MLJ0985028
పపరర: గరససయమ బబగస

2454 SQX1698158
పపరర: ఇసతయమజ షపక

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:66-9-510
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద హహసపసన
ఇసటట ననస:66-9-511
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహమరద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:66-9-511
వయససస:52
లస: ససస స
2473 SQX1591479
పపరర: గరస బబషర షపక

95-127/386

తసడడ:జ జజన ననమమరడనడ
ఇసటట ననస:66-9-510
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ నదదమగలమరహ షపక
ఇసటట ననస:66-9-510
వయససస:44
లస: పప
2467 SQX0793232
పపరర: షపక అఫసజన ససలమసనన

2456 MLJ0985861
పపరర: ననజమమ షపక

95-128/1168

భరస : అసర స షపక
ఇసటట ననస:66-9-510
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అబగదల
ఇసటట ననస:66-9-510
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:జ మమలమల
ఇసటట ననస:66-9-510
వయససస:31
లస: పప
2464 SQX1698109
పపరర: అసర స షపక

95-127/383

భరస : కలమ
ఇసటట ననస:66-9-510
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:66-9-510
వయససస:60
లస: ససస స
2461 SQX0585000
పపరర: ఇరరహన షపక

2453 SQX1642297
పపరర: షపవక షబబనన

2451 SQX2119899
పపరర: హససన పఠరన

తసడడ:జ కరరస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-9-508
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ గఫరర
ఇసటట ననస:66-9-510
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అకరబల షపక
ఇసటట ననస:66-9-510
వయససస:30
లస: ససస స
2458 AP151000582305
పపరర: షసషరద బబగస షపక

95-128/1167

తసడడ:జ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-9-508
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:66-9-509
వయససస:33
లస: పప
2455 SQX1202241
పపరర: మగనరర షపక

2450 SQX2119915
పపరర: కరరస పఠరన

95-127/408

తసడడ:జ మమలమ అల
ఇసటట ననస:66-9-511
వయససస:77
లస: పప
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2479 SQX0971036
పపరర: గరస బబష షపక
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95-128/313

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-9-511
వయససస:31
లస: పప
2482 SQX0861187
పపరర: గరసప బబషర మహమరద

95-127/410

95-127/412

95-127/415

95-127/418

95-127/421

95-127/424

95-127/942

తసడడ:జ జకకకయ మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-516
వయససస:34
లస: పప

2492 SQX1642230
పపరర: పఠరన అమర ఖమన

2495 SQX0584060
పపరర: మహమబద షపక

2498 SQX1623553
పపరర: ఆషసక అల మహమరద

2501 AP151000582129
పపరర: మలర కరససలమసనన

95-127/428

2504 AP151000579316
పపరర: మహమరద ఆరరఫ

95-127/419

2507 SQX2306736
పపరర: హససన మహమరద
తసడడ:జ సమఉలమర మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-516
వయససస:34
లస: ససస స

2487 SQX1642222
పపరర: పఠరన షకకలమ ఖమన

95-127/414

2490 SQX1642255
పపరర: షపవక మమలమల

95-127/417

2493 SQX1623546
పపరర: నజరరననసర మహమరద

95-127/420

భరస : ఆషసక అల మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-514
వయససస:27
లస: ససస స
95-127/422

2496 SQX1621151
పపరర: సపవఫపలలమహ షపక

95-127/423

తసడడ:జ మహమరద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:66-9-514
వయససస:35
లస: పప
95-127/425

2499 SQX2204907
పపరర: అకబర బబష షపక

95-127/941

భసధసవప: షరహహదన షపక
ఇసటట ననస:66-9-514
వయససస:40
లస: పప
95-127/426

2502 SQX1317214
పపరర: అఫప జ జ మహమరద

95-127/427

తసడడ:జ ఆరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-515
వయససస:29
లస: పప
95-127/429

తసడడ:జ జయమఉదదదన
ఇసటట ననస:66-9-515
వయససస:53
లస: పప
95-127/431

95-127/411

తసడడ:జ షపవక మరర
ఇసటట ననస:66-9-513
వయససస:34
లస: పప

భరస : అరరఫసదదదన
ఇసటట ననస:66-9-515
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ ఆరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-515
వయససస:30
లస: పప
2506 SQX1458737
పపరర: కరరమగలమర మహమరద

95-127/416

తసడడ:జ ననజ ససలమసన మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-514
వయససస:36
లస: పప

భరస : అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:66-9-514
వయససస:36
లస: ససస స
2503 SQX1317164
పపరర: ఫపరరజ జదదదన మహమరద

2489 SQX1552000
పపరర: ఫరరఠక షపక

2484 SQX1642206
పపరర: పఠరన

భరస : అమర ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-513
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:66-9-514
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ ననజ ససలమసన మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-514
వయససస:36
లస: పప
2500 SQX2204915
పపరర: షరహహదన షపక

95-127/413

తసడడ:జ మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-513
వయససస:55
లస: పప

భరస : మసజర అల మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-514
వయససస:31
లస: ససస స
2497 SQX1623520
పపరర: మసజర అల మహమరద

2486 SQX0689232
పపరర: కజసర జజహహ సయఖద

95-127/409

తసడడ:జ అమర ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-513
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:66-9-513
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ జకకకయ
ఇసటట ననస:66-9-513
వయససస:51
లస: పప
2494 SQX1623538
పపరర: మలర క మహమరద

95-127/940

భరస : జహస గరర
ఇసటట ననస:66-9-513
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ జహసగరర
ఇసటట ననస:66-9-513
వయససస:29
లస: పప
2491 SQX0689596
పపరర: జసగరర మహమరద

2483 SQX2379030
పపరర: ఆససఫర బబగగమ మహమరద

2481 SQX0467613
పపరర: రరజవన బబగమ మహమరద

భరస : గరస బబషర మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-512
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఆదదల బబష మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-512
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఫరఠఖ
ఇసటట ననస:66-9-513
వయససస:26
లస: ససస స
2488 SQX0689588
పపరర: ఫయమజ మహమద

95-128/314

తసడడ:జ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-9-511
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ ససలమసన సరహహబ మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-512
వయససస:51
లస: పప
2485 SQX1552018
పపరర: ఫర రరన షపక

2480 SQX0971044
పపరర: జజన బబష షపక

2505 SQX1458745
పపరర: మమహమబద మహమరద

95-127/430

భరస : కరరమగలమర మహమరద
ఇసటట ననస:66-9-516
వయససస:32
లస: ససస స
95-127/943

2508 SQX1602599
పపరర: నససమమ షపక

95-127/432

భరస : అబగదల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:66-9-517
వయససస:23
లస: ససస స
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2509 SQX0214908
పపరర: రఫసయమబబగస షపక
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95-127/433

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:66-9-517
వయససస:30
లస: ససస స
2512 SQX0489245
పపరర: అబగదల కలస షపక

95-127/436

95-127/439

95-127/442

95-127/445

95-127/448

95-127/451

95-127/454

తసడడ:జ ససభబన మగల
ఇసటట ననస:66-9-542
వయససస:25
లస: పప

2522 SQX0643999
పపరర: ఇసజత జహన

2525 MLJ0985291
పపరర: పఠరన రమమజజ

2528 MLJ2573376
పపరర: అజమతనదన

2531 SQX0610998
పపరర: వహహద అబగదల

95-127/457

2534 SQX0516823
పపరర: పదర జ

95-127/446

2537 SQX1552042
పపరర: సలమర షపక
భరస : షబబర అల
ఇసటట ననస:66-9-622
వయససస:30
లస: ససస స

2517 SQX0575548
పపరర: కరరస పఠరన

95-127/441

2520 SQX0893370
పపరర: మగసతనజ షపక

95-127/444

2523 MLJ0994277
పపరర: షహదన బబగమ

95-127/447

భరస : హహదనయతషలమర
ఇసటట ననస:66-9-519
వయససస:49
లస: ససస స
95-127/449

2526 SQX1339549
పపరర: ఆయయశర బబగమ షపక

95-127/450

తసడడ:జ వహహద అబగదల
ఇసటట ననస:66-9-519
వయససస:61
లస: ససస స
95-127/452

2529 SQX0861195
పపరర: మమలమల షపక

95-127/453

తసడడ:జ మరర మహహదద న
ఇసటట ననస:66-9-519
వయససస:33
లస: పప
95-127/455

2532 SQX1458786
పపరర: లకడర పజససజ గగగరరలస

95-127/456

తసడడ:జ పదరననభస గగగరరలస
ఇసటట ననస:66-9-520
వయససస:24
లస: ససస స
95-127/458

భరస : పదరననభస
ఇసటట ననస:66-9-520
వయససస:43
లస: ససస స
95-127/460

95-127/438

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:66-9-519
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల కరరమ
ఇసటట ననస:66-9-519
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:జ పదరననభస గగగరరలస
ఇసటట ననస:66-9-520
వయససస:26
లస: ససస స
2536 SQX1307603
పపరర: రబబబన మగల

95-127/443

తసడడ:జ రమజజ
ఇసటట ననస:66-9-519
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ వహహద అబగదల
ఇసటట ననస:66-9-519
వయససస:46
లస: పప
2533 SQX1458778
పపరర: లకడర ససపజజ గగగరరలస

2519 SQX0893388
పపరర: షబబనన పటబన

2514 SQX1552026
పపరర: అబగదల జభబర షపక

తసడడ:జ మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-518
వయససస:49
లస: పప

తలర : మమమమగననసర
ఇసటట ననస:66-9-519
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:జ శలలహ
ఇసటట ననస:66-9-519
వయససస:32
లస: పప
2530 SQX1339580
పపరర: మజద అబగదల

95-127/440

భరస : మసజద
ఇసటట ననస:66-9-519
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మగజహహద అబగదల
ఇసటట ననస:66-9-519
వయససస:50
లస: ససస స
2527 SQX1012004
పపరర: రససల షపక

2516 MLJ0993410
పపరర: మగనరర షపక

95-127/435

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:66-9-517
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ ససబబన ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-519
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అమమ
ర ద ఖమన
ఇసటట ననస:66-9-519
వయససస:33
లస: ససస స
2524 SQX1339572
పపరర: తశర స షపక

95-127/437

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:66-9-518
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:జ కరరమ
ఇసటట ననస:66-9-519
వయససస:25
లస: ససస స
2521 SQX0583906
పపరర: రబయమ పఠరన

2513 SQX0271395
పపరర: ఖసదదదన అబగదల

2511 MLJ2577567
పపరర: షపక తనహహరరననసర

భరస : జజన
ఇసటట ననస:66-9-517
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:66-9-517
వయససస:34
లస: పప

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:66-9-518
వయససస:44
లస: ససస స
2518 SQX1011998
పపరర: నగరనన పఠరన

95-127/434

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:66-9-517
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:66-9-517
వయససస:34
లస: పప
2515 MLJ0985275
పపరర: సరదదఖ షపక

2510 SQX0214866
పపరర: రజయమ బబగస షపక

2535 SQX0517219
పపరర: పదరననభస జ

95-127/459

తసడడ:జ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:66-9-520
వయససస:49
లస: పప
95-127/461

2538 SQX1308932
పపరర: మగజహహర సయఖద

95-127/462

తసడడ:జ మకలబల సయఖద
ఇసటట ననస:66-9-622
వయససస:26
లస: పప
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2539 SQX1458828
పపరర: షబబర అల సయఖద
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95-127/463

తసడడ:జ మహబబబ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:66-9-622
వయససస:39
లస: పప
2542 SQX1458851
పపరర: కలమఖణణ గరలర

95-127/464

2543 SQX1137463
పపరర: షపక మబనన

95-129/110

95-128/317

తసడడ:జ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:24
లస: ససస స

2546 SQX2272425
పపరర: ఖమదదర పపరరమ బబలకకషష

భరస : కరరమ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:51
లస: ససస స
2557 MLJ0984070
పపరర: ఉషరసరయ� �
భరస : రరమ పజసరద� షపక�
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:56
లస: ససస స
2560 SQX0918722
పపరర: పరరశత బ�నల

95-128/329

2550 SQX1485789
పపరర: తబబససస ఫరరర త షపక

2555 SQX0407445
పపరర: ఖమబరరననసర బబగస షపక

2558 MLJ0985317
పపరర: బదరరననసర

2561 AP151000582239
పపరర: పఠరన బబజజన

2564 SQX0511881
పపరర: దరరయమ వల�

తసడడ:జ ఫజలలల రహమమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ బగడడ �
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:39
లస: పప

2566 SQX2190726
పపరర: షరజయ షపక

2567 SQX0368134
పపరర: నససబ ఖమన పఠరన

తసడడ:జ మమహహబబబ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:23
లస: ససస స

95-128/1078

95-128/316

2549 SQX1485862
పపరర: రజశరర పఠరన

95-128/318

తసడడ:జ మహబబబ ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:29
లస: పప

95-128/319

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:27
లస: ససస స
95-128/321

2553 MLJ0982728
పపరర: రరహనన పరరశన

95-128/322

భరస : మహమరద రఫసబగలమర
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:41
లస: ససస స
95-128/324

2556 AP151000582579
పపరర: షరహహదన

95-128/325

భరస : మహబబబబదన
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:55
లస: ససస స
95-128/327

2559 MLJ0990127
పపరర: దసర దననన బబగస

95-128/328

భరస : అకబర భబషర
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:68
లస: ససస స
95-128/330

భరస : అబగదల రరహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:81
లస: ససస స
95-128/332

2547 SQX1700566
పపరర: షరజయమ పఠరన
తసడడ:జ మహబబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అమజజన భబషర
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:72
లస: ససస స
2563 SQX1328641
పపరర: ఆససఫ మహమరద

95-127/878

భరస : ఉమమమ న షపక
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:55
లస: ససస స
95-128/326

95-129/109

తసడడ:జ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:66-10-522
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఫజల మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:30
లస: ససస స
95-128/323

2544 SQX1137471
పపరర: షపక ఖమజజ

తసడడ:జ ఖమదదర పపరరమ మగరళమహన రరవప
ఇసటట ననస:66-10-523
వయససస:38
లస: పప

95-128/320 2552 SQX1499319
2551 SQX1383520
పపరర: మలర క తబసససమ మహమరద
పపరర: ఫరరర నన మహమరద

2554 MLJ0993469
పపరర: ఉమమర సలమర సయఖద

95-129/108

భరస : కలస షపక
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబబర మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:29
లస: ససస స

95-127/877
2541 SQX2452282
పపరర: భబణగ పజకరశ హరర మణణకరయర

తసడడ:జ శకనవరసరరవప హరర మణణకయమస
ఇసటట ననస:66-10-423
వయససస:22
లస: పప

భరస : షపరరఫర
ఇసటట ననస:66-10-522
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ శసకర లమల
ఇసటట ననస:66-10-522
వయససస:31
లస: పప
2548 SQX1485797
పపరర: బబ అమనన షపక

95-128/315

తసడడ:జ షపక అబగదల షషకమమర�
ఇసటట ననస:66-10-55
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకరణ గరలర
ఇసటట ననస:66-10-521
వయససస:35
లస: ససస స
2545 SQX0027979
పపరర: హరరమమణణకఖస రమమష

2540 AP151000579517
పపరర: మహహనసదదదన�

2562 SQX0458901
పపరర: ననససఫ ఖమన

95-128/331

తసడడ:జ మబబబబబ ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:30
లస: పప
95-128/333

2565 AP151000579288
పపరర: ఖమన మమహబబబ

95-128/334

తసడడ:జ అబగదల రరహమమన
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:57
లస: పప
95-129/111

2568 SQX1595133
పపరర: మహబబబ అహరద ఖమన

95-129/112

తసడడ:జ అబగదల రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-524
వయససస:65
లస: పప
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2569 SQX1377283
పపరర: శరసతకలమమరర ఖడదర పపరస

95-128/335

తసడడ:జ నరసససహరరవప ఖడదర పపరస
ఇసటట ననస:66-10-525
వయససస:24
లస: ససస స
2572 SQX1377440
పపరర: వనణగగరపరల ఖడదర పపరస

2570 SQX0407577
పపరర: అయయషర షపక

భరస : అరరకఫపలమరవ షపక
ఇసటట ననస:66-10-525
వయససస:31
లస: ససస స
95-128/338

తసడడ:జ నరసససహరరవప ఖడదర పపరస
ఇసటట ననస:66-10-525
వయససస:26
లస: పప

2573 SQX0407221
పపరర: నజర షపక

తసడడ:జ జజన మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-525
వయససస:53
లస: పప

భరస : అకబర బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-525
వయససస:70
లస: ససస స
2581 MLJ3731817
పపరర: వశశశశశరరరవప గబడవలర

95-154/918

95-160/704

తసడడ:జ రరధనకకషషమబరరస యమదగరరర
ఇసటట ననస:66-10-525
వయససస:40
లస: ససస స
2587 MLJ0984773
పపరర: సరతనజ అకస ర

95-128/344

95-128/347

భరస : నజర పఠరన
ఇసటట ననస:66-10-527
వయససస:36
లస: ససస స

95-155/668

2585 SQX1556663
పపరర: పదనరవత యలర సకక

95-160/705

2591 SQX0432278
పపరర: ఇమ దనదసర రహమమన

95-128/350

2594 SQX1382670
పపరర: నరసససహరరవప ఖదదర కర

2597 MLJ2581254
పపరర: నజర పటబన�
తసడడ:జ ససలమసన�
ఇసటట ననస:66-10-527
వయససస:40
లస: పప

2577 SQX1365494
పపరర: ఫరజల మహమరద

95-129/113

2580 SQX0088575
పపరర: నరసససహ రరవప పపసరర సక

95-154/917

2583 SQX1445148
పపరర: రజన బబ డపరటట

95-160/703

తసడడ:జ నరసససహ రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:66-10-525
వయససస:41
లస: ససస స
2586 SQX0580332
పపరర: షకకల షపక

95-128/343

భరస : జజన
ఇసటట ననస:66-10-526
వయససస:36
లస: ససస స
95-128/345

2589 SQX1382746
పపరర: అమరననథ ఖమదదర పపరరమ

95-128/346

తసడడ:జ నరసససహరరవప ఖడదర కర
ఇసటట ననస:66-10-526
వయససస:27
లస: పప
95-128/348

2592 SQX1499756
పపరర: మహమరద ఇలయమస

95-128/349

తసడడ:జ హనఫ
ఇసటట ననస:66-10-526
వయససస:37
లస: పప
95-128/351

తసడడ:జ రరజజరరవప ఖదదర కర
ఇసటట ననస:66-10-526
వయససస:63
లస: పప
95-129/114

95-128/340

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:66-10-525
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ హహబర గ రహహస
ఇసటట ననస:66-10-526
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:66-10-526
వయససస:59
లస: పప
2596 SQX1365601
పపరర: ఫరర తషననసర పఠరన

95-153/650

2582 SQX0480772
పపరర: ఆలవనలల మసగతనయమరర
చసతలపపడడ
భరస : మగరళకకషష
ఇసటట ననస:66-10-525
వయససస:56
లస: ససస స

2588 SQX0788703
పపరర: జజన బబషర షపక

2574 MLJ0982470
పపరర: ఇమమమ హహసపసన షపక

తసడడ:జ ఇకరబల మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-525
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ సరదదక షపక
ఇసటట ననస:66-10-526
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:66/10-526
వయససస:29
లస: పప
2593 SQX0214205
పపరర: కరరమ బబషర సయఖద

95-128/342

భరస : జయరరజ యలర సకక
ఇసటట ననస:66-10-525
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అకస ర
ఇసటట ననస:66-10-526
వయససస:46
లస: ససస స
2590 SQX1328476
పపరర: అజజజ అహరద షపక

2579 MLJ3732476
పపరర: చసదజశశఖర రరవప� గగమర�

95-128/337

తసడడ:జ అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:66-10-525
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ శవ వనసకట లకడరననరరయణ�
ఇసటట ననస:66-10-525
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ పసచచయఖ ఆచనరర
ఇసటట ననస:66-10-525
వయససస:54
లస: పప
2584 MLJ2676120
పపరర: భబరతదదవ యమదగరరర

95-128/339

తసడడ:జ నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-10-525
వయససస:61
లస: పప
95-129/1107

2571 SQX1377382
పపరర: హరరకకషష హరరమమణణకఖస

తసడడ:జ నరసససహ హరరమమణణకఖస
ఇసటట ననస:66-10-525
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ ఉమమమ న షపక
ఇసటట ననస:66-10-525
వయససస:32
లస: పప

95-128/341 2576 SQX0406587
2575 AP151000579520
పపరర: మమ జ బగల బబషర మహమరద
పపరర: ఉమమమ న షపక

2578 SQX2521615
పపరర: దసరదనన బబగగమ మహమరద

95-128/336

2595 SQX1552117
పపరర: షకకర ఖమనస మహమరద

95-128/914

భరస : అలస ఫపలర ఖమనస మహమరద
ఇసటట ననస:66-10–526
వయససస:30
లస: ససస స
95-129/115

2598 AP151000585254
పపరర: జరవననబ

95-129/116

భరస : షపక అమనన బబషర
ఇసటట ననస:66-10-528
వయససస:42
లస: ససస స
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95-129/117

భరస : ఆరరఫ�
ఇసటట ననస:66-10-528
వయససస:43
లస: ససస స
2602 AP151000585302
పపరర: పజలలన పటబన�

95-129/120

95-129/123

95-129/125

95-129/128

95-129/131

95-129/132

95-129/135

భరస : రరఫతషలర ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:23
లస: ససస స

2612 SQX1707785
పపరర: షరరఫ షపక

2615 SQX2297661
పపరర: మహబబబ బబష షపక

2618 AP151000585262
పపరర: కరరమమ షపక

2621 MLJ2581171
పపరర: వరబబవజ నగరర మహమరద

95-129/138

2624 SQX2079424
పపరర: మహమరద ఖమన పఠరన

95-129/129

2627 SQX1458877
పపరర: తససర స షపక
తసడడ:జ మకలబల షపక
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:24
లస: ససస స

2607 SQX2339067
పపరర: ననగగర బబబగ షపక

95-127/879

2610 SQX1222934
పపరర: ననగబర బబబగ షపక

95-129/127

2613 SQX0820167
పపరర: రరహమమన షపక

95-129/130

తసడడ:జ జబబబర
ఇసటట ననస:66-10-532
వయససస:29
లస: పప
95-127/880

2616 SQX2355956
పపరర: కరరమ షపక

95-128/1079

భరస : సరద ర షపక
ఇసటట ననస:66-10-533
వయససస:49
లస: ససస స
95-129/133

2619 SQX0714048
పపరర: షబబర షపక

95-129/134

తసడడ:జ సరరదర
ఇసటట ననస:66-10-533
వయససస:30
లస: పప
95-129/136

2622 AP151000585143
పపరర: నసరరననషర

95-129/137

భరస : అబగదల రజజక
ఇసటట ననస:66-10-534
వయససస:72
లస: ససస స
95-137/634

తసడడ:జ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-10-534
వయససస:41
లస: పప
95-127/466

95-129/122

తసడడ:జ శరరదనరరవప షపక
ఇసటట ననస:66-10-531
వయససస:27
లస: పప

భరస : మహమరద సమనన బబషర
ఇసటట ననస:66-10-534
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద రజజక
ఇసటట ననస:66-10-534
వయససస:52
లస: పప
2626 SQX1591537
పపరర: రఫసయమ రరఫస మహమరద

95-129/126

భరస : షపక సరదనర
ఇసటట ననస:66-10-533
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:66-10-533
వయససస:61
లస: పప
2623 AP151000585140
పపరర: షమమ బబషర మహమరద

2609 AP151000585255
పపరర: రహహతషననసర షపక

2604 SQX1170364
పపరర: పఠరన సరబర

తసడడ:జ సరదర షపక
ఇసటట ననస:66-10-531
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:66-10-533
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననగబర
ఇసటట ననస:66-10-533
వయససస:31
లస: ససస స
2620 SQX0820217
పపరర: సరదర షపక

95-129/124

తసడడ:జ సరరదర షపక
ఇసటట ననస:66-10-532
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల మగననఫ షపక
ఇసటట ననస:66-10-532
వయససస:43
లస: పప
2617 SQX0820175
పపరర: పరరశన షపక

2606 MLJ0995712
పపరర: మహహమబద సయఖద

95-129/119

తసడడ:జ సరధదక
ఇసటట ననస:66-10-529
వయససస:27
లస: పప

భరస : షపక ససలలమమక
ఇసటట ననస:66-10-531
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:జ ససలలమమన
ఇసటట ననస:66-10-531
వయససస:38
లస: పప
2614 SQX0228726
పపరర: కరరస షపక

95-129/121

భరస : జలమన �
ఇసటట ననస:66-10-530
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మహబబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-10-531
వయససస:36
లస: ససస స
2611 MLJ0989608
పపరర: బబబగ షపక

2603 SQX1419408
పపరర: సమర ఖమన పఠరన

2601 SQX1142413
పపరర: సబహ పఠరన

తసడడ:జ సరదదక పఠరన
ఇసటట ననస:66-10-529
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ సరదదక పఠరన
ఇసటట ననస:66-10-529
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ ససలమసన
ఇసటట ననస:66-10-529
వయససస:46
లస: పప
2608 SQX1229617
పపరర: మగనర షపక

95-129/118

తసడడ:జ షపక హనఫ
ఇసటట ననస:66-10-528
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససలమసన�
ఇసటట ననస:66-10-529
వయససస:40
లస: ససస స
2605 SQX1170356
పపరర: పఠరన సరధదక

2600 SQX1222900
పపరర: షపక బబరరనదదదన

2625 SQX1699438
పపరర: గగలమబబల షపక

95-127/465

భరస : సరజద షపక
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:22
లస: ససస స
95-127/467

2628 SQX1699248
పపరర: షరహహన షపక

95-127/468

భరస : ఫరరరదన షపక
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:29
లస: ససస స
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2629 SQX1458869
పపరర: జజకకర అసజస మహమరద

95-127/469

భరస : జరవనసలమరదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:33
లస: ససస స
2632 SQX1699271
పపరర: సరజద షపక

95-127/472

95-127/881

2633 SQX1699404
పపరర: ఫరరరదన షపక

95-127/471

95-127/473

95-127/474
2634 SQX1591495
పపరర: మహమరద ఓబగడర
రహమమన ఖమన మహమరద
తసడడ:జ హహసపసన ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:82
లస: పప

2636 SQX2125318
పపరర: షకకర మహమరద

95-127/882

2637 SQX2127991
పపరర: రబయమ రఫత మహమరద

భరస : కరశఫ
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:34
లస: ససస స
95-129/139

2631 SQX1699313
పపరర: ఆబద షపక

తసడడ:జ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ మకలసమమస షపక
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఖమజ
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:44
లస: ససస స
2638 SQX1708262
పపరర: షకకర మహమరద

95-127/470

భరస : సపవదన షపక
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:27
లస: పప
2635 SQX2125292
పపరర: రహహమమ షపక

2630 SQX1699149
పపరర: మహబబబ బ షపక

95-127/883

తసడడ:జ రరఫతషలమర ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:22
లస: ససస స

2639 SQX0028043
పపరర: మగషస రర బబగస

95-129/140

2640 SQX0027987
పపరర: షపక హజజర

95-129/141

భరస : కషసఫ మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఉబబడడ రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : హహదయతషర రహమమన ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:51
లస: ససస స

95-129/142
2641 SQX1074087
పపరర: మగదదససర ఉర రహమమన
ఖమన మహమరద
తసడడ:జ హహదదయతతర రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:25
లస: పప

95-129/143
2642 SQX0912204
పపరర: మగజరమలలర రహమమన ఖమన
మహమరద
తసడడ:జ హహజజయతషర రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:26
లస: పప

2643 SQX0912212
పపరర: రఫరతషలమర ఖమన మహమరద
తసడడ:జ అజజలమర ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:53
లస: పప

2644 SQX2140499
పపరర: రరఫసయమ రఫత మహమరద

2645 SQX2428563
పపరర: షరహహల షపక

95-129/145
2646 SQX0018879
పపరర: తహహరరననసర బబగస మహమరద

95-129/1007

తసడడ:జ రఫతషలమర ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:23
లస: ససస స
2647 SQX0027946
పపరర: షపక అకస రరనసర

తసడడ:జ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:66-10-535
వయససస:18
లస: పప
95-129/146

భరస : అసజదసరకహమన ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-536
వయససస:42
లస: ససస స
2650 MLJ0993667
పపరర: హతరరననసర మహమరద

2648 AP151000585374
పపరర: ససజజనమగల కమలమబబయ

భరస : అతదవపరకహమన ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-536
వయససస:41
లస: ససస స
95-129/147

2649 SQX0028001
పపరర: మహమరద హహడనయతషరక
హమన ఖమన మహమరద
తసడడ:జ ఉబబదసరహమన ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-536
వయససస:57
లస: ససస స

95-129/148

95-129/150

2652 MLJ2581569
పపరర: ససజజనమగలలక జయలకడర

95-129/151

భరస : గణణష బబబగ
ఇసటట ననస:66-10-536
వయససస:53
లస: ససస స
95-129/149

భరస : పపజలలరరమమన
ఇసటట ననస:66-10-536
వయససస:62
లస: ససస స

2651 SQX0028027
పపరర: రరషసదన ఖమతతన
భరస : రఫరతషవరర ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-536
వయససస:72
లస: ససస స

2653 SQX0018861
పపరర: అతహర రహమమన ఖమన
మహమరద
తసడడ:జ ఒబబవదసర రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-536
వయససస:51
లస: పప

95-129/152

2656 SQX1293190
పపరర: సలమర పరరశన షపక

95-129/155

భరస : మహమరద అససఫ షపక
ఇసటట ననస:66-10-537
వయససస:25
లస: ససస స

95-129/1008

తసడడ:జ కకషరషజ
ఇసటట ననస:66-10-536
వయససస:75
లస: ససస స

2654 SQX0027961
పపరర: మహమరద అసజదసరకహమన
ఖమన
తసడడ:జ ఉబబదసరకహమన ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-536
వయససస:51
లస: పప

95-129/153

2657 SQX1540716
పపరర: రజవత బజజపపర

95-129/156

భరస : గరపసననద బజజపపర
ఇసటట ననస:66-10-537
వయససస:31
లస: ససస స

95-129/144

2655 MLJ0991711
పపరర: పజలలరరహన మహమరద

95-129/154

తసడడ:జ ఈససబ
ఇసటట ననస:66-10-536
వయససస:67
లస: పప
2658 AP151000585133
పపరర: షససరదదబగస షపక�

95-129/157

భరస : ఇసరరయల�
ఇసటట ననస:66-10-537
వయససస:40
లస: ససస స
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2659 SQX0350090
పపరర: కమల కలమమర ససజజనసరలక

95-129/158

తసడడ:జ గణణష
ఇసటట ననస:66-10-537
వయససస:29
లస: పప
2662 AP151000585330
పపరర: జబఉలమర షపక�

95-129/161

95-129/164

తసడడ:జ బబషర
ఇసటట ననస:66-10-537
వయససస:55
లస: పప
2668 SQX0753517
పపరర: తనహససన బబగస సయఖద

95-129/159

తసడడ:జ అబగదల రససల
ఇసటట ననస:66-10-537
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ షపక ఇబజహహస�
ఇసటట ననస:66-10-537
వయససస:40
లస: పప
2665 SQX0368308
పపరర: మహబగనన షపక

2660 MLJ0992420
పపరర: ఖమజజ షపక

2663 SQX0350116
పపరర: మహమరద కససఫ

95-129/162

భరస : ఇషరనసలమర ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-539
వయససస:32
లస: ససస స

2664 AP151000585131
పపరర: ఇసరరయల షపక�

తసడడ:జ ఫజలలల రహమమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-537
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ షపక ఇబజహహస�
ఇసటట ననస:66-10-537
వయససస:42
లస: పప

2666 MLJ0982348
పపరర: షరరఫపన� షపక�

2667 MLJ0994384
పపరర: హబబగలమర� షపక�

2669 MLJ2581601
పపరర: ఖరఖరరననసర బబగస

95-129/165

95-129/168

2670 SQX0832865
పపరర: జబరరలర షపక

తసడడ:జ మగజహరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-539
వయససస:42
లస: పప
95-132/906

తసడడ:జ సలమస షపక
ఇసటట ననస:66-10-539
వయససస:24
లస: పప
2677 SQX0689125
పపరర: రజయమ షపక

95-128/353

95-128/356

భరస : మరర షపక
ఇసటట ననస:66-10-541
వయససస:42
లస: ససస స

2681 SQX0213959
పపరర: మహమరద షపక

95-129/173

2684 SQX0369496
పపరర: మహబగననసర షపక

95-128/354

2687 SQX2024453
పపరర: ఆదదల షపక
తసడడ:జ అయమజ షపక
ఇసటట ననస:66-10-541
వయససస:22
లస: పప

2676 SQX0537969
పపరర: రహహన బబగమ షపక

95-128/352

2679 SQX0217513
పపరర: మగనన షపక

95-128/355

భరస : మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-540
వయససస:41
లస: ససస స
95-128/357

2682 SQX0451518
పపరర: అబగదల రహహస

95-128/358

తసడడ:జ యమకలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:66-10-540
వయససస:66
లస: పప
95-129/174

తసడడ:జ బబషర
ఇసటట ననస:66-10-540
వయససస:50
లస: ససస స
95-127/476

95-129/172

భరస : అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:66-10-540
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ గరల సపవదన
ఇసటట ననస:66-10-540
వయససస:46
లస: పప

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:66-10-540
వయససస:28
లస: ససస స
2686 SQX1698976
పపరర: షమమ షపక

95-127/475

భరస : కరరమగలమర మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-540
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ హహమమయబన
ఇసటట ననస:66-10-540
వయససస:27
లస: పప
2683 SQX1581439
పపరర: మమలక షపక

2678 SQX1594994
పపరర: హససనన మహమరద

95-129/169

తసడడ:జ అహరద ఖమన సహహబ
ఇసటట ననస:66-10-539
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:జ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-10-540
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఫజల
ఇసటట ననస:66-10-540
వయససస:30
లస: ససస స
2680 SQX0788604
పపరర: జఫర అల షపక

2675 SQX1458893
పపరర: ఫజల రహమమన షపక

95-129/166

తసడడ:జ మసరసనశల
ఇసటట ననస:66-10-539
వయససస:33
లస: పప

95-129/170 2672 MLJ2581502
95-129/171 2673 MLJ0980771
2671 MLJ2581510
పపరర: ఎహసనసలమర ఖమన మహమరద
పపరర: నఖమతషలమర ఖమన మహమరద
పపరర: మఝరరలర ఖమన

2674 SQX2227569
పపరర: షరరరక షపక

95-129/163

తసడడ:జ లలర� �
ఇసటట ననస:66-10-538
వయససస:35
లస: పప

భరస : మజహరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-539
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:జ మగజహరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-539
వయససస:41
లస: పప

95-129/160

తసడడ:జ మహనరరవప� �
ఇసటట ననస:66-10-537
వయససస:38
లస: పప

భరస : లలర� �
ఇసటట ననస:66-10-538
వయససస:65
లస: ససస స
95-129/167

2661 MLJ2581619
పపరర: గరపసననధ� బజపపర�

2685 SQX1249680
పపరర: అలమ షపక

95-129/175

తసడడ:జ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-10-540
వయససస:25
లస: పప
95-127/796

2688 SQX2240414
పపరర: ఫరరర నన షపక

95-127/884

భరస : ఫపరరకన
ఇసటట ననస:66-10-541
వయససస:30
లస: ససస స

Page 347 of 402
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పపరర: ఆరరఫర షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12
95-128/359

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:66-10-541
వయససస:39
లస: ససస స
2692 SQX0459057
పపరర: రరజశన షపక

95-128/363

95-127/477

95-127/480

95-127/483

95-127/486

95-127/489

95-127/492

తసడడ:జ ఖమససస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-10-545
వయససస:34
లస: పప

2702 SQX0689604
పపరర: హహసపసన షపక

2705 SQX1698760
పపరర: సలస షపక

2708 SQX1698711
పపరర: మమహననజ షపక

2711 SQX1698497
పపరర: జమర బబషర మహమరద

95-127/495

2714 SQX0857003
పపరర: నననమమర షపక

95-127/484

2717 SQX0998328
పపరర: చన మసరసన వల షపక
తసడడ:జ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-10-545
వయససస:45
లస: పప

2697 SQX0407387
పపరర: అదదబ కలలలసస మహమరద

95-127/479

2700 SQX1307785
పపరర: మహమరద నసరరలలమహ

95-127/482

2703 SQX1308569
పపరర: అహరద సయఖద

95-127/485

తసడడ:జ అబగదల రరహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:66-10-542
వయససస:39
లస: పప
95-127/487

2706 SQX1698562
పపరర: హఫస మహమరద

95-127/488

భరస : జహహర షర మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-544
వయససస:27
లస: ససస స
95-127/490

2709 SQX1698448
పపరర: మగసతజ షపక

95-127/491

భరస : అబగదల కరలలశ వరల షపక
ఇసటట ననస:66-10-544
వయససస:63
లస: ససస స
95-127/493

2712 SQX1698398
పపరర: అనశర బబషర షపక

95-127/494

తసడడ:జ తనలబ అల షపక
ఇసటట ననస:66-10-544
వయససస:49
లస: పప
95-127/496

భరస : ఖమశస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-10-545
వయససస:52
లస: ససస స
95-127/498

95-128/365

తసడడ:జ మహమరద జజబఊలమహ
ఇసటట ననస:66-10-542
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ మహమబద మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-544
వయససస:29
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:66-10-545
వయససస:47
లస: ససస స
2716 SQX0998336
పపరర: గరస షపక

95-127/481

భరస : అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-10-544
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ నజమగదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-544
వయససస:24
లస: పప
2713 SQX0949032
పపరర: రబయ షపక

2699 SQX1307777
పపరర: మహమరద శఫసఉలర హ

2694 AP151000579039
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:జ నజజమగదదదన
ఇసటట ననస:66-10-542
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ కరలలషరవల షపక
ఇసటట ననస:66-10-543
వయససస:42
లస: పప

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:66-10-544
వయససస:34
లస: ససస స
2710 SQX1524926
పపరర: ఇరరహన అహరద మహమరద

95-127/478

తసడడ:జ మమలమల
ఇసటట ననస:66-10-542
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ అహరద
ఇసటట ననస:66-10-542
వయససస:58
లస: పప
2707 SQX1698281
పపరర: సలమర షపక

2696 SQX0407601
పపరర: షరజయ మహమరద

95-128/362

తసడడ:జ అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:66-10-541
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద జజబఊలమహ
ఇసటట ననస:66-10-542
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ సమవపలర యస డడ
ఇసటట ననస:66-10-542
వయససస:26
లస: పప
2704 SQX0407437
పపరర: నజమగదదదన మహమరద

95-128/364

తసడడ:జ నజమగదదదన
ఇసటట ననస:66-10-542
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నజమగదదదన
ఇసటట ననస:66-10-542
వయససస:53
లస: ససస స
2701 SQX1458901
పపరర: షబబర యస డడ

2693 SQX0214007
పపరర: �ీసరఖమన షపక

2691 SQX0432385
పపరర: ఇరరహన షపక

తసడడ:జ ససభబన
ఇసటట ననస:66-10-541
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ ససభబన
ఇసటట ననస:66-10-541
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ నజజమగదదదన
ఇసటట ననస:66-10-542
వయససస:27
లస: ససస స
2698 SQX0407452
పపరర: శసషరద బబగస

95-128/360

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:66-10-541
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ ససభబన
ఇసటట ననస:66-10-541
వయససస:31
లస: పప
2695 SQX0893404
పపరర: ఫజర లయమ మహమద

2690 SQX0465476
పపరర: ఖతజజ బబగస షపక

2715 SQX0856922
పపరర: ఖమశస బబబ షపక

95-127/497

తసడడ:జ చనన మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:66-10-545
వయససస:31
లస: పప
95-127/499

2718 SQX0998310
పపరర: లతఫ షరరఫ షపక

95-127/500

తసడడ:జ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-10-545
వయససస:50
లస: పప
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95-127/501

తసడడ:జ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-10-545
వయససస:54
లస: పప
2722 SQX0998344
పపరర: హబబగననసర షపక

95-127/504

95-127/507

95-127/510

95-127/513

95-127/516

95-127/519

95-128/1080

తసడడ:జ హభబగలమర ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-548/1
వయససస:28
లస: పప

2732 AP151000579299
పపరర: మహమరద రపసక�

2735 AP151000582156
పపరర: షరకకరర బబగస

2738 MLJ2573897
పపరర: రరజజశన

2741 SQX0286294
పపరర: షరజదన బబగస

95-127/524

2744 MLJ0984815
పపరర: హజరరబ

95-127/514

2747 SQX0212597
పపరర: మగఖబరరలమర ఖమన
తసడడ:జ హబబగలమర ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-548/1
వయససస:31
లస: పప

2727 AP151000582237
పపరర: ఫరరనన బబగస�

95-127/509

2730 AP151000579325
పపరర: అబగదల హమద

95-127/512

2733 MLJ2577609
పపరర: మహమగదన బబగస

95-127/515

భరస : నబ ఇసరరయల
ఇసటట ననస:66-10-548
వయససస:39
లస: ససస స
95-127/517

2736 AP151000582179
పపరర: జరవనబ బబగస�

95-127/518

భరస : ఇ ఫపస ఖమర�
ఇసటట ననస:66-10-548
వయససస:47
లస: ససస స
95-127/520

2739 AP151000579221
పపరర: ఏజజజ�

95-127/521

తసడడ:జ సరబబర న�
ఇసటట ననస:66-10-548
వయససస:52
లస: పప
95-127/522

2742 MLJ2577732
పపరర: అసరత

95-127/523

భరస : హహమమయతషలమర
ఇసటట ననస:66-10-548/1
వయససస:43
లస: ససస స
95-127/525

భరస : లతఫ
ఇసటట ననస:66-10-548/1
వయససస:78
లస: ససస స
95-127/527

95-127/506

తసడడ:జ మజద
ఇసటట ననస:66-10-547
వయససస:42
లస: పప

భరస : మహమరద ఇసరరయల
ఇసటట ననస:66-10-548/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హబబగలర ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-548/1
వయససస:54
లస: ససస స
2746 SQX0212555
పపరర: మగనబగలమర ఖమన పఠరన

95-127/511

తసడడ:జ రరఫ
ఇసటట ననస:66-10-548
వయససస:40
లస: పప

తలర : శరకకర బబగగమ పటబన
ఇసటట ననస:66-10-548
వయససస:19
లస: పప
2743 SQX0430744
పపరర: రరనఖ జహన

2729 SQX1184779
పపరర: ఫరహహస షపక

2724 SQX1317263
పపరర: జజన బబషర షపక

భరస : రఫసక�
ఇసటట ననస:66-10-547
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మహమరద ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-548
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మజద
ఇసటట ననస:66-10-548
వయససస:71
లస: ససస స
2740 SQX2391472
పపరర: మహమరద ఖమన పటబన

95-127/508

తసడడ:జ మహమరద రషసద�
ఇసటట ననస:66-10-547
వయససస:52
లస: పప

భరస : అజస ఇసరరయల
ఇసటట ననస:66-10-548
వయససస:45
లస: ససస స
2737 AP151000582178
పపరర: ఆబదన బబగస

2726 MLJ0987495
పపరర: ఖసదదసయమ హమద

95-127/503

తసడడ:జ దనదన బగడద షపక
ఇసటట ననస:66-10-546
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ బబబగ షపక లలట
ఇసటట ననస:66-10-547
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ రషసద�
ఇసటట ననస:66-10-547
వయససస:45
లస: పప
2734 MLJ0995969
పపరర: తనహహరర బబగస

95-127/505

భరస : అబగదల హమద ఇసరరయల
ఇసటట ననస:66-10-547
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరఫ
ఇసటట ననస:66-10-547
వయససస:75
లస: ససస స
2731 AP151000579295
పపరర: అబగదల హమద�

2723 SQX0998385
పపరర: మహబబబ బ షపక

2721 SQX1317313
పపరర: నజమమ షపక

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-10-546
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-10-546
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : హమద
ఇసటట ననస:66-10-547
వయససస:37
లస: ససస స
2728 AP151000582157
పపరర: తనహహరర బబగస

95-127/502

తసడడ:జ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-10-545
వయససస:63
లస: పప

భరస : లతఫ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-10-546
వయససస:42
లస: ససస స
2725 SQX0459107
పపరర: పరరశన

2720 SQX0858001
పపరర: ఖమససస షరరఫ షపక

2745 SQX0465591
పపరర: ఖమతతన బ బ

95-127/526

భరస : ననససమగదదదన
ఇసటట ననస:66-10-548/1
వయససస:79
లస: ససస స
95-127/528

2748 SQX0432195
పపరర: ఫజల ఇలమరహహ

95-127/529

తసడడ:జ ననససమగదదదన
ఇసటట ననస:66-10-548/1
వయససస:37
లస: పప
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2749 SQX0212688
పపరర: మసజర ఇలమహహ షపక
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95-127/530

తసడడ:జ నససమగదదదన
ఇసటట ననస:66-10-548/1
వయససస:38
లస: పప
2752 MLJ0982058
పపరర: కరరమగలమర మహమరద

95-127/533

95-127/536

95-127/539

95-127/540

95-127/888

95-127/543

95-127/890

భరస : ఇసరరయల�
ఇసటట ననస:66-10-552
వయససస:80
లస: ససస స

2762 AP151000582322
పపరర: లకడర

2765 SQX2124709
పపరర: దసరర దదవ బజజపపర

2768 AP151000579009
పపరర: ఆదదల షపక

2771 SQX0973230
పపరర: జవరరయమ

95-127/548

2774 AP151000582114
పపరర: మగనన�

95-127/541

2777 SQX1010750
పపరర: ససఫతషలమరహ షపక
తసడడ:జ బబజ షపక
ఇసటట ననస:66-10-552
వయససస:30
లస: పప

2757 SQX0953976
పపరర: గరపరల పపటటట వనసకటటష

95-127/538

2760 SQX2390540
పపరర: శరలన పస

95-127/886

2763 SQX2223790
పపరర: హనసమమజ రరవప డనక పరడ

95-127/887

తసడడ:జ ససబబనర రరవప
ఇసటట ననస:66-10-550
వయససస:75
లస: పప
95-127/889

2766 SQX1621169
పపరర: ససవర కలమమరర రజఖ

95-127/542

భరస : కరసస రరవప రజఖ
ఇసటట ననస:66-10-551
వయససస:23
లస: ససస స
95-127/544

2769 AP151000579024
పపరర: బబజ షపక

95-127/545

తసడడ:జ గరలబ
ఇసటట ననస:66-10-551
వయససస:72
లస: పప
95-127/546

2772 SQX0973222
పపరర: కహహకష

95-127/547

తసడడ:జ బబజ షపక
ఇసటట ననస:66-10-552
వయససస:29
లస: ససస స
95-127/549

భరస : బలమల�
ఇసటట ననస:66-10-552
వయససస:45
లస: ససస స
95-127/551

95-127/535

భరస : పరమమశ పస
ఇసటట ననస:66-10-549
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:జ బబజ షపక
ఇసటట ననస:66-10-552
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మగజమరల పరష షపక
ఇసటట ననస:66-10-552
వయససస:32
లస: ససస స
2776 AP151000582112
పపరర: హలమమబ�

95-127/885

తసడడ:జ బబజ
ఇసటట ననస:66-10-551
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ ధకపధ రరజరరవప ధకపధ
ఇసటట ననస:66-10-551
వయససస:49
లస: పప
2773 SQX1205682
పపరర: అతయ బబగస షపక

2759 SQX2388759
పపరర: పరరశ ననగ ఖమదదర పపరస

2754 SQX0584151
పపరర: హరరమమణణకఖస లకడరపజసనన

తసడడ:జ రరమ లమల
ఇసటట ననస:66-10-549
వయససస:30
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:66-10-550
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ బబజ
ఇసటట ననస:66-10-551
వయససస:45
లస: పప
2770 SQX2464766
పపరర: ధకపధ కకషష ధకపధ

95-127/537

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:66-10-550
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : దసరర పజసరద
ఇసటట ననస:66-10-550
వయససస:57
లస: ససస స
2767 AP151000579271
పపరర: మగదసససర

2756 SQX1621177
పపరర: ఇమమమ న ఖమన పఠరన

95-127/532

తసడడ:జ లకరణ
ఇసటట ననస:66-10-549
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ హహకరరతనజవప ఖమదదర పపరరమ
ఇసటట ననస:66-10-549
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ రరస లమల గరపరల పపటటట
ఇసటట ననస:66-10-550
వయససస:28
లస: ససస స
2764 SQX2240729
పపరర: రమమదదవ కకవనలకర

95-127/534

తసడడ:జ యశన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-10-549
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ మసగరజ రరవప
ఇసటట ననస:66-10-549
వయససస:46
లస: పప
2761 SQX1317248
పపరర: శశశలజ గరపరల పపటటట

2753 SQX0432351
పపరర: హబబగలర ఖమన

2751 MLJ2573079
పపరర: ఖలల మహమరద

తసడడ:జ లతఫ
ఇసటట ననస:66-10-548/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:జ పరసటట
ఇసటట ననస:66-10-548/1
వయససస:66
లస: పప

భరస : రరమ లమల గరపరల పపటటట
ఇసటట ననస:66-10-549
వయససస:46
లస: ససస స
2758 SQX0464123
పపరర: లకరణ హరరమమణణకఖస

95-127/531

తసడడ:జ మహబబబ జజన
ఇసటట ననస:66-10-548/1
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ లతఫ
ఇసటట ననస:66-10-548/1
వయససస:57
లస: పప
2755 SQX1401918
పపరర: పదర గరపరల పపటటట

2750 SQX0428284
పపరర: అజమ సయఖద

2775 AP151000582111
పపరర: అమరరననసర�

95-127/550

భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:66-10-552
వయససస:69
లస: ససస స
95-127/552

2778 AP151000579072
పపరర: మగజమరల బబషర

95-127/553

తసడడ:జ షపక బబజ
ఇసటట ననస:66-10-552
వయససస:42
లస: పప
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2779 MLJ2573913
పపరర: బలమల
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95-127/554

తసడడ:జ ఇసరరయల
ఇసటట ననస:66-10-552
వయససస:45
లస: పప
2782 SQX0609768
పపరర: ననగబబల

95-127/557

95-127/560

95-127/563

95-127/566

95-127/569

95-127/572

95-127/892

95-127/895

Deleted

తసడడ:జ మహహనసదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-555
వయససస:19
లస: పప

2792 SQX1202191
పపరర: శవ రరమ సససగ బబ సదదల

2795 SQX0215269
పపరర: షమమ

2798 SQX0212522
పపరర: ఇలయమస షపక

2801 SQX2235729
పపరర: నగరనన షపక

95-128/1081

2804 AP151000582435
పపరర: జహరర బబగస�

95-127/567

భరస : మనదదవ
ఇసటట ననస:66-10-555
వయససస:45
లస: ససస స

2787 SQX0212480
పపరర: పవన సససగ కతజయ

95-127/562

2790 AP151000579320
పపరర: రరజజరరమ సససగ కతజ

95-127/565

2793 SQX1458927
పపరర: మగబన ఫరతమమ షపక

95-127/568

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:66-10-554
వయససస:26
లస: ససస స
95-127/570

2796 SQX0019745
పపరర: నఫసషషదదదన షపక

95-127/571

తసడడ:జ తనజదదదన
ఇసటట ననస:66-10-554
వయససస:28
లస: పప
95-127/573

2799 SQX2235695
పపరర: మగనన షపక

95-127/891

Deleted

భరస : అననసరర షపక
ఇసటట ననస:66-10-554
వయససస:32
లస: ససస స
95-127/893

2802 SQX2240406
పపరర: సబబర మహమద

95-127/894

తసడడ:జ అలస
ఇసటట ననస:66-10-555
వయససస:60
లస: పప
95-128/366

భరస : షపక రఫస�
ఇసటట ననస:66-10-555
వయససస:45
లస: ససస స
2807 SQX0369421
పపరర: మగసతనజ మహమరద

95-127/559

తసడడ:జ పజతనప సససగ
ఇసటట ననస:66-10-553
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:జ అననసరర షపక
ఇసటట ననస:66-10-554
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:జ ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:66-10-555
వయససస:18
లస: ససస స

2806 SQX2189959
పపరర: అబగదల అజజ మహమరద

95-127/564

తసడడ:జ తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:66-10-554
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:66-10-554
వయససస:25
లస: పప
2803 SQX2239762
పపరర: రహమత షపక

2789 AP151000579260
పపరర: తజపపర సససగ కతజ

2784 AP151000582162
పపరర: లకడరబబయ

తసడడ:జ శసకర సససగ
ఇసటట ననస:66-10-553
వయససస:36
లస: పప

భరస : తనజదదదన
ఇసటట ననస:66-10-554
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ తనజదదదన
ఇసటట ననస:66-10-554
వయససస:31
లస: పప
2800 SQX2119501
పపరర: ఇమరరన షపక

95-127/561

తసడడ:జ ఉపపసదజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:66-10-553
వయససస:67
లస: పప

భరస : చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-10-554
వయససస:47
లస: ససస స
2797 SQX0432310
పపరర: అమనసదదదన షపక

2786 SQX1101484
పపరర: పజతనప సససగ కతజయ

95-127/556

భరస : శవరరససససగ
ఇసటట ననస:66-10-553
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:జ పజతనప సససగ
ఇసటట ననస:66-10-553
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ పజతనప సససగ
ఇసటట ననస:66-10-553
వయససస:61
లస: పప
2794 SQX1458919
పపరర: హససనన షపక

95-127/558

తసడడ:జ రరజజ రరస సససగ
ఇసటట ననస:66-10-553
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ ఉపపసదజసససగ
ఇసటట ననస:66-10-553
వయససస:48
లస: పప
2791 AP151000579314
పపరర: శసకర సససఘ కతజ

2783 AP151000582552
పపరర: ససనత బబయ

2781 SQX0609750
పపరర: కలససమ కలమమరర

భరస : సససదర సససగ
ఇసటట ననస:66-10-553
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకరణ సససగ
ఇసటట ననస:66-10-553
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శసకర సససగ
ఇసటట ననస:66-10-553
వయససస:55
లస: ససస స
2788 AP151000579128
పపరర: సససదర సససఘ కతజ

95-127/555

భరస : వనసకటటశశరరర తషరక
ఇసటట ననస:66-10-553
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : తజపపర సససగ
ఇసటట ననస:66-10-553
వయససస:43
లస: ససస స
2785 AP151000582163
పపరర: యగవబబయ

2780 SQX1699032
పపరర: ఝమనస లకడర తషరక

2805 SQX0511998
పపరర: ఫరహహమగదదదన మహమరద

95-128/367

తసడడ:జ గరస మహహదదదన
ఇసటట ననస:66-10-555
వయససస:32
లస: పప
95-129/176

2808 SQX2239754
పపరర: ఇలయమస బబష షపక

95-129/1009

తసడడ:జ వల బబష షపక
ఇసటట ననస:66-10-555
వయససస:36
లస: పప
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95-129/1010

భరస : ఇలయమస బబష
ఇసటట ననస:66-10-555
వయససస:30
లస: ససస స
95-127/797

తసడడ:జ అబగదల సతస ర
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:20
లస: పప
95-128/370

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:41
లస: ససస స
95-128/373

తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:61
లస: పప
95-128/1083

2824 SQX1385187
పపరర: రరహజజన సయఖద

95-128/371

2819 SQX0970855
పపరర: గరస మహహదద న మహమరద

2827 SQX1385112
పపరర: మహమరద ఘమస సయఖద

2822 SQX1708700
పపరర: షబనన షపక

95-129/179

2825 SQX0085332
పపరర: సఫసయమ ససలమసనన మహమరద

95-128/374

తసడడ:జ తతటటట సరహహబ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:24
లస: పప

2828 SQX1385054
పపరర: ఖకరశషర మమలమ సయఖద

95-129/177

తసడడ:జ భకస తషకరరస
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:42
లస: పప

2831 SQX1709716
పపరర: ససభబన షపక

95-129/180

తసడడ:జ వల ఉదదదన
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:65
లస: పప

2834 SQX1507088
పపరర: ససధ బబయ కతజ

95-129/183

2837 MLJ0984237
పపరర: బబగమ ససధదక షపక
భరస : అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:66-10-558
వయససస:43
లస: ససస స

2820 SQX1993377
పపరర: సఫసయ ససలమసనన షబన

95-128/1018

2823 SQX1867837
పపరర: ఫరరరస షపక

95-129/178

2826 SQX0912170
పపరర: ఆససఆ ససలమసనన షపక

95-129/181

2829 SQX0085605
పపరర: ఫరహహమగదదదన మహమరద

95-129/184

తసడడ:జ గరస మహహదదదన
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:28
లస: పప
95-129/186

2832 SQX0912162
పపరర: సతనసర అబగదల

95-129/187

తసడడ:జ జబబర
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:54
లస: పప
95-128/375

భరస : కకరణ కలమమర సససగ కతజ
ఇసటట ననస:66-10-557
వయససస:48
లస: ససస స
95-129/190

95-128/372

భరస : అబగదల హమద షపక
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:43
లస: పప
95-129/188

2817 SQX0643932
పపరర: షఫసయమ ససలమసనన షబబనన

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:జ తతటటట సరహహబ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:28
లస: పప
95-129/185

95-128/369

భసధసవప: అబగదల సతస ర మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:54
లస: ససస స
95-129/182

2814 SQX0918698
పపరర: తసనమ ఫసరదరస శశక

భరస : అహరద సతనసర
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:జ తతటటట సరహహబ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ అలమర బక సయఖద
ఇసటట ననస:66-10-557
వయససస:53
లస: పప

2816 MLJ0987479
పపరర: నయయమమ ససలమసనన

95-128/1082

తసడడ:జ అబగదల
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ వలవపదదదన
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:జ గరసప మహహదదదన
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:28
లస: ససస స

2836 SQX1365338
పపరర: ననయబ రససల సయఖద

95-128/368

భరస : గరస మహహదద న మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:50
లస: ససస స

2818 SQX0970871
పపరర: అబగదల హమద షపక

2833 SQX0714071
పపరర: మహమరద గరస మహహదద న

2813 SQX0918680
పపరర: నఫసస ఫతమ షపక

2811 SQX2153237
పపరర: శబబర మహమరద

తసడడ:జ అలస మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-555 1ST LINE
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:జ గరస
ఇసటట ననస:66-10-556
వయససస:27
లస: ససస స

2815 SQX1525023
పపరర: ఫరరర నన షపక

2830 SQX0368191
పపరర: దసరర పజసరద ధవళళశశరరరవప

95-129/1011

తసడడ:జ ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:66-10-555
వయససస:18
లస: ససస స

2812 SQX1990795
పపరర: అబగదల మహహమన

2821 SQX2237279
పపరర: మబనన షపక

2810 SQX2153161
పపరర: రహమత షపక

2835 SQX0369454
పపరర: గరససయమ బబగస సయఖద

95-129/189

భరస : ఇలయజ
ఇసటట ననస:66-10-557
వయససస:37
లస: ససస స
95-128/376

2838 AP151000582576
పపరర: సప న అనస ఫరతమమ

95-128/377

భరస : హబభగర రరహమమన
ఇసటట ననస:66-10-558
వయససస:44
లస: ససస స
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2839 AP151000582575
పపరర: రజయమ�

95-128/378

భరస : వరహహద ఖమన�
ఇసటట ననస:66-10-558
వయససస:50
లస: ససస స
2842 AP151000579376
పపరర: రరహమమన హబబగర�

95-128/381

95-129/193

95-128/382

95-128/385

95-129/1015

95-128/388

95-128/391

తసడడ:జ షపక అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:66-11-562
వయససస:37
లస: పప

2852 SQX2143741
పపరర: అల మహహదద న మహమరద

2855 SQX2140036
పపరర: అఫప జ జ అహమద షపక

2858 MLJ0986661
పపరర: ఆరరప షపక

2861 SQX1366088
పపరర: తనబగసస ఫరరర త షపక

95-129/199

2864 MLJ0987040
పపరర: షహహలమఅసజస మహమరద

95-129/1013

2867 AP151000585034
పపరర: ఖమససస షరరఫ మహమరద
తసడడ:జ సమఉలమరహ మహమరద
ఇసటట ననస:66-11-562
వయససస:44
లస: పప

2847 SQX2144657
పపరర: ససహహహద ససదద క మహమరద

95-129/1012

2850 SQX0581074
పపరర: ససభబష హరరమమణణకఖస

95-128/384

2853 SQX2143758
పపరర: అబగదల ఇసజత

95-129/1014

తసడడ:జ హననన
ఇసటట ననస:66-11-561
వయససస:27
లస: ససస స
95-129/1016

2856 SQX2223329
పపరర: అమమన ఫరతమ షపక

95-129/1017

తసడడ:జ ఫసరరజ అహరద షపక
ఇసటట ననస:66-11-561
వయససస:21
లస: ససస స
95-128/389

2859 MLJ2574150
పపరర: మహహదదదన షపక

95-128/390

తసడడ:జ అబగదలసతనసర
ఇసటట ననస:66-11-562
వయససస:37
లస: పప
95-129/197

2862 SQX1626250
పపరర: షపక సరస జ ససలమసనన

95-129/198

భరస : షపక మహహదద న
ఇసటట ననస:66-11-562
వయససస:30
లస: ససస స
95-129/200

తసడడ:జ సమవపలమర
ఇసటట ననస:66-11-562
వయససస:35
లస: ససస స
95-129/202

95-129/192

తసడడ:జ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:66-10-559
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-11-562
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఖమససస షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:66-11-562
వయససస:35
లస: ససస స
2866 SQX1626243
పపరర: షపక మహహదద న

95-128/383

తసడడ:జ అబగదలసతనసర
ఇసటట ననస:66-11-562
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ మహహదదదన
ఇసటట ననస:66-11-562
వయససస:62
లస: పప
2863 MLJ2581692
పపరర: పరరశన మహమరద

2849 SQX1485888
పపరర: అమమమశ ఖననన హరరమమణణకఖస

2844 SQX1185017
పపరర: పవన సససహ కతజయ

తసడడ:జ అబగదల సతస ర మహమరద
ఇసటట ననస:66-10-558
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ ఫసరరజ అహరద షపక
ఇసటట ననస:66-11-561
వయససస:21
లస: పప

భరస : అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:66-11-562
వయససస:57
లస: ససస స
2860 AP151000579371
పపరర: అబగదల సతనసర

95-129/194

తసడడ:జ అబగదల రహహస మహమరద
ఇసటట ననస:66-11-561
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ ఫసరరజ అహరద షపక
ఇసటట ననస:66-11-561
వయససస:24
లస: ససస స
2857 AP151000582274
పపరర: అశకఫపననసర

2846 SQX1184985
పపరర: శసకర సససహ కతజయ

95-128/380

తసడడ:జ శసకర సససహ కతజయ
ఇసటట ననస:66-10-558
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ శసకర రరవప హరరమమణణకఖస
ఇసటట ననస:66-10-559
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ లకకరజ
ఇసటట ననస:66-10-559
వయససస:62
లస: పప
2854 SQX2140101
పపరర: అఫసజన ఫరతమ షపక

95-129/191

తసడడ:జ పజతనప సససహ కతజయ
ఇసటట ననస:66-10-558
వయససస:69
లస: పప

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:66-10-559
వయససస:60
లస: ససస స
2851 AP151000579606
పపరర: శసకర రరవప హరరమమణణకఖస

2843 SQX1507096
పపరర: హహమజ కతజయ

2841 MLJ0981571
పపరర: సతనసర అబగదల మహమరద

తసడడ:జ అబగదలరలల
ఇసటట ననస:66-10-558
వయససస:47
లస: పప

భరస : పవన సససగ కతజయ
ఇసటట ననస:66-10-558
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన అహరద
ఇసటట ననస:66-10-558
వయససస:37
లస: పప
2848 AP151000582346
పపరర: హరరమమణణకఖస మణణ

95-128/379

భరస : వరహహద ఖమన
ఇసటట ననస:66-10-558
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:జ వరహహద ఖమన�
ఇసటట ననస:66-10-558
వయససస:57
లస: పప
2845 SQX0368746
పపరర: జజన బబషర షపక

2840 AP151000582577
పపరర: ననజయమ

2865 SQX0832857
పపరర: మలర క షపక

95-129/201

భరస : ఫరజల బబషర
ఇసటట ననస:66-11-562
వయససస:54
లస: ససస స
95-129/203

2868 AP151000585152
పపరర: షరరఠబ బతలలలమర�

95-129/204

తసడడ:జ తనహహర ఫరరబ�
ఇసటట ననస:66-11-562
వయససస:50
లస: పప
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2869 AP151000585058
పపరర: సమఉలమర మహమరద

95-129/205

తసడడ:జ ఖమససస మహమరద
ఇసటట ననస:66-11-562
వయససస:73
లస: పప
2872 SQX1139386
పపరర: షపక జసషసద

2870 SQX2139533
పపరర: నషర ఫరతమ

95-129/1018

భరస : షరమవపలమర మహమరద
ఇసటట ననస:66-11-562
వయససస:68
లస: ససస స
95-129/207

తసడడ:జ మహహదదదన
ఇసటట ననస:66-11-563
వయససస:42
లస: పప

2873 SQX1462811
పపరర: ఫసర దథస ఫరతమమ

95-129/208

95-129/211

2874 SQX0103242
పపరర: యమససరన ఫరతమమ

2877 AP151000585425
పపరర: ననవహహమ అబగదల�

భరస : యగస�ీ్� ఫరఠఖ మహమరద
ఇసటట ననస:66-11-564
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖమదర�
ఇసటట ననస:66-11-564
వయససస:73
లస: పప

95-129/213
2878 MLJ0992685
పపరర: యగస�ీ్� ఫరఠఖ
మహమరద
తసడడ:జ మహబబబ హహసపసన ఫరఠఖ
ఇసటట ననస:66-11-564
వయససస:59
లస: పప

2879 SQX0218024
పపరర: ఫహహమమ బబగస�

2880 SQX0714477
పపరర: బబజజన షపక

భరస : కరరమగలమర�
ఇసటట ననస:66-11-565
వయససస:40
లస: ససస స

2881 SQX1385351
పపరర: ఫజలలమహ షపక

2882 SQX1385310
పపరర: ఫపవజలమరహ షపక

తలర : ఫహహమమ షపక
ఇసటట ననస:66-11-565
వయససస:24
లస: పప
2884 SQX0714493
పపరర: సరలరన మహమరద

95-129/219

95-129/222

95-128/392

తసడడ:జ షపక షరరఫ
ఇసటట ననస:66-11-567
వయససస:39
లస: పప

95-129/220

2891 MLJ0985655
పపరర: అయషర

95-128/395

2894 SQX0459024
పపరర: జలమన షపక

95-129/1019

2897 SQX0459073
పపరర: బబబగ షపక
తసడడ:జ హహసపసన
ఇసటట ననస:66-11-567
వయససస:53
లస: పప

95-129/218

2886 SQX0820241
పపరర: కలస షపక

95-129/221

2889 AP151000585084
పపరర: ఫహహమమ షపక�

95-129/223

భరస : కరరమగలర �
ఇసటట ననస:66-11-566
వయససస:44
లస: ససస స
95-128/393

2892 SQX0643957
పపరర: మమమమగననసర బబగస

95-128/394

భరస : షపక షరరఫ
ఇసటట ననస:66-11-567
వయససస:62
లస: ససస స
95-128/396

తసడడ:జ ససభబన
ఇసటట ననస:66-11-567
వయససస:34
లస: పప
95-128/398

2883 SQX0753731
పపరర: రరయమజ మహమరద

తలర : కరరమగన
ఇసటట ననస:66-11-565
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఫరరఠక షపక
ఇసటట ననస:66-11-567
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ ఎస కజ బబబగ
ఇసటట ననస:66-11-567
వయససస:27
లస: పప
2896 MLJ0990655
పపరర: షపక రహమమన షరరఫ

2888 SQX2139608
పపరర: మహబబబ రహమన షపక

95-129/215

తసడడ:జ గరస మహమరద
ఇసటట ననస:66-11-565
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ ఇసరరయల జజబఊలమర షపక
ఇసటట ననస:66-11-565
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ రససల షపక
ఇసటట ననస:66-11-567
వయససస:36
లస: ససస స
2893 SQX1521674
పపరర: సక ఏననయతషలమ

95-129/217

తసడడ:జ సలమమతషలమర
ఇసటట ననస:66-11-565
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ అబగలర స
ఇసటట ననస:66-11-565
వయససస:51
లస: పప
2890 MLJ2577088
పపరర: జరరనన

2885 SQX0753509
పపరర: ఇమమమ న యసడడ

95-129/212

భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:66-11-565
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:66-11-565
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ రహమమన
ఇసటట ననస:66-11-565
వయససస:28
లస: పప
2887 SQX0446948
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-129/214

95-129/209

తసడడ:జ మహమరద యగస�ీ్� ఫరఠఖ
ఇసటట ననస:66-11-564
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ యగస�ీ్� ఫరఠఖ
ఇసటట ననస:66-11-564
వయససస:31
లస: ససస స

95-129/216

95-129/206

భరస : జసషసద షపక
ఇసటట ననస:66-11-563
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ యబససఫ ఫరఠఖ మహమరద
ఇసటట ననస:66-11-564
వయససస:24
లస: ససస స

95-129/210 2876 MLJ0988527
2875 SQX0103259
పపరర: ననజనన ఫరతమమ మహమరద
పపరర: షపహనజ బబగమ

2871 SQX1144526
పపరర: అసజ వజర షపక

2895 MLJ0990820
పపరర: షరరఫ మహబబబ

95-128/397

తసడడ:జ షపక షరరఫ
ఇసటట ననస:66-11-567
వయససస:38
లస: పప
95-128/399

2898 SQX0146423
పపరర: షరరఫ షపక

95-128/400

తసడడ:జ ఆదనస
ఇసటట ననస:66-11-567
వయససస:69
లస: పప
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95-129/224

భరస : దసస గరర షపక
ఇసటట ననస:66-11-567
వయససస:28
లస: ససస స
2902 SQX2140028
పపరర: దసస గరర షపక

95-129/1020

95-129/228

95-129/231

95-128/403

95-128/406

95-128/409

95-128/1086

భరస : హహమయబన
ఇసటట ననస:66-11-570
వయససస:48
లస: ససస స

2912 SQX0217463
పపరర: మలర క షపక

2915 SQX1328492
పపరర: ససలలమమన షపక

2918 SQX2450104
పపరర: ఇసరరయల ఖమన పటన

2921 SQX1365189
పపరర: ససలలమమన షపక

95-128/411

2924 SQX0689299
పపరర: పరతమబననసర

95-128/404

2927 SQX1229625
పపరర: గరససయమ షపక
భరస : అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:66-11-570
వయససస:61
లస: ససస స

2907 AP151000585371
పపరర: మమమమగననసరబబగస షపక

95-129/230

2910 SQX1485854
పపరర: షకకర పఠరన

95-128/402

2913 SQX1232701
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-128/405

తసడడ:జ జజన షపక
ఇసటట ననస:66-11-569
వయససస:28
లస: పప
95-128/407

2916 SQX0644500
పపరర: మహమరద గరస షపక

95-128/408

తసడడ:జ అబగదల బషసర
ఇసటట ననస:66-11-569
వయససస:39
లస: పప
95-128/1084

2919 SQX2124667
పపరర: మశక క రరహనన పఠరన

95-128/1085

భరస : ఇసరరయల ఖమన
ఇసటట ననస:66-11-569
వయససస:49
లస: ససస స
95-129/232

2922 SQX1518218
పపరర: హఫస షపక

95-128/410

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:66-11-570
వయససస:32
లస: ససస స
95-128/412

భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:66-11-570
వయససస:49
లస: ససస స
95-129/233

95-129/227

భరస : రసజజన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66/11-569
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన షపక
ఇసటట ననస:66-11-569
వయససస:34
లస: పప

భరస : జజహహర
ఇసటట ననస:66-11-570
వయససస:39
లస: ససస స
2926 SQX0523472
పపరర: షపక ఫరతమగననసర

95-129/1021

తసడడ:జ ఇబజహహస ఖమన పటన
ఇసటట ననస:66-11-569
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:జ ఇసరరయల ఖమన
ఇసటట ననస:66-11-569
వయససస:26
లస: ససస స
2923 SQX0580910
పపరర: షరహహనన షపక

2909 SQX2223816
పపరర: మగనబ షపక

2904 SQX0619312
పపరర: అభదన బబగస షపక

భరస : షరరఫ�
ఇసటట ననస:66-11-568
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన షపక
ఇసటట ననస:66-11-569
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:66-11-569
వయససస:49
లస: పప
2920 SQX2123552
పపరర: సపవద ఖమనసమ పటబన

95-129/229

భరస : నసరర
ఇసటట ననస:66-11-569
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ బబజ
ఇసటట ననస:66-11-569
వయససస:29
లస: పప
2917 SQX0214049
పపరర: నసర షపక

2906 SQX1142454
పపరర: షకకర బబగమ షపక

95-129/226

భరస : మహబబబ షరరఫ
ఇసటట ననస:66-11-568
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ సలమర
ఇసటట ననస:66-11-568
వయససస:43
లస: పప

భరస : షహహన షర వరల షపక
ఇసటట ననస:66/11-569
వయససస:40
లస: ససస స
2914 SQX0575167
పపరర: షఫస�ీసలమర షపక

95-128/401

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:66-11-568
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖమజజ బసదడ నవరజ షపక
ఇసటట ననస:66-11-568
వయససస:63
లస: పప
2911 SQX1518242
పపరర: రరహనన బబగమ షపక

2903 SQX0788695
పపరర: ఇసరరయల షపక

2901 SQX1902428
పపరర: దసస గరర షపక

తసడడ:జ మహమరద యకలబ షపక
ఇసటట ననస:66-11-567
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ జలమన
ఇసటట ననస:66-11-568
వయససస:27
లస: పప

భరస : మగనబ షపక
ఇసటట ననస:66-11-568
వయససస:35
లస: ససస స
2908 SQX1142439
పపరర: సలమ షపక

95-129/225

భరస : జమమలలదదదన�
ఇసటట ననస:66-11-567
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:జ మహమరద యకలబ షపక
ఇసటట ననస:66-11-567
వయససస:40
లస: పప
2905 SQX1142421
పపరర: నజయమ పరరశన షపక

2900 SQX0018887
పపరర: వహహద� మహమరద�

2925 SQX0575233
పపరర: జహహర షపక

95-128/413

తసడడ:జ షరజహన
ఇసటట ననస:66-11-570
వయససస:41
లస: పప
95-129/234

2928 SQX1595125
పపరర: మసరసన షపక

95-129/235

తసడడ:జ హహమయగన షపక
ఇసటట ననస:66-11-570
వయససస:23
లస: పప
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పపరర: షపక హహమయబన
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95-129/236

తసడడ:జ మహహదదదన
ఇసటట ననస:66-11-570
వయససస:53
లస: పప

2930 SQX1955426
పపరర: రరషర ఫసరడ రస షపక

తసడడ:జ షపక జహహర
ఇసటట ననస:66-11-570, RAJA RAM STREET
వయససస:20
లస: ససస స

95-129/238 2933 SQX2121358
2932 SQX0820225
పపరర: బబజలమల హక మజహహదద న షపక
పపరర: సమఉననసర షపక

తసడడ:జ మహబబబ
ఇసటట ననస:66-11-572
వయససస:45
లస: పప
2935 SQX2248003
పపరర: ఖజజవల షపక

95-130/774

95-129/240

95-129/243

95-129/1024

95-129/247

95-129/250

భరస : సఫసవపలమర
ఇసటట ననస:66-11-574/1
వయససస:50
లస: ససస స

95-129/244

2945 SQX2193936
పపరర: యశరన షపక

2948 AP151000585317
పపరర: లకడర మగలగరడ

2951 MLJ2581700
పపరర: శకనవరసస మగలగరడ

95-129/1026

2954 SQX2286730
పపరర: రహమన ఖమన పటబన

95-137/679

2957 SQX1585332
పపరర: గగలమస అహరద షబబర
మహమరద
తసడడ:జ శఫసఉలమరహ మహమరద
ఇసటట ననస:66-11-574/1
వయససస:23
లస: పప

95-129/1023

2937 SQX1293216
పపరర: బబ అమనన షపక

95-129/239

2940 SQX0487330
పపరర: ఫయమజదదదన షపక

95-129/242

2943 MLJ0994590
పపరర: రఫస షపక

95-129/245

2946 MLJ2581049
పపరర: మమధవ మగలగరడ

95-129/246

భరస : బబబర
ఇసటట ననస:66-11-574
వయససస:38
లస: ససస స
95-129/248

2949 SQX0619205
పపరర: చనసద భబషర షపక

95-129/249

తసడడ:జ సరరరర
ఇసటట ననస:66-11-574
వయససస:34
లస: పప
95-129/251

2952 SQX2142933
పపరర: మకలబల ఖమన పటబన

95-129/1025

భసధసవప: జమల పటబన
ఇసటట ననస:66-11-574
వయససస:55
లస: పప
95-129/1027

తసడడ:జ మకలబల ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:66-11-574
వయససస:31
లస: పప
95-129/253

2934 SQX2121341
పపరర: గగలశన షపక

తసడడ:జ అహమరద
ఇసటట ననస:66-11-573
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:66-11-574
వయససస:45
లస: పప

భరస : మఖసబబల ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:66-11-574
వయససస:48
లస: ససస స
2956 AP151000585378
పపరర: హహసననపరరశన యమ

2942 SQX0820274
పపరర: ససరరజదదదన షపక

భరస : మగజజహహద
ఇసటట ననస:66-11-572
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ సతనసర
ఇసటట ననస:66-11-573
వయససస:29
లస: పప

భరస : పజసరద
ఇసటట ననస:66-11-574
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:66-11-574
వయససస:41
లస: పప
2953 SQX2143436
పపరర: జమల ఖమన పటబన

95-129/241

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-11-573
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:66-11-574
వయససస:40
లస: ససస స
2950 MLJ2581064
పపరర: బబబర మగలగరడ

2939 SQX1626219
పపరర: షపక గయమజదదదన

95-129/237

భరస : అబగదల ససలమసన షపక
ఇసటట ననస:66-11-573
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:66-11-573
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ హనన
ఇసటట ననస:66-11-573
వయససస:28
లస: ససస స
2947 MLJ2581197
పపరర: కరతనఖయన మగలగరడ

95-128/1087

తసడడ:జ షపక అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:66-11-573
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ సతనసర
ఇసటట ననస:66-11-573
వయససస:32
లస: పప
2944 SQX2127249
పపరర: బబజత షపక

2936 SQX2245041
పపరర: సతస ర షపక

2931 SQX0217810
పపరర: రరజజశనన షపక

తసడడ:జ ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:66-11-572
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:జ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:66-11-573
వయససస:42
లస: పప

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:66-11-573
వయససస:37
లస: ససస స
2941 SQX0487355
పపరర: ససరరజ షపక

95-129/1022

భరస : ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:66-11-572
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇమమససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-11-572
వయససస:46
లస: పప
2938 MLJ0992917
పపరర: సరజదన షపక

95-128/415

95-129/254

2955 SQX1419713
పపరర: అహరదసననసర మయన
ససలమసనన షపక
భరస : మగనర అహరద షపక
ఇసటట ననస:66-11-574/1
వయససస:33
లస: ససస స

95-129/252

95-129/255
2958 SQX1462795
పపరర: గగలమస మహమరద మహమరద

తసడడ:జ శఫసఉలమరహ మహమరద
ఇసటట ననస:66-11-574/1
వయససస:24
లస: పప
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2959 SQX1419721
పపరర: శఫసఉలమరహ మహమరద

95-129/256

తసడడ:జ అబగదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:66-11-574/1
వయససస:61
లస: పప
2962 MLJ0980474
పపరర: ఝమనసరరణణ పటబనల

95-129/259

95-129/262

95-135/301

95-129/264

2969 SQX0198622
పపరర: ఫరతమమ జహహరర

2972 AP151000582402
పపరర: హహసపసన బబగస

95-129/266

2975 SQX1385856
పపరర: ఆరరఫ మహమరద

95-129/269

2978 AP151000585078
పపరర: జరవనసలమరదదదన ఎమ.డడ
తసడడ:జ ససలలమమన
ఇసటట ననస:66-12-572/2
వయససస:44
లస: పప

95-129/272
2980 SQX1367789
పపరర: శవరసతఖ ననరరయణ
తతనసగగసటర
తసడడ:జ సరసబశవ రరవప తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:66-12-575/1
వయససస:42
లస: పప

2981 MLJ2581528
పపరర: రజయమ ససలమసనన� షపక�
భరస : రహహస� �
ఇసటట ననస:66-12-575/2
వయససస:40
లస: ససస స

2983 AP151000585225
పపరర: రజజక

2984 SQX1626177
పపరర: నససమమ షపక

95-129/275

తసడడ:జ ససలలమమన
ఇసటట ననస:66-12-575/2
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ గరస షపక
ఇసటట ననస:66-12-576
వయససస:23
లస: పప

95-135/302

2987 SQX0487579
పపరర: హబబగలర ఖమన
తసడడ:జ జజఫర ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-576
వయససస:70
లస: పప

95-129/261

2967 AP151000582352
పపరర: కరరమబన

95-128/414

2970 AP151000573500
పపరర: ఖరఖరరననసర బబగస షపక

95-135/303

భరస : అబగదల అజస
ఇసటట ననస:66-12
వయససస:79
లస: ససస స
95-128/416

2973 SQX1419846
పపరర: షరహహన షపక

95-129/265

భరస : రజజక అబగదల
ఇసటట ననస:66-12-572/2
వయససస:42
లస: ససస స
95-129/267

2976 MLJ0980243
పపరర: మహబబబ� షపక�

95-129/268

తసడడ:జ అబగదల మగనఫ� �
ఇసటట ననస:66-12-572/2
వయససస:34
లస: పప
95-129/270

2979 SQX1367680
పపరర: సతఖవత తషనసగగసటర

95-129/271

భరస : శవరసతఖ ననరరయణ తషనసగగసటర
ఇసటట ననస:66-12-575/1
వయససస:34
లస: ససస స
95-129/273

2982 AP151000585107
పపరర: వలయమబ

95-129/274

భరస : ససలలమమన
ఇసటట ననస:66-12-575/2
వయససస:77
లస: ససస స
95-129/276

తసడడ:జ గరస షపక
ఇసటట ననస:66-12-576
వయససస:22
లస: ససస స
95-129/278

2964 AP151000585184
పపరర: రరజరరజజశశరర

భరస : గరస
ఇసటట ననస:66-11-649
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల ఖమదర మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-572/2
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ ససలలమమన
ఇసటట ననస:66-12-572/2
వయససస:42
లస: పప

2986 SQX1626169
పపరర: ఇరరహన షపక

95-129/263

భరస : షపక రఠసల
ఇసటట ననస:66-12--567
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల ఖమదదర� �
ఇసటట ననస:66-12-572/2
వయససస:33
లస: పప
2977 AP151000585469
పపరర: ఇసరరయల మహరద

2966 AP151000585166
పపరర: మగభబబగల సయయమ

95-129/258

భరస : పటణనల పదరననభరరవప
ఇసటట ననస:66-11-575
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ నయయమ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-12
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:జ ఎస రసగయఖ మగనపలర
ఇసటట ననస:66-12-65
వయససస:71
లస: ససస స
2974 MLJ0980268
పపరర: ఆరరఫ� షపక�

95-129/260

తసడడ:జ సయఖద అబగదల
ఇసటట ననస:66-11-592
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:జ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:66-12
వయససస:23
లస: ససస స
2971 SQX1028860
పపరర: యశశద మగనపలర

2963 MLJ2581189
పపరర: జజనకక నసకల

2961 MLJ0980466
పపరర: పజమలమరరణణ పటబనల

తసడడ:జ పదరననభరరవప �
ఇసటట ననస:66-11-575
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:66-11-575
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ సతఖననరయణ
ఇసటట ననస:66-11-575
వయససస:60
లస: పప
2968 SQX1553560
పపరర: అరరహ షపక

95-129/257

తసడడ:జ అబగదలజహహమమన
ఇసటట ననస:66-11-574/1
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:జ పదరననభరరవప �
ఇసటట ననస:66-11-575
వయససస:35
లస: ససస స
2965 AP151000585238
పపరర: పటణనల పదరననభరరవప

2960 AP151000585380
పపరర: వరహహదసననసర షపక

2985 AP151000585057
పపరర: రరశమతషననసర

95-129/277

భరస : వరపసజజబబగస
ఇసటట ననస:66-12-576
వయససస:54
లస: ససస స
95-129/279

2988 AP151000585295
పపరర: షకకలమబబగస�

95-129/280

భరస : మమబగఖమన�
ఇసటట ననస:66-12-577
వయససస:57
లస: ససస స
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95-129/281

తసడడ:జ మహబబబ ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-577
వయససస:33
లస: పప
2992 AP151000579132
పపరర: బషసర షపక�

95-128/417

95-128/1089

95-129/285

95-129/1029

95-129/288

95-128/421

95-128/424

తసడడ:జ సరరదర
ఇసటట ననస:66-12-582
వయససస:29
లస: పప

3002 SQX2123156
పపరర: రరషర షపక

3005 SQX1087486
పపరర: గరససయమ సయఖద

3008 AP151000582110
పపరర: అసరతషననసర�

3011 SQX1074038
పపరర: అషజఫ అల సయఖద

95-129/291

3014 SQX1229591
పపరర: గరససయమ షపక

95-129/1030

3017 SQX2120889
పపరర: ఫయమజ అల సయఖద
తసడడ:జ ఫజల సయఖద
ఇసటట ననస:66-12-582
వయససస:23
లస: పప

2997 SQX1867795
పపరర: శమమ షపక

95-129/284

3000 SQX2239705
పపరర: ఖమరర హ షపక

95-129/1028

3003 SQX1457440
పపరర: మమలక షపక

95-129/287

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-12-580
వయససస:25
లస: ససస స
95-128/419

3006 SQX1406975
పపరర: పరరశన షపక

95-128/420

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:66-12-581
వయససస:27
లస: ససస స
95-128/422

3009 AP151000582109
పపరర: రహమతషననసర

95-128/423

భరస : సయఖద రరఫ అల
ఇసటట ననస:66-12-581
వయససస:85
లస: ససస స
95-129/289

3012 SQX0713784
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

95-129/290

తసడడ:జ బబషర
ఇసటట ననస:66-12-581
వయససస:34
లస: పప
95-129/292

భరస : గఫరరర మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-582
వయససస:34
లస: ససస స
95-129/294

95-128/1088

భరస : గరస
ఇసటట ననస:66-12-579
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ సరజద అల
ఇసటట ననస:66-12-581
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ జబబర
ఇసటట ననస:66-12-581
వయససస:39
లస: పప
3016 SQX0973743
పపరర: అనశర షపక

95-129/286

భరస : సరజద అల�
ఇసటట ననస:66-12-581
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ సయఖద సరఫ ఆల
ఇసటట ననస:66-12-581
వయససస:52
లస: పప
3013 SQX1380757
పపరర: రరయమజ బబషర

2999 SQX1867605
పపరర: ఫపవరరజజ షపక

2994 SQX2342087
పపరర: ఖజ షపక

తసడడ:జ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:66-12-579
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ సరజద అల
ఇసటట ననస:66-12-581
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చనసద బబష షపక
ఇసటట ననస:66-12-581
వయససస:29
లస: ససస స
3010 MLJ2573780
పపరర: సరజద ఆల సయఖద

95-128/418

తసడడ:జ గరసప షపక
ఇసటట ననస:66-12-579
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ననసరరలమర షపక
ఇసటట ననస:66-12-580
వయససస:47
లస: ససస స
3007 SQX1087494
పపరర: ఆలయ షపక

2996 AP151000582297
పపరర: బషసరరననసర�

95-129/283

తసడడ:జ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:66-12-578
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:66-12-579
వయససస:22
లస: పప

భరస : మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:66-12-579
వయససస:32
లస: ససస స
3004 SQX1708734
పపరర: బససజ షపక

95-128/1019

భరస : ససభబన ఖమన�
ఇసటట ననస:66-12-579
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:66-12-579
వయససస:20
లస: పప
3001 SQX2123115
పపరర: బబ అయషర పఠరన

2993 SQX2020022
పపరర: మసరసన షపక

2991 AP151000585362
పపరర: మహబబబబదన పఠరన

తసడడ:జ హససఫ ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-577
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:జ బషసర షపక
ఇసటట ననస:66-12-578
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:66-12-578
వయససస:19
లస: పప
2998 SQX1867779
పపరర: ఫసరరజ షపక

95-129/282

తసడడ:జ ఉసరరన ఖమన� �
ఇసటట ననస:66-12-577
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల ఖలద�
ఇసటట ననస:66-12-578
వయససస:41
లస: పప
2995 SQX2343093
పపరర: శరరర షపక

2990 MLJ2581205
పపరర: ఘనఖమన� పఠరన�

3015 SQX0973735
పపరర: నసరర షపక

95-129/293

భరస : సరరదర
ఇసటట ననస:66-12-582
వయససస:53
లస: ససస స
95-129/1031

3018 SQX1602615
పపరర: జహహరరననసర షపక

95-128/425

భరస : బబజ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-12-583
వయససస:35
లస: ససస స
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95-128/426

భరస : సలస
ఇసటట ననస:66-12-583
వయససస:37
లస: ససస స
95-127/798

తసడడ:జ మహమరద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-12-586
వయససస:68
లస: పప

3023 SQX1135509
పపరర: రషసదన షపక

95-129/297

భరస : మగనశర� �
ఇసటట ననస:66-12-586
వయససస:75
లస: ససస స

3026 MLJ2581411
పపరర: సలమ� �

95-129/295

95-128/429

తసడడ:జ అకబర అల ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-588
వయససస:23
లస: పప

3029 SQX0581041
పపరర: ఆససఫఅలఖమన

95-129/298

95-128/432

తసడడ:జ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-12-588
వయససస:59
లస: పప

3032 SQX0581033
పపరర: రహమమనఅలఖమన

95-128/430

భరస : సదత అల ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-588
వయససస:44
లస: ససస స
3037 SQX1499780
పపరర: జననథ బబగమ

3035 SQX1073808
పపరర: అఫసర బబగస

95-128/433

3038 AP151000582304
పపరర: జజకకరరననసర

భరస : శఫసౘీసర రజహమమన ఫరఠకక మహమర
ఇసటట ననస:66-12-589
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మహమరద ఫజలలలమరఫరరఠకక
ఇసటట ననస:66-12-589
వయససస:60
లస: ససస స

3040 MLJ0986992
పపరర: మహ..నశద ఫరఠకక
మహమరద
తసడడ:జ మహ..ఫజఉలలమహ ఫరఠకక
ఇసటట ననస:66-12-589
వయససస:33
లస: పప

95-128/438

3041 MLJ0981977
పపరర: ననహహద మహమరద

3043 SQX1107151
పపరర: నదదరర మహమరద

95-129/300

95-129/299

భరస : ఇలయమస మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-589
వయససస:28
లస: ససస స
95-129/303

తసడడ:జ మహమరద ఫజలలలమరహ ఫరఠకక
ఇసటట ననస:66-12-589
వయససస:28
లస: పప

95-128/428

3030 SQX1112150
పపరర: అకబర అల ఖమన

95-128/431

3033 SQX2207132
పపరర: సదత అల ఖమన

95-128/1090

3036 SQX1518259
పపరర: గబడడరర లమవణఖ

95-128/434

భరస : పపమ
ఇసటట ననస:66-12-589
వయససస:32
లస: ససస స
95-128/436

3039 SQX1376996
పపరర: మహమరద నఫసద ఫరఠకక

95-128/437

తసడడ:జ మహమరద ఫజలలలమరహ ఫరఠకక
ఇసటట ననస:66-12-589
వయససస:24
లస: పప
95-128/439

తసడడ:జ ఫజబగలర ఫరఠకక
ఇసటట ననస:66-12-589
వయససస:34
లస: పప
3044 SQX1074178
పపరర: జకకరరననసర మహమరద

3027 SQX0644559
పపరర: గరస ఖమన పఠరన

తసడడ:జ రహమన అల ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-588
వయససస:52
లస: పప

భరస : అకబర అల ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-588
వయససస:49
లస: ససస స
95-128/435

95-129/296

తసడడ:జ రరహమన అల ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-588
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:జ మహమరదనదన
ఇసటట ననస:66-12-588
వయససస:77
లస: పప
95-128/1091

3024 MLJ0982413
పపరర: రరజజశనన� �

తసడడ:జ బబబగ ఖమన
ఇసటట ననస:66/12/587
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ రహమమన
ఇసటట ననస:66-12-588
వయససస:32
లస: పప

3031 SQX1594846
పపరర: అబగదల రహహస షపక

95-127/574

భరస : సలమ� �
ఇసటట ననస:66-12-586
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ మగనశర� �
ఇసటట ననస:66-12-586
వయససస:45
లస: పప

3028 SQX1536293
పపరర: అఫరల అల ఖమన

3021 SQX1901867
పపరర: జఫర షపక

తసడడ:జ జబబర షపక
ఇసటట ననస:66-12-586
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ సలమ
ఇసటట ననస:66-12-586
వయససస:26
లస: ససస స

3025 MLJ0982405
పపరర: ఆససయమబబగస� �

3046 SQX1028878
పపరర: మహమరద నవద ఫరఠకక

95-128/427

తసడడ:జ యగసఫ
ఇసటట ననస:66-12-583
వయససస:71
లస: పప

3022 SQX1987411
పపరర: జబబర షపక

3034 SQX2207124
పపరర: గరససయ ససలమసనన

3020 SQX0469569
పపరర: జజన మహమరద

95-128/440
3042 AP151000579276
పపరర: మహమరద ఫజలలరలమర షరరఠకక

తసడడ:జ తనహహర ఫరరఠకక
ఇసటట ననస:66-12-589
వయససస:67
లస: పప
95-129/301

3045 SQX1074228
పపరర: నఫసద ఫరఠకక మహమరద

95-129/302

భరస : ఫజలలలమరహ ఫరఠకక మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-589
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:జ ఫజలలలమరహ ఫరఠకక మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-589
వయససస:26
లస: పప

3047 SQX1074202
పపరర: నకకద ఫరఠకక మహమరద

3048 SQX1074210
పపరర: నశద ఫరఠకక మహమరద

95-129/304

తసడడ:జ ఫజలలలమరహ ఫరఠకక మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-589
వయససస:30
లస: పప

95-129/305

తసడడ:జ ఫజలలలమరహ ఫరఠకక మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-589
వయససస:33
లస: పప
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3049 SQX1074194
పపరర: ననహహద ఫరఠకక మహమరద

తసడడ:జ ఫజలలలమరహ ఫరఠకక మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-589
వయససస:36
లస: పప

95-129/307
3050 SQX1074186
పపరర: ఫజలలలమరహ ఫరఠకక
మహమరద
తసడడ:జ తహహర ఫరఠకక మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-589
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:జ జలలరలమర ఫరరఠఖ మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-590
వయససస:22
లస: ససస స

3052 SQX1384973
పపరర: షపక ఆషసయమ

3053 SQX1709617
పపరర: బబ ఆయష

3054 MLJ0982223
పపరర: జననథ బబగమ

95-129/306

95-129/309

95-129/310

3051 SQX1707561
పపరర: అఖల తలత

95-129/308

95-129/311

భరస : షపక సరదదక
ఇసటట ననస:66-12-590
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : జలలరలమర ఫరరఠఖ మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-590
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఎస.యస. రహమమన ఫరరఠక
ఇసటట ననస:66-12-590
వయససస:50
లస: ససస స

95-129/312
3055 MLJ0981373
పపరర: మహమరద ఇస హక ఫరరకక�
�
తసడడ:జ ఫరరఠఖ� �
ఇసటట ననస:66-12-590
వయససస:33
లస: పప

95-129/313
3056 MLJ0981365
పపరర: మహమరద యగసఫ ఫరరఖ�
�
తసడడ:జ ఫరరఠఖ� �
ఇసటట ననస:66-12-590
వయససస:36
లస: పప

3057 SQX1385021
పపరర: షపక సరదదక
తసడడ:జ షపక అబగదల ఖమదర
ఇసటట ననస:66-12-590
వయససస:47
లస: పప

3058 MLJ0987024
పపరర: ఎస.యస.రహరనహరఠకక� �

3059 SQX1552109
పపరర: శసషరద బబగమ షపక

3060 MLJ0987230
పపరర: సలమస అబగదల

95-129/315

తసడడ:జ ఎస.డడ.యగసఫ ఫరఠకక� �
ఇసటట ననస:66-12-590
వయససస:63
లస: పప
3061 SQX1902089
పపరర: యశన షపక

తసడడ:జ ఇకరబల మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-591
వయససస:32
లస: ససస స
95-128/443

తసడడ:జ తలమబ అల షపక
ఇసటట ననస:66-12-591
వయససస:40
లస: పప
3064 SQX1902303
పపరర: సయఖద ఫరతమ

95-129/316

95-129/319

95-129/322

తసడడ:జ మహమద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-12-593
వయససస:58
లస: పప

95-129/317

3068 SQX1385427
పపరర: మగజకకకర షపక

3071 SQX1367458
పపరర: బబషర మహమరద

95-129/325

3074 SQX2076495
పపరర: జహహద షపక

95-129/320

3077 SQX1536319
పపరర: సరజదన షపక
భరస : జబఉలలమహ షపక
ఇసటట ననస:66-12-593
వయససస:25
లస: ససస స

3066 AP151000585096
పపరర: జరరనన సయఖద

95-129/318

3069 SQX1385518
పపరర: మగజమరల షపక

95-129/321

తసడడ:జ మగనర షపక
ఇసటట ననస:66-12-592
వయససస:24
లస: పప
95-129/323

3072 MLJ0988709
పపరర: రబబన సయఖద

95-129/324

తసడడ:జ సయఖద మమబగల
ఇసటట ననస:66-12-592
వయససస:40
లస: పప
95-129/932

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-12-592
వయససస:48
లస: ససస స
95-128/1093

95-128/1092

భరస : సయఖద మమబగల
ఇసటట ననస:66-12-592
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:జ అసదసలమర మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-592
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ సయఖద మమబగల
ఇసటట ననస:66-12-592
వయససస:44
లస: పప
3076 SQX2444941
పపరర: మసరసన వల షపక

3065 SQX1367383
పపరర: పరరశన మహమరద

3063 SQX2378537
పపరర: యమససన షపక
తసడడ:జ సరదదక
ఇసటట ననస:66-12-591
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:జ మగనర షపక
ఇసటట ననస:66-12-592
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:జ మగనర సయఖద
ఇసటట ననస:66-12-592
వయససస:31
లస: పప
3073 AP151000585171
పపరర: ఆలతనప

95-128/444

భరస : బబషర మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-592
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-12-592
వయససస:74
లస: ససస స
3070 SQX1385476
పపరర: మబన సయఖద

3062 SQX0788588
పపరర: సరదదక షపక

95-128/442

తసడడ:జ గరస
ఇసటట ననస:66-12--591
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ జలమన
ఇసటట ననస:66-12--591
వయససస:44
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:66-12-592
వయససస:28
లస: ససస స
3067 SQX1464064
పపరర: ఫజలలన షపక

95-128/441

95-129/314

3075 SQX2076438
పపరర: జజన బబషర షపక

95-129/933

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-12-592
వయససస:31
లస: పప
95-129/326

3078 SQX0218487
పపరర: యమససరన�

95-129/327

భరస : ఇననయతషలమర�
ఇసటట ననస:66-12-593
వయససస:33
లస: ససస స
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3079 AP151000585066
పపరర: సమఉననసర

95-129/328

భరస : షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:66-12-593
వయససస:27
లస: ససస స
3082 SQX2364784
పపరర: సలమరన ఖమన పఠరన

95-128/1094

95-129/331

95-129/334

95-129/337

95-129/340

95-129/343

95-129/346

తసడడ:జ ఖమససస
ఇసటట ననస:66-12-599
వయససస:29
లస: ససస స

3092 AP151000585464
పపరర: ఖమదర అబగదల

3095 SQX1306449
పపరర: జజహహద మహమరద

3098 SQX0714006
పపరర: కరరమగలమర ఖమన పఠరన

3101 AP151000585500
పపరర: భబషర ఎమ.డడ

95-129/349

3104 SQX1385633
పపరర: సయఖద రరకరసనన పరఖరరజన

95-129/338

3107 SQX0487280
పపరర: నససన
జ ఫరతమమ సయఖద
తసడడ:జ రబబబన
ఇసటట ననస:66-12-599
వయససస:29
లస: ససస స

3087 AP151000585033
పపరర: షరహహదన షపక�

95-129/333

3090 AP151000585091
పపరర: రజజక అబగదల�

95-129/336

3093 AP151000585463
పపరర: ఈససబ మహరద�

95-129/339

తసడడ:జ జజపర�
ఇసటట ననస:66-12-596
వయససస:52
లస: పప
95-129/341

3096 SQX1419796
పపరర: తససన మహమరద

95-129/342

భరస : ఖమగమ దదదన ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-597
వయససస:33
లస: ససస స
95-129/344

3099 SQX0368639
పపరర: యమససన ఖమన మహమరద

95-129/345

తసడడ:జ ఇకరబల ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-597
వయససస:33
లస: పప
95-129/347

3102 SQX1074012
పపరర: పరరశన షపక

95-129/348

భరస : అబగదల అజజజ షపక
ఇసటట ననస:66-12-597/A
వయససస:40
లస: ససస స
95-129/350

తసడడ:జ సయఖద రబబబన
ఇసటట ననస:66-12-599
వయససస:26
లస: ససస స
95-129/352

95-129/1032

తసడడ:జ జజపర మహరద�
ఇసటట ననస:66-12-596
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ అకబర బబల ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-597
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రజజక
ఇసటట ననస:66-12-597/A
వయససస:47
లస: పప
3106 SQX0487314
పపరర: రరజజశనన షపక

95-129/335

తసడడ:జ ఇకరబల ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-597
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ అకబర బబల ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-597
వయససస:41
లస: పప
3103 SQX1074020
పపరర: అబగదల అజజజ షపక

3089 SQX0446880
పపరర: మహరద గరస

3084 SQX2307668
పపరర: జహహర షపక

భరస : షపక కరరమమ�
ఇసటట ననస:66-12-596
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : యమససన ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-597
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఇకబర బబల ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-597
వయససస:62
లస: ససస స
3100 AP151000585498
పపరర: ఖమన కమరరదదదన

95-129/332

తసడడ:జ అబగదల ససలలమమన
ఇసటట ననస:66-12-596
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:జ షపక బబజ�
ఇసటట ననస:66-12-596
వయససస:58
లస: పప
3097 AP151000585097
పపరర: అమననబ

3086 SQX1367532
పపరర: రరజజశన షపక

95-129/330

తసడడ:జ ఉమమమ న షపక
ఇసటట ననస:66-12-595/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ ఖమదర
ఇసటట ననస:66-12-596
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ రషసద షపక
ఇసటట ననస:66-12-596
వయససస:48
లస: పప
3094 AP151000585112
పపరర: బబబగ షపక�

95-128/1095

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-12-596
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-12-596
వయససస:27
లస: పప
3091 SQX1367631
పపరర: ససభబన షపక

3083 SQX2183044
పపరర: ఆరరఫపలమర షపక

3081 AP151000585386
పపరర: ఇననయతషలమర షపక

తసడడ:జ మసరసనశల
ఇసటట ననస:66-12-593
వయససస:40
లస: పప

భసధసవప: అమర హసజ
ఇసటట ననస:66-12-595/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : హబబగలమర షపక
ఇసటట ననస:66-12-596
వయససస:34
లస: ససస స
3088 SQX1293224
పపరర: అబబబకర ససదద క షపక

95-129/329

తసడడ:జ మసరసనశల
ఇసటట ననస:66-12-593
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ హమమద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-12-595
వయససస:18
లస: పప
3085 SQX1581421
పపరర: నసరర షపక

3080 SQX0228635
పపరర: జబవపలమర షపక

3105 SQX1385674
పపరర: షపక శరహహసస

95-129/351

భరస : షపక షరబగదదదన
ఇసటట ననస:66-12-599
వయససస:27
లస: ససస స
95-129/353

3108 MLJ0989715
పపరర: రజయమ షపక

95-129/354

తసడడ:జ ఖమససస
ఇసటట ననస:66-12-599
వయససస:34
లస: ససస స
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95-129/355

భరస : రబబబన
ఇసటట ననస:66-12-599
వయససస:41
లస: ససస స
3112 SQX0487371
పపరర: అమన షపక

95-129/358

95-129/361

95-129/362

95-129/365

95-129/367

95-129/370

95-129/373

తసడడ:జ రషసద ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:40
లస: పప

3122 SQX2379568
పపరర: షపక సదదక

3125 SQX1419812
పపరర: ఆరరఫర షపక

3128 AP151000585313
పపరర: హసరబబగస

3131 AP151000585314
పపరర: బబగస షహహననజ

95-129/376

3134 SQX0820308
పపరర: అకకస ఖమన మహమరద

95-129/1034

3137 AP151000585170
పపరర: జమలలదదదన�
తసడడ:జ అబగదల రషసద ఖమన�
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:40
లస: పప

3117 SQX2122455
పపరర: బశ షపక

95-129/1033

3120 SQX0487322
పపరర: పఠరన బషసర ఖమన�

95-129/364

95-129/366
3123 SQX1293257
పపరర: నజమ అతహర మహమరద

తసడడ:జ అయబబ మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:24
లస: ససస స
95-129/368

3126 SQX1518283
పపరర: ససమయఖ మహమరద

95-129/369

భరస : రహహస ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:31
లస: ససస స
95-129/371

3129 SQX1626201
పపరర: నగరర ససలమసనన మహమరద

95-129/372

భరస : నఖమతషలర ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:42
లస: ససస స
95-129/374

3132 SQX1073972
పపరర: అమమ
ర ద మహమరద

95-129/375

తసడడ:జ అయబబ ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:25
లస: పప
95-129/377

తసడడ:జ అయగఖబ ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:28
లస: పప
95-129/379

95-129/360

తసడడ:జ మగజహరరలమర ఖమన�
ఇసటట ననస:66-12-600
వయససస:28
లస: పప

భరస : హయబ ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ అయబబ ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:29
లస: పప
3136 AP151000585468
పపరర: రహహస అబగదల

95-129/363

భరస : అబగదల రషసద ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అబగదల రషసద ఖమన�
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:44
లస: ససస స
3133 SQX0820290
పపరర: అలమసఫ ఖమన మహమరద

3119 SQX1581413
పపరర: పఠరన మఇమగననసర

3114 MLJ0980920
పపరర: షరబగదదదన షపక

తసడడ:జ దసస గరర షపక
ఇసటట ననస:66-12-599
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రహహసతషలమరఖమన
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:40
లస: ససస స
3130 AP151000585312
పపరర: జరరననబబగస�

95-129/934

తసడడ:జ షపక యగసఫ
ఇసటట ననస:66-12-600
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ అయబబ ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:27
లస: ససస స
3127 AP151000585309
పపరర: బబగస ససలమసన

3116 SQX2040921
పపరర: రరషర షపక

95-129/357

తసడడ:జ ఖమససస
ఇసటట ననస:66-12-599
వయససస:33
లస: పప

భరస : పఠరన మజహ రరలర ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-600
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ మజరరలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-12-600
వయససస:36
లస: పప
3124 SQX1293273
పపరర: షమస అతస హర మహమరద

95-129/359

తసడడ:జ మగగబల షపక
ఇసటట ననస:66-12-599
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పఠరన బషసర ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-600
వయససస:27
లస: ససస స
3121 SQX1707595
పపరర: అహమద ఖమన పఠరన

3113 SQX1385815
పపరర: ననగగల మరర వల షపక

3111 SQX1385740
పపరర: సయఖద రరయమజ బబష

తసడడ:జ సయఖద రబబబన
ఇసటట ననస:66-12-599
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ బగడడజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-12-599
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ మలర క
ఇసటట ననస:66-12-599
వయససస:50
లస: పప
3118 SQX1552166
పపరర: పఠరన శరజయ

95-129/356

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:66-12-599
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖమససస
ఇసటట ననస:66-12-599
వయససస:31
లస: పప
3115 MLJ0984872
పపరర: రబబబన సయఖద

3110 MLJ0989707
పపరర: రమజజ షపక

3135 SQX0371021
పపరర: ససభబన షపక

95-129/378

తసడడ:జ రషసద ఖమన
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:33
లస: పప
95-129/380

3138 SQX0973750
పపరర: జమమలలదదదన మహమరద

95-129/381

తసడడ:జ మహమరద తనజదదదన
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:40
లస: పప
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95-129/382 3140 SQX1709237
3139 AP151000585350
పపరర: నఖమతషలర ఖమన మహమరద
పపరర: నవతషలర ఖమన మహమరద

తసడడ:జ రషసద ఖమన అబగదల
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:49
లస: పప
3142 SQX2154789
పపరర: అసమమ షపక

తసడడ:జ రషపద ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:49
లస: పప
95-129/1035

భరస : మగషరసక షపక
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:42
లస: ససస స
3145 SQX2178242
పపరర: శశయబ షపక

95-128/1096

3146 SQX2093425
పపరర: ఆలయమ ససలమసనన షపక

95-135/305

3149 MLJ3176518
పపరర: సరజదన షపక

95-135/308

95-128/1098

తసడడ:జ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:66-13-161
వయససస:55
లస: పప
3163 SQX0970848
పపరర: హఫసజననసర మహమరద

95-128/448

తసడడ:జ హబబగలర ఖమన� �
ఇసటట ననస:66-13-605
వయససస:37
లస: ససస స

3161 AP151000582422
పపరర: హషరత షపక�

3164 AP151000582214
పపరర: రహమతషననసర

3167 MLJ0983809
పపరర: తహససన� �
భరస : అమమనసలమరఖమన� �
ఇసటట ననస:66-13-605
వయససస:38
లస: ససస స

95-135/304

3150 SQX0198671
పపరర: సలమర మహమరద

95-135/307

95-135/310

తసడడ:జ జజఫరలరరఫ
ఇసటట ననస:66-13
వయససస:40
లస: పప
95-128/445

3156 SQX2183887
పపరర: అబగదల ససభబన షపక

95-128/1097

తసడడ:జ గఫరర
ఇసటట ననస:66-13-116
వయససస:52
లస: పప
95-128/1099

3159 SQX1707744
పపరర: ఫరఠజ మహమరద

95-129/385

తసడడ:జ అబగదల రరవపఫ మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-137
వయససస:23
లస: పప
95-128/446

3162 SQX0998013
పపరర: బబష ఖమన పఠరన

95-128/447

తసడడ:జ అబగదలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-13-161
వయససస:65
లస: పప
95-128/449

భరస : కరరమగలమరఖమన
ఇసటట ననస:66-13-604
వయససస:60
లస: ససస స
95-128/451

3147 SQX0031567
పపరర: అమర ససలమసనన షపక

95-135/309 3153 MLJ3171543
3152 SQX0907295
పపరర: జజఫర షరరఫ షపక మహమరద
పపరర: ఇసరరయలల రరఫ షపక

3158 SQX2182079
పపరర: ఫరరనన షపక

95-129/1037

భరస : జజకకర హహసపసన
ఇసటట ననస:66-13
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : షబబర�
ఇసటట ననస:66-13-161
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అఖల అల
ఇసటట ననస:66-13-423
వయససస:29
లస: ససస స
3166 MLJ0982165
పపరర: యమససరన � ఖమనస�

95-135/306

తసడడ:జ ససభబన
ఇసటట ననస:66-13-116
వయససస:19
లస: ససస స
95-94/457

3144 SQX2154367
పపరర: అయయషర ససదద క షపక

తసడడ:జ ఇసరరయల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-13
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ పఠరన ఇబజహహస ఖమన
ఇసటట ననస:66-13-64
వయససస:55
లస: పప

భరస : అబగదల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-13-116
వయససస:42
లస: ససస స
3160 AP151000240493
పపరర: రమమష మమడన

95-94/530

తసడడ:జ ఇసరరయల షరరఫ
ఇసటట ననస:66-13
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ అహరద హహసపసన�
ఇసటట ననస:66-13
వయససస:45
లస: పప

95-129/384

తసడడ:జ మగషరటక షపక
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : షపక ఇసరరయల షరరఫ
ఇసటట ననస:66-13
వయససస:35
లస: ససస స

95-135/311 3155 SQX1536228
3154 SQX0469981
పపరర: జజకకర హహసపసన మహమరద�
పపరర: పఠరన ఇసరరయల ఖమన

3157 SQX2183853
పపరర: మమహరరన షపక

95-129/1036

తసడడ:జ ఇసరరయల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-13
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇసరరయల శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-13
వయససస:32
లస: ససస స
3151 SQX0907287
పపరర: ససలలమమన బబష షరరఫ షపక
మహమరద
తసడడ:జ ఇసరరయల షరరఫ
ఇసటట ననస:66-13
వయససస:27
లస: పప

3143 SQX2154771
పపరర: ససమయఖ మహమరద

3141 AP151000585467
పపరర: అయబఖబ ఖమన

తసడడ:జ రషసదద నన
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:జ రహహస ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-12-602
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ బబజ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:66-12-611
వయససస:19
లస: పప
3148 SQX0031583
పపరర: శరహహజడడ షపక

95-129/383

3165 SQX0918656
పపరర: జబగశలర మహమరద

95-128/450

తసడడ:జ జబబరరలమర
ఇసటట ననస:66-13-604
వయససస:29
లస: పప
95-128/452

3168 MLJ0983783
పపరర: షరహహన� ఖమనమర�

95-128/453

భరస : సతనసర� �
ఇసటట ననస:66-13-605
వయససస:44
లస: ససస స
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95-128/454

భరస : ససరరజలమరఖమన
ఇసటట ననస:66-13-605
వయససస:48
లస: ససస స
3172 MLJ0987115
పపరర: హఫసజలమరఖమన

3170 AP151000582215
పపరర: సరరసత�

95-128/455

భరస : జఫపలమరఖమన�
ఇసటట ననస:66-13-605
వయససస:55
లస: ససస స
95-128/457

తసడడ:జ కరరమగలమరఖమన
ఇసటట ననస:66-13-605
వయససస:36
లస: పప

3173 MLJ0983775
పపరర: ససరరజలమరఖమన� �

3171 SQX0517136
పపరర: పఠరన బషసరరలమరఖమన�

95-128/456

తసడడ:జ కరరమగలమర�
ఇసటట ననస:66-13-605
వయససస:32
లస: పప
95-128/458

తసడడ:జ హబబగలమరఖమన� �
ఇసటట ననస:66-13-605
వయససస:45
లస: పప

3174 AP151000579032
పపరర: కరరమగలమరఖమన మహమరద
తసడడ:జ హహసపసన ఖమన
ఇసటట ననస:66-13-605
వయససస:67
లస: పప

95-128/1020 3176 SQX2191898
95-128/1100 3177 SQX0931568
3175 SQX2075463
పపరర: రజయమ ససలస మనన మహమరద
పపరర: అమమనసలమర ఖమన మహమరద
పపరర: షమమ ససలమసనన

భరస : బససరరలర ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-605
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ హబబ ఖమన
ఇసటట ననస:66-13-605
వయససస:48
లస: పప

95-129/386 3179 SQX1488262
3178 SQX0912139
పపరర: షరమమ ససలమసనన మహమరద
పపరర: జజహహరరలమర మహమరద

భరస : హఫసజలర ఖమన
ఇసటట ననస:66-13-606
వయససస:27
లస: ససస స
3181 SQX1626227
పపరర: అజరకలఖమన మహమరద

95-129/389

తసడడ:జ అలమరస ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-607
వయససస:24
లస: పప
3184 AP151000579065
పపరర: బషసరరలర ఖమన మహమరద
తసడడ:జ హహసపసన ఖమన
ఇసటట ననస:66-13-608
వయససస:48
లస: పప
3187 SQX1626110
పపరర: పఠరన రరజజశన ససలమసనన

95-129/388

తసడడ:జ జబబర ఉలమర ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-606
వయససస:31
లస: పప

3180 SQX1626193
పపరర: తనహ రరననసరబబగస
మహమరద
భరస : అలమరస ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-607
వయససస:49
లస: ససస స

3182 MLJ0982876
పపరర: మహహరరననసర ఖమనస

3183 AP151000582216
పపరర: షసషరద బబగస

95-128/462

తసడడ:జ పఠరన జఫరరలర ఖమన
ఇసటట ననస:66-13-609
వయససస:26
లస: ససస స

3185 AP151000579360
పపరర: జబబరరలమరఖమన మహమరద

3188 SQX1626136
పపరర: షకకర ఖమనఎస

తసడడ:జ మహమరద జబబరరఉలమర ఖమన
ఇసటట ననస:66-13-609
వయససస:35
లస: పప

భరస : రఫస� �
ఇసటట ననస:66-13-611
వయససస:40
లస: ససస స

3193 AP151000582331
పపరర: రరశసర ససలమసనన�

3194 MLJ0982371
పపరర: అమనన బబగస� యస.డడ�

95-128/468

భరస : షపక మహమరద ఇసరరయల�
ఇసటట ననస:66-13-611
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ బబజ సపవద
ఇసటట ననస:66-13-611
వయససస:26
లస: పప

95-128/461

భరస : జబబరరలమరఖమన
ఇసటట ననస:66-13-608
వయససస:53
లస: ససస స
95-128/464

95-129/391

95-128/466

3197 AP151000579062
పపరర: రఫస మహమరద�
తసడడ:జ షపక మహమరద ఇసరరయల�
ఇసటట ననస:66-13-611
వయససస:46
లస: పప

95-128/465

3189 SQX1073873
పపరర: ఫరరర ద ససలమసనన పఠరన

95-129/392

తసడడ:జ జఫరరలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:66-13-609
వయససస:31
లస: ససస స
3192 MLJ0981142
పపరర: మహమగదన మహమరద

95-128/467

భరస : రరయమజ
ఇసటట ననస:66-13-611
వయససస:42
లస: ససస స
95-128/469

భరస : బబజ సపవదన� �
ఇసటట ననస:66-13-611
వయససస:50
లస: ససస స
95-128/471

3186 SQX0146498
పపరర: మహరద జఫపరరలర ఖమన�
తసడడ:జ హహసపసన ఖమన�
ఇసటట ననస:66-13-608
వయససస:60
లస: పప

భరస : మహమరద అలమసఫ వపలర ఖమన
ఇసటట ననస:66-13-609
వయససస:30
లస: ససస స

95-129/393 3191 MLJ0981134
3190 SQX1626128
పపరర: మహమరద అలమసఫ వపలర ఖమన
పపరర: మలకర� మహమరద�

3196 SQX0876029
పపరర: షపవక షరహహల

95-129/387

తసడడ:జ హహసపసన ఖమన
ఇసటట ననస:66-13-608
వయససస:58
లస: పప
95-129/390

95-128/460

భరస : హఫసజలమరహ ఖమన
ఇసటట ననస:66-13-606
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బషసరరలమర
ఇసటట ననస:66-13-608
వయససస:42
లస: ససస స
95-128/463

95-128/459

3195 AP151000582330
పపరర: షపక బషసరరననసర బబగస

95-128/470

భరస : షపక మహమరద ఇసరరయల
ఇసటట ననస:66-13-611
వయససస:70
లస: ససస స
95-128/472

3198 AP151000579304
పపరర: మహమరద రరయమజ�

95-128/473

తసడడ:జ షపక మహమరద ఇసరరయల�
ఇసటట ననస:66-13-611
వయససస:50
లస: పప
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పపరర: బబజసపవదన షపక
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95-128/474

తసడడ:జ అబగదలరబబబర
ఇసటట ననస:66-13-611
వయససస:50
లస: పప
95-66/908

భరస : షబబర మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-612
వయససస:48
లస: ససస స
95-66/911

95-128/477

95-128/480

95-128/483

95-128/1023

భరస : హఫసజర రహమమన ఎసడడ
ఇసటట ననస:66-13-613/A
వయససస:24
లస: ససస స
3220 SQX1809946
పపరర: నజరరదదదన రరససమమ
ద ర

3209 AP151000582182
పపరర: బల ఖజ బబగస

3212 SQX0575498
పపరర: మహమరద ఉమర

95-128/486

3210 MLJ0985226
పపరర: జమమలమ� షపక�

95-128/479

భరస : వల� �
ఇసటట ననస:66-13-613
వయససస:68
లస: ససస స
95-128/481

3213 MLJ0985259
పపరర: కరరమగలమర� �

95-128/482

తసడడ:జ వలషపక� �
ఇసటట ననస:66-13-613
వయససస:40
లస: పప

తలర : ఫరతమగననసర మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-613/a
వయససస:37
లస: ససస స

3218 SQX0918664
పపరర: ఫఫజయమ తలత

3219 SQX1526856
పపరర: షపక ససరజ

3221 SQX1594820
పపరర: మహమరద జహహర బబగస

3224 SQX1536236
పపరర: పఠరన మశక క రరహనన

3226 SQX1536301
పపరర: షపక రరజశన

3227 SQX1625765
పపరర: నజరరదదదన రరసససదనర
తసడడ:జ షసషషదదదన రరసససదనర
ఇసటట ననస:66-13-614
వయససస:37
లస: పప

95-66/910

95-128/476

తసడడ:జ లమల జజన సరహహబ మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-613/A
వయససస:38
లస: పప

భరస : పఠరన ఇసరరయల ఖమన
ఇసటట ననస:66-13-614
వయససస:49
లస: ససస స

95-128/492

3207 MLJ0980763
పపరర: ఇసరసక మహమరద�

95-128/1021 3216 SQX2075752
3215 SQX2075729
పపరర: హఫసజర రహమన మహమరద
పపరర: అమమల వడసడ మహమరద

భరస : మహమరద జలలరలలమహ ఫరఠఖ
ఇసటట ననస:66-13-614
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:జ షపక రరయమజ
ఇసటట ననస:66-13-614
వయససస:24
లస: పప

95-128/478

95-128/484

95-128/1022

95-128/485

భరస : షపక రహమతషలమర
ఇసటట ననస:66-13-614
వయససస:29
లస: ససస స
95-128/487

భరస : షపక మజహహలర వ
ఇసటట ననస:66-13-614
వయససస:30
లస: ససస స
95-128/489

3204 SQX0772574
పపరర: సబజమ షపక మహమరద

తసడడ:జ మహమరద ఇసరరయల�
ఇసటట ననస:66-13-612
వయససస:42
లస: పప

భరస : షపక అఫప జ జ బబషర
ఇసటట ననస:66-13-614
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నజరరదదదన రరససమమ
ద ర
ఇసటట ననస:66-13-614
వయససస:30
లస: ససస స
3223 MLJ0982215
పపరర: బబ ఆయయశర

95-128/475

తసడడ:జ బసడగగ
ఇసటట ననస:66-13-613
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ బబబ జజన మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-613/1
వయససస:40
లస: పప
3217 SQX2075612
పపరర: ఫమనన షపక

3206 SQX1382712
పపరర: షరనజ మహమరద

95-66/861
3201 SQX0735985
పపరర: మగబబషసర అహరద మహమరద
మహమరద
తసడడ:జ షబబర అహరద మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-612
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ షబబర మహమమరద
ఇసటట ననస:66-13-612
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబగదల గఫరర
ఇసటట ననస:66-13-613
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల గఫరపర
ఇసటట ననస:66-13-613
వయససస:36
లస: పప
3214 SQX1867241
పపరర: ఇలయమస మహమరద

95-66/909

భరస : ఇసరహక మహమరద
ఇసటట ననస:66-13-612
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల గఫరర
ఇసటట ననస:66-13-613
వయససస:38
లస: ససస స
3211 SQX0584433
పపరర: హఫసజ షపక

3203 SQX0772657
పపరర: మహమరద నససమ
జ నససమ
జ
భరస : షబబర నససమ
జ
ఇసటట ననస:66-13-612
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ షబబర అహరద మహరద
ఇసటట ననస:66-13-612
వయససస:28
లస: ససస స
3208 MLJ2577906
పపరర: ఆసరర షపక

95-128/1101

తసడడ:జ బబజ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:66-13-611
వయససస:19
లస: పప

3202 SQX0772632
పపరర: బబగస మహమరద మహమరద

3205 SQX0867358
పపరర: షహననద మహరద మహరద

3200 SQX2220366
పపరర: శశయబ షపక

3222 SQX1294149
పపరర: తనబగసకస ఫరరరన

95-128/488

భరస : అబగదల రఫస
ఇసటట ననస:66-13-614
వయససస:37
లస: ససస స
95-128/490

3225 SQX1594978
పపరర: సయఖద ఫయమజ అల

95-128/491

తసడడ:జ సయఖద ఫరజల
ఇసటట ననస:66-13-614
వయససస:23
లస: పప
95-128/493

3228 SQX0580969
పపరర: ఫయమజ అహమరద

95-128/494

తసడడ:జ సప యస రహమతషలమర
ఇసటట ననస:66-13-614
వయససస:39
లస: పప
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3229 SQX1552125
పపరర: సయఖద బషసర
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95-128/495

తసడడ:జ సయఖద గన సపవదన
ఇసటట ననస:66-13-614
వయససస:44
లస: పప

3230 SQX1486423
పపరర: సయఖద షమగ
ల దదదన

95-128/496

తసడడ:జ సయఖద మహబబబ జజన
ఇసటట ననస:66-13-614
వయససస:59
లస: పప

3232 MLJ0984245
పపరర: అమనన హషరత సఖద

95-128/498

భరస : షబబబర
ఇసటట ననస:66-13-615
వయససస:49
లస: ససస స

3233 AP151000582374
పపరర: సయఖద రరఫసయమ

3231 SQX1087585
పపరర: సరబజన సయఖద

95-128/497

భరస : ఇమమ
ద దసర రహమన
ఇసటట ననస:66-13-615
వయససస:26
లస: ససస స
95-128/499

భరస : సలమ రజజ
ఇసటట ననస:66-13-615
వయససస:62
లస: ససస స
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4312 AP151000594385
పపరర: రరజజశ బబబగ నసదదటట

95-133/55

తసడడ:జ వససతరరవప నసదదటట
ఇసటట ననస:67-2-46
వయససస:46
లస: పప
4315 AP151000597424
పపరర: జజఖతససరరణణ తలతతటట

95-133/58

95-133/61

95-133/64

95-133/67

95-133/70

తసడడ:జ మరరయ దనసస
ఇసటట ననస:67-2-48
వయససస:28
లస: పప

4322 AP151000597414
పపరర: రవశమర మమకల

4325 SQX0889659
పపరర: మమకల జయరరమగ

4328 AP151000594374
పపరర: భబసకరరరవప మమకల

95-133/915

4331 MLJ3752037
పపరర: సఫజనఖ కకసడసరర

95-133/65

4334 AP151000594380
పపరర: మరరయదనసస కకసడసరర
తసడడ:జ రరజ
ఇసటట ననస:67-2-48
వయససస:59
లస: పప

95-133/60

4320 MLJ3750742
పపరర: వజయలకడర మమకల

95-133/63

4323 SQX1587106
పపరర: జయ కకషష మమకల

95-133/66

తసడడ:జ భబసకర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:67-2-47
వయససస:23
లస: పప
95-133/68

4326 MLJ0988584
పపరర: కకరణగకమమర మమకల

95-133/69

తసడడ:జ వరరనరరవప
ఇసటట ననస:67-2-47
వయససస:37
లస: పప
95-133/71

4329 AP151000594378
పపరర: మణణబబబగ మమకల

95-133/72

తసడడ:జ కకటటరతనస మమకల
ఇసటట ననస:67-2-47
వయససస:49
లస: పప
95-133/73

తసడడ:జ మరరయదనసస
ఇసటట ననస:67-2-48
వయససస:33
లస: ససస స
95-133/75

4317 AP151000594386
పపరర: వననరరబబగ నమదదటట

భరస : మణణ బబబగ
ఇసటట ననస:67-2-47
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటటరతనస మమకల
ఇసటట ననస:67-2-47
వయససస:49
లస: పప

భరస : జయ రరమగ మమకల
ఇసటట ననస:67-2-47
వయససస:22
లస: ససస స
4333 SQX1170430
పపరర: మహహష కకసడసరర

95-133/62

తసడడ:జ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:67-2-47
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ కకటటరతనస
ఇసటట ననస:67-2-47
వయససస:49
లస: పప
4330 SQX1998590
పపరర: శరకవణణ మమకల

4319 SQX1222710
పపరర: దదవఖ మమకల

95-133/57

తసడడ:జ వససతరరవప� నసదదటట
ఇసటట ననస:67-2-46/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : శశఖరరబబగ మమకల
ఇసటట ననస:67-2-47
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:జ మమకల శకర బబబగ
ఇసటట ననస:67-2-47
వయససస:26
లస: పప
4327 AP151000594379
పపరర: శశఖర బబబగ మమకల

95-133/59

భరస : కకరణ బబబగ మమకల
ఇసటట ననస:67-2-47
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప మమకల
ఇసటట ననస:67-2-47
వయససస:44
లస: ససస స
4324 SQX1455360
పపరర: మమకల రరమగ

4316 MLJ3750767
పపరర: ఉషరరరణణ చలమర

4314 MLJ2597805
పపరర: వజయలకడర నమదదటట

భరస : Vinnarbabu నసదదటట
ఇసటట ననస:67-2-46/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససనల కలమమర� చలర
ఇసటట ననస:67-2-46/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:జ దదవసహయస తలతతటట
ఇసటట ననస:67-2-46/1
వయససస:52
లస: పప
4321 AP151000597415
పపరర: చటటట మర మమకల

95-133/56

భరస : రరజజష బబబగ నసదదటట
ఇసటట ననస:67-2-46/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శరఖమ పజసరద తలతతటట
ఇసటట ననస:67-2-46/1
వయససస:48
లస: ససస స
4318 AP151000594384
పపరర: శరఖసపజసరద తలతతటట

4313 MLJ2597680
పపరర: వననదనరరణణ నమదదటట

4332 AP151000597416
పపరర: ససవరరస మర కకసడసరర

95-133/74

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:67-2-48
వయససస:49
లస: ససస స
95-133/76

4335 SQX2239051
పపరర: మహహత కకసడసరర

95-133/987

తసడడ:జ మరరయదనసస కకసడసరర
ఇసటట ననస:67-2-48
వయససస:23
లస: ససస స
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95-132/182

తసడడ:జ రమమశ మమకల
ఇసటట ననస:67-2-49
వయససస:25
లస: ససస స
4339 MLJ2592814
పపరర: కమల� మమకల�

95-132/185

95-132/188

95-132/945

95-132/193

95-133/988

95-132/198

95-132/200

తసడడ:జ మహన� అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-54
వయససస:36
లస: పప

4349 AP151000597248
పపరర: మరరయమర అసకరల�

4352 SQX1439554
పపరర: మమకల మణణ

4355 MLJ3748241
పపరర: రరజజశ అసకరల�

4358 MLJ3751922
పపరర: ససపత కలమమరర� అసకరల�

95-132/203

4361 MLJ3749355
పపరర: ననన� అసకరల�

95-132/194

4364 MLJ0989517
పపరర: అసకరల� రవ�
తసడడ:జ పపడక
డజ � అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-54
వయససస:37
లస: పప

4344 SQX1955285
పపరర: ససబబబరరవప మగటట
ర రర

95-132/190

4347 MLJ0990044
పపరర: రరణణ� అసకరలల�

95-132/192

4350 MLJ3748217
పపరర: శకనస ననలటటరర�

95-132/195

తసడడ:జ ఆనసదరరవప� ననలటటరర
ఇసటట ననస:67-2-51
వయససస:49
లస: పప
95-132/196

4353 MLJ2597458
పపరర: జయసత� అసకరలల�

95-132/197

తసడడ:జ ఫపడడక
జ � అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-53
వయససస:38
లస: ససస స
95-132/199

4356 SQX2077816
పపరర: చడవతనఖ అసకరల

95-132/850

తసడడ:జ సలమరన అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-53/A
వయససస:25
లస: పప
95-132/201

4359 MLJ2597318
పపరర: వజయ కలమమరర అసకరల� �

95-132/202

భరస : సరలమమన� అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-54
వయససస:50
లస: ససస స
95-132/204

తసడడ:జ సరలరన� అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-54
వయససస:29
లస: పప
95-132/206

95-132/187

భరస : సరమయయలల� అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-51
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ సరలరన � అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-54
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఇరరరయమ� అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-54
వయససస:53
లస: ససస స
4363 MLJ3748225
పపరర: చనననడడ అసకరల

95-132/191

తసడడ:జ వరయఖ� అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-53
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససపతషకమమర� అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-54
వయససస:29
లస: ససస స
4360 AP151000597160
పపరర: మమరర అసకరల�

4346 SQX1356964
పపరర: అసకరల మమధవ

4341 MLJ2593192
పపరర: ననగరరజ మమకల� �

తసడడ:జ కకటయఖ మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:67-2-50
వయససస:45
లస: పప

భరస : మమకల జవరతనస మమకల
ఇసటట ననస:67-2-53
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఫపడడక
జ � అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-53
వయససస:52
లస: ససస స
4357 MLJ3751914
పపరర: రమమదదవ� అసకరల�

95-132/189

భరస : యహనస� అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-51
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శకనస ననలటటరర
ఇసటట ననస:67-2-51
వయససస:41
లస: ససస స
4354 MLJ2597300
పపరర: శకదదవ అసకరల�

4343 SQX1955251
పపరర: రతనస మగటట
ర రర

95-132/184

తసడడ:జ పసచచయఖ� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-49
వయససస:52
లస: పప

భరస : అసకరల ససమన అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-51
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనస� ననలటటరర
ఇసటట ననస:67-2-51
వయససస:44
లస: ససస స
4351 SQX2290518
పపరర: ససశల ననలటటరర

95-132/186

తసడడ:జ ససబబబరరవప మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:67-2-50
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ కకటయఖ మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:67-2-50
వయససస:45
లస: పప
4348 AP151000597124
పపరర: ససశల ననలట లరర� ననలటటరర

4340 AP151000594033
పపరర: రమమశ మమకల

4338 AP151000597263
పపరర: మమరర లలర మమకల�

భరస : రమమష� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-49
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:జ పసచచయఖ మమకల
ఇసటట ననస:67-2-49
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:67-2-50
వయససస:45
లస: ససస స
4345 SQX2237956
పపరర: ససబబరరవప మగటట
ర రర

95-132/183

తసడడ:జ రమమశ మమకల
ఇసటట ననస:67-2-49
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ ననగరరజ� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-49
వయససస:40
లస: పప
4342 SQX1955236
పపరర: ననగమర మగటట
ర రర

4337 SQX1112176
పపరర: పసజయమసక మమకల

4362 MLJ3749363
పపరర: పజకరష� అసకరల�

95-132/205

తసడడ:జ �ీడడడక
జ � అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-54
వయససస:29
లస: పప
95-132/207

4365 MLJ3748233
పపరర: ససమన � అసకరల�

95-132/208

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప� అసకరల�
ఇసటట ననస:67-2-54
వయససస:37
లస: పప
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4366 AP151000594206
పపరర: ఫపడడక
జ అసకరల

95-132/209

తసడడ:జ పజకరశస అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-54
వయససస:58
లస: పప
4369 SQX0348227
పపరర: పపసదదపరటట శశశలజ�

95-132/212

95-132/215

95-132/218

95-132/221

95-132/224

95-132/227

95-132/230

భరస : పజభబకర� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-59
వయససస:55
లస: ససస స

4379 SQX0942920
పపరర: మమకల శశశలజ

4382 AP151000597161
పపరర: నరరల మమకల

4385 SQX1407247
పపరర: జజషస బబబగ కలపర

4388 MLJ3748266
పపరర: ఆనసదకలమమర మమకల�

95-132/233

4391 MLJ3751955
పపరర: అనత� మమకల�

95-132/222

4394 SQX1876267
పపరర: అనల మమకల
తసడడ:జ పజభబకర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:67-2-59
వయససస:26
లస: పప

4374 AP151000594371
పపరర: రవకరసత చలక�

95-132/217

4377 AP151000594103
పపరర: రరఘవపలల మమకల

95-132/220

4380 SQX0405035
పపరర: సరరత మమకల�

95-132/223

తసడడ:జ ఆనసద కలమమర� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-58
వయససస:32
లస: ససస స
95-132/225

4383 SQX1372168
పపరర: మమరర జజనస కలపర

95-132/226

భరస : చదర చల బబబగ కలపరపల
ఇసటట ననస:67-2-58
వయససస:59
లస: ససస స
95-132/228

4386 SQX1403245
పపరర: శరఖమ పజకరష కలపపల

95-132/229

తసడడ:జ చడరరచల బబబగ కలపపల
ఇసటట ననస:67-2-58
వయససస:34
లస: పప
95-132/231

4389 AP151000594288
పపరర: మగతదశశర రరవప మమకల

95-132/232

తసడడ:జ రరమసరశమ మమకల
ఇసటట ననస:67-2-58
వయససస:51
లస: పప
95-132/234

తసడడ:జ పజభబకరరకవప� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-59
వయససస:30
లస: ససస స
95-132/236

95-132/214

తసడడ:జ ననగయఖ మమకల
ఇసటట ననస:67-2-56
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:జ సరసబశవరరవప� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-58
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ రరమసరశమ� మమకల�
ఇసటట ననస:67-2-58
వయససస:59
లస: పప
4393 AP151000597137
పపరర: మరరయమర మమకల�

95-132/219

తసడడ:జ చదర చల బబబగ కలపరపల
ఇసటట ననస:67-2-58
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ సరసబశవరరవప� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-58
వయససస:34
లస: పప
4390 AP151000594147
పపరర: సరసబశవరరవప� మమకల�

4376 AP151000594373
పపరర: ఏబగ చలకర�

4371 AP151000597411
పపరర: ఏససపదమమర చలకర�

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప� చలక
ఇసటట ననస:67-2-55
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-58
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రరమసరశమ� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-58
వయససస:80
లస: ససస స
4387 MLJ3749389
పపరర: అనల కలమమర� మమకల�

95-132/216

భరస : అనల కలమమర మమకల
ఇసటట ననస:67-2-58
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మగతదస శశర రరవప� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-58
వయససస:48
లస: ససస స
4384 AP151000597484
పపరర: పపషరపరజణగ మమకల�

4373 MLJ3748258
పపరర: అరరణ బబబగ� చలక�

95-132/211

భరస : కకటటశశర రరవ� చలక
ఇసటట ననస:67-2-55
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప� చలక
ఇసటట ననస:67-2-55
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ మగకస సశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:67-2-58
వయససస:23
లస: ససస స
4381 AP151000597552
పపరర: అనత మమకల�

95-132/213

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప� చలక�
ఇసటట ననస:67-2-55
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప� చలక
ఇసటట ననస:67-2-55
వయససస:43
లస: పప
4378 SQX1902899
పపరర: మమనక మమకల

4370 MLJ3751948
పపరర: కకపరసతఖవరణణ� చలకర�

4368 SQX1359562
పపరర: అనసష చలకర

భరస : చలక దనవద రరజ చలకర
ఇసటట ననస:67-2-55
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రవకరసత� చలక
ఇసటట ననస:67-2-55
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప� చలక
ఇసటట ననస:67-2-55
వయససస:30
లస: పప
4375 AP151000594372
పపరర: డదవడ రరజ చలకర�

95-132/210

తసడడ:జ జజషషవర అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-54
వయససస:47
లస: పప

భరస : మమసప ప� పపసదదపరటట
ఇసటట ననస:67-2-55
వయససస:31
లస: ససస స
4372 MLJ3749371
పపరర: కకరణ కలమమర� చలకర�

4367 AP151000594501
పపరర: సరలరన అసకరల

4392 MLJ2597433
పపరర: ననగమణణ మమకల�

95-132/235

భరస : ఆనసద రరవప� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-59
వయససస:45
లస: ససస స
95-132/237

4395 MLJ3749397
పపరర: ఆనసద రరవప� మమకల�

95-132/238

తసడడ:జ పజభబకర� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-59
వయససస:32
లస: పప
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4396 AP151000594094
పపరర: పజభబకర మమకల

95-132/239

తసడడ:జ ఆనసదరరవప మమకల
ఇసటట ననస:67-2-59
వయససస:60
లస: పప
4399 MLJ0993618
పపరర: అరరణ కలమమరర� మమకల�

95-132/241

95-132/1009

95-132/245

95-132/248

95-132/251

95-132/254

95-132/255

భరస : బబనరజ ననననపరగ
ఇసటట ననస:67-2-65
వయససస:45
లస: ససస స

4409 AP151000597122
పపరర: హహమలత మమకల�

4412 AP151000594456
పపరర: జవన కలమమర మమకల�

4415 SQX2159317
పపరర: చననమరయ మమకల

4418 SQX1222769
పపరర: శశశత వలలటట

95-132/258

4421 SQX0669523
పపరర: జజసరన ఎన

95-132/249

4424 AP151000597153
పపరర: బగజర� ననననపరగ�
భరస : బబనరజ� ననననపరగ
ఇసటట ననస:67-2-65
వయససస:45
లస: ససస స

4404 SQX1407171
పపరర: కలమమరర మమకల

95-132/244

4407 SQX1591669
పపరర: చననమమమయ మమకల

95-132/247

4410 MLJ2593127
పపరర: అబజహమ� మమకల�

95-132/250

తసడడ:జ చటటటబబబగ� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-63
వయససస:37
లస: పప
95-132/252

4413 AP151000594455
పపరర: ఇమమనయయలల మమకల

95-132/253

తసడడ:జ రరఘవపలల మమకల
ఇసటట ననస:67-2-63
వయససస:50
లస: పప
95-132/947

4416 SQX2546083
పపరర: మమలమల షపక

95-132/1030

తసడడ:జ ఆడమ షరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-2-63
వయససస:36
లస: పప
95-132/256

4419 MLJ3751617
పపరర: మరరయమర� నలల
ర రర�

95-132/257

భరస : ఏససదనసస� నలల
ర రర
ఇసటట ననస:67-2-64
వయససస:68
లస: ససస స
95-132/259

తసడడ:జ బబనరరర ననననపరగ
ఇసటట ననస:67-2-65
వయససస:28
లస: ససస స
95-132/261

95-132/243

భరస : ఆనసద రరవప మమకల
ఇసటట ననస:67-2-63
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:జ రరజ వలలటట
ఇసటట ననస:67-2-64
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప� వలలటట
ఇసటట ననస:67-2-64
వయససస:61
లస: పప
4423 AP151000597192
పపరర: పదనర � ననననపగ�

95-132/246

భరస : ఆనసద రరవప మమకల
ఇసటట ననస:67-2-63
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ రరజ వలలటట
ఇసటట ననస:67-2-64
వయససస:20
లస: ససస స
4420 MLJ3748126
పపరర: రరజ� వలలటట�

4406 AP151000597114
పపరర: జజఖతమమకల�

4401 MLJ2598191
పపరర: మమరర మమకల�

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప మమకల
ఇసటట ననస:67-2-63
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ రరఘవపలల� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-63
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ ననగయఖ మమకల
ఇసటట ననస:67-2-63
వయససస:65
లస: పప
4417 SQX1955319
పపరర: అనసష వలలటట

95-189/1733

భరస : రరఘవపలల� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-63
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:జ లకరయఖ మమకల
ఇసటట ననస:67-2-63
వయససస:45
లస: పప
4414 AP151000594021
పపరర: ఆనసదరరవప మమకల

4403 SQX2515773
పపరర: హరరననథ చసతమల

95-132/240

భరస : చటటటబబబగ� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-61
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఇమమననలల� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-63
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : లకరయఖ� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-63
వయససస:62
లస: ససస స
4411 AP151000594149
పపరర: ననగజశశరరరవప మమకల

95-132/242

తసడడ:జ జజన చసతమల
ఇసటట ననస:67-2-62
వయససస:54
లస: పప

భరస : వననర బబబగ� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-63
వయససస:26
లస: ససస స
4408 AP151000597139
పపరర: దయమమణణ మమకల�

4400 AP151000597162
పపరర: అననమర � గబడవలర �

4398 MLJ3751963
పపరర: మమణణకఖస� మమకల�

భరస : అబజహస� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-61
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : యహనస� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-61
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : హరరననథ చసతమల
ఇసటట ననస:67-2-62
వయససస:56
లస: ససస స
4405 MLJ3750718
పపరర: సశరఠప మమకల�

95-132/946

తసడడ:జ యయశరఖ కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:67-2-59
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-61
వయససస:43
లస: ససస స
4402 SQX2515799
పపరర: బగలలర మర చసతనబథదన

4397 SQX2123164
పపరర: ససధఖ రరణణ కకకకకలగడడ

4422 MLJ0991786
పపరర: మధసరవరణణ మగననసగర

95-132/260

భరస : ససబబబరరవప మగననసగర
ఇసటట ననస:67-2-65
వయససస:40
లస: ససస స
95-132/262

4425 MLJ0990085
పపరర: మరరయమర మగననసగర� �

95-132/263

భరస : జయరరవప� మగననసగర
ఇసటట ననస:67-2-65
వయససస:70
లస: ససస స
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95-132/264

భరస : వలయస� ననననపరగ
ఇసటట ననస:67-2-65
వయససస:75
లస: ససస స
4429 AP151000594120
పపరర: ససబబబరరవప మగననసగర

95-132/267

95-188/1348

95-132/272

95-132/275

95-196/724

95-132/280

95-132/948

తసడడ:జ ఇరరరయమ అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-75
వయససస:42
లస: పప

4439 SQX1714161
పపరర: పపజమ ననథ జజననలగడడ

4442 SQX1642412
పపరర: మధసలత కనపరరస

4445 SQX2077410
పపరర: అనసష మటటటకకయఖ

4448 SQX2101343
పపరర: అనల కలమమర మటటటకకయఖ

95-132/282

4451 MLJ0992982
పపరర: మమరర గరలర మ �

95-132/276

4454 SQX2123263
పపరర: బలమల షపక
తసడడ:జ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:67-2-75
వయససస:51
లస: పప

4434 SQX0843664
పపరర: శరఖస ససధదర దదవరకకసడ

95-132/271

4437 SQX1714088
పపరర: మమరర శరరష జలకరసత

95-132/274

4440 SQX1642420
పపరర: ససమన జలకసటట

95-132/277

తసడడ:జ బబబగలల జలకసటట
ఇసటట ననస:67-2-71
వయససస:32
లస: పప
95-132/278

4443 AP151000597516
పపరర: పపషరపలత గబడవలర

95-132/279

భరస : బబలయఖ గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-73
వయససస:65
లస: ససస స
95-132/851

4446 SQX2077436
పపరర: ఏసజరల మటటటకకయఖ

95-132/852

తసడడ:జ అనల కలమమర మటటటకకయఖ
ఇసటట ననస:67-2-73
వయససస:19
లస: ససస స
95-196/725

4449 MLJ2597557
పపరర: రరణణ సశరషలత మటటటకకయఖ

95-132/281

భరస : అనల కలమమర మటటటకకయఖ
ఇసటట ననస:67-2-73/1
వయససస:53
లస: ససస స
95-132/283

తసడడ:జ పజభబకర � గరలర మ
ఇసటట ననస:67-2-74
వయససస:37
లస: ససస స
95-132/285

95-132/269

భరస : ససమన జలకరసత
ఇసటట ననస:67-2-69
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ ఎజజయఖ
ఇసటట ననస:67-2-73
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:జ మదన అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-74
వయససస:27
లస: ససస స
4453 AP151000594358
పపరర: అసకలల ససపత

95-132/273

తసడడ:జ అనల కలమమర మటటటకకయఖ
ఇసటట ననస:67-2-73
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర మతస కకయమఖ
ఇసటట ననస:67-2-73
వయససస:50
లస: ససస స
4450 SQX0933861
పపరర: అరరణ అసకల

4436 SQX0842914
పపరర: హహలన దదవరకకసడ

4431 SQX0679308
పపరర: బబలల ననననపప గగ

తసడడ:జ జజనసన దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:67-2-67
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససనల కలమమర కనపరరస
ఇసటట ననస:67-2-73
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:జ బబలయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:67-2-73
వయససస:35
లస: పప
4447 SQX2427185
పపరర: రరణణ సశరషలత మతస కకయమఖ

95-132/270

తసడడ:జ ససధనకర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:67-2-69
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటసరశమ చలక
ఇసటట ననస:67-2-72
వయససస:19
లస: ససస స
4444 SQX0206730
పపరర: ససనల కలమమర కనపరరస

4433 MLJ3751898
పపరర: మమణణకఖమర బబడడద

95-132/266

తసడడ:జ వలయస ననననపరగ
ఇసటట ననస:67-2-65
వయససస:49
లస: పప

భరస : జజనసన దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:67-2-68
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : దదవసహయస జలకసటట
ఇసటట ననస:67-2-69
వయససస:65
లస: ససస స
4441 SQX2101467
పపరర: దదవఖ చలక

95-132/268

భరస : మసరసననజవప బగడడద
ఇసటట ననస:67-2-67
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:జ జజనసన దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:67-2-68
వయససస:29
లస: ససస స
4438 SQX1713635
పపరర: నరరల జలకసటట

4430 AP151000594343
పపరర: పజబబకరరరవప మగననసగర�

4428 SQX0679357
పపరర: ఆనసద రరజ ఎన

తసడడ:జ బబలల ననననపరగ
ఇసటట ననస:67-2-65
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ జయరరవప� మగననసగర
ఇసటట ననస:67-2-65
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ వలయస
ఇసటట ననస:67-2-65
వయససస:55
లస: పప
4435 SQX0842906
పపరర: కళయఖణణ దదవరకకసడ

95-132/265

తసడడ:జ ఎన బబనరరర ననననపరగ
ఇసటట ననస:67-2-65
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ జయరరవప మగననసగర
ఇసటట ననస:67-2-65
వయససస:42
లస: పప
4432 SQX2237717
పపరర: బబనరరర ననననపరగ

4427 SQX1403187
పపరర: ఎన జజసఫ

4452 SQX1190719
పపరర: మగసతనజ బబగమ షపక

95-132/284

భరస : మహమరద రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-2-75
వయససస:53
లస: ససస స
95-132/949

4455 SQX2123255
పపరర: షమన షపక

95-132/950

భరస : బలమల షపక
ఇసటట ననస:67-2-75
వయససస:46
లస: ససస స
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95-132/951

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:67-2-75
వయససస:30
లస: ససస స
4459 SQX1112218
పపరర: సపవదనబ దసదదకలల

95-132/288

95-132/291

తసడడ:జ ఇమమనసయయల చలక
ఇసటట ననస:67-2-77
వయససస:23
లస: పప
4468 SQX0958967
పపరర: ఇమరనసఖయయల చలక

95-132/297

95-132/300

95-132/303

95-132/305

తసడడ:జ ఏలయ దనసరర
ఇసటట ననస:67-2-83
వయససస:28
లస: పప

4469 AP151000597247
పపరర: ససధనఖరరణణ మమకల�

4472 MLJ2592616
పపరర: దదవరరజ మమకల�

4475 SQX1824382
పపరర: కమలమర అసకరల

4478 MLJ0993899
పపరర: రరణణ చలక

95-132/308

4481 SQX0842898
పపరర: ననగమణణ దనసరర దనసరర

95-132/298

4484 MLJ0993352
పపరర: పజసననకలమమర� దనసరర�
తసడడ:జ దనసరర ఏలయ� దనసరర
ఇసటట ననస:67-2-83
వయససస:37
లస: పప

95-132/293

4467 SQX1713833
పపరర: మహన బబబగ ఏవసఆకలల

95-132/296

4470 MLJ0989293
పపరర: దదవమణణ అవశరకలల�

95-132/299

భరస : మహనరరవప� అవశరకలల
ఇసటట ననస:67-2-78
వయససస:46
లస: ససస స
95-132/301

4473 AP151000594298
పపరర: మషప చలకర�

95-132/302

తసడడ:జ రరమసరశమ� చలక
ఇసటట ననస:67-2-80
వయససస:55
లస: పప
95-132/304

4476 SQX2369577
పపరర: అనసవరదన అసకరల

95-132/952

తసడడ:జ జగన మహన రరవప అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-82
వయససస:19
లస: పప
95-132/306

4479 AP151000597354
పపరర: కమల కలమమరర చలక

95-132/307

భరస : దనసస చలక
ఇసటట ననస:67-2-83
వయససస:43
లస: ససస స
95-132/309

భరస : ఏలయమ దనసరర
ఇసటట ననస:67-2-83
వయససస:50
లస: ససస స
95-132/311

4464 MLJ0991588
పపరర: మలర శశరర చలకర�

తసడడ:జ బజహరయఖ ఏవసఆకలల
ఇసటట ననస:67-2-77
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటసరశమ చలక
ఇసటట ననస:67-2-83
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జజన బబబగ దనసరర
ఇసటట ననస:67-2-83
వయససస:50
లస: ససస స
4483 SQX1137521
పపరర: అశశక దనసరర

95-132/295

భరస : వసససధరరరవప అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-82
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:జ జజననబబగ దనసరర
ఇసటట ననస:67-2-83
వయససస:29
లస: ససస స
4480 MLJ2598209
పపరర: రజణగక దదవ దనసరర

4466 SQX1813286
పపరర: వజయ కకషష తరరవధద

95-132/290

భరస : ఇమమననలర ల� చలక
ఇసటట ననస:67-2-77
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ ఆనసదరరవప� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-78
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:జ పజసరద కరవపరర
ఇసటట ననస:67-2-81
వయససస:44
లస: పప
4477 MLJ3751807
పపరర: రమఖదనస దనసరర

95-132/292

భరస : దదవరరజ� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-78
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : దదవరరజ� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-78
వయససస:63
లస: ససస స
4474 SQX1824416
పపరర: రరజజ కరవపరర

4463 SQX0765925
పపరర: బబఖలమ గజకస చలకర

95-132/287

తసడడ:జ మహన బబబగ ఏవసఆకలల
ఇసటట ననస:67-2-77
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ చడననయఖ తరరవధద
ఇసటట ననస:67-2-77
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ డదవడ చలక
ఇసటట ననస:67-2-77
వయససస:54
లస: పప
4471 AP151000597240
పపరర: సరరజన మమకల�

95-132/289 4461 SQX1595430
4460 SQX0625756
పపరర: ననగగల మరర వల దసదదకలల�
పపరర: వశరల ఏవసఆకలల

తసడడ:జ ఇమమరనయయలల చలక
ఇసటట ననస:67-2-77
వయససస:28
లస: ససస స
95-132/294

4458 MLJ0982561
పపరర: సశరఠపరరణణ మమకల� �

తసడడ:జ దదవరరజ� మమకల
ఇసటట ననస:67-2-76
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ సయఖద మరర� దసదడకలల
ఇసటట ననస:67-2-76
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ ఇమమనసయయల చలక
ఇసటట ననస:67-2-77
వయససస:25
లస: ససస స
4465 SQX1902972
పపరర: జజసఫ డననయల చలక

95-132/286

భరస : ననగగల మర వల దసదడకలల
ఇసటట ననస:67-2-76
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సయఖద మరర దసదడకలల
ఇసటట ననస:67-2-76
వయససస:43
లస: ససస స
4462 SQX1112317
పపరర: లలర గజకస చలక

4457 SQX1902998
పపరర: శకకల బ దసదడకలల

4482 AP151000597016
పపరర: పదనరవత దనసరర

95-132/310

భరస : జజన బబబగ దనసరర
ఇసటట ననస:67-2-83
వయససస:52
లస: ససస స
95-132/312

4485 MLJ0993865
పపరర: వదనఖవత దనసరర

95-132/313

తసడడ:జ జజనసన దనసరర
ఇసటట ననస:67-2-83
వయససస:40
లస: పప
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4486 AP151000594281
పపరర: వనసకటసరశమ చలక

95-132/314

తసడడ:జ దనసస చలక
ఇసటట ననస:67-2-83
వయససస:47
లస: పప
4489 SQX2128742
పపరర: రరహహల దనస దనసరర

95-133/1005

95-132/318

తసడడ:జ ఎబననజర� దనసరర
ఇసటట ననస:67-2-84
వయససస:45
లస: పప
4495 SQX1288647
పపరర: తనరకజశశరరరవప మగతనఖల

95-132/321

95-132/955

95-133/1006

95-132/324

95-132/326

తసడడ:జ ససబబబరరవప పటబజ
ఇసటట ననస:67-2-87
వయససస:42
లస: పప

4499 SQX2223840
పపరర: ఇసదస అసకరల

4502 SQX1813336
పపరర: నవఖ చడలలవపరర

4505 SQX2124766
పపరర: మధస బబబగ గబడవలర

4508 AP151000594439
పపరర: జజనసన దదవరకకసడ

95-132/329

4511 MLJ3750700
పపరర: మమరర పటబజ

95-132/853

4514 MLJ2593481
పపరర: రతనశశఖర పటబజ
తసడడ:జ ససబబబరరవప పటబజ పటబజ
ఇసటట ననస:67-2-87
వయససస:43
లస: పప

95-132/320

4497 SQX2122893
పపరర: ససదఖ రరణణ పరలపరరస

95-132/954

భరస : రమమశ పరలపరరస
ఇసటట ననస:67-2-84
వయససస:39
లస: ససస స
95-132/956

4500 SQX2122844
పపరర: మహహసదజ పరలపరరస

95-132/957

తసడడ:జ రమమశ
ఇసటట ననస:67-2-84
వయససస:19
లస: పప
95-132/322

4503 SQX1452911
పపరర: సఫమఖ పప నకళళ

95-132/323

భరస : హరర పజసరద పప నకళళ
ఇసటట ననస:67-2-85
వయససస:35
లస: ససస స
95-132/958

4506 MLJ3751864
పపరర: జయ లకడర దదవరకకసడ

95-132/325

భరస : కలమమర బబబగ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:67-2-86
వయససస:31
లస: ససస స
95-132/327

4509 MLJ3751872
పపరర: రరషసత పటబజ

95-132/328

భరస : రవకలమమర పటబజ
ఇసటట ననస:67-2-87
వయససస:30
లస: ససస స
95-132/330

భరస : రతనశశఖర పటబజ
ఇసటట ననస:67-2-87
వయససస:42
లస: ససస స
95-132/332

95-132/317

తసడడ:జ ఎబననజర� దనసరర
ఇసటట ననస:67-2-84
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ ఏససరతనస దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:67-2-86
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరజగరపరల పటబజ
ఇసటట ననస:67-2-87
వయససస:40
లస: ససస స
4513 MLJ0988485
పపరర: రవ కలమమర ప�టబజ

4494 MLJ0990119
పపరర: జజనసన దనసరర�

95-132/319

తసడడ:జ యహనస గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-85
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:జ ఏససరతనస దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:67-2-86
వయససస:45
లస: పప
4510 MLJ0993881
పపరర: ఝమనసరరణణ పటబజ

4493 AP151000594499
పపరర: రఘగననధ చరరవపరర�

తసడడ:జ మజజష చడలలవపరర
ఇసటట ననస:67-2-85
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష� వలర పప
ఇసటట ననస:67-2-85
వయససస:36
లస: ససస స
4507 AP151000594500
పపరర: దదవరకకసడన కలమమర బబబగ

భరస : మజరస� చరరవపరర
ఇసటట ననస:67-2-84
వయససస:58
లస: ససస స

4496 SQX2008415
పపరర: ఏబననజజర దనసరర

95-132/953

4491 MLJ3750692
పపరర: ఝమనస చరరవపరర�

తసడడ:జ తనరర కకటటశశరరరవప మగతనఖల
ఇసటట ననస:67-2-84
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మగరళ కకషష
ఇసటట ననస:67-2-84
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ తనరకజశశర రరవప మగతనఖల
ఇసటట ననస:67-2-84
వయససస:20
లస: ససస స
4504 MLJ3751823
పపరర: కళయఖణణ� వలర పప�

95-132/316

తలర : వదఖ వత దనసరర
ఇసటట ననస:67-2-84
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ పజకరశ రరవప
ఇసటట ననస:67-2-84
వయససస:37
లస: పప
4501 SQX2238004
పపరర: ససఘమతజ మగతనఖల

4490 SQX1280304
పపరర: పపజ మగతనఖల

4488 SQX2290138
పపరర: జజజ న ఆశకత దనసరర

తసడడ:జ జజన బబబగ దనసరర
ఇసటట ననస:67-2-83
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ మజరస� చరరవపరర
ఇసటట ననస:67-2-84
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ సప మమశశర రరవప మగతనఖల
ఇసటట ననస:67-2-84
వయససస:60
లస: పప
4498 SQX2223857
పపరర: మగరళ కకషష అసకరల

95-132/315

తసడడ:జ జజస దనస దనసరర
ఇసటట ననస:67-2-83
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:జ జజన బబబగ
ఇసటట ననస:67-2-83
వయససస:21
లస: పప
4492 AP151000594251
పపరర: కకరణ దనసరర�

4487 AP151000594113
పపరర: జజన బబబగ దనసరర

4512 MLJ2597649
పపరర: సరరజన పటబజ

95-132/331

భరస : ససబబబరరవప పటబజ
ఇసటట ననస:67-2-87
వయససస:60
లస: ససస స
95-132/333

4515 SQX1713577
పపరర: రరజ గరపరల పరతజ

95-132/334

తసడడ:జ ససబబబరరవప పరతజ
ఇసటట ననస:67-2-87
వయససస:44
లస: పప
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4516 MLJ2592392
పపరర: గరపరల పటబజ
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95-132/335

తసడడ:జ ససబబబరరవప పటబజ
ఇసటట ననస:67-2-87
వయససస:45
లస: పప
4519 AP151000597061
పపరర: పరరశత� వడడదల�

95-132/338

95-132/341

95-132/344

95-132/347

95-132/350

95-132/353

95-132/356

తసడడ:జ మతస యఖ గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-91
వయససస:73
లస: పప

4529 MLJ2597961
పపరర: దదవ కకపమ ఈతద

4532 SQX0933853
పపరర: పపషరపవత ఈటట

4535 MLJ3750361
పపరర: ససనల కకయఖలమగడడ

4538 SQX1591610
పపరర: బబనరరర ననననపరగ

95-132/359

4541 SQX1350651
పపరర: కకయఖలమగడడ పజసరద

95-132/340

4524 AP151000594223
పపరర: వడడదల రరజజ vadudala

95-132/343

4527 SQX1713429
పపరర: ససవరష దదపసస ఈటట

95-132/346

భరస : శరమబఖల పజసరద ఈటట
ఇసటట ననస:67-2-90
వయససస:32
లస: ససస స
95-132/348

4530 MLJ2597953
పపరర: భబగఖశక ౡఈటట ఈతద

95-132/349

భరస : సరమమయయలల పజకరశ రరవప ఈటట
ఇసటట ననస:67-2-90
వయససస:45
లస: ససస స
95-132/351

4533 SQX1310481
పపరర: నతన పజకరశ ఈటట

95-132/352

తసడడ:జ శరమబఖల పజకరశ ఈటట
ఇసటట ననస:67-2-90
వయససస:24
లస: పప
95-132/354

4536 MLJ3748191
పపరర: ససమన కకయలమబడడ

95-132/355

తసడడ:జ పజసరద కకయలమబడడ
ఇసటట ననస:67-2-90
వయససస:35
లస: పప
95-132/357

తసడడ:జ వలయస ననననపరగ
ఇసటట ననస:67-2-90
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ పజకరశరరవప ఈటట
ఇసటట ననస:67-2-90
వయససస:53
లస: పప
4543 AP151000594356
పపరర: షడజక గగడవలర

95-132/345

తసడడ:జ పజసరద కకయలమబడడ
ఇసటట ననస:67-2-90
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ శరఖమల పజసరద రరవప ఈటట
ఇసటట ననస:67-2-90
వయససస:35
లస: పప
4540 AP151000594426
పపరర: శరఖమగఖల పజకరశ ఈతద

4526 SQX1621433
పపరర: నఖత ఏతద

4521 SQX0958926
పపరర: నరజష వడడదల

తసడడ:జ అచసచనననయర వడడదల
ఇసటట ననస:67-2-89
వయససస:64
లస: పప

భరస : జజజ న పజకరష రరవప ఈటట
ఇసటట ననస:67-2-90
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ పజసరద ఈటట
ఇసటట ననస:67-2-90
వయససస:30
లస: పప
4537 SQX0150839
పపరర: వననద పజకరష ఈతద

95-132/342

భరస : పజసరదరరవప ఈటట
ఇసటట ననస:67-2-90
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జజసఫ పజసరద రరవప ఈటట
ఇసటట ననస:67-2-90
వయససస:55
లస: ససస స
4534 MLJ3750379
పపరర: జజజ న పజకరష ఈతద

4523 SQX0933986
పపరర: నయయమ షపక

95-132/337

తసడడ:జ రరజ వడడదల
ఇసటట ననస:67-2-89
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ శరమబఖల పజకరశ ఏతద
ఇసటట ననస:67-2-90
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర ఈటట
ఇసటట ననస:67-2-90
వయససస:42
లస: ససస స
4531 AP151000597480
పపరర: మననరసజన ఈతద

95-132/339

తసడడ:జ జరవనసలబద ర షపక
ఇసటట ననస:67-2-89
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ రవ కలమమర ఏతద
ఇసటట ననస:67-2-90
వయససస:22
లస: ససస స
4528 SQX0933846
పపరర: మమరర రరరజజ ఈటట

4520 SQX1500181
పపరర: షరఫస షపక

4518 SQX0958900
పపరర: భవరన వడడదల

భరస : నరజష వడడదల
ఇసటట ననస:67-2-89
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:67-2-89
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ రరజజ� వడడదల
ఇసటట ననస:67-2-89
వయససస:33
లస: పప
4525 SQX1621441
పపరర: ససమవరరలత ఏతద

95-132/336

తసడడ:జ ససబబబరరవప పటబజ
ఇసటట ననస:67-2-87
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరజజ� వడడదల
ఇసటట ననస:67-2-89
వయససస:54
లస: ససస స
4522 MLJ3748985
పపరర: ససరజష� వడడదల�

4517 AP151000594096
పపరర: రరజగరపస పటబజ

4539 SQX0933838
పపరర: రవ కలమమర ఈటట

95-132/358

తసడడ:జ జజజ న పజకరష రరవప ఈటట
ఇసటట ననస:67-2-90
వయససస:48
లస: పప
95-132/360

4542 MLJ2592558
పపరర: శరమబఖల పజసరదరరవప ఈతద

95-132/361

తసడడ:జ కకయఖలమగడడ చనన అపయఖ కకయలమ తసడడ:జ జజజ న పజకరశరరవప ఈటట
ఇసటట ననస:67-2-90
ఇసటట ననస:67-2-90
వయససస:58
లస: పప
వయససస:60
లస: పప
95-132/362

4544 SQX1372838
పపరర: వమల హహపససబబ గబడవలర
భరస : రరజజ రరవప గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-93
వయససస:29
లస: ససస స

95-132/363

4545 MLJ3751757
పపరర: శరసత గబడవలర

95-132/364

భరస : రరసబబబగ గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-93
వయససస:34
లస: ససస స
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4546 MLJ3751740
పపరర: ససతతషస కరవపరర
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95-132/365

భరస : రరజజ కరవపరర
ఇసటట ననస:67-2-93
వయససస:36
లస: ససస స
4549 AP151000597084
పపరర: మమరర అసకరల

95-132/368

95-132/371

95-132/374

95-132/377

95-132/380

95-132/382

95-132/385

భరస : సపవమన � జలకసటట
ఇసటట ననస:67-2-96
వయససస:30
లస: ససస స

4559 MLJ3749280
పపరర: బబబబరరవప� గబడవలర �

4562 SQX2136257
పపరర: మసజ గబడవలర

4565 SQX1713882
పపరర: జజఖత జలకసటట

4568 SQX0206672
పపరర: మరరయదనసస జలకసటట�

95-132/388

4571 MLJ0989046
పపరర: మమరరకడజగరస జలమకసత

95-132/378

4574 MLJ0988444
పపరర: సపవమన పజసరద� జర�
తసడడ:జ శశషగరరర� జలకసటట
ఇసటట ననస:67-2-96
వయససస:41
లస: పప

4554 MLJ3749322
పపరర: కకరణ బబబగ కరవపరర

95-132/373

4557 MLJ0989459
పపరర: శరఖమగఖల � గబడపలర �

95-132/376

4560 AP151000594171
పపరర: జగన మహన రరవప అసకరల

95-132/379

తసడడ:జ వససతరరవప అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-93
వయససస:47
లస: పప
95-132/970

4563 SQX1713908
పపరర: శరరద కకదమల

95-132/381

భరస : అశశక కకదమల
ఇసటట ననస:67-2-95
వయససస:28
లస: ససస స
95-132/383

4566 AP151000597083
పపరర: లకడర కరసతస రజవపరర�

95-132/384

భరస : యయససదనసస� రజవపర
ఇసటట ననస:67-2-95
వయససస:60
లస: ససస స
95-132/386

4569 MLJ3749272
పపరర: మమణణకఖరరవప జలకసటట

95-132/387

తసడడ:జ ససబబబరరవప జలకసటట
ఇసటట ననస:67-2-95
వయససస:39
లస: పప
95-132/389

తసడడ:జ లలకయఖ జలకసటట
ఇసటట ననస:67-2-95
వయససస:50
లస: పప
95-132/390

95-132/370

తసడడ:జ పజసరద� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-93
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ ససబబబరరవప� జలకసటట
ఇసటట ననస:67-2-95
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ ఇరరమఖ అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-95
వయససస:39
లస: పప
4573 MLJ3751765
పపరర: సఫజనఖ� జలకసటట�

95-132/375

భరస : మమరక డనగర స జలకసటట
ఇసటట ననస:67-2-95
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:జ మమరక దసదరస జలకరసత
ఇసటట ననస:67-2-95
వయససస:31
లస: పప
4570 SQX0933952
పపరర: ససపత అసకల

4556 MLJ0988253
పపరర: రరసబబబగ గగడపలర

4551 AP151000597029
పపరర: మరరయమర గబడవలర �

తసడడ:జ నతననయయలల కరవపరర
ఇసటట ననస:67-2-93
వయససస:33
లస: పప

భరస : శరమగఖయయల గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-93/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససరజష కలమమర జలకసటట
ఇసటట ననస:67-2-95
వయససస:43
లస: ససస స
4567 SQX1713957
పపరర: రరజజసదజ జలకరసత

95-132/372

తసడడ:జ పజసరద� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-93
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ వససతరరవప అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-93
వయససస:50
లస: పప
4564 MLJ3750684
పపరర: రరణణ జజలకసటట

4553 MLJ3749314
పపరర: అనసదదప అసకరల

95-132/367

భరస : ననగజశశర రరవప� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-93
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:జ పజసరద గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-93
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ నతననమలల గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-93
వయససస:41
లస: పప
4561 AP151000594175
పపరర: మదన అసకరల

95-132/369

తసడడ:జ మదన అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-93
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-93
వయససస:37
లస: పప
4558 MLJ2593317
పపరర: రమమష కరవపరర

4550 AP151000597079
పపరర: ననగజసదజస గబడవలర

4548 MLJ0994061
పపరర: ననగమలలర శశరర అసకరల

భరస : జగన అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-93
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పజసరద గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-93
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రతనననయగలల కరవపరర
ఇసటట ననస:67-2-93
వయససస:65
లస: ససస స
4555 MLJ0987685
పపరర: రరజజరరవప గబడవలర

95-132/366

తసడడ:జ పజసరద గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-93
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మదన అసకరల
ఇసటట ననస:67-2-93
వయససస:47
లస: ససస స
4552 MLJ2598274
పపరర: దదవమణణ కరవపరర

4547 MLJ0989921
పపరర: రరణణ గగడవలర

4572 SQX2337905
పపరర: కకడమల అశశక

95-132/971

తసడడ:జ కకడమల లమబబనస
ఇసటట ననస:67-2-95
వయససస:29
లస: పప
95-132/391

4575 MLJ2593358
పపరర: సలమరన రరజ� జలకసటట�

95-132/392

తసడడ:జ శశషగరరర జలకసటట� జలకసటట
ఇసటట ననస:67-2-96
వయససస:43
లస: పప

Page 374 of 402

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12

4576 AP151000594054
పపరర: ససరజష కలమమర జలకసటట�

95-132/393

తసడడ:జ లలకయఖ� జలకసటట
ఇసటట ననస:67-2-96
వయససస:47
లస: పప
4579 SQX0842880
పపరర: భబరత జలకసటట

95-132/395

95-132/398

95-132/401

95-132/404

95-132/407

95-132/410

95-132/413

తసడడ:జ అబజహసలసకన� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:37
లస: పప

4589 MLJ3751856
పపరర: మమధవ� గబడవలర �

4592 MLJ2597623
పపరర: వసససధర గబడవలర �

4595 AP151000597091
పపరర: కలమమరర గబడవలర �

4598 SQX1112325
పపరర: వససత గబడవలర

95-132/416

4601 MLJ3749306
పపరర: అనష బబబగ� గబడవలర �

95-132/405

4604 MLJ0987644
పపరర: మహహష� గగడనలర �
తసడడ:జ షఢజక� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:40
లస: పప

4584 MLJ0992651
పపరర: ససనలమబబగ� జల కరసత�

95-132/400

4587 SQX1713445
పపరర: సప నయమ గబడవలర

95-132/403

4590 AP151000597088
పపరర: దదవ కలమమరర గబడవలర �

95-132/406

భరస : యయషక� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:50
లస: ససస స
95-132/408

4593 MLJ2598407
పపరర: మణణ కలమమరర గబడవలర �

95-132/409

భరస : అబజహసలసఖన� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:55
లస: ససస స
95-132/411

4596 MLJ3751831
పపరర: వజయ కలమమరర� గబడవలర �

95-132/412

భరస : షడజక� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:56
లస: ససస స
95-132/414

4599 SQX1500199
పపరర: కకశశర గగడడవలర

95-132/415

తసడడ:జ బబససర గగడడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:31
లస: పప
95-132/417

తసడడ:జ లమజర� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:32
లస: పప
95-132/419

95-132/397

తసడడ:జ బర ససల గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ బబససర గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:జ బర ససల గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:31
లస: పప
4603 MLJ2592160
పపరర: వరపజసరద� గబడవలర �

95-132/402

భరస : యజస� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:జ జజన వలసన గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:24
లస: పప
4600 SQX1714328
పపరర: గబడవలర కకషప ర

4586 AP151000594040
పపరర: ససతనరరమయఖ జలకసటట

4581 MLJ0988543
పపరర: ఆదదలకడర జజలకసటట� �

తసడడ:జ ససతనరరమయఖ� జలకసటట
ఇసటట ననస:67-2-97
వయససస:34
లస: పప

భరస : జజన� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : లమజర� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:55
లస: ససస స
4597 SQX1713551
పపరర: ననగజశశర రరవప గబడవలర

95-132/399

భరస : దదవకలమమరర� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబససర� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:53
లస: ససస స
4594 AP151000597505
పపరర: రరజఖలకడర గబడవలర �

4583 MLJ3749256
పపరర: రరజజష� జలకసటట�

95-129/1070

భరస : ససతనరరమయఖ� జలకసటట
ఇసటట ననస:67-2-97
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ కకటయఖ జలకసటట
ఇసటట ననస:67-2-97
వయససస:70
లస: పప

భరస : మహహష� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:31
లస: ససస స
4591 MLJ3750676
పపరర: నయమ గబడవలర �

95-132/396

తసడడ:జ ససతనరరమయఖ� జలకసటట
ఇసటట ననస:67-2-97
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ ససతనరరమయఖ� జలకసటట
ఇసటట ననస:67-2-97
వయససస:40
లస: పప
4588 MLJ3751849
పపరర: ఏససమరరయమర� గబడవలర �

4580 SQX1714005
పపరర: నశర మమరర గబడవలర

4578 SQX2239069
పపరర: సఫమఖ గగసటటరర

తసడడ:జ దదవ సహయస గగసటటరర
ఇసటట ననస:67-2-97
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శరఖమ కలమమర గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-97
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ జలకసటట
ఇసటట ననస:67-2-97
వయససస:63
లస: ససస స
4585 MLJ0987636
పపరర: పసఠరరపల� జలకసటట�

95-132/394

తసడడ:జ శశషగరరర జలకసటట
ఇసటట ననస:67-2-96
వయససస:49
లస: పప

భరస : పసటర పరల జలకసటట
ఇసటట ననస:67-2-97
వయససస:33
లస: ససస స
4582 AP151000597105
పపరర: ఎసపస రమర జజలకసటట

4577 AP151000594276
పపరర: రరజజసదజపస
జ రద జలకసటట

4602 MLJ3749298
పపరర: జజన� గబడవలర �

95-132/418

తసడడ:జ లమజర� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:34
లస: పప
95-132/420

4605 MLJ0982975
పపరర: శరఖమకలమమర� గగడనలర �

95-132/421

తసడడ:జ పజసససగర� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:40
లస: పప
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4606 MLJ0988279
పపరర: అజయకలమమర� గగడనలర �

95-132/422

తసడడ:జ పజసససగర� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:41
లస: పప
4609 AP151000594138
పపరర: అబజహస లసకన గబడవలర �

95-132/425

95-132/428

95-132/431

4613 MLJ3751799
పపరర: గరత గబడవలర �

4616 MLJ3750650
పపరర: అసజల దదవ చనదనశరపప�

95-132/434

4619 AP151000597145
పపరర: నరరలమ మమరర గబడవలర �

4622 SQX2223246
పపరర: పరజససగర గబడవలర

తసడడ:జ సరలమన రరజ గబడవలర గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-99
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ శరమగఖయయల గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-99
వయససస:70
లస: పప

4624 MLJ3750668
పపరర: కలమమరర నలర పరటట

4625 AP151000597062
పపరర: రమణ గబడవలర �

95-132/439

తసడడ:జ నలర పరటట లకడర ననరరయణ నలర పరటట
ఇసటట ననస:67-2-100
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శరఖససన� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-100
వయససస:55
లస: ససస స

4627 SQX1621425
పపరర: శరససన గబడవలర

4628 AP151000594142
పపరర: రరజ గబడవలర

95-132/442

తసడడ:జ శరమబఖల గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-100
వయససస:54
లస: పప
4630 SQX2123230
పపరర: చసదజశశఖర గబడవలర

95-132/938

భరస : ససబబబరరవప వలవనటట
ఇసటట ననస:67-2-105
వయససస:35
లస: ససస స

4631 SQX2124964
పపరర: శరమగఖయయల గబడవలర

95-132/432

4634 SQX1824390
పపరర: ససబబబరరవప వలవనటట
తసడడ:జ ససతయఖ వలవనటట
ఇసటట ననస:67-2-105
వయససస:40
లస: పప

95-132/427

4614 MLJ0988659
పపరర: అనత గగడవలర � �

95-132/430

4617 AP151000597036
పపరర: వజయ కలమమరర గబడవలర �

95-132/433

భరస : పజససగర� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-99
వయససస:60
లస: ససస స
95-132/435

4620 AP151000594286
పపరర: ఆనసదబబబగ గబడవలర

95-132/436

తసడడ:జ పజససగర గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-99
వయససస:45
లస: పప
95-132/972

4623 MLJ0989806
పపరర: రరణణ నసదదగస � �

95-132/438

భరస : వనసకయఖ� నసదదగస
ఇసటట ననస:67-2-100
వయససస:37
లస: ససస స
95-132/440

4626 MLJ0989830
పపరర: వనసకయఖ� నసదదగస�

95-132/441

తసడడ:జ సప మయఖ� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-100
వయససస:42
లస: పప
95-132/443

4629 SQX1713528
పపరర: పజమల గబడవలర

95-132/444

భరస : ససతతష గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-101
వయససస:28
లస: ససస స
95-132/939

తసడడ:జ రరజ గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-101
వయససస:35
లస: పప
95-132/445

4611 SQX0842872
పపరర: ససహససన గబడవలర

భరస : ఆనసదబబబగ � గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-99
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:జ సరమమయయలల గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-100
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-101
వయససస:36
లస: పప
4633 SQX1824457
పపరర: మమరర వలవనటట

95-132/429

భరస : రరజ� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-99
వయససస:63
లస: ససస స
95-132/437

95-132/424

భరస : శరమబఖల గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-99
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప� చదనశరపప
ఇసటట ననస:67-2-99
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-99
వయససస:60
లస: ససస స
4621 MLJ2592376
పపరర: రమమష గబడవలర

95-132/426

భరస : అజయగకమమర� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-99
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రమమష � గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-99
వయససస:37
లస: ససస స
4618 AP151000597217
పపరర: హహలలన గబడవలర �

4610 AP151000594173
పపరర: జజన గబడవలర �

4608 MLJ3748175
పపరర: బబససర గబడవలర �

తసడడ:జ లలకర� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:జ లలకర� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:65
లస: పప

భరస : ససతతష గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-99
వయససస:28
లస: ససస స
4615 MLJ0989822
పపరర: రరణణ గగడవలర � �

95-132/423

తసడడ:జ జజన అమస గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ లలకర� గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-98
వయససస:60
లస: పప
4612 SQX1642404
పపరర: పజమల రరణణ గబడవలర

4607 AP151000594282
పపరర: యహనస గబడవలర

4632 SQX2223386
పపరర: పజశరసత గబడవలర

95-132/940

భరస : చసదజశశఖర గబడవలర
ఇసటట ననస:67-2-101
వయససస:32
లస: ససస స
95-132/446

4635 SQX2076602
పపరర: సరయ లకడర గటబట

95-129/937

తసడడ:జ చసదజ శశఖర గటబట
ఇసటట ననస:67-2-107
వయససస:18
లస: ససస స
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4636 SQX1889500
పపరర: పజతతఖష గటట
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95-132/447

తసడడ:జ గటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-2-107
వయససస:20
లస: ససస స
4639 AP151000597155
పపరర: ననగమణణ పసడడగగరరళర

95-132/994

తసడడ:జ గరపస కకషష గటట
ఇసటట ననస:67-2-107
వయససస:18
లస: పప
95-132/449

భరస : హరర పజసరద రరవప పసడడగగరరళళ
ఇసటట ననస:67-2-108
వయససస:55
లస: ససస స
4642 MLJ3748035
పపరర: శవ శసకర రరవప పస

4637 SQX2068609
పపరర: సరయ తదజ గటట

95-132/452

4640 SQX1714021
పపరర: శక రరమగలల పసడడగగరల

4638 AP151000597154
పపరర: ససజజత� పసడడగగరరళర�

భరస : వనసకటటశశరరర� పసడడగగరరళళ
ఇసటట ననస:67-2-108
వయససస:50
లస: ససస స
95-132/450

4641 MLJ0990036
పపరర: మగరళ కకషష పసడడగగరరళళ

తసడడ:జ పస.హరరపస
జ రదరరవప పసడడగగరరళళ
ఇసటట ననస:67-2-108
వయససస:37
లస: పప

4643 AP151000594274
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పసడడగగరరళళ

4644 AP151000594493
పపరర: హరరపస
జ రదరరవప పసడడగగరరళర

95-132/453

తసడడ:జ రరమగలల పసడడగగరరళళ
ఇసటట ననస:67-2-108
వయససస:55
లస: పప

4645 SQX1536400
పపరర: మమధవ మదసకలరర

95-132/456 4647 MLJ3751435
4646 SQX0765768
పపరర: వనసకట పదనరవత పసడడగగరరళళ
పపరర: అరరణకలమమరర మదసకలరర

తసడడ:జ ఏడడకకసదలల మదసకలరర
ఇసటట ననస:67-2-110
వయససస:25
లస: ససస స
4648 MLJ3751450
పపరర: జజనబ షపక
భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-2-110
వయససస:49
లస: ససస స
4651 SQX0523167
పపరర: మదసకలరర ఏడడకకసడలల
తసడడ:జ రరమయఖ మదసకలరర
ఇసటట ననస:67-2-110
వయససస:47
లస: పప
4654 SQX2490589
పపరర: నజర అబగదల

95-132/993

95-132/464

భరస : అబగదల రహహమ
ఇసటట ననస:67-3
వయససస:47
లస: ససస స

4658 SQX0958876
పపరర: పరజశజ మహమరద

95-132/467

4661 MLJ0991331
పపరర: ఎజజజ మద

95-133/77

4664 AP151000585168
పపరర: హత రరబయమనక�
భరస : షరఫసరఠజ అహరద�
ఇసటట ననస:67-3
వయససస:47
లస: ససస స

95-132/992

4656 SQX0958868
పపరర: నసరర మహమరద

95-132/463

తసడడ:జ ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:67-2-170
వయససస:39
లస: ససస స
95-132/465

4659 SQX1714062
పపరర: యమసరర షపక మహమరద

95-132/466

తసడడ:జ ఎజజజ షపక మహమరద
ఇసటట ననస:67-2-171
వయససస:22
లస: ససస స
95-132/468

తసడడ:జ ఖలల మహమరద
ఇసటట ననస:67-2-171
వయససస:50
లస: పప
95-129/552

4653 SQX2490563
పపరర: మగసతనజ బబగగమ
భరస : నజర అబగదల
ఇసటట ననస:67-2-110
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖలల మహమరద
ఇసటట ననస:67-2-170
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఆదదజ� షపక
ఇసటట ననస:67-2-171
వయససస:46
లస: ససస స
4663 AP151000585263
పపరర: రరప త జమలమ

95-132/462

తసడడ:జ రరజజష బబబగ నసదదటట
ఇసటట ననస:67-2-146/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : అవజ మహమరద
ఇసటట ననస:67-2-170
వయససస:44
లస: ససస స
4660 MLJ2598159
పపరర: నగరనన � షపక�

4655 SQX1943208
పపరర: పసజతస మరర నసదదటట

95-132/460

తసడడ:జ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-2-110
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ సతఖననరరయణ పరటబనల
ఇసటట ననస:67-2-110
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:జ సతస ర అబగదల
ఇసటట ననస:67-2-110
వయససస:64
లస: పప
4657 SQX0765784
పపరర: ఆషర మహమరద

95-132/459 4650 MLJ3748068
4649 SQX0933788
పపరర: నసరరలమరహ శరరఫ మహమరద
పపరర: జబబర మహమరద షపక షపక

4652 SQX0958934
పపరర: పదరననభ రరవప పరటబనల

95-132/457

భరస : ఏడడకకసడలల మదసకలరర
ఇసటట ననస:67-2-110
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:జ శరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:67-2-110
వయససస:28
లస: పప
95-132/461

95-132/454

తసడడ:జ రరమగలల పసడడగగరరళళ
ఇసటట ననస:67-2-108
వయససస:65
లస: పప

భరస : మగరళకకషష పసడడగగరరళళ
ఇసటట ననస:67-2-110
వయససస:30
లస: ససస స
95-132/458

95-132/451

తసడడ:జ వనసకటటసశర రరవప పసడడగగరల
ఇసటట ననస:67-2-108
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:జ హరర పజసరద రరవప పసడడగగరరళళ
ఇసటట ననస:67-2-108
వయససస:39
లస: పప
95-132/455

95-132/448

4662 AP151000585175
పపరర: ఖమదదరరమననత�

95-129/551

భరస : అబగదల ఫకలర�
ఇసటట ననస:67-3
వయససస:41
లస: ససస స
95-129/553

4665 AP151000585128
పపరర: అహరద ఫసరరజ�

95-129/554

తసడడ:జ అజజ అహరద�
ఇసటట ననస:67-3
వయససస:48
లస: పప
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పపరర: రహహమ అబగదల�
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95-129/555

4667 AP151000585282
పపరర: షషకలర అబగదల

95-129/556

4668 SQX1713601
పపరర: షకకల షపక

తసడడ:జ అబగదల మసరసన�
ఇసటట ననస:67-3
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:జ ఆజస ఆల
ఇసటట ననస:67-3
వయససస:71
లస: పప

95-132/470
4669 AP151000597281
పపరర: కకటటశశరర చసతలపపడడ�
చసతలపపడడ
భరస : వనసకట ననరరయణ పజసరద� చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:67-3-161
వయససస:50
లస: ససస స

4670 MLJ3750551
పపరర: చసదజమర� చసతలపపడడ�

తసడడ:జ వనసకటననరరయణ� చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:67-3-161
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:జ అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-3-161
వయససస:40
లస: పప

4672 MLJ2592525
పపరర: మహమరద ఇశరక షపక

4673 SQX1266650
పపరర: ససమయఖ ఫరతమమ

4674 SQX1266593
పపరర: జరరన బబగస

95-132/473

తసడడ:జ అబగదల రరఉవ� షపక
ఇసటట ననస:67-3-161
వయససస:43
లస: పప
4675 SQX1943372
పపరర: బ బ బతషల మహమరద

తసడడ:జ సయఖద మరర షపక
ఇసటట ననస:67-3-17
వయససస:22
లస: ససస స
95-132/471

95-132/474

భరస : మహమరద అబగదల రహమమన మహమర
ఇసటట ననస:67-3-162
వయససస:31
లస: ససస స
95-132/476

4671 SQX1518333
పపరర: అతస ర బబషర షపక

తసడడ:జ అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:67-3-162
వయససస:65
లస: పప

4678 SQX2018265
పపరర: జనథ బబగస షపక

4679 SQX1837798
పపరర: అల బబషర మహబబబ

4680 SQX1154806
పపరర: బశద షపక

తసడడ:జ గరపపలల� చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:67-3-164
వయససస:60
లస: పప
95-132/483

95-132/486

భరస : ఖమజజ మహహదద న బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-3-168
వయససస:44
లస: ససస స

4685 MLJ3748993
పపరర: పజసరద� కసదసకలరర�

95-132/484

4688 SQX0625731
పపరర: ఫజల ఖమన పఠరన

95-132/489

4691 SQX1310507
పపరర: హజజరర బబగస షపక

95-132/487

4694 MLJ0993964
పపరర: షరకకరరబబగస� షపక�
భరస : జలమన� షపక
ఇసటట ననస:67-3-168
వయససస:44
లస: ససస స

95-132/482

4686 SQX0522904
పపరర: ఫసరరజ పఠరన

95-132/485

4689 SQX1566951
పపరర: మహమరద ససరరజదదదన

95-132/488

తసడడ:జ మహమరద అబగదల సతనసర మహమరద
ఇసటట ననస:67-3-167
వయససస:42
లస: పప
95-132/490

తసడడ:జ రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-3-168
వయససస:26
లస: ససస స
95-132/492

4683 SQX0958850
పపరర: గరయతజ దదవ కసదసకలరర

తసడడ:జ ఫజల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-3-167
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-3-167
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ ఇబజహహస మహమరద
ఇసటట ననస:67-3-167
వయససస:58
లస: పప
4693 SQX1372796
పపరర: మలర క బబగస షపక

95-132/479

భరస : పపరషచసదజ రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:67-3-166
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ పపరష చసదజరరవప� కసదసకలరర
ఇసటట ననస:67-3-166
వయససస:33
లస: పప

భరస : అయమబ మహమరద
ఇసటట ననస:67-3-167
వయససస:59
లస: ససస స
4690 MLJ3749231
పపరర: ర�ీస మహమరద

95-132/481

భరస : పజసరద కసదసకలరర
ఇసటట ననస:67-3-166
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ పపరషచసదజ రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:67-3-166
వయససస:27
లస: పప
4687 MLJ3752482
పపరర: బబహజరర మహమరద

95-132/478

95-132/856

తసడడ:జ అబగదల రజజక మహబబబ
తసడడ:జ ఇమ�న షపక
ఇసటట ననస:67-3-162 BARA IMAM PANJA O ఇసటట ననస:67-3-164
వయససస:63
లస: పప
వయససస:25
లస: పప

95-132/480 4682 SQX1310523
4681 AP151000594192
పపరర: వనసకటననరరయణ చసతలపపడడ�
పపరర: ససజజత కసదసకలరర

4684 SQX0958942
పపరర: చసదజస కసడసరర

95-132/475

95-132/477 4677 SQX2017978
4676 SQX1266569
పపరర: రహమమన మహమరద అబగదల
పపరర: గరస షపక

తసడడ:జ ఫజలలర రహమమన మహమరద అబగదల
ఇసటట ననస:67-3-162
వయససస:39
లస: పప

భరస : గరస షపక
ఇసటట ననస:67-3-162
వయససస:60
లస: ససస స

95-132/472

భరస : ఫజలలర రహమమన మహమరద అబగదల
ఇసటట ననస:67-3-162
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మమహబబబ అల బబషర మహమరద
ఇసటట ననస:67-3-162
వయససస:58
లస: ససస స
95-134/656

95-132/469

4692 SQX0717058
పపరర: షమమగన షపక

95-132/491

భరస : యమససఫ షపక
ఇసటట ననస:67-3-168
వయససస:40
లస: ససస స
95-132/493

4695 MLJ0989327
పపరర: మగసతనజ బబగస�

95-132/494

భరస : రహహమ� షపక
ఇసటట ననస:67-3-168
వయససస:57
లస: ససస స
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4696 AP151000594412
పపరర: ఖమజజమహహదద న బబషర షపక

95-132/495

తసడడ:జ రహహమ షపక
ఇసటట ననస:67-3-168
వయససస:45
లస: పప
4699 SQX1903012
పపరర: ననషసన షపక

95-132/498

తసడడ:జ రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-3-169
వయససస:20
లస: ససస స
4702 SQX1112358
పపరర: రఫస షపక

95-132/501

95-132/973

తసడడ:జ అవనజ మహమరద
ఇసటట ననస:67-3-170
వయససస:18
లస: పప
4708 MLJ0989681
పపరర: అయమజ షపక�

95-132/506

95-133/289

95-133/292

95-133/295

భరస : ఆలఆకస
ఇసటట ననస:67-4
వయససస:44
లస: ససస స

4706 SQX1403195
పపరర: షపక మహమరద నహ

95-132/504

4712 AP151000597419
పపరర: ఉమమ మమకల

4715 MLJ3748308
పపరర: శశషషబబబగ మమకల

4718 AP151000594382
పపరర: మహనరరవప మమకల మమకల

95-129/558

4721 MLJ0992156
పపరర: హహదనతననత ఆజమ

4724 MLJ2581718
పపరర: రరహనన� �
భరస : సయఖద నయమజ� అహరద�
ఇసటట ననస:67-4
వయససస:45
లస: ససస స

95-132/500

4704 SQX0733832
పపరర: మహమరద అవజ

95-132/503

4707 SQX1403302
పపరర: రరనన మహమరద

95-132/505

తసడడ:జ ఎజజశ మహమరద
ఇసటట ననస:67-3-171
వయససస:28
లస: ససస స
95-133/287

4710 MLJ3752045
పపరర: సప నయమ మమకల

95-133/288

తసడడ:జ మహనరరవప మమకల
ఇసటట ననస:67-3-172
వయససస:30
లస: ససస స
95-133/290

4713 AP151000597417
పపరర: లలతకలమమరర మమకల

95-133/291

భరస : కమలమకరరరవప మమకల
ఇసటట ననస:67-3-172
వయససస:59
లస: ససస స
95-133/293

4716 MLJ0988238
పపరర: పపజమరసజన మమకల

95-133/294

తసడడ:జ మహన రరవప మమకల
ఇసటట ననస:67-3-172
వయససస:37
లస: పప
95-133/296

4719 SQX1386177
పపరర: రరశస సఈదన

95-129/557

తసడడ:జ సయఖద నయమజ అహమమద
ఇసటట ననస:67-4
వయససస:27
లస: ససస స
95-129/559

తసడడ:జ షషకలర
ఇసటట ననస:67-4
వయససస:35
లస: ససస స
95-129/561

4701 AP151000597292
పపరర: అషజపపననసరబబగస షపక�

తసడడ:జ ఖలల మహమరద
ఇసటట ననస:67-3-170
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:జ మననహరరరవప మమకల
ఇసటట ననస:67-3-172
వయససస:72
లస: పప

భరస : అబగదల అహరద
ఇసటట ననస:67-4
వయససస:34
లస: ససస స
4723 AP151000585264
పపరర: జనత

95-132/502

తసడడ:జ మహనరరవప మమకల
ఇసటట ననస:67-3-172
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ కమలమకర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:67-3-172
వయససస:37
లస: పప
4720 SQX0220806
పపరర: షమస అజర

4703 SQX0842922
పపరర: మహమరద ఫసజజ ఫసరదరజ
మహమరద
తసడడ:జ యమ డడ అవజ మహమరద
ఇసటట ననస:67-3-170
వయససస:27
లస: ససస స

4709 SQX1552695
పపరర: కరసర మబన మహమరద

95-132/497

భరస : అబబబస� షపక
ఇసటట ననస:67-3-169
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : కమలమకరరరవప
ఇసటట ననస:67-3-172
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప మమకల
ఇసటట ననస:67-3-172
వయససస:64
లస: ససస స
4717 MLJ3748290
పపరర: ససనల కలమమర మమకల

95-132/499

తసడడ:జ అవనజ మహమరద
ఇసటట ననస:67-3-171
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:జ మఆహహన రరవ
ఇసటట ననస:67-3-172
వయససస:36
లస: ససస స
4714 AP151000597418
పపరర: మమరర మమకల

4700 AP151000597293
పపరర: తనజననసర షపక�

4698 AP151000594411
పపరర: జలమనభబషర అహమరద షపక

తసడడ:జ రహహమ షపక
ఇసటట ననస:67-3-168
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:జ షపక మహమరద ఏజజజ షపక
ఇసటట ననస:67-3-171
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:జ ఖలల షపక� షపక
ఇసటట ననస:67-3-171
వయససస:43
లస: పప
4711 MLJ3750759
పపరర: ససనతన మమకల

95-132/496

భరస : రఫస� షపక
ఇసటట ననస:67-3-169
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:జ అబబబస షపక
ఇసటట ననస:67-3-169
వయససస:62
లస: పప
4705 SQX2232064
పపరర: ఖమససస మహమరద

4697 AP151000594413
పపరర: యబసఫ మహహదద న భబషర�
షపక�
తసడడ:జ రహహమ� షపక
ఇసటట ననస:67-3-168
వయససస:49
లస: పప

4722 AP151000585266
పపరర: కలల నలమస ననయమమత

95-129/560

భరస : అహరద ఖమన
ఇసటట ననస:67-4
వయససస:42
లస: ససస స
95-129/562

4725 SQX1074152
పపరర: అబగదల మమతన షపక

95-129/563

తసడడ:జ అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:67-4
వయససస:29
లస: పప
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95-129/564

తసడడ:జ అబగదల హననన
ఇసటట ననస:67-4
వయససస:29
లస: పప
4729 MLJ0987602
పపరర: అబగదలఅహద అజర

95-129/567

95-129/570

95-129/573

95-139/50

95-134/918

95-199/1063

95-129/578

95-181/1302

4742 SQX2447704
పపరర: ఖససస షపక

95-134/920

4745 SQX0714311
పపరర: కమర జహన

4748 SQX0714279
పపరర: హహరరననసర

95-129/581

4751 AP151000585043
పపరర: హమరద సయఖద

95-129/576

4754 SQX1205674
పపరర: జవనరరయమ షపక
భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:67-6
వయససస:27
లస: ససస స

95-129/572

4737 MLJ2608115
పపరర: రమమదదవ� పప సదసరర�

95-134/32

4740 SQX2017754
పపరర: తరరమల భబసకర బసదదరజడడడ

95-140/516

తసడడ:జ అసకమరరరవప బసదదరజడడడ
ఇసటట ననస:67-04-195
వయససస:22
లస: పప
4743 SQX2389716
పపరర: వరలకడర కసజల

95-134/921

4746 SQX0714428
పపరర: గరహర జహన సయఖద

95-129/577

తసడడ:జ మహమరద
ఇసటట ననస:67-5
వయససస:32
లస: ససస స
95-129/579

4749 SQX0714303
పపరర: ఇర షద అహరద సయఖద

95-129/580

తసడడ:జ అహరద
ఇసటట ననస:67-5
వయససస:28
లస: పప
95-129/582

తసడడ:జ సయఖద హహసపసన
ఇసటట ననస:67-5
వయససస:57
లస: పప
95-137/740

4734 AP151000585305
పపరర: ఆల మహరద

భరస : రరజ గరపరల రరడడ కసజల
ఇసటట ననస:67-4-219
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : అహరద సయఖద
ఇసటట ననస:67-5
వయససస:49
లస: ససస స

Deleted

భరస : శకనవరస రరవప గసపల
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:23
లస: ససస స

4739 SQX2507051
పపరర: కలలశర షపక

95-129/569

భరస : ససబజమణఖస� �
ఇసటట ననస:67-4
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ అహరద
ఇసటట ననస:67-5
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ గఫపర బబగ� �
ఇసటట ననస:67-5
వయససస:38
లస: పప
4753 SQX2482842
పపరర: మహ లకడర గసపల

95-129/574

తసడడ:జ మహబగ జన షపక
ఇసటట ననస:67-4-215
వయససస:25
లస: పప

భరస : సయఖద హమరద
ఇసటట ననస:67-5
వయససస:43
లస: ససస స
4750 MLJ0982983
పపరర: మరరర అనశర బబగ� �

4736 AP151000585310
పపరర: నయమజ అహరద సయఖద

4731 SQX0232132
పపరర: రరయమజ అహరద� షపక�

తసడడ:జ అబగరల రహహస
ఇసటట ననస:67-4
వయససస:47
లస: పప

Deleted

తసడడ:జ వనసకయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:67-4-238
వయససస:41
లస: పప
4747 AP151000585040
పపరర: నసరరననసర

95-129/571

తసడడ:జ దరరయమ వల షపక
ఇసటట ననస:67-4-182
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఖదర మహహదద న సయద
ఇసటట ననస:67-4-201
వయససస:39
లస: ససస స
4744 SQX2482933
పపరర: శవ రరమకకషష వనమగల

4733 AP151000585148
పపరర: ఖమన అహరద�

95-129/566

తసడడ:జ అలమరవపదడన�
ఇసటట ననస:67-4
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ సయఖద హహసపసన
ఇసటట ననస:67-4
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:జ కకటట రరడడడ చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-28
వయససస:63
లస: పప
4741 SQX2237345
పపరర: నససమమ సయద

95-129/568

తసడడ:జ జనసనఖమన�
ఇసటట ననస:67-4
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ అబగదలరరహహస
ఇసటట ననస:67-4
వయససస:49
లస: పప
4738 SQX1319178
పపరర: కకటట రరడడడ చననపరరడడడ

4730 AP151000585151
పపరర: యమకలబ అలర జజహర

4728 SQX1581462
పపరర: అబగదల అహద ఆ�మ

తసడడ:జ అబగదశ షషకలర అబగదశ
ఇసటట ననస:67-4
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రహహస
ఇసటట ననస:67-4
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రహహస
ఇసటట ననస:67-4
వయససస:44
లస: పప
4735 AP151000585502
పపరర: ఆలఆకస ఆజస

95-129/565

తసడడ:జ హనననన
ఇసటట ననస:67-4
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ షషకలర
ఇసటట ననస:67-4
వయససస:39
లస: పప
4732 AP151000585283
పపరర: అమన ఆల ఇకరబల

4727 SQX0753590
పపరర: అబగదల వరజద

4752 SQX0663849
పపరర: షపక రహహమ షపక

95-131/556

తసడడ:జ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:67-5-171
వయససస:41
లస: పప
95-129/583

4755 SQX0619023
పపరర: చనసద ససలమసనన అబగదల�

95-129/584

తసడడ:జ అబగదల హఫసజ�
ఇసటట ననస:67-6
వయససస:29
లస: ససస స
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95-129/585

భరస : అల మహమరద
ఇసటట ననస:67-6
వయససస:30
లస: ససస స
4759 SQX0618942
పపరర: నససరరదదదన అబగదల�

95-129/588

95-129/591

95-129/594

95-130/898

95-129/599

95-129/602

Deleted
95-129/605

తసడడ:జ బబబర షపక
ఇసటట ననస:67-7
వయససస:26
లస: పప
4780 SQX0820431
పపరర: హమద షపక

తసడడ:జ గన సపవదన సయఖద
ఇసటట ననస:67-7
వయససస:44
లస: పప

95-129/595

4769 SQX0370072
పపరర: నససమమ� షపక�

4772 SQX0370460
పపరర: రషసదన� షపక�

4775 SQX1902493
పపరర: చనన శశశదన బ మహమరద

95-129/597

95-129/608

4781 SQX0150813
పపరర: రరయమజ షపక

95-129/600

4784 SQX0368860
పపరర: బబబర షపక�
తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:67-7
వయససస:48
లస: పప

95-129/593

4767 AP151000585025
పపరర: హఫసజ అబగదల

95-129/596

4770 SQX0446955
పపరర: సరజదన ససలమసనన షపక

95-129/598

4773 SQX0446898
పపరర: ఇమసయమజ షపక�

95-129/601

తసడడ:జ ఖమజజ పసర�
ఇసటట ననస:67-7
వయససస:45
లస: ససస స
95-129/603

4776 SQX0446914
పపరర: మగసతనజ షపక

95-129/604

తలర : జహ రరననస బబగస షపక
ఇసటట ననస:67-7
వయససస:58
లస: ససస స
95-129/606

4779 SQX0792002
పపరర: నససర షపక

95-129/607

తసడడ:జ నజర
ఇసటట ననస:67-7
వయససస:29
లస: పప
95-129/609

తసడడ:జ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:67-7
వయససస:35
లస: పప
95-129/611

4764 AP151000585020
పపరర: అబగబ జర గఫరరర అబగదల

తసడడ:జ ఇలయస షపక
ఇసటట ననస:67-7
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మసరసన మహమరద
ఇసటట ననస:67-7
వయససస:47
లస: ససస స
4778 SQX0796599
పపరర: షపక రఫస

95-129/590

తసడడ:జ షపక బబబగ
ఇసటట ననస:67-6
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:జ బబబర
ఇసటట ననస:67-7
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ బబబగలమల అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-7
వయససస:32
లస: పప
4783 SQX1626235
పపరర: బషసర సయఖద

4766 SQX0028381
పపరర: జజవద మహమరద

4761 MLJ2581551
పపరర: జబబవర అహరద

తసడడ:జ హఫసజ యసడడ తనహహర
ఇసటట ననస:67-6
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబబబజ�
ఇసటట ననస:67-7
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రశద షపక
ఇసటట ననస:67-7
వయససస:47
లస: ససస స
4777 SQX1024033
పపరర: రరఫరయత షపక

95-129/592

భరస : రరయమజ�
ఇసటట ననస:67-7
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఫజలలలమర� �
ఇసటట ననస:67-7
వయససస:40
లస: ససస స
4774 SQX1902485
పపరర: గరససయమ బబగగమ షపక

4763 MLJ0994814
పపరర: ఉజరవర అబగదల

95-129/587

తసడడ:జ అబగదల హఫసజ
ఇసటట ననస:67-6
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ బబబగ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-6
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ రరఘవ చరరరజపఅల
ఇసటట ననస:67-6-311/1
వయససస:39
లస: పప
4771 MLJ2581478
పపరర: మహబబబ బ� షపక�

95-129/589

తసడడ:జ హఫసజ అబగదల
ఇసటట ననస:67-6
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ వహహర�
ఇసటట ననస:67-6
వయససస:40
లస: పప
4768 SQX2367456
పపరర: శశషష కలమమర చరరరజపఅల

4760 SQX0618884
పపరర: షరహబగదదదన అబగదల�

4758 SQX0618926
పపరర: అననషర బబగస అబగదల�

భరస : హఫసజ�
ఇసటట ననస:67-6
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ హఫసజ�
ఇసటట ననస:67-6
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ రజజక అబగదల
ఇసటట ననస:67-6
వయససస:34
లస: పప
4765 SQX0618991
పపరర: నసరరల హహదన అబగదల�

95-129/586

భరస : మహమరద జజవద
ఇసటట ననస:67-6
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ హఫసజ�
ఇసటట ననస:67-6
వయససస:32
లస: పప
4762 SQX0973792
పపరర: జబబవర అబగదల

4757 SQX0028365
పపరర: ఉమ సలమర సయఖద

4782 SQX0611160
పపరర: ఇలయమస షపక

95-129/610

తసడడ:జ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:67-7
వయససస:37
లస: పప
95-129/612

4785 SQX1902501
పపరర: అబగదల రశద

95-129/613

తసడడ:జ అబగదల ఖసదదదస
ఇసటట ననస:67-7
వయససస:50
లస: పప
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4786 AP151000585161
పపరర: బబబగలమల షపక�

95-129/614

తసడడ:జ షపక హమద�
ఇసటట ననస:67-7
వయససస:57
లస: పప
4789 MLJ2581486
పపరర: రహహమగననసర�

95-129/616

95-129/619

95-192/1195

95-129/622

తసడడ:జ ఇనయతషలమర మహమరద
ఇసటట ననస:67-10
వయససస:31
లస: పప
4804 AP151000585335
పపరర: రహహమమన అబగదల

95-129/628

భరస : ఖరఖరరతజజన� �
ఇసటట ననస:67-11
వయససస:61
లస: ససస స
4810 MLJ2581585
పపరర: ఇబజహహస� షపక�

భరస : వహబ
ఇసటట ననస:67-18
వయససస:33
లస: ససస స

95-129/620

95-129/634

95-192/1194

4797 SQX1493048
పపరర: కరసర ఫరతమమ

95-129/621

4805 MLJ0995142
పపరర: రజయమససలమసనన� షపక�

4808 SQX1293307
పపరర: రహమ తషలర మహమరద

4811 MLJ0995159
పపరర: చనన బబషర� షపక�

4814 SQX0820449
పపరర: షఫస ఉలమర షపక
తసడడ:జ అనశర
ఇసటట ననస:67-18
వయససస:28
లస: పప

95-129/624

భరస : మహరద ఇననహహతషలమర�
ఇసటట ననస:67-10
వయససస:70
లస: ససస స
95-129/626

95-129/627
4803 AP151000585337
పపరర: నయయమగలలమహ మహమరద

తసడడ:జ ఇనయతషలమర మహమరద
ఇసటట ననస:67-10
వయససస:40
లస: పప
95-129/629

4806 SQX1368373
పపరర: అజజనసరస షపక

95-129/630

భరస : ఇకరబల మహమరద
ఇసటట ననస:67-11
వయససస:51
లస: ససస స
95-129/632

4809 SQX0137638
పపరర: జఫపరరలమర మహమరద

95-129/633

తసడడ:జ ఇకరబల
ఇసటట ననస:67-11
వయససస:33
లస: పప
95-129/635

తసడడ:జ ఖరఖరరతజజన� �
ఇసటట ననస:67-11
వయససస:43
లస: పప
95-129/665

4794 SQX2238129
పపరర: షరనవరజ బబగస షపక

95-129/623 4800 MLJ2581163
4799 SQX0370155
పపరర: మబఖసజత ససలమసనన మహమరద
పపరర: కరర
శ రననసర�

4802 MLJ0986893
పపరర: ఖలలలలమర� మహమరద�

95-129/618

భరస : అబగదల రరహమన
ఇసటట ననస:67-10
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇకరబల మహమరద
ఇసటట ననస:67-11
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:జ ఖరఖరరతజజన� �
ఇసటట ననస:67-11
వయససస:36
లస: పప
4813 SQX0753459
పపరర: మహమబద మహమరద

4796 SQX1386193
పపరర: పరరశన మహమరద

భరస : చనన బబషర� �
ఇసటట ననస:67-11
వయససస:40
లస: ససస స
95-129/631

4791 AP151000585433
పపరర: గపపర షపక

భరస : ఇకబబల షపక
ఇసటట ననస:67-9
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇననయతషలమర� �
ఇసటట ననస:67-10
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ మహరద ఇననహహతషలమర
ఇసటట ననస:67-10
వయససస:41
లస: పప
4807 MLJ0995134
పపరర: మమమమగననసర� షపక�

95-129/1083

భరస : నయయమగలలమహ మహమరద
ఇసటట ననస:67-10
వయససస:36
లస: ససస స
95-129/625

95-129/615

తసడడ:జ మగననరర
ఇసటట ననస:67-9
వయససస:40
లస: పప

భరస : జబబఉలలమహ మహమరద
ఇసటట ననస:67-10
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇననయతషలమర� �
ఇసటట ననస:67-10
వయససస:33
లస: ససస స
4801 SQX1184951
పపరర: జబబఉలలమహ మహమరద

95-129/617

తసడడ:జ మహమరద ఖమన
ఇసటట ననస:67-9
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ ఇకబబల షపక
ఇసటట ననస:67-9
వయససస:34
లస: పప
4798 MLJ0986901
పపరర: బ..బ..జఇననబ � �

4790 SQX0912295
పపరర: వరహబ షపక అబగదల

4793 SQX2240737
పపరర: సలస పఠరన

4788 SQX1313667
పపరర: అమమర ఆయయశర షపక

తసడడ:జ మగనర షపక
ఇసటట ననస:67-9
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : అఖలమ బబగమ
ఇసటట ననస:67-9
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ పరరదస షపక
ఇసటట ననస:67-9
వయససస:62
లస: పప
4795 SQX2238111
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-129/1081

భరస : షరల ఖమన
ఇసటట ననస:67-7
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మగననరర షపక�
ఇసటట ననస:67-9
వయససస:57
లస: ససస స
4792 AP151000585029
పపరర: మగననరర షపక

4787 SQX2247773
పపరర: రమజ బబగగమ పఠరన

4812 SQX1368217
పపరర: ఇకరబల మహమరద

95-129/636

తసడడ:జ ఖమససస మహమరద
ఇసటట ననస:67-11
వయససస:61
లస: పప
95-129/666

4815 SQX0820472
పపరర: రరహసతషలమర షపక

95-129/667

తసడడ:జ అనశర
ఇసటట ననస:67-18
వయససస:32
లస: పప
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4816 SQX1064864
పపరర: కరరమగలమర మహమరద

95-129/668

తసడడ:జ జకకకయ
ఇసటట ననస:67-18
వయససస:34
లస: పప
4819 SQX2459170
పపరర: అరరణ కకషష డ

95-129/1068

4817 SQX2461945
పపరర: డడ డ

4820 SQX1713726
పపరర: సరయ పసజయ గటబట

4821 MLJ2598050
పపరర: శకదదవ� గటబట�

4822 MLJ2598068
పపరర: రరజఖలకడర� గటబట�

4823 SQX0561142
పపరర: వజయలకడర గటబట

4825 SQX0459180
పపరర: శకనవరసరరవప గటబట�
తసడడ:జ ననగజశశరరరవప� గటబట
ఇసటట ననస:67-20
వయససస:48
లస: పప
4828 SQX0085423
పపరర: మహమరద అసరత

95-129/679

95-129/682

95-129/684

95-129/686

తసడడ:జ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:67-24
వయససస:45
లస: పప

4832 SQX1842236
పపరర: మహమరద మమమమబన

4835 SQX0368944
పపరర: ఉమర అల మహమరద

4838 AP151000585270
పపరర: బబగస ధదర జజనన

95-129/692

4841 MLJ0981761
పపరర: చసదజకలమమరర మగటటకలరర

95-129/680

4844 MLJ0982140
పపరర: బబబగరరవప పసలర
తసడడ:జ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:67-24
వయససస:49
లస: పప

4827 SQX1644509
పపరర: మధస ఉససలర మ

95-181/477

4830 SQX1368738
పపరర: ననససమగననసర షపక

95-129/681

భరస : హనఫ మహమరద
ఇసటట ననస:67-21
వయససస:60
లస: ససస స
95-181/478

4833 SQX0018796
పపరర: గరససననసర� మహమరద�

95-129/683

భరస : ఉసరరన అల�
ఇసటట ననస:67-22
వయససస:43
లస: ససస స
95-129/685

4836 SQX2487924
పపరర: ఫరతమగననసర మహమరద

95-129/1097

తసడడ:జ ఉసరరన అల మహమరద
ఇసటట ననస:67-22
వయససస:25
లస: ససస స
95-129/687

4839 SQX0753558
పపరర: జయలకడర పసలర

95-129/691

భరస : వజయకలమమర
ఇసటట ననస:67-24
వయససస:38
లస: ససస స
95-129/693

భరస : బబబగరరవప
ఇసటట ననస:67-24
వయససస:52
లస: ససస స
95-129/695

95-132/513

తసడడ:జ ననగజశశరరకవప ఉససలర మ
ఇసటట ననస:67-20-857
వయససస:38
లస: పప

భరస : మహరద హసరత జజన
ఇసటట ననస:67-23
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : బబపపజ
ఇసటట ననస:67-24
వయససస:40
లస: ససస స
4843 SQX0753491
పపరర: బబపపజ పసలర

95-132/515

తసడడ:జ జజఫర అల
ఇసటట ననస:67-22
వయససస:57
లస: పప

భరస : అసరత జజన
ఇసటట ననస:67-23
వయససస:28
లస: ససస స
4840 SQX0753475
పపరర: కలమమరర పసలర

4829 SQX0085308
పపరర: ఆయయశర పరరశన షపక

4824 AP151000594333
పపరర: చసదజశశఖర గటబట
తసడడ:జ ననగజశశరరరవప గటబట
ఇసటట ననస:67-20
వయససస:46
లస: పప

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:67-21
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:జ జజఫర అల�
ఇసటట ననస:67-22
వయససస:51
లస: పప
4837 SQX0820407
పపరర: జజహహద బబషర షపక

95-132/512

భరస : హహహత షరవల
ఇసటట ననస:67-21
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:జ హనఫ మహమరద
ఇసటట ననస:67-21
వయససస:39
లస: పప
4834 SQX0018960
పపరర: ఉసరరన అల� మహమరద�

4826 SQX0561126
పపరర: గటబట ననగజశశరరరవప

95-132/510

భరస : గరపసకకషష� గటబట
ఇసటట ననస:67-20
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ పప తషరరజ గటబట
ఇసటట ననస:67-20
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:జ హనఫ
ఇసటట ననస:67-21
వయససస:33
లస: ససస స
4831 SQX0085407
పపరర: హయమత షర వల

95-132/509

భరస : శకనవరసరరవప గటబట
ఇసటట ననస:67-20
వయససస:44
లస: ససస స
95-132/514

95-132/930

భరస : వరభదజ పపలలర టకలరరస
ఇసటట ననస:67-18/1bara imama panja
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ శకనవరసరరవప గటబట
ఇసటట ననస:67-20
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : చసదజశశఖర� గటబట
ఇసటట ననస:67-20
వయససస:41
లస: ససస స

4818 SQX2466332
పపరర: పజసనన భవరీరన పపలలర టకలరరస

తసడడ:జ డడ డ
ఇసటట ననస:67-18/1 bara imama panja
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:జ డ డ
ఇసటట ననస:67-18/1 baraimam panja
వయససస:22
లస: పప
95-132/511

95-129/1067

4842 SQX0753574
పపరర: వజయకలమమర పసలర

95-129/694

తసడడ:జ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:67-24
వయససస:43
లస: పప
95-129/696

4845 SQX1184928
పపరర: శరజయ మహమరద

95-129/697

తసడడ:జ అహ మమద మహమరద
ఇసటట ననస:67-25
వయససస:27
లస: ససస స
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95-129/698

భరస : అహరద మహమరద
ఇసటట ననస:67-25
వయససస:49
లస: ససస స
4849 SQX2562866
పపరర: శరజయ బబగగమ మహమరద

95-181/1358

భరస : అవసప ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:67-25
వయససస:28
లస: ససస స
4852 SQX1457390
పపరర: షరఫసయ మహమరద

95-129/701

95-181/748

భరస : రహసతషలమర సయఖద
ఇసటట ననస:67-29
వయససస:21
లస: ససస స
4861 SQX0467910
పపరర: మహమరద ఇబజహహస

95-129/706

95-132/518

95-132/520

95-132/523

భరస : జమర అహరద షపక
ఇసటట ననస:67/29/1047
వయససస:40
లస: ససస స
4873 MLJ0992818
పపరర: షబనన షపక
భరస : అబగదలసలమస షపక
ఇసటట ననస:67-29-1048
వయససస:40
లస: ససస స

4853 SQX1457382
పపరర: నసరరననస మహమరద

4856 MLJ3751336
పపరర: నసరర హన షపక

4859 SQX0832816
పపరర: మగనన మహమరద

4862 MLJ0991844
పపరర: ఉసరరన మహమరద

4865 MLJ0984401
పపరర: రషసద అబగదల

95-129/702

95-181/688

4854 SQX1419879
పపరర: బబషర షపక

95-129/703

తసడడ:జ మహమరద షపక
ఇసటట ననస:67-26
వయససస:29
లస: పప
95-132/516

4857 SQX1900760
పపరర: మమజ మహమరద

95-125/19

తసడడ:జ ఇబజహహస మహమరద
ఇసటట ననస:67-29
వయససస:20
లస: పప
95-129/704

4860 SQX1386821
పపరర: అససర మహమరద

95-129/705

భరస : ఇబజహహస మహమరద
ఇసటట ననస:67-29
వయససస:39
లస: ససస స
95-129/707

4863 AP151000585327
పపరర: మగకస ర అహరద మహరద

95-129/708

తసడడ:జ ఎమ.డడ.ససలమమన
ఇసటట ననస:67-29
వయససస:48
లస: పప
95-132/519

4866 SQX2136216
పపరర: నజకర మహమరద

95-132/959

తసడడ:జ ఇలయమస బబష మహమరద
ఇసటట ననస:67-29-1042
వయససస:19
లస: ససస స

95-132/521 4869 MLJ3748928
4868 MLJ2593168
పపరర: జజవద హహసపసన మహమరద
పపరర: మహమరద జజన� షపక�

95-132/522

తసడడ:జ లలట అబగదల సలమస మహమరద
ఇసటట ననస:67-29-1045
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద ఖమశస� మహమరద
ఇసటట ననస:67-29-1046
వయససస:58
లస: పప

4871 SQX1955335
పపరర: బషసరరననసర హహసపసన షపక

4872 MLJ3750502
పపరర: షరబనన పరరశన మహరద

95-132/524

భరస : మహమరద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:67-29-1047
వయససస:79
లస: ససస స
95-132/526

95-129/700

తసడడ:జ భదజయఖ
ఇసటట ననస:67-25-929
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ మహమరద ఉమర మహమరద
ఇసటట ననస:67-29-1042
వయససస:76
లస: పప

భరస : జజవద� మహమరద
ఇసటట ననస:67-29-1045
వయససస:55
లస: ససస స
4870 SQX1955327
పపరర: అసజ హహసపసన షపక

4851 SQX1051135
పపరర: గణణష యనసనరర

95-181/687

తసడడ:జ ససలలమమన మహమరద
ఇసటట ననస:67-29
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రషసద మహమరద
ఇసటట ననస:67-29-1042
వయససస:46
లస: పప
4867 MLJ2597185
పపరర: మహహమగదన బబగస�

4850 AP151000600080
పపరర: పరరశత మసతజ

తసడడ:జ గరస మహమరద
ఇసటట ననస:67-29
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:జ ససలలమమన మహమరద
ఇసటట ననస:67-29
వయససస:39
లస: పప
4864 MLJ3750395
పపరర: ఇలయమన బబషర మహరద

తసడడ:జ అజజలమర ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:67-25
వయససస:53
లస: పప

భరస : మహమరద జజన షపక
ఇసటట ననస:67-27
వయససస:49
లస: ససస స
95-125/723

4848 MLJ0989244
పపరర: అహరద ఖమన మహమరద

తసడడ:జ మహమరద అహరద ఖమన మహమరద
ఇసటట ననస:67-25
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ ఉసరరన అల మహమరద
ఇసటట ననస:67-26
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:జ ససవర కలమమర గణపత
ఇసటట ననస:67-26-941
వయససస:23
లస: ససస స
4858 SQX2139590
పపరర: అయయషర సయఖద

95-129/699

భరస : మసతజ మమరకసడదయగలల
ఇసటట ననస:67-25-901
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:జ ఉసరరన అల మహమరద
ఇసటట ననస:67-26
వయససస:24
లస: ససస స
4855 SQX1575176
పపరర: ససరజఖ గణపత

4847 SQX0085324
పపరర: అవనస ఖమన మహమరద

4874 MLJ0992834
పపరర: రరహనన సయఖద
భరస : మగరరసజజ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:67-29-1048
వయససస:43
లస: ససస స

95-132/525

భరస : సరదదక హసరసన మహమరద
ఇసటట ననస:67-29-1048
వయససస:37
లస: ససస స
95-132/527

4875 SQX1955368
పపరర: షకకరర బబగస షపక

95-132/528

భరస : మహమద అహరద అల షపక
ఇసటట ననస:67/29/1048
వయససస:67
లస: ససస స
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4876 AP151000594437
పపరర: సరధదఖ హహసపవన

95-132/529

4877 MLJ3748811
పపరర: సలమస అబగదల

తసడడ:జ అహమరద ఆల మహమరద
ఇసటట ననస:67-29-1048
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:జ అహమరదఅల మహమరద
ఇసటట ననస:67-29-1048
వయససస:45
లస: పప

95-132/990
4879 SQX2490191
పపరర: మహమరద తదహససన హహసపన
మహమరద
తసడడ:జ ఎసడడఎ మబరరసజ హహసపన హహసపన
ఇసటట ననస:67-29-1048
వయససస:18
లస: పప

4880 MLJ2592624
పపరర: వనసకటశకనననసరరవప ససరర
తసడడ:జ కరసతనరరవప ససరర
ఇసటట ననస:67-29-1050
వయససస:37
లస: పప

4882 MLJ2597359
పపరర: షరనన బబగస మహమరద

4883 SQX1868546
పపరర: నసరర హ మహమరద

95-132/534

భరస : నజర మహమమమ
ఇసటట ననస:67-29-1051
వయససస:45
లస: ససస స
4885 MLJ2597326
పపరర: అససయమ బబగస మహమమమ

95-132/537

95-132/540

95-132/543

భరస : షబబర సయఖద
ఇసటట ననస:67-29-1053
వయససస:53
లస: ససస స
4894 MLJ3747870
పపరర: షబబర సయఖద

95-132/546

భరస : మధస పటబనల
ఇసటట ననస:67-29-1058
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ షణగరఖ చనరర కడనరర
ఇసటట ననస:67-29-1058
వయససస:47
లస: పప

4884 MLJ2598076
పపరర: సలమరబబగస మహమరద

95-132/536

95-132/539
4887 AP151000594009
పపరర: అయమజ మహమరద
మహమరద
తసడడ:జ రవపఫ మహమరద మహమమమ
ఇసటట ననస:67-29-1052
వయససస:47
లస: పప

4889 MLJ0995357
పపరర: మహమరద మసరసన బబషర
మహమరద
తసడడ:జ అబగదల రరవపఫ మహమమమ
ఇసటట ననస:67-29-1052
వయససస:57
లస: పప

95-132/541

4890 SQX1465815
పపరర: రరఫసయ సయఖద

4892 MLJ3747888
పపరర: షహబగదదదన సయఖద

95-132/544

4895 SQX0522920
పపరర: గరతమ

4901 AP151000597138
పపరర: కళయఖణణ మగనపలలర � మగనపలలర

4904 SQX1439471
పపరర: మధస పటబనల
తసడడ:జ పపలమరరరవప పటబనల
ఇసటట ననస:67-29-1058
వయససస:52
లస: పప

95-132/542

భరస : షరబగదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:67-29-1053
వయససస:30
లస: ససస స
4893 MLJ0993063
పపరర: నజమగదదదన సయఖద

95-132/545

తసడడ:జ షబబర సయఖద
ఇసటట ననస:67-29-1053
వయససస:37
లస: పప
95-132/547

4896 SQX0625699
పపరర: మధన లమల

95-132/548

తసడడ:జ రరమదయమల లమల
ఇసటట ననస:67-29-1054
వయససస:36
లస: పప
95-132/550

4899 SQX1439737
పపరర: కనక దసరర అలలగరజ

95-132/551

భరస : నసకరరజ అలలగరజ
ఇసటట ననస:67-29-1058
వయససస:37
లస: ససస స
95-132/553

భరస : రరజగరపరల� మగనపలలర
ఇసటట ననస:67-29-1058
వయససస:46
లస: ససస స
95-132/555

95-132/533

భరస : సలమ మహమమమ
ఇసటట ననస:67-29-1052
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:జ పజసరదరరవప మగనపలలర
ఇసటట ననస:67-29-1057
వయససస:53
లస: పప
95-132/552

4881 MLJ0993584
పపరర: వనసకటమసరసననజవప ససరర

95-132/538

95-132/549 4898 MLJ2592152
4897 SQX1460799
పపరర: చరసగరవ రరజజ భబరర వ మగనపలర
పపరర: రరజగరపరల మగనపలలర

4903 SQX1439588
పపరర: ధరర చనరర కడనరర

95-132/535

భరస : మదన లమల లమల
ఇసటట ననస:67-29-1054
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ రరజజ గరపరల మగనపలర
ఇసటట ననస:67-29-1057
వయససస:25
లస: పప

95-132/531

తసడడ:జ కరసతనరరవప ససరర
ఇసటట ననస:67-29-1050
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:జ షబర సయఖద
ఇసటట ననస:67-29-1053
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ సపవయద మహహదద న సయఖద
ఇసటట ననస:67-29-1053
వయససస:63
లస: పప

4900 SQX1439448
పపరర: రరజజశశరర పటబనల

95-132/532

తసడడ:జ రవపఫ మహమరద
ఇసటట ననస:67-29-1052
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రవపఫ మహమమమ
ఇసటట ననస:67-29-1052
వయససస:51
లస: పప
4891 MLJ0992453
పపరర: గరససయమ సయఖద

4886 SQX1868272
పపరర: సలస మహమరద

4878 AP151000594170
పపరర: మగరస జజ హహసపవన

తసడడ:జ అహమరద ఆల మహమరద
ఇసటట ననస:67-29-1048
వయససస:46
లస: పప

భరస : అయమజ మహమరద
ఇసటట ననస:67-29-1052
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అబగదల రవపఫ మహమమమ
ఇసటట ననస:67-29-1052
వయససస:77
లస: ససస స
4888 AP151000594474
పపరర: అసరరస రవపఫ మహమరద

95-132/530

4902 SQX1439687
పపరర: వజయలకడర తమరర

95-132/554

భరస : బజహరనసదస కడనరర
ఇసటట ననస:67-29-1058
వయససస:58
లస: ససస స
95-132/556

4905 SQX1439497
పపరర: కడనరర బజహరనసదస

95-132/557

తసడడ:జ గరరయఖ కడనరర
ఇసటట ననస:67-29-1058
వయససస:81
లస: పప
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95-132/558

భరస : దసరర శసకర మగనపలర
ఇసటట ననస:67-29-1059
వయససస:22
లస: ససస స
4909 SQX1403286
పపరర: మమధవ లత బబపటర

95-132/560

95-132/563

95-132/566

95-132/569

95-132/571

95-132/574

4919 SQX0733774
పపరర: శవపజసరద కడనరర

4922 MLJ0983759
పపరర: పదనరవత నసజజటట�

4925 SQX0348474
పపరర: భబసకరరరవప� పప తరర సక�

95-132/577

4928 SQX0733881
పపరర: ససరజ కలమమర పజజజపత

95-132/962

4931 SQX1866029
పపరర: ననగజసదజఎస గగసటటరర
భరస : అసకమర గగసటటరర
ఇసటట ననస:67-29-1069
వయససస:59
లస: ససస స

4933 SQX1875988
పపరర: శకనవరస గగసటటరర

4934 MLJ3751260
పపరర: రరధనరరణణ� వడర మమనస�

95-132/581

భరస : శవశసకర� వడర మమనస
ఇసటట ననస:67-29-1070
వయససస:36
లస: ససస స

95-132/562

4914 AP151000594287
పపరర: వజయ కలమమర బబపటర

95-132/565

4917 MLJ2598035
పపరర: చటటట మర� కరరక�

95-132/568

భరస : అపపలమచనరరఖలల� కరక
ఇసటట ననస:67-29-1061
వయససస:58
లస: ససస స
95-132/570

4920 SQX2399657
పపరర: ఈశశర రరవప చలర పలర

95-132/961

తసడడ:జ ఆచనరర చలర పలర
ఇసటట ననస:67-29-1061
వయససస:29
లస: పప
95-132/572

4923 SQX2554210
పపరర: కరమమశశరర పప టరర సక�

95-132/573

భరస : ననసచరయఖ� పప తరర సక
ఇసటట ననస:67-29-1064
వయససస:64
లస: ససస స
95-132/575

4926 AP151000594005
పపరర: శకనవరసరరవప నసజజటట

95-132/576

తసడడ:జ ననగభబషణస నసజజటట
ఇసటట ననస:67-29-1064
వయససస:52
లస: పప
95-132/578

తసడడ:జ లచచ రరజ పజజజపత
ఇసటట ననస:67-29-1065
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:జ కటటవరరపప ననగ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-29-1067
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:జ అసకమర గగసటటరర
ఇసటట ననస:67-29-1069
వయససస:41
లస: పప

95-132/567

తలర : కరమమశశరమర� పప తరర సక
ఇసటట ననస:67-29-1064
వయససస:39
లస: పప

భరస : ననగమహహశశరరరవప� కరతవరపప
ఇసటట ననస:67-29-1065
వయససస:44
లస: ససస స
4930 SQX2165033
పపరర: కటటవరరపప సరయ కకషష

4916 SQX1266700
పపరర: దసరర మలలర శశరర కరనసగసటట

4911 AP151000597233
పపరర: ఈశశరమర బబపటర బబపటర

తసడడ:జ శశఖర రరవప బబపటర
ఇసటట ననస:67-29-1060
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప� నసజజటట
ఇసటట ననస:67-29-1064
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ� నసజజటట
ఇసటట ననస:67-29-1064
వయససస:80
లస: ససస స
4927 MLJ0987768
పపరర: భవరన� కఠరవరపప

95-132/564

తసడడ:జ బజహరనసదస కడనరర
ఇసటట ననస:67-29-1061
వయససస:42
లస: పప

భరస : భబసకరరరవప పప తనరర సక
ఇసటట ననస:67-29-1064
వయససస:30
లస: ససస స
4924 AP151000597307
పపరర: నరసమర� నసజజటట�

4913 AP151000594258
పపరర: వనసకట హరరకకషష బబపటర

95-132/559

భరస : శశఖర రరవప బబపటర
ఇసటట ననస:67-29-1060
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల కరనసగసటట
ఇసటట ననస:67-29-1061
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటటశశర చనరర చలర పలర
ఇసటట ననస:67-29-1061
వయససస:26
లస: పప
4921 SQX1824358
పపరర: లకడర శశశలజ పప తనరర సక

95-132/561

తసడడ:జ శశఖర రరవప బబపటర
ఇసటట ననస:67-29-1060
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ శశఖర రరవప బబపటర
ఇసటట ననస:67-29-1060
వయససస:47
లస: పప
4918 SQX1004381
పపరర: మణణ కసట చలర పలర

4910 MLJ3750452
పపరర: మహలకడర బబపటర

4908 MLJ2597490
పపరర: పసచనకరర బబపటర

భరస : వజయగకమమర బబపటర
ఇసటట ననస:67-29-1060
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నరజసదజకలమమర బబపటర
ఇసటట ననస:67-29-1060
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:జ రమమష� కసచరర
ఇసటట ననస:67-29-1060
వయససస:29
లస: పప
4915 AP151000594247
పపరర: నరజసదజ కలమమర బబపటర

95-132/960

తసడడ:జ పసరరశహ మగనపల
ఇసటట ననస:67-29-1059
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట హరర కకషష బబపటర
ఇసటట ననస:67-29-1060
వయససస:39
లస: ససస స
4912 MLJ3748738
పపరర: వనసకట ససరజష� కసచరర �

4907 SQX2187870
పపరర: దసరర శసకర మగనపల

4929 AP151000594071
పపరర: ననగమహహశశర రరవప � కజ�

95-132/579

తసడడ:జ వనసకటసరశమ� కరతవరపప
ఇసటట ననస:67-29-1065
వయససస:54
లస: పప
95-123/517

4932 SQX1868553
పపరర: ఉదయ లకడర గగసటటరర

95-132/580

భరస : శకనవరస రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:67-29-1069
వయససస:29
లస: ససస స
95-132/582

4935 SQX1595448
పపరర: హహహమమవత కజజర యస

95-132/583

భరస : అశశక కలమమర కజజర యస
ఇసటట ననస:67-29-1070
వయససస:41
లస: ససస స
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95-132/584

భరస : సదనశవరరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:67-29-1070
వయససస:36
లస: ససస స
4939 SQX1591685
పపరర: శవ కలమమరర తనడడకకసద

95-132/587

4940 MLJ3751229
పపరర: కకటటశశరమర� పసడడగగరరళళ�

95-132/590

4943 MLJ3750478
పపరర: మహలకడర కకడసరర

4946 MLJ2598332
పపరర: సరమమజఖస తనటటకకసడ�

భరస : కజజర యస వనసకటలకరయఖ నయమ
ఇసటట ననస:67-29-1071
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప� తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:67-29-1071
వయససస:65
లస: ససస స

4948 SQX1824333
పపరర: బదదరరవప తనడడకకసడ

4949 MLJ0983700
పపరర: బజహర కలమమర పసడడగగరరళర

95-132/596

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:67-29-1071
వయససస:30
లస: పప
4951 SQX1876085
పపరర: దసరర పజసరద పసడడగగరరళర

95-132/599

95-132/602

95-132/604

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప మగసడసరర
ఇసటట ననస:67-29-1072
వయససస:23
లస: పప

95-132/594

4958 SQX0348029
పపరర: మగసడసరర భవరన�

95-132/607

4961 MLJ2597409
పపరర: పరరశత తనడడననడ

95-132/597

4964 SQX1403179
పపరర: యగమలర శశర రరవప
మగసడసరర
తసడడ:జ ననగజశశర రరవప మగసదదజ
ఇసటట ననస:67-29-1072
వయససస:27
లస: పప

4944 SQX1591628
పపరర: మగసస ఫప షపక

95-132/592

4947 SQX1356840
పపరర: శకనవరస దనవపలలరర

95-132/595

4950 MLJ2593135
పపరర: శకనవరస తనటటకకసడ�

95-132/598

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప� తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:67-29-1071
వయససస:45
లస: పప
95-132/600

4953 MLJ2593390
పపరర: కకటటశశరరరవప� తనటటకకసడ�

95-132/601

తసడడ:జ రరఘవయఖ� తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:67-29-1071
వయససస:75
లస: పప
95-132/854

4956 SQX1957489
పపరర: వసదన పసడడగగరరళళ

95-132/603

తసడడ:జ రరజజసదజపస
జ రద పసడడగగరరళళ
ఇసటట ననస:67-29-1072
వయససస:20
లస: ససస స
95-132/605

4959 SQX1876192
పపరర: అనతన పసడడగగరరళర

95-132/606

భరస : రరజజసదజ పజసరద పసడడగగరరళర
ఇసటట ననస:67-29-1072
వయససస:37
లస: ససస స
95-132/608

భరస : కకషష తనటటననడ
ఇసటట ననస:67-29-1072
వయససస:57
లస: ససస స
95-132/610

95-132/589

తలర : పదర దనవపలలరర
ఇసటట ననస:67-29-1071
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప� మబసడసరర
ఇసటట ననస:67-29-1072
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప మబసడసరర
ఇసటట ననస:67-29-1072
వయససస:50
లస: ససస స
4963 SQX1552539
పపరర: ఓసకరర ఈశశర మగసడసరర

4955 SQX2077469
పపరర: ధన లకడర తనటటకకసడ

4941 SQX1876051
పపరర: పదర పసడడగగరరళర

భరస : మహబబబ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:67-29-1071
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : బదదరరరవప తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:67-29-1071
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ కకషష తటటననడ
ఇసటట ననస:67-29-1072
వయససస:30
లస: ససస స
4960 SQX0348011
పపరర: మగసడసరర ససశల

95-132/591

తసడడ:జ బజహరస� పసడడగగరరళళ
ఇసటట ననస:67-29-1071
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:జ అజజ� షపక
ఇసటట ననస:67-29-1071
వయససస:83
లస: పప
4957 SQX1602904
పపరర: అరరణ తటటననడ

4952 SQX0578724
పపరర: ఐలలశశరరరవప పసడడగగరరళళ�

95-132/586

భరస : దసరర పజసరద పసడడగగరరళర
ఇసటట ననస:67-29-1071
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ ఐలలశశరరరవప పసడడగగరరళళ
ఇసటట ననస:67-29-1071
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ పపదద బజహరయఖ పసడడగగరరళర
ఇసటట ననస:67-29-1071
వయససస:51
లస: పప
4954 AP151000594049
పపరర: చనసద షపక�

95-132/588

భరస : శవ రరమ కకషష కకడసరర
ఇసటట ననస:67-29-1071
వయససస:52
లస: ససస స
95-132/593

4938 MLJ3748779
పపరర: పపరష చసదజరరవప కకడసరర

తసడడ:జ శవరరమ కకషష కకడసరర
ఇసటట ననస:67-29-1070
వయససస:33
లస: పప

భరస : బజహరకలమమర� పసడడగగరరళళ
ఇసటట ననస:67-29-1071
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� దనవపలలరర
ఇసటట ననస:67-29-1071
వయససస:48
లస: ససస స
4945 SQX1581793
పపరర: కజజర యస నయమ

95-132/585

తసడడ:జ శవరరమకకషష కకడసరర
ఇసటట ననస:67-29-1070
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తనడడకకసద
ఇసటట ననస:67-29-1071
వయససస:37
లస: ససస స
4942 MLJ2597607
పపరర: పదర� దనవపలలరర�

4937 MLJ3747961
పపరర: ననగభబసకర రరవప కకడసరర

4962 AP151000597003
పపరర: హహరర బబగస�

95-132/609

భరస : చనసద� షపక
ఇసటట ననస:67-29-1072
వయససస:69
లస: ససస స
95-132/611

4965 SQX0733782
పపరర: అనల కలమమల నసకల

95-132/612

తసడడ:జ రరమ మహన రరవప నసకల
ఇసటట ననస:67-29-1072
వయససస:32
లస: పప

Page 387 of 402

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-12

4966 SQX1876259
పపరర: రరజజసదజ పజసరద పసడడగగరరళర

95-132/613

తసడడ:జ బజహరయమఖ పసడడగగరరళర
ఇసటట ననస:67-29-1072
వయససస:44
లస: పప
4969 SQX1902915
పపరర: శక లకడర ఉలమరనగగల

95-132/616

4970 SQX0212027
పపరర: కకటటశశరర� పసడడగగరరళళ�

95-132/619

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:67-29-1074
వయససస:50
లస: ససస స
95-132/967

4984 SQX0942938
పపరర: షసషరద బగస

95-132/624

95-132/965

95-127/638

95-132/968

4985 SQX1014653
పపరర: గరలబ మహమరద

4988 SQX1902170
పపరర: అయయషర ససదద ఖస షపక

తసడడ:జ ఫరరద బబష
ఇసటట ననస:67-30
వయససస:21
లస: ససస స

4991 SQX0912311
పపరర: షరజయమ మహమరద

95-132/625

4994 AP151000585479
పపరర: రరషసదన�
భరస : మహరద రఫహహత ఖమన�
ఇసటట ననస:67-30
వయససస:42
లస: ససస స

4977 SQX2124626
పపరర: అలవనలల పసడడగగరరళర

95-132/963

4980 SQX2125383
పపరర: కకశశర కరకలమమనస

95-132/966

4983 SQX2125334
పపరర: అనసష పసడడగగరరళర

95-132/969

4986 SQX1029256
పపరర: అబగదల ఖమలక

95-132/626

తసడడ:జ హజ మహమరద గరలబ సరహహబ మహ
ఇసటట ననస:67-29-1075
వయససస:66
లస: పప
95-128/916

4989 SQX1902147
పపరర: ఫరరద బబష షపక

95-128/917

తసడడ:జ అలర బక షపక
ఇసటట ననస:67-30
వయససస:55
లస: పప
95-129/710

తసడడ:జ అహమద
ఇసటట ననస:67-30
వయససస:26
లస: ససస స
95-129/712

95-132/621

తసడడ:జ ససరర బబబగ
ఇసటట ననస:67-29-1074
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అబగదల రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-30
వయససస:21
లస: ససస స
95-129/709

తసడడ:జ భబనస పజసరద పసడడగగరరళర
ఇసటట ననస:67-29-1073
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:67-29-1074
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల ఖమలక మహమరద
ఇసటట ననస:67-29-1075
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:జ ఫరరద బబష షపక
ఇసటట ననస:67-30
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఉసరరన�
ఇసటట ననస:67-30
వయససస:39
లస: ససస స

4982 SQX2124600
పపరర: రమదదవ కరకలమమనస

95-132/618

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-29-1074
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-29-1074
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబగదల ఖమలక మహమరద
ఇసటట ననస:67-29-1075
వయససస:64
లస: ససస స

4993 SQX0220582
పపరర: జహహల� మహమరద�

95-132/623

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-29-1074
వయససస:48
లస: పప

4981 SQX2124618
పపరర: ఉమ మహహశశరరరవప
కరకలమమనస
తసడడ:జ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:67-29-1074
వయససస:33
లస: పప

4990 SQX1902527
పపరర: నససరరన షపక

4979 SQX2124634
పపరర: ససరజష బబబగ పసడడగగరరళర

95-132/615

తసడడ:జ పపలర యఖ� పసడడగగరరళళ
ఇసటట ననస:67-29-1073
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:జ పపలర యఖ� పసడడగగరరళళ
ఇసటట ననస:67-29-1073
వయససస:58
లస: పప
95-132/964

4971 SQX1359489
పపరర: భరదనశజ పజపపలర పసడడగగరరళర

95-132/620 4974 AP151000594304
4973 MLJ0985598
పపరర: మలర కరరరర నరరవప� పసడడగగరరళళ�
పపరర: శకనవరసమబరరస పసడడగగరరళళ�

95-132/622 4976 MLJ0991372
4975 AP151000594260
పపరర: హనసమసతరరవప పసడడగగరరళళ�
పపరర: భబనసపజసరద� పసడడగగరరళళ�

4987 SQX1901818
పపరర: అబగదల రఫస షపక

95-132/617

తసడడ:జ పపలర యఖ� పసడడగగరరళళ
ఇసటట ననస:67-29-1073
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ పపలర యఖ� పసడడగగరరళళ
ఇసటట ననస:67-29-1073
వయససస:50
లస: పప

4968 MLJ2592285
పపరర: కకషష తనటటననడ తనడడననడ

తసడడ:జ అసజయఖ తనటటననడ
ఇసటట ననస:67-29-1072
వయససస:61
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప� పసడడగగరరళళ
ఇసటట ననస:67-29-1073
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:జ భబనస పజసరద పసడడగగరరళర
ఇసటట ననస:67-29-1073
వయససస:27
లస: పప

4978 SQX2125342
పపరర: కరమమశశరర కరకలమమనస

95-132/614

తసడడ:జ పరరశతశస�
ఇసటట ననస:67-29-1072
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:జ ససబబరరవప ఉలమరనగగల
ఇసటట ననస:67-29-1073
వయససస:22
లస: ససస స
4972 SQX1310564
పపరర: నతదశ పజపపలర పసడడగగరరళర

4967 SQX0348508
పపరర: మగసటటరర ననగజశశరరరవప�

4992 SQX1511626
పపరర: రరణణ శశభ

95-129/711

తసడడ:జ జజరర మమరలల శశభ
ఇసటట ననస:67-30
వయససస:40
లస: ససస స
95-129/713

4995 AP151000585109
పపరర: షరహహదనఖమతతన

95-129/714

భరస : ఇదనయతషలమర ఖమన
ఇసటట ననస:67-30
వయససస:44
లస: ససస స
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4996 SQX0560490
పపరర: మహమరద షహననజ�

95-129/715

భరస : షరరఫ�
ఇసటట ననస:67-30
వయససస:45
లస: ససస స
4999 AP151000585160
పపరర: షరయతషలమర ఖమన మహరద

95-129/718

95-129/721

95-129/1073

95-129/730

95-129/733

95-129/736

95-129/739

తసడడ:జ ఇసరరయల ఖమన షపక
ఇసటట ననస:67-30-1078
వయససస:21
లస: పప

5009 SQX0753681
పపరర: షహననజ మహమరద

5012 AP151000585086
పపరర: ననజయమ�

5015 MLJ0980425
పపరర: జహహర� మహమరద�

5018 SQX0487496
పపరర: ఇరరలద మహమరద

95-129/742

5021 SQX1867704
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-129/731

5024 SQX1867696
పపరర: శబబర ఖమన షపక
తసడడ:జ ఇసరరయల ఖమన షపక
ఇసటట ననస:67-30-1078
వయససస:30
లస: పప

5004 SQX2124089
పపరర: రరజజశనన సయద

95-129/1072

5007 AP151000585138
పపరర: గరససయమ

95-129/729

5010 SQX0753707
పపరర: నసరర మహమరద

95-129/732

భరస : బషసరరదదదన
ఇసటట ననస:67-30-1076
వయససస:36
లస: ససస స
95-129/734

5013 AP151000585085
పపరర: జకకయమ బబగస

95-129/735

భరస : జలమ ఉదదదన
ఇసటట ననస:67-30-1076
వయససస:41
లస: ససస స
95-129/737

5016 AP151000585039
పపరర: బససరరదదదన�

95-129/738

తసడడ:జ జలమ ఉదదదన�
ఇసటట ననస:67-30-1076
వయససస:45
లస: పప
95-129/740

5019 SQX1708668
పపరర: షమమ షపక

95-129/741

భరస : షరజహన షపక
ఇసటట ననస:67-30-1078
వయససస:41
లస: ససస స
95-129/743

భరస : సపవదన షపక
ఇసటట ననస:67-30-1078
వయససస:60
లస: ససస స
95-129/745

95-129/720

భరస : ఎమ.డడ. బససరరదదదన
ఇసటట ననస:67-30-1070/2
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:67-30-1078
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అబగదల రషసద�
ఇసటట ననస:67-30-1078
వయససస:47
లస: ససస స
5023 SQX1867720
పపరర: నగబల ఖమన షపక

95-129/728

తసడడ:జ జరవనసలమరబగదదదన� �
ఇసటట ననస:67-30-1076
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ ఇసరరయల� �
ఇసటట ననస:67-30-1078
వయససస:33
లస: ససస స
5020 AP151000585269
పపరర: హససన�

5006 SQX0370338
పపరర: మహమరద షబబన బబగస�

5001 AP151000585223
పపరర: దదదనయతషలమర ఖమన

భరస : బబబగ సయద
ఇసటట ననస:67-30-1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జలమ ఉదదదన�
ఇసటట ననస:67-30-1076
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ జరవనసలమబగదదదన
ఇసటట ననస:67-30-1076
వయససస:31
లస: పప
5017 MLJ0984161
పపరర: షరకకరర� �

95-129/722

భరస : తనహహరరదదదన
ఇసటట ననస:67-30-1076
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నససరర� �
ఇసటట ననస:67-30-1076
వయససస:40
లస: ససస స
5014 SQX0753616
పపరర: ననజబగదదదన మహమరద

5003 AP151000585015
పపరర: అహర తషలమర ఖమన�

95-129/717

తసడడ:జ ఆజజలమర ఖమన
ఇసటట ననస:67-30
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ బషపరరదదదన�
ఇసటట ననస:67-30-1070/2
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:జ బషసర షపక
ఇసటట ననస:67-30-1070/2
వయససస:37
లస: పప
5011 MLJ0987578
పపరర: నససన
జ �

95-129/719

తసడడ:జ మహరద అజజలమర�
ఇసటట ననస:67-30
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:జ బబబగ సయద
ఇసటట ననస:67-30-1
వయససస:24
లస: పప
5008 MLJ2581650
పపరర: మహమరద ఆరరఫ షపక

5000 SQX1515115
పపరర: అమమనసలమర షపక

4998 AP151000585245
పపరర: ఆససననఖమతషన�

భరస : మహరద అజజలమర�
ఇసటట ననస:67-30
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:67-30
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:జ యమకలబ షరరఫ�
ఇసటట ననస:67-30
వయససస:48
లస: పప
5005 SQX2124063
పపరర: అలర బకలశ సయద

95-129/716

భరస : ఫరరద బబష
ఇసటట ననస:67-30
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:జ అజతషలర వఖమన
ఇసటట ననస:67-30
వయససస:44
లస: పప
5002 SQX0560680
పపరర: మహమరద షరరఫ�

4997 SQX1902519
పపరర: బశరరన షపక

5022 SQX1867662
పపరర: జజన బ షపక

95-129/744

భరస : రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:67-30-1078
వయససస:70
లస: ససస స
95-129/746

5025 MLJ0991125
పపరర: సర దనర

95-129/747

తసడడ:జ పఠరన ఇసరరయల
ఇసటట ననస:67-30-1078
వయససస:33
లస: పప
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95-129/748

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:67-30-1078
వయససస:39
లస: పప
5029 SQX1867746
పపరర: ఖమజజ షపక

95-129/751

95-129/753

95-129/756

95-129/759

95-129/760

95-129/763

95-129/766

భరస : బబజ షపక�
ఇసటట ననస:67-30-1081
వయససస:41
లస: ససస స

5039 SQX2143816
పపరర: ఖజ షపక

5042 SQX0487504
పపరర: మహమరద అలమసఫ�

5045 AP151000585288
పపరర: పఠరన హసరత

5048 SQX0523514
పపరర: షపక ననగగల మరర�

95-129/769

5051 SQX0085340
పపరర: సరరదర� షపక�

95-129/1075

5054 SQX1867811
పపరర: కరరమగన షపక

95-129/761

95-129/755

5037 SQX1867902
పపరర: బబషష షపక

95-129/758

5040 SQX2124659
పపరర: కరరమగన షపక

95-129/1076

5043 AP151000585440
పపరర: షరహహదన

95-129/762

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:67-30-1080
వయససస:42
లస: ససస స
95-129/764

5046 SQX0713818
పపరర: ఆల షపక

95-129/765

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:67-30-1080
వయససస:27
లస: పప
95-129/767

5049 SQX0714337
పపరర: జహహర షపక

95-129/768

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:67-30-1080
వయససస:31
లస: పప
95-129/770

5052 SQX0713925
పపరర: అబగదల రజజక షపక

95-129/771

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:67-30-1080
వయససస:49
లస: పప
95-129/773

Deleted

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:67-30-1081
వయససస:53
లస: ససస స

5034 SQX1536335
పపరర: ససభబన షపక

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:67-30-1079
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:జ వజర సరహహబ�
ఇసటట ననస:67-30-1080
వయససస:46
లస: పప
95-129/772

95-129/752

తసడడ:జ దసస గరర షపక
ఇసటట ననస:67-30-1079
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ జజన�
ఇసటట ననస:67-30-1080
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ జజన
ఇసటట ననస:67-30-1080
వయససస:41
లస: పప
5053 AP151000585277
పపరర: రరయమజ షపక�

95-129/757

భరస : పఠరన ఇసరరయల
ఇసటట ననస:67-30-1080
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:జ బబబగ
ఇసటట ననస:67-30-1080
వయససస:30
లస: పప
5050 AP151000585447
పపరర: షపక గననవసదసత

5036 SQX1135558
పపరర: షపక రరరరన

5031 SQX1536343
పపరర: మలర క షపక

తసడడ:జ అనశర షపక
ఇసటట ననస:67-30-1079
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఘన సపవదన�
ఇసటట ననస:67-30-1080
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:67-30-1080
వయససస:49
లస: ససస స
5047 SQX0713776
పపరర: జమర షపక

95-129/754

తసడడ:జ మసరసన వల
ఇసటట ననస:67-30-1079
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:జ జహహర షపక
ఇసటట ననస:67-30-1080
వయససస:25
లస: ససస స
5044 SQX1626185
పపరర: దదలల మద బబగస షపక

5033 SQX1457432
పపరర: పరజశస పఠరన

95-129/750

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-30-1079
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:జ బససజ
ఇసటట ననస:67-30-1079
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ బససజ జజఫర ఖమన షపక
ఇసటట ననస:67-30-1079
వయససస:54
లస: పప
5041 SQX1293158
పపరర: ఆషర సయఖద

95-129/1074

తసడడ:జ నజర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-30-1079
వయససస:25
లస: పప

తలర : బబసరర షపక
ఇసటట ననస:67-30-1079
వయససస:30
లస: పప
5038 SQX1457408
పపరర: ననసరరలమర షపక

5030 SQX2143824
పపరర: చనసదదన మహమరద

5028 AP151000585260
పపరర: రషసద అబగదల�

తసడడ:జ రహహప షపక�
ఇసటట ననస:67-30-1078
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:జ ఘన శశశదన
ఇసటట ననస:67-30-1078
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ననసరరలమర షపక
ఇసటట ననస:67-30-1079
వయససస:51
లస: ససస స
5035 SQX1457424
పపరర: జబద ఖమన షపక

95-129/749

తసడడ:జ రవపఫ
ఇసటట ననస:67-30-1078
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:67-30-1078
వయససస:71
లస: పప
5032 SQX1457416
పపరర: బససజ షపక

5027 AP151000585481
పపరర: షరజహన షపక

5055 AP151000585450
పపరర: బబజ షపక�

95-129/774

తసడడ:జ అలమరభక�
ఇసటట ననస:67-30-1081
వయససస:47
లస: పప
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95-129/775

భరస : అననసరర� �
ఇసటట ననస:67-30-1082
వయససస:40
లస: ససస స
5059 MLJ0990291
పపరర: షరహహన� షపక�

95-129/778

95-129/781

95-129/784

5063 AP151000585070
పపరర: ఫరతమమ�

5066 MLJ0990531
పపరర: రఫస ఉదదదన మహరద

95-129/786

5069 SQX1135533
పపరర: రకణ ఘన

తసడడ:జ శరఫసౘ హసన
ఇసటట ననస:67-34
వయససస:25
లస: పప
95-129/792

95-132/628

తసడడ:జ వరభదజరరవప� మననపలర
ఇసటట ననస:67-36
వయససస:45
లస: పప

5078 MLJ0984393
పపరర: లకడరపదరజ మమననపలర

95-132/631

5081 SQX1518325
పపరర: గబడడరర పపరష

95-129/787

5084 MLJ0983072
పపరర: వరభదనజరరవప� మననపలర �
తసడడ:జ .అపపలరరజ� మననపలర
ఇసటట ననస:67-36
వయససస:70
లస: పప

5064 SQX0753756
పపరర: షఫసవపదదదన మహమరద

95-129/783

5067 SQX2223295
పపరర: రరయమజదదదన మహమరద

95-129/1077

5070 SQX1135541
పపరర: రకక గన

95-129/788

తసడడ:జ అబగదల గన
ఇసటట ననస:67-34
వయససస:57
లస: ససస స
95-129/790

5073 SQX1419622
పపరర: మహమరద ఫరజ నసమమన

95-129/791

తలర : రౘీ్శన ఘన
ఇసటట ననస:67-34
వయససస:30
లస: పప
95-129/793

5076 SQX2427888
పపరర: శఖమల దదవ జజననలగడడ

95-177/1344

భరస : ఆదస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:67-34-1567
వయససస:60
లస: ససస స
95-132/629

5079 MLJ0983312
పపరర: ససధనఖరరణణ మమననపలర

95-132/630

భరస : మగరళకకషష మననపలర
ఇసటట ననస:67-36
వయససస:40
లస: ససస స
95-132/632

తసడడ:జ ససరర బబబగ గబడడరర
ఇసటట ననస:67-36
వయససస:38
లస: పప
95-132/634

95-129/780

తసడడ:జ ఇబజహహస మహమరద
ఇసటట ననస:67-32
వయససస:73
లస: పప

భరస : రరజజషషకమమర మననపలర
ఇసటట ననస:67-36
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వరభదజరరవప మననపలర
ఇసటట ననస:67-36
వయససస:58
లస: ససస స
5083 MLJ0983080
పపరర: మగరళకకషష� మననపలర �

95-129/785

తసడడ:జ వల
ఇసటట ననస:67-34
వయససస:65
లస: పప

తలర : పపరష గగడసరర
ఇసటట ననస:67-36
వయససస:32
లస: ససస స
5080 MLJ0983304
పపరర: ననగమణణ మమననపలర

5075 SQX0753673
పపరర: కరరమగలమర షపక

5061 AP151000585198
పపరర: ఖమసససబ షపక

తసడడ:జ రఫసవపదదదన
ఇసటట ననస:67-32
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ రకణ ఘన
ఇసటట ననస:67-34
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:67-34
వయససస:38
లస: పప
5077 SQX1955244
పపరర: లమవణఖ గగడసరర

95-129/782

తసడడ:జ డన. అబగదల ఘన
ఇసటట ననస:67-34
వయససస:57
లస: ససస స

95-129/789 5072 SQX1135525
5071 SQX1419663
పపరర: మహమరద సప హహల అఝమన
పపరర: మహమరద ఫరజ నసమమన

95-129/777

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:67-30-1087
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:జ ఇబజహహస
ఇసటట ననస:67-32
వయససస:60
లస: పప

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:67-34
వయససస:53
లస: ససస స

5074 SQX0753715
పపరర: వలబబషర మహమరద

95-129/779

భరస : మహరద రఫస ఉదదదన�
ఇసటట ననస:67-32
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:జ రఫపదదదన�
ఇసటట ననస:67-32
వయససస:37
లస: పప
5068 SQX0753723
పపరర: రమజననసర షపక

5060 SQX0220426
పపరర: ఖమత జహహ షపక�

5058 MLJ0988923
పపరర: ఫరతమగననసర� ఎస.డడ.�

తసడడ:జ బషసరరదదదన� �
ఇసటట ననస:67-30-1083
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహరద పరరకర హహసపసకన�
ఇసటట ననస:67-30-1085
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బషసరరదదదన�
ఇసటట ననస:67-32
వయససస:35
లస: ససస స
5065 SQX0585372
పపరర: బశరరదదదన� ...�

95-129/776

తసడడ:జ అననసర షపక
ఇసటట ననస:67-30-1082
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ అబగదల రవపఫ� �
ఇసటట ననస:67-30-1083
వయససస:37
లస: పప
5062 SQX0560581
పపరర: మహమరద షమనన�

5057 SQX1484773
పపరర: ఖమదర షపక

5082 MLJ0984310
పపరర: రరజజష కలమమర మననపలర

95-132/633

తసడడ:జ వరభదజరరవప మననపలర
ఇసటట ననస:67-36
వయససస:41
లస: పప
95-132/635

5085 SQX2366292
పపరర: లకడర ననరరయణ చసత

95-129/1078

తసడడ:జ ససబబబ రరవప చసత
ఇసటట ననస:67-38
వయససస:38
లస: పప
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5086 SQX1595208
పపరర: పరరశత రరధదక తజపపరమలలర

95-129/794

5087 SQX0018994
పపరర: రరజఖలకడర తజపపరమలలర

తసడడ:జ ససరరఖ పజకరశ రరవప తజపపరమలలర
ఇసటట ననస:67-39
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : గసగరధర తలక
ఇసటట ననస:67-39
వయససస:50
లస: ససస స

5089 SQX0019000
పపరర: గరరరధర తజపపరమలలర

5090 AP151000585413
పపరర: ససజజత తజపపరమలలర

95-129/797

తసడడ:జ ససరఖ పజకరశరరవప
ఇసటట ననస:67-39
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ చసదజశశఖర రరవప తజపపరమలలర
ఇసటట ననస:67-39
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:జ శవకలమమరర
ఇసటట ననస:67-45
వయససస:25
లస: ససస స
5098 SQX0973826
పపరర: శవకలమమరర సససకర

95-129/804

95-129/807

95-129/810

95-129/813

భరస : హరరపస
జ రద� �
ఇసటట ననస:67-47
వయససస:33
లస: ససస స

5102 SQX1073998
పపరర: నవన కడడయస

5105 SQX0369066
పపరర: రవకలమమర తనడడకకసడ

5108 SQX2150407
పపరర: బసదస పసజయ చనన

95-129/815

5111 SQX0220327
పపరర: వనసకటటశశరర రరవప అచసఖత

95-129/805

5114 SQX0487512
పపరర: ననగ ససనత కలసదన�
భరస : కకరణ కలమమర�
ఇసటట ననస:67-47
వయససస:34
లస: ససస స

95-129/1079
5094 SQX2432292
పపరర: లకడర ననసచరమర పసడడగగరరళర

5097 SQX0973818
పపరర: కనకదసరరర దదవ సససకర

95-129/803

5100 AP151000585324
పపరర: అననపపరష తనటటకకసడ

95-129/806

భరస : కకషషమమచనరర తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:67-45
వయససస:50
లస: ససస స
95-129/808

5103 SQX0912329
పపరర: మహన కలమమర కదదయయస

95-129/809

తసడడ:జ అసజబబబగ
ఇసటట ననస:67-45
వయససస:26
లస: పప
95-129/811

5106 SQX0973800
పపరర: చసదజశశఖర సససకర

95-129/812

తసడడ:జ మహన రరవప
ఇసటట ననస:67-45
వయససస:43
లస: పప
95-129/1080

5109 SQX0020149
పపరర: మన అచసఖత

95-129/814

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-46
వయససస:36
లస: ససస స
95-129/816

తసడడ:జ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:67-46
వయససస:42
లస: పప
95-129/818

95-129/799

భరస : చసదజశశఖర
ఇసటట ననస:67-45
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:జ హనసమసత రరవప చనన
ఇసటట ననస:67-45
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చసదజ శశఖర�
ఇసటట ననస:67-46
వయససస:42
లస: ససస స
5113 MLJ0983478
పపరర: వనసకటలకడర� కలసదన�

95-129/802

తసడడ:జ కకషష కలమమరర
ఇసటట ననస:67-45
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:జ అపపలమచనరర
ఇసటట ననస:67-45
వయససస:52
లస: పప
5110 SQX0085373
పపరర: అచసఖత ననగ తషలసస�

5099 SQX0912345
పపరర: వజయలకడర కడడయయమ

5091 SQX0350140
పపరర: గసగరధరతలక తజపపరమలలర

భరస : ఐలలశశర రరవప పసడడగగరరళర
ఇసటట ననస:67-40
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:జ అసజ బబబగ
ఇసటట ననస:67-45
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-45
వయససస:39
లస: పప
5107 SQX0912337
పపరర: అసజబబబగ కడడయయమ

95-198/1575

భరస : అసజబబబగ
ఇసటట ననస:67-45
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-45
వయససస:58
లస: ససస స
5104 SQX1140599
పపరర: చనన హనసమసతరరవప

5096 SQX1368787
పపరర: రరజజశశరర తనటట కకసడ

95-129/796

తసడడ:జ చసదజశశఖర రరవప తజపపరమలలర
ఇసటట ననస:67-39
వయససస:56
లస: పప

భరస : రవ కలమమర తనటట కకసడ
ఇసటట ననస:67-45
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:67-45
వయససస:46
లస: ససస స
5101 SQX1140607
పపరర: చనన సశరరజఖ లకడర

95-129/798

తసడడ:జ రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-39
వయససస:20
లస: పప
95-129/801

5088 SQX0019018
పపరర: జగదదశ తజపపరమలలర

తసడడ:జ ససరఖ పజకరశ
ఇసటట ననస:67-39
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:జ ససరఖ పజకరశరరవప
ఇసటట ననస:67-39
వయససస:53
లస: పప

95-129/800 5093 SQX2485290
5092 AP151000585412
పపరర: ససరఖపజకరశరరవప తజపపరమలలర
పపరర: నబ షపక

5095 SQX0973834
పపరర: శశ కళళశశరర సససకర

95-129/795

5112 SQX0019034
పపరర: చసదజశశఖర� అచసఖత�

95-129/817

తసడడ:జ ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:67-46
వయససస:27
లస: పప
95-129/819

5115 MLJ0981431
పపరర: తనసజ� కలసదన�

95-129/820

భరస : చసదజశశఖర� �
ఇసటట ననస:67-47
వయససస:40
లస: ససస స
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95-129/821

భరస : పపనననరరవప
ఇసటట ననస:67-47
వయససస:72
లస: ససస స
5119 MLJ0981449
పపరర: చసదజశశఖర� కలసదన�

95-129/824

95-129/827

95-129/830

95-129/833

95-129/836

95-129/839

95-129/842

తసడడ:జ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-70
వయససస:28
లస: పప

5129 SQX1028902
పపరర: రరమగ చలవరదద

5132 MLJ2581114
పపరర: శవ ననగజశశరరరవప వకకలగడడ

5135 SQX0820589
పపరర: పరవన మపసదదవ

5138 AP151000585357
పపరర: అసజనదదవ కకసడదటట

95-129/845

5141 SQX1293372
పపరర: సరయ శరన మపసదదవ

95-129/834

5144 MLJ0984864
పపరర: రరజజష కలమమర మపసదదవ
తసడడ:జ రసగరరరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:67-70
వయససస:34
లస: పప

5124 SQX0753657
పపరర: శకనవరసరరవప దదసస

95-129/829

5127 MLJ2581288
పపరర: ననగమణణ వకకలగడడ

95-129/832

5130 SQX0220376
పపరర: నరసససహరరవప� చలర వరదద�

95-129/835

తసడడ:జ ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-68
వయససస:30
లస: పప
95-129/837

5133 SQX1293364
పపరర: మమనస మపసదదవ

95-129/838

తసడడ:జ రసగర రరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:67-70
వయససస:25
లస: ససస స
95-129/840

5136 SQX1368845
పపరర: శరరష కడనరర

95-129/841

భరస : కకషష కడనరర
ఇసటట ననస:67-70
వయససస:29
లస: ససస స
95-129/843

5139 SQX0370247
పపరర: కలమమరర కడనరర

95-129/844

భరస : వశశననధస
ఇసటట ననస:67-70
వయససస:52
లస: ససస స
95-129/846

తసడడ:జ రసగర రరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:67-70
వయససస:25
లస: పప
95-129/848

95-129/826

తసడడ:జ మహనరరవప
ఇసటట ననస:67-68
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకసటటటట
ఇసటట ననస:67-70
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:67-70
వయససస:25
లస: పప
5143 SQX0820605
పపరర: వనసకట ననగ శరణ కజ

95-129/831

తసడడ:జ రసగర రరవప
ఇసటట ననస:67-70
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:67-70
వయససస:38
లస: ససస స
5140 SQX0912386
పపరర: ననగరరజ మపసదదవ

5126 SQX0654418
పపరర: వకకలగడనడ సతఖవత

5121 SQX0753640
పపరర: ససతనరతనస దదసస

తసడడ:జ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-48
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:జ మహనరరవప
ఇసటట ననస:67-68
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరజజష కలమమర మపసదదవ
ఇసటట ననస:67-70
వయససస:25
లస: ససస స
5137 SQX0820571
పపరర: ధనలకడర అతస ల

95-129/828

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప చలవరదద
ఇసటట ననస:67-68
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ మహనరరవప
ఇసటట ననస:67-68
వయససస:34
లస: పప
5134 SQX1585340
పపరర: శక ననగ మణణ మపసదదవ

5123 SQX0753632
పపరర: నరజసదజకలమమర పలర పప తష

95-129/823

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-48
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వకకలగడనడ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-68
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-68
వయససస:52
లస: ససస స
5131 MLJ2581296
పపరర: హరరపస
జ రద వకకలగడడ

95-129/825

తసడడ:జ మలర కరరరర నరరవప
ఇసటట ననస:67-48
వయససస:32
లస: పప

భరస : హరరపస
జ రద
ఇసటట ననస:67-68
వయససస:27
లస: ససస స
5128 AP151000585437
పపరర: వరలకడర చలమరవరదద

5120 MLJ2581536
పపరర: ససతనలకడర � పలర పప తష�

5118 MLJ0983460
పపరర: హరరపస
జ రద� కలసదన�

తసడడ:జ పపనననరరవప�
ఇసటట ననస:67-47
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకట కరశమలర �
ఇసటట ననస:67-48
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:జ మలర కరరరర నరరవప
ఇసటట ననస:67-48
వయససస:29
లస: పప
5125 SQX0713859
పపరర: వనసకట నగలకడర వకకలగడడ

95-129/822

తసడడ:జ పపనననరరవప� ీద�
ఇసటట ననస:67-47
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటపపనననరరవప� �
ఇసటట ననస:67-47
వయససస:46
లస: పప
5122 SQX0753624
పపరర: జజఖతశరసత పలర పప తష

5117 MLJ0985804
పపరర: కకరణ కలమమర� కలసదన�

5142 SQX1293349
పపరర: సరయ యశశసత వనణణచడరర

95-129/847

తసడడ:జ శవర పజసరద వనణణచడరర
ఇసటట ననస:67-70
వయససస:25
లస: పప
95-129/849

5145 MLJ0980938
పపరర: ఉదయశసకర మపసదదవ

95-129/850

తసడడ:జ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:67-70
వయససస:34
లస: పప
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5146 SQX0619171
పపరర: ననగజశశరరరవప మపసదదవ

95-129/851

తసడడ:జ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:67-70
వయససస:35
లస: పప
5149 AP151000585340
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడదటట

95-129/854

5150 SQX0820563
పపరర: శకనవరససలల అతస ల

95-129/857

5153 AP151000585106
పపరర: సరసబశవరరవప బబపటర

తసడడ:జ అసకర పజసరద బబపటర
ఇసటట ననస:67-73
వయససస:29
లస: పప
5161 SQX0368894
పపరర: బబపటర వనసకటటశశరరర

95-129/866

95-129/869

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-75
వయససస:34
లస: ససస స
5167 MLJ2581148
పపరర: పరరశత గగసటటరర

95-129/872

తసడడ:జ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:67-75
వయససస:47
లస: పప

5154 AP151000585195
పపరర: పజసనన శశష

95-129/859

భరస : అసకపజసరద బబపటర
ఇసటట ననస:67-73
వయససస:43
లస: ససస స
95-129/861

5159 AP151000585336
పపరర: అసకపజసరద బబపటర

95-129/864

95-129/875

95-129/867

5165 SQX1518275
పపరర: వనసకట రమణ గగసటటరర

95-129/870

5171 MLJ0980888
పపరర: రరజశశఖర గగసటటరర

5174 AP151000585251
పపరర: రరజజరరవప గగసటటరర
తసడడ:జ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:67-75
వయససస:50
లస: పప

5160 SQX0370296
పపరర: కకటటశశరర బబపటర

95-129/865

5163 SQX0619148
పపరర: శశశలజ గగసటటరర

95-129/868

భరస : ఉదయ కలమమర
ఇసటట ననస:67-75
వయససస:33
లస: ససస స
5166 AP151000585354
పపరర: లకడర గగసటటరర

95-129/871

భరస : శకనస గగసటటరర
ఇసటట ననస:67-75
వయససస:45
లస: ససస స
95-129/873

5169 SQX0368563
పపరర: రవ కలమమర గగసటటరర

95-129/874

తసడడ:జ ససబబరరమగడడ
ఇసటట ననస:67-75
వయససస:29
లస: పప
95-129/876

తసడడ:జ ససబబరరయగడడ
ఇసటట ననస:67-75
వయససస:34
లస: పప
95-129/878

95-129/862

భరస : వననకజటశశరరర
ఇసటట ననస:67-74
వయససస:35
లస: ససస స

5162 SQX0880450
పపరర: బసదస వనసకట సశరఠప
గగసటటరర
తసడడ:జ శకనవరసస
ఇసటట ననస:67-75
వయససస:26
లస: ససస స

5168 AP151000585194
పపరర: శకలసతల గగసటటరర

5157 SQX1386557
పపరర: మణణశరన బబపటర
తసడడ:జ అసకరపజసరద బబపటర
ఇసటట ననస:67-73
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:67-75
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:జ ససబబరరయగడడ
ఇసటట ననస:67-75
వయససస:33
లస: పప
5173 AP151000585146
పపరర: శకనస గగసటటరర

95-129/858

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:67-75
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశశరరకవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:67-75
వయససస:46
లస: ససస స
5170 MLJ0980136
పపరర: ఉదయ కలమమర గగసటటరర

95-129/856

తసడడ:జ కకటయఖ
ఇసటట ననస:67-73
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ అకజకశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-74
వయససస:42
లస: పప
5164 SQX0619098
పపరర: పదర గగసటటరర

5151 SQX1386029
పపరర: రహమమత అనషర సప డనగర
మహమరద
తసడడ:జ రఫస సప డనగర మహమరద
ఇసటట ననస:67-71
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:జ అసక పజసరద
ఇసటట ననస:67-73
వయససస:25
లస: పప
95-129/863

95-129/853

95-129/855

తసడడ:జ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-72
వయససస:42
లస: పప

భరస : రసగరరరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:67-73
వయససస:52
లస: ససస స

5148 SQX0820597
పపరర: ఉదయ శసకర మపసదదవ

తసడడ:జ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:67-70
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:67-70
వయససస:53
లస: పప

95-129/860 5156 SQX1073923
5155 AP151000585358
పపరర: సరమమమ జఖస మపసదదవ గగరరలకర
పపరర: పపమ
జ
కకమల బబపటర

5158 SQX0864835
పపరర: పవన కలమమర బబపటర

95-129/852

తసడడ:జ వశశననధస
ఇసటట ననస:67-70
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ రరఘగవయఖ
ఇసటట ననస:67-70
వయససస:44
లస: పప
5152 SQX1386094
పపరర: రరణకజ అఫప జ జ సప దగర
మహమరద
తసడడ:జ రఫస సప దగర మహమరద
ఇసటట ననస:67-71
వయససస:30
లస: ససస స

5147 SQX0368597
పపరర: కకషష కడనరర

5172 AP151000585431
పపరర: ననగజశశరరరవప గగసటటరర

95-129/877

తసడడ:జ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:67-75
వయససస:41
లస: పప
95-129/879

5175 AP151000585361
పపరర: ససబబబరరయగడడ గగసటటరర

95-129/880

తసడడ:జ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:67-75
వయససస:57
లస: పప
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95-179/1064

తసడడ:జ వనసకట రరవప కకనడద
ఇసటట ననస:67-75
వయససస:34
లస: పప
5179 AP151000585206
పపరర: వనసకట రమణ గగసటటరర

95-129/883

95-129/886

95-129/889

95-129/1082

తసడడ:జ రరమమసరశమ
ఇసటట ననస:67-77
వయససస:48
లస: పప
5194 SQX1266635
పపరర: అసకకత సకజసనన
తసడడ:జ పజదదప సకజసనన
ఇసటట ననస:67-79
వయససస:25
లస: ససస స
5197 SQX0679225
పపరర: వనసకట పత మగనపలర

95-132/640

5189 SQX0912410
పపరర: ననగమణణ గగసటట

5192 SQX2254332
పపరర: పజదదప కలమమర బతష
స ల

5195 SQX1955210
పపరర: దథజ పసస పజజజపత

5198 SQX1415323
పపరర: పజదదప సకజసనన

95-132/643

5201 SQX1955277
పపరర: సరసబశవరరవప బబపటర

95-129/891

భరస : శవ సససదర కలమమర గగసటటరర
ఇసటట ననస:67-82
వయససస:27
లస: ససస స

5204 MLJ3750411
పపరర: ససలలచన� పపవరశడ�
భరస : సతఖననరరయణ� పపవరశడ
ఇసటట ననస:67-82
వయససస:38
లస: ససస స

5187 SQX2011096
పపరర: దదవ మణణ గగసటటరర

95-129/938

5190 SQX0912428
పపరర: రరఘవనసదజ కలమమర గగసటట

95-129/892

తసడడ:జ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:67-77
వయససస:30
లస: పప
95-181/1237

5193 SQX1266627
పపరర: శశయ
క
సకజసనన

95-132/636

తసడడ:జ పజదదప సకజసనన
ఇసటట ననస:67-79
వయససస:24
లస: ససస స
95-132/638

5196 SQX1460617
పపరర: శకలసతల సకజసనన

95-132/639

భరస : ఉమ శసకర సకజసనన
ఇసటట ననస:67-79
వయససస:80
లస: ససస స
95-132/641

5199 SQX1955293
పపరర: కకషష కలమమరర జమగరల

95-132/642

భరస : ససబబబరరవప జమగరల
ఇసటట ననస:67-80
వయససస:56
లస: ససస స
95-132/644

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర బబపటర
ఇసటట ననస:67-80
వయససస:44
లస: పప
95-132/646

95-129/888

భరస : కకటటశశర రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:67-76
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:జ ఉమ శసకర సకజసనన
ఇసటట ననస:67-79
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:జ వఠల రరవప మగనపలర
ఇసటట ననస:67-80
వయససస:32
లస: పప
5203 SQX1955350
పపరర: లకడర పసజయమసక గగసటటరర

95-129/890

భరస : చసపరలమల పజజజపత
ఇసటట ననస:67-79
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ వఠల రరవప మగనపలర
ఇసటట ననస:67-79
వయససస:40
లస: పప
5200 SQX1955228
పపరర: లకడర పత మగనపలర

5186 AP151000585134
పపరర: చసదజమమళ గగసటటరర

95-129/885

తసడడ:జ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-76
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:జ రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-77-620
వయససస:18
లస: పప
95-132/637

5181 AP151000585486
పపరర: జయమర గగసటటరర

95-129/887 5184 MLJ2581668
5183 SQX1386607
పపరర: హరర వనసకట కకమల గగసటటరర
పపరర: రరజజష గగసటటరర

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:67-77
వయససస:54
లస: ససస స
95-129/893

95-129/882

భరస : చసదజమమళ
ఇసటట ననస:67-76
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:67-76
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:జ సవజ గగసటటరర
ఇసటట ననస:67-76
వయససస:20
లస: ససస స
5191 SQX0912436
పపరర: హనసమసతరరవ గగసటట

95-129/884

తసడడ:జ శవరజ గగసటటరర
ఇసటట ననస:67-76
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:67-76
వయససస:49
లస: పప
5188 SQX2237907
పపరర: బహరరరవ గగసటటరర

5180 SQX0619114
పపరర: అరరణ దదవ తతరటట

5178 SQX1368910
పపరర: లకడర గగసటటరర

తసడడ:జ చసదజమమళ గగసటటరర
ఇసటట ననస:67-76
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-76
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:67-76
వయససస:72
లస: ససస స
5185 AP151000585132
పపరర: శవరజ గగసటటరర

95-129/881

భరస : రరజజష గగసటటరర
ఇసటట ననస:67-76
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:67-76
వయససస:40
లస: ససస స
5182 AP151000585427
పపరర: సశరరజఖస గగసటటరర

5177 SQX1528225
పపరర: లకడర గగసటటరర

5202 MLJ3750403
పపరర: శకలకడర� బబపటర �

95-132/645

భరస : శవ� బబపటర
ఇసటట ననస:67-81
వయససస:38
లస: ససస స
95-132/647

5205 AP151000597081
పపరర: సతఖవత పపవరశడ�

95-132/648

భరస : కకషషమబరరస� పపవరశడ
ఇసటట ననస:67-82
వయససస:55
లస: ససస స
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5206 SQX0451344
పపరర: పపరషచసదజ రరవప పపవరశడ�

95-132/649

తసడడ:జ రరధనకకషషమబరరస� పపవరశడ
ఇసటట ననస:67-82
వయససస:33
లస: పప
5209 SQX1591677
పపరర: ఆలలఖఖ నసజజటట

95-132/652

95-132/655

95-132/657

5216 MLJ2592566
పపరర: శసకర� గకసథద�

5219 SQX0430801
పపరర: నసజజటట అపరష
భరస : జననరర నరరవప నసజజటట
ఇసటట ననస:67-85
వయససస:40
లస: ససస స

5221 MLJ3747847
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప�
నసజజటట�
తసడడ:జ ననరరయణ మబరరస� నసజజటట
ఇసటట ననస:67-85
వయససస:47
లస: పప

95-132/663

5222 SQX2243517
పపరర: బసదస మధవ నసజజటట

5224 SQX0856963
పపరర: నససమమ షపక

95-127/640

తసడడ:జ చనన మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:67-85-2017
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస� నసజజటట
ఇసటట ననస:67-86
వయససస:49
లస: ససస స
5230 SQX0934026
పపరర: శవ కలమమర నసజరటట
తసడడ:జ శకనవరస రరవప నసజజటట
ఇసటట ననస:67-86
వయససస:27
లస: పప
5233 MLJ0994616
పపరర: శకనవరస� నసజజటట�
తసడడ:జ వనసకయఖ� నసజజటట
ఇసటట ననస:67-86
వయససస:53
లస: పప

95-132/658

95-132/671

5217 SQX1955269
పపరర: పదనరవత నసజరటట

95-132/659

భరస : శవ కలమమర నసజరటట
ఇసటట ననస:67-85
వయససస:28
లస: ససస స
95-132/661

5220 SQX0103226
పపరర: జననరరనరరవప� నసజజటట�

95-132/974

5223 SQX1308494
పపరర: గగలమనర షపక

95-127/639

తసడడ:జ రబబబన షపక
ఇసటట ననస:67-85-2017
వయససస:24
లస: ససస స

5225 AP151000582524
పపరర: షరహహన�

5226 MLJ3751203
పపరర: వనసకట ననగలకడర� నసజజటట�

5231 MLJ3748662
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప నసజజటట

95-127/641

95-132/664

తసడడ:జ వనసకట పపరష చసదజరరవప� నసజజటట
ఇసటట ననస:67-86
వయససస:31
లస: ససస స
95-132/666

5229 SQX1798032
పపరర: ధనససజయ రరవప నసజజటట

95-132/667

తసడడ:జ శకనవరస రరవప నసజజటట
ఇసటట ననస:67-86
వయససస:27
లస: పప
95-132/669

5232 MLJ2593101
పపరర: వనసకట లకరణరరవప నసజజటట

తసడడ:జ వనసకట పపరష చసదజ రరవప నసజజటట
ఇసటట ననస:67-86
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ పపరష చసదజ రరవప నసజజటట
ఇసటట ననస:67-86
వయససస:43
లస: పప

5234 SQX1552356
పపరర: శవ లకడర గరలర పపడడ

5235 SQX1145458
పపరర: లకడర కకతనస

భరస : చసదజశశఖర గరలర పపడడ
ఇసటట ననస:67-88
వయససస:27
లస: ససస స

95-132/662

తసడడ:జ ననరరయణ మబరరస� నసజజటట
ఇసటట ననస:67-85
వయససస:42
లస: పప

భరస : పపరష చసదజ రరవప నసజజటట
ఇసటట ననస:67-86
వయససస:57
లస: ససస స
95-132/668

95-132/656

తసడడ:జ వనసకట నరసససహ రరవప నసజజటట
ఇసటట ననస:67-85
వయససస:20
లస: ససస స

5228 MLJ2598142
పపరర: ససశల నసజజటట

95-132/654

తసడడ:జ శసకర గకసధద
ఇసటట ననస:67-84
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జయమ�
ఇసటట ననస:67-85-2017
వయససస:44
లస: ససస స
95-132/665

95-132/651

తసడడ:జ వనసకటసరశమ చలక
ఇసటట ననస:67-83
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:జ ససరఖపజకరశరరవప� గకసధద
ఇసటట ననస:67-84
వయససస:50
లస: పప
95-132/660

5211 AP151000594417
పపరర: ఇసరసకల చలక

95-197/830 5214 SQX1955186
5213 SQX2186195
పపరర: అసజన సరసబశవ రరవప నసజజటట
పపరర: లకడర దసరర గకసధద

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప నసజజటట
ఇసటట ననస:67-85
వయససస:38
లస: ససస స

5227 MLJ2597664
పపరర: ననగవరలకడర� నసజజటట�

95-132/653

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప నసజజటట
ఇసటట ననస:67-83
వయససస:99
లస: పప

భరస : శసకర� గకసధద
ఇసటట ననస:67-84
వయససస:48
లస: ససస స
5218 SQX0433292
పపరర: శక లకడర నసజజటట

5210 MLJ3750429
పపరర: రమణ� నసజజటట�

5208 AP151000594472
పపరర: సతఖననరరయణ పపవరశడ�

తసడడ:జ కకషషమబరరస� పపవరశడ
ఇసటట ననస:67-82
వయససస:47
లస: పప

భరస : ననగజశశరరరవప� నసజజటట
ఇసటట ననస:67-83
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:జ సరసబయఖ� నసజజటట
ఇసటట ననస:67-83
వయససస:56
లస: పప
5215 MLJ2597524
పపరర: కలమమరర� గకసధద�

95-132/650

తసడడ:జ కకషషమబరరస� పపవరశడ
ఇసటట ననస:67-82
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ ననగజశశర రరవప నసజజటట
ఇసటట ననస:67-83
వయససస:23
లస: ససస స
5212 SQX0245035
పపరర: ననగజశశరరరవప� నసజజటట�

5207 MLJ3747821
పపరర: అరరణకలమమర పపవరశడ

95-132/673

95-132/670

95-132/674

భరస : శకనవరస రరవప కకతస
ఇసటట ననస:67-88
వయససస:35
లస: ససస స
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95-132/675

భరస : రరమమరరవప ఆరణణ
ఇసటట ననస:67-88
వయససస:38
లస: ససస స
5239 SQX1714831
పపరర: రరమమరరవప ఆరణణ

95-132/679

95-172/558

తసడడ:జ ననగబర పపనసగరసడ
ఇసటట ననస:67-89
వయససస:48
లస: పప
95-132/684

5251 SQX1403294
పపరర: కలససమ కలమమరర తనళళళరర

95-132/687

భరస : మహన కలమమర తనళళళరర
ఇసటట ననస:67-90
వయససస:39
లస: ససస స
5254 SQX0211870
పపరర: శవననగ మలలర శశరర� మచరర �

5243 SQX0791061
పపరర: షపక షర వల షపక

95-172/559

95-132/690

తసడడ:జ గరపరల కకషష మబరరస కకతస
ఇసటట ననస:67-88
వయససస:38
లస: పప

5246 SQX2258937
పపరర: ధనలకడర పలమవరరఠ

5249 SQX0449074
పపరర: శకలలఖ� చసతకకకసదద�

5244 SQX1112291
పపరర: కళయవత పపనసగరసడ

95-133/1028

95-132/681

5247 SQX1581801
పపరర: ససషర మచడరర

95-132/683

భరస : వనసకట ససబబ రరవప మచడరర
ఇసటట ననస:67-90
వయససస:24
లస: ససస స
95-132/685

5250 SQX0150854
పపరర: ససధనరరణణ మచరర

95-132/686

తసడడ:జ రరమమహన రరవప� చసతకకకసదద
ఇసటట ననస:67-90
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:జ వనసకటరరజజసదజ వరపజసరద మచరర
ఇసటట ననస:67-90
వయససస:33
లస: ససస స

5252 SQX0211664
పపరర: ససవరష వనసకట రరజఖలకడర
కకసదదసపటట
భరస : వనసకటరరజ కకసదదసపటట
ఇసటట ననస:67-90
వయససస:47
లస: ససస స

95-132/688

5253 AP151000597339
పపరర: హహమలత చసతకకకసదద

5255 SQX1266486
పపరర: శకనవరస రరవప చసతకకకసదద

95-132/691

5256 SQX1266528
పపరర: మననహర పరసడడ రసగరరరవప
కకసడడశశటట
తసడడ:జ వసకట రరజ కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:67-90
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:జ రరమ మహన రరవప చసతకకకసదద
ఇసటట ననస:67-90
వయససస:26
లస: పప

5257 SQX1813237
పపరర: లకడరకరసత పరలతరరస

95-132/694 5259 SQX1603936
5258 SQX0150821
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప� మచరర �
పపరర: వనసకట రరజ కకసడడసపటట

తసడడ:జ వనసకట రరజజసదజ వరపజసరద� మచరర
ఇసటట ననస:67-90
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ పరసడడ రసగరరరవప కకసడడసపటట
ఇసటట ననస:67-90
వయససస:50
లస: పప

95-132/696
5260 MLJ3748670
పపరర: వ. రరజజసదజవర పజసరదరరవప�
మచరర �
తసడడ:జ వనసకట ససబబబరరవప� మచరర
ఇసటట ననస:67-90
వయససస:61
లస: పప

5261 SQX0459271
పపరర: శరరష� తతనసగగసటర �

5262 SQX1525163
పపరర: ససజజత తషనసగగసటర

భరస : పజసరద బబబగ� తతనగగసటర
ఇసటట ననస:67-91
వయససస:35
లస: ససస స

5263 MLJ2598134
పపరర: దసరరరభవరన� తతనసగగసటర �

5264 MLJ2593044
పపరర: పజసరద బబబగ� తతనసగగసటర �

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప� తతనగగసటర
ఇసటట ననస:67-91
వయససస:58
లస: ససస స

95-132/697

95-132/692

95-132/695

తలర : లకడర పరలతరరస
ఇసటట ననస:67-90
వయససస:29
లస: పప

95-132/699

95-132/689

భరస : రరమమహనరరవప చసతకకకసదద
ఇసటట ననస:67-90
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : venkatavaraprasadarao మచరర
ఇసటట ననస:67-90
వయససస:55
లస: ససస స
95-132/693

95-176/899

భరస : శకనవరస రరవప పపనసగరసడ
ఇసటట ననస:67-89
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప పలవరఠ
ఇసటట ననస:67-89
వయససస:39
లస: ససస స

5248 SQX0211763
పపరర: వససతకకటటశశర శవజజఖత� క�
ీసడడశశటట �
తసడడ:జ వనసకటరరజ� కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:67-90
వయససస:30
లస: ససస స

95-132/678

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-88-7
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:జ మహబబబ బబషర
ఇసటట ననస:67-88-754
వయససస:34
లస: పప
95-132/682

5238 SQX1145441
పపరర: శకనవరస రరవప కకతనస

95-132/680 5241 MLJ3720398
5240 SQX1955376
పపరర: వనసకట ననగ కకటటరతనస గగడడవరడ
పపరర: లలతకలమమరర మమటట ల

తసడడ:జ వనసకటగగరరననధస గగడడవరడ
ఇసటట ననస:67-88
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:జ రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:67-88-754
వయససస:37
లస: ససస స
5245 SQX1112267
పపరర: శకనవరస రరవప పపనసగరసడ

95-132/676

భరస : వనసకత ననగ కకటట రతనస గగడడవరడ
ఇసటట ననస:67/88
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:జ తషలసస దనస ఆరణణ
ఇసటట ననస:67-88
వయససస:47
లస: పప
5242 MLJ2678191
పపరర: పపజమలత మదదద

5237 SQX1713932
పపరర: అనసత లకడర గగడడవరడ

95-132/698

భరస : అజయ కలమమర తషనసగగసటర
ఇసటట ననస:67-91
వయససస:36
లస: ససస స
95-132/700

తసడడ:జ మలర కరరరర న రరవప� తతనగగసటర
ఇసటట ననస:67-91
వయససస:39
లస: పప

5265 SQX1525148
పపరర: అజయ కలమమర తషనసగగసటర

95-132/701

తసడడ:జ మలర కరరరర న రరవప తషనసగగసటర
ఇసటట ననస:67-91
వయససస:40
లస: పప
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5266 SQX1876135
పపరర: దసరర భవరన మగసడసరర

95-132/702

5267 SQX1552315
పపరర: రమమదదవ దకకజ

భరస : యగ మలలర సశర రరవప మగసడసరర
ఇసటట ననస:67-92
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర దకకజ
ఇసటట ననస:67-92
వయససస:33
లస: ససస స

5269 SQX1876150
పపరర: తదజ ఫణణ కకరణ పరతలస

5270 SQX1552570
పపరర: శవ శసకర దకకజ

95-132/705

తసడడ:జ ససబజమణయమస పరతలస
ఇసటట ననస:67-92
వయససస:21
లస: పప
95-132/708

తసడడ:జ వనసకట రరవప దకకజ
ఇసటట ననస:67-92
వయససస:66
లస: పప

5273 SQX1403260
పపరర: నససన
జ మహమరద

95-132/711

తసడడ:జ అబగదలమర మహమరద
ఇసటట ననస:67-93
వయససస:61
లస: పప

5276 SQX0423491
పపరర: రరమమరరవప బసరబతస న

95-132/714

భరస : హబబగలమర షపక
ఇసటట ననస:67-94
వయససస:60
లస: ససస స

5279 MLJ3748720
పపరర: అజజర రహరన సయఖద
మహమరద
తలర : బ బ అసరర మహమరద
ఇసటట ననస:67-94
వయససస:30
లస: పప

95-132/717 5282 SQX1372135
5281 MLJ3748696
పపరర: మహమరద అజరతషలమర� గరజ�
పపరర: అఠౘ మహమరద

తసడడ:జ మహమరద హబబగలమర� గరజ
ఇసటట ననస:67-94
వయససస:38
లస: పప
95-132/720

95-133/625

తసడడ:జ సరసబ శవ రరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:67-97
వయససస:18
లస: ససస స

5285 AP151000594052
పపరర: మహమరద హబబగలమర గరజ

5288 MLJ3750163
పపరర: మహమరద అకకమ షపక

95-133/628

5291 SQX2427441
పపరర: సరసబ శవ రరవప అరవపలర

95-132/712

5294 MLJ0993279
పపరర: అసర పఠరన
భరస : పఠరన మసరసన
ఇసటట ననస:67-98
వయససస:64
లస: ససస స

5277 SQX1372085
పపరర: ఫరరర త ససలస మ

95-132/713

భరస : అఠౘ మహమరద మహమరద
ఇసటట ననస:67-94
వయససస:38
లస: ససస స
95-132/715

5280 MLJ3748704
పపరర: మహమరద మమయన గరజ

95-132/716

తసడడ:జ మహమరద మగజబ గరజ
ఇసటట ననస:67-94
వయససస:31
లస: పప
95-132/718

5283 MLJ3747862
పపరర: అతఖ గరజ

95-132/719

తసడడ:జ అబగదలమర గరజ
ఇసటట ననస:67-94
వయససస:51
లస: పప
95-132/721

5286 SQX1234822
పపరర: జరవనబ షపక

95-133/624

భరస : అకకస షపక
ఇసటట ననస:67-97
వయససస:25
లస: ససస స
95-133/626

5289 SQX1235119
పపరర: ఫరరఠక షపక

95-133/627

తసడడ:జ మగనర షపక
ఇసటట ననస:67-97
వయససస:34
లస: పప
95-139/1214

తసడడ:జ గగరవయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:67-97
వయససస:44
లస: పప
95-139/1216

95-132/707

తసడడ:జ మకలబల మహమరద
ఇసటట ననస:67-93
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:జ మగనర మహమరద
ఇసటట ననస:67-97
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ మసరసన
ఇసటట ననస:67-97
వయససస:58
లస: పప
5293 SQX2416360
పపరర: లహరర అరవపలర

95-132/710
5274 SQX1403252
పపరర: మగదనదసససర నదదస మహమరద

తసడడ:జ అబగదలమర గరజ
ఇసటట ననస:67-94
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఫరరఠక షపక
ఇసటట ననస:67-97
వయససస:32
లస: ససస స
5290 AP151000594518
పపరర: మగనర అహరద షపక

95-132/709

తసడడ:జ అబగదలమర మహమరద
ఇసటట ననస:67-94
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:జ అబగదలమర గరజ
ఇసటట ననస:67-94
వయససస:53
లస: పప
5287 SQX1235101
పపరర: నససమమ బబగస షపక

5271 MLJ2593051
పపరర: మలర కరరరర న రరవప�
తతనసగగసటర �
తసడడ:జ వనసకటటశశరరర� తతనగగసటర
ఇసటట ననస:67-92
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర బసరబతస న
ఇసటట ననస:67-93
వయససస:67
లస: పప

5278 AP151000597377
పపరర: ఆబదన బబగస

95-132/704

95-132/706

భరస : మకలబల మహమరద
ఇసటట ననస:67-93
వయససస:52
లస: ససస స

5275 SQX1595372
పపరర: మకలబల మహమరద

5268 SQX1552588
పపరర: వర లకడర దకకజ

భరస : అపరప రరవప దకకజ
ఇసటట ననస:67-92
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:జ అపరప రరవప దకకజ
ఇసటట ననస:67-92
వయససస:36
లస: పప

5272 SQX1552554
పపరర: అపరపరరవప దకకజ

5284 MLJ3747854
పపరర: ర�ీసఖ గరజ

95-132/703

5292 SQX2423986
పపరర: ఆదదలకడర అరవపలర

95-139/1215

భసధసవప: సరసబ శవ రరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:67-97
వయససస:37
లస: ససస స
95-133/629

5295 SQX1170505
పపరర: రరజజశన షపక

95-133/631

భరస : అసర స బబష షపక
ఇసటట ననస:67-100
వయససస:26
లస: ససస స
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95-133/633

తసడడ:జ మహబబబ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:67-100
వయససస:29
లస: ససస స
95-133/639

తసడడ:జ హహసపసన
ఇసటట ననస:67-100
వయససస:33
లస: పప
95-139/928

భరస : రఫస�
ఇసటట ననస:67-102
వయససస:57
లస: ససస స

95-133/641

5303 MLJ3753233
పపరర: రజన కకతస మమసస

95-137/739

తసడడ:జ అబగదల అసర స
ఇసటట ననస:67-104
వయససస:20
లస: ససస స

5306 SQX2439172
పపరర: శకకల షపక

95-133/645

భరస : అబగదల అసర స షపక
ఇసటట ననస:67-104
వయససస:40
లస: ససస స
5311 MLJ1738186
పపరర: నయమ షపక

95-138/991

95-139/932

5312 SQX1553313
పపరర: చసదజ కలమమరర యయసదసరర

95-181/1295

భరస : రరమ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-107
వయససస:65
లస: ససస స

5315 MLJ3753308
పపరర: అనసరరధ కరరసశశటట

95-181/793

95-133/663

5320 SQX1621490
పపరర: పపప ఢడశరరస ఆకలల

95-133/667

5318 MLJ2592020
పపరర: శకనవరస రరవప పప లశశటట

95-133/659

తసడడ:జ సతఖననరరయణ మబరరస ఆకలల
ఇసటట ననస:67-109
వయససస:23
లస: పప

95-133/665

5324 AP151000597328
పపరర: పదనరవత పరరచసరర
భరస : కకషష గగపరస
ఇసటట ననస:67-110
వయససస:55
లస: ససస స

95-139/930

5310 SQX2482560
పపరర: అసర స అబగదల

95-200/1136

5313 SQX1064724
పపరర: భబరర వ కనమరర పపడడ

95-133/649

5316 AP151000597253
పపరర: శకదదవ పప లశశటట

95-133/661

5319 SQX2150167
పపరర: వనసకట రరజఖ లకడర తడలర మకలల

95-133/967

భరస : సప మ శసకర రరవప తడలర మకలల
ఇసటట ననస:67-108
వయససస:54
లస: ససస స
95-133/669

తసడడ:జ శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:67-109
వయససస:29
లస: పప
95-133/673

5307 SQX1870518
పపరర: ఫరతమమ బబగమ మహమరద

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-108
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:జ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-108
వయససస:60
లస: పప
5321 MLJ3750296
పపరర: కజ.వ.యస.సస.శశఖర

95-133/647

తసడడ:జ శక కకషష పరమమతర
ఇసటట ననస:67-106
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ కలమమర కరరసశశటట
ఇసటట ననస:67-108
వయససస:35
లస: ససస స

5317 SQX1595497
పపరర: పవన ననగ వనసకట మణణ
వసశ గకసథద
తసడడ:జ వనసకటటసశర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:67-108
వయససస:23
లస: పప

5304 MLJ3750320
పపరర: లకరయఖ గగపస కకతస మమసస

తసడడ:జ అబగదల గఫపర
ఇసటట ననస:67-104
వయససస:49
లస: పప

భరస : పరప రరవప యయసదసరర
ఇసటట ననస:67-105
వయససస:59
లస: ససస స
95-133/657

95-133/643

తసడడ:జ అబగదల అసర స మహమరద
ఇసటట ననస:67-104
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అబగదల గఫపర
ఇసటట ననస:67-104
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:జ షపక.రఫస� �
ఇసటట ననస:67-105
వయససస:37
లస: పప
5314 AP151000597364
పపరర: ధనలకడర అనసమమలశశటట

5309 SQX2506574
పపరర: మహమబద బబగగమ

5301 MLJ2597854
పపరర: నసరర హన మహరద

తసడడ:జ శకరరమచసదజరరవప
ఇసటట ననస:67-104
వయససస:43
లస: పప

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:67-104
వయససస:38
లస: ససస స
95-139/1149

95-133/637

భరస : యబససఫ మహమరద
ఇసటట ననస:67-101
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : లకరయఖ గగపరస
ఇసటట ననస:67-104
వయససస:36
లస: ససస స

5305 SQX2483758
పపరర: ఫరతమ బబగగమ మహమరద

భరస : పజకరష బబబగ పరరచసరర
ఇసటట ననస:67-110
వయససస:35
లస: ససస స

5300 SQX0625616
పపరర: ససబబన షపక�

5298 MLJ2597847
పపరర: మమహరరననసర మహమరద

భరస : హహసపసన మహమరద
ఇసటట ననస:67-100
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:జ సపవదన� షపక
ఇసటట ననస:67-100
వయససస:39
లస: పప

5302 AP151000612204
పపరర: అఖల షపక�

5323 SQX1307835
పపరర: రరధదక లకడర పరరచసరర

95-133/635

భరస : నజర బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-100
వయససస:33
లస: ససస స

5299 MLJ3750031
పపరర: మగనర మహమరద

5308 SQX2450716
పపరర: హససన షపక

5297 SQX0946814
పపరర: నసరర హ షపక

5322 SQX0451351
పపరర: పజదదప కలమమర కనమరర పపడడ

95-133/671

తసడడ:జ శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:67-109
వయససస:32
లస: పప
95-133/675

5325 MLJ0989335
పపరర: ససనల పరరచసరర

95-133/677

తసడడ:జ శవకకషష గగపరస
ఇసటట ననస:67-110
వయససస:39
లస: పప
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5326 AP151000597487
పపరర: మహహన ఇమరడడ

95-133/679

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:67-111
వయససస:63
లస: ససస స
5329 MLJ3189487
పపరర: వనసకటరతనస� పజగళ�

95-139/934

5330 SQX0319939
పపరర: పజగడ కకటటశశరమర

95-139/940

5333 AP151000609187
పపరర: లలకరరరవప పజగడ

భరస : కజదరరనథ అమర
ఇసటట ననస:67-112
వయససస:31
లస: ససస స
95-201/973

తసడడ:జ ససరఖననరరయణ తణగకల
ఇసటట ననస:67-112
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-114
వయససస:39
లస: ససస స
5347 SQX0608562
పపరర: శవ కడడయస

95-139/950

95-139/1151

5337 MLJ0992602
పపరర: ఈ.బ.వ.ఏన.ససధనకర

95-133/688

5339 SQX2445203
పపరర: ససరఖననరరయణ తణగకల

5340 SQX1438747
పపరర: అనసరరధ పబబశశటట

5345 MLJ3750353
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పతదస ళళ

5348 SQX1455543
పపరర: లకడరదదవ పపవరశడ

5351 SQX1082056
పపరర: ఫరతమమ జహరర షపక
భరస : మర జజ
ఇసటట ననస:67-115
వయససస:36
లస: ససస స

5353 SQX1474147
పపరర: జజపర సరదదక మహమరద

5354 SQX1554634
పపరర: ననగలకడర పసటటమలర

95-139/956

5334 SQX2155844
పపరర: భబసకర రరవప ఇమరడడ

తసడడ:జ లకడరజగననరహనరరవప
ఇసటట ననస:67-112
వయససస:39
లస: పప

భరస : ననరరయణ రరవప VICHARAPU
ఇసటట ననస:67-115
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:జ అబగదల నబ మహమరద
ఇసటట ననస:67-115
వయససస:42
లస: పప

95-133/686

95-224/1349

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:67-116
వయససస:27
లస: ససస స

95-133/690

భరస : కకషప ర పబబశశటట
ఇసటట ననస:67-113
వయససస:41
లస: ససస స
95-139/944

5343 SQX1252758
పపరర: గరసఖ షపక

95-139/946

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:67-113
వయససస:48
లస: ససస స
95-133/696

5346 SQX0217919
పపరర: రజణగక కడడయస

95-139/948

భరస : శవ
ఇసటట ననస:67-114
వయససస:42
లస: ససస స
95-133/698

భరస : హనసమసత రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:67-115
వయససస:52
లస: ససస స
95-133/702

95-139/938

తసడడ:జ వనసకట ససబబరరవప ఇమరడడ
ఇసటట ననస:67-111
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:జ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:67-114
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:జ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:67-114
వయససస:48
లస: పప
5350 SQX1981125
పపరర: సశపన VICHARAPU

95-139/942

భరస : రమణనరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-113
వయససస:36
లస: ససస స
95-133/694

5331 MLJ3185436
పపరర: రరజశశఖర పజగడ
తసడడ:జ లలకరరరవప
ఇసటట ననస:67-111
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:జ వర బజహరస తణగకల
ఇసటట ననస:67-112
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:జ వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:67-113
వయససస:69
లస: పప

95-134/762

భరస : లకడరజగన మహన రరవప యమరడడ
ఇసటట ననస:67-112
వయససస:59
లస: ససస స

95-133/692 5342 SQX0217950
5341 AP151000594176
పపరర: లకడర జగననరహన రరవప ఇమరడడ
పపరర: ననరరయణమర� దగగరల�

5344 MLJ3753282
పపరర: రమమదదవ పతదస ళళ

95-139/936

తసడడ:జ శశషయఖ
ఇసటట ననస:67-111
వయససస:75
లస: పప

95-122/422 5336 AP151000597053
5335 SQX1628595
పపరర: వనసకట సరరజన అనసష అమర
పపరర: సరరజనదదవ యమరడడ

5328 SQX2154755
పపరర: ససమరన షపక

భరస : ఖససస బబష షపక
ఇసటట ననస:67-111
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : లలకర రరవప
ఇసటట ననస:67-111
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:జ లలకరరరవప�
ఇసటట ననస:67-111
వయససస:43
లస: పప

5338 SQX2406916
పపరర: శశశత సరయ తణగకల

95-133/681

తసడడ:జ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:67-111
వయససస:37
లస: పప

భరస : శశషకలమమమర� �
ఇసటట ననస:67-111
వయససస:40
లస: ససస స
5332 AP151000609186
పపరర: రవసదజకలమమర పజగడ�

5327 MLJ0989749
పపరర: హహమ ననగ ససమన ఇమరడడ

5349 AP151000594450
పపరర: హనసమసతనచనరర భమవరపప

95-133/700

తసడడ:జ ననగరచనరర
ఇసటట ననస:67-115
వయససస:56
లస: పప
95-139/952

5352 MLJ3189230
పపరర: హజజరర బబ� మహమరద�

95-139/954

భరస : అబగదల ననబ � �
ఇసటట ననస:67-115
వయససస:73
లస: ససస స
95-139/958

5355 SQX1319129
పపరర: ఏలర మర దదవ పరర

95-139/961

భరస : ససరజష పరర
ఇసటట ననస:67-116
వయససస:32
లస: ససస స
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5356 SQX0434126
పపరర: దనమమరర అరరణన కలమమరర

95-139/963

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-116
వయససస:36
లస: ససస స
5359 MLJ3186244
పపరర: మనననయ నకక

95-139/969

95-190/1230

95-133/704

5363 SQX2405678
పపరర: తహహరర సయద

5366 SQX0434035
పపరర: పదరజ గగమమర

95-133/708

5369 MLJ2016731
పపరర: వనణగమమధవ మమరజమళళ

తసడడ:జ ఇబబజహహస షరరఫ
ఇసటట ననస:67-119
వయససస:32
లస: ససస స

5372 SQX1336230
పపరర: సరధదకర సయఖద

తసడడ:జ సయఖద అబగదల లతఫ
ఇసటట ననస:67-119
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ సరసబరరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:67-120
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:జ సరసబ రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:67-120
వయససస:24
లస: పప
5383 SQX1621748
పపరర: కకరణరయ మసతజ
తసడడ:జ శకనవరస రరవప మసతజ
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:26
లస: ససస స

95-139/975

5381 AP151000609379
పపరర: ససబబన షపక

95-133/710

5384 SQX0599449
పపరర: వజయలకడర గణపత�
భరస : ససరజష�
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:30
లస: ససస స

95-193/1439

5367 MLJ3751187
పపరర: శశశలజ పరరచసరర

95-133/706

5370 AP151000594523
పపరర: కకషషకకషప ర పరరచసరర

95-133/712

తసడడ:జ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:67-119
వయససస:46
లస: పప
95-139/979

5373 MLJ1735992
పపరర: ససఫసయమ సయఖద అబగదల

95-139/981

భరస : అబగదలర తఫ
ఇసటట ననస:67-119
వయససస:39
లస: ససస స
95-139/985

5376 MLJ1735968
పపరర: అబగదలర తఫ� సయఖద�

95-139/987

తసడడ:జ సయఖద నసర� �
ఇసటట ననస:67-119
వయససస:70
లస: పప
95-139/989

5379 AP151000612478
పపరర: రతస మర ఈమన

95-139/991

భరస : ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-120
వయససస:90
లస: ససస స
95-139/995

తసడడ:జ పపసటట సరహహబ
ఇసటట ననస:67-121
వయససస:55
లస: పప
95-139/999

5364 SQX2405868
పపరర: ఇసరరయల సయద

భరస : శశధర
ఇసటట ననస:67-119
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సపవదన�
ఇసటట ననస:67-120
వయససస:45
లస: ససస స
95-139/993

95-139/973

Deleted

తసడడ:జ లతఫ
ఇసటట ననస:67-119
వయససస:48
లస: పప

95-133/914 5378 AP151000612479
5377 SQX2014322
పపరర: మమీరహన కలమమర రరడడ ఈమన
పపరర: బబజద బ షపక�

5361 SQX1319459
పపరర: సరసబయఖ పరర

తసడడ:జ అహమద సయద
ఇసటట ననస:67-116
వయససస:24
లస: పప

భరస : అబగదల రహహస సయఖద
ఇసటట ననస:67-119
వయససస:34
లస: ససస స

95-139/983 5375 MLJ1735950
5374 MLJ1736297
పపరర: నసరరరహహదద న సయఖద అబగదల
పపరర: సయఖద అబగదల అలస

5380 SQX1455634
పపరర: ననగర రరడడడ ఈమన

95-191/664

తసడడ:జ పజజజ వరర న
ఇసటట ననస:67-119
వయససస:39
లస: పప
95-139/977

95-139/967

తసడడ:జ అసకమర పరర
ఇసటట ననస:67-116
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:జ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:67-118
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకషష కకషప ర
ఇసటట ననస:67-119
వయససస:37
లస: ససస స
5371 SQX0970731
పపరర: షపవక మహహబగననసర

95-139/971

భరస : అహమద అయయద
ఇసటట ననస:67-116
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరజజశశర రరవప మతష
స రరస
ఇసటట ననస:67-118
వయససస:72
లస: ససస స
5368 MLJ3751179
పపరర: చసదదక
జ పరరచసరర

5360 MLJ3186251
పపరర: రరమకకషష� బబ సతష�

5358 SQX1319350
పపరర: ససరజష పరర

తసడడ:జ సరసబయఖ పరర
ఇసటట ననస:67-116
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:జ అకకపపపలల� �
ఇసటట ననస:67-116
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:జ హహసపవననశ సయద
ఇసటట ననస:67-116
వయససస:48
లస: పప
5365 SQX1241421
పపరర: శరఖమలమసబ మతష
స రరస

95-139/965

తసడడ:జ వనసకటటసశరరర పసటటమలర
ఇసటట ననస:67-116
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:జ పపదదనన
ఇసటట ననస:67-116
వయససస:41
లస: పప
5362 SQX2406452
పపరర: అహమద సయద

5357 SQX1554618
పపరర: బబలయఖ పసటటమలర

5382 SQX1621755
పపరర: భబవన మసతజ

95-139/997

తసడడ:జ శకనవరస రరవప మసతజ
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:22
లస: ససస స
95-139/1001

5385 SQX1455618
పపరర: లలత పసటటల

95-139/1003

భరస : రవ కలమమర పసటటల
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:33
లస: ససస స
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95-139/1005

భరస : ససబబ రరడడడ గగసడడబబ యన
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:38
లస: ససస స
5389 AP151000612245
పపరర: లకడర పసటటల

5387 SQX1726512
పపరర: తహహర సయఖద

భరస : అహహమద సయఖద
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:43
లస: ససస స
95-139/1011

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:62
లస: ససస స

5390 SQX0599472
పపరర: చనన లకడరరరజఖస

తసడడ:జ ఆరరన బబబగ
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:38
లస: పప
5398 MLJ3185279
పపరర: రరజజష చనన

5396 MLJ1730670
పపరర: శకనవరసరరవప� పసటట టల�

95-139/1029

5399 SQX1726314
పపరర: అహహమద సయఖద

95-139/1019

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:32
లస: ససస స

5402 AP151000600082
పపరర: రరజఖలకడర రరవపపడడ�

95-139/1025

తసడడ:జ శసకర ననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:43
లస: పప

95-139/1031

మతత స

95-139/1021

5397 MLJ1737527
పపరర: శకథర చనన

95-139/1027

5400 MLJ1735000
పపరర: సరసబశవరరవప బగరగడడ

95-139/1033

తసడడ:జ మమరకసడదయగలల
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:68
లస: పప
95-181/797

5403 SQX0791616
పపరర: వనసకట ననరరయణ ఎసడసరర

95-181/799

తసడడ:జ వఠల రరవప
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:28
లస: పప
95-181/803

తసడడ:జ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:81
లస: పప

ఇతరరలల

5394 SQX0382390
పపరర: షపక నజర బబషర

తసడడ:జ చననకజసవరరవప
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:45
లస: పప

భరస : శసకర ననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:63
లస: ససస స

95-181/801 5405 AP151000600084
5404 AP151000600083
పపరర: వనసకటశవ బబలకకష రరవపపడడ�
పపరర: పపద కకటటశశరరరవప మసతజ�

95-139/1015
5391 SQX1521740
పపరర: వనమవరపప సజవ కలమమర

తలర : ససభబన
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:జ హహసపసన షర సయఖద
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:48
లస: పప
95-181/795

95-139/1009

తసడడ:జ యకకబ
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:జ శసకరరకవప� �
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:జ చడననకజశవ రరవప
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:47
లస: పప
5401 SQX0791491
పపరర: అనసరరధ శశగగ

95-139/1013

తసడడ:జ వనసకటటశశరరర గణపత
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:35
లస: పప
95-139/1023

5388 SQX1621722
పపరర: ఇసదదర మసతజ

భరస : శకనవరస రరవప మసతజ
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చడననకజశవపలల
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:66
లస: ససస స

95-139/1017 5393 MLJ1742287
5392 SQX0970780
పపరర: వజయ కలమమర గరటటట మగకకల
పపరర: ననగరరజ గణపత

5395 MLJ1741297
పపరర: ససరజష గణపత

95-139/1007

5406 SQX2451417
పపరర: దననయఖ చలర

95-187/416

తసడడ:జ హనసమయఖ చలర
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:69
లస: పప

పపరరషషలల
5,910

ససత సలల
5,945

ఇతరరలల
1

మతత స
11,856

5,910

5,945

1

11,856
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